Χάρην της ευνουχείας. Κεφάλαιον λγ΄

5

Ευνουχεία έναι, ως καθώς είπεν ο Τούλιος, έναι μία χάρις, το οποίον
δικαιολογημένα σαλιβώνει το ελάττωμα της πορνείας.
Και ημπορεί να ομοιάσεις την χάρην της ευνουχείας εις το τρυγόνιν, το οποίον
ουδέν αλησμονεί τον σύντροφόν του. Και, αν τύχει και αποθάνει ένα από τα δύο, το
έτερον πάντα φυλάττει ευνουχεία και ποτέ ου βρίσκει άλλον σύντροφον. Και
πάντοτε κάμνει μοναξήν ζωήν και ποτέ ουδέν πίνει νερό καθάριον, ούτε εις χλωρόν
δένδρον καθίζει.
Ο άγιος Ιερώνυμος είπεν διά την χάρην της ευνουχείας: Σωστή έναι η χάρις της
ευνουχείας, ότι εύκολα καταλύεται οπού δεν σαλιβώνει τους οφθαλμούς, την
γλώτταν και την καρδίαν.
Εις το Βιβλίον του Ελαττώματος λέγει ότι: Οπού ουδέν φυλάττει άξια την
ευνουχείαν εις το ελάττωμάν του, τυχαίνει να προσέχει πρώτα πράγματα έξι: Το
πρώτον έναι από το φαγί το περίσσιον, ότι εις το Πατερικόν λέγει ότι, ώσπερ έναι
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δυνατόν να σβέσει τον λαμπρόν της ιστίας να έναι εις τα άχυρα, ούτως έναι δυνατόν
να χαλινώσεις την πυράν της ορέξεως της πορνείας, έσοντα το κορμί χορτασμένον.
Το δεύτερον έναι να φεύγεις την οκνείαν· ο ’Βίδιος είπεν: Φεύγε την οκνείαν και την
πορνείαν να σβέσεις. Το τρίτον έναι ότι να προσέχει ο άνδρας και η γυναίκα να
μηδέν συνηθούν αντάμα, διότι, να εβλέπουν να μη αμαρτέψουν πλέο πράγμα έναι
παρά νεκρόν να αναστήσεις. Το τέταρτον έναι να προσέχεις από τες ρουφιάνες και
από ανθρώπους οπού αναγκάζουν εις την πορνείαν· ο άγιος Γρηγόριος είπεν: Ουκ
έναι κανένα ελάττωμα και ούτως εύχολα να τσακίζει την σάρκα ωσάν η πορνεία,
διότι έναι ελάττωμα της φύσης, διά τούτο τυχαίνει να έχει προσοχήν πλέο παρά τα
άλλα ελαττώματα. Το πέμπτον έναι να μηδέν στέκεις εκεί οπού έναι το ελάττωμα της
πορνείας ή όπου το ποιούν ή όπου το ’φηγούνται· ο άγιος Σιλβέστρος είπεν: Το
ελάττωμα της πορνείας έναι καμωμένον ώσπερ και την μαϊμού, οπού θέλει να
ποιήσει ό,τι βλέπει και είτι πολεμούν άλλοι. Το έκτον έναι ότι να προσέχεις να μηδέν
ακούεις τραγούδια, χορούς και παιγνίδια· ο Πυθαγόρας είπεν: Τα χλωρά χόρτα
γένονται αποκάτω του νερού και η πορνεία γεννάται από την ακοήν τραγούδια,
χορούς και παιγνίδια.
