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                                                      ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

      Aντικείµενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής, έπειτα από υπόδειξη του 
καθηγητή κ. Θεοχάρη Ε. ∆ετοράκη,  είναι η µελέτη και η κριτική έκδοση του οµιλιαρίου 
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του ιερέα Μάρκου, της Κυρίας των Αγγέλων του Χάνδακα. 

      Η σπουδαιότητα του εγχειρήµατος έγκειται στο ότι το εξεταζόµενο οµιλιάριο 
αποτελεί ένα από τα λίγα οµιλιάρια που καλύπτουν θεµατικά ολόκληρη την περίοδο της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δεδοµένου του ότι η έως τώρα φιλολογική έρευνα των 
οµιλιαρίων έχει περιοριστεί κατεξοχήν στη µελέτη των οµιλιών για τις ακίνητες εορτές του 
έτους. Έτσι, το εν λόγω οµιλιάριο σηµατοδοτεί µία πρόκληση για περαιτέρω ενασχόληση µε 
τα λοιπά οµιλητικά κείµενα που αναφέρονται και στις κινητές εορτές του λειτουργικού 
έτους (Μ. Τεσσαρακοστή, Πάσχα, Ανάληψη, Πεντηκοστή) και αποτελεί αφορµή για γόνιµη 
έρευνα και προβληµατισµό, αναφορικά µε τη βυζαντινή οµιλητική παράδοση. Κατά δεύτερο 
λόγο, το οµιλιάριο του Μάρκου είναι απάνθισµα λειτουργικών και πατερικών κειµένων, µε 
πλούτο ηθικών παραινέσεων και προτροπών προς ουσιαστικό και υγιή πνευµατικό αγώνα, 
καθώς και πηγή άντλησης λαογραφικών και πολιτισµικών πληροφοριών σχετικά µε το 
χωροχρόνο της σύνταξής του. 
      Σηµειώνουµε ότι ο συντάκτης του εξεταζοµένου οµιλιαρίου συγκαταλέγεται 
στους τελευταίους της µακρόχρονης οµιλητικής παράδοσης του Βυζαντίου, που ξεκινά από 
τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες (εποχή Πατέρων της Ορθοδόξου Ανατολικής 
Εκκλησίας) και παρουσιάζει πληθώρα εξελικτικών στοιχείων, που αντανακλούν τις 
ποικίλες κοινωνικοπολιτικές µεταβολές.  
      Από τη µελέτη του οµιλιαρίου του π. Μάρκου διαπιστώνεται ότι πρόκειται για 
συλλογή οµιλιών για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, από τη ∆ευτέρα της α΄ εβδοµάδας των 
Νηστειών έως και τη Μεγάλη Παρασκευή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη 
του γραµµατειακού είδους του Οµιλιαρίου εν γένει, η ένταξη του εξεταζόµενου οµιλιαρίου 
σε συγκεκριµένη κατηγορία-τύπο οµιλιαρίου και ειδικότερα η κριτική έκδοση του 
οµιλητικού κειµένου του π. Μάρκου, έπειτα από προσεκτική ανάγνωση και αντιβολή των 
χειρογράφων που το περιέχουν. 
      Αναφορικά µε τη δοµή της παρούσας διατριβής και ακολουθώντας την κλασική 
δοµή των προσωποκεντρικών εργασιών, του κριτικώς αποκατεστηµένου κειµένου 
προτάσσεται εισαγωγή, στην οποία συζητούνται θέµατα όπως είναι η χειρόγραφη 
παράδοση του κειµένου, το ζήτηµα της χρονολόγησης και της πατρότητας του οµιλιαρίου, 
το ιστορικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ζει και δρα ο συγγραφέας-συντάκτης του οµιλιαρίου, 
η γλώσσα, οι πηγές και η ιδιαίτερη αξία του εν λόγω οµιλητικού κειµένου.  
      Με δεδοµένες τις ποικίλες αντιξοότητες που αντιµετώπισα κατά τη διάρκεια της 
εκπόνησης της διδακτορικής µου διατριβής αλλά και τις αυξηµένες οικογενειακές µου 
υποχρεώσεις, εν πρώτοις ευχαριστώ το Θεό για την υγεία και την ψυχοπνευµατική 
ενδυνάµωση που µου παρέσχε, προκειµένου να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις ενός τόσο 
σπουδαίου εγχειρήµατος. 
      Εν συνεχεία, οφείλω µεγάλη ευγνωµοσύνη στον καθηγητή κ. Θεοχάρη Ε. 
∆ετοράκη, όχι µόνο διότι, ως βαθύς γνώστης και έµπειρος µελετητής της Βυζαντινής 
φιλολογίας, συνέβαλε καθοριστικά στην επιλογή του τόσο ενδιαφέροντος θέµατος της 
διδακτορικής µου διατριβής, αλλά και διότι παρακολούθησε µε αµείωτο  ενδιαφέρον και 
αυστηρή κριτική διάθεση την πορεία της έρευνάς µου, συζητώντας µαζί µου τα αναφυόµενα 
προβλήµατα, κάνοντας βελτιωτικές προτάσεις και ενθαρρύνοντάς µε στον αγώνα της 
µελέτης, µε απώτερο στόχο το γονιµότερο και επιστηµονικά τεκµηριωµένο αποτέλεσµα. Τον 
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ευχαριστώ για τον επιπλέον λόγο ότι µου παρέσχε αντίγραφα δύο χειρογράφων που 
διασώζουν το εξεταζόµενο οµιλιάριο. 
      Θερµές ευχαριστίες, επίσης, οφείλω και στα υπόλοιπα δύο µέλη της τριµελούς 
συµβουλευτικής επιτροπής, στους καθηγητές κ. Ιωάννη Βάσση και κ. Στέφανο Κακλαµάνη, 
για τις χρησιµότατες υποδείξεις τους και τη γενικότερη επιστηµονική συµβολή τους στην 
προοδευτική πορεία της εργασίας µου.  
      Ιδιαίτερες ευχαριστίες, ακόµη, οφείλω να εκφράσω στην καθηγήτρια κ. Ελένη 
Κακουλίδη-Πάνου για τις πληροφορίες που πρόθυµα µου παρέσχε αναφορικά µε την 
οικογένεια των Μορεζήνων του Χάνδακα, για τις φωτοτυπίες φύλλων χειρογράφων που 
µου απέστειλε από το προσωπικό της αρχείο για τη συγκριτική γραφολογική µου έρευνα ως 
προς την ταυτότητα του γραφέα του εξεταζοµένου οµιλιαρίου, καθώς και για την αποστολή 
χειρογράφου αποσπάσµατος ανέκδοτης εργασίας της, µε σκοπό τον εµπλουτισµό των 
συγκεντρωθέντων βιογραφικών στοιχείων του π. Μάρκου. 
      Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον κ. Αγαµέµνονα Τσελίκα, 
υπεύθυνο του Παλαιογραφικού εργαστηρίου του Μορφωτικού Ιδρύµατος της Εθνικής 
Τραπέζης, και στο συνεργάτη του κ. Αθανάσιο Ζάχο, στην κ. Αικατερίνη Κατσαρού, 
υπεύθυνη του Τµήµατος χειρογράφων του Αγίου Όρους στο Πατριαρχικό Ίδρυµα 
Πατερικών Μελετών, στην κ. Susy Marcon, υπεύθυνη του Τµήµατος  χειρογράφων της 
Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας, και στην κ. Bonnie Coles, αρµόδια της Βιβλιοθήκης 
του Αµερικανικού Κογκρέσσου, για την αποστολή µικροταινιών και φωτοτυπιών των 
χειρογράφων.  
           ∆εν θα µπορούσα όµως να µην ευχαριστήσω, εκ βάθους καρδίας, τους γονείς, το 
σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά µου, για την υποµονή και την ποικιλότροπη στήριξή τους 
κατά την  πορεία της  µελέτης  µου.  
       
 
   
                                                                              ∆έσποινα  Αθανασιάδου - Στεφανουδάκη 
                                                                                         
 
 
 
 
              
 
 
 
       
              

 
 

        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 

Act. SS. =  Acta Sanctorum, Antverpiae 1643 κε.  
 
Ἀλεξίου, Ἡ κρητικὴ λογοτεχνία = Ἀλεξίου Στυλιανός, Ἡ κρητικὴ λογοτεχνία καὶ ἡ ἐποχή 
της,     Κρητικά Χρονικά  8 (1954) 91 εξ.  
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Ἀλεξίου, Κάστρο = Ἀλεξίου Στυλιανός, Τὸ Κάστρο τῆς Κρήτης καὶ ἡ ζωὴ του στον ιστ΄ καὶ 
ιζ΄ αἰῶνα, Κρητικά Χρονικά 19 (1965) 147-178 (καὶ ἀνάτυπο µὲ ἰδιαίτερη σελιδαρίθµηση). 
 
Ἀλεξίου, Ἀπόκοπος = Μπεργαδής Ἀπόκοπος. Ἡ  Βοσκοπούλα. Ἐπιµέλεια Στ. Ἀλεξίου, 
Ἀθήνα 1971 (Ἑρµῆς, Νέα Ἑλληνικὴ βιβλιοθήκη, 15).  
 
Αltaner, Patrologie= Altaner Berthold, Patrologie, Freiburg 19583. 
 
Anal. Boll. =  Analecta Bollandiana, Bruxelles 1882 κεξ.  
 
Ανδριώτης, Λεξικό = Ανδριώτης Ν. Π., Ετυµολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, εκδ. 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης [Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη)], Θεσσαλονίκη 19953. 
 
Aposkiti,  Bertos  = Hannelore Aposkiti-Stammler, Nathanael-Neilos Bertos, Vindobonensis 
hist. gr. 91, Nr. 59 (Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der 
Philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München), München 1974 
(δακτυλογρ.). 
 
Baur, Initia = Baur Chrysostomus, Initia Patrum Graecorum, Studi e Testi 181, v.II, Roma 
1955. 
 
Beck, KTL = Beck Hans Georg, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, 
Μόναχο 1959. 
 
Beck, Χιλιετία = Beck Hans Georg, Η βυζαντινή χιλιετία, (µτφρ. ∆ηµοσθένους Κούρτοβικ), 
Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1992. 
 
ΒΗG= Fr. Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca I-III, Bruxelles 19573 [Subsidia 
Hagiographica 8a]. 
 
ΒΝJ = Byzantinisch - neugriechische  Jahrbücher, Βερολίνο (Ἀθήνα ) 1920 κ.ε. 
 
Browning, Greek= Browning R., Medieval and modern Greek, London 19832. (Ἑλλην. µτφρ. 
Μαρίας Κονόµη, Ἀθήνα 1991). 
 
Browning, Language= Browning R., The Language of Byzantine Litterature, Byzantina και 
Metabyzantina, 1, 1978, σ.103-133. 
 
Browning, The Patriarchal School = Browning R., The Patriarchal School at Constantinople 
in the 12th Century, Byz. 32, 1962, σ. 167-202 ; 33, 1963, σ.11-40 = Studies on Byzantine 
History, Literature and Education,  Londres 1977, n. XV. 
 
Γάσπαρης, Ἡ γλώσσα τῆς βενετικῆς γραφειοκρατίας = Γάσπαρης X., Ἡ γλώσσα τῆς 
βενετικῆς γραφειοκρατίας. Ἡ ἀντιπαράθεση λατινικῆς καὶ ἑλληνικῆς γλώσσας στὴ 
µεσαιωνικὴ Κρήτη (13ος -15ος αἰ.), Σύµµεικτα ΚΒΕ/ΕΙΕ 9 (1994) <Μνήµη ∆.Α. Ζακυνθηνοῦ, 
Μέρος Α'>, σ. 141-156. 
 
Christ-Paranikas = Christ W.-Paranikas M., Anthologia Graeca carminum christianorum, 
Lipsiae 1871, (ἀναστ.ἐπανέκδ. 1973). 
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CPG = Corpus Paroemiographorum Graecorum. 
 
Γόνης, Τὸ συγγραφικὸν ἔργον = Γόνης ∆., Τὸ συγγραφικὸν ἔργον τοῦ οἰκουµενικοῦ 
πατριάρχου Καλλίστου  Α', Ἀθῆναι 1980. 
 
Γραππούτος - Τριανταφύλλης, Συλλογή = Γραππούτος Α. - Τριανταφύλλης Κ., Συλλογὴ 
ἑλληνικῶν ἀνεκδότων, τ. Ι/1 , Βενετία 1874. 
 
Darrouzès, Ὀφφίκια = Darrouzès J., Recherches sur les ὀφφίκια de l' église Byzantine 
[Archives de l' Orient Chrétien, 11], Paris 1970. 
 
∆εληδῆµος, Θησαυρὸς ∆αµασκηνοῦ = ∆εληδῆµος Εὐαγγ. Χρ., Θησαυρὸς ∆αµασκηνοῦ, 
Θεσσαλονίκη 1983. 
 
∆ετοράκης, Συµβάσεις = ∆ετοράκης Θεοχάρης, ∆ιδασκαλικὲς καὶ βιβλιογραφικὲς συµβάσεις στὴ 
βενετοκρατούµενη Κρήτη, Κρητολογία 10-11, 1980, 231-256. 
 
∆ετοράκης, Κατηχητική διδασκαλία = ∆ετοράκης Θεοχάρης, Ἡ κατηχητικὴ διδασκαλία τοῦ 
λατίνου ἐπισκόπου Σητείας Gaspare Viviani πρὸς τὸν ὀρθόδοξο κλῆρο τῆς Κρήτης, 
Ἀριάδνη 3 (1985) 109-141. 
 
∆ετοράκης, Ἱστορία = ∆ετοράκης Θεοχάρης, Ἱστορία τῆς Κρήτης, Ἀθήνα 1986. 
 
∆ετοράκης, Βυζαντινὴ Φιλολογία = ∆ετοράκης Θεοχάρης, Βυζαντινὴ Φιλολογία (τὰ 
πρόσωπα καὶ τὰ κείµενα), Ἡράκλειο Κρήτης, τ. Α' (1995), τ. Β' (2003). 
 
∆ετοράκης, Ὑµνογραφία= ∆ετοράκης Θεοχάρης, Βυζαντινὴ Θρησκευτικὴ Ποίηση καὶ 
Ὑµνογραφία, Ρέθυµνο 1992. 
 
∆ετοράκης, Ἐπιτάφιος Θρῆνος = ∆ετοράκης Θεοχάρης, Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος τοῦ Μεγάλου 
Σαββάτου, Κρητικοὶ Ὁρίζοντες 3 (1995), 89-92.  
 
∆ετοράκης, Μοναστήρια = ∆ετοράκης Θεοχάρης, Τὰ µοναστήρια στὴ βενετοκρατούµενη 
Κρήτη, Βενετοκρητικὰ Μελετήµατα (1971-1994), Ἡράκλειο 1996, σ. 217-226.  
 
Dictionnaire = Dictionnaire de Spiritualité, ascétique et mystique doctrine et histoire fondé par 
M.Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, S. J. continué par André Rayez et Charles Baumgartner, 
S.J. assist de Michel Olphe-Galliard, S.J. avec le concours d' un grand nombre de 
collaborateurs, v. 1-12, Paris 1937-1985. 
 
DACL = Dictionnaire d' archéologie chrétienne et de liturgie, F. Cabrol - H. Leclercq, 1907 εξ. 
 
Dosseti, Simbolo di  Nicea = Dosseti G. L., Il simbolo di Nicea e di Costantinopoli. Edizione 
critica. Roma 1967. 
 
∆ουλγεράκης, Συµβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Μονῆς Βροντισίου =  Ἐµµαν. Ἰ. ∆ουλγεράκης, 
Συµβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Μονῆς Βροντισίου, Kρητικά Χρονικά 12 (1958), 117-170. 
 
Du Cange = Du Cange, Glossarium ad Scriptores mediae et infimae Graecitatis, Lugduni 1688.  
 
∆υοβουνιώτης = ∆υοβουνιώτης  Κ., ΕΕΒΣ 17 (1941), σ. 130-143. 
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ΕΕΒΣ = Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, Ἀθήνα 1924 κ.ἑ. 
 
EECh= Encyclopedia of Early Christianity, (edited by Everett Ferguson, Michael P. Mc Hugh, 
Frederick W. Norris), v. 2, 1997 2. 
 
Ehrhard, Überlieferung = Ehrhard A., Überlieferung und Bestand der hagiographischen und 
homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfangen bis zum Ende des 16 
Jahrhunders, Μέρος 1ο, Die Überlieferung, τ. 3,  Leipzig 1952. 
 
ΕΟ = Échos d' Orient, τοµ. 1 - 39, Παρίσι (Βουκουρέστι) 1897 - 1941/ 2.  
 
Επιτοµή  Λεξικού  Κριαρά = Επιτοµή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους 
Γραµµατείας 1100-1669 του Εµµ. Κριαρά, επιµ. Ι. Ν. Καζάζης & Τ. Α. Καραναστάσης, έκδ. 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, 
Θεσσαλονίκη, τ. Α'(2001) - τ. Β' (2003).  
 
Εὐστρατιάδης, Ἁγιολόγιον = Εὐστρατιάδης Σωφρόνιος, Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1961. 
 
Εὐστρατιάδης, Ὁµιλίαι = Εὐστρατιάδης Σωφρόνιος, Ὁµιλίαι εἰς τὰς Κυριακὰς τοῦ 
ἐνιαυτοῦ,  τ. Α΄, σ. 1-594 και σ. 595-598 (παράρτηµα).  
 
Εὐχολόγιον = Μικρὸν Εὐχολόγιον ἢ Ἁγιασµατάριον (ἐκδ. τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος), Ἀθῆναι 1956. 
 
Ἐφραὶµ Σύρου, Ἔργα = Ὁσίου Ἐφραὶµ τοῦ Σύρου, Ἔργα, τ. Α'-Ζ', ἔκδ. "Τὸ Περιβόλι τῆς 
Παναγίας", Θεσσαλονίκη 1988-1998. 
 
Ἐφραὶµ Σύρου, Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην = Ὁσίου Ἐφραὶµ τοῦ Σύρου, Ἔργα, τ. Ζ' (Ὁµιλία εἰς 
τὴν πόρνην), ἔκδ. "Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας", Θεσ/κη 1998, σ. 86-111.  
 
Geanacoplos, Scholars = Geanacoplos Deno John, Greek Scholars in Venice, Cambridge 1962 
(µεταφρ. Χ. Γ. Πατρινέλη, Ἀθήνα 1965). 
 
Gemert, Φαλιέρου = A. F. van Gemert, Μαρίνου Φαλιέρου, Ἐρωτικὰ Ὄνειρα [Βυζαντινὴ καὶ 
Νεοελληνικὴ Βιβλιοθήκη 4], Θεσσαλονίκη 1980. 
 
Gerola, Monumenti = Gerola Giuseppe, Monumenti veneti nell’ isola di Creta, τοµ.1-4, Βενετία 
1905, 1908, 1917, 1932. 
 
Gerola, Topografia = Gerola Giuseppe, Topografia delle chiese della città di Candia. Estratto 
dal Bessarione Rivista di Studi Orientali t. 34,  Roma (1918). 
 
Grecu = Grecu V., Izvorul principal bizantin pentru cu invatatura a diaconului Coresi din 
1581. Omiliile patriarhului Ioan XIV Caleca (1334 -1347), [Akademia Romana Studii si 
cercetari XXXV], Bucaresti 1939.   
 
Gretser, Opera = Gretser J., Opera omnia de Sancta Cruce, Ingoestadii  MDCXVL.  
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Guillaumin, Chrysostome = Guillaumin M. L., Problèmes posés aux éditeurs de Jean 
Chrysostome par la richesse de son inspiration biblique [Συµπόσιον, Studies on St. John 
Chrysostome] (Ἀνάλεκτα Βλατάδων 18), Θεσσαλονίκη 1973, σ. 59-76. 
 
Ζώρας,  Σύµβολον Πίστεως = Ζώρας Γεώργιος, Ἔµµετροι διασκευαὶ τοῦ Συµβόλου τῆς 
Πίστεως, εἰς τὸν ἀφιερωµατικὸν τόµον Χαριστήριον εἰς Ἀναστάσιον Κ. Ὀρλάνδον, τ. 3, 
Ἀθήνα 1966, σ. 190-191. 
 
Haendler, Theologie= Haendler Otto, Grundriss der praktischen Theologie, Berlin 1957. 
 
Ηennephof, Homiliar = Hennephof  H., Das Homiliar des Patriarchen Neilos und die 
chrysostomische Tradition. Ein Beitrag zur Quellengeschichte der spätbyzantinischen 
Homiletik, Leiden 1963. 
 
Ηennephof, Prooimion = Hennephof  H., Der Kampf um das Prooimion im xiphilinischen 
Homiliar, Studia Byzantina et Neohellenica Neerlandica, Leiden 1972, σ. 281-299.  
 
Ηλιούδης, ∆ηµώδη = Ἠλιούδης Ν. Ἰωάννης, Πρώιµα δηµώδη πεζὰ ὁµιλητικὰ καὶ 
ἁγιολογικὰ κείµενα (Νεῖλος-Ναθαναὴλ Μπέρτος καὶ Ἀνώνυµος τοῦ κωδ. 51 τῆς Βουλῆς 
τῶν Ἑλλήνων), Ἀνέκδοτη διδακτορικὴ διατριβή, Ρέθυµνο 1995. 
 
Θεοδώρου, Τριώδιον = Θεοδώρου ∆. Εὐάγγελος, Ἡ µορφωτικὴ ἀξία τοῦ ἰσχύοντος 
Τριωδίου, Ἀθῆναι 1958. 
 
Θεοδώρου, Ῥητορική = Θεοδώρου ∆. Εὐάγγελος, Μαθήµατα Ἐκκλησιαστικῆς Ῥητορικῆς ἢ 
Ὁµιλητικῆς, ἐκδ. τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1986. 
 
Θεοδώρου, Τὸ κήρυγµα = Θεοδώρου ∆. Εὐάγγελος, Τὸ κήρυγµα Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου, 
Ἀθῆναι 1971. 
 
ΘΗΕ= Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 1-12, Ἀθῆναι 1962-1968. 
 
Jungmann, Missarum = Jungmann J. A., Missarum Solemnia, τ.1, Wien 19584, σ. 583 εξ. 
 
Ἱερατικόν = Ἱερατικόν (Αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι Ἰωάννου τοῦ Χρυστοστόµου, Βασιλείου τοῦ 
Μεγάλου καὶ τῶν Προηγιασµένων, µετὰ τῆς τυπικῆς αὐτῶν ∆ιατάξεως καί τινων 
ἀπαραιτήτων Ἰερῶν Ἀκολουθιῶν, Τάξεων καὶ Εὐχῶν), ἐκδ. Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1977. 
 
Ἰσαάκ Σύρου,  Τὰ σωζόµενα ἀσκητικά = Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Τὰ σωζόµενα ἀσκητικά, 
ἔκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 2003. 
 
Καϊµάκης, Θεσµοί = Καϊµάκης ∆ηµήτρης Β., Οι Θεσµοί της Παλαιάς ∆ιαθήκης 
(πανεπιστηµιακές παραδόσεις), Θεσσαλονίκη 1995. 
 
Κακλαµάνης, Ἡ χαρτογράφηση τοῦ τόπου καὶ τῶν συνειδήσεων = Κακλαµάνης Στέφανος, 
Ἡ χαρτογράφηση τοῦ τόπου καὶ τῶν συνειδήσεων στὴν Κρήτη κατὰ τὴν περίοδο τῆς 
Βενετοκρατίας,  στο:  CANDIA/ CRETA/ ΚΡΗΤΗ  (Ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος: 16ος - 18ος 
αἰ.), ἔκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Ἀθήνα 2005.  
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Κακλαµάνης, Bibliotheche private = Κακλαµάνης Στέφανος, Bibliotheche private in Creta 
durante il domino veneziano (XVI- XVII sec.). Riassunto, Cretan Studies 6 (1998), 287- 291.  
 
Kaklamanis,  Cretan Literature = Kaklamanis Stefanos, Section II. Cretan Literature mid. c. 
14th - 17th , στο συλλογικό τόµο Greece. Books and Writers, National Book Centre of Greece- 
Ministry of Culture 2001, p. 35-51.  
 
 Κακλαµάνης, Γεώργιος Χορτάτσης =  Κακλαµάνης  Στέφανος, Ἔρευνες γιὰ τὸ πρόσωπο 
καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ Γεωργίου Χορτάτση, Ἡράκλειο Κρήτης 1993. 
 
Κακουλίδη, Μορεζῆνος = Κακουλίδη Ἑλένη, Ὁ Ἰωάννης Μορεζῆνος καὶ τὸ ἔργο του, 
Κρητικὰ Χρονικά 22 (1970) 7-78. 
 
Κακουλίδη, Εισαγωγή = Κακουλίδη Ελένη, Εισαγωγή στην υπό ετοιµασία νέα πλήρη 
ἔκδοση τῶν θαυµάτων µόνο ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ  Ἰωάννου Μορεζήνου. 
 
Καραβιδόπουλος, Παραβολαί = Καραβιδόπουλος Ἰωάννης, Αἱ παραβολαὶ τοῦ Ἰησοῦ, 
ΕΕΘΣΠΘ, (παραρτ. ἀρ.5 τοῦ  ΙΕ΄τόµου) Θεσσαλονίκη 1970. 
 
Κατσαρός, Κασταµονίτης = Κατσαρὸς Βασίλης, Ἰωάννης Κασταµονίτης. Συµβολὴ στῇ 
µελέτη τοῦ βίου, τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ. (∆ιδ. διατρ.), [Βυζαντινὰ κείµενα καὶ 
µελέται 22], Θεσσαλονίκη 1988. 
 
Kotter = Kotter B., Die  Schriften des Johannes von Damaskos, t. 2 , Berlin 1973. 
 
Κούρκουλας, Θεωρία κηρύγµατος= Κούρκουλας  Κωνσταντῖνος, Ἡ θεωρία τοῦ κηρύγµατος 
κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας, Ἀθῆναι 1957. 
 
Κουρούσης, Ἰωάννης Γλυκύς = Κουρούσης Στ., Ὁ οἰκουµενικὸς πατριάρχης Ἰωάννης ΙΓ΄ ὁ 
Γλυκύς, (Συναγωγὴ εἰδήσεων καὶ ἀνέκδοτα αὐτοῦ ἔργα), ΕΕΒΣ 41 (1974), Ἀθῆναι 1975, σ. 
297-405. 
 
Κορναράκης, Ἰούδας = Κορναράκης Κ. Ἰωάννης, Ὁ Ἰούδας ὡς ὁµαδικὸς ἐνοχικὸς 
ἀρχέτυπος, ἐκδ. οἶκος Ἀδελφῶν  Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1977. 
 
Κριαράς, Λεξικόν = Κριαρὰς Ἐµµανουήλ, Λεξικόν τῆς Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς ∆ηµώδους 
Γραµµατείας, τ. Α-ΙΒ΄, Θεσσαλονίκη 1967-1993. 
 
Kriaras, Diglossie = Kriaras E., Diglossie des derniers siecles de Byzance, Proceedings of the 
XIIIth International Congress of Byzantine Studies, Oxford 1967, σ.283-299. 
 
Krumbacher, Ἱστορία = Krumbacher Karl, Ἱστορία τῆς βυζαντινῆς λογοτεχνίας (µτφρ. Γ. 
Σωτηριάδη), Ι-ΙΙΙ, (ἀναστ. ἐπανέκδοση) Ἀθήνα 1974. 
 
Κύρου Αχ., Ἀκµὴ =Κύρου Αχ., Ἡ πνευµατικὴ ἀκµὴ τῆς Κρήτης κατὰ τὸν ΙΕ' καὶ ΙΣΤ' αἰῶνα, 
ΕΕΚΣ, τ.Α', 1938. 
  
Lampe =  Lampe G.W.H., A  Patristic Greek  Lexicon, Oxford 19764.  
 
Λάµπρος, Κατάλογος = Λάµπρος Σπ., Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους Ἑλληνικῶν κωδίκων, τ. 1-2, Cambridge 1895, 1900. 



 12

 
Λάµπρος, Π Π =Λάµπρος Σπ., Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακά, Ἀθῆναι 1924. 
 
Lefort,  Prooimion = Lefort  J., Prooimion de Michel, neveu de l' archeveque de Thessalonique, 
didascale de l' Evangile, Tr. Mém. 4 (1970), 375-393. 
 
Legrand, BH = Legrand  Emile, Bibliographie Hellénique…aux XVe et XVIe siècles, τ.3, Paris 
1894-1895. 
 
ΛΒΘ = Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας, µεταφρασµένο από τα γαλλικά (Vocabulaire de 
Theologie Biblique, publ. de Xavier Leon-Dufour et de Jean Duplacy, Augustin George, Pierre 
Grelot, Jacques Guillet, Marc-Francois Lacan, Paris 19743)  µε την εποπτεία των Σ.  
Αγγουρίδη, Στ. Βαρτανιάν, Γ. Γρατσέα, Γαβρ. Μαραγκού, Γ. Ρηγόπουλου, Σεβαστ. Φρέρη, 
Καίτης Χιωτέλλη, από τις εκδόσεις "Βιβλικό κέντρο Άρτος Ζωής" , Αθήνα 1980. 
 
LSJ = H. G. Liddel- R. Scott, A Greek-English Lexikon. A New Edition revised and 
augmented throughout by H. S. Jones with the assistance of R. McKenzie, Oxford 1940. A 
Supplement edited by E.A. Barber with the assistance of P. Maas, M. Scheller and M. L.West, 
Oxford 1968.  
 
LThK= Lexikon für Theologie und Kirche, β΄εκδ.,τ. 1-10, Freiburg im Breisgau 1957 κ.εξ. 
 
ΛΚΝ = Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, έκδ. Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης [Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)], 
Θεσσαλονίκη 1998. 
 
Λογοπάτης, Γερµανὸς Β' = Λογοπάτης Ν. Σπυρίδων, Γερµανὸς ὁ Β' πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως-Νικαίας (1222-1240), βίος, συγγράµµατα καὶ διδασκαλία αὐτοῦ, 
ἀνέκδοτοι ὁµιλίαι καὶ ἐπιστολαὶ τὸ πρῶτον ἐκδιδόµεναι, ἐν Τριπόλει 1913. 
 
Μαλτέζου, Ἱστορία τῆς βενετοκρατούµενης Κρήτης = Μαλτέζου Α. Χρύσα, Ἱστορία τῆς 
βενετοκρατούµενης Κρήτης: ζητήµατα ἔρευνας, Πεπραγµένα τοῦ  Ζ' ∆ιεθνοῦς 
Κρητολογικοῦ Συνεδρίου, τόµος Β2, Ρέθυµνο 1995. 
 
Μανούσακας, Λογοτεχνία = Μανούσακας Μ., Ἡ κρητικὴ λογοτεχνία κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς 
Βενετοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1965. 
 
Μανούσακας, Βενετικά ἔγγραφα = Μανούσακας Μ., Βενετικὰ ἔγγραφα ἀναφερόµενα εἰς 
τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν τοῦ 14ου - 16ου  αἰῶνος. Πρωτοπαπᾶδες καὶ πρωτοψάλται 
Χάνδακος.  ∆ΙΕΕ 15 (1961) σ. 149-238.  
 
Μανούσακας,  Ἀπογραφή = Μανούσακας Μ., Ἡ  παρὰ Trivan ἀπογραφὴ τῆς Κρήτης [1644],  
Κρητικά Χρονικά 3 (1949) 35-59.  
 
Manoussacas, Les défenseurs crétois de Constantinople = Manoussacas I. M., Les derniers 
défenseurs crétois de Constantinople d' après les documents vénitiens, Akten des XI. 
Internationalen Byzantinisten-Kongresses (München 1958), Μόναχο 1960, σ. 331-340.  
 
Mansi, Collectio = Mansi  J. D., Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Florenz 
1759 εξ. 
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Martin, Ηomilétique = Martin Ch., Aux sources de l' hagiographie et de l' homilétique 
byzantines, Byzantion, τ. 12, 1937. 
 
Μέγας, Ἰούδας = Μέγας  Γ. Α., Ὁ Ἰούδας εἰς τὰς παραδόσεις τοῦ  λαοῦ, Ἐπετηρὶς τοῦ 
Λαογραφικοῦ Ἀρχείου,  Γ΄-∆΄ (1941-1942), Ἀθῆναι 1951, σ. 3-28.  
 
Μέγας, "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου" διήγησις = Μέγας Γ. Α., Ἔκδοσις τῆς "Περὶ Ἰούδα τοῦ 
προδότου" διηγήσεως, Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν, Ἐπετηρὶς τοῦ Λαογραφικοῦ Ἀρχείου, Γ΄-∆΄ 
(1941-1942), Ἀθῆναι 1951, σ. 29-32. 
 
Μέγας, Κοσµογέννησις = Γεωργίου Χούµνου, Ἡ  Κοσµογέννησις. Ἀνέκδοτον στιχούργηµα 
τοῦ ΙΕ' αἰῶνος. Κριτικὴ ἔκδοσις ὑπὸ Γεωργίου Α. Μέγα (Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν. Κέντρον 
ἐρεύνης τοῦ µεσαιωνικοῦ καὶ νέου Ἑλληνισµοῦ) , Ἀθήνα 1975.  
 
ΜΕΕ = Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, ἔκδ. Πυρσός, Ἀθῆναι 1929. 
 
Mercati = Mercati G., Theol. Revue 4 (1905), σ. 142-145 (= Opere Minori 2, Vaticano 1937, σ. 
449-453).  
 
Μέρτζιου, Χειρόγραφον ἐκ Χάνδακος = Κωνσταντίνου ∆. Μέρτζιου, Χειρόγραφον ἐκ 
Χάνδακος Κρήτης τοῦ ἔτους 1624, Κρητικά Χρονικά 6 (1952), σ. 271-273.  
  
Mητσάκης, Ὑµνογραφία = Μητσάκης Καριοφίλης, Βυζαντινή Ὑµνογραφία Α'. Ἀπὸ τὴν 
Καινὴ ∆ιαθήκη ἕως τὴν Εἰκονοµαχία, Θεσσαλονίκη 1971 [Πατριαρχικόν Ἵδρυµα 
Πατερικῶν Μελετῶν. Χριστιανική Γραµµατολογία 1]. 2η ἔκδ. Ἀθήνα 1986. 
 
Mioni, Paleografia = Mioni Elpidio, Introduzione alla Paleografia Greca, Padova 1973 (µτφρ. 
Ν. Μ. Παναγιωτάκη, Εἰσαγωγὴ στὴν Ἑλληνικὴ Παλαιογραφία, Ἀθήνα3 1985). 
 
Mioni, Codices = Mioni Elpidio, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices graeci 
manuscripti, vol.I : Codices en classes a prima usque ad quintam inclusi, pars prior : classis I-
classis II, codices 1-120, Ῥώµη 1967. 
 
Moσχονάς, Κατάλογοι = Μοσχονὰς Θεόδωρος, Κατάλογοι τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, 
Ἀλεξάνδρεια 1945 (ἀνατ. Univ. of Utah Press 1965). 
 
Μπόνης, Προλεγόµενα = Mπόνης Κωνσταντίνος, Προλεγόµενα εἰς τὰς ἑρµηνευτικὰς 
διδασκαλίας τοῦ Ἰωάννου VIII Ξιφιλίνου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (2 Ἰαν.1064 
- 2 Αὐγ.1075). Συµβολὴ εἰς µίαν νέαν ἔκδοσιν.  Ἀθῆναι 1937. 
 
Μπόνης, Ἑρµηνευτικαὶ διδασκαλίαι Ξιφιλίνου = Mπόνης Κωνσταντίνος, Περὶ τοῦ ἔργου 
τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννου Η' Ξιφιλίνου "ἑρµηνευτικαὶ διδασκαλίαι" , 
BNJ  14 (1938), 271-274. 
 
Μπόνης, Ἰωάννης ὁ Ξιφιλῖνος = Mπόνης Κωνσταντίνος, Ἰωάννης ὁ Ξιφιλῖνος ὁ νοµοφύλαξ, 
ὁ µοναχός, ὁ πατριάρχης καὶ ἡ ἐποχὴ αὐτοῦ [ ca. 1010 / 13-2 Αὐγ. 1975]. Συµβολὴ εἰς τὰς 
βυζαντινὰς σπουδὰς τῆς ἰα' ἑκατονταετηρίδος. [Texte und Forschungen zur Byzantinisch-
Neugriechischen Philologie, 24], Athen 1937.              
                                                      
Μυστακίδης, Κλῆρος = Μυστακίδης Β.Α., Ὁ ἱερὸς κλῆρος κατὰ τὸν ιστ΄ αἰῶνα. 
Εἰκοσιπενταετηρὶς τῆς καθηγεσίας  Κωντ. Σ. Κοντοῦ, Ἀθῆναι 1893. 
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Μυστακίδης, ΕΦΣΚ = Γράµµα δωρεᾶς µονῶν καὶ χωρίων, Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος 
Κωνσταντινουπόλεως,  Ἀρχαιολ. ∆ελτίον, Παράρτ. Κ∆΄- ΚΣΤ΄ τόµου  (1896) 132.  
 
Niggl, Prolegomena = Niggl Gr., Prologomena zu den Werken des Patriarchen Philotheos von 
Konstantinopel (1353- 1354  und 1364 - 1376), Diss.,  München 1955. 
 
Νικολιδάκης, Νείλος ∆αµιλάς =  Νικολιδάκης Μιχ., Νείλος ∆αµιλάς (διδ. διατριβή), 
Ηράκλειο 1981.  
 
Νικολιδάκης, Ναθαναήλ Μπέρτος = Νικολιδάκης Μιχ., Ο κρητικός ιεροµόναχος Ναθαναήλ 
Μπέρτος και οι ειδήσεις του για την ηθική κατάσταση της κρητικής κοινωνίας κατά τα τέλη 
του 15ου αιώνα, Κρητολογία 14-15 (1982), σ. 131-153. 
 
Ξανθουδίδης, Ἑνετοκρατία = Ξανθουδίδης Στέφανος, Ἡ Ἑνετοκρατία ἐν Κρήτῃ καὶ οἱ 
κατὰ τῶν Ἑνετῶν ἀγῶνες τῶν Κρητῶν, Ἀθῆναι 1939. 
 
Ξανθουδίδης, Χάνδαξ = Ξανθουδίδης Στέφανος, Χάνδαξ - Ἡράκλειον (ἱστορικὰ 
σηµειώµατα), ἐπιµ. Στυλ. Ἀλεξίου, Ἡράκλειον 1964. 
 
Ξηρουχάκης, Κλῆρος = Ξηρουχάκης Ἀγαθάγγελος, Περὶ τῆς θέσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ κλήρου 
ἐπὶ Βενετοκρατίας, ΕΦ 35 (1936) 232-239, 512-518, 36 (1937), σ.31-36. 
 
Οικονόµος, Γραφή = Οἰκονόµος Κωντ., Περὶ τῶν Ο΄ Ἑρµηνευτῶν τῆς Παλαιᾶς θείας 
Γραφῆς βιβλία τέσσαρα, Ἀθῆναι 1844-1849.  
 
Παναγιωτάκης, Παιδεία = Παναγιωτάκης Νικόλαος, Ἡ παιδεία κατὰ την Βενετοκρατία, 
Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τ.4 (1968), σ.110-112. 
 
Παναγιωτάκης, Ἑνετοκρατία = Παναγιωτάκης Νικόλαος, Ἡ ἐποχὴ τῆς Ἑνετοκρατίας, 
περίοδος πνευµατικῆς ἀκτινοβολίας τῆς Κρήτης, εφηµ. Ρεθεµνιώτικα Νέα, 1. 4. 1979.   
 
Παναγιωτάκης, Λέων ὁ ∆ιάκονος  = Παναγιωτάκης Ν., Λέων ὁ ∆ιάκονος, ΕΕΒΣ 34 (1965) 
1-138. 
 
Παναγιωτάκης, Ὁ ποιητὴς τοῦ Ἐρωτόκριτου = Παναγιωτάκης Ν., Ὁ ποιητὴς τοῦ 
Ἐρωτόκριτου, Κρητικὴ Ἀναγέννηση. Μελετήµατα γιὰ τὸν Βιτσέντζο Κορνάρο. Ἐπιµέλεια 
Στέφανος Κακλαµάνης/ Γιάννης Μαυροµάτης, Ἀθήνα 2001. 
 
Παναγιωτάκης, ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου =  Παναγιωτάκης Ν., Τὰ νεανικὰ χρόνια τοῦ 
∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου, Ἡράκλειο 1999. 
 
Πανοπούλου, Λατινικὲς καὶ ὀρθόδοξες ἀδελφότητες = Πανοπούλου Ἀγγελική, Λατινικὲς 
καὶ ὀρθόδοξες ἀδελφότητες στὶς πόλεις καὶ στὴν ὕπαιθρο τῆς Κρήτης (16ος-17ος αἰ.), 
Πεπραγµένα τοῦ  Ζ' ∆ιεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου, τόµος Β2, Ρέθυµνο 1995, σ. 611-
618. 
 
Παπαδάκη, Τελετὲς στὴ βενετοκρατούµενη Κρήτη = Παπαδάκη Ἀ., Θρησκευτικὲς καὶ 
κοσµικὲς τελετὲς στὴ βενετοκρατούµενη Κρήτη, Ρέθυµνο 1995.  
 
Παπαδάκης,  Ἱστορία  =  Παπαδάκης  Ν.,  Ἱστορία τῆς ἐκκλησίας Κρήτης,  Χανιά 1936. 
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Παπαδία-Λάλα, Εὐαγὴ ἱδρύµατα = Παπαδία-Λάλα Ἀναστασία, Εὐαγὴ καὶ νοσοκοµειακὰ 
ἱδρύµατα στὴ βενετοκρατούµενη Κρήτη, ἔκδ. τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ 
Μεταβυζαντινῶν σπουδῶν τῆς Βενετίας καὶ τῆς Βικελαίας ∆ηµοτικῆς Βιβλιοθήκης 
Ἡρακλείου, Βενετία 1996. 
 
Παπαδόπουλος - Κεραµεύς, Κατάλογος = Παπαδόπουλος-Κεραµεὺς  Α., Ἱεροσολυµιτικὴ 
Βιβλιοθήκη ἤτοι Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς Βιβλιοθήκαις τοῦ ἁγιωτάτου ἀποστολικοῦ τε καὶ 
καθολικοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύµων καὶ πάσης Παλαιστίνης 
ἀποκειµένων ἑλληνικῶν κωδίκων, τ.1, 1891, (ἀναστατ.  ἐπανεκδ. Bruxelles 1963). 
 
Παπαδόπουλος, Ἐκκλησιαστικὴ Ῥητορικὴ = Παπαδόπουλος Φίλιππος, Ἐκκλησιαστικὴ 
Ῥητορική, Κωνσταντινούπολις  1888. 
 
Παπαδόπουλος, Σοφιανοῦ  Γραµµατική =  Παπαδόπουλος Ἀθ. , Σοφιανοῦ  Γραµµατική τῆς 
κοινῆς τῶν Ἑλλήνων Γλώσσης, Ἀθήνα 1977. 
 
Παρανίκας, Σχεδίασµα = Παρανίκας Μ., Σχεδίασµα περὶ τῆς ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Ἔθνει 
καταστάσεως τῶν Γραµµάτων ἀπὸ τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453) µέχρι 
τῶν ἀρχῶν τῆς ἐνεστώσης ἑκατονταετηρίδος, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1867. 
 
Πατρινέλης, Κρῆτες συλλέκται = Πατρινέλης Χ. Γ., Κρῆτες συλλέκται χειρογράφων κατὰ 
τὴν Ἀναγέννησιν, Πεπραγµένα τοῦ Β' ∆ιεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου, τ. Γ' (1968), 202-
206. 
 
Πατρώνος, Ιστορική Πορεία = Πατρώνος Γεώργιος Π., Η Ιστορική πορεία του Ιησού (από 
τη φάτνη ως τον κενό τάφο), εκδ. ∆όµος, Αθήνα 1991.  
 
PG = J. - P. Migne,  Patrologiae cursus completus. Series graeca, Parisiis 1857.  
 
Πιτυκάκης, Γλωσσικό Ιδίωµα = Πιτυκάκης Μανώλης, Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωµα τῆς Ἀνατολικῆς 
Κρήτης, τ. Α΄-Β΄, Ἀθήνα 1983. 
 
Psaltes, Grammatik =  Psaltes Stamatios B., Grammatik der Byzantinischen Chroniken, 
Göttingen, 1974. 
 
Repertorium der griechischen Kopisten = Gamillscheg, Harlfinger, Hunger, Repertorium der 
griechischen Kopisten 800-1600, Wien  v. 1- 3 (1981-1989). 
 
Reynolds - Wilson = Reynolds L.D. and Wilson N.G., Scribes and Scholars, London3 1975 
(µτφρ. Ν. Παναγιωτάκη), Ἀντιγραφεῖς καὶ φιλόλογοι, Μ.Ι.Ε.Τ., Ἀθήνα 1981. 
 
Σάθας, ΝΦ = Σάθας Κωνσταντῖνος, Νεοελληνικὴ  Φιλολογία, Ἀθῆναι 1868.  
 
SC = Sources Chrétiennes, Paris 1942 κἑξ. 
 
Schubert, Homiletik = Franz Schubert, Grundzüge der Homiletik, Graz und Leipzig 19343. 
 
Σπανάκης, Μνηµεῖα = Σπανάκης Στέργιος, Μνηµεῖα τῆς κρητικῆς ἱστορίας, Ι-VΙ, 
Ἡράκλειον 1940-1969. 
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Σπανάκης, Θρησκευτικὴ κατάσταση = Σπανάκης Στέργιος, Ἡ θρησκευτικὴ κατάσταση 
στὴν Κρήτη τὸν ΧVΙ αἰῶνα, Κρητικά Χρονικά  21 (1969) 134-152. 
 
Σπανάκης, Συµβολὴ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία = Σπανάκης Στέργιος, Συµβολὴ στὴν 
ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τῆς Κρήτης, Κρητικὰ Χρονικά τεῦχ. 3 (1959) 243-288. 
 
Tea Eva, Storia religiosa di Candia = Tea Eva, Saggio sulla storia religiosa di Candia dal 1590 
al 1630. Atti del Reale Instituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Tom.72, parte seconda 
(1912-1913). 
 
ΟDB= The Oxford Dictionary of Byzantium (edited by Alexander P. Kazhdan, Alice- Mary 
Talbot, Anthony Culter, Timothy E. Gregory, Nancy P. Sevcenko), Oxford University Press, τ. 
3, 1991. 
 
CE= The Catholic Encyclopedia (an international work of reference on the constitution, 
doctrine, discipline and history of the Catholic Church), edited  by Charles Herbermann, 
Edward Pace, Condé Pallen, Thomas Shahan, John Wynne, New York, v. 1-16, 1907-1917. 
 
Thriet Freddy, Crete = Thriet Freddy, La situation religieuse en Crète au début du XVe  siècle, 
Byzantion 36 (1966), 201-212. 
 
Tρεµπέλας, Ὁµιλητική = Τρεµπέλας Π. Ν., Ὁµιλητικὴ ἢ Ἱστορία καὶ Θεωρία τοῦ 
κηρύγµατος, Ἀθῆναι, 19502.  
 
Τριώδιον = Τριώδιον κατανυκτικόν, ἔκδ. Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις 1960. 
 
Τσιρπανλῆς, Τὸ Κληροδότηµα = Τσιρπανλῆς Ζ. Ν., Τὸ Κληροδότηµα τοῦ καρδιναλίου 
Βησσαρίωνος γιὰ τοὺς φιλενωτικοὺς τῆς βενετοκρατούµενης Κρήτης (1439-17ος αἰ.), 
Θεσσαλονίκη 1967.  
 
Τσιρπανλῆς, Τὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο = Τσιρπανλῆς Ζ. Ν., Τὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο τῆς Ρώµης 
καὶ οἱ µαθητές του  (1576-1700), Θεσσαλονίκη  1980. 
 
Τσιρπανλῆς, Φιλορθόδοξη πολιτικὴ τῆς Βενετίας = Τσιρπανλῆς Ζ. Ν., Ἀπὸ τὴ φιλορθόδοξη 
πολιτικὴ τῆς Βενετίας στὴν ἑλληνικὴ Ἀνατολή. (Ἀνέκδοτα ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1581-1597), 
ΕΕΒΣ 39-40 (1972-1973) < Λειµών. Προσφορὰ εἰς τὸν καθηγητὴν Ν. Β. Τωµαδάκην>, σ. 296-
311.  
 
Τωµαδάκης, Ἀρχιερεῖς = Τωµαδάκης Νικόλαος, Ὀρθόδοξοι ἀρχιερεῖς ἐν Κρήτῃ ἐπὶ 
Ἑνετοκρατίας, Ὀρθοδοξία 27 (1952), 63-75. 
 
Τωµαδάκης, Ἐπιβίωσις = Τωµαδάκης Νικόλαος, Ἡ ἐπιβίωσις ἀνὰ τὸν κόσµον τοῦ 
Βυζαντίου µετὰ τὸ 1453, ΕΕΒΣ 41 (1974). 
 
 Τωµαδάκης, Ὀρθόδοξοι παπᾶδες = Τωµαδάκης Νικόλαος, Οἱ Ὀρθόδοξοι παπᾶδες ἐπὶ 
Ἑνετοκρατίας καὶ ἡ χειροτονία αὐτῶν, Κρητικὰ Χρονικὰ 13 (1959), 39-72. 
  
Τωµαδάκης, Σιναϊτική Σχολή = Τωµαδάκης Νικόλαος, Ἡ  δῆθεν Σιναϊτικὴ Σχολὴ τοῦ 
Χάνδακος, Πεπραγµένα Στ' ∆ιεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου, τ. 2, 1991, σ. 621- 652.  
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Fesenmayer, Homiletik = Fesenmayer G., Homiletik, στο LThK, τ. 5 (1960), σ.459-460. 
 
Φιλοκαλία = Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, ἐν Ἀθήναις, τόµοι Α' (1957), Β' (1958), Γ' 
(1960), ∆' (1961), Ε' ( 1963).  
 
Follieri, Initia= Follieri Henrica, Initia Hymnorum Ecclesiae Graece, vol. I-V, Βατικανὸ 1960-
1966 [Studi e Testi 211-215]. 
 
Φραγκούλη, Σιναϊτική Σχολή = Φραγκούλη Ἀργίνη, Ἡ Σιναϊτικὴ Σχολὴ τῆς Ἁγίας 
Αἰκατερίνης στὸ Χάνδακα, ἐκδ. Ἱδρύµατος Ὄρους Σινᾶ, Ἀθῆναι 1998. 
 
Vassiliev, Anecdota = Anecdota Graeco-Byzantina, pars prior. Collegit, digessit, recensuit A. 
Vassiliev, Μόσχα 1893.  
 
Vogel - Gardthausen, Griechischen Schreiber = Vogel Marie - Gardthausen Victor, Die 
griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, Λειψία 1909. 
 
Χαιρέτη, ∆ιοριστήριο ἔγγραφο = Χαιρέτη Μαρία, ∆ιοριστήριο ἔγγραφο Ἕλληνα νοταρίου 
τῆς Κρήτης (1365), Θησαυρίσµατα 3 (1964), 62-72. 
 
Χρήστου, Ἀποφθέγµατα = Χρήστου Παναγιώτης, Ἀποφθέγµατα Γερόντων (ἀνατύπ. PG 65, 
σ.71-440), Θεσσαλονίκη 1978. 
 
Ψευτογκά, Φιλοθέου Κοκκίνου = Ψευτογκά Β., Φιλοθέου Κοκκίνου λόγοι και οµιλίες, 
Θεσσαλονίκη 1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
                                     1.   Η  έννοια  της  Οµιλητικής 
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    Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή µελέτη του οµιλιαρίου του ιεροκήρυκα  
Μάρκου αποτελεί η εξοικείωσή µας µε την έννοια της Εκκλησιαστικής Ρητορικής ή  
Οµιλητικής, της θεωρίας δηλαδή του οµιλητικού ή κηρυκτικού έργου της Εκκλησίας, η 
οποία εκθέτει τις αρχές και τους κανόνες διεξαγωγής του θείου κηρύγµατος1. Σε κανένα 
άλλο κλάδο της θεολογίας δεν παρήγαγε η  Ορθόδοξη Εκκλησία τόσα πολλά λογοτεχνικά 
µνηµεία, όσα στην Εκκλησιαστική Ρητορική ή Οµιλητική, εφόσον ο κλάδος αυτός είναι 
µοναδικά συνδεδεµένος µε τον πρακτικό εκκλησιαστικό βίο2. Κατά συνέπεια,  υπάρχει 
πλούσια ορθόδοξη οµιλητική παράδοση, η οποία δεν έχει ακόµη πλήρως αξιοποιηθεί και 
θησαυρίζεται στα εκδεδοµένα ή ανέκδοτα κηρύγµατα των εκκλησιαστικών 
προσωπικοτήτων κάθε εποχής, καθώς και στα έντυπα ή χειρόγραφα εγχειρίδια της 
Εκκλησιαστικής Ρητορικής3. 
    Η ονοµασία "Οµιλητική" ως τεχνικός όρος που εκφράζει τη θεωρία του 
χριστιανικού κηρύγµατος χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά προς το τέλος του 17ου αιώνα.  
Πιο συγκεκριµένα, ο S. Göbel το 1672 εξέδωσε το έργο του Methologia homiletica και ο 
Bayer δηµοσίευσε το βιβλίο του Compedium theologiae homileticae (1677). Παλαιότερα 
χρησιµοποιούνταν και οι όροι ars praedicandi, ars concionandi, "ἐκκλησιαστικὴ ρητορική", 
rhetorica  ecclesiastica  κ.ά4.  Οι ονοµασίες "Αλιευτική" του G. Sickel (1869) ή "Κηρυκτική" 
του R. Stier (1830) ή "Κηρυγµατική" δεν κατάφεραν να επικρατήσουν5. 
     Οι όροι "ὁµιλεῖν" και "ὁµιλία" χρησιµοποιήθηκαν στους πρώτους χριστιανικούς 
αιώνες και ήδη από τους αποστολικούς χρόνους δήλωναν το χριστιανικό κήρυγµα (το 
"ὁµιλεῖν" χαρακτηρίζει την κοινότητα του στρατού, του γάµου και της φιλικής οµάδας. Υπό 
αυτή την έννοια χρησιµοποιείται και από τον ΄Οµηρο, τον Αισχύλο και το Σοφοκλή. Ο 
Ξενοφώντας χρησιµοποιεί τον όρο, για να δηλώσει την επικοινωνία του µαθητή µε το 
δάσκαλο)6.  
   Από τον 4ο αιώνα ως "ὁµιλία" χαρακτηρίζεται το ανεπιτήδευτο βιβλικό κήρυγµα, 
ενώ για το επιµεληµένο και ρητορικά διαµορφωµένο τεχνικό κήρυγµα χρησιµοποιείται η 
λέξη "λόγος"7. Με αυτό τον όρο δήλωναν παλαιότερα τη νουθεσία διά του θείου 
κηρύγµατος, όπως µαρτυρεί ο Ιουστίνος λέγοντας ότι κατά τη θεία λειτουργία "παυσαµένου 
τοῦ  ἀναγινώσκοντος, ὁ προεστὼς διὰ λόγου τὴν νουθεσίαν καὶ πρόκλησιν τῆς τῶν καλῶν 
τούτων µιµήσεως ποιεῖται" (Ἰουστίνου Μάρτυρος, Ἀπολογία Α', 67).    
      Η λέξη "ὁµιλία" (homilia) χρησιµοποιήθηκε υπό αυτή την έννοια και στη ∆ύση. 
Έτσι, ο Γρηγόριος ο Μέγας χαρακτηρίζει τα κηρύγµατά του ως homilias (Ep.10,52), και το 
έργο που αποδίδεται στον Γερµανό των Παρισίων µε τον τίτλο Expositio περιέχει ένα 
κεφάλαιο που τιτλοφορείται De homiliis8. Από την εποχή του ιερού Αυγουστίνου η 
"ὁµιλία" (homilia) σήµαινε το κήρυγµα που ερµηνεύει τη βιβλική περικοπή, ενώ ο "λόγος" 
(sermo) ήταν το  ανεξάρτητο της περικοπής κήρυγµα9. Το κήρυγµα µπορεί να διακριθεί 
άτυπα σε δύο κατηγορίες10: α) Στο λεγόµενο ιεραποστολικό κήρυγµα, που αποτελεί "τὴν 
διακονίαν τοῦ εὐαγγελίζεσθαι µεταξὺ τῶν ἀπίστων καὶ ἀγνοούντων ὅλως τὸ Εὐαγγέλιον 
τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας"11  και  β) στο εποικοδοµητικό κήρυγµα, που απευθύνεται στο 
εκκλησιαστικό πλήρωµα,  µε σκοπό την πνευµατική στήριξή του. Το εξεταζόµενο οµιλιάριο 

                                                 
1. Θεοδώρου, Ῥητορική, σ.19 και CE, τ. 7, σ.443. 
2. Krumbacher, Ἱστορία, τ. 1, σ. 319,  Θεοδώρου, Ῥητορική, σ. 19, CE, τ. 7, σ.443,  Dictionnaire, τ.7, 
Μέρος 1, σ. 599, 607  και  Martin, Homilétique, σ. 352. 
3. Θεοδώρου, Ῥητορική, σ.20. 
4. Fesenmayer, Homiletik, LThK, τ.5, σ. 459-460. 
5. Τρεµπέλας, Ὁµιλητική , σ. 1-4. 
6. Schubert, Homiletik, σ.1 και EECh,τ.1, σ. 539. 
7. Schubert, Homiletik, σ.1  και  EECh, τ.1, σ. 539. 
8. Fesenmayer, Homiletik, LThK, τ. 5, σ. 460. 
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του π. Μάρκου εκ Χάνδακος σαφώς εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία κηρύγµατος, καθώς 
συχνές είναι οι αποστροφές προς το ποίµνιό του µε την προσφώνηση "τέκνα τῆς Ἐκκλησίας 
ἀγαπητά" ,"ἠγαπηµένοι µου ἀδελφοί" ή "ὦ  ξυνωρὶς τῆς Ἐκκλησίας ἁγία",  αλλά και τα 
παραθέµατα του εκκλησιαστικού κήρυκα  από την Αγία Γραφή, δηλωτικά της εξοικείωσης 
του εκκλησιάσµατος µε το θείο λόγο.  Επιπρόσθετα, η οµιλία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
α) λειτουργικό χαρακτήρα, καθώς εντάσσεται στη χριστιανική λατρεία, β) ερµηνευτικό 
χαρακτήρα, εφόσον  επεξηγεί το κείµενο της Αγίας Γραφής, δηλαδή το ζωντανό Λόγο του 
Θεού στους ανθρώπους, και γ) προφητικό χαρακτήρα, καθώς τονίζει τη σπουδαιότητα του 
βιβλικού κειµένου για την καθηµερινή ζωή των ακροατών- πιστών12.    
    Όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Φίλιππος Παπαδόπουλος, ο όρος 
"Οµιλητική" που καθιερώθηκε κυρίως στη ∆ύση αντί του αρχαιοτέρου όρου "Rhetorica 
sacra" ή "Methodus concionandi" γύρω στα τέλη του 17ου αιώνα δεν κρίνεται το ίδιο 
κατάλληλος µε τον όρο "Εκκλησιαστική Ρητορική", που ακουστικά παραπέµπει στη σχέση 
της χριστιανικής µε τη θύραθεν ρητορική, για να εκφράσει την ορθόδοξη σκέψη. Εντούτοις, 
για λόγους βραχυλογίας χρησιµοποιούνται οι όροι "ὁµιλητικός", "ὁµιλητική", "ὁµιλητικόν", 
"ὁµιλεῖν", "ὁµιλητής".13 Αναµφισβήτητα, η Οµιλητική ή Εκκλησιαστική Ρητορική διαφέρει 
συγκριτικά µε τη θύραθεν ρητορική  ως προς το σκοπό, τη  θεµατολογία και τα υπερφυσικά 
µέσα που χρησιµοποιεί. Υπό αυτή την έννοια ο Απ. Παύλος τονίζει ότι " ὁ λόγος µου καὶ τὸ 
κήρυγµά µου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ' ἐν ἀποδείξει Πνεύµατος καὶ 
δυνάµεως " (A' Κορ. 2, 4-5). Παράλληλα χωρία από τις επιστολές του Παύλου όπου 
εντοπίζουµε ανάλογες αναφορές είναι τα εξής: Α΄Κορ. 1, 17, Α΄Κορ. 2, 1-2 και Β΄ Κορ. 4, 2. 

              Ως τα κύρια λογοτεχνικά είδη της Εκκλησιαστικής Ρητορικής ή Οµιλητικής 
µπορούν να διακριθούν τα εξής14:1) Οι πανηγυρικοί λόγοι, δηλαδή οι λόγοι που 
εκφωνούνται µε την ευκαιρία εορτών και χωρίζονται σε: α) πανηγυρικούς λόγους στις 
δεσποτικές και θεοµητορικές εορτές και σε β) πανηγυρικούς λόγους στις εορτές µαρτύρων 
και αγίων, 2) οι επιτάφιοι λόγοι (επικήδειοι λόγοι), 3) τα εγκώµια (επαινετικοί λόγοι), 4) οι 
δογµατικοί λόγοι, αναφορικά µε κάποιο ανακύψαν θεολογικό-δογµατικό ζήτηµα, 5) οι 
κατεξοχήν οµιλίες, δηλαδή οι ερµηνείες των ευαγγελικών περικοπών κυρίως κατά τις 
Κυριακές, 6) οι κοινωνικοηθικού περιεχοµένου λόγοι, π.χ αναφορικά µε συνήθειες της 
καθηµερινότητας που ζηµιώνουν ηθικά τον άνθρωπο, όπως είναι η παρακολούθηση 
άσεµνων θεατρικών παραστάσεων, η µέθη, η µοιχεία, κ.ά ή αναφορικά µε καταστάσεις που 
προάγουν τον ηθικό βίο του ανθρώπου, π.χ. την προσευχή,  την ελεηµοσύνη, τη σεµνότητα, 
κ.ά., 7) οι ευκαιριακοί- περιστασιακοί λόγοι, όπως είναι οι οµιλίες του Ιωάννου του 
Χρυσοστόµου  "Εἰς Ἀδριάντας" (PG 49, 15-222) και "Εἰς Εὐτρόπιον εὐνοῦχον πατρίκιον καὶ 

                                                 
   
9. Schubert, Homiletik, σ. 1-2. 
10. Θεοδώρου, Ῥητορική, σ. 21,  ΕΕCh, τ. 1,  σ. 539 και CE, τ. 7, σ.443. 
11. Τρεµπέλας, Ὁµιλητική, σ. 1-4. 
12. ΕΕCh, τ. 1,  σ. 539. 
13. Παπαδόπουλος, Ἐκκλησιαστικὴ  Ῥητορική, σ. 10. 
14. Krumbacher, Ἱστορία, τ. 1, σ.322-323, ΟDB, τ.3, σ.1880-1881,Beck, KTL, σ.273 και  Dictionnaire, 
τ.7, Μέρος 1, σ. 607- 612. 
 
 
 15. Dictionnaire, τ.7, Μέρος 1, σ. 599 και 607,  ΟDB,  τ.3,  σ. 1880-1881, ΕΕCh, τ. 1,  σ. 540. 
16. ΟDB,  τ. 3,  σ. 1880. 
17. ΟDB,  τ. 3,  σ. 1881. 
18. CE, τ. 7, σ. 444 και ΕΕCh, τ. 1,  σ. 539. 
19. Krumbacher, Ἱστορία, τ. 1, σ.322 και  Dictionnaire, τ.7, Μέρος 1, σ.598 και 607. 
20. Beck,  Χιλιετία,  σ. 213-214.  
21. Θεοδώρου, Ῥητορική , σ. 25 και CE, τ. 7, σ.443. 
22. Θεοδώρου, Τὸ κήρυγµα Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου, Ἀθῆναι  1971. 
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ὕπατον" (PG 52, 391-414) και 8) οι µυσταγωγικοί λόγοι, δηλαδή εκείνοι που καθοδηγούν 
πνευµατικά τους κατηχουµένους και τους νεοφωτίστους κατά τη διάρκεια των Νηστειών 
και της Πεντηκοστής.  Επίσης, µε το πέρασµα των χρόνων κάποιοι λόγοι γράφονται µε 
σκοπό την πνευµατική στήριξη και καθοδήγηση των µοναζόντων, π.χ οι Κατηχήσεις του 
Θεοδώρου του Στουδίτου (PG 99, 509-688)15. Τα πολυαριθµότερα προϊόντα λόγου είναι 
αυτά των δύο πρώτων ειδών, δηλαδή οι λόγοι στις δεσποτικές, θεοµητορικές εορτές και τις 
εορτές των λοιπών αγίων. Σηµειωτέον ότι οι πανηγυρικοί των µαρτύρων και των αγίων 
έχουν στενή σχέση µε τα συναξάρια, ο σκοπός των οποίων είναι κυρίως ιστορικός, ενώ των 
πανηγυρικών λόγων κατεξοχήν παραινετικός. Οι οµιλίες, το είδος λόγου που ευδοκίµησε 
ιδιαιτέρως κατά τους χρόνους των πατέρων (κυρίως τον 4ο αιώνα)16, αργότερα (τον 6ο 
αιώνα) υστερεί έναντι των λοιπών ειδών17. Η άνθηση της Ορθόδοξης Εκκλησιατικής 
Ρητορικής του 4ου και του 5ου αιώνα οφείλεται στην αναγκαιότητα υποστήριξης του 
ορθοδόξου δόγµατος έναντι του κινδύνου των αιρέσεων (Αρειανισµού, Νεστοριανισµού, 
Ευτυχιανισµού, κ.ά), λειτουργία που επετέλεσαν µε αριστουργηµατική ικανότητα οι 
πατέρες της Ανατολής.18 
    Αξιοσηµείωτο θεωρείται το γεγονός ότι στο εκκλησιαστικό-λειτουργικό έτος της 
Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας (από 1η Σεπτεµβρίου έως και 31η Αυγούστου) οι 
περίοδοι των εορτών ακολουθούν η µία την άλλη κατά κάποια εξωτερική αλληλουχία και 
οι µεσολαβούσες Κυριακές παίρνουν την ονοµασία τους από τις αναγινωσκόµενες 
περικοπές του Ευαγγελίου19. Αυτό συµβαίνει, διότι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Beck: 
" Οι πατέρες εξηγούν το Ευαγγέλιο µε τη βοήθεια της χάριτος του λόγου, δηλαδή όχι µόνο 
µε τη βοήθεια της γοητείας και της µαγείας του ανθρώπινου λόγου, αλλά και µε τη βοήθεια 
της χάρης του θείου Λόγου (Ευαγγελίου)… Ο ανθρώπινος λόγος αντανακλά στην αρµονία 
του την τάξη του θείου Λόγου. Οπωσδήποτε, λοιπόν, σε ολόκληρη τη βυζαντινή ιστορία 
παραµένει ως βασική αρχή η σύνδεση της εκκλησιαστικής ρητορικής µε το Λόγο ως 
ενσαρκωµένο Υιό, µε τον λόγο του Πατρός"20.  
 
 
 
                                    2.   Ιστορική  εξέλιξη  της  Οµιλητικής 
 
 
      Στην Καινή ∆ιαθήκη περιέχονται σηµαντικά στοιχεία Οµιλητικής, καθώς 
χαρακτηριστική είναι η κηρυγµατική τακτική του Ιησού Χριστού21, η οποία αποτέλεσε 
ορόσηµο για την περαιτέρω ιεραποστολική δραστηριότητα των ∆ώδεκα αλλά και των 
Εβδοµήκοντα αποστόλων. Σπουδαία είναι βέβαια και η θέση που κατέχουν στην Καινή 
∆ιαθήκη το κήρυγµα του Ιωάννου του Προδρόµου22, η δηµηγορία του Πέτρου κατά την 
Πεντηκοστή και ενώπιον του Συνεδρίου23, οι οµιλητικές υποδείξεις του Παύλου στις 
Επιστολές του (Α΄Κορ. 1, 17, Α΄Κορ. 2, 1-2 , 4-5 και Β΄ Κορ. 4, 2) και ο σηµαντικός λόγος 
που εκφώνησε στον ΄Αρειο Πάγο (Πράξεις 17, 22-32) 24. 
      Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες αξιόλογη θεωρείται η συµβολή του 
Ωριγένη στην ανάπτυξη της Οµιλητικής25. Τα πρωτεία όµως ως προς την αρτιότητα του 
ρητορικού λόγου και τη διατύπωση της θεωρίας της χριστιανικής Οµιλητικής αποδίδονται 
στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστοµο, ο οποίος συνδυάζοντας τη φιλοσοφικορητορική του 
κατάρτιση µε το θείο λόγο εξέθεσε στις οµιλίες του "περὶ ἱερωσύνης"26 τα προσόντα και τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του επιτυχηµένου κηρύγµατος. Από τον 4ο ως και τον 6ο 
αιώνα µ.Χ ανθεί η Ορθόδοξη Οµιλητική στηριγµένη στα ρητορικά σχήµατα και τις 
οµιλητικές τεχνικές της αρχαίας ρητορικής, µε κυριότερους εκπροσώπους της πέραν του 
ιερού Χρυσοστόµου και άλλους λογιοτάτους πατέρες, όπως  το Γρηγόριο Ναζιανζηνό, το 
                                                                                                                                                                  
23. Tρεµπέλας, Ὁµιλητική, σ. 32-33. 
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Γρηγόριο Νύσσης, το Μέγα Βασίλειο, το Βασίλειο Σελευκείας, τον Κύριλλο Αλεξανδρείας, 
τον Αµφιλόχιο Ικονίου, το Θεοδώρητο Κύρου, κ. λπ27.     
      Ο Ανδρέας Κρήτης στον 8ο αιώνα και ο πατριάρχης Φώτιος στον 9ο ανανεώνουν 
το είδος, το οποίο όµως σιγά-σιγά, κάτω από το βάρος του κλασικισµού θα καταλήξει στη 
συµβατικότητα και στο λογιοτατισµό. Την πηγαία έµπνευση, τη δροσερότητα, τη θαυµαστή 
ευρηµατικότητα, το απλό ύφος των πρώτων πατέρων και την ειλικρίνεια της καρδιάς τους 
θα αντικαταστήσει µε τον καιρό η επιτήδευση, η συσσώρευση ηχηρών ρητορικών 
σχηµάτων, ένας υπερβολικός φόρτος από κλασικά στοιχεία, µυθολογικά και λογοτεχνικά, 
που καταστρέφει το αισθητικό, αλλά και το παιδευτικό αποτέλεσµα.  Συνάµα, και πλαστοί 
λόγοι αποδίδονται στους πατέρες του 4ου και 5ου αιώνα, είτε διότι δεν ευρίσκονταν 
πατερικές  οµιλίες µε όµοιο περιεχόµενο, είτε διότι ήθελαν να προσδώσουν στις νέες οµιλίες 
µεγαλύτερη αυθεντία. Έτσι, γεννήθηκαν πολλά ζητήµατα περί γνησιότητας ή νοθείας των 
λόγων των πατέρων, γι' αυτό και η ακριβής των πηγών έρευνα είναι απαραιτήτως 
αναγκαία, προκειµένου να επιτύχουµε πλήρη και ορθή λογοτεχνική εκτίµηση της οµιλητικής 
των Βυζαντινών28. Μάλιστα, η εν Τρούλλω Πενθέκτη Σύνοδος το 692 µ.Χ. όρισε οι κήρυκες 
του θείου λόγου µάλλον να διδάσκουν σύµφωνα µε τους πατέρες, παρά να απαγγέλλουν 
δικούς τους λόγους, θεωρώντας ως έγκυρες µόνο τις ερµηνείες των προηγούµενων µεγάλων 
πατέρων (Κανών ιθ΄)29. Έτσι, άρχισαν να διασκευάζονται οµιλίες προγενεστέρων της 
Εκκλησίας πατέρων και να προσαρµόζονται στο πνεύµα της εποχής.  
     Στη ∆ύση, η σταδιακή παρακµή της λατινικής γλώσσας συνέβαλε στη 
στασιµότητα εξέλιξης της Οµιλητικής30. Αξιολογότατη βέβαια υπήρξε η συµβολή του ιερού 
Αυγουστίνου στην εξέλιξη της Οµιλητικής, καθώς στο έργο του  De doctrina christiana31 
σηµειώνει τα κοινά σηµεία και τις διαφορές της εκκλησιαστικής και της κοσµικής Ρητορικής. 
Ακολουθεί η  προσπάθεια του πάπα Γρηγορίου του Μεγάλου (590-604) να πραγµατευτεί 
οµιλητικά ζητήµατα32. 
 
 
 
 
 
      Ενώ κατά το Μεσαίωνα παρουσιάζεται στασιµότητα στην εξέλιξη της θεωρίας 
περί του κηρύγµατος, ανανεωτική είναι η τάση που αρχίζει να εκδηλώνεται το 13ο αιώνα, 

                                                 
24. Tρεµπέλας, Ὁµιλητική, σ.33-35 και CE, τ. 7, σ.443. 
25. ΕΕCh, τ. 1,  σ. 539, CE, τ. 7, σ.443 και  Θεοδώρου, Ὁµιλητική, σ. 29. 
26. PG 48, 623-692 , ΕΕCh, τ. 1,  σ. 540, CE, τ. 7, σ.443- 444, 446  και ΟDB,  τ. 3, σ.1880 - 1881. 
27. ΕΕCh, τ. 1,  σ. 540, CE, τ. 7, σ.443 και ΟDB,  τ. 3, σ.1881. 
28. CE, τ. 7, σ.443, Krumbacher, Ἱστορία, τ. 1, σ.321 και ΟDB,  τ. 3, σ. 1881. 
29. Krumbacher, Ἱστορία, τ. 1, σ.320, ΟDB,  τ. 3, σ. 1881, Mansi, Collectio, 11, 952 D. 
30. CE, τ. 7, σ.444. 
31. Altaner, Patrologie, σ. 393, CE, τ. 7, σ.446  και ΕΕCh, τ. 1,  σ. 540.  
32. Fesenmayer, Homiletik, LThK, τ. 5, σ. 462. 
 
   
 33. Haendler, Theologie, σ. 267. 
34. Schubert, Homiletik, σ. 3,  CE, τ. 7, σ.446 και Tρεµπέλας, Ὁµιλητική, σ. 89 κ.εξ. 
35. Θεοδώρου, Ὁµιλητική, σ. 31. 
36. Haendler, Theologie, σ. 267-268. 
37. Θεοδώρου, Ῥητορική, σ. 31-32.  
38. Κούρκουλας, Θεωρία κηρύγµατος, σ.16. 
39. Σάθας, ΝΦ, σ. 44-45, 74. 
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λόγω των σταυροφοριών, του ουµανιστικού κινήµατος, του φλογερού ενθουσιασµού των 
µυστικιστών και του πάθους των σχολαστικών στη ∆ύση33. Τα επόµενα χρόνια, ξεχωριστή 
θέση στην εξέλιξη της Οµιλητικής καταλαµβάνουν ο Έρασµος34, ο Μελάγχθων35, ο 
Hyperius36 και ο Schleiermacher37 ως προς την ανάπτυξη του οµιλητικού ενδιαφέροντος και 
τη θεωρητική εξέταση του οµιλητικού έργου.  
     Ιδιαιτέρως αξιόλογη υπήρξε η ανάπτυξη της Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής 
Ρητορικής ή Οµιλητικής. Συγκεκριµένα, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, παρά την "ἐν 
λιµῷ καὶ αὐχµῷ" διαβίωση των υποδούλων Ελλήνων, αναδεικνύονται σπουδαίοι 
εκκλησιαστικοί ρήτορες (διδάσκαλοι της Εκκλησίας), αλλά και θεωρητικοί του κηρύγµατος, 
όπως λ.χ. ο Ματθαίος Καµαριώτης, ο Ιάσων ∆ενόρες, ο Ιωσήφ Πιναρός, ο Μελέτιος Πηγάς, 
ο Θεόφιλος Κορυδαλλεύς, ο Γεράσιµος Βλάχος, ο Φραγκίσκος Σκούφος38. Ο πλούτος των 
υπαρχόντων χειρογράφων ή εντύπων αποδεικνύει την αληθινή άνθηση που γνώρισε η 
Νεοελληνική Οµιλητική, χρησιµοποιώντας τα µέσα της θύραθεν Ρητορικής, προκειµένου να 
υποβοηθηθεί το κήρυγµα. Ευρύτατη ήταν η χρήση των ρητορικών έργων του Αριστοτέλη, 
του Ερµογένη και του Αφθονίου, όπως µαρτυρούν τα πολλά σωζόµενα χειρόγραφα που 
περιλαµβάνουν τα εν λόγω έργα39.   
    Ήδη όµως από το β' µισό του 15ου αιώνα άρχισε η συγγραφή εγχειριδίων 
Ρητορικής  από  Νεοέλληνες40. Από την παρακολούθηση της µακράς πορείας της ιστορίας 
της Οµιλητικής στην Ελλάδα, ο Ευαγ. Θεοδώρου παρατηρεί ότι η νεοελληνική Οµιλητική 
καλό θα είναι να αξιοποιήσει τη µακραίωνη ορθόδοξη οµιλητική παράδοση, αποποιούµενη 
το σχολαστικισµό της θύραθεν ρητορικής41. 
     Έως τις µέρες µας, πληθώρα εγχειριδίων της Οµιλητικής συµβάλλουν στη 
συζήτηση των οµιλητικών ζητηµάτων και έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται µέσα 
από µελέτες και διεπιστηµονικά συνέδρια,  αναφορικά µε την εξέταση του εκκλησιαστικού 
κηρύγµατος από ποικίλες πλευρές (φιλολογική, θεολογική, φιλοσοφική, κ.λπ.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Οι  συνθήκες  εκφώνησης του κηρύγµατος  και η  έννοια  του  οµιλιαρίου     
 
 
      Είναι γεγονός ότι το κήρυγµα συνδέεται οργανικά µε τη ζωή της Εκκλησίας42 και 
στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, πριν συνταχθούν θεολογικά συγγράµµατα, αποτελούσε το 
τακτικό µέσο διάδοσης της χριστιανικής διδασκαλίας. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους, οι 
εκκλησιαστικοί άνδρες επέµεναν πολύ σ' αυτό και κήρυσσαν τακτικά, απαραίτητα στις 
Κυριακές και τις εορτές, ιδιαίτερα δε κατά τις Τεσσαρακοστές43. Το ισχύον καθεστώς στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν να κηρύσσουν κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας οι 
τελούντες τη λειτουργία κληρικοί, τόσο ο επίσκοπος όσο και οι πρεσβύτεροι, µε την άδεια 
                                                                                                                                                                  
40. Οι πλέον γνωστές "Ρητορικές" είναι του Γεωργίου Τραπεζούντιου και του Μιχαήλ Αποστόλη. Βλ. 
Σάθας, ΝΦ, σ. 44-45, 74 και Legrand, BH, τ. I, Paris 1894, σ. LXX και τ. Ι Ι Ι, Paris 1895, σ. 117-122, 
αριθµ. 100. 
41. Θεοδώρου, Ῥητορική, σ. 51-52. 
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του επισκόπου44, και έτσι να δηµιουργείται µεν οργανικός σύνδεσµος του κηρύγµατος µε τη 
λατρεία, να προσλαµβάνει δε η οµιλία του ιεροκήρυκα -  πέραν του εποικοδοµητικού - και  
µυσταγωγικό χαρακτήρα και περιεχόµενο45. Ο επίσκοπος κήρυττε από καθέδρας46 και 
µάλιστα καθήµενος, γεγονός δηλωτικό της αυθεντίας του47, ή όρθιος στη σκάλα που 
οδηγούσε στο θρόνο του48. Κάποιες φορές ο επίσκοπος κατά την οµιλία του κρατούσε στα 
χέρια του το ιερό ευαγγέλιο49. Ο Jungmann υποστηρίζει πως το γεγονός ότι κατά την έναρξη 
και κατά τη λήξη της η οµιλία συνοδευόταν µε λειτουργικές προσευχές, ύµνους ή φράσεις 
τονίζει τον άρρηκτο σύνδεσµο κηρύγµατος και θείας λατρείας 50.  
     Αναφερόµενοι, λοιπόν, στις προϋποθέσεις άσκησης της οµιλητικής τακτικής 
εντός της θείας λατρείας, καλό είναι να προσεγγίσουµε την έννοια του οµιλιαρίου, δηλαδή 
της  συλλογής πατερικών οµιλητικών κειµένων, προσαρµοσµένων στη δοµή του 
λειτουργικού ενιαυτού (κινητές και ακίνητες εορτές), µε απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση 
των ιερέων στην κηρυγµατική ερµηνεία των Γραφών, την πνευµατική καθοδήγηση και τη 
στήριξη του χριστεπώνυµου πληρώµατος της Εκκλησίας51. Οµιλητικά κείµενα, πατερικοί 
λόγοι, συναξάρια, διηγήσεις συνιστούν τα λεγόµενα Πανηγυρικά, που κι αυτά 
διακρίνονται σε µικρά, µεγάλα, της Τεσσαρακοστής52, Κυριακοδρόµια53, βιβλία 
Αναγνωστικά ή ∆ιδασκαλικά54. Κατά τον F. Halkin, "τα οµιλητικά κείµενα στο σύνολό τους 
σχετίζονται στενά µε την αγιογραφική παράδοση και κατέχουν µέσα στη βυζαντινή 
λειτουργία ακριβώς την ίδια θέση µε τους βίους των αγίων, τα συναξάρια… Αντίθετα, οι 
οµιλίες για τις Τεσσαρακοστές, το Πάσχα, την Ανάληψη, την Πεντηκοστή και τις λοιπές 
Κυριακές του λειτουργικού έτους συχνά ενσωµατώνονται στους λεγόµενους πανηγυρικούς 
λόγους, προπάντων σε αυτούς που ο Ehrhard ονοµάζει οµιλιάρια".55  
 
     
 Η δοµή των οµιλιών ακολουθεί την κλασική διάταξη, δηλαδή περιλαµβάνει το 
προοίµιο, την αναλυτική ανάπτυξη του θέµατος της οµιλίας και τέλος τη δοξολογία του 
ιεροκήρυκα προς τον Τριαδικό Θεό56. Αξίζει να τονισθεί το γεγονός ότι συχνά τα προοίµια 
των οµιλιών µεταφέρονται από τη µία οµιλία στην άλλη ή αφαιρούνται από εκείνη στην 
οποία ανήκουν εξ αρχής και έτσι έχουµε κάποιες φορές την απατηλή εντύπωση ότι 
ανακαλύψαµε ανέκδοτα οµιλητικά κείµενα, χωρίς αυτό να ισχύει πραγµατικά57.  Oι 
συντάκτες των οµιλιαρίων συνήθως δε µιµούνται δουλικά τις πηγές τους, αλλά 
προσαρµόζουν δηµιουργικά τα εκλελεγµένα πατερικά κείµενα στην προσωπική τους 
κηρυγµατική προοπτική58.  
 
  

                                                 
42. Θεοδώρου, Ῥητορική, σ. 98 και Dictionnaire, τ.7, Μέρος 1, σ. 599. 
43. Krumbacher, Ἱστορία, τ. 1, σ.320. 
44. CE, τ. 7, σ.443. 
45. Jungmann, Missarum, τ. 1, σ.587-588. 
46. Jungmann, Missarum, τ. 1, σ. 588  
47. Leclercq, λ. Chaire  épiscopale, DACHL,τ. 3, σ. 19-75. 
48. Jungmann, Missarum, τ. 1, σ. 588,  ΕΕCh, τ. 1,  σ. 539  και ΟDB,  τ. 3, σ. 1880. 
49. Jungmann, Missarum, τ. 1, σ. 588. 
50. Jungmann, Missarum, τ. 1, σ. 589-590. 
51. Dictionnaire, τ.7, Μέρος 1, σ. 598, 599, 607. 
52. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 39, 41, 43 εξ. 
53. Κατσαρός, Κασταµονίτης, σ.378 εξ. 
54. Εhrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ.594-595. 
55. ΒΗG, τ. 1, σ. 6, σηµ. 4. 
 
56. TΟDB,  τ. 3, σ. 1880. 
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       4. Ιστορική   επισκόπηση  της  φιλολογικής  έρευνας  του  οµιλιαρίου 59 
 
 
      Είναι γεγονός πως η µελέτη των συλλογών οµιλιών για τις Κυριακές του 
ενιαυτού (των Οµιλιαρίων ή των Κυριακοδροµίων) αποτελεί ένα ακανθώδες ερευνητικό 
ζήτηµα ως τις µέρες µας, καθώς δεν έχουν δοθεί οριστικές λύσεις για το θέµα κυρίως του 
συντάκτη των συλλογών αυτών.  
     Γνωστή είναι από τα 1903 η έκδοση 25 οµιλιών από τις 53 που 
συµπεριλαµβάνονται στη συλλογή οµιλιών για τις Κυριακές του ενιαυτού,  που 
πραγµατοποιήθηκε από το Σωφρόνιο Ευστρατιάδη.60 Ο εν λόγω εκδότης των Κυριακών 
οµιλιών απέδωσε το Οµιλιάριο στο Θεοφύλακτο Βουλγαρίας61. Στη συνέχεια, ο L. Petit 
συµφωνώντας µε τον G. Mercati62 υποστήριξε ότι η συλλογή αυτή είναι έργο του πατριάρχη 
Ιωάννη Θ΄ Αγαπητού63. ΄Ενας άλλος συστηµατικός ερευνητής των Κυριακοδροµίων, ο Κ. Γ. 
Μπόνης, απέδωσε τη συλλογή στον πατριάρχη Ιωάννη Η΄ Ξιφιλίνο64. 
 
 
 
 
 
     Θεµελιώδης και καθοριστική για την επιστηµονική µελέτη του γραµµατειακού 
είδους του οµιλιαρίου θεωρείται η έρευνα της χειρόγραφης παράδοσης των οµιλιαρίων από 
τον Α. Εhrhard65, ο οποίος συγκέντρωσε και κατέταξε τα χφφ σε δύο οµάδες, διακρίνοντας 
παράλληλα δύο συλλογές:  µία λόγια (σε δόκιµη αρχαιοελληνική γλώσσα) και 
προγενέστερη και µία δηµωδέστερη (σε απλούστερη εκκλησιαστική γλώσσα) και 
µεταγενέστερη, που τις ονόµασε "πατριαρχικά οµιλιάρια" Ι και ΙΙ αντίστοιχα66 .  Το 

                                                                                                                                                                  
57. Dictionnaire, τ.7, Μέρος 1, σ. 609. Αυτό ακριβώς ισχύει και στο οµιλιάριο του  Μάρκου, όπου το 
προοίµιο οµιλίας του πατρ. Κων/πόλεως Ιωάννου Καλέκα χρησιµοποιείται από το Μάρκο ως 
προοίµιο της οµιλίας 24 και ο επίλογος του Καλέκα χρησιµοποιείται ως επίλογος της 29ης οµιλίας 
του Μάρκου. Eπίσης,  επίλογος οµιλίας του Αµφιλοχίου Ικονίου χρησιµοποιείται ως επίλογος της 
24ης οµιλίας του Μάρκου (βλ. κριτικό υπόµνηµα κειµένου). 
58. Dictionnaire, τ.7, Μέρος 1, σ. 599.  
59. Η παρούσα ενότητα στηρίζεται κατεξοχήν στην αξιολογότατη µελέτη των οµιλιαρίων από το 
Βασίλη Κατσαρό, στη διδακτορική του διατριβή µε τίτλο: Ἰωάννης Κασταµονίτης. Συµβολὴ στὴ 
µελέτη τοῦ βίου, τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἐποχῆς του. ( ∆ιδ. διατρ.), [Βυζαντινὰ κείµενα καὶ µελέται 22], 
Θεσσαλονίκη  1988. 
60. Ευστρατιάδης, Ὁµιλίαι,  τ. Α΄, σ. 1-594 και σ. 595-598 (παράρτηµα).  
61. Ευστρατιάδης, Ὁµιλίαι,  τ. Α΄, σ. 9 και 10. 
62. Mercati, Theol. Revue 4 (1905), σ. 142-145 (= Opere Minori 2, Vaticano 1937, σ. 449-453).   
63. Petit, EO 8 (1905), σ. 57. 
64. Μπόνης, Προλεγόµενα, σ. 3-4 και 59-60. Πρβλ. του ίδιου,  Περὶ τοῦ ἔργου τοῦ πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννου Η΄ Ξιφιλίνου "ἑρµηνευτικαὶ  διδασκαλίαι", BNJ 14 (1938), σ. 271-
274.  
 65. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ.525-559. 
67. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ.558-559 και ΘΗΕ τ. 7 (1965), σ. 1-2. 
68. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ.629-631.  
69. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 529. Πρβλ.  Μπόνης, Προλεγόµενα, σ. 21-29, όπου επισηµαίνεται η 
σχέση του Οµιλιαρίου Ι  µε το χρυσοστοµικό έργο. 
70. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 553. 
71. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ.568-573. Πρβλ. Beck, Kirche, σ. 631, 667-668.  
72. Κουρούσης, Ιωάννης Γλυκύς, σ.375. 
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Οµιλιάριο Ι απέδωσε στον οµώνυµο ανηψιό του πατριάρχη Ιωάννη Η΄, τον µοναχό 
Ξιφιλίνο67, ενώ το Οµιλιάριο ΙΙ προσέγραψε στον πατριάρχη Ιωάννη Θ΄  Αγαπητό68.  
       Ο Ehrhard θεώρησε ότι το Οµιλιάριο Ι αντιπροσώπευε ένα από τα αρχαιότερα 
συγκροτηµένα οµιλιάρια των Κυριακών του ενιαυτού, δηλ. ένα Κυριακοδρόµιο, και 
αναφορικά µε αυτό διαπίστωσε τα εξής: 
1) Το οµιλιάριο αυτό ξεχωρίζει από τα λοιπά παλαιότερα οµιλιάρια, καθώς τα κείµενά του 
σε µεγάλο βαθµό στηρίζονται σε αρχαίες πηγές, και κυρίως στον Ιωάννη το Χρυσόστοµο69.  
2) Στο παλαιότερο χειρόγραφο του Οµιλιαρίου Ι όλες οι οµιλίες του ανώνυµου ανήκουν 
στον ίδιο συγγραφέα, γεγονός που διαπιστώνεται από τη συγκριτική εξέταση70.  
Το Οµιλιάριο ΙΙ, που µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αναφορικά µε το εξεταζόµενο οµιλητικό 
κείµενο του π. Μάρκου και αποδίδεται από κάποια µεταγενέστερα χειρόγραφα και στους 
πατριάρχες Γερµανό Β΄ (1222-1240)71, Ιωάννη ΙΓ΄ Γλυκύ ( 1315-1319)72, Ιωάννη Ι∆΄ Καλέκα 
(1334- 1347)73, Φιλόθεο Κόκκινο (1353- 1354 και 1364- 1376)74, αποδόθηκε στον Ιωάννη Θ΄ 
Αγαπητό  ή  Χαλκηδόνος για τους παρακάτω λόγους: 
1)Τα περισσότερα των χειρογράφων παραδίδουν τη συλλογή µε το όνοµά του75. 
2) Ο κώδικας  Messan. s. Salv. 78, (του 13ου αιώνα), που παραδίδει ανώνυµα το κείµενο του 
Οµιλιαρίου ΙΙ, αποκλείει αυτόµατα τους φερόµενους ως συγγραφείς µεταγενέστερους 
πατριάρχες76.  
 
3) Οι κώδικες που µας παραδίδουν έργα του πατριάρχη Γερµανού Β΄ δεν περιλαµβάνουν 
έστω και µία οµιλία από αυτές που µας παραδίδει το Οµιλιάριο ΙΙ και καµία από τις γνήσιες 
οµιλίες του Γερµανού Β΄ δε σχετίζεται µε ανάλογες οµιλίες της συλλογής77. 
 
      Συνάγεται λοιπόν εκ των πειστικών επιχειρηµάτων του Ehrhard78 πως ο Ιωάννης 
Θ΄ Αγαπητός είναι ο συντάκτης του Οµιλιαρίου ΙΙ, ενώ οι φερόµενοι ως συγγραφείς της 
 συλλογής αυτής µεταγενέστεροι πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως δεν είναι οι γνήσιοι 
                                                                                                                                                                  
73. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 576-581. Βλ. Grecu,  σ. 3-25  και  Beck, Kirche, σ. 631. Το όνοµα του 
Καλέκα αναφέρεται και στο χφ του Μουσείου Μπενάκη 47 (από την συλλογή των " Ἀνταλλαξίµων", 
αριθ. 198), βλ. Ἀγαµ. Τσελίκα, ∆έκα αἰῶνες Ἑλληνικῆς Γραφῆς (9ος - 19ος αἰῶνες), Ἀθήνα 1977,  
σ.56. 
74. Βλ. Niggl, Prologomena, σ.67-68 και Ψευτογκά, Φιλοθέου Κοκκίνου, σ. 15.  
75. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 559 κ.ε. 
76. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ.629 και σ. 586- 587. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 629 - 630. 
78. Beck, Kirche, σ. 629 - 630. 
79. Βλ. παρακάτω σχετικό κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
80. Hennephof, Homiliar, σ. 26 - 57 και  Ηennephof, Prooimion, σ. 281 - 299. 
81. Hennephof, Homiliar, σ. 21,  26 - 27. 
82. Hennephof, Homiliar, σ.43. 
83. Hennephof, Homiliar, σ. 27 - 29.  
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δηµιουργοί του εν λόγω Οµιλιαρίου, αλλά τα δικά τους οµιλητικά κείµενα αποτελούν 
αποκλίσεις του παραδεδοµένου από τον Αγαπητό Οµιλιαρίου  ΙΙ. Έτσι, στην απόκλιση της 
οµιλητικής συλλογής του Γερµανού Β΄ Κων/πόλεως από τον κορµό του Οµιλιαρίου ΙΙ 
φαίνεται να εντάσσεται και το σώµα οµιλιών για τη Μ. Τεσσαρακοστή του π. Μάρκου εκ 
Χάνδακος, µε τις δικές του πάλι διαφοροποιήσεις από εκείνο του Γερµανού79.  Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι µόνο ο Πατριάρχης Γερµανός Β΄ Κωνσταντινουπόλεως στο οµιλιάριό του της 
Μ. Τεσσαρακοστής διαθέτει  οµιλίες για καθηµερινές και ενίοτε για τα Σάββατα, χωρίς 
ωστόσο να αφιερώνει καµία οµιλία στην ηµέρα της  Κυριακής.     
    Όταν στα 1964 ο Hennephof επανήλθε στο θέµα, υποστήριξε ότι το Οµιλιάριο ΙΙ 
είχε ως πρότυπό του το αντίστοιχο Οµιλιάριο Ι, που η συγγραφή του προηγείται χρονικά80. 
Κοινό γνώρισµα και των δύο Οµιλιαρίων θεωρείται το γεγονός ότι απεικονίζουν την 
πνευµατική άνθηση που παρατηρήθηκε στα χρόνια των Κοµνηνών αυτοκρατόρων στον 
τοµέα της Οµιλητικής81 και ο Hennephof δεν αποκλείει την ενεργό συµβολή του 
Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας στη συγκρότηση του Οµιλιαρίου Ι82. Αναφορικά µε το Οµιλιάριο 
ΙΙ, ο Hennephof υποστηρίζει την πατρότητα του Ιωάννου Θ΄ Αγαπητού83. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
  ΄Ενας νεότερος ερευνητής, ο Βασίλης Κατσαρός84,  ασχολήθηκε µε το θέµα των 
Οµιλιαρίων, στα 1988. Μιλώντας για το πόσο δηµοφιλές υπήρξε το Οµιλιάριο ΙΙ, που 
απευθυνόταν σε ευρύτερες λαϊκές µάζες της υστεροβυζαντινής εποχής, για το ότι µάλιστα 
διαδόθηκε µεταφρασµένο στους ορθόδοξους Σλάβους γύρω στα µέσα του 14ου αιώνα85 και 
συνδέθηκε στη σλαβική παράδοση µε το όνοµα του πατριάρχη Καλλίστου Α΄(1350- 1353, 
1355-1363/64)86 σηµειώνει ότι σε πολλά χειρόγραφα του Οµιλιαρίου ΙΙ ο τίτλος κάθε οµιλίας 
συνοδεύεται συχνότατα µε τη φράση "εὐλόγησον, πάτερ" ή " εὐλόγησον, δέσποτα"87. Αυτό 
το φαινόµενο παρατηρείται και στους κώδικες που περιέχουν το οµιλητικό κείµενο του π. 
Μάρκου εκ Χάνδακος. Ο Κατσαρός µάλιστα υποστηρίζει ότι πιθανότατα οι οµιλίες να 
αναγιγνώσκονταν στις Τράπεζες των µοναστηριών κατά την ηµέρα της εορταζοµένης 
Κυριακής και ότι η λειτουργική χρησιµότητα αυτού του Οµιλιαρίου φαίνεται να αιτιολογεί 
και την ευρεία διάδοσή του. Συνεχίζει ισχυριζόµενος πως είναι δεδοµένη η σύγχυση της 
χειρόγραφης παράδοσης, που αποδίδει το Οµιλιάριο ΙΙ σε αρκετούς πατριάρχες 
Κωνσταντινουπόλεως, µε την έγκριση των οποίων "κυκλοφορούσε" το έργο88.  Ο Κατσαρός,  
έπειτα από διεξοδική προσωπική µελέτη του επί της χειρόγραφης παράδοσης του 
Οµιλιαρίου ΙΙ , κατέληξε στο ότι τα χειρόγραφα δε βοηθούν στη λύση του προβλήµατος της 
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απόδοσης του έργου, αλλά η µελέτη τους αποβλέπει κυρίως στο να αποτελέσει τη βάση για 
την κριτική έκδοση του οµιλητικού τους κειµένου89.   
     Κα τά τον Ehrhard, τα χειρόγραφα που εντάσσονται στον τύπο του Οµιλιαρίου 
ΙΙ  ανέρχονται περίπου στα 13090. Ο Κατσαρός υποστηρίζει ότι ο αριθµός των χειρογράφων 
αυτών θα µπορούσε να αυξηθεί91.  O Ehrhard αναφερόµενος στο Οµιλιάριο ΙΙ, διακρίνει δύο 
µορφές του, θεωρώντας τη δεύτερη ως διεύρυνση τµήµατος της πρώτης92.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζει ότι η πρώτη µορφή Οµιλιαρίου ΙΙ είναι η 
παραδεδοµένη από το σύνολο των χειρογράφων που εντάσσονται στο συγκεκριµένο τύπο 
Οµιλιαρίου. Πρόκειται για Κυριακοδρόµιο που ξεκινά από την Κυριακή του Τελώνου και 
του Φαρισαίου και περιέχει οµιλίες για κάθε Κυριακή έως και την Κυριακή µετά τα Φώτα93. 
Η δεύτερη όµως µορφή του Οµιλιαρίου ΙΙ διαφοροποιείται από την πρώτη ως προς το ότι 
περιέχει και οµιλίες για τις ηµέρες ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή των 6 εβδοµάδων των 
Νηστειών και της Μ. Εβδοµάδας. Έτσι, το διάστηµα από την Κυριακή του Τελώνου και του 
Φαρισαίου έως και την Κυριακή του Πάσχα διευρύνεται και εµπλουτίζεται µε οµιλίες και 
για τις καθηµερινές (∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή)94.  

                                                 
84. Κατσαρός Βασίλης, Ἰωάννης Κασταµονίτης. Συµβολὴ στὴ µελέτη τοῦ βίου, τοῦ ἔργου καὶ τῆς 
ἐποχῆς του. (∆ιδ. διατρ.), [Βυζαντινὰ κείµενα καὶ µελέται 22], Θεσσαλονίκη  1988. 
85. ∆. Γόνης, Τὸ συγγραφικὸν ἔργον, σ. 301 και σηµ. 6, σ. 302 και σηµ. 2,3,4 και σ. 303 και σηµ.1-3. 
86. ∆. Γόνης, Τὸ συγγραφικὸν ἔργον, σ. 296 - 301. 
87. Κατσαρός, Κασταµονίτης, σ.381, σηµ. 65. 
88. Κατσαρός, Κασταµονίτης, σ.381, σηµ. 65. 
89. Κατσαρός, Κασταµονίτης, σ.381, σηµ. 68.  
90. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 614. 
91.Κατσαρός,Κασταµονίτης,,σ.380-381,σηµ.68.Βλ.επίσης:Λ.Πολίτη-Μ.Μανούσακα, Συµπληρωµατικοὶ 
κατάλογοι χειρογράφων Ἁγίου Ὄρους, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 249 (χφ Σκήτης Τ. Προδρόµου 568 
[13]), Θεοχάρη Ε.∆ετοράκη, Περιγραφικὸς κατάλογος τῶν χειρογράφων τῶν Βιβλιοθηκῶν τῆς 
πόλεως τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης,  ΕΕΒΣ 43 (1977/78) 201 ( χφ Μουσ. Ηρακλείου 7), Α. Τσελίκα, ∆έκα 
αἰῶνες Ἑλληνικῆς γραφῆς,  σ. 55 (Μουσ. Μπενάκη 47 [ Ανταλλ. 198], Ν. Α. Βέη, Τὰ χειρόγραφα τῶν 
Μετεώρων, τοµ. Β΄, σ. 188 (Μ.Βαρλαάµ 147), κ.ά. 
92.Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ.614. 
 
   
 93.Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 559-563. 
94.Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 614. 
95. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 614. 
96. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 614. 
97. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 587. 
98. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 615. 
99. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 615. 
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    Ο Ehrhard συνδέει αυτή τη δηµιουργική εξέλιξη του γραµµατειακού είδους του 
οµιλιαρίου, και δή του τύπου του Οµιλιαρίου ΙΙ,  µε έναν ιερέα ονόµατι "Μᾶρκος"95, ο 
οποίος αναφέρεται ως συντάκτης του κώδικα Marcianus gr. II 97. Μια δεύτερη χειρόγραφη 
µαρτυρία που επιτρέπει στον Ehrhard να συνδέσει τον ιερέα Μάρκο µε τη διευρυµένη 
µορφή του Οµιλιαρίου ΙΙ είναι η αναφορά στον τίτλο του κώδικα Sinaiticus gr. 1179: 
"Μάρκου ἱερέως λόγοι"96. Ως τρίτη µαρτυρία των χειρογράφων για τη σύνδεση του ιερέα 
Μάρκου µε την εξελιγµένη µορφή του Οµιλιαρίου ΙΙ χρησιµοποιεί ο Ehrhard τον κώδικα 46 
της Μονής τῆς Ἁγίας της ΄Ανδρου, του 15ου αιώνα (φφ. 33-62), που φέρει τον τίτλο: "λόγοι 
ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων διδασκαλιῶν συναχθὲν παρὰ ἁγίου σηµειοφόρου 
ἁγιορείτου µεγάλου ἀνδρός"97, ταυτίζοντας το συντάκτη του µε τον παπα-Μάρκο του χφ 
Marc.gr. II 9798. Στη συνέχεια, ο Ehrhard σηµειώνει ότι ο άγνωστος σε µας συντάκτης της 
δεύτερης µορφής του Οµιλιαρίου ΙΙ δεν είναι σίγουρα ο ίδιος µε αυτόν που συνέταξε το 
Οµιλιάριο στην αρχική του µορφή.  Κι αυτό, γιατί το ύφος των οµιλιών που προστέθηκαν 
για τις ηµέρες ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή διαφέρει πολύ από τις αρχικές οµιλίες για 
τις Κυριακές. Πρόκειται για λαϊκότερες οµιλίες ως προς τη γλώσσα και το περιεχόµενό τους, 
στις οποίες κατά κανόνα περιέχονται διηγήσεις από τα Γεροντικά ή τα Απόκρυφα βιβλία, 
για να ενισχυθούν οι κηρυσσόµενες διδαχές. Ο Ehrhard υποστηρίζει ότι και οι οµιλίες για 
τις Κυριακές προ των Νηστειών αλλά και των Νηστειών δεν υιοθετήθηκαν άκριτα από το 
συντάκτη της διευρυµένης (δεύτερης) µορφής του Οµιλιαρίου ΙΙ. Αντίθετα, ο εν λόγω 
συντάκτης επεξεργάστηκε και ίσως αντικατέστησε κάποιες οµιλίες της πρώτης µορφής του 
Οµιλιαρίου µε άλλες99.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        5.   Η  έννοια  της  "διδασκαλίας" 
 
 
     Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα που ανακύπτει στη φιλολογική έρευνα των 
οµιλιαρίων, πέρα από το θέµα της απόδοσης των οµιλητικών συλλογών σε συγκεκριµένα 
πρόσωπα,  είναι εκείνο της λειτουργικής χρησιµότητας των οµιλητικών κειµένων. Η 
εναλλακτική ονοµασία των οµιλιών ως "διδασκαλιῶν" και αντιστοίχως του ιεροκήρυκα ως 
"διδασκάλου" ή "διδακτοῦ" οδήγησε τους ερευνητές στην αναζήτηση πιθανής σχέσης των 
ερµηνευτικών αυτών οµιλιών-διδασκαλιών µε το πρόγραµµα σπουδών της εποχής που 
συντάχθηκαν. Με άλλα λόγια, άρχισε να ερευνάται η πιθανότητα χρησιµοποίησης των 
οµιλιαρίων όχι µόνο για το κήρυγµα στις εκκλησίες, αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
δηλαδή για διαλέξεις µπροστά σε ένα ειδικότερα ενδιαφερόµενο ακροατήριο για θεολογική 
κατάρτιση, εφόσον µάλιστα οι "διδασκαλίες" αποτελούσαν ρητορικά κείµενα που 
καλλιεργούσαν ιδιαίτερα κατά το 12ο αιώνα οι λόγιοι της λεγόµενης "Πατριαρχικής 
Σχολής" και ως "διδασκαλίαι" τιτλοφορούνταν τα έργα των "διδασκάλων" Λέοντα 
Βαλιανίτη, Μιχαήλ Ιταλικού, Μανουήλ Καραντηνού, Μιχαήλ του "τοῦ Θεσσαλονίκης", 
Κωνσταντίνου Στιλβή, Γεωργίου Τορνίκη και Ιωάννη Κασταµονίτη100.  
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    Πιο συγκεκριµένα, ο Κ. Γ. Μπόνης µελετώντας το Ξιφιλινικό Οµιλιάριο και 
ιδιαιτέρως τη σηµασία του ρήµατος  "διδάσκειν" µέσα στα κείµενα του εν λόγω οµιλιαρίου, 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα κείµενα αυτά χρησίµευαν αρχικά για "διδακτικοὺς 
σκοποὺς πρὸς ὡρισµένον ἀκροατήριον ἔχον γνώσεις γραµµατικάς, ἱστορικὰς καὶ  
ἐκκλησιαστικάς"101.  Η τοποθέτηση αυτή του Μπόνη αντιµετωπίστηκε µε κριτικό πνεύµα 
από τους µελετητές J. Lefort και J. Darrouzès, οι οποίοι µιλούν για δισηµία του ρήµατος 
"διδάσκειν" και στηρίζονται αποκλειστικά στην εκκλησιαστική λειτουργική παράδοση των 
Βυζαντινών, η οποία ταυτίζει την έννοια της διδασκαλίας µε το κήρυγµα102.  Συγκεκριµένα 
στοιχεία της µελέτης των ∆ιδασκαλιών του Ιωάννη Κασταµονίτη από το Β. Κατσαρό  
ενισχύουν την άποψη ότι οι ερµηνευτικές αυτές διδασκαλίες λειτουργούσαν στο πλαίσιο 
ενός προγράµµατος σπουδών. Ανατρέχοντας στο λεξικό του Lampe για την εννοιολογική 
προσέγγιση του όρου "διδασκαλία", σηµειώνουµε ότι ο συγκεκριµένος όρος άρχισε να 
παίρνει µια ειδικότερη έννοια κατά τον 11ο και το 12ο αιώνα, δηλαδή από την εποχή κατά 
την οποία γράφεται το Οµιλιάριο Ι103. Ο προβληµατισµός των ερευνητών αναφέρεται 
περισσότερο στα οµιλητικά κείµενα του Ξιφιλινικού Οµιλιαρίου, καθώς η εποχή σύνταξής 
του συνδέεται µε την οργάνωση των σπουδών στο πλαίσιο της λεγόµενης "Πατριαρχικής 
Σχολής" και µε το πρόγραµµα των µαθηµάτων της104.    
     Με δεδοµένο λοιπόν το ότι ο χαρακτήρας και η σκοπιµότητα των "διδασκαλιών" 
δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί από την έως τώρα έρευνα105, αξίζει να σηµειώσουµε µε 
βεβαιότητα ότι το εξεταζόµενο οµιλιάριο του π. Μάρκου εκ Χάνδακος είναι συλλογή 
οµιλιών που εκφωνούνταν ως κηρύγµατα στην εκκλησία και όχι ως διαλέξεις ενώπιον 
µαθητών ή ατόµων µε ειδικότερα θεολογικά ενδιαφέροντα. Η ζωηρότητα του 
"διδασκαλικού" λόγου του Μάρκου, η συχνή αποστροφή του εκκλησιαστικού ρήτορα προς 
το ακροατήριό του σε β' ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο, η πληθώρα ηθικών παραινέσεων, η 
ηµιλόγια και κατανοητή γλώσσα των οµιλιών, η ρητή αναφορά στο ποίµνιο της Εκκλησίας 
µε τις φράσεις "τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἀγαπητά", "ὦ ξυνωρὶς τῆς Ἐκκλησίας ἁγία", "ἀδελφοί 
µου ἀγαπητοί", "ἠγαπηµένοι µου ἀδελφοὶ καὶ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας" και "φιλόχριστοι καὶ 
βεβαπτισµένοι χριστιανοί", η παντελής έλλειψη αναφορών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και αντιθέτως η επανειληµµένη µνεία της µυστηριακής ζωής (εξοµολόγησης και θ. 
κοινωνίας) αποτελούν τεκµήρια της κηρυγµατικής εντός του ναού λειτουργίας του 
εξεταζοµένου οµιλιαρίου.  Στα υφολογικά αυτά στοιχεία του κηρυγµατικού λόγου του π. 
Μάρκου έρχονται να προστεθούν και τα δεδοµένα της εποχής και του τόπου ζωής και 
δράσης του, που αναλύονται σε ακόλουθο κεφάλαιο περί της βιογραφίας του συντάκτη του 
οµιλιαρίου, και σαφώς αποδεικνύουν την απόλυτη σχέση των συγκεκριµένων οµιλιών µε 
την ποιµαντική πρακτική. 
 
 
 
 
 
                            6.  Ο   συγγραφέας-συντάκτης  του  οµιλιαρίου  
                                                 
 
100. Κατσαρός, Κασταµονίτης, σ. 213 -215. 
101. Μπόνης, Προλεγόµενα, σ. 5-7 και  Κατσαρός, Κασταµονίτης, σ. 214. 
102. Lefort, Prooimion, σ. 377, σηµ.13 και Darrouzès, Ὀφφίκια,  σ.78.  
103. Lampe, Lexikon, s.v. διδασκαλία. Πρβλ. Κατσαρός, Κασταµονίτης, σ. 214 -215.  
104. Κατσαρός, Κασταµονίτης, σ. 215 και Browning, The Patriarchal School at Constantinople in the 
12th Century, Byz. 32, 1962, σ. 167-202 ; 33, 1963, σ.11-40 = Studies on Byzantine History, Literature 
and Education,  Londοn 1977, n. XV. 
105. Κατσαρός, Κασταµονίτης, σ. 213. 
 
106. Βλ. το σχετικό κεφάλαιο της παρούσας διατριβής περί της χειρόγραφης παράδοσης του 
εκδιδοµένου οµιλιαρίου. 
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 Στην προσπάθειά µας να παρουσιάσουµε την προσωπογραφία του συντάκτη του 
εκδιδοµένου οµιλιαρίου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, χρειάζεται να συνεκτιµήσουµε τις 
ενδείξεις των κωδίκων που περιέχουν το συγκεκριµένο οµιλητικό κείµενο. Η  ένδειξη 
"συναχθὲν παρὰ ἱερέως κὺρ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτήν" στον τίτλο του χφ 
Alexandrinus gr. 130 (φ. 1r) παραπέµπει στην ταυτότητα του συγγραφέα, δηλ. κάποιου 
ιερέα Μάρκου. Τη σκιαγράφηση της ταυτότητας αυτής συµπληρώνουν οι ενδείξεις 
"συναχθὲν παρὰ ἱερέως κύρ. Μάρκου Χάνδακος Κυρίας Ἀγγέλων" στο φ. 26r και "συναχθὲν 
παρὰ ἱερέως Κυρίας Ἀγγέλων" στο φ. 35ν. Επίσης, στον τίτλο του χφ Hierosolymitanus S. 
Sepulcri 192 αναφέρεται: "παρὰ ἱερέως  κυροῦ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτῇ", στον τίτλο 
του χφ Athous gr. Mοn. Pantel. 587 (6094): "παρὰ ἱερέως κὺρ Μάρκου Χάνδακος" (φ. 22α) 
και στο φ. 30β του ίδιου κώδικα: "συναχθέν παρὰ ἱερέως Κυρίας Ἀγγέλων", στον τίτλο του 
χφ Marcianus gr. II 97: "παρὰ ἱερέως κυροῦ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτῇ" και στον τίτλο 
του χφ Sinaiticus gr. 1179: "…παρὰ κυροῦ Μάρκου ἱερέως". 
 Εφόσον ο κώδικας Marcianus gr. II 97 είναι ο µόνος πρώιµα χρονολογηµένος 
κώδικας (του 16ου αιώνα)106 που παραδίδει το οµιλιάριο και το όνοµα του συντάκτη του 
(ἱερέως κυροῦ Μάρκου), προσδιορίζουµε στο 16ο αιώνα την εποχή ζωής και δράσης του π. 
Μάρκου. Επίσης, από τις πληροφορίες που αντλούµε από τους κώδικες Alexandrinus gr. 130  
και Athous gr. Mοn. Pantel. 587 (6094), συνάγεται ότι ο π. Μάρκος λειτουργούσε και 
κήρυττε στο ναό της  Κυρίας των Αγγέλων του Χάνδακα.  
 
 
 Με δεδοµένα τον τόπο και την εποχή ζωής του εν λόγω ιεροκήρυκα, τον 
ενετοκρατούµενο Χάνδακα του 16ου αιώνα, αξίζει εν συντοµία να αναφερθούµε στο 
πολιτισµικό πλαίσιο της συγκεκριµένης εποχής, κατά την οποία εκείνος έδρασε. Ειδικότερα, 
ο Χάνδακας υπήρξε η πρωτεύουσα της µεγαλονήσου Κρήτης, όπου επί 450 περίπου χρόνια 
συνυπήρξαν δύο εθνότητες (Κρήτες και Ενετοί), βιώνοντας αρχικά (από το 13ο έως και τον 
15ο αιώνα) την επώδυνη εµπειρία της ανοιχτής αντιπαράθεσης και σταδιακά επιλέγοντας 
την τακτική της υπέρβασης των µεταξύ τους σηµαντικών γλωσσικών, δογµατικών και 
πολιτισµικών διαφορών, µε απώτερο στόχο την αρµονική συµβίωση και τη δηµιουργία 
κοινού πολιτισµού. Στην κοινωνία αυτή των δύο εθνοτήτων υποχωρούσαν σταδιακά η 
εθνική καταγωγή, η δογµατική προτίµηση και η πολιτική εξάρτηση από τη Βενετία ή την 
Κωνσταντινούπολη και υπερίσχυε µία νέα, υπό διαµόρφωση, τοπική κρητική συνείδηση, 
ανεξάρτητη από την ελληνική και τη βενετική. Πρόκειται για µία µακροχρόνια διαδικασία 
σύνθεσης της πολιτικής και κοινωνικής ενότητας των δύο εθνοτήτων και συνειδητής 
δηµιουργίας ενός οµοιογενούς πολιτισµού, του βενετοκρητικού107. Χαρακτηριστική µάλιστα 
είναι η εκτίµηση του Ν. Παναγιωτάκη αναφορικά µε την κρητική κοινωνία του 16ου αιώνα, 
την οποία χαρακτηρίζει ως "κοινωνία δοµηµένη ταξικά και εισοδηµατικά, αλλά όχι εθνικά, ούτε 
θρησκευτικά"108. Η πολιτική συγκυρία της µακροχρόνιας βενετικής κατάκτησης της Κρήτης 
(από το 1211 ως το 1669), παρά τους ποικίλους κλυδωνισµούς, συνετέλεσε στη συγκρότηση 
ενός σταθερού θεσµικού πλαισίου σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, η θέσπιση νέων διοικητικών 
οργάνων, κατά τους τελευταίους αιώνες της βενετικής κυριαρχίας, εντάχθηκε στη βασική 
δοµή του αρχικού διοικητικού σχήµατος· η εµφάνιση νέων οικονοµικών τάξεων, κατά την 
ίδια περίοδο, δεν µετάλλαξε το παραδοσιακό, αυστηρά διαστρωµατωµένο κοινωνικό 
σύστηµα του τόπου· η εκκλησιαστική πολιτική παρέµεινε προσανατολισµένη στη λογική της 
δυτικής-καθολικής Εκκλησίας και στην υποβάθµιση της ανατολικής-ορθόδοξης· η 
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οικονοµία, παρά την ανάπτυξη των πόλεων και την εµφάνιση αστικών δραστηριοτήτων, 
όπως το εµπόριο, η ναυτιλία και οι τέχνες, διατήρησε τον αρχικό χαρακτήρα της109.  

Ειδικότερα, µετά την τουρκική κατάκτηση της πάλαι ποτέ βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, συντελέσθηκε αξιοσηµείωτη αλλαγή στις σχέσεις Ενετών-Κρητών, 
αµβλύνθηκαν τα µίση και η δυσπιστία των δύο πρώτων αιώνων της Ενετοκρατίας, λόγω της 
ιστορικής αναγκαιότητας συσπείρωσης των δύο χριστιανικών λαών έναντι του οθωµανικού 
κινδύνου αλλά και της µεθοδευµένης εκ µέρους της Βενετίας προσέγγισης των δύο λαών 
στην πνευµατική, πολιτισµική, θρησκευτική και καθηµερινή κοινωνική ζωή. Πιο 
συγκεκριµένα, η Βενετία ασκούσε εναλλασσόµενη θρησκευτική πολιτική απέναντι στους 
ορθόδοξους Κρήτες (άλλοτε φιλενωτική και άλλοτε φιλορθόδοξη), ανάλογα µε τα κατά 
καιρούς πολιτικά και οικονοµικά της συµφέροντα110.  Έτσι, οι Ενετοί, κατά τα πρώτα 
χρόνια της κατάκτησης της Κρήτης, επέβαλαν την υποκατάσταση της ορθόδοξης ιεραρχίας 
από την ρωµαιοκαθολική, αποξενώνοντας τον ορθόδοξο κλήρο από τους αρχιερείς του και 
απαγορεύοντας οποιαδήποτε επέµβαση του ορθόδοξου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. 
Κατά τα µέσα, όµως, του 15ου αιώνα (ειδικά µετά τη Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας), όταν 
τα συµφέροντα Βατικανού και Βενετίας συνέπεσαν, η Βενετία ενίσχυσε τον 
προσηλυτιστικό αγώνα που είχε αναλάβει το Βατικανό στην Κρήτη, θεωρώντας το 
λατινικό κλήρο άµεσο συµπαραστάτη για τη διατήρηση του βενετικού καθεστώτος111. 

 ΄Ηδη από το 15ο αιώνα, µε πρωτοβουλία του καρδινάλιου Βησσαρίωνα, είχε 
µεθοδευθεί η ίδρυση στο Χάνδακα σχολείου υπό τον έλεγχο των φιλενωτικών, για την 
εκπαίδευση ουνιτών112, ο διδάσκαλος του οποίου µισθοδοτούνταν από τα εισοδήµατα των 
κτηµάτων του Λατινικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Κρήτη. Κατά το 16ο 
αιώνα, διορίζονταν δάσκαλοι του σχολείου και µισθοδοτούνταν από το κληροδότηµα του 
Βησσαρίωνα ο λόγιος Γεώργιος Κορίνθιος, έπειτα ο Θεοδόσιος Κορίνθιος και πιθανόν πριν 
από αυτούς να δίδαξε για µικρό χρονικό διάστηµα ο επίσης λόγιος Αρσένιος 
(Αριστόβουλος) Αποστόλης113. Το επίπεδο του σχολείου παρέµενε χαµηλό, εφόσον οι 
σπουδαστές του ήταν άνθρωποι αγράµµατοι, δίγαµοι, µοιχοί και αλειτούργητοι 
κληρικοί114. 
      Ένα άλλο προπαγανδιστικό εκπαιδευτήριο που βρισκόταν στη Ρώµη και όπου 
πλήθος Κρητών µετέβαιναν από τα προεφηβικά τους ήδη χρόνια µε σκοπό την παίδευσή 
τους ήταν το Κολλέγιο του Αγίου Αθανασίου, που επανιδρύθηκε το 1557 από τον Πάπα 
Γρηγόριο τον ΙΓ΄115.    
  Λίγα χρόνια αργότερα, το 1585, ο Γενικός Προνοητής Κρήτης Alvise Grimani, µε 
πρόταση του Καθολικού Επισκόπου Ρεθύµνης και µε την επιδοκιµασία πολλών τιτλούχων 
                                                 
107. Κακλαµάνης, Ἡ χαρτογράφηση τοῦ τόπου καὶ τῶν συνειδήσεων, σ. 14- 15.  
108. Ν. Παναγιωτάκης, Ὁ ποιητὴς τοῦ Ἐρωτόκριτου, σ. 156. 
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110. Τσιρπανλῆς, Τὸ Κληροδότηµα, σ. 9-10. 
111. Παπαδάκη, Θρησκευτικὲς τελετές, σ. 22. 
 
112. Τωµαδάκης, Ὀρθόδοξοι παπᾶδες, σ. 49. 
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Ενετών, επέτρεψε την ίδρυση, στον Χάνδακα, ενός Καθολικού Κολλεγίου των Ιησουϊτών, 
κοντά στη δουκική εκκλησία του Αγίου Μάρκου και µε την προστασία του Πάπα 
Γρηγορίου του ΙΓ΄. Η δράση των Ιησουϊτών συνεχίστηκε µέχρι το 1606, οπότε έπεσαν στη 
δυσµένεια των Ενετών. Οι Ενετοί όταν αντελήφθησαν τους σκοπούς των Ιησουϊτών εις 
βάρος των ορθοδόξων, τους αποµάκρυναν από την Κρήτη, αφού προηγουµένως έκλεισαν 
το σχολείο τους116.  

Από τα µέσα όµως του 16ου αιώνα, κυρίως µετά την τουρκική κατάληψη της 
Κύπρου (1571) και ως την πτώση του Χάνδακα στους Τούρκους (1669), παρατηρείται 
σηµαντική µεταστροφή της βενετικής πολιτικής έναντι των ορθοδόξων Κρητών. Στην 
τελευταία αυτή περίοδο της Ενετοκρατίας είχαν αµβλυνθεί οι δογµατικές διαφορές µεταξύ 
ορθοδόξων Κρητών και ρωµαιοκαθολικών Ενετών, σύµφωνα µε τις επίσηµες αναφορές των 
εκπροσώπων της Γαληνοτάτης προς τη Γερουσία118. Η ελευθερία στη λατρεία 
(µνηµονεύονται ναοί µε δύο Άγιες Τράπεζες, ορθόδοξη και ρωµαιοκαθολική λειτουργία 
που έγινε από ρωµαιοκαθολικό ιερέα σε ορθόδοξο ναό και ταυτόχρονη τέλεση ελληνικής 
και λατινικής λειτουργίας στον ίδιο ναό)119, η µακρόχρονη συµβίωση και οι επιγαµίες 
µεταξύ ορθοδόξων και καθολικών, οι οποίοι στις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα δεν 
είχαν µείνει περισσότεροι από 2000120, αλλά και η απόσταση της Κρήτης από τα κέντρα του 
καθολικισµού οδήγησαν στην εξάλειψη του θρησκευτικού φανατισµού και στην επίδειξη 
πνεύµατος ανεξιθρησκίας ιδιαίτερα στις τάξεις του αστικού πληθυσµού121. Οι µικτές 
θρησκευτικές εορτές, οι δηµόσιες τελετές και οι λιτανείες122, η ευλάβεια σε αγίους και ιερά 
λείψανα της δυτικής Εκκλησίας από τους ορθοδόξους, η ανέγερση ναών µε χρήµατα της 
κοινότητας123, η µεγάλη άνθηση της θρησκευτικής ζωγραφικής, το εκκλησιαστικό κήρυγµα, 
η λαϊκή θρησκευτική γραµµατεία κ.ά ανέδειξαν τον ενωτικό χαρακτήρα της πίστης και 
σχετικοποίησαν τις δογµατικές διαφορές124. Μέσα στα πλαίσια αυτής της φιλορθόδοξης 
πολιτικής της Βενετίας εντάσσεται και η απόφαση της 20ης Αυγούστου 1578 του 
Συµβουλίου των ∆έκα της Βενετίας, κατά την οποία δόθηκε εντολή στις Αρχές της Κρήτης 
να καταργήσουν άµεσα τα καταπιεστικά µέτρα της λατινικής αρχιεπισκοπής του νησιού 
για τους ορθοδόξους κληρικούς και να αφήσουν ελεύθερους τους ορθοδόξους Κρήτες στην 
άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων125. Επίσης, η Γαληνοτάτη αρνήθηκε την 
εισαγωγή του γρηγοριανού ηµερολογίου στις υπερπόντιες κτήσεις της (1582) και 
προστάτευσε τους ορθόδοξους υπηκόους της από την προσηλυτιστική δράση του 
Βατικανού126. Για τους ίδιους ιστορικούς λόγους, παρατηρείται αναβίωση του µοναχισµού 
στην Κρήτη µέσω της ίδρυσης νέων ορθοδόξων µονών και την ανασύσταση παλαιών στις 
πόλεις και στην ύπαιθρο. Πολλές µονές χτίστηκαν ή ανοικοδοµήθηκαν µε χρήµατα Ενετών 
ευγενών, υπήρξαν µόνιµες εστίες παιδείας και ανέδειξαν σπουδαίους λογίους και ηγέτες της 
ανατολικής Εκκλησίας127. Αρκετοί, επίσης, εκκλησιαστικοί άνδρες συµπλήρωσαν την 
ανθρωπιστική τους παιδεία µε σπουδές στο Πανεπιστήµιο της Πάδοβας, όπως ο Μάξιµος 
Μαργούνιος, ο Μελέτιος Πηγάς, ο Μελέτιος Συρίγος, ο Κύριλλος Λούκαρις, ο Γεράσιµος 
Βλάχος, κ.ά128. Παρατηρείται λοιπόν πολιτισµικός συγκρητισµός Ενετών και Κρητών, τάση 
σύµπνοιας και συµπόρευσης σε θέµατα παιδείας και πολιτισµού, µε αποτέλεσµα την 
πνευµατική άνθηση της Κρήτης129. Σηµειωτέον, βέβαια, ότι παρά τις προαναφερθείσες 
αλλαγές, η Βενετία δεν αποδέχθηκε τις εισηγήσεις εκπροσώπων της για εγκατάσταση 
πιστού στο καθεστώς ορθόδοξου αρχιερέα στην Κρήτη, γιατί φοβόταν ότι η τοπική 
αριστοκρατία και η ορθόδοξη Εκκλησία θα αποκτούσαν µεγάλη πολιτική και οικονοµική 
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επιρροή πάνω στους ορθοδόξους, που αποτελούσαν το 95% του συνολικού πληθυσµού του 
νησιού130. 

 Στο σηµείο αυτό της αναφοράς µας στην άµβλυνση των δογµατικών αντιθέσεων 
µεταξύ των δύο εθνοτήτων, αξίζει να επισηµάνουµε την περίπτωση του φανατικού 
καθολικού επισκόπου Σητείας Gaspare Viviani (1525-1605), ο οποίος ενεργώντας ως 
βικάριος του λατίνου αρχιεπισκόπου, αλλά και µε εντολή του Συµβουλίου των ∆έκα της 
Βενετίας, ανέπτυξε Αντιµεταρρυθµιστική δράση στο Χάνδακα (1568)131, συλλαµβάνοντας 
και επιτυγχάνοντας να καταδικασθούν σε εξοντωτικές ποινές τρεις επιφανείς κάτοικοι του 
Χάνδακα, λόγω των νέων φιλοµεταρρυθµιστικών, πιθανότατα καλβινίζουσας απόκλισης, 
ιδεών τους132. Σηµειωτέον, βέβαια, ότι ο Viviani σε κατηχητική διδασκαλία του προς τον 
ορθόδοξο κλήρο της Κρήτης, ως γνώστης των τοπικών συνηθειών, της ψυχολογίας και των 
πεποιθήσεων των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται, αποφεύγει µε πολλή προσοχή 
κάθε είδους αναφορά σε θέµατα που χωρίζουν τις δύο Εκκλησίες και προβάλλει την 
ενότητα της χριστιανικής διδασκαλίας, επιλέγοντας θέµατα κοινής αποδοχής και 
υποχωρώντας ακόµη και σε δογµατικά ζητήµατα, για να αποφύγει τις παρεξηγήσεις. 
Χαρακτηριστικά, παραθέτει ολόκληρο το κείµενο του "Συµβόλου τῆς Πίστεως" κατά τον 
ορθόδοξο τύπο του, αποφεύγοντας τον επίµαχο όρο filioque133. ∆εν είναι τυχαίο ότι και ο 
συντάκτης του εκδιδόµενου οµιλιαρίου, π. Μάρκος, αποσιωπά κάθε αναφορά σε δογµατικά 
θέµατα, που διαφοροποιούν την ορθόδοξη-ανατολική από τη λατινική-δυτική Εκκλησία,  
καθώς και στις συνθήκες του τόπου και της εποχής του. Σηµειωτέον ότι και εκείνος 
παραθέτει αυτούσιο το κείµενο του "Συµβόλου τῆς Πίστεως" κατά τον ορθόδοξο τύπο του 
(βλ. οµ. 4, στ. 21- 22).  

 Από το 16ο αιώνα, λοιπόν, η Εκκλησία της Κρήτης περνούσε ειρηνική φάση, 
ιδιαιτέρως έπειτα από την αποµάκρυνση του µισαλλόδοξου λατίνου αρχιεπισκόπου 
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Lorenzo Vitturi (1576-1597) και την αντικατάστασή του από τον Tommaso Contarini (1598-
1604), λόγιο και ικανό κληρικό, ο οποίος εγκατέλειψε την πολιτική του σταδιοδροµία και 
δέχτηκε το ανώτερο εκκλησιαστικό αξίωµα, για να αποκαταστήσει την ταραγµένη τάξη 
στα εκκλησιαστικά πράγµατα της Κρήτης, που είχαν γενικότερες συνέπειες για τη Βενετία, 
τις σχέσεις της µε τον πάπα και µε τους ορθοδόξους. Στα χρόνια του Contarini και του 
διαδόχου του Alvise Grimani (1605-1620) η ορθόδοξη εκκλησία απολάµβανε πολλές 
ελευθερίες, οι Κρήτες ζούσαν ειρηνικά µε τους Ενετούς  και ενώ παλαιότερα απεχθάνονταν 
το αξίωµα του πρωτοπαπά, προσώπου εµπίστου των Ενετών, αργότερα το επιζητούσαν. Οι 
ορθόδοξοι πλήθαιναν, ρωµαιοκαθολικοί έµεναν υποχρεωτικά µόνο οι Ενετοί ευγενείς, για 
να µη χάσουν τους τίτλους ευγενείας134. 

Κατά την ίδια περίοδο, οι γόνοι των ευκατάστατων βενετοκρητικών 
οικογενειών σπούδαζαν στην Κρήτη και στην Ιταλία, µετέχοντας στην ελληνολατινική 
παιδεία και τον πολιτισµό της µετααναγεννησιακής περιόδου135. Βεβαίως, η εγγραµατοσύνη 
ήταν αποκλειστικό προνόµιο των οικονοµικά ισχυρών κατοίκων των αστικών κέντρων, σε 
αντίθεση µε τους πτωχούς αγρότες-κατοίκους της υπαίθρου136. Οι αρχαιόφιλοι Ενετοί 
πατρίκιοι και οι Ιταλοί ανθρωπιστές αγόραζαν από την Κρήτη ή παρήγγελλαν ελληνικά 
χειρόγραφα και πολλοί µάθαιναν εκεί την ελληνική γλώσσα, η οποία είχε πλέον 
επικρατήσει και θριαµβεύσει έναντι της λατινικής, καθώς η  ελληνική µιλιόταν απ’ όλους137. 
H βυζαντινή λόγια παράδοση και η αντιγραφή των κλασικών κειµένων σε χειρόγραφα δεν 
είχαν πάψει να θεραπεύονται στα κρητικά µοναστήρια, όσο σπάνιοι κι αν ήταν οι 
µορφωµένοι µοναχοί138. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα της ελευθερίας υπήρχαν όλες οι δυνατότητες 
για την ανάπτυξη πνευµατικής ζωής στην Κρήτη, πράγµα που φαίνεται από τη λογοτεχνική 
παραγωγή στα ελληνικά και στα ιταλικά, που δεν µας είναι ακόµη όλη γνωστή, και από 
την ίδρυση της Ακαδηµίας των Stravaganti (γύρω στα 1590) στο Χάνδακα, στην οποία 
εκτός από τους Ενετούς συµµετείχαν και ΄Ελληνες, ίσως και λόγιοι κληρικοί, µε σκοπό την 
καλλιέργεια των γραµµάτων139. Στα χρόνια αυτά της πνευµατικής ακµής της Κρήτης 
φαίνεται ότι λειτουργούσε και η πολυσυζητηµένη σχολή του σιναϊτικού µετοχίου της Αγίας 
Αικατερίνης στο Χάνδακα140, σηµαντικά ονόµατα πρώτων  διδασκάλων της οποίας είναι 
του Ιωάννου Μορεζήνου, του Ιωάσαφ ∆ορυανού, ενώ µαθητές και διδάσκαλοι της σχολής 
διατελούσαν πολλοί διάσηµοι λόγιοι και ιεράρχες, όπως ο Μάξιµος Μαργούνιος,  ο 

                                                                                                                                                                  
134. Ἀλεξίου, Ἡ κρητικὴ λογοτεχνία, σ. 104 &  Τοῦ ἰδίου, Κάστρο, σ. 150. Πρβλ. Κακουλίδη, 
Μορεζῆνος, σ. 18-19, Μανούσακας Μ., Βενετικὰ ἔγγραφα, σ. 149-238  και  Σπανάκης, Θρησκευτικὴ 
κατάσταση, σ. 134-138.  
135. Κακλαµάνης, Ἡ χαρτογράφηση τοῦ τόπου καὶ τῶν συνειδήσεων, σ. 40. 
136. Κακλαµάνης, Ἡ χαρτογράφηση τοῦ τόπου καὶ τῶν συνειδήσεων, σ. 40-41. 
 
 
137. Παναγιωτάκης, Παιδεία, σ. 111. 
138. Ἀλεξίου, Κάστρο, σ. 169. 
139. Παναγιωτάκης, Παιδεία, σ. 111. Βλ. επίσης:  Μανούσακας  Μ., Ἡ κρητικὴ λογοτεχνία κατὰ τὴν 
ἐποχὴ τῆς Βενετοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1965. 
140. Παναγιωτάκης, Παιδεία, σ. 111 Πρβλ. Φραγκούλη Ἀργίνη, Ἡ Σιναϊτικὴ Σχολὴ τῆς Ἁγίας 
Αἰκατερίνης στὸ Χάνδακα, ἐκδ. Ἱδρύµατος Ὄρους Σινᾶ, Ἀθῆναι 1998.  Τωµαδάκης Νικόλαος, Ἡ  
δῆθεν Σιναϊτικὴ Σχολὴ τοῦ Χάνδακος, Πεπραγµένα Στ' ∆ιεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου, τ. 2, 
1991, σ. 621- 652.  
141. Βλ. το σχετικό κεφάλαιο της παρούσας διατριβής περί της χειρόγραφης παράδοσης του  
κειµένου.  
142. Για όλα τα σχετικά µε την οικογένεια των Μορεζήνων, βλ. α) Κακουλίδη, Μορεζῆνος, σ. 7-78 
και β) την υπό προετοιµασία Εἰσαγωγή της Ελ. Κακουλίδη γιὰ τὴν νέα πλήρη ἔκδοση τῶν θαυµάτων 
µόνο ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ  Ἰωάννου Μορεζήνου. 
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Μελέτιος Βλαστός, ο Μελέτιος Πηγάς, ο Κύριλλος Λούκαρις, ο Μελέτιος Μακρής, ο 
Μελέτιος Συρίγος, κ.ά.  

 
 
Έχοντας σχηµατικά παρουσιάσει το πολιτισµικό πλαίσιο του Χάνδακα κατά το 

16ο αιώνα, καλό θα ήταν να αξιολογήσουµε τις λιγοστές πληροφορίες που αντλούµε από 
τους εξεταζόµενους κώδικες που παραδίδουν το οµιλιάριο του ιεροκήρυκα Μάρκου, 
προκειµένου να προβούµε σε συγκεκριµένες υποθέσεις αναφορικά µε το πρόσωπο του 
συγγραφέα. Η σπάνις αυτή των πληροφοριών που διαθέτουµε για την παρουσίαση της 
προσωπογραφίας του δεν µας επιτρέπει τη συναγωγή συγκροτηµένων και ασφαλών 
συµπερασµάτων. Έτσι, ευθύς αµέσως θα παρουσιάσουµε την εξελικτική πορεία της 
ερευνητικής µας σκέψης, παραθέτοντας µονάχα ενδείξεις για την πατρότητα του 
εκδιδόµενου οµιλιαρίου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.   

Γνωρίζοντας βάσει των κωδίκων ότι συντάκτης του οµιλητικού κειµένου είναι 
κάποιος "ἱερεύς Μάρκος Χάνδακος Κυρίας Ἀγγέλων" (κώδ. Alexandrinus gr. 130, φ. 26r) 
και ότι ο αρχαιότερος κώδικας που παραδίδει το οµιλιάριο και το όνοµά του 
χρονολογείται στο 16ο αιώνα (κώδ. Marcianus gr. II 97), προσπαθήσαµε επιπρόσθετα να 
αξιοποιήσουµε τις σηµειώσεις του περιθωρίου του κώδικα  Alexandrinus gr. 130 στο φ.120: 
"Γαβριὴλ ἱεροµόναχος" και στο φ.318: "Γαβριήλ", που µαρτυρούν ότι ο αντιγραφέας του 
κώδικα είναι κάποιος ιεροµόναχος Γαβριήλ, αλλά και τις φράσεις "τῷ τῆς Κρήτης διδακτῇ" 
(κώδικες Μ, Ι) και "τῷ τῆς Κρήτης διδακτήν" (κώδικας a), που συνοδεύουν το όνοµα του 
συντάκτη του οµιλιαρίου, π. Μάρκου, στους τίτλους της 1ης οµιλίας των τριών κωδίκων 
από τους οκτώ που παραδίδουν το εν λόγω κείµενο141. 

Αρχικά, συγκεκριµένα στοιχεία οδήγησαν τη σκέψη µας στην πιθανή ταύτιση 
του π. Μάρκου µε το λόγιο ιερέα του 16ου αιώνα, Μάρκο Μορεζήνο Α΄, ο οποίος έζησε στο 
Χάνδακα από το 1520 έως το 1587 ή 1595142. Γεγονός είναι ότι διαθέτουµε γι' αυτόν µόνο 
έµµεσες πληροφορίες από την οικογενειακή του ζωή. Ήταν λειτουργός στην ιδιόκτητη 
οικογενειακή εκκλησία της Παναγίας της Φανερωµένης, την οποία ευλαβούνταν ιδιαιτέρως, 
και µνηµονεύεται ως εξορκιστής σεληνιαζοµένων, πνευµατικός πατέρας αγαπητός στο 
ποίµνιό του ακόµα και µετά θάνατον143. Η γνωριµία του µε τον Solomon Schweigger και το 
γεγονός ότι γράφει στο λεύκωµα του Schweigger: "Ἱερεὺς Μᾶρκος Μορζῆνος, εἰς µνήµης 
χάριν σοὶ τῷ σοφῷ Σολοµώντι Γερµανῷ αὐτοχείρως τάδε γε γράφω. αφπα΄, Αὐγούστῳ κη΄, 
Candiae"144 δείχνουν ότι ο π. Μάρκος δεν ήταν άσηµος.  Παιδιά του µνηµονεύονται ο ιερέας 
Ιωάννης, ο Μιχαήλ, που κατέχει δηµόσια θέση, η Μαριέτα (ή Μαργαρίτα), πιθανόν και ο 
΄Ανθιµος. Ο εγγονός του, π. Μάρκος Β΄ (1570 – µεταξύ 1634 και 1636), ακολούθησε την 
οικογενειακή παράδοση, κληρονόµησε τη βιβλιοθήκη, την ιδιόκτητη εκκλησία, της οποίας 
υπήρξε και λειτουργός, και πολλά ακίνητα145. Ο εγγονός Μάρκος ήταν επίσης λόγιος και 
ιεροκήρυκας, συστηµατοποίησε τη βιβλιοθήκη που κληρονόµησε, είχε σχέσεις µε άλλους 
πνευµατικούς ανθρώπους της εποχής του και αλληλογραφούσε µαζί τους146.  

 Οι ενδείξεις των κωδίκων που παραδίδουν το οµιλιάριο του π. Μάρκου και 
προσανατόλισαν αρχικά τη σκέψη µας προς ταύτισή του µε τον π. Μάρκο Μορεζήνο τον Α΄ 
είναι οι εξής:  

                                                 
 143. Κακουλίδη, Εἰσαγωγή, σ. 13-14 και αυτόθι κείµενο Θαύµατος νστ' (περὶ Σελήνης), σ.475. Στην 
αναφορά του στο Θαύµα λ' (βλ Κακουλίδη, Εἰσαγωγή, σ. 13) ο Ιωάννης αναφέρεται στον παππού 
του και πατέρα του π. Μάρκου, ιεροµόναχο (µετά το θάνατο της πρεσβυτέρας του) Μαλαχία, ο 
οποίος ήταν λειτουργός της οικογενειακής εκκλησίας και καλλιεργητής κρίνων στον αυλόγυρο του 
ναού. Περί του ναού της Παναγίας της Φανερωµένης, βλ. Gerola G., Topografia delle chiese della città 
di Candia. Bessarione 34 (1918) 19 & 40 και περί των ιδιοκτήτων εκκλησιών βλ. Σπανάκη Στ., Η 
θρησκευτική κατάσταση στην Κρήτη τον ΧVI αιώνα, Κρητικά Χρονικά  21 (1969), σ. 144, σηµ. 6.  
144. Βλ. έκδοση της επιστολής στον Legrand, B.H. 4, 258 και στον Β. Μυστακίδη, Γράµµα δωρεᾶς 
µονῶν καὶ χωρίων, ΕΦΣΚ, Ἀρχαιολ. ∆ελτίον, Παράρτ. Κ∆΄- ΚΣΤ΄ τόµου  (1896) 132.  
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1) Οι σηµειώσεις του περιθωρίου του κώδικα  Alexandrinus gr. 130 στο φ.120: 
"Γαβριὴλ ἱεροµόναχος" και στο φ.318: "Γαβριήλ" µαρτυρούν ότι ο αντιγραφέας του κώδικα 
είναι κάποιος ιεροµόναχος Γαβριήλ.  Σηµειωτέον ότι ο ιεροµόναχος Γαβριήλ Ζαχαρίας, γιος 
του αφέντη Τζουάνε από το Χάνδακα, ήταν συγγενής της οικογένειας των Μορεζήνων και 
συγκεκριµένα θείος των εγγονών του π. Μάρκου Μορεζήνου Α΄ (Μάρκου Β΄ και Μιχαήλ).  
Μάλιστα, στη διανοµή της οικογενειακής περιουσίας αναφέρονται ακίνητα που βρίσκονται 
στο λογαριασµό του Γαβριήλ και στη συνέχεια τα κληρονοµεί ο π. Μάρκος Β΄. Φαίνεται ότι 
στα 1602 είναι ήδη µοναχός και στα 1607 υπογράφει µαζί µε τον Ιωάννη, γιο του π. 
Μάρκου Α΄, ως µάρτυρας µια συµβολαιογραφική πράξη. Στις 4 Οκτωβρίου 1610, φεύγοντας 
για να κατοικήσει στη µονή της Παναγίας Ακρωτηριανής, διορίζει εκπρόσωπό του στο  
Χάνδακα τον Ιωάννη. Στις 6 Νοεµβρίου 1613 διορίζεται µε πράξη του δούκα οικονόµος της 
µονής της Παναγίας Σπηλιώτισσας, µετά τον θάνατο του Ιωάννη. Στις 25 Μαΐου του 1614 
αναφέρεται πάλι ως οικονόµος της ίδιας µονής. Ο Γαβριήλ Ζαχαρίας είναι γνωστός και ως 
βιβλιογράφος, που έχει αντιγράψει στα 1602 ένα χειρόγραφο της "Κλίνης τοῦ Σολοµῶντος" 
(εγκωµιαστικού έργου του Ιωάννου Μορεζήνου για τη Θεοτόκο), το Ξηροποτάµου 202, και 
το β΄ µέρος του Holkham Hall 75, στα 1610. Την εποχή που έγραψε το τελευταίο αυτό 
χειρόγραφο µόναζε στη µονή του Αγ. Αντωνίου των Απεζανών. Ο ίδιος έγραψε στα 1610 
και το χειρόγραφο Ιεροσολύµων, Πατρ. Βιβλ. 338147.   

Η  κ. Κακουλίδη µάς παραχώρησε δύο δείγµατα γραφής του Γαβριήλ, από το χφ  
Holkham Hall 75 (έτ. 1610) και από το Ιβήρων 202 (έτ. 1602).  Συγκρίνοντας προσεκτικά τη 
γραφή του χφ Alexandrinus gr. 130 και των δειγµάτων που λάβαµε, σηµειώνουµε ότι η 
γραφή του ιεροµονάχου Γαβριήλ του αλεξανδρινού κώδικα οµοιάζει µε τη γραφή του 
Γαβριήλ Ζαχαρία (βλ. δείγµατα γραφής στο Επίµετρο της παρούσας διατριβής). Κατά 
συνέπεια, χρονολογήσαµε και τον εν λόγω αλεξανδρινό κώδικα, που δεν φέρει 
χρονολογική ένδειξη, στο πρώτο µισό του 17ου αιώνα, ταυτίζοντάς τον µε το χρόνο ζωής 
και βιβλιογραφικής δράσης του Κρητικού ιεροµονάχου Γαβριήλ Ζαχαρία, του οποίου δύο 
φορές την υπογραφή φέρει. 

 2) Όπως προαναφέρθηκε, ο εγγονός π. Μάρκος Β΄ διατηρούσε σχέσεις µε 
πνευµατικούς ανθρώπους της εποχής του. Στα 1614 ο ηγούµενος της µονής Βροντησίου, 
Λαυρέντιος Μαρίνος, του αφιερώνει κάποιο έργο του. Πιο συγκεκριµένα, στον υπ' αριθ. 
2792 Αγιορειτικό κώδικα 118 της µονής ∆οχειαρίου αναγινώσκουµε: "͵αχιδ΄ (= 1614) 
Φευρουαρίου κ' ἐγράφη τὸ παρὸν διὰ χειρὸς Μερκουρίου εὐτελοῦς ἱεροµονάχου τοῦ 
Βενετζᾶ"148. Με το χέρι του κωδικογράφου ιεροµονάχου Μερκουρίου Βενετζά, σηµειώνονται 
στον ίδιο κώδικα δύο έργα του Λαυρέντιου Μαρίνου: "τοῦ πανοσιωτάτου καὶ λογιωτάτου 
κῦρ Λαυρεντίου πρωτοσυγκέλλου καὶ ἡγουµένου τοὺ Μαρίνου περὶ τοῦ ἁγίου 
Βαπτίσµατος" και παρακάτω "Ἕτερον ἀπολογία καὶ ἀνατροπὴ κατὰ τῶν λεγόντων 
κρείττονα τὸν γάµον τῆς παρθενίας καὶ κατὰ τῶν αὐτῶν ζητηµάτων τῷ πεπαιδευµένῳ 
ἀνδρὶ κυρίῳ Μάρκῳ τῷ Μορεζήνῳ υἱῷ ἐν Χριστῷ Λαυρέντιος ὁ τοῦ Βροντησίου ταπεινὸς 
ἡγούµενος ὁ Μαρῖνος εὐσέβειαν παρὰ Θεοῦ"149. ΄Ισως λοιπόν ο Λαυρέντιος ήταν δάσκαλος 

                                                                                                                                                                  
145. Κακουλίδη, Μορεζῆνος, σ. 41. 
146. Κακουλίδη, Μορεζῆνος, σ.43.  
 
