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 Στο σεβαστό μου δάσκαλο
 πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Ζήση 

ως αντιπελάργωσιν 
 για τις πνευματικές και τις υλικές προς το πρόσωπό μου ευεργεσίες του 

με αγάπη και δέος
κατά την προτροπή του αγίου Ισιδώρου Πηλουσιώτου

 ΄΄χρή τους μαθητευομένους, και ως πατέρας φιλείν τους όντως διδασκάλους, 
και ως άρχοντας δεδοικέναι, και μήτε δια την αγάπην εκλύειν τον φόβον, μήτε 

δια τον φόβον αμαυρούν την αγάπην΄΄1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

     Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που το βλέμμα μας έπεσε πάνω σε δύο 
λέξεις:  ΄΄Ισιδώρος  Πηλουσιώτης΄΄.  Ήταν  ένα  άγνωστο  όνομα,  το  οποίο 
συναντήσαμε κατά τη μελέτη της  Ποιμαντικής  του αγίου Νεκταρίου.  Αυτή 
υπήρξε η πρώτη και φευγαλέα μας γνωριμία με τον άγιο.  Κατόπιν κατά τη 
διάρκεια των σπουδών μας στη Θεολογική Σχολή ΄΄ξανασυναντηθήκαμε΄΄ με 
τον Αλεξανδρινό Πατέρα. Σιγά-σιγά μάς γεννήθηκε η επιθυμία να γίνουμε πιο 
στενοί γνώριμοί του και φίλοι του.  Μοναδικός τρόπος γι’ αυτό θα ήταν να 
εγκύψουμε στα συγγράμματά του και να διαβάσουμε όσο πιο πολλά κείμενα 
γίνεται για τον άγιο. Μάθαμε ότι έγραψε πολλά για ένα αγαπητό μας θέμα: την 

1  Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Επιστολαί, Ωρίωνι διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. κστ΄, P.G. 78, 473.
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ιερωσύνη. Θελήσαμε έτσι να μελετήσουμε με ζήλο και επιμέλεια τα πολλά του 
κείμενα για  την ιερατική επιστήμη.  Μετά από σύντομη έρευνα στα σημεία 
πώλησης των θρησκευτικών βιβλίων και στις βιβλιοθήκες δε μείναμε ιδιαίτερα 
ικανοποιημένοι.  Ως  μοναδική  ευκαιρία  και  ευλογία  εκ  Θεού  είδαμε  την 
εγγραφή μας στο Πρόγραμμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών της Θεολογικής 
Σχολής.  Το  πρώτο  θέμα  που  μας  ήρθε  στο  νου  για  την  εκπόνηση  της 
διπλωματικής  μας  εργασίας  υπήρξε  η  ιερωσύνη  κατά  τον  άγιο  Ισίδωρο 
Πηλουσιώτη. Έπρεπε όμως αυτή η πολυετής και καρδιακή μας επιθυμία να 
εγκριθεί από τον σύμβουλο καθηγητή μας. Κι αν εκείνος μάς πρότεινε κάποιο 
θέμα διαφορετικό  από  το  ποθητό  σε  εμάς;  Η μεγάλη του  όμως  αγάπη και 
ευγένεια τον ώθησαν να μας ρωτήσει, αν εμείς έχουμε επιλέξει κάποιο θέμα. 
Ακούγοντας ο π. Θεόδωρος την επιλογή μας δεν την απέρριψε, όμως ούτε και 
ενθουσιάστηκε.  Ως  συνετός  δάσκαλος  έπρεπε  να  μας  αποκαλύψει  και  μας 
ετόνισε ότι πάρα πολλά έγραψε ο άγιος Ισίδωρος για την ιερωσύνη και έτσι θα 
αντιμετωπίζαμε ιδιαίτερη δυσκολία στην επεξεργασία  του πλούσιου υλικού. 
Κατανοώντας όμως το μύχιο πόθο μας, δε θέλησε να μας στεναχωρήσει και 
έτσι γρήγορα συμφώνησε με την απόφασή μας. 
     Οι λόγοι οι οποίοι μας παρακίνησαν να επιλέξουμε ως θέμα ΄΄Η ιερωσύνη 
κατά τον άγιο Ισίδωρο Πηλουσιώτη΄΄ είναι οι εξής: 
α. η συγκίνησή μας να ασχολούμαστε με την περί ιεροσύνης διδασκαλία των 
αγίων Πατέρων, 
β. η επιθυμία μας να εγκύψουμε στο βίο και στο έργο ενός πολύ λίγο γνωστού 
ιερού Πατρός,
γ. η απουσία από τις βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία παρόμοιου θέματος, 
δ. ο πόθος μας να έχουμε στην προσωπική μας βιβλιοθήκη κείμενα γραμμένα 
από  το  άγιο  χέρι  μεγάλου  Πατρός  της  Εκκλησίας  μας  αναφερόμενα  στο 
σπουδαίο αξίωμα της ιερωσύνης και 
ε. η σκέψη να ωφεληθούν πνευματικά ο γράφων αλλά και όσοι θα διαβάσουν 
κάτι από τα κείμενα του αγίου. Πιστεύουμε ότι με τα λόγια του ιερού Πατρός ο 
υποψήφιος κληρικός θα χαλιναγωγεί τον ιερατικό του πόθο και θα μάθει τις 
δυσκολίες  του  ιερατικού  έργου,  ενώ  ο  κληρικός  θα  έχει  ως  πολύτιμη 
ποιμαντική δέλτο και εκ Θεού σύμβουλό του τις πολύτιμες διδασκαλίες του. 
Βέβαια  και  προ  ημών  και  θεολογικά  ασυγκρίτως  ανώτερός  μας  μελέτησε, 
σημείωσε και σχολίασε τις περί ιερωσύνης θέσεις του αγίου Ισιδώρου. Ήταν ο 
καθηγητής και  πρωτοπρεσβύτερος  Χρυσ.  Ζαφειρόπουλος2.   Δυστυχώς όμως 
όσο και να αναζητήσαμε το κείμενό του, δεν κατέστη δυνατό να το βρούμε. 
Ασφαλώς και δεν τολμούμε να ισχυριστούμε ότι το κενό αυτό ή την απουσία 
από τις βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία κάλυψε η παρούσα εργασία μας. Θα 
ήταν  ωστόσο  μεγάλη  χαρά  και  ηθική  αμοιβή  για  εμάς,  αν  κατάφερνε  η 
προσπάθεια μας να μεταδώσει ερεθίσματα σε κληρικό, μοναχό ή καθηγητή να 
αναλάβει την εκπόνηση μελέτης πιο επιστημονικής από την παρούσα, η οποία 
και θα περιβάλλεται με το εκκλησιαστικό και θεολογικό κύρος της ιδιότητός 
του. Νομίζουμε ότι εδώ ταιριάζουν οι λόγοι του αγίου Ισιδώρου: ΄΄και ταύτα 

2  Το έργο αυτό είναι: Η ιερωσύνη κατά τον Ισίδωρον Πηλουσιώτην, εναίσιμος επί πτυχίω διατριβή, Ι. 
Θ. Σχολή Χάλκης 1959. 



6

παρ’ ημών. Ει δε τις έχοι βέλτιον λέγειν, και λεγέτω και ακουέσθω΄΄3. Έτσι θα 
μπορούσε κάθε κληρικός ή υποψήφιος κληρικός να μελετά εύκολα, άνετα και 
έγκυρα  μαζί  με  τα  ποιμαντικά  έργα των αγίων  Ιωάννου  Χρυσοστόμου και 
Γρηγορίου  Θεολόγου  και  τις  περί  ιερωσύνης  απόψεις  του  αγίου  Ισιδώρου 
Πηλουσιώτου. 
     Κατά τη διετή μελέτη των επιστολών του ιερού Πατρός θαυμάσαμε και 
απολαύσαμε το κάλλος και τη γλυκύτητα των αγιοπνευματικών του λόγων. 
Ξεδιψάσαμε από τη ζωογόνο πηγή και τα ζείδωρα νάματα της Αγίας Γραφής 
και των πατερικών κειμένων, τα οποία συνεχώς χρησιμοποιεί στις επιστολές 
του.  Νιώσαμε  να  πέφτουν  πάνω μας  κάποιες  ακτίνες  του  θείου  Φωτός,  το 
οποίο είχε μεταβάλει το λιτό ασκητήριο του Πηλουσίου όρους σε ΄΄λυχνίαν 
λάμπουσαν πάσι τοις εν τη οικία΄΄. 
Η  χρονολογική  βέβαια  απόστασή  μας  από  τα  χρόνια  του  μας  έφερε 
αντιμέτωπους με ένα πρόβλημα. Συναντήσαμε πολλές φορές δυσκολία στην 
κατανόηση  λέξεων  του  αγίου,  διότι  ζούσε  σε  περιβάλλον  φιλάττικον  και 
αφθονούν  στο  λόγο του όχι  μόνον  οι  έννοιες  και  η  επιχειρηματολογία  του 
κλασικισμού, αλλά και οι λεκτικοί και φραστικοί τύποι των ένδοξων ποιητών 
και  συγγραφέων4.  Η  δυσκολία  όμως  αυτή  ξεπεράστηκε  με  τη  χρήση  της 
γνωστής σειράς ΄΄Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας΄΄(ΕΠΕ),  η οποία από το 
έτος  2000 εξέδωκε το αρχαίο κείμενο μαζί με τη μετάφραση των επιστολών 
του αγίου.
     Θα θέλαμε να εκφράσουμε την υιική μας ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στο 
σεβαστό καθηγητή μας πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Ζήση, διότι μας έμαθε να 
αγαπούμε και να μελετούμε τους αγίους Πατέρες, σεβάσθηκε τη μεγάλη μας 
επιθυμία να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και μας καθοδηγούσε έκθυμα στην 
εκπόνηση της παρούσης διπλωματικής εργασίας. 
Ευχαριστίες  επίσης  εκφράζουμε  στον  υποψήφιο  διδάκτορα  της  Θεολογικής 
Σχολής  τού  Α.Π.Θ.  κ.  Ιωάννη  Θεοδωρίδη,  διότι  μας  ενίσχυε  ηθικώς  και 
επιστημονικώς  και  μας  έδινε  πολύτιμες  νουθεσίες  σε  όλη  τη  διάρκεια  της 
μεταπτυχιακής μας μελέτης.
Ευχαριστούμε όμως πάνω από όλους το Θεό που μας αξίωσε να μελετήσουμε 
τα κείμενα του αγίου και αφοσιωμένου δούλου Του Ισιδώρου Πηλουσιώτου 
και να ολοκληρώσουμε τη διπλωματική μας εργασία. 
Ευγνωμονούμε βέβαια και τον ιερό Πατέρα που έγραψε τις επιστολές του και 
τις  φύλαξε,  αυτός  και  οι  μαθητές  του5,  ως  πνευματικό  θησαυρό  για  τους 
μεταγενεστέρους  του.  Τον  ευχαριστούμε ακόμα που μας  τίμησε τόσο πολύ, 
ώστε  να  μας  τις  εμπιστευθεί.  Ωστόσο  τον  βλέπουμε  νοερώς  να  μη  μένει 
ικανοποιημένος  από  την  προσπάθειά  μας.  Ως  άγιος  που  είναι  θέλει  κάτι 
περισσότερο  ·  επιθυμεί  κάτι  βαθύτερο,  πνευματικότερο  και  πιο  θεάρεστο. 
Γνωρίζει πολύ καλά την κακή συνήθεια πολλών αναγνωστών, στους οποίους 
΄΄δεινός λόγων έρως ταις ψυχαίς…ου των δια του εμπνείσθαι υπό των πράξεων 
του  λέγοντος  ζώντων,  αλλά  των  δια  την  ευγλωττίαν  εις  ακοάς  νεκράς 

3  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ϟε΄, P.G. 78, 804.
4  Αδ. Διαμαντοπούλου, ΄΄Ισίδωρος΄΄, τόμ. 21(1926), σσ.112-113.
5 ΄΄Φαίνεται ότι ο ίδιος ο Ισίδωρος διετήρει αντίγραφα των επιστολών του, τουλάχιστον έπειτα από 
ωρισμένον  χρονικόν σημείον, τα οποία μετά τον θάνατόν του κάποιος μαθητής του θα μετέφερεν εις  
την Κωνσταντινούπολιν΄΄ (Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, σ. 223).
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ενηχουμένων…Ουκ εις ωφέλειαν ο λόγος και έργων επίδειξιν, αλλ’ εις κρότον 
μόνον τελευτά΄΄6. Τον ακούμε στο σημείο αυτό ως φωνή βοώσα εκ της ερήμου 
του Πηλουσίου να μας καλεί  να μη μείνουμε μόνο στην επιδοκιμασία των 
σοφών του νουθεσιών, αλλά να προχωρήσουμε στην εφαρμογή τους. ΄΄Ώσπερ 
γαρ  όσα  κακίζομεν  αποφεύγειν  σπουδάζομεν,  ει  σωφρονούμεν,  ούτως  ά 
θαυμάζομεν, πάντως αιρούμεθα. Του χάριν δη ταύτα λέγω, ίσως ουκ αγνοείς, 
οφείλων ήν επήνεσας συμβουλήν εις πέρας αγαγείν΄΄7.

 Αναστάσιος Κεσανίδης 
        24 Μαΐου 2010 

 εορτή του Αγίου Πνεύματος
 Θεσσαλονίκη 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

    Δύο είναι  οι  μεγάλοι Πατέρες της Ανατολής που ασχολήθηκαν με την 
Ποιμαντική  και  έγραψαν  τα  δυο  κλασικά  και  ανεπανάληπτα  έργα  Περί 
Ιερωσύνης:  ο  άγιος  Γρηγόριος  ο  Θεολόγος  και  ο  άγιος  Ιωάννης  ο 
Χρυσόστομος8.  Μοναδική  αξία  κατέχουν  τα  δυο  αυτά  συγγράμματα  στην 
πατερική και εκκλησιαστική γραμματεία, αφού ΄΄ούτε πριν από τα δύο μεγάλα 
αυτά  έργα9,  ούτε  μετά  από  αυτά  εγράφησαν  τέτοιας  πνοής  και  συνθέσεως 
ποιμαντικές πραγματείες. Υπάρχει τόση τελειότης και εμβρίθεια στα έργα των 
Αγίων Γρηγορίου Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, ώστε στη συνέχεια 
δεν εμφανίσθηκαν παρόμοιες συγγραφικές προσπάθειες, αφού δεν απέμειναν 
κενά και ελλείψεις για να τις καλύψουν. Πρέπει πάντως για την ακρίβεια να 
σημειώσουμε ότι υπάρχουν στο χώρο της Ανατολής δύο μικρότερα έργα, ένα 
φερόμενο υπό το όνομα κάποιου Θεόγνωστου, ‘Περί πράξεως και θεωρίας και 
περί Ιερωσύνης’…Ένα άλλο μικρό έργο Περί Ιερωσύνης, πολύ λίγο γνωστό, 
συνέγραψε ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης με τίτλο  ‘Περί  Ιερωσύνης,  προς 
τινά των ευλαβών μοναχών, ιεράς διακονίας ηξιωμένον, έτι και του αρχιερέως 
εις τον του πρεσβυτέρου τελούντος τότε βαθμόν’…Και ένας σύγχρονος άγιος 
και πατήρ της Εκκλησίας ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως,  του οποίου την 
Ποιμαντική πρέπει να υπολογίζουμε επίσης ως κλασσικό πατερικό έργο Περί 
Ιερωσύνης΄΄10. 
Θα  ήταν  ασφαλώς  αδύνατο  ο  ίδιος  ΄΄ο  Καλός  Ποιμήν΄΄11,  ΄΄ο  Ποιμήν  των 
προβάτων  ο  Μέγας΄΄12,  ΄΄ο  αληθινός  ποιμήν…ο Κύριος,  ο  της  ποιμαντικής 
ηγεμών,  και  Θεός  και  Δεσπότης΄΄13 να  μείνει  αδιάφορος και  να  μη διδάξει 
στους  δούλους  Του  τους  στοιχειώδεις  έστω  και  βασικούς  κανόνες  της 
Ποιμαντικής  επιστήμης.  Έτσι  σε  όλη  την  Αγία  Γραφή  και  όχι  μόνο  στις 
ποιμαντικές  επιστολές  του  αποστόλου  Παύλου  μπορεί  κανείς  να  εντοπίσει 
πολύτιμες  διδασκαλίες  και  νουθεσίες  προς  τους  ποιμένες  της  Εκκλησίας. 
Παρομοίως απόψεις ΄΄των δύο καθηγητών της ιερωσύνης΄΄14 αλλά και άλλων 
Πατέρων και  εκκλησιαστικών συγγραφέων περί  της  ιερωσύνης  συναντούμε 
διάσπαρτα  σε  ομιλίες,  επιστολές,  και  πραγματείες  της  χριστιανικής 
γραμματείας.  Αναφέρουμε  τις  εκκλησιαστικές  αποστολικές  διατάξεις,  τα 
συγγράμματα  του  Κλήμεντος  Ρώμης,  του  Ιγνατίου  του  Θεοφόρου,  του 
Κυπριανού, του Μεγάλου Αθανασίου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου 

8  Θ. Ζήση, ΄΄Ο απόστολος Παύλος΄΄, σ. 170. 
9 Ο συγγραφέας βέβαια δεν αγνοεί,  αλλά αναφέρει σε άλλο σημείο του άρθρου ότι  νωρίτερα από 
αυτούς τους αγίους ο απόστολος Παύλος ΄΄διεζωγράφισε ο ίδιος μέσα στις επιστολές του, και μάλιστα 
στις ονομασθείσες ‘ποιμαντικές’, δηλαδή στις δύο Προς Τιμόθεον και στην Προς Τίτον, την εικόνα του 
καλού ποιμένα με πολλή ενάργεια και με πολλές λεπτομέρειες΄΄ (Του αυτού, αυτόθι, σ. 170).
10  Του αυτού, αυτόθι, σσ. 174-178.  
11  Ιω. 10, 11.
12  Εβρ. 13, 20 και Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τζ΄, P.G. 78, 360. 
13  Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρλστ΄, P.G. 78, 272.
14  Θ. Ζήση, Κακή υπακοή, σ. 92. Με τη φράση εννοούνται οι άγιοι Γρηγόριος Θεολόγος και Ιωάννης 
Χρυσόστομος.  
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Νύσσης, του Ισιδώρου Πηλουσιώτη15. Τέλος δεν πρέπει να λησμονήσουμε και 
τους αγίους Ευστάθιο Θεσσαλονίκης16,  Ιωάννη της Κλίμακος,  Θεόδωρο τον 
Στουδίτη,  Συμεών τον Νέο Θεολόγο, Κοσμά τον Αιτωλό και Νικόδημο τον 
Αγιορείτη, στα έργα των οποίων απαντάται πολύτιμο ποιμαντικό υλικό. 
Όσον αφορά τη  Δύση στην  ιερωσύνη αναφέρονται  το  έργο ΄΄Liber regulae 
pastoralis΄΄ του αγίου Γρηγορίου Διαλόγου και το ΄΄De officiis ministrorum΄΄ 
του  αγίου  Αμβροσίου  Μεδιολάνων.  Επίσης  σπουδαίες  ποιμαντικές  θέσεις 
συναντούμε διάσπαρτα στα συγγράμματα του Ιερωνύμου και του Αυγουστίνου
17. 
Από όλα αυτά τα σπουδαία συγγράμματα των αγίων Πατέρων επιλέξαμε το 
πολύ  ολίγον  μελετημένο  έργο  ενός  πολύ  λίγο  γνωστού  αγίου  στους 
περισσοτέρους. Στα κείμενά του περικλείονται πολύτιμες περί της ιερωσύνης 
διδασκαλίες,  οι  οποίες  περιγράφουν ζωηρά το  μεγαλείο της,  την ασύγκριτη 
προσφορά της στο ανθρώπινο γένος, τις απαιτούμενες αρετές και τα βαρύτατα 
καθήκοντα  των  ποιμένων  της  Εκκλησίας  και  τις  ολέθριες  επιπτώσεις  των 
επιπόλαιων χειροτονιών. Εβδομήντα πέντε περίπου υπολογίζονται οι επιστολές 
του αγίου Ισιδώρου Πηλουσιώτου που αφορούν το ύψιστο λειτούργημα του 
κληρικού18 και απεστάλησαν σε ποιμένες και ποιμαινομένους. Στις υπόλοιπες 
προς  κληρικούς  επιστολές  του  θίγονται  άλλα  πνευματικά  θέματα,  όπως 
ερμηνευτικά, ηθικά κ. ά., από τα οποία μπορεί κανείς να αντλήσει εμμέσως 
διδάγματα για την ιερωσύνη και τις αρετές του ιερέως. Στην εργασία μας τις 
συμπεριλάβαμε όλες, δηλαδή τις επιστολές που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην 
ιερωσύνη και στον ιερέα. 
     Η  παρούσα  εργασία  αποτελείται  από  τρία  κεφάλαια.  Στο  πρώτο 
παρουσιάζεται ο βίος, το γενικό και το ειδικό περί της ιερωσύνης συγγραφικό 
έργο του αγίου Ισιδώρου. Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολούμαστε ειδικότερα με 
τις περί ιερωσύνης θέσεις του, όπως είναι ο ορισμός της ιερωσύνης, η αξία της, 
το επίπονο και το ριψοκίνδυνο έργο της. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε 
στα προσόντα που πρέπει να έχει ο υποψήφιος και στις αρετές του ιερέως.   
Λυπούμαστε που δε διατηρήσαμε τους τόνους και τα πνεύματα της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας,  όταν αντιγράφουμε τα κείμενα του αγίου ή σύγχρονου 
μελετητή γράφοντος στην καθαρεύουσα. Ωστόσο κρατήσαμε την ορθογραφία 
των συγγραφέων των κειμένων αυτών.            
Όπου γίνεται λόγος για τα καθήκοντα και τις αρετές του επισκόπου τα ίδια 
πρέπει να εννοηθούν και για τον πρεσβύτερο και το διάκονο, διότι κατά τον 
ιερό  Χρυσόστομο  ΄΄Διαλεγόμενος  [ο  Παύλος]  περί  επισκόπων  και 
χαρακτηρίσας αυτούς και ειπών τίνα μεν έχειν, τίνων δε απέχεσθαι χρή, και το 
των πρεσβυτέρων τάγμα αφείς, εις τους διακόνους μετεπήδησε. Τί δήποτε; Ότι 
ου πολύ το μέσον αυτών και των επισκόπων. Και γαρ και αυτοί διδασκαλίαν 
εισίν αναδεδεγμένοι και προστασίαν της εκκλησίας ·  και ά περί επισκόπων 
είπε, ταύτα και πρεσβυτέροις αρμόττει. Τη γαρ χειροτονία μόνη υπερβεβήκασι, 
και  τούτω  μόνον  δοκούσι  πλεονεκτείν  τους  πρεσβυτέρους.  ‘Διακόνους 

15  Β. Φανουργάκη, ΄΄Περί ιερωσύνης΄΄, σσ. 104-107 και σ. 114. 
16  Γ. Θεοδωρούδη, ΄΄Ιερείς΄΄, σσ. 117-144.
17  Αθ. Γκίκα, Μαθήματα, σσ. 27-28.
18  Β. Φανουργάκη, ένθ’ ανωτ., σ. 114.
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ωσαύτως’. Τουτέστι, τα αυτά δει, φησίν, έχειν και αυτούς΄΄19. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 
ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ 

     1. Ο βίος του αγίου

     Επειδή τα βιογραφικά στοιχεία είναι χρήσιμα για την κατανόηση πολλών 
σημείων  από  τα  γραπτά  κείμενα  του  αγίου,  θα  αναφερθούμε  στο  βίο  του 

19  Ι. Χρυσοστόμου, Υπόμνημα, P.G. 62, 553. 
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ιερέως και μοναστού του Πηλουσίου,  ΄΄διαπρεπούς διδασκάλου και Πατρός 
της Εκκλησίας΄΄20.  
Ο  άγιος  Ισίδωρος  Πηλουσιώτης  αποτελεί  ΄΄μία  εκ  των  υπεροχωτέρων 
πατερικών φυσιογνωμιών΄΄21. Αν και όχι πολύ γνωστός στους πολλούς, είναι 
από τις ευγενέστερες μορφές της Εκκλησίας22. Έζησε από το δεύτερο μισό του 
δ΄ αιώνος έως και το πρώτο μισό του ε΄ μ. Χ. αιώνα στην Αίγυπτο. Γεννήθηκε 
το 35023 μ.Χ. ή και ενωρίτερα24 ή το 36025 ή το 37026. 

                                             εικών του αγίου

Ασυμφωνία μεταξύ των βιογράφων υπάρχει και στο θέμα της γενέτειράς του. 
Κατά τους περισσοτέρους τόπος της γεννήσεως του αγίου Ισιδώρου υπήρξε η 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Υπάρχει εντούτοις και η άποψη ότι καταγόταν από 
το Πηλούσιον της Αιγύπτου27. Το Πηλούσιον ήταν αρχαιοτάτη πόλη κτισμένη 
στα βορειοανατολικά μέρη της Κάτω Αιγύπτου και στο ανατολικό στόμιο του 
Νείλου28.  Στα  χρόνια  του  αγίου  η  πόλη  βρισκόταν  σε  ακμή,  ενώ  σήμερα, 
πλησίον της οποίας είναι η αραβική κώμη Τινέχ, σώζονται μόνο λείψανά της29.

20  Γ. Δράγα, ΄΄Ο άγιος Ισίδωρος΄΄, P.G. 78, να΄.
21  Ι. Κορναράκη, Η εν ταις επιστολαίς Ισιδώρου, σ. 11.
22  Δ. Μπαλάνου, Οι Πατέρες, σ. 101.
23  Γ. Δράγα, ένθ’ ανωτ., να΄. Αχ. Πιτσίλκα, Βίος, σ. 3.
24  Κ. Φούσκα, Θεηγόροι, σσ. 28-29. 
25  Π. Χρήστου, Εκκλησιαστική Γραμματολογία, σ. 240.  Δ. Μπαλάνου, Οι Πατέρες, σ. 102. Ι. 
Κορναράκη, ένθ’ ανωτ., σ. 11. Κ. Μπόνη, Πατρολογία, σ. 126. Ι. Χαλκίτη, Η χρήσις, σ. 26. Μ. 
Γαλανού, Οι βίοι, σ. 8. Αθ. Παπαρνάκη, ΄΄Εισαγωγή΄΄, σ. 8.
26  Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, σ. 221. R. Janin, ΄΄Ισίδωρος΄΄, σ. 1012. Αθ. Παπαρνάκη, ένθ’ 
ανωτ., σ. 8.
27  Αδ. Διαμαντοπούλου, ένθ’ ανωτ., τόμ. 20(1925), σ. 105 και τόμ. 21(1926), σ. 105. Κ. Φούσκα, 
Θεηγόροι, σ. 28. Αχ. Πιτσίλκα, ένθ’ ανωτ., σ. 3. Γ. Δράγα, ένθ’ ανωτ., P.G. 78, να΄. M. Smith, ΄΄Βίος΄΄ 
P.G. 78, νζ΄.
28  Αδ. Διαμαντοπούλου, ένθ’ ανωτ., τόμ. 21(1926), σ. 99.
29  Δ. Μπαλάνου, Ισίδωρος, σ. 12. Ωστόσο κατά τον καθηγητή Κ. Φούσκα ΄΄δεν είναι σωστό να 
συνδέεται το όνομα του Πηλουσίου με τις μεταγενέστερες ιστορικές μεταβολές του Πηλουσίου, δηλ. 
τη Δαμιέττη ή το χωριό Τινέχ ή το Πορτ-Σάιντ, όπως ονομάζεται σήμερα η ευρύτερη περιοχή΄΄(Κ. 
Φούσκα, Ο άγιος Ισίδωρος, σ. 29).
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                                         χάρτης της Αιγύπτου
                         από τη Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια

Ήταν  γόνος  ευγενών  και  ευσεβών  γονέων  και  συγγενείς  των  Πατριαρχών 
Αλεξανδρείας  Θεοφίλου  και  Κυρίλλου30.  Χάρη  στον  κοσμικό  πλούτο  των 
γονέων του ΄΄ηδυνήθη κτήσασθαι τον της τε καθ’ ημάς και της θύραθεν σοφίας 
πλούτον΄΄31. 
Σπούδασε αρχικά στο Πηλούσιο και μετέπειτα στην Αλεξάνδρεια φιλοσοφία 
και φιλολογία32. Μετά το τέλος των σπουδών του ανέλαβε στην Αλεξάνδρεια 
το έργο του Κατηχητού και Διδασκάλου33. Έγινε δάσκαλος της Ρητορικής και 
γενικότερα της Φιλολογίας34.
Πήγε  στην  Κωνσταντινούπολη  για  να  ακούσει  τις  διδασκαλίες  του  αγίου 
Ιωάννου  του  Χρυσοστόμου  και  μελετούσε  τα  συγγράμματα  του  Αντιοχέως 
ιερού Πατρός35. Υπάρχει πάντως και η άποψη ότι ο Ισίδωρος δεν πήγε ούτε 
στην Αντιόχεια ούτε στην Κωνσταντινούπολη για να ακούσει τον Χρυσόστομο, 
αλλά  γνώρισε  τη  διδασκαλία  του  μέσα  από  τα  ταχέως  διαδοθέντα 
συγγράμματά του36. Δεν κρύβει στις επιστολές του τη βαθύτατη αγάπη και το 
ζωηρότατο θαυμασμό του για τον Οικουμενικό Διδάσκαλο της Εκκλησίας37. 

30  Γ. Δράγα, ένθ’ ανωτ., P.G. 78, να΄. Μηναίον, σ. 60. Φιλ. Τσερνιγόβου, Ιστορική, σ. 98. R. Janin, 
ένθ’ ανωτ. σ. 1012.
31  Φιλ. Τσερνιγόβου, ένθ’ ανωτ., σ. 98.
32  Κ. Φούσκα, Θέματα, σ. 29.
33  Δ. Μπαλάνου, Οι Πατέρες, σ. 102. Αχ. Πιτσίλκα, ένθ’ ανωτ., σ. 5. Κ. Μπόνη, Πατρολογία, σ. 126. 
Αθ. Παπαρνάκη, ένθ’ ανωτ., σ. 9.
34  Αδ. Διαμαντοπούλου, ένθ’ ανωτ., τόμ. 21(1926), σ.294. 
35  Φιλ. Τσερνιγόβου, ένθ’ ανωτ., σσ. 98-99.
36  Δ. Μπαλάνου, Ισίδωρος, σ. 15. Κ. Φούσκα, Ο άγιος Ισίδωρος, σσ. 102-104. 
37 Ενδεικτικά  είναι  τα  γραφόμενά  του  για  τον  Χρυσόστομο:  ΄΄Τίς  δε  των  μετ’ αυτόν  τεχθέντων 
ανθρώπων, ου χάριν έχειν οίδε τη θεία προνοία, ότι μετ’ αυτόν ετέχθη και ουκ άπειρος απήλθε της 
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Άλλωστε  καθένας  μελετητής  των  έργων  του  ιερού  Χρυσοστόμου  θα 
αναγνωρίσει  πολλές  φορές  ιδέες  και  θέσεις  του  Αντιοχέως  Πατρός  να 
κρύπτονται μέσα στις επιστολές του Ισιδώρου38.   
Νέος  ακόμη  παράτησε  όλα  τα  πλούτη  και  το  λαμπρό  γένος  για  χάρη  της 
αγάπης του Χριστού39. Έλαβε έτσι το μοναχικό σχήμα40 και εμόνασε στο όρος 
το  πλησίον  του  Πηλουσίου41 ή  στο  όρος  της  Νιτρίας42 σε  νεαρά  ηλικία43. 
Υπάρχει και η άποψη ότι εμόνασε μακριά από την πόλη του Πηλουσίου στην 
έρημο κοντά στα ασιατικά σύνορα της Αιγύπτου44. 

                                      εικών  του  αγίου  ως μοναχού

Το όνομα ΄΄Πηλουσιώτης΄΄ το οφείλει στη μακράν παραμονή του στο ομώνυμο 
όρος, από όπου και πνευματικά καθοδηγούσε τους εκεί ασκητές45 ή στον τόπο 
της γεννήσεώς του46. Εντούτοις δεν υπήρξε ηγούμενος μονής47 · ο δε τίτλος του 
θείας  λύρας,  της  τον  Ορφικόν  μύθον,  τον  τη  υπερβολή  των  λεγομένων  δικαίως  απιστούμενον, 
σφετερισαμένης;…Άψας τοίνυν εκείνης της λύρας, και πάσα η νυν εν σοι χορεύουσα ακοσμία τέλεον  
οιχήσεται, και παραχωρήσει τη ενάρθρω εκείνη μουσική΄΄ (Ηρακλείω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σκδ΄, P.G. 78, 
1317-1320).
38  Δ. Μπαλάνου, Ισίδωρος, σσ. 52-53.
39  Νικοδ. Αγιορείτου, Συναξαριστής, σ. 216.
40  Γ. Δράγα, ένθ’ ανωτ., P.G. 78, να΄.
41  Δ. Μπαλάνου, Ισίδωρος, σ. 24. Ι. Χαλκίτη, ένθ’ ανωτ. σ. 26. R. Janin, ένθ’ ανωτ., σ. 1012. Κ. 
Μπόνη, ένθ’ ανωτ., σ. 126.Ποιοι άλλοι λένε ότι εμόνασε στο όρος Πηλούσιου;
42  Μ. Smith, ένθ’ ανωτ., P.G. 78, νη΄. Το όρος της Νιτρίας απορρίπτει κατηγορηματικά ο καθηγ. Κ. 
Φούσκας (Κ. Φούσκα, Ο άγιος Ισίδωρος, σ. 152).
43  Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, σ. 222.
44  Αδ. Διαμαντοπούλου, ένθ’ ανωτ., τόμ. 21(1926), σ. 449. ΄΄Η περί το Πηλούσιον χώρα ήτο όλη 
πεδινή και πολύ ελώδης, ουδέν όρος ή οπωσδήποτε σπουδαίον ύψωμα του εδάφους παρουσιάζουσα΄΄ 
(Αδ. Διαμαντοπούλου, αυτόθι, σ. 100).
45  Φιλ. Τσερνιγόβου, ένθ’ ανωτ., σ. 98. Ι. Κορναράκη, ένθ’ ανωτ., σ. 11. Δ. Μπαλάνου, Ισίδωρος, σ. 
12. Κ. Οικονόμου του εξ Οικονόμων, Περί των Ο΄, σ. 641. Ι. Χαλκίτη, ένθ’ ανωτ., σ. 26. R. Janin, ένθ’ 
ανωτ., σ. 1012. Κ. Μπόνη, ένθ’ ανωτ., σ. 126. Μ. Γαλανού, ένθ’ ανωτ., σ. 9. Αθ. Παπαρνάκη, ένθ’ 
ανωτ., σ. 9.
46  Κ. Φούσκα, Ο άγιος Ισίδωρος, σ. 33. Αδ. Διαμαντοπούλου, ένθ’ ανωτ., τόμος 21(1926), σ. 105. Γ. 
Δράγα, ένθ’ ανωτ., P.G. 78, να΄.
47  Δ. Μπαλάνου, Ισίδωρος, σ. 27.  
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αββά,  που  του  αποδίδεται,  σημαίνει  γέροντα  ή  πνευματικό  πατέρα  της 
ερήμου48.  Υπάρχει  πάντως και η άποψη ότι  έγινε ηγούμενος της μονής του 
Πηλουσίου49.
΄΄Ύστερα από αρκετά χρόνια ασκητικής ζωής…οι συμμοναστές του ζήτησαν 
τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών 
της Μονής΄΄50. Χειροτονήθηκε από το Μέγα Αθανάσιο μεταξύ των ετών 370-
373 μ.Χ.51 παρά τη θέλησή του52 ή από τον επίσκοπο Πηλουσίου Αμμώνιο53 
παρά τις αντιρρήσεις και τους δισταγμούς του54. Απέκτησε λοιπόν το ιερατικό 
αξίωμα55 μέχρι  το βαθμό του πρεσβυτέρου56.  ΄΄Μολονότι  δε,  εάν ήθελε,  το 
αρχιερατικόν  αξίωμα  ήτο  ανοικτόν  ενώπιόν  του,  ηρνήθη  να  το  δεχθή 
αρεσκόμενος εις την μοναστηριακήν ανεξαρτησίαν,  εις την οποίαν αύτη τω 
εξησφάλιζε  δια  περισσοτέρας  μελέτας,  και  εις  τας  υπηρεσίας,  τας  οποίας 
προσέφερεν εις την εκκλησίαν δια του λόγου και των συγγραμμάτων του΄΄57. Ο 
μεγάλος αυτός Πατήρ της Εκκλησίας ΄΄δεν έγινε επίσκοπος, όχι μόνο γιατί δεν 
το επιθύμησε ή δεν το επιδίωξε ποτέ, αλλά και γιατί από την ‘επισκοπική αρχή’ 
εκείνης  της  εποχής  και  εκείνης  της  περιοχής  χρησιμοποιήθηκε  κακώς, 
αδικήθηκε  κατάφωρα  και  διώχθηκε  αντιχριστιανικά  για  τις  ιδέες  και  την 
παρρησία του΄΄58.
΄΄Ο βίος αυτού, ως γράφει ο Ευάγριος, ήν όντως αγγελικός, ήν ζώσα εικών της 
τε  μοναχικής  πολιτείας  και  της  πνευματικής  θεωρίας.  Δια  των  αυστηρών 
αγώνων  και  της  εξόχου  σοφίας  εγένετο  πάνυ  σεβαστός  ου  μόνον  τοις 
επισκόποις και τοις άρχουσιν, αλλά και αυτώ τω Αυτοκράτορι. Οι πατριάρχαι 
της Αλεξανδρείας εχρώντο αυτώ συμβούλω και έσεβον τα μέγιστα αυτόν΄΄59. 
Τακτική  συνήθεια  φαίνεται  ότι  είχε  την  πλήρη  απομόνωση  με  σκοπό  τη 
μεγαλύτερη άσκηση ·  από την  αυστηρή όμως άσκηση κλονιζόταν  συχνά η 
υγεία του60.  Χάρη λοιπόν στην αγιότητα και τη μόρφωσή του καθοδηγούσε 
τους  συνασκητές  του  μοναχούς  της  περιοχής  του  Πηλουσίου  και  πλήθος 
κλήρου και λαού61. 
Με ζήλο υπεράσπισε την ορθόδοξη πίστη στους αγώνες κατά του Νεστορίου62. 
Σύμφωνα  με  μία  μαρτυρία  πήρε  μέρος  στην  Γ΄  Οικουμενική  Σύνοδο  της 

48  Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, σ. 222. Κ. Φούσκα, Ο άγιος Ισίδωρος, σ. 157.
49  Δ. Μπαλάνου, Οι Πατέρες, σ. 102. Αχ. Πιτσίλκα, ένθ’ ανωτ., σ. 16. Μ. Γαλανού, ένθ’ ανωτ., σ. 9. 
50  Αχ. Πιτσίλκα, ένθ’ ανωτ., σ. 9. Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, σ. 222. Πάντως υπάρχει και η 
άποψη ότι ο ιερός Πατήρ πρώτα υπηρέτησε στο Πηλούσιο ως πρεσβύτερος και μετά μετέβη στην 
έρημο για να μονάσει (περισσότερα βλ. Κ. Φούσκα, Ο άγιος Ισίδωρος, σ. 147).
51  Κ. Φούσκα, Ο άγιος Ισίδωρος, σ. 150.   
52  M. Smith, ένθ’ ανωτ., P.G. 78, νη΄.
53  R. Janin, ένθ’ ανωτ., σ. 1012.
54  Αχ. Πιτσίλκα, ένθ’ ανωτ., σ. 10. 
55  Ι. Χαλκίτη, ένθ’ ανωτ., σ. 26. Αθ. Παπαρνάκη, ένθ’ ανωτ., σ. 10. Ωστόσο ο καθηγητής Μπαλάνος 
αμφισβητεί την ιερατική του ιδιότητα (Δ. Μπαλάνου, Ισίδωρος, σσ. 28-29).
56  Κ. Οικονόμου του εξ Οικονόμων, ένθ’ ανωτ., σ. 641. Κ. Φούσκα, Ο άγιος Ισίδωρος, σ. 147. Μ. 
Γαλανού, ένθ’ ανωτ., σ. 9. Γ. Δράγα, ένθ’ ανωτ., P.G. 78, να΄.
57  Μ. Γαλανού, ένθ’ ανωτ., σ. 9.
58  Κ. Φούσκα, ΄΄Ο επίσκοπος΄΄, σ. 148. 
59  Φιλ. Τσερνιγόβου, ένθ’ ανωτ., σσ. 99-100.
60  Αθ. Παπαρνάκη, ένθ’ ανωτ., σσ. 14-15.
61  Κ. Φούσκα, Θέματα, σ. 29.
62  Φιλ. Τσερνιγόβου, ένθ’ ανωτ., σ. 101-102. R. Janin, ένθ’ ανωτ., σ. 1012.
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Εφέσου το έτος 431 και διαδραμάτισε εκεί σημαντικό ρόλο63. 
Ο άγιος υπήρξε και προφητική μορφή, αφού ΄΄το οξυδερκές όμμα του μαθητού 
του  Χρυσοστόμου  ταχέως  παρετήρησε  την  εν  Αιγύπτω  εμφάνισιν  του 
ευτυχιανισμού  προ  της  του  Ευτυχούς,  και  έγραψε  προς  τους  ποιμένας  της 
Αιγύπτου είναι σταθερούς κατά της νέας ανθρωπίνης αυθαιρεσίας΄΄64.
Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αθανασίου ο διάδοχός του Θεόφιλος φθόνησε 
τον ιερό Ισίδωρο και τον απώθησε από το πρεσβυτέριο65. Έτσι διώχθηκε από 
την επισκοπική αρχή του για τις ιδέες και την παρρησία του66. Κι εδώ ήταν 
αδύνατο και αδιανόητο για το μαθητή του ιερού Χρυσοστόμου να μη μιμηθεί 
το  δάσκαλό  του.  Έτσι  ταπεινά,  σιωπηλά,  και  αδιαμαρτύρητα  δέχτηκε  ο 
πηλουσιώτης άγιος αυτή την κατάφωρη αδικία. ΄΄Εις ό το πριν εμόνασεν όρος, 
και αύθις ανέρχεται, ανάξιον κρίνας διαφθείρειν εν ζάλη την εν γαλήνη των 
λογισμών των οικείων κυβέρνησιν, άμα δε και Θεοφίλω μη αύξειν το κρίμα, 
τω προς αυτόν μίσει θέλων, ο του ειρηνικού και πράου Χριστού μαθητής΄΄67. 
Κοιμήθηκε στην ηλικία περίπου των εκατόν ετών μετά από σύντομη ασθένεια, 
την οποία δέχτηκε με ευχαρίστηση και δοξολογία68, το 43669 ή το 437 σε μονή 
κοντά στο Πηλούσιο70 ή περί το 44071 ή περί το 45072. Ενταφιάστηκε με τιμές 
και σε όσους με πίστη προσήγγιζαν το λείψανό του έκανε θαύματα73. Νωρίτατα 
ανακηρύχθηκε  άγιος74.  Η  Εκκλησία  εορτάζει  τη  μνήμη  του  στις  4 
Φεβρουαρίου75.

     2. Το συγγραφικό έργο του αγίου

     Το συγγραφικό έργο του αγίου Ισιδώρου Πηλουσιώτου είναι σε επιστολική 
μορφή. Έγραψε χιλιάδες επιστολές, οι οποίες σώζονται σε πέντε βιβλία76. Ο 
αριθμός των επιστολών του δεν είναι ο ίδιος στους ερευνητές. Δύο ή τρεις ή 
τέσσερις  ή  δέκα  χιλιάδες77.  Πάντως  στην  έκδοση  του  αββά  Migne 
παρουσιάζονται 2012 επιστολές78 ή 201179.  
Οι περισσότερες από τις περίπου δυο χιλιάδες επιστολές του ιερού Ισιδώρου 
αποστέλλονται  σε  κληρικούς.  Έγραψε  γράμματα  σε  154 κληρικούς  (30 

63  Χρ. Ενισλείδη, Βίος, σ. 10. 
64  Φιλ. Τσερνιγόβου, ένθ’ ανωτ., σ. 103.
65  M. Smith, ένθ’ ανωτ., P.G. 78, νθ΄. Αχ. Πιτσίλκα, ένθ’ ανωτ., σ. 12. 
66  Κ. Φούσκα, ΄΄Ο επίσκοπος΄΄, σ. 148. 
67  M. Smith, ένθ’ ανωτ., P.G. 78, νθ΄.
68  Του αυτού, αυτόθι, P.G. 78, ξ΄.
69  Φιλ. Τσερνιγόβου, ένθ’ ανωτ., σ. 103. 
70  Κ. Φούσκα, Θέματα, σ. 29.
71  Ανδρ. Φυτράκη, Οι πολιτικοί, σ. 6. Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, σ. 223. Δ. Μπαλάνου, 
Ισίδωρος, σ. 33. Ι. Χαλκίτη, ένθ’ ανωτ., σ. 26. Αθ. Παπαρνάκη, ένθ’ ανωτ., σ. 23.
72  Νικοδ. Αγιορείτου, Συναξαριστής, σ. 217.
73  M. Smith, ένθ’ ανωτ., P.G. 78, ξ΄. Αχ. Πιτσίλκα, ένθ’ ανωτ., σ. 22.
74  Κ. Φούσκα, Θέματα, σ. 29.
75  Μηναίον, σσ. 54-64.  
76  Κ. Φούσκα, Θέματα, σ. 30.
77  Του αυτού, αυτόθι, σ. 30. Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, σσ. 223-224. Φιλ. Τσερνιγόβου, ένθ’ 
ανωτ., σσ. 104-105.
78  Κ. Φούσκα, Θέματα, σ. 30.
79  Ι. Κορναράκη, ένθ’ ανωτ., σ. 11.
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επισκόπους,  55 πρεσβυτέρους,  2 αρχιδιακόνους,  49 διακόνους,  4 
υποδιακόνους,  14 αναγνώστες),  40 μοναχούς,  5 Μονές,  50 ανώτατους 
αξιωματούχους, πολλούς πολιτικούς,  4 γραμματοδιδασκάλους,  30 λογίους,  5 
ιατρούς, 2 σοφιστές, ένα φιλόσοφο και ένα ποιητή80.
Χάρη στη σαφήνεια και στη συντομία των επιστολών του ο Μέγας Φώτιος 
αποκάλεσε  τον  ιερό Ισίδωρο ΄΄μούσα της  Εκκλησίας΄΄81 και  ΄΄η  μούσα της 
ημετέρας αυλής΄΄82.  Από δε την ασκητικότητα και την αγιότητά του πάλι  ο 
Μέγας Φώτιος τον ονομάζει ΄΄ιερατικής και ασκητικής πολιτείας κανών εστί 
χρηματίζειν αξιόχρεως΄΄83. 
Με  τα  γράμματά  του  κατευθύνει  τους  πιστούς  σε  διάφορες  περιστάσεις 
δείχνοντας έτσι πλούσια γνώση της ποιμαντικής ψυχολογίας84. Από την πλευρά 
την ποιμαντικής ψυχολογίας οι επιστολές του αγίου Πατρός ΄΄παρουσιάζουν 
όλως ιδιάζον ενδιαφέρον καθιστάμεναι εν τω άμα πλουσία πηγή ψυχολογικών 
γνώσεων  προς  ενίσχυσιν  και  εμπλουτισμόν  μιας  ορθοδόξου  ποιμαντικής 
ψυχολογίας΄΄85. 
Η  αξία  του  συγγραφικού  έργου  του  φαίνεται  και  από  το  ότι  ο  Ιησουίτης 
μοναχός Αντόνιο Ποσεβίνο (16-17ος αι)  ευχόταν να εισάγονταν οι επιστολές 
του στα σχολεία για να καλλιεργήσουν την ευσέβεια και να διαπλάσσουν το 
ήθος των νέων86.
Προσωπικώς φρονούμε ότι το συγγραφικό έργο του ιερού Πατρός δεν έτυχε 
της δέουσας προσοχής. Σε αυτό συμφωνεί και ο διακεκριμένος καθηγητής Αδ. 
Διαμαντόπουλος, ο οποίος συνέγραψε πολλά άρθρα και μελέτες για τον άγιο87. 
Δικαιολογούμε  και  αιτιολογούμε  αυτή  τη  στάση  από  το  πνευματικό  και 
θεολογικό  μέγεθος  άλλων  επιφανεστέρων του  Ισιδώρου προγενέστερων και 
μεταγενέστερων  αγίων  και  από  το  ογκωδέστατο  συγγραφικό  έργο  που  μας 
κληροδότησαν οι Πατέρες της Εκκλησίας όλων των αιώνων. Εντούτοις από το 
έτος  2000 οι  επιστολές  του  έχουν  εκδοθεί  σε  καλαίσθητη  έκδοση  με 
νεοελληνική μετάφραση (ΕΠΕ). 
΄΄Εις  τα  ηθικά  ζητήματα  ιδιαίτερα  και  εις  την  εν  γένει  περιγραφήν  της 
εκκλησιαστικής  καταστάσεως  της  εποχής  του  είναι  ομολογουμένως 
αριστοτέχνης.  Η  παρρησία  του,  το  φιλελεύθερον  του  χαρακτήρος  του,  η 
ευγένειά του, το κύρος του, η καθολική προς το πρόσωπόν του αγάπη, του βίου 
του το αγγελικόν, η θέρμη της πίστεώς του, η προς την Εκκλησίαν αφοσίωσίς 
του,  θα  μένουν  εσαεί  παροιμιώδη  και  θα  αποτελούν  κεφάλαια  σοβαρά και 
τιμαλφείς πνευματικούς θησαυρούς δια την Εκκλησίαν του Χριστού΄΄88.
΄΄Ο ιερός Πατήρ δεν υπήρξε Χρυσόστομος ούτε Κύριλλος Αλεξανδρείας, κατά 
το ότι δεν κατέλιπε ερμηνευτικά υπομνήματα, όπως εκείνοι. Είχεν όμως και το 

80  Κ. Φούσκα, Ο άγιος Ισίδωρος, σ. 82.
81  Π. Χρήστου, Εκκλησιαστική Γραμματολογία, σ. 241.
82  Σωφρ. Ευστρατιάδου, Αγιολόγιον, σ. 226. Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, σ. 224.
83  Δ. Μπαλάνου, Ισίδωρος, σ. 33.
84  Ι. Κορναράκη, ένθ’ ανωτ., σ. 12.
85  Του αυτού, αυτόθι, σσ. 12-13.
86  Δ. Μπαλάνου, Ισίδωρος, σ. 54.
87  ΄΄Εν τούτοις παρά πάσαν την σπουδαιότητα ταύτην, ο Πηλουσιώτης Ισίδωρος δεν έτυχε παρ’ ημίν 
της αναλόγου προσοχής και μελέτης. Εν τη Δύσει ήδη από τέλους του στ΄ αιώνος ήρξαντο εκδιδόμεναι 
αι επιστολαί αυτού…΄΄ (Αδ. Διαμαντοπούλου, ένθ’ ανωτ., τόμ. 20(1925), σ. 740).  
88  Χρυσ. Ζαφειροπούλου, Η ιερωσύνη, σ. 36. Τη γνώμη του βλ. εν Ι. Χαλκίτη, ένθ’ ανωτ., σ. 449. 
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πνεύμα και την καρδίαν αμφοτέρων. Εδονείτο, όπως εκείνοι, από την αγάπην 
προς τον Κύριον και προς την Εκκλησίαν του και η αγία βιοτή του ήτο κατ’ 
εξοχήν ασκητική και μυστηριακή, αρδευομένη ως από ζωογόνου πηγής δια των 
ναμάτων του θείου λόγου΄΄89.

     3. Το περί ιερωσύνης συγγραφικό έργο του αγίου

     Ο άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης δεν έγραψε κάποια ειδική πραγματεία για 
την  ιερωσύνη.  Τις  ποιμαντικές  απόψεις  του  τις  βρίσκουμε  διάσπαρτες  στο 
συγγραφικό του έργο. 
Είπαμε  παραπάνω  ότι  στην  έκδοση  του  αββά  Migne υπάρχουν  2012 
επιστολές90 ή  201191 του  αγίου  Ισιδώρου  Πηλουσιώτου.  Συνολικά  792 
επιστολές έστειλε σε αξιωματούχους της Εκκλησίας (217 σε επισκόπους,  289 
σε  πρεσβυτέρους  και  286 σε  διακόνους)92.  Οι  κληρικοί  παραλήπτες  των 
κειμένων αυτών ήταν 154 (30 επίσκοποι,  55 πρεσβύτεροι,  2 αρχιδιάκονοι,  49 
διάκονοι, 4 υποδιάκονοι, 14 αναγνώστες)93. Από τις δυο χιλιάδες και πλέον των 
επιστολών του υπολογίζονται εβδομήντα πέντε περίπου αυτές που αφορούν το 
ύψιστο  λειτούργημα  του  κληρικού94.  Στις  υπόλοιπες  προς  τους  κληρικούς 
επιστολές  του  θίγονται  άλλα  πνευματικά  θέματα,  όπως  ερμηνευτικά,  ηθικά 
κ. ά.,  από τα οποία μπορεί  κανείς να αντλήσει εμμέσως διδάγματα για την 
ιερωσύνη και τις αρετές του ιερέως.
     Ο άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης ασχολείται λοιπόν συχνά με την ιερωσύνη 
στις επιστολές του και δίνει πολλές και χρήσιμες συμβουλές σε καλούς και σε 
κακούς  κληρικούς,  αλλά  και  σε  υποψήφιους  ιερείς.  Αφορμή  τού  έδωσαν 
κυρίως  η  ασυνεπής  ζωή  των  αναξίων  εκπροσώπων  της  ιερωσύνης  και  οι 
εναντίον του θεόσδοτου θεσμού μομφές διαφόρων προσώπων.  Η Εκκλησία 
στα χρόνια του ΄΄εξέπεσε της αρχαίας ακμής, τα θεία χαρίσματα απέπτησαν 
αυτής, ‘αλλά και βίος και αρετή’, και ως εκ τούτου αύτη νοσεί και στασιάζει…
Την  αιτίαν  της  οικτράς  ταύτης  καταστάσεως  ευρίσκει  ο  Ισίδωρος  εν  τη 
προϊούση διαφθορά του κλήρου΄΄95. Η εποχή του υστερούσε όχι μόνο από την 
αποστολική εποχή, αλλά και από τη διαγωγή των ειδωλολατρών βασιλέων και 
ηγεμόνων.  ΄΄Λίαν  θαυμάζω,  πώς τινές  μεν των αρχαίων τας  τυραννίδας  εις 
πατρικήν  κηδεμονίαν  έτρεψαν,  τινές  δε  των  νυνί  νεωτεριζόντων  και  την 
ποιμενικήν  φιλοστοργίαν  εις  τυραννικήν  αυτονομίαν  μετέβαλον,  ουχ 
υπεύθυνον αρχήν εμπεπιστεύθαι, αλλ’ αυτοκρατορικήν εξουσίαν κεκληρώσθαι 
νομίσαντες΄΄96.  Πώς  λοιπόν  να  μείνει  αδιάφορος  ο  όσιος  απέναντι  στην 
απελπιστική εκείνη εικόνα που παρουσίαζε  η Νύμφη του Χριστού,  για  την 

89  Ι. Χαλκίτη, ένθ’ ανωτ., σ. 490. 
90  Κ. Φούσκα, Θέματα, σ. 30.
91  Ι. Κορναράκη, ένθ’ ανωτ., σ. 11.
92  Υπολογίσαμε μόνο όσες επιστολές είχαν στο όνομα του παραλήπτη και την κληρική του ιδιότητα. 
Ωστόσο οι προς κληρικούς επιστολές του αγίου είναι σίγουρα περισσότερες, διότι στην έκδοση του 
αββά Migne δεν συνοδεύεται πάντοτε το όνομα του παραλήπτη με την ιδιότητά του. 
93  Κ. Φούσκα, Ο άγιος Ισίδωρος, σ. 82.
94  Β. Φανουργάκη, ένθ’ ανωτ., σ. 114.
95  Δημ. Μπαλάνου, Ισίδωρος, σσ. 138-139.
96  Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Λαμπετίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σνε΄, P.G. 78, 1485.
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οποία  Εκείνος  ΄΄εαυτόν  παρέδωκεν  υπέρ  αυτής,  ίνα  αυτήν  αγιάση...ίνα 
παραστήση αυτήν εαυτώ ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσαν σπίλον ή ρυτίδα 
ή  τι  των  τοιούτων,  αλλ’ ίνα  ή  αγία  και  άμωμος΄΄97;  Πώς  να  μην  πονέσει 
βλέποντας τις ανοιχτές και αιμορροούσες πληγές της; ΄΄Εκτιμών δεόντως το 
ύψος της ιερωσύνης, την οποίαν εχαρακτήριζε ως ‘θείον χρήμα και των όντων 
απάντων  το  τιμιώτερον,  μέσον  μεταξύ  θείας  και  ανθρωπίνης  φύσεως’, 
εδυσανασχέτει, ελυπείτο και ωργίζετο, βλέπων την αχαρακτήριστον διαγωγήν 
κληρικών τινών, οι οποίοι με τας πράξεις των κατέρριπταν εις τα όμματα των 
πολλών το γόητρον αυτής΄΄98. Οι επίορκοι αυτοί και επείσακτοι κληρικοί δεν 
ήταν λίγοι: ΄΄οι μη προσηκόντως εις ταύτην εισκωμάσαντες την αρχήν (πολλοί 
δε εισίν ούτοι)΄΄99 και ΄΄πολλοί μεν γαρ αυτή [τη ιερωσύνη] επεκώμησαν ουκ 
ευαγώς΄΄100.  Παρηγορώντας  πολιτικό  άρχοντα,  ο  οποίος  απορούσε  με  τη 
συμπεριφορά  των  φαυλεπίφαυλων  εκκλησιαστικών  αρχόντων,  του  γράφει: 
΄΄Μη  θαύμαζε,  ει  τοσούτων  ποιμένων  λεγομένων  τα  πρόβατα  λυκούται. 
Τοσούτον  γαρ  απέχουσί  τινες  εξ  αυτών  (ου  γαρ  πάντας  αιτιατέον)  του 
φυλάττειν και επιμελείσθαι, ότι ουδέν κυνών μιμούνται τρόπον φυλαττόντων, 
αλλά τα λύκων δρώσι, τα πρόβατα κατεσθίοντες. Ου γαρ ήρκεσεν αυτοίς τα 
έρια και το γάλα, αλλά και αυτών ήψαντο, ουχί των σωμάτων (ήττον γαρ αν 
ήν),  αλλά  των  ψυχών.  Παν  μεν  λιπαρόν  κατασφάζοντες,  παν  δε  ασθενές 
παρορώντες, παν δε τετραυματισμένον ου θεραπεύοντες, το δε ισχυρόν και μη 
είκον  τη  ασωτία  αυτών,  δόλοις  και  επιβουλαίς  κατεργαζόμενοι΄΄101.  ΄΄[οι 
ιερωμένοι] προς μόνα βλέπουσι τα οψώνια, κακείνην κρίνουσιν αγιωτέραν την 
εκκλησίαν, παρ’ ής δαψιλέστερα δέχονται, θεόν την κοιλίαν ηγούμενοι, δι’ ούς 
και  το  θείον  βλασφημείται  και  σεβάσμιον  όνομα,  των  δε  κρειττόνων 
αμελούσι΄΄102.  Και αλλού ζωγραφίζει με τα μελανότερα χρώματα την εικόνα 
της  εκκλησιαστικής  ηγεσίας  του  Πηλουσίου.  ΄΄Ότι  δε  νοσησάσης  [της 
Εκκλησίας]  και  στασιασάσης,  απέπτη πάντα  εκείνα  και  απεπήδησεν,  ου τα 
χαρίσματα μόνον (ου γαρ ήν ούτω δεινόν ει τούτο μόνον ήν), αλλά και βίος και 
αρετή, και τούτο πάσι δήλον. Ίνα γαρ τάλλα παρώ, εξ ενός πράγματος και περί 
των λοιπών αινίξομαι. Το μεν γαρ της ειρήνης όνομα πανταχού, το δε πράγμα 
ουδαμού,  αλλ’  έοικεν  η  Εκκλησία  γυναικί  τινι  της  αρχαίας  ευημερίας 
εκπεσούση και τα σύμβολα μόνον εχούση. Τας μεν γαρ θήκας των κοσμίων 
έχει  και τα κιβώτια,  του δε  πλούτου εστέρηται,  ου παρά την του εξ αρχής 
κοσμήσαντος  αμέλειαν,  αλλά  παρά  την  των  ου  δεόντως  τα  πράγματα 
μεταχειριζομένων κακίαν. Οι μεν γαρ πωλείν, οι δε αγοράζειν την ιερωσύνην 
τολμώσιν. Οι μεν πράττουσι α μηδέ λέγειν τολμώ εξόν, οι δε λέγουσι α μηδ’ 
εννοείν θέμις. Εικότως ουν ηπείλησε τοις τοιούτοις ο της Εκκλησίας Δεσπότης 
και  Νυμφίος  τούθ’ όπερ  μαθείν  εζήτησας,  ότι  ‘Ήξει  ο  Κύριος  του  δούλου 
εκείνου και διχοτομήσει αυτόν, και το μέρος αυτού μετά των απίστων θήσει’. 
Αλλά  μύθος  αυτοίς  η  τοιαύτη  απειλή,  και  η  απόφασις  αγυρτική  νομίζεται 
λογοποιία, καίτοι λοιπόν του κόσμου εις τέλος επειγομένου και την τιμωρίαν 

97  Εφεσ. 5, 25-27.
98  Δ. Μπαλάνου, Οι Πατέρες, σ. 102. 
99  Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σνθ΄, P.G. 78, 940.
100  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τπζ΄, P.G. 78, 1029.
101  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υ΄, P.G. 78, 1565.
102  Αντιόχω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υμζ΄, P.G. 78, 428.
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ωδίνοντος΄΄103.
Η ζωή των φαύλων ιερέων του Πηλουσίου γινόταν αφορμή να αποδίδεται η 
αιτία  των  αξιόμεμπτων  πράξεών  τους  στην  ίδια  την  ιερωσύνη  και  να 
αμαυρώνεται το κύρος της. Αυτό αποτελούσε βέβαια κατάφωρη αδικία, την 
οποία η ευαίσθητη και φιλοδίκαιη ψυχή του αγίου δεν μπορούσε να αφήσει να 
διαιωνίζεται. Όλο του το είναι εξανίστατο κατά των πρωτεργατών αυτής της 
αδικίας.  ΄΄Θείον  μεν  τι  χρήμα  η  ιερωσύνη  και  των  όντων  απάντων  το 
τιμιώτατον.  Υβρίζουσι  δε  εις  αυτήν  μάλιστα  πάντων  οι  κακώς  αυτήν 
μεταχειριζόμενοι, ούς ιεράσθαι παντάπασιν ουκ εχρήν, ίνα μη οι ανόητοι τα 
των κακώς αυτήν μετιόντων εγκλήματα εις αυτήν τρέπειν τολμώεν. Των γαρ 
καθυβριζόντων αυτήν αφέμενοι, εις αυτήν τρέπουσι τας αιτίας, ήν εχρήν και 
εκδικίας  τυχείν,  ως  παροινουμένην  παρά  ανδρών  μιαρών  και  οίς  ου  θέμις 
αυτοίς προσάπτεσθαι. Ει γαρ επί των κοσμικών αρχών, άλλο μεν τοι εστί το 
πράγμα,  άλλος  δε  ο  ου  δεόντως  αυτό  μετιών,  και  της  αρχής  την  οικείαν 
εχούσης τάξιν τε και αξίαν, ο παροινήσας εις αυτήν δίκην δίδωσι την εσχάτην, 
δι’ ην αιτίαν επί της ιερωσύνης συγχέουσι τα πράγματα και τα των ου δέοντως 
αυτήν  μεταχειριζομένων  αμαρτήματα  εις  αυτήν  αναφέρειν  πειρώνται; 
Παυέσθωσαν ουν οι δι’ Ευσέβιον και Ζώσιμον, Παλλάδιόν τε και Μάρωνα, την 
ιερωσύνην εξευτελίζοντες και μη καθ’ εαυτών το της δίκης ξίφος ακονάτωσαν, 
αλλ’ εκείνους μεν, ει φιλοσοφείν ουκ ανέχονται, κακιζέτωσαν ως αλάστορας 
και  της  ευσεβείας  και  της  αρετής  εχθρούς,  ταύτην  δε  ανυμνείτωσαν  και 
στεφανούτωσαν  ως  πρυτανεύουσαν  πάσι  τα  πρέποντα.  Δι’ αυτής  γαρ  και 
αναγεννώμεθα και των θείων μετέχομεν μυστηρίων…Ει τοίνυν άνευ τούτων 
[των ιερών μυστηρίων]  ουχ  οίον  τε  της  θείας  αξιωθήναι  λήξεως,  ταύτα δι’ 
ουδενός  ετέρου,  ή  της  ιερωσύνης  επιτελείται,  πώς  έστι  τινά  αυτής 
καταφρονούντα,  μη  εις  τα  θεία  παροινήσαι  και  της  εαυτού  ψυχής 
καταφρονήσαι; Ουκούν, ίνα μη ταύτα γένηται, την μεν εκθειάζωμεν, τους δε 
αναξίως αυτήν μετερχομένους δακρύωμεν, και μη τα τούτων πταίσματα τη και 
εκδικηθήναι οφειλούση επιγράφωμεν΄΄104.           
Ο  ιερός  Πατήρ  όμως  δεν  απευθύνθηκε  μόνο  σε  όσους  συγχέουν  και  δε 
διακρίνουν την ιερωσύνη από τους αναξίους λειτουργούς της. Το πατρικό του 
ενδιαφέρον  βέβαια  στράφηκε  και  προς  αυτούς  τους  σκανδαλοποιούς 
κληρικούς.  ΄΄Αι πολλαπλασιαζόμεναι κακίαι, κατ’ εξοχήν δε εν τη Εκκλησία 
του Πηλουσίου, ανέφλεξαν τον ζήλον του Αββά, ός έλεγεν απροσωπολήπτως 
την αλήθειαν΄΄105. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού, που ήλεγξε τους 
θρησκευτικούς  ηγέτες  των  Ιουδαίων,  δε  θα  μπορούσε  να  μείνει  αδιάφορος 
προς τα σκάνδαλα των σύγχρονών του εκκλησιαστικών αρχόντων. Εξεγείρετο 
η χριστιανική και η ιερατική του συνείδηση. Ένιωθε βαριά την ευθύνη που του 
αναλογούσε  ότι  όφειλε  να  βοηθήσει  στην  εξυγίανση  της  εκκλησιαστικής 
ηγεσίας. Πήρε λοιπόν σαν άλλο φραγγέλιο χαρτί  και μελάνι και εξετόξευσε 
φιλιππικούς  κατά  των  διεφθαρμένων  ιερωμένων.  Από  την  ερημιά  του 
Μοναστηριού του έγραφε πλήθος επιστολών με δάκρυα και προσευχή και τις 
έστελνε  σε  ιερωμένους  που  διαβιούσαν  σκανδαλωδώς.  Δε  δίστασε  να 

103  Ζήνωνι μοναχώ, βιβλ. Γ΄, αριθμ. υη΄, P.G. 78, 1041.
104  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. νβ΄, P.G. 78, 493-496.
105  Φιλ. Τσερνιγόβου, ένθ’ ανωτ., σ. 100. 
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απευθυνθεί στρογγύλω στόματι, με παρρησία και αυστηρότητα στον επίσκοπο 
της  πόλεως,  στους  πρεσβυτέρους  και  στους  διακόνους  του.  ΄΄Ελέγχει  και 
καυτηριάζει  την  κακίαν  και  την  φαυλότητα  διαφόρων  της  εποχής  του 
προσώπων και μάλιστα κληρικών, διότι είχε στερράν την πεποίθησιν και εις 
πολλάς των επιστολών του την διακηρύττει, ότι της αληθείας η συγκάλυψις και 
οιαδήποτε συσκότισις μόνον ζημιών και βλαβών είναι πάντοτε πρόξενος. Οι 
αυστηροί όμως ούτοι του Ισιδώρου έλεγχοι δεν σκοπούν τον εξευτελισμόν και 
την εξουθένωσιν των παρεκτρεπομένων, αλλά την διόρθωσιν αυτών και μόνον, 
δια την οποίαν δεν βαρύνεται επανειλημμένως προς αυτούς να γράφη, να τους 
παρακαλεί πολλάκις και να παραθέτη εις πολλάς επιστολάς του τα αυτά δια 
την ανάγκην της μεταμελείας επιχειρήματά του. Διότι ως αρχήν είχεν ότι πας 
προς τον άλλον έλεγχος πρέπει πάντοτε να είναι μετά αγάπης μεμειγμένος΄΄106.
Δευτερευόντως αφορμή για τη συγγραφή του πλούσιου περί ιερωσύνης έργου 
έδωσε στον άγιο της Αιγύπτου η ανάγκη να απευθυνθεί σε υποψήφιους και σε 
νεοχειροτονουμένους κληρικούς, για να τους υποδείξει τα υψηλά καθήκοντα 
του ιερατικού αξιώματος. Σε έναν πολιτικό άρχοντα ο ιερός Πατήρ κάνει λόγο 
για  τον άξιο υποψήφιο.  ΄΄Πράγμα θείον και  ό  πολιτεία  αρίστη και  τρόποις 
ορθοίς  χρεωστείται.  Κανών  γαρ  του  πράγματος  η  επιτηδειότης  του 
λαμβάνοντος,  ει  μη  παίγνιον  αυτό  είναι  ηγήσατο΄΄107.  Ενδεικτικώς  επίσης 
αναφέρουμε την επιστολή που έστειλε σε κάποιον που μόλις έλαβε το βαθμό 
της αρχιερωσύνης. ΄΄Ίσθι, τιμιώτατε, ότι εν παντί μεν τω βίω, μάλιστα δε νυν, 
επιβαίνων  τοις  όροις  της  δοξάσης  μεν  είναι  αρχής,  ούσης  δε  λειτουργίας, 
δίκαιος αν είης κολάζειν τας αυτού επιθυμίας, ώστε μηδενός των παρά τοις 
υπηκόοις φαύλων ηττάσθαι. Και γαρ αίσχιστον ει, τοις αρχομένοις επιτάττειν 
βουλόμενος,  φωραθείης  μηδέ  σαυτού  άρχειν  δυνάμενος΄΄108.  Ακόμα  και  σε 
έμπειρους  ιερείς  μεταδίδει  πολύτιμες  διδασκαλίες  για  τα  απαιτούμενα 
προσόντα του μελλοντικού κληρικού. Έτσι σε έναν πρεσβύτερο θα γράψει ότι 
΄΄Οι  τον  διδασκάλοις  πρέποντα  βίον  μεταδιώκοντες  υφηγηταί,  μη  μόνον 
μέμψεως  κρείττους  εαυτούς  διατηρείτωσαν,  αλλά  και  θείοις  πλεονεκτήμασι 
πλουτείτωσαν. Το μεν γαρ και των τυχόντων εστί, το δε των άκρων εις αρετήν, 
οι, κάν μηδέν φθέγξοιτο, τρανοτέρα φωνής ησυχία τους φοιτητάς παιδεύουσιν, 
ου τας ακοάς αυτών τέρποντες,  αλλά τας ψυχάς φωτίζοντες.  Οι  γαρ λόγων 
πλέον μηδέν προσείναι τω διδασκάλω νομίζοντες, και τας ακοάς ενοχλούσι και 
γέλωτα οφλισκάνουσιν, οι δε τοις έργοις αστράπτοντες, κάν σιγήν ασκήσωσι, 
τας των θεωμένων παιδεύουσι ψυχάς. Και τουτ’ εστιν άρα όπερ επεζήτησας 
μαθείν, ‘Ιερείς, λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήμ’. Πολλοί μεν γαρ οι δια 
των λόγων ενοχλούντες, ολίγοι δε οι δια των έργων παιδεύοντες, οίς και το 
ιεράσθαι μάλιστα προσήκει΄΄109. 
     Η αξία των περί ιερωσύνης επιστολών του είναι  μεγάλη.  ΄΄Εξαιρέτους 
διδασκαλίας δίδωσιν ο θείος Πατήρ και τω ποιμένι της Εκκλησίας΄΄110 τονίζει 
γνωστός μελετητής του έργου του. Δυτικός θεολόγος του περασμένου αιώνος 
εκτιμώντας το έργο του αγίου έγραψε: ΄΄Ως αληθινός θαυμαστής και μιμητής 

106  Ανδρ. Φυτράκη, ένθ’ ανωτ., σ. 7. 
107  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοστ΄, P.G. 78, 1497.
108  Στρατηγίω επισκόπω νεωστί καταστάντι, βιβλ. Β΄, αριθμ. ια΄, P.G. 78, 465.
109  Θεογνώστω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. α΄, P.G. 78, 456.
110  Φιλ. Τσερνιγόβου, ένθ’ ανωτ., σ. 111. 
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του αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού και ο Ισίδωρος είναι μία ‘φωνή βοώντος εν 
τη ερήμω’, αυτός ο οποίος υπενθυμίζει τους άλλους τα καθήκοντά των και ο 
δημιουργός  των  ηθών  της  συγχρόνου  Ανατολής΄΄111.  Υπήρξε  πραγματικά 
βαθύτατος γνώστης της επιστήμης των επιστημών και της τέχνης των τεχνών, 
αληθινός ιεροφάντης της ιερωσύνης. Η μεγάλη αξία των επιστολών του αγίου 
Ισιδώρου  Πηλουσιώτου  φαίνεται  και  από  τις  παρακάτω  παρατηρήσεις 
συγχρόνου σε  μας  μελετητή του:  ΄΄Αι  επιστολαί  του τρισμακαριστού θείου 
πατρός δύνανται  καθ’ ημάς να δημιουργήσουν θαύματα εντός ημών και  δι’ 
ημών εντός της Εκκλησίας ολοκλήρου, εάν θα τύχωσι της δεούσης προσοχής 
εκ μέρους όλων.  Η Εκκλησία δέον να ευρίσκεται  πάντοτε  εις  το δι’ ο  την 
προώρισεν ο θείος αυτής ιδρυτής ύψος, και τούτο θα επιτυγχάνεται μόνον εφ’ 
όσον  και  οι  την  ιερωσύνην  κεκληρωμένοι  διατηρούσιν  αυτήν  εις  το  ύψος 
εκείνο όπερ απαιτούσιν οι του Παύλου θεοδίδακτοι νόμοι, ως υποδεικνύουσι 
και αι του Πηλουσιώτου καθαραί, ζωηραί και ισχυραί επιστολαί΄΄112.  
Θα  ήταν  υπερβολή  να  πούμε  ότι  αμιλλάται  την  αξία  των  Περί  Ιερωσύνης 
λόγων του ιερού Χρυσοστόμου · πάντως δεν βρίσκεται πολύ μακριά από τη 
σημασία  την  οποία  η  Εκκλησία  απέδωσε  στους  λόγους  εκείνους  του 
Χρυσορρήμονος.  Κατά  την  προσωπική  μας  γνώμη  αυτό  οφείλεται  στην 
επίδραση που άσκησε ο Χρυσόστομος στον άγιο Ισίδωρο.  Ο Αλεξανδρινός 
Πατήρ  σαν  να  παίρνει  ορισμένους  λόγους  του  Αντιοχέως  Πατρός,  να  τους 
ξαναγράφει και να αποστέλει το κατά την ανάγκη τεμάχιο σε κληρικούς και 
λαϊκούς  των  χρόνων  του.  Σημαντικός  ερευνητής  των  έργων  του  Ισιδώρου 
επισημαίνει  αυτή την ομοιότητα:  ΄΄Κανείς  δεν μας έδωσε κάποιο κατάλογο 
όλων των ομοιοτήτων γνωμών και εκφράσεων Χρυσοστόμου και Ισιδώρου, 
καίτοι  όλοι  συμφωνούν  ότι  πρέπει  να  είναι  πολλές΄΄113.  Αλλά  και  με  τα 
ποιμαντικά  έργα  του  Καππαδόκου  αγίου  Γρηγορίου  υπάρχει  ταύτιση.  ΄΄Αι 
απόψεις του περί του θεσμού της Εκκλησίας και του ύψους του αξιώματος της 
ιερωσύνης αποτελούν επανάληψιν των γνωμών του Γρηγορίου Θεολόγου και 
του Ιωάννου Χρυσοστόμου΄΄114. Κατά την προσωπική μας εκτίμηση ό,τι λέει ο 
ίδιος για τους περί ιερωσύνης λόγους του αγίου Χρυσοστόμου θα μπορούσε να 
ισχύει, μάλλον σε κάποιο μικρότερο βαθμό, και για το δικό του συγγραφικό 
περί  ιερωσύνης  έργο.  Γράφει  λοιπόν  ο  άγιος  Ισίδωρος  για  το  ποιμαντικό 
σύγγραμμα  του  Χρυσορρήμονος:  ΄΄Εγώ  μεν  την  βίβλον,  ήν  εζήτησας, 
πέπομφα, και καρπόν εξ αυτής δια σου περιέμενον, ος παρά πάντων συνήθως 
εισπράττεται. Ου γαρ έστιν, ουκ έστι καρδία, ήν επήλθεν η ταύτης ανάγνωσις, 
και προς τον θείον αυτήν ουκ έτρωσεν έρωτα, σεπτήν μεν την ιερωσύνην και 
δυσπρόσιτον δείξασα, αμέμπτως δε αυτήν διέρχεσθαι διδάξασα. Ο γαρ των του 
Θεού απορρήτων σοφός υποφήτης Ιωάννης, ο της εν Βυζαντίω εκκλησίας και 
πάσης οφθαλμός, ούτως αυτήν λεπτώς εξηκρίβωσεν, ώστε πάντας τους τε κατά 

111  P. A. Smhmid, Die Christologie Isidors von Pelusium, 1. Τη γνώμη του βλ. εν Ι.  Χαλκίτη, ένθ’ 
ανωτ., σσ. 32-33. 
112  Χρυσ. Ζαφειροπούλου, ένθ’ ανωτ., 172,174. Τη γνώμη του βλ. εν Ι. Χαλκίτη, ένθ’ ανωτ., σσ. 32-
33. 
113  Κ. Φούσκα, Ο άγιος Ισίδωρος, σ. 131. Δεν είναι βέβαια η ομοιότητα των απόψεων του Ισιδώρου 
μόνο με το Χρυσόστομο. Ο καθηγητής σημειώνει επιδράσεις και άλλων Πατέρων (Μ. Βασιλείου, Γρ. 
Θεολόγου) στα έργα του Αλεξανδρινού Πατρός (περισσότερα βλ. του αυτού, αυτόθι, σσ. 127-139).  
114  Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, σ. 226.
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Θεόν ιερατεύοντας, τους τε ραθύμως ιερατικήν μεταχειρίζοντας, εν ταύτη τα 
οικεία ευρίσκειν κατορθώματά τε και σκώμματα΄΄115. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗ
     

     1. Ο ορισμός της ιερωσύνης 
     
     Ο ορισμός της ιερωσύνης μπορεί σήμερα να δίδεται εύκολα και από τον 
καθένα,  αλλά  ο  ιερός  Πατήρ,  αν  και  πιο  ειδικός  από  όλους  μας,  είναι 
επιφυλακτικός και φειδωλός να ορίσει αυτόν το θεόσδοτο και θεάρεστο θεσμό. 
΄΄Εγώ δε όρον μεν υπογράψαι ιερωσύνης νυν ου διεγνωκώς΄΄116. Πώς άραγε να 
εξηγείται  αυτή  η  σιγή  του  αγίου,  ενώ  λύνει  δυσεπίλυτες  απορίες  και 
προβλήματα  που  σχετίζονται  με  την  ιερωσύνη;  Βέβαια  η  σιωπή  του  δεν 
ερμηνεύεται από την ασέβεια ή την αδιαφορία για τα πνευματικά ζητήματα · 
για ασέβεια και αδιαφορία ο ιερός Πατήρ κατηγορεί τους αναξίους ιερείς, οι 
οποίοι  με  όσα  κάνουν  αποδεικνύουν  ότι  δεν  ξέρουν  τί  σημαίνει  ιερωσύνη. 
Γράφει  χαρακτηριστικά  σε  άξιο  πρεσβύτερο:  ΄΄Πολλών  όντων,  ως  έφης, 

115  Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Ευσταθίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνστ΄, P.G. 78, 288.
116  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σξδ΄, P.G. 78, 696.
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θαύματος  αξίων,  έν  εστιν  ο  μάλιστα  πάντων  εγώ θαυμάζω,  και  του  πάντα 
διεφθάρθαι  τεκμήριον  είναι  φημι  ικανόν.  Διο  δη,  εκείνων  αφέμενος,  τούτο 
μάλιστα νυνί  λέξω και  ελέγξω. Ειπέ  τοίνυν τούτοις,  οίς  μάλιστα μέλει  των 
λαών,  μάλλον δε οίς μέλλει  μεν έδει,  μέλλει  δε ουδαμώς,  ότι  Αυτοί  δι’ ων 
ποιείτε ομολογούντες αγνοείν, τί εστιν ιερωσύνη, τί τους άλλους ενοχλείτε; Ει 
μεν γαρ τυραννίδα πατρώαν κεκλήρωσθε, ηγείσθε ως ηγείσθε, ίνα κακείνων 
των διαβοήτων τυράννων ωμότεροι και τυραννικώτεροι οφθείητε. Πολλοί γαρ 
εκείνων πραότερον υμών τοις τυραννηθείσι προσηνέχθησαν. Ει δε πατρικήν 
κηδεμονίαν ενεπιστεύθητε, τί τους τυράννους αποκρύπτετε τη ωμότητι; Τί τους 
τω θείω αίματι εξαγορασθέντας αυτοί καταδουλούσθε; Τί χρηματίζεσθε εκ των 
αλλοτρίων  συμφορών;  Τί  γελάτε  τους  σώφρονας;  Τί  επιβουλεύετε  τοις 
φιλαρέτοις;  Τί  τους  κόλακας  συγκροτείτε;  Τί  τους  παρρησιαζομένους 
εξοστρακίζετε;  Ει  γαρ υμείς  παύσασθε δρώντες α δράτε,  εικός και  τας των 
λαών  αρετάς  νεκρωθείσας  νυν  δι’  υμάς,  εις  παλλιγενεσίαν  ήξειν  και 
αναβίωσιν΄΄117.  Κατά τη  γνώμη μας ίσως ο σεβασμός,  ο  ιερός φόβος και  η 
ταπεινοφροσύνη του αγίου τον οδηγούν να προτιμήσει τη σιωπή και να μη μας 
δώσει τον ορισμό της ιερωσύνης. 

 
     2. Η ιουδαϊκή ιερωσύνη 
     
     Η χριστιανική ιερωσύνη έχει πρόδρομό της την ιουδαϊκή. Πριν δε από την 
ιουδαϊκή ιερωσύνη ιερεύς υπήρξε ο μη Ιουδαίος αλλά ΄΄Έλλην΄΄118 Μελχισεδέκ. 
΄΄Προ του Ααρών ιερωσύνη ήν θειοτέρα και αναίμακτος η του Μελχισεδέκ΄΄119. 
Ο σεβασμός του ιερού Πατρός προς το πρόσωπο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης 
φαίνεται και από το παρακάτω: ΄΄ότι φυσικώς εστιν εν ημίν η ευσέβεια και των 
ύστερον  χρόνοις  πολλοίς  τηρουμένων  εις  έκβασιν,  κατάδηλος  ήν  τοις  Θεώ 
ευαρεστούσιν η είδησις…και Μελχισεδέκ άρτω και οίνω ιερατεύων, δι’ ών τον 
των θείων μυστηρίων προεσήμαινε τύπον΄΄120. 
Για το πώς η ιερωσύνη έφτασε στο πρόσωπο του  Ιακώβ ο άγιος Ισίδωρος, 
άριστος  γνώστης  των  Γραφών,  μας  πληροφορεί  ότι  αιτία  ήταν  η  αρετή.  Ο 
Ησαύ πούλησε στον Ιακώβ τα πρωτοτόκια, μεταξύ των οποίων ανήκε και η 
ιερωσύνη. ΄΄Ου το καλείσθαι απλώς πρωτότοκον, ω προσφιλέστατε, ως ηγή 
παρεχώρησε τω Ιακώβ ο Ησαύ, αλλά το πατριαρχικόν αξίωμα, το τη αρετή 
μάλιστα και ου τη πρεσβυγενεία χρεωστούμενον. Επειδή γαρ τω πρωτοτόκω ή 
τω  πρεσβυτάτω,  και  η  βασιλεία  και  η  ιερωσύνη  και  το  πατριαρχικόν 
εχρεωστείτο αξίωμα, και ο νόμος ο της πρεσβυγενείας επί την αρχήν αυτόν 
εκάλει, έρημος δε ήν ούτος αρετής, εις τοσαύτην ανάγκην κατέστη, ώστε και 
εκών πωλήσαι, όπερ και άκων αφαιρεθήναι δίκαιος ήν΄΄121.

117  Αρχιβίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλδ΄, P.G. 78, 672.
118  Ο ιερός Πατήρ εξηγεί τη λέξη ως εξής: ΄΄Έλληνας δε ενταύθα φησιν ου τους ειδωλολάτρας, αλλά 
τους ευσεβείς, τους εν τω εμφύτω πολιτευομένους νόμω, τους άνευ ιουδαϊκών παρατηρήσεων πάντα 
τα προς ευσέβειαν βλέποντα παραφυλάσσοντας, οίοι ήσαν Μελχισεδέκ, Ιώβ, Κορνήλιος΄΄ (Αμμωνίω, 
βιβλ. Δ΄, αριθμ. ξα΄, P.G. 78, 1120).
119  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρνβ΄, P.G. 78, 844.
120  Παλλαδίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υλα΄, P.G. 78, 420-421.
121  Τιμοθέω αναγνώστη, βιβλ. Β΄, αριθμ. μζ΄, P.G. 78, 489.
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Μετά την πάροδο αρκετών ετών η ιερωσύνη θα απονεμηθεί ως βραβείο σε 
έναν υιό του Ιακώβ. Η αρετή και ο άγιο ζήλος του Λευί να διαπράξει ιερό φόνο 
έκαναν το Θεό να του εμπιστευτεί το ιερό αξίωμα: ΄΄Επειδή γαρ επελύττησε τη 
πατρώα ευνή ο Ρουβήμ, δια τούτο ούτε βασιλείας,  ούτε ιερωσύνης ηξιώθη, 
καίτοι  πρωτότοκος  ών,  αλλ’  ο  μεν  Λευί,  τρίτος  ών,  ου  μόνον  δια  το 
επαγγείλασθαι τον πατέρα δεκάτην…αλλά και δι’ οσιότητα και το συγγενικών 
αιμάτων, δια την εις το θείον τιμήν, τας χείρας εμπλήσαι, ιερωσύνης ηξιώθη…
Ιερώντο γαρ οι εκ Λευί,  εβασίλευον δε οι εξ Ιούδα, ου κατά αποκλήρωσιν, 
αλλά  της  αρετής  γέρας  ειληφότες΄΄122.  Έτσι  θα  εμφανιστεί  η  ΄΄Λευιτική 
ιερωσύνη΄΄123. 
Ακολουθώντας τον Ιακώβ και τον Λευί ο  Ααρών κλήθηκε στην ιερωσύνη όχι 
χάρη στη συγγένεια ή τα υλικά μέσα, αλλά με γνώμονα την αρετή: ΄΄Τούτο [το 
χρεωστούσθαι το γέρας ου γένει, αλλ’ αρετή] γουν εκείνον τον πραότατον [τον 
Μωυσήν]  λαμπρώς  έδειξε,  μηδέ  τον  αδελφόν  χάριτι  εις  την  ιερωσύνην 
προενηνοχέναι.  Ο  γαρ  τους  εκ  των  λαγόνων  αυτού  φύντας  μη  αξιώσας 
τοιαύτης  τιμής,  αλλά  περιγενόμενος  της  φύσεως  τυραννίδος,  ουκ  αν  τον 
αδελφόν χάριτι τη ιερωσύνη εστεφάνωσεν, αλλά κατά τους θείους χρησμούς. 
Διό και  οι  κατ’ αυτού επιλυττήσαντες  και  νομίσαντες  ου θεία  ψήφω,  αλλά 
κρίσει λογισμών οικεία κεχειροτονηκέναι τον ομαίμονα, δίκας αήθεις έδοσαν. 
Τους μεν γαρ η γη χανδόν κατέπιεν, οι δε πυρός αιθερίου έργον εγένοντο΄΄124. 
Συγκλονιστικό πράγματι είναι το επεισόδιο με τους απογόνους του Ρουβήμ, οι 
οποίοι  θεωρούσαν τους  εαυτούς  τους  αξίους  για  την ιερωσύνη.  ΄΄Ότε  γουν 
τινές εν τη ερήμω, εκ του Ρουβήμ καταγόμενοι και νομίζοντες ιερωσύνης άξιοι 
είναι, δια το του πρωτοτόκου είναι απόγονοι, κατά των ιερωμένων εμάνησαν, 
Μωσέα  νομίσαντες,  κατά  χάριν  τω  τε  αδελφώ,  τοις  τε  αδελφιδοίς  την 
ιερωσύνην  προπεπτωκέναι,  τότε  δη  σκηπτοίς  και  κεραυνοίς  ουρανόθεν 
κατετοξεύοντο, της δίκης ου τη πρεσβυγενεία, αλλά τη αρετή το της ιερωσύνης 
γέρας βεβαιούσης΄΄125.
Ο  άγιος  Ισίδωρος  αναφέρεται  και  στο  αμάρτημα  του  Ααρών.  ΄΄Επειδή 
γέγραφας,  δι’ ήν  αιτίαν,  Ααρών  και  Μαριάμ  κακηγορησάντων  Μωσέα,  η 
Μαρία  μόνη  επετιμήθη,  λέπρας  αυτής  τω  προσώπω,  ένθα  η  γλώσσα λοχά, 
επανθησάσης,  γράφω  μεν  και  ο  ήκουσα  παρά  τινος  σοφού…Έφη μεν  ουν 
εκείνος  ότι,  επειδή  αρχή  ιερωσύνης  ήν,  ουκ  ηθέλησεν  ο  Θεός  υβρίσαι  το 
προοίμιον, ίνα μη και το τέλος γένηται επονείδιστον. Εγώ δε ούτ’ ανατρέπειν 
τούτο, ούτ’ εγκρίνειν έχω. Ουκ ανατρέπω μεν, επειδή ουδέν ούτε την αρετήν 
ούτε  την  ευσέβειαν  παραβλάπτει.  Ουκ  εγκρίνω  δε,  επειδή  προ  του  Ααρών 
ιερωσύνη  ήν  θειοτέρα και  αναίμακτος  η  του  Μελχισεδέκ,  και  ότι  ου  κατά 
αδέκαστον κριτήν, δια το αξίωμα του πταίσαντος, το δίκαιον παριδείν. Αλλ’ 
εκείνο  μάλλον  φημί,  ότι,  επειδή  η  Γραφή  εν  τη  κατηγορία  την  Μαριάμ 
προέταξε τανδρός και αρχιερέως, οίμαι, το σπέρμα αυτήν δεδωκέναι, κακείνον 
επακολουθηκέναι. Ο δε το σπέρμα παρασχών, των φύντων δηλονότι αίτιος΄΄126. 
Πολύ διδακτική είναι  η αλληγορική ερμηνεία που δίδει  ο ιερός Πατήρ στη 

122  Τιμοθέω αναγνώστη, βιβλ. Β΄, αριθμ. μη΄, P.G. 78, 489.
123  Ωρίωνι, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ριβ΄, P.G. 78, 1181. 
124  Θεοδώρω λαμπροτάτω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σπθ΄, P.G. 78, 964-965.
125  Τιμοθέω αναγνώστη, βιβλ. Β΄, αριθμ. μη΄, P.G. 78, 489.
126  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρνβ΄, P.G. 78, 844.
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ράβδο του αδελφού του Μωυσή: ΄΄η ράβδος Ααρών η βλαστήσασα, μηνύει…
ότι  οι  παραβαίνοντες αυτούς  [τους θείους  θεσμούς]  και  οι  τη ιερωσύνη ου 
δεόντως επιπηδώντες, σωφρονισθήσονται΄΄127. 
Λιγότερο γνωστός ή και τελείως άγνωστος μάς είναι ο ιερεύς  Φινεές.  Ήταν 
εκείνος  που  διέπραξε  φόνο,  ιερό  φόνο,  που  επιτρεπόταν  στα  χρόνια  της 
Παλαιάς  Διαθήκης.  ΄΄Φόνω  μεν  γαρ  τινές  ευ  εχρήσαντο  (ως  Μωσής  και 
Φινεές)΄΄128. Ο άγιος τον μνημονεύει σε επίσκοπο, για να τον παροτρύνει σε 
ζήλο  μπροστά  στους  κινδύνους  και  στους  εχθρούς  της  πίστεως.  ΄΄Επεί  και 
Φινεές σειρομάστη εχρήσατο, ότε Θεός παρωργίζετο΄΄129. Οι Μαδιανίτες ΄΄υπό 
θείας  συμμαχίας  στρατηγουμένοις  [τοις  Εβραίοις]  διέγνωσαν,  τότε  δη  υπό 
δεινού ανδρός συμβουλευθέντες, όπλοις τε και μηχανήμασιν, αλκή τε και ρώμη 
χαίρειν  φράσαντες,  κόρας  ευμόρφους  ουχ  οπλίσαντες,  αλλά καλλωπίσαντες 
εξέπεμψαν επί τον πόλεμον. Ήδεσαν γαρ άλλως την άνωθεν ροπήν αυτών ουκ 
αποστησομένην,  ει  μη  εις  πορνείαν,  ειτ’  εκείθεν  εις  ειδωλολατρίαν 
ολισθήσοιεν.  Πέφυκε  γαρ  τα  μέγιστα  των  πλημμελημάτων  εκ  βραχυτέρων 
τίκτεσθαι΄΄.  Το αποτέλεσμα ήταν  να σαγηνεύσουν τους  αλλοφύλους και  να 
τους κάνουν ριψάσπιδες. Τότε ο Φινεές, υιός του αρχιερέα, ΄΄περιπαθήσας και 
δικαίας οργής εμπλησθείς΄΄ πήρε σπαθί και έσφαξε έναν Ιουδαίο άρχοντα μαζί 
με  τη  Μαδιανίτισσα  σύντροφό  του.  ΄΄Και  ούτως  έστησεν  ου  μόνον  του 
νοσήματος την νομήν επί τα καίρια σπεύδουσαν, αλλά την θείαν οργήν τους 
αμαρτήσαντας  επινεμομένην.  Ιερωσύνη  γουν  τετίμηται  ο  την  ακοσμίαν 
εκτεμών,  ως  στρατηγικής  ευκοσμίας  πείραν  δους…‘Έστη  Φινεές  και 
εξιλάσατο  και  εκόπασεν  η  θραύσις  και  ελογίσθη  αυτώ  εις  δικαιοσύνην’. 
Ετίμησε  γαρ  η  θεία  φύσις  τον  προ  αυτής  δικαίως  αγανακτήσαντα  και  δύο 
σφαγαίς την παρανομίαν στήσαντα΄΄130. ΄΄Ότι γαρ και το μισοπόνηρον επαινεί 
ο  Θεός,  τεκμηριοί  τα  κατά  τον  Φινεές  γεγονότα.  Δύο  γαρ  φόνους  αυτόν 
εργασάμενον εν μία καιρού ροπή, ιερωσύνη τετίμηκεν. Ουκ αν τούτο ποιήσας, 
ει  αγαθότητα μόνην ενομοθέτει΄΄131.  Μιλώντας  και  για την πραότητά του ο 
άγιος Ισίδωρος γράφει: ΄΄Τον πράον μαχητήν η Γραφή απεργάζεται, ότε κατά 
του  Θεού  η  εγχείρισις  γίνεται…ούτω  τον  Φινεές  τους  ανομούντας 
διακεντήσαντα΄΄132.
Βλέπουμε  λοιπόν  ότι  στην  ιστορία  του  Ισραήλ  δεν  ήταν  άγνωστη  και  η 
μετάδοση  της  ιεροσύνης  στους  απογόνους  του  ίδιου  γένους  ·  κάποιοι 
αποδείχτηκαν άξιοι  (όπως ο Φινεές)  και  κάποιοι  ανάξιοι.  Βέβαια  παντελώς 
απαγορευόταν  η  αγορά  της  ιερωσύνης133.  Ανάξιος  ιερεύς  ήταν  ο  βασιλεύς 
Οζίας.  ΄΄Οζίας  τη  ιερωσύνη  ου  δεόντως  επιπηδήσας,  καίτοι  βασιλεύς  ων, 
ελεπρώθη΄΄134.  Προτρέποντας  σε  λαϊκό  να  μελετά  με  πολλή  προθυμία  και 
φιλοπονία την Αγία Γραφή, τού επισημαίνει το πάθημα του Οζία. ΄΄οφείλεις…
μη  κατατολμάν  απλώς  των  αψαύστων  και  ανεφίκτων  μυστηρίων,  αναξίαις 

127  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ογ΄, P.G. 78, 1133.
128  Στρατηγίω μονάζοντι, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρκθ΄, P.G. 78, 1209.
129  Συνεσίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σλβ΄, P.G. 78, 325.
130  Αετίω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρνθ΄, P.G. 78, 853-856.
131  Ευλογίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. πε΄, P.G. 78, 528.
132  Συνεσίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υιη΄, P.G. 78, 416.
133  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοστ΄, P.G. 78, 1497. 
134  Αθανασίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. πα΄, P.G. 78, 524-525. 
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ταύτα  χερσίν  επιτρέπων.  Ούτω  γαρ  ο  τολμηρότατος  Οζίας  αναθαρρήσας 
επιβαλείν  τοις  ανεγχειρήτοις,  λέπραν τω θράσει  προσαπηνέγκατο,  και άκων 
απορριφείς των ανακτόρων, καθότι και νόμος τοις λέπρα κατεστιγμένοις την 
είσω τούτων απέκλειεν είσοδον΄΄135.  
Στο βιβλίο Α΄ Βασιλειών ο συγγραφέας διηγείται την ιστορία του ιερέως Ηλεί 
και των παιδιών του. Βαθύς γνώστης της Αγίας Γραφής ο άγιος Ισίδωρος την 
αναφέρει.  Ο  Ηλεί  νουθέτησε  τα  άτακτα  τέκνα  του,  αλλά  τιμωρήθηκε.  Η 
εξήγηση που δίνει ο άγιος για τη θεία τιμωρία είναι η εξής: ΄΄Εχρήν γαρ αυτόν 
μη  πέρα  του  δέοντος  είναι  φιλόπαιδα,  αλλά  τοις  θείοις  νόμοις  επαμύναι 
υβριζομένοις΄΄.  Η  μία  και  μοναδική  αμέλειά  του,  ενώ  ΄΄τα  άλλα  ήν 
θαυμαστός΄΄, ‘ανάγκασαν’ το Θεό να πάρει την αυστηρή απόφαση: ΄΄‘Ώμοσα’, 
γαρ φησι, ‘τω οίκω Ηλεί, ει εξιλάσεται αμαρτία οίκου Ηλεί, ή εν θυμιάμασιν, ή 
εν θυσίαις έως αιώνος’΄΄136. Τα δυο παιδιά του, τον Οφνί και τον Φινεές, και 
την  παραδειγματική  τους  τιμωρία  ο  όσιος  Ισίδωρος  θυμίζει  στον  αφειδώς 
αμαρτάνοντα επίσκοπο Ζώσιμο. ΄΄Και τίς προσεύξεται περί σου, επειδή μήτε 
περί Οφνί και Φινεές, εις Θεόν και την αυτού αμαρτόντων ιερωσύνην, ευρέθη 
τις πρεσβευόμενος, αλλ’ εις έσχατον όλεθρον,  ως το γέρας προπίνοντες της 
ιερωσύνης, εδόθησαν;΄΄137. Η πτώση τους οφειλόταν στη γαστριμαργία και στη 
φιληδονία. ΄΄Ου γαρ τον Οφνί και Φινεές η λυττώσα γαστήρ και κρεών αρπαγή 
και κραιπάλη και γυναικών μανία, ιερωσύνης και κιβωτού και κράτους φυλών 
και δόξης και τιμής αποκόψασα, έργον εχθρών και ξιφών κατειργάσατο;΄΄138. 
Αντίθετα άξιος κατά πάντα ιερεύς ήταν ο  Ελεάζαρ.  Ο πρεσβύτης λειτουργός 
του Γιαχβέ υπέστη μαρτυρικό θάνατο από τον Αντίοχο τον Επιφανή. Μαζί με 
τους  επτά  Μακκαβαίους  και  τη  μητέρα  τους  ήταν  ΄΄λαμπράν  και 
αστράπτουσαν πολιτείαν επιδειξάμενοι, και καθάπερ αστέρες εν γη φανέντες΄΄
139.
Ο  πατέρας  του  Τιμίου  Προδρόμου  Ζαχαρίας ήταν  ιερεύς.  Χάρη  στην 
καθαρότητα  της  ψυχής  του  έβλεπε  συχνά  οράματα:  ΄΄Εν  συνηθεία  γαρ 
θεοφανείας  και  αγγελικής  οπτασίας  ήν  ο  ιερεύς[Ζαχαρίας],  καθαρώς  τοις 
μυστηρίοις...διακονούμενος΄΄140. 
Η  ιερωσύνη ήταν πολύτιμη για την ιστορία του εβραϊκού λαού. ΄΄Δια τούτο 
και ηνίκα τα ιουδαϊκά πράγματα αρχήν ελάμβανεν, η ιερωσύνη αναγκαιοτέρα 
εθεσμοθετήθη και επί πολύ διήρκεσεν΄΄141. Ο ιουδαϊκός ναός χωριζόταν σε τρία 
μέρη: το εξωτερικό,  το εσωτερικό και το ακόμα πιο εσωτερικό · στο τρίτο 
μέρος  είχε  δικαίωμα να εισέρχεται  μόνο ο  Αρχιερεύς,  ΄΄ο  εαυτόν  δηλονότι 
αφιερώσας  και  πάσαν  θνητήν  αποσεισάμενος  κηλίδα΄΄  ·  απαγορευόταν 
αυστηρά  η  είσοδος  σε  όλους  τους  άλλους,  ακόμα  και  ΄΄οίς  ουδέ  τον 
ανεπίληπτον έχουσι βίον επιβήναι ήν θέμις΄΄ · και καταλήγει ο ιερός Πατήρ 
στο  συμπέρασμα:  ΄΄Άτοπον  γαρ,  μάλλον  δε  ριψοκίνδυνον  και  παρά  τους 
μυστικούς θεσμούς τοις αδύτοις επιπηδάν, τους μηδέ των προθύρων αξίους … 

135  Κρίσπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κδ΄, P.G. 78, 197. 
136  Ηρακλείδη πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟ΄, P.G. 78, 1505.
137  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κστ΄, P.G. 78, 197-200.
138  Μάρωνι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ξθ΄, P.G. 78, 229.
139  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. δ΄, P.G. 78, 729.
140  Τιμοθέω αναγνώστη, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρλα΄, P.G. 78, 269.
141  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σμθ΄, P.G. 78, 928. 
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Οι γαρ έξω περιρραντηρίων είναι οφείλοντες, ει φιλονεικήσειαν, μη μυημένοι 
τη θεία τελετή, ριψοκινδύνως επικωμάσαι, δίκην δώσουσι την εσχάτην΄΄142.
Για παιδαγωγικούς λόγους ο Θεός ενίοτε εγκατέλειπε τον ανομήσαντα κλήρο 
και λαό Του. ΄΄της αγίας κιβωτού ουκ εφείσατο [ο Θεός], αλλ’ εξέδοτο ταύτην 
αλλοφύλοις συν ιερεύσιν αυτοίς ανομήσασι και πόλιν αγιάσματος και χερουβίμ 
δόξης και στολήν και προφητείαν και χρίσμα και δήλωσιν εις καταπάτημα και 
μιασμόν απέδοτο έθνεσιν΄΄143.
Η ιστορία της ιουδαϊκής ιερωσύνης συνεχίστηκε για αιώνες και οι Ιουδαίοι 
απολάμβαναν τις δωρεές και τις ευεργεσίες της. Το τέλος της όμως ήρθε, όταν 
διέπραξαν  το  φοβερό  έγκλημα  κατά  του  Θεανθρώπου:  ΄΄Επειδή  δε 
σαρκικώτεροι όντες και παχύτεροι και βασιλείαν εξεζήτησαν,  και αύτη ήδη 
εδόθη, χρησιμωτάτη ούσα και αναστέλλουσα τα πταίσματα των τη ιερωσύνη 
μη πειθομένων, επεί τοίνυν πή μεν την ιερωσύνην έχοντες διέλαμπον, πή δε 
την βασιλείαν κτησάμενοι διεσώζοντο, αμφοτέρων δ’ αναιρουμένων ουδεμία 
αυτοίς υπελείπετο σωτηρίας υπόθεσις, βουλόμενος δείξαι ο προφήτης Δανιήλ 
την παντελή των ιουδαϊκών πραγμάτων μετά τον σταυρόν καθαίρεσιν και ως 
ουδέ λείψανον αυτοίς χρηστής ελπίδος περιλειφθήσεται, ουδέ τις προσδοκία 
αυτοίς αμείνων φανείται, έφη, ‘Εξολοθρευθήσεται χρίσμα, και κρίμα ουκ έσται 
εν αυτή’, δια μεν του χρίσματος την ιερωσύνην μηνύων, δια δε του κρίματος 
την  βασιλείαν  και  την  πολιτικήν  κατάστασιν.  Μάλιστα  μεν  γαρ  δια  της 
αναιρέσεως της  ιερωσύνης,  και  την της  βασιλείας  και  των άλλων απάντων 
συνανέφηνε.  Του  γαρ  κεφαλαιωδεστέρου  και  κυριωδεστέρου  παντάπασι 
καταλυομένου,  ουδ’ άλλο  τι  συστήναι  ηδύνατο,  επεί  και  της  βασιλείας  η 
κρηπίς,  η προς το Θείον ετύγχανε ευσέβεια, ήτις εν τη προς Θεόν εκρίνετο 
λατρεία.  Πλην  αλλά  και  την  βασιλείαν  έφη  τελευτήσειν,  παντελή 
προαναφαίνων  της  ιουδαϊκής  πολιτείας  την  αναίρεσιν.  Και  μαρτυρεί  τα 
πράγματα επί βελτίονα πολλώ και θειοτέραν θρησκείαν επαναχθέντα΄΄144. 
Έτσι ο άγιος θεσμός της ιερωσύνης δεν συντρίφτηκε από τον αδυσώπητο και 
ασυγκίνητο ‘οδοστρωτήρα’ του χρόνου, αλλά συνεχίζει την ιστορία του μέσα 
στους αιώνες · έχει υποστεί όμως μια βασική αλλαγή, αφού εγκατέλειψε τους 
Ιουδαίους και δόθηκε στους Χριστιανούς. 

     3. Η χριστιανική ιερωσύνη σε σύγκριση με την ιουδαϊκή 

     Η χριστιανική ιερωσύνη λοιπόν αποτελεί τη συνέχεια και το διάδοχο της 
ιουδαϊκής  ιερωσύνης.  Είναι  όμως ανώτερη και  καλύτερη από την  ιουδαϊκή 
κατά  τον  άγιο  Ισίδωρο  Πηλουσιώτη.  Ωστόσο  με  θλίψη  παρατηρεί  ο  ιερός 
Πατήρ ότι στις ημέρες του η ιερωσύνη ατιμαζόταν από ανάξιους κληρικούς 
τόσο,  όσο  ούτε  όταν  βρισκόταν  στα  χέρια  των  Εβραίων  δεν  εμπαιζόταν. 
΄΄Πάλαι  μεν  ουν  επί  των Εβραίων,  εκ  γένους  καταγομένης  της  ιερωσύνης, 
εμέμφοντο πολλοί, δι’ ήν αιτίαν τω γένει, αλλ’ ου τη αρετή απενεμήθη, επειδή 
δε  και  επί  το  βέλτιον  μετεκοσμήθη  και  εις  αρετήν  μετεκομίσθη,  μειζόνως 

142  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. μ΄, P.G. 78, 1092.
143  Καλλιοπίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ογ΄, P.G. 78, 233.
144  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σμθ΄, P.G. 78, 928-929.
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παροινείται, ή ότε και ελάττων ήν και τω γένει απεκεκλήρωτο. Τότε μεν γαρ, ει 
και  ήσαν  τινές  ανάξιοι,  αλλά  ήσαν  και  άριστοι,  το  δε  χρήμασι  ωνείσθαι 
παντελώς  απηγορεύετο.  Νυνί  δι’ ότε  και  επί  το  κρείττον  επιδέδωκε  και  τη 
αρετή απενεμήθη, μειζόνως κατεπατήθη΄΄145. 
Κάνει ο άγιος μια ακόμα πολύ ωραία σύγκριση μεταξύ της μιας και της άλλης 
ιερωσύνης: ΄΄Ώσπερ γαρ επί της Παλαιάς Διαθήκης ιεράσθαι ουκ εξήν, ει μη 
τοις ιερεύσι μόνοις, εν δε τω καιρώ του Πάσχα πάντες τρόπον τινά ιερωσύνην 
ετιμώντο  (έκαστος  γαρ  το  πρόβατον  έθυεν),  ούτω  και  επί  της  Καινής  και 
αδιαδόχου, έχουσι μεν κατ’ εξαίρεσιν την ιερουργίαν της αναιμάκτου θυσίας, 
οίς  έξεστι  ταύτην  προσενεγκείν,  έκαστος  δε  οικείου  σώματος  ιερεύς 
κεχειροτόνηται, ουχ ίνα αχειροτόνητος επιπηδοίη τη των υπηκόων αρχή, αλλ’ 
ίνα, της κακίας άρξας, το σώμα τέμενος ή ιερόν της αγνείας κατασκευάση΄΄146.

     4. Η αξία της χριστιανικής ιερωσύνης 
    
     Έργο μοναδικής αξίας και υψίστης σπουδαιότητος επιτελεί η ιερωσύνη 
μέσα στον κόσμο. Η αποστολή της είναι να φέρνει τους ανθρώπους κοντά στο 
Θεό,  να  οδηγεί  στη  θέωση  και  τον  αγιασμό,  να  παρηγορεί  τον  πονεμένο 
άνθρωπο, να θεραπεύει τις ασθένειες της ψυχής και να υπηρετεί τις ποικίλες 
ανάγκες του. 
Η αξία της ιερωσύνης καταδεικνύεται λοιπόν από την πνευματική καθώς και 
από την υλική προσφορά της στον κόσμο. 
 

     α΄. Η πνευματική προσφορά της ιερωσύνης στον κόσμο 

     Οι πνευματικές δωρεές αποτελούν την κυριότερη και τη σημαντικότερη 
ευεργεσία της ιερωσύνης προς τον άνθρωπο.      

     αα΄. Η τέλεση των ιερών Μυστηρίων 

     Το σπουδαιότερο έργο και η κυριότερη ασχολία των ιερέων είναι η τέλεση 
των  ιερών  Ακολουθιών  και  των  Μυστηρίων.  Ακόμα  και  η  άσκηση  του 
φιλανθρωπικού  έργου  της  Εκκλησίας  θεωρείται  πολύ  κατωτέρα  από  το 
πνευματικό έργο που έχει να επιτελέσει ο ιερεύς. ΄΄Ει οι ιερωμένοι και οι υπέρ 
ών η ιερωσύνη τελείται εν τοις αυτοίς, τις εξιλάσεται το Θείον; Χρή τοίνυν εν 
μεν ταις των αρχομένων γνώμαις αποκείσθαι τους των πενήτων θησαυρούς, 
τους δ’ ιερωμένους τη ιερουργία μόνη σχολάζειν,  ίνα δυνηθείεν ευμενές το 
Θείον εαυτοίς τε  και τοις υπηκόοις καθιστάν. Ει δε θεώμενοι οι λαοί τους την 
ιερωσύνης  αγιστείαν  κεκληρωμένους,  πάντα  τα  βιωτικά  μεταχειριζομένους, 
εξήμβλωσαν  την  ευλάβειαν,  ουκ  έστιν  αυτοίς  τοσούτον  μέμψασθαι,  όσον 
εκείνοις τοις εμπόροις και παλιγκαπήλοις και πάσαν κινούσι πραγματείας οδόν 

145  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοστ΄, P.G. 78, 1497. 
146  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. οε΄, P.G. 78, 781-784. 
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άδικον΄΄147.
Ο ιερεύς,  όταν ιερουργεί,  μιμείται  το έργο των αγγέλων.  ΄΄Όλος οφθαλμός 
οφείλεις υπάρχειν, ως τα ζώα τα πολυόμματα, επειδή και τη προς Θεόν εκείνα 
μιμήσαι εγγύτητι, ουχί βίω, ως μανθάνω, αλλά μόνη λειτουργία΄΄148. Όπως οι 
άγγελοι είναι κοντά στο Θεό, έτσι είναι και ο επί της γης λειτουργός. ΄΄Ο του 
Θεού  ιερεύς,  επειδή  εγγίζει  Θεώ,  κατά  τα  πολυόμματα  ζώα  όλος  είναι 
οφθαλμός οφείλει, κατ’ εκείνα μηδέν αγνοών, αλλά πάντα ορών΄΄149. Μεσίτης 
των δώρων των ανθρώπων προς το Θεό ο ιερεύς, ΄΄ού ταις χερσί διακόνοις 
κεχρήσθαι  Θεός  φιλανθρώπως  ηξίωσεν΄΄,  έχει  αναλάβει  έργο  μοναδικής 
σημασίας ·  έτσι ΄΄άγγελος Κυρίου παντοκράτορός εστι,  τη τε θείας τελετής 
μυσταγωγία και τη προς σωτηρίαν πολλών διακονία΄΄150. ΄΄Στην ορθοδοξία το 
κέντρο της ζωής των πιστών δεν είναι το κήρυγμα, αλλά το Μυστήριο. Δεν 
είναι ο άμβων, αλλά το θυσιαστήριο. Γι’ αυτό ακόμη και η θέσις του μέσα στο 
ναό είναι κεντρική, όπως η καρδιά μέσα στο σώμα. Η καρδιά της Εκκλησίας 
είναι  το  μυστήριο  της  Θείας  Ευχαριστίας.  Η  Ορθόδοξος  Εκκλησία  είναι 
πρωτίστως  λειτουργούσα  και  προσευχομένη  Εκκλησία  και  δευτερευόντως 
κηρύττουσα  και  ποιμαίνουσα.  Ποιμαίνει  από  την  Αγία  Τράπεζα΄΄151. 
Ο άγιος Ισίδωρος κάνει μια επιτυχημένη παρομοίωση των τελουμένων από το 
λειτουργό. Μας λέει ότι το αρχιερατικό άμφιο της Παλαιάς Διαθήκης λογίον 
περιείχε  πολύτιμα  πετράδια.  Αυτά  τα  πετράδια  ακτινοβολούσαν  μεγάλη 
λάμψη. Με αυτά ομοιάζουν τα πραττόμενα κατά τα ιερά Μυστήρια και τις 
Ακολουθίες,  στις  οποίες  προεξάρχει  ο  ιερεύς.  ΄΄Το  επί  του  στήθους  του 
αρχιερέως επιτεθήναι θεσπισθέν, οίον λόγου ιερόν, ή οίκον ή τέμενος…τάχα δε 
επειδή και έκλαμψίς τις εγίνετο, ως φασιν, εν τοις λίθοις εκείνοις, ότε εις τα 
άδυτα  εστέλλετο  ιερουργήσων,  και  εδήλου  αληθώς  τα  εσόμενα,  τούτοις 
κέκληνται τοις ονόμασι΄΄152.                                      

     Τα ιερά Μυστήρια γενικώς 

     Τα ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, ΄΄τα θεία και υπερφυή χαρίσματα΄΄153, 
αποτελούν  κατά  τον  άγιο  του  Πηλουσίου  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη 
σωτηρία. Επιπλήττοντας τον αμετανόητο πρεσβύτερο Ζώσιμο, κατακλείει την 
επιστολή  με  την  εξής  προτροπή:  ΄΄Ή  πέπαυσο  τοιαύτα  δρων,  ή  της  ιεράς 
τραπέζης σαυτόν χώρισον, ίν’ αδεώς λοιπόν οι της Εκκλησίας τρόφιμοι τοις 
θείοις προσέρχονται μυστηρίοις, ών άνευ σωθήναι ουχ οίόν τε΄΄154.
Διακρίνοντας τους αναξίους κληρικούς από τον άγιο θεσμό της ιερωσύνης, ο 
ιερός  Πατήρ  επισημαίνει  πάλι  τη  σωτηριολογική  σημασία  των  ιερών 
Μυστηρίων. ΄΄Παυέσθωσαν ουν οι δι’ Ευσέβιον και Ζώσιμον, Παλλάδιόν τε 

147  Σερήνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τκστ΄, P.G. 78, 985. 
148  Λουκίω αρχιδιακόνω Πηλουσίου, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρπη΄, P.G. 78, 1277.
149  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνα΄, P.G. 78, 284.
150  Σιλουανώ, βιβλ. Α΄, αριθμ. τμθ΄, P.G. 78, 389.
151  Αθην. Καραμαντζάνη, Ο εαυτός μας, σ. 67.
152  Ηρακλείδη επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ι΄, P.G. 78, 733.
153  Ερμίω κομήτι, βιβλ. Β΄, αριθμ. λζ΄, P.G. 78, 481.
154  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξθ΄, P.G. 78, 1645.
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και Μάρωνα, την ιερωσύνην εξευτελίζοντες και μη καθ’ εαυτών το της δίκης 
ξίφος  ακονάτωσαν,  αλλ’  εκείνους  μεν,  ει  φιλοσοφείν  ουκ  ανέχονται, 
κακιζέτωσαν ως αλάστορας και της ευσεβείας και της αρετής εχθρούς, ταύτην 
δε ανυμνείτωσαν και στεφανούτωσαν ως πρυτανεύουσαν πάσι τα πρέποντα. Δι’ 
αυτής γαρ και αναγεννώμεθα και των θείων μετέχομεν μυστηρίων, ών άνευ 
των ουρανίων μετασχείν ουχ οίον τε γερών, κατά τους αψευδείς της αληθείας 
χρησμούς, ποτέ μεν λεγούσης, ‘Εάν μη τις γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, 
ου μη εισέλθη εις την βασιλείαν των ουρανών’, ποτέ δε, ‘Εάν μη τις φάγη μου 
την σάρκα και πίη μου το αίμα,  ουκ έχει  μέρος μετ’ εμού’.  Ει  τοίνυν άνευ 
τούτων ουχ οίον τε της θείας αξιωθήναι λήξεως, ταύτα δι’ ουδενός ετέρου, ή 
της ιερωσύνης επιτελείται, πώς έστι τινά αυτής καταφρονούντα, μη εις τα θεία 
παροινήσαι  και  της  εαυτού  ψυχής  καταφρονήσαι;  Ουκούν,  ίνα  μη  ταύτα 
γένηται,  την  μεν  εκθειάζωμεν,  τους  δε  αναξίως  αυτήν  μετερχομένους 
δακρύωμεν,  και  μη  τα  τούτων  πταίσματα  τη  και  εκδικηθήναι  οφειλούση 
επιγράφωμεν΄΄155. 
Έχουμε τη γνώμη ότι η ερμηνεία που δίνει ο ιερός Ισίδωρος στην αποστολική 
ρήση ΄΄Εχομεν τον θησαυρόν τούτον εν οστρακίνοις σκεύεσι΄΄ σχετίζεται και 
με  την  ιερωσύνη.  ΄΄‘Έχομεν  τον  θησαυρόν  τούτον’,  τουτέστι  τον  ουράνιον 
πλούτον  και  τα  υπερφυή και  μείζονα της  ημετέρας αξίας  χαρίσματα  εν  τω 
θνητώ τούτω σώματι, οστρακίνω δικαίως κληθέντι, επειδήπερ εκ γης γέγονεν΄΄
156.  Αυτό που υποστηρίζουμε ίσως γίνεται  πιο κατανοητό με την παρακάτω 
επιστολή  του  αγίου:  ΄΄Έοικας  την  κατάστασιν  της  Εκκλησίας,  την  επί  των 
προτέρων χρόνων, αγνοείν. Ου γαρ αν γινώσκων περί τούτων ηπόρησας. Εγώ 
δε δακρύσας θερμώς, ότι, τας θήκας έχοντες του πλούτου, τον πλούτον αυτόν 
δια ραθυμίαν,  τόγε  εμαυτού φημί  μέρος,  απωλέσαμεν,  επί  το σαφηνίσαι  τα 
δηλωθέντα  ήξω.  Οι  απόστολοι  σώμα  έχοντες  θνητόν  και  πηλού  παντός 
ασθενέστερον, ελαυνόμενοί τε και διωκόμενοι, νεκρούς ήγειρον, παραλυτικούς 
έσφιγγον,  νοσούντας  ιώντο,  δαίμονας  ήλαυνον,  προυφήτευον  τα  μέλλοντα, 
Πνεύματος  αγίου  παρουσίαν  προυξένουν.  Ή  ουκ  ήκουσας  του  Σίμωνος 
φήσαντος  αυτοίς  ‘Δότε  καμοί  την  εξουσίαν  ταύτην,  ίνα,  ώ  εάν  επιθώ  τας 
χείρας,  λαμβάνη  Πνεύμα  άγιον’;  Τί  τούτου  του  πλούτου  ίσον;  Τί  δε 
τιμαλφέστερον;  Εγώ,  ει  πάσης  της  γης  συναγαγών  τις  τας  βασιλείας,  την 
Ασσυρίων  λέγω και  Περσών  και  Μακεδόνων  και  Ρωμαίων,  μίαν  τω  λόγω 
ποιήσειε και παραβάλοι τούτω τω πλούτω, ως ανοήτου παιδός καταγνώσομαι 
και  μη  ειδότος  διακρίνειν  πραγμάτων  φύσιν.  Ει  δε  και  τα  τούτων  μείζονα 
εννοήσειας, μείζονα όψει τον πλούτον. Συνέστιοι και ομοτράπεζοι του πάντων 
Δεσπότου  γεγένηνται,  ομιλίας  κατηξιώθησαν  θείας,  παιδεύσεως  υπερφυούς, 
υιοθεσίας και φιλίας εντός εγένοντο. Οίον γαρ ύπαρχοί τινες ήσαν περί τον 
βασιλέα, αστέρες τω ηλίω της δικαιοσύνης συμπεριπολούντες, και δεχόμενοι 
ουχί δέλτους εξ ελέφαντος, ίσως γέρας ανθρώπινον ωδινούσας, αλλ’ εξουσίας, 
οίαν ουδ’ οι της γης βασιλείς έχουσιν. Ερρέθη γαρ αυτοίς ‘Όσα εάν δήσητε επί 
της γης, έσται δεδεμένα εν τοις ουρανοίς, και όσα αν λύσητε, έσται λελυμένα’. 
Ει δε και τα εκείσε επηγγελμένα αυτοίς αγαθά λογίσαιο, πλέον εκπλαγήση…

155  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. νβ΄, P.G. 78, 496.
156  Τιμοθέω αναγνώστι, βιβλ. Β΄, αριθμ. δ΄, P.G. 78, 460.
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Είδες  τον  ακήρατον  πλούτον  εν  οστρακίνοις  σκεύεσι  κείμενον;΄΄157. 
Συμπεραίνουμε  στο  σημείο  αυτό  ότι  η  θεραπευτική  και  γενικότερα  η 
θαυματουργική δύναμη,  η αποδίωξη των δαιμονίων,  η  χορήγηση του Αγίου 
Πνεύματος και η εξουσία του δεσμείν και λύειν δε δόθηκαν από το Χριστό 
στους αποστόλους μόνο · δόθηκαν και από τους αποστόλους στους διαδόχους 
τους, δηλαδή στους κληρικούς158.  Όπως είδαμε όλα αυτά τα χαρίσματα των 
Δώδεκα,  άρα  και  των  κληρικών,  αποτελούν  κατά  τον  άγιο  Ισίδωρο  το 
μεγαλύτερο  πλούτο  του  κόσμου  και  τον  πολυτιμότερο  από  όλους  τους 
θησαυρούς των αρχαίων λαών.
     

     Το Μυστήριο του Βαπτίσματος

     Από τον ίδιο το Χριστό τονίστηκε η σωτηριολογική αξία του Βαπτίσματος 
με  τη  ρήση  ΄΄εάν  μη  τις  γεννηθή  εξ  ύδατος  και  Πνεύματος,  ου  δύναται 
εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού΄΄159. Δια του κληρικού απολαμβάνουμε 
τα  οφέλη  του  Μυστηρίου  αυτού,  το  οποίο  κατά  τον  άγιο  Ισίδωρο  ΄΄τους 
ουρανούς τοις μυηθείσιν ανοίγει΄΄.                        
Σε λαϊκό που αμφέβαλλε για την εγκυρότητα του Βαπτίσματος, που τελούσε 
ανάξιος  κληρικός,  ο  ιερός  Πατήρ  έγραψε:  ΄΄Επειδή  σκανδαλιζόμενος,  ως 
γέγραφας, τω βίω Ζωσίμου του πρεσβυτέρου, τους βαπτιζομένους υπ’ αυτού, 
εις  τα  καίρια  και  αναγκαιότατα  ηγή  παραβλάπτεσθαι,  αντεπιστείλαι  την 
ταχίστην  δίκαιον  ωήθην,  ότι  ο  τελούμενος  ουδέν  παραβλάπτεται  εις  τα 
σωτηριώδη σύμβολα, ει ο ιερεύς μη ευ βιούς είη, αλλά αυτός μεν πάντως (χρή 
γαρ διαβεβαιώσασθαι)  απολαύσει  των θείων εκείνων και  λόγου κρειττόνων 
ευεργεσιών…Μηδείς  τοιγαρούν  των μυουμένων  την  θείαν  εκείνην  τελετήν, 
ήτις  τους  ουρανούς  τοις  μυηθείσιν  ανοίγει,  φροντιζέτω,  ως  ταύτη 
παραβλαπτόμενος  εις  τα  της  σωτηρίας  συνθήματα...ουδέν  ο  φωτιζόμενος 
παραβλάπτεται...Μη τοίνυν αμφίβαλλε, ει δι’ ιερέων τινών αμαρτωλών (ουδέ 
γαρ πάντων καταψηφίσασθαι χρή, ουδέ δίκαιον) τα θεία και υπερφυή δίδοται 
χαρίσματα΄΄160. 
Με το βάπτισμα το ανθρώπινο σώμα έγινε πιο ελαφρύ για τους αγώνες που μας 
ζητά ο Χριστός.  ΄΄Οπηνίκα ο πρωτόπλαστος άνθρωπος εξ αυτής,  ως αν τις 
είποι, γραμμής, της θείας εντολής αλογήσας, την απάτην προυτίμησε του αυτόν 
απολέσαι παντελώς μηχανησαμένου, το τηνικαύτα και το σώμα αυτού γέγονεν 
ου μόνον θνητόν, αλλά και παθητόν. Πολλά γαρ ελαττώματα εβλάστησεν, και 
βαρύς και δυσήνιος ο ίππος κατέστη. Επεί τοίνυν και εις πάντας η δυσκλεής 
αύτη  και  πάσης  ζημίας  βαρυτέρα  κληρονομία  παρεπέμφθη  και  ταις  της 

157  Τιμοθέω αναγνώστι, βιβλ. Β΄, αριθμ. ε΄, P.G. 78, 460-461.
158  Ο ιερός Πατήρ και αλλού αναγνωρίζει ότι οι κληρικοί είναι διάδοχοι των αγίων αποστόλων: ΄΄ού 
[του θείου Στεφάνου] η λειτουργία΄΄(Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρπε΄, P.G. 78, 301), ΄΄ο παρ’ 
εκείνων [των Αποστόλων] κοσμίως και ευσεβώς θεμελιωθείς θεσμός΄΄(Δωροθέω λαμπροτάτω, βιβλ. 
Γ΄, αριθμ. τϟδ΄, P.G. 78, 1033), ΄΄η αποστολική αξία΄΄(Δωροθέω λαμπροτάτω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τϟδ΄, 
P.G. 78, 1033), ΄΄το αποστολικόν αξίωμα΄΄(Δωροθέω λαμπροτάτω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τϟδ΄, P.G. 78, 
1033), ΄΄φάσκοντες εκείνου [του αποστόλου Παύλου] είναι διάδοχοι…θείου ανδρός [του αποστόλου 
Παύλου] διάδοχοι νομισθέντες΄΄(Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟθ΄, P.G. 78, 1512).
159  Ιω. 3, 5. 
160  Ερμίω κομήτι, βιβλ. Β΄, αριθμ. λζ΄, P.G. 78, 480-481.
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προαιρέσεως ραθυμίαις ηυξήθη η απευκτή περιουσία, δεύρο δη επιφοιτήσας ο 
Χριστός, κουφότερον ημίν το σώμα δια του βαπτίσματος πεποίηκε, τω πτερώ 
του Πνεύματος διεγείρων, δια τούτο μείζονα των παλαιών ημίν προσετέθη και 
άθλα και έπαθλα.  Ου γαρ φόνου καθαρούς είναι  μόνον βούλεται,  αλλά και 
οργής. Ουδέ μοιχείας και πορνείας, αλλά και ακολάστου θέας. Ουδέ επιορκίας, 
αλλά και ευορκίας΄΄161.
   

     Το Μυστήριο της Εξομολογήσεως 

    Δεν  είναι  όμως  μόνο  η  ανεκτίμητη  προσφορά  του  Μυστηρίου  του 
Βαπτίσματος που δίδεται δια των ιερατικών χειρών.  Μια ακόμη δωρεά του 
Θεού  στον  κόσμο  είναι  και  η  Εξομολόγηση.  Μοναδικό  όντως  επί  της  γης 
προνόμιο και χάρισμα κατέχει ο ιερεύς · με αυτό του δίδεται η δυνατότητα τού 
δεσμείν και λύειν τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Επικρίνοντας έναν αιρετικό 
ο  ιερός  Πατήρ  επισημαίνει  τη  θεία  προέλευση  του  ιερού  Μυστηρίου: 
΄΄Φλήναφον συνείρας απολογούμενος, σχετλιασμόν συνθείς πολυώδυνον, την 
θείαν λέγων μη ισχύειν απόφασιν, ήνπερ τοις ιερεύσι παρέσχετο, αφιέναι τοις 
ανθρώποις τα πταίσματα. Ει δε αυτή ανίσχυρος, πάσα πάντως αβέβαιος, και εις 
μάτην...ελπίζομεν,...ως...αυτός...εδογμάτισας΄΄162. 
Μιλώντας  για  τους  αποστόλους  κάνει  πάλι  λόγο  για  αυτή  τη  θεία  και 
θεοσύστατη  χάρη:  ΄΄Συνέστιοι  και  ομοτράπεζοι  του  πάντων  Δεσπότου 
γεγένηνται,  ομιλίας  κατηξιώθησαν  θείας,  παιδεύσεως  υπερφυούς,  υιοθεσίας 
και  φιλίας  εντός εγένοντο.  Οίον γαρ ύπαρχοί  τινες  ήσαν περί  τον βασιλέα, 
αστέρες  τω  ηλίω  της  δικαιοσύνης  συμπεριπολούντες,  και  δεχόμενοι  ουχί 
δέλτους εξ ελέφαντος, ίσως γέρας ανθρώπινον ωδινούσας, αλλ’ εξουσίας, οίαν 
ουδ’ οι της γης βασιλείς έχουσιν. Ερρέθη γαρ αυτοίς · ‘Όσα εάν δήσητε επί της 
γης, έσται δεδεμένα εν τοις ουρανοίς, και όσα αν λύσητε, έσται λελυμένα’΄΄163. 
Κατά τη στιγμή της εκδίωξης των εμπόρων από το ναό του Σολομώντος ο 
Χριστός  είπε  σύμφωνα  με  τον  άγιο  Ισίδωρο  τη  φράση  ΄΄άρατε  ταύτα 
εντεύθεν΄΄  ·  ΄΄το  δε,  ‘άρατε  ταύτα  εντεύθεν’,  ου  χρεία  λοιπόν,  φησί,  των 
αιμάτων  ·  αναίμακτον  εγώ  χαρίζομαι  πταισμάτων  άφεσιν  ·  εκ  του  δεύρο 
Πνεύματι μόνον εξιλάσκεσθαι βούλομαι΄΄164. 
Ωστόσο  η  άφεσις  δεν  είναι  απροϋπόθετο  δώρο  ·  δίνεται  με  κάποιες 
προϋποθέσεις  ·  ο  εξομολογούμενος  από τη  μεριά του πρέπει  να εκδηλώσει 
έμπρακτη μετάνοια, να ζητήσει συγχώρηση από τον αδικημένο, να νηστέψει, 
να  προσευχηθεί  και  να  εξαγορεύσει  την  αμαρτία  του  στον  ιερέα  ·  οι 
εξομολόγοι από τη δική τους μεριά οφείλουν ΄΄ίνα μετά την απολογίαν των 
αποστερηθέντων συνευχόμενοι και συνηστεύοντες τοις πταίσασι, λύσιν αυτοίς 
ουρανόθεν  πορίσοιντο,  εκείνο  μηδ’  εις  νουν  λαμβάνοντες  το,  ‘Δεύτε, 
κληρονομήσωμεν εαυτοίς το θυσιαστήριον του Θεού’. Λειτουργοί γαρ εισίν, 
ου κοινωνοί, πρέσβεις, ου κριταί, μεσίται, ου βασιλείς. Οι γαρ και περί οικείων 
αμαρτημάτων, ως έφη ο απόστολος, θυσίας προσφέροντες, ουκ αν δήπου εξ 
161  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σδ΄, P.G. 78, 1292.
162  Αγγελίδη Ναυατιανώ, βιβλ. Α΄, αριθμ. τλη΄, P.G. 78, 377.
163  Τιμοθέω αναγνώστη, βιβλ. Β΄, αριθμ. ε΄, P.G. 78, 461.
164  Τιμοθέω αναγνώστη, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρστ΄, P.G. 78, 253.
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αυθεντίας  και  τοις  αμετανοήτοις,  ει  και  πλούσιοι  είεν,  δύναιντ’  αφείναι 
αμαρτίας.  Ότι  γαρ  ου  τοις  ιερωμένοις  καπηλεύειν  τα  πράγματα  επέτρεψεν, 
ουδέ προς το οικείον κέρδος οράν εθέσπισεν, αλλά προς το των αρχομένων 
συμφέρον πάντα ενομοθέτησεν ο πάσης αγνείας και καθαρότητος ανάκτορον 
αυτούς είναι  βουλόμενος,  μεμήνυκε μεν και δια του ιεροφάντου Μωυσέως, 
μεμήνυκε δε και δι’ εαυτού.  Δια μεν του νομοθέτου φήσας,  ότι  ‘Ει τις την 
παρακαταθήκην νοθεύσειε, πρώτον μεν αποδιδότω τα αφαιρεθέντα, είτα ηκέτω 
εις τον νεών,  ου τον ιερέα,  αλλά τον κριτήν εξιλασόμενος’,  δια δε εαυτού, 
‘Λάβετε Πνεύμα άγιον.  Αν τινων αφήτε τας αμαρτίας,  αφέωνται  και ων αν 
κρατήτε, κεκράτηνται’. Ει τοίνυν δια το θείον Πνεύμα ταύτην ειλήφασι την 
εξουσίαν, οι δι’ ων αμαρτάνουσι,  τούτο απελαύνοντες, ταύτην δηλονότι την 
εξουσίαν ουκ έχουσιν, αλλ’ εκείνοι οι δια του αγίου Πνεύματος ειδότες, τίνες 
μεν εισιν αφέσεως, τίνες δε κατακρίσεως άξιοι. Επειδή γαρ τον ανθρώπινον 
τούτο  υπερβαίνειν  νουν,  ο  Παράκλητος,  ο  της  θείας  ουσίας  και  δόξης 
κοινωνός,  διδάσκαλος  τοις  αξίοις  της  υποδοχής  αυτού  εγίνετο,  ων  ο 
ανθρώπινος νούς ουκ αφικνείτο΄΄165. Με την τελευταία πρόταση ο συγγραφέας 
δεν έρχεται σε αντίφαση με όσα υποστηρίζει αλλού για την εγκυρότητα των 
Μυστηρίων που τελούνται από φαύλο λειτουργό. Θέλει κατά τη γνώμη μας να 
πει  ότι  για  να  είναι  συγχωρημένος  ο  πταίσας  πρέπει  συν  τοις  άλλοις  να 
εξομολογηθεί σε ενάρετο και φωτισμένο πνευματικό, ο οποίος θα μπορέσει να 
τον καθοδηγήσει κατά Θεόν.   
Η αξία του Μυστηρίου της Εξομολογήσεως είναι μεγάλη σύμφωνα και με την 
Ψυχολογία  ακόμα.  Η  απώθηση  δυσάρεστων  βιωμάτων  στο  ασυνείδητο 
προκαλεί επικίνδυνες ψυχικές νόσους, όπως είναι η νεύρωση. Το ψυχολογικό 
αυτό  φαινόμενο  της  απωθήσεως  μπορεί  να  αποφευχθεί,  όταν  ο  άνθρωπος 
εξομολογηθεί τα δυσάρεστα βιώματά του. ΄΄Εις το σημείον αυτό προβάλλεται 
ζωηρά η σπουδαιότης του μυστηρίου της εξομολογήσεως, όπερ ανακουφίζει εκ 
του ψυχικού βάρους μιάς συγκρούσεως διατηρούν συνειδητήν ταύτην διά της 
ομολογίας και αναγνωρίσεως.  Διά τούτο και  αυτός ο  Jung αναγνωρίζει  την 
σπουδαιότητα και την θεραπευτικήν αξίαν τού εν λόγω μυστηρίου. Ο άγιος 
Ισίδωρος εκ της πλουσίας πρακτικής ψυχολογικής πείρας, γνωρίζει καλώς την 
ψυχολογικήν τάσιν της απωθήσεως΄΄166.

    Η εγκυρότητα των ιερών Μυστηρίων που τελούνται από ανάξιους       
    λειτουργούς 

    Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια παρέκβαση. Η αξία και η εγκυρότητα των 
Μυστηρίων δεν εξαρτώνται από την ψυχική καθαρότητα του λειτουργού. ΄΄Η 
ιερωσύνη, όπως διδάσκει η Ορθόδοξος Εκκλησία, δεν χάνει την αξία της αν ο 
ιερεύς που τελεί τα Μυστήρια δεν είναι εν τάξει. Αλλοίμονο αν η ιερωσύνη 
εξαρτώταν  από  τις  υποκειμενικές  κρίσεις  του  καθενός.  Όλοι  οι  ιερείς  θα 
ετίθεντο ηθικώς υπό αμφισβήτησι και τα μυστήρια που τελούν θα θεωρούνταν 
άκυρα και ανενέργητα. Και ο πιο ανάξιος ιερεύς, πρέπει να γνωρίζουμε, εφ’ 

165  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξ΄, P.G. 78, 941-944.
166  Ι. Κορναράκη, ένθ’ ανωτ., σσ. 55-56.
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όσον έχει κανονική χειροτονία και δεν έχει κανονικώς καθαιρεθή, μπορεί να 
τελή μυστήρια ·  και  τα μυστήρια είναι  έγκυρα τόσο,  όσο και  τα μυστήρια 
εκείνα...που...τελεί...και...ο...αγιώτερος...κληρικός΄΄167. 
Στις ημέρες του αγίου Ισιδώρου είχε προκληθεί μεγάλος θόρυβος και σύγχυση 
στο πλήρωμα της Εκκλησίας για το αν ισχύουν τα Μυστήρια των αναξίων 
λειτουργών.  Απλοϊκοί  και  καλοπροαίρετοι  χριστιανοί  υποστήριζαν  ότι  είναι 
άκυρα αυτά τα Μυστήρια. Έτσι ο ιερός Πατήρ αναγκάστηκε να τονίσει πολλές 
φορές προφορικά και γραπτά τη μεγάλη αλήθεια και σπουδαία διδασκαλία της 
Εκκλησίας. ΄΄Ει γαρ τις αμαρτίαις απότροφος, πάσι κατεστιγμένος μολυσμοίς 
τε και πταίσμασι, θυσιαστηρίων άπτεται Θεού και χειρίζει ανάγνως τα άγια, 
αυτός μεν υφέξει κρίμα, το δε θείον βήμα ταις εκείνου πράξεσιν ου κοινούται΄΄
168.  ΄΄Ο τελούμενος  ουδέν  παραβλάπτεται  εις  τα  σωτηριώδη  σύμβολα,  ει  ο 
ιερεύς μη ευ βιούς είη, αλλά αυτός μεν πάντως (χρή γαρ διαβεβαιώσασθαι) 
απολαύσει των θείων εκείνων και λόγου κρειττόνων ευεργεσιών, ο δε ιερεύς 
του  ιδίου  βίου  αργαλεώτερον  υφέξει  λόγον,  και  τοσαύτη  αυτώ  προσθήκη 
κολάσεως γενήσεται, όση και τιμή αυτώ υπήρκται. Ο γαρ μηδέ, τω ιερωσύνη 
τετιμήσθαι,  γενόμενος  αγαθός,  μείζονος  αν  είη  κολάσεως  εικότως  άξιος. 
Μηδείς  τοιγαρούν  των  μυουμένων  την  θείαν  εκείνην  τελετήν,  ήτις  τους 
ουρανούς τοις μυηθείσιν ανοίγει, φροντιζέτω, ως ταύτη παραβλαπτόμενος εις 
τα της σωτηρίας συνθήματα, μηδ’ όταν πταίσειεν ευπρόσωπον ηγείσθω έχειν 
απολογίαν τον του ιερέως βίον.  Ταύτα δε φημί,  ουχ ως πάντων των ιερέων 
τοιούτων όντων, μη γένοιτο (ει γαρ και τισι  πρόσεστι  ταύτα τα εγκλήματα, 
τινών άπεστι. Και ει μη τισι πρόσεστι κατορθώματα, ουδέ πάντων άπεστιν), 
αλλά  δείξαι  θέλων,  ως,  καν  πάντες  είεν  τοιούτοι,  ουδέν  ο  φωτιζόμενος 
παραβλάπτεται. Ει δε λογισμούς οίει ταύτ’ είναι ανθρώπων, από των θείων σε 
πιστώσασθαι λόγων πειράσομαι. Τί γαρ του Βαλαάμ γέγονε μιαρώτερον; Αλλ’ 
όμως τη γλώττη αυτού εις ευλογίας κατεχρήσατο ο Θεός. Τί δε του Καϊάφα; 
Αλλ’ όμως προεφήτευσε, και η χάρις της μεν γλώττης ήψατο, της δε γνώμης 
ουχ  ήψατο.  Ει  δε  και  παραδοξότερόν  τι  εθέλεις  μαθείν,  δια  κόρακος, 
ακαθάρτου πτηνού, τον ουρανοδρόμον έτρεφεν Ηλίαν. Μη τοίνυν αμφίβαλλε, 
ει δι’ ιερέων τινών αμαρτωλών (ουδέ γαρ πάντων καταψηφίσασθαι χρη, ουδέ 
δίκαιον),  τα  θεία  και  υπερφυή  δίδοται  χαρίσματα΄΄169. 
Σε  επιστολή  προς  τον  λάγνο  πρεσβύτερο  Ζώσιμο  ο  ιερός  συγγραφέας  τού 
αποκαλύπτει  τη  στιχομυθία  που  είχε  με  ευσεβή  άνδρα  ·  ο  τελευταίος  είχε 
προσέλθει  στην  εκκλησία  για  να  μεταλάβει  ·  είδε  όμως  το  Ζώσιμο  να 
λειτουργεί  και εγκατέλειψε το ναό χωρίς να κοινωνήσει ·  ο άγιος Ισίδωρος 
μόλις το έμαθε πληγώθηκε βαθύτατα και του είπε ότι  δεν ζημιούται όποιος 
δέχεται  τα  Μυστήρια  από  επίμεμπτο  και  αποβολιμαίο  λειτουργό.  ΄΄Ουδέν, 
έφην, ω σοφώτατε, παραβλάπτεται ο δεχόμενος, ει και ο διδούς ανάξιος είναι 
δοκοίη, ουδέ τα άχραντα χραίνεται μυστήρια, ει ο ιερεύς πάντας ανθρώπους εις 
κακίαν  παρελάσειεν.  Ει  δ’ απιστείς,  εννόει  τον  κόρακα,  το  ακάθαρτον  και 
μισότεκνον ζώον, δι’ ού ο ουρανοδρόμος και ουρανοπολίτης Ηλίας ετρέφετο΄΄
170. 
167  Αυγ. Καντιώτου, Ποικίλα,, σ. 126.
168  Ισιδώρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρκ΄, P.G. 78, 261-264.
169  Ερμίω κομήτι, βιβλ. Β΄, αριθμ. λζ΄, P.G. 78, 480-481.
170  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τμ΄, P.G. 78, 1000.
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Σε επιστολή του προς τον ίδιο σκανδαλώδη πρεσβύτερο τού γράφει ότι πολύς 
κόσμος θεωρεί ότι τα τελούμενα υπό του Ζωσίμου Μυστήρια της Εκκλησίας 
δεν  έχουν  αξία.  ΄΄Πολλοί  των  εν  τέλει  διαφερόντως  τη  θειοτάτη  θρησκεία 
ανακείμενοι, συνεχώς ημίν επιφύονται, τον βίον τον σον προφέροντες, και του 
χειροτονήσαντός  σε  καταβοώντες,  και  τα  άχραντα  ανάκτορα  μολύνεσθαι 
λέγοντες, και την ιερωσύνην παροινείσθαι φράζοντες, τους βαπτιζομένους δια 
των μιαρών σου χειρών εις τα σωτηριώδη αδικείσθαι σύμβολα φάσκοντες, ούς 
ουχ  απλώς  αλλά  και  σφόδρα  μετά  κατασκευής  ικανής,  ως  έγωγε  ηγούμαι, 
αποκρινάμενος  ετρεψάμην,  ου  του  σου  βίου  (χρη  γαρ  ταληθή  λέγειν) 
υπερασπίζων · η γαρ αν κατεγνώσθην · αλλά τούτο δεικνύς, ως ουδέν ο λαϊκός 
παραβλάπτεται,  του  ιερέως  μη  ευ  βιούντος.  Ως  δε  ουδέ  ούτως  αυτόν 
επεστόμισα,  γεγωνότερον  έφησαν,  ότι  ημάς  μεν  ικανώς  έπεισας,  τους  δε 
άλλους πάντας, τους τε ελλογίμους, τους τε αγελαίους τίς πείσει,  τους καθ’ 
εκάστην ταύτα κωμωδούντας την ημέραν;…Τί παρασκευάζεις τους ανθρώπους 
τω  σω  βίω  προσέχοντας  παραβλάπτεσθαι  νομίζειν  και  εις  τα  σωτηριώδη 
σύμβολα;…Θεώμενοι  γαρ  σε  ταις  μιαραίς  χερσί  των  ιερών  απτόμενον 
μυστηρίων, αποπηδώσιν αμύητοι μάλλον αιρούμενοι είναι, ή παρά ακαθάρτων 
και μιαρών χειρών τα άχραντα δέξασθαι δώρα, καίτοι πολλά πολλάκις παρ’ 
εμού  ακούοντες,  ως  ουδέν  ταύτη  παραβλάπτονται,  τινές  μεν  αυτών  ου 
πείθονται, τινές δε ουδέ τας ακοάς υπέχουσι ραψωδείν περί τούτου νομίζοντες. 
Και  τον  Βαλαάμ  και  τον  Καϊάφαν  προεβαλόμην,  ασεβεστάτους  μεν  και 
αδικωτάτους γεγονότας,  είτα τον μεν τας ευλογίας αποφθεγξάμενον,  τον δε 
προφητεύσαντα. Και του κόρακος δε του ακαθάρτου και μισοτέκνου πτηνού 
εμνημόνευσα, δι’ ου Ηλίας ετράφη. Αλλά καίτοι εν πάσι τοις άλλοις πειθόμενοι 
και  εκθειάζοντες,  ουκ  εθέλουσι  πείθεσθαι  εν  τοις  περί  σου  λεγομένοις…Ή 
πέπαυσο τοιαύτα δρων, ή της ιεράς τραπέζης σαυτόν χώρισον, ίν’ αδεώς λοιπόν 
οι της Εκκλησίας τρόφιμοι τοις θείοις προσέρχωνται μυστηρίοις΄΄171.  
Σε  λαϊκό που περιφρονούσε  ράθυμο ιερέα ο  μοναστής  του Πηλουσίου τού 
υπενθυμίζει ότι ΄΄Ιερεύς γαρ, ει και βίω τινί ραθύμω, ως φάτε, κεκηλίδωται, 
αυτός μεν υφέξει ευθύνας, άγγελος δε Κυρίου παντοκράτορός εστι, τη τε θείας 
τελετής μυσταγωγία και τη προς σωτηρίαν πολλών διακονία΄΄172.   
     Ο κληρικός  λοιπόν επιτελεί  ένα μοναδικό έργο μέσα στην ανθρώπινη 
κοινωνία. Γίνεται πρόξενος της σωτηρίας, του αγιασμού, της καθάρσεως και 
της θεώσεως των ανθρώπων. Αυτό συμπεραίνουμε και από άλλη επιπληττική 
επιστολή προς τον περιβόητο για την κακία του πρεσβύτερο Ζώσιμο: ΄΄Πώς 
άλλους  αγιάζεις  ο  εναγής;  Πώς  καθαίρεις  ο  ακάθαρτος;  Πώς  υιούς  Θεού 
κατασκευάζεις ο δουλοπρεπής; Καθαρθήναι οφείλεις και ούτω καθάραι΄΄173. 
                                                 
     
     αβ΄. Η θεραπεία και η παρηγορία των ψυχών
     
     Οι  ιερείς  ωστόσο  δεν  είναι  μόνον  οι  ΄΄εγκρινόμενοι  και  τα  θεία  και  
απόρρητα αυτής [της Εκκλησίας] εμπεπιστευμένοι μυστήρια΄΄ · κρατούν στα 

171  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξθ΄, P.G. 78, 1644-1645.
172  Σιλουανώ, βιβλ. Α΄, αριθμ. τμθ΄, P.G. 78, 381. 
173  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ξε΄, P.G.78, 508. 
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ιερατικά τους χέρια και ψυχές, έχουν το ΄΄ψυχάς εμπεπιστεύσθαι΄΄174. Ο Θεός 
τούς  έχει  εμπιστευτεί  όχι  τοίχους  ή  σκεύη  ή  πλούτη,  αλλά  τις  ψυχές  των 
ανθρώπων, η αξία των οποίων είναι ανυπολόγιστη κατά τον αψευδή λόγο του 
Κυρίου  ΄΄Τί  δώσει  άνθρωπος  αντάλλαγμα  της  ψυχής  αυτού;΄΄175. 
Ο ιερός  Πατήρ δίνει  στο  λειτούργημα του κληρικού κάποιες  ονομασίες,  οι 
οποίες  δείχνουν  τα  καθήκοντα  του  ποιμένος  προς  τους  ποιμαινομένους: 
΄΄πατρική  κηδεμονία΄΄176,  ΄΄η  προστασία  των  λαών΄΄177,  ΄΄ποιμενική 
φιλοστοργία΄΄178,  ΄΄η  των  πενήτων  προστασία΄΄179,  ΄΄η  δικαία  των  πενήτων 
φροντίς΄΄180.                                                                                          
Σε  επιστολή  του  προς  τον  άγιο  Κύριλλο  Αλεξανδρείας  τον  παρακαλεί  να 
προστατέψει την Εκκλησία, ΄΄των μεν σπουδαίων εξοστρακιζομένων, των δε 
μήτε των ουδών αυτής επιβήναι οφειλόντων,  εγκρινομένων και τα θεία και 
απόρρητα  αυτής  εμπεπιστευμένων  μυστήρια,  ουχ  ηγούντο  ψυχάς 
εμπεπιστεύσθαι,  αλλά  τυραννίδα  πατρώαν  παρειληφέναι΄΄181. 
Παρομοίως και  αλλού ο άγιος  συναισθάνεται  το μέγεθος και  το  βάρος της 
ιεράς  αποστολής  ·  ο  κληρικός  καθοδηγεί  ψυχές,  ΄΄υπέρ  ων  [λογικών 
ανθρώπων] δεύρο εφοίτησε και το τίμιον εαυτού αίμα εξέχεεν ο Χριστός΄΄182 
και τις οποίες ΄΄αυτός εξηγόρασεν, ου χρυσίον, αλλά το τίμιον εαυτού αίμα 
δεδωκώς΄΄183. Και αλλού γράφει ότι ΄΄ένεκεν…ψυχών δεύρ’ επεφοίτησεν ο των 
ουρανών βασιλεύς΄΄184.   
Ο ιερός Πατήρ τονίζει ότι ο σκοπός στον οποίο αποβλέπει η ιερωσύνη είναι ΄΄η 
των υπηκόων σωτηρία΄΄185. Αυτό το σκοπό της ιερατικής διακονίας ζητά και 
συνιστά να έχει  συν τοις  άλλοις  ο  ιερεύς στη μνήμη του:  ΄΄οι  ταύτην [την 
ιερωσύνην] λαχόντες…εννοούντες, ότι κρείττων μεν εστι πάσης ανθρωπίνης 
τιμής τε και αξίας, δια δε την θείαν χάριν τε και διάταξιν ταύτην ειλήφασι της 
των άλλων ωφελείας ένεκεν΄΄186.
Ο κληρικός επομένως θα ασχοληθεί με ανθρώπους, από τους οποίους πολλοί, 
αν όχι όλοι, έχουν κάποια ψυχικά τραύματα · γι’ αυτό στα κείμενα του αγίου 
θα συναντήσουμε το χαρακτηρισμό της ιερωσύνης ως ΄΄η της θεραπείας των 
ψυχών επιστήμη΄΄187.  Έτσι ο ιερός Ισίδωρος προτρέπει έναν επίσκοπο: ΄΄Δια 
πάσης ακριβείας χωρείτω των ψυχικών τραυμάτων η θεραπεία. Τα γαρ ύπουλα, 
ως τα πολλά, αναστομούσθαι φιλεί΄΄188. Εάν όμως συμβεί το αντίθετο, δηλαδή 
όταν ο κληρικός αδιαφορεί για τις ψυχές, γελοιοποιεί τον εαυτό του: ΄΄Ο την 

174  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 565.
175  Ματθ. 16, 26.
176  Αρχιβίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλδ΄, P.G. 78, 672. Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. 
σιστ΄, P.G. 78, 900.
177  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. πη΄, P.G. 78, 793.
178  Λαμπετίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σνε΄, P.G. 78, 1485.
179  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σοζ΄, P.G. 78, 953. 
180  ό. π.
181  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 565.
182  ό. π. 
183  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ξε΄, P.G. 78, 509.
184  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σμστ΄, P.G. 78, 685.
185  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σμθ΄, P.G. 78, 928. 
186  Κύρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκβ΄, P.G. 78, 1576.
187  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τλζ΄, P.G. 78, 997.
188  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρνβ΄, P.G. 78, 608.
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ιερωσύνην  εστεμμένος…αγνοήσας  αυτού  την  αξίαν,  μάλλον  δε  την 
λειτουργίαν,  ψυχών  μεν  μηδένα  λόγον  ποιείται,  τοίχων  δε  και  κιόνων 
επιμέλοιτο, και τρυφή προσέχοι, και χρημάτων αντιποιοίτο, εαυτόν, ου γαρ την 
ιερωσύνην,..υβρίζει΄΄189. 
Η αξία της ιερωσύνης και του ιερέα φαίνεται και από τη μεγάλη παρηγορητική 
δύναμη που κατέχει. Ο άγιος επισημαίνει σε επίσκοπο την ανειλημμένη του 
υποχρέωση  να  μεταδίδει  στις  δοκιμαζόμενες  ψυχές  το  βάλσαμο  της  θείας 
παρηγορίας. ΄΄Οίκτω και πραότητι, ω σοφώτατε, καταπραΰνειν πειρώ τας των 
πειρασμοίς περιπεπτωκόττων συμφοράς και εκβιάζειν αυτούς λόγω ηπίω προς 
ευθυμίαν, και αναμόχλευε τας της αθυμίας ρίζας. Ει γαρ γνοίεν παρά σου, ότι, 
ει  μεν  δικαίως  επήχθησαν,  κουφισμόν  των  πταισμάτων  εργάζονται,  ει  δε 
συνεχωρήθησαν επελθείν μηδέν φαύλον δράσασι, στεφάνους προξενούσιν, ου 
μόνον την αθυμίαν εξοστρακιούσιν, αλλά και θυμηδίας εμπλησθήσονται΄΄190. 
Με τη μετάδοση λοιπόν της αλήθειας, η οποία προέρχεται από το θείο λόγο, ο 
κληρικός θα παρηγορεί και θα ενισχύει τον πονεμένο άνθρωπο.