Διά την χάρην της ευνουχείας λέγει εις το Πατερικόν ότι: Μία καλογραία, οπού
ήτον εις μοναστήριον οπού ήτανε οι καλογρές, εις την χώραν όπου ήτον, ο βασιλεύς
ηγάπησεν την καλογραία. Και, ως την εζήτησεν πολλές φορές διά να ποίσει το
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θέλημα του αφεντός εκείνου, και η καλογραία ποσώς δεν ηθέλησεν. Και μίαν ημέραν
εκίνησεν ατός του ο αφέντης με μανία πολλή και εδιέβη εις το μοναστήριον των
καλογραίων και εξέβαλεν αυτήν έξω του μοναστηρίου στανέο, διά να την υπάγει εις
το παλάτιν του. Της ώρας εκείνης, εβλέποντα η καλογραία ότι ουδέν την αφήνει να
ζητήσει ελεημοσύνην ούτε παρακάλεσιν ότι να μηδέν πάρει την παρθενίαν της, διότι
ήτον υποταμένη του Χριστού, και, αν του αρέσει, να την αφήσει εις το μοναστήριον,
να δουλεύει του Θεού, εκείνη ερώτησεν τον βασιλέα: «Διατί το έκαμες εις εμένα
πλέο παρά τας άλλας καλογραίας του μοναστηρίου;». Οπού ήσαν άλλες
ομορφότερες απ’ αύτην. Και ο βασιλεύς αποκρίθην και είπεν: «Εγώ ορέγομαι τους
οφθαλμούς σου οπού είναι ούτως έμορφοι». Και ευθύς η καλογραία είπεν: «Επειδή
είσαι ούτως ηγαπημένος εις τους οφθαλμούς μου, να σε αφήσω να χορτάσεις όσον
χρήζεις. Άφησ’ με λοιπόν πρώτον να απέλθω εις το κελίον μου, διά καμπόσα ρούχα
οπού έχω». Και ο αφέντης της ώρας όρισεν και άφηκάν την. Και αυτή εδιέβη εις το
κελίον της και εξέβαλεν τους οφθαλμούς αυτής τους δύο. Και εμήνυσεν η καλογραία
του αφεντός και είπεν: «Επειδή εσύ είσαι ούτως ηγαπημένος εις τους οφθαλμούς
τούς εμούς, λάβε τους και ποίησε είτι σου αρέσει!». Όμως δε της ώρας εδιέβη ο
αφέντης πολλά μανιωμένος, και η καλογραία εφύλαξεν την παρθενίαν της. Και
ηθέλησε κάλλιον να χάσει τα ομμάτιά της παρά την παρθενίαν της, ως καθώς λέγε
το ευαγγέλιον του Χριστού.
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Ελάττωμα της πορνείας. Κεφάλαιον λδ΄
Πορνεία, οπού έναι εναντίον ελάττωμα της ευνουχείας, έναι, ως καθώς διηγείται
εις το Βιβλίον του Ελαττώματος, έναι εις τέσσαρα τίποτες: Το πρώτον έναι πορνεία,
όταν ο άνδρας και η γυναίκα ουδέν εισίν πανδρεμένοι και πέφτουν ομού. Το
δεύτερον έναι ότι να θελήσει να συνηθά ο άνδρας και η γυναίκα αυτού έξω από την
φύσην.
Το τρίτον έναι όταν είς συγγενής πέφτει με την συγγενάδα του. Το τέταρτον
έναι η αμαρτία οπού ποιούν εναντίον της φύσης, το οποίον δεν έναι διά να το
ειπούμεν, τόσον έναι παράλογον της αμαρτίας ετούτης.
Ο άγιος Ιερώνυμος είπεν: Δύσκολον έναι εις τον πλούτον διά να φυλάξει τινάς
ευνουχεία.
Ο άγιος Γρηγόριος είπεν: Η πορνεία χωνεύει το κορμίν, μαγαρίζει την ψυχήν,
παίρνει τες χάριτες, κλέπτει το καλόν όνομα, πταίει τον άνθρωπον και δολώνει τον
Θεόν.
Διά το ελάττωμα της πορνείας προξενάται η δουλοσύνη. Ως καθώς είπεν ο
Τούλιος, εκείνος μη κρίνει άλλους οπού είναι από κάτω εις πορνείαν.
Μάλλον τον κρένω πλέον δούλον παρά τους δούλους μου τους αγορασμένους.
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Και ημπορεί να ομοιάσεις την πορνείαν εις την νυκτερίδα, οπού έναι το πλέο
πορνικόν πράγμα του κόσμου. Ότι από την περίσσιαν όρεξην οπού έχει εις τούτο,
ουδέν φυλάγει καμίαν φυσικήν όρεξην και ορδινίαν εις την φωλέαν του ως καθώς
ποιούν τα έτερα πράγματα, αμή αρσενικόν με αρσενικόν και θηλυκόν με το θηλυκόν,
ως καθώς ευρίσκουνται, εσμίγουν ομού.
Ο άγιος Μπερνάρδος είπεν: Ουδέ σ’ ένα αμάρτημα χαίρεται ο διάβολος τόσον
παρά εις την πορνείαν. Και η αφορμή έναι αύτη: Διότι εκείνος ημπορεί να ποιήσει
τες άλλες όλες αμαρτίες εξού εκείνην. Διά τούτο να εύρεις <ουκ> αραιά ότι οι πλέο
άνθρωποι αμαρτεύουν εις το ελάττωμα της πορνείας.
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