147. Κακουλίδη, Μορεζῆνος, 47-48.  
148. Σπ. Λάµπρου, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἑλληνικῶν κωδίκων, τ. 
1, ἐν Κανταβριγίᾳ, σ. 252, κῶδιξ 2792, 118.  
149. Αὐτόθι, ἀρ. 6 καὶ 7.  
150. Α. Παπαδοπούλου-Κεραµέως, Ἱεροσολυµιτικὴ Βιβλιοθήκη, 1, ἐν Πετρουπόλει 1891, σ. 279, ἀρ. 
192.  
151. Κακουλίδη, Μορεζῆνος, σ.43. 
152. Παναγιωτάκης, Ἑνετοκρατία, σ. 3. 
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ή πνευµατικός του π. Μάρκου Β'. Ο κωδικογράφος που φιλοπόνησε τον προαναφερθέντα 
κώδικα, ιεροµόναχος  Μερκούριος Βενετζάς, αντέγραψε και τον Hierosolymitanus S. 
Sepulcri 192 (έτ. 1616), ο οποίος παραδίδει το οµιλιάριο του π. Μάρκου που εκδίδουµε, στο 
φ. 381β του οποίου αναγινώσκουµε: "εἴληφε τέρµα τὸ παρὸν ἕως ὧδε ἔτους τοῦ σωτηρίου 
αχις' δεκεµβρίου ια' διὰ χειρὸς Μερκουρίου εὐτελοῦς ἱεροµονάχου τοὐπίκλην Βενετζά, ἐν 
τῇ µονῇ τοῦ ὁσίου καῖ θεοφόρου πατρὸς ἡµῶν Ἀντωνίου τοῦ µεγάλου, τοῦ ἐπονοµαζοµένου 
Βροντησίου, ἡγεµονεύοντος τοῦ πανοσιωτάτου καὶ σοφωτάτου πατρὸς ἡµῶν κυρίου 
κυρίου Λαυρεντίου τοῦ Μαρίνου"150. Αν σε όλα αυτά συµπληρώσουµε την πληροφορία ότι 
ο εγγονός π. Μάρκος συστηµατοποίησε τη βιβλιοθήκη που κληρονόµησε από τον παππού (π. 
Μάρκο Μορεζήνο Α') και τον πατέρα του (π. Ιωάννη Μορεζήνο)151, σε συνδυασµό µε το ότι 
η µονή Βροντησίου αποτελούσε ένα από τα αξιολογότερα κέντρα αντιγραφής κωδίκων 
στην ενετοκρατούµενη Κρήτη152, θα µπορούσαµε να εικάσουµε ότι ο εγγονός π. Μάρκος είχε 
χαρίσει αντίγραφο της αυθεντικής συλλογής οµιλιών της Μ. Τεσσαρακοστής του παππού 
του στον πνευµατικό του πατέρα ή διδάσκαλο, Λαυρέντιο Μαρίνο, το οποίο αντεγράφη το 
1616, υπό τη µορφή  µε την οποία έως τότε είχε διασωθεί. 

Την ταύτιση του συντάκτη του εκδιδόµενου οµιλιαρίου µε τον π. Μάρκο 
Μορεζήνο Α΄ ανατρέπει η αξιοπρόσεκτη λεπτοµέρεια της διαφορετικής επωνυµίας του ναού 
στον οποίο εφηµέρευε ο π. Μορεζήνος και εκείνου στον οποίο λειτουργούσε και κήρυττε ο 
π. Μάρκος του οµιλιαρίου. Σηµειωτέον ότι ο Ιωάννης Μορεζήνος αναφέρει πως ο πατέρας 
του εφηµέρευε στο ναό της Κυρίας της Φανερωµένης, στο Κάστρο της Κρήτης153. Από το 
σύνολο των τοπογραφικών στοιχείων που ο Gerola παραθέτει για τις εκκλησίες της πόλης 
του Χάνδακα, εντοπίζουµε τουλάχιστον 3 ναούς µε την επωνυµία Φανερωµένη (Μαρία 
Φανερωµένη sti Vagià, Κυρία Φανερωµένη τοῦ Σαλβαδώρου, Μαρία Φανερωµένη στὸ 
Μαρτινάγκο)154. Αξίζει να επισηµανθεί ότι ο Ιωάννης Μορεζήνος αναφέρει την ιδιόκτητη 
οικογενειακή εκκλησία όπου ιερουργούσε ο πατέρας του ως Κυρία Φανερωµένη, τίτλο που 
µε ακρίβεια φέρει µόνο ο ναός της Κυρίας τῆς Φανερωµένης τοῦ Σαλβαδώρου155, κεντρικής 
περιοχής του Χάνδακα, πλησίον της αγοράς (Φόρου) της πόλης156. Κατά τη µαρτυρία, 
επίσης, του νοταρίου του Χάνδακα Zorzi Petropulo (B. 201, f. ρξαr-v (15 Φεβρουαρίου 1596), 
στην ιερατική οικογένεια των Μορεζήνων ανήκε η "ἐκκλησία τῆς Κυρίας τῆς Φανερωµένης 
ποὺ βρίσκεται εἰς τὴν κοντράδαν τοῦ Σὰν Σαλβαδόρο"157. Σαφώς η συγκεκριµένη εκκλησία 
διαφοροποιείται από εκείνη της Κυρίας των Αγγέλων, όπου εφηµέρευε ο συντάκτης του 
οµιλητικού µας κειµένου, και δε µαρτυρείται ουδεµία σχέση συνεργασίας των δύο ναών ή 
του π. Μορεζήνου µε την ενορία της Κυρίας των Αγγέλων. Συνεπώς, αποκλείεται βάσει των 
υπαρχουσών πληροφοριών η ταύτιση του π. Μάρκου Μορεζήνου Α΄ µε τον π. Μάρκο του 
οµιλιαρίου που εκδίδουµε. 
  Λόγω της ανεπάρκειας άµεσων µαρτυριών της χειρόγραφης παράδοσης του 
οµιλητικού κειµένου, η ταυτότητα του συντάκτη του δεν µπορεί να προσδιοριστεί 

                                                 
153. Κακουλίδη, Εἰσαγωγή, σ. 13-14 και αυτόθι κείµενο Θαύµατος νστ' (περὶ Σελήνης), σ.475. 
 154. Gerola, Topografia, σ. 18-19 και σ. 40, σηµ. 17- 18.  
155. Gerola, Topografia, σ. 30, αριθµ. αναφ. 31.  
156. Gerola, Topografia, σ. 40, σηµ. 17 και Ἀλεξίου, Κάστρο, σ. 148.  Βλ. αρ. 71 στον ένθετο χάρτη 
του Werdmüller στο έργο του Στεργίου  Σπανάκη, Μνηµεῖα τῆς Κρητικῆς Ἱστορίας, τ. VΙ.  
157. Κακουλίδη, Μορεζῆνος, (Παράρτηµα ἐγγράφων). 
158. Gerola, Topografia, σ. 24. 
159. Gerola, Topografia, σ. 41, σηµ. 26. 
160. Gerola, Topografia, σ. 23 και σ. 41, σηµ. 26. Πρβλ. Σπανάκης, Συµβολὴ στὴν ἐκκλησιαστική 
ἱστορία, σ. 264 και Στ. Ξανθουδίδης, Χάνδαξ-Ἡράκλειον (ἱστορικὰ σηµειώµατα), ἐπιµ. Στυλ. 
Ἀλεξίου, Ἡράκλειον 1964, σ. 56-57. Βλ. αρ. 104 στον ένθετο χάρτη του Werdmüller στο έργο του 
Στεργίου  Σπανάκη, Μνηµεῖα τῆς Κρητικῆς Ἱστορίας, τ. VΙ.  
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επακριβώς. Προσωπογραφείται, λοιπόν, ως ένας ιερέας ονόµατι Μάρκος, αγνώστου 
επιθέτου, που λειτουργεί και κηρύττει στο ναό της Κυρίας των Αγγέλων του Χάνδακα κατά 
το 16ο αιώνα, σύµφωνα µε τη χρονολόγηση του κώδικα Marcianus gr. II 97, του µόνου 
πρώιµα χρονολογηµένου κώδικα που παραδίδει το όνοµα του Μάρκου και το οµιλιάριό 
του. Σηµειωτέον ότι ο Gerola διασώζει, από κατάλογο των παπάδων τoυ Χάνδακα, 
αναφορά στον ιερέα (papa) της Chiera ton Angelo, χωρίς όµως να τον κατονοµάζει158 και 
µνηµονεύει το ναό της Παναγίας ή Μαρίας ή  Κυρίας τῶν Ἀγγέλων159, που αποτελούσε την 
έδρα του πρωτοπαπά Χάνδακα και βρισκόταν στο βούργο (νέα πόλη), στην αρχή της δεξιάς 
πλευράς της Πλατειᾶς Στράτας, πλησίον των Σφαγείων (Beccaria)160.  

Ο ναός της Κυρίας των Αγγέλων (Santa Maria degli Anzoli) διέθετε αδελφότητα, 
που αποτελούσε έναν από τους επισηµότερους ορθοδόξους οργανισµούς του 
βενετοκρατούµενου Χάνδακα. Σύµφωνα, µάλιστα, µε αρχειακή πηγή του 1543, το ευαγές 
ίδρυµα της Αγίας Θεοδοσίας αποτελούσε ιδιοκτησία του ναού και της αδελφότητας της 
Κυρίας των Αγγέλων. Από την άλλη πλευρά, σε έγγραφο του 1625, ο ορθόδοξος ναός του εν 
λόγω ιδρύµατος αναφέρεται ως παρεκκλήσι (cappella) του επίσηµου ορθόδοξου ναού και 
της αδελφότητας των αστών (cittadini) του Χάνδακα, της Παναγίας της Τριµάρτυρης161. Η 
Αν. Παπαδία-Λάλα επισηµαίνει χαρακτηριστικά ότι "ήδη, παλιότερα, είχαν εντοπισθεί και 
επισηµανθεί οι διαπλεκόµενες διοικητικές σχέσεις µεταξύ της Κυρίας των Αγγέλων και της 
Παναγίας της Τριµάρτυρης"162 και συµπληρώνει ότι "στο βενετοκρατούµενο Χάνδακα 
λειτουργούσε, τουλάχιστον από το 16ο αιώνα, µια σειρά ιεραρχηµένων και 
αλληλοεξαρτηµένων ορθοδόξων οργανισµών και αδελφοτήτων, όπου έντονη ήταν η 
παρουσία του κοινωνικοοικονοµικά ανερχόµενου, την περίοδο εκείνη, και, κατά κύριο 
λόγο, ορθοδόξου  σώµατος των αστών"163.  Πιθανολογείται, µάλιστα, "το ανερχόµενο από το 
16ο αιώνα κοινωνικό αυτό στρώµα των Κρητικών αστών να χρησιµοποίησε τις 
οργανωµένες φιλανθρωπικές δραστηριότητες ως µέσον για την ενεργότερη συµµετοχή του 
στην πολιτική ζωή του τόπου, κατά το ανάλογο παράδειγµα των Βενετών ευγενών"164. Από 
το 17ο αιώνα, όµως, οι Κρητικοί αστοί έχασαν την αποκλειστική συµµετοχή στη διοίκηση 
του ιδρύµατος της Αγίας Θεοδοσίας και κατά συνέπεια το ίδρυµα αποδεσµεύθηκε από τους 
ορθοδόξους οργανισµούς της Κυρίας των Αγγέλων και της Παναγίας της Τριµάρτυρης165. 
Σηµειωτέον ότι στην ενορία της Κυρίας των Αγγέλων, και συγκεκριµένα στην καθολική 
γυναικεία µονή της Αγίας Κλάρας, έδρευε από το 16ο αιώνα το hospitale della Pietà του 
Χάνδακα, του οποίου  η σπουδαία κοινωνική προσφορά, αναφορικά µε την περίθαλψη των 
πολυάριθµων απροστάτευτων παιδιών του τόπου, συνεχίστηκε αδιάλειπτα σε όλη την 
υπόλοιπη περίοδο της Ενετοκρατίας, υπό τον αποκλειστικό διοικητικό έλεγχο των 
Αρχών166.  

Ο ναός της Κυρίας των Αγγέλων, ως έδρα του πρωτοπαπά Χάνδακα, 
αποτελούσε τόπο συγκέντρωσης του ορθοδόξου κλήρου και των συντεχνιών της πόλης, για 
την έναρξη και την κατάληξη της περίφηµης λιτανείας της Μεγάλης Παρασκευής, κατά την 
οποία ο ελληνικός κλήρος, σηκώνοντας τον Επιτάφιο, ξεκινούσε από την Κυρία των 
Αγγέλων και κατευθυνόταν προς τον Άγιο Τίτο, όπου ενωνόταν µε µεγαλοπρέπεια µε το 
λατινικό κλήρο και την ενετική αριστοκρατία και επέστρεφαν όλοι µαζί στον ορθόδοξο 
καθεδρικό ναό, κρατώντας κεριά στα χέρια167. 

                                                 
 161. Παπαδία- Λάλα, Εὐαγὴ ἱδρύµατα, σ. 90-91. Πρβλ. Στέφανος Κακλαµάνης, Ἔρευνες γιὰ τὸ 
πρόσωπο καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ Γεωργίου Χορτάτση, Ἡράκλειο Κρήτης 1993, σ. 37 και 40. 
162.  Παπαδία- Λάλα, Εὐαγὴ ἱδρύµατα, σ. 92.  
 163. Παπαδία- Λάλα, Εὐαγὴ ἱδρύµατα, σ. 92. 
164. Παπαδία- Λάλα, Εὐαγὴ ἱδρύµατα, σ. 92. 
165. Παπαδία- Λάλα, Εὐαγὴ ἱδρύµατα, σ. 99.  
166. Παπαδία- Λάλα, Εὐαγὴ ἱδρύµατα, σ. 114 & 135. 
167. Παπαδάκη, Θρησκευτικὲς τελετές, σ. 125. Πρβλ. Ἀλεξίου, Κάστρο, σ. 44. 
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Γεγονός είναι ότι οι πλησιέστεροι κώδικες στο αυθεντικό οµιλητικό κείµενο του 

π. Μάρκου, οι Marcianus gr. II 97 και Hierosolymitanus S. Sepulcri 192, δεν προσδιορίζουν 
σε κανένα σηµείο τους το ναό όπου εφηµέρευε ο π. Μάρκος. Η µοναδική αναφορά στο ναό 
της Κυρίας τῶν Ἀγγέλων γίνεται από τον ιεροµόναχο Γαβριήλ Ζαχαρία, ο οποίος γράφει 
τον κώδικα Alexandrinus gr. 130 (εν συνεχεία η πληροφορία αντιγράφεται στον κώδικα 
Athous gr. Mοn. Pantel. 587 (6094).  

Στο σηµείο αυτό αξίζει να υπενθυµισθεί ότι ο Ehrhard κάνει ειδική µνεία του 
παπα-Μάρκου και του οµιλιαρίου του, θεωρώντας τον ως συντάκτη της διευρυµένης 
µορφής του Οµιλιαρίου ΙΙ168. Ιδιαίτερη έµφαση δίνει ο Ehrhard στον κώδικα Marcianus gr.II 
97, ο οποίος φέρει το όνοµα και το οµιλιάριο του π. Μάρκου169. Μάλιστα, θεωρεί ότι, 
εφόσον το απόσπασµα του Κώδικα 46 της Μονής τῆς  Ἁγίας της ΄Ανδρου170, του 15ου αιώνα 
(φφ. 33-62) που περιέχει οµιλιάριο για τη Μ. Τεσσαρακοστή φέρει τον  τίτλο: "Λόγοι 
ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων διδασκαλιῶν συναχθὲν παρὰ ἁγίου σηµειοφόρου 
ἁγιορείτου µεγάλου ἀνδρός", δηλαδή οµοιάζει πολύ ως προς τον τίτλο µε τον τίτλο του 
κώδικα Marcianus gr. II 97: "Λόγοι ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων διδασκαλικῶν 
συναχθὲν παρὰ ἱερέως κυροῦ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτῇ", µπορεί να ταυτιστεί ο 
συντάκτης του µε τον παπα-Μάρκο του χφ Marc. gr. II 97171.  Σαφώς διαφωνούµε µε την 
παραπάνω συσχέτιση, καθώς: α) Το εν λόγω µαρκιανό χφ χρονολογείται το 16ο αιώνα και 
συµπίπτει µε το χρόνο ζωής και συγγραφικής δράσης του ιεροκήρυκα Μάρκου, ενώ το χφ 
της ΄Ανδρου χρονολογείται το 15ο αιώνα  β) Ο π. Μάρκος δεν είναι αγιορείτης µοναχός, 
αλλά ιερέας στο Χάνδακα. 

 
 
 Ιδιαίτερο προβληµατισµό δηµιουργούν στον ερευνητή οι φράσεις "τῷ τῆς 

Κρήτης διδακτῇ" (κώδικες Μ, Ι) και "τῷ τῆς Κρήτης διδακτήν" (κώδικας a), που 
συνοδεύουν το όνοµα του συντάκτη του οµιλιαρίου, π. Μάρκου, στους τίτλους της 1ης 
οµιλίας του κειµένου. Σηµειωτέον ότι δε σώζεται ο τίτλος της 1ης οµιλίας των κωδίκων P, p, 
µ και οι κώδικες S, Α δεν κάνουν ουδεµία αναφορά στο διδακτή Κρήτης. Παρενθετικά 
επισηµαίνουµε ότι η λέξη "διδακτής" αναφέρεται στον ιεροκήρυκα και είναι συνώνυµη της 
λέξης "διδάσκαλος", υπό την ειδική έννοια του κατηχητή ή του ερµηνευτή των θείων 
γραφών172. Άρα, ο διδακτής Κρήτης κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο ιεροκήρυκας της 
κρητικής πρωτεύουσας, του Χάνδακα.  

Έτσι, µπορούµε να συνοψίσουµε ως εξής τις υποθετικές εκδοχές της γνήσιας 
µορφής του τίτλου της 1ης οµιλίας του εκδιδόµενου οµιλιαρίου: 

 

                                                 
168. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 614-615. 
169. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 601-602  και σ. 614-615. 
170. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 587. 
 171. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 615. 
172. Κριαράς, Λεξικόν, τ. Ε΄ (1977), σ. 109. Πρβλ. Επιτοµή Λεξικού Κριαρά, τ. Α΄ (2001), σ. 326-327.  
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1. ∆οτική  πτώση:  "παρὰ ἱερέως κυροῦ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτῇ",  
προς δήλωση της απόδοσης ή αφιέρωσης των οµιλιών του π. Μάρκου στο 
διδακτή Κρήτης. Πρόκειται για δοτική προσδιοριστική χαριστική, που 
δηλώνει τη σαφή διάκριση των προσώπων, του π. Μάρκου και του 
διδακτή της Κρήτης, για χάρη ή έπειτα από παραγγελία του οποίου ο 
Μάρκος συνέταξε το εκδιδόµενο οµιλιάριο της Μ. Τεσσαρακοστής. Είναι 
γεγονός, βέβαια, ότι δεν εντοπίζουµε ουδεµία εσωτερική αναφορά του 
οµιλητικού κειµένου σε διαδικασία παραγγελίας ή σε πράξη δωρεάς-
αφιέρωσης  των οµιλιών  εκ µέρους του συντάκτη τους στο διδακτή της 
Κρήτης. Επιπρόσθετα, δεν προσδιορίζεται το όνοµα του διδακτή Κρήτης, 
ούτε υπάρχει κάποια επιπλέον τιµητική και προσδιοριστική διασαφήνιση 
του τίτλου του, που να αναφέρεται στη λογιοσύνη του ή στην ιερατική 
του ιδιότητα. 

 
2. Αιτιατική  πτώση:  Η αιτιατική ονόµατος "διδακτήν" στον τίτλο της 1ης 

οµιλίας του κώδικα a δεν µπορεί να συνδυασθεί συντακτικά µε τη δοτική 
άρθρου "τῷ" που προηγείται ("τῷ τῆς Κρήτης διδακτήν"). Προφανώς 
πρόκειται για αντιγραφικό λάθος από τη δοτική "διδακτῇ" άλλου κώδικα. 
Η αιτιατική πτώση θα µπορούσε να δικαιολογηθεί συντακτικά µόνο ως 
εξής στη συγκεκριµένη φράση: "παρὰ ἱερέως κυροῦ Μάρκου <εἰς> τὸν τῆς 
Κρήτης διδακτήν".  

 
3. Γενική  πτώση:   "παρὰ ἱερέως κυροῦ Μάρκου τοῦ τῆς Κρήτης διδακτοῦ", 

προς δήλωση της ιδιότητας του π. Μάρκου ως διδακτή Κρήτης (ταύτιση 
των δύο προσώπων). Θα µπορούσε δηλαδή η γενική πτώση παλαιότερου 
κώδικα να είχε εσφαλµένα αντιγραφεί στους  κώδικες  Μ και Ι  ως δοτική 
("τῷ  διδακτῇ") και στον a ως παρηλλαγµένη εκδοχή της δοτικής ("τῷ 
διδακτήν"). Αυτή η εκδοχή συνάδει µε τη διδακτική σκοπιµότητα των 
οµιλιών του π. Μάρκου, µε το χαρακτηρισµό τους ως "λόγων 
διδασκαλικῶν"  στους τίτλους τους και µε τη διδασκαλική (κηρυγµατική) 
δράση του στον ορθόδοξο καθεδρικό ναό της Κυρίας των Αγγέλων του 
Χάνδακα.  
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                              7.  Η  γλώσσα του  οµιλιαρίου  του  π. Μάρκου   
 
 
                                     α) Η  γλωσσική  ατµόσφαιρα  της  εποχής 
 
        Η ενετοκρατούµενη κρητική κοινωνία δεν ήταν µία µικτή γλωσσικά κοινωνία, 
εφόσον η ελληνική αποτελούσε τη µόνη γλώσσα επικοινωνίας της συντριπτικής 
πλειονότητας του πληθυσµού. Όλοι οι κάτοικοι (Κρητικοί, Ενετοί, Εβραίοι, κ.ά), είτε της 
υπαίθρου είτε των αστικών κέντρων, µιλούσαν την κρητική διάλεκτο, σύµφωνα µε τις 
περιγραφες των Ενετών αξιωµατούχων και των περιηγητών στα ταξιδιωτικά τους173. Η 
ιταλική, βέβαια, παρέµεινε ως το τέλος της Ενετοκρατίας η επίσηµη γλώσσα της διοίκησης 
και ειδική υπηρεσία ιταλοµαθών υπαλλήλων είχε συσταθεί για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών174.  

Από το δεύτερο µισό του 16ου αιώνα, οι λογοτέχνες εγκατέλειπαν σταδιακά τη 
δηµώδη γλώσσα και στρέφονταν στην έντεχνη χρήση της κρητικής διαλέκτου και στη 
θεµελίωση ενός λαµπρού λογοτεχνικού πολιτισµού175. Χαρακτηριστικά ο Στυλ. Αλεξίου 
επισηµαίνει: "Όπως ήταν φυσικό για µια εποχή, που αγνοούσε την επίδραση του δηµοσίου 
σχολείου και της εφηµερίδας, η χρήση του κρητικού γλωσσικού ιδιώµατος ήταν γενική. 
Και οι ανώτερες ακόµη τάξεις µιλούσαν εντελώς ιδιωµατικά.... Θα ήταν άδικο αν κρίναµε 
το πνευµατικό επίπεδο της κρητικής κοινωνίας από τις ανορθογραφίες που συναντούµε 
στα χειρόγραφα της εποχής. Εκτός από τους λογίους, σχεδόν όλοι οι άλλοι µορφωµένοι, 
άσχετα από την κοινωνική τάξη τους, ήταν εντελώς ανορθόγραφοι. Πολύ λίγοι 
προχωρούσαν στη λεγόµενη "ἐγκύκλιον παίδευσιν", και τα ελληνικά των πιο πολλών 
περιορίζονταν στα λίγα γράµµατα, που µάθαιναν στα κατώτερα σχολεία µε βοηθήµατα 
εκκλησιαστικά βιβλία. Όσοι είχαν ιταλική µόρφωση, εξοικειωµένοι πιο πολύ µε το 
λατινικό αλφάβητο, το χρησιµοποιούσαν ακόµη και όταν έγραφαν ελληνικά"176.  

Αξιοσηµείωτη παρουσιάζεται η ακόλουθη παρατήρηση του R. Browning, 
αναφορικά µε την κατίσχυση της τοπικής διαλέκτου στην ποιητική και θεατρική έκφραση, 
σε αντιθεση µε τον πεζό λόγο των Κρητών: "Στην Κρήτη αναπτύχθηκε σταδιακά µια 
εντελώς ανεξάρτητη τοπική δηµώδης λογοτεχνική γλώσσα, απαλλαγµένη από αρχαϊστικά 
στοιχεία. Ως τα τέλη του 16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα, αυτό το κρητικό τοπικό 

                                                 
173. Ν. Παναγιωτάκης, Ὁ ποιητὴς τοῦ Ἐρωτόκριτου, σ. 157-158. Τοῦ ἰδίου, Τὰ νεανικὰ χρόνια τοῦ 
∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου, σ. 120-126.  
174. Μαρία Χαιρέτη, ∆ιοριστήριο ἔγγραφο Ἕλληνα νοταρίου τῆς Κρήτης (1365), Θησαυρίσµατα 3 
(1964), 62-72 (εἰδικὰ σ. 63-64). Χ. Γάσπαρης, Ἡ γλώσσα τῆς βενετικῆς γραφειοκρατίας. Ἡ 
ἀντιπαράθεση λατινικῆς καὶ ἑλληνικῆς γλώσσας στὴ µεσαιωνικὴ Κρήτη (13ος -15ος αἰ.), Σύµµεικτα 
ΚΒΕ/ΕΙΕ 9 (1994) <Μνήµη ∆.Α. Ζακυνθηνοῦ, Μέρος Α'>, σ. 141-156. 
175. Κακλαµάνης, Ἡ χαρτογράφηση τοῦ τόπου καὶ τῶν συνειδήσεων, σ. 38. 
176. Ἀλεξίου, Κάστρο, σ. 167-168. 
177. Browning, Μεσαιωνική και Νέα, σ. 249. 
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ιδίωµα χρησιµοποιούνταν για θεατρικά έργα και άλλες ποιητικές µορφές πολύ 
εκλεπτυσµένες και δυνατές. Όµως και αυτοί οι ίδιοι οι Κρητικοί χρησιµοποιούσαν στον 
πεζό λόγο την παραδεδοµένη κλασικίζουσα γλώσσα"177.  
      Ειδικότερα, ως προς τη γλώσσα της κρητικής εκκλησιαστικής οµιλητικής, 
διαπιστώνεται ότι περί τα τέλη της υστεροβυζαντινής περιόδου είχε ήδη αισθητά 
περιορισθεί η διδασκαλία των ελληνικών µαθηµάτων,178 µε αποτέλεσµα ο λαός να µην 
κατανοεί τους αναγινωσκόµενους πατερικούς λόγους στους ναούς. Επιπλέον παρατηρείται 
έλλειψη πεπαιδευµένων κληρικών που να µπορούν να αναγινώσκουν και να κατανοούν 
λόγους πατέρων ή οµιλίες από τα οµιλιάρια. Σ' αυτή τη δυσχερή κατάσταση αναφέρεται µε 
επιστολή του ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Συµεών, µε την οποία υποδεικνύει στον 
 πρωτοπαπά του Χάνδακα να χρησιµοποιείται "ἰδιωτικός λόγος" από τους κληρικούς κατά 
το κήρυγµά τους: "Εἰ δὲ καὶ τῶν πρεσβυτέρων τις εἴη καὶ µὴ λόγου µὲν πλάτος ἔχοι, 
ἐξισχύοι δὲ Θεοῦ χάριτι ἰδιωτικοῖς ῥήµασιν ἐν σοφίᾳ Πνεύµατος ἐκδιδάσκειν καὶ τὰ θεῖα 
ἐφερµηνεύειν… προτιµητέος οὗτος τοῦ µὴ ἱερωµένου…"179. Έτσι, η περίοδος αρχιερατείας 
του Συµεών αποτελεί ένα σχετικό terminus post quem της απλοελληνικής οµιλητικής180. 

Είναι ίσως υπερβολή να ισχυρίζεται κανείς ότι το καθαρότερο δηµώδες ιδίωµα της 
νεοελληνικής διατηρήθηκε στην Κρήτη κατά το 15ο αίωνα,181 οφείλουµε όµως να δεχθούµε 
ότι στην Κρήτη αρχίζει η συγγραφή και καλλιέργεια απλοελληνικών οµιλητικών κειµένων 
και εξ αυτού ίσως αιτιολογείται η διαπιστωµένη διάδοση κρητικών διαλεκτικών στην 
"µεσαιωνικὴ Ἑλληνικὴ κοινή"182.  
 
 
                             β) Κριτική  παρουσίαση  της  γλώσσας  του  π. Μάρκου  

 
 
         Η γλώσσα του εξεταζόµενου οµιλητικού κειµένου του π. Μάρκου δε 
χαρακτηρίζεται ως αυστηρή αρχαιοελληνική, αλλά ως απλούστερη κοινή εκκλησιαστική.  

Είναι ενδεικτική της σχετικής λογιοσύνης του συγγραφέα, αλλά και της εξοικείωσής του µε 
την απλή καθοµιλουµένη γλώσσα του λαού. Αξίζει να επισηµανθεί ότι στο οµιλιάριο του π. 
Μάρκου φαίνεται να επικρατεί ακόµη η λόγια εκκλησιαστική γλώσσα έναντι της 

                                                 
178. «Οὕτω τῆς τῶν λόγων τέχνης ἀµελουµένης, µὴ µόνον σοφίας κινδυνεύοµεν στερηθῆναι καὶ 
µαθηµάτων ἀλλὰ καὶ τὴν φωνὴν αὐτὴν ἡµῶν ἀγνοῆσαι» επισηµαίνει ο Γεννάδιος Σχολάριος (Σπ. 
Λάµπρου, ΠΠ, τ. Β,  σ. 277). Πρβλ.και Ε. Kriaras, Diglossie, σ. 283, κ.εξ, όπου ο Κριαράς υποστηρίζει 
ότι οι νέες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες ευνοούν τη χρήση της λαϊκής γλώσσας στη 
λογοτεχνία. 
179. Η επιστολή δηµοσιεύθηκε από τον Ιωάννη Φουντούλη, Λειτουργικὰ Θέµατα, Γ΄, Θεσ/κη 1977, 
σ.60-71. Του ιδίου, Ὁµιλητική, Θεσ/κη 1980, σ. 242-247. Επίσης, δηµοσιεύθηκε από τον David 
Balfour, Ἁγίου Συµεὼν ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ἔργα θεολογικά, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 232-
235. 
180. Σηµειώνουµε  ότι πρωτοπαπάς Χάνδακος καθ’ όλο σχεδόν το πρώτο µισό του 15ου αιώνα ήταν 
ο Ιωάννης Συµεωνάκης. Βλ. Silvio G. Mercati, Di Giovanni Symeonakis protopapa di Candia, 
Miscellanea G. Mercati 3 (Studi e Testi 123), Βατικανό 1946, σ.1-30, Μ. Μανούσακα, Μέτρα τῆς 
Βενετίας ἔναντι τῆς ἐν Κρήτῃ ἐπιρροῆς τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατ’ ἀνέκδοτα 
Βενετικὰ ἔγγραφα (1418-1419), ΕΕΒΣ 30 (1960), σ.90, σηµ. 4, 5 και Ἠλιούδης Ν., ∆ηµώδη, σ. 1-2. 
 181. Ἠλιούδης Ν., ∆ηµώδη, σ. 2. 
182. Τωµαδάκης Ν., Ἐπιβίωσις, σ.418. 
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δηµωδέστερης, χωρίς όµως να είναι ανοίκεια στο ακροατήριο του ιεροκήρυκα. Το εν λόγω 
οµιλητικό έργο του έχει τη χάρη του ευχάριστου αναγνώσµατος αλλά και του πνευµατικά 
ωφέλιµου εκκλησιαστικού κηρύγµατος.   
       Ο Μάρκος ακολουθεί τις πηγές του οµιλιαρίου του και κατεξοχήν τους 
χρυσοστοµικούς ερµηνευτικούς λόγους, τους οποίους παραφράζει, µεταφράζει και 
διασκευάζει, και προσπαθεί να αποδώσει πιστά το νόηµα των πηγών του αλλά και να 
εξοµαλύνει γλωσσικά και νοηµατικά τα οµιλητικά αυτά κείµενα, ώστε να γίνουν κατανοητά 
από τους κατοίκους του Χάνδακα, αφήνοντας να παρεισφρήσουν στο κήρυγµά του αρκετά 
κρητικά διαλεκτικά στοιχεία. Τα διαλεκτικά αυτά στοιχεία ακολουθούν σε µεγάλο βαθµό 
τους κανόνες της Γραµµατικής του Kερκυραίου Νικολάου Σοφιανού, που γράφτηκε στο 
πρώτο µισό του 16ου αιώνα και περιγράφει την προφορική γλώσσα της εποχής183, ενώ το εν 
γένει ύφος του οµιλιαρίου του Μάρκου αποστασιοποιείται από τη δόκιµη απλοελληνική 
εκκλησιαστική γλώσσα του "Θησαυροῦ" του λογίου Θεσσαλονικέως κληρικού  ∆αµασκηνού 
Στουδίτου, που κυριάρχησε ως αναγνωστικό οµιλιάριο στα µέσα του 16ου αιώνα184.  
      Ο π. Μάρκος φαίνεται ότι ήταν γνώστης της ελληνικής Γραµµατικής και της 
Ρητορικής και ότι κατανοούσε τους πατερικούς λόγους, που απέδιδε σε πρώιµη 
απλοελληνική γλώσσα. Συνέπεια της αδυναµίας του Μάρκου να αποδεσµευθεί από την 
αυστηρότερη λόγια εκκλησιαστική γλώσσα των πηγών του  θεωρούνται οι σολοικισµοί και 
οι ασυνταξίες που παρατηρούνται στο οµιλιάριό του. Συχνή είναι η χρήση των ρητορικών 
ερωτήσεων και γενικότερα η αποστροφή του συγγραφέα-οµιλητή προς το ακροατήριο των 
λόγων του σε β΄ ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο, γεγονός που προσδίδει στο οµιλιάριο 
ζωντάνια και αµεσότητα και θυµίζει το ύφος των οµιλιών του Ιωάννου του Χρυσοστόµου, 
της βασικότερης πηγής του π. Μάρκου. Στο οµιλητικό κείµενο της Μ. Τεσσαρακοστής του π. 
Μάρκου εντοπίζουµε πολλές λέξεις της ελληνιστικής κοινής γλώσσας της Καινής ∆ιαθήκης, 
λατινογενείς και εβραϊκές, καθώς παρατίθενται εκτενή ευαγγελικά χωρία που τις περιέχουν. 
Πρόδηλη παρουσιάζεται η προσπάθεια του ιεροκήρυκα Μάρκου να εξοµαλύνει γλωσσικά τα 
ερµηνευόµενα κείµενα, ώστε να τα καταστήσει προσιτά στο ποίµνιό του, λέγοντας συχνά 
"τοὐτέστιν" ή "οἷόν (ἐστι)". Χαρακτηριστικό παράδειγµα της προσπάθειας του Μάρκου να 
απλουστεύσει γλωσσικά τα ερµηνευόµενα χωρία αποτελούν οι στίχοι 107, 138-149, 387-389, 
411-413 και 449-452 της 29ης οµιλίας (της Μ. Παρασκευής). Μάλιστα, ο π. Μάρκος κάνει 
ειδική αναφορά στα εβραϊκά έθιµα και ερµηνεύει τις  εβραϊκές λέξεις που εµπεριέχονται στα 
ερµηνευόµενα ευαγγελικά αποσπάσµατα. Πολλοί είναι και οι λογότυποι που 
χρησιµοποιούνται κυρίως στα προοίµια και στους επιλόγους των οµιλιών, κατά το πρότυπο 
των πηγών του Μάρκου (ειδικότερα των χρυστοστοµικών λόγων) αλλά και στη νοηµατική 
µετάβαση (π.χ. από την παράθεση ευαγγελικού χωρίου στην ερµηνεία του ή από τη διδαχή 
στην ενίσχυσή της µέσω παραδείγµατος από το Γεροντικό), στις θαυµαστικές και 
επιφωνηµατικές εκφράσεις ή στις ρητορικές ερωτήσεις. Σηµειωτέον ότι λογότυπος που 
χρησιµοποιεί ο Μάρκος είναι και η αυτοαναφορά του, καθώς η ίδια ακριβώς έκφραση 
εµπεριέχεται και σε προγενέστερο οµιλιάριο (του κώδικα Α), δηλ. σε προβαθµίδα του 
οµιλιαρίου του π. Μάρκου.  Επίσης, αξιοσηµείωτη είναι και η γλωσσική επίδραση που 
δέχθηκε το οµιλητικό κείµενο του Μάρκου από την υµνολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
και ειδικότερα της περιόδου του Τριωδίου.  

                                                 
183. Browning, Μεσαιωνική και Νέα, σ. 125 (πρβλ. Παπαδόπουλος Ἀθ., Σοφιανοῦ  Γραµµατικ·ὴ τῆς 
κοινῆς τῶν Ἑλλήνων Γλώσσης, Ἀθήνα 1977 και Κακουλίδη, Μορεζῆνος, σ. 15, σηµ. 20). Ο Νικ. 
Σοφιανός είναι ο πρώτος που έδωσε γραµµατική της οµιλουµένης γλώσσας της εποχής του (πέθανε 
πριν από το 1550). Η Γραµµατική του τυπώθηκε από τον E. Legrand, N. Sophianos, Grammaire du 
grec vuglaire. Collection pour servir à l' étude de la langue néohellénique, νέα σειρά 2, Παρίσι 1874.  
184. ∆εληδῆµος  Εὐαγγ. Χρ., Θησαυρὸς ∆αµασκηνοῦ, Θεσσαλονίκη 1983  (πρβλ. Ἠλιούδης, ∆ηµώδη,  
σ. 345-346). 
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  Εφόσον δε σώζεται αυτόγραφο του π. Μάρκου και οι πληροφορίες που αντλούµε 
από τους κώδικες που παραδίδουν το οµιλιάριό του δεν επαρκούν για την παρουσίαση της 
προσωπογραφίας του, δεν µπορούµε επακριβώς να προσδιορίσουµε το µορφωτικό επίπεδό 
του. Ο π. Μάρκος, ως επαρχιώτης ιεροκήρυκας και κληρονόµος µιας πλούσιας  βιβλικής, 
υµνογραφικής και αγιολογικής παράδοσης, φαίνεται να διαθέτει ρητορικό τάλαντο και 
πνευµατική συγκρότηση. Το ύφος των οµιλιών του εκφράζει πλήρως τη γλωσσική 
ατµόσφαιρα της εποχής του, που χαρακτηρίζεται από σταδιακή κατίσχυση της δηµώδους-
απλοελληνικής έναντι της αυστηρής αρχαιοελληνικής γλώσσας. Χαρακτηριστικά της 
γλωσσικής έκφρασης του π. Μάρκου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, είναι η χαλαρή 
σύνταξη, το κρητικό διαλεκτικό ιδίωµα, ο συνδυασµός λογίων και δηµωδών τύπων, η 
γλωσσοπλαστική ικανότητα του ιεροκήρυκα ή η παραλλαγή υπαρχουσών λέξεων, οι 
βαρβαρισµοί και οι σολοικισµοί, η διπλή έκφραση του ίδιου νοήµατος, η διτυπία και ο 
ρητορικός τόνος του λόγου του, σε συνδυασµό µε τις λατινογενείς, αρχαιοελληνικές και 
εβραϊκές λέξεις που διανθίζουν τις οµιλίες του.  
 
 

                                                      7. 1.  ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  
 
                               α)  Αθησαύριστες  ή   ελλιπώς   θησαυρισµένες   λέξεις: 
 
 
Ουσιαστικά: καταλαλία (οµ. 2, στ. 12), ἐπιχαρία (στον εµπρόθετο: "µετὰ ἐπιχαρίας" οµ.3, στ. 
176), κρουνίζουσαν (οµ. 4, στ. 189), νυκτοκόραξ (οµ. 6, στ. 41), τὸ καλογερικὸν (οµ. 9, στ. 
176), παλαιράσιον (οµ.6, στ. 296),  ἀναλουσίαν (οµ. 9, στ. 110), τῆς µοναχικῆς (ουσ. επιθ., 
οµ.9, στ. 161-162), σήµεια (οµ. 14, στ. 127), ὀξώ (οµ. 14, στ. 130), βάραθρος (αντί βάραθρον, 
οµ. 17, στ. 37), θανόν (οµ. 24, στ. 229), ὁ ἀγανακτισµός (οµ. 28, στ. 261).  
 
 Επίθετα: θρίαµβος (οµ.1, στ. 60), οὐδαµινὴν (οµ. 2, στ. 30), πολυσπούδακτα (οµ. 5, στ. 70), 
θανασίµου (οµ. 5, στ. 186), ἀνεπίστρεφον (οµ. 9, στ. 65), ἄσπλαγχνος (οµ. 9, στ. 113), 
θεοµαρτυρήτου (οµ. 10, στ. 213), ἰαµατηφόρου (οµ. 27, στ. 60), στασιώδην (οµ. 29, στ. 394).  
 
Επιρρήµατα: ὅποθεν (οµ. 6, στ. 47), τοιούτως (οµ. 6, στ. 47: οµ. 6, στ. 100: οµ. 14, στ. 104: οµ. 
19, στ. 92), µήκοθεν (οµ. 11, στ. 132), προφασιστικῶς (οµ. 24, στ. 219), ἀγωνέστερον (επιρρ. 
οµ. 29, στ. 283), γοργόν (επιρρ., οµ. 29, στ. 665). 
 
Ρήµατα: σέπει (οµ. 25, στ. 145).  
 
Μετοχές: ὀχούµενος (οµ. 3, στ. 190), τὸ σαβαῖον  (πλῆθος) (οµ. 10, στ. 39), φοβιζόµενος (οµ. 
10, στ. 182), ξηρόµενοι (οµ. 24, στ. 41). 
 
Απαρέµφατα:  (εµπρόθετο έναρθρο απαρέµφατο) κατὰ τὸ ἐχωροῦν (οµ. 12, στ. 117). 
 
 
                                                          β)  Τυπολογία: 
 
 
i. ∆ηµιουργία νέων λέξεων (γλωσσοπλαστική  ικανότητα) ή παραλλαγή  λέξεων: 
καταλαλία (οµ. 2, στ. 12), κρουνίζουσαν (οµ. 4, στ. 189), νυκτοκόραξ (οµ. 6, στ. 41), 
ἀνεπίστρεφον (οµ. 9, στ. 65), ἀναλουσίαν (οµ. 9, στ. 110), θανόν (οµ. 24, στ. 229), ὁ 
ἀγανακτισµός (οµ. 28, στ. 261), οὐδαµινὴν (οµ. 2, στ. 30), πολυσπούδακτα (οµ. 5, στ. 70), 
ἀνεπίστρεφον (οµ. 9, στ. 65), στασιώδην (οµ. 29, στ. 394), σέπει (οµ. 25, στ. 145), τὸ σαβαῖον  
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(πλῆθος) (οµ. 10, στ. 39), ὅποθεν (οµ. 6, στ. 47), τοιούτως (οµ. 6, στ. 47: οµ. 6, στ. 100: οµ. 14, 
στ. 104: οµ. 19, στ. 92), µήκοθεν (οµ. 11, στ. 132), προφασιστικῶς (οµ. 24, στ. 219), 
ἀγωνέστερον (επιρρ. οµ. 29, στ. 283), γοργόν (επιρρ., οµ. 29, στ. 665), φοβιζόµενος (οµ. 10, 
στ. 182), κατὰ τὸ ἐχωροῦν (οµ. 12, στ. 117), τοῦτος (οµ. 22, στ. 38), δίδειν (δηµώδης 
σχηµατισµός κατά τον λόγιο τύπο του απαρεµφάτου: διδόναι-δίδειν εκ του ρήµατος δίδω, 
οµ. 24, στ. 35), ξηρόµενοι (οµ. 24, στ. 41), Ἰεζεκίας (αντί Ἰεζεκιήλ, οµ. 1, στ. 78). 
 
ii. Συνδυασµός δηµωδών και λογίων τύπων: µηχανίες... καὶ ἐνέδρας (οµ. 3, στ. 66), 
πολυχρονίαν...ἐβαρέθηκεν (οµ. 13, στ. 107), ἠρνήθηκά σε (οµ. 6, στ. 159),  ποίησον…. καὶ 
ἀσφάλτωσε (λόγιος και δηµώδης τύπος β΄ εν. πρ. προστακτικής ενεργητικού αορίστου, οµ. 
13, στ. 113-114), τῆς καλῆς στράτας (οµ. 21, στ. 33), ἐπάρθηκε καὶ ἠλαζονεύθη (οµ. 6, στ. 
103), ἐλεεινῶς καὶ ἀπαραµύθητα (οµ. 3, στ. 157), τῷ σιµὰ εἶναι (οµ. 20, στ. 151), βρίσκει... 
ἔπαιρνον (οµ. 22, στ. 67 και 68: δηµώδεις τύποι σε σύµµειξη µε λόγια στοιχεία),  
ἀνεθρέφοντο ἄλληλα (οµ. 24, στ. 162), µεγάλες εὐχαριστίες καὶ ὕµνους ἀνέπεµψεν (οµ. 27, 
στ. 89), οἱ ὑπηρέται ἂν οὐκ ἂν ἄφηνάν µε (οµ. 29, στ. 435). 
 
iii. ∆ιπλή  έκφραση  του  ίδιου  νοήµατος: ὀδυροµένη καὶ κλαίουσα (οµ. 3, στ. 160), τέρασι 
καὶ σηµείοις (οµ. 3, στ. 233), ἐµπῆναι ἔσω (οµ.6, στ. 46), νέαν καὶ νεαράν (οµ. 7, στ. 248), 
ὑπουργίαν καὶ ὠφέλειαν (οµ. 7, στ. 158), καὶ οἱ δύο ἀµφότεροι (οµ. 10, στ. 70), ἐν θρήνοις 
καὶ ὀδυρµοῖς (οµ. 10, στ. 198), ὁ βίος ἡµῶν καὶ ἠ ζωὴ ἡµῶν (οµ. 8, στ. 5), προστάγµασι καὶ 
ἐντάλµασι (οµ. 12, στ. 54), κλέπται καὶ λησταί (οµ.12, στ. 187), τρυφώσης καὶ σπαταλώσης 
(οµ.12, στ. 268), παραψυχήν καὶ παραµυθίαν (οµ. 12, στ. 278), ἀνεκδιηγήτου καὶ 
ἀνεκφράστου χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως (οµ. 12, στ. 322), οἴδατε καὶ ἐπίστασθε (οµ. 14, στ. 1), 
βρῶµος καὶ δυσωδία (οµ.14, στ. 89), τὴν τιµὴν καὶ τὴν δόξαν (οµ. 14, στ. 109-110), 
πολύολκος καὶ πολυµήχανος (οµ. 14, στ. 125), ἐκάθευδε καὶ ἔρρεγχε (οµ. 17, στ. 49), ζωώσας 
καὶ ἐµψυχώσας (οµ. 16, στ. 132), δοξάζων καὶ εὐλογῶν (οµ. 18, στ. 68), χαίρων καὶ 
ἀγαλλόµενος (οµ. 18, στ. 67), ὑποβολὴν καὶ καταφυγήν (οµ. 20, στ. 4-5), φάρµακα καὶ 
βότανα (οµ. 21, στ. 75), ἀνωφελὲς καὶ ἀκερδές (οµ. 22, στ. 26), πελελὴν καὶ ἀνώφελον (οµ. 
22, στ. 133), ὁ δάκνων καὶ κεντῶν (οµ. 22, στ. 137), νηστεύοντες καὶ ξηρόµενοι (οµ. 24, στ. 
40-41), καθαρὲς καὶ φανερές (οµ. 27, στ. 39), δουλεύτρια καὶ λάτρις (οµ. 26, στ. 263) κ.ά. 
 
iv. ∆ιτυπία: εὖξαι (οµ. 6, στ. 53 & 56) και εὔξου (οµ. 6, στ. 58), δαίµων (οµ. 6, στ. 53) και  
δαίµονας (οµ. 6, στ. 56), χεῖραν (οµ. 7, στ. 156) και χεῖρα (οµ. 7, στ. 160), πηχέων (αντί 
πήχεων, οµ. 13, στ. 115 και 116) και πηχῶν (οµ. 18, στ. 226), καταλεπτόν (οµ. 3, στ. 224, οµ. 
16, στ. 72 & οµ. 24, στ. 231) και καταλεπτῶς (οµ. 18, στ. 55), ἀνάστα (οµ. 21, στ. 208) και 
ἀνάστησον (οµ. 21, στ. 217), φλόγα (οµ. 18, στ. 150) και φλὸξ (οµ. 22, στ. 29), τὸν ἵππον (οµ. 
22, στ. 51) και τὸ ἄλογον (οµ. 22, στ. 56-57), ἐν τῷ µνῆµα (οµ. 22, 10 & 11) και ἐν τῷ µνήµατι 
(οµ. 23, στ. 273), πικρὸν θανόν...και τὸν θάνατον τὸν πικρόν (οµ. 24, στ. 229), ἐπαραδόθη 
(οµ. 29, στ. 504) και ἐπαρεδόθη (οµ. 29, στ. 506 και στ. 507), ἀρχιερέᾳ (οµ. 3, στ. 113) και 
ἀρχιερεῖ (οµ. 29, στ. 338). 
                      
                           
                                          γ) Λέξεις και φράσεις αρχαιοελληνικές: 
 
 
ξυνωρίς (οµ. 1, στ. 12), θεηλάτου (οµ. 1, στ. 74), ἀωρί (οµ. 3, στ. 188), ὄναρ (οµ. 3, στ. 115), 
θάµβους (οµ. 3, στ. 138 και οµ. 4, στ. 129), µὴ γένοιτο (οµ.  4, στ. 205), βαβαί (οµ.3, στ. 22), 
τοιγαροῦν (οµ. 3, στ. 183), σὺν ἀµφοῖν (οµ. 4, στ. 27), µυσαρός (οµ.6, στ. 50), ἑστιάσεως (οµ. 
6, στ. 211), πανοικεί (οµ. 7, στ. 185), νουνεχῶς (οµ. 7, στ. 185), ἐννεός (οµ. 7, στ. 81), εὐειδῆ 
(οµ. 9, στ. 152), νύκτωρ (οµ. 10, στ. 196), δαψιλείας (οµ. 10, στ. 225), ἀκήρατα (οµ. 12, στ. 
99), πανστρατί (οµ. 12, στ. 7), πολύολκος (οµ. 14, στ. 125), πολυµήχανος (οµ. 14, στ. 125), 
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ὄµµασι νοεροῖς (οµ. 15, στ. 12), αὔτανδρον (οµ.17, στ. 43), ἰσχάδας (οµ. 18, στ. 71), ἕλκος (οµ. 
21, στ. 124), τοιοῦτος καὶ τηλικοῦτος (οµ. 21, στ. 67), ἀµφοτέροις (οµ. 21, στ. 36), ἑκατέροις 
(οµ. 21, στ. 69), µέγα καὶ χαλεπόν (οµ. 21, στ. 72), ἅπας (οµ. 27, στ. 21), θυγάτηρ (οµ. 28, στ. 
154), οἴµοι (οµ. 28, στ. 130), ποθεινότατε (οµ. 29, στ. 674), ἀοίκου (οµ.29, στ. 658), γοργὸν 
(επιρρ., οµ. 29, στ. 665) κ.ά. 
                                    
 
                                    δ) Λέξεις και φράσεις της  χριστιανικής  ορολογίας: 
 
 
µάρτυρος (οµ. 3, στ. 49), κόλλυβα (οµ. 3, στ. 125), τῷ πατριάρχῃ (οµ. 3, στ. 114), πίστις (οµ. 
4, στ. 9),  ἀρχιεπισκόπου (οµ. 7, στ. 178), θρόνησιν (οµ. 4, στ. 122), ἐπίσκοπος (οµ.7, στ. 178), 
θεογνωσίαν (οµ. 7, στ. 180), µοναχός (οµ. 6, στ. 214), ἐδαιµονίσθης (οµ. 6, στ. 285), παλλίον 
(οµ. 6, στ. 297,  299), παλαιράσιον (οµ. 6, στ. 294), τῆς µοναχικῆς (ζωῆς: οµ. 9, στ. 161-162), 
τὸ καλογερικόν (οµ. 9, στ. 176), τὴν µοναχικήν δίαιταν (οµ. 9, στ. 164), κολυµβήθραν (οµ. 6, 
στ. 165), βαπτίσεως (οµ. 6, στ. 166), βάπτισµα (οµ. 14, στ. 116), διάβολος (οµ.6, στ. 4), 
ἐξοµολόγησις (οµ. 28, στ. 180), µετάνοιαν (οµ. 28, στ. 101), σταυρόν (οµ. 12, στ. 2), κελλίον 
(οµ. 6, στ. 51), ἅγιος (οµ.3, στ. 53), ἀνάθεµα (οµ. 4, στ. 15), εἴδωλα (οµ. 4, στ. 12), ὁσίους 
(οµ.3, στ. 254), προφήτας (οµ.3, στ. 253), ἀποστόλους (οµ. 3, στ. 254), εἰκονοµάχος (οµ. 4, στ. 
62), ἀχειροποίητον (εἰκόνα) (οµ. 4, στ. 108), προσκυνοῦµεν (οµ. 4, στ. 155), ἡγούµενος (οµ. 6, 
στ. 270), κενοδοξίαν (οµ. 6, στ. 99), ἄγγελον (οµ. 6, στ. 219), ἀπολυτίκια καὶ κονδάκια (οµ. 
3, στ. 255), εἰκόνες (οµ. 4, στ. 106), ὀρθόδοξον (οµ. 4, στ. 9), ἀσκητὴς (οµ. 20, στ. 30), 
θεοφιλῶς (οµ. 24, στ. 74), τῇ ὁσιότητι (οµ. 7, στ. 243), πρεσβύτερος (οµ. 5, στ. 147), 
παράδεισος (οµ. 3, στ. 9), νηστείαις, ἀγρυπνίαις, προσευχαῖς (οµ. 6, στ. 225), αἰρετικῶν (οµ. 
4, στ. 11), χάριν ἐξαγορίας (οµ. 28, στ. 216-217), µοναστήριον (οµ. 6, στ. 226), ἁµαρτίαι (οµ. 
28, στ. 68),  δαίµονες (οµ. 6, στ. 299), τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον (οµ. 28, στ. 215). 
 
 
                                              ε)   Τύποι της ελληνιστικής κοινής: 
 
        κολαφισµός (οµ. 29, στ. 387), ὠτίον (οµ. 29, στ. 326), ἑκατοντάρχου (οµ. 16, στ. 54). 
                                                             
 
                                                     στ) ∆ηµώδεις τύποι: 
 
ἐδαιµονίσθης (οµ. 6, στ. 283), ὁ ἀπατηµένος (οµ. 6, στ. 287), εἰς ἐσὲ ποιῆσαι (οµ. 6, στ. 299), 
ἀπολλεῖ (οµ. 6, στ. 308), πληρώνει (οµ. 7, στ. 172), ὄχι (οµ. 7, στ. 159), βασάνῳ δεινῷ (οµ. 8, 
στ. 156-157), τοῦ πελάγου (οµ. 9, στ. 228), ἀπωλέσθηκα (οµ. 10, στ. 203), οὐράνιαν 
βασιλείαν (οµ. 12, στ. 84), σκορπίσας (ρ. σκορπίζω εκ του σκορπῶ, οµ.12, στ. 194), τοῦτος 
(οµ. 12, στ. 218), ἄλλον τι (οµ.12, 251), τὴν ἔχει (οµ. 13, στ. 52), διδασκαλεµένοι (οµ. 13, στ. 
71), ὄµορφαι (οµ. 13, στ. 82), ἐγεννῶσαν (οµ. 13, στ. 94), πολυχρονίαν...ἐβαρέθηκεν (οµ. 13, 
στ. 107), τὸ µάκρος (οµ. 13, στ. 115), τὸ ψέγος (οµ. 13, στ. 124), ἔκαµεν (οµ. 13, στ. 129), 
ἔπαρε (οµ. 13, στ. 139), ὁποὺ ἦσαν (οµ. 13, στ. 183), ἔφηκεν (οµ. 14, στ. 76), κερδαίνει (οµ. 
14, στ. 111), γεµᾶτος (οµ. 14, στ. 113),  ἀφήνει (οµ. 14, στ. 133), κινᾷ (οµ. 14, στ. 139), φέρνει 
(οµ. 14, στ. 140 και 147), τυφλώνει (οµ. 14, στ. 141), σκοτώνει (οµ. 14, στ. 142), ἀχόρταγη 
(οµ. 14, στ. 144), δυνατῶς (οµ. 14, στ. 147), τὸ λοιπόν (οµ. 15, στ. 35 και στ. 131, οµ. 16, στ. 
51 και οµ. 22, στ. 165), καθαρὴν ψυχὴν (οµ. 15, στ. 46), ἀδιήγητον (οµ. 15, στ. 146), µητέρα 
(οµ. 16, στ. 8), τὰ ἐνάντια (οµ. 16, στ. 26), γίνεται (οµ. 18, στ. 218, οµ. 21, στ. 140 & 159), οὐ 
γίνεται (οµ. 24, στ. 191 και οµ. 29, στ. 41), θεόπεφτα (οµ. 18, στ. 224), ἐνάντια (ἐπίρρηµα, οµ. 
19, στ. 124), εὐαρέστης νηστείας (αντί εὐαρέστου, οµ. 16, στ. 33), ἐσύ (οµ. 16, στ. 82), ἐσὲ 
(οµ. 6, στ. 301), φανερὰ (δηµοτικοφανές επίρρηµα, οµ. 17, στ. 107), βάραθρος (αντί 
βάραθρον, οµ. 17, στ. 37), κάπου (οµ. 18, στ. 47), σώνει (οµ. 18, στ. 175), ἀφῆσαι (οµ. 18, στ. 
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258), φλόγα (οµ. 18, στ. 150), χάρη (οµ. 28, στ. 294), τώρα (οµ. 19, στ. 152 και οµ. 21, στ. 
200), σιµά (οµ. 20, στ. 151), πάρεξ (οµ. 20, στ. 179), τῆς καλῆς στράτας (οµ. 21, στ. 33), 
σιµώσατέ µου (ρ. σιµώνω, οµ. 21, στ. 39), ἔµορφον (οµ. 21, στ. 90), ἡ γυναῖκα (οµ. 21, στ. 91), 
φονέα (οµ. 21, στ. 143), δύο στράτες εὔκολες (οµ. 21, στ. 189), πουλῆσαι (οµ. 21, στ. 205), 
στράταν (οµ. 21, στ. 243), τὸν βίον µας (οµ. 22, στ. 3),  στράται (οµ. 22, στ. 20), θανατώνει 
(οµ. 22, στ. 39), τὸ ἄλογον (οµ. 22, στ. 56-57), βρίσκει (οµ. 22, στ. 67), ἐπαίρνω (οµ. 22, στ. 
68), ἐπάραι (οµ. 3, στ. 210), ἐπάρω (οµ. 28, στ. 220), φέρνει (οµ. 22, στ. 103), πολλὲς λογὲς 
(οµ. 22, στ. 143 και 144), σκοτώσωµεν (οµ. 22, στ. 148), τὸν στέκοντα (οµ. 22, στ. 148), οὐ 
ξεύροµεν (οµ. 22, στ. 151), ἤµεσταν (οµ. 23, στ. 156), δίδειν (δηµώδης σχηµατισµός κατά τον 
λόγιο τύπο του απαρεµφάτου: διδόναι-δίδειν εκ του ρήµατος δίδω, οµ. 24, στ. 35),  
κακινκάκως (οµ. 24, στ. 164), ὁ πατήρ σας (οµ. 24, στ. 166), πικρὸν θανὸν (οµ. 24, στ. 229), 
ηὕρικεν (οµ. 24, στ. 228), ἀποθαµένον....σκοτωµένον (οµ. 24, στ. 236), ἀπολεσµένην (οµ. 22, 
στ. 132), γυρεύσῃ (οµ. 25, στ. 199), σώνει (οµ. 26, στ. 23), ἤµουν (οµ. 26, στ. 35), δίδει (οµ. 26, 
στ. 104 και 114), ἔβανεν (οµ. 26, στ. 200), βάνει (οµ. 27, στ. 136), τὸ ἔθνος σας (οµ. 29, στ. 49), 
ἔτρωγαν (οµ. 29, στ. 147), ἡ  µάνα αντί " ἡ µάννα" (οµ. 29, στ. 503 και 510), κείτοµαι (οµ. 28, 
στ. 18), πουληθῆναι (οµ. 28, στ. 278), ἔφερας (οµ. 29, στ. 71).  
 
 Άξια λόγου θεωρείται η επισήµανση ότι στο στίχο 122 της οµ. 28 (Μ. Τετάρτης) 
παρατηρείται η σταδιακή απλοποίηση του λεξιλογίου της γλώσσας: κώδικας Α: "οὐ 
βούλεσαι" (15ου αιώνα), κώδικας Ρ: "οὐ θέλεις" (17ου αιώνα). Το ίδιο παρατηρείται και στο 
στίχο 149 της αυτής οµιλίας (28): "Μέγα" (κώδικας Α, του 15ου αιώνα και κώδικας Μ, του 
16ου αιώνα): "Μεγάλον" (κώδικες P p a, 17ου  αιώνα): "Μεγάλα" (κώδικες S µ, του 17ου 
αιώνα). Στην οµιλία 29, στ. 436 οι κώδικες παραδίδουν "λοιπόν", ενώ η πηγή (ευαγγέλιο του 
Ιωάννου) :"οὐκοῦν".  Επίσης, στ. 569, οµ. 29: "κατάβα", αντί "κατάβηθι" του ευαγγελίου του 
Ματθαίου. 
                                                     
                                                     
                                                        ζ) Ακυρολεξίες:  
 
 θρίαµβος (οµ. 1, στ. 60),  χλοαζόµενα (οµ. 19, στ. 112), ταλανίζεις (οµ. 22, στ. 3), ταλανίσω 
(οµ. 22, στ. 33), ταλανίζοντα (οµ. 22, στ. 34). 
 
                                                 
                                                 η) Λατινικές  δάνειες  λέξεις:  
  
πρεποσίτου (οµ. 3, στ. 53), ἐκούρσευον (οµ. 3, στ. 155), µιλιαρίσια (οµ. 6, στ. 131), µίλια 
(οµ.18, στ. 229), κοδράντην (οµ. 9, στ. 140), δηνάριον (οµ. 13, στ. 10), λεντίον (αντί λέντιον: 
οµ. 28, στ. 92 και οµ. 29, στ. 219), πραιτώριον (οµ. 29, στ. 418), κεντυρίωνα (οµ. 29, στ. 665), 
κουστωδίαν (οµ. 29, στ. 692). 
 
 
                                                     θ) Εβραϊκές  λέξεις: 
 
νεοµηνίᾳ (οµ. 1, στ. 4), σάκκον (οµ. 7, στ. 86), ἀββᾶς (οµ. 18, στ. 53), ὡσαννά (οµ. 24, στ. 
389), ῥαββί (οµ. 29, στ. 177), ἠλί...σαβαχθανί (οµ. 29, στ. 602- 603), ἀµήν (στον επίλογο κάθε 
οµιλίας), κορβονᾶν ( αντί κορβανᾶν: οµ. 29, στ. 411).   
 
 
 
                                                      ι) Σύνθετες  λέξεις:  
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θεηλάτου (οµ. 1, στ. 74), διασυρίζον (οµ. 1, στ. 47), ἑπταπλασίως (οµ. 1, στ. 46), µακρόθυµος 
(οµ. 1, στ. 102), πολυέλεος (οµ. 1, στ. 102), φιλόστοργος (οµ. 2, στ. 31), αὐτεξούσιον (οµ. 2, 
στ. 37), γαστρίµαργος (οµ. 2, στ. 104), ἀκλινεῖς (οµ. 3, στ. 20), ὑπεράπειρον (οµ. 3, στ. 57), 
πανευφήµους (οµ. 4, στ. 39), ἀµνησίκακον (οµ. 3, στ. 58), ἀρχεκάκου (οµ. 3, οµ. 60), 
θεοµάχον (οµ. 3, στ. 65), µεγαλοµάρτυρα (οµ. 3, στ. 110), καλλινίκου (οµ. 3, στ. 48), 
αὐτοπροαίρετον (οµ. 2, στ. 37), πολυσπούδακτα (οµ. 5, στ. 70), πρωτάγγελος (οµ. 6, στ. 104), 
ἀνεκλάλητον (οµ. 6, στ. 34), σκληροκάρδιος (οµ. 5, στ. 139), ψυχοφθόρος (οµ. 6, στ. 229), 
φιλόθεος (οµ. 7, στ. 179), ἀνελεήµων (οµ. 7, στ. 189), ἀνεπίστρεφον (οµ. 9, στ. 65), 
ἀναλουσίαν (οµ. 9, στ. 110), ἄσπλαγχνος (οµ. 9, στ. 113), ὀρθόβυθος (οµ. 9, στ. 232), 
θεοµαρτυρήτου (οµ. 10, στ. 213), ἀνυποστόλως (οµ. 11, στ. 143), ἀκατανάγκαστον (οµ. 12, 
στ. 90), ἀπροσπαθῶς (οµ. 12, στ. 148), ἀδιήγητον (οµ. 15, στ. 146), καρδιογνώστης (οµ. 8, στ. 
87), αὐτοπροαιρέτους (οµ. 8, στ. 160), ἀπαρρησίαστος (οµ. 15, στ. 15), θυγατρόγαµος (οµ. 
18, στ. 197), ὑδροποτῶν (οµ. 18, στ. 196), θεοφιλῶς (οµ. 24, στ. 74),  δυσανόδευτος (οµ. 24, 
στ. 342), θεοϋφάντου (οµ. 25, στ. 95), χιονοφεγγῆ (οµ. 25, στ. 98), ἀστραπηφόρον (οµ. 25, στ. 
185), ἰαµατηφόρου (οµ. 27, στ. 60), µισθάργος (οµ. 19, στ. 90) κ. ά.  
 
 
                                              ια) Κρητικοί  διαλεκτικοί  τύποι: 
 
καπετάνιου (οµ.3, στ. 52), µούρην (οµ. 6, στ. 45), ἤδωκας (οµ. 6, στ. 144), ἐπήρασίν σου καὶ 
ἔκρυψάν τα (οµ. 6, στ. 242-243), ποῦ τὸν ἐκατέστησαν (οµ. 6, στ. 307), τίποτες (οµ. 7, στ. 
265),  τίποτας (οµ. 9, στ. 107), σώνει (οµ. 18, στ. 175 & 179), τῆς στράτας (οµ. 21, στ. 33), 
σιµώσατε (οµ. 21, στ. 39), τὸ  λοιπόν (οµ. 15, στ. 131, οµ. 21, στ. 41 & οµ. 22, στ. 165), σιµά 
(οµ. 20, στ. 151), ἔπαρον (οµ. 21, στ. 81), ἐπάρατε (οµ. 22, στ. 81), ἐπάρετε (οµ. 22, στ. 94), 
ἐπόθανε(ν) (οµ. 15, στ. 109 και οµ. 22, στ. 82, ενώ στο στ. 95: ἀπέθανε), ἐπόθανα (οµ. 22, στ. 
126), ἐποθάναµεν (οµ. 17, στ. 231), ἐπόµεινε (οµ. 22, στ. 89 και στ. 96 & 26), ἐλιγοθύµησε (οµ. 
29, στ. 512 και στ. 595),  ἐδὰ (οµ. 22, στ. 120), ἐδάκασε  (οµ. 22, στ. 75, 125 και 130, ενώ 
στους στ. 90 και 112: ἔδακε), ἀµέ (οµ. 27, στ. 5), πελελὴν  (οµ. 22, στ. 133), ἀτή της (οµ. 9, στ. 
201), διδασκαλεµένοι (οµ. 13, στ. 71), βάνει (οµ. 14, στ. 135  και οµ. 27, στ. 136), τὴν ἄκραν 
(οµ. 14, στ. 136), µερώνει (οµ. 14, στ. 138), ἐδικήν µας (οµ. 14, στ. 75), τρεῖς λογές (οµ. 15, στ. 
87), θεόπεφτα (οµ. 18, στ. 224), ἐξόµπλιν (οµ. 21, στ. 81), στράτες (οµ. 21, στ. 189), στράταν 
(οµ. 21, στ. 243), στράται (οµ. 22, στ. 20),  πελελήν (οµ. 22, στ. 133), οὐ ξεύροµεν (οµ. 22, στ. 
151), θανόν (οµ. 24, στ. 229), σέπει (οµ. 25, στ. 145), ἐκαπνίζοντα….ἐφαίνουντα (οµ. 6, στ. 72 
& 73), ἐξηµερώνοντα (οµ. 6, στ. 157), τὸ καὶ τὸ οὐκ ἔφαγον (οµ. 9, στ. 109), ἵδρος (οµ. 29, στ. 
284), ἐλιγοθύµησε (οµ. 29, στ. 512), ἀπάνω (οµ. 14, στ. 137), οὐδέν το ἠξεύρει (οµ. 21, στ. 45), 
γυρεύσῃ (οµ. 25, στ. 199), ὅνταν (χρον. σύνδεσµος) (οµ. 28, στ. 71), τὲς ἀκάνθες (οµ. 10, στ. 
56), κατὰ τὸ ἐχωροῦν (εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός που δηλώνει "κατά τα 
µέτρα των δυνατοτήτων ", µε αύξηση και λανθασµένη κατάληξη στο απαρέµφατο χωρεῖν 
οµ.12, στ. 117), ὁ δεῖνας ἰατρὸς (οµ. 21, στ. 84), τοῦ ὄφι (οµ. 22, στ. 69), Μεγάλῃ Τετράδῃ 
(οµ. 28, στ. 31), τὸν πολλὰ δαρµένον  (οµ. 29, στ. 525), καθίσατε αὐτοῦ (αντί: ἐκεῖ, στ. 264, 
οµ. 29), ἱνατί (ερωτ., οµ. 26, στ. 266). 
 
  Επίσης παρατηρούνται: η σταθερή διατήρηση του τελικού -ν- σε ρήµατα και 
ονόµατα, ανεξαρτήτως των φωνολογικών κανόνων, και η κατάληξη "- ουν" για το τρίτο 
πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα, κατά τη ανατολικοκρητική συνήθεια (βλ. 
Browning, Μεσαιωνική  και Νέα, σ. 123):   φρίσσουν (οµ. 15, στ. 121), παρακαλοῦν (οµ. 29, 
στ. 629). 
                                                   
 
                                                   7. 2.  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
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1. Ρήµατα:  
 

1) εξωτερική και εσωτερική  αύξηση σε σύνθετο ρήµα: ἐπαρέδωκαν (οµ. 4, στ. 195), 
ἐπαρεκάλεσα (οµ. 11, στ. 6),  ἐσυνετάφη (οµ.7, στ. 222), ἐπαρεκάλεσε (οµ.9, στ.183), 
ἐκατέλυσα (οµ.15, στ. 34), ἐκατέλυσα (οµ. 15, στ. 34), ἐκατεδαπάνησε (οµ. 18, στ. 164), 
ἐνεθρέφοντο (οµ. 24, στ. 162), ἐπροέπεµπον (οµ. 24, στ. 335), ἐκατηράσατο (οµ. 25, στ. 76 & 
94), ἐµετεµελήθη (οµ. 27, στ. 103), ἐµετενόησεν (οµ. 28, στ. 301 και οµ. 29, στ. 94), 
ἐπαρέλαβέν τον (οµ. 28, στ. 326), ἐπαρέδωκεν (οµ. 29, στ. 103), ἐπαρήγγελλεν (οµ. 29, στ. 
183), ἐπαρεδόθη (οµ. 29, στ. 506 και στ. 507) και ἠνεώχθησαν (αντί του ἀνεώχθησαν: οµ. 29, 
στ. 621). 
2) εξωτερική αύξηση σε σύνθετο ρήµα: ἐπροξένησε (οµ. 6, στ. 109), ἐκαταντήσαµεν (οµ.9, 
στ. 1 και 5), ἐπαρεκάλεσε (οµ. 9, στ. 183 και οµ. 11, στ. 6), ἐσύντυχας (οµ. 18, στ. 85), 
ἐµετανόησεν (οµ. 24, στ. 259), ἐσυγχώρησεν (οµ. 25, στ. 191), ἐπαράδιδεν (οµ. 29, στ. 95), 
ἐπαραλάµβανεν (οµ. 29, στ. 99), ἐπαραδόθη (οµ. 29, στ. 504). Βλ. Stamatios B. Psaltes, 
Grammatik der Byzantinischen Chroniken, p. 206. 
3) αναύξητος σχηµατισµός ιστορικού χρόνου: ἀποδεκάτωσεν (οµ. 2, στ. 89), ἐπιφαίνετο 
(οµ. 3, στ. 239), οἰκοδοµήσαµεν (οµ. 4, στ. 123), ἔλεγχεν (οµ. 9, στ. 123), ἐκδίκησεν (οµ. 11, 
στ. 15), οὐκ ἐντρέπετο (οµ. 11, στ. 43), αἰχµαλώτευσαν (oµ. 15, στ. 114),  ἔκλεξαν (οµ. 18, στ. 
180), ἐκπλήρωσε (οµ. 21, στ. 105), οὐκ  ἔλεγξεν (οµ. 29, στ. 185).  
4) δηµωδέστερη εκδοχή ρηµάτων: δυνώµεθα (οµ. 23, στ. 294), ἀπωλέσθηκα (οµ. 10, στ. 
203),  ἐγεννῶσαν (οµ. 13, στ. 94), συνάσσονται (οµ. 8, στ. 37), ἤφιεν (οµ. 18, στ. 147), οὐκ 
ἀφήσατο (οµ. 18, 165), σώνει (οµ. 18, στ. 175), ηὕρικεν (οµ. 24, στ. 228), ἐπόµεινεν (οµ. 26, 
στ. 184). 
5) οµοιόµορφος σχηµατισµός (σε - άω) όλων των συνηρηµένων: ἐζήτα (οµ. 3, στ. 239), 
ὁµολογᾷ (οµ. 5, στ. 209), µιµᾶται τινος (οµ. 14, στ. 125), κυνηγᾶται (οµ. 14, στ. 128), 
ἐξοµολογᾶται (οµ. 27, στ. 31), ζητῶντες (οµ. 4, στ. 139).  
6) σχηµατισµός πρώτου ενικού προσώπου παρατατικού του συνθέτου συνηρηµένου 
ρήµατος "συζῶ (-άω)" µε κατάληξη -ουν: συνέζουν (αντί συνέζων): οµ. 11, στ. 144. 
7) ρ.  εἰµί: α) παρατατικός του εἰµί: ἤµεσταν (οµ. 23, στ. 156), ἤµεσταν (οµ. 27, στ. 13), 
ἤµουν (οµ. 26, στ. 35), β) στη θέση οριστικής ενεστώτα : εἶναι (οµ. 27, στ. 22), εἶσαι (οµ. 26, 
στ. 160). 
8) περιφραστικός σχηµατισµός παρατατικού: ἦν ἑστηκὼς (οµ. 18, στ. 116), δαπανώµεναι ἦν 
(οµ. 26, στ. 240-241), ἦν διατρίβων (οµ. 23, στ. 55), ἦν λέγοντες (οµ. 24, στ. 233-234), ἦν 
ἔχουσα (οµ. 6, στ. 136). 
9) σχηµατισµός τρίτου πληθυντικού προσώπου οριστικής του ενεργητικού παρακειµένου 
µε την κατάληξη "-αν": πέπονθαν (οµ. 1, στ. 55), ἐκπέπτωκαν (οµ. 4, στ. 177). 
10) σχηµατισµός τρίτου προσώπου πληθυντικού αριθµού µε κατάληξη πρώτου προσώπου 
ενικού αριθµού:  α) του παθητικού αορίστου µε κατάληξη "-ην": προσετάγην (οµ.1, στ. 57), 
β) του αορίστου β': ἔγνων (αντί: ἔγνωσαν) οἱ ναῦται (οµ. 17, στ. 54-55), γ) του παρατατικού 
του ρ. εἰµί: ψευδοµάρτυρες ἦν (αντί ἦσαν, οµ. 29, στ. 366). 
11) σχηµατισµός προστακτικής αορίστου: δάνεισε (οµ. 6, στ. 134), λάβε (οµ. 7, στ. 200 & 
217), ἀσφάλτωσε (οµ. 13, στ. 114), κατάβα (οµ. 29, στ. 569), ἀπολέσθωσαν (οµ. 5, στ. 162). 
12) δηµωδέστερη εκδοχή του ρ. δίδωµι, που γίνεται δίδω:  δίδει οµ.6, στ. 174: δίδω οµ. 17, 
στ. 147: δίδει οµ. 26, στ. 104 και στ. 114, οµ. 29, στ. 192, ἔδιδον οµ. 4, στ. 77). 
13) ιδιαίτερος σχηµατισµός απαρεµφάτων: δίδειν (δηµώδης σχηµατισµός, οµ. 24, στ. 35), 
δῶσαι (ως απαρέµφατο ενεργητικού αορίστου, οµ. 5, στ. 70), συµπαθῆναι (οµ. 5, στ. 89), 
καταχρῆν (οµ. 20, στ. 121), πέσειν (οµ. 26, στ. 122).  
14) συστηµατική χρήση εφελκυστικού -ν- στο τέλος του ρήµατος γ' ενικού προσώπου: 
εἶδεν τα καὶ ὥρισέν τον ὁ Θεὸς  (οµ. 23, στ. 281-282), ἔπεσεν (οµ. 21, στ. 76), εἰσῆλθεν (οµ. 
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21, στ. 225), ἔλεγεν (οµ. 23, στ. 229), εἶπεν (οµ. 23, στ. 275), εἶπεν (οµ. 28, στ. 68), 
ἐµετενόησεν (οµ. 29, στ. 94). 
15) το σύµπλεγµα -σθ- γίνεται -στ-: πορεύεστε (οµ. 2, στ. 25), µεθύσκεστε (οµ. 2, 115), 
ἐστίοµεν (οµ. 2, στ. 118), µὴ καταδικαστῶµεν (οµ. 9, στ. 100), ἀπωλέστηκα (οµ. 10, στ. 203), 
ἀπωλέστησαν (οµ. 13, στ. 186), ἐλογίστη (οµ. 16, στ. 11), ἐσβέστη (oµ. 25, στ. 30), εὔχεστε (οµ. 
25, στ. 76), συγκαθεστῆναι (οµ. 28, στ. 109). 
16) οἴδατε ως µεταγενέστερος τύπος (β' πληθ. πρ. οριστικής ενεστώτα ρ. οἶδα: οµ. 14, στ. 1, 
οµ. 22, στ. 147 και οµ. 29, στ. 41), οἴδασιν (γ' πληθ. πρ. οριστικής ενεστώτα: οµ. 23, στ. 104), 
οἶδας (β' εν. πρ. οριστικής ενεστώτα: οµ. 23, στ. 150). 
17) περιφραστικός σχηµατισµός υπερσυντέλικου: εἴχαµεν γνωρίσαι (οµ. 22, στ. 154). 
18) περιφραστικός σχηµατισµός µέλλοντα: α) θέλω + µετοχή : θέλων παραδοὺς (οµ. 29, στ. 
156), θέλων τρώγοντες (οµ. 29, στ. 157), β) ἔχω + απαρέµφατο: ἐλεῆσαί σε ἔχει ὁ Θεός (οµ. 5, 
στ. 84-85),  γ) θέλω + υποτακτική (οµ. 7, στ. 117: θέλεις ἀποκριθῇ, οµ. 27, στ. 40: θέλεις 
σωθῇ) δ) θέλω + οριστική (οµ. 22, στ. 46: φέρει θέλεις), ε) θέλω + µέλλοντας (ἀφ' ἑαυτοῦ 
του θέλει ὁµοιωθήσεται: οµ. 7, στ. 28-29), στ) θέλω + απαρέµφατο (θέλουν ἀπολεσθῆναι: οµ. 
5, στ. 162), ζ) µέλλω + απαρέµφατο (µέλλουσι σέβειν: οµ. 4, στ. 14, µέλλεις εὑρεῖν: οµ. 6, στ. 
144, µέλλεις κρῖναι: οµ. 15, στ. 37, µέλλουσιν ἔχειν: οµ. 22, στ. 21) η) µέλλωσιν (υποτ. αντί 
οριστικής µέλλοντα)+ απαρέµφατο (µέλλωσιν σέβειν: οµ. 4, στ. 14,  µέλλωσιν  εἶναι: οµ. 23, 
στ. 14-15, µέλλωσιν εἰσάγειν: οµ. 25, στ. 9). 
19) περιφραστικός σχηµατισµός παρακειµένου: ἀλλάξει ἔχειν (οµ. 22, στ. 104). 
20) τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα µε κατάληξη "- ουν": πείθουν (οµ. 10, 
στ. 221), ὑβρίζουν (οµ. 14, στ. 108), φρίσσουν καὶ τρέµουν (οµ. 15, στ. 121), παρακαλοῦν 
(οµ. 29, 629). 
21) νέος τύπος αορίστου: παρέλαβά το (οµ.7, στ. 218), ἥρπαξαν (αντί: ἥρπασαν, οµ. 9, στ. 
43), ἔφερας (οµ. 29, στ. 71), ἔφηκεν (οµ. 14, στ. 76), ἐδέχτηκα (οµ. 28, στ. 197). 
22) σύγχυση των φωνών: σέβειν (αντί: σέβεσθαι, οµ. 4, στ. 14),  ἵνα βλεπώµεθα (οµ. 6, στ. 
35), ἐξοργιζόµεθα τὸν πατέρα ἡµῶν (οµ. 8, στ. 173), προστρέχονται....καταφεύγονται (οµ. 8, 
στ. 3 και 4), βλεπώµεθα (οµ. 14, στ. 53), περιπατούµενος (αντί περιπατῶν, οµ. 28, στ. 247), 
τὴν γῆν ἀφείλατο (οµ. 22, στ. 14), παραδίδοµαί σοι αὐτόν (αντί παραδίδωµί σοι: οµ. 26, στ. 
220), καθεύδεσθε (αντί καθεύδετε: οµ. 29, στ. 292).  
23) ιδιαίτερος σχηµατισµός εγκλίσεων των ρηµάτων: γνώσοµεν (οµ. 5, στ. 57),  τυπτήσῃ 
(οµ. 5, στ. 81), ἀπῆγεν (αντί: ἀπήγαγεν, οµ. 8, στ. 137), µὴ ἀπογνώσωνται (οµ. 21, στ. 133), 
ὑπηνέγκω (οµ. 27, στ. 68), οὐκ  ἐσθιαθήσοµαι (οµ. 29, στ. 162). 
24) χρήση απαρεµφάτων σε θέση ρήµατος: φυλάσσειν καὶ πράττειν αὐτὸν (οµ. 4, στ. 4), 
καὶ τὸν σῖτον συνάξαι (απαρέµφατο σε θέση προστακτικής, οµ. 6, στ. 17-18). 
25) δηµώδες ρήµα δύνοµαι: δυνώµεθα (οµ. 9, στ. 241 και οµ. 23, στ. 294), οὐκ ἠδύνοντο (οµ. 
29, στ. 299). 
26) ρ. ἐπιρωτῶ (εκ του αρχαίου ἐπερωτῶ): ἐπιρώτησον (οµ. 29, στ. 352). 
27) νέος τύπος παρατατικού (δηµώδης): οὐκ ἂν ἔφηνόν µε (αντί ἄφηνάν µε: οµ. 29, στ. 435). 
28) επινόηση αορίστου βϘ του ρ. δέχοµαι: οὐκ ἂν ἐδεξόµεθα (αντί ἐδεξάµεθα: οµ. 29, στ. 
199). 

 
 
 
2. Ουσιαστικά:  
 

1) ιδιαίτερος σχηµατισµός της αιτιατικής πληθυντικού των θηλυκών: τὲς εἰκόνες (οµ. 4, 
στ. 196), τὲς φυλακὲς (οµ. 5, στ. 217), τὲς ἀρετὲς πάσες (οµ. 7, στ. 110-111), σάλπιγγες (οµ. 7, 
στ. 130), τὲς ἀκάνθες (οµ. 10, στ. 56), τὲς πόλες (οµ. 19, στ. 49 και οµ. 8, στ. 28), τὲς ἀµαρτίες 
σου (οµ. 27, στ. 23), ἄλλες (οµ.2, στ. 77), τὲς ἁµαρτίες (οµ. 27, στ. 23, 35, 38), τὴν γυναῖκαν 
(οµ. 28, στ. 204 και 205), γυναῖκες (αιτ. πληθ., οµ. 28, στ. 251), χλαµύδαν (οµ. 29, στ. 501). 
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Αξιοσηµείωτη είναι η ακόλουθη παρατακτική σύνδεση δηµώδους και λογίου τύπου 
αιτιατικής πληθυντικού θηλυκών ουσιαστικών: µηχανίες ποιῶν καὶ ἐνέδρας (οµ. 3, στ. 66). 
2) απλοποίηση µορφής ουσιαστικών: ἡ εἰκόνα (οµ. 4, στ. 169), ἀρχιερέᾳ (οµ. 3, στ. 113), ἡ 
χάρη (οµ. 28, στ. 295), ἡ φλόγα (οµ. 18, στ. 150),  ἐν µιᾷ γλώσσᾳ (οµ. 29, στ. 560), πατέρας 
(οµ. 13, στ.51), ὁ ἄνδρας (οµ. 6, στ. 131), ἡ  γυναῖκα (οµ. 21, στ. 91), γυναῖκες (αιτ. πληθ., οµ. 
28, στ. 251). 
3) δηµωδέστερη αιτιατική πληθυντικού αρσενικών: τοὺς ἰχθύας (οµ. 22, στ. 161 & 162), 
τοὺς συγγενοῦς (οµ. 9, στ. 36). 
4) θηλυκά ουσιαστικών: ἐν ταῖς πλάκαις (αντί: πλαξίν (οµ. 13, στ. 63), αἱ εἰκόναι (οµ. 4, στ. 
70 και 106), χεῖραν (οµ. 3, στ. 65 και οµ. 7, στ. 156), διὰ τὴν πατρότηταν (οµ. 8, στ. 92-93), 
τὴν χλαµύδαν (οµ. 29, στ. 501). 
5) αλλαγή γένους ουσιαστικών: βασάνῳ δεινῷ (δηµωδέστερο: ὁ βάσανος ή τὸ βάσανον, 
αντί του αρχαιότερου (ἡ βάσανος): οµ. 8, στ. 156-157), βάραθρος (αντί βάραθρον, οµ. 17, στ. 
37), τοῦ ὄνου (αντί τῆς ὄνου, οµ. 24, στ. 307). 
6) αρσενικά ουσιαστικών: ψεῦστες (οµ. 5, στ. 88),  ἀρχιερέᾳ (οµ. 3, στ. 113), ὁ ἀρνὸς (οµ. 19, 
στ. 116), τοὺς ἰχθύας (οµ. 22, στ. 161 & 162). 
7) ουδέτερα ουσιαστικών: τὸ κορµίν σου (οµ. 7, στ. 155), τοῦ πελάγου (οµ. 9, στ. 228), τοῦ 
ἐδάφου (οµ. 27, στ. 144), επαναλαµβανόµενος εσφαλµένος τύπος δοτικής ενικού του 
τριτόκλιτου ουδετέρου ουσιαστικού "τὸ µνῆµα" ως εξής: ἐν τῷ µνῆµα (αντί: µνήµατι, οµ. 
22, στ. 10 & 11). 

 
 
3. Μετοχές: 
 

 1) άκλιτη δηµώδης µετοχή σε -όντα: διδάσκοντα (οµ. 2, στ. 55), ἐξηµερώνοντα (οµ. 6, στ. 
157), ἐκαπνίζοντα…. ἐφαίνουντα (οµ. 6, στ. 72 και 73), ὄντα (οµ. 7, στ. 180 και οµ. 28, 105), 
παρακαλῶντα (οµ. 7, στ. 182), διώκοντά σε οἱ ἐχθροί σου (οµ. 7, στ. 79), ἔχοντα (οµ. 5, στ. 
220 και οµ. 18, στ. 24), οὐκ ἔχοντα (οµ. 14, στ. 112), γέµοντα (οµ. 13, στ. 156), δηλοῦντα (οµ. 
18, στ. 92), ἰδόντα (οµ. 22, στ. 52), λέγοντα (οµ. 23, στ. 303). 
 2) αύξηση στην άκλιτη δηµώδη µετοχή σε -όντα: ἐξηµερώνοντα (οµ. 6, στ. 157), 
ἐκαπνίζοντα….ἐφαίνουντα (οµ. 6, στ. 72 και 73), ἐξενίζοντα (οµ. 27, στ. 133). 
3)  δηµώδης ενεργητική µετοχή σε -όντας: λέγοντας (οµ. 17, στ. 179 και οµ. 18, στ. 141). 
3) διπλή αύξηση στη µετοχή µέσου παρακειµένου: ἐγεγραµµένον (οµ. 27, στ. 146), 
ἀπενενοηµένοι (οµ. 23, στ. 154). 
4) αβεβαιότητα στο γένος µετοχών: λέγων...βρέχων (ἡ χήρα: οµ. 3, στ. 185), ζῶντος τῆς 
Ὑπεραγίας ∆εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου (οµ. 4, στ. 113), τῆς Θεοτόκου διατελεσθὲν (αντί: 
διατελεσθείσης: οµ. 4, στ. 114), γυρίσασα ὁ κάραβος (οµ. 9, στ. 232), φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν 
λέγων (οµ. 10, στ. 207 & 211), ἡ µέθη...σκοτίσας (οµ. 17, στ. 36), ποθήσας (ἡ ὁσία Μαρία: οµ. 
18, στ. 41), κατακλάσας (ἡ ὁσία Μαρία: οµ. 18, στ. 46), εὑρὼν (ἡ ὁσία Μαρία:  οµ. 18, στ. 
47), χρονίζοντος τῆς ἁγίας (οµ. 18, στ. 74), δοκοῦντες (αἱ θυγατέραι Λώτ: οµ. 18, στ. 189),  
ποιήσαντες (αἱ θυγατέραι Λώτ: οµ. 18, στ. 194), ἀκούσας ὅτι ἀναστήσας (οµ. 24, στ. 324-
325), ἡ οὖν Μαρία καὶ Μάρθα...ἔχοντες (οµ. 23, στ. 57), δεικνύων (ἡ Μαρία: οµ. 24, στ. 90), ἡ 
µήτηρ λέγων (οµ. 24, στ. 165), αὕτη ἔχων (οµ. 25, στ. 34- 35), τὰ τραύµατα αὐτοῦ λούων καὶ 
πλύνων καὶ ἀλείφων αὐτὸν καὶ παντοίως αὐτὸν θεραπεύουσα  (ἡ γυνή: οµ. 28, στ. 229-230), 
ἀκούσας ἡ Θεοτόκος (οµ. 29, στ. 594). 
5) αβεβαιότητα στη φωνή µετοχών: φοβιζόµενος (οµ. 10, στ. 182), ἐνθυµοῦντα (οµ. 26, στ. 
90). 
6) δηµιουργία νέων τύπων µετοχών: καταβάσας αὐτὸν (οµ. 6, στ. 303), σκορπίσας (ρ. 
σκορπίζω εκ του σκορπῶ, οµ.12, στ. 194), ἐνετυπωµένην (οµ. 18, στ. 92), ἀναφυρµένα (οµ. 
26, στ. 199). 
7) αύξηση στη µετοχή αορίστου: ἐδουλεύσαντός σου (οµ. 9, στ. 130-131). 
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4. Επίθετα: 
 

1) αµηχανία στη χρήση των παραθετικών: µεγαλοτέρα (οµ. 28, στ. 256), ἡ ζηµία δεινότερη 
(οµ. 7, στ. 32), βέλτιον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον (οµ. 26, στ. 2-3). 
2) αρσενικά επιθέτων: τὸν µεγαλοµάρτυραν (οµ. 3, στ. 109 και 201), συνεχοὶ (αντί: 
συνεχεῖς) οἱ πόλεµοι (οµ. 26, στ. 138), µέγα (αντί: µέγαν) ἐραστὴν (οµ. 28, στ. 150). 
3) θηλυκά επιθέτων: ὄµορφαι (οµ. 13, στ. 82), καθαρήν ψυχήν (οµ. 15, στ. 46), τὲς ἁµαρτίες 
σου καθαρὲς καὶ φανερὲς (οµ. 27, στ. 39), ψυχωφελῆν (οµ. 9, στ. 11), εἰλικρινὴν (οµ. 28, στ. 
251). 
4) ουδέτερα επιθέτων: χαλκόν αντί  χαλκοῦν (οµ. 15, στ. 116), µέγαν θηρίον (οµ. 7, στ. 112-
113), ἔργον πλήρης (αντί: πλῆρες: οµ. 28, στ. 151). 
 
 

5. Αντωνυµίες: 
 

1) νέοι τύποι προς δήλωση της αναφορικής αντωνυµίας: τὸ δίδει (οµ. 6, στ. 138), αὐτόν, 
τὸν οὔτε ἐφοβεῖτο (στ. 42, οµ. 11), τὴν ἔχει (οµ. 13, στ. 52), προχειρίζεσαι ἔργον τὸ οὐ 
δύνασαι τελειῶσαι (οµ. 26, στ. 56), ἁµαρτίαν χαλεπὴν τὴν ἐποίησε (=ἣν ἐποίησε, οµ. 27, στ. 
80-81), ὅπου ( = ἡ  ὁποία, οµ. 27, στ. 22). 
2) αµηχανία στη χρήση αντωνυµιών: τὰ ἅπερ ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἐλεύθερα, ὁ ἄνθρωπος 
τελωνεῖ (οµ. 21, στ. 19), ζῶον τινά (οµ. 14, στ. 126). 
3) δηµώδης τύπος δεικτικής αντωνυµίας: ὁ δεῖνας (οµ. 21, στ. 84 και οµ. 26, στ. 287-288), 
ταύτες (αιτ. πληθ. θηλ.: οµ. 11, 156).  
4) χρήση ονοµαστικής πτώσης αλληλοπαθητικής αντωνυµίας: ἀνεθρέφοντο ἄλληλα (οµ. 
24, στ. 162). 
5) προσωπική αντωνυµία: ἐσένα (οµ. 26, στ. 161). 
6) προτίµηση στο συνηρηµένο τύπο της αυτοπαθητικής αντωνυµίας: αὑτήν (οµ. 28, στ. 17 
και 133) 
 
 
      6. Επιρρήµατα:  
 
1) σύγχυση του "ἐκεῖ" και του "ἐκεῖσε" (οµ. 3, στ. 82 και 153, οµ. 24, στ. 67). Βλ. Stamatios 
B. Psaltes, Grammatik der Byzantinischen Chroniken, p. 336. 
2) ὅποθεν (οµ. 6, στ. 47). 
3) τοιούτως (οµ. 6, στ. 47 και οµ. 6, στ. 100). 
4) κακινκάκως (οµ. 16, στ. 128 και οµ. 24, στ. 164).  
5) πρόδηλον (οµ. 4, στ. 180). 
6) τοιοῦτον (οµ. 6, στ. 100). 
7) καθαρά (οµ. 24, στ. 61). 
 
 
   7. Αριθµητικά: ἑνάµισυ ἡµέρα (οµ. 2, στ. 81). 
 
 
   8.  Σύνδεσµοι:  
 
1) ὡς ὅτου (χρονικός σύνδεσµος, οµ. 9, στ. 53-54). 
2) ἐνῶ (αντιθετικός σύνδεσµος, οµ. 11, σ. 31).  
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3) ὅνταν (χρονικός σύνδεσµος, οµ. 28, στ. 71). 
4) ὡσὰν κτήσωµεν τὸν Χριστὸν φίλον (χρονικός σύνδεσµος, οµ. 23, στ. 296).  
 
 
                                                        7.3.  ΣΥΝΤΑΞΗ   
 
 

1. Πτώσεις: 
 

1) λέγω + γενική : λέγει τοῦ µοναχοῦ (οµ. 6, στ. 237), λέγει του (οµ. 6, στ. 53), λέγων τοῦ 
∆αυίδ (οµ. 7, στ. 72), εἶπεν αὐτῆς (οµ. 23, στ. 191), λέγει αὐτῆς (οµ. 23, στ. 252), λέγουσιν τοῦ 
Πέτρου (οµ. 29, στ. 344). 
2) κατίσχυση  της γενικής πτώσης: δέδωκεν αὐτὰ τῶν πενήτων (οµ. 6, στ. 140-141), 
ἔστησαν αὐτοῦ (αντί: αὐτῷ) (οµ. 28, στ. 305-306).  
3) ἅµα+ δοτική + γενική: ἅµα τοῖς υἱοῖς καὶ λαοῦ πολλοῦ (οµ. 7, στ. 233), ἅµα+ αιτ.: ἅµα 
τὸν λόγον (οµ. 3, στ. 104), ἅµα τὸ δεινὸν τοῦτο καὶ χαλεπώτατον ἔργον (οµ. 3, στ. 108). 
4) κατάργηση της δοτικής: δίδωµι τινὰ τι (οµ. 13, στ.37), λαλῶ τινὸς (οµ. 17, στ. 235), 
ἀπέστελλε τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν παίδων (οµ. 24, στ. 252-253), καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ 
ἔστελλε καὶ τῶν τέκνων (οµ. 29, στ. 70), ὤρισέν τον ὁ Θεὸς νὰ µηδέν τα ἐξηγηθῇ (οµ. 23, στ. 
281-282), πταίουσιν ἡµᾶς (πταίω+αιτιατική) (οµ. 6, στ. 79), παραγγέλλει ἡµᾶς (παραγγέλλω 
+αιτιατική) (οµ. 10, στ. 88). 
5) κατίσχυση της γενικής έναντι της αιτιατικής, ως προς τη δήλωση του εµπρόθετου 
επιρρηµατικού προσδιορισµού του τόπου: ἐπὶ πώλου καὶ ὄνου (οµ. 24, στ. 310 & 314).  
6) λέγω + περὶ + δοτική : εἴπωµεν καὶ περὶ τοῖς ἀτιµάζουσι καὶ ὑβρίζουσι (λέγω περί τινι) 
(οµ. 4, στ. 209). 
7) λέγω + αιτιατική (δηµώδης σύνταξη): λέγω τοὺς ῥαθύµους ὅτι.... (οµ. 9, στ. 119-120), 
δύνασαί µε εἰπεῖν ὅτι...(οµ. 21, στ. 102). 
8) ονοµαστική απόλυτος : ἀποδράσας τις οἰκέτης αὐτοῦ ἔντιµος καὶ καλός (οµ. 3, στ. 241-
242), κράξασα ἦλθεν  (οµ. 22, στ. 91), κείµενος καὶ ὁ λίθος (οµ. 23, στ. 242), ποιήσας αὐτὸν 
µοναχόν, συγκατηριθµήθη  (οµ. 27, στ. 137), ἑστὼς καὶ ὁ Ἰούδας ἐκεῖ (οµ. 25, στ. 87 και οµ. 
29, στ. 152).  
9) εµπρόθετη δήλωση του ποιητικού αιτίου µε ἐκ + αἰτιατική (γέγραπται ἐκ τοὺς 
παλαιοὺς ἑρµνηνευτὰς, οµ. 10, στ. 83-84),  
10) εἰς + δοτική προς δήλωση επιρρηµατικού προσδιορισµού του τόπου (εἰς βαρβάρων 
θύραις ἐπιστάντες, οµ. 11, στ. 52-53). 
11) ὡς αὐτούς (αντί ὡς αὐτοί, οµ. 15, στ. 45). 
12) παραλαµβάνει τοὺς τρεῖς, οὓς εἶδον τὴν δόξαν (οµ. 29, στ. 267). 
13) Βλέπεις ἐκεῖνον τὸν ἔχοντα τὰς χεῖρας ὄπισθεν δεδεµένον; (οµ. 29, στ. 523-524).    
14) φαίνοµαι + γενική (= παρουσιάζοµαι ενώπιον κάποιου):  φαίνεται τοῦ Θεοῦ (οµ. 26, στ. 
67).  
15) αντικατάσταση δοτικής πτώσης µε εµπρόθετη αιτιατική (µὲ + αιτιατική): λούσασθε µὲ 
τὰ δάκρυα (οµ. 2, στ. 144-145), κεκοσµηµένην µὲ τὲς ἁγίες εἰκόνες (οµ. 4, στ. 196), 
συναυξάνεσθαι τὴν  ἀρετὴν µὲ τὴν κακίαν (οµ. 6, στ. 29), ἐὰν οὐκ ἰσχύωµεν µὲ τὸ ἔργον (οµ. 
10, στ. 107). Αξιοπρόσεκτη θεωρείται η σύνταξη που χρησιµοποιεί ο Μάρκος στους στίχους 
73-74 της 3ης οµιλίας, όπου παρατηρούµε αντικατάσταση της δοτικής µε απλή αιτιατική 
(χωρίς την πρόθεση µὲ): "οὐ διέλειπε καθ’ ἡµέραν κολάζειν τοὺς χριστιανούς, τoὺς µὲν 
ἀνατοµὰς γαστέρων, τοὺς δὲ τῶν σπλάγχνων, ἄλλους ῥαβδισµοὺς σφοδρούς". Κάτι ανάλογο 
εντοπίζουµε και στους στίχους 199-203 της 4ης οµιλίας: "τοὺς τιµίους προφήτας, τέταρτον· 
τοὺς τιµίους καὶ πανευφήµους ἀποστόλους, εἶτα τοὺς ὁσίους καὶ µετὰ τοὺς ἁγίους 
µάρτυρας, τοὺς ἐκχύσαντας τὸ τίµιον αἷµα αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ∆εσπότου µου Χριστοῦ, καὶ 
τοὺς λοιποὺς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, τοὺς εὐαρεστήσαντας τῷ Κυρίῳ". 
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 16) αµηχανία στη χρήση των πτώσεων: βρέχουσα τοῖς δάκρυσι τοῖς ποσὶ (=τοὺς πόδας) 
τοῦ µάρτυρος (οµ. 3, στ. 185-186), οὐ ξίφους τέµνουσα, ἀλλὰ τὴν αἴσθησιν τῆς ὀδύνης 
(παρατακτική αντιθετική σύνδεση γενικής και αιτιατικής πτώσης προς δήλωση του 
µέσου-οργάνου): οµ. 21, στ. 166-167), (επεξήγηση ως ετερόπτωτος ονοµ. προσδιορισµός): 
µάρτυρος Θεοδώρου, τὸν ὑποµείναντα καὶ ἐµβληθέντα (οµ. 3, στ. 49-50), καθήµενος ἐπὶ 
ὄνου καὶ πώλου, υἱὸν ὑποζυγίου (οµ. 24, στ. 314-315), (παρατακτική σύνδεση γενικής και 
ονοµαστικής πτώσης µετοχών που αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο): τοῦ λαλήσαντος εἰς τὸ 
ὕψος τοῦ Θεοῦ βλασφηµίας πολλὰς καὶ χαλεπὰς καὶ κινούµενος ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
διαβόλου  καὶ  χεῖραν <ἄραντος> θεοµάχον κατὰ τῆς εὐσεβοῦς πίστεως τῶν χριστιανῶν, 
µηχανίες ποιῶν καὶ ἐνέδρας (οµ. 3, στ. 63-66). 
17) σύνταξη του ρ. γέµω: α) τέχνη γέµουσα ὀργὴν Θεοῦ (γέµω + αιτ: οµ. 13, στ. 119) και β) 
ὕδωρ ὀργῆς Θεοῦ γέµοντα (γέµω + γεν.: οµ. 13, στ. 156), νηστείας ἐπιτεταγµένης, γεµούσης 
παρανοµίας (οµ. 21, στ. 214), ἀπόφασις Θεοῦ ὀργῆς γέµουσα (οµ. 21, στ. 224). 
18) σύνταξη του ρ. δίδωµι:  α) δέδωκεν αὐτὰ τῶν πενήτων (οµ. 6, στ. 140-141:ρ. δίδωµι + 
αιτ. + γεν.), β) δίδει ἐκείνῳ (οµ. 6, στ. 138: ρ. δίδωµι+ δοτ.), γ) ἔδωκεν ἡµᾶς φραγµὸν τὰς 
θείας αὐτοῦ Γραφάς(οµ. 13, στ. 36: ρ. δίδωµι + αιτ. + αιτ.). 
19) ρ.  ἐπιτρέπω + αιτ. + απαρ. : ἐπέτρεψεν αὐτὸν ποιῆσαι (οµ. 6, στ. 209-210). 
20) ρ. παροργίζω + δοτ. (αντί αιτ. ): κἀγώ σοι παρώργισα (οµ. 15, στ. 53). 
21) ρ. ἐλευθερόοµαι (-οῦµαι) ἐκ + αιτ. (αντί γεν.): ἐλευθερωθησόµεθα ἐκ τὰς ἐνέδρας καὶ 
µηχανὰς τοῦ δολίου δαίµονος (οµ. 16, στ. 177-178). Σηµειωτέον ότι ευθύς αµέσως ακολουθεί 
παρατακτικά συνδεδεµένος εµπρόθετος µε ἐκ + γενική (καὶ ἐκ τῆς πονηρᾶς ἁµαρτίας, τῆς 
χωριζούσης ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ: οµ. 16, στ. 178-179). 
22) ρ. καταγωνίζοµαι + αιτ. (αντί γεν.): κατηγωνίσαντο βασιλείαν (οµ. 16, στ. 184). 
23) ρ. ὑποµένω + δοτ. (αντί αιτ.): πολλοῖς καὶ ποικίλοις πειρασµοῖς ὑπέµεινε(οµ. 18, στ. 50). 
24) ασυµφωνία πτώσης µεταξύ µετοχής και υποκειµένου της (η µετοχή σε ονοµαστική 
και το υποκείµενό της σε αιτιατική πτώση): τὸν Λὼτ κατοικῶν (αντί κατοικοῦντα: οµ. 18, 
στ. 174), τὸν θέλων (αντί  θέλοντα: οµ. 19, στ. 8-9), πέµπει πρὸς αὐτὸν Ἠλίαν τὸν προφήτην, 
λέγων τῷ Ἀχαάβ (οµ. 21, στ. 220-221), τὸν µέγαν Χρυσόστοµον ταλανίζων (οµ. 22, στ. 34). 
25) ρ. καταδικάζω + αιτ. + αιτ. : Ἰωάννην δὲ Τραϊανὸς κατεδίκασεν ἐξορίαν (αντί: γεν. 
Ἰωάννου + αιτ.  ἐξορίαν:  οµ. 20, στ. 113-114).  
26) ρ. προσπελάζω + γεν. (αντί  δοτικής): τούτου προσπελᾶσαι ὁ ἐχθρὸς ἐπεχείρησε (οµ. 26, 
στ. 32).  
27) ρ. παραγγέλλω + αιτ. + αιτ. (αντί δοτ. + αιτ.): Ταῦτα σε παρήγγειλεν (οµ. 28, στ. 312). 
28) ρ. πτύω+ αιτ. (αντί  δοτ. ή  εἰς+αιτ.): ἔπτυον αὐτὸν (οµ. 29, στ. 499). 
29) ρ. ἁµαρτάνω + γεν.  (σοῦ ἥµαρτον: οµ. 5, στ. 176-177). 
                         
 
       2. Εγκλίσεις:  
 
1) νὰ (ἵνα) + υποτακτική, στη θέση του απαρεµφάτου:  νὰ µηδὲν τὰ ἐξηγηθῇ (οµ. 23, στ. 
282). 
 2) λέγω + να (ἵνα) + περιφραστικός σχηµατισµός υπερσυντελίκου, στη θέση υποτακτικής 
(ἔχω + απαρέµφατο αορίστου): λέγοµεν νὰ µὴν τὸν εἴχαµεν γνωρίσαι (οµ. 22, στ. 154).  
3) διδάσκω + νὰ + οριστική  (οµ.7, στ. 103: Κύριος ἐδίδαξε νὰ συγχωροῦµε). 
4) αµηχανία στη χρήση των εγκλίσεων: α) ἵνα + οριστική (ἵνα ἔσονται: οµ. 2, στ. 31, ἵνα 
διακονοῦσι: οµ. 6, στ. 222-223, ἵνα µάθετε: οµ. 21, στ. 107, ἵνα τὸ µνηµόσυνόν σου ᾄδεται: 
οµ. 17, στ. 232-233, ἵνα ἀποκτείνουσι: οµ. 23, στ. 286-287, ἵνα καθαρίσουσι: οµ. 24, στ. 38, 
ἵνα τηροῦµεν: οµ. 27, στ. 2-3, ἵνα ἀποθανοῦµαι: οµ. 29, στ. 599), β) χρήση ποικίλων 
εγκλίσεων σε παρατακτικό λόγο (ἐὰν τοῖς προστάγµασί µου πορεύεστε καὶ τὰς ἐντολάς 
µου φυλάσσητε καὶ ποιῆτε αὐτάς: οµ. 2, στ. 23-24, ἵνα ἔσονται εὐλογηµένοι καὶ φάγωσιν τὰ 
ἀγαθά τῆς γῆς: οµ. 2, στ. 31-32,  ὅταν νηστεύητε ἢ προσεύχεσθε ἢ ἄλλον τι ἀγαθὸν ποιοῦµεν: 
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οµ. 6, στ. 309-310,  ποιήσωµεν καρπὸν.... καὶ µὴ ποιοῦµεν ἀκάνθας: οµ. 14, στ. 11-12, ὅταν δὲ 
λάβωσιν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν οἱ ἄνθρωποι καὶ κόψουσιν αὐτά: οµ. 14, στ. 76-77, ὅπως ἴδω 
αὐτὸν καὶ ἀσπάσωµαι καὶ συναποθανοῦµαι αὐτῷ: οµ. 29, στ. 519-520), γ) εκφορά 
χρονικοϋποθετικής πρότασης µε οριστική (ὅταν ποιοῦµεν λειτουργίαν: οµ. 10, στ. 88), δ) 
θέλω+νὰ+υποτακτική (ὅταν θελήσῃ νὰ κυνηγήσῃ οµ. 14, στ. 126), ε) υποτακτική αντί 
οριστικής σε ρήµα κύριας πρότασης (παίζωσι αντί παίζουσι: οµ. 22, στ. 162, µέλλωσιν 
εἶναι: οµ. 23, στ. 14-15). 
 
 
 
        3. Σύνδεσµοι:  
 
1) αβεβαιότητα στη χρήση των συνδέσµων: ὅσον γὰρ..... ὅτι ἀκόρεστος γὰρ  (οµ.1, στ.16-
17).  
2) ευρεία χρήση του συνδέσµου "καὶ" ως µεταβατικού και των συσχετικών "µὲν, δὲ". 
3) αµηχανία στη χρήση του νὰ:  νὰ....ἵνα (οµ. 23, στ. 61).  
4) χρήση του νὰ στη θέση του ἵνα: νὰ τοῦ φανερώσῃ (οµ. 23, στ. 281), νὰ τὸ ποιήσῃ τοῦτο 
(οµ. 27, στ. 50-51), νὰ ἤµεσταν (στ. 13, οµ. 27). 
5) χρήση του ὅνταν (ως κρητικού διαλεκτικού τύπου του χρονικού συνδέσµου ὅταν): 
ὅνταν ἐποίουν τὴν ἁµαρτίαν (οµ. 28, στ. 71). 
 
 
         4. Κύριες  προτάσεις:  
 
1) ο τύπος "εἶναι" στη  θέση του αρχαιότερου "εἰσί(ν)" ως ρήµα κύριας πρότασης: οἱ 
Ἰουδαῖοι....ὅτι ἐφάνησαν ἀχάριστοι, εἶναι ταπεινοὶ σήµερον (οµ. 2, στ. 51-52).  
2) ἐξαγορεῦσαι ἔχεις (=δύνασαι ἐξαγορεῦσαι) σε ευθεία ερώτηση (οµ. 14, στ. 150). 
3)παρατακτική σύνδεση ρήµατος και µετοχής σε θέση ρήµατος: σήµερον ὁ κριτὴς....ἄγεται 
καὶ ταῦτα πάσχων (οµ. 29, στ. 27-28), κεῖνται καὶ ὄζουσι καὶ ἐκδεχόµεναι (οµ. 9, στ. 41-42), 
σταυρώσαντες δὲ Αὐτὸν καὶ µετ' Αὐτοῦ σταυρώνουσιν ἄλλους δύο (οµ. 29, στ. 552-553). 
4) Ἂς συνάξω (οµ. 22, στ. 129). 
5) αλλαγή χρονικής βαθµίδας σε παρατακτική σύνδεση κυριών προτάσεων: πορεύεται καὶ 
ὑπήντησεν (οµ. 5, στ. 175). 
6) παρατακτική σύνδεση δύο απαρεµφάτων διαφορετικής χρονικής βαθµίδας ως 
αντικειµένων δυνητικού ρήµατος κύριας πρότασης ως εξής: ρ. δύναµαι + απαρ. αορίστου 
+ απαρ. µέλλοντα ∆ύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω καὶ τὸ βάπτισµα ὃ ἐγὼ 
βαπτίζοµαι βαπτισθήσεσθαι;  (αντί βαπτισθῆναι) (οµ. 20, στ. 94-96). 
 
 
          5. ∆ευτερεύουσες προτάσεις:  
 
1) δευτερεύουσα ονοµατική ειδική πρόταση µε ὅτι+µετοχή αντί ρήµατος (ὁ νόµος 
προσέταττεν ὅτι τὸν εἰπόντα βλασφηµίαν....θανατοῦντα αὐτόν..., οµ. 8, στ. 117-119 και 
ἀκούσας ὅτι τὸν τετραήµερον νεκρὸν ἀναστήσας: οµ. 24, στ. 324-325). 
2)  ὅτι + απαρέµφατο (ειδική πρόταση): ὅτι τὸ προφητικὸν σῶµα βαρὺ φορτίον εἶναι (οµ. 
17, στ. 46-47), µὴ νοήσαντες γὰρ ὅτι καθεσθῆναι ἐπὶ δώδεκα θρόνους (οµ. 20, στ. 129-130). 
3) θέλω + απαρέµφατο (στη διατύπωση της υπόθεσης σε υποθετικό λόγο): ἐὰν ἤθελεν 
ὁµολογήσει (οµ. 27, στ. 34). 
4) ὥστε ὁ πατήρ σας τῶν δύο ὑπάρχει καὶ ἀγαπᾶσθαι ἀλλήλους (οµ. 24, στ. 166-167). 
5) ἵνα ... πορευώµεθα καὶ τρέχειν (οµ. 27, στ. 11-12). 
6)  ἵνα µὴ δουλεύωµεν τοῖς πάθεσιν, ἀλλὰ νὰ ἤµεσταν υἱοὶ τοῦ Θεοῦ (οµ. 27, στ. 12-13). 
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7) ὁ Ἰούδας ὑπελάµβανεν ὅτι ὁ Χριστὸς οὐκ ἀποκτανθήσεται, αλλὰ διαφύγει (οµ. 29, στ. 
402-403).      
8) τὸν ἄνθρωπον τὸν βλέποντα ὁ πονηρὸς ὅτι συνεχῶς προσεύχεται καὶ τοῦ θανάτου 
µνηµονεύει και τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ τῆς φοβερᾶς ἐνθυµοῦντα(οµ. 26, στ. 88).   
9) δευτερεύουσα επιρρηµατική τελική πρόταση  µε: α)  ὅπως + νὰ + οριστική:  ἐκέλευσαν 
ὅπως νὰ ποιήσουσι θυσίες (οµ. 5, στ. 155-156), β) ὅπως + οριστική: ὅπως εὔξεται (οµ. 10, στ. 
180), γ) ἵνα + οριστική: ἵνα κατέρχεται (οµ. 18, στ. 227), δ) ὅπως + µετοχή αορίστου: ὅπως 
καρπωσάµενοι (οµ. 27, στ. 15).   
10) σύγχυση στην εκφορά της δευτερεύουσας επιρρηµατικής χρονικής πρότασης:  ἕως ἂν 
ἐµφωλεύωσι: ἕως ἂν + υποτ. (οµ. 25, στ. 142) και  ἕως µὲν κρύπτεται: ἕως + οριστ. (οµ. 25, στ. 
144).   
11) δευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική πρόταση που εισάγεται µε το σύνδεσµο ὅνταν: 
ὅνταν ἐποίουν τὴν ἁµαρτίαν (οµ. 28, στ. 71). 
12) δευτερεύουσα επιρρηµατική υποθετική πρόταση που εισάγεται µε το ἐὰν και 
εκφέρεται µε οριστική: ἐὰν θέλετε καὶ εἰσακούσετέ µου (οµ. 2, στ. 26, 27, 33, 34, 124 και 
141), ἐὰν πληθύνετε (οµ. 2, στ. 139). 
 
    
           6. Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί:          
 
1) ὅπως + µετοχή αορίστου, προς δήλωση του τελικού αιτίου: ὅπως καρπωσάµενοι (οµ. 27, 
στ. 15).  
2) ὥστε + µετοχή, προς δήλωση του συµπεράσµατος: ὥστε πᾶσαν τὴν ἀκοήν ἐξενίζοντα 
(οµ. 27, στ. 132). 
3) χρονική µετοχή (προτερόχρονο) + συµπλεκτικός  σύνδεσµος "καί": Σταυρώσαντες δὲ 
αὐτὸν καὶ µετ' αὐτοῦ σταυρώνουσιν (οµ. 29, στ. 552).  
4) ὅπως + απαρέµφατο, προς δήλωση του τελικού αιτίου: ὅπως τοῦ φαίνεσθαι δίκαιοι (οµ. 
6, στ. 90). 
5)  επιρρηµατικός προσδιορισµός χρόνου: τρεῖς ἑβδοµάδας ζευγάρια (οµ. 9, στ. 181). 
6) επιρρηµατικός προσδιορισµός αιτίας: α) διὰ + άρθρο + οριστική ρήµατος: διὰ τὸ 
ἀγανακτοῦσι περὶ τῶν δύο (οµ. 20, στ. 138), β) διὰ + γενική (αντί αιτιατικής): διὰ τῆς 
ἀγάπης...καὶ τῆς κληρονοµίας  (οµ. 24, στ. 167-168). 
7) εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός της υπεράσπισης-ευχής (ὑπὲρ + αιτ.): εὔχου 
ὑπὲρ ἐµέ (οµ. 6, στ. 244). 
8) εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός του τόπου (ἐν + αιτ.): ἐν ἐκεῖνο τὸ µέρος (οµ. 
18, στ. 90-91), ἐν τὲς πόλες καὶ χῶρες (οµ. 8, στ. 28-29 και οµ. 19, στ. 49). 
9) εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός του τόπου (ἐπὶ + αιτ., όπου η πρόθεση ἐπὶ 
ισοδυναµεί µε την πρόθεση εἰς ):  ἐπὶ τὴν θήκην σου (οµ. 29, στ. 327). 
10) αιτιατική ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου-µέσου: ὕδωρ πρόσκαιρον καὶ 
αἰσθητὸν τὸ πρόσωπον νίπτεσθαι (οµ. 6, στ. 118-119). 
11) εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου (µετὰ + αιτ.): µετὰ ἀκοὴν (οµ. 4, 
στ. 4). 
 
 
          7. Αριθµοί: 
  
1) απότοµη εναλλαγή ενικού και πληθυντικού αριθµού:  ἵνα ὁ λαὸς ἀναγκασθῇ λέγοντες 
(οµ. 29, στ. 383), ὁ θάνατος καὶ ὁ διάβολος...ἁρπάζων (οµ. 22, στ. 163-164), οἱ ποιµένες ἦν 
(αντί: ἦσαν)  λέγοντες (οµ. 24, στ. 233-234). 
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        8.  Χαλαρή σύνταξη, ίδιον του προφορικού λόγου: 
  
1)...καὶ αὐτοπροαίρετοι ἐσµὲν διὰ τῆς ἀγάπης τῆς πρὸς ἀλλήλους καὶ συµπαθείας τοῖς 
προσκεκρουκόσιν ἀδελφοῖς συµπαθῶµεν (οµ. 5, στ. 30-32), καὶ οὕτως ποιήσαντες κατὰ 
µικρὸν εἰς τὸ τελειότερον ἀναβαίνωµεν καὶ τῆς σωτηρίας ἀξιωθῆναι (οµ. 5, στ. 16-18),  πλὴν 
ὧν ἐφόρει ἱµάτια (οµ. 7, στ. 224-225), ἐκ τὰς ἐνθυµήσεις εἰδέναι (οµ. 8, στ. 124), ἐάν µοι 
προσενέγκωσι διπλᾶ ὃ ἐνεπίστευσα αὐτοῖς (οµ. 10, στ. 25-26). Επίσης στους στίχους 199-203 
της οµ. 4, στους στίχους 67-83 της οµ. 23 και στους στίχους 116-118 της οµ. 29. 
Χαρακτηριστικά παράδειγµατα σολοικισµών θεωρούνται τα ακόλουθα: 1) Μακάριος 
ἄνθρωπος ὧν ἀφεθήσονται αἱ ἁµαρτίαι αὐτοῦ εἰς τὸν κόσµον τοῦτον διὰ τῆς  µετανοίας 
καὶ ὧν ἀπεκαλύφθησαν αἱ ἁµαρτίαι διὰ τῆς ἐξοµολογήσεως καὶ τρισµακάριστος,  ὃς οὐ µὴ 
λογίσεται Κύριος ὁ Θεὸς τὴν ἁµαρτίαν (οµ. 21, στ. 246-250), 2) Οὕτως παίζωσι καὶ ἡµᾶς ὁ 
θάνατος καὶ ὁ διάβολος µὲ τὸ σήµερον καὶ τὸ αὔριον, ἁρπάζων ἡµᾶς καὶ παραδίδωσιν τῷ 
αἰωνίῳ πυρί (οµ. 22, στ. 162-164), 3) λέγοντες ὅτι ἵνα λάβῃ τις αὐτὸ τοῦ ἀναθρέψαι αὐτό 
(οµ. 24, στ. 155-156). 
 
2) διπλή άρνηση: ὑπ' οὐδενὸς οὐ βοηθοῦνται (οµ. 4, στ. 162-163), οὔτε οἱ ἄνεµοι...οὐ 
δύνανται καταβαλεῖν (οµ. 7, στ. 16-19), οὐ µὴ πλανηθῶµεν (οµ. 22, στ. 155), οὔτε...οὔτε....οὐ 
δύνανται (οµ. 7, στ. 16-19), φοβηθεὶς δὲ µήπως οὐ µὴ διαλάθῃ τὸ γεγονός (οµ. 10, στ. 187-
188), οὐκέτι οὐ µὴ ἀθετήσω (οµ. 22, στ. 119),  οὐ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναµαι (οµ. 29, στ. 328-329). 
 
3) επαναληπτικές αναφορές σε κάτι: µέγαν µεγαλοµάρτυραν (οµ. 3, στ. 200-201), µέγαν 
µεγαλοµάρτυρα (οµ. 3, στ. 241),  παρέλαβά το τὸ χρέος (οµ. 7, στ. 216),  νὰ τὸ ποιήσῃ τοῦτο 
(οµ. 27, στ. 51), τὰ ἃ (οµ. 16, στ. 186).  
 
4) παρατακτική σύνδεση απαρεµφάτου και οριστικής: ἡµᾶς δεδοικέναι χρὴ καὶ ἐναγώνιοι 
ἐσµὲν (οµ. 25, στ. 11-12).  
 
5) παρατακτική σύνδεση ρηµάτων διαφορετικών χρονικών βαθµίδων: γινώσκει ὅτι οὐκ ἦν 
φόβος Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ ἀνθρώπου τούτου καὶ οὐ φροντίζει αὐτοῦ ὁ Θεός, ἀλλ’ οὐ 
φυλάσσει αὐτόν  (οριστική παρατατικού- προτερόχρονο + οριστική ενεστώτα-σύγχρονο:οµ. 
26, στ. 84-85), διάθρυπτε πεινῶσι τὸν ἄρτον σου καὶ πτωχοὺς ἀστέγους εἰσάγαγε 
(προστακτική ενεστώτα-συνεχής ενέργεια + προστακτική αορίστου-στιγµιαία ενέργεια: οµ. 
28, στ. 272). 
6) παρατακτική σύνδεση απαρεµφάτων διαφορετικών χρονικών βαθµίδων: µήτε µαστίζειν 
µήτε θανατῶσαί τινα (οµ. 3, στ. 84). 
 
7) αττική σύνταξη, µε το υποκείµενο του ρήµατος σε ουδέτερο και σε θηλυκό γένος: 
ἐκδάρσεις δορῶν, ὀφθαλµῶν ἐξορύξεις, ὀδόντων ἐκβλήσεις, γλωσσῶν ἐκτοµαί, σοῦβλαι, 
τήγανα καὶ ὅσα ὄργανα  τοῦ θανάτου τοῖς χριστιανοῖς ἐπετίθετο". 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
____________________________ 
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              8.  Tο περιεχόµενο του οµιλιαρίου του π. Μάρκου  
 
 

Το οµιλιάριο του π. Μάρκου περιλαµβάνει τις παρακάτω οµιλίες για τη Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή: 

 
 
1. Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς πρώτης ἑβδοµάδος: "Ἔφθασε καιρὸς ἡ τῶν πνευµατικῶν  ἀγώνων  ἀρχή….".  
2. Τῇ Τετάρτῃ τῆς πρώτης ἑβδοµάδος: " Νηστεύοντες, ἀδελφοί, σωµατικῶς….". 

       3. Τῇ Παρασκευῇ τῆς πρώτης ἑβδοµάδος: "Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, Κύριε….". 
        4. Τῇ  Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας: "Μακάριοι γὰρ φησὶν οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον….". 
        5. Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς δευτέρας ἑβδοµάδος: "Ἡ τεσσαρακονθήµερος αὕτη νηστεία…". 
        6. Τῇ Τετάρτῃ τῆς δευτέρας ἑβδοµάδος: "Γράφει ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός…". 
        7. Τῇ Παρασκευῇ τῆς δευτέρας ἑβδοµάδος: "Γράφει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος….". 
        8. Τῇ Κυριακῇ τῆς δευτέρας ἑβδοµάδος: "Ὁ τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς καιρός….". 

  9. Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς τρίτης ἑβδοµάδος: "Ἰδού,  χάριτι Θεοῦ….". 
       10. Τῇ Τετάρτῃ τῆς τρίτης ἑβδοµάδος:"Ἧκεν ἡµῖν σήµερον Ἱερεµίας ὁ προφήτης". 
       11. Τῇ Παρασκευῇ τῆς τρίτης ἑβδοµάδος: "Φέρε τοίνυν εἰς µέσον τὸν εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν….". 
       12. Κυριακῇ τρίτῃ τῶν ἁγίων νηστειῶν:"Προτυπῶν καὶ προδιαγράφων ὁ µακάριος Μωϋσῆς….". 
       13. Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς τετάρτης ἑβδοµάδος: "Ἔλαµψεν ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ….". 
       14. Τῇ Τετάρτῃ τῆς τετάρτης ἑβδοµάδος: "Ἄρα οἴδατε καὶ ἐπίστασθε τῆς χθὲς διδασκαλίας….". 
       15. Τῇ Παρασκευῇ τῆς τετάρτης ἑβδοµάδος: "Πρέπουσα ἀρχὴ εἰλικρινοῦς µετανοίας….". 
       16. Κυριακῇ τετάρτῃ τῶν ἁγίων νηστειῶν: "Οὐδὲν ἐστὶν τῆς ἀδιστάκτου πίστεως….". 
       17. Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς πέµπτης ἑβδοµάδος:  "Φαιδρὰ σήµερον ἡ πανήγυρις….". 
       18. Τῇ Τετάρτῃ τῆς πέµπτης ἑβδοµάδος: "Οἱ πάντα καλῶς διαταξάµενοι.....". 
       19. Τῇ Παρασκευῇ τῆς πέµπτης ἑβδοµάδος: "Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ οἱ ἅγιοι πατέρες….". 
       20. Τῇ Κυριακῇ τῆς πέµπτης ἑβδοµάδος: "Ἀγαθὰ µὲν πάντα τὰ θεῖα λόγια καὶ ἐπωφελῆ….". 
       21. Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς ἕκτης ἑβδοµάδος: "Μακάριοι ὧν ἀπεκαλύφθησαν αἱ ἁµαρτίαι….".   
       22. Τῇ Τετάρτῃ τῆς ἕκτης ἑβδοµάδος: "Φέρε τοίνυν εἰς µέσον ∆αυίδ τὸν προφήτην….". 
       23. Τῇ Παρασκευῇ τῆς ἕκτης ἑβδοµάδος: "Φέρε τοίνυν εἰς µέσον τὸν εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην….". 
       24. Τῇ Κυριακῇ τῆς ἕκτης ἑβδοµάδος: "Ὁ µακάριος ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης….". 
       25. Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ ∆ευτέρᾳ:"∆ιηνύσαµεν καὶ ἐπεράσαµεν τῆς νηστείας ….". 

 26. Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τρίτῃ: "Ὁ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται….". 
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       27.Ἕτερος πάνυ ὠφέλιµος περὶ ἐξοµολογήσεως· τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τρίτῃ:"Ὁ ἠγαπηµένος..."         
       28. Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τετάρτῃ: "Πάντοτε µὲν ὁ Θεὸς ὡς φιλάνθρωπος….". 
       29. Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ: "Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν ….". 
 
 Άξιος ιδιαίτερης µνείας είναι ο προβληµατισµός µας αναφορικά µε το ακριβές 
περιεχόµενο του οµιλιαρίου του π. Μάρκου εκ Χάνδακος, και ειδικότερα µε το σηµείο όπου 
αυτό ολοκληρώνεται. Πιο συγκεκριµένα, οι τίτλοι των οµιλιαρίων των κωδίκων Μ και a 
αναφέρουν ότι τα οµιλιάρια αυτά περιέχουν οµιλίες για τη Μ. Τεσσαρακοστή, από τη 
∆ευτέρα της α΄ εβδοµάδας των Νηστειών έως το Μ. Σάββατο (τίτλος οµιλιαρίου Μ: "Λόγοι 
ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων διδασκαλικῶν συναχθὲν παρὰ ἱερέως κυροῦ Μάρκου τῷ 
τῆς Κρήτης διδακτῇ. Ἀρχόµεθα τῇ πρώτῃ ἑβδοµάδι τῆς ἁγίας καὶ µεγάλης  µ΄ , µέχρι τῷ 
ἁγιοτάτω καὶ µεγάλῳ σαββάτῳ" και τίτλος οµιλιαρίου  a: "ἀρχόµενον τῇ πρώτῃ ἑβδ(οµάδι) 
 τῆς ἁγίας καὶ µεγάλης µ΄ µέχρι τῷ µεγάλῳ σαββάτῳ"). Οι κώδικες αυτοί (Μ και a) καθώς 
και ο κώδικας  p  παραδίδουν, αµέσως µετά την οµιλία της Μ. Παρασκευής, την οµιλία  του 
Επιφανίου Κύπρου στον εσπερινό του Μ. Σαββάτου, µε θέµα τη θεόσωµο ταφή του Κυρίου, 
τον Ιωσήφ από Αριµαθαίας και την κατάβαση του Κυρίου στον Άδη, µετά το σωτήριο 
πάθος του. Ο τίτλος του κώδικα p δε σώζεται, µε αποτέλεσµα να µη γνωρίζουµε αν εντάσσει 
και την οµιλία του Μ. Σαββάτου στο οµιλιάριο της Μ. Τεσσαρακοστής. Ο Σπ. Λάµπρος 
πάντως στον κατάλογο των χειρογράφων του Αγίου Όρους, διαχωρίζει το λόγο αυτό του 
Μ. Σαββάτου από το οµιλιάριο της Μ. Τεσσαρακοστής που καταγράφει προηγουµένως, 
δίνοντας νέα αρίθµηση στην οµιλία αυτή (του Μ. Σαββάτου) στη  σειρά παρουσίασης του 
περιεχοµένου του εν λόγω κώδικα. Αξίζει να σηµειώσουµε βέβαια ότι από τους τίτλους των 
προαναφερθέντων κωδίκων (Μ και a) δεν καθίσταται σαφές αν η έκφραση "µέχρι τῷ 
ἁγιοτάτω καὶ µεγάλῳ σαββάτῳ" ή "µέχρι τῷ µεγάλῳ σαββάτῳ"  ισοδυναµεί µε το "µέχρι καὶ 
τῷ ἁγιοτάτω καὶ µεγάλῳ σαββάτῳ" ή "µέχρι καὶ τῷ µεγάλῳ σαββάτῳ", δηλ. δε θεωρείται 
δεδοµένο το ότι συµπεριλαµβάνεται και η οµιλία του Μ. Σαββάτου στο οµιλιάριο του  π. 
Μάρκου.  Ως προς τους λοιπούς κώδικες που  παραδίδουν το οµιλιάριο που εκδίδουµε, 
σηµειωτέον ότι ο Α παραλείπει την οµιλία του Μ. Σαββάτου  και περιέχει δύο οµιλίες για 
την ηµέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, ο  µ  παραδίδει το οµιλιάριο του Μάρκου έως και 
την Μ. Παρασκευή (µη ακέραια η σχετική οµιλία), ο  S  παραδίδει άλλο λόγο για το Μ. 
Σάββατο (του Ιωάννου του ∆αµασκηνού), ο κώδικας P ολοκληρώνει το οµιλιάριο µε το 
λόγο της Μ. Παρασκευής και ο Ι σταµατά στην Παρασκευή του Λαζάρου (ουσιαστικά 
πρόκειται για την οµιλία της Μ. Τρίτης). Η τελευταία αυτή οµιλία του κώδικα Ι διακόπτεται 
απότοµα, καθώς έχουν εκπέσει φύλλα. 
     Από την έρευνα που κάναµε αναφορικά µε την οµιλία που οι κώδικες Μ και a 
παραδίδουν για το Μ. Σάββατο καταλήξαµε στις εξής παρατηρήσεις: 1) Πρόκειται για κατά 
λέξη αντιγραφή της οµιλίας του Επιφανίου, αρχιεπισκόπου Κύπρου, για την ηµέρα αυτή. 
∆εν υπάρχει, κατά συνέπεια, καµία οµοιότητα ύφους µε το λοιπό σώµα του οµιλιαρίου. 2) 
Όλες οι οµιλίες του οµιλιαρίου του π. Μάρκου αποτελούν διασκευή ποικίλων πατερικών 
οµιλιών και σε καµία περίπτωση δεν αντιγράφεται από την αρχή ως το τέλος µία µόνο 
οµιλία. Αυτό µαρτυρούν εξάλλου και οι αναφορές των τίτλων των οµιλιών ως "λόγοι 
εκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν", "ἐκ διαφόρων", "συλλεχθέντες", κ.λπ. 3) ∆ε συνάδει µε την τακτική 
του συντάκτη του εξεταζοµένου οµιλιαρίου της Μ. Τεσσαρακοστής, του π. Μάρκου, να 
παραθέτει αυτούσιους δάνειους λόγους, χωρίς κάποια προσπάθεια γλωσσικής εξοµάλυνσης 
ή νοηµατικής επεξήγησης για χάρη του  ποιµνίου του.   
         Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η οµιλία του Μ. Σαββάτου, του Επιφανίου Κύπρου, 
δεν εντάσσεται στον κορµό του οµιλιαρίου της Μ. Τεσσαρακοστής του π. Μάρκου, καθώς 
παρουσιάζεται ως "ξένο σώµα" συγκριτικά µε το λοιπό οµιλητικό κείµενο.    
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                                          9.  Οι  πηγές  του  συγγραφέα 
 
 
          Από την προσεκτική ανάγνωση του εξεταζόµενου οµιλιαρίου, διαπιστώνεται ότι 
ο π. Μάρκος, ως λειτουργός και κήρυκας ταυτόχρονα, διαθέτει ευρεία γνώση των 
λειτουργικών και των θεολογικών-πατερικών κειµένων και αντλεί για τις οµιλίες του 
στοιχεία από: α) Τα λειτουργικά κείµενα της Ορθοδόξου Εκκλησίας (υµνολογία, Αγία 
Γραφή), β) Τα συναξάρια των αγίων (π.χ. Αγ. Θεοδώρου Τήρωνος, Αγίου Νικηφόρου, 
Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, κ.λπ.), γ) Τα Γεροντικά, δ) Τα πατερικά κείµενα (κατεξοχήν του 
Ιωάννου του Χρυσοστόµου, αλλά και του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του 
Θεολόγου, του Ιωάννου του ∆αµασκηνού, του Εφραίµ του Σύρου, του Αββά ∆ωροθέου 
κ.ά), ε) Τις παραδεδοµένες οµιλίες του Οµιλιαρίου ΙΙ  και στ) Τις διάφορες λαϊκές διηγήσεις 
(για το βίο του Ιούδα, για την µετά την ανάσταση του Λαζάρου παράταση της επίγειας 
ζωής του, για το θρήνο της Παναγίας κατά τη Σταύρωση του Κυρίου) αλλά και προφορικές 
παραδόσεις ("Λέγουσι τινὲς..." οµ. 6,  "Λέγεται" οµ. 23).  
 Πιο συγκεκριµένα, εφόσον η σπουδαιότερη πηγή του Τριωδίου είναι η Αγία 
Γραφή185, δεν µπορούσε ο π. Μάρκος να κηρύξει, παρά µονάχα σε άµεση σχέση µε τα 
αγιογραφικά αναγνώσµατα των ηµερών. Πιο συγκεκριµένα, η Γένεσις, που περιέχει την 
ιστορία της πτώσης του ανθρώπου, αποτελεί ανάγνωσµα που ανταποκρίνεται στον 
κατανυκτικό χαρακτήρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Έξοδος αναγινώσκεται, καθώς η 
προσωπικότητα του Μωϋσή, η έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και το Εβραϊκό 
Πάσχα είναι προτυπώσεις του Χριστού και του Χριστιανικού Πάσχα. Οι Παροιµίες 
χρησιµοποιούνται λόγω του ηθικού περιεχοµένου τους και το βιβλίο του Ιώβ εξαιτίας της 
από τον Ιώβ προτύπωσης του πάσχοντα Ιησού. Τέλος, το Ψαλτήρι αποτελεί τη 
χαρακτηριστικότερη έκφραση των θρησκευτικών σκιρτηµάτων των πιστών186. Έχοντας, 
λοιπόν, ως κεντρικό σηµείο αναφοράς τους την Αγία Γραφή,  συντάχθηκαν σταδιακά και 
όλες οι υπόλοιπες πηγές (συναξάρια, γεροντικά, ύµνοι, πατερικά κείµενα, κ.λπ), που 
χρησιµοποίησε ο π. Μάρκος στο οµιλητικό του κείµενο. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε την 
τάση του Μάρκου να επεµβαίνει και να αλλάζει το κείµενο της πηγής του, ακόµα και τα 
χωρία της Αγίας Γραφής,  προκειµένου να γίνουν κατανοητά στους ακροατές του. 
       Aξιοσηµείωτη θεωρείται η παρατήρηση ότι στην τελευταία οµιλία του 
οµιλιαρίου (29) αναγιγνώσκουµε καλοδοµηµένο κείµενο, αποτέλεσµα δηµιουργικής 
σύνθεσης δανείων χωρίων από τα ευαγγέλια, µε διάσπαρτα σχόλια του Χρυσοστόµου και 
στοιχεία της προφορικής παράδοσης της Κρήτης, αναφορικά µε τα Πάθη του Χριστού. Η 

                                                 
185. Θεοδώρου, Τριώδιον, σ. 61. 
186. Θεοδώρου, Τριώδιον, σ. 61-63. 
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αφήγηση των Αγίων Παθών απεικονίζει ταχύτατα και την παραµικρή λεπτοµέρεια των 
γεγονότων, αντλώντας στοιχεία από τις µαρτυρίες όλων των ευαγγελιστών,   γεγονός που 
προσδίδει ζωντάνια, αµεσότητα και γλαφυρότητα στην περιγραφή της ∆ίκης, της 
Σταύρωσης, της Αποκαθήλωσης και του  Ενταφιασµού του Κυρίου.  
 Μία σηµαντική πηγή εµπλουτισµού του περιεχοµένου του οµιλητικού κειµένου 
του π. Μάρκου είναι ο χριστιανικός οιδιπόδειος µύθος περί του Ιούδα, υπό τον τίτλο: 
∆ιήγησις περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου, που εντάχθηκε στα ορθόδοξα συναξάρια. Ο 
λαογράφος Γ. Μέγας µελέτησε τα βυζαντινά συναξάρια του Ιούδα των αθωνικών 
βιβλιοθηκών (χφ 496 Μ. Ιβήρων, χφ 132 Μ. ∆ιονυσίου, χφ 260 Μ. ∆ιονυσίου) και 
διαπίστωσε ότι πρόκειται για το ίδιο ακριβώς κείµενο. Στη συνέχεια, βρήκε και τέταρτο 
χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (Χ. Παπαϊωάννου, Κατάλογος 
τῶν χειρογράφων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, ἐν Ἐπετ. Φιλ. Συλλ. 
Παρνασσοῦ  ἔτ. Θ' (1906), σ. 95, ἀρ. κώδ. 15 γ', σ. 197-217), που δηµοσιεύθηκε από τον 
Παρθένιο Κιρµίτση στο περιοδικό "Ἀπόστολος Βαρνάβας", ἔτ. Ζ' (1935) 47-55, και προέβη 
στην κριτική έκδοση του συναξαρίου του Ιούδα, που αναφέρεται στη γέννηση και στην 
ανατροφή του,  στηριζόµενος στα χφφ 260 της Μ. ∆ιονυσίου του Άθωνος και 15 της 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου (Βλ. Μέγας, Ιούδας, σ. 29-32). Στη συνέχεια, ο Μέγας διαπίστωσε 
ότι η περί του Ιούδα διήγηση περιέχεται σε συναξάρια του Νικηφόρου Κάλλιστου 
Ξανθόπουλου για τις εορτές του Τριωδίου (Βλ. Μέγας, Ιούδας, σ. 10-12). Από την έρευνα 
που κάναµε, καταλήξαµε στο ότι ο π. Μάρκος, που παραθέτει τη διήγηση περί του Ιούδα, 
πιθανότατα άντλησε την πηγή του από κάποια έκδοση του συναξαρίου του Ξανθόπουλου, 
προγενέστερη από αυτές που σώζονται σ' εµάς σήµερα (Για αναλυτικότερη προσέγγιση του 
θέµατος, βλ. σχόλια της 24ης οµιλίας).  
 Ο π. Μάρκος, ως γνώστης των λειτουργικών και πατερικών κειµένων, ακολουθεί 
την οµιλητική παράδοση που κληρονόµησε, διασκευάζει και παραφράζει ή ενίοτε απλώς 
µεταφράζει πατερικές οµιλίες (κυρίως χρυσοστοµικές), συχνά ονοµατίζοντας την πηγή του 
και µιµείται τα πρότυπά του, ακόµα και ως προς τις αυτοαναφορές του, που δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά λογότυποι, εφόσον µαρτυρούνται και στον κώδικα Α, που είναι 
προγενέστερος του οµιλιαρίου του Μάρκου (Βλ. οµ. 3, στ. 273  και οµ.5, στ. 60-61). Στο 
σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε ότι δεν είναι πάντα επιτυχής η αναφορά του Μάρκου 
στις πηγές του, καθώς εντοπίζουµε κάποια σηµεία του κειµένου, όπου η αναφερόµενη πηγή 
δεν είναι σωστή ή ακριβής (οµ. 4, στ. 70, οµ. 6, στ. 155-160, οµ. 8, στ. 139, οµ. 10, στ. 36-38, 
οµ. 14, στ. 159-161, οµ. 18, στ. 196-198 και οµ. 21, στ. 12-13). Επίσης, στο οµιλιάριο του 
Μάρκου εντοπίζουµε και µία µερικώς παραδεδοµένη πηγή, καθώς διακόπτεται απότοµα η 
αναφορά του σ' αυτήν και δεν καθίσταται σαφές το συνολικό περιεχόµενο της 
εξιστορούµενης αφήγησης (οµ. 6, στ. 130-144). Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι κάποιες πηγές 
του Μάρκου δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθούν σε συγκεκριµένα αγιολογικά ή πατερικά 
κείµενα. Οι άγνωστες πηγές σ'εµάς είναι οι εξής:  1) οµ. 4, στ. 135-151, 2) οµ. 7, στ. 175-247, 
3) οµ. 10, στ. 174-225, 4) οµ. 18, στ. 196, 5) οµ. 22, στ. 34-132, 6) οµ. 24, στ. 118-119 και στ. 
254-255, 7) οµ. 29, στ. 108-111. 
      Ιδιαίτερης µνείας χρήζει η διαπίστωση ότι ο κώδικας A (του 15ου αιώνα), που 
περιέχει οµιλητικά κείµενα για τη Μ. Τεσσαρακοστή, αποτελεί προβαθµίδα του οµιλιαρίου 
του π. Μάρκου και παρουσιάζει σηµαντικότατες οµοιότητες µορφής και περιεχοµένου µε 
εκείνο (βλ.  αναλυτική παρουσίαση του εν λόγω κώδικα παρακάτω). Η µελέτη της σχέσης 
των δύο οµιλιαρίων (του Μάρκου και του κώδικα A) θα αποβεί ιδιαιτέρως χρήσιµη στην 
προσπάθειά µας να εκτιµήσουµε και να αξιολογήσουµε το βαθµό πρωτοτυπίας και 
νεωτερικότητας του οµιλιαρίου του π. Μάρκου εν συγκρίσει µε την προγενέστερή του 
οµιλητική παράδοση και ιδιαίτερα µε το Πατριαρχικό Οµιλιάριο ΙΙ. 
                                                 
187. Dictionnaire, τ.7, Μέρος 1, σ. 599. 
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      Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο π. Μάρκος, όπως εξάλλου και η 
πλειονότητα των συντακτών οµιλιαρίων187, δε µιµείται δουλικά τις πηγές του (ιδιαιτέρως τα 
πατερικά κείµενα), από τις οποίες αντλεί το υλικό των οµιλιών του. Αντιθέτως, αποδίδει 
επιλεκτικά το περιεχόµενό τους σε µια απλούστερη και πιο προσιτή στο ποίµνιό του 
γλώσσα, συνδυάζοντας το "θησαυρό" των ποικίλων λειτουργικών και θεολογικών-
πατερικών κειµένων, που είχε υπ’ όψη του, µε την προσωπική του ερµηνευτική τακτική. Η 
βασικότερη πηγή του π. Μάρκου είναι ο ιερός Χρυσόστοµος, από τις οµιλίες του οποίου 
παίρνει δάνεια χωρία, επεµβαίνοντας δηµιουργικά στην απλούστερη  έκφραση των υψηλών 
χρυσοστοµικών συλλήψεων. Ο στόχος του ιεροκήρυκα Μάρκου φαίνεται να είναι η 
εξοικείωση του ποιµνίου του µε τις αιώνιες αλήθειες της ορθοδόξου πίστεως, όπως αυτές 
διαφυλάσσονται στα ιερά κείµενα (αγιολογικά, πατερικά, υµνογραφικά), η έµπρακτη 
εφαρµογή τους στην καθηµερινή ζωή και, κατά συνέπεια, η σωτηρία των αγωνιζοµένων 
πιστών.  
 Εν προκειµένω, καθώς το οµιλιάριο αναφέρεται στην περίοδο της Μ. 
Τεσσαρακοστής (από την α΄ εβδοµάδα των Νηστειών έως και τη Μ. Παρασκευή), ο π. 
Μάρκος στοχεύει µέσω των οµιλιών του στην ουσιαστική προετοιµασία των ορθοδόξων 
Χριστιανών για τον εορτασµό της Αναστάσεως του Κυρίου, µετά από ασκητική 
προσπάθεια νηστείας, εγκράτειας, µετάνοιας και προσευχής. Το οµιλιάριο του π. Μάρκου 
χαρακτηρίζεται από την έντονη εσχατολογική προοπτική του συντάκτη του, καθώς 
κεντρικό σηµείο αναφοράς κάθε οµιλίας είναι η σωτηρία της ψυχής,  ως στόχος  ζωής των 
πιστών. Το εν λόγω οµιλιάριο, κατά το πρότυπο των αριστοτεχνικά γραµµένων 
χρυσοστοµικών οµιλιών, διαθέτει αµεσότητα, ζωντάνια και είναι ενδεικτικό της αγωνίας 
του ιεροκήρυκα να πείσει τους ακροατές του για την αξία της πνευµατικής εγρήγορσης και 
της αγωνιστικότητας του Χριστιανού, ιδίως κατά την περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής.  
 Ενώ λοιπόν ο π. Μάρκος ακολούθησε την οµιλητική παράδοση που παρέλαβε, 
εντούτοις δεν έµεινε απλός δέκτης της, αλλά συνέβαλε στην εξέλιξη του είδους του 
οµιλιαρίου, κατά τους εξής τρόπους:  
1) Έδωσε πιο συγκεκριµένη και σταθερή δοµή στο οµιλιάριο της Μ. Τεσσαρακοστής 
(τακτικές οµιλίες για τις ηµέρες ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή όλων των 
εβδοµάδων και για τη Μ. ∆ευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη, Μ. Παρασκευή).  
2) Εµπλούτισε τις οµιλίες για τις καθηµερινές των εβδοµάδων των Νηστειών µε διηγήσεις 
από το Γεροντικό ή µε πατερικά κείµενα, που δεν παραδίδονταν στα προγενέστερά του 
οµιλιάρια (χαρακτηριστικά παραδείγµατα οι οµιλίες 6, 7, 9). 
 3) Αντικατέστησε τις παραδεδοµένες από το Οµιλιάριο ΙΙ οµιλίες για την α΄, δ΄ ε΄ Κυριακή 
και στ΄ Τετάρτη των Νηστειών µε άλλες οµιλίες για τις ίδιες ηµέρες.  
4) Προσέθεσε δεύτερη οµιλία για τη Μ. Τρίτη. 
 Ακριβώς αυτή την τακτική του π. Μάρκου ως προς την αντιµετώπιση των πηγών 
του επισηµαίνει και ο Ehrhard188 , ο οποίος σωστά διαπιστώνει ότι "το ύφος των οµιλιών 
που προστέθηκαν για τις ηµέρες ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή διαφέρει πολύ από τις 
αρχικές οµιλίες για τις Κυριακές. Πρόκειται για λαϊκότερες οµιλίες ως προς τη γλώσσα και 
το περιεχόµενό τους, στις οποίες κατά κανόνα περιέχονται διηγήσεις από τα Γεροντικά ή 
τα Απόκρυφα βιβλία, για να ενισχυθούν οι κηρυσσόµενες διδαχές"189. Σε αυτές ακριβώς τις 
οµιλίες για τις καθηµερινές των Νηστειών εντοπίζονται και τα περισσότερα κρητικά 
διαλεκτικά στοιχεία, λόγω του δηµωδέστερου ύφους των συγκεκριµένων οµιλιών.  
         Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι ο π. Μάρκος αξιοποίησε δεόντως την 
οµιλητική παράδοση των Κρητών ιεροκηρύκων, που κληρονόµησε, εµπλουτίζοντάς την και 

                                                 
 
 
 
188. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 615. 
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προσθέτοντας σε αυτήν νέα στοιχεία ύφους και περιεχοµένου, τα οποία κληροδότησε στους 
νεότερους ιεροκήρυκες του τόπου του. Έτσι, προσέλαβε δηµιουργικά την παραδεδοµένη 
οµιλητική τάξη των Κρητών ιεροµονάχων Νείλου ∆αµιλά (+ 1420)190 και Νείλου-Ναθαναήλ 
Μπέρτου (+ τέλος 15ου αιώνα)191, συντάκτη του δευτέρου οµιλιαρίου της Μ. 
Τεσσαρακοστής που σώζεται στον κρητικής προέλευσης κώδικα Αλεξανδρείας 74 (=Α)192, 
πρωτοτύπησε σε ικανό βαθµό τόσο στο ύφος όσο και στο περιεχόµενο, και παρέδωσε στη 
νεότερη γενιά ιερέων της Κρήτης το εξεταζόµενο οµιλιάριο της Μ. Τεσσαρακοστής. Ως προς 
τον αιώνα σύνταξής του, το οµιλητικό κείµενο του π. Μάρκου συµπίπτει µε το δηµωδέστερο 
οµιλιάριο του Ανωνύµου ιερέως (κωδ. 51 της Βουλής των Ελλήνων)193 και µε το "Θησαυρό" 
του ∆αµασκηνού Στουδίτου, αναγνωστικό οµιλιάριο γραµµένο στην απλοελληνική 
εκκλησιαστική γλώσσα 194. 
 