     
     αγ΄. Η μεταστροφή της κοινωνίας 
     
     Ο ιερεύς ανέλαβε το καθήκον να υπηρετήσει το Θεό και να μεταβάλει την 
ανθρώπινη φύση. ΄΄Της θείας και της ανθρωπίνης φύσεως η ιερωσύνη ώσπερ 
μέση  καθέστηκεν,  ίνα  την  μεν  θεραπεύη,  τη  δε  μεταβολήν  εργάζηται 
κρείττονα΄΄191. 
Μεγάλη και αγαθή επίδραση μπορεί να ασκήσει ο άξιος ιερεύς στον κόσμο. 
΄΄Ουδείς ο αμφιβάλλων υπάρχει, ότι οι οπωσδήποτε ιθύνοντες μίαν κοινωνίαν 
ανθρώπων  έχουσι  μεγίστην  σημασίαν  δια  την  εν  γένει  κατάστασιν  αυτής. 
Τόσον οι έχοντες εις χείρας των την πολιτικήν εξουσίαν των κοινωνιών, όσον 
και  την  πνευματικήν  και  θρησκευτικήν  τοιαύτην,  δύνανται  να  εξασκήσωσι 
μίαν  μεγίστην  επίδρασιν  εις  το  κοινωνικόν  εκείνον  σύνολον,  του  οποίου 
προΐστανται,  επ’ αγαθώ μεν,  όταν του δικαίου και του αγαθού έχωνται,  επί 
κακώ...δε...όταν...συμβαίνη...το...αντίθετον΄΄192. 
Σε  επιστολή  που  έχει  τίτλο  ΄΄Σημαίνει  ότι  λύχνον  τον  ιερέα  είναι  χρή΄΄  ο 
πρεσβύτερος  και  ασκητής  του  Πηλουσίου  υπογραμμίζει  μαζί  με  τη 
σπουδαιότητα και την ουρανόθεν αποστολή της,  και ορισμένα καθήκοντα - 
προσφορές του κληρικού στον κόσμο: ΄΄Άπτει λύχνον ο Θεός ιερέα και τίθησι 
επί λυχνίας της εαυτού καθέδρας, ίν’ εξαστράπτη φωτισμόν τη Εκκλησία και 
δογμάτων και  πράξεων σκότους  απηλλαγμένων,  όπως,  ορώντες  οι  λαοί  τας 
ακτίνας της ζωτικής λαμπηδόνος, προς εκείνας ευθύνωνται και τον Πατέρα των 
φώτων  δοξάζωσιν΄΄193.  Σύγχρονός  μας  κληρικός  εξηγώντας  το  παραπάνω 
διηγείται μια αληθινή ιστορία · κάποτε ένας ιερέας απέκτησε τη συνήθεια να 
βαδίζει στο δρόμο μιας άθεης συνοικίας · δεν έκανε τίποτα άλλο, παρά μόνο 
περπατούσε  κάθε  μέρα  από  εκεί  ·  στην  αρχή  η  παρουσία  του  προκάλεσε 

189  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σ΄, P.G. 78, 645.
190  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τλ΄, P.G. 78, 988-989.
191  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. κ΄, P.G. 78, 745.
192  Ανδρ. Φυτράκη, Οι πολιτικοί, σ. 8.
193  Δοσιθέω, βιβλ. Α΄, αριθμ. λβ΄, P.G. 78, 201.
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ειρωνείες και χλευασμούς ·  ωστόσο ύστερα από ένα χρόνο οι  κάτοικοι της 
περιοχής μεταστράφηκαν, εκτίμησαν τον κληρικό, τού έβγαζαν το καπέλο και 
ζητούσαν  να  τον  φιλοξενήσουν194.  Αληθινά  ο  ενάρετος  και  πεπαιδευμένος 
κληρικός γίνεται φως τόσο δυνατό που σκορπά τα σκοτάδια της αθεΐας και της 
κακίας. 
Η  μεταστροφή  λοιπόν  του  χαρακτήρα  και  της  συμπεριφοράς  των  λαϊκών 
βρίσκεται  στα  χέρια  του  ιερωμένου.  ΄΄Ει  γαρ  τα  καθ’  εαυτούς  ούτοι 
διορθώσονται,  ελπίς  εστι  και  τα  των  λαών  έψεσθαι΄΄195.  Ο  άγιος  του 
Πηλουσίου αναφέρει σε επίσκοπο το λόγο του αποστόλου Παύλου, που δείχνει 
ότι  η  σωτηρία των εχθρών της  πίστεως μπορεί  να επιτευχθεί  από τον άξιο 
ιερέα:  ΄΄Δούλον δε  Κυρίου ου δεί  μάχεσθαι,  αλλ’ ήπιον είναι  προς πάντας, 
διδακτικόν,  ανεξίκακον,  εν  πραότητι  παιδεύοντα  τους  αντιδιατιθεμένους, 
μήποτε δώη αυτοίς ο Θεός επίγνωσιν εις σωτηρίαν΄΄196. Αυτό επισημαίνει και 
με άλλες λέξεις γράφοντας: ΄΄Ει τοίνυν και νυν ο των υφηγητών βίος ημιλλάτο 
τη αποστολική πολιτεία, ίσως μεν και σημεία εγίνετο αν, ει δε και μη εγίνετο, 
ήρκει  προς  φωτισμόν  των  ορώντων΄΄197.  ΄΄Ου  μόνον  γαρ  ουδέν  ανύσει  [ο 
ραθύμως  βιούς],  αλλά  και  κωμωδίας  υπόθεσις  γενήσεται,  κατορθώσαι  εν 
άλλοις πειρώμενος, άπερ αυτός ου κατώρθωσεν. Ου γαρ έστιν, ουκ έστι των 
αλλοτρίων κρατήσαι παθών, τον των οικείων μη περιγενόμενον΄΄198. ΄΄Ο γαρ τα 
οικεία πάθη λυττώντα μη μόνον μη υποτάξας, αλλά και άδειαν αυτοίς του τα 
πάντα όσα βούλονται και δύνανται ποιείν δεδωκώς, ούτος καταγέλαστος έσται, 
τα των άλλων πειρώμενος διορθούν΄΄199. 
Η πνευματική δύναμη του ιερέως μπορεί να συνετίσει όχι μόνο το λαό αλλά 
ακόμα  και  την  πολιτική  εξουσία:  ΄΄Πάλαι  μεν  η  ιερωσύνη  πταίουσαν  την 
βασιλείαν  διωρθούτο  και  εσωφρόνιζε…πρώην  μεν  γαρ  ευαγγελικόν  και 
αποστολικόν πολιτευομένων βίον των την ιερωσύνην εστεμμένων, εικότων η 
ιερωσύνη τη βασιλεία ην φοβερά΄΄200.΄΄Επί μεν γαρ εκείνων [των προγόνων] 
και βασιλείς πταίοντες εσωφρονίζοντο΄΄201.
     Ο κληρικός  λοιπόν επιτελεί  ένα μοναδικό έργο μέσα στην ανθρώπινη 
κοινωνία.  Γίνεται πρόξενος του αγιασμού,  της καθάρσεως και της θεώσεως 
των ανθρώπων, θεραπεύει τις πάσχουσες από την ασθένεια της αμαρτίας ή και 
άλλες ασθένειες ψυχές, προσφέρει παρηγοριά και ελπίδα στον πονεμένο και 
αλλάζει επί τα βελτίω τη ζωή των ανθρώπων. 

     β΄. Η υλική προσφορά της ιερωσύνης στον κόσμο
     
     Ο άγιος Ισίδωρος γνωρίζει πολύ καλά ότι ο άνθρωπος ως ψυχο-σωματική 
οντότητα έχει εκτός από τις ψυχικές ανάγκες και σωματικές. Ο Χριστός δεν 

194  Αθην. Καραμαντζάνη, ένθ’ ανωτ., σσ. 92-93.
195  Σερήνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τκστ΄, P.G. 78, 985. 
196  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σο΄, P.G. 78, 700.
197  Αρσενουφίω αναγνώστη, βιβλ. Δ΄, αριθμ. π΄, P.G. 78, 1141.
198  Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ροστ΄, P.G. 78, 1429.
199  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοε΄, P.G. 78, 1496-1497.
200  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σξη΄, P.G. 78, 1492-1493.
201  Πέτρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοη΄, P.G. 78, 1500.
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ευεργετούσε  μόνο  ψυχές,  αλλά  και  διακονούσε  τα  σώματα  (θεραπεύοντας 
σωματικές ασθένειες, πολλαπλασιάζοντας τους άρτους και τους ιχθείς, κτλ.). 
Στις επιστολές του οσίου Πατρός συναντούμε κάποιους χαρακτηρισμούς της 
ιερωσύνης  όπως:  ΄΄πατρική  κηδεμονία΄΄202,  ΄΄προστασία  των  λαών΄΄203, 
΄΄οικονομική  προστασία΄΄204,  ΄΄των  πενήτων  προστασία΄΄205,  ΄΄δικαία  των 
πενήτων...φροντίς΄΄206,..΄΄ποιμενική...φιλοστοργία΄΄207. 
Δίνοντας  τον  ορισμό  της  λέξεως  ‘Επίσκοπος’ αναφέρεται  στην  οφειλόμενη 
πνευματική  και  υλική  προσφορά  του  κληρικού:  ΄΄Επίσκοπος  εξ  αυτού  του 
ονόματος την οικείαν οφείλει οικονομίαν επίστασθαι. Επισκοπείν αυτόν χρή 
τας εφόδους των θηρών των αοράτων και των αφανών,  τας της Εκκλησίας 
ραθυμίας,  τας  των  μοναχών  ολιγωρίας,  τας  των  αδίκων  επηρείας,  τας  των 
χηρών δυσπραγίας, τας των ορφανών απορίας, τας του θυσιαστηρίου υπονοίας, 
τας των διακονούντων καχεξίας, τας των νέων κακοπραγίας, τας των παλαιών 
κακοβουλίας, και όλον οφθαλμόν πάντα ορώντα, και μηδέν παρορώντα, ών ει 
τι αμεληθείη, ουκ αυτός μόνος παιδεύεται, αλλά και πάσα πολλάκις συν εκείνω 
η Εκκλησία. Ο μεν εφ’ οίς τοιούτος ών Θεώ ιερατεύειν ηνέσχετο, και πράγμα 
τοσούτο ή άκων εδέξατο, ή μανείς εξωνήσατο · οι δε, ότι τοιούτω ιερωσύνην 
αναξίως...επέδωκαν΄΄208. 
΄΄Εις αυτόν [τον επίσκοπον] γαρ πάσαι επαιώρηνται των υπηκόων αι χρείαι. 
Τίνες δε αύται; Των ιερωμένων αι δοκιμασίαι, των πεινώντων αι τροφαί, των 
διψώντων τα πόματα, των γυμνών τα άμφια, των αδικουμένων αι προστασίαι, 
των  ορφανίαν  οδυρομένων  αι  κηδεμονίαι,  των  χηρών  η  αντίληψις,  των 
αδικούντων αι επεξελεύσεις, των παρανόμως άρχειν πειρωμένων έλεγχοι, των 
αρρωστούντων  αι  θεραπείαι,  των  σκανδαλιζομένων  εκ  πυρώσεως  αι 
επανορθώσεις,  των  εν  δεσμωτηρίοις  αι  λύσεις,  των  εν  συμφοραίς  αι 
παραμυθίαι, των πταιόντων οι σωφρονισμοί…ταύτα πάντα, και πολλώ τούτων 
πλείονα,  άπερ,  ίνα  μη πάντα καταλέγων μηκύνω τον λόγον,  παρέλιπον΄΄209. 
Είναι φοβερά τα όσα γράφει ο άγιος για τον κληρικό που αδιαφόρησε για τους 
αναγκεμένους: ΄΄Ίστω ότι, ει τις εις εκείνον αχθείη τον θρόνον, χειροτονείται 
νομίμως  αθλήσων,  αλλ’ ουκ  ακινδύνως  τρυφήσων.  Ο γαρ  της  τιμής  μόνης 
εγκρατής  γενόμενος  και  τάλλα  πάντα  τα  τη  επισκοπή  προσήκοντα  δίκαια 
παρεωρακώς, ενταύθα μεν μυρίαις βληθήσεται κατηγορίαις,  έσθ’ ότε δε και 
καθαιρεθήσεται  της  τοιαύτης  αξίας,  εκείσε  δε  καταβοηθήσεται  παρά  τω 
αδεκάστω  κριτή  επί  του  φοβερού  εκείνου  βήματος,  των  μεν  πεινώντων 
βοώντων, ότι, Ημείς μεν ουδέ της αναγκαίας απελαύσαμεν τροφής, ούτος δε 
τρυφήσας και χρηματισάμενος τα λοιπά εις οικείας ανήλωσε φιλοτιμίας, των 
δε γυμνών λεγόντων, ότι, Αργαλεώτερος ημίν ούτος του χειμώνος εγένετο, των 
δε  αρρωστούντων,  ότι,  Του νοσήματος  ημίν  βαρύτερος  ώφθη.  Και  των μεν 
ορφανών,  Ουκ  απελαύσαμεν  ουδεμιάς  προστασίας,  των  δε  χηρών,  Ουκ 

202  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκε΄, P.G. 78, 564.
203  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. πη΄, P.G. 78, 793.
204  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 900.
205  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σοζ΄, P.G. 78, 953. 
206  ό. π. 
207  Λαμπετίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σνε΄, P.G. 78, 1485.
208  Τριβουνιανώ επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμθ΄, P.G. 78, 281-284.
209  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 897.
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εδάνεισεν ημίν ούτος παραμυθίας λόγον, των δε δεσμωτών,  Ουκ επέσταξεν 
ημίν ούτος συμπαθείας δάκρυον, των δε εν συμφοραίς, Ουκ όρεξεν ημίν ούτος 
θεραπείας χείρα, και συλλήβδην ειπείν, πάντων, ων επίσκοπος κεχειροτόνηται, 
καταβοώντων, τί οίει τον αδέκαστον ποιήσαι κριτήν; Ου κολάσει σφοδρότερον 
τον μηδέ τη τιμή βελτίω γενόμενον; Παντί μεν δήπου δήλον εστίν. Ει δε τις 
απιστεί, και την απόφασιν αυτώ αναγνώσομαι. ‘Διχοτομήσει γαρ και το μέρος 
αυτού μετά των απίστων θήσει’΄΄210. 
Αυτή  η  γενική  μέριμνα  του  ποιμένα  για  τις  ψυχοσωματικές  ανάγκες  του 
ποιμνίου  του  αποτελεί  μια  σπουδαία  διαφορά  μεταξύ  του  ιερέως  και  του 
μοναχού: ΄΄τους γαρ ιερωμένους αγιωτέρους είναι χρή και καθαρωτέρους των 
τα όρη κατειληφότων, επειδή οι μεν και εαυτών και λαών, οι δε εαυτών μόνον 
φροντίζουσι΄΄211.                                                                                              
Ακόμα όμως πιο μεγάλο άθλο και ηρωικό κατόρθωμα ο ιερός Πατήρ απαιτεί 
από  εκείνον  που  επωμίστηκε  τη  βαριά  ευθύνη  της  μέριμνας  των  λογικών 
προβάτων  του  Χριστού.  Αυτό  είναι  συν  τοις  άλλοις  η  δια  της  συνεχούς 
ελεημοσύνης  εκούσια  φτώχεια  του  ιερέως.  Γράφει  σε  πρεσβύτερο:  ΄΄Ει  γε 
στεφανίται γενέσθαι ποθούμεν, αποδυσάμενοι τον παλαιόν άνθρωπον συν ταις 
πράξεσιν  αυτού,  και  το  έξωθεν  αποκειράμενοι,  και  εις  ελεημοσύνας 
καταναλώσαντες,  γυμνοί  πάσης  φροντίδος  και  αχίτωνες  εις  το  στάδιον  της 
αρετής  αναβώμεν,  τα  περί  ψυχής  Ολύμπια  αγωνισάμενοι΄΄212. 
Ο  κληρικός  οφείλει  να  μη  ζει  για  τον  εαυτό  του,  αλλά  για  τους  άλλους: 
΄΄λειτουργίας γαρ, ουκ ανέσεως εστί το της επισκοπής όνομα δηλωτικόν. Ει δ’ 
απιστείς, τα εξής αναγνούς, γνοίης τον ημέτερον νουν. Δεί γαρ τον επίσκοπον 
πάσαις κομάν ταις αρεταίς, και τας αλλοτρίας οικειούσθαι συμφοράς. Ου γαρ 
εαυτώ, αλλά τοις αρχομένοις ζή΄΄213. 

     γ΄. Συγκρίνοντας τα δύο είδη προσφοράς της                                               

     Είναι αναμφισβήτητο ότι  τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων μπορεί να 
καλύψει  και  η  Πολιτεία  και  οι  διάφοροι  κοινωνικοί  φορείς  και  οι 
φιλανθρωπικοί  οργανισμοί.  Τις  πνευματικές  όμως  ανάγκες  του  κόσμου 
(οικειοποίηση της σωτηρίας δια του βαπτίσματος, άφεση των αμαρτιών, θεϊκή 
παρηγοριά  κτλ.)  δεν  επέτρεψε  ο Θεός  να δίνονται  από απλούς ανθρώπους, 
παρά μόνον από τους ιερείς. 
Είναι  λοιπόν  αυταπόδεικτο  γιατί  ο  ιερός  Πατήρ  βλέπει  πολύ  ανώτερη  την 
πνευματική προσφορά του ιερωμένου από την υλική: ΄΄Μηδέν εμποδών τω του 
Κυρίου Ευαγγελίω γινέσθω,  μηδέ περισπασμός τη πνευματική ακολουθείτω 
διδασκαλία,  μηδέ  θόρυβος  τη  επωφελεί  διαλέξει  μεσιτευέτω.  Ούτε  γαρ 
Χριστός  ζητούμενος  υπό της  μητέρας και  των αδελφών,  αυτών την κλήσιν 
προσήκατο,  ηνίκα  των  δογμάτων  απήρξατο  και  σωτηρίαν  τοις  ακροαταίς 
κατειργάζετο, δεικνύς ως χρή των σαρκικών είναι τα πνευματικά προτιμότερα. 
Ούτω και  οι  αυτού μαθηταί  τα  των τραπεζών παρητήσαντο την επίσκεψιν, 
210  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 900-901. 
211  Παλλαδίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σπδ΄, P.G. 78, 713. 
212  Αφρασίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρξα΄, P.G. 78, 616.
213  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1313.
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αναγκαίαν  ούσαν  δια...τους...πένητας΄΄214. 
Ερμηνεύοντας το παύλειο ρητό ΄΄ει δε τις των ιδίων, και μάλιστα των οικείων, 
ου προνοεί, την πίστιν ήρνηται, και έστι απίστου χείρων΄΄, γράφει προς τους 
σκανδαλοποιούς  ποιμένες  του  Πηλουσίου:  ΄΄Τί  γαρ  ηγείσθε  την  πρόνοιαν 
ενταύθα δηλούν; Άρα την των τροφών χορηγίαν; Εγώ μεν γαρ ηγούμαι την 
ψυχής επιμέλειαν, ει δ’ αντείποιτε, και ούτως ό έφην κυρωθήσεται μάλλον. Ει 
γαρ  περί  σώματος  τούτ’ έχει,  φησί,  και  τον  μη  ορέγοντα  την  αναγκαίαν 
τροφήν, Ελλήνων έφησεν είναι ωμότερον, ο το μείζον και αναγκαιότερον, φημί 
δή την της ψυχής επιμέλειαν, παρορών, πού κείσεται; 215΄΄. 
O άγιος  κάποτε  προσπάθησε  να  αλλάξει  την  απόφαση  κάποιου  πολιτικού 
άρχοντα και να επιτρέψει σε θεοφιλή νέο την ενασχόληση με το κήρυγμα · 
ονομάζει δε ‘λύχνον’ την υποψήφια διακονία του μέσα στην Εκκλησία: ΄΄Φασί 
σε  τινές  ούτω  μεμηνέναι  και  της  φρενός  εκτετράφθαι,  ώστε  βούλεσθαι  το 
παιδίον εκείνο, το πάσης παιδείας γενόμενον παρά Θεού δεκτικόν, εις όπλα 
αγαγείν  και  στρατείαν  εύωνον  και  κατάπτυστον  και  θανάτου  τυγχάνουσαν 
παίγνιον…Μη σβέσης λύχνον, καλώς αναφθήναι σπουδάζοντα΄΄216. 

     
     δ΄. Σύγκριση της ιερωσύνης με την τάξη των αγγέλων 

     Η  ιερωσύνη  αποτελεί  κατά  τον  άγιο  της  Αιγύπτου  ΄΄χρήμα  αγγέλοις 
πρέπον΄΄217. Ο ιερεύς λοιπόν ΄΄άγγελος Κυρίου παντοκράτορός εστι, τη τε θείας 
τελετής μυσταγωγία, και τη προς σωτηρίαν πολλών διακονία΄΄218. Επομένως  
΄΄συγκρίνοντας τον ιερέα με τον άγγελο, ο άγ. Ισίδωρος εξισώνει τους δύο, και 
γι’ αυτό  ορίζει  τη  συμπεριφορά  του  ιερέα  ως  εξής:  ‘Ει  τύπος  ιερεύς  του 
πομνίου και φως της εκκλησίας ωνομάσθη και υπάρχει, ανάγκη τοις ήθεσιν 
αυτού συνεκτυπούσθαι το υπήκοον ως σημάντρω κηρόν. Ει τοίνυν φως είναι 
βούλει, μίσει την ευτραπελίαν και την περιφοράν του γέλωτος, ίνα μη πολλούς 
διδάξης ατακτείν. ‘Ιερεύς γαρ άγγελος Κυρίου παντοκράτορός εστί’, άγγελος 
δε ουκ επίσταται γέλωτα, εμφόβως τω Θεώ λειτουργών’219΄΄220.
Αφού λοιπόν ο κληρικός είναι άγγελος, πρέπει να ζει και όπως ζουν οι άγιοι 
άγγελοι. ΄΄Ο του Θεού ιερεύς, επειδή εγγίζει Θεώ, κατά τα πολυόμματα ζώα 
όλος είναι οφθαλμός οφείλει, κατ’ εκείνα μηδέν αγνοών, αλλά πάντα ορών΄΄221.
Ελεγκτική επιστολή έγραψε ο ιερός Πατήρ, όταν έμαθε ότι ένας διάκονος δεν 
μιμείται τους αγίους αγγέλους και στη ζωή, αλλά μόνο κατά τη θεία λατρεία. 
΄΄Ει οφθαλμοί επισκόπου τυγχάνουσιν οι του σεπτού θυσιαστηρίου διάκονοι, 
συ  δε  τούτων  κατά  συγχώρησιν  Θεού  άρχεις,  όλος  οφθαλμός  οφείλεις 
υπάρχειν, ως τα ζώα τα πολυόμματα, επειδή και τη προς τον Θεόν εκείνα μιμή 
εγγύτητι, ουχί βίω, ως μανθάνω, αλλά μόνη τη λειτουργία, και μη σκοτίζειν 

214  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνθ΄, P.G. 78, 289.
215  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκδ΄, P.G. 78, 564.
216  Κυντινιανώ, βιβλ. Α΄, αριθμ. τϟ, P.G. 78, 401.
217  Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοστ΄, P.G. 78, 1497.
218  ό. π.
219  Δωροθέω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τιθ΄, P.G. 78, 368.
220  Κ. Φούσκα, ΄΄Η ιερωσύνη΄΄, σ. 534.
221  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνα΄, P.G. 78, 284.
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τοις φαύλοις επιτηδεύμασι και τον τίμιον εκείνον θίασον και χορόν και τον 
πειθόμενόν σοι ακρίτως επίσκοπον, και χραίνειν το θείον βήμα πλεονεξία, και 
πόρους  σεαυτώ από  τιμής  χειροτονιών  αθροίζειν.  Τους  γαρ  πωλούντας  τας 
περιστεράς  εξέβαλεν  από του  ναού μαστίξας  ο  Κύριος.  Ίνα  τοίνυν  μη συν 
εκείνοις ωσθής, παύσαι ούτω πλουτών και ύλην τω μέλλοντι ετοιμάζων πυρί΄΄
222. 

     ε΄. Σύγκριση της ιερωσύνης με την πολιτική εξουσία
      
     Αρκετές φορές ο ιερός Πατήρ τοποθετεί την εκκλησιαστική δίπλα στην 
πολιτική εξουσία και βλέπει ανώτερη την πρώτη. ΄΄Κυριώτερος μεν επίτροπος 
των επί γης, ο την ιερωσύνην εστεμμένος, του την αλουργίδα περικειμένου. Ο 
μεν γαρ ψυχών, ο δε σωμάτων ηγείται΄΄223.  ΄΄Ότι μεν βασιλείας η ιερωσύνη 
πολλώ κρείττων εστί και μείζους έχει πόνους (πόνω γαρ λήγοντι, πόνος νέος 
αντανατέλει) και περί των αναγκαιοτέρων ο κίνδυνος (η μεν γαρ τα θεία, η δε 
τα  θνητά  εμπεπίστευται),  οίμαι  μηδένα  αγνοείν΄΄224.  ΄΄Εξ  ιερωσύνης  και 
βασιλείας, ω ομώνυμε, τα πράγματα συνέστηκεν, ει γαρ και πολλώ αλλήλων 
διαφέρουσιν. Η μεν γαρ ως ψυχή εστιν, η δε σώμα, αλλ’ εις έν ορώσι τέλος, 
την των υπηκόων σωτηρίαν. Δια τούτο και ηνίκα τα ιουδαϊκά πράγματα αρχήν 
ελάμβανεν, η ιερωσύνη αναγκαιοτέρα εθεσμοθετήθη και επί πολύ διήρκεσεν. 
Επειδή δε σαρκικώτεροι όντες και παχύτεροι και βασιλείαν εξεζήτησαν, και 
αύτη ήδη εδόθη, χρησιμωτάτη ούσα και αναστέλλουσα τα πταίσματα των τη 
ιερωσύνη  μη  πειθομένων,  επεί  τοίνυν  πη  μεν  την  ιερωσύνην  έχοντες 
διέλαμπον,  πη  δε  την  βασιλείαν  κτησάμενοι  διεσώζοντο,  αμφοτέρων  δ’ 
αναιρουμένων  ουδεμία  αυτοίς  υπελείπετο  σωτηρίας  υπόθεσις,  βουλόμενος 
δείξαι ο προφήτης Δανιήλ την παντελή των ιουδαϊκών πραγμάτων μετά τον 
σταυρόν  καθαίρεσιν  και  ως  ουδέ  λείψανον  αυτοίς  αμείνων  φανείται,  έφη, 
‘Εξολοθρευθήσεται  χρίσμα,  και  κρίμα  ουκ  έσται  εν  αυτή’,  δια  μεν  του 
χρίσματος την ιερωσύνην μηνύων, δια δε του κρίματος την βασιλείαν και την 
πολιτικήν κατάστασιν. Μάλιστα μεν γαρ δια της αναιρέσεως της ιερωσύνης, 
και  την  της  βασιλείας  και  των  άλλων  απάντων  συνανέφηνε.  Του  γαρ 
κεφαλαιωδεστέρου και κυριωδεστέρου παντάπασι καταλυομένου, ουδ’ άλλο τι 
συστήναι ηδύνατο, επεί και της βασιλείας η κρηπίς, η προς το Θείον ετύγχανε 
ευσέβεια, ήτις εν τη προς Θεόν εκρίνετο λατρεία. Πλην αλλά και την βασιλείαν 
έφη  τελευτήσειν,  παντελή  προαναφαίνων  της  ιουδαϊκής  πολιτείας  την 
αναίρεσιν.  Και  μαρτυρεί  τα  πράγματα  επί  βελτίονα  πολλώ  και  θειοτέραν 
θρησκεία...επαναχθέντα΄΄225. 
Και αλλού πάλι τονίζει την ανωτερότητα της ιερωσύνης έναντι της πολιτικής 
εξουσίας: ΄΄Τοιαύτη αρχή, ήτις και βασιλείας εστίν ου μόνον υψηλοτέρα, αλλά 
και επιπονωτέρα΄΄226, ΄΄και βασιλείας εστί υψηλοτέρα · η μεν γαρ τα θεία, η δε 

222  Λουκίω αρχιδιακόνω Πηλουσίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κθ΄, P.G. 78, 200.
223  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σ΄, P.G. 78, 645.
224  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 828.
225  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σμθ΄, P.G. 78, 928-929.
226  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1313.
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τα επίγεια διέπει πράγματα΄΄227, ΄΄το [πράγμα] πάσης βασιλείας μείζον΄΄228, ΄΄ει 
και  πάσης  εστί  βασιλείας  υψηλοτέρα και  αξιωτέρα η  ιερωσύνη,  αλλά τους 
ταύτην  λαχόντας  ου  χρή  κατά  των  άλλων  δια  ταύτην  επαίρεσθαι,  αλλά 
πρεπωδέστατον και αρμοδιώτατον ταύτης κόσμον ηγείσθαι την μετά συνέσεως 
πραότητα, εννοούντας, ότι κρείττων μεν εστί πάσης ανθρωπίνης τιμής τε και 
αξίας, δια δε την θείαν χάριν τε και διάταξιν ταύτην ειλήφασι της των άλλων 
ωφελείας ένεκεν, ήν ουκ αν είεν δίκαιοι τη τυραννίδι καθυβρίζειν΄΄229. 

     στ΄. Σύγκριση της ιερωσύνης με το μοναχισμό 
.    
     Ο ιερεύς κατά τον άγιο Ισίδωρο είναι ανώτερος από το μοναχό κατά την 
τιμή της ιερωσύνης. Ομοίως πρέπει πάλι να υπερέχει από το μοναχό και κατά 
την αρετή. ΄΄Τους γαρ ιερωμένους αγιωτέρους είναι χρή και καθαρωτέρους των 
τα όρη κατειληφότων, επειδή οι μεν και εαυτών και λαών, οι δε εαυτών μόνον 
φροντίζουσι. Και οι μεν εν τη κορυφή ίδρυνται της τοιαύτης τιμής, και πάντες 
αυτών ερευνώσι τον βίον και βασανίζουσιν, οι  δε εν σπηλαίω κάθηνται,  τα 
εαυτών ή θεραπεύοντες τραύματα, ή περιστέλλοντες ελαττώματα. Εισί δε οι 
και στεφάνους εαυτοίς πλέκουσιν΄΄230.

     ζ΄. Σύγκριση της ιερωσύνης με τη γενική ιερωσύνη των λαϊκών
     
     Αφού οι ιερείς είναι ανώτεροι από τους μοναχούς, γίνεται αντιληπτό ότι 
είναι  πολύ ανώτεροι  και  των  λαϊκών.  Έχουν  όμως  και  οι  λαϊκοί  ένα είδος 
ιερωσύνης. Ο ιερός Ισίδωρος θεωρεί ότι ιερείς είναι και οι λαϊκοί, οι οποίοι 
σαν άλλη θυσία προσφέρουν στο Χριστό την καθαρή τους διάθεση και το αγνό 
σώμα τους. Αυτή η γενική ιερωσύνη υπήρχε ήδη από τα χρόνια της Παλαιάς 
Διαθήκης. ΄΄Εκείνους, ω θαυμάσιε, ο θεσπέσιος Παύλος ορίζεται ιερέας, τους 
μη  θύμασι  την  ευσέβειαν,  αλλά  γυμνή  πληρούντας  τη  φύσει  και  μόνους 
καθαρώς εκ των σωμάτων οίκοθεν σπένδοντας. Θύμα γαρ κάλιστον, το την 
γνώμην έχειν  ευαγή και  την σάρκα αγνήν.  Διο και  τούτ’ έφη,  όπερ μαθείν 
ηθέλησας ‘Παραστήσατε τα σώματα υμών θυσίαν ζώσαν, ευάρεστον τω Θεώ, 
την  λογικήν  λατρείαν  υμών’.  Ου γαρ  τοις  ιερεύσι  μόνον  γράφων,  ως  ηγή, 
επέστειλε ταύτα, αλλά ολοκλήρω τη Εκκλησία. Έκαστον γαρ εαυτού εν τούτω 
τω  μέρει  ιερέα  είναι  προσέταξεν.  Ει  δε  τους  υπηκόους  η  αγνεία  ιερέας 
χειροτονεί, η λαγνεία δηλονότι τους ιερέας αποχειροτονεί. Και τούτο μεν οι 
θεσμοί  διαγορεύουσι…Ώσπερ γαρ επί  της  Παλαιάς  Διαθήκης  ιεράσθαι  ουκ 
εξήν, ει μη τοις ιερεύσι μόνοις, εν δε τω καιρώ του Πάσχα πάντες τρόπον τινά 
ιερωσύνην  ετιμώντο  (έκαστος  γαρ  το  πρόβατον  έθυεν),  ούτω  και  επί  της 
Καινής  και  αδιαδόχου,  έχουσι  μεν  κατ’  εξαίρεσιν  την  ιερουργίαν  της 
αναιμάκτου  θυσίας,  οις  έξεστι  ταύτην  προσενεγκείν,  έκαστος  δε  οικείου 
σώματος  ιερεύς  κεχειροτόνηται,  ουχ  ίνα  αχειροτόνητος  επιπηδοίη  τη  των 
227  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
228  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1313.
229  Κύρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκβ΄, P.G. 78, 1576.
230  Παλλαδίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σπδ΄, P.G. 78, 713.
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υπηκόων  αρχή,  αλλ’ ίνα,  της  κακίας  άρξας,  το  σώμα  τέμενος  ή  ιερόν  της 
αγνείας  κατασκευάση΄΄231.  ΄΄Αυτό  συμβαίνει,  διότι  ο  λαϊκός  συμμετέχει  της 
μοναδικής ιερωσύνης του Ιησού Χριστού, ως μέλος του σώματος του Χριστού 
που είναι ιερεύς και μεσίτης. Η ιερωσύνη αυτή, που λέγεται βαπτισματική ή 
γενική  ιερωσύνη,  δεν  είναι  σκιαγράφημα ή  κάποια  μακρυνή  ανταύγεια  της 
λειτουργικής, ή μυστηριακής, ή ιεραρχικής ιερωσύνης που έχουν οι ιερείς΄΄232. 
Ομοίως ΄΄ο  άγιος  Ιωάννης ο  Χρυσόστομος υπογραμμίζει  ότι  οι  πιστοί  ‘τον 
άπαντα βίον  διακείσθαι  χρή,  ως  λατρεύοντας  και  ιερωμένους’233΄΄234 ·  αυτό 
πραγματοποιείται,  σύμφωνα  με  τη  γνώμη  του  Αντιοχέως  Πατρός,  όταν 
καθημερινά ο λαϊκός προσφέρει σαν λογική θυσία το σώμα του, δηλαδή όταν 
επιδίδεται  στην  επιείκεια,  στην  ανεξικακία  και  στην  ελεημοσύνη,  όταν  τα 
μάτια του δεν βλέπουν πονηρά, όταν η γλώσσα απέχει από τα αισχρά, όταν το 
χέρι δεν παρανομεί, όταν ΄΄νεκρώσει΄΄ τον παλαιό άνθρωπο, όταν κατά τη θεία 
λειτουργία  ο  λαϊκός  επεύχεται  για  τον  ιερέα  με  τη  φράση  ‘Και  μετά  του 
πνεύματός σου’235. 
     Πάντως οι  αρετές που πρέπει  να κατέχει  ο λαϊκός δεν πρέπει να είναι 
λιγότερες από του ιερέως. Έτσι ο άγιος ως παράδειγμα φέρνει δυο κακίες και 
τις αντίθετές τους αρετές: ΄΄Ου μόνον ο ιερωμένος, αλλά και ο ευδόκιμος…
ουδέν  ακόλαστον  ουδέ  μειρακιώδες  δίκαιος  αν  είη  διαπράττεσθαι,  αλλά 
σώφρονα και κεκολασμένην πανταχού την δίαιταν επιδείκνυσθαι΄΄236. 
     Ωστόσο ο ιερεύς οφείλει  να υπερτερεί του μη ιερέως κατά τις αρετές. 
΄΄Τοσούτον γαρ οφείλει είναι το μέσον του ιερωμένου και του ευδοκίμου, όσον 
ουρανού και  γης  το  διάφορον΄΄237. Πρέπει  επίσης  να  ζει  με  περισσότερους 
κόπους και ασκήσεις από τους λαϊκούς. ΄΄Τα μεν γαρ θεία θεσπίσματα, τους 
την  ιερωσύνην  λαχόντας  μάλιστα  πάντων  εν  πόνοις  και  ασκήσεσιν  είναι 
παρακελεύεται,  ίν’ οι  αρχόμενοι,  ους  επιτάττειν  έξεστι,  τούτους  πονούντας 
θεώμενοι,  εις  ανδραγαθίας υπ’ αισχύνης παροξύνωνται.  Ου τοσούτον γαρ ο 
λόγος, όσον ο τρόπος των διδασκόντων παραθήγειν πέφυκεν΄΄238. Γι’ αυτό είχε 
τόσο μεγάλη επιτυχία το  κηρυκτικό έργο των αποστόλων.  ΄΄Ουχ η δύναμις 
μόνον  του  κηρύγματος,  αλλά  και  ο  βίος  των  κηρυττόντων  συμβαίνων  τω 
κηρύγματι, τους ανθρώπους επηγάγετο. Τίς γαρ αν επείσθη ανθρώποις, άλλα 
μεν  φράζουσιν,  έτερα  δε  πράττουσιν;  Ει  γαρ  νυν  πολλοί  ριζωθέντες  εν  τη 
πίστει,  εκ  του  βίου  των  υφηγητών,  ου  μόνον  εσαλεύθησαν,  αλλά  και 
αυτόπρεμνοι ανεσπάσθησαν. Τίς αν παρά την αρχήν μη ορών πολιτείαν τοις 
λεγομένοις  συμβαίνουσαν  επείσθη;  Και  ταύτα,  κελευόμενος  των  πατρώων 
θεών τε και εθών αποστήναι, και πλούτον μεν και τρυφήν και ηδονήν μισήσαι, 
ασπάσασθαι δε ακτημοσύνην και νηστείαν και αγνείαν και προς καθημερινούς 
παρασκευάσασθαι θανάτους΄΄239. 
     Δεν γίνεται όμως αντιληπτή η ανεκτίμητη αξία της ιερωσύνης μόνο από τα 
231  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. οε΄, P.G. 78, 781-784.     
232  Δ. Βακάρου, Η ιερωσύνη, σ. 90
233  Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις Ρωμ. 20, 1-2, P.G. 60, 59 εξ.
234  Δ. Βακάρου, ένθ’ ανωτ., σ. 88.
235  Τη γνώμη του ιερού Χρυσοστόμου βλ. εν Δ. Βακάρου, ένθ’ ανωτ., σσ. 88-90.
236  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σε΄, P.G. 78, 648.
237  ό. π. 
238  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ση΄, P.G. 78, 648-649.
239 Θέωνι, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τιζ΄, P.G. 78, 981.
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παραπάνω  ·  υπάρχει  ακόμα  τεράστιο  πλήθος  ονομάτων  και  σύντομων 
χαρακτηρισμών του θεσμού που κάνουν και τον πιο δύσπιστο να αισθανθεί το 
ύψος και το μέγεθος της ιερατικής διακονίας.                                                

     5. Τα ονόματα και οι χαρακτηρισμοί της ιερωσύνης

     Ο άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης πολλές φορές κάνει λόγο στις επιστολές 
του  για  την  αξία  της  ιεροσύνης.  Πριν  δούμε  τί  φρονεί  για  το  έργο και  τα 
προσόντα του ιερέως, θα δούμε τα ονόματα και τους χαρακτηρισμούς που δίδει 
για  την  ιερωσύνη.  Στη  σειρά  Patrologia Graeca του  αββά  Μigne η  λέξη 
΄΄ιερωσύνη΄΄  απαντάται  εκατόν  σαράντα  τρεις  (143)  φορές  και  η  λέξη 
΄΄αρχιερωσύνη΄΄  μία  φορά.  Επίσης  χρησιμοποιούνται  για  την  ιερωσύνη  οι 
λέξεις ΄΄χειροτονία΄΄ και ΄΄χειροθεσία΄΄ · η πρώτη λέξη απαντάται συνολικά 
δεκαεπτά  (17)  φορές,  ενώ  η  δεύτερη  μόνο  τρεις  (3)  φορές.  Ο  άγιος  όμως 
ονομάζει  την  ιερωσύνη  και  με  πλήθος  άλλων  ονομάτων,  επιθέτων  και 
φράσεων. Αυτά είναι: ΄΄ανάκτορα΄΄240, ΄΄άψαυστά σοι ανάκτορα΄΄241, ΄΄πραγμα 
ανέφικτον πολλοίς΄΄242, ΄΄μυσταγωγία΄΄243, ΄΄το γέρας της ιερωσύνης΄΄244, ΄΄του 
Θεού μυστήρια΄΄245,  ΄΄φρικτόν  και  δυσέφικτον΄΄246,  ΄΄θείον  βήμα΄΄247,  ΄΄η 
αρχή΄΄248, ΄΄λυχνία…καθέδρα΄΄249, ΄΄φρικτή λειτουργία΄΄250, ΄΄επισκοπή…η του 
τοσούτου ύψους ανάβασις…άψαυστα…πυρ την ύλην δαπανόν΄΄251,  ΄΄πράγμα 
ουράνιον΄΄252, ΄΄τα απόρρητα΄΄253, ΄΄η θεία ιερωσύνη΄΄254, ΄΄η βασιλική αυλή΄΄255, 
΄΄το θυσιαστήριον΄΄256, ΄΄τα και αγγέλοις αυτοίς περιπόθητα΄΄257, ΄΄θυσιαστήρια 

240  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σν΄, P.G. 78, 333 Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. κα΄, 
P.G. 78, 472. 
241  Ζωσίμω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κβ΄, P.G. 78, 196.
242  ό. π. 
243  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κστ΄, P.G. 78, 200. 
244  ό. π. Τιμοθέω αναγνώστη, βιβλ. Β΄, αριθμ. μη΄, P.G. 78, 489 και Αλφιώ επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. 
ρν΄, P.G. 78, 841.
245  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κη΄, P.G. 78, 200.
246  ό. π.
247  Λουκίω αρχιδιακόνω Πηλουσίου, βιβλ. Α΄, αριθμ. κθ΄, P.G. 78, 200, Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, 
αριθμ. σν΄, P.G. 78, 333 και Ισιδώρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρκ΄, P. G. 78, 264.
248  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. λ΄, P.G. 78, 201, Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σνθ΄, 
P.G. 78, 940, Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τνδ΄, P.G. 78, 1012 και Ερμίνω, Δωροθέω, Ιέρακι, 
λαμπροτάτοις, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τνζ΄, P.G. 78, 1541.
249  Δοσιθέω, βιβλ. Α΄, αριθμ. λβ΄, P.G. 78, 201. 
250  Μάρωνι, βιβλ. Α΄, αριθμ. λη΄, P.G. 78, 205.
251  Λεοντίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρδ΄, P.G. 78, 253.
252  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρια΄, P.G. 78, 257.
253  ό. π.
254  Ζωσίμω και Μάρωνι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ριη΄, P.G. 78, 261, Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. 
οε΄, P.G. 78, 781 και Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ιβ΄, P.G. 78, 1332.  
255  Ζωσίμω και Μάρωνι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ριη΄, P.G. 78, 261.
256  ό. π. Μάρωνι, βιβλ. Α΄, αριθμ. λη΄, P.G. 78, 205, Θεοδοσίω μονάζοντι, βιβλ. Α΄, αριθμ. λθ΄, P.G. 
78, 208, Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ριθ΄, P.G. 78, 261 και Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. 
σν΄, P.G. 78, 333, Μάρωνι, βιβλ. Β΄, αριθμ. ιστ΄, P.G. 78, 469, Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. 
ιβ΄, P.G. 78, 1332, Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξβ΄, P.G. 78, 1640 και Ζωσίμω πρεσβυτέρω, 
βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξθ΄, P.G. 78, 1645. 
257  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ριθ΄, P.G. 78, 261.
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Θεού΄΄258,  ΄΄τα  άγια΄΄259,  ΄΄τα  μυστήρια΄΄260,  ΄΄η  ποιμαντική΄΄261,  ΄΄η  αρχαία 
ποιμαντική΄΄262,  ΄΄οι  μαργαρίται΄΄263,  ΄΄θαυματουργία  εις  όνομα  Χριστού…
δαιμόνων  επιτίμησις…δυνάμεων  ενέργεια  πολλών…τα  θαύματα…αι 
θεοσημείαι…τοσαύτη  παρά  Θεού  δύναμις΄΄264,  ΄΄φρικτόν΄΄265,  ΄΄λίαν 
επικίνδυνον΄΄266, ΄΄οικονομία΄΄267, ΄΄πράγμα τοσούτο΄΄268, ΄΄μεγάλης ψυχής…και 
μυρίων…το  πράγμα  κινδύνων΄΄269,  ΄΄η  πολύφωτος  ιερωσύνη΄΄270,  ΄΄σεπτή 
ιερωσύνη΄΄271,  ΄΄δυσπρόσιτον΄΄272,  ΄΄ιερατική΄΄273,  ΄΄το  Χριστού 
θυσιαστήριον΄΄274,  ΄΄διακονία  ειρηνική  και  ατάραχος΄΄275,  ΄΄η  λειτουργία 
σου΄΄276, ΄΄η αυτών [των θεοφόρων Καππαδοκών…των πανταχού τω φωτί της 
εαυτών  πολιτείας  και  νουθεσίας  τα  της  γης  δαδουχησάντων  τέρματα] 
λειτουργία΄΄277,  ΄΄λειτουργία΄΄278,  ΄΄τράπεζα  Κυρίου΄΄279,  ΄΄θεία  μυστήρια΄΄280, 
΄΄σεμνός χορός΄΄281, ΄΄ού [του θείου Στεφάνου] η λειτουργία΄΄282, ΄΄ιερατεία΄΄283, 
΄΄ιερωσύνη  η  ουράνιος΄΄284,  ΄΄επισκοπή΄΄285,  ΄΄πάσα  Θεού  δωρεά…  Πνεύμα 
Άγιον…θαυμάτων  χάρισμα…διδασκαλία  και  σοφία΄΄286,  ΄΄η  της  Εκκλησίας 
προστασία΄΄287, ΄΄ο άπρατος θησαυρός΄΄288, ΄΄οι οίακες της προστασίας΄΄289, ΄΄η 
258  Ισιδώρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρκ΄, P.G. 78, 264 και Τιμοθέω, βιβλ. Α΄, αριθμ. οθ΄, P.G. 
78, 237. 
259  Ισιδώρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρκ΄, P.G. 78, 264 και Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Α΄, αριθμ. 
ρλστ΄, P.G. 78, 272. 
260  Τιμοθέω αναγνώστη, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρλα΄, P.G. 78, 269 και Θαλελαίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμγ΄, P.G. 
78, 280. 
261  Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρλστ΄, P.G. 78, 272 και Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ροζ΄, 
P.G. 78, 297.
262  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σκγ΄, P.G. 78, 905.
263  Θαλελαίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμγ΄, P.G. 78, 280.
264  Μάρωνι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμε΄, P.G. 78, 280.
265  Μάρωνι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμε΄, P.G. 78, 280.
266  Τριβουνιανώ επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμθ΄, P.G. 78, 281.
267  Τριβουνιανώ επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμθ΄, P.G. 78, 284.
268  ό. π.
269  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνα΄, P.G. 78, 284.
270  ό. π. 
271  Ευσταθίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνστ΄, P.G. 78, 288.
272  ό. π. 
273  ό. π. 
274  Πανσοφίω αρχιδιακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνζ΄, P.G. 78, 288. 
275  ό. π. 
276  ό. π. Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρπε΄, P.G. 78, 301, Λουκίω αρχιδιακόνω Πηλουσίου, 
βιβλ. Α΄, αριθμ. κθ΄, P.G. 78, 200, Ηρακλείω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. λβ΄, P.G. 78, 477, Ερμογένει 
επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. στ΄, P.G. 78, 645 και Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σξδ΄, P.G. 78, 
696. 
277  Πρίσκω Καππαδόκι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνη΄, P.G. 78, 289. 
278  Λουκίω αρχιδιακόνω Πηλουσίου, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρπη΄, P.G. 78, 1277.
279  Χαιρήμονι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρο΄, P.G. 78, 293.
280  ό. π. 
281  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρπε΄, P.G. 78, 301. 
282  ό. π. 
283  Διδύμω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σδ΄, P.G. 78, 313. 
284  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σν΄, P.G. 78, 333.
285  Τριβουνιανώ επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμθ΄, P.G. 78, 281, Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. 
ρνα΄, P.G. 78, 284, Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σν΄, P.G. 78, 333, 
286  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σν΄, P.G. 78, 333.
287  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τιε΄, P.G. 78, 364-365.
288  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τιε΄, P.G. 78, 365.
289  Πέτρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σοη΄, P.G. 78, 345.
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θείας  τελετής  μυσταγωγία  και  η  προς  σωτηρίαν  πολλών  διακονία΄΄290,  ΄΄τα 
ουράνια΄΄(;)291,  ΄΄Εκκλησίας  υπηρεσία΄΄292,  ΄΄οίαξ΄΄293,  ΄΄η  δόξασα  μεν  είναι 
αρχή, ούσα δε λειτουργία΄΄294, ΄΄η του κληρικού, λειτουργία μεν ούσα, αρχή δε 
δοκούσα΄΄295,  ΄΄το θείον΄΄(;)296,  η οικονομία ΄΄κρειττόνων και αξιολογωτέρων 
πραγμάτων΄΄297,  ΄΄θεία  εγχειρήματα΄΄298,  ΄΄τα  μέγιστα΄΄299,  ΄΄τιμή΄΄300,  ΄΄η 
τιμή΄΄301,  ΄΄τα  θεία  και  υπερφυή  χαρίσματα΄΄302,  ΄΄αρετής  γέρας΄΄303,  ΄΄η  της 
ιερωσύνης λειτουργία΄΄304,  ΄΄θείον μέν  τι  χρήμα η  ιερωσύνη και  των όντων 
απάντων το τιμιώτατον΄΄305, ΄΄πρυτανεύουσα πάσι τα πρέποντα. Δι’ αυτής γάρ 
αναγεννώμεθα  και  των  θείων  μετέχομεν  μυστηρίων΄΄306,  ΄΄της  επισκοπής  η 
λειτουργία…πάντων  εστί  των  ανθρώποις  ευκταίων  όρος΄΄307,  ΄΄το  θείον 
θυσιαστήριον΄΄308,  ΄΄η  θεία  λειτουργία΄΄309,  ΄΄τω  θείω  και  αδεκάστω  ταύτα 
ανήκει κριτή΄΄(;)310,  ΄΄το της επισκοπής και όνομα και πράγμα θείον όν, και 
κρείττον  πάσης  πολιτείας  τε  και  αξίας΄΄311,  ΄΄πατρική  κηδεμονία,  αλλ’ ου 
τυραννική αυτονομία΄΄312, ΄΄η περίβλεπτος και περιμάχητος αρχή΄΄313, ΄΄τα θεία 
και  απόρρητα  αυτής  [της  Εκκλησίας]  μυστήρια΄΄314,  το  ΄΄ψυχάς 
εμπεπιστεύσθαι΄΄315,  ΄΄τα  ιερά  μυστήρια΄΄316,  ΄΄αρχή  εκκλησιαστική΄΄317,  ΄΄το 

290  Σιλουανώ, βιβλ. Α΄, αριθμ. τμθ΄, P.G. 78, 381. 
291  Το ερωτηματικό δηλώνει ότι δεν είμαστε βέβαιοι αν αναφέρεται στην ιερωσύνη. Κυρίλλω 
αρχιεπισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τκδ΄, P.G. 78, 369.
292  Αντιόχω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υμζ΄, P.G. 78, 428.
293  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υνα΄, P.G. 78, 429. 
294  Στρατηγίω επισκόπω νεωστί καταστάντι, βιβλ. Β΄, αριθμ. ια΄,  P.G. 78, 465.
295  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 568. 
296  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. κα΄, P.G. 78, 472. 
297  Ηρακλείω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. λβ΄, P.G. 78, 477. 
298  ό. π. 
299  ό. π. 
300  Ερμίω κόμητι, βιβλ. Β΄, αριθμ. λζ΄, P.G. 78, 480. 
301  Αθανασίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρξβ΄, P.G. 78, 616, Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. 
σιστ΄, P.G. 78, 78, 900-901, Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τπζ΄, P.G. 78, 1029, Κασίω 
πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ριστ΄, P.G. 78, 1393, Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκ΄, P.G. 78, 
1521, Μαρκίωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τοη΄, P.G. 78, 1553 και Ποσειδώνι πρεσβυτέρω, βιβλ. 
Ε΄, αριθμ. υοβ΄, P.G. 78, 1600. 
302  Ερμίω κόμητι, βιβλ. Β΄, αριθμ. λζ΄, P.G. 78, 481.
303  Τιμοθέω αναγνώστη, βιβλ. Β΄, αριθμ. μη΄, P.G. 78, 489.
304  Ιωάννη διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ν΄, P.G. 78, 492, Παμπρεπίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σλη΄, 
P.G. 78, 920 και Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξ΄, P.G. 78, 941. 
305  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. νβ΄, P.G. 78, 493. 
306  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. νβ΄, P.G. 78, 496.
307  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. οα΄, P.G. 78, 513. 
308  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. οε΄, P.G. 78, 517 και Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. 
σμε΄, P.G. 78, 924. 
309  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκβ΄, P.G. 78, 561.
310  ό. π. 
311  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκε΄, P.G. 78, 564.
312  ό. π. 
313  ό. π. 
314  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 565.
315  ό. π. 
316  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 568.
317  Θεοφίλω αναγνώστη, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρνα΄, P.G. 78, 605.
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σεπτόν θυσιαστήριον΄΄318, ΄΄(η) αγιστεία της ιερωσύνης΄΄319, υπεροχή ΄΄τιμή και 
τη αξία΄΄320,  ΄΄η αρχή΄΄321,  ΄΄ο  της αρχής κόσμος΄΄322,  ΄΄η παρούσα αρχή΄΄323, 
΄΄τα πάσης ευφημίας κρείττονα…τα άγια΄΄(;)324, ΄΄πατρική κηδεμονία΄΄325, ΄΄ο 
διδασκαλικός  θρόνος΄΄326,  ΄΄το  ρυθμίζειν  άλλους΄΄327,  ΄΄η  οικονομία΄΄328,  ΄΄η 
κορυφή  της  τοιαύτης  τιμής΄΄329,  ΄΄ο  της  ιερωσύνης  τιμαλφέστατος 
στέφανος΄΄330,  ΄΄αι  τιμαί  [της  ιερωσύνης  και  της  αρχιερωσύνης]΄΄331,  ΄΄η 
ιερουργία΄΄332, ΄΄της θείας και της ανθρωπίνης φύσεως η ιερωσύνη ώσπερ μέση 
καθέστηκε, ίνα την μεν θεραπεύη, τη δε μεταβολήν εργάζηται κρείττονα΄΄333, 
΄΄το  άρχειν΄΄(;)334,  ΄΄εξουσία΄΄(;)335,  ΄΄η  ευαγής  ιερωσύνη΄΄336,  ΄΄αρχική 
επιστήμη΄΄337, ΄΄η προεδρία΄΄338, ΄΄η ιερουργία της αναιμάκτου θυσίας΄΄339, ΄΄η 
των υπηκόων αρχή΄΄340, ΄΄η προστασία των λαών΄΄341, ΄΄βασιλείας η ιερωσύνη 
πολλώ κρείττων εστί και μείζους έχει πόνους (πόνω γαρ λήγοντι, πόνος νέος 
αντανατέλλει) και περί των αναγκαιοτέρων ο κίνδυνος (η μεν γαρ τα θεία, η δε 
τα θνητά εμπεπίστευται)΄΄342,  ΄΄το άρχειν ή ψυχών ή σωμάτων΄΄343,  ΄΄πράγμα 
άβατον αυτοίς [τισί  μηδ’ αυτό τούτο τα καθ’ εαυτούς ευ διαθεμένοις,  αλλά 
πολλών γεμούσι  πραγμάτων και μηδέ εν τοις υπηκόοις τετάχθαι  οφειλούσι] 

318  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρϟθ΄, P.G. 78, 644, Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. 
σε΄, P.G. 78, 648, Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρλδ΄, P.G. 78, 833, Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. 
Γ΄, αριθμ. τμ΄, P.G. 78, 1000, Λουκίω αρχιδιακόνω Πηλουσίου, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρπη΄, P.G. 78, 1277 και 
Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ιβ΄, P.G. 78, 1332. 
319  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ση΄, P.G. 78, 648 και Σερήνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τκστ΄, P.G. 
78, 985. 
320  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ση΄, P.G. 78, 649.
321  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σθ΄, P.G. 78, 649, Θέωνι επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σξ΄, 
P.G. 78, 693, Παύλω πρεσβυτέρω αναχωρητή, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρλα΄, P.G. 78, 1400 και Λαμπετίω 
επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σξδ΄, P.G. 78, 696.
322  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σθ΄, P.G. 78, 649.
323  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξε΄, P.G. 78, 945 και Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, 
αριθμ. τνδ΄, P.G. 78, 1012. 
324  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σια΄, P.G. 78, 652.
325  Αρχιβίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλδ΄, P.G. 78, 672. 
326  Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλε΄, P.G. 78, 673, Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Β΄, σλζ΄, P.G. 78, 676, 
Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σνθ΄, P.G. 78, 940, Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξε΄, 
P.G. 78, 945, Δωροθέω λαμπροτάτω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τϟδ΄, P.G. 78, 1033, Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Ε΄, 
αριθμ. σϟθ΄, P.G. 78, 1512. 
327  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σξδ΄, P.G. 78, 696. 
328  ό. π. 
329  Παλλαδίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σπδ΄, P.G. 78, 713.
330  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σϟ΄, P.G. 78, 721.
331  Ελισσαίω μοναχώ, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ιε΄, P.G. 78, 741.
332  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ιζ΄, P.G. 78, 744 και Σερήνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τκστ΄, P.G. 78, 
985.  
333  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. κ΄, P.G. 78, 745. 
334  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. μη΄, P.G. 78, 764.
335  Παύλω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ξδ΄, P.G. 78, 773.
336  Ωφελείω γραμματικώ, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ο΄, P.G. 78, 780.
337  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. οδ΄, P.G. 78, 781.
338  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. οε΄, P.G. 78, 781.
339  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. οε΄, P.G. 78, 784.
340  ό. π. 
341  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. πη΄, P.G. 78, 793.
342  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 828.
343  ό. π. 
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είναι  οφείλον΄΄344,  ΄΄η  ιερωσύνη  η  τοσούτον  της  βασιλείας  υψηλοτέρα΄΄345, 
΄΄πράγμα, ό μηδέ μετά πολλών χρημάτων καταδέξασθαι εχρήν τοιούτοις ούσι΄΄
346,  ΄΄η  της  ιερωσύνης  αξία,  ότι  προς  το  ύψος  και  τον  κίνδυνον  έχει΄΄347, 
΄΄λειτουργία  υπεύθυνος΄΄348,  ΄΄το  αμίαντον  θυσιαστήριον΄΄349,  ΄΄θεσμός 
ιερωσύνης΄΄350, ΄΄το αξίωμα [τού Ααρών]΄΄351, ΄΄προ του Ααρών ιερωσύνη ήν 
θειοτέρα  και  αναίμακτος  η  του  Μελχισεδέκ΄΄352,΄΄η  των  ιερών  μυστηρίων 
υπηρεσία΄΄353, ΄΄η της αγιστείας αξία΄΄354, ΄΄τοιαύτη αρχή…ήτις και βασιλείας 
εστί υψηλοτέρα (η μεν γαρ τα θεία, η δε τα επίγεια διέπει πράγματα)΄΄355, ΄΄η 
επισκοπή΄΄356, ΄΄τα ανέφικτα΄΄357, ΄΄πράγμα αυτοίς [τοις πολλοίς] ανέφικτον΄΄358, 
΄΄η αρχή αύτη΄΄359, τα ΄΄εν ου παικτοίς΄΄360, ΄΄της επισκοπής …ιδρώτας τε και 
πόνους  και  κινδύνους,  φροντίδας  τε  και  αγρυπνίας΄΄361,  ΄΄το  μέγεθος  της 
αρχής΄΄362, ΄΄πάσαι …των υπηκόων αι χρείαι…Των ιερωμένων αι δοκιμασίαι, 
των πεινώντων αι τροφαί, των διψώντων τα πόματα, των γυμνών τα άμφια, των 
αδικουμένων αι  προστασίαι,  των  ορφανίαν  οδυρομένων αι  κηδεμονίαι,  των 
χηρών η αντίληψις, των αδικούντων αι επεξελεύσεις, των παρανόμως άρχειν 
πειρωμένων έλεγχοι, των αρρωστούντων αι θεραπείαι, των σκανδαλιζομένων 
εκ  πυρώσεως  αι  επανορθώσεις,  των  εν  δεσμωτηρίοις  αι  λύσεις,  των  εν 
συμφοραίς αι παραμυθίαι, των πταιόντων οι σωφρονισμοί…και πολλώ τούτων 
πλείονα΄΄363,  ΄΄της  επισκοπής  εχούσης  τα  άθλα΄΄364,  ΄΄πράγμα…τοις  πολλοίς 
ανέφικτον΄΄365, ΄΄το δύσκολον και δυσκατόρθωτον πράγμα΄΄366, ΄΄έργον εστί…
το πράγμα, ουκ άνεσις · φροντίς, ου τρυφή · λειτουργία υπεύθυνος, ουκ αρχή 
ανεξέταστος  ·  πατρική  κηδεμονία,  ου  τυραννική  αυτονομία  ·  οικονομική 
προστασία,  ουκ  αλογοθέτητος  εξουσία΄΄367,  ΄΄το  έργον  της  επισκοπής…

344  ό. π. 
345  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 828.
346  ό. π. 
347  ό. π. 
348  ό. π. και Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1313.
349  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρλδ΄, P.G. 78, 833. 
350  Αλφιώ επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρν΄, P.G. 78, 841.
351  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρνβ΄, P.G. 78, 844.
352  ό. π. 
353  Θωμά μονάζοντι, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ροη΄, P.G. 78, 869.
354  Αγάθωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σβ΄, P.G. 78, 884.
355  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
356  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896-897, 900 και Δωροθέω λαμπροτάτω, βιβλ. 
Γ΄, αριθμ. τϟδ΄, P.G. 78, 1033. 
357  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 897.
358  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
359  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 897.
360  ό. π. και Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοστ΄, P.G. 78, 1497.
361  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 897. 
362  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 897 και Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. 
κα΄, P.G. 78, 1337.
363  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 897.
364  ό. π. 
365  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 900.
366  ό. π. 
367  ό. π. 
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θείον΄΄368, ΄΄ο αγών ούτος΄΄369, ΄΄ταύτα τα αγωνίσματα΄΄370, ΄΄της επισκοπής…οι 
πόνοι …οι κίνδυνοι…οι θάνατοι…αι επιβουλαί και αι φροντίδες΄΄371, ΄΄εκείνος 
ο  θρόνος΄΄372,  ΄΄η  τοιαύτη  αξία΄΄373,  ΄΄τα  θεία΄΄374,  ΄΄η  περιμάχητος  και 
ποθεινοτάτη  άπασιν  αρχή,  νυν,  είπερ  ποτέ,  σφοδρόν  εαυτής  έρωτα  τοις 
ανθρώποις εμβάλουσα, και ραδίως εαυτήν τοις ερώσι παρέχουσα΄΄375, ΄΄αρχή 
μεγίστη  και  πρέπουσα  ανδρί  καλώ  καγαθώ΄΄376,  ΄΄αι  περίβλεπτοι  αύται 
αρχαί΄΄377,  ΄΄το  της πραότητος  αξίωμα΄΄378,  ΄΄η  αρχαία λειτουργία΄΄379,  ΄΄όσω 
μείζονος…τιμής,  τοσούτω  και  μείζονα…δίκην΄΄380,  ΄΄η  ευεργεσία΄΄381,  ΄΄εξ 
ιερωσύνης και βασιλείας τα πράγματα συνέστηκεν, ει γαρ και πολλώ αλλήλων 
διαφέρουσιν. Η μεν [ιερωσύνη] γαρ ως ψυχή εστιν, η δε [βασιλεία] σώμα, αλλ’ 
εις έν ορώσι τέλος, την των υπηκόων σωτηρίαν΄΄382,  ΄΄τα θεία μυστήρια΄΄383, 
΄΄το βήμα΄΄384, ΄΄η τοιαύτη εξουσία [τού δεσμείν και λύειν των πλημμελούντων 
τα πταίσματα]΄΄385, ΄΄το θυσιαστήριον του Θεού΄΄(;)386, ΄΄διά το θείον Πνεύμα…
αύτη η εξουσία [τού δεσμείν και λύειν]΄΄387, ΄΄η δωρεά΄΄388, ΄΄ιερωσύνης αξίωμα 
τοις αναξίως της τιμής ζήν προηρημένοις, προσθήκη κολάσεως γίνεται΄΄389, ΄΄η 
των  πενήτων  προστασία΄΄390,  ΄΄η  δικαία  των  πενήτων  φροντίς΄΄391,  ΄΄η  της 
θεραπείας  των  ψυχών  επιστήμη΄΄392,  ΄΄ιερωσύνης  όνομα΄΄393,  ΄΄η  τιμή  της 
ιερωσύνης΄΄,  ΄΄ο  παρ’  εκείνων  [των  Αποστόλων]  κοσμίως  και  ευσεβώς 
θεμελιωθείς θεσμός΄΄394, ΄΄ο εξ αρχής κόσμος΄΄395, ΄΄η αποστολική αξία΄΄396, ΄΄το 
αποστολικόν  αξίωμα΄΄397,  ΄΄η  δωρεά  του  Θεού΄΄(;)398,  ΄΄της  ιερωσύνης 

368  ό. π. 
369  ό. π. 
370  ό. π. 
371  ό. π. 
372  ό. π.  
373  ό. π. 
374  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 901. 
375  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σκγ΄, P.G. 78, 905.
376  ό. π. 
377  ό. π. 
378  ό. π. 
379  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σκγ΄, P.G. 78, 908.
380  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σμ΄, P.G. 78, 920.
381  ό. π. 
382  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σμθ΄, P.G. 78, 928. 
383  Αθανασίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σνη΄, P.G. 78, 936.
384  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σνθ΄, P.G. 78, 940.
385  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξ΄, P.G. 78, 941.
386  ό. π. 
387  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξ΄, P.G. 78, 944.
388  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξε΄, P.G. 78, 945.
389  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σοε΄, P.G. 78, 953. 
390  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σοζ΄, P.G. 78, 953. 
391  ό. π. 
392  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τλζ΄, P.G. 78, 997.
393  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τνδ΄, P.G. 78, 1012. 
394  Δωροθέω λαμπροτάτω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τϟδ΄, P.G. 78, 1033.
395  ό. π. 
396  ό. π. 
397  ό. π. ΄΄Επειδή η ιερωσύνη θεμελιώθηκε από τους αποστόλους, είναι ένα ‘αποστολικόν 
αξίωμα’΄΄(Κ. Φούσκα, Ο άγιος Ισίδωρος, σ. 373).
398  Δωροθέω λαμπροτάτω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τϟδ΄, P.G. 78, 1033.
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αξίωμα΄΄399, ΄΄η ευαγεστάτη ιερωσύνη΄΄400, ΄΄το διδασκαλικόν αξίωμα΄΄401, ΄΄το 
της επισκοπής αξίωμα΄΄402, ΄΄αμήχανον πράγμα΄΄403, ΄΄το θείον βήμα΄΄404, ΄΄ιερά 
η  τοιαύτη  αρχή΄΄405,  ΄΄τοιαύτη  αρχή,  ήτις  και  βασιλείας  εστίν  ου  μόνον 
υψηλοτέρα, αλλά και επιπονωτέρα΄΄406, ΄΄το μέγεθος της αρχής΄΄407, ΄΄πράγμα 
αμήχανον  και  πάσαν  υπερβαίνον  πολιτείαν  τε  και  αξίαν΄΄408,  ΄΄το  πάσης 
βασιλείας  μείζον΄΄409,  ΄΄πράγμα  της  θείας  ηρτημένον  ψήφου  τε  και 
χειροτονίας΄΄410, ΄΄μη τα τυχόντα [πράγματα]΄΄411, ΄΄λειτουργίας, ουκ ανέσεως 
εστί το της επισκοπής όνομα δηλωτικόν΄΄412, ΄΄της επισκοπής το μέγεθος΄΄413, 
΄΄η αξία΄΄414, ΄΄αρχή υπεύθυνος και μυρίαις λογοθεσίαις υποκειμένη και μείζων 
πάσης  ανθρωπίνης  αξίας΄΄415,  ΄΄το  αξίωμα…ιερωσύνης…ταπεινοφροσύνης… 
νηστείας…οικονομίας΄΄416, 
΄΄προεδρία΄΄(;)417,  ΄΄ποιμενική  φιλοστοργία΄΄418,  ΄΄υπεύθυνος  αρχή΄΄419, 
΄΄πράγμα  θείον  και  ό  πολιτεία  αρίστη  και  τρόποις  ορθοίς  χρεωστείται΄΄420, 
΄΄χρήμα αγγέλοις  πρέπον΄΄421,  ΄΄αξιώματα΄΄422,  ΄΄η τιμή τοιαύτη΄΄423,  ΄΄το της 
τιμής  μέγεθος  μείζονος  τιμωρίας  εφόδιον΄΄424,  ΄΄η  της  ιερωσύνης…
λειτουργία΄΄425, ΄΄ο της αγιστείας κόσμος΄΄426, ΄΄αρετής άθλον η ιερωσύνη΄΄427, 
΄΄η φέρουσα οδός επί την θείαν λειτουργίαν…η οσιωτάτη και ευαγεστάτη εν 
πολλώ χρόνω των φιλαρέτων υπομονή…θεσμοί τε και αι άλλαι αγιστείαι αι 
υπό της ορθής πολιτείας΄΄428, ΄΄πάσης εστί βασιλείας υψηλοτέρα και αξιωτέρα 

399  Ζήνωνι μοναχώ, βιβλ. Γ΄, αριθμ. υη΄, P.G. 78, 1041.
400  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ιη΄, P.G. 78, 1065 και Δωροθέω λαμπροτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. 
τοθ΄, P.G. 78, 1553.
401  Ιέρακι και Διονυσίω πρεσβυτέροις, βιβλ. Δ΄, αριθμ. με΄, P.G. 78, 1097 και Λεοντίω επισκόπω, 
βιβλ. Ε΄, αριθμ. κα΄, P.G. 78, 1337. 
402  Ιέρακι και Διονυσίω πρεσβυτέροις, βιβλ. Δ΄, αριθμ. με΄, P.G. 78, 1097.
403  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρμε΄, P.G. 78, 1225.
404  Λουκίω αρχιδιακόνω Πηλουσίου, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρπη΄, P.G. 78, 1277.
405  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1312. 
406  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1313.
407  ό. π. 
408  ό. π. 
409  ό. π. 
410  ό. π. 
411  ό. π. 
412  ό. π. 
413  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. στ΄, P.G. 78, 1328.
414  ό. π. Διδύμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. κη΄, P.G. 78, 1341 και Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. 
υο΄, P.G. 78, 1600.
415  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. στ΄, P.G. 78, 1329,
416  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. κα΄, P.G. 78, 1337.
417  Παύλω πρεσβυτέρω αναχωρητή, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρλα΄, P.G. 78, 1401. 
418  Λαμπετίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σνε΄, P.G. 78, 1485.
419  ό. π. 
420  Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοστ΄, P.G. 78, 1497.
421  ό. π. 
422  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκ΄, P.G. 78, 1521.
423  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκα΄, P.G. 78, 1521.
424  ό. π. 
425  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκγ΄, P.G. 78, 1521.
426  Μαρκίωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τοη΄, P.G. 78, 1553.
427  Δωροθέω λαμπροτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τοθ΄, P.G. 78, 1553.
428  ό. π. 
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η ιερωσύνη΄΄429, ΄΄κρείττων μεν εστί πάσης ανθρωπίνης τιμής τε και αξίας΄΄430, 
΄΄η…ιερωσύνης…δόξα΄΄431,  ΄΄βαθμός΄΄432,  ΄΄επισκοπή΄΄433,  ΄΄τα όπλα΄΄434,  ΄΄τα 
άγια΄΄435,  ΄΄η  τιμή΄΄436,  ΄΄ιερατική  τιμή΄΄437,  ΄΄τα  άχραντα  ανάκτορα΄΄438,  ΄΄τα 
ανάκτορα΄΄439,  ΄΄η  θεία  τελετή΄΄440,  ΄΄τα  άχραντα  μυστήρια΄΄(;)441,  ΄΄η  ιερά 
τράπεζα΄΄442.  

     6. Επίπονο και επικίνδυνο το έργο της ιερωσύνης

     Είδαμε ότι ο ιερός Πατήρ χαρακτήρισε την ιερωσύνη ως ΄΄το δύσκολον και 
δυσκατόρθωτον  πράγμα΄΄443,  ΄΄έργον…το πράγμα,  ουκ  άνεσις  ·  φροντίς,  ου 
τρυφή΄΄444, ΄΄τοιαύτη αρχή, ήτις και βασιλείας εστίν ου μόνον υψηλοτέρα, αλλά 
και επιπονωτέρα΄΄445, ΄΄βασιλείας η ιερωσύνη πολλώ κρείττων εστί και μείζους 
έχει  πόνους  (πόνω  γαρ  λήγοντι,  πόνος  νέος  αντανατέλλει)  και  περί  των 
αναγκαιοτέρων ο κίνδυνος (η μεν γαρ τα θεία, η δε τα θνητά εμπεπίστευται)΄΄
446, ΄΄της επισκοπής…οι πόνοι …οι κίνδυνοι…οι θάνατοι…αι επιβουλαί και αι 
φροντίδες΄΄447,  ΄΄της  επισκοπής  …ιδρώτας  τε  και  πόνους  και  κινδύνους, 
φροντίδας  τε  και  αγρυπνίας΄΄448.  Ως  βαθύς  γνώστης  της  επιστήμης  και  της 
τέχνης της ιερωσύνης γνώριζε  ότι  ΄΄δεν είναι  εύκολον πράγμα η ιερωσύνη. 
Απαιτεί  κόπους και θυσίας μεγάλας.  Αλλ’ είναι  ανάγκη να ευρεθούν ήρωες 
αποφασισμένοι  δια  να  άρουν  τον  σταυρόν  αυτόν΄΄449. 
Ερμηνεύοντας  το  αποστολικό  ΄΄ει  τις  επισκοπής  ορέγεται,  καλού  έργου 
επιθυμεί΄΄ γράφει: ΄΄Ουκ είπε, Πας τις ορεγέσθω, καλώς γαρ ποιεί (τούτο γαρ 
αν είπεν,  ει  γε  μη το έργον,  αλλά τον ερώντα επαινέσαι  ηβουλήθη),  αλλά, 
‘καλού έργου’. Ίνα γαρ παρώ, ότι το δύσκολον και δυσκατόρθωτον πράγμα, 
έργον  καλούσιν,  ου  μόνον  οι  εξ  εθνών  σοφοί,  αλλά  και  αι  ιεραί  Γραφαί, 
λέγουσαι, ‘άνδρα δε πιστόν έργον ευρείν’, το παρά πάντων νοούμενον φράσω. 
Έργον  εστίν,  ω  βέλτιστε,  το  πράγμα,  ουκ  άνεσις.  Φροντίς,  ου  τρυφή. 

429  Κύρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκβ΄, P.G. 78, 1576.
430  ό. π. 
431  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υλστ΄, P.G. 78, 1581.
432  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υνα΄, P.G. 78, 1588. Εδώ αναφέρεται σε ΄΄μεγαλύτερο βαθμό΄΄. 
Άρα ίσως πρόκειται για τους βαθμούς της ιερωσύνης, των οποίων η διάκριση υπήρχε ήδη από το 
χρόνια του αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου.  
433  Ζήνωνι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υξστ΄, P.G. 78, 1597.
434  Ποσειδώνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υοβ΄, P.G. 78, 1600.
435  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υοστ΄, P.G. 78, 1604.
436  ό. π. και Ερμίνω, Δωροθέω, Ιέρακι λαμπροτάτοις, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τνζ΄, P.G. 78, 1541.
437  Ουάλεντι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φλε΄, P.G. 78, 1629.
438  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξθ΄, P.G. 78, 1644.
439  ό. π. 
440  ό. π. 
441  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξθ΄, P.G. 78, 1645.
442  ό. π. 
443  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 900.
444  ό. π. 
445  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1313.
446  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 828.
447  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 900.
448  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 897. 
449  Αυγ. Καντιώτου, ΄΄Εγκύκλιος΄΄, Σάλπιγξ, σ. 336. 
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Λειτουργία  υπεύθυνος,  ουκ  αρχή  ανεξέταστος.  Πατρική  κηδεμονία,  ου 
τυραννική  αυτονομία.  Οικονομική  προστασία,  ουκ  αλογοθέτητος 
εξουσία...Θέα τον απόστολον, έμπειρον όντα του αγώνος τούτου και μυρίοις 
ιδρώσι καταρρεόμενον, και τραύμασι και πληγαίς και επιβουλαίς και θανάτοις 
ομιλούντα, ίνα μηδείς των εμπιστευθέντων αυτώ, το γε αυτού μέρος, απόληται, 
πώς  εκφοβεί  και  δεδίττεται  τους  αρχοντιώντας,  άτε  απείρους  τούτων  των 
αγωνισμάτων, και προς μόνην την τιμήν ορώντας, και μονονουχί κινών την 
κεφαλήν βοά. Ει τις επισκοπής ορέγεται, βλεπέτω τους πόνους και σκοπείτω, ει 
προς  τούτους  αρκέσαι  δύναται.  Οράτω  τους  κινδύνους  (επ’  αυτόν  γαρ 
φράττονται αόρατοι και ορατοί πολλάκις εχθροί), και μη εννοείτω μόνον την 
τιμήν. Θεάσθω τους θανάτους και μη την τρυφήν. Συνοράτω τας επιβουλάς και 
τας φροντίδας,  και μη προς την άνεσιν νευέτω. Ίστω ότι,  ει  τις εις εκείνον 
αχθείη  τον  θρόνον,  χειροτονείται  νομίμως  αθλήσων,  αλλ’ ουκ  ακινδύνως 
τρυφήσων. Ο γαρ της τιμής μόνης εγκρατής γενόμενος και τάλλα πάντα τα τη 
επισκοπή προσήκοντα δίκαια παρεωρακώς, ενταύθα μεν μυρίαις βληθήσεται 
κατηγορίαις,  έσθ’ ότε  δε  και  καθαιρεθήσεται  της  τοιαύτης  αξίας,  εκείσε  δε 
καταβοηθήσεται παρά τω αδεκάστω κριτή επί του φοβερού εκείνου βήματος΄΄
450.                                           
Δυο  επιστολές  του  αγίου  Ισιδώρου  έχουν  ένα  τίτλο  που  συγκλονίζει  και 
προβληματίζει τον αποβλέποντα στις τιμές μόνο της ιερατικής εξουσίας: ΄΄Ότι 
φρικτόν και δυσέφικτον ιερωσύνη΄΄451. Αυτό τονίζει επίσης σε επιστολή με τον 
πολύ δυνατό τίτλο ΄΄Ότι μεγάλης δείται ψυχής η επισκοπή και μυρίων γέμει το 
πράγμα κινδύνων΄΄452. Γράφει σε αυτή λοιπόν ότι ΄΄ο του Θεού ιερεύς, επειδή 
εγγίζει  Θεώ,  κατά  τα  πολυόμματα  ζώα  όλος  είναι  οφθαλμός  οφείλει,  κατ’ 
εκείνα μηδέν αγνοών, αλλά πάντα ορών΄΄.
Η  ράβδος  δυο  επιφανών  και  ιερών  προσώπων  της  Παλαιάς  Διαθήκης 
συμβολίζει το επίπονο και επικίνδυνο έργο του ιερέως. Το επίπονο έργο της 
ιερωσύνης συμβολίζεται με τη ράβδο του Ιερεμία. Ο ιερός Πατήρ ερμηνεύει 
-ακράτως αλληγορικώς, αλλά με αποτετελεσμένο νόημα453- το καρυδένιο ραβδί 
του προφήτη ως σύμβολο της ιερωσύνης: ΄΄Ράβδον καρυίνην είδεν Ιερεμίας, ο 
των προφητών  πολυκίνδυνος,  ιερωσύνης  υπόθεσιν,  ής  τα  μεν  προφανή  και 
επιπόλαια  και  ως  αν  τις  είποι  προοίμια,  στυπτικά  και  τραχέα  τυγχάνει  και 
δριμύτητος  μέτοχα,  τα  δε  κρύφια  και  εσώτερα  σταθερά  τε  και  βέβαια  και 
στηρίζειν  δυνάμενα.  Χρή  τοίνυν  και  τα  επίπονα  της  ιερωσύνης  φέρειν 
γενναίως, και τα έπαθλα ταύτης περιμένειν προθύμως΄΄454. Η δε επικινδυνότητα 
που  κρύβεται  μέσα  στην  κακή  κτήση  και  χρήση  της  ιερατικής  εξουσίας 
αλληγορείται  με  τη  ράβδο  του  Ααρών.  ΄΄Η  ράβδος  Ααρών  η  βλαστήσασα, 
μηνύει…ότι  οι  παραβαίνοντες  αυτούς  [τους  θείους  θεσμούς]  και  οι  τη 
ιερωσύνη ου δεόντως επιπηδώντες, σωφρονισθήσονται΄΄455. 
Το πολύπλευρο, δύσκολο και επικίνδυνο αυτό έργο κάνουν συγκρατημένο τον 

450  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 900. 
451  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κη΄, P.G.78, 200. Μαρτυρίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. με΄, 
P.G. 78, 209. 
452  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνα΄, P.G. 78, 284.
453  Αδ. Διαμαντοπούλου, ένθ’ ανωτ., τόμος 21(1926), σσ. 621-623.
454  Στρατηγίω αναγνώστη, βιβλ. Α΄, αριθμ. ν΄, P.G. 78, 213. 
455  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ογ΄, P.G. 78, 1133.
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άγιο Ισίδωρο και δεν του επιτρέπουν να εμπιστευτεί την ιερωσύνη σε πολλούς. 
Έτσι  απευθύνει  τη  συνετή  συμβουλή  προς  τα  μέλη  μιας  μοναστικής 
αδελφότητας: ΄΄‘Μη πολλοί γίνεσθε διδάσκαλοι,  αδελφοί’,  ο δίκαιος γράφει 
Ιάκωβος.  Μη  πολλοί  διδάσκαλοι  γίνεσθε,  μοναχοί,  ο  ελάχιστος  γράφω 
Ισίδωρος, ει και μη δόκιμος μοναχός, αλλ’ Ιακώβου ακροατής. Δίκαιοι τοίνυν 
αν είητε, ει και του ακροατού παραγράφεσθαι την ευτέλειαν, αλλ’ αιδείσθαι 
του  δικαίου  και  σοφού την  δικαίαν  απόφασιν΄΄456.  Και  αλλού γράφει  ότι  η 
ιερωσύνη δεν είναι για πολλούς. ΄΄Το μεν της επισκοπής και όνομα και πράγμα 
θείον ον, και κρείττον πάσης πολιτείας τε και αξίας, ολίγοις δη τισι πρέπει, τοις 
πατρικήν κηδεμονίαν, αλλά ου τυραννικήν αυτονομίαν, είναι αυτό οιομένοις΄΄
457.
Το  έργο  που  έχει  να  επιτελέσει  ο  ιερέας  είναι  εργώδες,  δύσκολο  και 
πολύπλευρο. Πού όμως έγκειται αυτή η δυσκολία και η επικινδυνότητα του 
ιερατικού έργου; 

     α΄. Το επίπονο και δύσκολο έργο της ιερωσύνης 

     αα΄. Η φροντίδα για τις σωματικές και τις ψυχικές ανάγκες όχι μόνο του 
εαυτού του αλλά και όλου του λαού
     
     Δύσκολο έργο και επίπονο έχει να επιτελέσει ο κληρικός, διότι επωμίζεται 
το  βάρος  της  πνευματικής  καλλιέργειας  και  της  γενικότερης  φροντίδας  όχι 
μόνο του εαυτού του αλλά και του λαού. ΄΄Επειδή ο θεσπέσιος Παύλος, το 
σκεύος της εκλογής, ο των του Χριστού νοημάτων ταμίας, ο γην και θάλασσαν 
ρυθμίσας, ο βαρβάρους φιλοσοφείν αναπείσας, Ελλήνων χείρους απεφήνατο 
είναι των τους πέλας ολιγωρούντας, φήσας, ‘Ει δε τις των ιδίων, και μάλιστα 
των οικείων,  ου προνοεί,  την πίστιν ήρνηται,  και έστι απίστου χείρων’, δια 
τούτο και αυτός επί το γράψαι υμίν παρήλθον. Τί γαρ ηγείσθε την πρόνοιαν 
ενταύθα δηλούν; Άρα την των τροφών χορηγίαν; Εγώ μεν γαρ ηγούμαι την 
ψυχής επιμέλειαν, ει δ’ αντείποιτε, και ούτως ό έφην κυρωθήσεται μάλλον. Ει 
γαρ  περί  σώματος  τούτ’ έχει,  φησί,  και  τον  μη  ορέγοντα  την  αναγκαίαν 
τροφήν, Ελλήνων έφησεν είναι ωμότερον, ο το μείζον και αναγκαιότερον, φημί 
δή την της ψυχής επιμέλειαν, παρορών, πού κείσεται;΄΄458.
Βέβαια ο κληρικός οφείλει έμπρακτη αγάπη όχι μόνο προς τους πιστούς, αλλά 
και προς τους απίστους και εχθρούς της πίστεως. Οφείλει να βλέπει όλους τους 
ανθρώπους χωρίς διακρίσεις και να είναι ακριβοδίκαιος προς όλους. ΄΄Ει και 
νέον  Δωήκ  ο  παμφόρος  χρόνος  εξέβρασεν,  αλλά  σε  Σαούλ  γενέσθαι 
ιεροκτόνον ουκ εύχομαι. Ιερεύς γαρ ακατηγόρητον την προς πάντας ισότητα 
οφείλει κεκτήσθαι, οία Θεού λειτουργός, του πάσιν όντως αγαθού΄΄459.
Ο  άγιος  αναφέρει  σε  διάκονο  και  ορεγόμενο  επισκοπή  ορισμένα  από  τα 
πνευματικά και φιλανθρωπικά καθήκοντα του επισκόπου. Επισημαίνοντας τη 
μεγάλη αξία της εν λόγω επιστολής ο καθηγητής πρωτοπρεσβύτερος Κωνστ. 
456  Τη εν τη Ταβεννησία Μονή, βιβλ. Α΄, αριθμ. ϟγ΄, P.G. 78, 248.
457  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκε΄, P.G. 78, 564.
458  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκδ΄, P.G. 78, 564.
459  Καπιτωλίνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τπη΄, P.G. 78, 401.
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Φούσκας  γράφει  με  πολύ  πόνο  και  ευθύτητα:  ΄΄Ο  διάκονος  Παλλάδιος 
επιθυμούσε και αγωνιζόταν να γίνει  σώνει  και  καλά επίσκοπος και ο  άγιος 
Ισίδωρος προσπαθούσε να τον φρενάρει, γιατί η επισκοποίηση δεν είναι τόσο 
‘αξίωμα’,  όσο είναι  ‘έργον’.  Η επιστολή είναι θαυμάσια,  και θα ήταν πολύ 
ωφέλιμο  αν  κάθε  υποψήφιος,  ή  και  εν  ενεργεία,  επίσκοπος,  τη  μελετούσε 
πολλές φορές. Είναι κρίμα που αυτό το υπέροχο κείμενο δε μας το δίδαξαν οι 
παλιότεροι ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι στο μάθημα της ‘αναγνώσεως πατερικών 
κειμένων’. Αν το έκαναν ή, έστω, αν μας το εντόπιζαν, μερικοί από τους  20 
περίπου  συμφοιτητές  μου,  που  έγιναν  επίσκοποι,  μπορεί  και  να  το 
ξανασκέφτονταν΄΄460.  Ερμηνεύοντας  το  παύλειο  ρητό  ΄΄ει  τις  επισκοπής 
ορέγεται  καλού  έργου  επιθυμεί΄΄,  γράφει:  ΄΄Ουκ  είπε,  Πας  τις  επισκοπής 
ορεγέσθω. Ου προσέταξε, ουκ εκέλευσεν, ουκ ενομοθέτησεν. Αλλ’ επειδή ήδει 
τους πολλούς τη φιλαρχία μεθύοντας, και αρετής μεν μη εφιεμένους, αρχής δε 
αντιποιουμένους, και τους μεν της επισκοπής μη συνορώντας ιδρώτας τε και 
πόνους  και  κινδύνους,  φροντίδας  τε  και  αγρυπνίας.  Εις  αυτόν  γαρ  πάσαι 
επαιώρηνται  των  υπηκόων  αι  χρείαι.  Τίνες  δε  αύται;  Των  ιερωμένων  αι 
δοκιμασίαι, των πεινώντων αι τροφαί, των διψώντων τα πόματα, των γυμνών 
τα  άμφια,  των  αδικουμένων  αι  προστασίαι,  των  ορφανίαν  οδυρομένων  αι 
κηδεμονίαι,  των  χηρών  η  αντίληψις,  των  αδικούντων  αι  επεξελεύσεις,  των 
παρανόμως άρχειν πειρωμένων έλεγχοι, των αρρωστούντων αι θεραπείαι, των 
σκανδαλιζομένων  εκ  πυρώσεως  αι  επανορθώσεις,  των  εν  δεσμωτηρίοις  αι 
λύσεις, των εν συμφοραίς αι παραμυθίαι, των πταιόντων οι σωφρονισμοί. Επεί 
τοίνυν ταύτα πάντα, και πολλώ τούτων πλείονα, άπερ, ίνα μη πάντα καταλέγων 
μηκύνω τον λόγον, παρέλιπον, της επισκοπής εχούσης τα άθλα, τινές αρχήν και 
άνεσιν και τρυφήν αυτήν είναι ώοντο, και μήτε τα καθ’ εαυτούς εξετάσαντες, 
μήτε το μέγεθος της αρχής εννοήσαντες, επεπήδων τω πράγματι, αναστέλλων 
αυτών την κινδυνώδη ορμήν και διδάσκων μη πράγματι απλώς εγχειρείν τοις 
πολλοίς ανεφίκτω, έφη ‘Ει τις επισκοπής ορέγεται, καλού έργου επιθυμεί’. Ουκ 
είπε,  Πας τις  ορεγέσθω,  καλώς γαρ ποιεί  (τούτο γαρ αν είπεν,  ει  γε  μη το 
έργον, αλλά τον ερώντα επαινέσαι ηβουλήθη), αλλά ‘καλού έργου’. Ίνα γαρ 
παρώ, ότι το δύσκολον και δυσκατόρθωτον πράγμα, έργον καλούσιν, ου μόνον 
οι  εξ  εθνών σοφοί,  αλλά και  αι  ιεραί  Γραφαί,  λέγουσαι,  ‘Άνδρα δε  πιστόν 
έργον ευρείν’, το παρά πάντων νοούμενον φράσω. Έργον εστί, ώ βέλτιστε, το 
πράγμα,  ουκ άνεσις ·  φροντίς,  ου τρυφή · λειτουργία υπεύθυνος,  ουκ αρχή 
ανεξέταστος  ·  πατρική  κηδεμονία,  ου  τυραννική  αυτονομία  ·  οικονομική 
προστασία, ουκ αλογοθέτητος εξουσία. Εγώ το έργον της επισκοπής υπερφυώς 
επαινώ ·  θείον γαρ · τον δ’ έρωτα τον επ’ αυτή ουκ επαινώ · σφαλερός γαρ. Ου 
λέγω, Καλώς ποιεί. Ου γαρ χρή τον έρωτα τούτον, ουδέ τους λίαν ευδοκίμους 
εν τη ψυχή τρέφειν, αλλά παντί σθένει εξωθείν. Θέα τον Απόστολον, έμπειρον 
όντα του αγώνος τούτου και μυρίοις ιδρώσι καταρρεόμενον, και τραύμασι και 
πληγαίς  και  επιβουλαίς  και  θανάτοις  ομιλούντα,  ίνα  μηδείς  των 
εμπιστευθέντων  αυτώ,  το  γε  αυτού  μέρος,  απόληται,  πως  εκφοβεί  και 
δεδίττεται  τους  αρχοντιώντας,  άτε  απείρους  τούτων  των  αγωνισμάτων,  και 
προς μόνην την τιμήν ορώντας, και μονονουχί κινών την κεφαλήν βοά · Ει τις 
επισκοπής  ορέγεται,  βλεπέτω  τους  πόνους  και  σκοπείτω,  ει  προς  τούτους 

460  Κ. Φούσκα, ΄΄Ο επίσκοπος΄΄, σσ. 145-146.
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αρκέσαι δύναται. Οράτω τους κινδύνους (επ’ αυτόν γαρ φράττονται αόρατοι 
και ορατοί πολλάκις εχθροί), και μη εννοείτω μόνον την τιμήν. Θεάσθω τους 
θανάτους, και μη την τρυφήν. Συνοράτω τας επιβουλάς και τας φροντίδας, και 
μη προς την άνεσιν νευέτω. Ίστω, ότι, ει τις εις εκείνον αχθείη τον θρόνον, 
χειροτονείται  νομίμως αθλήσων, αλλ’ ουκ ακινδύνως τρυφήσων. Ο γαρ της 
τιμής μόνης εγκρατής γενόμενος και τάλλα πάντα τα τη επισκοπή προσήκοντα 
δίκαια παρεωρακώς, ενταύθα μεν μυρίαις βληθήσεται κατηγορίαις, έσθ’ ότε δε 
και καθαιρεθήσεται της τοιαύτης αξίας,  εκείσε δε καταβοηθήσεται παρά τω 
αδεκάστω  κριτή  επί  του  φοβερού  εκείνου  βήματος,  των  μεν  πεινώντων 
βοώντων, ότι, Ημείς μεν ουδέ της αναγκαίας απελαύσαμεν τροφής, ούτος δε 
τρυφήσας και χρηματισάμενος τα λοιπά εις οικείας ανήλωσε φιλοτιμίας, των 
δε γυμνών λεγόντων, ότι, Αργαλεώτερος ημίν ούτος του χειμώνος εγένετο, των 
δε  αρρωστούντων,  ότι  Του  νοσήματος  ημίν  βαρύτερος  ώφθη.  Και  των μεν 
ορφανών,  Ουκ  απελαύσαμεν  ουδεμιάς  προστασίας,  των  δε  χηρών,  Ουκ 
εδάνεισεν ημίν ούτος παραμυθίας λόγον, των δε δεσμωτών,  Ουκ επέσταξεν 
ημίν ούτος συμπαθείας δάκρυον, των δε εν συμφοραίς, Ουκ όρεξεν ημίν ούτος 
θεραπείας χείρα, και συλλήβδην ειπείν, πάντων, ών επίσκοπος κεχειροτόνηται, 
καταβοώντων, τι οίει τον αδέκαστον ποιήσαι κριτήν; Ου κολάσει σφοδρότερον 
τον μηδέ τη τιμή βελτίω γενόμενον; Παντί με δήπου δήλον εστιν. Ει δε τις 
απιστεί, και την απόφασιν αυτώ αναγνώσομαι. ‘Διχοτομήσει γαρ, και το μέρος 
αυτού μετά των απίστων θήσει’.  Ταύτ’ ουν εννοούντες,  μη παίζωμεν εις τα 
θεία. Οι γαρ εις το ίδιον λογοθέσιον μόλις επαρκέσαντες, όταν και τοσούτων 
δήμων καταρρήσεις κατασκευάσωμεν εαυτοίς, πού φανούμεθα;΄΄461. 
Ο  επίσκοπος  έχει  την  ανειλημμένη  υποχρέωση  να  ενσταλάζει  στις 
δοκιμαζόμενες ψυχές το βάλσαμο της θείας παρηγοριάς. ΄΄Οίκτω και πραότητι, 
ω  σοφώτατε,  καταπραΰνειν  πειρώ  τας  των  πειρασμοίς  περιπεπτωκόττων 
συμφοράς και εκβιάζειν αυτούς λόγω ηπίω προς ευθυμίαν, και αναμόχλευε τας 
της αθυμίας ρίζας. Ει γαρ γνοίεν παρά σου, ότι,  ει  μεν δικαίως επήχθησαν, 
κουφισμόν των πταισμάτων εργάζονται, ει δε συνεχωρήθησαν επελθείν μηδέν 
φαύλον  δράσασι,  στεφάνους  προξενούσιν,  ου  μόνον  την  αθυμίαν 
εξοστρακιούσιν, αλλά και θυμηδίας εμπλησθήσονται΄΄462.             

     αβ΄. Η θεραπεία των ψυχών

     Ο όσιος Ισίδωρος ονομάζει τον ιερέα  ΄΄ιατρό΄΄463, ΄΄ώσπερ ιατρός άριστος 
τέχνη  προς  συμμαχίαν  της  αρρωστούσης  φύσεως  ωπλισμένος΄΄464 και  τους 
ιερείς ΄΄ώσπερ ιατρούς΄΄465. Η τέχνη όμως αυτή είναι πνευματικής φύσεως. Για 
το λόγο αυτό ο ιερός Πατήρ τής δίνει το όνομα ΄΄η της θεραπείας των ψυχών 
επιστήμη΄΄466.  Ιατρός  λοιπόν  των  ψυχών  είναι  ο  κληρικός. 

461  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 897-901.
462  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τλ΄, P.G. 78, 988-989.
463 Έτσι ο άγιος αυτοχαρακτηρίζεται γράφοντας την επιστολή σε δυο σκανδαλοποιούς ιερείς. 
Μαρτινιανώ και Ζωσίμω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τπβ΄, P.G. 78, 397-400. 
464 Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τλζ΄, P.G. 78, 997.
465 Μηνά διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τοστ΄, P.G. 78, 1552.
466 Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τλζ΄, P.G. 78, 997.
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Οι ανθρώπινες όμως ψυχές δεν έχουν τις ίδιες κινήσεις, τα ίδια προτερήματα ή 
τα  ίδια  ελαττώματα.  ΄΄Η  ποικιλία  των  ανθρωπίνων  χαρακτήρων  και  τύπων 
είναι ανεξάντλητος(4, 114). Η διαπίστωσις αύτη προειδοποιεί ήδη τον ποιμένα 
περί της ιδιαζούσης ποιμαντικής φροντίδος, ήν απαιτεί και αξιοί η πνευματική 
διαπαιδαγώγησις  εκάστου  πιστού,  εφ’  όσον  η  παιδαγωγική  μέθοδος 
καθορίζεται ουχί αυθαιρέτως, αλλά βάσει της φύσεως και καταστάσεως τού 
προς  διαπαιδαγώγησιν  υποκειμένου.  Δηλ.  η  χαρακτηρολογική  αρχή  αύτη 
εισάγει  ήδη  εις  την  αρχήν  της  εξατομικεύσεως...Συνιστά  δε,  άνευ  ουδεμιάς 
υπερβολής,  τον  ακρογωνιαίον  λίθον  του  οικοδομήματος  των  αρχών  και 
μεθόδων της ποιμαντικής ψυχολογίας, δεδομένου ότι θα επερίττευεν ίσως η 
ψυχολογία  αύτη,  εάν πάντες  οι  άνθρωποι  εξεδήλουν  ομοιόμορφον και  καθ’ 
ολοκληρίαν...απαράλλακτον...ψυχολογίαν΄΄467. 
Κατά τον άγιο Ισίδωρο δεν είναι εύκολο πράγμα η διάγνωση της ‘ασθένειας’, 
ούτε και η απόφαση για το ‘φάρμακο’ που θα χορηγηθεί στον ‘ασθενή’. ΄΄Ου 
πάντες  άνθρωποι  τοις  αυτοίς  νοσήμασιν  εάλωσαν,  ουδέ  πάντες  τη  αυτή 
θεραπεία  είκουσιν,  αλλά  πολλών  όντων  και  ποικίλων  και  παντοδαπών  των 
παθών,  τα βοηθήματα πλείονα είναι  οφείλει  και ποικιλώτερα…Πολλών γαρ 
και  παντοδαπών  όντων  των  αρρωστημάτων,  πρώτον  μεν  άνθρωπον  όντα 
χαλεπόν συνιδείν, έπειτα δε και μαθόντα, το ειδέναι, ποίον αρμόττει φάρμακον. 
Ου  γαρ  πάσι  τα  αυτά  αρμόττει  βοηθήματα,  ουδέ  πάντες  τοις  αυτοίς 
θεραπεύονται.  Ό  γαρ  τούτον  ωφέλησεν,  άλλον  έβλαψεν,  και  το  άλλω 
κατάλληλον, έτερον επέτριψε…Οι μεν επαίνοις, οι δε ψόγοις σωφρονίζονται…
Οι  μεν  συλλόγοις  ελεγχόμενοι,  οι  δε  εν  παραβύστω  νουθετούμενοι 
αποτρίβονται τα ελαττώματα…Τοσούτων όντων και των αρρωστημάτων και 
των βοηθημάτων, και πάντων μη τοις αυτοίς εικόντων, αλλά και τουναντίον εις 
χείρονα  πλημμελήματα  ερεθιζομένων,  τίς  μη  τω  θείω  Πνεύματι  την  ψυχήν 
φωτισθείς, ειδέναι ή επαρκέσαι δυνήσεται; Αλλ’ επειδή άρχειν, ει και αρχήν 
νομίζουσιν επιτηδείαν αυτοίς, τολμώσι, μήτε την δυσχέρειαν εννοούντες, μήτε 
της  δεσποτικής  φωνής  ακούοντες,  ούτω  το  σπάνιον  ενδεικνυμένης,  ως  και 
επαπορητική χρήσασθαι λέξει, ‘Τις άρα εστίν ο πιστός δούλος και φρόνιμος, ον 
καταστήσει  ο  Κύριος  επί  της  οικίας  αυτού,  του  διδόναι  αυτοίς  το 
σιτομέτριον;’΄΄468. 
Την παραπάνω διδασκαλία περί της ποικιλίας των ανθρωπίνων χαρακτήρων 
και  των  πνευματικών  θεραπειών  τονίζει  ο  ιερός  Πατήρ  και  αλλού:  ΄΄Λίαν 
θαυμάζω,  όπως  ου  τοις  αυτοίς  χαίρουσι  πάντες  άνθρωποι,  αλλ’  οι  μεν 
συγγινωσκόμενοι  εφ’  οις  πταίουσιν  εις  αρετήν,  οι  δε  εις  κακίαν 
παιδοτριβούνται. Και τοις μεν η χρηστότης σωτήριον ευρίσκεται βοήθημα, τοις 
δε  ολέθριον δηλητήριον.  Τους μεν γαρ ρώννυσι,  τους δε  εκλύει  ·  τους μεν 
δυσωπεί,  των δε και το ερυθριάν προσαφαιρείται.  Αλλ’ ουδέ τω παραπόδας 
απαιτείσθαι  δίκας,  πάντες  ομοίως ωφελούνται.  Οι  μεν  γαρ ως απάνθρωπον 
τούτο αιτιώνται, οι δε φόβω μεν, ου πόθω δε, των κακών απέχονται. Και οι μεν 
φιλονεικούντες τη δίκη, αδικείν πειρώνται, οι δε παθείν φεύγοντες, ου δρώσιν 
α  δραν  εθέλωσιν.  Αμείνους  μεν  όντες  των  μηδέ  φόβω  σωφρονιζομένων, 
καταδεέστεροι δε των πόθω ευδοκιμούντων, πλέον ή όσον αυτοί αμείνους εισί 

467  Ι. Κορναράκη, ένθ’ ανωτ., σσ. 27-28.
468  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρμε΄, P.G. 78, 1225-1229.
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των μηδέ την δίκην δεδοικότων. Οι μεν γαρ την τιμωρίαν, οι δε την σωτηρίαν 
φεύγουσι,  και  οι  μεν το μη δούναι  δίκην,  οι  δε  το δούναι  διώκουσιν.  Επεί 
τοίνυν τί ποιητέον έφης εν τοσαύτη συγχύσει, ακριβώς μεν ουκ έχω λέγειν. Ο 
γαρ τας καρδίας εμβατεύων οίδε. Πλήν, ως έγωγε οίμαι, χρή μεν τοις μικροίς 
αμαρτήμασιν, ει μεν λανθάνοντες βελτιούνται, μηδέ ειδέναι προσποιείσθαι, ει 
δε  εις  το  χείρον  τρέπονται,  μετά  τον  έλεγχον  και  την  μετρίαν  επιτίμησιν 
συγγνώμην νέμειν, επί δε τοις μεγάλοις ταύτην ταμιεύεσθαι, και σωφρονίζειν 
τους  πταίοντας  και  χωρισμώ  και  επιτιμία,  έως  αν  μετανοήσωσι,  και  τότε 
προσίεσθαι΄΄469.  ΄΄Η  γνώσις  της  ποικιλίας  αυτής  και  του  πλούτου  των 
ανθρωπίνων χαρακτήρων και τύπων είναι καρπός της επιτυχούς ποιμαντικής 
δράσεως  του  αγίου  πατρός,  ήτις  εβασίζετο  εις  την  σπουδαιοτάτην 
παιδαγωγικήν αρχήν της ψυχολογικής γνωριμίας και κατανοήσεως τού προς 
διαπαιδαγώγησιν  υποκειμένου.  Η  πολύτιμος  δε  αύτη  πείρα  του  Ισιδώρου 
συνιστά ταυτοχρόνως και  αξιόλογον συμβολήν εν  τη  συγχρόνω ποιμαντική 
ψυχολογία΄΄470. 
Ο ιερεύς επίσης θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και ακριβής στη 
θεραπεία των ψυχικών τραυμάτων. Αυτό συμβουλεύει ο άγιος σε επίσκοπο: 
΄΄Δια πάσης ακριβείας χωρείτω των ψυχικών τραυμάτων η θεραπεία. Τα γαρ 
ύπουλα,...ως...τα...πολλά,...αναστομούσθαι...φιλεί΄΄471. 
Επειδή  όμως  ΄΄έχει  μεγίστην  σπουδαιότητα  η  επίκαιρος  θεραπευτική 
επέμβασις΄΄472,  πρέπει  να  δίνει  προτεραιότητα  στο  ‘τραύμα’ που  χρειάζεται 
επειγόντως  περίθαλψη.  ΄΄Ώσπερ  άριστος  ιατρός  τέχνη  προς  συμμαχίαν  της 
αρρωστούσης φύσεως ωπλισμένος, όταν πολύτροποι νοσημάτων ιδέαι το σώμα 
πολιορκώσι, προς το κατεπείγον ιστάμενος (ο γαρ εξόν σώσαι, περιορών, της 
απωλείας  δηλονότι  αίτιος)  τα  αναβολήν  και  υπέρθεσιν  επιδεχόμενα  τηρεί 
δεύτερα, ίνα μη ταύτα δόξας νενικηκέναι, υπ’ εκείνου λάθη νικώμενος του και 
την δόξασαν γεγενήσθαι νίκην εις ήτταν περιτρέποντος. Ούτω και αυτός, τη 
συνέσει την της θεραπείας των ψυχών επιστήμην κεράσας, προς το κατεπείγον 
βλέψον. Εκείνου γαρ ιαθέντος ελπίς και τα λοιπά συνιαθήσεσθαι΄΄473.

     αγ΄. Η αναζήτηση και η επιστροφή του χαμένου προβάτου στην Εκκλησία

     Αρκετές φορές ο άγιος Ισίδωρος χρησιμοποιεί τη λέξη ΄΄ποιμήν΄΄ για να 
χαρακτηρίσει  το  Χριστό  και  τον  ιερέα.  Γράφει  χαρακτηριστικά  σε  ευλαβή 
επίσκοπο: ΄΄Ο αναγαγών εκ νεκρών τον ποιμένα των προβάτων τον μέγαν, και 
σε  τον  εκείνου  μιμητήν  των  αυτού  προβάτων  υπάρχοντα  ποιμένα,  και  την 
ψυχήν  υπέρ  τούτων  τιθέντα,  εξ  αυτών  των  του  άδου  ανήγαγε  πυλών,  ίνα, 
μακραίς  ανακυκλήσεσιν  ενιαυτών  φυλαττόμενος,  και  τω  ποιμνίω  υπάρχης 
ασφάλεια, και τω αρχιποιμένι αρέσκεια, και ημίν της ελπίδος στερέωμα, και τω 
κόσμω φωστήρ, και τοις θηρίοις της δυσσεβείας Δαβίδ, πατάσσων και λέοντα 

469  Αλφιώ επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟστ΄, P.G. 78, 1509.
470  Ι. Κορναράκη, ένθ’ ανωτ., σ. 27.
471  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρνβ΄, P.G. 78, 608.
472  Ι. Κορναράκη, ένθ’ ανωτ., σ. 39.
473  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τλζ΄, P.G. 78, 997.
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και άρκτον τη ράβδω του σταυρού, δι’ ης και μεθ’ ης ευδοκίμως ποιμαίνεις΄΄474.
Ο κληρικός οφείλει μιμούμενος το Χριστό να αναζητεί το χαμένο πρόβατο. 
Αυτό κατά τον όσιον αποτελεί ΄΄λαμπράς άπτεσθαι υποθέσεως΄΄, αφού ΄΄ουδέν 
λαμπρότερον  του  ψυχήν  πεπλανημένην  επαναγαγείν  εις  την  της  αληθείας 
οδόν΄΄475. Το καθήκον αυτό υπενθυμίζει στον ιερέα συνεχώς ένα λειτουργικό 
άμφιο του επισκόπου. ΄΄Το δε του επισκόπου ωμοφόριον, εξ ερέας όν, αλλ’ ου 
λίνου, την προβάτου δοράν σημαίνει, όπερ πλανηθέν ζητήσας ο Κύριος επί των 
οικείων ώμων ανέλαβεν. Ο γαρ επίσκοπος, εις τύπον ών του Χριστού, το έργον 
εκείνου πληροί,  και  δείκνυσι  πάσι  δια  του  σχήματος,  ότι  μιμητής  εστι  του 
αγαθού  και  μεγάλου  Ποιμένος,  ο  τας  ασθενείας  φέρειν  του  ποιμνίου 
προβεβλημένος · και πρόσχες ακριβώς. Ηνίκα γαρ αν αυτός ο αληθινός ποιμήν 
παραγένηται  δια  της  των  ευαγγελίων  των  προσκυνητών  αναπτύξεως,  και 
υπανίσταται και αποτίθεται το σχήμα της μιμήσεως ο επίσκοπος, αυτόν δηλών 
παρείναι τον Κύριον, τον της ποιμαντικής ηγεμόνα και Θεόν και Δεσπότην΄΄476. 
΄΄Το επισκοπικό αξίωμα είναι μέγα, επειδή ο επίσκοπος οφείλει να βαστάζει τα 
ασθενήματα του ποιμνίου του και  να επιτελεί  όσα και  ο Χριστός υπέρ της 
Εκκλησίας, αν και κατά το Γρηγόριο το Θεολόγο477 το ίδιο έργο θεωρητικά 
μπορεί να κάνει και ο πρεσβύτερος΄΄478.  
Επειδή η απουσία ορισμένων προβάτων από την εκκλησιαστική μάνδρα μπορεί 
να οφείλεται σε κάποια αίρεση, η αναζήτηση και η επιστροφή τους σχετίζεται 
μερικές  φορές  και  με  τον  αντιαιρετικό  αγώνα.  Αυτό  αποτελεί  μια  ακόμα 
δύσκολη πλευρά του ιερατικού έργου. Δεν είναι εύκολος ένας τέτοιος αγώνας. 
Απαιτεί  θάρρος,  αυταπάρνηση  και  θεολογικές  γνώσεις  και  πειστικό  λόγο. 
΄΄Χρεία μεν γαρ του βίου δια τους φιλαιτίους, χρεία δε και του λόγου δια τους 
κατά των αιρέσεων ελέγχους. Ει γαρ και άνευ λόγου ο βίος ωφελείν πέφυκε 
τους  πολλούς,  αλλ’  όταν  ίδωσι  αυτόν  ηττώμενον  εν  συλλογισμοίς  και 
διαλόγοις,  εις  τα  καίρια  πολλάκις  βλάπτονται,  υπό  νόθων  δογμάτων 
κλεπτόμενοι. Ου γαρ την απειρίαν του διδάσκοντος, αλλά την του δόγματος 
αιτιάσοιντο σαθρότητα. Ει δ’ ο λόγος ρέων κατά κράτος αιρή τους εναντίους, 
από της του βίου φαυλότητος αμαυρούται το τρόπαιον. Ουκ αξιόπιστον γαρ 
ηγήσονται διδάσκαλον τον μη τα δέοντα πράττοντα. Ουκούν χρή και λόγω και 
βίω αστράπτειν. ‘Ο γαρ ποιών’, φησίν, ‘και διδάσκων, ούτος μέγας κληθήσεται 
εν τη βασιλεία των ουρανών’. Ει δε το ποιήσαι μόνον διδάξαι ήν, ως οίονταί 
τινες, ουκ αν το δεύτερον προσετέθη΄΄479. 
Κάποτε ένας λαϊκός εξέφρασε την αγανάκτησή του στον άγιο για την σφοδρή 
πολεμική  που  ασκούσε  ο  ιερός   Πατήρ  κατά  των  αρειανών.  Ο  άγιος  τού 
απάντησε:  ΄΄Ηδέως  αν  σε  ηρόμην  τον  φιλοσκώμμονα  και  πικρόν  ημών 
δικαστήν,  ει  σε  βασιλεύς  προς  έπαλξιν  έθετο  και  πύργου  πόλεως  φύλακα, 
υπωρύσσετο δε ούτος και ετινάσσετο, ώστε βάσιμον ποιήσαι την πόλιν εχθροίς 
474  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τζ΄, P.G. 78, 360-361.
475  Αραβιανώ επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τθ΄, P.G. 78, 1516. 
476  Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρλστ΄, P.G. 78, 272.
477  ΄΄Έστω χρυσός, έστω σίδηρος, δακτύλιοι δε αμφότεροι και την αυτήν εγκεχαράσθωσαν εικόνα 
βασιλικήν, είτα κηρόν εντυπούτωσαν. Τί διοίσει η σφραγίς αύτη της σφραγίδος εκείνης; Ουδέν…Της 
γαρ ύλης το διάφορον, ου του χαρακτήρος…΄΄(Γρ. Θεολόγου, Λόγος Μ΄ Εις το άγιον Βάπτισμα, παρ. 
κστ΄, ΒΕΠ 60, 98, 2-24). Τη γνώμη του αγίου Γρηγορίου βλ. εν Κ. Φούσκα, ΄΄Ο επίσκοπος΄΄, σ. 139.
478  Κ. Φούσκα, ΄΄Ο επίσκοπος΄΄, σσ. 138-139. 
479  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλε΄, P.G. 78, 672-673.
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αυτού,  ουκ αν πάσιν εχρήσω αμυντηρίοις,  οίς τε είχες αποκειμένοις,  οίς  τε 
εφευρίσκειν  ηπόρεις,  είργων και  βάλλων και  την  εγχείρησιν  τρέπων,  τη  τε 
πόλει και σαυτώ ποιών το ακίνδυνον και βασιλεί τηρών το ευάρεστον; Ημίν δε 
νεμεσάς, ούς Θεός της αυτής Εκκλησίας προυστήσατο διδασκάλους, ότι Αρείω 
μαχόμεθα,  μη  μόνον  πολεμούντι  τη  ποίμνη  της  ευσεβείας,  αλλ’ ήδη  και 
πολλούς ανηρηκότι. Εμοί μεν ουν άπας καταπεφρόνηται κίνδυνος υπέρ τούτου, 
και  πάντα  μάλλον  πράττων παυσαίμην,  ή  εκείνον,  όση δύναμις,  παίων΄΄480. 
Πραγματικά  ο  ιερός  Πατήρ  υπήρξε  σφοδρός  πολέμιος  των  αιρετικών  και 
αλλοπίστων,  όπως  φαίνεται  από  το  πλήθος  τών  κατά  των  αιρέσεων,  των 
εθνικών και των Ιουδαίων επιστολών του. Ο αναγνώστης αυτών των κειμένων 
θαυμάζει την τόλμη και τη θεολογική συγκρότηση του αγίου Ισιδώρου.  

     
     β΄. Το επικίνδυνο έργο της ιερωσύνης 

     Σε  μια  επιστολή  ο  ιερός  Πατήρ  χαρακτηρίζει  την  ιερωσύνη  ΄΄λίαν 
επικίνδυνον΄΄481. Είναι επικίνδυνη για τους λαϊκούς, γιατί μπορεί να προξενήσει 
ο ιερεύς ελαττώματα και τον αιώνιο θάνατο σε ανθρώπινες ψυχές εξαιτίας των 
κακών συμβουλών ή  του σκανδαλώδους βίου του,  όπως είδαμε παραπάνω. 
Όμως και ο χειροτονούμενος μπαίνει σε πολλούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί 
να του έχουν κόστος προσωρινό ή και αιώνιο. Ο ιερεύς κατά τον άγιο Ισίδωρο 
Πηλουσιώτη  βρίσκεται  εκτεθειμένος  σε  πολλούς  κινδύνους.  Κινδυνεύει  να 
χάσει ακόμα και τη ζωή του, αν χρειασθεί, υπερασπιζόμενος τη χριστιανική 
πίστη.  Εξαιτίας  της  διακονίας  που  του  ανέθεσε  ο  Χριστός,  ο  απόστολος 
Παύλος  έζησε  αμέτρητες  θλίψεις,  περιπέτειες  και  κινδύνους.  Ομοίως  και  ο 
κληρικός θα συναντήσει κινδύνους, που θα απειλούν την προσωρινή ή και την 
αιώνια ζωή του. ΄΄Θέα τον απόστολον, έμπειρον όντα του αγώνος τούτου και 
μυρίοις ιδρώσι καταρρεόμενον, και τραύμασι και πληγαίς και επιβουλαίς και 
θανάτοις  ομιλούντα,  ίνα  μηδείς  των  εμπεπιστευθέντων  αυτώ,  το  γε  αυτού 
μέρος, απόληται, πώς εκφοβεί και δεδίττεται τους αρχοντιώντας, άτε απείρους 
τούτων των αγωνισμάτων, και προς μόνην την τιμήν ορώντας, και μονονουχί 
κινών την κεφαλήν βοά · Ει τις επισκοπής ορέγεται, βλεπέτω τους πόνους και 
σκοπείτω, ει προς τούτους αρκέσαι δύναται. Οράτω τους κινδύνους (επ’ αυτόν 
γαρ φράττονται αόρατοι και ορατοί πολλάκις εχθροί), και μη εννοείτω μόνον 
την  τιμήν.  Θεάσθω  τους  θανάτους,  και  μη  την  τρυφήν.  Συνοράτω  τας 
επιβουλάς και τας φροντίδας, και μη προς την άνεσιν νευέτω. Ίστω, ότι, ει τις 
εις  εκείνον  αχθείη  τον  θρόνον,  χειροτονείται  νομίμως  αθλήσων,  αλλ’ ουκ 
ακινδύνως τρυφήσων. Ο γαρ της τιμής μόνης εγκρατής γενόμενος και τάλλα 
πάντα τα τη επισκοπή προσήκοντα δίκαια παρεωρακώς, ενταύθα μεν μυρίαις 
βληθήσεται κατηγορίαις, έσθ’ ότε δε και καθαιρεθήσεται της τοιαύτης αξίας, 
εκείσε δε καταβοηθήσεται παρά τω αδεκάστω κριτή επί του φοβερού εκείνου 
βήματος,  των μεν  πεινώντων βοώντων,  ότι,  Ημείς  μεν  ουδέ  της  αναγκαίας 
απελαύσαμεν τροφής,  ούτος δε  τρυφήσας και  χρηματισάμενος  τα λοιπά εις 
οικείας ανήλωσε φιλοτιμίας, των δε γυμνών λεγόντων, ότι, Αργαλεώτερος ημίν 

480  Θηρασίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τπθ΄, P.G. 78, 401.
481  Τριβουνιανώ επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμθ΄, P.G. 78, 281.
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ούτος του χειμώνος εγένετο, των δε αρρωστούντων, ότι Του νοσήματος ημίν 
βαρύτερος  ώφθη.  Και  των  μεν  ορφανών,  Ουκ  απελαύσαμεν  ουδεμιάς 
προστασίας, των δε χηρών, Ουκ εδάνεισεν ημίν ούτος παραμυθίας λόγον, των 
δε  δεσμωτών,  Ουκ  επέσταξεν  ημίν  ούτος  συμπαθείας  δάκρυον,  των  δε  εν 
συμφοραίς,  Ουκ όρεξεν ημίν  ούτος θεραπείας χείρα,  και συλλήβδην ειπείν, 
πάντων, ών επίσκοπος κεχειροτόνηται,  καταβοώντων, τί οίει τον αδέκαστον 
ποιήσαι κριτήν; Ου κολάσει σφοδρότερον τον μηδέ τη τιμή βελτίω γενόμενον; 
Παντί  μεν  δήπου  δήλον  εστιν.  Ει  δε  τις  απιστεί,  και  την  απόφασιν  αυτώ 
αναγνώσομαι. ‘Διχοτομήσει γαρ, και το μέρος αυτού μετά των απίστων θήσει’. 
Ταύτ’ ουν εννοούντες, μη παίζωμεν εις τα θεία. Οι γαρ εις το ίδιον λογοθέσιον 
μόλις επαρκέσαντες, όταν και τοσούτων δήμων καταρρήσεις κατασκευάσωμεν 
εαυτοίς, πού φανούμεθα;΄΄482.                                                   
Επίσης ο κληρικός διατρέχει τον κίνδυνο εξαιτίας της εξουσίας που λαμβάνει 
στα χέρια του να φουσκώσει από οίηση και υπερηφάνεια. Επιπλέον τα πάθη 
κυρίως της φιλαργυρίας, της τρυφής, των ηδονών και του φθόνου είναι ικανά 
να του προκαλέσουν ανυπολόγιστη ζημία. 

     βα΄. Ο κίνδυνος του διπλού σκανδαλισμού
     
     Ο σκανδαλισμός του κόσμου από τον ιερέα, αλλά και τανάπαλιν, δηλαδή ο 
σκανδαλισμός  του  ιερέα  από  τον  κόσμο,  αποτελούν  ολέθριους  σκοπέλους, 
πάνω στους οποίους πολλοί λαϊκοί, αλλά και όχι λίγοι κληρικοί του Πηλουσίου 
συνετρίβησαν.                                                                             

     Το πρώτο είδος σκανδαλισμού 

     Όταν ο κληρικός δεν ζει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού ή παραβαίνει 
έστω  και  μία  εντολή,  τότε  σκανδαλίζει  τον  κόσμο.  Πάντοτε  εγκυμονεί  ο 
κίνδυνος στον ιερωμένο ΄΄υποκατακλίναντα εαυτόν, και της εαυτού αφειδήσαι 
σωτηρίας και άλλους πολλούς σκανδαλίσαι, υπέρ ων και δίκας σφοδροτάτας 
δώσει΄΄483.                                                                       
Η δαμόκλειος σπάθη της δικαίας κρίσεως του Θεού επικρέμαται συνεχώς πάνω 
από τον ιερέα. Ο άγιος γράφει σε παράσπονδο κληρικό: ΄΄Ουκ αμφίδοξον, αλλ’ 
ένδοξον όντα και γνώριμον και αληθή και παρά πάντων των σοφών και των 
ιερών Γραφών ομολογούμενον και πάντως εσόμενον, της κρίσεως λόγον, εν 
στέρνοις  δίκαιος  αν  είης  έχειν,  και  παύσασθαι  ων κρίσιν  μη είναι  νομίζων 
πράττεις, ίνα και σαυτόν κολάσεως, και τους ορώντας σκανδάλου, και ημάς 
λύπης, και τους ραθύμους απογνώσεως απαλλάξης΄΄484. 
Γράφει  επίσης  σε  κατώτερο  κληρικό  επιστολή  με  τίτλο  ΄΄Περί  του  μη 
σκανδαλίζειν΄΄:  ΄΄Φοβού ότι  μάλιστα,  ω φιλότης,  σκανδαλίσαι  τινά.  Μεθύει 
γαρ πως εν ανθρώποις το αγαθόν, και ουδενός κατασείοντος έστηκε μόλις΄΄485. 
482  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 900-901.
483  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υπα΄, P.G. 78, 1608. 
484  Μάρωνι, βιβλ. Γ΄, αριθμ. β΄, P.G. 78, 728-729.
485  Τιμοθέω αναγνώστη, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκστ΄, P.G. 78, 564.
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Παρατηρούμε ότι ο ιερός Πατήρ ΄΄είναι τω όντι καταπληκτικόν το γεγονός, ότι 
γνωρίζει  άριστα  την  τόσον  ουσιώδη  ασυνείδητον  προβολήν  ψυχικών 
περιεχομένων΄΄486.  Γι’ αυτό  γράφει:  ΄΄πεφύκασι  γαρ σχεδόν άπαντες  εκ  των 
καθ’ εαυτούς και τας περί των πέλας φέρειν ψήφους΄΄487. Γνώστης αυτής της 
σπουδαίας ψυχολογικής αρχής της προβολής ο Ισίδωρος τονίζει ότι το κακό 
εύκολα διαδίδεται, ενώ το καλό δύσκολα. ΄΄Ει μόλις, ω αγαθέ, κατορθούντες οι 
την  της  ιερωσύνης  εστεμμένοι  λειτουργίαν  ωφελήσαι  δυνηθείεν  (οι  γαρ 
αρχόμενοι τα μεν κατορθώματα, κάν μεγάλα ή, βραδέως, τα δε πταίσματα, κάν 
μικρά  ή,  οξέως  ορώσιν)  οι  ραθύμως  ζώντες  και  μηδεμίαν  των  υπηκόων 
ποιούμενοι πρόνοιαν ποίαν ουκ ενστάζουσι κακίαν τοις ώσπερ απολογίαν έχειν 
οιομένοις των οικείων πταισμάτων τα των ηγεμόνων αμαρτήματα και αδεώς 
επί πάσαν παρανομίαν χωρούσι; Μάλιστα τοίνυν τους ιερωμένους φροντίζειν 
χρή, ως και υπέρ εαυτών και υπέρ των υπηκόων λόγον αποδώσοντας΄΄488.      
Το σκάνδαλο έχει τόση δύναμη, που μπορεί να οδηγήσει πολλές ψυχές στον 
αιώνιο θάνατο. Έτσι συγκρίνοντας την αποστολική εποχή με τη δική του, ο 
ιερός Πατήρ γράφει: ΄΄Τότε μεν γαρ υπέρ των προβάτων απέθνησκον, νυν δε 
τα πρόβατα αναιρούσιν οι ποιμένες, ου τα σώματα σφάζοντες (ήττον γαρ ήν 
κακόν), αλλά τας ψυχάς σκανδαλίζοντες΄΄489.                                               
Μια φοβερή επίπτωση που προκαλεί ο σκανδαλοποιός ιερωμένος είναι η κακή 
επίδραση  που  θα  έχει  στον  απλό  λαό.  Τέτοιος  κληρικός  αποτελεί  εστία 
μετάδοσης πνευματικών μικροβίων και ασθενειών. ΄΄Όταν νόθος τις και της 
ιερωσύνης ανάξιος εις την αρχήν εισβιάσηται, τότε δη ο της αρχής κόσμος εις 
ακοσμίαν μεθίσταται. Τω γαρ άρχοντι εξομοιούσθαι πέφυκε το αρχόμενον, ό 
δη και επί Ευσεβίου, ως γέγραφας, συνέβη. Τοσούτος γαρ και τοις υπ’ αυτόν 
ιερεύσι και τοις υπηκόοις εξήφθη κακίας έρως, ως τους αλλαχόθεν ήκοντας 
δακρύων  υπόθεσιν  αεινάων  έχειν  την  των  τοσούτων  κακών  θέαν΄΄490.  Ο 
ποιμένας  λοιπόν  αν  είναι  ασθενής  πνευματικά,  μεταδίδει  την  πνευματική 
ασθένειά του στο ποίμνιο. Αυτό είχε πάθει και η Εκκλησία του Πηλουσίου. 
΄΄Όταν  η  κεφαλή,  καθάπερ  ακρόπολις  του  σώματος  ούσα  και  των 
αναγκαιοτάτων και τιμιωτάτων ανθρώποις αισθήσεων οικητήριον, οφείλουσα 
τους εκ του σώματος αναπεμπομένους ατμούς πονηρούς διοικήσαι και εις το 
δέον καθιστάν, μη μόνον τούτο μη διαπράττηται, αλλά και αυτή καθ’ εαυτήν 
ασθενής ούσα τύχη, τας νοσώδεις αιτίας αποκρούσασθαι μη δυναμένη, ποία 
ελπίς τω σώματι ή σωτηρίας ή ρώσεως; Ουδεμία. Διό και κατά το Πηλούσιον, 
ως γέγραφας, Εκκλησία η υπό Ευσεβίου οικονομουμένη, μυρίαις νοσημάτων 
και  παθών  εμπέπλησται  κακίαις,  του  δοκούντος  ηγείσθαι  ταύτης  εις  αυτήν 
εγκατασκήψαντος΄΄491.                                
Επιπλέον  ο  κληρικός  κινδυνεύει  να  χάσει  τη  Βασιλεία  του  Θεού,  εάν 
προκαλέσει  κάποιο  σκάνδαλο  ·  αντίθετα  ο  λαϊκός  δεν  διατρέχει  στο  ίδιο 
μέγεθος αυτόν τον κίνδυνο, αφού και το μέγεθος του σκανδάλου του λαϊκού 
είναι μικρότερο από του ιερέως. Επειδή σκανδάλισε το λαό, ο Μωυσής δεν 

486  Ι. Κορναράκη, ένθ’ ανωτ., σσ. 53-54.
487  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τϟη΄, P.G. 78, 1565.
488  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκγ΄, P.G. 78, 1521-1524.
489  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σκγ΄, P.G. 78, 905-908. 
490  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σθ΄, P.G. 78, 649.
491  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σμθ΄, P.G. 78, 1481.
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μπήκε  στη  Γη  της  Επαγγελίας:  ΄΄ο  μεγάλα  πταίσας,  λαθών  δε  και  μηδένα 
σκανδαλίσας, του καταδεέστερα μεν πεπλημμεληκότος, μετά παρρησίας δε και 
του  πολλούς  υποσκελίσας,  ελάττονα  δώσει  δίκην…Τον  γαρ  πανάριστον 
Μωσέα, τον πάσαν επελθόντα αρετήν, ουδέν έτερον εκώλυσε μετά το πέλαγος 
και του λιμένος τυχείν, ή το σκανδαλίσαι τους συνόντας αυτώ επί του ύδατος. 
Ει γαρ και πρώην τινά παρηκολούθησε (και γαρ αντείπε τω Θεώ και άπαξ και 
δις, πεμπόμενος εις Αίγυπτον) και μετά ταύτα είπεν, ‘Εξακόσιαι χιλιάδες εισί 
πεζών,  και  συ  είπας,  κρέα  δώσω  αυτοίς,  και  φάγονται  μήνα  ημερών.  Μη 
πρόβατα και βόας σφαγήσονται, ή παν το όψον της θαλάσσης συναχθήσεται 
και  αρκέσει  αυτοίς;’,  και  μετά  ταύτα  κατωλιγώρησε  και  του  δήμου  την 
προστασίαν παρητήσατο, αλλ’ ουδέν έτερον αυτόν εκώλυσεν εισελθείν εις την 
γην  της  επαγγελίας,  ής  ένεκεν  των  άλλων  απάντων  ήν  και  ηγεμών  και 
δημαγωγός,  ή  το  επί  του  ύδατος  συμβάν…Τη  μεν  γαρ  φύσει  έλαττον  ήν 
εκείνων τούτο το πταίσμα, τω δε μετά της ετέρων κραθήναι βλάβης, ου μόνον 
εκείνων,  αλλά  και  συγγνώμης  μείζον  εγένετο.  Τα  μεν  γαρ  κατ’ ιδίαν  και 
λανθανόντως, το δε επί του δήμου παντός ημαρτάνετο΄΄492. 
Με  πολύ  επιτυχημένη  εικόνα  από  τα  θαλάσσια  ταξίδια  ο  ιερός  Πατήρ 
επισημαίνει τη μεγάλη ευθύνη του ιερωμένου. ΄΄Ώσπερ εν νηί όταν μεν ναύτης 
σφαλείη, βραχείαν την βλάβην τοις συμπλέουσι φέρει, όταν δε ο κυβερνήτης 
κοινόν όλεθρον παρασκευάζει, ούτω τα μεν των υπηκόων πταίσματα ουκ εις το 
κοινόν τοσούτον, όσον εις αυτούς φέρει την βλάβην, τα δε των ιερωμένων εις 
πάντας...αφικνείται΄΄493. 
Ενώ ο ανάξιος ποιμένας γίνεται αιτία να εμφανισθούν κακίες και αμαρτήματα 
στους  ποιμαινομένους,  ο  άξιος  κληρικός  φέρνει  την  πνευματική  και  ηθική 
αναγέννηση στην κοινωνία. ΄΄Τα μεν γαρ θεία θεσπίσματα, τους την ιερωσύνην 
λαχόντας μάλιστα πάντων εν πόνοις και ασκήσεσιν είναι παρακελεύεται, ίν’ οι 
αρχόμενοι,  ούς  επιτάττειν  έξεστι,  τούτους  πονούντας  θεώμενοι,  εις 
ανδραγαθίας υπ’ αισχύνης παροξύνωνται. Ου τοσούτον γαρ ο λόγος, όσον ο 
τρόπος των διδασκόντων παραθήγειν πέφυκεν΄΄494. 
Και  αλλού  τονίζει  σε  σκανδαλοποιούς  κληρικούς  ότι  αν  αναστηθούν 
πνευματικά, θα αναστηθεί και ο κόσμος. ΄΄Ει γαρ υμείς παύσεσθε δρώντες ά 
δράτε,  εικός  και  τας  των  λαών  αρετάς  νεκρωθείσας  νυν  δι’  υμάς,  εις 
παλιγγενεσίαν...ήξειν...και...αναβίωσιν΄΄495. 
Σύγχρονός  μας  κληρικός  γράφει  για  την  ευθύνη  των  ποιμένων:  ΄΄Ο  λαός 
δικαιολογεί τα δικά του σφάλματα, όταν ξέρη ότι έχει ιερέα απρόσεκτο. Και γι’ 
αυτό  μπορούμε  να  πούμε  ότι  για  την  ηθική  ή  πνευματική  κατάπτωση  του 
κόσμου μεγάλη ευθύνη φέρουμε και εμείς οι κληρικοί. Και μόνον για το ότι 
δεν ζούμε εμείς μια ανώτερη ζωή. Το ποίμνιο είναι ο πιο ευαίσθητος δέκτης της 
ιδικής  μας  πνευματικής  καταστάσεως  και  ο  καθρέπτης  της  ηθικής  μας 
ευαισθησίας΄΄496.                                                                                 
     Βλάβη όμως στην ψυχή των πιστών δεν μπορεί να προκληθεί μόνο από την 
κακή  και  απρόσεκτη  ζωή  του  ιερέως.  Είναι  δυνατόν  ο  σκανδαλισμός  του 

492  Ισχυρίωνι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σξα΄, P.G. 78, 1488-1489.
493  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκβ΄, P.G. 78, 1521. 
494  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ση΄, P.G. 78, 648-649.
495  Αρχιβίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλδ΄, P.G. 78, 672.
496  Αθην. Καραμαντζάνη, ένθ’ ανωτ., σ. 27.
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κόσμου  να  προέλθει  ακόμα  και  από  τις  κακές  συναναστροφές  του,  διότι 
΄΄δείγμα σαφές των εκάστου τρόπων η των συνόντων εστί  πολιτεία΄΄497.  Γι’ 
αυτό  το  λόγο ο άγιος  Ισίδωρος πρόσεχε  πολύ τις  συναναστροφές  του.  Δεν 
επέτρεπε  στον  εαυτό  του  να  έχει  φίλους  όσους  είχαν  μεγάλα  ή  πολλά 
ελαττώματα. ΄΄[ούς] ου καταριθμώ [τοις φίλοις], ίνα μη διαβολήν εργάσωνται 
τω συλλόγω. Ειώθασι γαρ πάντες από των συνόντων τους άνδρας κρίνειν΄΄498. 
     Ακόμα και με το κήρυγμα υπάρχει κίνδυνος να ζημιωθεί ο ακροατής. Η 
μετάδοση του θείου λόγου μπορεί να φαίνεται εύκολο και απλό έργο, αλλά 
στην  πραγματικότητα  αποτελεί  δύσκολο και  βαρύ.  Γι’ αυτό ο  ιερός  Πατήρ 
επαναλαμβάνει τη σύσταση του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου: ΄΄Μη πολλοί 
γίνεσθε  διδάσκαλοι,  αδελφοί,  ο  δίκαιος  γράφει  Ιάκωβος.  Μη  πολλοί 
διδάσκαλοι γίνεσθε, μοναχοί, ο ελάχιστος γράφω Ισίδωρος΄΄499. 
Ο  πειστικός  λόγος  ωφελεί  πολύ,  ενώ  ο  αδύνατος  λόγος  βλάπτει.  ΄΄Ώσπερ 
ευγενές  δένδρον,  όταν  τω  καρπώ  βρίθηται  τοις  φύλλοις  κομών,  και  τον 
γεωργόν ευφραίνει και τους ορώντας τέρπει και τους παροδεύοντας αναπαύει, 
ούτω και ο εις τον διδασκαλικόν ιδρυθείς θρόνον, όταν τη αρετή κοσμήται και 
τω λόγω αστράπτη, και τον Θεόν ευφραίνει, και τους ανθρώπους ωφελεί. Ει δε 
θατέρου έρημος είη, ου λίαν ωφελεί τους φοιτητάς. Χρεία μεν γαρ του βίου δια 
τους φιλαιτίους, χρεία δε και του λόγου δια τους κατά των αιρέσεων ελέγχους. 
Ει γαρ και άνευ λόγου ο βίος ωφελείν πέφυκε τους πολλούς, αλλ’ όταν ίδωσι 
αυτόν  ηττώμενον  εν  συλλογισμοίς  και  διαλόγοις,  εις  τα  καίρια  πολλάκις 
βλάπτονται,  υπό  νόθων  δογμάτων  κλεπτόμενοι.  Ου  γαρ  την  απειρίαν  του 
διδάσκοντος,  αλλά την του δόγματος αιτιάσοιντο σαθρότητα.  Ει  δ’ ο λόγος 
ρέων  κατά  κράτος  αιρή  τους  εναντίους,  από  της  του  βίου  φαυλότητος 
αμαυρούται το τρόπαιον. Ουκ αξιόπιστον γαρ ηγήσονται διδάσκαλον τον μη τα 
δέοντα πράττοντα. Ουκούν χρή και λόγω και βίω αστράπτειν. ‘Ο γαρ ποιών’, 
φησίν, ‘και διδάσκων, ούτος μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών’. 
Ει  δε  το  ποιήσαι  μόνον  διδάξαι  ήν,  ως  οίονταί  τινες,  ουκ  αν  το  δεύτερον 
προσετέθη΄΄500. 

     Το δεύτερο είδος σκανδαλισμού - Φιληδονία 

     Οι  κακές  συναναστροφές  του  κληρικού  μπορεί  εκτός  από  το  να 
σκανδαλίσουν, όπως είδαμε, τους άλλους, να σκανδαλίσουν και τον ίδιο. Η 
φιλία με άπιστο ή ακόλαστο άνθρωπο είναι δυνατό να φθείρουν τον πιστό και 
ενάρετο χαρακτήρα. ΄΄Μηδέν τίμιον είναι νόμιζε, ό μη προς αρετήν φέρη, μηδέ 
ποιή  αμείνους  τους  περί  αυτό  σπουδάζοντας.  Φέρει  δε  εις  αρετήν  το  τοις 
φιλαρέτοις  ακολουθείν  και  ομιλείν  τοις  σωφρονεστάτοις,  αλλά  μη  τοις 
ασελγεστάτοις, τοις ειρηνικωτάτοις και οίς συνδιατρίβειν λυσιτελές, αλλά μη 
τοις μαχιμωτάτοις. Ευ γαρ ειδέναι χρή, ότι κακίας τις ράον μεταλαμβάνει ή 
αρετής. Ει γαρ ήν ράον το αρετής μετασχείν, εχρήν και τοις κακίστοις συνείναι 
τους δυναμένους ταύτην χαρίσασθαι. Επειδή δε τούτο δύσκολον, άμεινον εν 
497  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. κθ΄, P.G. 78, 749. 
498  Θεοπέμπτω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σπε΄, P.G. 78, 960-961.
499  Τη εν τη Ταβεννησία Μονή, βιβλ. Α΄, αριθμ. ϟγ΄, P.G. 78, 248.
500  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλε΄, P.G. 78, 672-673.
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ασφαλεία είναι και φεύγειν τους πονηρούς. Ει γαρ εκείνοι ουκ ωφελούνται, δι’ 
ήν  αιτίαν  αυτός  ζημιούσαι;΄΄501.  ΄΄Το  έτι  μικρόν  εαυτού  διαφέρειν,  ου  δεί 
μικρόν ηγείσθαι. Τούτο δε έσται, ει τοις μεν πονηροίς επιτηδεύμασι μήτε αυτός 
χρήσθαι  βουληθείης,  μήτε  τοις  χρωμένοις  χρήσθαι,  τοις  δε  αγαθοίς  και 
πράγμασι  και  ανδράσι  συνάψειας  σαυτόν.  Τους  μεν  γαρ  αγαθούς  ουδέ 
μισούμενον φεύγειν χρή, τους δε πονηρούς και φιλούμενον΄΄502.  Γι’ αυτό το 
είδος  του σκανδαλισμού από τις  στενές  φιλικές  σχέσεις  μίλησε  ο  Χριστός: 
΄΄Οφθαλμόν  και  χείρα  δεξιάν  ο  πανάγαθος  Χριστός  την  εγγύτητα  των 
επιτηδείων  και  γνησίων  ημίν  επωνόμασε,  τους  εύνους  ημίν  προς  γνησίαν 
συνεργίαν,  εκείνοις  καλέσας  των  μελών  τοις  ονόμασι,  δι’  ών  ημείς  τα 
αρέσκοντα πράττομεν. Όταν ουν τις εξ αυτών σκανδάλου αίτιος γένηται και 
αμαρτία  καλινδήται  τινι,  ημίν  λοιδορίαν  φερούση  και  αυτώ  ατιμίαν 
προξενούση, εκκόπτειν χρή τον τοιούτον, ίνα μη, λοιμόν μιμησάμενος, νεμηθή 
την του σώματος ακεραιότητα, τοις υγιαίνουσιν εκ τοιούτων παθών εισφρήσας 
την εαυτού αλγηδόνα΄΄503. 
     Για τη συναναστροφή με το άλλο φύλο ο ιερός Πατήρ τονίζει ότι ακόμα και 
αν μια γυναίκα δεν είναι πονηρή ή ασελγής, μπορεί να προκληθεί μεγάλη ζημιά 
στην ψυχή του κληρικού. Σε επιστολή προς έναν επίσκοπο κάνει την παρακάτω 
προτροπή,  που αφορά στη σχέση με  τις  γυναίκες:  ΄΄Φεύγε,  ω βέλτιστε,  ως 
εγχωρεί, τας των γυναικών εντεύξεις. Τους γαρ ιερωμένους αγιωτέρους είναι 
χρή και καθαρωτέρους των τα όρη κατειληφότων, επειδή οι μεν και εαυτών και 
λαών, οι δε εαυτών μόνον φροντίζουσι... και πάντες αυτών ερευνώσι τον βίον 
και βασανίζουσιν…Ει δ’ αναγκασθείης εντυχείν,  κάτω τους οφθαλμούς έχε, 
και δίδασκε κακείνας πώς βλέπειν χρή (ου γαρ διδάσκειν δει μόνον πώς χρή 
βλέπειν, αλλά και βλέπειν ως χρή), και ολίγα φράσας τα επιστύψαι και φωτίσαι 
δυνάμενα, ταχέως αφίπτασο, μη ποθ’ η διατριβή μαλάξη σου την ισχύν και 
χαυνοτέραν εργάσηται…Ει δε τιμάσθαι βούλει παρά των γυναικών, μάλιστα 
μεν ανοίκειον τούτο ανδρός πνευματικού. Πλήν μηδέν σοι προς γυναίκας, και 
τότε της παρ’ αυτών απολαύση δόξης.  Τούτο γαρ μάλιστα, τούτο παρέσται, 
όταν  μάλιστα  παρ’  ημών  μη  ζητήται.  Είωθεν  γαρ  άνθρωπος  των  μεν 
θεραπευόντων καταφρονείν, τους δε μη κολακεύοντας εκθειάζειν. Το δε πάθος 
τούτο  μάλιστα  η  γυναικεία  υπομένει  φύσις…Ει  δε  λέγεις  και  εντυγχάνειν 
συχνώς και μηδέν βλάπτεσθαι, εγώ μεν ίσως πείσομαι, βούλομαι δε και πάντας 
πεισθήναι,  τους  λέγοντας,  ‘Λίθους  ελέαναν  ύδατα’,  και  ‘Κοιλαίνει  πέτραν 
ρανίς  ύδατος  ενδελεχούσα’.  Ό  γαρ  κατασκευάζουσι  και  λέγειν  βούλονται, 
τοιούτον  εστι.  Τί  και  πέτρας  σκληρότερον;  Ή τί  ύδατος  μαλακώτερον,  και 
ταύτα  ρανίδος;  Αλλ’ όμως  η  συνέχεια  και  την  φύσιν  νικά.  Ει  δε  φύσις  η 
δυσμετακίνητος κινείται και πάσχει όπερ παθείν ουκ ώφειλεν, η προαίρεσις η 
ραδίως  κινουμένη,  ποία  μηχανή  υπό  της  συνηθείας  ουκ  αν  αλοίη  και 
περιτραπείη;΄΄504. 
Για  τον  κίνδυνο  από  τις  γυναικείες  συναναστροφές  γράφει  και  σε  άλλον 
επίσκοπο:  ΄΄Πάσας  μεν,  ει  οίον  τε,  ομιλίας  γυναικών  εκτρέπεσθαι  χρή,  ως 
εχούσας  τινά  προς  χαύνωσιν  επιτήδευσιν.  Ει  δε  τούτο  αδύνατον  δια 
501  Ήρωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υξ΄, P.G. 78, 1593.
502  Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υξα΄, P.G. 78, 1596.
503  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. πγ΄, P.G. 78, 240.
504  Παλλαδίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σπδ΄, P.G. 78, 713-716.
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περιστάσεις  χρειών ή οικονομίας πτωχών,  κάτω νεύοντας  διαλέγεσθαι.  Τοις 
γαρ  πλείοσι,  ή  και  πάσι  σχεδόν  τοις  ηττηθείσι  κάλλους γυναικών,  δια  των 
θυρίδων  ανέβη  ο  θάνατος,  ος  και  του  μεγάλου  προφήτου  και  βασιλέως 
εκράτησεν,  ότε  προς  το  λουτρόν  εκείνο  το  θανατηφόρον  απέβλεψε΄΄505. 
Παρόμοια σύσταση απευθύνει και σε διάκονο: ΄΄Χρή τον νουν, οία βασιλέα 
αυτοκράτορα, λογισμούς φοβερούς και πάντοθεν όπλοις πεφραγμένους προς 
τας των αισθήσεων καταπέμψαι πύλας προαπαντησομένους και προλοχιούντας 
και  είρξοντας  τους  πολεμίους,  και  μη πρώτον συγχωρήσαντας την είσοδον, 
ύστερον  αμφήριστον  αναδέχεσθαι  μάχην,  ήτις  πολλάκις  και  ετεροκλινής 
γενήσεται, τοις αντιστρατευομένοις το τρόπαιον ορέγουσα. Δια γαρ τοι τούτο 
και ο σωτήριος λόγος τον ακολάστως ορώντα, κολάσειν ηπείλησε, των άλλων 
νομοθετών  την  πράξιν  μόνην  κολαζόντων,  ίνα  μη  δυσκαταγώνιστος  και 
απρόσμαχος  ο  πόλεμος  γένηται,  αλλά  ράδιος  και  ευχερής΄΄506. 
Σε  πρεσβύτερο  θα  ερμηνεύσει  τη  λέξη  ‘κόρη’,  η  οποία  αποτελεί  το 
κεντρικότερο σημείο του οφθαλμού: ΄΄Ου μόνον το σώμα ανέπαφον, αλλά και 
τας βολάς των οφθαλμών, ας κόρας δια τούτο καλούμεν, παρθένους είναι χρή, 
και μη πιστεύειν αυταίς αναισχύντως και ακράτως εστιάσθαι τοις αλλοτρίοις 
κάλλεσιν, ίνα μη από της θέας επί την πράξιν παιδαγωγηθώσιν΄΄507. 
Η ακόλαστη θέα του αλλοτρίου κάλλους αποτελεί μία γενεσιουργό αιτία του 
πάθους της φιληδονίας. ΄΄Την ακόλαστον όψιν, την τοις αλλοτρίοις κάλλεσιν 
εστιώσαν  εαυτήν,  κολάσειν  εικότως  ηπείλησεν  ο  Σωτήρ,  πραγμάτων  ημάς 
απαλλάττων  και  αμηχανίας  πολλής,  ίνα  μη  το  κάλλος,  δια  των  οφθαλμών 
εισρυέν, τον νουν καταδουλώσηται, και τα καίρια της ψυχής προκαταλαβόν, 
τον λογισμόν πείση τω πάθει παραχωρήσαι, ου κρατηθέντος, δυσίατον, ίνα μη 
λέγω ανίατον,  γίνεται  το  κακόν.  Φυλάττου  τοίνυν,  όπως  μη  το  τυραννικόν 
πάθος της ηδονής χειρωσάμενον την ψυχήν, αδύνατον μεν ουδαμώς, δύσκολον 
δε αυτής κατασκευάση την θεραπείαν΄΄508. 
Εάν η γυναίκα δεν καλλωπίζει το σώμα και το πρόσωπό της, ο κίνδυνος του 
σκανδαλισμού είναι μικρότερος. Γι’ αυτό ο κληρικός πρέπει να συμβουλεύει 
τις γυναίκες να αποφεύγουν τον καλλωπισμό509. ΄΄Ήκουσα τοίνυν παρά τινος 
φιλαλήθους  ανδρός  διήγημα λόγου  και  μνήμης  άξιον,  ό  και  τη  συ  γυναικί 
δηλώσαι  εδικαίωσα,  ότι,  Ποτέ  νεανίσκου  κατωφερούς  και  γυναικοδούλου 

505  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. πθ΄, P.G. 78, 244.
506  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρζ΄, P.G. 78, 548.
507  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. μστ΄, P.G. 78, 1353. 
508  Ηλία διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟα΄, P.G. 78, 1505-1508. 
509 Ο  καλλωπισμός  απορρίπτεται  κατηγορηματικά  από  τον  άγιο  Ισίδωρο.  Τον  χαρακτηρίζει 
΄΄δηλητήριο΄΄  και  ΄΄μαγικό  ποτό΄΄.  ΄΄Ει  αγέρωχος  γυνή  καλλωπιζομένη  καλοίη  προς  εαυτήν  τους 
ορώντας, κάν μη έλη τον απαντώντα, δίκην δίδωσιν η ελούσα. Το γαρ κώνειον κατεσκεύασε, και τον  
κυκεώνα  εκέρασε,  και  την  κύλικα  προσήγαγεν,  ει  και  μη  ευρέθη  ο  πίνων.  Ου  γαρ  από  των 
αποτελεσμάτων,  αλλ’  από  των  επιχειρημάτων  τα  πράγματα  ως  τα  πολλά  κρίνεται΄΄  (Ήρωνι  
πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τιθ΄, P.G. 78, 1521). Ο ιερός Πατήρ αποστρέφεται ακόμα και τον ανδρικό 
καλλωπισμό. ΄΄Η φύσις ανάγκη και όροις δέδεται, η δε προαίρεσις ελευθερία και εξουσία τετίμηται. Τί  
τοιγαρούν το σώμα καλλωπίζων,  της ψυχής αμελείς;  Μυρία μεν εάν μηχανήση,  το ειδεχθές σώμα 
εύμορφον ου ποιήσεις. Ράον δε την ψυχήν εις αυτήν του κάλλους αναγάγοις, ει βούλοιο, την κορυφήν.  
Και το μεν, ει και δυνατόν ήν, ανωφελές ήν και επίφθονον, το δε και ωφέλιμον και φθόνου κρείττον  
και βασκανίας ανώτερον. Ει δε νομίζεις δύσκολον είναι το αναβήναι επί την κορυφήν της αρετής, 
μάλιστα μεν εισίν οι και τούτο ανύσαντες και εκ του βυθού της κακίας πρός άκρον αναβεβηκότες 
αρετής΄΄ (Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υξα΄, P.G. 78, 1593-1596).
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εωρακότος ευειδεστάτην παρθένον και κατά κράτος αλόντος, πάσαν μηχανήν 
κεκινηκότος,  ώστε  απολαύσαι  της  επιθυμίας,  εκείνη  παρά  μεν  την  αρχήν 
απηγόρευσεν (ήν γαρ και ευγενής και σώφρων, και ανέπαφον και την ψυχήν 
και  το  σώμα διατηρείν  τω Χριστώ επηγγελμένη),  ως  δε  ήκουσεν  αυτόν  τα 
μαινομένων δρώντα και  λυττώντα,  εύρε μηχανήν,  δι’ ής  και  αυτή ακέραιος 
διατηρηθείη, κακείνου σβέσειε το πυρ. Αποκειραμένη γαρ, μάλλον δε πάσαν 
των τριχών ξυρίσασα την ευκοσμίαν και σποδώ ύδατι μεμιγμένη το πρόσωπον 
χρίσασα,  εκέλευσεν  εκείνον  προς  αυτήν  εισελθείν.  Είτα  εισελθόντι,  έφη, 
Ταύτης της ακοσμίας εράς; Ο δε ώσπερ εκ μανίας ανενεγκών, ου μόνον έσβεσε 
της  επιθυμίας  το  πυρ,  αλλά  και  σωφροσύνης  γέγονε  θερμός  εραστής. 
Συμβούλευε τοίνυν και αυτός (άμεινον γαρ των μελλόντων κακών αποτροπήν 
ευρείν, ή των ήδη γεγενημένων δίκην λαβείν), μη κόσμω επεισάκτω χρήσθαι, 
μηδέ τω πυρί τω εμφύτω την από του καλλωπισμού προστιθέναι ύλην, ίνα μη 
πτωμάτων εξαισίων πρόξενοι γένωνται΄΄510.
     Σε γνωστό για τη συβαριτική ζωή του διάκονο γράφει για την άλλη πηγή 
της ηδυπάθειας, που είναι τα γλέντια και το κρασί: ΄΄Κώμος εστιν, ω φιλότης, 
μεθυστικός αυλός, εγχρονίζοντος οίνου, ερεθίζων την ηδυπάθειαν και θέατρον 
άσχημον  ποιών  το  συμπόσιον,  κυμβάλοις  τισί  και  οργάνοις  απάτης 
καταθέλγων τους δαιτυμόνας, ος έξω στήσειν της βασιλείας τους χρωμένους 
αυτώ γέγραπται, ως επίστασαι΄΄511. 
     Μία ηδονή υπάρχει για τον ιερέα: η σωφροσύνη. ΄΄Τω ιερωμένω…ηδονή δε 
η σωφροσύνη΄΄512. Επίσης οι κόποι της αρετής ονομάζονται από τον άγιο ΄΄αι 
της τρυφής τοις εχέφροσιν ηδοναί΄΄513.
Η νίκη κατά των ηδονών είναι μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να 
τιμήσει ο κληρικός την άνωθεν χειροτονία του. ΄΄Ει γαρ την σεαυτού ψυχήν 
θεσμώ ιερωσύνης διακοσμήσειας, και τον μεν λογισμόν τον ορθόν αποδείξειας 
αυτοκράτορα, τον θυμόν δε αυτώ δορυφόρον παραδώσειας, και νομοθετήσειας 
αυτώ μηδέν πράττειν ων ο βασιλεύς ου βούλεται, και παν όσον ηδοναίς τε και 
λύπαις  εις  κακίαν  έκδοτον  εξορίσειας  της  σαυτού  γνώμης,  τιμήσειας  την 
άνωθεν ψήφον΄΄514.                                                                                                
Ερμηνεύοντας ο άγιος το ρητό ΄΄έστωσαν υμών αι οσφύες περιεζωσμέναι΄΄, 
γράφει  σε  εμπαθή  επίσκοπο  ότι  σημαίνει:  ΄΄των  επιθυμιών  τας  ορέξεις 
δεδέσθαι΄΄515.                                                                   
Όταν όμως απουσιάζει αυτή η αρετή, ο ιερεύς είναι ΄΄ανίερος΄΄ και ΄΄της αρχής 
ανάξιος΄΄516.  Εφόσον κυνηγάει  τις απολαύσεις για τον εαυτό του,  πρέπει  να 
ονομάζεται τύραννος και όχι ηγέτης των άλλων. ΄΄Ο της αρχής όρος, ω αρχικής 
επιστήμης ακριβέστατον βασανιστήριον,  εκείνος εστιν,  ο προς το συμφέρον 
των υπηκόων άπαντα πραγματευόμενος. Ο γαρ την της αρχής ευκοσμίαν εις 
τυραννίδα και ακοσμίαν μετασχηματίσας, και τους μεν πόνους τοις αρχομένοις 
προξενών, τας δ’ ηδονάς εαυτώ θηρώμενος, ούτος ου τον της αρχής όρον, αλλά 

510  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. νγ΄, P.G. 78, 496-497.
511  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υνστ΄, P.G. 78, 433.
512  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τνδ΄, P.G. 78, 1012.
513  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υπ΄, P.G. 78, 1605.
514  Αλφιώ επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρν΄, P.G. 78, 841.
515  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τμα΄, P.G. 78, 377.
516  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τνδ΄, P.G. 78, 1012.
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τον της τυραννίδος δια των πραγμάτων υπογράφει΄΄517. 
Είναι τόσο φοβερό το πάθος της φιληδονίας που κάνει τον άγιο να ζητά από το 
φιλήδονο  κληρικό  να  αποχωρήσει  οικειοθελώς  από  τις  τάξεις  του  ιερού 
κλήρου. ΄΄Συ δε, ως φασιν, ούτε νέος ών περί τας λαγνείας εμετρίαζες δια την 
πενίαν, ούτε γηράσας δια την ηλικίαν. Ει τοίνυν ταύθ’ ούτως έχει, είργε σαυτόν 
του σεπτού θυσιαστηρίου΄΄518. ΄΄Ότι ουδέν ακόλαστον, ουδέ μειρακιώδες χρή 
διαπράττεσθαι, αλλά σώφρονα και κεκολασμένην έχειν εν παντί τω βίω την 
δίαιταν,  παντί  που δήλον τω νου και φρονήσεως ουκ αμοιρούντι.  Τί τοίνυν 
τοιαύτην κωμωδίαν περιοράς κατά σαυτού αδομένην, λεγόντων των σοφών, 
‘Ούτε νέος ών περί τας επιθυμίας εμετρίαζες δια την πενίαν, ούτε γεγηρακώς 
δια  την  ηλικίαν;’.  Τί  τοσούτον  λυττάς;  Τί  τους  των  επιθυμιών  υπερβαίνεις 
όρους;  Ή  πέπαυσο  τοίνυν  τοιαύτα  δρών,  ή  είργε  σεαυτόν  του 
θυσιαστηρίου΄΄519. 
Πάλι  στον  ίδιο  πρεσβύτερο  η  ίδια  προτροπή:  ΄΄Μεγάλα  μεν  σου  τα  της 
νεότητος, ως φασι, πλημμελήματα (πώς γαρ ου;), τα δε του γήρως υπερβολήν 
ουκ  έχει.  Το  γαρ  εν  γήρα  τους  νέους  τους  επί  ασελγεία  βεβοημένους 
αποκρύπτειν, άπασαν υπερβάλλει ατοπίαν. Και δήλος ει τα Επικούρου νοσών, 
και  την  γνώμην  κατέχειν  μη  δυνάμενος,  αλλά  δια  των  έργων  τα  εκείνου 
δόγματα βεβαιών. Είργε τοίνυν, είργε σαυτόν του θείου θυσιαστηρίου, μη ποτε 
σκηπτός κατά της σης χωρήσειε κεφαλής΄΄520. 
Στον  πρεσβύτερο  Ζώσιμο  που  ζούσε  με  ποικίλες  ηδονές  ο  ιερός  Πατήρ 
ονόμασε φοβερή την άλωση του κληρικού από τις διάφορες ηδονές. ΄΄Δεινόν 
μεν  γαρ  και  το  τρυφή  και  λαγνεία  εαλωκέναι  άνθρωπον  εις  ιερωσύνην 
οπωσδήποτε δοκούντα τελείν, το δε πάντων σχετλιώτατον εκείνον εστίν, ότι τα 
των ανιέρων και εναγών πράττεις, της δε από του δοκείν ιερωσύνην κεκτήσθαι 
αντιποιή δόξης΄΄521.
Από την ιερωσύνη απομακρύνθηκαν δυο άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, επειδή 
συν τοις άλλοις είχαν ‘ηττηθεί’ από το γυναικείο φύλο. ΄΄Ου γαρ τον Οφνί και 
Φινεές  η  λυττώσα  γαστήρ  και  κρεών  αρπαγή  και  κραιπάλη  και  γυναικών 
μανία,  ιερωσύνης  και  κιβωτού  και  κράτους  φυλών  και  δόξης  και  τιμής 
αποκόψασα, έργον εχθρών και ξιφών κατειργάσατο;΄΄522. 
Οι επιπτώσεις της ηδονοθηρικής ζωής είναι πολλές και φοβερές. ΄΄Ει και την 
ισχύν του σώματος και την αυτού πνεύματος καθαιρεί και αφαιρείται η λαγνεία 
και  ευχερή  ποιεί  προς  εμπαιγμόν  και  γέλωτα  τον  αλόντα,  καθώς  διδάσκει 
Σαμψών  εκτυφλούμενος,  τί  επισπάσαι  αιχμαλωσίαν  αυθαίρετον,  και  ου 
φυλάττεις  την  φυσικήν  ρώμην  αλώβητον,  αλλ’  έργον  παθών  εκουσίως 
γινόμενος, και τον Θεόν λυπείς ουκ έχοντα κλίναι την κεφαλήν εν τω βίω σου, 
και  ημίν  πολεμείς  ευχομένοις  σωθήναι  σε,  και  σαυτόν  αδικείς,  τα  ρώσεως 
παραιτούμενος φάρμακα;΄΄523.                             
Η κακία συνδέεται με την πρόσκαιρη ηδονή και η ηδονή με την τιμωρία και 

517  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. οδ΄, P.G. 78, 781. 
518  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σε΄, P.G. 78, 648.
519  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξβ΄, P.G. 78, 1637-1640.
520  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. οε΄, P.G. 78, 517.
521  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υλστ΄, P.G. 78, 1581.
522  Μάρωνι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ξθ΄, P.G. 78, 229.
523  Μάρωνι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρλε΄, P.G. 78, 272.
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την απώλεια. ΄΄Πάντες ου μόνον οι ερασταί αυτής [της αρετής], αλλά και οι 
εχθροί αυτήν ανακηρύττουσι. Τοσούτον εστίν αυτής το κάλλος. Την δε κακίαν 
και  οι  εχθροί  και  οι  ερασταί  κακίζουσι.  Τοσούτον εστιν  αυτής  το ειδεχθές. 
Αλλά  τη  παραυτίκα  ηδονή  οπλιζομένη,  ευδοκιμεί  παρά  πολλοίς,  καίτοι 
θηριόμορφος ούσα, την θείω κάλλει αστράπτουσαν. Χρή ουν ειδέναι, ότι ει και 
η παραυτίκα ηδονή μείζον δοκεί  ισχύειν του ύστερον συνοίσοντος,  αλλ’ εις 
ολέθριον καταστρέφει τέλος. Άμεινον ουν από πόνων εις ανάπαυσιν ιέναι, ή 
από ηδονής εις τιμωρίαν΄΄524.
Το σαρκικό φρόνημα δεν είναι  αρεστό στο Θεό και οδηγεί στη φθορά. ΄΄Ο 
τοίνυν την φθοράν και το φρόνημα παιδαγωγήσαι βουλόμενος, μαραίνει τα της 
σαρκός υπεκκαύματα, και αρέσκει Θεώ έτι σαρκί συνεχόμενος, και κληρονομεί 
την αυτού βασιλείαν μετά σώματος ως ασώματος΄΄525. 

     
     ββ΄. Τρυφή - γαστριμαργία 

     Απάδουσα κακία για τον ιερέα χαρακτηρίζεται η γαστριμαργία από τον 
ασκητικότατο  μοναστή  του  Πηλουσίου.  ΄΄Τους  τον  της  ιερωσύνης 
τιμαλφέστατον  στέφανον  περικειμένους…ηδονήν  πρέπουσαν  ηγείσθαι  την 
σωφροσύνην, μήτε γαστρί μήτε τοις μετά γαστέρα είκοντας πάθεσιν. Ου γαρ 
χορηγόν  την  εξουσίαν  των  επιθυμιών  χρή  νομίζειν,  αλλά  την  καρτερίαν 
εξουσίαν ηγείσθαι΄΄526. ΄΄Ο μεν [ιερεύς] γαρ ψυχών…ηγείται. Ει δ’ αγνοήσας 
αυτού την αξίαν, μάλλον δε την λειτουργίαν, ψυχών μεν μηδένα λόγον ποείται, 
τοίχων  δε  και  κιόνων  επιμελοίτο,  και  τρυφή  προσέχοι,  και  χρημάτων 
αντιποιοίτο,  εαυτόν,  ου  γαρ  την  ιερωσύνην,  υβρίζει.  Αλλ’ οι  πολλοί  των 
ανοήτων, δέον την μεν εκθειάζειν, τον δ’ αιτιάσθαι, όλον εις αυτήν το έγκλημα 
περιτρέπουσιν΄΄527. ΄΄Ου μόνον ο ιερωμένος, αλλά και ο ευδόκιμος (τοσούτον 
γαρ οφείλει είναι το μέσον του ιερωμένου και του ευδοκίμου, όσον ουρανού 
και  γης  το  διάφορον)  ουδέν  ακόλαστον  ουδέ  μειρακιώδες  δίκαιος  αν  είη 
διαπράττεσθαι,  αλλά  σώφρονα  και  κεκολασμένην  πανταχού  την  δίαιταν 
επιδείκνυσθαι΄΄528. 
Μόνο αυτήν την κακία αν έχει ο κληρικός, οφείλει να αποχωρήσει οικειοθελώς 
από τις τάξεις του ιερού κλήρου. ΄΄Συ δε, ως φασιν, ούτε νέος ών περί τας 
λαγνείας εμετρίαζες δια την πενίαν, ούτε γηράσας δια την ηλικίαν. Ει τοίνυν 
ταύθ’ ούτως έχει, είργε σαυτόν του σεπτού θυσιαστηρίου΄΄529. 
Στον  πρεσβύτερο  Ζώσιμο  που  ζούσε  με  ποικίλες  ηδονές  ο  ιερός  Πατήρ 
ονόμασε φοβερή την άλωση του κληρικού από τις διάφορες ηδονές: ΄΄Δεινόν 
μεν  γαρ  και  το  τρυφή  και  λαγνεία  εαλωκέναι  άνθρωπον  εις  ιερωσύνην 
οπωσδήποτε δοκούντα τελείν, το δε πάντων σχετλιώτατον εκείνον εστίν, ότι τα 
των ανιέρων και εναγών πράττεις, της δε από του δοκείν ιερωσύνην κεκτήσθαι 

524  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ροδ΄, P.G. 78, 625.
525  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υοζ΄, P.G. 78, 441-444.
526  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σϟ΄, P.G. 78, 721.
527  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σ΄, P.G. 78, 645.
528  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σε΄, P.G. 78, 648.
529  ό. π. 
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αντιποιή δόξης΄΄530.
Στα χρόνια του αγίου Ισιδώρου υπήρχαν κληρικοί που καμάρωναν διότι ήταν 
διάδοχοι του αποστόλου Παύλου. Θαύμαζαν τον Παύλο, αλλά δεν εξέταζαν 
εκείνα με τα οποία έγινε θαυμαστός. Ήταν μόνο ΄΄θρόνων διάδοχοι΄΄, αλλά όχι 
΄΄και τρόπων μέτοχοι΄΄. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ήταν και η νηστεία, η 
οποία  του  ήταν  μόνιμη  σύντροφος  στη  ζωή.  ΄΄Εκείνος  γαρ  (ίνα  τα  σημεία 
παρώ, και τας νηστείας…Ούτοι δε (αλλ’ ουδέν βούλομαι δυσχερές ειπείν), ουκ 
ερυθριώσιν  εαυτούς  τοιούτω  παραβάλλοντες  ανδρί  και  φάσκοντες  εκείνου 
είναι διάδοχοι΄΄531.
Το λογίο που κρεμόταν στο στήθος του αρχιερέως των Ιουδαίων σήμαινε κατά 
τον  Πηλουσιώτη  ΄΄πρώτον  μεν  εχρήν  τω  θυμικώ  και  επιθυμητικώ  τον 
λογισμόν,  ώσπερ...ηνίοχον,...εποχείσθαι΄΄532. 
Αυτή εξάλλου η κακία μάς έβγαλε από τον Παράδεισο και οδήγησε δύο ιερείς 
εκτός των πυλών της ιερωσύνης στην Παλαιά Διαθήκη.  ΄΄Ου γαστριμαργία 
τους πρώτους ανθρώπους της τρυφής εξεώσατο;…Ου γαρ τον Οφνί και Φινεές 
η  λυττώσα  γαστήρ  και  κρεών  αρπαγή  και  κραιπάλη  και  γυναικών  μανία, 
ιερωσύνης και κιβωτού και κράτους φυλών και δόξης και τιμής αποκόψασα, 
έργον  εχθρών  και  ξιφών  κατειργάσατο;  Ου  κρεωβορία  και  τους  ιερείς  της 
αισχύνης  επί  Ηλίου  μαχαίρας  αξίους  απέφηνε;΄΄.  Καταλήγει  δε  με  την 
προτροπή προς τον εν τρυφή ζώντα κληρικό: ΄΄Τί τοίνυν, ταύτα [την νηστείαν] 
μιμείσθαι αφείς, τα χείρονα κακοβούλως αγαπάς; Ει ουν μη παντελώς εξήλθες 
σαυτού και επιλέλησαι Θεού,  υπόστρεψον εις την φύσιν,  πάντα έχουσαν εν 
εαυτή τα Θεόν θεραπεύοντα, και γνώθι τον κτισάμενον και τιμής σε του ιδίου 
εξαγοράσαντα  αίματος,  και  μη,  σαρκός δούλος  γενόμενος,  τον  Σωτήρα και 
ευεργέτην κριτήν ποιού και αντίδικον΄΄533. 
Η ευτυχία δε βρίσκεται στη συβαριτική ζωή. ΄΄Μη τραπέζη πληθούση και ωδώ 
ανειμένω και πλούτω ρέοντι την μακαριότητα ορίζου, αλλ’ αυταρκεία και τω 
μηδενός των αναγκαίων λείπεσθαι. Εκείνα μεν γαρ ανελεύθερον την ψυχήν, 
ταύτα...δε...παρασκευάζει...βασιλίδα΄΄534. 
Ψυχοσωματικές είναι οι επιπτώσεις της τρυφής στον άνθρωπο. ΄΄Η πολλή και 
ακατάπαυστος τρυφή και επί τον παρά φύσιν παιδοτριβεί έρωτα, και πάσαν μεν 
του σώματος την υγείαν, της δε ψυχής λυμαίνεται την ευγένειαν. Παύσασθε 
τοιγαρούν ταύτης, και μη νηστείαις, αλλά γε τη αυταρκεία, τη όντως σώφρονι 
τρυφή,  χρήσθαι  εαυτούς  παιδεύσατε,  και  οιχήσεται  η  νυν  καθ’ υμών  παρά 
πάντων  αδομένη  κωμωδία.  Ει  δε  εαυτούς  εις  την  άβυσσον  της  λαγνείας 
εμβάλλετε,  μη  τοις  κωμωδούσι  χαλεπαίνετε,  αλλά  της  οικείας  τρυφής 
καταψηφίζεσθε,  της,  ως  φασιν,  ουκ  οίκοθεν  παρασκευαζομένης  (περίψηφοι 
γαρ  εστέ),  αλλ’  εκ  του  αλλοτρίαις  επιρρίπτειν  τραπέζαις.  Εάν  γαρ 
διασκεδάσητε την αχλύν, τότε όψεσθε της σωφροσύνης το κάλλος, ό νυν εστιν 
υμίν αθέατον΄΄535.  ΄΄Ο γαρ τρυφή πιαίνων και ιματίοις καλλωπίζων, σκιρτάν 
αυτό παρασκευάζει, και εις ατόπους επιθυμίας εξάπτει, και μαλακώτερον αυτό 
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ποιεί, και την ευεξίαν αυτού λυμαίνεται, και τη πολλή βλακεία διαλύει αυτό, 
και τη ψυχή πολέμιον κατασκευάζει΄΄536. ΄΄Ει δε δια της τρυφής σφριγάν και 
σκιρτάν αυτό [το  σώμα] παρασκευάζεις,  λανθάνεις  μη μόνον οπλίζων αυτό 
κατά της ψυχής και δυσήνιον ποιών, αλλά και ρίζαν και πηγήν των ανηκέστων 
νοσημάτων...είναι...παρασκευάζων΄΄537. 
Η υπερβολική ικανοποίηση της κοιλίας προκαλεί διάφορες ηδονές και αυτές 
γίνονται  πρόξενοι  μεγάλων  κακών.  ΄΄Μεγάλων  κακών  αίτιαί  εισιν  αι  μετά 
γαστέρα ηδοναί΄΄538, ΄΄τρυφή γαρ γαστέρα πληρώσασα και τας υπογαστρίους 
αναστομοί ηδονάς΄΄539. Ενώ η εγκράτεια στο φαγητό βοηθάει στην εγκράτεια 
και  των  άλλων  ηδονών.  ΄΄Ει  γαρ  γαστρός  περιέση,  και  των  μετά  γαστέρα 
κρατήσεις΄΄540,  και  ΄΄το  γαρ  κρατείν  όλως  γαστρός,  κρατείν  εστι  των 
παθών΄΄541. Έτσι στον πρεσβύτερο Ζώσιμο, που ζούσε με απολαύσεις, ο όσιος 
Ισίδωρος συνιστά να τις αποφεύγει, για να γλυτώσει και από την γυναικομανία: 
΄΄Ει  δε  παύσοιο της εις  ερωτικούς οίστρους  εκμαινούσης τρυφής (ρίζα γαρ 
ασελγείας αύτη και μήτηρ καθέστηκε),  σβεσθήσεται η της ακολασίας φλόξ. 
Των γαρ υλών υπεξαιρεθεισών, και το εξ αυτών αυξόμενον και κορυφούμενον 
πυρ δηλονότι αποσβεσθήσεται.  Ει δ’ αυτός τας ύλας τω πυρί χορηγείς,  πώς 
λήξει και παύσεται; Ει αυτός ηρεμούν διεγείρεις το θηρίον, τίς αυτό κυκών και 
μαινόμενον τιθασεύει; Ταύτα ουν και τα τούτων αδελφά εννοών, παύσαι τού 
δια παντός τρυφάν΄΄542. 
Τα  λουκούλλεια  γεύματα  του  πρεσβυτέρου  Ζωσίμου  αποτελούσαν  αιτία 
σκανδαλισμού του λαού. Ο άγιος Ισίδωρος τον επιτιμά με αυστηρότητα. ΄΄Ει 
γαρ πολλοί των αβροδιαίτων και των ευ γεγονότων δια φιλοσοφίαν ευτελώς 
επαίδευσαν εαυτούς ζήν, μεγίστην ωφέλειαν και δόξαν εκ τούτου θηρώμενοι, 
πώς συ, έχων και την σύντροφον συνήθειαν συναγωνιζομένην, εις τουναντίον 
μετέπεσας;  Επανάγαγε  τοίνυν  σαυτόν  επί  την  φίλην  σου  και  ομοτράπεζον 
ευτέλειαν, ίνα μη και σαυτώ χειμώνας (η γαρ τρυφή ύβρεώς εστι μήτηρ), και 
τη  θειοτάτη  θρησκεία  όνειδος  κατασκευάσης.  Οι  γαρ  διαφερόντως  αυτή 
ανακείμενοι,  κομιδή  κατά  σου  αγανακτούσιν,  ότι  δια  την  σην  λαιμαργίαν 
εκείνη...κωμωδείται΄΄543. 
Μικρόψυχος  και  πνευματικά  αχαρίτωτος  είναι  ο  γαστρίμαργος.  ΄΄Ο  δε  τον 
αβροδίαιτον βίον τιμών και την φλεγμαίνουσαν τράπεζαν διώκων, τη μεν ψυχή 
ταπεινός εστι και μικρός και χαρίτων έρημος, τω δε βίω πολυτελής. Ουδενός 
γαρ άξιος ών, πλείστα αναλίσκει…Πολλά αναλίσκων, εις τας των πέλας ουσίας 
τας μιαράς εαυτού ρίπτει χείρας, διο και πενέστατον εαυτόν είναι ηγείται΄΄544.
Το χειρότερο βέβαια αποτέλεσμα που φέρνουν τα πολυτελή τραπέζια και  η 
μέθη είναι ο αιώνιος θάνατος. ΄΄Κώμος εστιν, ω φιλότης, μεθυστικός αυλός, 
εγχρονίζοντος οίνου, ερεθίζων την ηδυπάθειαν και θέατρον άσχημον ποιών το 
συμπόσιον, κυμβάλοις τισί και οργάνοις απάτης καταθέλγων τους δαιτυμόνας, 
536  Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ξδ΄, P.G. 78, 1364.
537  Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σλζ΄, P.G. 78, 1476.
538  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φζ΄, P.G. 78, 1617.
539  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φια΄, P.G. 78, 1620.
540  Ζωσίμω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. β΄, P.G. 78, 1052.
541  Μάρωνι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ο΄, P.G. 78, 232.
542  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σι΄, P.G. 78, 892.
543  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υϟστ΄, P.G. 78, 1613.
544  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τοα΄, P.G. 78, 1021.
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ος έξω στήσειν της βασιλείας τους χρωμένους αυτώ γέγραπται, ως επίστασαι΄΄
545. 
Φάρμακα εναντίον αυτού του φοβερού πάθους είναι η προσευχή, η άσκηση, η 
αυτάρκεια,  η τιμωρία των σαρκικών ορμών και η αποφυγή των πολυτελών 
γευμάτων546.  Επίσης  ο  καλός  λογισμός  και  η  αυτάρκεια. 
΄΄Επειδή  πλείστας  η  φύσις  ημών  ανάγκας  έχουσα,  μεγίστην  έχει  την  της 
γαστρός  (πολλά  γαρ  ημίν  επιτάττουσα,  ήκιστα  λόγω  πεισθήναι  βούλεται), 
λογισμώ την  τυραννίδα  αυτής  περικόψωμεν  και  το  αχείρωτον  χειρώσασθαι 
μηχανησώμεθα. Τούτο δε έσται, ει τη χρεία την ανάγκην θεραπεύσαιμεν και τη 
αυταρκεία...την...αμετρίαν...κολάσαιμεν΄΄547. 
Αφού  η  ψυχή  είναι  ανώτερη  από  το  σώμα  και  αθάνατη,  πρέπει  να 
ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τις ανάγκες της ψυχής και λιγότερο για τις 
ανάγκες του σώματος. ΄΄Ποίας ουν απολαύσομεν συγγνώμης της μεν αθανάτου 
θάνατον  καταψηφιζόμενοι,  το  δε  θνητόν  πάσης  τιμής  αξιούντες;  Κακείνην 
παραβλάπτοντες, ίνα τούτο κοσμήσωμεν, κακείνην λιμώ τήκοντες, ίνα τούτο 
σκιρτάν και τρυφάν έχοι; Χρή γαρ τα μεν πρωτεία τη ψυχή, τα δε δευτερεία τω 
σώματι  νέμειν.  Ου  γαρ  εναντίον  αυτής  εστιν,  αλλ’ όργανον  και  κιθάρα. 
Επιμελείας  γαρ  δείται,  ουκ  απολαύσεως  ανωφελούς,  τροφής  ου  τρυφής, 
αυταρκείας ου πλησμονής, ει γε μέλλοι μη πολέμιον, αλλά σύμμαχον τη ψυχή 
είναι΄΄548. 

     βγ΄. Μέθη                                                                                                         

     Το  κρασί  είναι  καλό  από  τη  φύση  του,  αλλά  γίνεται  κακό  από  την 
κατάχρησή  του.  ΄΄Ο  οίνος,  ει  καιρίως  και  μετρίως  ποθείη,  άτε  τιμηθείς, 
ευφροσύνης αίτιος γίνεται,  ει  δε παροινηθείη, αμύνεται την ύβριν και δίκας 
απαιτεί  τους  υβριστάς,  γέλωτα  και  αισχύνην  και  κωμωδίαν  και  μώλωπας 
αυτοίς  προξενών΄΄549. 
Περιγράφοντας  με  περισσότερες  λεπτομέρειες  τις  αγαθές  και  τις  βλαβερές 
επιδράσεις  του  οίνου,  γράφει  σε  φιλοπότεις  κληρικούς:  ΄΄Άμπελος  ημερίς 
λέγεται,  παρά  το  ημερούν  ημάς  τον  οίνον,  καιρίως  και  μετρίως 
προσφερόμενον. Πίστιν τε γαρ ανθρώποις και φιλίαν ομηρεύει, ευφροσύνης τε 
αίτιος,  πένθους  αλεξιφάρμακον  και  ραθυμίας  αναιρετικόν  τυγχάνει.  Και 
νοσούσι  μεν  βοήθημα  απλούν  ποικίλων  τε  παθών  παιώνιον,  υγιαίνουσι  δε 
έρεισμα και της υγείας τηρητικόν. Ει δε τις το ‘μηδέν άγαν’ και το ‘μέτρον 
άριστον’ ατιμάσας παροινήσειεν εις αυτόν, αμυνείται την ύβριν, και κεφαλήν 
μεν  και  κροτάφους  σφακελίσει,  την  δε  ρώμην  απελάσει  και  παν  το  σώμα 
εκλύσει, χείρας δε και πόδας δήσας (τα γαρ άλλα τα τούτων ατοπώτερα ουδέ 
λέγειν  καλόν),  παραδώσει  και  φίλοις  και  εχθροίς  εις  γέλωτα΄΄550. 
Αφού η ρίζα του κακού βρίσκεται μέσα στην ψυχή, μπορεί να νικηθεί η μέθη 

545  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υνστ΄, P.G. 78, 433.
546  Ζωσίμω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. β΄, γ΄, δ΄, P.G. 78, 1049-1053.
547  Ευδαίμονι διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. μ΄, P.G. 78, 481-484.
548  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκθ΄, P.G. 78, 1525.
549  Ανατολίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. με΄, P.G. 78, 1353.
550  Ζωσίμω, Χαιρήμονι, Μάρωνι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υιγ΄, P.G. 78, 1572.
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με  το  λογισμό.  ΄΄Δύναται  ο  λογισμός,  καθάπερ  ηνίοχος  άριστος,  ή  μη 
συγχωρήσαι όλως κινηθήναι το πάθος, ή κινηθέν μεταρρυθμίσαι εις αρμονίαν 
και...πραότητα΄΄551. 
Πολύ  βοηθά  στην  αποκοπή  του  πάθους  η  μελέτη  σχετικών  κειμένων  που 
γράφτηκαν από αγίους.  Έτσι  ο  ιερός  Πατήρ θα προτρέψει  τον  πρεσβύτερο 
Ζώσιμο: ΄΄Ως τινες γαρ φασί, ρημάτων μνημονεύεις τινών του αγίου πατρός 
ημών Βασιλείου, ού των πραγμάτων κατ’ ουδέν μνημονεύεις. Ει δε αληθής ει 
του  ανδρός  εραστής,  έργοις  τους  εκείνου  λόγους  επίδειξαι,  δι’ ων  τα  ήθη 
κανόνι  φιλοσοφίας  ερρύθμισεν.  Ει  γαρ  την  ‘Κατά  μεθυόντων’ του  ανδρός 
μετεχειρίσω πυκτίδα, σαυτόν ευρήσεις εκεί, τον μυρίον εσμόν των αισχυνών 
υπομένοντα΄΄552.  Στον  ίδιο  παραλήπτη  θα  γράψει:  ΄΄Μη  ύβριζε  την  θείαν 
λειτουργίαν. Μη ατίμαζε την των καρπών ευλογίαν. Μη τω κόρω την πόσιν 
πλεονέκτει. Μη τη αμετρία την συμμετρίαν κακοποίει. Μη τας φρένας πρόπινε 
πίνων.  Αλλά  μεμνημένος  ως  αίμα  Χριστού  την  τούτου  απαρχήν  το  θείον 
εργάζεται Πνεύμα,  ούτως αυτώ κέχρησο, ως ασθενής και χρήζων αυτού εις 
βοήθειαν, αλλά μη ως δυσμενής, όπλω τω οίνω κατά πάντων κεχρημένος, καθ’ 
εαυτού δε μάλλον, υπό τούτου σηπόμενος΄΄553.       

     βδ΄. Φιλαργυρία 

     Ο πλούτος του ιερέως είναι όχι ο υλικός, αλλά ο πλούτος της αρετής. Αυτήν 
ο κληρικός πρέπει να θεωρεί επίζηλη και όχι τη συγκέντρωση χρημάτων. ΄΄Τω 
ιερωμένω  πλούτος  μεν  ο  της  αρετής  κόσμος…Ει  δε  τις,  ταναντία  τούτων 
επιτηδεύων, ιερωσύνης ονόματι εναβρύνεται, ούτος ανίερος τυγχάνει και της 
αρχής  ανάξιος΄΄554.  ΄΄Τους  τον  της  ιερωσύνης  τιμαλφέστατον  στέφανον 
περικειμένους αρεταίς μάλλον ή χρήμασι δίκαιόν εστι κομάν΄΄555. 
Η επιδίωξη του προσωπικού κέρδους πρέπει να είναι ξένη και άγνωστη για τον 
κληρικό.  ΄΄Ότι  γαρ ου τοις  ιερωμένοις  καπηλεύειν  τα πράγματα επέτρεψεν, 
ουδέ προς το οικείον κέρδος οράν εθέσπισεν, αλλά προς το των αρχομένων 
συμφέρον πάντα ενομοθέτησεν ο πάσης αγνείας και καθαρότητος ανάκτορον 
αυτούς είναι  βουλόμενος,  μεμήνυκε μεν και δια του ιεροφάντου Μωυσέως, 
μεμήνυκε δε και δι’ εαυτού.  Δια μεν του νομοθέτου φήσας,  ότι  ‘Ει τις την 
παρακαταθήκην νοθεύσειε, πρώτον μεν αποδιδότω τα αφαιρεθέντα, είτα ηκέτω 
εις τον νεών,  ου τον ιερέα,  αλλά τον κριτήν εξιλασόμενος’,  δια δε εαυτού, 
‘Λάβετε Πνεύμα άγιον.  Αν τινων αφήτε τας αμαρτίας,  αφέωνται  και ων αν 
κρατήτε,...κεκράτηνται’΄΄556. 
Μιλώντας σε διάκονο για τους αποστόλους τούς ονομάζει ΄΄της ακτημοσύνης 
κήρυκας,...της...ακτημοσύνης...υφηγητάς΄΄557. 
Υβριστής  του  εαυτού  του  γίνεται  ο  κληρικός,  όταν  επιδίδεται  στην 

551  Νειλάμμωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σϟγ΄, P.G. 78, 968.
552  Ζωσίμω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ξα΄, P.G. 78, 224.
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555  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σϟ, P.G. 78, 721.
556  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξ΄, P.G. 78, 941-944.
557  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ροστ΄, P.G. 78, 865-868.
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οικειοποίηση  των  χρημάτων.  ΄΄Ο  μεν  [ιερεύς]  γαρ  ψυχών…ηγείται.  Ει  δ’ 
αγνοήσας αυτού την αξίαν,  μάλλον δε  την λειτουργίαν,  ψυχών μεν μηδένα 
λόγον  ποείται,  τοίχων  δε  και  κιόνων  επιμελοίτο,  και  τρυφή  προσέχοι,  και 
χρημάτων αντιποιοίτο, εαυτόν, ου γαρ την ιερωσύνην, υβρίζει. Αλλ’ οι πολλοί 
των ανοήτων, δέον την μεν εκθειάζειν,  τον δ’ αιτιάσθαι,  όλον εις αυτήν το 
έγκλημα...περιτρέπουσιν΄΄558. 
Ζωηρή είναι η επίπληξη που απευθύνει ο άγιος Ισίδωρος στον αρχιδιάκονο της 
πόλεως, ο οποίος από τις σιμωνίες είχε πλουτίσει. ΄΄Ει οφθαλμοί επισκόπου 
τυγχάνουσιν  οι  του  σεπτού  θυσιαστηρίου  διάκονοι,  συ  δε  τούτων  κατά 
συγχώρησιν  Θεού άρχεις,  όλος  οφθαλμός οφείλεις  υπάρχειν,  ως  τα  ζώα τα 
πολυόμματα, επειδή και τη προς τον Θεόν εκείνα μιμή εγγύτητι, ουχί βίω, ως 
μανθάνω,  αλλά  μόνη  τη  λειτουργία,  και  μη  σκοτίζειν  τοις  φαύλοις 
επιτηδεύμασι και τον τίμιον εκείνον θίασον και χορόν και τον πειθόμενόν σοι 
ακρίτως επίσκοπον, και χραίνειν το θείον βήμα πλεονεξία, και πόρους σεαυτώ 
από  τιμής  χειροτονιών  αθροίζειν.  Τους  γαρ  πωλούντας  τας  περιστεράς 
εξέβαλεν από του ναού μαστίξας ο Κύριος. Ίνα τοίνυν μη συν εκείνοις ωσθής, 
παύσαι  ούτω πλουτών  και  ύλην  τω  μέλλοντι  ετοιμάζων  πυρί΄΄559.  Την  ίδια 
ερμηνεία πάλι δίνει για την εκδίωξη των εμπόρων από το ναό του Σολομώντα. 
΄΄‘Μη ποιείτε τον οίκον του Πατρός μου οίκον εμπορίου’, τοις τας περιστεράς 
πωλούσιν ο Κύριος είπε, τους ιερείς αινισσόμενος, τας του αγίου Πνεύματος 
απεμπωλούντας δωρεάς, επειδή εν είδει περιστεράς το θείον επεφάνη Πνεύμα 
τους...θεοκαπήλους...προπηλακίζον΄΄560. 
Ο πόθος για το υλικό κέρδος ήταν η ρίζα όλων των κακών στην Εκκλησία του 
Πηλουσίου: ΄΄Επειδή εκάστω το οικείον κέρδος του κοινή καταστήσασθαί τι 
χρηστόν προτιμότερον, δια τούτο τα της Εκκλησίας προπέποται πράγματα, και 
τουναντίον συνέβη τοις γεγενημένοις επί των της πίστεως προγόνων. Τότε μεν 
γαρ  τα  ίδια  εις  το  κοινόν  προυτίθεσαν,  νυν  δε  τα  κοινά  οίκαδέ  τινες 
μετακομίζοντες, ουκ αισχύνονται εξ αλλοτρίων κερδαίνοντες συμφορών΄΄561. 
Σε  νικημένο  από  τη  φιλαργυρία  πρεσβύτερο  διαβάζουμε  τα  ονόματα  που 
εύστοχα δίνει ο άγιος στον πλούτο: ΄΄Μη ζήτει πλούτον, ω βέλτιστε, τον της 
υπερηφανίας πατέρα, τον της υπεροψίας γεννήτορα, τον των ηδονών χορηγόν, 
τον  πάσης  κακίας  δημιουργόν,  τον  της  προς  Θεόν  φιλίας  αποσυλώντα  τον 
άνθρωπον, αλλ’ αρετήν, την πάντων των κακών απαλλάτουσαν. Ει δε ιδρώτας 
έχει  και  πόνους,  μη  δια  τούτο  αυτήν  αποφύγοις,  αλλά  δια  τούτο  μάλιστα 
περίπτυξαι, λογιζόμενος, ότι και επί των άλλων πραγμάτων το μετά πόνων και 
ιδρώτων  κτηθέν,  κάν  μικρόν  τυγχάνη,  ποθεινότερόν  εστι,  το  δ’ αυτομάτως 
προσπεσόν, ευκαταφρόνητον, κάν υπάρχη μέγα΄΄562.
Ο πλεονέκτης δεν αντιλαμβάνεται το διπλό θάνατο που ως δαμόκλεια σπάθη 
επικρέμαται πάνω του. ΄΄Και διττής ουκ αισθάνονται νεκρώσεως. Ατελούς γαρ 
και παιδικής διανοίας εκφέρουσι δείγμα. Επεί και τα κομιδή νήπια, των μεν 
όντως φοβερών ουδένα ποιείται λόγον, αλλά και πυρί πολλάκις επαφίησι τας 
χείρας, προσωπεία δε διάκενα και μορμολύκια θεώμενα δεδίττεται και τρέμει. 
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Τούτοις  κινδυνεύουσιν  εοικέναι  και  οι  της  πλεονεξίας  ερασταί,  πενίαν  μεν 
δεδιότες,  ήτις  ουκ  έστι  φοβερά,  αλλά  και  ασφαλείας  απάσης  και 
μετριοφροσύνης υπόθεσις, πλούτον δε άδικον περί πολλού ποιούμενοι, ούτω 
πυρός εστί φοβερώτερος. Τεφροί γαρ των εχόντων και τα φρονήματα και τας 
ελπίδας΄΄563. 

     βε΄. Θυμός 

     Ο ίδιος ο Χριστός ΄΄ου φόνου καθαρούς είναι μόνον βούλεται, αλλά και 
οργής΄΄564 λέγοντας ΄΄πας ο οργιζόμενος τω αδελφώ αυτού εική, ένοχος έσται 
τη κρίσει΄΄565.
Το λογίον που κρεμόταν στο στήθος  του αρχιερέως των Ιουδαίων σήμαινε 
κατά τον Πηλουσιώτη ΄΄πρώτον μεν εχρήν τω θυμικώ και επιθυμητικώ τον 
λογισμόν,...ώσπερ...ηνίοχον,...εποχείσθαι΄΄566. 
Ένα από τα δυο φοβερά πάθη είναι ο θυμός κατά τον άγιο Ισίδωρο. Το να 
νικηθεί  κανείς  από  αυτόν  προξενεί  αιώνια  ντροπή.  ΄΄Οι  εν  τοις  χαλεποίς 
πάθεσι,  θυμώ  λέγω  και  πλεονεξία,  νικάν  δοκούντες,  ήττης  απάσης 
χαλεπωτέραν νικώσι νίκην. Έστι γαρ όπου νίκη χείρων ήττης εστί, και ου δεί 
χαίρειν επί τη τοιαύτη νίκη, όταν αδίκως συμβαίνη. Η γαρ εκ ταύτης ηδονή, επ’ 
ολίγον χρόνον ευφραίνουσα, αιωνίαν αισχύνην προϊόντος τίκτει του χρόνου΄΄
567.                                                                                                                
Ο διδάσκαλος του θείου νόμου οφείλει όχι μόνο να είναι ανώτερος της οργής, 
αλλά και να διδάσκει στους πιστούς με λόγια ευαπόδεικτα και πειστικά την 
αοργησία.  ΄΄Ευηνίω και πιθανώ λόγω κολάσαι,  μάλλον δε διδάξαι χρή τους 
αμειλίκτω οργή  χρωμένους  της  εκουσίου  μανίας  αποπαύσασθαι.  Ανοιδούσα 
γαρ...εις...ανδροφονίαν...τελευτά΄΄568. 
Σε κληρικό που είχε θυμό εναντίον του επισκόπου Ευσεβίου ο άγιος τού 
θύμισε  τα  Θεία  Πάθη.  ΄΄Τί  τοίνυν  αγανακτείς,  ότι  Ευσέβιος,  ο  δοκών 
επίσκοπος, ως γέγραφας, μεθύει κατά πάσης της Εκκλησίας, και την παροινίαν 
ου μόνον κατά πάντων, αλλά κατά σου, του πολλάκις αυτόν ευεργετήσαντος, 
προφέρει;  Αλλά  μακροθύμει,  ω  φιλότης.  Αφείς  γαρ  από  λογισμών  και 
συλλογισμών  τούτ’  αποδείξαι,  από  των  δεσποτικών  παθών  την  απόδειξιν 
ποιησαίμην. Μάλιστα μεν γαρ και τα παρά των αλιτηρίων Ιουδαίων εις αυτόν 
γενόμενα αφόρητα ήν και πάσης συγγνώμης μείζονα. Πλην δεδόσθω φορητά 
είναι. Τί αν φαίης και περί του αλάστορος Ιούδα, του εις τον θείον εκείνον 
καταριθμηθέντος  χορόν  και  εις  τον  περί  τον  βασιλέα  σύλλογον,  και  κατά 
δαιμόνων και νοσημάτων και θανάτου εξουσίαν ειληφότος, και λαμπρού ούτω 
και  περιφανούς  εξ  αδόξου  και  αφανούς  γεγενημένου;  Ουχί  προύδεκω  τον 
τοσούτων αυτώ αίτιον γεγενημένον αγαθών; Το γαρ ατίθασον εκείνο θηρίον 
(ούτω γαρ καλείν θέμις τους μηδέ ευεργεσίαις αμείνους γινομένους) της του 

563  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σνζ΄, P.G. 78, 692.
564  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σδ΄, P.G. 78, 1292.
565  Μθ. 5, 22.
566  Ηρακλείδη επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ι΄, P.G. 78, 733.
567  Μηνά διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρλδ΄, P.G. 78, 1404.
568  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρπ΄, P.G. 78, 1432.
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Σωτήρος υπερεμπλησθέν ανεξικακίας, κατ’ αυτού τον κόρον ήνεγκε. Ταύταις 
τοιγαρούν ταις επωδαίς πραΰνειν πειρώ και τιθασεύειν το πυρ της οργής. Είκει 
γαρ τοις ταύτα κατεπάδουσιν΄΄569.
Τρεις ερμηνείες δίνει ο ιερός Πατήρ στο ψαλμικό ρητό ΄΄Οργίζεσθε και μη 
αμαρτάνετε΄΄.  Η  πρώτη:  ΄΄Οργίζεσθε,  και  διά  τί  οργίζεσθε;  Ουκούν  μη 
οργίζεσθε,  ίνα  μη  αμάρτητε΄΄.  Η  δεύτερη:  ΄΄Επειδή  οξύ  πάθος  η  οργή  και 
δεινόν κλέψαι ψυχήν (προεκτρέχει γαρ πολλάκις του λογισμού και αβουλήτως 
σχεδόν τίκτεται), τω λογισμώ ή τω επιλογισμώ καταπραΰνετε ταύτην, μη εις 
άμυναν  ορμώντες,  αλλ’  εις  ημερότητα  τελευτώντες΄΄.  Η  τρίτη  ερμηνεία: 
΄΄Οργίζεσθε τω ενοχλούντι υμίν πάθει, μάλιστα δε πάντων τη ηδονή, και ουχ 
αμαρτήσετε. Ει γαρ εύροι ημάς εκνενευρισμένους και εκλελυμένους, ραδίως 
καταπαλαίσει,  ει  δε  νήφοντας  και  οργιζομένους  αυτή,  ευθέως  οιχήσεται. 
Επειδή δε ο θείος χρησμός ου το οργίζεσθε απλώς, αλλά το εική απηγόρευσεν. 
Έστι  γαρ ποτε και χρησίμως οργισθήναι,  όταν ή υπέρ της του Θεού δόξης 
γίγνηται,  ή  υπέρ  των  αδικουμένων,  ή  υπέρ  της  των  πέλας  διορθώσεως΄΄. 
Πρότυπα τέτοιας ωφέλιμης οργής είναι οι ενάρετοι άνδρες της Βίβλου, αλλά 
και  άνθρωποι  της  καθημερινής  ζωής.  ΄΄Και  γαρ  και  ο  πραότατος  Μωσής 
οργίσθη τοις μοσχοποιήσασι και ηβηδόν αυτούς εκέλυσεν αναιρεθήναι. Και ο 
Φινεές τοις πορνεύσασι και σειρομάστη αυτούς διεχρήσατο. Και Ηλίας τοις 
Ιουδαίοις και λιμώ αυτούς εδάμασε. Παύλος τω Ελυμά και Πέτρος τω Ανανία 
και  τη  Σαπφείρα.  Και  πατήρ  υιώ  και  διδάσκαλος  φοιτητή  οργίζεται 
ραθυμούντι, και ουκ αν τις φαίην οργήν είναι ταύτην, αλλά φιλοσοφίαν και 
κηδεμονίαν,  δύναται  και  προστακτικόν  είναι.  Επειδή  γαρ  όταν  μεν  εαυτού 
εκδικώμεν και υπέρ το μέτρον αμυνόμεθα, όταν δε ή υπέρ της θείας δόξης ο 
λόγος ή, ή υπέρ των αδικουμένων, τότε ευλάβειαν και ησυχίαν πλαττόμεθα, 
άφωνοί τε εσμεν και ακίνητοι και λίθων ουδέν διαφέρομεν, διά τούτο φησίν, 
‘Οργίζεσθε μεν δικαίως, ή όταν υπέρ της του Θεού δόξης ο λόγος ή, ή όταν 
υπέρ της του πλησίον διορθώσεως, ή όταν τιμωρείν δέει τοις αδικουμένοις, μη 
αμαρτάνετε  δε  ή τοις  αμαρτάνουσι  συνειδότες  και  συγκρύπτοντες,  ή  εις  το 
εαυτούς εκδικείν τω βοηθήματι καταχρώμενοι. Δια γαρ τούτο ενετέθη η οργή, 
ουχ ίνα ημείς αμαρτάνωμεν, αλλ’ ίνα τους πταίοντας κωλύωμεν, ουδ’ ίνα πάθος 
γένηται  και  νόσημα,  αλλ’  ίνα  παθών  φάρμακον.  Ημείς  δε  το  βοήθημα 
δηλητήριον κατασκευάζομεν, εις τα μη προσήκοντα αυτώ καταχρώμενοι΄΄570.
Οι πολλές ασθένειες της ψυχής αναγκάζουν τον ποιμένα να είναι ποικίλος στη 
χρήση των φαρμάκων. Έτσι, αν ο ποιμαινόμενος ωφελείται όταν ο ιερεύς δεν 
οργίζεται, ο κληρικός πρέπει να μην οργίζεται. ΄΄Και οργίζεσθαι δ’ έτι εις ό 
χρή, ουκ οργιζομένους...Και τους μεν νικάν, των δε και ηττάσθαι δοκείν, όσοις 
τούτο λυσιτελεί΄΄571.
 

     βστ΄. Ραθυμία

     Μεγάλη  αμαρτία  αποτελεί  και  η  ραθυμία.  ΄΄Ει  αληθώς  βούλει  Θεώ 

569  Σεραπίωνι επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. μδ΄, P.G. 78, 761.
570  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλθ΄, P.G. 78, 676-677.
571  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρμε΄, P.G. 78, 1228.
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δωροφορείν,  τον  μεσίτην  των  δώρων  μη  ατίμαζε,  ού  ταις  χερσί  διακόνοις 
κεχρήσθαι Θεός φιλανθρώπως ηξίωσεν. Ιερεύς γαρ, ει και βίω τινί ραθύμω, ως 
φάτε,  κεκηλίδωται,  αυτός  μεν  υφέξει  ευθύνας,  άγγελος  δε  Κυρίου 
παντοκράτορός εστι,  τη τε θείας τελετής μυσταγωγία και τη προς σωτηρίαν 
πολλών...διακονία΄΄572. 
Η κακία μάλιστα αυτή μαζί με άλλες καθίσταται εμπόδιο για την ανάληψη του 
ιερατικού αξιώματος. Εντούτοις εάν ο εμπαθής υποψήφιος τολμήσει ή μάλλον 
αφρονήσει και χειροτονηθεί, θα ομοιάζει με ανόητο στρατηγό · ο στρατιωτικός 
αυτός, ενώ η πόλη του καταστρέφεται από εμφύλιο πόλεμο, υπόσχεται ότι θα 
καταστείλει τους εξωτερικούς εχθρούς.  ΄΄Ο ακόλαστος, τουτέστι  ο ραθύμως 
βιούς και τας οικείας μη κολάζων επιθυμίας, αλλά τας ηνίας αυτοίς ενδιδούς 
του  όπου  βούλοιντο  χωρείν,  ει  επιχειροίη  τας  των  άλλων  κολάζειν, 
καταγέλαστος έσται και επονείδιστος. Ου μόνον γαρ ουδέν ανύσει, αλλά και 
κωμωδίας υπόθεσις γενήσεται, κατορθώσαι εν άλλοις πειρώμενος, άπερ αυτός 
ου κατώρθωσεν. Ου γαρ έστιν, ουκ έστι των αλλοτρίων κρατήσαι παθών, τον 
των οικείων μη περιγενόμενον. Ταυτόν γαρ ποιεί, οίον αν ει τις στρατηγός την 
μεν οικείαν πόλιν, εμφύλιον έχουσαν πόλεμον και νοσούσαν και στασιάζουσαν 
εις  ομόνοιαν  αγαγείν  μη  δυνηθείη,  των  δ’  έξωθεν  πολέμων  περιέσεσθαι 
επαγγέλοιτο.  Προς ον τις  εικότως φαίη,  ‘Έμβρόντητε,  ίσως αγνοείς,  ότι  ου 
τοσούτον  οι  αλλόφυλοι  πόλεμοι,  όσον  οι  εμφύλιοι  διαφθείρουσι.  Χρή  ουν 
πρώτον τον ένδον σβέσαι πόλεμον, και τότε τοις έξω πολεμίοις μάχεσθαι’΄΄573. 
Η  ραθυμία  για  τη  μελέτη  των  ιερών  γραμμάτων  αποτελεί  μαζί  με  την 
εγωπάθεια  τη  ρίζα  των  μεγάλων  κακών,  τα  οποία  κατά  τις  ημέρες  του 
Πηλουσιώτη  ενέσκηψαν  κατά  της  Εκκλησίας.  ΄΄Το  την  ανάγνωσιν 
κατερραθυμείσθαι  των  θείων  Γραφών,  και  το  έκαστον  τα  οικεία  πάθη  των 
θείων προκρίνειν χρησμών, των τοσούτων τραγωδιών αίτιον γέγονε. Πόλεμος 
γαρ άσπονδος και ακήρυκτος εμπέπτωκε τοις της ειρήνης βραβευταίς΄΄574. Γι’ 
αυτό ο κληρικός πρέπει να διδάσκει τους ανθρώπους να μην είναι ράθυμοι στη 
μελέτη της Αγίας Γραφής. ΄΄Λίαν θαυμάζω την των πολλών ραθυμίαν, ότι οι 
μεν  γενναίοι  και  θαυμαστοί  άνδρες  τους  πόνους  τους  υπέρ  της  αρετής 
προθύμως υπομένουσι, ούτοι δε ουδέ τους λόγους, εξ ων οι της αρετής ειώθασι 
φύεσθαι πόνοι, ακούειν ανέχονται. Τίς ουν αυτοίς πιστεύει, ότι τους υπέρ της 
αρετής ιδρώτας γνησίως επαναιρούσιν, όταν τους υπέρ αυτής λόγους ίδωσιν 
αυτούς δυσκόλως προσιεμένους; Παραίνει τοίνυν εκείνοις, περί ών γέγραφας, 
έχεσθαι της των Γραφών αναγνώσεως. Εντεύθεν γαρ και η γνώσις τίκτεται΄΄575. 
Στη  γενικότερη  ραθυμία  και  αμέλεια  για  τα  πνευματικά  οφειλόταν  η 
εξασθένηση  της  πνευματικής  λάμψεως  της  Εκκλησίας  του  Πηλουσίου. 
΄΄Έοικας  την  κατάστασιν  της  Εκκλησίας,  την  επί  των  προτέρων  χρόνων, 
αγνοείν.  Ου  γαρ  αν  γινώσκων  περί  τούτων  ηπόρησας.  Εγώ  δε  δακρύσας 
θερμώς, ότι, τας θήκας έχοντες του πλούτου, τον πλούτον αυτόν δια ραθυμίαν, 
τόγε εμαυτού φημί μέρος, απωλέσαμεν, επί το σαφηνίσαι τα δηλωθέντα ήξω. 
Οι  απόστολοι  σώμα  έχοντες  θνητόν  και  πηλού  παντός  ασθενέστερον, 
ελαυνόμενοί  τε  και  διωκόμενοι,  νεκρούς  ήγειρον,  παραλυτικούς  έσφιγγον, 
572  Σιλουανώ, βιβλ. Α΄, αριθμ. τμθ΄, P.G. 78, 381.
573  Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ροστ΄, P.G. 78, 1429.
574  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρλγ΄, P.G. 78, 1216.
575  Αβραάμ επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. λη΄, P.G. 78, 1349.
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νοσούντας ιώντο, δαίμονας ήλαυνον,  προυφήτευον τα μέλλοντα, Πνεύματος 
αγίου παρουσίαν προυξένουν. Ή ουκ ήκουσας του Σίμωνος φήσαντος αυτοίς 
‘Δότε  καμοί  την  εξουσίαν  ταύτην,  ίνα,  ώ  εάν  επιθώ  τας  χείρας,  λαμβάνη 
Πνεύμα  άγιον’;  Τί  τούτου  του  πλούτου  ίσον;  Τί  δε  τιμαλφέστερον;΄΄576. 
Εξαιτίας της κακίας αυτής ο διάβολος αποκτά δύναμη και το έργο του Χριστού 
καθυβρίζεται.  ΄΄Πέπτωκεν  ο  διάβολος,  ει  και  απερισκέπτως  θρασύνεται. 
Θρασύνεται  δε,  την  ημετέραν  ραθυμίαν  εφόδιον  της  οικείας  απονοίας 
ποιούμενος.  Το  γαρ  μέγιστον  και  θείον  τρόπαιον,  όπερ  ο  Σωτήρ  δεύρο 
επιφοιτήσας  κατ’  αυτού  έστησε,  κινδυνεύει  εκ  της  ημετέρας  κακίας 
αμαυρωθήναι,  ου την οικείαν  απολέσαν δύναμιν,  αλλ’ υπό της  ατονίας  και 
κακίας  των  περιφερόντων  αυτό  καθυβριζόμενον.  Οι  γαρ  του  καλλινίκου 
βασιλέως αυχούντες είναι στρατιώται, και το θείον αυτού όνομα ώσπερ αξίωμα 
μέγα,  ώσπερ  ουν  και  έστι,  περιφέροντες,  τρυφή  και  χρηματισμοίς  εαυτούς 
εκδιδόντες,  και  δι’ εαυτούς  ηττηθήναι  δίκαιοι  όντες,  δια  την  του  βασιλέως 
δόξαν περιγίνονται. Μονονουχί γαρ και νυν αυτοίς επιφωνεί ‘ου δι’ υμάς εγώ 
ποιώ, αλλά δια το όνομά μου, ίνα μη βεβηλωθή’. Ει μη γαρ αυτός ήν ο νυνί 
συγκροτών την οικείαν θρησκείαν και πάντα αυτή υποχείρια παρασκευάζων, 
πάλαι  άν  δια  την  των  μεταχειριζομένων  αυτήν  ου  δεόντως  ραθυμίαν 
ωλιγωρήθη. Αλλ’ επειδή της οικείας αντιποιείται δόξης, τον μεν εις ύψος αίρει, 
τους  δε  δίκας  πικροτάτας  μικρόν  ύστερον  εισπράξεται.  Ουδέ  γαρ  ανέξεται 
ταύτα τολμάσθαι ατιμωρητί, ουδέ τους το θείον αυτού όνομα τόγε εις αυτούς 
ήκον  βλασφημηθήναι  παρασκευάσαντας,  ατιμωρήτους  αφήσει,  αλλά  και 
ασφαλεστέρας  απαιτήσει  δίκας  τους  και  εν  τω  πλημμελείν   προστασίας 
τοσαύτης απολαύσαντας,  και μηδέ ούτω σωφρονισθέντας,  αλλ’ εφόδιον της 
οικείας  ραθυμίας  την  θείαν  μακροθυμίαν  ποιησαμένους,  και  δι’  ων 
γνωσιμαχείν εχρήν, δια τούτων επί το χείρον ελάσαντας΄΄577. 
Επιπλήττοντας ο ιερός Πατήρ ένα διάκονο για τη μείωση του πνευματικού του 
ενδιαφέροντος  τού  συνιστά:  ΄΄Μετέσχες  μεν  του  των  μαθητών  χορού  και 
κορυφαίος εδόκεις σφοδρότερον των άλλων μεταδιώκων την των θείων λόγων 
θήραν, αλλά νυν αμελήσας, ου μόνον αποφοιτήσαι διέγνως, αλλά και τρυφαίς, 
ως  επυθόμην,  εκδέδωκας  σαυτόν,  ταις  τικτούσαις  τα  μετά  γαστέρα  πάθη. 
Γινώσκων τοίνυν, ότι αργαλεώτερον γίγνεται αμελούμενον το κακόν, εις την εξ 
αρχής  κοσμιότητα  την  ταχίστην  σαυτόν  μεταρρύθμισον΄΄578.  Στον  ίδιο,  που 
ήταν φίλος της ξεκούρασης, δίνει τον ορισμό των λέξεων ΄΄ανάπαυση΄΄ και 
΄΄τρυφή΄΄: ΄΄Τον ώσπερ συ άγευστον των πόνων ου δίκαιον λέγειν αναπαύλης 
δείσθαι. Δευτέρα γαρ των πόνων η ανάπαυλα, χωρίς δε εκείνων τρυφή δικαίως 
αν καλοίτο.  Τους μεν γαρ πόνων λήγοντας αναπαύεσθαι  χρή,  τους δ’ όλως 
αφεστηκότας του πονείν ασώτους κλητέον και αργούς. Ώστε, έως αν συ μη 
παραδέξαιο τους ιδρώτας, αφεκτέον και του της αναπαύσεως ονόματος΄΄579. 
Μέσο καταπολέμησης του πάθους αυτού αποτελούν οι θλίψεις. ΄΄Μη θαύμαζε 
μηδέ ηγού αίνιγμα το παρ’ ημών σοι προειρημένον, ότι οι πειρασμοί πολλάκις 
των δυσχερών και  ανελευθέρων παθών απαλλαγήν και ελευθερίαν τη ψυχή 
χαρίζονται. Ώσπερ γαρ επί των τριών παίδων, ου μόνον ουχ ήψατο αυτών το 
576  Τιμοθέω αναγνώστη, βιβλ. Β΄, αριθμ. ε΄, P.G. 78, 460-461.
577  Θεογνώστω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τξζ΄, P.G. 78, 1545-1548.
578  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ϟγ΄, P.G. 78, 1380.
579  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκζ΄, P.G. 78, 1577.
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πυρ,  αλλά και  προς  την  των δεσμών λύσιν  υπηρετήσατο,  όρον της  εαυτού 
ενεργείας  εσχηκός  του  σιδήρου  τον  αφανισμόν,  ούτω  και  οι  πειρασμοί, 
ραθυμίαν  περικόπτοντες  και  εις  νήψιν  επανάγοντες,  λύουσι  πολλούς 
ανθρώπους εκ των δεσμών της αμαρτίας΄΄580.
     

     βζ΄. Υπερηφάνεια                  

     Ο κίνδυνος της υπερηφάνειας απειλεί κάθε χριστιανό, αλλά ιδιαίτερα τον 
ιερέα. Για να αποφύγει αυτό το σκόπελο, θα πρέπει να σκέφτεται όχι ότι είναι 
ανώτερος από τους βασιλείς,  αλλά ότι  από τη Θεία Χάρη έλαβε αυτήν την 
εξουσία, ή μάλλον τη διακονία, προς ωφέλεια των ανθρώπων. ΄΄Ει και πάσης 
εστί  βασιλείας  υψηλοτέρα  και  αξιωτέρα  η  ιερωσύνη,  αλλά  τους  ταύτην 
λαχόντας ου χρή κατά των άλλων δια ταύτην επαίρεσθαι, αλλά πρεπωδέστατον 
και  αρμοδιώτατον  ταύτης  κόσμον  ηγείσθαι  την  μετά  συνέσεως  πραότητα  · 
εννοούντας, ότι κρείττων μεν εστί πάσης ανθρωπίνης τιμής τε και αξίας · δια 
δε την θείαν χάριν τε και διάταξιν ταύτην ειλήφασι της των άλλων ωφελείας 
ένεκεν, ήν ουκ αν είεν δίκαιοι τη τυραννίδι καθυβρίζειν΄΄581. 
Πρεσβύτερος που μαζί με τη χειροτονία άλλων ασθένησε από την ‘αρρώστια’ 
της  υπερηφανείας  πήρε  την  εξής  επιστολή  από  τον  άγιο:  ΄΄Ει  μεν  το  των 
άλλων, ουκ οίδ’ όπως, προκεκρίσθαι και εις ιερωσύνην κατατετάχθαι, εφύσησέ 
σε και μέγα φρονείν παρεσκεύασεν, ως μηδέ τους εν τοις υπηκόοις τελούντας 
μεν,  ευδοκιμούντας  δε  ζηλούν,  ελεώ σε  της  ανοίας.  Ει  δε  ουκ  αξιοίς  προς 
ελάττους  οράν,  και  τούτο  αυτό  δεινότατον.  Ει  των  τοσούτων,  ως  οίει, 
λειπομένων τη αξία χείρων εν τοις έργοις φανείης, και ών κρατείν, ουδέν ηγή 
θαυμαστόν, τούτων ηττάσθαι δόξεις. Και μην, ει κακείνων ραθυμίας έπνει ο 
βίος, σε ουκ έδει την περί την αρετήν επιμέλειαν προέσθαι. Το γαρ μέσον προς 
εκείνους σοι ουκ ολίγον υπάρχον αφηρείτο την συγγνώμην. Ει δε εκείνοι μεν 
λαμπρότεροι και ευδοκιμώτεροί εισιν, καίτοι τον ηγησόμενον ουκ έχοντες, συ 
δε  (αλλ’ ουδέν  βούλομαι  δυσχερές  ειπείν),  θέα  οί  τελευτά  το  κακόν΄΄582. 
Ο επίσκοπος του Πηλουσίου επίσης είχε πέσει στην έπαρση, επειδή κατείχε το 
αξίωμα  του  διδασκάλου.  ΄΄Ει  τοίνυν  και  Ευσέβιος,  ως  γεγράφατε,  τω 
διδασκαλικώ αξιώματι ωφρυωμένος, και τολμών ά μη θέμις, ουδέ συμβουλής 
ανέχεται, άνω και κάτω το της επισκοπής, ου το της αρετής, προφέρων αξίωμα, 
μη  ολιγωρείτε.  Άξια  γαρ  πάντων,  ή  ενταύθα  ή  εκείσε,  των  δρωμένων 
απαιτηθήσεται τα επίχειρα΄΄583.
Από την υπερηφάνεια του επισκόπου Ευσεβίου όλη η πόλη του Πηλουσίου 
ετιμωρείτο. Αυτό πάντως ήταν δίκαιο διότι οι κάτοικοί της εξέλεξαν επίσκοπό 
τους  τον  Ευσέβιο.  ΄΄Τί  θαυμάζεις  ότι  δι’  ενός  αμαρτίαν  και  μόνου  όλη 
μαστίζεται  πόλις,  όπερ  και  επί  Δαβίδ  γενόμενος  έγνως;  Όταν  γαρ  επί  τη 
ευθηνία  των πραγμάτων ο έξαρχος  υπερηφανεύηται,  εις  αθυμίαν αυτού και 
580  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ξη΄, P.G. 78, 1368.
581  Κύρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκβ΄, P.G. 78, 1576.
582  Ιωσήφ πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟζ΄, P.G. 78, 1509.
583  Ιέρακι και Διονυσίω πρεσβυτέροις, βιβλ. Δ΄, αριθμ. με΄, P.G. 78, 1096-1097.
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κατάκρισιν το υπήκοον ελαττούται, ουκ αδίκως παιδευόμενον, αλλ’ εκάστου τα 
επίχειρα της οικείας πράξεως παραλαμβάνοντες,  και της θείας μακροθυμίας 
αποτυγχάνοντος, δια τας του άρχοντος ψήφους. Μη τοίνυν επισυνηγόρει ταις 
Ευσεβίου  του,  ως  οίεται,  επισκόπου  φαυλότησιν,  ει  δι’  εκείνον  και  το 
θυσιαστήριον λειτουργών και η πόλις οικητόρων χηρεύει. Οι γαρ ακρίτως τον 
ανάξιον  προβαλλόμενοι,  δίκαιοί  εισι  και  τους  πόνους  των  καρπών  αυτών 
φαγείν, αρετήν ατιμάσαντες, και κακίαν ούτω προφανή προστησάμενοι΄΄584. 
Σε διάκονο,  που είχε καταντήσει υπερήφανος,  γράφει ιερός Πατήρ: ΄΄Ει τω 
Χριστού  διακονείς  θυσιαστηρίω,  μετά  των  αυτού  νόμων  μετέρχη  την 
λειτουργίαν σου, πράος και ταπεινός τη καρδία φαινόμενος. Ου γαρ πολιτικήν 
τινα χειρίζεις  ηγεμονίαν,  τύφω και κόμπω φλεγμαίνουσαν ·  αλλά διακονίαν 
ειρηνικήν...και...ατάραχον΄΄585. 
Με  την  αλαζονεία  επίσης  συνδέεται  η  καινοτομία  και  η  προσθήκη  νέων 
εντολών  στις  εντολές  του  Χριστού.  Ο  ιερεύς  όχι  μόνο  δεν  πρέπει  να 
νεωτερίζει, αλλά οφείλει και να ελέγχει τους καινοτόμους κληρικούς. ΄΄Μηδέν, 
ω άριστε, επί της σης αρετής άχαρι μηδ’ απηχές, το γε επί σαυτώ, συγχωρήσης 
γενέσθαι,  αλλά  και  τοις  νεώτερά  τινα  εις  τους  εκκλησιαστικούς  θεσμούς 
βουλεύουσι,  λέγε ως οιμώξονται  κανταύθα κακείσε,  ει  μη του νεωτερισμού 
λήξειαν. Ώσπερ γαρ συν αλογία ήρθησαν, τόλμη ακρίτω μάλλον επαρθέντες εις 
την  επιχείρησιν,  ή  αξιώσεως  δικαία  κρίσει,  ούτω,  κατά  το  εικός,  και 
καθαιρεθήσονται πάλιν. Ασθενές γαρ αεί το παρ’ αξίαν, και των κατά τόλμαν 
αλόγιστον επαιρομένων ουδέν βέβαιον, ταχείαν δε έχει την μεταβολήν, ει μη 
συν αρετή γίγνοιτο΄΄586. Όταν είναι άρρωστη η ψυχή, τότε και ο νους δεν κρίνει 
ορθά και αλλάζει  τις ευαγγελικές εντολές. ΄΄Οι τω κανόνι τους μη κανόνας 
προσάγοντες,  και  δια  τούτο  τον  και  τους  άλλους  κανονίσαι  δίκαιον  όντα 
δοκιμάζοντες, ου μοι δοκούσι την κρίσιν των πραγμάτων έχειν ορθήν. Επειδή 
γαρ  εκακώθησαν το  λογιστικόν  της  ψυχής δι’ εκουσίας  νόσου,  σφάλλονται 
λοιπόν  και  περί  την  κρίσιν  των  πραγμάτων΄΄587.  Οι  νεωτερισμοί  του 
πρεσβυτέρου  Ζώσιμου  προκάλεσαν  τη  δίκαιη  αγανάκτηση  του  οσίου 
Ισιδώρου.  ΄΄Πρεσβύτερον όντα σε  δια την ηλικίαν και  καλούμενον διά  την 
χειροτονίαν, φασί νεωτερίζειν τοις τρόποις, και πάντα ακμάζοντα αποκρύπτειν, 
πράττοντα, λόγω μεν αιδούμαι λέγειν,  αυτός δ’ ουκ οίδ’ όπως πράττειν ουκ 
ερυθριάς. Ει τοίνυν αληθεύουσιν, αρίστην κάν επί γήρως δείξον μεταβολήν, 
ίνα κακείνοι, παυσάμενοι των κωμωδιών, παλινωδίαν άσοιεν΄΄588. Αλλού ομιλεί 
πάλι  εναντίον όλων των νεωτεριστών κληρικών συγκρίνοντας τους με τους 
αποστόλους. ΄΄Οι μεν απόστολοι, άτε τω θείω Πνεύματι σεσοφισμένοι και την 
Εκκλησίαν ως δεσποτικήν νύμφην ούτω διεκόσμησαν, ως μήτε των χειρόνων 
αυτή μηδέ διενοχλείν,  μήτ’ είναι  τι  κάλλιον,  ο χρη τω θεσμώ προστεθήναι. 
Τινές δε των νυν τον διδασκαλικόν, ουκ οίδ’ όπως, εμπεπιστευμένων θρόνον, 
τολμώσι νεωτερίζειν, και τον παρ’ εκείνων κοσμίως και ευσεβώς θεμελιωθέντα 
θεσμόν ατιμάσαντες, τα οικεία προκρίνουσι, τον εξ αρχής κόσμον ατιμότερον, 
δι’ ων ποιούσι, νομίζοντες. Ίνα γαρ και τ’ άλλα παρώ, έν, εις ο πάντα τείνει,  

584  Θεοδοσίω μονάζοντι, βιβλ. Α΄, αριθμ. λθ΄, P.G. 78, 205-208.
585  Πανσοφίω αρχιδιακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνζ΄, P.G. 78, 288.
586  Λεοντίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υλε΄, P.G. 78, 1581.
587  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ϟθ΄, P.G. 78, 805.
588  Ζωσίμω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ϟζ΄, P.G. 78, 805.
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λέξω.  Εκείνω γαρ τω χρήμασι  ωνήσασθαι  προσδοκήσαντι  την αποστολικήν 
αξίαν,  επιπληξάντων  και  φησάντων,  ‘Το  αργύριόν  σου  συν  σοι  είη  εις 
απώλειαν, ότι την δωρεάν του Θεού ενόμισας δια χρημάτων κτάσθαι · ουκ έστι 
σοι  μερίς  ούτε  κλήρος  εν  τω  λόγω  τούτω’,  ούτοι  τούτοις  μάλιστα  τοις 
ιερωσύνην  ενεχείρισαν  τοις  ώσπερ  εξ  αγοράς  αυτήν  ωνησαμένοις.  Και  ου 
τούτο πω δεινόν, καίπερ ον δεινόν, αλλά και μείζον φρονούσιν επί τούτω, ή 
έτεροι  επί  καλοκαγαθία και  ακτημοσύνη.  Και  όταν μεν δόξωσι  παρά τινων 
λοιδορείσθαι, ευθύς το αποστολικόν αξίωμα προφέρουσιν (ου γαρ ημάς, φασίν, 
αλλά την επισκοπήν ύβρισαν),  όταν δε δέη τι πράξαι των δεόντων, ουκ έτι 
τούτο προφέρουσιν, ως εξόν αυτοίς τιμάσθαι μεν ως αποστόλους, μη πράττειν 
δε ως αποστόλους΄΄589. 
Το  καλό  έργο  μπορεί  να  οδηγήσει  τον  ενάρετο  στην  υπερηφάνεια,  στην 
κενοδοξία και στην αυτοπροβολή. Γι’ αυτό ο Κύριος μάς είπε το ‘Μη γνώτω η 
αριστερά  σου  τι  ποιεί  η  δεξιά  σου’.  ΄΄Επειδή  γαρ  τω  ευ  ποιείν  κενοδοξία 
παρέπεται και επίδειξις, μηδέν, φησί, καλόν γινέσθω παρά σου εμπαθώς, μηδέ 
πέρπερος  λογισμός  ακολουθείτω  τω  κατορθώματι,  αλλ’,  ει  ευ  ποιείς, 
ανεπίδεικτος έσο και άκομπος, τους ενταύθα κρότους μη θηρών, αλλά τους 
μέλλοντας στεφάνους προσδοκών΄΄590.
Οι έπαινοι επίσης γεννούν την αλαζονεία. ΄΄Καλώς μεν άγεις τους νέους της 
Εκκλησίας  λειτουργούς  πέπεισμαι,  κακώς δε  τούτους  επαινείς.  Πρόσεχε μη 
τοις  εγκωμίοις  ανακλιθώσι,  και  των  πόνων  το  ηδύ  συληθώσιν,  οιήσει  την 
συντονίαν ζημιωθέντες΄΄591. 
Ενώ  οι  καλές  πράξεις  μπορεί  να  φέρουν  υπερηφάνεια,  οι  δοκιμασίες 
συνοδεύονται από την ταπεινοφροσύνη. ΄΄Δι’ ο και συγχωρούνται, ως οίμαι, 
πειρασθήναι  τινες,  την  του  μεγάλοι  δοκείν  είναι  και  δύσμαχοι  έννοιαν 
ιαθησόμενοι  και  προς  μετριοφροσύνην  συνελαθησόμενοι,  ου  μικρά  αυτή 
ψυχής ωφέλεια, το σβεσθήναι το φρόνημα των μηδέ την πείραν, ου φημί τον 
αγώνα, ενεγκείν δυνηθέντων. Ο μεν γαρ μετά πολλά τρόπαια ηττηθείς ίσως 
συγγνωστός,  ο  δε  εν  αυτοίς  τοις  ακροβολισμοίς  πεσών,  εσχάτης ασθενείας, 
μάλλον δε ραθυμίας, εκφέρει δείγμα΄΄592. 
Η ανοησία επίσης αποτελεί  τη μητέρα της  αλαζονείας,  ενώ η αποδοχή της 
νουθεσίας  τη  μητέρα  της  ταπεινοφροσύνης.  ΄΄Επειδή  και  η  απόνοια  της 
συμμετρίας  και  του  δέοντος  εκπεσούσα  και  άπο,  τουτέστι  πόρρω,  του  νου 
γινομένη,  δι’ ο  και  απόνοια  λέγεται,  αλαζονείαν  εργάζεται,  την  νουθεσίαν 
παραληπτέον, ήπερ είρηται παρά την του νου θέσιν. Τάχα πως ακούσαντες οι 
τοιούτοι, ένθεσθε καρδίαν, εις ταπεινοφροσύνην ασμένως βαδίσωσιν΄΄593.

589  Δωροθέω λαμπροτάτω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τϟδ΄, P.G. 78, 1033.
590  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. πδ΄, P.G. 78, 241.
591  Μακαρίω επισκόπω, βιβλ. Α΄,  αριθμ. σβ΄,  P.G.  78,  312.  Αυτό όμως δεν σημαίνει  ότι ο άγιος 
θεωρεί τους επαίνους πάντοτε επιζήμιους. Αναφέρει σε άλλες επιστολές του ότι οι έπαινοι ωφελούν.  
Ενδεικτικώς σημειώνουμε τη φράση του: ΄΄Οι μεν επαίνοις, οι δε ψόγοις σωφρονίζονται, ήν αμφότερα  
καιρίως γένοιντο. Εις τουναντίον δε μεταπεσείται, ει έξω των καιρών φέροιντο΄΄(Θεοδοσίω επισκόπω,  
βιβλ.  Δ΄,  αριθμ.  ρμε΄,  P.G.  78,1228).  Αλλού  γράφει:  ΄΄Αμαρτάνειν  μοι  δοκούσιν,  οι  τε  επί  τοις 
μεγίστοις κατορθώμασι σιγή προέμενοι την αλήθειαν (φθόνω γαρ τήκονται)΄΄(Διογένει πρεσβυτέρω, 
βιβλ. Γ΄, αριθμ. τπγ΄,  P.G.  78,  1028).  Και ο ίδιος ο άγιος Ισίδωρος πολλές φορές σε επιστολές του 
επαινεί πολλά αξιέπαινα πρόσωπα και πολλές αξιέπαινες πράξεις. 
592  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. λθ΄, P.G. 78, 1352.
593  Αλυπίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τμζ΄, P.G. 78, 1537.
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Μία από τις  κακίες  του πρεσβυτέρου Ζωσίμου ήταν  και  η υψηλοφροσύνη. 
΄΄Επειδή δε προς ταύταις [αναιδεία και απαιδευσία], ως έμαθον, και φρόνημά 
σε φυσά υπερήφανον, γνώθι σαυτόν΄΄594.
Σε  υπερφίαλο  κληρικό  ο  άγιος  Ισίδωρος  προτρέπει  να  μιμηθεί  τους 
συμπατριώτες του αγίους Καππαδόκες. ΄΄Σκαιόν σε φασί τινές και αλαζόνα και 
υπερβαίνοντα την φύσιν των ανθρώπων φαυλότητι...Επειδή ουν και ιερωσύνην 
σοι πράσις επέθηκε, φοβήθητι τους θεοφόρους εκείνους ανθρώπους και, ή την 
αυτών προαίρεσιν μίμησαι, ή την αυτών λειτουργίαν μη ύβριζε. Ει γαρ το υπ’ 
αυτών  ελεγχθήναι  συμβαίη  σοι,  ουδέ  το  παρά  Χριστού  κατακριθήναι 
λελείψεται΄΄595.
Ομοίως σε υψηλόφρονα πρεσβύτερο στέλνει την παρακάτω επιστολή: ΄΄Ανήρ 
τις των επί φιλοσοφία σεμνυνομένων εντυχών ημίν, σου μεν δεινήν εποιείτο 
την καταβοήν, φάσκων θαυμάζειν, πως, μηδ’ εξ αίματος ελευθερίου φύς, την 
οφρύν επαίρεις, και τον αυχένα υψοίς, και επ’ ονύχων βαδίζεις, και αεροβατείν 
νομίζεις,  και  δια πάντων των μελών την απαιδευσίαν εμφαίνεις,  γυναίκα δ’ 
αρχαίαν εξεθείαζεν, ής και το επιτάφιον επίγραμμα απήγγελε λέγον, ‘Αρχεδίκη 
πατρός  ανδρός,  αδελφών τ’ ούσα τυράννων παίδων τ’.  Ουκ ήρθη  νουν  εις 
ατασθαλίην’. Εγώ δε εδικαίωσα αυτά ταύτα μηνύσαι, τάχα πως κάν νυν γνοίης 
σαυτόν΄΄596.
Σε  υπερφίαλους  αξιωματούχους  της  Εκκλησίας  απευθύνει  μια  επιστολή  με 
πολλά επιχειρήματα και με σκοπό να τους ελευθερώσει από την έπαρση.  ΄΄Ει 
τοις φιλαρέτοις το μετριοπαθείν πρέπει (τούτο γαρ και τα άλλα πλεονεκτήματα 
κοσμεί  τε  και  φαιδρύνει),  τοις  αμαρτωλοίς  το  ταπεινούσθαι  δήλον  ότι 
συμφέρει.  Επί  τίνι  γαρ  και  υψηλά  φρονήσειαν,  ενταύθα  μεν  γέλωτα  και 
αισχύνην υπομένοντες, εκείσε δε δίκην και τιμωρίαν αναμένοντες; Οι μεν γαρ 
δίκαιοι  και  αφορμάς  έχουσι  τα  κατορθώματα  προς  το  καυχάσθαι,  οι  δε 
αμαρτωλοί από ποίων πράξεων επαρθείεν ποτέ; Τί τοίνυν των πεπραγμένων 
υμίν  ουχ ικανόν ταπεινώσαι  και  καθελείν  το φρόνημα; Τοσαύτα καθ’ υμών 
εστιν, ως φασι, τα πλημμελήματα, ως μηδέ των πολλών τινα αυτών αγνοείν. 
Ούτω κωμωδείται ανά πάσαν την πόλιν και περιβόητά εστιν. Ει δε τοσαύτα 
δρώντες,  και  μέγα  φρονείτε  και  κατά  των  σπουδαίων  οπλίζεσθε,  εγκόψαι 
αυτοίς τον της αρετής δρόμον μηχανώμενοι, οράτε οί τελευτά το κακόν. Ει γαρ 
τον  αρετή  κομώντα  Φαρισαίον  (ου  γαρ  ως  ψευσάμενον  αυτόν,  αλλ’  ως 
αλαζόνα γράφεται η Γραφή), το μέγα φρονείν επί τοις κατορθώμασιν έβλαψεν, 
υμάς  τους  μήτε  κατά  τον  τελώνην,  αλλά πολλώ πονηροτέρους  εκείνου,  ως 
φασι, τυγχάνοντας, πως ου βλάψει το μέγα φρονείν επί τοις πταίσμασι και εις 
έσχατον όλεθρον κατενέγκοι; Ανανήψατε τοιγαρούν εκ της τοιαύτης μέθης και 
μάλιστα  μεν  σπουδάζετε  μη πλημμελείν.  Ούτω γαρ και  το  κατορθούν  οδώ 
προϊόντες  έλθοιτε.  Ει  δε  τοις  αμαρτήμασι,  όπερ  ου  πιστεύω,  μέχρι  τέλους 
εγκαλινδείσθαι κεκρίκατε, μη κακώ το κακόν ιάσθε, οπλιζόμενοι μεν καθ’ ών 
ου θέμις, επαιρόμενοι δε καθ’ ών ήκιστα χρή΄΄597.  
Η χαρά μπορεί να προκαλέσει υπερηφάνεια. Κάποτε ο βασιλιάς Εζεκίας νίκησε 
τους Ιουδαίους. ΄΄Τότε δη, φυσηθέντι τω Εζεκία και υπό της χαράς μείζον ή 
594  Ζωσίμω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρκη΄, P.G. 78, 268.
595  Πρίσκω Καππαδόκι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνη΄, P.G. 78, 288-289. 
596  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σκδ΄, P.G. 78, 908.
597  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, Ανατολίω και Μάρωνι διακόνοις, βιβλ. Β΄, αριθμ. κη΄, P.G. 78, 473-476.
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κατά άνθρωπον φρονήσαντι,  επετέθη ο της αρρωστίας χαλινός, το φρόνημα 
αυτού καταστέλλων,  και  την  ανθρωπείαν ελέγχων φύσιν,  και  την εκ  χαράς 
εγγενομένην τη ψυχή νόσον ιώμενος. Ότι γαρ υπό χαράς μάλλον αίρονται αι 
ψυχαί, έδειξαν οι Ιουδαίοι. Ότε γαρ απηλλάγησαν των Αιγυπτίων και είδον τον 
βυθόν τάφον αυτών γεγενημένον, τότε εις ειδωλολατρίαν ετράπησαν…Όπερ 
Επαμεινώνδας  ο  Θηβαίων  στρατηγός  άριστα  συνιδών,  Λακεδαιμονίους 
νικήσας και τρόπαιον κατ’ αυτών στήσας, τη εξής ώφθη τοις φίλοις κατηφής 
και στυγνός. Των δε ερωτησάντων μη τι λυπηρόν συνέβη, Ουχί, φησίν, αλλ’ 
εχθές  ησθόμην  εμαυτού,  μείζον  ή  καλώς  έχει  φρονήσαντος.  Διο  σήμερα 
κολάζω την  αμετρίαν  της  χαράς.  Μη τοίνυν,  μηδ’ αυτός  άλυε,  ει,  τοις  της 
ψυχής κομών αγαθοίς, ταις του σώματος δαμάζη αρρωστίαις, αλλά εννόει, ότι 
σοι τούτο ή στεφάνους ωδίνει, ή το φρόνημα καταστέλλει΄΄598. 
Η αρρώστια είναι ικανή να θεραπεύσει την αλαζονεία. Ο βασιλιάς Σεναχειρήμ 
είχε  τη  βεβαιότητα  ότι  θα  καταλάμβανε  εύκολα  την  Ιερουσαλήμ.  Η 
πραγματικότητα όμως ήταν διαφορετική, διότι έχασε το στρατό και παρ’ ολίγο 
θα έχανε και τη ζωή του. Αυτά τα έπαθε, για να μάθει της ανθρωπίνης φύσεως 
και ΄΄της οικείας ασθενείας την ουδενείαν΄΄599. 
Άλλο θύμα της μεγάλης αυτής κακίας ήταν ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ. Ο 
προφήτης  Δανιήλ  προανήγγειλε  την  πτώση  του,  ΄΄επειδή  υπό  της  άγαν 
εξουσίας  και  του  άμαχον  οίεσθαι  έχειν  την  βασιλείαν  ο  βάρβαρος  εις 
υπερηφανίαν  εξέπεσεν,  ως  έξω  μεν  των  ανθρωπίνων  ορώη  εαυτόν  είναι 
νομίσαι, εις δε θείαν λήξιν εγκρίνειν, έμελλε δε κόπτεσθαι΄΄600. 
Ο ιερός Πατήρ απορούσε με την αλαζονεία κάποιων εκκλησιαστικών ηγετών. 
΄΄Λίαν θαυμάζω, πώς οι μη επισφίγγοντες το χαύνον και το επί τω προεδρίας 
ηξιώσθαι παρά τους πολλούς οίημα, μείζον του δικαίου φρονούσι. Και ουδ’ 
αυτό λοιπόν παραχωρήσαι αξιούσι, τω ηττηθήναι τω δικαίω ύβριν ηγούμενοι΄΄
601. 
Ο διακριτικός άγιος κάνει τη λεπτή διάκριση ανάμεσα στην υπερηφάνεια και 
τον έλεγχο. Δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται υπερήφανος ο ενάρετος κληρικός 
που  ασκεί  έλεγχο  στους  παράσπονδας  συλλειτουργούς  του.  Υπήρχαν  στις 
μέρες του αγίου ΄΄Οι τω κανόνι τους μη κανόνας προσάγοντες, και δια τούτο 
τον και τους άλλους κανονίσαι δίκαιον όντα δοκιμάζοντες, ου μοι δοκούσι την 
κρίσιν των πραγμάτων έχειν ορθήν. Επειδή γαρ εκακώθησαν το λογιστικόν της 
ψυχής  δι’  εκουσίας  νόσου,  σφάλλονται  λοιπόν  και  περί  την  κρίσιν  των 
πραγμάτων. Το γουν δικαίω και ανδρείω και τοις αμαρτάνουσι φοβερώ, τύφον 
και  οφρύν  επιφημίζουσι,  δια  τούτου πάσι  τοις  της  αρετής  ερασταίς  τον εις 
αυτήν  δρόμον  εγκόψαι  μηχανώμενοι.  Τη  γαρ  σύνεγγυς  κακία  την  αρετήν 
ονομάζειν  τολμώσιν.  Ουκούν  μεμφέσθωσαν  οι  τοιούτοι  και  τω  λέοντι,  ότι 
βλοσυρόν  και  βασιλικόν,  και  ου  πιθήκειον,  βλέπει,  και  τους  μίμους  των 
γελοίων αποδεχέσθωσαν, ότι γέλωτα κινούσιν άτοπον΄΄602. Και αλλού συνιστά 
ότι πρέπει να εξαλείφουμε το αλαζονικό φρόνημα εκείνων οι οποίοι σφάλλουν, 
αλλά νομίζουν ότι δεν σφάλλουν. ΄΄Χρή γαρ το φρόνημα των σφαλλομένων 

598  Ηρακλείδη επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. οδ΄, P.G. 78, 516-517.
599  Αλφιώ επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σλ΄, P.G. 78, 1324.
600  Θεοδότω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ροζ΄, P.G. 78, 629.
601  Θεογνώστω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ξη΄, P.G. 78, 777.
602  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ϟθ΄, P.G. 78, 805.
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μεν,  μη  οιωμένων  δε  εσφάλθαι,  καθαίρειν,  γνωσιμαχούσι  δε  συγγνώμην 
νέμειν΄΄603.                                                                                                             

     βη΄. Φθόνος 

     Η μεγάλη κακία του φθόνου έγινε αιτία να γευτούν το θάνατο ο Αδάμ και η 
Εύα,  αλλά  και  δι’ αυτών  ολόκληρο  το  ανθρώπινο  γένος604.  Από  το  φθόνο 
οδηγήθηκε στο θάνατο ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός, όχι βέβαια φθονών, αλλά 
φθονούμενος605.  Ο  ιερός  Πατήρ  τον  ονομάζει  ΄΄πάθος  χαλεπώτατον  και 
συγγνώμης παρά γε τοις εχέφροσιν άμοιρον΄΄606. 
Η ζήλεια ΄΄ταις λαμπραίς πράξεσιν ακολουθείν είωθεν΄΄607.  Το φθονείν είναι 
ανεπίτρεπτο για τον χριστιανό, ενώ το φθονείσθαι γίνεται αιτία στεφάνου για 
τον  φθονούμενον.  ΄΄Ουδέ  επ’ άλλω  μεν  ουδενί,  ω  ομώνυμε,  των  όντων  ή 
δοκούντων καλών, πραΰς ο φθόνος, αλλ’ άγριος και αργαλέος, επί δ’ αρετή, 
ήτις κυρίως την του καλού πεπλήρωται φύσιν, και πάμπαν απαραμύθητος. Το 
μεν ουν μη φθονείσθαι άλυπον μεν ίσως, ου μην ευκλεές. Φθόνου γαρ αν αξίως 
πράττειν,  μήτ’ εμοί ποτέ, μήτε φίλοις εμοίς συμβαίη. Χρή δε φθονούμενον, 
σώφρονι  λογισμώ  τας  του  φθόνου  κακοηθείας  φέρειν΄΄608.  Δεν  πρέπει  να 
ολιγοψυχεί  ο  ιερεύς  που  φθονείται  και  δεν  επαινείται,  ενώ  άξιζε  πολλούς 
επαίνους. ΄΄Μη ουν ολιγώρει, ει, ουρανοπολίτης ών, τας των φθονούντων σοι 
γλώττας αιχμής νεηκόνου οξυτέρας αισθάνη κατά σαυτού φερομένας, αλλά δια 
τούτο μάλιστα λαμπρότερος έσεσθαι προσδόκησον΄΄609.
Ο  άγιος  Ισίδωρος,  που  δεν  ένιωθε  φθόνο  εναντίον  κανενός,  πλέκει  σε 
ορισμένες επιστολές του το εγκώμιο του επισκόπου Ερμογένη. Γράφει λοιπόν 
ότι ο επίσκοπος ούτε ζήλευε κανέναν ούτε και εφθονείτο από κανέναν, διότι 
είχε  ταπείνωση,  πραότητα  και  αγρυπνία.  Τα  ίδια  φάρμακα  πρέπει  να 
χρησιμοποιούμε  και  εμείς,  για  να  μη  φθονούμε,  αλλά  και  για  να  μη 
φθονούμαστε.  ΄΄Ερμογένης  ο  επίσκοπος  αγαθός,  ει  και  τις  άλλος  γέγονεν, 
ανήρ.  Τραφείς  γαρ  εν  τοις  του  Χριστού  νόμοις,  παιδευθείς  δε  εν  τοις 
αποστολικοίς  παραδείγμασιν,  επισκοπής  δε  άξια  και  φρονήσας  και  πράξας, 
συνηβώσαν τω χρόνω την δόξαν και την τιμήν κέκτηται. Ο γαρ τοις άλλοις τοις 
την  αρετήν  ασκούσιν  αντοφθαλμείν  μεμελετηκώς  φθόνος,  τούτω  δια  το 
μέγεθος της πραότητος και της μετριοφροσύνης ουδ’ αντιβλέψαι ετόλμησεν. Η 
γαρ  προς  τα  ενδοξότατα  των  έργων  σύντροφος  αγρυπνία  κοσμηθείσα  τη 
ταπεινοφροσύνη και τον των καλλίστων λυμεώνα φθόνον κατεδουλώσατο. Ει 
τοίνυν  και  αυτός  κατ’  ίχνος  εκείνου  βαδίσαι  προήρησαι,  καθάπερ  εις 
αρχέτυπόν τινα εικόνα ορών, σφράγιζε την αρετήν τη μετριοφροσύνη. Καλήν 
γαρ  ασφάλειαν  και  μέγιστον  σήμαντρον  τω  ταμείω  των  κατορθωμάτων 

603  Σερήνω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υξη΄, P.G. 78, 1597. 
604  ΄΄Φθόνω δε διαβόλου θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμον΄΄(Σοφ. Σολομ. 2, 24).
605  ΄΄Ήδει γαρ [ο Πιλάτος] ότι δια φθόνον παρέδωκαν αυτόν [τον Ιησούν]΄΄(Μτ. 27, 18). 
606  Διογένει πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τπγ΄, P.G. 78, 1028. 
607  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υοθ΄, P.G. 78, 1605.
608  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σκδ΄, P.G. 78, 664.
609  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υοθ΄, P.G. 78, 1605.



89

επιθήσεις΄΄610.  

  
     7. Τα αμαρτήματα του ιερέως
                                                                                                           
     α΄. Οι επιπτώσεις τους στο λαό και στον ιερέα
     
     Πολλά  και  φοβερά  είναι  τα  αποτελέσματα  της  απάδουσας  προς  την 
ιερωσύνη ζωής και διαγωγής του κληρικού. 
Η  παρείσφρηση στον  ιερό κλήρο  ακατάλληλων  προσώπων προκαλεί  μύρια 
κακά  στον  χειροτονούμενο  αλλά  και  στο  ποίμνιο.  ΄΄Πολλοί,  απερισκέπτως 
παντός ανδρός το άρχειν ή ψυχών ή σωμάτων νομίσαντες, έρριψαν εαυτούς εις 
τούτο,  και  μυρίων  κακών  και  εαυτούς  και  τους  υπηκόους  εμπλήσαντες, 
ύστερον εις βάραθρον απωλείας δυσκλεώς κατήντησαν΄΄611.
Ένα από τα κακά αυτά είναι η επίκριση και ο ψόγος κατά του Θεού. Ο ιερεύς 
που στερείται την αγάπη, την ακτημοσύνη και τη γαλήνη αποτελεί τον κύριο 
αίτιο  της  βλασφημίας  του  Θείου.  ΄΄Ταύτ’ ουν  ακούοντες  οι  άνθρωποι,  και 
ορώντες  άλλα μεν  υμάς  διδάσκειν  επιχειρούντας,  άλλα δε  δρώντας,  ώσπερ 
ειρωνεύεσθαι  ημάς  και  παίζειν  εν  ου  παικτοίς  ηγούμενοι,  κατά  της  θείας 
προνοίας ακονώσι τας γλώττας, ήτις και αυτούς μεν, ημάς δε πλέον αμυνείται, 
τους  αιτίους  της  τοιαύτης  βλασφημίας  γινομένους΄΄612.  Είναι  φοβερή  και 
πολλαπλή η ευθύνη και η ενοχή των αναξίων κληρικών: ΄΄Τολμηρόν μεν όντως 
το παρά σου γραφέν, αληθές δε, ότι η κρείττων πάσης ελπίδος τε και ευχής των 
πραγμάτων  επανόρθωσις,  η  υπό  του  Χριστού  γεγενημένη,  κινδυνεύει 
αμαυρούσθαι υπό της των παρ’ αυτού τιμηθέντων ανυπερβλήτου κακίας · ως 
γαρ εις τούτο προχειρισθέντες, ίνα τω τιμήσαντι πολεμήσοιεν, ούτως άπαντα 
δρώσιν, ά αν εις την εκείνου διαβαίνει βλασφημίαν. Τίς ουν εξέλοιτο τούτους ή 
κατηγορίας  ή  δίκης,  τους  τοις  όπλοις  της  ιερωσύνης  κατά  του  οπλίσαντος 
χρησαμένους,  και  τα  των  απίστων  στόματα  ανοίξαντας,  και  το  υπερφυές 
κατόρθωμα μηδέν παρασκευάσαντας΄΄613. Ο Θεός βέβαια είναι μακρόθυμος και 
δίνει καιρό μετανοίας και στους σκανδαλωδώς ζώντας κληρικούς · είναι όμως 
και δίκαιος και κάποια μέρα, εάν δεν έχουν μετανοήσει, θα τους καταδικάσει 
σε αιώνιες τιμωρίες.  ΄΄Μη καταβοάτε,  ω βέλτιστοι,  της θείας προνοίας,  ότι 
Ζώσιμον,  ει  και  μη  κεκέλευκεν,  αλλά  γε  ουκ  εκώλυσεν  ιεράσθαι,  αλλά 
θαυμάζετε αυτής την μακροθυμίαν, την μικρόν ύστερον, ει μη γνωσιμαχήσειε, 
τοιαύτας αυτόν εισπραξομένην δίκας, ως τους νυν καταβοώντας την αδέκαστον 
αυτής ανακηρύξαι ψήφον΄΄614. ΄΄Ει τοίνυν και ταύτα και τούτων πλείονά τε και 
μείζονα  δρων,  ουδέπω  δίκην  δέδωκε,  μη  καταψηφίζου  αμέλειαν  της  θείας 
προνοίας, αλλά την μεν μακροθυμίαν αυτής θαύμαζε, την εις μετάνοιαν τους 
πταίοντας καλούσαν,  των δε μη μετανοούντων καταθρήνει  την αναλγησίαν, 
την εις πικροτάτας αυτούς βασάνους προάγουσαν΄΄615. 

610  Ζήνωνι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υξστ΄, P.G. 78, 1597.
611  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 828.
612  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. υε΄, P.G. 78, 1040.
613  Νείλω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοβ΄, P.G. 78, 1496.
614  Ερμίνω, Δωροθέω, Ιέρακι, λαμπροτάτοις, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τνστ΄, P.G. 78, 1540-1541.
615  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υο΄, P.G. 78, 1600.
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Με τη μεταστροφή του βίου τους όμως θα παύσουν οι οποιεσδήποτε μομφές 
των  απίστων  κατά  της  θείας  μακροθυμίας.  ΄΄Οίδα  ότι  κρειττόνων  ή  καθ’ 
εαυτούς τετυχήκασιν αξιωμάτων, δια τούτο πλημμελείν αδεώς οιόμενοι, ουδέν 
έτερον, ή την θείαν φιλανθρωπίαν, την παντός επαίνου κρείττονα, υπόθεσιν 
των  οικείων  πταισμάτων  ορίζονται,  όπερ  ουδέ  ειπείν  θέμις.  Αλλ’ ου  τους 
ευφρονούντας  ούτω  διακείσθαι  χρή,  ουδέ  εις  την  αυτήν  εκείνοις  ελαύνειν 
μανίαν, αλλά τότε μάλιστα σπουδάζειν τη τιμή συμβαίνοντα παρέχεσθαι τον 
βίον, και ως ενδέχεται λαμπρύνεσθαι τοις έργοις, ίνα, και γλώτταν εύφημον και 
διάνοιαν ευγνώμονα έχοντες τους κατά της θείας μακροθυμίας οπλίζοντας τας 
γλώττας...επιστομίζωμεν΄΄616. 
Η αυτοδικαίωση και  ο  εφησυχασμός  είναι  μία  ακόμα συνέπεια  των κακών 
χειροτονιών.  Εμπαθείς  λαϊκοί  για  να  δικαιολογήσουν  τις  κακίες  τους, 
επικαλούνται τον τρόπο ζωής του ανάξιου κληρικού. Βέβαια αυτή η επίκληση 
αποτελεί  πρόφαση και  δεν θα ελαφρύνει  την ευθύνη των λαϊκών κατά την 
ημέρα της Κρίσεως. Θα έπρεπε να έχουν στραμμένο το βλέμμα και το νου τους 
στις εντολές του Χριστού και στους άξιους ιερείς.  ΄΄Ει μεν των αρχομένων 
τινάς εχειρούτο η κακία, ουδέν (χρή γαρ ταληθή λέγειν) αν ήν τοσούτο δεινόν, 
καίπερ ον δεινόν, επειδή δε έρπουσα προς τα χείρω και τινας των ιεράσθαι 
λαχόντων επιβόσκεται, και, ως γέγραφας (το των κακών κεφάλαιον και πάσης 
συμφοράς βαρύτερον), απολογίαν, ουκ οίδ’ όπως, τούτο τοις υπηκόοις τίκτει, 
ακουέτωσαν οι  ταύτα λέγοντες,  μη τοις  κακώς ιερωμένοις  παραμετρείν  τον 
οικείον  βίον,  αλλά  ταις  εντολαίς.  Ο  γαρ  κριτής,  αδέκαστος  ων,  απολογίαν 
άλογον  ου  δέξαιτο,  αλλ’  ερεί  μάλιστα  μεν  ότι  πολλοί  των  ιερωμένων 
ηυδοκίμησαν,  οίς  εχρήν προσέχοντας υμάς τον νουν διορθώσαι τον οικείον 
βίον.  Επειδή  δε  εφωράθητε  της  κακίας  όντες  ερασταί,  εξ  ών  ου  τοις 
αριστεύσασιν  ατενώς  προσεσχήκατε,  αλλά  τοις  πταίσασι,  κακείνοι  μεν 
δώσουσι  δίκην  αξίαν  ων  έδρασαν,  και  υμείς  επειδή  αρετήν  ητιμάσατε  και 
κακίαν ησπάσασθε,  και  ούτε  βασιλείας  πόθος,  ούτε  γεέννης  φόβος εποίησε 
φύλακας  των  εμών  γενέσθαι  νόμων,  την  εσχάτην  δώσετε  τιμωρίαν΄΄617. 
Άλλη επίπτωση είναι η αποδοκιμασία και η μομφή κατά της ιερωσύνης και 
εναντίον όλων ανεξαιρέτως των ιερέων. Για τη διακωμώδηση και το χλευασμό 
της από τους άρχοντες και το λαό την ευθύνη φέρουν οι εκπρόσωποί της. Η 
ασυνέπεια των ιερέων οδήγησε τους βασιλείς και το λαό στην περιφρόνηση 
των αξιωματούχων της Εκκλησίας. ΄΄Συ μεν θαυμάζεις, δι’ ήν αιτίαν επί μεν 
των προγόνων ειλικρινής τιμή παρά πάντων τοις εστεμμένοις την ιερωσύνην 
απενέμετο,  νυν  δε  οι  μεν  φρονήματος  εμπλησθέντες  φανερώς  αυτούς 
κωμωδούσιν, οι δε κατά πρόσωπον αιδούνται, λάθρα δε κακίζουσι. Και οι μεν 
φεύγουσιν,  οι  δε,  καίτοι  κολακεύοντες  αυτούς,  δια  το  και  επιβουλεύειν 
δύνασθαι, διασύρουσιν. Εγώ δε ου τούτο θαυμάζω. Ου γαρ τα αυτά εκείνοις 
πράττοντες των αυτών ου τυγχάνουσιν, αλλά, ταναντία εκείνοις επιτηδεύοντες, 
των εναντίων πειρώνται. Τουναντίον γαρ αν ήν θαυμαστόν, ει, μηδέν ποιούντες 
των  προγόνων  ίσον,  και  της  αυτής  τιμής  εκείνοις  ετύγχανον.  Επί  μεν  γαρ 
εκείνων και  βασιλείς  πταίοντες εσωφρονίζοντο,  επί  δε  τούτων ουδέ ιδιώται 
πλούσιοι, καν σωφρονίσαι δε τινα πένητα επιχειρήσωσιν, ονειδίζονται, ως επί 

616  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκ΄, P.G. 78, 1521.
617  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. λζ΄, P.G. 78, 1349.
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τοις  αυτοίς  αλόντες  πολλάκις,  εφ’ οις  εκείνους  σωφρονίσαι  τετολμήκασι. 
Διόπερ πρώην μεν ήν ο ιερεύς τω λαώ φοβερός, νυν δε ο λαός τω ιερεί΄΄618. 
Δεν  προσβάλλεται  όμως  μόνον  ο  θεσμός  της  ιερωσύνης,  ούτε  μόνον  όλοι 
αδιακρίτως οι κληρικοί.  Διαβάλλεται ακόμα και η ίδια η χριστιανική πίστη. 
Σαν  απολογητής  μετά  τους  Απολογητές  ο  ιερός  Ισίδωρος  έγραψε  σε 
αξιωματούχο της πολιτείας: ΄΄Λίαν της σης καταψηφίζομαι αβελτηρίας, ότι ουκ 
αυτήν καθ’ εαυτήν κρίνει την θείαν θρησκείαν, αλλ’ υπό της ενίων πονηρίας 
αυτήν κακίζει. Τί γαρ εκείνη ηδίκησεν, ει Ζώσιμος και Μάρων, ως φής, και 
Ευστάθιος  ατόλμητα  τολμώντες,  σεμνυνόμενοί  τε  εφ’  οις  επαισχύνεσθαι 
δίκαιον, πάντας τε αποκρύψαντες τους κακία βεβοημένους, και μηδέ εν τοις 
λαϊκοίς  είναι  οφείλοντες  εις  κλήρον  δοκούσι  τε;  Δια  τί  δε  μη  από  των 
κατορθούντων  αυτήν  ανακηρύττεις,  αλλ’ από  των  πταιόντων  διασύρεις  και 
δοκείς  ευπρόσωπον ραθυμίαν τεθηρευκέναι  του μη δύνασθαι  δι’ αυτούς  τη 
θειοτάτη...προσελθείν...φιλοσοφία;΄΄619. 
Άλλη μία αρνητική συνέπεια της χειροτονίας αναξίων είναι η χαλαρότητα που 
προξενούν στην ψυχή των ευσεβών. ΄΄Λίαν θαυμάζω πώς πρότερον μεν τα ίδια 
χρήματα εις την κοινήν ωφέλειαν οι τω θείω λόγω μαθητευθέντες προυτίθεσαν, 
νυνί δε τινες των υφηγητών του λόγου (ου γαρ πάντων καταψηφίζεσθαι θέμις) 
τα κοινά σφετερίζεσθαι τολμώσι. Πεποιήκασι γουν από ταύτης της ατοπίας, 
και τους καρποφορείν ειωθότας αποναρκήσαι΄΄620. 
Η απομάκρυνση από τα ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας προέρχεται και από την 
ασυνέπεια ορισμένων αξιωματούχων της. Έτσι ένας λόγιος και επώνυμος του 
Πηλουσίου μόλις  είδε ότι  την ιερουργία τελεί  ο πρεσβύτερος Ζώσιμος,  δεν 
πήρε μέρος στη Θεία Κοινωνία, ΄΄μη αξιώσας τα ιερά μυστήρια δια μιαράς 
χειρός δέξασθαι΄΄. Ο άγιος αφού ΄΄επλήγη την ψυχήν ταύτα ακούσας΄΄, ετόνισε 
στον σκανδαλισθέντα με επιχειρήματα ότι ΄΄ουδέν παραβλάπτεται ο δεχόμενος, 
ει και ο διδούς ανάξιος είναι δοκοίη, ουδέ τα άχραντα χραίνεται μυστήρια΄΄. 
Έγραψε δε και επιστολή στον σκανδαλίσαντα κληρικό. ΄΄Ώσπερ τοίνυν εκείνω 
εμεμψάμην,  ούτω και σοί παραινώ, ή μεταγνώναι,  ή αποστήναι του σεπτού 
θυσιαστηρίου,  ίνα μη τους  προσιέναι  αυτώ προηρημένους,  δια των σαυτού 
πράξεων απελαύνοις΄΄621. 
Επίσης  η  εγκατάλειψη  της  ίδιας  της  Εκκλησίας  μπορεί  να  έχει  αιτία  τη 
σκανδαλώδη  ζωή  ορισμένων  αξιωματούχων  της.  ΄΄Οι  δε  του  πράου 
τροπαιούχου αυχούντες είναι φοιτηταί, και του ουρανίου βασιλέως στρατιώται, 
ους οι  παρά την αρχήν υπασπισταί  πραότητι  εκόντας εχειρώσαντο,  τούτους 
αλοζονεία  άκοντας  αποσοβούσιν.  Ους  γαρ  εκείνοι  εκόντας  εις  την  αρχήν 
παρεστήσαντο,  τούτους  και  μη  βουλομένους  δια  της  εαυτών  τυραννίδος 
απελαύνουσι΄΄622. 
Άλλο κακό που μπορεί να κάνει ο παράσπονδος ιερεύς είναι να προκαλέσει την 
καθαίρεσή του και τη δικαία του κόσμου καταλαλιά σε αυτή και στη άλλη ζωή. 
΄΄Ο γαρ της τιμής μόνης εγκρατής γενόμενος και τάλλα πάντα τα τη επισκοπή 
προσήκοντα  δίκαια  παρεωρακώς,  ενταύθα  μεν  μυρίαις  βληθήσεται 

618  Πέτρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοη΄, P.G. 78, 1497-1500.
619 Ανδρομάχω κόμητι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τμβ΄, P.G. 78, 1533-1536.
620 Σερήνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τκε΄, P.G. 78, 985.
621 Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τμ΄, P.G. 78, 1000.
622 Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Γ΄, αριθμ. το΄, P.G. 78, 1021.



92

κατηγορίαις,  έσθ’ ότε  δε  και  καθαιρεθήσεται  της  τοιαύτης  αξίας,  εκείσε  δε 
καταβοηθήσεται παρά τω αδεκάστω κριτή επί του φοβερού εκείνου βήματος, 
των μεν πεινώντων βοώντων, ότι, Ημείς μεν ουδέ της αναγκαίας απελαύσαμεν 
τροφής, ούτος δε τρυφήσας και χρηματισάμενος τα λοιπά εις οικείας ανήλωσε 
φιλοτιμίας,  των  δε  γυμνών  λεγόντων,  ότι,  Αργαλεώτερος  ημίν  ούτος  του 
χειμώνος εγένετο, των δε αρρωστούντων, ότι Του νοσήματος ημίν βαρύτερος 
ώφθη. Και των μεν ορφανών, Ουκ απελαύσαμεν ουδεμιάς προστασίας, των δε 
χηρών, Ουκ εδάνεισεν ημίν ούτος παραμυθίας λόγον, των δε δεσμωτών, Ουκ 
επέσταξεν ημίν ούτος συμπαθείας δάκρυον, των δε εν συμφοραίς, Ουκ όρεξεν 
ημίν  ούτος  θεραπείας  χείρα,  και  συλλήβδην  ειπείν,  πάντων,  ών  επίσκοπος 
κεχειροτόνηται,  καταβοώντων,  τί  οίει  τον  αδέκαστον  ποιήσαι  κριτήν;  Ου 
κολάσει σφοδρότερον τον μηδέ τη τιμή βελτίω γενόμενον; Παντί μεν δήπου 
δήλον  εστιν.  Ει  δε  τις  απιστεί,  και  την  απόφασιν  αυτώ  αναγνώσομαι. 
‘Διχοτομήσει γαρ, και το μέρος αυτού μετά των απίστων θήσει’.  Ταύτ’ ουν 
εννοούντες,  μη παίζωμεν εις  τα θεία.  Οι γαρ εις  το ίδιον λογοθέσιον μόλις 
επαρκέσαντες,  όταν  και  τοσούτων  δήμων  καταρρήσεις  κατασκευάσωμεν 
εαυτοίς, πού φανούμεθα;΄΄623.                                                   
Απευθυνόμενος σε έναν πρεσβύτερο ο άγιος Ισίδωρος αναφέρει κάτι που μας 
προξενεί εντύπωση. Η ντροπή που θα νιώθει ο ανάξιος ιερεύς κατά την ημέρα 
της Κρίσεως θα είναι χειρότερη από την κόλαση καθώς και από κάθε άλλη 
τιμωρία. ΄΄Το προσκρούσαι τω τετιμηκότι Θεώ πάσης συμφοράς και τιμωρίας 
ηγείσθαι χρή αργαλεώτερον. Ου γαρ τοσούτον έγωγε νομίζω έσεσθαι τον από 
της  κολάσεως  πόνον,  όσον  την  αισχύνην  την  από  του  τω  δοξάσαντι 
προσκρούσαι συμβησομένην. Το δε και αυτά τα όπλα, δι’ ων ετιμήθησαν, κατ’ 
αυτού  κινούντας  αλώναι,  και  τιμή  κατά  του  τιμήσαντος  κεχρημένους 
φωραθήναι, πάσαν υπερβάλλει μανίαν. Το μεν γαρ ανυπέρβλητον άνοιαν, το δε 
ανήκεστον  μανίαν  έχει.  Χρή τοιγαρούν  τους  ιερωμένους,  ώσπερ ανάκτορα, 
παντός τυραννικού και αισχρού πάθους αβάτους εαυτούς διατηρείν΄΄624. 
Η  αιώνια  καταδίκη  είναι  η  τελευταία  χρονικά,  αλλά  η  πρώτη  κατά  τη 
σπουδαιότητα  τιμωρία.  ΄΄Γίγνεται  εικότως  το  της  τιμής  μέγεθος  μείζονος 
τιμωρίας εφόδιον΄΄625. Ο Θεός μακροθυμεί, αλλά κάποια στιγμή θα τιμωρήσει 
με  την ατελεύτητη κόλαση τους  ανάξιους  κληρικούς.  ΄΄Επειδή  τω θείω και 
αδεκάστω  ταύτα  [η  σκανδαλώδη  ζωή  ιερέων  και  οι  χειροτονίες  αναξίων] 
ανήκει  κριτή,  τω νυνί μεν μακροθυμούντι,  ίν’ εις μετάνοιαν τους πταίοντας 
αγάγη,  ύστερον δε  ουκ οίσοντι  τα γιγνόμενα,  αλλ’ αφορήτους  οριούντι  τας 
κολάσεις, εαυτών επιμελόμενοι τας ψυχάς, άγωμεν΄΄626.
Αλλού  ο  ιερός  Πατήρ  αφήνει  τον  αναγνώστη  να  σκεφτεί:  ΄΄Ποία  ουν 
αποκείσεται τιμωρία τοις παίζουσιν εν ου παικτοίς, η ση αν ειδείη φρόνησις΄΄
627.                                                                                         
Ο  άγιος  επισημαίνει  συνεχώς  στις  επιστολές  του  το  φοβερό  κίνδυνο  της 
αιωνίου κολάσεως που διατρέχουν οι φαυλόβιοι ιερείς. Τον παρουσιάζει έτσι 
ώστε να τους πείσει να αφήσουν την κακία: ΄΄την κρίσιν του Θεού ενθυμήθητε, 

623  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 900-901.
624  Ποσειδώνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υοβ΄, P.G. 78, 1600-1601.
625  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκα΄, P.G. 78, 1521.
626  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκβ΄, P.G. 78, 561.
627  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοστ΄, P.G. 78, 1497.
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της εαυτών ψυχής και του σώματος φείσασθε΄΄628. 
Η δαμόκλειος σπάθη της δικαίας κρίσεως του Θεού επικρέμαται συνεχώς από 
πάνω τους. Αυτά γράφει και σε παράσπονδο κληρικό: ΄΄Ουκ αμφίδοξον, αλλ’ 
ένδοξον όντα και γνώριμον και αληθή και παρά πάντων των σοφών και των 
ιερών Γραφών ομολογούμενον και πάντως εσόμενον, της κρίσεως λόγον, εν 
στέρνοις  δίκαιος  αν  είης  έχειν,  και  παύσασθαι  ων κρίσιν  μη είναι  νομίζων 
πράττεις, ίνα και σαυτόν κολάσεως, και τους ορώντας σκανδάλου, και ημάς 
λύπης, και τους ραθύμους απογνώσεως απαλλάξης΄΄629. 
Σαν άλλος Ιωάννης Βαπτιστής ο άγιος Ισίδωρος φώναζε μεγαλοφώνως από την 
έρημο  όχι  του  Ιορδάνη αλλά του  δέλτα  του  Νείλου  στους  εξαχρειωμένους 
κληρικούς: ΄΄Φείσασθε τοίνυν εαυτών και μετανοήσατε΄΄. Και προσέθετε την 
αιτιολόγηση αυτής του της προδρομικής προτροπής: ΄΄Ιερωσύνης γαρ αξίωμα 
τοις αναξίως της τιμής ζήν προηρημένοις, προσθήκη κολάσεως γίνεται΄΄630. 
Στους Ιουδαίους δεν επιτρεπόταν η είσοδος στα Άγια των Αγίων παρά μόνο 
στον αρχιερέα, διότι αυτός διέθετε (εκτός από την ιδιότητα της αρχιερωσύνης) 
την  αρετή,  το θείο έρωτα και  την  απουσία  κάθε φιλογήινης  αγάπης.  Ο μη 
αρχιερεύς ήταν επικίνδυνο να μπει  στο ιερό εκείνο σημείο του ναού.  Αυτό 
συμβολίζει κατά τον άγιο Ισίδωρο και την επικινδυνότητα που κρύβει η εκλογή 
αναξίου  ποιμένος.  ΄΄Άτοπον  γαρ,  μάλλον  δε  ριψοκίνδυνον  και  παρά  τους 
μυστικούς θεσμούς τοις αδύτοις επιπηδάν, τους μηδέ των προθύρων αξίους…
Οι  γαρ  έξω  περιρραντηρίων  είναι  οφείλοντες,  ει  φιλονεικήσειαν,  μη 
μεμυημένοι  τη  θεία  τελετή,  ριψοκινδύνως  επικωμάσαι,  δίκην  δώσουσι  την 
εσχάτην΄΄631. 
Κάνοντας λόγο για την περιβόητη τετράδα των εκκλησιαστικών αξιωματούχων 
του Πηλουσίου γράφει: ΄΄όσω μείζονος ηξιώθησαν τιμής, τοσούτω και μείζονα 
δώσουσι δίκην, ότι μηδέ τη ευεργεσία βελτίους εγένοντο΄΄632. Στον πρεσβύτερο 
Ζώσιμο  επισημαίνει  ότι  η  θεία  δίκη  θα  είναι  αυστηρότερη  στη  μέλλουσα 
κρίση,  αφού δεν επωφελήθηκε το χρόνο της ζωής: ΄΄Μη τοίνυν,  επειδή και 
Ευσέβιος (ο ουκ οίδ’ όπως σε χειροτονήσας, τη αρετή πολέμιος τυγχάνων) σε 
εις εσχάτην κακίαν ελάσαντα ουκ απελαύνει του πληρώματος της Εκκλησίας, 
ήδη νόμιζε κακείσε μηδέν πείσεσθαι δεινόν. Τοσούτον γαρ κακείνον και σε 
μετελεύσεται η δίκη, όσον ενταύθα μακροθυμήσασα ουδέν ώνησεν, αλλά και 
βλασφημηθήναι...δι’...υμάς...κατεδέξατο΄΄633. 
Πολύ  συγκινητική  είναι  η  επιστολή  που  έστειλε  ο  ιερός  Πατήρ  στους 
παροιμιώδεις  για  την  κακία  τους  ιερείς  του  Πηλουσίου.  Περιγράφει  τη 
συνάντησή του με κάποιον άγιο άνθρωπο, ο οποίος ζούσε το κατά Θεόν πένθος 
για αυτούς τους κληρικούς. ΄΄Ενέτυχον αγίω ανδρί, ω έργον εστί το υπέρ των 
πταιόντων  ικετεύειν  το  Θείον  (ίστε  δε  ον  λέγω),  και  είδον  υπόθεσιν  αυτώ 
δακρύων αενάων τον υμέτερον γεγενήσθαι βίον. Αισχυνόμενος γαρ επί  τοις 
παρά πάντων περί υμών κωμωδουμένοις, έλεγε τοις παρακαλείν πειρωμένοις, 
‘Άφετε πικρώς κλαύσομαι, μη κατισχύετε παρακαλείν με’. Είτα, ως ανένευσεν 

628  Ζωσίμω και Μάρωνι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ριη΄, P.G. 78, 261.
629  Μάρωνι, βιβλ. Γ΄, αριθμ. β΄, P.G. 78, 728-729.
630  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σοε΄, P.G. 78, 953.
631  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. μ΄, P.G. 78, 1089-1092.
632  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σμ΄, P.G. 78, 920.
633  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκστ΄, P.G. 78, 1577.
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ολίγον εκ των θρήνων, ουκ οίδ’ ό,τι εννοήσας (ου γαρ ασφαλές των αδήλων 
κατατολμάν), ώσπερ ένθους γενόμενος και εις ουρανόν αναβλέψας, ως αυτόν 
ορών τον πάντων Δεσπότην, εβόησεν, ‘Δόξα σοι, βασιλεύ, δόξα σοι. Πόσης 
μακροθυμίας  πέλαγος  παρά  σοι!  Πόσης  ανεξικακίας  θησαυρός!  Οι  δια  το 
όνομα το σον εξ αφανών και ατίμων λαμπροί και περίβλεπτοι γεγονότες, τη 
τιμή  κατά  σου  του  τετιμηκότος  κέχρηνται,  και  τολμώσιν  ατόλμητα  και 
ενυβρίζουσι εις τα άγια, συγγνώμης αμαρτάνοντες μείζονα’. Ει τοίνυν και ο 
υπέρ των άλλων πρεσβεύων δια τα υμέτερα πταίσματα την θείαν εξεπλάγη 
μακροθυμίαν,  τίς  υπέρ  υμών  ικετεύσει;  Τίς  πρεσβεύσει;  Τίς  παραστήσεται; 
Εννοούντες  ουν,  οι  των  κακών  εστε,  παύσασθε  ασύγγνωστα  πταίοντες΄΄634. 
Αυτό τον τρόπο αντίδρασης που είχε ο άγνωστος σε εμάς άγιος συνιστά ο 
ιερός Ισίδωρος σε  ευσεβή χριστιανό:  ΄΄μη καταψηφίζου αμέλειαν της θείας 
πρόνοιας, αλλά την μεν μακροθυμίαν αυτής θαύμαζε, την εις μετάνοιαν τους 
πταίοντας  καλούσαν,  των  δε  μη  μετανοούντων  καταθρήνει  την 
αναλγησίαν΄΄635.   
Ούτε  όμως  και  ο  παράσπονδος  επίσκοπος  Ευσέβιος  θα  ξεφύγει  τη  θεία 
δικαιοσύνη εξαιτίας των λαθεμένων χειροτονιών του.  ΄΄Ουκ οίσει  ταύτα εις 
τέλος  ο  παντεπόπτης  οφθαλμός,  ο  νυν  μεν  δι’  αγαθότητα  μακροθυμών, 
ύστερον δε σφόδρα ταύτας αυτόν απαιτήσων δίκας΄΄636. 
Ασκώντας καλοπροαίρετη και θαρρετή κριτική σε επίσκοπο, του συνιστά: ΄΄Ει 
παντί που δήλον εστιν, ως ο κολαστής των αδικούντων μείζονα δίκην εικότως 
δοίη  αν,  ει  φωραθείη  ταύτα  δρων,  ά  κωλύειν  ετέρους  ετάχθη,  τί  σαυτόν 
φενακίζεις, ως λησόμενος τον ακοίμητον οφθαλμόν;΄΄637. 
Τον άγιο και ωφέλιμο φόβο της μελλούσης και τελικής Κρίσεως προσπαθεί ο 
άγιος να μεταδώσει και στο φαύλο πρεσβύτερο Ζώσιμο, για να τον οδηγήσει 
σε  συναίσθηση  του  κακού  που  κάνει  στην  Εκκλησία.  ΄΄Κρίνειν  τα  τε  των 
ύβρεων τα τε των κολάσεων μεγέθη οι άνθρωποι τω πλήθει των συνειδότων 
ειώθασι.  Τας  γαρ  αυτάς  ύβρεις  και  τας  αυτάς  κολάσεις  μη  επί  πολλών 
γινομένας, ουχ ομοίως βαρυτάτας ηγούνται. Ει τοίνυν ταύθ’ ούτως έχει, σκόπει 
πώς διακεισόμεθα επί πάσης της ανθρωπότητος και του των αγγέλων δήμου 
μέλλοντες ευθύνας υφέξειν, όταν μάλιστα και πάσαν αναισχυντίαν χώραν ουχ 
έξει, των αμαρτημάτων ημίν ώσπερ σκιών ακολουθούντων΄΄638. 
Ελέγχοντας δριμύτατα το διάκονο Παλλάδιο για το βίο και τον πόθο του για το 
βαθμό  του  επισκόπου,  του  υπενθυμίζει  ότι  η  εκκλησιαστική  εξουσία  δεν 
στερείται δυσκολίες και κινδύνους, ένας από τους οποίους είναι η αιώνια θεία 
καταδίκη. Του αναφέρει δε και το αξιομίμητο παράδειγμα ενός από τους Επτά 
Σοφούς της αρχαίας Ελλάδας.  ΄΄Ει  ούτε της επισκοπής το μέγεθος,  ούτε το 
μηδέν άξιον αυτής διαπράττεσθαι, ούτε η αποστολική γλώττα, η τον επίσκοπον 
οποίον  είναι  χρή  διαπλάσασα,  ούτε  το  αδέκαστον  δικαστήριον  το 
απαραλόγιστον  την  ψήφον  οίσον,  ούτε  άλλο  ουδέν  της  μανίας  σε  ταύτης 
απείργει, δι’ ής, υπό παραλόγου επιθυμίας εκβαχευθείς, την αξίαν εξαγοράσαι 
προσδοκάς, κάν υπό των έξωθεν δυσωπήθητι. Φασί γαρ, ως Πιττακός λαβών 

634  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υοστ΄, P.G. 78, 1601-1604.
635  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υο΄, P.G. 78, 1600.
636  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρϟθ΄, P.G. 78, 644.
637  Θεώνι επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρξ΄, P.G. 78, 1417.
638  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκδ΄, P.G. 78, 1524. 
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την  αρχήν  παρά  Μυτιληναίων,  νενικηκώς  Φρύονα  μονομαχία  τον  άρχοντα 
Ρηγίου, απεδίδου την αρχήν, των δε μη βουλομένων κομίσασθαι, εβιάσατο, μη 
βουλόμενος τύραννος, αλλ’ ιδιώτης είναι. Ει τοίνυν ο κινδύνοις οικείοις και 
αίματι κτησάμενος την αρχήν εκών απέθετο, τον κίνδυνον αναδεξάμενος, την 
δε τυραννίδα αποσεισάμενος, και ταύτην αλογοθέτητον ούσαν, συ ο μηδέ εν 
υπηκόοις  τελείν,  ως  φασιν,  δίκαιος  ών,  αρχήν  υπεύθυνον  και  μυρίαις 
λογοθεσίαις  υποκειμένην  και  μείζονα  πάσης  ανθρωπίνης  αξίας,  ήν  ουδέ 
διδομένην δέξασθαι ώφειλες, αγοράσαι ονειροπολών, ου μόνον ου καταδύη, 
αλλά και εναβρύνη. Και τίς σε της τοσαύτης τόλμης γράψεται;΄΄639. 
Συνοψίζοντας ο άγιος πολλά από τα ολέθρια αποτελέσματα της απάδουσας για 
το  αξίωμα  του  κληρικού  ζωής,  γράφει  μια  φιλιππική  επιστολή  προς  τον 
πρεσβύτερο  Ζώσιμο.  ΄΄Τί  τοιγαρούν  τοσούτον  (αναγκάζομαι  γαρ  ά  μη 
βούλομαι φράσαι) κατά σαυτού εμάνης; Τί της κακίας άπριξ έχη; Τί υβρίζεις, 
το γε σαυτού μέρος, την αρετήν; Τί χραίνεις τα ανάκτορα; Τί την θείαν τελετήν 
εξορχούμενος  ου  φρίττεις;  Τί  παρασκευάζεις  τους  ανθρώπους  τω  σω  βίω 
προσέχοντας παραβλάπτεσθαι νομίζειν και εις τα σωτηριώδη σύμβολα; Τί και 
τους  από  των  εθνών  ετοιμοτάτους  όντας  εις  την  Εκκλησίαν  μεταφοιτήσαι 
αδικείς, αποσοβών την θύραν; Τί την σκηνήν νεωτέρων δραμάτων ενέπλησας; 
Τί καινά τω βίω εισφέρεις τα δράματα; Τί τας παλαιάς απέκρυψας τραγωδίας; 
Ει  το  θείον  ου  φοβή,  επειδήπερ  τέως  μακροθυμεί,  καν  τους  ανθρώπους 
αιδέσθητι. Ει κρίσιν μη δέδιας, καν χρηστής υπολήψεως αντιποίησαι. Ει μηδέν 
είναι  ηγή  μετά την  εντεύθεν  αποδημίαν  (τούτο  γαρ  αι  σεμναί  σου  πράξεις 
λαμπρώς βοώσι), καν την των ανθρώπων κωμωδίαν ευλαβήθητι. Ει δε μηδέ 
ταύτης  λόγον  ποιή,  καν  το  καθαιρεθήναι  φοβήθητι.  Εικός  γαρ  σε  τούτο 
παθείν΄΄640. 

     β΄. Σύγκριση των αμαρτημάτων του ιερέως και του λαϊκού
 
     Σύγκριση  μεταξύ  της  κακίας  του  λαϊκού  και  του  ιερέως  οδηγεί  στο 
συμπέρασμα ότι η κακία του δεύτερου είναι πολύ βαρύτερη από του πρώτου. 
΄΄Ει  μεν  των  αρχομένων  τινάς  εχειρούτο  η  κακία,  ουδέν  (χρή  γαρ  ταληθή 
λέγειν) αν ήν τοσούτο δεινόν, καίπερ ον δεινόν, επειδή δε έρπουσα προς τα 
χείρω και τινας των ιεράσθαι λαχόντων επιβόσκεται… κακείνοι μεν δώσουσι 
δίκην αξίαν ων έδρασαν΄΄641.
Ομοίως γράφει σε επίσκοπο, συγκρίνοντας τη βαρύτητα του ιερατικού και του 
λαϊκού  αμαρτήματος:  ΄΄Όσω  κρείττω  και  αξιολογώτερα  εχειροτονήθης 
οικονομείν πράγματα, τοσούτω μάλλον ακοίμητον και διορατικώτατον είναι σε 
χρή, ίνα μη, θείων διολισθήσας εγχειρημάτων, μείζονα απενέγκη την γραφήν. 
Ανάγκη  γαρ  την  κατηγορίαν  τοσαύτην  έσεσθαι  διαμαρτόντι  των  μεγίστων, 
όσην  άν  και  την  αμοιβήν  άμεμπτον  διατηρήσαντι  την  λειτουργίαν΄΄642. 
Επικίνδυνο για την ψυχή του κληρικού γίνεται το ύψιστο αυτό λειτούργημα, 
όταν  ο  ιερωμένος  πέσει  σε  αμαρτία.  Ζυγίζοντας  ο  Αλεξανδρινός  άγιος  την 
639  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. στ΄, P.G. 78, 1328-1329.
640  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξθ΄, P.G. 78, 1644-1645.
641  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. λζ΄, P.G. 78, 1349.
642  Ηρακλείω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. λβ΄, P.G. 78, 477.
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αμαρτία  του  κληρικού  με  την  αμαρτία  του  λαϊκού,  βρίσκει  βαρύτερη  την 
πρώτη.  ΄΄Ου  ταυτόν  εστι,  λαϊκόν  αμαρτάνειν  και  ιερέα,  και  δήλον  εκ  του 
νόμου.  Τοσαύτην  γαρ  προστάττει  θυσίαν  ανάγεσθαι  υπέρ  του  αμαρτόντος 
ιερέως, όσην υπέρ παντός του λαού. Ει δε μη ην αντίρροπος η αμαρτία, ουκ αν 
την αυτήν θυσίαν ανάγεσθαι εθέσπισε. Μείζων δε γίνεται ου τη φύσει, αλλά τη 
αξία του δρώντος. Ο γαρ τους άλλους ρυθμίζων, ει πταίσειεν, μείζον από της 
αξίας αποφαίνει το πταίσμα΄΄643. ΄΄Ουκ ίσην, ω μακάριε, προ του ιερωσύνης 
ηξιώσθαι, και μετά το αξιωθήναι, ει πταίσωμεν, δίκην δώσομεν, αλλά πολλώ 
πικροτέραν.  Οι  γαρ  μηδέ  τω  της  τιμής  τοιαύτης  ηξιώσθαι  βελτιωθέντες, 
αργαλεώτερον δίκαιοι αν είεν κολάζεσθαι. Γίγνεται γαρ εικότως το της τιμής 
μέγεθος μείζονος τιμωρίας εφόδιον΄΄644. 
Και σε άλλες επιστολές τονίζει ότι η τιμωρία του ανθρώπου θα είναι ανάλογη 
με  την  τιμή  την  οποία  έλαβε  από  το  Θεό.  ΄΄Ο  δε  ιερεύς  του  ιδίου  βίου 
αργαλεώτερον  υφέξει  λόγον,  και  τοσαύτη  αυτώ  προσθήκη  κολάσεως 
γενήσεται, όση και τιμή αυτώ υπήρκται. Ο γαρ μηδέ τω ιερωσύνη τετιμήσθαι, 
γενόμενος  αγαθός,  μείζονος  αν  είη  κολάσεως  εικότως  άξιος΄΄645.  ΄΄Το  μεν 
πταίειν εν τοις υπηκόοις τελούντα, δεινόν, το δε τον ιερωμένον, δεινότερον, το 
δε  τον  την  αρχιερωσύνην  κεκληρωμένον,  δεινότατον.  Όσω γαρ  ταις  τιμαίς 
προύχουσι, τοσούτω και το αμάρτημα. Ει γαρ και το αυτό είη, αργαλεώτερον 
γίνεται,  ου τη φύσει,  αλλά τη αξία του δράσαντος μετρούμενον.  Και τί  τω 
υπηκόω παραβάλλω τον υφηγητήν, οπότε όλου του λαού αντίρροπον έφη είναι 
το  του  αρχιερέως  πταίσμα  ο  νομοθέτης,  και  τοσαύτην  αυτόν  εθέσπισεν 
προσενεγκείν θυσίαν,  όσην αν ο λαός άπας,  ει  πλημμελήσειε,  προσενεγκείν 
προστέτακται; Ει δε μη ίσον ήν μηδ’ αντίρροπον το τραύμα, ουκ αν αντίπαλον 
ώρισε την θεραπείαν΄΄646. 
Για τους διδάσκοντας και μη ποιούντας ο άγιος θυμόταν δυο ρητά από την 
Αγία Γραφή. ΄΄Ους και στιλητεύων, ο μεν θείος απόστολος έφη, ‘Ο κηρύττων 
μη κλέπτειν, κλέπτεις;’, η δε θεία ψήφος εν τω Ιεζεκιήλ, τούθ’ όπερ μαθείν 
εξήτησας,  παρεκελεύσατο  τοις  την  τιμωρίαν  μέλλουσιν  επιφέρειν  τη 
Ιερουσαλήμ αγγέλοις ‘Από των αγίων μου άρξασθε’,  όπερ και ο κορυφαίος 
των αποστόλων μετέφρασεν ειπών ‘Καιρός του άρξασθαι το κρίμα από του 
οίκου του Θεού’. Ει δε πρώτον αφ’ ημών, τί το τέλος των απειθούντων τω του 
Θεού Ευαγγελίω; Δίκαιον γαρ τους τιμή και τη αξία υπερέχοντας, τούτους, ει 
αμαρτοίεν, και εν ταις τιμωρίαις πλεονεκτείν΄΄647. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ο ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗ

     1. Τα ονόματα και οι χαρακτηρισμοί του ιερέως
     
     Στις  επιστολές  του  αγίου  Ισιδώρου Πηλουσιώτου  απαντάται  η  χρήση 

643  Θεώνι επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκα΄, P.G. 78, 561.
644  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκα΄, P.G. 78, 1521.
645  Ερμίω κομήτι, βιβλ. Β΄, αριθμ. λζ΄, P.G. 78, 480.
646  Ελισσαίω μοναχώ, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ιε΄, P.G. 78, 741.
647  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ση΄, P.G. 78, 649.
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πολλών ονομάτων, επιθέτων, παρομοιώσεων και εκφράσεων για τον κληρικό. 
Εκτός από τις λέξεις ΄΄επίσκοπος΄΄, ΄΄αρχιερεύς΄΄, ΄΄ιερεύς΄΄, ΄΄πρεσβύτερος΄΄ 
και ΄΄διάκων΄΄ ο ιερός Πατήρ χαρακτηρίζει τον κληρικό και με τα παρακάτω: 
΄΄οφθαλμοί  επισκόπου...οι  του  σεπτού  θυσιαστηρίου  διάκονοι΄΄648, 
΄΄σκοπός΄΄649, ΄΄λύχνος΄΄650,  ΄΄λειτουργός΄΄651,  ΄΄ο  τω  Θεώ  λειτουργείν 
προσιών΄΄652,  ΄΄οι...προς  διακονίαν Θεού΄΄(;)653,  ΄΄ο  χειροτονηθείς΄΄654,  ΄΄όλον 
είναι  οφθαλμόν  πάντα  ορώντα  και  μηδέν  παρορώντα΄΄655,  ΄΄κατά  τα 
πολυόμματα  ζώα  όλος  είναι  οφθαλμός  οφείλει,  κατ’ εκείνα  μηδέν  αγνοών, 
αλλά  πάντα  ορών΄΄656,  ΄΄ο  του  Θεού  ιερεύς΄΄657,  ΄΄οι  κατά  Θεόν 
ιερατεύοντες΄΄658,  ΄΄οι...ιερατικήν μεταχειρίζοντες΄΄659,  ΄΄ο  σεμνός χορός [των 
διακόνων]΄΄660,  ΄΄ο τούτων [των δώρων] μεσίτης, τουτέστιν ο ιερεύς΄΄661,  ΄΄οι 
της Εκκλησίας λειτουργοί΄΄662,  ΄΄οι δύναμιν παρά Κυρίου λαμβάνοντες΄΄(;)663, 
΄΄των αυτού [του Χριστού] προβάτων υπάρχων ποιμήν και την ψυχήν υπέρ 
τούτων τιθείς...τω ποιμνίω ασφάλεια και τω αρχιποιμένι αρέσκεια και ημίν της 
ελπίδος  στερέωμα και  τω  κόσμω  φωστήρ  και  τοις  θηρίοις  της  δυσσεβείας 
Δαβίδ πατάσσων και λέοντα και άρκτον τη ράβδω του σταυρού΄΄664,  ΄΄τύπος 
του  ποιμνίου  και  φως  της  Εκκλησίας΄΄665,  ΄΄άγγελος  Κυρίου 
παντοκράτορος΄΄666,  ΄΄ιερατικοί΄΄667,  ΄΄ο  ποιμήν  τούτου  [του  ναού  του 
Θεού]΄΄668,  ΄΄ο μεσίτης των δώρων, ού ταις χερσί διακόνοις κεχρήσθαι Θεός 
φιλανθρώπως ηξίωσε΄΄669, ΄΄άγγελος Κυρίου παντοκράτορός εστι, τη τε θείας 
τελετής μυσταγωγία, και τη προς σωτηρίαν πολλών διακονία΄΄670, ΄΄πατήρ΄΄671, 
΄΄υιός΄΄672,   ΄΄ιατρός  και  έσοπτρον΄΄673,  ΄΄Θεού  λειτουργός,  του  πάσιν  όντος 
648  Λούκιω αρχιδιακόνω Πηλουσίου, βιβλ. Α΄, αριθμ. κθ΄, P.G. 78, 200.
649  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. λ΄, P.G. 78, 201.
650  Δοσιθέω, βιβλ. Α΄, αριθμ. λβ΄, P.G. 78, 201.
651  Θεοδοσίω μονάζοντι, βιβλ. Α΄, αριθμ. λθ΄, P.G. 78, 208.
652  Μαρτυρίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. με΄, P.G. 78, 209.
653  Τιμοθέω, βιβλ. Α΄, αριθμ. οθ΄, P.G. 78, 237.
654  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρια΄, P.G. 78, 257.
655  Τριβουνιανώ επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμθ΄, P.G. 78, 284.
656 Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνα΄, P.G. 78, 284.
657 ό.π.
658  Ευσταθίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνστ΄, P.G. 78, 288.
659  ό.π.
660  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ Α΄, αριθμ. ρπε΄, P.G. 78, 301. 
661  Σερήνω τριβούνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρπστ΄, P.G. 78, 304.
662  Μακαρίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σβ΄, P.G. 78, 312. Όλη η φράση έχει ως εξής: ΄΄οι νέοι της 
Εκκλησίας λειτουργοί΄΄ και αναφέρεται πιθανότατα σε νεοχειροτόνητους κληρικούς. 
663  Ηρακλείω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σξγ΄, P.G. 78, 340.
664  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τζ΄, P.G. 78, 360-361.
665  Δωροθέω πρεσβυτέρω, βιβλ. A΄, αριθμ. τιθ΄, P.G. 78, 368. 
666  ό. π.
667  Ευσταθίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τλβ΄, P.G. 78, 373.
668  Σιλουανώ, βιβλ. Α΄, αριθμ. τμη΄, P.G. 78, 381.
669  Σιλουανώ, βιβλ. Α΄, αριθμ. τμθ΄, P.G. 78, 381. 
670 ό.π.
671 Έτσι χαρακτηρίζεται ο επίσκοπος Αλεξανδρείας άγιος Κύριλλος σε σχέση με τον άγιο Ισίδωρο,  
αλλά  και  ο  Ισίδωρος  αυτοαποκαλείται  ως  ο  πνευματικός  οδηγός  και  σύμβουλος  του  επισκόπου 
Αλεξανδρείας. Επομένως ΄΄πατήρ΄΄ είναι ο επίσκοπος για τον πρεσβύτερο και το διάκονο, αλλά και ο 
πνευματικός πατέρας του επισκόπου. Κυρίλλω Αλεξανδρείας, βιβλ. Α΄, αριθμ. το΄, P.G. 78, 392. 
672  Έτσι ο άγιος Ισίδωρος χαρακτηρίζει τον ιερέα σε σχέση με τον επίσκοπο, αλλά και τον επίσκοπο 
ως πνευματικό υιό του εξομολόγου. Ό. π.                                                       
673  Έτσι ο άγιος αυτοχαρακτηρίζεται γράφοντας την επιστολή σε δυο σκανδαλοποιούς ιερείς. 
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αγαθού΄΄674,  ΄΄πύργου  πόλεως  φύλαξ΄΄675,  ΄΄της  Εκκλησίας...διδάσκαλοι΄΄676, 
΄΄βόες...τον άμητον κατεργάζονται΄΄677, ΄΄διδάσκαλοι΄΄678, ΄΄οι τούτων [των των 
θείων  φοιτητών]  διδάσκαλοι΄΄679,  ΄΄εργάτης΄΄680,  ΄΄οι  Κυρίω  τω  Θεώ  ημών 
ιερωμένοι και Εκκλησίας υπηρεσία εντεταγμένοι΄΄681 ΄΄οι ιερατικοί άνδρες΄΄682, 
ο έχων ΄΄την ναύν και τον φόρτον΄΄683, ΄΄οι τοις έργοις αστράπτοντες΄΄684, ΄΄οι 
δια  των  έργων  παιδεύοντες΄΄685,  ΄΄διδάσκαλος΄΄686,  ΄΄οι  ιερωμένοι΄΄687, 
΄΄ηγούμενοι΄΄688(;),  ΄΄ηγεμόνες΄΄689,  ΄΄ο οφθαλμός εν τω σώματι΄΄, ΄΄ο ήλιος εν 
τη οικουμένη΄΄, ΄΄λύχνος απάντων των μελών΄΄, ΄΄οφθαλμός του σώματος της 
Εκκλησίας΄΄,  ΄΄ο  καθηγητής΄΄,  ΄΄ο  ωφελείν  και  φωτίζειν  οφείλων΄΄  και 
΄΄υφηγητής΄΄690,  ΄΄οι τη αυταρκεία χρώμενοι, οι από δικαίων πόνων ζώντες, οι 
τοις οικείοις πόνοις αρκούμενοι΄΄691,  ΄΄διαλάμποντες και καθάπερ λαμπτήρες 
αστράπτοντες΄΄692,  ΄΄αγωγοί  και  ηγεμόνες  της  αρίστης  ταύτης  [της 
ακτημοσύνης] οδού΄΄693, ΄΄ο τους άλλους ρυθμίζων΄΄694, ΄΄οι επιτυχόντες αυτήν 
[την ιερωσύνην]΄΄695,  ΄΄οι άρχοντες΄΄(;)696,  ΄΄τα θεία και απόρρητα αυτής [της 
Εκκλησίας] εμπιστευόμενοι μυστήρια΄΄697, ΄΄ο κληρικός΄΄698, ΄΄ο ηγούμενος΄΄699, 
΄΄των  ιερών  μυστηρίων  χερσίν  εφαψάμενος΄΄700,  ΄΄κεχειροτονημένος΄΄701, 
΄΄προεστώτες΄΄702,  ΄΄κυριώτερος  επίτροπος  των  επί  γης  τού  την  αλουργίδα 
περικειμένου΄΄703, ΄΄ο την ιερωσύνην εστεμμένος΄΄704,  ΄΄ο ιερωμένος΄΄705,  ΄΄της 

Μαρτινιανώ και Ζωσίμω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τπβ΄, P.G. 78, 397-400. 
674  Καπιτωλίνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τπη΄, P.G. 78, 401.
675  Θηρασίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τπθ΄, P.G. 78, 401.
676  ό. π.
677  Εκδικίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τϟδ΄, P.G. 78, 404.
678  ό. π.
679  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υμ΄, P.G. 78, 425.
680  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υμβ΄, P.G. 78, 425.
681  Αντιόχω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υμζ΄, P.G. 78, 428.
682  ό. π.
683  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υνα΄, P.G. 78, 429-432.
684  Θεογνώστω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. α΄, P.G. 78, 456.
685  ό.π.
686  ό. π. και Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ, ριβ΄, P.G. 78, 553.
687  Τιμοθέω αναγνώστη, βιβλ. Β΄, αριθμ. μη΄, P.G. 78, 489. Ασκληπιώ επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. 
πη΄, P.G. 78, 532. 
688  Αθανασίω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ξθ΄, P.G. 78, 512.
689  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. οα΄, P.G. 78, 513.
690  Κατά το μεταφραστή ΄΄υφηγητής΄΄ είναι ο δάσκαλος. Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ, ριβ΄, P.G. 
78, 552-553.
691  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ριγ΄, P.G. 78, 553.
692  ό. π.
693  Κατά το μεταφραστή ΄΄αγωγοί΄΄ είναι οι οδηγοί. Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ριγ΄, P.G. 
78, 556.
694  Θεώνι επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκα΄, P.G. 78, 561.
695  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκβ΄, P.G. 78, 561.
696  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 565.
697  ό.π.
698  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 568.
699  ό.π.
700  ό.π.
701  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 569.
702  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρνβ΄, P.G. 78, 608.
703  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σ΄, P.G. 78, 645.
704  ό.π.
705  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σε΄, P.G. 78, 648. Ηρακλείδη επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ι΄, 
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ιερωσύνης  αγιστείαν  εστεμμένοι΄΄706,  ΄΄οι  την  ιερωσύνην  λαχόντες΄΄707,  ΄΄οι 
διδάσκοντες΄΄708,  ΄΄οι  το  λέγειν  εμπιστευθέντες΄΄709,  ΄΄οι  τιμή  και  τη  αξία 
υπερέχοντες΄΄710,  ΄΄ο άρχων΄΄711,  ΄΄ούτοι, οίς μάλιστα μέλει των λαών΄΄712, ΄΄ο 
εις τον διδασκαλικόν ιδρυθείς θρόνον΄΄713, ΄΄ο διδάσκων΄΄714, ΄΄διδάσκαλος΄΄715, 
΄΄οι τον διδασκαλικόν εμπεπιστευμένοι θρόνον΄΄716, ΄΄ο του λαού προεστώς΄΄717, 
΄΄ο  επί  ταύτην  ελθών  την  αρχήν΄΄718,  ΄΄ρυθμίζειν  άλλους  επιχειρών΄΄719, 
΄΄στρατηγός΄΄720,  ΄΄τακτικός΄΄721,  ΄΄ταξίαρχος΄΄722,  ΄΄οι  ιερωμένοι΄΄723,  ΄΄οι  τον 
της  ιερωσύνης  τιμαλφέστατον  στέφανον  περικείμενοι΄΄724,  ΄΄ο  την 
αρχιερωσύνην  κεκληρωμένος΄΄725,  ΄΄ο  υφηγητής΄΄726,  ΄΄ο  της  ακτημοσύνης 
υφηγητής  και  των  ουρανίων  δογμάτων  εξηγητής  δεινός΄΄727,  ΄΄οι  την  θείαν 
ιερωσύνην  εστεμμένοι  και  της  προεδρίας  αξίως  τετυχηκότες΄΄728,  ΄΄οι  την 
προστασίαν των λαών αναδησάμενοι΄΄729, ΄΄οι ποιμένες΄΄730, ΄΄οι την επισκοπήν 
λαχόντες΄΄731,  ΄΄ο (άριστος) ποιμήν΄΄732,  ΄΄άγαλμα φιλοσοφίας απάσης΄΄733, ΄΄ο 

P.G. 78, 733. Ελισσαίω μοναχώ, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ιε΄, P.G. 78, 741. Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ, 
ρη΄, P.G. 78, 813. Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 897. Παμπρεπίω διακόνω, βιβλ. 
Γ΄, αριθμ. σλη΄, P.G. 78, 920. Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τνδ΄, P.G. 78, 1012.
706  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ση΄, P.G. 78, 648. ΄΄Αγιστεία΄΄ σύμφωνα με το μεταφραστή 
είναι το ιερό λειτούργημα.
707  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ση΄, P.G. 78, 649.
708  ό.π.
709  ό.π.
710  ό.π.
711  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σθ΄, P.G. 78, 649.
712  Αρχιβίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλδ΄, P.G. 78, 672.
713  Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλε΄, P.G. 78, 673.
714  ό.π.
715  ό.π.
716  Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλζ΄, P.G. 78, 676.
717  Ο άγιος λέγοντας ΄΄λαό΄΄ εννοεί ΄΄τον λαόν τον επί της Πηλουσιωτών παροικούντα΄΄. Ο προεστώς 
του λαού αυτού είναι βέβαια ο επίσκοπος Ευσέβιος. Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ, σμστ΄, P.G. 
78, 684.
718  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σξδ΄, P.G. 78, 696.
719  ό.π.
720  ό.π.
721  Κατά τον μεταφραστή ΄΄τακτικός΄΄ είναι ο ΄΄στρατιωτικός΄΄. Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. 
σξδ΄, P.G. 78, 697. 
722  ό.π.
723  Παλλαδίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σπδ΄, P.G. 78, 713. Νειλάμμωνι σχολαστικώ, βιβλ. Γ΄, 
αριθμ. σμβ΄, P.G. 78, 920.
724  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ Β΄, αριθμ. σϟ΄, P.G. 78, 721. 
725  Ελισσαίω μοναχώ, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ιε΄, P.G. 78, 741.
726  ό.π.
727  Ο  άγιος  εννοεί  τον  επίσκοπο  Ευσέβιο  με  κάποια  δόση  ειρωνείας.  Δεν  θα  ήταν  άστοχος  ο  
χαρακτηρισμός αυτός να αποδοθεί σήμερα (χωρίς ειρωνεία βέβαια) και σε κάθε κληρικό, διότι κάθε 
ιερωμένος διδάσκει τις αρετές και τα θεία δόγματα. Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ιζ΄, P.G. 78, 
744.
728  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. οε΄, P.G. 78, 781.
729  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. πη΄, P.G. 78, 793.
730  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896. Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ, 
σκγ΄, P.G. 78, 905.
731  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896. 
732  ό.π.
733  ό.π. 
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την αρχήν ταύτην αμέμπτως διοικήσας΄΄734,  ΄΄τιμήν λαμβάνοντες΄΄735,  ΄΄οι της 
ιερωσύνης  λειτουργίαν  εστεμμένοι΄΄736,  ΄΄οι  διδάσκαλοι΄΄737,  ΄΄ο 
παραπαιδευτής΄΄(;)738,  ΄΄οι  υφηγηταί΄΄739,  ΄΄ώσπερ  οι  γραμματισταί΄740,  ΄΄οι 
ιερωμένοι΄΄741,  ΄΄λειτουργοί,  ου  κοινωνοί,  πρέσβεις,  ου  κριταί,  μεσίται,  ου 
βασιλείς. Οι γαρ και περί οικείων αμαρτημάτων, ως έφη ο απόστολος, θυσίας 
προσφέροντες΄΄742, ΄΄οι την της ιερωσύνης εστεμμένοι λειτουργίαν΄΄743, ΄΄πάσης 
αγνείας και καθαρότητος ανάκτορον΄΄744, ΄΄συνευχόμενοι και συννηστεύοντες 
τοις  πταίσασι΄΄745,  ΄΄οι  εις  τον  διδασκαλικόν  ιδρυθέντες  θρόνον΄΄746, 
΄΄σεμνότητός τε και πάσης αρετής αγωνισταί και στεφανίται΄΄747,  ΄΄ο κήρυξ, ο 
τους νικώντας ανακηρύττων΄΄748,  ΄΄ο στεφανίτης΄΄749,  ΄΄τη δικαία των πενήτων 
φροντίδι οπλιζόμενοι΄΄750,  ΄΄οι υφηγηταί΄΄751,  ΄΄οι υφηγηταί του λόγου΄΄752,  ΄΄οι 
την  ιερωσύνης  αγιστείαν  κεκληρωμένοι΄΄753,  ΄΄ώσπερ  ιατρός  άριστος  τέχνη 
προς  συμμαχίαν  της  αρρωστούσης  φύσεως  ωπλισμένος΄΄754,  ΄΄ο  διδούς  [τα 
άχραντα  μυστήρια]΄΄755,  ΄΄οι  υφηγηταί΄΄756,  ΄΄οι  του  πράου  τροπαιούχου 
φοιτηταί  και  του  ουρανίου  βασιλέως  στρατιώται΄΄757,  ΄΄ποιμένες΄΄758,  ΄΄οι 
εικότως τετυχηκότες της τιμής [της ιερωσύνης]΄΄759, ΄΄οι νυν τον διδασκαλικόν 

734  Ο ιερός Πατήρ εννοεί τον απόστολο Παύλο, ο οποίος άσκησε την εξουσία της επισκοπής άψογα. 
Και ο κληρικός οφείλει να μιμείται τον Παύλο και να ασκεί άψογα την εξουσία αυτή. Παλλαδίω 
διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 897.
735  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σκγ΄, P.G. 78, 905.
736  Παμπρεπίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σλη΄, P.G. 78, 920.
737  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σνθ΄, P.G. 78, 937-940.
738  Κατά το μεταφραστή σημαίνει το βοηθό του δάσκαλου. Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. 
σνθ΄, P.G. 78, 937.
739  ό. π. Αρσενουφίω αναγνώστη, βιβλ. Δ΄, αριθμ. π΄, P.G. 78, 1141. Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, 
αριθμ. ρλγ΄, P.G. 78, 1216.
740  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σνθ΄, P.G. 78, 937. ΄΄Γραμματιστής΄΄ είναι ο δάσκαλος, που 
μαθαίνει γράμματα στους μαθητές. 
741  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξ΄, P.G. 78, 941. Σερήνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τκστ΄, P.G. 78, 
985. Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκβ΄, P.G. 78, 1521. Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. 
τκγ΄, P.G. 78, 1524. Ποσειδώνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υοβ΄, P.G. 78, 1601.
742  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξ΄, P.G. 78, 941. 
743  ό. π.
744  ό. π. 
745  ό. π.
746  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξε΄, P.G. 78, 945.
747  Κατά το μεταφραστή ΄΄στεφανίτης΄΄ είναι ο νικητής. Ό. π.
748  ό. π.
749  ό. π. 
750  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σοζ΄, P.G. 78, 953.
751  Θέωνι, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τιζ΄, P.G. 78, 981.
752  Σερήνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τκε΄, P.G. 78, 985.
753  Όλη η φράση σημαίνει κατά το μεταφραστή ΄΄οι εκλεγμένοι για το λειτούργημα της ιερωσύνης΄΄. 
Σερήνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τκστ΄, P.G. 78, 985. 
754  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τλζ΄, P.G. 78, 997.
755  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τμ΄, P.G. 78, 1000.
756  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τξβ΄, P.G. 78, 1016.
757  Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Γ΄, αριθμ. το΄, P.G. 78, 1021.
758  ό. π. και Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υ΄, P.G. 78, 1565.
759  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τπζ΄, P.G. 78, 1029.
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εμπεπιστευμένοι  θρόνον΄΄760,  ΄΄οι  διδάσκαλοι΄΄761,  ΄΄οι  προεστώτες΄΄762, 
΄΄πατέρες΄΄763,  ΄΄οι  υφηγηταί΄΄764,  ΄΄οι  τη  ευαγεστάτη  ιερωσύνη 
σεμνυνόμενοι΄΄765,  ΄΄διδάσκαλος΄΄766,  ΄΄οι  κηρύττοντες΄΄767,  ΄΄οι  της  ειρήνης 
βραβευταί΄΄768,  ΄΄οι διδάσκαλοι΄΄769,  ΄΄οι μεμαθηκότες ότι ουκ από σημείων ο 
Χριστός, αλλ’ από της αγάπης τους οικείους εχαρακτήρισε φοιτητάς΄΄770,  ΄΄οι 
του σεπτού θυσιαστηρίου διάκονοι΄΄771, ΄΄ο τίμιος εκείνος θίασος και χορός΄΄772, 
΄΄οι  οφθαλμοί  επισκόπου΄΄773,  ΄΄όλος  οφθαλμός...ως  τα ζώα τα πολυόμματα, 
επειδή και τη προς Θεόν εκείνα μιμήσαι εγγύτητι...βίω... λειτουργία΄΄774,  ΄΄οι 
της σοφίας φοιτηταί΄΄775, ΄΄οι το διδασκαλικόν αξίωμα εγκεχειρισμένοι΄΄776, ΄΄οι 
στεφανίται΄΄777,  ΄΄(οι)  ηγεμόνες΄΄778,  ΄΄οι  ιεράσθαι  λαχόντες΄΄779,  ΄΄οι 
ιερωμένοι΄΄780,  ΄΄οι οικονομούντες την Πηλουσιωτών Εκκλησίαν΄΄781,  ΄΄οι της 
αρετής και της κακίας αυχούντες είναι διαιτηταί΄΄782,  ΄΄οι τούτων [των θείων 
χρησμών] ερμηνευταί΄΄783,  ΄΄ώσπερ οι άριστοι των αγαλματοποιών΄΄(;)784, ΄΄οι 
της αρετής δημιουργοί΄΄(;)785, ΄΄οι άρχειν λαχόντες΄΄786, ΄΄η κεφαλή, η καθάπερ 
ακρόπολις  του  σώματος  ούσα,  και  των  αναγκαιοτάτων  και  τιμιωτάτων 
ανθρώποις  αισθήσεων  οικητήριον,  οφείλουσα  τους  εκ  του  σώματος 
αναπεμπομένους  αθμούς πονηρούς διοικήσαι,  και  εις  το  δέον καθιστάν΄΄787, 

760  Δωροθέω λαμπροτάτω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τϟδ΄, P.G. 78, 1033.
761  ό. π. Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ζ΄, P.G. 78, 1056. Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. 
ιη΄, P.G. 78, 1068. Φιλητρίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρκστ΄, P.G. 78, 1397.
762  Ζήνωνι μοναχώ, βιβλ. Γ΄, αριθμ. υη΄, P.G. 78, 1041.
763  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ζ΄, P.G. 78, 1056.
764  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ιη΄, P.G. 78, 1068. Φιλητρίω, βιβλ, Ε΄, αριθμ. ρκστ΄, P.G. 78, 
1397.
765  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ιη΄, P.G. 78, 1065.
766  Αρσενουφίω αναγνώστη, βιβλ. Δ΄, αριθμ. π΄, P.G. 78, 1141. Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. 
δ΄, P.G. 78, 1328.
767  Αρσενουφίω αναγνώστη, βιβλ. Δ΄, αριθμ. π΄, P.G. 78, 1141.
768  Κατά το μεταφραστή ΄΄βραβευτής΄΄ είναι ο κήρυκας. Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρλγ΄, 
P.G. 78, 1216.
769  ό.π.
770  ό.π.
771  Λούκιω αρχιδιακόνω Πηλουσίου, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρπη΄, P.G. 78, 1277.
772  ό.π.
773  ό.π.
774  ό.π.
775  Ουαλεντίνω πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ, σιη΄, P.G. 78, 1312.
776  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. κα΄, P.G. 78, 1337.
777  Κατά το μεταφραστή είναι όσοι αθλητές  στεφανώνονται ύστερα από ασκήσεις, κόπους και 
ιδρώτες. Διδύμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. κη΄, P.G. 78, 1341. 
778  ό.π.
779  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. λζ΄, P.G. 78, 1349.
780  ό.π.
781  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. οθ΄, P.G. 78, 1373.
782  Κατά το μεταφραστή ΄΄διατητής΄΄ είναι ο κριτής. Παύλω πρεσβυτέρω αναχωρητή, βιβλ. Ε΄, αριθμ. 
ρλα΄, P.G. 78, 1400.
783  Επιφανίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ροζ΄, P.G. 78, 1429.
784  Ευαγγελίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρπη΄, P.G. 78, 1444.
785  Ευαγγελίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρπη΄, P.G. 78, 1444-1445.
786  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σκε΄, P.G. 78, 1468.
787  Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σμθ΄, P.G. 78, 1481.