      
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
189. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 615. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190. Νικολιδάκη Μιχ., Νείλος ∆αµιλάς (διδ. διατριβή), Ηράκλειο 1981. 
191.Hannelore Aposkiti-Stammler, Nathanael-Neilos Bertos, Vindobonensis hist. gr. 91, Nr. 59 
(Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Ludwig-
Maximilians-Universität zu München), München 1974 (δακτυλογρ.). Πρβλ. Νικολιδάκη Μιχ., Ο 
κρητικός ιεροµόναχος Ναθαναήλ Μπέρτος και οι ειδήσεις του για την ηθική κατάσταση της 
κρητικής κοινωνίας κατά τα τέλη του 15ου αιώνα, Κρητολογία 14-15 (1982), σ. 131-153. 
192. Βλ. σχετικό κεφάλαιο της παρούσας εργασίας (για περιγραφή κώδικα). 
193. Ἠλιούδης, ∆ηµώδη, σ. 123-125. 
194. ∆εληδῆµος  Εὐαγγ. Χρ., Θησαυρὸς ∆αµασκηνοῦ, Θεσσαλονίκη 1983.    
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                                       10.  Η   χειρόγραφη   παράδοση  
 
 
     Απαραίτητες προυποθέσεις για τη µελέτη και την κριτική έκδοση του 
εξεταζοµένου οµιλιαρίου αποτελούν η παράλληλη προσεκτική ανάγνωση και αντιβολή των 
παρακάτω χειρογράφων που περιέχουν το ίδιο οµιλητικό κείµενο:  
 
 

1. Α = Alexandrinus gr. 74 ( του 15ου αιώνα) 
 

2. a = Alexandrinus gr. 130 (αχρονολόγητο, που τοποθετείται χρονικά στον 17ο αιώνα)  
 

3. I = Hierosolymitanus  Sancti  Sepulcri 192 ( χρονολογείται στα 1616 )  
 
4. M = Marcianus gr. II 97 (του 16ου αιώνα)  

 
5. µ = Marcianus gr. II  87 (του 16ου αιώνα)  
 
6. P = Athous  gr. Mon. Pantel. 587 (6094) (του 17ου αιώνα)  
 
7. p = Athous  gr. Mon. Pantel. 588 (6095) (του 17ου αιώνα)  
 
8. S = Sinaiticus gr. 1179 ( του 17ου αιώνα )  

 
 
    Από τους προαναφερθέντες κώδικες, εκείνοι που φέρουν στους τίτλους τους το 
όνοµα του Μάρκου (συντάκτη του οµιλιαρίου) είναι οι ακόλουθοι: 
 
 
α)  a  : "…. παρὰ ἱερέως κὺρ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτήν" (φ. 1r), "…. παρὰ ἱερέως κὺρ 
Μάρκου Χάνδακος Κυρίας Ἀγγέλων" (φ. 26r), "…. παρὰ ἱερέως Κυρίας Ἀγγέλων" (φ. 35v). 
 
 
β)  I  :  "…. παρὰ ἱερέως κυροῦ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτῇ" (φ. 48r). 
 
 
γ) P : "…. παρὰ ἱερέως κὺρ Μάρκου Χάνδακος" (φ.22v) και "…. συναχθέν παρά ἱερέως Κυρίας 
Αγγέλων" (φ. 30v). 
 
 
δ) M   :  "…. παρὰ ἱερέως κυροῦ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτῇ" (φ. 35v). 
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ε)  S  : "…. παρὰ κυροῦ Μάρκου ἱερέως" (φ. 1r). 
 
 
 
 
  Α = Alexandrinus gr. 74 195: 
 
Εξωτερική περιγραφή κώδικα: 
 

Χαρτώος, του 15ου αιώνα, 215 x 140 mm, φφ. 306. Στάχωσις βυρσίνη. Τα αρχικά 
ερυθρά. Ακέφαλος και κολοβός. Στο φ. οβr υπογράφει ως γραφέας του κώδικα ο µοναχός 
Κάλλιστος ως εξής: "εγό κάλιστος µονναχός γράφο .... ", ενώ στο φ. τr  υπογράφει ο γραφέας  
Γεώργιος Αγαπητός, ο οποίος αντέγραψε πριν από το 1468 τον κώδικα Parisinus 2500 (βλ. 
Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600, Band ΙΙΙ/ 2Α, Wien 1989, σ. 47, στο λ. 
Γεώργιος Ἀγαπητός (ἀρ. 71). Πρβλ. Henri Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs 
de la Bibliotheque Nationale, t. 2, Paris 1888, p. 271- 272  και Ηλιούδη, ∆ηµώδη, σ. 50 και 67, 
σηµ. 22 και 23). 
 
 
Περιεχόµενο κώδικα: 
 
1. (φφ. θr- ιεv) Λόγος διδασκαλικός τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς α΄ Ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν: "Ἔφθασε 

καιρὸς ἡ τῶν πνευµατικῶν ἀγώνων ἀρχή…." (=1)∗.  
2. (φφ. ιεv- κγν) Τοῦ αὐτοῦ διδασκαλίαι ἐκ πολλῶν συγγραµµάτων τῇ ∆΄τῆς α΄ ἑβδοµάδος: 

"Νηστεύσωµεν, ἀδελφοί, σωµατικώς, νηστεύσωµεν καὶ πνευµατικώς….". (=2) 
3. (φφ. κγν- λδν) Τῇ Παρασκευῇ τῆς α΄ ἑβδοµάδος, τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν 

µέγα Θεόδωρον: "Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, Κύριε….".(=3) 
4. (φφ. λδν- µεr) Κυριακῇ πρώτῃ τῆς Ὀρθοδοξίας. Εὐλόγησον: "Μακάριοι γάρ φησιν οἱ 

ἀκούοντες τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ….". (=4) 
5. (φφ. µεν- νστν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν βιβλίων· 

λόγος ε΄: " Ἡ τεσσαρακονθήµερος αὕτη νηστεία, ἀγαπητοί….". (=5) 
6. (φφ. νζr - ξθν) Τῇ Τετάρτῃ τῆς β' ἑβδοµάδος· Εὐλόγησον: " Γράφει ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς 

Χριστὸς ἐν τῷ εἰκοστῷ τετάρτῳ κεφαλαίῳ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου….". (=6)  
7. (φφ. ξθr - παν) Τῇ Παρασκευῇ τῆς β' ἑβδοµάδος: "Ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, µᾶλλον δὲ ὁ 

Κύριος….".(=7) 

8. (φφ. παν -Ϟαν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς γ΄ Ἑβδοµάδος: "Ἰδοὺ, χάριτι Χριστοῦ εἰς τὴν τρίτην 
Ἐβδοµάδαν ἐκατηντήσαµεν…".(=9) 

9. (φφ. Ϟαν - ρστr) Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ΄ Ἑβδοµάδος: "Ἧκεν ἡµῖν σήµερον ὁ Ἱερεµίας ὁ 
Προφήτης….".(= 10) 

10. (φφ. ρστr- ριαν) Τῇ Τετάρτῃ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µέγαν κανόνα: 
"Οἱ πάντα καλῶς διαταξάµενοι ἅγιοι καὶ Θεοφόροι πατέρες….".(= 18) 

11. (φφ. ριαν - ρκηr) Τῇ Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος, τῆς Ἀκαθίστου, λόγος διδασκαλικὸς ἐκ 
περισσῶν καὶ εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον, εἰς τὸν νοµικὸν τὸν ἐµπεσόντα εἰς τοὺς ληστάς· 
Εὐλόγησον, πάτερ: "Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ οἱ Ἅγιοι Πατέρες, οἱ τὰ πάντα καλῶς 
διαταξάµενοι….".(= 19) 

                                                 
 195. Μοσχονάς, Κατάλογοι, σ. 60. 
∗ Με τον αριθµό εντός παρενθέσεως γίνεται αναφορά στις οµιλίες του π. Μάρκου, όπως εκδίδονται 
στην παρούσα διατριβή. 
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12. (φφ. ρηκν - ρνγr) Κυριακῇ στ' λόγος διδασκαλικὸς ἐκ περισσῶν βιβλίων εἰς τὰ Βάϊα· 
Εὐλόγησον, πάτερ: "Ὁ Μακάριος Παῦλος (γραπτέον Ἀπόστολος) καὶ  Εὐαγγελιστὴς 
Ἰωάννης,  ὁ ἐπιστήθιος φίλος….". (= 24) 

13. (φφ. ρνγr- ρξστ r) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ ∆ευτέρᾳ λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν, εἰς τὴν 
ξηρανθῆσαν συκήν, ῥητὸν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου: "∆ιηνύσαµεν καί  ἐπεράσαµεν..." (=25) 

14. [Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ ∆ευτέρᾳ· λόγος περὶ ὑποµονῆς]: "Ὁ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος 
σωθήσεται….".(= 26) 

15. (φφ.ρξστr- ρπr) Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τετάρτῃ λόγος διδασκαλίας εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
Εὐαγγελίου "τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανία…": "Πάντοτε µὲν ὁ Θεὸς ...".(= 28) 

16. (φφ. ρπ ν - σθ ν) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Παρασκευῇ λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν βιβλίων 
εἰς τὰ ἅγια πάθη τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: "Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν εἰργάσατο 
σήµερον σωτηρίαν ἐν µέσῳ τῆς γῆς….". (= 29) 

17.  (φφ. σθν- σιζ r)  Λόγος εἰς τὴν Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: "Τὴν 
Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζοµεν σήµερον…". 

18. (φφ. σιζr- σιθν)  [Ἕτερος λόγος εἰς τὴν Ἀνάστασιν]: "Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, πατέρες καὶ ἀδελφοί, τὸ γένος ἔσωσε τῶν ἀνθρώπων….". 
 

  Ο κώδικας Α περιέχει δύο οµιλιάρια της Μ. Τεσσαρακοστής: α) Το πρώτο (φφ. 
θr–σιθν) είναι µέρος του Πατριαρχικού Οµιλιαρίου ΙΙ, που αποδίδεται στο Γερµανό Β΄ 
Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται προφανώς για πρόγονο του οµιλιαρίου του π. Μάρκου εκ 
Χάνδακος, εφόσον χρονολογείται το 15ο αιώνα και έχει κρητική προέλευση. β) Το δεύτερο 
οµιλιάριο του εν λόγω κώδικα είναι ένα σύνολο διαφόρων οµιλιών του Κρητός 
ιεροµονάχου Νείλου-Ναθαναήλ Μπέρτου (βλ. Hannelore Aposkiti-Stammler, Nathanael-Neilos 
Bertos. Πρβλ. Μιχ. Νικολιδάκη, Ναθαναήλ Μπέρτος και Ηλιούδη, ∆ηµώδη, σ. 35), στο οποίο 
εγκιβωτίζεται ένα κυριακοδρόµιο για τις 6 Κυριακές της Μ. Τεσσαρακοστής, αλλά δεν 
άπτεται του ειδικού ενδιαφέροντός µας.  
  Σηµειωτέον ότι ο κώδικας Α παρουσιάζει χάσµα κειµένου στα εξής σηµεία: 3. 
145-160,  3. 198-266,  8,  11-17,  18. 69-100,  19. 181-202,  20-23 και 27. Αξιοσηµείωτο επίσης 
θεωρούµε το γεγονός ότι ο κώδικας Α παραδίδει επιπλέον κείµενο για τα θαύµατα της 
Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη, ως προς την απόκρουση των ασεβών εχθρών (19η 
οµιλία), σε σύγκριση µε τα λοιπά χειρόγραφα.  
   

 
a = Alexandrinus gr. 130 196:  
 
Εξωτερική περιγραφή κώδικα: 
 

 Χαρτώος, 215 x 145 mm, φφ. 320. Επίτιτλον, τίτλοι και αρχικά ερυθρά. Στάχωση 
δερµάτινη πεπαλαιωµένη, επιδιορθωµένη. Κολοβός. Ο κώδικας δεν είναι χρονολογηµένος, 
αλλά τον τοποθετούµε χρονικά στο πρώτο µισό του 17ου αιώνα, κατ' αναλογία προς το 
χρόνο ζωής και βιβλιογραφικής δράσης του ιεροµονάχου Γαβριήλ Ζαχαρία, συγγενή της 
οικογένειας των Μορεζήνων, του οποίου και δύο φορές την υπογραφή φέρει. Εντός 
πλαισίου (φ. 1β): "ΛΟΓΟΙ  ΕΚΛΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. διδασκαλία. 
Συναχθὲν παρὰ ἱερέως", εκτός πλαισίου: "κὺρ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτὴν" και 
κατωτέρω φ. 26α. "συναχθὲν δὲ παρὰ ἱερέως κὺρ Μάρκου Χάνδακος Κυρίας Ἀγγέλων" και 
στο φ. 35β "...ἅτινα συναχθὲν παρὰ ἱερέως Κυρίας Ἀγγέλων". Στο φ.1β εν συνεχεία του 
προηγουµένου "ἀρχόµενον τῇ πρώτῃ ἑβδ(οµάδι)  τῆς ἁγίας καὶ µεγάλης µ΄ µέχρι τῷ µεγάλῳ 
σαββάτῳ". Στην άνω ώα του φ.1β αναφέρεται: "βηβλίον τῆς ἁγήας αἰκατερήνας τοῦ σίνεου 
                                                 
196. Μοσχονάς, Κατάλογοι, σ.116-117. 
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ὅρους". Στην κάτω ώα του φ. 254α είναι γραµµένο το εξής: "Ἡ βήβλος αὕτη ἡπάρχη τῖς µονῆς 
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου τῆς Πάτµου· ὥστης το ἁποξενόσι ἐχαίτω τὴν κατάρα τοῦ 
ἁγίου".  

 
Περιεχόµενο κώδικα: 
 
1. (φφ. 1v - 7r) Λόγοι ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων. ∆ιδασκαλία. Συναχθὲν παρὰ ἱερέου 
κὺρ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτήν. Ἀρχόµενον τῇ πρώτῃ ἑβδοµάδι τῆς ἁγίας καὶ µεγάλης 
µ' µέχρι τῶ µεγάλῳ σαβάτῳ: "Ἔφθασε καιρὸς ἡ τῶν πνευµατικῶν ἀγώνων...." (=1) 
2. (φφ. 7 r - 14 r) Τῇ ∆΄τῆς α΄ ἑβδοµάδος. Τοῦ αὐτοῦ λόγος ἕτερος ἐκ πολλῶν συγγραµµάτων 
ἡνωµένων: "Νηστεύοντες ἀδελφοί ..." (=2) 
3.  (φφ. 14v - 26v) Τῇ Παρασκευῇ τῆς α΄ ἑβδοµάδος, τοῦ αὐτοῦ λόγος ἕτερος εἰς τὸν ἅγιον 
µεγαλοµάρτυρα Θεόδωρον τὸν Τήρωνα. ∆ι' εὐχῶν: "Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος ...." (=3) 
4. (φφ. 26v- 35r) Συνηγµένα διηγήµατα ἐκ πολλῶν βιβλίων καὶ ἱστοριῶν. Συναχθὲν δὲ παρὰ 
ἱερέως κυρ. Μάρκου Χάνδακος Κυρίας Ἀγγέλων. Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας: "Μακάριοι γάρ 
φησιν οἱ ἀκούοντες...." (=4) 
5. (φφ. 35r- 45v) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς β 'ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικός, ἐκ πολλῶν βιβλίων, ἅτινα 
συναχθὲν παρὰ ἱερέως Κυρίας Ἀγγέλων καὶ περὶ ἀγάπης. Εὐλόγησον, πάτερ:"Ἡ 
τεσσαρακονθήµερος αὕτη...." (= 5) 
6. (φφ. 46 r - 57 r) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικός, συλλεγµένος τῇ Τετάρτῃ τῆς β' ἑβδοµάδος: 
"Γράφει ὁ Κύριος ἡµῶν...." (=6) 
7. (φφ. 57 r - 68 r) Τοῦ αὐτοῦ διδασκαλία ἐκλελεγµένη ἐκ περισσῶν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις· Ὅταν 
ποιῇς ἐλεηµοσύνην µὴ σαλπίσῃς ἔµπροσθέν σου· Τῇ Παρασκευῇ τῆς β' ἑβδοµάδος: "Γράφει ὁ 
εὐαγγελιστὴς ..." (=7) 
8. (φφ. 68 r - 75 v) Κυριακῇ β'τῶν ἁγίων νηστειῶν τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ 
ῥητὸν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου: " Ὁ τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς 
καιρὸς...." (=8) 
9.  (φφ. 76 r - 84 v) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικός, ψυχοφελὴς καὶ µνήµης Θεοῦ· τῇ ∆ευτέρᾳ 
τῆς γ' ἑβδοµάδος: "Ἰδοὺ χάριτι Θεοῦ...." (=9) 
10. (φφ. 84 v - 94 v ) Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ τῆς νηστείας· Τοῦ  
αὐτοῦ: "Ἧκεν ἡµῖν σήµερον ..." (=10) 
11. (φφ. 95r 102r) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς ἐπισυνηγµένος εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου· Τῇ Παρασκευῇ τῆς τρίτης ἑβδοµάδος: "Φέρε τοίνυν...." (=11) 
12. (φφ. 102 r - 109 r)  Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικός, εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἀγίου εὐαγγελίου καὶ 
εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ· Τῇ Κυριακῇ τῆς τρίτης ἑβδοµάδος· 
Εὐλόγησον: "Προτυπῶν καὶ προδιαγράφων..." (=12) 
13. (φφ. 109 v- 117r) ∆ευτέρα τῆς δ' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν: "Ἔλαµψεν ἡ χάρις τοῦ 
Κυρίου..." (=13) 
14. (φφ. 117 r - 123 v) Τῇ Τετάρτῃ τῆς δ' ἑβδοµάδος, τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ 
ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου: "Ἄρα οἴδατε καὶ ἐπίστασθαι..." (= 14) 
15. (φφ. 123 v - 131 v) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς τοῦ προφήτου ∆αυὶδ εἰς τὸ Κύριε µὴ 
τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε· τῇ Παρασκευῇ τῆς δ' ἑβδοµάδος: "Πρέπουσα ἀρχὴ ...." (= 15) 
16. (φφ. 131 v - 139 r) Κυριακῇ  δ' τῶν νηστειῶν·  λόγος εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου τῆς 
αὐτῆς ἡµέρας: "Οὐδέν ἐστιν τῆς ἀδιστάκτου..."  (=16) 
17. (φφ. 139r-151v) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς συναχθέντων ἐκ 
πολλῶν· εἰς τοὺς Νινευΐτας: "Φαιδρὰ σήµερον ἡ πανήγυρις..." (=17) 
18. (φφ. 151 v -162 r) Τῇ Τετάρτῃ τῆς ε' ἑβδοµάδος εἰς τὸν µέγαν κανόνα λόγος διδασκαλικὸς: 
"Οἱ πάντα καλῶς διαταξάµενοι..." (=18) 
19. (φφ. 162 r - 171r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος, λόγος εἰς τὸν νοµικὸν τὸν ἐµπεσόντα 
εἰς τοὺς ληστὰς καὶ εἰς τὸν ἀκάθιστον ὕµνον: "Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ οἱ ἅγιοι..." (=19) 
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20. (φφ. 171 r - 179 r) Κυριακῇ ε' τῶν νηστειῶν λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον 
περὶ ταπεινώσεως: "Ἀγαθά µεν πάντα τὰ θεία λόγια..." (=20) 
21.(φφ.179r-190v) ∆ευτέρα τῆς στ' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν: "Μακάριοι ὧν 
ἀπεκαλύφθησαν..." (=21) 
22. (φφ. 190 v -198 r) Τετάρτη τῆς στ' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν: " Ἴδεται ἀδελφοὶ..." (=22a) 
23. (φφ. 198 v - 209 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὴν ἔγερσιν 
τοῦ Λαζάρου· Τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ: "Φέρε τοίνυν εἰς µέσον..." (=23) 
24. (φφ. 209 v - 219 v) Κυριακῇ στ' λόγος διδασκαλικὸς ἐκ περισσῶν βιβλίων εἰς τὰ Βάϊα: " Ὁ 
µακάριος ἀπόστολος..." (=24)  
25. (φφ. 219 v - 229 r) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ ∆ευτέρᾳ· λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν καὶ εἰς 
τὴν ξηρανθεῖσαν συκήν· εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ  ἁγίου εὐαγγελίου: "∆ιηνύσαµεν καί  
ἐπεράσαµεν..." (=25) 
26. (φφ. 229 r - 238 r) Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τρίτῃ· λόγος διδασκαλικὸς περὶ ὑποµονῆς καὶ εἰς 
τὸν δίκαιον Ἰὼβ: " Ὁ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται..." (=26) 
27. (φφ. 238 v - 248r) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Τετάρτῃ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου· Τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ: "Πάντοτε µὲν ὁ Θεὸς ..." (=28) 
28. (φφ. 248 v - 280 r) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Παρασκευῇ λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν 
βιβλίων εἰς τὰ ἅγια πάθη τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: "Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν..." (=29) 
29. (φφ. 280 r - 303 v) Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡµῶν Ἐπιφανίου ἀρχιεπισκόπου Κύπρου λόγος 
εἰς τὴν θεόσωµον ταφὴν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τὸν 
Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἀριµαθίας καὶ Νικόδηµον. Τῷ ἁγίῳ καὶ µεγάλῳ Σαββάτῳ ἑσπέρας· Εὐλόγησον 
πάτερ: "Τί τοῦτο σήµερον..."  
30. (φφ. 304 r-314 r) Περὶ βαθµῶν συγγενιῶν, πῶς ὀφείλει µετρεῖσθαι καὶ κατὰ σάρκα ἐξ 
ἀγχιστείας συµπεθερίας, καὶ ἐξῆς τῶν τοιούτων ὑποθέσεων: "∆ύο ἀδελφοὶ ἔλαβαν γυναῖκας 
ξένας...". 
31.(φφ.314r-320 r) Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡµῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 
τοῦ Χρυσοστόµου λόγος παραβολικὸς περὶ πάντας Χριστιανούς, περὶ τῆς ἁγίας Κυριακῆς 
ἡµέρας, ὡς βασιλίδος τῶν ἡµερῶν:  "Ἀκούσατε, ἀδελφοὶ καὶ πάντες Χριστιανοί..." 
 

Ο εν λόγω κώδικας παρουσιάζει τα εξής χάσµατα: 3. 253-274, 4. 101-125, 23. 7-30, 
24. 50-151 και 24. 298-322, 26. 203-300 (όπως και οι κώδικες SµPp), 22, 27, 28. 181-213 και 
28. 252-321. Aξίζει να σηµειωθεί, επίσης, ότι ο εξεταζόµενος κώδικας παραδίδει στο τέλος 
του 3 επιπλέον οµιλίες (1) Μ. Σαββάτου, 2) περί των βαθµών συγγενειών, 3) Κυριακής 
Πάσχα) και µία άλλη οµιλία για την στ' Τετάρτη των Νηστειών (22a).  
 
 
 
 M = Marcianus gr. II  97 (coll. 1311). Olim Nanianus CXIX 197 : 
 
Εξωτερική περιγραφή κώδικα: 
 

 Χαρτώος, του  16ου αιώνα, 200 x 145 mm, φφ. 288. Στο περιθώριο του φ. 7 ο 
κτήτωρ γράφει: "͵αχνη΄ αὐγούστου κς΄, ἐγώρασα τὸ παρὸν διαβαστικὸν πατερικὸν ἀπὸ τὴν 
λότζα τοῦ ἁγίου µάρκου εἰς τὴν Κρήτην καὶ ἤτουνα τοῦ παπὰ φραγγίσκου φρουλὰ ἀπὸ τὴν 
σιτίαν, διὰ ῥ. ἕνα καὶ τοῦτο διὰ ἐνθύµησιν. Γεράσιµος ἱεροµόναχος ὁ δαρκὰς γράφω". Στο 
φ. 43 το ίδιο χέρι γράφει: "ὄπισθεν ἔχι γεγραµµένην τὴν ἐνθύµησιν πῶς εἶναι δικό µου τὸ 
παρὸν πατερικόν. Γεράσιµος ἱεροµόναχος ὁ δαρκὰς γράφω  ͵αχξζ΄ σεπτεβρίου κα΄". Επίσης 
στο φ. 1 υπάρχει η εξής σηµείωση: Sermones  et  homiliae saec. XVI. Στο φ.35ν: "Λόγοι 
ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων διδασκαλικῶν συναχθὲν παρὰ ἱερέως κυροῦ Μάρκου τῷ 

                                                 
  197. Mioni, Codices, σ. 289. 
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τῆς Κρήτης διδακτῇ. Ἀρχόµεθα τῇ πρώτῃ ἑβδοµάδι τῆς ἁγίας καὶ µεγάλης  µ΄, µέχρι τῷ 
ἁγιοτάτω καὶ µεγάλῳ σαββάτῳ".  

Το οµιλιάριο του π. Μάρκου καλύπτει τα φύλλα 35–264. Ο κώδικας Μ αποτελεί 
οµιλιάριο του Τριωδίου (από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου έως και το 
Πάσχα), καθώς αναφέρει ο  Mioni.  O εν λόγω κώδικας ξεκινά µε οµιλία για την Κυριακή 
του Τελώνου και του Φαρισαίου, στο φ. 8 περιέχει οµιλία για την Κυριακή του Ασώτου, 
ακολουθεί οµιλία για την Κυριακή της Απόκρεω (φ. 20), έπεται οµιλία για την Κυριακή της 
Τυροφάγου (φ. 27) και στο φ. 35 του κώδικα Μ παρουσιάζεται ο εξής τίτλος, πριν την αρχή 
της 5ης κατά σειρά οµιλίας: "Λόγοι ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων διδασκαλικῶν 
συναχθὲν παρὰ ἱερέως κυροῦ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτῇ. Ἀρχόµεθα τῇ πρώτῃ 
ἑβδοµάδι τῆς ἁγίας καὶ µεγάλης  µ΄, µέχρι τῷ ἁγιοτάτω καὶ µεγάλῳ σαββάτῳ" και στο 
παράφυλλο: " Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς α΄ ἑβδοµάδος. Περὴ νηστίας".  

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν την εξής δοµή περιεχοµένου στον κώδικα Μ: 1) οµιλία για 
την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, 2) οµιλία για την Κυριακή του Ασώτου, 3) 
οµιλία για την Κυριακή της Απόκρεω, 4) οµιλία για την Κυριακή της Τυροφάγου, 5) 
οµιλιάριο του π. Μάρκου για την περίοδο από τη ∆ευτέρα της πρώτης εβδοµάδος των 
Νηστειών έως το Μ. Σάββατο, 6) οµιλία του Επιφανίου Κύπρου για το Μ. Σάββατο (όπως 
και στα χειρόγραφα p a) , 7) δύο οµιλίες για την Κυριακή της Αναστάσεως. Εν ολίγοις,  
παρατηρούµε ότι το οµιλιάριο του π. Μάρκου είναι τρόπον τινά "εγκιβωτισµένο" στο 
ευρύτερο οµιλιάριο του Τριωδίου εν γένει, καθώς ως Τριώδιο νοείται το τµήµα εκείνο του 
κινητού κύκλου του εκκλησιαστικού έτους, που αποτελεί προπαρασκευαστικό στάδιο των 
πιστών για το Πάσχα και περιλαµβάνει δέκα Κυριακές µε ισάριθµες εβδοµάδες, αρχόµενο 
από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και περατούµενο µε τον εσπερινό της 
Κυριακής του Πάσχα, κατά το Μ. Σάββατο198. Ο συγκεκριµένος κώδικας βρίθει 
ανορθογραφιών και κρητικών διαλεκτικών τύπων.  

Αξιοπρόσεκτη θεωρείται η υφολογική διαφοροποίηση του κώδικα Μ ως προς 
την παράδοση της "περὶ τοῦ Ἰούδα τοῦ προδότου διηγήσεως" (οµ. 24) από τους λοιπούς 
κώδικες και από την έκδοση του Μέγα. Οι διαχωριστικές διαφορές του από τα άλλα 
χειρόγραφα είναι οι εξής: 1) Παραδίδει διαφορετική την 22η οµιλία ("Φέρε τοίνυν εἰς µέσον 
∆αυὶδ τὸν προφήτην…"). 2) ∆ιαθέτει δύο  οµιλίες για τη Μ. Τρίτη: α) "Ὁ ὑποµείνας εἰς τέλος 
…." (οµ. 26) και  β) "Ὁ ἠγαπηµένος µαθητὴς τοῦ Κυρίου ἡµῶν…" (οµ. 27).  
        
Περιεχόµενο  κώδικα:  
 
1. (φφ. 35ν-39 r) Λόγος διδασκαλικὸς τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς α΄ Ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν Α: Λόγοι 
ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων διδασκαλικῶν, συναχθὲν παρὰ ἱερέως κυροῦ Μάρκου τῷ 
τῆς Κρήτης διδακτῇ. Ἀρχόµεθα τῇ πρώτῃ ἐβδοµάδι τῆς ἁγίας καὶ µεγάλης µ΄, µέχρι τῷ 
ἁγιοτάτῳ καὶ µεγάλῳ σαββάτῳ. in marg.: Τῇ β΄τῆς α΄ ἑβδοµάδος. Περὴ νηστίας: "Ἔφθασε 
καιρὸς ἡ τῶν πνευµατικῶν ἀγώνων...." (=1) 
2. (φφ. 39 r -43ν) Τῇ ∆΄τῆς α' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικός. Εὐλόγησον πάτερ: 
"Νηστεύοντες ἀδελφοί ..."(=2)  
3. (φφ. 43ν-52ν) Τῇ Παρασκευῇ τῆς α΄ ἑβδοµάδος. Λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µέγαν 
Θεόδορον λόγος διδασκαλικός. Εὐλόγησον πάτερ: "Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος ...." (=3) 
4.  (φφ. 52ν-59ν)  Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας. Εὐλόγησον πάτερ: "Μακάριοι γάρ φησιν οἱ 
ἀκούοντες...." (=4) 
5. (φφ. 59ν-66ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς· Εὐλόγησον, πάτερ: "Ἡ 
τεσσαρακονθήµερος αὕτη...." (=5)  
6. (φφ. 66 ν -76 ν) Τῇ Τετάρτῃ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδακαλικῶς ἐπὶ τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου· 
Εὐλόγησον, πάτερ: "Γράφει ὁ Κύριος ἡµῶν...." (=6)  
                                                 
 198. Θεοδώρου, Τριώδιον, σ. 17-18.  
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7. (φφ. 76 ν -84 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς β' ἑβδοµάδος, λόγος ζ'· Εὐλόγησον, πάτερ: "Γράφει ὁ 
εὐαγγελιστὴς ..." (=7) 
8. (φφ. 84 ν -89 ν ) Κυριακῇ β' τῶν ἀγίων νηστιῶν, λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ἅγιον 
εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον· Εὐλόγησον πάτερ: " Ὁ τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς καιρὸς...." (=8) 
9. (φφ. 89 ν -97 r) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς γ' ἑβδοµάδος, διδασκαληκός, ψυχοφελὴς καὶ µνήµης Θεοῦ· 
Εὐλόγησον, ∆έσπωτα: "Ἰδοὺ χάριτι Θεοῦ...." (=9)  
10. (φφ. 97 r -103 r) Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ νιστείας· 
Εὐλόγησον, πάτερ: "Ἥγκηκεν  ἡµῖν σήµερον ..." (=10)  
11. (φφ. 103 r -108 ν) Τῇ Παρασκευῇ τῆς γ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαληκὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου: "Φέρε τοίνυν...." (=11) 
12. (φφ. 108 ν-118 ν) Κυριακῇ τρίτῃ τῶν ἁγίων νηστειῶν· λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν 
τοῦ εὐαγγελίου καὶ εἰς τὸν σταυρόν· Εὐλόγησον: "Προτυπῶν καὶ προδιαγράφων..." (=12) 
13. (φφ. 119-124ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς δ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαληκὸς εἰς τὸν προφήτην 
Ἰσαΐαν· περὶ τοῦ ἀµπέλου ὂ ἐφύτευσα ἐν Σωρήχ· Εὐλόγησον πάτερ: "Ἔλαµψεν ἡ χάρις τοῦ 
Κυρίου..." (=13) 
14. (φφ. 125 r -130 r) Τῇ Τετάρτῃ τῆς δ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ τοῦ φυλάσσειν 
τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καὶ ποιὴν αὐτούς· Εὐλόγησον: "Ἄρα οἴδατε καὶ ἐπίστασθε..." (=14) 
15. (φφ. 130 r -135 ν) Τῇ Παρασκευῇ τῆς δ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαληκὸς εἰς τὸν στ' 
ψαλµόν· Εὐλόγησον πάτερ: "Πρέπουσα ἀρχὴ ...." (=15) 
16. (φφ. 136 r -142 r) Κυριακῇ δ' τῶν ἁγίων νηστειῶν· λόγος διδασκαληκὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ  
ἁγίου εὐαγγελίου·  Εὐλόγησον πάτερ: "Οὐδέν ἐστιν τῆς ἀδιστάκτου..." (=16) 
17. (φφ. 142 r -150 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν προφήτην 
Ἰωνᾶν· περὶ µετανοίας τῶν Νινευϊτῶν· Εὐλόγησον, πάτερ: "Φαιδρὰ σήµερον ἡ πανήγυρις..." 
(=17) 
18. (φφ. 151 r -159 r) Τῇ Τετάρτῃ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς  εἰς τὸν µέγα 
κανῶναν· Εὐλόγησον, πάτερ: "Οἱ πάντα καλῶς διαταξάµενοι..." (=18) 
19. (φφ. 159 r -165 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν ἀκάθηστον 
καὶ εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον καὶ εἰς τὸν νοµικὸν τὸν ἐµπεσόντα εἰς τοὺς ληστάς: "Τῇ αὐτῇ 
ἡµέρᾳ οἱ ἅγιοι..." (=19) 
20. (φφ. 165 r -170 ν) Κυριακῇ ε' ἑβδοµάδος τῶν ἁγίων νηστειῶν λόγος διδασκαλικὸς εἰς τῶ 
ἅγιον εὐαγγέλιον τῆς ἡµέρας· Εὐλόγησον: "Ἀγαθά µεν πάντα τὰ θεία λόγια..." (=20) 
21.(φφ.170ν-178ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ µετανίας καὶ εἰς 
τὸν προφήτην ∆αυὶδ καὶ περὶ ὃν ἠρνήθη τὸ βάπτισµα καὶ τὸ ἐπάγγελµα· Εὐλόγησον, πάτερ: 
"Μακάριοι ὧν ἀπεκαλύφθησαν..." (=21) 
22. (178 ν -184 ν) Τῇ Τετάρτῃ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µάτεον βίον· 
Εὐλόγησον: " Φέρε τοίνυν εἰς µέσον ∆αυῒδ.." (=22) 
23. (φφ. 184 ν -194 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὴν ἔγερσιν 
τοῦ Λαζάρου· Εὐλόγησον, πάτερ: "Φέρε τοίνυν εἰς µέσον..." (=23) 
24. (φφ. 194 r -207 r) Κυριακῇ στ' τῶν ἁγίων νηστειῶν· λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου καὶ εἰς τὰ Βάϊα καὶ εἰς τὸν Ἰούδαν τὸν προδότην· Εὐλόγησον, πάτερ: "Ὁ 
µακάριος ἀπόστολος..."  (=24) 
25. (φφ. 207 r -215 r) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ ∆ευτέρᾳ· λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὴν ξηρανθήσαν 
συκὴν καὶ εἰς τὸ ῥιτὸν τοῦ εὐαγγελίου καὶ περὶ συγχωρίσεως ἁµαρτιῶν δι' ἐξαγορεύσεως· 
Εὐλόγησον πάτερ: "∆ιηνύσαµεν καί  ἐπεράσαµεν..." (=25) 
26. (φφ. 215 r -225 ν) Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τρίτῃ· λόγος διδασκαληκός· περὶ ὑποµονῆς καὶ εἰς 
τὸν Ἰὼβ καὶ πῶς τὰ µέλλη τῶν τέκνων συνήρµοσε: "Ὁ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος 
σωθήσεται..." (=26) 
27. (φφ. 226 r -231 r)  Ἕτερος πάνη ὀφέλιµος περὶ ἐξοµολογίσεως· τῇ ἀγίᾳ καὶ µεγάλῃ Τρίτῃ: 
"Ὁ ἠγαπηµένος µαθητὴς τοῦ Κυρίου ἡµῶν..." (=27) 
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28. (φφ. 231 r -241ν) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Τετάρτῃ· λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου· Τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βιθανίᾳ περὴ τῆς ἀληψάσης τὸ Κύριον µύρον· καὶ 
ἑτέρα γυνὴ ἀλήψασα µύρον τὸν ἀσθενή· Εὐλόγησον: "Πάντοτε µὲν ὁ Θεὸς ..." (=28) 
29. (φφ. 241ν -264 r) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Παρασκευῇ λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολῶν βιβλίων 
εἰς τὰ ἄγια πάθει τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: "Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν..." (=29) 
30. (φφ. 264ν -280 r) Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡµῶν ἐπιφανίου ἀρχιεπισκόπου κύπρου λόγος εἰς 
τὴν θεόσωµον ταφὴν τοῦ κυρίου...καὶ εἰς τὸν ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ ἀριµαθείας καὶ νικόδηµον· τῶ 
ἁγίω καὶ µεγάλω σαββάτω ἑσπέρας: "Τί τοῦτο· σιγὴ σήµερον". 
31. (φφ. 280 r -280 ν) Λόγος εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα: ἄρχ. "Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος" τελ. 
"ἡσαΐας ἐβόησεν". 
32. (φφ. 281 r -288 ν) Λόγος εἰς τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: "Τῆς 
κυριακῆς διαφασκούσης συµβούλιον ἐποίησαν" τελ. "διάγειν ἀπερχώµεθα καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ 
πατρός...ἀµήν".  
  
 
µ = Marcianus gr. II  87 (coll. 1258). Olim Nanianus CIX199:  
 
Εξωτερική περιγραφή κώδικα: 
 

Χαρτώος, του 16ου αιώνα, 216 x 155 mm, φφ. 263. Στο φ. 73 υπάρχει το σηµείωµα: 
Io d. Domenico Battista perlla Serenissima R.a di V(enezi)a Provv(edito)re di Cerigo et sua 
Isolla. Στο φ. 129ν: Noi L(orenzo) M(arce)llo Provv. dellarmatte. λορεντζος µαρκελος 
πρεβεδορος τῆς ἁρµάδας τὸν βενετικον ὑστα 1644 µινος ἀγουστου 18. Στο φ. 153: Noi  
Bernardo Marcello a la s(ereni)s(si)ma Sig(no)ria di V(enezi)a Duca di Candia Μπερναρδος 
µαρκελος δοῦκας τῆς κρι(τῆς) ὑστα 1643. Στο φ. 168, στο κάτω αριστερό παράφυλλο 
γράφει: "εἰς δώξα Χριστοῦ….". Στο φ.183ν: Noi Lorenzo Regnieri perlla ill. ma  Sig.ria  di  
Venezia. Capo della guardia di Candia. Στο άνω αριστερό παράφυλλο της αρχής του λόγου 
για τη Μ. Τετάρτη σηµειώνεται: " Μάµας … δόξα σι ὁ Θεὸς ὑµὸ δόξα…". 
 
Περιεχόµενο  κώδικα: 
 
1. (φφ. 1 r -4 r) [∆ευτέρα τῆς α' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν]:"Inc. mut.... τὸ ἐναντίον. ὅσον γὰρ 
ἀπλήστως κατατρυφήσεις" (=1) 
2. (φφ. 4 r -10 r) Τῇ ∆΄τῆς α΄ἑβδοµάδος τοῦ αὐτοῦ διδασκαλία ἐκ πολλῶν συγγραµµάτων: 
"Νηστεύοντες ἀδελφοὶ ..." (=2)  
3. ( φφ. 10 ν -21 ν) Τῇ Παρασκευῇ τῆς α΄ἑβδοµάδος. Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν 
µέγαν Θεόδωρον: "Ὡς πολλοὶ τὸ πλῆθος ...." (=3) 
4. (φφ. 21 ν -29 r) Συνηγµένα διηγήµατα ἐκ πολλῶν βιβλίων. Τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας: 
"Μακάριοι γάρ φησιν οἱ ἀκούοντες...." (=4) 
5. (φφ. 29 r -38 r) Τῇ β' ἑβδοµάδι, λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν βιβλίων· Εὐλόγησον, 
δέσποτα: "Ἡ τεσσαρακονθήµερος αὕτη...." (=5) 
6. (φφ. 38 r -48 r) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικός, συλλεγµένος τῇ Τετάρτῃ τῆς β' ἑβδοµάδος: 
"Γράφει ὁ Κύριος ἡµῶν...." (=6) 

                                                 
199. Mioni, Codices, σ. 258. 
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7. (φφ. 48 r -58 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς ἐκ περισσῶν βιβλίων 
ἐν τοῖς εὐαγγελίοις· ὅταν ποιεῖς ἐλεηµοσύνην µὴ σαλπίσεις ἔµπροσθέν σου· Εὐλόγησον, 
πάτερ: "Γράφει ὁ εὐαγγελιστὴς ..." (=7)  
8. (φφ. 58 r -64 ν) Κυριακῇ β'τῶν ἁγίων νηστειῶν, λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
εὐαγγελιστοῦ Μάρκου: " Ὁ τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς καιρὸς...." (=8) 
9. (φφ. 64 ν -72 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς γ' ἑβδοµάδος, τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικός, ψυχοφελῆς 
καὶ µνήµης Θεοῦ: "Ἰδοὺ χάριτι Θεοῦ...." (=9) 
10. (φφ. 72 ν-82 r) Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ νηστείας· 
Εὐλόγησον, δέσποτα: "Ἧκεν ἡµῖν σήµερον ..." (=10) 
11. (φφ. 82 r -88 ν) Τῇ Παρασκευῇ τῆς γ' ἑβδοµάδος· λόγος διδασκαλικός, ἐπισυνηγµένος εἰς 
τὸ ῥητὸν τοῦ ἀγίου εὐαγγελίου· περί προσευχῆς· Εὐλόγησον, δέσποτα: "Φέρε τοίνυν...." (=11) 
12. (φφ. 88 ν -97 ν) Κυριακῇ τρίτῃ τῶν ἁγίων νηστειῶν, λόγος εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ τιµίου 
καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ καὶ εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου: "Προτυπῶν καὶ 
προδιαγράφων..." (=12) 
13. (φφ. 97ν-104 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς δ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
Ἡσαΐου προφήτου, περὶ τοῦ ἀµπελῶνος ὃν ἐφύτευσεν ἐν Σωρήχ: "Ἔλαµψεν ἡ χάρις τοῦ 
Κυρίου..." (=13) 
14. (φφ. 104 ν -110 ν) Τῇ Τετάρτῃ τῆς δ' ἑβδοµάδος, λόγος διδασκαλίας εἰς ῥητά τινα τοῦ 
ἁγίου εὐαγγελίου: "Ἄρα οἴδατε καὶ ἐπίστασθε..." (=14) 
15. (φφ. 110 ν -116 ν) Τῇ Παρασκευῇ τῆς δ'ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς τοῦ προφήτου 
∆αυὶδ εἰς τὸ Κύριε µὴ τῷ θυµῷ σου: "Πρέπουσα ἀρχὴ ...." (=15) 
16. (φφ. 116 ν -124 r) Κυριακῇ δ' τῶν ἁγίων νηστειῶν· λόγος εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἀγίου 
ἐβαγγελίου τῆς αὐτῆς ἡµέρας: "Οὐδέν ἐστι τῆς ἀδιστάκτου..." (=16) 
 17. (φφ. 124 r -134 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τοὺς Νινευΐτας: 
"Φαιδρὰ σήµερον ἡ πανήγυρις..." (=17)  
18. (φφ.134ν-144 r) Τῇ Τετάρτῃ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µέγαν κανώναν: 
"Οἱ πάντα καλῶς διαταξάµενοι..." (=18)  
19. (φφ. 144 r -151 ν) Τῇ Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ἅγιον 
εὐαγγέλιον εἰς τὸν νοµικὸν τὸν ἐµπεσόντα εἰς τοὺς ληστὰς καὶ εἰς τὸν ἀκάθιστον ὕµνον: "Τῇ 
αὐτῇ ἡµέρᾳ οἱ ἅγιοι..." (=19)  
20. (φφ. 151 ν -158 ν) Κυριακῇ ε' τῶν νηστειῶν λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου περὶ ταπεινώσεως καὶ µὴ ἐπάρσεως: "Ἀγαθά µεν πάντα τὰ θεία λόγια..." (=20) 
21.(φφ. 158 ν -168 r) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ µετανοίας καὶ 
εἰς τὸν προφήτην ∆αυίδ: "Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν..." (=21) 
22. (φφ. 168 r -174 r) Τετάρτη τῆς στ' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν: " Ἴδετε  ἀδελφοὶ..." (=22a) 
23. (φφ. 174 r -183 ν) Τῇ Παρασκευῇ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος εἰς τὸν δίκαιον Λάζαρον τὸν 
τετραήµερον· περὶ τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου: "Φέρε τοίνυν εἰς µέσον..." (=23) 
24. (φφ. 183 ν -196 ν) Κυριακῇ στ' λόγος διδασκαλικὸς ἐκ περισσῶν βιβλίων εἰς τὰ Βάϊα: " Ὁ 
µακάριος ἀπόστολος..." (=24) 
25. (φφ. 196 ν -204 r) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ ∆ευτέρᾳ λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν βιβλίων εἰς 
τὴν ξηρανθεῖσαν συκήν· εἰς τὸ τοῦ εὐαγγελίου: "∆ιηνύσαµεν καί  ἐπεράσαµεν..." (=25) 
26. (φφ. 204 r -211 ν) Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τρίτῃ· λόγος διδασκαλικὸς περὶ ὑποµονῆς καὶ εἰς 
τὸν δίκαιον Ἰὼβ: "Ὁ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται..." (=26) 
27. (φφ. 211 ν -218 ν) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Τετάρτῃ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου· Τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ: "Πάντοτε µὲν ὁ Θεὸς ..." (=28) 
28. (φφ. 218 ν -225 ν) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Παρασκευῇ λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν 
βιβλίων εἰς τὰ ἅγια πάθη τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· Εὐλόγησον, δέσποτα: "Χριστὸς 
ὁ Θεὸς ἡµῶν..." (=29) 
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    Πρόκειται για συλλογή οµιλιών για τη Μ. Τεσσαρακοστή, κατά το πρότυπο του 
Πατριαρχικού Οµιλιαρίου ΙΙ. Ο κώδικας είναι ακέφαλος και αρχίζει ως ακολούθως: "τὸ 
ἐναντίον. ὅσον γὰρ ἀπλήστως κατατρυφήσεις…" (1. 22-23). Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη 
µελέτη της 1ης οµιλίας του εν λόγω οµιλιαρίου προκαλείται σύγχυση στον ερευνητή, καθώς 
εκ παραδροµής έχουν συρραφεί σε λανθασµένη σειρά οι πρώτες σωζόµενες σελίδες του 
οµιλιαρίου και µεταξύ αυτών παρεµβάλλεται και µία σελίδα από την αρχή της 2ης οµιλίας. 
Aντιστοίχως, κατά τη µελέτη της 2ης οµιλίας βρίσκει ο ερευνητής σελίδες που ανήκουν στην 
1η οµιλία. Στα περιθώρια των φύλλων κάποιο σχεδιασµένο χέρι είτε εφιστά την προσοχή σε 
συγκεκριµένο σηµείο του κειµένου, είτε δηλώνει την αλλαγή παραγράφου,  είτε ευλογεί, είτε 
κρατά σταυρό. Η γραφή είναι καθαρή. Συνεχώς αναφέρεται στην αρχή των οµιλιών: "Τοῦ 
αὐτοῦ" (καµία σαφής αναφορά στον συντάκτη του οµιλητικού κειµένου). Επίσης, περίτεχνα 
αρχιγράµµατα διακοσµούν τα φύλλα του οµιλιαρίου.  

Από τον κώδικα λείπουν η 22η οµιλία, αντί της οποίας παραδίδεται µία άλλη 
οµιλία για την στ' Τετάρτη των Νηστειών (22a), και η 27η οµιλία. Χάσµατα υπάρχουν και 
στα εξής σηµεία του κειµένου: 23. 7-30, 26. 203-300, 28. 181-213, 28. 252-321, 29. 196-201, 29. 
205-207 και  29. 208-217. Το κείµενο, επίσης,  διακόπτεται απότοµα στην οµιλία  29. 254.  
       
 
I = Hierosolymitanus  Sancti  Sepulcri 192 200: 
 
 Εξωτερική περιγραφή κώδικα: 
 
 Χαρτώος,  φφ. 383, γραµµένος το έτος 1616. Τα τρία πρώτα φύλλα περιέχουν τον 
πίνακα των περιεχοµένων. Πανηγυρικός κατά την τάξη. Το Οµιλιάριο της Μ. 
Τεσσαρακοστής καλύπτει τα φύλλα 48 – 177. Πιο συγκεκριµένα, ο τίτλος του έχει ως εξής: 
"Λόγοι ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων διδασκαλικῶν, συναχθέντες παρὰ ἱερέως κυροῦ 
Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτῇ. ἀρχόµενον τῆς πρώτης ἑβδοµάδος τῆς ἁγίας καὶ µεγάλης  
µ΄, δευτέρα, τετάρτη και παρασκευή,  µέχρι τῆς παρασκευῆς τοῦ Λαζάρου, ἄνευ τῶν 
κυριακῶν". Άρχ. "Ἔφθασε καιρὸς ἡ τῶν πνευµατικῶν ἀγόνων…". Από την παρακάτω  
σηµείωση στο φύλλο 381 β  του κώδικα, συνάγουµε την κρητική προέλευσή του: "εἴληφε 
τέρµα τὸ παρὸν ἕως ὧδε ἔτους τοῦ σωτηρίου αχις' δεκεµβρίου ια' διὰ χειρὸς Μερκουρίου 
εὐτελοῦς ἱεροµονάχου τοὐπίκλην Βενετζά, ἐν τῇ µονῇ τοῦ ὁσίου καῖ θεοφόρου πατρὸς ἡµῶν 
Ἀντωνίου τοῦ µεγάλου, τοῦ ἐπονοµαζοµένου Βροντησίου, ἡγεµονεύοντος τοῦ 
πανοσιωτάτου καὶ σοφωτάτου πατρὸς ἡµῶν κυρίου κυρίου Λαυρεντίου τοῦ Μαρίνου". 
 
Περιεχόµενο  κώδικα: 
 
1. (φφ. 48 ν - 51 ν) Λόγοι ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων διδασκαλικῶν, συναχθέντες παρὰ 
ἱερέως κυροῦ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτῇ. Ἀρχόµενον τῆς πρώτης ἑβδοµάδος τῆς ἁγίας 
καὶ µεγάλης µ΄ µέχρι τῆς Παρασκευῆς τοῦ Λαζάρου, ἄνευ τῶν Κυριακῶν: "Ἔφθασε καιρὸς ἡ 
τῶν πνευµατικῶν..." (=1) 
2. (φφ. 51 ν -55 ν) Τῇ ∆΄τῆς α ΄ἑβδοµάδος λόγος  διδασκαλικός ἐκ πολλῶν συνγγραµµάτων 
ἠνωµένων. Εὐλόγησον πάτερ: "Νηστεύοντες ἀδελφοὶ..." (=2) 
3. (φφ. 55 ν - 63 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς α΄ἑβδοµάδος, λόγος διδασκαλικός είς τόν µέγαν 
Θεόδωρον, τό Τύρωνα: "Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος..." (=3) 
4. (φφ. 63 r -68 ν) Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ αὐτοῦ· περὶ εἰκόνων καὶ περὶ αἰρετικῶν. 
Εὐλόγησον δέσποτα: "Μακάριοι γάρ φησιν οἱ ἀκούοντες..." (=4) 

                                                 
  200. Παπαδόπουλος- Κεραµεύς, Κατάλογος, τ. 1, σ. 278.  
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5. (φφ. 68 ν - 74 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικός. Εὐλόγησον: "Ἡ 
τεσσαρακονθήµερος..." (=5) 
6. (φφ. 74 ν - 82 ν ) Τῇ Τετάρτῃ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς· Εὐλόγησον, πάτερ: 
"Γράφει ὁ Κύριος ἡµῶν..." (=6) 
7. (φφ. 82 ν -87 ν) Τῇ Παρασκευῇ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικός· Εὐλόγησον, πάτερ: 
"Γράφη ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος..."(=7) 
8. (φφ. 87 ν -95 r) Κυριακῇ β' τῶν ἁγίων νηστειῶν· τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡµῶν Ἰωάννου 
ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόµου εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς 
ἡµέρας· Εὐλόγησον, ∆έσποτα: "Ὁ τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς καιρὸς..." (=8) 
9. (φφ. 95 ν -101 r) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς γ' ἑβδοµάδος, λόγος διδασκαλικός, ψυχοφελῆς καὶ µνήµης 
Θεοῦ· Εὐλόγησον, δέσποτα: "Ἰδοὺ χάριτι Θεοῦ..." (=9) 
10. (φφ. 101 ν -106 r) Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ' ἑβδοµάδος· λόγος διδασκαλικός, περὶ νηστείας: 
"Ἥγκηκεν ἡµῖν σήµερον Ἱερεµίας..." (=10) 
11. (φφ 106 r -110 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς γ' ἑβδοµάδος· λόγος διδασκαλικὸς εἰς ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου καὶ περὶ µετανοίας· Εὐλόγησον, δέσποτα: "Φέραι τοίνυν εἰς µέσον..." (=11) 
12.(φφ. 110 r -119 ν) Κυριακῇ γ' τῶν ἁγίων νηστειῶν· εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς ἡµέρας, 
τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡµῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 
Χρυσοστόµου· Εὐλόγησον, πάτερ: "Προτυπῶν και προδιαγράφων..." (=12) 
13. (φφ. 120 r -124 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς δ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν προφήτην 
Ἡσαΐαν· περὶ τοῦ ἄµπελον ἐφύτευσεν ἐν Σωρήχ· Εὐλόγησον: "Ἔλαµψεν ἡ χάρις τοῦ  
Κυρίου..." (=13) 
14. (φφ. 124 ν -129 r) Τῇ Τετάρτῃ τῆς δ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ τοῦ φυλάσσειν 
τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καὶ ποιεῖν αὐτούς· Εὐλόγησον: "Ἄρα οἴδετε καὶ  ἐπίστασθαι..." (=14) 
15.(φφ. 129 r -133 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς δ' λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν ἔκτον ψαλµόν· 
Εὐλόγησον ∆έσποτα: "Πρέπουσα ἀρχὴ εἰληκρινοῦς µετανοίας..." (=15) 
16. (φφ. 133 r -139 ν) Κυριακὴ δ' τῶν Ἁγίων Νηστειῶν: "Μεσάντες τὸ  πέλαγος..." (16a) 
17. (φφ. 140 r -146 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν προφήτην 
Ἰωνᾶν· περὶ µετανοίας τῶν Νινευϊτῶν· Εὐλόγησον, πάτερ: "Φαιδρά σήµερον ἡ πανήγυρις..." 
(=17) 
18. (φφ. 146 ν -153 r) Τῇ Τετάρτῃ τῆς ε' ἑβδοµάδος, εἰς τὸν µέγαν κανόνα λόγος διδασκαλικὸς 
καὶ εἰς τὴν Μαρίαν τὴν Αἰγυπτίαν· Εὐλόγησον, ∆έσποτα: "Οἱ  πάντα καλῶς διαταξάµενοι..." 
(=18) 
19.(φφ. 153 r -158 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος εἰς τὸν ἀκάθιστον ὕµνον καὶ εἰς τὸν 
νοµικόν, τὸν ἐµπεσόντα εἰς τοὺς ληστάς, λόγος διδασκαλικός· Εὐλόγησον: "Τῇ  αυτῇ  ἡµέρᾳ 
οἱ  ἅγιοι καὶ θεοφόροι..." (=19) 
20. (φφ. 158 ν -164 ν) Κυριακὴ ε' τῶν Ἁγίων Νηστειῶν: "Παρῆλθεν ὁ χειµών, τὸ δε ἔαρ..." 
(20a)  
21. (φφ. 164 ν -171 r) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ µετανοίας καὶ 
εἰς τὸν προφήτην ∆αυίδ· Εὐλόγησον, πάτερ: "Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνοµίαι..." (=21) 
22. (φφ. 171 r -175 ν) Τῇ Τετάρτῃ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µάταιον βίον· 
Εὐλόγησον, πάτερ: "Φέραι τοίνυν εἰς µέσον ∆αυΐδ..." (=22) 
23. (φφ. 175 ν -177 ν) Τῇ Παρασκευῇ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς ἐκ τῶν ἁγίων 
Γραφῶν· περὶ ἐξοµολογήσεως· Εὐλόγησον, δέσποτα: "Ὁ ἡγαπηµένος µαθητὴς τοῦ Κυρίου 
ἡµῶν..." (= 27) 
24. (φφ. 178 r -243 r) Ἰωάννου Χρυσοστόµου ἐνέα ὁµιλίαι, ὧν ἡ µὲν πρώτη ἀναγινώσκεται τῷ 
σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, ἡ δὲ τελευταία τῇ µεγάλη τετάρτῃ. 
25. (φφ. 243 r -252 ν) Ἐφραίµ Σύρου λόγος εἰς τὴν πόρνην τὴν ἀλείψασαν µύρῳ τὸν Κύριον: 
"Πολλῶν ὄντων τῶν ὁσίων".  
26. (φφ. 252 ν -263 r) Ἰωάννου Χρυσοστόµου λόγος εἰς τὴν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα: 
"Ἐβουλόµην µέν". 
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27. (φφ. 263 r -285 ν) Ἀναστασίου Σιναΐτου ὁµιλία λεχθεῖσα εἰς τὸ πάθος τοῦ Κυρίου: 
"Εἰργάσατο σήµερον". 
28. (φφ. 285 ν -299 ν) Ἐπιφανίου Κύπρου λόγος εἰς τὴν θεόσωµον ταφὴν τοῦ Κυρίου: "Τί 
τοῦτο σήµερον". 
29. (φφ. 299 ν -302 ν) Ἰωσήφ Βρυεννίου "τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ κυριακῇ τοῦ πάσχα λόγος 
πανηγυρικός": "Λαµπρὰ σήµερον". 
30. (φφ. 302 ν -363 r) Ἰωάννου Χρυσοστόµου δέκα ὁµιλίαι, ὧν ἡ µὲν πρώτη κατηχητική διὰ 
τὸ πάσχα, ἡ δὲ τελευταία ἐρρέθη τῇ κυριακῇ τῆς τυροφάγου ἑβδοµάδος. 
31. (φφ. 364 r -367 ν) Γρηγορίου Ἀλεξανδρείας λόγος εἰς τὴν ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου: "Ἐπειδὴ 
χάριτι Θεοῦ". 
32. (φφ. 367 ν -373 r) Ἰωάννου Χρυσοστόµου λόγος τῇ κυριακῇ τῶν ἁγίων 318 πατέρων: 
"Μετὰ τὴν ἑορτήν". 
33. (φφ. 373 r -381 ν) Τοῦ αὐτοῦ λόγος εἰς τὴν κυριακὴν τῆς πεντηκοστῆς: "Τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ".  
 
    Σχετικά  µε το εξεταζόµενο χειρόγραφο είναι αναγκαίες οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: α) Στον περιγραφικό τίτλο του οµιλιαρίου αναφέρεται ότι ο εν λόγω κώδικας 
δε διαθέτει οµιλίες για τις Κυριακές των Νηστειών. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως φαίνεται 
από τη µελέτη του οµιλητικού κειµένου. Μάλιστα, άξια προσοχής θεωρείται η 8η οµιλία, 
καθώς παραδίδει εκτενέστερο και διαφορετικό σε µερικά σηµεία κείµενο  εν σχέσει µε τους 
λοιπούς κώδικες. β) Οι οµιλίες του οµιλιαρίου φθάνουν µόνο έως την Παρασκευή του 
 Λαζάρου. γ) Οι οµιλίες για την δ' (16a) και την ε' Κυριακή των Νηστειών (20a) είναι 
εντελώς διαφορετικές από τις οµιλίες που παραδίδουν τα λοιπά εξεταζόµενα χφφ για τις 
ηµέρες αυτές. Πιο συγκεκριµένα, ο ακριβής τίτλος της 16a οµιλίας που ο κώδικας Ι 
παραδίδει είναι ο εξής: "Κυριακῇ δ' τῶν ἀγίων νηστειῶν· Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡµῶν 
Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως τοῦ Χρυσοστόµου, εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου τῆς ἡµέρας· Εὐλόγησον, πάτερ". Η αρχή της οµιλίας έχει ως εξής: " Μεσάντες τὸ 
πέλαγος…".  Η οµιλία 20a έχει τον εξής τίτλο: "Κυριακῇ  ε' τῶν ἀγίων νηστειῶν· Τοῦ ἐν 
ἁγίοις πατρὸς ἡµῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως τοῦ Χρυσοστόµου, εἰς τὸ 
ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς ἡµέρας· Εὐλόγησον, πάτερ"  και αρχίζει ως εξής: ""Παρῆλθεν ὁ 
χειµών, τὸ δε ἔαρ...". δ) ∆ιαθέτει την ίδια οµιλία µε τον κώδικα Μ για την Τετάρτη της 
 στ΄εβδοµάδας των Νηστειών (οµιλία 22: "Φέρε τοίνυν εἰς µέσον ∆αυὶδ τὸν προφήτην…"), σε 
αντίθεση µε τους λοιπούς κώδικες. ε) Η 23η οµιλία του κώδικα Ι διαφέρει από αυτή που 
παραδίδουν οι υπόλοιποι εξεταζόµενοι κώδικες και ταυτίζεται µε εκείνον που παραδίδει ο 
κώδικας M ως δεύτερο κατά σειρά λόγο για τη Μ. Τρίτη (οµ. 27 του εκδιδόµενου οµιλιαρίου 
του π. Μάρκου). Τιτλοφορείται: "Τῇ Παρασκευῇ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς ἐκ 
τῶν ἁγίων γραφῶν περὶ ἐξοµολογησεως· Εὐλόγησον, δέσποτα" και αρχίζει ως εξής: "Ὁ 
ἠγαπηµένος µαθητὴς τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔφησεν οὕτως...". Η εν λόγω οµιλία 
τελειώνει απότοµα στο στίχο 132, ως εξής: " ... ἐξοµολογεῖσθαι", καθώς έχουν εκπέσει φύλλα.  
 
 
 
 
 
 
 P = Athous  Mon. Pantel. gr. 587 (6094) 201: 
  
Εξωτερική περιγραφή κώδικα: 
                                                 
 
 
   201. Λάµπρος, Κατάλογος, τ. 2, σ. 401. 
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Χαρτώος, του 17ου αιώνα, φφ. 260. Λόγοι διδασκαλικοὶ εἰς τὴν µεγάλην 

Τεσσαρακοστήν. Ἄρχ.(ἀκεφ). "… σφάλµατα καὶ ὁ Χριστὸς πέντε πληγὰς ἐπληγώθη, µίαν εἰς 
τὴν ἄχραντον αὐτοῦ πλευράν, ἐπάνω εἰς τὸν Σταυρὸν δύο". Στο φ. 1α  νεότερη γραφή 
µαρτυρεί: " 1773 (διορθωµένο σε 1673) Μαρτίου 4 + Τὸ πάρον βιβλίον εἶναι τοῦ ἁγίου 
Σάβα καὶ ὄπιος τὸ πάρη θα έχη κόλασι". Στην άνω ώα του φ. 2α: "τὸ παρὸν βιβλίον ὑπάρχει 
τοῦ οὐραυαροῦ βασιλείου … 1784 Ὀκτωβρίου 31". Στο φ.22α : "Συνηγµένα διηγήµατα ἐκ 
πολλῶν βιβλίων καὶ ἱστοριῶν. συναχθὲν δὲ παρὰ ἱερέως κῦρ Μάρκου Χάνδακος". Στο 
φ.30β: "Συναχθὲν παρὰ ἱερέως Κυρίας Ἀγγέλων…". Ο Σπυρίδων Λάµπρος υποσηµειώνει ότι 
οι λόγοι αυτοί είναι οι ίδιοι µε αυτούς που παραδίδονται και στον επόµενο κώδικα 6095 
(588), γεγονός που πιστοποιούµε έπειτα από τη συγκριτική τους µελέτη. Η γραφή του 
κώδικα είναι ευανάγνωστη και επιµεληµένη, το δε κείµενο είναι οργανωµένο µε σηµεία 
στίξης. Στην κάτω ώα του τελευταίου φύλλου: "τέλος καὶ τῷ Θεὸ δώξα".  
 
Περιεχόµενο  κώδικα: 
 
1.(φφ. 1 ν - 4 r) [∆ευτέρα τῆς α' ἑβδοµάδος]: " Inc. mut.…σφάλµατα, καὶ ὁ Χριστὸς πέντε 
πληγὰς…" (=1) 
2.(φφ. 4 r - 11 ν) Τῇ ∆΄τῆς α΄ ἑβδοµάδος. Τοῦ αὐτοῦ λόγος ἕτερος ἐκ πολλῶν συγραµµάτων 
ἠνωµένων. Εὐλόγησον  δέσποτα: "Νηστεύοντες ἀδελφοὶ ..." (=2) 
3. (φφ. 11 ν -22 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς α΄ ἑβδοµάδος, τοῦ αὐτοῦ λόγος εἰς τὸν ἅγιον 
µεγαλοµάρτυρα Θεόδωρον, τὸν Τήρωνα: " Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος ...." (=3) 
4.(φφ. 22 ν -30 ν) Συνηγµένα διηγήµατα ἐκ πολλῶν βιβλίων καὶ ἱστοριῶν. Συναχθὲν δὲ παρὰ 
ἱερέως κὺρ Μάρκου Χάνδακος. Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας: "Μακάριοι γάρ φησιν οἱ 
ἀκούοντες...." (=4) 
5. (φφ. 30 ν -39 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικός, ἐκ πολλῶν βιβλίων, 
ἅτινα συναχθὲν παρὰ ἱερέως Κυρίας Ἀγγέλων καὶ περὶ ἀγάπης. Εὐλόγησον, πάτερ: "Ἡ 
τεσσαρακονθήµερος αὕτη.." (=5) 
6. (φφ. 39 ν -49 ν) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικός, συλλεγµένος τῇ Τετάρτῃ τῆς β' ἑβδοµάδος: 
"Γράφει ὁ Κύριος ἡµῶν...." (=6) 
7. (φφ. 50 r -59 r) Τοῦ αὐτοῦ διδασκαλία ἐκλελεγµένη ἐκ περισσῶν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις· Ὅταν 
ποιῇς ἐλεηµοσύνην µὴ σαλπίσῃς ἔµπροσθέν σου· Τῇ Παρασκευῇ τῆς β' ἑβδοµάδος: "Γράφει ὁ 
εὐαγγελιστὴς ..." (=7) 
8. (φφ. 59 ν -66 r) Κυριακῇ β'τῶν ἁγίων νηστειῶν τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν 
τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου: " Ὁ τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς καιρὸς...." 
(=8) 
9. (φφ. 66 r -75 r) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς ψυχοφελὴς καὶ µνήµης Θεοῦ, τῇ δευτέρᾳ τῆς 
τρίτης ἑβδοµάδος: "Ἰδοὺ χάριτι Χριστοῦ...." (=9) 
10. (φφ. 75 r -83 ν) Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ'ἑβδοµάδος· λόγος διδασκαλικὸς περὶ τῆς νηστείας· Τοῦ  
αὐτοῦ: "Ἧκεν ἡµῖν σήµερον ..." (=10) 
11.(φφ. 84 r-90 r) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς ἐπισυνηγµένος εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου· 
Τῇ Παρασκευῇ τῆς τρίτης ἑβδοµάδος: "Φέρε τοίνυν...." (=11) 
12.(φφ. 90 r -96 ν) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικός, εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἀγίου εὐαγγελίου καὶ εἰς 
τὴν προσκύνησιν τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ· Τῇ Κυριακῇ τῆς τρίτης ἑβδοµάδος· 
Εὐλόγησον: "Προτυπῶν καὶ προδιαγράφων..." (=12) 
13.(φφ. 97 r -103 ν) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ προφήτου Ἡσαΐου· περὶ 
τοῦ ἀµπελῶνος ὃν ἐφύτευσεν ἐν Σωρὴχ· Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς δ' ἑβδοµάδος: "Ἔλαµψεν ἡ χάρις 
τοῦ Κυρίου..." (=13) 
14. (φφ. 104 r -110 r) Τῇ Τετάρτῃ τῆς δ' ἑβδοµάδος, τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ 
ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου: "Ἄρα οἴδατε καὶ ἐπίστασθαι..." (=14) 
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15. (φφ. 110 r -116 r)  Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς τοῦ προφήτου ∆αυὶδ εἰς τὸ Κύριε µὴ τῷ 
θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε· τῇ Παρασκευῇ τῆς δ' ἑβδοµάδος: "Πρέπουσα ἀρχὴ ...." (=15) 
16. (φφ. 116 r -124 r) Κυριακῇ  δ' τῶν νηστειῶν·  λόγος εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου τῆς 
αὐτῆς ἡµέρας: "Οὐδέν εστι τῆς ἀδιστάκτου..." (=16) 
17.(φφ. 124 r -135 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς συναχθέντων ἐκ 
πολλῶν· εἰς τοὺς Νινευΐτας: "Φαιδρὰ σήµερον ἡ πανήγυρις..." (=17) 
18.(φφ.135 ν -145 ν) Τῇ Τετάρτῃ τῆς ε' ἑβδοµάδος εἰς τὸν µέγαν κανόνα λόγος διδασκαλικὸς: 
"Οἱ πάντα καλῶς διαταξάµενοι..." (=18) 
19. (φφ. 145 ν -154 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος, λόγος εἰς τὸν νοµικὸν τὸν ἐµπεσόντα 
εἰς τοὺς ληστὰς καὶ εἰς τὸν ἀκάθιστον ὕµνον: "Τῇ  αὐτῇ ἡµέρᾳ οἱ ἅγιοι..." (=19) 
20. (φφ. 154 ν -161 ν) Κυριακῇ ε' τῶν νηστειῶν λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον 
περὶ ταπεινώσεως: "Ἀγαθά µεν πάντα τὰ θεία λόγια..." (=20) 
21. (φφ. 161 ν -172 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν προφήτην 
∆αυίδ: "Μακάριοι ὧν ἀφείθησαν..." (=21) 
22. (φφ. 172 ν -179 ν) Τετάρτη τῆς στ' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν: "Ἴδετε ἀδελφοὶ..." (=22a) 
23. (φφ. 179 ν -190 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὴν ἔγερσιν 
τοῦ Λαζάρου· Τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ: "Φέρε τοίνυν εἰς µέσον..." (=23) 
24.(φφ. 190 r -203 ν) Κυριακῇ στ' λόγος διδασκαλικὸς ἐκ περισσῶν βιβλίων εἰς τὰ Βάϊα: " Ὁ 
µακάριος ἀπόστολος..." (=24) 
25. (φφ. 203 ν - 212 ν) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ ∆ευτέρᾳ· λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν καὶ εἰς 
τὴν ξηρανθεῖσαν συκήν· εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ  ἁγίου εὐαγγελίου: "∆ιηνύσαµεν καὶ  
ἐπεράσαµεν..." (=25) 
26. (φφ. 212 ν - 221 ν) Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τρίτῃ· λόγος διδασκαλικὸς περὶ ὑποµονῆς καὶ εἰς 
τὸν δίκαιον Ἰὼβ: " Ὁ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται..." (=26) 
27. (φφ. 221 ν - 230 ν) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Τετάρτῃ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου· Τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ: "Πάντοτε µὲν ὁ Θεὸς ..." (=28) 
28. (φφ. 231 r - 260 r) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Παρασκευῇ λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν 
βιβλίων εἰς τὰ ἅγια πάθη τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: "Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν..." (=29) 

Στον κώδικα παρατηρούνται τα εξής χάσµατα κειµένου, καθώς έχουν εκπέσει 
φύλλα: 21. 57-80, 23. 7-30, 24. 298-322, 26. 203-300, 28. 181-213, 28. 252-321 και 29. 504-508. 
Από τον κώδικα λείπουν η 22η οµιλία, αντί της οποίας παραδίδεται µία άλλη οµιλία για την 
στ' Τετάρτη των Νηστειών (22a), και η 27η οµιλία.  
 
 
 p = Athous  Mon. Pantel. gr. 588  (6095) 202:  
 
Εξωτερική περιγραφή κώδικα: 

 
Χαρτώος, του 17ου αιώνα, φφ. 270. Λόγοι διδασκαλικοὶ εἰς τὴν µεγάλην 

Τεσσαρακοστήν. Φ. 1α : Άρχ.(ακεφ.) "…τῆς Γραφῆς καὶ γὰρ ὁ Μωϋσῆς ὁ δίκαιος, νηστεύσας 
ἡµέρας τεσσαράκοντα τὸν νόµον ἐδέξατο ἐκ χειρὸς τοῦ Κυρίου". Στο φ. 4α:"Τῇ δ΄ τῆς α΄ 
ἑβδοµάδος τοῦ αὐτοῦ Λόγος ἕτερος ἐκ πολλῶν συγγραµµάτων ἠνωµένων". Τελειώνει 
(φ.217β): "Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Τετράδῃ. Λόγος διδασκαλικός, εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Εὐαγγελίου 
τῆς ἡµέρας. Τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ". Άρχ. "Πάντοτε µὲν ὁ Θεὸς ὡς φιλάνθρωπος 
καιρὸν µετανοίας δέδωκε τοῖς ἁµαρτωλοῖς καὶ ὁ ἄνθρωπος τῇ ῥᾳθυµίᾳ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν 
ἀπόλυσιν". Τελ. "ἔργα ἀγαθά, πίστιν, ὁµολογίαν, ἐξοµολόγησιν, δάκρυα µετανοίας, καὶ τὴν 
ἐλεηµοσύνην. Καὶ οὖτος προσκυνήσωµεν τὴν αὐτοῦ συγκατάβασιν ὣ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
αἰῶνας ἀµήν".  

                                                 
202. Λάµπρος, Κατάλογος, τ.2, σ. 401-402. 
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Περιεχόµενο  κώδικα: 
 
1. (φφ. 1 ν - 4 r) [∆ευτέρα της α' εβδοµάδος]: "…τῆς Γραφῆς καὶ γὰρ ὁ Μωϋσῆς ὁ δίκαιος…" (=1) 
2.(φφ. 4 r - 11 ν) Τῇ ∆΄τῆς α΄ ἑβδοµάδος. Τοῦ αὐτοῦ λόγος ἕτερος ἐκ πολλῶν συγραµµάτων 
ἠνωµένων. Εὐλόγησον δέσποτα: "Νηστεύοντες ἀδελφοὶ ..." (=2) 
3. (φφ. 11ν -22 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς α΄ ἑβδοµάδος, τοῦ αὐτοῦ λόγος εἰς τὸν ἅγιον 
µεγαλοµάρτυρα Θεόδωρον, τὸν Τήρωνα: " Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος ...." (=3) 
4.(φφ. 22 ν -30 ν) Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας. Εὐλόγησον, πάτερ : "Μακάριοι γάρ φησιν οἱ 
ἀκούοντες...." (=4) 
5. (φφ. 30 ν -39 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικός. Εὐλόγησον, πάτερ: "Ἡ 
τεσσαρακονθήµερος αὕτη.." (=5) 
6. (φφ. 39 ν -49 ν) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικός, συλλεγµένος τῇ Τετάρτῃ τῆς β' ἑβδοµάδος: 
"Γράφει ὁ Κύριος ἡµῶν...." (=6) 
7. (φφ. 50 r -59 r) Τοῦ αὐτοῦ διδασκαλία ἐκλελεγµένη ἐκ περισσῶν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις· Ὅταν 
ποιῇς ἐλεηµοσύνην µὴ σαλπίσῃς ἔµπροσθέν σου· Τῇ Παρασκευῇ τῆς β' ἑβδοµάδος: "Γράφει ὁ 
εὐαγγελιστὴς ..." (=7) 
8. (φφ. 59 ν -66 r) Κυριακῇ β'τῶν ἁγίων νηστειῶν τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν 
τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου: " Ὁ τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς καιρὸς...." 
(=8) 
9. (φφ. 66 r -75 r) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς ψυχοφελὴς καὶ µνήµης Θεοῦ, τῇ δευτέρᾳ τῆς 
τρίτης ἑβδοµάδος: "Ἰδοὺ χάριτι Χριστοῦ...." (=9) 
10. (φφ. 75 r -83 ν) Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ'ἑβδοµάδος· λόγος διδασκαλικὸς περὶ τῆς νηστείας· Τοῦ  
αὐτοῦ: "Ἧκεν ἡµῖν σήµερον ..." (=10) 
11.(φφ. 84 r -90 r) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς ἐπισυνηγµένος εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου· 
Τῇ Παρασκευῇ τῆς τρίτης ἑβδοµάδος: "Φέρε τοίνυν...." (=11) 
12.(φφ. 90 r -96 ν) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικός, εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἀγίου εὐαγγελίου καὶ εἰς 
τὴν προσκύνησιν τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ· Τῇ Κυριακῇ τῆς τρίτης ἑβδοµάδος· 
Εὐλόγησον: "Προτυπῶν καὶ προδιαγράφων..." (=12) 
13.(φφ. 97 r -103 ν) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ προφήτου Ἡσαΐου· περὶ 
τοῦ ἀµπελῶνος ὃν ἐφύτευσεν ἐν Σωρὴχ· Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς δ' ἑβδοµάδος: "Ἔλαµψεν ἡ χάρις 
τοῦ Κυρίου..." (=13) 
14. (φφ. 104 r -110 r) Τῇ Τετάρτῃ τῆς δ' ἑβδοµάδος, τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ 
ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου: "Ἄρα οἴδατε καὶ ἐπίστασθαι..." (=14) 
15. (φφ. 110 r -116 r) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς τοῦ προφήτου ∆αυὶδ εἰς τὸ Κύριε µὴ τῷ 
θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε· τῇ Παρασκευῇ τῆς δ' ἑβδοµάδος: "Πρέπουσα ἀρχὴ ...." (=15) 
16. (φφ. 116 r -124 r) Κυριακῇ  δ' τῶν νηστειῶν·  λόγος εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου τῆς 
αὐτῆς ἡµέρας: "Οὐδέν εστι τῆς ἀδιστάκτου..." (=16) 
17.(φφ. 124 r -135 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς συναχθέντων ἐκ 
πολλῶν· εἰς τοὺς Νινευΐτας: "Φαιδρὰ σήµερον ἡ πανήγυρις..." (=17) 
18.(φφ.135 ν -145 ν) Τῇ Τετάρτῃ τῆς ε' ἑβδοµάδος εἰς τὸν µέγαν κανόνα λόγος διδασκαλικὸς: 
"Οἱ πάντα καλῶς διαταξάµενοι..." (=18) 
19. (φφ. 145 ν -154 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος, λόγος εἰς τὸν νοµικὸν τὸν ἐµπεσόντα 
εἰς τοὺς ληστὰς καὶ εἰς τὸν ἀκάθιστον ὕµνον: "Τῇ  αὐτῇ ἡµέρᾳ οἱ ἅγιοι..." (=19) 
20. (φφ. 154 r -161 ν) Κυριακῇ ε' τῶν νηστειῶν λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον 
περὶ ταπεινώσεως: "Ἀγαθά µεν πάντα τὰ θεία λόγια..." (=20) 
21. (φφ. 161 ν -172 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν προφήτην 
∆αυίδ: "Μακάριοι ὧν ἀφείθησαν..." (=21) 
22. (φφ. 172 ν -179 ν) Τετάρτη τῆς στ' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν: "Ἴδετε ἀδελφοὶ..." (=22a) 
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23. (φφ. 179 ν -190 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὴν ἔγερσιν 
τοῦ Λαζάρου· Τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ: "Φέρε τοίνυν εἰς µέσον..." (=23) 
24.(φφ. 190 r -203 ν) Κυριακῇ στ' λόγος διδασκαλικὸς ἐκ περισσῶν βιβλίων εἰς τὰ Βάϊα: " Ὁ 
µακάριος ἀπόστολος..." (=24) 
25. (φφ. 203 ν - 212 ν) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ ∆ευτέρᾳ· λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν καὶ εἰς 
τὴν ξηρανθεῖσαν συκήν· εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ  ἁγίου εὐαγγελίου: "∆ιηνύσαµεν καὶ  
ἐπεράσαµεν..." (=25) 
26. (φφ. 212 ν - 217 ν) Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τρίτῃ· λόγος διδασκαλικὸς περὶ ὑποµονῆς καὶ εἰς τὸν 
δίκαιον Ἰὼβ: " Ὁ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται..." (=26) 
27. (φφ. 217 ν - 250 ν) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Τετάρτῃ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου· Τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ: "Πάντοτε µὲν ὁ Θεὸς ..." (= 28 + 29) 
28. (φφ. 250 ν -270 r) Ἐπιφανίου Κύπρου Λόγος εἰς τὴν ταφὴν τοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τὸν 
Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ἀριµαθείας καὶ τὸν Νικόδηµον: "Τί τοῦτο· σιγὴ σήµερον". 

 Στον κώδικα παρατηρούνται τα εξής χάσµατα κειµένου, καθώς έχουν εκπέσει 
φύλλα: 21. 57-80, 23. 7-30, 24. 298-322 και 26. 203-300. Από τον κώδικα λείπουν η 22η 
οµιλία, αντί της οποίας παραδίδεται µία άλλη οµιλία για την στ' Τετάρτη των Νηστειών 
(22a), και η 27η οµιλία. Υπάρχει χάσµα στις οµιλίες: 28. 177-29. 53, καθώς έχουν εκπέσει 
φύλλα, και 29. 504-508. 
 
 
S = Sinaiticus gr. 1179 203:  
   
Εξωτερική περιγραφή κώδικα: 

 
Χαρτώος, του 17ου αιώνα, 210 x 153 mm, φφ. 274. Τίτλος κώδικα: "Λόγοι 

ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων διδασκαλικοί, πονηθέν καὶ ἐκλελεχθέν παρὰ κυροῦ 
Μάρκου ἱερέως". Πρόκειται για Οµιλιάριο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που περιλαµβάνει 
οµιλίες από την πρώτη εβδοµάδα των Νηστειών έως το Μεγάλο Σάββατο. Στο φ. 1β έχουν 
σχηµατισθεί γύρω από ένα σταυρό τα nomina sacra (IC … XC… NI… KA) και στο άνω δεξιό 
παράφυλλο άλλο χέρι γράφει: "ἐλάχηστος ταπεινὸς ἀγάποι Κυρίου ἡεροµώναχος σίννα ἢ 
της πάρη ἐµπάλωσα τὸ παρόν…".  
 
 
Περιεχόµενο  κώδικα: 
 
1. (φφ. 1 ν - 5 ν) Λόγοι ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων διδασκαλικοί, πονηθέν δε καὶ ἐκλελεχθὲν 
παρὰ κυροῦ Μάρκου ἱερέως: " Ἔφθασεν καιρὸς…" (= 1. 1- 92) 
2. (φφ. 5 r - 14 ν) Ακέφαλη: " Inc. mut... ὡς αὐτὸς ὁ ἅγιος..." (3. 53-301) 
3. (φφ. 15 r -24 r) Τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας· δέσποτα, εὐλόγησον: "Μακάριοι γάρ φησιν…" 
(=4)  
4.(φφ. 24ν-32ν) Λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν βιβλίων, τῇ  β' ἑβδοµάδι· Εὐλόγησον 
δέσποτα: "Ἡ τεσσαρακονθήµερος αὕτη...."(=5) 
5. (φφ. 33 r -43 r) Τοῦ  αὐτοῦ  λόγος διδασκαλικὸς λελεγµένος τῇ Τετάρτῃ τῆς β' ἑβδοµάδος: 
"Γράφει ὁ Κύριος ἡµῶν...." (=6) 
6. (φφ. 43 r -52 r) Τοῦ αὐτοῦ διδασκαλία ἐκλελεγµένη ἐκ περισσῶν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις· Ὅταν 
ποιῇς ἐλεηµοσύνην µὴ σαλπίσῃς ἔµπροσθέν σου· Τῇ Παρασκευῇ τῆς β' ἑβδοµάδος: "Γράφει ὁ 
εὐαγγελιστὴς ..." (=7) 
7. (φφ. 52 ν -59 r) Κυριακὴ τῆς β' ἑβδοµάδος τῆς Τεσσαρακοστῆς (δε σώζεται η αρχή της 
οµιλίας) (= 8. 26-181) 

                                                 
  203. Vogel - Gardthausen, Griechischen Schreiber, p. 238. 
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8. (φφ. 59 ν -67 r) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς γ' ἑβδοµάδος, λόγος ψυχωφελὴς καὶ µνήµης Θεοῦ: "Ἰδοὺ 
χάριτι Θεοῦ...." (=9) 
9. (φφ. 67 ν -75 r) Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικός, περὶ νηστείας: "Ἧκεν 
ἡµῖν σήµερον ..." (=10) 
10. (φφ. 75ν-83r) Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου· περὶ 
προσευχῆς· Τῇ Παρασκευῇ τῆς γ' ἑβδοµάδος: "Φέρε τοίνυν...." (=11) 
11. (φφ. 83 r -92 ν) Κυριακῇ τρίτῃ τῶν ἁγίων νηστειῶν, λόγος εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ τιµίου 
καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ καὶ εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου: "Προτυπῶν καὶ 
προδιαγράφων..." (=12) 
12.(φφ. 93 r -100ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς δ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
Ἡσαΐου προφήτου, περὶ τοῦ ἀµπελῶνος ὃν ἐφύτευσεν ἐν Σωρήχ: "Ἔλαµψεν ἡ χάρις τοῦ 
Κυρίου..." (=13) 
13. (φφ. 100 ν -107 r) Τῇ Τετάρτῃ τῆς δ' ἑβδοµάδος, λόγος διδασκαλίας εἰς ῥητά τινα τοῦ 
ἁγίου εὐαγγελίου: "Ἄρα οἴδατε καὶ ἐπίστασθε..." (=14) 
14. (φφ. 107 r -113 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς δ'ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς τοῦ προφήτου 
∆αυὶδ εἰς τὸ Κύριε µὴ τῷ θυµῷ σου: "Πρέπουσα ἀρχὴ ...." (=15) 
15. (φφ. 113 ν -121 ν) Κυριακῇ δ' τῶν ἁγίων νηστειῶν· λόγος εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἀγίου 
ἐβαγγελίου τῆς αὐτῆς ἡµέρας: "Οὐδέν ἐστι τῆς ἀδιστάκτου..." (=16) 
16.(φφ. 121 ν -134 r) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τοὺς Νινευΐτας: 
"Φαιδρὰ σήµερον ἡ πανήγυρις..." (=17) 
17.(φφ.134 r -144 ν) Τῇ Τετάρτῃ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µέγαν κανόνα: 
"Οἱ πάντα καλῶς διαταξάµενοι..." (=18) 
18. (φφ. 144ν -153 r) Τῇ Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ἅγιον 
εὐαγγέλιον εἰς τὸν νοµικὸν τὸν ἐµπεσόντα εἰς τοὺς ληστὰς καὶ εἰς τὸν ἀκάθιστον ὕµνον: "Τῇ 
αὐτῇ ἡµέρᾳ οἱ ἅγιοι..." (=19) 
19.  (φφ. 153 r -160ν) Κυριακῇ ε' τῶν νηστειῶν λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου περὶ ταπεινώσεως καὶ µὴ ἐπάρσεως: "Ἀγαθά µεν πάντα τὰ θεία λόγια..." (=20) 
20.  (φφ. 161 r -171 ν) Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ µετανοίας καὶ 
εἰς τὸν προφήτην ∆αυίδ: "Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν..." (=21) 
21. (φφ. 171 ν -179 ν) Τετάρτη τῆς στ' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν: " Ἴδεται ἀδελφοὶ..." (=22a) 
22. (φφ. 179 ν -189 ν) Τῇ Παρασκευῇ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος εἰς τὸν δίκαιον Λάζαρον· περὶ 
τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου: "Φέρετε τοίνυν εἰς  µέσον..." (=23) 
23. (φφ. 189 ν -203 ν) Τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, λόγος διδασκαλικὸς ἐκ περισῶν βιβλίων, εἰς τὰ 
Βάϊα· Εὐλόγησον, δέσποτα: " Ὁ µακάριος ἀπόστολος..." (=24) 
24. (φφ. 204 r -212 r) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ ∆ευτέρᾳ λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν βιβλίων εἰς 
τὴν ξηρανθεῖσαν συκήν· εἰς τὸ τοῦ εὐαγγελίου: "∆ιηνήσαµεν καί  ἐπεράσαµεν..." (=25) 
25. (φφ. 212 ν -222 r) Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τρίτῃ· λόγος διδασκαλικὸς περὶ ὑποµονῆς καὶ εἰς 
τὸν δίκαιον Ἰὼβ: "Ὁ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται..." (=26) 
26. (φφ. 222 r -231 r) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Τετάρτῃ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου· Τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ: "Πάντοτε µὲν ὁ Θεὸς ..." (= 28) 
27. (φφ. 231 r - 242 r) Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Παρασκευῇ λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν 
βιβλίων εἰς τὰ ἅγια πάθη τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: "Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν..." (= 29) 
28. (φφ. 242 ν -274 r) Ἰωάννου ταπεινοῦ µοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου δαµασκηνοῦ λόγος εἰς τὸ 
ἅγιον σάββατον· Εὐλόγησον δέσποτα: "Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ Κυρίου..." 
 
    Το εν λόγω χειρόγραφο παρουσιάζει την εξής ιδιαιτερότητα στη δοµή του: Κατά 
τη διάρκεια εξέλιξής της η 1η οµιλία απότοµα συνδέεται µε την αναφορά της 3ης οµιλίας 
(κατά την αρίθµηση του οµιλιαρίου του π. Μάρκου) στα θαύµατα του αγίου Θεοδώρου του 
Τήρωνος. Άρα, υπάρχει χάσµα (1.92-3.53), εφόσον λείπει το τέλος της 1ης οµιλίας, ολόκληρη 
η 2η και η αρχή της 3ης (έχουν εκπέσει τα αντίστοιχα φύλλα). Αναφορικά µε την 8η οµιλία 
αξίζει να σηµειωθεί ότι λόγω της απώλειας του προοιµίου της οµιλίας, δεν παραδίδεται ο 
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τίτλος και οι στίχοι 1-25. Αµέσως µετά το τέλος της 12ης οµιλίας (κατά το οµιλιάριο του π. 
Μάρκου), ακριβώς κάτω από το οµιλητικό κείµενο, άλλο χέρι γράφει: "Τὴν πάσαν ἐλπήδα 
µου ησε ανατηθήµη µήτρη τοῦ Θεοῦ φήλαξον ἡµᾶς ὑπὸ τῆν σκέπιν σου ". Από τον κώδικα 
λείπουν η 22η οµιλία, αντί της οποίας παραδίδεται µία άλλη οµιλία για την στ' Τετάρτη των 
Νηστειών (22a), και η 27η οµιλία. Χάσµατα κειµένου παρουσιάζονται και στα εξής σηµεία: 
23. 7-30, 26. 203-300, 28. 181-213 και 28. 252-321. Το οµιλιάριο του κώδικα σταµατά στο 
εξής σηµείο του κειµένου: 29. 259 (µὴ σκανδαλισθῆναι· τῷ Θεῷ οὖν δῶµεν δόξαν, ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ, τῷ Κυρίῳ ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          11.  Η  αξία του εξεταζόµενου οµιλητικού κειµένου 
 
 
      Η ιδιαίτερη αξία του εξεταζόµενου οµιλητικού κειµένου έγκειται στο γεγονός 
ότι είναι ένα από τα λίγα οµιλιάρια που καλύπτουν θεµατικά ολόκληρη την περίοδο της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δεδοµένου του ότι η έως τώρα φιλολογική έρευνα των οµιλιαρίων 
έχει περιοριστεί κατεξοχήν στη µελέτη των λόγων για τις ακίνητες εορτές του έτους. Έτσι, 
το εν λόγω οµιλιάριο αποτελεί µία πρόκληση για περαιτέρω ενασχόληση µε τα λοιπά 
οµιλητικά κείµενα που αναφέρονται και στις κινητές εορτές του λειτουργικού έτους 
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(Τεσσαρακοστή, Πάσχα, Πεντηκοστή, Ανάληψη). Σηµειώνουµε ότι ο συντάκτης του 
εξεταζοµένου οµιλιαρίου, π.Μάρκος εκ Χάνδακος, συγκαταλέγεται στους τελευταίους µίας 
µακρόχρονης οµιλητικής παράδοσης, που ξεκινά από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες 
(εποχή πατέρων Εκκλησίας) και παρουσιάζει πληθώρα εξελικτικών στοιχείων, που 
αντανακλούν τις ποικίλες κοινωνικοπολιτικές µεταβολές.  
     Επίσης, το οµιλιάριο του Μάρκου αποτελεί µια πηγή άντλησης λαογραφικών και 
πολιτισµικών στοιχείων, παρέχει πλήθος ηθικοδιδακτικών παραινέσεων στους ακροατές και 
τους αναγνώστες των οµιλιών, καθώς και ερµηνευτικά σχόλια σε χωρία της Γραφής, που 
διαφωτίζουν τους πιστούς.  
     Από καθαρά φιλολογικής απόψεως, το εξεταζόµενο οµιλιάριο, συντεταγµένο 
από ιεροκήρυκα, δηλαδή λειτουργό και θεολόγο ταυτόχρονα, αποτελεί απάνθισµα 
λειτουργικών και θεολογικών κειµένων, µε υφολογικές διακυµάνσεις, ρητορικά σχήµατα, 
λεξιλογική ποικιλία και αρκετούς  δηµώδεις και κρητικούς διαλεκτικούς τύπους.    
     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συµπιλιµατική µέθοδος που ακολουθεί ο 
συγγραφέας του oµιλιαρίου, καθώς συρράπτει δάνεια χωρία από διάφορα λειτουργικά και 
πατερικά κείµενα. Έτσι, άξια µελέτης θεωρείται η σχέση του εν λόγω oµιλιαρίου µε εκείνο 
του Πατριάρχου Γερµανού Β΄ Κων/πόλεως, που σώζεται στον κώδικα 47 της Μονής τῆς 
Ἁγίας της ΄Ανδρου (16ου αιώνα)204 υπό τον τίτλο: "Γερµανοῦ Κωνσταντινουπόλεως 
ὁµιλίαι", και πιο συγκεκριµένα ο βαθµός της πιστής αντιγραφής του oµιλιαρίου του 
Γερµανού Β΄ από το Μάρκο ή της προσθήκης νεωτερικών στοιχείων ως προς τη σύνταξη 
του οµιλιαρίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διαφανεί και η εξέλιξη του συγκεκριµένου 
γραµµατειακού είδους  µέσα από την πάροδο του χρόνου. ∆ιαπιστώνοντας βέβαια ότι το 
οµιλιάριο του κώδικα Α ανήκει σε µια προβαθµίδα (δηλ. προέρχεται από έναν πρόγονο) 
του οµιλιαρίου του π. Μάρκου205, αντιλαµβανόµαστε ότι η σύγκριση θα επεκταθεί και 
µεταξύ αυτών των δύο οµιλιαρίων. Έτσι, η σύγκριση περιεχοµένου των οµιλητικών 
κειµένων του π. Μάρκου, του Πατριάρχου Γερµανού Β΄  Κωνσταντινουπόλεως και του 
εµπεριεχοµένου στον κώδικα A καθίσταται αναγκαία για την ακρίβεια και την 
αποτελεσµατικότητα της φιλολογικής µας έρευνας.  
 
 
 
 
 
 
 
 12. Η σύγκριση περιεχοµένου των τριών οµιλιαρίων (του π. Μάρκου, του 
πατριάρχου   Κων/πόλεως Γερµανού Β΄ και του εµπεριεχοµένου στον κώδικα  
Α)    
 
     α) Περιεχόµενο και δοµή του οµιλιαρίου του Γερµανού  Β΄206 : 
 

                                                 
204. Ehrhard, Überlieferung, σ.569-571. 
205. Βλ. το σχετικό κεφάλαιο περί της χειρόγραφης παράδοσης του εκδιδοµένου οµιλιαρίου. 
206. Αναφορικά µε το βίο και το έργο του πατριάρχη Κων/πόλεως Γερµανού Β΄, βλ. τη µελέτη του 
Σπυρίδωνος Ν. Λογοπάτη, Γερµανὸς ὁ Β' πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως-Νικαίας (1222-1240), 
βίος, συγγράµµατα καὶ διδασκαλία αὐτοῦ, ἀνέκδοτοι ὁµιλίαι καὶ ἐπιστολαὶ τὸ πρῶτον 
ἐκδιδόµεναι, ἐν Τριπόλει 1913. 
207. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ.569-571. 
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    Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να δούµε αναλυτικά το περιεχόµενο και τη δοµή του 
ανέκδοτου οµιλιαρίου του Γερµανού Β΄, που παραδίδεται στον προαναφερθέντα κώδικα 47 
της Μονής τῆς Ἁγίας της ΄Ανδρου  (16ου αιώνα), όπως την παρουσιάζει ο Ehrhard207: 
1.Τῇ β΄τῆς α΄ἑβδοµάδος τῆς τεσσαρακοστῆς: "Ἔφθασε καιρὸς (ἡ τῶν πνευµατικῶν ἀγώνων 
ἀρχή)". 
2.Τῇ δ΄τῆς α΄ἑβδοµάδος. λόγος ἐκ πολλῶν συγγραµµάτων καὶ εἰς τὴν ἀποδεκάτωσιν τοῦ 
χρόνου: "Νηστεύωµεν, ἀδελφοί, σωµατικῶς,(νηστεύσωµεν καὶ πνευµατικῶς)".  
3. Σαββάτῳ α΄τῶν νηστειῶν. Εἰς τὸ θαῦµα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου, περί τῶν κολύβων: "Ὡς 
πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, Κύριε· (δίκαιον γὰρ σήµερον µετὰ τοῦ ∆αυὶδ 
ἀναφθέγξασθαι)". 
4. Τῇ β΄τῆς β΄ἑβδοµάδος. Λόγος ἐκ πολλῶν βιβλίων: "Ἡ τεσσαρακονθήµερος αὕτη νηστεία, 
(ἀγαπητοί, ὥσπερ τις κλίµαξ ἐστί)". 
5. Τῇ δ΄τῆς β΄ἑβδοµάδος. Λόγος συλλεγόµενος ἐκ πολλῶν: " Γράφει ὁ κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς 
Χριστὸς (ἐν τῷ κδ΄ κεφαλαίῳ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου)". 
6. Τῇ παρασκευῇ τῆς β΄ἑβδοµάδος. Λόγος ἐκ τοῦ εὐαγγελίου: "Γράφει ὁ εὐαγγελιστὴς 
Ματθαῖος (µᾶλλον δὲ ὁ κύριος)". 
7. Τῇ  β΄τῆς γ΄ἑβδοµάδος: " Ἰδοὺ χάριτι Χριστοῦ (εἰς τὴν τρίτην ἑβδοµάδα)". 
8. Τῇ  δ΄τῆς γ΄ἑβδοµάδος: " Ἧκεν ἡµῖν σήµερον Ἱερεµίας ὁ προφήτης". 
9. Τῇ παρασκευῇ τῆς γ΄ἑβδοµάδος. Λόγος εἰς τὸ ρητὸν τοῦ εὐαγγελίου: " Φέρε τοίνυν εἰς 
µέσον (τὸν εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν)". 
10. Τῇ β΄τῆς δ΄ἑβδοµάδος. Λόγος ἐκ τοῦ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου περὶ τοῦ ἀµπελῶνος, ὃν 
ἐφύτευσεν ἐν Σωρήχ: " Ἔλαµψεν ἡ χάρις τοῦ κυρίου(ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔλαµψεν ὁ 
φωτισµός). 
11. Τῇ δ΄τῆς δ΄ἑβδοµάδος. Λόγος συναθροισθεὶς ἐκ πολλῶν βιβλίων περὶ µετανοίας καὶ περὶ 
κατανύξεως: "Ἄρα οἴδατε καὶ ἐπίστασθε (τῆς χθὲς διδασκαλίας τῆς λεγοµένης περὶ τοῦ 
Νῶε). 
12. Τῇ  στ΄τῆς δ΄ἑβδοµάδος. Ἀπὸ τοῦ λόγου Ἀναστασίου ἡγουµένου τοῦ Σινᾶ ὄρους 
ἑρµηνεία εἰς τὸν ἕκτον ψαλµὸν καὶ περὶ µετανοίας: "Πρέπουσα ἡ ἀρχὴ εἰλικρινοῦς 
µετανοίας". 
13. Τῇ β΄τῆς ε΄ ἑβδοµάδος. Λόγος εἰς τοὺς Νινευΐτας: "Φαιδρὰ σήµερον ἡ πανήγυρις (καὶ 
λαµπρός)". 
14. Τῇ ε΄τῆς ε΄ ἑβδοµάδος. Λόγος εἰς τὸν µέγαν κανόνα καὶ εἰς τὰ Σόδοµα καὶ Γόµαρα(!):" Οἱ 
πάντα καλῶς διαταξάµενοι ἅγιοι καὶ θεοφόροι πατέρες (ἔταξαν ἡµῖν)". 
15. Σαββάτῳ ε΄ τῆς ε΄ ἑβδοµάδος. Λόγος εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον περὶ τοῦ νοµικοῦ καὶ τοῦ 
ἐµπεσόντος εἰς τοὺς ληστάς: " Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ οἱ ἅγιοι πατέρες (οἱ τὰ πάντα καλῶς 
διαταξάµενοι τὸν ἀκάθιστον ὕµνον ἔταξαν)". 
16. Τῇ  β΄τῆς στ΄ἑβδοµάδος: " Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνοµίαι". 
17. Τῇ δ΄τῆς στ΄ ἑβδοµάδος. Λόγος περὶ µετανοίας: " Εἴδετε, ἀδελφοί, τῇ χθὲς ἡµέρᾳ (πόλεµον 
καὶ νίκην)" (=οµ. 22a οµιλιαρίου των κωδίκων SµPp.  Πρβλ. Ioann. Chrys. PG 49, 283). 
18. Σάββατον ἕκτον τῆς ἕκτης ἑβδοµάδος. Λόγος εἰς τὴν ἔγερσιν τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου 
Λαζάρου: "Φέρε τοίνυν εἰς µέσον τὸν εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην (λέγοντα)". 
19. Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ β΄: " ∆ιηνύσαµεν καὶ ἐπεράσαµεν τῆς νηστείας µέγα πέλαγος". 
20. Τῇ  ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ  γ΄: " Φησὶν ὁ κύριος ἐν τοῖς ἱεροῖς εὐαγγελίοις". 
21. Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ δ΄: " Πάντοτε µὲν ὁ θεὸς ὁ φιλάνθρωπος (καὶ ἐλεήµων)." 
22. Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ ε΄. Λόγος περὶ τῆς ἁγίας κοινωνίας: "Παρακαλῶ πάντας ὑµᾶς, 
(ἀδελφοί)." 
23. Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ παρασκευῇ. Λόγος εἰς τὰ ἅγια πάθη τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ: "Χριστὸς ὁ θεὸς ἡµῶν εἰργάσατο (σήµερον)." 
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      β) Περιεχόµενο και δοµή των οµιλιαρίων του π. Μάρκου και του κώδικα Α: 
 
Το περιεχόµενο και η δοµή των εν λόγω οµιλιαρίων έχουν ήδη παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 
περί της χειρόγραφης παράδοσης του εκδιδόµενου οµιλητικού κειµένου. 
 
 
 
    γ) Σύνοψη των διαφορών των εξεταζοµένων οµιλιαρίων : 
 
      Οµιλιάριο Μάρκου και οµιλιάριο Γερµανού Β΄: 
 
   Συνοπτικά  οι διαφορές των οµιλιαρίων του Μάρκου και του Γερµανού Β΄ είναι οι εξής: 
1) Το οµιλιάριο του Μάρκου διαθέτει λόγους και για τις Κυριακές των Νηστειών, ενώ το 
οµιλιάριο του Γερµανού Β΄ δεν διαθέτει λόγους για τις ηµέρες αυτές.  
2) Στο οµιλιάριο του Μάρκου οι λόγοι αναφέρονται στις ηµέρες: ∆ευτέρα, Τετάρτη, 
Παρασκευή, Κυριακή. Στο οµιλιάριο του Γερµανού  Β΄ µία φορά ο λόγος της Τετάρτης 
(κατά το οµιλιάριο του Μάρκου) είναι λόγος της Πέµπτης και ο λόγος της Παρασκευής 
(κατά το οµιλιάριο του Μάρκου) είναι λόγος του Σαββάτου. 
3) Ο Γερµανός Β΄ Κων/πόλεως παραθέτει και λόγο για τη Μ. Πέµπτη (περί  θείας  
κοινωνίας). 
     Λαµβάνοντας υπ' όψη µας τη διαπίστωση του Ehrhard ότι ο π. Μάρκος διευρύνει 
δηµιουργικά το πατριαρχικό οµιλιάριο ΙΙ του Γερµανού Β΄ Κων/πόλεως208, προσθέτουµε ότι 
το οµιλιάριο του π. Μάρκου οµοιάζει πολύ µε το οµιλιάριο του Πατριάρχου Γερµανού, 
αλλά δεν ταυτίζεται µε αυτό. ΄Ετσι, θεωρούµε το οµιλητικό κείµενο του π. Μάρκου  ως 
ευρύτερη απόκλιση του τύπου του Πατριαρχικού Οµιλιαρίου ΙΙ και ως ειδικότερη 
απόκλιση του οµιλιαρίου του Γερµανού. Πιο συγκεκριµένα, θα λέγαµε ότι ο π. Μάρκος 
συνδυάζει τους λόγους για τις καθηµερινές των Νηστειών του Πατριάρχου  Γερµανού Β΄ µε 
τους λόγους για τις Κυριακές των Νηστειών των  Πατριαρχών Ιωάννου Καλέκα (Οµιλιάριο 
ΙΙ) και Ιωάννου Ξιφιλίνου (Οµιλιάριο Ι). Πρόκειται λοιπόν για επιτυχή συνδυασµό των 
Οµιλιαρίων Ι και ΙΙ αντίστοιχα, στον οποίο η συντριπτική πλειονότητα των οµιλιών 
ανήκουν στον τύπο του Πατριαρχικού Οµιλιαρίου ΙΙ. Στο σηµείο αυτό ας διευκρινίσουµε 
τα εξής: 
1) Το Οµιλιάριο ΙΙ  διαθέτει οµιλίες για τις Κυριακές όλου του εκκλησιαστικού ενιαυτού, 
άρα και για τις Κυριακές της Μ. Τεσσαρακοστής209.  Αντιθέτως, ο Γερµανός Β΄ δεν 
παραθέτει καθόλου οµιλίες για τις Κυριακές στο Οµιλιάριό του 210.  
2) Η  επιφανειακή οµοιότητα των προοιµίων των οµιλιών του Μάρκου µε κάποιες άλλες 
του ευρύτερου κορµού του Οµιλιαρίου ΙΙ δε σηµαίνει ότι ο π. Μάρκος αντέγραψε 
ολόκληρες αυτές τις παραδεδοµένες οµιλίες. Αντιθέτως, χρησιµοποίησε το προοίµιο, για να 
ακολουθήσει εν συνεχεία την προσωπική του κηρυγµατική τακτική211. 
 
 
      Οµιλιάριο Μάρκου και οµιλιάριο κώδικα Α: 
 
  Όπως ήδη προαναφέρθηκε, το οµιλιάριο που περιέχει ο κώδικας A παρουσιάζεται ως 
προβαθµίδα του οµιλιαρίου του π. Μάρκου, εφόσον παραδίδει το ίδιο οµιλητικό κείµενο, 
χρονολογείται δε τον 15ο αιώνα. Φαίνεται ότι ο Μάρκος ακολούθησε το οµιλιάριο που 

                                                 
208. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 614. 
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παραδίδεται στον κώδικα Α και προηγείται χρονικά έναν αιώνα.  Συνοπτικά, οι διαφορές 
του οµιλιαρίου του  αλεξανδρινού κώδικα  από το οµιλιάριο του Μάρκου είναι οι εξής: Ο 
κώδικας A παρουσιάζει χάσµα κειµένου στα εξής σηµεία: 3. 145-160,  3. 198-266,  8,  11-17,  
18. 69-100,  19. 181-202,  20-23 και 27. Σηµειωτέον ότι ο κώδικας Α παραδίδει επιπλέον 
κείµενο για τα θαύµατα της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη, ως προς την απόκρουση 
των ασεβών εχθρών (19η οµιλία), σε σύγκριση µε τον κώδικα Μ. Επίσης, το οµιλιάριο του εν 
λόγω χειρογράφου διαθέτει δύο λόγους για την ηµέρα της Αναστάσεως του Κυρίου.  
 
 
        Οµιλιάριο κώδικα Α και οµιλιάριο Γερµανού Β΄: 
 
α) Το οµιλιάριο του κώδικα A  διαθέτει λόγους για την πρώτη Κυριακή των Νηστειών 
(Κυριακή της Ορθοδοξίας), για την έκτη Κυριακή των Νηστειών (Κυριακή των Βαΐων) και 
για την ηµέρα της Αναστάσεως του Κυρίου (Κυριακή του Πάσχα), ενώ το οµιλιάριο του 
Γερµανού Β΄ δε διαθέτει λόγο για καµία Κυριακή της Μ. Τεσσαρακοστής. 
β) Το πατριαρχικό οµιλιάριο διαθέτει λόγους για κάθε ηµέρα της Μ. Εβδοµάδας, ενώ το 
αλεξανδρινό οµιλιάριο περιέχει λόγους για τη Μ. ∆ευτέρα (2), τη Μ. Τετάρτη και τη Μ. 
Παρασκευή. 
γ) Το αλεξανδρινό οµιλιάριο διαθέτει λόγο και για την ηµέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, 
ενώ το πατριαρχικό οµιλιάριο φθάνει ως και τη Μ. Παρασκευή. 
δ) Γενικότερα, το οµιλιάριο του Γερµανού παρουσιάζει µια "άτακτη" δοµή, χωρίς σταθερή 
επανάληψη λόγων ανά συγκεκριµένες ηµέρες κατά τη διάρκεια των εβδοµάδων της Μ. 
Τεσσαρακοστής, ενώ το αλεξανδρινό οµιλιάριο, παρά  το χάσµα που παρουσιάζει σε 
µεγάλο µέρος του κειµένου του (από την Τετάρτη γ΄ έως την Τετάρτη ε΄των Νηστειών), έχει 
µια σταθερότητα ως προς την αναφορά οµιλιών σε συγκεκριµένες ηµέρες της κάθε 
εβδοµάδας (∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή). 
 

                                                 
209. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 559-563. 
210. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 569-571. 
211. Dictionnaire, τ.7, Μέρος 1, σ. 599 και 609. 
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13. Σύγκριση του οµιλιαρίου του π. Μάρκου και του Οµιλιαρίου ΙΙ  γενικά 
 
 

 

        Αξιοσηµείωτες θεωρούνται στο σηµείο αυτό και οι διαφορές µεταξύ του 
Οµιλιαρίου ΙΙ εν γένει και του οµιλιαρίου του π. Μάρκου ως προς τη σειρά και το  θέµα των 
οµιλιών για τις Κυριακές της Μ. Τεσσαρακοστής. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο εντοπίζουµε 
και την απόκλιση του οµιλιαρίου του  π. Μάρκου  από τον κορµό του Πατριαρχικού 
Οµιλιαρίου ΙΙ.  
 

Οι διαφορές τους εντοπίζονται στις Κυριακές α΄, δ΄ και  ε΄ των Νηστειών. Πιο 
συγκεκριµένα: 
 
Κυριακή  α΄ Νηστειών: "Ἡ τεσσαρακονθήµερος…."Οµιλ. ΙΙ212. 
 

                    "Μακάριοι γὰρ φησὶν οἱ ἀκούοντες…"Μάρκου213. 
 
Κυριακή  δ΄ Νηστειών: "Μεσάντες …." Οµιλ. ΙΙ214. 
 
                                      "Οὐδὲν ἐστὶ τῆς ἀδιστάκτου…" Μάρκου215. 
 
Κυριακή  ε΄ Νηστειών: "Παρῆλθε µὲν ὁ χειµὼν…" Οµιλ.ΙΙ216.  
 
                                      "Ἀγαθὰ µὲν πάντα…." Μάρκου217. 

                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 212. Οµιλία του πατριάρχου Φιλοθέου Κοκκίνου (εντάσσεται στον ευρύτερο κορµό του Οµιλιαρίου 
ΙΙ). Βλ. ΒΗG 1390 d και Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 559. 
213. Οµιλία του πατριάρχου Ιωάννου Καλέκα (εντάσσεται στον ευρύτερο κορµό του Οµιλιαρίου ΙΙ). 
Βλ. ΒΗG 438.  
214. Οµιλία για την τετάρτη Κυριακή των Νηστειών, σύµφωνα µε το Οµιλιάριο ΙΙ (Βλ. Ehrhard, 
Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 560). 
215. Οµιλία για την τετάρτη Κυριακή του Ματθαίου, που  εντάσσεται στον ευρύτερο κορµό του 
Οµιλιαρίου Ι, αλλά παρουσιάζεται και στο Οµιλιάριο ΙΙ. (Βλ. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 526 και 
σ. 561 αντίστοιχα). 
216. Οµιλία για την πέµπτη Κυριακή των Νηστειών, σύµφωνα µε το Οµιλιάριο ΙΙ (Βλ. Ehrhard, 
Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 560). 
217. Οµιλία του πατριάρχου Ιωάννου Ξιφιλίνου για την πέµπτη Κυριακή του Λουκά, σύµφωνα µε το 
Οµιλιάριο Ι αλλά και το Οµιλιάριο ΙΙ (Βλ. ΡG 120, 1220-1236 και Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 527 
και 562 αντίστοιχα). 
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14. Σχεδιαγραµµατική απεικόνιση της διαχρονικής εξέλιξης του 
Πατριαρχικού  Οµιλιαρίου  ΙΙ  έως  και το 16ο αιώνα  
 
                                          Τύποι Πατριαρχικών Οµιλιαρίων 
 
          Οµιλιάριο Ι (Κυριακοδρόµιο)                     Οµιλιάριο ΙΙ  
(Ιωάννου Η΄, του  Ξιφιλίνου: 1064-1075)        (Ιωάννου του Θ΄, του Αγαπητού: 1111-1134) 
  Σε  λόγια γλώσσα και προγενέστερο            Σε δηµωδέστερη εκκλησιαστική γλώσσα και  
                                                                            µεταγενέστερο 
 
 
                                             
 
 
 
                                       πρώτη-απλή  µορφή                             δεύτερη - διευρυµένη µορφή 
                                (Κυριακοδρόµιο, από την                         (οµιλίες για ∆ευτέρα, Τετάρτη  
                 Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου          Παρασκευή και Κυριακή, από  
                      έως και την Κυριακή µετά τα Φώτα)            την Κυριακή του Τελώνου και του  
                                                                                                 Φαρισαίου έως και το Πάσχα, 
                                                                                                και για όλες τις λοιπές Κυριακές                                     
                                                                                            έως και την Κυριακή µετά τα Φώτα) 
          
                                                                               
                                                                                                              (13ος  αιώνας) 
                                                           οµιλιάριο του πατριάρχου Γερµανού Β΄ (1222-1240) 

 (περιέχει οµιλίες για το διάστηµα από την α΄εβδοµάδα των Νηστειών έως και τη 
Μεγάλη Παρασκευή, χωρίς τις Κυριακές). Η δοµή του οµιλιαρίου έχει ως εξής: 
                     α΄εβδ. Νηστειών: οµιλίες για ∆ευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 
                     β΄εβδ         .>>     :     >>      ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 

                                        γ΄εβδ.         >>     :     >>     ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 
                                        δ΄εβδ.         >>     :     >>     ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 
                                        ε΄ εβδ.         >>    :     >>     ∆ευτέρα, Πέµπτη, Σάββατο 
                                       στ΄εβδ.         >>    :    >>     ∆ευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 
                                        Μ. Εβδοµάδα    :    >>  όλες τις ηµέρες της Μ. Εβδοµάδας (ως Μ. Παρασκευή) 

                                                         
                                                                                                             
                                                                                         οµιλιάριο  κώδικα Α (15ος  αιώνας) 
                                                                 (άτακτη δοµή, δύο οµιλίες και για Κυριακή Πάσχα) 
                                                                                                          
                                                                               
                                                                                                       (16ος αιώνας)     
                1) οµιλιάριο π. Μάρκου  (16ου αιώνα) 
(οµιλίες για τις ηµέρες: ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, από την α΄ εβδοµάδα των 
Νηστειών έως και τη Μ. Παρασκευή. Παρατηρούνται σταθερή δοµή, ωρίµανση στην εξέλιξη του  
είδους, εµπλουτισµός οµιλιών για τις καθηµερινές µε νέες πηγές και αντικατάσταση από το Μάρκο 
των παραδεδοµένων από το Οµιλιάριο ΙΙ οµιλιών για την α΄, δ΄, ε΄ Κυριακή και για την στ΄ Τετάρτη 
των Νηστειών, 2 οµιλίες για τη Μ. Τρίτη, γραµµένο σε απλοελληνική εκκλησιαστική γλώσσα, που 
χαρακτηρίζεται από συνδυασµό λογίων και δηµωδών-κρητικών διαλεκτικών τύπων) 
                                                                      
            2) οµιλιάριο Ανωνύµου ιερέως (πρώτη εικοσαετία του  16ου αιώνα, δηµώδες αναγνωστικό 
οµιλιάριο για τις κυριότερες εορτές του εκκλησιαστικού ενιαυτού) 
                                                                                                                   
            3) Θησαυρός ∆αµασκηνού Στουδίτου (µέσα 16ου αιώνα, αναγνωστικό οµιλιάριο σε 
απλοελληνική εκκλησιαστική γλώσσα)  
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                                              15.  Στέµµα  κωδίκων  
 
 

    Ανακεφαλαιώνοντας τα συµπεράσµατα από τις προηγηθείσες αναλύσεις και 
βάσει των γραφών που συναντούµε στο κριτικό υπόµνηµα του εκδιδόµενου οµιλιαρίου, 
εντοπίζουµε 3 διαφορετικές διασκευές του παραδεδοµένου κειµένου, που εκπροσωπούνται 
αντίστοιχα από τα εξής χειρόγραφα: 1) A, 2) SµPpa, 3) MI.  Έτσι, οι κώδικες που 
αποτελούν τη διασκευή α είναι οι SµPpa, ενώ οι κώδικες της διασκευής β είναι οι ΜΙ. Πιο 
συγκεκριµένα, ο κώδικας Α ανήκει σε µια προβαθµίδα, δηλ. προέρχεται από έναν πρόγονο 
(προγενέστερη µορφή) του οµιλιαρίου του Μάρκου. Από την άλλη πλευρά, οι κώδικες Μ 
και Ι φαίνεται να προχωρούν ακόµη περισσότερο και να επεξεργάζονται το οµιλητικό 
κείµενο του Μάρκου µε δικό τους τρόπο. Όπως φαίνεται από τα κοινά συνδετικά λάθη που 
διαπιστώνουµε σε όλους τους κώδικες, οι διασκευές αυτές είναι αποτέλεσµα διαφορετικής 
επεξεργασίας ενός και του αυτού αρχικού κειµένου. Η επεξεργασία έχει γίνει βέβαια µε 
διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, ως προϊόν ηθεληµένης και συνειδητής επέµβασης του 
διασκευαστή. Στη συνέχεια, αναλύοντας τις στεµµατικές σχέσεις των κωδίκων και  δίνοντας 
παραδείγµατα συνδετικών και διαχωριστικών σφαλµάτων, καταλήγουµε σε συγκεκριµένα 
συµπεράσµατα. 
 
 
1. Οι κώδικες της διασκευής α    
 
 
1.1. Η σχέση των κωδίκων P και p· το  κοινό τους πρότυπο (=ε) 
 α. Συνδετικά λάθη των P και p: ὀγδοήντα Pp: ὀγδοήκοντα cett. (οµ. 7, στ. 57), 
βλέπων Pp: βλέπει cett. (οµ. 9, στ. 152), εἶδον Pp: εἶδε cett. (οµ. 9, στ. 164),  ῥύσεται Pp: ῥύσει 
cett. (οµ. 12, στ. 220), καινίαν Pp: καιρίαν cett. (οµ. 26, στ. 121). 
 β. ∆ιαχωριστικά λάθη του p έναντι του P: ἀνεφάνη p: ἐφάνη P (οµ. 1, στ. 45), ποῦ  
εὕρηται p: εὑρήσεται P (οµ. 29, στ. 123), ἐπιφασκούσης p: ἐπιφωσκούσης P (οµ. 29, στ. 118). 
 
1.2. Η σχέση των κωδίκων ε (=Pp) και a· το κοινό τους πρότυπο (=δ) 
 α. Συνδετικά λάθη των Pp και a:  ἐχαράκωσεν Ppa: ἐχαράκωσα  cett. (οµ. 13, στ. 
24), ὠκοδόµησε Ppa: ᾠκοδόµησα cett. (οµ. 13, στ. 24), οἱ ἁµαρτηκότες Ppa: οἱ ἡµαρτηκότες 
cett. (οµ. 24, στ. 39). Επίσης συνδετικά λάθη των Ppa διαπιστώνουµε και στους τίτλους των 
οµιλιών 5, 14 και 17. 

β. ∆ιαχωριστικά λάθη του a έναντι των Pp: ἐν τοῖς πᾶσι a: ἐπὶ πᾶσι Pp (οµ. 3, στ. 
208), ἀπώλεσεν a: ἀπολέσῃ Pp (οµ. 9, στ. 57), συνειδὲς a: συνειδὸς Pp (οµ. 9, στ. 122),  
φοβερὸν a: φωτεινὸν Pp (οµ. 9, στ. 127). 

 
1.3. Η σχέση των κωδίκων δ (=Ppa) και  µ· το κοινό τους πρότυπο (=γ) 
 α. Συνδετικά λάθη των Ppa και µ:  τούτους Ppaµ: τοὺς λόγους cett. (οµ. 7, στ. 27), 
ἀκούειν Ppaµ: ἀκούων cett. (οµ. 7, στ. 33), πληρώνης Ppaµ: πληρώνει cett. (οµ. 7, στ. 174), 
ἐπισάξας Ppaµ: ἐπισυνάξας cett. (οµ. 18, στ. 157). Επίσης συνδετικό λάθος των Ppaµ  
διαπιστώνουµε και στον τίτλο της οµιλίας  6. 
 β. ∆ιαχωριστικά λάθη του  µ  έναντι των Ppa: ὑποεσυλήθι µ: ὐποσυλλήθην Ppa 
(οµ. 6, στ. 238), ἐκδίκησιν µ: ἐκδίκησεν Ppa (οµ. 11, στ. 15), ἀσυκοφάντητον µ: 
ἀσυκοφάντιστον Ppa (οµ. 23, στ. 166), σιµώσαιτέ µου µ: σηµώσατέ µου Ppa (οµ. 21, στ. 39). 

 
1.4. Η σχέση των κωδίκων γ (=µPpa) και S· το κοινό τους πρότυπο (=α) 
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 α. Συνδετικά λάθη των µPpa και S: καὶ ἐξιέναι om. SµPpa: καὶ ἐξιέναι cett. (οµ. 
11, στ. 141), αὕτη πονηρὰ SµPpa: τοῦτο πονηρὸν cett. (οµ. 14, στ. 127), κρούει SµPpa: 
µερώνει cett. (οµ. 14, στ. 138), ἐπαρεκάλει λέγων SµPpa: παρακαλῶν ἔλεγε cett. (οµ. 15, στ. 
17), ἔτοιµος SµPpa: αἴτιος cett. (οµ. 15, στ. 40), ἀπέτρεπον SµPpa: ἐπέτρεπον cett. (οµ. 17, στ. 
78), ἀνίσταται SµPpa: ἀνέστη cett. (οµ. 23, στ. 210),  εὐλόγησας SµPpa: ηὐλόγησας cett. (οµ. 
26, στ. 98). 

β. ∆ιαχωριστικά λάθη του S έναντι των µPpa: τοὺς λόγους  S: τούτους µPpa (οµ. 7, 
στ. 27), ἀκούων S: ἀκούειν µPpa (οµ. 7, στ. 33), πληρώνει S:  πληρώνης µPpa (οµ. 7, στ. 174), 
ἐπισυνάξας  S: ἐπισάξας µPpa (οµ. 18, στ. 157), ἀναχωρίζη  S: ἀναχορεῖ µPpa  (οµ. 26, στ. 91). 
 
2. Οι κώδικες της διασκευής  β 

 
 

2.1. Η σχέση των κωδίκων Μ και Ι· το κοινό τους πρότυπο (=β) 
 α. Συνδετικά λάθη των Μ και Ι: ἀπέδυνεν ΜΙ: ὑπέδειξε cett. (οµ. 1, στ. 45), ἐζήτα 
ΜΙ: ἐζήτουν cett. (οµ. 3, στ. 239), ἅρπαξον ΜΙ: ἅρπασον cett. (οµ. 21, στ. 46), τὸ σήδιρον ΜΙ: 
τὸ σιδήριον cett. (οµ. 21, στ. 148), σοὶ παρόργησα ΜΙ: σὲ παρώργισα cett. (οµ. 15, στ. 53), 
ἐκρατήθη ΜΙ: ἐτρώθη cett. (οµ. 21, στ. 103).  
 β. ∆ιαχωριστικά λάθη του Ι έναντι του Μ: οἴδετε Ι: ἥδατε Μ (οµ. 14, στ. 1), 
εὑρίσκει Ι: βρίσκει Μ (οµ. 22, στ. 67), ἐκατηγόρουν Ι: κατηγόρουν Μ (οµ. 22, στ. 91), πτωχῷ 
Ι: πτωχῶν Μ (οµ. 6, στ. 139), ἐποίη Ι: ἐποίησε Μ (οµ. 6, στ. 158), δοκόντες Ι: δοκοῦντες Μ 
(οµ. 18, στ. 189), κράβατος Ι: κάραβος Μ (οµ. 9, στ. 232).  
 
3. Ο κοινός αρχέτυπος των δύο διασκευών  

 
 

3.1. Η σχέση των κωδίκων α (=SµPpa) και β (=ΜΙ)· ο κοινός αρχέτυπος (=ω1) 
Συνδετικά λάθη των α (=SµPpa) και β (=ΜΙ): καταδικαστῶµεν SµPpaΜΙ: καταδικασθῶµεν Α 
(οµ. 9, στ. 100), ἔλεγχεν SµPpaΜΙ: ἤλεγχεν Α (οµ. 9, στ. 123), ἐπαρεκάλεσε SµPpaΜΙ: 
παρεκάλεσε Α (οµ. 9, στ. 183), εὔξεται SµPpaΜΙ: εὔξηται Α (οµ. 10, στ. 180), λέγων SµPpaΜΙ: 
λέγουσα Α (οµ. 10, στ. 211). 

 
4. Η σχέση του αρχέτυπου  ω1  µε τη διασκευή του κώδικα Α 
 
 
Συνδετικά λάθη του αρχετύπου  ω1 (=SµPpaΜΙ) και κώδικα Α: ἐλεοῦµεν (οµ. 5, 220),  
ἐπέγνω (οµ. 9, στ. 191), ἰδρότητι (οµ. 19, στ. 166), ἔχοντα (οµ. 18, στ. 24), ποιήσαντες (οµ. 18, 
στ. 194), Χρυσόστοµος (οµ. 18, στ. 197), ὕδωρ πρόσκαιρον καὶ αἰσθητόν (οµ. 6, στ. 118). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορούµε να καταρτίσουµε το ακόλουθο στέµµα των 
κωδίκων: 
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                                                                ω                                                                                    

                                                                                              
________                                                                                             
XV                                                         A 

                    
           

_________                                                                                                                 ω1 (Marcus) 
 XVI 
                                                                               
                                                                                               
 
               
                                                                                               α                                                          β 
                  

                                                                                      γ  
                                                                                                          
                                               µ                   Μ 
_________                                                                                 δ                     
XVII                                                                                                                                            

                                                                              
                                                                          ε  
                                                                                                                                                                
                                                                                                      a                                     I 
                                      S                          P                  p                                                
 
 
 
 
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφερθούµε στα ιδιαίτερα γλωσσικά - υφολογικά 

χαρακτηριστικά αλλά και στη δοµή της κάθε διασκευής, προκειµένου να καταστεί 
σαφέστερη η διαφορά µεταξύ τους:  

 
1. ∆ιασκευή  A:   
 
α. ∆οµή: πρόκειται για κάποια προβαθµίδα του οµιλητικού κειµένου του π. Μάρκου, που 
χαρακτηρίζεται από πολλά χάσµατα (3. 145-160, 3. 198-266, 8,  11- 17, 18. 69-100, 19. 181-
202, 20-23 και 27). Η εν λόγω διασκευή παραδίδει επιπλέον κείµενο στα εξής σηµεία: οµ. 5, 
στ. 217, οµ. 18, στ. 17, οµ 19, στ. 45-46 και στ. 64. Αξιοσηµείωτο επίσης θεωρούµε το γεγονός 
ότι ο κώδικας Α παραδίδει επιπλέον κείµενο για τα θαύµατα της Θεοτόκου στην 
Κωνσταντινούπολη, ως προς την απόκρουση των ασεβών εχθρών (19η οµιλία), σε σύγκριση 
µε τα λοιπά χειρόγραφα. Επίσης, η συγκεκριµένη διασκευή παραδίδει διαφορετικό κείµενο 
σε σχέση µε τις άλλες διασκευές, στα εξής σηµεία: οµ. 5, στ. 212-213 και οµ. 7, στ. 101-104 και 
στ. 260-271. 
 
β. Γλώσσα: αν και ο κώδικας Α έχει κρητική προέλευση, ωστόσο δεν είναι πολλά τα 
κρητικά διαλεκτικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ύφος του κειµένου που παραδίδει (π.χ. 
ἐπείρασήν σου καὶ ἔκρυψάν τα (οµ. 6, στ. 242-243). Πολλές όµως είναι οι ανορθογραφίες 
του κειµένου του συγκεκριµένου κώδικα: γεγοναίνε (οµ. 19, στ. 149), εὑρήσκωµεν (οµ. 19, στ. 
89), δουλεύη (οµ. 19, στ. 90), νοµικαί (οµ. 19, στ. 137), ὀσταίων (οµ. 26, στ. 217), ἀπόλετό 
σου (οµ. 26, στ. 249), κ.ά.  
 
2. ∆ιασκευή  SµPpa: 
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α. ∆οµή:  τα βασικά γνωρίσµατα δοµής των οµιλιών της συγκεκριµένης διασκευής είναι ότι 
οι κώδικες που την απαρτίζουν παραδίδουν συντοµευµένο το κείµενο της 26ης οµιλίας και 
δεν περιέχουν τις οµιλίες 22 και 27 του οµιλιαρίου του Μάρκου, αλλά στη θέση της 22ης 
οµιλίας έχουν µία άλλη οµιλία για την ίδια ηµέρα (στ' Τετάρτη των Νηστειών), την 22a  
οµιλία, την οποία παραδίδει το οµιλιάριο του Γερµανού Β' Κων/πόλεως για την ίδια ηµέρα 
(Βλ. Ehrhard, Überlieferung, ΙΙΙ, σ. 570). Επίσης, η διασκευή αυτή σε κάποια σηµεία διαθέτει 
επιπλέον κείµενο (π.χ. οµ. 18, στ. 79-80) ή κάπως παραλλαγµένο κείµενο (οµ. 21, στ. 84-86).  
 
β. Γλώσσα: στη διασκευή αυτή παρατηρούµε ότι το κοινό πρότυπο των κωδίκων Pp (= ε) 
επεµβαίνει και αλλάζει το κείµενο (ευτυχώς σε περιορισµένη κλίµακα) είτε επί το λογιώτερο, 
είτε µε συνώνυµα: π.χ. διαµοιράσω Pp: διανείµω cett. (οµ. 7, στ. 194), πόσω γε µᾶλλον Pp: 
πόσον γε µᾶλλον cett. (οµ. 10, στ. 173), παρέδωκαν Pp: ἐπαρέδωκαν cett. (οµ. 4, στ. 195), 
εἶσαν Pp: εἶναι cett. (οµ. 5, στ. 130), εἰς ὅ,τι σε ἥµαρτον Pp: σοῦ ἥµαρτον cett. (οµ.5, στ. 177), 
στρουθίου λεγοµένου νυκτοκόρακος Pp: στρουθίου λεγοµένου νυκτοκόραξ cett. (οµ. 6, στ. 
40-41), θηρίον µέγα Pp: θηρίον µέγαν cett. (οµ. 7, στ. 112-113), διὰ τὴν πατρότητα Pp: διὰ 
τὴν πατρότηταν cett. (οµ. 8, στ. 92-93), δυνάµεθα Pp: δυνώµεθα cett. (οµ. 9, στ. 241). Το ίδιο 
παρατηρείται και στους κώδικες Ppa (=δ):  χεῖρα Ppa: χεῖραν ΑΙΜµ: χῆραν S (οµ. 7, στ. 156), 
οὐχὶ Ppa: ὄχι cett. (οµ. 7, στ. 159), συνετάφη Ppa: ἐσυνετάφη cett. (οµ. 7, στ. 222). Επίσης, ο 
κώδικας S παρουσιάζει συχνά στο περιθώριο του οµιλητικού κειµένου που παραδίδει 
ερµηνευτικά σχόλια σε λέξεις ή φράσεις του κειµένου (π.χ. οµ. 11, στ. 35, 39, 40, 57 και οµ. 
16, στ. 63 και οµ. 9, στ. 152). Στη διασκευή αυτή εντοπίζουµε ελάχιστα δηµώδη γλωσσικά 
στοιχεία, όπως:  ἐπαρεκάλει (οµ. 15, στ. 17) και ἐσύντυχας (οµ. 18, στ. 85).  
      
3. ∆ιασκευή   ΜΙ:  
 
α. ∆οµή: οι κώδικες ΜΙ που απαρτίζουν τη συγκεκριµένη διασκευή χαρακτηρίζονται από τα  
εξής κοινά γνώρισµατα δοµής του οµιλιαρίου τους: παραδίδουν διαφορετική οµιλία για την 
στ' Τετάρτη των Νηστειών (οµ. 22) σε σχέση µε τους λοιπούς κώδικες και διαθέτουν 27η 
οµιλία. Βεβαίως, ο κώδικας Ι παρουσιάζει διαφορές δοµής συγκριτικά µε τον Μ, εφόσον 
παραδίδει διαφορετικές οµιλίες για την δ' και ε' Κυριακή των Νηστειών (οµ. 16a και 20a) 
και εν γένει µικρότερο σε έκταση οµιλητικό κείµενο από τον κώδικα Μ (για περισσότερες 
πληροφορίες, βλ. κεφάλαιο περί χειρόγραφης παράδοσης). Σηµειωτέον ότι µόνο οι κώδικες 
Μ και Ι περιέχουν εµπλουτισµένο το οµιλητικό κείµενο του π. Μάρκου µε πηγές που οι 
λοιποί κώδικες δεν παραδίδουν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της οµιλίας 6, όπου 
εντοπίζονται εµβόλιµες πηγές-προσθήκες (στη δηµώδη) κατά την ανάπτυξη της 
συγκεκριµένης οµιλίας (οµ. 6, στ. 32-34, στ. 50-60, στ. 130-144, στ. 154-161 και στ. 172-179), 
οι οποίες απουσιάζουν από τα υπόλοιπα χειρόγραφα. Κάτι ανάλογο ισχύει και µε τις 
οµιλίες 7 (οµ. 7, στ. 101-105 και στ. 262-270) και 9 (οµ. 9, στ. 217-233). Παρατηρούµε, επίσης, 
ότι οι αυτές προσθήκες της συγκεκριµένης διασκευής είναι διατυπωµένες σε δηµώδη 
γλώσσα.  
 
β. Γλώσσα: οι κώδικες ΜΙ υιοθετούν το τυπικό της δηµώδους στη σύνταξη, στη µορφολογία 
και στο ύφος, ιδιαιτέρως στον ευθύ λόγο:  ἀπολλῶ (οµ. 6, στ. 310), δύνοµαι (οµ. 9, στ. 241), 
άκλιτες µετοχές σε -όντα: ἔχοντα (οµ. 18, στ. 24), αύξηση στη µετοχή ενεστώτα: ἐξενίζοντα 
(οµ. 27, στ. 133), αναύξητους ιστορικούς χρόνους: ἐκδίκησεν (οµ. 11, 15), ἐντρέπετο (οµ. 11, 
στ. 43) ή µε διπλή αύξηση (ἐπαρέλαβα, ἐπαρεκάλεσε (οµ. 9, στ. 183), ἐπαρεκάλεσα (οµ. 11, 
στ. 6), πληθώρα κρητικών διαλεκτικών τύπων: σιµά (οµ. 20, στ. 151), µούρην (οµ. 6, στ. 45), 
τίποτες (οµ. 7, στ. 263),  τίποτας (οµ. 9, στ. 107), σώνει (οµ. 18, στ. 175), τῆς στράτας (οµ. 21, 
στ. 33), κ.λπ. Είναι εµφανής η τάση των κωδίκων Μ και Ι να επεµβαίνουν µε δηµώδη 
στοιχεία στο κείµενο του οµιλιαρίου: ἀφίνει ΜΙ: ἀφίησι SµPpa (οµ. 14, στ. 133), νίπτει τοὺς 
ἑαυτῆς ὀφθαλµοὺς καὶ τυφλοῦται SµPpa: ἀλείφει τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτῆς καὶ τυφλώνεται ΜΙ 
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(οµ. 14, στ. 134-135). Επίσης, οι κώδικες της διασκευής αυτής βρίθουν ανορθογραφιών και 
σολοικισµών, όπως: ἔτειχον (οµ. 19, στ. 56), ἀπηργάσηται (οµ. 19, στ. 69), ὁ τοιούτως καὶ ὁ 
τηληκούτος (οµ. 21, στ. 67), ἀκριβίας (οµ. 21, στ. 69), πλὴν ὧν ἐφόρει ἱµάτια (οµ. 7, στ. 224-
225), οµ. 21, στ. 246-250  κ.ά. 

Αξίζει επίσης να επισηµανθεί η διαφορά της κάθε διασκευής ως προς το ίδιο 
σηµείο του οµιλητικού κειµένου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι στίχοι 101-
105 της 7ης οµιλίας, όπου κάθε διασκευή ακολουθεί διαφορετική τακτική: Η διασκευή Α 
παραπέµπει στην οµ. 6, η διασκευή ΜΙ παραπέµπει στην οµ. 1, και η διασκευή SµPpa δεν 
παραπέµπει πουθενά.  

 
 
 

 
                                Οι  αρχές  της  παρούσας  κριτικής  έκδοσης 
 
 
 Έπειτα από αναλυτική συγκριτική έρευνα των διασκευών του εκδιδόµενου 
οµιλιαρίου, επιχειρούµε να καταλήξουµε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα αναφορικά µε τη 
διασκευή που προκρίνουµε, ως  πλησιέστερη στο γνήσιο οµιλητικό κείµενο του π. Μάρκου. 
Είναι γεγονός ότι οι διασκευές που παραδίδουν το οµιλιάριο (ΜΙ και SµPpa) είναι δύο 
ξεχωριστές διασκευές, που φέρουν το όνοµα του Μάρκου στον τίτλο κάποιων κωδίκων που 
τις απαρτίζουν (Μ, Ι, S, P, a). Οι λόγοι που µας οδηγούν στη διαπίστωση ότι η διασκευή ΜΙ 
παραδίδει το πλησιέστερο στο ύφος του π. Μάρκου οµιλητικό κείµενο είναι οι εξής:  
 
α. Οι κώδικες Μ και Ι έχουν ανατολικοκρητική προέλευση, εξ ου και η πληθώρα δηµωδών 
κρητικών διαλεκτικών στοιχείων στο κείµενό τους. Ως γνωστόν, ο π. Μάρκος ήταν 
ιεροκήρυκας στο ναό της Κυρίας των Αγγέλων του ενετοκρατούµενου Χάνδακα. 
 
β. Το κείµενο των κωδίκων Μ και Ι βρίθει βαρβαρισµών, σολοικισµών, διτυπιών, 
χαρακτηρίζεται από χαλαρή σύνταξη, νοηµατικές επαναλήψεις, συνδυασµό λόγιων και 
δηµωδών τύπων, καθώς και πληθώρα κρητικών διαλεκτικών στοιχείων. Όλα αυτά 
προσδιορίζουν το ύφος του επαρχιώτη συντάκτη των οµιλιών, ο οποίος  γράφει στην 
πρώιµη απλοελληνική εκκλησιαστική γλώσσα, χωρίς να έχει πλήρως αποδεσµευθεί από τη 
λόγια γλώσσα των πηγών του. Το ύφος της διασκευής ΜΙ εκφράζει πλήρως τη γλωσσική 
ατµόσφαιρα της εποχής του π. Μάρκου, που χαρακτηρίζεται από σταδιακή κατίσχυση της 
δηµώδους-απλοελληνικής έναντι της αυστηρής αρχαιοελληνικής γλώσσας. 
 
γ. Θεωρούµε ότι η κάθε διασκευή εξυπηρετεί κάποια συγκεκριµένη σκοπιµότητα του 
διασκευαστή της. Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο υποστηρίζουµε ότι η διασκευή ΜΙ 
είναι πλησιέστερη στο γνήσιο οµιλιάριο του Μάρκου, είναι ο εµφανής διδακτικός τόνος του 
κειµένου της εν λόγω διασκευής, που διαφαίνεται κυρίως µέσα από τις επιπλέον πηγές (από 
γεροντικά ή άλλα πατερικά έργα), που δεν παραδίδει η διασκευή SµPpa. Επίσης, το δηµώδες 
ύφος των οµιλιών σε συνδυασµό µε τα κρητικά διαλεκτικά στοιχεία, καθιστούν σαφή το 
σκοπό του ιεροκήρυκα να διδάξει και να νουθετήσει τους ακροατές-πιστούς µε τρόπο απλό 
και κατανοητό. Εξάλλου, όλο το οµιλιάριο του π. Μάρκου χαρακτηρίζεται από την αγωνία 
του να επιτύχει την πνευµατική αφύπνιση του ποιµνίου του. Η διασκευή ΜΙ, λοιπόν, 
έχοντας δηµωδέστερο και πιο προσιτό ύφος, συγκριτικά µε τη διασκευή SµPpa, εκφράζει 
ουσιαστικότερα τη διδακτική σκοπιµότητα του π. Μάρκου. 
 Κατά συνέπεια, στην παρακάτω κριτική έκδοση του οµιλιαρίου της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής του ιερέα Μάρκου της Κυρίας των Αγγέλων του Χάνδακα, εκδίδουµε 
κριτικά τη διασκευή  β (ΜΙ). ∆ιευκρινίζουµε ότι επεµβαίνουµε διορθωτικά στο κείµενο της 
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διασκευής, µόνο σε περίπτωση που η γραφή των κωδίκων Μ και Ι αλλοιώνει το νόηµα ή δεν 
το καθιστά σαφές.  
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                                         S I G L A 
 
  
 
I.  ΚΩ∆ΙΚΩΝ: 
 
A = Alexandrinus gr. 74 ( του 15ου αιώνα)  
 
a = Alexandrinus gr. 130 (αχρονολόγητο, που τοποθετείται χρονικά στον 17ο αιώνα) 
 
M = Marcianus gr. II  97 (του 16ου αιώνα)  
 
µ = Marcianus gr. II  87 (του 16ου αιώνα)  

 
I = Hierosolymitanus  S. Sepulcri 192 ( χρονολογείται στα 1616 )  

 
P = Athous  Mon. Pantel. gr. 587 (6094) (του 17ου αιώνα)  

 
p = Athous Mon. Pantel.  gr.  588 (6095) (του 17ου αιώνα) 

 
S = Sinaiticus  gr. 1179 ( του 17ου αιώνα )  
 
 
 
II.  ΛΟΙΠΑ:  
 
tit.: titulus 
 
om.: omisit (= παρέλειψε) 
 
add.: addidi (= προσέθεσα) 
 
scripsi: έγραψα 
 
corr.: correxi (= διόρθωσα) 
 
cod.: codex (= κώδικας) 
 
omnes  codices: όλοι οι κώδικες 
 
cett.: οι υπόλοιποι κώδικες  
 
in  marg.: στο περιθώριο  
 
passim: και  εξής 
 
cf.: παράβαλε 
 
[…]: lacuna (= χάσµα) 
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<...>: προσθήκη του εκδότη 
 
χφ: χειρόγραφο 
 
χφφ: χειρόγραφα 
 
βλ.: βλέπε 
 
σ.: σελίδα (σε ελληνόγλωσση βιβλιογραφία) 
 
p.: σελίδα (σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία) 
 
τ.: τόµος (σε ελληνόγλωσση βιβλιογραφία) 
 
v.: τόµος (σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία) 
 
σηµ.:  σηµείωση  
 
λ.: λέξη  
 
ἔκδ.: έκδοση 
 
fons  incognita: άγνωστη  πηγή  
 
fons  inedita: ανέκδοτη  πηγή  
 
Μέγας: κριτική έκδοση από τον Γ. Μέγα της περὶ του Ιούδα του προδότου διηγήσεως, βάσει 
του κώδικα 260 της Μονής ∆ιονυσίου του Άθωνος και του κώδικα 15 της Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου. 
 
A∆: έκδοση της Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
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Λόγοι ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν  βιβλίων διδασκαλικοί, συναχθὲν 
παρὰ ἱερέως κυροῦ Μάρκου, τῷ τῆς Κρήτης διδακτῇ. 

 

                                                    1 
 

                        Τῇ  ∆ευτέρᾳ  τῆς  πρώτης   ἑβδοµάδος 
 
   "Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευµατικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν              
δαιµόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια", ἡ πανέορτος ἑορτὴ καὶ 
παγκόσµιος χαρά, κατὰ τὴν τοῦ προφήτου Ἡσαΐου φωνὴν τὴν 
λέγουσαν· "Σαλπίσωµεν", φησίν, "ἐν νεοµηνίᾳ σάλπιγγι, ἐν  εὐσήµῳ    
ἡµέρᾳ ἑορτῆς τῶν ψυχῶν ἡµῶν". 5 
   Νηστεία παρεισήχθη, ἡ τῶν µαρτύρων εὐφροσύνη καὶ καλλονή. 
Νηστεία ἦλθε, τῶν ὁσίων ἡ καύχησις, τὸ τίµιον δῶρον, ἡ ἀρχὴ τῆς 
σωτηρίας, τῆς εὐσεβείας τὸ κεφάλαιον, τῶν παθῶν ἡ νέκρωσις, τῆς 
ἁµαρτίας ἡ ἀναίρεσις, τοῦ διαβόλου ἡ ἐπιτίµησις καὶ τῆς Ἐκκλησίας  
ἡ εὐπρέπεια, τῶν ἀνδρῶν ἡ φρόνησις καὶ τῶν γυναικῶν ἡ 10 
σωφροσύνη, τῶν πτωχῶν ἡ παραµυθία. 
 
  

                                                 
  1-2 Ἔφθασε καιρός… ἐγκράτεια: ∆οξαστικὸν τῶν Αἴνων τοῦ ὄρθρου τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς (ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 160) // 4-5 Σαλπίσωµεν ….ἡµῶν: Ps. 80, 4; Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 525) // 6-11 
Νηστεία…παραµυθία: Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 527). 
_________________________ 
Α   Sa    ΜΙ 
_________________________ 
tit. Λόγοι ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων. ∆ιδασκαλία. Συναχθὲν παρὰ ἱερέου κὺρ Μάρκου τῷ τῆς 
Κρήτης διδακτήν. Ἀρχόµενον τῇ πρώτῃ ἐβδοµάδι τῆς ἁγίας καὶ µεγάλης µ΄ µέχρι τῷ µεγάλῳ σαβάτῳ  a: 
Λόγος διδασκαλικὸς τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς α΄ Ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν Α: Λόγοι ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν 
βιβλίων διδασκαλικῶν, συναχθὲν παρὰ ἱερέως κυροῦ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτῇ. Ἀρχόµεθα τῇ 
πρώτῃ ἐβδοµάδι τῆς ἁγίας καὶ µεγάλης µ΄, µέχρι τῷ ἁγιοτάτῳ καὶ µεγάλῳ σαββάτῳ. in marg.: Τῇ β΄τῆς α΄ 
ἑβδοµάδος. Περὴ νηστίας  Μ: Λόγοι ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων διδασκαλικῶν, συναχθέντες παρὰ 
ἱερέως κυροῦ Μάρκου τῷ τῆς Κρήτης διδακτῇ. Ἀρχόµενον τῆς πρώτης ἑβδοµάδος τῆς ἁγίας καὶ µεγάλης µ΄ 
µέχρι τῆς Παρασκευῆς τοῦ Λαζάρου, ἄνευ τῶν Κυριακῶν  Ι: Λόγοι ἐκλελεγµένοι ἐκ πολλῶν βιβλίων 
διδασκαλικοί, πονηθέν δε καὶ ἐκλελεχθὲν παρὰ κυροῦ Μάρκου ἱερέως   S // 1 ἀγώνον Α: ἀγόνων SΙ    
ἀρχεί Μ // 2 νήκει…ἐγκράτια…πανεόρτιος Μ   πανέορτος οm.  Α // 3 ἡ παγκόσµιος Α     τὴν pr. om. a // 4 
νεοµονία  a: νεοµινήα Μ: νεοµονοία  S : νεοµοινία Α     σάλπιγγη Ι: σάλπιγγει M: σάλπιγγη A   // 5 ἡµῶν 
τῶν ψυχῶν ΜΑ // 6 νηστεία παρησήχθη, ἡ χαρὰ τῶν ἀγγέλων. Νηστεία παρησήχθη, ἡ τροφὸς τῶν 
ἀρχαγγέλων. Νηστεία παρησήχθη, ἡ τῶν µαρτύρων εὐφροσύνη καὶ καλλωνὴ Α: νηστεία παρησείχθη, ἡ 
χαρὰ τῶν ἀγγέλων. Νηστεία παρησείχθη, ἡ τροφὸς τῶν ἀγγέλων. Νηστεία παρησείχθη, ἡ τῶν µαρτύρων 
εὐφροσύνη καὶ καλλωνῆ S: νηστεία παρησήχθη, ἡ χαρὰ τῶν ἀγγέλων. Νηστεία παρησήχθη, τῶν µαρτύρων 
εὐφροσύνη a     παρήχθη ΜΙ      καλωνῆ Μ // 7  δόρων Μ: δώρον Ι // 8 τῆς εὐσεβίας τὸ κεφάλεον Μ   
νέκροσις Α //  9 ἀνέρεσις… ἐπιτήµησης…τῆς ἐκλησίας Μ   τοῦ διαβόλου ἐπιτίµησις  a // 10 ἡ εὐπρέπια Μ         
γυναικὸν Μ // 11 σοφροσύνη ΜΑ   πτοχῶνΑ   παραµιθήα Μ 
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    Ἀλλ’, ὦ ξυνωρὶς τῆς Ἐκκλησίας ἁγία, µὴ χαυνωθῶµεν µηδὲ 
ῥᾳθυµήσωµεν ἀκούοντες, νηστείαν ἐλθόντες, ἀλλ’ ἑδραῖοι  γενώµεθα 
τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώµατι, ὅτι ἡ σωµατικὴ ἡµῶν τράπεζα εὐφραίνει 
µὲν πρόσκαιρα καὶ κολάζει αἰώνια, ἡ δὲ πνευµατικὴ τράπεζα τῆς 15 
διδασκαλίας τῶν θείων λογίων, ὅσον γὰρ εἰς κόρον λάβῃ τις, 
τοσοῦτον πάλιν ἐπιθυµεῖ, ὅτι ἀκόρεστος γάρ ἦν ἡ εὐφροσύνη τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. 
   ∆ιὰ τοῦτο οὖν σπουδάσωµεν εἰς τὰ κέρδη τῆς θείας νηστείας· καὶ 
τί τὰ πολλὰ λέγειν; Ἡ τράπεζα ἡ σωµατική, ἐὰν λάβῃ περισσοτέρων 20 
βρωµάτων, τὴν κοιλίαν ἀλγεῖ καὶ τοῖς ἐντοσθίοις βλάβην 
κατεργάζεται. Ἐπὶ δὲ τῆς πνευµατικῆς, τοὐναντίον. Ὅσον γὰρ 
ἀπλήστως κατατρυφήσῃς, δυνήσει καὶ βίον καθαρὸν ἐπιδεῖξαι καὶ 
πρᾶξιν θεάρεστον ἐπιτηδεῦσαι καὶ ἁµαρτίας πολλὰς κόψαι. Καὶ 
ὅσον αὐτῆς ἀπολάβῃς, τοσοῦτον αὐτῆς εἰς πόθον ἐγείρεις.   25 
   Πάλιν εἰς τὴν σωµατικὴν τράπεζαν, ἐὰν οἶνον εἰς κόρον  µεταλάβῃ 
τις, καὶ τῶν ποδῶν τὸ βάδισµα λύει καὶ τοῖς ὀφθαλµοῖς τὰ µὴ 
πρέποντα βλέπει καὶ τῇ γλώττῃ τὰ µὴ δέοντα λαλεῖ καὶ τοῖς φίλοις 
καταγέλαστος δείκνυται, ὅτι ἐν οἴνῳ τὰς φρένας ἀπώλεσεν. Εἰς δὲ 
τὴν τῆς διδασκαλίας τράπεζαν καὶ τὴν τῆς νηστείας δίαιταν καὶ 30 
ἀρετήν, ὅσα ἂν ἀκούῃ τις καὶ ποιήσῃ, καὶ τοῖς φίλοις κεκοσµηµένος 
ὀφθήσει καὶ πᾶσιν εὐπρεπὴς καὶ πρᾷος ἀναδειχθῇ, ἀλλὰ καὶ ἐκ 
καρδίας λόγους ἀγαθοὺς ἐξερεύξεται, κατὰ τὸν προφήτην ∆αυὶδ 
λέγοντα· "Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία µου λόγον ἀγαθόν". 

                                                 
 14-25  ὅτι…ἐγείρεις: Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 525) // 26-34 Πάλιν…αγαθόν: Ps. 44, 2; Ioann. Chrys. 
In Genesim 3 (PG 56, 525-526).  
____________________________ 
Α    Sµa    ΜI 
____________________________ 
12  ξυνορής τῆς ἐκλησίας ἀγία Μ   χαυνώµεθα Sa // 13 ῥαθυµίσωµεν  a   ἀκούονταις Μ   ἐλθόνταις Α: 
ἐλθώντες Ι: καθελόντες a: ἐλθώνταις Μ    ἐδρέοι Μ    γενόµεθα: γενόµενοι a // 14 στόµατι Μ   ὅτε ἡ 
σωµατικῆ  ΜSI   ἡµῶν om. a // 14-15 εὐφραινόµενοι a: εὐφραινοµένη S: εὐφρένη µὲν Μ  // 15  πρόσκαιρον 
S: πρόσκερα Μ  // 15-16 πνευµατικὴ ἡµῶν τράπεζα a    τῆς θείας διδασκαλίας  S: τῆς θείας διδασκαλείας 
Μ: διδασκαλίας τῶν θείων λογείων Μ //  16 ὥσπερ γάρ εἰς  a   κῶρων Μ   λάβει SMIa // 17 τοσούτον ΑΙΜ   
πάλιν ἐπιθειµὶ Μ: ἐπιθηµῆ Ι   ἢν S // 18 ἐντωλῶν Μ // 19 ἐδραῖοι γενώµεθα  S     σπουδάσωµεν ΙΜ    
σπουδαῖοι  γενώµεθα Αa   κέρδι ΙΜ   νηστίας Α // 20 τὰ om. I   σωµατικεῖ Μ   λάβῃ τις Α: λάβει ΜΙ // 21 
περισωτέρων ΜΑ: περισσότερα βρώµατα S   ἀλγῆ SI: ἀλγεί Μ // 22 ἐπεἰ δἐ τῆς πνευµατικῆς τουναντίων Α: 
πνευµατικοῖς SMI : ἐπεὶ δὲ τῆς πνευµατικῆς τουναντίον  a // 23 ἀπλήστος Μ: ἀπλείστως a  κατατρυφήσεις 
µ   δυνήσει καὶ βίον ἐπιδῆξαι Α   ἐπιδείξαι Ι   ἐπιδῆξε Μ // 24 πράξην Μ  θεάρρεστον  µ    ἐπιτηδεύσαι 
ΜΙΑa   πολάς Μ   ἐκκόψαι Ι // 25 ἀπολαύσεις Α: ἀπολάβης a: ἀπολαύεις  µ    εἰς τοσοῦτον εἰς πόθων αὐτῆς 
ἐγείρης Μ: εἰς τοσοῦτον εἰς πόθον, αὐτῆς ἐγείρης Ι: ἐγείρης S: τοσοῦτον εἰς πόθον αὐτῆς ἐγήρεις  µ  // 27 
µεταλάβει SMIµ     καὶ om.A    ὀφθαλµῆς Μ // 28  βλέπειν µ   γλῶττει…λαλεὶ Μ    τὰ µὴ θέλοντα S     λαλεῖν 
Saµ // 29 φήλοις    δύκνηται καὶ ὅτι ἐν οἴνῳ τὰς φρένας ἀπόλεσεν Sa Μ: καὶ ὅτι ἐν οἶνῳ τὰς φρένας 
ἀπόλεσεν Ι: καὶ ὅτι ἐν οἴνῳ τὰς φρένας  ἀπολύει S: καὶ ὅτι ἐν οἴνῳ τὰς φρένας ἀπώλεσεν  Αµ // 30  εἰς δὲ 
τῆς διδασκαλίας τράπεζαν  µ     διέταν ΑaI: δι' ἀρετὴν  µ  //  31  ἀκούει  µ    ποιήση Μ: ποιεῖ  Α: ποιήσει  µ   
καικοσµιµένος Μ  // 32  ὀφθῆσι Μ: ὠφθήσι Ι: οὐφθήσει  µ   εὐπρεπεῖς ΜIa   ἀναδυχθῆ Μ: ἀναδιχθῆ  Ι: καὶ 
πᾶσιν….ἀναδειχθεῖ om. µ // 33 ἐξηρεύση ΜΙ: ἐξηρεύξη  Αµ // 34 ἐξηρεύξατω …ἀγαθῶν Μ 
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    Εἶδες διαφορὰν τραπέζης, πόσον ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς 35 
 πνευµατικῆς πρὸς τὴν σωµατικήν; Καὶ τίς νηστείαν ἀσπασάµενος 
οὐκ ἐδοξάσθη παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις; Τίς ταύτην κτησάµενος 
οὐκ ἐµεγαλύνθη; Θέλεις ἰδεῖν τοὺς φυλάσσοντας τὴν θείαν νηστείαν 
καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ πῶς αὐτοὺς ἐδόξασεν καὶ ἐτίµησεν; 
Ἄκουσον τῆς Γραφῆς. Καὶ γὰρ ὁ Μωϋσῆς ὁ δίκαιος νηστεύσας 40 
ἡµέρας τεσσαράκοντα, τὸν νόµον ἐδέξατο ἐκ χειρὸς τοῦ Κυρίου. 
Νηστείαν ὁ προφήτης Ἠλιοὺ καρπωσάµενος, δι’ ἅρµατος πυρίνου 
εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀνήχθη καὶ πάλιν διὰ νηστείας τοὺς οὐρανοὺς 
ἀπέκλεισε. Νηστείαν ἐν τῷ λάκκῳ ὁ προφήτης ∆ανιὴλ κτησάµενος, 
τοὺς λέοντας ἐφίµωσε καὶ ὡς πρόβατα αὐτοὺς ὑπέδειξε. Νηστείαν οἱ 45 
τρεῖς παῖδες ἀγκαλισάµενοι  τὴν ἐκκαεῖσαν  ἑπταπλασίως κάµινον 
ἔσβεσαν καὶ τὸ πῦρ ἐποίησαν "ὡς πνεῦµα δρόσου διασυρίζον". 
Νηστείαν ἀσπασάµενος ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος, µείζων ἐν 
προφήταις ἀνηγορεύθη καὶ τὸν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν 
Ἰορδάνῃ βαπτίσαι κατηξιώθη. Καὶ τί λέγω προφήτας καὶ δικαίους; 50 
Νηστείαν αὐτὸς ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἀσπασάµενος τὸν 
ἐχθρὸν κατέβαλεν καὶ ἡµᾶς γενέσθαι µιµητὰς αὐτοῦ κατηξίωσε καὶ 
αὐτὴν τὴν Ἁγίαν Τεσσαρακοστὴν ἡγίασε καὶ ἀνέδειξε. 

                                                 
 
36-38 Καὶ τίς νηστείαν…ἐµεγαλύνθη: Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 527) // 40-41 Ἄκουσον… Κυρίου : 

Ex. 24, 18- 31, 18 ; τροπάριον τῆς θ' ᾠδῆς ἦχ. πλ. β' τοῦ Μεγάλου Κανόνος τοῦ Ἀνδρέου Κρήτης (ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 659); Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 527) // 42-43 Νηστείαν… ἀνήχθη: 4 Regn. 2;  
Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 527) // 44-47 Νηστείαν…ἔσβεσαν: Dan. 6, 17-24; 4 Macc.16,20; 18, 12; 
Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 527) // 47 τὸ πῦρ... διασυρίζον: Dan. 3, 46-50; Ioann. Chrys. In Genesim 3 
(PG 56, 527) // 48- 50 Νηστείαν… κατηξιώθη: Marc. 1, 9; Luc. 7, 33; Matth.3, 13-17; Ioann. Chrys. In Genesim 
3 (PG 56, 527) // 51-53 Καὶ τί…ἀνέδειξε : Matth. 4, 2- 11 ; Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 527). 
__________________________ 
Α    Sµa    ΜΙ 
__________________________ 
35 Ἵδες Α     διαφορὸν τραπέζεις Μ     διαφωρὰ Μ : διαφορᾶ S // 36 ὅτι ἡ σωµατικὴ µὲν ἐστὶν πρόσκαιρος, 
ἡ δὲ πνευµατικὴ αἰώνιος Α   τῆς νυστίαν Μ // 37 Θεοῦ aµ: καὶ παρὰ Θεῷ Α     κτισάµενος Ιa // 38 εἰδὴν Μ: 
ἱδεῖν S    τοὺς φυλάσσοντας Ι: τοὺς φυλάξαντας ταύτην Α: τοὺς φηλάσοντας τὴν θύαν νηστίαν καὶ τὰς 
ἐντωλᾶς Μ // 39 πὸς αὐτοὺς ἐδώξασεν καὶ ἐτίµισεν Μ: ἐδόξασεν καὶ ἐτίµησεν  Ι // 40 Καὶ γὰρ ὁ Μωϋσῆς 
ἐκεῖνος ὁ δίκαιος προφήτης Α: Μωϋσῆς …νυστεύσας Μ // 41 ἡµέρας τεσαράκοντα Μ      τοῦ om.I // 42 
προφῆτις Μ     Ἠλιοῦ  µ    καρποσάµενος ΜΙ // 43  ἀνοίχθη a   διὰ νηστείαν  µ    τοὺς  om. Α // 44  
ἀπέκλησεν ΜΑΙaµ    Νηστεῖαν ὁ προφῆτις ∆ανιὴλ ἐν τῷ λάκῳ τοὺς λέοντας ἐφήµωσεν Μ: νηστείαν ὁ 
προφήτης ∆ανιὴλ ἐν τῷ λάκκῳ Α   κτισάµενος Αa // 45 ἐφήµωσεν SAIM: ἐφήµωσε a: εὐφήµωσε µ    καὶ ὡς 
πρόβατα αὐτοὺς ὑπέδειξε om.A: ὑπέδειξεν S: ἀπέδυνεν ΜΙ // 46 παίδαις Μ  ἀγαλλιασάµενοι Ι: 
ἀγκαλλισάµενοι µ   τὴν ἐκκαήσαν Ιµ: τὴν ἐκκαΐσαν cett.   ἑπταπλασίως om.I   // 47  πὺρ Μ   διασηρίζων Α: 
διασηρῆζον Μ: διασυρίζων ΙSaµ // 48 Νηστεῖαν Α   Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος Ι    µεῖζον S: µῆζων Μ // 49 
προφῆταις  Α // 50 προφῆτας Μ // 51-52 νηστείαν αὐτὸς ὁ Κύριος ἡµῶν ἡµᾶς γενέσθαι µιµητὰς αὐτοῦ 
κατηξίωσεν Ι: ὁ Κύριος ἡµῶν ἡµᾶς γενέσθαι µιµητᾶς αὐτοῦ κατηξήωσεν Μ // 52 ποιήσας Α  κατέβαλον  µ 
// 53 τεσαρακοστὴν Μ     ἐνήστευσεν καὶ ἀνέδειξεν Α: ὑγίασεν καὶ ἀνέδειξεν  µ     
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   Θέλεις ἰδεῖν καὶ τοὺς µὴ φυλάξαντας τὴν νηστείαν καὶ τοὺς µὴ 
νηστεύσαντας τί πέπονθαν; Νηστείαν ὁ πρῶτος Ἀδὰµ µὴ φυλάξας, 55 
ἐξόριστος τοῦ Παραδείσου γέγονεν καὶ γῆν ἀκανθηφόρον 
ἐργάζεσθαι προσετάγη. Νηστείαν µὴ φυλάξαντες οἱ ἐπὶ τοῦ Νῶε 
ἄνθρωποι θεϊκῆς ἀγανακτήσεως ἐν πείρᾳ γεγόνασιν καὶ 
κατακλυσµοῦ παγκόσµιον δίκην ὑπέστησαν. Νηστείαν πάλιν πρὸς 
ὀλίγον ὁ Νῶε µὴ φυλάξας, θρίαµβος καὶ γυµνὸς τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ 60 
προσέκειτο. Νηστείαν ὁ  Ἡσαῦ µὴ φυλάξας, τῶν πρωτοτοκίων τὴν 
τιµὴν ἀπώλεσεν καὶ τῆς πατρικῆς εὐχῆς ἀλλότριος γέγονεν. 
Νηστείαν µὴ τιµήσαντες οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ,  τῆς ἐπουρανίου τρυφῆς καὶ 
τῆς θεϊκῆς ἐξέπεσον χάριτος. 
  Ἔµαθες οἷα σκληρὰ τοῖς µὴ τιµήσασιν τὴν νηστείαν συνέβησαν 65 
καὶ πόσων ἐπαίνων καὶ τιµῆς ἄξιοι εἰσὶν οἱ φυλάξαντες ταύτην καὶ 
οἵας δόξης παρὰ τοῦ Θεοῦ ἔλαβον καὶ ἐπέτυχον. Καὶ τίς κτησάµενος 
ταύτην πειρασµοὺς οὐκ ἐνίκησε; Τίς ἀκούσας ταύτης οὐκ 
ἐµακαρίσθη καὶ παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις; Καὶ τίς ταύτην ποθήσας 
οὐκ ἐκάλυψε καὶ ἠφάνισε πλῆθος ἁµαρτηµάτων; Καὶ τίς πάλιν 70 
παρακούσας ταύτης, οὐκ ἐπήγαγε κατ’ αὐτοῦ πολλὴν τοῦ Κυρίου 
τὴν  ἀγανάκτησιν; 
 
 

                                                 
55-57 Νηστείαν....προσετάγην: Gen. 3, 17-19; Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 526) // 57-59 Νηστείαν…ὑπέστησαν: Gen. 
7, 17-23; Ioann.Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 526) // 59-61 Νηστείαν…προσέκειτο: Gen.9, 20-23; Ioann.Chrys. In Genesim 3 
(PG 56, 526) // 61-62 Νηστείαν…γέγονεν: Gen. 25, 33-34; Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 526) // 63-67 
Νηστείαν....ἐπέτυχον: Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 526-527) // 67-72  Καὶ τίς …. ἀγανάκτησιν: Ioann. Chrys. In 
Genesim 3 (PG 56, 527). 
_____________________________ 
 Α      SµPpa        ΜΙ 
_____________________________ 
 54-55 θέλῃς εἰδήν…τί πεπόνθα Μ: θέλεις ἰδεῖν καὶ τοὺς µὴ φυλάξαντας τὴν νηστείαν τί πεπόνθασι Ι: θέλεις ἰδεῖν καὶ 
τοὺς µὴ φυλάξαντας τὴν νηστείαν καὶ µὴ νηστεύσαντας τί πέπονθαν ASaµ // 55 πρότος ΜΙ // 56 ἐξόρηστος…γέγωνεν Μ: 
ἐξόριστος γέγονε τοῦ παραδείσου καὶ κατάραν πᾶσιν ἀνθρώποις ἀπέλλαβεν καὶ ἀγῶνες πολλοὶ οὐ παρασαλεῦσαι 
ταύτην ἠδυνήθησαν καὶ ὁ ἄρχων ἐγένετο πένης καὶ ὁ ἀθάνατος ἐγένετο θνητὸς καὶ ὁ βασιλεὺς πάσης τῆς κτίσεως 
ἐγένετο δοῦλος. ∆ιὸ καὶ καθεζόµενος ἀπέναντι καὶ ὀδύρετο ὁλολύζων, θρηνῶν καὶ ἔλεγεν: " Οἴµοι, παράδεισε 
γλυκύτατε, οἴµοι παράδεισε ἁγιώτατε! Μίαν ἐντολὴν παρέβην τοῦ ∆εσπότου καὶ τῶν ἀγαθῶν πάντων ἐστερήθην" καὶ 
ταῦτα γέγραπται πρὸς νουθεσίαν ἡµῶν, ἵνα τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ἡµεῖς φυλάξωµεν, µήπως πάθωµεν ἅπερ ἐκεῖνος 
ἔπαθεν καὶ κλαύσωµεν καὶ ἡµεῖς ὥσπερ ἐκεῖνος καὶ οὐδὲν ὠφεληθῶµεν Pp // 56-57 γὴν ἀκανθηφῶρον ἐργάζεται 
προσετάγιν Μ: προσετάζειν µ: καὶ γῆν ἀκανθηφόρον ἐργάζεσθαι προσετάγην καὶ ταύτην ἐνήστευσεν. Ταύτην καὶ ἡµεῖς 
νηστεύσωµεν καὶ ποθήσωµεν, ἵνα πολλὴ πλῆθος τῶν ἁµαρτιῶν ἐκκαθάρωµεν ἢ ἡ νηστεία ὀφέλιµος εἰς δικαίους καὶ 
ἁµαρτολοὺς Α: ἐργάζεσθε  a:  σφάλµατα, καὶ ὁ Χριστὸς πέντε πληγὰς ἐπληγώθη, µίαν εἰς τὴν ἄχραντον αὐτοῦ πλευρὰν 
ἐπάνω εἰς τὸν σταυρόν, δύο εἰς τὰς ἁγίας καὶ ἀµµώµους αὐτοῦ χεῖρας καὶ δύο εἰς τὰς ἁγίας αὐτοῦ καὶ παναχράντους 
πόδας. Αὗται αἱ πέντε πληγαὶ ἱάτρευσαν τὰς πέντε πληγὰς καὶ τὰ  σφάλµατα τοῦ Ἀδάµ Pp // 57 νηστεῖα Μ   ἐπὶ τοῦ 
Νῶε ἄνθρωποι Sµ: ἐπὶ τοῦ Νῶε οἱ ἄνθρωποι a // 57-58 θεοικῆς ἀγανακτήσεως ἐν πύρᾳ γεγῶνασιν Μ: πῆρα S // 59 
κατακλησµοῦ παγκόσµιον δίκην ὐπέστισαν Μ      καὶ ἐβούλησε καὶ ἐπόντισεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς Pp    νηστίαν Μ   πάλιν 
om. Pp   ὀλίγον SIA // 60 υἱοὶς Ι    προσέκιτο Μ: προσέκητο Ι: προσέκοιτο Α: προσήκετο. Καὶ πῶς; Ἄκουσον. Φησὶ γάρ: 
Καὶ ἐφύτευσαν ἀµπελῶνα καὶ ἔπιεν ἐκ τοῦ οἴνου καὶ ἐµεθύσθη καὶ ἐγυµνώθη ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ Pp // 61 πρωτοτοκίον  
µ:  πρωτωτοκίων τὴν τιµὴν ἀπόλεσαιν Μ: ἀπόλεσαι Pp // 62 γίνεται Ι: γέγονεν. Πῶς; Ἄκουσον. Καθεζόµενοι δὲ οἱ δύο 
ἀδελφοὶ ἐσθίοντες, ὁ Ἠσαῦ καὶ ὁ Ἰακώβ, τρώγοντες φακόν, ἔφαγεν ὁ Ἠσαῦ τὸν φακὸν αὐτοῦ, ὁ Ἰακὼβ δὲ νήστης ὢν 
καὶ οὐκ ἤσθιεν. Λέγει δὲ ὁ Ἠσαῦ: ∆ός µοι τὸν φακόν σου νὰ τὸν φάγω. Φησὶ γὰρ καὶ ὁ Ἰακὼβ πρὸς τὸν Ἠσαῦ: ∆ὸς καὶ 
σὺ ἐµοὶ τὰ πρωτότοκά σου καὶ λάβε τὸν φακόν µου καὶ ἀντάλλαξον. Καὶ ἐπώλισεν ὁ ἄθλιος τὰ πρωτὶα του καὶ τὴν 
τιµὴν του διὰ ἕνα σκουτέλιν φακὴν  Pp //  63 τηµήσανταις Μ // 65 ἴα ΑΜ: οἶα µ    σκληρὰ τῶν µὴ τιµῆσασην S: τῶν µὴ 
τιµήσασιν µ    νηστείαν, τί συνέβησαν Pp // 66 ἔπενον καὶ τηµῆς Μ: πόσων ἔπαινων καὶ τιµῆς Α: πόσον ἐπαίνον Ι : 
πόσον ἔπαινον καὶ τιµὴν  a : πόσον ἔπαινον καὶ τιµῆς S: ἔπενον µ    οἱ φυλάσσοντες αὐτὴν Pp  oἶας Ιµ: οἷας a// 67 τοῦ  
om. Pp    ἐπέτηχον Μ    τῆς Μ // 68 ταύτην τὴν νηστείαν Α     πειρασµοὺς     ἐνήκεισεν Μ: ἐνίκησε µPp: ἐνίκησεν  cett.      
τῆς Μ // 69  ἐµακαρήσθη Μ   τῆς ταύτην ποθήσας Μ // 70 εκάλυψεν µ   ὐφάνησεν Μ: ἡφάνησεν SΙa: ἠφάνησεν Αµ   
πλῆθους Μ: πλήθους Ι: πλῆθος a    ἁµαρτιµάτων Μ: ἁµαρτιῶν Ι    καὶ τῆς SMIa // 71 παρ' αὐτοῦ   S // 71-72  πολὴν τοῦ 
Κυρίου ἀγανάκτησιν: τὴν om. µ     
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   Οὐχὶ καὶ Ἀχαὰβ ταύτης ἀκούσας καὶ ὁπλισάµενος ταύτην 
θεηλάτου ὀργῆς ἐρρύσθη καὶ τοῖς ὀρνέοις καὶ τοῖς θηρίοις εἰς 
βρῶσιν δοθεὶς ἐλυτρώθη διὰ νηστείας; Οὐχὶ ταύτην οἱ Νινευῖται 75 
φυλάξαντες οὐ µόνον οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ τὰ κτήνη τῆς 
τριηµέρου ἀπωλείας ἀνηρπάγησαν καὶ τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ τὸ ῥῆµα 
ἀνενέργητον ἐφάνη; Οὐχὶ Ἰεζεκίας ταύτην ἀσπασάµενος ἐκ τοῦ 
θανάτου ἐρρύσθη ἀλλὰ καὶ προσέθετο Κύριος ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ 
ἄλλα ιε΄ ἔτη; Οὐχὶ ταύτην τηρήσαντες οἱ προφῆται  θεωριῶν καὶ 80 
ὀπτασιῶν Θεοῦ παντοκράτορος συµµέτοχοι γεγόνασιν καὶ τὰ 
µέλλοντα ὡς ἐνεστῶτα προέλεγον καὶ ἐθέσπιζον; Οὐχὶ οἱ ἀπόστολοι 
ταύτην καθοπλισθέντες  πανταχοῦ τὸν κύκλον τῆς γῆς διέδραµον; 
Οὐχὶ οἱ µάρτυρες ταύτην  ἀγαπήσαντες ναοὺς καὶ βωµοὺς καὶ 
κνίσσας τῶν εἰδώλων κατέβαλον καὶ τὸν θυµὸν τῶν τυράννων εἰς 85 
οὐδὲν ἐλογίσαντο; Οὐχὶ οἱ ὅσιοι ταύτην ποθήσαντες κατέλιπον τὸν 
κόσµον ἅπαντα καὶ ἐν ἐρήµοις καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς 
ὀπαῖς τῆς γῆς οἰκήσαντες καὶ αὐτοπροσώπως τὸν διάβολον 
κατέβαλον; 
   Ταύτην καὶ ἡµεῖς φυλάξωµεν. Ταύτην καὶ ἡµεῖς ποθήσωµεν, ὅτι 90 
τῶν σωµάτων ἡµῶν τὸ ἰατρεῖον ἐστὶ καὶ τῶν λογισµῶν καὶ τῶν 
ἐνθυµήσεων τῶν πονηρῶν ἐστιν ἡ εἰρήνη, ἡ ἀναίρεσις τῆς ἁµαρτίας 
καὶ τῶν ἐπιθυµιῶν ἡ νέκρωσις αὕτη ἐστίν, ὅτι ἡ ἀληθὴς νηστεία τῶν 
ἁµαρτιῶν πασῶν ἐστιν ἡ ἀναίρεσις. 

                                                 
 73-75 Οὐχὶ καί…νηστείας: 3  Regn. 20, 27-29; Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 527) // 75-78 Οὐχὶ 
ταύτην…. ἐφάνη: Ion. 3, 5-10 ; Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 527) // 78-80 Οὐχὶ Ἰεζεκίας…ἔτη: Is. 38, 5 ; 
Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 527) // 80-87 Οὐχὶ… ἅπαντα: Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 527) // 
87-88  ἐν ἐρήµοις ... οἰκήσαντες: Hebr. 11, 38; Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 527) // 88-94 καὶ 
αὐτοπροσώπως… ἀναίρεσις:  Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 527). 
_______________________________ 
Α      SµPpa      ΜΙ 
_______________________________ 
73 ὁπλησάµενος SM // 75 βρόσιν δοθεῖς ἐλυτρώθη διὰ νηστίας Μ   βρώσιν Ι   δοθῆς S: δωθεὶς Ι // 75-76 
Νινεβῆται φυλάξανταις Μ // 76 ἀλὰ καὶ κτῆνη τῆς τρηηµέρου Μ // 77 ἀπολίας Μ:  ἀπολείας Α   
ἠρπάγησαν ΑaµPp : ἡρπάγησαν S: ἠρπάγησαν om. MI     Ἰωνὰ a    τῷ ρῆµᾳ Μ // 78 ἀνενέργητων Μ    
ἐφάνη ΙΜP: ἀνεφάνη SΑpaµ   Ἰεζεκεῖας Μ // 79  προσέθετω Μ // 80 ἔτη ἕτερα ιε' Α: ἔτι Μ // 80-82 
προφύται ταύτην τηρήσαντες θεωρηὸν καὶ ὁπτασιῶν Θεοῦ παντωκράτορος συµµέτοχοι γεγῶνασιν καὶ τὰ 
µέλοντα ὡς ἐνεστώτα προέλεγων καὶ ἐθέσπηζον Μ: οὐχὶ οἱ προφῆται ταύτην τηρήσαντες  θεοριῶν µ: 
ὁπτασιῶν ΑΙµ: µέλλωντα ὡς ἐνεστώτα θεσπίζειν  a: τὰ µέλλον.....θεσπίζων µ // 83 καθωπλησθέντες  Μ: 
καθοπλησθέντες Ι    τὸν κύκλων Μ    διέδραµον καὶ τὸν κόσµον ἐκήρυξαν καὶ ἐδίδαξαν  Α // 84 µάρτιρες 
Μ   ἀγαπύσαντες Μ  //  85  κνύσας ΜΙ: κνίσας  µ    ὐδόλον Μ: εἰδόλων S    κατέλαβον Μ: κατέβαλλον SΑµ    
φοβηθῶµεν καὶ ἡµεῖς Α    τὸν Μ    τυράνον Μ: τυράνων S // 86 ἐλογήσαντω Μ: ἐλογίσατο  µ // 86-87 τὸν 
κόσµον καὶ τὰ τοῦ κόσµου ἅπαντα SPIpµ: τὸν κόσµον καὶ τὰ ἐγκόσµια ἅπαντα Α: κατέλυπον τὸν κόσµων 
καὶ τὰ τοῦ κόσµου ἅπαντα Μ: τὸν κόσµον ἅπαντα a // 87-89 ἐν ἐρύµης καὶ ὄρεσιν καὶ σπυλαίοις καὶ ταῖς 
ὀπὲς τῆς γῆς ὐκύσαντες καὶ αὐτωπρωσῶπος τῶν διάβωλον κατέβαλων Μ  ὁπαῖς ΙS  οἱκήσαντα  µ  τὸν 
κύριον κατέ(….) κατέβαλλον  Α: κατέβαλλον  µ // 90 Ταύτην καὶ ὑµῆς φυλάξωµεν om. Pp   ὑµῆς pr.Μ: ὑµεῖς 
µ  Ταύτην καὶ ἡµεῖς φυλάξοµεν, ταύτην καὶ ἡµεῖς τιµήσωµεν καὶ ποθήσωµεν, ταύτην καὶ ἡµεῖς 
ἀγαπήσωµεν Α  // 91 τὸ ἡατρίον ἐστὶν καὶ τῶν λογησµῶν Μ  // 92  ἐνθηµίσεων Μ: ἐνθυµίσεων Ι: 
ἐνθυµηµάτων a    ἔστειν Μ  // 93-94 καὶ τῶν ἐνθυµήσεων ἡ νέκρωσι αὕτη ἐστίν, ὅτι ἡ ἀληθῆς νηστία τῶν 
ἁµαρτιῶν πασῶν ἐστὴν ἡ ἀνέρεσις Μ: ἀληθεὶς…ἀνέρεσις Ι   
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   Καὶ τί λέγω νηστείαν; Οὐχὶ βρωµάτων µόνον ἀποχὴν ποιήσωµεν 95 
ἀλλὰ παντὸς πάθους, ψεύδους καὶ ἐπιορκίας καὶ βλασφηµίας καὶ 
καταλαλίας· καὶ τοιαύτην νηστείαν νηστεύσωµεν, οἵαν θέλει ὁ 
Κύριος, τὴν διδάσκει ἡµᾶς ἡ προφητικὴ φωνὴ Ἰωὴλ ἡ λέγουσα· 
"Τάδε λέγει Κύριος. Ἐπιστράφητε  πρός µε ἐξ ὅλης καρδίας ὑµῶν, ἐν 
νηστείᾳ καὶ ἐν κοπετῷ καὶ ἐν κλαυθµῷ καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας 100 
ὑµῶν καὶ µὴ τὰ ἱµάτια ὑµῶν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν 
ὑµῶν, ὅτι ἐλεήµων καὶ οἰκτίρµων ἐστί, µακρόθυµος καὶ πολυέλεος 
καὶ µετανοῶν ἐπὶ κακίαις ἀνθρώπων. Τίς οἶδεν εἰ ἐπιστρέψει καὶ 
µετανοήσει καὶ λήψεται ὀπίσω αὐτοῦ εὐλογίαν; Ἁγιάσατε νηστείαν, 
κηρύξατε ἐλεηµοσύνην, ἁγιάσατε ἐκκλησίαν". 105 
   Εἴδετε ἀληθῆ νηστείαν οἵαν θεραπεύεται ὁ Κύριος ἡµῶν καὶ οἵαν 
νηστεύειν ἡµᾶς διδάσκει; Ταύτην ποθήσωµεν καὶ ἡµεῖς καὶ ταύτην 
ἁγιάσωµεν καὶ τιµήσωµεν, ἵνα καὶ ἡµᾶς ὁ Κύριος ἁγιάσῃ καὶ ἐλεήσῃ 
καὶ σώσῃ.  Εἷς Κύριος ὁ Θεός, ὁ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων, ἀξιώσῃ 
καὶ ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν τῆς τοιαύτης νηστείας, τῇ αὐτοῦ χάριτι καὶ 110 
φιλανθρωπίᾳ, ἐν µετανοίᾳ καθαρᾷ καὶ ἐξοµολογήσει προσκυνῆσαι 
 αὐτοῦ τὰ Πάθη καὶ τὴν ἔνδοξον αὐτοῦ Ἀνάστασιν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ 
κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν.  

                                                 
95-97 Καὶ τί λέγω....καταλαλίας:  Ioann. Chrys. In filium viduae (PG 61, 790); Ioann. Chrys. Ad populum 
Antiochenum 3 (PG  49, 53); Bas. De jejunio 2  (PG 31, 196); Bas. Comment. in Isaiam prophetam cap. 1  
(PG 30, 180); Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Τετάρτης Τυρινῆς ἦχ. α΄ (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 
97); Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς ∆ευτέρας Α΄ ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν ἦχ. γ' (ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 190); Εὐχὴ Λειτουργίας Προηγιασµένων (Ἱερατικὸν Α∆, σ.157) // 99-104 Τάδε…εὐλογίαν: 
Ioel 2, 12-14 // 104 Ἁγιάσατε νηστείαν: Ioel 2,15 // 105 κηρύξατε….ἐκκλησίαν: Ioel  2, 16. 
_______________________________ 
Α      Ppa        ΜΙ 
_______________________________ 
  
95 λέγει ΜΙ   νηστία Μ    οὐχὶ βρωµάτων ἀποχὴν µόνων a : οὐχὶ βρωµάτων µώνων ἀποχὴν Μ // 97 
καταλαλιᾶς Pp: καταλαλιὰς a    καὶ πᾶσαν ἄλλην ἀκαθαρσίαν, πορνείαν, µοιχίαν, ζηλίαν, φθόνον, 
µαντίαν Pp // 97-98 καὶ τηαύτην νηστείαν νηστεύσωµεν οἰ θέλι ὁ Κύριος, τὴν διδάσκουσαν ἡµᾶς 
προφυτικὴν φωνήν Μ: καὶ τοιαύτην νηστείαν νηστεύσωµεν οἵαν θέλει ὁ Κύριος, τὴν διδάσκουσαν ἡµᾶς ἡ 
προφητικὴ φωνὴ Α   θέλῃ  µΑ: θέλι Μ    διδάσκει scripsi  προφητικῆ φωνῆ  ΙPpa // 99 ἐπιστράφυται Μ     
ἡµῶν Αµa   καρδίας ὑµῶν καὶ µὴ τὰ ἱµάτια ὑµῶν Pp // 100 ἐν νηστίᾳ καὶ ἐν κωπετῷ καὶ ἐν κλαθµῷ καὶ 
διαρύξατε Μ // 101 ἡµῶν  µ     ὐκτύρµων ἐστίν, µακρώθηµος Μ // 102 πολιέλεος καὶ µετανωῶν Μ    ἐστὶν  µ 
// 103  κακίας Ι // 103-104 ὔδεν ἠ ἐπιστρέψει καὶ µετανοῆση Μ: ἡ Ιµ: ἥ Α // 104-105 νηστεῖαν καὶ 
κυρήξαται ἐλεηµοσήνην, ἁγιάσαται ἐκκλησίαν  Μ: ἁγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε ἐλεηµοσύνην om. µ  // 
106 ἴδετε ΙPp : ἴδεται Μaµ     ἀληθεινεὶ νηστίαν οἵαν θεραπέβεται ὁ Κύριος ἡµῶν καὶ οἵαν Μ: ἀληθὴ  a : 
ἀληθινὴν Ι    ἣν θεραπεύετε Α: οἷα  µ: οἷαν Ι // 107 νηστείαν Ι     ὑµᾶς a    διδάσκον ΙΜ: διδάσκων ΑΡpaµ   
ἡµῆς Μ   ποθήσωµεν καὶ ἡµεῖς, µικρὸν κοπιάσωµεν καὶ µεγάλως χαροῦµεν Α // 107-108  καὶ ἡµεῖς  καὶ 
ταύτην ἁγιάσωµεν καὶ τιµήσωµεν  om. µ : ταύτην ἁγιάσωµεν, τὴν ἀληθὴ νηστίαν καὶ τιµήσωµεν ΙΜ // 108 
ὑµᾶς Μ   ἁγιάσει ΙΑpµa: ἀγιάσι Μ // 109 ἐλεήσει ΙΑµa   σώσει Ιµa: σώσει ἡµᾶς διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ 
φιλανθρωπίαν Α // 109-110 εἰ Α: εἰς  µ    ὁ Θεὸς ὁ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων ἀξιῶση καὶ σῶση ἡµᾶς Α: Ἧς 
ὁ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων Θεὸς ἀξιώσει καὶ σώσει ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν Ι: ἐλεήµον Αµ    ἀξιῶσαι καὶ σώσει 
ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν µ: ἐπιτηχὴν τῆς τηαύτης Μ    νηστίας  Α // 111 µετανία Μ    ἐξωµολογήσει Μ // 112 αὐτοῦ 
om. a    πάθει Μ    ἔνδοξων Μ    ὦ  ΙΜ: ὢ  aµ  // 113  τῶ κράτος Μ     αἰώνας  µ     αἰῶνων  Μ       
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                                                  2                                                                                   
  Τῇ   Τετάρτῃ  τῆς   πρώτης   ἑβδοµάδος   

 

    Νηστεύοντες, ἀδελφοί, σωµατικῶς νηστεύσωµεν καὶ πνευµατικῶς. 
Λύσωµεν πάντα σύνδεσµον ἀδικίας, δώσωµεν πεινῶσιν ἄρτον καὶ 
πτωχοὺς ἀστέγους εἰσαγάγωµεν εἰς οἶκον, ἵνα λάβωµεν παρὰ 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ τὸ µέγα ἔλεος.  
   Μὴ βρωµάτων µόνον νηστεύσωµεν σωµατικῶς, ἀδελφοί, ἀλλὰ καὶ 5 
πνευµατικῶς νηστεύσωµεν. Τί γάρ ἐστιν ἡ πνευµατικὴ νηστεία; Ἡ 
ἀποχὴ πάντων τῶν κακῶν, οὐ µόνον τῶν σωµατικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν 
ψυχικῶν, τοῦ πνεύµατος τοῦ κατοικοῦντος ἐν τῇ  καρδίᾳ. Καὶ γὰρ 
αἱ βρώσεις οὐ βλάπτουσιν τὸν ἄνθρωπον τόσον, ἀλλ’ ὅσον ὅσα διὰ 
τοῦ στόµατος ἐξέρχονται. Ἐκεῖνα κοινοῦντα βλάπτουσι τὸν 10 
ἄνθρωπον.  
   Τοὐτέστιν, πᾶσα ἀδικία, πᾶσα καταλαλία, πᾶσα βλασφηµία καὶ 
ψεῦδος καὶ ἐπιορκία καὶ µάχη καὶ φθόνος, κατάκρισις, σούρα, 
ψιθυρισµός.  Οἱ δὲ ἀπὸ καρδίας συγχωροῦντες τοῖς πταίουσι καὶ 
δίδοντες πεινώντων ἄρτον καὶ πτωχοὺς ἀστέγους εἰσάγοντες εἰς 15 
τοὺς οἴκους τως καὶ ταῦτα ποιοῦντες εὑρήσουσι χάριν παρὰ 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἄφεσιν τῶν ἁµαρτιῶν.  

                                                 
1-4  Νηστεύοντες…ἔλεος: Is. 58, 7; Ioann. Chrys. In filium viduae (PG  61, 790); Ioann. Chrys. In epist. 1 ad 
Timoth. (PG  62, 540); Ioann. Chrys. De confessione pretiosae crucis (PG  52, 843); Ioann. Chrys. In 
Matthaeum 54 (PG 58, 539); Athan. PG 29, 7// 5-17 Μὴ βρωµάτων… ἁµαρτιῶν: Ioann. Chrys. In filium 
viduae (PG 61, 790); Ioann. Chrys. Ad populum Antiochenum 3 (PG 49, 53); Bas. De jejunio 2  (PG 31, 196); 
Bas. Comment. in Isaiam prophetam cap. 1  (PG 30, 180); Athan. PG 29, 6-7; Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν 
ὄρθρον τῆς Τετάρτης Τυρινῆς ἦχ. α΄ (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 97); Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν 
ἑσπερινὸν τῆς ∆ευτέρας Α΄ ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν ἦχ. γ' (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 190); Εὐχὴ 
Λειτουργίας Προηγιασµένων,Ἱερατικὸν Α∆, σ.157, (10-11 ἐκεῖνα κοινοῦντα...ἄνθρωπον: Matth. 15, 20; 
Marc. 7, 15).   
_______________________________ 
Α    µPpa    ΜΙ 
_______________________________ 
tit. Τῇ ∆΄τῆς α' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικός. Εὐλόγησον πάτερ Μ: Τῇ ∆΄τῆς α΄ἑβδοµάδος τοῦ αὐτοῦ 
διδασκαλία ἐκ πολλῶν συγγραµµάτων µ: Τοῦ αὐτοῦ διδασκαλίαι ἐκ πολλῶν συγγραµµάτων τῇ ∆΄τῆς 
α΄ἑβδοµάδος  Α: Τῇ ∆΄τῆς α΄ἑβδοµάδος. Τοῦ αὐτοῦ λόγος ἕτερος ἐκ πολλῶν συγγραµµάτων ἡνωµένων a: 
Τῇ ∆΄τῆς α΄ἑβδοµάδος. Τοῦ αὐτοῦ λόγος ἕτερος ἐκ πολλῶν συγραµµάτων ἠνωµένων. Εὐλόγησον  δέσποτα 
Pp : Τῇ ∆΄τῆς α΄ἑβδοµάδος λόγος  διδασκαλικός ἐκ πολλῶν συνγγραµµάτων ἠνωµένων. Εὐλόγησον πάτερ Ι 
// 1 Νηστεύονταις ….σωµατικός….πνευµατικός Μ // 2 σύνδεσµων Μ    δῶσοµεν ποινῶσιν Μ   ἄρτων Μa // 3 
πτωχοῦς Μ   εἰσάγωµεν Α   οἴκον, εἴνα Μ // 4 ἔλεως Μ // 5 Μὴ τῷ βρώµατι ΜΙ: Μὴ τὰ βρώµατα ΑPp   
µῶνον Μ: µόνων a   σωµατηκός Μ// 6 ἡ πνευµατικὴν νηστίαν Μ: πνευµατικῆ νηστεία (om.ἡ) Pp    ἡ om. a // 
7 ἀποχύ Μ   µόνων ΑΜPp   οὐ µόνον τῶν σωµατικῶν om. µ // 8 τοῦ πνεύµατος κατοικοῦντος Μ// 9 ἑ 
βρῶσης Μ: βρῶσις Α: βρώσις µ    βλάπτωσιν aµ: βλάπτωσι Α // 9-10 ὅσον ὅσον διά τῷ στόµατι µ // 10 
κεινοῦντα ΙΜ: κοινοῦν Α: κοινοῦ µ: κεινοῦ a: κινοῦν καὶ βλάπτουσι Pp // 10-11 τὸν ἄνθρωπον om. Pp // 12 
τουτέστι PpI   πάσα Μ: πᾶσσα Α: πάσαν µ     καταλαλιᾶ ΙΑPp    βλασφηµῆα Μ // 13 ψεύδος Ι   καὶ ἡ µάχη 
καὶ ὁ φθόνος PpµΑ //13-14 κατάκρισις, σοῦραν, ψυθυρισµόν Ι: κατάκρησης, σαῦραν, ψυθηρησµόν Μ // 14-
16 ὁ δὲ ἀπὸ καρδίας συγχωρῶν τοῖς πταίουσιν καὶ δίδωσοι πεινόντων ἄρτον καὶ πτωχοὺς ἀστέγους 
εἰσαγάγωσιν εἰς τοὺς οἴκους τος Ι: ὁ δὲ  ἀπὸ καρδίας συγχωρῶν τοῖς πταίουσιν καὶ δώσον σοι πεινόντων 
ἄρτον καὶ πτωχούς ἀστέγους εἰσαγάγουσιν εἰς τοὺς οἴκους τος Μ: Ταῦτα πάντα ποιῶν καὶ συγχωρῶν τοῖς 
πταίουσιν ἀπὸ καρδίας δώσαι σὺ πεινώντων ἄρτων καὶ τὸν πτωχὸν καὶ ἄπορον καὶ ἄστεγον εἰσάγαγε εἰς 
τὸν οἶκον σου ΑµPpa // 16 ποιῶν Μ: ποιοῦντες Ι    εὕροις Pp : εὕρις  Αµ  // 17  ἁµαρτιµάτων  a 
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   Ἡµεῖς δὲ τὴν συνήθη τράπεζαν τῆς θείας διδασκαλίας δράµωµεν. 
Ἐν τῷ νόµῳ προσέταξεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου Μωϋσέως τοῖς 
υἱοῖς Ἰσραήλ, ἵνα καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἀποδεκατῶσιν ὅσα ἂν 20 
κτήσωνται ἀπό τε χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ πάντων ζώων ὧν  
ἐκέκτηντο  καὶ οὕτως ποιοῦντες ἔσονται εὐλογηµένοι ἐπὶ πᾶσι τοῖς 
ἔργοις αὐτῶν. Εἶτα ἔλεγε πρὸς αὐτούς· "Καὶ ἐὰν τοῖς προστάγµασί 
µου πορεύεστε καὶ τὰς ἐντολάς µου φυλάσσητε καὶ ποιῆτε αὐτάς, 
δώσω τὸν ὑετὸν ὑµῖν ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ ἡ γῆ δώσει τὰ γενήµατα 25 
αὐτῆς καὶ φάγετε παλαιὰ παλαιῶν. Καὶ ἐὰν θέλετε καὶ εἰσακούσετέ 
µου, τὰ ἀγαθά της γῆς φάγετε. Ἐὰν δὲ µὴ θέλετε µηδὲ εἰσακούσετέ 
µου, µάχαιρα ὑµᾶς κατέδεται". Τὸ γὰρ στόµα τοῦ Κυρίου ἐλάλησε 
ταῦτα. Εἴδετε γὰρ ὁ Κύριος ὡς φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων καὶ ὡς 
πατὴρ φιλόστοργος παιδεύων τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, ἤγουν τοὺς υἱοὺς 30 
Ἰσραήλ, ἀποδεκατισµὸν ἤτοι ἀπαιτῶν, ἵνα ἔσονται εὐλογηµένοι καὶ 
φάγωσιν τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς;  
 

                                                 
19-23 Ἐν τῷ νόµῳ…αὐτῶν: Num.18; Deut. 14, 22;  Doroth. Des saints jeûnes (SC 92, 446) // 23-28 Εἶτα 
ἔλεγε… κατέδεται: Ιs. 1, 20; Lev. 26, 3; Lev. 26, 14- 40; Ioann. Chrys. De fato et providentia 2 (PG 50, 755); 
Ioann. Chrys. Domine, non est in homine  (PG 56, 162); Ioann. Chrys. In Joannem 1 (PG 59, 28).  
 ______________________________ 
Α     µPpa      ΜΙ 
______________________________ 
18 ἀλλὰ οὐ δυνώµεθα ταῦτα ποιεῖν µόνοι, εἰ µὴ τὸν βοηθόν ἔχοντες µεθ'ἡµῶν. Τίς ἐστιν ὁ βοηθὸς ὁ 
δυνάµενος βοηθῆσαι ἡµῖν; Ἡ ὑπεραγία ∆έσποινα Θεοτόκος, ἡ µεσήτρια τῶν ἁµαρτωλῶν. Εἰς ταύτην 
προσδράµωµεν µετά καθαρᾶς καρδίας καὶ ταύτην παρακαλέσωµεν ὁλοψύχως τοῦ βοηθῆσαι ἡµῖν καὶ 
δοῦναι δύναµιν καὶ κραταίωσιν τὸ στάδιον τῆς ἁγίας νηστείας ὀρθῶς τελειῶσαι καὶ τὸν χαιρετισµὸν τοῦ 
ἀρχαγγἐλου εἴποµεν αὐτῇ: Θεοτόκε παρθένε, χαῖρε κεχαριτωµένη, ὁ Κύριος µετὰ σοῦ. Εὐλογηµένη σὺ ἐν 
γυναιξίν κα·ὶ εὐλογηµένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡµῶν ( om.  
ἡµεῖς.....δράµωµεν)Α: τήν       µ: τῆ  a     σηννῆθη Μ: συνήθει  µ    τῆς διδασκαλίας ἀρξώµεθα  Pp // 19 νῶµο 
Μ// 20 καθ' ἕνα ἐνιαυτόν ἀποδεκατῶσιν Pp: καθεκάστην ἐνιαυτόν µ: ἥνα καθέκαστον ἐνιαυτῶν 
ἀποδεκατῶσοιν Μ: ἀποδεκατῶσιν ΑΙ: ἀποδεκάτωσιν a // 21-22 κτίσονται ΙΜµ: κτήσονται Αa: κτῶσιν Pp             
χρυσίου καὶ ἀργυρίου Pp      καί πασῶν ζώων ἐκέκτηντο aPpΙ: ζῶων ἐκέκτιντο Μ: πασῶν ζώων ὧν 
ἐκέκτητο  µ: πασῶν ζώων ὧν ἐκέκτηντο Α // 22 οὗτως  Μ:  οὕτοι a     ἔσοντε Μ: ἔσωνται: ἕσονται a      
εὐλογηµένη ΜΑ      πάσην Μ: πάσιν µ: πάσι a: πᾶσιν Ι: σύν πᾶσι A// 23 εἴτα ἔλεγεν Μ: ἔλεγεν µ // 23-24 
προσταγµασῆ µου Μ// 24 πορεύεστε Μ : πορεύεσθαι  µaΑΙ:πορεύησθε Pp      ἐντωλάς Μ     φυλάσετε  Pp: 
φυλάσσηται Αa: φυλάσσητε Ι: φυλάσητε  µ: φυλάσηται Μ // 24-25  ποιήται αὐτᾶς Μ: ποιεῖτε µ: ποιῆτε Pp: 
ποιῆται Ι: ποιήσειτε Α: ποιεῖται  a //  25 τόν om.  µ     υἰετῶν ἐν κερῶ Μ: υἱόν  a      ἡµῖν Α      δώση 
ΜPpµΑ: δὠσι Ι   γεννήµατα ΙΑ // 26    φάγετε PpΜΑ: φάγεται Ιaµ   παλαιᾶ  Pp αΑΙ      θέλετε ΑPp: θέλεται 
aµΜΙ   ἡσακούσεταί µου Μ: εἰσακούσεταί µου  paµ: εἰσακούσετέ µου PΙΑ //  27   φάγετε ΜΑ: φάγεται Ιµa    
µή θέλετε ΑPp: µή θέλεται  ΜΙaµ   εἰσακούσετέ µου ΑPpΙΜ: εἰσακούσεταί µου  µa // 28   κατάδεται Αµ      
ἐλάλησεν µ: Πόσα τὸ στόµα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα  a  // 29   ἴδεται γὰρ ὁ Κύριος Μ: ἴδε γὰρ ὁ Κύριος  µ: 
θέλει γὰρ ὁ Κύριος Pp: ἴδετε γὰρ ὁ Κύριος ΙΑ: ἔδειξε ὁ Κύριος a // 30 φιλόστοργος πατήρ  Pp: 
φιλώστοργος Μ     πεδεύων µ : παιδέβων Μ    ἤγουν om.  µaΑPp         υἱοῦς Μ    εἴτι P: ἤτι   µa:  ἥτοι ΜΙ: 
ἥτι Αp // 31  ἴνα Μ    ἔσονται ΜΑµΙ Ppa  // 32  φάγωσιν ΜµaΙΑ: φάγονται Pp     τά om. ΙΜ              
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   Εἶτα ἔλεγεν· "Ἐὰν θέλετε καὶ εἰσακούσετέ µου". Τί γὰρ ἔστι τοῦτο, 
τὸ "Ἐὰν θέλετε"; Τοὐτέστιν, οὐδένα βιάζει ὁ Θεὸς ἐξ ἀνάγκης ἐλθεῖν 
πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ ἀπὸ ἰδίας προαιρέσεως παραινεῖ. Ἐπειδὴ γὰρ 35 
αὐτοπροαίρετον καὶ αὐτεξούσιον ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον 
καὶ δύο ὁδοὺς ἔδωκεν αὐτῷ, µίαν µὲν τῆς ἀπωλείας, ἥτις ἐστὶ 
πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος, ἑτέραν δὲ τῆς σωτηρίας στενὴν καὶ 
τεθλιµµένην, καὶ τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν. ∆ιὰ τοῦτο φησὶ 
τὸ "Εἴ τις θέλει καὶ εἰσακούσει µου, ἔσται εὐλογηµένος". ∆ιὰ τοῦτο ὁ 40 
Κύριος οὐδὲν ἀπέκρυψεν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ ἄδηλα καὶ τὰ  
κρύφια τῆς αὐτοῦ σοφίας ἐδήλωσεν ἡµῖν, καθὼς µαρτυρεῖ ὁ 
προφήτης ∆αυὶδ ἐν τῷ πεντηκοστῷ ψαλµῷ λέγων· "Κύριε, ἰδοὺ γὰρ 
ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου 
ἐδήλωσάς µοι". ∆ιὰ τοῦτο "νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί µε". 45 
   Εἴδετε οὖν, ἠγαπηµένοι µου ἀδελφοὶ καὶ τέκνα τῆς ἐκκλησίας, ὅτι, 
ἐὰν οἱ Ἰουδαῖοι ἤθελον πορεύεσθαι ἐν τοῖς θελήµασι καὶ ὁρισµοῖς 
τοῦ Θεοῦ, καθὼς ἐδιδάσκοντο ὑπ’ αὐτοῦ διὰ τοῦ Μωϋσέως, ἦσαν 
εὐλογηµένοι καὶ δεδοξασµένοι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῶν, ἀλλά, ὅτι 
ἐφάνησαν ἀχάριστοι καὶ υἱοὶ ἀπειθεῖς καὶ ἀγνώµονες, εἶναι 50 
ταπεινοὶ σήµερον ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν διὰ τὰς ἁµαρτίας αὐτῶν; 

                                                 
 33-36 Εἶτα…ἄνθρωπον: Ιs. 1, 19; Lev. 26, 3; Lev. 26, 14- 40; Ioann. Chrys. De fato et providentia 2 (PG 50, 
755); Ioann. Chrys. Domine, non est in homine  (PG 56, 162); Ioann. Chrys. In Joannem 1 (PG 59, 28); Ioann. 
Chrys. In epist. 1 ad Thessalon. 5 (PG 62, 428); Bas. Adversus Eunomium lib. 4 (PG 29, 697); Greg. Naz. Or. 
14 (PG 35, 892) // 37-39 καὶ δύο....τεθλιµµένην: Matth. 7, 13- 14// 40 Εἰ….εὐλογηµένος: Ιs. 1, 20; Lev. 26, 3; 
Lev. 26, 14- 40// 41-45 Τὰ ἄδηλα.…µοι: Ps. 50, 8// 45  νικήσεις…µε:  Ps. 50, 6. 
_______________________________ 
Α     µPpa     ΜΙ 
_______________________________ 
33 Οὕτως λέγει καὶ πρὸς ἡµᾶς ἵνα ἐπακούσωµαι αὐτοῦ A   εἴτα Μ   ἔλεγε Α    Καὶ ἐὰν Α   θέλετε ΑPp: 
θέλεται aµΙΜ    ὐσακούσεται Μ : εἰσακούσετε ΙPp a Α: εἰσακούσεται µ      ἔστιν µΑ // 34  τὸ om. aΙ     
θέλετε ΑPp : θέλεται a µΜΙ     βιάζη Pp    ὁ Κύριος Pp       ἐλθήν Μ // 35 προαιρέσεος Ι    παρενεῖ Μ    ἐπειδί 
Μ // 37  ἔδοκεν Μ : ἔδειξεν Ι    µία Α      ἀπολείας Ppa        εἴ  τις Ppa     ἔσται  aµΙΑΜ // 38 πλατεία ΙPpa: 
πλαταία µΑΜ    εὑρύχωρος Pp : εὐρίχωρος  aΙ      ἑτέρα  aµ: ἐτἐραν Ι // 39  τεθληµένην µΜΙΑ   γυνόσκη  
καλῶν καὶ πονυρόν Μ   φησί a  // 40 το om. Pp      θέλη PpΙΜ     εἰσακούσηταί µου  aΜ // 41  ἀπέκρηψεν Μ    
τοῦ om. ΙΜ  // 41-42 Τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς αὐτοῦ σοφίας σου ἐδήλωσάς  µοι  a  // 42  κρῆφυα Μ   
ἡµήν Μ: αὐτῶν Α   καθώς µΑPpΙ   µαρτιρί Μ   // 43  ∆αυΐδ  ὁ προφήτης  Ppµ    ∆αυΐδ om.Α   λέγειν Α : 
λέγει   PpΙµΜ     Κύριε om. Pp         ἰδοῦ Μ    // 44 ἀλῆθειαν Μ      ἠγάπησάς µοι Pp: ἠγάπησάς  µε   µΜΙ     
καὶ  µΜΙΑ     τὰ ἄδυλα Μ      τῆς αὐτοῦ σοφίας  µ    // 45  ἐδήλωσάς  µει Μ    νηκύσης Μ: νικήσας  µ: 
νικήσης Ι    µοι  µ //  46 Ἴδετε ΙPpa: ἴδεται Μµ    ἡγαπηµένοι  µου  ἀδελφοί καὶ τέκνα τῆς ἀληθείας ἤγουν 
τῆς ἐκκλησίας Ι    ὄτι Μ // 47  ἐὰν  Ἰουδέοι  Μ     πορεύεσθε Pp: πορέβεστε Μ    θελήµασι PpaΑ: θελῆµασην  
Μ       ὀρισµοῖς  aΑ: ὁρησµοῖς  Μ  // 48  καθῶς  aµ     διὰ om.Pp    // 49  εὐλογούµενοι a: εὐλογειµένοι Μ    
ἐν  πάσι τοῖς ἔργοις  µ: ἐν τοῖς ἔργοις  Pp: ἐπὶ πάσι τοῖς ἔργοις  aΑ:  ἐπὶ πάση Μ     αὐτόν Μ    ἀλλ'  PpΑ // 
50  ἀχάριστος µ    ἀποιθῖς Μ: ἀπειθεὶς Pp: ἀπηθεῖς Ι      ἀγνώµωνες Μ     εἴνε Μ // 50-51  καὶ διὰ τοῦτο εἰσὶ 
ταπεινοὶ  Pp // 51  ταπεινή Α   σίµερον Α     ἐπὶ πάσιν τῆν γῆν  µ   
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   Οὕτως καὶ ἡµεῖς φρίξωµεν, ἀδελφοί µου, καὶ φοβηθῶµεν, ὅτι 
αὐτὸς ὁ Κύριος διδάσκει ἡµᾶς καὶ παραγγέλλει ἡµῖν τοῦ 
πορεύεσθαι ἐν  τοῖς δικαιώµασιν καὶ θελήµασιν αὐτοῦ ἄµεµπτοι καὶ 
καθαροὶ ἀπὸ πάσης ἁµαρτίας, διδάσκοντα ἡµᾶς µετὰ πάντων τῶν 55 
προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ ὁσίων καὶ διδασκάλων. Καὶ αὐτὸς 
ὡς πατὴρ ἡµῶν φιλόστοργος καθ’ ἑκάστην διαλέγεται µετὰ τῶν 
ἁγίων εὐαγγελίων αὐτοῦ λέγων· "∆εῦτε πρός µε πάντες οἱ κοπιῶντες 
καὶ πεφορτισµένοι" ταῖς ἁµαρτίαις "κἀγὼ ἀναπαύσω ὑµᾶς"· καὶ 
πάλιν· "Οὐ θέλω οὔτε βούλοµαι τὸν θάνατον τοῦ ἁµαρτωλοῦ, ὡς τὸ 60 
ἐπιστρέψαι  καὶ ζῆν αὐτόν".  
   ∆ιὰ τοῦτο προσέταξεν ἡµῖν ὁ Θεὸς διὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ µαθητῶν 
καὶ ἀποστόλων, ὡς ἀποδεκατισµὸν τῶν ἡµερῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ τὴν 
ἁγίαν ταύτην τεσσαρακοστὴν ποιεῖν πρὸς βοήθειαν καὶ εὐεργεσίαν 
τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων ἡµῶν. Καὶ τοῦτο φιλανθρώπως καὶ 65 
ὑψηλοτέρως τὸν χρόνον τῆς ζωῆς ἡµῶν ἀποδεκατῶσαι καὶ δοῦναι 
τῷ Θεῷ, ἵνα καὶ ἡµεῖς εὐλογώµεθα καὶ ἁγιαζώµεθα ἐν τοῖς ἔργοις 
ἡµῶν καὶ ἐξιλεώµεθα και καθαριζώµεθα καθ' ἕνα ἕκαστον ἔτος τὰς 
ἁµαρτίας ἡµῶν. 

                                                 
58-59 ∆εῦτε…ὑµᾶς: Matth. 11, 28 // 60-61 Οὐ…αὐτὸν: Ez. 33, 11; Ioann. Chrys. In epist. 1 ad Cor. 8  (PG 61, 
73) // 62-69 ∆ιὰ τοῦτο… ἡµῶν: Doroth. Des  saints jeûnes (SC 92, 446). 
______________________________ 
Α      µPpa       ΜΙ 
______________________________ 
52  οὖτως Μ: οὗτος  µ : οὗτως α    ὑµῆς φρύξωµεν Μ    µου om.  Α   φωβιθῶµεν, ὄτι Μ // 53 παραγγέλοι Αµ: παραγγέλει Ι     
πορεβῶµεθα Μ: πορευόµεθα µ a ΙΑ // 54 δικαιώµασι   Pp Α    ἄµεµπτη Μ    ἄµεµπτοι καὶ καθαροὶ γίνεσθαι ἀπὸ  µ //  55 
διδάσκοντα ὑµᾶς Μ : διδάσκοντα ἡµᾶς  µΙΑ : διδάσκωντας  ἡµᾶς Pp : διδάσκωντα ἡµᾶς  a    ἀπὸ πασῶν τῶν προφητῶν 
ΙΜa  // 56  καὶ ὁσίων καὶ διδασκάλων om.    Μ  // 57  ἁγίων om. a ΙΑΜ     ἐβαγγελίον Μ // ∆εύτε Μ   κοποιόντες Μ : 
κοποιῶντες Α    καὶ om.Α    οἱ κοπιῶντες καὶ  om. Pp Ι µa  // 59 ἡµᾶς µΜΑ   // 60 οὖτε    βούλωµαι  µΜΑ //  60-61 ὡς τῶ 
ἐπιστρέψε καὶ ζὴν Μ: ὥστε ἐπιστρέψαι  µ : ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζὴν Ι   // 61   αὐτῶν  µ     Καλὸς  ἐστὶν ὁ κράζων. Μὴ 
παρακούσωµεν τῆς φωνῆς αὐτοῦ. Πάντας καλεῖ πρὸς τὸν νυµφῶνα αὐτοῦ, δικαίους καὶ ἁµαρτωλούς. Παράκλητος 
ἐστὶν ὁ Κύριος καὶ Θεὸς ἡµῶν. Τουτέστιν, ὅλους µας ἐπαρακαλεῖ: Σπούδασον, µετανόησον, φεῦγε τοῦ θανάτου τὸ 
κέντρον, φεῦγε τῆς αἰσχρᾶς µανίας τὸ ἔργον, φεῦγε τὸ καλλώπισµα τῶν γυναικῶν, φεῦγε τὸν κρηµνὸν τῆς κακίας 
αὐτῶν. ∆εινὴ ἡ κόλασις, ἄσβεστον τὸ πῦρ, ἀκοίµητος ὁ σκώληξ, δίκαιος ὁ κριτής. Οὐ λαµβάνει δῶρον, οὐ 
φιλοπροσωπεῖ πρόσωπον ἄνθρώπου, οὔτε γέροντα ἐντρέπεται, οὔτε πλουσίους τιµᾶ, οὐ βασιλεῖς αἰδεῖται. Εἴ  δε καὶ 
ἐνεκρώθης ὑπὸ τῆς ἁµαρτίας, ἀλλὰ διὰ τῆς µετανοίας ἀνακαινίζου. ∆εῖξον πρόνοια µετανοίας, καὶ βλέπε 
εῦσπαλαγχνίαν δεσπότου. Πρόσπεσον, δάκρυσον ὡς ἐδάκρυσεν ἡ πόρνη καὶ ηὕρε τῆς µετανοίας τὸ δῶρον. Ὤ πόρνης 
ψυχῆς τοσοῦτων χρόνων πληµµελήµατα! Ὤ πλούτου εὐσπλαγχνίας Θεοῦ µὴ ἀσπασάµενος πόρνης ἱκεσίας!  Πλύνωµεν 
καὶ ἡµεῖς τοῖς δάκρυσι τοῦ Κυρίου τοὺς πόδας, ἀλείψωµεν µύρω τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, ἵνα ἐλέους ἐπιτύχωµεν. Αὐτός 
ἐστιν ὁ ἰατρὸς τῶν κακῶς ἐχόντων, αὐτός ἐστιν ὁ τυφλοῖς τὸ βλέπειν χαριζόµενος, αὐτός ἐστιν ὁ τοὺς παραλύτους 
ἰασάµενος, αὐτός ἐστιν ὁ τὰ ἀδύνατα δυνατὰ ποιησάµενος. ∆ιὰ τοῦτο καὶ νεκροὺς ἤγειρεν εἰς τύπον καὶ ὑπογραµµὸν 
τῆς ψυχῆς, ἵνα δείξη τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἀγαθότητα. Ἀποκάλυψον καὶ δεῖξον τὸ τραῦµα τῷ ἰατρῷ, ἵνα ἴδη του τὴν 
πληγὴν, ἵνα ἴδη σου τὴν ὀδύνην τῆς ψυχῆς. Ἀναιδῶς πρόσελθε ὡς ἡ πόρνη  καὶ προθύµως λαµβάνης τὴν ἄφεσιν. 
Ὑπήκοος ἐστὶν ὁ ἰατρὸς, εὔσπλαγχνος ἐστὶν ὁ κριτής. ∆ράµωµεν οὖν ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ σήµερον, ὡς ἤνοικται ἡ θύρα 
τῆς µετανοίας, πρὸ τοῦ ἀποκλεισθῆναι αὐτῆς, ὅτι οὐκ ἔστι µετὰ θάνατον µετάνοια, ἀλλὰ αἰώνιος κόλασις. ∆ιὸ 
παρακαλῶ ὑµᾶς ἀδελφοὶ. Φεύγετε τὴν αἰώνιον κόλασιν, φεύγετε τὸν ἀκοίµητον σκώλικα. Ποίον κέρδος ἡ ἁµαρτία; 
Ποία ὠφέλεια τῆς αἰσχρᾶς ἐπιθυµίας; Pp // 62  ∆ιὰ τοῦτο προσἐταξεν ἡµῖν ὁ Θεὸς om. µ : προσέταξε  καὶ ἡµῖν Pp : 
ἐπροσέταξε καὶ ἡµῖν Α   ὁ Θεὸς om.Α // 63 ἀποδεκατισµῶν τῶν ἡµερῶν αὐτοῦ τοῦ ἐνιαυτοῦ  µ :  τῶν ἡµερῶν τοῦ ὅλου 
ἐνιαυτοῦ  Pp : τῶν ἡµερῶν οm.aΙ : τοῦ ἐνιαυτοῦ Α // 64 τεσαρακοστὴν ΑΜ    τὸν ψυχῶν Μ // 65  ὑµῶν Μ   φιλάνθρωπος 
Μ : φιλανθρώπως τε  µ  // 66 ὐψυλώτερον Μ: ὑψηλοτέρων Ι   τὸν χρῶνων ἀπὸ τῆς ζωῆς ἡµῶ  Μ : τὸν χρόνον ἀπὸ τῆς 
ζωῆς ἡµῶν Ι     ἀποδεκατῶσε Μ    δοῦνε Μ  // 67  ἥνα Μ   ἡµῆς  εὐλογόµεθα Μ   ἐν τοῖς ἔργοις.....καθαριζώµεθα  om. Ι    
ἁγιαζόµεθα Ι Pp  // 68 καὶ ἐξιλεόµεθα Pp    καθαριζόµεθα  Pp µ     ἔκαστον µ  
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   Καὶ ψηφίσαντες οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι ἡγίασαν ἡµῖν ἀπὸ τῶν 70 
τριακοσίων ἑξήκοντα πέντε ἡµερῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ ταύτας τὰς ἑπτὰ 
ἑβδοµάδας τῶν ἁγίων νηστειῶν. Καὶ ταύτας ἐνήστευσεν ὁ Κύριος 
ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αἱ δὲ ἑπτὰ ἑβδοµάδες χωρὶς τῶν Σαββάτων 
καὶ τῶν Κυριακῶν γίνονται τριάκοντα πέντε ἡµέραι· λοιπόν, τὸ 
δέκατον τῶν τριακοσίων ἡµερῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐστι τριάκοντα. 75 
Ἔµειναν ἄλλες ἑξήκοντα πέντε ἡµέρες καὶ τῶν ἑξήκοντα τὸ 
δέκατον ἔστιν ἓξ καὶ τῶν πέντε τὸ δέκατον ἥµισυ. Ἰδοὺ τὸ δέκατον 
ὅλον του ἐνιαυτοῦ, τριάκοντα ἓξ ἥµισυ ἡµέραι. Πάλιν ἡ νηστεία τοῦ 
Μεγάλου Σαββάτου καὶ τὸ ἥµισυ τῆς λαµπροφόρου νυκτὸς γίνονται  
ἑνάµισυ ἡµέρα, ἅτινα πληρώνονται τριάκοντα ἓξ ἥµισυ ἡµέραι. 80 
Αὕτη ἐστὶν ἡ δεκατία τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἣν ἡγίασαν ἡµῖν οἱ ἅγιοι 
ἀπόστολοι καθάρσιον εἶναι τῶν ἁµαρτιῶν καὶ τῶν πληµµεληµάτων 
ἡµῶν καὶ ὅστις φυλάττει αὐτὰς καθαράς, µακάριος ἐστίν, ἀδελφοί.  
   Ἐὰν γὰρ ἔτυχεν αὐτὸν ὡς ἄνθρωπον ἁµαρτῆσαι, εἴτε ἐξ ἀσθενείας 
εἴτε ἐξ ἀµελείας εἴτε ἐξ ἀφοβίας, ἔδωκεν ὁ Θεὸς τὰς ἁγίας ἡµέρας 85 
ταύτας, ἵνα ἐὰν σπουδάσῃ τις καὶ µετανοήσῃ ἐν αὐταῖς, καθαρισθῇ 
ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ, ὡς τὸ δέκατον ὑπάρχει τοῦ 
χρόνου ὅλου καὶ ἀναπαύεται ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ 
ἀπὸ τοῦ βάρους τῆς ἁµαρτίας αὐτοῦ, ὅτι ἀπο δεκάτωσεν αὐτὸν διὰ 
τῆς νηστείας τῶν ἡµερῶν τούτων. 90 

                                                 
  70-90  Καὶ…τούτων : Doroth. Des  saints jeûnes (SC 92, 446-448). 
_____________________________ 
Α        µPpa     ΜΙ 
_____________________________ 
70 ψηφήσαντες ΑµPpaΙ: ψυφῆσαντες Μ    ὐγῆασαν Μ: ὑγίασαν µ Α   ἡµὴν Μ // 71 τριακωσίων µ   
ἐνηαυτοῦ  Μ     ἐπτὰ Μ: ἑπτά om. Α // 72 ἐβδοµάδας Α: ἐβδωµάδας Μ   ἀγίων νιστειῶν Μ    καὶ  ὁ Κύριος 
PpΑ // 73 ἑβδοµάδαι Ι // 74 ἡµέραις µ // 75 δέκατων Μ   τὸν a  // 76 ἕτεραις Α: ἄλλαις Μ    ἡµέραις ΙµΑa: 
ἡµέρες Μ // 77 δέκατων Μ    ἄλλαις ἕξ Pp : ἔξ Μ    τὸν πέντε Μ     ἥµηση Μ: ἥµιση Α: ἥµισει Ιa: εἴµισι ἡµέρα  
Pp:  ἤµισα  µ // 78 ὅλλον Α: ὅλον  om. ΜΙ    ἥµισι Α: ἥµισει Ιµ: ἥµησι Μ     πάλην ἡ νηστία Μ // 79 τὸ  
ἡµίσεων ΙaµPp: τὸ ἡµίσεως Α: τὸ ἥµεισων Μ     γίνεται Ιa: γίνωνται Pp: γύναιται Μ // 80 ἀνάµισι Α: 
ἐνάµιση Μ: ἀνάµισει µ: ἀνάµιση Pp: ἐνάµισει Ιa      πληροῦνται Α:  πλερώνονται a     ὀκτὼ Pp      ἥµισι Αµ: 
ἤµισει ΜaΙ   // 81  ἡµέραις aPp  ὑγίασαν  µ: ἡγῆασαν Μ    ἡµῖν om.Α:ἡµὴν Μ // 82 καθάρσιων εἴναι Μ    
πληµεληµάτων Μ // 83 αὐτᾶς καθαρὰς Μ: αὐτὰς καθαρὰς καὶ ἀµολύντους Ι : ἑαυτὰς  καθαρῶς Α: ἑαυτὰς 
καθαρᾶς µ: αὐτὰς καθαρᾶς Pp // 84  ἔτιχεν µ    ἁµαρτίσαι ΙΑ   εἴτε ἐξ ἀσθενείας  om.Ppa : εἴτε ἐξ ἀστενείας 
Μ // 85  ἀφοβείας PpaΑ µΙ    ἀγίας om. Α     ἡµέρας  µέρας Ι  // 86 σπουδάσι Μ: σπουδάσει  aΙµ     
µετανοῆσαι  aµΙPp   // 87 ὠς τὸν δέκατων ὐπάρχει Μ: ὠς καὶ τὸ δέκατον ὅλον τοῦ ἐνιαυτοῦ χρόνου 
ὑπάρχει Pp   // 88  ἀναπάβεται Μ   ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶµα ἐν Κυρίῳ ΑPp // 89 τοῦ om.Ι     
ἀποδεκάτησεν µΑ: ἀποδεκάτωσεν aΙΜ: ἀποδεκάτισεν Pp // 90 διὰ τῖς νηστίας  Μ   τοῦτον  µ 
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   Λοιπὸν ὀφείλει φυλάττεσθαι πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ ἀδιαφορίας 
βρωµάτων ἐν ταύτῃ τῇ νηστείᾳ, καθὼς λέγουσιν οἱ ἅγιοι πατέρες 
ὅτι ἡ ἀδιαφορία τῶν βρωµάτων γεννᾷ τῷ ἀνθρώπῳ πᾶν κακόν. 
Ὁµοίως καὶ ὁ προφήτης Μωϋσῆς γράφει ἐν τῷ ∆ευτερονοµίῳ ὅτι 
"ἔφαγεν Ἰακὼβ καὶ ἐνεπλήσθη καὶ ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπηµένος. 95 
Ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη καὶ ἐγκατέλιπε Θεὸν τὸν 
ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἀπέστη ἀπὸ Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ". 
   Εἶδες τὴν πολυφορίαν τῶν βρωµάτων πῶς χωρίζει τὸν ἄνθρωπον 
ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι αἰτία ἐστὶ παντὸς κακοῦ; Εἶτα θέλει ὁµοίως 
φυλάττειν ὁ χριστιανὸς τὸ µὴ καταλύειν τὴν νηστείαν χωρὶς 100 
ἀνάγκης µεγάλης. Πάλιν µετὰ τὴν νηστείαν, µὴ ἐπιζητεῖν τὰ ἡδέα 
βρώµατα, µήτε γαστρίµαργος ἔσται, µήτε λαίµαργος. Ἔστιν οὖν ὁ 
γαστρίµαργος ὁ θέλων µόνον φαγεῖν, ἢ καλὰ ἢ κακὰ οὐ µέλλει 
αὐτῷ, εἰ µὴ µόνον τοῦ γεµίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ, ὡς ὁ χοῖρος. 
Ἄλλος δέ  ἐστιν ὁ λαίµαργος, ὅτι οὐ θέλει ὡς ὁ γαστρίµαργος πολλὰ 105 
φαγεῖν, ἀλλὰ τὰ ἡδέα καὶ γλυκέα, τὰ ἀρέσκοντα αὐτῷ καὶ τοσοῦτον 
ἡττᾶται τῇ ἡδονῇ, ὅτι µένει κρατῶν τὸ βρῶµα ἐκεῖνο ἐν τῷ στόµατι 
αὐτοῦ καὶ τοῦτο λέγεται λαιµαργία. Ταῦτα οὖν χρὴ φυλάττειν τὸν 
νηστεύοντα πρῶτον. 

                                                 
 91-109  Λοιπὸν... πρῶτον : Doroth. Des  saints jeûnes (SC 92, 448-450) (92 - 93 καθὼς λέγουσιν ... κακόν : 
Apophth. Patr. Anton. (PG 65, 84) // 95-97 ἔφαγεν... σωτῆρος αὐτοῦ: Deut. 32, 15 // 103-111 Πάλιν ... 
πρῶτον: Athan. Epistulae ad Castorem (PG 28, 873); S.Nili, De octo vitiosis cogitationibus (PG 79, 1437- 
1440 & 1465).  
_______________________________ 
Α      µPpa       ΜΙ 
_______________________________ 
91 ὠφίλει φυλάττων  µ: ὠφείλη φυλάττειν  a ΙΑ: ὀφίλη φυλάττειν Μ    διαφορᾶς Pp  : διαφορίας µ aΙΑ // 
92 καθῶς a µ // 93 διαφορᾶ Pp  : διαφορία µa Α    βροµάτων Pp    γενὰ Pp    εἰς τὸν ἄνθρωπον  Pp : τὸν 
ἄνθρωπον  µ     πὰν κακῶν Μ // 94 ὁµίος Μ    προφίτις Μ: προφήτης  om.PpΑ      γράφη Μ   ἐν τῶ 
δευτερωνόµοιον µ: ἐν τῶ δευτερωνόµιον a : ἐν τῶ δευτερονόµιον Ι : ἐν τῷ δευτερονωµίον M // 95 
ἐνεπλήσθη Α: ἐπλήσθη Μ     ἀπελάκτησεν µΑa : ἀπεγαλάκτησεν Μ    ἡγαπηµένος ΙΜ // 96 ἐλυπάνθη Α: 
ἐληπάνθη Μ     ἐπλατήνθη Μ    ἐγκατέλιπεν  µ: ἐγκατέλειπεν Μ // 97 ἀπέστι Μ    τοῦ σωτῆρος  µ // 98  ἴδες 
Pp: εἴδες Μ     ποληφθορίαν ΙΜ    βροµάτων Pp        πὸς χωρήζει Μ: χορίζει  Pp µ // 99  ἐτία Μ    ἔστηκεν µ : 
ἐστὶν Μ    εἴτα Μ   ὁµίος Μ : ὁµοίος µ //  100 φυλάτην µ    τὸ µὶ καταλήοιν Μ    τὸν νόµον καὶ τὴν νηστείαν 
Pp    χωρῆς Μ // 101 µεγάλης  ἀνάγκης Pp        µὴ ζητεῖν µaPpΙ: µὶ  ζειτὴν Μ       ἠδέα Pp: ἴδια Ι: εἴδια Μ // 
102 µεῖτε Μ   γαστρήµαργος ἔστε Μ     λέµαργος ΜµaΑΙ   ἔστι µ // 103  γαστρήµαργος Μ     θέλον ΑΜ   
φαγὶν ὐ καλὰ ὐ κακὰ Μ      µέλη Μ // 104 καὶ µὴ µόνον Μ      γεµῆσαι ΜµaPpΙΑ    τὴν κυλίαν Μ     χείρος 
µ: χύρος Μ: χοίρος  aΙ // 105 ἄλλος  δε  ὁ λέµαργος ἔστιν Μ: ἀλλὰ ὁ λέµαργος δὲ ἐστὶν Ι:  λέµαργος µa   
ὅστις οὐ θέλη πολλὰ Α: ὄτι οὐ θέλει γαστρήµαργος Μ // 106 φαγὶν Μ     γλυκαία  PpaµΙΑ    τῶ ἀρέσκοντη 
Μ : τῷ ἀρέσκοντι  Ppa µΑΙ // 109 τοσούττον µ   ἡτάτε Μ : ἡττάται Ι    τῆς  δονῆ  µ    µένη µ     κραττῶν Ι     
ἐνεκείνω Ι: ἐκείνω µPpa: ἐνεκεῖνω Μ : ἐκεῖνον Α // 107-108 εἰς τὸ στόµα αὐτοῦ µΑ// 108  τοῦτο add.     
λεµαργία  aΜµΙΑ 
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  Ἔπειτα τούτων,  τὸ ψεῦδος, τὴν ἐπιορκίαν, τὸ µίσος, τὸν φθόνον, 110 
τὴν βλασφηµίαν, τὴν µέθην, καθώς τινες προφασίζονται λέγοντες· 
"Ἄλλον κακὸν οὐ µὴ ποιήσω, εἰ µὴ µόνον τοῦ φαγεῖν καὶ πιεῖν".Ἤ- 
κουσες γὰρ ἄνωθεν περὶ τῶν γαστριµάργων; Ἄκουσον πάλιν 
Παύλου τοῦ ἀποστόλου λέγοντος περὶ τῶν µεθυόντων ὅτι "µὴ 
µεθύσκεστε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστὶν ἀσωτία". Ὥσπερ γὰρ ἡ γαστριµαργία 115 
λέγεται ἁµαρτία, οὕτω καὶ ἡ µέθη λογίζεται ἀσωτία. 
   Ταῦτα οὖν πάντα, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, ὀφείλει ὁ νηστεύων 
φυλάττειν µετὰ πάσης ἀκριβείας. Εἰ γὰρ ἐστίοµεν καὶ πίνοµεν 
πολλάκις, νηστείαν οὐ ποιοῦµεν, ἀλλ’ οὐδὲ ἐπιµέλειαν τῆς ψυχῆς, 
οὐδὲ ἀποδεκατισµὸν τῶν ἁµαρτιῶν µας, ἀλλὰ τὴν γαστέρα 120 
ἐµπλείοµεν, ὡς οἱ χοῖροι. Οὐ γὰρ ταύτην τὴν νηστείαν ζητεῖ ὁ 
Κύριος, οὐδὲ τὸν τοιοῦτον ἀποδεκατισµὸν δέχεται, οὐδὲ τὴν 
τοιαύτην ἐργασίαν λογίζεται νηστείαν. ∆ιὰ τοῦτο καὶ ἔλεγεν ὅτι 
"ἐὰν θέλετε καὶ εἰσακούσετέ µου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε" καὶ 
διὰ τοῦτο µαρτυρεῖ πάλιν ὁ προφήτης ἐν τῷ δευτέρῳ ψαλµῷ  λέγων· 125 
"∆ουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόµῳ, µή 
ποτε ὀργισθῇ  Κύριος". 

                                                 
 
110-111  Ἔπειτα…µέθην: Doroth. Des  saints jeûnes (SC 92, 454); Ioann. Chrys. In filium viduae (PG 61, 
790); Ioann. Chrys. Ad populum Antiochenum 3 (PG  49, 53); Bas. De jejunio 2  (PG 31, 196); Bas. Comment. 
in Isaiam prophetam cap. 1  (PG 30, 180); Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Τετάρτης Τυρινῆς ἦχ. 
α΄ (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 97); Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς ∆ευτέρας Α΄ ἑβδοµάδος τῶν 
Νηστειῶν ἦχ. γ' (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 190); Εὐχὴ Λειτουργίας Προηγιασµένων (Ἱερατικὸν Α∆, σ.157) 
// 114-115 µὴ µεθύσκεσθε... ἀσωτία: Eph. 5,18 // 124 ἐάν…φάγεσθε: Is. 1, 19// 126-127 ∆ουλεύσατε…Κύριος: 
Ps. 2, 11.  
_______________________________ 
Α      µPpa     ΜΙ 
_______________________________ 
110 Ἔπειτα, µετὰ τούτων  µ: Ἔπειτα τοῦτον Ιa : τούτων  om.  Α     ψεύδος Μ     τὴν ἐπειορκίαν Α   µῖσος  
aΙΑ // 111  τηνὲς προφασίζοντα Μ     λέγοντες  om.  Α// 112 οὐ µὶ ποιήσω Μ    εἰ  µὶ  PpaΜ: ἤ µι  µ  καὶ 
φαγεῖν a: τοῦ φαγίν Μ    ποιεῖν µΜΑ// 113 περὴ τῶν γαστρηµάργον Μ    πάλειν Μ // 114  τοῦ Παύλου 
λέγοντος  Α      περὴ Μ     µεθηόντων Ι // 115 µεθύσκεσθαι  aPp µΑ: µεθήσκεστε Μ : µεθήσκεσθαι Ι      οἴνον 
Α: οἶνον µ : οἵνον Μ : οἶνω  PpaΙ      ἀσωτεία aµ      γαστρηµαργία Μ : γαστριµαργεία µ // 116 οὔτο Μ: 
οὗτω a   λογήζεται Μ    ἀσωτεία Ιa : ἀσοτία Μ // 117 Ταύτα µ    ἀγαπειτὶ  ἀδελφοὶ Μ : ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ Ι 
:  ἀγαπητοί PpΑa         ὠφίλει µ : ὁφύλει Μ : ὀφείλη a : ὁφείλη Ι: ώφείλη Α     ὁ νηστέβον Μ // 118 φυλάτην 
Μ   άκριβίας ΙΜ     οἱ γὰρ ἐσθίωµεν  µΑ: εἰ  γὰρ  ἐστίοµεν  Μ    πίνωµεν  µΑa : ποίνοµεν Μ // 119   νηστίαν 
Μ     ποιούµεν Μ    ἐπιµέληαν Μ //  120   ἀποδεκατησµὸν µ    γαστέραν  µa  //  121  ἐµπλῆωµεν Μ: 
ἐµπλοίωµεν  µa : ἐµπλίωµεν  Pp: ἐµπλείωµεν Ι      ὡς οἱ χοῖροι om. Α     τοιαύτην Μ    ζειτοὶ Μ    ὁ om.Ι //  
122 τιοῦτον ἀποδεκατησµὸν Μ // 123  λογείζεται Μ    νηστίαν Α    ὄτι Μ // 126 θέλετε  ΑΙa : θέλεται µΜPp     
εἰσακούσετε   PpΙ: εἰσακούσεται  µ aΑ: ἡσακούσεται  Μ     φάγετε  µΑ: φάγεται a Ι  // 125  Τοῦτο µαρτυρεῖ 
Α: µαρτιρῆ Μ    πάλην Μ    ὁ ∆αυΐδ Α  // 126  ∆ουλεύσαται  Μ    καὶ  ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόµῳ om.Αµ // 
126-127  µήποται Μ    ὀργισθὴ Ι: ὀργησθῆ Μ  
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  ∆ιὰ τοῦτο παρακαλῶ πάντας ἡµᾶς· νηστεύσωµεν καὶ ἁγιάσωµεν 
τὴν ἁγίαν ταύτην νηστείαν ἐν φόβῳ, ἐν µετανοίᾳ καὶ ἐξοµολογήσει, 
ἵνα ἀνάπαυσιν εὕρωµεν ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν. Γενέσθω γὰρ αὕτη ἡ 130 
νηστεία ἀφορµὴ πρὸς διόρθωσιν καὶ συγχώρησιν. Μικρὸν γὰρ 
κοπιάσωµεν καὶ µεγάλως χαρῶµεν. 
   Ἡµεῖς δὲ ἀµελοῦµεν καὶ ῥαθυµοῦµεν. ∆ιὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος 
ὀνειδίζων ἡµᾶς διὰ τοῦ προφήτου Ἠσαΐου ἔλεγε· "Τὴν νηστείαν καὶ 
τὴν ἀργίαν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑµῶν µισεῖ ἡ ψυχή µου". ∆ιατί, Κύριε; 135 
"∆ιότι οὐκ ἦν εὐπρόσδεκτα ἐνώπιόν µου, οὐδὲ καθαρά. Οὐκ ἔτι 
λοιπὸν ἀνήσω τὰς ἁµαρτίας ὑµῶν, ὅτι ἐγενήθητέ µοι εἰς πλησµονὴν 
πολλήν. Καὶ ὅταν τὰς χεῖρας ὑµῶν ἐκτείνητε πρός µε, ἀποστρέψω 
τοὺς ὀφθαλµούς µου ἀφ’ ὑµῶν. Καὶ ἐὰν πληθύνετε τὴν δέησιν, οὐκ 
εἰσακούσοµαι ὑµῶν". ∆ιατί, Κύριε; "∆ιότι αἱ χεῖρες ὑµῶν αἵµατος 140 
πλήρεις". "Ἀλλὰ ἐὰν θέλετε καὶ εἰσακούσετέ µου", λέγει Κύριος, 
"λούσασθε καὶ καθαροὶ γίνεσθε". Τοὐτέστιν, λούσασθε µὲ τὰ 
δάκρυα καὶ καθαροὶ γίνεσθε διὰ τῆς µετανοίας καὶ τῆς νηστείας καὶ 
"ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑµῶν. Παύσασθε ἀπὸ τῶν 
πονηριῶν ὑµῶν, µάθετε καλὸν ποιεῖν, ῥύσασθε ἀδικούµενον, 145 
κρίνατε ὀρφανῷ καὶ δικαιώσατε χήραν· καὶ δεῦτε διαλεχθῶµεν" 
λέγει Κύριος· "καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁµαρτίαι ὑµῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς 
χίονα λευκανῶ. Ἐὰν  δὲ ὦσιν ὡς  κόκκινον, ὡσεὶ ἔριον λευκανῶ". 

                                                 
134 -135 Τὴν νηστείαν...ψυχή µου: Is. 1, 13-14// 136-140 ∆ιότι…ὑµῶν: Is. 1, 14-15 //  140-141 ∆ιότι…πλήρεις: 
Is. 1, 15 // 141  Ἀλλὰ….µου: Is. 1, 19 // 142- 148  λούσασθε…λευκανῶ: Is. 1, 16-18. 
_______________________________ 
Α      µPpa     ΜΙ 
_______________________________ 
128  τοῦτω Μ   ὑµᾶς Pp  // 129 ἀγίαν Μ   µετανεῖα καὶ ἐξοµολογῆσι Μ // 130 εὔρωµεν ΑΜ: ἔβρωµεν  µ     
γενέσθαι Ι : γενέσθε Μ    αὔτη Μ // 131 νηστείαν Μ    συνχόρησιν Μ    µικρών Μ // 132 γὰρ   om. Α      
κωποιάσωµεν Μ     χαρώµεν Ι : χαρῶµεν  Pp µΜΙa  // 133-134  Ἐάν δε ἀµελῶµεν καὶ ῥαθυµῶµεν, θέλοµεν 
ἀκούσῃ παρὰ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου Ἡσαΐου λέγοντος Pp: ἀµελῶµεν καὶ ῥαθυµῶµεν  µaΑ:  ἀµελούµεν 
καὶ ῥαθυµούµεν  Μ     ∆ιὰ τοῦτο ....  ἡµᾶς om. ΜΙ     ὠνειδίζων  µ // 135 ἀναργίαν  Ppa: ἀρραγίαν  µ : 
ἀργείαν Α    ἡµῶν µησεῖ ἡ ψυχὴ µου ΜΑ     ∆ιὰ τοῦτο Κύριε  Μ // 136  ∆ιότη Μ     εὐπρόσδεκτος  µ     
ἐνώποιόν µου ΜΑ    οὐ καὶ a         καθαρᾶ  PpµΑ      οὐκ  ἔτοι  Α // 137  ἡµῶν Αµa      ὄτι ἐγενήθητέ  µι Μ : 
ἐγεννήθητε Ι      πλεισµονὴν Ι  // 138 πολλοὶ  Pp µ : πολὴν Μ      ὅταν τὰς χεῖρας ἡµῶν Α: ὄταν τὰς χεῖρας 
ἠµῶν Μ : ὅταν τὰς χείρας ὑµῶν Pp    ἐκτείναι Ppµ: ἐκτήναι Μ: ἐκτεῖναι a: ἐκτείνατε  Α: ἐκτείνητε Ι       
ἀπόστρεψον  µ // 139 πληθύνεται Pp µa : πληθήναιται Μ: πληθύνετε ΙΑ // 140 ἠσακούσοµαι Α: 
ἠσακούσωµε  ἡµὴν Μ     χείρες Μ : χεῖραις Ι   ἡµῶν µ    αἷµατος Μ // 141  πλήρης Pp µΜ: πλήρις ΙΑa    
θέλετε PpaΙΑ: θέλεται  µΜ    εἰσακούσετε PpΙ: εἰσακούσεται Αµa: ἡσακούσεται Μ // 142  λούσασθαι  
µaΑΜ Ι // 142-143 Τουτέστιν....γίνεσθε   om. PpΙ   µετὰ δακρύων Ι  // 145   καθαρῆ Μ     γύναισθαι Μ : 
γίνεσθαι ΙPpµaΑ          διά τῆς µετανίας Μ: διὰ µετανοίας καὶ ἐξοµολογήσεως Α // 144  ἀφέλεσθαι aPP  µΑΙ     
πονιρίας Μ    ἡµῶν µaΙ     παύσασθαι   µΙ // 144 -145  ἀπὸ τὸν πονιριῶν Μ: ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἡµῶν cett.      
ἡµῶν aΙ     µάθεται Μµ    καλὼν Μ    ρήσασθαι Μ: ρύσασθαι ΑµaΙ // 146 κρήναται Μ   δικεόσαται Μ: 
δικαιόσατε Ι    χεῖραν Α: χῆραν Ιa   διαλεχθόµεν ΙΜ: διαλεγχθῶµεν  µ // 147  ὅσιν Μ: ὥσιν Α   ἡµῶν  µ     
φυνικοῦν Μ // 148 χίωνα aΙ: χύωνα Μ     Καὶ ἐὰν ὧσιν Α: ἐὰν δὲ ὥση Μ      ὡς   µ     κόκινον µΜΑ : 
κκόκινον Ι       ὠσεὶ  µaPpΙ 
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  Εἴδετε ὀνειδισµὸν τὸν λέγει ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ῥαθύµους καὶ 
ἀµελεῖς καὶ µὴ µετανοοῦντας; Μετανοήσωµεν ἕως καιρὸν ἔχωµεν 150 
µετανοίας, κλαύσωµεν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡµῶν, γενώµεθα καθαροὶ 
ἀπὸ παντὸς ῥύπου. Ἤνοικται ἡ πύλη τῆς µετανοίας. Μάθωµεν 
καλὸν ποιεῖν. Ἐδουλεύσαµεν τῆς σαρκός; ∆ουλεύσωµεν καὶ τοῦ 
Θεοῦ. Ἕως πότε ὀκνηροί, ἕως πότε ῥάθυµοι; Ἤνοικται ἡ πύλη τῆς 
σωτηρίας καὶ ἡµεῖς ἀµελοῦµεν. 155 
   Ἀγαπήσωµεν τὴν νηστείαν τὴν καθαράν, ὅτι ἁγιασµός ἐστιν τῶν 
ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων ἡµῶν, ὅπως δώῃ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ὑετὸν 
ἡµῖν ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ ἡ γῆ βλαστήσῃ τὰ γενήµατα αὐτῆς καὶ 
φάγωµεν παλαιὰ παλαιῶν καὶ νέα τῶν νέων. Ἧς γένοιτο πάντας 
ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν τῆς µερίδος τῶν σωζοµένων ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ 160 
Κυρίῳ ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος  εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀµήν. 

                                                 
 157 -158  δώη…αὐτῆς: Lev. 26, 4 // 159 φάγωµεν…νέων: Lev. 26, 10. 
______________________________  
Α      µPpa     ΜΙ 
______________________________  
149 Ἴδεται Μ: ἴδετε PpaΑΙ: ἵδεται  µ       ὀνηδισµὸν Μ: ὀνιδισµὸν Α: ὁνειδισµὸν Ι      τὸ  µ      πρὸς om. µ     
Μ     ἀµελλεῖς  µ // 150  µὶ Μ     ἔχοµεν Α    µετανεῖας Μ // 151  ἐνῶποιον Μ   γενούµεθα  µ: γενῶµεθα Μ: 
γενόµεθα Ι      καθαρῆ Μ //  152  ἤνοικται ἡ πύλη τῆς µετανοίας  Α:  ἤνοικται τῆς µετανοίας ἡ πύλη   µ   // 
155 ἐδουλεὐσαµε   µ    // 154 ἤνυκται  µ:   ἥνοικται Α     µετανοίας Α //  156  ἔστι  µΑPp   //  157  ἡµῶν   om.  
µ      ὄπος Μ // 158   κερῶ Μ     βλαστήσει  µaΙPp: βλασθῆσι Μ      γεννήµατα  µaΑPpΙΜ // 159  φαγώµεθα 
Α    παλαιᾶ ΑPpΙ     ναία Μ      γένητο Μ // 160  ἐπιτηχεῖν Μ    µερῆδος Μ    σωζωµένων a     αἰώνας  µΜ     
αἰῶνων Μ      ἀµῆν Μ 
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  Τῇ   Παρασκευῇ  τῆς  πρώτης  ἑβδοµάδος 

 

 

   

   " Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, Κύριε", δίκαιον ἡµῖν 
σήµερον µετὰ τοῦ ∆αυὶδ ἀναφθέγξασθαι. Καὶ πῶς γὰρ οὐ πολύ τε 
καὶ ἐξαίσιον καὶ θαυµαστότατον, ὅτι ἐκ τοῦ µὴ ὄντος παρήγαγεν 
ἡµᾶς τῇ  ἰδίᾳ αὐτοῦ χειρὶ πλάσας τὸν ἄνθρωπον; Ὢ τοῦ θαύµατος· 
Ἑνὶ γὰρ λόγῳ δεδηµιούργηκε πᾶσαν τὴν κτίσιν, οὐρανόν τε φηµὶ 5 
καὶ τὴν ἐν αὐτῇ γῆν τε καὶ θάλασσαν καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις. Μόνον δὲ 
τὸν ἄνθρωπον ὡς δεσπότης ὢν διέπλασε. Καὶ οὐ µέχρι τούτου ἔτι 
τῆς ἀγαθότητος ἀλλὰ καὶ ἐν φυσήµατι τούτου ψυχὴν νοερὰν καὶ 
λογικὴν παρεχόµενος καὶ εἰς τὸν εὐλογηµένον παράδεισον πολίτην, 
ἄρχοντα καὶ  βασιλέα αὐτὸν ἀπειργάσατο·   καὶ παράδεισον, οὗ τὸ 10 
κάλλος ἄρρητόν  τε  καὶ  ἀκατανόητον·  καί,  ὥσπερ πατὴρ 
οὐράνιος καὶ φιλόστοργος, κληρονόµον καὶ κύριον πάντων 
κατέστησεν.  
   Τί οὖν; Ἠπατήθη ὑπὸ τοῦ ὄφεως καὶ τοῦ πονηροῦ δαίµονος καὶ 
ξένον τοῦ παραδείσου ἐποίησεν. Τί οὖν ὁ πλάσας Θεὸς αὐτόν,  τὸν 15 
χοῦν ἐκεῖνον, τὴν γῆν τὴν ἀνείδεον, ἣν ταῖς οἰκείαις χερσὶ 
διεµόρφωσε καὶ τοσαύταις δηµιουργίαις καὶ εὐεργεσίαις 
πεπλούτηκε, ἆρα παρεῖδεν; ἆρα κατέλιπεν; Οὔµενουν. Ἀλλὰ 
ζητήσας ἐπαίδευσε πρὸς ὀλίγον, ὡς πατὴρ φιλόστοργος. Εἶτα πάλιν, 
εἰδὼς ἡµᾶς ἀκλινεῖς καὶ ἀδιορθώτους, κατῆλθεν ἐκ τῶν κόλπων τῶν 20 
πατρικῶν.    
 

                                                 
 1- 21 δίκαιον…πατρικῶν: Philoth. CP.  Act. SS. t. c. 76-80; Νect. CP. De festo S. Theodori (PG 39, 1821-
1824); BHG 1768-1769 (1  Ὡς πολὺ… Κύριε: Ps. 30, 20 // 3-4 ἐκ τοῦ µὴ ὄντος παρήγαγεν ἡµᾶς: Εὐχὴ Μ. 
Ἁγιασµοῦ Σωφρονίου Ἱεροσολύµων  (Ἱερατικὸν Α∆, σ. 253) // 5-13 Ἑνὶ... κατέστησεν : Gen.2, 4-8; Gen.2, 
15; Gen.2, 20). 
_____________________ 
Α      µPpa       ΜΙ 
_____________________ 
 
Tit. Τῇ Παρασκευῇ τῆς α΄ἑβδοµάδος, λόγος διδασκαλικός είς τόν µέγαν Θεόδωρον, τό Τύρωνα Ι: Τῇ 
Παρασκευῇ τῆς α΄ἑβδοµάδος, τοῦ αὐτοῦ λόγος εἰς τὸν ἅγιον µεγαλοµάρτυρα Θεόδωρον, τὸν Τήρωνα Pp: 
Τῇ Παρασκευῇ τῆς α΄ἑβδοµάδος, τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µέγα Θεόδωρον Α: Τῇ Παρασκευῇ 
τῆς α΄ἑβδοµάδος, τοῦ αὐτοῦ λόγος ἕτερος εἰς τὸν ἅγιον µεγαλοµάρτυρα Θεόδωρον τὸν Τήρωνα. ∆ι' εὐχῶν 
a: Τῇ Παρασκευῇ τῆς α΄ἑβδοµάδος. Λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µέγαν Θεόδορον λόγος διδασκαλικός. 
Εὐλόγησον πάτερ  Μ: Τῇ Παρασκευῇ τῆς α΄ἑβδοµάδος. Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µέγαν 
Θεόδωρον    µ  // 1 πολλοί µ    χριστότητός σου  a     δίκαιον om. Ppa // 3 ἐξέσιον ΙΑ   ὄντως Αa // 6 καὶ τὰ  
ἐν αὐτῷ Α // 7 ἔστη Pp // 8-9 λογικήν καὶ νοεράν Α // 10 ἄρχοντα om. Aaµ    βασιλέαν µ     ἀπεργάσατο 
Ppaµ: ἀπηργάσατο Μ    οὕτω Μ // 11 κάλος Ι: καλός Μ    ἀκατανώητον Μ  // 12 φιλόππαις καὶ 
φιλόστοργος Α // 14 ὑπατήθη Ι    ὄφεος Α // 15 ξένου Pp   τοῦ παραδείσου ἐποίησεν. Τί  οὖν om. M // 16 
ἐκείνων Μ    ἀνήδεον ΙΑa: ἀνῆδεων Μ    εἰκίαις Μ: οἰκίαις µ     χερσίν ΙΑ // 17 ταῖς αὐταῖς µ // 18 
πεπλούτηκεν ΙPp: πεπλούτικεν µ // 19  ἐπέδευσεν Μ   // 20 εἰδός Ι     ἀκληνεῖς Ι    ἀδιόρθοτους Ι  
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  Βαβαὶ τῆς συµπαθείας· Βαβαὶ τῆς ἀγαθότητος· Θεὸς ὢν ἀΐδιος καὶ 
ἀθάνατος, ἐσαρκώθη ἐξ ἁγνῆς Παρθένου, τοῦ δούλου φορέσας τὴν 
µορφήν. Εἶτα ἐσταυρώθη, ἐτάφη, ἀνέστη συναναστήσας ἡµᾶς τοὺς 
πεπτωκότας τῇ ἁµαρτίᾳ. Τί τούτων φιλανθρωπότερον ἢ 25 
συµπαθέστερον; Καὶ πολλάκις πατὴρ µὲν τὸν ἑαυτοῦ υἱόν, ὃν 
ἐγέννησε καὶ ὃν ἐκ τῶν ἰδίων σπλάγχνων παρήγαγε, µικρόν τι 
παρεκτραπέντα τῆς αὐτοῦ βουλῆς ἢ τοῦ αὐτοῦ θελήµατος, οὐ 
πληγὰς µόνον αὐτὸν µαστιγοῖ, ἀλλὰ καὶ ἀποκηρύττει· µισεῖ τὸν  
ποτὲ φιλούµενον δι’ οὐδαµινὴν τινὰ πρόφασιν᾿  καὶ δεσπότης 30 
ὁµοίως τὸν ἑαυτοῦ οἰκέτην, καὶ πρὸς ὀλίγον ἐκπεπτωκότα τὸν 
ἄθλιον, ποιναῖς καὶ λιµῷ καὶ δεσµοῖς καταπιέσας, τοῦτον 
ἀπεµπολεῖ. 
   Ἀλλ’ ὁ Θεὸς οὐχ οὕτως. Ἡµεῖς δὲ ἐπλάσθηµεν, ἐδοξάσθηµεν, 
ἐτιµήθηµεν, µυρίοις ἀγαθοῖς ἐπλούτησεν ἡµᾶς ὁ Θεός. Τῷ δοτῆρι δὲ 35 
 τούτων τί ἀγαθὸν ἀνταπεδώκαµεν; Ἠτιµάσαµεν, ὑβρίσαµεν,  
ἐλυπήσαµεν.  Ὁ δὲ οὐ παρεῖδεν, οὐ µεµίσηκεν, οὐ διώκει. Ἀλλὰ Θεὸς 
ὤν, Πατὴρ καλεῖται παρὰ τῶν ἀγνωµόνων καὶ Ποιµήν ὁµοίως· "καὶ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ ἡµῶν". Ἀλλὰ καὶ πίπτοντας ἀνιστᾷ 
καὶ πταίοντας συµπαθεῖ καὶ οὐκ ἀποδίδωσιν ἡµῖν δίκην ὑπὲρ τῶν 40 
κακῶν τὴν ἀντίδοσιν, καθὼς φησὶν ὁ προφήτης ∆αυίδ· "Ἐὰν 
ἀνοµίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε, τίς ὑποστήσεται;" Ἀλλ’ 
ἐκδέχεται τὴν ἑκάστου ἐπιστροφὴν καὶ µετάνοιαν, καθὼς φησὶν τὸ 
ἀψευδὲς στόµα αὐτοῦ· "Ἐγὼ γάρ εἰµι", φησί, "Θεός, ὁ µὴ θέλων τὸν 
θάνατον τοῦ ἁµαρτωλοῦ, ἀλλὰ ζῆν αὐτὸν ἐπιστρέφοντα". 45 

                                                 
   
22-41  Βαβαὶ… ἀντίδοσιν : Philoth. CP.  Act. SS. t. c. 76-80; Νect. CP. De festo S. Theodori (PG 39, 1824); 
BHG 1768-1769 (23-24 ἐσαρκώθη…µορφήν: Luc. 2, 7; Athan. Sermo in annuntiationem Deiparae (PG 28, 
928); Ioann. Chrys. Filius ex se nihil facit (PG 56, 251); Ioann. Chrys. In sequentem de latrone sermonem (PG 
59, 719); Ioann. Dam. De azymis (PG 95, 392) // 24-25 Εἶτα ἐσταυρώθη… ἁµαρτίᾳ: Marc. 15, 16-20; Jon. 19, 
1-16; Matth. 28, 6; Rom. 6, 4; Col. 1, 18; Col. 2, 12; 1 The 4, 14; 1 Cor. 15, 4; Ioann. Chrys. Cur in Pentec. Acta, 
in princip. Actorum 4 (PG 51, 104); Ioann. Chrys. In illud, In faciem ei restiti (PG 51, 381) // 36-37 
Ἠτιµάσαµεν… ἐλυπήσαµεν: Luc. 23, 11; Marc. 15, 16-20; Ion. 19, 1-3 // 38-39 καὶ… ἡµῶν: Ion. 10, 11-19) // 
41-42 Ἐὰν… ὑποστήσεται: Ps. 129, 3 // 44-45 Ἐγὼ… ἐπιστρέφοντα: Εz. 33, 11. 
_____________________________ 
Α      µPpa        ΙΜ 
_____________________________ 
23 τὴν  om. A  // 24 συναναστήσας Ι: συναναστίσας Μ    ἀνέστη om. Ppa // 25 τοῦτο Α // 26 
σηνπαθέστερον Μ    πατήρ om. IΜ  // 27 ὅταν αὐτὸν  ΙΜ : ὄντα αὐτόν Αaµ    ἰδίων αὐτοῦ κόλπων καὶ 
σπλάγχνων  Α// 28 παρατραπέντα ΙΑPpaµ // 29 µαστηγεῖ µa    µισεῖ φιλούµενον τὸν ποτὲ  ΙPpaµ: µισεῖ, 
διώκει τὸν… Α // 30 δι' οὐδαµινὴν ΙΑΜ: δι' ἀδαµιάνανται   µ: δι' ἀδαµιαίαν  Ppa    τινάν πρόφασιν  µ  // 31 
ἱκέτην ΙΑ    καὶ om. A    τὸν om. IAPpaµ // 32 πειναῖς ΙPp    δεσµοῖς Ι // 34 οὕτος a   ἐδοξάσθηµεν om. Ppa // 
35 ἐπλούτισεν µ    τὸ Ι    δωτῆρη Μ // 36 αγαθῆς Μ   ἀνταποδιδώκαµεν ΜΙµ: ἀνταποδεδώκαµεν ΑPpa   
ἠτοιµάσαµεν Ppµ: ἠτηµάσαµεν a    ὑβρήσαµεν Α  // 37 ἐληπίσαµεν  Μ      µεµήσικεν  µ     δειώκει Α: διώκει 
Μ  // 38 καλεῖσθαι ΙΑPpaµ: καλῆσθαι Μ   ποιµίν Μ     ἀγνοµόνων Ιµ   ὁµοῖος µ    καὶ om. IΜ // 39 τίσην µ // 
40 συµπαθῆ Ι: ἀνιστᾷ  µ      ἀποδίδει ΙΑaµ: ἀποδίδῃ Pp   ὑµῖν Α // 41 ἀντίδωσιν ΙPpaµ // 42 παρατηρήσεις 
Αaµ  // 43 ἐπιστροφὴν καὶ µετάνοιαν, καθὼς  om. Ppa: ἐπιστροφὴν …. εἰµὶ    om. µ //  44 ἠµὶ Μ  // 45 ἀλλὰ 
καὶ ζωὴν ἐπιστρέφοντα  µ      ἀλλὰ καὶ ζὴν  Ι: ἀλλὰ καὶ ζῆν  a    αὐτῶν Μ      ἀντιστρέφωντα a 
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   Καὶ πολεµουµένοις βοηθεῖ τε καὶ συναντιλαµβάνεται, τὰ µὲν δι’ 
ἑαυτοῦ, τὰ δὲ διὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ.Ὃς δὴ καὶ τοῦτο τὸ µέγα θαῦµα 
πεποίηκεν, τελεσθὲν σήµερον ὑπὸ τοῦ λαµπροτάτου καὶ καλλινίκου 
µάρτυρος Θεοδώρου, τὸν πολλὰς καὶ δεινὰς βασάνους ὑποµείναντα 
ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ εἰς κάµινον πυρὸς ἐµβληθέντα 50 
ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ δεινοῦ ἀλιτηρίου Μαξιµιανοῦ, ὄνοµά ἐστι 
καπετάνιου νῦν, ὑπὸ Βρίγκα τοῦ πρεποσίτου. Ὅς, αὐτὸς ὁ ἅγιος,  
καὶ µετὰ τὸν θάνατον  αὐτοῦ πολλὰς ἰάσεις καὶ θαύµατα ἐτέλεσε, 
καταπλήττoντα νοῦν καὶ διάνοιαν, ἅτινα παρακατιὼν ὁ λόγος 
δηλώσει.    55 
   Ἀλλ’ ἄρτι, παρακαλῶ, ἀρξαµένου τοῦ διηγήµατος πιστῶς τὰς 
ἀκοὰς ὑφαπλώσατε, ὅπως ἴδητε τὴν ὑπεράπειρον τοῦ Θεοῦ 
ἀγαθότητα καὶ τὴν ἀµνησίκακον τοῦ Θεοῦ βοήθειαν, πῶς οὐκ ἐᾷ 
πολλάκις πολεµούµενον τὸ γένος τῶν χριστιανῶν ὑπὸ τοῦ 
ἀρχεκάκου δαίµονος καὶ τῶν αὐτοῦ φίλων ἐµπεσεῖν εἰς ὄλισθον, 60 
ἀπωλείας  βόθρον.      
    Τὸ δὲ θαῦµά ἐστι τοιοῦτον, ἐν τοῖς χρόνοις Ἰουλιανοῦ τοῦ 
Ἀποστάτου καὶ µιαροῦ, τοῦ λαλήσαντος εἰς τὸ ὕψος τοῦ Θεοῦ 
βλασφηµίας πολλὰς καὶ χαλεπὰς καὶ κινούµενος ὑπὸ τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ διαβόλου  καὶ  χεῖραν <ἄραντος> θεοµάχον κατὰ τῆς 65 
εὐσεβοῦς πίστεως τῶν χριστιανῶν, µηχανίες ποιῶν καὶ ἐνέδρας, τοῦ 
ἀπολέσαι τὸ γένος τῶν χριστιανῶν καὶ τοῦ χωρίσαι τῆς τοῦ Θεοῦ 
ἀγάπης· καὶ τὸν Θεὸν µὲν καταφρονηθῆναι, τὰ δὲ αὐτοῦ σεβάσµατα 
τιµηθῆναι. 

                                                 
46-61  Καὶ πολεµουµένοις…βόρθον: Philoth. CP. Act. SS. Nov. IV (1925), 76-80; Νect. CP. De festo S. 
Theodori (PG 39, 1825); BHG 1768- 1769 // 62-69 Τὸ δὲ θαῦµα... τιµηθῆναι: Philoth. CP.  Act. SS. Nov. IV 
(1925), 76-80; Νect. CP. De festo S. Theodori (PG 39, 1825-1828) ; BHG 1768- 1769. 
___________________________ 
Α       SµPpa      ΜΙ 
___________________________ 
46 βοηθῆται ΙΜ : βοηθεῖται ΑPpaµ // 47 ἑαυτῶν Α    ὡς Ppa // 48 πεποίηκεν om. IAPpaµ     καλινίκου ΙΑ: 
καληνήκου Μ // 49 τὸν IAPpaΜµ    δυνάς ΙΜ   ὑποµείναντα ΑPpaµ: ὑποµείνας Μ    Χριστοῦ Ι // 50 
ἐµβληθέντα Ι: ἐµβληθεὶς ΑaΜµ: ἐµβληθὴς Pp     δινοῦ ΙΜ    ἀλιτηρίου Pp // 51-52  ὄνοµα…νῦν om. APpaµ// 
52  καπετάνιος ΙΜ: καπετάνιου cοrr.     Βρίγα ΙΜ: Βρίγκαν µ    πρεποσίτου ΙΑPpaµ: πρεποσήτου Μ    ὡς 
Sµ // 53 ἐκτελέσας ΙΑSPpaµ // 54 παρακατηῶν Μ  // 55  δηλώσι Μ  // 56  ἀλάρτι  µ    πιστός Μ // 57 
ἐφαπλώσαντες Ι : ἀφαπλώσωντες SΜµ: ὑφαπλώσατε scripsi    ἴδιτε Α     ὑπεράγαθον ΙΑSµ: ἠπεράγαθον Μ 
// 59  πολεµούµενον om. IAPpaµ     // 60 αὐτὸν S    τὸν… φίλον  Ppaµ    ἐµπεσὼν Sµ // 61 ἀπολείας Ppa: ἐν ὢ 
ἠλίας  Sµ     βόθρον ΜSΙPpaµ: βόθρων Α // 62  τοιοῦτον· Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης, Κώνστας, Κωνσταντῖνος 
ὁ µικρὸς καὶ Κωνστάντιος, οὗτοι εἰσὶν οἱ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου υἱοὶ ΙΜ // 62-63 ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ 
ἀποστάτου καὶ µιαροῦ Ἰουλιανοῦ Ι: ἐν τοῖς χρόνοις Ἰουλιανοῦ  τοῦ Παραβάτου καὶ Ἀποστάτου καὶ 
µιαροῦ Ppa // 63 εἰς τὸ ὕψος κατὰ τοῦ Θεοῦ  SPpaµ  // 64  κυνούµενος ΙΜ : κινούµενος ΑSPpa: κεινούµενος  
µ  // 65 καὶ  om. ΑSa    χεῖραν ΙΜΑSPpaµ   ἄραντος fοns  // 66 µηχανίες…..τοῦ  om. I : µηχανίαις ποιῶν 
PpΜAaµ: µηχανίαις καὶ πιῶν S // 67 τὸ ἀπολέσαι  S     τοὺς Χριστιανοὺς  Α   χωρῆσαι ΙAPp:χωρεῖσαι a: 
χωρῆσε Μ: συγχωρῇ S: συγχωρεῖ µ // 68 καὶ τὸν Θεὸν µὲν καταφρονηθῆναι  om. Pp   καταφρονηθῆναι Ι: 
καταφρωνηθήναι Μ    καὶ τὰ ΙΑSa // 69   τιµιθῆναι Μ 
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   Ὢ τῆς συµφορᾶς· Ὢ τῆς µανίας καὶ τῆς  λύσσης· Ἤθελε  µὲν ὁ 70 
ἄθλιος τὰ εἴδωλα τιµᾶσθαι καὶ τὸν Θεὸν ὑβρισθῆναι. Καί, ὡς οὖν 
οὗτος ταύτην τὴν λύσσαν ἔχων καὶ τὴν µεγάλην ἀσέβειαν, οὐ 
διέλειπε καθ’ ἡµέραν κολάζειν τοὺς χριστιανούς, τoὺς µὲν ἀνατοµὰς 
γαστέρων, τοὺς δὲ τῶν σπλάγχνων, ἄλλους ῥαβδισµοὺς σφοδρούς· 
ἐκδάρσεις δορῶν, ὀφθαλµῶν ἐξορύξεις, ὀδόντων ἐκβλήσεις, 75 
γλωσσῶν ἐκτοµαί, σοῦβλαι, τήγανα καὶ ὅσα ὄργανα  τοῦ θανάτου 
τοῖς χριστιανοῖς ἐπετίθετο. Οὕτως οὖν µανεὶς ὁ παµµίαρος, τέλος 
οὐκ εἶχεν ἀποδοῦναι τῇ δυσσεβείᾳ·  καὶ οἱ χριστιανοὶ ἐπληθύνοντο 
καὶ µάρτυρες ἐφαίνοντο δι’ ὑποµονῆς τῶν βασάνων.  
    Τούτων οὕτως ἐχόντων, καὶ ἔνδοθεν ὁ δύστηνος Ἰουλιανὸς τῇ 80 
κακίᾳ φλογιζόµενος, βουλὴν βουλεύεται χαλεπὴν καὶ ἀπάνθρωπον. 
Περισκεψάµενος ὁ παµµίαρος τῇδε κἀκεῖσε, εὑρίσκει, ὡς ὑπενόησεν, 
µήτε µαστίζειν µήτε θανατῶσαί τινα, εἰ µὴ δι’ ἀπογνώσεως τῇ  
εἰδωλολατρίᾳ  παραδοῦναι πάντας, εἰ καὶ ὁ Θεὸς ἐβοήθησεν ἡµῖν 
καὶ τὸ τούτου µηχάνηµα ἔλυσε καὶ τὸ δυσσεβὲς αὐτοῦ πεποίηκε 85 
βούλευµα. 

                                                 
70-86 Ὢ τῆς συµφορᾶς... βούλευµα: Philoth. CP.  Act. SS. Nov. IV (1925), 76-80; Νect. CP. De festo S. 
Theodori (PG 39, 1828); BHG 1768- 1769. 
____________________________ 
Α         SµPpa        ΜΙ 
____________________________ 
70 µανείας aµ    καὶ τῆς λύσσης  om. A: λύσης aΜµ // 71 καὶ om. S // 72 οὕτως Α   λύσαν aµ: λήσαν Μ  εἶχον 
µ // 73  διέλιπε Ppµ // 73-74 ἀνατοµὰς γαστέρας  ΙΜ: ἀνατοµάς γαστέρων aASµPp  // 74  τὰ σπλάγχνα  
ΙΑSaΜµPp: τῶν σπλάγχνων cοrr.    ραβδισµοὺς omnes codices   σφοδροὺς omnes codices  // 75   ἐκδάρσεις 
ΙΑSPpa: ἐκδάρσις Μµ     δωρῶν ΑSΜ    ὀφθαλµοὺς S     ἐξορύξεις ΜΙΑ: ἐξορίξεις PpSaµ   ὀδῶν τὴν  S: 
ὀδώντων µ   ἐκβλύσεις ΙΑSPpaµ: ἐκβλύσις Μ  // 76   γλοσσῶν µ    ἐκτοµαὶ IΑPpaµ: ἐκτωµαὶ SΜ     σούβλαι 
ΙΑSµ: σούβλες Pp: σούβλε Μ       τύγανα IAPpa: τύγχανα SΜµ   ὅσα ὄργανα omnes codices // 77  ἐπιτίθετο 
µ // 78  ἀσεβείᾳ IASPpa    ἐπληθύνονται S   // 79   µάρτυραις S    εὐφραίνοντο Ι: ἐµφαίνοντο ΑSµ: 
ἐµφαίνοντω Μ //  80 δίστινος ΜIASaµ // 81 φλωγηζώµενος Μ   βούλεται SPpa: βουλέβετε Μ // 82 τίδε 
κακῆσαι Ι: κακίσαι Μ // 83 µῆται…µῆται Μµ      µαστίζειν IASPpaµ: µαστήζειν Μ    τινάν Pp    εἰµὶ Ι // 84 
ἐβοήθεισεν Ι   ἠµῖν om.A   // 85 καὶ τὸ om.Μµ  // 86  βούληµα IASPpaµ 
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     Εὑρὼν γὰρ ὁ δύστηνος τὴν ἁγίαν καὶ θείαν  ἑβδοµάδα  ταύτην 
τῆς ἁγίας Tεσσαρακοστῆς πολεµουµένους τοὺς χριστιανοὺς 
χαλεπώτερον, ἄρτι τῆς πρώτης ἡµέρας ἀρξαµένης,  προσκαλεῖται 
τὸν ἔπαρχον αὐτοῦ,  ὁµόφρονα καὶ ὅµοιον τῇ αὐτοῦ ἀπιστίᾳ,  καὶ 90 
ἔφη αὐτῷ: "Ἐπειδὴ πολλοῖς καὶ ποικίλοις, ὦ ἔπαρχε, µηχανήµασι  
χρησάµενος τῶν χριστιανῶν σβέσαι σέβας οὐκ ἠδυνήθην καὶ εἰς 
µεγάλην φροντίδα εἰµὶ περὶ τούτου,  βουλὴ ἐκ τῶν θεῶν µοι ἐγεγόνει 
καλὴ καὶ ἀναντίρρητος. Ὅτι οἱ χριστιανοὶ τὴν ἑβδοµάδα ταύτην, 
τὴν πρώτην, µετὰ µεγάλης σπουδῆς διὰ νηστείας φυλάττουσιν, 95 
κελεύω, οὖν, ὅσα ὑπὸ τὴν ἀγορὰν εἰς βρῶσιν καὶ πόσιν 
προβέβληνται, συσταλῆναι καὶ µηδὲν ἕτερον εἰς τὴν ἀγορὰν 
τεθεῖναι, πλὴν ὧν  ἐγὼ παρέξω βρώµατα καὶ πόµατα µεµιγµένα 
αἵµατι τῶν θυσιῶν ἡµῶν. Ἀνάγκη γάρ, τούτου γεγονότος,  
ὠνήσασθαι καὶ φαγεῖν πάντας καὶ ὑπακοῦσαι ἡµῖν, ὡς τῆς τῶν θεῶν 100 
ἀπογευσαµένης θυσίας, ἢ λιµῷ φθαρῆναι".  
   Ταῦτα ἐκ τοῦ ἀθεωτάτου στόµατος ἀκούσαντα τὸν ἔπαρχον 
φάναι λέγεται: "Νῦν οἶδα ὅτι ὄντως καρδία βασιλέως ἐν χειρὶ θεῶν".  
Καὶ ἅµα τὸν λόγον ἡ πρᾶξις παρείπετο. Καὶ τὰ µὲν τῇ ἀγορᾷ 
προτιθέµενα οἴκαδε ἀπετέθεντο, τὰ δὲ τοῦ βασιλέως µεµιασµένα 105 
βρώµατα καὶ πόµατα τῇ ἀγορᾷ προεβέβληντο. 
    Τί οὖν ὁ πλάσας ἡµᾶς Θεός; ἆρα παρεῖδεν ἢ παρεβλέψατο; 
Οὐδαµῶς·  Ἀλλὰ  ἅµα τὸ δεινὸν τοῦτο καὶ χαλεπώτατον ἔργον  τὴν 
σωτηρίαν τοῦ λαοῦ ἐπεζήτησε. Τὸν µεγαλοµάρτυραν αὐτοῦ 
Θεόδωρον, τὸν ὡς ἀληθῶς Θεοῦ δῶρον,  ἐπὶ σωτηρίαν τῆς πίστεως 110 
ἔστειλεν,  ἵνα δοξάσῃ ἐκ τῶν θαυµασίων αὐτοῦ ἔργων τὸν αὐτοῦ 
θεράποντα. 

                                                 
  87-112 Εὑρὼν... θεράποντα: Philoth. CP.  Act. SS. Nov. IV (1925), 76-80; Νect. CP. De festo S. Theodori (PG 
39, 1828 - 1829); BHG 1768- 1769. 
____________________________ 
Α        SµPpa           ΜΙ 
____________________________ 
87  εὑρὸν µ    δίστινος ΙΑSaµ   τὴν ἁγίαν ἑβδοµάδα καὶ θείαν a      ταύτην om. a // 88 τῆς ἁγίας καὶ µεγάλης  
Α    πολεµούµενον τὸν ἐχθρόν, τοὺς Χριστιανοὺς ΑS: πολεµούµενον τοὺς Χριστιανοὺς Ppaµ // 89 
προσκαλεῖτε µ // 90 τῆς αὐτοῦ ἀπιστίας  ΙΜ: ἀπιστεία ΑPpa // 91 πολλῶν καὶ ποικίλων  µ:  πικίλοις Α: 
πηκείλοις Μ // 92 οὐκ οἰδινήθην  Μ    τὰ χριστιανῶν σβέσαι  ΜΙPpa: τὼ χριστιανοῖς σβέσαι  Α: τὸν 
χριστιανῶν σβέσαι  Sµ   σέβας om. Iµ   οὐκ εἰδυνήθην  a // 93  βουλήν Ppaµ    µου ΙΑSPp     γεγόνη Ι: 
ἐγεγώνει Pp    καλλή Pp // 94  ἀναντήρητος IAPpa: ἀνατήρρητως S: ἀνατήρητος µ    τὴν ἑβδοµάδα τῆς 
µεγάλης τεσσαρακοστῆς Α    ταύτης Α: ταύτην SΜµ // 95  διά νηστείας φυλάττουσιν om. Ppa: φυλάττειν 
Α: ταύτην φυλάττουσι a   καιλέβω Μ //  96 πώσιν Ι // 97  συσταλεῖναι SPpa    τεθῆναι PpIµ: προβληθῆναι 
Α   ὧ µ  // 98 πώµατα ΙΜ    αἵµατα τὸν θησιὸν  Μ // 99 τούτω Α   γεγονώτος aSI: γεγονότως Α: γεγονώτως 
Pp: γεγωνώτος Μ    ὠνίσασθαι Ι: ὠνείσασθαι ASPpaµ // 100 ἡµᾶς Α: ὑµὶν aµ     ὑπογευσαµένους Α // 101 
φθαρεῖναι ΑSaµ // 102 ἀθεοτάτου ΙΑaµ    ἐκείνου  ἀκούσεται  Α    // 103 φάνε ΙΜ    ὄντος ΜΙ: ὄντως om. A 
// 104  τὸν  λόγον  SΜaPp: τῷ λόγῳ  ΙΑµ   πράξης Ι    συνείπετο Ppa: παρύπετω Μ     τῇ ἀγορᾷ  οm. Pp // 
105 προτηθέµενα ΙΜ    εἴκαδε a: οἴκαδε µ // 106 πώµατα IASPpa    προβέβληνται aISPpµ // 107 ὁ Θεὸς  Ι    
παρίδεν Ι: παρῆδεν Μ: παρεῖδεν αὐτοὺς ἢ  Α     καὶ παρεβλέψατο a // 108 τὸ δεινὸν τοῦτο καὶ ISPpaµ     
χαλεπότατον ἔργον ΙASPpaΜ: χαλεπώτατον ἔργον µ // 109 µεγαλοµάρτυραν ΙΜ:τὸν µεγαλοµάρτυρα Α 
SµPpa  // 110  τὸν…..δῶρον  om.APp    Θεόδωρον δῶρον Α    ἐπὶ σωτηρίᾳ  Pp // 111 ἔστηλεν ΙSµ: ἔστιλεν Μ     
δοξάσει ASaµ: δοξάσι Μ       
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     Τῷ πατριάρχῃ ἐπιφαίνεται καὶ ἀρχιερέᾳ τῶν χριστιανῶν 
ὑπάρχει φανερῶς, οὐκ ὄναρ φαινόµενος, δηλῶν τὸ ἄθεον 
τερατούργηµα τοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ πρὸς αὐτὸν ἔφη· "Πατριάρχα, 115 
ἀνάστα ἐν τάχει καὶ  συνάγαγε τὸ τοῦ Χριστοῦ ποίµνιον καὶ 
ἀκριβῶς ἐξασφάλισαι αὐτοὺς µηδοπωσοῦν  ἐκ τῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ 
προβεβληµένων βρωµάτων ἢ ποµάτων ὠνήσασθαι. Ὁ γὰρ 
δυσσεβέστατος Ἰουλιανὸς τῷ µιαρῷ τῆς θυσίας αὐτοῦ αἵµατι  
ἅπαντα κατεµίανεν. Ὁ δέ γε ἀρχιερεὺς θαυµάσας ἀντέφησε τῷ 120 
ἁγίῳ· "Καὶ πῶς ἆρα, ὦ κύριέ µου, δυνατὸν τοῦτο γενέσθαι; Τοῖς µὲν 
πλουσίοις, ἴσως δύνανται, ἔχουσιν ἀποκείµενα καὶ τὰ πρὸς χρείαν 
αὐτῶν. Τοῖς δὲ πένησι καὶ µηδεµιᾶς ἡµέρας τροφὴν ἔχουσιν, τί τῆς 
ἐνδείας τῶν ἀναγκαίων παραµυθία γενήσεται;" Ὁ δὲ µάρτυς· 
"Κόλλυβα αὐτοῖς", φησίν, "παρασχόµενος τὴν ἔνδειαν 125 
παραµύθησαι". Καὶ ὁ πατριάρχης· "Καὶ τί ἂν εἴη ταῦτα τὰ κόλλυβα 
ἀγνοῶ". Ὁ δὲ µάρτυς ἀπεκρίνατο· "Σῖτον  ἐψήσας", φησίν, "εἰς 
βρῶσιν τούτοις διάνεµε". Καὶ ἵνα δείξῃ πόθεν ὁ ἅγιος παρεγένετο, 
λέγει πρὸς τὸν ἐπίσκοπον· "Τοῦτον γὰρ τῇ χώρᾳ τῶν Εὐχαΐτων 
κόλλυβα λέγειν εἰώθαµεν. Οὕτως οὖν ποιήσας, τὸ τοῦ Χριστοῦ 130 
ποίµνιον ἀβλαβὲς καὶ ἀµίαντον διατήρησον". Καὶ ὁ πατριάρχης· 
"Καὶ τίς εἶ, Κύριε, ὁ οὕτως εὐσπλάγχνως καὶ φιλανθρώπως τῆς ἡµῶν 
σωτηρίας ἐπιµελούµενος;" "Ἐγὼ εἰµί",  ὁ ἅγιος ἔφησεν, "ὁ τοῦ 
Χριστοῦ µάρτυς Θεόδωρος, ὁ πρὸς αὐτοῦ ἀποσταλεὶς εἰς τὴν ὑµῶν 
σωτηρίαν". 135 

                                                 
 113-135  Τῷ πατριάρχῃ... σωτηρίαν: Philoth. CP. Act. SS. Nov. IV (1925), 76-80; Νect. CP. De festo  
S.Theodori (PG 39, 1829-1832) ; BHG 1768- 1769. 
___________________________ 
Α          SµPpa           ΜΙ 
___________________________ 
113 ἐπιφένεται SΜ     ἀρχιερέαν SIΜµ: ἀρχιερέα καὶ ποιµένα  Α: ἀρχιερέα Ppa  // 114    φανερώς. καὶ γὰρ 
ἀληθῶς,  οὐκ ὄναρ φαινόµενος  Α: φανερός…φενόµενος Μ   ὕπαρ Ι   δηλόν aµ // 117 ἐξασφάλησαι Ι: 
ἐξασφάλεισαι SPpa: ἐξασφάλησε Μ  // 117 µηδεποσοῦν ΙΜ: µηδοποσοῦν PpSaµ    ἐν om. a // 118 πωµάτων 
Ι: πόµα Μ : ὑπὸ αἵµατι  S: ὑπὸ αἱµάτων Ppa: ἠπω αἱµάτων  µ    ὠνίσασθαι Ι // 119 τῆς εἰδώλων θυσίας  Α // 
120  κατεµίαναν µ    ὁ δὲ γὰρ    µ // 121 τῷ ἁγίῳ καὶ πατριάρχῃ    a // 122  πλουσίως S: πλουσίος µ    
δύναντε ΜΙΑS: δύνανται Ppaµ    ἔχοντες aIAS: ἔχωντες Μµ    ἀπωκείµενα Sµ    ἀποκείµενα αὐτῶν a     τὴν 
χρείαν Pp  // 123  αὐτοῖς aPp   ἔχωσιν IASPpaµ  // 124  τὸ ἀναγκαῖον  ΙΑSaµ: τὸ ἀναγγέον  Μ  // 125 
κόλυβα omnes codices  αὐτῆς µ   ἔφη ΑSa   ἔνδιαν Ι  // 126  παραµιθήσασθαι ΙS: παραµυθήσασθαι APpµ: 
παραµυθίσασθαι a: παραµιθήσασθε Μ    Ὁ δὲ πατριάρχης  Α     ᾔει ΑS    κόλυβα ΜΙASPpµ // 127   
ἀπεκρύνατο Ι: ἀπεκρήνατω Μ     ἐψίσας S // 128  διένειµε  Ppa      δίξει Ι: δείξει a: δήξυ Μ // 129 τοῦτο 
ΜΙΑ: τούτω Ppaµ // 130  κόλυβα omnes codices    λέγει a    ἰώθαµεν aIASµ     οὗτος a    τὼ a //  131 
διατήρισον Ia // 132 εὐσπλάγχνος Ιµ    φιλάνθρωπος ΙSµ  // 133 ἀντιµελλούµενος  a    εἰµὴ  S // 134 
Θεόδωρος, ὁ ἐν Εὐχαΐτα κατοικούµενος Α    ἀποσταλὴς ΜΙSµ: ὑποσταλὴς Α     ἠµῶν SPpaµ   
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25 
    Τί τούτου παραδοξότερον καὶ φιλανθρωπότερον θαῦµα; Ὄντως 
θαυµαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· Ὡς οὖν οὕτως ὁ πατριάρχης 
ἀκήκοε, θάµβους καὶ χαρᾶς πλήρης ἐξαναστὰς τὸν τοῦ Χριστοῦ 
λαὸν συνηγάγετο καὶ τὰ τοῦ µάρτυρος θαύµατα και  ἐπιστασίας καὶ 
βοηθείας µηνύµατα ἀκριβῶς διηγόρευσε πᾶσι καὶ ἀβλαβὲς τὸ τοῦ 140 
Χριστοῦ διεφύλαξε ποίµνιον. Καὶ δὴ τῆς ἑβδοµάδος τελειουµένης, 
τὸ τοῦ Ἰουλιανοῦ µηχάνηµα ἀνωφελὲς καὶ ἀνενέργητον ἔµεινεν. Καὶ 
φανερῶς ἡττηθεὶς ἐξῇρε τὰ τῆς ἀγορᾶς προτιθέµενα µεµιασµένα 
βρώµατα καὶ ἔθηκε τὰ ἐκ συνηθείας. Καὶ οἱ χριστιανοὶ ἔδωκαν 
ὕµνον καὶ εὐχαριστίαν τῷ καλλινίκῳ µάρτυρι Θεοδώρῳ καὶ ἑορτὴν 145 
φαιδράν τε καὶ ἔκλαµπρον τούτῳ ἐκτετελέκασι. 
   Ἔκτοτε καὶ µέχρι τοῦ νῦν, τοῦ θαύµατος ἡ ἐνέργεια κηρύττεται 
εἰς διδασκαλίαν τῶν νηστευόντων χριστιανῶν, ὅτι µεγάλη αὐτῆς ἡ 
δύναµίς ἐστι καὶ ἡ βοήθεια καὶ ἡ ἐνέργεια καὶ πολλὰ πλήθη 
ἁµαρτηµάτων δύναται καλύψαι καὶ ἀφανίσαι ἡ νηστεία ἡ καθαρά.  150 

                                                 
  136-150  Τί τούτου... καθαρά: Philoth. CP.  Act. SS. Nov. IV (1925), 76-80; Νect. CP. De festo S. Theodori 
(PG 39, 1832-1833); BHG 1768- 1769 (137 θαυµαστὸς ὁ Θεὸς: Ps. 64, 5). 
___________________________ 
Α        SµPpa          ΜΙ 
___________________________ 
136  παραδοξώτερον PpaM    φιλανθρωπώτερον  a    οὕτως SI: οὗτος ΑPp: ὄντο µ // 137  θαυµαστόν µ   
οὗτος a // 138 ἀκήκουε S // 139 συνηγέρω Μ: ἐπανηγάγετο Ppa    τὴν τοῦ µάρτυρος ἐπιστασίαν aISPpµ    
βοήθειαν µ // 140  πάντα Pp // 140-141 ἀβλαβὲς διεφύλαξε τὸ τοῦ Χριστοῦ ποίµνιον Pp    καὶ […..] τοῦ λαοῦ 
ἐκείνου τὴν ὑπακοὴν. π […..]σπουδαίως ἤκουσα τοῦ πατριάρχου ἐκείνου  Α// 141 τελουµένης Ι: 
τελιουµένης Μ // 142 µηχάνιµα ΙΜ: µηχανήµατα aSPpµ   ἀνενέργειτον S: ἀνενέργητα Ppa: ἀνενέργιτον  Μ    
ἔµειναν Pp // 143 ἡττηθὴς ΙΑ: ἡττειθὴς Μ    ἐξύρε Μ    ἀγωρὰς Pp     µεµιασµένα om. IM // 145 
εὐχαριστείαν Sµ   µάρτυ Α   Θεόδωρον µ // 146  φαιδράν τε καὶ ἔκλαµπρον  om. M    τοῦτον ἐκτελέκασιν  
µ // 147 ἔκτωτε Μ    καὶ µέθυ µέχρι µ    κηρύταιται Μ // 148 νιστεβόντων Μ // 149 πλήθει Ppaµ // 150 
δύναντε ΜS: δύνανται a: δύνατε µ     ἀφανήσαι ΙSM  
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   Ἀλλ’ εἰ βούλει καὶ ἕτερον θαῦµα ἐκ τῶν τοῦ µάρτυρος 
προσθήσωµεν τῇ ὑµετέρᾳ ἀγάπῃ. Ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Εὐχαΐτων 
ἐπαρχία τις ὑπάρχει λεγοµένη Ποντοηράκλεια κἀκεῖσε πολλάκις τὸ 
γένος τῶν Ἰσµαηλιτῶν περιέτρεχον καὶ πολὺν λαὸν τῶν  χριστιανῶν 
ἐκούρσευον. Ἐκ τοῦ συµβεβηκότος, ᾐχµαλώτευσαν καὶ µετ’ αὐτῶν 155 
υἱὸν µονογενῆ χήρας τινός. Ἐπεὶ οὖν ἡ χήρα ἔκλαιεν ἐλεεινῶς καὶ 
ἀπαραµύθητα καὶ ἕτερον υἱὸν οὐκ εἶχε παραµυθήσασθαι τὸν πόνον 
αὐτῆς, ἐπορεύετο καθ' ἑκάστην ἡµέραν εἰς τὸν ναὸν τοῦ 
µεγαλοµάρτυρος Θεοδώρου, ἱκετεύουσα αὐτόν, ὀδυροµένη καὶ 
κλαίουσα γοερῶς, καὶ πρὸς τὸν µάρτυρα ἔλεγεν· "Οἶδας, ὦ ἅγιε 160 
µάρτυς, ὅτι ἐξ ἀρχῆς τὸν ἐµὸν υἱὸν τὸν µονογενῆ εἰς σὲ ἀνέθηκα. 
Ἐγὼ µὲν αὐτὸν ἐγέννησα, σὸς δὲ υἱὸς ὑπῆρχε κατὰ χάριν, καὶ 
ἕνεκεν τούτου, ἵνα φυλάττῃς αὐτόν, τὴν ἱεράν σου µνήµην καὶ 
λειτουργίαν καθ’ ἕκαστον ἔτος ἐτέλουν. Νῦν δὲ ἐµὲ τὴν τάλαιναν 
καὶ ἐλεεινὴν ἀπερφάνισας παντελῶς καὶ οὐκ ἔχω ποῦ τὴν κεφαλὴν 165 
κλῖναι. ∆ιὰ τοῦτο δέοµαί σου, ἅγιε τοῦ Θεοῦ, ἐπεὶ τὸ αἷµα τὸ σὸν 
ἐξέχεας ὑπὲρ τοῦ ∆εσπότου Χριστοῦ, διὸ καὶ παρρησίαν ἔχεις πρὸς 
αὐτὸν καὶ ὅσα ἂν αἰτήσῃς δώσει σοι ὁ Κύριος, αἰτῶ σοι καὶ ἐγὼ ἵνα 
τὸν υἱόν µου ἐλευθερώσῃς ἐκ τῆς αἰχµαλωσίας. Ταῦτα δὲ καὶ ἄλλα 
πολλὰ ἔλεγε τὸ γύναιον µετὰ δακρύων καὶ οἰµωγῶν νυκτὸς καὶ 170 
ἡµέρας πρὸς τὸν ἅγιον ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς, ὅπως λυτρώσῃ αὐτὸν ὁ 
ἅγιος ἐκ τῆς δεινῆς συµφορᾶς τῆς αἰχµαλωσίας, ἐπειδὴ λέγει ὁ 
προφήτης ∆αυὶδ ὅτι "θέληµα τῶν φοβουµένων αὐτὸν ποιήσει  
 Κύριος". 