102

΄΄οι διδάσκοντες΄΄788,  ΄΄ο υφηγητής΄΄789,  ΄΄οι εξηγηταί΄΄790,  ΄΄οι την ιερωσύνην 
εστεμμένοι΄΄791,  ΄΄οι  εγχειρισθέντες΄΄792,  ΄΄οι  παρ’  αυτού  [του  Χριστού] 
τιμηθέντες΄΄793,  ΄΄προχειρισθέντες΄΄794,  ΄΄τα  [πάθη]  των  άλλων  πειρώμενος 
διορθούν΄΄795,  ΄΄ώσπερ  τις  ιατρός...τα  [έλκη]  των  πέλας  θεραπεύειν 
επιχειροίη΄΄796,  ΄΄οι  εστεμμένοι την ιερωσύνην΄΄797,  ΄΄ο παραινέτης΄΄(;)798,  ΄΄ο 
ηγησόμενος΄΄799,  ΄΄οι  νυν  τον  διδασκαλικόν  θρόνον  επανηρημένοι΄΄800, 
΄΄φάσκοντες  εκείνου  [του  Παύλου]  είναι  διάδοχοι΄΄801,  ΄΄θείου  ανδρός  [του 
Παύλου]  διάδοχοι΄΄802,  ΄΄ο  κυβερνήτης  [νηός]΄΄803,  ΄΄οι  την  της  ιερωσύνης 
εστεμμένοι λειτουργίαν΄΄804, ΄΄οι ηγεμόνες΄΄805, ΄΄κλήρος΄΄806, ΄΄οι περιφέροντες 
το μέγιστον και θείον τρόπαιον, όπερ ο Σωτήρ δεύρο επιφοιτήσας κατά του 
διαβόλου  έστησε΄΄807,  ΄΄οι  του  καλλινίκου  βασιλέως  αυχούντες  είναι 
στρατιώται και το θείον αυτού όνομα ώσπερ αξίωμα μέγα, ώσπερ ούν και έστι, 
περιφέροντες΄΄808,  ΄΄ώσπερ  ιατροί΄΄809,  ΄΄λιμένες΄΄810,  ΄΄οι  ταύτην  [την 
ιερωσύνην] λαχόντες΄΄811,  ΄΄οι της Εκκλησίας παιδευταί΄΄812,  ΄΄οι δια το όνομα 
το Σον [του πάντων Δεσπότου] εξ αφανών και ατίμων λαμπροί και περίβλεπτοι 
γεγονότες΄΄813,  ΄΄οι τυχόντες ιερατικής τιμής΄΄814,  ΄΄ο κλήρος΄΄815,  ΄΄ταις χερσί 
των ιερών απτόμενος μυστηρίων΄΄816.

788  Ουρανίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σξγ΄, P.G. 78, 1489.
789  Ηλία διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σξε΄, P.G. 78, 1492.
790  ό.π.
791  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σξη΄, P.G. 78, 1493.
792  ό.π.
793  Νείλω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοβ΄, P.G. 78, 1496.
794  Κατά το μεταφραστή η λέξη σημαίνει τον χειροτονημένο. Ό. π.
795  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοε΄, P.G. 78, 1496-1497.
796  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοε΄, P.G. 78, 1497.
797  Πέτρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοη΄, P.G. 78, 1500.
798  Ηρακλείδη πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟ΄, P.G. 78, 1504.
799  Όλη η φράση που είναι ΄΄τον ηγησόμενον ουκ έχοντες΄΄ αναφέρεται στους λαϊκούς και σημαίνει 
΄΄αν και δεν έχουν αυτόν που θα τους καθοδηγήσει΄΄. Ιωσήφ πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟζ΄, P.G. 
78, 1509. 
800  Η φράση δηλώνει όσους διάλεξαν το θρόνο του διδασκάλου. Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. 
σϟθ΄, P.G. 78, 1512. 
801  ό.π.
802  ό.π.
803  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκβ΄, P.G. 78, 1521.
804  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκγ΄, P.G. 78, 1521.
805  ό.π.
806  Ανδρομάχω κόμητι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τμβ΄, P.G. 78, 1536.
807  Θεογνώστω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τξζ΄, P.G. 78, 1545-1548.
808  Θεογνώστω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τξζ΄, P.G. 78, 1548.
809  Μηνά διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τοστ΄, P.G. 78, 1552.
810  Ολόκληρη η φράση έχει ως εξής: ΄΄τους [ερωτώντας...κάμνοντας] προς αυτούς 
[διδάσκοντας(;)...ιατρούς] ώσπερ εις λιμένας καταφεύγοντας΄΄. Ό. π.
811  Κύρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκβ΄, P.G. 78, 1576.
812  ΄΄Παιδευτής΄΄ είναι ο δάσκαλος. Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκστ΄, P.G. 78, 1577. 
813  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υοστ΄, P.G. 78, 1604.
814  Ολόκληρη η φράση, που είναι ΄΄οι παρ’ αξίαν τυχόντες ιερατικής τιμής΄΄, έχει αρνητική σημασία. 
Ουάλεντι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φλε΄, P.G. 78, 1629. 
815  Σερήνω τριβούνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξδ΄, P.G. 78, 1640.
816  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξθ΄, P.G. 78, 1645.
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     2. Τα απαιτούμενα προσόντα του υποψήφιου ιερέως  
     
     Προσέξαμε παραπάνω την αξία και τη σπουδαιότητα της ιερωσύνης, αλλά 
και το κοπιώδες και το επικίνδυνο έργο του ιερέως. Είδαμε τον άγιο Ισίδωρο 
να δανείζεται λέξεις και εικόνες από τη στρατιωτική ζωή, για να περιγράψει το 
έργο του κληρικού.  Ο στρατιώτης,  πριν  ξεκινήσει  η  μάχη,  πρέπει  να φέρει 
πάνω  του  όλα  τα  απαραίτητα  και  χρήσιμα  όπλα  ·  έτσι  και  ο  υποψήφιος 
κληρικός, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και στις απαιτήσεις 
του έργου του, πρέπει, πριν ξεκινήσει την αποστολή του, να είναι οπλισμένος 
με  πλήθος  ΄΄όπλων΄΄.  Αλλά επειδή  ΄΄ουκ έστιν  ημίν  η πάλη προς  αίμα και 
σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας 
του  σκότους  του αιώνος  τούτου,  προς  τα  πνευματικά της  πονηρίας  εν  τοις 
επουρανίοις΄΄,  ο  ιερεύς  πρέπει  να  έχει  ενδυθεί  πνευματικά  όπλα,  ΄΄την 
πανοπλίαν  του  Θεού΄΄817.  ΄΄Εν  σαρκί  γαρ  περιπατούντες  ου  κατά  σάρκα 
στρατευόμεθα. Τα γαρ όπλα της στρατείας ημών ου σαρκικά, αλλά δυνατά τω 
Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων΄΄818. Αυτά τα πνευματικά όπλα γνωρίζει ο 
ιερός Πατήρ με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και της Αγίας Γραφής. Επιπλέον 
΄΄χάρη  στην  οξυδέρκεια  και  στην  εμπειρία  του  ο  άγιος  Ισίδωρος  ορίζει 
ορισμένους κανόνες, για το πότε να χειροτονούνται οι κληρικοί και πώς να 
ευδοκιμούν στο διακόνημά τους΄΄819.

     α΄. Το πλήθος των αρετών που καθορίζει ο απόστολος Παύλος

     Το ιερατικό έργο ασφαλώς δεν είναι κάτι που κάθε άνθρωπος αξίζει ή 
μπορεί να κάνει. Αυτό τονίζεται ιδιαίτερα στις επιστολές του ιερού Πατρός. Οι 
κανόνες που θέσπισε ο απόστολος Παύλος αποτελούν το αλάνθαστο κριτήριο 
για την καταλληλότητα του υποψηφίου κληρικού. Αυτό συμβουλεύει σε λαϊκό 
που ήθελε να χειροτονηθεί. ΄΄Ουκ έστι των τυγχανόντων επισκοπής εράν, ω 
θαυμάσιε, αλλ’ ών ο βίος εκ των Παύλου νόμων ιθύνεται. Ει ουν εκείνην εν 
σεαυτώ θεωρείς  την ακρίβειαν,  ίθι  ασμένως προς  την  του τοσούτου ύψους 
ανάβασιν.  Ει  δε  ου  πρόσεστί  σοι  αύτη,  μέχρις  αν  κτήση,  μη  ψαύσεις  των 
αψαύστων.  Πρόσεχε  πυρί  προσεγγίζειν  την  ύλην  δαπανώντι΄΄820. 
Ερμηνεύοντας  την  παραπάνω  επιστολή  του  ή  μάλλον  την  περικοπή  του 
αποστόλου, βλέπει μία προς μία τις προϋποθέσεις και τα τάλαντα που ζητά ο 
πρωτοκορυφαίος απόστολος από τον υποψήφιο. Εξ αρχής τονίζει ότι δεν είναι 
όλοι  κατάλληλοι  για  αυτό  το  μεγάλο  λειτούργημα.  ΄΄Γέγραπται,  ‘Ει  τις 
επισκοπής  ορέγεται,  καλού  έργου  επιθυμεί’…  Μάλιστα  γαρ  και  προ  της 
ερμηνείας,  δεινά  τα  επόμενα τοις  ειρημένοις,  αναστείλαι  τους  πολλούς  της 
τοιαύτης επιθυμίας. Ου γαρ πάντων το δύνασθαι τοιαύτης αρχής αντιλαβέσθαι, 
ήτις και βασιλείας εστί υψηλοτέρα (η μεν γαρ τα θεία, η δε τα επίγεια διέπει 
πράγματα), αλλ’ ολίγων κομιδή, οι τοσούτων των αρχομένων δίκαιοι αν είεν 
διαφέρειν, όσον οι ποιμένες των προβάτων, ίνα μηδέν είπω πλέον. Τί ουν φησί; 
817  Εφ. 6, 11-12.
818  Β΄ Κο. 10, 3-4.
819  Κ. Φούσκα, ΄΄Η ιερωσύνη΄΄, σ. 533.
820  Λεοντίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρδ΄, P.G. 78, 253. 
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‘Δεί  ουν  τον επίσκοπον821 ανεπίληπτον  είναι,  νηφάλιον,  σώφρονα,  κόσμιον, 
φιλόξενον,  διδακτικόν,  ανεξίκακον,  μη πάροινον,  μη πλήκτην,  αλλ’ επιεική, 
άμαχον, αφιλάργυρον, του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενον, τέκνα έχοντα εν 
υποταγή μετά πάσης σεμνότητος (ει δε τις του ιδίου οίκου προστήναι ουκ οίδε, 
πώς Εκκλησίας Θεού επιμελήσεται;), μη νεόφυτον, ίνα μη τυφωθείς εις κρίμα 
εμπέση του διαβόλου’΄΄. Κατόπιν ο άγιος τοποθετεί τους σύγχρονούς του ιερείς 
δίπλα στη λυδία λίθο  των παύλειων νόμων.  ΄΄Τί  τούτων κατορθώσαντες  οι 
πολλοί,  ών  είς  και  αυτός  τυγχάνεις,  ερώσι  πράγματος  αυτοίς  ανεφίκτου; 
Ανεπίληπτον  έχουσι  βίον;  Αλλά  τοσαύτη  πρόσεστιν  αυτοίς  νήψις,  ως 
ακοίμητον έχειν το της ψυχής όμμα; Αλλά σωφροσύνη τοσούτον διέλαμψαν, 
ως  μη  μόνον  σώας  έχειν  τας  φρένας,  αλλά  και  τους  οιστρώντας  και 
μαινομένους περί τας ακαθάρτου μίξεις, και σιγώντας σωφρονίζειν; Κοσμιότης 
δε  αυτοίς  τοσαύτη  πρόσεστιν,  ως  και  από  του  βαδίσματος  και  από  του 
βλέμματος και από της φωνής καταπλήττειν δύνασθαι τους ορώντας; Ως γαρ 
άγαλμα φιλοσοφίας απάσης τους την επισκοπήν λαχόντας πανταχού φαίνεσθαι 
χρή.  Αλλά φιλόξενοι  τοσούτον  εισιν,  ως  και  τους  αγνώτας  πένητας  οίκαδε 
καλείν εστιασομένους; Αλλά τον διδασκαλικόν ούτως εκ μελέτης κατώρθωσαν 
λόγον,  ως  και  την  άνωθεν  αυτοίς  επιφοιτήσαι  χάριν  και  πηγάς  λόγων 
πνευματικών εν τη γλώσση κατοικήσαι; Αλλ’ επιεικεία τοσαύτη διαλάμπουσιν, 
ως κατά μηδενός μηδεπώποτε πεπαρωνηκέναι; Αφιλάργυροι δε τοσούτον εισιν, 
ως  και  τα  δικαίως  προσόντα  τοις  δεομένοις  διανείμαι;  Αλλ’  ανεξίκακοι 
τοσούτον εισιν, ως και τους εική υβρίζοντας και αιτιωμένους φέρειν; Τάλλα δε 
αυτοίς πρόσεστι πλεονεκτήματα, ά τον άριστον ποιμένα υπογράφων ο Παύλος 
εξέφρασε;΄΄822. 
Με αυτά τα προτερήματα εκλέγονταν οι ποιμένες στα αποστολικά χρόνια. ΄΄ό 
τους αποστόλων συλλόγους ως φωστήρας πανταχού της οικουμένης πεποίηκε, 
νυν ραθυμηθέν, συγχύσεως ενέπλησε τας Εκκλησίας. Τί δε εστί τούτο; Φράσω 
μετά παρρησίας · και γαρ ουδ’ αν άλλως δυναίμην · ότι τότε μεν οι φιλάρετοι 
εις ιερωσύνην προήγοντο, νυνί δε οι φιλάργυροι. Τότε οι φεύγοντες το πράγμα 
δια το μέγεθος της αρχής, νυν δε οι επιπηδώντες τω πράγματι δια το μέγεθος 
της τρυφής. Τότε οι ακτημοσύνη εκουσίω εναβρυνόμενοι, νυνί δε οι πλεονεξία 
εκουσίω χρηματιζόμενοι. Τότε οι προ οφθαλμών έχοντες το θείον δικαστήριον, 
νυνί δε οι μηδέ έννοιαν τούτου έχοντες. Τότε οι τύπτεσθαι, νυν δε οι τύπτειν 
έτοιμοι. Και τί δεί τα πολλά λέγειν; Μεταπεπτωκέναι λοιπόν το αξίωμα έδοξεν 
από  ιερωσύνης  εις  τυραννίδα,  από  ταπεινοφροσύνης  εις  υπερηφανίαν,  από 
νηστείας  εις  τρυφήν,  από οικονομίας  εις  δεσποτείαν.  Ου γαρ ως οικονόμοι 
αξιούσι διοικείν, αλλ’ ως δεσπόται σφετερίζεσθαι΄΄823. 

821  Είπαμε και παραπάνω ότι όσα συνιστά ο απόστολος Παύλος στον επίσκοπο τα ίδια απευθύνει και 
στον  πρεσβύτερο,  αλλά  και  στο  διάκονο.  Αυτό  αποτελεί  σπουδαία  διδασκαλία  του  ιερού 
Χρυσοστόμου. ΄΄Διαλεγόμενος [ο Παύλος] περί επισκόπων και χαρακτηρίσας αυτούς και ειπών τίνα 
μεν  έχειν,  τίνων  δε  απέχεσθαι  χρή,  και  το  των  πρεσβυτέρων  τάγμα  αφείς,  εις  τους  διακόνους  
μετεπήδησε.  Τί  δήποτε;  Ότι  ου  πολύ  το  μέσον  αυτών  και  των  επισκόπων.  Και  γαρ  και  αυτοί 
διδασκαλίαν εισίν αναδεδεγμένοι και προστασίαν της εκκλησίας · και ά περί επισκόπων είπε, ταύτα 
και  πρεσβυτέροις  αρμόττει.  Τη  γαρ  χειροτονία  μόνη  υπερβεβήκασι,  και  τούτω  μόνον  δοκούσι 
πλεονεκτείν  τους  πρεσβυτέρους.  ‘Διακόνους  ωσαύτως’.  Τουτέστι,  τα  αυτά  δεί,  φησίν,  έχειν  και  
αυτούς΄΄( Ι. Χρυσοστόμου, Υπόμνημα, P.G. 62, 553). 
822  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
823  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. κα΄, P.G. 78, 1337.
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     β΄. Το ανεπίληπτον, τα πολλά θεία χαρίσματα και τα καλά έργα
 
     Απαραίτητα προσόντα του υποψηφίου είναι το ανεπίληπτο, τα πολλά θεία 
χαρίσματα  και  τα  καλά  έργα.  ΄΄Οι  τον  διδασκάλοις  πρέποντα  βίον 
μεταδιώκοντες  υφηγηταί,  μη  μόνον  μέμψεως  κρείττους  εαυτούς 
διατηρείτωσαν, αλλά και θείοις πλεονεκτήμασι πλουτείτωσαν. Το μεν γαρ και 
των τυχόντων εστί,  το δε  των άκρων εις  αρετήν,  οι,  κάν  μηδέν φθέγξοιτο, 
τρανοτέρα  φωνής  ησυχία  τους  φοιτητάς  παιδεύουσιν,  ου  τας  ακοάς  αυτών 
τέρποντες, αλλά τας ψυχάς φωτίζοντες. Οι γαρ λόγων πλέον μηδέν προσείναι 
τω  διδασκάλω  νομίζοντες,  και  τας  ακοάς  ενοχλούσι  και  γέλωτα 
οφλισκάνουσιν, οι δε τοις έργοις αστράπτοντες, κάν σιγήν ασκήσωσι, τας των 
θεωμένων παιδεύουσι  ψυχάς.  Και  τουτ’ εστιν  άρα όπερ επεζήτησας μαθείν, 
‘Ιερείς,  λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήμ’. Πολλοί μεν γαρ οι δια των 
λόγων  ενοχλούντες,  ολίγοι  δε  οι  δια  των  έργων  παιδεύοντες,  οίς  και  το 
ιεράσθαι μάλιστα προσήκει΄΄824. 

     γ΄. Η αρετή, η περιφρόνηση των επιγείων και ο θείος έρωτας. 

     Επιβάλλεται επίσης, προκειμένου να θεωρηθεί ένα πρόσωπο εκλέξιμο για 
τη θέση του ιερέως, να έχει απομακρυνθεί από κάθε θνητή κηλίδα και να έχει 
αφιερωθεί απόλυτα στο Θείο. Με άλλα λόγια πρέπει να έχει τα προσόντα της 
αρετής, της περιφρόνησης των επιγείων και το θείο έρωτα. 
Κατά  τον  άγιο  Ισίδωρο  το  βιβλίο  των  Παροιμιών  διδάσκει  την  αρετή,  ο 
Εκκλησιαστής την καταφρόνηση των εγκοσμίων και το Άσμα Ασμάτων το θείο 
έρωτα.  Αυτά  όμως  διδάσκει  και  η  είσοδος  και  η  παρουσία  του  Ιουδαίου 
αρχιερέα στα Άγια των Αγίων. Μόνον εκείνος από όλους τους Ιουδαίους είχε 
τη δυνατότητα να βρεθεί στο ιερότερο σημείο του Ναού του Σολομώντα, διότι 
διέθετε  αρετή,  αποξένωση από τα  εγκόσμια και  θείο έρωτα.  ΄΄Άτοπον γαρ, 
μάλλον  δε  ριψοκίνδυνον  και  παρά  τους  μυστικούς  θεσμούς  τοις  αδύτοις 
επιπηδάν, τους μηδέ των προθύρων αξίους. Ώσπερ γαρ εν τω ναώ τα μεν έξω 
πάσι εισι βάσιμα, τα δ’ ένδον ιερά, όσα τω περισχοινίσματι περιείληπτο, βατά 
όντα, τοις πολλοίς ανιέροις και βεβήλοις άβατα ήν, τα δε ένδον ιερών ιερώτερα 
και αγίων Άγια, οίς ουδέ τον ανεπίληπτον έχουσι βίον επιβήναι ήν θέμις, αλλά 
τω  αρχιερεί  μόνω,  τω  εαυτόν  δηλονότι  αφιερώσαντι  και  πάσαν  θνητήν 
αποσεισαμένω  κηλίδα…Οι  γαρ  έξω  περιρραντηρίων  είναι  οφείλοντες,  ει 
φιλονεικήσειαν, μη μεμυημένοι τη θεία τελετή, ριψοκινδύνως επικωμάσαι, 
δίκην δώσουσι την εσχάτην΄΄825. 
Ο  άγιος  Ισίδωρος  έστειλε  τους  λόγους  Περί  Ιερωσύνης  του  ιερού 
Χρυσοστόμου  σε  έναν  λαϊκό,  ο  οποίος  φαίνεται  να  είχε  κατά  νουν  τη 
χειροτονία, ενώ από την καρδιά του έλειπε ο θείος έρως. Η μελέτη των περί 
ιερωσύνης λόγων του ιερού Χρυσοστόμου φέρνει  αυτό το θείο έρωτα στην 

824  Θεογνώστω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. α΄, P.G. 78, 456.
825  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. μ΄, P.G. 78, 1089-1092.
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ψυχή. ΄΄Εγώ μεν την βίβλον, ήν εζήτησας, πέπομφα, και καρπόν εξ αυτής δια 
σου περιέμενον,  ός παρά πάντων συνήθως εισπράττεται.  Ου γαρ έστιν,  ουκ 
έστι καρδία, ήν επήλθεν η ταύτης ανάγνωσις, και προς τον θείον αυτήν ουκ 
έτρωσεν  έρωτα,  σεπτήν  μεν  την  ιερωσύνην  και  δυσπρόσιτον  δείξασα, 
αμέμπτως δε αυτήν διέρχεσθαι διδάξασα΄΄826.
Η ιερωσύνη αποτελεί το έπαθλο της αρετής και των θεσμών · η αρετή βέβαια 
κατακτιέται  με  δυσκολία  και  μύριους  αγώνες  και  κόπους  και  οι  θεσμοί 
επιβάλλονται από την ορθή πολιτεία. ΄΄Μη τους μόλις και διά μυρίων αγώνων 
αρετήν κατορθώσαντας και εις την ευαγεστάτην ιερωσύνην τελέσαντας από 
των  εξ  επιδρομής  επιπηδησάντων  αυτή  χαρακτήριζε,  αλλ’  εκείνους  μεν 
ανακήρυττε, τούτους δε αποκήρυττε. Τοις γαρ μη από των αυτών επί τα αυτά 
ήκουσιν,  ουχ  ομοίως  προσενεκτέον,  αλλά  τους  μεν  αρετής  άθλον  την 
ιερωσύνην  εσχηκότας  εγκωμιαστέον  και  μακαριστέον,  τους  δε  επιπηδήσαι 
αυτή  τολμήσαντας,  τόδ’  όπως  φράσω,  αιτιατέον  και  ελεητέον,  ότι  την 
φέρουσαν οδόν επί την θείαν λειτουργίαν παριδόντες και την οσιωτάτην και 
ευαγεστάτην εν πολλώ χρόνω των φιλαρέτων πόνων υπομονήν ατιμάσαντες, 
θεσμούς τε και τας άλλας αγιστείας τας υπό της ορθής πολιτείας παρωσάμενοι, 
αποχρώσαν  ενόμισαν  εαυτοίς  την  χειροτονίαν,  δι’  ήν  και  μόνην 
εναβρυνόμενοι, κατά των ορθώς βιούντων επιφύονται΄΄827. 
Αυτό το σπουδαιότατο αγαθό της αρετής συν τοις άλλοις βρήκε ο Χριστός 
στον Παύλο και τον κάλεσε για το αποστολικό έργο. ΄΄‘Σκεύος εκλογής μοι 
εστιν  ούτος’,  περί  Παύλου  φησίν  ο  Χριστός,  ότε  το  αποστολικόν  αυτώ 
κήρυγμα  ενεχείρισεν.  Ου  γαρ  αν,  υπέρ  ης  το  τίμιον  αυτού  αίμα  εξέχεεν 
Εκκλησίας,  ταύτην  φέρων παραδέδωκε διδασκάλω μη μέλλοντι  την  αρετήν 
αντίρροπον συνοίσειν τη χάριτι, αλλ’ ουδέ ταύτην εποιείτο την μαρτυρίαν, μη 
συμβαίνουσαν ορών αυτού την προθυμίαν τω μεγέθει του πράγματος. Τρέχειν 
γαρ το κήρυγμα πανταχού εβούλετο, ου μόνον τω λόγω, αλλά και τω τρόπω 
των  κηρυττόντων  νευρούμενον.  Τα  μεν  γαρ  σημεία  και  υπόνοιαν  δύναται 
δέξασθαι  πονηράν,  βίος  δε  ορθός  και  αυτού  του  διαβόλου  εμφράττει  το 
στόμα΄΄828.  
Δεν αρκεί όμως ο υποψήφιος να έχει αρετές, αλλά πρέπει να βρίσκεται στο 
υψηλότερο σημείο της αρετής · αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να 
είναι  καθαρός  από  μέμψεις  και  πλούσιος  σε  θεία  χαρίσματα.  ΄΄Οι  τον 
διδασκάλοις  πρέποντα  βίον  μεταδιώκοντες  υφηγηταί,  μη  μόνον  μέμψεως 
κρείττους  εαυτούς  διατηρείτωσαν,  αλλά  και  θείοις  πλεονεκτήμασι 
πλουτείτωσαν. Το μεν γαρ και των τυχόντων εστί, το δε των άκρων εις αρετήν, 
οι, κάν μηδέν φθέγξοιτο, τρανοτέρα φωνής ησυχία τους φοιτητάς παιδεύουσιν, 
ου τας ακοάς αυτών τέρποντες,  αλλά τας ψυχάς φωτίζοντες.  Οι  γαρ λόγων 
πλέον μηδέν προσείναι τω διδασκάλω νομίζοντες, και τας ακοάς ενοχλούσι και 
γέλωτα οφλισκάνουσιν, οι δε τοις έργοις αστράπτοντες, κάν σιγήν ασκήσωσι, 
τας των θεωμένων παιδεύουσι ψυχάς. Και τουτ’ εστιν άρα όπερ επεζήτησας 
μαθείν, ‘Ιερείς, λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήμ’. Πολλοί μεν γαρ οι δια 
των λόγων ενοχλούντες, ολίγοι δε οι δια των έργων παιδεύοντες, οις και το 

826  Ευσταθίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνστ΄, P.G. 78, 288.
827  Δωροθέω λαμπροτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τοθ΄, P.G. 78, 1553.
828  Αρσενουφίω αναγνώστη, βιβλ. Δ΄, αριθμ. π΄, P.G. 78, 1141.
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ιεράσθαι μάλιστα προσήκει΄΄829.  
Σε παραμυθητική και εγκωμιαστική επιστολή του για κεκοιμημένο λαϊκό830 ο 
άγιος Ισίδωρος αναφέρεται στα χαρίσματα του αποθανόντος. Τονίζει μάλιστα 
ότι χάρη στις σπάνιες αρετές του από όλους εθεωρείτο άξιος για την ιερωσύνη. 
Ας δούμε όμως ποιες αρετές κοσμούσαν την ψυχή του παρ’ ολίγον ιερέως, οι 
οποίες  επομένως  πρέπει  να  αποτελούν  τα  απαραίτητα  προσόντα  του 
υποψηφίου κληρικού. ΄΄Ο μακάριος Τιμόθεος…ου γαρ ως έτυχε ο ανήρ ενθάδε 
βίον  διήθλησεν,  αλλ’  ανδρείως  και  γενναίως,  και  παρά  πάντων  επί  ταις 
αριστείαις ανακηρυττόμενος, πάσης μεν ευφημίας κρείττων ών, τοις δε κατά 
δύναμιν επαίνοις στεφανούμενος. Όντως γαρ ήν ανάκτορον μεν σωφροσύνης, 
εστία δε φρονήσεως, ακρόπολις δε ανδρείας, μητρόπολις δε δικαιοσύνης, και 
ταμιείον  μεν  φιλανθρωπίας,  τέμενος  δε  ημερότητος,  και  συλλήβδην  ειπείν, 
πασών των αρετών θησαυρός. Ούτω γαρ εκάστην εκτήσατο, ως αν έτερος μίαν 
τινά  κτήσασθαι  περί  πολλού  εποιήσατο.  Των  γαρ  υπερκοσμίων  εραστής 
γενόμενος,  επήδα  προς  τον  αιθέρα  τω  λογισμώ,  και  τα  ουράνια 
επολυπραγμόνει,  και  των  επιγείων  ημέλει.  Ηδονήν  γαρ  αληθεστάτην,  και 
χριστιανοίς πρέπουσαν, την σωφροσύνην εικότως υπειληφώς, γαστρός και των 
μετά  γαστέρα  παθών  τυραννικώς  εκράτησε,  τη  μεν  την  αυτάρκειαν 
νομοθετήσας,  τοις  δε  ουδέ  πτερύξασθαι  συγχωρήσας.  Εντεύθεν  πανταχόθεν 
διήγγελεν  η  φήμη  το  κλέος,  και  εν  τοις  απάντων  στόμασι  ήν,  και  πάντες 
ήλπιζον λαμπροτέρας αυτόν, ει αρχής επιλάβοιτο εκκλησιαστικής, πέμψειν της 
αρετής τας ακτίνας. Αλλ’ ώσπερ αγαθός αθλητής, ποθούντων έτι των θεατών, 
εις τας ουρανίους αυλάς στεφθησόμενος απέπτη, καταλείψας ενθάδε, ώσπερ 
εντάφιον, δόξαν και μνήμην και τον παρά πάντων έπαινον. Τίς τοιγαρούν τον 
τοιούτον  εγκωμιάσαι  βουλόμενος,  κάν  επ’ ολίγον  της  αξίας  εφάψοιτο;  Τίς 
επαινέσαι θέλων, ου, κατόπιν της υποθέσεως απολειφθείς, εαυτόν αιτιάσοιτο, 
ως πράγματι αμηχάνω εγχειρίσας; Τίς την πραότητα και το μειλίχιον, και την 
προς άπαντας μεν, μάλιστα δε προς τους φιλαρέτους αιδώ, λόγοις επιχειρήσας 
υπογράψαι,  ουχ  εαυτόν  μέμψοιτο,  μηδέν  ευρίσκων  ειπείν  της  αληθείας 
εφάμιλλον; Ούτω γαρ τους συνόντας ήρει, ως εις τον της φιλίας θεσμόν αυτώ 
νέμεσθαι τα πρωτεία. Υψηλός μεν γαρ ήν τη αρετή, ταπεινός δε τω φρονήματι, 
και πράος μεν εν ταις συντυχίαις, οξύς δε εν ταις εννοίαις, και πολύς μεν εν 
ταις  ευεργεσίαις,  ταχύς  δε  εν  ταις  παρακλήσεσιν.  Ό  δε  με  καταπαύσαι 
βουλόμενον ουκ εά, τούτο ρητέον, ότι την ελεημοσύνην διαφερόντως αγαπών, 
το  λαθείν  φιλανθρωπευόμενος  εθηράτο,  ευ  ειδώς,  ότι  τούτο  μάλιστά  εστιν 
ελεημοσύνη...Ο  δε  αοίδιμος  εκείνος  ουχί  τω  παρέχειν  μόνον,  αλλά  και  το 
λανθανόντως  τούτο  διαπράττεσθαι,  τους  εις  την  κάμινον  της  πενίας 
τυγχάνοντας  εδρόσιζεν.  Αλλά  τί  κάμνω,  πέλαγος  αγαθών  ευτελεί  λόγω 
ανυμνήσαι  πειρώμενος;΄΄.  Κλείνει  ο  συγγραφέας  την  επιστολή  με  δυο 
προτροπές  προς  τον  παραλήπτη  της,  ο  οποίος  σημειωτέον  ανήκε  στον 
κατώτερο κλήρο (ήταν αναγνώστης) και ίσως υποψήφιος ιερεύς:  ΄΄αυτός δε 
της λύπης της επ’ αυτώ παυσάμενος, τίμα τον άριστον εκείνον τη τιμήσει της 
αρετής΄΄831.  Εδώ λοιπόν ο άγιος μάς παρουσιάζει  εμμέσως πλην σαφώς ένα 
829  Θεογνώστω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. α΄, P.G. 78, 456.
830  Αλλού γράφει ότι ανήκε στον κατώτερο κλήρο ως αναγνώστης (Θεογνώστω πρεσβυτέρω, βιβλ. 
Β΄, αριθμ. ρνε΄, P.G. 78, 609).
831  Θεοφίλω αναγνώστη, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρνα΄, P.G. 78, 604-608.
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πρότυπο και υπόδειγμα της κατά Θεόν ανάδειξης στο αξίωμα του ιερέα. Δύο 
είναι  τα  ΄΄κόσκινα΄΄  από τα  οποία  πρέπει  να  περάσει  ο  υποψήφιος,  για  να 
οδηγηθεί στο ιερό Θυσιαστήριο: το πρώτο είναι να έχει γίνει θησαυροφυλάκιο 
όλων των αρετών και το δεύτερο, το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα του πρώτου, 
να τον καλέσει ο ευσεβής λαός του Θεού. 
Είναι μάλιστα τόσο φοβερό το αμάρτημα τής από άκριτη τόλμη και όχι από 
αρετή  εισόδου  στην  ιερωσύνη  που  θα  προκαλέσει  στους  νεωτερίζοντες 
κληρικούς  θρήνους  και  καθαίρεση.  ΄΄τοις  νεώτερα  τινα  εις  τους 
εκκλησιαστικούς θεσμούς βουλεύουσι, λέγε ως οιμώξονται κανταύθα κακείσε, 
ει μη του νεωτερισμού λήξειαν. Ώσπερ γαρ συν αλογία ήρθησαν, τόλμη ακρίτω 
μάλλον επαρθέντες εις την επιχείρησιν, ή αξιώσεως δικαία κρίσει, ούτω, κατά 
το εικός, και καθαιρεθήσονται πάλιν. Ασθενές γαρ αεί το παρ’ αξίαν, και των 
κατά  τόλμαν  αλόγιστον  επαιρομένων  ουδέν  βέβαιον,  ταχείαν  δε  έχει  την 
μεταβολήν,  ει  μη  συν  αρετή γίγνοιτο΄΄832.  Επί  των ημερών του αγίου στην 
ευρύτερη περιοχή του Πηλουσίου ΄΄επί δε την ιερωσύνην ουχ ο της αρετής 
ανάπλεως  έλκεται,  αλλ’ όστις  πλούτω  κομών,  χρυσώ  την  αξίαν  αγοράσαι 
προήρηται, καν της ανωτάτης η πονηρίας έμπλεως΄΄833. 

     δ΄. Η αυτοκυριαρχία

     Άξιος για να ποιμαίνει τα λογικά πρόβατα του Χριστού είναι επίσης όποιος 
διακρίνεται για την αυτοκυριαρχία του, για ΄΄το άρχειν εαυτού δύνασθαι΄΄834. 
΄΄Ίσθι, τιμιώτατε, ότι εν παντί μεν τω βίω, μάλιστα δε νυν, επιβαίνων τοις όροις 
της δοξάσης μεν είναι αρχής, ούσης δε λειτουργίας, δίκαιος αν είης κολάζειν 
τας αυτού επιθυμίας, ώστε μηδενός των παρά τοις υπηκόοις φαύλων ηττάσθαι. 
Και γαρ αίσχιστον ει, τοις αρχομένοις επιτάττειν βουλόμενος, φωραθείης μηδέ 
σαυτού  άρχειν  δυνάμενος΄΄835.   ΄΄Ου  μόνον  γαρ  ουδέν  ανύσει  [ο  ραθύμως 
βιούς],  αλλά  και  κωμωδίας  υπόθεσις  γενήσεται,  κατορθώσαι  εν  άλλοις 
πειρώμενος,  άπερ  αυτός  ου  κατώρθωσεν.  Ου  γαρ  έστιν,  ουκ  έστι  των 
αλλοτρίων κρατήσαι παθών, τον των οικείων μη περιγενόμενον΄΄836. ΄΄Κομιδή 
γελοίον, ετέρων άρχειν επιχειρείν, τον εαυτού άρξαι μη δυνηθέντα. Ο γαρ τα 
οικεία πάθη λυττώντα μη μόνον μη υποτάξας, αλλά και άδειαν αυτοίς του τα 
πάντα όσα βούλονται και δύνανται ποιείν δεδωκώς, ούτος καταγέλαστος έσται, 
τα των άλλων πειρώμενος διορθούν. Ταυτόν γαρ ποιεί, ώσπερ αν τις ιατρός, 
έλκεσι βρύων, τα των πέλας θεραπεύειν επιχειροίη΄΄837. 
Επικρίνοντας  ο  ιερός  Πατήρ  τη  συνήθεια  της  εποχής  του,  κατά  την  οποία 
πολλοί χειροτονούνταν χωρίς να έχουν επιτύχει την αρετή της αυτοκυριαρχίας, 
γράφει: ΄΄Οι γαρ μηδ’ εν τοις υπηκόοις οφείλοντες τετάχθαι, ούτοι επιπηδάν τω 
διδασκαλικώ θρόνω τολμώσι, και του βήματος κρατείν οίονται, οι μηδ’ εαυτών 
κεκρατηκότες,  και  άλλων  εξηγείσθαι  νομίζουσιν,  οι  μηδ’  εαυτών  άρξαι 

832  Λεοντίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υλε΄, P.G. 78, 1581.
833  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υο΄, P.G. 78, 1600.
834  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σκγ΄, P.G. 78, 905.
835  Στρατηγίω επισκόπω νεωστί καταστάντι, βιβλ. Β΄, αριθμ. ια΄, P.G. 78, 465.
836  Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ροστ΄, P.G. 78, 1429.
837  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοε΄, P.G. 78, 1496-1497.
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δυνηθέντες, δι’ ους άνω και κάτω γέγονε τα της Εκκλησίας πράγματα΄΄838. 
Επιπλήττοντας δε το διάκονο Παλλάδιο εκφράζει την απορία πώς χωρίς την 
αυτογνωσία  και  την  αυτοκυριαρχία  ποθεί  το  τόσο  φοβερό  και  βαρύ 
λειτούργημα του επισκόπου: ΄΄Συ δι’ ήν αιτίαν τα κατά σαυτόν αγνοών, και 
μηδέ σαυτού άρξαι δυνηθείς, εράς τοιαύτης αρχής, ήτις και βασιλείας εστίν ου 
μόνον υψηλοτέρα, αλλά και επιπονωτέρα;΄΄839.

     ε΄. Η ακτημοσύνη και η άλλη φιλοσοφία 

     Στα δύσκολα για την Εκκλησία χρόνια του αγίου Ισιδώρου ο διωγμός κατά 
της Εκκλησίας δεν ήταν εξωτερικός, αλλά προερχόταν έσωθεν. Ποιμένες με 
αρχηγό  τον  αρχιποιμένα  του  Πηλουσίου  είχαν  μετατραπεί  σε  λύκους  και 
ορμούσαν κατά των προβάτων και  των αληθινών ποιμένων.  Όσοι  είχαν  τα 
προσόντα της ακτημοσύνης και της φιλοσοφημένης ζωής παραγκωνίζονταν και 
δεν  χειροτονούνταν.  ΄΄Τίς  γαρ  εθελήσει  ραδίως  πιστεύσαι,  ότι  τους  μεν 
ακτημοσύνην ασκούντας και τη άλλη φιλοσοφία διαλάμποντας, άτε λυσιτελείν 
αυτώ προς χρηματισμόν μη δυναμένους, αχρήστους υπολαμβάνων, ατιμάζει [ο 
επίσκοπος Ευσέβιος],  και  ιερωσύνης ουκ αξιοί  ·  τους δε πλουσίους,  δια το 
δρέπεσθαι αυτών τον πλούτον, εις ιερωσύνην προφέρει,  κάν απάσης κακίας 
είεν  ανάπλεοι  ·  ου  τη  αρετή,  τω  δε  πλούτω  χρεωστείσθαι  την  ιερουργίαν 
οιόμενος;΄΄840.  Γίνεται  λοιπόν  αντιληπτό  ότι  τα  μεγάλα  προσόντα  της 
ακτημοσύνης και του φιλοσοφημένου βίου καθιστούν τον υποψήφιο ικανό να 
ποιμάνει το ποίμνιο του Χριστού. 

     στ΄. Η γνώση των ιερών Γραφών και η ικανότητα προς διδασκαλία   
   
     Η άριστη γνώση της Αγίας Γραφής και η διδακτική δύναμη αποτελούν δύο 
ακόμα απαραίτητα  προτερήματα  του  υποψήφιου  κληρικού.  Αυτό  συμβαίνει 
διότι, ΄΄προηγείται η κάθαρσις του νοός και της καρδίας, προηγείται η βαθεία 
γνώσις της Γραφής και έπεται η ποιμαντορία. Χωρίς την εσωτερικήν αυτήν 
κάθαρσιν, χωρίς την βαθείαν γνώσιν της Γραφής ποία επιτυχία διδασκαλίας 
λαού  δύναται  να  γίνη;΄΄841.  Γι’ αυτό  το  λόγο  η  Εκκλησία  των  χρόνων  του 
Ισιδώρου χειροτόνησε επίσκοπο τον Ερμογένη · οι πολυπληθείς αρετές του και 
η εκ βρέφους δαψιλή και βαθιά γνώση των ιερών κειμένων, και προπαντός της 
Καινής  Διαθήκης,  τον  ανέδειξαν  άξιο  για  το  βαθμό  του  επισκόπου. 
΄΄Ερμογένης ο επίσκοπος αγαθός, ει και τις άλλος γέγονεν, ανήρ. Τραφείς γαρ 
εν τοις του Χριστού νόμοις, παιδευθείς δε εν τοις αποστολικοίς παραδείγμασιν, 
επισκοπής δε άξια και φρονήσας και πράξας, συνηβώσαν τω χρόνω την δόξαν 
και την τιμήν κέκτηται΄΄842.  
Είδαμε και παραπάνω ότι ο επίσκοπος κατά τον Παύλο πρέπει να είναι συν 

838  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σνθ΄, P.G. 78, 940.
839  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1313.
840  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ιζ΄, P.G. 78, 744. 
841  Αυγ. Καντιώτου, Κηρύξατε, σ. 106.
842  Ζήνωνι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υξστ΄, P.G. 78, 1597.
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τοις άλλοις και διδακτικός · ο άγιος Ισίδωρος εμπνεόμενος από το χωρίο αυτό 
του  αποστόλου  τόνιζε  ότι  η  Θεία  Χάρις  και  η  μελέτη  κάνουν  τον  ικανό 
διδάσκαλο. Με κάποια δόση ειρωνείας έγραφε για τους κακούς κληρικούς του 
Πηλουσίου: ΄΄Αλλά τον διδασκαλικόν ούτως εκ μελέτης κατώρθωσαν λόγον, 
ως και την άνωθεν αυτοίς επιφοιτήσαι χάριν και πηγάς λόγων πνευματικών εν 
τη γλώσση κατοικήσαι;΄΄843. 
Εντούτοις η εν τω λέγειν δύναμις μπορεί να ενοχλήσει, ακόμα και να βλάψει 
τους ακροατές. Αυτό συμβαίνει όταν δεν συνυπάρχει μαζί με τις γνώσεις και η 
αρετή. Ήδη από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός απαγόρευε στον 
μη ενάρετο να κηρύττει. Αυτό ισχύει και για τα χρόνια της Καινής Διαθήκης. 
΄΄Οι περί το ομολογούμενον λαμπρώς πταίοντες, ουκ αν είεν αξιόχρεω περί του 
δοκούντος αμφισβητησίμου αποφαινόμενοι. Ει γαρ τοις κακίαν ασπαζομένοις 
ουδέ περί των θείων δικαιωμάτων λόγον κινείν θέμις, ‘Τω γαρ αμαρτωλώ είπεν 
ο  Θεός,  Ίνα  τί  συ  εκδιηγή  τα  δικαιώματά  μου;’,  πώς  και  τοις  αυτά  τα 
δικαιώματα  δι’  ών  πράττουσιν  υβρίζουσι  περί  των  δογμάτων  διαλέγεσθαι 
θέμις; Ει τοίνυν η αρετή την ευσέβειαν εγγυάται, σπουδαστέον αυτήν έχειν, δι’ 
ήν  η  ευσέβεια  αξιόχρεως  αποφανθήσεται.  Τω  γαρ  ουκ  ευ  βιούντι  ουδείς 
πεισθήσεται, της κακίας και τα ορθά καθυβριζούσης δόγματα και κατενεχθήναι 
μη συγχωρούσης. Αρετής τοίνυν και ευσεβείας ανθεκτέον, ως η μεν θεμέλιός 
εστιν, η δε στεφάνη και εγκαλλώπισμα΄΄844. 
Άξιος για να λάβει την ιερωσύνη αποτελεί κατά τον άγιο αυτός που μιλάει 
στην καρδιά και όχι στα αυτιά των ανθρώπων. Η δια των πράξεων σιωπηλή 
ομιλία εισέρχεται στους μυστικούς θαλάμους της καρδιάς και είναι ανώτερη 
από  τον  πιο  εύγλωττο  και  πειστικό  λόγο.  ΄΄Επειδή  ο  λόγος,  όταν  πράξεως 
έρημος  η,  ου  περαιτέρω  της  ακοής  αφικνείται,  ο  δε  υπό  της  πράξεως 
εψυχωμένος,  άτε  δη  γοργός  ών  και  δραστήριος,  δια  βάθους  χωρεί  και  της 
ψυχής άπτεται, τούτου χάριν παρεκελεύσατο ο Θεός, όπερ μαθείν ηθέλησας, 
‘Ιερείς,  λαλήσατε  εις  καρδίαν  Ιερουσαλήμ’.  Οι  μεν  γαρ  εις  τας  ακοάς 
λαλούντες, πολλοί μεν, ανάξιοι δε ιερωσύνης, οι δε εις την καρδίαν ολίγοι μεν, 
δίκαιοι δε την της αγιστείας εστέφθαι αξίαν΄΄845. 
Ιερός είναι ο κληρικός που δια των έργων παιδαγωγεί τις ψυχές, ενώ ανίερος 
αυτός που μόνο δια των λόγων δίνει ευχαρίστηση στους ακροατές. Ο δεύτερος 
μάλιστα  δεν  πρέπει  να  περάσει  τους  θείους  περιβόλους  της  ιερωσύνης. 
΄΄Επειδή το μεν λόγοις φιλοσοφείν ράδιον, το δε έργοις δύσκολον, και το μεν 
τας  ακοάς  τέρπει,  το  δε  τας  ψυχάς  παιδεύει,  δια  τούτο  ο  Θεός  τοις  της 
ιερωσύνης λειτουργίαν εστεμμένοις βοά τούθ’ όπερ μαθείν ηθέλησας, ‘Ιερείς 
λαλήσατε  εις  την  καρδίαν  Ιερουσαλήμ’.  Επειδή  γαρ  οι  δια  λόγων 
φιλοσοφούντες  ου  μόνον  ενοχλούσι  τους  ακούοντας,  αλλά  και  δι’ ων  τα 
εναντία  οις  λέγουσι  πράττουσι,  κωμωδείσθαι  εαυτούς  παρασκευάζουσι,  δια 
τούτο την των έργων αρετήν τούτους απαιτεί, την της ψυχής των ακροατών 
απτομένην. Ώστε ιερόν είναι χρή τον ιερωμένον. Ιεράσθαι γαρ τον ανίερον ου 
θέμις΄΄846. 
Και σε άλλες επιστολές προς κληρικούς ερμηνεύει τον παραπάνω λόγο του 
843  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
844  Διδύμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. κ΄, P.G. 78, 1069.
845  Αγάθωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σβ΄, P.G. 78, 884.
846  Παμπρεπίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σλη΄, P.G. 78, 917-920. 
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προφήτη Ησαΐα. Γράφει λοιπόν σε πρεσβύτερο ότι το πιο υψηλό σημείο της 
αρετής αποτελεί την πιο εύγλωττη και ψυχωφελή ομιλία: ΄΄Οι τον διδασκάλοις 
πρέποντα βίον μεταδιώκοντες υφηγηταί, μη μόνον μέμψεως κρείττους εαυτούς 
διατηρείτωσαν, αλλά και θείοις πλεονεκτήμασι πλουτείτωσαν. Το μεν γαρ και 
των τυχόντων εστί,  το δε των άκρων εις αρετήν, οι,  καν μηδέν φθέγξοιντο, 
τρανοτέρα  φωνής  ησυχία  τους  φοιτητάς  παιδεύουσιν,  ου  τας  ακοάς  αυτών 
τέρποντες, αλλά τας ψυχάς φωτίζοντες. Οι γαρ λόγων πλέον μηδέν προσείναι 
τω  διδασκάλω  νομίζοντες,  και  τας  ακοάς  ενοχλούσι  και  γέλωτα 
οφλισκάνουσιν, οι δε τοις έργοις αστράπτοντες, καν σιγή ασκήσωσι, τας των 
θεωμένων παιδεύουσι  ψυχάς.  Και  τούτ’ εστιν  άρα όπερ επεζήτησας μαθείν, 
‘Ιερείς,  λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήμ’. Πολλοί μεν γαρ οι δια των 
λόγων  ενοχλούντες,  ολίγοι  δε  οι  δια  των  έργων  παιδεύοντες,  οίς  και  το 
ιεράσθαι μάλιστα προσήκει΄΄847.
Αυτό το προσόν συν τοις άλλοις βρήκε ο Χριστός στον απόστολο Παύλο και 
τον κάλεσε στο αποστολικό έργο.  ΄΄‘Σκεύος εκλογής μοι εστιν ούτος’,  περί 
Παύλου φησίν ο Χριστός, ότε το αποστολικόν αυτώ κήρυγμα ενεχείρισεν. Ου 
γαρ  αν,  υπέρ  ης  το  τίμιον  αυτού  αίμα  εξέχεεν  Εκκλησίας,  ταύτην  φέρων 
παραδέδωκε  διδασκάλω  μη  μέλλοντι  την  αρετήν  αντίρροπον  συνοίσειν  τη 
χάριτι,  αλλ’ ουδέ  ταύτην  εποιείτο  την  μαρτυρίαν,  μη  συμβαίνουσαν  ορών 
αυτού  την  προθυμίαν  τω  μεγέθει  του  πράγματος.  Τρέχειν  γαρ  το  κήρυγμα 
πανταχού εβούλετο, ου μόνον τω λόγω, αλλά και τω τρόπω των κηρυττόντων 
νευρούμενον. Τα μεν γαρ σημεία και υπόνοιαν δύναται δέξασθαι πονηράν, βίος 
δε ορθός και αυτού του διαβόλου εμφράττει το στόμα΄΄848.  

     ζ΄. Ο άριστος τρόπος ζωής, η αρετή και ο αγγελικός βίος     

     Ήδη από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός απαγόρευε στον μη 
ενάρετο να κηρύττει. Αυτό ισχύει και για τα χρόνια της Καινής Διαθήκης. ΄΄Οι 
περί  το ομολογούμενον λαμπρώς πταίοντες,  ουκ αν είεν αξιόχρεω περί του 
δοκούντος αμφισβητησίμου αποφαινόμενοι. Ει γαρ τοις κακίαν ασπαζομένοις 
ουδέ περί των θείων δικαιωμάτων λόγον κινείν θέμις, ‘Τω γαρ αμαρτωλώ είπεν 
ο  Θεός,  Ίνα  τί  συ  εκδιηγή  τα  δικαιώματά  μου;’,  πώς  και  τοις  αυτά  τα 
δικαιώματα  δι’  ών  πράττουσιν  υβρίζουσι  περί  των  δογμάτων  διαλέγεσθαι 
θέμις; Ει τοίνυν η αρετή την ευσέβειαν εγγυάται, σπουδαστέον αυτήν έχειν, δι’ 
ήν  η  ευσέβεια  αξιόχρεως  αποφανθήσεται.  Τω  γαρ  ουκ  ευ  βιούντι  ουδείς 
πεισθήσεται, της κακίας και τα ορθά καθυβριζούσης δόγματα και κατενεχθήναι 
μη συγχωρούσης. Αρετής τοίνυν και ευσεβείας ανθεκτέον, ως η μεν θεμέλιός 
εστιν, η δε στεφάνη και εγκαλλώπισμα΄΄849. 
Επιπλήττοντας  αυστηρά  τον  παροιμιώδη  για  τις  κακίες  του  πρεσβύτερο 
Ζώσιμο, του λέει κάτι που θυμίζει έντονα τη γραφίδα ΄΄του θεμελιωτού της 
Ποιμαντικής  επιστήμης΄΄850 αγίου  Γρηγορίου  Θεολόγου.  Τα  λόγια  του 
Πηλουσιώτου  ιερού  Πατρός  είναι:  ΄΄Πώς  άλλους  αγιάζεις  ο  εναγής;  Πώς 
847  Θεογνώστω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. α΄, P.G. 78, 456. 
848  Αρσενουφίω αναγνώστη, βιβλ. Δ΄, αριθμ. π΄, P.G. 78, 1141.
849  Διδύμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. κ΄, P.G. 78, 1069.
850  Θ. Ζήση, Κακή υπακοή, σ. 80.
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καθαίρεις  ο  ακάθαρτος;  Πώς  υιούς  Θεού  κατασκευάζεις  ο  δουλοπρεπής; 
Καθαρθήναι οφείλεις και ούτω καθάραι. Μη ιεροσυλείν, και τότε ιεράσθαι΄΄851. 
΄΄Ώστε ιερόν είναι χρή τον ιερωμένον. Ιεράσθαι γαρ τον ανίερον ου θέμις΄΄852. 
Ανίερος είναι ο δια λόγων φιλοσοφών αλλά πράττων τα αντίθετα από όσα λέγει
853. 
Το  λειτούργημα  αυτό  αποτελεί  ΄΄πράγμα  θείον  και  ό  πολιτεία  αρίστη  και 
τρόποις  ορθοίς  χρεωστείται.  Κανών γαρ του πράγματος  η  επιτηδειότης  του 
λαμβάνοντος, ει μη παίγνιον αυτό είναι ηγήσατο΄΄854.
Ιερέας πρέπει να γίνεται μόνο όποιος διάγει αγγελικό βίο. Ο άγιος Ισίδωρος 
ονομάζει  την  ιερωσύνη  ΄΄χρήμα  αγγέλοις  πρέπον΄΄855.  Η  ιερωσύνη  λοιπόν 
ταιριάζει σε αγγέλους. 
Σε  άλλη επιστολή συνιστά σε  επίσκοπο να δίνει  τα  άγια  σε  όσους κάνουν 
αγγελική ζωή. Δε φαίνεται με ακρίβεια ότι εννοεί το Μυστήριο της ιερωσύνης, 
εντούτοις και δεν αποκλείεται · πιθανότατα υπονοείται, αφού η ιερωσύνη είναι 
και αυτή ένα Μυστήριο. ΄΄Παραφυλάττου μέν, ώ άριστε, τους αμυήτους και 
των θείων λόγων αναξίους, οίτινες και γελώσι πολλάκις τα πάσης ευφημίας 
κρείττονα, φθέγγου δε οις θέμις. Ου γαρ κυσίν, ουδέ χοίροις ανθρωπομόρφοις, 
αλλά τοις αγγελικόν βιούσι βίον δοτέον τα άγια, κατά τον θείον χρησμόν΄΄856. 
Πάντως αλλού ο άγιος ερμηνεύοντας το ρητό ΄΄μη δώτε τα άγια τοις κυσί΄΄857 
επισημαίνει ότι αναφέρει την ιερωσύνη: ΄΄τινές δε φασιν ουκ από σκοπού, ότι 
και  την  ιερωσύνην  διαγορεύει  [ο  Κύριος]  μη  δοθήναι  τοις  ασελγέσι  και 
ακαθάρτοις,  ίνα  μη  και  αυτήν  υβρίσειαν,  και  κατά  των  χειροτονησάντων 
ορμήσαιεν, ήν είχον προ τούτου σεμνήν δόξαν διαρρυγνύντες΄΄858.  

     η΄. Η αυτογνωσία, η γνώση της αξίας και των δυσκολιών της ιερωσύνης και 
            η έλλειψη κακιών 

     Άλλες σπουδαίες προϋποθέσεις για την ανάληψη του ιερατικού έργου είναι 
η  αυτογνωσία,  η  συναίσθηση  της  αξίας,  του  ύψους  και  των  κινδύνων  της 
ιερωσύνης, καθώς και η απουσία αδυναμιών και κακιών. ΄΄Ότι μεν βασιλείας η 
ιερωσύνη πολλώ κρείττων εστί  και μείζους έχει πόνους (πόνω γαρ λήγοντι, 
πόνος νέος αντανατέλλει) και περί των αναγκαιοτέρων ο κίνδυνος (η μεν γαρ 
τα θεία, η δε τα θνητά εμπεπίστευται), οίμαι μηδένα αγνοείν. Ότι δε πολλοί, 
απερισκέπτως  παντός  ανδρός  το  άρχειν  ή  ψυχών  ή  σωμάτων  νομίσαντες, 
έρριψαν εαυτούς εις τούτο, και μυρίων κακών και εαυτούς και τους υπηκόους 
εμπλήσαντες,  ύστερον  εις  βάραθρον  απωλείας  δυσκλεώς  κατήντησαν,  ουδέ 
τούτ’ οίμαι τινα αγνοείν. Τούτων τοίνυν ούτω τυγχανόντων, λίαν θαυμάζω, πώς 
τινές  μεν  μηδ’ αυτό  τούτο  τα  καθ’ εαυτούς  ευ  διαθέμενοι,  αλλά  πολλών 

851  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ξε΄, P.G. 78, 508.
852  Παμπρεπίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σλη΄, P.G. 78, 920. 
853  ό. π. 
854  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοστ΄, P.G. 78, 1497.
855  ό. π. 
856  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σια΄, P.G. 78, 652.
857  Μτ. 7, 6.
858  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρπα΄, P.G. 78, 1273.
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γέμοντες πραγμάτων και μηδέ εν τοις υπηκόοις τετάχθαι οφείλοντες (ων είς 
εστί  και  Ζώσιμος  ο  πρεσβύτερος,  ού  τω  βίω,  ως  φης,  σκανδαλιζόμενος 
γέγραφας),  τη  ιερωσύνη τη  τοσούτον  της  βασιλείας  υψηλοτέρα επιπηδήσαι 
ετόλμησαν, και χρήμασι ωνήσασθαι πράγμα, ό μηδέ μετά πολλών χρημάτων 
καταδέξασθαι εχρήν τοιούτους όντας. Αλλ’ ίσως τα καθ’ εαυτούς αγνοούντες 
και μηδέ τω καλώς παρά των έξωθεν ειρημένω ακολουθήσαντες, τω ‘Γνώθι 
σαυτόν’, αγνοούντες δε και την της ιερωσύνης αξίαν, ότι προς το ύψος και τον 
κίνδυνον  έχει,  νομίζοντες  αρχήν  είναι  ανεξέταστον,  αλλ’  ου  λειτουργίαν 
υπεύθυνον,  ενεχείρησαν  πράγματι  αβάτω  αυτοίς  είναι  οφείλοντι΄΄859. 
Επιπλήττοντας  τον  διάκονο  Παλλάδιο  ο  Πηλουσιώτης  άγιος  εκφράζει  την 
απορία πώς χωρίς τις αρετές της αυτογνωσίας και της αυτοκυριαρχίας επιθυμεί 
το τόσο φοβερό και βαρύ αξίωμα του επισκόπου: ΄΄Συ δι’ ήν αιτίαν τα κατά 
σαυτόν αγνοών, και μηδέ σαυτού άρξαι δυνηθείς, εράς τοιαύτης αρχής, ήτις 
και  βασιλείας  εστίν  ου  μόνον  υψηλοτέρα,  αλλά  και  επιπονωτέρα;΄΄860. 
Όσοι γνωρίζουν ότι η ιερωσύνη αποτελεί πατρική κηδεμονία και όχι τυραννία 
είναι κατάλληλοι για αυτήν. ΄΄Το μεν της επισκοπής και όνομα και πράγμα 
θείον ον, και κρείττον πάσης πολιτείας τε και αξίας, ολίγοις δη τισι πρέπει, τοις 
πατρικήν κηδεμονίαν, αλλά ου τυραννικήν αυτονομίαν, είναι αυτό οιομένοις΄΄
861.                                                        
Ο  υποψήφιος  πρέπει  επίσης  να  γνωρίζει  ότι  δεν  θα  καλοπεράσει,  όταν 
χειροτονηθεί  ·  το αντίθετο μάλιστα,  θα κακοπαθήσει,  θα κινδυνέψει και θα 
υποφέρει. Παράδειγμα φέρνει ο άγιος Ισίδωρος τον απόστολο Παύλο. ΄΄Θέα 
τον  απόστολον,  έμπειρον  όντα  του  αγώνος  τούτου  και  μυρίοις  ιδρώσι 
καταρρεόμενον,  και  τραύμασι  και  πληγαίς  και  επιβουλαίς  και  θανάτοις 
ομιλούντα,  ίνα  μηδείς  των  εμπεπιστευθέντων  αυτώ,  το  γε  αυτού  μέρος, 
απόληται, πώς εκφοβεί και δεδίττεται τους αρχοντιώντας, άτε απείρους τούτων 
των αγωνισμάτων, και προς μόνην την τιμήν ορώντας, και μονονουχί κινών 
την  κεφαλήν  βοά  ·  Ει  τις  επισκοπής  ορέγεται,  βλεπέτω  τους  πόνους  και 
σκοπείτω, ει προς τούτους αρκέσαι δύναται. Οράτω τους κινδύνους (επ’ αυτόν 
γαρ φράττονται αόρατοι και ορατοί πολλάκις εχθροί), και μη εννοείτω μόνον 
την  τιμήν.  Θεάσθω  τους  θανάτους,  και  μη  την  τρυφήν.  Συνοράτω  τας 
επιβουλάς και τας φροντίδας, και μη προς την άνεσιν νευέτω. Ίστω, ότι, ει τις 
εις  εκείνον  αχθείη  τον  θρόνον,  χειροτονείται  νομίμως  αθλήσων,  αλλ’ ουκ 
ακινδύνως  τρυφήσων΄΄862. 
Αυτή η συναίσθηση του μεγαλείου αλλά και  των δυσκολιών του ιερατικού 
έργου αποκτάται μέσα από την ενασχόληση με τους περί ιερωσύνης λόγους 
του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο υποψήφιος κληρικός οφείλει να τους 
αναζητήσει,  να  τους  μελετήσει  και  να  τους  μελετά,  όπως  έκανε  και  ο 
σύγχρονος του αγίου Ισιδώρου Ευστάθιος. ΄΄Εγώ μεν την βίβλον, ήν εζήτησας, 
πέπομφα, και καρπόν εξ αυτής δια σου περιέμενον, ός παρά πάντων συνήθως 
εισπράττεται. Ου γαρ έστιν, ουκ έστι καρδία, ήν επήλθεν η ταύτης ανάγνωσις, 
και προς τον θείον αυτήν ουκ έτρωσεν έρωτα, σεπτήν μεν την ιερωσύνην και 
δυσπρόσιτον δείξασα, αμέμπτως δε αυτήν διέρχεσθαι διδάξασα. Ο γαρ των του 
859  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 828. 
860  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1313.
861  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκε΄, P.G. 78, 564.
862  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 900.
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Θεού απορρήτων σοφός υποφήτης Ιωάννης, ο της εν Βυζαντίω εκκλησίας και 
πάσης οφθαλμός, ούτως αυτήν λεπτώς εξηκρίβωσεν, ώστε πάντας τους τε κατά 
Θεόν ιερατεύοντας, τους τε ραθύμως ιερατικήν μεταχειρίζοντας, εν ταύτη τα 
οικεία ευρίσκειν κατορθώματά τε και σκώμματα΄΄863. 

     θ΄. Ο κατά Θεόν ζήλος, η αγνότητα και το μισοπόνηρον

     Άλλα χαρίσματα που ζητά από τον μελλοντικό κληρικό ο άγιος Ισίδωρος 
είναι ο κατά Θεόν ζήλος, η αγνότητα και το μίσος προς την πονηρία. Αυτά είχε 
και ο ιερεύς της Παλαιάς Διαθήκης Φινεές. Οι Μαδιανίτες για να ξεγελάσουν 
και να νικήσουν τους Εβραίους, πήραν όμορφα κορίτσια, τα καλλώπισαν και 
τα έστειλαν στη μάχη. Με αυτόν τον τρόπο ξεγέλασαν τους Ιουδαίους και τους 
παρέσυραν στην πορνεία. Τότε ο Φινεές, υιός του αρχιερέα, πήρε σπαθί και 
έσφαξε  έναν  Ιουδαίο  άρχοντα  μαζί  με  τη  Μαδιανίτισσα  σύντροφό  του. 
΄΄Ιερωσύνη  γουν  τετίμηται  ο  την  ακοσμίαν  εκτεμών,  ως  στρατηγικής 
ευκοσμίαν  πείραν  δους…Ετίμησε  γαρ η  θεία  φύσις  τον  προ αυτής  δικαίως 
αγανακτήσαντα και δύο σφαγαίς την παρανομίαν στήσαντα΄΄864. ΄΄Ότι γαρ και 
το μισοπόνηρον επαινεί ο Θεός, τεκμηριοί τα κατά τον Φινεές γεγονότα. Δύο 
γαρ φόνους αυτόν εργασάμενον εν μία καιρού ροπή, ιερωσύνη τετίμηκεν. Ουκ 
αν  τούτο  ποιήσας,  ει  αγαθότητα  μόνην  ενομοθέτει΄΄865. 
Για την αγνότητα της ψυχής και του σώματος κάνει λόγο ο ιερός Πατήρ και 
αλλού. Σε τέτοια αγνή προσωπικότητα ο Θεός δίνει ως βραβείο την ποιμαντική 
εξουσία. ΄΄Εκείνους, ω θαυμάσιε, ο θεσπέσιος Παύλος ορίζεται ιερέας, τους μη 
θύμασι την ευσέβειαν, αλλά γυμνή πληρούντας τη φύσει και μόνους καθαρώς 
εκ των σωμάτων οίκοθεν σπένδοντας. Θύμα γαρ κάλλιστον, το την γνώμην 
έχειν ευαγή και την σάρκα αγνήν. Διο και τούτ’ έφη, όπερ μαθείν ηθέλησας. 
‘Παραστήσατε  τα  σώματα  υμών  θυσίαν  ζώσαν,  ευάρεστον  τω  Θεώ,  την 
λογικήν λατρείαν υμών’. Ου γαρ τοις ιερεύσι μόνον γράφων, ως ηγή, επέστειλε 
ταύτα, αλλά ολοκλήρω τη Εκκλησία. Έκαστον γαρ εαυτού εν τούτω τω μέρει 
ιερέα είναι  προσέταξεν.  Ει  δε τους υπηκόους η αγνεία ιερέας χειροτονεί,  η 
λαγνεία  δηλονότι  τους  ιερέας  αποχειροτονεί.  Και  τούτο  μεν  οι  θεσμοί 
διαγορεύουσι, γίνεται δε τούτο ου πάνυ, δι’ άς αιτίας ουκ εμόν λέγειν. Οι δε 
την θείαν ιερωσύνην εστεμμένοι και της προεδρίας αξίως τετυχηκότες, ει και 
την του σώματος αγνείαν φυλάξοιεν, όντως ιερών εισιν ιερώτεροι΄΄866. 
Επαινώντας ο άγιος έναν επίσκοπο για την εκ Θεού ανάδειξή του, αναφέρεται 
και στην αρετή της αγνότητάς του: ΄΄Εγώ σε, ω αγνείας ανάκτορον, ουκ εκ της 
ιερωσύνης θαυμάζω, αλλ’ ότι προσηκόντως ταύτης τετύχηκας. Πολλοί μεν γαρ 
αυτή επεκώμησαν ουκ ευαγώς, οι δε εικότως τετυχηκότες της τιμής και δια 
τέλους  εαυτούς  ου  μόνον  μέμψεως  κρείττους,  αλλά  και  θαύματος  αξίους 
αποφήναντες,  ούτοι  παρά  πάντων  αναρρηθήναι  αν  είεν  δίκαιοι,  ών  είς  και 

863  Ευσταθίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνστ΄, P.G. 78, 288.
864  Αετίω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρνθ΄, P.G. 78, 853-856.
865  Ευλογίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. πε΄, P.G. 78, 528.
866  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. οε΄, P.G. 78, 781.
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αυτός τυγχάνων΄΄867. 

     ι΄. Η κυριαρχία κατά των ηδονών 

     Επίσης αν ο υποψήφιος έχει ηδονοθηρική ζωή, δεν πρέπει να χειροτονηθεί.  
Η  απουσία  λοιπόν  των  ηδονών  αναφέρεται  από  τον  όσιο  ως  απαραίτητο 
προσόν του υποψηφίου. Η ιερωσύνη αποτελεί κατά τον άγιο Ισίδωρο: ΄΄αρχή 
μεγίστη και πρέπουσα ανδρί καλώ καγαθώ, το άρχειν εαυτού δύνασθαι, το τον 
λογισμόν τω θυμώ και ταις ηδοναίς επιστήσαι΄΄868. 
΄΄Αλλά σωφροσύνη τοσούτον διέλαμψαν, ως μη μόνον σώας έχειν τας φρένας, 
αλλά και  τους  οιστρώντας  και  μαινομένους  περί  τας ακαθάρτου μίξεις,  και 
σιγώντας  σωφρονίζειν;΄΄869 ρωτά  ρητορικώς  ο  άγιος  τους  επίδοξους 
αξιωματούχους της Εκκλησίας.  

     ια΄. Η έλλειψη θυμού                                                                                       

     Η ιερωσύνη αρμόζει επίσης σε όποιον καταπαύει το θυμό με το λογισμό. 
Αυτό  είχε  καταλάβει  και  ο  σύγχρονος  του  αγίου  Ισιδώρου  πρεσβύτερος 
Ιέρακας, ο οποίος άφησε την ιερωσύνη για να ασχοληθεί με τη φροντίδα της 
ψυχής ΄΄ηγούμενος αρχήν είναι μεγίστην και πρέπουσαν ανδρί καλώ καγαθώ, 
το  άρχειν  εαυτού  δύνασθαι,  το  τον  λογισμόν  τω  θυμώ  και  ταις  ηδοναίς 
επιστήσαι΄΄870.

     ιβ΄. Η όχι βιαστική προσέλευση στον ιερό κλήρο 

     Επίσης η όχι βιαστική προσέλευση στις τάξεις του ιερού κλήρου και οι  
απορρέουσες από αυτήν πρόοδος στην αρετή και εμπειρία από την παραμονή 
στην  τάξη  των  λαϊκών  θεωρούνται  απαραίτητα  στοιχεία  για  τον  υποψήφιο 
κατά τον άγιο του Πηλουσίου. ΄΄Πέρα από την οξυδέρκειά του, ο Ισίδωρος 
φαίνεται ότι είχε πολλές εμπειρίες από την πορεία των κληρικών στην πράξη, 
και για το λόγο αυτό ορίζει ορισμένους κανόνες, για το πότε να χειροτονούνται 
οι  κληρικοί  και  πώς να  ευδοκιμούν  στο  διακόνημά τους.  Συγκεκριμένα,  οι 
αρχές  του  συνοψίζονται  ως  εξής:  όποιος  χειροτονείται  ενωρίς,  πριν  ακόμα 
συνειδητοποιήσει  τις  αρχές  της  ιερωσύνης,  δεν  θα  χρησιμοποιήσει  την 
ιερωσύνη για το καλό του πληρώματος της Εκκλησίας. Ενώ αυτός που πέρασε 
από  όλα  τα  στάδια  της  δοκιμασίας,  και  ευδοκίμησε  σε  αρετές,  έχει  την 
πιθανότητα να χρησιμοποιήσει επωφελώς το διακόνημα της ιερωσύνης΄΄871.
΄΄Ο μεν επί ταύτην θάττον ελθών την αρχήν [την ιερωσύνην], πριν της των 
θεσμών  αρχής  ανασχέσθαι,  ουκ  επ’ αγαθώ  των  αρχομένων  την  οικονομίαν 

867  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τπζ΄, P.G. 78, 1028-1029.  
868  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σκγ΄, P.G. 78, 905.
869  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
870  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σκγ΄, P.G. 78, 905. 
871  Κ. Φούσκα, ΄΄Η ιερωσύνη΄΄, σ. 533.
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μέτεισιν, ο δ’ εν υπηκόου τάξει ταις αρχικαίς εγγυμνασάμενος και ευδοκιμήσας 
αρεταίς, εις την της λειτουργίας διαχείρησιν, μέγιστον αγαθόν την εμπειρίαν 
έχων, έρχεται. Εκείνος μεν γαρ πριν ρυθμισθήναι ρυθμίζειν άλλους επιχειρών, 
της αληθείας διαμαρτάνει, ούτος δε, ρυθμισθείς πρότερον και του πράγματος 
εν  πείρα  γεγενημένος,  επιτήδειος  επί  το  ρυθμίζειν  άλλους  ευρεθήσεται, 
επειδήπερ  εκείνος  μεν  προ  του  εμμελετήσαι  τοις  όπλοις,  στρατηγός  οίεται 
κεχειροτονήσθαι,  ούτος δε ευδόκιμος στρατιώτης γενόμενος,  ευδοκιμώτερος 
έσται  και  στρατηγός.  Και  ο μεν  των τακτικών άπειρος  ών,  ταξίαρχος  είναι 
ηγείται, ο δε εν γυμνασίοις τοιούτοις ασκηθείς, τακτικός χειροτονείται΄΄872. Και 
αλλού αφού πλέκει το εγκώμιο της ασκήσεως, προσθέτει για τον ΄΄άγοντα΄΄, 
δηλαδή τον πνευματικό οδηγό των άλλων: ΄΄ον και χρόνος και πόνος και θεία 
ψήφος επί των οιάκων της προστασίας εκάθισε, τας εμβολάς των πνευμάτων 
και γινώσκοντα και εκκλίνοντα΄΄873.

     ιγ΄. Ο χρόνος, ο κόπος, η θεία ψήφος και η γνώση της αποφυγής των 
             επιθέσεων των πονηρών πνευμάτων 

     Είδαμε και παραπάνω ο άγιος, αφού πλέκει το εγκώμιο της ασκήσεως, 
προσθέτει  για  εκείνον  που  θα  αναλάβει  το  καθήκον  να  προστατεύει  τους 
άλλους:  ΄΄ον  και  χρόνος  και  πόνος  και  θεία  ψήφος  επί  των  οιάκων  της 
προστασίας  εκάθισε,  τας  εμβολάς  των  πνευμάτων  και  γινώσκοντα  και 
εκκλίνοντα΄΄874. 
Μας παρουσιάζει τον απόστολο Παύλο να διδάσκει στους αρχομανείς. ΄΄Θέα 
τον  απόστολον,  έμπειρον  όντα  του  αγώνος  τούτου  και  μυρίοις  ιδρώσι 
καταρρεόμενον,  και  τραύμασι  και  πληγαίς  και  επιβουλαίς  και  θανάτοις 
ομιλούντα,  ίνα  μηδείς  των  εμπεπιστευθέντων  αυτώ,  το  γε  αυτού  μέρος, 
απόληται, πώς εκφοβεί και δεδίττεται τους αρχοντιώντας, άτε απείρους τούτων 
των αγωνισμάτων, και προς μόνην την τιμήν ορώντας, και μονονουχί κινών 
την  κεφαλήν  βοά  ·  Ει  τις  επισκοπής  ορέγεται,  βλεπέτω  τους  πόνους  και 
σκοπείτω, ει προς τούτους αρκέσαι δύναται. Οράτω τους κινδύνους (επ’ αυτόν 
γαρ φράττονται αόρατοι και ορατοί πολλάκις εχθροί), και μη εννοείτω μόνον 
την  τιμήν.  Θεάσθω  τους  θανάτους,  και  μη  την  τρυφήν.  Συνοράτω  τας 
επιβουλάς και τας φροντίδας, και μη προς την άνεσιν νευέτω. Ίστω, ότι, ει τις 
εις  εκείνον  αχθείη  τον  θρόνον,  χειροτονείται  νομίμως  αθλήσων,  αλλ’ ουκ 
ακινδύνως τρυφήσων΄΄875.

     ιδ΄. Η Θεία Χάρις και η προθυμία 

     Τη Θεία Χάρη και την προθυμία είχε μαζί με την αρετή ο απόστολος 
Παύλος,  γι’ αυτό  ο  Χριστός  τον  κάλεσε  στο  αποστολικό  έργο.  ΄΄‘Σκεύος 
εκλογής μοι εστιν ούτος’, περί Παύλου φησίν ο Χριστός, ότε το αποστολικόν 
αυτώ κήρυγμα ενεχείρισεν. Ου γαρ αν, υπέρ ης το τίμιον αυτού αίμα εξέχεεν 
872  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σξδ΄, P.G. 78, 696-697.
873  Πέτρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σοη΄, P.G. 78, 345.
874  ό. π.
875  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 900.
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Εκκλησίας,  ταύτην  φέρων παραδέδωκε διδασκάλω μη μέλλοντι  την  αρετήν 
αντίρροπον συνοίσειν τη χάριτι, αλλ’ ουδέ ταύτην εποιείτο την μαρτυρίαν, μη 
συμβαίνουσαν ορών αυτού την προθυμίαν τω μεγέθει του πράγματος. Τρέχειν 
γαρ το κήρυγμα πανταχού εβούλετο, ου μόνον τω λόγω, αλλά και τω τρόπω 
των  κηρυττόντων  νευρούμενον.  Τα  μεν  γαρ  σημεία  και  υπόνοιαν  δύναται 
δέξασθαι  πονηράν,  βίος  δε  ορθός  και  αυτού  του  διαβόλου  εμφράττει  το 
στόμα΄΄876.  

     ιε΄. Η γνώση τού καλώς άρχειν και άρχεσθαι 

     Η γνώση τού καλώς άρχειν και άρχεσθαι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
του καλώς άρχειν. Αν ο ηγούμενος δεν γνωρίζει πώς να καθοδηγεί το ποίμνιο 
και ούτε ως λαϊκός υπήκουε σωστά, θα ομοιάζει με άπειρο ιππέα που σκοτώνει 
και το άλογο και τον εαυτό του ή με αδαή καπετάνιο που βυθίζει αύτανδρο 
πλοίο. ΄΄Ει τους υπηκόους των νόμων, καθ’ ων πολιτεύονται, ανηκόους είναι 
ου χρή,  πολλώ μάλλον τους άρχειν  λαχόντας.  Πώς γαρ αν τοις  αρχομένοις 
διαλεχθείεν, ή το δίκαιον εκ του αδίκου διακρίνοιεν, οι μηδέ όπως χρή άρχειν 
επιστάμενοι;  Όσοι  ουν  τούτων  άπειροι  όντες  και  ουδέ  καλώς  άρχεσθαι 
μεμαθηκότες  (και  τούτο  γαρ  ου  μικρόν),  άρχειν  επεχείρησαν,  ταυτόν 
πεπόνθασι τοις απείροις μεν που ηνιοχείν, επιβήναι δε τοις δίφροις τολμήσασι, 
και εαυτούς και τους ίππους προσαπολέσασιν, ή τοις απειροθαλάττοις μεν, εις 
τοσαύτην  δε  μανίαν  εξοκείλασιν,  ως  και  μυριαγωγόν  ολκάδα  οιακίσαι 
επιχειρήσαι,  μεθ’ ης  εις  τον  βυθόν  της  θαλάττης  εχώρησαν.  Ο  τοίνυν  της 
σωτηρίας εαυτού αντιποιούμενος, μάλιστα μεν εις την των αρχομένων εαυτόν 
καταταττέτω  πληθύν,  ει  δε  άτοπος  αρχής  έρως  αυτώ επιπταίη,  εξελαυνέτω 
τούτον  αφ’ εαυτού,  ή  δια  του  καλώς  άρχεσθαι  το  δύνασθαι  καλώς  άρξαι 
παιδευέσθω,  και  μη  επιρριπτέτω  μεν  εαυτόν  τω  πράγματι,  ει  δε  κληθείη, 
παραιτείσθω, ει οίον τε (άμεινον γαρ), ει δε μη, κάν υπό νόμων βασιλευόμενος 
αρχέτω΄΄877.  

     ιστ΄. Η αφιλαρχία

     Η ψυχή του υποψηφίου επιβάλλεται ακόμα να λάμπει και από ένα άλλο 
στολίδι  ·  αυτό  είναι  η  απουσία  του  πάθους  της  φιλαρχίας.  Ο  μελλοντικός 
ιερεύς πρέπει να μη διακατέχεται από την επιθυμία να γίνει προεστώς. ΄΄Από 
την  αποστολική  εποχή  και  μετέπειτα  επίσκοποι  και  ιερείς  εξελέγοντο  οι 
ανεπίληπτοι και άμεμπτοι…και μάλιστα χωρίς αυτοί να το επιδιώκουν και να 
το σχεδιάζουν, αλλά πιεζόμενοι και βιαζόμενοι. Και τούτο, διότι η Ιερωσύνη 
είναι βαρύ και υπεύθυνο λειτούργημα, οδός προσφοράς και θυσίας υπέρ των 
προβάτων, σταυρικής πορείας μέχρι και αυτού του θανάτου, κατά το πρότυπον 

876  Αρσενουφίω αναγνώστη, βιβλ. Δ΄, αριθμ. π΄, P.G. 78, 1141.
877  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σκε΄, P.G. 78, 1468.



118

του αρχιποίμενος  και  αρχιερέως Χριστού΄΄878.  Αποτελεί  μάλιστα όχι  κάποιο 
δευτερεύουσας σημασίας ή τριτεύουσας αξίας προτέρημα · ΄΄το μεγαλύτερο 
προσόν που πρέπει να διαθέτει κανείς, για να γίνει κληρικός, είναι το να είναι 
απηλλαγμένος από αυτήν την επιθυμίαν του ‘προΐστασθαι’΄΄879.
Η  σημασία  του  μάλιστα  φαίνεται  και  από  τη  συχνή  αναφορά  του  στις 
επιστολές του Πηλουσιώτη αγίου. Απαντάται δε πολλές φορές, διότι η φοβερή 
αυτή  ασθένεια  σαν  καλπάζουσα  επιδημία  είχε  εξαπλωθεί  στις  τάξεις  του 
κλήρου κατά τα χρόνια του και στην ευρύτερη περιοχή του Πηλουσίου. ΄΄Της 
μεν επισκοπής η λειτουργία…πάντων εστί των ανθρώποις ευκταίων όρος΄΄880. 
Αμυαλοσύνη και απελπισία ονομάζει ο άγιος Ισίδωρος την εκούσια είσοδο στο 
ιερό  αξίωμα  και  την  εύκολη  αποδοχή  του.  ΄΄Την  άνοιαν,  μάλλον  δε  την 
απόνοιαν, ω μακάριε, των εαυτούς επιρριπτόντων αμηχάνω πράγματι, ή ραδίως 
αυτό καταδεχομένων, [συ] κωμωδήσας΄΄881.                                 
Χάρισμα  αποκαλεί  ο  άγιος  την  ικανότητα  της  θεραπείας  των  ποικίλων 
νοσημάτων  της  ψυχής  και  μάλιστα  σπάνιο  χάρισμα.  Όσοι  πάσχουν  από το 
πάθος της αρχομανίας δείχνουν ότι δεν γνωρίζουν τη δυσκολία του πράγματος, 
ούτε  τα  λόγια του Χριστού.  ΄΄Αλλ’ επειδή άρχειν,  ει  και  αρχήν νομίζουσιν 
επιτηδείαν  αυτοίς,  τολμώσι,  μήτε  την  δυσχέρειαν  εννοούντες,  μήτε  της 
δεσποτικής  φωνής  ακούοντες,  ούτω  το  σπάνιον  ενδεικνυμένης,  ως  και 
επαπορητική χρήσασθαι λέξει, ‘Τις άρα εστίν ο πιστός δούλος και φρόνιμος, ον 
καταστήσει  ο  Κύριος  επί  της  οικίας  αυτού,  του  διδόναι  αυτοίς  το 
σιτομέτριον;’΄΄882.
Ο δεινός έρωτας της εξουσίας είχε πληγώσει και την καρδιά του Ζώσιμου, του 
μετέπειτα πρεσβυτέρου. Στον επίσκοπο Πηλουσίου ο ιερός Πατήρ συνιστά να 
περιμένει  έως  ότου  ο  Ζώσιμος  αποβάλλει  το  πάθος  και  κατόπιν  να  τον 
χειροτονήσει. ΄΄Πολλών πολλοίς έρως εγγίνεται, ου συνέρχεται ταις βουλαίς 
ως  ανέφικτος.  Ούτε  γαρ  βασιλείας  πας  ο  βουλόμενος  εφικνείται,  ούτε 
περιουσίας,  ούτε  συζυγίας  ής  βούλεται.  Ει  τοίνυν,  ως  φής,  και  Ζώσιμος 
εισφρήσαι εαυτόν του Θεού μυστηρίοις αναισχύντως βιάζεται, μαθέτω δια της 
ακριβείας σου, ότι λεπροίς ο του Θεού ναός αποκλείεται, μέχρις αν την του 
πάθους λώβην αποσμήξωνται΄΄883.  Γι’ αυτό  ο  άγιος  έγραψε  στο Ζώσιμο να 
διορθώσει ή την επιθυμία του ή τη ζωή του. ΄΄Τινές σε φασιν ιερωσύνης εράν, 
πράγματος ανεφίκτου πολλοίς, σοι δε και μάλιστα. Ή τοίνυν τον σαυτού βίον 
διόρθωσαι, ή της επιθυμίας των αψαύστων σοι ανακτόρων απόστηθι΄΄884. 
Παράλογη θεωρεί ο Ισίδωρος την επιθυμία αρρώστου, που είναι γεμάτος έλκη, 
να  γίνει  ιατρός  των  άλλων.  ΄΄Ευσέβιος,  ο  επίσκοπος  Πηλουσίου,  και  προς 
ορμήν εστιν οξύρροπος, και προς αρπαγήν των αλλοτρίων έτοιμος, και προς το 
παροξυνθήναι  ταχύς,  και  προς  τας  αμοιβάς  των  δεόντων  βραδύς,  και 
συλλήβδην ειπείν, πάντων των ανελευθέρων παθών ακρατής τε και έστι και 
νομίζεται, αυτός, ει γε ευδοκιμήσαι βούλει, των τοιούτων ονειδών άχραντον 

878  Θ. Ζήση, Κακή υπακοή, σ. 114.
879  Του αυτού, αυτόθι, σ. 118.
880  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. οα΄, P.G. 78, 513.
881  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρμε΄, P.G. 78, 1225.
882  ό. π., P.G. 78, 1228-1229.
883  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κη΄, P.G. 78, 200. 
884  Ζωσίμω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κβ΄, P.G. 78, 196.
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σαυτόν  διατήρησον.  Άτοπον  γαρ  σε  αλώναι  τοις  αυτοίς,  οίς  έτερον 
περιπεπτωκότα αιτιά, και ιατρόν άλλου εθέλειν είναι τον έλκεσι βρύοντα, και 
πράττειν εκείνα, ών πικρός τυγχάνεις κατήγορος΄΄885.
Βέβαια ο ιερός Πατήρ κρίνοντας τα θεία και τα ανθρώπινα πράγματα με το 
φωτισμό  του  Αγίου  Πνεύματος,  του  Ευαγγελίου  και  των  λόγων  των 
προγενεστέρων του  αγίων Πατέρων,  καταδικάζει  πολλές  φορές  το  μανιώδη 
έρωτα  και  πόθο για  την  ιερατική εξουσία.  Η λαχτάρα ανάληψης  ιερατικού 
έργου και η νωθρότητα κλέβουν τον πλούτο της αρετής και δεν τον αφήνουν 
να μεταφερθεί με ασφάλεια στις ουράνιες αυλές. ΄΄Ίσθι δε ουν ότι μόνος ο της 
αρετής  πλούτος  επ’ ασφαλείαις  οχείται,  όταν  ο  τούτον  κεκτημένος  μη  τη 
ραστώνη  προδοίη  το  κτήμα,  μηδέ  αρχής  ερασθείη  ·  πάσης  γαρ  επέκεινα 
τόλμης, ου συ μόνον, αλλά και έγωγε, χωρείν υπολαμβάνω τους μηδέ προς 
τους  αθλητικούς  αψαμένους  πόνους,  και  τοις  στεφανίταις  επαποδυομένους, 
οίτινες  μηδέ  γνησίοις  εγγραφέντες  μαθηταίς,  εις  τους  ηγεμόνας  ανατρέχειν 
φιλονεικούσιν,  ων  ουχ  ο  τρόπος  τον  τόπον,  αλλ’  ο  τόπος  τον  τρόπον 
πιστεύεται.  Ωνούνται  γαρ  τας  αρχάς,  ίνα  υβρίσωσι  τας  αρετάς,  και  λέγειν 
επιχειρούσιν, ά μηδέ μαθείν κατεδέξαντο, και προστάττειν τοιαύτα τολμώσιν, ά 
μηδέ ακούσαι ηνέσχοντο. Τίς ουν υπό τοιούτοις ηγεμόσι πράττων μέγα τι και 
γενναίον ή πράξαι ή συνιδείν δυνήσεται; Τίς δε ουκ ερυθριάσει ανδρών χθες 
και πρώην εν καπηλείοις ή δικαστηρίοις κατατριβέντων ακροατής γινόμενος; 
Τίς  δε  των  εχθρών  ου  γελάσειε  και  σκηνήν  και  υπόκρισιν  νομίσειε  το 
πράγμα;΄΄886. 
Σε  μεγάλη  διάδοση  ήταν  κατά  τα  χρόνια  του  αγίου  Πηλουσιώτου  η 
παρερμηνεία  της  αποστολικής  ρήσεως  ΄΄Ει  τις  επισκοπής  ορέγεται,  καλού 
έργου  επιθυμεί΄΄.  Παρασυρόμενοι  από  το  πάθος  της  φιλαρχίας  πολλοί 
υποστήριζαν  ότι  ο  Παύλος προτρέπει  τον καθένα να επιθυμεί  την ιερατική 
εξουσία.  ΄΄Τί  γαρ  υπό  φιλαρχίας  μεθύοντες  φράζουσιν;  Γέγραπται,  ‘Ει  τις 
επισκοπής ορέγεται, καλού έργου επιθυμεί’. Το μεν ουν γεγράφθαι τούτο, ουκ 
αν  αρνησαίμην,  το  δ’ ούτω νοείσθαι,  ως  ούτοι  βούλονται,  παραγραψαίμην. 
Μάλιστα  γαρ  και  προ  της  ερμηνείας,  δεινά  τα  επόμενα  τοις  ειρημένοις, 
αναστείλαι τους πολλούς της τοιαύτης επιθυμίας. Ου γαρ πάντων το δύνασθαι 
τοιαύτης αρχής αντιλαβέσθαι, ήτις και βασιλείας εστί υψηλοτέρα (η μεν γαρ τα 
θεία, η δε τα επίγεια διέπει πράγματα), αλλ’ ολίγων κομιδή, οι τοσούτον των 
αρχομένων δίκαιοι  αν  είεν  διαφέρειν,  όσον  οι  ποιμένες  των προβάτων,  ίνα 
μηδέν είπω πλέον΄΄887. Παρακάτω αναφέρονται οι αρετές που κατά τον Παύλο 
πρέπει  να  έχει  ο  ποιμήν  και  ο  όσιος  Ισίδωρος  ερωτά  ρητορικώς  αν  όσοι 
ισχυρίζονται  τη  λαθεμένη  ερμηνεία  έχουν  κάθε  μία  από  τις  αρετές  αυτές. 
Συνεχίζει  ο  άγιος  να  εξαπολύει  τα  αιχμηρά  βέλη  της  αυστηρής  αλλά 
ακριβοδίκαιας  γραφίδος  του  γράφοντας:  ΄΄Τί  εστί  το  επάραν  αυτούς  εις 
τοσαύτην εκβακχευθήναι μανίαν; Δέον γαρ αγαπάν, ότι εις την των υπηκόων 
τάξιν τελούσι (σιωπώ γαρ ότι εξ ών δρώσι, ταύτης, ει τι των δεόντων εγίνετο, 
δίκαιοι  ήσαν  αν  εξοστρακισθήναι),  των  ανεφίκτων  εφίενται,  και  επισκοπής 
έρωτα εαυτοίς τρέφουσι,  και τον Απόστολον, τον το ολέθριον αυτών πάθος 

885  Θεώνι επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρϟστ΄, P.G. 78, 1449. 
886  Διδύμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. κη΄, P.G. 78, 1341.
887  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
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ιάσασθαι σπουδάσαντα, ως συνηγορούντα τω νοσήματι αυτών εις μαρτυρίαν 
προβάλλονται…Τί  ουν  έφη  ο  θεσπέσιος  ανήρ,  ο  πολυόμματος  νους,  ο  την 
αρχήν ταύτην αμέμπτως διοικήσας; ‘Ει τις επισκοπής ορέγεται’. Ουκ είπε πας 
τις επισκοπής ορεγέσθω. Ου προσέταξεν, ουκ εκέλευσεν, ουκ ενομοθέτησεν. 
Αλλ’ επειδή  ήδει  τους  πολλούς τη  φιλαρχία  μεθύοντας,  και  αρετής  μεν μη 
εφιεμένους,  αρχής  δε  αντιποιουμένους,  και  τους  μεν  της  επισκοπής  μη 
συνορώντας  ιδρώτας  τε  και  πόνους  και  κινδύνους,  φροντίδας  τε  και 
αγρυπνίας΄΄888.  Κατόπιν ο ιερός Πατήρ αναφέρει  πολλές υλικές και ψυχικές 
ανάγκες  των  ανθρώπων,  στις  οποίες  ο  κληρικός  οφείλει  να  προσφέρει 
κυρηναϊκή συμπαράσταση και βοήθεια. ΄΄Αναστέλλων [ο Παύλος] αυτών την 
κινδυνώδη ορμήν και  διδάσκων μη  πράγματι  απλώς  εγχειρείν  τοις  πολλοίς 
ανεφίκτω, έφη, ‘Ει τις επισκοπής ορέγεται, καλού έργου επιθυμεί’. Ουκ είπε, 
‘Πας τις ορεγέσθω, καλώς γαρ ποιεί (τούτο γαρ αν είπεν, ει γε μη το έργον,  
αλλά τον ερώντα επαινέσαι ηβουλήθη), αλλά ‘καλού έργου’. Ίνα γαρ παρώ, ότι 
το  δύσκολον  και  δυσκατόρθωτον  πράγμα,  έργον  καλούσιν,  ου  μόνον  οι  εξ 
εθνών σοφοί,  αλλά και αι  ιεραί Γραφαί,  λέγουσαι,  ‘Άνδρα δε πιστόν έργον 
ευρείν’,  το  παρά  πάντων  νοούμενον  φράσω.  Έργον  εστί,  ω  βέλτιστε,  το 
πράγμα,  ουκ άνεσις ·  φροντίς,  ου τρυφή · λειτουργία υπεύθυνος,  ουκ αρχή 
ανεξέταστος  ·  πατρική  κηδεμονία,  ου  τυραννική  αυτονομία  ·  οικονομική 
προστασία, ουκ αλογοθέτητος εξουσία. Εγώ το έργον της επισκοπής υπερφυώς 
επαινώ · θείον γαρ · τον δ’ έρωτα τον επ’ αυτή ουκ επαινώ · σφαλερός γαρ. Ου 
λέγω, Καλώς ποιεί. Ου γαρ χρή τον έρωτα τούτον, ουδέ τους λίαν ευδοκίμους 
εν  τη  ψυχή  τρέφειν,  αλλά  παντί  σθένει  εξωθείν΄΄889.  Σαν  να  ανασταίνει  ο 
Ισίδωρος  τον  λιπόσαρκο  και  καθημαγμένο  απόστολο  Παύλο  και  να  τον 
εμφανίζει  μπροστά  μας  επίφοβο  και  απειλητικό.  ΄΄Θέα  τον  απόστολον, 
έμπειρον  όντα  του  αγώνος  τούτου  και  μυρίοις  ιδρώσι  καταρρεόμενον,  και 
τραύμασι και πληγαίς και επιβουλαίς και θανάτοις ομιλούντα, ίνα μηδείς των 
εμπεπιστευθέντων  αυτώ,  το  γε  αυτού  μέρος,  απόληται,  πώς  εκφοβεί  και 
δεδίττεται  τους  αρχοντιώντας,  άτε  απείρους  τούτων  των  αγωνισμάτων,  και 
προς μόνην την τιμήν ορώντας, και μονονουχί κινών την κεφαλήν βοά · Ει τις 
επισκοπής  ορέγεται,  βλεπέτω  τους  πόνους  και  σκοπείτω,  ει  προς  τούτους 
αρκέσαι δύναται. Οράτω τους κινδύνους (επ’ αυτόν γαρ φράττονται αόρατοι 
και ορατοί πολλάκις εχθροί), και μη εννοείτω μόνον την τιμήν. Θεάσθω τους 
θανάτους, και μη την τρυφήν. Συνοράτω τας επιβουλάς και τας φροντίδας, και 
μη προς την άνεσιν νευέτω. Ίστω, ότι, ει τις εις εκείνον αχθείη τον θρόνον, 
χειροτονείται  νομίμως αθλήσων, αλλ’ ουκ ακινδύνως τρυφήσων. Ο γαρ της 
τιμής μόνης εγκρατής γενόμενος και τάλλα πάντα τα τη επισκοπή προσήκοντα 
δίκαια παρεωρακώς, ενταύθα μεν μυρίαις βληθήσεται κατηγορίαις, έσθ’ ότε δε 
και καθαιρεθήσεται της τοιαύτης αξίας,  εκείσε δε καταβοηθήσεται παρά τω 
αδεκάστω  κριτή  επί  του  φοβερού  εκείνου  βήματος,  των  μεν  πεινώντων 
βοώντων, ότι, Ημείς μεν ουδέ της αναγκαίας απελαύσαμεν τροφής, ούτος δε 
τρυφήσας και χρηματισάμενος τα λοιπά εις οικείας ανήλωσε φιλοτιμίας, των 
δε γυμνών λεγόντων, ότι, Αργαλεώτερος ημίν ούτος του χειμώνος εγένετο, των 
δε  αρρωστούντων,  ότι  Του  νοσήματος  ημίν  βαρύτερος  ώφθη.  Και  των μεν 
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ορφανών,  Ουκ  απελαύσαμεν  ουδεμιάς  προστασίας,  των  δε  χηρών,  Ουκ 
εδάνεισεν ημίν ούτος παραμυθίας λόγον, των δε δεσμωτών,  Ουκ επέσταξεν 
ημίν ούτος συμπαθείας δάκρυον, των δε εν συμφοραίς, Ουκ όρεξεν ημίν ούτος 
θεραπείας χείρα, και συλλήβδην ειπείν, πάντων, ών επίσκοπος κεχειροτόνηται, 
καταβοώντων, τί οίει τον αδέκαστον ποιήσαι κριτήν; Ου κολάσει σφοδρότερον 
τον μηδέ τη τιμή βελτίω γενόμενον; Παντί μεν δήπου δήλον εστιν. Ει δε τις 
απιστεί, και την απόφασιν αυτώ αναγνώσομαι. ‘Διχοτομήσει γαρ, και το μέρος 
αυτού μετά των απίστων θήσει’.  Ταύτ’ ουν εννοούντες,  μη παίζωμεν εις τα 
θεία. Οι γαρ εις το ίδιον λογοθέσιον μόλις επαρκέσαντες, όταν και τοσούτων 
δήμων  καταρρήσεις  κατασκευάσωμεν  εαυτοίς,  πού  φανούμεθα;΄΄890. 
Ένας από τους υποστηρικτές της λαθεμένης ερμηνείας του αποστολικού ρητού 
ήταν και ο διάκονος Παλλάδιος, σύγχρονος του αγίου Ισιδώρου. Πίστευε ότι ο 
Παύλος προτρέπει τον καθένα να επιδιώκει αυτή την εξουσία · ο ιερός Πατήρ 
για να του διδάξει την αληθινή ερμηνεία του ρητού, τού έστειλε μια επιστολή. 
΄΄Έστω γαρ εκείνος [ο Παύλος] τοιούτον τι έφρασε, συ δι’ ήν αιτίαν τα κατά 
σαυτόν αγνοών, και μηδέ σαυτού άρξαι δυνηθείς, εράς τοιαύτης αρχής, ήτις 
και  βασιλείας  εστίν  ου  μόνον  υψηλοτέρα,  αλλά  και  επιπονωτέρα;  Και  μη 
νομίζεις  ανεύθυνον  είναι  εξουσίαν,  αλλ’ ουχ  υπεύθυνον  λειτουργίαν…Εμοί 
γαρ, ω μακάριε, και το, ‘Ει τις’, φοβερόν εστί και εκ βάθρων αυτήν κατασείει 
την ψυχήν. Του γαρ μεγέθους της αρχής εστίν ενδεικτικόν. Ει δε φαίης, πώς; 
Είποιμι  αν,  ότι  ουκ  εθάρσησε  προστάξαι,  αλλ’ ουδ’ ου  προτρέψαι,  ουδέ 
συμβουλεύσαι. Ουδέ γαρ είπε, Πας τις επισκοπής ορεγέσθω, καλώς ποιεί (η 
γαρ αν τον σον περί το πράγμα έρωτα ίσως τινές απεδέξαντο), αλλ’ αναρτήσας 
μέσην την της ιερωσύνης επιθυμίαν,  ούτε  παρορμά επ’ αυτήν,  ίνα  μη τους 
αναξίους επεγείρη πράγματι  αμηχάνω, και πάσαν υπερβαίνοντι  πολιτείαν τε 
και  αξίαν,  ουτ’ απείργει,  ίνα  μη  φευκτόν  καταστήση  το  πάσης  βασιλείας 
μείζον, αλλά μετέωρον την παραίνεσιν αφείς και έκαστον της αυτού διανοίας 
κριτήν καταστήσας, αυτός ούτε επιθυμείν, ούτε φεύγειν προστάττει, μονονουχί 
βοών,  και οφθαλμός και οφρύσι  και παντί  τω προσώπω φόβου κέντρα τοις 
ακούουσιν  ενιείς.  Εγώ  μεν  πράγμα  της  θείας  ηρτημένον  ψήφου  τε  και 
χειροτονίας,  ανθρώπων  επιθυμίαις  ουκ  εκδίδωμι,  παραινώ  δε  και 
διαμαρτύρομαι,  ότι  ο  τούτου  επιθυμών,  ίστω  μη  των  τυχόντων  ερών. 
Λειτουργίας γαρ, ουκ ανέσεως εστί το της επισκοπής όνομα δηλωτικόν. Ει δ’ 
απιστείς, τα εξής αναγνούς, γνοίης τον ημέτερον νουν. Δεί γαρ τον επίσκοπον 
πάσαις κομάν ταις αρεταίς, και τας αλλοτρίας οικειούσθαι συμφοράς. Ου γαρ 
εαυτώ, αλλά τοις αρχομένοις ζη,  και υπό μυρίων οφθαλμών και γλωττών ο 
εκείνου βασανίζεται βίος΄΄891.  
Είναι τόσο αγαπητή και αρεστή στο Θεό η αρετή της αφιλαρχίας, ώστε θα δίνει 
απλόχερη  τη  Χάρη  Του  στον  ακουσίως  χειροτονηθέντα.  Γράφει 
χαρακτηριστικά ο ιερός Πατήρ σε νεοεκλεγέντα επίσκοπο: ΄΄Ει μεν αβουλήτως 
προήχθης  προς  την  της  εκκλησίας  προστασίαν  και  ψήφων  και  δήμων  και 
χειρών  σε  βιασαμένων,  έξεις  επίκουρον  τον  Θεόν,  πάντα  προ  προσώπου 
κατευοδούντα σοι, όσα προς την άνω συντείνει κατάστασιν. Ει δε χρήμασιν, 
ως θρυλή, τον άπρατον μετήλθες θησαυρόν και κτήσασθαι ιερωσύνην ως ο 
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Σίμων επόθησας, ουκ έστι σοι μερίς, ουδέ κλήρος εν τούτω΄΄892. 
Ο  άγιος  Ισίδωρος  παραδίδει  στους  υποψηφίους  ιερείς  μία  ακόμα  πατρική 
νουθεσία ανεκτίμητης πνευματικής αξίας, που δεν προέρχεται μόνο από την 
αγιασμένη έρημο της ευρύτερης περιοχής του Πηλουσίου αλλά και από τις 
αγιασμένες ερήμους, τις σπηλιές,  τα όρη, τις οπές της γης και τις πολιτείες 
όπου έζησαν και έδρασαν οι άγιοι όλων των αιώνων, ή μάλλον προέρχεται από 
αυτόν τον Ουρανόν. Καθένας που επιζητεί τη σωτηρία του πρέπει να αποφύγει 
την ιερά λειτουργία, ακόμα και αν κληθεί σε αυτή. Αν όμως δεν είναι δυνατό 
να παραμείνει στην τάξη των λαϊκών, ας δεχθεί την τιμητική εκλογή · πάντως 
οφείλει  να  εξουσιάζει  με  βάση  τους  θείους  νόμους.  Ο  δε  έρως  προς  την 
εκκλησιαστική αρχή δεν συμβιβάζεται με τα χριστιανικά ήθη. ΄΄Ο τοίνυν της 
σωτηρίας εαυτού αντιποιούμενος, μάλιστα μεν εις την των αρχομένων εαυτόν 
καταταττέτω  πληθύν,  ει  δε  άτοπος  αρχής  έρως  αυτώ επιπταίη,  εξελαυνέτω 
τούτον  αφ’ εαυτού,  ή  δια  του  καλώς  άρχεσθαι  το  δύνασθαι  καλώς  άρξαι 
παιδευέσθω,  και  μη  επιρριπτέτω  μεν  εαυτόν  τω  πράγματι,  ει  δε  κληθείη, 
παραιτείσθω, ει οίον τε (άμεινον γαρ), ει δε μη, κάν υπό νόμων βασιλευόμενος 
αρχέτω΄΄893.     
Σε  επιστολή  με  τον  τίτλο  ΄΄Προς  τους  εγκαλούντας  επί  τω  φεύγειν  την 
ιερωσύνην΄΄ ο ιερός Πατήρ τονίζει ότι ο έρωτας προς την εξουσία, έστω και 
την ιερατική, είναι ασυνήθης στους εχέφρονες. ΄΄Επειδή δε εις αρχήν, μάλλον 
δε, ει χρή μετά παρρησίας ειπείν, εις τυραννίδα αυτό [το της επισκοπής όνομα 
και πράγμα] μετερρύθμισάν τινες, ίσθι ότι της περιβλέπτου και περιμαχήτου 
αρχής, νυν είπερ ποτέ σφοδρόν εαυτής έρωτα τοις ανθρώποις εμβαλλούσης και 
ραδίως εαυτήν τοις ερώσι παρεχούσης, μικρός αυτής άπασι τοις ευ φρονούσι 
λόγος.  Τιμωρίαν  γαρ  διδόντων,  ου  τιμήν  λαμβανόντων,  ταύτην  είναι 
ηγούνται…Μη θαύμαζε τοιγαρούν, ει και Ιέραξ ο πρεσβύτερος, νουν έχων, 
έφυγε το πράγμα, καθάπερ νόσημα αργαλεώτατον΄΄894. 
Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο άγιος από την αφιλαρχία του προμνημονευθέντος 
άξιου πρεσβυτέρου · μάλιστα του έπλεξε εγκώμιο όχι μόνο ο Ισίδωρος αλλά 
και όλη η πόλη του Πηλουσίου, διότι απέφυγε την εις επίσκοπον χειροτονία, αν 
και κλήθηκε από άλλους στο εκκλησιαστικό αξίωμα: ΄΄Ου μετρίως άδη κατά 
την  πόλιν,  ω  πάντα  μικρά  προς  σε  φθέγξασθαι.  Της  γαρ  περιμαχήτου  και 
ποθεινοτάτης  άπασιν  αρχής,  νυν,  είπερ  ποτέ,  σφοδρόν  εαυτής  έρωτα  τοις 
ανθρώποις εμβαλούσης και ραδίως εαυτήν τοις ερώσι παρεχούσης, ου μόνον 
ουκ ωνειροπόλησας, αλλ’ ουδέ καλούμενος υπήκουσας, ουδέ προτεινομένην 
ήρπασας, ηγούμενος αρχήν είναι μεγίστην και πρέπουσαν ανδρί καλώ καγαθώ, 
το  άρχειν  εαυτού  δύνασθαι,  το  τον  λογισμόν  τω  θυμώ  και  ταις  ηδοναίς 
επιστήσαι. Μετά δε τούτο, ευ και καλώς εώρακας την ακριβή ελευθερίαν εν 
ταις ησυχίαις αλλ’ ουκ εν ταις περιβλέπτοις ταύταις ταις αρχαίς χορεύουσαν. 
Πολλής  γαρ  ανάγκης  είναι  εικότως  νενόμικας  των  μεν  άρχειν,  ετέροις  δε 
δουλεύειν. Και τοις μεν επιτάττειν, τοις δε υπακούειν. Και τους μεν αδικείν, 
τοις δε χαρίζεσθαι. Και τοις μεν υποκείσθαι, τοις δε επικείσθαι. Και τους μεν 
φοβείσθαι,  υπό δε των μισείσθαι.  Ηγούμενος ούν δίκην διδόντων,  ου τιμήν 
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λαμβανόντων  ταύτ’ είναι,  εκείνην  μεν  εικότως  παρητήσω,  περί  δε  την  της 
ψυχής επιμέλειαν την σπουδήν έτρεψας. Ει δε τινές την κρίσιν των πραγμάτων 
ουκ  έχοντες  ορθήν,  μάλλον  δε  τον  λογισμόν  απολωλεκότες,  αιτιώνται  σε, 
μάλιστα  μεν  ουδέ  λόγου  αξιωθήναι  οφείλουσιν,  άνθρωπον  αιτιώμενοι  τον 
στεφάνων άξιον. Ει δε χρή ακροβολίσασθαι προς αυτούς, εκείνο ειπέ. Ίσως 
εοίκατε αγνοείν, ότι εις τυραννίδα το της πραότητος μετακεχώρηκεν αξίωμα. 
Ει μεν γαρ έχετε δείξαι την αρχαίαν ποιμαντικήν και νυν κρατούσαν, μάλιστα 
μεν τον ήττονα ηγησάμενον είναι του πράγματος, και αποφυγόντα, δίκαιοι αν 
είητε  επαινείν.  Ει  δε  δυνάμενος  παρητήσατο,  μη  μόνον  απολυέσθω  της 
κατηγορίας, αλλά και δίκας απαιτείσθω. Ει δε εις τουναντίον μετακεχώρηκε, 
μη  απαιτείσθω.  Τότε  μεν  γαρ  υπέρ  των  προβάτων  απέθνησκον,  νυν  δε  τα 
πρόβατα  αναιρούσιν  οι  ποιμένες,  ου  τα  σώματα  σφάζοντες  (ήττον  γαρ  ήν 
κακόν),  αλλά  τας  ψυχάς  σκανδαλίζοντες.  Και  τότε  μεν  νηστείαις  το  σώμα 
εσωφρόνιζον,  νυν  δε  τρυφαίς  σκιρτάν  παρασκευάζουσι.  Και  τότε  μεν  τα 
εαυτών τοις δεομένοις διένεμον, νυν δε τα των πενήτων σφετερίζονται.  Και 
τότε μεν αρετήν ήσκουν, νυν δε τους αρετήν ασκούντας εξοστρακίζουσι. Και 
τότε  μεν  την  αγνείαν  εξεθείαζον,  νυν  δε,  αλλ’ ουδέν  βούλομαι  δυσχερές 
ειπείν΄΄895.  Σχολιάζοντας την επιστολή αυτή ο καθηγητής πρωτοπρεσβύτερος 
Κωνστ. Φούσκας έχει κατά νουν την εποχή του και γράφει με πόνο, ειλικρίνεια 
και  παρρησία:  ΄΄Αστόχαστοι  κληρικοί,  οραματιζόμενοι  πολλές  φορές  την 
υπεροχή και την τιμή του επισκοπικού αξιώματος, σπεύδουν απερίσκεπτα προς 
το αξίωμα. Συμβαίνει η ‘αρχή’ να είναι ‘περιμάχητος και ποθεινοτάτη’ και για 
το  λόγο  αυτό  πολλοί  την  ονειρεύονται  και  την  ‘ερωτεύονται’,  ιδίως  όταν 
εύκολα ‘παρέχεται’ και ‘παρέχει’. Ο άγ. Ισίδωρος σε μια θαυμάσια περί του 
θέματος επιστολή του, μακαρίζει τον πρεσβύτερο Ιέρακα, ο οποίος όχι μόνο 
δεν  ονειροπόλησε,  ‘αλλ’ ουδέ  καλούμενος  υπήκουσε,  ουδέ  προτεινομένην 
ήρπασε’ την  επισκοπική  αρχή,  προτιμώντας  ‘την  της  ψυχής  επιμέλειαν’.  Η 
θέση αυτή του αγ. Ισιδώρου μας φαίνεται σήμερα σχεδόν παράξενη, αφού η 
‘επιμέλεια της ψυχής’ κατάντησε να είναι  η τελευταία μας φροντίδα και το 
τελευταίο  ζητούμενο  ·  κάποτε  η  πρώτη  φροντίδα  και  επιδίωξη  ήταν  η 
πνευματική  τελείωση,  η  κατά  Θεόν  προκοπή,  και  τελευταία  η  επιδίωξη 
αξιωμάτων. Έτσι εξηγείται πως τότε αισθάνονταν ιδιαίτερη ανακούφιση όσοι, 
κατέχοντας  ύψιστα  εκκλησιαστικά  αξιώματα,  κατάφερναν  να  παραιτηθούν 
υπέρ της ‘ησυχίας’, η οποία ήταν η ‘επιμέλεια της ψυχής’ και δεν είχε καμιά 
σχέση  με  το  ραχάτι  των  υποκριτών.  Φαίνεται  ότι  σήμερα  ζούμε 
εκκλησιολογικά σε άλλη εποχή΄΄896.
Ο ιερός Πατήρ συνιστά στους υποψηφίους να μην παραδοθούν στον έρωτα της 
εκκλησιαστικής  εξουσίας.  Ωστόσο  αν  ο  Θεός  τούς  φέρει  στο  ιερό 
Θυσιαστήριο,  οφείλουν  με  θάρρος  να  βιώνουν  τα  αποστολικά  θέσφατα. 
΄΄Φοβερόν εστι  και λίαν φοβερόν το εις  ιερωσύνην νυν τελέσαι.  Δυοίν γαρ 
αυτώ θάτερον συμβήσεται · ή κατά τους αρχαίους και αποστολικούς κανόνας 
ζώντα  μισηθήναι  και  επιβουλευθήναι  παρά  των  την  νυνί  επιπολάσασαν 
επιβλαβή και  παράνομον συνήθειαν  ως νόμον  θείον  φυλαττόντων και  τους 
ορθώς βιούντας εξοστρακιζόντων, ή υποκατακλίναντα εαυτόν, και της εαυτού 

895  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σκγ΄, P.G. 78, 905-908. 
896  Κ. Φούσκα, ΄΄Ο επίσκοπος΄΄, σσ. 140-141.
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αφειδήσαι  σωτηρίας  και  άλλους  πολλούς  σκανδαλίσαι,  υπέρ  ων  και  δίκας 
σφοδροτάτας  δώσει.  Μακάριον  μεν  ουν  το  μηδέ  αλώναι  ποτε  τω  τοιούτω 
έρωτι. Ει δε μη αλούς χειροτονηθείη, εχέσθω του προτέρου σκοπού και μετά 
παρρησίας  τα  αρχαία  και  αποστολικά  πράγματα  ανανεούτω,  μη  τοις  νυν 
προπίνουσι  την  ιερωσύνην  και  πάντα  λέγειν  και  πράττειν  εξείναι  αυτοίς 
νομίζουσιν, εις τα 
πταίσματα  συμπράττων.  Κρείττον  γαρ  το  επιβουλευθήναι  και 
αποχειροτονηθήναι, τού μετά τούτων ανδρών τετάχθαι΄΄897.   
Ελέγχοντας δριμύτατα το διάκονο Παλλάδιο για το φαύλο βίο και τον πόθο του 
για το βαθμό του επισκόπου, του υπενθυμίζει ότι η εκκλησιαστική εξουσία δεν 
στερείται  δυσκολίες  και  κινδύνους.  Του  τονίζει  μάλιστα  το  αξιομίμητο 
παράδειγμα αρχαίου πολιτικού και στρατιωτικού ηγέτη, ενός από τους Επτά 
Σοφούς.   ΄΄Ει  ούτε  της  επισκοπής  το  μέγεθος,  ούτε  το  μηδέν  άξιον  αυτής 
διαπράττεσθαι, ούτε η αποστολική γλώττα, η τον επίσκοπον οποίον είναι χρή 
διαπλάσασα,  ούτε  το  αδέκαστον  δικαστήριον το  απαραλόγιστον  την ψήφον 
οίσον, ούτε άλλο ουδέν της μανίας σε ταύτης απείργει, δι’ ής, υπό παραλόγου 
επιθυμίας εκβαχευθείς, την αξίαν εξαγοράσαι προσδοκάς, κάν υπό των έξωθεν 
δυσωπήθητι.  Φασί  γαρ,  ως Πιττακός  λαβών την αρχήν  παρά Μυτιληναίων, 
νενικηκώς Φρύονα μονομαχία τον άρχοντα Ρηγίου, απεδίδου την αρχήν, των 
δε  μη  βουλομένων  κομίσασθαι,  εβιάσατο,  μη  βουλόμενος  τύραννος,  αλλ’ 
ιδιώτης είναι. Ει τοίνυν ο κινδύνοις οικείοις και αίματι κτησάμενος την αρχήν 
εκών απέθετο, τον κίνδυνον αναδεξάμενος, την δε τυραννίδα αποσεισάμενος, 
και  ταύτην  αλογοθέτητον ούσαν,  συ ο  μηδέ εν  υπηκόοις  τελείν,  ως φασιν, 
δίκαιος ών, αρχήν υπεύθυνον και μυρίαις λογοθεσίαις υποκειμένην και μείζονα 
πάσης  ανθρωπίνης  αξίας,  ήν  ουδέ  διδομένην  δέξασθαι  ώφειλες,  αγοράσαι 
ονειροπολών,  ου  μόνον  ου  καταδύη,  αλλά  και  εναβρύνη.  Και  τις  σε  της 
τοσαύτης τόλμης γράψεται;΄΄898. 
Μιμητή του σοφού Πιττακού αναφέρει ο άγιος Ισίδωρος έναν Χριστιανό, στον 
οποίο  στέλνει  επαινετική  επιστολή  και  του  οποίου  ΄΄την  φιλοσοφίαν΄΄ 
εγκωμιάζει.  ΄΄Επυθόμην ως συ μεν σοφώς ποιών, εκών δέδωκας του λαθείν 
εξουσίαν,  ο  δε  βέλτιστος  Χαιρήμων,  υπό  Αμμωνίου  καθαιρεθείς,  παρά  δε 
Ευσεβίου ουκ οίδ’ όπως χειροτονηθείς, δόξας μη πεφωράσθαι ουκ ηρυθρίασεν, 
αλλά και φλυαρίαις την σην ημείψατο φιλοσοφίαν. Μη τοίνυν δυσχεράνης, ει 
άνθρωπος μήτ’ αρετής φροντίζων, μήτε φόβον θείον εν στέρνοις έχων, κατά 
της  σης  επιεικείας  ώπλισε  την  γλώτταν,  αλλά  προσδόκα  και  υπέρ  τούτου 
στέφανον΄΄899.  
Οι άξιοι για την ιερωσύνη πρέπει να κρύβουν τον εαυτό τους, όπως ακριβώς 
έκαναν στο Πηλούσιο οι εκλεκτοί υποψήφιοι. ΄΄Ει τοίνυν ούτοι [οι άριστοι] 
ούτε  κολακεύειν  αξιούσιν,  ούτε  αγοράσαι  τολμώσιν,  εισί  δ’,  ως  έφης,  οι 
κολακείαις και χρήμασι την ιερωσύνην προπίνοντες (οι μυρίων άξιοι δήλον ότι 
τιμωριών), ούτοι και κολακεύσαι και αγοράσαι ουκ αν παραιτήσοιντο. Λόγος 
τοίνυν περιφοιτά κατά γην και θάλατταν, ότι ουδείς των ευ βιούντων λοιπόν εις 
ιερωσύνην προχειρισθήσεται, ουκ επειδή τους αξίους ουκ έχει το πράγμα, αλλ’ 

897  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υπα΄, P.G. 78, 1608.
898  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. στ΄, P.G. 78, 1328-1329.
899  Παύλω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ξδ΄, P.G. 78, 773.
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επειδή ου μόνον τω των πολλών κρύπτονται πλήθει, αλλά και μισούνται και 
επιβουλεύονται και εξοστρακίζονται, ως των πολλών ελέγχοντες τον βίον΄΄900.
     ιζ΄. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος 
 
     Άλλο απαραίτητο προσόν του υποψηφίου είναι  η παρουσία του Αγίου 
Πνεύματος στη ζωή του.  Χωρίς το φωτισμό του Παρακλήτου ο υποψήφιος 
ιατρός  των  ψυχών  δεν  θα  μπορέσει  ούτε  να  διαγνώσει  την  πνευματική 
ασθένεια του νοσούντος, ούτε να τη θεραπεύσει. ΄΄Ου πάντες άνθρωποι τοις 
αυτοίς  νοσήμασιν  εάλωσαν,  ουδέ  πάντες  τη  αυτή  θεραπεία  είκουσιν,  αλλά 
πολλών  όντων  και  ποικίλων  και  παντοδαπών  των  παθών,  τα  βοηθήματα 
πλείονα είναι οφείλει και ποικιλώτερα...Πολλών γαρ και παντοδαπών όντων 
των αρρωστημάτων, πρώτον μεν άνθρωπον όντα χαλεπόν συνιδείν, έπειτα δε 
και  μαθόντα,  το  ειδέναι,  ποίον  αρμόττει  φάρμακον.  Ου  γαρ  πάσι  τα  αυτά 
αρμόττει  βοηθήματα,  ουδέ  πάντες  τοις  αυτοίς  θεραπεύονται.  Ο γαρ τούτον 
ωφέλησεν, άλλον έβλαψεν, και το άλλω κατάλληλον, έτερον επέτριψε…Οι μεν 
επαίνοις,  οι  δε  ψόγοις  σωφρονίζονται,  ήν  αμφότερα  καιρίως  γένοιντο.  Εις 
τουναντίον δε μεταπεσείται, ει έξω των καιρών φέροιντο…Οι μεν συλλόγοις 
ελεγχόμενοι,  οι  δε  εν  παραβύστω  νουθετούμενοι  αποτρίβονται  τα 
ελαττώματα…Τοσούτων όντων και των αρρωστημάτων και των βοηθημάτων, 
και  πάντων  μη  τοις  αυτοίς  εικόντων,  αλλά  και  τουναντίον  εις  χείρονα 
πλημμελήματα ερεθιζομένων, τίς μη τω θείω Πνεύματι την ψυχήν φωτισθείς, 
ειδέναι ή επαρκέσαι δυνήσεται; Αλλ’ επειδή άρχειν, ει και αρχήν νομίζουσιν 
επιτηδείαν  αυτοίς,  τολμώσι,  μήτε  την  δυσχέρειαν  εννοούντες,  μήτε  της 
δεσποτικής  φωνής  ακούοντες,  ούτω  το  σπάνιον  ενδεικνυμένης,  ως  και 
επαπορητική χρήσασθαι λέξει, ‘Τίς άρα εστίν ο πιστός δούλος και φρόνιμος, 
ον  καταστήσει  ο  Κύριος  επί  της  οικίας  αυτού,  τού  διδόναι  αυτοίς  το 
σιτομέτριον;’΄΄901.
     
  
     ιη΄. Η θεία κλήση 

     Είδαμε ότι η ιερωσύνη αποτελεί ΄΄θείον μέν τι χρήμα΄΄902, ΄΄τα θεία και 
υπερφυή χαρίσματα΄΄903, ΄΄του Θεού μυστήρια΄΄904, ΄΄τράπεζα Κυρίου΄΄905,  και 
΄΄πράγμα της θείας ηρτημένον ψήφου τε και χειροτονίας΄΄906. Αβίαστα λοιπόν 
βγαίνει το συμπέρασμα ότι μόνον ο Θεός έχει το δικαίωμα να παραδίνει τα 
Μυστήριά Του στον κατάλληλο άνθρωπο. ΄΄Όν [τον άγοντα] και χρόνος και 
πόνος και θεία ψήφος επί των οιάκων της προστασίας εκάθισε, τας εμβολάς 
των πνευμάτων και γινώσκοντα και εκκλίνοντα΄΄907. ΄΄Διά δε την θείαν χάριν τε 
και  διάταξιν  ταύτην  [την  ιερωσύνην]  ειλήφασι  της  των  άλλων  ωφελείας 

900  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σοστ΄, P.G. 78, 1497.
901  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρμε΄, P.G. 78, 1228-1229.
902  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. νβ΄, P.G. 78, 493. 
903  Ερμίω κόμητι, βιβλ. Β΄, αριθμ. λζ΄, P.G. 78, 481.
904  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κη΄, P.G. 78, 200.
905  Χαιρήμονι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρο΄, P.G. 78, 293.
906  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1313.
907  Πέτρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σοη΄, P.G. 78, 345.
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ένεκεν΄΄908. 
Ο υποψήφιος λοιπόν πρέπει να έχει μαζί με τις αρετές και τα χαρίσματα που 
είδαμε παραπάνω και ΄΄την άνωθεν ψήφον΄΄.  Είναι επιβεβλημένο ΄΄εκ θείου 
νεύματος  το  γέρας  της  ιερωσύνης  δεδόσθαι΄΄,  ώστε  να  ονομασθεί  ΄΄η 
χειροτονία θεία΄΄909. 
Το  τρίτο  πρόσωπο  της  αγίας  Τριάδος  δίνει  στους  ιερείς  την  εξουσία  του 
δεσμείν  και  λύειν,  άρα  και  την  ίδια  την  ιερωσύνη:  ΄΄δια  το  θείον  Πνεύμα 
ταύτην  ειλήφασι  την  εξουσίαν΄΄910.  Θεοκίνητη  και  θεοπρόβλητη  είναι  η 
ανάθεση  τόσο  σημαντικών  και  φοβερών  Μυστηρίων  στον  άξιο  για  την 
ιερωσύνη.
Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν και όχι κάποιο χρηματικό ποσό αποφασίζει για την 
καταλληλότητα ή μη του υποψηφίου. Έτσι ο ιερός Ισίδωρος κατηγορώντας τον 
επίσκοπο  Ευσέβιο  για  σιμωνία,  που  είναι  βλασφημία  κατά  του  Θεού,  του 
γράφει:  ΄΄Πολλοί  σε  κωμωδούσι,  ως  χρήμασιν,  αλλ’  ου  Πνεύματι,  τας 
χειροθεσίας  της  μυσταγωγίας  επιτρέποντα.  Και  ει  μεν  συκοφαντούσι,  καθ’ 
εαυτών  επεσπάσαντο  την  δίκην,  επειδή  ‘Απολεί  Κύριος  πάντας  τους 
λαλούντας  το  ψεύδος’.  Ει  δε  αληθεύουσι,  γνώθι  οί  τελευτά  το  κακόν,  ότι 
μικρού κέρδους το εις Θεόν υβρίζειν αντήλλαξας. Και τίς προσεύξεται περί 
σου, επειδή μήτε περί Οφνί και Φινεές, εις Θεόν και την αυτού αμαρτόντων 
ιερωσύνην, ευρέθη τις πρεσβευόμενος, αλλ’ εις έσχατον όλεθρον, ως το γέρας 
προπίνοντες της 
ιερωσύνης, εδόθησαν;΄΄911. 
Από  τα  βάθη  των  πρώτων  κιόλας  αιώνων  της  ανθρωπότητας  αθάνατο 
παράδειγμα της κατά Θεόν χειροτονίας άφησε ο τρόπος εκλογής του Ααρών. Ο 
ίδιος ο Γιαχβέ είχε δείξει  τότε ποιον ήθελε να καλέσει στην ιερωσύνη.  ΄΄Η 
ράβδος  Ααρών  η  βλαστήσασα,  μηνύει…ότι  οι  παραβαίνοντες  αυτούς  [τους 
θείους  θεσμούς]  και  οι  τη  ιερωσύνη  ου  δεόντως  επιπηδώντες, 
σωφρονισθήσονται΄΄912.  Στην  Παλαιά  Διαθήκη  αυτοχειροτόνητος  ιερεύς 
υπήρξε ο Οζίας, ο οποίος έλαβε παραδειγματική τιμωρία από το Θεό. ΄΄Οζίας 
τη  ιερωσύνη  ου  δεόντως  επιπηδήσας,  καίτοι  βασιλεύς  ων,  ελεπρώθη΄΄913. 
΄΄Ούτω γαρ ο τολμηρότατος Οζίας αναθαρρήσας επιβαλείν τοις ανεγχειρήτοις, 
λέπραν  τω  θράσει  προσαπηνέγκατο,  και  άκων  απορριφείς  των  ανακτόρων, 
καθότι  και  νόμος  τοις  λέπρα  κατεστιγμένοις  την  είσω  τούτων  απέκλειεν 
είσοδον. Εγράφη δε ταύτα προς νουθεσίαν ημών, ίνα και τας τόλμας φύγωμεν, 
και τας κολάσεις μη πάθωμεν΄΄914. 
Οι ίδιοι οι απόστολοι δίδαξαν με λόγια και με έργα το ρητό ΄΄ουχ εαυτώ τις 
λαμβάνει  την τιμήν,  αλλά καλούμενος υπό του Θεού,  καθάπερ και  Ααρών. 
Ούτω και ο Χριστός ουχ εαυτόν εδόξασε γενηθήναι αρχιερέα, αλλ’ ο λαλήσας 
προς αυτόν · υιός μου εί συ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε · καθώς και εν ετέρω 

908  Κύρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκβ΄, P.G. 78, 1576.
909  Αλφιώ επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρν΄, P.G. 78, 841.
910  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξ΄, P.G. 78, 944.
911  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κστ΄, P.G. 78, 197-200.
912  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ογ΄, P.G. 78, 1133.
913  Αθανασίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. πα΄, P.G. 78, 524-525. 
914  Κρίσπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κδ΄, P.G. 78, 197.
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λέγει · συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ΄΄915. Ο απόστολος 
Παύλος κλήθηκε στην ιερά αποστολή του από τον ίδιο το Χριστό στο δρόμο 
προς τη Δαμασκό. ΄΄Απόστολος ουκ απ’ ανθρώπων, ουδέ δι’ ανθρώπου, αλλά 
διά  Ιησού Χριστού και  Θεού Πατρός΄΄916 υπήρξε ο Παύλος ΄΄ο  γενναίος,  ο 
άριστος στρατηγός, ο του βασιλέως την χειροτονίαν μη ατιμάσας, ο τα καθ’ 
εαυτόν  παριδών,  ίνα  τα  των  άλλων  επανορθώσηται΄΄917.  Επίσης  ο  ιερός 
Ισίδωρος  γράφει  αλλού  για  τον  πρωτοκορυφαίο  απόστολο:  ΄΄Παύλος,  ο 
άριστος  στρατηγός,  ο  της  θείας  χειροτονίας  μη καθυβρίσας την  ψήφον΄΄918. 
Ήταν όντως θεία η χειροτονία του Παύλου, διότι ανέλαβε τη διακονία του από 
τον ίδιο το Χριστό. ΄΄‘Σκεύος εκλογής μοι εστί ούτος’΄΄, περί Παύλου φησίν ο 
Χριστός, ότε το αποστολικόν αυτώ κήρυγμα ενεχείρισεν. Ου γαρ αν, υπέρ ής 
το  τίμιον  αυτού  αίμα  εξέχεεν  Εκκλησίας,  ταύτην  φέρων  παραδέδωκεν 
διδασκάλω μη μέλλοντι την αρετήν αντίρροπον συνοίσειν τη χάριτι΄΄919. 
Μόνο σε μια περίπτωση κάθε χριστιανός γίνεται από μόνος του ιερεύς. Ο ιερός 
Πατήρ  διακρίνοντας  τη  γενική  από  την  ειδική  ιερωσύνη,  γράφει  ότι  κάθε 
λαϊκός είναι ‘ιερεύς’. ΄΄Έκαστος οικείου σώματος ιερεύς κεχειροτόνηται, ουχ 
ίνα  αχειροτόνητος  επιπηδοίη  τη  των  υπηκόων  αρχή,  αλλ’ ίνα,  της  κακίας 
άρξας, το σώμα τέμενος ή ιερόν της αγνείας κατασκευάση΄΄920.  
Αν εξαιρέσουμε την παραπάνω περίπτωση, το αυτόκλητον της προσέλευσης 
στην  ιεροσύνη  είναι  για  τον  Αλεξανδρινό  άγιο  παντελώς  απορριπτέο  και 
καταδικαστέο. Ερμηνεύοντας το λόγο του Χριστού ΄΄πάντες όσοι ήλθον προ 
εμού κλέπται ήσαν και λησταί΄΄, ο Ισίδωρος λέει ότι αυτό ειπώθηκε για τους 
ψευδοπροφήτες,  οι  οποίοι  ήταν αυτόκλητοι:  ΄΄περί  ων αυτός  [ο  Θεός]  έφη, 
‘Ουκ  απέστελλον  αυτούς,  και  αυτοί  έτρεχον’.  Ου  γαρ  είπε,  ‘πάντες  όσοι 
απεστάλησαν (Μωσής μεν γαρ ήκουσε, ‘Δεύρο, αποστελώ σε εις Αίγυπτον’, 
Ησαΐας δε ήκουε του Θεού λέγοντος, ‘Τίνα αποστείλω και τίς πορεύσεται προς 
τον  λαόν  τούτον;’,  και  έλεγεν,  ‘Ιδού  εγώ,  απόστειλόν  με’),  οι  δε 
ψευδοπροφήται και οι εις άρχοντας και προστάτας αναδραμόντες (οίοι ήσαν 
και  οι  περί  Θευδάν  και  Ιούδαν  τον  Γαλιλαίον  και  τον  Αιγύπτιον  τον  των 
Σικαρίων  προστάντα),  ουκ  αποστελλόμενοι,  αλλά  φανητιώντες  και 
αυτοχειροτόνητοι και σπουδαρχίδαι τυγχάνοντες, οίκοθεν ηυτομόλησαν. Ότι δε 
περί αυτών τούτων ερρέθη, το επόμενον δηλοί, ‘ο κλέπτης’, γαρ φησίν, ‘ουκ 
έρχεται,  ει  μη ίνα θύση και  κλέψη και  απολέση’.  Πάντες γαρ,  όσοι  αυτοίς 
επείσθησαν,  κατεσφάγησαν  και  απώλοντο,  παραβραβεύσαι  την  αλήθειαν 
εγχειρήσαντες, και λόγου θάττον εις το παντελές αποσβεσθέντες΄΄921. Σήμερα 
λοιπόν  όποιος  δέχεται  το  κάλεσμα του  Θεού  και  κατόπιν  αποκτά την  ιερή 
αποστολή είναι ένας μικρός προφήτης, μιμητής του Μωυσή και του Ησαΐα. 
Αντιθέτως όποιοι χωρίς τη θεία κλήση σπεύδουν να αναλάβουν το ιερατικό 
αξίωμα μιμούνται τους ψευδοπροφήτες του Ισραήλ, το Θευδά και τον Ιούδα το 
Γαλιλαίο  και  τον  Αιγύπτιο  των  Σικαρίων  και  χαρακτηρίζονται  από  τον 

915  Εβρ. 5, 4-6.
916  Γαλ. 1, 1. 
917  Συρίωνι, βιβλ. Γ΄, αριθμ. κε΄, P.G. 78, 748.
918  Ισχυρίωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ξγ΄, P.G. 78, 1120.
919  Αρσενουφίω αναγνώστη, βιβλ. Δ΄, αριθμ. π΄, P.G. 78, 1141.
920  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. οε΄, P.G. 78, 784.
921  Παύλω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ριθ΄, P.G. 78, 821-824.



128

Πηλουσιώτη άγιο ΄΄εις άρχοντας και προστάτας αναδραμόντες,  φανητιώντες 
(επιδειξιομανείς), αυτοχειροτόνητοι, σπουδαρχίδαι΄΄.
Σύγχρονο  του  Ισιδώρου  παράδειγμα  αυτόκλητου  κληρικού  αποτελούσε  ο 
επίσκοπος  Ευσέβιος.  ΄΄Ο  δε  θεομισής,  ως  γέγραφας,  Ευσέβιος,  αρετής 
χηρεύων,  τη  ιερωσύνη  μόνη  σεμνύνεται…κακίζεται  ως  νόθος,  και  εις 
μηδαμόθεν αυτώ προσήκουσαν κληρονομίαν εισβιασάμενος΄΄922. ΄΄Ιερωσύνης 
ανάξιος  ών,  ουκ  οίδ’ όπως  εις  ταύτην  εισεκώμασεν,  εκ  τούτων  και  τοις 
επιτυχούσιν  αυτήν  νέμει,  εύωνον  και  πεπατημένον  πράγμα  την  θείαν 
λειτουργίαν ηγούμενος΄΄923. 
Αυστηρή  είναι  και  η  επίπληξη  που  κάνει  ο  ιερός  Πατήρ  και  στον  τότε 
νεοχειροτονηθέντα πρεσβύτερο Ζώσιμο: ΄΄Ελαβες ιερωσύνην ανιέρως, ανίερε, 
χρήμασι  κλέψας  πράγμα  ουράνιον,  δεύτερος  Καϊάφας  αργυρίω  λαβών  τα 
απόρρητα΄΄924. ΄΄Δήλος μεν ής έκπαλαι την ιερωσύνην ουκ ευαγώς κτώμενος. 
Ου γαρ δια πολιτείας αρίστης κτήσασθαι εδικαίους, αλλά χρήμασιν ωνήσασθαι 
ωνειροπόλεις. Δήλος δε ει και νυν την επιθυμίαν εις έργον αγαγών, καίτοι εις 
δυσμάς  ών  λοιπού  του  βίου.  Τίς  ουν  σοι  συγγνώμην  λελείψεται,  τη  κακία 
συναποθανείν προηρημένω;΄΄925. 
Επίσης  κατά  του  πρεσβυτέρου  Μάρωνα  ο  ιερός  Πατήρ  εκφράζει  την  ιερά 
αγανάκτησή του σε επιστολή με τίτλο ΄΄Ότι φρικτόν ιερωσύνη΄΄. ΄΄Ει και την 
ιερωσύνην περιδρομή και χρημάτων ήρπασας ολκή, λαθών τους ανθρώπους ως 
αβλεπτούντας προς την αλήθειαν, αλλά μη και την μέλλουσαν ούτω νομίσης 
λανθάνειν ανταπόδοσιν. Ούτε γαρ θαυματουργία εις όνομα Χριστού γινομένη 
παρά  τινων,  ούτε  δαιμόνων  επιτίμησις,  ούτε  δυνάμεων  ενέργεια  πολλών, 
εξελέσθαι της φοβεράς φλογός τους υπευθύνους αυτής δυνήσεται. Ει δε φαίη 
τις, Τί ουν συνεχώρει ο Θεός τοις αναξίοις τα θαύματα, φαίην εγώ, ότι δια την 
δόξαν οικείου ονόματος επλήρου τας θεοσημείας ο Κύριος, και των δαιμόνων 
κωλύων  επιβουλάς,  και  οδόν  τω  Ευαγγελίω  ομαλίζων  απρόσκοπον,  άπερ 
αμφότερα κατάκρισιν οίσει τοις αγνώμοσι μείζονα, ότι, τοσαύτης παρά Θεού 
τυχόντες  δυνάμεως,  τον  δοτήρα των αγαθών εκουσίως  ηγνόησαν,  τους  μεν 
δαίμονας  και  τα  πάθη  επικλήσει  Χριστού  θεραπεύοντες,  αχάριστοι  δε  υπ’ 
αυτών ελεγχόμενοι.  Οι γαρ πονηροί και παγχάλεποι δαίμονες ευπειθέστεροι 
τούτων γεγόνασι, και δειλιάσαντες του Κυρίου το όνομα, και συν τάχει πολλώ 
δραπετεύσαντες.  Όθεν  αυτοίς  άφυκτος  ηπείληται  κόλασις,  ‘αποχωρείτε  απ’ 
εμού, ουκ οίδα υμάς’, οι εργάται της ανομίας ακούουσιν΄΄926. 

     
     ιηα΄. Οι εκφραστές της θείας κλήσεως

     Η θεία κλήση και απόφαση δεν εκφράζεται από τον υποψήφιο · ο Θεός 
χρησιμοποιεί τον επίσκοπο και το λαό ως όργανά του για να μεταφέρουν τη 
βούλησή Του ·  όταν  ο  επίσκοπος  και  ο  λαός  ωθούν  κάποιον  στο  ιερατικό 
λειτούργημα  είναι  σαν  να  εκφράζουν  τη  βούληση  του  Θεού.  ΄΄Ει  μεν 

922  Μαρκίωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τοη΄, P.G. 78, 1553.
923  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκβ΄, P.G. 78, 561.
924  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρια΄, P.G. 78, 257.
925  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τϟγ΄, P.G. 78, 1561.
926  Μάρωνι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμε΄, P.G. 78, 280.
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αβουλήτως  προήχθης  προς  την  της  εκκλησίας  προστασίαν  και  ψήφων  και 
δήμων  και  χειρών  σε  βιασαμένων,  έξεις  επίκουρον  τον  Θεόν,  πάντα  προ 
προσώπου κατευοδούντα σοι, όσα προς την άνω συντείνει κατάστασιν. Ει δε 
χρήμασιν,  ως  θρυλή,  τον  άπρατον  μετήλθες  θησαυρόν  και  κτήσασθαι 
ιερωσύνην ως ο Σίμων επόθησας, ουκ έστι σοι μερίς, ουδέ κλήρος εν τούτω. 
Τα  γαρ  εξής  φειδοί  παραλείψομαι,  έν  τούτο ορών,  ότι  Καϊάφας ιερωσύνην 
ωνήσατο,  ότε  κατά  Χριστού  ταύτην  εξώπλισε.  Πας  ουν  όστις  ιερωσύνην 
εκπρίηται,  Καϊάφας Χριστοκτόνος ευρίσκεται.  Ά γαρ έργοις  πιστευθήναι  ου 
δύναται, ταύτα δόμασιν ασεβέσι πορίζεται΄΄927. Γι’ αυτό ο άγιος Ισίδωρος θα 
αποκαλέσει  τον  μέσω  χρημάτων  νεοχειροτονηθέντα  Ζώσιμο  ΄΄δεύτερον 
Καϊάφαν αργυρίω λαβόντα τα απόρρητα΄΄928. 
Είναι επομένως επιβεβλημένο να ανεβαίνουν στο θρόνο ή μάλλον στο σταυρό 
οι θεόκλητοι και οι δημόκλητοι929. 
Ερμηνεύοντας δε ο Πηλουσιώτης άγιος το παύλειο ρητό ΄΄Ει τις επισκοπής 
ορέγεται καλού έργου επιθυμεί΄΄, γράφει ότι ο απόστολος ΄΄Ουδέ γαρ είπε, Πας 
τις επισκοπής ορεγέσθω, καλώς ποιεί (η γαρ αν τον σον περί το πράγμα έρωτα 
ίσως τινές απεδέξαντο), αλλ’ αναρτήσας μέσην την της ιερωσύνης επιθυμίαν, 
ούτε παρορμά επ’ αυτήν, ίνα μη τους αναξίους επεγείρη πράγματι αμηχάνω, 
και πάσαν υπερβαίνοντι πολιτείαν τε και αξίαν, ουτ’ απείργει, ίνα μη φευκτόν 
καταστήση το πάσης βασιλείας μείζον, αλλά μετέωρον την παραίνεσιν αφείς 
και  έκαστον  της  αυτού διανοίας  κριτήν  καταστήσας,  αυτός  ούτε  επιθυμείν, 
ούτε φεύγειν προστάττει, μονονουχί βοών, και οφθαλμός και οφρύσι και παντί 
τω προσώπω φόβου κέντρα τοις ακούουσιν ενιείς. Εγώ μεν πράγμα της θείας 
ηρτημένον  ψήφου  τε  και  χειροτονίας,  ανθρώπων  επιθυμίαις  ουκ  εκδίδωμι, 
παραινώ δε και διαμαρτύρομαι, ότι ο τούτου επιθυμών, ίστω μη των τυχόντων 
ερών. Λειτουργίας γαρ, ουκ ανέσεως εστί το της επισκοπής όνομα δηλωτικόν. 
Ει  δ’ απιστείς,  τα  εξής  αναγνούς,  γνοίης  τον  ημέτερον  νουν.  Δεί  γαρ  τον 
επίσκοπον  πάσαις  κομάν  ταις  αρεταίς,  και  τας  αλλοτρίας  οικειούσθαι 
συμφοράς. Ου γαρ εαυτώ, αλλά τοις αρχομένοις ζη, και υπό μυρίων οφθαλμών 
και γλωττών ο εκείνου βασανίζεται βίος΄΄930. 
Αλλά τη θεόκλητη, δημόκλητη και ακούσια προσέλευση στο ιερό θυσιαστήριο 
τη δίδασκε και ο ίδιος ο άγιος Ισίδωρος και μάλιστα όχι μόνο με τα λόγια · τη 
δίδασκε και με το προσωπικό του παράδειγμα. Υπήρξε ιερεύς θεοπρόβλητος. 
΄΄Ημίν…,  ούς  Θεός  της  αυτής  Εκκλησίας  προυστήσατο  διδασκάλους΄΄931. 
Επίσης  στη  βιογραφία  του  διαβάζουμε  ότι  ΄΄Θεόν  μόνον  της  αρετής  έχειν 
βουλόμενος μάρτυρα · δήλος υπ’ αυτού πάσι γίνεται τοις κατ’ αίγυπτον · αλλά 
δη και αυτώ, τω τον αρχιερατικόν θρόνον της αλεξάνδρου κοσμούντι · ο μέγας 
ούτος ην αθανάσιος…υπ’ αυτού τοίνυν ο θείος ισίδωρος, τω πρεσβυτερίω της 
εν αλεξανδρεία εκκλησίας εγκαταλέγεται · μόλις μεν και άκων, πεισθείς δ’ ουν 
όμως  αυτώ΄΄932.  Και  αλλού  ένας  νεότερος   βιογράφος  του  γράφει:  ΄΄Οι 
συμμοναστές του ζήτησαν τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο για την καλύτερη 

927  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τιε΄, P.G. 78, 364-365.
928  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρια΄, P.G. 78, 257.
929  Αυγ. Καντιώτου, Ακολούθει μοι, σ. 248. 
930  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1313.
931  Θηρασίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τπθ΄, P.G. 78, 401.
932  Μ. Smith, ΄΄Βίος΄΄, P.G. 78, νη΄.
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εξυπηρέτηση των αναγκών της Μονής΄΄933. Υπάρχει ακόμα και η μαρτυρία ότι 
του προσεφέρθη και η αρχιερατική ράβδος, την οποία όμως αρνήθηκε, επειδή 
΄΄εκαίετο΄΄  από  το  μοναχικό  έρωτα  και  την  αγάπη  προς  την  καλογερική 
ανεξαρτησία934. 
Σύγχρονό του παράδειγμα θεοφιλούς χειροτονίας ο ιερός Πατήρ παρουσιάζει 
τον κεκοιμημένο επίσκοπο Ερμογένη. ΄΄Ερμογένης ο επίσκοπος αγαθός, ει και 
τις άλλος γέγονεν, ανήρ. Τραφείς γαρ εν τοις του Χριστού νόμοις, παιδευθείς 
δε  εν  τοις  αποστολικοίς  παραδείγμασιν,  επισκοπής  δε  άξια  φρονήσας  και 
πράξας, συνηβώσαν τω χρόνω την δόξαν και την τιμήν κέκτηται΄΄935. ΄΄Ο μεν 
θεοφιλής Ερμογένης ομολογούσαν τη αρετή και την αξίαν έσχε (προς γαρ το 
οικείον εκάτερον έσπευσεν, ο μεν της αγιστείας κόσμος τον άξιον επιζητήσας, 
το δε της αρετής αρχικόν την παρά της θείας χάριτος οφειλομένην προσθήκην)
…παρά  πάντων  άδεται,  ως  ομολογούσαν  τη  αξία  και  την  προαίρεσιν 
εισενεγκάμενος΄΄936. 
Επαινώντας ο άγιος έναν επίσκοπο για την εκ Θεού ανάδειξή του, του γράφει: 
΄΄Εγώ σε,  ω  αγνείας  ανάκτορον,  ουκ  εκ  της  ιερωσύνης  θαυμάζω,  αλλ’ ότι 
προσηκόντως  ταύτης  τετύχηκας.  Πολλοί  μεν  γαρ  αυτή  επεκώμησαν  ουκ 
ευαγώς, οι δε εικότως τετυχηκότες της τιμής και δια τέλους εαυτούς ου μόνον 
μέμψεως  κρείττους,  αλλά  και  θαύματος  αξίους  αποφήναντες,  ούτοι  παρά 
πάντων αναρρηθήναι αν είεν δίκαιοι, ών είς και αυτός τυγχάνων΄΄937. 
Δεν αρκεί  όμως μόνο η φωνή του Χριστού ΄΄ποίμαινε τα πρόβατά μου΄΄938. 
Χρειάζεται να γίνεται διαρκής ανανέωση και αναζωπύρωση του χαρίσματος, 
ώστε συνεχώς τα ώτα της ψυχής του ιερέως να ακούν μυστικά την παραπάνω 
προς τον απόστολο Πέτρο προτροπή και όχι τα λόγια της απομάκρυνσης από 
τη  διακονία  ΄΄απόδος  τον  λόγον  της  οικονομίας  σου  ·  ου  γαρ  δύνη  έτι 
οικονομείν΄΄939.  Γι’ αυτό  ο  ιερός  Πατήρ επαινώντας  έναν  επίσκοπο  για  την 
ουράνια εκλογή του, του συνιστά να συνεχίσει να τιμά την εμπιστοσύνη που 
του έδειξε ο Θεός. ΄΄Επειδή πάντες, οίς αρετής και πολύς και ολίγος λόγος, εκ 
θείου νεύματος το γέρας της ιερωσύνης δεδόσθαι σοι πιστεύουσι, δίκαιος αν 
είης  πάντα  ποιείν,  όπως  μη  την  θείαν  χειροτονίαν  τοις  μετά  ταύτα 
πραττομένοις καθυβρίσης΄΄. Τον προτρέπει κατόπιν να τιμά τη θεία ψήφο με 
τον ορθό λογισμό, τον ιερό θυμό, την αποβολή των ηδονών και των θλίψεων940. 
Στα χρόνια του Πηλουσιώτη υπήρχαν κληρικοί που καμάρωναν για την έπειτα 
από κλήρο ανάληψη του ιερού αξιώματος · η συμπεριφορά τους όμως και οι 
διαθέσεις τους μεταστράφηκαν και κατέληξαν να γίνουν υλιστικοί και φαύλοι. 
΄΄Των του πράου Δεσπότου και σοφού διδασκάλου αυχούντων είναι δούλων 
και  φοιτητών  και  την  της  ιερωσύνης  λειτουργίαν  κεκληρώσθαι 

933  Αχ. Πιτσίλκα, ένθ’ ανωτ., σ. 9.
934  Μ. Γαλανού, Οι βίοι, σ. 9. Σύγχρονο δε παράδειγμα θεοκλήτου και δημοκλήτου εκλογής αποτελεί 
η ανάδειξη του π. Αυγουστίνου Καντιώτου στον επισκοπικό θρόνο της Φλώρινας (βλ. Αυγ. Καντιώτου, 
Η κανονικότης της εκλογής και χειροτονίας μου ως Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, 
εκδ. Ο Σταυρός, Αθήναι 1990). 
935  Ζήνωνι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υξστ΄, P.G. 78, 1597.
936  Μαρκίωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τοη΄, P.G. 78, 1553.
937  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τπζ΄, P.G. 78, 1028-1029.  
938  Ιω. 21, 16.
939  Λκ. 16, 2.
940  Αλφιώ επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρν΄, P.G. 78, 841. 
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εναβρυνομένων, τινές μεν εις τυραννίδα απεχρήσαντο τω πράγματι, τινές δε εις 
χρηματισμόν, τινές δε εις τρυφήν΄΄941. 
Την αγία ψυχή του Ισιδώρου διαπερνούσε ως δίστομος ρομφαία η σκέψη ότι ο 
θεόκλητος ιερεύς ίσως προδώσει το δώρο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Αυτό 
συνέβη με τον επίσκοπο του Πηλουσίου Ευσέβιο. Στην αρχή της επισκοπικής 
του διακονίας τηρούσε ακριβώς το νόμο του Θεού και δεν επέτρεπε την είσοδο 
στην ιερωσύνη εκείνων που ήταν ανάξιοί της. Τότε ο ιερός Πατήρ επαίνεσε 
΄΄την ακρίβειάν του΄΄: ΄΄Πολλών πολλοίς έρως εγγίνεται, ου συνέρχεται ταις 
βουλαίς ως ανέφικτος. Ούτε γαρ βασιλείας πας ο βουλόμενος εφικνείται, ούτε 
περιουσίας,  ούτε  συζυγίας  ής  βούλεται.  Ει  τοίνυν,  ως  φής,  και  Ζώσιμος 
εισφρήσαι εαυτόν του Θεού μυστηρίοις αναισχύντως βιάζεται, μαθέτω δια της 
ακριβείας σου, ότι λεπροίς ο του Θεού ναός αποκλείεται, μέχρις αν την του 
πάθους λώβην αποσμήξωνται΄΄942. Με την πάροδο όμως του καιρού ο Ευσέβιος 
άλλαξε χαρακτήρα και στάση.  Γι’ αυτή τη μεταστροφή του ο Ισίδωρος δεν 
δίστασε  να  ελέγξει  δριμύτατα  και  συχνά  τον  επίσκοπό  του.  ΄΄Καλώς  το 
ψαλμικόν  εμελέτησας  και  τους  μονοτρόπους  εν  τω  του  Κυρίου  οίκω 
συνήγαγες,  Ζωσίμω  συζεύξας  και  Μάρωνα.  Πάσαν  σπουδήν,  ως  οίμαι, 
τιθέμενος,  μη  τι  των φαύλων έξω του θυσιαστηρίου σταίη.  Ίσθι  τοίνυν  ως 
πληθύνων  τους  Σίμωνας,  τους  χρήμασι  κτάσθαι  το  του  Θεού  Πνεύμα 
νομίζοντας,  κοινόν  εκτήσω  βαλάντιον  τω  προδότη,  εις  χολήν  πικρίας  και 
σύνδεσμον αδικίας  καλινδούμενος  και  προπίνων τολμηρώς  τα  και  αγγέλοις 
αυτοίς περιπόθητα΄΄943. 
Το ίδιο συνέβη και με το διάκονο Παλλάδιο, ο οποίος από αμέλεια έδιωξε τη 
θεία  χάρη  και  ζούσε  προκαλώντας  σκάνδαλα.  ΄΄Μετέσχες  μεν  του  των 
μαθητών χορού και κορυφαίος εδόκεις σφοδρότερον των άλλων μεταδιώκων 
την  των  θείων  λόγων  θήραν,  αλλά  νυν  αμελήσας,  ου  μόνον  αποφοιτήσαι 
διέγνως, αλλά και τρυφαίς, ως επυθόμην, εκδέδωκας σαυτόν, ταις τικτούσαις 
τα μετά γαστέρα πάθη΄΄944. 

     ιηβ΄. Η ευθύνη του υποψηφίου και των εκλεκτόρων 

     Ο Θεός βέβαια δεν ευθύνεται για την ανάθεση των ιερατικών καθηκόντων 
σε  πρόσωπο  που  δεν  συγκεντρώνει  τα  απαιτούμενα  προσόντα.  Η  ευθύνη 
βαρύνει  τον  άνθρωπο,  τον  χειροτονούντα  και  τον  χειροτονούμενον,  διότι 
έλαβαν από το Θεό το αυτεξούσιο. ΄΄Ουκ έστι ταυτόν κελεύειν και μη κωλύειν, 
ουδέ χειροτονείν και συγχωρείν. Το μεν γαρ ως δέον γίνεσθαι προστάττεται, το 
δε δια την του αυτεξουσίου προαίρεσιν, η το ανθρώπινον κεκόσμηται γένος, 
συγχωρείται.  Μη  τοίνυν,  των  αγοραζόντων  την  ιερωσύνην  αφέμενοι,  τον 
συγχωρούντα  αιτιάσθε.  Ει  μεν  γαρ  ανεύθυνος  ην  η  αρχή,  εικότως 
εδυσχεραίνετε, ει δε τοσαύτην απαιτείται την δίκην ο ταύτην διέπων, όσον και 
την τιμήν έσχε, καταθρηνείσθαι αν είεν δίκαιος, ότι τη θεία μακροθυμία εις 

941  Ιωάννη διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ν΄, P.G. 78, 492. 
942  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κη΄, P.G. 78, 200. 
943  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ριθ΄, P.G. 78, 261.
944  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ϟγ΄, P.G. 78, 1380.
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κακίας εφόδιον επεχρήσατο΄΄945. 
Τη μεγάλη ευθύνη που έχουν ο επίσκοπος και όσοι τον εξέλεξαν επισημαίνει ο 
ιερός Πατήρ στην επιστολή με τίτλο ΄΄Ότι λίαν επικίνδυνον η επισκοπή, και ου 
μόνον  ο  ταύτη  επιπηδών  επίσκοπος,  αλλά  και  οι  ψηφιζόμενοι  ανάξιον, 
απαραιτήτοις  εισίν  επιτιμίοις  υπεύθυνοι΄΄.  ΄΄[Επίσκοπος  χρή]  όλον  είναι 
οφθαλμόν πάντα ορώντα, και μηδέν παρορώντα, ών ει τι αμεληθείη, ουκ αυτός 
μόνος παιδεύεται, αλλά και πάσα πολλάκις συν εκείνω η Εκκλησία. Ο μεν εφ’ 
οις  τοιούτος  ών  Θεώ  ιερατεύειν  ηνέσχετο,  και  πράγμα  τοσούτο  ή  άκων 
εδέξατο,  ή  μανείς  εξωνήσατο  ·  οι  δε,  ότι  τοιούτω  ιερωσύνην  αναξίως 
επέδωκαν΄΄946.
Μεγάλη  αμαρτία  διαπράττει  ο  υποψήφιος,  όταν,  για  να  χειροτονηθεί, 
καταφεύγει στη χρήση της βίας. ΄΄Δεινόν μεν γαρ το και εν τοις αγελαίοις και 
αφανέσι  τελούντα  τινα  τοσούτοις  καταμολυνθήναι  κακοίς  [το  τους  θείους 
χρησμούς  αγυρτικάς  λογοποιίας  νομίζειν,  το  τους  των  δεόντων  παραινέτας 
ληρείν  υπολαμβάνειν  και  το  κατά  πάσης  ομού  ηλικίας  τε  και  αξίας 
επικωμάζειν], το δε και εις ιερωσύνην εισβιασάμενον, πάντη δεινότατον΄΄947. 

     ιηγ΄. Η ευθύνη του επισκόπου

     Την  ευθύνη  βέβαια  των  χειροτονιών  προσώπων αναξίων  φέρει  και  ο 
επίσκοπος. ΄΄Τίς ουν ου δακρύσει; Τίς ου καταθρηνήσει, ου μόνον αυτόν [τον 
πρεσβύτερον Ζώσιμον], αλλά και τον τούτω την ευαγή ιερωσύνην εμπιστεύσαι 
τολμήσαντα;΄΄948. 
Βαθύς  γνώστης  της  Παλαιάς  Διαθήκης  ο  ιερός  Πατήρ  αναφέρει  σε  μια 
επιστολή του τη λαθεμένη εκλογή που έκανε ο βασιλιάς των Μήδων Δαρείος. 
Ενώ έπρεπε να διορίσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις τον Δανιήλ, εκείνος 
εμπιστεύτηκε τα αξιώματα αυτά σε ανθρώπους κατώτερους του προφήτου. Ο 
άγιος  Ισίδωρος  χρησιμοποιεί  την  περικοπή  αυτή,  για  να  στιγματίσει  την 
παρόμοια  εσφαλμένη  συνήθεια  των  σύγχρονών  του  επισκόπων.  ΄΄Επειδή 
ενεδέχετο  την  του  βασιλέως  κρίσιν,  ουχ  υγιή  τυγχάνουσαν,  πολλάκις  τους 
φαυλοτέρους  εις  αρχήν  φέρειν  (ό  δη  φιλεί  γίνεσθαι,  ου  μόνον  επί  των 
βασιλειών, αλλά και επί των Εκκλησιών · τί γαρ δη θαυμάζειν, ει οι τα βιωτικά 
εγκεχειρισμένοι  τοιαύτα  αμαρτάνουσιν,  οπότε  και  εις  τα  άγια  εισεκώμασεν 
αύτη η αλογία;)΄΄949.
Απευθυνόμενος ο Ισίδωρος στον ίδιο τον πρεσβύτερο Ζώσιμο τού υπενθυμίζει 
τη θεία δίκη, την οποία μαζί με τον επίσκοπο Ευσέβιο θα αντιμετωπίσει: ΄΄Μη 
τοίνυν,  επειδή  και  Ευσέβιος  (ο  ουκ  οίδ’ όπως  σε  χειροτονήσας,  τη  αρετή 
πολέμιος  τυγχάνων)  σε  εις  εσχάτην  κακίαν  ελάσαντα  ουκ  απελαύνει  του 
πληρώματος  της  Εκκλησίας,  ήδη  νόμιζε  κακείσε  μηδέν  πείσεσθαι  δεινόν. 
Τοσούτον  γαρ  κακείνον  και  σε  μετελεύσεται  η  δίκη,  όσον  ενταύθα 
μακροθυμήσασα  ουδέν  ώνησεν,  αλλά  και  βλασφημηθήναι  δι’  υμάς 

945  Ερμίνω, Δωροθέω, Ιέρακι, λαμπροτάτοις, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τνζ΄, P.G. 78, 1541.
946  Τριβουνιανώ επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμθ΄, P.G. 78, 281-284.
947  Ωφελείω γραμματικώ, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ο΄, P.G. 78, 780.
948  ό. π. 
949  Μαρτυρίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τνστ΄, P.G. 78, 1013.
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κατεδέξατο΄΄950.  
Εκτός  όμως  από  την  τιμωρία  στη  μέλλουσα  ζωή  ο  επίσκοπος  έχει  να 
αντιμετωπίσει και μια επίπτωση πάνω στη γη. Με την λαθεμένη χειροτονία 
ντροπιάζεται ο χειροτονών. Ο ανάξιος διάκονος Χαιρήμων διακωμωδούσε τη 
φαύλη ζωή του επισκόπου του. Ο ιερός Πατήρ τού έστειλε επιστολή ζητώντας 
του να σταματήσει αυτή την πράξη.  Πάντως αυτή ήταν μια δίκαια τιμωρία 
κατά του επισκόπου, αφού αυτός ήταν ο κύριος υπεύθυνος που του μετέδωσε 
την ιερωσύνη: ΄΄Τάχα δε τούτ’ αυτώ κατ’ αξίαν συνέβη, ότι σε τοιούτον όντα 
χειροτονήσας,  ουκ  έλαθε  την  δίκην.  Ο  γαρ  αποκεκλεισμένον  από  των 
εκκλησιαστικών θεσμών στόμα ου δεόντως ανοίξας, καθ’ εαυτού, ως έοικεν, 
ήνοιξε,  και  κατά των ευδοκίμων νομίσας αθύρωτον οπλίζειν  γλώτταν,  καθ’ 
εαυτού ώπλισεν΄΄951.  Αυτή την κατά των χειροτονησάντων αγνωμοσύνη και 
προσβολή προφήτευσε ο Χριστός λέγοντας: ΄΄μη δώτε το άγιον τοις κυσί, μηδέ 
βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν 
αυτούς εν τοις ποσίν αυτών και στραφέντες ρήξωσιν υμάς΄΄952. ΄΄τινές δε φασιν 
ουκ από σκοπού, ότι και την ιερωσύνην διαγορεύει [ο Κύριος] μη δοθήναι τοις 
ασελγέσι  και  ακαθάρτοις,  ίνα  μη  και  αυτήν  υβρίσειαν,  και  κατά  των 
χειροτονησάντων  ορμήσαιεν,  ήν  είχον  προ  τούτου  σεμνήν  δόξαν 
διαρρυγνύντες΄΄953.   
Στην  αρχή  της  επισκοπικής  του  διακονίας  ο  επίσκοπος  του  Πηλουσίου 
Ευσέβιος τηρούσε ακριβώς το νόμο του Θεού και δεν επέτρεπε την είσοδο 
στην  ιερωσύνη  εκείνων  που  ήταν  ανάξιοί  της.  ΄΄Πολλών  πολλοίς  έρως 
εγγίνεται, ου συνέρχεται ταις βουλαίς ως ανέφικτος. Ούτε γαρ βασιλείας πας ο 
βουλόμενος εφικνείται, ούτε περιουσίας, ούτε συζυγίας ής βούλεται. Ει τοίνυν, 
ως  φής,  και  Ζώσιμος  εισφρήσαι  εαυτόν  του  Θεού  μυστηρίοις  αναισχύντως 
βιάζεται,  μαθέτω  δια  της  ακριβείας  σου,  ότι  λεπροίς  ο  του  Θεού  ναός 
αποκλείεται,  μέχρις  αν  την  του  πάθους  λώβην  αποσμήξωνται΄΄954.  Με  την 
πάροδο όμως του καιρού ο Ευσέβιος άλλαξε χαρακτήρα και στάση. Έφτασε 
μάλιστα σε τέτοιο βαθμό κακίας, ώστε σε αυτόν να αποδίδει ο ιερός Πατήρ τη 
ρίζα όλων των κακών της πόλεως, όπως και στον άγιο προκάτοχό του απέδιδε 
την αιτία όλων των αγαθών της. ΄΄Ότε μεν γαρ, οία δη μήτηρ επ’ αριστοτόκοις 
παιδός ωδίσι,  τη του αοιδίμου Αμμωνίου,  του όντως επισκόπου,  προστασία 
ενηβρύνετο, εικότως εμακαρίζετο, άτε δη και των θείων και των ανθρωπίνων 
αγαθών ανάπλεως ούσα, ότε δε μιαρόν και ξένον ανθρωπόμορφον θηρίον την 
οικονομίαν  αυτής  ενεχειρίσθη  και  εις  εσχάτην  ερημίαν  κατηνέχθη,  εικότως 
ολοφυρμών  εστιν  αξία.  Επ’ εκείνου  μεν  γαρ,  ώσπερ  αι  την  βασιλίδα  του 
σμήνους εν ευδρόσοις λειμώνων άνθεσι περιιζάνουσι  μέλιτται,  ούτω πάντες 
αυτόν περιείπον και περί αυτόν εχόρευον. Όντως γαρ ην και την ομιλίαν και 
την φωνήν μελισταγής και χειρωτικόν εκέκτητο θέλγητρον. Επί δε τούτου, αλλ’ 
ουδέν βούλομαι δυσχερές ειπείν, οι υπολειφθέντες το πανηγυρικόν αμείψαντες 
σχήμα, καταθρηνούσι τας σφων συμφοράς. Το δε αίτιον, ως φασί, τουτέστι το 
επ’ εκείνου μεν το θείον θυσιαστήριον της προσηκούσης τυγχάνειν αγιστείας, 

950  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκστ΄, P.G. 78, 1577.
951  Χαιρήμονι διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σϟ, P.G. 78, 965.
952  Μτ. 7, 6.
953  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρπα΄, P.G. 78, 1273.
954  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κη΄, P.G. 78, 200. 
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ιερέων αυτό περιεπόντων ευαγών, επί δε τούτου, τους μεν εναγείς εγκρίνεσθαι, 
τους  σπουδαίους  δ’  απελαύνεσθαι.  Ως  των  αναγκαίων  τοιγαρούν 
ερραθυμημένων,  και  τα  άλλα  πάντα  διέφθαρται.  Των  γαρ  αδυνάτων  υπό 
μιαρών ανθρώπων πατουμένων, άβατος και η πόλις εικότως γεγένηται΄΄955. 
     Ο ιερός Πατήρ συγκρίνοντας την ευθύνη του υποψηφίου, των εκλεκτόρων 
και του επισκόπου, βλέπει το μεγαλύτερο βάρος να γέρνει προς τη μεριά του 
επισκόπου.  Έτσι  βλέπουμε  ότι  με  την  αλλαγή  του  οιακοστρόφου  στην 
Εκκλησία  του  Πηλουσίου  ο  Μαρτινιανός  κατάφερε  να  χειροτονηθεί. 
΄΄Πειθόμενος  [ο  Μαρτινιανός]  τον  μεν  πάνσοφον  εκείνον  [επίσκοπον 
Αμμώνιον] κεκοιμήσθαι και είσω ουρανίων χώρων γεγενήσθαι,  Ευσέβιον τε 
κεχειροτονήσθαι, επέπτη πάλιν τη Πηλουσιωτών, ραδίως αυτού την αγχίνοιαν, 
ίνα μη την απόνοιαν φράσω,  μεταχειρίσασθαι  οιόμενος,  και  δη ως τάχιστα 
τυγχάνει του σκοπού. Ου γαρ χρή μακρηγορείν. Ότι δε ο το σπέρμα παρασχών, 
των φυτών αίτιος, ουδείς αγνοεί δήπου΄΄956. Ο επίσκοπος Πηλουσίου Ευσέβιος 
φέρει επομένως μεγαλύτερη ευθύνη από τους αναξίους κληρικούς του, διότι 
αυτός  έγινε  η  κύρια  αιτία  να  παρεισφρήσουν εκείνοι  στο  ιερό Βήμα.  ΄΄Ου 
Ζώσιμον  και  Παλλάδιον,  Μάρωνά τε  και  Ευστάθιον  και  τους  άλλους,  ούς 
κατηριθμήσω,  τοσούτον  αν  έγωγε  αιτιασάμην,  ούτως  εξορχησαμένους,  ως 
Ευσέβιον,  τον τούτοις  άπασι  την αιτίαν δεδωκότα.  Ει  γαρ μη αυτός αυτοίς 
πέπρακεν,  ως  φης,  την  ιερωσύνην,  ουκ  αν  εκείνοι  εις  τοσαύτην  εξώκειλαν 
κακίαν. Ει γαρ και κάκιστοι ήσαν προ της χειροτονίας, αλλ’ ου ταυτόν εστι,  
λαϊκόν  αμαρτάνειν  και  ιερέα,  και  δήλον  εκ  του  νόμου.  Τοσαύτην  γαρ 
προστάττει θυσίαν ανάγεσθαι υπέρ του αμαρτόντος ιερέως, όσην υπέρ παντός 
του  λαού.  Ει  δε  μη  ην  αντίρροπος  η  αμαρτία,  ουκ  αν  την  αυτήν  θυσίαν 
ανάγεσθαι εθέσπισε. Μείζων δε γίνεται ου τη φύσει, αλλά τη αξία του δρώντος. 
Ο γαρ τους άλλους ρυθμίζων, ει πταίσειεν, μείζον από της αξίας αποφαίνει το 
πταίσμα. Ει τοίνυν ο δούς το σπέρμα των φυτών αίτιος, εικότως και Ευσέβιος 
πλέον εκείνων θρηνείσθαι αν είη δίκαιος΄΄957. 
Την  απόψη  αυτή  επαναλαμβάνει  ο  άγιος  και  σε  άλλη  επιστολή:  ΄΄Ει  και 
Χαιρήμων, ο δοκών είναι διάκονος, παραπλήσιόν ποι,  ωσπερανεί και νόσος 
ανίατος  εξουσίαν  λάβοι,  μηδενός  ών  ορέγεται  φείδεσθαι,  αλλά  τοις 
επαγγελομένοις ιάσθαι,  ερρώσθαι  φράσασα, εκ των τον θάνατον ωδινόντων 
εαυτόν εστιάσει, αλλ’ εγώ ουκ αυτόν τοσούτον, ως Ευσέβιον, τον τα θεία αυτώ 
μυστήρια εμπιστεύσαι τολμήσαντα, αίτιον ηγούμαι των τοσούτων κακών. Ο 
γαρ τα σπέρματα παρασχών, των φυτών δηλονότι αίτιος΄΄958. 
Ο επίσκοπος οφείλει να γνωρίζει επισταμένως το βίο και το χαρακτήρα των 
υποψηφίων.  Ο  εκκλησιαστικός  άρχων  του  Πηλουσίου  Ευσέβιος,  που 
χειροτονούσε  αγνοώντας  τους  αυριανούς  ιερείς  και  μετά  από  χρηματική 
αμοιβή,  διάβασε  την  εξής  επιστολή  του  Ισιδώρου:  ΄΄‘Σκοπόν  σε  δέδωκα’, 
φησίν η θεία Γραφή, ‘και όψει την ρομφαίαν ερχομένην και αναγγελείς’. Και ει 
μεν νήψουσιν εξυπνισθέντες και προς αρετήν υπήκοοι γρηγορήσουσι, και σοι 
κακείνοις  σωτηρίας  γενήσεται  όνησις.  Ει  δε  τα  ώτα  βύσουσιν  ως  ασπίδες, 
αυτός  το  γε  ήκον  επί  σοι  εξετέλεσας.  Σκόπει  τοίνυν  μη  μόνον  φωνή 
955  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σμε΄, P.G. 78, 924.
956  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 568.
957  Θεώνι επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκα΄, P.G. 78, 561.
958  Αθανασίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σνη΄, P.G. 78, 936-937.
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μαρτυρούμενος φανής, τοις έργοις αδόκιμος και ηττώμενος, ενδιδούς τας ηνίας 
της αρχής τοις περί σε και πιπράσκων την χάριν ασεβώς. Ούτε γαρ χρυσίω 
έστιν επιτρέπειν χειροθεσίας, ούτε αγνοείν τον των προσαγομένων βίον, ούτε 
ετέρους προβάλλεσθαι της αμαρτίας αιτίους επί του αδεκάστου και φρικτού 
κριτηρίου. Ουδέ γαρ τον Αδάμ της μέμψεως και της δίκης απέλυσεν η περί της 
γυναικός  απόκρισις  και  σκήψις,  τη  αυτής  υποθέσει  μετειληφέναι  των 
απηγορευμένων απολογούμενον΄΄959. 
Ωστόσο έχει ένα μικρό ελαφρυντικό ο επίσκοπος, όταν χειροτονεί ανθρώπους 
των οποίων η κακία τού ήταν άγνωστη. Εάν όμως γνώριζε την κακία τους, θα 
τιμωρηθεί  χωρίς  δικαιολογία  και  μάλιστα  πιο  αυστηρά  από  τους 
χειροτονημένους.  ΄΄Ει  μεν  αγνοών  Ευσέβιος  εχειροτόνησεν  αυτούς,  έξει 
μετρίαν απολογίαν εν αγνοία, ει δε, ως φής, μάλα ακριβώς επιστάμενος, λύκοις 
μεν δια τας αρπαγάς, κυσί δε δια τας λαγνείας, αλώπεξι δε δια την κακουργίαν 
παραδέδωκε  το  ποίμνιον  (υπέρ  ού  και  το  τίμιον  αυτού  αίμα  εξέχεεν  ο 
Χριστός), πάσης απολογίας ήμαρτε μείζονα. Ταύτα δε φημί, ουχ ως εκείνων 
ανευθύνων  εσομένων  και  δίκας  μη  απαιτηθησομένων,  αλλ’  ως  του  τα 
σπέρματα των αμαρτημάτων παρασχόντος, μειζόνως κολασθησομένου. Ο γαρ 
την αιτίαν διδούς των εκβαινόντων, αίτιος καθέστηκεν΄΄960.    
     

     ιθ΄. Η μαρτυρία της συνειδήσεως του υποψηφίου

     Ενίοτε μπορεί η γνώμη άλλων για την καταλληλότητα του υποψηφίου να 
σφάλλει  ·  αυτό  πιθανώς  εννοεί  ο  όσιος  γράφοντας  για  έναν  διάκονο: 
΄΄ανθρώπου μη  μόνον  τον  θείον  υβρίσαντος  Στέφανον,  ού  την  λειτουργίαν 
ακρίτως εδέξατο, αλλά και πάσαν αρετήν εκ του σεμνού χορού προπηλακίσαι 
σπουδάζοντος΄΄961. Αφήνεται να εννοηθεί ότι ο επίσκοπος και άλλα πρόσωπα 
τού  πρότειναν  και  τον  παρότρυναν  να  χειροτονηθεί.  Ο  μέχρι  τότε  λαϊκός 
διέπραξε το σφάλμα να δεχτεί την απόφαση των άλλων για τον εαυτό του 
΄΄ακρίτως΄΄, χωρίς κρίση, σκέψη, λογική, αυτοεξέταση. 
Κατά τον άγιο Ισίδωρο Πηλουσιώτη αποτελεί αποστολική εντολή η κατόπιν 
της συμμαρτυρίας της συνειδήσεως προσέλευση στις τάξεις του ιερού κλήρου. 
Ο ιερός  Πατήρ ερμηνεύοντας  το παύλειο  ρητό ΄΄Ει  τις  επισκοπής ορέγεται 
καλού  έργου  επιθυμεί΄΄,  γράφει  ότι  ο  απόστολος  ΄΄Ουδέ  γαρ είπε,  Πας  τις 
επισκοπής ορεγέσθω, καλώς ποιεί (η γαρ αν τον σον περί το πράγμα έρωτα 
ίσως τινές απεδέξαντο), αλλ’ αναρτήσας μέσην την της ιερωσύνης επιθυμίαν, 
ούτε παρορμά επ’ αυτήν, ίνα μη τους αναξίους επεγείρη πράγματι αμηχάνω, 
και πάσαν υπερβαίνοντι πολιτείαν τε και αξίαν, ουτ’ απείργει, ίνα μη φευκτόν 
καταστήση το πάσης βασιλείας μείζον, αλλά μετέωρον την παραίνεσιν αφείς 
και  έκαστον  της  αυτού διανοίας  κριτήν  καταστήσας,  αυτός  ούτε  επιθυμείν, 
ούτε φεύγειν προστάττει, μονονουχί βοών, και οφθαλμός και οφρύσι και παντί 
τω προσώπω φόβου κέντρα τοις ακούουσιν ενιείς. Εγώ μεν πράγμα της θείας 
ηρτημένον  ψήφου  τε  και  χειροτονίας,  ανθρώπων  επιθυμίαις  ουκ  εκδίδωμι, 

959  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. λ΄, P.G. 78, 201.
960  Θωμά μονάζοντι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρμζ΄, P.G. 78, 1412.
961  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρπε΄, P.G. 78, 301.
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παραινώ δε και διαμαρτύρομαι, ότι ο τούτου επιθυμών, ίστω μη των τυχόντων 
ερών. Λειτουργίας γαρ, ουκ ανέσεως εστί το της επισκοπής όνομα δηλωτικόν. 
Ει  δ’ απιστείς,  τα  εξής  αναγνούς,  γνοίης  τον  ημέτερον  νουν.  Δεί  γαρ  τον 
επίσκοπον  πάσαις  κομάν  ταις  αρεταίς,  και  τας  αλλοτρίας  οικειούσθαι 
συμφοράς. Ου γαρ εαυτώ, αλλά τοις αρχομένοις ζη, και υπό μυρίων οφθαλμών 
και γλωττών ο εκείνου βασανίζεται βίος΄΄962. Ο απόστολος Παύλος λοιπόν συν 
τοις  άλλοις  ζητάει  να  γίνει  ο  επισκοπής  ορεγόμενος  ΄΄της  αυτού  διανοίας 
κριτής΄΄.                                                             .         

                                                                                                         
     κ΄. Η έλλειψη πονηριάς και πάθους

     Ο πονηρός και εμπαθής πρέπει οπωσδήποτε να αποκλείεται από τους ιερούς 
περιβόλους  του  θείου  αξιώματος.  Ερμηνεύοντας  το  κυριακόν  λόγιον  ΄΄Μη 
βάλλετε τους μαργαρίτας…΄΄, ο ιερός Πατήρ συγκαταλέγει πιθανότατα και το 
Μυστήριο  της  ιερωσύνης  στη  λέξη  ΄΄μαργαρίται΄΄.  Γράφει  γενικώς  για  τα 
Μυστήρια:  ΄΄Τους  δε  μαργαρίτας  μη  βάλλειν  έμπροσθεν  των  χοίρων 
εκελεύσθημεν, των πάθεσι συμφυρομένων και χοιρώδη βίον μετερχομένων, μη 
ποτε  καταπατήσωσιν  αυτούς  εν  τοις  πονηροίς  αυτών  επιτηδεύμασι, 
βλασφημούντες το θείον όνομα, και στραφέντες ρήξωσιν υμάς. Η γαρ προς 
τους  τοιούτους  των  μυστηρίων  μετάδοσις  ρήξίς  εστι  ανέγερτος  τοις 
καταφρονητικών μεταδιδούσιν΄΄963. 
Σε  άλλη επιστολή συνιστά σε  επίσκοπο να δίνει  τα  άγια  σε  όσους κάνουν 
αγγελική ζωή. Δε φαίνεται με ακρίβεια ότι εννοεί το Μυστήριο της ιερωσύνης, 
εντούτοις αυτό δεν αποκλείεται · πιθανότατα υπονοείται, αφού και η ιερωσύνη 
είναι ένα Μυστήριο. ΄΄Παραφυλάττου μέν, ώ άριστε, τους αμυήτους και των 
θείων  λόγων  αναξίους,  οίτινες  και  γελώσι  πολλάκις  τα  πάσης  ευφημίας 
κρείττονα, φθέγγου δε οις θέμις. Ου γαρ κυσίν, ουδέ χοίροις ανθρωπομόρφοις, 
αλλά τοις αγγελικόν βιούσι βίον δοτέον τα άγια, κατά τον θείον χρησμόν΄΄964. 
Ερμηνεύοντας  το  ρητό  ΄΄μη  δώτε  τα  άγια  τοις  κυσί΄΄965 παραθέτει  και  την 
παρακάτω ερμηνεία: ΄΄τινές δε φασιν ουκ από σκοπού, ότι και την ιερωσύνην 
διαγορεύει [ο Κύριος] μη δοθήναι τοις ασελγέσι και ακαθάρτοις, ίνα μη και 
αυτήν υβρίσειαν, και κατά των χειροτονησάντων ορμήσαιεν, ήν είχον προ 
τούτου σεμνήν δόξαν διαρρυγνύντες΄΄966. 
Τα  πολλά  ελαττώματα  θέτουν  τον  υποψήφιο  εκτός  των  πυλών  των  θείων 
ανακτόρων της ιερωσύνης. ΄΄Λίαν θαυμάζω, πως τινές μεν μηδ’ αυτό τούτο τα 
καθ’ εαυτούς ευ διαθέμενοι, αλλά πολλών γέμοντες πραγμάτων και μηδέ εν 
τοις υπηκόοις τετάχθαι οφείλοντες (ών είς εστί και Ζώσιμος ο πρεσβύτερος, ού 
τω βίω, ως φης, σκανδαλιζόμενος γέγραφας),  τη ιερωσύνη τη τοσούτον της 
βασιλείας  υψηλοτέρα  επιπηδήσαι  ετόλμησαν,  και  χρήμασιν  ωνήσασθαι 
πράγμα, ό μηδέ μετά πολλών χρημάτων καταδέξασθαι εχρήν τοιούτους όντας΄΄

962  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1313.
963  Θαλελαίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμγ΄, P.G. 78, 280.
964  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σια΄, P.G. 78, 652.
965  Μτ. 7, 6.
966  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρπα΄, P.G. 78, 1273.
967  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 828.
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.
Τα πάθη και η ραθυμία καθίστανται αξεπέραστο εμπόδιο για την ανάληψη του 
ιερατικού αξιώματος. Εντούτοις εάν ο εμπαθής υποψήφιος τολμήσει ή μάλλον 
αφρονήσει και χειροτονηθεί, θα ομοιάζει με ανόητο στρατηγό · ο στρατιωτικός 
αυτός, ενώ η πόλη του καταστρέφεται από εμφύλιο πόλεμο, υπόσχεται ότι θα 
καταστείλλει τους εξωτερικούς πολέμους. ΄΄Ο ακόλαστος, τουτέστι ο ραθύμως 
βιούς και τας οικείας μη κολάζων επιθυμίας, αλλά τας ηνίας αυτοίς ενδιδούς 
του  όπου  βούλοιντο  χωρείν,  ει  επιχειροίη  τας  των  άλλων  κολάζειν, 
καταγέλαστος έσται και επονείδιστος. Ου μόνον γαρ ουδέν ανύσει, αλλά και 
κωμωδίας υπόθεσις γενήσεται, κατορθώσαι εν άλλοις πειρώμενος, άπερ αυτός 
ου κατώρθωσεν. Ου γαρ έστιν, ουκ έστι των αλλοτρίων κρατήσαι παθών, τον 
των οικείων μη περιγενόμενον. Ταυτόν γαρ ποιεί, οίον αν ει τις στρατηγός την 
μεν οικείαν πόλιν, εμφύλιον έχουσαν πόλεμον και νοσούσαν και στασιάζουσαν 
εις  ομόνοιαν  αγαγείν  μη  δυνηθείη,  των  δ’  έξωθεν  πολέμων  περιέσεσθαι 
επαγγέλοιτο.  Προς ον τις  εικότως φαίη,  ‘Έμβρόντητε,  ίσως αγνοείς,  ότι  ου 
τοσούτον  οι  αλλόφυλοι  πόλεμοι,  όσον  οι  εμφύλιοι  διαφθείρουσι.  Χρή  ουν 
πρώτον τον ένδον σβέσαι πόλεμον, και τότε τοις έξω πολεμίοις μάχεσθαι’΄΄968. 
Με την ψυχή τους όμως κυριευμένη από πάθη και  ελαττώματα προσήλθαν 
στην  ιερωσύνη  ορισμένοι  Αλεξανδρινοί  σύγχρονοι  του  αγίου  Ισιδώρου.  Το 
αποτέλεσμα ήταν να προκαλέσουν μεγάλα κακά στην Εκκλησία, στο λαό και 
στον  εαυτό  τους.  ΄΄Οίδα  ότι  κρειττόνων  ή  καθ’  εαυτούς  τετυχήκασιν 
αξιωμάτων, δια τούτο πλημμελείν αδεώς οιόμενοι, ουδέν έτερον, ή την θείαν 
φιλανθρωπίαν,  την  παντός  επαίνου  κρείττονα,  υπόθεσιν  των  οικείων 
πταισμάτων ορίζονται,  όπερ  ουδέ  ειπείν  θέμις.  Αλλ’ ου  τους  ευφρονούντας 
ούτω διακείσθαι χρή, ουδέ εις την αυτήν εκείνοις ελαύνειν μανίαν, αλλά τότε 
μάλιστα  σπουδάζειν  τη  τιμή  συμβαίνοντα  παρέχεσθαι  τον  βίον,  και  ως 
ενδέχεται λαμπρύνεσθαι τοις έργοις, ίνα, και γλώτταν εύφημον και διάνοιαν 
ευγνώμονα έχοντες τους κατά της θείας μακροθυμίας οπλίζοντας τας γλώττας 
επιστομίζωμεν΄΄969.                           
Σε μια επιστολή του προς μοναχόν ο άγιος αναφέρεται στη συμβολική σημασία 
του ενδύματος του μοναχού. Τονίζει ότι η μοναχική αμφίεση αποτελεί ένδειξη 
ανθρώπου που είναι νεκρός για τα πάθη. Δεν επιτρέπεται το ένδυμα αυτό να 
φορεί κάποιος εμπαθής. ΄΄Τα των μηλωτών περιζώματα μόνοις τοις την σάρκα 
νεκρώσασιν ανδρείως περίκειται, σημεία όντα νεκρώσεως. Ει δε τις τοις μεν 
πάθεσι  ζή,  του δε  ταύτα νεκρώσαντος  τα όπλα φορεί,  έοικε  τοις  εν  σκηνή 
αλλότρια παίζουσι σχήματα, οίς επεγγελώσιν οι θεαταί, ως αρνουμένοις των 
σχημάτων  τα  πράγματα΄΄970.  Η  Εκκλησία  αυτήν  τη  μοναστική  αμφίεση 
δανείστηκε,  για  να  περιβάλλει  τους  λειτουργούς  της.  Έτσι  η  παραπάνω 
επιστολή θα μπορούσε να αποκτήσει και ιερατική αξία. Απαγορεύει λοιπόν ο 
άγιος Ισίδωρος και δι’ αυτού η Εκκλησία σε άνδρα που δεν νίκησε τα πάθη να 
έχει  ενδυθεί  το ρούχο εκείνο που αποτελεί σύμβολο τής ως προς τη σάρκα 
νεκρώσεως, το μαύρο ράσο971. 

968  Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ροστ΄, P.G. 78, 1429.
969  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκ΄, P.G. 78, 1521.
970  Νείλω μοναχώ, βιβλ. Α΄, αριθμ. υκζ΄, P.G. 78, 420.
971  Βλ. περισσότερα για το συμβολισμό του μαύρου χρώματος της μοναχικής αμφίεσης Θ. Ζήση, 
Θεολόγοι της Θεσσαλονίκης, εκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 50-57.
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     3. Οι αρετές του ιερέως  

     Είναι ευνόητο ότι ο υποψήφιος κληρικός πρέπει να έχει όλες τις παραπάνω 
αρετές  και  αφού χειροτονηθεί  ·  μετά τη χειροτονία μάλιστα οφείλει  να τις 
κατέχει σε μεγαλύτερο βαθμό. Γράφει ο άγιος Ισίδωρος σε γνωστό του που 
κατά τον  καιρό εκείνον  είχε  λάβει  τον  τρίτο  βαθμό  της  ιερωσύνης:  ΄΄Ίσθι, 
τιμιώτατε, ότι εν παντί μεν τω βίω, μάλιστα δε νυν, επιβαίνων τοις όροις της 
δοξάσης μεν είναι αρχής, ούσης δε λειτουργίας, δίκαιος αν είης κολάζειν τας 
αυτού  επιθυμίας΄΄972.  Αυτό  λοιπόν  που  πρέπει  να  ισχύει  για  την  αρετή  της 
αυτοκυριαρχίας είναι ολοφάνερο ότι αφορά όλες γενικά τις αρετές. 
Ο ιερός Ισίδωρος δεν επιζητεί από τον ιερέα να φτάσει στα ύψη της απόλυτης 
αναμαρτησίας του Θεού. Θέλει όμως τον κληρικό να φτάσει στο σημείο το 
οποίο μπορεί ο κάθε άνθρωπος να φτάσει · αυτό είναι η σχετική αναμαρτησία. 
΄΄Τους  ιερωμένους  αγιωτέρους  είναι  χρή  και  καθαρωτέρους  των  τα  όρη 
κατειληφότων.  Επειδή  οι  μεν  και  εαυτών  και  λαών,  οι  δε  εαυτών  μόνον 
φροντίζουσι. Και οι μεν εν τη κορυφή ίδρυνται της τοιαύτης τιμής, και πάντες 
αυτών ερευνώσι τον βίον και βασανίζουσιν, οι  δε εν σπηλαίω κάθηνται,  τα 
εαυτών ή θεραπεύοντες τραύματα, ή περιστέλλοντες ελαττώματα. Εισί δε οι 
και στεφάνους εαυτοίς πλέκουσιν΄΄973. Επιπλήττοντας μάλιστα έναν λαϊκό που 
ζητούσε αναμάρτητο τον ιερέα, του γράφει: ΄΄Εσκλήρυνας ερευνών την των 
μοναχών και ιερέων ζωήν, το αναμάρτητον ζητών εν αυτή, όπερ μόνου εστί 
Θεού, και τούτο εν ανθρώποις ο κατορθών ουχ υπάρχει. Ει δε πρέποντα τη 
φύσει εθέλεις ζητείν, το μηδενός εφάπτεσθαι των κατά γνώμην αδικημάτων, 
όπερ εστί ανθρώπου ευαγούς, και το μη πολλοίς περιπίπτειν των ακουσίων, 
όπερ οικείον των εγγίσαι Θεώ βουλομένων. Και το ήττον μεν εκείνων ράστον 
δε πολλοίς, το μη επί μήκιστον εμμένειν τοις αμαρτήμασι΄΄974. Η σχετική αυτή 
αναμαρτησία συνδέεται αναπόσπαστα με την αρετή. Και αλλού τονίζει ΄΄ότι … 
οι εις άκρον αρετής εληλακότες έχουσιν ανθρώπινόν τι πταίσμα (μόνον γαρ το 
Θείον αναμάρτητον)…η ιερά κηρύττει Γραφή, περί μεν εκείνων λέγουσα, ‘Τίς 
καυχήσεται αγνήν έχειν την καρδίαν; Ή τίς παρρησιάσεται καθαρός είναι από 
αμαρτιών;’΄΄975.  Μπορεί  και  οφείλει  ο  κληρικός  να  φτάσει  στα  ύψη  της 
ανθρώπινης  τελειότητας.  Αυτό  θα  πραγματοποιηθεί,  εάν  ακολουθεί  την 
παύλεια  προτροπή:  ΄΄‘Μη  παιδία  γίνεσθαι  ταις  φρεσίν,  αλλά  τη  κακία 
νηπιάζειν, ταις δε φρεσί τελειούσθαι’, του πανσόφου γράψαντος Παύλου. Ου 
γαρ  εστιν,  ουκ  έστι  μη  αποσμήξαντας  την  κακίαν  και  νηπιάσαντας  προς 
αγνείαν,  ή φρεσίν τελειωθήναι,  ή εις  άνδρα τέλειον εργάτην ανεπαίσχυντον 
αναβήναι΄΄976.  
Η αρετή αποτελεί για τον άξιο κληρικό θησαυρό και στολίδι. ΄΄Τω ιερωμένω 
πλούτος μεν ο της αρετής κόσμος…ευφροσύνη δε η των υπηκόων προς αρετήν 

972  Στρατηγίω επισκόπω νεωστί καταστάντι, βιβλ. Β΄, αριθμ. ια΄, P.G. 78, 465. 
973  Παλλαδίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σπδ΄, P.G. 78, 713.
974  Αγαθοδαίμονι, βιβλ. Α΄, αριθμ. υλε΄, P.G. 78, 421.
975  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ριστ΄, P.G. 78, 1189.
976  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υμβ΄, P.G. 78, 425.
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επίδοσις΄΄977.  Αποτελεί μάλιστα τόσο σπουδαίο προσόν, ώστε ο μη ενάρετος 
κληρικός αξίζει να ονομαστεί ΄΄ανίερος΄΄ και ΄΄της αρχής ανάξιος΄΄978. 
Η ψυχή του πρέπει να είναι ελεύθερη από τα πάθη. Αυτό συμβαίνει, όταν έχει 
τις  αρετές.  ΄΄Ελευθερίου  ψυχής  χαρακτήρες  το  άδολον,  το  ήμερον,  το 
φιλάνθρωπον,  το  ανδρείον,  το  δίκαιον,  το  σώφρον,  το  συγκαταβατικόν,  το 
ήπιον, το μεταδοτικόν, το μη χάριτι, αλλά κρίσει κρατείν και ψηφίζεσθαι, και 
τα  άλλα  τα  τούτων  αδελφά.  Ανελευθέρου  δε,  το  τοις  εναντίοις  πάθεσι 
κεχειρώσθαι και πάσαν αγαθήν έννοιαν εξ αυτής εξωστρακίσθαι΄΄979.
Γνήσιο κόσμημα της ιερωσύνης αποτελεί  ο ενάρετος ιερεύς, ενώ νόθος της 
ιερατικής  τιμής  είναι  ο  στερούμενος  την  αρετή.  ΄΄Ο  εκ  της  των  έργων 
λαμπρυνόμενος αρετής, ούτος γνήσιος ιερωσύνης τυγχάνει κόσμος. Όστις δε 
ένδον  της  αξίας  ου  φορών  τα  γνωρίσματα,  αλλοτρίαν  σχηματιζόμενος 
ευπρέπειαν, τη τιμή μόνη εναβρύνεται, ούτος υπό της αληθείας εις τους νόθους 
απέρριπται. Επεί ουν ο μεν θεοφιλής Ερμογένης ομολογούσαν τη αρετή και 
την αξίαν έσχε (προς γαρ το οικείον εκάτερον έσπευσεν, ο μεν της αγιστείας 
κόσμος τον άξιον επιζητήσας, το δε της αρετής αρχικόν την παρά της θείας 
χάριτος  οφειλομένην  προσθήκην),  ο  δε  θεομισής,  ως  γέγραφας,  Ευσέβιος, 
αρετής  χηρεύων,  τη  ιερωσύνη  μόνη  σεμνύνεται,  ο  μεν  γαρ  παρά  πάντων 
άδεται,  ως  ομολογούσαν  τη  αξία  και  την  προαίρεσιν  εισενεγκάμενος,  ο  δε 
κακίζεται  ως  νόθος,  και  εις  μηδαμόθεν  αυτώ  προσήκουσαν  κληρονομίαν 
εισβιασάμενος΄΄980.
Ο ιερός Πατήρ παρομοιάζει τον ενάρετο κληρικό με τον υγιή οφθαλμό του 
ανθρωπίνου  σώματος.  ΄΄Επειδή  ο  οφθαλμός  το  πάν  διακυβερνά  σώμα, 
φαιδρύνει  τε και κοσμεί την όψιν και λύχνος εστί απάντων των μελών,  δια 
τούτο ώσπερ εν τινι βασιλικώ χωρίω ίδρυται, την άνω λήξιν λαχών και των 
άλλων αισθήσεων προκαθήμενος. Όνπερ γαρ τρόπον ο ήλιος εν τη οικουμένη, 
ούτω και ο οφθαλμός εν τω σώματι. Και ώσπερ εκείνος, ει τω λόγω σβεσθείη, 
πάντα  συνταράξειεν,  ούτω  και  ο  οφθαλμός,  ει  αποσβεσθείη,  και  πόδες 
άχρηστοι και χείρες και άπαν σχεδόν το σώμα. Του χάριν δη ταύτα έφην; Ότι 
και ο διδάσκαλος οφθαλμός εστι του σώματος της Εκκλησίας. Εάν ουν ούτος 
φωτεινός  η,  τούτ’ έστι  ταις  των  αρετών  ακτίσι  μαρμαίρων,  όλον  το  σώμα 
φωτεινόν έσται υπό εκείνου κυβερνώμενον και της προσηκούσης επιμελείας 
αξιούμενον. Εάν δε σκοτεινός, τουτ’ έστι τα σκότους άξια δρων, όλον σχεδόν 
το σώμα σκοτίζεται. Ει γαρ και είεν τινές των εν τάξει μελών υγιαίνοντες και 
τα πρέποντα αυτοίς ανύοντες και μηδέν της υπό του διδασκάλου μοχθηρίας 
παραβλαπτόμενοι,  αλλ’  ουδέν  τοσούτον  ισχύουσι,  της  βλάβης  τα  καίρια 
νεμομένης,  και  της  κακίας  και  τους  λοιπούς  εις  τον  του  καθηγητού  ζήλον 
ερεθιζούσης,  και  τους  υγιαίνοντας  κατηγορούσης,  και  πάντα  τρόπον  όπως 
αυτούς εις το νοσείν εμβάλλοι πραγματευομένης. Δια τουτ’ είρηται ‘Ει ουν το 
φως το εν σοι σκότος εστί, το σκότος πόσον;’. Οίον, εάν τις είποι Εκκλησία 
τυραννικαίς επιθυμίαις εχούση υφηγητήν · Ει ο ωφελείν και φωτίζειν οφείλων, 
ουδέ φωτισθήναι ανέχεται, αλλά και τους ωφελείν προηρημένους εξοστρακίζει, 

977  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τνδ΄, P.G. 78, 1012.
978  ό. π.
979  Αλφιώ επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρνα΄, P.G. 78, 841-844.  
980  Μαρκίωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τοη΄, P.G. 78, 1553.
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οι υπ’ αυτού τελούντες τί ουκ αν δράσοιεν;΄΄981. 
Ο κληρικός μάλιστα οφείλει για χάρη της αρετής να μην υπολογίζει κανένα 
κόστος, ούτε την ίδια του τη ζωή. ΄΄Τους τον της ιερωσύνης τιμαλφέστατον 
στέφανον περικειμένους αρεταίς μάλλον ή χρήμασι δίκαιον εστί  κομάν, και 
ηδονήν  πρέπουσαν ηγείσθαι  την σωφροσύνην,  μήτε  γαστρί,  μήτε  τοις  μετά 
γαστέρα είκοντας πάθεσιν. Ου γαρ χορηγόν την εξουσίαν των επιθυμιών χρή 
νομίζειν,  αλλά  την  καρτερίαν  εξουσίαν  ηγείσθαι.  Ει  δε  και  υπέρ  αρετής  ή 
ευσεβείας  κίνδυνος  προκέοιτο,  μη  φεύγειν  τον  θάνατον.  Γέλωτα  γαρ  αν 
αποδειλιάσαντες οφλήσοιεν, ει μη άσμενοι εκείσε ίοιεν, οι αφικομένοις ελπίς 
εστιν,  ου  δια  βίου  ήρων  τυχείν,  ήρων  δε  θείας  συνουσίας΄΄982. 
Ο  άγιος  Ισίδωρος  συγκρίνει  τρία  προσόντα  του  κληρικού.  Η  ευσέβεια  της 
πίστεως αποτελεί μεγαλύτερη αρετή από το έργο της αρετής και τον καλλιεπή 
λόγο. Βέβαια και τα τρία χρειάζεται να τα έχει ο κληρικός για να δοξαστεί από 
το Θεό. ΄΄Θείον μεν τι χρήμα ο λόγος, θειότερον δε η αρετή, θειότατον δε η 
ευσέβεια.  Ο  μεν  ουν  και  λόγω  και  έργω  και  πίστει  κεκοσμημένος, 
ανυπέρβλητος και αοίδιμος και της ακροτάτης μακαριότητος άξιος, ο δε καθ’ 
οπότερον  τούτων  λειπόμενος,  τοσούτον  ελαττούται,  όσον  η  αναλογία  του 
ελλειφθέντος απαιτεί΄΄983.  
Πρέπει να ομοιάσει πνευματικώς με εκείνα τα φυτά που έχουν βαθιές ρίζες και 
είναι γεμάτα ώριμους καρπούς. ΄΄Μη εκείνοις, ω φιλότης, σαυτόν παράβαλλε, 
τοις  περιχαρώς  μεν  το  θείον  υποδεξαμένοις  κήρυγμα,  μη  εν  βάθει  δε  της 
διανοίας  παραπέμψασι  τον  σπόρον.  Επιπολαιόφυτοι  γαρ  και  επιπολαιόριζοι 
γεγονότες, θάττον ή λόγος απεξηράνθησαν, καρπόν μεν ώριμον μη ενηνοχότες, 
των  δε  πειρασμών  έργον  γεγενημένοι.  Αλλ’ εκείνοις  τοις  βαθυρρίζοις  και 
πολυρρίζοις και πολυκαλάμοις και πολυκάρποις, ών οι αστάχυες κομώντες και 
υπό του καρπού βριθόμενοι καρηβαρούσι και κέκλινται, υπό της προς άμητον 
ώρας μονονουχί εφ’ εαυτούς καλούντες την των θεριστών δρεπάνην. Ευ γαρ 
επίστανται, ότι τους τοιούτους ο Χριστός εις τας ουρανίους λήξεις αποκομίσαι 
τοις  αγγέλοις  προσέταξε,  συνεορτάσοντας  και  συμβασιλεύσοντας  και 
ατελευτήτου θυμηδίας μεθέξοντας΄΄984.
Ο μη ενάρετος ιερεύς, έστω και αν είναι διαπρεπής διδάσκαλος, ομοιάζει με 
ευσκιόφυλλο αλλά άκαρπο δέντρο. ΄΄Ώσπερ ευγενές δένδρον, όταν τω καρπώ 
βρίθηται  τοις φύλλοις κομών,  και τον γεωργόν ευφραίνει  και τους ορώντας 
τέρπει  και  τους  παροδεύοντας  αναπαύει,  ούτω  και  ο  εις  τον  διδασκαλικόν 
ιδρυθείς θρόνον, όταν τη αρετή κοσμήται και τω λόγω αστράπτη, και τον Θεόν 
ευφραίνει,  και  τους ανθρώπους ωφελεί.  Ει  δε  θατέρου έρημος είη,  ου λίαν 
ωφελεί τους φοιτητάς. Χρεία μεν γαρ του βίου δια τους φιλαιτίους, χρεία δε 
και του λόγου δια τους κατά των αιρέσεων ελέγχους. Ει γαρ και άνευ λόγου ο 
βίος  ωφελείν  πέφυκε  τους  πολλούς,  αλλ’ όταν  ίδωσι  αυτόν  ηττώμενον  εν 
συλλογισμοίς και διαλόγοις,  εις  τα καίρια πολλάκις βλάπτονται,  υπό νόθων 
δογμάτων κλεπτόμενοι. Ου γαρ την απειρίαν του διδάσκοντος, αλλά την του 
δόγματος αιτιάσοιντο σαθρότητα. Ει δ’ ο λόγος ρέων κατά κράτος αιρή τους 
εναντίους,  από  της  του  βίου  φαυλότητος  αμαυρούται  το  τρόπαιον.  Ουκ 
981  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ριβ΄, P.G. 78, 552-553.
982  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σϟ΄, P.G. 78, 721.
983  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ριη΄, P.G. 78, 821.
984  Ζήνωνι διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρια΄, P.G. 78, 552.  
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αξιόπιστον γαρ ηγήσονται διδάσκαλον τον μη τα δέοντα πράττοντα. Ουκούν 
χρή και λόγω και βίω αστράπτειν. ‘Ο γαρ ποιών’, φησίν, ‘και διδάσκων, ούτος 
μέγας  κληθήσεται  εν  τη  βασιλεία  των  ουρανών’.  Ει  δε  το  ποιήσαι  μόνον 
διδάξαι ήν, ως οίονταί τινες, ουκ αν το δεύτερον προσετέθη΄΄985. 
Χάρη και στην ενάρετη ζωή και όχι μόνο χάρη στο κήρυγμα και τα θαύματα 
διαδόθηκε και επικράτησε η χριστιανική πίστη. ΄΄‘Σκεύος εκλογής μοι εστιν 
ούτος’,  περί  Παύλου  φησίν  ο  Χριστός,  ότε  το  αποστολικόν  αυτώ κήρυγμα 
ενεχείρισεν.  Ου γαρ  αν,  υπέρ  ης  το  τίμιον  αυτού  αίμα εξέχεεν  Εκκλησίας, 
ταύτην φέρων παραδέδωκε  διδασκάλω μη μέλλοντι  την αρετήν  αντίρροπον 
συνοίσειν  τη  χάριτι,  αλλ’  ουδέ  ταύτην  εποιείτο  την  μαρτυρίαν,  μη 
συμβαίνουσαν ορών αυτού την προθυμίαν τω μεγέθει του πράγματος. Τρέχειν 
γαρ το κήρυγμα πανταχού εβούλετο, ου μόνον τω λόγω, αλλά και τω τρόπω 
των  κηρυττόντων  νευρούμενον.  Τα  μεν  γαρ  σημεία  και  υπόνοιαν  δύναται 
δέξασθαι πονηράν, βίος δε ορθός και αυτού του διαβόλου εμφράττει το στόμα. 
Μη τοίνυν εκ των σημείων μόνον νομιζέσθωσαν κεκρατηκέναι το κήρυγμα, οι 
μηδεμίαν  βίου  ορθού  βουλόμενοι  ποιείσθαι  πρόνοιαν.  Συνέπραττε  γαρ  τοις 
γινομένοις  και  λεγομένοις  και  ο  των  κηρυττόντων  βίος,  μηδεμίαν  λαβήν 
διδούς.  Ει  τοίνυν  και  νυν  ο  των  υφηγητών  βίος  ημιλλάτο  τη  αποστολική 
πολιτεία, ίσως μεν και σημεία εγίνετο αν, ει  δε και μη εγίνετο,  ήρκει  προς 
φωτισμόν των ορώντων΄΄986. 
Σε επιστολή με τίτλο ΄΄Περί του οποίος αν η άριστος ιερεύς΄΄ γράφει ότι ο 
ιερεύς  πρέπει  να  είναι  ανεπίληπτος  και  γεμάτος  επαίνους,  δηλαδή  να  έχει 
φτάσει  στα υψηλότερα σημεία της αρετής.  ΄΄Μη μόνον μέμψεως κρείττονα 
οίου  δειν  είναι  σαυτόν,  αλλά  και  επαίνων  έμπλεων  ·  το  μεν  γαρ  και  των 
τυχόντων εστί, το δε των άκρων εις αρετήν΄΄987. Και αλλού τονίζει ότι ΄΄Δει γαρ 
τον  επίσκοπον  πάσαις  κομάν  ταις  αρεταίς,  και  τας  αλλοτρίας  οικειούσθαι 
συμφοράς. Ου γαρ εαυτώ, αλλά τοις αρχομένοις ζη, και υπό μυρίων οφθαλμών 
και γλωττών ο εκείνου βασανίζεται βίος΄΄988. 
Ο κληρικός λοιπόν οφείλει να μην αφήσει ούτε μία αρετή να του διαφύγει. 
΄΄Και  ζωγράφοι  και υφάνται,  οι  τους σηρών υμένας εξεργαζόμενοι,  πολλοίς 
χρώμασί  τε  και  νήμασι  τας  εαυτών  τεχνουργίας  ποικίλλουσιν,  εις  τελείας 
εικόνας ή εσθήτος εκπλήρωσιν. Και η κατά Θεόν προκοπή ουκ έστι μονοειδής. 
Πασών γαρ δείται των αρετών εις τελείωσιν. Ουδέν ουν νηστεία βρωμάτων 
ονίνησι τους μη πάσαις νηστεύοντας αισθήσεσιν. Ο γαρ αγωνιζόμενος πάντα 
εγκρατεύεται΄΄989.
Το  δυνατόν  της  υπάρξεως  όλων των αρετών στον  κληρικό και  μάλιστα σε 
καιρό  διωγμού υποστηρίζει  εμμέσως  ο  ιερός  Πατήρ  γράφοντας:  ΄΄και  τους 
πάση αρετή κομώντας και κατά τον αποστολικόν ζώντας βίον και των μαθητών 
του Σωτήρος διασώζοντας τον χαρακτήρα (εισί γαρ, εισί, κάν μυριάκις τινές 
μαίνωνται,  πάντας εις κακίαν εκπεπτωκέναι διαβεβαιούμενοι) ου μόνον ουκ 
αποδέχεται  [ο  επίσκοπος  Ευσέβιος],  ουδέ  ζηλοί,  αλλά  και  κακίζει  και 

985  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλε΄, P.G. 78, 672-673.
986  Αρσενουφίω αναγνώστη, βιβλ. Δ΄, αριθμ. π΄, P.G. 78, 1141.
987  Αραβιανώ επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. λθ΄, P.G. 78, 481.
988  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1313.
989  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υγ΄, P.G. 78, 408.
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εξοστρακίζει΄΄990.  Και  αλλού τονίζει  αυτή την αλήθεια,  εγκωμιάζοντας  έναν 
κεκοιμημένο  πρεσβύτερο.  ΄΄Αφροδισίω  τω  μακαρίω,  τω  σω  μεν  αδελφώ, 
πρεσβυτέρω  δε  την  αξίαν,  αιδώς  μεν  εν  οφθαλμοίς  κατώκει,  πειθώ  δε  εν 
χείλεσι, σοφία δε επί γλώσσης, και αυτάρκεια μεν εν γαστρί, εγκράτεια δε εν 
τοις μετά γαστέρα, και συλλήβδην ειπείν, πασών σχεδόν των αρετών κοινόν ήν 
ταμιείον και ενδιαίτημα΄΄991.   
Αρκετοί  από  τους  ασκούντες  ΄΄την  ακτημοσύνη  και  την  άλλη  φιλοσοφία΄΄ 
ιερείς, ΄΄ολίγοι όντες΄΄, στερούνταν το θάρρος των αποστόλων. ΄΄Κομιδή τω 
πλήθει καλύπτονται, και την των πολλών απέχθειαν δεδιότες, δακρύουσι μεν, 
γενναίον δ’ ουδέν, ουδέν νεανικόν επιδείκνυνται, δια τούτο τα αυτά εκείνοις 
νοσείν  υποπτεύονται.  Μη  γαρ  δη  πάντας,  ως  μισοπονηρίας  τέμενος,  ηγού 
τοιούτους είναι, αλλ’ είναι τινας τους τον αποστολικόν σώζοντας χαρακτήρα, 
ων  είς  και  αυτός  τυγχάνεις,  δι’  ους  ουδέπω  η  κατά  των  αμαρτανόντων 
εξενήνεκται ψήφος΄΄992.
Η πνευματική τρυφή δίνεται από το Θεό όχι με βάση το ιερατικό αξίωμα, αλλά 
χάρη στην καθαρότητα του φρονήματος και της ζωής. ΄΄Η αιώνιος του Χριστού 
βασιλεία…ουχ  ιερατεία,  ου  βασιλεία  αναξία  της  κλήσεως  την  τρυφήν 
διανέμουσα, αλλά τρόπω και βίω προς καθαρότητα νεύσαντι, και προς την 
θήραν των αληθών αλιέων ορμήσαντι΄΄993. 
Σε επιστολή που απευθύνει σε μοναχό ερμηνεύει τη φράση ΄΄έστωσαν υμών οι 
λύχνοι καιόμενοι΄΄. Όταν ο ιερεύς έχει χάρη στην αρετή μέσα στην καρδιά του 
το Λόγο, θα έχει και στα χείλη το λόγο που μπορεί να φωτίζει τους ακροατές. 
΄΄ίν’ αρετήν  ασκούντες  και  τον  προφορικόν  και  τον  ενδιάθετον  λόγον  δια 
παντός αστράπτοντες εν τε τη ψυχή, εν τε τη γλώττη έχωμεν. Ο μεν γαρ ένδον 
ών,  ημάς  φωτίζει,  ο  δ’ έξω,  τους  άλλους,  ο  μέντοι  διδασκαλικός  λύχνος 
ψυχούσθω  και  αρδευέσθω  και  τρεφέσθω υπό  της  πατρικής  αρετής,  ίνα  μη 
σκοτεινός είη και αλαμπής΄΄994.  
Εμείς ακολουθώντας τον άγιο Νικόδημο Αγιορείτη θα χωρίσουμε τις αρετές σε 
δυο κατηγορίες, στις εσωτερικές - ψυχικές και στις εξωτερικές - σωματικές995. 

     α΄. Εσωτερικές - ψυχικές αρετές 

     αα΄. Αγάπη

     Ανοίγοντας τις πρώτες σελίδες του τόμου των έργων του αγίου Ισιδώρου 
Πηλουσιώτου  στην  Πατρολογία  του  αββά  Migne συναντούμε  την  πρώτη 
επιστολή  που  απευθύνει  σε  κληρικό.  Αποτελεί  την  πρώτη  μεταξύ  των 
εκατοντάδων επιστολών που απευθύνονται σε ιερέα ή αφορούν την ιερωσύνη. 
Έχει θέμα της την αγάπη. Πρωταρχικής πνευματικής αξίας και σπουδαιότητας 
η αρετή αυτή κατέλαβε και γραμματολογικά την ανάλογη θέση της στον τόμο 

990  Ιωάννη διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ν΄, P.G. 78, 493. 
991  Διδύμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. κη΄, P.G. 78, 1341.
992  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ιζ΄, P.G. 78, 744.
993  Διδύμω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σδ΄, P.G. 78, 313.
994  Θωμά μονάζοντι, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιε΄, P.G. 78, 1309.
995  Βλ. Νικοδ. Αγιορείτου, Αόρατος, σσ. 153-155. 
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των έργων του. Έχει τον τίτλο ΄΄Ότι ουδέν μείζον αγάπης · εν ω και αποδείξεις 
έχει  τας  αδελφικάς  ζυγάδας΄΄.  Ο  άγιος  Ισίδωρος,  μαθητής  του  ιερού 
Χρυσοστόμου, ΄΄ο οποίος σαν να είναι η επανεμφάνιση του Παύλου, άλλος 
Παύλος΄΄996,  εμπνέεται  από  τον  Ύμνο  της  Αγάπης  του  αποστόλου  και 
εγκωμιάζει με νέα και ζωηρά χρώματα την αρετή αυτή. Την βλέπει μάλιστα σε 
τρεις  πράξεις  του  Χριστού:  στην  Ενανθρώπηση,  στην  Κλήση  των  πρώτων 
μαθητών  και  στη  Σταύρωση.  Γράφει  λοιπόν  σε  έναν  πρεσβύτερο:  ΄΄Ουδέν 
ούτω Θεώ περισπούδαστον, ως αγάπη, δι’ ήν και άνθρωπος γέγονε, και μέχρι 
θανάτου υπήκοος.  Δια  τούτο γαρ και  η  πρώτη κλήσις  των μαθητών αυτού 
αδελφοί δύο γεγόνασιν, ενδειξαμένου δια των προοιμίων ευθύς του πανσόφου 
Σωτήρος, ότι πάντας τους μαθητάς αυτού αδελφικώς συνάπτεσθαι βούλεται. 
Αγάπης τοίνυν μηδέν ηγώμεθα προτιμότερον, ήπερ συνδεί πάντα και εν 
ομονοία συμφερούση φυλάττει΄΄997. 
Αυτή επίσης αποτελεί το κύριο γνώρισμα των μαθητών του Χριστού. ΄΄Ουκ 
από  σημείων  ο  Χριστός,  αλλ’ από της  αγάπης  τους  οικείους  εχαρακτήρισε 
φοιτητάς΄΄998. 
Αθάνατο μνημείο της χριστιανικής αγάπης μεταξύ των εν Χριστώ αδελφών 
φιλοτέχνησε με τα άγια χέρια του ο ιερός Πατήρ γράφοντας την παρακάτω 
επιστολή: ΄΄Το της φιλίας προοίμιον και ο της αγάπης σπινθήρ και το τρώσαν 
αμφοτέρους, εμέ τε και τον άριστον Ευτόνιον, εις τον προς αλλήλους πόθον το 
μισοπόνηρόν εστι ήθος. Επειδή γαρ είδον αυτόν ου μόνον υπέρ αρετής, αλλά 
και  υπέρ  των  φιλαρέτων  ηδέως  κινδυνεύοντα,  από  τούτου  και  την  λοιπήν 
φιλοσοφίαν τανδρός ιχνηλατήσας, ετρώθην προς φιλίας…Ούτος δεύτερος ημίν 
της  αγάπης  ουκ  έτι  σπινθήρ,  αλλ’  ήδη  πυρσός  περιφανώς  εξήφθη  και 
παρέμεινε. Τοιούτος γαρ του θείου έρωτος ο νόμος. Ο μεν γαρ σωματικός, άτε 
χαμαίζηλος ών (επειδή από ρευστών συνίσταται σωμάτων), ρεύσει, και δίκην 
ανθών μαραίνεται. Ούτε γαρ πυρ μένει της ύλης της την υπόθεσιν τη φλογί 
δεδωκυίας  αναλωθείσης,  αλλά  συν  αυτή  συναπέρχεται,  ούτε  πόθος  ίσταται 
μαραινομένου  του  υπεκκαύματος.  Ο  δε  κατά  Θεόν  και  σώφρων,  επειδή 
πράγματος εστώτός εστι, δια τούτο και μόνιμος, και όσω το κάλλος αυτώ της 
αρετής φαντάζεται, τοσούτω εαυτώ τε και αλλήλοις συνδεί τους των αυτών 
εραστάς΄΄999.
                                                                                                                              

     Αγάπη προς το Θεό 

     Στις επιστολές του ο άγιος Ισίδωρος διακρίνει την αγάπη προς το Χριστό 
από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Η πρώτη είναι ανώτερη από τη δεύτερη 
· όμως όταν συνυπάρχουν και οι δύο, το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο. ΄΄Χρή 
τον ευδόκιμον, και φιλόθεον είναι και φιλάνθρωπον, ίνα μήτε δια το ύψος της 
αρετής και τω ανακείσθαι τω Θείω των ανθρώπων καταφρονοίη, μήτε δια τους 
ανθρώπους του Θείου αμελοίη. Η γαρ αγάπη η προς το Θείον, ει και μείζων 

996  Θ. Ζήση, Ο απόστολος Παύλος, σ. 42. 
997  Ευσεβίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ι΄, P.G. 78, 185.
998  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρλγ΄, P.G. 78, 1216.
999  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. πζ΄, P.G. 78, 792-793.
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εστί πολλώ, τη προς ανθρώπους συμπλεκομένη, λαμπροτέρα καθίσταται΄΄1000. 
Σε επιστολή με τίτλο ΄΄Ότι ου χρη την των θνητών φιλίαν προτέραν άγειν της 
θείας΄΄ ο Αλεξανδρινός Πατήρ εκφράζει την απορία του για τη στροφή του 
διακόνου και παραλήπτη της επιστολής στην ανθρώπινη βοήθεια και όχι στη 
θεία  αγάπη:  ΄΄Δια  τι,  ω  βέλτιστε,  την  θείαν  συμμαχίαν  δευτέραν  της  των 
ανθρώπων επικουρίας ηγή, ή του χάριν την των θνητών φιλίαν προτέραν άγεις 
της θείας;΄΄1001. 
Ο ίδιος ο Θεός χαρακτηρίζει μέσα από το Άσμα Ασμάτων τρισευτυχισμένους 
όλους όσοι ‘πληγώθηκαν’ από αυτό το θείο έρωτα. Το βιβλίο των Παροιμιών 
διδάσκει την ηθική, ο Εκκλησιαστής την περιφρόνηση των επιγείων, ενώ με το 
Άσμα  Ασμάτων  ο  μελετητής:  ΄΄ουκ  αν  εις  σαρκικόν  και  ηθικόν  έρωτα 
ολισθήσειεν,  αλλά  περί  τον  άχραντον  και  θείον  πτερωθείη  νυμφίον,  τον 
μακαρίους τους τρωθέντας αποφαίνοντα΄΄1002.
Επιπλήττοντας ο άγιος ένα φιλάργυρο διάκονο τού διδάσκει ότι ο θείος έρωτας 
σβήνει από τα πάθη: ΄΄Δια τούτο ο περί τον Χριστόν πόθος ασθενέστερός εστιν 
εν ημίν, επειδή ο περί τον χρυσόν δυνατότερος καθέστηκε, και πάσα η δύναμις 
εις τούτον δαπανάται τον ωμόν και τυραννικόν και ακόρεστον έρωτα. Ως, ει γε 
τούτον  εξοικίσομεν  εξ  εαυτών,  εκείνος  εκκαύσει  ημάς  σφοδρότερον  και 
εκβαχεύσει, και έξω μεν των βιωτικών απάντων ελάσει, εις δε τον ουράνιον 
χώρον ιδρύσει΄΄1003. 
     
  
     Αγάπη προς το συνάνθρωπο 

     Η αγάπη επίσης προς το συνάνθρωπο είναι καθήκον κάθε Χριστιανού και 
προπαντός του κληρικού. Οφείλει αγάπη προς τον εν Χριστώ αδελφό, προς τον 
άγνωστο και προς τον εχθρό. Μια από τις βασικές αιτίες της περιφρόνησης του 
Θεού  από  τους  εθνικούς  είναι  και  η  μη  τήρηση  της  εντολής  αυτής. 
΄΄Κελευσθέντες  γαρ  τους  εχθρούς  αγαπάν,  ουδέ  τους  φίλους  αγαπώμεν…
Ταύτα  ουν  ακούοντες  οι  άνθρωποι,  και  ορώντες  άλλα  μεν  υμάς  διδάσκειν 
επιχειρούντας, άλλα δε δρώντας, ώσπερ ειρωνεύεσθαι ημάς και παίζειν εν ου 
παικτοίς ηγούμενοι, κατά της θείας προνοίας ακονώσι τας γλώττας, ήτις και 
αυτούς μεν, ημάς δε πλέον αμυνείται, τους αιτίους της τοιαύτης βλασφημίας 
γινομένους΄΄1004. 
Διεκτραγωδώντας πάλι τη συνήθη πράξη πολλών συγχρόνων συλλειτουργών 
του, ο άγιος του Πηλουσίου γράφει: ΄΄Πόλεμος γαρ άσπονδος και ακήρυκτος 
εμπέπτωκε  τοις  της  ειρήνης  βραβευταίς.  Ήδιστ’ αν  αλλήλων,  ει  ηδύναντο, 
γεύσοιντο,  περί  παντός  δε  ποιήσαιντο,  ζώντας  μεν αποκτείναι,  ταφέντας  δε 
αποκηρύξαι, τας δ’ οικίας ανασκάψαι, μνημείον δε άπαν αφανίσαι. Ούτω κατ’ 
αλλήλων  οπλίζονται  και  μηχανάς  πλέκουσιν  οι  μεμαθηκότες,  ότι  ουκ  από 
σημείων  ο  Χριστός,  αλλ’  από  της  αγάπης  τους  οικείους  εχαρακτήρισε 
φοιτητάς. Δια τούτο ουν, οίμαι, και τα παρά των υπηκόων ουχ έπεται…Τί ουν 

1000  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρλη΄, P.G. 78, 836.
1001  Διογένει διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σνθ΄, P,G, 78, 1488. 
1002  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. μ΄, P.G. 78, 1092. 
1003  Χαιρήμονι διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σθ΄, P.G. 78, 892. 
1004  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. υε΄, P.G. 78, 1040. 
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ποιητέον;  φης.  Ει  μεν  δυνατόν  διορθωτέον,  ει  δε  μη,  ησυχαστέον΄΄1005. 
Σε διάκονο, ο οποίος ήθελε να τον αγαπούν, ο ιερός Πατήρ τού συνιστά πρώτα 
εκείνος να αγαπάει.  ΄΄Το δε  σφόδρα φιλείσθαι  βούλεσθαι,  από του σφόδρα 
φιλείν τίκτεται. Ουκούν…ει (βουλοίμεθα) αγαπάσθαι, αγαπώμεν΄΄1006.
Ερμηνεύοντας  το  ΄΄τίς  εστί  μου  πλησίον΄΄  της  παραβολής  του  Καλού 
Σαμαρείτη,  προτρέπει  έναν  πρεσβύτερο να βοηθά  εκείνον  που έχει  ανάγκη 
ακόμα και  χωρίς  να  του  ζητήσουν  βοήθεια:  ΄΄συ  σπούδασον του  δεομένου 
πλησίον  είναι,  ου  τω  τόπω  μόνον,  αλλά  και  τη  διαθέσει  και  τη  εις  αυτόν 
επιμελεία.  Δια  γαρ  τούτο  και  τον  Σαμαρείτην  σοι  εχαρακτηρίσατο.  Το  γαρ 
πλησίον  τη  φύσει  κρίνεται,  ου  τη  αρετή  ·  τη  ουσία,  ου  τω  αξιώματι  ·  τη 
συμπαθεία, ου τω τόπω · της θεραπείας τρόπω, και ου του τόπου εγγύτητι. 
Εκείνον μάλιστα ηγού είναι πλησίον, τον δεόμενον, και αυτεπάγγελτος επί την 
βοήθειαν βάδιζε΄΄1007. 
Πράξη αγάπης αποτελεί  ακόμα και η αναζήτηση και η εύρεση του ασώτου 
ανθρώπου. Αυτό το συμβολισμό δίνει ο άγιος σε ένα άμφιο του επισκόπου, που 
λέγεται ΄΄ωμοφόριο΄΄. ΄΄Το δε του επισκόπου ωμοφόριον, εξ ερέας όν, αλλ’ ου 
λίνου, την προβάτου δοράν σημαίνει, όπερ πλανηθέν ζητήσας ο Κύριος επί των 
οικείων ώμων ανέλαβεν. Ο γαρ επίσκοπος, εις τύπον ών του Χριστού, το έργον 
εκείνου πληροί,  και  δείκνυσι  πάσι  δια  του  σχήματος,  ότι  μιμητής  εστι  του 
αγαθού  και  μεγάλου  Ποιμένος,  ο  τας  ασθενείας  φέρειν  του  ποιμνίου 
προβεβλημένος · και πρόσχες ακριβώς. Ηνίκα γαρ αν αυτός ο αληθινός ποιμήν 
παραγένηται  δια  της  των  ευαγγελίων  των  προσκυνητών  αναπτύξεως,  και 
υπανίσταται και αποτίθεται το σχήμα της μιμήσεως ο επίσκοπος, αυτόν δηλών 
παρείναι  τον  Κύριον,  τον  της  ποιμαντικής  ηγεμόνα  και  Θεόν  και 
Δεσπότην΄΄1008. 
Πράξη αγάπης είναι και η φιλοξενία. Ρητορικά και επιπληττικά ερωτά ο άγιος 
για τους επίδοξους αξιωματούχους της Εκκλησίας: ΄΄Αλλά φιλόξενοι τοσούτον 
εισιν, ως και τους αγνώτας πένητας οίκαδε καλείν εστιασομένους;΄΄1009.
Χαρακτηριστικό  της  χριστιανικής  αγάπης  είναι  ότι  αποτελεί  έμπρακτη 
εκδήλωση αληθινού ενδιαφέροντος.  Αντίθετα ΄΄ο  συναλγείν  μεν δοκών ταις 
συμφοραίς, δυνάμενος δε επανορθούν, και παραιτούμενος, σημείον μέγιστον 
καθ’ εαυτού εκφέρει του μη συναλγείν, αλλά χρηστότητα υποκρίνεσθαι τω μη 
βεβοηθηκέναι. Ει γαρ, φέρε ειπείν, κύριος ων του λύσαι τον του πένητος λιμός, 
δέον  λύσαι  και  απαλλάξαι  κακείνον  της  συμφοράς,  και  εαυτόν  της  λύπης, 
συναλγείν  προσποιείται,  ου  φιλάνθρωπός  εστιν,  αλλά  φιλανθρωπίαν 
υποκρίνεται΄΄1010. 
Η αγάπη όμως πρέπει εκτός από έμπρακτη να είναι και ακενόδοξη. Ο ίδιος ο 
Χριστός με τη φράση ΄΄Λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, 
όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα΄΄ μάς διδάσκει να αγαπούμε την αγάπη. Όταν 
όμως λέει ΄΄Προσέχετε την ελεημοσύνην μη ποιείν έμπροσθεν των ανθρώπων · 
ει δε μήγε, μισθόν ουκ έχετε΄΄ μάς προτρέπει να μισούμε την κενοδοξία. ΄΄Δι’ 

1005  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρλγ΄, P.G. 78, 1216.
1006  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρμη΄, P.G. 78, 604. 
1007  Ισιδώρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρκγ΄, P.G. 78, 1197.
1008  Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρλστ΄, P.G. 78, 272.
1009  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
1010  Ερμησάνδρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τιβ΄, P.G. 78, 1517.
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εκείνων μεν την κακίαν, δια δε τούτων την επίδειξιν κωλύων. Ου γαρ εναντίον 
εστί τούτ’ εκείνω, αλλά τας παρεπεπηγυίας και αφέδρους κακίας ταις αρεταίς 
κωλύει. Αρετή γαρ πάσα άνευ επιδείξεως γινομένη, αρετή αν κυρίως καλοίτο 
και είη. Ει δε και προς φιλοδοξίαν ελκυσθείη, και το είναι ειλικρινής αρετή 
απόλλυσι. Σιωπώ γαρ, ότι οι μετ’ επιδείξεως ελεούντες, ου καλοκαγαθία τούτο 
δρώσιν,  αλλά  τας  αλλοτρίας  εκπομπεύοντες  συμφοράς.  Ελεήμονες  γαρ 
καλείσθαι  γλιχόμενοι,  τας  αλλοτρίας  ου  παραιτούνται  εκτραγωδείν 
δυσημερίας.  Το  γαρ,  ‘Λαμψάτω  το  φως  υμών’,  είρηται  ουχ  ίν’  ημείς 
εξερευνώμεθα, αλλ’ ως του αγαθού έργου σιγηθήναι μη ανεχομένου, καν οι 
ποιούντες κρύπτωσιν. Όνπερ γαρ τρόπον λαμπάς εν ασελήνω νυκτί φανείσα 
αυτομάτως τας όψεις επάγεται, ούτω και η αρετή και ακόντων των κεκτημένων 
πάντας φωτίζειν πέφυκεν΄΄1011. 
Ο ιερός Ισίδωρος υπήρξε όντως διδάσκαλος της αγάπης όχι μόνο με τα λόγια 
και  τα  γραπτά  του  κείμενα,  αλλά  και  με  την  πράξη.  Με  θαυμασμό  τον 
βλέπουμε να αγαπά και να συγχωρεί έναν διάκονο, ο οποίος τον ζημίωσε. ΄΄Ει 
και μηδεμία πρόσεστιν  ομολογία,  εμοί  πρέπει  συγγνώμην νείμαι  τω,  δι’ ων 
αισχύνεται  απολογήσασθαι,  πεπλημμεληκέναι  ομολογούντι.  Μη  τοίνυν 
απόνοιά  σοι  τικτέτω  το  εμέ  μη  αναμεμενηκέναι  την  σην  απολογίαν,  αλλά 
μάλλον εις  αγάπην χειραγωγείτω.  Ότι  τοσαύτη μοι  προς  ειρήνην βλέπουσα 
πρόσεστι  ροπή,  ως  και  τοις  ερυθριώσιν  απολογήσασθαι  συγγνώμην 
νέμειν΄΄1012.
Στα χρόνια του αγίου Ισιδώρου υπήρχαν κληρικοί που καμάρωναν διότι ήταν 
διάδοχοι του Αποστόλου των Εθνών. Τον θαύμαζαν, αλλά δεν εξέταζαν εκείνα 
με τα οποία ο Παύλος έγινε θαυμαστός. Ήταν μόνο ΄΄θρόνων διάδοχοι΄΄, αλλά 
όχι ΄΄και τρόπων μέτοχοι΄΄. Ένα από τα γνωρίσματα του αποστόλου ήταν και η 
έμπρακτη αγάπη. ΄΄Εκείνος γαρ (ίνα τα σημεία παρώ, και τας νηστείας και τας 
αγρυπνίας και τας φροντίδας και τον πεπυρωμένον ζήλον, ότι τε τοις ασθενέσι 
συνησθένει,  και  άλλων σκανδαλιζομένων αυτός  επυρούτο)…Ούτοι  δε  (αλλ’ 
ουδέν  βούλομαι  δυσχερές  ειπείν),  ουκ  ερυθριώσιν  εαυτούς  τοιούτω 
παραβάλλοντες ανδρί και φάσκοντες εκείνου είναι διάδοχοι΄΄1013.
Η ιερωσύνη εμφανίστηκε με σκοπό να υπηρετήσει το καλό των ανθρώπων. ΄΄Ο 
της αρχής όρος, ω αρχικής επιστήμης ακριβέστατον βασανιστήριον, εκείνος 
εστιν, ο προς το συμφέρον των υπηκόων άπαντα πραγματευόμενος. Ο γαρ την 
της αρχής ευκοσμίαν εις τυραννίδα και ακοσμίαν μετασχηματίσας, και τους 
μεν πόνους τοις αρχομένοις προξενών, τας δ’ ηδονάς εαυτώ θηρώμενος, ούτος 
ου  τον  της  αρχής  όρον,  αλλά  τον  της  τυραννίδος  δια  των  πραγμάτων 
υπογράφει΄΄1014.  Η  οικειοποίηση  των  ξένων  θλίψεων  είναι  ένα  από  τα 
καθήκοντα του κληρικού. ΄΄Δει γαρ τον επίσκοπον πάσαις κομάν ταις αρεταίς, 
και τας αλλοτρίας οικειούσθαι συμφοράς. Ου γαρ εαυτώ, αλλά τοις αρχομένοις 
ζη, και υπό μυρίων οφθαλμών και γλωττών ο εκείνου βασανίζεται βίος΄΄1015.   
Ο  ποιμήν  οφείλει  να  αγαπά  αδιακρίτως  όλα  τα  πρόβατα.  ΄΄Ιερεύς  γαρ 
ακατηγόρητον  την  προς  πάντας  ισότητα  οφείλει  κεκτήσθαι,  οία  Θεού 

1011  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρνθ΄, P.G. 78, 1244-1245.
1012  Ηλία διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φνβ΄, P.G. 78, 1636.
1013  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟθ΄, P.G. 78, 1512.
1014  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. οδ΄, P.G. 78, 781. 
1015  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1313.
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λειτουργός, του πάσιν όντος αγαθού΄΄1016.
Θυμίζει  ο  άγιος  ότι  η  αγάπη  προς  τον  εχθρό  αποτελεί  βασική  εντολή  του 
Χριστού, η οποία ήταν άγνωστη στην Παλαιά Διαθήκη: ΄΄Και μετά των φίλων 
και  τους  δυσμενείς  κελεύει  φιλείν,  και  εν  τοις  άλλοις  δε  άπασι  μακρότερα 
εποίησε στάδια, και τοις μη πειθομένοις πυρ άσβεστον ηπείλησε, δεικνύς, ότι 
ου της φιλοτιμίας των αγωνιζομένων εστί ταύτα, ώσπερ η ακτημοσύνη και η 
παρθενία. Εκεί γαρ προυτρέψατο, ‘Ει θέλεις τέλειος είναι’, και ‘Ο δυνάμενος 
χωρείν,  χωρείτω’.  Αλλά  πάντως  αυτά  ανυσθήναι  βούλεται  ·  και  γαρ  των 
αναγκαίων  εστί.  Διο  και  έφη  τουθ’,  όπερ  μαθείν  ηθέλησας,  ‘Εάν  μη 
περισσεύση  υμών  η  δικαιοσύνη  πλέον  των  Γραμματέων  και  Φαρισαίων’, 
τουτέστιν,  ει  μη  τουσούτον  υπερακοντίσητε  τους  εν  τη  Παλαιά 
ευδοκιμηκότας…‘ου μη εισέλθητε  εις  την βασιλείαν των ουρανών’΄΄1017.  Σε 
άλλη επιστολή προτρέπει να ζητούμε όχι μόνο το δικό μας συμφέρον, όταν 
είμαστε σε συμφορές, αλλά και των εχθρών μας. ΄΄Ει δε πάντες ειώθασιν εν 
ταις ασπόνδοις συμφοραίς προτιμότερον άγειν το τυχείν ων αυτοί βούλονται, ή 
το  τους  πολεμίους  ων  ορέγονται  διαμαρτείν,  αλλ’ ημείς,  οι  του  Χριστού 
σεμνυνόμενοι  είναι  μαθηταί,  μη το  εαυτών συμφέρον μόνον,  αλλά και  των 
προς ημάς διαφερομένων ζητώμεν. Εν γαρ τω συμφέροντι των πέλας (ει και 
παράδοξον το λεχθησόμενον) και το ημέτερον συμπεριέχεται΄΄1018.

     αβ΄. Ειρήνη

     Μεγάλο αγαθό αποτελεί η ειρήνη, αφού ΄΄πάντων των κατ’ ανθρώπους 
αγαθών υπόθεσίς εστι και κρηπίς η ομόνοια, και χρή μηδενί διδόναι πολέμου 
και μάχης αφορμήν΄΄1019.      
Ο  κληρικός  πρέπει  να  έχει  μέσα  του  ειρήνη,  αλλά  και  με  τους  άλλους 
ανθρώπους να ζει ειρηνικά. Ακόμα οφείλει να ειρηνεύει όσους βρίσκονται σε 
έχθρα  και  διαμάχη.  ΄΄Τους  ειρηνοποιούς  ο  Σωτήρ  εμακάρισε,  και  υιούς 
επηγγείλατο Θεού γενέσθαι, τους πρώτον μεν εν εαυτοίς ειρηνεύοντας και μη 
διαστασιάζοντας, αλλά τον εμφύλιον πόλεμον καταλύοντας, τω το σώμα τω 
πνεύματι υποτάττειν, και πείθειν το έλαττον τω κρείττονι δουλεύειν, δουλείαν 
πάσης ελευθερίας και βασιλείας αμείνω, έπειτα και τοις άλλοις, τοις τε προς 
εαυτούς, τοις τε προς αλλήλους στασιάζουσιν ειρήνην βραβεύοντας. Ουκ αν δε 
τις άλλω πρυτανεύσαι δίκαιος αν είη, ό μη αυτός έχει. Όθεν και άγαμαι της 
θείας φιλανθρωπίας την ανυπέρβλητον φιλοτιμίαν, ότι τας αγαθάς αντιδόσεις, 
ου  μόνον  πόνοις  και  ιδρώσιν,  αλλά  και  ευπαθείαις  τρόπον  τινά  ορέγειν 
υπισχνείται,  ει  γε η κορυφή των ευφραινόντων η ειρήνη εστίν,  ής απούσης 
ουδέν  των  εις  θυμηδίαν  ηκόντων  ισχύσει,  πολέμου  την  ειρήνην 
κατασβεννύντος. Ευ δε και φάναι υιούς Θεού κληθήσεσθαι τους ειρηνοποιούς, 
και  το  έπαθλον  εκείνο  τούτω τω άθλω απονενεμηκέναι.  Επειδή  γαρ αυτός, 
γνήσιος ων Υιός, ειρηνοποίησε τα πάντα, το μεν σώμα ορμητήριον της αρετής 
αποφήνας, τους δε δύο λαούς, τον τε εξ Ιουδαίων και εξ εθνών πεπιστευκότας, 
1016  Καπιτωλίνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τπη΄, P.G. 78, 401. 
1017  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σδ΄, P.G. 78, 1292.
1018  Ηλία διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟβ΄, P.G. 78, 1508.
1019  Θεοπέμπτω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σπδ΄, P.G. 78, 960. 
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κτίσας εις ένα καινόν άνθρωπον, τα τε ουράνια τοις επιγείοις συνάψας, εικότως 
τους τα αυτά ως ενδέχεται ποιούντας, της αυτής αξιωθήσεσθαι προσηγορίας 
έφη, και εις την της υιοθεσίας εισποιηθήσεσθαι αξίαν, ήτις εστίν ο ακρότατος 
της μακαριότητος όρος΄΄1020.
Σε  κατώτερο  κληρικό  ο  ιερός  Πατήρ  αναφέρει  τη  ρίζα,  από  την  οποία  θα 
φυτρώσει  το  ευώδες  φυτό  της  ειρήνης.  Αυτή  είναι  η  συνειδητοποίηση  της 
ματαιότητος  των  επιγείων  πραγμάτων.  ΄΄Διά  τούτο  ευχείρωτοί  εσμεν,  ω 
βέλτιστε,  και  ευάλωτοι,  ότι  κατ’ αλλήλων οπλιζόμεθα,  στρατηγώ τω κοινώ 
εχθρώ  χρώμενοι.  Δέον  γαρ  μετ’  αλλήλων  κατ’  εκείνου  στρατεύειν,  κατ’ 
αλλήλων μετ’ εκείνου οπλιζόμεθα, στρατηγώ εκείνω χρώμενοι, τω αμφότερα 
τα μέρη απολέσαι διψώντι. Αλλά το μεν αιτιάσθαι ράδιον και παντός είη, το δ’ 
ειπείν, όπως παυσαίμεθα προς αλλήλους πολεμούντες, τούτ’ εστί συμβούλου. 
Φημί τοίνυν ότι, επειδή και πλούτον και δόξαν και τα άλλα βιωτικά, τα χόρτου 
δίκην μαραινόμενα, μεγάλα είναι νομίζομεν. Ει γαρ εκείνα φαύλα και ευτελή, 
ώσπερ  ουν  και  έστιν,  ηγείσθαι  εαυτούς  εδιδάξαμεν,  ουκ  αν  περί  αυτών 
ασπόνδους έχθρας και ακηρύκτους πολέμους προς εαυτούς εκηρύξαμεν, αλλ’ 
ειρήνην  αν  και  αγάπην  ησπασάμεθα,  δι’ ην  άπας  πόλεμος  και  μάχη  και 
διαφορά οίχεται΄΄1021.
Ο διακριτικός όμως άγιος Ισίδωρος διακρίνει την ειρήνη σε καλή και κακή. 
Κάθε ειρήνη δεν είναι καλή, ούτε κάθε πόλεμος κακός. ΄΄Επειδή γέγραφας, Δι’ 
ήν  αιτίαν  ουκ  είπεν  ο  Παύλος  απλώς,  ‘Μετά  πάντων  των  ανθρώπων 
ειρηνεύετε’, αλλά προσέθηκεν, ‘Ει δυνατόν’, αντιγράφω. Επειδή εστιν όπου ου 
δυνατόν, όταν περί ευσεβείας ο λόγος, όταν περί δικαίου πράγματος, όταν περί 
σωφροσύνης,  όταν περί  πασών απλώς των αρετών.  Ο μεν γαρ ευσεβής τω 
ασεβεί  πώς  ειρηνεύσει;  Ο  δίκαιος  τω  αδίκω,  ή  σώφρων  τω  λάγνω,  τω 
πολλάκις,  ου  μόνον  την  των  άλλων,  αλλά  και  την  εαυτού  βουλομένω 
διαφθείραι ώραν; Ει δε λογισμούς οίει τούτους είναι, θέα αυτόν τον Παύλον, ει 
μετά πάντων ειρήνευσεν. Ει δε και ανωτέρω τον λόγον βούλοιο αγαγείν, θέα 
τον Χριστόν, ει μετά πάντων εσπείσατο. Εις τοσαύτην ουν εξεβακχεύθησαν οι 
των Ιουδαίων άρχοντες μανίαν,  ως και σταυρόν αυτόν προσηλώσαι.  Τί  ουν 
εστιν, ‘Ει δυνατόν’; Συ, φησί, μη δίδου τινί λαβήν έχθρας, μηδέ δικαίως και 
ευλόγως  έχε  εχθρόν.  Ει  δε  αλόγως εκείνοι  και  υπό φθόνου  υποσμυχόμενοι 
απεχθάνονται,  σε  τούτο  ου  παραβλάψει.  Ουδέ  γαρ  ο  Χριστός,  ειρηκώς, 
‘Εμίσησάν με δωρεάν’, εκέλευσεν μη έχειν εχθρούς. Τούτου γαρ ουκ εσμέν 
κύριοι, αλλά το μη αδικείν, το μη κατασπείρειν ρίζαν πολέμου, και μάλιστα, 
όταν η ευσέβεια ουδέν παραβλάπτηται. Ει δ’ οι πονηροί τους αγαθούς μισούσι, 
μη  θαυμάζητε.  Και  γαρ  οι  ψευδαπόστολοι  τους  αποστόλους,  και  οι 
ψευδοπροφήται  τους  προφήτας  εμίσουν.  Όπερ  και  αυτός  ο  Παύλος  σαφώς 
επιστάμενος, έγραφε ‘Δίωκε δε ειρήνην μετά πάντων των επικαλουμένων τον 
Κύριον εκ καθαράς καρδίας’. Μη τοίνυν αιτιώ τον εχθρούς έχοντα, αλλά τον 
εαυτώ τους εχθρούς κατασκευάζοντα. Ει δε μη συμβαίνει τω φωτί το σκότος · 
ουδέ γαρ οίον τε · ουδέν παρά το φώς · ει ου βούλεται ο ασεβής την ευσέβειαν 
ασπάζειν, ουδέν παρά τον ευσεβή · ει ου βούλεται ο λάγνος την σωφροσύνην 
ασκήσαι, ουδέν παρά τον σώφρονα · ει ου βούλεται ο άδικος αποστήναι της 

1020  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρξθ΄, P.G. 78, 1261.
1021  Ουρσενουφίω αναγνώστη, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ο΄, P.G. 78, 1128-1129.
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αδικίας,  ουδέν  παρά  τον  δίκαιον  ·  αλλά  παρ’  εκείνους,  τους  έλεγχον 
ηγουμένους της σφών κακίας τας των πέλας αρετάς΄΄1022. 
Τέτοια κακή ειρήνη είχαν μεταξύ τους οι συβαριτικώς ζώντες εκκλησιαστικοί 
άρχοντες  του  Πηλουσίου.  Τους  επιπλήττει  ο  άγιος  και  τους  χαρακτηρίζει 
΄΄θήρας  ωμοβόρους  υπερβαλλόμενοι  και  πολέμου  παντός  αργαλεωτέραν 
ειρήνην σπεισάμενοι προς εαυτούς΄΄1023.

     αγ΄. Φιλαλήθεια

     Η  ειρήνη  πρέπει  οπωσδήποτε  να  συνδέεται  στενά  με  τη  φιλαλήθεια. 
Διαφορετικά η ειρήνη είναι κακή και επιλήψιμη. Ο άγιος Ισίδωρος τοποθετεί 
την  αλήθεια  πάνω  από  την  ομόνοια,  αφού  ΄΄μείζον  αληθείας  ουδέν΄΄1024. 
΄΄Πάντων  μεν  των  κατ’  ανθρώπους  αγαθών  υπόθεσίς  εστι  και  κρηπίς  η 
ομόνοια, και χρή μηδενί διδόναι πολέμου και μάχης αφορμήν. Ει δε που την 
ευσέβειαν  παραβλαπτομένην  ή  τους  ασθενείς  αδικουμένους  θεάσαιο,  μη 
προτίμα την ειρήνην της αληθείας, αλλ’ ίστασο γενναίως έως αίματος προς την 
αμαρτίαν ανταγωνιζόμενος. Διά τούτο γαρ είρηται τω αποστόλω τούθ’ όπερ 
ηθέλησας  μαθείν  ‘Ει  δυνατόν  το  εξ  υμών,  μετά  πάντων  των  ανθρώπων 
ειρηνεύοντες’. Έστι γαρ όπου ου δυνατόν, οίον, όταν περί ευσεβείας, ως έφθην 
ειπών, ο λόγος, ή όταν περί αδικουμένων ο αγών. Και τί θαυμάζεις, ει επί των 
άλλων ανθρώπων τούτο ου πανταχού δυνατόν,  όπου γε  και  επ’ ανδρός  και 
γυναικός, των εις μίαν σάρκα τελούντων, ταύτην έλυσε την ανάγκην, ειπών, 
‘Ει δε ο άπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω’;΄΄1025. 
Την  αλήθεια  πρέπει  να  υπηρετεί  ο  επίσκοπος  και  όχι  να  είναι  δούλος  της 
κολακείας  ή του φόβου.  ΄΄Εγώ του φόβου την  κολακείαν δυνατωτέραν και 
αργαλεωτέραν είναι φημί. Όσα γαρ μη δύναται ανάγκη, δύναται θεραπεία. Και 
τους μη χειρωθέντας υπό φόβου, κολακεία πολλάκις κατεδουλώσατο. Χρή ουν 
και προς φόβον και προς θωπείαν μεν ανδρίζεσθαι (εκάτερον δε ανελεύθερον 
το πάθος), την δ’ αλήθειαν μόνην τιμάν΄΄1026.
Δεν πρέπει να έχει ο χριστιανός ειρήνη με όποιον βλάπτει τις αλήθειες της 
πίστεως.  ΄΄Χρή  ου  τοις  μη  σπενδομένοις  άσπονδον  είναι,  αλλά  μάλλον 
σπένδεσθαι το γε ημέτερον μέρος, και τοις ασπόνδοις, ει γε μηδέν η ευσέβεια 
παραβλάπτοιτο. Και τούτ’ εστίν άρα όπερ ο θεσπέσιος Παύλος παρεκελεύσατο, 
φράζων ‘Ει δυνατόν το εξ υμών, μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες’΄΄1027. 
Προς μεγάλη όμως λύπη και απογοήτευση του οσίου Πατρός εθνικοί κάποτε, 
για  χάρη  της  ειρήνης  και  όχι  και  της  αληθείας,  πήραν  μέρος  στα  ιερά 
Μυστήρια της Εκκλησίας και χριστιανοί σε ειδωλολατρικές τελετές. Φαίνεται 
ότι αυτό είχε γίνει κατόπιν διαταγής του βασιλέως. Γράφει λοιπόν με πόνο: 
΄΄εν  απορία  γεγόναμεν  του  συγκαταθέσθαι  τω  λογισμώ,  ειδότες  ότι  το 
τόλμημα,  ό  ουδείς  των  χριστιανών  επετήδευσεν,  ουδέ  εις  νούν  ήγαγε  των 

1022  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σκ΄, P.G. 78, 1313-1316. 
1023  Ζωσίμω, Μάρωνι, Παλλαδίω, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. λδ΄, P.G. 78, 1348.
1024  Ήρωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. οστ΄, P.G. 78, 1136. 
1025  Θεοπέμπτω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σπδ΄, P.G. 78, 960.
1026  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρλζ΄, P.G. 78, 836.
1027  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. λζ΄, P.G. 78, 1088-1089.
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προλαβόντων, εθάρσησαν ποιήσαι. Φαίνεται δε ημίν ή εκ πολλής απειρίας και 
αμαθίας των χριστιανών δογμάτων, ή εκ πολλής απιστίας και καταφρονήσεως 
των του Θεού εντολών εγένετο. Ει γαρ θείων λογίων κατήκοοι εγένοντο, το της 
ευαγούς  και  αμωμήτου  ημών  θρησκείας  σεβάσμιον  εφύλαττον,  και  τους 
εθνικούς  και  αλόγους  των  παρ’  ημίν  αγίων  και  σεβασμίων  άψασθαι  ου 
συνεχώρουν, ούτε αυτοί τοις μιάσμασι και βδελύγμασι των εθνικών κατά τους 
όρκους αυτών τους εναγείς και αλλοκότους εκοινώνουν. Τί γαρ το διάφορον, ει 
χριστιανός και εθνικός αυτοίς τε όρκοις και τοις αυτοίς έθεσιν εμπιστεύοντες, 
αλλήλους βεβαιούν  δοκούσιν,  εφ’ οίς  χαλεπαίνειν  και  οργίζεσθαι  τον  Θεόν 
επιστάμεθα; Εντέταλται γαρ ο των όλων Θεός και Δεσπότης δια Γραφών αγίων 
αυτού ‘Μη εκκλίνετε από της γεγραμμένης εις δεξιάν ή εις ευώνυμον’΄΄1028.

     αδ΄. Θυμός

     Αρετή αποτελεί  ο θυμός,  όταν είναι  ο καλός θυμός.  Η οργή δεν είναι 
πάντοτε  κακή  και  κατακριτέα.  Πρέπει  να  υπάρχει  ως  φρουρός  του  ορθού 
λογισμού. ΄΄Ει γαρ την σεαυτού ψυχήν θεσμώ ιερωσύνης διακοσμήσειας, και 
τον μεν λογισμόν τον ορθόν αποδείξειας αυτοκράτορα,  τον θυμόν δε  αυτώ 
δορυφόρον  παραδώσειας,  και  νομοθετήσειας  αυτώ  μηδέν  πράττειν  ων  ο 
βασιλεύς ου βούλεται, και παν όσον ηδοναίς τε και λύπαις εις κακίαν έκδοτον 
εξορίσειας της σαυτού γνώμης, τιμήσειας την άνωθεν ψήφον΄΄1029. 
Η οργή μάς δόθηκε επίσης και για να υπερασπιζόμαστε το Θεό. Γι’ αυτό το 
λόγο  οργίζονταν  οι  μεγάλοι  άντρες  της  Παλαιάς  και  της  Καινής  Διαθήκης. 
΄΄Ίσθι,  ω  βέλτιστε,  ως  καν  τούτω  πταίομεν,  τα  μεν  εις  εαυτούς  δρώμενα 
εκδικούντες,  τα δε εις  τον Θεόν παρορώντες.  Όταν γαρ ημείς  αδικώμεθα η 
πραότης  χρησιμωτάτη,  όταν  δε  το  Θείον,  το  γε  των  παροινούντων  μέρος 
(ουδεμία γαρ εις την ακήρατον εκείνην φύσιν διαβαίνει βλάβη), της επιεικείας 
ο θυμός ωραιότερος. Ημείς δε τουναντίον δρώμεν, τοις μεν ημετέροις εχθροίς 
ασύγγνωστοι, τοις δε κατά του Θεού οπλίζουσι την γλώτταν ήμεροι όντες και 
φιλάνθρωποι.  Ηγανάκτησέ  ποτε  Μωυσής  ο  πραότατος  κατά  των 
μοσχοποιησάντων αγανάκτησιν πάσης πραότητος κρείττονα, και Ηλίας κατά 
των ειδωλολατρών, και Ιωάννης καθ’ Ηρώδου, και Παύλος κατά του Ελυμά, 
ουχ  εαυτούς,  αλλά  το  Θείον  εκδικούντες  (αρκούν  μεν  εαυτώ,  την  δε  των 
φιλαρέτων μισοπονηρίαν αποδεχόμενον),  τας εις  εαυτούς ύβρεις  παρεώρων. 
Ταύτην γαρ αρετήν είναι ενόμιζον και φιλοσοφίαν΄΄1030. 
Τρεις ερμηνείες δίνει ο ιερός Πατήρ στο ψαλμικό ρητό ΄΄Οργίζεσθε και μη 
αμαρτάνετε΄΄.  Η  πρώτη:  ΄΄Οργίζεσθε,  και  διά  τί  οργίζεσθε;  Ουκούν  μη 
οργίζεσθε,  ίνα  μη  αμάρτητε΄΄.  Η  δεύτερη:  ΄΄Επειδή  οξύ  πάθος  η  οργή  και 
δεινόν κλέψαι ψυχήν (προεκτρέχει γαρ πολλάκις του λογισμού και αβουλήτως 
σχεδόν τίκτεται), τω λογισμώ ή τω επιλογισμώ καταπραΰνετε ταύτην, μη εις 
άμυναν  ορμώντες,  αλλ’  εις  ημερότητα  τελευτώντες΄΄.  Η  τρίτη  ερμηνεία: 
΄΄Οργίζεσθε τω ενοχλούντι υμίν πάθει, μάλιστα δε πάντων τη ηδονή, και ουχ 

1028  Ανεπίγραφος, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρμδ΄, P.G. 78, 1225.
1029  Αλφιώ επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρν΄, P.G. 78, 841.
1030  Θέωνι επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σκζ΄, P.G. 78, 1469-1472.
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αμαρτήσετε. Ει γαρ εύροι ημάς εκνενευρισμένους και εκλελυμένους, ραδίως 
καταπαλαίσει,  ει  δε  νήφοντας  και  οργιζομένους  αυτή,  ευθέως  οιχήσεται. 
Επειδή δε ο θείος χρησμός ου το οργίζεσθε απλώς, αλλά το εική απηγόρευσεν. 
Έστι  γαρ ποτε και χρησίμως οργισθήναι,  όταν ή υπέρ της του Θεού δόξης 
γίγνηται,  ή  υπέρ  των  αδικουμένων,  ή  υπέρ  της  των  πέλας  διορθώσεως΄΄. 
Πρότυπα τέτοιας ωφέλιμης οργής είναι οι ενάρετοι άνδρες της Βίβλου, αλλά 
και  άνθρωποι  της  καθημερινής  ζωής.  ΄΄Και  γαρ  και  ο  πραότατος  Μωσής 
οργίσθη τοις μοσχοποιήσασι και ηβηδόν αυτούς εκέλυσεν αναιρεθήναι. Και ο 
Φινεές τοις πορνεύσασι και σειρομάστη αυτούς διεχρήσατο. Και Ηλίας τοις 
Ιουδαίοις και λιμώ αυτούς εδάμασε. Παύλος τω Ελυμά και Πέτρος τω Ανανία 
και  τη  Σαπφείρα.  Και  πατήρ  υιώ  και  διδάσκαλος  φοιτητή  οργίζεται 
ραθυμούντι, και ουκ αν τις φαίην οργήν είναι ταύτην, αλλά φιλοσοφίαν και 
κηδεμονίαν,  δύναται  και  προστακτικόν  είναι.  Επειδή  γαρ  όταν  μεν  εαυτού 
εκδικώμεν και υπέρ το μέτρον αμυνόμεθα, όταν δε ή υπέρ της θείας δόξης ο 
λόγος ή, ή υπέρ των αδικουμένων, τότε ευλάβειαν και ησυχίαν πλαττόμεθα, 
άφωνοί τε εσμεν και ακίνητοι και λίθων ουδέν διαφέρομεν, διά τούτο φησίν, 
‘Οργίζεσθε μεν δικαίως, ή όταν υπέρ της του Θεού δόξης ο λόγος ή, ή όταν 
υπέρ της του πλησίον διορθώσεως, ή όταν τιμωρείν δέει τοις αδικουμένοις, μη 
αμαρτάνετε  δε  ή τοις  αμαρτάνουσι  συνειδότες  και  συγκρύπτοντες,  ή  εις  το 
εαυτούς εκδικείν τω βοηθήματι καταχρώμενοι. Δια γαρ τούτο ενετέθη η οργή, 
ουχ ίνα ημείς αμαρτάνωμεν, αλλ’ ίνα τους πταίοντας κωλύωμεν, ουδ’ ίνα πάθος 
γένηται  και  νόσημα,  αλλ’  ίνα  παθών  φάρμακον.  Ημείς  δε  το  βοήθημα 
δηλητήριον κατασκευάζομεν, εις τα μη προσήκοντα αυτώ καταχρώμενοι΄΄1031.

     αε΄. Ανεξικακία 

     Η ανεξικακία ως αρετή του ποιμένος έχει την αρχή της στον απόστολο 
Παύλο. Ο άγιος Ισίδωρος γράφοντας σε επίσκοπο χρησιμοποιεί την παύλεια 
ρήση ΄΄Δούλον δε Κυρίου ου δει μάχεσθαι, αλλ’ ήπιον είναι προς πάντας,…
ανεξίκακον, εν πραότητι παιδεύοντα τους αντιδιατιθεμένους, μήποτε 
δώη αυτοίς ο Θεός επίγνωσιν εις σωτηρίαν΄΄1032. 
Αναφερόμενος  σε  αναξίους  κληρικούς  του  Πηλουσίου  αναρωτιέται:  ΄΄Αλλ’ 
ανεξίκακοι  τοσούτον  εισί,  ως  και  τους  εική  υβρίζοντας  και  αιτιωμένους 
φέρειν;΄΄1033. 
Σε  αρχιμανδρίτη  που  είχε  αδικηθεί  από  μοναχό  του  ο  ιερός  Ισίδωρος  τον 
παρακαλεί να δείξει συγχωρητικότητα. ΄΄Ει τοίνυν μη εν συνηθεία πταισμάτων 
εγένετο  πολλάκις  εξυβρίσας  εις  μετάγνωσιν  και  δραπετεύειν  δι’ ευκολίαν 
γαστρός ή γνώμης μεμάθηκε, πάρασχε αυτώ δι’ ημάς την συγχώρησιν. Ει δε 
τοιούτος εστιν, οίος μηδέν εκ της συγγνώμης βελτιωθήναι, μηδέ των ημετέρων 
γραμμάτων  απόνηται,  αλλ’ έξω  της  των  αδελφών  γαλήνης  καθίσεται,  μη 
κυμάτων φλεγμονάς και  δινήσεις  τοις  ησυχάζουσιν  ήθεσιν  αυτών επεγείρη. 
Τούτο γαρ και ο νόμος ημίν παραβολικώς υποτίθεται, έξω της παρεμβολής 

1031  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλθ΄, P.G. 78, 676-677.
1032  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σο΄, P.G. 78, 700.
1033  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
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τους λεπρώντας εκπέμπων΄΄1034. 
Σε πρεσβύτερο θα γράψει με ρητορική χάρη και ποιητική ομορφιά: ΄΄Χρή την 
μεν έχθραν εις ύδωρ γράφειν, ίνα ταχέως αφανίζηται, την δε φιλίαν εις χαλκόν, 
ίνα  δια  παντός  βεβαία  και  ακίνητος  διατηρήται.  Ει  δε  ον  φης  προς  σε 
διαφέρεσθαι τουναντίον ποεί, τούτο σε μη ταραττέτω, ως εις τους στεφάνους 
παραβλαβησόμενον. Ου γαρ μη μισείσθαι (τούτο γαρ ουκ εφ’ ημίν, ίσως δε και 
αμήχανον. Παντί γαρ τρόπω οι άριστοι παρά των φαύλων μισούνται · διό και 
οι  άγιοι  αυτό υπέστησαν),  αλλά μη μισείν  ανθρώπους,  αλλά την εν  αυτοίς 
κακίαν,  προσετάχθημεν΄΄1035. 
Όταν κανείς θυμάται τα Θεία Πάθη και την ανεξικακία του Χριστού απέναντι 
στον Ιούδα, αποκτάει την αρετή αυτή. ΄΄Τί τοίνυν αγανακτείς, ότι Ευσέβιος, ο 
δοκών επίσκοπος, ως γέγραφας, μεθύει κατά πάσης της Εκκλησίας, και την 
παροινίαν  ου  μόνον  κατά  πάντων,  αλλά  κατά  σου,  του  πολλάκις  αυτόν 
ευεργετήσαντος,  προφέρει;  Αλλά  μακροθύμει,  ω  φιλότης.  Αφείς  γαρ  από 
λογισμών και συλλογισμών τούτ’ αποδείξαι, από των δεσποτικών παθών την 
απόδειξιν ποιησαίμην. Μάλιστα μεν γαρ και τα παρά των αλιτηρίων Ιουδαίων 
εις αυτόν γενόμενα αφόρητα ήν και πάσης συγγνώμης μείζονα. Πλην δεδόσθω 
φορητά είναι. Τί αν φαίης και περί του αλάστορος Ιούδα, του εις τον θείον 
εκείνον καταριθμηθέντος χορόν και εις τον περί τον βασιλέα σύλλογον, και 
κατά δαιμόνων και νοσημάτων και θανάτου εξουσίαν ειληφότος, και λαμπρού 
ούτω και περιφανούς εξ αδόξου και αφανούς γεγενημένου; Ουχί προύδωκε τον 
τοσούτω αυτώ αίτιον γεγενημένον αγαθών; Το γαρ ατίθασον εκείνον θηρίον 
(ούτω γαρ καλείν θέμις τους μηδέ ευεργεσίαις αμείνους γινομένους) της του 
Σωτήρος υπερεμπλησθέν ανεξικακίας, κατ’ αυτού τον κόρον ήνεγκε. Ταύτας 
τοιγαρούν ταις επωδαίς πραΰνειν πειρώ και τιθασεύειν το πυρ της οργής. Είκει 
γαρ τοις ταύτα κατεπάδουσιν΄΄1036. 
Με την ανεξικακία και την αταραξία συνιστά σε πρεσβύτερο να ‘εκδικηθεί’ 
τον  διώκτη  του  πρεσβύτερο  Ζώσιμο.  ΄΄Ει  και  η  απροσδόκητος  ευπραγία 
υβριστήν  απετέλεσε Ζώσιμον,  ως γέγραφας,  τον πρεσβύτερον (ειώθασι  γαρ 
άνθρωποι, οίς αδόκητος μάλιστα ευημερία επιπίπτει, εις ύβριν χωρείν), αλλά 
συ  φιλοσόφει.  Ούτω  γαρ  κακείνον  αμύνασθαι  δυνήση.  Ουδέν  γαρ  ούτω 
κολάζει τους υβριστάς, ως η των υβριζομένων ανεξικακία, και αρίστην ψήφον 
παρά πάσιν αποίση, και τα λεγόμενα ψευδή επιδείξεις. Το γαρ αγανακτείν και 
δυσχεραίνειν, του αληθείς είναι τας ύβρεις, το δε καταγελάν αυτών, του μηδέν 
συνειδέναι πονηρόν απόδειξίς εστιν εναργεστάτη΄΄1037. Αργότερα όταν έμαθε ο 
άγιος ότι ο παραλήπτης της επιστολής δεν ακολούθησε τη συμβουλή του, του 
έγραψε και δεύτερη επιστολή: ΄΄Ει δ’ η μνήμη των λεχθέντων ανάπτει το πυρ, 
το πεφιλοσοφηκέναι σε μάλλον ευφραινέτω και εν γαλήνη διατηρείτω. Ου γαρ 
τί εκείνω πρέπει ακούσαι, αλλά τί σοι πρέπει ειπείν λογίσασθαι δίκαιος αν είης. 
Μη  τοίνυν,  εκείνω  φιλονεικών,  σαυτόν  καθύβριζε,  μηδέ  τον  βίον  εκείνου 
εκκωμωδών,  την  σαυτού  γλώτταν  μολύνεσθαι  παρασκεύαζε,  αλλ’ εις  τέλος 
φιλοσόφει. Τούτο γαρ σοι μυρίον κλέος γεννήσει΄΄1038.

1034  Λουκά αρχιμανδρίτη, βιβλ. Α΄, αριθμ. τιη΄, P.G. 78, 365-368.
1035  Ευσταθίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σια΄, 892-893.
1036  Σεραπίωνι επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. μδ΄, P.G. 78, 761.
1037  Ευσταθίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σϟστ΄, P.G. 78, 724.
1038  Ευσταθίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σϟζ΄, P.G. 78, 725.
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Η  μεγάλη  αυτή  η  αρετή  δίνει  καίρια  χτυπήματα  στους  εχθρούς.  ΄΄Τους 
φιλοσοφείν επί τω υβρίζεσθαι μη βουλομένους, δύο ταύτα προτρέψαι οφείλει 
εις  το  φιλοσοφείν.  Το  τε  μηδέν  ούτω  λυπείν  τους  υβριστάς,  ως  την  των 
υβριζομένων ανεξικακίαν,  το  τε  ούτως αμύνασθαι  αυτούς  μη δύνασθαι,  ως 
αρετήν  ασκούντας.  Ει  δε  εμοί  απιστείς,  άκουσον  τι  των  παλαιών  τις  περί 
τούτου  απεφήνατο.  Ερωτηθείς  γαρ,  Πώς  αν  αμυναίμην  τον  εχθρόν;  έφη, 
‘Αυτός καλός καγαθός γινόμενος’. Ει τοίνυν ο αρετήν και ανεξικακίαν ασκών 
καιρίας τοις εχθροίς δίδωσι πληγάς, δι’ ην αιτίαν μη ταύτα τα αμυντήρια περί 
πολλού ποιούμεθα;  Ει  δε  τις  και  συγγνώμην τοις  υπό φθόνου βαλλομένοις 
νέμοι και εύξοιτο αυτούς ανενεγκείν εκ της τοιαύτης μανίας,  και μη μόνον 
αμύνασθαι μη εθέλοι, αλλά και συμπάσχοι τοις υπό της κακίας χειρωθείσιν, 
ούτος τω όντι εστίν ο ειλικρινώς φιλοσοφήσαι επιστάμενος΄΄1039. 
Η θεία αγαθότητα θέλει να είμαστε ανεξίκακοι προς τους εχθρούς και, αν είναι 
δυνατό,  ακόμα και  να  τους  ευεργετούμε.  ΄΄Παρά μεν  ανθρώποις  ίσον είναι 
δοκεί το ευεργέτας (μη) αμείβεσθαι και εχθρούς (μη) αμύνεσθαι, παρά δε τη 
θεία φιλοσοφία το  μεν αμείβεσθαι  τους  ευεργέτας κρατεί,  το δε  αμύνεσθαι 
τους  εχθρούς  ουχί,  αλλά  παντί  μεν  τρόπω  ανεξικακείν,  ει  δ’ οίον  τε  και 
ευεργετείν΄΄1040.
Ωστόσο η διαπίστωση της καθημερινότητας είναι πολλές φορές αντίθετη από 
την εντολή του Χριστού. Αντί να είμαστε ανεξίκακοι, είμαστε φιλέκδικοι και 
μνησίκακοι.  ΄΄Ίσθι,  ω βέλτιστε, ως καν τούτω πταίομεν, τα μεν εις εαυτούς 
δρώμενα  εκδικούντες,  τα  δε  εις  τον  Θεόν  παρορώντες.  Όταν  γαρ  ημείς 
αδικώμεθα η πραότης χρησιμωτάτη, όταν δε το Θείον, το γε των παροινούντων 
μέρος  (ουδεμία  γαρ εις  την  ακήρατον  εκείνην  φύσιν  διαβαίνει  βλάβη),  της 
επιεικείας  ο  θυμός  ωραιότερος.  Ημείς  δε  τουναντίον  δρώμεν,  τοις  μεν 
ημετέροις εχθροίς ασύγγνωστοι, τοις δε κατά του Θεού οπλίζουσι την γλώτταν 
ήμεροι όντες και φιλάνθρωποι. Ηγανάκτησέ ποτε Μωυσής ο πραότατος κατά 
των μοσχοποιησάντων  αγανάκτησιν  πάσης  πραότητος  κρείττονα,  και  Ηλίας 
κατά των ειδωλολατρών,  και  Ιωάννης καθ’ Ηρώδου,  και  Παύλος κατά  του 
Ελυμά, ουχ εαυτούς, αλλά το Θείον εκδικούντες (αρκούν μεν εαυτώ, την δε 
των  φιλαρέτων  μισοπονηρίαν  αποδεχόμενον),  τας  εις  εαυτούς  ύβρεις 
παρεώρων. Ταύτην γαρ αρετήν είναι ενόμιζον και φιλοσοφίαν΄΄1041.

     αστ΄. Ευγνωμοσύνη

     Ο άγιος Ισίδωρος θεωρεί μεγάλη αρετή την ευγνωμοσύνη, η οποία αρμόζει 
σε  κάθε  χριστιανό  και  πρωτίστως  στον  κληρικό.  Την  δε  έλλειψή  της 
κατατάσσει  στη  συμπεριφορά  των  άγριων  θηρίων,  ή  και  χειρότερων  από 
αυτών. Επιπλήττοντας έναν αχάριστο πρεσβύτερο, τού γράφει: ΄΄Μανθάνω ως, 
ελέους τυχών,  την σαυτού γνώμην άσπονδον ήλεγξας,  ουχ ότι  πέπονθας ευ 
μετριάζων, αλλά τον ευ πεποιηκότα μισών, ότι  δεδύνηται δράσαι.  Ει  τοίνυν 
ταύτα αληθή τυγχάνει, πάσι προκηρύττεις, ότι ελέου τυγχάνεις ανάξιος. Ει γαρ 

1039  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρπα΄, P.G. 78, 872.
1040  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σνθ΄, P.G. 78, 693.
1041  Θέωνι επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σκζ΄, P.G. 78, 1469-1472.
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ουκ εις ευχαριστίαν τρέπεις, αλλ’ εις μνησικακίαν την ευεργεσίαν, τίς ανέξεται 
ευ ποιήσαι τον και την των θηρίων αγριότητα νικώντα; Έστι γαρ εν εκείνοις, ά 
και  ευεργεσίας  και  αίσθεται  και  μέμνηται  και  αμείβεσθαι,  ως  ενδέχεται, 
σπουδάζει΄΄1042. Παρόμοια επιστολή στέλνει και σε άλλο πρεσβύτερο, ο οποίος 
όχι μόνο δεν ήταν ευγνώμων προς τον ευεργέτη του, αλλά και του έκανε κακό. 
΄΄Συ δε και αυτούς τους θήρας τη αγριότητι και τη ωμότητι νενίκηκας. Εισί γαρ 
εν αυτοίς οι και τοις ευεργέταις χάριν ίσασι. Και εναβρύνη τω κακώ. Πότε ουν 
στήση λοιπόν καταποντίζων την σαυτού ψυχήν, του φέρεσθαι κάτω διηνεκώς 
ανάγκην αυτή επιτιθείς;΄΄1043. 
Σε  επίσκοπο  στέλνει  επιστολή,  την  οποία  γράφει  σε  πρώτο  πληθυντικό 
πρόσωπο από ταπεινοφροσύνη και σεβασμό προς το βαθμό του επισκόπου. ΄΄Η 
αχάριστος ημών και φαύλη διάθεσις,  πάσαν Θεού δωρεάν αναξίως εδέξατο. 
Πνεύμα ειλήφαμεν άγιον, και πράξεσιν αυτό φαύλαις ωθήσαμεν. Θαυμάτων 
εδεξάμεθα χάρισμα, και απιστίαις αυτό παρωσάμεθα. Διδασκαλίαν και σοφίαν 
ο  δοτήρ  των  τοιούτων  ενέπνευσε,  και  βλασφημίαις  αυτάς  απωσάμεθα. 
Ιερωσύνην  την  ουράνιον  επιστεύθημεν,  και  κρίσει  αυτήν  σφαλερά 
διεφθείραμεν.  Ο  δείνα  έλαβε  βιαίως  επισκοπήν,  και  γένει  φορτίζει  τα 
πράγματα.  Ο  δείνα  οικονομεί,  και  οικέταις  οχλεί  το  θυσιαστήριον.  Ούτος 
εκείνω  ωκείωται,  και  τα  πτωχικά  σφετερίζεται.  Εκείνος  τούτω  ευνοεί,  και 
εκτομίας και θηλυνδρίας ανδράποδα εύωνα επεισφέρει τοις ανακτόροις. Βαβαί, 
πόσαις κηλίδαις το θείον χραίνεται βήμα΄΄1044. 

     αζ΄. Απλότητα  
     
     Ο χριστιανός και προπαντός ο ιερεύς πρέπει να διακρίνεται και για την 
απλότητά του. Με την αφέλεια και την ακακία των μικρών παιδιών ο ιερός 
Πατήρ συμβουλεύει έναν διάκονο να προκόβει στην τελειότητα. ΄΄Ώσπερ οι 
τοις  πρώτοις  γράμμασι στοιχειούμενοι  παίδες τω καθηγητή ατενίζουσι  προς 
όπερ  αν  την  γραφίδα  αρμόση,  άσμενοι  και  ευπειθώς  τους  χαρακτήρας 
δεχόμενοι,  ούτω  και  τους  των  θείων  φοιτητάς  έπεσθαι  τοις  τούτων 
διδασκάλοις,  νηπιώδη  απλότητα  και  ανενδοίαστον  συγκατάθεσιν  έχοντας. 
‘Απεκρύβη  γαρ  ταύτα’,  φησί  ο  Κύριος,  ‘από  σοφών  και  συνετών,  και 
απεκαλύφθη νηπίοις’΄΄1045. Ωστόσο η απλότητα αποβαίνει επιβλαβής, εάν δεν 
συνυπάρχει  με  την  αρετή  της  σωφροσύνης.  ΄΄Η  φρόνησις  τη  απλότητι 
κιρνωμένη,  θείον  τι  χρήμα,  φημί  δε  εντελεστάτην  αρετήν,  αποτελεί.  Ει  δε 
θατέρα  θατέρας  χωρισθείη,  η  μεν  εις  πονηρίαν  εμπίπτει,  η  δε  εις  μωρίαν 
τελευτά. Η μεν γαρ εις το κακουργείν, η δε εις το απατάσθαι εστίν επιτηδεία. 
Και δια τούτο ο θείος χρησμός δια μιάς εικόνος τούτο παρέστησεν. Ου γαρ 
εστιν  εν  τοις  αλόγοις  ζώοις  φρόνησις  μετά  απλότητος,  αλλά  τα  μεν  την 
πονηρίαν, τα δε την απλότητα μεταδιώκει. Αλλ’ έφη, ‘Γίνεσθε φρόνιμοι ως οι 
όφεις, και ακέραιοι ως αι περιστεραί’. Ουχ ίνα το ιοβόλον και πληκτικόν του 
όφεως  μιμησώμεθα  (κακίζονται  γαρ  οι  Ιουδαίοι  ως  όφεις  και  γεννήματα 
1042  Μάρωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρε΄, P.G. 78, 809.
1043  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. νθ΄, P.G. 78, 769.
1044  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σν΄, P.G. 78, 333.
1045  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υμ΄, P.G. 78, 425.
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εχιδνών), ουδ’ ίνα το ύπουλον και δολερόν. Ου γαρ κατά πάντα το παράδειγμα 
λαμβάνεται, αλλ’ εκ μέρους, επεί ουκ αν είη υπόδειγμα, αλλά ταυτότης. Αλλ’ 
ίνα  τον  παλαιόν  άνθρωπον,  τουτέστι  την  κακίαν,  ώσπερ  λεβηρίδα 
αποδυσώμεθα, και την μεν πίστιν, ώσπερ εκείνος την κεφαλήν, φυλάττωμεν, 
του δε σώματος ολίγον φροντίζωμεν, τα δε άλλα εώμεν και κιρνώμεν τούτοις 
την  της  περιστεράς  απλότητα,  ουχ  ίνα  το  ανόητον  αυτής  αποματτώμεθα 
(διαβάλλεται γαρ Εφραΐμ ως περιστερά άνους ουκ έχουσα καρδίαν), αλλά το 
αφελές και απόνηρον΄΄1046. ΄΄‘Μη παιδία γίνεσθαι ταις φρεσίν, αλλά τη κακία 
νηπιάζειν, ταις δε φρεσί τελειούσθαι’, του πανσόφου γράψαντος Παύλου. Ου 
γαρ  εστιν,  ουκ  έστι  μη  αποσμήξαντας  την  κακίαν  και  νηπιάσαντας  προς 
αγνείαν,  ή φρεσίν τελειωθήναι,  ή εις  άνδρα τέλειον εργάτην ανεπαίσχυντον 
αναβήναι΄΄1047.

     αη΄. Σωφροσύνη

     Δύο είναι οι σημασίες της σωφροσύνης κατά τον άγιο. ΄΄Σωφροσύνη κυρίως 
είρηται  η  αντιδιαστελλομένη  τη  μανία,  παρά  το  σώας  έχειν  τας 
φρένας...Σωφροσύνη  μεν  ουν  παν  το  αναμάρτητον.  Νέμουσι  δε  αυτώ  την 
προσηγορίαν  κατ’  εξοχήν,  ευ  ποιούντές  τινες,  τω  της  αγνείας  πράγματι 
εξοχωτάτω  των  άλλων  υπάρχοντι.  Ει  μεν  ουν  τη  μανία  αντιδιασταλείη,  το 
καθεστάναι  μηνύει,  ει  δε  τη  λαγνεία,  την  εγκράτειαν  και  την  αγνείαν 
δηλοί΄΄1048.
     

     Η πρώτη σημασία της 

     Η πρώτη σημασία λοιπόν της σωφροσύνης είναι η σύνεση, το σώας έχειν 
τας φρένας. Η γνώση της θεραπείας των ψυχών πρέπει να συνδέεται και με τη 
σύνεση.  ΄΄Ώσπερ  άριστος  ιατρός  τέχνη  προς  συμμαχίαν  της  αρρωστούσης 
φύσεως ωπλισμένος, όταν πολύτροποι νοσημάτων ιδέαι το σώμα πολιορκώσι, 
προς  το  κατεπείγον  ιστάμενος  (ο  γαρ εξόν  σώσαι,  περιορών,  της  απωλείας 
δηλονότι αίτιος) τα αναβολήν και υπέρθεσιν επιδεχόμενα τηρεί δεύτερα, ίνα μη 
ταύτα δόξας νενικηκέναι,  υπ’ εκείνου λάθη νικώμενος τού και την δόξασαν 
γεγενήσθαι νίκην εις ήτταν περιτρέποντος. Ούτω και αυτός, τη συνέσει την της 
θεραπείας  των  ψυχών  επιστήμην  κεράσας,  προς  το  κατεπείγον  βλέψον. 
Εκείνου γαρ ιαθέντος ελπίς και τα λοιπά συνιαθήσεσθαι΄΄1049. 
Η  σύνεση  και  η  πραότητα  πρέπει  να  συνυπάρχουν  στον  κληρικό.  ΄΄Ει  και 
πάσης εστί βασιλείας υψηλοτέρα και αξιωτέρα η ιερωσύνη, αλλά τους ταύτην 
λαχόντας ου χρή κατά των άλλων δια ταύτην επαίρεσθαι, αλλά πρεπωδέστατον 
και  αρμοδιώτατον  ταύτης  κόσμον  ηγείσθαι  την  μετά  συνέσεως  πραότητα, 
εννοούντας, ότι κρείττων μεν εστί πάσης ανθρωπίνης τιμής τε και αξίας · δια 
δε την θείαν χάριν τε και διάταξιν ταύτην ειλήφασι της των άλλων ωφελείας 
1046  Μαρτινιανώ πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ροε΄, P.G. 78, 625-628.
1047  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υμβ΄, P.G. 78, 425.
1048  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξστ΄, P.G. 78, 945-948. 
1049  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τλζ΄, P.G. 78, 997.
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ένεκεν,  ήν  ουκ  αν  είεν  δίκαιοι  τη  τυραννίδι  καθυβρίζειν΄΄1050.  Η  πραότητα 
πάντως, όταν δεν συνυπάρχει με τη σύνεση, δεν μπορεί να βοηθήσει πολύ. ΄΄Το 
μετά φρονήσεως ηρέμαιόν τε και γαληνόν του τρόπου, βεβηκυίας και σταθεράς 
γνώμης μέγιστόν εστι, παρ’ εμοί κριτή, τεκμήριον΄΄1051.
Ο άγιος Ισίδωρος παρακινεί τον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας να φροντίσει την 
ταλανιζόμενη από τα πάθη των κληρικών της Εκκλησία του Πηλουσίου. Αυτό 
θα το καταφέρει χάρη στη σωφροσύνη του. ΄΄Της σης εστιν, ω πάντων άριστε, 
συνέσεώς  τε  και  αυθεντίας  ταις  κακίαις  των  αρχόντων  κεκμηκυίαν  την 
Εκκλησίαν  την  κατά  το  Πηλούσιον,  δυνάμεως  καθαρότητι  και  σπουδή 
ανακτήσασθαι΄΄1052.

     Η δεύτερη σημασία της 

     Στις επιστολές του ιερού Πατρός θα συναντήσουμε τη λέξη σωφροσύνη και 
με την έννοια της αγνότητας και της αποφυγής των σαρκικών ηδονών. ΄΄Αλλά 
σωφροσύνη τοσούτον διέλαμψαν, ως μη μόνον σώας έχειν τας φρένας, αλλά 
και τους οιστρώντας και μαινομένους περί τας ακαθάρτου μίξεις, και σιγώντας 
σωφρονίζειν;΄΄1053 ρωτά ρητορικώς ο άγιος για τους επίδοξους αξιωματούχους 
της Εκκλησίας. 
Ο Θεός θέλει τους ιερείς Του ανάκτορα αγνότητας και καθαρότητας. ΄΄Ου τοις 
ιερωμένοις καπηλεύειν τα πράγματα επέτρεψεν, ουδέ προς το οικείον κέρδος 
οράν εθέσπισεν, αλλά προς το των αρχομένων συμφέρον πάντα ενομοθέτησεν 
ο πάσης αγνείας και καθαρότητος ανάκτορον αυτούς είναι βουλόμενος΄΄1054. Ο 
ιερός Πατήρ τονίζει ότι ο ιερωμένος πρέπει να διατηρεί αγνό το σώμα και το 
νου  του  ·  αυτό  εξάλλου  αποτελεί  σπουδαία  διδασκαλία  του  αποστόλου 
Παύλου. ΄΄Εκείνους, ω θαυμάσιε, ο θεσπέσιος Παύλος ορίζεται ιερέας, τους μη 
θύμασι την ευσέβειαν, αλλά γυμνή πληρούντας τη φύσει και μόνους καθαρώς 
εκ των σωμάτων οίκοθεν σπένδοντας. Θύμα γαρ κάλλιστον, το την γνώμην 
έχειν ευαγή και την σάρκα αγνήν. Διο και τούτ’ έφη, όπερ μαθείν ηθέλησας 
‘Παραστήσατε  τα  σώματα  υμών  θυσίαν  ζώσαν,  ευάρεστον  τω  Θεώ,  την 
λογικήν λατρείαν υμών’. Ου γαρ τοις ιερεύσι μόνον γράφων, ως ηγή, επέστειλε 
ταύτα, αλλά ολοκλήρω τη Εκκλησία…Ει δε τους υπηκόους η αγνεία ιερέας 
χειροτονεί, η λαγνεία δηλονότι τους ιερέας αποχειροτονεί. Και τούτο μεν οι 
θεσμοί διαγορεύουσι, γίνεται δε τούτο ου πάνυ, δι’ ας αιτίας ουκ εμόν λέγειν. 
Οι δε την θείαν ιερωσύνην εστεμμένοι και της προεδρίας αξίως τετυχηκότες, ει 
και  την  του σώματος  αγνείαν  φυλάξοιεν,  όντως  ιερών εισίν  ιερώτεροι΄΄1055. 
Μαζί με την καθαρότητα του νου η αγνότητα του σώματος αποτελεί έκφραση 
και απόδειξη της ευσέβειας. ΄΄Ευσεβείας, ω ελλογιμώτατε, διττός ο τρόπος. Ο 
μεν αγιώτατος και θειότατος εν ψυχή. Ιερείον γαρ τούτο κάλλιστον και Θεώ 
προσφιλέστατον,  το  την  γνώμην  έχειν  ευαγή  και  την  θείαν  παρουσίαν 

1050  Κύρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκβ΄, P.G. 78, 1576.
1051  Ζήνωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρϟ΄, P.G. 78, 877.
1052  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 565.
1053  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
1054  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξ΄, P.G. 78, 941.
1055  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. οε΄, P.G. 78, 781.
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φαντάζεσθαι ιδρυμένην τε και βεβαίαν έχειν εν τοις της ψυχής τεμένεσιν. Ο δε 
δεύτερος εν τη αγνεία του σώματος. Ο γαρ τούτων των δύο τρόπων χηρεύων, 
ουδέ ει τα της γης τε και θαλάττης τιμαλφέστατα προσάγοι κειμήλια, ούτε ει 
πάντα  τα  ιερουργείσθαι  πρώην  νενομοθετημένα  ζώα  καταβάλλοι,  χαριείται 
Θεώ΄΄1056.
Ομιλώντας  για  τους  αγίους  αποστόλους  επισημαίνει  ότι  ήταν  ΄΄οι  της 
παρθενίας  σύμβουλοι  και  της  σωφροσύνης  κήρυκες  και  των  παρθένων 
ρυθμίζοντες  τους  χορούς.  Τίς  γαρ  αν  αυτών  ηνέσχετο  περί  παρθενίας 
συμβουλευόντων, ει γε αν αυτοί ηδοναίς εγκαλινδούμενοι ηλίσκοντο;΄΄1057. 
Ηδονή πρέπει  να θεωρείται  από τον κληρικό η σωφροσύνη.  ΄΄Τους τον της 
ιερωσύνης  τιμαλφέστατον  στέφανον  περικειμένους…  ηδονήν  πρέπουσαν 
ηγείσθαι  την  σωφροσύνην,  μήτε  γαστρί  μήτε  τοις  μετά  γαστέρα  είκοντας 
πάθεσιν. Ου γαρ χορηγόν την εξουσίαν των επιθυμιών χρή νομίζειν, αλλά την 
καρτερίαν εξουσίαν ηγείσθαι΄΄1058. Και αλλού γράφει: ΄΄Τω ιερωμένω…ηδονή 
δε η σωφροσύνη΄΄1059. Όταν μάλιστα απουσιάζει αυτή η αρετή, ο ιερεύς είναι 
΄΄ανίερος΄΄ και ΄΄της αρχής ανάξιος΄΄1060. 
Σε νεοχειροτονημένο επίσκοπο απευθύνει την παρακάτω συμβουλή για αγώνα 
κατά των ηδονών. ΄΄Ίσθι, τιμιώτατε, ότι εν παντί μεν τω βίω, μάλιστα δε νυν, 
επιβαίνων  τοις  όροις  της  δοξάσης  μεν  είναι  αρχής,  ούσης  δε  λειτουργίας, 
δίκαιος αν είης κολάζειν τας αυτού επιθυμίας, ώστε μηδενός των παρά τοις 
υπηκόοις φαύλων ηττάσθαι. Και γαρ αίσχιστον ει, τοις αρχομένοις επιτάττειν 
βουλόμενος, φωραθείης μηδέ σαυτού άρχειν δυνάμενος΄΄1061. 
Η σωφροσύνη όμως βλάπτεται από τη θέα των γυναικείων προσώπων. ΄΄Ει δε 
τις  εαυτώ  τοσαύτην  μαρτυρήσειε  σωφροσύνην,  ως  μηδέ  συνεχώς  ορών 
βλάπτεσθαι, μανθανέτω της ανθρωπίνης φύσεως την ασθένειαν και των θείων 
χρησμών  την  ασφάλειαν.  Τους  μεν  ουν  αλόντας,  ίνα  μη  δόξω  διενοχλείν, 
παραλείψω (πάσαι γαρ αι ιεραί Γραφαί και αι έξωθεν τραγωδίαι και τα καθ’ 
ημέραν δράματα τούτων γέμουσι των παραδειγμάτων), τους δε προμηθεία τινί 
χρησαμένους  και  περιγενομένους  του  πάθους  (ου  γαρ  εστί  απραγμόνως 
κατορθώσαι  σωφροσύνην),  τούτους  εις  μέσον  αγαγείν  πειράσομαι…Οίδα 
τοιγαρούν αναγνούς, ότι βασιλεύς τις, Εφεσίαν ιέρειαν ιδών υπερβολή καλήν 
φανείσαν, ανέζευξεν ευθύς εξ Εφέσου, φοβούμενος μη παρά γνώμην εκβιασθή 
πράξαι τι  των ουχ οσίων.  Και Κύρος δ’ ο Πέρσης ουδ’ ιδείν την Πανθείαν 
ετόλμησε, θαυμαστόν τι και αμήχανον κάλλος έχειν μαρτυρουμένην. Ει τοίνυν 
και τα πράγματα και οι έξωθεν τω σωτηρίω χρησμώ μαρτυρούσιν, ως ορθώς 
και ασφαλώς έχοντι (η γαρ συνεχής θέα οδός εστίν επί την πράξιν άγουσα · ει 
δε και εις έργον μη εκβαίη, μολύνει τον λογισμόν και μοιχόν αποφαίνει τον 
αλόντα), τις τοσούτον εστι τολμηρός, όστις, αλλοτρίοις συνεχώς εστιώμενος 
κάλλεσι, λέγοι μηδέν το παράπαν παραβλάπτεσθαι; Ει δε τούτο δύσκολον, χρή 
μάλιστα μεν φεύγειν τας συνεχείς των γυναικών εντεύξεις, ει δ’ ανάγκη είη, 

1056  Μαρτυρίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρξγ΄, P.G. 78, 857.
1057  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ροστ΄, P.G. 78, 868.
1058  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σϟ, P.G. 78, 721.
1059  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τνδ΄, P.G. 78, 1012.
1060  ό. π.
1061  Στρατηγίω επισκόπω νεωστί καταστάντι, βιβλ. Β΄, αριθμ. ια΄, P.G. 78, 465.
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χαλινούν τους οφθαλμούς΄΄1062. 
Στον πρεσβύτερο Ζώσιμο θα στείλει επίσης μια πολύ διδακτική επιστολή: ΄΄Ει 
κάλλος  θεάσοιο σωματικόν,  εννόει,  ότι  το άνθος  τούτο το  λαμπρόν αύριον 
κόνις γίνεται, και το σήμερον πυρ, τη εξής εις τέφραν αποβήσεται. Παν γαρ ό 
τέλος  έχει,  και  τούτο  τάχιστον,  καν  δοκή  λαμπρόν  είναι  και  επέραστον, 
ευκαταφρόνητον είναι οφείλει, μάλισθ’ όταν και κόλασιν τίκτη΄΄1063. 
Σε διάκονο αναφέρει πολλές μαρτυρίες από την Αγία Γραφή και τη θύραθεν 
γραμματεία, για να καταλήξει: ΄΄Ει τοίνυν και ο ευαγγελικός χρησμός και ο 
των  Παροιμιών  συγγραφεύς,  ο  την  Σοφίαν  συντάξας,  και  τα  Ελληνικά  και 
Περσικά παραδείγματα εις  τούτο συμβαίνουσι,  φυλακτέον παντί  σθένει  και 
χαλινωτέον τους οφθαλμούς και εφεκτέον της περιέργου και ακολάστου θέας, 
ως των καιρίων καθαπτομένης. Μεγίστη γαρ εκ ταύτης εις την ψυχήν εισρεί 
κακία.  Τα  γαρ  καίρια  αυτής  προκατασχούσα  και  τον  λογισμόν  εξελάσασα, 
όλην αυτήν του πάθους είναι ποιεί΄΄. Θα άξιζε από όλα τα παραδείγματα της 
παραπάνω επιστολής να αναφέρουμε ορισμένα.  ΄΄Αλέξανδρος δε  ουδέ ιδείν 
την  Δαρείου  υπέμεινεν,  αισχρόν  νομίσας,  τους  άνδρας  ελόντα,  γυναικί 
ηττηθήναι…Κύρος  γουν,  ο  Περσών  βασιλεύς,  ουδέ  ιδείν  την  Πανθέαν, 
αφορισθείσαν αυτώ και αμήχανόν τι κάλλος έχειν μαρτυρουμένην, ετόλμησεν, 
αλλά  τω  ορώντι  συνεχώς  και  μηδέν  λέγοντι  πάσχειν  δεινόν,  παρήνει  μη 
συνεχώς εις αυτήν οράν. ‘Το μεν γαρ πυρ’, φησί, ‘τους εγγύς όντας κατακαίει, 
το δε κάλλος και τους πόρρω εστώτας’. Και ουκ εψεύσατο. Εάλω γαρ εκείνος, 
ο κρείττων είναι,  φήσας, της ηδονής…Ακουέτω καν του Παροιμιαστού προ 
του ευαγγελικού χρησμού ειρηκότος, ‘Μη επιστήσης το σον όμμα προς αυτήν, 
αλλά αποπήδησον, μη εγχρονίσης εν τω τόπω’, και του παναρέτου συγγραφέως 
ποτέ μεν λέγοντος, ‘Εν κάλλει μεν γυναικός πολλοί επλανήθησαν’, ποτέ δε, 
‘Μη καταμάνθανε κάλλος αλλότριον’. Ουκ είπε, Μη ίδης (συμβαίνει γαρ από 
ταυτομάτου  γίνεσθαι  τούτο),  αλλά  ‘Μη  καταμάνθανε’,  την  εκ  μελέτης 
κατανόησιν, την περίεργον όψιν, την μετ’ επιθυμίας θεωρίας αναιρών. ‘Φιλία’, 
γαρ φησίν, ‘εκ τούτου ως πυρ ανακαίεται’, τούτ’ εστιν έρως αισχρός εκ τούτου 
τίκτεται…Μεγάλου γαρ και δοκούντος και όντος του κρατείν επιθυμίας, μείζον 
εστι το προνοείν όπως μη τις αλοίη τη νόσω. Τούτο γουν αυτό ανασκευάζων ο 
Χριστός,  έφη, ‘Πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσαι,  ήδη εμοίχευσεν 
αυτήν εν τη καρδία αυτού’. Ου τον εκ παρόδου και εξαίφνης εωρακότα και 
τρωθέντα  και  εξελκύσαντα  το  βέλος  και  το  τραύμα  θαραπεύσαντα,  μοιχόν 
αποφαίνων.  Ου  γαρ  είπε,  ‘Ο  θεασάμενος’,  αλλ’  ‘Ο  θεώμενος’,  ο  εκ 
προενθυμήσεως το πάθος επισπασάμενος και παρ’ εαυτώ τρέφων και συνεχώς 
φοιτών προς την θεαθείσαν και περιεργαζόμενος κάλλος αλλότριον, και δια της 
συνεχούς θέας τρόπον τινά της ηδονής απολαύων΄΄1064. 
Εξηγώντας και ερμηνεύοντας την ίδια εντολή του Κυρίου, ο άγιος Ισίδωρος 
παρατηρεί  σε  διάκονο που έπασχε από το  πάθος της  ηδονοβλεψίας:  ΄΄Ουχί 
απλώς, ω βέλτιστε, ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας ημών ενομοθέτησε μη 
ιδείν ακολάστως εις γυναίκα, αλλά πραγμάτων απαλλάττων ημάς. Επειδή γαρ 
πολλώ  ευκολώτερον  μη  ιδείν  ευπρόσωπον  γυναίκα,  ή  θεασάμενον  και 

1062  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ξβ΄, P.G. 78, 504-505.  
1063  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρμγ΄, P.G. 78, 840.
1064  Νείλω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ξστ΄, P.G. 78, 773-777. 
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τρωθέντα εξελκύσαι το βέλος και θεραπεύσαι το τραύμα, τούτο προεσέταξε. 
Κουφότεροι γαρ εν προοιμίοις οι αγώνες (μάλλον δε ουδέ αγώνος δει) τω μη 
τας θύρας ανοίγοντι τω πολεμίω, μηδέ τα σπέρματα δεχομένω. Ει τοίνυν εξόν 
χωρίς συμπλοκής στήσαι το τρόπαιον, τί πράγματα σαυτώ παρέχεις περιττά; 
Ου  γαρ  τοσούτος  ιδρώς  συμβαίνει  εν  τω  μη  οράν,  όσον  εν  τω  ορώντα 
κρατήσαι. Μάλλον δε ουδέ πόνος το πρότερον, αλλ’ ο πολύς μόχθος μετά την 
θέαν φύεται. Όταν ουν και το κέρδος μέγιστον ή και ο πόνος μικρός, τί σαυτόν 
εμβάλλεις εις το αδιεξόδευτον της επιθυμίας πέλαγος; Ου γαρ ευχερέστερον 
μόνον ο μη θεώμενος, αλλά και καθαρώτερον περιέσται. Ώσπερ γαρ ο ορών 
μετά πόνου πλείονος και κηλίδος απαλλάττεται, εάν άρα απαλλαγή, ούτως ο 
μη ιδών και της επιθυμίας εστί καθαρός΄΄1065. Στον ίδιο διάκονο εκφράζει την 
παρακάτω εύλογη απορία του: ΄΄Ει ακριβώς επίστασαι, όπερ και αληθές εστι, 
κάν  οι  ράθυμοι  παραγράψωνται,  ότι  η  μεν  ακολασία  κόλασιν  ωδίνει,  η  δε 
αγνεία αγιωσύνης στέφανον, δι’ ήν αιτίαν διώκεις μεν ην φεύγειν χρή, φεύγεις 
δε ην διώκειν θέμις;΄΄1066. 
Με  άφθαστη  ρητορική  και  λογοτεχνική  χάρη  ο  ηδύφθογγος  κάλαμος  του 
Ισιδώρου ερμηνεύει τη λέξη ‘κόρη’, η οποία αποτελεί το κεντρικότερο σημείο 
του  οφθαλμού:  ΄΄Αι  κόραι  αι  είσω  των  οφθαλμών,  καθάπερ  παρθένοι  εν 
θαλάμοις  ιδρυμέναι  και  τοις  βλεφάροις  καθάπερ  παραπετάσμασι 
κεκαλυμμέναι,  δίκαιαι  αν είεν υπό σώφρονος λογισμού επιτροπεύεσθαι,  ίνα 
ερυθριώσι μεν αεί και αισχύνωνται ά δεί.  Ει  δε ποτέ και αλλότριον κάλλος 
θεάσοιντο, πλέον ερυθριώσι και έλκωσι τα παραπετάσματα και κάτω κύπτωσι, 
και την γήν άτε μητέρα περισκοπώσι, την παιδεύουσαν ου μόνον την ημετέραν 
φύσιν,  αλλ’  ότι  και  το  οφθέν  κάλλος  εξ  αυτής  ήνθησε,  και  εις  αυτήν 
υποστρέψει μαρανθησόμενον. Ει γαρ τούτο δράσαιεν, φυλάξαιεν αληθώς το 
πρέπον  παρθένοις,  ει  δε  ακρατώς  και  αναισχύντως  καθορώεν,  κύνες  αντί 
παρθένων ευρεθήσονται, τοις αλλοτρίοις κάλλεσιν επιλυττώσαι΄΄1067. Υπάρχουν 
και άλλες επιστολές προς κληρικούς, οι οποίες αφορούν στην ακόλαστη όψη 
αλλοτρίου  κάλλους.  Εμείς  όμως  ας  αρκεστούμε  σε  αυτά. 
Αλλά και η διατροφή του κληρικού και γενικά όλος ο τρόπος της ζωής του 
πρέπει να είναι με σύνεση.  ΄΄Ου μόνον ο ιερωμένος,  αλλά και ο ευδόκιμος 
(τοσούτον γαρ οφείλει είναι το μέσον του ιερωμένου και του ευδοκίμου, όσον 
ουρανού και γης το διάφορον) ουδέν ακόλαστον ουδέ μειρακιώδες δίκαιος αν 
είη διαπράττεσθαι,  αλλά σώφρονα και  κεκολασμένην πανταχού την δίαιταν 
επιδείκνυσθαι΄΄1068. 