                                                 
151-174 Ἀλλ’ εἰ βούλει... Κύριος: Philoth. CP. Act. SS. Nov. IV (1925), 76-80; BHG 1768a; BHG 1765f; A. 
Sigalas in ΕΕΒΣ 1 (1924), 314-316; BHG  691f (de iuvene Mytilenaeo); Synax. Eccl. CP.; 62353- 626 (165-166 
οὐκ ἔχω ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι: Luc. 9, 58; Matth. 8, 20  //  173-174  θέληµα... Κύριος: Ps. 144, 19).  
____________________________ 
 Α      SµPpa        ΜΙ 
____________________________ 
 151 ἠ βούλη  ΙΜPpaµ: πάλλη βούλη S // 152 ἡµετέρα Saµ // 153 ἐπαρχεία Sa   ὑπάρχῃ  µ   Ποντωηρακλία a: 
Ποντοηρακλία Pp: Ποντοηράκλη ΜΙ: τὸ Ἡρακλείαν  S // 153-154   κἀκεῖσε… πολλάκις om. IM : κἀκεῖσαι 
πολλάκις τὸ γένος  SPpaµ // 154 πολὴν λαὼν  Μµ: λαὸν πολλὴν SI: πολλὴν λαὸν Pp: πολλὼ λαὸν a // 155 
ἐκούρσεβον ΙS: ἐκρούσεβον Ppa: ἐκούρσεβων Μ     συµβεβηκότως µ    ἠχµαλώτευσαν ΜΙSPp: ἠχµαλώτισαν 
cett. // 156 µονογεννή Ι: µονογενεῖ S    χεῖρας a     ἔκλεεν SMµ // 157 ἐλεηνῶς ΙS: ἐλεεινὸς a: ἐλεηνὸς Μµ    
ἦχε Ι // 158 παραµυθίσθαι  µ // 160 ὀδυρωµένη aµ: ὀδυρωµαίνη Μ    κλέουσα µ // 161 µονογεννή Α: τὸν 
µονογενῆ  om. a // 162 σὺ δὲ ὑπῆρχε  Pp: οὐδὲ ὑπῆρχεν  a   υἱὸς om. µ // 163 φυλάττεις SIAaµ // 163-164 καὶ 
λειτουργίαν  om. I: λυτουργίαν Μ: λειτουργείαν Α // 165 ἐλεηνὴν ΑΜ   ἀπερεφάνησας Ι: ἀπεφάνησας µ: 
ἀπερφάνησας PpSa: ἅπερ ἠφάνησας ἕως τέλους Α: ἀπερφάνισας  Μ Sigalas // 166 κλίνῃ Luc.  Matth.: 
κλῖναι  Sigalas   omnes codices   ἐπεῖπερ Ppaµ: ἐπείπερ S // 167 ἐξέχαιας Αa    ∆εσπότου µου Χριστοῦ Ppa // 
168 ἔχῃς S    αἰτήσεις Αsaµ    δώει aµ: δώῃ ΙΑSΜPp   σει Ι // 168-169 αἰτῶ σοι….αἰχµαλωσίας  om. ASPpaµ     
ἐλευθερώσεις Ι // 170 ἡ µακαρία γυνὴ  Pp   οἰµογῶν a: οἰµοιγὼν Μ // 172 λυτρώσει aIASµ      ἐχµαλοσίας Μ 
// 173 αὐτῶν Pp // 174 πληρεῖ  ΙSµ: πληρῆ  Μ: πληροῖ Α    ὁ Κύριος  ΑS    
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  Ἔφθασεν ὁ καιρὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ µάρτυρος Θεοδώρου. Ἐµνήσθη 175 
πάλιν ἡ χήρα ὅπως ἐτέλει τὴν ἑορτὴν ταύτην µετὰ ἐπιχαρίας καὶ 
λαµπρότητος καὶ µετὰ δακρύων ἔλεγεν ἑαυτῇ· "Πῶς καὶ τίνα τρόπον 
ἐκτελέσω τὴν ἑορτὴν ταύτην, τοῦ γλυκυτάτου µου υἱοῦ µὴ 
παρόντος; Ποίοις ὀφθαλµοῖς ἀτενίσω τὸν τόπον ὅπου ἵστατο ὁ 
µονογενής µου; Πῶς ἐπιβλέψω εἰς τὴν ἱερὰν ταύτην ἀκολουθίαν 180 
πάντων παρόντων καὶ τοῦ υἱοῦ µου µὴ ὄντος; Πῶς ὑποµείνω ἄνευ 
δακρύων καὶ στεναγµῶν, διότι τὴν πᾶσαν µου ἐλπίδα ἐστερήθην; 
Τοιγαροῦν δέοµαί σου, ὦ τοῦ Θεοῦ γνήσιε δοῦλε, ἵνα µὴ ἀνακωχὴν 
καὶ παραµυθίαν ποιήσῃς τῆς ἐµῆς χηρείας." 
  Ταῦτα µὲν λέγων συνεχῶς, εἰσήρχετο εἰς τὸν ναὸν βρέχων τοῖς 185 
δάκρυσι τοῖς ποσὶ τοῦ µάρτυρος καὶ ἐτέλεσε τὴν µνήµην αὐτοῦ. Τί 
οὖν; ἄρα παρεῖδε Κύριος τὴν δέησιν αὐτῆς; Οὐ. Ἀλλὰ τῇ νυκτὶ ᾗ 
ἐπετελεῖτο ἡ µνήµη τοῦ µάρτυρος, αἴφνης ἀωρὶ τῶν νυκτῶν, 
ὑµνούντων καὶ ψαλλόντων τῶν ἱερέων, εὑρέθη τοῦ γυναίου ὁ υἱὸς 
ἐν µέσῳ τῆς ἐκκλησίας, φερόµενος ὑπὸ τοῦ ἁγίου καὶ ὀχούµενος ἐν 190 
ἵππῳ λευκῷ. Ἤκουσαν δὲ καὶ οἱ πιστοὶ καὶ ἐνάρετοι ἄνθρωποι τὸν 
κρότον τοῖς ποσὶ τοῦ ἵππου καὶ ἐξέστησαν ἅπαντες, ἐπὶ τῷ 
παραδόξῳ θαύµατι, τῷ γενοµένῳ ὑπὸ τοῦ ἁγίου, ὁρῶντες καὶ τὸν 
παῖδα πῶς ἐξηγεῖτο τὴν  τοῦ ἁγίου ἁρπαγὴν ἐκ των µέσων τῶν 
Ἀγαρηνῶν, καὶ ἔδωκαν αἶνον καὶ δόξαν τῷ Θεῷ καὶ τῷ θεράποντι 195 
αὐτοῦ Θεοδώρῳ. Καὶ ἄλλων πολλῶν θαυµάτων αὐτόπτης γέγονεν ὁ 
ἅγιος, οὗ ὁ Κύριος πρὸς βοήθειαν τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πρὸς ἡµᾶς 
ἀποστέλλεται. 

                                                 
175- 198  Ἔφθασεν… ἀποστέλλεται: Philoth. CP.  Act. SS. Nov. IV (1925), 76-80; BHG 1768a; BHG 1765f; A. 
Sigalas in ΕΕΒΣ 1 (1924), 314-316; BHG  691f (de iuvene Mytilenaeo); Synax. Eccl. CP.; 62353- 626. 
____________________________ 
Α        SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
  175  κερὸς Μ    Ἐµνήσθην ΜΙPpµ    Θεωδώρου µ  // 176  ἐτέλη Pp   τὴν αὐτὴν ἑορτὴν  APpaSµ    µετὰ 
ευχαριστίας S // 177 ἐν ἑαυτῇ  Α: αυτή Ppa // 178 τοῦ µάρτυρος Α // 179 ποίως S: ποίος µ   ὀφθαλµὸς Sµ     
τώπον ἤστατο  Μ // 180 µονογεννής ΙΑ   ἐπίβλεψον S   ἀκολουθείαν a  // 181 µονογενοῦ  µου SPp: 
µονογενοῦς µου  a     ὄντως S // 182  ἠµωγῶν Α    τὴν παρούσαν SPpaµ     ἐστερρήθην Pp: ἐστερρίθην  a // 
183 ἢ ὡς τὸ λοιπὸν τοὶ γὰρ οὖν Ι: τὶ γὰρ οὖν  a: ὡς τὸ λυπὸν τοὶ γὰρ οὐ  Μ     ὁ τοῦ Θεοῦ a     γνήσιε φίλε µ    
µοι Ι    ἀνακοχὴν ΙAaµ // 184 καὶ παραµυθίαν  om. a   καὶ παραµυθίαν τῆς ἐµῆς χηρείας ποιήσῃς Pp: τῆς 
ἐµῆς χηρίας ποιήσεις  aµ: τῇ ἐµὶ χήρᾳ  Μ    χήρας Ι: χειρίας S    ποιήσεις Ι // 185 λέγων MΑSPpµ   βρέχοντος 
Ppa:βρέχον Μ: βρέχω µ  // 186  τοὺς πόδας Sigalas //  187 ἄρα om. µ    οὐ om. µ // 188 αὐτοῦ τοῦ µάρτυρος  
Α    ἔφνης ΙSaµ: ἔφης Α: ἔφνεις Μ     ἀοράτων ΑSaµ: ἀωράτων Μ: ἀωρὶ τῶν corr. (cf. Sigalas, p. 316) // 189 
εὑρέθη Α: ἐβρέθην Μ //  190 ὀχόµενος S // 191-192 τῶν κρότων  Ι: κρώτων Μ // 192 ποσίν omnes codices // 
192-193 τὸ παράδοξον θαῦµα τὸ γενόµενον ΙΑPpaµ: τὸ παράδοξον θαύµατη τοῦ ἁγίου  Μ // 193-194 
ὁρῶντες…ἁγίου  om. µ // 194 εξειγήτω S: εξηγήτω Μ // 195 Αγαρινών Α   δοξολογίαν SPpa  τω Θεω ηµών 
Μ // 196  Θεωδόρῳ Α   γεγονὼς SIPp:γενόµενος Α: γεγωνὸς Μ // 198 ἀποστελοµένους SIa: 
ἀποστελλοµένους ΑPp: ἀποστελλόµενος µ: ἀποστελωµένους Μ: ἀποστέλλεται scripsi    καὶ νῦν καθ' 
ἑκάστην βοηθοῦντας  Α  
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    Τρίτον θαῦµα· "Τοὺς στρατιώτας παιδεύεις τῆς ἁρπαγῆς 
ἀπέχεσθαι". Στρατιώτης τις ἔχων µεγάλην πίστιν εἰς τὸν µέγαν 200 
µεγαλοµάρτυραν Θεόδωρον, ἔµελλε πορευθῆναι εἰς πόλεµον· καὶ 
προσκυνήσας αὐτὸν ἐπορεύθη· καὶ ὑποστρέψας  ἐκ τοῦ πολέµου 
µετὰ νίκης µεγάλης, ἐπορεύθη πάλιν προσκυνῆσαι αὐτὸν· καὶ 
ἐκβαλὼν τὸ σπαθίον αὐτοῦ ἐχάρισεν αὐτὸ εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐν τῇ 
λάρνακι, ἔνθα τὸ τίµιον αὐτοῦ σῶµα ἐτίθει, πάνυ ἀκριβὸν µετὰ 205 
λίθων καὶ χρυσίου ἱκανοῦ,  καὶ ὑπέστρεψε µετ’ εὐχαριστίας. 
   Ἕτερός τις στρατιώτης ἐπορεύθη καὶ αὐτὸς προσκυνῆσαι τοῦ 
ἁγίου τὸ λείψανον, διὰ τὸ περιβόητον εἶναι τὸν ἅγιον ἐπὶ πᾶσι·  καὶ 
βλέψας τὸ σπαθίον τὸ ὡραιότατον ἐκεῖνο τὸ κεκοσµηµένον, ἐτρώθη 
διὰ τοῦ ἔρωτος τῆς ἀγάπης τοῦ ἐπάραι αὐτό, λέγων ἐν τῇ αὐτοῦ 210 
διανοίᾳ· "Τούτου χρεία τῷ ἁγίῳ οὐδεµία ὑπάρχει. Μᾶλλον ἐγὼ,  
στρατιώτης ὤν,  πρέπει βαστάζειν αὐτὸ διὰ εὐλογίαν καὶ βοήθειαν 
τῶν πολέµων". 
   Ταῦτα λογιζόµενος ὁ στρατιώτης λαβὼν τὸ σπαθίον ἐκ τοῦ 
µνήµατος τοῦ ἁγίου ζώννυται αὐτὸ καὶ προσκυνήσας ἀπῄει χαίρων. 215 
Ἐξερχόµενον δὲ τῆς ἐκκλησίας ἐτύφλωσεν αὐτὸν ὁ ἅγιος καὶ οὐκ 
εἶδε ποῦ πορεύεται ὁ στρατιώτης. Μετανοήσας οὖν ὑπέστρεψε 
πάλιν τὸ σπαθίον εἰς τὸ µνῆµα τοῦ ἁγίου καὶ εὐθέως ἀνέβλεψε.   
Ἰδών δε πάλιν τὸ κάλλος αὐτοῦ, ἐδόκει ὅτι ἡ τύφλωσις ἐκείνη οὐκ 
ἐγεγόνει ὑπὸ τοῦ ἁγίου· πάλιν λαµβάνει τοῦτο καὶ ζώννυται· καὶ 220 
ἐλθὼν πάλιν τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ναοῦ, ἔµεινε τυφλός.  

                                                 
 199-221  Τρίτον…τυφλός: Philoth. CP.  Act. SS. Nov. IV (1925), 76-80; BHG 1768a; BHG 1765f;  A. Sigalas in 
ΕΕΒΣ 1 (1924), 328-329 (199-200 Τοὺς στρατιώτας…ἀπέχεσθαι: β' Ἰδιόµελον ἑσπερινοῦ Παρασκευῆς Α΄ 
ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν Ἦχ. β΄ (Βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 274). 
____________________________ 
   SµPpa     ΜΙ 
____________________________ 
199 Τρίτον θαῦµα  om. M: Ἕτερον θαῦµα  SPpµ   Τὸ στρατιώτας  Ι : Ὁ στρατιώτης παιδεύει ὁ τῆς 
ἁρπαγῆς  SPpa: Ὁ στρατιώτας πεδέβεις  Μ  // 200 Ὁ στρατιώτις  µ // 200-201 µέγαν µεγαλοµάρτυρα Ι: 
µέγαν µεγαλοµάρτιραν Μ // 201  ἔµελεν ΙΜ // 202 ἐπορεύθειν Μ    ὑποστρέψαντος ΙΑΜ   ὑπὸ τοῦ  πολέµου  
Μ // 203 προσκυνεῖσαι Sµ // 204 ἐκβάλλων Sa    σπαθίων S     αὐτοῦ  om. IM: αὐτὸν Sµ  // 205 ἐτέθη Ι: ἐτίθη 
SPpaµ    σπάθον S     πάνυ om. Pp: πάνη Μ: πάθον µ // 206 λίθον Sµ: λήθων Μ       χρυσίον S      
εὐχαριστείας aµ // 208 λήψανον ΙSaµ: λύψανον Μ: διὰ τὸ λίψανον, διὰ τὸ περιβόητον S     ἐν τοῖς πᾶσι  a // 
209 ὀρεώτατον ἐκείνων τὸ κεκωσµιµένον  Μ: ἐκεῖνον µ // 210 ἐπάρε αὐτὸν  Μ // 211 τοῦτο ΙSPpaµ      
οὐδεµένα µ    ὑπάρχοντος SPpa // 211-212 ἐγὼ στρατιώτης, ἐγὼ πρέπει βαστάζω µ // 212 βαστάζων ΙPpa: 
βαστάζω Μ   διὰ τὸ εὐλογίαν    µ // 213 των πολεµίων Pp: τῶν πολλῶν  a // 214 λογειζώµενος Μ    λαµβάνη 
Sµ //  215 ζώνηνται S: ζώνυται aµ: ζώνηται Μ     ἀπέχῃ Sµ: ἀπήχθη Ppa: ἀπίη  Μ: ἀπείη ΑΙ // 216 
ἐξερχόµενος aISPp: ἐξερχώµενος Μ // 219 κάλος Ι     ἐδόκη Ι: ἐδώκει Sµ: ἐδώκη Μ // 220 ἐγεγόνη Ι: ἐγεγώνη 
Μ    πάλλιν  µ  // 221 διεξελθεῖν a     
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   Ἐλθών δε ὁ ἱερεὺς ὁ προσεδρεύων τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ἁγίου καὶ 
ἰδὼν τὸν στρατιώτην τυφλόν, ἤρξατο ἐπερωτᾶν αὐτόν· "Τί τὸ 
συµβάν σοι;" Ἤρξατο οὖν λέγειν καταλεπτὸν τὴν αἰτίαν, 
παρακαλέσας οὖν τὸν ἱερέα τοῦ ποιῆσαι παράκλησιν πρὸς τὸν 225 
ἅγιον,  τοῦ  συµπαθῆσαι αὐτῷ. Ἐπιδοὺς ὄπισθεν εἰς τὸν ἅγιον καὶ 
τὸ σπαθίον αὐτοῦ καὶ τὸ τοῦ ἁγίου καὶ ὑπέρπυρα ἑκατὸν,  µόνον 
ἵνα ἀναβλέψῃ, καὶ λαβὼν ὁ ἱερεὺς ἔλαιον ἐκ τῆς κανδήλας τοῦ 
ἁγίου, ἤλειψε τοὺς ὀφθαλµοὺς τοῦ στρατηλάτου καὶ ἀπῆλθε 
βλέπων, δοξάζων τὸν Θεὸν καὶ τὸν αὐτοῦ θεράποντα, 230 
µεγαλοµάρτυρα Θεόδωρον. 
  Ἕτερον· "Μάταιον δρασµὸν ἐπέχεις οἰκετῶν". Συνήθης οὖν ὁ ἅγιος 
ἐν τοῖς πολλοῖς αὐτοῦ τέρασι καὶ σηµείοις φανερῶς ἐπιδεικνύων 
τοῖς πᾶσι, ζηµίας φανέρωσιν ποιῶν καὶ δρασµὸν οἰκετῶν, πῶς καὶ 
 τίνι τρόπῳ οἱ ἐρχόµενοι ἄνθρωποι ἐν τῷ µνήµατι αὐτοῦ µετὰ 235 
πίστεως ἐλιτάνευον αὐτὸν εἰλικρινῶς περί τινος πράγµατος ἢ καὶ 
ζηµίας; Ἐτελεῖτο ἡ λειτουργία καὶ ἔµενεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ 
ζητῶν καὶ ὕπνωττεν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ· καὶ ὁ µέγας µάρτυς ὄναρ 
ἐπιφαίνετο καὶ ἐφανέρωνεν τὸ πρᾶγµα ἐκεῖνο, ὅπερ ἐζήτα. 

                                                 
 
 222- 231  Ἐλθών… Θεόδωρον: Philoth. CP.  Act. SS. Nov. IV (1925), 76-80; BHG 1768a; BHG 1765f; A. 
Sigalas in ΕΕΒΣ 1 (1924), 328-329 // 232-239 Ἕτερον θαῦµα… ὅπερ ἐζήτα: Act. SS. Nov. IV (1925), 60-71 in 
infimis pagellis; BHG 1765f; A. Sigalas in ΕΕΒΣ 1 (1924), 334-336 (232 Μάταιον...οἰκετῶν: β' Ἰδιόµελον 
ἑσπερινοῦ Παρασκευῆς Α΄ ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν Ἦχ. β΄ (Βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 274)  . 
 ____________________________ 
   SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
222 ὁ εἰσεδρεύων  Ppa: ὁ σεδρεύων  Sµ: ὁ προσεδρέβων  Μ // 224  λέγει µ    λεπτὴν Sµ: καταλεπτὼς Pp: 
καταλεπτῶν Μ // 225  παρακαλέσας οὖν τὴν αἰτίαν τοῦ ἱερέως  Ppa    ἱερέαν ΙSµ // 226  αὐτὸν Sa    
ὄπιστεν Μ     καὶ om. a // 227 ὑπέρπειρα ΜΙ: ὑπέρπιρα S // 228 ἀναβλέψει Ι: ἀναβλέψην Μ     ὁ ἱερεὺς  om. 
SPp    καδύλας Μ // 229 εἴληψεν ΙS: ἄλειψεν a: εἴλυψεν Μ   ὁ βλέπων a // 231 µεγαλοµάρτην Ι: 
µεγαλοµάρτης Μ: µεγαλοµάρτυραν µ    Θεόδωρον om. Pp // 232 ἕτερον θαῦµα  άταιον δρασµὸν ἐπέχῃς 
οἰκετῶν S: ἕτερον. µέτεων δρασµὸν ἐπέχεις οἰκετῶν Μ: ἕτερον θαῦµα, αἴτιον δρασµὸν ἐπέχῃς οἰκετῶν  µ: 
ἕτερον Ι    Μάταιον...οἰκετῶν   om . Ι  // 233   πολῆς Μ   σηµοίης Μ   // 234  τῆς πᾶσιν Μ S     ζυµίας Μ   
ποιεῖν SPpaµ    καὶ δρασµὸν Ι: καὶ δρασµὼν S   οἰκετῶν Ι // 235 τήνη τρώπω Μ: τίνει τρόπω µ // 236 
ἐλιτάνευων Sµ: ἐλιττάνευον a: ἐλυτένεβων µ     εἰληκρινῶς S: εἰλικρινὸς Pp: εἰληκρηνῶς Μ     εἰ καὶ Pp : ἢ µὲ 
Μ // 237  ζηµίας Μ     Και ετελείτω Pp: και ετελείωσεν a: ετελήτω Μ // 238  ὕπνωττεν Ι: ὕπνωνττε S: 
ὕπνωντε µ: ὕπνοτται Pp: ὕπνωται a: ἤπνωτεν Μ:ὕπνωττεν scripsi // 239 ἐπιφαίνετο Ι: ἐπιφαίνεται Ppa: 
ἐπιφένετω Μ: ἐπεφαίνετο µ    ἐκεῖνον µ       ἐζήτουν SPpµa: ἐζήτα ΜΙ   
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     Ἄρχων τις εὐλαβής, ἔχων µεγάλην πίστιν καὶ ἀγάπην πρὸς τὸν 240 
µέγαν µεγαλοµάρτυρα Θεόδωρον, ἀποδράσας τις οἰκέτης αὐτοῦ 
ἔντιµος καὶ καλός, καὶ ἀναζητήσας αὐτόν, οὐχ εὗρε. Καὶ ἦν ἐν 
ἀθυµίᾳ µεγάλῃ καὶ λύπῃ περὶ τοῦ οἰκέτου αὐτοῦ. Τρέχει οὖν πρὸς 
τὸν ἅγιον µετὰ προσευχῆς καὶ λειτουργίας, ἐξιλεούµενος αὐτὸν περὶ 
τῆς φανερώσεως τοῦ οἰκέτου· και µείνας ἐν τῷ ναῷ τρεῖς ἡµέρας καὶ 245 
τρεῖς νύκτας,  οὐκ ἐφαίνετο αὐτῷ  ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἄρχων ἠδηµόνει καὶ 
ἠγανάκτει. Καὶ τῇ τρίτῃ νυκτί ἐπιφανεὶς αὐτῷ ὁ ἅγιος λέγει πρὸς 
τὸν ἄρχοντα· "Τί ἀδηµονεῖς καὶ ἀγανακτεῖς καθ’ ἡµῶν, ὅτι οὐκ 
εἰσακούω ὑµῖν περὶ τοῦ οἰκέτου σου; Οὐκ ἤµην ἐδῶ, ἀλλὰ ἐν τῇ 
Κωνσταντινουπόλει ἐκελεύσθην ὑπάγειν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνὴρ 250 
ἅγιος ὀνόµατι Ἰωσὴφ ὁ Ὑµνογράφος, ἄνθρωπος ἐνάρετος καὶ 
φοβούµενος τὸν Θεὸν ἀπέθνησκεν, ὁ πολλὰ τιµήσας καὶ δοξάσας 
τοὺς ἁγίους πάντας ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ, λέγω προφήτας, 
ἀποστόλους, ὁσίους καὶ µάρτυρας καὶ πάντας τοὺς εὐαρεστήσαντας 
τῷ Χριστῷ, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, ἀπολυτίκια καὶ κονδάκια 255 
συγγράψας αὐτοῖς, ἰδίᾳ γλώττῃ καὶ σοφίᾳ, τῇ δοθείσῃ αὐτῷ παρὰ 
Θεοῦ. Καὶ διὰ τοῦτο ἐκλήθηµεν ἅπαντες, τὰ τάγµατα τῶν ἁγίων, 
τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀναφέρειν εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, µετὰ τιµῆς 
καὶ δόξης πολλῆς, ἀντίµισθον τῆς ἀγάπης καὶ τῆς τιµῆς, ἧς ἐτίµησεν 
ἡµᾶς ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ. ∆ιὰ τοῦτο οὐκ ἤµην ἐδῶ. Περὶ δὲ τοῦ 260 
οἰκέτου σου, µὴ ἀδηµονῇς. Ὕπαγε εἰς τόνδε τὸν  τόπον καὶ εὑρήσεις 
αὐτόν". Ἔξυπνος δε γενόµενος ὁ ἄρχων, θαυµάζων τὴν ἀγάπην τοῦ 
ἁγίου καὶ τὴν φοβερὰν διήγησιν αὐτοῦ καὶ πορευθεὶς ἐν τῷ τόπῳ 
ὅπου εἶπεν αὐτῷ  ὁ ἅγιος, εὗρε τὸν οἰκέτην αὐτοῦ, δοξάζων τὸν 
Θεὸν καὶ τὸν θεράποντα αὐτοῦ µεγαλοµάρτυρα Θεόδωρον. 265 

                                                 
 240- 265  Ἄρχων… Θεόδωρον: Act. SS. Nov. IV (1925), 60-71 in infimis pagellis; A. Sigalas in ΕΕΒΣ 1 
(1924), 334- 336; BHG  1765f. 
_____________________________________________ 
    SµPpa     ΜΙ 
_____________________________________________ 
240 εὐλαβεῖς Sµ    πήστιν Μ // 241 µέγαν µεγαλοµάρτυρα Θεόδωρον Ι: µέγαν Θεόδωρον  SµPpa             τις 
οἰκέτις αὐτοῦ  Ι: ταῖς οἰκέταις  SPpa: τοῖς οἰκέταις  µ     ἔντιµος καὶ καλὸς  ΙS: ἐντοίµως καὶ καλῶς a: 
ἐντίµως καὶ καλῶς  PpMµ //  242 ραθηµία Μ // 243 λύπυ Μ    αὐτοῦ SPp    τρέχη µ // 244 προσοχῆς Ppa    
λυτουργίας Μ // 244-245 περὶ τῇ φανερώσει τοῦ οἰκέτου αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ  Ppaµ // 245 διαµένων τρεῖς Ppa 
// 246 ἐφένετω  Μ // 247 ἐδηµόνει aµ: ἐδηµόνη Pp: ἐνδηµόνει  S     ἠγανάκτη  ISMµ // 248  ἄρχωτα Μ    
ἀδηµονῇς Ι: ἀδιµωνῇς Μ      ἀγανακτῇς ΙΜ // 249  ἠσακούω Ι    ἡµῶν µ    ἤµουν S: εἴµι PpI: εἴµοι a: εἴµου µ // 
249 εἰσακούο ἡµὴν Μ // 250 κονσταντινούπολλει Μ   ἐκεῖ SPp   ὑπάγην Ι: ὑπάγει Sµ // 251 Ὑµνογράφως Sa 
// 252 ὁ πολλὴν  // 254 ἐβαρεστήσαντας Μ // 255 κοντάκια Pp //  256 δοθεῖσα ΙPp: δοθήσει S: δωθεῖσα Μ // 
257 Θεῷ SPp: τῷ Θεῷ µ // 258 ὕψως Μ   τηµῆς Μ //  259 δώξης πωλλῆς Μ     ἀντήµηστον Μ: ἀντίµησθον µ    
ἐτοίµησεν µ // 260  κώσµῳ Μ   τοῦτο µ    εἴµιν Ι: εἴµην Μ // 261 ἀδηµονεῖς Pp: µὶ ἀδιµωνῆς Μ  // 263 
διείγησιν Μ      πορευθὴς S: ἐπορεύθη Pp    ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ  µ //  264 οἰκέτιν Ι    δοξάζον Ι //  264-265  
αὐτοῦ, µεγαλοµάρτυρα Θεόδωρον, δοξάζον τὸν Θεὸν S: δοξάζων … αὐτοῦ om. µ   
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    Ἀλλ’ ἐπὶ τὸ προκείµενον ἐπανέλθωµεν. Ἀπορήσει δέ τις πῶς καὶ 
τίνι τρόπῳ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ θαύµατα οὐκ ἐπιτελοῦνται ὑπὸ τῶν 
ἁγίων. ∆ιατί; ∆ιὰ τὴν ἀπιστίαν καὶ ἀµέλειαν ἡµῶν καὶ ἀπροσεξίαν· 
τoῦ ἀνθρώπου µακρύνοντος, οὐ τοῦ Θεοῦ ἀτονήσαντος. Οὐδὲ οἱ 
ἅγιοι ἠλαττώθησαν, µὴ γένοιτο, ἀλλ’ αἱ πολλαὶ ἡµῶν ἁµαρτίαι 270 
ταῦτα πάντα διέφθειραν καὶ εἴργησαν, διότι οὐ πορευόµεθα ἐν ταῖς 
ἐντολαῖς καὶ δικαιώµασι τοῦ Θεοῦ ἄµεµπτοι, ἀλλὰ βέβηλοι καὶ 
 ἁµαρτωλοί, ὧν πρῶτος εἰµὶ ἐγώ·  ὅτι "ἐγγίζοµεν τῷ Θεῷ µὲ τὸ στόµα 
καὶ ἡ καρδία πόρρω ἀπέχει ἀπ’ αὐτοῦ"· καὶ "πορευόµεθα ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ πλάγιοι καὶ ὁ Θεὸς πρὸς ἡµᾶς ἐν θυµῷ πλαγίῳ  βλέπει"· 275 
καὶ ἡ ὑπεράπειρος εὐσπλαγχνία αὐτοῦ σπλαγχνίζεται πρὸς ἡµᾶς διὰ 
πρεσβειῶν τῶν ἁγίων αὐτοῦ. Ἡµεῖς δε τί ἀγαθὸν ἐποιήσαµεν τῷ 
δοτῆρι τούτων, τῷ Θεῷ; ∆ῶµεν αὐτῷ ἐλεηµοσύνην, ἵνα καὶ ἡµᾶς 
ἐλεήσῃ ὁ Κύριος, κάλλιστα ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ προτρεπόµενοι 
τοῦτο ποιεῖν. 280 
   Νηστείας τῆς ἁγίας ὁ καιρὸς καὶ καθαρισµὸς τῆς ψυχῆς καὶ 
ἁγνισµός τε τοῦ σώµατος. Καθάρωµεν ἑαυτοὺς µὴ βρωµάτων µόνον 
καὶ ποµάτων, ἀλλὰ παντὸς πάθους· καὶ τὴν νηστείαν ἡµῶν 
συνηγµένην τῇ ἐλεηµοσύνῃ κατεργασώµεθα, τὴν δυναµένην ἀληθῶς 
ἀναβιβάσαι εἰς αὐτὸν τὸν τῶν οὐρανῶν ποιητὴν τῶν ἁπάντων. 285 
Πτερόν ἐστιν τῆς εὐχῆς ἡ ἐλεηµοσύνη. Ἐὰν οὖν µὴ ποιῇς πτερόν, ἡ 
εὐχή σου οὐ πέταται.  Ὅταν οὖν πτερωθῇ ἡ εὐχή, τότε ἵπταται εἰς 
τὸν οὐρανόν. Ἐλεηµοσύνην λέγω τὴν ὥσπερ ἅρµα πυρός· τὴν 
προσευχὴν ἡµῶν ὡς θυµίαµα δεκτὸν τῷ ποιητῇ ἀναφέρουσαν. 

                                                 
266-289 Ἀλλ’ ἐπὶ τὸ προκείµενον… ἀναφέρουσαν : Philoth. CP.  Act. SS. Nov. IV (1925), 76-80 (273-274  ἐγγίζοµεν… 
αὐτοῦ : Is. 29, 13; Matth. 15, 8; Marc. 7, 6 // 274-275 πορευόµεθα… βλέπει : Lev. 26, 21-24 // 277-280 Ἡµεῖς… ποιεῖν : 
Nect.CP. De festo S. Theodori (PG 39, 1833) // 281-283 Νηστείας… πάθους: Ioann. Chrys. In filium viduae (PG 61, 790); 
Ioann. Chrys. Ad populum Antiochenum 3 (PG 49, 53); Bas. De jejunio 2  (PG 31, 196); Bas. Comment. in Isaiam 
prophetam cap. 1  (PG 30, 180); Athan. PG 29, 6-7; Νect. CP. De festo S. Theodori (PG 39, 1833) ; Ἰδιόµελον Ἀποστίχων 
εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Τετάρτης Τυρινῆς ἦχ. α΄ (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 97); Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς 
∆ευτέρας Α΄ ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν ἦχ. γ' (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 190); Εὐχὴ Λειτουργίας Προηγιασµένων 
(Ἱερατικὸν Α∆, σ.157) // 283-290 καὶ… ἀναφέρουσα: Tob. 4, 7-11; Is. 58, 7; 4 Regn. 2; Ps. 140, 2; Ioann. Chrys. De jejunio 
et eleemosyna  (PG 48, 1060); Ioann. Chrys. De poenitentia 7  (PG 49, 332); Ioann. Chrys. PG  61, 790; Ioann. Chrys. In 
epist. 1 ad Timoth. 8 (PG  62, 540); Ioann. Chrys. De confessione pretiosae crucis (PG  52, 843); Ioann. Chrys. In 
Matthaeum 54 (PG 58, 539); Ioann. Chrys. De patientia et de consummatione huius saeculi  (PG 63, 941); Ioann. Chrys. De 
jejunio (PG 62, 732); Ioann. Chrys. Oratio 2 (PG 63, 926); Bas. De jejunio 1  (PG 31, 173); Athan. PG 29, 7; Νect. CP. De 
festo S. Theodori (PG 39, 1833). 
____________________________ 
Α        SµPpa      ΜΙ  
____________________________ 
266 Ἀπορήσῃ Pp: Ἀπορρήσεις µ // 267  κερώ Μ     θαῦµα S: θαύµατι  µ     οὐκέτι τελοῦνται Ι: ἐπητελλοῦνται Μ // 268 
ἀπιστείαν SPp: ἀπηστίαν Μ // 269 τοῦ  ἀνθρώπου  om.ΑIµPpS       µακρύνοντος om.APpSµ: µακρίνοντος Ι: µακρίνωντως 
Μ     ἀτονίσαντος Ι µPp // 270 µὴ γένητω  Μ // 271 ἤργησαν Μ //  273 ἐγγίζωµεν  IASµ   τοῦ Θεοῦ  IPpASµ    πρότος ἠµὴ 
ἑγὼ  Μ    ἐγκήζωµεν Μ // 274 ἡµῶν Α   ἐνόποιον Μ // 275 τοῦ πλάγιον Sµ    πλαγίων S // 275-276 βλέπει…εὐσπλαγχνία 
om. µ //  276 ὑπεράπυρρος  Ι: ὑπεράπυρος Μ     πρὸς om. A // 277 ὑµεῖς Α: ἡµής Μ // 278 τούτω Pp: τούτῳ Θεῷ  µ //  279 
ἐλεήσει IASaµ: ἐλεήσι Μ     κάλιστα Ι: µάλλιστα Pp: κάλησθα Μ  // 280 τούτω Pp // 281 Νηστείας γάρ ΙPpMµ    κερώς Μ   
καθαρισµώς Μ // 282 ἁγνησµὸς Ι: ἁγνισµούς Pp: Ἁγνοιασµὸς µ    Ἐκκαθάρωµεν aPp // 283 ποµάτων ἀποχῆς Α:πωµάτων 
SPpa // 284 συµµηγµένην ΙS: συγκεκραµένην µ   τὴν ἐλεηµοσύνην SPpaµ    κατεργαζόµεθα aIASPpµ: κατεργαζώµεθα Μ //  
285 ἀναβηβάσαι Ι: ἀναβηβάσε Μ    τὸν οὐρανὸν  ΙΜ: τὸν οὐρανὸν καὶ ποιητὴν τῶν ἁπάντων ASPpaµ // 286-288 
Πτερόν…οὐρανὸν om. Aa //  287 πετάτε ΙΜ    ἥπτατε ΙΜ // 288  Παραστῆσαι τὴν ἐλεηµοσύνην λέγω ὥσπερ ἅρµα  SPp //  
289   θηµίαµα Μ    δεκτών ΜS    ποιητήν  µ       
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   Ἐὰν γὰρ νηστεύῃς τετραήµερα ἢ καὶ ἑξαήµερα,  καλὸν γὰρ ἔργον 290 
ἡ νηστεία,  ἐὰν ἔχῃ τὸν ἑαυτῆς συνεργόν, τὴν ἐλεηµοσύνην,  εἰπέ µοι: 
Ἐὰν γὰρ νηστεύῃς σήµερον καὶ παραστῇ σοι πένης λιµῷ καὶ δίψῃ 
πιεζόµενος καὶ µυρίαις σε ἱκετηρίαις φωναῖς ἐπὶ ἔλεον 
προσκαλούµενος, εἶτα ἀπέλθῃ κεναῖς χερσί, τί σοῦ λοιπὸν ἡ νηστεία 
λογισθήσεται, εἰ µὴ µόνον τῆξις  σώµατος; 295 
   Λοιπὸν καιρὸς ἐστὶ σιωπῆσαι τὸν λόγον. Ἀγαπήσωµεν, 
παρακαλῶ, τὴν νηστείαν καὶ τὴν προσευχὴν καὶ τὴν ἐλεηµοσύνην, 
ἵνα ἄξιοι γενώµεθα προσκυνῆσαι τὸν Κύριον ἐν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ 
Ἀναστάσει, ἧς γένοιτο πάντας ἐπιτυχεῖν, τῇ αὐτοῦ χάριτι καὶ 
φιλανθρωπίᾳ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν. 300 
 

                                                 
290- 300 Ἐὰν…Ἀµήν : Philoth. CP. Act. SS. Nov. IV (1925), 76-80 (291- 296 Ἐὰν… σώµατος:  Νect. CP. De 
festo S. Theodori (PG 39, 1833) // 297 Λοιπὸν…λόγον: Ioann. Chrys. De patientia et de consummatione huius 
saeculi  (PG 63, 941); Athan. Sermo pro iis qui saeculo renuntiarunt  (PG 28, 1416); Greg. Naz. Or. 14 (PG 35, 
861); Ioann. Dam. Homilia in transfigurationem Domini (PG 96, 561).  
____________________________ 
Α      SµPpa      ΜΙ 
__________________________ 
290 νηστεύεις IASaµ    ἢ  om. Ιaµ     καλλὸν γὰρ ἔργων  Μ: γὰρ om. SPp // 291 ἔχῃς SPp: ἔχεις a:  ἔχει Α    
συνεργὴ Μ     ἐαυτὸν a     Εἰπέ µοι om. A //  292 νηστεύεις ΙASaµ     παρέστη σοι ΙΑ: παρέστης σὸς Μ: 
παράστη σοι SPpaµ: παραστῇ σοι scripsi     λυµῷ Μ     δίψει Αa:δύψυ Μ  // 293 πυεζώµενος Μ: πιανόµενος 
µ      µυρίοις Ppa     σε om. IS: σαῖς  µ        ικετηρίοις  Ppa      φωναῖς om. Sµ      ἔλαιον SPpaMµ // 294  καὶ 
σοὶ οὐκ ἠσακούσῃ Α     ἐπέλθῃ MPpIAaµ: ἐπέλθηµεν S: ἀπέλθῃ fοns    ἐς τὶς χερσὶν  S   λυπὸν Μ  // 295  
λογησθήσεται Μ: λογισθήσεται, µὴ ἔχων τὴν ἐλεηµοσύνην  Α: κατεργάσηται Pp: κατεργάσῃ a      ἠµὴν Μ     
τίξη Ppa     τοῦ σώµατος καὶ ἀσπλαγχνίας  Α // 296 συοποίσε Μ: τὸν λόγον παῦσαι  Α    ἀγαπήσωµαι  µ // 
297 παρακαλῶµεν Ppa   ἀδελφοί µου Sµ    προσευχὴν…ἐλεηµωσήννην Μ // 298 ἵνα γενώµεθα ἄξιοι  ΜΙ: 
γενόµεθα SaPpµ // 299  εἷς S  γένητω Μ    ἐπειτηχεῖν Μ      χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ αὐτοῦ  
Pp:φιλανθρωπίαν S     οὗΙ // 300  καὶ τὸ κράτος  om. A    τῶν αἰώνων  Μµ     
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                                                     4                                                           
            Τῇ  Κυριακῇ  τῆς  Ὀρθοδοξίας 
 

   
   "Μακάριοι" γάρ  φησίν "οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ 
φυλάσσοντες αὐτόν". Φησὶ γὰρ ὁ Κύριος ἐν τῷ ἁγίῳ εὐαγγελίῳ τοῦ 
εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ· "Μακάριος καὶ τρισµακάριός ἐστιν ὁ 
ἄνθρωπος ὁ ἀκούων τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, οὐχὶ µετὰ ἀκοὴν µόνον, 
 ἀλλὰ καὶ φυλάσσειν καὶ πράττειν αὐτόν". Καὶ ἀλλαχοῦ πάλιν 5 
φησὶν ὁ Κύριος· "Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόµου δίκαιοι παρὰ τῷ 
Θεῷ, ἀλλ’ οἱ ποιηταὶ αὐτοῦ". 
   Σήµερον γὰρ ἑορτάζει ἡ ἁγία του Θεοῦ ἐκκλησία τὴν ὀρθόδοξον 
πίστιν τῶν Χριστιανῶν. Ὀρθόδοξος πίστις λέγεται ἣν οἱ θειότατοι 
καὶ θεοφόροι πατέρες ἐδίδαξαν καὶ ἐβεβαίωσαν καὶ ἐτράνωσαν ἐν 10 
συνόδοις ἑπτά. Ἐπειδὴ γὰρ πολλοὶ τῶν αἱρετικῶν ἐτόλµησαν εἰπεῖν 
τὰς ἁγίας εἰκόνας τῶν ἁγίων πάντων εἴδωλα, τετυφλωµένοι, µὴ 
εἰδότες τὴν ἀλήθειαν, ἔδοξαν οἱ ἅγιοι πατέρες ποιῆσαι ἐγγράφως 
τὴν ὀρθόδοξον πίστιν, πῶς µέλλωσιν σέβειν οἱ χριστιανοὶ καὶ πλέον 
παρ'αὐτῶν µήτε ἐκβάλλειν µήτε βάλλειν, ἀλλὰ καὶ ἀνάθεµα ἔθηκαν 15 
καὶ τῆς οὐρανίου βασιλείας ἐχώρισαν. 

                                                 
1-2 Μακάριοι…αὐτὸν: Luc. 11, 28; Luc. 8., 21; Iac. 1, 22 // 2-5 Φησίν…αὐτὸν: Luc. 11, 28 ; Luc. 8, 21; Iac. 1, 22 
// 6-7 Οὐ γάρ…αὐτοῦ: Rom. 2, 13; Iac. 1, 22 // 8-16 Σήµερον…ἐχώρισαν: Ioann. Dam. Adv. Constantinum 
Cabalinum  (PG 95, 320); Ioann. Dam. Epistula ad Theophilum imperatorem (PG 95, 348).  
____________________________ 
Α      SµPpa     ΜΙ 
____________________________ 
Tit. Συνηγµένα διηγήµατα ἐκ πολλῶν βιβλίων καὶ ἱστοριῶν. Συναχθὲν δὲ παρὰ ἱερέως κὺρ Μάρκου 
Χάνδακος. Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας P: Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας. Εὐλόγησον, πάτερ p: Συνηγµένα 
διηγήµατα ἐκ πολλῶν βιβλίων καὶ ἱστοριῶν. Συναχθὲν δὲ παρὰ ἱερέως κυρ. Μάρκου Χάνδακος Κυρίας 
Ἀγγέλων. Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας a: Κυριακῇ πρώτῃ τῆς Ὀρθοδοξίας. Εὐλόγησον  Α: Τῇ Κυριακῇ τῆς 
Ὀρθοδοξίας· δέσποτα, εὐλόγησον S:Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ αὐτοῦ· περὶ εἰκόνων καὶ περὶ 
αἰρετικῶν. Εὐλόγησον δέσποτα Ι:Συνηγµένα διηγήµατα ἐκ πολλῶν βιβλίων. Τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας  
µ: Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας. Εὐλόγησον πάτερ Μ // 4   ἐκεῖνος µ    µετὰ ἀκοῆς Luc.: µετὰ ἀκοὴν 
ΜΙPpa:µετὰ τὴν ἀκοὴν ΑSµ // 5 ἀλλὰ... αὐτόν οm.S: φυλάσσειν....πράττειν ΙPpaΑµΜ: φυλάσσει...πράττει 
Luc. // 8 ἑορτάζη Α  // 9  τῶν Χριστιανῶν οm.S      θειώτατοι Α // 10 θεοφόροι ἄγιοι πατέρες Α   καὶ 
ἐβεβαίωσαν οm. ΑSµ  // 10-11 ἐν ἑπτὰ συνώδοις Sµ // 12 τετυφλοµένοι Ι // 13 ἐγράφως Sµ // 14 τὴν 
ἀλήθειαν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως Α      µέλλωσιν PpaS:µέλωσιν ΙΜµ: µέλλουσι Α     πιστεύειν ΑSµ:σέβειν 
ΙPpaΜ // 15 πλέων PpSµ    µετ'αὐτῶν ΙPpa:παρ'αὐτοῦ Α    ἐκβάλην...βάλην ΙΜ    ἀναθέµατα  a // 16 τῆς 
οὐρανῶν βασιλείας ΙPpSµ       ἐχώρησαν ΙPpaΑΜSµ        
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  Ἔστι δὲ αὕτη· "Πιστεύοµεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, 
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων· καὶ εἰς 
ἕνα Κύριον, Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ  τὸν µονογενῆ, τὸν 
ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, καὶ τὰ ἑξῆς· 20 
καὶ εἰς τὸ Πνεῦµα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς 
ἐκπορευόµενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συµπροσκυνούµενον καὶ 
συνδοξαζόµενον, δι’ οὗ τὰ πάντα ἁγιάζεται· καὶ εἰς τὴν Ἁγίαν 
Τριάδα, τὴν ἀδιαίρετον καὶ ἀπερίγραπτον, τὴν ἰσόθεον καὶ 
ὁµοδύναµον, συναΐδιον καὶ συνάναρχον, οὐ γὰρ εἷς ἐξ ἑνὸς 25 
διῃρέθησαν ποτέ, ἀλλὰ ἦν γὰρ ὁ Πατὴρ ἀεὶ σὺν τῷ Υἱῷ καὶ ὁ Υἱὸς 
σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον σὺν ἀµφοῖν. Οὕτως 
προσκυνῶ καὶ δοξάζω τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι 
µίαν θεότητα. Ὁµοίως καὶ τὴν ἁγίαν Θεοτόκον ὁµολογοῦµεν 
ἁγιωτέραν τῶν Χερουβὶµ καὶ ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, ὡς 30 
τεκοῦσα<ν> ἐν σαρκὶ τὸν ἕνα της Τριάδος, Χριστὸν τὸν Θεόν, τὸν 
δι’ ἡµᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν γενόµενον 
ἄνθρωπον καὶ σταυρωθέντα ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ 
ταφέντα καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ καὶ ἀνελθόντα 
εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόµενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός" καὶ τὰ 35 
ἑξῆς. 

                                                 
17-35 Πιστεύοµεν...Πατρὸς:  G. L. Dosseti, Il simbolo di Nicea e di Costantinopoli. Edizione critica, Roma 
1967, 226- 240; Γεωργίου Ζώρα, Ἔµµετροι διασκευαὶ τοῦ Συµβόλου τῆς Πίστεως, εἰς τὸν ἀφιερωµατικὸν 
τόµον Χαριστήριον εἰς Ἀναστάσιον Κ. Ὀρλάνδον, τ. 3, Ἀθήνα 1966, σ. 190-191. 
 _____________________________ 
Α     SµPpa      ΜΙ 
_____________________________ 
17  Πιστεύωµεν ΙPpSaµ // 18 τὸν ποιητὴν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς Αµ //  19 τὸν µονογενῆ οm. Pp: 
µονογεννῆ Α    // 22 τῷ  aΙΑ   συνπροσκυνούµενον ΙΑS: τὸ συµπροσκυνούµενον  οm.µ // 23 ἀγιάζονται Α 
// 24 Τριάδαν Sµ  τὴν ἀδιαίρετον καὶ ἀπερίγραπτον οm.Ι // 26 διερέθησαν  aSΙµ // 27 σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ 
ὁµοούσιον καὶ ὁµοδύναµον. Μία θεότης, µία δύναµις, µία οὐσία, εἷς Θεὸς ἀληθινός, πιστευόµενος καὶ 
δοξαζόµενος Pp   καὶ τὸ ἁγίω σὺν τῷ ·υἱῶ καὶ ὁ υἱὸς σὺν τῶ πατρί καὶ τὸ ἅγιον συναφεῖν πνεῦµα µ     
συναφεῖν ΑSΙ:συναφῆ Μ: σὺν ἀµφοῖν cοrr. // 28 Τριάδαν S // 29 θεότηταν SΜ // 30  ἁγιωτέραν τῶν 
οὐρανῶν Sµ   ὑψηλοτέρα Pp // 31 τεκοῦσα PΙpaΑSµΜ: τεκοῦσαν scripsi // 32-33  γενόµενος  ἄνθρωπος  
aΑΙSµ   // 33 παθῶντα Α  //  34 ἀνελθώντα  a // 35 ἐν  δεξιῶν Α 
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    Εἶτα τιµῶµεν καὶ τοὺς ἁγίους αὐτοῦ, τοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ 
ἀθλήσαντας· τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Βαπτιστὴν καὶ τοὺς λοιποὺς 
προφήτας· τοὺς πανευφήµους ἀποστόλους, τοὺς κηρύξαντας τὴν 
πίστιν εἰς πάντα τὰ πέρατα τῆς οἰκουµένης· τοὺς ἁγίους µάρτυρας, 40 
τοὺς  ἐκχέοντας τὸ αἷµα αὐτῶν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, οὓς ὁ 
Θεός […] διὰ τῶν πρεσβειῶν αὐτῶν σωζόµεθα πάντες ἡµεῖς. Εἰ µὴ 
γὰρ διὰ Χριστὸν οὐχ ὑπέµειναν ταῦτα πάντα, οὐκ ἂν εἴχαµεν 
ἀνάγκην προσκυνεῖν αὐτοὺς ἢ ἑορτάζειν. Πολλὰ γὰρ σώµατα τῶν 
ἁγίων µύρα ἔβλυσαν καὶ πολλὰ πάθη τῶν ἀνθρώπων ἐθεράπευσαν. 45 
∆ιὰ τοῦτο καὶ τὰς ἁγίας εἰκόνας αὐτῶν τιµῶµεν καὶ προσκυνοῦµεν 
καὶ ἀσπαζόµεθα, οὐχ ὡς θεούς, µὴ γένοιτο, ἀλλ’ ὡς γραφὴν καὶ 
ἐξήγησιν καθαράν. Οὐ γὰρ αἱ εἰκόνες τῶν ἁγίων ἐστὶν ἡ τοῦ 
σώµατος µορφὴ καὶ ἡ δέησις, ἀλλὰ τὰ τῶν σωµάτων αὐτῶν πάθη, ἃ 
ὑπέµειναν διὰ Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡµῶν. Ὥσπερ γὰρ πολλάκις 50 
πολλοὶ πατέρες τὰς εἰκόνας τῶν ἑαυτῶν τέκνων ἐζωγράφησαν εἰς 
τοὺς οἴκους αὐτῶν ἢ παῖδες τῶν ἑαυτῶν πατέρων διὰ τὸν πόθον καὶ 
τὴν σχέσιν, ὡς εἴποµεν ἥνπερ εἶχον πρὸς ἀλλήλους καὶ ἀσπάζονται 
αὐτούς, οὕτως χρὴ λογίζεσθαι καὶ ἐπὶ τὲς τῶν ἁγίων εἰκόνες εἰς 
ἀγάπην καὶ ὑπόµνησιν καὶ διόρθωσιν τοῦ βίου ἡµῶν. 55 

                                                 
37-50 Εἶτα…Κύριον: Ioann. Dam. Adv. Constantinum Cabalinum (PG  95, 312) // 51-55  Ὥσπερ…ἠµῶν: 
Ioann. Dam. Adv. Constantinum Cabalinum  (PG 95, 313). 
___________________________ 
ΑΜ      SµPpa      ΜΙ 
___________________________ 
37 ὑπέρ αὐτὸν ΙPpaSµ // 39 προφῆτας Α // 41 ἐκχαίοντας aΑSΙ  αὐτὸν S // 42 διὰ πρεσβειῶν PpaΑSΙµ    
σωζώµεθα aSΙµ    ὑµεῖς Αµ:ὑµῆς S    Εἰµὶ ΑS:ἡµεῖς µ  // 43 εἴχωµεν S // 44 πολλὰ πάθη γὰρ σώµατα µ // 45 
πλήθει  ΙPpa:πλήθη Μ  //46 τιµῶµεν οm. ΑSµ // 48 εἰκόναι PpaΑ // 50  Καὶ ὥσπερ ΑS     καὶ Κύριον a  // 51  
τέκνων...αὐτῶν οm. µ     ἐν ταῖς οἰκείαις Α:ἔν οἴκοις S // 52 οἱ παῖδες Ι    τοὺς ἑαυτῶν πατέρας Α:τὸν 
ἑαυτὸν πατέρα µ    τῶν πόθων S    σύγχησιν µ  // 53 εἴπωµεν PpaΑ      καὶ αὐτὰς Α: αὐτὰς S  //  53-54 
οὕτως...τὲς οm. µ  // 54 χρεῖ Ι     // 55  εἰς ὑπόµνησιν καὶ ἀγάπην Α 
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    Καὶ πάλιν ἔµελλον ἔρχεσθαι τὰ ἔθνη καὶ πρὸς ἐπίδειξιν τῶν 
πιστευόντων εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν. Εἰκονογραφοῦµεν τὰς εἰκόνας 
 πάντων τῶν ἁγίων πρὸς ἐπίδειξιν τῆς καλῆς αὐτῶν µαρτυρίας. 
Ἀπεγράφησαν πρῶτον ἐν τοῖς βιβλίοις, εἶτα καὶ ἐν τοῖς τοίχοις τῆς 
ἁγίας ἐκκλησίας καὶ ἀναγινώσκεται ἡ Γραφὴ καὶ ἐξηγεῖται µὲν τὸ 60 
ἅγιον εὐαγγέλιον καὶ δείκνυσι τὴν τοιαύτην ἐξήγησιν·  καὶ λέγει ὁ 
εἰκονοµάχος· "Εἰπέ µοι τί προσκυνεῖς εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον; Τὴν 
ὕλην τοῦ εὐαγγελίου, τοὐτέστι ξύλον, χαρτίον, µελάνι, ἐπικόσµησιν 
ἢ τοὺς λόγους καὶ τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ;" Οὕτως λοιπὸν καὶ εἰς τὰς 
ἁγίας εἰκόνας οὐχὶ τὴν σανίδα τιµῶµεν οὐδὲ τὸν τοῖχον, οὐδὲ τὴν 65 
ὕλην τῶν χρωµάτων, ἀλλὰ τὸν χαρακτῆρα τοῦ σώµατος τοῦ Κυρίου 
µου, τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων. 

                                                 
56-61 Καὶ πάλιν… ἐξήγησιν: Ioann. Dam. Adv. Constantinum Cabalinum  (PG 95, 313) // 61-67 Καὶ 
λέγει…ἁγίων: Ioann. Dam. De imaginibus or. 3 (PG 94, 1353 & 1358). 
____________________________ 
Α     SµPpa      ΜΙ 
____________________________ 
56 ἔµελλον  om. Pp:ἔµελων Μ // 56-58 τῶν...ἐπίδειξιν οm. µ // 58 πάσας  a    αὐτῶν  ἡµῶν PpaΜ // 59 
βηβλοίοις Μ    τείχοις ΙPpaΑS:τήχοις µ:τῆχης Μ // 60 καὶ ἐξηγεῖται αὐτὴν αἱ εἰκόνες· τὰ πάθη, τοὺς πόνους, 
τὸν τόπον καὶ τὰ ὀνόµατα αὐτῶν. Οὕτως καὶ τὰ ἄγια πάθη τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν 
αὐτοῦ γέννησιν, τὴν σταύρωσιν, τοὺς ἐµπτυσµοὺς, τοὺς ῥαπισµοὺς καὶ τὰ λοιπά ΑSµ  // 61-62 καὶ δείκνυσι 
... εὐαγγέλιον om. per homoeteleuton Α   καὶ εἰ ὁ κονογράφος Pp: εἰκονογράφος a:εἱκονωγράφως Μ:καὶ ὁ 
εἰκονογράφος λέγει Sµ // 63 ξύλω, χαρτίω, µελάνι ΜΙPpa:ξύλα, χάρτι, µέλαν Α: ξύλω, χαρτία, µέλαν Sµ: 
ξύλον, χαρτίον, µελάνι scripsi // 64 πάντως τὴν ἐξήγησιν Α:πάντα τὴν ἐξήγησιν Sµ // 65 ξύλον Α   τιµῶ 
PpaS      τεῖχον ΙPpaΑ:τήχον Μ // 66  ὕλιν Ι:ἴλιν Μ    τὴν χαρακτῆρα PpaΑ: τὴν χαρακτήραν Sµ // 67 τῆς 
Θεοτόκου  om. ΑSµ 
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     Ἀλλὰ οἱ αἱρετικοὶ τὸ ἐναντίον ἐποίουν. Τὸ µὲν εὐαγγέλιον 
προσεκύνουν, τὰς δὲ εἰκόνας ἠτίµαζον καὶ ἔπτυον. Φησὶ γὰρ ὁ µέγας 
Χρυσόστοµος εἰς τὸν λόγον τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς· "Ὅταν εἰκόναι 70 
βασιλικαὶ εἰς πόλιν εἰσέρχωνται καὶ ὑπαντῶσιν αὐταῖς ἄρχοντες καὶ 
δῆµοι τοῦ λαοῦ µετ’ εὐφηµίας καὶ τιµῆς ἀσπάζονται αὐτάς, οὐχὶ 
σανίδα τιµῶντες" ἢ χρώµατα, µὴ γένοιτο, "ἀλλὰ τὴν εἰκόνα τοῦ 
ἐπιγείου βασιλέως".  Ἔθος γὰρ εἶχον οἱ παλαιοὶ βασιλεῖς ὅτι 
πανταχοῦ τῶν πόλεων αὐτῶν ἔστελλαν τὰς εἰκόνας αὐτῶν, 75 
κρεµῶντες ἐπὶ τὰς πύλας τῆς πόλεως, καὶ πάντες οἱ ἐξερχόµενοι καὶ 
οἱ εἰσερχόµενοι ἔδιδον τιµήν τῆς εἰκόνος, προσκυνοῦντες ὡς αὐτὸν 
τὸν βασιλέα, µὴ παρόντος τοῦ βασιλέως ἐκεῖ, εἰ µὴ µόνης τῆς 
εἰκόνος. Τὸ λοιπόν, εἰ ὅλος ὁ χαρακτὴρ τοῦ ἐπιγείου βασιλέως 
τιµᾶται  τοιαύτην τιµήν, πόσον µᾶλλον τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως 80 
τιµᾶν δεῖ καὶ προσκυνεῖν ὀφείλοµεν.   
  

                                                 
68-74 Ἀλλά…βασιλέως: Ioann. Dam. De imaginibus or. 3 (PG 94, 1408); Ioann. Dam. Adv. Constantinum 
Cabalinum  (PG 95, 317) // 74-81 Ἔθος…ὀφείλοµεν: Ioann. Dam. Adv. Constantinum Cabalinum  (PG 95, 
317). 
____________________________ 
Α     SµPpa      ΜΙ 
____________________________ 
68 ἐρετηκοὶ Μ // 69  προσεκείνουν S    ἐτίµαζον ΙΑaS:ἐτοίµαζον µ     ἔπτιον Ι:ἔπτειον Μ // 70 Βασίλειος Α    
εἰς τὸν λόγον εἰς τὸν Νιπτῆρα Ioann. Dam.     εἰκόναι ΙPpaΑΜ: εἰκόνες Sµ  // 71 βασιλέως a    εἰσέρχονται 
ΙΑSµ     ἀπαντῶσιν ΙPpaΑSµ    αὐτῶ ΙPpa: αὐτῶσιν Sµ    σὺν αὐτῷ  a: αὐτῶν Sµ    ἔρχοντες µ  // 72 δῆµοι 
τοῦ λαοῦ ΙPpaΑSµ:δύµοι τοῦ λαοῦ Μ     σανίδια ΙPpa  // 73 γέννητο S // 75 ἔστειλαν aΑµ:ἔστιλαν ΙΜ // 76 
κρεµµῶντες ΜΙPpa:κρεµῶντες ΑS:κρεµόντες µ  // 76-77 οἱ εἰσερχόµενοι καὶ οἱ ἐξερχόµενοι Pp // 77 ἔδιδων 
Pp:ἔδιδον ΙaSµ:ἐδίδου Α:ἔδυδον Μ     ἑαυτὸν ΙPpaΑSµ     // 78  ἐκείνου  ΙPpa     εἰ µὶ  Pp     µόνον ΙPpa   // 
79 ὅλως Α // 80 πολύ  a: πολλῶν µάλλων Sµ:πόσον µᾶλλον Ι:πόσων µάλλων Μ // 80-81τοῦ ἐπουρανίου 
βασιλέως τιµᾶται τοιαύτην τιµήν. Τιµῶµεν δὴ καὶ προσκυνοῦµεν ὠφείλωµεν Ppa:τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως 
τιµῶµεν δἠ καὶ προσκυνοῦµεν ωφείλωµεν ΑSµ:τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως τιµᾶται τοιαύτην τιµήν. Τιµῶµεν 
δὴ καὶ προσκυνεῖν ὠφείλωµεν ΙΜ: τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως τιµᾶν δεῖ καὶ προσκυνεῖν ὀφείλοµεν  scripsi  
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     Εἰπέ µοι, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν ἄνθρωπος ἐµπτύσῃ τὴν εἰκόνα τοῦ 
ἐπιγείου βασιλέως, τί πανθάνει. Οὐχὶ  κεφαλικὴν κόλασιν δέχεται; 
Οὕτως χρὴ λογίζεσθαι καὶ ἐπὶ τὰς εἰκόνας τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Ὁ ἀτιµάζων αὐτὴν, τὸν Χριστὸν ἀτιµάζει. "Ἡ γὰρ τιµὴ τῆς 85 
εἰκόνος εἰς τὸν Χριστὸν ἀνατρέχει"· ὁµοίως ἡ ἀτιµία. Τοῦτο νοητὸν 
τοῖς πᾶσί ἐστι. Φρίξωµεν, ὦ ἀδελφοί µου, οἱ ἀτιµάζοντες τὰς ἁγίας 
εἰκόνας καὶ τὴν πίστιν τῶν χριστιανῶν ἀλλήλοις. Εἰπέ µοι, 
ταλαίπωρε καὶ τρισάθλιε, τίνος πίστιν ἀτιµάζεις; Τὴν ἑαυτοῦ καὶ 
τὸν ἑαυτοῦ Θεόν; Ὢ τῆς συµφορᾶς, ὢ τῆς ἀπάτης τοῦ διαβόλου· 90 
Χριστιανὸς χριστιανὸν ἀτιµάζει; Τὴν ἑαυτοῦ πίστιν; Τίς ἀκούων τὴν 
ὕβριν τοῦ Χριστοῦ µὴ φρίξῃ; 
     Καὶ δὴ νῦν ἔλθωµεν ἐπὶ τὸ προκείµενον· ἀλλ’ ἐρεῖ µοι ὁ 
ἀντικείµενος, ὥσπερ καὶ τοῖς Ἰουδαίοις, ὅτι "ὁ Θεὸς ἀπερίγραπτος 
ἐστί"· καὶ ἐγὼ οὕτως ὁµολογῶ καὶ οὕτως πιστεύω, ὅτι ἡ θεότης 95 
ἀπερίγραπτος καὶ ἀπαθὴς καὶ ἀκατανόητος, ἀλλ’ ἐγὼ τὴν σάρκα 
περιγράφω. Πάλιν λέγει ὁ ὑπεναντίος· "Τὸ λοιπὸν, χωρίζεις τὴν 
σάρκα ἀπὸ τὴν θεότητα;" Οὐδέποτε ἐχωρίσθησαν· οὔτε εἰς τὴν 
Γέννησιν, οὔτε εἰς τὴν Βάπτισιν, οὔτε εἰς τὸν Σταυρόν. Τίς γὰρ 
ἔπαθε τὰ πάντα; οὐχὶ ἡ σάρξ; τίς  ἐθήλασε; τίς ἐστάθη γυµνὸς εἰς τὸν 100 
Ἰορδάνην; τίς ἔφαγε; τίς ἔπιε; τίς ἥπλωσε τὰς παλάµας ἐπὶ τὸν 
σταυρόν; οὐχὶ ἡ σάρξ, τῆς θεότητος οὐδέποτε χωρισθείσης; Τίς 
δύναται περιγράψαι τὸν ἄνθρωπον, τὸν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ 
γεγονότα; Οὐδείς.  

                                                 
 82-87 Εἰπέ…ἐστι: Ioann. Dam. Adv. Constantinum Cabalinum  (PG 95, 317) (85-86 Ἡ γὰρ...ἀνατρέχει: Bas. 
De spiritu sancto 18, 45 (PG 32, 149C) // 87-92 Φρίξωµεν…φρίξῃ: Ioann. Dam. De imaginibus or. 3 (PG 94, 
1320); Ioann. Dam. Adv. Constantinum Cabalinum  (PG 95, 317 & 324) // 93-104 Καὶ δὴ…Οὐδείς: Ioann. 
Dam. Adv. Constantinum Cabalinum  (PG 95, 317-320); Ioann. Dam. De imaginibus or. 1 (PG 94, 1236 & 
1245);  Ioann. Dam. De imaginibus or. 2 (PG 94, 1288); );  Ioann. Dam. De imaginibus or. 3 (PG 94, 1320, 
1325 & 1336) (94-97 ὁ Θεὸς ἀπερίγραπτος...περιγράφω: Κοντάκιον αὐτόµελον, ἦχ. πλ. δ', εἰς τὸν ὄρθρον 
τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 309-310). 
____________________________ 
Α      SµPpa      ΜΙ 
____________________________ 
82 ἐµπτύσει µa:ἐµπτίσει Ι:ἐµπτεῖσει Μ // 83  κεφαληκὴν SΜ   ἀποτέµνεται Α // 84 χρήζεσθαι a:λογίζεσθαι 
οm. Pp:χρείζεται Ι:χρύζεται Μ  // 85  τὸν Κύριον ΙΜ   οἱ γὰρ τιµῆς S:εἰ γὰρ τιµὴ Ι //  88-89  Εἰπέ µοι ἄθλιε 
ΑSµ //  89 ταλέπορε Ι   ἀτιµάζης Α:ἀτηµάζης Μ // 91 ἀτιµάζειν Α // 92 φρίξει ΙPpaΑµ:φρήξει Μ  // 94 τοὺς 
Ἰουδαίους  Pp  // 95 πιστέβω Μ // 96 ἀπαθεὶς a:ἀπαθῆς Μ  // 97 χωρίζης  Pp:χορίζεις Μ // 98 οὐδέπωτε  a  // 
99  βάπτησιν Ppµ    εἰς τὴν σταύρωσιν S // 101-102  εἰς τὸν σταυρὸν Α: ἐν τῷ σταυρῷ Ι // 102 οὐδὲ πτωχῶν 
αἰσθῆσις Pp: τῆς θεότητος οὐδέποτε χωρισθῆσις S: τῆς θεότητος οὐδέπω χωρισθήσις µ:τῆς θεότητος·οὐδὲ 
πτωχῶνσθήσις ΙΜ // 103  δύνατε ΑΜ // 104  γεγονῶτα Ι:γεγωνότα Μ      οὐδῦς Μ 
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   Εἰ δὲ βούλῃ ἀκοῦσαι ὅτι θεῖον ἔργον ὑπῆρχε τοῖς χριστιανοῖς αἱ 105 
ἅγιαι εἰκόναι, λέγω τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς 
Θεοτόκου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, ἄκουσον· Αὐτὸς ὁ Κύριος ἡµῶν 
Ἰησοῦς Χριστὸς  ἐν σαρκὶ ἐλθὼν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀχειροποίητον εἰκόνα 
ἐποίησεν, ἐπὶ ταῖς ἡµέραις Αὐγάρου τοῦ βασιλέως Ἐδέσσης, 
ἀποµαξάµενος τὸν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου αὐτοῦ. Αὕτη ἵσταται 110 
µέχρι τὴν σήµερον. 
   Ὡσαύτως καὶ ὁ θεσπέσιος εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ζῶντος τῆς 
Ὑπεραγίας ∆εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, 
διατελεσθὲν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σιὼν, τὴν εἰκόνα αὐτῆς ἐζωγράφησεν ἰδίαις 
χερσὶ· καὶ ταύτην τῇ Θεοµήτορι ὑποδείξαντος, ἐχάρη χαρὰν 115 
µεγάλην καὶ εἶπεν· "Ἡ χάρις τοῦ ἐξ ἐµοῦ γεννηθέντος µετ’ αὐτῆς 
ἔσται". 

                                                 
 107-111 Αὐτὸς…σήµερον: BHG 793-796g; BHG 1704. II; Ioann. Dam. Epistula ad Theophilum imperatorem  
(PG 95, 352) // 112- 117 Ὡσαύτως…ἔσται: Ioann. Dam. Epistula ad Theophilum imperatorem  (PG 95, 349); 
Ioann. Dam. Adv. Constantinum Cabalinum  (PG 95, 321). 
____________________________ 
Α       SµPp       ΜΙ 
____________________________ 
105 οἱ  δὲ βούλη S: εἰ δὲ βούλου Μ     ἡπύρχε Μ // 106 εἰκόναι PpΑSΙµ:οἱκόναι Μ     ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
οm. Α // 107 ὅτι αὐτὸς Α // 108 γῆς οm. µ // 108-109  ἐπὶ τῆς ἀχειροποιήτου εἰκόνος ἢν ἐποίησεν Pp  // 109 
ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις µ   Αὐγάρῳ τῷ βασιλεῖ ΑSΙµΜ    Αἱδέσης Pp:Αἰδέσεις ΙΑ: Ἐδέσεις Sµ:Ἐδέσις Μ  // 
110  τοῦ ἀχράντου προσώπου µ   Αὕτη add.: ἄχρι  ΙPpΑSµΜ    ἤσταται Α:ἡστάτε Μ  //  111 τῆς Pp   // 112  
ὡς αὐτὸς µ:ὁς αὔτος Μ    ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς Ioann. Dam. // 113-114 καὶ ἀειπαρθένου... 
διατελεσθείσης  οm. Α // 114  διατελεσθὲν ΜΙPp: διατρίβων ΑSµ   
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   Ὁµοίως καὶ οἱ κορυφαῖοι τῶν ἀποστόλων, Πέτρος καὶ Ἰωάννης ὁ 
Θεολόγος, ἐν Λυδδῇ τῇ λεγοµένῃ ∆ιοσπόλει, ἔξω τῶν Ἱεροσολύµων 
 ὀκτὼ καὶ δέκα µιλίων, ἐποίουν τὰς διατριβὰς ἐπὶ τὸ κήρυγµα. 120 
'ῼκοδόµησαν εὐκτήριον οἶκον τῆς µητρὸς τοῦ Κυρίου ἰδίαις χερσὶ 
καὶ τὴν Θεοτόκον ἐλιπάρουν παραγενέσθαι εἰς τὴν αὐτοῦ θρόνησιν 
καὶ πρὸς αὐτὴν ἔφησαν· "Ποῦ ἤσθα, Κυρία; Οἰκοδοµήσαµέν σοι 
ναὸν ἐν Λυδδῇ. ∆εῦρο εἰς ἁγιασµὸν αὐτοῦ". Ἡ δὲ ἔφησε πρὸς 
αὐτούς· "Κἀγὼ αὐτόθι ἐξ ἀρχῆς ἦν µεθ’ ὑµῶν καὶ εἰµί".  Καὶ 125 
πορευόµενοι οἱ ἀπόστολοι εὗρον τὸν χαρακτῆρα τῆς Θεοµήτορος 
ἐφ’ ἑνὶ τῶν κιόνων τοῦ ναοῦ ἐζωγραφισµένον· καὶ ὕστερον 
παραγενοµένη καὶ αὐτὴ ἡ Θεοτόκος καὶ θεασαµένη τὸ ἐξεικόνισµα 
αὐτῆς, χαρᾶς τε καὶ θάµβους πλησθεῖσα, ἐθαύµασε καὶ ἐξεπλάγη. Ὁ 
τοιοῦτος χαρακτὴρ ἵστατο µέχρι Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου, ὅστις 130 
αὐτὸς Ἰουλιανὸς Ἑβραίους τινὰς ἔστειλε ζωγράφους εἰς τὸ 
πείθεσθαι εἰ ἀληθῶς ἐστι καὶ ἐξώρυττον τὸν κίονα καὶ εὕρισκον 
λαµπρότερον τὸ ἐκτύπωµα αὐτῆς. 

                                                 
 118-133 Ὁµοίως… ἐκτύπωµα αὐτῆς: BHG 1065m (118-121 Ὁµοίως…εὐκτήριον: Ioann. Dam. Epistula ad 
Theophilum imperatorem  (PG 95, 349) // 121-133 οἶκον…αὐτῆς: Ioann. Dam. Epistula ad Theophilum 
imperatorem  (PG 95, 352). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
119 Λήδη PpSµ:Λύδδῃ Ιµ   ∆ιοσπόλη Sµ:∆ιοσπόλιν ΙΜ //120 µηλίων ΙPpSµΜ // 121 Ἐκωδόµησαν 
Α:Ἐκοδώµησαν Sµ:Ὡκοδώµησαν Μ: Οἰκοδόµησαν PpaΙ // 121 ἰδείαις S:εἱδίαις Μ //  122 ἐκλοιπάρουν 
Α:ἐλοιπάρουν ΜΙSµ // 123 θρόνησιν ΙPpΑSµ: θρώνησην Μ: ἐνθρονίασιν Ioann. Dam.  Οἰκοδοµήσαµεν 
ΜΙPpµ: Οἰκοδωµήσαµεν S:'ῼκοδοµήσαµεν Αa // 124    Λύδη Pp:Λύδδη ΜΙSµ    δέβρο Sµ    τὸν ΜPpµ // 124-
125 Ἡ  δὲ  om. Pp:Ὁ δὲ Μ // 125 εἴµιν Pp:ἡµὶν Μ   µεθ'ἡµῶν Sµ // 128-129 καὶ θεασαµένη...καὶ: om. Ppa   τὸ 
ἴδιον ἐξεικόνισµα αὐτῆς Sµ // 129 θάµβος Ι  ἐµπλησθήσα S:πλησθήσα ΙΜ:ἐπλήσθησα µ: πλησθεῖσα Ioann. 
Dam. // 129-130 ἐθαύµασεν καὶ ἐξεπλάγει ΙPpΑSaµ:ἐθαύµασαν καὶ ἐξεπλάγι Μ // 130  µέχρις ΙPpaSµ:µέχρης 
Μ // 131 ἔστηλε ΙΜ // 132 πήθεσθαι ΑSΜµ    ἐξόρηττον Pp: ἐξόρικτον Sa:ἐξόρυκτον µ: ἐξόρηκτον 
ΑΜ:ἐξόρικτων Ι   κίωνα Ι // 133 εὐρίσκων µ:εὔρισκων Μ        ἐκτύποµα Ι:ἐκτήποµα Μ    
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    Ὡσαύτως, σιµὰ αὐτῆς τῆς πόλεως τῆς Λυδδῆς ὁ κορυφαῖος 
Πέτρος ἰάσατο Αἰνέαν τινα ὀνόµατι, παράλυτον ὄντα. Αὐτὸς δὲ ὁ 135 
παράλυτος ἔκτισε ναὸν εὐκτήριον εἰς τὸ ὄνοµα τῆς µητρὸς τοῦ 
Κυρίου.  Καὶ δὴ, τοῦ ναοῦ τελειωθέντος, οἱ γειτνιῶντες Ἰουδαῖοι 
 καὶ Ἕλληνες φθόνῳ τηκόµενοι προσέρχονται τῷ ἄρχοντι καὶ 
αὐθέντῃ τῆς πόλεως ζητῶντες τὸν αὐτὸν ναόν. Ὁ δὲ ἄρχων 
φρόνιµος ὢν καὶ παιδευόµενος ἔφη ἀµφοτέροις· "Ἰδού, κλείωµεν τὸν 140 
οἶκον τοῦτον καὶ σφραγίζωµεν τὰς θύρας καὶ φύλακας στήσωµεν 
µέχρι τῶν τριῶν ἡµερῶν, εἶθ' οὕτως ἀνοιγοµένων τῶν θυρῶν καὶ 
οὗτινος φανήσεται σηµεῖον, τούτου ἔσται ὁ ναός". Καὶ δὴ µετὰ τὴν 
τρίτην ἡµέραν, πάντων ἀθροισθέντων ἅµα τῷ ἄρχοντι καὶ 
εἰσελθόντων ἔσω, ἄφνω ὁρῶσιν ἐν τῷ δυτικῷ µέρει στήλην 145 
ἐζωγραφισµένην ἐν γυναικείῳ σχήµατι, τρίπηχον τῷ µέτρῳ, 
πορφύραν ἐστολισµένην, ἐγγεγλυµµένοις γράµµασι περιέχουσαν  
οὕτως· "Μαρία, ἡ µήτηρ τοῦ Ναζωραίου, βασιλέως Χριστοῦ". 
Πάντων δὲ καταπλαγέντων ἔφη ὁ ἄρχων· "Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ 
ἐπιγραφὴ αὕτη;" Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι καὶ οἱ Ἕλληνες αἰσχυνθέντες 150 
ἀνεχώρησαν καὶ ἐτελειώθη ὁ οἶκος τῆς Θεοτόκου. 

                                                 
134-135  Ὡσαύτως…ὄντα: Act. 9, 32-35; Ioann. Dam. Sacra Parallela (PG  96, 57) // 135-151 Αὐτὸς δὲ...ὁ 
οἶκος τῆς Θεοτόκου: fons incognita (149-150 Τίνος...αὕτη: Matth. 22, 20; Marc. 12, 16; Luc. 20, 24). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
134 σιµᾶ Pp:σηµᾶ aΑSΙΜµ    τῆς αὐτῆς πόλεως Αµ     Λύδδης ΙPpaΑ:Λίδδης Sµ // 135 Αἰνέα  Pp:Ἐνέα 
ΜΙa:Ἐννέα ΑSµ     ὄντα om. Α // 136 ἔκτησεν  aΑSµ // 136-137 τοῦ Κυρίου τῆς Μητρὸς  Ppa:τοῦ Κυρίου 
καὶ τῆς µητρὸς αὐτοῦ Ι // 137  δεῖ a    γειτνιόντες ΙPpSaΑ // 138 τικόµενοι aΙΑS:τηκόµενη Μ  // 139 ἀφθέντι 
Sµ    ζητῶντες omnes codices // 140  πεπεδευµένος Α: παιπεδευµένος Sµ:πεδεβῶµενος Μ   ἔµφη  µ   
ἀµφωτέροις Sµ:ἀµφοτέρης Μ    κλείωµεν  ΙSPpµ a:κλείνωµεν Α:κλήοµεν Μ // 141 σφραγήζωµεν Μ //142 
ἀνοιγωµένων a:ἀνηγωµένων Μ // 143 ὅτινος ΜΙPpSaµ:οὗτινος Α    σηµίον ΙΜ   τοῦτο a:οὕτως Α:τούτου µ // 
145 διτικῶ ΙΜ    µέρι ΙΜ :µέρη ΑSµ     στίλην Ιa  //  146 γυναικίω ΙPpaΑ:γυνεκοίω S:γυναικοίω µ    σχήµατη 
aΜ   τρίπιχον τὸ µέτρον Ι:τρύπυχον τὸ µέτρων Μ // 147 ἐγκεγλισµένην  Pp:ἐγκεγλυµµένοις ΙSµa: 
ἐγκεκλεισµένην Α:ἐγκεγληµµένοις Μ     περιέχουσαν om.  SPpa // 148 ἡ µήτηρ τοῦ Ναζωρέου, βασιλέως 
Χριστοῦ  SΜ //150 Ἕλληναις S// 151 καὶ ἐτελειώθη ὁ οἶκος τῆς  Θεοτόκου  om. Ι: ἐτελοιώθη  S:ἐτεληώθη µ  
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    Καὶ εἰ ἦν λοιπὸν αὕτη ἡ προσκύνησις τῶν ἁγίων εἰκόνων κακή, 
οὐκ ἂν ἐνήργησεν αὐτὰς ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ἀλλ’ οὐδὲ  
ἡ µήτηρ αὐτοῦ, οὐδὲ οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι αὐτὰ ἐνήργησαν·  ἀλλὰ 
καλὴ καὶ θεάρεστος ἐξήγησις· Ἅτινας εἰκόνας προσκυνοῦµεν αὐτὰς 155 
καὶ λέγοµεν καὶ τιµῶµεν καὶ δοξάζοµεν οὐχ ὡς θεούς, ἀλλὰ ὡς 
ἀντίτυπα, διὰ τὴν σχέσιν καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχοµεν πρὸς αὐτάς. 
Βλέποντες τὰς αὐτῶν εἰκόνας ἐκείνους ἀσπαζόµεθα καὶ 
 προσκυνοῦµεν καὶ οἵαν τιµὴν ποιοῦµεν εἰς αὐτάς, εἰς αὐτὸν τὸν 
Θεὸν ποιοῦµεν. Ὁµοίως καὶ οἱ ἀτιµάζοντες αὐτάς, τὸν Θεὸν 160 
ἀτιµάζουσι, καθὼς φησὶ Βασίλειος ὅτι "ἡ τιµὴ τῆς εἰκόνος ἐπὶ τὸ 
πρωτότυπον ἀναβαίνει"· ὁµοίως καὶ ἡ ἀτιµία.  

                                                 
 152-160 Καὶ εἰ…ποιοῦµεν: Ioann. Dam. De imaginibus or. 3 (PG 94, 1385); Ioann. Dam. Adv. Constantinum 
Cabalinum  (PG 95, 312-313 & 317); Athan. Quaestiones ad Antiochum ducem (PG 28, 621-624) // 160-162 
Ὁµοίως…ἀναβαίνει: Ioann. Dam. De imaginibus or. 1 (PG 94, 1252); Bas. De spiritu sancto 18, 45 (PG 32, 
149C) (152-162 Καὶ...ἀτιµία: ∆οξαστικὸν Ἀπόστιχον ἰδιόµελον ἦχ.β' εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς Κυριακῆς τῆς 
Ὀρθοδοξίας,  βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 304). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
152 Καὶ om. Α    εἰ om. a:ἠ  ΙΑSµΜ    λοιπὼν Α // 153 ἀνενέργησεν  ΙPpa // 154 ἐνέργησαν Ι:ἐνέργισαν Μ // 
156 καὶ λέγοµεν om. ΑSµ      δοξάζωµεν a //  157 ἔχωµεν ΙΑ // 158  Βλέποντας  ΙPpa   // 159  εἶαν ΜSµ   
τιµῶµεν ΜPpa:τιµοῦµεν Ι // 159-160 εἰς τὸν αὐτὸν Θεὸν  ΙSPpΑaµ  // 160-161 καὶ οἰ ἀτιµάζοντες αὐτὰς, τὸν 
Θεὸν ἀτιµάζουσι Ι:ἡ ἀτηµάζωντες αὐτᾶς, τὸν Θεὸν ἀτιµάζουσι Μ:καὶ ὁ ἀτιµάζων αὐτάς, τὸν Θεὸν ἀτιµάζει 
ΑSPpaµ // 161 φησὶ Βασίλειος  ΜΙSPpaµ: φησὶ ὁ µέγας Βασίλειος Α  // 161-162 ἐπὶ τὸ πρωτότυπον οm. µ// 
162 προτότυπον S:προτότηπον Μ    ἀναβαίνει  ΙPpΑa:ἀναβένη Μ:ἄνωθεν ἀναβαίνει µ     ὁµοίως καὶ ἡ 
ἀτιµία om. ΑS       
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    Θέλεις δὲ εἰδέναι ὅτι  "ἡ τιµὴ τῆς εἰκόνος ἄνωθεν ἀναβαίνει";  Ἐν 
τῇ Κυπριέων χώρᾳ εὐκτήριος οἶκος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
ἐνίδρυται, ἔχων τὴν εἰκόνα αὐτῆς ἐκ ψηφίδων ἐν ᾗ ὁ Χριστὸς 165 
ἐγκόλπιος  κάθηται  ἐπ' αὐτῇ. Καὶ ἄρα γάρ τις τοξεύσας αὐτήν, 
εὐθέως αἷµα ἐξῆλθε διαρρέον ποταµηδόν· καὶ ἔστι µέχρι τῆς 
σήµερον. 
   Ποτὲ οὖν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ πόλει ὕπαρχός τις τῇ τάξει, ἐν τῷ 
προαυλίῳ τῆς µεγάλης ἐκκλησίας ἔστιν εἰκόνα τῇ Θεοµήτορι, καὶ 170 
περιερχόµενος πολλάκις φενακίζων αὐτήν, ἐν µιᾷ τοίνυν ὀφθεῖσα 
αὐτῷ ἡ Θεοµήτωρ, ἔστη κατὰ µόνας διαγρηγορῶν, ἔχουσα µεθ’ 
ἑαυτῆς δύο εὐνούχους, καὶ ἐλθὼν ὁ ἄρχων, λαβόντες αὐτὸν οἱ 
εὐνοῦχοι, διέτειναν αὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας· καὶ ἡ 
Θεοτόκος τῷ ἁγίῳ αὐτῆς δακτύλῳ διαχαράσσει αὐτοῦ τὰ µέλη. 175 
Αὖθις αἱ ἁρµογαὶ διαθραυσθεῖσαι, ὡς φύλλα συκῆς διαρραγεῖσαι, 
ἐκπέπτωκαν. 

                                                 
163  ἡ τιµὴ τῆς εἰκόνος ἄνωθεν ἀναβαίνει: Bas. De spiritu sancto 18, 45 (PG 32, 149C) // 169-177  
Ποτὲ…ἐκπέπτωκαν: Joannis Moschi, Pratum Spirituale (PG 86 Γ, 2901, ἀρ. 47); Ioann. Dam. Epistula ad 
Theophilum imperatorem  (PG 95, 353).  
_______________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
_______________________________ 
163  Θέλεις...ἀναβαίνει οm. µ: Θέλεις δὲ ἡδένε ὄτι ἡ τηµὶ τῆς ἡκόνος Μ     αὐτῆς τῆς εἰκόνος Ppa      
διαβαίνει Bas.: ἀναβένη Μ     ὁµοίως καὶ ἡ ἀτιµία ΑS  //  164 τῶν Α   Κυπρίων Sµ:Κηπριέων Μ // 165 
ἀνίδρυται ΙΜ // 166 κάθηται Α: κάθη ΜΙPpaSµ // 167 διαρέων ΜΙPpΑa:διαραίων Sµ    ποταµιδῶν 
PpΑaS:ποταµοιδῶν ΜΙ:ποταµιδὸν µ    ἔστη ΙPpSaµ    τῆς ΙPpΑa:τῆ Μ: τὴν cοrr. // 169 πόλη Α // 170 τῇ 
Θεοµήτορι ΜΙPpa: τῆς Θεοµήτορος  ΑSµ  // 172 ἡ Θεοµήτορος Α:ἡ Θεοµήτορ Ι    ἔστι Α // 173 ἄρχον S  // 
175 διαχαράσσεις a: διαχαράσεις ΙSµ: διαχαραξάσης Α:διαχαράσις Μ // 176 διαθραυσθέντες 
ΑPp:διαθραυθέντες ΙSaµ  φύλα ΜΙSΑµ  διαρραγέντων Ppµ: διαραγέντων ΜΙΑ: διαρραγέντες a: 
διαραγέντες S: διαρραγεῖσαι cοrr. // 177 ἐκπέπτωκαν PpΑaS:ἐκπέπτωκεν ΙΜ       
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   Καὶ ἀλλοῦ ποτε ἐν τῇ τοῦ Σωτῆρος ἁγίᾳ εἰκόνι καταφρονητικῶς 
 <τινὸς> λίθον προσῥίψαντος, αὖθις περιστερὰ ἐκ τοῦ στόµατος 
αὐτοῦ ἐξελθοῦσα κόραξ ἀντεισάγεται. Πρόδηλον ἀντὶ τοῦ ἁγίου 180 
Πνεύµατος  ὁ  ἐζοφωµένος διάβολος ἐν αὐτῷ κατοικίζεται. 
   Καὶ ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει  Ἑβραῖός τις εἰς τὴν ἁγίαν εἰκόνα 
τοῦ Χριστοῦ µάχαιραν τῇ καρδίᾳ πηξάµενος, αὖθις κρουνοὶ 
αἱµάτων ἀνέβλυσαν καὶ τούτου τὸ πρόσωπον καὶ τὰ ἱµάτια 
κατεῤῥαντίσθησαν καὶ ταύτην τῷ φόβῳ εἰς ἐκεῖνο τὸ φρέαρ ἔῤῥιψε 185 
καὶ τὸ ὕδωρ αἷµα γέγονε· καὶ ὁ Ἑβραῖος περιληφθεὶς τῷ φόβῳ ὡς 
µιαιφόνος δείκνυσι τὸ δρασθέν· καὶ ταύτην τὴν εἰκόνα ἀναγαγόντες 
ἐκ τοῦ φρέατος, εὗρον τὴν µάχαιραν πεπηγµένην ἐν τῷ στήθει τῆς 
εἰκόνος καὶ τὸ αἷµα κρουνίζουσαν καὶ θάµβος καὶ τρόµος 
περιέπεσεν ἅπαντας· καὶ ὁ Ἑβραῖος ἐπίστευσε πανοικεί, 190 
πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ καὶ Κυρίῳ  ἡµῶν. 

                                                 
178-181 Καὶ ἀλλοῦ…κατοικίζεται: Ioann. Dam. Epistula ad Theophilum imperatorem  (PG 95, 352) // 182-
191 Καὶ ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει… Κυρίῳ  ἡµῶν: BHG 799-801g. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
178 ἀγίου εἰκόνι Α: ἁγίαν εἰκόνα PpaSΙµ // 179 τινὸς add. προσρρίψαντος a:προσρήψαντος Μ    
περριστερά Pp // 180 ἀντισάγεται ΙSaΑµ  πρόδηλον SPpΑµa: πρόδιλον Ι:πρόδιλων Μ: προδήλως Ioann. 
Dam. // 181 ἐζωφοµένος µaΑS: ζεζοφοµένος ΙΜ    κατικίζεται S:κατηκῆζεται Μ // 182 Κωνσταντινούπολιν 
Ι:Κονσταντίνου πόλιν Μ    Ἐβρέως τῆς Μ // 183 τοῦ Σωτῆρος   Χριστοῦ Sµ    µάχαιρα τὴν καρδίαν 
ΙPpaΑSµ // 184 ἀνέβλησαν Ιµ // 185 ἐκείνω aSΙ    ἔρριψαν Ppa // 186 γέγονεν omnes codices   περιλειφθείς 
ΙPp    τὸ Α    ὠς om. ΙPpa // 187  µιαιφόνως SPµpa    δίκνυσιν Ι    δραθὲν ΙSaµ  // 188 στἠθι Α:στήθη ΙSΜ // 
189 κρουνήζουσαν Μ // 190 πανοικί Α: πανοικῆ S:πανηκεῖ Μ  // 190-191 τῷ Κυρίῳ τῷ Θεῷ Sµ // 191 τῷ 
Κυρίῳ Α    ἡµῶν om. ΑS         
 



 142

     Ἄλλα πολλὰ µύρια θαύµατα γεγονότα ἐν τοῖς ὑβρίζουσι τὲς ἁγίες 
εἰκόνες <...>. Ἡµεῖς δέ, ὦ ἀδελφοί µου, φιλόχριστοι καὶ 
βεβαπτισµένοι χριστιανοί, καθάπερ οἱ ἅγιοι πατέρες καὶ 
διδάσκαλοι τῆς οἰκουµένης ἐπαρέδωκαν ἡµῖν τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν 195 
τοῦ Θεοῦ κεκοσµηµένην µὲ τὲς ἁγίες εἰκόνες, πρῶτον· τοῦ Κυρίου 
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δεύτερον· τῆς Ὑπερευλογηµένης ∆εσποίνης 
ἡµῶν Θεοτόκου, τρίτον· τοῦ Τιµίου Προφήτου Προδρόµου καὶ 
Βαπτιστοῦ καὶ τῶν θείων ἀρχαγγέλων, τοὺς τιµίους προφήτας, 
τέταρτον· τοὺς τιµίους καὶ πανευφήµους ἀποστόλους, εἶτα τοὺς 200 
ὁσίους καὶ µετὰ τοὺς ἁγίους µάρτυρας, τοὺς ἐκχύσαντας τὸ τίµιον 
αἷµα αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ∆εσπότου µου Χριστοῦ, καὶ τοὺς λοιποὺς 
ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, τοὺς εὐαρεστήσαντας τῷ Κυρίῳ.  Τιµῶµεν 
αὐτοὺς καὶ δοξολογοῦµεν καὶ προσκυνοῦµεν τὰς ἁγίας αὐτῶν 
εἰκόνας·  καὶ ἀσπαζοµένους αὐτούς, πλὴν, οὐχ ὡς θεούς, µὴ γένοιτο, 205 
οὐδὲ τιµῶµεν τοὺς τοίχους καὶ τὰς σανίδας καὶ τὰ χρώµατα, ἀλλὰ 
τῶν ἁγίων τὲς εἰκόνες καὶ τοὺς χαρακτῆρας αὐτῶν, διὰ τὴν ἀγάπην 
καὶ τὴν σχέσιν ἣν ἔχοµεν πρὸς αὐτούς. 

                                                 
  192-205  Ἄλλα...εἰκόνας: Ioann. Dam. De imaginibus or. 1 (PG 94, 1252) // 193-208 Ἡµεῖς...αὐτούς: Mansi, 
XIII, 397-400 & 809-820; Michaelis Cerularii CP, homilia in festo restitutionis imaginum (PG 120, 724-736) 
// 194-204 καθάπερ...αὐτῶν: Καθίσµατα ἦχ. α' εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας (βλ. ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 307) // 205-208 καὶ ἀσπαζοµένους...αὐτούς: Ioann. Dam. De imaginibus or. 3 (PG 94, 1385); 
Ioann. Dam. Adv. Constantinum Cabalinum (PG 95, 312-313 & 317); Athan. Quaestiones ad Antiochum 
ducem  (PG 28, 621- 624). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
192 Καὶ ἄλλα Sµ: ἄλλα Ι      γεγονώτα Ιa    ταῖς ὑβρίζουσι ΙSµ // 192-193 ταῖς ἁγίαις εἰκόναις SµPpa:ἁγίαις 
ἡκόναις Μ // 193 ὦ ἀδελφοί µου om. Α: ὁ δὲ ἀδελφοί Ι    µου  om. SPpa// 194 καθ'ὥσπερ ΑSµ // 195 
παρέδωκαν Pp   ὑµῖν Sµ   τὴν ἁγίαν om Ι // 196 µὲ ταῖς ἁγίαις εἰκόνες SµPpaΙ: ἁγίαις οἰκόναις Μ // 197 
ἁγίας  Sµ   ∆εσποίνης ἡµῶν om.  SµΑ // 198-199 τοῦ....ἀρχαγγέλων om. a // 199-201 τοὺς τιµίους προφήτας, 
τοὺς ἁγίους καὶ πανευφήµους ἀποστόλους, τοὺς ὁσίους πατέρας ἡµῶν, τοὺς ἁγίους µάρτυρας, τοὺς 
ἐκχέοντας Ppa: τρίτον· τοὺς ἁγίους προφήτας, τέταρτον· τοὺς ἁγίους µάρτυρας, τοὺς ἐκχέαντας Ι // 202 µου 
om.  SΑµ // 203 δοξολογῶµεν a: δοξάζοµεν Αµ: δοξάζωµεν S // 204 τοὺς ἁγίους καὶ τὰς Ppa // 204-205 τὰς 
ἁγίας εἰκόνας αὐτῶν Ppa   καὶ...πλὴν om. Ι // 205 τείχους ΙPp: τεῖχους a: τοίχους S: τύχους µΜ // 207 τῶν 
ἁγίων om. PpΑaSµ // 207 τὰς χαρακτήρας Α  // 208 τὴν σχέσιν τὴν ΑSµ   ἔχωµεν ΜSµ 
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    Εἴπωµεν δὲ καὶ περὶ τοῖς ἀτιµάζουσι καὶ ὑβρίζουσι τὲς ἁγίες 
εἰκόνες, ὥσπερ ὥρισαν οἱ ἅγιοι πατέρες ἡµῶν ἐπιτελεῖν αὐτὴν τὴν 210 
 ἑορτὴν τῇ πρώτῃ Κυριακῇ τῶν ἁγίων νηστειῶν: "Ὅλοις τοῖς 
αἱρετικοῖς ἀνάθεµα (γ΄). Τοῖς ὑβρίζουσι τὴν πίστιν τῶν Χριστιανῶν 
ἀνάθεµα (γ΄). Εἴ τις οὐ προσκυνεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου, ἀνάθεµα (γ΄). Εἴ τις οὐ προσκυνεῖ 
τὰς εἰκόνας τῶν ἁγίων, ἀνάθεµα (γ΄). Πολλὰ τὰ ἔτη τῶν Ὀρθοδόξων 215 
βασιλέων.  Αἰωνία ἡ µνήµη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν", ἧς δέοµαι 
Κύριον τὸν Θεὸν καὶ τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τὴν µεσίτριαν τῶν 
Χριστιανῶν, καὶ πάντας τοὺς ἁγίους καὶ ἁγίας τοῦ διαφυλάξαι 
ἡµᾶς ἐν τῷ νῦν αἰώνι ἐκ τοῦ πολυπλόκου ἐχθροῦ ἀτρώτους·  ἐν δὲ 
τῷ µέλλοντι, ζωὴν αἰώνιον, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 220 
τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

                                                 
   
209-221 Εἴπωµεν…Ἀµήν: Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας (βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 327-348); Ioann. Dam. 
De azymis (PG 95, 385); Mansi, XIII, 397-400 & 809-820; Michaelis Cerularii CP, Homilia in festo 
restitutionis imaginum (PG 120, 724-736); J. Gouillard, Le Synodikon de l' Orthodoxie, Travaux et Mémoires 
2 (1967) 1-316; Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana (Parisiis, 1715), 96-102; Th. Uspenskij, Sinodik v 
nedelju pravoslavija (Odessa, 1893), 1-40; V. Grumel, Regestes des actes du patriarcat de CP. 2 (Chalcedone, 
1936), 51-54. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
209  δὴ  Ppa  //  209-210 ταῖς ἁγίαις εἰκόναις ΙPpaΑSµ // 210 ταύτην ΙPp //  210-211  οἱ ἅγιοι ταύτοι 
πατέρες ἐπιτελεῖν ἑορτὴν Α //  211 τὴν πρώτην Κυριακὴν τῶν ἀγίων νηστειῶν Ι   ὅλλοις Αµ // 212 Τοῖς 
ὑβρίζουσιν καὶ ἀτιµάζουσιν ταῖς ἁγίαις εἰκόναις ἀνάθεµα· τοῖς ὑβρίζουσι τὴν πίστιν S //  214  ἁγίας Α // 
215 πάντων τῶν ἁγίων Α    Ὀρθοδόξων  om. aΑSµ   ἡµῶν ΙΜ // 216  ὧν δέοµαι Ι  // 217 ὑπέραγνον Α   
µεσήτριαν Α // 218  ἁγίαις  ΙSPpaµ    τοῦ  διαφυλάξουσιν Sµ // 219 αἰῶνει Sµ // 220  ζωὴν τὴν αἰώνιον ΑS      
καὶ τὸ κράτος om.Α:τῶ κράτος S // 221  τῶν αἰώνων om.Α 
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                                                    5                                                                                  
  Τῇ   ∆ευτέρᾳ  τῆς  δευτέρας  ἑβδοµάδος 
 
 
   Ἡ τεσσαρακονθήµερος αὕτη νηστεία, ἀγαπητοί, ὥσπέρ τις κλῖµάξ 
ἐστι καὶ πρόκειται ἡµῖν, βαθµίδας ἔχουσα ἑπτά, τὰς ἐν αὐτῇ 
ἑβδοµάδας· καὶ διὰ τούτων τῶν βαθµίδων εἰς τὸ ὕψος τῶν ἀρετῶν 
κελευόµεθα ἀναβαίνειν· µᾶλλον δὲ εἰς τὴν τῆς ἐλπίδος ἀποκειµένην 
 µακαριότητα, εἰς τὴν αὐλὴν τῶν δικαίων, εἰς τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ τὰ 5 
ἀµέτρητα καὶ ἀνεξιχνίαστα. 
   Τῆς πρώτης οὖν βαθµίδος Θεοῦ χάριτι ἀνέβηµεν. Μὴ µέχρι ταύτης 
στῶµεν, παρακαλῶ, µηδὲ ἀµελήσωµεν ἢ  ῥᾳθυµήσωµεν, ἀλλὰ καὶ 
τῆς δευτέρας ἁψώµεθα καὶ ἀναβῶµεν προθύµως·  καὶ µὴ τῆς πρώτης 
µόνης ἑβδοµάδος ἐγκράτειαν ἐποιήσαµεν, εἰς δὲ τὴν δευτέραν 10 
ῥᾳθύµως διατεθῶµεν. Ἡ γὰρ πρώτη ἀπέλιπεν ἡµῖν· εἴτε γὰρ 
ἐνηστεύσαµεν εἰ καὶ οὐκ ἐνηστεύσαµεν, ἀφήσωµεν αὐτὴν καὶ περὶ 
ταύτης µεριµνήσωµεν καὶ ἀγωνισθῶµεν ἐπὶ ταύτης τοὺς ἀγῶνας 
µεγαλυτέρους ποιῆσαι· καὶ ὅσον προβαίνοµεν καὶ ἀναβαίνοµεν, 
τοσοῦτον µᾶλλον προστιθέναι ἀεὶ τοῖς προτέροις σπουδάσωµεν τῶν 15 
µὲν ὄπισθεν ἐπιλαθόµενοι, τοῖς δὲ ἔµπροσθεν ἀγωνιζόµενοι· καὶ 
οὕτως ποιήσαντες κατὰ µικρὸν εἰς τὸ τελειότερον ἀναβαίνωµεν καὶ 
τῆς σωτηρίας ἀξιωθῆναι. 

                                                 
1-2 Ἡ τεσσαρακονθήµερος…ἡµῖν: Didascalia a Philotheo Patr. CP (BHG 1394h) //  7-18 Τῆς 
πρώτης...ἀξιωθῆναι: Προσόµοιον Τριῳδίου, τοῦ κυρίου Θεοδώρου, ἦχ. πλ. δ', εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς 
∆ευτέρας τῆς β' ἑβδοµάδος, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 358 (15-16 τῶν µὲν ὄπισθεν ἐπιλαθόµενοι, τοῖς δὲ 
ἔµπροσθεν ἀγωνιζόµενοι: Phil. 3, 13). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
  Tit. Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικός, ἐκ πολλῶν βιβλίων, ἅτινα συναχθὲν παρὰ ἱερέως 
Κυρίας Ἀγγέλων καὶ περὶ ἀγάπης. Εὐλόγησον, πάτερ Pa: Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος 
διδασκαλικός. Εὐλόγησον Ι: Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν βιβλίων· λόγος 
ε' Α: Λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν βιβλίων, τῇ  β' ἑβδοµάδι· Εὐλόγησον δέσποτα S: Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς β' 
ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικός· Εὐλόγησον, πάτερ Μp: Τῇ β' ἑβδοµάδι, λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν 
βιβλίων· Εὐλόγησον, δέσποτα  µ // 1 κλήµαξ Sµ // 2 πρόκεινται Ppa:πρόκειτε Μ    ἔχωντα Ppa:ἔχοντα Ιµ // 4 
κελευώµεθα Α:κελεβώµεθα Μ // 5 µακαριώτητα καὶ λαµπρότητα Α // 6 ἀµέτριτα PpΙΑaS // 8 
διαµελήσωµεν Ιa:καὶ µὴ ἀµελήσωµεν Pp    ἢ ῥαθυµήσωµεν om.Α:ραθηµίσωµεν ΙΜµ // 9 ὁψώµεθα ΜΙa // 10 
ἑβδοµάδος om.Ι // 11 ἀπέλειπεν Α: ἀπέληπεν SΜµ // 12 εἰ καὶ οὐ Ι:εἰ καὶ οὐδὲ Ppa: ἢ οὐκ Α: εἰ καὶ οὐδὲν S: 
ἢ καὶ οὐδὲν µ // 13 ὑµνήσωµεν ΙPp:ἡµνήσωµεν Μ     ἀγωνισώµεθα Ι:ἀγωνηζῶµεθα Μ    περί ταύτης ΜΙ: 
τούτοις Pp    ἀγόνας Ι // 14 µεγαλυτέρως ποιήσωµεν καὶ ἀγωνιστώµεν ΜΙ:µεγαλυτέρους ποιήσωµεν Ppa: 
µεγαλωτέρους ποιήσωµεν Sµ    προβένοµεν Ι: προβένωµεν Μ:προβαίνωµεν  µ       ἀναβαίνωµεν ΑSΜµ // 15 
πάλιν ΙPp   πρὸς τούτοις Ι     πρωτέροις ΜSΙΑaµ // 16 ἐπιλαθόµενοι SΙPpaµ:ἐπιλανθόµενοι Μ    
ἀγονιζόµενοι Ppa:ἀγωνιζῶµενοι Μ // 17 οὗτος ΜPpa   ποιήσαντες Pp:ποιήσαντος Μa: ποιήσας Sµ   
τελειώτερον Ιa:τελιῶτερων Μ  ἀναβαίνοµεν aΙ:ἀναβαίνωµεν Pp:ἀναβένωµεν Μ // 17-18 κατὰ...σωτηρίας 
om. Sµ 
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   Σήµερον προτίθεται ἡµῖν τράπεζα πνευµατική, ἡ θεία Γραφὴ 
βοῶσα καὶ λέγουσα· "Ἀδελφοί, ἀποθώµεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ 20 
σκότους καὶ ἐνδυσώµεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός, ἵνα ὡς ἐν ἡµέρᾳ 
εὐσχηµόνως περιπατήσωµεν". Μάθωµεν τοίνυν τί ἐστι τὰ ἔργα τοῦ 
σκότους. Ταῦτά ἐστιν ἃ διδάσκει ἡµᾶς ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ  
διδάσκαλος τῆς οἰκουµένης, λέγων· " Πορνεία, ἀκαθαρσία, πάθος, 
ἐπιθυµία κακή, µίσος, φθόνος καὶ ἡ πλεονεξία, δι' ἧς ἔρχεται γὰρ ἡ 25 
ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας"· καὶ "ἐνδυσώµεθα τὰ 
ὅπλα τοῦ φωτός": νηστείαν, προσευχήν, ἀγάπην καὶ τὴν 
ἐλεηµοσύνην, ἅτινά εἰσιν ὅπλα τῆς ψυχῆς. Ἐὰν γὰρ προαιρώµεθα, 
δυνάµεθα ταῦτα ἐνδύσασθαι καὶ οὐδείς ἐστιν ὁ κωλύων ἢ  ὁ 
ἐµποδίζων. Προαιρέσει γὰρ τετιµήµεθα. "Ταῦτα ἐνδύσασθε"· καὶ 30 
αὐτοπροαίρετοι ἐσµὲν διὰ τῆς ἀγάπης τῆς πρὸς ἀλλήλους καὶ 
συµπαθείας τοῖς προσκεκρουκόσιν  ἀδελφοῖς συµπαθῶµεν.  

                                                 
 19 τράπεζα πνευµατική: Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 525)-526 // 20-22 ἀποθώµεθα…περιπατήσωµεν: 
Rom. 13, 12-13 //  24-26 πορνεία…ἀπειθείας: Col. 3, 5-6 // 26 ἐνδυσώµεθα…φωτός: Rom. 13, 13 // 29 
οὐδείς…ἐµποδίζων: Ioann. Chrys. De fato et providentia 2 (PG 50, 725) // 30-32  Προαιρέσει…συµπαθῶµεν: 
Ioann. Chrys. De Chananaea (PG 52, 451); Ioann. Chrys. Domine, non est in homine  (PG 56, 161-162); Ioann. 
Chrys. De perfecta caritate  (PG 56, 282); Ioann. Chrys. De fato et providentia 2 (PG 50, 755); Ioann. Chrys. 
In Joannem 1 (PG 59, 28); Ioann. Chrys. In epist. 1 ad Thessalon. 5 (PG 62, 428); Bas. Adversus Eunomium 
lib. 4 (PG 29, 697); Greg.Naz. Or. 14 (PG 35, 892). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
19 προτήθεται Ι:προτήθετε Μ    τράπεζαν πνευµατικὴν ΑaSµ // 23-24 Παῦλος ὁ ἀπόστολος, ὁ διδάσκαλος 
τῆς ἐκκλησίας Α: Παῦλος ὁ διδάσκαλος καὶ ἀπόστολος τοῖς οἱκουµένης Sµ:ὁ ἀπόστολος Παύλως καὶ 
διδάσκαλος τῆς ἡκουµένης Μ // 24 λέγων om.ΙPpS // 24-25 πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἀκαθαρσίαν 
κακὴν, µίσος, φθόνον, βλασφηµίαν, καταλαλιὰν, πλεονεξίαν Pp: πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, µῖσος, πάθος, 
ἐπιθυµίαν κακὴν, φθόνον καὶ τὴν πλεονεξίαν ΙΑ: πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυµίαν κακὴν, µίσος, 
φθόνος καὶ τὴν πλεονεξίαν ΑSµ  // 25 δι' ἂ ΙaSµ // 26 ἀπηθείας Ι:ἀπαθείας S:ἀπαθήας Μ // 28 
προαιρώµενοι Ι:προαιρόµενος Μ    δυνώµεθα Α:δυνάµαιθα Μ // 29 ὁ κολύων ΙΑ: ὡ κωλύων Sµ: ὁ κολίον 
Μ // 30 Ταῦτα ἐνδύσασθε om. µS:ἐνδύσασθαι PpΙa // 32 προκεκρουκῶσιν µSΙΑa: προκεκρινῶσιν Μ 
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   "Ἀφήσει καὶ ἡµῖν ὁ Θεὸς τὰ παραπτώµατα ἡµῶν"· ἐπειδὴ γὰρ 
καιρὸς ὑπάρχει προσευχῆς, ἐδίδαξεν ἡµᾶς ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς 
Χριστὸς ἐκ τῶν ἁγίων αὐτοῦ εὐαγγελίων παράδοσιν τινὰ φοβερὰν 35 
καὶ  παράδοξον, ὅπως τὰς προσευχὰς ἡµῶν καθαρὰς ἀναπέµπειν 
αὐτῷ, δίχα πάσης ὀργῆς καὶ ἔχθρας, τοῦ µὴ καταρᾶσθαι τῶν ἐχθρῶν 
ἡµῶν, µηδὲ βαττολογεῖν ἐν ταῖς προσευχαῖς καὶ µηδὲν ἀνάξιον τοῦ 
Θεοῦ αἰτεῖν. Βαττολογία δέ ἐστιν, ὅταν τις προσεύχηται λέγων πρὸς 
τὸν Θεόν· "Κύριε, δός µοι πλοῦτον, δός µοι ἰσχύν, κατάβαλε τὸν 40 
ἐχθρόν µου, µίσησον τὸν µισοῦντά µε". Αὕτη γάρ ἐστι βαττολογία 
καὶ ἀναξιότητα τοῦ Θεοῦ· ἀλλὰ χρὴ ζητεῖν πάντοτε τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ· τοὐτέστιν, τοῦ εἶναι ἄξιον δι’ ἔργων ἀγαθῶν τῆς 
βασιλείας τῆς οὐρανίου· "καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ἡµῖν", ὅτι 
"οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζοµεν τούτων ἁπάντων".  ∆ιὰ 45 
τοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἑτέραν πάλιν 
ἀκολουθίαν, ἀδελφὴν τῆς πρώτης, ἐδίδαξεν ἡµῖν ἐκ τοῦ 
εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου µέρος· "Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ 
παραπτώµατα αὐτῶν". Ταῦτα δὲ πάντα, ὥσπερ πατὴρ φιλόστοργος, 
ἐδίδαξεν ἡµᾶς πρὸς ὠφέλειαν τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Οὐ γάρ ἐστί τις ἐπὶ 50 
γῆς, οὐ πατὴρ οὐ µήτηρ, οὐκ ἀδελφός, οὐ φίλος, τοῦ ἀγαπῆσαι ἡµᾶς, 
ὡς ἠγάπησεν ἡµᾶς Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πατὴρ ἡµῶν. 

                                                 
33 Ἀφήσει…ἠµῶν: Matth. 6, 14-15 // 36-38 ὅπως…ἠµῶν: Matth. 5, 44-45; Rom. 12, 14; Iac. 3, 9 ; Ioann. Chrys. 
In Matthaeum 19  (PG 56, 278); Ἰδιόµελον Ἀπόστιχον, ἦχ. γ', εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς ∆ευτέρας τῆς β' 
ἑβδοµάδος (βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ.360) // 38-39 µηδέ…αἰτεῖν: Matth. 6, 7-9; Ioann. Chrys. In 
Matthaeum 19  (PG 56, 278) //  39- 43 Βαττολογία…οὐρανίου: Ioann. Chrys. In Matthaeum 19  (PG 56, 278) 
// 43-44 καί…ἠµῖν: Matth. 6, 34 // 45 οἶδε…ἁπάντων: Matth. 6, 8-9; Matth. 6, 32 // 48-49 Ἐάν… αὐτῶν: Matth. 
6, 14 // 49-52 Ταῦτα…ἠµῶν: Ioann. Chrys. In Matthaeum 22  (PG 56, 306-7). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
34 καὶ ὁ Κύριος Ι   τὰ παραπτώµατα ἡµῖν Α // 35 παράδωσιν SΙΑaµ:παράδοσην Μ // 36 πέµπειν Α // 37 
καταράσθε Ι // 38 βατολογεῖν ΙΑa: βατολογὸν Sµ:βατωλογὴν Μ     ἡµῶν Α // 39 Βατολογία ΜPpΙaSµ    ἐὰν 
SΙPpaµ   προσεύχεται SPpaµ:προσεύχαιτε Μ // 40 ἰσχὴν Saµ:ἠσχὴν Μ     κατάβαλλε a // 41 µίσησε 
PpΙΑa:µίσησαι Sµ: µήσισε Μ     βατολογία ΜSPpaµ // 42 ἀναξιώτητα Α:ἀναξιῶτιτα Μ     ἄθλιον Ι:ἄξιος Α  
// 42-43 Ἀλλὰ...Θεοῦ om. PpΙaΑµ: ἀλλὰ ζητὸ πάντοτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ S // 45 χρίζωµεν 
PpΙΑ:χρείζωµεν aSµ:χρήζωµεν Μ // 46 ἡµῶν om.Ppa // 47  τοῖς πρώτης µ    ἔδειξεν ΙPpaµ:ἔδιξεν Μ // 47-48 
ἐτέραν ἀκολουθίαν ἐδίδαξεν ἡµῖν· ἐν τῷ ἀγίῳ εὐαγγελίῳ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου λέγει Α // 48  ἀφεῖτε 
a:ἀφήται Μ   ἀδελφοὶ Ι // 48-49 ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώµατα ἡµῶν, ἀφήσει καὶ ὁ πατὴρ ὁ 
οὐράνιος τὰ παραπτώµατα ὑµῶν Α:ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώµατα αὐτῶν καὶ ὁ πατὴρ ὁ 
οὐράνιος ἀφήσι τὰ παραπτώµατα αὐτῶν  µ // 50 ὠφέλιαν Ι:ὁφέλειαν Sµ:ὁφέλιαν Μ // 50-51 τοῖς ἐπὶ γῆς 
Pp:τῆς ἐπὶ τῆς  µ  
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   Εἰ δὲ συµφέρεις µοι τὰς λύπας καὶ τὰς θλίψεις καὶ τὰ συµβαίνοντα 
ἡµῖν τοῦ βίου κακά, ἀλλ’ ἐννόησον πῶς προσκρούοµεν ἡµεῖς καθ’ 
ἑκάστην ἡµέραν τῷ Θεῷ, καὶ ἀνέχεται καὶ µακροθυµεῖ ὡς 55 
εὔσπλαγχνος πατήρ· καὶ γὰρ ἐὰν λογισώµεθα καὶ ἀντιµετρήσωµεν 
µιᾶς  µόνης ἡµέρας ἁµαρτίας, τότε γνώσοµεν πόσων κακῶν ἄξιοί 
ἐσµεν· ἆρα σήµερον ἐν τῇ προσευχῇ  ἡµῶν καθαρῶς ἐποιήσαµεν; 
ἆρα οὐκ ἐκρίναµέν τινα; ἆρα οὐ κατεδικάσαµεν; Ναί, λέγω ὑµῖν· 
ἆρα τίς τὰς ἁµαρτίας αὐτοῦ ἐµέτρησε καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 60 
ἐσυµπάθησεν; Οὔ· ὅτι καὶ ἐγὼ πρῶτος, ὁ διδάσκων καὶ νουθετῶν, 
οὐκ ἐποίησα τοῦτο·  ἀλλ’ οὐδεµιᾶς ἡµέρας Θεοῦ θέληµα ἐποίησα. 
∆ιὰ τοῦτο ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς καὶ εὔσπλαγχνος δέδωκεν ἡµῖν ὁδὸν 
σύντοµον καὶ ῥάδιον καὶ δίχως παντὸς πόνου. Ποίαν ταύτην; Τὸ 
συγχωρεῖν τοῖς ἁµαρτάνουσι πρὸς ἡµᾶς τὰ πταίσµατα αὐτῶν. ∆ιὰ 65 
τοῦτο ἔλεγεν ὁ Σωτήρ· "Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ 
παραπτώµατα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὁ πατὴρ ἡµῶν ὁ ἐπουράνιος". 
 

                                                 
53-61 Εἰ…οὐ: Ioann. Chrys. In Matthaeum 22  (PG 56, 306-7) // 65-66 Ἐάν…ἐπουράνιος: Matth. 6, 14-15; 
Ἰδιόµελον Ἀπόστιχον, ἦχ. γ', εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς ∆ευτέρας τῆς β' ἑβδοµάδος (βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, 
σ. 360). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
53 εἰ δὲ συµφέρεις, µὴ τὰς λοιπὰς θλίψεις Α: εἰ δὲ συµφέρεις µοι τὰς πύλας καὶ τὰς θλίψεις  µ    συµβένοντα 
SΜ // 54 ἐνόησον aSµ:ἐνόησων Μ // 55 µακροθυµῆ Ι:µακρωθηµὶ Μ // 56 πατήρ om. SΙPpa   λογησώµεθα 
PpΙaSµ   ἀντιµετρίσωµεν ΙΜ   µίας ΙSµ  // 57  γνωσώµεθα Α   ἁµαρτία Ppa:ἁµαρτήµατα Ι // 58 καθαρὰν 
Α:καθαρὸς Μ // 60  ἐµέτρησεν Μ   ἐµέτρησε...αὐτοῦ om. Ι      ἥ τοῦ ἀδελφοῦ Ppa  // 60-61 ἄρα τίς τὰς 
ἁµαρτίας αὐτοῦ οὐκ ἐµέτρισεν καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἐσυµπάθησεν οὗ  Sµ // 61  πρῶτος εἰµὶ 
ΙPpaµ:πρῶτος εἰµεῖ S     διδάσκον Ι:διδάσκω Μ //  62 Θεοῦ θελήµατος SPpΙaµ // 63 ὁδὸν om. Ι // 64 βάδιον 
ΜΙ:εὔκολην Pp     δίχος aΙΜ:χωρὶς Pp  // 65 εἰς ἡµᾶς Α // 66 ἀφῆται ΙΑΜ  φησὶν Sµ  // 67  ἀφήσει καὶ ἡµῖν 
τὰ παραπτώµατα S     ἡµῶν om. Sµ       ὁ οὐράνιος ΑSµ   
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   Ποῖος γὰρ πόνος ἐστὶ τούτῳ; Οὐ γὰρ λέγει σοι πέλαγος περᾶσαι ἢ 
ὁδὸν µακρὰν περιπατῆσαι, οὐδὲ κορυφὰς ὀρέων ὑπερβῆναι, οὐδὲ τὰ 
 χρήµατα τὰ πολυσπούδακτα δῶσαι, ἀλλὰ ἀρκέσει µόνον τὸ 70 
θελῆσαι καὶ πάντα λέλυταί σου τὰ ἁµαρτήµατα. Ἐὰν γὰρ τούτους 
µὴ συγχωρήσωµεν καὶ τῷ Θεῷ δουλεύσωµεν, πόση<ν> λοιπὸν 
ἕξωµεν, εἴπατέ µοι, ἐλπίδα σωτηρίας;  Ὥσπερ γὰρ ῥίζα πάντων τῶν 
ἀγαθῶν ἡ ἀγάπη, οὕτως καὶ ῥίζα τῶν κακῶν πάντων τῆς ἐνεργείας 
τοῦ διαβόλου ἡ ἔχθρα· ἀλλ’ οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων τὴν µὲν φιλίαν 75 
ἀσπάζονται τὴν πρὸς τὸν διάβολον, ἔχοντες τὴν ἔχθραν πρὸς τὸν 
πλησίον καὶ οὐχὶ τὴν φιλίαν τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς ἀγάπης. 
    Εἰπέ µοι· Ἐάν τις ἄνθρωπος ἔλθῃ τῷ ἄρχοντι αὐτοῦ αἰτῶν 
ἐλεηθῆναι, εἶτα κείµενος ἐπὶ τῆς γῆς θεάσηταί τινα τῶν ἐχθρῶν 
αὐτοῦ καὶ ἀφήσῃ τὸ ἱκετεύειν καὶ δραµὼν εἰς ἐκεῖνον τὸν ἐχθρὸν 80 
αὐτοῦ καὶ τυπτήσῃ  χαλεπῶς καὶ κακῶς ἐπ’ ὄψεσι πάντων, ἐὰν ἄρα 
µεγάλην ὕβριν ἕξῃ παρὰ πάντων, τοῦτο λόγισαι καὶ παρὰ τοῦ Θεοῦ. 
Ἐὰν ἱκετεύῃς τὸν Θεὸν ἐλεηθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ καὶ σὺ ἔχῃς ἔχθραν 
µετὰ τοῦ πλησίον σου καὶ οὐκ ἐλεῇς αὐτόν, πῶς ὁ Θεὸς ἐλεῆσαί σε 
ἔχει, ὅτι ὑβρίζεις τοὺς νόµους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ; 85 

                                                 
68-71 Οὐ…ἁµαρτήµατα: Ioann. Chrys. De beato Philogonio (PG 48, 755) //  71-77 Ἐάν…ἀγάπης: Greg. Naz. 
Or. 1 (PG 35, 396); Greg. Naz. Or. 17  (PG 35, 977); Greg. Naz. Or. 22 (PG 35, 1149); Ioann. Chrys. De 
poenitentia (PG 60, 704); Ioann. Chrys. PG 62, 212 // 78-85  Εἰπέ…σε: Matth. 18, 23-35. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
68 τοῦτο SPpΙΑa:τοῦτον µ   πρὸς ἡµᾶς Α // 69 περιπατεῖσαι Ι: περιπατίσαι Μ: περιπατήσεις 
Αµ:περιπατήσας S   οὐδὲ...ὑπερβῆναι om.S: τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων Αµ:ὀραίων Ι:ὡραίων Μ // 70 
πολησπούδακτα Ι:πολυσπούδεκτα Sµ:πολισπούδακτα Μ   ἀρκέσοι SPpaµ:ἀρκοίσει Α:ἀρκέσι Μ // 72-73  
πόση λοιπὸν ἕξωµεν ΙΜ:ποίαν λοιπὸν ἔξωµεν ΑSµ: πόθεν λοιπὸν εὕρωµεν Ppa // 75 αἱ πολλαὶ Ppa:αἱ 
πολλοὶ  µ // 77 οὐχὶ τὴν ἀγάπην καὶ φιλίαν τοῦ Θεοῦ Α  // 78 προσέλθῃ ΑSµ // 79 τὸν ἐχθρὸν Α // 80  
ἀφήσει SΜPpΙa:τοφήσει µ   τὸ ἡκετέβειν Μ // 80-81 καὶ ἀφήσει...αὐτοῦ om. Α  τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ S:τὸν 
ἐχθρῶν αὐτοῦ µ // 81 τυπτήσει PpΙa:πτύση Α:τυπτίσει S:τυπτήση Μ:τυπτείση µ // 81-82 ἐὰν ἄρα...πάντων 
om. Α //  82 ἕξει  SPpΙµ:ἔξυ Μ    λόγησαι ΜΙ:λόγισε S:λόγησε µ  // 83 ἱκετεύεις ΑS: ἐπέβης Ppa:ἐπέβεις Μ     
ἔχεις ΑΙ //  84  µὲ τὸν πλησίον σου Αµ     ἐλεᾷς ΙΑSµ // 85 ἡβρίζεις τοὺς νῶµους Μ 
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   Οὐκ αὐτό σοι παραγγέλλει λέγειν εἰς τὴν προσευχήν· "Ἄφες ἡµῖν 
τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν"; 
Ὁρᾷς  πῶς πάντες ψεῦστες ἐσµὲν καὶ οὐκ ἀληθεῖς; Εἰ σὺ οὐ 
συµπαθεῖς τοῦ ἀδελφοῦ σου, πῶς ζητεῖς αὐτὸς συµπαθῆναι ὑπὸ τοῦ 
Θεοῦ; Αὐτὸς γὰρ ὁ Θεὸς ἐκέλευσε τοῦτο ποιεῖν καὶ λέγειν. Μὴ γὰρ 90 
ἐπελάθετο; Μὴ γὰρ ἄνθρωπός ἐστιν ὁ ταῦτα λέγων, ἵνα ληθαργήσῃ; 
Θεός ἐστιν, ὁ τὰ πάντα γινώσκων, ὁ βουλόµενος µετὰ πολλῆς τῆς 
ἀκριβείας φυλάττειν τοὺς νόµους αὐτοῦ. Ἀλλ' ἐρεῖς µοι ὅτι "πολλὰ 
συνεχωρήσαµεν τοῖς ἀδελφοῖς, αὐτοὶ δὲ πάλιν ἥµαρτον εἰς ἡµᾶς"· 
τοῦτο ἀκούσωµεν καὶ ἡµεῖς λοιπὸν παρὰ τοῦ ∆εσπότου Χριστοῦ, 95 
διότι διηνεκῶς ἁµαρτάνοµεν. Μὴ εἴπῃς ὅτι "πολλὰ καὶ χαλεπὰ 
ἔπταισαν ἡµῖν οἱ πλησίον καὶ πολλὰ κακὰ οἱ ἀδελφοί µου 
ἐνεδείξαντό µοι καὶ ἐπεβουλεύσαντό  µε  καὶ ἠδίκησάν µε καὶ οὐ 
δύναµαι  συγχωρῆσαι αὐτοῖς". Ἄκουσον· ὅσα γὰρ ἀφήσωµεν ἡµεῖς 
τοῖς ἀδελφοῖς ἡµῶν, τοσαύτα καὶ µείζονα ποιήσει καὶ ἀφήσει ἡµῖν ὁ 100 
Κύριος. Εἰ δὲ κρατήσοµεν ἡµεῖς κακίαν, κρατήσει καὶ ἡµῖν ὁ Θεός.  

                                                 
86-87 Ἄφες…ἠµῶν: Matth. 6, 12 // 88 πάντες…ἀληθεῖς: Ps. 115, 2; Ioann. Chrys. De poenitentia (PG 60, 692) // 
88-101 Εἰ…ὁ Θεὸς: Ioann. Chrys. De compunctione, ad Demetrium lib.1 (PG 47, 400); Ioann. Chrys. Ad 
populum Antiochenum 20 (PG 49, 207); Ioann. Chrys. In Matthaeum 16 (PG 57, 251); Ioann. Chrys. In 
Joannem 39 (PG 59, 226-227); Ioann. Chrys. In epist. ad Philemonem 1 (PG 62, 707); Ioann. Dam. Sacra 
parallela (PG 96, 197) (91-92 Θεός...γινώσκων:  Ps. 138, 1; Ιer. 11, 20; Ιer. 17, 10; Ιer. 20, 12; Luc. 16, 15; Act. 
1, 24; Act. 15, 8; Rom. 8, 27; Matth. 6, 4; Hebr. 4, 13). 
__________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
86 αὐτὸς SPpΑaµ   ἐπαρέγγελλεν ἡµῖν λέγειν Α:παρείγγειλεν S // 87  ὠφελήµατα ΑSµ   ὁς εἰµεῖς S     
ἀφείωµεν ΜΙΑ: ἀφίωµεν Sµ    ταῖς ὠφειλέταις Ppa:ταῖς ὀφειλέταις Ι:τὰς ὠφελέτας Α:ταῖς ὠφιλέταις S:ταῖς 
ὀφυλέταις Μ:τοῖς ὠφειλέταις µ  // 88 ἡµεῖς Α    ψεύσταις ΙSΜµ    ἀληθὴς ΑΜµ     Ἐσὺ ΑSµ // 89 καὶ πῶς ΑS   
αὐτὸν Α    ἐπὶ τοῦ Θεοῦ Ι // 90 ἐπιλάθετο S:ἐπελάθετω Μ // 91 λιθαρχείσει Ι: λιθαρχείσι Μ: λιθαρχήσει a: 
ληθαργήσει Α (in marg. ἐλισµονίση, λάθη) Α:λιθαργήσει  µ // 91-92 λέγων...πάντα om.S // 93 ἀλλ' ἐρεῖς µοι 
om. ΙΑPpa:ἀλλ' ἐρῆς µοι Sµ // 96 ἁµαρτάνωµεν ΙSµ // 97 πλησίων PpΜ // 98 ἐνεδύξαντό µη Μ     
ἐπιβουλεύσαντό µε PpaΑSµ // 99  δύναµε Ι:δυνάµεθα SPpΑaµ  // 100 µείζωνα Α: µῆζωνα Μ: µείζων S     
ποιήσει καὶ ἀφήσει ἡµῖν  ΙPpa:ποιήση καὶ ἀφῆσι ἡµὶν Μ   ποιήσει καὶ om. SΑµ // 101 ἡ δὲ κρατήσωµεν 
ἡµεῖς κακίαν ΙΜ: εἰ δὲ κρατήσωµεν µνησικακίαν ἡµεῖς  SPpΑaµ      τοῖς ἀδελφοῖς ἡµῶν Α     ὑµῖν Α:ἡµὴν Μ 
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   Οὐκ ἤκουσας τοῦ Κυρίου λέγοντος ἐν τῷ ἁγίῳ Εὐαγγελίῳ ὅτι "ἐὰν 
πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώµιζε αὐτὸν καὶ ἄφες τὴν ἁµαρτίαν αὐτοῦ, 
ἵνα ὅταν προσεύχῃ δεόµενος, συµπαθήσω ὑµῖν καὶ αἱ ἁµαρτίαι σου 
λυθήσονται;" Εἰπέ µοι τίς τῶν ἀδελφῶν ἥµαρτε τόσον  εἰς σέ, ὅσον 105 
ἥµαρτον οἱ παράνοµοι Ἰουδαῖοι πρὸς τὸν Κύριον; Ἀλλ’ ὁ Χριστὸς 
δεικνύων ἡµῖν τύπον καὶ ὑπογραµµὸν ἔλεγε πρὸς τὸν ἑαυτοῦ 
πατέρα· "Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς τὴν ἁµαρτίαν ταύτην, ὅτι  οὐκ οἴδασι 
τί ποιοῦσι."  
   Τοῦτο γὰρ ἐδίδασκε καὶ τὸν ἀπόστολον αὐτοῦ Πέτρον φυλάξαι 110 
καὶ τηρῆσαι, ὅτι εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· "Κύριε, ποσάκις ἐὰν 
ἁµαρτήσῃ εἰς ἐµὲ ὁ ἀδελφός µου, συγχωρήσω αὐτόν;" "Οὐκ ἕως 
ἑπτάκις, ἀλλ’ ἕως ἑβδοµηκοντάκις ἑπτὰ", ἅτινα, ἐὰν µετρήσῃ τις, 
εὕρει τὸν ἀριθµὸν τοῦτον· Τετρακόσιες ἐνενήκοντα φορές· 
τοὐτέστιν, πάντοτε καὶ ἀεί· καὶ εἰ πάντοτε συγχωρεῖς, συγχωρήσει 115 
καὶ ὑµῖν ὁ Θεὸς πάντοτε. Καὶ εἰ θέλετε µαθεῖν τὴν ἀλήθειαν, ὅτι ἐὰν 
συγχωρῶµεν ἀλλήλοις καὶ ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος συγχωρήσει ἡµῖν, 
ἐὰν δὲ µὴ συγχωρῶµεν,  οὐδὲ ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος συγχωρήσει ἡµῖν, 
ἐπιδείξω παράδειγµα γραπτὸν ἐν τῇ θείᾳ Γραφῇ, πρὸς διόρθωσιν, 
πῶς ὁ Θεὸς ἔργα πολλὰ οὐδενὶ ἐτάξατο ἔχοντι τὴν ἔχθραν.  120 

                                                 
 102-103 ἐάν…αὐτὸν: Rom. 12, 20 // 103-105 καὶ ἄφες...λυθήσονται: Matth. 6, 12 // 107  
Χριστὸς…ὑπογραµµὸν:  1 Petr. 2, 21; Athan. Expositiones in Psalmos (PG 27, 96); Ioann. Chrys. Eclogae ex 
diversis homiliis (PG 63, 786) // 108-109 Πάτερ…ποιοῦσι: Luc. 23, 34 // 111-113 Κύριε…ἑπτὰ: Matth. 18, 21-
22. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
103 πεινάσει Ppaµ:πινάσει S:ποινάσοι Μ    ψώµισε SΙΑaµ // 104 δεησόµενος Α:δεῶµενος Μ    ἡµῖν SΙaµ // 
105 τόσον  om. Ι // 107 δυκνείων Α:δικνύων Μ // 107-108  πρὸς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα om. Α // 108 αὐτῆς S     
ὅτι  om. Pp   εἴδασι Saµ  // 110  ἐδίδασκεν ὁ Κύριος Α // 111 ἔλεγε SΑµ // 112 ἁµαρτίσῃ Ι:ἁµάρτῃ 
Α:ἁµαρτίσει Sµ:ἀµαρτίσι Μ      ἀδελφός µου, ἕως ἑπτάκις, συγχωρήσω Ι    αὐτῷ PpΙΑSaµ // 112-113 ἔως 
ἑπτάκις; Ὁ δὲ Κύριος ἐπειδὴ ἐθαύµαζεν ὁ Πέτρος ταῖς ἑπτάκις φοραῖς, ἔλεγεν αὐτὸν ὁ Κύριος:"Οὐ λέγω 
σοι ἕως ἑπτάκις..."Α:ἔως ἑπτάκις; Ὁ δὲ Κύριος ἐπειδὴ ἐθαύµαζεν ὁ Πέτρος ταῖς ἑπτάκις φοραῖς, ἔλεγεν 
αὐτῷ ὁ Κύριος: "Οὐ λέγω σοι, Πέτρε, ἕως ἑπτάκις..."Sµ    οὐκ  om. Ppa // 113 µετρίσῃ Ι:µετρίσει 
SΑaµ:µετρίσι Μ  // 114  εὕρη PpΑ:εὔρι Μ   τετρακόσιαις ἐνενήκοντα φοραῖς SPpΙΑa:τετρακοσί ἐνενήκοντα 
φορὲς Μ:τετρακόσιαις ἐννενἠκοντα φοραῖς  µ // 116 µαθὴν ΜSΙµ  // 117 συγχωροῦµεν ΙΜ     ἀλλήλως 
Ι:ἀλήλος Μ // 118 µὴ συγχωρήσωµεν PpΙΑa   ἐὰν...ἡµῖν  om.Sµ   συγχωρεῖ PpΙ:συγχωρεῖν a:συχωρὶ Μ // 119  
ἐν τῇ θείᾳ Γραφῇ om.Ι // 120 οὐδὲν ἐτάξατο SΙPpΑaµ     ἔχων ΜSΙPpΑ:ἔχοντες a:ἔχω µ: ἔχοντι cοrr.     τὴν 
ἔχθραν σήµ  Sµ  
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   Εἰς τὴν Ἀντιόχειαν τὴν µεγάλην, ἦν τις πρεσβύτερος ὀνόµατι 
Σαπρίκιος καὶ ἕτερος λαϊκὸς ὀνόµατι Νικηφόρος, πάνυ φίλοι 
µεγάλοι ὑπάρχοντες ἀµφότεροι ψυχῇ τε καὶ σώµατι· καὶ οὕτως 
ἠγαπῶντο, ὥστε ἐξενίζοντο οἱ ἄνθρωποι λέγοντες ὅτι γνήσιοι 
ἀδελφοί εἰσι, καὶ οὐδέποτε ἐχωρίζοντο ἀπ’ ἀλλήλων. Ταύτην δὲ τὴν 125 
φιλίαν καὶ τὴν ἀγάπην εἶχον ἀµφότεροι ἐπὶ πολλοὺς χρόνους. Ἰδὼν 
δὲ ὁ µισόκαλος ἐχθρὸς τὴν πολλὴν αὐτῶν φιλίαν, φθόνῳ τηκόµενος, 
ἔσπειρεν ἐν τῷ µέσῳ ἔχθραν πολλὴν καὶ τοσαύτην, ὅτι οὐδὲ ἐν 
πλατείᾳ ἤθελον ἀπαντῆσαι ἀλλήλοις ἐκ τοῦ διαβολικοῦ µίσους. 
Οὕτως ἦσαν λοιπὸν ἐν τῇ τοιαύτῃ ἔχθρᾳ χρόνον ἱκανόν. 130 
   Ἐλθὼν δὲ εἰς ἑαυτὸν ὁ κοσµικὸς καὶ γνοὺς ὅτι διαβολικόν ἐστι τὸ 
µίσος, παρεκάλεσε φίλους τινάς, ἵνα ἀπέλθωσι πρὸς τὸν ἱερέα καὶ 
παρακαλέσωσιν αὐτόν, ὅπως αὐτῷ συγχωρήσῃ καὶ δέξηται αὐτὸν 
µετανοοῦντα. Ἐκεῖνος δὲ οὐ προσέσχετο· καὶ πάλιν ἐκ δευτέρου 
πέµπει ἄλλους φίλους τοῦ διαλλαγῆναι αὐτῷ. Ὁ δὲ  πρεσβύτερος 135 
οὐδὲ τούτων παρακαλούντων ἠνέσχετο. Ὁ δὲ Νικηφόρος ἄλλους 
πάλιν ἀγαπητοὺς ἔστειλεν, ἵνα πληρώσῃ τὸ ῥητὸν τοῦ Χριστοῦ·  
"ἵνα ὑπὸ δύο ἢ τριῶν µαρτύρων σταθήσεται πᾶν ῥῆµα". Ἐκεῖνος δὲ 
ὁ ἱερεύς, σκληροκάρδιος ὢν καὶ ἀσυµπαθής, ἐπελάθετο τοῦ Θεοῦ 
λέγοντος· "Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώµατα αὐτῶν, 140 
ἀφήσει καὶ ὑµῖν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος". Πάντων οὖν αἰτούντων καὶ 
παρακαλούντων οὐ συνεχώρησεν. Ὁ δὲ πιστότατος δοῦλος τοῦ 
Θεοῦ Νικηφόρος, ὡς εἶδεν ὅτι καταφρονεῖ ὁ ἱερεὺς τῶν φίλων, 
αὐτὸς δραµὼν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Σαπρικίου ῥίπτει ἑαυτὸν εἰς τοὺς 
πόδας αὐτοῦ λέγων· "Συγχώρησόν µοι, πάτερ, διὰ τὸν Κύριον". Ὁ δὲ 145 
οὐδὲ οὕτως ἠθέλησε διαλλαγῆναι αὐτῷ,  ὡς Χριστιανὸς ὢν καὶ 
πρεσβύτερος. 

                                                 
 121-131 Εἰς…οὐράνιος: Passio Sancti Nicephori PG 114, 1368; ΒΗG 1331-1334g // 134-147 
Πάντων…πρεσβύτερος: Passio Sancti Nicephori PG 114, 1369; ΒΗG 1331-1334g (138 ἵνα... ῥῆµα: Matth. 18, 
16) // 140-141  Ἐὰν...οὐράνιος: Matth. 6, 14-15; Luc. 6, 37; Matth. 5, 23. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
123 ἀµφώτεροι µ // 124 ἠγαπόντο Α:ἠγαπόντων S:ἠγαπόντα Μ:ἡγαπόντω µ    ὅτι ἐξενίζοντο SPpΙΑµa:ὅτι 
ἐξενήζοντο Μ   λέγοντες om. Α // 125 ἀλλήλοις Α:ἀπ' ἀπαλλύλων Μ // 127  µισῶκαλος Μ     ἐχθρὸς om. Α    
διάβολος Ι    τικόµενος ΜPpΙΑa // 128 ἐν τῷ µέσῳ τῆς τοσαύτης φιλίας Α   τοσοῦτον PpΙΑaµ    ὅτι om. Α     
οὐδὲν ΜSPpΑaµ // 129  πλαττία  µ     ἀπαντήσε Sµ // 130 εἶσαν Pp:εἶναι ΙΜSΑaµ    χρόνων ἱκανῶν 
Α:χρώνω ἡκανῶν Μ // 131 Ἐν µιᾷ οὖν ἐλθῶν Α:Ἐν µιᾷ οὖν εἰς ἑαυτὸν ἐλθῶν Sµ:Ἐὰν δὲ ἐλθὸν εἰς αὐτὸν Μ 
// 132 παρεκάλεσαι PpΙ // 133 συγχωρῆσαι Α:συγχωρῆσει Sµ:συγχωρίσει Μ    δέξεται PpΙaµ // 134 οὐ 
προσέσχετο SPpΙaµ:οὐ προσέχετο Α:οὐ προσέσχετω Μ  // 136  ἴσχυσεν Ppa:ἤκουσεν Sµ // 137 πληρώσει 
ΑSµ:πληρῶσι Μ //  139 ἀσυµπαθεῖς Ι:ἀσυµπαθῆς ΜSµ   ἐπιλάθετο Sµ:ἐπιλάθετω Μ // 141 ὑµεῖν Ι:ἡµὴν Μ // 
142 οὐκ ἤκουσεν Ι: οὐ συγχώρισον Μ     πιστὸς Ι:πιστώτατος Sµ:πιστότατως Μ // 143 οἶδεν Ι:ἥδεν Μ // 143-
144 τὸν φίλον Α // 144 πίπτι Sµ // 146 οὐκ ἠθέλησεν διαλλαγῆναι, ὡς ΜPpΙa:ὁ δὲ οὕτως ἠθέλησαι 
διαλλαγῆναι  Α: ὁ δὲ οὕτως ἡθέλησεν διαλαγῆναι   µ  
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    Ὡς οὖν ταῦτα διέπραττεν, ἐξαίφνης γίνεται διωγµὸς καὶ θλῖψις 
µεγάλη ἐν τῇ πόλει ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν κατὰ τῶν Χριστιανῶν 
καὶ πάντες οἱ Χριστιανοὶ ἔφυγον. Ἐκρατήθη δὲ Σαπρίκιος ὁ ἱερεύς 150 
καὶ παραδίδοται ὡς Χριστιανὸς τῷ ἡγεµόνι. Ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ 
ἡγεµὼν λέγων· "Ποίου γένους εἶ;" Λέγει· "Χριστιανός εἰµι"· καὶ ὁ 
ἡγεµών· "Κληρικὸς ἢ λαϊκός;" Ὁ δὲ Σαπρίκιος ἔφη· "Πρεσβύτερος 
εἰµί". Λέγει αὐτῷ· "Οἱ Αὔγουστοι καὶ ἄρχοντες τῆς πόλεως 
Ἀντιοχείας, οἱ Ῥωµαῖοι Οὐαλεριανὸς καὶ Γάλλος ἐκέλευσαν ὅπως οἱ 155 
λεγόµενοι  Χριστιανοὶ νὰ ποιήσουσι θυσίες τῶν µεγάλων θεῶν. Εἰ δέ 
τις καταφρονήσει, πολλοῖς καὶ µεγάλοις καὶ διαφόροις βασάνοις 
καὶ τιµωρίαις βασανισθῆναι καὶ πικρῷ θανάτῳ κατακριθῆναι". Ὁ 
δὲ Σαπρίκιος παρεστηκὼς εἶπε πρὸς τὸν ἡγεµόνα· "Ἡµεῖς οἱ 
Χριστιανοὶ Χριστὸν τὸν Θεὸν βασιλέα ἔχοµεν καὶ αὐτὸς Θεὸς 160 
ἀληθινός ἐστι καὶ ποιητὴς οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ πάντες οἱ ἕτεροι 
θεοὶ δαιµόνια καὶ θέλουν ἀπολεσθῆναι ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ὑπ' οὐδενὸς 
οὐ βοηθοῦνται, ἢ τινὰ βλάψαι". 