     αθ΄. Διάκριση
   
     Ο κληρικός είναι ιατρός ψυχών. Οφείλει να διαγνώσει την ‘ασθένεια’ του 
ποιμαινομένου και να του χορηγήσει το κατάλληλο ‘φάρμακο’. Αυτά όμως δεν 
είναι  εύκολα  πράγματα.  ΄΄Ου  πάντες  άνθρωποι  τοις  αυτοίς  νοσήμασιν 
εάλωσαν,  ουδέ πάντες τη αυτή θεραπεία είκουσιν,  αλλά πολλών όντων και 
1065  Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ξε΄, P.G. 78, 1364-1365.
1066  Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σμζ΄, P.G. 78, 1481.
1067  Ηλία διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρμστ΄, P.G. 78, 1412.
1068  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σε΄, P.G. 78, 648.
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ποικίλων και παντοδαπών των παθών, τα βοηθήματα πλείονα είναι οφείλει και 
ποικιλώτερα…  Πολλών  γαρ  και  παντοδαπών  όντων  των  αρρωστημάτων, 
πρώτον  μεν  άνθρωπον  όντα  χαλεπόν  συνιδείν,  έπειτα  δε  και  μαθόντα,  το 
ειδέναι, ποίον αρμόττει φάρμακον. Ου γαρ πάσι τα αυτά αρμόττει βοηθήματα, 
ουδέ  πάντες  τοις  αυτοίς  θεραπεύονται.  Ό  γαρ  τούτον  ωφέλησεν,  άλλον 
έβλαψεν, και το άλλω κατάλληλον, έτερον επέτριψε…Ουχί οι λόγω αγόμενοι 
και παραδείγματι σωφρονίζονται, αλλά ο μεν τούτω, ο δε εκείνω εις βελτίονα 
κατάστασιν άγονται. Ουδέ οι κέντρων δεόμενοι, ούτοι και χαλινών ανέχονται, 
αλλ’ οι μεν νωθροί και δυσκίνητοι το καλόν, τη λογική πληγή διεγείρονται, οι 
δε θερμότεροι του δέοντος και δυσκάθεκτοι,  και καθάπερ πώλοι πόρρω της 
νύσσης ορμώντες, τω άγχεσθαι και ανακόπτεσθαι ωφελούνται. Οι μεν επαίνοις, 
οι δε ψόγοις σωφρονίζονται, ήν αμφότερα καιρίως γένοιντο, εις τουναντίον δε 
μεταπεσείται, ει έξω των καιρών φέροιντο. Οι μεν γαρ παρακλήσει είκουσιν, οι 
δε  επιτιμήσει.  Οι  μεν  συλλόγοις  ελεγχόμενοι,  οι  δε  εν  παραβύστω 
νουθετούμενοι  αποτρίβονται  τα  ελαττώματα…  Τους  μεν  κατά  πάντα 
παρατηρείν προσήκει, όσους το οίεσθαι λανθάνειν, επειδή τούτο μηχανώνται, 
ως  σοφωτέρους εφύσησε,  των δ’ εστίν  ά και  παροράν χρεών,  ίνα  μη προς 
αναλγησίαν ερεθίζωνται και τελευταίον προς άπαντα γένωνται ακάθεκτοι, το 
μέγιστον εις πειθώ φάρμακον την αιδώ αποτριψάμενοι. Και οργίζεσθαι δ’ έτι 
εις  ό  χρή,  ουκ  οργιζομένους,  και  υπεροράν  ουχ  υπερορώντας,  και 
απογινώσκειν  ουχ  απογινώσκοντας,  και  άλλους  μεν  επιεικεία  θεραπεύειν, 
άλλους δε χωρισμώ. Και τους μεν νικάν, των δε και ηττάσθαι δοκείν, όσοις 
τούτο  λυσιτελεί.  Τοσούτων  όντων  και  των  αρρωστημάτων  και  των 
βοηθημάτων,  και πάντων μη τοις αυτοίς εικόντων,  αλλά και τουναντίον εις 
χείρονα  πλημμελήματα  ερεθιζομένων,  τίς  μη  τω  θείω  Πνεύματι  την  ψυχήν 
φωτισθείς, ειδέναι ή επαρκέσαι δυνήσεται; Αλλ’ επειδή άρχειν, ει και αρχήν 
νομίζουσιν επιτηδείαν αυτοίς, τολμώσι, μήτε την δυσχέρειαν εννοούντες, μήτε 
της  δεσποτικής  φωνής  ακούοντες,  ούτω  το  σπάνιον  ενδεικνυμένης,  ως  και 
επαπορητική χρήσασθαι λέξει, ‘Τις άρα εστίν ο πιστός δούλος και φρόνιμος, ον 
καταστήσει  ο  Κύριος  επί  της  οικίας  αυτού,  του  διδόναι  αυτοίς  το 
σιτομέτριον;’΄΄1069. 
Την παραπάνω διδασκαλία περί της ποικιλίας των ανθρωπίνων χαρακτήρων 
και  των  πνευματικών  θεραπειών  τονίζει  ο  ιερός  Πατήρ  και  αλλού:  ΄΄Λίαν 
θαυμάζω,  όπως  ου  τοις  αυτοίς  χαίρουσι  πάντες  άνθρωποι,  αλλ’  οι  μεν 
συγγινωσκόμενοι  εφ’  οις  πταίουσιν  εις  αρετήν,  οι  δε  εις  κακίαν 
παιδοτριβούνται. Και τοις μεν η χρηστότης σωτήριον ευρίσκεται βοήθημα, τοις 
δε  ολέθριον δηλητήριον.  Τους μεν γαρ ρώννυσι,  τους δε  εκλύει  ·  τους μεν 
δυσωπεί,  των δε και το ερυθριάν προσαφαιρείται.  Αλλ’ ουδέ τω παραπόδας 
απαιτείσθαι  δίκας,  πάντες  ομοίως ωφελούνται.  Οι  μεν  γαρ ως απάνθρωπον 
τούτο αιτιώνται, οι δε φόβω μεν, ου πόθω δε, των κακών απέχονται. Και οι μεν 
φιλονεικούντες τη δίκη, αδικείν πειρώνται, οι δε παθείν φεύγοντες, ου δρώσιν 
ά  δραν  εθέλωσιν.  Αμείνους  μεν  όντες  των  μηδέ  φόβω  σωφρονιζομένων, 
καταδεέστεροι δε των πόθω ευδοκιμούντων, πλέον ή όσον αυτοί αμείνους εισί 
των μηδέ την δίκην δεδοικότων. Οι μεν γαρ την τιμωρίαν, οι δε την σωτηρίαν 
φεύγουσι,  και  οι  μεν το μη δούναι  δίκην,  οι  δε  το δούναι  διώκουσιν.  Επεί 

1069  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρμε΄, P.G. 78, 1225-1229.
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τοίνυν τί ποιητέον έφης εν τοσαύτη συγχύσει, ακριβώς μεν ουκ έχω λέγειν. Ο 
γαρ τας καρδίας εμβατεύων οίδε. Πλήν, ως έγωγε οίμαι, χρή μεν τοις μικροίς 
αμαρτήμασιν, ει μεν λανθάνοντες βελτιούνται, μηδέ ειδέναι προσποιείσθαι, ει 
δε  εις  το  χείρον  τρέπονται,  μετά  τον  έλεγχον  και  την  μετρίαν  επιτίμησιν 
συγγνώμην νέμειν, επί δε τοις μεγάλοις ταύτην ταμιεύεσθαι, και σωφρονίζειν 
τους  πταίοντας  και  χωρισμώ  και  επιτιμία,  έως  αν  μετανοήσωσι,  και  τότε 
προσίεσθαι΄΄1070.

     αι΄. Καλός λογισμός 

     Κάθε  χριστιανός  και  προπαντός  ο  κληρικός  οφείλει  να  κάνει  καλούς 
λογισμούς, αφού ΄΄σκολιοί λογισμοί χωρίζουσιν από Θεού΄΄1071. Γράφει ο ιερός 
Πατήρ σε νεοχειροτονηθέντα επίσκοπο για τη δύναμη και την αξία του καλού 
λογισμού: ΄΄Ει γαρ την σεαυτού ψυχήν θεσμώ ιερωσύνης διακοσμήσειας, και 
τον μεν λογισμόν τον ορθόν αποδείξειας αυτοκράτορα,  τον θυμόν δε  αυτώ 
δορυφόρον  παραδώσειας,  και  νομοθετήσειας  αυτώ  μηδέν  πράττειν  ων  ο 
βασιλεύς ου βούλεται, και παν όσον ηδοναίς τε και λύπαις εις κακίαν έκδοτον 
εξορίσειας της σαυτού γνώμης, τιμήσειας την άνωθεν ψήφον΄΄1072. 

     αια΄. Πνευματική ζωή

     Ο ιερεύς οφείλει ακόμα να διάγει πνευματικό βίο και να καλλιεργεί την  
ψυχή του. Σε επίσκοπο που αγανακτούσε με το σκανδαλώδη και διεφθαρμένο 
βίο του επισκόπου Ευσεβίου, ο ιερός Πατήρ αρχικά τον επαινεί για αυτό το 
θείο  ζήλο  του,  αλλά  μετά  τον  προτρέπει  να  επιδίδεται  στην  επιμέλεια  της 
ψυχής του και τη σιωπή. Αυτά  βλέπει ως δημιουργούς μεγαλύτερης ωφέλειας 
από ό,τι η παρρησία και ο έλεγχος. ΄΄Επειδή τω θείω και αδεκάστω ταύτα [η 
σκανδαλώδη ζωή ιερέων και οι χειροτονίες αναξίων] ανήκει κριτή, τω νυνί μεν 
μακροθυμούντι,  ίν’ εις  μετάνοιαν  τους  πταίοντας  αγάγη,  ύστερον  δε  ουκ 
οίσοντι  τα  γιγνόμενα,  αλλ’  αφορήτους  οριούντι  τας  κολάσεις,  εαυτών 
επιμελόμενοι τας ψυχάς,  άγωμεν.  Ει  μεν γαρ ήν τι  εκ του παρρησιάσασθαι 
κέρδος, ουδενί αν παρεχώρησα, καίτοι δια τούτο πολλάκις επιβουλευθείς. Αλλ’ 
επειδή σιγής ο καιρός, αναμείνωμεν τον κριτήν΄΄1073. 

     αιβ΄. Προσευχή

     Άρρηκτα συνδεδεμένη με την πνευματική ζωή είναι η προσευχή.                  
Αυτή πολύ βοηθάει τον πονεμένο άνθρωπο. Σε αυτή προέτρεψε ο Κύριος τους 
μαθητές Του στον κήπο της Γεθσημανή κατά τις δύσκολες εκείνες ώρες της 
επιγείου ζωής Του, αλλά και χρησιμοποίησε ο Ίδιος ως βάλσαμο παρηγορίας 
1070  Αλφιώ επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟστ΄, P.G. 78, 1509.
1071  Σοφ. Σολ. 1, 3.
1072  Αλφιώ επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρν΄, P.G. 78, 841.
1073  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκβ΄, P.G. 78, 561.
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την  προσευχή.  Ερμηνεύοντας  ο  ιερός  Πατήρ  το  ΄΄προσεύχεσθε,  ίνα  μη 
εισέλθητε  εις  πειρασμόν΄΄,  αναφέρει  ότι  με  αυτό ο Χριστός  εννοεί  ΄΄το  μη 
καταποθήναι υπό του πειρασμού. Ει γαρ τούτο, όπερ άλλοι νομίζουσιν, έφη ο 
Σωτήρ,  τω  μηδαμώς  πειρασμώ  περιπεσείν,  ουκ  αν  έχοι  λόγον  και  των 
προφητών  και  των  αποστόλων  και  των  μάλιστα  ευδοκιμησάντων  ανδρών 
πολλοίς  και  μεγίστοις  περιπεπτωκότων.  Αλλά  το  μεν  μη  περιπεσείν,  ίσως 
αδύνατον, το δε μη ηττηθήναι, δυνατόν΄΄1074. 
Οι άγιοι με τη θεία βοήθεια της προσευχής κατάφεραν όχι να αποφύγουν τις 
θλίψεις,  αλλά  να  περάσουν  αβλαβείς  και  τροπαιούχοι  μέσα  από  αυτές. 
΄΄Εγγυηταί  και  μάρτυρες  οι  άγιοι  πάντες,  ους  τοσαύται  νιφάδες  πειρασμών 
κατετόξευσαν,  ως όλον σχεδόν τον τήδε βίον διαθλήσαι.  Ουδείς ουν αυτών 
εισηκούσθη, φαίη τις αν. Εισηκούσθησαν μεν ουν. Το δε εισακουσθήναι τούτο 
ην, ου το μη εμπεσείν εις πειρασμόν. Αδύνατον γαρ. Αλλά το εμπεσόντα, μη 
μόνον αβλαβώς, αλλά και μετά στεφάνων εκ του σταδίου εξελθείν΄΄1075.  
Στον ίδιο δοκιμαζόμενο και θλιβόμενο διάκονο ο Ισίδωρος ρωτά με απορία: 
΄΄Τί εις πολλούς καταφεύγεις, εξόν εις ένα; Τί πολλούς κολακεύεις, παρόν ένα 
αντιβολείν;  Τί  τους  ασθενείς  επί  συμμαχίαν  καλείς,  δέον  επί  την  αήττητον 
δεξιάν καταφεύγειν και παντός απηλλάχθαι πειρασμού;΄΄1076. 
Σε  επίσκοπο,  τονίζοντας  τη  μεγάλη  δύναμη  της  προσευχής,  αναφέρει  το 
παράδειγμα του Εζεκία · ο θεοφιλής αυτός άνδρας της Παλαιάς Διαθήκης δεν 
πολεμούσε  εν  καιρώ  πολέμου,  αλλά  προσευχόταν  ·  ΄΄ουκ  ενδιδούς  τοις 
πολέμοις, ουκ αφεστώς της πρεσβείας, αλλά μεν Θεώ προσήγεν οικέτιν...Όθεν 
αγγέλου χειρί την νίκην ειργάσατο, εις βέλη μεν ου χωρών, ουδέ εισκύρσεις 
ποιών,  εις  δεήσεις  δε  και  λιτάς  τας  προς  Θεόν  αγρυπνών΄΄1077. 
Χάρη στην προσευχή όμως θεραπεύονται εκτός από τα ψυχικά τραύματα των 
βιωτικών συμφορών και τα πάθη και οι κακίες. ΄΄Ει και χαλεπόν το τραύμα, και 
θάνατον ωδίνει τον αθάνατον, αλλ’ ει καλέσειας την θείαν συμμαχίαν την και 
παθών  και  πάσης  περιγιγνομένην  κακίας,  ουδ’  ίχνος  λελείψεται  του 
τραύματος΄΄1078.  Για να γίνει  όμως αυτό,  είναι  απαραίτητο να συνυπάρχει  ο 
αγώνας κατά των παθών. ΄΄Ει μεν τα παρ’ ημών απαραλείπτως και μετά πάσης 
σπουδής γίγνοιτο, τότε και την θείαν ροπήν κλητέον εις συμμαχίαν. Ήξει γαρ 
παντί τρόπω την νίκην πρυτανεύουσα. Ει δε μηδέν των δεόντων παρ’ ημών 
γίγνοιτο,  περιττή  και  η  κλήσις.  Ειρωνείας  γαρ  ουκ  ανέξεται΄΄1079.  Επί 
παραδείγματι  ο  λάγνος,  αν  δεν  τιμωρεί  τις  σαρκικές  ορέξεις  του  και  δεν 
νηστεύει, αλλά μόνον προσεύχεται, θα προκαλέσει το γέλωτα. Αυτό ομοιάζει 
΄΄ως αν από πλοίου εις πέλαγος άπειρον σαυτόν ρίπτων, αντιβολοίης σωθήναι, 
εμβρόντητε, σαυτώ κατασκευάζων τον κίνδυνον, ευχή σωθήναι. Και πώς οίον 
τε;  Των  γαρ  πάντα  τα  παρ’ εαυτών  πληρούντων  και  παρακαλούντων  μη 
βαπτισθήναι  την  οικείαν  τέχνην  υπό  του  χειμώνος,  εστίν  αύτη  η  δέησις 
[‘καθήλωσον εκ  του  φόβου  σου  τας  σάρκας  μου’],  ου  των εαυτούς  εις  το 

1074  Παμπρεπίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. oστ΄, P.G. 78, 517-520.
1075  Ουρανίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σκστ΄, P.G. 78, 1469.
1076  ό. π. 
1077  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υνβ΄, P.G. 78, 432.
1078  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρπζ΄, P.G. 78, 636-637.
1079  Ζωσίμω και Μάρωνι, βιβλ. Γ΄, αριθμ. υστ΄, P.G. 78, 1040.
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πέλαγος και προ του κλύδωνος ριπτούντων. Παύσαι τοίνυν τρυφών΄΄1080. ΄΄Ο 
μεν της αρετής γνήσιος εραστής, και το θείον εις το αγαγείν το ποθούμενον εις 
πέρας δίκαιος αν είη καλείν. Ο δε άσπονδος εχθρός, ουδέ αν καλέσας επήκοον 
έξει  το  θείον.  Τί  τοιγαρούν  την  σάρκα  την  σαυτού  κραιπάλαις  και  μέθαις 
καταπιαίνων, και πυρ επί πυρ οχετεύων, και πάσαν καινοτομών οδόν ηδονής, 
και το ακόλαστον και κοιμώμενον διεγείρων τε και παρακαλών, εν ταις ευχαίς 
σου  λέγεις  ‘καθήλωσον  εκ  του  φόβου  σου  τας  σάρκας  μου’;  Τω  μεν  γαρ 
νηστείαις και χαμευνίαις, και παννυχίσι την οικείαν κατατήκοντι σάρκα, και 
ευήνιον αυτήν τω πνεύματι κατασκευάζοντι, πρεπωδεστάτη αύτη η ευχή΄΄1081. 
Η δύναμη της προσευχής είναι τόσο μεγάλη, ώστε μπορεί να επαναφέρει στο 
δρόμο  του  Θεού  τους  ασεβείς.  Με  αυτή  παρακινεί  έναν  πρεσβύτερο  να 
βοηθάει  τους  αδιόρθωτους και  αμετανόητους ιερείς  του Πηλουσίου.  ΄΄Ούτε 
επιτιμάσθαι ανέχονται οι περί Ζώσιμον και Μάρωνα, ούτε συμβουλεύεσθαι. 
Αλλ’ εις τοσαύτην ήλασαν μανίαν, ώστε και τους επιτιμώντας λοιδορείν και 
τους συμβουλεύοντας κακηγορείν.  Επειδή δε τινες ούτε επιτιμηθέντες,  ούτε 
συμβουλευθέντες, θρηνηθέντες δε ανήνεγκαν, και τούτο το είδος της θεραπείας 
ήλεγξαν. Γελώσι γαρ τους τούτο εκ πολλής φιλοστοργίας δρώντας. Τί ουν χρή 
ποιήσαι;...Επειδή  δε  κρείττον  πάσης  θεραπείας  εστί  το  πάθος,  και  τοις 
ιατρικοίς φαρμάκοις επιτρίβεται μάλλον, την από των αγίων σου ευχών χάρισαι 
αυτοίς  βοήθειαν.  Τάχα  πως  ο  και  παθών  και  πάσης  περιγινόμενος  κακίας 
αυτούς  ιάσεται΄΄1082.  Βλέποντας  το  μάταιο  των  προσπαθειών  για  τη 
μεταστροφή των  σκανδαλοποιών  ιερέων  του  Πηλουσίου,  ο  όσιος  Ισίδωρος 
προτρέπει άξιους επισκόπους να παύσουν τη νουθεσία, αλλά όχι την προσευχή. 
΄΄αλλάγε δίκαιοι αν είητε ευχαίς προς το θείον χρήσασθαι, τάχα πως αυτούς εκ 
του βυθού της κακίας ανιμήσητε. Θείον γαρ εστιν ως έοικε το έργον΄΄1083. Πάλι 
την ίδια συμβουλή θα δώσει στον ίδιο επίσκοπο. ΄΄Αποδέχομαι μεν σε της περί 
την  πόλιν  ευνοίας,  εκείνο  δε  παραινέσαι  δίκαιον  ωήθην,  μη  θρήνοις,  αλλ’ 
ευχαίς  αυτήν  ανακτήσασθαι.  Ει  γαρ  και,  ως  γέγραφας,  Αμμωνίω  θανόντι 
συντέθνηκε  η  πόλις,  αλλ’ ελπίς  εστι,  της  θείας  προηγουμένως  βοηθούσης 
ροπής,  πάλιν  αυτήν  αναστήναι...Ει  τοίνυν  δύναιο  δι’ ευχών  κατορθώσαι  τι 
σαυτώ  τε  και  τη  πόλει,  αφέμενος  τον  θρήνον,  εύχου  τάχα  πως  ο  και  τα 
ανήκεστα ιώμενος πάθη, ποιήσει και αυτόν εκ της τοσαύτης μανίας ανενεγκείν 
και την πόλιν επί γόνυ κειμένην, μάλλον δε, ως έφης, τεθνηκυίαν αναστήναι΄΄
1084.
Αλλά και ο ίδιος ο ιερός Πατήρ, γνωρίζοντας ότι το όπλο της προσευχής είναι 
πανίσχυρο,  προσευχόταν  για  τη  μετάνοια  των  αμετανόητων  κληρικών  του 
Πηλουσίου.  Γράφει  σε  έναν  από  αυτούς:  ΄΄Τι  επισπάσαι  αιχμαλωσίαν 
αυθαίρετον,  και  ου  φυλάττεις  την  φυσικήν  ρώμην  αλώβητον,  αλλ’ έργον 
παθών  εκουσίως  γενόμενος,  και  τον  Θεόν  λυπείς  ουκ  έχοντα  κλίναι  την 
κεφαλήν εν τω βίω σου, και ημίν πολεμείς ευχομένοις σωθήναι σε΄΄1085. 
Όμως και όλοι οι ευσεβείς ιερείς και οι πιστοί προσεύχονταν για τη σωτηρία 

1080  Ζωσίμω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. β΄, P.G. 78, 1049-1052.
1081  Ζωσίμω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. δ΄, P.G. 78, 1052.
1082  Ολυμπίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ργ΄, P.G. 78, 1385.
1083  Ερμογένει και Λαμπετίω και Λεοντίω επισκόποις, βιβλ. Ε΄, αριθμ. β΄, P.G. 78, 1325.
1084  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σο΄, P.G. 78, 949.
1085  Ζωσίμω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρλε΄, P.G. 78, 272. 



164

τους:  ΄΄Ευχή τοίνυν εστίν ιερατικοίς άπασι και τω κοινώ του λαού και τοις 
κατά  μόνας  αγωνιζομένοις  θεράπουσι  του  Θεού,  ή  διαζευχθήναι  την  σην 
σκαιότητα της εκείνου [του επισκόπου Ευσεβίου] πονηρίας, ή μεταβληθήναι 
αμφοτέρας  εις  χρηστότητα  και  κοινωνικήν  πολιτείαν,  ή  αμείψαι  την 
μακροθυμίαν εις αυστηρίαν, και αξίαις υμάς ανταμείψασθαι ταις παιδείαις, ων 
τε πεπράχατε, ων τε βουλεύεσθε, ων τε ασεβώς αλλήλοις συνέρχεσθε΄΄1086. 
Ένα  από  τα  καθήκοντα  των  ιερέων  είναι  να  συμπροσεύχονται  και  να 
συνηστεύουν με τον πταίσαντα, ΄΄λειτουργοί γάρ εισιν, ου κοινωνοί, πρέσβεις, 
ου  κριταί,  μεσίται,  ου  βασιλείς...Ότι  γαρ ου τοις  ιερωμένοις  καπηλεύειν  τα 
πράγματα επέτρεψεν, ουδέ προς το οικείον κέρδος οράν εθέσπισεν, αλλά προς 
το  των  αρχομένων  συμφέρον  πάντα  ενομοθέτησεν  ο  πάσης  αγνείας  και 
καθαρότητος ανάκτορον αυτούς είναι βουλόμενος΄΄1087.
Πολύ  δυνατή  είναι  η  ερμηνεία  που  κάνει  ο  όσιος  Ισίδωρος  στην  Κυριακή 
Προσευχή,  την  ΄΄εν  βραχέσι  ρήμασιν  υπερφυά  φιλοσοφίαν΄΄  όπως  την 
ονομάζει, την οποία στέλνει σε διάκονο. Την ερμηνεύει με τρόπο πρωτότυπο 
και  ελεγκτικό.  Αξίζει  να  δούμε  όλη  σχεδόν  την  επιστολή,  μολονότι  είναι 
αρκετά εκτενής. ΄΄Πάσης τοιγαρούν επέκεινα τόλμης χωρείν υπολαμβάνω, τον 
μη πράττοντα μεν τα υιώ ευδοκίμω πρέποντα, τολμάν δε Πατέρα καλείν τον 
δεσπότην,  και  δρώντα  μεν  εξ  ών  δυσφημηθήσεται  το  θείον  όνομα, 
επιχειρούντα δε λέγειν,  ‘Αγιασθήτω το όνομά σου’,  και του τυράννου όντα 
δορυφόρον επισημότατον, φράζειν ‘Ελθέτω η βασιλεία σου’, όφθητι, τουτέστι, 
τοις  τυραννουμένοις  βασιλεύς  νικηφόρος,  παρέχων  την  κατά  της  αμαρτίας 
αήττητον  συμμαχίαν.  Έτι  τε  μηδέν  ων  θέλει  ο  Θεός  διαπραττόμενον, 
υποκρίνεσθαι αρετήν και λέγειν ‘Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και 
επί  της  γης’,  τρυφή  τε  και  ασωτία  εκδεδωκότα  εαυτόν,  και  πολλά 
προαποθέμενον,  ου  μόνον  εις  τροφήν,  αλλά  και  εις  γαστριμαργίαν  εφόδια 
εύχεσθαι· ‘Τον άρτον ημών τον επιούσιον (τουτέστιν, ή τον τη ψυχή αρμόδιον, 
ή  τον  τη  σαρκί  αυτάρκη),  δος  ημίν  σήμερον’.  Το  γαρ  ‘σήμερον’  την 
καθημερινήν οικονομίαν μηνύει. Εις γαρ την ακροτάτην φιλοσοφίαν αγαγών 
της  ψυχής  το  νοερόν,  και  αυτόν  ορίζει  της  αιτήσεως  τον  χρόνον.  Είτα 
αμείλικτον  όντα  και  ωμόν,  λέγειν,  ‘Άφες  ημίν  τα  οφειλήματα  ημών’, 
μνησικακούντα δε και πέρα του μέτρου αμυνόμενον, λέγειν, ‘Καθώς και ημείς 
αφίεμεν  τοις  οφειλέταις  ημών’,  τον  δ’ εις  πειρασμούς  εαυτόν  ρίπτοντα και 
πάσαν τεμόντα οδόν επί κινδύνους άγουσαν, φράζειν, ‘Μη εισενέγκης ημάς εις 
πειρασμόν’, και γελοίον είναι δοκεί, μάλλον δε αγανακτήσεως απάσης άξιόν 
εστι. Το δε και ασμένως ακολουθούντα τω εχθρώ (ου γαρ βία, ουδέ τυραννίδι, 
αλλά απάτη περιγίνεται) λέγειν, ‘Αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού’, πάσαν 
ειρωνείαν υπερβάλλει.  Το δε φράζειν μεν, ‘Ότι σου εστιν η βασιλεία και η 
δύναμις και η δόξα’, καταφρονείν δε του πάσαν δύναμιν και δόξαν πηγάζοντος, 
συγγνώμης μείζον.                                                                             
Ουκούν εκείνοι μόνοι μετά τας θαυμασίους ωδίνας τας εν τω θείω βαπτίσματι,  
και τον ξένον και παράδοξον λοχευμάτων νόμον, δίκαιοι αν είεν το ‘Πάτερ 
ημών’ λέγειν, υιών επιδεικνύμενοι γνησιότητα, και το ‘Αγιασθήτω το όνομά 
σου’,  οι μηδέν εναγές διαπραττόμενοι,  και  το, ‘Ελθέτω η βασιλεία σου’,  οι 

1086  Ευσταθίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τλβ΄, P.G. 78, 373.
1087  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξ΄, P.G. 78, 941. 
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φεύγοντες τα τω τυράννω ηδονήν τίκτοντα, και το, ‘Γενηθήτω το θέλημά σου’, 
οι δια των πράξεων τούτο δηλούντες, και ‘Τον άρτον ημών τον επιούσιον, δος 
ημίν σήμερον’, οι τρυφαίς και ασωτίαις αποταττόμενοι, και το, ‘Άφες ημίν τα 
οφειλήματα ημών’, οι τοις εις αυτούς πταίσασι συγγινώσκοντες, και το, ‘Μη 
εισενέγκης  ημάς  εις  πειρασμόν’,  οι  μήτε  εαυτούς  μήτε  άλλους  εις  τούτον 
εμβάλλοντες,  και  το,  ‘Ρύσαι  ημάς από του πονηρού’,  οι  προς τον Σατανάν 
άσπονδον έχοντες την μάχην, και το, ‘Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις 
και η δόξα’, οι τρέμοντες αυτού τους λόγους και έργοις αυτούς επιδεικνύμενοι. 
Ου γαρ τοσούτον πέφυκεν ανύειν η της ευχής επιστήμη, όσον ο τρόπος και ο 
βίος του ευχομένου΄΄1088.    
Για να εισακουσθεί όμως η προσευχή από το Θεό, πρέπει να γίνεται καρδιακά. 
Ερμηνεύοντας τα ψαλμικά χωρία ΄΄αινείτε Αυτόν εν τυμπάνω και χορώ, αινείτε 
Αυτόν εν χορδαίς και οργάνω΄΄,  γράφει ότι  πρέπει  να υμνούμε το Θεό ΄΄εν 
σαρκί και ψυχή, αφ’ ης ως χοροί αι προς τον Θεόν διαβαίνουσι δεήσεις...και εν 
καρδία  και  παντί  τω  έσωθεν  σπλάγχνω  και  νεύροις,  άπερ  όργανον 
κέκληκε΄΄1089. 
Επίσης η προσευχή δεν πρέπει να γίνεται προς επίδειξη ή από κενοδοξία. Το 
΄΄λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων΄΄ ειπώθηκε ΄΄ουχ ίνα προς 
φιλοτιμίαν  ζώμεν (άπαγε!  Ταύτην  γαρ πανταχού εκριζοί,  κελεύων μήτε  την 
ευχήν, μήτε την ελεημοσύνην δημοσιεύειν, αλλά και θατέραν χείρα λανθάνειν 
το γενησόμενον), ίνα δε μηδενί παρέχωμεν δικαίαν σκανδάλου λαβήν. Ούτω 
γαρ και ακόντων ημών το των πράξεων φως περιαστράψει τους θεωμένους, και 
την θείαν δοξολογίαν τρέψει. Ότι γαρ τούτο μηνύει, ουκ ερρήθη, ‘Όπως αν 
υμείς  δοξασθήτε’,  αλλ’ ‘Ίνα  ίδωσιν  υμών  τα  καλά  έργα  και  δοξάσωσι  τον 
Πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς’΄΄1090. 
Επίσης οφείλει ο προσευχόμενος με σύνεση και νηφαλιότητα να ομιλεί προς 
τον ουράνιο Πατέρα του και να ζητάει τα κατά Θεόν ωφέλιμα. ΄΄Χρή μεν και 
ψάλλειν μετά συνέσεως και εύχεσθαι μετά νήψεως · μη εκείνα δε αιτείν α ημίν 
καλά δοκεί είναι, αλλ’ άπερ αν αυτός ο διδούς ειδείη χρήσιμα και συμφέροντα. 
Πολλοί  γαρ  πλούτου  μεν  ένεκα  βιωτόν  εσχήκασι  τον  βίον,  και  τέλος 
επιβουλευθέντες και της παρούσης και της μελλούσης ζωής εξέπεσον, αρχήν 
δε  μνηστευσάμενοι  την  ωδίνουσαν  κλοπών  (ου  γαρ  αν  φαίην  κερδών) 
αφορμάς,  και  ων  είχον  απεστερήθησαν.  Ευπρόσωπον  δε  γυναίκα 
σπουδάσαντες αγάγεσθαι, ως δια τούτ’ ευφρανθησόμενοι, δια τούτο μάλιστα 
και κινδύνοις και πολέμοις περιέπεσον, ρώμης δε και ευεξίας εις άκρον ελθείν 
σπουδάσαντες, μετά του θηριώδη βίον βιώσαι,  και την της ψυχής αγνοήσαι 
ευγένειαν  (το  επισκοτώσαι  αυτοίς  τας  αρίστας  ενεργείας),  τέλος  και  θηρών 
βρώμα γεγόνασιν, ακλεές και επάρατον υπομείναντες πέρας. Πάντ’ ουν ταύτα 
αφέντες, εκείνα αιτώμεν παρά Θεού, άπερ αν αυτός ειδείη χρήσιμα είναι΄΄1091.  

     

1088  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. κδ΄, P.G. 78, 1073-1076
1089  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υνζ΄, P.G. 78, 433.
1090  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρμβ΄, P.G. 78, 837-840.
1091  Αρσενουφίω αναγνώστη, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ροα΄, P.G. 78, 864.
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     αιγ΄. Ταπεινοφροσύνη        

     Μας  δίνει  ο  άγιος  τον  ορισμό  του  ταπεινόφρονος  γράφοντας  σε 
πρεσβύτερο:  ΄΄Ο μεν  μηδέ εαυτώ,  ω σοφέ,  συνειδώς αγαθόν,  μετριολογών, 
συγγνώμων, μάλλον δε επιγνώμων, ου ταπεινόφρων εστίν,  ο δε μετά πολλά 
κατορθώματα  ταπεινοφρονών,  ούτος  εστι  κυρίως  ο  μετριάζειν  ειδώς΄΄1092. 
Επομένως δεν αποτελεί πράξη ταπεινοφροσύνης η πεποίθηση του αμαρτωλού 
ότι είναι πονηρός, αλλά πράξη ειλικρινείας. 
Έργο ταπεινοφροσύνης λοιπόν είναι η απόκρυψη των αγαθών μας πράξεων. 
΄΄Κανών εστι ευσεβείας και δικαιοσύνης, το κρύπτειν μεν τα κατορθώματα, δια 
το του τέλους άδηλον και δια το ενοχλείν τοις ακούουσιν, εναγώνιον δ’ είναι, 
δια τε το της φύσεως επιρρεπές προς αμαρτίαν και των ακουόντων την περί τα 
κακά ετοιμοτέραν πίστιν τε και συγκατάθεσιν΄΄1093. 
Σε  πρεσβύτερο  που  είχε  μεγάλες  ενάρετες  πράξεις  και  κινδύνευε  από  το 
σκόπελο της υπερηφανείας ο άγιος τού φωνάζει από τα ύψη του Πηλουσίου 
όρους:  ΄΄Ει  βούλει,  ω βέλτιστε,  μεγάλα δείξαι  τα σαυτού κατορθώματα,  μη 
μέγα φρόνει, και τότε ταύτα μείζονα αποφαίνεις. Μη νομίσης τι πεποιηκέναι, 
και τότε λαμπρότερος έση. Ει γαρ ο αμαρτωλός, νομίζων είναι τούθ’ όπερ εστί, 
δίκαιος  γίνεται  (ώσπερ  και  ο  τελώνης),  ο  δίκαιος  αμαρτωλόν  εαυτόν 
ηγούμενος,  πώς  ου  σεμνότερός  εστι  και  ευκλεέστερος;  Ει  ευγνωμοσύνη 
στέφανον  αμαρτωλώ  ήνεγκεν  (ουδέ  γαρ  ταπεινοφρονών,  αλλ’  αληθεύων 
έλεγε), ταπεινοφροσύνη δικαίω πώς ου μυρίους πλέξει στεφάνους;΄΄1094.
Με αυτό το στολίδι ήταν κοσμημένη η ψυχή ενός επισκόπου: ΄΄Ό βούλομαι 
συντόμως φράσαι περί του πάντα αρίστου Ερμογένους του όντως επισκόπου, 
τούτο εστί · ότι τοσούτον αρετή τους άγαν ευδοκίμους παριών, όσον εκείνοι 
τους άλλους άπαντας, ως μηδέν μέγα διαπραττόμενος, ούτω διάκειται, ούτως 
ωήθη δείν την ταπεινοφροσύνην, ώσπερ φρούριον ή φυλακτήριον των άλλων 
κατορθωμάτων έχειν΄΄1095. Και πάλι θα γράψει για τον Ερμογένη: ΄΄Ο γαρ τοις 
άλλοις τοις την αρετήν ασκούσιν αντοφθαλμείν μεμελετηκώς φθόνος, τούτω 
δια  το  μέγεθος  της  πραότητος  και  της  μετριοφροσύνης  ουδ’  αντιβλέψαι 
ετόλμησεν.  Η  γαρ  προς  τα  ενδοξότατα  των  έργων  σύντροφος  αγρυπνία 
κοσμηθείσα  τη  ταπεινοφροσύνη  και  τον  των  καλλίστων  λυμεώνα  φθόνον 
κατεδουλώσατο. Ει τοίνυν και αυτός κατ’ ίχνος εκείνου βαδίσαι προήρησαι, 
καθάπερ  εις  αρχέτυπόν  τινα  εικόνα  ορών,  σφράγιζε  την  αρετήν  τη 
μετριοφροσύνη. Καλήν γαρ ασφάλειαν και μέγιστον σήμαντρον τω ταμείω των 
κατορθωμάτων επιθήσεις΄΄1096.
Ερμηνεύοντας τα λεπτά λινά άμφια των διακόνων ο ιερός Πατήρ θεωρεί ότι 
υπενθυμίζουν  τον  Ιερό  Νιπτήρα  και  διδάσκουν  την  ταπεινοφροσύνη.  ΄΄Η 
οθόνη,  μεθ’ ης  λειτουργούσιν  εν  τοις  αγίοις  οι  διάκονοι,  την  του  Κυρίου 
αναμιμνήσκει ταπείνωσιν, νίψαντος τους πόδας των μαθητών και εκμάξαντος΄΄
1097.                                                                                                Πράξη  

1092  Διονυσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλβ΄, P.G. 78, 668.
1093  Μαρτυρίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρξβ΄, P.G. 78, 857.
1094  Μαρτυρίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τθ΄, P.G. 78 977.
1095  Ζήνωνι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υμη΄, P.G. 78, 1585-1588.
1096  Ζήνωνι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υξστ΄, P.G. 78, 1597.
1097  Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρλστ΄, P.G. 78, 272.
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ταπεινώσεως αποτελεί και η λειτουργική πράξη του επισκόπου, όταν αποθέτει 
το ωμοφόριό του προ του Ευαγγελίου. ΄΄Το δε του επισκόπου ωμοφόριον, εξ 
ερέας  όν,  αλλ’ ου  λίνου,  την  προβάτου  δοράν  σημαίνει,  όπερ  πλανηθέν 
ζητήσας ο Κύριος επί των οικείων ώμων ανέλαβεν. Ο γαρ επίσκοπος, εις τύπον 
ών του Χριστού, το έργον εκείνου πληροί, και δείκνυσι πάσι δια του σχήματος, 
ότι μιμητής εστι του αγαθού και μεγάλου Ποιμένος, ο τας ασθενείας φέρειν 
του ποιμνίου προβεβλημένος · και πρόσχες ακριβώς. Ηνίκα γαρ αν αυτός ο 
αληθινός  ποιμήν  παραγένηται  δια  της  των  ευαγγελίων  των  προσκυνητών 
αναπτύξεως,  και  υπανίσταται  και  αποτίθεται  το  σχήμα  της  μιμήσεως  ο 
επίσκοπος, αυτόν δηλών παρείναι τον Κύριον, τον της ποιμαντικής ηγεμόνα 
και Θεόν και Δεσπότην΄΄1098. Ο επίσκοπος λοιπόν αποθέτει το ωμοφόριό του 
προ  της  αναγνώσεως  του  ευαγγελικού  αναγνώσματος  ΄΄σαν  ένδειξη 
ταπεινώσεως μπροστά στον δια του ιερού ευαγγελίου παρόντα Κύριο...γιατί 
δεν τολμά να φέρει το σύμβολο, όταν με το Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Κύριος είναι ο 
λαλών και ‘ως παρών εστί’. Συνάμα με την πράξη του αυτή δείχνει ότι είναι 
δούλος  και  υπηρέτης  του  Ιησού  Χριστού  και  ομολογεί  ότι  ‘την  χάριν  του 
Κυρίου περίκειται’ και με τη δύναμη του Κυρίου επιτελεί το αγιαστικό του 
έργο΄΄1099.                                                                                             
Ερμηνεύοντας σε διάκονο την παραβολή των δέκα παρθένων ο άγιος Ισίδωρος 
επισημαίνει ότι η ταπεινοφροσύνη είναι ανώτερη από την παρθενία. ΄΄Ουδέν 
παρθενίας όφελος, συμπαθείας απούσης. ‘Και πάσα η δόξα της θυγατρός του 
βασιλέως  πεποικιλμένη’.  Πεποικίλθαι  χρή,  φησί,  τοις  χρυσαυγέσι  κροσσοίς 
των αρετών πασών. Ει γαρ παρθενεύει τις και επί τούτο αυχεί, του μείζονος 
κατορθώματος  της  ταπεινώσεως  αστοχεί.  Ου γαρ ο  παρθενεύων γέγραπται, 
αλλ’ ‘ο ταπεινών εαυτόν, υψωθήσεται’΄΄1100.
Σε διάκονο, που από τη φιλαργυρία είχε καταντήσει υπερήφανος, γράφει: ΄΄Ει 
τω  Χριστού  διακονείς  θυσιαστηρίω,  μετά  των  αυτού  νόμων  μετέρχη  την 
λειτουργίαν σου, πράος και ταπεινός τη καρδία φαινόμενος. Ου γαρ πολιτικήν 
τινα χειρίζεις  ηγεμονίαν,  τύφω και κόμπω φλεγμαίνουσαν ·  αλλά διακονίαν 
ειρηνικήν και ατάραχον΄΄1101. 
Ελλοχεύει  πάντα  ο  κίνδυνος  για  τον  κληρικό  να  πέσει  στην  υπερηφάνεια, 
επειδή ανήλθε στον υψηλότερο θρόνο των επί γης αξιωμάτων. ΄΄Ει και πάσης 
εστί  βασιλείας  υψηλοτέρα  και  αξιωτέρα  η  ιερωσύνη,  αλλά  τους  ταύτην 
λαχόντας ου χρή κατά των άλλων δια ταύτην επαίρεσθαι, αλλά πρεπωδέστατον 
και  αρμοδιώτατον  ταύτης  κόσμον  ηγείσθαι  την  μετά  συνέσεως  πραότητα, 
εννοούντας, ότι κρείττων μεν εστί πάσης ανθρωπίνης τιμής τε και αξίας · δια 
δε την θείαν χάριν τε και διάταξιν ταύτην ειλήφασι της των άλλων ωφελείας 
ένεκεν,  ήν  ουκ  αν  είεν  δίκαιοι  τη  τυραννίδι  καθυβρίζειν΄΄1102. 
Η ανάληψη εξουσίας δεν θα πρέπει  να προκαλεί  αισθήματα υπεροψίας  και 
αλαζονείας  στον  κάτοχό  της.  ΄΄Ουκ  αποδέχομαι,  ω  μετριοφροσύνης 
αυτόξεστον άγαλμα, τον εν μεν τω ιδιωτεύειν ταπεινόν άγαν φαινόμενον, εν δε 
τω άρχειν  μείζονα της ανθρωπίνης φύσεως φανταζόμενον (αγενούς γαρ και 

1098  ό. π. 
1099  Αθ. Παπανικολάου, Η περί ιερωσύνης, σσ. 44-45. 
1100  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σπστ΄, P.G. 78, 352.
1101  Πανσοφίω αρχιδιακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνζ΄, P.G. 78, 288.
1102  Κύρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκβ΄, P.G. 78, 1576.
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ανάνδρου και ιδιωτικής τω όντι τούθ’ ηγούμαι ψυχής είναι τεκμήριον), αλλ’ 
ιδιώτης μεν ών, υψηλός τυγχάνοι, άρχων δ’ αποφανθείς, επιεικής και μέτριος, 
και  τα  εφεδρεύοντα  εκατέρω  πράγματι  νοσήματα  διαφύγοι,  ου  μεν  την 
ταπεινότητα, ου δε την υπεροψίαν΄΄1103. 
Ωφέλιμη είναι η ταπεινοφροσύνη και για τους δικαίους και για τους πονηρούς. 
΄΄Ει  τοις  φιλαρέτοις  το  μετριοπαθείν  πρέπει  (τούτο  γαρ  και  τα  άλλα 
πλεονεκτήματα κοσμεί  τε  και  φαιδρύνει),  τοις  αμαρτωλοίς  το  ταπεινούσθαι 
δήλον ότι συμφέρει΄΄1104. 
Πώς όμως θα φτάσει κανείς στην κατάκτηση αυτής της μεγάλης αρετής; ΄΄Εις 
την της ταπεινοφροσύνης κορυφήν αναβησόμεθα (ου γαρ αν κατάβασιν, αλλ’ 
ανάβασιν ταύτην έγωγε ορισαίμην),  ει τον ολέθριον της υπερηφανίας όγκον 
και την εις άδου καταβιβάζουσαν της αλαζονείας φλεγμονήν σβέσοιμεν, και 
δια  πάντων ασκοίμεν το  μέτριον,  και  μηδέν  παρίδωμεν,  ως  ου παρά τούτο 
βλαβησόμενοι. Τοις γαρ πραττομένοις ακολουθείν είωθεν η ψυχή και προς ά 
επιτηδεύει τυπούσθαι τε και σχηματίζεσθαι πέφυκεν. Ουκούν έστω ημίν και 
σχήμα σεμνόν, και βλέμμα ήμερον, και οφρύς κατεσταλμένη, και βάδισμα μη 
σεσοβημένον, και ιμάτιον χρειώδες, και καθέδρα ταπεινή, και τροφή λιτή, και 
στρωμνή μη της χρείας κρείττων, και έπιπλα προς ευτέλειαν ησκημένα, και 
οίκος πρέπων Χριστιανοίς, και μην και λόγος και φωνή και η προς τους πέλας 
έντευξις προς μετριότητα μάλλον, ή προς φλεγμονήν βλεπέτω. Ούτω γαρ, δια 
πάντων ασκούντες το μέτριον, εις την ουράνιον κορυφήν αναβησόμεθα΄΄1105. Η 
πτώχεια,  ακόμα και η ακούσια,  κατά τον άγιον δημιουργεί  τη μεγάλη αυτή 
αρετή.  ΄΄Πενίαν…ήτις  ουκ  έστι  φοβερά,  αλλά  και  ασφαλείας  απάσης  και 
μετριοφροσύνης υπόθεσις΄΄1106.
Παράδειγμα  ταπεινού  ανθρώπου  αποτελεί  ο  Αβραάμ.  ΄΄Έγώ  μεν  από 
μεγαλοφυούς  και  ουρανομήκους  ψυχής  τίκτεσθαι  ηγούμαι  την 
ταπεινοφροσύνην,  από  δε  ευτελούς  και  φαυλοτάτης  την  υπερηφανίαν.  Και 
τούτ’ εγγυώνται  ο  τε  θεοφιλής Αβραάμ και  ο Φαρισαίος.  Ο μεν γαρ,  θείας 
απολαύων  ομιλίας,  γην  και  σποδόν  εαυτόν  εκάλει,  ο  δε,  μηδενός 
παρακινούντος, επήρετο και μέγα εφρόνει και της οικουμένης απάσης εαυτόν 
προθείναι επεχείρει΄΄1107.
Επίσης  ο  απόστολος  Παύλος  είχε  αυτή  την  αρετή  ως  μέγιστο  προσόν. 
Θαυμάζει ο ιερός Πατήρ την ταπείνωση ενός πρεσβυτέρου και τον επαινεί με 
πολλή χαρά: ΄΄Ταπεινοφροσύνην υπερβάλλουσαν κατηγορεί σου το γραφέν σοι 
προς εμέ γράμμα. Ει δ’ αρνήσαιο, ελέγξει σε και αυτή η ρήσις, ην μαθείν τι 
παρ’ εμού βουληθείς,  συνέπλεξας. Έφης γαρ, ότι Έσχατον πάντων όντα και 
ώσπερ  έκτρωμα,  δίδαξον  καμέ,  τι  δήποτε  ο  Θεός  διά  Ησαΐου…Εγώ  δε 
θαυμάσας  σου  την  ταπεινοφροσύνην,  και  ότι  το  μέγιστον  του  Παύλου 
πλεονέκτημα, ώσπερ διάδημα, ανεδήσω (κακείνος γαρ έκτρωμα είναι εαυτόν 
έλεγε,  καίτοι  τα  εξαμβλωθέντα  αναμορφών  και  δεύτερον  ωδίνων  τα  τους 
θείους χαρακτήρας μη αποσώσαντα), επί την ερμηνείαν συντόμως βαδιούμαι΄΄

1103  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. μη΄, P.G. 78, 764.
1104  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, Ανατολίω και Μάρωνι διακόνοις, βιβλ. Β΄, αριθμ. κη΄, P.G. 78, 473.
1105  Ποιμενίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ροθ΄, P.G. 78, 869. 
1106  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σνζ΄, P.G. 78, 692.
1107  Θέωνι επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρπη΄, P.G. 78, 876.
1108  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρϟη΄, P.G. 78, 881.
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. 
Σε επίσκοπο που έπασχε από αλαζονεία και αυτοεπίδειξη ο άγιος προσπαθεί να 
τον  θεραπεύσει  γράφοντάς  του:  ΄΄Μέγα  γαρ  αρετή,  αλλ’ όταν  εαυτή  μη 
μαρτυρή,  μείζων  και  ωραιοτέρα  τοις  ανθρώποις  δείκνυται.  Ει  δε  νομίζεις 
λήσεσθαι,  ει  μη  επιδείξαιο,  τουναντίον  νόμιζε,  ότι  τότε  λάμψεις,  όταν  μη 
επιδείξαιο.  Φιλόνεικον γαρ πως το των ανθρώπων γένος εστί,  και προς μεν 
τους μεγαλαυχούντας αντιστρατεύεται, τοις δε ταπεινούν εαυτούς σπουδάζουσι 
μεθ’ ηδονής ηττάται · κακείνοις μεν αναστέλλον αυτών το φιλότιμον και τα μη 
προσόντα  προστρίβεται  κακά,  τούτοις  δε  και  τα  μη  προσόντα  επιφημίζει 
καλά…Ει δε και την θείαν [ψήφον] εθέλεις μαθείν, έχεις εν τοις Ευαγγελίοις τα 
κατά τον Φαρισαίον και τον Τελώνην λαμπρώς στηλογραφηθέντα΄΄1109. 
Πρεσβύτερος  που μαζί  με  τη  χειροτονία  άλλων ‘έλαβε’ την  ‘ασθένεια’ της 
υπερηφανείας πήρε την εξής επιστολή από τον άγιο: ΄΄Ει μεν το των άλλων, 
ουκ οίδ’ όπως, προκεκρίσθαι και εις ιερωσύνην κατατετάχθαι, εφύσησέ σε και 
μέγα φρονείν παρεσκεύασεν, ως μηδέ τους εν τοις υπηκόοις τελούντας μεν, 
ευδοκιμούντας δε ζηλούν, ελεώ σε της ανοίας. Ει δε ουκ αξιοίς προς ελάττους 
οράν, και τούτο αυτό δεινότατον΄΄1110.  
Όμως και  ο  ίδιος ο άγιος Ισίδωρος είχε  ταπεινό φρόνημα.  Πολλές  είναι  οι 
αποδείξεις και οι μαρτυρίες από την ταπεινή γνώμη που είχε για τον εαυτό του. 
Θεωρώντας ότι ο αναγνώστης της επιστολής του θα νομίσει ότι συγκρίνει τον 
εαυτό του με τους Μωυσή και απόστολο Παύλο, του επισημαίνει: ΄΄Ει δε πάλιν 
φαίη [τις], Εκείνοις ουν τοις ανδράσι παραβάλλεις σαυτόν; Είποιμ’ αν, ότι εν 
τοις άλλοις άπασι πλεονεκτήμασιν απάντων σχεδόν ανθρώπων ελαττούμενος, 
ου φημι τούτοιν μόνον τοιν δυοίν΄΄1111. Αλλού λέγει για την πολυμάθειά του: 
΄΄Αυτός  μεν  ίσως  πολλών  τε  λόγων  και  νοημάτων  έχειν  με  νομίζεις 
παρασκευήν, εγώ δε οίδα σαφώς, ότι ουδέν οίδα. Ει δε τι λεχθείη ευδόκιμον, 
τω Θεώ την αιτίαν λογιστέον, τω και ιδιώτας δια την των ακουόντων ωφέλειαν 
πολλάκις  σοφίζοντι΄΄1112.  ΄΄Τοσούτος  γαρ  περίεστί  σοι  ο  προς  αυτούς  [τους 
φίλους του Θεού] πόθος, ως και τους οις ουδέν ίχνος αρετής περίεστιν (ου γαρ 
εσμεν  κατ’ εκείνους  ·  ίσως  δε  δοκούμεν),  πολλοίς  και  ποικίλοις  εγκωμίοις 
στεφανούν. Σοι μεν ουν, ει και ημείς μη εσμεν τοιούτοι, αποκείσεται ο μισθός, 
ημείς δε, ει μηδ’ εγκωμίων τοιούτων απολαύοντες αμείνους γενοίμεθα, μείζονα 
δίκην  υφέξομεν΄΄1113.  Αλλού  επίσης  ταπεινολογεί  με  ειλικρινή  ταπείνωση. 
΄΄εγώ, άνθρωπος ών ευτελής και προς σύνεσιν βραδύς΄΄1114. Συγκρίνοντας δε 
τον  εαυτό  του  με  τον  Αδελφόθεο  Ιάκωβο  λέει:  ΄΄‘Μη  πολλοί  γίνεσθε 
διδάσκαλοι,  αδελφοί’,  ο  δίκαιος  γράφει  Ιάκωβος.  Μη  πολλοί  διδάσκαλοι 
γίνεσθε,  μοναχοί,  ο ελάχιστος γράφω Ισίδωρος,  ει και μη δόκιμος μοναχός, 
αλλ’  Ιακώβου  ακροατής.  Δίκαιοι  τοίνυν  αν  είητε,  ει  και  του  ακροατού 
παραγράφεσθαι  την  ευτέλειαν,  αλλ’ αιδείσθαι  του  δικαίου  και  σοφού  την 
δικαίαν απόφασιν΄΄1115. 

1109  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρξθ΄, P.G. 78, 1425.
1110  Ιωσήφ πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟζ΄, P.G. 78, 1509.
1111  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τξστ΄, P.G. 78, 1020. 
1112  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σμα΄, P.G. 78, 920.
1113  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σι΄, P.G. 78, 649.
1114  Ηλία διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ϟδ΄, P.G. 78, 1156.
1115  Τη εν τη Ταβεννησία Μονή, βιβλ. Α΄, αριθμ. ϟγ΄, P.G. 78, 248.
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     αιδ΄. Πραότητα

     Είναι τόσο σημαντική η αρετή αυτή για τον κληρικό, που κάνει τον άγιο 
Ισίδωρο να αποκαλεί την ιερωσύνη ΄΄το της πραότητος αξίωμα΄΄1116 και τους 
κληρικούς ΄΄του πράου τροπαιούχου φοιτηταί΄΄1117.
Εμπνεόμενος  ο  ιερός  Πατήρ  από  τα  λόγια  του  Χριστού  ΄΄πράος  ειμί  και 
ταπεινός τη καρδία΄΄1118,  γράφει  σε αρχιδιάκονο:  ΄΄Ει  τω Χριστού διακονείς 
θυσιαστηρίω, μετά των αυτού νόμων μετέρχη την λειτουργίαν σου, πράος και 
ταπεινός τη καρδία φαινόμενος.  Ου γαρ πολιτικήν τινα χειρίζεις ηγεμονίαν, 
τύφω και κόμπω φλεγμαίνουσαν · αλλά διακονίαν ειρηνικήν και ατάραχον΄΄1119. 
Και  αλλού  παραινεί  έναν  πρεσβύτερο:  ΄΄Ει  και  πάσης  εστί  βασιλείας 
υψηλοτέρα και αξιωτέρα η ιερωσύνη, αλλά τους ταύτην λαχόντας ου χρή κατά 
των άλλων δια  ταύτην  επαίρεσθαι,  αλλά  πρεπωδέστατον  και  αρμοδιώτατον 
ταύτης  κόσμον  ηγείσθαι  την  μετά  συνέσεως  πραότητα  ·  εννοούντας,  ότι 
κρείττων μεν εστί  πάσης ανθρωπίνης τιμής τε και αξίας ·  δια δε την θείαν 
χάριν τε και διάταξιν ταύτην ειλήφασι της των άλλων ωφελείας ένεκεν, ήν ουκ 
αν είεν δίκαιοι τη τυραννίδι καθυβρίζειν΄΄1120. 
Ο άγιος μνημονεύει σε επιστολή του την παύλεια ρήση ΄΄Δούλον δε Κυρίου ου 
δει  μάχεσθαι,  αλλ’ ήπιον  είναι  προς  πάντας…εν  πραότητι  παιδεύοντα  τους 
αντιδιατιθεμένους,  μήποτε  δώη αυτοίς  ο  Θεός  επίγνωσιν  εις  σωτηρίαν΄΄1121. 
Χάρη  στην  πραότητα  των  αποστόλων  και  των  πρώτων  χριστιανών 
βαπτίσθηκαν πολλοί  ειδωλολάτρες,  αλλά στα χρόνια  του αγίου Ισιδώρου η 
απουσία  της  αρετής  αυτής  έδιωχνε  ακόμα  και  τους  χριστιανούς  από  την 
Εκκλησία. ΄΄Η μεν ανδρία δεινή το μη υπάρχον κτήσασθαι, η δε πραότης αυτό 
το κτηθέν αμείνων φυλάξαι.  Οι  δε  του πράου τροπαιούχου αυχούντες είναι 
φοιτηταί,  και  του  ουρανίου  βασιλέως  στρατιώται,  ούς  οι  παρά  την  αρχήν 
υπασπισταί  πραότητι  εκόντας  εχειρώσαντο,  τούτους  αλαζονεία  άκοντας 
αποσοβούσιν. Ούς γαρ εκείνοι εκόντας εις την αρχήν παρεστήσαντο, τούτους 
και  μη  βουλομένους  δια  της  εαυτών  τυραννίδος  απελαύνουσιν.  Ως  γαρ 
λυμεώνες και αλάστορες, ουχ ως ποιμένες τοις υπηκόοις προσφέρονται΄΄1122. 
Μια από τις βασικές αιτίες  της περιφρόνησης του Θεού από τους εθνικούς 
είναι  και  η  μη  τήρηση  της  εντολής  αυτής.  ΄΄Και  ηρεμείν  προσταχθέντες, 
φιλοπραγμονούντες  και  τοις  ησυχάζουσι  παρενοχλούμεν…Ταύτ’  ουν 
ακούοντες οι άνθρωποι, και ορώντες άλλα μεν υμάς διδάσκειν επιχειρούντας, 
άλλα  δε  δρώντας,  ώσπερ  ειρωνεύεσθαι  ημάς  και  παίζειν  εν  ου  παικτοίς 
ηγούμενοι, κατά της θείας προνοίας ακονώσι τας γλώττας, ήτις και αυτούς μεν, 
ημάς δε πλέον αμυνείται, τους αιτίους της τοιαύτης βλασφημίας γινομένους΄΄

1116  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σκγ΄, P.G. 78, 905.
1117  Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Γ΄, αριθμ. το΄, P.G. 78, 1021.
1118  Μθ. 11, 29. 
1119  Πανσοφίω αρχιδιακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνζ΄, P.G. 78, 288.
1120  Κύρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκβ΄, P.G. 78, 1576.
1121  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σο΄, P.G. 78, 700.
1122  Ερμίνω κόμητι, βιβλ. Γ΄, αριθμ. το΄, P.G. 78, 1021.
1123  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. υε΄, P.G. 78, 1040. 
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Με πραότητα πρέπει ο κληρικός να παρηγορεί τους πονεμένους. ΄΄Οίκτω και 
πραότητι,  ω  σοφώτατε,  καταπραΰνειν  πειρώ  τας  των  πειρασμοίς 
περιπεπτωκότων συμφοράς και εκβιάζειν αυτούς λόγω ηπίω προς ευθυμίαν, 
και αναμόχλευε τας της αθυμίας ρίζας΄΄1124.
Η πραότητα όμως θα πρέπει να μην είναι αδιάκριτη και αλόγιστη, αλλά να 
συνδυάζεται με τη σύνεση. ΄΄Τους ταύτην [την ιερωσύνην] λαχόντας ου χρή 
κατά  των  άλλων  δια  ταύτην  επαίρεσθαι,  αλλά  πρεπωδέστατον  και 
αρμοδιώτατον ταύτης κόσμον ηγείσθαι την μετά συνέσεως πραότητα΄΄1125. Και 
αλλού: ΄΄Το μετά φρονήσεως ηρέμαιόν τε και γαληνόν του τρόπου, βεβηκυίας 
και  σταθεράς  γνώμης  μέγιστόν  εστι,  παρ’  εμοί  κριτή,  τεκμήριον΄΄1126. 
Παράδειγμα  συνετούς  πραότητος  είναι  το  να  μη  φαινόμαστε  πράοι,  όταν 
αδικείται  ο  Θεός.  ΄΄Ίσθι,  ω  βέλτιστε,  ως  καν  τούτω  πταίομεν,  τα  μεν  εις 
εαυτούς δρώμενα εκδικούντες, τα δε εις τον Θεόν παρορώντες. Όταν γαρ ημείς 
αδικώμεθα η πραότης χρησιμωτάτη, όταν δε το Θείον, το γε των παροινούντων 
μέρος  (ουδεμία  γαρ εις  την  ακήρατον  εκείνην  φύσιν  διαβαίνει  βλάβη),  της 
επιεικείας  ο  θυμός  ωραιότερος.  Ημείς  δε  τουναντίον  δρώμεν,  τοις  μεν 
ημετέροις εχθροίς ασύγγνωστοι, τοις δε κατά του Θεού οπλίζουσι την γλώτταν 
ήμεροι όντες και φιλάνθρωποι. Ηγανάκτησέ ποτε Μωυσής ο πραότατος κατά 
των μοσχοποιησάντων  αγανάκτησιν  πάσης  πραότητος  κρείττονα,  και  Ηλίας 
κατά των ειδωλολατρών,  και  Ιωάννης καθ’ Ηρώδου,  και  Παύλος κατά  του 
Ελυμά, ουχ εαυτούς, αλλά το Θείον εκδικούντες (αρκούν μεν εαυτώ, την δε 
των  φιλαρέτων  μισοπονηρίαν  αποδεχόμενον),  τας  εις  εαυτούς  ύβρεις 
παρεώρων. Ταύτην γαρ αρετήν είναι ενόμιζον και φιλοσοφίαν΄΄1127.

     αιε΄. Επιείκεια

     Ο ιερεύς πρέπει επίσης να είναι επιεικής στα σφάλματα των άλλων, αλλά 
συγχρόνως και αυστηρός. Οφείλει να είναι φιλάνθρωπος στους υπάκουους και 
τιμωρητικός στους ανυπάκουους. ΄΄Ωσπερ ανδρείος και φιλάνθρωπος βασιλεύς 
τοις  νόμοις  τα  όπλα  μίξας,  πάσαν  ύβρεως  μελέτην  τρέπεται,  το  μεν  τη 
ακροάσει των νόμων πειθόμενον δίχα κολάσεως επιστρέφων, το δ’ ανήκοον τη 
δια των όπλων ανάγκη παιδαγωγών, ούτω και ευαγής και επιεικής ο ιερεύς, 
τοις  θεσμοίς  τον  φόβον  μίξας  και  τη  αρχή  την  επιείκειαν  κεράσας,  πάσαν 
κακίας μελέτην, το γε είκον εις αυτόν, τρέπεται, των υπηκόων το μεν λόγοις 
είκον λόγοις θεραπεύων, το δ’ ανήκοον τω δια των θεσμών σωφρονισμώ εις το 
μηκέτι αμαρτάνειν χειραγωγών΄΄1128. 
Και αυτή όμως η αρετή θα πρέπει να έχει λογικό και συνετό μέτρο. Ο κληρικός 
οφείλει να εμφανίζεται άλλοτε συγχωρητικός και άλλοτε επιτιμητικός. ΄΄Χρή 
γαρ συγγνώμην μεν νέμειν τοις δια χρηστότητος ωφελουμένοις,  επιτιμάν δε 

1124  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τλ΄, P.G. 78, 988-989.
1125  Κύρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκβ΄, P.G. 78, 1576.
1126  Ζήνωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρϟ΄, P.G. 78, 877.
1127  Θέωνι επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σκζ΄, P.G. 78, 1469-1472.
1128  Θέωνι επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σξ΄, P.G. 78, 693.
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τοις δι’ αυτής βλαπτομένοις΄΄1129. ΄΄Η μεν συγγνώμη εκείνοις νέμεσθαι αν είη 
δικαία, τοις μη δια χρηστότητος εις μείζονα παιδοτριβουμένοις πταίσματα, η δε 
κόλασις  έπεσθαι  οφείλει  τοις  υπό  της  χρηστότητος  μη  ωφελουμένοις΄΄1130. 
Η εξουσία δεν θα πρέπει να μεταδίδει αισθήματα υπεροψίας και αναλγησίας 
στον κάτοχό της. ΄΄Ουκ αποδέχομαι, ω μετριοφροσύνης αυτόξεστον άγαλμα, 
τον εν μεν τω ιδιωτεύειν ταπεινόν άγαν φαινόμενον, εν δε τω άρχειν μείζονα 
της  ανθρωπίνης  φύσεως  φανταζόμενον  (αγενούς  γαρ  και  ανάνδρου  και 
ιδιωτικής τω όντι τούθ’ ηγούμαι ψυχής είναι τεκμήριον), αλλ’ ιδιώτης μεν ών, 
υψηλός  τυγχάνοι,  άρχων  δ’  αποφανθείς,  επιεικής  και  μέτριος,  και  τα 
εφεδρεύοντα εκατέρω πράγματι νοσήματα διαφύγοι, ού μεν την ταπεινότητα, 
ού δε την υπεροψίαν΄΄1131. 
Ο κληρικός πρέπει να λάμπει από την επιείκεια σε τέτοιο βαθμό που να μην 
εκτρέπεται ποτέ σε ύβρεις εναντίον κανενός. Γι’ αυτό αναρωτιέται ο άγιος για 
τους  υποψηφίους  υψηλόβαθμους  κληρικούς:  ΄΄Αλλ’  επιεικεία  τοσαύτη 
διαλάμπουσιν, ως κατά μηδενός μηδεπώποτε πεπαρωνηκέναι;΄΄1132.
     αιστ΄. Απάθεια  

     Ο κληρικός  πρέπει  να  είναι  ελεύθερος  από οποιοδήποτε  πάθος.  Είναι 
αξιοθρήνητος όποιος έχει κάποια κακία. Πιο αξιολύπητος όμως είναι όποιος 
δεν θέλει να απαλλαγεί από αυτήν. ΄΄Ο μη μόνον νοσών την αργαλεωτάτην 
νόσον, την κακίαν φημί, αλλά μηδέ απαλλαγήναι βουλόμενος, προς δε τούτους 
και  τους  απηλλαγμένους  οδυρόμενος,  απάντων  αθλιώτερός  εστι  και 
ελεεινότερος, κάν αυτός εαυτόν δι’ ανήκεστον ραθυμίαν μακαρίζει΄΄1133.
Ο ιερός Πατήρ με τη σοφία και τη διορατικότητά του προβλέπει ότι η ύπαρξη 
κάποιου πάθους στον ιερέα θα τον οδηγήσει στη μεγαλύτερη συμφορά, που 
είναι η πρόσκρουση με το Θεό. Αντιθέτως ο κληρικός, εάν δεν έχει στην ψυχή 
του κανένα πάθος, θα τιμήσει το Θεό. ΄΄Το προσκρούσαι τω τετιμηκότι Θεώ 
πάσης συμφοράς και τιμωρίας ηγείσθαι χρή αργαλεώτερον. Ου γαρ τοσούτον 
έγωγε νομίζω έσεσθαι τον από της κολάσεως πόνον, όσον την αισχύνην την 
από του τω δοξάσαντι προσκρούσαι συμβησομένην. Το δε και αυτά τα όπλα, 
δι’ ων ετιμήθησαν, κατ’ αυτού κινούντας αλώναι, και τιμή κατά του τιμήσαντος 
κεχρημένους φωραθήναι, πάσαν υπερβάλλει μανίαν. Το μεν γαρ ανυπέρβλητον 
άνοιαν, το δε ανήκεστον μανίαν έχει. Χρή τοιγαρούν τους ιερωμένους, ώσπερ 
ανάκτορα,  παντός  τυραννικού  και  αισχρού  πάθους  αβάτους  εαυτούς 
διατηρείν΄΄1134. 
Ο ποιμένας αν είναι ασθενής πνευματικά, μεταδίδει την πνευματική ασθένεια 
στο ποίμνιό του. Αυτό έπαθε και η Εκκλησία του Πηλουσίου. Ο επίσκοπος 
παρομοιάζεται  από  τον  άγιο  με  το  κεφάλι  του  σώματος.  Από  την  κεφαλή 
εξαρτάται η ανάρρωση ή μη όλου του σώματος. ΄΄Όταν η κεφαλή, καθάπερ 
ακρόπολις  του  σώματος  ούσα  και  των  αναγκαιοτάτων  και  τιμιωτάτων 
ανθρώποις  αισθήσεων  οικητήριον,  οφείλουσα  τους  εκ  του  σώματος 

1129  Αθανασίω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ξθ΄, P.G. 78, 513.
1130  Ισιδώρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ϟε’, P.G. 78, 540.
1131  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. μη΄, P.G. 78, 764.
1132  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
1133  Αθανασίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρϟα΄, P.G. 78, 1280.
1134  Ποσειδώνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υοβ΄, P.G. 78, 1600-1601.
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αναπεμπομένους  ατμούς  πονηρούς  διοικήσαι  και  εις  το  δέον  καθιστάν,  μη 
μόνον τούτο μη διαπράττηται, αλλά και αυτή καθ’ εαυτήν ασθενής ούσα τύχη, 
τας νοσώδεις  αιτίας  αποκρούσασθαι  μη δυναμένη,  ποία ελπίς  τω σώματι  ή 
σωτηρίας  ή  ρώσεως;  Ουδεμία.  Διο  και  κατά  το  Πηλούσιον,  ως  γέγραφας, 
Εκκλησία  η  υπό  Ευσεβίου  οικονομουμένη,  μυρίαις  νοσημάτων  και  παθών 
εμπέπλησται  κακίαις,  του  δοκούντος  ηγείσθαι  ταύτης  εις  αυτήν 
εγκατασκήψαντος΄΄1135. 
Γι’ αυτούς τους λόγους  ο κληρικός οφείλει  να διεξάγει  σκληρό και  συνεχή 
αγώνα κατά των παθών. Τέτοιο αγώνα έκανε και ένας πρεσβύτερος σύγχρονος 
του αγίου Ισιδώρου,  προς  τον οποίο  γράφει  επαινετικά:  ΄΄Έχεις  εν  τη  θεία 
Γραφή ών σπείρεις τους καρπούς αναθάλλοντας.  Βλέπεις των χρηστών σου 
παλαισμάτων τα επινίκια…Υπέρ δε των προς τα πάθη αγώνων και σκαμμάτων 
τον  άφθαρτόν  σοι  στέφανον  πλέκοντος  Παύλου,  του  γενναίου  τούτων 
παλαιστού και νικηφόρου΄΄1136. 

     αιζ΄. Πίστη

     Ο άγιος Ισίδωρος συγκρίνει τρία προσόντα του κληρικού. Η ευσέβεια της 
πίστεως αποτελεί μεγαλύτερη αρετή από το έργο της αρετής και τον καλλιεπή 
λόγο. Βέβαια και τα τρία χρειάζεται να τα έχει ο κληρικός για να δοξαστεί από 
το Θεό. ΄΄Θείον μεν τι χρήμα ο λόγος, θειότερον δε η αρετή, θειότατον δε η 
ευσέβεια.  Ο  μεν  ουν  και  λόγω  και  έργω  και  πίστει  κεκοσμημένος, 
ανυπέρβλητος και αοίδιμος και της ακροτάτης μακαριότητος άξιος, ο δε καθ’ 
οπότερον  τούτων  λειπόμενος,  τοσούτον  ελαττούται,  όσον  η  αναλογία  του 
ελλειφθέντος απαιτεί΄΄1137.
Με πίστη και ζήλο πρέπει ο κληρικός να πολεμά τους εχθρούς της Εκκλησίας. 
΄΄Καλόν μεν το προ κινδύνων εζώσθαι την οσφύν και Θεώ διακονείσθαι και 
βάλλειν τας εναντίας φάλαγγας πίστει, αλλά μη ραθυμούντας και εχθροίς και 
πολεμίοις εκκείσθαι΄΄1138.                
Ενισχύοντας την πίστη ενός πρεσβυτέρου τού γράφει μόνο δύο προτάσεις σε 
επιστολή με τον τίτλο ΄΄Περί πίστεως΄΄. ΄΄Το ‘πώς’ επί Θεού χώραν έχειν ου 
δύναται, ού και μόνη η βούλησις έργον εστί παράδοξον΄΄1139. Ομοίως γράφει σε 
διάκονο:  ΄΄Όταν  η θεία  δύναμις  ενεργή,  το  ‘Πώς’ μη εχέτω χώραν.  Ει  γαρ 
πολλά υπέρ φύσιν και λογισμών ακολουθίαν και γέγονε και γίνεται, αλλ’ ουδέν 
εστιν  υπέρ  Θεόν,  τον  ευμαρώς  και  τα  παρ’  ελπίδα  δημιουργούντα΄΄1140. 
Αληθινή  ήττα  είναι  η  έκπτωση  από  την  πίστη.  ΄΄Οι  φρονήσεως  ουκ 
αμοιρούντες και τη θεία δεξιά τα καθ’ εαυτούς επιτρέποντες, το πρέπον μάλλον 
του παραυτίκα δοκούντος αιρούμενοι, ου τω δόξαι ηττήσθαι δυσχεραίνουσιν, 
αλλά  τω  όντως  νενικηκέναι  αγάλλονται.  Νίκη  γαρ  αληθώς  ου  το  δοκείν 

1135  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σμθ΄, P.G. 78, 1481.
1136  Ζήνωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σιβ΄, P. G. 78, 316-317.
1137  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ριη΄, P.G. 78, 821.
1138  Συνεσίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σλβ΄, P.G. 78, 325.
1139  Αθανασίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υοστ΄, 78, 441.
1140  Παύλω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρπγ΄, P.G. 78, 1273-1276.
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παραχρήμα νενικηκέναι, αλλά το αρετής και ευσεβείας μη εκπεπτωκέναι΄΄1141.
Έμπρακτη πίστη ζητά ο άγιος από τον κληρικό. ΄΄Ο μεν ουν και λόγω και έργω 
και  πίστει  κεκοσμημένος,  ανυπέρβλητος  και  αοίδιμος  και  της  ακροτάτης 
μακαριότητος  άξιος,  ο  δε  καθ’  οπότερον  τούτων  λειπόμενος,  τοσούτον 
ελαττούται, όσον η αναλογία του ελλειφθέντος απαιτεί΄΄1142.

     αιη΄. Φόβος Θεού

     Ο κληρικός ακόμα πρέπει να έχει και φόβο Θεού. Ο φόβος αυτός ομοιάζει  
με το χαλινάρι,  με το οποίο ο αναβάτης συγκρατεί  και τιθασεύει  το άλογο. 
Επιπλήττοντας  ο  Ισίδωρος  τους  στερημένους  του  θείου  φόβου  ιερείς  του 
Πηλουσίου,  γράφει:  ΄΄Εις  τον  της  κακίας  λαβύρινθον  ουκ  οίδα  όπως 
εμπεπτωκότες, ου μόνον τους θείους, αλλά και αυτούς τους της φύσεως, ως 
φασίν, ενετρέψατε νόμους. Οι γαρ παροινούντες κατά της εννόμου φύσεως, 
δικαίως και κατ’ αλλήλων λυττώσιν. Ου γαρ κωλύεται ραδίως επιθυμία, τον 
του θείου φόβου χαλινόν ουκ έχουσα, αλλ’ ώσπερ χαλινώ μη πειθόμενος ίππος, 
ή καθάπερ, κυριώτερον ειπείν, λοιμός πάσαν ηλικίαν επινέμεται, και παν γένος 
και πάσαν αξίαν λυμαίνεται΄΄1143.

     αιθ΄. Καθαρότητα του νοός

     Μαζί  με  την αγνότητα του σώματος  η καθαρότης  του νου αποτελούν 
έκφραση και απόδειξη της ευσέβειας. ΄΄Ευσεβείας, ω ελλογιμώτατε, διττός ο 
τρόπος. Ο μεν αγιώτατος και θειότατος εν ψυχή. Ιερείον γαρ τούτο κάλλιστον 
και Θεώ προσφιλέστατον, το την γνώμην έχειν ευαγή και την θείαν παρουσίαν 
φαντάζεσθαι ιδρυμένην τε και βεβαίαν έχειν εν τοις της ψυχής τεμένεσιν. Ο δε 
δεύτερος εν τη αγνεία του σώματος. Ο γαρ τούτων των δύο τρόπων χηρεύων, 
ουδέ ει τα της γης τε και θαλάττης τιμαλφέστατα προσάγοι κειμήλια, ούτε ει 
πάντα  τα  ιερουργείσθαι  πρώην  νενομοθετημένα  ζώα  καταβάλλοι,  χαριείται 
Θεώ΄΄1144. 
Ο  νους  θα  φυλάσσεται  καθαρός,  όταν  δεν  εισέρχονται  σε  αυτόν  δια  των 
αισθήσεων ανεπίτρεπτες εικόνες. ΄΄Χρή τον νουν, οία βασιλέα αυτοκράτορα, 
λογισμούς  φοβερούς  και  πάντοθεν  όπλοις  πεφραγμένους  προς  τας  των 
αισθήσεων  καταπέμψαι  πύλας  προαπαντησομένους  και  προλοχιούντας  και 
είρξοντας  τους  πολεμίους,  και  μη  πρώτον  συγχωρήσαντας  την  είσοδον, 
ύστερον  αμφήριστον  αναδέχεσθαι  μάχην,  ήτις  πολλάκις  και  ετεροκλινής 
γενήσεται, τοις αντιστρατευομένοις το τρόπαιον ορέγουσα. Δια γαρ τοι τούτο 
και ο σωτήριος λόγος τον ακολάστως ορώντα, κολάσειν ηπείλησε, των άλλων 
νομοθετών  την  πράξιν  μόνην  κολαζόντων,  ίνα  μη  δυσκαταγώνιστος  και 
1141  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. το΄, P.G. 78, 1549.
1142  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ριη΄, P.G. 78, 821.
1143  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ροα΄, P.G. 78, 621.
1144  Μαρτυρίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρξγ΄, P.G. 78, 857.
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απρόσμαχος ο πόλεμος γένηται, αλλά ράδιος και ευχερής΄΄1145. 
Όταν ο νους καθαρθεί, τότε ο άνθρωπος εγκαταλείπει την αμαρτία. ΄΄Πάντες 
σχεδόν, οις αρετής λόγος, φασίν, ως οξύ μεν προς την κακίαν οράς, τυφλώττεις 
δε προς τα κάλλιστα. Ει τοίνυν ταύθ’ ούτως έχει, ανακάθαρον σαυτού τον νου 
(ούτος γαρ εστιν ο της ψυχής οφθαλμός). Τάχα πως τα τε καλά και τα αισχρά 
διακριθήναι δυνηθείης. Εκ γαρ ταύτης της βασάνου τα μεν ελεεί, τα δε φυγείν 
προθυμηθείης΄΄1146. 
Η πνευματική τρυφή δίνεται από το Θεό όχι με βάση το ιερατικό αξίωμα, αλλά 
χάρη στην καθαρότητα του φρονήματος και της ζωής. ΄΄Η αιώνιος του Χριστού 
βασιλεία…ουχ  ιερατεία,  ου  βασιλεία  αναξία  της  κλήσεως  την  τρυφήν 
διανέμουσα,  αλλά τρόπω και  βίω προς  καθαρότητα νεύσαντι,  και  προς  την 
θήραν των αληθών αλιέων ορμήσαντι΄΄1147.

     ακ΄. Φωτισμός του Αγίου Πνεύματος  
  
     Μόνον ο Θεός, που ξέρει άριστα τις καρδιές των ανθρώπων, γνωρίζει τον 
τρόπο  με  τον  οποίο  μπορεί  να  βοηθηθεί  πνευματικά  ο  κάθε  ένας.  ΄΄Λίαν 
θαυμάζω,  όπως  ου  τοις  αυτοίς  χαίρουσι  πάντες  άνθρωποι,  αλλ’  οι  μεν 
συγγινωσκόμενοι  εφ’  οις  πταίουσιν  εις  αρετήν,  οι  δε  εις  κακίαν 
παιδοτριβούνται. Και τοις μεν η χρηστότης σωτήριον ευρίσκεται βοήθημα, τοις 
δε ολέθριον δηλητήριον… Επεί τοίνυν τί ποιητέον έφης εν τοσαύτη συγχύσει, 
ακριβώς μεν ουκ έχω λέγειν. Ο γαρ τας καρδίας εμβατεύων οίδε΄΄1148.
Αφού λοιπόν ο καρδιογνώστης Θεός γνωρίζει πώς θα βοηθηθεί ο κάθε ένας, 
χωρίς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ο ιερεύς δεν μπορεί να γνωρίσει την 
πνευματική  ασθένεια  του  ποιμαινομένου  και  να  του  δώσει  το  κατάλληλο 
πνευματικό  φάρμακο.  ΄΄Πολλών  γαρ  και  παντοδαπών  όντων  των 
αρρωστημάτων, πρώτον μεν άνθρωπον όντα χαλεπόν συνιδείν, έπειτα δε και 
μαθόντα, το ειδέναι, ποίον αρμόττει φάρμακον. Ου γαρ πάσι τα αυτά αρμόττει 
βοηθήματα, ουδέ πάντες τοις αυτοίς θεραπεύονται. Ο γαρ τούτον ωφέλησεν, 
άλλον έβλαψεν, και το άλλω κατάλληλον, έτερον επέτριψε…Οι μεν επαίνοις, 
οι  δε  ψόγοις  σωφρονίζονται…Οι  μεν  συλλόγοις  ελεγχόμενοι,  οι  δε  εν 
παραβύστω  νουθετούμενοι  αποτρίβονται  τα  ελαττώματα…Τοσούτων  όντων 
και  των  αρρωστημάτων  και  των  βοηθημάτων,  και  πάντων  μη  τοις  αυτοίς 
εικόντων, αλλά και τουναντίον εις χείρονα πλημμελήματα ερεθιζομένων, τις μη 
τω θείω Πνεύματι την ψυχήν φωτισθείς, ειδέναι ή επαρκέσαι δυνήσεται; Αλλ’ 
επειδή άρχειν, ει και αρχήν νομίζουσιν επιτηδείαν αυτοίς, τολμώσι, μήτε την 
δυσχέρειαν  εννοούντες,  μήτε  της  δεσποτικής  φωνής  ακούοντες,  ούτω  το 
σπάνιον ενδεικνυμένης, ως και επαπορητική χρήσασθαι λέξει, ‘Τις άρα εστίν ο 
πιστός δούλος και φρόνιμος, ον καταστήσει ο Κύριος επί της οικίας αυτού, του 
διδόναι αυτοίς το σιτομέτριον;’΄΄1149. 
Είναι λοιπόν απαραίτητο ο ιερεύς να φωτίζεται και να καθοδηγείται από το 

1145  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρζ΄, P.G. 78, 548.
1146  Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρπδ΄, P.G. 78, 1433.
1147  Διδύμω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σδ΄, P.G. 78, 313.
1148  Αλφιώ επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟστ΄, P.G. 78, 1509.
1149  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρμε΄, P.G. 78, 1228-1229.
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Άγιο Πνεύμα. Πώς όμως θα γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος; Ο ιερός 
Ισίδωρος επισημαίνει ότι στα παλαιότερα χρόνια οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας 
φωτίζονταν από το Άγιο Πνεύμα χάρη στην λαμπρή ζωή τους. ΄΄Πρώην μεν 
ουν,  ηνίκα  οι  της  Εκκλησίας  παιδευταί  και  δι’ αρίστην  πολιτείαν  τω  θείω 
ελαμπρύνοντο Πνεύματι΄΄1150. 
Στα άγια χρόνια των αποστόλων οι ιερείς και ο λαός ήταν πλήρεις του Αγίου 
Πνεύματος και των χαρισμάτων Του. ΄΄Ει δε μηδ’ ούτω νενοηκέναι φαίη [ο 
επίσκοπος Ευσέβιος], μανθανέτω, ότι επί μεν των Αποστόλων, ότε η Εκκλησία 
εκόμα μεν χαρίσμασι πνευματικοίς, έβρυε δε πολιτεία λαμπρά, εκκλησιαστήρια 
ουκ ήν · επί δε ημών τα εκκλησιαστήρια πλέον του δέοντος κεκόσμηται, η δ’ 
Εκκλησία (αλλ’ ουδέν βούλομαι δυσχερές ειπείν) κωμωδείται. Εγώ γουν, ει γε 
αίρεσίς μοι προύκετο, ειλόμην αν εν τοις καιροίς εκείνοις γεγενήσθαι, εν οις 
εκκλησιαστήρια  μεν  ούτω  κεκοσμημένα  μη  ήν,  Εκκλησία  δε  θείοις  και 
ουρανίοις χαρίσμασιν εστεμμένη, ή εν τούτοις, εν οίς τα μεν εκκλησιαστήρια 
παντίοις  κεκαλλώπισται  μαρμάροις,  η  δε  Εκκλησία  των  πνευματικών 
χαρισμάτων  εκείνων  ερήμη  και  γυμνή  καθέστηκε΄΄1151.  Το  Άγιο  Πνεύμα 
καθοδηγούσε τους  ιερείς  Του και  είχε  μεταβάλει  την Εκκλησία σε  ουρανό. 
΄΄Ότε μεν ακμαζούσης της Εκκλησίας,  και μήπω νενοσηκυίας,  τα θεία περί 
αυτήν  εχόρευε  χαρίσματα,  του  αγίου  Πνεύματος  δημαγωγούντος  και  των 
προεστώτων έκαστον κινούντος και ουρανόν την Εκκλησίαν ποιούντος, πάσι 
δήλον εστίν.  Ότι  δε νοσησάσης και στασιασάσης,  απέπτη πάντα εκείνα και 
απεπήδησεν, ου τα χαρίσματα μόνον (ου γαρ ήν ούτω δεινόν ει τούτο μόνον 
ήν), αλλά και βίος και αρετή, και τούτο πάσι δήλον΄΄1152.
     

     ακα΄. Υπομονή

     Η μεγάλη αξία που αποδίδει ο άγιος Ισίδωρος στην αρετή της υπομονής 
φαίνεται από την εκτενέστατη αναφορά της στις επιστολές του. Αναγκαστικά 
όμως μόνο σε ορισμένες επιστολές θα αναφερθούμε στην παρούσα εργασία 
μας.  
Ο μοναστής  του Πηλουσίου δεν  έμενε  ξένος  και  αδιάφορος μπροστά  στον 
ποικίλο πόνο των ανθρώπων, αλλά με τα γράμματά του συνέπασχε και τους 
παρηγορούσε. Έτσι επισημαίνει σε επίσκοπο την ανειλημμένη του υποχρέωση 
να  αποτελεί  το  βάλσαμο  της  θείας  παρηγοριάς  για  τους  δοκιμαζόμενους 
πιστούς.  ΄΄Οίκτω  και  πραότητι,  ω  σοφώτατε,  καταπραΰνειν  πειρώ  τας  των 
πειρασμοίς περιπεπτωκότων συμφοράς και εκβιάζειν αυτούς λόγω ηπίω προς 
ευθυμίαν, και αναμόχλευε τας της αθυμίας ρίζας. Ει γαρ γνοίεν παρά σου, ότι, 
ει  μεν  δικαίως  επήχθησαν,  κουφισμόν  των  πταισμάτων  εργάζονται,  ει  δε 
συνεχωρήθησαν επελθείν μηδέν φαύλον δράσασι, στεφάνους προξενούσιν, ου 
μόνον την αθυμίαν εξοστρακιούσιν, αλλά και θυμηδίας εμπλησθήσονται΄΄1153. 
Κατά  την  Ψυχολογία  η  απώθηση  δυσάρεστων  βιωμάτων  στο  ασυνείδητο 
προκαλεί επικίνδυνες ψυχικές νόσους, όπως είναι η νεύρωση. Το ψυχολογικό 
1150  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υκστ΄, P.G. 78, 1577.
1151  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σμστ΄, P.G. 78, 685.
1152  Ζήνωνι μοναχώ, βιβλ. Γ΄, αριθμ. υη΄, P.G. 78, 1041.
1153  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τλ΄, P.G. 78, 988-989.
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αυτό  φαινόμενο  της  απωθήσεως  μπορεί  να  αποφευχθεί,  όταν  ο  άνθρωπος 
εξομολογηθεί τα δυσάρεστα βιώματά του. ΄΄Εις το σημείον αυτό προβάλλεται 
ζωηρά η σπουδαιότης του μυστηρίου της εξομολογήσεως, όπερ ανακουφίζει εκ 
του  ψυχικού  βάρους...Ο  άγιος  Ισίδωρος  εκ  της  πλουσίας  πρακτικής 
ψυχολογικής  πείρας,  γνωρίζει  καλώς  την  ψυχολογικήν  τάσιν  της 
απωθήσεως...δια  τούτο οφείλει  τις  ουχί  να  απωθή και  να  αποκρούη πάσαν 
δυσάρεστον πείραν, αλλά να αφηγήται αυτήν προς τους άλλους εξασφαλίζων 
ούτω  την  συνειδητήν  αυτής  διατήρησιν΄΄1154.  Ως  μέγας  ψυχολόγος  ο  ιερός 
Πατήρ  συνιστά  στον  ποιμένα να σιωπά και  να  ακούει  τον  πονεμένο,  όταν 
διηγείται  τις  συμφορές  του.  ΄΄Επειδή φέρει  τινά παραμυθίαν  τω υπό λύπης 
βεβαπτισμένω  των  λυπηρών  η  αφήγησις,  και  μάλισθ’ όταν  προς  γνησίους 
γίνεται (η γαρ σιωπή αυξητική της συμφοράς. Πολλοί γουν καρτερήσαντες και 
σιγή  ταύτα  παραδεδωκότες,  εις  χαλεπά  περιέπεσον  πάθη),  χρή  τους 
βουλομένους τας εαυτών διηγείσθαι συμφοράς, ημέρως προσίεσθαι, και μετά 
το  κουφισθήναι  δια  των  λόγων  το  πάθος,  τότε  την  ενδεχομένην  επιφέρειν 
θεραπείαν.  Ει  μεν  γαρ  εξ  αρχής  αυτούς  επιστομίσομεν,  και  ασυμπαθών 
κτησόμεθα  δόξαν,  και  το  βοήθημα  ασθενές  αποφανούμεν,  της  ακμής  αυτό 
παρωθουμένης. Ει δε μετά το κουφισθήναι τον πόνον επιθείημεν το φάρμακον, 
δύο κερδανούμεν, και το συμπαθείς είναι, και το μη διαμαρτείν της θεραπείας΄΄
1155.
Ο κληρικός όμως εκτός από το ότι  πρέπει  να μεταδίδει δια των λόγων την 
υπομονή και να ανακουφίζει τους πονεμένους, οφείλει να αντιμετωπίζει και ο 
ίδιος με υπομονή τις κατά κόσμον ή τις υπέρ Χριστού δοκιμασίες του. Ο ιερός 
Ισίδωρος στέλνει παραμυθητικές επιστολές σε πολλούς κληρικούς, οι οποίοι 
δοκιμάζονταν  από  ποικίλες  θλίψεις.  Θα  διακρίναμε  τις  παρηγορητικές 
επιστολές  του  αγίου  προς  κληρικούς  σε  δυο  μεγάλες  κατηγορίες:  σε  όσες 
απευθύνονταν  σε  κατατρυχωμένους  από  εγκόσμιες  συμφορές  και  σε  όσες 
έχουν παραλήπτες δοκιμαζομένους για χάρη του Ευαγγελίου. 

     Οι κατά κόσμον θλίψεις 

     Για την πρώτη κατηγορία των παραμυθητικών επιστολών του έχουμε να 
επισημάνουμε τα παρακάτω. Ο ιερεύς του Υψίστου οφείλει να μην παραδίνει 
την ψυχή του στη λύπη, αλλά να διακρίνεται για την υπομονή του · έτσι μαζί 
με  τις  άλλες  αρετές  του  θα  τιμήσει  τη  χειροτονία  του.  ΄΄Τους  τον  της 
ιερωσύνης τιμαλφέστατον στέφανον περικειμένους αρεταίς μάλλον ή χρήμασι 
δίκαιόν  εστί  κομάν…Ου  γαρ  χορηγόν  την  εξουσίαν  των  επιθυμιών  χρή 
νομίζειν, αλλά την καρτερίαν εξουσίαν ηγείσθαι΄΄1156.  ΄΄Ει γαρ την σεαυτού 
ψυχήν  θεσμώ  ιερωσύνης  διακοσμήσειας,  και  τον  μεν  λογισμόν  τον  ορθόν 
αποδείξειας αυτοκράτορα,  τον θυμόν δε αυτώ δορυφόρον παραδώσειας, και 
νομοθετήσειας αυτώ μηδέν πράττειν ων ο βασιλεύς ου βούλεται, και παν όσον 
ηδοναίς  τε  και  λύπαις  εις  κακίαν  έκδοτον  εξορίσειας  της  σαυτού  γνώμης, 

1154  Ι. Κορναράκη, Η εν ταις επιστολαίς Ισιδώρου, σσ. 55-56.
1155  Αφροδισίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. η΄, P.G. 78, 732-733.
1156  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σϟ, P.G. 78, 721.
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τιμήσειας την άνωθεν ψήφον΄΄1157. 
Ο ίδιος ο Χριστός, ο Οποίος με ιώβεια υπομονή αντιμετώπισε τα παθήματά 
Του, έθεσε τα όρια της χριστιανικής λύπης. Μας δίδαξε ότι πρέπει η θλίψη μας 
να μην είναι υπερβολική. ΄΄Εδάκρυσεν, ω φιλοσοφίας άγαλμα, ο Χριστός επί 
Λαζάρω, μάλιστα μεν κάν τούτω, ώσπερ και επί των άλλων, κανόνας ημίν και 
όρους πηγνύς, ίνα μη εκβακχευώμεθα υπό της λύπης΄΄1158. 
Ο  άγιος  Ισίδωρος  αντλεί  επίσης  πολύτιμο  υλικό  από  τις  δυστυχίες  του 
πάγκαλου Ιωσήφ, για να παρηγορήσει έναν επίσκοπο. Πραγματική δυστυχία 
και  συμφορά  είναι  μόνον  η  αμαρτία.  ΄΄Ο  αδέκαστος  οφθαλμός,  ο  της 
σωφροσύνης και νομοθέτης και βραβευτής, εις τον θρόνον ανήγαγεν αυτόν τον 
βασιλικόν.  Τοιγαρούν  και  ημείς  μήτε  συκοφαντίαν,  μήτε  κατηγορίαν,  μήτ’ 
άλλο τι των δοκούντων είναι δεινών ηγώμεθα, αλλά την αμαρτίαν μόνην, και 
πάντως ή ενταύθα ή εκείσε των τιμαλφεστάτων στεφάνων τευξόμεθα΄΄1159.
Αναπόφευκτες  βλέπει  ο  Πατήρ τις  δοκιμασίες  για  κάθε  άνθρωπο.  ΄΄Ει  γαρ 
πειρατήριόν  εστι  ο  βίος  του  ανθρώπου  επί  της  γης,  πώς  έστιν,  εν  τω 
πειρατηρίω  όντας,  μη  πειράζεσθαι;  Το  γαρ  παρά  του  Σωτήρος  ειρημένον, 
‘Γρηγορείτε  και  προσεύχεσθε,  ίνα  μη  εισέλθητε  εις  πειρασμόν’,  το  μη 
καταποθήναι υπ’ αυτού ηνίξατο. Ει γαρ τούτο, όπερ άλλοι νομίζουσιν, έφη ο 
Σωτήρ,  τω  μηδαμώς  πειρασμώ  περιπεσείν,  ουκ  αν  έχοι  λόγον  και  των 
προφητών  και  των  αποστόλων  και  των  μάλιστα  ευδοκιμηκότων  ανδρών 
πολλοίς  και  μεγίστοις  περιπεπτωκότων.  Αλλά  το  μεν  μη  περιπεσείν  ίσως 
αδύνατον,  το δε μη ηττηθήναι,  δυνατόν.  Οι μεν ουν πολλοί των ανθρώπων 
αμαθία βεβαπτισμένοι προς τας συμφοράς έχουσι τας ψυχάς απαραμυθήτους, 
οι  δε  λογισμώ σώφρονι  κυβερνώμενοι  απωθούνται  ταύτας,  ου  τω γενναίως 
ενεγκείν μόνον, αλλά και τω στεφάνους ονειροπολείν΄΄1160. Από την παραπάνω 
επιστολή συμπεραίνουμε ότι στο δοκιμαζόμενο διάκονο και παραλήπτη της ο 
άγιος συνιστά τρία όπλα: την προσευχή, το συνετό λογισμό και την αναπόληση 
των μελλοντικών αμοιβών. 
Το παράδειγμα του Ιώβ βεβαιώνει ότι ακόμα και οι κατά κόσμον θλίψεις, οι 
θλίψεις όχι για το Χριστό, φέρνουν αμοιβές στον άνθρωπο: ΄΄Το μεν ουν παρά 
του Παύλου ρηθέν, ‘Ουδείς στεφανούται, ει μη νομίμως αθλήση’, επειδήπερ 
τισί δοκεί μόνους τους της αρετής αινίττεσθαι πόνους, παραλείψω, εφ’ ετέραν 
δε  ήξω  ρήσιν.  Είπεν  ο  ανδρειότατος  Ιώβ,  ‘Πειρατήριόν  εστιν  ο  βίος  του 
ανθρώπου επί της γης’. Ει τοίνυν αυτός ο βίος πειρατήριόν εστι, πως οίον τε 
τον εν τω πειρασμώ όντα πειρασμώ μη περιπεσείν;΄΄1161.
Η ανάθεση των προβλημάτων στο Θεό δίνει μεγάλη παρηγοριά και περιορίζει 
τον  πόνο.  Η  αληθινή  θλίψη  είναι  μόνο  η  αμαρτία.  ΄΄Οι  φρονήσεως  ουκ 
αμοιρούντες και τη θεία δεξιά τα καθ’ εαυτούς επιτρέποντες, το πρέπον μάλλον 
του παραυτίκα δοκούντος αιρούμενοι, ου τω δόξαι ηττήσθαι δυσχεραίνουσιν, 
αλλά  τω  όντως  νενικηκέναι  αγάλλονται.  Νίκη  γαρ  αληθώς  ου  το  δοκείν 
παραχρήμα νενικηκέναι, αλλά το αρετής και ευσεβείας μη εκπεπτωκέναι΄΄1162. 

1157  Αλφιώ επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρν΄, P.G. 78, 841.
1158  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρογ΄, P.G. 78, 624.
1159  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σξγ΄, P.G. 78, 696.
1160  Παμπρεπίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. οστ΄, P.G. 78, 517-520.
1161  Ουρανίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σκστ΄, P.G. 78, 1469.
1162  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. το΄, P.G. 78, 1549.



179

Σε άλλη επιστολή τονίζει ότι ΄΄η κακία πάσης τιμωρίας εστί χαλεπωτέρα΄΄1163.
Μέγας  ανατόμος  της  ανθρώπινης  ψυχής  ο  Ισίδωρος  Πηλουσιώτης  συνιστά 
εμμέσως σε διάκονο να αντιστέκεται στις συμφορές με την αρετή. ΄΄Οι μεν γαρ 
φιλάρετοι πάντων εισίν υψηλότεροι, ου μόνον αθυμίας, αλλά και φόβων και 
κινδύνων και μεταβολής απάσης εστηκότες ανώτεροι. Ου τω μηδέν υπομένειν, 
αλλ’ ό  πολλώ  μείζον  εστί  και  θείαν  δείκνυσι  την  τοιαύτην  ζωήν,  τω  και 
επιόντων αυτών καταφρονείν. Οι δε τοις αμαρτήμαστιν εγκαλινδούμενοι, ουδέ 
ζήν μοι δοκούσι, δια τας εξ αυτών αθυμίας και τους φόβους και τους κινδύνους 
και τον μύριον των παθών εσμόν. Αν τε γαρ θάνατος προσδοκηθή, θνήσκουσι 
και προ του θανάτου τω δέει, αν τε νόσος, αν τε ύβρις, αν τε πενία ή άλλο τι 
των αδοκήτων, και προ της πείρας απολώλασιν. Ει  τοίνυν ταύθ’ ούτως έχει 
(έχει  δε,  καν  μη  θέλωμεν),  τους  κανταύθα  κακείσε  ευκλεώς  ζώντας 
ζηλώσωμεν΄΄1164. 
Παρηγορώντας πρεσβύτερο που φαίνεται ότι έπασχε από δυο δεινά, την αδικία 
και την πτώχεια, χαρακτηρίζει κακόν την έλλειψη της καρτερικότητος και όχι 
το  αδικείσθαι  ή  πένεσθαι:  ΄΄Ου  τοις  αδικουμένοις,  ω  βέλτιστε,  αλλά  τοις 
αδικούσιν επικρέμαται ο κίνδυνος άπας, ους και αγωνιάν και τρέμειν δίκαιον. 
Ει δε ταύτα ούτως έχει, ου το αδικείσθαι κακόν, αλλά το αδικείν και το μη 
ειδέναι  φέρειν  αδικούμενον΄΄1165.  ΄΄Είρηται  καλώς  τινι  των  έξωθεν  ου  το 
πένεσθαι  επονείδιστον,  αλλά  το  μη  φέρειν  ευγενώς  την  πενίαν.  Ει  τοίνυν 
κακείνω τούτο ευ και καλώς έδοξεν,  επί  πενία μη αισχυνώμεθα,  αλλά μηδ’ 
όνειδος  ταύτην  ηγώμεθα,  αλλ’ επί  την  κακίαν  μετενέγκωμεν  τούτον  τον 
φόβον΄΄1166.
Κατακλείοντας  μια  επιστολή  του  ο  Ισίδωρος  απευθύνει  παράκληση  στον 
επίσκοπο και παραλήπτη της: ΄΄Μη τοίνυν, μηδ’ αυτός άλυε, ει, τοις της ψυχής 
κομών αγαθοίς,  ταις  του σώματος δαμάζη αρρωστίαις,  αλλά εννόει,  ότι  σοι 
τούτο ή στεφάνους ωδίνει, ή το φρόνημα καταστέλλει΄΄1167. 
Οι συμφορές της ζωής διώχνουν τη ραθυμία και τα πάθη και επαναφέρουν τη 
νήψη. ΄΄Μη θαύμαζε μηδέ ηγού αίνιγμα το παρ’ ημών σοι προειρημένον, ότι οι 
πειρασμοί  πολλάκις  των δυσχερών και  ανελευθέρων παθών απαλλαγήν  και 
ελευθερίαν τη ψυχή χαρίζονται. Ώσπερ γαρ επί των τριών παίδων, ου μόνον 
ουχ ήψατο αυτών το πυρ, αλλά και προς την των δεσμών λύσιν υπηρετήσατο, 
όρον της εαυτού ενεργείας εσχηκός του σιδήρου τον αφανισμόν, ούτω και οι 
πειρασμοί,  ραθυμίαν  περικόπτοντες  και  εις  νήψιν  επανάγοντες,  λύουσι 
πολλούς ανθρώπους εκ των δεσμών της αμαρτίας΄΄1168.
Χάρη στις θλίψεις ο πτωχός Λάζαρος έλαβε αυτόν τον Παράδεισο. ΄΄Ει και 
πάσης  εις  άκρον  ήκοντα  ταλαιπωρίας  τον  Λάζαρον  ο  της  ευαγγελικής 
διηγήσεως  υπογράφει  λόγος,  αλλ’  ευπραγίας  αυτώ  υπόθεσις  μεγίστη  και 
αληθείας γέγονεν η συμφορά. Ει μη γαρ εις τοσούτον δυσπραγίας αφίκτο, ουκ 
αν προς τοσούτον ευκλείας ανέβη. Τί γαρ ευκλεέστερον (ίνα παρώ τας εκείσε 
αμοιβάς)  τού  εν  Ευαγγελίοις  υμνείσθαι  και  τον  Θεόν  επαινέτην  και  τον 

1163  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υβ΄, P.G. 78, 1568.
1164  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρμζ΄, P.G. 78, 601-604.
1165  Μάρωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρ΄, P.G. 78, 808.
1166  Μάρωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρα΄, P.G. 78, 808.
1167  Ηρακλείδη επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. οδ΄, P.G. 78, 516-517.
1168  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ξη΄, P.G. 78, 1368.
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Αβραάμ κεκτήσθαι συνήγορον;΄΄1169. 
Οι δοκιμασίες λοιπόν σβήνουν τις αμαρτίες μας. ΄΄Ίσθι, ω αγαθέ, ότι ει οιστά 
και  φορητά  και  ευΐατα  πταίσομεν  και  πάθοιμεν  τι  ενταύθα  δεινόν, 
αποτριβόμεθα  τα  πταίσματα,  ει  δε  απάνθρωπα  και  δεινά,  κακείσε 
τιμωρηθησόμεθα, κουφότερον μεν, ει κανταύθα τι πάθοιμεν, βαρύτερον δε, ει 
απαθείς απέλθοιμεν΄΄1170. Οι θλίψεις επίσης ταπεινώνουν και τον πόθο για την 
αμαρτία.  ΄΄Η  πονηρία,  όταν  ακαθέκτως  λυττήση  και  μηδέ  σωφρονισμόν 
προσίηται, υπό τιμωρίας μόνης κωλύεσθαι πέφυκεν΄΄1171.
Οι  αδικίες  λοιπόν υπό το χριστιανικό φως αποκτούν χαρούμενη όψη,  διότι 
διπλή  ωφέλεια  προξενούν  στον  άνθρωπο.  ΄΄Ότι  μεν  το  τας  ύβρεις  και  τας 
αδικίας φέρειν, κανταύθα μεν φέρει δόξαν, κακείσε δε το κλέος οίσει μέγιστον, 
μάλα ακριβώς οίδα, ότι δε το ειδέναι χάριν τω αδικούντι και υβρίζοντι, ως εις 
μείζονα φιλοσοφίαν συνελαύνοντι, και μάλιστα όταν πολλάκις τούτο ποιών και 
εναβρύνοιτο (ίνα μη λέγω ότι  τους  ημετέρους στεφάνους βούλομαι  εκ των 
αλλοτρίων υφαίνεσθαι συμφορών), μέγιστόν εστι΄΄1172. 
Σε πρεσβύτερο ο άγιος Ισίδωρος χαρακτηρίζει  ως κέρδος τη σκευωρία που 
τεχνηέντως έπλεξαν εναντίον του. ΄΄Επειδή ήκει καιρός, αρετής μεν επίδειξιν 
απαιτών, δεικνύς δε όσον ανδρεία των πολλών διενήνοχας, δέξαι αντ’ άλλου 
τινός ερμαίου την δραματουργηθείσαν κατά σου επιβουλήν, και καλούντι τω 
καιρώ προς αρετήν, άκουσον, μηδέν αγεννές μηδέ άνανδρον επιδεικνύμενος, 
αλλά κρείττων του πειρασμού αναφανήναι πειρώμενος΄΄1173.
Από τις αδικίες λοιπόν δε βλάπτεται ο αδικημένος, αλλά ωφελείται. Εκείνος 
που βλάπτεται είναι ο άδικος. Συμβουλεύοντας επίσκοπο πώς να νουθετεί τον 
αδικούντα τους πτωχούς, καταλήγει ότι με αυτό τον τρόπο ΄΄αποστήσεται της 
κατά του πένητος αδικίας,  μάλλον δε της καθ’ εαυτού. Ου γαρ τοσούτον ο 
πάσχων  (τέως  γαρ  ούτως  ειρήσθω),  όσον  ο  δρων  αδικείται΄΄1174. 
Χρησιμοποιώντας  την  αποστολική  παραίνεση  ΄΄Διά  τί  ουχί  μάλλον 
αδικείσθε;΄΄  τονίζει: ΄΄Εμοί γαρ σωτηρίαν το αδικείσθαι΄΄1175. Συνιστά ακόμα 
σε αδικημένο πρεσβύτερο να επιδείξει  φιλοσοφία.  ΄΄Ουκ αν,  ω σοφέ,  ει  το 
τυπτηθήναι και αδικηθήναι  ήττα ήν,  και ο  Χριστός και  ο Παύλος ταναντία 
έφησαν. Ο μεν Δεσπότης τω τύπτοντι εις την δεξιάν σιαγόνα, και την άλλην 
παρέχειν  εθέσπισεν,  ο  δε  Απόστολος,  ‘Δια  τι  ουχί  μάλλον  αδικείσθε;’, 
παρήνεσε.  Καινός  γαρ  ήν  ούτος  των  παλαισμάτων  ο  νόμος,  επειδή  και 
καινότερος ο των επάθλων τρόπος. Ου γαρ κότινος και σίτησις εν πρυτανείω, 
ουδέ χαλκαί εικόνες χρυσώ αστράπτουσαι, τα οικτρά ταύτα και ευτελή έπαθλά 
εισιν, αλλά και βασιλεία ουρανών και ζωή τέλος μη επισταμένη. Μη τοίνυν, ει  
υποχωρήσεις και φιλοσοφήσεις, νόμιζε ηττάσθαι, αλλά δίωκε την νίκην εν τη 
δοκούση ήττη κειμένην. Ει δε θαυμάζεις το ειρημένον, παραδείγματι, ο λέγω, 
ποιήσω σαφές. Λέγεται τις βασιλεύς μέλλων ναυμαχείν προς τους εναντίους, 
και  ιδών  πολλώ  πλείονας  τας  των  πολεμίων  ναύς,  και  υποχωρήσας  τοις 
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πολεμίοις επερχομένοις, ειρηκέναι, ‘Ου φεύγω, αλλά και διώκω το συμφέρον 
οπίσω κείμενον’. Ει τοίνυν κανταύθα εν τη δοκούση ήττη και υποχωρήσει το 
συμφέρον και η νίκη κείται, μη ομόσε τοις τύπτουσιν ή αδικούσιν χωρώμεν, 
αλλά παραχωρώμεν αυτοίς. Ούτος γαρ και των ουρανίων άθλων ο νόμος΄΄1176. 

  
     Οι δια τον Χριστόν θλίψεις 

     Για τη δεύτερη κατηγορία των παραμυθητικών επιστολών προς κληρικούς, 
δηλαδή εκείνες που αφορούν τις εν Χριστώ θλίψεις, έχουμε να παρατηρήσουμε 
τα παρακάτω.
Ο ιερός Πατήρ θεωρεί ότι η άδικη δοκιμασία φέρνει αμοιβή, αλλά πιο μεγάλη 
αμοιβή έχει η άδικη υπέρ Χριστού δοκιμασία. ΄΄Μάλιστα μεν πάσαι αι ύβρεις 
ου δια τον Χριστόν γίνονται, αλλ’ εστιν ότε και δι’ ημάς αυτούς, ή αδικούντας 
ή άλλο τι δρώντας. Έστι δε ότε και δι’ αυτόν μεν γίνονται, αληθείς δε εισί και 
ου πεπλασμέναι. Δύο τοίνυν ζητεί ο ακρότατος της ευδοκιμήσεως όρος, και το 
ψευδείς είναι τας ύβρεις, και το δι’ αυτόν γίνεσθαι. Ει δε θάτερον απολειφθείη, 
θάτερον ουκ αναιρεθήσεται μεν, ουδ’ αργήσει (άτοπον γαρ τούτο), εις δε την 
ακροτάτην  μακαριότητα  ου  καταλήξει.  Ει  μεν  γαρ  δια  τον  Χριστόν 
λοιδορούμεθα, αληθείς δε εισιν αι ύβρεις, υποτέμνεται ο μισθός, ει δε μη δια 
Χριστόν μεν, ψευδείς δ’ εισί, πάλιν ο μισθός ου κορυφαιότατος. Έχει μεν γαρ 
εκάτερον μισθόν,  αλλ’ ου τοσούτον,  όσον ει  συναφθείη αμφότερον.  Το δε, 
‘Ένεκεν εμού’,  λέγων,  ου ταπεινά περί εαυτού παρίστησι  νοείν,  ουδέ όλως 
μέτρια και κτίσεως αξίαν έχοντα (υπέροπτον γαρ τοις τοιούτοις άπασι το μη 
Θεόν προτίθεσθαι σκοπόν), αλλά δι’ αυτούς, ως και δι’ αγώνων μεγίστων και 
εσχάτων κινδύνων αξιοσπουδάστους΄΄1177. 
Επιπλήττοντας αμελή και μαλθακό διάκονο, του γράφει ότι τα κατορθώματα 
προέρχονται από τους μεγάλους κόπους και οι θείοι στέφανοι από τους υπέρ 
του Χριστού διωγμούς. ΄΄Του γαρ κινδυνεύσαντος και τρόπαια στήσαντός εστι 
και  το  ανακηρύττεσθαι.  Ει  δε  και  τελευτήσειεν  εν  τη  μάχη,  τη  μνήμη 
ατελεύτητος μένει και τα έπαθλα μείζονα έξει ή κατά άνθρωπον. Ο δε γενναίος 
του Χριστού στρατηγός και τα υπέρ αυτού παθήματα στεφάνους είναι εικότως 
νομίζει, λέγων, ‘Υμίν εχαρίσατο ο Θεός, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά 
και το υπέρ αυτού πάσχειν’. Ίνα γαρ παρώ, φησί, τα μέλλοντα αγαθά, αυτά τα 
πάθη,  δι’ ων τω Δεσπότη κοινωνούμεν,  μέγιστά εστι  βραβεία και  στέφανοι 
κάλλιστοι΄΄1178.
Ενισχύοντας επίσκοπο που δυσανασχετούσε με τη συμπεριφορά του επισκόπου 
Ευσεβίου, του θυμίζει τα Θεία Πάθη αλλά και το ‘φάρμακο’ που λέγεται μνήμη 
της  ανεξικακίας  του  Χριστού  προς  τον  προδότη  μαθητή  Του.  ΄΄Τί  τοίνυν 
αγανακτείς,  ότι  Ευσέβιος,  ο  δοκών  επίσκοπος,  ως  γέγραφας,  μεθύει  κατά 
πάσης της Εκκλησίας, και την παροινίαν ου μόνον κατά πάντων, αλλά κατά 
σου,  του  πολλάκις  αυτόν  ευεργετήσαντος,  προφέρει;  Αλλά  μακροθύμει,  ω 
φιλότης. Αφείς γαρ από λογισμών και συλλογισμών τούτ’ αποδείξαι, από των 
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δεσποτικών παθών την απόδειξιν ποιησαίμην. Μάλιστα μεν γαρ και τα παρά 
των αλιτηρίων Ιουδαίων εις αυτόν γενόμενα αφόρητα ήν και πάσης συγγνώμης 
μείζονα.  Πλην δεδόσθω φορητά είναι.  Τί  αν φαίης και περί  του αλάστορος 
Ιούδα, του εις τον θείον εκείνον καταριθμηθέντος χορόν και εις τον περί τον 
βασιλέα σύλλογον, και κατά δαιμόνων και νοσημάτων και θανάτου εξουσίαν 
ειληφότος,  και  λαμπρού  ούτω  και  περιφανούς  εξ  αδόξου  και  αφανούς 
γεγενημένου; Ουχί προύδωκε τον τοσούτω αυτώ αίτιον γεγενημένον αγαθών; 
Το γαρ ατίθασον εκείνον θηρίον (ούτω γαρ καλείν θέμις τους μηδέ ευεργεσίαις 
αμείνους  γινομένους)  της  του  Σωτήρος  υπερεμπλησθέν  ανεξικακίας,  κατ’ 
αυτού τον κόρον ήνεγκε. Ταύτας τοιγαρούν ταις επωδαίς πραΰνειν πειρώ και 
τιθασεύειν το πυρ της οργής. Είκει γαρ τοις ταύτα κατεπάδουσιν΄΄1179.
Με την ανεξικακία και την αταραξία συνιστά σε πρεσβύτερο να ‘εκδικηθεί’ 
τον  διώκτη  του  πρεσβύτερο  Ζώσιμο.  ΄΄Ει  και  η  απροσδόκητος  ευπραγία 
υβριστήν  απετέλεσε Ζώσιμον,  ως γέγραφας,  τον πρεσβύτερον (ειώθασι  γαρ 
άνθρωποι, οίς αδόκητος μάλιστα ευημερία επιπίπτει, εις ύβριν χωρείν), αλλά 
συ  φιλοσόφει.  Ούτω  γαρ  κακείνον  αμύνασθαι  δυνήση.  Ουδέν  γαρ  ούτω 
κολάζει τους υβριστάς, ως η των υβριζομένων ανεξικακία, και αρίστην ψήφον 
παρά πάσιν αποίση, και τα λεγόμενα ψευδή επιδείξεις. Το γαρ αγανακτείν και 
δυσχεραίνειν, του αληθείς είναι τας ύβρεις, το δε καταγελάν αυτών, του μηδέν 
συνειδέναι πονηρόν απόδειξίς εστιν εναργεστάτη΄΄1180. 
Ένας λαΐκός απέφυγε την ιερωσύνη από ταπείνωση. Λίγο καιρό όμως μετά 
δέχτηκε άδικη φραστική επίθεση από ανάξιο κληρικό. Ο όσιος Ισίδωρος τού 
έστειλε την παρακάτω παραμυθητική επιστολή. ΄΄Επυθόμην ως συ μεν σοφώς 
ποιών,  εκών δέδωκας  του λαθείν  εξουσίαν,  ο  δε  βέλτιστος  Χαιρήμων,  υπό 
Αμμωνίου καθαιρεθείς, παρά δε Ευσεβίου ουκ οίδ’ όπως χειροτονηθείς, δόξας 
μη  πεφωράσθαι  ουκ  ηρυθρίασεν,  αλλά  και  φλυαρίαις  την  σην  ημείψατο 
φιλοσοφίαν. Μη τοίνυν δυσχεράνης, ει άνθρωπος μήτ’ αρετής φροντίζων, μήτε 
φόβον θείον εν στέρνοις έχων, κατά της σης επιεικείας ώπλισε την γλώτταν, 
αλλά προσδόκα και υπέρ τούτου στέφανον΄΄1181. 
Σε  επίσκοπο που αγανακτούσε με  τον Ευσέβιο,  ΄΄τον  άσπονδον έχοντα και 
ακήρυκτον προς τους αρετή συζώντας πόλεμον΄΄, συνιστούσε να μην χάνει την 
υπομονή του, ΄΄αλλά την θείαν ανάμενε ψήφον΄΄1182.  Φιλοσοφώντας για την 
κακία του φθόνου γράφει ότι φέρνει δόξα στον φθονούμενο. ΄΄Το μεν ουν μη 
φθονείσθαι άλυπον μεν ίσως, ου μην ευκλεές. Φθόνου γαρ αν αξίως πράττειν, 
μήτ’ εμοί  ποτέ,  μήτε  φίλοις  εμοίς  συμβαίη.  Χρή δε  φθονούμενον,  σώφρονι 
λογισμώ τας του φθόνου κακοηθείας φέρειν΄΄1183. 
Δεν αποτελεί άξιον απορίας αλλά είναι αναπόφευκτο ο κακός να πολεμάει τον 
καλό.  ΄΄Ου  χρή  θαυμάζειν  ει  οι  πονηροί  τοις  αγαθοίς  εκπεπολεμώνται. 
Τουναντίον γαρ ην θαυμαστόν,  ει  μη ούτως είχον.  Ει  γαρ και  λίαν άτοπον 
δοκεί, και ούτε λόγω ρητόν ούτε έργω φορητόν εστι τούτο, αλλ’ όμως κατά 
λόγον  γίνεται.  Εναντιούται  γαρ  το  σκότος  φωτί  και  λησταί  τους  λύχνους 
σβεννύντες επί το ληστεύειν τρέπονται. Έλεγχον γαρ ηγούμενοι του σφων βίου 

1179  Σεραπίωνι επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. μδ΄, P.G. 78, 761.
1180  Ευσταθίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σϟστ΄, P.G. 78, 724.
1181  Παύλω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ξδ΄, P.G. 78, 773.
1182  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σκα΄, P.G. 78, 661.
1183  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σκδ΄, P.G. 78, 664.



183

τον  εκείνων  τρόπον,  εκποδών  αυτόν  ποιήσαι  πραγματεύονται΄΄1184.  Η 
εχθρότητα  αποτελεί  λοιπόν  αναπόδραστη  κακία  κατά  του  ευσεβούς,  αλλά 
ωφελεί  τον  αδικούμενο.  ΄΄Εχθρούς  μεν  μη  έχειν  τους  φιλαρέτους,  οίμαι, 
αδύνατον,  δυνατόν  δε  την  έχθραν  καλώς  μεταχειρίσασθαι.  Ει  μεν  γαρ  ου 
πταίουσι φιλοσοφούντες, εαυτούς μεν ωφελούσιν, εκείνους δε αμύνονται, ει δε 
πταίουσιν,  ωφελούνται  παρά  των  εχθρών.  Πολλάκις  γαρ  προσπεσούσα 
λοιδορία, νόσον ψυχής ή αγνοουμένην ή αμελουμένην εθεράπευσε. Δεί  γαρ 
τοις  ευδοκίμοις,  ή  γνησίων  φίλων,  ή  διαπύρων  εχθρών.  Οι  μεν  γαρ 
νουθετούντες,  οι  δε  λοιδορούντες,  αποτρέπουσι  των πταισμάτων.  Επειδή δε 
νυν η φιλία ισχνόφωνος, μάλλον δ’ άφωνός εστι του παρρησιάζεσθαι, και το 
μεν  στωμύλον  αυτής  και  θωπευτικόν  λάλον  εστί  και  γεγωνόφωνον,  το  δε 
νουθετούν  και  επιπλήττον  άφωνον,  και  ακουστέον  παρά  των  εχθρών  την 
αλήθειαν,  και  διορθωτέον΄΄1185.  Το  να  γίνει  κανείς  αντικείμενο  αυτής  της 
έχθρας, εξαιτίας της προσπάθειάς του να συνετίσει τον άλλο, αποτελεί μίμηση 
των  προφητών,  των  αποστόλων  και  των  αγίων.  ΄΄Οίδα  πολλάκις  εμαυτώ 
παραινέσας τοιαύτα τινά.  Ω Ισίδωρε,  επειδή τα  μεγάλα πράγματα μεγάλοις 
κινδύνοις  φιλεί  κατορθούσθαι,  χρήσαι  τη  πρεπούση  παρρησία.  Τάχα  πως 
ερυθριάσουσιν,  οι  μηδέ ερυθριάν  εν τοις  πταίσμασιν ειδότες,  ίσως μεν γαρ 
κατορθώσειας.  Ει  δε  τι  και  πείσαιο  άχαρι,  μετά  των  προφητών  και  των 
αποστόλων και των άλλων αγίων πείση, μεθ’ ων σοι ευκταίον εστιν ενί των 
πολλών όντι, ει και μη εν τοις κατορθώμασιν, αλλ’ ουν γε εν τοις παθήμασιν 
αριθμείσθαι΄΄1186. 
Παρηγορώντας ο άγιος έναν επίσκοπο που αντί να αγαπηθεί από τον ‘ασθενή’ 
του πρεσβύτερο Ζώσιμο, γινόταν αντικείμενο μίσους, του γράφει: ΄΄Ει και, ως 
άριστος ιατρός, ων αλλοτρίοις κακοίς ιδίας καρπούμενος λύπας, απέκαμες, το 
δυσίατον Ζωσίμου νόσημα μη μόνον κατανοών, αλλά και κατακαίων πυρί τε 
και  σιδήρω  τω  δια  λόγων  χρώμενος,  και  πολλά  μεν  προς  την  ασέβειαν 
αποτομώτατα φράσας, πολλά δε προσηνή και σωτήρια συμβουλεύσας, ουδέν 
του χλευασθήναι και μισηθήναι παρ’ αυτού πλέον απηνέγκω, μη ολιγωρήσης, 
αλλ’ ίσθι παρά του Θεού μεγίστας έξων τας αμοιβάς΄΄1187. Αλλά και ο ίδιος ο 
συγγραφέας των επιστολών είχε προκαλέσει την οργή με τον ελεγκτικό του 
λόγο.  ΄΄Πολλά  γαρ  τούτου  ένεκα,  ως  οίσθα,  πέπονθα  και  είπον  τω 
κατασκευάσαντι, ‘Εστεφάνωσας ουχ εκών’, καμοί γαρ ‘εχαρίσατο ο Θεός’ ου 
μόνον το ‘εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν’΄΄1188. 
     

     ακβ΄. Ελπίδα

     Ο κληρικός είναι απαραίτητο να ζει με την αρετή της ελπίδας. Τον ύμνο της  
ελπίδος, ΄΄της τα πάντα συνεχούσης΄΄1189, θα λέγαμε ότι αποτελεί η παρακάτω 
επιστολή. Με αυτήν ο όσιος Ισίδωρος προτρέπει έναν πονεμένο διάκονο να 

1184  Διδύμω και Ήρωνι πρεσβυτέροις, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υλγ΄, P.G. 78, 1580.
1185  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σπ΄, P.G. 78, 956-957.
1186  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τϟζ΄, P.G. 78, 1036. 
1187  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρξε΄, P.G. 78, 1424.
1188  Παύλω πρεσβυτέρω αναχωρητή, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρλα΄, P.G. 78, 1401. 
1189  Ζήνωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σιζ΄, P.G. 78, 320.
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αγαπήσει  τη  σημαντική  αυτή  αρετή.  ΄΄Η  εις  το  Θείον  ελπίς  πύργος  εστίν 
αρραγής, ου την λύσιν μόνον επαγγελλόμενος των δεινών, αλλ’ ουδέ παρόντων 
αυτών ταράττεσθαι συγχωρών. Ο γαρ των ανθρωπίνων απηλλαγμένος και τη 
άνωθεν ελπίδι εαυτόν εξαρτήσας, ου μόνον ταχίστην επάγεται των δεινών την 
απαλλαγήν,  αλλ’  ουδέ  παρόντων  αυτών  θορυβούται  και  ταράττεται,  τη 
προσδοκία της ιεράς αγκύρας ορθούμενος. Χρω τοίνυν αυτή, και πάντων έση 
κρείττων των λυπηρών΄΄1190.
Δυο είδη της ελπίδας βλέπει ο άγιος Πηλουσιώτης. Η μία είναι όταν έχουμε 
την  ελπίδα  μας  στο  Θεό  και  η  άλλη  όταν  η  ελπίδα  είναι  στραμένη  προς 
άνθρωπο. Στον διάκονο Ευτόνιο, που δοκιμαζόταν από θλίψεις, ο ιερός Πατήρ 
συγκρίνει τις δυο ελπίδες:  ΄΄Ο μεν εις το Θείον πεποιθώς,  επί μεγίστης και 
λαμπράς και  αδιαπτώτου,  ο  δε  επ’ άνθρωπον,  επί  λεπτής  και  ασθενούς  και 
σφαλεράς  και  ως  τα  πολλά  διαπιπτούσης  ελπίδος  οχείται.  Διο  χρή  τους 
εχέφρονας, της μεν προτέρας ως ιεράς άγκυρας αντέχεσθαι, της δε δευτέρας 
απέχεσθαι΄΄1191.  Παρομοίως και αλλού τονίζει την ανωτερότητα της προς το 
Θεόν ελπίδος από την προς άνθρωπον. Γράφει λοιπόν με κάπως επιπληττικό 
ύφος σε διάκονο, ο οποίος στήριζε την ελπίδα του σε ανθρώπους: ΄΄Δια τί, ω 
βέλτιστε, την θείαν συμμαχίαν δευτέραν της των ανθρώπων επικουρίας ηγή, ή 
τού χάριν την των θνητών φιλίαν προτέραν άγεις της θείας; Καίτοι χρήν δήπου 
τον λογισμόν το δέον σκοπούντα, μη τη ασθενεί των ανθρώπων δυνάμει την 
της  νίκης  επιτρέπειν  ψήφον,  αλλά  της  αηττήτου  έχεσθαι  δεξιάς,  ής  ο 
αντεχόμενος κρείττων δήπου των πειρασμών αποφανθήσεται΄΄1192.
Σε  άλλο διάκονο γράφει  για  την επί  γης  και  την  εν  ουρανοίς  ωφέλεια  της 
ελπίδας: ΄΄Η εις την άμαχον του τα πάντα οιακίζοντος δεξιάν ελπίς ου μόνον 
την των μελλόντων ωδίνει  απόλαυσιν,  αλλά και  τους παρόντας  επικουφίζει 
πόνους. Ράον γαρ τις φέρει τους άθλους τη των στεφάνων ελπίδι πτερούμενος. 
Ει τοίνυν κανταύθα ημίν συναγωνίζεται και συμμαχεί, κακείσε στεφάνοις ημάς 
κοσμεί και φαιδρύνει και αποβλέπτους παρ’ αγγέλοις και ανθρώποις καθίστησι, 
ταύτην περιπτυξώμεθα, και σύνοικον έχωμεν και ομοτράπεζον΄΄1193.
Την αναπόληση των μελλοντικών βραβείων αναφέρει ο ιερός Πατήρ ως ισχυρό 
όπλο  κατά  των  θλίψεων:  ΄΄Η  υπερκόσμιος  λήξις,  η  των  αγαθών  πάντων 
κατάρρυτος και τοις λυπηροίς άπασιν άβατος, η αθυμίας άγονος και θημηδίας 
απάσης μήτηρ, η γλώτταν και ακοήν και νουν υπερβαίνουσα,τοις νομίμως τον 
παρόντα  βίον  διαθλήσασι  δηλονότι  ευτρεπισθείσα,  ουδ’ αίσθησιν  συγχωρεί 
των  τήδε  λυπηρών  έχειν.  Όθεν  ο  κορυφαίος  αυτών  εβόα,  ‘Ουκ  άξια  τα 
παθήματα  του  νυν  καιρού  προς  την  μέλλουσαν  δόξαν  αποκαλυφθήναι  εις 
ημάς’.  Ει  γαρ νικά εκ πολλού του περιόντος  τους  πόνους  τη  των αμοιβών 
αντιδόσει  ο  αγωνοθέτης,  και  τοσαύτην  ενίησιν  ευφροσύνην,  όσην  τους  τον 
ουράνιον κλήρον νεμομένους έχειν εικός, ου θαυμαστόν, ει εν ουδενί αυτοί 
τίθενται τα εν κόσμω ανιαρά΄΄1194.         
Η ελπίδα όμως πρέπει να έχει ένα γερό θεμέλιο, για να είναι ακλόνητη. Θα 
πρέπει  να  στηρίζεται  στην  αρετή.  ΄΄Σφαλερά  μεν  ελπίς  εξ  αλλοτρίας 

1190  Παμπρεπίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ιζ΄, P.G. 78, 469.
1191  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ν΄, P.G. 78, 1357.
1192  Διογένει διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σνθ΄, P.G. 78, 1488.
1193  Επιφανίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. νη΄, P.G. 78, 1361.
1194  Ασκληπιώ επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σζ΄, P.G. 78, 889.
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κακοπραγίας,  ουκ  εξ  οικείας  αρετής  ηρτημένη.  Η  γαρ  τοιαύτη  ραδίως 
οιχήσεται. Ει δε τις οίκοθεν έχοι τα της ασφαλείας ενέχυρα, ανάλωτος έσται 
και των επιβουλευόντων κρείττων΄΄1195.
     

     ακγ΄. Ζήλος

     Ο ιερεύς πρέπει να διακατέχεται και από το ζήλο για τα πνευματικά. Στα 
χρόνια  του  αγίου  Ισιδώρου  υπήρχαν  κληρικοί  που  καμάρωναν  διότι  ήταν 
διάδοχοι του αποστόλου Παύλου. Θαύμαζαν τον Παύλο, αλλά δεν εξέταζαν 
εκείνα με τα οποία έγινε θαυμαστός. Ήταν μόνο ΄΄θρόνων διάδοχοι΄΄, αλλά όχι 
΄΄και τρόπων μέτοχοι΄΄.  ΄΄Θαυμάζω πώς τον Παύλον θαυμάζοντές τινες των 
νυν  τον  διδασκαλικόν  θρόνον  επανηρημένων,  δι’  ών  θαυμαστός  εγένετο 
εκείνος ουκ εξετάζουσιν΄΄. Εν συνεχεία ο ιερός Πατήρ αναφέρει την ασκητική 
ζωή  του  αποστόλου,  τις  φροντίδες,  το  ζήλο,  τη  μέχρι  θυσίας  αγάπη,  την 
αυτάρκεια  και  την  αφιλαργυρία  του.  Ένα  λοιπόν  από  τα  γνωρίσματα  του 
Παύλου ήταν  και  ΄΄ο  πεπυρωμένος  ζήλος…Ούτοι  δε  (αλλ’ ουδέν  βούλομαι 
δυσχερές ειπείν), ουκ ερυθριώσιν εαυτούς τοιούτω παραβάλλοντες ανδρί και 
φάσκοντες εκείνου είναι διάδοχοι΄΄1196. 

     ακδ΄. Ακενοδοξία  

     Σπουδαία είναι και η αρετή της ακενοδοξίας για τον ποιμένα. Έτσι ο ιερός 
Ισίδωρος θα προτρέψει έναν επίσκοπο, αναφερόμενος στο λόγο του Χριστού 
‘Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου’ ΄΄Επειδή γαρ τω ευ ποιείν 
κενοδοξία  παρέπεται  και  επίδειξις,  μηδέν,  φησί,  καλόν  γινέσθω  παρά  σου 
εμπαθώς, μηδέ πέρπερος λογισμός ακολουθείτω τω κατορθώματι, αλλ’, ει ευ 
ποιείς, ανεπίδεικτος έσο και άκομπος, τους ενταύθα κρότους μη θηρών, αλλά 
τους μέλλοντας στεφάνους προσδοκών΄΄1197.
Συγκρίνοντας  τον  ακενόδοξο  με  τον  κενόδοξο  γράφει:  ΄΄Ουδέν  του  δόξης 
ερώντος  ταπεινότερον,  ουδέ  του  καταφρονούντος  υψηλότερον.  Ο  μεν  γαρ 
οίκοθεν μηδέν έχων μέγα, εφ’ ω εγκαλλωπισθείη, δια της έξωθεν φαντασίας 
λαμπρότερος οίεται  δείν είναι,  ο δε ώσπερ εξ οικείας πηγής σεμνυνόμενος, 
ουδέν της έξωθεν δείται προσθήκης. Διό και του μεν ουδέν αθλιώτερον, του δε 
ουδέν ευκλεέστερον γένοιτ’ αν΄΄1198.
Την κακία της κενοδοξίας ο ιερός Πατήρ τη συνδέει με την υπερηφάνεια, η 
οποία ΄΄της σβεννυμένης δόξης ερά΄΄1199.
Στον  επίσκοπο  άγιο  Κύριλλο,  ο  οποίος  εκείνο  τον  καιρό  φαίνεται  να  είχε 
παρασυρθεί  από  κακόδοξη  διδασκαλία,  ο  Ισίδωρος  στέλνει  επιστολή 
διαμαρτυρίας και επιπλήξεως. Τον κατηγορεί ως κενόδοξο. ΄΄Κενής μεν δόξης 
ηττώμενος, των μεγάλων δε αγίων αθλητών τους αγώνας ου μιμησάμενος, οι 

1195  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ξθ΄, P.G. 78, 1368.
1196  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟθ΄, P.G. 78, 1512.
1197  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. πδ΄, P.G. 78, 241.
1198  Αλφιώ πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φκβ΄, P.G. 78, 1624.
1199  Θεώνι επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρπστ΄, P.G. 78, 876.
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τον άπαντα βίον επ’ αλλοτρίας κακουχείσθαι υπέμειναν, ή κακόδοξον φρόνημα 
κάν μέχρι ώτων εισδέξασθαι΄΄1200. 
Ερμηνεύοντας σε επίσκοπο το ρητό ΄΄Λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των 
ανθρώπων΄΄ τού επισημαίνει: ΄΄Ουχ ίνα προς φιλοτιμίαν ζώμεν (άπαγε! Ταύτην 
γαρ  πανταχού  εκριζοί,  κελεύων  μήτε  την  ευχήν,  μήτε  την  ελεημοσύνην 
δημοσιεύειν,  αλλά  και  θατέραν  χείρα  λανθάνειν  το  γενησόμενον),  ίνα  δε 
μηδενί παρέχωμεν δικαίαν σκανδάλου λαβήν. Ούτω γαρ και ακόντων ημών το 
των πράξεων φως περιαστράψει τους θεωμένους, και εις την θείαν δοξολογίαν 
τρέψει.  Ότι γαρ τούτο μηνύει,  ουκ ερρήθη, Όπως αν υμείς δοξασθήτε, αλλ’ 
‘Ίνα ίδωσιν υμών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα υμών τον εν τοις 
ουρανοίς’΄΄1201. 
Ο  όσιος  Ισίδωρος  συνδέοντας  τα  δυο  ρητά,  ΄΄λαμψάτω  το  φως  υμών 
έμπροσθεν των ανθρώπων΄΄ και ΄΄προσέχετε την ελεημοσύνην΄΄, τονίζει ότι δε 
βρίσκονται σε αντίφαση μεταξύ τους. Επισημαίνει δε ότι η αρετή που γίνεται 
με επίδειξη δεν είναι αρετή. ΄΄Τοις μεν επί των χρηστών διατρίβουσιν έργων, 
το φανερούς είναι τούτο ποιούντας, εις κέρδος τελεί.  Διό και ο Σωτήρ έφη, 
‘Λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά 
έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς’. Επειδή δε τινες ου 
προς την Δεσποτικήν αφορώσι φωνήν, αλλά προς την εαυτών δόξαν, παρήνεσε, 
‘Προσέχετε την ελεημοσύνην υμών, μη ποιείν έμπροσθεν των ανθρώπων. Ει δε 
μήγε,  μισθόν  ουκ έχετε’,  δια  μεν  των προτέρων το επιεικές  και  φιλάγαθον 
εμφαίνων, όπερ ουδέ βουλομένων των πραττόντων κρύπτεσθαι δύναται, δια δε 
των δευτέρων την φιλοδοξίαν αναστέλλων. Και δι’ εκείνων μεν την κακίαν, δια 
δε τούτων την επίδειξιν κωλύων. Ου γαρ εναντίον εστί τούτ’ εκείνω, αλλά τας 
παρεπεπηγυίας  και  αφέδρους  κακίας  ταις  αρεταίς  κωλύει.  Αρετή γαρ  πάσα 
άνευ επιδείξεως γινομένη, αρετή αν κυρίως καλοίτο και είη. Ει δε και προς 
φιλοδοξίαν ελκυσθείη, και το είναι ειλικρινής αρετή απόλλυσι. Σιωπώ γαρ, ότι 
οι  μετ’  επιδείξεων  ελεούντες,  ου  καλοκαγαθία  τούτο  δρώσιν,  αλλά  τας 
αλλοτρίας εκπομπεύοντες συμφοράς. Ελεήμονες γαρ καλείσθαι γλιχόμενοι, τας 
αλλοτρίας ου παραιτούνται  εκτραγωδείν  δυσημερίας.  Το γαρ,  ‘Λαμψάτω το 
φως υμών’, είρηται ουχ ίν’ ημείς εναβρυνώμεθα, αλλ’ ως του αγαθού έργου 
σιγηθήναι  μη ανεχομένου,  κάν  οι  ποιούντες  κρύπτωσιν.  Όνπερ γαρ τρόπον 
λαμπάς εν ασελήνω νυκτί φανείσα αυτομάτως τας όψεις επάγεται, ούτω και η 
αρετή και ακόντων των κεκτημένων πάντας φωτίζειν πέφυκεν΄΄1202.
Ο άγιος Ισίδωρος αναγκάστηκε να διορθώσει δια της επιστολής του και έναν 
άλλο επίσκοπο που έπασχε από το πάθος της κενοδοξίας. ΄΄Ει δε την αρετήν 
ασκείς, μη τω επιδείκνυσθαι αμαυρούν το ταύτης κάλλος ανέχου. Μέγα γαρ 
αρετή,  αλλ’ όταν εαυτή μη μαρτυρή,  μείζων και ωραιοτέρα τοις  ανθρώποις 
δείκνυται.  Ει δε νομίζεις λήσεσθαι,  ει  μη επιδείξαιο, τουναντίον νόμιζε,  ότι 
τότε λάμψεις, όταν μη επιδείξαιο. Φιλόνεικον γαρ πως το των ανθρώπων γένος 
εστί,  και προς μεν τους μεγαλαυχούντας αντιστρατεύεται,  τοις δε ταπεινούν 
εαυτούς σπουδάζουσι μεθ’ ηδονής ηττάται · κακείνοις μεν αναστέλλον αυτών 
το φιλότιμον και τα μη προσόντα προστρίβεται κακά, τούτοις δε και τα μη 

1200  Κυρίλλω αρχιεπισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τκδ΄, P.G. 78, 369.
1201  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρμβ΄, P.G. 78, 837-840.
1202  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρνθ΄, P.G. 78, 1244-1245.
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προσόντα επιφημίζει καλά΄΄1203. 
Ομοίως και σε ματαιόδοξο διάκονο προτρέπει:  ΄΄Ει δόξης εράς, καταφρόνει 
δόξης,  και τότε αυτής απολαύσειας.  Φιλόνεικον γαρ πως το των ανθρώπων 
γένος  εστί,  και  προς  μεν  το  υπεραυχούν  διακινδυνεύειν  φιλεί,  προς  δε  το 
ταπεινόν μεθ’ ηδονής σπένδεσθαι πέφυκε. Νικάν μεν γαρ σπουδάζει τον νίκης 
εφιέμενον, ηττάσθαι δε φιλεί μεθ’ ηδονής τω νίκης μη εφιεμένω΄΄1204.
Σε άλλον πρεσβύτερο που είχε την ίδια ‘ασθένεια’ τού στέλνει ως φάρμακο την 
επιστολή: ΄΄Ει μεν το μη δοκείν φιλοσοφείν, ως φης, φιλοσοφίαν αρίστην είναι 
νενόμικας,  ευ  αν  έχοι,  ει  δε,  αρχήν  ραθυμίας  και  μεταβολήν  πολιτείας 
φαντασθείς,  τούτο  κατεκομψεύσω,  κακίστη  γνώμη  εχρήσω.  Χρή  μεν  γαρ 
ορθώς και μη προς επίδειξιν βιούν΄΄1205.
Η  δόξα  ωστόσο  αποτελεί  διακαή,  έμφυτο  και  θεόσδοτο  πόθο  όλων  των 
ανθρώπων. Γι’ αυτό ο απόστολος Παύλος με τη λέξη ΄΄δόξα΄΄ θα ονομάσει τα 
μελλοντικά αγαθά της Βασιλείας του Θεού. ΄΄Επειδή ούτε σαφώς ούτε κατά 
μέρος παραστήσαι τω λόγω είχεν, από της μάλιστα δοκούσης είναι παρ’ ημίν 
επεράστου δόξης, αυτά προσηγόρευσεν΄΄1206.
Σκανδαλώδεις κληρικοί καμάρωναν ότι ήταν διάδοχοι του αποστόλου Παύλου. 
Αυτό όμως το έκαναν από τον έρωτα της κενής δόξης. ΄΄Θαυμάζω πώς τον 
Παύλον θαυμάζοντές τινες των νυν τον διδασκαλικόν θρόνον επανηρημένων, 
δι’ ών θαυμαστός εγένετο εκείνος ουκ εξετάζουσιν΄΄. Εν συνεχεία αναφέρει ο 
ιερός  Πατήρ την  ασκητική ζωή του αποστόλου,  τις  φροντίδες,  το  ζήλο,  τη 
μέχρι  θυσίας  αγάπη,  την  αυτάρκεια  και  την  αφιλαργυρία  του.  Καταλήγει: 
΄΄Ούτοι δε (αλλ’ ουδέν βούλομαι δυσχερές ειπείν),  ουκ ερυθριώσιν εαυτούς 
τοιούτω παραβάλλοντες ανδρί και φάσκοντες εκείνου είναι διάδοχοι. Αλλ’ ου 
λανθάνουσι.  Δια τούτο εκείνον θαυμάζοντες,  ουχ ίνα μιμήσωνται,  αλλ’ ίνα, 
θείου ανδρός διάδοχοι νομισθέντες, τιμηθώσιν, ουκ αφ’ ών αυτοί πράττουσιν, 
αλλ’ αφ’ ων εκείνος πράξας θαυμάζεται΄΄1207.
Υπάρχει όμως μια σπάνια περίπτωση μέσα στις επιστολές του αγίου, κατά την 
οποία ζητά από τον παραλήπτη του να έχει κενοδοξία. ΄΄Εις τοσαύτην ωμότητα 
και απανθρωπίαν τινές εληλυθέναι σε φασίν, ως και την εναντίαν των θείων 
χρησμών ανατέμνειν οδόν. Εκείνων γαρ παρακελευομένων, μη κενοδοξείν επί 
τω ποιείν ελεημοσύνην, σε ουδέ δια κενοδοξίαν επικλάσθαι προς τας δεήσεις 
ισχυρίζονται.  Ειδώς  τοίνυν  ως  άμεινον  μεν  το  κρύπτειν,  το  δε  μηδ’ όλως 
παρέχειν απάνθρωπον, κάν τοιν αμφοίν μέσην βάδισον οδόν. Βέλτιον γαρ του 
μηδ’ όλως ποιείν,  το  όπως δήποτε  ποιείν.  Το μεν  γαρ  εις  εσχάτην  τελευτά 
τιμωρίαν, το δε κάν τον παρά των θεωμένων έπαινον κερδαίνει΄΄1208. 

     ακε΄. Άγρυπνο πνεύμα  

     Την ετοιμότητα του πνεύματος διδάσκει ο ίδιος ο Χριστός. Με τη φράση 

1203  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρξθ΄, P.G. 78, 1425.
1204  Σερήνω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φδ΄, P.G. 78, 1617.
1205  Αθανασίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φμα΄, P.G. 78, 1632.
1206  Ισχυρίωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ξγ΄, P.G. 78, 1121.
1207  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟθ΄, P.G. 78, 1512.
1208  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φι΄, P.G. 78, 1620.
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΄΄έστωσαν  οι  λύχνοι  καιόμενοι΄΄  ο  Κύριος  θέλει  ΄΄τους  νόας  εξήφθαι  προς 
εγρήγορσιν΄΄1209.
Ο άγιος Ισίδωρος προτρέπει έναν επίσκοπο να είναι άγρυπνος και διορατικός. 
΄΄Όσω  κρείττω  και  αξιολογώτερα  εχειροτονήθης  οικονομείν  πράγματα, 
τοσούτω μάλλον ακοίμητον και διορατικώτατον είναι σε χρή, ίνα μη, θείων 
διολισθήσας  εγχειρημάτων,  μείζονα απενέγκη την  γραφήν.  Ανάγκη γαρ  την 
κατηγορίαν  τοσαύτην  έσεσθαι  διαμαρτόντι  των  μεγίστων,  όσην  άν  και  την 
αμοιβήν άμεμπτον διατηρήσαντι την λειτουργίαν΄΄1210. 
Επιβάλλεται ο ικανός και άξιος κληρικός να συνεχίσει με την ίδια ετοιμότητα 
και  διάθεση.  ΄΄Λαμπράς  ευφημίας  παρά  πάντων  σοι  δικαίως  εγειρομένης, 
αγρυπνείν  αν  είης  δίκαιος,  όπως  ταύτην  τοις  μετέπειτα  πραττομένοις 
ιδρύσειας΄΄1211. 
Αποστέλλοντας εγκωμιαστική επιστολή σε αδιάβλητο εκκλησιαστικό ταγό, του 
συνιστά ενθέρμως ΄΄μυρίοις οφθαλμοίς τα κατά σαυτόν περισκόπει, μη ποτέ τι 
παροφθέν, τη τοσαύτη λυμήνηται αρετή΄΄1212. 
Ο κληρικός  πρέπει  να αγρυπνεί  και  να προσέχει  πάντοτε,  διότι  ο  διάβολος 
χρησιμοποιεί ακόμα και ύπουλα και κρυφά τεχνάσματα. ΄΄Αρετήν ασκητέον 
και ησυχαστέον και την κρίσιν προσδοκητέον και τας διαβολικάς μεθοδείας 
διακρουστέον.  Δεινός γαρ και ποικίλος ο της ανθρωπότητος εχθρός,  τα μεν 
κολακείαις, τα δε παραλογισμοίς καταγοητεύσαι, και μάλιστα ότε ουκ οίδε την 
εξ ευθείας μάχην. Ου γαρ αν εάλω ταχέως, αλλά προσχήματι φιλίας πολλάκις 
κρύπτει τον της πορνείας ιόν. Ως γαρ εις ισοθεΐαν αγαγών τον άνθρωπον των 
αλόγων  κατέστησεν  ελεεινότερον,  ου  μόνον  τα  προσόντα  πλεονεκτήματα 
απαμφιάσας, αλλά και τα μη προσόντα ελαττώματα προξενήσας, ιδρώτας φημί 
και πόνους, θάνατόν τε και φθοράν. Αλλ’ επειδή πολλοί θηρώμενοι αυτού τας 
μεθόδους, απέδειξαν τας ελεπόλεις, χρή και πάντα, οίς φρονήσεως μέτεστι και 
σωτηρίας εστί  λόγος,  τα μηχανήματα αυτού ανιχνεύειν και φυλάττεσθαι  ως 
ενδέχεται, όταν μάλιστα φιλίας προσχήματι δελεάζη, τότε γαρ δυσάλωτός εστι 
και  δύσμαχος΄΄1213.  Πρέπει  ακόμα  να  γνωρίζει  ο  ιερεύς  ότι  ο  πονηρός 
προσπαθεί  με  δόλο  να  μας  ρίξει  στην  αμαρτία,  εκμεταλλευόμενος  τις 
αδυναμίες  μας.  ΄΄Ουχ  απλώς  επιτίθεται  ο  δεινός  πειρατής  τοις  ταύτην  την 
χειμώνος γέμουσαν πλέουσι  θάλατταν,  αλλά πρώτον διακωδωνήσας και τας 
ροπάς και τας ορμάς της ψυχής καταμαθών, ούτως επιχειρεί και τας μηχανάς 
πλέκει. Διά τί γαρ εις πορνείαν ουκ ώθησε τον Ιούδαν, αλλ’ εις προδοσίαν; Ότι 
εκείνο μεν το μέρος εώρα ησφαλισμένον, το δε περί φιλοχρηματίαν σφαλερόν 
και σαθρόν. Εκ γαρ της κλοπής του γλωσσοκόμου ήλπισε και εις προδοσίαν 
αυτόν  ραδίως  ορμήσειν.  Τας  ορμάς  ουν  εκάστου  και  τας  συγκαταθέσεις 
πολυπραγμονών και  ουδένα  καιρόν  ουδ’ ώραν παραλείπων,  ούτω τας  ύλας 
έξωθεν χορηγεί, και εις ό επιρρεπώς έχοντα αισθάνεται, εις εκείνο τιτρώσκει. 
Χρή  ουν  πανταχόθεν  ησφαλίσθαι  τον  ευδόκιμον.  Πολλάκις  γαρ  πολιτείαν, 
ώσπερ  πόλιν  απορθήτοις  τείχεσι  πεπυργωμένην,  δια  μέρους  σαθρού 

1209  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τμα΄, P.G. 78, 377.
1210  Ηρακλείω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. λβ΄, P.G. 78, 477.
1211  Ευσταθίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρο΄, P.G. 78, 621. 
1212  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τπζ΄, P.G. 78, 1029.
1213  Διδύμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. κη΄, P.G. 78, 1341-1344. 
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παρεστήσατο, ματαίαν την των λοιπών τειχών δείξας οχυρότητα΄΄1214.
Με ειρωνεία και ρητορική χάρη ερωτά για τους επιθυμούντας να αναλάβουν 
εκκλησιαστικό αξίωμα ΄΄Αλλά τοσαύτη πρόσεστιν αυτοίς νήψις, ως ακοίμητον 
έχειν το της ψυχής όμμα;΄΄1215.                                      

     ακστ΄. Διορατικότητα

     Ο  άγιος  Ισίδωρος  προτρέπει  έναν  επίσκοπο  να  είναι  άγρυπνος  και 
διορατικός.  ΄΄Όσω  κρείττω  και  αξιολογώτερα  εχειροτονήθης  οικονομείν 
πράγματα, τοσούτω μάλλον ακοίμητον και διορατικώτατον είναι σε χρή, ίνα 
μη, θείων διολισθήσας εγχειρημάτων, μείζονα απενέγκη την γραφήν. Ανάγκη 
γαρ την κατηγορίαν τοσαύτην έσεσθαι διαμαρτόντι των μεγίστων, όσην άν και 
την αμοιβήν άμεμπτον διατηρήσαντι την λειτουργίαν΄΄1216. 
Διορατικός  ήταν  ο  επίσκοπος  Πηλουσίου  Αμμώνιος,  ο  προκάτοχος  του 
Ευσεβίου  ·  έτσι  μπόρεσε  να  καταλάβει  τους  ιδιοτελείς  σκοπούς  του 
Μαρτινιανού και δεν τον χειροτόνησε διάκονο. ΄΄Ως δε ο αοίδιμος και θείας 
σοφίας  έμπλεως  Αμμώνιος,  ο  ταύτης  επίσκοπος,  τοις  διορατικωτάτοις  της 
διανοίας  οφθαλμοίς  την  υπόκρισιν  κατειληφώς,  ουδέ  ελπίδα  αυτώ  του 
πράγματος  κατελίμπανεν,  εννοών  ως  εική  δαπανά  τους  χρόνους,  συνετού 
κομιδή όντος του ηγουμένου, παρ’ άλλοις ταύτα πλέκειν διέγνω τα δίκτυα΄΄1217.

     ακζ΄. Αυτοεξέταση 

     Η αυτοκριτική και εσωστρέφεια είναι μεγάλη χριστιανική αρετή, η οποία 
πρέπει να στολίζει και τον ποιμένα. ΄΄Λίαν θαυμάζω, όπως νόσημα τυραννικόν 
και ανήμερον, ηδονής δε άμοιρον, κόλασιν δε ωδίνον, κεκράτηκε μεν πάσης 
ηλικίας, εχειρώσατο δε πάσαν αξίαν, ελυμήνατο δε πάσαν ευκοσμίαν. Έκαστος 
γαρ τα εαυτού πταίσματα παρείς, μέγιστα όντα, τα των πέλας, ελάττονα όντα, 
πολλάκις δε και συγγνώμης άξια, πολυπραγμονεί, και λυπείται μεν περί των 
οικείων λογιζόμενος, αγάλλεται δε περί των αλλοτρίων διαλεγόμενος, και εις 
το τα των άλλων πολυπραγμονείν και καταδικάζειν δαπανά τον οικείον χρόνον. 
Και εαυτώ μεν και τας ουκ ούσας απολογίας πορίζεται, των δε πλησίον πικρός 
και απαραίτητος κάθηται δικαστής, καν δοκείεν απολογίαις ευλόγοις πλουτείν. 
Χρή  τοίνυν  τους  βουλομένους  θεραπείαν  τω  τοιούτω  επινοήσαι  νοσήματι, 
στρέφειν το της ψυχής όμμα από των αλλοτρίων επί τα οικεία πλημμελήματα, 
και την γλώτταν εθίζειν μη κατά των πέλας, αλλά καθ’ εαυτών καταφορικώς 
λέγειν.  Τούτο μεν γαρ δικαιοσύνην ωδίνει  (‘λέγε  γαρ συ τας  αμαρτίας  σου 
πρώτον, ίνα δικαιωθής’), εκείνο δε μείζονα κατάκρισιν τίκτει. Δεινόν γαρ και 
απάσης  ατοπίας  επέκεινα,  τους  μεγάλα  πταίοντας,  τοις  ουδέν  ή  μικρά 
πλημμελούσιν επιτιμάν΄΄1218.  

1214  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τπε΄, P.G. 78, 1028.
1215  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
1216  Ηρακλείω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. λβ΄, P.G. 78, 477.
1217  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 568.
1218  Ευσταθίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρι΄, P.G. 78, 552.
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     ακη΄. Συναίσθηση της αποστολής του ιερέως

     Ο κληρικός οφείλει να έχει συναίσθηση της σπουδαίας αποστολής και του 
έργου  που  έχει  να  επιτελέσει  για  τη  σωτηρία  του  κόσμου.  ΄΄Επίσκοπος  εξ 
αυτού του ονόματος την οικείαν οφείλει οικονομίαν επίστασθαι.  Επισκοπείν 
αυτόν χρή τας εφόδους των θηρών των αοράτων και  των αφανών,  τας της 
Εκκλησίας ραθυμίας, τας των μοναχών ολιγωρίας, τας των αδίκων επηρείας, 
τας των χηρών δυσπραγίας, τας των ορφανών απορίας, τας του θυσιαστηρίου 
υπονοίας, τας των διακονούντων καχεξίας, τας των νέων κακοπραγίας, τας των 
παλαιών  κακοβουλίας,  και  όλον  οφθαλμόν  πάντα  ορώντα,  και  μηδέν 
παρορώντα, ών ει τι αμεληθείη, ουκ αυτός μόνος παιδεύεται, αλλά και πάσα 
πολλάκις συν εκείνω η Εκκλησία. Ο μεν εφ’ οις τοιούτος ών Θεώ ιερατεύειν 
ηνέσχετο, και πράγμα τοσούτο ή άκων εδέξατο, ή μανείς εξωνήσατο · οι δε, ότι 
τοιούτω ιερωσύνην αναξίως επέδωκαν΄΄1219.
Ο άγιος Ισίδωρος κατηγόρησε τους μυσαρούς κληρικούς του Πηλουσίου για 
τον ατάσθαλο βίο τους, με τον οποίο αποδείκνυαν την άγνοιά τους για την 
ιερωσύνη. Προτρέπει σε άξιο πρεσβύτερο: ΄΄Ειπέ τοίνυν τούτοις, οίς μάλιστα 
μέλει των λαών, μάλλον δε οίς μέλλει μεν έδει, μέλλει δε ουδαμώς, ότι Αυτοί 
δι’  ων  ποιείτε  ομολογούντες  αγνοείν,  τί  εστιν  ιερωσύνη,  τί  τους  άλλους 
ενοχλείτε; Ει μεν γαρ τυραννίδα πατρώαν κεκλήρωσθε, ηγείσθε ως ηγείσθε, 
ίνα  κακείνων  των  διαβοήτων  τυράννων  ωμότεροι  και  τυραννικώτεροι 
οφθείητε.  Πολλοί  γαρ  εκείνων  πραότερον  υμών  τοις  τυραννηθείσι 
προσηνέχθησαν. Ει δε πατρικήν κηδεμονίαν ενεπιστεύθητε, τί τους τυράννους 
αποκρύπτετε  τη  ωμότητι;  Τί  τους  τω  θείω  αίματι  εξαγορασθέντας  αυτοί 
καταδουλούσθε; Τί χρηματίζεσθε εκ των αλλοτρίων συμφορών; Τί γελάτε τους 
σώφρονας; Τί επιβουλεύετε τοις φιλαρέτοις; Τί τους κόλακας συγκροτείτε; Τί 
τους  παρρησιαζομένους  εξοστρακίζετε;  Ει  γαρ  υμείς  παύσασθε  δρώντες  ά 
δράτε,  εικός  και  τας  των  λαών  αρετάς  νεκρωθείσας  νυν  δι’  υμάς,  εις 
παλλιγενεσίαν ήξειν και αναβίωσιν΄΄1220.
Όταν ο ιερεύς αγνοεί το ρόλο που έχει να διαδραματίσει στην κοινωνία, γίνεται 
αιτία να κατηγορηθεί η ιερωσύνη. ΄΄Ο μεν [ιερεύς] γαρ ψυχών…ηγείται. Ει δ’ 
αγνοήσας αυτού την αξίαν,  μάλλον δε  την λειτουργίαν,  ψυχών μεν μηδένα 
λόγον  ποείται,  τοίχων  δε  και  κιόνων  επιμελοίτο,  και  τρυφή  προσέχοι,  και 
χρημάτων αντιποιοίτο, εαυτόν, ου γαρ την ιερωσύνην, υβρίζει. Αλλ’ οι πολλοί 
των ανοήτων, δέον την μεν εκθειάζειν,  τον δ’ αιτιάσθαι,  όλον εις αυτήν το 
έγκλημα περιτρέπουσιν΄΄1221. 
Πολύ βοηθάει στην απόκτηση αυτής της γνώσεως η μελέτη της Αγίας Γραφής, 
κυρίως των ποιμαντικών επιστολών του Παύλου, αλλά και των περί ιερωσύνης 
λόγων του ιερού Χρυσοστόμου. Γι’ αυτό το λόγο ο ιερός Πατήρ έστειλε τους 
λόγους αυτούς σε κάποιον, πιθανώς υποψήφιο κληρικό. Του γράφει σχετικά: 
΄΄Εγώ μεν την βίβλον, ήν εζήτησας, πέπομφα, και καρπόν εξ αυτής δια σου 

1219  Τριβουνιανώ επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρμθ΄, P.G. 78, 281-284.
1220  Αρχιβίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλδ΄, P.G. 78, 672.
1221  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σ΄, P.G. 78, 645.
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περιέμενον, ός παρά πάντων συνήθως εισπράττεται.  Ου γαρ έστιν, ουκ έστι 
καρδία,  ήν  επήλθεν  η  ταύτης  ανάγνωσις,  και  προς  τον  θείον  αυτήν  ουκ 
έτρωσεν  έρωτα,  σεπτήν  μεν  την  ιερωσύνην  και  δυσπρόσιτον  δείξασα, 
αμέμπτως δε  αυτήν  διέρχεσθαι  διδάξασα.  Ο γαρ των του Θεού απορρήτων 
σοφός υποφήτης Ιωάννης, ο της εν Βυζαντίω εκκλησίας και πάσης οφθαλμός, 
ούτως  αυτήν  λεπτώς  εξηκρίβωσεν,  ώστε  πάντας  τους  τε  κατά  Θεόν 
ιερατεύοντας, τους τε ραθύμως ιερατικήν μεταχειρίζοντας, εν ταύτη τα οικεία 
ευρίσκειν κατορθώματά τε και σκώμματα΄΄1222. 

     ακθ΄. Γνώση της θεραπείας των ψυχών

     Ένα από τα ονόματα του κληρικού είναι, όπως είδαμε, ΄΄ιατρός΄΄1223 των 
ψυχών. Γι’ αυτό πρέπει να γνωρίζει καλά τη γνώση της θεραπείας των ψυχών. 
΄΄Ώσπερ  άριστος  ιατρός  τέχνη  προς  συμμαχίαν  της  αρρωστούσης  φύσεως 
ωπλισμένος, όταν πολύτροποι νοσημάτων ιδέαι το σώμα πολιορκώσι, προς το 
κατεπείγον ιστάμενος (ο γαρ εξόν σώσαι,  περιορών, της απωλείας δηλονότι 
αίτιος) τα αναβολήν και υπέρθεσιν επιδεχόμενα τηρεί δεύτερα, ίνα μη ταύτα 
δόξας  νενικηκέναι,  υπ’  εκείνου  λάθη  νικώμενος  του  και  την  δόξασαν 
γεγενήσθαι νίκην εις ήτταν περιτρέποντος. Ούτω και αυτός, τη συνέσει την της 
θεραπείας  των  ψυχών  επιστήμην  κεράσας,  προς  το  κατεπείγον  βλέψον. 
Εκείνου γαρ ιαθέντος ελπίς και τα λοιπά συνιαθήσεσθαι΄΄1224. 
Χωρίς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ο ποιμένας δεν θα μπορέσει ούτε να 
διαγνώσει  την  πνευματική  ασθένεια  του  νοσούντος,  ούτε  βέβαια  να  τη 
θεραπεύσει.  ΄΄Ου  πάντες  άνθρωποι  τοις  αυτοίς  νοσήμασιν  εάλωσαν,  ουδέ 
πάντες  τη  αυτή  θεραπεία  είκουσιν,  αλλά  πολλών  όντων  και  ποικίλων  και 
παντοδαπών  των  παθών,  τα  βοηθήματα  πλείονα  είναι  οφείλει  και 
ποικιλώτερα...Πολλών  γαρ  και  παντοδαπών  όντων  των  αρρωστημάτων, 
πρώτον  μεν  άνθρωπον  όντα  χαλεπόν  συνιδείν,  έπειτα  δε  και  μαθόντα,  το 
ειδέναι, ποίον αρμόττει φάρμακον. Ου γαρ πάσι τα αυτά αρμόττει βοηθήματα, 
ουδέ  πάντες  τοις  αυτοίς  θεραπεύονται.  Ο  γαρ  τούτον  ωφέλησεν,  άλλον 
έβλαψεν, και το άλλω κατάλληλον, έτερον επέτριψε…Οι μεν επαίνοις, οι δε 
ψόγοις σωφρονίζονται…Οι μεν συλλόγοις ελεγχόμενοι,  οι δε εν παραβύστω 
νουθετούμενοι  αποτρίβονται  τα  ελαττώματα…Τοσούτων  όντων  και  των 
αρρωστημάτων και  των βοηθημάτων,  και  πάντων μη τοις  αυτοίς  εικόντων, 
αλλά και τουναντίον εις χείρονα πλημμελήματα ερεθιζομένων, τίς μη τω θείω 
Πνεύματι την ψυχήν φωτισθείς, ειδέναι ή επαρκέσαι δυνήσεται; Αλλ’ επειδή 
άρχειν,  ει  και  αρχήν  νομίζουσιν  επιτηδείαν  αυτοίς,  τολμώσι,  μήτε  την 
δυσχέρειαν  εννοούντες,  μήτε  της  δεσποτικής  φωνής  ακούοντες,  ούτω  το 
σπάνιον ενδεικνυμένης, ως και επαπορητική χρήσασθαι λέξει, ‘Τις άρα εστίν ο 
πιστός δούλος και φρόνιμος, ον καταστήσει ο Κύριος επί της οικίας αυτού, του 
διδόναι αυτοίς το σιτομέτριον;’΄΄1225.

1222  Ευσταθίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνστ΄, P.G. 78, 288.
1223  Έτσι ο άγιος αυτοχαρακτηρίζεται γράφοντας την επιστολή σε δυο σκανδαλοποιούς ιερείς. 
Μαρτινιανώ και Ζωσίμω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τπβ΄, P.G. 78, 397-400. 
1224  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τλζ΄, P.G. 78, 997.
1225  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρμε΄, P.G. 78, 1228-1229.
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Η γνώση αυτής της τέχνης συνδέεται επίσης και με τη γνώση του λόγου του 
Θεού και της διδασκαλίας των αγίων Πατέρων. ΄΄Μη λοξάς και πλαγίας και 
βεβιασμένας  τοις  ερωτώσι  τας  αποκρίσεις  ποιώμεθα,  αλλ’  ορθάς  και 
αβιάστους. Οι μεν γαρ ιεροί χρησμοί πάσι τοις αμαρτήμασι τα ιάματα σαφή 
προσάγουσιν. Ώσπερ δε ιατροί έτερον ανθ’ ετέρου φάρμακον προσάγοντες τοις 
κάμνουσιν, ουκ αν ωφελήσαιεν, αλλά και λυμανούνται. Ούτω και οι μη τας 
κυρίας  θεραπείας  εκάστω πταίσματι  προσφέρειν  ειδότες,  και  ιατρικής  εισίν 
άπειροι τέχνης, και τα πάθη επιτρίβουσι. Σοφώτεροι γαρ είναι βουλόμενοι των 
λογίων, και τα δοκούντα εαυτοίς δογματίζοντες, ου μόνον εαυτούς, αλλά και 
τους προς αυτούς ώσπερ εις λιμένας καταφεύγοντας σφάλλουσι της ελπίδος, 
εις πέλαγος αυτούς ζητημάτων εξακοντίζοντες΄΄1226.

     αλ΄. Θάρρος - Αυταπάρνηση - Αυτοθυσία    

     Δικαίως ο ιερός Πατήρ κάνει δαψιλή αναφορά στην μεγάλη και σπουδαία 
αρετή  της  τόλμης.  Η  ανδρεία  είναι  τόσο  σημαντική,  ώστε  κυρίως  αυτή 
χαρακτηρίζει  τον  ιερέα  ·  η  μαχητικότητα  και  η  παρρησία  αποτελούν  το 
γνώρισμα του ποιμένος1227. 
Το  θάρρος  του  μάλιστα  πρέπει  να  είναι  τόσο  μεγάλο  που  να  φτάνει  στην 
αυταπάρνηση  και  την  αυτοθυσία,  ακόμη  και  το  θάνατο,  για  χάρη  του 
Ευαγγελίου.  ΄΄Τους  τον  της  ιερωσύνης  τιμαλφέστατον  στέφανον 
περικειμένους…Ει δε  και  υπέρ αρετής  ή ευσεβείας  κίνδυνος προκέοιτο,  μη 
φεύγειν  τον  θάνατον.  Γέλωτα  γαρ  αν  αποδειλιάσαντες  οφλήσοιεν,  ει  μη 
άσμενοι  εκείσε  ίοιεν,  οί  αφικομένοις  ελπίς  εστιν,  ού δια βίου ήρων τυχείν, 
ήρων δε θείας συνουσίας΄΄1228.  Έτσι  ο  Ισίδωρος συμβουλεύει  έναν διάκονο: 
΄΄Ει δε που την ευσέβειαν παραβλαπτομένην ή τους ασθενείς αδικουμένους 
θεάσαιο,  μη  προτίμα  την  ειρήνην  της  αληθείας,  αλλ’ ίστασο  γενναίως  έως 
αίματος προς την αμαρτίαν ανταγωνιζόμενος΄΄1229. 
Ένας γενναίος επίσκοπος είχε φτάσει πολύ κοντά στο θάνατο για το καλό των 
πιστών. Ο ιερός Πατήρ τού εξέφρασε τη χαρά και τον έπαινό του γράφοντάς 
του: ΄΄Ο αναγαγών εκ νεκρών τον ποιμένα των προβάτων τον μέγαν, και σε τον 
εκείνου μιμητήν των αυτού προβάτων υπάρχοντα ποιμένα, και την ψυχήν υπέρ 
τούτων  τιθέντα,  εξ  αυτών  των  του  άδου  ανήγαγε  πυλών,  ίνα,  μακραίς 
ανακυκλήσεσιν ενιαυτών φυλαττόμενος,  και τω ποιμνίω υπάρχης ασφάλεια, 
και τω αρχιποιμένι αρέσκεια, και ημίν της ελπίδος στερέωμα, και τω κόσμω 
φωστήρ,  και  τοις  θηρίοις  της  δυσεβείας  Δαυίδ,  πατάσσων  και  λέοντα  και 
άρκτον τη ράβδω του σταυρού, δι’ ής και μεθ’ ής ευδοκίμως ποιμαίνεις΄΄1230. 
Στον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας στέλνει ο άγιος Ισίδωρος επιπληττική αλλά 
και συνάμα ενθαρρυντική επιστολή για τον αγώνα κατά των αιρετικών. ΄΄Χρή 
σε, θαυμάσιε, άτρεπτον μένειν αεί, ούτε φόβω προδιδόντα τα ουράνια, ούτε 
σαυτώ εναντίον φαινόμενον.  Ει  γαρ τα νυν γεγραμμένα σοι  τοις  προτέροις 

1226  Μηνά διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τοστ΄, P.G. 78, 1552.
1227  Αυγ. Καντιώτου, Οι χριστιανοί, σ. 37.
1228  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σϟ΄, P.G. 78, 721.
1229  Θεοπέμπτω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σπδ΄, P.G. 78, 960.
1230  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τζ΄, P.G. 78, 360-361.
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αντεξετάσειας, ή κολακείας φανήση υπεύθυνος, ή ευχερείας διάκονος, κενής 
μεν  δόξης  ηττώμενος,  των  μεγάλων  δε  αγίων  αθλητών  τους  αγώνας  ου 
μιμησάμενος,  οι  τον άπαντα βίον επ’ αλλοτρίας  κακουχείσθαι  υπέμειναν,  ή 
κακόδοξον φρόνημα κάν μέχρις ώτων εισδέξασθαι΄΄1231. 
Ο ίδιος προσωπικά ο ιερός Πατήρ απολογήθηκε σε λαϊκό, όταν κατηγορήθηκε 
ότι εδίωκε τον αιρετικό Άρειο. ΄΄Ηδεώς αν σε ηρόμην τον φιλοσκώμμονα και 
πικρόν ημών δικαστήν, ει σε βασιλεύς προς έπαλξιν έθετο και πύργου πόλεως 
φύλακα,  υπωρύσσετο  δε  ούτος  και  ετινάσσετο,  ώστε  βάσιμον  ποιήσαι  την 
πόλιν  εχθροίς  αυτού,  ουκ  αν  πάσιν  εχρήσω  αμυντηρίοις,  οις  τε  είχες 
αποκειμένοις,  οις  τε  εφευρίσκειν  ηπόρεις,  είργων  και  βάλλων  και  την 
εγχείρησιν  τρέπων,  τη τε  πόλει  και  σαυτώ ποιών το ακίνδυνον και βασιλεί 
τηρών  το  ευάρεστον;  Ημίν  δε  νεμεσάς,  ους  Θεός  της  αυτής  Εκκλησίας 
προυστήσατο  διδασκάλους,  ότι  Αρείω  μαχόμεθα,  μη  μόνον  πολεμούντι  τη 
ποίμνη της ευσεβείας, αλλ’ ήδη και πολλούς ανηρηκότι. Εμοί μεν ουν άπας 
καταπεφρόνηται κίνδυνος υπέρ τούτου, και πάντα μάλλον πράττων παυσαίμην, 
ή εκείνον, όση δύναμις, παίων΄΄1232.    
Εκδήλωση του θάρρους αποτελεί και ο εν αγάπη γενόμενος έλεγχος. Δικαίωμα 
αλλά  και  καθήκον  του  ιερέως  είναι  να  ασκεί  έλεγχο  ακόμα και  προς  τους 
ανωτέρους του. Αυτό παραγγέλλει η Αγία Γραφή. ΄΄Οίμαι, ότι ου τύπτειν, ου 
λοιδορείν,  ή  ομόσε  χωρείν,  αλλ’  ελέγχειν  μόνον  μετά  παρρησίας,  μήτε 
αιδούμενον,  μήτε φοβούμενον χρή τον παραινέτην.  Ει  δ’ αμφιβάλλεις,  τους 
θείους σοι αναγνώσομαι χρησμούς. Τί γαρ έφη ο Θεός τω Ιεζεκιήλ; ‘Και συ 
εάν διαστείλη τω ανόμω, και μη αποστρέψη από της ανομίας αυτού ο άνομος, 
εν τη ανομία αυτού αποθανείται, συ δε την ψυχήν σου ρύση’. Σιωπών μεν γαρ 
και  μη παρρησιαζόμενος,  κοινωνείς  εκείνω,  φησί,  της  τιμωρίας.  Προείρηκα 
γαρ, ‘Εάν μη διαστείλη, το αίμα αυτού εκ της χειρός σου εκζητήσω’. Τα περί 
σαυτού δε εισφέρων απαλλάττη της καταδίκης. Τω μεν γαρ και αργαλεωτέρα 
γενήσεται  η  κόλασις,  μηδέ  την  σην  παραδεξαμένω  παραίνεσιν,  συ  δε  το 
κελευσθέν διαπραξάμενος ανεύθυνος έση. Ουδέν γαρ του διδασκάλου εστίν, ή 
άληπτον  παρέχοντα  τον  βίον  παιδεύειν,  μηδαμώς  αιδούμενον  των 
αμαρτανόντων την αξιοπιστίαν. Το δε πράττειν ή μη, της των μαθητευομένων 
ήρτηται γνώμης, παντί τε και πανταχού του αυτεξουσίου φυλαττομένου. Ει δε 
φαίης, Πώς ουν ο Παύλος τον πεπορνευκότα απείξε; Μείζον ή εγώ βούλομαι 
λέγεις · ου γαρ ετύπτησε ή ύβρισε, αλλ’ εχώρισε της αγέλης, ίνα μη και εις τα 
λοιπά πρόβατα το λοιμώδες διαδοθή νόσημα΄΄1233. 
Σε διάκονο ο ιερός Πατήρ συνιστά να έχει θάρρος και να ελέγχει με καλοσύνη 
και όχι με θράσος. ΄΄Μη φοβού, ω μισοπονηρίας ιερόν τέμενος, τους ελέγχειν 
μεν  αδυνατούντας,  ελέγχεσθαι  δε  παραιτουμένους,  αλλά  την  παρρησίαν 
θρασύτητος  μεν  απηλλαγμένην,  προσηνεία  δε  κεκραμένην  επιδεικνύμενος, 
προσδόκα  ανύειν  τα  πρέποντα.  Ει  δε  και  μη  ανύσειας,  ως  γέγραφας,  και 
Ευσέβιος και οι παρ’ αυτού ου δεόντως χειροτονηθέντες, αντί του αμείβεσθαι, 
κακηγορούσι,  μη ολιγώρει.  Ο γαρ ακοίμητος και  παντεπόπτης οφθαλμός,  ο 
μισοπόνηρος και φιλάγαθος, σε μεν αμείψεται, εκείνους δε αμυνείται΄΄1234. 
1231  Κυρίλλω αρχιεπισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τκδ΄, P.G. 78, 369.
1232  Θηρασίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τπθ΄, P.G. 78, 401.
1233  Ηρακλείδη πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟ΄, P.G. 78, 1504-1505. 
1234  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ.σμζ΄, P.G. 78, 925.
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Ελέγχει  και  επιπλήττει  ο  πεπαρρησιασμένος  άγιος  τους  κληρικούς  που 
στερούνται αυτή τη μεγάλη αρετή. ΄΄Εισί γαρ, εισίν οι κατά τον αποστολικόν 
μεν ζώσι χαρακτήρα,  ρήξαι  δε φωνήν μη τολμώντες.  Ει  και  λίαν εισί  κατά 
τούτο  μόνον  μεμπτοί,  ότι  δεδοικότες  των  ακολάστων  το  πλήθος,  το  γε  εις 
αυτούς ήκον, της τηλικαύτης διορθώσεως αμελούσιν΄΄1235. Υπήρχαν τότε ιερείς 
που  από  φόβο  δεν  αντιδρούσαν  και  δε  μεριμνούσαν  για  τη  διόρθωση  του 
επισκόπου  τους.  Ασκούσαν  την  ακτημοσύνη  και  τηρούσαν  τις  εντολές  του 
Χριστού,  αλλά  τους  έλειπε  το  γνώρισμα  των  αποστόλων,  δηλαδή  η 
γενναιότητα. ΄΄Εχρήν μεν ουν, ως έφης, τους τούτοις μη αλόντας τοις πάθεσι, 
την δέουσαν θεραπείαν επινοήσαι,  επειδή δ’ ολίγοι  όντες κομιδή τω πλήθει 
καλύπτονται, και την των πολλών απέχθειαν δεδιότες, δακρύουσι μεν, γενναίον 
δ’ ουδέν,  ουδέ  νεανικόν  επιδείκνυνται,  δια  τούτο  τα  αυτά  εκείνοις  νοσείν 
υποπτεύονται.  Μη γαρ δη πάντας, ω μισοπονηρίας τέμενος, ηγού τοιούτους 
είναι, αλλ’ είναι τινας τους τον αποστολικόν σώζοντας χαρακτήρα, ως είς και 
αυτός  τυγχάνεις,  δι’  ους  ουδέπω  η  κατά  των  αμαρτανόντων  εξενήνεκται 
ψήφος΄΄1236. 
Δεν  πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  υπερήφανος ο  ενάρετος  κληρικός  που ασκεί 
έλεγχο στους παράσπονδας συλλειτουργούς του. Υπήρχαν στις μέρες του αγίου 
΄΄Οι  τω κανόνι  τους  μη κανόνας  προσάγοντες,  και  δια  τούτο  τον  και  τους 
άλλους κανονίσαι δίκαιον όντα δοκιμάζοντες, ου μοι δοκούσι την κρίσιν των 
πραγμάτων έχειν ορθήν. Επειδή γαρ εκακώθησαν το λογιστικόν της ψυχής δι’ 
εκουσίας νόσου, σφάλλονται λοιπόν και περί την κρίσιν των πραγμάτων. Το 
γουν  δικαίω  και  ανδρείω  και  τοις  αμαρτάνουσι  φοβερώ,  τύφον  και  οφρύν 
επιφημίζουσι, δια τούτου πάσι τοις της αρετής ερασταίς τον εις αυτήν δρόμον 
εγκόψαι  μηχανώμενοι.  Τη  γαρ  σύνεγγυς  κακία  την  αρετήν  ονομάζειν 
τολμώσιν. Ουκούν μεμφέσθωσαν οι τοιούτοι και τω λέοντι, ότι βλοσυρόν και 
βασιλικόν,  και  ου  πιθήκειον,  βλέπει,  και  τους  μίμους  των  γελοίων 
αποδεχέσθωσαν, ότι γέλωτα κινούσιν άτοπον΄΄1237. 
Σε επιστολή με τίτλο ΄΄Περί ανδρείας΄΄ παρακινεί επίσκοπο να αντιδράσει με 
θάρρος σε εκείνον ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση στην Εκκλησία · ίσως 
εννοείται ο ανάξιος επίσκοπος του Πηλουσίου Ευσέβιος. ΄΄Ου χρή, θαυμάσιε, 
αεί  τοις  ανέμοις  υπείκειν,  αλλ’ έστιν  ότε  και  αντίπρωρον  ταις  καταιγίσιν 
ανθίστασθαι  και  τας  εμβολάς  των  πνευμάτων  εκκρούεσθαι,  μήποτε, 
μεγαλυνόμεναι αι λαίλαπες, και των οιάκων ημάς εκτινάξωσι και μερισμόν του 
σκάφους εργάσωνται  πολυσκέδαστον.  Ανθίστασο τοίνυν τω νυν ταράσσοντι 
κλύδωνι,  ει  και  τη  κακοτέχνω  πραότητι  ως  προς  λιμένα  την  εαυτού 
προκαλείται  κακόνοιαν,  μήποτε  ως εγκρατής  της νηός  και  του φόρτου σου 
γένηται,  και  εις  δύσορμον  εξωθήση  σε,  αφ’  ής  ναυάγιον  οι  αλόντες 
υφίστανται΄΄1238. 
Στα  χρόνια  του  αγίου  οι  πεπαρρησιασμένοι κληρικοί  διώκονταν  από  τους 
φαύλους κληρικούς. Απορούσε για αυτό ένας άρχοντας και ο ιερός Πατήρ τού 
έλυσε την απορία γράφοντάς του: ΄΄Μη λίαν εκπλήττου, ω θαυμάσιε, ει το μεν 
είναι τινάς τοιούτους των τον διδασκαλικόν εμπεπιστευμένων θρόνον, δεινόν 
1235  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. κα΄, P.G. 78, 1337.
1236  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ιζ΄, P.G. 78, 744.
1237  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ϟθ΄, P.G. 78, 805.
1238  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υνα΄, P.G. 78, 429-432.
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όν, ου δεινόν είναι δοκεί, το δε ρήξαι τινα φωνή παρρησίας ένεκεν, δεινότατον 
είναι  δοκεί  και  συγγνώμης  μείζον.  Επειδή  γαρ  αρετής  ίχνη  εν  ολίγοις 
ευρίσκεται,  κακία  δε  παρά  τοις  πλείστοις  αχορεύτως  χορεύει,  δεδιότες  μη 
οφθείη  τις  ο  τοις  δρωμένοις  επιτιμήσων,  πάντα  μεν  τα  καλά  εξοστρακίσαι 
σπουδάζουσι,  μάλιστα δε πάντων την παρρησίαν,  ίν’ αδεώς αμαρτάνειν του 
λοιπού΄΄1239.
Όμως  και  ο  ίδιος  ο  άγιος  άσκησε  δριμύ  έλεγχο  κατά  παντός  ανθρώπου 
παρανομούντος.  Πλήθος  μέγα  αποτελούν  οι  ελεγκτικές  επιστολές  του 
Ισιδώρου κατά αναξίων κληρικών.  Δε δίστασε να πάρει  το ‘φραγγέλιο’ της 
δίκαιας γραφίδος του και να στηλιτεύσει το κακό. Ήταν βαθύτατα πεπεισμένος 
ότι είναι χρησιμότατος ο έλεγχος, ενώ η σιωπή, εκεί όπου ο έλεγχος ωφελεί, 
είναι δειλία. ΄΄Σεμνοπρεπών μεν ουν ανδρών ακοήν ενοχλείν ου καλόν, τοις δε 
αδεώς δρώσιν, ά δράν ου θέμις, επιτιμάν χρησιμώτατον. Ανανδρίας γαρ αν είη 
πολλής μέλλοντά τι κακόν εκριζούν, μηδέ φωνήν ρήξαι επιχειρείν, ως της σιγής 
αυτομάτου ιασομένης την κακίαν΄΄1240. 
Είναι πολύ διδακτικός επίσης ο εσωτερικός ‘διάλογος’ του οσίου Ισιδώρου για 
το αν η παρρησία και ο έλεγχος ωφελούν και για το πώς να πραγματοποιείται η 
κριτική. ΄΄Οίδα πολλάκις εμαυτώ παραινέσας τοιαύτα τινά. Ω Ισίδωρε, επειδή 
τα  μεγάλα  πράγματα  μεγάλοις  κινδύνοις  φιλεί  κατορθούσθαι,  χρήσαι  τη 
πρεπούση  παρρησία.  Τάχα  πως  ερυθριάσουσιν,  οι  μηδέ  ερυθριάν  εν  τοις 
πταίσμασιν ειδότες, ίσως μεν γαρ κατορθώσειας. Ει δε τι και πείσαιο άχαρι, 
μετά των προφητών και των αποστόλων και των άλλων αγίων πείση, μεθ’ ων 
σοι ευκταίον εστιν ενί των πολλών όντι, ει και μη εν τοις κατορθώμασιν, αλλ’ 
ουν γε εν τοις παθήμασιν αριθμείσθαι. Αλλ’ ανταπεκρίθην, εμαυτώ λέγων, ότι 
τα  μεν  άλλα  εύ  λέγεις,  και  σοι  έτοιμός  ειμι  πείθεσθαι,  πώς  δε  δη 
παρρησιασόμεθα; Άρα ακράτω τη παρρησία χρησάμενοι, ή κεράσαντες αυτήν 
προσηνεία; Οίδα γαρ τινάς μεν υπό της σφοδράς επιτιμήσεως ιαθέντας, τινάς 
δε επιτριβέντας και εις χαλεπωτέραν παιδοτριβηθέντας κακίαν, άλλοις δε της 
μετρίας  συμβουλής  και  παρρησίας  καταγελάσαντας,  και  ουδέν  αυτήν  είναι 
ηγησαμένους. Πώς ουν τις τοσούτοις πάθεσιν έν προσενέγκη φάρμακον; Πώς 
δε θεραπεύσει, των αιτιών εξ εναντίων παθών φυουσών; Ουκούν, έφην προς 
εμαυτόν,  όπερ  και  προς  σε  νυν  φημι.  Ότι,  ει  μεν  συ  μόνος  αποτυγχάνειν 
έμελλες,  οκνείν  εχρήν,  ει  και  Μωσής  και  Ηλίας  και  Ιωάννης,  οι  θεοφιλείς 
άνδρες, ούτε συμβουλεύσαντες ούτε παρρησιασάμενοι ώνησαν εκείνους  (ου 
μην  τα  καθ’ εαυτούς  χείρον  διέθεσαν),  χρή  τη  μεν  παρρησία  μιγνύναι  την 
προσήνειαν,  τη  δε  θεία  δεξιά  επιτρέπειν  την  ιατρείαν.  Τα  γαρ  κακά  ίσασι 
πάντες άνθρωποι σχεδόν αφ’ εαυτών, τα καλά δε ουδέ παρ’ άλλων ακούοντες 
μαθείν εθέλουσιν΄΄1241. 
Ακούγοντας αυτή τη φωνή της συνειδήσεώς του ή μάλλον τη φωνή των αγίων 
προφητών και αποστόλων, ο όσιος Ισίδωρος τόλμησε να επιπλήξει ακόμα και 
τον  ισχυρότατο  επίσκοπο  του  Πηλουσίου  Ευσέβιο  και  όλον  τον  υπ’ αυτόν 
φαύλο κλήρο. Γράφει λοιπόν σε επιστολή του ότι ο πρεσβύτερος Μαρτινιανός 
προκάλεσε ανεπανόρθωτη βλάβη στην Εκκλησία του Πηλουσίου, ΄΄υποχείριον 

1239  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλζ΄, P.G. 78, 676.
1240  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ροα΄, P.G. 78, 621-624.
1241  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τϟζ΄, P.G. 78, 1036. 



196

τον επίσκοπον ουκ οίδ’ όπως πεποιηκώς. Ούτω γαρ αυτώ δεδούλωτο (λελέχθω 
γαρ ταληθές μετά παρρησίας. Και γαρ ουκ άν άλλως δυναίμην) ως ευτελές και 
αργυρώνητον  ανδράποδον  κεχειροτονημένον,  ίν’  άπερ  αν  Μαρτινιανός 
επιτάττοι, ποιήσειεν΄΄1242.
Τονίζει  χαρακτηριστικά στον επίσκοπο Ευσέβιο:  ΄΄επιθυμών και μηνιών και 
ζηλών  και  ατόπως  ερών,  και  πάντα  μάλλον  ποιών,  όπως  την  σαυτού 
αναστροφήν  αντίστροφον  του  Θεού  αποτελέσειας  νόμου.  Και  πρόσεχε, 
πάντολμε,  μη  της  υψηλής  χειρός  πειραθής  προ  της  εκείθεν  κολάσεως, 
κανταύθα κακεί δι’ υπερβολήν κακίας τιμωρούμενος΄΄1243. Για να θεραπεύσει 
τη  φιλαργυρία  του,  του  στέλνει  τα  παρακάτω:  ΄΄Ως  φιλοκόσμω  ευπρέπεια 
ιματίων,  ούτω σοι  το  Ψαλμικόν  εφαρμόζει,  ‘Αισχυνθήτωσαν οι  ανομούντες 
διακενής’. Θύρας γαρ και τρόπους κερδών υπανοίξας, συ μεν τας επ’ αυτοίς 
αποτίσεις  ευθύνας,  ετέροις  δε  θησαυρίζεις  τους  πόρους,  οίς  πλείονας  και 
σαυτώ τιμωρίας σωρεύεις. Ει τοίνυν βούλοιο κακείνους και εαυτόν του πυρός 
απαλλάξαι,  πολλοί  σε  Λάζαροι  κυκλούσιν.  Εις  αυτούς  την  φλόγα  των 
χρημάτων εκτίναξον, και μετ’ αυτών εκείσε κληρονομήσεις ανάψυξιν΄΄1244. Για 
τις χειροτονίες αναξίων τον επιπλήττει  επίσης.  ΄΄Πάσαν σπουδήν,  ως οίμαι, 
τιθέμενος,  μη  τι  των φαύλων έξω του θυσιαστηρίου σταίη.  Ίσθι  τοίνυν  ως 
πληθύνων  τους  Σίμωνας,  τους  χρήμασι  κτάσθαι  το  του  Θεού  Πνεύμα 
νομίζοντας,  κοινόν  εκτήσω  βαλάντιον  τω  προδότη,  εις  χολήν  πικρίας  και 
σύνδεσμον αδικίας  καλινδούμενος  και  προπίνων τολμηρώς  τα  και  αγγέλοις 
αυτοίς περιπόθητα΄΄1245.
Στον πρεσβύτερο Ζώσιμο γράφει μια πολύ δυνατή επιστολή. Αναγκάζεται ο 
ιερός Πατήρ να χρησιμοποιήσει πιο σκληρή γλώσσα, όπως ο ιατρός σε βαριά 
τραυματίες κάνει χρήση οδυνηρών και ισχυρών φαρμάκων: ΄΄δάκρυσι σχεδόν 
κεράσας το μέλαν, και τούτο χαράξαι διέγνων το γράμμα. Ότι γαρ πολλάκις σοι 
γέγραφα, ά και την άψυχον φύσιν κάμψαι ηδύνατο, αυτόν δε καλώ μάρτυρα, 
τον  μη  βουλόμενον  αποστήναι  της  λαγνείας,  ίνα  και  σαυτόν  και  ημάς 
εγκλημάτων απαλλάξης, και τους εγκαλούντας επιστομίσης. Ότι δε ουδέ νυν 
σοι αποτάττομαι, αλλά κεκρατημένω εγχειρώ, και το δοκούν αχείρωτον είναι 
πάθος χειρώσασθαι πειρώμαι, ταύτα μαρτυρήσει τα γράμματα δριμύτερα όντα 
των πρώην σοι επισταλέντων. Επειδή γαρ της προτέρας αγωγής κατεφρόνησας, 
ανάγκη και τη δραστικωτέρα χρήσασθαι. Τί τοιγαρούν τοσούτον (αναγκάζομαι 
γαρ ά μη βούλομαι φράσαι) κατά σαυτού εμάνης; Τί της κακίας απρίξ έχη; Τί 
υβρίζεις,  το γε σαυτού μέρος,  την αρετήν; Τί χραίνεις τα ανάκτορα; Τί την 
θείαν τελετήν εξορχούμενος ου φρίττεις; Τί παρασκευάζεις τους ανθρώπους τω 
σω βίω προσέχοντας παραβλάπτεσθαι νομίζειν και εις τα σωτηριώδη σύμβολα; 
Τί  και  τους  από  των  εθνών  ετοιμοτάτους  όντας  εις  την  Εκκλησίαν 
μεταφοιτήσαι  αδικείς,  αποσοβών  την  θύραν;  Τί  την  σκηνήν  νεωτέρων 
δραμάτων ενέπλησας; Τί καινά τω βίω εισφέρεις τα δράματα; Τί τας παλαιάς 
απέκρυψας τραγωδίας; Ει το θείον ου φοβεί, επειδήπερ τέως μακροθυμεί, καν 
τους  ανθρώπους  αιδέσθητι.  Ει  κρίσιν  μη  δέδιας,  καν  χρηστής  υπολήψεως 
αντιποίησαι. Ει μηδέν είναι ηγή μετά την εντεύθεν αποδημίαν (τούτο γαρ αι 
1242  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκζ΄, P.G. 78, 568-569.
1243  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τμα΄, P.G. 78, 377.
1244  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σιε΄, P.G. 78, 317.
1245  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ριθ΄, P.G. 78, 261.
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σεμναί  σου  πράξεις  λαμπρώς  βοώσι),  κάν  την  των  ανθρώπων  κωμωδίαν 
ευλαβήθητι.  Ει  δε μηδέ ταύτης λόγον ποιή, καν το καθαιρεθήναι φοβήθητι. 
Εικός γαρ σε τούτο παθείν. Ει γαρ και νυν ταύτα δρων ουκ εξοστρακίζη, έοικε 
γαρ ο χειροτονήσας σε τη κακία χαίρειν, αλλά ίσως ο μετ’ αυτόν τούτο ποιήσει, 
και  τω  θείω  και  τω  θυσιαστηρίω  και  τοις  αχράντοις  μυστηρίοις  και  τοις 
ανθρώποις απολογησάμενος.  Πολλοί,  ω άθλιε Ζώσιμε (αναγκάζομαι γαρ εις 
θρήνους  εξελθείν),  προ σου γεγόνασιν  ασεβείς  τε  και  αμαρτωλοί,  μήτε  τον 
Θεόν  φοβηθέντες,  μήτε  βίου  χρηστού  επιμεληθέντες,  αλλά  πάντας  συ 
παρήλασας,  πάντων  εκείνων  εγένου  κορυφαίος,  άπιστον  και  αμίμητον 
παράδειγμα γέγονας. Έσχον γαρ εκείνοι τινας αρετάς, συ δε τη μεν κακία και 
ταις ηδοναίς εσπείσω, προς δε την αρετήν ακήρυκτον επανείλου τον πόλεμον. 
Πάντων γέγονας κωμωδία και γέλως και σκάνδαλον. Θεώμενοι γαρ σε ταις 
μιαραίς χερσί των ιερών απτόμενον μυστηρίων, αποπηδώσιν αμύητοι μάλλον 
αιρούμενοι είναι, ή παρά ακαθάρτων και μιαρών χειρών τα άχραντα δέξασθαι 
δώρα...Αλλ’ ω  τί  σε  καλέσας  προσάψωμαι  και  της  αληθείας;  Τί  δε  ειπών 
απαλλάξω σε της μανίας; Τί δε γράψας παύσω σε της ασελγείας; Ή πέπαυσο 
τοιαύτα δρων, ή της ιεράς τραπέζης σαυτόν χώρισον, ίν’ αδεώς λοιπόν οι της 
Εκκλησίας τρόφιμοι τοις θείοις προσέρχωνται μυστηρίοις, ών άνευ σωθήναι 
ουχ  οίον  τε΄΄1246.  ΄΄Συ  δε,  ως  φασίν,  ελαττωμάτων  ανάπλεως  ών, 
κατορθωμάτων έρημος ει και γυμνός…Επειδή και τα άλλα πάντα ελαττώματα 
εν  σοι  χορεύειν  φασί  και  ταμείον  σε  καλούσι  κακίας  και  θησαυρόν 
αναισχυντίας…Ει τοίνυν αληθεύουσι, μετανόει ενταύθα΄΄1247.
Σκληρή  και  αυστηρή  σύσταση,  γραμμένη  όχι  με  πέννα  αλλά  μάλλον  με 
αιχμηρό  δόρυ,  απευθύνει  στη  γνωστή  ομάδα  των  ανάξιων  κληρικών. 
΄΄Πυθόμενος  ότι  θήρας  ωμοβόρους  υπερβαλλόμενοι  και  πολέμου  παντός 
αργαλεωτέραν  ειρήνην  σπεισάμενοι  προς  εαυτούς,  πράον  και  μειλίχιον 
άνθρωπον  και  εαυτόν  και  άλλους  ωφελείν  ειωθότα,  λοιδορήσαι  ουκ 
εφοβήθητε,  εκείνα αυτώ ειπόντες,  όσα υμίν έπρεπεν ακούσαι,  λίαν τε υμάς 
κατεθρήνησα,  ότι  ουδ’  ει  των  κακών  εστε  γινώσκετε.  Μαθόντες  τοίνυν 
ανενέγκατε΄΄1248. Σε άλλη επιστολή ονομάζει τους ιδίους σχεδόν κληρικούς με 
τις πολύ βαριές αλλά δίκαιες λέξεις: ΄΄αλιτήριοι, μηδεπώποτε γευσάμενοι της 
φιλοσοφίας, παν είδος αμαρτημάτων ρητών τε και αρρήτων διαπραττόμενοι, 
αργαλέα θηρία, δαίμονες αλάστορες, της κοινής φύσεως εχθροί΄΄1249.  
Αξίζει να δούμε την αντίδραση του ιερού Πατρός, όταν φιλαλήθης άνδρας τού 
κατηγόρησε ορισμένους από τους παράσπονδους κληρικούς της πόλεως. ΄΄Εγώ 
δε  ακούων,  ούτε  επιστομίσαι  αυτόν  ηδυνάμην  (πάντες  γαρ  οι  παρόντες  ως 
αληθή  αυτόν  εκρότουν),  ούτε  παντελή  σιωπήν  ήσκησα,  αλλ’ είπων  αυτώ, 
Πιστεύω και  παλινωδίας  άσειν  (ου  γαρ  ούτως  εισίν  ανάλγητοι,  ως  ελέσθαι 
τοσούτοις εμπαρήναι μέχρι τέλους κακοίς), επί το χαράξαι τα γράμματα ταύτα 
παρήλθον. Υμείς ουν αν είητε δίκαιοι ήδη σκέψασθαι περί εαυτών όπως, ει και 
της κρίσεως υμίν λόγος ουδείς, την τοιαύτην αδοξίαν αποτρίψησθε΄΄1250.
Λαμπρό  μνημείο  θάρρους,  γενναιότητος  και  αυταπαρνήσεως  αποτελεί  η 

1246  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξθ΄, P.G. 78, 1644-1645.
1247  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ Β΄, αριθμ. ρη΄, P.G. 78, 549.
1248  Ζωσίμω, Μάρωνι, Παλλαδίω, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. λδ΄, P.G. 78, 1348.
1249  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. νγ΄, P.G. 78, 1357-1360.
1250  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τια΄, P.G. 78, 1516-1517.
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παρακάτω επιστολή του ιερού Ισιδώρου. Επισημαίνει σε αυτή εμμέσως ότι ο 
κληρικός θα πρέπει να τοποθετεί πάνω από τα αξιώματα την αλήθεια και πάνω 
από την αδιάκριτη υπακοή στον επίσκοπο την αγία ανυπακοή. ΄΄Και ασεβές 
είναι  και  άνανδρον  νενόμικα  τους  μη  ευ  βιούντας  μεν,  δυναστείαν  δε 
περιβεβλημένους  περιέπειν  ·  των  δε  αρετή  κεκοσμημένων,  ει  ιδιωτεύοιεν, 
καταφρονείν, κακείνους επαινείν, τούτους δε διασύρειν. Μη τοίνυν θαύμαζε ει 
το δίκαιον προ του συμφέροντος τίθεμαι και το πρέπον προ του κέρδους και 
την αρετήν προ της δυναστείας. Ει γαρ μη τούτ’ εποίουν, έδοξα αν Ευτόνιον 
μεν,  ότι  επιβουλεύεται,  παρεωρακέναι,  Ευσέβιον  δε  ότι  τυραννεί 
τεθεραπευκέναι. Ευτονίω γαρ πολεμεί μεν άπας ο κλήρος, ο μεν εκών, ο δε και 
προς το του κρατούντος σύνθημα. Έγκλημα δε του πολέμου τούτου εγώ μεν 
ουκ  οίδα  ουδέν.  Φασί  δε  λεγόντων  ακούειν,  ότι  αρετής  εστι  θρέμμα 
περίβλεπτον, τον δε το σύνθημα του πολέμου δόντα, ει και πολλοί μισούντες 
και  κακηγορούντες  κολακεύουσιν,  εγώ  άτε  εχθρόν  της  αρετής  τω  διαβόλω 
συμπράττοντα τω κατά των ανθρωπίνων ψυχών σπείροντι τα ζιζάνια, ουδ’ ιδείν 
δύναμαι, ουδ’ αν μυρίους απειλήση θανάτους΄΄1251.
Σε άλλη μνημειώδη για την ανδρεία επιστολή του ο άγιος Ισίδωρος δείχνει 
επίσης ότι δεν υπολόγιζε καθόλου τη ζωή του μπροστά στο καθήκον του να 
πολεμεί τους αιρετικούς. ΄΄Ημίν δε νεμεσάς, ους Θεός της αυτής Εκκλησίας 
προυστήσατο  διδασκάλους,  ότι  Αρείω  μαχόμεθα,  μη  μόνον  πολεμούντι  τη 
ποίμνη της ευσεβείας, αλλ’ ήδη και πολλούς ανηρηκότι. Εμοί μεν ουν άπας 
καταπεφρόνηται κίνδυνος υπέρ τούτου, και πάντα μάλλον πράττων παυσαίμην, 
ή εκείνον, όση δύναμις, παίων΄΄1252. Και αλλού γράφει με τόλμη: ΄΄Επειδάν γαρ 
τούτων  παύσησθε,  και  την  του  τα  βέλτιστα  λέγειν  οδόν  κατασκευάσητε 
ασφαλή, τηνικαύτα τον συμβουλεύοντα τα δέοντα ζητείτε. Πριν δε παύσησθε, 
μη ζητείτε, τίς υμίν φράσας τα κάλλιστα υφ’ υμών εξοστρακισθήναι θελήσει. 
Ου γαρ ευρήσετε. Ταύτα δε γράφω, ουχ ως δεδιώς τι παθείν ενταύθα, (πολλά 
γαρ  τούτου  ένεκα,  ως  οίσθα,  πέπονθα)  και  είπον  τω  κατασκευάσαντι 
‘Εστεφάνωσας ουχ εκών’ καμοί γαρ ‘εχαρίσατο ο Θεός’ ου μόνον το ‘εις αυτόν 
πιστεύειν,  αλλά  και  το  υπέρ  αυτού  πάσχειν’ ,  αλλ’ εκείνους  επιστομίσαι 
βουλόμενος,  τους  προσποιουμένους  σύμβουλον  ζητείν,  ουχ  ίνα 
συμβουλευθώσιν, αλλ’ ίνα επιβουλεύσωσιν΄΄1253.
Πηγή του γενναίου φρονήματος αποτελεί  ο ίδιος ο Θεός.  ΄΄Ει και περί  των 
σωματικών πολέμων ου χρή τους μείζω δύναμιν έχοντας, ως φανεράς ούσης 
της νίκης, διαβεβαιούσθαι (πολλά γαρ παράδοξα πολλάκις εγένετο, και το μεν 
είξαν  ευθύς  ανέλπιστον,  τω  δε  αντιδράν  εθέλοντι  ελπίς  αγαθή  ακολουθεί), 
πολλώ μάλλον  τους  περί  ψυχής αγωνιζομένους  ου την  των αντιπάλων χρή 
καταπτήσσειν δύναμιν, αλλά την των νικησάντων ενθυμουμένους πληθύν, τη 
θεία συμμαχία θαρρούντας επί τον αγώνα χωρείν΄΄1254.      

     αλα΄. Αφιλαργυρία

1251  Σερήνω τριβούνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξδ΄, P.G. 78, 1640.
1252  Θηρασίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τπθ΄, P.G. 78, 401.
1253  Παύλω πρεσβυτέρω αναχωρητή, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρλα΄, P.G. 78, 1401.
1254  Θεοπέμπτω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φθ΄, P.G. 78, 1617-1620.
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     Για την αφιλαργυρία ο ιερός Πατήρ επισημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλο 
αγαθό.  Γράφει  σε  φιλάργυρο  κληρικό:  ΄΄Ει  και  μυρίας  ανατέμοις  ευπορίας 
οδούς, ου φημι τον κόρον, αλλ’ ουδέ τας οδούς, ας επιπορεύεται,  ευρήσεις. 
Μισεί γαρ τους απλήστως τα χρήματα διώκοντας, και επιφοιτάν αυτοίς ουκ 
ανέχεται΄΄1255.
Με  ειρωνεία  διερωτάται  για  τους  φιλάργυρους  κληρικούς  του  Πηλουσίου 
΄΄Αφιλάργυροι δε τοσούτον εισιν, ως και τα δικαίως προσόντα τοις δεομένοις 
διανείμαι;΄΄1256. 
Στα χρόνια του αγίου Ισιδώρου υπήρχαν κληρικοί που καμάρωναν διότι ήταν 
διάδοχοι του αποστόλου Παύλου. Θαύμαζαν τον Παύλο, αλλά δεν εξέταζαν 
εκείνα με τα οποία έγινε θαυμαστός. Ήταν μόνο ΄΄θρόνων διάδοχοι΄΄, αλλά όχι 
΄΄και τρόπων μέτοχοι΄΄. Ένα από τα χαρακτηριστικά του κορυφαίου αποστόλου 
ήταν και η αφιλαργυρία. ΄΄‘Αργυρίου ή χρυσίου ή ιματισμού ουδενός υμών 
επεθύμησα.  Αυτοί  γινώσκετε  ότι  ταις  χρείαις  μου  και  τοις  ούσι  μετ’ εμού 
υπηρέτησαν αι χείρες αύται’. Ούτοι δε (αλλ’ ουδέν βούλομαι δυσχερές ειπείν), 
ουκ ερυθριώσιν εαυτούς τοιούτω παραβάλλοντες ανδρί και φάσκοντες εκείνου 
είναι διάδοχοι΄΄1257. 
Τόσο αφιλάργυρος πρέπει να είναι ο κληρικός, ώστε επιβάλλεται να πτωχεύσει 
εκουσίως,  ακολουθώντας  το  παράδειγμα  του  Χριστού.  Προτρέπει 
χαρακτηριστικά ο  ιερός  Πατήρ έναν πρεσβύτερο:  ΄΄Ά τοίνυν  αυτός  ο Θεός 
ημών κατ’ οικονομίαν πτωχεύσας εδίδαξεν, ευγνωμόνως ημείς μιμησώμεθα΄΄
1258.  Το ηρωικό όντως αυτό κατόρθωμα πέτυχε ένας πρεσβύτερος σύγχρονος 
του Ισιδώρου. Δικαιολογημένα λοιπόν τον επαινεί ο άγιος: ΄΄Έχεις εν τη θεία 
Γραφή ών σπείρεις τους καρπούς αναθάλλοντας.  Βλέπεις των χρηστών σου 
παλαισμάτων τα επινίκια. Υπέρ μεν της εκουσίου πτωχείας εκατονταπλασίονά 
σοι  κανταύθα  κακείσε  υπισχνουμένου  αγαθά  του  αγαθού  ποιμένος  και 
Σωτήρος΄΄1259. 
Σαν να μιλάει και σήμερα ο ιερός Ισίδωρος με το στόμα ενός αφιλάργυρου και 
ανάργυρου  επισκόπου,  του  Μητροπολίτου  πρ.  Φλωρίνης  Αυγουστίνου 
Καντιώτου. Ο π. Αυγουστίνος μιλώντας για την αρετή της αφιλαργυρίας και 
μάλιστα  της  εκούσιας  πτώχειας  του  κληρικού  τονίζει:  ΄΄Πτωχός  ο  ιερεύς, 
πλουσία  η  Εκκλησία.  Και  όσοι  παπάδες  δεν  μπορούν  να  ζήσουν  με  το 
πρόγραμμα αυτό να είναι  πτωχοί και  να είναι  πλούσια η Εκκλησία μας να 
αδειάσουν την Εκκλησία και να πάνε όπου θέλουν να χορτάσουν χρήματα! Η 
Εκκλησία  θα  ακολουθήσει  τον  Ιησούν  τον  Ναζωραίον,  ο  Οποίος  δεν  είχε 
τίποτε, ο Οποίος ήτανε ο πτωχότερος πάντων των ανθρώπων!...Έχουμε ανάγκη 
ιερέων πτωχών με το Ναζωραίον τον πτωχόν και τότε η Ελλάς θα γίνει αστέρι 
πολύφωτον που θα φωτίζει όλη τη γη!΄΄1260.
 

     αλβ΄. Δικαιοσύνη

1255  Μάρωνι, βιβλ. Β΄, αριθμ. σξε΄, P.G. 78, 697.
1256  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
1257  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟθ΄, P.G. 78, 1512.
1258  Επαγάθω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. μη΄, P.G. 78, 212.
1259  Ζήνωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σιβ΄, P. G. 78, 316-317.
1260  Αυγ. Καντιώτου, Έξω κλήρον- νέον κλήρον.       ΣΩΣΤΑ ;



200

     Για  το  ότι  ο  κληρικός  οφείλει  να  είναι  δίκαιος  έχουμε  τις  παρακάτω 
μαρτυρίες στις επιστολές του οσίου. Ο ιερός Ισίδωρος προτρέπει έναν διάκονο 
στην  άσκηση της  αρετής  της  δικαιοσύνης με  την εξής  λακωνική επιστολή: 
΄΄Τοιαύτα  και  λέγε  και  πράττε,  δι’  ών  και  είης  και  νομίζοιο,  ου  μόνον 
ευσεβέστατος, αλλά και δικαιότατος΄΄1261. 
Ο κληρικός οφείλει να μην κάνει διακρίσεις και να μη μεροληπτεί εις βάρος 
κανενός. ΄΄Ει και νέον Δωήκ ο παμφόρος χρόνος εξέβρασεν, αλλά σε Σαούλ 
γενέσθαι ιεροκτόνον ουκ εύχομαι. Ιερεύς γαρ ακατηγόρητον την προς πάντας 
ισότητα  οφείλει  κεκτήσθαι,  οία  Θεού  λειτουργός,  του  πάσιν  όντως 
αγαθού΄΄1262.
Είναι  τόσο  αγαπητή  στο  Θεό  η  αρετή  αυτή,  ώστε  χάρισε  το  δώρο  της 
ιερωσύνης στον Φινεές. Όπως είναι γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη ο Φινεές 
σταμάτησε την πορνεία των Ισραηλιτών με Μαδιανίτισσες, σκοτώνοντας δυο 
πορνεύσαντας.  ΄΄Ιερωσύνη  γουν  τετίμηται  ο  την  ακοσμίαν  εκτεμών,  ως 
στρατηγικής  ευκοσμίας  πείραν  δους…‘Έστη  Φινεές  και  εξιλάσατο  και 
εκόπασεν η θραύσις και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην’. Ετίμησε γαρ η θεία 
φύσις τον προ αυτής δικαίως αγανακτήσαντα και δύο σφαγαίς την παρανομίαν 
στήσαντα΄΄1263. 
Η αρετή όμως της δικαιοσύνης περιέχει και την έννοια της προσωπικής πάλης 
με τις κακές επιθυμίες. ΄΄δίκαιος αν είης κολάζειν τας αυτού επιθυμίας, ώστε 
μηδενός των παρά τοις υπηκόοις φαύλων ηττάσθαι. Και γαρ αίσχιστον ει, τοις 
αρχομένοις  επιτάττειν  βουλόμενος,  φωραθείης  μηδέ  σαυτού  άρχειν 
δυνάμενος΄΄1264.  Επίσης  περιλαμβάνει  και  τη  σημασία  της  αυτοκατακρίσεως 
και εξαγορεύσεως των οικείων αμαρτημάτων.  ΄΄Λίαν θαυμάζω, όπως νόσημα 
τυραννικόν και ανήμερον, ηδονής δε άμοιρον, κόλασιν δε ωδίνον, κεκράτηκε 
μεν  πάσης  ηλικίας,  εχειρώσατο  δε  πάσαν  αξίαν,  ελυμήνατο  δε  πάσαν 
ευκοσμίαν. Έκαστος γαρ τα εαυτού πταίσματα παρείς, μέγιστα όντα, τα των 
πέλας, ελάττονα όντα, πολλάκις δε και συγγνώμης άξια, πολυπραγμονεί...Χρή 
τοίνυν τους βουλομένους θεραπείαν τω τοιούτω επινοήσαι νοσήματι, στρέφειν 
το της ψυχής όμμα από των αλλοτρίων επί τα οικεία πλημμελήματα, και την 
γλώτταν εθίζειν μη κατά των πέλας, αλλά καθ’ εαυτών καταφορικώς λέγειν. 
Τούτο μεν γαρ δικαιοσύνην ωδίνει (‘λέγε γαρ συ τας αμαρτίας σου πρώτον, ίνα 
δικαιωθής’),  εκείνο  δε  μείζονα  κατάκρισιν  τίκτει.  Δεινόν  γαρ  και  απάσης 
ατοπίας επέκεινα, τους μεγάλα πταίοντας, τοις ουδέν ή μικρά πλημμελούσιν 
επιτιμάν΄΄1265.  
Ο ιερός Ισίδωρος όμως ήταν δάσκαλος της δικαιοσύνης και με το προσωπικό 
του παράδειγμα. Τόσο πολύ μάλιστα αγαπούσε την αρετή αυτή και μισούσε 
την αδικία, ώστε δεν υπολόγιζε ούτε το μίσος όλου του κλήρου, ούτε ακόμα 
και το βίαιο θάνατο. ΄΄Και ασεβές είναι και άνανδρον νενόμικα τους μη ευ 
βιούντας  μεν,  δυναστείαν  δε  περιβεβλημένους  περιέπειν  ·  των  δε  αρετή 
κεκοσμημένων, ει ιδιωτεύοιεν, καταφρονείν · κακείνους επαινείν, τούτους δε 

1261  Πιστώ διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. πζ΄, P.G. 78, 529-532.
1262  Καπιτωλίνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τπη΄, P.G. 78, 401.
1263  Αετίω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρνθ΄, P.G. 78, 853-856.
1264  Στρατηγίω επισκόπω νεωστί καταστάντι, βιβλ. Β΄, αριθμ. ια΄, P.G. 78, 465.
1265  Ευσταθίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρι΄, P.G. 78, 552.
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διασύρειν. Μη τοίνυν θαύμαζε ει το δίκαιον προ του συμφέροντος τίθεμαι και 
το πρέπον προ του κέρδους και την αρετήν προ της δυναστείας. Ει γαρ μη 
τούτ’ εποίουν,  έδοξα  αν  Ευτόνιον  μεν,  ότι  επιβουλεύεται,  παρεωρακέναι, 
Ευσέβιον  δε  ότι  τυραννεί  τεθεραπευκέναι.  Ευτονίω  γαρ  πολεμεί  άπας  ο 
κλήρος, ο μεν εκών, ο δε και προς το του κρατούντος σύνθημα. Έγκλημα δε 
του πολέμου τούτου εγώ μεν ουκ οίδα ουδέν. Φασί δε λεγόντων ακούειν, ότι 
αρετής εστι θρέμμα περίβλεπτον, τον δε το σύνθημα του πολέμου δόντα, ει και 
πολλοί  μισούντες  και  κακηγορούντες  κολακεύουσιν,  εγώ  άτε  εχθρόν  της 
αρετής τω διαβόλω συμπράττοντα τω κατά των ανθρωπίνων ψυχών σπείροντι 
τα ζιζάνια, ουδ’ ιδείν δύναμαι, ουδ’ αν μυρίους απειλήση θανάτους΄΄1266.
Τη δικαιοσύνη διδάσκουν ακόμα και οι θύραθεν, οι οποίοι πολύ την τιμούσαν. 
΄΄Ενέτυχόν  ποτε  ιστορία  Περσική,  τοιαύτα  τινα  περιεχούση,  ότι  οι  παίδες 
εμάνθανον μεν μηδέν ψευδές μήτε λέγειν,  μήτε ακούειν,  μήτε το συμφέρον 
δίκαιον,  αλλά το δίκαιον ηγείσθαι συμφέρον,  και το διδόναι του λαμβάνειν 
είναι  λυσιτελέστερον.  Ότε  δ’ ήμελλον  εις  άνδρας  τελέσειν,  ώμνυον  όρκον, 
ολίγα μεν κομιδή ρήματα, μεγίστην δε δύναμιν περιέχοντα και υπέρ πάσας τας 
των  Ελλήνων  φιλοσοφίας.  Ώμνυε  γαρ  έκαστος,  ως  εγώ  καταφρονήσω  μεν 
παντός κέρδους πονηρού, καταφρονήσω ηδονής σώματος, καταφρονήσω δόξης 
κενής, ζηλώσω δε αρετήν και τιμήσω το θείον και γονείς, αληθή λέγων και 
αγαθά πράσσων, ουδέ τι τούτων υπερβήσομαι ειδώς ουδ’ εκών. Ει τοίνυν το 
σέλας μη φέρων των θείων Γραφών, ώσπερ οι οφθαλμιώντες τον ήλιον, ούτ’ 
αυτός αναγινώσκεις, ούτε τους σαυτού υιείς συγχωρείς, κάν ταύτα και σαυτόν 
και τους σαυτού παίδας φέρειν επί μνήμης έθιζε. Πιστεύω γαρ, ότι κινήσουσιν 
υμάς και τοις θείοις λόγοις εντυχείν΄΄1267. 
Ο κληρικός πρέπει να παραδειγματίζεται από τους εραστές της δικαιοσύνης. 
΄΄Ζήλωσον τους τη αυταρκεία χρωμένους,  τους από δικαίων πόνων ζώντας, 
τους τοις οικείοις πόνοις αρκουμένους. Ή ουδέ τούτους οράς διαλάμποντας και 
καθάπερ λαμπτήρας αστράπτοντας; Ζήλωσον τούτους τέως΄΄1268.

     αλγ΄. Σεμνοπρέπεια - Αιδώς 

     Ο κληρικός κατά τη συναναστροφή του με τις γυναίκες θα πρέπει να είναι 
σεμνός και αισχυντηλός. ΄΄Ου μόνον το σώμα ανέπαφον, αλλά και τας βολάς 
των οφθαλμών, ας κόρας δια τούτο καλούμεν, παρθένους είναι χρή, και μη 
πιστεύειν  αυταίς  αναισχύντως  και  ακράτως  εστιάσθαι  τοις  αλλοτρίοις 
κάλλεσιν, ίνα μη από της θέας επί την πράξιν παιδαγωγηθώσιν΄΄1269. ΄΄Πάσας 
μεν,  ει  οίον  τε,  ομιλίας  γυναικών  εκτρέπεσθαι  χρή,  ως  εχούσας  τινά  προς 
χαύνωσιν  επιτήδευσιν.  Ει  δε  τούτο  αδύνατον  δια  περιστάσεις  χρειών  ή 
οικονομίας πτωχών, κάτω νεύοντας διαλέγεσθαι. Τοις γαρ πλείοσι, ή και πάσι 
σχεδόν τοις ηττηθείσι κάλλους γυναικών, δια των θυρίδων ανέβη ο θάνατος, ος 
και  του  μεγάλου  προφήτου  και  βασιλέως  εκράτησεν,  ότε  προς  το  λουτρόν 

1266  Σερήνω τριβούνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξδ΄, P.G. 78, 1640.
1267  Δομιτίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρϟη΄, P.G. 78, 1285-1288.
1268  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ριγ΄, P.G. 78, 553.
1269  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. μστ΄, P.G. 78, 1353. 
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εκείνο το θανατηφόρον απέβλεψε΄΄1270. 
Όχι μόνο όμως η αιδώς είναι απαραίτητη στην κοινωνική ζωή του κληρικού, 
αλλά είναι ωφέλιμη και σε όλη τη διαγωγή του. Για να προτρέψει στην άσκηση 
αυτής  της  αρετής  γράφει  την  παρακάτω  λακωνικότατη  επιστολή:  ΄΄Πάντες 
κομιδή  θαυμάζουσι  και  εκπλήττονται,  πώς  ουκ  ερυθριάς,  ούς  ζώντας 
εκολάκευες, τούτους τελευτώντας κακηγορών΄΄1271.
Ο ιερός Πατήρ εγκωμιάζοντας κεκοιμημένο πρεσβύτερο γράφει ότι ιδιαίτερα 
διακρινόταν και για την αρετή της σεμνότητος. ΄΄Αφροδισίω τω μακαρίω, τω 
σω μεν αδελφώ, πρεσβυτέρω δε την αξίαν, αιδώς μεν εν οφθαλμοίς κατώκει, 
πειθώ  δε  εν  χείλεσι,  σοφία  δε  επί  γλώσσης,  και  αυτάρκεια  μεν  εν  γαστρί, 
εγκράτεια δε εν τοις μετά γαστέρα, και συλλήβδην ειπείν, πασών σχεδόν των 
αρετών κοινόν ήν ταμιείον και ενδιαίτημα΄΄1272.   
Αλλά και ο ίδιος ο άγιος Ισίδωρος ήταν σεμνός και αιδήμων. Έφτανε μάλιστα 
σε τέτοιο βαθμό αιδούς,  που συχνά κοκκίνιζε από ντροπή.  ΄΄Ότι προς τους 
επαίνους ερυθριάν πέφυκα,  μάλα ακριβώς οίδε σου η παίδευσις.  Ηνίκα γαρ 
μετά των σων φοιτητών εντυχείν ημίν κατηξίωσας και ερωτήσαι τι των ιερών 
Γραφών ηβουλήθης, εγώ δε είπον ως οίον τε ήν · το τηνικαύτα παρ’ υμών μεν 
κρότος  εξεφοίτησε  και  επαίνου  ρόθιον.  Εγώ  δε  ούτω  κατεπλάγην  και 
ηρυθρίασα,  ως επί  πολύ αχανής μείναι.  Τί  δήποτε  τοίνυν επαίνους συνθείς, 
πολλώ την ημετέραν υπερβαίνοντα αξίαν επέστειλας;΄΄1273. 
Αλλού  πάλι  γράφει  ο  συνεσταλμένος  άγιος  ότι  εξέφρασε  κάποτε  μια  πολύ 
πειστική και εύγλωττη άποψη σε συνομιλητές του ότι ΄΄πάντες άνθρωποι και 
ελαττώματα έχουσι  και  πλεονεκτήματα,  αλλά οι  μεν  ευδόκιμοι  και  άριστοι 
μικρά  μεν  έχουσι  και  ευτελή  τα  ελαττώματα,  μέγιστα  δε  και  υπερφυή  τα 
κατορθώματα, οι δε άλλοι ή αναλογούντα τοις ελαττώμασι τα πλεονεκτήματα, 
ή  και  πλεονεκτούντα  ή  και  πλεονεκτούμενα΄΄.  ΄΄Ως  δε  πάντες  οι  παρόντες 
επήνουν,  και  κρότος  υπέρ  πάσαν  ελπίδα  ανερρήγνυτο,  εγώ  μεν  ηρυθρίασα 
(προς γαρ τους επαίνους ερυθριάν μάλλον πέφυκα, ή θρασύνεσθαι), είς δε των 
παρόντων,  και  λόγω  και  βίω  ευδόκιμος  (ου  γαρ  αν  αποκρυψαίμην  την 
αλήθειαν,  ει  και  ανατρέπειν  τα  παρ’  εμού  λελεγμένα  επειράτο),  ολίγα 
εφησυχάσας,  ω βέλτιστε Ζώσιμε,  και  τον σον προφέρων βίον,  ελέγχειν τον 
λόγον  επειράτο,  πάντα  μεν  τα  ελαττώματα  εν  σοι  χορεύειν  δεικνύς, 
κατορθώματος δε ουδέ ίχνος. Ως δε ηπίστουν εγώ, πάντες οι όντες εμαρτύρουν 
αυτώ ως αληθεύοντι και ως ηττωμένης πάσης γλώττης εις το τα σα ακριβώς 
εκφράσαι κακά. Ως δε ακούων ησυχίαν ήγον, ζυγομαχείν γαρ άτοπον ηγούμην, 
έφασαν εκείνοι ‘Ου τον σον ανατρέποντες, ω σοφώτατε, λόγον ταύτα φαμεν. 
Αληθής γαρ εστι και πάσης ευφημίας κρείττων...’΄΄1274.
Άλλη φορά πιστοί ρώτησαν τον άγιο Ισίδωρο: ΄΄δι’ ην αιτίαν αυτόν τον κακών 
αρχιτέκτονα ου πείθεις ανενεγκείν εκ της τοσαύτης μέθης; Δυοίν γαρ θάτερον 
αναγκαζόμεθα εννοείν, ή μη βούλεσθαι πείσαι και σφόδρα δυνάμενον, ή μη 
δύνασθαι  και  σφόδρα  βουλόμενον.  Αλλά  μην,  ει  το  πρότερον  ουκ  έστι 
πιστεύσαι κατά σου, ως εξόν εκείνου λύσαι την κακίαν, ου βούλει, λείπεται το, 

1270  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. πθ΄, P.G. 78, 244.
1271  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ Ε΄, αριθμ. σμστ΄, P.G. 78, 1480-1481.
1272  Διδύμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. κη΄, P.G. 78, 1341.
1273  Αρποκρά σοφιστή, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τμθ΄, P.G. 78, 1537. 
1274  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σμη΄, P.G. 78, 925-928. 
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ως αδύνατος  είναι  νομίζων,  την ησυχίαν αγαγείν΄΄.  Η αντίδραση του αγίου 
ήταν: ΄΄Εγώ δε, ει και ταύθ’ ούτως έχει, τούτο μεν ουχ ωμολόγησα ερυθριών, 
τοσούτον δε έφην, ότι, ‘Υμείς μεν ταύτα σεμνολογείσθε, ουκ ειδότες ίσως, ότι 
ανάγκη  ποιήσαι  τινα  αγαθόν  ουκ  έστιν.  Εγώ  δε  τα  παρ’ εμαυτού  πάλιν 
ποιήσω’΄΄1275.
Γεμάτη  από  σεμνότητα  μπορεί  να  χαρακτηρισθεί  η  αντίδρασή  του,  όταν 
άκουγε  φιλαλήθη  και  ευσεβή  χριστιανό  να  κατηγορεί  τους  αξιόμεμπτους 
κληρικούς  του  Πηλουσίου.  ΄΄Εγώ  δε  ακούων,  ούτε  επιστομίσαι  αυτόν 
ηδυνάμην (πάντες γαρ οι παρόντες ως αληθή αυτόν εκρότουν), ούτε παντελή 
σιωπήν ήσκησα,  αλλ’ ειπών αυτώ,  ‘Πιστεύω και  παλινωδίας άσειν  (ου γαρ 
ούτως εισίν ανάλγητοι, ως ελέσθαι τοσούτοις εμπαρήναι μέχρι τέλους κακοίς), 
επί το χαράξαι τα γράμματα ταύτα παρήλθον. Υμείς ουν αν είητε δίκαιοι ήδη 
σκέψασθαι  περί  εαυτών  όπως,  ει  και  της  κρίσεως  υμίν  λόγος  ουδείς,  την 
τοιαύτην αδοξίαν αποτρίψησθε΄΄1276. 
Στέφανοι αιώνιοι περιμένουν τον σεμνό κληρικό. ΄΄‘Τους πόνους των καρπών 
σου  φάγεσαι’,  ψαλμικόν  εστί  μελώδημα  παντί  βίω  χρήσιμον.  Και  οι 
σεμνότητος φροντίζοντες, φησί, φάγεσθε τους καρπούς αυτής, στεφάνοις παρά 
του  Θεού  ακηράτοις  τιμώμενοι,  και  οι  ακόλαστοι  δηλονότι  και  άδικοι  τα 
επίχειρα των κακών πράξεων κομιούμενοι΄΄1277.

     αλδ΄. Εμμονή - Αμετακίνητο φρόνημα

     Ακλινής και ανυποχώρητος πρέπει να είναι ο κληρικός ως προς τα δόγματα 
της πίστεως. ΄΄Χρή σε θαυμάσιε, άτρεπτον μένειν αεί, ούτε φόβω προδιδόντα 
τα ουράνια, ούτε σεαυτώ εναντίον φαινόμενον. Ει γαρ τα νυν γεγραμμένα σοι 
τοις  προτέροις  αντεξετάσειας,  ή  κολακείας  φανήση υπεύθυνος,  ή  ευχερείας 
διάκονος, κενής μεν δόξης ηττώμενος, των μεγάλων δε αγίων αθλητών τους 
αγώνας  ου  μιμησάμενος,  οί  τον  άπαντα  βίον  επ’ αλλοτρίας  κακουχείσθαι 
υπέμειναν ή κακόδοξον φρόνημα κάν μέχρις ώτων εισδέξασθαι΄΄1278.
Επίσης  κατά  τη  διάρκεια  διωγμού  και  θλίψεως  οφείλει  να  μην  αλλάζει  τη 
γνώμη.  ΄΄Ει  πύλαι  άδου της  αμωμήτου  και  ορθής  ου  κατισχύουσι  πίστεως, 
αίπερ  εισί  τα  πεπυρωμένα  του  πονηρού  άπαντα  βέλη,  και  κίνδυνος  και 
γυμνότης και θάνατος Χριστού ημάς χωρίζειν ου δύναται,  τού χάριν μικράς 
προσβολάς δια Χριστόν σοι γινομένας,  δυσανασχετείς υπομένειν,  θαυμάσιε; 
Ίστασο τοίνυν εδραίος, και τα μεν επελθόντα σβεσθήσεται πειρατήρια, τα δε 
μελετώμενα  προ  πείρας  οιχήσεται.  Το  γαρ  της  γνώμης  ακλινές,  απράκτους 
δείξει τας μηχανάς΄΄1279.
Και ο ίδιος ο ιερός Πατήρ ήταν αμετάτρεπτος στο φρόνημα. ΄΄Αλγώ μεν και 
αυτός κομιδή επί τοις ατόπως γινομένοις, ου μην παρατρέπομαι τον λογισμόν΄΄
1280.

1275  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξθ΄, P.G. 78, 1644. 
1276  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τια΄, P.G. 78, 1517.
1277  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υιδ΄, P.G. 78, 412.
1278  Κυρίλλω αρχιεπισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τκδ΄, P.G. 78, 369.
1279  Παλλαδίω υποδιακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τογ΄, P.G. 78, 393.
1280  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σ΄, P.G. 78, 884.
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     αλε΄. Ανεπίληπτο

     Το  πρώτο που  ζητάει  ο  απόστολος  Παύλος  από τον  επίσκοπο  και  το 
τελευταίο που αναφέρει για τις αρετές του διακόνου είναι το ανέγκλητον, το 
αδιάβλητον1281.  Ο ιερός Ισίδωρος παίρνει  αυτή την πρώτη αποστολική προς 
τους  ποιμένες  εντολή  και  ρωτάει  με  αρκετή  ειρωνεία  για  τους  ανάξιους 
κληρικούς του Πηλουσίου ΄΄Ανεπίληπτον έχουσι βίον;΄΄1282. Τους υπενθυμίζει ο 
ιερός Πατήρ τη δημόσια αυτοκριτική του πολιού τότε προφήτου Σαμουήλ, ο 
οποίος δεν είχε κανέναν να τον κατηγορήσει: ΄΄Και γαρ κακείνος τοις υπηκόοις 
την  περί  αυτού  ψήφον  επιτρέψας,  και  προσκαλεσάμενος  τον  βουλόμενον 
ελέγξαι, ει, επεθυμήσας τινός ως άρχων, ηδίκησε τους αρχομένους, υπ’ ουδενός 
ενεκλήθη,  ούτε  εάλω,  εφ’  οίσπερ  συνεχώς  ούτοι  [οι  ανάξιοι  ιερείς] 
αλίσκονται΄΄1283. 
Όταν  ο  κληρικός  είναι  ανεπίληπτος,  δεν  σκανδαλίζει  κανέναν.  Γράφει  σε 
κατώτερο κληρικό επιστολή με τίτλο ΄΄Περί του μη σκανδαλίζειν΄΄: ΄΄Φοβού 
ότι μάλιστα, ω φιλότης, σκανδαλίσαι τινά. Μεθύει γαρ πως εν ανθρώποις το
αγαθόν, και ουδενός κατασείοντος έστηκε μόλις΄΄1284.
Δεν  αρκεί  όμως  μόνο  να  μην  κατηγορείται  από  κανέναν  ο  λειτουργός  της 
Εκκλησίας. ΄΄Οι τον διδασκάλοις πρέποντα βίον μεταδιώκοντες υφηγηταί, μη 
μόνον  μέμψεως  κρείττους  εαυτούς  διατηρείτωσαν,  αλλά  και  θείοις 
πλεονεκτήμασι πλουτείτωσαν. Το μεν γαρ και των τυχόντων εστί, το δε των 
άκρων εις αρετήν, οι,  καν μηδέν φθέγξοιντο, τρανοτέρα φωνής ησυχία τους 
φοιτητάς  παιδεύουσιν,  ου  τας  ακοάς  αυτών  τέρποντες,  αλλά  τας  ψυχάς 
φωτίζοντες΄΄1285.  Γι’ αυτό  προτρέπει  έναν  επίσκοπο:  ΄΄Μη  μόνον  μέμψεως 
κρείττονα οίου δείν είναι σαυτόν, αλλά και επαίνων έμπλεων · το μεν γαρ και 
των τυχόντων εστί, το δε των άκρων εις αρετήν΄΄1286. 

     αλστ΄. Μετάνοια      

     Ο κληρικός οφείλει να ζει ως μετανοημένος χριστιανός. Πρέπει να έχει  
αχώριστο σύντροφό του τη μετάνοια, για να μην πέσει στην αμαρτία ή για να 
σηκωθεί,  εφόσον  έχει  πέσει  σε  αυτήν.  Αλλά  επιβάλλεται  επίσης, 
ακολουθώντας  το  κήρυγμα  του  Χριστού  και  των  αποστόλων,  ο  ιερεύς  να 
κηρύττει μεταξύ των άλλων πνευματικών θεμάτων τη μεταστροφή του βίου και 
την επιστροφή στον Πατέρα Θεό. 
Η μετάνοια βρίσκεται στο μέσο της αμετανοησίας και της απογνώσεως. ΄΄Και 
το μη μεταγινώσκειν πταίοντα ολέθριον, και το απογινώσκειν ολεθριώτερον. 
Το μεν γαρ από ραθυμίας, το δε από αναλγησίας φύεται. Όσω δε αναλγησία 

1281  Α΄ Προς Τιμόθεον, 3, 2 και 10.
1282  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
1283  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τ΄, P.G. 78, 1512.
1284  Τιμοθέω αναγνώστη, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκστ΄, P.G. 78, 564.
1285  Θεογνώστω  πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. α΄, P.G. 78, 456. 
1286  Αραβιανώ επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. λθ΄, P.G. 78, 481.
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ραθυμίας χαλεπώτερον, τοσούτω απόγνωσις ραθυμίας αργαλεώτερον. Το μεν 
γαρ  ανήκεστόν  εστι  κακόν,  το  δε  εις  θεραπείαν  βαδιείται,  επειδή  το  μεν 
κρίσεως  εστι  διεφθαρμένης,  το  δε  παραλογισμού  και  απάτης΄΄1287. 
Είναι φοβερή η δύναμη της απελπισίας. ΄΄Κάλλιστον μεν το μη αμαρτείν και 
προς Θεόν έχον την εγγύτητα, καλόν δε και τον αμαρτόντα γνωσιμαχήσαι και 
ταχέως εξαναστήναι του πτώματος. Επειδή τοίνυν του προτέρου ως αδυνάτου 
πάντως διήμαρτες, του δευτέρου, ως δυνατού και ραδίου, επιμελήθητι, μήποτέ 
σε η τύραννος αιχμαλωτεύση απόγνωσις΄΄1288. 
Η προχωρημένη πνευματική σήψη και ηθική κατάπτωση των περισσοτέρων 
και  επιφανεστέρων  κληρικών  του  Πηλουσίου  δεν  άφησε  αδιάφορο  και 
ασυγκίνητο τον άγιο Ισίδωρο. Έτσι εξηγείται γιατί ένα από τα πιο συνηθισμένα 
θέματα, ίσως το πιο συνηθισμένο, στις προς κληρικούς επιστολές του είναι η 
μετάνοια. Έγινε έτσι μιμητής όχι μόνο της ζωής των αποστόλων αλλά και του 
κηρύγματός  τους.  Πράγματι  η  μετάνοια  αποτελούσε  το  κέντρο  του 
αποστολικού  κηρύγματος,  αφού  ΄΄ο  Παύλος  την  μετάνοιαν,  ήν  και  αυτός 
εκήρυττε  και  ο  Θεός  εστεφάνου΄΄1289.  Με  μυριόσταλτες  επιστολές  ο  ιερός 
Πατήρ  προσπαθούσε  να  ανασύρει  από  το  βυθό  της  αμετανοησίας  τους 
φιλήδονους, αργυρώνητους και πεφυσιωμένους ηγήτορες της Εκκλησίας του 
Πηλουσίου. Θεωρούμε ότι εάν παρουσιάζαμε μία προς μία τις επιστολές αυτές, 
θα είχαμε καλύψει την έκταση μιας διπλωματικής εργασίας. Γι’ αυτό θα δούμε 
κατ’ επιλογήν ελάχιστες μόνο.
Σε  συντομότατη  επιστολή  προς  μια  τριάδα  ιερέων  γράφει  απλά  και 
κατηγορηματικά:  ΄΄Ει  και  μέγιστα  και  συγγνώμης  μείζονα  επλημμελήσατε, 
αλλά  γε  συγγνώμης  ταύτα  αξιώσει  ο  Κριτής,  ει  γε  ειλικρινεί  μετανοία 
θεραπευθείη΄΄1290.
Στον πρεσβύτερο Ζώσιμο γράφει: ΄΄Συ δε, ως φασίν, ελαττωμάτων ανάπλεως 
ών,  κατορθωμάτων  έρημος  εί  και  γυμνός…Ει  τοίνυν  αληθεύουσι,  μετανόει 
ενταύθα, ίνα μη εκείσε ανονήτως αυτό πράξειας΄΄1291. Όντως μετά το θάνατο 
δεν υπάρχει μετάνοια, αλλά τιμές ή τιμωρίες. ΄΄Τις αποδέξοιτο Χριστιανόν εν 
τω καιρώ των αγώνων τους στεφάνους επιζητούντα; Τα μεν γαρ τήδε αγώνων 
εστί  και  στεφάνων  υπόθεσις,  τα  δε  εκεί  γερών  και  τιμών.  Μη  τοίνυν  την 
ευκαιρίαν  των  πραγμάτων  προδώμεν,  ίνα  μη  εκεί  ανόνητα 
μεταμεληθώμεν΄΄1292. Γι’ αυτό ο Θεός μάς παρατείνει το χρόνο της ζωής μας: 
΄΄Η  θεία  ενδίδωσι  τοις  πλημμελούσι  καιρόν  μετανοίας.  Ει  δε  μηδ’ ούτω 
μετανοήσαιεν,  χαλεπωτέρας  οριεί  τας  τιμωρίας.  Και  γαρ,  ως  φασί  τινες,  η 
κακία  εν  κόσμω  βασιλεύουσα  αντικαθίσταται  προς  το  αγαθόν,  φέρειν  την 
επιφάνειαν ονειροπολούσα΄΄1293. Δε θα πρέπει λοιπόν να κατηγορούμε τη θεία 
δικαιοσύνη για αδιαφορία. ΄΄Μη της θείας δίκης αμέλειαν καταψηφίση, αλλά 
θαύμαζε αυτής την μακροθυμίαν, την νυν μεν εις μετάνοιαν αυτούς καλούσαν 
και  την  απολογίαν  αποτεμνομένην,  μικρόν  δε  ύστερον  ή  ενταύθα  ή  εκεί 

1287  Ισιδώρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ϟδ΄, P.G. 78, 537.
1288  Μαρτινιανώ, βιβλ. Α΄, αριθμ. τπα΄, P.G. 78, 397.
1289  Ισιδώρω πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. κστ΄, P.G. 78, 1077. 
1290  Ζωσίμω, Μάρωνι, Χαιρήμονι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φλθ΄, P.G. 78, 1629.
1291  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ Β΄, αριθμ. ρη΄, P.G. 78, 549.
1292  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ξ΄, P.G. 78, 772.
1293  Μαρτιανώ πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ϟστ΄, P.G. 78, 1161.
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κολάσει σφοδροτάτη αυτούς μετελευσομένην΄΄1294. 
Όλοι έχουν την ευκαιρία αυτή, ακόμα και οι περιβόητοι για την κακία τους 
κληρικοί. Έτσι ο άγιος Ισίδωρος προτρέπει τους κληρικούς του Πηλουσίου να 
μετανοήσουν.  ΄΄Εις  τοιαύτην  ηλάσατε  κακίαν,  ής  ουδείς  των  άγαν 
πεπαιδευμένων εφικέσθαι τω λόγω δυνήσεται. Αλλ’ ως πράξαντες όσα μηδείς 
των πώποτε επί παρανομίαις βεβοημένων, κάν οψέ ποτε, γνωσιμαχήσατε΄΄1295. 
΄΄Έως έξεστι,  μετανοήσατε. Ατοπώτατον γαρ την θείαν ανεξικακίαν, την εις 
μετάνοιαν καλούσαν, εφόδιον μειζόνων ποιείσθαι αμαρτημάτων. Ει δε δια το 
μηδέπω  δεδωκέναι  δίκην  ουδέ  δούναι  προσδοκάτε,  ευ  ίστε,  ως  το  Θείον, 
ώσπερ φιλάνθρωπόν εστιν, ούτω και αψευδές και δυνατόν. Φιλανθρωπεύεται 
γουν,  και  τα  πρώτα  των  πταισμάτων  παρίησιν  ατιμώρητα,  καιρόν 
επανορθώσεως χαριζόμενον.  Ομοίως δε,  ή  και  μάλλον των πλημμελημάτων 
ακμαζόντων, τελευταίον αμύνεται, και ομού πάντων, των τε έμπροσθεν, των τε 
ύστερον τολμηθέντων δίκας εισπράττεται΄΄1296. ΄΄Ενέτυχον αγίω ανδρί, ω έργον 
εστί το υπέρ των πταιόντων ικετεύειν το Θείον (ίστε δε ον λέγω), και είδον 
υπόθεσιν αυτώ δακρύων αενάων τον υμέτερον γεγενήσθαι βίον. Αισχυνόμενος 
γαρ επί τοις παρά πάντων περί υμών κωμωδουμένοις, έλεγε τοις παρακαλείν 
πειρωμένοις, ‘Άφετε πικρώς κλαύσομαι, μη κατισχύετε παρακαλείν με’. Είτα, 
ως ανένευσεν ολίγον εκ των θρήνων, ουκ οίδ’ ό,τι εννοήσας (ου γαρ ασφαλές 
των  αδήλων  κατατολμάν),  ώσπερ  ένθους  γενόμενος  και  εις  ουρανόν 
αναβλέψας,  ως  αυτόν  ορών  τον  πάντων  Δεσπότην,  εβόησεν,  ‘Δόξα  σοι, 
βασιλεύ, δόξα σοι. Πόσης μακροθυμίας πέλαγος παρά σοι! Πόσης ανεξικακίας 
θησαυρός!  Οι  δια  το  όνομα  το  σον  εξ  αφανών  και  ατίμων  λαμπροί  και 
περίβλεπτοι  γεγονότες,  τη  τιμή  κατά  σου  του  τετιμηκότος  κέχρηνται,  και 
τολμώσιν  ατόλμητα  και  ενυβρίζουσι  εις  τα  άγια,  συγγνώμης  αμαρτάνοντες 
μείζονα’.  Ει  τοίνυν  και  ο  υπέρ  των  άλλων  πρεσβεύων  δια  τα  υμέτερα 
πταίσματα  την  θείαν  εξεπλάγη  μακροθυμίαν,  τίς  υπέρ  υμών  ικετεύσει;  Τίς 
πρεσβεύσει; Τίς παραστήσεται; Εννοούντες ουν, οι των κακών εστε, παύσασθε 
ασύγγνωστα πταίοντες΄΄1297. 
Ένας πρεσβύτερος κάποτε μετέβαλε τη ζωή του επί τα χείρω. Αμέσως ο άγιος 
σπεύδει να τον επαναφέρει στην ορθή οδό. ΄΄Βούλομαι γαρ πάντας ευδοκίμους 
είναι.  Αυτός  δε  μεταβληθείς  σαυτόν,  ουκ  εμέ  ήλεγξας.  Αλλ’  ει  μεν 
απεγίνωσκον, ουκ αν ταύτ’ έγραφον. Επειδή δε αρίστην μεταβολήν προσδοκώ, 
και γράφω, και προτρέπω, ώστε εις την αρχαίαν αρετήν σαυτόν επαναγαγείν΄΄
1298. 
Τη μετάνοια διδάσκει και σε άλλο διάκονο: ΄΄Ότι μεν φιλάνθρωπός εστιν ο 
Θεός,  μάλ’ ακριβώς  οίδα,  ότι  δε  και  απαιτεί  δίκας  σφοδροτάτας  τους  της 
φιλανθρωπίας  καταφρονήσαντας,  και  αι  ιεραί  χρησμωδούσι  Γραφαί,  και  τα 
πράγματα μαρτυρεί.  Τίς  γαρ τον κατακλυσμόν επήγαγε; Τίς  την Σοδομιτών 
μετά των οικητόρων ενέπρησε  γην;  Τίς  την  Ιερουσαλήμ μετήλθε;  Τίς  τους 
Ιουδαίους  ηχμαλώτευσε  και  πανταχού  γης  ως  δραπέτας  και  μαστιγίας 
περιήγαγε; Μη τοίνυν τη φιλανθρωπία μόνη θαρρούντες αμαρτάνωμεν, αλλά 

1294  Ευτονίω διακόνω, βιβλ Ε΄, αριθμ. σκ΄, P.G. 78, 1464.
1295  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. νγ΄, P.G. 78, 1360.
1296  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σξ΄, P.G. 78, 1488. 
1297  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υοστ΄, P.G. 78, 1601-1604.
1298  Αθανασίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ξβ΄, P.G. 78, 772.
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και  την  δικαιοσύνην  εννοούντες,  γνωσιμαχώμεν.  Η  γαρ  της  προαιρέσεως 
μετάνοια εύλογον παρασκευάζει τω κριτή της φιλανθρωπίας την οδόν΄΄1299. 
Ο  κληρικός,  ακολουθώντας  τον  απόστολο  Παύλο  και  μιμούμενος  τον  άγιο 
Ισίδωρο Πηλουσιώτη, οφείλει όχι μόνο να διάγει βίο μετανοίας, αλλά και να 
καλεί σε μετάνοια. ΄΄Ο αμαρτάνων μεν τι, γινώσκων δε, του και αμαρτάνοντος 
και  μη  γινώσκοντος  αμείνων  είναι  μοι  δοκεί.  Ο  μεν  γαρ  ορθήν,  ο  δε 
διεφθαρμένην  έχει  των  πραγμάτων  την  κρίσιν.  Και  ο  μεν  εις  μετάνοιαν 
βαδιείται, ο δε εις αναλγησίαν τελευτήσει. Ο μεν ερυθριάσει πταίων, ο δ’ ουδ’ 
ερυθριάσει. Πώς γαρ ερυθριάσει ο μηδέ αυτό τούτο, ότι πταίει, επιστάμενος; 
Διό ο των πραγμάτων ακριβώς βασανίσας την φύσιν  έφη,  ‘Ου μόνον αυτά 
ποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσι τοις πράττουσιν’, το επαινείν του πράττειν 
αργαλεώτερον  είναι  εικότως  ορισάμενος.  Χρή  ουν  τον  μεν  εις  μετάνοιαν 
παρακελεύσαι,  τω  δε  εις  αίσθησιν  των  γιγνομένων  εμποιήσαι.  Ει  μη  γαρ 
αίσθοιτο, ούτε αμαρτάνειν παύσοιτο΄΄1300. 

     β΄. Εξωτερικές - σωματικές αρετές 

     βα΄. Αγία υπακοή και αγία ανυπακοή

     Μία  άλλη  αρετή  του  ιερέως  πρέπει  να  είναι  η  υπακοή,  αλλά  και  η 
ανυπακοή. Χάρη στην υπακοή προς τους διδασκάλους ο ιερεύς θα φθάσει στην 
τελειότητα.  ΄΄Ώσπερ  οι  τοις  πρώτοις  γράμμασι  στοιχειούμενοι  παίδες  τω 
καθηγητή ατενίζουσι προς όπερ αν την γραφίδα αρμόση, άσμενοι και ευπειθώς 
τους χαρακτήρας δεχόμενοι, ούτω και τους των θείων φοιτητάς έπεσθαι τοις 
τούτων  διδασκάλοις,  νηπιώδη  απλότητα  και  ανενδοίαστον  συγκατάθεσιν 
έχοντας. ‘Απεκρύβη γαρ ταύτα’, φησί ο Κύριος, ‘από σοφών και συνετών, και 
απεκαλύφθη νηπίοις’΄΄1301. 
Ωστόσο μόνο στο Θεό οφείλουμε απόλυτη υπακοή. ΄΄Τί θαυμάζεις ει την του 
πηλού εικόνα έλαβε ο Παύλος, ουχ ίνα το αυτεξούσιον λυμήνηται, ό πανταχού 
στεφανοί, αλλ’ ίνα μη μόνον την σφοδράν πειθώ και υπακοήν δείξη, ήν δίκαιος 
αν έχειν ο άνθρωπος προς το Θείον΄΄1302. Για να αποφύγουμε τις τιμωρίες της 
ανυπακοής,  ο  Θεός  μάς  έδωσε  γραπτά  τα  παθήματα  των  αμαρτησάντων. 
΄΄Πάντα η θεία και ακήρατος φύσις τα των τιμωριών υποδείγματα,  δικαίως 
επαχθέντα τοις  πταίσμασι,  προς  διόρθωσιν  ημών ανάγραπτα έθετο,  ίνα,  τω 
φόβω  της  ίσης  κολάσεως,  φύγωμεν  την  κοινωνίαν  της  πράξεως.  Ει  τοίνυν 
δεδίττεται τα επιτίμια, φυλαχθή το σέβας τοις δόγμασι΄΄1303. 
Προτρέπει ο άγιος έναν διάκονο να εμποδίσει τους νεωτερισμούς στο Σώμα 
της Εκκλησίας. Είναι μάλιστα τόσο φοβερό το αμάρτημα της νεωτερικότητος 
που θα προκαλέσει στους νεωτερίζοντες κληρικούς θρήνους και καθαίρεση. 
΄΄τοις νεώτερα τινα εις τους εκκλησιαστικούς θεσμούς βουλεύουσι,  λέγε ως 
οιμώξονται κανταύθα κακείσε, ει μη του νεωτερισμού λήξειαν. Ώσπερ γαρ συν 

1299  Νειλάμμωνι διακόνω ιατρώ, βιβλ. Γ΄, αριθμ. οα΄, P.G. 78, 780.
1300  Λαμπετίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. οδ΄, P.G. 78, 1369.
1301  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υμ΄, P.G. 78, 425.
1302  Μαρτινιανώ πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ροε΄, P.G. 78, 628.
1303  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υξζ΄, P.G. 78, 437-440.
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αλογία  ήρθησαν,  τόλμη  ακρίτω  μάλλον  επαρθέντες  εις  την  επιχείρησιν,  ή 
αξιώσεως  δικαία  κρίσει,  ούτω,  κατά  το  εικός,  και  καθαιρεθήσονται  πάλιν. 
Ασθενές γαρ αεί το παρ’ αξίαν, και των κατά τόλμαν αλόγιστον επαιρομένων 
ουδέν βέβαιον, ταχείαν δε έχει την μεταβολήν, ει μη συν αρετή γίγνοιτο΄΄1304. 
Και αλλού γράφει κατά των νεωτεριζόντων: ΄΄οι μεν απόστολοι, άτε τω θείω 
Πνεύματι σεσοφισμένοι, και την Εκκλησίαν, ως μήτε των χειρόνων αυτή μηδέν 
διενοχλείν, μήτ’ είναι τι κάλλιον, ό χρή τω θεσμώ προστεθήναι. Τινές δε των 
νυν  τον  διδασκαλικόν  ουκ  οίδ’  όπως  εμπεπιστευμένων  θρόνον,  τολμώσι 
νεωτερίζειν, και τον παρ’ εκείνων κοσμίως και ευσεβώς θεμελιωθέντα θεσμόν 
ατιμάσαντες, τα οικεία προκρίνουσι, τον εξ αρχής κόσμον ατιμότερον δι’ ων 
ποιούσι νομίζοντες΄΄1305. Έτσι ΄΄ο ιερέας οφείλει να είναι ‘εύφθογγος κανών’, 
καθοδηγούμενος από τους κανόνες της Εκκλησίας, όπως και ο βασιλεύς ‘υπό 
των θεσμών βασιλευόμενος, κανών εστιν εύφθογγος’΄΄1306.   
Κάνοντας  λόγο  για  την  υπακοή  που  οφείλει  ο  κάθε  χριστιανός  σε 
αξιωματούχους  της  Εκκλησίας  ο  ιερός  Πατήρ  τονίζει  ότι  πρέπει  να  είναι 
μερική και διακριτική. Η απόλυτη υπακοή υποδηλώνει έλλειψη ευσέβειας και 
θάρρους.  Η  αλήθεια  και  η  αρετή  πρέπει  να  θεωρούνται  ανώτερες  από  το 
συμφέρον και το αξίωμα. ΄΄Και ασεβές είναι και άνανδρον νενόμικα τους μη ευ 
βιούντας  μεν,  δυναστείαν  δε  περιβεβλημένους  περιέπειν  ·  των  δε  αρετή 
κεκοσμημένων, ει ιδιωτεύοιεν, καταφρονείν · κακείνους επαινείν, τούτους δε 
διασύρειν. Μη τοίνυν θαύμαζε ει το δίκαιον προ του συμφέροντος τίθεμαι και 
το πρέπον προ του κέρδους και την αρετήν προ της δυναστείας. Ει γαρ μη 
τούτ’ εποίουν,  έδοξα  αν  Ευτόνιον  μεν,  ότι  επιβουλεύεται,  παρεωρακέναι, 
Ευσέβιον  δε  ότι  τυραννεί  τεθεραπευκέναι.  Ευτονίω  γαρ  πολεμεί  άπας  ο 
κλήρος, ο μεν εκών, ο δε και προς το του κρατούντος σύνθημα. Έγκλημα δε 
του πολέμου τούτου εγώ μεν ουκ οίδα ουδέν. Φασί δε λεγόντων ακούειν, ότι 
αρετής εστι θρέμμα περίβλεπτον, τον δε το σύνθημα του πολέμου δόντα, ει και 
πολλοί  μισούντες  και  κακηγορούντες  κολακεύουσιν,  εγώ  άτε  εχθρόν  της 
αρετής τω διαβόλω συμπράττοντα τω κατά των ανθρωπίνων ψυχών σπείροντι 
τα ζιζάνια, ουδ’ ιδείν δύναμαι, ουδ’ αν μυρίους απειλήση θανάτους΄΄1307. 
Η  αναγκαστική,  αδιάκριτη  και  απόλυτη  υπακοή  αποτελεί  ενέργεια  του 
ανθρώπου που έλαβε την ιερωσύνη χωρίς  να την αξίζει.  ΄΄Τους παρ’ αξίαν 
τυχόντας ιερατικής τιμής υπακούειν ανάγκη τοις ου δεόντως δεδωκόσι, κάν εις 
αυτό  το  Θείον  τα  δρώμενα  βλέπει.  Διό  και  αλλήλοις  την  άδικον  ταύτην 
αντίδοσιν  παρέχοντες,  δύναμιν  ου  μικράν  εις  το  κατά  των  ευ  βιούντων 
οπλίζεσθαι  προσλαμβάνουσιν.  Ει  δε  τις  ή  τούτους,  ή  εκείνους  αιτιάσατο, 
παρακινώσι τοις δρωμένοις και ειρωνείαν, ό των δρωμένων αλγεινότερον, τω 
συγχωρείν γίγνεσθαι, ταύτα βούλεσθαι το Θείον καταψευδόμενοι΄΄1308. 
Στον  αρχιδιάκονο  του  Πηλουσίου  γράφει  για  την  αδιάκριτη  υπακοή  του 
επισκόπου σε εκείνον: ΄΄μη σκοτίζειν τοις φαύλοις επιτηδεύμασι και τον τίμιον 
εκείνον θίασον και χορόν και τον πειθόμενόν σοι ακρίτως επίσκοπον΄΄1309.

1304  Λεοντίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υλε΄, P.G. 78, 1581.
1305  Δωροθέω λαμπροτάτω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τϟδ΄, P.G. 78, 1033.
1306  Κ. Φούσκα, ΄΄Η ιερωσύνη΄΄ σ. 534.
1307  Σερήνω τριβούνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φξδ΄, P.G. 78, 1640.
1308  Ουάλεντι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φλε΄, P.G. 78, 1629.
1309  Λουκίω αρχιδιακόνω Πηλουσίου, βιβλ. Α΄, αριθμ. κθ΄, P.G. 78, 200. Τω αυτώ, βιβλ. Δ΄, αριθμ. 
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Σε  μοναχό  επισημαίνει  την  ανάγκη  να  μην  υποστηρίζει  τις  ενέργειες  του 
πονηρού  επισκόπου  του:  ΄΄Μη  τοίνυν  επισυνηγόρει  ταις  Ευσεβίου  του,  ως 
οίεται, επισκόπου φαυλότησιν, ει δι’ εκείνον και το θυσιαστήριον λειτουργών 
και η πόλις οικητόρων χηρεύει΄΄1310. 
Μεγάλη  αμαρτία  αποτελεί  η  άκριτη  υπακοή  στον  επίσκοπο.  ΄΄Συγγνώμης 
μείζονα,  ω βέλτιστε,  αμαρτάνεις,  την  Ευσεβίου τυραννίδα προ του  δικαίου 
θεραπεύων. Ή τοίνυν συνών αίσθησιν αυτώ εμποίει της ανηκέστου νόσου, ή 
απόστηθι επιτρίβων αυτού την κακίαν΄΄1311.
Με  πολύ  ζωηρά  χρώματα  από  τη  ναυσιπλοΐα  παρουσιάζει  την  επιτακτική 
ανάγκη για αγία ανυπακοή: ΄΄Ου χρή, θαυμάσιε, αεί τοις ανέμοις υπείκειν, αλλ’ 
έστιν ότε και αντίπρωρον ταις καταιγίσιν ανθίστασθαι και τας εμβολάς των 
πνευμάτων εκκρούεσθαι, μήποτε, μεγαλυνόμεναι αι λαίλαπες, και των οιάκων 
ημάς  εκτινάξωσι  και  μερισμόν  του  σκάφους  εργάσωνται  πολυσκέδαστον. 
Ανθίστασο τοίνυν τω νυν ταράσσοντι κλύδωνι, ει και τη κακοτέχνω πραότητι 
ως προς λιμένα την εαυτού προκαλείται κακόνοιαν, μήποτε ως εγκρατής της 
νηός  και  του  φόρτου  σου  γένηται,  και  εις  δύσορμον  εξωθήση  σε,  αφ’ ής 
ναυάγιον οι αλόντες υφίστανται΄΄1312. 
Τις  ίδιες  προτροπές  κάνει  και  για  την  υπακοή  προς  την  πολιτική  εξουσία. 
΄΄Απεγράφη ο Κύριος τη μήτρα φερόμενος και κήνσον ετέλεσε Καίσαρι, τω 
κράτει νομοθετών υποτάσσεσθαι, όταν μηδέν παραβλάπτη προς την ευσέβειαν. 
Ά  τοίνυν  αυτός  ο  Θεός  ημών  κατ’  οικονομίαν  πτωχεύσας  εδίδαξεν, 
ευγνωμόνως ημείς μιμησώμεθα, και μη σκήψει πτωχών τον φόρον αρνώμεθα΄΄
1313. 

     ββ΄. Ιεροπρέπεια 

     Σχολιάζοντας ο άγιος τα προσόντα του ποιμένα, όπως ο απόστολος Παύλος 
τα  καθορίζει,  κάνει  λόγο  ακόμα  και  για  ορισμένες  λεπτομέρειες  της 
καθημερινής ζωής, όπως είναι το βάδισμα, το βλέμμα και η φωνή του ιερέως. 
Αναφέρεται  σε  συγχρόνους  του  αναξίους  κληρικούς  και  λέει  με  κάποια 
ειρωνεία:  ΄΄Κοσμιότης  δε  αυτοίς  τοσαύτη  πρόσεστιν,  ως  και  από  του 
βαδίσματος και από του βλέμματος και από της φωνής καταπλήττειν δύνασθαι 
τους  ορώντας;  Ως  γαρ  άγαλμα  φιλοσοφίας  απάσης  τους  την  επισκοπήν 
λαχόντας πανταχού φαίνεσθαι χρή΄΄1314. 
Η καθημερινή και προσωπική ζωή του ιερέως πρέπει να αποτελεί έναν ύμνο 
στην κοσμιότητα. ΄΄Ουκούν έστω ημίν και σχήμα σεμνόν, και βλέμμα ήμερον, 
και οφρύς κατεσταλμένη, και βάδισμα μη σεσοβημένον, και ιμάτιον χρειώδες, 
και καθέδρα ταπεινή, και τροφή λιτή, και στρωμνή μη της χρείας κρείττων, και 
έπιπλα προς ευτέλειαν ησκημένα, και οίκος πρέπων Χριστιανοίς, και μην και 
λόγος και φωνή και η προς τους πέλας έντευξις προς μετριότητα μάλλον, ή 

ρπη΄, P.G. 78, 1277.
1310  Θεοδοσίω μονάζοντι, βιβλ. Α΄, αριθμ. λθ΄, P.G. 78, 208.
1311  Διογένει διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. υζ΄, P.G. 78, 1040-1041.
1312  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υνα΄, P.G. 78, 429-432.
1313  Επαγάθω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. μη΄, P.G. 78, 212.
1314  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896.
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προς  φλεγμονήν  βλεπέτω΄΄1315.  Αντιθέτως  ο  πρεσβύτερος  Ζώσιμος 
παρασυρμένος  από  οίηση  εμφανιζόταν  με  τρόπο  μη  κόσμιο.  ΄΄την  οφρύν 
επαίρεις,  και  τον  αυχένα  υψοίς,  και  επ’ ονύχων  βαδίζεις,  και  αεροβατείν 
νομίζεις,  και  δια  πάντων  των  μελών  την  απαιδευσίαν  εμφαίνεις΄΄1316. 
Ακόμα και στο γέλιο ο ποιμήν πρέπει να είναι ιεροπρεπής. Για να θυμίσει αυτό 
το καθήκον, στέλνει ο άγιος Ισίδωρος επιστολή σε φιλοευτράπελο πρεσβύτερο. 
Εντυπωσιάζει η αυστηρότητα και η ιεροπρέπεια του ιερού Πατρός, ο οποίος 
ακόμα και για τον γέλωτα ζητά αγγελική συμπεριφορά από τον κληρικό . ΄΄Ει 
τύπος  ιερεύς  του  πομνίου  και  φως  της  εκκλησίας  ωνομάσθη  και  υπάρχει, 
ανάγκη τοις ήθεσιν αυτού συνεκτυπούσθαι το υπήκοον ως σημάντρω κηρόν. Ει 
τοίνυν  φως  είναι  βούλει,  μίσει  την  ευτραπελίαν  και  την  περιφοράν  του 
γέλωτος,  ίνα  μη  πολλούς  διδάξης  ατακτείν.  ‘Ιερεύς  γαρ  άγγελος  Κυρίου 
παντοκράτορός  εστί’,  άγγελος  δε  ουκ  επίσταται  γέλωτα,  εμφόβως  τω  Θεώ 
λειτουργών΄΄1317.
 

     βγ΄. Ικανότητα στο λόγο

     Ο λόγος αποτελεί γνώρισμα του ανθρώπου και θεϊκό χάρισμα. ΄΄Θείον μεν 
τοι χρήμα ο λόγος, θείον γαρ εστι δώρον και εκ λογικής τικτόμενον ψυχής, δ’ 
ήν και λόγος καλείται. Ψυχής γαρ λογικής εστι σκοπός ο λόγος. Διο και των 
άλλων ζώων πλεονεκτούμεν…Και ο Παύλος δε κορυφαιότατον των ουρανίων 
χαρισμάτων τον λόγον της σοφίας ωρίσατο΄΄1318. 
Ενώ τις άλλες αρετές πρέπει να τις έχουν και οι λαϊκοί, η διδακτική ικανότητα 
αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα του άξιου κληρικού. Γι’ αυτό το λόγο θα κάνουμε 
ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό το  προσόν που πρέπει  να έχει  ο  ιερουργός  και 
διδάσκαλος του θείου νόμου. 
Ο άγιος Ισίδωρος μεταξύ των άλλων χαρακτηρισμών για την ιερωσύνη, όπως 
είδαμε,  την  ονόμασε  και  ΄΄διδασκαλικόν  θρόνον΄΄  και  ΄΄διδασκαλικόν 
αξίωμα΄΄. Καθήκον του κληρικού είναι μαζί με την τήρηση των θείων νόμων 
να κηρύττει το λόγο του Χριστού.  Ο άγιος χρησιμοποιεί  την παύλεια ρήση 
΄΄Δούλον  δε  Κυρίου  ου  δει  μάχεσθαι,  αλλ’  …  είναι  προς  πάντας…
διδακτικόν… μήποτε δώη αυτοίς ο Θεός επίγνωσιν εις σωτηρίαν΄΄1319. ΄΄Το μεν 
ποιείν και διδάσκειν ανυπέρβλητον τυγχάνει, το δε ποιείν μεν, μη διδάσκειν δε, 
έλαττόν εστι. Χωλεύει γαρ καθ’ έν μέρος. Διο και λογικός εστιν ο άνθρωπος. Ει 
γαρ το ποιήσαι διδάξαι ήν, ουκ αν ερρέθη, ‘Ος δ’ αν ποιήση και διδάξη, ούτος 
μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών’. Τί γαρ τοσούτον ισχύει βίος 
άριστος, όταν περί δογμάτων αγών προκέηται και ο τοις νόθοις συνηγορών, 
πολύς κατά των ορθών δογμάτων φέρηται; Το δε μη ποιείν μεν, διδάσκειν δε, ει 
και  φύλλα  δοκεί  έχειν,  καρπού  εστέρηται,  και  γέλωτος  και  κωμωδίας  και 
κατακρίσεως ουκ αμοιρεί΄΄1320. 

1315  Ποιμενίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ροθ΄, P.G. 78, 869. 
1316  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σκδ΄, P.G. 78, 908.
1317  Δωροθέω πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. τιθ΄, P.G. 78, 368.
1318  Αρποκρά σοφιστή, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρξβ΄, P.G. 78, 1417-1420.
1319  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σο΄, P.G. 78, 700.
1320  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρκ΄, P.G. 78, 824.
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Η απουσία της διδακτικής δυνάμεως κάνει  το λαό να παρασύρεται  από τις 
αιρέσεις, τις οποίες ο ιερεύς δεν μπορεί να ελέγξει. ΄΄Ώσπερ ευγενές δένδρον,  
όταν τω καρπώ βρίθηται τοις φύλλοις κομών, και τον γεωργόν ευφραίνει και 
τους  ορώντας  τέρπει  και  τους  παροδεύοντας  αναπαύει,  ούτω και  ο  εις  τον 
διδασκαλικόν  ιδρυθείς  θρόνον,  όταν  τη  αρετή  κοσμήται  και  τω  λόγω 
αστράπτη, και τον Θεόν ευφραίνει, και τους ανθρώπους ωφελεί. Ει δε θατέρου 
έρημος είη, ου λίαν ωφελεί τους φοιτητάς. Χρεία μεν γαρ του βίου δια τους 
φιλαιτίους, χρεία δε και του λόγου δια τους κατά των αιρέσεων ελέγχους. Ει 
γαρ και άνευ λόγου ο βίος ωφελείν πέφυκε τους πολλούς,  αλλ’ όταν ίδωσι 
αυτόν  ηττώμενον  εν  συλλογισμοίς  και  διαλόγοις,  εις  τα  καίρια  πολλάκις 
βλάπτονται,  υπό  νόθων  δογμάτων  κλεπτόμενοι.  Ου  γαρ  την  απειρίαν  του 
διδάσκοντος,  αλλά την του δόγματος αιτιάσοιντο σαθρότητα.  Ει  δ’ ο λόγος 
ρέων  κατά  κράτος  αιρή  τους  εναντίους,  από  της  του  βίου  φαυλότητος 
αμαυρούται το τρόπαιον. Ουκ αξιόπιστον γαρ ηγήσονται διδάσκαλον τον μη τα 
δέοντα πράττοντα. Ουκούν χρή και λόγω και βίω αστράπτειν. ‘Ο γαρ ποιών’, 
φησίν, ‘και διδάσκων, ούτος μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών’. 
Ει  δε  το  ποιήσαι  μόνον  διδάξαι  ήν,  ως  οίονταί  τινες,  ουκ  αν  το  δεύτερον 
προσετέθη΄΄1321.                                                 

     Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο λόγος 

     Αφού ο ιερεύς είναι διδάσκαλος του θείου νόμου,  οφείλει  να γνωρίζει 
άριστα το λόγο του Θεού και τις χριστιανικές αλήθειες. Με τη γνώση αυτή θα 
μπορεί να υπερασπίζεται την πίστη, να κρατάει στο ποίμνιο τα πρόβατα και να 
επαναφέρει στη μάνδρα του Χριστού τα πεπλανημένα αρνία. ΄΄Σοφούς δε φημι 
ου  τους  το  Πλάτωνος  ύψος  και  την  Θουκυδίδου  σεμνότητα  και  την 
Δημοσθένους δεινότητα ζηλούντας, αλλά τους λόγον αποδούναι δυναμένους 
υπέρ των θείων δογμάτων, και μη δια της οικείας ραθυμίας σιγή την ήτταν 
καταδεχομένους. Οι γαρ ακούοντες ου την του λέγοντος απειρίαν, αλλά την 
του  δόγματος  αιτιώνται  σαθρότητα΄΄1322.  Για  το  θέμα  αυτό  έχουμε  γράψει 
περισσότερα στην επόμενη εξωτερική -  σωματική αρετή του κληρικού που 
λέγεται ΄΄Γνώση της Αγίας Γραφής΄΄. 
Επειδή όμως η διδασκαλία γίνεται δια του λόγου, προφορικού και γραπτού, ο 
ιερεύς  πρέπει  να  γνωρίζει  καλά  τη  γλώσσα.  Ο  κληρικός  και  διάκονος  του 
άμβωνος  επιβάλλεται  να  χειρίζεται  άπταιστα  το  λόγο.  Τα  φραστικά 
ολισθήματα, τα συντακτικά και τα γραμματικά λάθη προκαλούν την ειρωνεία 
πολλών ακροατών και εχθρών της Εκκλησίας. Αυτό συνέβη στην περίπτωση 
του πρεσβυτέρου Ζωσίμου. ΄΄Εκ των λόγων σου έχεις εγγύς σου τον έλεγχον. 
Όρα πόσον κινείς βαρβαρίζων τον γέλωτα. Βλέπε μειδιώντας τοις σολοικισμοίς 
τους ακούοντας, και ή παύσαι λαλών καταγέλαστα, ή φρόνει πτωχά προς τους 

1321  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλε΄, P.G. 78, 672-673.
1322  Θεογνώστω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υϟζ΄, P.G. 78, 1613-1616.
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λόγους σου΄΄1323. 
Ο ιερεύς  οφείλει  να είναι  καλός  γνώστης της  τέχνης  του λόγου.  Ως βαθύς 
γνώστης της τέχνης αυτής ο ιερός Πατήρ αναφέρει μερικά στοιχεία που κάνουν 
επιτυχημένο το κήρυγμα και όσα πρέπει ο διδάσκαλος να αποφεύγει.  ΄΄Ουχ 
όταν πολύς ο λόγος ρέη και έξω των καιρών φέρηται θαυμαστός εστιν, αλλ’ 
όταν βραχρύς μεν η τω μήκει, πολύς δε τοις ενθυμήμασι, και εν τω συντόμω το 
απαράλειπτον  έχων,  υπό  του  καιρού  μάλιστα  ψυχωθείς,  ζωτικώτερος 
φαίνηται΄΄1324.  ΄΄Λόγου  αρεταί  μεν,  αλήθεια,  συντομία,  σαφήνεια,  ευκαιρία, 
κακίαι δε ψεύδος, μακρηγορία, ασάφεια, το έξω των καιρών φέρεσθαι. Τί γαρ 
όφελος, ει αληθής μεν είη, μη σύντομος δε, αλλ’ ενοχλεί τους ακούοντας; Ή 
σύντομος μεν, μη σαφής δε; Ή σαφής μεν, μη καίριος δε; Ει δε πάσας έχοι τας 
αρετάς, τότε δραστήριος έσται και γοργός και έμψυχος, τη μεν αληθεία τους 
ακούοντας χειρούμενος, τη δε συντομία καταγωνιζόμενος, και τη μεν σαφηνεία 
καθαπτόμενος, τη δε ευκαιρία στεφανούμενος΄΄1325. 
Η ειλικρίνεια και η ενάργεια πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται ενδελεχώς 
από  τον  ιεροκήρυκα.  Η αλήθεια  και  η  σαφήνεια  των  λόγων  του  ποιμένος 
συμβολίζονται  με  ένα  ιερό  αντικείμενο  του  Ιουδαίου  αρχιερέως.  Έτσι 
αλληγορικώς  ο  ιερός  Πατήρ  ερμηνεύει  το  λογίον  που  κρεμόταν  στο 
αρχιερατικό  στήθος.  ΄΄Πρώτον  μεν  εχρήν  τω  θυμικώ  και  επιθυμητικώ  τον 
λογισμόν,  ώσπερ  ηνίοχον,  εποχείσθαι,  έπειτα,  ότι  τω  ιερωμένω  χρή  την 
αλήθειαν και την σαφήνειαν εγκαλλώπισμα είναι. Τω γαρ ‘λογίω’ επέκειτο ‘η 
δήλωσις’ και ‘η αλήθεια’, η μεν την σαφήνειαν, η δε ταληθές εμφαίνουσα. Ει 
δε και άλλως βούλει νοήσαι, επειδή τω μεν ενδιαθέτω λόγω πρέπει η αλήθεια, 
τω δε προφορικώ η σαφήνεια΄΄1326.                                                                  
Πάλι  μιλά για τρεις  ιδιότητες που θα πρέπει  να έχει  ο  λόγος.  ΄΄Σοφόν γαρ 
ταληθές,  μάλιστα  όταν  απλούν  η  και  σύντομον,  δεινόν  δε  το  ψεύδος,  κάν 
δεινότητι και καλλιεπεία δοκή κεκοσμήσθαι΄΄1327. Γράφει ξανά για τη συντομία 
του κηρύγματος: ΄΄Χρή κάν τω λέγειν κάν τω γράφειν τιμάν το μέτριον, και μη 
έξω των καιρών φέρεσθαι, ει μη γε η των ακροατών βραδύτης αναγκάσειεν 
άκοντα  τον  λέγοντα  και  επί  το  μακρηγορείν  εκβιάζοιτο΄΄1328. 
Επίσης ο κληρικός είναι αναγκαίο να καταφεύγει στην αιτιολόγηση και στην 
απόδειξη.  ΄΄Μεγίστη εστί  συγγραφής και διδασκαλίας αρετή,  αιτιολογία και 
απόδειξις. Ου γαρ προσήκει μόνον διισχυρίζεσθαι, ότι τόδε ον εστιν, αλλά και 
διότι εστίν, ει οίον τε, αποδεικνύναι. Τούτο γαρ εστιν αληθώς ειδέναι, το μετά 
αιτίας ειδέναι΄΄1329.                                                             
Πολύ σπουδαία  διδασκαλία αποτελεί  και  η  τοποθέτηση του αγίου περί  της 
προσωπικής ερμηνείας του ομιλητού. Τα δυσνόητα και δυσερμήνευτα λόγια 
της Αγίας Γραφής δεν πρέπει να ερμηνεύονται κατά το δοκούν του ομιλητού, 
αλλά με κατάρτιση και απόδειξη ύστερα από χρόνο. ΄΄Τα πολλής βασάνου και 
μακράς εξετάσεως δεόμενα ρητά ουκ αποφάσει, αλλ’ αποδείξει σαφηνίζεται. 

1323  Ζωσίμω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρκη΄, P.G. 78, 268.
1324  Ωφελίω γραμματικώ, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρκα΄, P.G. 78, 1396.
1325  Νείλω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρμε΄, P.G. 78, 1412. 
1326  Ηρακλείδη επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ι΄, P.G. 78, 733.
1327  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τιη΄, P.G. 78, 1520-1521.
1328  Ήρωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φλη΄, P.G. 78, 1629.
1329  Ωφελίω γραμματικώ, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υλ΄, P.G. 78, 1580.
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Χρεία  γαρ  και  κατασκευής  και  περιόδου  και  αποδείξεως,  ώστε  δυνηθήναι 
ταύτα λαμπράς τυχείν ερμηνείας. Ει δε τις αποφαινόμενος νομίζει αποδείξει 
κεχρήσθαι, ούτος έξω της των σοφών εσκήνωται συνόδου΄΄1330. 
Η  ομιλία  του  ιερέως  πρέπει  να  αποσκοπεί  στο  σωφρονίζειν,  να  είναι 
πνευματική,  αποστολική,  προφητική,  ΄΄την  ψυχήν  ευφράναι  δυναμένη΄΄  και 
΄΄δια του εμπνείσθαι υπό των πράξεων του λέγοντος ζώντων΄΄1331. Πρέπει να 
λέγει  τα καλύτερα.  ΄΄Του μεν παραινούντος εστί  το ειπείν τα βέλτιστα΄΄1332. 
Επίσης όποιος επωμίζεται το λειτούργημα του ιερέως οφείλει να μιλά για ό,τι 
αξίζει.  ΄΄Μη  περί  μικρών  και  φαύλων,  αλλά  περί  ων  λέγειν  άξιον  τοις 
εντυγχάνουσι  φράζε.  Φλυαρείν  γαρ  σε  νομίζοντες  πολλοί,  και  αποφοιτώσι 
ταχέως, και αιτιώνται ραδίως, και πείθουσιν οξέως΄΄1333.
Άλλα  πολύ  σημαντικά  γνωρίσματα  του  ιεροκήρυκος  θα  πρέπει  να  είναι 
ορισμένα εξωτερικά και δια του σώματος εκδηλούμενα.  ΄΄Η των ορθώς και 
μετά  πόνου  διδασκόντων  ψυχή  (πολλοί  γαρ  μετ’  επιδείξεως  και 
καταφρονήσεως  εξηγούμενοι  εκλύουσι  και  των  ακροατών  την  προθυμίαν), 
πρώτον μεν δια των οφθαλμών εμφαίνει την ευλάβειαν (πολλά γαρ αυτών προς 
τον λόγον τα κέντρα), έπειτα δε και δια των οφρύων διασημαίνει τον νουν των 
διδαγμάτων · λόγω δε μετρίω χρήται, ούτε υπό τρυφής εξυβρίζοντι, ούτε υπό 
ταπεινότητος εξευτελιζομένω. Ει γαρ και η φράσις είη αναττίκιστος, αλλά γε 
τα υποδείγματα και το εις ευλάβειαν βλέπειν διαναστήσει τους φοιτητάς΄΄1334. 
Έτσι συμβουλεύει διάκονο να είναι απέρριτος στο λόγο. ΄΄Μέτριον γαρ είναι 
χρή και λόγω και σχήματι και φωνή και βλέμματι και βαδίσματι΄΄1335. 
Προτρέπει έναν επίσκοπο στους θυμώδεις ΄΄ευηνίω και πιθανώ λόγω κολάσαι, 
μάλλον δε διδάξαι΄΄1336. Ομοίως και για τη διόρθωση των ασεβών ο κήρυκας θα 
πρέπει να χρησιμοποιεί τον μέτριο και γλυκόφωνο έλεγχο. ΄΄Εύφημον μεν έχειν 
χρή και σεμνήν την γλώτταν…Ει δε φαίης, ότι ου δυνατόν εστιν και σεμνόν 
ειπείν  και  καθάψασθαι  του  ακούοντος,  φαίην,  ότι  ο  του  μετρίου  ελέγχου 
καταφρονών, ούτος και του αμέτρου και γυμνού πλέον ολιγωρήσειεν. Ει γαρ η 
πραότης του λέγοντος και η της λέξεως σεμνότης ουκ ωφελεί, σχολή γε γυμνή 
των πεπραγμένων αυτώ η προφορά ωφελήσει΄΄1337.
Όλα αυτά τα προσόντα του λόγου τα βρήκε ο ιερός Πατήρ σε άγιο κληρικό1338, 
για τον οποίο γράφει την παρακάτω εγκωμιαστική επιστολή. ΄΄Ενέτυχόν ποτε 
ανδρί αγίω, ού το μεν όμμα διδάσκοντος φοβερόν ετύγχανε και σοφόν. Πολλά 
γαρ  αυτώ  ήν  προς  τον  λόγον  τα  κέντρα,  η  δε  οφρύς  υπερβεβλημένη  τοις 
οφθαλμοίς  διεσήμανε  τον  νουν  των διδαγμάτων.  Και  όλος,  ως  έπος  ειπείν, 
ωφελείας έπνεε, δεινόν τοις ορώσι ενιείς της θείας σοφίας τον έρωτα΄΄1339. 
Η ανατροπή μιας παλιάς και εδραιωμένης αντίληψης πρέπει να γίνεται με το 

1330  Μαρκιανώ πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ξα΄, P.G. 78, 1364.
1331  Ελαφίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σα΄, P.G. 78, 1452-1453.
1332  Θεοδώρω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σιθ΄, P.G. 78, 1461.
1333  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σιδ΄, P.G. 78, 1460.
1334  Ουρανίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σξγ΄, P.G. 78, 1489.
1335  Σερήνω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκη΄, P.G. 78, 1525.
1336  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρπ΄, P.G. 78, 1432.
1337  Παύλω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υνγ΄, P.G. 78, 1589.
1338  Στην Πατρολογία του Migne ο εκδότης αναφέρει κάτω από το όνομα του παραλήπτη της 
επιστολής: ΄΄Laus sancti ac diserti doctoris (Forte ejusdem Chrysostomi)΄΄.
1339  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. λγ΄, P.G. 78, 1348.
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εξής προδιαγεγραμμένο σχέδιο: ΄΄Τον μέλλοντα διασαλεύειν και αναμοχλεύειν 
δόξαν  παλαιάν  και  πεπηγυίαν,  και  καλήν  είναι  τω  κακώς  προληφθέντι 
νομιζομένην,  επειδή  το  κομιδή  παράδοξον,  ουκ  αν  είη  προοιμίων  άνευ 
ευπαράδεκτον, ουκ ευθύς ταναντία φράζειν χρή. Επεί καταγέλαστος έσται και 
κωμωδηθήσεται υπό των προκαταληφθέντων τη εναντία ψήφω, αλλά πρότερον 
υπορύξαντα καλώς δι’ ετέρων πολλών, τότε εις τουναντίον περιτρέπειν. Ούτω 
γαρ ευπαράδεκτος έσται και την πειθώ δημιουργήσει΄΄1340.
Η  ερώτηση,  η  καλοσύνη  και  η  πραότητα  αποτελούν  τρόπους  για  να  έχει 
μεγάλη  απήχηση  ο  λόγος.  Προς  απόδειξη  αναφέρει  ο  Πηλουσιώτης  το 
παράδειγμα  του  Κυρίου  και  του  Παύλου.  Ο  Χριστός  κάποτε  ρώτησε  τους 
ακροατές  Του  ΄΄τί  ποιήσει  τοις  γεωργοίς  εκείνοις;΄΄.  ΄΄Δυνάμενος  γαρ 
αποφήνασθαι, ηνάγκασεν εκείνους δια της ερωτήσεως την ψήφον εξενεγκείν, 
και  ούτως αυτός  εβεβαίωσεν.  Ούτω και  ο  Παύλος,  ο  της σοφίας  φοιτητής, 
εποίησε. Δυνάμενος γαρ ειπείν, ‘Ούτε πρέπει γυναίκα ακατακάλυπτον τω Θεώ 
προσεύχεσθαι’,  δια  της  ερωτήσεως  ζητητικωτέραν  την  απόδειξιν 
κατεσκεύασεν,  ειπών,  ‘Εν  υμίν  αυτοίς  κρίνατε,  πρέπον  εστί  γυναίκα 
ακατακάλυπτον  τω  Θεώ  προσεύχεσθαι;’΄΄.  Ο  άγιος  καταλήγει  στο  αβίαστο 
συμπέρασμα και στη χρήσιμη προτροπή: ΄΄Και αυτός τοίνυν μη διατείνου και 
διαβεβαιού και διαπληκτίζου, εί ποτέ τι αποδείξαι βουληθείης. Πολλοί γαρ τοις 
ούτω διακειμένοις, και ει καλώς φράζοιεν, αντιλέγουσιν, αλλά προσηνεία και 
πραότητι και ερωτήσει εμφατικωτέραν την απόδειξιν κατασκεύαζε. Ούτω γαρ 
κερδανείς μετά του νικήσαι και την του πράος είναι δόξαν΄΄1341.
Σημαντικό είναι και το θέμα της κατ’ ιδίαν προετοιμασίας του κληρικού γύρω 
από την ομιλία. Ο κήρυκας του λόγου του Θεού οφείλει να προετοιμαστεί για 
να διδάξει. Ένας πρεσβύτερος είχε αντίθετη άποψη, επειδή παρερμήνευσε μια 
φράση του Χριστού. Ο ιερός Πατήρ τού ερμηνεύει αυτή την κυριακή ρήση. 
΄΄Επειδή θαυμάζειν έφης, πως ο μεν Σωτήρ έφη, ‘Μη μεριμνήσητε πώς ή τί 
λαλήσετε’, είς δέ τις εκ του αποστολικού χορού παρήνεσεν, ‘Έτοιμοι αεί προς 
απολογίαν’,  ίσθι  ότι  ουκ  έστιν  εναντιολογία,  αλλά  το  μεν  περί  μαρτυρίου 
είρηται,  το  δε  περί  διδασκαλίας.  Όταν  μεν  γαρ  εν  συλλόγω  φίλων  ή, 
κελευόμεθα  και  ημείς  μεριμνάν.  Άτοπον  γαρ  μη  ειδέναι  ό  διδάσκειν 
επαγγελόμεθα.  Όταν  δε  δικαστήριον  ή  φοβερόν,  και  δήμοι  και  δήμιοι 
λυττώντες, και πάντοθεν δέος, την οικείαν επηγγείλατο παρέξειν ροπήν. Και 
γαρ  μέγιστον  ήν,  ανθρώπους  των  ιχθύων  ολίγον  κατά  την  αφωνίαν 
διαφέροντας,  τυράννων  καθεζομένων  και  υπάρχων,  και  στρατηγών 
παρεστώτων και  ξιφών γεγυμνωμένων,  και  πάντων εκείνων συμμαχούντων, 
εισελθόντας δεδεμένους και εις γην κύπτοντας, δυνηθήναι ρήξαι φωνήν. Ως 
εικότως  οι  μεν  της  θείας  απολαύουσι  ροπής,  οι  δε  διδάσκονται  μη  τω  της 
αμαθίας εκδιδόναι εαυτούς ύπνω. Σοφοί γαρ είναι οφείλουσιν οι της σοφίας 
φοιτηταί΄΄1342. 
Ο δυνατός ιεροκήρυκας μπορεί να μεταβάλλει το χαρακτήρα και τις απόψεις 
ακόμα  και  των  δυσμενών  και  δύσπιστων  ακροατών.  ΄΄Παραπλήσιόν  τι 
πέπονθεν  ο  σος  αδελφός  τοις  υπηρέταις,  τοις  πεμφθείσι  μεν  αγαγείν  τον 

1340  Μαρκιανώ πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τλ΄, P.G. 78, 1525-1528.
1341  Παύλω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τοε΄, P.G. 78, 1552.
1342  Ουαλεντίνω πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιη΄, P.G. 78, 1312.
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Χριστόν,  επανελθούσι  δε  μετά  πολλού  του  θαύματος.  Ώσπερ  γαρ  εκείνοι 
εχειρώθησαν από της δημηγορίας και πεμφθέντες δήσαι, επανήλθον δεθέντες 
τω θαύματι,  ούτω και  αυτός,  ως έφη,  αλούς  τω κάλλει  των ειρημένων,  ου 
μόνον του εναντιούσθαι τη θειοτάτη θρησκεία απέστη, αλλά και κήρυξ αυτής 
και  συνήγορος  κατέστη.  Ουδέν  γαρ  της  αληθείας  σαφέστερον,  ουδέ 
απλούστερον, όταν τις μη κακουργή, ώσπερ ουν εάν κακουργή, ουδέν δοκεί 
δυσκολώτερον΄΄1343.                                                                                              

     Ο σιωπηλός αλλά εύγλωττος λόγος 

     Ένα ξεχασμένο ή άγνωστο αλλά ανεκτίμητης αξίας χαρακτηριστικό που 
πρέπει  να έχει  ο  λόγος είναι  τα βιώματα του ομιλητού.  Πολύτιμη περί  της 
ιερωσύνης διδασκαλία αποτελεί η τοποθέτηση του αγίου Ισιδώρου ότι πρέπει ο 
κληρικός να ‘μιλά’ όχι μόνο με το στόμα για το Χριστό, αλλά και με τη ζωή 
του.  ΄΄Στα  χρόνια  των  διωγμών  οι  χριστιανοί  δε  μιλούσαν  συνεχώς  για  το 
Χριστό και όμως ‘μιλούσαν’ συνεχώς για το Χριστό · ενώ τώρα εμείς μιλούμε 
συνεχώς για το Χριστό και δε ‘μιλούμε’ για το Χριστό…Και όμως κέρδισαν 
τους  ειδωλολάτρες  χωρίς  λόγο,  χωρίς  κήρυγμα,  χωρίς  κατήχηση…‘Δια  της 
αναστροφής άνευ λόγου κερδηθήσονται’(Α΄ Πε. 3, 1)΄΄1344. 
Στο σημείο αυτό βρίσκεται το πιο δύσκολο μέρος του κηρύγματος. ΄΄Ο μεν ουν 
παρών καιρός και βουλής και προνοίας δείται  πολλής,  εγώ δε ουχ ό,τι  χρή 
παραινέσαι δυσκολώτατον ηγούμαι, αλλ’ εκείνο απορώ, τίνα χρή τρόπον προς 
αυτούς  ειπείν.  Πείθομαι  γαρ  ακριβώς,  εν  ων  και  παρών  και  πυνθανόμενος 
σύνοιδα, τα πλείω των θείων θεσπισμάτων αυτούς εκφυγείν, τω μη θέλειν τα 
δέοντα  πράττειν,  ούτω  μη  συνιέναι…Ει  μεν  μύθους  ηγούνται  τας  θείας 
Γραφάς,  σιγήν  ασκείτωσαν,  ει  δε  όντως  ουρανίους  θεσμούς,  πραττέτωσαν 
πρώτον, είτα δημηγορείτωσαν. Μη τοιούτων γαρ αυτών όντων, ο θείος νόμος 
αποκλείει το στόμα΄΄1345.
Συγκρίνοντας το λόγο με την πίστη και την αρετή γράφει: ΄΄Θείον μεν ουν τι  
χρήμα  ο  λόγος,  θειότερον  δε  η  αρετή,  θειότατον  δε  η  πίστις,  και  το  μεν 
ορίζομαι είναι ως κόσμον, την δε ως σώμα, την δε ως ψυχήν. Ω μεν ουν τα τρία 
πρόσεστιν,  ούτος ανυπέρβλητός εστι  και τέλειος,  ω δε οπότερον λείπει,  και 
μάλιστα το προτιμότερον, ούτος ατελής εστι κατ’ εκείνο καθ’ ο ελλείπει. Ει γαρ 
και πολλή εστιν αυτών η διαφορά (το μεν γαρ εστιν αυτών μέγα, το δε μείζον, 
το δε μέγιστον), αλλ’ αναγκαία αυτών η σύνοδος. Ο μεν γαρ λόγος, καν υπέρ 
τους ποταμούς ρέη, πως κοσμήσει τον μη έχοντα αρετήν, καθάπερ σώμα; Μη 
όντος γαρ του κοσμουμένου, και το κοσμούν περιττόν. Πώς δε ουκ ενοχλεί τας 
ακοάς δια φωνής μόνης φιλοσοφών; Άμεινον γαρ σώμα έχειν άνευ κόσμου, ή 
κόσμον άνευ σώματος. Η δε αρετή πώς ουκ έσται νεκρά, υπό της πίστεως, 
καθάπερ  ψυχής,  μη  ψυχουμένη;…Μητ’  ουν  οι  λόγον  μόνον  έχοντες 
εναβρυνέσθωσαν,  ως  το  παν  κατορθώσαντες  (λείπει  γαρ  αυτοίς  τα 
προτιμότερα, αρετή τε και ευσέβεια), μήτε οι αρετήν έχοντες άνευ λόγου και 

1343  Κασσιανώ πολιτευομένω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τπα΄, P.G.78, 1556.
1344  Αυγ. Καντιώτου, Οι χριστιανοί, σσ. 31-32.
1345  Φιλητρίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρκστ΄, P.G. 78, 1397. 
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πίστεως σεμνυνέσθωσαν (λείπει γαρ αυτοίς λόγος τε και πίστις), μήτε οι πίστιν 
έχοντες,  έργων  δε  και  λόγου  χηρεύοντες,  τους  άλλους  κατακρινέτωσαν 
(ελέγχονται  γαρ  τοις  έργοις  ταύτην  αρνούμενοι),  αλλά  το  λείπον  έκαστοι 
κτήσασθαι  σπουδαζέτωσαν,  ίνα,  έχοντες  την  μεν  πίστιν  ως  ψυχήν,  την  δε 
αρετήν  ως  σώμα,  τον  δε  λόγον  ως  εγκαλλώπισμα,  κανταύθα  αοίδιμοι 
τυγχάνοιεν, κακείσε ευδόκιμοι και στεφανίται πομπεύσειαν΄΄1346.
Σοφός ιεροκήρυκας είναι όχι ο πολυμαθής, αλλά ο ενάρετος. ΄΄Σοφόν έγωγε 
ηγούμαι ου τον τας των ποιητών ραψωδίας και τας των ρητόρων δεινότητας 
και τας των σοφών τερθρείας, ως νομίζεις, επί γλώττης έχοντα, αλλά τον ήθος 
εξασκήσαντα και τον τρόπον ρυθμίσαντα. Τον γαρ τοιούτον ουδ’ υπ’ εκείνων 
εκτραχηλίζεσθαι οίμαι. Πονηρία γαρ την του λέγειν εμπειρίαν προσλαβούσα, 
πολλώ  αργαλεώτερα  της  αμαθίας  εργάζεται  κακά.  Ει  δε  θαυμάζεις  το 
ειρημένον,  εγγυήσεται  Θουκυδίδης  λέγων,  ‘Αμαθία  μετά  σωφροσύνης 
ωφελιμώτερον, ή δεξιότης μετά ακολασίας’΄΄1347.
Ο διδάσκαλος του θείου λόγου πρέπει να κηρύττει ορθά τα δόγματα και τις 
αλήθειες της πίστεως, αλλά και να ζει ορθά. ΄΄Κιρνάν χρή, ω σοφώτατε, τη των 
δογμάτων  ορθότητι,  την  από  της  πολιτείας  φιλοσοφίαν,  είγε  αληθές  εστιν, 
αληθές δε, ότι η πίστις χωρίς των έργων νεκρά εστιν. Ει δε το μείζον χωρίς του 
ελάττονος νεκρόν εστιν, εύδηλον ότι και το έλαττον χωρίς τού μείζονος. Ει δ’ 
αμφότερα κερασθείη,  και  τρόπον  τινά  ενωθείη,  τότε  δη,  τότε  η  τελεία  και 
ακροτάτη  ευδοκίμησις  αναφαίνεται,  ευσεβείας  και  αρετής  εις  ταυτόν 
συνδραμούσης΄΄1348.
Άξιος ιερέας αποτελεί για τον άγιο αυτός που μιλάει στην καρδιά και όχι στα 
αυτιά των ανθρώπων. Η δια των πράξεων σιωπηλή ομιλία είναι ανώτερη από 
τον πιο εύγλωττο και πειστικό λόγο. ΄΄Επειδή ο λόγος, όταν πράξεως έρημος η, 
ου περαιτέρω της ακοής αφικνείται, ο δε υπό της πράξεως εψυχωμένος, άτε δη 
γοργός ών και δραστήριος, δια βάθους χωρεί και της ψυχής άπτεται, τούτου 
χάριν  παρεκελεύσατο ο  Θεός,  όπερ μαθείν  ηθέλησας,  ‘Ιερείς,  λαλήσατε εις 
καρδίαν Ιερουσαλήμ’. Οι μεν γαρ εις τας ακοάς λαλούντες, πολλοί μεν, ανάξιοι 
δε ιερωσύνης, οι δε εις την καρδίαν ολίγοι μεν, δίκαιοι δε την της αγιστείας 
εστέφθαι αξίαν΄΄1349.  Και σε άλλες επιστολές προς κληρικούς ερμηνεύει  τον 
παραπάνω λόγο του προφήτη Ησαΐα. Γράφει λοιπόν σε πρεσβύτερο ότι το πιο 
υψηλό σημείο της αρετής είναι η πιο εύγλωττη και ψυχωφελής ομιλία: ΄΄Οι τον 
διδασκάλοις  πρέποντα  βίον  μεταδιώκοντες  υφηγηταί,  μη  μόνον  μέμψεως 
κρείττους  εαυτούς  διατηρείτωσαν,  αλλά  και  θείοις  πλεονεκτήμασι 
πλουτείτωσαν. Το μεν γαρ και των τυχόντων εστί, το δε των άκρων εις αρετήν, 
οι,  καν  μηδέν  φθέγξοιντο,  τρανοτέρα  φωνής  ησυχία  τους  φοιτητάς 
παιδεύουσιν, ου τας ακοάς αυτών τέρποντες, αλλά τας ψυχάς φωτίζοντες. Οι 
γαρ λόγων πλέον μηδέν προσείναι τω διδασκάλω νομίζοντες, και τας ακοάς 
ενοχλούσι  και  γέλωτα οφλισκάνουσιν,  οι  δε  τοις  έργοις  αστράπτοντες,  καν 
σιγή  ασκήσωσι,  τας  των θεωμένων παιδεύουσι  ψυχάς.  Και  τούτ’ εστιν  άρα 
όπερ  επεζήτησας  μαθείν,  ‘Ιερείς,  λαλήσατε  εις  την  καρδίαν  Ιερουσαλήμ’. 
Πολλοί μεν γαρ οι δια των λόγων ενοχλούντες, ολίγοι δε οι δια των έργων 
1346  Αρποκρά σοφιστή, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρξβ΄, P.G. 78, 1420.
1347  Ολυμπίω, Ισιδώρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υοζ΄, P.G. 78, 1604.
1348  Κασσιανώ διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. υγ΄, P.G. 78, 1037-1040.
1349  Αγάθωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σβ΄, P.G. 78, 884.
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παιδεύοντες,  οις  και  το  ιεράσθαι  μάλιστα  προσήκει΄΄1350.  ΄΄Ο  μεν  των  ευ 
βιούντων, ω θαυμάσιε, λόγος, όρκου πιστότερος ταις απάντων των ακουόντων 
στεφανούται  ψήφοις,  το  δε  σφόδρα  φιλείσθαι  βούλεσθαι,  από  του  σφόδρα 
φιλείν  τίκτεται.  Ουκούν,  ει  μεν  πιστεύεσθαι  βουλοίμεθα,  ευ  βιώμεν,  ει  δε 
αγαπάσθαι,  αγαπώμεν΄΄1351.  Γι’ αυτό  επιπλήττει  τον  πρεσβύτερο  Ζώσιμο,  ο 
οποίος  μόνο με  τα  λόγια  προσπαθούσε  να πείσει  τους  ακροατές.  ΄΄Χρή,  ω 
βέλτιστε,  πείσαι  δια  των  πραγμάτων  τους  ακούοντας,  ότι  έστι  βασιλεία 
ουρανών και εις επιθυμίαν αυτής τρέψαι τους ακροωμένους. Πείθονται δε οι 
ακούοντες,  όταν  βασιλείας  άξια  πράττοντα  τον  διδάσκαλον  ίδωσιν.  Ει  δε 
κολάσεως άξια,  ώσπερ συ πράττων,  περί  βασιλείας φιλοσοφοίη,  πως πείσει 
τους  ακροατάς;  Ταυτόν  γαρ  ποιεί,  ως  αν  τις  πράγματος  εράν  πείθοι  τους 
πεισθέντας παρ’ αυτού πρότερον, ότι τούτο ουχ υφέστηκεν΄΄1352.
Ο κληρικός  που στερείται  την  αγάπη,  την ακτημοσύνη και  την  ηρεμία  και 
κηρύττει  το  θείο  λόγο,  γίνεται  πρωταίτιος  της  μεγάλης  αμαρτίας  της 
βλασφημίας.  ΄΄Και  ου  μόνον  ταύτα  δρώμεν,  αλλά  και  διδάσκειν  άλλους 
επιχειρούμεν, α ποιείν ουκ εθέλομεν…Ταύτα ουν ακούοντες οι άνθρωποι, και 
ορώντες  άλλα μεν  υμάς  διδάσκειν  επιχειρούντας,  άλλα δε  δρώντας,  ώσπερ 
ειρωνεύεσθαι  ημάς  και  παίζειν  εν  ου  παικτοίς  ηγούμενοι,  κατά  της  θείας 
προνοίας ακονώσι τας γλώττας, ήτις και αυτούς μεν, ημάς δε πλέον αμυνείται, 
τους αιτίους της τοιαύτης βλασφημίας γινομένους΄΄1353. 
Επίσης όταν δεν διακρίνεται ούτε στο λόγο ούτε στον ενάρετο τρόπο ζωής, δεν 
πρέπει να θεωρείται ιερεύς. ΄΄Ζώσιμος και Ευστάθιος και Μάρων μήτε λόγω, 
μήτε βίω διαπρέποντες, αλλ’ απαιδευσίαν εσχάτην εν εκατέρω νοσούντες, και 
κωμωδία και γέλως πάσι προκείμενοι, δοκούσιν εις ιερωσύνην τελείν΄΄1354.
Αναφέρει ο άγιος ένα περιστατικό από την προσωπική του εμπειρία. ΄΄Τριών 
γαρ  ομού  φίλων  περί  ενός  παρακαλούντων  πράγματος,  ο  μεν  δεινότατος 
προσπαρώξυνεν,  ο  δε  ήττον  δεινός  επράυνεν,  ο  δε  ημεληκώς  του  λέγειν 
έπεισε…Ως  δε  ηρωτάτο  εκείνος,  ω  την  πρεσβείαν  προσέφερον,  έφη.  ‘Τω 
τρόπω των παρακαλούντων προεσχηκέναι, ου τω λόγω, τη πολιτεία πεπείσθαι, 
ου τη ευγλωττία’.  Ει  τοίνυν ο βίος του λόγου περιγίνεται και η γνώμη της 
γλώττης,  πρώτον  την  γνώμην,  είτα  την  γλώτταν  κοσμητέον΄΄.  Κατόπιν 
επικαλείται ο ιερός Ισίδωρος και μια θύραθεν μαρτυρία. ΄΄Ο μεν Ιθακήσιος, 
δεινότατος ών, πλέον παρώξυνε τον Πηλέως, ο δε ήττον δεινός, ο παιδαγωγός 
φημι,  κατεπράυνεν,  ο  δε  Τελαμώνιος  τοσούτον,  όσον  έχρην  τον  Λαέρτου, 
έπαθε δε ούτος, όπερ εχρήν εκείνον΄΄1355.
Η διδακτική δεινότητα τίθεται από τον άγιο σε κατώτερη θέση από την αρετή. 
Πολύ  επιτυχημένη  είναι  η  παρακάτω  παρομοίωση  του  ιερού  Πατρός  σε 
επιστολή με τίτλο ΄΄Ότι μετά του ορθού βίου χρεία τω ιερεί της εν τω λέγειν 
δυνάμεως΄΄. Παρομοιάζει την αρετή του κληρικού με τον καρπό του δέντρου 
και τη διδακτική ικανότητα με τα φύλλα.  Αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη ο 
ιερωμένος να είναι καλός ή μάλλον να διαπρέπει στην ορθότητα του βίου και 