                                                 
148-163 Ὡς…βλάψαι: Passio Sancti Nicephori  PG 114, 1369; ΒΗG 1331-1334g. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
148 διέπραττον Ι:διεπράττετο Α:διέπρατον Μ    ἐξέφνης ΜSΙΑµ   διογµῶς Μ    θλίψεις SΙΑµ:θλῆψης Μ // 
150 ἐκρατήθη ΜPpΙΑµ: ἐκρατίθη aS // 151 παραδίδεται SPpaµ:παραδίδωτε Μ    τῶ ἡγεµώνη µ // 152-154 
Κληρικὸς ἢ λαϊκὸς; Ὁ δὲ Σαπρίκιος ἔφη:"Πρεσβυτέρου τάξιν ἔχω" Α // 154 Λέγουσι Pp // 154-155 τῆς 
πόλεως Ἀντιοχείας, οἱ Ῥωµαῖοι om. Pp // 155 Οὐαλλεριανὸς ἢ Γᾶλα ΜΙa:Οὐαλλεριανὸς καὶ Γάλος 
Α:Οὐαλεριανὸς καὶ Γάλα Sµ // 156 ἵνα ποιήσωσι PpΑ: νὰ ποιήσωσι Ι:νὰ ποιήσουσι aSµ:νὰ πηήσουσι Μ     
θυσίαις SΑaµ:θησίαις Μ // 157 πολλὰ καὶ µεγάλα PpΙa:πολλαῖς καὶ διαφόροις ΜΑSµ // 158 τιµωριθῆναι Α 
// 159 παρεστηκὸς ΜPp:παρεστικῶς Sµ    ἡµοῖς Χριστιανοὶ S:οἰµὶς ἡ Χριστιανοὶ Μ // 160 Χριστὸν τὸν 
βασιλέα τὸν Θεὸν Α    ἔχωµεν ΙΑSµ   ἀλιθηνὸς Α:ἀλυθηνὸς Μ // 161 τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς Α // 161-163 
δαιµόνια· καὶ θέλουν ἀπολεσθῆναι ἀπὸ τῆς γῆς· καὶ ὑπ'οὐδενὸς οὐ βοηθοῦνται ἢ τινὰ βλάψαι ΜPpΙaSµ: 
καὶ θέλουσιν ἀπολεσθῆν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· καὶ ὑπ'οὐδενὸς οὐ βοηθοῦνται ἢ τινὰ βλάψαι  Α  
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   Ταῦτα ἀκούσας ὁ ἡγεµὼν καὶ ὀργισθεὶς ἐκέλευσε µαστιγῶσαι 
 αὐτὸν καὶ βληθῆναι αὐτὸν εἰς κοχλίαν καὶ στρέφεσθαι τὸν κοχλίαν 165 
σφοδρῶς, ὥστε τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ συντριβῆναι. Ὁ δὲ ἱερεὺς ἔκραζεν· 
"Εἰς τὴν σάρκα µου ἐξουσίαν ἔχετε·  ὁ δὲ Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς τὴν 
ψυχήν µου·" Βασανισθεὶς οὖν ἐπὶ πολὺ ὑπέµεινε τὰς βασάνους. Ἰδὼν 
δὲ ὁ δικαστὴς ὅτι οὐ πείθει αὐτόν, ἔδωκεν ἀπόφασιν τὴν κεφαλὴν 
ἀποτµηθῆναι. Ἐν τῷ οὖν ἐξελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν ἀπόφασιν τοῦ 170 
µαρτυρίου καὶ µαρτυρῆσαι αὐτὸν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου καὶ 
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πορευοµένου εἰς τὸν τόπον 
ὅπου ἔµελλε στεφανωθῆναι διὰ τῆς ἐκχύσεως τοῦ αἵµατος αὐτοῦ, 
ἀκούσας ὁ Νικηφόρος, ὁ φίλος αὐτοῦ, ὅτι µαρτυρεῖ ὁ Σαπρίκιος, 
πορεύεται καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ γονυπετῶν αὐτῷ καὶ 175 
λέγων· "Συγχώρησόν µοι, µάρτυς καὶ ἅγιε του Θεοῦ, ὅτι σοῦ 
ἥµαρτον·" Ἐκεῖνος δὲ ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 

                                                 
 164-170  Ταῦτα…ἀποκτηθῆναι: Passio Sancti Nicephori  PG 114, 1369 ; ΒΗG 1331-1334g  // 170-177  
Ἐν…αὐτῷ: Passio Sancti Nicephori PG 114, 1372 ; ΒΗG 1331-1334g. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
164 µαστιγόσαι Ι:µαστηγῶσαι Μ // 165 καὶ βληθῆναι αὐτὸν om. Ι:καὶ βλυθῆναι αὐτὸν S       εἰς τὸν 
κογχλίαν Αa:εἰς τὸν χογχλήαν Μ     καὶ στρέφεσθαι τὸν κοχλίαν om. Pp     καὶ βλυθῆναι αὐτὸν εἰς κοχλίαν 
σφοδρῶς  µ // 167  µου om. Ppa    ἔχεις Α:ἔχεται ΜSµ    Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς Α   εἰς om. ΑSµ // 168 ἐπὶ 
πολλὰ Ι // 168 πήθη ΜΙ: πύθη Α:πήθει aSµ    ἔδωκεν αὐτὸν Α // 170 κεφαλικὴν ἀπόφασιν Pp: κεφαλητικὴν 
ἀπόφασιν a: τὴν κεφαλὴν ἀποτµηθῆναι ΜΙ: κεφαληκῇ τιµωρίᾳ ΑS   ἐν τῷ οὖν λαβεῖν αὐτὸν τὴν SPpΙΑa // 
171 τὴν ἀπόφασιν τοῦ µαρτυρίου καὶ µαρτυρίσαι αὐτὸν ὑπέρ τῆς ἀγάπης SΙPpa: τὴν ἀπόφασιν τοῦ 
µαρτυρίου καῖ µαρτυρῆσαι αὐτὸν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης  µ   τοῦ Χριστοῦ ΙPpa:τοῦ Θεοῦ ΑSµ  // 172 καὶ 
πορευόµενος Α: πορευόµενον  µ  // 173 ἀπὸ χειρὸς ἀγγέλων Α // 174 καὶ ἀκούσας Pp    ὁ om. Pp     ὑπὲρ 
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ΑSµ // 175 πορεύεται SΙPpΑaµ:πορέβετε Μ   αὐτὸν Α // 176 Χριστοῦ, διὰ τὸν Κύριον 
Α // 176-177  εἰς ὅ,τι σε ἥµαρτον Pp:σοῦ ἥµαρτον ΜSΙΑaµ  



 154

    
   Ὁ δὲ Νικηφόρος δι’ ἄλλης ὁδοῦ ὑπήντησε πάλιν αὐτῷ καὶ 
προσκυνῶν  δεόµενος αὐτοῦ λέγων· "Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, δός µοι 
συγγνώµην καὶ συγχώρησόν µοι ὡς ἄνθρωπος. Ἰδού, λοιπόν, 180 
δίδοταί σοι ὁ στέφανος παρὰ Κυρίου διὰ τῶν πολλῶν βασάνων ὧν 
ὑπέµεινας διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ". Ἐκεῖνος δὲ πεπωρωµένην ἔχων 
τὴν καρδίαν οὔτε συγγνώµην αὐτῷ δέδωκεν οὔτε λόγον, ὥστε οἱ 
δήµιοι ἐνεγέλων τὸν Νικηφόρον λέγοντες· "Οὐδέποτε εἴδοµεν 
ἄνθρωπον µωρότερον αὐτοῦ· εἰς τὸ ἀποκεφαλισθῆναι ὑπάγει καὶ 185 
αὐτὸς παρ’ ἀνθρώπου θανασίµου ζητεῖ συγχώρησιν;" Ἰδὼν δὲ ὁ 
Θεὸς αὐτὸν ὅτι οὐκ ἐκάµφθη οὔτε ἔλεον εἶχεν οὔτε συµπάθειαν, 
ἀλλὰ κακίαν καὶ µίσος, ἐστέρησεν αὐτὸν τῆς θείας αὐτοῦ χάριτος· 
οὐχ ὡς ὁ Θεὸς αἴτιος, ἀλλὰ αὐτὸς ἑαυτὸν ἀλλότριον ἐποίησε τῆς 
θείας χάριτος καὶ βασιλείας, µὴ ἐλεήσας τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, µηδὲ 190 
τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ πληρώσας. 

                                                 
178-191 Ὁ δὲ…πληρώσας: Passio Sancti Nicephori PG 114, 1372 ; ΒΗG 1331-1334g. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
178 ἀπήντησε SPpa:προσλαµβάνει Α   αὐτὸν ΙΑ // 179 προσκυνῶν δεόµενος αὐτῷ λέγων PpΙa:δεόµενος 
αὐτοῦ καὶ λέγων Α:προσκυνῶ δεόµενος λέγω ΜS:προσκυνῶ δεόµενος λέγων µ // 181 δέδοταί σοι Α:δίδωτέ 
σοι Μ // 182 διὰ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ SPpaΙµ:διὰ τῆς ἀγάπης Α // 183   σηγνώµην µ  λόγον τινὰ Α  // 184  οἱ 
δοίµοιοι Μ   ἐνεγέλων om. ΜΙ:ἐνελέγετων µ  οὐδέπωτε SΑaµ:οὐδέποται Μ    ἴδοµεν Ι: ἴδωµεν Μa:εἶδωµεν µ 
// 185 ἀποκεφαλησθῆναι ΜΙ   ὑπάγη ΙΑ // 186 ζητᾶ Α  // 187 ἐκάµφθην PpΙa   ἔλαιον Sµ // 188-190 ἀλλὰ 
αὐτὸς ἑαυτὸν τῆς θείας αὐτοῦ χάριτος καὶ βασιλείας µὴ ἐλεῆσαι ΜPpΙa:ἀλλ'αὐτὸς ἑαυτὸν ἀλλότριον 
ἐποίησεν τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αὐτοῦ βασιλείας ΑSµ // 190 ἐλεῆσαι SΑaµ // 191   πληρῶσαι SΙΑaµ    
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    Τότε οἱ δήµιοι λέγουσι πρὸς τὸν ἱερέα· "Κάµψον τὰ γόνατα, ἵνα 
 ἀποκεφαλισθῇς". Καὶ λέγει ὁ Σαπρίκιος: "∆ιὰ τί;" Λέγουσιν αὐτῷ·  
"Ὅτι οὐκ ἠθέλησας θῦσαι τοῖς εἰδώλοις καὶ ποιῆσαι τὰ 
προστάγµατα τοῖς βασιλεῦσι". Ταῦτα ἀκούσας ὁ Σαπρίκιος ἔφη· 195 
"Μὴ ἀποκτείνατέ µε ἀλλ’ ὑποστρέψατέ µε καὶ ποιῶ τὸ θέληµα τῶν 
βασιλέων·" Οὕτως λοιπὸν ἐτύφλωσεν αὐτὸν ἡ µνησικακία καὶ 
ἀπέστη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ µέλλοντος στεφανωθῆναι 
ἀπώσατο αὐτὸν ὁ Θεός, ἠρνήσατο καὶ γέγονεν  ἀποστάτης. 
   Ταῦτα ἰδὼν πάλιν ὁ Νικηφόρος, ὁ φίλος αὐτοῦ, παρεκάλει αὐτὸν 200 
λέγων· "Μὴ ἀδελφέ, παρακαλῶ, µὴ ἀρνηθῇς τὸν ∆εσπότην Χριστὸν 
καὶ τὸν οὐράνιον στέφανον χάνῃς"· ὁ δὲ ἔµεινεν ἀδιόρθωτος· ὁ δὲ 
µακάριος Νικηφόρος ἰδὼν λέγει πρὸς τοὺς δηµίους· "Ἐγὼ 
Χριστιανός εἰµι καὶ πιστεύω εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Αὐτὸς ἠρνήσατο κἀγὼ ὁµολογῶ καὶ ἕτοιµός εἰµι, ἵνα 205 
ἀποθάνω ὑπὲρ τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ". Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ δήµιοι, 
δραµὼν εἷς ἐξ αὐτῶν ἀνήγγειλε τῷ ἡγεµόνι ὅτι ὁ µὲν Σαπρίκιος ὁ 
ἱερεὺς ἀποστρέφει εἰς τὰ εἴδωλα καὶ πείθεται τῶν βασιλέων, ἄλλος 
δέ τις ὀνόµατι Νικηφόρος ὁµολογᾷ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ 
τοὺς θεοὺς ἀτιµάζει καὶ τοὺς βασιλεῖς ὑβρίζει· καὶ ὁ ἡγεµὼν 210 
ἐκέλευσεν ἀποκεφαλισθῆναι αὐτόν· καὶ οὕτως ἐτελειώθη καὶ ἀνῆλθε 
στεφανηφόρος εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἔστι  µάρτυς καὶ ἀθληφόρος καὶ 
ἑορτάζει αὐτὸν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἐνάτῃ ἡµέρᾳ τοῦ 
Φεβρουαρίου µηνός.  

                                                 
 192-196 Τότε…βασιλέων: Passio Sancti Nicephori PG 114, 1372 cf. ΒΗG 1331-1334g  // 197-206 
Οὕτως…αὐτοῦ: Passio Sancti Nicephori PG 114, 1373 cf. ΒΗG 1331-1334g  // 206-212 Ταῦτα…ἀθληφόρος: 
Passio Sancti Nicephori PG 114, 1376 cf. ΒΗG 1331-1334g. 
 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
192 δίµιοι ΜΙ:δήµοιοι S // 193 ἀποκεφαλισθεῖς ΑSµ   Καὶ...αὐτῷ om. Α // 195 τὸ πρόσταγµα ΙΑSµ   τοῖς 
βασιλεῦσι ΜSPpΙaµ: τῶν βασιλέων Α // 195-196 µὶ ἀποκτίναταί µοι Ι: µὴ ἀποκτήναταί µοι Μ: µὴ 
ἀποκτείνεταὶ µε Αµ // 196 ὑποστρέψατέ µοι SPpa: ὑποστρέψαταί µοι  µ: ἀλλ'...µε om. ΙΑ  // 197 αὐτὼν Ι // 
197-198 καὶ ἐδίωξεν καὶ ἀπέστη SPpΙaµ:καὶ ἀπέστειλε τὴν χάριν Α // 198 τοῦ Χριστοῦ Ι :τοῦ Θεοῦ 
ἀπ'αὐτοῦ Α // 199 ἀπόσατο Ιµ    καὶ ἠρνήσατο Ιµ:καὶ ἡρνίσατω Μ  // 201 ἀρνηθῆναι ΜSPpΙaµ:ἀρνιθῆναι 
Α // 202 χάνης ΜΙ:χάσεις Sµ // 203 τοὺς δηµίους ΙΑ:δεσµίους Sµ:διµίους Μ // 204 Ἰησοῦ Χριστοῦ om. Α // 
205 ἐτοίµως εἰµὶ Ppa:ἔτοιµος εἰµῆ Μ:ἔτιµος εἰµὶ µ // 205-206 καὶ θνήσκω ὑπὲρ αὐτοῦ Α // 206 τοῦ Χριστοῦ Ι   
ἐπειδὴ γὰρ ἤκουσαν, δραµὼν Α // 207 φησὶ Α   µὲν om. PpΙΑ  ἀποστρέφη ΜSPpΙΑ:ἀποστρέφει aµ // 208 
πίθεται µ // 209 Νηκινφόρος Μ   ὁµολογᾶ ΜSPpΙΑaµ // 209-210 τὰ εἴδωλα καταργήδει Α // 210 ὁ ἡγεµὼν  
add.  // 212  ἔστην S:ἔστυ µ   ἀθλοφόρος Ι // 212-213 εἰς τὴν οὐράνιον βασιλείαν καὶ ἔστιν ἅγιος καὶ µάρτυς 
καὶ ἑορτάζει  Α     
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     Εἴδετε, ἀδελφοί µου, τῆς µνησικακίας τὸ ἔργον πόσα ἀγαθὰ 215 
ἐχώρισεν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ; Τὴν πίστιν, τὸ βάπτισµα, τὴν ἱερωσύνην. 
Τὰ βάσανα, τὲς φυλακές, τὰ δεινὰ κολαστήρια. Ταῦτα λοιπὸν ἡµεῖς 
φύγωµεν, ἀδελφοί, καὶ συγχωρήσωµεν ἀλλήλοις τὰ πταίσµατα, ἵνα 
καὶ ἡµᾶς συγχωρήσῃ Κύριος ὁ Θεός· καὶ ἐὰν νηστεύωµεν ἢ 
προσευχώµεθα ἢ ἐλεοῦµεν ἔχοντα ταύτην τὴν µνησικακίαν, 220 
ἀπρόσδεκτα εἰσὶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὅτι αὐτὸς εἶπεν· "Ἐὰν 
προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου εἰς τὴν ἐκκλησίαν, κἀκεῖ µνησθῇς ὅτι τίς 
ἔχει τι κατά σου, ἅφες τὸ δῶρόν σου ἔξωθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ 
ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου καὶ τότε πρόσφερε αὐτὸ 
ἔσωθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔστιν εὐπρόσδεκτον." Ἧς γένοιτο 225 
πάντας ἡµᾶς λυτρώσηται Κύριος ὁ Θεὸς τῆς τοιαύτης ἀπανθρωπίας 
καὶ ἐπιτύχωµεν τῆς µερίδος τῶν σωζοµένων ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ 
Κυρίῳ ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  
Ἀµήν.  

                                                 
 221-225 Ἐάν…εὐσπρόσδεκτον: Matth. 5,  23-24 // 225-228 ἔσωθεν τοῦ θυσιαστηρίου…Ἀµήν: Didascalia a 
Philotheo Patr. CP (BHG 1394i). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
215 ἴδεται SPpaµ:ἴδετε ΙΑ // 216 ἐχώρησεν SPpΑµ:ἐποχώρισεν αὐτὸν ὁ Θεός ΜΙ:ἐχωρήσατο  a    ἀπὸ τὸν 
Θεὸν Α    πίστην ΜSPpΙµ    τὴν πίστιν...ἱερωσύνην om.Α// 217 ταῖς φυλακαῖς SΙΑµ   δεινὰ βασανιστήρια Α   
ὑπέµεινεν ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀγάπης καὶ ὁ Θεὸς πάντα ταῦτα ἀπώσατο, διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον Α // 
218  παρακαλῶ ἀδελφοί ΑSµ // 219 ἡµῖνPpa:ἡµεῖν Ι:ὑµῖνSµ  συγχωρήσει SΙµ:συγχωρίσει Μ // 220 ἐλεοῦµεν 
omnes  codices    ἔχοντα SPpΑaµ: ἔχοντες Ι  // 221 ἐστὶν Α   τοῦ Θεοῦ Ι // 222 φέρεις Ι:προσφέρεις ΑSµ    
δώρηµά σου SPpΑaµ  πρὸς τὴν ἐκκλησίαν Ι  µνησθεῖς SΙΑµ:µνηστῆς Μ  // 223 δώρηµά σου SPpΙΑaµ // 224  
διαλάγηθι Ι:διαλάθι Sµ:δυαλάγηθη Μ  σου om. SPpΑaµ  αὐτῷ PpΙΑa // 225 εὐπρόσδεκτα ΜSPpΙaµ // 226 
λυτρώσειτε Ι:λυτρώσεται SΑµ:λυτρόσηται Μ  ὁ Θεὸς om.Α // 227 ἐπιτυχεῖν Α:ἐπετύχωµεν Sµ:ἐπιτῆχωµεν Μ    
σωζωµένων ΙΜ  // 228 τῶν αἰώνων om.ΙΑa 



 157

 
 
                                                     6                                                                                
      Τῇ  Τετάρτῃ  τῆς  δευτέρας ἑβδοµάδος  
 
 
   Γράφει ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν τῷ εἰκοστῷ τετάρτῳ 
κεφαλαίῳ τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ματθαίου παραβολήν, καθαρίζων 
ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ τὰ σκάνδαλα, καὶ  πῶς ὠρύεται ὁ διάβολος 
ὡς λέων χωρίσαι καὶ καταπιεῖν ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ 
Θεοῦ. Τί γάρ φησιν ὁ Κύριος; "Ὡµοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 5 
ἀνθρώπῳ τινὶ σπείροντι καλὸν σπέρµα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·  ἐν δὲ τῷ 
καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε 
ζιζάνια ἀνὰ µέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. Ὅταν δὲ ἐβλάστησεν ὁ 
χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 
Προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· "Κύριε, 10 
οὐχὶ καλὸν σπέρµα ἔσπειρας ἐν τῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει τὰ ζιζάνια;" 
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· "Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν". Οἱ δὲ δοῦλοι 
εἶπον αὐτῷ· "Ἀπελθόντες συλλέξοµεν αὐτά". Ὁ δὲ ἔφη· "Οὐ, µήποτε 
συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅµα αὐτοῖς τὸν σῖτον. Ἄφετε 
συναυξάνεσθαι ἀµφότερα µέχρι τοῦ θερισµοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ 15 
θερισµοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· "Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ 
δήσατε αὐτὰ εἰς δέσµας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτὰ καὶ τὸν σῖτον 
συνάξαι εἰς τὴν ἀποθήκην µου". 

                                                 
1-3 Γράφει…σκάνδαλα: Matth. 13, 24 // 3-4 πῶς ὠρύεται…Θεοῦ: 1 Pet. 5, 8 // 5-18 Ὡµοιώθη…ἀποθήκην µου:  
Matth. 13, 24.   
_____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
_____________________________ 
Tit. Τοῦ  αὐτοῦ  λόγος διδασκαλικὸς λελεγµένος τῇ Τετάρτῃ τῆς β' ἑβδοµάδος S:Τῇ Τετάρτῃ τῆς β' 
ἑβδοµάδος· Εὐλόγησον Α: Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικός, συλλεγµένος τῇ Τετάρτῃ τῆς β' ἑβδοµάδος 
Ppaµ:Τῇ Τετάρτῃ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδακαλικῶς ἐπὶ τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου· Εὐλόγησον, πάτερ Μ:Τῇ 
Τετάρτῃ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς· Εὐλόγησον, πάτερ Ι // 1 Γράφη µΜ // 1-2 εἰκοστῷ τετάρτῳ 
κεφαλαίῳ ΙSΑPpaµ:ἡκοστὸ τετάρτω κεφαλέω Μ // 3 δεικνύων ἡµῖν πῶς...  Α // 4  ὀρύεται Α:ῥύεται 
ΙΜSPpaµ   χωρῆσαι SΑPpaµ   καταποιεῖν S // 5 Ὁµοιώθην Sµ: Ὁµοιώθη ΙΑΜPpa // 8 ζηζάνια ΙSΜΑµ    
µέσων SPpa   τοῦ om. Α // 9 ζηζάνια ΙSΜµ // 11 ζηζάνια ΙSΜΑµ // 13 θέλεις ἀπελθόντες συλλέξωµεν 
SΑµ:ἀπελθόντες συλλέξωµεν ΙΜPpa // 14 λέγοντες Sµ:συλέγονταις Μ    ζηζάνια ΙSΑµ // 15 ἄφεται 
ΙSΜPpaµ:ἄφεστε Α // 15-16 καὶ τῷ καιρῷ τοῦ θερισµοῦ om. Sµ  // 16 τοὺς θεριστὰς Ι  // 17 ζηζάνια ΙSΜΑµ 
// 18 συνάξαι ΙSΑPpµa:συνάξε Μ: συναγάγετε Matth. 
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   Οὗτοι οἱ λόγοι, ἠγαπηµένοι ἀδελφοί, εἶναι λόγοι τοῦ Κυρίου ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὓς ἔγραψεν ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος. Εἶπεν ὁ 20 
Κύριος· "Ὡµοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ τινὶ σπείροντι· 
ἄνθρωπός γάρ ἐστιν ὁ  οἰκοδεσπότης ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς 
Χριστός, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὃς ἦλθε εἰς τὸν κόσµον αὐτοῦ 
ὡς ἴδιος οἰκοδεσπότης· ἀγρός δέ ἐστιν ὁ κόσµος οὗτος· καλόν δε 
σπέρµα ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· ζιζάνια δὲ οἱ πονηροὶ λογισµοί, οὓς 25 
ὁ ἐχθρὸς ὁ διάβολος σπείρει εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ ἀνθρώπου. Θέλουσιν 
οὖν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἐκριζῶσαι τοὺς αὐτοὺς λογισµοὺς τῆς 
πονηρίας ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ὁ Θεὸς οὐ συγχωρεῖ αὐτοῖς, ἀλλὰ 
ἀφίησι συναυξάνεσθαι τὴν ἀρετήν µε τὴν κακίαν· καὶ ἐν τῷ καιρῷ 
τοῦ θερισµοῦ, ἤγουν τοῦ θανάτου, ἐκβάλλει τοὺς ἐργαζοµένους τὴν 30 
ἀνοµίαν εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρὸς, τὸν δὲ σῖτον, τοὐτέστιν τοὺς 
δικαίους, εἰς τὴν ἀποθήκην, τὴν αἰώνιον βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, 
εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήµ, εἰς τὴν δόξαν ἐκείνην τὴν ἀνεκλάλητον". 
Ταύτην τὴν παραβολὴν ἐδίδαξεν ἡµᾶς ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς 
Χριστός, ἵνα βλεπώµεθα ἐκ τῶν ζιζανίων τοῦ διαβόλου  ὅτι πικρὸς ὁ 35 
διάβολος, πικρὰ καὶ ἡ ἁµαρτία· καὶ ὡς λέων ὠρύεται καταπιεῖν 
ἡµᾶς καὶ σπείρει πολλοὺς λογισµοὺς πονηροὺς ἐν ταῖς καρδίαις τῶν 
ἀνθρώπων, τοῦ χωρίσαι ἡµᾶς ἐκ τῶν καλῶν ἔργων καὶ τῆς ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ.  

                                                 
22-34 Ἄνθρωπος…ἀνεκλάλητον: Matth. 13, 37-40 (32-34 τὴν αἰώνιον βασιλείαν… ἀνεκλάλητον: Bas. De 
judicio Dei  (PG 31, 652);  Ioann. Chrys. De patientia (PG 60, 730)) // 36-37 ὡς…ἠµᾶς: 1 Pet. 5, 8. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
19-22 οὔτοι ἱ λόγοι ἡγαπηµένοι ἀδελφοὶ ἵναι λόγοι τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ου εγραψαι ὁ 
ἐβαγγελιστῆς Ματθέως. Εἶπεν ὁ Κύριος: Ὁµοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ τινὶ σπείροντι· 
ἄνθρωπος γάρ...Μ: Οὗτοι οἱ λόγοι, ἠγαπηµένοι ἀδελφοί, εἶναι λόγοι τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὓ 
ἔγραψεν ὁ εὐαγγελιστῆς Ματθαῖος· εἶπεν ὁ Κύριος· ὁµοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ τινὶ 
σπείροντι · ἄνθρωπος γὰρ Ι: Οὗτοι οἱ λόγοι, ἠγαπηµένοι ἀδελφοί Α:οὗτοι...ἀδελφοί om. Ppaµ  
εἶναι...σπείροντι om.ΑPpaµ // 22-24 ὁ Κύριος...οἰκοδεσπότης om. µ // 23 ἐλθὼν ΙSΑPpa:ἐλθὸν Μ   ὁ ἴδιος 
ΑPp // 25 ζηζάνια ΙΑSµ // 26 σπήρη Α:ἔσπειρον Pp:ἔσπειρεν Ιa:ἔσπυρεν Μ // 28 ἀφήει Α:συγχορεῖ 
Ppa:συνχωρεῖ Μ // 29 ἀφίη Pp:ἀφείησιν Ιa: ἀφήεισιν S:ἀφήει µ  σιναυξάνεσθαι Ppµ:αὐξάνεσθαι aΜ // 30 ἐν 
καιρῷ τοῦ θέρου Ι    ἐκβάλει Ι // 32 εἰς τὴν ἀποθήκην om. Pp:εἰς τὴν ἀποθήκην τὴν αἰωνίαν a: εἰς τὴν 
ἀποθήκην τὴν αἰώνιον Sµ   εἰς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον Pp // 32-34 βασιλείαν...ἀνεκλάλητον om. ΑSPpaµ // 35 
βλεπόµεθα Ι   ζηζανίων Ι // 36 ὀρύεται ΜPpa   καταποιῆν Μ // 37 σπείροι Α:σπείρη SΙ:σπείρι Μ // 38  
χωρῆσαι ΙΑSPpa:χωρεῖσαι µ: χωρίσε Μ  
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    Ἔστι γὰρ ὁ διάβολος ὅµοιος τινὸς στρουθίου λεγοµένου 40 
νυκτοκόραξ. Οὗτος τοίνυν ὁ νυκτοκόραξ ἔχει πολλοὺς τοὺς 
ἐπιβούλους καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὸν ποιῆσαι φωλεάν. Αὐτὸς δὲ ἔχων τὸ 
στόµα αὐτοῦ δυνατὸν πορεύεται ἐν τοῖς δένδροις τοῖς ὑψηλοῖς καὶ 
µεγάλοις καὶ ἄρχεται ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ δένδρου δοκιµάζων τὴν 
 µούρην αὐτοῦ πόθεν εὕρῃ αὐτὸ ἁπαλόν, εἰς τὸ τρυπῆσαι καὶ 45 
ἐµπῆναι ἔσω καὶ οὕτως ποιῆσαι τὴν ἑαυτοῦ φωλεάν· καὶ οὕτως 
δοκιµάζει ὅλον τὸ δένδρον ὅποθεν εὕρῃ αὐτὸ ἁπαλόν. Τοιούτως 
ποιεῖ καὶ ὁ διάβολος εἰς τὸν ἄνθρωπον· δοκιµάζει παντοιοτρόπως 
αὐτὸν ἢ εἰς τὰ ἀριστερὰ ῥίψαι αὐτὸν ἢ εἰς τὰ δεξιά. 
   Φέρε τοίνυν παραβολικόν. Ἐν µιᾷ τῶν ἡµερῶν, ἦλθεν ὁ µυσαρὸς 50 
διάβολος εἰς κελλίον τινὸς γέροντος ὡς ἐν σχήµατι µοναχοῦ καὶ 
κρούσαντος αὐτοῦ τὴν θύραν, τοῦ γέροντος ὁ δαίµων, ἤνοιξεν ὁ 
γέρων καὶ λέγει του· "Εὖξαι". Ὁ δαίµων λέγει· "Νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀµήν". Ὁ δὲ γέρων πάλιν λέγει· "Εὖξαι". Ὁ 
δαίµων λέγει· "Νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀµήν". 55 
Ὁ δὲ γέρων λέγει πάλιν ἐκ νέου· "Εὖξαι". Ὁ δὲ δαίµονας πάλιν λέγει· 
"Νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀµήν". Τότε λέγει ὁ 
γέρων· "Εὔξου καὶ εἰπέ· ∆όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀµήν". Καὶ τοῦτο 
εἰπὼν ὁ γέρων, ὁ δαίµων ὑπὸ πυρὸς διωχθεὶς ἀφανὴς ἐγένετο. 60 

                                                 
50-60 Ἐν µιᾷ τῶν ἡµερῶν… ἀφανὴς ἐγένετο:  Athan. Vita Antonii (PG 26, 904). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
40 στρουθῆου Μ // 41 νυκτοκόρακος Pp // 42 ἀφίνωσιν Pp:ὦσιν a  // 43 πορέβεται S:πορέβεσθαι Μ    
ὑψιλοῖς µ:ὑψυλοῖς Μ // 44 ῥίζοις ΜPpa // 45 µούριν ΜSPpaµ    εὕριν Ι    τριπῆσαι Ppa:τρηπῆσαι Μ     
εἰσελθεῖν Pp:ἐµποίνε Μ // 46 καὶ ποιῆσαι Α:καὶ οὕτως ποιῆσε Μ: καὶ οὕτως ποιῆσαι Ι //  47 πόθεν Ppa    
εὕροι αὐτὸν Α:ἔβρει αὐτὸν µ // 47-49 τοιούτως...δεξιά om.SPpaµ  // 50-60 Φέρε...ἐγένετο om. ΑSPpaµ (50 
φέραι ΜΙ   µισαρός ΜΙ // 51 κελίον ΜΙ // 52 κρούσαντος αὐτὸς αὐτοῦ Μ //  53 ἤνηξεν Μ   εὔξε ΜΙ  // 58 
εὔξου καὶ εἰπὲ ΜΙ // 60 διωχθῆς ΜΙ   καὶ ἀφανεῖς Ι ) 
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    Οὕτως ποιεῖ καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος εἰς τὸν ἄνθρωπον· δοκιµάζει 
παντοιοτρόπως αὐτὸν ἢ εἰς τὰ ἀριστερὰ ῥίψαι αὐτὸν ἢ εἰς τὰ δεξιά. 
Ἀριστερὰ δὲ εἰσὶ τοῦ δαίµονος τὰ ζιζάνια· πορνεῖαι, µοιχεῖαι, 
ἀρσενοκοιτίαι καὶ αἱ ἁµαρτίαι πᾶσαι. ∆εξιὰ δὲ αὐτοῦ ἡ ἔπαρσις, ἡ 
ἀλαζονεία καὶ ἡ κενοδοξία. ∆ιὰ τοῦτο ὁ Κύριος ἐδίδαξε ταῦτα 65 
πάντα ἐκφεύγειν ἡµᾶς διὰ τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου καὶ περὶ µὲν τῆς 
ἐπάρσεως καὶ τῆς δόξης ἔλεγεν· "Ὅταν νηστεύητε, µὴ γίνεσθε 
σκυθρωποί, ὥσπερ ἐποίουν οἱ ὑποκριταί. Ἀφανίζουσι γὰρ τὰ 
πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες.  Ἀµήν, 
λέγω ὑµῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν µισθὸν αὐτῶν". Ἀφανισµὸς προσώπου 70 
ἐστὶν ἡ ὠχρότης αὐτοῦ, ὅταν οὐ φαίνεται οἷος ἐστίν, ἀλλ’ ἁγνότητα 
ἐπιδεικνύει. Λέγουσι δέ τινες ὅτι ἐκαπνίζοντα κύµινον καὶ ἄλλα 
τινὰ εἴδη καὶ ἐφαίνουντα χλωµοί, ὅπως φαίνωνται δίκαιοι. "Σὺ δὲ 
νηστεύων" φησὶν "ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου 
νίψαι, ὅπως µὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ Πατρί 75 
σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ Πατὴρ σου, ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ,  
ἀποδώσει σοι  ἐν τῷ φανερῷ".  
 

                                                 
63-64 πορνεῖαι...ἅπασαι: Matth. 15, 19; Marc. 7, 21; Gal. 5, 19- 21 //  67-70 Ὅταν…αὐτῶν: Matth. 6, 16-17; 
Bas. De jejunio 1  (PG 31, 165); Ioann. Dam. Sacra parallela (PG 96, 193); Ioann. Chrys. De Genesim 31 (PG 
53, 284); Ioann. Chrys. In Matthaeum 30 (PG 57, 366) // 74-77 Σὺ…φανερῷ: Matth. 6, 17-18; Bas. De jejunio 
1 (PG 31, 164); Bas. Regulae brevius tractatae (PG 31, 1229); Ioann. Chrys. De Genesim 31 (PG 53, 284); 
Ioann. Chrys. In Matthaeum 30 (PG 57, 366); Ioann. Chrys. Contra virginum corruptores  (PG 60, 743); 
Ioann. Dam. Sacra parallela (PG 96, 193). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
61 Τοιούτως ΙΑSµ     πρὸς τὸν Ι    δοκιµάζειν µ // 62 πάντα ὁ τρόπος αὐτὸς µ:παντιοτρόπως Ι // 63 ζηζάνια 
ΙSµ // 63-64 πορνείας, µοιχείας, ἀρσενοκοιτίας καὶ ἁµαρτίαι πολλαὶ Α:πορνεία, µοιχεία, ἀρσενοκοιτεία, 
βλασφηµία, µαντεία καὶ αἰ ἀµαρτίαι αἱ πᾶσαι Pp:πορνείας, µοιχείας, ἀρσενοκοιτείας καὶ αἱ ἁµαρτίαι 
πᾶσαι ΙΜa:πορνείαις, µοιχείαις, ἀρσενοκητείαις καὶ ἁµαρτίαις πᾶσαι Sµ // 64-65 ∆εξιὰ δὲ ἐστὶν τοῦ 
διαβόλου ἡ ἔπαρσις, ἡ ἀλαζωνία, ἡ κενωδοξία Α: ∆εξιὰ δὲ αὐτοῦ ἡ ἔπαρσις, ἡ ἀλαζονεία, ἡ κενοδοξία, ἡ 
κακία καὶ ἡ µαυλισία καὶ πᾶσα ἁµαρτία Pp:∆εξιὰ δὲ αὐτοῦ ἡ ἔπαρσις, ἡ ἀλαζωνία καὶ ἠ κενοδοξεία µ // 
65 ἐδίδαξε διὰ τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου Α //  65-66 ταῦτα...ἡµᾶς om. Α  // 66  διὰ τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου  om. 
Α   καὶ διὰ τῆς Pp:καὶ τῆς a:καὶ µὲν τῆς Sµ:διὰ µὲν τῆς Ι // 67 νηστεύηται ΙΑaPpS:νηστεύεται µ:νηστέβηται 
Μ     γίνεσθαι ΙΜSΑaµ   σκυθροποὶ S // 69 Ἀµὴν om. SPpa // 70 ἀπέχωσιν µ // 71 ὀχρότης ΙΜΑa   οὐ om. 
ΙPpa    φένεται Α // 71-72 στυγνότητι ἐπιδεικνύων Α: ἁγνότητι ἐπιδεικνύει SPpµ: ἁγνότητι ἐπιδεικνύετε 
a:ἀγνῶτιτη ἐπιδεικνήον Μ:ἀγνώτητι ἐπιδεικνύων Ι // 72-73 Λέγουσι...δίκαιοι om. ΑSPpaµ (72  
ἐκαπνῆζοντα Μ   κίµινον ΙΜ // 73 εἴδι ΙΜ    ἐφένουντα Μ   χλοµοὶ Ι:χλοµῆ Μ    φαίνονται Ι:φένονται Μ) // 
74 ἄληψαι ΑSµ:ἄληψέ σου Μ // 75 νῆψαι Α   φανεῖς ΙΑΜSPpaµ   
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    Ἐδίδαξεν ἡµᾶς ὁ Κύριος τῇ ∆ευτέρᾳ ἀφιέναι τὰ ἁµαρτήµατα τοῖς 
πταίουσιν ἡµᾶς. Ἔπειτα διδάσκει ἡµᾶς ἐκφεύγειν τὸ τῆς φιλοδοξίας 
πάθος, διότι ῥύπος µέγας ἔσται τῆς ψυχῆς· καὶ ἐπιτάσσει καὶ 80 
παραγγέλλει· "Μὴ µόνον ὅταν νηστεύητε µὴ δείκνυτε τὴν νηστείαν, 
µηδὲ παῤῥησιάζεσθε, ἀλλὰ σπουδάζετε λανθάνειν ἅπαντας, διὰ τῆς 
ἐπάρσεως τὸ πάθος καὶ τῆς κενοδοξίας τοῦ διαβόλου, ὅτι πολλοὶ 
τῶν ἀνθρώπων ἀρετάς τινας µετέρχονται καὶ οὐδὲν ὑπ’ αὐτῶν 
ὠφελήθησαν, οὐχ ὅτι αἱ ἀρεταὶ οὐ δύνανται ὠφελεῖν, ἀλλ’ ὅτι 85 
ταύτας οὐ µετέρχονται ὡς πρέπει"· οὐ καλὸν τὸ καλόν, ὅταν µὴ 
καλῶς γίνεται. Οἷον· νηστεύεις καὶ σκυθρωπάζεις καὶ δεικνύεις τοῖς 
ἀνθρώποις ὅτι νηστεύεις καὶ µισθὸν οὐκ ἔχεις. Οὕτως γὰρ ἐποίουν 
πάντες ἐκεῖνοι οἱ Φαρισαῖοι. Πάντα ὅσα ἐποίουν φανερῶς ἐποίουν, 
εἰς ἐπίδειξιν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως τοῦ φαίνεσθαι δίκαιοι καὶ ἅγιοι, 90 
ἀλλὰ µισθὸν οὐκ εἶχον. 

                                                 
78-80 Ἐδίδαξεν… ψυχῆς: Matth. 6, 14-15; Ioann. Chrys. De compunctione, ad Demetrium lib.1 (PG 47, 400);  
Ioann. Chrys. Ad populum Antiochenum 20 (PG 49, 207);  Ioann. Chrys. In Matthaeum 16 (PG 57, 251); 
Ioann. Chrys. In Joannem 39 (PG 59, 226-227);  Ioann. Chrys. In epist. ad Philemonem 1 (PG 62, 707);  Ioann. 
Dam. Sacra parallela (PG 96, 197) // 81- 86 Μὴ µόνον… ὡς πρέπει: Ioann. Chrys. Attendite ne eleemosynam 
vestram faciatis coram hominibus (PG 59, 572-573) // 86-87 οὐ καλὸν τὸ καλόν, ὅταν µὴ καλῶς γίνεται:  
Ioann. Dam. Contra Jacobitas 1, 1 (Kotter, p. 109) // 87-91 Οἷον …εἶχον:  Matth. 6, 5-6; Matth. 6, 16-17; Bas. 
De jejunio 1 (PG 31, 164); Bas. Regulae brevius tractatae (PG 31, 1229); Ioann. Chrys. De Genesim 31 (PG 
53, 284); Ioann. Chrys. In Matthaeum 30 (PG 57, 366); Ioann. Chrys. Contra virginum corruptores  (PG 60, 
743); Ioann. Dam. Sacra parallela (PG 96, 193). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
78-80 ∆ευτέρᾳ ὅτι τοῖς πταίουσιν ἡµᾶς ἀφιέναι τὰ ἁµαρτήµατα ΑSµ // 79 τοῦ ἐκφεύγειν Α:τοῦ φυγεῖν 
SΜµ // 79-80 ὅτι τοῖς πταίουσιν ἡµᾶς τοῦ φυγεῖν τῆς φιλοδοξίας πάθος ἀφιέναι τὰ ἁµαρτήµατα ΙΜPpa // 
80 ἐπιτάσει S: ἐποιτάσει µ:ἐπιτάσι Μ // 81 νηστεύηται ΑSPpa:νηστέβηται µ:νηστεύεται Μ:νηστεύετε Ι  
δείκνυται ΙΑSPpaµ:δήκνηται Μ // 82 παρρησιάζεσται Α:παρρησιάζεται ΙSPpaµ:παρισιάζεται Μ  
σπουδάζειν ΙΑµPpa:σπουδάζεται S    λανθάνην Μ // 84 µετέρχοντας ΙPpa   ἐπ'αὐτῶν ΜSPpaµ:αὐτῶν Ι // 86 
µετέρχεται Sµ:µετέσχεται Ι // 87 καλὸς ΙΜSaµ    νηστέβεις SΜ     καὶ σκυθροπάζεις SΜ    δεικνύοις  
µ:δυκνίεις Μ  // 89 ἐκεῖνοι om. ΑΜ 
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    Καὶ εἰ θέλετε µαθεῖν τὴν ἀλήθειαν, ἀκούσατε τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ 
Κυρίου· ὅταν ἐπῆγεν ὁ  Φαρισαῖος ἐκεῖνος εἰς τὸ ἱερὸν γεµᾶτος ταῖς 
ἀρεταῖς, πῶς ἡ ἔπαρσις καὶ ἡ κενοδοξία ἐθέρισαν ἅπαντα ἀπ’ αὐτοῦ 
ὁ Θεὸς φησίν· "Εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ εἰµὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν 95 
ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, µοιχοὶ ἢ καὶ ὡς οὗτος  ὁ τελώνης, ἀλλὰ 
νηστεύω δὶς τοῦ Σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶµαι". Τί οὖν 
ὁ Κύριος; "Ἀµήν, ἀµὴν λέγω ὑµῖν  ὅτι  ἀπέχει τὸν µισθὸν αὐτοῦ".  
   Εἶδες τὴν κενοδοξίαν καὶ τὴν ἔπαρσιν πόσα καλὰ ἀπεστέρησαν 
τὸν Φαρισαῖον ἐκεῖνον; Τοιοῦτον παραγγέλλει καὶ ἡµῖν ὁ Κύριος, 100 
φεύγειν τὴν κενοδοξίαν καὶ τὴν ἔπαρσιν, ὅτι αὐτὴ τὸν διάβολον ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ ἐξέπεσεν, οὗ τὸ τάγµα ἐπλησίαζεν πλέον εἰς τὸν Θεόν. 
Ἐπάρθηκε καὶ ἠλαζονεύθη κατὰ τοῦ Θεοῦ.  
    Εἶπεν δὲ ὁ ἄρχων, ἤγουν ὁ πρωτάγγελος τοῦ τάγµατος ἐκείνου, ὁ 
καλούµενος Σαµαήλ· "Θήσω τὸν θρόνον µου ἐπὶ τῶν νεφελῶν καὶ 105 
ἔσοµαι ὅµοιος τῷ Ὑψίστῳ". Καὶ παρευθὺς ἐξέπεσε τῆς αὐτοῦ τιµῆς 
καὶ ὁ πρὶν Ἑωσφόρος ἐγένετο σκότος καὶ ὁ πρὶν εἰς τὸ ὕψος µέχρι 
τῶν καταχθονίων κατήντησε. Ταῦτα δὲ πάντα ἡ ἀλαζονεία καὶ ἡ 
ἔπαρσις ἐπροξένησε τοῖς ἀγγελικοῖς καὶ τὸν Ἀδὰµ ἐκ τοῦ 
Παραδείσου ἐξώρισε. 110 

                                                 
 95-97 Εὐχαριστῶ…κτῶµαι: Luc. 18, 11-12 ; Ioann. Chrys. In Matthaeum 30 (PG 57, 366); Ioann. Chrys. De 
Genesim 31 (PG 53, 284) // 98 Ἀµήν…αὐτοῦ : Matth. 6, 6; Matth. 6, 17 // 100-108 Τοιοῦτον…κατήντησε: 
Athan. Quaestiones ad Antiochum ducem  (PG 28, 604); Athan. Epistulae ad Castorem (PG 28, 904); Ioann. 
Chrys. In epist. ad Rom. 20  (PG 60, 600); Ioann. Chrys. 8 homilia, habita postquam presbyter Gothus (PG 63, 
505) (105-106 Θήσω…Ὑψίστῳ: Is. 14, 13-14)// 108-110 Ταῦτα…ἐξώρισε: Gen. 3, 17-19; Ioann. Chrys. In 
Genesim 3 (PG 56, 526); Athan. PG 29, 6. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
92  θέλεται Ι    ἄκουσον ΙΜΑSPpaµ // 93  ἐπίγεν SPpµ:ἐπεῖγεν Ιa    ἐκεῖνος om. Α   τὸ ἱερὸν ἐκεῖνον Α // 95 
φησίν om. Pp   λιποὶ Α // 97 νηστεύων a:νηστέβω µ     ἀποδεκατίζω ΙΑa:ἀπὸ δεκάτις ζῶ µ:ἀποδεκατίζων Μ    
ὅσα ἔχω Pp:ὦσα κτῶµε Μ // 99 Ἴδες ΙSµΑPpa     ἀπεστέρησε ΙSΑPpaµ:ἀπεστέρισαι Μ // 100 Τοιοῦτος 
ΑSPpa:Τοιοῦτον ΜΙ // 102-108 οὗ...κατήντησε om. SΑPpaµ ( 102 τὸ ὁποῖον ΙΜ  // 103 ἡλαζονεύτην κατὰ 
τοῦ Θεοῦ ΙΜ // 104 ὁ πρῶτος ἄγγελος Ι // 106 ἔσωµαι ΙΜ    ὅµιος Μ   106 ἡψίστω Μ // 107 ἥψως Μ // 108 
κατήντισε ΙΜ ) // 108-109 Ταῦτα...ἀγγελικοῖς om.SΑµPpa (109 τῆς ἀγγεληκῆς Μ:τοῖς ἀγγελικοῖς om.Ι) // 
110 ἐξώρισεν Pp:ἐξώρησεν Saµ:ἐξόρισεν Μ:ἐξόρησεν Ι: ἐξέβαλε Α 
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     ∆ιὰ τοῦτο ἐδίδασκεν ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τοὺς ἑαυτοῦ 
µαθητὰς τὴν διὰ νηστείας ὑποταγήν, λέγων· "Σύ δε νηστεύων" φησὶν 
"ἄλειψόν σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως µὴ 
φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ 
κρυπτῷ· καὶ ὁ Πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν 115 
τῷ φανερῷ". Ἀξιέραστον γὰρ τοῦ διδασκάλου τὸ παράγγελµα· Μὴ 
νοµίσῃς, φιλόχριστε, ἐλαίῳ κοινῷ τὴν αἰσθητὴν κεφαλὴν ἀλείφειν 
προστάττεσθαι ἢ ὕδωρ πρόσκαιρον καὶ αἰσθητὸν τὸ πρόσωπον 
νίπτεσθαι, ἀλλὰ ἀλείφεσθαι κεφαλὴν ἐλαίῳ ἀκούειν καὶ νίπτεσθαι 
πρόσωπον πρὸς φιλοπτωχίαν· αὐτὰ δέχου· καὶ µετανοίας εἰσήγησιν· 120 
ἄλειµµα µὲν τὴν ἐλεηµοσύνην, νίµµατα δὲ τὰ δάκρυα τῆς µετανοίας. 
"Κεφαλὴ ἀνδρὸς ὁ Χριστὸς" κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον· λέγει γὰρ 
ὅτι "ὥσπερ ὁ ἀνὴρ κεφαλὴ ὑπάρχει τῆς γυναικός, οὕτως καὶ ὁ 
Χριστὸς κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας". Τούτου γὰρ χάριν ἀλείφεσθαι 
λέγει τὴν κεφαλὴν ἐλαίῳ εὐποιΐας, ἐλαίῳ ἐλεηµοσύνης, τῆς πρὸς 125 
τοὺς πένητας γενοµένης, ἧς οὐδὲν παρὰ τῷ Κτίστῃ τιµιώτερον. Τοὺς 
µὲν νηστεύοντας λέγει ὅτι χορτασθήσονται καὶ τοὺς πραεῖς 
µακαρίζει· ὁµοίως καὶ τοὺς ταπεινούς·  τοὺς δὲ ἐλεήµονας ἐγγράφως 
ὀφειλέτης ὁ Κτίστης γίνεται."Ὁ ἐλεῶν πτωχόν", φησί, "δανείζει Θεῷ". 

                                                 
 112-116 Σὺ…φανερῷ: Matth. 6, 17-18 // 122 Κεφαλή…Χριστὸς: 1 Cor. 11, 3 // 123-124  Ὥσπερ…Ἐκκλησίας: 
Eph. 5, 23 // 125 ἐλαίῳ εὐποιΐας: Hebr. 13, 16  ἐλαίῳ ἐλεηµοσύνης: Rom. 12, 8 // 126-127 Τοῖς 
µέν…χορτασθήσονται: Luc. 6, 21 // 127-128 τοὺς πραεῖς µακαρίζει: Matth. 5, 5 // 128  ὁµοίως…ταπεινοὺς: 
Matth. 5, 11; Iac. 4, 6; 1 Pet. 5, 5; Matth. 18, 4; Matth. 23, 12; Luc. 14, 11; Luc. 18, 14 // 128-129 Τοὺς δὲ 
ἐλεήµονας…γίνεται: Ioann. Chrys. De fide  (PG 60,769); Ioann. Chrys. Attendite ne eleemosynam vestram 
faciatis coram hominibus (PG 59, 573) // 129 Ὁ ἐλεῶν…Θεῷ: Prov. 19, 17; Ier. 38, 20;  Matth. 5, 7; Athan. 
Expositiones in Psalmos (PG 27, 196); Bas. Homilia 2 in Psalmum 14 (PG 29, 264 & 277); Bas. De eleemosyna 
sermo 4 (PG 32, 1164); Ioann. Chrys. De poenitentia 7  (PG 49, 333); Ioann. Chrys. De Genesim 3 (PG 53, 38)-
39; Ioann. Chrys. Verumtamen frustra conturbatur  (PG 55, 561); Ioann. Chrys. In decem virgines (PG 59, 
531); Ioann. Chrys. Attendite ne eleemosynam vestram faciatis coram hominibus (PG 59, 573); Ioann. Chrys. 
In Matthaeum 11 (PG 57, 235); Ioann. Chrys. In publicanum et pharisaeum (PG 59, 595); Ioann. Chrys. In 
synaxin Archangelorum (PG 59, 756); Ioann. Chrys. In Acta Apostolorum  (PG 60,295); Ioann. Chrys. Contra 
virginum corruptores  (PG 60,742); Ioann. Chrys. Contra haereticos (PG 60, 747); Ioann. Chrys. De fide  (PG 
60,769); Ioann. Chrys. De eleemosyna (PG 64, 433).                   
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
111 ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς om. Α // 112 φησὶ  λέγων Α // 113  ἄλειψόν σου ΙPpa:ἄληψαί σου  S:ἄλληψαί 
σου  µ:ἄληψόν σου Μ     νῆψαι ΜSΑaµ // 114  φανεῖς ΙSΑPpµa // 115 ἀποδώσοι σοι S // 117 νοµίσεις Α: 
νοµήσεις Sµ    φιλόχρισται Μ     ἐσθητὴν Ιaµ:ἐστητὴν Μ   ἀλλήφην Α:ἀλήφην aµ:ἀλλίφην Μ // 118 ὕδωρ 
πρόσκαιρον ΙSΑPpaµ:ὕδωρ πρόσκερον Μ    αἰσθητὸν SΑPpa: ἐσθητὸν Ιµ: ἐστιτὸν Μ // 119 νήπτεσθαι 
Α:νήπταισθαι Μ     ἀλήφεσθαι ΙΑ:ἀλλοίφεσθαι  µ   νήπτεσθαι Α: νίπτεσθε Pp // 120 φιλοπτωχείαν SΑPpaµ     
εἰσίγησιν Ι  // 121 ἄλληµα SΜΑµ:ἄλειµα Ppa:ἄληµαΙ    νήµατα ΑS:νίµατα ΙΜPpaµ    νίµµατα δὲ τῆς 
προσευχῆς τὰ δάκρυα καὶ τῆς µετανοίας Α // 123  οὔτω Α // 124 ἀλήφεσθαι ΙΜΑµ  // 125  λέγειν ΙSPpa    
ἔλαιον SΑPpa:ἔλεον Μ  // 126  γενοµένης om. Α:γενωµένην µ: γυνοµένην Μ:γινοµένην Ι    ἧς om.ΙΜPpa // 
126-127 τοῖς µὲν νηστεύουσι λέγειν ὅτι Αµ   χορτασθήσεσθε Pp:χορτασθήσεται Ιa // 128 ὁ Κύριος Α   
ἐνγράφως a:ἐγράφως Sµ:ἐγρἀφος Μ  // 129  ὠφειλέτης µ:ὀφιλέτις Μ:ὁφηλέτης Ι      ἐλαιῶν  µ      πτωχῶ 
ΙPp:πτωχοὺς a:πτωχῶν µ   φησὶ om. Α   δανίζη Α:δανείζη Pp:δανίζει ΙSaµ:δανήζει Μ 
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  Ἐν τῇ πόλει Νισίβει ἦν µία γυνὴ χριστιανὴ ἔχουσα ἄνδρα Ἕλληνα, 130 
πένητες. Ἔχουσιν πενήντα µιλιαρίσια. Λέγει ὁ ἄνδρας τῇ γυναικὶ 
αὐτοῦ ὅτι "ταῦτα τὰ πενήντα µιλιαρίσια ἔχοµεν. ∆ώσωµεν αὐτὰ 
δάνειον πού ποτε, ἵνα ἐκ τοῦ τόκου αὐτῶν ζήσωµεν". Λέγει αὐτῷ ἡ 
γυνή· "∆άνεισε αὐτὰ τῷ Θεῷ τῶν Χριστιανῶν". "Καὶ ποῦ ἐστὶν ὁ 
Θεὸς τῶν Χριστιανῶν;" Τούτου ἀγνοοῦντος, λέγει ἡ γυνή· "Ἐγώ σε  135 
ὑποδείξω αὐτῷ. Ἄγωµεν εἰς τὴν µεγάλην ἐκκλησίαν (ἦν γὰρ ἔχουσα 
πέντε πυλῶνας ἡ ἐκκλησία) καὶ ἐκεῖ ἵστανται πτωχοὶ· καὶ παράδος 
αὐτὰ τὸν πτωχόν· καὶ ὃς δίδει ἐκείνῳ, τῷ Θεῷ τὸ δίδει. Οὕτως γὰρ 
γέγραπται ἐν τῇ ἡµετέρᾳ γραφῇ ὅτι "ὁ ἐλεῶν πτωχὸν δανείζει Θεῷ". 
Πάντες γὰρ οὗτοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν". Ὁ δὲ εὐθὺς δέδωκεν αὐτὰ τῶν 140 
πενήτων καὶ ἀπῆλθε. Μετὰ τρεῖς µῆνας λέγει τῇ γυναικὶ αὐτοῦ· "Οὐκ 
ὤφειλεν ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν παρασχεῖν ἡµᾶς τίποτε ἐκ τοῦ 
χρέους ἐκείνου;" Λέγει ἡ γυνὴ αὐτοῦ· "Ναί. Ὕπαγε εἰς τὴν 
ἐκκλησίαν ὅπου ἤδωκες αὐτὰ καὶ ἐκεῖ µέλλεις εὑρεῖν τὸν Θεόν". 

                                                 
130-144 Ἐν τῇ πόλει...Θεὸν: BHG 1442s (de margarita in pisce inventa); Joannis Moschi, Pratum Spirituale 
(PG 87, 3060-3061) // 139 ὁ ἐλεῶν…Θεῷ: Prov. 19, 17; Ier. 38, 20;  Matth. 5, 7; Athan. Expositiones in 
Psalmos (PG 27, 196); Bas. Homilia 2 in Psalmum 14 (PG 29, 264 & 277); Bas. De eleemosyna sermo 4 (PG 32, 
1164); Ioann. Chrys. De poenitentia 7  (PG 49, 333); Ioann. Chrys. De Genesim 3 (PG 53, 38-39); Ioann. 
Chrys. Verumtamen frustra conturbatur  (PG 55, 561); Ioann. Chrys. In decem virgines (PG 59, 531); Ioann. 
Chrys. In Matthaeum 11 (PG 57, 235); Ioann. Chrys. Attendite ne eleemosynam vestram faciatis coram 
hominibus (PG 59, 573); Ioann. Chrys. In publicanum et pharisaeum (PG 59, 595); Ioann. Chrys. In synaxin 
Archangelorum (PG 59, 756); Ioann. Chrys. In Acta Apostolorum  (PG 60,295); Ioann. Chrys. Contra 
virginum corruptores  (PG 60,742); Ioann. Chrys. Contra haereticos (PG 60, 747); Ioann. Chrys. De fide (PG 
60, 769); Ioann. Chrys. De eleemosyna (PG 64, 433).  
_____________________________  
ΜΙ 
_____________________________  
130-144 Ἐν τῇ  πόλει...Θεὸν om. SΑPpaµ (130  Ἕληνα Μ // 131 ἔχουσαν ΜΙ   µυλιαρίσια ΜΙ   γυναικῇ 
Ι:γυναικεῖ Μ // 132 µυλιαρίσια ΙΜ    ἔχωµεν ΙΜ // 133 δάνιον Μ // 134 δάνησαι Μ // 135 ἀγνωῶν Μ:ἀγνοῶν 
Ι // 136 ἄγωµαι Μ    ἔχων Ι // 137  ἐκλισία Μ // 138  καὶ εἴ τι δίδως ἐκείνῳ, τῷ Θεῷ το δίδεις Ι:καὶ ἔως δίδι 
ἐκείνω, τῶ Θεῶ το δίδι Μ: καὶ ὃς δίδει ἐκείνῳ, τῷ Θεῷ τὸ δίδει corr. // 139 πτωχῷ Ι:πτωχῶν Μ    δανίζη 
Ι:δανῆζη Μ  // 140  ἡσίν Μ   δέδοκεν Ι //  140-141 τῶν πενήτων ΙΜ // 142 ἡµᾶς τοῖποτε Μ // 141 γυνῇ Ι  // 
144 ἤδωκες Μ:ἤδοκες Ι    µέλης ΜΙ )          
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    ∆άνεισιν καλεῖ τὴν δόσιν τῆς ἐλεηµοσύνης ὁ Κύριος καὶ εἰς τὸ 145 
ἑαυτοῦ σῶµα αὐτὴν ἀναδέχεται. "Εἴ τι οὖν ἐποιήσατε τῷ ἐλαχίστῳ 
τούτῳ, ἐµοὶ ἐποιήσατε". "Ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν" µὴ ῥύποις ταῖς 
ἁµαρτίαις, ἀλλὰ ἀρεταῖς φαιδρυνόµενος· "ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν" 
µὴ ἀδικῶν ὀρφανοῦ κεφαλήν· "ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν" χήραν µὴ 
ἀδικῶν· "καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι" τοῖς  δάκρυσι τῆς µετανοίας· 150 
"νίψαι τὸ πρόσωπον" ὡς ἡ δικαιωθεῖσα πόρνη τοῖς ἰδίοις ὀφθαλµοῖς·  
"νίψαι τὸ πρόσωπον" ὡς ὁ τελώνης ἐν τῷ ἱερῷ προσευχόµενος καὶ 
τὸ πλῆθος τῶν ἀδικιῶν αὐτοῦ ἐξάλειψε· "νίψαι τὸ πρόσωπον" ὡς "ὁ 
Πέτρος ὁ ἀπόστολος τοῖς δάκρυσιν ἔνιψε", καθὼς λέγει ὁ 
εὐαγγελιστὴς· "καὶ ἐλθὼν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς".  Γράφει ὁ Κλήµης,  ὁ 155 
ἅγιος µαθητὴς αὐτοῦ, ὅτι ἐν ὅλῃ του τῇ ζωῇ, πᾶσαν νύκτα 
ἐξηµερώνοντα ἡ Παρασκευή, ἔκλαιε πικρῶς ὁ Πέτρος καὶ πηλὸν 
ἐποίει τοῖς δάκρυσι ἐπὶ τῆς γῆς προσευχόµενος καὶ λέγων· 
"Ἥµαρτον, Κύριε καὶ διδάσκαλε. Ἠρνήθηκά σε τρίτον διὰ τὸν 
φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἀλλὰ συγχώρησόν µοι, φιλάνθρωπε". ∆ιὰ 160 
ταῦτα τὰ δάκρυα καὶ τὸ πάθος τῆς ἀρνήσεως ἔσωσε. 

                                                 
 146-147 Εἴ τι…ἐποιήσατε: Matth. 25, 45 // 147 Ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν: Matth. 6, 17 // 150 καὶ τὸ 
πρόσωπόν σου νίψαι: Matth. 6, 18 // 151 ὡς ἡ…ὀφθαλµοῖς: Ioh. 8, 3-11 // 152-153 Νίψαι…ἐξάλειψαι: Luc. 18, 
10-14 // 154 ὁ Πέτρος…ἔνιψε: Luc. 22, 61; Matth. 26, 75; Ioann. Chrys. In Matthaeum 85  (PG 58, 759); Ioann. 
Chrys. De negatione Petri  (PG 59, 617); Ioann. Chrys. De eleemosyna 3  (PG 49, 298) // 155  ἔκλαυσε  
πικρῶς: Luc. 22, 62: Matth. 26, 75 // 155-160 Γράφει… φιλάνθρωπε : BHG 1487k (de lacrimis Petri a. Georgio 
Scholario); L. Petit- X.Sidéridès - M.Jugie, Oeuvres complètes de Georges Scholarios I (Paris, 1928), 189-196.  
____________________________  
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
145 δάνησιν Μ   καλὴν ΜΙ    δῶσιν ΙΑaµ:δόσην Μ // 147 Ἄληψαί σου λοιπὸν Αµ:Ἄλληψέ σου Μ // 147-148 
ῥύποις καὶ ἁµαρτίαις Sµ:ῥύπου ταῖς ἁµαρτίαις Ι // 149 µὴ ἐξ'ἀδίκων ὀρφανῶν Pp:µῆ ἀδῆκου ὀρφανοῦ 
κεφαλὴν Μ:µὴ ἀδίκου ὀρφανοῦ κεφαλὴν Ι   χεῖραν aΜ // 150 νῆψαι Μµ   τὰ δάκρυα ΜΑSPpaµ // 151 
δικαιοθεῖσα Pp:δικαιοθῆσα Μ // 153 ἐξάλειψον µ:ἐξάληψεν Μ // 154 ἔνιψε om.Α: ἔννιψεν a:ἔνιψεν Ι // 154-
161 καθὼς...δάκρυα  om. SΑaPpµ (155 γράφη Ι // 156 νῦκταν Ι // 157 ἐξηµερόνωντα Μ:ἐξηµερόνοντα Ι   ἡ 
Παρασκεβῆ Μ    ἔκλαυσεν πικρὸς Μ  // 158  πιλὸν ΙΜ   ἐποίησε Μ:ἐποίη Ι   τοῖς ὀφθαλµοῖς Μ // 159 
ἥµαρτων Μ) // 161 τῶ πάθως τοῖς ἀρνῆσεως Μ       
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    Νίψαι τὸ πρόσωπον ὡς ὁ ∆αυὶδ τοῖς δάκρυσι καὶ τὴν µοιχείαν 
διέλυσε. Ἐλεηµοσύναις δὲ καὶ δάκρυσι µετὰ προσευχῆς 
ἀποκαθαίρονται ἁµαρτίαι. Ἔχεις πηγὴν ἑαυτῷ πρὸς κάθαρσιν· 
ἄλλην κολυµβήθραν ποίησον τὰ δάκρυα, ὅτι τὴν κολυµβήθραν τῆς 165 
βαπτίσεώς σου ἐρρύπωσεν ἡ ἁµαρτία. Γενοῦ τῷ πνεύµατι κόσµιος, 
γενοῦ καὶ τῷ σώµατι. Ἀλλ’ ἐρεῖς µοι· "Οὐ δύναµαι κλαῦσαι· οὐκ 
ἰσχύω". Οὐκ ἰσχύεις, διότι οὐ πονεῖς· ἀλλ’ ὅταν πονῶµεν ἐν ταῖς 
θλίψεσι, πολλὰ ἐκχέοµεν δάκρυα· καὶ περὶ τῆς ψυχῆς ἡµῶν οὐκ 
ἔχοµεν τὴν φροντίδα, οὐδὲ τὸν πόνον τῆς µελλούσης ψυχῆς 170 
κολάζεσθαι  αἰωνίως. 
   Ἀδελφὸς ἠρώτησε τινὰ γέροντα λέγων· "Εἰπέ µοι ῥῆµα πῶς σωθῶ". 
Φησί· "Ὕπαγε ποίησον τὸν λογισµόν σου, ὥσπερ οἱ κακοῦργοι 
ποιοῦσιν, οἱ ὄντες ἐν τῇ φυλακῇ. Ἐκεῖνοι γὰρ ἐρωτῶσιν ἀεὶ τοῖς 
ἀνθρώποις ποῦ ἐστιν ὁ ἡγεµὼν καὶ πότε ἔρχεται, καὶ ἀπὸ τῆς 175 
ἐκδοχῆς  πάντοτε κλαίουσιν". Οὕτω καὶ ἡµεῖς ὀφείλoµεν διὰ παντὸς 
προσέχειν τὴν ψυχὴν λέγοντες· "Οὐαί µοι, τῷ ἀθλίῳ· πῶς ἔχω 
παραστῆναι τῷ βήµατι τοῦ Χριστοῦ καὶ πῶς ἔχω αὐτῷ 
ἀπολογήσασθαι;" Ἐὰν οὕτως µελετᾷς πάντων, δύνασαι σωθῆναι. 

                                                 
162-163 Νίψαι…διέλυσε: Regn. 4, 20,5; Is. 38, 5; Ps. 40, 5; Ps. 38, 13; Ps. 37, 5-11; Ps. 31, 5; Ps. 30, 23 // 163-
164 Ἐλεηµοσύναις…ἁµαρτίαι: Tob. 12, 9;. Στιχηρὸν ἰδιόµελον, ἦχ. α', εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς Τετάρτης τῆς β' 
ἑβδοµάδος (βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 377) // 165-166 Ἄλλην…ἁµαρτία: Ioann. Chrys. De jejunio 1 (PG 
60, 713); Ioann. Chrys. De eleemosyna (PG 60, 750) // 172-176 Ἀδελφός…κλαίουσιν: Apophth. Patr. PG  65, 
120 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
162 µοιχίαν ΙSµ:µιχίαν Μ // 163 Ἐλεηµοσύναι Ppa:Ἐλεηµοσύνην Sµ   δάκρυα ΑSPpaµ:δάκρια Μ // 164 
ἀποκαθέρονται Μ     καθάρσιον Α // 165 ἄλην S // 166 σου om. Α    ἐρύπωσεν SΑµ     in marg. ὡραῖος Α //  
167 αἰρεῖς µοι ΙΑaµ // 168 οὐ δύνασαι Pp    οὐ πωνεῖς Αµ    πωνῶµεν µ // 169 ἐκχέωµεν Ppa    τὰ δάκρυα Α 
// 170 ἔχωµεν ΑPpaµ  τὴν ἔννοιαν Pp // 170-171 τὴν µέλλουσαν κολάζεσθαι εἰς αἰῶνας Α:τῆς µέλλουσας 
ψυχῆς κολάζεσθαι αἰωνίως Μa: τὴν µέλλουσαν ψυχὴν κολάζεσθαι αἰωνίως Sµ:τῆς µελλούσης κολάσεως, 
ὅταν µέλλει κολάζεσθαι ἡ ψυχὴ αἰωνίως Pp // 172-179 Ἀδελφὸς...σωθῆναι om. ΑSPpaµ (172 σωθῇς ΜΙ // 
173 λογησµόν σου Μ // 174 φυλακί Μ // 176 πάντωτε κλέουσιν Μ   ἡµοῖς Μ:εἰµεῖς Ι // 177 τῶ ἀθλήω Μ // 
177-178 πῶς ἔχωµεν παρασθήναι τῶ βήµατη Μ // 179   δύναται Μ )  
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   Ἔλθωµεν ἐπὶ τὸ προκείµενον. Ὅταν ποιῇς ταῦτα πάντα, µὴ 180 
σκυθρωπάσῃς, µὴ στυγνάσῃς, µὴ ποιήσῃς ταῦτα πρὸς τὸ θεαθῆναι 
τοῖς ἀνθρώποις διὰ τὴν δόξαν, ὅτι οὐδεὶς ἀπὸ τρικυµίας καὶ 
κλύδωνος πολλοῦ ἐλθὼν εἰς λιµένα ἔδειξε πένθος· οὐδεὶς ἐξ 
ἀρρωστείας ἐλθὼν εἰς ὑγείαν ἀδηµονεῖ· ἀλλὰ "ἄλειψαί σου τὴν 
κεφαλὴν" τῇ ἐλεηµοσύνῃ "καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι" τοῖς δάκρυσι 185 
καὶ µὴ δείξῃς αὐτὰ τοῖς ἀνθρώποις εἰς τὸ θεαθῆναι, "ὅτι ἀπέχεις τὸν 
µισθόν σου, ἀλλὰ τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ"· τοὐτέστιν, τῷ 
Θεῷ τῷ γινώσκοντι τὰ πάντα τὰ κρύφια τοῖς ἀνθρώποις, "ὅπως σοι 
ἀποδώσῃ τὸν µισθὸν ἐν τῷ φανερῷ" τῆς αὐτοῦ βασιλείας καὶ τῆς 
αὐτοῦ λαµπρότητος. Φησὶ γὰρ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅτι "ἂν 190 
ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤµην". 
   

                                                 
 180-182  Ὅταν…δόξαν: Matth. 6, 5-6; Matth. 6, 16-17 // 184-187 ἀλλά…κρυπτῷ: Matth. 6, 17-18 // 188 
Θεῷ…ἀνθρώποις:  Ps. 43, 22; Matth. 6, 4-6; Matth. 6, 18; Matth. 4, 22; Rom. 2, 16; 1 Cor. 14, 25 // 188-189 
ὅπως…φανερῷ: Matth. 6, 18 // 190-191 Ἄν… ἤµην: Gal. 1, 10.  
____________________________  
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________  
180 τῷ προκείµενον Ι   ποιεῖς ΙΑSPpaµ // 181 σκυθρωπάσεις Αaµ:σκηθροπάσις Μ συχνάσεις 
µΑSPp:συγχνάσεις (in marg. a: νὰ σοπένις) aΙ: συγχνᾶσις Μ: στυγνάσῃς scripsi   ποιήσεις ΙΑPSpaµ:ποιήσις 
Μ // 182 τρικιµίας SΜµ:τρυκιµίας Ι // 183 κλήδωνος Μ     πολλῆς ΙΜPSpaµ     πολλῶν ἐθνῶν εἰς λιµάνι 
ἀνεδείξατο πένθος Α:ἐλθὼν εἰς λιµένα ἐνέδειξεν πένθος Sµ // 184 ἀρωστείας Αa:ἀρωστίας  Μµ    ὑγίαν 
ΙΑµ:ἡγίαν Μ    ἀδιµονῆ Αa:ἀδηµονῆ µ:ἀδιµωνῆ Μ:ἀδιµονεῖ Ι     ἄληψαί σου µ:νίψαι ΙPpa:νήψε Μ //  185 
τὴν ἐλεηµοσύνην ΜΑSPpµa     πρόσοπόν σου S // 186 εἰς τὸ δοξάσαι σε ΑSµ // 191 ἤµιν ΙΑ: εἴµιν Pp 
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     Θέλετε εἰδέναι παράδειγµα ξένον, ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ, ἐγγράφως 
πῶς ὁ διάβολος πολλὰ ζιζάνια σπείρει εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὅπως ῥίψῃ 
αὐτὸν εἰς τὴν ἔπαρσιν καὶ τὴν δόξαν, τοῦ χωρίσαι τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ; Μοναχός τις εὐλαβὴς ὀνόµατι Γρηγόριος διηγήσατο ὅτι πόθος 195 
τις ἦλθεν εἰς αὐτὸν τοῦ ἀπελθεῖν εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα ἱστορῆσαι τοὺς 
ἁγίους τόπους καὶ προσκυνῆσαι τὸν τάφον τοῦ Κυρίου. Ὡς οὖν 
ἦλθεν ἔν τινι τόπῳ τῆς ἐρήµου, εὗρε µοναστήριον ἐν ᾧ κατῳκουν 
ἀδελφοὶ πολλοί. Ἔξωθεν δὲ τοῦ µοναστηρίου ἦν κρηµνὸς µέγας καὶ 
 ὑψηλὸς καὶ ἐπὶ τὸν κρηµνὸν ἦν σπήλαιον. Τὶς τῶν ἀδελφῶν ἦλθεν 200 
ἐν ἐπιθυµίᾳ τοῦ οἰκῆσαι εἰς αὐτὸ τὸ σπήλαιον καὶ ᾐτήσατο τοῦ 
ἡγουµένου. Ὁ δὲ ἡγούµενος προορατικὸς ὢν καὶ γινώσκων τὰς 
ἐνέδρας τοῦ διαβόλου καὶ τὴν ἔπαρσιν αὐτοῦ λέγει πρὸς αὐτόν· " Ὦ 
τέκνον, πῶς οἰκήσεις ἐν τῷ σπηλαίῳ µόνος, ὅτι ἄνθρωπος εἶ καὶ 
σάρκα ἔχεις καὶ ἀγνοεῖς τοὺς ποικίλους τρόπους τοῦ διαβόλου; 205 
Πολὺ κρεῖττον ἐστὶν εἶναι µετὰ τοὺς ἀδελφοὺς εἰς τὴν σύναξιν καὶ 
ψαλµωδίαν καὶ δοξολογεῖν µετ’ αὐτῶν τὸν ∆εσπότην Χριστὸν ἢ 
µόνον οἰκῆσαι µετὰ λογισµῶν ἀκαθάρτων". Ταῦτα πολλὰ καὶ ἄλλα 
λέγοντος τοῦ ἡγουµένου, οὐκ ἴσχυσε πεῖσαι αὐτόν. Ἐπέτρεψεν  
αὐτὸν ποιῆσαι ὃ θέλει. Ἐποίησαν οὖν εὐχὴν οἱ πατέρες καὶ εἰσῆλθεν 210 
ὁ ἀδελφὸς ἐν τῷ σπηλαίῳ καὶ <ὅτε> ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἑστιάσεως 
ἀπεκόµιζον οἱ ἀδελφοὶ τὴν τροφήν, <οὗτος> σχοινίον ἔχων καὶ 
σπυρίδιον ἐλάµβανεν αὐτήν. 

                                                 
195-213 Μοναχός τις… ἐλάµβανεν αὐτήν: BHG 1449h (fons inedita). 
_____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
 192 Θέλεται Ιµ   θαυµαστικὸν Pp   Γερωντικοῦ µ   ἐγράφως SΑaµ //  193 πολλὰ τὰ ζιζάνια Α: πολλὰ 
ζηζάνια ΙΜSµ    ἔσπειρεν Α: σπείρη PpSµ:σπήρι Μ    ῥίψει ΑΙSaµ:ρίψι Μ // 194 χωρῆσαι ΙΑPSpaµ:χωρίσε Μ 
// 195 εὐλαβεῖς Ι // 196 πρὸς Α   Ἱερωσόλυµα  µ    ἱστωρῆσαι µ // 197 προσκυνεῖσαι µ:προσκυνῆσε Μ // 198 
ἐρρήµου Α:ἐρίµου Μ    κατόκουν Sµ // 199 κρυµνὸς ΙΑPSpaµ:κριµνὸς Μ // 200 ἦν σπήλαιον ἐπ'αὐτὸν 
Pp:σπύλαιον Μ   τὸν κρηµνὸν Α: τὸν κρυµνόν Pp   τίνας ΙΑSaµ // 201 ἠκοῖσαι Α:οἰκοίσε Μ:οἰκεῖσαι Ι    
ἠτοίσατο Ι    αὐτὸ om.ΙPp // 204 οἰκήσης Pp: εἰκάσεις µ:ἡκοίσης Μ    ὢν ΑΙPSpµ:ὄν Μ // 206 πολλοί 
ΙPpaµ:πολῆ Μ //  207 εἰς ταῖς ψαλµωδίαις Α:καὶ ταῖς ψαλµωδίαις Sµ    τῷ ∆εσπότῃ Χριστῷ Ppa  // 208 
οἰκεῖσαι Α:ἡκῆσαι µ:οἱκοίσε Μ:οἰκεῖν σαι Ι // 209 ἔτρεψεν ΙΜPpa: ἐπέτρεψεν om. S // 210 αὐτὸν om. SΑµ // 
210 εἰ µὶ ποιῆσαι S     τὸ θέλει S: ὠ θέλει Α: ὂ θέλει Ppa:ὂ θέλεις µ:ὃ θέλη ΜΙ // 211 σπηλέων µ   ὅτε add.   
τῆς εὐσθιέσεως Α: τῆς ἐσθιάσεως PSpaµ:τῆς ἐστῆσεως Μ:τῆς ἐσθήσεως Ι // 212 οὗτος  add. // 213 σπιρίδιον Ι  
ἑαυτῷ Α: αὐτά ΙΜPSpaµ 
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     Ὡς οὖν ἐν τῷ σπηλαίῳ ὁ µοναχὸς δουλεύων, νηστεύων, 
πυκτεύων, προσευχόµενος τῷ Θεῷ, ἰδὼν ὁ διάβολος ὁ ἀεὶ πολεµῶν 215 
τοὺς κατὰ Θεὸν ζῶντας, οὐκ ἐπαύσατο πολεµῶν τοῦτον νυκτὸς καὶ 
ἡµέρας λογισµοῖς πονηροῖς, θέλων ἐπιρρίψαι αὐτὸν εἰς τὴν ἔπαρσιν 
καὶ τὴν δόξαν. Ἐν µιᾷ οὖν τῶν ἡµερῶν σχηµατισθεὶς ὁ διάβολος εἰς 
ἄγγελον φωτὸς ὤφθη αὐτῷ λέγων· "Γίνωσκε ὅτι διὰ τὴν καθαράν 
σου καρδίαν καὶ τὴν συνείδησίν σου καὶ τὸν ὑψηλὸν καὶ ἰσάγγελόν 220 
σου βίον ἀπέστειλέ µε ὁ Κύριος δουλεύειν τῇ σῇ ἁγιωσύνῃ". Ὁ δὲ 
µοναχὸς ἀπεκρίνατο· "Καὶ τί ἀγαθὸν ἐποίησα, ἵνα ἄγγελοι 
διακονοῦσι µοι;" Ὁ δὲ διάβολος λέγει αὐτῷ· "Πάντα ὅσα ἐποίησας 
µεγάλα καὶ ὑψηλά εἰσιν, ὅτι τὸν κόσµον κατέλιπες καὶ γέγονας 
µοναχὸς καὶ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις καὶ προσευχαῖς ἐσχόλασας"· 225 
καὶ πάλιν ἔφη· "Ἀφῆκας τὸ µοναστήριον καὶ κατοικεῖς ἐνθάδε 
µοναχὸς  καὶ πῶς οὐκ εἶσαι ἄξιος διακονεῖν ἄγγελοι τὴν σὴν 
ἁγιότητα;" Βλέπεις τοῦ διαβόλου τὰ ἔργα; Βλέπεις τὰς ἐνέδρας 
αὐτοῦ; Τούτοις τοῖς ῥήµασιν ὁ ψυχοφθόρος δράκων φυσιώσας 
αὐτὸν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ὑπερηφάνειαν καὶ εἰς τὴν δόξαν· καὶ 230 
ὠπτάνετο αὐτῷ καθ’ ἑκάστην ἡµέραν ὡς φῶς  ἀπατῶν  αὐτόν. 

                                                 
214- 231  Ὡς οὖν ἐν τῷ σπηλαίῳ…ἀπατῶν  αὐτόν: BHG 1449h (fons inedita), (214-215 δουλεύων, νηστεύων, 
πυκτεύων: ζ΄ τροπάριον ὠδ. δ', τοῦ  Μεγάλου Κανόνος τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, εἰς τὸν ὄρθρον τῆς 
Πέµπτης τοῦ Μεγάλου Κανόνος (βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 639). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
215 πικτεύων ΑS: πικτέβων µ:πηκτέβον Μ     διάβωλος µ  // 216 πολεµεῖν τοῦτον Ppa // 217 λογισµοὺς 
πολλοὺς ΑSµ: λογισµοὺς πονηροὺς ΙPpa:λογησµοῦς πονηροῦς Μ // 220 συνήδεισίν σου µ:συνήδησήν σου Μ 
// 221 µοι ΑSµ // 223 δυακονοῦσι Μ // 224 κατέλιπας Ppa:κατέλειπας S:κατελειπάσι µ:κατέληπας ΙΜ //  226 
ἔφη om. ΑSµ    ἔφηκας ΑΙSPpaµ    ὡς κατοικεῖν ἐνθάδε ΙPSpa:ὠς κατηκὴν ἐνθάδε Μ // 227   µόνος Ιµ    καὶ 
πῶς οὐ µὴ εἶσαι Α: καὶ πῶς οὐκ ἦσαι Ppa:καὶ πός οὐκ οίσαι Μ:καὶ πῶς οἱκεῖσαι µ   διακονῆσαι σοι 
ΙPpa:διακονίσε σι Μ  ἀγιώτητα ΑSPpaµ:ἁγιώτιτα Μ // 229 φησιώσας Α:ἀφοσιώσας Pp:ἀφυσιώσας 
a:ἀφισιῶσας Μ    ἔβαλλεν µ // 230 καὶ τὴν δόξαν PSpaµ // 231  ὁπτάνετο ΙΑSPpaµ:ὀπτάνετω Μ      ἅπαν 
τὸν µ:ἀπετῶν Μ:ἀπαντῶν ΑSPpa        αὐτῶν S 
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    Ἐξῆλθεν οὖν ἡ φήµη αὐτοῦ εἰς ἅπαντα τὸν κόσµον, ὅτι "τὸν δεῖνα 
µοναχὸν ἄγγελοι διακονοῦσι" καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ δαίµων εἰς τὸ 
ῥίψαι αὐτόν. Ἐν µιᾷ τῶν ἡµερῶν ἄνθρωπός τις ὑπὸ κλεπτῶν 
συληθεὶς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ἀκούσας περὶ τοῦ µοναχοῦ, ἦλθε πρὸς 235 
αὐτὸν καὶ ὁ διάβολος ἰδὼν αὐτὸν ἔρχεται πάλιν ὡς ἄγγελος λάµπων 
καὶ λέγει τοῦ  µοναχοῦ· "Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται πρός σε καὶ ὑπὸ 
κλεπτῶν ἐσυλήθη ὁ οἶκος αὐτοῦ. Τὰ δὲ κλαπέντα εἰσὶ τάδε καὶ τάδε 
καὶ κεῖνται εἰς τόνδε τόπον. Εἰπὲ οὖν αὐτῷ  ἵνα ἀπέλθῃ καὶ ἄρῃ 
αὐτά". Ἐλθὼν οὖν ὁ ἄνθρωπος καὶ προσκυνήσας κάτωθεν τοῦ 240 
σπηλαίου, καὶ ὁ µοναχὸς λέγει πρὸς αὐτόν· "Ἀδελφέ, καλῶς ἦλθες. 
 Οἶδα σε ὅτι θλίψιν ἔχεις· κλέπται ἦλθον εἰς τὸν οἶκον σου καὶ 
ἐπήρασίν σου τάδε καὶ τάδε καὶ ἔκρυψάν τα εἰς τόνδε τόπον. 
Ἄπελθε ἆρον ταῦτα καὶ εὔχου ὑπὲρ ἐµέ". Ἐκεῖνος δὲ ἀκούσας 
ἐκπλαγεὶς καὶ θαυµάσας, ἀπελθὼν εὗρεν αὐτά, ὅσα ἀπώλεσεν καὶ 245 
ὅσα αὐτῷ ἔκλεψαν καὶ διεφήµισεν αὐτὸν εἰς τὰ περίχωρα τῆς χώρας 
ἐκείνης, ὅτι ὁ µοναχὸς, ὁ ὢν ἐν τῷ σπηλαίῳ, προφήτης ἐγένετο καὶ 
ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
πάντα ὅσα ἤθελον. Ἐµάνθανε δὲ πάντα ὑπὸ τοῦ διαβόλου ἐκεῖνος 
τὰ συµβησόµενα. 250 

                                                 
232-250 Ἐξῆλθεν οὖν… τὰ συµβησόµενα: BHG 1449h (fons inedita). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
___________________________ 
232 φήµι Ι   ὁ δείνας µοναχὸς Ι // 235 συλληθεὶς ΙΑPpa:συλιθεὶς S:συλληφθῆς Μ // 238 ἐσυλλήθη 
Α:ὐποσυλλήθην Ppa:ὑποεσυλήθι µ:ὑπολήθην Μ:ὑποσιλήθην Ι // 239 τόνδε τὸν τόπον ΙPpa: δε τὸν τόπον µ    
εἶπες S    ἆραι ΑSaµ: ἄρε Μ:ἄραι Ι // 240 κάτω S // 241   ἦλθον µ  // 242  σε om. µ    ὅτι θλίψεις µ    καὶ 
κλέπται Αµ    ἐπείρασην Αa:ἐπείρασιν ΙPp // 243 σοι Α   τάλαντα καὶ τάλαντα a    τόνδε τὸν τόπον Ppaµ     
καὶ ἄπελθε Α // 244 εὔρων Α:ἆρον PSp:ἆρρον a:ἄρον Μµ:ἄρρον Ι    αὐτά PpΑ    ὑπὲρ ἡµῶν S:ὑπὲρ ἐµὲ 
ΜΙ:ὑπὲρ ἐµοῦ ΑPpaµ  // 245 ἀπώλεσαν ΙΑ:ἀπόλεσαν ΜPp:ἀπόλεσεν µ // 249 ἐκεῖνα ΙΜPp     πάντων Αµ     
τὰ συµβησώµενα µ  // 249-250 καὶ πᾶσιν ἔλεγεν SΑµ 
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   Ὁ δὲ ἡγούµενος καὶ πάντες οἱ µοναχοὶ ἀκούοντες ἐθαύµαζον πῶς 
ἐν ὀλίγῳ καιρῷ οὗτος τοιοῦτος γέγονεν, ὥστε λέγειν τὰ 
συµβαίνοντα καὶ τὰ µέλλοντα. Οὕτως οὖν ἀποπλανηθέντος τοῦ 
 ἐλεεινοῦ ἐκείνου, τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς δευτέρας ἑβδοµάδος τῆς 
Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὤφθη αὐτῷ πάλιν ὁ 255 
δαίµων ὡς ἄγγελος καὶ λέγει αὐτῷ· "Γίνωσκε, πάτερ, ὅτι διὰ τὴν 
ἄµεµπτόν σου πολιτείαν καὶ τὸν ἰσάγγελόν σου βίον ἐλθεῖν ἔχωσι 
πρός σε ἕτεροι ἄγγελοι, ὅπως µετὰ τοῦ σώµατός σου ἀνενέγκωσί σε 
εἰς τοὺς οὐρανούς, ὥστε ἐκεῖ βλέπειν τὰ ἀθέατα κάλλη µετὰ τῶν 
ἀγγέλων". Ταῦτα εἰπὼν ὁ ἀκάθαρτος δαίµων, ἀφανὴς ἐγένετο. Ὁ δὲ 260 
φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων Κύριος, ὁ µὴ θέλων τινὰ ἀπολέσθαι, 
ἐνέβαλεν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ µοναχοῦ εἰπεῖν ταῦτα πάντα τῷ 
ἡγουµένῳ ἐλθεῖν ἐνθάδε.  Ὁ δὲ ἀπελθὼν εἶπεν αὐτῷ.   

                                                 
251-263 Ὁ δὲ ἡγούµενος… εἶπεν αὐτά : BHG 1449h (fons inedita). 
_____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
_____________________________ 
 251 ἐθαύµαζον ἀκούοντες Α   ὅπος Μ:ὅπως Ι // 252 τοιοῦτος γέγονεν ΙSPpa: οὕτως τοιούτως Α:τοιούτως 
γέγονεν Μµ  // 253  τὰ βένοντα καὶ τὰ µέλοντα Μ   τοῖς ἀνθρώποις ΙPSpaµ    οὗτος Pp // 254 δευτέρης S // 
257 πολιτίαν Ι   ἔχω σοι ΙPpa // 259 τὸν οὐρανὸν ΙΑ    κάλλει ΙPSpµa // 262 ἐνέβαλλεν a:ἔβαλεν Μ // 262-
263 καὶ ἐλθόντος τοῦ ἀδελφοῦ φέροντος τὴν τροφὴν αὐτοῦ, ἔφη αὐτά· "Ἀδελφέ µου, εἰπὲ τῷ ἡγουµένῳ τοῦ 
ἐλθεῖν πρός µε ἐνθάδε ΑSµ // 263  αὐτά Α 
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     Καὶ εὐθέως ἀναστὰς ἀπῆλθε καὶ βαλὼν τὴν κλίµακα ἀνῆλθε πρὸς 
αὐτὸν καὶ λέγει· "Τέκνον, τίνος χάριν ἠθέλησάς µε ἐλθεῖν ἐνθάδε καὶ 265 
ἀναβῆναι µετὰ σοῦ ἐν τῷ σπηλαίῳ;" Ὁ δὲ λέγει αὐτῷ· "Τί 
ἀνταποδώσω σοι, πάτερ ἅγιε, ὧν ἐποίησας τῇ ἐµῇ ἀναξιότητι;" Ὁ δὲ 
ἡγούµενος· "Καὶ τί ἀγαθὸν ἐποίησά σοι;" Ὁ δέ· "Ἅγιε πάτερ, πολλὰ 
ὑψηλὰ καὶ µεγάλα ἠξιώθην κατοικήσας ἐν τῷ σπηλαίῳ τούτῳ καὶ 
διὰ σοῦ ἀγγέλους θεωρῶ καὶ ὁµιλεῖν τούτοις ἠξιώθην καὶ τοῦ 270 
προφητικοῦ χαρίσµατος ἔχω". Ὁ δὲ ἡγούµενος ἀκούσας καὶ 
ἐκπλαγεὶς ἔφη· "Σὺ ἀγγέλους θεωρεῖς, ἄθλιε, καὶ ὁµιλεῖς τούτοις; Σὺ 
καὶ τοῦ προφητικοῦ ἠξιώθης χαρίσµατος; Οὐαί σοι, οὐαί σοι, 
ἐλεεινέ· Οὐκ ἔλεγόν σοι "µὴ ἀνέλθῃς ἐν τῷ σπηλαίῳ καὶ πλανηθῇς  
ὑπὸ τῶν ἀκαθάρτων δαιµόνων;" Ταῦτα τοῦ ἡγουµένου λέγοντος, 275 
ἔφη ὁ µοναχός· "Μὴ λέγῃς οὕτως, σεβάσµιε πάτερ. Ἐγὼ διὰ τῶν 
ἁγίων σου εὐχῶν καὶ ἀγγέλους θεωρῶ καὶ τῇ ἡµέρᾳ τῆς Ἀναλήψεως 
τοῦ Χριστοῦ ὑπ’ αὐτῶν ἀνυψοῦσθαι µέλλω εἰς τοὺς οὐρανοὺς µετὰ 
τοῦ σώµατος τούτου· καὶ τοῦτο βούλοµαι ποιῆσαί σοι, τοῦ 
αἰτήσασθαι τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἵνα καὶ σὲ ἀνενέγκωσιν οἱ 280 
ἄγγελοι εἰς τὸν οὐρανὸν, ἵνα σὺν ἐµοὶ ᾖ εἰς τὴν δόξαν ἐκείνην". 

                                                 
264-281 Καὶ εὐθέως… δόξαν ἐκείνην : BHG 1449h (fons inedita). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
264  βαλὸν Μ      τὴν κλήµακα Ιµ       ἀπῆλθε πρὸς ΙPpa      αὐτῶν µ   // 265 ἠθέλησές µε ΑSµ // 267  
ἀνταπωδώσω µ:ἀνταποδόση Μ     ὅτι ἐποίησας Pp: εἰς ὢν ἐποίησας S:εἰς ὧν ἐποίησας µ:ὁ ὢν ἐποίησας Ι    
τῆς ἐµῆς ἀναξιότητος ΑSµ:τῇ ἐµῇ ἀναξιώτητι Ι // 269 ἀγαθὰ Α:καὶ ἡψηλὰ a:καὶ ὑψιλὰ S:καὶ ὑψυλὰ Μ    
κατοικεῖ µ // 270 θεορῶ µΜ   καὶ ὁµιλὴν τούτοις ἠξιωθῆναι µ // 270-271 καὶ τοῦ...ἠξιώθην om.Α: καὶ τοῦ 
προφητικοῦ χαρίσµατος ἠξιώθην ἔχω a // 272 καὶ ὁµιλεῖς τούτοις om. SΑ // 272-273 τούτοις ἠξιώθης καὶ 
προφητικοῦ χαρίσµατος ΙΜPpa:σὺ προφητικοῦ ἠξιώθης χαρίσµατος Sµ // 274 ἐλεειναὶ Ppµ:ἐλαιηναὶ 
Μ:ἐλεηναὶ Ι    οὐ καὶ λέγον σοι µ    µὴ ἀνελθεὶς ΑΙSaµ    πλανηθῇς ΑΜPp:πλανηθεῖς ΙSaµ // 276 λέγεις 
ΑΙΜSPpaµ // 277 καὶ ἀγγέλους om.Α    θεορῶ Μµ  // 278 ἀνηψοῦσθαι Μa // 279 τοῦ ποιήσασθαι καὶ 
αἰτῆσαι Pp:ποιήσασθαι τοῦ αἰτήσασθαι Ι // 280-281  ἵνα καὶ σὲ ἀνενέγκωσιν οἱ ἄγγελοι ΙPpa:ἵνα σὲ 
ἀνενέγκωσοι καὶ σὲ οἱ ἄγγελοι Sµ:ἵνα σὲ καὶ σὲ ἐνέγκοσην οἱ ἅγγελοι Μ  // 281  εἶ aΙΜ     τὴν om. Sµ 
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    Ταῦτα ἀκούσας ὁ ἡγούµενος καὶ τύψας τὸ πρόσωπον ἔφη· 
"Ἐδαιµονίσθης, ἄθλιε, ἐξέστης· ὅµως ἐγὼ, ἐπεὶ ἀνῆλθον, οὐ 
κατέρχοµαι, ἀλλ’ ὧδε ἔχω καρτερῆσαι ἕως ἴδω τὸ ἀποβησόµενόν 
σοι. Τοὺς γὰρ ἀγγέλους, τοὺς µιαροὺς καὶ ἀκαθάρτους δαίµονας, 285 
ἐγὼ οὐ θεάσοµαι, ἀλλὰ ἐὰν ἴδῃς αὐτοὺς ἐλθόντας, εἰπέ µοι".  Ὡς ἤδη 
ἦλθεν ἡ ἡµέρα, ἣν ἤθελεν ὁ ἀπατηµένος ἀνελθεῖν εἰς τοὺς οὐρανούς, 
εἶδεν ἐληλυθότας τοὺς δαίµονας καὶ εἶπεν· "Ἦλθον, πάτερ, οἱ 
ἄγγελοι." Τότε ὁ ἡγούµενος περιπλακεὶς αὐτῷ ἔκραξε φωνὴν 
µεγάλην λέγων· "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, βοήθησον τῷ 290 
πλανηθέντι δούλῳ σου καὶ µὴ ἐάσῃς αὐτὸν κυριευθέντα ὑπὸ τῶν 
ἀκαθάρτων δαιµόνων". Ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ, ἔσυρον οἱ δαίµονες 
τὸν  πλανηθέντα ἀφαρπάσαι αὐτὸν ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ ἡγουµένου. 
Ὁ δὲ ἐπετίµησεν αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ, ἐπάραντες τὸ παλαιράσιον 
αὐτοῦ, ἀφανεῖς ἐγένοντο· καὶ ἐθεώρει τὸ παλλίον αὐτοῦ 295 
ἀνερχόµενον εἰς τὸ ὕψος τοῦ ἀέρος, ἕως οὗ ἀπεκρύβη καὶ µετὰ ὥραν 
ἱκανήν, ἰδού, τὸ παλλίον ἐρχόµενον ἐπὶ τῆς γῆς. Τότε λέγει ὁ γέρων 
τῷ πλανηθέντι· "Βλέπεις, ἀφρονέστατε καὶ ἐλεεινέ, τί ἐποίησαν οἱ 
δαίµονες εἰς τὸ παλλίον σου; Οὕτως ἐβούλοντο καὶ εἰς ἐσὲ ποιῆσαι, 
ὡς τὸν Σίµωνα τὸν µάγον, τοῦ ἀπολέσαι σε καὶ συντριβῆναι καὶ ἐν 300 
κακοῖς τὴν ἀθλίαν σου ψυχὴν παραδοῦναι". Καὶ καταβάσας αὐτὸν 
ἐκ τοῦ σπηλαίου καὶ ποιήσας εὐχὴν ἐποίησεν αὐτὸν ὑπηρέτην ἐν τῷ 
µαγειρείῳ τοῖς ἀδελφοῖς. 

                                                 
282-303 Ταῦτα ἀκούσας… τοῖς ἀδελφοῖς: BHG 1449h  (fons inedita), (300 ὡς τὸν Σίµωνα τὸν µάγον: Act. 8, 
9-23). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
282 καὶ τήψας aΜ   εἰς τὸ πρόσωπον Α // 283 ἐπανῆλθον ΑSaµ // 284 κατέρχωµαι Ι //   289 εἶπε φωνῇ 
µεγάλῃ Α // 290 βοήθεισον a //  294 ἐπετήµησεν ΑΙ   αὐτοῖς Α  τὸ παλίον Α:τὸ παλαράσιον Ppa:τὸ παλοῖον 
S:τὸ παλίων µ // 295 παλίον omnes codices: παλλίον scripsi // 296  ἀπεκρίβη ΙΜµ // 297 παλίον omnes 
codices: παλλίον scripsi // 298 τὸ πλανηθέντι aΙSµ:τῷ πλανιθέντη Μ   ἀφρονέσταται Μµ   ἐλεειναί Ιµ: 
ἐλεηνέ Μ // 299  δέµονες Ι    παλίον omnes codices: παλλίον scripsi    καὶ σὲ PSp:καὶ ἐσὲ Ιa: καὶ ἐσαὶ Μ // 
300 τὸν Σίµονα ΜPp   µάγων µ    ἀπωλέσαι Α // 301 κακεῖς SΙµ // 303 µαγηρίῳ ΜΙPpaµ:µαγερίῳ S 
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     Εἴδετε, ἀδελφοί µου, τὰς ἐνέδρας τοῦ διαβόλου; Εἴδετε τὴν 
ἔπαρσιν καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ ποῦ τὸν ἐκατέστησαν; Εἴδετε πῶς 305 
τιµῶσιν οἱ δαίµονες τοὺς τιµῶντας αὐτούς; Εἴδετε πῶς ῥίπτει ὁ 
διάβολος τὸν  ἄνθρωπον, πότε µὲν εἰς τὰ ἀριστερά, πότε δὲ εἰς τὰ 
δεξιά, καὶ ὅπου αὐτὸν εὕρῃ καὶ ποθῇ πλεῖον, ἐκεῖ αὐτὸν ἀπολλεῖ;  
    ∆ιὰ τοῦτο παραγγέλλει ὁ Κύριος, ὅταν νηστεύητε ἢ προσεύχεσθε 
ἢ ἄλλον τι ἀγαθὸν ποιοῦµεν, µὴ ποιεῖν τοῦτο πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς 310 
ἀνθρώποις. ∆ιὰ τί; ∆ιὰ τὴν δόξαν καὶ τὴν ἔπαρσιν καὶ τὰ ζιζάνια 
τοῦ διαβόλου· ἀλλὰ τῷ Πατρὶ ἡµῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
ἀποδώσοµεν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ αὐτὸς ἀποδώσει ἡµᾶς ἐν τῷ φανερῷ. 
Ἧς γένοιτο πάντας ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν τῆς αὐτοῦ χάριτος ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.  315 
 

                                                 
304-313 Εἴδετε… ἐν τῷ φανερῷ: BHG 1449h (fons inedita), (309-313  ὅταν…φανερῷ:  Matth. 6, 5-6; Matth. 6, 
16-18; Bas. De jejunio 1 (PG 31, 164); Bas. Regulae brevius tractatae (PG 31,1229); Ioann. Chrys. De Genesim 
31 (PG 53, 284); Ioann. Chrys. In Matthaeum 30 (PG 57, 366); Ioann. Chrys. In Joannem 29  (PG 59, 166); 
Ioann. Chrys. Contra virginum corruptores  (PG 60, 743); Ioann. Dam. Sacra parallela (PG 96, 193). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
304 Ἴδετε ΑΙPSpa: Ἴδεται Μµ // 305 αὐτοῦ ποῦ τὸν ἐκατέστησεν ΜPSpaµ:αὐτὸν ποῦ κατήντησεν   Ἴδετε 
PΙSpa: Ἴδεται Μµ // 306 ῥύπτι Ι // 307  πότε µὲν εἰς τὰ δεξιά, πότε δὲ εἰς τὰ ἀριστερά Α // 307-308 
πότε...ἀπόλλυσι om. Ι // 308 ἀπωλεῖ Α:ἀπολεῖ ΜPSpaµ // 309 νηστεύηται ΑΙPSpaµ:νιστέβοιται Μ // 310  
προσεύχεσθαι ΜΙΑSµ:προσεύχηται Ppa   ποιοῦµεν ΜPSpµa:ποιεῖτε Ι // 312 ζηζάνια ΙΜµ // 314  ἐπιτυχεῖν 
τῆς αὐτοῦ χάριτος om. Α // 314-315 ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ om. Ι // 315 τῷ Κυρίῳ ἡµῶν SΑµ  
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           7                                                                                  
   Τῇ   Παρασκευῇ  τῆς  δευτέρας  ἑβδοµάδος 
 
 
    Γράφει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, µᾶλλον δὲ ὁ Κύριος ἡµῶν 
Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ τοῦ εὐαγγελίου λέγοντος "Πᾶς οὖν ἄνθρωπος 
ὅστις µου ἀκούει τῆς φωνῆς τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, 
ὁµοιώσω αὐτὸν τῷ φρονίµῳ ἀνδρί, ὅστις ᾠκοδόµησε τὴν οἰκίαν 
αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν· καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταµοὶ καὶ 5 
ἔπνευσαν οἱ ἄνεµοι καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐκ ἔπεσε· 
τεθεµελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν". 
    Οὐ δύναται γὰρ ἀρετὴ κατορθωθῆναι χωρὶς Θεοῦ. ∆ιὰ τοῦτο, 
φησίν, ὁµοιάζει αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον ὁ Χριστὸς φρονίµῳ. Πέτρα δὲ 
ἦν ὁ Χριστός· οἰκία δὲ ἡ ψυχή. Ὅστις οὖν οἰκοδοµήσει τὴν ψυχὴ 10 
αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, τοῦτον  τὸν 
ἄνθρωπον οὔτε ἡ βροχή, οὔτε οἱ ποταµοί, οὔτε οἱ ἄνεµοι δύνανται 
ῥίψαι αὖ. Βροχὴν ὀνοµάζει τὸν διάβολον τὸν ἐξ οὐρανοῦ πεσόντα· 
ὥσπερ γὰρ ἡ βροχὴ πίπτει ἐξ οὐρανοῦ εἰς τὴν γῆν, οὕτω καὶ ὁ 
πονηρός· ἀλλὰ τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον σαλεῦσαι οὐ δύναται. Ἀλλ’ 15 
οὔτε οἱ ποταµοί, τοὐτέστιν οἱ πειράζοντες ἄνθρωποι, ἀπὸ τῆς 
τοιαύτης βροχῆς πληθυνόµενοι, οὔτε οἱ ἄνεµοι, τὰ πνεύµατα τῆς 
πονηρίας, καὶ ἁπλῶς πάντες οἱ πειρασµοὶ τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον 
οὐ δύνανται καταβαλεῖν. 

                                                 
2-7  Πᾶς...τὴν πέτραν:  Matth. 7, 24- 26 //  8-19 Οὐ  δύναται...καταβαλεῖν: Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG  
53, 31- 32). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
Tit. Τῇ Παρασκευῇ τῆς β' ἑβδοµάδος Α: Τοῦ αὐτοῦ διδασκαλία ἐκλελεγµένη ἐκ περισσῶν ἐν τοῖς 
εὐαγγελίοις· Ὅταν ποιῇς ἐλεηµοσύνην µὴ σαλπίσῃς ἔµπροσθέν σου· Τῇ Παρασκευῇ τῆς β' ἑβδοµάδος SPpa: 
Τῇ Παρασκευῇ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικός· Εὐλόγησον, πάτερ Ι: Τῇ Παρασκευῇ τῆς β' 
ἑβδοµάδος, λόγος ζ'· Εὐλόγησον, πάτερ Μ: Τῇ Παρασκευῇ τῆς β' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς ἐκ 
περισσῶν βιβλίων ἐν τοῖς εὐαγγελίοις· ὅταν ποιεῖς ἐλεηµοσύνην µὴ σαλπίσεις ἔµπροσθέν σου· Εὐλόγησον, 
πάτερ  µ // 1 Γράφη SΑΙΜµ // 2 διὰ τοῦ εὐαγγελίου ΙaΜPp: διὰ τοῦ εὐαγγελιστοῦ SΑµ   λέγων Α    τις Ppa 
// 3 τῆς φωνῆς om.ΑSPpa // 4 ὥστε Ppa:ὅστης Μ:ὥστις Sµ    ὁκοδόµησεν ΙΜ: ὡκοδόµη µ     οἰκείαν 
ΑPp:οἰκοίαν Μ // 6 προσέπεσαν Ppaµ:ἔπεσεν Μ  ἐκείνοι µ // 7 τεθεµελίωντο a:τεθεµελίοτω Μ:τοθεµελίωτο 
µ // 9 ὁµοιάζη Pp:ὁµιάζην Ι:ὁµιάζην Μ    φρόνιµον ΜΑΙPapµ // 10  οἰκεία SΙaµ    οἰκοδοµήση Pp // 12-16 
βροχή, τουτέστιν ὁ διάβολος ὁ ἐξ οὐρανοῦ πεσών, ὥσπερ γὰρ ὑετὸς ἐξ οὐρανῶν πεσὼν ἐν τῇ γῇ, οὕτω καὶ 
ὁ πονηρὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξέπεσεν καὶ οὐ δύνατε τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον σαλεύσαι, ἀλλ'οὔτε οἱ 
ποταµοί...Α: βροχή, τουτέστι βροχὴν ὀνοµάζει τὸν διάβολον, τὸν ἐξ οὐρανοῦ πεσόντα· ὥσπερ γὰρ ἡ βροχὴ 
πίπτει ἐξ οὐρανοῦ εἰς τὴν γῆν, οὕτω καὶ ὁ πονηρός· ἀλλὰ τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον σαλεῦσαι οὐ δύνανται 
SPpaµ // 13 ῤῥίψαι Ι:ρίψε Μ    ὀνοµάζη Ι  // 14 πέπτη Ιµ:πέπτοι Μ // 15 πονηρὸς διάβολος Ι    δύνατε Μ //  
19 οὐ  δύνανται  SΙΑPpa:οὐ δύναντε Μ:οὐ δύναται  µ 
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    "Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων µου τοὺς λόγους τούτους καὶ µὴ ποιῶν 20 
αὐτούς, ὁµοιωθήσεται ἀνδρὶ µωρῷ, ὅστις ᾠκοδόµησε τὴν οἰκίαν 
αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄµµον· καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταµοὶ καὶ 
ἔπνευσαν οἱ ἄνεµοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔπεσε· καὶ 
ἦν ἡ πτῶσις µεγάλη". Ἄκουσον τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου εἰς τὸν 
ἀκούοντα τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ ποιοῦντα αὐτόν. Εἶπεν ὁ 25 
Κύριος ὅτι "ὁµοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίµῳ". Εἰς δὲ τὸν ἀκούοντα 
 τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ καὶ µὴ ποιοῦντα αὐτοὺς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι 
"ὁµοιωθήσεται ὁ τοιοῦτος ἀνδρὶ µωρῷ", τοὐτέστιν ἀφ’ ἑαυτοῦ του 
θέλει ὁµοιωθήσεται. ∆ιατί µωρὸς καὶ οὐχὶ φρόνιµος; ∆ιότι πιστεύει 
µέν, οὐ πράττει δέ· καὶ ἀκούει καὶ οὐ ποιεῖ. Οὗτος, λοιπόν, κτίζει ἐπὶ 30 
τὴν ἄµµον διὰ τῶν πονηρῶν ἔργων καὶ διὰ τοῦτο ὑπὸ τῶν 
πειρασµῶν πίπτει καὶ γίνεται ἡ πτῶσις αὐτοῦ µεγάλη καὶ ἡ ζηµία 
δεινότερη, ὅτι ἀκούων, οὐ πράττει· καὶ χριστιανὸς ὤν, πίπτει. Καὶ 
ἀκούοντες οἱ ἄνθρωποι τούτους τοὺς λόγους ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ 
διδαχῇ αὐτοῦ. 35 

                                                 
20-24 Καὶ πᾶς...µεγάλη: Matth. 7, 26- 27 // 24-35 Ἄκουσον...αὐτοῦ: Ioann. Chrys. In Genesim (PG  53, 31- 
32)  (26 ὁµοιώσω...φρονίµῳ: Matth. 7, 24 // 28 ὁµοιωθήσεται...µωρῷ: Matth. 7, 26). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
21 ὠµοιωθήσεται  ΑPpΙaΜµ    µορῷ ΑS    ὠκοδώµησε ΑPpa:ὁκοδόµησε ΙΜ:ὁκωδόµησεν  µ     οἰκείαν 
ΑΙ:οἰκοίαν Μ   // 23 οἰκείᾳ ΑΙ:οἰκοία Μ // 24 µεγάλοι  µ // 25 ἀκούωντα a    ποιῶν  SΑPpaµ // 26 ὡµοιώσω 
Ιa    αὐτῷ Ppa:αὐτὼν Μ    ἀνδροὶ Μ  //  27 τούτους Ppaµ    καὶ...Θεὸς om. Μ     µὶ ποιῶν Α:µὴ ποιῶν PpΙaSµ 
// 28  ὡµοιωθήσεται SΙa    ὁ τοιοῦτος Α:ὁ τιούτος Μ: οὗτος cett.       ἀνδροὶ Μ     µωρρῷ Α:µορῷ ΙΜ      ἀφ' 
ἑαυτοῦ του Μ: ἀφ' ἐαυτός του  cett.        θέλη ΑΜ // 28-29 οὗτος...ὁµοιωθήσεται om. µ // 29 ὡµοιωθήσεται 
Ι:ὁµοιωθήσαιται Μ   πιστεύειν aPpµ:πιστεύη Ι // 30 Οὗτος om. Ppa    ληπὸν Μ // 31 ὑπὸ τὸν πηρασµὸν Μ // 
32 ζηµεία Α:ζηµήα Μ    δυνώτεροι Α: δυνατώτεροι Pp: δυνώτερη ΙS: δηνώτεροι a:δυνόταιροι Μ: δυνώτερον 
µ // 33 ἀκούειν Ppaµ   πήπτη Μ    ἀκούωντες Ppa // 34  ἐξεπλήσονται Ιµ:ἐξεπλήσοντο  SaΜ  // 34-35  ἐπὴ τὶ 
διδαχὴ Μ 
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   Εἰ θέλοµεν οὖν καὶ ἡµεῖς, ἀδελφοί, ὁµοιῶσαι ἡµᾶς ὁ Θεὸς 
φρονίµοις, κτίσωµεν τὰ ἔργα ἡµῶν ἐπὶ τὴν πέτραν, τοὐτέστιν εἰς τὸν 
Χριστόν, καὶ µὴ εἰς τὴν ἄµµον, διὰ τοὺς πειρασµούς, καὶ πέσωµεν 
 καὶ γένηται ἡ πτῶσις <εἰς> ἡµᾶς µεγάλη· ἀλλὰ παρακαλῶ ἀκούειν 
ὑµᾶς τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ φυλάσσειν 40 
αὐτοὺς ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῇ καρδίᾳ µετὰ φόβου καὶ χαρᾶς. 
    Θέλετε οὖν µαθεῖν πόσην ζηµίαν ποιεῖ ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀκούων τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ µὴ ποιῶν αὐτόν; Ἄκουσον. Ἐὰν γὰρ ἤκουσεν ὁ 
Ἀδὰµ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐφύλαξεν αὐτόν, οὐδὲ τὴν τοιαύτην 
ζηµίαν εἰσήγαγεν εἰς τὸν κόσµον πρὸς πάντα ἄνθρωπον· τὸν 45 
ἀθάνατον γὰρ  θνητὸν ἐποίησε καὶ τὸν βασιλέα δοῦλον. 

                                                 
 43-46 Ἐὰν...δοῦλον: Gen. 3, 17-19; Ioann. Chrys. In Genesim 3 (PG 56, 526); Athan. PG 29, 6. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
36 θέλωµεν PpaSµ // 37 φρονίµους SPpaµ:φρονήµοις ΙΜ //  36-41 Εἰ θέλοµεν...χαρᾶς om. Α // 39 ἡµῶν 
ΑSPpaµ: ἡµᾶς ΙΜ // 40 φηλάσην Μ // 41 τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου ἠµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ι // 42 Θέλεται ΙΜµ 
// 42-43 τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ Ι // 43 αὐτοὺς ΙΜ    Ἐὰν ἤθελε ἀκούση S // 44 ὁ προπάτωρ ἡµῶν Α    
ἐφήλαξεν Μ:καὶ φυλάξει S    οὐδὲ om.Sµ      τοσαύτην Α:τιαύτην µ  // 45 εἰσάγαγεν Μ:ἤθελεν εἰσάγη S    εἰς 
τὸν κόσµον om. S  // 45-46 ὅτι τὸν ἀθάνατον Μ // 46 γὰρ om. Α 
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   Ἄκουσον πάλιν τοῦ Κυρίου λέγοντος, διὰ τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, 
πρὸς τὸν βασιλέα τῶν Ἀσσυρίων, ὅτε ἔµελλεν ἐλθεῖν εἰς τὴν 
Ἱερουσαλὴµ πολεµῆσαι αὐτήν. Λέγει αὐτῷ ὁ προφήτης Ἡσαΐας· 
"Τάδε λέγει Κύριος· οὐ µὴ εἰσέλθῃς εἰς τὴν πόλιν ταύτην, οὐδὲ µὴ 50 
βάλῃς βέλος ἐπ’ αὐτήν, ἀλλὰ τῇ ὁδῷ ᾗ ἦλθες ἀπόστρεψον, ὅτι ὁ Θεὸς 
ὑπερασπιεῖ τῆς πόλεως ταύτης τοῦ σῶσαι αὐτήν". Ἐκεῖνος γὰρ 
ἤκουσε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ προφήτου καὶ οὐκ ἐποίησεν, 
 ἀλλὰ ἠβουλήθη ἐλθεῖν καὶ πολεµῆσαι αὐτήν· καὶ ὠργίσθη αὐτῷ 
Κύριος ὁ Θεὸς καὶ ἀποστείλας τὸν ἄγγελον αὐτοῦ ἐν τῇ νυκτὶ 55 
ἐκείνῃ ἀνεῖλεν ἐκ τῆς παρεµβολῆς τῶν Ἀσσυρίων ἑκατὸν 
ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδες· καὶ ἀναστάντες τῷ πρῳὶ εὗρον τὰ 
σώµατα νεκρά· καὶ ἀπέστρεψε. Εἴδετε πτῶσιν µεγάλην ἣν ἐποίησεν 
ὁ βασιλεὺς διὰ τὸ µὴ ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ; Εἴδετε πῶς 
ἐθεµελίωσε τὴν δύναµιν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄµµον καὶ οὐχὶ ἐπὶ τὴν 60 
πέτραν; Εἰ γὰρ ἐφύλαξε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐποίησεν, οὐκ ἂν 
τόσον λαὸν ἀπώλεσε. 

                                                 
 50-52 Τάδε...αὐτὴν: Is. 37, 33-35 // 52-58 Ἐκεῖνος...ἀπέστρεψε: Is. 37, 36-37. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
47 Καὶ πάλιν ἄκουσον Α    λέγωντος Μ // 48 Ἀσυρίων SPpaµ:Ἀσηρίων Μ     ὅτι ΑΙΜ // 50 εἰσέλθει µ // 51 
βάλλεις  βέλλος µ    ἐπίστρεψον Ppa // 54 Ὀργίσθη Α:Καὶ ὀργίσθη SPpΙaµ:Καὶ ὀργήσθη Μ     ὁ Κύριος Α // 
55 ὁ Θεὸς om. Α   νυκτῇ ΙaΜ // 56 ἀνῆλεν ΑΙΜ   Ἀσυρίων SΑaµ:Ἀσυρίον Μ  // 57  ὀγδοήντα Pp   χιλιάδες 
ΑΙΜSµ: χιλιάδας cett.  // 58 ἴδετε SaΑPpΙµ:Ἴδεται Μ // 59 Ἴδεται µ    πῶς ἐθεµελίων Α:ποῦ ἐθεµελίωσε  
a:πὸς ἐθεµελίοσεν Μ // 61 ἠ γὰρ ΑΙΜSµ  
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   Τὸ αὐτὸ γὰρ ἔπαθε καὶ ὁ προφήτης ∆αυίδ, ὅταν ἐβουλήθη 
συνάψαι πόλεµον καὶ ἦλθεν εἰς αὐτὸν λογισµός, ἵνα γράψῃ τὸν 
λαὸν αὐτοῦ. Λέγει τῷ ἀρχιστρατήγῳ αὐτοῦ· "Θέλω ἵνα γράψῃς τὸν 65 
λαὸν τοῦ Ἰσραήλ, ἵνα µάθωµεν πόσους στρατιώτας ἔχοµεν καὶ 
πόσους γεωργούς". Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιστράτηγος λέγει πρὸς τὸν 
∆αυίδ· "Οὐ  δύνασαι τοῦτο ποιῆσαι, διὸ γέγραπται ἐν νόµῳ Κυρίου 
ὅτι ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ἀριθµήσας λαὸν Κυρίου"· καὶ οὐκ ἤκουσεν 
ὁ ∆αυὶδ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ οὐκ ἐφύλαξε· καὶ ἀποστείλας 70 
ἕτερον ἄνθρωπον ἤρξατο γράφειν τὸν λαόν· καὶ ὠργίσθη Κύριος 
καὶ παρευθὺς ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ λέγων τοῦ ∆αυίδ· 
"Ἐπαρώργισας Κύριον τὸν Θεόν σου καὶ ὠργίσθη σου Κύριος ὁ 
Θεός"· καὶ ἤρξατο θρηνεῖν ὁ ∆αυὶδ λέγων πρὸς Κύριον· "Καί τί  ἐστι 
τὸ ἀνόµηµά µου, ὅτι ὠργίσθη µοι Κύριος;" Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος 75 
λέγει πρὸς τὸν ∆αυίδ· "∆ιότι ἐτόλµησας ἀριθµῆσαι τὸν λαὸν Κυρίου 
καὶ ἀποστέλλει σοι Κύριος ὀργὰς τρεῖς ἐν θυµῷ καὶ οἵαν βούλει 
ἐπίλεξον· θέλεις φυγεῖν ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν χρόνους τρεῖς, 
διώκοντά σε οἱ ἐχθροί σου, ἢ ἔχειν χρόνους δύο λιµὸν ἀκριβείας ἢ 
ἔχειν θανατικὸν ἡµέρας τρεῖς;" 80 

                                                 
 63-80  Τὸ αὐτὸ... τρεῖς: 2 Regn. 24, 1-9; 1 Par. 21, 1-6. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
63 ἠβουλήθη Pp:ἐβουλήθην µ // 64 ἀναγράψῃ Α:γράψει ΙaΜS // 65 ἀρχηστρατίγω Μ    αὐτῶ µ    θέλων aµ    
ἥνα Μ    ἀναγράψῃς Α:γράψεις Ι:γράψις Μ // 66 ἴδωµεν Α    ἔχωµεν SΑPpΙaΜµ // 67 στρατηγὸς SΜΙPpaµ // 
68 ∆ύναµαι τοῦτο ποιῆσαι; Pp: Οὐ δύνασε Μ // 71 γράφην ΙΜµ    τὸν λαὸν om. Α    ὀργίσθη SΑΙaµ 
:ὀργήσθη Μ     Κύριος ὁ Θεὸς Α // 72-74 καὶ παρευθὺς...Θεός om. Α // 72 τοῦ ∆αυίδ ΙΜ: τῷ ∆αυίδ cett.  // 
73 Ἐπαρώργησας a:Ἐπαρόργησας Μ    ὀργίσθη SPpΙa:ὀργήσθη Μ // 74 εἴρξατο Α // 75 τὸ ἀνόµηµα ὅπερ 
µε ὀργίσθη Κύριος Α   ὀργίσθη SPΜpaΙ // 75-77 Καὶ ἀποκριθεὶς...θυµῷ om. Α // 77 ἀποστέλει 
Ppa:ἀποστέλη Μ      εἰ γὰρ τρεῖς ἐν πειρασµοῖς καὶ οἷαν βούλη Α // 78 ἐπίλεγξον Αµ    βούλει ἔχει φυγεῖν Α    
χρόνους τρεῖς SΑPpΙµ: χρόνους τρὶς aΜ // 79  διώκοντάς σε SΙ: διόκοντά σε Μ: διώκοντές σε ΑPpa: 
διώκοντά σε om. µ     διώκοντές...ἐχθροί σου om. Α   ἔχεις SPpΙaΜ       λοιµόν SΜΑΙPpaµ    ἀκριβείας om. 
Α // 80 τρίς a 
 
 



 180

 
   Ταῦτα ἀκούσας ὁ ∆αυὶδ κατεπλάγη καὶ ἵστατο ἐννεός, µὴ 
δυνάµενος λαλῆσαι· καὶ ὁ ἄγγελος φησὶ πρὸς αὐτόν· "Λέγε ἐν 
συντόµῳ, ὅτι κατεπείγει µε ἡ ὀργή·" Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ∆αυὶδ λέγει 
πρὸς τὸν ἄγγελον Κυρίου· "Καὶ εἰ οὐκ ἔστι δυνατὸν ἐκφυγεῖν ἀπὸ 
προσώπου Κυρίου, ἔστω ὁ θάνατος". Καὶ ἅµα τῷ εἰπεῖν τὸν λόγον ὁ 85 
βασιλεύς, εὐθὺς ὁ ἄγγελος ἐξελθὼν ἤρξατο κόπτειν καὶ ἦν θρῆνος 
καὶ κλαυθµὸς πολὺς ἐν τῇ πόλει. Ὁ δὲ ∆αυὶδ ἐνεδύσατο σάκκον καὶ 
ἦν  θρηνῶν καὶ ὀδυρόµενος, λέγων· "Ἐµὲ ἀπόκτεινον, Κύριε, διότι 
ἐγὼ ἥµαρτον καὶ οὐχὶ ὁ λαός. Κύριε, ἐµὲ συναπώλεσον ταῖς 
ἀνοµίαις µου. Ἐγὼ τοῦτο τὸ πονηρὸν ἐποίησα ἐνώπιόν σου καὶ µὴ 90 
ὀργισθῇς, ἀναµάρτητε". Ἰδὼν δὲ Κύριος τὸν κλαυθµὸν τοῦ ∆αυὶδ 
ἐσπλαγχνίσθη καὶ κατέπαυσε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ ἐν τῇ ῥοµφαίᾳ 
πατάσσοντα τὸν λαὸν ἐν τρισὶν ὥραις· καὶ ἀριθµήσας εὗρε 
θνήσκοντας χιλιάδας ὀγδοήκοντα τέσσαρες.  

                                                 
 81-94  Ταῦτα...τέσσαρες: 2 Regn. 24, 10-25; 1 Par. 21, 7-17. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
81 ἀπελάγει Α:κατεπλάγει PpΙaΜµ   ἐννεῶς SΑΙΜµ // 83 τόµως Α:συντόµως SPpa: συντόµοις µ   καπήγηµαι 
ΑΙ:κατεπήγηµαι µ:κατεπείγηµαι Pp:κατεπήγειµαι a:κατεπήγη µε Μ: κατεπίγει µε S   ὁ ∆αυὶδ λέγον Α // 84 
Καὶ εἰ om. Α: Καὶ SPpaµ:Καὶ εἰ Ι: Καὶ ἠ Μ    ἐκφηγὴν Μ:φυγεῖν µ // 85 τὸ εἰπεῖν ΑPpΙaµ:τὸ ἡπὴν Μ // 87 καὶ 
κλαυθµὸς πολύς ἐν τῇ πόλει om. Α: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ πολλῆς Α:πολὺς om.Ι    σάκον ΙΜ // 88 θρηνῶν, λέγων 
καὶ ὀδυρόµενος SΑΙµ: θρηνῶν, κλαίων καὶ ὀδυρόµενος Ppa:θρηνὸν καὶ ὀδηρόµενος, λέγων Μ      
ἀπόκτινων Ι:ἀπόκτηνον Μ:ἀπόκτινον S // 90 ἐνώποιόν σου Αµ: ἐνόπιόν σου Μ // 91 ὀργισθεὶς 
ΑSPpaµ:ὀργησθῆς Μ    Ἰδὸν Α // 92 ἐσπλαγχνίστη Ι: ἐσπλαχνῆσθη Μ // 93 πατάσοντα ΑΜ:πατάσσων 
Ppa:πατάσον SΙµ     ὅραις Μ // 94 θνίσκοντας Ι   χιλιάδες SΙΜµ  
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   Εἴδετε πάλιν πτῶσιν καὶ ζηµίαν µεγάλην, διότι οὐκ ἐφύλαξεν ὁ 95 
∆αυὶδ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ; ∆ιὰ τοῦτο φησὶν ὁ Κύριος ὅτι "ὁ 
ἄνθρωπος ὁ ἀκούων µου τοὺς λόγους καὶ µὴ ποιῶν αὐτοὺς 
ὁµοιωθήσεται µωρὸς καὶ κτίζων ἐπὶ τὴν ἄµµον τὰ ἔργα αὐτοῦ". 
Φυλάξωµεν οὖν καὶ ἡµεῖς τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καὶ ποιήσωµεν 
αὐτούς, µήποτε ὀργισθῇ ἡµῖν ὁ Κύριος. 100 
  Ἔλθωµεν ἐπὶ τὸ προκείµενον τῆς συνήθους τραπέζης τῆς θείας 
διδασκαλίας. Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς πρώτης ἑβδοµάδος ἐδίδαξεν ὁ Κύριος 
 νὰ συγχωροῦµεν τοῖς πταίουσιν ἡµᾶς καὶ τῇ Τετάρτῃ ἐδίδαξε µὴ 
γίνεσθαι σκυθρωποί, ὅταν νηστεύωµεν. Σήµερον διδάσκει τὴν 
ἐλεηµοσύνην µὴ ποιεῖν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων. Τί λέγει; 105 
"Προσέχετε· προσέχετε τὴν ἐλεηµοσύνην ὑµῶν µὴ ποιεῖν ἔµπροσθεν 
τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς · εἰδεµή γε, µισθὸν οὐκ 
ἔχετε παρὰ τοῦ Θεοῦ".  

                                                 
102-103 Τῇ ∆ευτέρᾳ...ἡµᾶς: Matth. 6, 14-15; Ioann. Chrys. De compunctione, ad Demetrium lib.1 (PG 47, 
400); Ioann. Chrys. Ad populum Antiochenum 20 (PG 49, 207); Ioann. Chrys. In Matthaeum 16 (PG 57, 251); 
Ioann. Chrys. In Joannem 39 (PG 59, 226-227); Ioann. Chrys. In epist. ad Philemonem 1 (PG 62, 707); Ioann. 
Dam. Sacra parallela (PG 96, 197) // 103-104 τῇ Τετάρτῃ...νηστεύωµεν: Matth. 6, 16-17; Bas. De jejunio 1 
(PG 31, 165); Ioann. Dam. Sacra parallela (PG 96, 193); Ioann. Chrys. De Genesim 31 (PG 53, 284); Ioann. 
Chrys. In Matthaeum 30 (PG 57, 366) // 104-108 Σήµερον...Θεοῦ: Matth. 6, 1-2; Ioann. Chrys. Attendite ne 
eleemosynam vestram faciatis coram hominibus (PG 59, 571);Ἰδιόµελον Ἀποστίχων, ἦχ. πλ. δ', τοῦ ὄρθρου 
τῆς Παρασκευῆς τῆς β' ἑβδοµάδος (βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 396). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
95 Ἴδετε SΑPpΙaµ:Ἴδεται Μ   πάλιν...µεγάλην om. Ι   καὶ om. Α: ἴδετε Α // 98 ὡµοιωθήσεται SΙaΜµ   µορὸς 
Μ:µόνος µ  // 99 Φυλάξοµεν ΙΜ // 100 ὀργισθήει Ι:ὀργησθείη Μ  Κύριος ἡµῶν Α // 101-102 τῆς 
συνήθους...διδασκαλίας om. Α // 101 τῆ S   συνήθης ΜPpΙ:συνήθεις a:συνήθη S:συνήθει µ: συνήθους corr.  
τραπέζη S    θείας om.Ι  // 102 διδασκαλείας S // 102-105 Τῇ ∆ευτέρᾳ...προσέχετε om. SPpaµ: τῇ χθὲς ἡµέρᾳ 
τῆς Τετάρτης ἐπαρήγγειλεν καὶ ἐδίδαξεν ἡµᾶς πῶς δεῖ νηστεύειν καὶ ἀλήφην τὴν κεφαλὴν ἐλαίῳ τῆς 
ἐλεηµοσύνης καὶ τὸ πρόσωπον νίπτειν δάκρυα τῆς µετανοίας καὶ εἴ τι ἄρα ἀγαθὸν ποιοῦµεν βλεπώµεθα 
πῶς ποιεῖν, µήπως ποιοῦµεν αὐτὰ πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις καὶ µισθὸν οὐκ ἔχοµεν. Τὸ αὐτὸ πάλιν 
σήµερον διδάσκει ἡµᾶς λέγων Α // 103 νὰ συγχωροῦµεν Ι:νὰ σιγχωροῦν Μ // 104 διδάσκη ΙΜ // 105 
προσέχεται ΙΜµ // 107 µίγε ΑΜ   ἔχεται SPpaΜµ 
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   Θέλων οὖν ὁ Κύριος ἀναγαγεῖν ἡµᾶς εἰς τὴν µεγάλην ἀρετὴν τῆς 
ἀγάπης, ἵνα ἐκκόψῃ τὴν κενοδοξίαν, ἡ ὁποία ἐκκόπτει τὲς ἀρετὲς 110 
πάσες, ὅρα τί λέγει· "Προσέχετε", ὅτι θηρίον δεινόν ἐστιν ἡ ἔπαρσις 
καὶ "Πρόσεχε", µή σε σπαράξῃ. Ὥσπερ τις ἄνθρωπος βλέπων θηρίον 
µέγαν θανατηφόρον τρέµει καὶ φοβεῖται τὸν θάνατον, τοιούτως 
παραγγέλλει· "Πρόσεχε διὰ τῆς κενοδοξίας µὴ ἐπαρθῇς καὶ 
ἀποθάνῃς οὐ θάνατον πρόσκαιρον, ἀλλὰ αἰώνιον· καὶ ὅταν ποιῇς 115 
ἐλεηµοσύνην πρόσεχε µὴ ποιῇς αὐτήν, πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς 
ἀνθρώποις". Θέλεις ἀποκριθῇ· "Πῶς εἶναι τοῦτο δυνατὸν,  ποιῆσαι τι 
ἀγαθὸν, ἢ ἐλεηµοσύνην ἢ νηστείαν ἢ ἑορτήν, καὶ οὐ βλέπωσιν αὐτὴν 
οἱ ἄνθρωποι;" Ἄκουσον· ἀληθῶς λέγεις. Τί γὰρ  λέγει ὁ Κύριος; Κἂν 
ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ἐλεῇς, οὐ ποιῇς δὲ τοῦτο πρὸς τὸ 120 
θεαθῆναι, οὐδείς σε κατακρίνει. Ἐὰν δὲ ὁ σκοπός σου ἔχῃ 
κενοδοξίαν καὶ ποιῇς αὐτὰ διὰ τοὺς ἀνθρώπους, µισθὸν οὐκ ἔχεις, 
διότι ὁ Θεὸς ὡς καρδιογνώστης τὴν γνώµην τοῦ ἀνθρώπου ἢ  
κολάζει αὐτὴν ἢ  στεφανοῖ αὐτήν. 

                                                 
 111 Προσέχετε: Matth. 6, 1    ὅτι θηρίον...ἔπαρσις: Ioann. Chrys. In publicanum et pharisaeum (PG 62, 726) 
// 111 Πρόσεχε: Matth. 6, 1    µή σε σπαράξῃ: Ioann. Chrys. In publicanum et pharisaeum (PG 62, 726) // 
114-118 Καὶ ὅταν…ἄνθρωποι: Matth. 6, 1-2; Ioann. Chrys. Attendite ne eleemosynam vestram faciatis coram 
hominibus (PG 59, 571) // 119-120  Κἂν ἔµπροσθεν...κατακρίνει: Matth. 6, 1 // 120-123 Ἐὰν δὲ...αὐτὴν: 
Ioann. Chrys. Attendite ne eleemosynam vestram faciatis coram hominibus (PG 59, 572); Ioann. Chrys. De 
Genesim 31 (PG 53, 284); Ioann. Chrys. In Matthaeum 19 (PG 57, 274) (122 ὁ Θεὸς ὡς καρδιογνώστης: Ps. 
138, 5; Ier. 11, 20; Ier. 17, 10; Ier. 20, 12; Luc. 16, 15; Act. 1, 24; Act. 15, 8; Rom. 8, 27). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
109 Θέλον µ // 110 ἐκκόπτει ΑΜ:ἐκκόψει SΙaµ // 110-111 πάσαις ταῖς ἀρεταῖς Α:ταῖς ἀρεταῖς πάσαις 
SPpΙaΜµ // 111 Προσέχεται Saµ // 112 Προσέχετε PpΑa:Πρόσεχαι SΙ   σπαράξει SΑΙaµ:σπαράξι Μ // 113 
µέγαν SΑΙaΜµ: µέγαPp φοβεῖτε Αa:φοβήτε Μ // 114 τοιοῦτος aµ:τοιοῦτως Μ    παραγγέλει 
SΙaµ:παραγγέλοι Μ    πρόσεχαι Μ     ἀπὸ τῆς κενοδοξίας Α    ἐπαρθεὶς ΙS // 115 πρόσκερον Μ   ἀποθάνῃς 
θάνατον αἰώνιον Α    ποιεῖς SΑPpΙaµ // 116 ἐλεηµοσύνην πρόσεχε µὴ ποιῇς om. SPpa // 117 ἀποκριθῆ 
SΙ:ἀποκριθεῖ Μµ:ἀποκριθῆναι ΑPpa     ἔσται Α:εἴνε Μ:ἕναι Sµ // 118 τὶ ἀγαθὸν ποιῆσαι Α // 119 βλέπων 
σοι Ppa:βλέψωσιν Α:βλέπουσιν µ     αὐτὴν διὰ τοὺς ἀνθρώπους Ppa:αὐτὰ οἱ ἄνθρωποι Α      Ἄκουσον. 
Ἀληθῶς λέγεις om.Ppa // 120 ἐλεεῖς SΑΙPpaµ     ποιεῖς  SΑΙPpaµ //  121  τω θαιαθήναι Μ    τοῖς ἀνθρώποις 
Α    οὐδὲν SPpa:οὐδὲ ΙΜµ   σέ µ   κατακρίνη Α:κατακρήνει a: κατεκρίνει  µ  // 122 ἔχει SΙΑaµ: ἔχι Μ    
αὐτὴν SΙPpaµ // 123 ἔχης Pp:ἔχις Μ     καρδιωγνώστης a:καρδιωγνόστης µ // 124 κολάζειν µ  στεφανεῖ 
SΙΑaµ:στεφανῆ Μ 
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   Καὶ θέλεις µαθεῖν τὴν ἀλήθειαν; Ἀλλαχοῦ λέγει ὁ Κύριος· "∆είξατε 125 
τὰ καλὰ ἔργα τοῖς ἀνθρώποις, ὅπως ἴδωσι καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα 
τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς". Πάλιν λέγει ἡµῖν ὁ Κύριος· "Ὅταν ποιῇς 
ἐλεηµοσύνην, µὴ σαλπίσῃς ἔµπροσθέν σου, ὥσπερ ἐποίουν οἱ 
ὑποκριταὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύµαις, ὅπως δοξασθῶσιν 
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων". Οὐ σάλπιγγες εἶχον οἱ ὑποκριταί, ἀλλὰ τὴν 130 
 διάνοιαν αὐτῶν καὶ τὴν δόξαν ἐπιγελᾷ, ὅτι ἠβούλοντο τὴν 
ἐλεηµοσύνην αὐτῶν σαλπίζεσθαι, ὅπως φαίνωνται τοῖς ἀνθρώποις 
δίκαιοι. ∆ιὰ τοῦτο ἔλεγεν ὁ Κύριος· "Ἀµήν, λέγω ὑµῖν ὅτι ἀπέχουσι 
τὸν µισθὸν αὐτῶν". Ἐπαινούµενοι δὲ τὸ πᾶν ἀπέλαβον ἀπὸ τῶν 
ἀνθρώπων.135 

                                                 
 125-127 ∆είξατε...οὐρανοῖς: Matth. 5, 16; 1 Pet. 2, 12 // 127-130 Ὅταν...ἀνθρώπων: Matth. 6, 2; Ἰδιόµελον 
Ἀποστίχων, ἦχ. πλ. δ', τοῦ ὄρθρου τῆς Παρασκευῆς τῆς β' ἑβδοµάδος (βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 396) // 
130-133 Οὐ σάλπιγγας...δίκαιοι: Ioann. Chrys. In Matthaeum 19 (PG 57, 275) // 133-134 Ἀµήν...αὐτῶν: 
Matth.6, 2-3. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
125 ἀλαχοῦ S // 126 ἴδωσι τὰ καλὰ ἔργα Α // 127 ποιεῖς SΑΙaµ // 128 σαλποίσης Μ // 129 ῥήµαις ΑΙΜSµ // 
130 σάλπιγγος Α:σάλπιγγαις ΙΜ:σάλπιγκας a:σάλπιγγας SPpµ     ἦχον a:εἶχων Μ  // 131 διάννοιαν Α // 132 
φένεσθαι Α:φαίνονται SΙµ:φένονται Μ // 133 ἡµῖν SΑ:ἡµὴν Μµ    ἀπέχωσι SPpaµ // 134  τὼν µησθὸν Μ  // 
134-135 διὰ τῶν ἀνθρώπων S: διὸ τῶν ἀνθρώπων  µ  
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   Καὶ πάλιν λέγεις· "Καὶ λοιπόν, δεῖξον ἡµῖν πῶς ποιεῖν τὴν 
ἐλεηµοσύνην τὴν πρέπουσαν". Ἄκουσον τοῦ Κυρίου λέγοντος· "Σοῦ 
δὲ ποιοῦντος ἐλεηµοσύνην, µὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ 
δεξιά σου, ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεηµοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ Πατήρ σου 
ὁ οὐράνιος ἀποδώσῃ σοι ἐν τῷ φανερῷ". Μέγα µυστήριον καὶ 140 
ὑπερβολικόν ἐστι τοῦτο, ὅ εἴρηκεν ὁ Κύριος, τὸ "µὴ γνώτω ἡ 
ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου χείρ". Πῶς γὰρ ἔσται τοῦτο, ὅτι ἓν 
 σῶµα ἐστὶ καὶ ἓν µέλος ἡ δεξιὰ καὶ ἡ ἀριστερὰ τοῦ ἀνθρώπου χείρ; 
Πῶς δύναται λανθάνειν αὐτὴν καὶ ποιεῖν ἡ δεξιὰ τὴν ἐλεηµοσύνην; 
Οὐ λέγει δὲ περὶ τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς ἢ τῆς ἀριστερᾶς, τοῦ µέλους, 145 
ἀλλὰ διὰ τὴν δόξαν λέγει τῆς ἐπάρσεως. Εἰ δυνατὸν γὰρ καὶ 
σεαυτὸν λάνθανε διὰ τὸν διάβολον, ἵνα µὴ σὲ ῥίψῃ εἰς τὴν ἔπαρσιν 
καὶ τὴν κενοδοξίαν. 

                                                 
 137-140 Σοῦ...φανερῷ: Matth.6, 3-5; Ioann. Chrys. Attendite ne eleemosynam vestram faciatis coram 
hominibus (PG 59, 572) // 140-148  Μέγα...κενοδοξίαν: Matth. 6, 3; Ioann. Chrys. In Matthaeum 19 (PG 57, 
275). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
136 Τὸ λοιπὸν Ι // 138 γνῶτο Ι // 139 ἢ σὼν ἡ ἐλεηµοσύνη  µ // 140 ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ Α   ἀποδώσει 
ΙSµ // 141 ἔστην Α // 142 χείρ om. Α    τούτω ΙΜ // 143 µέλλος Α // 144 δύνατε Α: δύναντε Μ // 145 λέγει 
σοι γὰρ Α    µέλλους Α   // 146  Λέγει γὰρ εἰ δυνατὸν Α    Ἡ  δυνατὸν γὰρ SΙΜµ  // 147 ῤῥίψει SΑΙ: ῥίψει 
Μ: ρρίψη µ  // 148       κενωδοξίαν Ι 
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   Καὶ εἰ θέλεις µαθεῖν τὴν ἀλήθειαν, ἄκουσον τοῦ Κυρίου ἀλλαχοῦ 
διὰ τοῦ εὐαγγελίου λέγοντος· "Ἐὰν ὁ ὀφθαλµός σου ὁ δεξιὸς 150 
σκανδαλίζῃ σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. Συµφέρει σοι, ἵνα 
ἀπόλλυται  ἓν τῶν µελῶν σου καὶ µὴ ὅλον τὸ σῶµα σου ἐλθεῖν εἰς 
τὴν γέενναν· καὶ  εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζῃ σε, ἔκκοψον αὐτὴν 
καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. Συµφέρει γὰρ ἵνα ἀπολεσθῇ ἡ µία χεὶρ ἢ ὅλον τὸ 
κορµίν σου ἐµβληθῇ εἰς γέενναν;" Τοῦτο µοι νόησον καὶ εἰς τὴν 155 
ἐλεηµοσύνην. Ὀφθαλµὸν καὶ χεῖραν ἀκούων, µὴ νόµιζε περὶ τῶν 
µελῶν τούτων λέγεσθαι· οὐ γὰρ ἐδηµιούργησεν αὐτὰ ὁ Θεὸς εἰς τὸν 
ἄνθρωπον εἰς κακόν, ἀλλὰ εἰς ὑπουργίαν καὶ ὠφέλειαν τοῦ 
σώµατος· ὄχι µὲν ἐκκόπτειν αὐτὰ καὶ ῥίπτειν, ἀλλὰ τί λέγει; Ἐὰν 
ἔχῃς φίλον τοιοῦτον  καλόν ὡς τὸν σὸν ὀφθαλµὸν ἢ τὴν σὴν χεῖρα 160 
καὶ βλάπτῃ σε εἰς τὴν ψυχήν, κόψον αὐτὸν καὶ ἀναχώρησον ἀπ’ 
αὐτοῦ.  Οἷον· ἔστι νέος τις ἔχων φίλους νέους ἀκολάστους καὶ 
βλάπτεται ἀπ’ αὐτῶν; "Τούτους ἀπότεµνε" φησί "µήπως <τ>ῇ 
ἐκείνων φιλίᾳ ἀµφότεροι ἀπόλησθε· ἀλλὰ  βλέπων αὐτοὺς κακὰ 
ποιοῦντας ἀναχώρησον, ἵνα καὶ ἐκεῖνοι εἰς αἴσθησιν ἐλθόντες 165 
σωθῶσι". 

                                                 
 150-155 Ἐὰν...γέενναν: Marc. 9, 43-47 // 156-166 Ὀφθαλµὸν...σωθῶσι: Ioann. Chrys. Expositiones in 
Psalmos  (PG 55, 59); Ioann. Chrys. In Matthaeum 19 (PG 57, 275). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
149 Καὶ εἰ θέλεις µαθεῖν τὴν ἀλήθειαν om. Sµ     ἀλλαχοῦ τοῦ Α:ἀλλαχοῦ διὰ τοῦ PpΜΙa:ἀλαχοῦ διὰ τοῦ 
Sµ // 150 λέγων SPpaµ   σκανδαλίζει SΑPpa:σκανδαλήζη Μµ   σαι Ιµ // 151 ἔξελθλε µ  // 152  ἀπόλληται 
Α:ἀπόλυται Ppa:ἀπώλειτε Ι:ἀπόληται Μµ: ἀπόλειται S   µελλῶν Α    ὄλλον Α   ἐλθὼν S   γεέναν SΑΙµ // 
153 σκανδαλίζει SΑa:σκανδαλήζει Μ    σαι Ι // 154  ἀπωλεσθῆ Ι    σῶµα Α:κορµὴν PpΙΜ:κορµὴ Sµ:κορµίον 
a // 155 ἐµβῇ ΙΜµ:ὑπάγει S    εἰς τὴν SΙΜ     γεέναν SΙΑΜ    µοινόει Α: µὴ νόησον µ    εἰς om.Ppa // 156 
χεῖραν ΑΙΜµ: χῆραν S:χεῖρα Ppa     µελλῶν ΑΙ   τὸ µ // 158 ὑπουργείαν καὶ χρείαν Α:ὑπουργίαν καὶ 
ὠφέλιαν ΙΜ    ὄχη Α:ὄχει Sµ:ὄχι ΜΙ: οὐχὶ Ppa  // 159 ἐκκόπτην Μ     ῤῥίπτειν Ι:ρύπτειν Μ     ἔχεις ΙSµ // 160 
βλάπτει SPpΙa: βλάπτειν µ  // 161 αὐτὸν om. SPpa    ἀναχόρισον Ι: ἀναχῶρισων Μ    ἀπ'αὐτῶν Pp:ὑπ'αὐτοῦ 
S // 162 βλάπτηται ἀπ' αὐτὸν µ // 163 ἀποτέµνεται Sµ     ἐκείνη Ppa:ἐκείνω µ    φιλεία µ    ἀµφοτέροι 
ἀπωλέσθαι Α: ἀµφότεροι ἀπολεῖσθαι SPapµ:ἀµφότερος ἀπωλεῖσθαι Ι: ἀµφότερος ἀπολήσθαι Μ // 164 
βλέποµεν Μ     ἀναχώρισον Ιµ    ἐκείνη Α // 165  ἔσθησιν Ιµ    ἐλθόνταις Μ    // 166  σωθήσονται Α 
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   Τοῦτο λέγει καὶ ὁ Σωτὴρ ἐν τῇ ἐλεηµοσύνῃ· "Μὴ γνώτω ἡ 
ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου". Τοὐτέστιν, "µὴ σαλπίσῃς µηδὲ 
φανερώσῃς αὐτὴν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, εἰς δόξαν καὶ τιµὴν 
καὶ ἔπαρσιν", µηδὲ εἰς τὸν νοῦν σου τοῦτο ἐνθυµηθῇς, "ὅτι 170 
ἀπώλεσας τὸν µισθόν σου, ἀλλὰ παράδιδε αὐτὴν τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ 
σεαυτοῦ καρδίᾳ κρυφίως, ὅπως σοι ἀποδώσῃ αὐτὴν ἐν τῷ φανερῷ", 
ὅτι "τὴν ἐλεηµοσύνην ταύτην δάνειον λαµβάνει ὁ Κύριος καὶ χρέος 
πληρώνει  ἑκατονταπλασίονα". Καὶ εἰ βούλεσθε, προσθήσω ὑµῖν 
µαρτυρίαν ἐκ τῶν ἁγίων γραφῶν ἀληθινήν, ὅτι ὅσα ποιήσει 175 
ἄνθρωπος εἰς τὸν πτωχὸν ἐν τῇ  χειρὶ τοῦ Θεοῦ εἰσιν. 