1350  Θεογνώστω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. α΄, P.G. 78, 456. 
1351  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρμη΄, P.G. 78, 604.
1352  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. δ΄, P.G. 78, 1328.
1353  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. υε΄, P.G. 78, 1040. 
1354  Ολυμπίω, Ισιδώρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υοη΄, P.G. 78, 1605.
1355  Αγαθοδαίμονι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υμδ΄, P.G. 78, 1584-1585.
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στη δύναμη του λόγου.  Εάν όμως υπάρχει  μόνο το ένα από τα δύο,  δε  θα 
ωφεληθεί  πολύ  το  ποίμνιο,  ή  μπορεί  και  να  ζημιωθεί.  Η  απουσία  της 
διδακτικής δυνάμεως κάνει το λαό να παρασύρεται από τις αιρέσεις, τις οποίες 
ο  ιερεύς  δεν  μπορεί  να  ελέγξει.  ΄΄Ώσπερ  ευγενές  δένδρον,  όταν  τω  καρπώ 
βρίθηται  τοις φύλλοις κομών,  και τον γεωργόν ευφραίνει  και τους ορώντας 
τέρπει  και  τους  παροδεύοντας  αναπαύει,  ούτω  και  ο  εις  τον  διδασκαλικόν 
ιδρυθείς θρόνον, όταν τη αρετή κοσμήται και τω λόγω αστράπτη, και τον Θεόν 
ευφραίνει,  και  τους ανθρώπους ωφελεί.  Ει  δε  θατέρου έρημος είη,  ου λίαν 
ωφελεί τους φοιτητάς. Χρεία μεν γαρ του βίου δια τους φιλαιτίους, χρεία δε 
και του λόγου δια τους κατά των αιρέσεων ελέγχους. Ει γαρ και άνευ λόγου ο 
βίος  ωφελείν  πέφυκε  τους  πολλούς,  αλλ’ όταν  ίδωσι  αυτόν  ηττώμενον  εν 
συλλογισμοίς και διαλόγοις,  εις  τα καίρια πολλάκις βλάπτονται,  υπό νόθων 
δογμάτων κλεπτόμενοι. Ου γαρ την απειρίαν του διδάσκοντος, αλλά την του 
δόγματος αιτιάσοιντο σαθρότητα. Ει δ’ ο λόγος ρέων κατά κράτος αιρή τους 
εναντίους,  από  της  του  βίου  φαυλότητος  αμαυρούται  το  τρόπαιον.  Ουκ 
αξιόπιστον γαρ ηγήσονται διδάσκαλον τον μη τα δέοντα πράττοντα. Ουκούν 
χρή και λόγω και βίω αστράπτειν. ‘Ο γαρ ποιών’, φησίν, ‘και διδάσκων, ούτος 
μέγας  κληθήσεται  εν  τη  βασιλεία  των  ουρανών’.  Ει  δε  το  ποιήσαι  μόνον 
διδάξαι ήν, ως οίονταί τινες, ουκ αν το δεύτερον προσετέθη΄΄1356. 
Μεγάλοι αρχαίοι σοφοί έδωσαν τα πρωτεία στην αρετή και τα δευτερεία στην 
ικανότητα  του  λέγειν.  ΄΄Ει  τοίνυν  και  ο  των  ιστοριογράφων  άκρος  [ο 
Θουκυδίδης] και ο των φιλοσόφων κορυφαίος [ο Πλάτων] το ήθος του λόγου 
και τον τρόπον της πολυμαθίας προκρίνοντες ώφθησαν, τί άτοπόν φημι, τον 
καρπόν λέγων αναγκαιότερον των φύλλων ηγείσθαι; Καρπόν μεν γαρ ορίζομαι 
είναι την αρετήν, φύλλα δε την ευγλωττίαν. Ποιεί  μεν ουν τινα κόσμον τω 
δένδρω τα φύλλα περισειόμενα, αλλ’ ο καρπός εστιν ο ζητούμενος, δι’ ον και 
τα φύλλα γεγένηται. Και ίσως ούτω κέκληται παρά το φυλάττειν αυτόν΄΄1357. 
Σε άλλη επιστολή επισημαίνει ότι η πειθώ των λόγων μαζί με τη φωτεινή ζωή 
ρίχνουν άπλετο φως στους εν σκότει ζώντας. ΄΄Επειδή το βιάζεσθαι και έλκειν 
προς ευσέβειαν τους αυτεξουσίους γεγονότας ευπρεπές ούτ’ εστίν ούτε δοκεί · 
τω πείθειν ου καιρός εστί χρησάμενος, φώτιζε τω σαυτώ βίω τους εν σκότει 
διατρίβοντας΄΄1358. 
Ο ιερός Πατήρ εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι ο κόσμος θα γέμιζε με το φως 
του  Χριστού,  αν  οι  σύγχρονοί  του  παράσπονδοι  κληρικοί  μιμούνταν  τον 
αποστολικό  τρόπο  ζωής.  ΄΄‘Σκεύος  εκλογής  μοι  εστιν  ούτος’,  περί  Παύλου 
φησίν ο Χριστός, ότε το αποστολικόν αυτώ κήρυγμα ενεχείρισεν. Ου γαρ αν, 
υπέρ ης το τίμιον αυτού αίμα εξέχεεν Εκκλησίας, ταύτην φέρων παραδέδωκε 
διδασκάλω μη μέλλοντι την αρετήν αντίρροπον συνοίσειν τη χάριτι, αλλ’ ουδέ 
ταύτην εποιείτο την μαρτυρίαν, μη συμβαίνουσαν ορών αυτού την προθυμίαν 
τω μεγέθει του πράγματος. Τρέχειν γαρ το κήρυγμα πανταχού εβούλετο, ου 
μόνον τω λόγω, αλλά και τω τρόπω των κηρυττόντων νευρούμενον. Τα μεν 
γαρ σημεία και υπόνοιαν δύναται δέξασθαι πονηράν, βίος δε ορθός και αυτού 
του  διαβόλου  εμφράττει  το  στόμα.  Μη  τοίνυν  εκ  των  σημείων  μόνον 

1356  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Β΄, αριθμ. σλε΄, P.G. 78, 672-673.
1357  Ολυμπίω, Ισιδώρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υοζ΄, P.G. 78, 1604.
1358  Απολλωνίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τξγ΄, P.G. 78, 1016.
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νομιζέσθωσαν κεκρατηκέναι το κήρυγμα, οι μηδεμίαν βίου ορθού βουλόμενοι 
ποιείσθαι πρόνοιαν. Συνέπραττε γαρ τοις γινομένοις και λεγομένοις και ο των 
κηρυττόντων βίος, μηδεμίαν λαβήν διδούς. Ει τοίνυν και νυν ο των υφηγητών 
βίος ημιλλάτο τη αποστολική πολιτεία, ίσως μεν και σημεία εγίνετο αν, ει δε 
και μη εγίνετο, ήρκει προς φωτισμόν των ορώντων΄΄1359. 
Ο Κύριος δίδαξε στους αποστόλους την αρετή, διότι γνώριζε ότι η αγία ζωή 
είναι ένας μαγνήτης που ελκύει τους ανθρώπους όσο και τα θαύματα. ΄΄Δύο 
ταύτα  ηγούμαι  (ω  τί  σε  καλέσας  της  αξίας  εφάψομαι!)  πεποιηκέναι  τους 
ανθρώπους τω θείω κηρύγματι ασμένως προσελθείν, ο τε λόγος αξιόχρεως ών, 
ο  τε  τρόπος  των  κηρυττόντων.  Θάτερος  γαρ  θατέρου  νεύρα  και  ισχύς 
ετύγχανεν. Ο μεν λόγος αξιόπιστος ών, ο δε βίος εγγυώμενος τον λόγον. Ου 
γαρ άλλα κηρύττοντες,  έτερα έπραττον (η γαρ αν γέλωτα ώφλησαν,  ώσπερ 
τινές των νυν · ουδέν γαρ βούλομαι δυσχερές ειπείν), αλλά συμβαίνοντα τω 
λόγω τον βίον παρεχόμενοι, εχειρούντο τούτους. Διό και ο Χριστός, ειδώς ως 
λόγος  μεν  χηρεύων  πράξεως  ασθενής  εστί  και  αδρανής,  ο  δε  παρά  των 
πράξεων  εμπνεόμενος  έμψυχος  και  γοργός  και  δραστήριος,  πάσαν  αυτούς 
αρετήν και φιλοσοφίαν δια των έργων διδάξας, δια τε λόγων παιδεύσας και 
κοσμήσας  τοις  θείοις  χαρίσμασιν,  ούτως  επί  την  θήραν  των  ανθρώπων 
εξέπεμψε. Μάλα γαρ ακριβώς ηπίστατο, ότι ουχ ήττον των σημείων ο τρόπος 
των κηρύκων επάγεσθαι  τους ανθρώπους δυνήσεται.  Διασπαρέντες γουν εις 
την  οικουμένην,  καθάπερ  υπόπτεροι  γεωργοί,  τον  λόγον  της  ευσεβείας 
κατασπείραντες  και  τον  τρόπον  κατά  την  υφήγησιν  του  διδασκάλου 
ρυθμίσαντες, τον τε βίον ου μόνον άληπτον, αλλά και θαυμαστόν παρεχόμενοι, 
πάσης περιεγένοντο της υφ’ ηλίω, και ούτε σοφία, ούτε δυναστεία, ου πλούτος, 
ου βασιλεία,  ου τυραννίς,  ου βαρβαρική ωμότης,  ου δαίμονος φάλαγξ,  ουκ 
αυτός  ο  διάβολος,  ου  λιμός,  ου  κρημνός,  ου  δεσμωτήρια,  ουκ  άλλο  των 
δοκούντων  και  όντων  φοβερών  αυτών  περιεγένετο,  αλλά  πάντες  είξαν  και 
παρεχώρησαν  και  την  ήτταν  νίκης  απάσης  και  τροπαίων  ηγήσαντο  είναι 
λαμπροτέραν΄΄1360.
Η αρετή όμως αποτελεί και τον τροφοδότη του κηρύγματος. Ο Θεός στέλνει 
άφθονη  τη  χάρη  του  λόγου  στον  φιλάρετο  άνθρωπο.  Σε  επιστολή  που 
απευθύνει  σε  μοναχό  ερμηνεύει  τη  φράση  ΄΄έστωσαν  υμών  οι  λύχνοι 
καιόμενοι΄΄:  ΄΄ίν’ αρετήν ασκούντες και τον προφορικόν και τον ενδιάθετον 
λόγον δια παντός αστράπτοντες εν τε τη ψυχή, εν τε τη γλώττη έχωμεν. Ο μεν 
γαρ ένδον ών, ημάς φωτίζει,  ο δ’ έξω, τους άλλους,  ο μέντοι διδασκαλικός 
λύχνος ψυχούσθω και αρδευέσθω και τρεφέσθω υπό της πατρικής αρετής, ίνα 
μη σκοτεινός είη και αλαμπής΄΄1361. ΄΄Ει τοίνυν ο θεοφίλης και σοφός εστι και 
επιστήμων και  την θεωρητικήν έχει  αρετήν και την πρακτικήν,  την μεν ως 
ψυχήν,  την  δε  ως  σώμα,  τί  περιττά  δοκούμεν  φιλοσοφείν,  πολιτείας  μεν 
αρίστης ολιγωρούντες, ευγλωττίας δε μόνης επιμελόμενοι;΄΄1362. Ο Θεός επίσης 
στέλνει τη χάρη των σοφών και τερπνών λόγων Του σε ψυχές που μελετούν 
επισταμένως και με ζήλο τα ιερά γράμματα. Γι’ αυτό ο ιερός Πατήρ γράφει 
ειρωνευόμενος  τους  συγχρόνους  του  αρχομανείς  ηγήτορες  της  Εκκλησίας: 
1359  Αρσενουφίω αναγνώστη, βιβλ. Δ΄, αριθμ. π΄, P.G. 78, 1141.
1360  Πέτρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σνα΄, P.G. 78, 688-689.
1361  Θωμά μονάζοντι, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σιε΄, P.G. 78, 1309.
1362  Μάρωνι επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ροδ΄, P.G. 78, 1265. 
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΄΄Αλλά τον διδασκαλικόν ούτως εκ μελέτης κατόρθωσαν λόγον,  ως και την 
άνωθεν αυτοίς επιφοιτήσαι χάριν και πηγάς λόγων πνευματικών εν τη γλώττη 
κατοικήσαι;΄΄1363.
Ο  άγιος  Ισίδωρος  συγκρίνει  τρία  προσόντα  του  κληρικού.  Η  ευσέβεια  της 
πίστεως αποτελεί μεγαλύτερο αγαθό από το έργο της αρετής και τον καλλιεπή 
λόγο. Βέβαια και τα τρία χρειάζεται να τα έχει ο κληρικός για να δοξαστεί από 
το Θεό. ΄΄Θείον μεν τι χρήμα ο λόγος, θειότερον δε η αρετή, θειότατον δε η 
ευσέβεια.  Ο  μεν  ουν  και  λόγω  και  έργω  και  πίστει  κεκοσμημένος, 
ανυπέρβλητος και αοίδιμος και της ακροτάτης μακαριότητος άξιος, ο δε καθ’ 
οπότερον  τούτων  λειπόμενος,  τοσούτον  ελαττούται,  όσον  η  αναλογία  του 
ελλειφθέντος απαιτεί΄΄1364.
Παρόμοια  διδασκαλία  απαντάται  και  σε  άλλες  επιστολές  του  αγίου. 
Παρομοιάζει τη λεκτική δεινότητα με τη σκιά των έργων και τις πράξεις με τη 
γραφίδα. Ο κληρικός, αφού είναι διδάσκαλος των πιστών, οφείλει να διαθέτει 
και  διδακτική  δεινότητα  και  φωτεινό  βίο.  ΄΄Εγώ  τω  διδασκάλω  δύο  ταύτα 
προσείναι παντί σθένει νομίζω, την τε του βίου καθαρότητα, την τε του λόγου 
ικανότητα, ην σκιάν τις των έργων οριζόμενος, ουκ αν μοι δοκεί διαμαρτάνειν 
της αληθείας, ίνα πη μεν ρυθμίζη τον φοιτητήν, πη δε σωφρονίζη τον απειθή. 
Ώσπερ γαρ οι γραμματισταί την γραφίδα λαβόντες μετά πολλού του κάλλους 
τα  στοιχεία  χαράττουσι  και  τοις  αριμαθέσι  παρέχουσιν,  ίν’  ως  οίον  τε 
μιμήσασθαι δυνηθείεν, ούτω και τους υφηγητάς χρή την πολιτείαν την εαυτών 
εικόνα  τινά  σοφώς  γεγραμμένην  τοις  μαθηταίς  προτιθέναι,  ίν’ ως  οίον  τε 
μιμήσωνται.  Ει  δ’ εκείνοι,  μη  μόνον  βίον  άληπτον,  αλλά  και  θαυμάσιον 
ορώντες, ουκ ενάγονται εις αρετήν, τούτο ουκ έτι του διδασκάλου τις οριείται 
έγκλημα, του μηδέν παραλείψαντος των οφειλόντων πραχθήναι, αλλά της των 
μαθητών ραθυμίας΄΄1365.
Ο κληρικός πρέπει, όπως είδαμε παραπάνω, να προετοιμάζει στο σπίτι του το 
κήρυγμα. Εκτός όμως από την προετοιμασία των λόγων ο κληρικός πρέπει να 
εξασκείται  και  στην  προετοιμασία  των  πράξεων.  ΄΄Βουλεύεσθαι  χρή  τον 
υφηγητήν μη τί είποι μόνον, αλλά τί πράξας πείσοι τους φοιτητάς. Πας μεν γαρ 
λόγος, όταν έργου χηρεύη, ου μόνον μάταιόν τι φαίνεται και κενόν, αλλά και 
εις όνειδος περιίσταται, μάλιστα δε ο παρά των εξηγητών προφερόμενος. Όσω 
γαρ  ετοιμότατα  αυτώ  χρήσθαι  σπουδάζουσι,  τοσούτω  μάλλον  απιστούσιν 
άπαντες αυτώ, αλλά και γέλωτος υπόθεσιν αυτόν είναι  νομίζουσιν.  Ουκούν 
μάλιστα τούτο πρακτέον και λεκτέον, ει δε μη βούλοιντο, ουδέ λεκτέον΄΄1366. 
Σε  πολλές  επιστολές  του  ο  άγιος  Ισίδωρος  Πηλουσιώτης  αναφέρεται  στη 
μεγάλη δύναμη του κηρύγματος με την προϋπόθεση ο κήρυκας να έχει βιώσει 
τα λεγόμενα. Σε επιστολή με τίτλο ΄΄Ότι α λέγομεν οι ιερείς οφείλομεν ποιείν΄΄ 
προς κληρικό που δε ζούσε χριστιανικά, αλλά κήρυττε με γλαφυρότητα και 
χάρη  το  θείο  λόγο,  γράφει:  ΄΄Διδάσκεις  επ’ εκκλησίας  τερπνώς,  αλλ’ είθε 
μάλλον ευεργετικώς. Έοικας γαρ τινι εφ’ ύψους βάλλοντι λίθους διάκοντι της 
πτώσεως αυτού την ευθύτητα, και ταύτην εφ’ εαυτώ προσκαλουμένω. Ο γαρ 
των αμαρτημάτων έλεγχος, ει εν ημίν θεωρείται, δια των έργων τους λόγους 
1363  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896. 
1364  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ριη΄, P.G. 78, 821.
1365  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σνθ΄, P.G. 78, 937.
1366  Ηλία διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σξε΄, P.G. 78, 1492.
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αρνούμενος, ου μόνον τους ακροατάς πράττειν κακώς κωλύσομεν, αλλά και 
γέλωτα οφλισκανούμεν, άλλα διδάσκοντες, και έτερα πράττοντες΄΄1367. 
Ομοίως και σε άλλον που είχε το χάρισμα του κηρύττειν, αλλά έσφαλλε με τη 
συμπεριφορά του γράφει: ΄΄απάντων κρατούμεν και περίεσμεν τω λόγω, παντί 
που δήλον. Ότι δε πάντες, ουχ οις λέγομεν, αλλ’ οις πράττομεν προσέχουσι, και 
από τούτων φέρουσι την ψήφον, και ει μη φανερώς, αλλά κατά γνώμην μετ’ 
εξουσίας  αποφαίνονται,  και  τούτο  ειδέναι  χρή.  Ουκούν  χρή  σύνδρομον  τω 
λόγω έχειν  τον  βίον,  και  συμβαίνουσαν  τω δόγματι  την  πολιτείαν,  ίνα  μη, 
λόγοις  νικώντες,  τοις  πράγμασιν  ηττώμεθα΄΄1368.  Έτσι  θα  επιπλήξει  και 
εύγλωττο επίσκοπο: ΄΄Ει τοίνυν ο θεοφίλης και σοφός εστι και επιστήμων και 
την θεωρητικήν έχει αρετήν και την πρακτικήν, την μεν ως ψυχήν, την δε ως 
σώμα, τί περιττά δοκούμεν φιλοσοφείν, πολιτείας μεν αρίστης ολιγωρούντες, 
ευγλωττίας δε μόνης επιμελόμενοι;΄΄1369.   
Σε επίσκοπο γράφει ότι πρέπει να ασκεί την αρετή ο διδάσκαλος, καθώς και ότι 
οι λαϊκοί οφείλουν να προσέχουν μόνο τη διδασκαλία του και όχι τη ζωή του: 
΄΄Άπας μεν ο λόγος χηρεύων πραγμάτων νεκρός εστι και αχρείος, μάλιστα δε ο 
παρά των τη ευαγεστάτη ιερωσύνη σεμνυνομένων προφερόμενος. Όσον γαρ 
δοκούσι  προχειρότατα  αυτώ  χρήσθαι,  τοσούτω  μάλλον  οι  τω  βίω  αυτών 
προσέχοντες απιστούσιν αυτώ. Πολλήν τοιγαρούν την μετάστασιν και μεγάλην 
δεικτέον την μεταβολήν, ασκούντας και ηρεμούντας, και μη χρηματιζομένους, 
είπερ βούλοιντό τινας αυτοίς προσέξειν τον νουν. Ει γαρ ταύτα πράξοιεν, ου 
μόνον τα των υπηκόων ευ διακείσεται, αλλά και αυτοί αναρρηθήσονται...‘Κατά 
δε τα έργα αυτών μη ποιείτε. Λέγουσι γαρ και ου ποιούσι’. Ο μεν γαρ Χριστός, 
πρόφασιν πάσαν εξορίσαι βουλόμενος, εκέλευσε, μήτε τω βίω προσέχειν των 
διδασκάλων,  όταν  λαβήν  τοις  ορώσι  παρέχη,  μήτε  τοις  κατ’  ιδίαν 
πραττομένοις,  ει  μη  τοις  χρησμοίς  συνάδοιεν  τοις  ουρανίοις,  αλλά  τη 
διδασκαλία  μόνη,  τη  επί  των  Εκκλησιών  γινομένη.  Διό  και  της  καθέδρας 
Μωυσέως εμνημόνευσε της του νομοθέτου. Τότε γαρ ου τα εαυτών, αλλά τα 
των Γραφών φράζουσι...Συ γαρ, φησί, διάθου τα κατά σαυτόν, τον βίον φημί 
και τον λόγον. Ταύτα απαιτώ παρά σου, και ωφελούντι μεν συνησθήσομαι, μη 
ωφελήσαντα δε, ουκ ατιμάσω, αλλά και στεφανώσω. Έκαστος γαρ τον ίδιον 
μισθόν  λήψεται,  κατά τον  ίδιον  κόπον,  ου κατά την  του καμάτου έκβασιν. 
Ταύτ’  ουν  εννοούντες  και  υφηγηταί  και  φοιτηταί,  εις  αρετήν  εαυτούς 
συνελαυνέτωσαν, πάσαν σκήψιν εξοστρακίζοντες΄΄1370.
Πιο πολύ η ζωή των ποιμένων και  λιγότερο ο λόγος  τους παροτρύνουν σε 
ανδραγαθίες τους λαϊκούς. ΄΄Τα μεν γαρ θεία θεσπίσματα, τους την ιερωσύνην 
λαχόντας μάλιστα πάντων εν πόνοις και ασκήσεσιν είναι παρακευλεύεται, ίν’ 
οι  αρχόμενοι,  ους  επιτάττειν  έξεστι,  τούτους  πονούντας  θεώμενοι,  εις 
ανδραγαθίας υπ’ αισχύνης παροξύνωνται. Ου τοσούτον γαρ ο λόγος, όσον ο 
τρόπος των διδασκόντων παραθήγειν πέφυκεν. Οι δ’ ώσπερ τω λέγειν μόνον 
εμπιστευθέντες  του  πράττειν  απέχονται,  ους  και  στηλιτεύων,  ο  μεν  θείος 
απόστολος έφη, ‘Ο κηρύττων μη κλέπτειν, κλέπτεις;’, η δε θεία ψήφος εν τω 
Ιεζεκιήλ  τούθ’  όπερ  μαθείν  εξήτησας  παρεκελεύσατο  τοις  την  τιμωρίαν 
1367  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ριβ΄, P.G. 78, 257.
1368  Παλλαδίω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρπ΄, P.G. 78, 633.
1369  Μάρωνι επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ροδ΄, P.G. 78, 1265. 
1370  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ιη΄, P.G. 78, 1065-1068.
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μέλλουσιν επιφέρειν τη Ιερουσαλήμ αγγέλοις, ‘Από των αγίων μου άρξασθε’, 
όπερ  και  ο  κορυφαίος  των  αποστόλων  μετέφρασεν,  ειπών,  ‘Καιρός  του 
άρξασθαι το κρίμα από του οίκου του Θεού’. Ει πρώτον αφ’ ημών, τί το τέλος 
των απειθούντων τω του Θεού Ευαγγελίω; Δίκαιον γαρ τους τιμή και τη αξία 
υπερέχοντας, τούτοις, ει αμαρτοίεν, και εν ταις τιμωρίαις πλεονεκτείν΄΄1371. 
Ανώτερος  λοιπόν  είναι  ο  βίος  από  το  λόγο.  ΄΄Επειδή  πολλοί,  λόγοις 
φιλοσοφούντες,  τοις  έργοις  ελέγχονται  (τους γαρ θείους χρησμούς εν  μέσω 
περιάδοντες, λάθρα ά μη θέμις πράττουσι), δια τούτο είρηται, ‘Μάθετε καλόν 
ποιείν’. Το γαρ ευ λέγειν, του ορθώς πράττειν απόντος, ου μόνον μάταιόν τι 
φαίνεται και κενόν, αλλά και γέλωτα μεν τίκτει τοις ραθύμοις, όχλησιν δε τοις 
σεμνοτέροις΄΄1372. Πάντως η συνύπαρξη της ορθής ζωής και του πραγματικού 
κηρύγματος αποτελεί πηγή μεγαλύτερης ωφέλειας για τους ανθρώπους. ΄΄Βίος 
άνευ λόγου μάλλον ωφελείν πέφυκεν, ή λόγος άνευ βίου. Ο μεν γαρ και σιγών 
ωφελεί,  ο  δε  και  βοών  ενοχλεί.  Ει  δε  και  λόγος  και  βίος  συνδράμοιεν, 
φιλοσοφίας απάσης αποτελούσιν άγαλμα΄΄1373. 
Συγκρίνοντας  δυο  κληρικούς  που  δεν  ζουν  χριστιανικά,  ωστόσο  ο  ένας 
κηρύττει το θείο λόγο, ενώ ο άλλος όχι, θα δούμε ότι σε χειρότερη θέση θα 
είναι  κατά  την  ημέρα  της  Κρίσεως  ο  πρώτος.  ΄΄Ούτε  λόγος  ούτε  σκήψις 
υπολείπεται τοις διδάσκειν μεν τολμώσι, ταναντία δε ων λέγουσι πράττουσι. 
Τους  μεν  γαρ  μήτε  πράττοντας  μήτε  διδάσκειν  επιχειρούντας  εικός 
μετριωτέραν  απαιτηθήναι  τιμωρίαν,  τους  δε  εναβρυνομένους  μεν  επί  τω 
διδασκαλικώ λόγω, μη ποιούντας δε ά φασιν, απαραίτητον και ασύγγνωστον΄΄
1374.
Σε επίσκοπο που τιμούσε την αρετή μόνο με τα λόγια του, αλλά όχι και με τη 
ζωή του, ο όσιος Ισίδωρος τού συνιστά να συνεχίσει μεν να ομιλεί, αλλά να 
παύσει την κακία: ΄΄Τω λόγω μεν την αρετήν κοσμούντι, έργω δε την κακίαν 
πρεσβεύοντι,  και  εοικότι  τοις  επί  σκηνής  παίζουσιν,  και  λέγοντι  μεν  ά  μη 
γινώσκει,  μηγέ τοις έργοις  βεβαιούντι  ά λόγοις  σεμνύνει.  Παραινώ του μεν 
επαινείν την αρετήν μη λήγειν (ουδέ γαρ δίκαιον), αλλά λήγειν της κακίας, ίνα 
κατ’ άμφω ευδόκιμος είη΄΄1375. 
Βέβαια όλοι οι άνθρωποι δεν είναι κατάλληλοι για να διδάσκουν. Πρέπει να 
γνωρίζουν άριστα τις χριστιανικές αλήθειες, να είναι πολύ καλοί χεριστές της 
γλώσσας, να κατέχουν καλά τη τέχνη του λόγου και να ζουν με συνέπεια τη 
χριστιανική ζωή.  Όχι  μόνον  όλοι,  αλλά  ούτε  και  πολλοί  είναι  κάτοχοι  των 
παραπάνω προσόντων. Αυτά κάνουν τον ιερό Ισίδωρο να επαναλαμβάνει την 
απαγόρευση  του  αγίου  Ιακώβου  του  Αδελφοθέου:  ΄΄‘Μη  πολλοί  γίνεσθε 
διδάσκαλοι,  αδελφοί’,  ο  δίκαιος  γράφει  Ιάκωβος.  Μη  πολλοί  διδάσκαλοι 
γίνεσθε,  μοναχοί,  ο ελάχιστος γράφω Ισίδωρος,  ει και μη δόκιμος μοναχός, 
αλλ’  Ιακώβου  ακροατής.  Δίκαιοι  τοίνυν  αν  είητε,  ει  και  του  ακροατού 
παραγράφεσθαι  την  ευτέλειαν,  αλλ’ αιδείσθαι  του  δικαίου  και  σοφού  την 
δικαίαν απόφασιν΄΄1376.

1371  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ση΄, P.G. 78, 648-649.
1372  Θεογνώστω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σϟγ΄, P.G. 78, 724.
1373  Ιέρακι λαμπροτάτω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σοε΄, P.G. 78, 708.
1374  Θεοπέμπτω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φη΄, P.G. 78, 1617.
1375  Ήρωνι επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φκζ΄, P.G. 78, 1625.
1376  Τη εν τη Ταβεννησία Μονή, βιβλ. Α΄, αριθμ. ϟγ΄, P.G. 78, 248.
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     Η μη ανταπόκριση των ακροατών στο λόγο 

     Εάν η απήχηση του κηρύγματος είναι μικρή, αυτό ίσως οφείλεται στην 
απάδουσα  της  ιερωσύνης  ζωή  του  διδασκάλου.  ΄΄Ει  θέμις  ειπείν  (θέμις  δε 
αψευδείν  υπέρ  αληθείαν  αγωνιζόμενον),  κινδυνεύει  το  θείον  κήρυγμα  υπ’ 
αυτών  των  δοκούντων  αυτό  συνηγορείν  ανατετράφθαι.  Ταναντία  γαρ  ων 
φράζουσι δρώντες, πολλούς, ως μύθοις, τοις λεγομένοις προσχείν ανέπεισαν. 
Χρή τοίνυν αυτούς εννοούντας,  ως ο κίνδυνος αυτούς ορά,  άπαντα πράξαι, 
όπως τούτου απείρατοι διαμείνωσιν΄΄1377.                                                    
Ωστόσο αν ο κήρυκας δεν προσελκύσει πολλούς ακροατές στο Χριστό, δεν 
σημαίνει ότι αυτό συνέβη λόγω της απουσίας της διδακτικής ικανότητος ή της 
συνεπούς χριστιανικής ζωής. Ο ιερός Πατήρ απολογούμενος στις εναντίον του 
μομφές ότι δε μετέστρεψε τους αναξίους κληρικούς του Πηλουσίου, γράφει 
προς  τον  κατήγορό  του:  ΄΄Ει  γαρ  γεγραφώς  πολλάκις,  ως  φημί,  προσήκεν, 
όνπερ δε  προσήκε  τρόπον,  προς  Ευσέβιον  και  Μαρτιανόν,  Ζώσιμόν  τε  και 
Μάρωνα, ώστε κακίας μεν αποστήναι, της κατ’ αρετήν δε αντιλαμβάνεσθαι, 
είτα τούτ’ ουκ έπεισα,  ποτέρων η κακηγορία; Και μοι δοκείς λόγω μεν εμέ 
αιτιάσθαι, έργω δ’ εκείνους κωμωδείν. Ο μη πειθόμενος τω κορυφαίω, χορός 
άμουσος, ο μη πειθόμενος ιατρώ, άθλιος. Ο δε κορυφαίος και ιατρός έξω αιτίας 
εσκήνωται.  Των  γαρ  μάλιστα  δυνηθέντων  ειπείν,  και  μεγίστην  δόξαν  επί 
φρονήσει  λαβόντων,  ουδείς  εστίν,  ος  τούτ’ εξέφυγεν,  ου  παρά  την  οικείαν 
ασθένειαν, αλλά παρά το τους ακροατάς κυρίους είναι του τέλους, δια τον της 
αυτεξουσιότητος όρον. Διο και ο της κρίσεως βέβαιος υπάρχει λόγος. Και τί δει 
τους ανθρώπους λέγειν, εξόν εξ αυτού του Σωτήρος λαβείν των παραδειγμάτων 
την  αρχήν;΄΄.  Αναφέρει  κατόπιν  το  αμετάπειστο  της  γνώμης  των  Ιουδαίων 
αρχόντων  και  του  Ιούδα,  μολονότι  ΄΄τοιούτοις  λόγοις  εχρήσατο  ο  Λόγος, 
καίπερ  ου  τοις  ανθρώποις  ο  λόγος,  οι  και  την  των  λίθων  φύσιν  εικότως 
δεινότατοι ήσαν επικάμψαι΄΄. Ρωτά στη συνέχεια ρητορικά ο άγιος: ΄΄Αρ’ ουν, 
ει  κατ’  εκείνον  εγεγόνεις  τον  χρόνον,  προσήλθες  αν  τω  Θεώ  Λόγω  και 
κατητιάσω, Ουκ έσωσας τον Ιούδαν; Καίτοι  λέγων ουκ έσωσεν. Αλλ’ οίμαι 
πάντας αν σε παραπληξίας και της εσχάτης γράψασθαι απαιδευσίας. Του μεν 
γαρ διδάσκοντός εστι, το μηδέν παραλείψαι των φερόντων εις πειθώ, των δ’ 
ακροωμένων,  το  πεισθήναι,  και  μη΄΄.  Ούτε  ο  κορυφαίος  θεός  των αρχαίων 
Ελλήνων  ο  Δίας  έπεισε  στενό  φίλο  του.  ΄΄Δι’ ην  αιτίαν  ο  Ζεύς,  ως  φησίν 
Όμηρος,  ουκ  έσωσε  των  κινδύνων  φίλτατον,  αλλά  συνεβούλευσε  μόνον;΄΄. 
Επίσης ούτε ο Γιαχβέ ΄΄δια Μωσέως και των άλλων προφητών λαλήσας, ουκ 
έσωσεν, αλλά παρακουόμενος τιμωρίαις αυτούς μετήλθε΄΄. Πλήθος προσώπων 
από την ιουδαΐκή, την πρωτοχριστιανική και τη θύραθεν γραμματεία μολονότι 
είχαν  το  χάρισμα  του  λόγου,  δεν  κατόρθωσαν  να  πείσουν  όλους  με  τις 
παραινέσεις τους. Ο Μωυσής, ο Ιερεμίας, ο Ησαΐας, ο Περικλής, ο Πλάτων, ο 
Σωκράτης, ο Πέτρος, ο Παύλος όχι μόνο δεν κέρδισαν όλους τους ακροατές 
τους,  αλλά  και  έπαθαν  κάποιο  κακό  από  αυτούς.  ΄΄Δι’ ήν  αιτίαν  Μωσής 
κατελιθούτο  ιεροφάντης,  Ησαΐας  δε  επρίζετο,  ο  των  Σεραφείμ  θεωρός, 

1377  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρμα΄, P.G. 78, 584-585.
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Ιερεμίας  δε  εις  λάκκον  βορβόρου  κατεκλείετο,  και  Πέτρος  μεν  ανηρείτο, 
Παύλος δε απετέμνετο; Ουκ επειδή μη πάντες τοις λόγοις προσείχον και ταις 
παραινέσεσι; Ει δε δια το λόγων ρητορικών ή συλλογιστικών απείρους είναι, 
φαίης ταύτα πεπονθέναι, εις τους έξωθεν, τους και επί λόγω και δεινότητι και 
πειθοί μεγίστην δόξαν εσχηκότας, τρέψομαι. Δια τί γαρ Πλάτων, ο Ελλήνων 
θησαυρός, και αυτής της ελευθερίας εξέπεσεν; Ουκ επειδή μηδένα τύραννον 
πείσαι ηδυνήθη; Πυθαγόρας δε, ο μέγας επί σοφία φρονήσας, της Φ αλαρίδος 
συνουσίας δια τί απεπήδησεν; Ουκ επειδή και μετά την τοσαύτην διδασκαλίαν 
εκείνος πάλιν τύραννος ήν; Δια τί  δε Σωκράτης, ο πάντων των τότε σοφών 
περιγενόμενος, κωνείω κατακριθείς απέθανεν; Ουκ επειδή τους σωφρονιστάς 
ου  φέρουσιν  άνθρωποι;  Επειδή  δε  και  Αριστοτέλει  κινδυνεύεις  ηττάσθαι, 
άκουε τί φησιν εκείνος ‘Ούθ’ ο ρητορικός παντί τρόπω πείσει, ούθ’ ο ιατρικός 
υγιάσει, αλλ’ εάν των ενδεχομένων μηδέν παραλίπη, ικανώς έχειν αυτόν την 
επιστήμην φήσομεν’. Πώς γαρ Περικλής εάλω, ος από δέκα ποδών ήρει τους 
ρήτορας,  και  προσέτι  γε  αυτού  κατά  το  κωμικόν,  πειθώ  τις  ώκει  εν  τοις 
χείλεσιν;  Ου  γαρ  αν,  ει  εδυνήθη  πείσαι,  εκών  αν  εζημιώθη.  Πώς  δε 
Θεμιστοκλής, ο επί φύσεως δυνάμει ανακηρυττόμενος και αυτοσχεδιάζων το 
δέον,  εζημιούτο  φυγή;  Πώς  δε  Δημοσθένης,  ο  τα  αυτά  δυνατά,  και  πάλιν 
αδύνατα  δεικνύς,  ίνα  τάλλα  πάντα  παρώ,  και  τας  ήττας  και  τον  περί  των 
Αρπαλείων  χρημάτων  λόγον  σιωπήσω,  τον  Μειδίαν  ουχ  είλε,  τον  τοσαύτα 
αυτόν κακά διαθέντα;΄΄1378. 

     Πότε είναι κρείσσον το λαλείν και πότε το σιωπάν

     Στις ημέρες του Ισιδώρου υπήρχε ΄΄δεινός λόγων έρως ταις των ανθρώπων 
ψυχαίς…λόγων δε φημί ου των σωφρονίζειν, αλλά των τέρπειν τους ακούοντας 
δυναμένων,  ου  πνευματικών,  αλλά  σοφιστικών,  ουκ  αποστολικών,  αλλά 
Δημοσθενικών, ου προφητικών, αλλ’ εριστικών΄΄. Παρά τη θλιβερή όμως αυτή 
διαπίστωση ο άγιος δε χάνει το θάρρος και την ελπίδα του. ΄΄Τί ουν ποιητέον; 
Σιωπητέον και ουδέν λεκτέον; Αλλ’ επικίνδυνον. Αλλά ρητέον; Αλλ’ ουκ εις 
ωφέλειαν ο λόγος και έργων επίδειξιν, αλλ’ εις κρότον μόνον τελευτά. Αλλ’ ει 
και ούτω ταύτα έχει, άμεινον, ως οίμαι, ειπόντα μη ακουσθήναι, ή μη ειπόντα 
εγκληθήναι. ‘Διατί το αργύριόν μου ου κατέβαλες επί τους τραπεζίτας, καγώ 
ελθών απήτησα αν αυτό συν τω τόκω;’. λεγέτω τοιγαρούν ο δυνάμενος, ίνα 
προς τους ακούοντας η τω κριτή ο λόγος΄΄1379.                                                    
Σε  κάποιες περιπτώσεις  πάντως η αφωνία είναι  καλύτερη από το κήρυγμα. 
Όταν πολλές προσπάθειες με το λόγο για τη διόρθωση του αμαρτωλού έπεσαν 
στο κενό, η σιωπή είναι προτιμότερη. ΄΄Ει και προς Ζώσιμον και Ευστάθιον 
και Μάρωνα, άνδρας μήτε τι χρηστόν οίκοθεν κεκτημένους, μήτε την από των 
πραγμάτων δεχομένους διδασκαλίαν,  μήτε  την παρά των άλλων συμβουλήν 
προσιεμένους, αλλ’ εις ωμολογημένην απώλειαν εκπεπτωκότας παρέλκον εστί, 
κρίνετε, περί των προσηκόντων διαλέγεσθαι,  αλλάγε δίκαιοι αν είητε ευχαίς 
προς  το  Θείον  χρήσασθαι  τάχα,  πως  αυτούς  εκ  του  βυθού  της  κακίας 

1378  Ολυμπίω πρεσβυτέρω σχολαστικώ, βιβλ. Δ΄, αριθμ. σε΄, P.G. 78, 1293-1297.
1379  Ελαφίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σα΄, P.G. 78, 1452-1453.
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ανιμήσητε · θείον γαρ εστιν ως έοικε το έργον΄΄1380.  

     βδ΄. Γνώση της Αγίας Γραφής

     Ο κληρικός οφείλει να διδάσκει στους ανθρώπους το λόγο του Θεού. Γι’ 
αυτό, όπως είπαμε και παραπάνω, επιβάλλεται να είναι άριστος γνώστης του 
θείου νόμου και των χριστιανικών αληθειών. Η λιπαρή και βαθιά γνώση της 
Αγίας  Γραφής  προέρχεται  από  τη  συνεχή  και  προσεκτική  μελέτη  της. 
Ομοιάζει  με  βασιλιά  ο  ιερεύς  ο  οποίος  κυβερνιέται  από  τη  θεία  Γραφή. 
΄΄Ώσπερ βασιλεύς υπό των νόμων αρχόμενος έμψυχός εστι νόμος, ούτω και 
ιερεύς υπό των θεσμών βασιλευόμενος, κανών εστι άφθογγος΄΄1381.
Μοναδικό εγκώμιο της ιεράς Γραφής μάς κληροδοτεί ο άγιος Πηλουσιώτης σε 
επιστολή προς έναν πρεσβύτερο. Την παρομοιάζει με λιβάδια γεμάτα άνθη, τα 
οποία αναδίδουν σαν άλλο άρωμα τη λήθη των εγκοσμίων, τη θεία χάρη και το 
θαυμασμό. ΄΄Οι θείοι και ουράνιοι χρησμοί τοις μεν των καλών ανεράστοις 
γράμματα  μόνον  είναι  δοκούσι,  τοις  δε  υπερκοσμίοις  και  φιλοθεάμοσι 
λειμώνες  εισιν  ευανθείς,  ώσπερ  εξ  ουρανίου  νέκταρος  βρύοντες  ακηράτοις 
άνθεσιν΄΄. Χάρη στην ψυχογνωστική ικανότητά του και στην προσωπική του 
εμπειρία ο ιερός Ισίδωρος μάς περιγράφει ζωηρά τί νιώθει ο αναγνώστης των 
ιερών κειμένων. ΄΄Εξαρκούσι [οι θείοι χρησμοί] μεν γαρ και μόνον ρηθέντες 
προς  έκπληξιν,  κατανοούσι  δε  σχολήν  άγειν  ουκ  επιτρέπουσιν,  αλλά 
παρασκευάζουσι πάσαν την νοεράν αίσθησιν τρέπειν εις εαυτούς, ως πριν το 
παρόν  ακριβώς  θεάσασθαι,  ποθείν  το  εξής,  κακείνο  θεασαμένους,  όπερ 
απέλιπον ζητείν, και το τρίτον ιδόντας, ουκ έχειν ότι θαυμάσουσιν. Είσω γαρ 
του γράμματος παραπέμποντες τον νουν, τοσούτου πίμπλανται θαύματος και 
τοσαύτης  πληρούνται  χάριτος,  ώστε  μηδέν  έτι  χωρήσαι  των  επιγείων 
πραγμάτων  δύνασθαι,  μηδέ  αν  πάντα  προς  αυτούς  συρρέη  τα  περιμάχητα, 
λήθης, ών πρότερον εθαύμαζον, εκνικησάσης΄΄1382. 
Με δύο ιερά αντικείμενα του Ισραήλ παρομοιάζει  τον ευσεβή που κρατάει 
μέσα  του  τα  θεία  λόγια.  ΄΄Η μεν  κιβωτός  και  το  ιλαστήριον,  όπερ  ήν  της 
κιβωτού επίθεμα, ανθρώπου φυλάττοντος τα θεία λόγια, και ίλεων έχοντος τον 
Θεόν και φυλαττόμενον υπό των θείων δυνάμεων, καθώς φησίν ο Μελωδός 
‘Εν  τη  καρδία  μου  έκρυψα  τα  λόγιά  σου’ διό  και  έλεγεν  ‘Εν  σκέπη  των 
πτερύγων σου σκεπάσεις με’, οίον των δυνάμεων τα χερουβίμ τοις πτέρυξι και 
την κιβωτόν εφύλαττον και  το ιλαστήριον΄΄.  Επίσης το εν  τη κιβωτό μάνα 
συμβολίζει τη θεία τροφή και τρυφή που απολαμβάνει ο τηρητής των θείων 
νόμων1383.
Η  ενδελεχής  και  μετά  ζήλου  μελέτη  και  η  επιφοίτηση  της  Θείας  Χάρης 
μεταβάλλουν τη γλώσσα σε πηγή πνευματικών λόγων.  Έτσι ο ιερός Πατήρ 
γράφει  ειρωνευόμενος  τους  συγχρόνους  του  αρχομανείς  ηγήτορες  της 
Εκκλησίας: ΄΄Αλλά τον διδασκαλικόν ούτως εκ μελέτης κατόρθωσαν λόγον, ως 
1380  Ερμογένει και Λαμπετίω και Λεοντίω επισκόποις, βιβλ. Ε΄, αριθμ. β΄, P.G. 78, 1325.
1381  Κυρίλλω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τστ΄, P.G. 78, 976.
1382  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τπη΄, P.G. 78, 1029.
1383  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ογ΄, P.G. 78, 1132-1133.
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και την άνωθεν αυτοίς επιφοιτήσαι χάριν και πηγάς λόγων πνευματικών εν τη 
γλώττη κατοικήσαι;΄΄1384.
΄΄Ο άγιος Ισίδωρος, καθάπερ και ο χρυσορρήμων, λίαν ελυπείτο επί τη προς 
την  αγίαν  Γραφήν  μικρά  προσοχή  των  συγχρόνων  αυτώ,  ηγούμενος  αυτήν 
αιτίαν των τότε πλανών. Συνεβούλευε εκάστω αναγινώσκειν την θείαν Γραφήν 
ως  φάρμακον  των  πνευματικών  ασθενειών΄΄1385.  Βλέπουμε  λοιπόν  να 
επιπλήττει ο ιερός Πατήρ έναν επίσκοπο, διότι δε μελετά την Αγία Γραφή ή τη 
μελετά σαν έργο δευτερεύουσας σημασίας. ΄΄Παρέργως ποιή την των θείων 
νόμων ανάγνωσιν, ή και αυτήν αγνοείς την ανάγνωσιν΄΄1386.
Ο απόστολος Παύλος, μολονότι είχε τόσα πνευματικά χαρίσματα και αρετές, 
δεν  παραμελούσε  τη  θεία  ανάγνωση.  Συνιστά  μάλιστα  ο  Πηλουσιώτης  σε 
πρεσβύτερο την καθημερινή μελέτη των ιερών κειμένων: ΄΄Και ο θεσπέσιος 
Παύλος,  καίτοι  πνευματικοίς  κομών χαρίσμασι,  της  αναγνώσεως ου μικράν 
εποιείτο σπουδήν. Διό και τω θρέμματι αυτού τω περιβλέπτω έγραφε ‘Πρόσεχε 
τη  αναγνώσει’.  Δεινόν  γαρ  μάλιστα  τω  γευσαμένω  της  θείας  σοφίας 
εστερήσθαι  ταύτης,  ου μόνον  της  μνήμης  ου προσγινομένης,  αλλά και  της 
υπαρχούσης  λήθη  διολλυμένης.  Αύτη  γαρ  μάλιστα  η  δύναμις,  ει  μη  καθ’ 
εκάστην ημέραν θεραπεύηται,  αποφοιτάν πέφυκεν,  αργίας και ραθυμίας και 
σκήψεως μη ανεχομένη. Όπερ οι πολλοί αγνοούντες, μάλλον δε την οικείαν 
αμαθίαν περιστέλλοντες, κωμωδούσι τους φιλολόγους και σοφούς, ουκ ειδότες 
ότι η σοφία σοφοίς φοιτηταίς μάλιστα χαίρει΄΄1387. Την ίδια σύσταση κάνει σε 
λαϊκό χριστιανό συμπεριλαμβάνοντας όμως και τον εαυτό του, ιερεύς όντας. 
΄΄Ημίν τοις εις αιώνα τον σκοπόν έχουσι και την σύνεσιν καθ’ εκάστην ημέραν 
ακονάν εκ των θείων λογίων οφείλουσι΄΄1388. 
Την παρακάτω επιστολή την απευθύνει επίσης σε λαϊκό · αν όμως αυτή τη 
σύσταση κάνει σε λαϊκό, πόσο μάλλον θα ίσχυε σε κληρικό, ο οποίος οφείλει 
να διδάσκει και να φωτίζει τους ανθρώπους με την αλήθεια του Ευαγγελίου; 
Χαρακτηριστικό της εκτίμησης και της αγάπης που τρέφει ο ιερός Πατήρ για 
τα ιερά κείμενα είναι ότι αποκαλεί διαβολικό τέχνασμα την αδιαφορία προς τη 
Γραφή.  ΄΄Μη καταφρόνει,  ω φίλος,  της  μελισταγούς  ακροάσεως  των θείων 
Γραφών.  Διαβολικής  γαρ  τούτο  μεθόδου,  ου  συγχωρούσης  τον  θησαυρόν 
θεάσασθαι,  ίνα  μη  τον  πλούτον  κερδάνωμεν.  Ουδέν  γαρ,  φησίν,  είναι  την 
ακρόασιν των θείων νοημάτων,  ίνα μη την πράξιν  από της ακροάσεως ίδη 
προσγενομένην΄΄1389.
Σε  επιστολή προς  έναν  πρεσβύτερο δε  γράφει  τίποτα άλλο  παρά μόνο μία 
πρόταση. Με αυτή τον προτρέπει να μελετά τις Γραφές: ΄΄Την ανάγνωσιν των 
ιερών Γραφών εφόδιον ηγού σωτηρίας, τρέφουσαν παραδείγμασιν ευδοκίμοις 
το φιλόκαλον και ανδρώδες των μετά σπουδής ακροωμένων΄΄1390.
Όμως δεν έχει μόνο καθήκον ο κληρικός να μελετά τα ιερά κείμενα. Οφείλει 
και  να  προτρέπει  τους  λαϊκούς  να  τα  μελετούν  απλήστως.  Έτσι  γράφει  σε 

1384  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 896. 
1385  Φιλ. Τσερνιγόβου, Ιστορική, σ. 107.
1386  Μαρτυρίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. με΄, P.G. 78, 209. 
1387  Ζωίλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. πη΄, P.G. 78, 1149.
1388  Αλυπίω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ϟ΄, P.G. 78, 1152.
1389  Ήρωνι σχολαστικώ, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ση΄, P.G. 78, 1301.
1390  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ογ΄, P.G. 78, 516.
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επίσκοπο: ΄΄Λίαν θαυμάζω την των πολλών ραθυμίαν, ότι οι μεν γενναίοι και 
θαυμαστοί άνδρες τους πόνους τους υπέρ της αρετής προθύμως υπομένουσι, 
ούτοι  δε  ουδέ  τους  λόγους,  εξ  ων  οι  της  αρετής  ειώθασι  φύεσθαι  πόνοι, 
ακούειν ανέχονται. Τίς ουν αυτοίς πιστεύει, ότι τους υπέρ της αρετής ιδρώτας 
γνησίως επαναιρούσιν, όταν τους υπέρ αυτής λόγους ίδωσιν αυτούς δυσκόλως 
προσιεμένους; Παραίνει τοίνυν εκείνοις, περί ών γέγραφας, έχεσθαι της των 
Γραφών αναγνώσεως. Εντεύθεν γαρ και η γνώσις τίκτεται΄΄1391.
Κάποτε ο άγιος έμαθε ότι ο διάκονος Δομίτιος δε διάβαζε τη Γραφή, ούτε και 
προέτρεπε  τα  παιδιά  του  να  τη  μελετούν.  Του  έστειλε  τότε  την  παρακάτω 
επιστολή,  στην  οποία  διηγείται  μια  χαριτωμένη  ιστορία  από  τη  μακρινή 
Περσία.  ΄΄Ενέτυχόν  ποτε  ιστορία  Περσική,  τοιαύτα τινα  περιεχούση,  ότι  οι 
παίδες  εμάνθανον  μεν  μηδέν  ψευδές  μήτε  λέγειν,  μήτε  ακούειν,  μήτε  το 
συμφέρον δίκαιον,  αλλά το δίκαιον ηγείσθαι  συμφέρον,  και  το διδόναι  του 
λαμβάνειν είναι λυσιτελέστερον. Ότε δ’ ήμελλον εις άνδρας τελέσειν, ώμνυον 
όρκον,  ολίγα μεν κομιδή ρήματα, μεγίστην δε δύναμιν περιέχοντα και υπέρ 
πάσας  τας  των  Ελλήνων  φιλοσοφίας.  Ώμνυε  γαρ  έκαστος,  ως  εγώ 
καταφρονήσω μεν παντός κέρδους πονηρού, καταφρονήσω ηδονής σώματος, 
καταφρονήσω δόξης κενής, ζηλώσω δε αρετήν και τιμήσω το θείον και γονείς,  
αληθή λέγων και  αγαθά πράσσων, ουδέ τι  τούτων υπερβήσομαι ειδώς ουδ’ 
εκών.  Ει  τοίνυν  το  σέλας  μη  φέρων  των  θείων  Γραφών,  ώσπερ  οι 
οφθαλμιώντες  τον  ήλιον,  ούτ’ αυτός  αναγινώσκεις,  ούτε  τους  σαυτού  υιείς 
συγχωρείς, κάν ταύτα και σαυτόν και τους σαυτού παίδας φέρειν επί μνήμης 
έθιζε. Πιστεύω γαρ, ότι κινήσουσιν υμάς και τοις θείοις λόγοις εντυχείν΄΄1392. 
Αλλά και σε ανώτερους κληρικούς που σκανδάλιζαν με τη ζωή τους το ποίμνιο 
ο  άγιος  Ισίδωρος  μεταξύ  των  άλλων  φαρμάκων  τούς  χορηγεί  και  αυτό: 
΄΄Εξαλείψετε  δε  [την  κωμωδίαν],  ει  γνωσιμαχήσετε,  γνωσιμαχήσετε  δε,  ει 
πεισθείητε αληθείς είναι τας ιεράς Γραφάς, πεισθείητε δε, ει συνεχώς αυτών 
απολαύσοιτε, απολαύσοιτε δε, ει τον νουν αυτών μάθοιτε, μάθοιτε δε, ει τοις 
κατά Θεόν σοφοίς προσεδρεύσοιτε, προσεδρεύσοιτε δε, ει κακίαν φύγοιτε…΄΄
1393.  Άριστο  φάρμακο  προς  τους  σκανδαλώδεις  κληρικούς  του  Πηλουσίου 
συνιστά το θείο λόγο. ΄΄Ει δε, ως φης, τινές αυτών και παραινέτας ζητούσιν (ου 
γαρ  πάντες  εις  το  βάραθρον  της  φιλαυτίας  και  της  κακίας  κατηνέχθησαν), 
ακούσαι  ον  είησαν  δίκαιοι,  ότι  μάλιστα  μεν  εισιν  αι  θείαι  Γραφαί,  αίς 
ακολουθούντες το δέον γνοίητε΄΄1394.  Προσωπικώς στον πρεσβύτερο Ζώσιμο 
γράφει: ΄΄Δος σαυτόν ταις ιεραίς Γραφαίς και σε ποιήσουσιν ιερέα. Εάν γαρ 
τοις νόμοις αυτών πεισθείης, όπερ ου δεόντως εδέξω, δεόντως μεταχειρίση΄΄1395 
και ΄΄Ταις θείαις Γραφαίς εντυχών, είση και του νοσήματος την κακίαν και της 
κακίας  την  απαλλαγήν΄΄1396.  Σε  αυτό  το  γενικό  συμπέρασμα  καταλήγει  και 
αλλού:  ΄΄Οι  μεν  γαρ  ιεροί  χρησμοί  πάσι  τοις  αμαρτήμασι  τα  ιάματα  σαφή 
προσάγουσι΄΄1397. 

1391  Αβραάμ επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. λη΄, P.G. 78, 1349.
1392  Δομιτίω διακόνω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρϟη΄, P.G. 78, 1285-1288.
1393  Μαρτινιανώ, Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρνγ΄, P.G. 78, 608.
1394  Παύλω πρεσβυτέρω αναχωρητή, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρλα΄, P.G. 78, 1401.
1395  Ζωσίμω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φλβ΄, P.G. 78, 1628.
1396  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σνζ΄, P.G. 78, 1485.
1397  Μηνά διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τοστ΄, P.G. 78, 1552.
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Η  ραθυμία  προς  ανάγνωση  των  ιερών  γραμμάτων  αποτελεί  μαζί  με  την 
εγωπάθεια  τη  ρίζα  των  μεγάλων  κακών,  τα  οποία  κατά  τις  ημέρες  του 
Πηλουσιώτη  ενέσκηψαν  κατά  της  Εκκλησίας.  ΄΄Το  την  ανάγνωσιν 
κατερραθυμείσθαι  των  θείων  Γραφών,  και  το  έκαστον  τα  οικεία  πάθη  των 
θείων προκρίνειν χρησμών, των τοσούτων τραγωδιών αίτιον γέγονε. Πόλεμος 
γαρ άσπονδος και ακήρυκτος εμπέπτωκε τοις της ειρήνης βραβευταίς΄΄1398. 
Άλλη επίπτωση της άγνοιας των θείων νόμων είναι κατά τον άγιο Ισίδωρο η 
μυστηριακή  κοινωνία  με  τους  εθνικούς.  Μεγάλο  πόνο  και  θλίψη  τού  είχε 
προκαλέσει  κάποτε  η  είδηση  ότι  τόλμησαν  κάποιοι  χριστιανοί  να 
συλλειτουργήσουν με τους ειδωλολάτρες. ΄΄Και ημείς μεν ήδη και προ μικρού 
χρόνου  περί  τούτου  μερικώς  ακηκόαμεν,  εν  απορία  δε  γεγόναμεν  του 
συγκαταθέσθαι τω λογισμώ, ειδότες ότι το τόλμημα, ο ουδείς των Χριστιανών 
επετήδευσεν,  ουδέ  εις  νουν  ήγαγεν  των  προλαβόντων,  εθάρσησαν  ποιήσαι. 
Φαίνεται δε ημίν ή εκ πολλής απειρίας και αμαθίας των χριστιανών δογμάτων, 
ή εκ πολλής απιστίας…εγένετο΄΄1399.
Όμως και με το παράδειγμά του ο άγιος Ισίδωρος προτρέπει να εγκύπτουμε 
στα ιερά κείμενα. Η δαψιλής και η άνετη χρήση χωρίων της Παλαιάς και της 
Καινής Διαθήκης προδίδουν την πολύωρη καθημερινή μελέτη και τη βαθύτατη 
αγάπη  του  για  την  Αγία  Γραφή.  Εντυπωσιάζεται  κάθε  αναγνώστης  των 
επιστολών  του  Πηλουσιώτη,  διότι  τον  βλέπει  να  κάνει  πλούσια  χρήση και 
σπουδαία  ερμηνεία  της.  Τα  χωρία  που  ερμηνεύει,  αναφέρει  ή  υπαινίσσεται 
προέρχονται από πενήντα εννιά βιβλία της1400.    

     βε΄. Αυτάρκεια 

     Η αυτάρκεια αποτελεί κατά τον άγιο Ισίδωρο τον ορισμό της μακαριότητας. 
΄΄Μη  τραπέζη  πληθούση  και  ωδώ  ανειμένω  και  πλούτω  ρέοντι  την 
μακαριότητα ορίζου, αλλ’ αυταρκεία και τω μηδενός των αναγκαίων λείπεσθαι. 
Εκείνα μεν γαρ ανελεύθερον την ψυχήν, ταύτα δε παρασκευάζει βασιλίδα΄΄1401. 
Είναι ακόμα και ΄΄η όντως σώφρων τρυφή΄΄1402. 
Η ευημερία μισεί τη φιλαργυρία και αγαπά την ολιγάρκεια και την αυτάρκεια. 
Γράφει σε φιλάργυρο κληρικό: ΄΄Ει και μυρίας ανατέμοις ευπορίας οδούς, ου 
φημι τον κόρον, αλλ’ ουδέ τας οδούς, ας επιπορεύεται, ευρήσεις. Μισεί γαρ 
τους  απλήστως  τα  χρήματα  διώκοντας,  και  επιφοιτάν  αυτοίς  ουκ  ανέχεται. 
Φιλεί  δε  μάλιστα  πάντων  τους  ολιγοδεία  και  αυταρκεία  τον  εαυτών 
κοσμούντας βίον, και ασμένως αυτοίς επιφοιτά΄΄1403.
Αληθινή τρυφή αποτελεί  για τον άγιο η αυτάρκεια.  Αποτελεί  μάλιστα τόσο 
σημαντική  αρετή,  ώστε  ο  κληρικός  που  δεν  την  έχει  είναι  ανάξιος  της 
ιερωσύνης.  ΄΄Τω  ιερωμένω…τρυφή  δε  η  αυτάρκεια…Ει  δε  τις,  ταναντία 
τούτων επιτηδεύων, ιερωσύνης ονόματι εναβρύνεται, ούτος ανίερος τυγχάνει 

1398  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρλγ΄, P.G. 78, 1216.
1399  Ανεπίγραφος, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ρμδ΄, P.G. 78, 1225.
1400  Στ. Σάκκου και Π. Κουτλεμάνη, ΄΄Πίναξ΄΄, P.G. 78, 1785-1820.  
1401  Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ρνη΄, P.G. 78, 1416-1417.
1402  Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. κθ΄, P.G. 78, 1345.
1403  Μάρωνι, βιβλ. Β΄, αριθμ. σξε΄, P.G. 78, 697.
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και της αρχής ανάξιος΄΄1404. Εξάλλου ορισμένα από τους χαρακτηρισμούς που 
δίνει στον ιερέα ο ιερός Πατήρ σχετίζονται με τη μεγάλη αυτή αρετή, όπως: 
΄΄οι  τη  αυταρκεία χρώμενοι,  οι  από δικαίων πόνων ζώντες,  οι  τοις  οικείοις 
πόνοις αρκούμενοι΄΄1405.
Την αρετή αυτή δεν μπορούν να την έχουν όσοι ρέπουν προς την κακία και τις 
δωροδοκίες1406. 
Στα χρόνια του αγίου Ισιδώρου υπήρχαν κληρικοί που καμάρωναν διότι ήταν 
διάδοχοι του αποστόλου Παύλου. Θαύμαζαν τον Παύλο, αλλά δεν εξέταζαν 
εκείνα με τα οποία έγινε θαυμαστός. Ήταν μόνο ΄΄θρόνων διάδοχοι΄΄, αλλά όχι 
΄΄και τρόπων μέτοχοι΄΄. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ήταν και η αυτάρκεια. 
΄΄‘Αυτοί γινώσκετε ότι ταις χρείαις μου και τοις ούσι μετ’ εμού υπηρέτησαν αι 
χείρες αύται’. Ούτοι δε (αλλ’ ουδέν βούλομαι δυσχερές ειπείν), ουκ ερυθριώσιν 
εαυτούς τοιούτω παραβάλλοντες ανδρί και φάσκοντες εκείνου είναι διάδοχοι΄΄
1407.
Μια από τις βασικές αιτίες  της περιφρόνησης του Θεού από τους εθνικούς 
είναι  και  η  μη  τήρηση  της  εντολής  αυτής.  ΄΄Κελευσθέντες  γαρ  και  την 
ακτημοσύνην ασκείν, ου μόνον οις έχομεν ουκ αρκούμεθα, αλλά και εκ των 
αλλοτρίων χρηματιζόμεθα συμφορών…Ταύτα ουν ακούοντες οι άνθρωποι, και 
ορώντες  άλλα μεν  υμάς  διδάσκειν  επιχειρούντας,  άλλα δε  δρώντας,  ώσπερ 
ειρωνεύεσθαι  ημάς  και  παίζειν  εν  ου  παικτοίς  ηγούμενοι,  κατά  της  θείας 
προνοίας ακονώσι τας γλώττας, ήτις και αυτούς μεν, ημάς δε πλέον αμυνείται, 
τους αιτίους της τοιαύτης βλασφημίας γινομένους΄΄1408. 
Ο άγιος για να πείσει τρυφηλό διάκονο να αγαπήσει την αυτάρκεια, τού κάνει 
λόγο για τη σωματική υγεία. ΄΄Ει μεν της υγείας του σώματος φροντίζεις, την 
αυτάρκειαν τίμα. Αύτη γαρ εκείνην ωδίνει. Ει δε δια της τρυφής σφριγάν και 
σκιρτάν  αυτό  παρασκευάζεις,  λανθάνεις  μη  μόνον  οπλίζων  αυτό  κατά  της 
ψυχής  και  δυσήνιον  ποιών,  αλλά  και  ρίζαν  και  πηγήν  των  ανηκέστων 
νοσημάτων είναι παρασκευάζων΄΄1409. 
Ομοίως και σε πρεσβύτερο θα συστήσει την αρετή αυτή, αφού τον επιπλήξει 
για την τρυφηλότητά του. ΄΄Της μεν αθανάτου ψυχής αμελούμεν, μάλλον δε 
ουδέ έχειν ψυχήν νομίζομεν, το δε θνητόν σώμα αθάνατον είναι ηγούμενοι, 
περί  αυτό  πάσαν  την  σπουδήν  αναλίσκομεν.  Ποίας  ουν  απολαύσομεν 
συγγνώμης της μεν αθανάτου θάνατον καταψηφιζόμενοι, το δε θνητόν πάσης 
τιμής αξιούντες; Κακείνην παραβλάπτοντες, ίνα τούτο κοσμήσωμεν, κακείνην 
λιμώ τήκοντες, ίνα τούτο σκιρτάν και τρυφάν έχοι; Χρή γαρ τα μεν πρωτεία τη 
ψυχή, τα δε δευτερεία τω σώματι νέμειν. Ου γαρ εναντίον αυτής εστιν, αλλ’ 
όργανον  και  κιθάρα.  Επιμελείας  γαρ  δείται,  ουκ  απολαύσεως  ανωφελούς, 
τροφής ου τρυφής, αυταρκείας ου πλησμονής, ει γε μέλλοι μη πολέμιον, αλλά 
σύμμαχον τη ψυχή είναι΄΄1410.
Στον πρεσβύτερο Ζώσιμο θα συστήσει  να αγωνισθεί  για  να  αποκτήσει  την 

1404  Παύλω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τνδ΄, P.G. 78, 1012.
1405  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ριγ΄, P.G. 78, 553.
1406  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. οα΄, P.G. 78, 513.
1407  Ερμίνω κομήτι, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σϟθ΄, P.G. 78, 1512.
1408  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. υε΄, P.G. 78, 1040. 
1409  Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. σλζ΄, P.G. 78, 1476.
1410  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκθ΄, P.G. 78, 1525.
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αρετή  αυτή.  ΄΄Ζήλωσον  τους  τη  αυταρκεία  χρωμένους,  τους  από  δικαίων 
πόνων ζώντας, τους τοις οικείοις πόνοις αρκουμένους. Ή ουδέ τούτους οράς 
διαλάμποντας και καθάπερ λαμπτήρας αστράπτοντας; Ζήλωσον τούτους τέως, 
και παύσαι κατά των αλλοτρίων ουσιών τε και χρημάτων τας μιαράς σαυτού 
και απλήστους ρίπτων χείρας, και ούτω δυνήση κακείνους κατιδείν. Νυν μεν 
γαρ ακούσας, ούτε πεισθήση, αλλά και φλυαρήσεις αυτούς και κωμωδήσεις, 
άτε μανίαν ανήκεστον νοσών, ει δε εις μετρίαν υγίειαν έλθοις, ραδίως αν και 
τους ειλικρινώς υγιαίνοντας κατόψει, εσθ’ ότε δε και αγωγούς και ηγεμόνας 
αυτούς έξεις της αρίστης ταύτης οδού΄΄1411.  

     βστ΄. Ολιγάρκεια      

     Σπουδαιότατη  αρετή  χαρακτηρίζει  την  ολιγάρκεια  ο  ιερός  Πατήρ, 
γράφοντας  σε  διάκονο:  ΄΄Ότι  μεν  το  μη  δείσθαι  πολλών  συνωμολόγηται 
μέγιστον αγαθόν,  δήλον,  ότι  δε και το της των όντων χρείας ανώτερον και 
κρείττονα είναι, πολλώ μείζονος ευπραγίας αν είη, και τούτο συνωμολόγηται. 
Ουκούν φροντίσωμεν της μεν ψυχής μάλιστα, του δε σώματος όσον ανάγκη, 
των δε έξω μηδ’ όσον. Ούτω γαρ κανταύθα προς την ακροτάτην μακαριότητα 
φθάσαιμεν, την και την των ουρανών βασιλείαν ωδίνουσαν΄΄1412. 
Ο  μόνος  ανενδεής  βέβαια  είναι  ο  Θεός  ·  όμως  ο  Χριστιανός  οφείλει 
μιμούμενος το Θεό να έχει όσον το δυνατόν λιγότερες υλικές ανάγκες. ΄΄Η μεν 
ειλικρινής και ακριβής ελευθερία εστί το μηδενός όλως δείσθαι, όπερ κρείττον 
όν της ανθρωπίνης φύσεως, θείον έστω. Η δε μετ’ εκείνην, το ολίγον δείσθαι, 
όπερ  και  δυνατόν  και  εφικτόν  τοις  ανθρώποις  καθέστηκε.  Ταύτην  ουν 
περιέπωμεν, επειδήπερ η πρώτη τέως ημίν ανέφικτος΄΄1413.
Η ευημερία μισεί τη φιλαργυρία και αγαπά την ολιγάρκεια και την αυτάρκεια. 
Γράφει σε φιλάργυρο κληρικό: ΄΄Ει και μυρίας ανατέμοις ευπορίας οδούς, ου 
φημι τον κόρον, αλλ’ ουδέ τας οδούς, ας επιπορεύεται, ευρήσεις. Μισεί γαρ 
τους  απλήστως  τα  χρήματα  διώκοντας,  και  επιφοιτάν  αυτοίς  ουκ  ανέχεται. 
Φιλεί  δε  μάλιστα  πάντων  τους  ολιγοδεία  και  αυταρκεία  τον  εαυτών 
κοσμούντας βίον, και ασμένως αυτοίς επιφοιτά΄΄1414. 
Ψυχική λαμπρότητα και μεγαλείο έχει ο ολιγαρκής. ΄΄Ο μεν τον εγκρατέστατον 
και αυταρκέστατον βίον ελόμενος, τη μεν ψυχή λαμπρός εστι και μέγας, τω δε 
βίω ευτελής. Πολλού γαρ άξιος ών, αναλίσκει ολίγα…Άτε ολίγοις αρκούμενος, 
πλουσιώτατον εαυτόν είναι ηγείται΄΄1415.
Αυτή την αρετή διδάσκει και η παρακάτω επιστολή, που εστάλη σε διάκονο. 
Οφείλει ο κάθε χριστιανός, προπαντός δε ο ιερεύς, να τιμά την ανάγκη σε όλα. 
΄΄Τον φιλάρετον πάντα τα περιττά χρή περικόπτειν. Ου γαρ εν τροφή μόνον, 
αλλά και εν αμφιάσει και εν οικήσει και εν επίπλοις και εν τοις άλλοις την 
χρείαν χρή τιμάν και την αυτάρκειαν μη υβρίζειν.  Τί  γαρ ει  νηστεύεις μεν, 
χρηματίζη δε; Ή μη χρηματίζη μεν, οίκησιν δε ζητοίης της χρείας κρείττονα; Τί 

1411  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ριγ΄, P.G. 78, 553-556.
1412  Ευτοκίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ιθ΄, P.G. 78, 469.
1413  Ευτοκίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. κγ΄, P.G. 78, 472-473.
1414  Μάρωνι, βιβλ. Β΄, αριθμ. σξε΄, P.G. 78, 697.
1415  Θεοδοσίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τοα΄, P.G. 78, 1021.
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δε ει μετρία μεν οικήσει χρώο, αμφιάσει δε περιέργω καλλωπίζοιο; Μέτριον 
γαρ είναι  χρή και λόγω και σχήματι και φωνή και βλέμματι και βαδίσματι. 
Πολλοί γαρ και πλούτου όντες έρημοι και οικημάτων και ενδύσεως λαμπράς 
ενδεείς,  τοσαύτην δια του βαδίσματος εμφαίνουσι την βλακείαν, ως γέλωτα 
οφλισκάνειν΄΄1416.
Στον  γνωστό  για  τις  υλικές  του  απολαύσεις  πρεσβύτερο  Ζώσιμο  γράφει: 
΄΄θνητοί όντες κατά το σώμα και επίκηροι, ως αθάνατοι διανοούμεθα. Και της 
μεν αθανάτου ψυχής αμελούμεν, μάλλον δε ουδέ έχειν ψυχήν νομίζομεν, το δε 
θνητόν  σώμα  αθάνατον  είναι  ηγούμενοι,  περί  αυτό  πάσαν  την  σπουδήν 
αναλίσκομεν. Ποίας ουν απολαύσομεν συγγνώμης της μεν αθανάτου θάνατον 
καταψηφιζόμενοι,  το  δε  θνητόν  πάσης  τιμής  αξιούντες;  Κακείνην 
παραβλάπτοντες, ίνα τούτο κοσμήσωμεν, κακείνην λιμώ τήκοντες, ίνα τούτο 
σκιρτάν και τρυφάν έχοι; Χρή γαρ τα μεν πρωτεία τη ψυχή, τα δε δευτερεία τω 
σώματι  νέμειν.  Ου  γαρ  εναντίον  αυτής  εστίν,  αλλ’ όργανον  και  κιθάρα. 
Επιμελείας  γαρ  δείται,  ουκ  απολαύσεως  ανωφελούς,  τροφής  ου  τρυφής, 
αυταρκείας ου πλησμονής, ει γε μέλλοι μη πολέμιον, αλλά σύμμαχον τη ψυχή 
είναι΄΄1417. Και αλλού τού γράφει: ΄΄ει και υπό της των πολλών σκαιότητός τε 
και  απληστίας  εις  αδύνατον  δοκεί  περιεστάναι  το  της  ακτημοσύνης 
κατόρθωμα, και ουδέ πιστεύεταί τις παρά σοι κατορθών.  Εισί  μεν και οίδα 
τινάς. Ει δε αυτός αγνοείς, θαυμαστόν ουδέν. Υπό γαρ φιλοχρηματίας μεθύων, 
εικότως αγνοείς τους καθαρώς νήφοντας΄΄1418.
Μεγάλες  και  πολλές  ωφέλειες  της  ολιγάρκειας  και  μεγάλες  επιπτώσεις  της 
πλεονεξίας τονίζει ο ιερός Πατήρ: ΄΄Μη τούτ’ εννόει, όπως μηδείς σε αδικήση, 
αλλ’ όπως, καν βούληται, μη δύνηται. Τούτο δε ουδαμόθεν ετέρωθεν τίκτεται, 
ή  εκ  του  της  χρείας  έχεσθαι  και  μη  πλειόνων  ορέγεσθαι.  Ο  γαρ  πλειόνων 
εφιέμενος, πάσιν ευάλωτος εστι, και ανθρώποις και πάθεσιν΄΄1419. Αυτό γράφει 
και σε υποδιάκονο: ΄΄Μη τούτο εννόει, ω βέλτιστε, όπως μηδείς σοι επηρεάση, 
αλλ’  όπως,  καν  βούληται,  μη  δύνηται.  Τούτο  δε  ουδαμόθεν  ετέρωθεν 
εντίκτεται, ή εκ του της χρείας έχεσθαι και μη πλειόνων ορέγεσθαι΄΄1420.
Ασφάλεια,  νίκη  κατά  των  παθών,  χαρά  και  αγαλλίαση,  απολαμβάνει  ο 
ολιγαρκής,  έστω και  αν  αδικείται.  ΄΄Ώσπερ  ο  δια  παντός  διψών,  καν  παρά 
ποταμούς  και  πηγάς  κατακέηται,  ουκ  αισθήσεται  της  ευφροσύνης,  τω  μη 
δύνασθαι σβέσαι το πάθος, ούτω και ο πλειόνων ορεγόμενος, καν μυρίους έχει 
θησαυρούς, ουδέποτε ηδονής αισθήσεται, τω μη ειδέναι κόρον. Ο δε τω της 
χρείας όρω είσω εαυτόν διατηρών,  ουδέποτε τούτω τω ανηκέστω αλώσεται 
νοσήματι,  αλλ’ εν θυμηδία έσται και χαρά, ανάλωτός τε τοις άλλοις πάθεσι 
διαμενεί,  οις  ο  αεί  ερών  αλίσκεται.  Ου γαρ  το  πολλά  κεκτήσθαι,  αλλά  το 
ολίγων δείσθαι αναλώτους ποιεί και εν πάση ασφαλεία καθιστά. Εκείνος μεν 
γαρ, καν μη αδικηθή, ακμάζοντα έχη τον φόβον, άτε αδικηθήναι δυνάμενος, 
ούτος δε μάλιστα μεν αδικηθήναι ου δυνηθήσεται. Ην δε και ηδικήσθαι δόξη, 
των  ουκ  ηδικημένων  πολλώ  άμεινον  διακείσεται,  εν  πλείονί  τε  έσται 

1416  Σερήνω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκη΄, P.G. 78, 1524-1525.
1417  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκθ΄, P.G. 78, 1525.
1418  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ριγ΄, P.G. 78, 553.
1419  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ο΄, P.G. 78, 1368.
1420  Παύλω υποδιακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υϟγ΄, P.G. 78, 1612. 
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αγαλλιάσει, τω και τα της φιλοσοφίας γέρα προσδοκάν΄΄1421.   
Η  ολιγάρκεια  μετατρέπει  το  σώμα  σε  σύμμαχο  και  βοηθό  της  ψυχής.  ΄΄Ο 
τοσούτον  εσθίων  όσον  λύσαι  λιμόν  και  τοιαύτα  περιβαλλόμενος  όσον 
εσκεπάσθαι κοσμίως, όχημα καλόν τη ψυχή παρασκευάζει το σώμα, και τω 
κυβερνήτη  ευματαχειρίστους  τους  οίακας,  και  τω  στρατιώτη  ευάρμοστα  τα 
όπλα, και τω αρμονικώ μουσικήν την λύραν΄΄1422.
Ακατανίκητους  στα  πάθη  και  ασφαλείς  στις  θλίψεις  μάς  καθιστά  αυτή  η 
μεγάλη αρετή.  ΄΄Ο δε  τω της  χρείας  όρω είσω εαυτόν  διατηρών,  ουδέποτε 
τούτω  τω  ανηκέστω  αλώσεται  νοσήματι,  αλλ’ εν  θυμηδία  έσται  και  χαρά, 
ανάλωτός τε τοις άλλοις πάθεσι διαμενεί, οις ο αεί ερών αλίσκεται. Ου γαρ το 
πολλά  κεκτήσθαι,  αλλά  το  ολίγων  δείσθαι  αναλώτους  ποιεί  και  εν  πάση 
ασφαλεία  καθιστά.  Εκείνος  μεν  γαρ,  κάν  μη  αδικηθή,  ακμάζοντα  έχη  τον 
φόβον,  άτε  αδικηθήναι  δυνάμενος,  ούτος  δε  μάλιστα  μεν  αδικηθήναι  ου 
δυνηθήσεται. Ήν δε και ηδικήσθαι δόξη, των ουκ ηδικημένων πολλώ άμεινον 
διακείσεται, εν πλείονί τε έσται αγαλλιάσει, τω και τα της φιλοσοφίας γέρα 
προσδοκάν΄΄1423. 
Άλλες ωφέλειες της ολιγοδεΐας είναι οι παρακάτω: ΄΄Η μεν ολιγόδεια και την 
ψυχήν  ωφελεί  και  το  σώμα  υγιές  καθίστησιν,  η  δε  πολυτέλεια  άμφω 
λυμαίνεται, της μεν την φρόνησιν, του δε την υγίειαν εξοστρακίζουσα. Και η 
μεν και τας εμφύτους επιθυμίας κατευνάζει, η δε και τας παρά φύσιν διεγείρει. 
Τρυφή  γαρ  γαστέρα  πληρώσασα  και  τας  υπογαστρίους  αναστομοί  ηδονάς. 
Ουκούν εκείνη μεν χρηστέον, ταύτην δ’ ατιμαστέον΄΄1424.
Την ολιγάρκεια διδάσκει και ο Μωυσής, όταν διέταξε να μην υφαίνονται μαζί 
το λινάρι, το μαλλί και η πορφύρα. Αυτό το έκανε κατά τον άγιο Ισίδωρο, ΄΄εις 
φιλοσοφίαν τους υπηκόους ενάγων και της χρείας μόνης γενέσθαι βουλόμενος, 
πάσαν βλακείαν εξωστράκισε, δια μεν του μη συνυφαίνειν λίνον και έριον, την 
ποικιλίαν εξορίζων, δια δε του πορφύραν μη συνυφαίνειν τοις λινοίς ιματίοις, 
την πολυτέλειαν και τον καλλωπισμόν, δια δε του λέπραν ιματίων και λίθων 
περιεργάζεσθαι, το πλέον της χρείας κτήσασθαι και αποθέσθαι απαγορεύων…
Της χρείας γαρ έσο, φησί, μηδέν περιττόν, μήτε κτώμενος μήτε αποτιθέμενος, 
αλλά μηδέ καλλωπιζόμενος, αλλά πάσαν την φροντίδα και την σπουδήν εις την 
της ψυχής επιμέλειαν μετάστησον΄΄1425.
Ο ιερεύς όμως δεν πρέπει να είναι μόνον ολιγαρκής · οφείλει να ανέβει σε 
ακόμα υψηλότερα πνευματικά μέτρα και να γίνει ακτήμων. Γι’ αυτό εξάλλου 
στις επιστολές του αγίου θα συναντήσουμε τη φράση ΄΄αγωγοί και ηγεμόνες 
της  αρίστης  ταύτης  [της  ακτημοσύνης]  οδού΄΄1426 ως  χαρακτηρισμό  των 
κληρικών.  Ωστόσο,  επειδή η ακτημοσύνη ομοιάζει  με άθλο του Ηρακλή,  ο 
ιερός Ισίδωρος συγκαταβαίνει στην φυσική ανθρώπινη αδυναμία και συνιστά 
σε  άπληστο  πρεσβύτερο  την  ολιγάρκεια:  ΄΄ει  και  υπό  της  των  πολλών 
σκαιότητός  τε  και  απληστίας  εις  αδύνατον  δοκεί  περιεστάναι  το  της 

1421  Ήρωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ξζ΄, P.G. 78, 1365-1368.
1422  Ιέρακι διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ξδ΄, P.G. 78, 1364.
1423  Ήρωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ξζ΄, P.G. 78, 1365-1368.
1424  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φια΄, P.G. 78, 1620.
1425  Αγάθω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. πδ΄, P.G. 78, 789. 
1426  Κατά το μεταφραστή ΄΄αγωγοί΄΄ είναι οι οδηγοί. Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ριγ΄, P.G. 
78, 556.
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ακτημοσύνης κατόρθωμα,  και  ουδέ πιστεύεταί  τις  παρά σοι  κατορθών,  εισί 
μέντοι  και  οίδα  τινάς.  Ει  δε  αυτός  αγνοείς,  θαυμαστόν  ουδέν.  Υπό  γαρ 
φιλοχρηματίας  μεθύων,  εικότως  αγνοείς  τους  καθαρώς  νήφοντας.  Πλήν 
ζήλωσον τους τη αυταρκεία χρωμένους, τους από δικαίων πόνων ζώντας, τους 
τοις  οικείοις  πόνοις  αρκουμένους.  Ή ουδέ  τούτους  οράς  διαλάμποντας  και 
καθάπερ λαμπτήρας αστράπτοντας; Ζήλωσον τούτους τέως΄΄1427.
Όμως και εμπράκτως ο άγιος του Πηλουσίου δίδασκε αυτή τη μεγάλη αρετή. Ο 
ολιγαρκής και  στην  ενδυμασία  ιερός  Πατήρ δεν  είχε  ούτε  δεύτερο χιτώνα. 
΄΄Εδεξάμεθα το ιμάτιον και χιτώνα πεπόμφαμεν και σοι πάνυ ευχαριστήσαμεν, 
το  έν  ημών  απαιτήσαντι  σκέπασμα,  ότι  τον  νόμον  του  Βαπτιστού 
επληρώσαμεν, δύο χιτώνας ουκ έχοντες΄΄1428.
     βζ΄. Αποξένωση από τα επίγεια - Αμεριμνησία

     Την περιφρόνηση της ύλης και των επιγείων αγαθών ζητά ο άγιος Ισίδωρος 
από έναν επίσκοπο, αλλά και δι’ αυτού από κάθε κληρικό. Σε επιστολή με τον 
τίτλο ΄΄Ότι φρικτόν και δυσέφικτον ιερωσύνη΄΄ τού γράφει: ΄΄Ηνίκα γαρ εις τον 
θείον ναόν ιερουργείν Ααρών και οι εξ εκείνου εισήεσαν, πάντα τα εξ ερίας 
αποτιθέντες  εσθήματα,  στολάς  εκ  λίνου  περιεβάλλοντο,  εχούσας  και  το 
απόρρητον  και  των  έξω  θορύβων  επιλησμονείν  σημαινούσας.  Ο  γαρ  Θεώ 
λειτουργείν  προσιών,  ουδέν  αλλότριον  και  της  ύλης  εφόλκιον  επιφέρεσθαι 
δύναται΄΄1429. 
Από το αρχαίο στάδιο παίρνει ο ιερός Πατήρ την παρακάτω εικόνα. Αμέριμνος 
για τα βιωτικά πράγματα ο αθλητής και ξένος προς την ύλη μπαίνει στο χώρο 
των αγωνισμάτων. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο ιερεύς. ΄΄Ει και ουκ έστιν ημίν 
η πάλη προς αίμα και σάρκα, αλλ’ ουν γε από των παλαιόντων προς αίμα και 
σάρκα διδακτέον τους νόμους τους αθλητικούς. Ώσπερ ουν εκείνοι ου μόνον 
αποδυσάμενοι  (αρχή  γαρ  του  αγωνίσασθαι,  το  αποδύσασθαι),  αλλά  και 
αποκειράμενοι  την  κόμην  και  αλειψάμενοι  ελαίω,  ίνα  μήτε  ληφθείεν  ταις 
θριξίν, αλλά και ολισθήσαι παρασκευάσωσι δια του ελαίου του αντιπάλου τας 
χείρας,  ούτως  επί  τον  αγώνα  χωρούσιν,  ούτω  και  ημείς,  ει  γε  στεφανίται 
γενέσθαι ποθούμεν, αποδυσάμενοι τον παλαιόν άνθρωπον συν ταις πράξεσιν 
αυτού, και το έξωθεν αποκειράμενοι,  και εις ελεημοσύνας καταναλώσαντες, 
γυμνοί πάσης φροντίδος και αχίτωνες εις το στάδιον της αρετής αναβώμεν, τα 
περί ψυχής Ολύμπια αγωνισάμενοι. Ει δε, μηδέν τούτων δρώντες, νομίζομεν 
και αγωνίζεσθαι, και εναβρυνόμεθα επί τούτω, πρώτον μεν κανταύθα παρά των 
εχεφρόνων γελασθησόμεθα, έπειτα δε κακείσε ακριβώς εισόμεθα, ότι εαυτούς 
παρελογισάμεθα,  όταν,  μη  μόνον  αστεφάνωτοι,  αλλά  και  δίκας  υφέξοντες 
απαγώμεθα΄΄1430.   
Με  τους  αγίους  αγγέλους  παραβάλλει  ο  Ισίδωρος  τους  διακόνους.  Αυτό 
σημαίνει ότι έχουν από το αξίωμά τους την τιμή να πλησιάζουν το Θεό όπως οι 
άγγελοι · οφείλουν όμως και να διάγουν αγγελικό βίο και να είναι ξένοι προς 
τα  επίγεια  πλούτη.  ΄΄Ει  οφθαλμοί  επισκόπου  τυγχάνουσιν  οι  του  σεπτού 
θυσιαστηρίου  διάκονοι,  συ  δε  τούτων  κατά  συγχώρησιν  Θεού  άρχεις,  όλος 
1427  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ριγ΄, P.G. 78, 553.
1428  Ζήνωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σιστ΄, P.G. 78, 317-320.
1429  Μαρτυρίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. με΄, P.G. 78, 209.
1430  Αφρασίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρξα΄, P.G. 78, 616.
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οφθαλμός οφείλεις υπάρχειν, ως τα ζώα τα πολυόμματα, επειδή και τη προς 
τον  Θεόν  εκείνα  μιμή  εγγύτητι,  ουχί  βίω,  ως  μανθάνω,  αλλά  μόνη  τη 
λειτουργία, και μη σκοτίζειν τοις φαύλοις επιτηδεύμασι και τον τίμιον εκείνον 
θίασον και χορόν και τον πειθόμενόν σοι ακρίτως επίσκοπον, και χραίνειν το 
θείον βήμα πλεονεξία, και πόρους σεαυτώ από τιμής χειροτονιών αθροίζειν. 
Τους  γαρ  πωλούντας  τας  περιστεράς  εξέβαλεν  από  του  ναού  μαστίξας  ο 
Κύριος. Ίνα τοίνυν μη συν εκείνοις ωσθής, παύσαι ούτω πλουτών και ύλην τω 
μέλλοντι ετοιμάζων πυρί΄΄1431.                                                                              
Μια από τις μομφές του αγίου εναντίον του επισκόπου του Πηλουσίου ήταν ο 
στενός  σύνδεσμός  του  με  τα  επίγεια:  ΄΄Το  μεν  τοις  γηίνοις  πράγμασιν 
εγκαλινδούμενον χρηματίζεσθαι Ευσέβιον, τον της ακτημοσύνης υφηγητήν και 
των ουρανίων δογμάτων εξηγητήν δεινόν΄΄1432.
Γνώστης και θαυμαστής της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας ο σοφός Ισίδωρος 
τονίζει τη βεβαιότητα του θανάτου και αποδίδει στην ψυχή τα πρωτεία έναντι 
του σώματος. ΄΄Προς το τέλος λοιπόν ο κόσμος επείγεται. Ου γαρ δη ψεύσεται 
η Αλήθεια, συντέλειαν έσεσθαι προμηνύσασα. Ει δε κακείνη πόρρω τισίν είναι 
δόξειεν, αλλ’ ό γε εκάστω χρόνος καθ’ ημέραν δαπανάται και την τελευτήν 
ωδίνει  και  προς  το  πέρας  ορά.  Των  μεν  γαρ  πρεσβυτέρων  δήλη  εστίν  η 
τελευτή, των δε ακμαζόντων άδηλος η ζωή. Προθεσμίαν γαρ μίαν μη έχοντος 
του βίου, αλλά πάσαν ηλικίαν του θανάτου επινεμομένου, πάντας γρηγορείν 
χρή και προσδοκάν το πάντως εσόμενον. Αλλ’ ημείς πάντα μάλλον ή τούτο 
προσδοκώμεν.  Τα  μεν  γαρ  αδόκητα  και  ανέλπιστα  καθ’  εκάστην  ώραν 
ονειροπολούμεν  και  ελπίζομεν,  το  δε  πάντη  τε  και  πάντως  εσόμενον,  και 
αυτίκα δη μάλα πολλάκις επιστησόμενον, ουδέ εννοείν αξιούμεν, αλλά θνητοί 
όντες  κατά  το  σώμα και  επίκηροι,  ως  αθάνατοι  διανοούμεθα.  Και  της  μεν 
αθανάτου ψυχής αμελούμεν,  μάλλον δε  ουδέ έχειν  ψυχήν νομίζομεν,  το  δε 
θνητόν  σώμα  αθάνατον  είναι  ηγούμενοι,  περί  αυτό  πάσαν  την  σπουδήν 
αναλίσκομεν. Ποίας ουν απολαύσομεν συγγνώμης της μεν αθανάτου θάνατον 
καταψηφιζόμενοι,  το  δε  θνητόν  πάσης  τιμής  αξιούντες;  Κακείνην 
παραβλάπτοντες, ίνα τούτο κοσμήσωμεν, κακείνην λιμώ τήκοντες, ίνα τούτο 
σκιρτάν και τρυφάν έχοι; Χρή γαρ τα μεν πρωτεία τη ψυχή, τα δε δευτερεία τω 
σώματι  νέμειν.  Ου  γαρ  εναντίον  αυτής  εστιν,  αλλ’ όργανον  και  κιθάρα. 
Επιμελείας  γαρ  δείται,  ουκ  απολαύσεως  ανωφελούς,  τροφής  ου  τρυφής, 
αυταρκείας ου πλησμονής, ει γε μέλλοι μη πολέμιον, αλλά σύμμαχον τη ψυχή 
είναι΄΄1433.
Αυτή  τη  μεγάλη  αρετή  της  αμεριμνησίας  και  αδιαφορίας  για  τα  βιωτικά 
πράγματα μάς διδάσκουν και οι αρχαίοι Έλληνες; ΄΄Πολλοί των παρ’ Έλλησι 
δόξης μόνης αντιποιησαμένων, μηδέν ίσως προσδοκήσαντες μετά την ενθένδε 
αποδημίαν, μάλλον δε καταγνόντες της κακίας, και το μηδέν είναι νομίσαντες 
τα  βιωτικά  πράγματα,  αρετήν  ασκήσαντες,  αοίδιμοι  γεγόνασι,  και  εν  τοις 
απάντων περιφέρονται  στόμασιν.  Υμείς  δε δι’ ην αιτίαν ούτε δόξης ένεκεν, 
ούτε κρίσεως, ούτε υπολήψεως, ούτ’ αμοιβής, ούτ’ άλλου ουδενός, των τους 
σφόδρα  αναλγήτως  διακειμένους  εις  το  ποιήσαι  τι  χρηστόν  εκβιαζομένων, 

1431  Λουκίω αρχιδιακόνω Πηλουσίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. κθ΄, P.G. 78, 200.
1432  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ιζ΄, P.G. 78, 744.
1433  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκθ΄, P.G. 78, 1525.
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προτρέπεσθε αποστήναι της κακίας, λίαν τεθαύμακα΄΄1434. 
Η  προτροπή  επίσης  του  Χριστού  ΄΄γίνεσθε  φρόνιμοι  ως  οι  όφεις΄΄1435 
αναφέρεται στη μικρή σχέση που πρέπει να έχει ο χριστιανός με τα εγκόσμια. 
΄΄Έφη, ‘Γίνεσθε φρόνιμοι ως οι όφεις...’. Ουχ ίνα το ιοβόλον και πληκτικόν του 
όφεως  μιμησώμεθα  (κακίζονται  γαρ  οι  Ιουδαίοι  ως  όφεις  και  γεννήματα 
εχιδνών), ουδ’ ίνα το ύπουλον και δολερόν. Ου γαρ κατά πάντα το παράδειγμα 
λαμβάνεται, αλλ’ εκ μέρους, επεί ουκ αν είη υπόδειγμα, αλλά ταυτότης. Αλλ’ 
ίνα  τον  παλαιόν  άνθρωπον,  τουτέστι  την  κακίαν,  ώσπερ  λεβηρίδα 
αποδυσώμεθα, και την μεν πίστιν, ώσπερ εκείνος την κεφαλήν, φυλάττωμεν, 
του δε σώματος ολίγον φροντίζωμεν, τα δε άλλα εώμεν΄΄1436. 
Ένα βιωτικό και επίγειο αγαθό είναι και οι αθώες κοσμικές χαρές. Ο κληρικός 
πρέπει  να  ίσταται  υπεράνω αυτών  και  να  μην  τις  αφήνει  να  ξεπερνάνε  το 
μέτρο.  ΄΄Τότε  δη,  φυσηθέντι  τω  Εζεκία  και  υπό  της  χαράς  μείζον  ή  κατά 
άνθρωπον φρονήσαντι, επετέθη ο της αρρωστίας χαλινός, το φρόνημα αυτού 
καταστέλλων,  και  την  ανθρωπείαν  ελέγχων  φύσιν,  και  την  εκ  χαράς 
εγγενομένην τη ψυχή νόσον ιώμενος. Ότι γαρ υπό χαράς μάλλον αίρονται αι 
ψυχαί, έδειξαν οι Ιουδαίοι. Ότε γαρ απηλλάγησαν των Αιγυπτίων και είδον τον 
βυθόν  τάφον  αυτών  γεγενημένον,  τότε  εις  ειδωλολατρίαν  ετράπησαν. 
Διαβάντες γαρ την θάλασσαν και μηδέν κινδυνώδες υπομείναντες, ελθόντες εις 
την  γήν  εναυάγησαν.  Όπερ  Επαμεινώνδας  ο  Θηβαίων  στρατηγός  άριστα 
συνιδών, Λακεδαιμονίους νικήσας και τρόπαιον κατ’ αυτών στήσας, τη εξής 
ώφθη τοις φίλοις κατηφής και στυγνός. Των δε ερωτησάντων μη τι λυπηρόν 
συνέβη,  Ουχί,  φησίν,  αλλ’ εχθές  ησθόμην  εμαυτού,  μείζον  ή  καλώς  έχει 
φρονήσαντος. Διο σήμερα κολάζω την αμετρίαν της χαράς΄΄1437. Τον κίνδυνο 
της  υπερβολικής  κοσμικής  χαράς  επισημαίνει  ο  ιερός  Πατήρ  και  αλλού. 
Γράφοντας σε διάκονο τα παρακάτω, τον συμβουλεύει εμμέσως πλην σαφώς 
να αντιμετωπίζει την επίθεση της άμετρης χαράς με σωστό τρόπο και ακριβή 
γνώση: ΄΄Κινδυνεύει η ανθρωπότης ως τα πολλά εν μεν δυσημερία σωφρονείν, 
εν δε ευημερία παροινείν. Και τούτο εξ ών Εβραίοι πεπόνθασιν αριδηλότατα 
δείκνυται. Παρήλθον μεν γαρ την Ερυθράν θάλασσαν, και ουδέν κινδυνώδες 
υπέμειναν, ελθόντες δε εις την γήν, εναυάγησαν΄΄1438.

     βη΄. Νηστεία     

     Λίγες είναι οι αναφορές του αγίου στη νηστεία μέσα σε επιστολές προς 
κληρικούς.  Η  νηστεία  και  οι  άλλες  σωματικές  σκληραγωγίες  πολεμούν  τα 
πάθη. ΄΄Οι νηστείαις και χαμευνίαις και ταις άλλαις σκληραγωγίαις το σώμα 
δαμάζοντες, και ταύτη την άλογον των παθών εξουσίαν κολάζοντες΄΄1439.
Ένα  από  τα  καθήκοντα  του  κληρικού  ΄΄μετά  την  απολογίαν  των 
αποστερηθέντων συνευχόμενοι και συνηστεύοντες τοις πταίσασι, λύσιν αυτοίς 

1434  Μάρωνι, Παλλαδίω, Ζωσίμω, Ευσταθίω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ξα΄, P.G. 78, 772.
1435  Μθ. 10, 16.
1436  Μαρτινιανώ πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ροε΄, P.G. 78, 625-628.
1437  Ηρακλείδη επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. οδ΄, P.G. 78, 516-517.
1438  Παλλαδίω διακόνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σιγ΄, P.G. 78, 893.
1439  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. υα΄, P.G. 78, 1037.
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ουρανόθεν πορίσοιντο΄΄1440.
Νηστεία  όμως  δεν  είναι  μόνον  η  αποχή  από  ορισμένες  τροφές  ·  αληθινή 
νηστεία είναι η νηστεία των αισθήσεων. ΄΄Και ζωγράφοι και υφάνται, οι τους 
σηρών  υμένας  εξεργαζόμενοι,  πολλοίς  χρώμασί  τε  και  νήμασι  τας  εαυτών 
τεχνουργίας ποικίλλουσιν, εις τελείας εικόνας ή εσθήτος εκπλήρωσιν. Και η 
κατά Θεόν προκοπή ουκ έστι μονοειδής. Πασών γαρ δείται των αρετών εις 
τελείωσιν. Ουδέν ουν νηστεία βρωμάτων ονίνησι τους μη πάσαις νηστεύοντας 
αισθήσεσιν. Ο γαρ αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται΄΄1441. 
Είναι  προτιμότερη  μάλιστα  για  τον  Αλεξανδρινό  άγιο  η  νηστεία  των 
υβρεολογιών από τη νηστεία των τροφών. ΄΄Ει νηστεύεις από βρωμάτων, τί 
κρεωφαγείς  λοιδορίας;  Καλόν  γαρ  εκείνων  εμφορείσθαι,  ή  ταύταις 
βεβηλούσθαι.  Ει  δε  των  μεν  απέχη,  ταις  δε  μολύνη,  έοικάς  τινι  μικρά 
προσευχομένω και πλείστα βλασφημούντι΄΄1442.
Με θλίψη ο Πηλουσιώτης διαπιστώνει πολλές διαφορές μεταξύ των παλαιών 
και των συγχρόνων του ποιμένων. Μια από αυτές είναι και η νηστεία. ΄΄Τότε 
μεν γαρ υπέρ των προβάτων απέθνησκον, νυν δε τα πρόβατα αναιρούσιν οι 
ποιμένες,  ου τα σώματα σφάζοντες (ήττον  γαρ ήν κακόν),  αλλά τας ψυχάς 
σκανδαλίζοντες. Και τότε μεν νηστείαις το σώμα εσωφρόνιζον, νυν δε τρυφαίς 
σκιρτάν παρασκευάζουσι. Και τότε μεν τα εαυτών τοις δεομένοις διένεμον, νυν 
δε τα των πενήτων σφετερίζονται΄΄1443. 
Η νηστεία όμως χωρίς την απαλλαγή από όλα τα περιττά δεν ωφελεί.  Έτσι 
γράφει σε διάκονο: ΄΄Τον φιλάρετον πάντα περιττά χρή περικόπτειν. Ου γαρ εν 
τροφή μόνον, αλλά και εν αμφιέσει και εν οικήσει και εν επίπλοις και εν τοις 
άλλοις  την  χρείαν  χρή  τιμάν  και  την  αυτάρκειαν  μη  υβρίζειν.  Τί  γαρ  ει 
νηστεύεις  μεν,  χρηματίζη  δε;  Ή μη  χρηματίζη  μεν,  οίκησιν  δε  ζητοίης  της 
χρείας κρείττονα;΄΄1444.
Πολλοί άγιοι άνδρες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης πέτυχαν σπουδαία 
κατορθώματα χάρη στη νηστεία. ΄΄Ου νηστεία πάλιν και συνουσίας άρνησις 
τον Νώε και τους αυτού εκ του κλύδωνος της παραδόξου θαλάσσης διέσωσε, 
σπέρματα μεν εσθίοντας,  ου συγχρωμένους  δε  ταις  ομοζύγοις  εις  σαρκικήν 
ομιλίαν;…Ου  νηστεία  ζωήν  Νινευίταις  παρέσχετο,  θανάτου  λαβούσιν 
απόφασιν  σύντομον;  Ου νηστεία  θαυμάσιον  Δανιήλ  και  τους  ομογνώμονας 
αυτώ κρείττονας και τυράννου και πυρός βροντώντος απέφηνεν; Ου νηστεία 
και  βίου  σεμνότης  Ιωάννην  του  σαρκωθέντος  Θεού  βαπτιστήν  απετέλεσεν, 
αξίαν  αγνείαν  της  τοσαύτης  κτησάμενον  μυσταγωγίας;  Ου  νηστεία  και 
γύμνωσις  και  χαμευνία  και  τήξις  σώματος  και  εν  τω  παραδείσω  αρρήτων 
επήκοον  εποίησεν  Παύλον;  Τί  τοίνυν,  ταύτα  μιμείσθαι  αφείς,  τα  χείρονα 
κακοβούλως  αγαπάς;  Ει  ουν  μη  παντελώς  εξήλθες  σαυτού  και  επιλέλησαι 
Θεού,  υπόστρεψον  εις  την  φύσιν,  πάντα  έχουσαν  εν  εαυτή  τα  Θεόν 
θεραπεύοντα, και γνώθι τον κτισάμενον και τιμής σε του ιδίου εξαγοράσαντα 
αίματος, και μη, σαρκός δούλος γενόμενος, τον Σωτήρα και ευεργέτην κριτήν 

1440  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σξ΄, P.G. 78, 941.
1441  Ισιδώρω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υγ΄, P.G. 78, 408.
1442  Παλλαδίω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υμστ΄, P.G. 78, 428.
1443  Ιέρακι πρεσβυτέρω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. σκγ΄, P.G. 78, 905. 
1444  Σερήνω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τκη΄, P.G. 78, 1524-1525.
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ποιού και αντίδικον΄΄1445.
Χωρίς  αυτή η προσευχή δεν είναι  αληθινή.  ΄΄Γέλωτα οφλισκάνεις  (ω τί  σε 
καλέσας  της  σης  αναλγησίας  καθάψομαι)  ευχόμενος,  ‘Καθήλωσον  εκ  του 
φόβου σου τας σάρκας μου’. Των μεν γαρ τα παρ’ εαυτών εισφερόντων και 
νηστευόντων και  τη  αυταρκεία  χρωμένων και  του σώματος  κολαζόντων τα 
σκιρτήματα,  εστίν  αύτη  η  ευχή,  επικουρίαν  τη  αυτών  ασκήσει  πεμφθήναι 
ουρανόθεν παρακαλούντων, των δε, ώσπερ συ, κραιπάλη αμέτρω πιαινόντων 
το σώμα και τρυφή ποικίλη και παντοδαπή τα σκιρτήματα αυτής διεγειρόντων 
και τη ευεξία τους αθλητάς αποκρυπτόντων, ουκ έστι…Παύσαι τοίνυν τρυφών. 
Ει  γαρ γαστρός περιέση,  και των μετά γαστέρα κρατήσεις,  και γέλωτα ουκ 
οφλήσεις, ως ταναντία ων διαπράττη λαβείν προσευχόμενος΄΄1446. ΄΄Τω μεν γαρ 
νηστείαις  και  χαμευνίαις  και  παννυχίσι  την οικείαν  κατατήκοντι  σάρκα και 
ευήνιον αυτήν τω πνεύματι κατασκευάζοντι πρεπωδεστάτη αύτη η ευχή΄΄1447.
Πάντως την τρυφή δεν τη σταματάνε οι νηστείες, αλλά η αυτάρκεια. ΄΄Η πολλή 
και ακατάπαυστος τρυφή και επί τον παρά φύσιν παιδοτριβεί έρωτα, και πάσαν 
μεν  του  σώματος  την  υγείαν,  της  δε  ψυχής  λυμαίνεται  την  ευγένειαν. 
Παύσασθε  τοιγαρούν  ταύτης,  και  μη  νηστείαις,  αλλά  γε  τη  αυταρκεία,  τη 
όντως σώφρονι τρυφή, χρήσθαι εαυτούς παιδεύσατε, και οιχήσεται η νυν καθ’ 
υμών παρά πάντων αδομένη κωμωδία.  Ει  δε  εαυτούς  εις  την  άβυσσον  της 
λαγνείας εμβάλλετε, μη τοις κωμωδούσι χαλεπαίνετε, αλλά της οικείας τρυφής 
καταψηφίζεσθε,  της,  ως  φασιν,  ουκ  οίκοθεν  παρασκευαζομένης  (περίψηφοι 
γαρ  εστέ),  αλλ’  εκ  του  αλλοτρίαις  επιρρίπτειν  τραπέζαις.  Εάν  γαρ 
διασκεδάσητε την αχλύν, τότε όψεσθε της σωφροσύνης το κάλλος, ο νυν εστιν 
υμίν αθέατον΄΄1448. 

     βθ΄. Άσκηση 

     Η χριστιανική ζωή είναι  ΄΄στενή πύλη και τεθλιμμένη οδός΄΄1449. Είναι 
άρνηση του εγώ και σταυρός, αφού ο Χριστός ζήτησε από κάθε πιστό μαθητή 
Του ΄΄απαρνησάσθω εαυτόν και  αράτω τον σταυρού αυτού΄΄1450.  ΄΄Όστις  ου 
βαστάζει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται οπίσω μου, ου δύναται είναι μου 
μαθητής΄΄1451. Υποσχέσεις  όχι  για  καλοπέραση  και  απολαύσεις,  αλλά 
προρρήσεις για μαρτύριο μάς έδωσε ο Χριστός1452. Οι προτροπές και εντολές 
του  Κυρίου  δεν  δόθηκαν  σε  μοναχούς  μόνον,  αλλά  απευθύνονται  σε  κάθε 
χριστιανό:  ΄΄Προσέχετε  δε  εαυτοίς  μήποτε  βαρηθώσιν  υμών  αι  καρδίαι  εν 
κραιπάλη και μέθη και μερίμναις βιωτικαίς...αγρυπνείτε ουν εν παντί καιρώ 
δεόμενοι΄΄1453. Η άσκηση της αρετής, της εκούσιας σωματικής κακοπάθειας και 
των πνευματικών αγωνισμάτων δεν αποτελούν λοιπόν μόνον καθήκοντα του 
1445  Μάρωνι, βιβλ. Α΄, αριθμ. ξθ΄, P.G. 78, 229.
1446  Ζωσίμω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. β΄, P.G. 78, 1049-1052.
1447  Ζωσίμω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. δ΄, P.G. 78, 1052.
1448  Ζωσίμω, Μάρωνι, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. κθ΄, P.G. 78, 1345.
1449  Μθ. 7, 14.
1450  Μθ. 16, 24.
1451  Λκ. 14, 27.
1452  ΄΄Αποβήσεται δε υμίν εις μαρτύριον΄΄(Λκ. 21, 13).
1453  Λκ. 21, 34 και 36.
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μοναχού. Ασκητικό βίο και όχι ζωή με πολυτέλειες και καλοπέραση οφείλει να 
ακολουθεί κάθε χριστιανός και μάλιστα ο κληρικός. ΄΄Ει μεν έχοιεν ημίν της 
ιερωσύνης  αγιστείαν  εστεμμένοι  χρησμόν  αναγινώσκειν,  ως  ου  χρή  πονείν 
αυτούς και τας αρετάς ασκείν, αλλά λόγω διδάσκειν μόνω, φρονείτωσαν ως 
φρονούσιν. Ει γαρ πανταχού οι χρησμοί ανακηρύττουσι μεν τους λόγω μόνον 
παιδεύειν επιχειρούντας, τί παρέντες τα δια των θείων θεσμών διηγορευμένα 
τη  ιερωσύνη  μόνη  ώσπερ  τυραννίδι  εναβρύνονται;  Τα  μεν  γαρ  θεία 
θεσπίσματα,  τους  την  ιερωσύνην  λαχόντας  μάλιστα  πάντων  εν  πόνοις  και 
ασκήσεσιν  είναι  παρακευλεύεται,  ίν’ οι  αρχόμενοι,  ους  επιτάττειν  έξεστι, 
τούτους πονούντας θεώμενοι, εις ανδραγαθίας υπ’ αισχύνης παροξύνωνται. Ου 
τοσούτον γαρ ο λόγος, όσον ο τρόπος των διδασκόντων παραθήγειν πέφυκεν. 
Οι δ’ ώσπερ τω λέγειν μόνον εμπιστευθέντες του πράττειν απέχονται, ους και 
στηλιτεύων, ο μεν θείος απόστολος έφη, ‘Ο κηρύττων μη κλέπτειν, κλέπτεις;’, 
η δε θεία ψήφος εν τω Ιεζεκιήλ τούθ’ όπερ μαθείν εξήτησας παρεκελεύσατο 
τοις  την  τιμωρίαν  μέλλουσιν  επιφέρειν  τη  Ιερουσαλήμ αγγέλοις,  ‘Από των 
αγίων  μου  άρξασθε’,  όπερ  και  ο  κορυφαίος  των  αποστόλων  μετέφρασεν, 
ειπών, ‘Καιρός του άρξασθαι το κρίμα από του οίκου του Θεού’. Ει πρώτον 
αφ’ ημών, τι το τέλος των απειθούντων τω του Θεού Ευαγγελίω; Δίκαιον γαρ 
τους τιμή και τη αξία υπερέχοντας, τούτοις, ει αμαρτοίεν, και εν ταις τιμωρίαις 
πλεονεκτείν΄΄1454. 

     βι΄. Ελεημοσύνη 

     Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο της ψυχής στους αγώνες της 
αρετής θεωρεί ο ιερός Πατήρ την ελεημοσύνη. ΄΄Ει και ουκ έστιν ημίν η πάλη 
προς αίμα και σάρκα, αλλ’ ουν γε από των παλαιόντων προς αίμα και σάρκα 
διδακτέον  τους  νόμους  τους  αθλητικούς.  Ώσπερ  ουν  εκείνοι  ου  μόνον 
αποδυσάμενοι  (αρχή  γαρ  του  αγωνίσασθαι,  το  αποδύσασθαι),  αλλά  και 
αποκειράμενοι  την  κόμην  και  αλειψάμενοι  ελαίω  ίνα  μήτε  ληφθείεν  ταις 
θριξίν, αλλά και ολισθήσαι παρασκευάσωσι δια του ελαίου του αντιπάλου τας 
χείρας,  ούτως  επί  τον  αγώνα  χωρούσιν,  ούτω  και  ημείς,  ει  γε  στεφανίται 
γενέσθαι ποθούμεν, αποδυσάμενοι τον παλαιόν άνθρωπον συν ταις πράξεσιν 
αυτού, και το έξωθεν αποκειράμενοι,  και εις ελεημοσύνας καταναλώσαντες, 
γυμνοί  πάσης  φροντίδος  και  αχίτωνες  εις  το  στάδιον  της  αρετής 
αναβώμεν΄΄1455.
Ανθρωπιστικοί λόγοι αλλά και ο θείος νόμος μάς προτρέπουν να δίνουμε στους 
έχοντες ανάγκη. ΄΄Μη καταφρόνει των ευτελεί σχήματι προσιόντων σοι · αλλά 
θαύμαζε την υπομονήν, και οίκτειρον την μεταβολήν, λογιζόμενος, ως πολλοί 
βασιλικού γένους τυγχάνοντες, την των θητευόντων έλαχον τάξιν.  Ει δε και 
αφανείς είεν και εξ αφανών, μηδ’ ούτως αποστρέφου, αλλ’ όρεγε, εν οις αν 
δύναιο, χείρα · λογιζόμενος ότι και η δοκούσα δυσγένεια ακούσιός εστι, και ου 
μεμπτή · η γαρ από των τρόπων, εστίν η μιαρά · ει δε και δύστροποι είεν, 
τροφής αναγκαίας απολαυέτωσαν,  και  δια το ανθρώπινον,  και  δια το θείον 

1454  Ερμογένει επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ση΄, P.G. 78, 648-649.
1455  Αφρασίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρξα΄, P.G. 78, 616.
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πρόσταγμα, το μη μόνον παρακελευόμενον, παντί τω αιτούντι διδόναι, αλλά 
και το διδόμενον οικειούμενον΄΄1456.
Ωστόσο πολλοί κληρικοί του Πηλουσίου έπασχαν από την πνευματική νόσο 
της φιλαργυρίας. Σε αυτούς ο άγιος Ισίδωρος στέλνει επιστολές, με τις οποίες 
τους  προτρέπει  στην άσκηση της  ελεημοσύνης.  Έτσι  για  να  θεραπεύσει  τη 
φιλαργυρία  του  επισκόπου  Ευσεβίου,  τον  ελέγχει  και  του  ζητά  να  είναι 
σπλαχνικός στους πτωχούς: ΄΄Ως φιλοκόσμω ευπρέπεια ιματίων, ούτω σοι το 
Ψαλμικόν εφαρμόζει,  ‘Αισχυνθήτωσαν οι  ανομούντες διακενής’.  Θύρας γαρ 
και  τρόπους  κερδών  υπανοίξας,  συ  μεν  τας  επ’ αυτοίς  αποτίσεις  ευθύνας, 
ετέροις  δε  θησαυρίζεις  τους  πόρους,  οις  πλείονας  και  σαυτώ  τιμωρίας 
σωρεύεις.  Ει  τοίνυν  βούλοιο  κακείνους  και  εαυτόν  του  πυρός  απαλλάξαι, 
πολλοί σε Λάζαροι κυκλούσιν. Εις αυτούς την φλόγα των χρημάτων εκτίναξον, 
και μετ’ αυτών εκείσε κληρονομήσεις ανάψυξιν΄΄1457.
Ελέγχοντας  τον  πρεσβύτερο  Μάρωνα τού  θυμίζει  ότι  οι  πρώτοι  χριστιανοί 
έλαμπαν με αυτή την αρετή. ΄΄Ει και αλόγιστος ει και ανάγωγος, αλλ’ ουν καν 
εκ παρακούσματος έχεις, ότι πάλαι οι των θείων αποστόλων μαθηταί, τα οίκοι 
πιπράσκοντες, τη εκκλησία υπέρ πτωχών προσεκόμιζον. Συ δε παν τουναντίον 
ποιών,  το  της  εκκλησίας  και  των  πτωχών  οίκοι  συνάγεις  ασεβώς.  Παύσαι 
τοίνυν της ασεβείας. Οικονόμος γαρ είρηται παρά το οικεία αυτών νέμειν τοις 
πένησιν. Οικεία δε αυτών εικότως τα εκκλησιαστικά΄΄1458. 
Αυτή τη μεγάλη αρετή διδάσκει ο ιερός Πατήρ και σε διάκονο. ΄΄Ελεήμονα, ω 
φίλος,  έχειν  χρή  την  ψυχήν.  Ο  γαρ  την  πηγήν  την  τοιαύτην  έχων,  πάντα 
αναβλύσειε τα καλά. Κάν χρήματα έχη, προήσεται, κάν εν συμφοραίς ίδη τινά, 
κλαύσεται, κάν επηρεαζομένω περιτύχη, χείρα ορέξει,  και ουδέν παραλείψει 
των  εις  αυτόν  ηκόντων΄΄1459.  Σε  άλλον  διάκονο  ομοίως  τον  προτρέπει  σε 
ελεημοσύνη.  ΄΄Σίμωνα  τον  αγαπητόν  η  σισύρα  συνίστησι  γυμνόν,  ήν 
αμπέχεται.  Kαι  επειδή  απαίρει  προς  Αίγυπτον,  σκεπάσματος  δέεται.  Εγώ 
τοίνυν  σοι  τούτον  συνιστώ,  ο  δε  νόμος  του  Βαπτιστού  χιτώνα  παρά  σου 
απαιτεί, ‘Ο έχων δύο χιτώνας, μεταδότω τω μη έχοντι’, λέγων. Ει δε χρή και 
εναλλάξαι δια περισσείαν την απόφασιν, ο έχων δεκαδύο χιτώνας, μεταδότω 
τω μη έχοντι ένα΄΄1460.
Ο κίνδυνος όμως της κενοδοξίας και της υπερηφανείας είναι ορατός. Γι’ αυτό ο 
Πηλουσιώτης θα προτρέψει επίσκοπο, αναφερόμενος στο λόγο του Χριστού 
‘Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου’: ΄΄Επειδή γαρ τω ευ ποιείν 
κενοδοξία  παρέπεται  και  επίδειξις,  μηδέν,  φησί,  καλόν  γινέσθω  παρά  σου 
εμπαθώς, μηδέ πέρπερος λογισμός ακολουθείτω τω κατορθώματι, αλλ’, ει ευ 
ποιείς, ανεπίδεικτος έσο και άκομπος, τους ενταύθα κρότους μη θηρών, αλλά 
τους μέλλοντας στεφάνους προσδοκών΄΄1461. Εξηγώντας ότι το ΄΄Λαμψάτω το 
φως  υμών  έμπροσθεν  των  ανθρώπων΄΄  δεν  έρχεται  σε  αντίθεση  με  το 
΄΄Προσέχετε  την  ελεημοσύνην  υμών  μη  ποιείν  έμπροσθεν  των  ανθρώπων΄΄ 
γράφει ότι με το πρώτο ΄΄ουχ ίνα προς φιλοτιμίαν ζώμεν (άπαγε! Ταύτην γαρ 

1456  Παλλαδίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρμ΄, P.G. 78, 837.
1457  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σιε΄, P.G. 78, 317.
1458  Μάρωνι πρεσβυτέρω, βιβλ. Α΄, αριθμ. σξθ΄, P.G. 78, 341.
1459  Παμπρετίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρλ΄, P.G. 78, 573.
1460  Παύλω διακόνω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υοε΄, P.G. 78, 441.
1461  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. πδ΄, P.G. 78, 241.
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πανταχού  εκριζοί,  κελεύων  μήτε  την  ευχήν,  μήτε  την  ελεημοσύνην 
δημοσιεύειν,  αλλά  και  θατέραν  χείρα  λανθάνειν  το  γενησόμενον),  ίνα  δε 
μηδενί παρέχωμεν δικαίαν σκανδάλου λαβήν. Ούτω γαρ και ακόντων ημών το 
των πράξεων φως περιαστράψει τους θεωμένους, και εις την θείαν δοξολογίαν 
τρέψει. Ότι γαρ τούτο μηνύει, ουκ ερρήθη, Όπως αν υμείς δοξασθήτε, αλλ’ ‘ίνα 
ίδωσιν  υμών  τα  καλά  έργα,  και  δοξάσωσι  τον  Πατέρα  υμών  τον  εν  τοις 
ουρανοίς’΄΄1462.                                                              
Ο άγιος Ισίδωρος πλέκοντας το εγκώμιο του κοιμηθέντος Τιμοθέου, τον οποίον 
πολλοί θεωρούσαν κατάλληλο για κληρικό, κάνει λόγο και για το φιλάνθρωπον 
της ψυχής του. ΄΄Ό δε με καταπαύσαι βουλόμενον ουκ εά, τούτο ρητέον, ότι 
την  ελεημοσύνην  διαφερόντως  αγαπών,  το  λαθείν  φιλανθρωπευόμενος 
εθηράτο,  ευ  ειδώς,  ότι  τούτο  μάλιστά  εστιν  ελεημοσύνη.  Οι  γαρ  μετ’ 
επιδείξεως ταύτην διαπραττόμενοι, ου μοι δοκούσιν φιλανθρωπεύεσθαι, αλλά 
τας  των  ευ  πασχόντων  εκτραγωδείν  συμφοράς,  και  το  θείον  έργον 
αργαλεωτάτω  λυμαίνεσθαι  νοσήματι.  Φιλάνθρωποι  γαρ  και  ευεργέται 
καλείσθαι  ποθούντες,  τας  των  άλλων  εκπομπεύειν  ου  παραιτούνται 
δυσπραγίας.  Ο  δε  αοίδιμος  εκείνος  (σιωπάν  ου  θέμις,  και  φθεγγομένους 
αναγκαίον ελέγχεσθαι την αξίαν αυτώ μη σώζοντας), ουχί τω παρέχειν μόνον, 
αλλά  και  το  λανθανόντως  τούτο  διαπράττεσθαι,  τους  εις  την  κάμινον  της 
πενίας τυγχάνοντας εδρόσιζεν΄΄1463. 
Εντούτοις  είναι  καλύτερη  η  κενόδοξη  ελεημοσύνη  από  την  ανελεημοσύνη. 
΄΄Εκείνων [των θείων χρησμών] γαρ παρακελευομένων, μη κενοδοξείν επί τω 
ποιείν  ελεημοσύνην,  σε  ουδέ  δια  κενοδοξίαν  επικλάσθαι  προς  τας  δεήσεις 
ισχυρίζονται.  Ειδώς  τοίνυν  ως  άμεινον  μεν  το  κρύπτειν,  το  δε  μηδ’ όλως 
παρέχειν απάνθρωπον, καν την αμφοίν μέσην βάδισον οδόν. Βέλτιον γαρ του 
μηδ’ όλως ποιείν το όπως δήποτερ ποιείν.  Το μεν γαρ εις  εσχάτην τελευτά 
τιμωρίαν, το δε καν τον παρά των θεωμένων έπαινον κερδαίνει΄΄1464.
Ο  κληρικός  θα  πρέπει  να  μη  δίνει  μόνο  από  τις  προαιρετικές  δωρεές  των 
πιστών,  αλλά και  από το  προσωπικό του  βαλάντιο.  ΄΄Ίσθι,  θαυμάσιε,  ως  η 
κρίσις ανέλεος τω μη ποιήσαντι έλεος. Ουκ εκ των αλλοτρίων μόνον δωρεών, 
ων αυτός τους πτωχούς αποστερείς, αλλά και εκ των οικείων, ων εκουσίως την 
μετάδοσιν ποιείσθαι χρεωστείς΄΄1465.
Είναι  μάλιστα  τόσο  αγαπητή  η  αρετή  αυτή  στο  Θεό  και  τόσο  μισητή  η 
ανελεημοσύνη,  ώστε  ο  Ελεήμων  Δημιουργός  δεν  επιτρέπει  σε  κανέναν 
άσπλαχνο να εισέλθει στη Βασιλεία Του. ΄΄Ούτε αν τα χρήματα δι’ αυτόν [τον 
Θεόν]  μη  δοίεν  τοις  δεομένοις,  έχοντες  αυτά  εκείσε  απελεύσονται.  Ταύτα 
απαιτεί παρ’ αυτών ενταύθα, ά και μη απαιτούντος καταλείψουσι πάντως δια 
το θνητοί είναι  και επίκηροι.  Ταύτα βούλεται αυτούς ποιήσαι γνώμη, ά και 
ανάγκη δεί αυτούς ποιήσαι. Τοσούτον αν ουν απαιτή προσθείναι μόνον, το δι’ 
αυτόν  γίνεσθαι.  Τω  το  γε  συμβήναι  πάντως  και  από  της  φύσεως  των 
πραγμάτων γίνεσθαι. Τοιγαρούν χρή τους εχέφρονας, ά πάντως ανάγκη παθείν, 
ελέσθαι παθείν δι’ αυτόν΄΄1466. ΄΄Ο δε δι’ ελεημοσυνών και ευεργεσιών ενθάδε 

1462  Θεοδοσίω επισκόπω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. ρμβ΄, P.G. 78, 837-840.
1463  Θεοφίλω αναγνώστη, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρνα΄, P.G. 78, 605.
1464  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. φι΄, P.G. 78, 1620.
1465  Ευσεβίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. υϟβ΄, P.G. 78, 449.
1466  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, Ανατολίω και Μάρωνι διακόνοις, βιβλ. Β΄, αριθμ. κθ΄, P.G. 78, 476-477.



241

τον πλούτον αποθέμενος, και φρονίμου και βεβαίου ψήφω στεφανωθείη, τόπον 
ευρών άσυλον,  και  ω μηδέν  των ρηθέντων [λησταί,  συκοφαντίαι,  θάνατος] 
επιβήναι  θέμις.  Τοιούτος γαρ χώρος εστιν  ο ουρανός,  πάση μεν άβατος ών 
κακουργία, πάσης δε ευφορώτερος γης, και μετά πολλής της δαψιλείας των εν 
αυτώ  καταβληθέντων  σπερμάτων  διδούς  τοις  προκαθημένοις  δια  παντός 
τρυγάν τους καρπούς΄΄1467.
Διδάσκαλος της μεγάλης αυτής αρετής ήταν ο Χριστός. Πώς όμως εξηγείται η 
στάση Του να υπερασπιστεί τη γυναίκα η οποία έχυσε το πολύτιμο μύρο στα 
πόδια Του και δεν το έδωσε στους πτωχούς; ΄΄Ουκ αν ο άνω και κάτω περί 
ελεημοσύνης διαλεγόμενος και ταύτην των θυσιών προκρίνων, νυν ταύτην, ως 
νομίζεις, εξέβαλε. Ο γαρ λέγων, ‘έλεον θέλω, και ου θυσίαν’, και ‘μακάριοι οι  
ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται’, και ‘εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των 
αδελφών  μου  των  ελαχίστων,  εμοί  εποιήσατε’,  ουκ  αν  εις  τουναντίον 
περιετράπη.  Αλλ’  επειδή  η  προσελθούσα  γυνή  έφθη  εκχείν  το  έλαιον, 
ατοπώτατον  ηγήσατο  η  θεία  σοφία  πηρώσαι  αυτής  την  πίστιν,  διό  και 
συνηγόρησε αυτή, και είπε, ‘έργον καλόν εποίησεν’. Όρα την άρρητον σοφίαν. 
Ουκ είπε, ‘Καλόν έργον γέγονεν’, αλλ’, ‘εποίησεν’. Ου γαρ αυτό καθ’ εαυτό το 
πράγμα εξετάζει, αλλά μετά του προσώπου της γυναικός…Ώσπερ γαρ, ει προ 
του εκχείν ηρωτήθη, εκέλευσεν αν αυτό πραθήναι και δοθήναι πτωχοίς, ούτω 
μετά το εκχυθήναι άτοπον ήν δια της επιτιμήσεως σβέσαι της γυναικός την 
πίστιν.  Ούτω και νυν ποιούσιν οι των ιερωμένων ευδόκιμοι.  Ει  μεν γαρ τις 
είποι,  Αναθείναι  τι  βούλομαι,  κελεύουσιν  αυτόν  δούναι  πτωχοίς,  ει  δε  φθή 
εκείνος κατασκευάσαι, ου μόνον ουκ επιτιμώσιν, αλλά και ηρέμα αποδέχονται, 
ου τούτο εκείνου προκρίνοντες. Ουδέ γαρ δια τούτο επεδήμησεν ο Χριστός, 
ίνα χρυσού και αργύρου τας Εκκλησίας εμπλήση, αλλά ίνα μη τον αναθέντα 
απορήσωσιν΄΄1468.
Όσον αφορά στην οργανωμένη άσκηση της φιλανθρωπίας από μέρους όλης 
της Εκκλησίας ο άγιος Ισίδωρος επιθυμεί να την ασκούν μόνον οι λαϊκοί. Αυτό 
το  θέλει,  διότι  η  οικονομική  διαχείριση  αποτελεί  κοσμική  φροντίδα  και 
περισπασμό καθώς και πειρασμό καταχρήσεων. ΄΄Ει οι ιερωμένοι και οι υπέρ 
ων η ιερωσύνη τελείται εν τοις αυτοίς, τίς εξιλάσεται το Θείον; Χρή τοίνυν εν 
μεν ταις των αρχομένων γνώμαις αποκείσθαι τους των πενήτων θησαυρούς, 
τους δ’ ιερωμένους τη ιερουργία μόνη σχολάζειν,  ίνα δυνηθείεν ευμενές το 
Θείον εαυτοίς τε  και τοις υπηκόοις καθιστάν. Ει δε θεώμενοι οι λαοί τους την 
ιερωσύνης  αγιστείαν  κεκληρωμένους,  πάντα  τα  βιωτικά  μεταχειριζομένους, 
εξήμβλωσαν  την  ευλάβειαν,  ουκ  έστιν  αυτοίς  τοσούτον  μέμψασθαι,  όσον 
εκείνοις τοις εμπόροις και παλιγκαπήλοις και πάσαν κινούσι πραγματείας οδόν 
άδικον.  Ει  γαρ τα καθ’ εαυτούς ούτοι  διορθώσονται,  ελπίς  εστι  και  τα των 
λαών  έψεσθαι΄΄1469.  Στον  πειρασμό  καταχρήσεων  είχαν  πέσει  κάποιοι 
Πηλουσιώτες κληρικοί. ΄΄Λίαν θαυμάζω, πώς πρότερον μεν τα ίδια χρήματα εις 
την κοινήν ωφέλειαν οι  τω θείω λόγω μαθητευθέντες  προυτίθεσαν,  νυνί  δε 
τινές  των  υφηγητών  του  λόγου  (ου  γαρ  πάντων  καταψηφίζεσθαι  θέμις)  τα 
κοινά σφετερίζεσθαι τολμώσι. Πεποιήκασι γουν από ταύτης της ατοπίας και 

1467  Επιφανίω διακόνω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. ριβ΄, P.G. 78, 1389-1392.
1468  Ασκληπιώ επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. πη΄, P.G. 78, 532.
1469  Σερήνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τκστ΄, P.G. 78, 985.



242

τους καρποφορείν ειωθότας αποναρκήσαι. Δέον γαρ εν τη ευγνωμοσύνη των 
υπηκόων αποκείσθαι τους της Εκκλησίας θησαυρούς, τούτο του συγχωρούσι 
γίνεσθαι΄΄1470.
Εξάλλου και  οι  απόστολοι  εγκατέλειψαν τη διακονία των τραπεζών,  για να 
αφοσιωθούν  εξολοκλήρου  στο  πνευματικό  και  κηρυκτικό  έργο.  ΄΄Μηδέν 
εμποδών τω του Κυρίου Ευαγγελίω γινέσθω, μηδέ περισπασμός τη πνευματική 
ακολουθείτω  διδασκαλία,  μηδέ  θόρυβος  τη  επωφελεί  διαλέξει  μεσιτευέτω. 
Ούτε  γαρ  Χριστός  ζητούμενος  υπό  της  μητέρος  και  των  άλλων  αδελφών, 
αυτών την κλήσιν προσήκατο, ηνίκα των δογμάτων απήρξατο και σωτηρίαν 
τοις  ακροαταίς  κατειργάζετο,  δεικνύς  ως  χρή  των  σαρκικών  είναι  τα 
πνευματικά  προτιμότερα.  Ούτω  και  οι  αυτού  μαθηταί  τα  των  τραπεζών 
παρητήσαντο την επίσκεψιν, αναγκαίαν ούσαν δια τους πένητας΄΄1471. 
Υπάρχει  όμως και ένα άλλο είδος ελεημοσύνης,  η πνευματική ελεημοσύνη. 
Μάλιστα η πνευματική φτώχεια είναι δυσκολότερη και πιο αξιολύπητη από την 
υλική.  Επομένως  η  πνευματική  ελεημοσύνη  είναι  ανώτερη  από  την  υλική. 
Αυτήν πρέπει ο κληρικός να την ασκεί σε ανθρώπους που αρέσκονται στον 
επιλήψιμο βίο. ΄΄Των πλεονεκτών και αδίκων, οι μεν ειδότες ότι αμαρτάνουσιν, 
οι  δε  μηδ’ ότι  αμαρτάνουσιν  ειδότες  ανήκεστα.  Το  γαρ  μη  αισθέσθαι  της 
αρρωστίας εν η εισίν, επίτασις αναισθησίας εστί και εις αναλγησίαν παντελή 
και  νεκρότητα τελευτά.  Τούτους  τοίνυν  χρή μάλιστα ελεείν.  Το γαρ κακώς 
ποιείν του κακώς πάσχειν εστίν ελεεινότερον. Τοις μεν γαρ περί των εσχάτων ο 
κίνδυνος  σαλεύει,  τοις  δε  μέχρι  χρημάτων εστίν  η  ζημία.  Άλλως τε  δε  και 
διττής ουκ αισθάνονται νεκρώσεως΄΄1472. 

     βια΄. Εγκράτεια της γλώσσας

     Ο κληρικός οφείλει επίσης ως καλός χριστιανός να συγκρατεί τα λόγια του 
και να αποφεύγει κάθε ανωφελή ή ψυχοβλαβή λόγο. Ερμηνεύοντας ο ιερός 
Πατήρ την περί  της γλώσσης διδασκαλία του αποστόλου Ιακώβου,  γράφει: 
΄΄‘Η γλώσσα πυρ, ο κόσμος της αδικίας’. Μάλιστα μεν επειδή εύστροφος ούσα 
και  ράστη  ευχερώς  πολλά  λαλούσα  κακά.  Και  γαρ  και  κατηγορεί  και 
κακηγορεί και επιορκεί και ψεύδεται και ψευδομαρτυρεί, και πολλούς αδίκως 
εις πυρ εμβάλλει, και εις ξίφος και εις πέλαγος ωθεί. Κόσμον δε οίδε καλείν η 
Γραφή το πλήθος.  ‘Ο κόσμος’,  γάρ φησιν, ‘αυτόν ουκ έγνω’,  τούτ’ εστι το 
πλήθος.  Η γλώσσα ουν,  φησίν,  ή  πυρ εστι,  πλήθος αδίκως κατακαίουσα,  ή 
πλήθους πυρός αδίκου δοχείον. Επειδή δε πολλοί τη κακία συμπράττοντες και 
την αδικίαν σεμνύνοντες, δεινότατοι όντες ρητορεύειν επί πράξεσι πονηραίς 
και παρανόμοις, λόγων ευπρέπειαν εχόντων ουκ απορούντες, λανθάνουσι καθ’ 
εαυτών την ψήφον τιθέμενοι, και δείγμα της εαυτών προαιρέσεως της επί τα 
φαύλα ρεπούσης δια των λόγων τούτων εκφέρουσιν, ίσως στηλιτεύων αυτούς 
τούτ’ έφη, ‘Η γλώσσα πυρ, ο κόσμος της αδικίας’, ως άν ει έλεγεν, ότι ο της 
ευγλωττίας πυρσός, όταν τους μεγάλα πταίοντας κοσμή, εγκαλλώπισμα δοκεί 

1470  Σερήνω, βιβλ. Γ΄, αριθμ. τκε΄, P.G. 78, 985.
1471  Λεοντίω επισκόπω, βιβλ. Α΄, αριθμ. ρνθ΄, P.G. 78, 289.
1472  Ευτονίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σνζ΄, P.G. 78, 692.



243

της αληθείας. Χρή τοιγαρούν τη δεινότητι κεχρήσθαι ου προς το την κακίαν 
κοσμείν,  αλλά  προς  το  την  αρετήν  σεμνύνειν,  την  και  χωρίς  λόγων 
υπέρλαμπρον΄΄1473. 
Ένα από τα μεγάλα ολισθήματα της γλώσσας είναι και η κατάκριση. Να δούμε 
πώς  την  περιγράφει  ο  άγιος  Ισίδωρος.  ΄΄Λίαν  θαυμάζω,  όπως  νόσημα 
τυραννικόν και ανήμερον, ηδονής δε άμοιρον, κόλασιν δε ωδίνον, κεκράτηκε 
μεν  πάσης  ηλικίας,  εχειρώσατο  δε  πάσαν  αξίαν,  ελυμήνατο  δε  πάσαν 
ευκοσμίαν. Έκαστος γαρ τα εαυτού πταίσματα παρείς, μέγιστα όντα, τα των 
πέλας, ελάττονα όντα, πολλάκις δε και συγγνώμης άξια, πολυπραγμονεί, και 
λυπείται μεν περί των οικείων λογιζόμενος, αγάλλεται δε περί των αλλοτρίων 
διαλεγόμενος,  και  εις  το  τα  των  άλλων  πολυπραγμονείν  και  καταδικάζειν 
δαπανά  τον  οικείον  χρόνον.  Και  εαυτώ  μεν  και  τας  ουκ  ούσας  απολογίας 
πορίζεται,  των  δε  πλησίον  πικρός  και  απαραίτητος  κάθηται  δικαστής,  καν 
δοκείεν  απολογίαις  ευλόγοις  πλουτείν.  Χρή  τοίνυν  τους  βουλομένους 
θεραπείαν τω τοιούτω επινοήσαι νοσήματι, στρέφειν το της ψυχής όμμα από 
των αλλοτρίων επί τα οικεία πλημμελήματα, και την γλώτταν εθίζειν μη κατά 
των πέλας, αλλά καθ’ εαυτών καταφορικώς λέγειν. Τούτο μεν γαρ δικαιοσύνην 
ωδίνει  (‘λέγε  γαρ συ τας  αμαρτίας σου πρώτον,  ίνα δικαιωθής’),  εκείνο δε 
μείζονα  κατάκρισιν  τίκτει.  Δεινόν  γαρ  και  απάσης  ατοπίας  επέκεινα,  τους 
μεγάλα πταίοντας, τοις ουδέν ή μικρά πλημμελούσιν επιτιμάν΄΄1474.  
Εάν λοιπόν η κατάκριση εναντίον λαϊκού αποτελεί μεγάλη αμαρτία και πράγμα 
΄΄κόλασιν ωδίνον΄΄, γίνεται αντιληπτό ότι ακόμα χειρότερη είναι  η κατάκριση 
εναντίον κληρικού. Την αποφυγή της ιεροκατηγορίας και την καθαρότητα της 
γλώσσας  από  κακολογίες  συνιστά  ο  άγιος  Ισίδωρος  σε  έναν  πρεσβύτερο. 
΄΄Επειδή γέγραφας θαυμάζειν, όπως το ιεράσθαι Ζώσιμον, τον δοκούντα είναι 
πρεσβύτερον,  δεινόν  όν,  ου  δεινόν  είναι  δοκεί  τω  παρανόμως  αυτόν 
χειροτονήσαντι,  φήσαιμι,  ότι  αυτός  μεν  από  μισοπονήρου  και  φιλαγάθου 
τρόπου  δικαίως  αγανακτείς  (ουδείς  γαρ  προς  τούτο  αντερεί),  εγώ  δε  σοι 
κακείνο  παραινέσαι  δίκαιον  ωήθην,  καθαράν  κακηγορίας  την  γλώτταν 
διατηρήσαι. Ει γαρ κακείνος μυρίων, ως γέγραφας, εστίν άξιος θανάτων, μηδέ 
τη τιμή βελτιωθείς, αλλ’ όπλω κακίας τη ιερωσύνη χρησάμενος και τολμών τα 
ατόλμητα,  διό  και  παρά  του  αδεκάστου  κριτού,  ει  μη  γνωσιμαχήσειε, 
σφοδρότατας απαιτηθήσεται δίκας (ου γαρ άδικος ο Θεός), αλλ’ ουν το σαυτού 
στόμα μιαίνειν ουκ είης δίκαιος, τας μιαράς εκείνου πράξεις εκκωμωδών΄΄1475.
Δικαιολογώντας την ιερή αγανάκτηση κατά του επισκόπου Ευσεβίου, ο άγιος 
συμβουλεύει έναν επίσκοπο να προτιμά τη σιωπή και την επιμέλεια της ψυχής. 
Η τιμωρία ανήκει στο Θεό που ανέχεται κάθε αμαρτωλό, για να τον οδηγήσει 
στη  μετάνοια.  ΄΄Αποδέχομαι  μεν  σου  τον  θείον  ζήλον,  ότι  την  ιερωσύνην 
υβριζομένην υπό Ευσεβίου, του κατ’ αντίφασιν της ευσεβείας ούτως εαυτόν 
κεκληκότος, θεώμενος αγανακτείς. Εξ ων γαρ ιερωσύνης ανάξιος ών, ουκ οίδ’ 
όπως εις ταύτην εισεκώμασεν,  εκ τούτων και τοις επιτυχούσιν αυτήν νέμει, 
εύωνον  και  πεπατημένον  πράγμα  την  θείαν  λειτουργίαν  ηγούμενος.  Αλλ’ 
επειδή τω θείω και αδεκάστω ταύτα ανήκει κριτή, τω νυνί μεν μακροθυμούντι, 

1473  Ισιδώρω επισκόπω, βιβλ. Δ΄, αριθμ. ι΄, P.G. 78, 1057.
1474  Ευσταθίω διακόνω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρι΄, P.G. 78, 552.
1475  Αθανασίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρξβ΄, P.G. 78, 616.
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ίν’ εις μετάνοιαν τους πταίοντας αγάγη, ύστερον δε ουκ οίσοντι τα γιγνόμενα, 
αλλ’  αφορήτους  οριούντι  τας  κολάσεις,  εαυτών  επιμελόμενοι  τας  ψυχάς, 
άγωμεν.  Ει  μεν  γαρ  ην  τι  εκ  του  παρρησιάσασθαι  κέρδος,  ουδενί  αν 
παρεχώρησα, καίτοι δια τούτο πολλάκις επιβουλευθείς.  Αλλ’ επειδή σιγής ο 
καιρός,  αναμείνωμεν  τον  κριτήν΄΄1476.  Στον  ίδιο  επίσκοπο  γράφει  ΄΄Ου 
κωμωδείν,  αλλά  καταθρηνείν  οφείλεις  Ευσέβιόν  τε  και  Χαιρήμονα  και 
Ζώσιμον,  τους,  ως  γέγραφας,  κορυφαιοτάτους  των  κακών  και  μηδενί 
υπερβολήν  καταλείψαντας.  Ει  δε  και  Ευστάθιος  και  Μάρων,  τοις  ίχνεσιν 
αυτών ακολουθούντες, ουδέπω μεν αμιλληθήναι δεδύνηνται, δήλοι δε εισι και 
υπερβαλούμενοι, εις ευχήν τρεψοίμην, ώστε κακείνοις και τούτοις μετάγνωσιν 
ώσπερ  εκ  μηχανής  τινος  επιφανήναι.  Τάχα  πως,  ει  και  μη  αναμαχέσασθαι 
δυνηθείεν τας τοσαύτας και τηλικαύτας ήττας, αλλά καν παραμυθία τις αυτοίς 
εν τοις δεινοίς εκείνοις βασανιστηρίοις τεχθείη΄΄1477.
Ωστόσο ο εν αγάπη γενόμενος έλεγχος που αποσκοπεί στη μετάνοια και όχι 
στη  διακωμώδηση  του  ελεγχομένου  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  κατάκριση  ή 
ολίσθημα της γλώσσας. Τη λεπτή ισορροπία μεταξύ της ιεροκατηγορίας και 
του  ελέγχου  κρατά  ο  άγιος,  διότι  αποφεύγει  την  πρώτη  και  ασπάζεται  τον 
δεύτερο. Κινούμενος από την αγάπη και το ενδιαφέρον για τα πράγματα της 
Εκκλησίας,  προσπαθεί  με  τον  έλεγχο  να  διορθώσει  τους  αμαρτάνοντας 
κληρικούς. ΄΄Όκνειν μεν μοι γράφειν ο κάλαμος, άπερ ουδέ μαθείν εβουλόμην, 
επειδή δε χρή και τους εις ακροτάτην κακίαν εληλακότας ανακαλείσθαι, γράφω 
όπως παύσησθε ων εγώ μεν ουκ αν είποιμι, δια το μη μολύναι την γλώτταν, 
αυτοί δ’ ουκ οίδ’ όπως διαπράττεσθαι τολμάτε΄΄1478. Από αγάπη κινούμενος δεν 
απαριθμεί  τις  πράξεις  των  αμαρτανόντων  κληρικών,  αλλά  τους  ζητά  να 
μετανοήσουν.  ΄΄Εγώ  δε  αυτά  [τα  πλημμελήματα  υμών]  ου  φράσω,  δυοίν 
ένεκεν.  Ούτε  γαρ  βούλομαι  μολύναι  την  γλώτταν,  ούτε,  ει  βουλοίμην, 
δυναίμην.  Ούτως  άπαντα  λόγον  υπερβαίνει.  Υμών  ουν  εστι  σκοπείν,  όπως 
παύσησθε  των  τοιούτων  δραμάτων,  ά  και  τους  λέγοντας  ερυθριάν 
παρασκευάζει΄΄1479.  Με  συντομία  και  σεμνότητα  ο  ιερός  Πατήρ  ελέγχει 
συμπρεσβύτερό  του  για  το  πάθος  της  γαστριμαργίας.  ΄΄Εχρήν  μεν 
νεανικώτερον εκτραγωδηθήναι τας σας πράξεις, τάχα κάν ούτως ερυθριάσας, 
αλλ’ επειδή ου χρή τους  σεμνότητος αντιποιουμένους  μολύνειν  εαυτών τας 
γλώττας, τάχιστα και ευπρεπέστατα λελέξεται, ότι μεγάλων κακών αίτιαί εισιν 
αι μετά γαστέρα ηδοναί΄΄1480.
Σε  πρεσβύτερο που κατηγορήθηκε  άδικα και  μάλιστα από κληρικό ο  ιερός 
Πατήρ προτρέπει  να  μην  απαντήσει  στην  ιεροκατηγορία  με  ιεροκατηγορία. 
΄΄Συ  φιλοσόφει.  Ούτω  γαρ  κακείνον  αμύνασθαι  δυνήση.  Ουδέν  γαρ  ούτω 
κολάζει τους υβριστάς, ως των υβριζομένων ανεξικακία, και αρίστην ψήφον 
παρά πάσιν αποίση, και τα λεγόμενα ψευδή επιδείξεις. Το γαρ αγανακτείν και 
δυσχεραίνειν, του αληθείς είναι τας ύβρεις, το δε καταγελάν αυτών, του μηδέν 
συνειδέναι πονηρόν απόδειξίς εστιν εναργεστάτη΄΄1481. Όταν έμαθε ο άγιος ότι 

1476  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Β΄, αριθμ. ρκβ΄, P.G. 78, 561.
1477  Λαμπετίω επισκόπω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. υπβ΄, P.G. 78, 1608.
1478  Μαρτινιανώ, Μάρωνι, Ζωσίμω, Ευσταθίω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σϟε΄, P.G. 78, 724.
1479  Ζωσίμω, Μάρωνι, Χαιρήμονι, Ευσταθίω, βιβλ. Ε΄, αριθμ. τογ΄, P.G. 78, 1549.
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ο παραλήπτης της επιστολής δεν τήρησε τη συμβουλή του, του έγραψε και 
δεύτερη  επιστολή:  ΄΄Ει  δ’  η  μνήμη  των  λεχθέντων  ανάπτει  το  πυρ,  το 
πεφιλοσοφηκέναι σε μάλλον ευφραινέτω και εν γαλήνη διατηρείτω. Ου γαρ τί 
εκείνω πρέπει ακούσαι, αλλά τί σοι πρέπει ειπείν λογίσασθαι δίκαιος αν είης. 
Μη  τοίνυν,  εκείνω  φιλονεικών,  σαυτόν  καθύβριζε,  μηδέ  τον  βίον  εκείνου 
εκκωμωδών,  την  σαυτού  γλώτταν  μολύνεσθαι  παρασκεύαζε,  αλλ’ εις  τέλος 
φιλοσόφει. Τούτο γαρ σοι μυρίον κλέος γεννήσει΄΄1482. 

1482  Ευσταθίω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. σϟζ΄, P.G. 78, 725.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

     Κατά  την  ημετέραν  δύναμιν  προσπαθήσαμε  να  παρουσιάσουμε  την 
ποιμαντική βίβλο του αγίου Ισιδώρου Πηλουσιώτου.  Οι  απόψεις  του ιερού 
Πατρός  συμπίπτουν  με  τις  απόψεις  των  προ  αυτού  και  των  μετά  αυτόν 
μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας. ΄΄Πώς γαρ ου;΄΄1483. Αυτό βέβαια εξηγείται 
από την παρουσία αυτού του ιδίου Αγίου Πνεύματος στην καρδιά και στην 

1483  Ζωσίμω πρεσβυτέρω, βιβλ. Β΄, αριθμ. οε΄, P.G. 78, 517.
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σκέψη των αγίων. Σύμφωνα λοιπόν με όλους τους πνευματοφόρους άνδρες ΄΄η 
ιερωσύνη δεν είναι κοσμικό επάγγελμα για προσπορισμό χρημάτων, τιμών και 
ανέσεων για ιδιοτελή απόλαυση των όποιων πλεονεκτημάτων. Είναι σταυρός 
και θυσία, ακοίμητη παρουσία και ανάλωση, σωματική και ψυχική, υπέρ των 
ποιμαινομένων,  εγκατάλειψη  όλων  των  κοσμικών  επιδιώξεων  και 
ωφελημάτων,  προσωπικός  πνευματικός  καταρτισμός  και  κατόρθωση  της 
αρετής  σε  τέτοιο  βαθμό,  ώστε  στη  ζωή του  ιερέως  να μην  υπάρχει  τίποτε 
κίβδηλο,  όλα  να  είναι  από  πολύτιμα  πνευματικά  υλικά,  τίποτε  χάλκινο  ή 
κατωτέρας ποιότητος, ‘μηδαμού κίβδηλον ηχείν ή υπόχαλκον μηδέ τι φέρειν εν 
εαυτώ ύλης της χείρονος’1484. 
Ο ιερεύς πλησιάζει τον Θεόν, που υπερέχει σε καθαρότητα από κάθε υλική και 
άυλη φύση, είναι ο μόνος λαμπρός και φωτεινός, γι’ αυτό πρέπει να είναι και 
αυτός καθαρός. Δεν είναι αρκετό απλώς να μην είναι κακός, αλλά πρέπει να 
είναι  υπερβολικά  καλός,  να  υπερέχει  στην  αρετή,  όσο  υπερέχει  όλων  των 
άλλων  αξιωμάτων  το  αξίωμα  της  Ιερωσύνης.  Πρέπει  να  έχει  φθάσει  στην 
ακρότητα, στο τέλειο της αρετής, για να μπορέσει να ελκύσει τους πολλούς 
προς τη μεσότητα και το μέτριο. Ιερείς πρέπει να γίνονται ‘όσοι των πολλών 
εισιν ανωτέρω κατ’ αρετήν και την προς τον Θεόν οικείωσιν,  λόγον ψυχής 
προς σώμα ή νου προς ψυχήν έχοντες’1485. 
Η παραμικρή κακία του ποιμένος μεταδίδεται πολύ εύκολα στο ποίμνιο, γιατί 
ως προς αυτό πλεονεκτεί η πονηρία από την αρετή, την μιμούνται εύκολα οι 
πολλοί, και είναι το πιο εύκολο πράγμα να γίνει κανείς κακός, ενώ είναι σπάνια 
η απόκτηση της αρετής και πολύ ανηφορικός ο δρόμος, ακόμα και αν υπάρχει 
βοήθεια και πρόκληση.
Νομοθετημένη και θεσπισμένη από τον ίδιο τον Θεό η ιερωσύνη έχει μοναδικό 
και υψηλό στόχο ‘πτερώσαι ψυχήν, αρπάσαι κόσμου και δούναι Θεώ και το 
κατ’εικόνα  ή  μένον  τηρήσαι  ή  κινδυνεύον  χειραγωγήσαι  ή  διαρρυέν 
ανασώσασθαι, εισοικίσαι τε Χριστόν εν ταις καρδίαις δια του Πνεύματος και 
το  κεφάλαιον,  Θεόν  ποιήσαι  και  της  άνω  μακαριότητος  τον  της  άνω 
συντάξεως’1486. 
Τα κοσμικά επαγγέλματα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, μπορούν να τα 
ασκήσουν πολλοί, όχι μόνον άνδρες αλλά και γυναίκες. Όταν όμως πρόκειται 
για  το  ιερατικό  αξίωμα  και  την  ανάληψη  ευθύνης  για  τη  σωτηρία  τόσων 
ψυχών,  μπροστά  στο  δύσκολο  αυτό  εγχείρημα  πρέπει  όλες  οι  γυναίκες  να 
υποχωρούν, αλλά και οι περισσότεροι από τους άνδρες · να αναλαμβάνουν δε 
αυτήν  την  ευθύνη  ‘οι  πολλώ  τω  μέτρω  πλεονεκτούντες  απάντων  και 
υψηλότεροι των άλλων κατά την της ψυχής αρετήν όντες’. 
Οι  υψηλές  αυτές  προδιαγραφές  και  απαιτήσεις  δικαιολογούνται  από  το 
μεγαλείο και το ύψος της Ιερωσύνης και από την αξία των πραγμάτων που 
τίθενται σε κίνδυνο, όταν ο ιερεύς είναι ανάξιος΄΄1487.
Ο άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης χρησιμοποιώντας τον αριστοτεχνικό κάλαμό 
του εμποτισμένο από το  μελάνι  της  Αγίας  Γραφής και  των χρυσοστομικών 
κυρίως συγγραμμάτων, αλλά και από το Άγιο Πνεύμα με το οποίο διαρκώς 
1484  Γρ. Θεολόγου, Απολογητικός 10, ΕΠΕ 1, 86. 
1485  Γρ. Θεολόγου, Απολογητικός 3, ΕΠΕ 1, 76.
1486  Γρ. Θεολόγου, Απολογητικός 22, ΕΠΕ 1, 100-102.
1487  Θ. Ζήση, Κακή υπακοή, σσ. 89-91.
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ζούσε  και  από το  οποίο  εμπνεόταν,  περιέγραψε  με  ζωηρότατα  χρώματα το 
ύψος,  τις  δυσκολίες  και  τους  κινδύνους  της  ιερωσύνης,  τις  αρετές  και  τα 
καθήκοντα του ιερέως. Βαθύτατος γνώστης της επιστήμης των επιστημών και 
της τέχνης  των  τεχνών  μάς  άφησε  ανεκτίμητο  πνευματικό  θησαυρό  και 
αθάνατη  κληρονομιά.  ΄΄Αι  επιστολαί  του  τρισμακαριστού  θείου  πατρός 
δύνανται καθ’ ημάς να δημιουργήσουν θαύματα εντός ημών και δι’ ημών εντός 
της Εκκλησίας ολοκλήρου, εάν θα τύχωσι της δεούσης προσοχής εκ μέρους 
όλων. Η Εκκλησία δέον να ευρίσκεται πάντοτε εις το δι’ ό την προώρισεν ο 
θείος αυτής ιδρυτής ύψος, και τούτο θα επιτυγχάνεται μόνον εφ’ όσον και οι 
την  ιερωσύνην  κεκληρωμένοι  διατηρούσιν  αυτήν  εις  το  ύψος  εκείνο  όπερ 
απαιτούσιν οι του Παύλου θεοδίδακτοι νόμοι,  ως υποδεικνύουσι και αι  του 
Πηλουσιώτου καθαραί, ζωηραί και ισχυραί επιστολαί΄΄1488.  
Ολοκληρώνουμε  την  εργασία  μας  με  την  ισιδώρεια  σκέψη  και  ευχή  ενός 
επισκόπου θαυμαστού του Αλεξανδρινού Πατρός: ΄΄Η ιερωσύνη είναι υψίστη 
αποστολή. Αν είχαμε ιερείς όπως τους θέλει ο Θεός, διαφορετική θα ήταν η 
κατάστασις στον τόπο μας. Κανένας άλλος δεν μπορεί να ευεργετήση τον τόπο 
τόσο πολύ, όσο ένας πιστός και δραστήριος ιερεύς. Είναι το φως και το αλάτι 
της κοινωνίας. Ας παρακαλούμε το Θεό να δίνη αγίους ιερείς΄΄1489. 
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