                                                 
 167-168 Μὴ γνώτω...δεξιά σου: Matth. 6, 3 // 168-170 µὴ σαλπίσῃς...ἔπαρσιν: Matth.6, 2 // 170 
µηδὲ...ἐνθυµηθῇς: Ioann. Chrys. In Matthaeum 19 (PG 57, 275) // 170-172 ὅτι...φανερῷ: Matth.6, 3-5 // 173-
174 ἐλεηµοσύνην...ἑκατονταπλασίονα: Matth. 19, 29; Marc.10, 30; Ioann. Chrys. Attendite ne eleemosynam 
vestram faciatis coram hominibus (PG 59, 572-573); Ioann. Chrys. In Matthaeum 19  (PG 56, 277). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
168 σαλπίσεις aµ: σαλπῆσις Μ // 169 φανερώσεις Ιaµ // 170  ἐνθυµηθεὶς SΑΙΜ:ἐνθυµηθῆ Ppaµ  // 171 
ἀπέχεις τοῦ µισθοῦ σου Α:ἀπόλεσας τόν µισθόν σου µ     τοῦ Κυρίου Α // 172 κρυφῶς ΑΙ: κριφῶς Μ    σοῦ 
ΑPΙpaµ    ἀποδώσει SΑΙaµ:ἀποδῶσι Μ     αὐτὴν om. Α // 173 αὐτὴνΑ     δάνιον ΑΜ     χρέως SΑΙaµ // 174 
πλερώνη Α:πληρώνης Ppaµ: πλιρώνι Μ  ἑκατονταπλασίονα ΙΑPpa:ἑκατονταπλασίωνα SΜµ  βούλεσθαι 
SΑPpaµ   προσθήσωµεν Α   ἡµῖν SµΑ // 175 µαρτυρίας ἐκ τῶν ἁγίων γραφῶν τὴν ἀλήθειαν Α     ἀληθηνὴν 
a 
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   Ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Κύπρου, ἐπὶ ταῖς ἡµέραις τοῦ Θεοφίλου 
ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, ἦν τις ἐπίσκοπος ἐν τῇ Κύπρῳ 
ὀνόµατι Συνέσιος, φιλόθεος καὶ φιλόξενος ἄνθρωπος. Εἶχε δέ τινα 
φίλον Ἕλληνα, ὀνόµατι Εὐάγριον, φιλόσοφον ὄντα καὶ φρόνιµον 180 
πάνυ. Ὁ οὖν ἐπίσκοπος, ὁ φίλος ὄντα αὐτοῦ, οὐκ ἐπαύετο νουθετῶν 
αὐτὸν  καὶ παρακαλῶντα τοῦ ἐπιστρέψαι εἰς τὴν θεογνωσίαν τῶν 
Χριστιανῶν καὶ βαπτισθῆναι καὶ σωθήσεται καὶ οὐ διέλιπε τοῦ 
σκοποῦ·  καὶ,  µετὰ καιρόν, ἔπεισεν αὐτὸν γενέσθαι χριστιανὸν καὶ 
βαπτίσας αὐτὸν πανοικεί, ἤρξατο διδάσκειν αὐτὸν νουνεχῶς περὶ 185 
τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ περὶ τῆς κρίσεως καὶ ἀνταποδόσεως 
τῶν δικαίων καὶ τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ περὶ τῆς φιλοπτωχίας καὶ 
ἐλεηµοσύνης. Ἦν γὰρ ὁ Εὐάγριος πλούσιος σφόδρα, ἔχων κτήµατα 
πολλὰ καὶ χρυσίον πολύ·  πλὴν δέ, ἦν σκληρὸς καὶ ἀνελεήµων, ὥστε 
ὁ ἐπίσκοπος πολλάκις ἐδίδασκεν αὐτὸν τάχα µαλάξαι τὴν 190 
σκληρότητα αὐτοῦ καὶ µεταβαλεῖν εἰς συµπάθειαν. Ἔλεγε γὰρ 
αὐτῷ·  "Ὁ ἐλεῶν πτωχὸν δανείζει Θεῷ"  καὶ "λαµβάνει πάλιν ἀπὸ 
τοῦ Θεοῦ ἑκατονταπλασίονα καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον".  

                                                 
 177-193 Ἐν τῇ χώρᾳ… τὴν αἰώνιον:  fons incognita (192 Ὁ ἐλεῶν...Θεῷ:  Prov. 19, 17; Ier. 38, 20;  Matth. 5, 
7; Athan. Expositiones in Psalmos (PG 27, 196); Bas. Homilia 2 in Psalmum 14 (PG 29, 264 & 277); Bas. De 
eleemosyna sermo 4 (PG 32, 1164); Ioann. Chrys. De poenitentia 7  (PG 49, 333); Ioann. Chrys. De Genesim 3 
(PG 53, 38)-39; Ioann. Chrys. Verumtamen frustra conturbatur  (PG 55, 561); Ioann. Chrys. In decem virgines 
(PG 59, 531); Ioann. Chrys. In Matthaeum 11 (PG 57, 235); Ioann. Chrys. Attendite ne eleemosynam vestram 
faciatis coram hominibus (PG 59, 573); Ioann. Chrys. In publicanum et pharisaeum (PG 59, 595); Ioann. 
Chrys. In synaxin Archangelorum (PG 59, 756); Ioann. Chrys. In Acta Apostolorum  (PG 60,295); Ioann. 
Chrys. Contra virginum corruptores  (PG 60,742); Ioann. Chrys. Contra haereticos (PG 60, 747); Ioann. 
Chrys. De fide  (PG 60,769); Ioann. Chrys. De eleemosyna (PG 64, 433) // 192-193 λαµβάνει...αἰώνιον: Matth. 
19, 29; Marc.10, 30; Ioann. Chrys. Attendite ne eleemosynam vestram faciatis coram hominibus (PG 59, 572-
573); Ioann. Chrys. In Matthaeum 19  (PG 56, 277)). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
177 Κύπρω Α    ἐν ταῖς ἡµέραις a     τοῦ om. Ιaµ // 178 ἐν τῇ om. Α // 179 καὶ ἅγιος ἄνθρωπος Α // 180 
Ἕλλιναν Ι:Ἕλλινα Μ:Ἕληνα Sµ    Ἐβάγριον Sµ    φρόνηµον ΙΜ:φρόνυµον S // 181 πάνυ om. S   ὁ φίλος 
ὄντα αὐτοῦ ΑΙPpaΜ: φίλος αὐτοῦ ὄντα µ   οὐκ ἐπάβετο µ // 182 παρακαλόντα SΑΙµ: παρακαλῶντα 
Ppa:παρακαλοῦντα Μ // 183 καὶ σωθήσεται om. Α    διέλοιπε Α: διέληπε Μ: διέλυπεν µ // 184 ἔπεισεν 
αὐτὸν om.Ppa // 185 βαπτείσας Ι: βαπτήσας Μ    πανοικοῖ Pp: πανοικὶ SΙ: πανοικῆ aµ: πανηκὶ Μ    
διδάσκειν, οὐνεχῶς µ // 186 ἀνταπωδώσεως ΑΜ // 187 φιλοπτωχείας ΑSµ // 188  Ἐβάγριος S    κτίµατα Α 
// 189 πολλὴν Αaµ:πολὴν Ι    καὶ σκληρὸς Ι    ἀνέλεος ἡµῶν µ // 192 αὐτὸν ὅτι ΑΙ   ἐλαιῶν S   πτοχῶν µ   
δανίζει SΑΙaµ: δανείζη Pp // 193 ἑκατονταπλασίωνα ΑΜµ     καὶ ζωὴν αἰώνιον Ppa:ἀλλὰ καὶ ζωὴν τὴν 
αἰώνιον Αµ 
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   Ταῦτα τοῦ ἐπισκόπου διδάσκοντος καὶ ἕτερα πλεῖστα, µόλις 
πείθει τὸν Εὐάγριον καὶ ἀναγκαζόµενος αὐτὸν λέγει· "Ἐγὼ µέν, ὦ 195 
πάτερ ἅγιε, ὡς διδάσκεις, οἰκείαις χερσὶ λέγεις νὰ διανείµω τὸν 
χρυσὸν τὸν ἐµὸν ἐν ταῖς  χερσὶ τῶν πενήτων. Ὕστερον δέ, µετὰ 
ταῦτα, ὡς λέγεις, παρὰ Χριστοῦ λαβεῖν αὐτὸν ἑκατονταπλασίονα 
καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον. Ἐγὼ οὐ πιστεύω τοῦτο ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον 
ἔχω. Εἰ δὲ θαρρεῖς λέγειν τὸ ἀληθές, λάβε χρυσίου λίτρας 200 
τριακοσίας ἐκ τοῦ πλούτου µου καὶ ποίησόν µοι ἰδιόγραφον 
γράµµα ὁµολογίας σου ὅτι ὁ Θεὸς ἀπολήψει µοι τοῦτον τὸν µισθὸν 
ἑκατονταπλασίονα  καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον και σκόρπισαι αὐτὰ ὡς 
θέλεις". Ὁ δὲ ἐπίσκοπος µετὰ χαρᾶς µεγάλης καὶ εἰλικρινοῦς 
καρδίας, τὸ ὄµµα ἄρας εἰς τὸν Θεόν, ἐποίησε τὸ ἰδιόγραφον τοῦ 205 
Εὐαγρίου καὶ λαβὼν τὸ χρυσίον ἔδωκεν αὐτὸ τοῖς πτωχοῖς 
ἐλεηµοσύνην. Ὁ δὲ Εὐάγριος λαβὼν τὸ χειρόγραφον τοῦ ἐπισκόπου 
κατεῖχεν αὐτὸ µετὰ ἀσφαλείας µεγάλης διαβιοὺς τὸν ὑπόλοιπον 
αὐτοῦ χρόνον καλῶς.  

                                                 
194-209 Ταῦτα τοῦ ἐπισκόπου…καλῶς: fons incognita (198-199 παρὰ Χριστοῦ...αἰώνιον : Matth. 19, 29; 
Marc.10, 30; Ioann. Chrys. Attendite ne eleemosynam vestram faciatis coram hominibus (PG 59, 572-573); 
Ioann. Chrys. In Matthaeum 19  (PG 56, 277)). 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
194 πλεῖστα om. Α:πλεῖσθα Pp:πλήστα Μ // 195 πίθει ΑΙ:πείθη Pp:πήθει Saµ: πήθη Μ       Ἐβάγριον S    
πρὸς αὐτὸν Α // 196 ἄγιε om. Α    οἰκοίαις ΙΜ:εἰκίαις Sµ    διαµυράσω Pp:διανίµω ΙΜ:διανήµω Sa: 
διανύµων µ // 197 πλοῦτον Α  // 197-198 Ὡς λέγεις, ὕστερον καὶ µετὰ ταῦτα Αa // 198 αὐτὰ PpΙa    
ἑκατονταπλασίωνα ΑΜ // 199 τὴν om.Ppa // 200 θαρεὶς Α:θαρρεῖν aPp:θαρεῖν SΙµ:θαρὴν Μ   τὸ 
ἀληθὲς...τριακοσίας om.Ι // 202 ἀπολύψει Ι: ἀπολύψη  µ     ἑκατονταπλασίωνα Α // 203 τὴν om.Pp    
σκόρπησαι aµ  // 204  θέλης ΑPpaµ    ἠληκρηνοῦς Μ    ὥµα Μ // 205 ἡδιώγραφον Μ // 206 Ἐβαγρίου S   
αὐτῶ  ΜPpΙa // 208 ὃ κατεῖχεν a 
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   Μετὰ δὲ χρόνους τινὰς νόσῳ περιπεσὼν ὁ Εὐάγριος, ἐν τῇ τελευτῇ 210 
αὐτοῦ ἐπέταξε τοῖς τέκνοις αὐτοῦ λέγων ὅτι "ἐν τῷ ταφιάσαι µε 
βάλετε ἐν ταῖς χερσί µου τὸ ἰδιόγραφον τοῦτο. Εἶθ’ οὕτως τῷ λίθῳ 
σκεπάσετέ µε µηδενὸς γινώσκοντος". Ἐτελεύτησεν οὖν ὁ Εὐάγριος 
καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἅπερ συνετάχθησαν ὑπὸ τοῦ πατρὸς 
αὐτῶν καὶ µετὰ τὴν τρίτην ἡµέραν τοῦ ἐνταφιασµοῦ αὐτοῦ, 215 
φαίνεται ὁ Εὐάγριος τῷ ἐπισκόπῳ λέγων· "Κύριε ἐπίσκοπε, ἐλθὲ εἰς 
τὸν τάφον µου καὶ λάβε τὸ ἰδιόγραφόν σου. Ἐγὼ γὰρ τὸ χρέος σου 
παρέλαβά το ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν σὴν ὑπόσχεσιν καὶ οὐκ 
ἔχω λόγον τινὰ πρὸς σέ καὶ διὰ πληροφορίαν σου ἰδιοχείρως 
ἔγραψά σοι τὸ ἰδιόγραφον τοῦτο". Ὁ γὰρ ἐπίσκοπος ἰδὼν ταύτην 220 
τὴν ὀπτασίαν καὶ γνωρίσας ὅτι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ἠγνόει δὲ ὅτι 
ἐσυνετάφη ὁ χάρτης, τὸ ἰδιόγραφον γράµµα τοῦ ἐπισκόπου, καὶ 
πρῳΐας γενοµένης προσκαλεσάµενος τοὺς παῖδας τοῦ Εὐαγρίου, 
ἐπυνθάνετο λέγων· "Συνετάφη τῷ πατρὶ ὑµῶν τι, πλὴν ὧν ἐφόρει 
ἱµάτια;" Οἱ δὲ λέγουσιν  αὐτῷ· "Οὐχί, πάτερ". Λέγει αὐτοῖς· "Οὐδὲ 225 
χάρτην τινὰ γράµµα ἐθάψατε µετ’ αὐτοῦ;" Τότε οἱ παῖδες εἰς 
ἀνάµνησιν ἐλθόντες λέγουσι· "Ναί, δέσποτα. Ἐν τῷ µέλλειν αὐτὸν 
τελευτᾶν ἔδωκεν ἡµῖν χάρτην εἰπών· "Τοῦτον τὸν χάρτην ἐν τῷ 
ἐνταφιάσαι µε ταῖς χερσί µου ἐµβάλετε καὶ τότε τῷ λίθῳ σκεπάσετέ 
µε, µηδενὸς γινώσκοντος τοῦτο".  230 

                                                 
210-230 Μετὰ δὲ χρόνους… τοῦτο: fons incognita. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
___________________________ 
210 τηνὰς ΙΜ  Ἐβάγριος Sµ // 212-213 Εἶθ' οὕτως...γινώσκοντος om. Α // 212 βάλεται SPpΙΜ:βάλλεται aµ // 
213 σκεπάσεταί µε Ιaµ:σκεπάσαταί µε Μ   Ἐβάγριος S // 214 ὥσπερ οὖν ἐτάχθησαν Α // 215 αὐτῶν. Τί οὖν 
ὁ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων Κύριος Α     τοῦ θανάτου Αµ // 216  φένεται µ    Ἐβάγριος S    λέγων om.Ppa 
// 217 χρέως σου Α:χρέω σου Μ // 218 ἐπαράλαβά το Α:παρέθετο Ppa:παρελάβάτο SΙΜµ // 219 ἰδιοχείρος 
ΙΜµ // 220 ἡδιόγραφον Μ   τοῦτον ΙΜ // 221 παρὰ τοῦ  Θεοῦ ΑSµ   ἠγνώη SΑΙΜµ:ἔγνω Ppa  // 222 
ἐσυνετάφη ΑΙΜSµ:συνετάφη Ppa    ἡ χάρτις Α // 223 προΐας µ  Ἐβαγρίου Sµ // 224 ὂν SPpa    ἐφόρη 
Α:ἐφώρη Ι:ἐφῶρι Μ: ἐφόρει SPpa // 225  ἱµάτιον SPpaµ //  226 χάρτιν SΑ   ἐθάψετε Α:ἐγράψατε Ppa // 227  
Εἶπεν ἐν τῷ µέλλειν Α // 228 χάρτιν SΑµ // 229 ἐνταφιάσαι SΑ: ταφιάσαι Ppaµ: ἐνταφηάσε Μ    ἐµβάλεται 
ΑPpΙΜaµ  σκεπάσαιτέ  µαι Α:σκεπάσεταί µε ΙPpaµ:σκεπάσαταί µε Μ // 230 µηδὲ Ppaµ   γινόσκοντος  Μ    
τούτω S 
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   Ταῦτα ἀκούσας ὁ ἐπίσκοπος καὶ χαρᾶς πολλῆς πλησθεὶς ἐδόξασε 
Κύριον τὸν Θεὸν καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπορεύθη ἐν τῷ τάφῳ τοῦ 
Εὐαγρίου ἅµα τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ πολλοῦ λαοῦ τῶν πιστῶν καὶ 
φιλοθέων ἀνδρῶν· καὶ ἀνοίξαντες τὸν τάφον εὗρον τὸν Εὐάγριον 
εὐσχηµόνως παρακείµενον, σῶον, µηδενὸς βρώµου αἴτιον, τὸν δὲ 235 
χάρτην ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἔχοντα, τὸ τοῦ ἐπισκόπου καὶ ἕτερον 
γράµµα, νεόγραφον καὶ νεαρόν, γραφὴν τῆς χειρὸς τοῦ τεθνηκότος. 
Τὸν δὲ χάρτην λαβὼν ὁ ἐπίσκοπος εἰς ἐπήκοον πάντων ἀνέγνωσε 
λέγων· "Ἐγώ, Εὐάγριος φιλόσοφος, σοὶ τῷ ὁσιωτάτῳ Συνεσίῳ 
ἐπισκόπῳ· χάρις, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ. Γίνωσκε ὅτι ἔλαβον τὸ χρέος 240 
κατὰ πάντα ὑπὸ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥσπερ συνέγραψάς 
µοι καὶ οὐκ ἔχω λόγον τινὰ πρὸς σὲ ἢ χρέος, ἀλλὰ εὐχαριστῶ τῷ 
Θεῷ καὶ τῇ σῇ ὁσιότητι, ὅτι τὸν θησαυρὸν ἀπέλαβον 
ἑκατονταπλασίονα καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον, καθὼς ἐπηγγείλω µοι". 
Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ λαοὶ ἐθαύµασαν µεγάλως καὶ ἐφοβήθησαν 245 
 φόβον µέγαν ἅπαντες, κράζοντες ἐπὶ πολλὰς ὥρας τὸ "Κύριε 
ἐλέησον", βλέποντες τὸ µὲν γράµµα τοῦ ἐπισκόπου παλαιόγραφον 
καὶ τὴν γραφὴν Εὐαγρίου νέαν καὶ νεαράν, ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ 
γεγραµµένην.

                                                 
231-249 Ταῦτα ἀκούσας… γεγραµµένην: fons incognita. 
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
231 πλησθὴς SPΜpaµ // 233 Ἐβαγρίου S //  234 εὗρον τὸν Εὐάγριον om. Α: εὗρον τὸν Ἐβάγριον S // 235 
σῶον...αἴτιον om. ΙΜ   βρόµου Α // 236  χάρτιν Ι    ἔχον Αµ: ἔχων SΜΙa // 237 νεαράν Pp:νεαρών Μ:νεκρὸν 
Sµ   τεθνηκότως Α // 238 χάρτιν ΙΑµ    ἐπήκοων Α:ἐποίκοον Ι:ἐπίκοον ΜS // 241 ὁ Εβάγριος Sµ    σοὶ 
om.Ppa:σὺ Μ // 242 Κυρίου Α   τὸ χρέος om.Α:τὸ χρέως ΜS // 241-242 κατὰ πάντα...χρέος om.Pp// 242 
ἑκατονταπλασίωνα ΑΜSµ   ἐπηγγήλω µοι Α:ἐπηγγήλω µει Μ:ἐπήγγειλάς µοι Ppa: ἐπιγγείλω µοι S // 245 
µεγάλος ΙΜ  // 246  µέγα  µ // 248 Ἐβαγρίου  Sµ   νέαν καὶ νεκράν Sµ 
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   Εἴδετε, ἀδελφοί µου, τὴν χάριν τῆς µεταδόσεως τῆς ἐλεηµοσύνης, 250 
ὅτι δάνειον ὁ Κύριος ταύτην παραδέχεται καὶ ἑκατονταπλασίονα 
ταύτην ἀποδίδωσι καὶ οὐ µόνον ἑκατονταπλασίονα ἀλλὰ καὶ τὴν  
ζωὴν τὴν αἰώνιον; Ταύτην καὶ ἡµεῖς ἀγαπήσωµεν· ταύτην καὶ ἡµεῖς 
ποθήσωµεν. ∆ώσωµεν αὐτὴν µὴ σαλπίζοντες, µηδὲ δηµοσιεύοντες, 
εἰς τὸ θεαθῆναι τοὶς ἀνθρώποις, διότι µισθὸν οὐκ ἔχοµεν, ὥσπερ καὶ 255 
τοὺς Φαρισαίους. "Μὴ ἐπιγνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά 
σου". Φύγωµεν τὴν κενοδοξίαν καὶ τὴν ἔπαρσιν καὶ "τὰ ἔργα ἡµῶν 
ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσωµεν τῷ Κυρίῳ, ἵνα ἀποδώσῃ ἡµῖν ὁ δίκαιος 
κριτὴς ἐν τῷ φανερῷ", τοὐτέστιν εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἀΐδιον 
καὶ τέλος οὐκ ἔχουσαν· καὶ "τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου φυλάξωµεν καὶ 260 
ποιήσωµεν".  
   Τί γάρ ἐστιν ἁµαρτία πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν; Ἀράχνη. 
Ἄνεµος φυσᾷ καὶ διασπᾶται ἡ ἀράχνη. Θεὸς βούλεται καὶ οὐ 
παραλύεται ἁµαρτία. Πρόσεχε ὁ λέγων. Ὁ Θεὸς ἐλεεῖ, ἀλλ’ οὐχ 
ἁπλῶς ἐλεεῖ, ἀλλὰ λέγει· Θέλεις ἐλεηθῆναι; ∆ὸς καὶ σὺ τίποτες. Οἷον· 265 
µυρίων γέµεις ἁµαρτηµάτων.  Φορτία ἔχεις πληµµεληµάτων. Θέλω 
αὐτὰ κουφίσαι. ∆ὸς καὶ σὺ χεῖρα. Βούλοµαι καὶ <σέ τι> 
συνεισενέγκασθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν. Οὐκ ἔχεις; 
Ἐξοµολόγησαι τῷ Θεῷ. Εἰπέ· "Μνήσθητί µου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ 
σου". Τοῦ ληστοῦ τὴν ἐξοµολόγησιν εἰπὲ καὶ λαµβάνεις τὴν ἄφεσιν, 270 
µήποτε ὀργισθῇ καὶ ἡµῖν ὁ Κύριος καὶ συναπολέσῃ ἡµᾶς ἐν ταῖς 
ἀνοµίαις ἡµῶν, ἀλλὰ συµπαθήσῃ καὶ ἐλεήσῃ ἡµᾶς, τῇ αὐτοῦ χάριτι 
καὶ φιλανθρωπίᾳ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

                                                 
 251 ὅτι δάνειον...ἑκατονταπλασίονα: Matth. 19, 29; Marc.10, 30; Ioann. Chrys. Attendite ne eleemosynam 
vestram faciatis coram hominibus (PG 59, 572-573); Ioann. Chrys. In Matthaeum 19  (PG 56, 277) // 254-256 
∆ώσωµεν...Φαρισαίους: Matth. 6, 2-3 // 256 Μὴ γνώτω...δεξιά σου: Matth. 6, 4 // 257-259 τὰ ἔργα...φανερῷ: 
Matth. 6, 4-5 // 260-261 τοὺς λόγους...ποιήσωµεν: Luc. 11, 28 ; Luc. 8, 21; Iac. 1, 22 // 262-271 Τί γὰρ...ἡµᾶς: 
Ioann. Chrys.In Psalmum 50  (PG 55, 579) (269-270  Μνήσθητί µου...σου: Luc. 23, 42).  
____________________________ 
Α     SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
250 Ἴδετε SΜΑΙPpaµ µεταδώσεως ΜΑaµ // 251 ἑκατονταπλασίωνα SΙΜ // 252 ἑκατονταπλασίωνα ΙΜ     
ταύτην...ἑκατονταπλασίονα om.Ppa // 254 δόµεν Pp:δώµεν a     αὐτὴν om. Α    σαλπήζωντες Μ    
διµοσιεύοντες ΑΜ // 255 ἔχωµεν ΙΑΜµ // 256 ἐπιγνώτω SΑΙPpaµ:ἐπιγνῶτο Μ    ποιήσι µ   σου om.SΙΑPpa 
// 257 Φεύγοµεν Α // 258 ἀποδώσει SΙΑaµ:ἀποδώσοι Μ // 260 φυλάξοµεν ΙΜ // 259 ποθήσωµεν ΙΜ // 262-
270  Τί γάρ...ἄφεσιν om. SPpaµ //  260-271 Τί γάρ...δόξα om.Α: µήπως θεµελιώνωµεν ἐπὶ τὴν ἄµµον καὶ ὄχη 
ἐπὶ τὴν πέτραν· νηστεία, προσευχῆ, ἐλεηµοσύνη εἰς πένητας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡµῶν Α // 264 
Πρόσεχαι Ι: Πρόσεχε Μ // 266  Θέλων Ι  // 267   βούλειµαι Ι:βούληµαι Μ    σέ τι om. ΙΜ //  269 
Ἐξοµολόγησε Ι:Ἐξοµολόγεισε Μ // 271 ὀργιστῆ Ι:ὀργισθεῖ S   ἡµῶν SΙµ   συναπωλέσει Ι :συναπολέσει Sa: 
συναπολέσι Μ: συναπωλέση µ // 272 συµπαθήσει ΙS    σώσῃ Pp:σώσει a: ἐλεήσει SΙΜµ // 273 οὗ Ι   τῶν 
αἰώνων om. SPpaµ 
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     Τῇ  Κυριακῇ  τῆς  δευτέρας  ἑβδοµάδος 
 
 
   Ὁ τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς καιρός, ἀδελφοί µου, συγκρινόµενος 
πρὸς ὅλον τὸν καιρὸν τοῦ χρόνου, ὅµοιός ἐστι λιµένι τινὶ ἀταράχῳ 
καὶ γαληνῷ, ἐν ᾧ προστρέχονται πάντες ἄνθρωποι καὶ 
καταφεύγονται. Εὐδίας πνευµατικῆς ἀπολαύωµεν. Ὥσπερ γὰρ 
θάλασσα ἄλλη ἐστὶν ὁ βίος ἡµῶν καὶ ἡ ζωὴ ἡµῶν. Πάντες ἄνθρωποι 5 
εὑρισκόµεθα ὡς ἐν πλοίῳ τινὶ ἐν τῷ σώµατι τούτῳ ἐµβεβηκότες καὶ 
διαπλέοµεν νοητῶς, οὐκ εἰς καιρὸν ἐπιτήδειον καὶ ὡρισµένον, 
 καθὼς οἱ τὴν αἰσθητὴν διαπλέοντες θάλασσαν. Ἐκεῖνοι γὰρ πότε 
µὲν πλέουσιν, ὡς ὅτε καιρὸν εὔδιον καὶ γαλήνην ἔχουσι, πότε δὲ 
ἵστανται εἰς τοὺς λιµένας, ὅταν ζάλην βλέπωσι καὶ τρικυµίαν. Ἡµεῖς 10 
δὲ καθεκάστην πλέοµεν ἐν τῷ κόσµῳ νύκτα τε καὶ ἡµέραν καὶ ἐν 
ζάλῃ καὶ τρικυµίᾳ καὶ ἐν κλύδωνι καὶ χειµῶνι καὶ πέλαγος πλέοµεν 
πολὺ καὶ χαλεπὸν καὶ ἐπικίνδυνον καὶ µακρὸν πάνυ·  καὶ  τοσοῦτον 
ἔστιν τὸ µῆκος τοῦ πελάγους τούτου, ὅσον ἔστιν τὸ µέτρον τοῦ 
χρόνου τῆς ζωῆς ἡµῶν, καὶ πολλοί τε πειρασµοὶ καὶ πολλαὶ 15 
τρικυµίαι ἐπέρχονται καὶ ἡµῖν ἀπὸ τῶν δαιµόνων καὶ οὐ παύονται 
ταράττοντες ἡµᾶς, ὥστε πνίξαι καὶ ἀπολέσαι. ∆ιὰ τοῦτο πολλῶν 
προσευχῶν χρεία, πολλῶν δακρύων, πολλῶν νηστειῶν, πολλῆς 
κατανύξεως καὶ συντριβῆς, ὧν ἡµάρτοµεν, ὥστε τὰς ἡµετέρας ψυχὰς 
διασῶσαι ἐκ τῆς ζάλης τοῦ βίου τούτου. 20 

                                                 
 4-17  Ὥσπερ γὰρ… ἀπολέσαι: Ioann. Chrys. De poenitentia  (PG 59, 759); Ioann. Chrys.In Psalmos 101-107 (PG 55, 670); 
Ioann. Chrys. Spuria quaedam (PG 64, 21) // 17- 20 ∆ιὰ τοῦτο…τούτου: Ioann. Chrys. Epistolae  (PG 52, 657); Greg. Naz. 
Or. 17 (PG 35, 972). 
____________________________ 
µPpa       ΜΙ 
____________________________ 
Tit. Κυριακῇ β'τῶν ἁγίων νηστειῶν· τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡµῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 
Χρυσοστόµου εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς ἡµέρας· Εὐλόγησον, ∆έσποτα Ι:Κυριακῇ β'τῶν ἁγίων νηστειῶν, λόγος 
διδασκαλικὸς εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου µ: Κυριακῇ β'τῶν ἁγίων νηστειῶν τοῦ αὐτοῦ λόγος 
διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου aPp: Κυριακῇ β' τῶν ἀγίων νηστιῶν, λόγος 
διδασκαλικὸς εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον· Εὐλόγησον πάτερ Μ  // 1 µου om. Ι // 1-2 πρὸς ὅλον τὸν καιρὸν 
τοῦ ἐνιαυτοῦ συγκρινόµενος Ι // 2 λιµένη τινὴ µ //  3 καὶ ἀκλιδονίστω καὶ γαλυνῶ Ι:γαληνὸν µ // 3 καὶ προστρέχοντες 
ΙPpµ   πάντες ἄνθρωποι om.Ι // 4 καταφεύγοµεν Ι:καταφεύγοντες Ppµ  Γαλήνης Ι  ἀπελάβωµενPp:ἀπολάβοµεν Ιµ // 5 
ἔστιν ἡµῶν ὁ βίος οὗτος Ι     καὶ ἡ ζωὴ ἡµῶν om.Ι    καὶ πάντες µ // 7 διαπλέωµεν Ppa: διαπλέων µεν µ    οὐκ ἐν χρόνῳ 
καὶ καιρῷ ὠρισµένῳ Ι:οὐκ ις καίρον µ    ἐπιτίδιον µa:ἐπιτήδιον Pp    ὁρισµένον Ppµa // 8 ἐν ἐκείνῃ Ι // 9 ὡς om. Ι    
ἔχουσιν εὔδιον καὶ γαληνὸν Ιµ // 10 ἐντὸς τοῦ λιµένος Ι: ἐπὶ λιµένος Ppa:εἰς τοὺς λιµένος µ     ὅτε Ι      βλέπουσιν Ιµ     
τρυκιµίαν µ    καὶ προβολὰς ἔχουσιν ἀνέµων καὶ ταραχὰς Ι // 11 διαπαντὸς Ι   πλέωµεν Ppµa // 12 τρηκιµία Pp:τρυκιµία 
µ    κλύδων µ //  13 κατὰ πολὺ χαλεπὸν Ι:χαλαιπῶν µ    καὶ ἐπικινδεινώτατον λίαν καὶ δυσχερές· καὶ οὐ µόνον δυσχερές, 
ἀλλὰ καὶ µακρὰν πάνυ Ι    µὴ τοσοῦτον aPp // 14 µίκος a    πελάγου Ppa   τὸ διάστηµα Ι: τοῦ µέτρους a:τὸ µέτρος µ // 15 
ἡµῶν πάσης Ι // 15-16 καὶ ὅσαι καταιγίδες καὶ τρικυµίαι καὶ πειρασµοὶ ἐπέρχονται ἡµῖν Ι:πολλοὺς τε πειρασµοὺς καὶ 
πολλὰς τρικυµίας aPpµ // 16 δαιµόνων, τῶν τῆς πονηρίας πνευµάτων· ἔτι δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων, τῶν µισούντων καὶ 
πολεµούντων ἡµῖν· οὐδὲ δυνατὸν ἐστὶν ἐξερευνὴσαι καὶ εἰπεῖν φανερῶς γὰρ καὶ ἀφανῶς Ι // 17 ταράττοντας ἡµᾶς καὶ 
θορυβοῦντες ὁµοῦ καὶ συγχέοντες  Ι    ἡµῶν µ    ὥστε πνίξαι καὶ ἀπολέσαι om.Ι:ὥστε πλήξαι µ // 17-19 ∆ιὰ τοῦτο 
πολλῶν δακρύων ἐστὶ χρεία· πολλῆς κατανύξεως καὶ ἐξοµολογήσεως καὶ συντριβῆς Ι // 19 συντριβεὶς µ    ἠµάρτωµεν Pp 
µ //  20 διασώσασθαι ΙPpµa     ἐκ τῆς ζάλης καὶ τρικυµίας καὶ τῆς ταραχῆς τοῦ βίου τούτου καὶ πρὸς τὸν λεµένα τὸν 
εὔδιον καὶ ἀτάραχον καταντῆσαι και γαληνὸν καὶ σωτὴριον· καὶ ἐπεὶ ὁ τὰ πάντα διέπων καὶ διεξάγων ἐν σοφίᾳ Θεός, 
τὸν παρόντα καιρὸν τῆς νηστείας ὠς λιµένα τινὰ δέδωκεν ὡς εἴποµεν· σπουδάσωµεν δι' αὐτοῦ εἰρηνικῶς καὶ γαληνῶς 
τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς ἡµῶν διαπεράσαι καὶ πρὸς τὴν µέλουσαν εὐθυδροµήσωµεν χαρὰν καὶ κατάστασιν καὶ εἰς τὴν 
αἰώνιον ζωὴν καταντήσωµεν κληρονοµίαν λαβεῖν ἀναφαίρετον, ὅπου τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δόξα, ὅπου ἡ κατοικία 
καὶ ἡ ἀνάπαυσις τῶν δικαίων καὶ τῶν τοῦ βίου τούτου κακῶν ἡ κατάπαυσις Ι 
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    Ἀκούσωµεν δὲ καὶ τῶν εὐαγγελικῶν ῥηµάτων, ὧν ὁ θεσπέσιος 
Μᾶρκος σήµερον φθέγγεται, µᾶλλον δὲ ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς 
Χριστὸς διὰ τοῦ εὐαγγελιστοῦ λέγων· "Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ εἰσῆλθεν  ὁ 
Ἰησοῦς  εἰς Καπερναοὺµ καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκον ἐστὶν· καὶ εὐθέως 
συνήχθησαν πολλοί, ὥστε µηκέτι χωρεῖν µηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν 25 
καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον". Καιρὸν γὰρ µέµνηται ὁ εὐαγγελιστὴς 
τὴν ἔνσαρκον οἰκονοµίαν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν 
περιεπάτει  ζητῶν τὴν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν ἐν τὲς πόλες καὶ 
χῶρες. Καιρὸν γὰρ ἐνθυµίζει ὁ εὐαγγελιστής, ὅταν ἦλθε πρὸς αὐτὸν 
τὸν Κύριον λεπρός τις παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν καὶ λέγων· 30 
"Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί µε καθαρίσαι" καὶ ὁ Ἰησοῦς 
σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· 
"Θέλεις; Καθαρίσθητι."  Καὶ εὐθέως ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα. 
Αὐτὸν γὰρ τὸν καιρὸν ἔρχεται εἰς Καπερναούµ. Ἰδία γὰρ πόλις 
ἐκαλεῖτο τῷ Ἰησοῦ ἡ Καπερναούµ. Ἐκεῖ γὰρ ᾤκει. Ἡ µὲν γὰρ 35 
Βηθλεὲµ ἔτεκεν αὐτόν, ἡ δὲ Ναζαρὲτ ἔθρεψεν, ἡ δὲ Καπερναοὺµ 
εἶχεν αὐτὸν διηνεκῶς. ∆ιὰ τοῦτο συνάσσονται πολλοὶ ἀκούσαντες 
ὅτι ἦλθεν πρῶτον θεραπεῦσαι αὐτοὺς διὰ τὸν λόγον τῆς 
διδασκαλίας αὐτοῦ, εἶτα ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων. "Καὶ", ἰδού, 
"προσφέρουσιν αὐτῷ παραλυτικὸν αἰρόµενον ὑπὸ τεσσάρων καὶ µὴ 40 
δυνάµενοι προσεγγίσαι αὐτῷ, διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν 
οἰκίαν ὅπου ἦν καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράββατον, ἐφ’ ᾧ ὁ 
παραλυτικὸς κατέκειτο". 

                                                 
 23- 26 Τῷ καιρῷ…τὸν λόγον: Marc. 2, 1- 2 // 27-29 ὅταν...χῶρες: Matth.8,34; Matth.4,25; Matth.16,9; Matth. 
9, 26; Matth.14,21; Luc.4, 14-15; Marc. 1, 37; Ioh.4,1 // 29-33 ὅταν ἦλθεν… λέπρα: Marc. 1, 40-42 // 34-35 
Ἰδία…Καπερναούµ: Matth. 9, 1 // 35-36 Ἡ µὲν…αὐτὸν: Matth. 2, 1; Matth. 2, 5-6; Luc. 2, 4; Ioh. 7, 42 // 36 ἡ 
δὲ Ναζαρὲτ ἔθρεψεν: Matth. 13, 54; Luc. 4, 16; Luc. 24, 19; Act.10, 38 // 36-37 ἡ δὲ…διηνεκῶς: Matth. 4, 12-
16; Matth. 9, 1// 40-43 προσφέρουσιν... κατέκειτο: Marc. 2, 3-4 . 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
_____________________________ 
22-23 µᾶλλον δὲ... λέγων om. Ι // 25 χωρὶν µ   θήραν µ // 26 ἐλάλη Ι   µέµνητε  a:µέµνησται µ  // 28 
ἐπεριπάτει SaPp:ἐπεριπάτη µΜ //  28-29  τὰς πόλεις καὶ χώρας Ppa:ταῖς πόλαις καὶ χώραις  µΜ // 30 λεπρός 
τις προσῆλθεν αὐτῶ καὶ παρακαλῶν µ   γονυπετῶν αὐτῶν λέγων SΜ // 31 θέλεις µa // 32 ἐκτείνας τὴν 
χεῖρα om.Pp   ἤψατο τὴν χεῖρα αὐτοῦ Ppa   αὐτῷ om.Pp // 33 Θέλω PpS // 34 πόλεις µ: πώλαις S // 35 
ἐκαλεῖτω a // 37 αὐτῶ µ   συνάσοντο a:συνάγονται PpS:συνάγωνται µ:συνάσωντε Μ // 26-39 Καιρὸν... ἰδού  
om.Ι // 40 ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες Ι // 41 προσεγγίσε µ    ὄχλων µS // 42 οἱκείαν µ      
ἐξωρύξαντες Ι:ἐξωρίξαντι µ:ἐξορύξαντι S:ἐξορίξαντες Μ      κράβατον ΜΙSµ  
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   Πολλῶν καὶ µεγάλων κακῶν ἡ ἁµαρτία πρόξενος· τὴν ψυχὴν 
ἀπόλλυσιν καὶ σώµατος ἅπτεται πολλάκις. Τούτου γὰρ χάριν ὁ τὴν 45 
ἡµετέραν σωτηρίαν πραγµατευόµενος, ὁ Κύριος τὸ σῶµα  πολλάκις 
µαστίζει ὑπὲρ ὧν ἁµαρτάνει ἡ ψυχή, ὥστε διὰ τὴν τοῦ σώµατος 
ἀσθένειαν τὴν ψυχὴν ἐλευθεροῦσθαι. Ὅσον γὰρ ὁ ἔξωθεν ἄνθρωπος 
φθείρεται, τοσοῦτον ἡ ψυχὴ ἀνανεοῦται. 

                                                 
 44 Πολλῶν…πρόξενος: Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 532) // 44-49 Τὴν  ψυχὴν... 
ἀνανεοῦται: Ioann. Chrys. De paralyticum demissum per tectum  (PG 51, 50).  
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
44-48 Πολλῶν καὶ µεγάλων κακῶν ἡ ἁµαρτία πρόξενος γίνεται καὶ τὴν ψυχὴν λυµαίνεται σφόδρα· 
πολλάκις δὲ καὶ τοῦ σώµατος ἅπτεται, πλεονάσασα ἡ κακία καὶ περισσεύσασα· ἐπειδὴ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον τῆς ψυχῆς κακῶς ἐχούσης ἀνεπαισθήτως οἱ πλείωνες ἔχοµεν, τοῦ σώµατος νοσοῦντος πάντα 
τρόπον ἐπιµελούµεθα ἀνακτήσασθαι καὶ τῆς ἐκπιπτούσης αὐτόν νόσου σπουδάζοµεν τὴν ἐλευθερίαν 
χαρίσασθαι, τούτου χάριν ὁ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν πολυτρόπως πραγµατευόµενος Κύριος καὶ τὸ σῶµα 
δοὺς καὶ συγχωρεῖν νοσήµατα περιπίπτειν καὶ µαστίζεσθαι τοὺτω παρασκευάζει ὑπὲρ ὧν ἁµαρτάνει καὶ 
πληµµελεῖ ἡ ψυχὴ, ὥστε διὰ τῆς τοῦ σώµατος µάστιγος καὶ ἀσθενείας τὴν ψυχὴν ἐλευθεροῦσθαι καὶ 
διασώζεσθαι Ι // 48 ἡµῶν ἄνθρωπος Ι // 45 ἀπόλυσιν aPpµ:ἀπόλησιν Μ    πολάκις S // 46 πολάκις S // 48 
ἐλευθεροῦσα µ // 48-49 ὁ ἄνθρωπος ἔξω φθείρεται S:φθήρεται µΜ  // 49 τοσοῦτον ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται. 
Μετὰ τὸ θεραπεῦσαι τὴν πενθερὰν τοῦ Πέτρου ὁ Κύριος, µετὰ τὸ ἰάσασθαι τοὺς δαιµονῶντας, πολλοῖς 
καὶ ποικίλοις νοσήµασι βασανιζόµενος, µετὰ τὸ θεραπεῦσαι τὸν λεπρὸν, κατάδηλον ἤδη τῶν θαυµάτων 
γενοµένων, οὐκ ἤθελε φανερῶς εἰσελθεῖν εἰς πόλιν τινὰ, ἀλλ' ἔξω καὶ ἐν ἑρήµοις τόποις διέτριβεν, ἐπειδὴ 
δὲ κἀκεῖσε πανταχόθεν αὐτῷ προσήρχοντο, θεραπείας δεόµενοι καὶ τυγχάνοντες, εἰσῆλθε πάλιν δι' 
ἡµερῶν εἰς Καπερναοὺµ καὶ οὐδὲ ἐκεὶ εἰς τὰς πλατείας ἤρχετο, τὴν δόξαν τῶν πολλῶν ἐκτρεπόµενος καὶ 
ἠµᾶς παιδεύων µηδὲν τι ποιεῖν κατ' ἐπίδειξιν, ἀλλ' εἰσῆλθεν εἰς οἶκον τινὰ Ι   
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   Ἐπειδὴ ἡ φήµη πανταχόθεν διέτρεχε τοῦ Χριστοῦ, οὐ γὰρ ἦν 50 
δυνατὸν τὸ µέγα φῶς καὶ τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης ἐν µικρᾷ οἰκίᾳ 
λανθάνειν κρυπτόµενον, ἀλλ’ ἠκούσθη. ∆ιὰ τοῦτο προσφέρουσιν 
αὐτῷ τὸν παράλυτον. Καίτοι πολλοὺς καὶ ἄλλους παραλύτους 
ἐθεράπευσεν ὁ Κύριος, µόνος δὲ ὁ Μᾶρκος περὶ τούτου δηµηγορεῖ, 
περὶ δὲ τοῦ ἄλλου ὁ ἠγαπηµένος θεολόγος. Ἐκεῖνος ἐν τῇ 55 
κολυµβήθρᾳ καὶ τῇ στοᾷ τοῦ Σολοµῶντος τὴν ἴασιν ἔλαβε καὶ  
"Ἄνθρωπον" ἔλεγεν "οὐκ ἔχω, ἵνα, ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ µε 
εἰς τὴν κολυµβήθραν", οὗτος δὲ ὑπὸ τεσσάρων ἐβαστάζετο· ἐκεῖνος 
εἰς τὴν Ἰουδαίαν καὶ οὗτος εἰς τὴν Καπερναούµ· καὶ ὁ µὲν 
τριάκοντα ἔτη καὶ ὀκτὼ κατέκειτο καὶ ἔλεγεν ὁ Κύριος· "Ἴδε, ὑγιὴς 60 
γέγονας. Μηκέτι ἁµάρτανε", τῷ δέ· "Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ 
ἁµαρτίαι σου"·  ἐκεῖνον ἐν Σαββάτῳ ἰάσατο ὁ Κύριος, τοῦτον δὲ ἐν 
ἑτέρᾳ ἡµέρᾳ καὶ διὰ τοῦτο οἱ Φαρισαῖοι καὶ γογγυσταὶ ἐσίγησαν· 
ἐκείνου τοῦ πρώτου τὸ σῶµα συσφίγξας, τότε ἔλεγεν· "Ἴδε, ὑγιὴς 
γέγονας. Μηκέτι ἁµάρτανε." Ἐνταῦθα, τὴν ψυχὴν πρῶτον ἰάσατο 65 
εἰπών· "Τέκνον,  ἀφέωνταί σοι αἱ ἁµαρτίαι σου" καὶ τότε τὴν 
παράλυσιν ἰάσατο τοῦ σώµατος αὐτοῦ, ὥστε καὶ οἱ δύο παράλυτοι 
ἐξ ἁµαρτιῶν τὴν παράλυσιν καὶ τὴν ἀσθένειαν ἔσχον. 

                                                 
 50 Ἐπειδὴ...Χριστοῦ: Matth.8,34; Matth.4,25; Matth.16,9; Matth. 9, 26; Matth.14,21; Luc.4, 14-15; Marc.1,37; 
Ioh.4,1 // 53-54 πολλοὺς…Κύριος: Matth. 6, 53-56; Matth. 14, 34-36 // 54 µόνος…δηµηγορεῖ: Marc. 2, 1-12 // 
54-55περὶ δὲ…θεολόγος: Ioh. 5, 1-15 // 55-57 Ἐκεῖνος…κολυµβήθραν : Ioh. 5, 7; Ioann. Chrys. De paralyticum 
demissum per tectum  (PG 51, 54) // 58 Οὗτος…ἐβαστάζετο: Marc. 2, 3; Ioann. Chrys. De paralyticum 
demissum per tectum  (PG 51, 54)    Ἐκεῖνος εἰς τὴν Ἰουδαίαν : Ioh. 5, 1-2 ; Ioann. Chrys. De paralyticum 
demissum per tectum  (PG 51, 54) // 59 οὗτος εἰς τὴν Καπερναοὺµ: Marc. 2, 1; Ioann. Chrys. De paralyticum 
demissum per tectum  (PG 51, 54) // 59-60 ὁ µὲν…κατέκειτο: Ioh. 5, 5; Ioann. Chrys. De paralyticum 
demissum per tectum  (PG 51, 54) // 60-61 καὶ ἔλεγεν… ἁµάρτανε: Ioh. 5, 14; Ioann. Chrys. De paralyticum 
demissum per tectum  (PG 51, 54) // 61-62 Τέκνον… ἁµαρτίαι σου: Marc. 2,5 ; Ioann. Chrys. De paralyticum 
demissum per tectum  (PG 51, 54) // 64-65 Ἴδε...ἁµάρτανε: Ioh. 5, 14; Ioann. Chrys. De paralyticum 
demissum per tectum  (PG 51, 54) // 66 Τέκνον...ἁµαρτίαι σου: Marc. 2, 5; Ioann. Chrys. De paralyticum 
demissum per tectum  (PG 51, 54) // 66-68 καὶ τότε...ἔσχον : Ioann. Chrys. De paralyticum demissum per 
tectum  (PG 51, 58). 
____________________________  
SµPpa       ΜΙ 
____________________________  
50-51 καὶ ἡ φήµη πανταχόθεν διέτρεχεν· οὐδὲ γὰρ εἰν δυνατὸν τὸ µέγα φῶς καὶ τὸν νοητὸν ἥλιον τῆς 
δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀγαθότητος Ι // 52-54 διὰ τοῦτο καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκον ἐστὶν· καὶ εὐθέως 
συνήχθησαν πολλοί, ὥστε µηκέτι χωρεῖν µηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ 
σωτηρίου κηρύγµατος, τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγαθότητος. Οὐ πολὺ δὲ τὸ µέσον 
καὶ ὤσπερ οἰκονοµικῶς τὸν λόγον τοῦ ἔργου βεβαιοῦντος, ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες 
ὑπὸ τεσσάρων βασταζόµενον. Ἡ Καπερναοὺµ πόλις ὀνοµάζεται τοῦ Χριστοῦ. Ἡ µὲν γὰρ Βηθλεὲµ ἤνεγκεν 
αὐτόν, ἡ δὲ Ναζαρὲτ ἀνεθρέψατο, ἡ δὲ Καπερναοὺµ εἶχεν οἰκοῦντα διὰ παντὸς. ∆ιαφόρους δὲ 
παραλυτικοὺς θεραπεύσας ὁ Κύριος φαίνεται, ἀλλὰ παρὰ τοὺ παρόντως παραλυτικοῦ ὁ εὐαγγελιστῆς 
Μάρκος δηµιγορεῖ Ι // 52 κρυπτόµενος SaPpµ:κρηπτόµενος Μ    προσφέρωσιν µ  //  53 αὐτὸν µ    καὶτοι om. 
S // 54 δηµιγορεῖ  µa:δηµηγορὴν Μ // 55 Ἰωάννης ὁ θεολόγος Ι //  57 βάλλη  Ι: βάλει aPpSµ // 59 εἰς om. S    
ἦν Ι // 60 αὐτῷ Ι   ὑγιεῖς Ι  // 61 ἀφαίονταί σοι ΙaΜPpµ:ἀφέονταί σοι S // 62 τὸν ἐν τῇ κολυµβήθρα 
παράλυτον Ι // 63 καὶ ἀγνώµονες ἐσίγησαν. Ἐπ' ἐκείνω δὲ τοῦ Σαββάτου τὴν θεραπίαν προεβάλλοντο  Ι // 
64 καὶ πρῶτον Ι    τῷ σώµατι µ    ὑγιεῖς Ι  // 65 ἐνταῦθα δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ πρώτερον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἰάσατο Ι // 66 ἀφαίονταί σοι ΙPΜpµ:ἀφέονταί σου Sa // 67 τοῦ σώµατος διορθώσατο Ι // 68 ἔσχον καὶ οὐχὶ 
ἀπὸ κακουχίας σωµατικῆς Ι   ἔσχων Ppa:ἔχων µ 
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   Καὶ ἐν ἀρχῇ τῆς κτίσεως, ἐξ ἁµαρτιῶν ἡ νόσος εἰς τὸ τοῦ Κάϊν 
σῶµα ἐνέσκηψε. Μετὰ γὰρ τὴν ἀδελφοκτονίαν παρελύθη τὸ σῶµα 70 
ἐκείνου. Τὸ γὰρ "στένων καὶ τρέµων" οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ 
παράλυσις.  
   Ἡµεῖς δὲ τὴν πίστιν τοῦ παραλύτου θαυµάσωµεν καὶ πῶς αὐτὸν ὁ 
Χριστὸς ἐθεράπευσεν ἴδωµεν. "Ἰδὼν δὲ τὴν πίστιν αὐτῶν", τοὐτέστιν 
τῶν βασταζόντων καὶ χαλασάντων ὅπου ὁ Κύριος ἐκάθητο, "ὅτι 75 
µεγάλη ἦν, ἀλλὰ καὶ τοῦ παραλύτου ἐκείνου πλέον, ἄρρωστος γὰρ 
ὤν, ὑπέµεινε καὶ ἔστεργε κρεµασθῆναι καὶ ἀπαιωρηθῆναι, εἶτα  καὶ 
χαλασθῆναι ὅπου ἐκάθητο ὁ Χριστός. Βαρέως γὰρ φέρουσι ταῦτα 
οἱ νοσοῦντες, τὸ µετακινεῖσθαι ἀπὸ τόπου εἰς τόπον καὶ ἐπὶ τὰς 
πλατείας καὶ ῥύµας διέρχεσθαι καὶ ἐπιδεικνύειν ἑαυτούς. Οὗτος  δὲ 80 
ὁ παράλυτος, οὐχ οὕτως, ἀλλὰ διὰ µόνης διαβαίνει τῆς συµφορᾶς 
καὶ τῆς ἀγορᾶς. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν τῶν 
βασταζόντων καὶ τοῦ ἀσθενοῦντος καὶ ὅτι πολλάκις ἄλλος δι’ 
ἄλλων πίστιν θεραπεύεται, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῆς Χαναναίας ἐγένετο, 
πιστευσάσης γὰρ αὐτῆς ἡ θυγάτηρ ἐθεραπεύετο, ὁµοίως καὶ τοῦ 85 
ἑκατοντάρχου πιστεύσαντος, ὁ παῖς ἐκείνου ἀνίσταται, τοιούτως 
καὶ ἐνταῦθα γίνεται. Εἶδε γὰρ ὁ καρδιογνώστης Κύριος τὴν πίστιν 
ἀµφοτέρων καὶ τὴν ἴασιν δωρεῖται καὶ τὴν συγχώρησιν τῶν 
ἁµαρτιῶν. 

                                                 
 69-72 Καὶ ἐν…παράλυσις: Gen. 4, 12; Ioann. Chrys. De paralyticum demissum per tectum  (PG 51, 58) // 74-78 Ἰδὼν…ὁ 
Χριστός : Marc. 2, 3-4 // 78-80 Βαρέως...ἑαυτούς: Ioann. Chrys. De paralyticum demissum per tectum  (PG 51, 56-57) // 80-
82 Οὗτος...ἀγορᾶς: Ioann. Chrys. De paralyticum demissum per tectum  (PG 51, 57) // 82-83 Ἰδὼν…ἀσθενοῦντος : Marc. 2, 
5 // 84-85  ὅπερ…ἐθεραπεύετο : Matth. 15, 21-28; Marc. 7, 24-30; Ioann. Chrys. De paralyticum demissum per tectum  (PG 
51, 56) // 85-86 ὁµοίως…ἀνίσταται: Matth. 8, 5-13; Luc. 7, 1-10; Ioh. 4, 43-54; Ioann. Chrys. De paralyticum demissum per 
tectum  (PG 51, 55) // 87 ὁ καρδιογνώστης Κύριος : Ps. 138, 5; Ier. 11, 20; Ier. 20, 12; Luc. 16, 15; Rom. 8, 27; Act. 1, 24; 
Act. 15, 8; Ps. 7, 10; Ier. 17, 10; Ps. 32, 15; 2 Regn. 8, 39; 1 Regn. 16, 7; Ps. 43, 22; 1 Par. 29, 17. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
69-70 εἰς τὸν Κάϊν ἐνέσκηψε Ι:εἰς τὴν τοῦ Κάϊν σῶµα ἐνἐσκηψεν PpSµ:ἐνέκηψεν Μ  // 70 ἀδελφοκτονείαν 
Ι:ἀδελφωκτονίαν Μ // 71 ἐκείνω ΙPpS    Τὸ γὰρ τρέµειν Ι // 72 παράλυσις. Ἐπειδὴ γὰρ κακῶς ἐχρήσατο τῇ δυνάµει τοῦ 
σώµατος, οὐκ ἂν αὐτὸς ὁ Κάϊν, ἀφερέθη αὐτοῦ ὁ τόνος καὶ τῶν µελῶν οὐκ ἐχόντων τὸν ἐκ τῆς ἰσχύως στηριγµόν, 
στεναγµὸν εἶχε διηνεκῆ καὶ τρόµον τοῦ σώµατος, ὥστε κλονεῖσθαι αὐτὸν Κάϊν τοῦ σίεσθαι· οὔτε ἄρτον δυνάµενον 
προσφέρειν εὐκόλως τὸ στόµατι, οὔτε ποτὸν προσκοµίζειν, τῆς πονηρᾶς χειρὸς τρεµούσης µετὰ τὴν ἀνοσίαν πράξιν, 
οὐδὲ ταῖς ἰδίαις καὶ οἰκείαις τοῦ σώµατος χρείαις λοιπὸν ὑπηρετεῖσθαι συγχωρουµένης. Οὐ γὰρ µόνον εἰς τὴν 
µέλλουσαν...ἀποθησαυρίζει Θεὸς τὰ πληµµελήµατα, ἀλλὰ καὶ µαστιγεῖ ποικίλως ἔτι ζῶντας ἐν σώµατι καὶ πρὸς τῆς 
µεγάλης καὶ ἐπιφανοῦς ἡµέρας τοῦ πᾶσι δικάσαντος Ι // 74 λέγει τῷ παραλυτικῷ: τέκνον, ἀφαίονταί σοι αἰ ἁµαρτίαι 
σου Ι // 75 καὶ ἡ πίστις τῶν βασταζάντων καὶ χαλασάντων τὸν κράβατον Ι // 76 παραλύτου  πολλῶ πλέον Ι: καὶ τοῦ 
παραλύτου om. aPp // 77 ἀπεωρηθῆναι Ppa:ἀπεωριθῆναι µ:ἀπηωρηθῆναι S:ἀπιορυθήναι Μ // 79 µετακηνεῖσθαι a // 80 
ῥήµας µ // 81 διὰ  om. aPpS    διαβῆναι PapSµ // 76-83 ἄρρωστος...πολλλάκις om. Ι // 84 ἄλλον πίστειν Ι // 86 ἡ παῖς Ιaµ           
ἀνίσταται.  Ἑνταῦθα δὲ οὐκ ἔχωµεν τοῦτο εἰπεῖν ὅτι καὶ ὁ παράλυτος ἀδιστάκτως ἐπίστευσεν, ἄρρωστος γὰρ ὤν, 
ὑπέµενε καὶ ἔστεργε κρεµασθῆναι, εἶτα πάλιν χαλασθῆναι, ὅπου ἐκάθητο ὁ Χριστὸς. Βαρέως γὰρ φέρουσιν οἱ 
νοσοῦντες τὸ µετακινεὶσθαι ἀπὸ τόπου εἰς τὸπον καὶ δυσκόλως ἔχουσι τοῦ οἶκου αὐτῶν ἐξέρχεσθαι βασταζόµενοι καὶ 
ἐπιδεικνύειν αὐτοὺς.  Πολλοὶ γὰρ ἠθέλησαν τοῖς ἀρρωστήµασιν ἀποθανεῖν ἢ τὰς οἰκείας ἐκκαλύψαι συµφορὰς. Οὗτος 
δὲ ὁ παράλυτος οὐχ οὕτως, ἀλλὰ καὶ διὰ µόνης διαβαίνει τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰ ἄλλα ὅσα εἴποµεν ὑποµένει καὶ καρτερεῖ 
διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν. Οὐκ ἀπὸ τούτων δὲ µόνον γνωρίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ῥηµάρων τοῦ 
Χριστοῦ  Ι   
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   Ἐπειδὴ γὰρ ἔφερον αὐτόν, λέγει ὁ Χριστός· "Τέκνον, ἀφέωνταί 90 
σοι αἱ ἁµαρτίαι σου." Τίνος ἕνεκεν ὅτι καλεῖ αὐτὸν τέκνον; Οὐχ 
ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ διὰ δύο αἰτίας λέγει: ∆ιὰ τὴν 
πατρότηταν, ὅτι ἔστι πατὴρ πάντων, ἀλλὰ <καὶ>διὰ τὴν ἐπιστροφὴν 
καὶ µετάνοιαν καὶ  τὴν πίστιν· καὶ γὰρ ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν οὐχὶ 
υἱὸς καλεῖται, ἀλλὰ δοῦλος. Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ παράλυτος, οὐκ 95 
ἠγανάκτησεν, οὐδὲ δυσχέρανεν, οὐκ εἶπεν πρὸς τὸν ἀγαθὸν ἰατρόν· 
"Τί τοῦτο ἐστί, Κύριε; Ἐγὼ ἦλθον πρός σε θεραπευθῆναι τὴν 
παράλυσιν τοῦ σώµατός µου καὶ αὐτὸς ἕτερον θεραπεύεις, ἁµαρτίας 
ἀφίης τὰς οὐ βλεποµένας;" Τοιοῦτον τί οὐκ εἶπεν, οὔτε ἐννόησεν, 
ἀλλ’ ἔµεινε µακροθυµῶν καὶ πιστεύων. Ὁ δὲ Χριστὸς ἐπεφώνει· 100 
"Θάρσει, τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁµαρτίαι σου". 

                                                 
90-91 Ἐπειδὴ… ἁµαρτίαι σου: Marc. 2, 5 // 94-95 ὁ ποιῶν… δοῦλος: Ioh. 8, 34 // 95-100 Ἀκούσας...πιστεύων: 
Ioann. Chrys. De paralyticum demissum per tectum  (PG 51, 57) // 100-101 Θάρσει…ἁµαρτίαι σου: Matth. 9, 
2. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
90 Ἐπιδὴ µS:Ἐπιδὶ Μ //  90-91 ἀφαίονταί σοι Ι: ἀφαίωνταί σοι Pp:ἀφέωνταί σου µ:ἀφέονταί σου 
S:ἀφαίωνταί σου  a: ἀφέοντέ σου  Μ  // 91-95  Τίνος...δοῦλος om. Ι // 91-101 Τίνος...ἁµαρτίαι σου om. Pp //  
92-93 διὰ πατρώτηταν µSa:διὰ τὴν πατρότιταν Μ:διὰ τὴν πατρότητα Pp  // 95 ὁ παράλυτος om. Ι // 95-96 
οὐκ ἐδυσχέρισεν µ // 97 καὶ a // 98 θεραπεύει µS    ἀφίεις ΙµSa:ἀφήοις Μ // 99-100 ἀνέµεινε στέργων καὶ 
µακροθυµῶν καὶ πιστεύων τοῦ ἀγαθοῦ ἰατροῦ τὴν µετὰ συµπαθείας καὶ ἐλεηµοσύνης θεραπίαν τε καὶ 
διώρθωσιν Ι // 101 τέκνων  a        ἀφαίονταί σοι Ι:ἀφέωνταί σου  µS: ἀφέονταί σι Μ 
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     Ὁ γὰρ ∆εσπότης Χριστὸς τὴν βασκανίαν καὶ τὸν φθόνον τῶν 
Φαρισαίων µέλλει καταισχῦναι καὶ φανερῶσαι. Συνήθειαν γὰρ 
ἔχουσιν οἱ ἰατροὶ µὴ ἀρχὴν ποιεῖν πρότερον πρὸς τὴν θεραπείαν 
τῶν νοσηµάτων, ἀλλὰ τὰ αἴτια αὐτῶν ἐκκόπτειν καὶ ἀναιρεῖν. Οἷον, 105 
πολλάκις ἐνοχλουµένων τῶν ὀφθαλµῶν, ἀφεὶς ὁ ἰατρὸς τοὺς 
νοσοῦντας ὀφθαλµούς, τῆς κεφαλῆς πρῶτον  ἐπιµελεῖται, ἔνθα ἡ 
ῥίζα καὶ ἡ πηγὴ τοῦ νοσήµατος. Οὕτω καὶ ὁ Κύριος τὴν πηγὴν 
ἀναστέλλει τῶν κακῶν, τὴν ἁµαρτίαν· αὕτη τὰ σώµατα ἡµῶν 
παραλύει·  αὕτη τὰς νόσους ἐπάγει·  αὕτη τὴν ζηµίαν καὶ βλάβην 110 
τῶν σωµάτων καὶ τῶν ψυχῶν προξενεῖ. ∆ιὰ τοῦτο λέγει· "Ἀφέωνταί  
σοι, τέκνον, αἱ ἁµαρτίαι σου". 

                                                 
 102-103 Ὁ γὰρ ∆εσπότης…φανερῶσαι: Marc. 2, 8; Ioann. Chrys. De paralyticum demissum per tectum  (PG 
51, 57) // 103-112 Συνήθειαν...ἁµαρτίαι σου: Ioann. Chrys. De paralyticum demissum per tectum  (PG 51, 
58) (111-112 Ἀφέωνταί  σοι…ἁµαρτίαι σου: Marc. 2, 5). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
102-103 Σοφὸς ὢν καὶ εὐµήχανος ὁ Κύριος τὴν ἀχαριστίαν καὶ τὸν φθόνον τῶν Φαρισαίων διὰ τῆς 
φανερώσεως τοῦ θαύµατος ἀπεκρούσατο καὶ κατήσχυνε Ι // 103 καταισχύνει Pp // 104 ἔχωσιν µS    µὴ 
ἐπιχειρεῖν Ι // 105 νοσιµάτων µ     τὰ τοιαῦτα αὐτῶν Ι   ἐκκόπτην µ   ἀνερεῖν µSPpa   Οἷον τὸ a // 106 
πολλάκις ὑπὸ πονηροῦ χυµοῦ καὶ ῥεύµατος Ι // 107 νοσοῦντας  ἰάσασθαι  ὀφθαλµοὺς Ι   ἐπεµελήσατο Ι  // 
108 νοσίµατος µ // 109 ἀναστέλει τῶν κακῶν πρότερον. Πηγὴ γὰρ καὶ ῤίζα καὶ µήτηρ πάντων τῶν κακῶν 
ἡ ἁµαρτία καθέστηκεν Ι // 110 ζυµίαν Pp // 111-112 Ἀφαίονταί σοι Ppa: Ἀφέονταί σοι S:Ἀφαίοντέ σοι 
µ:Ἀφέωντέ σι Μ    ∆ιὰ τοῦτο ἐλέγχων ἐλέγχει ἡµᾶς παραπίπτοντας καὶ κατ'ὀλίγον ὁ Κύριος καὶ ἐν οἷς 
ἁµαρτάνωµεν ὑποµιµνήσκει παιδεύων καὶ νουθετῶν, ἵνα ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς κακίας ἐπιστρέφωµεν 
καὶ πιστεύωµεν εἰς αὐτόν. Ἔλεος γὰρ Κυρίου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα ἐλέγχοντος καὶ νουθετοῦντος καὶ 
ἐπιστρέφοντος ὡς ποιµένος τὸ ποίµνιον αὐτοῦ. ∆ιὰ τοῦτο φησὶν ὁ Χριστός: "Θάρσει, τέκνον. Ἀφαίονταί 
σοι αἱ ἁµαρτίαι σου". Πάντα γὰρ τὰ νοσήµατα, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖον, ἐξ ἁµαρτηµάτων συµβαίνουσιν. Τινὰ δὲ 
καὶ ἀπὸ γαστριµαργείας καὶ µέθης καὶ ἀργείας γίνεται καὶ πᾶσαι αἱ τῶν πειρασµῶν ἐπιφοραὶ τοῖς µὲν 
πρὸς ἤδη γεγονότων ἁµαρτηµάτων ἀναίρεσιν γίνονται, τοῖς δὲ πρὸς νῦν ἐνεργουµένων, ἄλλοις πρὸς 
µελλόντων ἐνεργεῖσθαι ἀνακοπήν, δίχα τῶν πρὸς δοκιµὴν συµβαινόντων, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰώβ. Καὶ ὁ µὲν 
ἐχέφρων τῶν θείων κριµάτων τὴν ἰατρίαν ἀναλογιζόµενος εὐχαρίστως φέρει τὰς διὰ τούτων 
ἐπισυµβαινοῦσας αὐτῷ συµφορὰς, µηδένα ἄλλον τούτων αἴτιον ἢ τὰς ἑαυτοῦ ἁµαρτίας λογιζόµενος. Ὁ δὲ 
ἄφρων ἀγνοῶν τὴν τοῦ Θεοῦ σοφοτάτην πρόνοιαν, ἁµαρτάνων καὶ παιδευόµενος, ἢ τὸν Θεὸν ἢ τοὺς 
ἀνθρώπους τῶν ἑαυτοῦ κακῶν αἰτίους λογίζεται. Ὥσπερ δὲ τοὺς κακοσίτους ἀψίνθιον ὀφελεῖ τὸ πικρόν, 
οὕτως τοῖς κακοτρόποις κακὰ πάσχειν συµφέρει. Τοὺς µὲν γὰρ εὐεκτεῖν, τοὺς δὲ µετανοεῖν παρασκευάζει 
τὰ φάρµακα· καὶ εἰς τὰς ἀκουσίους ὀδύνας τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ θαυµασίως ἐγκέκρυπται, τὸν ὑποµένοντα εἰς 
µετάνοιαν ἕλκον καὶ ἀπαλλάτων τῆς αἰωνίου κολάσεως  Ι    
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   "Ἦσαν δέ τινες τῶν Γραµµατέων ἐκεῖ καθήµενοι καὶ 
διαλογιζόµενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· "Τίς οὗτος ὃς βλασφηµίας 
λαλεῖ; Τίς δύναται ἀφιέναι ἁµαρτίας, εἰ µὴ εἷς, ὁ Θεός;" Βλασφηµίας 115 
ἐγκλήµατι περιβαλεῖν αὐτὸν ἤθελον οἱ Φαρισαῖοι. Τὴν δίκην 
καταψηφίζουσι τὴν ἐσχάτην. Ὁ γὰρ νόµος ὁ Μωσαϊκὸς 
προσέταττεν ὅτι τὸν εἰπόντα βλασφηµίαν κατὰ τοῦ Θεοῦ 
 θανατοῦντα αὐτὸν εὐθέως. Ἰδὼν δὲ Κύριος ὁ καρδιογνώστης τὰ 
τούτων πονηρὰ ἐνθυµήµατα, ἐλέγχει αὐτοὺς λέγων· "Ἵνα τί 120 
ἐνθυµεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν; Τί γάρ ἐστιν 
εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ "Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁµαρτίαι 
σου" ἢ εἰπεῖν "Ἔγειρε καὶ περιπάτει;" Ἔδειξεν οὖν Θεὸν αὐτὸν 
εἶναι ἐκ τὰς ἐνθυµήσεις εἰδέναι. Μόνον γὰρ Θεοῦ ἐστι τὸ τὰ 
ἀπόρρητα γινώσκειν. "Ἐγὼ γὰρ" φησὶν ὁ Κύριος "ὁ ἐτάζων καρδίας 125 
καὶ νεφροὺς" καὶ ὁ ∆αυὶδ λέγει· "Ὁ πλάσας κατὰ µόνας τὰς καρδίας 
αὐτῶν" καὶ ἕτερος προφήτης φησί· "Σὺ ἐπίστασαι καρδίας 
µονώτατος" καὶ "Ἄνθρωπος ὄψεται εἰς πρόσωπον, Θεὸς δὲ εἰς 
καρδίαν".  

                                                 
 113-115 Ἦσαν…ὁ Θεός: Marc. 2, 6-7; Ioann. Chrys. De paralyticum demissum per tectum  (PG 51, 59) // 115-
119 Βλασφηµίας...εὐθέως: Ioann. Chrys. PG 51, 59 // 119 Κύριος ὁ καρδιογνώστης : Ps. 138, 5; Ier. 11, 20; Ier. 
20, 12; Luc. 16, 15; Rom. 8, 27; Act. 1, 24; Act. 15, 8; Ps. 7, 10; Ier. 17, 10; Ps. 32, 15; 2 Regn. 8, 39; 1 Regn. 16, 
7; Ps. 43, 22; 1 Par. 29, 17 // 119-129 Ἰδὼν...καρδίαν : Ioann. Chrys. De paralyticum demissum per tectum  
(PG 51, 60) (119-123 Ἰδὼν… περιπάτει : Marc. 2, 8-9 // 124-125 Μόνον…γινώσκειν : Ps. 138, 5; Ier. 11, 20; Ier. 
20, 12; Luc. 16, 15; Rom. 8, 27; Act. 1, 24; Act. 15, 8; Ps. 7, 10; Ier. 17, 10; Ps. 32, 15; 2 Regn. 8, 39; 1 Regn. 16, 
7; Ps. 43, 22; 1 Par. 29, 17  // 125-126 ἐτάζω καρδίας καὶ νεφροὺς: Ps. 7, 10; Ier. 17, 10 // 126-127 Ὁ 
πλάσας…αὐτῶν: Ps. 32, 15 // 127-128 Σὺ… µονώτατος: 2 Regn. 8, 39 // 128-129 Ἄνθρωπος… καρδίαν: 1 Regn. 
16, 7). 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
_____________________________ 
113 Γραµµαταίων ΜµSa // 114-115 ὅστις λαλεῖ βλασφηµίας Ι: ὁ βλασφηµίαν λαλεῖ S: ὂς λαλεῖ βλασφηµίας 
Ppa:οὕτως βλασφηµίαν λαλεῖ µ // 116 οἱ Φαρισαῖοι om. Ι // 117 νόµως ὁ µωσαϊκῶς µS // 118 προσέττατεν 
µS // 116-119 Τὴν ἐσχάτην δίκην αὐτοῦ καταψηφηζόµενος. Τὸν γὰρ εἰπόντα βλασφηµίαν κατὰ τοῦ Θεοῦ 
θανατοῦν ὁ µωσαϊκὸς νόµος προσέταττεν Ι // 119-121 Ὁ δὲ Κύριος εὐθὺς τὰ τούτων ἐνθυµήµατα ἄγει εἰς 
µέσον καὶ λέγει αὐτοῖς Ι // 121 ἐνθηµεῖσθαι µ:ἐνθηµήσθε Μ    ἡµῶν S // 122 εὐκοπότερον ΙSΜ   Ἀφαίονταί 
σοι Ιa: Ἀφαίονταί σου Ppµ: Ἀφέονταί σου S:Ἀφέωντέ σι Μ // 123 Ἔγειρεν µ // 123-124 Θεὸν ἑαυτὸν 
δείκνυσιν ἐκ τοῦτας ἐνθυµήσεις  Ι // 125 ἄρρητα µ    ὁ ἐτάζων ΙΜSPpa:ἐττάζον µ // 127 ἡµῶν ΙSPpaµ   
ἕτερος τῶν προφητῶν λέγει Ι // 128 µονότατος SΙPpaµ // 128-129 Θεὸς εἰς καρδίας ΙPpaµ 
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  Ἐλέγχει οὖν αὐτοὺς καὶ φησίν· "Ὑµεῖς, ὦ Φαρισαῖοι, νοµίζετέ µε 130 
βλάσφηµον ὡς ὑποσχόµενον ἁµαρτίας ἀφιέναι. ∆οκεῖτε δὲ ὅτι εἰς 
τοῦτο καταφεύγω, ὡς ἂν µὴ ἐλεγχθῶ. Ἐγὼ δὲ καὶ ἐκ τῆς τοῦ 
σώµατος θεραπείας πιστώσοµαι τὸ τῆς ψυχῆς καὶ βεβαιώσω τὴν τῶν 
ἁµαρτηµάτων ἄφεσιν. Ἵνα δὲ ἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ 
Ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁµαρτίας, τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· 135 
"Ἐγερθεὶς ἆρον σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκον σου" καὶ 
ἐγερθεὶς ἀπῆγεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.  
   Ὢ προστάγµατος δύναµις. Ὄντως φωνὴ δυνάµεως ἡ φωνὴ τοῦ 
Θεοῦ, καθὼς λέγει ὁ ἅγιος ∆αυὶδ  ὅτι "ἰδού, δώσει τὴν φωνὴν αὐτοῦ 
φωνὴν δυνάµεως"· ἰδοὺ καὶ νῦν εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ παραλυτικῷ· 140 
"Ἔγειρε" καὶ εὐθέως ἔργον τὸ πρόσταγµα γίνεται.  

                                                 
130-141Ἐλέγχει...γίνεται: Ioann. Chrys. De paralyticum demissum per tectum  (PG 51, 60) ( 134-137 
Ἵνα…οἶκον αὐτοῦ: Marc. 2, 10- 12 // 139-140 Ἰδού…δυνάµεως: Ιoel 2, 11 // 141 Ἔγειρε: Marc. 2, 11). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
130 νοµίζεταί µε SΜPpaµ  // 131 ὡς om. Ι   ∆οκεῖται SPpaµ // 136-137 καὶ...αὐτοῦ om. Ι // 137 εἰσῆλθεν Pp // 
138 ἡ δύναµις τοῦ Θεοῦ Ppa // 139  δώση Pp // 141 τῷ προστάγµατι S    Ἅµα γὰρ τὸ δέξασθαι τοῦ λόγου 
τὴν δύναµιν καὶ ἀνίσταται καὶ περιπατεῖ ὁ παράλυτος Ι 
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   Λέγει γὰρ καὶ ἡµῖν ὁ Χριστὸς, τοῖς παραλελυµένοις κατὰ τὴν 
ψυχήν· "Ἀδελφοί µου, ἐγέρθητε καὶ περιπατεῖτε"· τοὐτέστιν, "οὐκ 
ἀρκεῖ ὑµῖν τὸ ἀνορθωθῆναι ἐκ τοῦ πτώµατος µόνον, ἀλλὰ καὶ 
 προσέλθετε διὰ τῆς τῶν ἀρετῶν προκοπῆς τὸν πνευµατικὸν 145 
διανύοντες δρόµον". Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύµασαν καὶ ἐδόξασαν 
τὸν Θεόν, τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. Ἵνα µὴ 
φαντασία νοµισθῇ τοῖς ὄχλοις τὸ σηµεῖον καὶ τὸ θαῦµα φανῇ, 
προσέταξε τῷ παραλυτικῷ τὴν κλίνην βαστάσαι· ὡς ἄνθρωπον γὰρ 
ψιλὸν ἐνόµιζον αὐτόν, διὰ τοῦτο ἐθαύµαζον οἱ ὄχλοι. 150 
   Ἡµεῖς δέ, ἀδελφοί µου, τὰ ἐν τῷ παραλυτικῷ γενόµενα 
ἐννοήσαντες, ὅσοι πολλὰ πταίοµεν καὶ οὐ κολαζόµεθα εἰς τὸν 
παρόντα βίον, µᾶλλον φοβεῖσθαι καὶ τρέµειν ὀφείλοµεν, ὅτι αὔξεται 
ἡµῖν τὰ τῆς τιµωρίας καὶ τῆς κολάσεως διὰ τῆς ἀτιµωρησίας καὶ τῆς 
µακροθυµίας τοῦ Θεοῦ. Ἀγαθὸν οὖν ἐστίν, ἀδελφοί µου, 155 
παιδευθῆναι καὶ καθαρθῆναι ἐν τῷ παρόντι βίῳ καὶ µὴ ἐκεῖ βασάνῳ 
δεινῷ καὶ ἀτελευτήτῳ παραδοθῆναι, ἡνίκα καιρός ἐστιν κρίσεως 
καὶ οὐ καθάρσεως. Ἐνταῦθα γάρ ἐστιν ἡ κάθαρσις ἡµῶν, ἐκεῖ δὲ ἡ 
ἀνταπόδοσις. 

                                                 
 146-147 Ἰδόντες…τὸν Θεόν: Marc. 2, 12 // 149 προσέταξε… βαστάσαι: Marc. 2, 11 // 152-159 
ὅσοι...ἀνταπόδοσις: Ioann. Chrys. In secundum domini adventum  (PG 59, 622); Ioann. Chrys. De salutae 
animae  (PG 60,737). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
143-144 οὐ σώνει Pp // 143-159 οὐκ...ἀνταπόδωσις om. µ // 144 ἡµῖν SPpa   ἐκ τῆς ἁµαρτίας µόνον Pp //  
147-148 Ἵνα µὴ φαντασία δόξη καὶ ἵνα εἴδοσιν οἰ ὄχλοι τὸ σηµεῖον καὶ θαυµάσωσιν Ι // 150 ψυλὸν Μ    
ἐνόµιζον αὐτόν, κρείττων δὲ πάντων καὶ µείζωνα Ι // 151 Ἡθικόν Ι   παραλύτῳ Ι // 152 
ἐννοήσαντες...κολαζόµεθα om. Ι // 153 παρὼν S   ὠφείλωµεν Ι // 156 πενθῆναι νῦν Ι // 156-157 µὴ τῇ ἐκεῖθεν 
βασάνῳ παραπεµφθῆναι Ι // 157 νῦν καιρὸς S // 158 ὑµῶν a // 157-158 ἡνίκα κρίσεως καιρός, οὐ 
καθάρσεως. Οὐδὲ γὰρ τὸ κολάζεσθαι ἐνταῦθα κακόν, ἀλλὰ τὸ εἶναι ἀξίους τῆς ἐκεῖσαι κολάσεως. ∆ιὰ 
τοῦτο παρακαλῶ µὴ γογγίζοµεν ἐν οὐδενὶ τῶν συµβαινόντων ἡµῖν λυπηρῶν τε καὶ δυσχερῶν, µηδὲ 
ἀγανακτῶµεν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ εὐχαρίστως πάντα φέρωµεν καὶ ἀκολουθοῦµεν ἐν πᾶσι µετὰ 
εὐφροσύνης, τοῖς ἐπερχοµένοις ἡµῖν παρὰ τοὺ Θεοῦ. Αὐτὸς γὰρ οἶδεν ὅτι συµφερόντως πάντα οἰκονοµεῖ 
καὶ πρὸς διόρθωσιν ἡµῶν τὰ δεινὰ καὶ λυπιρᾶ συγχωρεῖ γενέσθαι.  Ἐπειδὴ διδόντως ἡµῖν τοῦ Θεοῦ τὰς 
εὐεργεσίας καὶ τὰς δωρεὰς, ἵνα πρὸς αὐτὸν βλέπτοµεν καὶ εὐχαριστοῦµεν καὶ δοξάζοµεν καὶ µεγαλύνοµεν 
τὸ ὄνοµα τὸ ἄγιον αὐτοῦ Ι  
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  Ἡµῶν γάρ ἐστι τὸ θέληµα, ὅτι αὐτοπροαιρέτους ἐποίησεν ἡµᾶς ὁ 160 
Κύριος. ∆υνάµεθα γὰρ καὶ ἡµεῖς βασταχθῆναι ὑπὸ τεσσάρων καὶ 
παραγενέσθαι ὅπου ἐστὶν ὁ Κύριος, ὁ δίκαιος κριτής. Λέγω τὴν 
ἐξοµολόγησιν πρῶτον, δεύτερον τὴν νηστείαν, τρίτον τὴν 
προσευχήν, τέταρτον τὴν ἐλεηµοσύνην, ἅτινα δύνανται παραστῆσαι 
ἡµᾶς ἐν τῷ θρόνῳ τῷ δεσποτικῷ καὶ συγχώρησιν τεύξονται ὑπὲρ ὧν 165 
ἡµάρτοµεν· καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος, ὁ πολὺς ἐν ἐλέει καὶ πλούσιος ἐν 
ἀγαθότητι σπλαγχνισθεὶς ἐλεήσει καὶ σώσει ἡµᾶς. Ἡµεῖς δὲ ῥᾳθύµως 
καὶ ἀµελῶς διακείµεθα πρὸς πάντα καὶ οὐκ αἰσθανόµεθα τῶν 
εὐεργεσιῶν καὶ τῶν δωρεῶν τῶν ἀπείρων καὶ θαυµασίων καὶ 
 ἀµετρήτων ὧν ἀπελάβοµεν παρ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ καταφρονοῦµεν τῶν 170 
θεληµάτων καὶ τῶν προσταγµάτων αὐτοῦ καὶ πορευόµεθα ἐν τοῖς 
θελήµασι τῶν καρδιῶν ἡµῶν ἁµαρτάνοντες ἐνώπιον αὐτοῦ. 
Ἀναισχύντως παραπικραίνοµεν καὶ ἐξοργιζόµεθα τὸν πατέρα ἡµῶν 
τὸν οὐράνιον.  

                                                 
 160-161 Ἡµῶν…Κύριος: Ιs. 1, 19; Lev. 26, 3; Lev. 26, 14-40; Ioann. Chrys. De fato et providentia 2 (PG 50, 
755); Ioann. Chrys. Domine, non est in homine  (PG 56, 162); Ioann. Chrys. In Joannem 1 (PG 59, 28); Ioann. 
Chrys. In epist. 1 ad Thessalon. 5 (PG 62, 428); Bas. Adversus Eunomium lib. 4 (PG 29, 697); Greg.Naz. Or. 
14 (PG 35, 892) // 166 ὁ πολὺς ἐν ἐλέει: 1 Par. 16, 34; Ex. 20, 6; Deut. 5, 10; Luc.1, 50; Tit. 3, 5; 1 Pet.1, 3 // 
166-167 πλούσιος ἐν ἀγαθότητι: Marc.10, 18; Matth. 19, 17; Ioann. Dam. De fide orthodoxa lib. 4 (PG 94, 
1136); Εὐχὴ Μ. Βασιλείου ἐν ἀκολουθίᾳ Θ΄ ὥρας (Ὡρολόγιον τὸ µέγα Α∆, σ. 145).  
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
_____________________________ 
160-167 Ἡµῶν γάρ...σώσει ἡµᾶς om. Ι // 160-171 Ἡµῶν...θεληµάτων om.µ // 160 Ἐµὸν Sa:Ἐµῶν Μ // 162-
163 Λέγω τὴν ἐξοµολόγησιν om. S //  165 συγχώρησιν λάβωµεν Pp // 166 πολλῆς a // 168 διάγωµεν καὶ 
κείµεθα πρὸς ταῦτα πάντα SPpa // 170 ἀµετρίτων Μa // 173 παραπικραίνοντες SPpaµ:παραπικρένωµεν Μ   
ἐξορκιζόµεθα µ: ἐξοργηζόµεθα Μ: ἐξοργίζοµεν SPpa // 167-174 Ἠµεῖς ῥαθύµως καὶ ἀµελῶς διακείµεθα 
πρὸς τὸ εὐχαριστεῖν καὶ δοξολογεῖσθαι αὐτῷ καὶ οὐκ ἐσθανώµεθα τῶν εὐεργεσιῶν καὶ τῶν δωρεῶν 
αὐτοῦ, τῶν ἀπείρων ὧν ἀπολάβοµεν, ἀλλὰ καταφρονοῦµεν τῶν θείων θεληµάτων καὶ προσταγµάτων 
αὐτοῦ καὶ ἐπαιρόµεθα καὶ ὀγκούµεθα, ἐν τοῖς θελήµασι τῶν καρδιῶν ἡµῶν πορευόµεθα καὶ ἁµαρτάνοντες 
ἐνώπιον αὐτοῦ ἀναισχύντως καὶ ἀναιδῶς, παραπικραίνωµεν καὶ ἐξοργίζοµεν τὸν Θεόν. ∆ιὰ τοῦτο δίδωσι 
τὰς πληγὰς καὶ τὰς µάστιγας, διὰ τοῦτο στενοχορεῖ ἡµᾶς διὰ πειρασµῶν διαφόρων καὶ µεγαλουσιῶν καὶ 
κινδύνων καὶ θλίψεων, ἵνα λάβωµεν αἴσθησιν καὶ καταφεύγωµεν εἰς αὐτὸν καὶ ἐλπίζωµεν ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ 
αὐτοῦ καὶ τῆς προνοίας καὶ ζητῶµεν τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ πιστεύωµεν βεβαίως 
ὅτι πάντα δώσει ἡµῖν ἀφθόνως τὰ ἀγαθὰ καὶ σωτήρια  Ι  
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   Οὐ µόνον γὰρ εὐεργετεῖ ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ κολάζει. Ἀγαθός ἐστι 175 
καὶ φιλάνθρωπος καὶ πάντας ἐπιζητεῖ καὶ ἀναµένει ἡµᾶς 
ἐπιστρέφοντας καὶ µετανοοῦντας. Παρακαλέσωµεν αὐτὸν ἐξ ὅλης 
της καρδίας,  θεραπεύσωµεν αὐτὸν ἐν ἀγαθοῖς ἔργοις, ὅπως ὁ 
εὔσπλαγχνος θεραπεύσῃ καὶ σώσῃ τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώµατα ἡµῶν, 
τῇ αὐτοῦ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ, οὗ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς 180 
αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

                                                 
175 κολάζει: 2 Par. 6, 23; Eccl. 11, 26; Apoc. 22, 12; Bas. Homilia in principium Proverbiorum (PG 31, 417); 
Bas. Homilia in Psalmum 37 (PG 30, 89); Athan. Expositiones in Psalmos (PG 27, 113); Ioann. Chrys. De 
compunctione, ad Demetrium lib.1 (PG 47, 355); Ioann. Chrys. De petit. filior. Zebedaei, contra Anomoeos 8  
(PG 48, 769)    Ἀγαθός ἐστι: Marc.10, 18; Matth.19, 17; Ioann. Dam. De fide orthodoxa lib. 4 (PG 94, 1136); 
Εὐχὴ Μ. Βασιλείου ἐν ἀκολουθίᾳ Θ΄ ὥρας (Ὡρολόγιον τὸ µέγα Α∆, σ. 145) // 176-177 
φιλάνθρωπος…µετανοοῦντας : Ez. 33, 11; Tit. 3, 4; Ioann. Chrys. In epist. 1 ad Cor. 8  (PG 61, 73); Ioann. 
Chrys. Adversus oppugnatores vitae monasticae lib. 1 (PG 47, 323); Ioann. Chrys. De Genesim 28 (PG 53, 
255); Bas. Regulae fusius tractatae (PG 31, 933). 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
_____________________________ 
175-177 Οὐδὲν γὰρ εὐεργετῶν ὁ Θεὸς µόνον, ἀλλὰ καὶ ζώντων καὶ θανόντων, ἀγαθός ἐστι καὶ 
φιλάνθρωπος καὶ δίκαιος καὶ ἀπροσωπόλυπτος κριτής καὶ ἄφθονα τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ δίδει τοῖς 
πιστεύουσιν ἀδιστάκτῳ γνώµῃ αὐτῷ. Τοῖς ῥαθύµοις καὶ ἐν ἀµελείᾳ καὶ ἐν ἀπιστείᾳ δεινῶς µένουσιν, 
καθὼς ἔπραξαν δικαίως καὶ ἀπολαὐσωσιν. Ἀγαθὸς γὰρ ἐστὶ καὶ φιλάνθρωπος ὁ Κύριος ἡµῶν, ὅτι καὶ αἱ 
κολάσεις αὐτοῦ καὶ αἱ τιµωρίαι µέγιστον εὐεργεσίας µέρος ἐστίν. Ἐπεὶ καὶ ὁ ἰατρὸς οὐχ ὅταν εἰς 
παραδείσους µόνον καὶ λιµῶνας ἐξάγει τοὺς ἀσθενούντας , οὐδὲ ὅταν εἰς λουτρὰ καὶ κολυµβήθρας 
ὑδάτων φέρει τούτους, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀσίτους κελεύει διαµένειν αὐτοὺς καὶ ἀπέχειν δὲ ἀπό τινα βρώµατα 
καὶ πόµατα, ἵνα ὅταν τέµνει τὸ τραῦµα ἢ ὅταν ἐπιδίδει τὸ ἀσθενοῦντι τὰς ἰατρείας φάρµακα δαµάζει 
δι'ἐγκρατείας καὶ ταπεινεῖ τούτω, ἵνα τὴν ἴασιν φέρει τοῦ πτώµατος καὶ ὅταν µικρὰ προσάγει αὐτῷ τὰ 
φάρµακα, τότε καὶ ἰατρός ἐστιν, ὁµοίως δὲ τὴν αὐτοὺ φιλανθρωπίαν ἐπιδείκνυσι πλέον, ὅτι διὰ τὸ µὴ 
πρὸς ὀλίγου καιροῦ τὸν ἀσθενοῦντα οὐκ ἐδυσχαίρενε τὴν τοῦ ἰατροῦ σαφῶς πικρῶς ἐπιµέλειαν, τοσαύτην 
εὖρε ὑγείαν καὶ ἀπόλαυσιν, πολλῶ µᾶλλον ὁ εὔσπλαγχνος καὶ ἀγαθὸς ἰατρὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, φύσι 
ὦν ἀγαθὸς καὶ ἀγαθῶν πάντων παρεκτικός ἐστιν καὶ ἀϊδιον αὐτοῦ τὸ ὠφελεῖν καὶ προνοεῖσθαι τὰ οικία 
ποιήµατα. Τὴν τοσαύτην τοίνυν κατιδόντες ἐπὶ τῷ παραλυτικῷ εὐεργεσίαν σπουδάσωµεν προσελθεῖν 
αὐτῷ µετὰ θερµώτητος καὶ ζεούσης πίστεως καὶ αἰτήσασθαι τὴν τῶν ἁµαρτηµάτων λύσιν καὶ τῶν 
ἐπερχοµένων θλίψεων ἐλευθερίαν καὶ ἄφεσιν καὶ ἀκούσαι παρὰ τοῦ Χριστοῦ τὸ "Ἀφαίονταί ὑµῖν αἱ 
ἁµαρτίαι καὶ ἡ πίστις ὑµῶν σέσωκεν ὑµᾶς"Ι // 179 θεραπεύσει καὶ σώσει Saµ:θεραπεύσι καὶ σώση Μ    τὰς 
ψυχὰς ἡµῶν καὶ τὰ σώµατα Ppaµ:ἡµᾶς τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώµατα S // 180 ὦ Sµ // 177-181 Παρακαλέσωµεν 
αὐτὸν θεραπεῦσαι καὶ σφίγξαι τὰς ψυχὰς ἡµῶν καὶ τὰ σώµατα, παραλελυµένα, καὶ τὰς αἰσθήσεις ἡµῶν 
ἀνορθῶσαι καὶ πρὸς τὴν τῶν ἀρετῶν ἐργασίαν δεὶ ἀναστῆναι καὶ πρὸς τὸν δρόµον τῆς εὐαγγελικῆς 
πολιτείας τονῶσαι καὶ ἐνισχύσαι τὰ ἡµῶν διαβήµατα. Οὐδὲν  γὰρ µόνον δεῖ ἐγερθῆναι ἡµᾶς ἀπὸ τῆς 
ἁµαρτίας ἦ καὶ νοῆσαι ὄτι ἁµαρτάνωµεν, ἀλλὰ καὶ τὸν κράβατον ἆραι, τουτέστιν τὸ σῶµα τὸ βαστάζων 
τὴν ψυχὴν σὺν τοῖς τραύµασι καὶ κινῆσαι τὸ ἀγαθὸν καὶ εἰς εὐεργεσίαν τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἀρετῆς. Τότε 
νῦν καὶ οἰ ἐν ὑµῖν λογισµοί, ἰδόντες καὶ κατανοήσαντες πνευµατικῶς τὰ δι' ἡµᾶς πολλὰ καὶ µεγάλα 
τεράστια τοῦ δηµιουργοῦ καὶ δεσπότου καὶ εἰς θεωρίαν τοιαύτην φθάσαντες, δοξάσωσι τὸν Θεόν, ὡς 
ποιοῦντα τοιαῦτα θαυµάσια, ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα καὶ κράτος, τιµὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰώνας. 
Ἀµήν Ι 
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           9     
                                                                                                                                        
           Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς τρίτης ἑβδοµάδος  
      τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς ψυχωφελὴς καὶ µνήµης Θεοῦ 
 
 
   Ἰδού, χάριτι Χριστοῦ εἰς τὴν τρίτην ἑβδοµάδα ἐκαταντήσαµεν τῆς 
ἁγίας καὶ µεγάλης τεσσαρακοστῆς καὶ εἰς τὴν τρίτην βαθµίδα 
ἀνέβηµεν ταύτης τῆς κλίµακος. Ἐπειδὴ γὰρ ὅσον ἀναβαίνει τις τὰ 
ὑψηλά, τοσοῦτον λαµβάνει ἑαυτὸν τρόµος καὶ φόβος, ἐπειδὴ 
ἀνέβηµεν καὶ ἐκατηντήσαµεν, µὴ ὀκνήσωµεν, µηδὲ ῥαθυµήσωµεν, 5 
ἀλλὰ µετὰ σπουδῆς καὶ ταύτην ὑποδεξώµεθα καὶ, τῶν ὄπισθεν 
 ἐπιλαθόµενοι, τῶν ἔµπροσθεν µεριµνήσωµεν· καὶ εἴ τις οὐκ 
ἐνήστευσεν ἐν ταῖς προλαβούσαις ἡµέραις, ἐν ταύτῃ νηστεύσει καὶ 
ἐν ταύτῃ µετανοήσει καὶ τῶν καλῶν ἔργων δόκιµος ἀναφανήσεται 
καὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου τελειωτὴς ἀπεργάσηται· καὶ τῶν 10 
Γραφῶν ἡδέως ἀκούσητε, ὅτι οἱ τὴν θείαν καὶ ψυχωφελῆν 
ἀναγινώσκοντες Γραφὴν ζωογονοῦνται τῷ πνεύµατι, διατὶ πνεῦµα 
Θεοῦ ἐν αὐτῇ, πνεῦµα ζωῆς αἰωνίου, πνεῦµα σοφίας, πνεῦµα φόβου 
Θεοῦ· καὶ ὥσπερ οἱ τὰ τοῦ διαβόλου µελετῶντες αἰσχρὰ ῥήµατα καὶ 
βουλεύµατα ἀποθνήσκουσι τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώµατι, οὕτω καὶ οἱ 15 
µεριµνῶντες τὰ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος ἀναζωογονοῦνται καὶ κατ' 
ὀλίγον πρὸς τὸν ∆εσπότην ἀνάγονται.  

                                                 
6-7 τῶν ὄπισθεν  ἐπιλαθόµενοι, τῶν ἔµπροσθεν µεριµνήσωµεν: Phil. 3, 13 //  11-13  οἱ τὴν θείαν... Θεοῦ: 
Ioann. Chrys. De pseudoprophetis  (PG 59, 555); Ioann. Chrys. De Lazaro concio 2 (PG 48, 984); Ioann. 
Chrys. In Matthaeum 1 (PG 57, 14-16); Ioann. Chrys. In Matthaeum 2 (PG 57, 29); Bas. De baptismo lib. 1 
(PG 31, 1536); Athan. Epistula prima ad Serapionem (PG  26, 536) // 13 πνεῦµα σοφίας, πνεῦµα φόβου 
Θεοῦ: Σωφρονίου Ἱεροσολύµων Ἰδιόµελον ἦχ. πλ.δ', ἀπὸ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Μ. Ἁγιασµοῦ (Ἱερατικὸν 
Α∆, σ. 246). 
_____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
_____________________________ 
Tit. Τῇ  ∆ευτέρᾳ τῆς γ' ἑβδοµάδος Α: Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς ψυχοφελὴς καὶ µνήµης Θεοῦ, τῇ 
δευτέρᾳ τῆς τρίτης ἑβδοµάδος Pp: Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς γ' ἑβδοµάδος, λόγος διδασκαλικός, ψυχοφελῆς καὶ 
µνήµης Θεοῦ· Εὐλόγησον, δέσποτα Ι: Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς γ' ἑβδοµάδος, διδασκαληκός, ψυχοφελὴς καὶ µνήµης 
Θεοῦ· Εὐλόγησον, ∆έσπωτα Μ: Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς γ' ἑβδοµάδος, λόγος ψυχωφελὴς καὶ µνήµης Θεοῦ S: Τοῦ 
αὐτοῦ λόγος διδασκαλικός, ψυχοφελὴς καὶ µνήµης Θεοῦ· τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς γ' ἑβδοµάδος a:Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς γ' 
ἑβδοµάδος, τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικός, ψυχοφελῆς καὶ µνήµης Θεοῦ  µ // 1 Θεοῦ SΙ    ἑβδοµάδαν 
ἐκαταντίσαµεν ΙΜ // 2 τὸ τρίτον βαθµίδην Ι:τὴν τρίτην βαθµίδην Saµ // 3 ἐνέβηµεν ΑPpSaµ    τῆς κλίµακος 
ταύτης Α:ταύτης τῆς κλήµακος S     ἐνέβη Α:ἀνεβαίνει µ     τὰ om. Pp // 5 ὀκνύσωµεν ΑSaµ:ὀκνίσωµεν Pp    
µηδὲ ῥαθυµήσωµεν om.Ι // 6 ὑποδεξόµεθα Pp // 7 ἐπιλαθόµενοι Ι:ἐπιλαθῶµενοι Μ:ἐπιλαθανόµενοι µ: 
ἐπιλανθανόµενοι ΑPpSa    µεριµνῶµεν Α // 8 ἐν ταύτῃ νηστεύσῃ om.Α:νηστεύσει PpΙSaµ  // 9 µετανοήσει 
PpΙSaµ   ἀναφανήσεται ΑPpSΙ:ἀναφῆσαιται Μ:ἀναφανίσεται a:ἀναφανήσωµεν µ // 10 τῶν ἔργων Κυρίου  
Α   ἀπεργάσητε Ppa // 10-11 καὶ...ἀκούσητε om. Α // 11 ἀκούσηται SΙ:ἀκούσιται Μ:ἀκούσητε Ppaµ  
ψυχοφελὴν ΙΜSµ:ψυχοφελεῖ Ppa // 13 Θεοῦ om. Ι // 14-15 καὶ βουλεύµατα om. Pp // 16 µεριµνόντες Ι: 
µερηµνόντες Μ      κατὰ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος PpSa:καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος  µ  //  16-17 καὶ κατ' 
ὀλίγον...ἀνάγονται om. Sµ //  17 ἐπανέρχονται Ppa 
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   ∆ιὰ τοῦτο παρακαλῶ πάντας ἡµᾶς ἐκλεξώµεθα τὰ κρείττονα, 
φεύγειν τὰς φλυαρίας τοῦ διαβόλου πάντοτε καὶ τὰς αἰσχρὰς 
ἐπιθυµίας τῆς σαρκός, ὅτι τοῦ ἐχθροῦ εἰσιν ἐνθυµήµατα καὶ 20 
 καταµιαίνουσι τῆς ψυχῆς τὴν ὑπόστασιν· καὶ καθάπερ τὰ ὑλικὰ 
ἐνδύµατα χραίνουσι καπνιζόµενα, οὕτω δὴ καὶ οἱ αἰσχροὶ λογισµοὶ 
οἱ ἐξερχόµενοι ἐκ τῆς καρδίας διὰ τοῦ στόµατος ῥυπαίνουσι τῆς 
ἐλεεινῆς ψυχῆς τὴν ὑπόστασιν. Καπνοῦ γὰρ ἡ ἐνέργεια οὐδὲν ἄλλόν 
ἐστι ἢ ἀµαυροῦν τὸν τόπον, ἐν ᾧ αὐτὸς ἀτµίζων ἀνέρχεται. Φύγωµεν 25 
οὖν αὐτὰ καὶ µηδὲν πλέον, τῶν θείων λογίων προτιµητέων 
ποιήσωµεν καὶ τοῦ Θεοῦ µνηµονεύσωµεν νυκτὸς καὶ ἡµέρας. Λέγει 
γὰρ ἡ Γραφή: "Μνηµόνευε τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτός σου µνηµονεύει, ὅταν 
ἐµπέσῃς εἰς κακόν".  

                                                 
19-21 φεύγειν... ὑπόστασιν: Ioann. Chrys. In illud, Propter fornicationes uxorem 1  (PG 51, 209) // 22-24 οἱ 
αἰσχροὶ λογισµοὶ... ὑπόστασιν: Bas. Constitutiones monasticae (PG 31, 1325) // 28 Μνηµόνευε τοῦ Θεοῦ: 
Τob.4, 5. 
_____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
_____________________________ 
 
18 πάντας ἡµᾶς om.Α:ὑµᾶς PpaΙ  τὸ κρεῖττον ΑSPpaµ:τὰ κρῆτωνα Μ // 19 φλιαρολογοίας Α:φλυαρείας ΙS 
// 20 ἐκφωνήµατα ΑSPpaµ: ἐνθηµήµατα Μ // 23  διὰ  om. Α // 24 ἐλεηνῆς ΑµΙ: τῆς ἐλεηµωσύνης Μ // 25 ἢ µὴ 
ἀµαυροῦν Α: ἢ ἀµαυροῦται S:ἢ ἀµαυροῦνται aµ   Μὴ φύγωµεν Α // 26  πλέων ΑPpa  προτιµητέων 
ΑµSPpa:προτιµιτέων Μ:προτιµητέον Ι // 28 Μνηµόνευε τοῦ Θεοῦ νυκτὸς καὶ ἡµέρας Α    µνηµονεύη Μ: 
µνηµονεύει Ι: µνηµονεύσει ΑSµPpa // 29 πέση Pp: ἐµπέσις Μ: πέσῃς S:πέσει aµ      εἰς κάκην Α 
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    Ἀποθνήσκοµεν, ἀδελφοί, ἀποθνήσκοµεν· Τί <οὐ> φρονοῦµεν 30 
ἀθάνατα; Οὐδὲν ὠφελεῖ ἡµᾶς ὁ κόσµος οὗτος, ἀλλὰ ἐµπαίζει καὶ 
ἐπιγελᾷ ἡµᾶς. Κοπιῶµεν καὶ ἀγρυπνοῦµεν καὶ µεριµνοῦµεν καὶ 
ὀµνύοµεν καὶ ἁρπάζοµεν, ἵνα µὴ πτωχεύσωµεν σωµατικῶς. Ἔρχεται 
ὁ θάνατος  καὶ οὐαὶ τῇ πραγµατείᾳ ταύτῃ, τῇ δεινῇ καὶ ὀλεθρίᾳ. 
Βλέψον, ἄνθρωπε, τοὺς φίλους σου, βλέψον τοὺς γονεῖς σου καὶ 35 
τοὺς λοιποὺς συγγενοῦς σου κατὰ σάρκα ποῦ εἰσὶν ἄρτι·  ποῦ οἱ 
πλούσιοι, ποῦ οἱ δυνάσται, ποῦ ὁ ἄργυρος αὐτῶν, ποῦ γὰρ τὸ 
χρυσίον, ποῦ τὰ χρήµατα; Ὅλοι ἐν τῷ τάφῳ εἰσί. Πόσοι ἁµαρτωλοὶ 
ἀπῆλθον τῶν ἐνταῦθα ἀµετανόητοι, πόσοι µοιχοί, πόσοι πόρνοι, 
πόσοι ἀρσενοκοῖται, πόσοι ἅρπαγες, πόσοι κλέπται καὶ ψεῦσται 40 
καὶ µέθυσοι καὶ φιλάργυροι κεῖνται ἐν τοῖς τάφοις καὶ ὄζουσι καὶ 
αἱ ψυχαὶ αὐτῶν τὴν αἰώνιον κόλασιν ἐκδεχόµεναι· καὶ εἰπέ µοι τί 
ὠφελήθησαν; ποῦ εἰσιν ἅπερ ἔπραξαν, ἃ ἥρπαξαν ἢ καὶ 
ἐθησαύρισαν; Ὄντως οὐδέν· καὶ βλέψον τοὺς ἁγίους τοὺς τὸν Θεὸν 
θεραπεύσαντας πῶς κεῖνται ἐν τοῖς µνήµασι καὶ µυρίζουσι καὶ µύρα 45 
ἐκβλύζουσι καὶ θαύµατα ποιοῦσι καὶ µετὰ θάνατον πάλιν ζῶσι καὶ 
δόξαν ἔχουσι. 

                                                 
 30-47 Ἀποθνήσκοµεν...ἔχουσι: Sap. Salom. 5, 8-9; Ps. 102, 14-15; Ps.33, 22; Ps. 115, 6; Ioann. Chrys. In epist. 
ad  Rom. 7 (PG 60, 450); Ioann. Chrys. De Lazaro concio 2 (PG 48, 986);  Ioann. Chrys. De jejunio et 
eleemosyna (PG 48, 1061); Ioann. Chrys. Ne timueritis cum dives factus fuerit homo 2  (PG 55, 518); Ioann. 
Chrys. Ad populum Antiochenum 2  (PG 49, 43-44); Ioann. Chrys. Comparatio regis et monachi (PG 47, 
391); Ioann. Chrys. In epist. ad Colossenses 1 (PG 62, 315);  Ioann. Chrys. In epist. ad Thessalon. 8 (PG 62, 
441); Ioann. Chrys. In principium jejuniorum (PG 62, 746); Ioann. Chrys. Oratio 2  (PG 63, 924); Ioann. 
Chrys. De S. Hieromartyre Babyla (PG 50, 529): Ioann. Chrys. De sancta Droside martyre (PG 50, 685); 
Ioann. Chrys. De sanctis martyribus (PG 50, 707); Ioann. Chrys. Hoc scitote quod in novissimis diebus  (PG 
56, 276). 
____________________________  
Α      SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
30 Ἀδελφοί, ἀποθνήσκοµεν Pp : Ἀποθνήσκωµεν SΑΙΜaµ   φρωνοῦµεν µ  // 31 οὗτος om. Ι    ἐµπέζει ΙΜ  // 
31-32 καὶ  ἐπιγελᾷ  ἡµᾶς om. Α // 32 κοποιῶµεν καὶ ἀγρυπνῶµεν Α:κοπιῶµεν καὶ ἀγριπνοῦµεν Ιµ  // 33 
ὁµνύωµεν SΑµ:ὠµνύωµεν Ppa:ὁµνήωµεν Ι:ὁµνήοµεν Μ    ἁρπάζωµεν SΙµ   ἵνα ὁ θάνατος ΙΜ // 34 δυνῆ ΙΜ // 
35 ἄνθρωπε om. Α  // 35-36  βλέψον τοὺς συγγενεῖς σου, βλέψον τοὺς γονεῖς σου Α: βλέψον τοὺς συγγενούς 
σου, βλέψον τοὺς γονεῖς σου τοὺς κατὰ σάρκα ΙS: βλέψον τοὺς γονεῖς σου  om. Ppa: βλέψον τοὺς φίλους 
σου, βλέψον τοὺς συγγενούς σου, βλέψον τοὺς γονεῖς σου, βλέψον τοὺς λοιποὺς συγγενούς σου κατὰ 
σάρκα µ  // 37 αὐτῶν om. Α // 37-38 ποῦ τὰ χρήµατα om. Α // 38 ὅλοι  om. Α // 39 µιχοὶ µ   πόσαι µ    
πόρναι SΙaµ:πόρνε Μ // 40 ἀρσενοκεῖται Ι:ἀρσενωκεῖται Μ // 41 φυλάργυροι Ιµ // 42 ἐκδεχόµενοι 
SΑΙΜ:ἀπεκδεχόµενοι Ppa:ἐκδεχόµεναι µ    οἰπέ µοι  µ // 43 ἤρπασαν SPpµa // 44 ἐθυσαύρισαν 
Ι:ἐθησαύρησαν a    οὕτως Ppa // 45 µνηµείοις Α: µνήµασην Μ // 45-46 καὶ µύρα... ζώσι om. µ // 46 καὶ 
θαύµατα...ζώσι om. Α 
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    Μὴ ἄρα ψευδῆ εἰσὶ τὰ λεγόµενα; Μὴ οὐκ ἔχει οὕτως; Ναί, ὡς 
ἀληθῶς. ∆ιὰ τοῦτο, παρακαλῶ, φύγωµεν καὶ ἡµεῖς τὴν ἁµαρτίαν τὴν 
χωρίζουσαν ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Φύγωµεν τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου, 50 
ἅπερ αὐτὸς ποιεῖ εἰς ἀπώλειαν ἡµῶν. Πικρὸς ὁ διάβολος, πικρὰ καὶ 
ἡ ἁµαρτία· ἀλλ’ ἐνοχλεῖ σε ἡ ἐπιθυµία; Ἰδού, "τίµιος ὁ γάµος" καὶ 
"παρὰ Κυρίου ἁρµόζεται ἡ γυνή". Νήψωµεν οὖν, παρακαλῶ, ὡς ἔτι 
καιρὸν ἔχωµεν ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ, µήπως ἀπελθόντες ἐκεῖ 
εὑρεθῶµεν κατάκριτοι καὶ βδελυκτοὶ τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ὅτι ὁ 55 
 κόσµος οὗτος σκιά ἐστι καὶ ὥσπερ τις κοιµηθῇ καὶ θεάσηται ὄναρ 
καὶ ἐξυπνήσας ἀπολέσῃ αὐτό, οὕτως καὶ ἡµᾶς φανήσεται ὁ κόσµος 
οὗτος καὶ ὅλος ὁ χρόνος τῆς ζωῆς ἡµῶν· καὶ "τί γὰρ ὠφελήσει 
ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσµον ὅλον καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ζηµιωθῇ ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγµα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;" Οὐκ 60 
ἄξιος ὁ κόσµος περὶ µίαν ψυχὴν ἀνθρώπου. 

                                                 
 52 τίµιος ὁ γάµος : Hebr. 13,4 // 53 παρὰ Κυρίου… γυνή: Prov. 19, 14 // 55-56  ὁ  κόσµος οὗτος σκιὰ ἐστί: 1 
Par. 29, 15; Ioann. Chrys. Epistolae  (PG 52, 627); Ioann. Chrys. In Acta Apostolorum 3 (PG 60,52); Ioann. 
Chrys. In epist. 1 ad Cor. 11 (PG 61, 89); Ioann. Chrys. In epist. 1 ad Thessalon. 11 (PG 62, 466); Ioann. Chrys. 
In Psalmum 118 (PG 55, 676); Ioann. Chrys. In catechumenos (PG 60,740) // 58-60 τί γὰρ…αὐτοῦ : Matth. 16, 
26. 
_____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
_____________________________ 
48 ὡς om.ΑPpa // 51 ἀπόλειαν Ιa:ἀπόλιαν Μ:ἀπώλιαν µ // 52 ἐνοχλῆ σαι PpΙΜSaµ // 53 Σπουδάσωµεν Α // 
53-54 ὅτι καιρὸν Ι:ὅτι κερὸν Μ: ὡς ἔτη καιρὸν Α: ὡς ὅτι καιρὸν  SµPpa:ὡς ἔτι καιρὸν scripsi // 54  
ἐν...τούτῳ om. Α // 56 κειµηθῆ µ  θεάσητε Ppµ // 57 ἀπωλέσῃ Α:ἀπολέσι Μ:ἀπολέσῃ om. Sµ:ἀπώλεσεν a   
οὕτως καὶ...κόσµος om. µ // 58-61 καὶ τί γὰρ...ἀνθρώπου om. a // 58 ὁφελήσει Ι:ὁφελήση Μ:ὠφελεῖσει µ // 59 
ἄνθρωπος Α   κερδίσει Ι:κερδήσει µ // 59-60 καὶ ζηµιωθῆ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ Pp:καὶ ζηµειωθῆ τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ SΙµ:καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ  ζηµηοθῆ Μ : καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ  ζηµοιωθεῖ  Α  // 60  ἀντάλαγµα ΙΜµ 
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   Βασιλεὺς ὑπάρχεις τοῦ κόσµου ὅλου. Ἐχάρης, ἐδοξάσθης, ἀνέβης, 
ὑπερήρθης. Τί µετὰ ταῦτα; Θάνατος· µία νύξ, εἷς πυρετὸς καὶ τῷ 
θανάτῳ ἀπέρχεσαι καὶ πορεύεσαι τὴν µόνην ὁδὸν καὶ 
ἀνεπίστρεφον, ὑπὸ µηδενὸς βοηθούµενος ἐκεῖ·  οὐ πατήρ, οὐ µήτηρ, 65 
οὐκ ἀδελφός, οὐ συγγενής, οὐ φίλος, οὐ πλοῦτος, οὐδὲ δόξα, ἀλλὰ 
 µόνον τὰ ἔργα σου ἢ εἰς αἰσχύνην ἢ εἰς ἀγαθόν. Βλέπε ποῦ εἰσι τὰ 
ἔτη ἅπερ ἔζησας, τί γεγόνασιν. Μὴ φαίνωνταί σοι ἄρτι εἰς ἡδονὴν 
καὶ ἀπόλαυσιν; Οὐδαµῶς. Παρῆλθον γὰρ καὶ ἀπώλοντο. Τὰ ἔτη γὰρ 
παρῆλθον καὶ τὰ ἔργα ἅπερ ἐπράξαµεν κεῖνται ἑτοιµασµένα καὶ τὴν 70 
ὥραν τοῦ θανάτου ἐκδέχονται. Τί γὰρ οἶδας, ἄνθρωπε, ἐὰν τῷ πρωὶ 
ἀποσταλῇ ἄγγελος ἀπὸ Θεοῦ λαβεῖν τὴν ψυχήν σου ἀπὸ σοῦ ἢ  
ἑσπέρας τελευτήσῃς ἢ καὶ αἰφνιδίως ἀναρπασθῇς;  

                                                 
 62-73 Βασιλεὺς… ἀναρπασθῇς: Ioann. Chrys. De poenitentia  (PG 60,701); Bas. Consolatio ad aegrotum  (PG 
31, 1720). 
____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
_____________________________ 
62-73 Βασιλεὺς...ἀναρπασθῇς om. a // 62 ἐχάρις µ // 63 πηρετὸς Ι:ὑπερετῶς Μ:πειρετὸς µ  // 64 ἀνέρχεται 
Pp:ἀπέρχεται Sµ   πορεύσεται Pp:πορεύεσε Ι:πορέβεσαι Μ:πορεῦσαι µ // 65 ἀνεπίστροφον ΑSµ   ὑπ' 
οὐδενὸς PpS:ὑποδενὸς µ    οὔτε  πατὴρ ΑPpµ:οὔπερ πατὴρ Ι // 66 συγκινεῖς Α:σιγγενεῖς Ι   εἰ µὴ Α // 67 
µόνα PpSµ // 68 φαίνονταί σοι SΑPpΙµ:φένονταί σοι Μ   ἄρτοι µ  // 69 ἀπώλονται Α:ἀπόλοντω Μ // 70 
ἡτοιµασµένα Pp // 71 τῶ πρωῆ Μ // 72 ἀποσταλεῖ SPp // 73 τελευτήσεις SΑΙµ    ἐφνηδίως ΑΙ:ἐφνηδίος 
SΜ:ἐφνιδίως  µ     ἀναρπασθεὶς ΑΙ  
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   ∆ιὰ τοῦτο παρακαλῶ τὴν ὑµετέραν ἀγάπην, φεύγωµεν τὰ 
ἐπιτηδεύµατα τοῦ διαβόλου, ὅτι µέχρις ᾖ ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ, κύριος 75 
εἶ τοῦ σοῦ θελήµατος· θέλεις Θεῷ δουλεύειν, θέλεις ταῖς ἐπιθυµίαις 
τοῦ δαίµονος. Ἐπὰν δὲ τελευτήσῃς, οὐδὲν ἔχεις θέληµα.  
Ταπεινοῦται γὰρ ἡ ψυχὴ τότε χωρισθεῖσα ἀπὸ τοῦ σώµατος καὶ τὸ 
σῶµα καλλωπισθὲν φθείρεται καὶ διαλύεται κατὰ τὴν κοινὴν 
  ἀκολουθίαν τῆς φύσεως· καὶ τότε οὐκ εἶ κύριος τοῦ σοῦ θελήµατος, 80 
ἀλλὰ κατάδικος φυλασσόµενος ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ τοῦ ᾍδου, ἵνα 
ὅταν ἔλθῃ ὁ βασιλεὺς καὶ κριτής, ἀνακρίνῃ σε καὶ µάθῃ τὰ κατὰ σέ, 
ἀπολάβῃς τὴν ἀπόφασιν τὴν τέλος οὐκ ἔχουσαν, ἢ τῆς κολάσεως ἢ 
τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 

                                                 
 77-84  Ἐπὰν δὲ… αὐτοῦ: Ioann. Chrys. De poenitentia (PG 60,701); Ioann. Chrys. Ad populum Antiochenum 
12 (PG 49, 134) . 
____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
_____________________________ 
74-82 ∆ιὰ τοῦτο...βασιλεὺς om. a // 74 ἡµετέραν SΑΙµ   φύγωµεν Α:φεύγοµεν ΙΜ // 75 ἢν Α:ἦσε Pp:εἶ Ι:οἰ Sµ 
// 76 σοῦ om. µ   θέλοις µ    θέλης ταῖς ἐπειθυµίαις  µ  // 77 ὅταν Pp   τελευτήσεις SΙµ // 78 χωρισθήσα 
Ι:χορισθήσα Μ    ἀπὸ om. Α // 79  καλλοπισθὲν Pp:καλοπησθαὶν Μ:τὸ καλὸν πισθὲν µ    ἀκολουθείαν ΑΜ 
// 80 οὐκ ἦν κύριος τοῦ σώµατος καὶ τοῦ σοῦ θελήµατος Pp:οὐκ εῖν κύριος τοῦ σοῦ θελήµατος Ι:οὐκ ἦν 
κύριος τοῦ σοῦ θελήµατος SΜµ // 81 δεσµοτηρίῳ SΑ // 82 ἀνακρίνι σαι Α:ἀνακρίναι Pp a:ἀνακρίνει σαι 
Ιµ:ἀνακρήνη σαι Μ:ἀνακρίνει σε S // 83 ἀπολάβεις Αµ:ἀπολαµβάνεις S    τὴν ἀπόλαυσιν Ι    τὴν οὐκ 
ἔχουσα τέλος S 
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   Φεύγωµεν, τοίνυν, παρακαλῶ τὴν ἐργασίαν τοῦ διαβόλου µετὰ 85 
σπουδῆς. Οὐδὲν ἔχοµεν ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ, "οὐδὲν προσενέγκαµεν, 
ἀλλ’ οὐδ’ ἐξενεγκεῖν τι δυνάµεθα". Γυµνοὶ ἐγεννήθηµεν, γυµνοὶ 
πάλιν ἐξερχόµεθα, οὐδὲν φέροντες ἐκ τοῦ κόσµου τούτου πρὸς τὸν 
κριτήν, εἰ µὴ τὴν προαίρεσιν µόνην. Ἄνω λοιπὸν βλέπωµεν, πρὸς 
τὸν οἶκον τὸν πατρικὸν καὶ τὸν ἴδιον, καὶ ἀναλογιζώµεθα 90 
καθ'ἑκάστην τὴν κρίσιν τὴν µέλλουσαν. Τί γὰρ πλέον βλέποµεν ἐν 
τῷ παρόντι βίῳ, εἰ µὴ χειµῶνα καὶ θέρος; Ἄλλοι γίνονται καὶ ἕτεροι 
ἀποθνήσκουσιν·  ἄλλοι ἐν χαρᾷ καὶ ἕτεροι ἐν λύπῃ·  ἄλλοι πεινῶσι 
καὶ ἕτεροι χορταίνουν· ἄλλοι ὀγκοῦνται τῷ πλούτῳ καὶ ἄλλοι 
ταπεινοῦνται τῇ πενίᾳ καὶ τῇ νόσῳ. Τοιαῦτα τὰ ἀνθρώπινα πάντα 95 
καὶ τοῦ  κόσµου τούτου τὰ ἔργα ἀσύστατα καὶ ἀβέβαια καὶ ψευδῆ. 
∆ιὰ τοῦτο µεριµνήσωµεν περὶ τῆς ψυχῆς ἡµῶν καὶ περὶ τοῦ 
µέλλοντος αἰῶνος, ἕως καιρὸν ἔχωµεν, ἕως τὴν ζωὴν αὐτὴν ζῶµεν 
τὴν πρόσκαιρον. Μᾶλλον δὲ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ τῆς ἁγίας νηστείας 
σπουδάσωµεν περὶ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν, µήποτε καταδικαστῶµεν ἐν 100 
τῷ ᾍδῃ. Νηστεύσωµεν µὴ σωµατικῶς, ἀλλὰ ψυχικῶς. 

                                                 
 86-87 οὐδὲν…δυνάµεθα: 1 Tim. 6, 6 // 87-89 Γυµνοὶ… µόνην: Bas. Consolatio ad aegrotum  (PG 31, 1720); 
Ioann. Chrys. In epistulam ad Hebraeos 1  (PG 63, 25); Ioann. Chrys. De poenitentia  (PG 60,687) // 89-95 
Ἄνω λοιπὸν…νόσῳ: Ioann. Chrys. In Matthaeum 31 (PG 57, 376) // 95-97 Τοιαῦτα…ψευδῆ: Bas. Consolatio 
ad aegrotum  (PG 31, 1713); Ioann. Chrys. De patientia  (PG 60,729) // 97-99 ∆ιὰ τοῦτο… πρόσκαιρον: 
Greg.Nyss. PG 5, 191; Ioann. Chrys. PG 53, 49 // 101 Νηστεύσωµεν…ψυχικῶς: Ioann. Chrys. In filium viduae 
(PG 61, 790); Ioann. Chrys. Ad populum Antiochenum 3 (PG 49, 53); Bas. De jejunio 2  (PG 31, 196); Bas. 
Comment. in Isaiam prophetam cap. 1  (PG 30, 180); Athan. PG 29, 6-7; Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν 
ὄρθρον τῆς Τετάρτης Τυρινῆς ἦχ. α΄ (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 97); Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν 
ἑσπερινὸν τῆς ∆ευτέρας Α΄ ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν ἦχ. γ' (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 190); Εὐχὴ 
Λειτουργίας Προηγιασµένων (Ἱερατικὸν Α∆, σ.157).   
____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
85 οὖν Α   τὰς παγίδας Pp // 86 ἔχωµεν ΑSPpΙΜaµ   προσενέγκαµεν SΑΙµ:προσενέγγαµεν 
Μ:προσενέγκωµεν Ppa // 87 ἐξενεγκεῖν δυνώµεθα SΑµa:ἐξενεγγεὶν δυνάµεθα Μ       γυµνῆ Μ:γυµνὸς µ    
ἐγενήθηµεν SΑΜ // 88 ἐξερχώµεθα SΑ // 89 τὴν προαίρεσιν µόνην καὶ τὰ ἀγαθὰ καµόµατα Pp:τὴν 
προέραισιν µόνην Μ:τὴν προαίρεσιν µόνω S     βλέψωµεν Α:βλέποµεν Μ // 91 βλέπωµεν SΙµ // 92 χειµὼν 
Ppa:χιµῶνα Μ   γεννῶνται ΙPp: γενῶνται SΑµa:γύνονται Μ // 93 ἀποθνήσκωµεν Α    ἄλλοι ἐν θλίψει Α // 
94 ἄλλοι Α   χορταίνουνται µ // 95 πενεία Ι:παινεία Μ:παινία S:πεινεία µ  // 98 ἔχοµεν Ppa // 99 τὴν 
πρόσκαιρον om. Α:τὴν πρόσκερον Μ   τῆς ἁγίας om. Μ // 100 καταδικασθῶµεν Α // 101 πνευµατικῶς Α 
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    Εἰπέ µοι τί συνήγαγες, ἀγαπητέ, ἀπὸ τῆς νηστείας καὶ τί 
ὠφελήθης νηστεύων καὶ τί ἐκέρδησας ἀπ’ αὐτῆς ταῖς προλαβούσαις 
ἡµέραις, ἐπεὶ καὶ ὁ γεωργὸς διὰ τοῦτο σπείρει, ἵνα θερίσῃ, καὶ ὁ 
ἔµπορος διὰ τοῦτο ποιεῖ τὰς ἐµπορίας, ἵνα χρήµατα συνάξῃ, καὶ ὁ 105 
κυβερνήτης  πολλὰ πελάγη περᾷ, ἵνα τὸ σκάφος φορτίον ἐµπλήσῃ. 
Οὕτω καὶ σὺ ποίησον. Νηστεύεις; Κέρδησον τίποτας ἀπὸ τῆς 
νηστείας. 
    Μή µοι εἴπῃς "τόσας ἡµέρας ἐνήστευσα, τὸ καὶ τὸ οὐκ ἔφαγον, 
ἀναλουσίαν ὑπέµεινα", ἀλλὰ δεῖξόν µοι εἰ ἁµαρτωλὸς ὢν ἐγίνου 110 
δίκαιος, εἰ θυµώδης ὢν ἐγίνου πραΰς, εἰ κακὸς ὢν ἐγίνου 
φιλάνθρωπος, εἰ µέθυσος ὢν  ἐγίνου σώφρων, εἰ φθόνον ἔχων ἢ 
µίσος, µετέβαλες αὐτὸ εἰς ἀγάπην, εἰ ἄσπλαγχνος ὢν ἐγίνου ἐλεήµων 
ἢ ἔκλαυσας, ἐδάκρυσας τὰς ἁµαρτίας σου ἢ ἐξωµολογήθης αὐτὰς ἢ 
προσευχὰς ἐπιτελεῖς ἢ τὴν ἐκκλησίαν ἠγάπησας ἢ λειτουργίας 115 
ἐτέλεσας, ἵνα κέρδος λάβῃς διὰ τῆς νηστείας.  
   Τί γὰρ ὠφελήσει, ἐὰν τὴν δέσποιναν τὴν ψυχὴν σου πορνεύῃς καὶ 
τὸ σῶµα µαστίζῃς διὰ τῆς νηστείας;  εἰ τὴν ψυχήν σου παρασύρεις ἐν 
τῷ κακῷ, τί τὸ σῶµα σου τήκεις; Ταῦτα λέγω οὐχ ὑµῶν κατηγορῶν 
ἀλλὰ τοὺς ῥαθύµους λέγω ὅτι τὴν νηστείαν εἰς κέρδος µεταβάλωµεν 120 
καὶ τὸν νοῦν µετὰ τῆς συνειδήσεως ἐκκαθάρωµεν.  

                                                 
104-106 ἐπεὶ καὶ ὁ γεωργὸς…ἐµπλήσῃ: Ioann. Chrys. In Joannem 1 (PG 59, 28) // 107-121 Νηστεύεις… 
ἐκκαθάρωµεν: Ioann. Chrys. In filium viduae (PG 61, 790); Ioann. Chrys. Ad populum Antiochenum 3 (PG 
49, 53); Bas. De jejunio 2  (PG 31, 196); Bas. Comment. in Isaiam prophetam cap. 1  (PG 30, 180); Athan. PG 
29, 6-7; Nect. CP De festo S. Theodori (PG 39, 1833); Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Τετάρτης 
Τυρινῆς ἦχ. α΄ (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 97); Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς ∆ευτέρας Α΄ 
ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν ἦχ. γ' (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 190); Εὐχὴ Λειτουργίας Προηγιασµένων 
(Ἱερατικὸν Α∆, σ.157). 
__________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
 104 γεωργῶς µ  σπείρη Ι:σπήρι Μ:σπείρι µ     θερήσει ΑµΙ:θερίσει Sa // 105 ἐµπορείας ΙSµ   συναγάγει 
Α:συνάξει SΙaµ // 106  πελάγει SΙΜaµ    περνᾶ S    φορτίων Ι    ἐµπλήσει SΑΙaµ:ἐµπλήσι Μ // 107  κέρδισον 
ΙΜµ     τι Ppa // 107-108  διὰ τῆς νηστείας Α // 109 καὶ οὐκ ἔφαγον οὐκ ἔπιον Ppa // 110 ἢ SΑΜµ: εἶ Ppa   
γίνου Ppa:ἐγίνου SΙµ:ἐγείνου Μ:ἐγένου Α  // 111 γίνου Ppa:ἐγίνου SµΙ:ἐγήνου Μ:ἐγένου Α    πραεῖς ΑΙΜa   
γίνου Pp: ἐγίνου SaµΙ: ἐγείνου Μ: ἐγένου Α // 112 µέθησος ΙΜ  ἐγίνου SΙa:ἐγείνου Μ     φιλοσόφρονος 
Α:σώφρονας Ppa:σόφρων Ι:σῶφρον Μµ  // 112-113  εἰ φθόνον καὶ µίσος Ppµ:ἢ φθόνον καὶ µῖσος a   ἔχης 
Pp:ἔχεις a:ἦχες Α:εἶχες SΜµ // 113 αὐτὸ SΙ   εἰ ἄσπλαγχνος...ἐλεήµων om.Α: γενοῦ Pp: ἐγίνου SΙΜµ // 114 
ἐδάκρυσας om.Ppaµ ἐξωµολογήθης ταῖς ἁµαρτίαις σου ἢ πτωχὸν ἔθρεψας ἢ γυµνὸν ἤντησας Α: 
ἐξοµολογήθης αὐτὰς ἢ πτωχὸν ἔθρεψας ἢ γυµνὸν περιέβαλες ἱµάτιον  Pap:ἢ ἐξοµολογήθης αὐτὰς ἢ πτωχὸν 
ἔθρεψας ἢ γυµνὸν ἤντυσας  µ // 115-116 λειτουργίας ἐποίησας Pp // 116 ἵνα τέλος τὸ κέρδος Ι // 117  Τί γὰρ 
ὠφελήσει...νηστείας om.PpΙΜSa per homoeoteleuton // 118 παρασύρῃς SPp:παρασήρις Μ:σύρεις a // 119 
τήκῃς PpΜ:τίκεις ΙS:τίκτεις a:κτίσεις  µ     λέγων PpΜS   κατηγορῶ ΙS  // 120  διὰ τοὺς ραθύµους SPpaµ:τοὺς 
ραθύµους Ι:τοὺς ραθήµους Μ    µεταβάλλωµεν ΑSPpΙΜaµ // 121  συνηδήσεως ΙΜ   
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   Μέγας γὰρ κριτής, ἀδελφοί µου, τὸ συνειδὸς τοῦ ἀνθρώπου καί, 
ἵνα ἰδῆτε ὅτι, ἐὰν ἡ συνείδησις ἡµῶν ἔλεγχεν ἡµᾶς, οὐκ ἂν 
ἐκρινόµεθα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ· γράφει γὰρ ὁ ἅγιος ∆ωρόθεος περὶ τῆς 
αὐτῆς συνειδήσεως· "Ὅτε δὲ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, 125 
ἐνέσπειρεν ἐν αὐτῷ θεῖον τίποτε, ὤσπερ λογισµόν τινα θερµότατον 
καὶ φωτεινὸν σπινθῆρα, λέγω, τὴν συνείδησιν. Τί γὰρ ποιεῖ ἡ 
συνείδησις τοῦ ἀνθρώπου; Φωτίζει τὸν νοῦν, δεικνύει τούτου τὸ 
 καλὸν ἀπὸ τὸ κακόν,  ὅ ἐστι φυσικὸς νόµος καὶ διὰ τούτου τοῦ 
συνειδότος πάντες οἱ ἅγιοι εὐηρέστησαν τῷ Θεῷ. Ἐδουλεύσαντός 130 
σου ταύτην οὖν τὴν συνείδησιν, χώννυται καὶ καταπατεῖται ὑπὸ 
τῶν ἀνθρώπων διὰ τὴν λύσσαν καὶ τὴν ἀγάπην τῆς ἁµαρτίας. Ὅταν 
γὰρ ἡ συνείδησις ἡµῶν λέγῃ· "Ποίει τόδε τὸ καλὸν" καὶ σὺ οὐ ποιῇς, 
ἀλλὰ καταπατῇς αὐτὴν διὰ τῶν ἐναντίων, τότε χαίρεται ὁ διάβολος 
καὶ πάσχει τοῦ ἀπoλέσαι σε". 135 

                                                 
122-135 Μέγας… ἀπoλέσαι σε: Doroth. De conscientia (SC 92, 208); Ioann. Chrys. Ad populum 
Antiochenum 12  (PG 49, 131); Ioann. Chrys. Expositiones in Psalmos  (PG 55, 482). 
____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
_____________________________ 
 122 συνειδῶς Αµ:συνηδὸς ΙΜ:συνειδὲς a //  123  ἰδεῖτε Αa:ἰδεῖται Ι:ἡδῆται Μ:εἰδεῖτε S:εἰδῆτε µ    συνήδησις 
Ιµ:συνήδησης Μ    ἤλεγχεν Α // 123-124 οὐκ ἄν...Θεοῦ om. Α // 124 γράφη ΑΙΜSaµ // 125 συνηδήσεως ΙΜµ 
// 126 αὐτὸν ΑΜ   τι Α // 127  φωτινὸν µΙ:φωτηνῶν Μ:φοβερὸν a   σπινθήραν PpµaΙ:σπηνθήραν Μ   
συνήδησιν Ιµ:συνήδησην Μ // 128 συνήδησις Ιµ:συνήδησης Μ    τῷ ἀνθρώπῳ ΑΙPpΜ // 129 τοῦ κακοῦ Α // 
130 συνηδότος Ιµ:συνηδώτως Μ:συνοιδότος S:συνειδότως a // 130-131 Ἐδουλεύσαντός σου om.ΑPpaµ: 
Ἐδουλεύσαντός σου Ι:Ἐδουλεύσαντά σου Μ // 131 συνήδεισιν Α:συνήδησην Μ:συνήδησιν µ    χώνει 
Α:χώνηται Ppa:χώνητε ΙΜSµ   καταπατεῖτε Sµ // 132 τοῦ  ἀνθρώπου Α   λύσαν ΙΜSaµ // 133 συνήδησις 
Ιµ:συνήδησης Μ    λέγει PpΙΜaµ    Ποίησον τῷ δεσπότῃ τῶδε καλῶ SPpµa:Ποίη τῷδε τὸ καλὸν Ι: Ποίω 
τῶδε τω καλῶ Μ    ποιεῖς ΙΑPpa // 134 καταπατεῖς SΑΙaµ // 134-135 διὰ τῶν ἐναντίων...ἀπoλέσαι σε om. Α: 
τότε...ἀπoλέσαι σε om. SPpaµ: ἀπωλέσε σαι Ι:ἀπολέσε Μ  
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   "∆ιὰ τοῦτο ἔλεγεν ὁ Κύριος εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον· "Ἴσθι εὐνοῶν 
τῷ ἀντιδίκῳ σου". Ἀγάπην, λέγει,  "ἕως  οὗ  ἐν  τῇ  ὁδῷ ᾖ µετ’ αὐτοῦ, 
µήποτε παραδῷ σε τῷ κριτῇ καὶ ὁ κριτὴς τοῖς ὑπηρέταις καὶ βάλωσί 
 σε εἰς τὴν φυλακήν. Ἀµήν, λέγω σοι·  oὐ µὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως οὗ 
ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην". Εἶδες πῶς καλεῖ ὁ Κύριος 140 
ἀντίδικον τὴν συνείδησιν, διότι ἀντίκειται πάντοτε τῷ θελήµατι 
ἡµῶν τῷ κακῷ; Τινὲς πάλιν νοµίζουσιν ἀντίδικον τὸν διάβολον,  
ὁδὸν δὲ τὸν βίον τοῦτον. Παραίνει δὲ τὸν Κύριον ἕως οὗ ᾖ ἐν τῷ βίῳ 
τούτῳ. ∆ιαλύθητι πρὸς τὸν διάβολον, ἵνα µὴ ἔχῃ ὕστερον ἐλέγχειν 
σε περὶ ἁµαρτίας, ὡς ἔχοντά τι τῶν ἐκείνου, καὶ παραδοθῇς τῇ 145 
κολάσει. Ἀλλὰ ἡ συνείδησις περιπατεῖ πάντοτε µεθ’ ἡµῶν. ∆ιὰ 
τοῦτο λέγει· "Παραδώσει ὑµᾶς ἡ συνείδησις τῷ κριτῇ", τοὐτέστιν τῷ 
Θεῷ, "τοῦ κατακρῖναι ὑµᾶς". 

                                                 
136-148 ∆ιὰ τοῦτο…ὑµᾶς: Doroth. De conscientia (SC 92, 210); Athan. Quaestiones in scripturam sacram  
(PG 28, 717); Athan. Epistula ad episcopos Aegupti et Libyae (PG 25, 540);  Ioann. Dam. Epistula ad 
Theophilum imperatorem  (PG 95, 356); Bas. Homilia  in Psalmum 1 (PG 29, 220) (136- 140 Ἴσθι… 
κοδράντην: Matth. 5, 25- 26). 
____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
_____________________________ 
136 εὐλογῶν a: ἀγαπᾶ τῷ ἀντιδίκω λέγει ἴσθι ἐνωῶν µ: ἀγάπα τῷ ἀντιδίκῳ λέγει in marg. S // 137 τὸν 
ἀντίδικόν σου Α     Ἀγάπην  λέγει  om. ΑPpa //  138 ταῖς ὑπηρέταις ΑSPpΙµa:ταῖς ἡπηρέταις Μ    βάλουσι 
ΙΜ:βάλλωσι a // 140 ἀποδὸς PpΜ:ἀποδῶ S     καὶ τὸν ἔσχατον κοδράντην Ι:τὸ ἔσχατον κοδράτην Saµ: τὴν 
ἐσχάτην κοδράτην M    Ἴδες SΙΜµ // 141 συνήδησιν ΙΜµa // 142 τὸ κακὸν PpΙaµ:τῶ κακὸν SΜ: τῷ κακῷ· 
καὶ ὁδὸς ἐστὶν ὁ κόσµος οὗτος, ὡς φησί ὀ µέγας Βασίλειος καὶ Α // 142-146 Τινὲς...συνείδησις  om. Α // 143 
εἰδὸν µ    παρακάλει in marg. S:ἕως σου παρακάλει ἦ Ι:ἕως ου παρακαλῆ εἶ Μ: ἕως οὗ εἶ Ppaµ // 143-144 
πιρένη, παρακαλοὶ, διαλύθητι, χώρισον· παραίνει δὲ τὸν Κύριον ἕως... µ //  144 τοῦτο Pp:τοῦτον Μ    ἔχειν 
Ppa:ἔχεις µ   ἐλέγχει SΙ:ἐλέγχη Μ // 145 ἔχοντος SPpaµ   παραδοθεὶς Pp:παραδωθεὶς a:παραδοθῆς µ // 145-
146 τῆ λάσει µ // 146 συνήδησις Ι:συνήδισις Μ // 147 ἡµᾶς ΑΙPpΜµ    συνήδεισις Α:συνήδησις ΙΜ // 148 
ἡµᾶς ΑΙPpΜSaµ 
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   Καὶ ἄκουσον τοῦ συνειδότος τὴν εὐλάβειαν καὶ τὴν ἐπιστροφήν, 
ἐκ τῆς θείας Γραφῆς παράδειγµα ξένον καὶ φοβερὸν καὶ θαυµαστόν·  150 
Ἀδελφός τις ἐπολεµήθη ὑπὸ τοῦ δαίµονος τῆς πορνείας. Συνέβη γὰρ 
διαβαίνειν αὐτὸν εἰς Αἴγυπτον καὶ βλέπει τινὰ γυναῖκα εὐειδῆ καὶ 
ὡραίαν, ἥτις ἦν θυγάτηρ ἱερέως τινὸς τῶν Ἑλλήνων, καὶ ἐτρώθη εἰς 
αὐτὴν διὰ τῆς ἀγάπης καὶ προσελθὼν λέγει τῷ πατρὶ αὐτῆς· "∆ός µοι 
  τὴν θυγατέρα σου εἰς γυναῖκα". Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ·  "Οὐ 155 
δύναµαί σοι δοῦναι αὐτήν, εἰ µὴ πρότερον µάθω ἀπὸ τοῦ θεοῦ µου"· 
καὶ πορευθεὶς πρὸς τὸν θεὸν αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς, τὸν δαίµονα, ἠρώτησεν 
αὐτὸν λέγων· "Ἰδού, τὶς µοναχὸς ἦλθε θέλων τὴν θυγατέρα µου εἰς 
γυναῖκα. Θέλεις δώσω ταύτην αὐτῷ;" καὶ ἀπεκρίθη ὁ δαίµων· 
"Ἐρώτησον αὐτὸν πρῶτον ἐὰν ἀρνῆται τὸν Θεὸν αὐτοῦ καὶ τὸ 160 
βάπτισµα αὐτοῦ καὶ τὸ ἐπάγγελµα τῆς µοναχικῆς". Ἐπανελθὼν οὖν 
πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὁ ἱερεὺς τῶν δαιµόνων εἶπεν αὐτῷ· "Ἐὰν ἀρνῆσαι 
τὸν Θεόν σου καὶ τὸ βάπτισµά του καὶ τὴν µοναχικήν σου δίαιταν, 
δίδω σοι αὐτήν". Ὁ δὲ συνέθετο τοῦτο ποιῆσαι καὶ εὐθέως εἶδε 
περιστερὰν ἐξελθοῦσαν ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ καὶ ἀναπτᾶσαν εἰς 165 
τὸν οὐρανόν. 

                                                 
149-166   Ἀδελφός τις… οὐρανόν: Apophth. Patr. PG 65, 190. 
____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
149 τοῦ συνηδῶς  µ // 150 παράδηγµα ὑποδείξω ὑµῖν θαυµάσιον Α    καὶ φοβερὸν om.PpSaµ // 152 
διαβαίνει  Α:διαβένειν µ    εἰς τὴν Ἔγυπτον Α    βλέπων Pp   εὐηδῆ ΑSΙPpΜa:ἐβηδῆ µ (ἔµορφον in marg. S) 
// 153 ἥτις om. Ppa // 153-154  δι'αὐτὴν ὑπὸ τῆς ἀγάπης  Α // 155-166 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς...οὐρανόν om. Α // 
156 αὐτῆ Pp // 159 θέλης SΙΜ // 160 ἐρρώτησον SΙΜ:ἐρρώτησεν µ   αὐτῷ SPpaµ   ἀρνεῖτε Ppa:ἀρνεῖται ΙSµ 
// 161 βάπτησµα Μ  ἐπάλγγεµα Μ  µοναχικῆς πολιτείας Ι: µοναχικοῖς Sµ // 162 εἰδόλων Ι:Ἐλλήνων a // 163-
164 µοναδική σου, καὶ τότε δίδωσιν αὐτήν  Ppa:καὶ τὴν µοναχικήν σου διέταν ΙΜ:καὶ τὴν µοναχικήν σου 
διάταν S:καὶ τὴν µοναχικήν σου διώταν δίδωσιν αὐτὴν  µ    συνέχετο Ι:συνέχετω Μ  // 164 ποιεῖσαι Ι     
εἶδον Pp 
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   Ἀπῆλθεν οὖν ὁ ἱερεὺς καὶ εἶπε πρὸς τὸν δαίµονα·  "Ἰδού, συνέθετό 
µοι καὶ τὰ τρία ποιῆσαι". Τότε λέγει ὁ δαίµων· "Μὴ δὸς αὐτὴν αὐτῷ 
εἰς γυναῖκα. Ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῦ οὐκ ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ βοηθεῖ 
αὐτῷ". Ἐλθὼν οὖν πάλιν ὁ παµµίαρος ἱερεὺς εἶπε τῷ ἀδελφῷ· "Οὐ 170 
δύναµαί σοι δοῦναι αὐτήν. Ὁ γὰρ Θεός σου βοηθεῖ σοι καὶ µετὰ σοῦ 
ἐστίν". Ἀκούσας δὲ ὁ ἀδελφὸς κατενύγη ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ 
καὶ εἶπε πρὸς ἑαυτόν· "Εἰ τοσούτων ἀγαθῶν ἀξιωθεὶς παρὰ  τοῦ 
Θεοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἀγαθότητα καὶ ἐγὼ ὁ ἄθλιος καὶ 
ταλαίπωρος διὰ µόνην ἀγάπην γυναικὸς ἠρνησάµην αὐτὸν καὶ τὸ 175 
βάπτισµά µου καὶ τὸ καλογερικόν µου καὶ πάλιν αὐτὸς βοηθεῖ µοι 
καὶ οὐκ ἀπέστη ἀπ’ ἐµοῦ, προσδράµω πάλιν πρὸς αὐτόν, θαρρῶν 
 εἰς τὴν ἄπειρον αὐτοῦ ἀγαθότητα καὶ εὐσπλαγχνίαν". 

                                                 
167-178  Ἀπῆλθεν… εὐσπλαγχνίαν : Apophth. Patr. PG 65, 190. 
____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
167-170 Ἀπῆλθεν...αὐτῷ om. Α // 170 παµίαρος ΑΙΜ // 171 βοηθήσει Ppa: βοηθή σου Ι:βοηθεί σου Μ:βοηθῆ 
σοι  µ  // 172 κατενύγει Ppa:κατενύγυ Μ:κατενῆγη µ    συνηδήσεως ΙΜ // 173 τοσοῦτον PpΙΜaµ   ἀγαθὸν 
Ιaµ // 176 τὴν µοναχικήν µου Ppa:τὸ καλογερικῶν µου Μ     βοηθεῖ µου Ppa:βοηθή µοι ΙΜµ // 177 θαρὼν 
SΑµ:θαρρὸν Ι:θαρὸν Μ // 178 ἀγαθότητα καὶ om. Ppa  
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   Ἐξῆλθεν οὖν εἰς τὴν ἔρηµον καὶ ἀπελθὼν πρός τινα γέροντα 
διηγήσατο τὸ πρᾶγµα καὶ λέγει αὐτῷ ὁ γέρων· "Κάθισον µετ’ ἐµοῦ 180 
εἰς τὸ σπήλαιον καὶ νήστευσον τρεῖς ἑβδοµάδας ζευγάρια κἀγὼ 
παρακαλῶ τὸν Θεὸν ὑπέρ σου"· καὶ συνεπόνεσεν ὁ  γέρων ὑπὲρ τοῦ 
ἀδελφοῦ καὶ ἐπαρεκάλεσε τὸν Θεὸν λέγων· "∆έοµαί σου, Κύριε, 
εὔσπλαγχνε καὶ µακρόθυµε, χάρισαί µοι τὴν ψυχὴν ταύτην καὶ 
δέξαι αὐτοῦ τὴν µετάνοιαν καὶ τὴν ἐξοµολόγησιν"· καὶ εἰσήκουσεν 185 
αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ πληρωθείσης τῆς µιᾶς ἑβδοµάδος  ἔρχεται ὁ γέρων 
πρὸς τὸν ἀδελφὸν καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων·  "Ἑώρακας τίποτε;" 
Ὁ δὲ ἀπεκρίθη· "Ναί, πάτερ, ἑώρακα τὴν περιστερὰν ἄνω εἰς τὸ 
ὕψος τοῦ οὐρανοῦ πετοµένην κατέναντι τῆς κεφαλῆς µου"· καὶ εἶπεν 
αὐτῷ ὁ γέρων· "Πρόσεχε, ἀδελφέ µου, παρακάλεσον τὸν Θεὸν 190 
ἐκτενῶς µετὰ τῆς συνειδήσεως"· καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπῆλθε πάλιν ὁ 
γέρων εἰς τὴν προσευχήν. 

                                                 
179-192  Ἐξῆλθεν… προσευχήν : Apophth. Patr. PG 65, 190. 
____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
179 κατελθὼν Ppa   τινὰν γέρων Saµ // 180 διηγήσατο...γέρων om. Ι per homoeoteleuton   κάθησον SΑΙΜµa 
// 181 ἐν τῷ σπηλαίῳ Ppa // 183 παρεκάλεσε Α // 186 πληρωθήσεις SΑΙ:πληρωθῆσης Μ // 187 ἔρχετε Α    
ἐρώτησεν SPpµΙa:ἐρῶτη Μ // 189 πετωµένην SµΙΜa // 190  Πρόσεχαι Ι    µου  om.Ppaµ // 191 παρακάλεσαι 
Α:παρακάλεσων Μ    τῆς σῆς συνειδήσεως Ppa // 192 εἰς τὴν προσευχὴν om. Ι       
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   Ἦλθεν ἡ δευτέρα ἑβδοµὰς καὶ παραγίνεται πάλιν ὁ γέρων πρὸς 
τὸν ἀδελφὸν καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· "Ἑώρακας τίποτε;" Ὁ δὲ 
ἔφη· "Εἶδον, πάτερ µου, τὴν περιστερὰν ἐλθοῦσαν ἐγγὺς τῆς κεφαλῆς 195 
µου". Ὁ δὲ γέρων ἔφη· "Νῆφε, υἱέ µου, γρηγόρει, εὔχου"· καὶ ἀπῆλθε 
πάλιν ὁ γέρων εἰς τὴν προσευχήν· καὶ τὴν τρίτην ἑβδοµάδα ἐλθὼν 
πάλιν ὁ γέρων λέγει πρὸς αὐτόν· "Μή τι πλέον ἑώρακας, υἱέ µου;" Ὁ 
δὲ ἀπεκρίθη· "Εἶδον τὴν περιστεράν, πάτερ µου, ὅτι ἦλθε καὶ ἔστη 
ἐπάνω τῆς κεφαλῆς µου. Ἐξέτεινα δὲ τὴν χεῖρα µου κατασχεῖν 200 
αὐτήν. Ἡ δὲ ἀτή της εἰσῆλθεν ἐν τῷ στόµατί µου"· καὶ ἀκούσας ὁ 
γέρων ηὐχαρίστησε τὸν Θεὸν καὶ τὴν αὐτοῦ πολλὴν φιλανθρωπίαν 
καὶ ἀµέτρητον εὐσπλαγχνίαν καὶ λέγει τῷ ἀδελφῷ· "Ἰδού, τέκνον, 
ἐδέξατο ὁ Θεὸς τὴν µετάνοιάν σου. Τὸ λοιπόν, πρόσεχε σεαυτῷ 
 πάντοτε". 205 

                                                 
 193-205 Ἦλθεν… πάντοτε : Apophth. Patr. PG 65, 190. 
_____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
193  Ἦλθεν...παραγίνεται om. Ι   παραγίνεται SPµpa:παραγύναται Μ: παρεγένετο Α // 194 τίποτε, ἀδελφέ 
Ppa // 196 ὁ δὲ γέρων πάλιν:"Υἰέ µου, προσεύχου καὶ γρηγόρει" Ppa:γρηγόρη ΙΜµS // 201 ἀτί της εἰσῆλθεν 
ἐν τῷ στόµα µου Α:ἀτί της ἦλθεν εἰς τὸ στόµατί µου SPp // 203 καὶ...εὐσπλαγχνίαν om. Α    ἀµέτριτον Ιa  // 
204 σεαυτὸν SΑPpµa 
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   Εἴδετε, ἀδελφοί µου, τὸ συνειδὸς τοῦ ἀνθρώπου πῶς ἐλέγχει 
αὐτόν;  ∆ιὰ δὲ τὴν συνείδησιν ἐσώθη ὁ µοναχὸς ἀπὸ τῆς ἀρνήσεως· 
καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς συνειδήσεως ὁ γέρων πῶς ἐπόνεσεν αὐτὸν καὶ 
συνέπαθε καὶ ἐνήστευσε καὶ ἐκοπίασεν ὑπὲρ τῆς συγχωρήσεως 
αὐτοῦ; Οὕτως συγκοπιάσωµεν καὶ ἡµεῖς ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἡµῶν· 210 
τοὐτέστιν, τὸ σῶµα νηστεύσωµεν, ἵνα τὴν ψυχὴν ἁγιάσωµεν. Τὸ 
συνειδὸς κτήσωµεν καὶ ἡµεῖς µνηµονεύοντες πάντοτε τοῦ θανάτου 
καὶ τῶν ἁµαρτιῶν ὧν ἐπράξαµεν καὶ πράττοµεν καθ'ἑκάστην 
ἡµέραν· καὶ µὴ πλανᾷ ἡµᾶς ὁ κόσµος, ὅτι πρόσκαιρος ὑπάρχει καὶ 
γέλως καὶ ψεύστης καὶ θανατοῖ ἡµᾶς, διότι πολλάκις ὁ Θεὸς ἐν τῷ 215 
 κόσµῳ τούτῳ ἀποδίδει εἰς ὧν ἐπράξαµεν κακῶν.  

                                                 
 210-211  Οὕτως… ἁγιάσωµεν: Ioann. Chrys. In filium viduae (PG 61, 790); Ioann. Chrys. Ad populum 
Antiochenum 3 (PG 49, 53); Bas. De jejunio 2  (PG 31, 196); Bas. Comment. in Isaiam prophetam cap. 1 (PG 
30, 180); Athan. PG 29, 6-7; Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Τετάρτης Τυρινῆς ἦχ. α΄ (ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 97); Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς ∆ευτέρας Α΄ ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν 
ἦχ. γ' (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 190); Εὐχὴ Λειτουργίας Προηγιασµένων (Ἱερατικὸν Α∆, σ.157) // 214-215 
µὴ πλανᾷ…θανατοῖ ἡµᾶς: 1 Par. 29, 15; Ioann. Chrys. Epistolae  (PG 52, 627); Ioann. Chrys. In Acta 
Apostolorum 3 (PG 60,52); Ioann. Chrys. In epist. 1 ad Cor. 11 (PG 61, 89); Ioann. Chrys. In epist. 1 ad 
Thessalon. 11 (PG 62, 466); Ioann. Chrys. In Psalmum 118 (PG 55, 676); Ioann. Chrys. In catechumenos (PG 
60,740); Ioann. Chrys. De patientia (PG 60, 729); Bas. Consolatio ad aegrotum  (PG 31, 1713) // 215-216 
πολλάκις ὁ Θεὸς… κακῶν: Ioann. Chrys. De Genesim 40 (PG 53, 371). 
____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
206 Ἴδετε SPpΙΜaµ    συνειδὼς SΑa:συνηδὼς Ιµ:συνηδὸς Μ // 207 συνήδησιν ΙΜµ    ἔσωθεν Pp // 208-209 
καὶ ὁ γέρων πάλιν ἐπόνεσε τὸν µοναχὸν εἰς ἔλεγχον τῆς συνειδήσεως καὶ συνέπαθεν καὶ ἐκοπίασεν καὶ 
ἐνήστευσεν Α    ὁ γέρων om. Ι // 210 κοπιάσωµεν Ι // 211 τὸ σῶµα νηστεύων ΑPµpa:τὸ σῶµα νηστεύειν S    
ἵνα τὴν ψυχὴν ἁγιάση Α    Τοῦτο γὰρ τὸ Α // 212 συνειδὼς κτίσωµεν ΑΙPpa:συνηδῶς κτίσωµεν  µ   
ἀδελφοί µου Α   µνηµονεύωµεν Pp:µνηµωνέβοντες Μ // 213 πράττωµεν Α:πράτοµεν Μ // 215 γέλος 
SΑΙPpΜaµ   θανατεῖ Ι:θανατῆ Μ // 215-216 ∆ιότι...κακῶν om. ΑSPpµa 
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   Καὶ θέλεις ἰδεῖν παράδειγµα ξένον καὶ φοβερόν; ∆ιηγήσατο ὁ 
ἅγιος Παλλάδιος λέγων ὅτι ἀκήκοεν ὑπό τινος ναυκλήρου 
διηγουµένου περί τινος γυναικός. Εἶχε δὲ ἡ γυνὴ αὕτη δύο τέκνα, ἦν 
δὲ χήρα. Τὰ δὲ δύο τέκνα αὐτῆς, τὸ ἓν χρονῶν θ΄ καὶ τὸ ἄλλον 220 
χρονῶν ε΄. Θέλει δὲ ἡ γυνὴ αὕτη λαβεῖν ἕτερον ἄνδρα καὶ ἐφόνευσε 
τὰ δύο αὐτῆς τέκνα. Ἤκουσεν καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ θέλων αὐτὴν 
λαβεῖν εἰς γυναῖκα πὼς ἐκείνη τὰ παιδία ἐφόνευσε· λέγει· "Ζῇ 
Κύριος ὁ Θεὸς ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς. Οὐ λαµβάνω αὐτὴν εἰς 
γυναῖκα". Ἐκείνη δε ἤκουσε καὶ φοβηθεῖσα ἦλθεν εἰς τὸ πλοῖον, 225 
<ἵνα> ἀποδράσῃ εἰς χώραν µακράν. Ὁ δὲ Θεὸς, ὁ δίκαιος κριτὴς, 
οὐκ εἴασεν αὐτὴν ζῆσαι ἐπὶ πολὺν χρόνον, ἀλλὰ τὸ πλοῖον ἐν ᾧ 
εἰσῆλθεν ἔµεινεν ἀκίνητον ἐν τῷ µέσῳ τοῦ πελάγου ἕως ἡµερῶν ιβ΄. 
Ἦλθε δὲ φωνὴ ἀοράτως λέγουσα ἐκ τρίτου· "Βάλετε κάτω τὴν 
Μαρίαν καὶ διαπλεύσατε". Ὁ δὲ ναύκληρος πάντα µαθὼν ἔρριψε 230 
τὸν κάραβον ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ αὐτὴν ἔσω τοῦ καράβου καὶ ὡς 
πέντε γύρους γυρίσασα ὁ κάραβος,  ὀρθόβυθος ἀπῆλθεν ὁ κάραβος 
καὶ ἀπεπνίγη. 

                                                 
217- 233 ∆ιηγήσατο… ἀπεπνίγη : Joannis Moschi Pratum Spirituale (PG 87, 2928- 2929). 
__________________________ 
MI 
__________________________ 
217-233 Καὶ...ἀπεπνίγη om. SµΑPpa ( 218 Παλάδιος Μ // 219 διηγούµενος ΙΜ   ἔχων ΙΜ // 223 ἐκείνη om. 
Ι:ἐκοίνη Μ // 226 ἵνα addidi   ἀποδράσει Ι // 227 ἤασεν ΙΜ   πολλῆ Ι:πολὴν Μ // 227-228 ἐν τῷ πλοίῳ ὃ 
εἰσῆλθεν Ι:ἐν τῶ πλήω ὃ ἠσήλθεν Μ // 228  ἀκήνητον ΙΜ   πελάγου ΙΜ // 229 κάτο Ι // 230 διαπλεύσετε 
Ι:διαπλεύσεται Μ   ἔρρηψεν Ι:ἔρηψεν Μ // 231 κράβατον Ι:κράβατων Μ: κάραβον PG  κραββάτου  
Ι:καράβου Μ  // 232 γυρίσασα Ι:γυρῆσασα Μ    κράβατος Ι:κάραβος Μ   ὀρθῶβηθος Μ  κράβατος 
Ι:κάραβος Μ    ἀπεπνίγει ΙΜ) 
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   Εἴδετε, ἀδελφοί µου, πῶς καὶ ὁ Θεὸς ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ ἀποδίδει 
εἰς ὧν ἐπράξαµεν κακῶν; Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί µου, δράµωµεν ἐπὶ 235 
τοὺς πνευµατικοὺς ἀγῶνας, νηστεύσωµεν, κλαύσωµεν, 

ἐξοµολογησώµεθα ἕως καιρὸν ἔχωµεν, ἵνα κερδήσωµεν διὰ τῶν 
καλῶν ἔργων τῆς µετανοίας τὴν ἄνω Ἱερουσαλήµ, τὴν βασιλείαν 
ἐκείνην τὴν αἰώνιον, τὸν πλοῦτον ἐκεῖνον τὸν ἀκατάλυτον, τὴν 
χαράν, τὴν θλῖψιν οὐκ ἔχουσαν  ποτέ. Ἐλέγξει καὶ ἡµᾶς τὸ συνειδὸς 240 
τῆς ψυχῆς. ∆υνώµεθα γάρ, ἐὰν θελήσωµεν µόνον. ∆ράµωµεν εἰς τὴν 
προσευχὴν καὶ τὴν νηστείαν. Ἐὰν γὰρ ἄρνησιν Θεοῦ καὶ βαπτίσεως 
ἐπέστρεψεν εἰς µετάνοιαν, πῶς καὶ ἡµᾶς οὐκ ὠφελήσει ὑπὲρ τῶν 
ἁµαρτιῶν ἡµῶν, ὅταν ποιῶµεν αὐτὰ καθαρῶς καὶ εὐάρεστα τοῦ 
Θεοῦ; Ἧς γένοιτο πάντας ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν τῆς µερίδος τῶν 245 
σωζοµένων, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ 
 κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν.  

                                                 
234-235 ὁ Θεὸς… κακῶν: Ioann. Chrys. De Genesim 40 (PG 53, 371) // 237-240 ἵνα κερδίσωµεν…ποτέ: Bas. 
De judicio Dei  (PG 31, 652); Ioann. Chrys. De patientia (PG 60, 730) // 241 ∆υνάµεθα…µόνον: Ιs. 1, 20; Lev. 
26, 3; Lev. 26, 14- 40,; Ioann. Chrys. De fato et providentia 2 (PG 50, 755); Ioann. Chrys. Domine, non est in 
homine  (PG 56, 162); Ioann. Chrys. In Joannem 1 (PG 59, 28); Ioann. Chrys. In epist. 1 ad Thessalon. 5 (PG 
62, 428); Bas. Adversus Eunomium lib. 4 (PG 29, 697); Greg.Naz. Or. 14 (PG 35, 892). 
_____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
234-235 Εἴδετε...ἀδελφοί µου  om. ΑSPpa // 234 Ἴδετε ΙΜ // 235 ὃν Ι // 239 ἀκατάλιτον Ι:ἀκατάλυτων 
Μ:ἀκατάλητον µ  //  240 θλήψιν Ι:θλῆψην Μ   ἐλέγξη ΑΜ   συνηδῶς Ιµ:συνηδὸς Μ:συνειδὲς a // 241 
∆υνώµεθα SΑΙΜaµ: ∆υνάµεθα Pp // 242 βαπτίσµατος Α:βαπτήσεως Μ // 244 ποιοῦµεν PpΙΜa    αὐτὴν 
καθαρὰν καὶ εὐάρεστον Α: αὐτὰ καθαρᾶς καὶ εὐάρεστα µ  // 245  Εἶς Sµ //  245-246 τῆς 
µερίδος...σωζοµένων om. Α // 247 τῶν αἰώνων om. Α 
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                                                    10                                                                                
   
          Τῇ Τετάρτῃ τῆς τρίτης ἑβδοµάδος  
          λόγος διδασκαλικὸς περὶ νηστείας 
 
 
   Ἧκεν ἡµῖν σήµερον Ἱερεµίας ὁ προφήτης, ὁ τοὺς ναοὺς 
παρασκευάζων τοῦ βασιλέως τοῦ µεγάλου καὶ ἐπουρανίου καὶ 
διαλέγεται ἡµῖν λέγων·  "Νεώσατε ἑαυτοῖς νεώµατα καὶ µὴ σπείρετε 
ἐπ’ ἀκάνθαις". Ὁ προφήτης ἀδιαφόρως παιδευθεὶς παρὰ τοῦ 
∆εσπότου Χριστοῦ πᾶσι διαλέγεται. Ἔβλεπε γὰρ ἀπειθῆ λαὸν καὶ 5 
οὐκ ἠβούλετο λαλῆσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Ἔβλεπε δὲ τὸ γένος 
τῶν ἀνθρώπων ἐν ἁµαρτίαις συµπεφυρµένον καὶ οὐκ ἠβούλετο 
 λαλεῖν λέγων· "Ἀρά, φόνος καὶ κλοπὴ καὶ µοιχεῖαι εἶναι ἐπὶ τῆς γῆς 
καὶ διὰ τοῦτο ἐπέχω τὸν λόγον,  ἕως αὐτοὺς ἐκκαθάρωσι".  

                                                 
 1-9 Ἧκεν…ἐκκαθάρωσι: Ioann. Chrys. De jejunio 7 (PG 60,721) (3-4  Νεώσατε...ἀκάνθαις:  Ier. 4, 3 // 7-8 
οὐκ ἠβούλετο λαλεῖν: Ier. 20, 9 //  8-9 Ἀρὰ…γῆς: Os. 4, 2). 
____________________________  
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________  
Tit. Τῇ  Τετάρτῃ τῆς γ' ἑβδοµάδος εἰς τὸν µέγαν Κανόνα Α: Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ' ἑβδοµάδος· λόγος 
διδασκαλικός, περὶ νηστείας Ι: Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ'ἑβδοµάδος· λόγος διδασκαλικὸς περὶ τῆς νηστείας· Τοῦ  
αὐτοῦ  Pp: Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικός, περὶ νηστείας S: Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ' 
ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ νηστείας· Εὐλόγησον, δέσποτα µ: Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ' ἑβδοµάδος λόγος 
διδασκαλικὸς περὶ νιστείας· Εὐλόγησον, πάτερ Μ: Τῇ Τετάρτῃ τῆς γ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ 
τῆς νηστείας· Τοῦ  αὐτοῦ  a // 1 Ἥγκηκεν ΙΜ:Ἧκεν SPpΑaµ  // 2 καὶ pr. om.Pp //  3 σπείρετε Α: σπύρετε 
Μ:σπείρεται SµaΙPp // 4 ἐπ'ἀκάνθες ΜΙPp    διαφόρως PpΑΙa: διαφθόρως S: διαφόρος Μ    πεδευθῆς Μ // 5 
ἀπειθεῖ Ι:ἀπηθῆ Μ //  7 συµπεφυρµένον  SPpΑΙaµ:συµπεφηρµένον Μ // 8 ἄρα ΑSµ:ἆρα ΙPpa   φόνοι ΙPpa   
κλοπαὶ ΙPpa    µοιχοὶ Α:µοιχεῖαι ΙPpSµa:µοιχίαι Μ    εἶναι ΑΙPpSµa:εἶνε Μ // 9 ἐπέχων µ:ἐπέχον Μ    
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  Ὥσπερ γὰρ δοῦλος ἐµπιστευθεὶς τὸ πολυτίµητον µύρον οὐ 10 
καταβάλλεται τοῦτο ἐν ἀγγείῳ βεβορβορωµένῳ, ἵνα µὴ τὸ µύρον 
τὴν εὐωδίαν ἀπολέσῃ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ προφήτης, 
τιµιώτερον ἔχων τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ παρὰ τοῦ µύρου, ὁρῶν τοὺς 
ἀνθρώπους βεβορβορωµένους ταῖς ἁµαρτίαις, σιωπᾷ τὸν λόγον τῆς 
διδασκαλίας καὶ ἐγένετο πῦρ καιόµενον ἐν τοῖς ἐγκάτοις αὐτοῦ καὶ 15 
παρεῖτο πάντοθεν καὶ οὐκ ἠδύνατο φέρειν ὃ ἔλεγε πρὸς αὐτὸν ὁ 
Θεός· "Ἀπεστάλης κηρύττειν. ∆ιατὶ σιωπᾷς; Ἀπεστάλης σπεῖραι. 
∆ιατὶ τὸν σπόρον ἐπέχεις; Λόγον ἐν σοὶ ἐνεπίστευσα· σπεῖραι καὶ 
ἐπὶ τὰς ἀκάνθας σπεῖραι καὶ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπεῖραι καὶ ἐπὶ  τὴν 
γῆν τὴν καλήν. Τοῦ σπεῖραι σὺ χρεώστης καὶ ἡ γῆ τοῦ 20 
καρποφορῆσαι. Ἐὰν ἀναβῶσιν αἱ ἄκανθαι καὶ πνίξωσι τὸν σπόρον, 
σὺ οὐκ ἔσῃ αἴτιος· ἐὰν δὲ ἡ γῆ καρποφορήσῃ ἡ καλή, ἀποδώσει καὶ 
τῆς ἄλλης γῆς τὸν σπόρον. ∆οῦλος εἶ, ἐνεπίστευσά σοι τὸ ἐµὸν 
ἀργύριον· δὸς αὐτὸ τοῖς τραπεζίταις, κἀγὼ ἐλθὼν ἀπαιτήσω ἀπ' 
αὐτῶν σὺν τόκῳ. Ἐάν µοι προσενέγκωσι διπλᾶ ὃ ἐνεπίστευσα 25 
αὐτοῖς, καταστήσω αὐτοὺς ἀπὸ τῶν µικρῶν αὐτῶν ἐπὶ τὰ µεγάλα, 
ἀπὸ τῶν γηίνων ἐπὶ τὰ  πνευµατικά. Ἐὰν δὲ ἀκούσωσι καὶ 
εὑρεθῶσιν ἄκανθαι ἢ πέτρα, ἐκεῖνοι δίκην ἀπαιτηθήσονται. Σὺ 
λοιπὸν κήρυττε ἀδιαφόρως. Τοῖς γὰρ ἀσθενέσιν ἰατρὸς ἀπεστάλης·  
οἱ γὰρ ὑγιεῖς οὐ χρείαν ἔχουσι τοῦ ἰατροῦ, οὔτε καὶ ὁ δίκαιος τῆς 30 
διδασκαλίας, οὔτε ὁ βλέπων βούλεται  ἀναβλέψαι, ἀλλ’ ὁ τυφλός". 

                                                 
10-29 Ὥσπερ...ἀδιαφόρως: Ioann. Chrys. De jejunio 7 (PG 60,721) (14-16 σιωπᾷ...φέρειν: Ιer. 20, 9 // 17-23 
Ἀπεστάλης...σπόρον: Marc. 4, 38; Matth. 13, 3-8 // 23-27 ∆οῦλος...πνευµατικά: Matth. 25, 14-28) // 29-31 
Τοῖς γὰρ ἀσθενέσιν...τυφλός: Ioann. Chrys. De jejunio 7  (PG 60,722) (30 οἱ γὰρ ὑγιεῖς...ἰατροῦ: Matth. 9, 12; 
Marc. 2, 17; Luc. 5, 31).  
____________________________ 
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
10 πολύτιµον SPΑpµa: πολυτίµιτον Ι:πολητήµιτον Μ // 11 κατεβάλλεται Ι:κατεβάλεται Μ   βερβορωµένῳ 
PpΑΙ:βεβορωµένο Μ:διεβεβορβορωµένῳ S:διεβορβορωµένῳ µ: διεβεβορρωµένω a // 12 ἀπολέσει Αa: 
ἀπωλέσει ΙSµ:ἀπολέσι Μ // 13 τὸν λόγον τοῦ µύρου Ppa // 14 βερβορωµένους ΙΜ: βερβοροµένους Pp: 
βεβορβωρωµένους µ: βεβορωµένους a // 15 ἐγγάτοις ΙΜ // 16 παρείπω µ: παρείτω SΙ: ἐπαρείτω a: παρητείτω 
Pp:παρῆτω Μ   καὶ ἔλεγε ΑΙ // 16-49 ὃ ἔλεγε...παρεσκευασµένους om.Μ // 17 Ἀπεστάλεις pr. ΑΙPpa    
Ἀπεστάλεις alt. ΑΙPpa     κυρήττειν Ι: κηρύττιν µ     σπείρειν  µΙPpa // 18 ἀπέχεις Α    ὅν ΙPp   σπείρας Ppµa 
// 18-19 καὶ ἐπιστὰς Ppµ // 19 ταῖς ἀκάνθαις Α   σπείρας Ppa:σπείρε  µ     σπείρας Ppa // 20  Τὸ ΙPpSµa   
σπείρῃς ἐσὺ Sµa    χρεωστὴς Sµ:χρεωστῆς ΑΙPpa    τὸ καρποφορῆσαι ΙPpa // 21 ἀκάνθαι Αa    πνήξωσιν Ιµ    
ἔσοι Α:ἔχει  µ  // 22 καρποφορήσει Α:καρποφορεῖσαι Ιµ:καρποφορῆσαι Ιµa    ἀποδώσῃ Ppa:ἀποδώσει σοι  
µ  // 24 αὐτῷ ΑΙSa   τραπεζήταις SΑΙµa // 24  ἀπετήσω Ι  // 25  µὴ ΑaΙ:µοι om. Pp  // 28 ἀκάνθαι ἢ πέτραι 
ΑΙ: ἀκάνθες ἢ πέτραι Pp: ἄκανθαις ἢ πέτραι Sµa     ἀπετηθήσονται Α    κήρυτται  SΑΙPpa // 29 διαφόρως 
Pp:ἀδιαφθόρως a   Τοῖς γὰρ ἀσθενοῦσιν Ι      ἀπεστάλεις ἰατρὸς Α // 29-30 ὁ γὰρ ὑγιεῖς χρεὶαν οὐκ ἔχει ΑΙ: 
ὁ γὰρ ὑγιὴς χρείαν οὐκ ἔχει Sµ // 30 οὕτως  SΑPpµ:οὕτω Ι    οὐ γὰρ SΑΙPpµ   οὐ  χρείαν ἔχει διδασκαλίας Ι 
// 31 βούλεται om. Sµ:βούληται Ppa     βλέψαι Ι    
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   Οὕτω γάρ φησιν ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις εὐαγγελίοις. "Οὐκ ἦλθον 
γάρ" φησι "καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁµαρτωλοὺς εἰς µετάνοιαν". 
Οὕτω πάλιν µαρτυρῶν ὁ Παῦλος ὁ ἀπόστολος ἔλεγε· "Χριστὸς 
Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσµον ἁµαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτος εἰµὶ 35 
ἐγώ". Οὕτω καὶ Πέτρος ὁ ἀπόστολος ἐν ταῖς Πράξεσιν ἐδίδασκε 
λέγων· "Ἄνδρες ἀδελφοί, καθαρίσωµεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς 
µολυσµοῦ σαρκὸς καὶ πνεύµατος". Οὕτω καὶ ὁ Πρόδροµος ἔλεγε 
πρὸς τὸ σαβαῖον πλῆθος τῶν Ἰουδαίων·  "Μὴ προφασίζεσθε 
λέγοντες πατέρα ἔχοµεν τὸν Ἀβραάµ. Λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι δύναται ὁ 40 
Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάµ. Ἤδη δὲ καὶ ἡ 
ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται". Ἀξίνην δὲ καλεῖ τὸν 
 θάνατον, δένδρον τὸν ἄνθρωπον. ∆ιὰ τοῦτο φησί· "Πᾶν οὖν 
δένδρον µὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς τὸ πῦρ 
βάλλεται". 45 
 

                                                 
32-45 Οὐκ ἦλθον…βάλλεται: Ioann. Chrys. De jejunio 7 (PG  60, 722) (32-33 Οὐκ ἦλθον...µετάνοιαν:   Matth. 
9, 13; Marc. 2, 17; Luc. 5, 32 // 34-36 Χριστὸς...ἐγώ: 1 Tim. 1, 15 // 37-38 Ἄνδρες…πνεύµατος: 2 Cor. 7, 1 // 
39-42 Μὴ προφασίζεσθε… κεῖται: Matth. 3, 9-10; Luc. 3, 8-9 // 43-45 Πᾶν…βάλλεται: Matth. 3, 10-11; Luc. 3, 
8-9).  
____________________________ 
Α    SµPpa       Ι 
____________________________ 
32 ἁγίοις om. Α // 33 γὰρ φησιν om. ΑPp   δικαίους φησὶν Α // 34 µαρτυροῖ Α    ὁ ἀπόστολος om. ΑΙ // 35 
ὄν ΑΙµa // 36 ὁ ἀπόστολος om. Α // 38 µολυσµοῦ καὶ σώµατος καὶ πνεύµατος Ι // 39 πρὸς...Ἰουδαίων om. 
Α: σαβαῖον scripsi: σαβαῖον om.Pp: συβαῖρον Ι: συβέρων S: συβαίρων µ:σαβαίρων a    προφασίζεσθαι  
SΑΙPpµa // 40 ἔχωµεν Ιµ    ἤδι Ι // 42 Ἀξίνειν δὲ καλῆ µ // 42-43 Ἀξίνην...φησὶ om. Α // 43  δένδρων  µ // 44 
καλὸς om. Α  
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  Ταῦτα πάντα βλέπων ὁ προφήτης Ἱερεµίας, διαφόρως κηρύττει 
λέγων· "Νεώσατε ἑαυτοὺς νεώµατα καὶ µὴ σπείρετε ἐπ’ ἀκάνθαις", 
ἵνα ὁ Κύριος ἰδὼν ἡµᾶς παρεσκευασµένους καταπέµψῃ τὸ Πνεῦµα 
τὸ Ἅγιον αὐτοῦ εἰς ἁγιασµὸν τῶν ψυχῶν ἡµῶν καὶ εἰς 
ἀνακαινισµὸν καὶ καθαρισµὸν τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν, κατὰ τὸν 50 
µακάριον ∆αυίδ, τὸν προφήτην, λέγοντα· "Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦµα 
σου καὶ κτισθήσονται καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς". 
Πρόσωπόν δε τῆς γῆς ἀκούων τὸν ἄνθρωπον λέγει. Τί γὰρ λέγει ὁ 
 προφήτης; "Νεώµατα νεάζωµεν καὶ µὴ σπείρωµεν ἐπ’ ἀκάνθαις", 
τοὐτέστιν ἀνανεώσωµεν ἑαυτοὺς διὰ τῆς µετανοίας καὶ 55 
ἐκριζώσωµεν τὲς ἀκάνθες. Τί ἐστιν αἱ ἄκανθαι τῷ ἀνθρώπῳ; Ὁ 
ζῆλος, ὁ φθόνος, ὁ θυµός, ἡ πορνεία, ἡ µοιχεία, ἡ πλεονεξία, ἡ 
κενοδοξία καὶ τὰ λοιπὰ πάθη.  

                                                 
 47  Νεώσατε…ἀκάνθαις: Ιer. 4, 3 // 51-52 Ἐξαποστελεῖς…γῆς: Ps. 103, 30 // 54 Νεώµατα… ἀκάνθαις: Ιer. 4, 3. 
____________________________ 
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
46 πάντα om. PpaΜ // 47 ἑαυτοῖς Ι   σπείρεται SΑΙµ:σπείρατε Ppa   ἐπ'ἀκάνθες Ppa // 48 ὑµᾶς SΑµ    
καταπέµψει ΑΙµaΜ // 48-49 Τὸ ἅγιον αὐτοῦ πνεῦµα Ι // 49 ὑµῶν S // 50 καὶ καθαρισµὸν om. Α    τῶν 
ἁµαρτηµάτων Α    ὑµῶν SPpµ  // 54 σπύρωµεν Μ     ἐπ'ἀκάνθες ΙPpaΜ // 55-56 τουτέστιν...ἀκάνθες om. Ι // 
56 ταῖς ἀκάνθαις SΑµa   Τίς ΑΙ   αἰ ἄκανθες µ: αἰ ἀκάνθε PpΜ    τῶν ἀνθρώπων SPpa  // 57  ζύλος Ι: ζοίλος 
µ   θηµὸς Μ    ἡ µοιχία PpS   ἡ ἀρσενοκοιτία Pp //  58 ἡ κενοδοξία καὶ ἡ βλασφηµία  Pp      πάθει  ΙΜ  
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   Θέλεις δε εἰδέναι ὅτι ὁ φθόνος φέρει τὸν φόνον; Ἄκουσον τῆς 
Παλαιᾶς ∆ιαθήκης· "Συλλαβοῦσα γὰρ ἡ Εὕα γεννᾷ τὸν Κάϊν. 60 
Ἔπειτα γεννᾷ καὶ τὸν Ἄβελ· καὶ ἦν Κάϊν ἐργαζόµενος τὴν γῆν καὶ 
Ἄβελ ποιµὴν προβάτων. Ἐποίησαν οὖν ἀµφότεροι θυσίαν τῷ Θεῷ. 
Εἰσήνεγκεν δὲ Κάϊν ἐκ τῶν σπερµάτων τῆς γῆς καὶ Ἄβελ ἐκ τῶν 
πρωτοτόκων αὐτοῦ· καὶ ἐπεῖδεν ὁ Θεὸς τὴν θυσίαν τοῦ Ἄβελ, ἐπὶ δὲ 
τοῦ Κάϊν οὐ προσέσχε". ∆ιατὶ ἐπὶ τοῦ Ἄβελ καὶ ὄχι ἐπὶ τοῦ Κάϊν; 65 
∆ιότι ὁ Ἄβελ ὀρθῶς προσήνεγκε καὶ καθαρῶς τοῦτο ἐποίησεν. Ἐκ 
τῶν πρωτοτόκων αὐτοῦ ἔφερε καὶ ἐκ τῶν δοκιµοτέρων. Ὁ δὲ Κάϊν 
ἀπὸ τῶν σκυβάλων τοῦ σίτου ταύτην ἐποίησε. Πόθεν τοῦτο 
 γνωρίσωµεν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀόρατος ὢν ἐδέχθη τὴν θυσίαν τοῦ Ἄβελ 
καὶ ὄχι τοῦ Κάϊν, ὅτι καὶ οἱ δύο ἀµφότεροι πῦρ ἔβαλον; Ἐκ τῆς 70 
θείας Γραφῆς τοῦτο εὕρωµεν, ὅτι ἡ θεῖα Γραφὴ πηγὴ ὑπάρχει 
ἀνεξάντλητος καὶ ὅσον ἀντλεῖται, τοσοῦτον µένει ἀδαπάνητος. 
Τοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τοῖς εὐαγγελίοις "Ἐρευνᾶτε" φησὶ "τὰς 
Γραφάς" καὶ βλέπε µήπως σε λάθῃ "τὰ ἰῶτα ἓν ἢ µία κεραία" καὶ 
χάσῃς πολλὴν τὴν ὠφέλειαν.  75 

                                                 
 60-65 Συλλαβοῦσα… οὐ προσέσχε: Gen. 4, 1-5 // 71-72 ἡ θεία Γραφὴ… ἀδαπάνητος: Athan. Epistula prima 
ad Serapionem (PG 26, 573); Ioann. Chrys. In S. Joannem Praecursorem (PG 50, 805) // 73-74 Ἐρευνᾶτε… 
Γραφάς: Ioh. 5, 39 // 74 τὰ ἰῶτα… κεραία :Matth. 5, 18. 
_____________________________ 
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
 60 δὲ SPpaµ // 64 ἐπὶ τὴν θυσίαν Αa // 66 καὶ καθαρῶς τοῦτο δοκιµότερον Ppa // 66-68 ∆ιότι οὐκ ὀρθῶς 
προσήνεγκεν οὐδὲ καθαρῶς τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ' ἀπὸ τῶν σκυβάλων τοῦ σίτου ταύτην ἐποίησεν. Ἡ  δὲ 
τοῦ Ἄβελ ἦν ἐκ τῶν πρωτοτόκων αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν δοκιµοτέρων Α // 67 δοκιµωτέρων Ι:δοκιµοτέρον Μ // 
69 ἀοράτως ὢν ΙΜ // 70 καὶ...Κάϊν om. Α   οὐχὶ Ppa   ὅτι...ἔβαλον om. Ι  // 71 εὕροµεν Ppa  // 72 ἀντλῆται 
Αµa:ἀντλήσαι Ι:ἀντλήσε Μ // 73 ἔλεγεν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις Α    Ἐρευνάται SΙΑµaΜ // 74 βλέπεται  
SΑµ:βλέπετε Ppa:Βλέπε Μ     ἰώτα µία ΑΙµSPpaΜ   καιρέα SPpa:καιραία µ  // 75 χάσεις Sµ   πολὴν aΜ 
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   Εἴπωµεν, λοιπόν, ἐπὶ τὰς θυσίας τῶν δύο, τοῦ Ἄβελ καὶ τοῦ Κάϊν, 
πῶς ἐγένετο. Λέγουσι δὲ ὅτι καὶ οἱ δύο ἀδελφοὶ πῦρ ἔβαλον καὶ ὁ 
καπνὸς τῆς κνίσης ἀνέβαινεν τῆς θυσίας τοῦ Ἄβελ ὄρθιος ἕως τοῦ 
 οὐρανοῦ, δεικνύων σηµεῖον, ὅτι εὐπρόσδεκτος δέχεται ταύτην·  ἐπὶ 
δὲ τοῦ Κάϊν οὐ προσέσχε·  τοὐτέστιν, ὁ καπνὸς τῆς θυσίας αὐτοῦ 80 
οὐκ ἀνέβαινεν ὄρθιος, ἀλλὰ κάτωθεν περιέτρεχε τὴν γῆν, διότι οὐκ 
ὀρθῶς προσέφερε τὸ δῶρον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θυσίαν.  Λέγωµεν δὲ καὶ 
τὸ δεύτερον, καθὼς γέγραπται ἐν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ ἐκ τοὺς 
παλαιοὺς ἑρµηνευτὰς λέγοντας· "Καὶ ἐνεπύρισεν ὁ Θεὸς ἐπὶ Ἄβελ 
καὶ ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ", τοὐτέστιν πῦρ ἔπεµψεν ἐξ οὐρανοῦ καὶ 85 
ἀνήλωσεν αὐτὰ καὶ ἦν φανερὰ ἡ κρίσις ὅτι τὰ µὲν ἐδέχθη, τὰ δὲ οὐκ 
ἐδέχθη.  
  Τοιούτως παραγγέλλει καὶ ἡµᾶς ὁ Θεός, ὅταν ποιοῦµεν 
λειτουργίαν ἢ ἐλεηµοσύνην· "Βλέπε µήπως ἦν ἐξ ἁρπαγῆς ἢ ἐξ 
ἀδικίας ἀλλὰ καὶ ἐκλεκτὸν καὶ ἅγιον, τοῦ εἶναι εὐπρόσδεκτον 90 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ", κατὰ τὴν φωνὴν τὴν διδάσκουσαν τοῦ 
Σολοµῶντος ὅτι "Λύτρον ψυχῆς ὁ ἴδιος πλοῦτος". 

                                                 
88-90 Τοιούτως παραγγέλει…τοῦ Θεοῦ: Luc. 11, 39-41 //  91-92 Λύτρον… πλοῦτος: Prov. 13, 8. 
____________________________ 
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
76 Λέγωµεν Α:Εἴποµεν ΙΜ    τοῦ Κάϊν καὶ τοῦ Ἄβελ  ΑΙa // 77 πῶς ἐπεῖδεν, ὅτι ὁ Sµa // 77-78 ὅτι 
ἀµφώτεροι ἔκαψαν αὐτὰ καὶ ἔχω δύο τὰς ὑποδείξης, ἀπὸ τῶν παλαιῶν καὶ ναίων. Λέγωµεν δὲ πρῶτον τὸν 
ναίων, ὄτι ὁ Θεὸς ἐπεῖδεν ἐπὶ ταῖς θυσίαις τοῦ Ἄβελ πῶς ἐπεῖδεν· ὅτι ὁ καπνὸς τῆς κνήσης ἀνέβαινον ἕως 
τὸν οὐρανὸν ὄρθριος καὶ ἐδείκνυεν σηµεῖον ὅτι ὁ Θεὸς εὐπρόσδεκτος δέχεται ταῦτα. Ἐπεὶ δὲ Κάϊν οὐ 
προσέσχε Α // 78 κνήσις ΙΜ:κνείσης Sµ:κνήσης a     ἀνέβενεν SΜ    ὄρθριος SΙµaΜ // 81 ἀνέβενεν SΜ    
ὄρθριος  ΑSΙΜµa    κάτοθεν ΜΙ // 82 Λέγοµεν ΑΙΜ // 83 Ἑβραΐδῃ ΙSPpa:Ἐβραΐδα  µ // 84 παλεοὺς  µΜ    
ἐνεπύρησεν  µ // 85 τῆς δώρης  µ:τῆς δόρης Μ //  86 αὐτά, τοῦ Ἄβελ τὰ δῶρα Α // 88 ἡµᾶς ΙSΜµ: ἡµῖν ΑPpa   
ποιοῦµεν µΙSPpΑ:πιοῦµεν Μ   λειτουργείαν Α:λοιτουργίαν Μ // 89 ἐλεηµοσύνην, τὸ τοιοῦτον οὐκ ἦν Α   
Βλέπαι Ι: Βλέπε Μ:Βλέπετε ΑSµPpa    // 91 Σωλοµῶντος  Μµ      Λύτρων  µ  
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    Ἰδὼν δὲ ὁ Κάϊν, ἐλυπήθη καὶ συνέπεσεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ 
εὐθέως ἔπεσεν εἰς φθόνον µετὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ὁ φθόνος 
ἔτεκε τὸν φόνον. ∆ιὰ τοῦτο καὶ ὁ Παῦλος κράζων ἐβόα ὅτι "ὁ 95 
φθόνος γεννᾷ τὸν φόνον", ὁ δὲ Θεὸς προϊδὼν τὴν διάνοιαν τοῦ Κάϊν 
λέγει αὐτῷ· "Ἵνα τί περίλυπος ἐγένου καὶ συνέπεσε τὸ πρόσωπόν 
σου; Εἰ ὀρθῶς εἰσήνεγκας, ἐδεχόµην αὐτήν. Σὺ ἥµαρτες, οὐχὶ ἐγώ, 
ὅτι γνησίως οὐκ ἐτίµησάς µε. Ἥµαρτες; Ἡσύχασον". Ἔβλεπε γὰρ ὁ 
Θεὸς τὴν καρδίαν τοῦ Κάϊν κινουµένην ὑπὸ τοῦ φθόνου, 100 
 ταραττοµένην, µεγάλην ἀνάπτουσαν τὴν φλόγα ἀπὸ τῆς καρδίας 
περὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, θέλων αὐτὸν διορθῶσαι.  
  Οὐχὶ καὶ ἡµεῖς ποιοῦµεν τοῦτο; Ναί, ὅταν φθονῶµεν ἀλλήλοις, 
ταραττόµεθα, ἐκκαιόµεθα τὴν καρδίαν, τὴν ὥραν βλέποµεν πότε 
τὸν ἐχθρὸν ἡµῶν εἰς τὰς χεῖρας ἐκτείνωµεν καὶ ἄλλους πολλοὺς ἢ 105 
φίλους ἢ γείτονας εἰς τὴν αὐτοῦ ὀργὴν κινοῦµεν, µόνον ἵνα 
θανατώσωµεν τὸν ἐχθρόν· καὶ ἐὰν οὐκ ἰσχύωµεν µὲ τὸ ἔργον, µὲ τὴν 
καρδίαν ἀποκτενοῦµεν αὐτόν. 

                                                 
 93 Ἰδὼν…αὐτοῦ: Gen. 4, 5 // 95-96 ὁ φθόνος…φόνον: 1 Tim. 6, 4-5 // 97-99 Ἵνα τι…Ἡσύχασον: Gen. 4, 6-7. 
____________________________  
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
93 τῷ προσώπῳ Α // 96 ὁ φθόνος τὸν φόνον γεννᾶ· προειδὼς δὲ ὀ Θεὸς τὴν διάννοιαν Α   ὁ δὲ προφήτης 
τὴν διάνοιαν τοῦ Κάϊν ΙPpSa:Θεὸς om. µ  // 98 ἤνεγκας Ι:ἡσύνεγκας µ:σύνεγκας Μ    ἐδεχόµην ἂν Ι // 101 
τῆς φλόγας µ // 102 θέλων...διορθῶσαι om. ΑPpµ // 104 ἐκκαιώµεθα Α    βλέπωµεν SµPpΑΙa    πότε om. Pp 
// 105-106 καὶ ἄλλους...κινοῦµεν om. µ // 106 γίτωνας Ι:γείτωνας PpSa:γύτωνας Μ    τὴν om. ΙPpa  // 107  
ἀποκτείνωµεν τὸν ἐχθρόν  Α    µὲ om. ΜΙa   τῶ ἔργων Μ // 108 ἀποκταινοῦµεν a  
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   Ταύτην τὴν µανίαν βλέπων ὁ Θεὸς τῆς καρδίας τοῦ Κάϊν, θέλων 
αὐτὴν καθαρίσαι ἔλεγεν· "Ἥµαρτες; Ἡσύχασον. Πρὸς σὲ ἡ 110 
ἀποστροφὴ τοῦ δώρου σου. Οὐ χρείαν ἔχω τούτου". Πολλὰ 
λέγοντος τοῦ Κυρίου, οὐκ ἔπεισεν αὐτόν, ἐπεὶ ἀληθινὸς ὁ λόγος, ὅτι 
ὁ φθόνος  γὰρ οὐκ οἶδε προτιµᾶν τὸ συµφέρον. Τί ποιεῖ; Γεννᾷ ὁ 
φθόνος τὸν δόλον. Λέγει τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· "∆εῦρο ἀνέλθωµεν ἐπὶ 
τὸ πεδίον" καὶ ἀπῆλθεν ὁ ἀδελφὸς ὡς φίλος καὶ ἀνέστη Κάϊν ἐπὶ τὸν 115 
ἀδελφὸν αὐτοῦ, τὸν Ἄβελ, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ὡς ἐχθρός. Ὦ 
µιαρὰ χεὶρ τοῦ παλαιστάτου Κάϊν · τί τρᾷς τὸν Ἄβελ; τί φονεύεις; 
Εἰπέ µοι. Ἔχεις γὰρ ἄλλον ἀδελφὸν ἀντὶ Ἄβελ; Μὴ γὰρ ὁ κόσµος 
οὐκ ἐχώρει τοὺς δύο; 

                                                 
110- 111 Ἥµαρτες …τούτου: Gen. 4, 7  // 113 ὁ φθόνος γὰρ οὐκ οἶδε προτιµᾶν τὸ συµφέρον: δ' Στιχηρὸν 
Ἰδιόµελον εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τετάρτης (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 865) // 114-116  
Λέγει… αὐτὸν: Gen. 4, 8. 
____________________________  
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
109 µανείαν a    τὴν καρδίαν Sµ // 111 ἀποστροφὴ αὐτοῦ καὶ σὺ αὐτοῦ ἄρξης. Πολλὰ Ppa    τὸ ὕδωρ σου  
µ  // 112 ἀληθινὸς...ὅτι om. Α // 113 συµφέρων µa // 114 τὸν δοῦλον  µ     Λέγει...αὐτοῦ  om. Α   ∆εύρω ΙΜ    
διέλθωµεν Α // 114-115 ἐπὶ τῷ πεδίον ΙΜ: ἐπὶ τὸ πεδίον Ppa: ἐπὶ τὸ παιδίον Sµ: εἰς τὸ πεδίον Α //  116-119 
Ὤ...δύο om. SΑPpµa: ἔφερεν ὁ φθόνος τὸν φόνον Α // 116 ἀπέκτινεν Ι // 117 παλεστάτου ΙΜ // 119 ἐχώρι 
ΙΜ  
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  Ἐννοήσατε, ἀδελφοί µου, τὸ πρᾶγµα, ὅτι ἀντὶ φίλος ἐγένετο 120 
φονεύς; Ἔλαβε τέλος τὸ πρᾶγµα·  ἔφερεν ὁ φθόνος τὸν φόνον. Τί 
οὖν ὁ Θεός; Μακροθυµεῖ περὶ τοῦ Κάϊν; Θέλει πάλιν αὐτὸν 
διορθῶσαι καὶ ἐρωτᾷ αὐτὸν οὐχ ὡς ἀγνοῶν ὁ Κύριος, ἀλλὰ 
 βουλόµενος διορθῶσαι· "Ποῦ ἐστιν, Ἄβελ, ὁ ἀδελφός σου;" Ἐτοίµως 
ψευδῆ ἀποκρίνεται τοῦ Θεοῦ λέγων· "Οὐ γινώσκω. Μὴ φύλαξ τοῦ 125 
ἀδελφοῦ µου εἰµὶ ἐγώ;" Τί οὖν ὁ ἐπιστάµενος τὰ πάντα; "Φωνὴ 
αἵµατος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρός µε καὶ σὺ λέγεις οὐ γινώσκω; 
Ἀληθῶς λέγεις οὐ γινώσκεις, ὅτι ἐφόνευσας αὐτὸν καὶ µετηνέχθη 
ἀπὸ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν καὶ ἀπὸ τῶν παθῶν εἰς τὴν ἀπάθειαν, 
ἀπὸ τῶν παρόντων εἰς τὰ µέλλοντα. Εἶτα ἐρωτώµενος καὶ ψευδῶς 130 
λέγεις".

                                                 
 124  Ποῦ ἐστιν... Εἰπέ µοι: Gen. 4, 9 // 125-126 Οὐ γινώσκω...εγώ: Gen. 4, 9 // 126-127 Φωνὴ...πρός µε: Gen. 4, 
10.  
____________________________ 
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
120 ἀντὶ om. Ι // 121 ἐχθρὸς καὶ φονεὺς Α // 121-122 ἔφερεν...ὁ Θεὸς om. Α // 122 ἐπὶ τοῦ Κάϊν Ι    Θέλιν  µ 
//  123-124 ἐρωτᾷ τὸν Κάϊν: Ποῦ ἔστιν  µ  // 124 Εἰπέ µοι SPpa // 125 λέγει µ // 126 ὁ γινώσκων Pp  // 127 οὐ  
γινώσκον  µ // 128 ὅτι οὐ γινώσκεις Α     ὅτι...αὐτὸν om. Α // 129 ἀπὸ τοῦ θανάτου, ὅτι ἐφώνευσας αὐτὸν 
εἰς τὴν ζωὴν Α // 130  εἰς τὰ µέλλει  µ: εἰς τὰ µέλωντα Μ    ἐρωτόµενος Ppa:ἐρώµενος µ:ἐροτῶµενος Μ  //  
131 αὐτῷ Ι  
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   Λέγει αὐτῷ· "Φωνὴ αἵµατος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρός µε". Οὐκ 
εἶπεν ἁπλῶς "βοᾷ", ἀλλὰ "πρός µε". "Ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ τῆς γῆς,   
ἣ ἔχανε τὸ στόµα αὐτῆς δέξασθαι τὸ αἷµα τοῦ ἀδελφοῦ σου". Καὶ ὁ 
λόγος ἔργον ἐγένετο. Πρὸ τούτου γάρ, ὥσπερ τὸ ὕδωρ πίνει ἡ γῆ, 135 
οὕτω καὶ τὸ αἷµα. Ἀφ’οὗ δὲ κατηράσατο ὁ Θεός, οὐ κρύπτει τοῦτο, 
ἀλλὰ φανερώνει· καὶ λοιπὸν "ἔσῃ στένων καὶ τρέµων ἐπὶ τῆς γῆς, 
ἐπειδὴ ἐνεδυναµώθης ἐπὶ τῇ ἀναιρέσει τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
Ἀφαιρεθήσεται λοιπὸν ἀπὸ  σοῦ ὁ τόνος, ὥστε κλονεῖσθαι αὐτὸν 
καὶ κατασείεσθαι"· οὔτε γὰρ ἄρτον ἠδύνατο προσφέρειν ἐν τῷ 140 
 στόµατι αὐτοῦ, οὔτε ποτόν, οὔτε ἄλλην χρείαν τοῦ σώµατος 
ἠδύνατο ποιεῖν ἡ χείρ, ἡ τὴν παράνοµον πρᾶξιν ποιήσασα. 
 
 

                                                 
132 Φωνὴ...πρός µε: Gen. 4, 10 //  133-134 Ἐπικατάρατος...ἀδελφοῦ σου: Gen. 4, 11 //  137 ἔσῃ...γῆς: Gen. 4, 
12.   
____________________________ 
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
132 Λέγει αὐτῷ om. Ι // 133 Ἐπικατάρατος οἷ Α: Ἐπικατάρατος εἶ Ppa // 134 εἰ ἔχανε Ppa // 135 ἔργων Μµ      
κατέπιεν Α:πίνη ΜΙSµ // 136 αὐτῷ Α:τούτω µ // 137 ἔσοι Ι:ἔσει Sµa:ἔσι Μ // 138 ἐπειδὴ γὰρ ἐδυναµώθης 
Α:ἐδυναµώθης µ:ἐδηναµῶθης Μ     ἀνερέσει  Μµ // 139 ὁ τόνος, τουτέστιν ἡ δύναµις, ὥστε Pp // 140 
κατασίεσθαι ΙSµ:κατασύεσθαι Μ   εἰδύνατο a: δύναται Μ     προσφέρον µ:προσφέρην Μ  // 140-141 τὸ 
στόµα Α // 142 εἰδύνατο a: ἡδύναντω  Μ    ὁ τὴν ΙΜ:ὅτι Ppµa:ὅτε S  
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   Τί οὖν ὁ Κάϊν; Ἐδίδαξεν αὐτὸν ἡ πεῖρα καὶ οὐχὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
ἐρωτώµενος, ἀλλὰ τί φησι; "Μείζων ἡ αἰτία µου τοῦ ἀφεθῆναι µε 
ἀπὸ τῆς γῆς, ὅτι πᾶς ὁ εὑρίσκων µε ἀποκτενεῖ µε. Ἔκβαλέ µε 145 
σήµερον ἀπὸ τῆς γῆς". Τί οὖν ὁ Κύριος; Ἔθετο σηµεῖον τῷ Κάϊν ἐπὶ 
τῆς γῆς, ὅτι πᾶς ὁ ἀποκτείνας Κάϊν ἑπτὰ ἐκδικούµενα παραλύσει. Τί 
γάρ ἐστιν αὐτὰ τὰ ἑπτὰ ἐκδικούµενα τοῦ Κάϊν;  Πρῶτον, τὸν Θεὸν 
ἐλύπησεν ἐρωτώµενος· δεύτερον, τὸν φθόνον ἔδειξεν εἰς τὸν κόσµον·  
τρίτον, πρῶτος τὸν φόνον ἔφερε· τέταρτον, ἀδελφοκτόνος ἐγένετο· 150 
πέµπτον, τὸν θάνατον ἔφερεν·  ἕκτον, τὰς  πύλας τοῦ ᾋδου ἀνέῳξεν· 
ἕβδοµον, τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα ἐλύπησεν. Εἶδες τὸν φθόνον 
πόσα κακὰ ἐνέδειξε καὶ ἐποίησεν εἰς τὸν ἄνθρωπον; 

                                                 
 144-145 Μείζων...γῆς: Gen. 4, 13-14 // 146-147 Ἔθετο...παραλύσει: Gen. 4, 15 // 148-152 Πρῶτον...ἐλύπησεν: 
Athan. Quaestiones in scripturam sacram  (PG 28, 737).  
____________________________ 
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
143 ἡ πῆρα S:ὐπύρα Μ   ὄχι Ι:ὄχει Sµ // 144 ἐρωτόµενος ΜΙPpSµa // 145 καὶ πᾶς Αa    ἀποκτίνι Ι     µαι Α   
Ἔκβαλαί µε  µ:Ἔκβαλέ µαι a // 145-147 ὅτι πᾶς...τῆς γῆς om. Μ // 146-147 Τί οὖν ...τῆς γῆς om. Ι:τὸν Κάϊν 
ἀπὸ τῆς γῆς  µ // 147 ἀποκτίνας Ι:ἀποκτήνας Μ    παραλύσι ΙΜ // 149 ἐρωτόµενος Ιµa // 150 πρῶτον φόνον 
ἔφερεν Pp:πρῶτος om. Sµ   τὸν φθόνον ἔφερεν µ       τρίτον, τὸν θάνατον εἰς τὸν κόσµον ἔδειξεν Α:τρίτον, 
πρώτον φόνον ἔφερεν a // 151 ἠνέῳξεν Α:ἔνηξεν Μ // 153 ἀνέδειξε Α:ἐνέδηξε Μ   εἰς τὸν ἄνθρωπον om. Α  
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  Τὸ λοιπόν, ἔλθωµεν ἐπὶ τὸ προκείµενον. ∆ιὰ τοῦτο βοᾷ ὁ προφήτης 155 
πρὸς ἡµᾶς· "Νεώσατε ἑαυτοῖς νεώµατα καὶ µὴ σπείρετε ἐπ’ 
ἀκάνθαις", τοὐτέστιν ἐκκαθάρωµεν ἑαυτούς ἀπὸ τὰς ἀκάνθας τῆς 
ἁµαρτίας, τοῦ  εἰσακούειν τοῦ Θεοῦ. Εἰ γὰρ ἤκουσεν ὁ Κάϊν τοῦ 
Θεοῦ ἐρωτώµενος,  οὐκ ἂν ταῦτα ἔπαθε. Τοιούτως καὶ ἡµᾶς ἐρωτᾷ ὁ 
Κύριος καὶ διδάσκει λέγων· "Λούσασθε καὶ καθαροὶ γίνεσθε, ἵνα τὸ 160 
Πνεῦµα µου ἐξαποστελῶ καὶ ἁγιάσω ὑµᾶς". Προσδράµωµεν αὐτῷ 
διὰ τῆς µετανοίας καὶ τῆς ἐξοµολογήσεως. Ἠκούσατε γὰρ τοῦ 
Κυρίου λέγοντος· "Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁµαρτωλοὺς 
εἰς µετάνοιαν". Μὴ κυριευθῶµεν ὑπὸ τῆς ἁµαρτίας, ὅτι ὁ ἐχθρὸς καὶ 
ἀντίδικος ἡµῶν πολλοὺς ῥυπαροὺς λογισµοὺς ἐκβάλλει πρὸς ἡµᾶς, 165 
ἵνα χωρίσῃ ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τοῦτο εἶδεν ὁ Κύριος, 
ὅτι οὐχ ἡµῶν ἐστι τοῦτο, ἀλλὰ τοῦ διαβόλου εἰσὶν ἐνθυµήσεις, τοῦ 
φθονεροῦ καὶ ἀλαζονικοῦ. Ἀναίσχυντός ἐστιν ὁ   διάβολος καὶ εἰς 
πάντα δοκιµάζει τὸν ἄνθρωπον. Λέγει γὰρ αὐτός· "Εἰ οὐκ ἦν ἡ 
µετάνοια, πάντας ἀνθρώπους κατέπιον"· καὶ εἰ θέλετε παράδειγµα 170 
δείξω ὑµῖν ὡραιότατον τῆς µετανοίας καὶ πῶς ὁ ἐχθρὸς τῆς 
ἀπωλείας ὠρύεται καταπιεῖν πάντας καὶ ἐὰν εἰς τὰ ἰσχυρὰ πολεµῶν 
οὐ παύεται, πόσον γε µᾶλλον εἰς ἡµᾶς τοὺς ἁµαρτωλούς. 

                                                 
156-157 Νεώσατε… ἀκάνθαις: Ιer. 4, 3 // 160-161 Λούσασθε…γίνεσθε: Is. 1, 16 // 163- 164 Οὐκ ἦλθον… 
µετάνοιαν: Matth. 9, 13; Marc. 2, 17; Luc. 5, 32 // 165-167 ὁ ἐχθρὸς…Χριστοῦ: Ioann. Chrys. Spuria quaedam 
(PG 64, 43) // 172-173 ὁ ἐχθρὸς… πάντας: 1 Pet. 5, 8. 
_____________________________ 
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
155 Τὸ...προκείµενον om. SΑPpµa // 156  ἑαυτοῑς ΜΙa: ἑαυτῆς µ: ἑαυτοὺς ΑPpS     σπείρεται ΙSµa: σπείρετε 
Pp:σπύρεται Μ // 157 ἀκάνθες ΜΙPpSa   ἀδελφοὶ Ppaµ // 158-159 Εἰ γὰρ...Θεοῦ om. Ι // 159 ἑρωτόµενος 
ΜµPap // 160 καὶ διδάσκων λέγων Ppa γίνεσθαι SΜΑΙµ:γίγνεσθαι a // 161 ἁγιάσει Α:ἀγιάσω Μ    ἡµᾶς 
SΜΑµ // 165 λόγους PpSµa:λογησµοὺς Μ     ἐκβάλει ΙΜ  // 166  χωρίσει  µΑ: χωρήσει SΙa:χωρῆσι Μ   Θεοῦ  
PpΑΙµa // 167 ἐνθυµίσεις µ:ἐνθηµῆσις Μ     ἀλαζωνικοῦ  SΑΙµa:αλλαζονικοῦ Μ // 168 ἀνέσχυντος  µ     καὶ 
ὅπου  αὐτὸν ῥίπτοντα εὕρη, ἐκεῑ συνδεσµᾶ αὐτὸν καὶ δι'ἐκείνου τοῦ πάθους ἀποκτείνη αὐτὸν Α // 170 
κατέπιεν µa   θέληται Sµa:θέλεται Μ    ἡµῖν SΙΜµ // 171 ὡραιώτατον S:ὁραιότατον µ:ὀρεῶτατον Μ     
ἀπολλείας µ    πῶς ῥύεται  µΙ: πῶς ρῆεται Μ: ῥύεται SPpa // 172 καταποιεῖν Α:καταποιὴν Μ   πάντας ἠµᾶς 
Α    ἀνίσχυρα Αµ // 173 πόσω Pp 
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   Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος, τεσσαράκοντα ἔτη δουλεύσας τοῦ Θεοῦ, χάριν 
ἔλαβεν παρ’ αὐτοῦ δαίµονας ἐλαύνειν καὶ νεκροὺς ἀνιστᾶν καὶ 175 
πᾶσαν νόσον θεραπεύειν· καὶ διεφηµίσθη ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ τὰ 
θαύµατα ἃ ἐποίει δι’ αὐτοῦ ὁ Θεός. Τί ποιεῖ ὁ ἐχθρός της ἀληθείας; 
Ἀνήρ τις τῶν ἐνδόξων, ἀκούσας τῶν θαυµάτων αὐτοῦ, παραλαβὼν 
τὸ ἑαυτοῦ θυγάτριον ὑπὸ τοῦ δαίµονος ἐνοχλούµενον, ἦλθε πρὸς 
τὸν ἅγιον παρακαλῶν αὐτὸν ὅπως εὔξεται τὸν Θεὸν ὑπὲρ τῆς 180 
θυγατρὸς αὐτοῦ· καὶ εὐξάµενος ὁ ὅσιος ἐξέβαλεν εὐθέως τὸ 
δαιµόνιον. Ὁ γοῦν πατὴρ τῆς κόρης, φοβιζόµενος µήπως πάλιν ὁ 
 δαίµων ἐπιστρέψῃ εἰς τὸ θυγάτριον αὐτοῦ, ἠξίωσε τὸν ὅσιον 
ἐπιµεῖναι εἰς αὐτὸν ἐπί τινας ἡµέρας καὶ σὺν αὐτῇ κατέλιπε καὶ τὸν 
ταύτης ἀδελφὸν τὸν νεώτερον, πρὸς παραµυθίαν. 185 

                                                 
174-185 Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος... πρὸς παραµυθίαν: Fons incognita. 
____________________________ 
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
175 καὶ om. Ι     ἀνιστῶν SΙPpµa:ἀνηστὸν Μ // 176 θεραπεύων SΙΜPpµa   διεφηµεῖσθη ΙPp // 178 
παρακούσας Α // 180 καὶ παρεκάλεσε Α:καὶ λέγων ὅπως  Ppa   εὔξηται Α // 180-181 ὅπως...αὐτοῦ  om. Α // 
181 εὐθαίως S // 182 οὖν Ppa   φοβηζόµενος ΙSaµ:φοβούµενος Pp:φοβηζῶµενος Μ // 183 ἐπιστρέψει 
SΜΙPpµa // 184 τεινας Α:τηνας Μ   κατέλοιπον Α:κατέλοιπεν Ι:κατέληπεν Μ   
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    Ἐπεὶ οὐδεὶς φεύγει τὰς τοῦ διαβόλου ἐνέδρας, ἐτρώθη ὁ ὅσιος εἰς 
τὸν τῆς κόρης ἔρωτα καὶ διέφθειρεν αὐτήν. Φοβηθεὶς δὲ µήπως οὐ µὴ 
διαλάθῃ τὸ γεγονὸς καὶ αὐτὸς αἰσχυνθῆναι, πρῶτον µὲν ἀποκτείνει 
τὴν κόρην, εἶτα φονεύσας καὶ τὸν ταύτης ἀδελφὸν ῥίπτει τὰ 
σώµατα αὐτῶν ἐν τῷ ποταµῷ. Ὡς δὲ ἐποίησε ταῦτα, παντελῶς 190 
ἀπέγνω τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας καὶ ὥρµησεν ἐλθεῖν εἰς τὸν κόσµον.  
Ἀπιόντος δὲ αὐτοῦ, Θεοῦ οἰκονοµοῦντος, ἀπήντησεν αὐτῷ τις ὅσιος 
τῶν ἐκλεκτῶν, δοῦλος τοῦ Θεοῦ καὶ πείθει αὐτὸν ἀποστρέψαι καὶ 
µετανοῆσαι. Ἐνέβαλε δὲ ἑαυτὸν ὁ ὅσιος Ἰάκωβος εἰς τάφον τινὰ 
κλαίων καὶ ὀδυρόµενος τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τῶν κακῶν ὧν ἐποίησε καὶ 195 
ἦν ὑποµένων πᾶσαν σκληραγωγίαν. Νύκτωρ δὲ τοῦ τάφου ἐξιὼν 
 βοτάνας ἤσθιεν ἀγρίας καὶ ὕδατος ὀλίγου καὶ οὕτω πάλιν εἰς τὸν 
τάφον εἰσήρχετο ἐν θρήνοις καὶ ὀδυρµοῖς καρτερῶν. 

                                                 
186- 198 Ἐπεὶ οὐδεὶς… καρτερῶν: Fons incognita.  
____________________________ 
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
186 τοῦ  πονηροῦ Α // 188 γεγονώς  SΜΑa: γεγονῶς Ιµ   ἀποκτείνη Ppa:ἀποκτήνη Μ // 189 ῥύπτει ΙΜSµ // 
190 ἑαυτῶν Ppa //  191 ἐπέγνω ΑΙΜPpSµa: ἀπέγνω corr.    ὄρµησεν  µ    ἐλθὼν S:ἐλθὸν µ // 192 Ἀπιόντι 
ΙΜPpSµa // 192-193 τις τῶν ἐκλεκτῶν δούλων τοῦ Θεοῦ Α // 193 τοῦ  om. Ι   πείθη Ppa:πήθη Μ // 196 ἀξιῶν 
Sµa // 197  ἵσθιεν Sa: ἴσχυεν µ:ἵσθηεν Μ   οὗτος Α 
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   Θέλων δὲ ὁ εὔσπλαγχνος Θεὸς δοῦναι τύπον τοῖς ἁµαρτωλοῖς 
πρὸς σωτηρίαν καὶ οὐκ ἔστιν ἁµαρτία νικῶσα τοῦ Θεοῦ τὴν 200 
φιλανθρωπίαν, ἵνα µηδὲν ἔλθῃ εἰς ἀπόγνωσιν καὶ ποτὲ ὁ ἄνθρωπος 
µὴ ἀπογινώσκειν τῆς σωτηρίας αὐτοῦ λέγων· "Ἥµαρτον, 
ἀπωλέστηκα"· καὶ ἐγένετό ποτε ἁβροχία µεγάλη εἰς τὸν τόπον 
ἐκεῖνον καὶ πάντων λιτανευόντων καὶ δεοµένων τὸν Κύριόν τοῦ 
δοῦναι ὑετὸν ἐπὶ τῆς γῆς, οὐκ ἤκουεν ὁ Κύριος τῆς δεήσεως αὐτῶν. 205 
Θέλων δὲ ὁ Κύριος δεῖξαι τὴν µετάνοιαν τοῦ Ἰακώβου, ἔρχεται 
φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγων ὡς "εἰ µὴ ὁ Ἰάκωβος ὁ εἰς τὸν τάφον 
ἐγκεκλεισµένος προσεύξηται  ὑπὲρ ὑµῶν, οὐ δώσω τὸν ὑετὸν ἐπὶ τῆς 
γῆς". Πόσαι νηστεῖαι καὶ ἀγρυπνίαι καὶ προσευχαὶ παρὰ παντός 
τοῦ λαοῦ καὶ δάκρυα ἐγένοντο, καὶ οὐδενὸς ἐπήκουσεν ὁ Θεός, 210 
ἀλλὰ ἄνωθεν φωνὴ ἦλθεν ἐξ οὐρανοῦ λέγων· "Μάτην κοπιᾶτε". Ὢ 
τοῦ θαύµατος, ὢ τοῦ ξένου τρόπου τῆς µετανοίας, ὢ τῆς 
θεοµαρτυρήτου  καταλλαγῆς. Θεὸς παρακαλεῖ µᾶλλον τὸν 
µετανοήσαντα. "Ἀξίωσόν µε" φησὶ "καὶ δώσω τὸν ὑετόν"· καὶ 
παραγενόµενος ὁ λαὸς ἅπας πρὸς Ἰάκωβον, ἐδέοντο τοῦ ὁσίου µετὰ 215 
δακρύων, ἵνα παρακαλέσῃ τὸν Θεόν. Ὁ δὲ οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλὰ ἀπὸ 
πολλῆς ταπεινώσεως ἀνάξιον ἑαυτὸν καὶ βδέλυγµα πάντων 
ἀνθρώπων ἐκάλει. Πάλιν ὑπέστρεψεν ὁ λαὸς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ 
ἤνυον οὐδέν, ἀλλὰ µόνον ἤκουον τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου ὅτι 
"οὐδενὸς εἰσακούσοµαι, εἰµὴ Ἰακώβου, τοῦ δούλου µου". Τότε ὁ 220 
λαὸς µετὰ δακρύων πολλῶν µόλις καὶ βίᾳ πείθουν τὸν ὅσιον, 
ἐξέτεινε τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ κύψας τὰ γόνατα ἐδέετο τοῦ 
Θεοῦ. Ὢ τοῦ θαύµατος, ὢ ἡ µεγάλη εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ 
µακροθυµία. Ἁµαρτωλὸς ἐδάκρυσεν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὁ Κύριος ἐπὶ 
τὴν γῆν ἔδωκεν ὑετὸν καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ δαψιλείας. 225 

                                                 
199-225 Θέλων…δαψιλείας: Fons incognita (201-202 ποτὲ ὁ ἄνθρωπος µὴ ἀπογινώσκειν τῆς σωτηρίας 
αὐτοῦ : S. Nili  Epistolarum lib. 2 (PG 79, 261 & 288). 
____________________________ 
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
 199  δὲ om. Ιµa // 201 ἵνα...ἀπόγνωσιν om. Α // 202 µὴ ἀπογινώσκον µ:µὴ ἀπογυνόσκην Μ // 203 
ἐπολέστικα Α: ἐπολέστηκα PpΜµa: ἐπωλέστηκα Ι:ἀπωλέστηκα S    ἀβροχεία Αµ // 205 ὁ Θεὸς Ι // 206 οὖν 
ΙPp // 207 λέγουσα Α // 208 κεκλοισµένος Α:ἐγκεκλησµένος Μ   προσεύξεται Sµ   ἡµῶν SΜΑµa // 209 
πόσαις νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις καὶ προσευχαῖς Sµ   ὑπὲρ Α // 210 δάκρυα ἐγένοντο om. SΑPpaµ // 211 
λέγουσα Α  κοποιᾶται Α: κοπιᾶται Ι: κοπιάσατε Ppµa:ἐκοπιάσατε S // 212 θεοµαρτυρίτου  µa // 215 
παρακαλέσει SΑΙµ // 216 ἐσχύνετο Α // 217 βδέλιγµα Ι    ἐκάλλει µa:ἐκάλη Μ // 218 ἤνυον Αa:ἤννυων 
Ι:ἤννυον Μ  ἤκουων Ι // 219 εἰσακούσωµαι ΑΙµ:ἡσακούσωµαι Μ     εἰ µὶ  SΑµa // 221 πήθουν Α:πείθουσι 
Ι:πίθουση Μ:πίθουν µ    ἐξέτεινε PpΑS:ἐξέτηναι Μ:ἐξαιτείνας Ι:ἐξετεῖναι µa     κάµψας Α // 222-224 τοῦ 
Θεοῦ...γῆν om. SΑPp // 224 καὶ εὐθέως ἔδωκεν SΑPpa    Κύριος ὁ Θεὸς a   // 225  δαψιλίας Ιa: δαψυλίας Μ: 
ὑετὸν S: δαψιλίας λέγεται ἀκριβότερον  µ   
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   Εἴδετε τὴν µετάνοιαν, εἴδετε τὴν ἐπιστροφήν, εἴδετε τὰ δάκρυα τί 
ἐποίησαν, εἴδετε πῶς "ὁ Θεὸς οὐ θέλει τὸν θάνατον τοῦ ἁµαρτωλοῦ, 
ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν"; Ταύτην καὶ ἡµεῖς ποθήσωµεν. 
Ταύτην καὶ ἡµεῖς ἀγαπήσωµεν καὶ νεώσωµεν καὶ καθαρίσωµεν τὴν 
ψυχὴν καὶ τὸ σῶµα καὶ πᾶσαν πονηρίαν καὶ ἄκανθα<ν> τῆς 230 
ἁµαρτίας ἐκριζώσωµεν. Ἀκούσωµεν τῶν θείων λογίων του Θεοῦ, 
µήπως  κατακριθῶµεν καὶ ἡµεῖς ὡς ὁ Κάϊν, ὅτι ἡ θεία Γραφὴ 
ζωογονεῖ καὶ τρέφει ἡµᾶς τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώµατι. Ἧς γένοιτο 
πάντας ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν εἰσελθεῖν εἰς τὴν αἰώνιον ἀνάπαυσιν, χάριτι 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, οὗ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 235 
αἰώνων. Ἀµήν. 

                                                 
227-228 ὁ Θεὸς… αὐτόν: Ez. 33, 11 // 232-233 ἡ θεία Γραφὴ… σώµατι: Athan. Epistula prima ad Serapionem  
(PG 26, 573); Ioann. Chrys. In S. Joannem Praecursorem (PG 50, 805). 
_____________________________ 
Α    SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
226 Ἴδες Α:Ἴδετε ΙΜPpa:Ἴδεται Sµ // 227 Ἴδες Α:Ἴδετε ΙΜPpa:Ἴδεται Sµ // 228 ζεὶν Ι // 228-235 
Ταύτην...Ἀµήν om.Α // 230  ἄκανθα omnes codices    τῆς µετανοίας Ι // 233 Εἶς S // 234-235 χάριτι τοῦ 
Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ  ἀληθινοῦ  Θεοῦ  ἡµῶν Pp // 235 ὦ  PpSµ    κράτος σὺν τῷ παναγίῳ 
πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ   µ 
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                                                   11                                                                                
   Τῇ   Παρασκευῇ  τῆς  τρίτης  ἑβδοµάδος 
  
 
   Φέρε τοίνυν εἰς µέσον τὸν εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν λέγοντα, µᾶλλον 
δὲ τὸν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστὸν φάσκοντα ἐκ µέρους τοῦ 
εὐαγγελιστοῦ. Τί γὰρ λέγει ὁ Κύριος; Παραβολήν τινα πρὸς πάντα 
ἄνθρωπον ὠφέλιµον, πρὸς δικαίους καὶ ἁµαρτωλούς, ἵνα πάντοτε 
προσευχώµεθα καὶ µὴ ὀκνεῖν, µηδὲ ἐκκακεῖν λέγοντες ὅτι "πολλάκις 5 
ἐπαρεκάλεσα τὸν Θεὸν καὶ οὐχ ὑπήκουσέ µου". Ἵνα δὲ ἐκκόψῃ τὴν 
τοιαύτην κακίαν ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός, διδάσκει ἡµᾶς διὰ 
τῆς παραβολῆς ταύτης λέγων· "Κριτής τίς φησιν ἔν τινι πόλει µήτε 
 τὸν Θεὸν φοβούµενος µήτε ἄνθρωπον ἐντρεπόµενος, χήρα δέ τις ἐν 
τῇ πόλει ἐκείνῃ  καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα· "Ἐκδίκησόν µε 10 
ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου µου". Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον. Μετὰ δὲ 
ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ· "Εἰ καὶ τὸν Θεὸν οὐ φοβοῦµαι καὶ ἄνθρωπον 
οὐκ ἐντρέποµαι διά γε τὸ παρέχειν µοι κόπους τὴν γυναῖκα ταύτην 
ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα µὴ ἐρχοµένη ὑπωπιάζῃ µε"· καὶ ἀναστὰς 
ἐκδίκησεν αὐτήν. 15 

                                                 
8-14   Κριτής…ὑπωπιάζῃ µε: Luc. 18, 2-6 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
Tit. Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς ἐπισυνηγµένος εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου· Τῇ Παρασκευῇ τῆς τρίτης 
ἑβδοµάδος Ppa: Τῇ Παρασκευῇ τῆς γ' ἑβδοµάδος· λόγος διδασκαλικὸς εἰς ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου καὶ περὶ 
µετανοίας· Εὐλόγησον, δέσποτα Ι: Τῇ Παρασκευῇ τῆς γ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαληκὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου Μ: Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου· περὶ προσευχῆς· Τῇ 
Παρασκευῇ τῆς γ' ἑβδοµάδος S: Τῇ Παρασκευῇ τῆς γ' ἑβδοµάδος· λόγος διδασκαλικός, ἐπισυνηγµένος εἰς 
τὸ ῥητὸν τοῦ ἀγίου εὐαγγελίου· περί προσευχῆς· Εὐλόγησον, δέσποτα µ // 1 Φέραι ΙΜa // 5 ὠκνεῖν Pap    
ἐκκακεῖν ἔχοντες Ppa // 6 ἐπαρεκάλεσα ΙΜS: ἐπαρεκάλεσαν aµ: παρεκάλεσα Pp   ὑπήκουσέ µου 
ΙS:ὑπήκουσαί µου Μ:ἠπήκουσέ µου aµ:ἐπήκουσέ µου Pp    ἐκκόψει SΙΜPpaµ // 14 ὑποπιάζη PpΙ:ὑποπηάζει 
Μ:ὑποπιάζει Sa:ἡποπιάζη µε µ // 15 ἐκδίκησεν PapSΙ:ἐκδήκησεν Μ:ἐκδίκησιν µ 
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   Εἶτα λέγει ὁ Κύριος· "Ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει· Πῶς 
δὲ ὁ Θεὸς οὐ µὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ, τῶν 
βοώντων πρὸς αὐτὸν ἡµέρας καὶ νυκτὸς καὶ µακροθυµῶν αὐτοῖς; 
Λέγω ὑµῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει" ὁ Κύριος ἡµῶν 
Ἰησοῦς Χριστός, πολλὰ ἡµᾶς διδάξας, καὶ µνηµονεύω τὰς θλίψεις 20 
τὰς µελλούσας εἰδέναι ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι τῆς συντελείας καὶ πόσα 
δεινὰ µέλλουσι παθεῖν οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐδεὶς ἦν ὁ βοηθῶν, εἰ µὴ 
 µόνον µέγας βοηθὸς πρὸς ταῦτα ἡ εὐχὴ µετὰ συνεχῶς ποιεῖσθαι, 
περὶ οὗ καὶ οἱ ἅγιοι ἀκούοντες τὸν τότε καιρόν, ὅταν ὁ Κύριος 
ταῦτα ἐδίδασκεν, ἔτρεµον καὶ ἐδειλίων· καὶ πρῶτος ὁ ∆αυὶδ λέγει· 25 
"Ποῦ εἰσι τὰ ἐλέη σου τὰ ἀρχαῖα, Κύριε, ἃ ὤµοσας ∆αυὶδ τῷ δούλῳ 
σου;" καὶ ὁ ἠγαπηµένος Ἰωάννης, ὁ ἐπιστήθιος καὶ φίλος τοῦ 
Κυρίου, ἐν τῇ Καθολικῇ αὐτοῦ Ἐπιστολῇ γράφει ὅτι"ὁ ἀντίχριστος 
ἔρχεται καὶ νῦν ἐν τῷ κόσµῳ ἐστί".  

                                                 
 16-19  Εἶτα λέγει… ἐν τάχει : Luc. 18, 6-8 // 26- 27 Ποῦ εἰσι… δούλῳ σου : Ps. 88, 50 // 27-28 ὁ ἐπιστήθιος 
καὶ φίλος τοῦ Κυρίου : Ioh. 19, 26 // 28-29 Ὁ ἀντίχριστος… ἐστί : 1 Ioh. 2, 18. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
16 Ἡκούσατε  µ     ὅτι ὁ κριτὴς Ppa      τί λέγει SµPpa // 17 ποιήσει ΙSa // 19-20 τὴν ἐκδίκησιν αὐτοῖς· λέγω 
ὑµῖν ὅτι πολλὰ ὑµᾶς διδάξας Ppa // 20 µνηµονεύον µ    θλήψεις Ι // 21 µέλλοντας SµPpa    ἰδεῖν Ppa:ἐλθὼν 
Sµ // 21-22 εἰδέναι...µέλλουσι om. ΙΜ // 22 µέλλωσι PpaSµ  ἡµεῖς Μ // 24 πότε ΙΜ:τότε om. Sµ // 25 ἐδιλίων 
Μµ // 26 ἡσὶν Μ     ἀρχέα Μ     ὤµωσας  PapSµ // 28 γράφη SΙΜµ   ἀντίχρηστος SΙΜµ // 29 ἔρχεται om. Μ 
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   Ἐὰν δὲ οἱ ἅγιοι οὗτοι πρὸ πόσων χρόνων ἔλεγον ὅτι καὶ νῦν ἐν 30 
τῷ κόσµῳ ἐστί, πῶς ἡµεῖς οὐκ ἔχοµεν πολλῶν εὐχῶν χρείαν, ἐνῶ 
ἐπλησιάσαµεν εἰς τὸ τέλος τοῦ αἰῶνος τούτου; ∆ιὰ τοῦτο καὶ ὁ 
Κύριος ἔλεγεν ἐν τῷ ἁγίῳ εὐαγγελίῳ· "Γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ 
οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑµῶν ἔρχεται. Ἐκεῖνo δε γινώσκετε, ὅτι εἰ 
ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐκεῖνος 35 
ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. ∆ιὰ 
τοῦτο καὶ ὑµεῖς γίνεσθε ἕτοιµοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ Υἱὸς τοῦ 
Ἀνθρώπου ἔρχεται".Ἔδειξεν ἡµῖν τύπον καὶ ὑπογραµµὸν τὸν 
κριτὴν τῆς ἀδικίας. Τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου λέγει κριτὴν ἀδικίας·  
χήραν λέγει τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου· παρακάλιον λέγει τὸν πάσης 40 
κακίας πεπληρωµένον καὶ ἡ τῆς χήρας προσηγορία ἡ καθηµερινὴ 
 κατεδυσώπησεν αὐτόν, τὸν οὔτε τὸν Θεὸν ἐφοβεῖτο καὶ ἄνθρωπον 
οὐκ ἐντρέπετο. 

                                                 
 33-38  Γρηγορεῖτε…ἔρχεται : Matth. 24, 42-44 // 38 Ἔδειξεν… ὑπογραµµὸν : 1 Pet. 2, 21 // 39-43 Τὸν νοῦν… 
ἐντρέπετο : Athan. Quaestiones ad Antiochum ducem  (PG 28, 720). 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
30 ὅτι om.Ι // 30-31 Ἐὰν...ἐστὶ om. Ppa // 31 οὐκ om. Ppa    ἔχωµεν SΙΜµ    ἐν ᾗ ΜSPapµ // 33  Γρηγορεῖται 
PpaΙ: Γρηγορίται Μ:Γρηγορήται µ  // 33-34  οὐκ οἴδατε om.Ppa:οὐκ ἤδατε Μ:οὐκ εἶδατε µ // 34 γυνώσκεται 
Μ:γινώσκεται Sa:γινώσκειται µ     ὅτι εἶ φυλακῆ λέγετε τὰς δύο ὥρας τῆς νυκτὸς εἰς τὰς δ' ὥρας τῆς νυκτὸς 
µιράζεται ἡ νύξ  µ       ᾔδη PpaΙ:οἵδοι Μ:εἴδη Sµ  // 35 οἱκωδεσπῶτης Μ    ἐκεῖνος om. Μ   in marg. φυλακὴν 
λέγει τὰς δύο ὥρας τῆς νυκτὸς· µιράζεται ἡ νύξ S // 36 διορηγῆναι ΙSPap:διοργῆναι µ      οἰκείαν Ι:οἰκοίαν 
Μ //37  γίνεστε Ι:γύναισθαι Μ:γίνεσθαι Saµ   δοκεῖται PpΙSaµ // 39 in marg. κριτὴν ἀδικίας λέγεται τὸν 
νοῦν τοῦ ἀνθρώπου S // 39-40 Τὸν νοῦν...λέγει om. a // 39-41 Τὸν νοῦν...πεπληρωµένον om.Ppµ // 40 in 
marg. χήραν λέγεται τὴν ψυχῆν τοῦ ἀνθρώπου· προσηγορίαν της χήρας λέγει S   παρακάλιον λέγει om.S //  
41 πεπληροµένον Ι:πεπλανηµένον a   καὶ τὴν προσηγορίαν τῆς χήρας· ἡ καθηµερινὴ Pp // 41-42 καὶ ἡ τῆς 
χήρας προσηγορία ἡ καθηµερινὴ κατεδυσώπησις αὐτοῦ a // 42 κατεδυσώπεισεν Ι    αὐτοῦ Ppa:αὐτὸν om. µ     
χήρα λέγεται τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ  µ      ἐφοβείτω ΙSµ // 43 ἐντρέπετο PpΙΜSa:ἐτρέπετο µ   
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   Πόσον µᾶλλον ἡµεῖς τὸν πατέρα τοῦ ἐλέους, Θεὸν, οὐχ ἑλκύσωµεν 
πρὸς ἔλεον καὶ οἶκτον συµπαθείας; Καὶ γὰρ πολλοὶ µὲν τὸν Θεὸν οὐ 45 
φοβοῦνται, ἀλλὰ ἀνθρώπους αἰσχύνονται, καὶ ἡ αἰσχύνη τῶν 
ἀνθρώπων ποιεῖ αὐτοὺς µὴ ἁµαρτάνειν.  ∆ιὰ τοῦτο πολλάκις ὁ Θεὸς 
νουθετεῖ ἡµᾶς προσεύχεσθαι καὶ µὴ ῥαθυµεῖν, µηδὲ ὀκνεῖν. 
Τοιοῦτον τὸν τρόπον ποιοῦσι καὶ οἱ τὴν ζωὴν ποριζόµενοι πένητες, 
οἱ παντὸς οἴκου θύραις προϊστάµενοι ἱκετηρίους φωνὰς ἐκ καρδίας 50 
αὐτῶν προβαλλόµενοι πρὸς τὴν τοῦ ἄρτου µετάδοσιν καὶ πολλάκις 
τοὺς ἀνελεήµονας κάµπτουσι διὰ τὰς φωνὰς αὐτῶν· εἰ  καὶ εἰς 
βαρβάρων θύραις ἐπιστάντες καὶ ἐλεειναῖς φωναῖς αὐτοὺς 
κολακεύσαντες, πρὸς οἶκτον καὶ εὐποιΐαν τὰ βάρβαρα σπλάγχνα 
ἐκίνησαν.55 

                                                 
 44-55  Πόσον… ἐκίνησαν : Ioann. Chrys. De precatione 2 (PG 50, 782). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
44 πόσω Pp    ὑµεῖς Pp // 45 ἔλαιον PpSaµ // 48 καὶ ἠµᾶς Pp    ῥαθυµεῖσθε Pp:ῥαθηµεῖν Ι: ῥαθηµὶν 
Μ:ῥαθυµεῖται Sµ:ῥαθυµεῖσθαι a // 50 θύρες Pp   οἱκετηρίους ΙΜ // 51 µετάδωσιν PpaµΙ:µετάδοσην Μ // 53 
θύρες Pp   φωναῖς om. Ι // 55 ἐκείνησαν ΙΜ:ἐκύνησαν Sµ 
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   Οὕτως φησὶ πάλιν ὁ Κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ ὅτι "τίς ἐξ ὑµῶν ἔχει 
φίλον, εἶτα ἐλθόντα νυκτὸς κρούει τὴν θύραν ζητῶν ἄρτους τρεῖς 
λέγων ὅτι "φίλος παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός µε καὶ οὐκ ἔχω ὃ 
 παραθήσοµαι αὐτῷ"· κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ· "Μή µοι 
κόπους πάρεχε.Ἤδη ἡ θύρα µου κέκλεισται καὶ τὰ παιδία µου εἰς 60 
τὸν κοιτῶνά µου µετ’ ἐµοῦ εἰσιν. Οὐ δύναµαι ἀναστὰς δοῦναί σοι". 
Λέγω ὑµῖν· Εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ, ἔµεινε κρούων"· καὶ διὰ τὴν 
ἀναίδειαν· "Ἀναστὰς δώσει αὐτῷ ὅσον χρήζει διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ 
φίλον". 

                                                 
  56-64 Τίς ἐξ ὑµῶν…φίλον : Luc. 11, 5-8.      
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
56 ἔχει SΙΜµ: ἕξει Ppa  // 57 in marg. θύραν λέγει τὴν πόρταν S // 59 παραθήσωµαι ΙΜ    εἴποι Ppa:εἴπει 
ΙΜ:εἶπεν  µ // 60 κέκλεισθαι PpaΙ: κέκλησσαι Μ // 61 δύναµε ΙΜ    δούνε Μ // 62 δόσει Μ // 63 ἀναίδιαν 
ΜSµ (in marg. διαντροπίαν λέγει Μ)       χρίζει PpΙSaΜµ  
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   Πόσον γε µᾶλλον ὁ Θεός, ὁ φίλος πάντων, οὐ µὴ ποιήσῃ τὴν 65 
ἐκδίκησιν τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡµέρας; Ἀλλ’ εἰ 
δοκεῖ, µάθωµεν τίς ἐστιν οὗτος ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας, ὃν ὁ Κύριος 
ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ παραβολῆς ἐδίδαξεν ἡµᾶς. Εἰπὼν γὰρ 
"κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει", ὁ Θεός ἐστιν ὁ κριτὴς οὗτος, δι’ οὗ ὁ 
∆αυὶδ λέγει· "Ὁ Θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ µακρόθυµος". 70 
Ἔχει γὰρ πόλιν ἰδίαν ὁ Θεὸς τὴν ἐκκλησίαν, περὶ οὗ ὁ ∆αυὶδ 
µαρτυρεῖ λέγων· "∆εδοξασµένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ 
Θεοῦ"· εἰπὼν γὰρ "µήτε τὸν Θεὸν φοβούµενος µήτε ἄνθρωπον 
ἐντρεπόµενος", ὁ γὰρ Θεὸς οὔτε Θεὸν ἔχει ὃν οὐ φοβήσεται, ἀλλ’ 
οὐδὲ ἄνθρωπον ὃν ἐντραπήσεται· οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ προσωποληψία 75 
οὐδεµία. "Χήρα  δέ τις ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ"· πᾶσα ψυχή ἐστιν 
ἐκκλησιαστική, λέγω Χριστιανοῦ. ∆ιατὶ λέγεται χήρα ἡ ψυχή; ∆ιότι 
τὸν ἄνδρα αὐτῆς ἀπορρίψασα, τοὐτέστιν τὸν διάβολον, ὅτι ἡ 
ἁµαρτία ἐκυρίευσε καὶ ἐχώρισε τὴν ἀνθρώπινην φύσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ 
πέντε ἥµισυ χιλιάδας χρόνους. Ἐπειδὴ γὰρ ἐσπλαγχνίσθη ὁ Θεὸς, 80 
καὶ ἀπέστειλε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσµον καὶ γενόµενος 
ἄνθρωπος ἐχώρισε τὴν ψυχὴν αὐτὴν ἀπὸ τὸν διάβολον.  

                                                 
65-66   Πόσον…ἡµέρας: Ioann. Chrys. De precatione 2 (PG 50, 781) // 69 κριτὴς...πόλει: Luc. 18, 2   ὁ 
Θεός…οὗτος: Athan. Quaestiones ad Antiochum ducem  (PG 28, 720) // 70 Ὁ Θεὸς… µακρόθυµος: Ps. 7, 12 // 
72-73 ∆εδοξασµένα…τοῦ Θεοῦ: Ps. 86, 3 // 73-74 µήτε...ἐντρεπόµενος: Luc. 18, 2-3 // 74-75 ὁ γὰρ Θεὸς… 
ἐντραπήσεται: Athan. Quaestiones ad Antiochum ducem  (PG 28, 720) // 75-76 οὐκ ἔστιν… οὐδεµία: Rom. 2, 
11; Eph. 6, 9; Col. 3, 25; Act. 10, 34 // 76 Χήρα…ἐκείνῃ: Luc. 18, 3 // 76-82 Πᾶσα… διάβολον: Athan. 
Quaestiones ad Antiochum ducem (PG  28, 720). 
____________________________  
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
65 πόσω µᾶλλον Pp:πόσων γε µάλλον Μ      ποιήσει SΙaΜµ // 67 δοκεῖν Ι // 69 εἶν Ι    ἔν τινη Ι // 70 
µακρῶθηµως Μ // 73 ὅτι τὸν Θεὸν Pp // 75 προσοποληψία SΜµ     οὐδεµία om. Ppa // 77 ἡ ἐκκλησιαστικὴ 
Ppa // 76-77 ἐστὶν...ψυχὴ om. µ // 79 ἐχώρησε PpSΙaµ   ὕµησιν  µ     χιλιάδες ΙSµ // 80 ἐσπλαχνῆστι Μ  // 81 
καὶ ἀπέστειλε PpΙa: καὶ ἀπέστηλεν Μ: ἀπέστειλε  Sµ //  82 ἐχώρησε SPapΙµ   αὐτὴν om. Μ    ἐπὶ  τὸν 
διάβολον   µ 
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    Ὡς καὶ ἀλλαχοῦ φησὶν ὁ Κύριος ἐν τοῖς ἁγίοις εὐαγγελίοις ὅτι 
"οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν, ἀλλὰ µάχαιραν. Ἦλθον γὰρ 
διχᾶσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ νύµφην κατὰ τῆς 85 
πενθερᾶς αὐτῆς", τοὐτέστι τὸν διάβολον. Βλέπεις γὰρ ὅτι 
παντοιοτρόπως ἦν ὁ ἄνθρωπος τότε µετὰ τοῦ διαβόλου 
συνεζευγµένος; Ἐλθὼν ὁ Χριστὸς ἐπὶ τῆς γῆς ἐχώρισεν αὐτόν. ∆ιὰ 
τοῦτο καλεῖ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου χήραν ὁ Κύριος· καὶ τὸν 
Χριστὸν ἐνστερνισαµένη ἡ χήρα, τυγχάνει ἀπὸ τοῦ διαβόλου καὶ 90 
δέεται καθ'ἑκάστην ἡµέραν τοῦ κριτοῦ λέγουσα· "Ἐκδίκησόν µε 
ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου µου". Τίς γὰρ ἔστιν ὁ ἀντίδικος ἡµῶν, ὃν 
εὐχόµεθα  διηνεκῶς; Τοὐτέστιν ὁ διάβολος, περὶ οὗ λέγει ὁ 
ἀπόστολος Πέτρος·  "Παιδία, ὁ ἀντίδικος ἡµῶν διάβολος, ὡς λέων 
ὠρυόµενος περιέρχεται ζητῶν τίνα καταπίῃ". 95 

                                                 
  83-86 Οὐκ ἦλθον… αὐτῆς: Matth. 10, 34-36 // 89-90 Καὶ τὸν Χριστὸν… διαβόλου: Athan. Quaestiones ad 
Antiochum ducem  (PG 28, 720) // 91-92 δέεται… ἀντιδίκου µου: Luc. 18, 3 // 92-93 Τίς γὰρ ἔστιν… 
διάβολος: Athan. Quaestiones ad Antiochum ducem  (PG 28, 720) // 94-95 ὁ ἀντίδικος… καταπίῃ: 1 Pet. 5, 8. 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
83 καὶ om. a     ἀλαχοῦ Ι // 84 βαλλεῖν Ιa: βαλὴν Μ // 85 ἐκ τῆς Ppa // 87 παντοιοτρόπος ΙΜ   ἦν om.Ι // 88 
ἐχώρησεν SPpaΙµ // 90 ἐνστερνησαµένη SΙaΜµ  τυγχάνη ΙΜa // 91-92  ἐκ τοῦ ἀντιδίκου µου  µ  //  94 
ὡριόµενος Ι:ὁριώµενος Μ // 95 καταπίει SΙ  
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   Τί λέγει ὁ κριτὴς ἡµῶν Θεός; "Εἰ καὶ Θεὸν οὐ φοβοῦµαι καὶ 
ἄνθρωπον οὐκ ἐντρέποµαι, ἀναστὰς ἐκδικήσω αὐτήν"· ἀλλ’ ὅταν 
ἀκούσητε, ἀδελφοί µου, κριτὴν ἀδικίας τὸν Θεόν, µὴ φοβηθῆτε. 
Κριτὴς γάρ ἐστιν ἀδικίας καὶ οὐ δικαιοσύνης. Κρῖναι γὰρ τὴν 
ἀδικίαν παρεγένετο εἰς τὸν κόσµον καὶ τὴν ἁµαρτίαν. Εἶδες τί λέγει 100 
ὁ Κύριος; Ὅτι "πῶς ἐγὼ οὐ ποιήσω τὴν ἐκδίκησιν τῶν βοώντων 
 πρός µε νυκτὸς καὶ ἡµέρας;" Βλέπεις πόσων ἀγαθῶν λαµβάνουσιν οἱ 
προσεδρεύοντες ἐν τῇ πόλει τῆς ἁγίας ἐκκλησίας, νυκτὸς καὶ ἡµέρας 
προσευχόµενοι ὁλοψύχως, καὶ πῶς λαµβάνουσι τὴν συγχώρησιν ἐκ 
τοῦ Θεοῦ;  105 

                                                 
96-97   Εἰ καὶ Θεὸν… αὐτήν: Luc. 18, 4 // 99-100 Κριτὴς… ἁµαρτίαν: Ioann. Chrys. De precatione 2 (PG 50, 
782) // 101-102 Πῶς ἐγὼ…ἡµέρας: Luc. 18, 7 // 102-105 Βλέπεις…Θεοῦ: Ioann. Chrys. PG 50, 783. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
98 ἀκούσηται  SPpΙΜµ     µὴ φοβηθεὶς PpSΙaΜµ // 100 Ἴδες ΙΜ // 101 οὐ  om. Ι    βοόντων Ι // 102 πόσον 
ἀγαθὸν Ι // 103 προσεδρέβοντες Μ // 104 λαµβάνει PpSΙaΜµ    ἀπὸ Pap 
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    Καί, εἰ βούλεσθε, δείξω παράδειγµα ξένον καὶ φοβερόν, ἐκ τῶν 
ἁγίων πατέρων φανερόν· Ποτὲ γὰρ παραγενόµενος εἴς τινα 
µοναστήριον ὁ ἁπλοῦς Παῦλος, χάριν ὠφελείας τῶν ἀδελφῶν, µετὰ 
τὸ συνήθως χαιρετῶν αὐτοὺς ὁ Παῦλος, εἰσῄει εἰς τὴν ἐκκλησίαν  
ἐπιτελέσαι τὴν σύναξιν. Στὰς δὲ ὁ Παῦλος πρὸς τὸν πυλῶνα τοῦ 110 
ναοῦ, ἔβλεπεν ἑκάστῳ τῶν εἰσιόντων ὁποίᾳ ἄρα ψυχῇ εἰσέρχεται εἰς 
τὴν ἐκκλησίαν. Εἶχε δὲ καὶ ταύτην τὴν χάριν παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥστε 
ὁρᾶν ἕκαστον ὁποία ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, τοιούτως φανερῶς, ὥσπερ 
ὁρῶµεν ἀλλήλους. Ἔβλεπε δὲ ὁρῶν πάντας ὅτι ἔβαινον λαµπρᾷ τῇ 
ὄψει καὶ φαιδρῷ τῷ προσώπῳ καὶ τὸν ἑκάστου ἄγγελον χαίροντα 115 
ἐπ’  αὐτῷ καὶ συνέχαιρε καὶ αὐτὸς τῷ Θεῷ εὐχαριστῶν. Εἶτα ὁρᾷ 
τινα εἰσιόντα, µέλανα τὴν ὄψιν καὶ ζοφώδη ὅλον τὸ σῶµα,  
δαίµονας ἑκατέρωθεν τοῦτον συνέχοντας καὶ χαλινὸν περιέχοντας 
αὐτοῦ τῷ στόµατι πρὸς ἑαυτοὺς ἕλκοντας, τὸν δὲ ἄγγελον αὐτοῦ 
ἀπὸ µακρόθεν ἀκολουθοῦντα σκυθρωπὸν καὶ κατηφῆ.  120 

                                                 
  106-121 Ποτὲ γὰρ… κατηφῆ : Apophth. Patr. PG  65, 381- 385. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
106 βούλεσθαι Saµ    δεῖξαι Saµ   ἐκ τῶν...φανερὸν om. Ppa // 107-108  ἔν τινι µοναστηρίῳ Pp:ἔν τινι 
µοναστήριον a // 108 µετὰ τὸ συνῆθος Μ:µετὰ τὸ σύνηθες Sa:µετὰ τῶν σύνηθες  µ  // 109 εἰσί Μ: καὶ εἰσίει 
Ppa:εἰσίει SµΙ // 110-111 Στὰς δὲ ὁ Παῦλος, εἶχε δὲ καὶ Pp    πρὸς τὸν πυλῶνα τοῦ ναοῦ SaΙΜµ // 111 
ἕκαστον Ι // 112 ἐπιτελέσαι τὴν σύναξιν Pp // 114 ἀλοίλους Μ     ἐφαίνον Μ: ἐφαίνοντω Ι     λαµπροὺς 
Μa:λαµπρῶς S:λαµπρὸς µ  // 115 τὶ ὤψι Μ    φεδροὺς τῶ πρωσῶπω Μ   καὶ τότε Sµ // 116 τῷ Χριστῷ SPpaµ 
// 117 µέλαιναν SPap:µέλαινα ΙΜ:µέλαναν µ   τῇ ὄψει SΙΜa     ὅλον τῷ σώµατι SΜaµ // 118 συνέχωντα 
Μ:συνέχοντα µ   περιέβαλλον Pap: περιέβαλον Sµ: περιέχοντι Ι: περιέχοντα Μ // 120 µακρῶθεν Μ    
ἀκολουθοῦντι  µ     σκηθροπὸν Μ  
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   Ταῦτα βλέπων ὁ γέρων,  ἐδάκρυσε καὶ τῇ χειρὶ τύψας τὸ στῆθος 
καὶ τὸ πρόσωπον, ἐκάθισε πρὸ τῆς ἐκκλησίας ἀποκλαιόµενος 
σφόδρα τὸν ἀδελφὸν τὸν ὀφθέντα αὐτῷ. Οἱ δὲ ἀδελφοὶ ἰδόντες τὸν 
ἅγιον Παῦλον, τὴν ἀθρόαν µεταβολὴν αὐτοῦ καὶ τὸ συµπαθὲς 
δάκρυον, προσελθόνες ἠρώτων αὐτὸν τὴν αἰτίαν µαθεῖν τί κλαίει 125 
καὶ παρακαλοῦντες αὐτὸν ἅµα εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν τάξιν. Ὁ δὲ 
τούτους ἀποσεισάµενος, ἐκάθητο ἔξω κλαίων.  
   Ἀπολυθείσης δὲ τῆς συνάξεως καὶ πάντων ἐξιόντων, 
κατεσκόπευσε πάντας ὁ Παῦλος τοὺς ἐξιόντας πῶς ἐξέρχονται καὶ 
βλέπει τὸν ἄνδρα ἐκεῖνον, τὸν πρώην εἰσελθόντα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 130 
 µελανὸν καὶ ζοφώδη καὶ τοὺς δαίµοντας κύκλῳ ἔχοντα, 
ἐξερχόµενον ἔξω λαµπρῷ τῷ προσώπῳ, λευκῷ τῷ σώµατι· καὶ τοὺς 
δαίµονας µήκοθεν ἀκολουθοῦντας καὶ τὸν ἅγιον ἄγγελον αὐτοῦ 
ἐγγὺς ὄντα καὶ χαίροντα ἐπ’ αὐτὸν σφόδρα. 

                                                 
  121-134 Ταῦτα…σφόδρα: Apophth. Patr. PG 65, 381- 385. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
121 τήψας Μ  τῷ στήθει Pp:τὸ στύθος Μ  // 122 ἐκάθησε SΙaµ // 123 ὠφθέντα ΙΜ   αὐτὸν ΙΜSPpaµ: αὐτῷ 
corr.   οἰδῶντες Μ // 125 κλαίεις S:κλαίοις µ // 126 εἰς τὴν τάξιν ΙΜ: εἰς τὴν σύναξιν SµPpa // 127 
ἀποσησάµενος Μ:ἀπωσεισάµενος aµ   ἐκάθητω ΙΜ // 128 ἀποληθήσης SΜ: ἀπολυθήσεις a:ἀπολυθήσης µ // 
129 κατεσκόπευσεν ΙΜ: κατεσκόπευσε corr.: κατεσκόπεβεν Sµ: κατεσκόπευε Ppa // 131 µέλαιναν 
Pp:µαίλεναν a: µελανὸν Ι:µέλανον SΜµ   ἔχοντας SPapµ // 133 µακρόθεν PpaΙ    ἅγιον om. ΙPpa  // 134  
ἐγγεῖς Μ   ἐπ'αὐτῶν Μ: ἐπ'αὐτὸν ΙSPpaµ 



 247

 
   Ταῦτα πάλιν ὁ Παῦλος θεασάµενος ἀνεπήδησε µετ’ ἐκπλήξεως 135 
χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν Θεὸν καὶ λέγων· "Ὢ τῆς ἀφάτου σου 
εὐσπλαγχνίας, Κύριε, καὶ τῆς σῆς ἀγαθότητος"· καὶ δραµὼν ἀνέβη 
 ἐπί τινος ὑψηλοῦ τόπου καὶ ἔκραζε λέγων· "∆εῦτε, ἀδελφοί µου, 
ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ὡς φοβερά"· Συνέτρεχον δὲ πάντες, τῶν 
λεγοµένων ἀκούοντες, καὶ διηγεῖτο ὁ ὅσιος Παῦλος ἃ εἶδε, τὸν 140 
ἀδελφὸν ἔχοντα εἰσιέναι καὶ ἐξιέναι τῆς ἐκκλησίας· εἶτα καὶ ἠξίου 
τὸν ἄνδρα εἰπεῖν τὴν τοσαύτην µεταβολήν.  

                                                 
135-142   Ταῦτα… µεταβολήν: Apophth. Patr. PG 65, 381- 385. 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
137 δραµὸν ΙΜµ // 139 οἴδατε PpSΙΜµa: ἴδετε corr. // 140 ἀκούωντες Ppaµ // 141 καὶ ἐξιέναι om. SµPpa  
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   Ὁ δὲ  ἀνυποστόλως διηγεῖτο τὰ καθ’ ἑαυτὸν λέγων· "Ἐγὼ µὲν οὖν 
πονηρὸς ἄνθρωπός εἰµι καὶ ἁµαρτωλὸς καὶ πορνείαις συνέζουν 
µέχρι τοῦ νῦν, ἄρτι δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαν 145 
ἤκουσα γραφῆς τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, µᾶλλον δὲ τοῦ Θεοῦ 
λαλοῦντος δι’ αὐτοῦ· "Λούσασθε καὶ καθαροὶ γίνεσθε, ἀφέλετε τὰς 
πονηρίας ὑµῶν ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑµῶν, µάθετε καλὸν ποιεῖν, καὶ ἐὰν 
ὦσιν αἱ ἁµαρτίαι ὑµῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χίονα λευκανῶ". Ταῦτα 
ἀκούσας ἐγὼ καὶ κατανυγείς, στενάξας ἐκ βάθους τῆς καρδίας µου, 150 
εἶπον  πρὸς τὸν Θεόν· "∆έσποτα Κύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν 
κόσµον ἁµαρτωλοὺς σῶσαι, ἃ νῦν διὰ τοῦ προφήτου σου 
ἐπηγγείλω, ταῦτα πλήρωσον εἰς ἐµὲ τὸν ἁµαρτωλὸν καὶ ἀνάξιον. 
Ἰδοὺ γὰρ δίδωµί σοι λόγον, τῷ καρδιογνώστῃ Θεῷ, ὅτι ἀπὸ τοῦ νῦν 
ἀποτάσσοµαι πάσῃ παρανοµίᾳ καὶ αἰσχρᾷ πράξει, αἷς ἐδούλευον 155 
πρότερον καὶ οὐκέτι ποιήσω ταύτες πλέον, ἀλλὰ σοὶ δουλεύσω ἐξ 
ὅλης µου τῆς ψυχῆς"· καὶ ταῦτα λέγων ἐξῆλθον τῆς ἐκκλησίας, 
κρίνας καὶ ἔργοις τοῦτο πληρώσω διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ". Ταῦτα 
εἰπόντος, ἅπαντες ἔδωκαν αἶνον καὶ εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ, τῷ 
θέλοντι πάντας σωθῆναι. 160 

                                                 
 143-160 Ὁ δὲ ἀνυποστόλως… σωθῆναι: Apophth. Patr. PG 65, 381-385 (147-149  Λούσασθε…λευκανῶ: Is. 1, 
16- 18 // 151-152 ὁ ἐλθὼν…σῶσαι: Matth. 9, 13; Marc. 2, 17; Luc. 5, 32) // 154 τῷ καρδιογνώστῃ Θεῷ: Ps. 
138, 5; Ιer. 11, 20; Ιer. 20, 12; Luc. 16, 15; Rom. 8, 27; Act. 1, 24; Act. 15, 8; Ps. 7, 10; Ιer. 17, 10; Ps. 32, 15; 2 
Regn. 8, 39; 1 Regn. 16, 7; Ps. 43, 22; 1 Par. 29, 17 // 160 τῷ θέλοντι πάντας σωθῆναι: 1 Τim. 2, 4). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
143 ἀνηποστόλος Μ // 143-144 οὖν...ἁµαρτωλὸς om. ΙΜ // 144 ἐν ἀσωτείαις καὶ πορνείαις Ι   συνέζουν 
SPpΙΜaµ // 146 τοῦ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου  aµ // 147 Λούσασθαι SΙΜaµ    γίνεσθαι SΙΜaµ     ἀφέλεται 
ΙSaµ: ἀφαίλεται Μ  // 148  πονηρείαις ΙΜ   τῶν ψυχῶν ἠµῶν SΜ   µάθεται Ιaµ // 149 χίωνα ΙΜa // 153 
ἐπιγγείλω Saµ // 154 δίδοµοί σοι Ι:δίδωµῆ σοι Μ:δίδωµοί ση   µ // 155 ἀποτάσωµε Μ:ἀποτάσωµαι S    
πᾶσαν παρανοµίαν καὶ αἰσχρὰν πράξιν SPpaµ   ἐδούλευων ΙΜa // 156  πρώτερον Ιaµ   καὶ οὐκ ἔστιν ΙΜ   
ταύταις ΙSΜaµ: ταύτας Pp // 157 ἔξω τῆς Pp // 159 εὐχαριστείαν SPapµ  
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   Εἴδετε, ἀδελφοί µου, τί ἀγαθὸν ἔργον ποιεῖ ὁ προσευχόµενος 
νυκτὸς καὶ ἡµέρας εἰς τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν καὶ ἀκούων τε τὸν 
 λόγον τοῦ Θεοῦ; Εἴδετε πῶς µακαρίζει τοῦτον ὁ Κύριος λέγων "πῶς 
οὐ µὴ ποιήσω τὴν ἐκδίκησιν τῶν βοώντων νυκτὸς καὶ ἡµέρας" πρὸς 
αὐτόν; Εἴδετε πάλιν πῶς παροµοιάζει ὁ Κύριος τὸν κριτὴν ἐκεῖνον 165 
τῆς ἀδικίας, τὸν µήτε Θεὸν φοβούµενον, µήτε ἄνθρωπον 
ἐντρεπόµενον, ἀλλὰ τὸ συνεχῶς τῆς χήρας αὐτὸν ἐδυσώπησε; 
∆υσωπήσωµεν οὖν καὶ ἡµεῖς τὸν Κύριον νυκτὸς καὶ ἡµέρας καὶ 
πάντοτε, ἵνα ἡµᾶς λυτρώσῃ ἐκ τοῦ ἀντιδίκου ἡµῶν, τοῦ διαβόλου, 
καὶ σώσῃ ἡµᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ Κυρίῳ ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς 170 
αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

                                                 
 163-164 Πῶς οὐ…ἡµέρας: Luc. 18, 7 // 167 τὸ συνεχῶς… ἐδυσώπησε: Bas. Constitutiones monasticae (PG 31, 
1337). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
161 Ἴδετε PpaΙ: Ἴδεται SΜµ    τί ἀγαθὸν ἔργον τοῖς προσευχοµένοις Ppa // 163 Ἴδετε PapSΙ // 165 Ἴδετε 
PaSp: Ἴδεται ΙΜµ   παροµιάζει PapΙ:παρανοµιάζει  µ // 162 καὶ ἀκούοντες τὸν ΙΜ: καὶ ἀκούων τε τὸν 
sripsi: καὶ ἀκούων καὶ τὸν  SµPpa  // 167 ἐδυσώπεισεν Ι // 168 ∆υσωπείσωµεν Ι // 169  πάντωτε Μ     
λυτρώσει Ιa: λυτρόσοι Μ // 170 σώσει SΙΜaµ    ἡµῶν om. SPpaµ 
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                                                  12                                                               
        Κυριακῇ  τρίτῃ  τῶν ἁγίων νηστειῶν   
 
     Προτυπῶν καὶ προδιαγράφων ὁ µακάριος Μωϋσῆς τὸν 
ζωοποιὸν καὶ θεῖον σταυρὸν ῥάβδῳ τὴν Ἐρυθρὰν διέτεµε 
θάλασσαν καὶ τοὺς Ἑβραίους ἀβρόχως καὶ ἀκινδύνως διεβίβασεν· 
ὡσεὶ τεῖχος γὰρ ἐγένετο τὰ ὕδατα ἑκατέρωθεν· καὶ µετὰ τὴν τῶν 
Ἑβραίων διάβασιν, τὴν θάλασσαν πάλιν διὰ τῆς ῥάβδου εἰς τὴν 5 
προτέραν ἀπεκατέστησεν ἕνωσιν καὶ τὸν ὑπερήφανον καὶ ἀλαζόνα 
Φαραῶ πανστρατὶ τῷ τῆς θαλάσσης βυθῷ κατεκάλυψε· καὶ ἐν τῇ 
ἐρήµῳ διὰ τῆς ῥάβδου τὰ πικρὰ τῆς Μερρᾶς κατεγλύκανε νάµατα 
 καὶ ἐκ πέτρας ἀνίκµου ὕδωρ ἀναβλύζειν παραδόξως διὰ τῆς 
ῥάβδου ἐποίησε καὶ διψῶντα τὸν λαὸν ἐπότισε καὶ ἐχόρτασε. Πρὸ 10 
δὲ τούτων τῶν θαυµασίων, τὴν Αἴγυπτον ὁ Μωϋσῆς διὰ τῆς ῥάβδου 
ἐκόλασε καὶ τὸ ὕδωρ εἰς αἷµα ἐποίησε καὶ πάλιν τὸ αἷµα εἰς ὕδωρ 
µετέβαλε· καὶ τὰ πολλὰ ἐκεῖνα καὶ µεγάλα τεράστια κατειργάσατο.  
Εἰ δὲ ἡ ῥάβδος ἐκείνη, τύπον µόνον καὶ σκιὰν διαγράφουσα τοῦ 
Τιµίου Σταυροῦ, τοσούτων καὶ τοιούτων θαυµάτων γέγονεν 15 
αὐτουργός, τί οὐκ ἂν ἀπεργάσηται καὶ ποιήσῃ αὐτὸς ὁ ζωοποιὸς 
καὶ θεῖος Σταυρός, οὐ συµβολικῶς ἢ αἰνιγµατωδῶς προτυπούµενος, 
ἀλλὰ ἀληθινῶς χαραττόµενος καὶ ὁρώµενος καὶ παρ’ ἡµῖν 
προσκυνούµενος καὶ τιµώµενος; 

                                                 
1-7  Προτυπῶν… κατεκάλυψε: Ex. 14, 21-30; Ioann. Chrys. In adorationem venerandae crucis (PG 62, 748); Athan. 
Expositiones in Psalmos (PG 27, 128); Athan. Testimonia e scriptura  (PG 28, 37); Bas. Hom. quod deus non est auctor 
malorum (PG 31, 340); Bas. Orationes sive exorcismi  (PG 31, 1680); Καταβασία ἦχ. α΄, εἰς τὸν Ὄρθρον τῆς  Κυριακῆς 
τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ,Ἔντυπον Τριώδιον  Α∆, σ. 490 (2 ῥάβδῳ τὴν Ἐρυθρὰν διέτεµε:  Εἱρµὸς τῆς α' ᾠδῆς τοῦ  
Κανόνος εἰς τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιµίου Σταυροῦ (Μηναῖον Σεπτεµβρίου) // 4  ὡσεὶ τεῖχος γὰρ ἐγένετο τὰ ὕδατα 
ἑκατέρωθεν: Εἱρµὸς τῆς α' ᾠδῆς τοῦ  Κανόνος εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου (Μηναῖον Φεβρουαρίου) // 7-9 καὶ ἐν τῇ 
ἐρήµῳ…ὕδατα; Ex. 15, 23-25; Ioann. Chrys. De adoratione pretiosae crucis  (PG 52, 839) // 9-11 καὶ ἐκ πέτρας ἀνίκµου… 
ἐχόρτασε: Ex. 17, 6; Ioann. Chrys. De adoratione pretiosae crucis  (PG 52, 839) // 11-13 Πρὸ δὲ τούτων… µετέβαλε: Ex. 7, 
17-21; Ioann. Chrys. In resurrectionem domini (PG 62, 754). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
Tit. Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικός, εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἀγίου εὐαγγελίου καὶ εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ τιµίου καὶ 
ζωοποιοῦ σταυροῦ· Τῇ Κυριακῇ τῆς τρίτης ἑβδοµάδος· Εὐλόγησον Ppa: Κυριακῇ τρίτῃ τῶν ἁγίων νηστειῶν· λόγος 
διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου καὶ εἰς τὸν σταυρόν· Εὐλόγησον Μ: Κυριακῇ γ' τῶν ἁγίων νηστειῶν· εἰς τὸ 
ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς ἡµέρας, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡµῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 
Χρυσοστόµου· Εὐλόγησον, πάτερ Ι:Κυριακῇ τρίτῃ τῶν ἁγίων νηστειῶν, λόγος εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ τιµίου καὶ 
ζωοποιοῦ σταυροῦ καὶ εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου  Sµ // 1 Μωσῆς Ppaµ // 2-3 τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν διέτεµεν 
Sµ // 3 ἀβρόχοις ποσίν PapµS    ἐβήβασεν Ppa:διεβήβασεν Ιµ // 5 τὴν θάλασσαν om. Pap    σταυροῦ τύπον Ι // 6 πρωτέραν 
ἀποκατέστησεν Ι    ἀλαζώνα Ιµ:ἀλλαζῶνα Μ  // 7 καὶ πανστρατί Ppa   καὶ πάλιν Papµ   συνεκάλυψεν PΙap // 8 νάµατα 
σταυροῦ τύπον κατεγλύκανεν Ι    ὕδατα Sµ // 9 ἀναβλύζει Ι // 9-10 παραδόξως...ἐποίησε om. Ppa: ἀνίκµου διὰ τῆς 
ῥάβδου ὕδωρ ἀναβλύζειν πεποίηκεν Sµ // 10 πεποίηκε Ppa:σταυροῦ τύπον ἐποίησε Ι    ἐχόρτασε καὶ ἐπότισε PpSaµ // 11 
θαυµάτων Sµ // 12 εἰς om. Sµ    µετέστρεψε Ι // 12-13 τὸ ὕδωρ αἷµα µετέβαλε Pp // 13 µυστήρια καὶ τεράστια Pp:καὶ τὰ 
πολλὰ καὶ µεγάλα ἐκεῖνα τεράστια Ι:καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ τεράστια κετεργάσατο Sµ: καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ µεγάλα 
τεράστια κατηργάσατο a // 14 ἡ δὲ ῥάβδος Sµ   διαγράφων σοι Ppa: διαγράφον Μ // 15 τοσούτων...αὐτουργός om.Ppaµ 
// 16 ποιήσει PpΙSaµ // 17 αἰνιγµατωδὸς Ppa:ἐνιγµατοδῶς Ι:αἰνιγµατοδῶς S // 18  ἀληθινὸς PµpaS    καὶ 
προχαρακτώµενος Ι    παρ'ἡµῶν Sµa // 19 τιµῶµενος καὶ προσκυνούµενος Saµ 
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   Αὐτὸς ὁ ζωοποιὸς καὶ θεῖος Σταυρὸς τὸν νοητὸν Φαραώ, τὸν 20 
ἀντίδικον ἡµῶν διάβολον καὶ ἀρχέκακον ἐχθρόν, τῇ πολλαπλῇ 
παραδώσει πληγῇ καὶ τὰς τῶν ἀοράτων καὶ ὁρατῶν δαιµόνων 
στρατιὰς καταποντίσει καὶ κατακλύσει, καθ’ ἡµῶν ἐπιγειροµένας 
καὶ πολεµούσας καὶ θορυβούσας καὶ συγχεούσας ἡµᾶς. Αὐτὸς ὁ 
ζωοποιὸς Σταυρὸς τῶν παθῶν τὴν θάλασσαν ἀβρόχως καὶ 25 
ἀκινδύνως διαβῆναι ἡµᾶς παρασκευάζει καὶ τὸν καθ’ ἡµῶν 
ἐγειρόµενον κλύδωνα καὶ τὸν τάραχον κατευνάσει καὶ εὔδιον 
 καταστήσει καὶ γαληνὸν καὶ τὸν παρόντα βίον ἡµῶν εὐκολώτατον 
καταπραϋνεῖ καὶ ἐξηµερώσει καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς ἡµῶν 
εἰρηνικῶς διατελέσαι παρασκευάσει καὶ ἀταράχως. Αὐτὸς ὁ 30 
ζωοποιὸς Σταυρὸς τὴν πικρίαν καὶ τὴν ὀδύνην τῶν συµφορῶν καὶ 
τῶν ἀναγκῶν ἡµῶν καὶ τῶν ἐπαλλήλων κινδύνων καὶ θλίψεων καὶ 
πειρασµῶν τῶν ἐπισυµβαινόντων ἡµῖν ἀπό τε τῶν νοητῶν καὶ τῶν 
αἰσθητῶν ἐχθρῶν εἰς γλυκύτητα µεταβαλεῖ καὶ πνευµατικὴν ἡδονὴν 
καὶ παρακαλέσει καὶ παραµυθήσεται καὶ τὰς ἡµετέρας ψυχὰς 35 
καταπαύσει, ὥστε µηκέτι διψᾶν. "Ὁ γὰρ ἐξ αὐτοῦ πίνων οὐ µὴ 
διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ποταµοὶ ῥεύσουσιν ἐκ τῆς κοιλίας 
αὐτοῦ ὕδατος ζῶντος", καθὼς Αὐτὸς ἀπεφήνατο, ἡ Αὐτοαλήθεια, 
Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν. 

                                                 
20-39 Αὐτὸς… ἡµῶν: Ioann. Chrys. In adorationem venerandae crucis (PG 62, 749); Ioann. Chrys. In 
resurrectionem domini (PG 62, 753); Ioann. Chrys. Adversus Judaeos 3  (PG 48, 870); Ioann. Chrys. In dictum 
Pauli, nolo vos ignorare  (PG 51, 248); Athan. Expositiones in Psalmos (PG 27, 128); Athan. Quaestiones in 
scripturam sacram (PG 28, 757); Bas. Consolatio ad aegrotum (PG 31, 1721); Στιχηρὰ προσόµοια, ποίηµα 
Θεοδώρου, ἦχ. γ', εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως βλ. Ἔντυπον Τριώδιον Α∆, 
σ. 587 (36-37 Ὁ γὰρ ἐξ αὐτοῦ…αἰῶνα: Ioh. 4, 14 // 37-38 ποταµοὶ… ζῶντος: Ioh. 7, 37). 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
20 καὶ θεῖος om. Sµ // 21 παντελῆ Pp // 22 παραδόσει Ι: παραδόσι Μ: τοῦ παραδείσου Sµ // 23 
καταποντήσει Pp   κατακλήσει αὐτὰς PpSaµ // 23-24  καθ'ἡµῶν... ἡµᾶς om.PpSaµ // 25 τῶν παθῶν ἡµῶν 
PpSaµ  // 26 παρασκευάσει PpSaµ // 26-27 καὶ τὸν...κατευνάσει om.PpSaµ // 27 ἐπεγειρόµενον Ι   κλύδονα Ι 
// 28 γαλινὸν Ι:γαληνῶν Sµ // 28-20 καὶ τὸν...ἀταράχως om.PpSaµ // 34 µεταβαλλεῖ Ι // 35 καὶ ἀναστήσει Ι // 
35-36 καὶ παρακαλέσει...διψᾶν om. PpaSµ //  36 καὶ καταπαύσει Ι  // 37 ἀλλὰ...ῥεύσουσιν om. Ppa: ποταµοὶ 
ῥεύσωσιν εἰς τὸν αἰῶνα Sµ // 38 Αὐτοῦ  om.PSpaµ 
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   Τοῦτον τὸν θεῖον καὶ ζωοποιὸν Σταυρόν, ἀγαπητοί, οἱ ἅγιοι καὶ 40 
θειότατοι πατέρες ἡµῶν καὶ διδάσκαλοι φρουρὸν καὶ φύλακα 
ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὀχύρωµα τῶν εὐσεβῶν εἰδότες 
ἀκαταίσχυντον, ἐν τῇ µέσῃ ἑβδοµάδι τῶν νηστειῶν ἡµερῶν 
προτίθεσθαι διωρίσαντο καὶ περὶ τῶν πιστῶν προσκυνεῖσθαι καὶ 
τιµᾶσθαι καὶ κατασπάζεσθαι διετάξαντο, ὥστε τὰ µὲν 45 
κατορθωθέντα πνευµατικὰ τῆς ἀρετῆς ἔργα παρὰ τῶν ἀγωνιστῶν 
τῆς ἐγκρατείας φυλάττειν καὶ συντηρεῖν βέβαια καὶ ἀσάλευτα, τὰ δὲ 
µέλλοντα κατορθωθῆναι συνεργεῖν, συγκροτεῖν καὶ συνιστᾶν 
ἀδιάπτωτα καὶ ἀκράδαντα. 
    ∆ιὰ τοῦτο καὶ ἡµεῖς τὸν τοῦ Κυρίου σταυρὸν συνεργὸν 50 
ἐπικαλεσάµενοι, τὸν προκείµενον ἀγῶνα τῆς νηστείας διανύσαι καὶ 
πληρῶσαι σπουδάσωµεν, πάντα τὰ σαρκικὰ σταυροῦντες καὶ 
 νεκροῦντες τὰ πάθη καὶ τὰ κινήµατα καὶ τοῖς τοῦ Κυρίου 
προστάγµασι καὶ ἐντάλµασιν ἐπακολουθεῖν ἐπειγώµεθα µετὰ 
προθυµίας πολλῆς καὶ ζεούσης τῆς προαιρέσεως,  ὡς καὶ ἡ παρὰ τοῦ 55 
θεσπεσίου Μάρκου εὐαγγελικὴ παραίνεσις σήµερον ἡµῖν ὑποτίθησι.

                                                 
 40-49 Τοῦτον…ἀκράδαντα: Ioann. Chrys. De adoratione pretiosae crucis  (PG 52, 835); Ἐξαποστειλάριον, 
Ἑωθινὸν Ἀναστάσιµον τοῦ Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Βλ. Ἔντυπον Τριώδιον 
Α∆, σ. 585); Σταυρώσιµον Κάθισµα, ἦχ. πλ. α΄, εἰς τὸν Ὄρθρον τῆς Παρασκευῆς τῆς γ΄ ἑβδοµάδος (Βλ. 
Ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 467) // 50-55  ∆ιὰ τοῦτο… προαιρέσεως: Ioann. Chrys. De adoratione pretiosae 
crucis  (PG 52, 836). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
40 ἀγαπητὸν σταυρὸν, ἀδελφοί  Ppa // 41 ὑµῶν Pp // 43  ἑβδοµάδᾳ Sµ:ἑβδοµάδῃ a    ἡµερῶν om. Ι // 44 
διώρησαν PpSaµ:διωρήσαντο Μ // 45 καὶ τιµᾶσθαι om. PpSaµ    καὶ ἀσπάζεσθαι PpSµa // 48-51 συνεργὸν 
καὶ συγκροτητὴν ἔχοντες PpSaµ // 53 παθήµατα ΙPSpaµ // 54 ἐπιγώµεθα Ι: ἐπηγώµεθα Μ: ἐπειγώµεθα om. 
PpSaµ // 55 παροῦσα PpSaµ // 56 ὑµῖν Pp:ὑµεὶν Μ  
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   Ἔχει δε οὕτως· "Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ µαθηταῖς· "Εἴ τις θέλει 
ὀπίσω µου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω µοι. Ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν. Ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν 60 
ἐµοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὕτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει 
ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσµον ὅλον καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ζηµιωθῆ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγµα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;" Ὁ 
 κορυφαιότατος τῶν ἀποστόλων Πέτρος ἤκουσε τοῦ Κυρίου 
λέγοντος ὅτι "δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ 65 
ἀποδοκιµασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ 
γραµµατέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἀναστῆναι" καὶ 
ὡς πανταχοῦ θερµότερος τῶν ἄλλων µαθητῶν καὶ ἐνταῦθα φαίνεται 
καὶ ἔλεγε τῷ Χριστῷ: "Ἵλεώς σοι, Κύριε, οὐ µὴ ἔσται σοι τοῦτο". Ὁ 
δὲ Χριστὸς εἶπεν αὐτῷ· "Ὕπαγε ὀπίσω µου, Σατανᾶ· σκάνδαλόν 70 
µου εἶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων". 

                                                 
57-63 Εἶπεν…αὐτοῦ: Marc. 8, 34-37; Matth. 16, 24-27; Luc. 9, 23-25 // 63-71 Ὁ  κορυφαιότατος…ἀνθρώπων: 
Ioann. Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 540) (65-67 ∆εῖ… ἀναστῆναι: Matth. 16, 21 // 69-71 Ἵλεώς 
σοι…ἀνθρώπων: Matth. 16, 22-23). 
____________________________  
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
58 ἀκολουθεῖν Ι   ἀράτο Ι // 59 ἀκολουθήτω ΙΜ   θέλει Ι  // 59-63 Ὃς γὰρ...αὐτοῦ om.Ppµa // 60 ἀπολέσει Ι 
// 62 κερδήσει Ι:κερδίση Μ // 63 ζηµειωθῆ Ι // 66 ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων Ppa // 67 γραµµαταίων Sµ: 
γραµαταίων Μ // 68 θερµώτατος Sµ:θερµότατος καὶ Μ // 69 Ἵλεός σοι ΙPpSa:Ἵλεός σου µ   τούτω Ι   τοῦτο· 
ὁ Πέτρος γοῦν διὰ τὸ σφόδρα φιλεῖσθαι τὸν διδάσκαλον, ἵνα µὴ ἔλθῃ εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα παθεῖν αὐτόν 
δέεται καὶ παρακαλεῖ µὴ γενέσθαι τοῦτο PpSaµ  
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   ∆ιὰ ταῦτα προσκαλεῖται τὸν Πέτρον ὁ Χριστὸς  καὶ ἐν ἐπηκόῳ 
πάντων, πρὸς αὐτὸν τὸ πλέον ἀποτεινόµενος, λέγει· "Σὺ µέν, ὦ 
Πέτρε, ἐπιτιµᾷς καὶ κωλύεις καὶ µέµφῃ µοι, ὅτι σταυρὸν θέλω καὶ 
αἱροῦµαι τὸν ἐπονείδιστον θάνατον. Ἐγὼ δὲ λέγω σοι ὅτι οὐδὲ σύ, 75 
οὐδὲ ἄλλος τις σωθήσεται, ἐὰν µὴ ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς 
ἀληθείας καὶ τῆς δικαιοσύνης. Ὁ γὰρ ὑπὲρ τῆς  δικαιοσύνης 
θάνατος κοινωνοὺς ἡµᾶς καὶ κληρονόµους τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν ἀποδείκνυσι".  

                                                 
  72-79 ∆ιὰ ταῦτα… ἀποδείκνυσι: Ioann. Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 540). 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
72 προσκαλεῖτε Ppa:προσκαλεῖσθαι µ:προσκαλῆται Μ    εἰς ἐπήκοον PpSaµ:ἐν ἐπικόῳ ΜΙ  // 73 Σὺ µέν 
om.Ppa // 75  ἐροῦµαι Ppa   τοῦτον Ppa   ἐπωνείδιστον Sa // 77  ὑπὲρ om.PpSµa 
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   Οὐκ εἶπε δὲ ὁ Χριστὸς ὅτι "κἂν µὴ βούλησθε ποιῆσαι τοῦτο καὶ 80 
παθεῖν· λέγω δὲ ὑµῖν οὐκ ἀναγκάζω ἀκολουθῆσαι µοι, ἀλλ’ εἴ τις 
θέλει καὶ µετὰ προαιρέσεως ἔρχεται, ἐκεῖνος καὶ ἀκολουθείτω. 
Ἕκαστον κύριον ἀφίηµι τῆς ἑαυτοῦ προαιρέσεως, ἐπὶ ἀγαθὰ γὰρ 
καλῶ τοὺς ἀνθρώπους ἐλθεῖν, ἐπὶ βασιλείαν οὐράνιαν καὶ 
ἀτελεύτητον, ἐπὶ τρυφὴν ἀκατάλυτον, ἐπὶ ἀνάπαυσιν διηνεκῆ. Εἴ τις 85 
οὖν  θέλει, εἴτε ἀνήρ, εἴτε γυνή, εἴτε πένης, εἴτε πλούσιος, εἴτε ἄρχων, 
εἴτε ἀρχόµενος, ταύτην ἐρχέσθω τὴν καλὴν ὁδὸν καὶ ἀκολουθείτω 
µοι. Εἴ τις οὐ θέλει, οὐδένα βιάζω, οὐδὲ ἄξιός ἐστιν ἀκολουθῆσαι 
µοι".  

                                                 
 80-89 Οὐκ εἶπε…ἀκολουθῆσαι µοι: Ioann. Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 541); Ioann. Chrys. De 
adoratione pretiosae crucis  (PG 52, 836) (83 Ἕκαστον… προαιρέσεως: Ιs. 1, 19; Lev. 26, 3; Lev. 26, 14- 40; 
Ioann. Chrys. De fato et providentia 2 (PG 50, 755); Ioann. Chrys. Domine, non est in homine  (PG 56, 162); 
Ioann. Chrys. In Joannem 1 (PG 59, 28); Ioann. Chrys. In epist. 1 ad Thessalon. 5 (PG 62, 428); Bas. Adversus 
Eunomium lib. 4 (PG 29, 697); Greg. Naz. Οr. 14 (PG 35, 892) // 84-85 βασιλείαν…διηνεκῆ: Bas. De judicio 
Dei  (PG 31, 652); Ioann. Chrys. De patientia (PG 60, 730). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
80 βούλεσθαι PpaSµ // 81-82 ἀλλ' εἴ τις θέλει οὐκ ἀναγκάζω, ἀλλὰ µετὰ προαιρέσεως PpSaµ // 82 
ἀκολουθήτω PpΙa:ἀκολουθοῦντα Sµ // 83 Οὐ γὰρ τυραννῶ φησίν οὐδὲ βασανίζοµαι, ἀλλ' ἕκαστον Ι // 84-
85 ἐπὶ βασιλείαν...ἀτελεύτητον om.Ι // 84 οὐρανῶν PSpaµ // 85 διηνεκεῖ S // 86 ἄρχον Ι // 87 ἀκολουθήτω 
PpaΙΜ // 88 οὐδένα βιάζω om. PpSµa // 88-89 ἀκολουθεῖν Ppa:ἀκολουθείσε µοι Μ  
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   Ἀκατανάγκαστον ποιεῖ τὸν λόγον ὁ Κύριος τοῖς βουλοµένοις 90 
ἀκολουθεῖν αὐτόν, ἐπεὶ ὁ µὲν βιαζόµενος ἀποτρέπει πολλάκις οὓς 
βιάζεται, ὁ δὲ ἀφεὶς τοὺς ἀκούοντας εἰς τὴν τούτων προαίρεσιν 
µᾶλλον ἐφέλκεται τούτους. ∆ιὰ τοῦτο τὸ "Εἴ τις θέλει" φησί. 
Μεγάλα γάρ εἰσι τὰ ἀγαθά, ἅπερ ἔχει ἡµῖν ὁ ∆εσπότης καὶ τοιαῦτα, 
ὥστε καὶ ἐπιτρέχειν ἑκόντας ἡµᾶς καὶ µὴ ἀναβάλλεσθαι. Οὐδὲ γὰρ 95 
εἴ τις χρυσίον ἐδίδου καὶ θησαυρόν προετίθει πολύολβον, µετὰ βίας 
ἐκάλεσεν ἄν. Εἰ δὲ πρὸς ἐκεῖνα, τὰ  παρερχόµενα καὶ φθειρόµενα, οὐ 
µετὰ βίας ἀλλά καὶ δυσχεραίνοµεν µὴ καλούµενοι, πολλῷ µᾶλλον 
ἐπὶ τὰ ἐν οὐρανοῖς ἀγαθά, τὰ ἀκήρατα καὶ αἰώνια, σπουδάζειν 
ὀφείλοµεν καὶ µετὰ προαιρέσεως ἔρχεσθαι.  100 

                                                 
90-100 Οὐκ ἀκατανάγκαστον… ἔρχεσθαι:  Ioann. Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 540-541); Ioann. Chrys. 
De adoratione pretiosae crucis  (PG 52, 836)  (93 Εἴ τις θέλει: Matth. 16, 24; Marc. 8, 34; Luc. 9, 23). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
90-91 τοῖς βουλοµένοις...αὐτόν om. PpSaµ // 91 ἀκολουθεῖν...βιαζόµενος om.Ι // 91-92 οὐ βιάζεται Ι // 92 τὸν 
λόγον PpSa // 93 ἀφέλκεται ΙΜ: ἐφέλκεται Ioann. Chrys. // 94-100 Μεγάλα...ἔρχεσθαι om. PpSaµ // 95 
ἀναβάλεσθαι ΙΜ // 100 ὠφείλωµεν Ι:ὀφείλοµαι Μ 
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   Εἰ µὴ γὰρ αὐτὴ ἡ τοῦ πράγµατος φύσις πείθει ἡµᾶς προσδραµεῖν 
εἰς τὰ ὄντως ἀγαθὰ καὶ σωτήρια, οὐδὲ λαβεῖν ἐσµὲν ἄξιοι. Ἂν δὲ 
καὶ λάβωµεν µετὰ ἀνάγκης καὶ βίας, οὐ βεβαίως ταῦτα φυλάξοµεν. 
∆ιὰ τοῦτο οὐκ ἀναγκάζει ὁ Χριστός, ἀλλ’ "εἴ τις βούλεται 
ἀκολουθεῖν", τοῦτον καλεῖ καὶ τοῦτον προσδέχεται. "Ἐὰν θέλητε" 105 
φησὶν "καὶ εἰσακούσητέ µου", πρότερον ἐστὶ τὸ θελῆσαι καὶ τὸ 
εἰσακοῦσαι. Εἰ δὲ οὐ θελήσοµεν, οὐδὲ εἰσακοῦσαι δυνάµεθα. Πάντα 
γὰρ τὰ τῆς ἀρετῆς  καὶ τῆς κακίας ἐν τῇ προαιρέσει ἡµῶν κεῖται. Τὸ 
µὲν οὖν "ἀκολουθεῖν" ἐστὶ τὸ πιστεύειν εἰς αὐτὸν τὸν καλοῦντα 
ἡµᾶς Ἰησοῦν Χριστόν· τὸ δὲ "ὀπίσω µου" δηλοῖ τὴν τῶν ἐντολῶν 110 
αὐτοῦ ἐργασίαν καὶ τήρησιν. Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὄντως ἀκολουθεῖν 
τῷ Χριστῷ· τὸ µὴ µόνον πιστεύειν εἰς αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ 
πάσχειν καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ἐπιµελεῖσθαι. 

                                                 
 
101-113 Εἰ µὴ… ἐπιµελεῖσθαι: Ioann. Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 541) (104-105 εἴ τις βούλεται 
ἀκολουθεῖν: Matth. 16, 24; Marc. 8, 34; Luc. 9, 23 // 105-106 Ἐὰν θέλητε… εἰσακούσητέ µου: Is. 1, 19 // 107-
108 Πάντα… κεῖται: Ιs. 1, 19: Lev. 26, 3; Lev. 26, 14-40; Ioann. Chrys. De fato et providentia 2 (PG 50, 755); 
Ioann. Chrys. Domine, non est in homine  (PG 56, 162); Ioann. Chrys. In Joannem 1 (PG 59, 28); Ioann. 
Chrys. In epist. 1 ad Thessalon. 5 (PG 62, 428); Bas. Adversus Eunomium lib. 4 (PG 29, 697); Greg. Naz. Οr. 
14 (PG 35, 892).  
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
101-105 Εἰ µὴ...ἀκολουθεῖν om. PpSaµ // 102 ὄντα Ι // 103 φυλάξωµεν Ι // 104 ἡµᾶς Ι // 105 θέλειτε Ι:θέληται 
aµ // 106 εἰσακούσεταί µου Ιa:εἰσακούσετέ µου Pp:εἰσακούσηταί µου Sµ  πρώτερον ἐστὶ τὸ θελεῖσαι 
Ι:πρότερον ἐστὶ θελήσατε Pp: πρώτερον ἐστὶ θελήσατε a: πρότερων ἐστὴν θελῆσαι Μ   τότε ΙPpµS // 107 
εἰσακούσετε Pp    θελήσωµεν ΙPp    Εἰ δὲ...οὐδὲ om. a // 108 ὑµῶν κεῖνται PpSa: ὑµῶν κοῖνται µ:ἡµῶν κῆται 
Μ // 112 τῷ Ι // 113 ἐπιµελλεῖσθαι Ιµ:ἐπιµελεῖσθε Ppa 
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   Τὸν οἰκεῖον δὲ βίον ὁ Σωτὴρ ἡµῶν ἔθηκεν ὑπογραµµὸν καὶ τύπον 
πολιτείας ἀρίστης τοῖς θέλουσιν αὐτῷ πείθεσθαι. ∆ιὰ τοῦτο καὶ 115 
ἔλεγεν· "Ἐάν τις ἐµοὶ διακονῇ, ἐµοὶ ἀκολουθείτω", ἀκολούθησιν 
λέγων τὴν ἀκριβῆ τῆς ἐν σαρκὶ πολιτείας αὐτοῦ, κατὰ τὸ ἐχωροῦν, 
µίµησιν. "Ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ 
 ἀκολουθείτω µοι". Τρία εἰσὶ τὰ λεγόµενα· Τὸ "ἀπαρνήσασθαι 
ἑαυτόν", τὸ "ἆραι τὸν σταυρὸν αὐτοῦ" καὶ τὸ "ἀκολουθῆσαι". Τὸ 120 
"ἑαυτὸν ἀπαρνήσασθαι" ἐστὶ τὸ ἀνηλεῶς τοῖς κινδύνοις ἑαυτὸν 
ἐκδοῦναι καὶ µηδὲν ἔχειν κοινὸν πρὸς ἑαυτόν, ἀλλὰ ὥσπερ ἄλλου 
πάσχοντος, οὕτω διακεῖσθαι. Ὥσπερ γὰρ εἴ τις ἀρνήσεται ἕτερον, 
κἂν µαστιζόµενον ἴδῃ τοῦτον, κἂν στρεβλούµενον, κἂν πρὸς 
θάνατον ἀπαγόµενον, οὐ βοηθεῖ αὐτῷ, οὐδὲ παρίσταται, οὐδὲ 125 
πάσχει τι πρὸς αὐτόν, οὕτω θέλει καὶ ἡµᾶς ὁ Θεός· κἂν 
µαστιζώµεθα, κἂν καιώµεθα, κἂν ἀποθνήσκωµεν, µὴ φείδεσθαι, 
µηδὲ ἐλεεῖν αὐτούς, ἀλλ’ ὥσπερ µὴ ἔχειν τι κοινὸν τὴν  ψυχὴν πρὸς 
τὸ σῶµα, οὕτω διακεῖσθαι καὶ ἐκδιδόναι αὐτὸ τοῖς κινδύνοις καὶ 
ταῖς ἄλλαις τιµωρίαις, ὑπὲρ τῆς ὁµολογίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς 130 
δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀληθείας.  

                                                 
 114 ὑπογραµµὸν καὶ τύπον: 1 Pet. 2, 21 // 116 Ἐάν τις… ἀκολουθείτω: Ioh. 12, 26 // 118-119 
Ἀπαρνησάσθω…ἀκολουθείτω µοι: Matth. 16, 24; Marc. 8, 34; Luc. 9, 23 // 119-131 Τρία… ἀληθείας: Ioann. 
Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 540); Ioann. Chrys. De adoratione pretiosae crucis  (PG 52, 837). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
114-118 Τὸν οἰκεῖον...µίµησιν om. PpSaµ // 115 ἀρίστοις Ι // 116 διακονεῖ Ι    ἀκολουθήτω Ι // 117 ἐγχοροῦν 
Ι: ἐχωροῦν Μ // 119 ἀκολουθήτω ΙPpa // 119-120 Τρία...ἀκολουθῆσαι om.Ppa // 123 διακείσθω Ppa    οὕτος 
Ppa    ἀρνήσηται Ι // 124 εἴδη ΙPp:ἤδη a      κἄν µαστιζόµενον, κἄν ἴδῃ τοῦτον στρεβλούµενον Sµ  // 125 οὐ 
φείδεται αὐτῷ βοηθῆσαι Ι // 127 µαστιζόµεθα ΙPpSaµ    δι'αὐτοῦ  Ι    κἂν καιώµεθα om. Ppa // 128  ἑαυτοὺς 
Ι // 129 αὐτὸν Sµ // 129-131 καὶ ταῖς ἄλλαις...ἀληθείας om. PpSaµ  //  130 πάσης Ι 
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    Ἄρνησις ἐστὶν ἑαυτοῦ ἡ παντελὴς τῶν παρελθόντων λήθη, ἡ 
ἀναχώρησις τῶν οἰκείων θεληµάτων, ἡ νέκρωσις τῶν µελῶν ἡµῶν 
τῶν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ τὸ ἐπιθυµητικῶς καὶ ἐτοίµως διακεῖσθαι πρὸς 
πάντα κίνδυνον καὶ θάνατον τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ· ἀρνεῖταί τις 135 
ἑαυτόν, ὅταν τὸν ἴδιον βίον πρότερον κατὰ κακίαν γεγενηµένον τῇ 
ἀξιολόγῳ µετανοίᾳ καὶ µεταβολῇ ἐπιστρέψῃ καὶ διορθώσηται· οἷον, 
ὁ πάλαι ἀκόλαστος ἀρνεῖται ἑαυτὸν ἀκόλαστον σωφρονήσας καὶ ὁ 
 πάλαι ἄδικος ἀρνεῖται ἑαυτὸν ἄδικον δικαιολογήσας· καὶ ἁπλῶς 
πάσης ἁµαρτίας ἀποχὴ ἄρνησις ἐστὶν ἑαυτοῦ, ὀπίσω φέρουσα 140 
ἑαυτοῦ τοῦ Χριστοῦ· καὶ ἵνα µὴ νοµίσωµεν ὅτι µέχρι ὕβρεων καὶ 
πληγῶν καὶ ὀνειδισµῶν ἀπαρνήσασθαι προστάσσει ὁ Κύριος, 
προσέθηκε καὶ τὸ "ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ", δηλῶν µέχρι πόσου 
ἀπαρνήσασθαι ἑαυτὸν ἕκαστος ὀφείλοµεν, ὅτι µέχρι θανάτου καὶ 
θανάτου ἐπονειδίστου καὶ οὐ µόνον τρυφῆς καὶ δόξης καταφρονεῖν 145 
ὑπὲρ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ µέχρις αἵµατος ἀντικαθίστασθαι καὶ πάντα 
φέρειν γενναίως καὶ ἐν τούτῳ µᾶλλον ἀγάλλεσθαι. 

                                                 
132-141  Ἄρνησις… Χριστοῦ: Bas. Regulae fusius tractatae (PG 31, 936) // 141-145 Καὶ ἵνα…ἀγάλλεσθαι: 
Ioann. Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 542); Ioann. Chrys. De adoratione pretiosae crucis  (PG 52, 837) (143 
ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ: Matth. 16, 24; Marc. 8, 34; Luc. 9, 23)  . 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
132 ἑκάστου ἑαυτοῦ Ι // 133 τῶν οἰκείων...ἡ νέκρωσις om. Ppa   µελλῶν S // 134  διακεῖσθαι· καθάπερ 
φησὶν ὁ ἀπόστολος: Νεκρώσωµεν τὰ µέλη ἡµῶν, ἤγουν τίξωµεν διὰ ταπεινώσεως καὶ δίχα ὀρέξεως ἡµῶν 
τὰ µέλη νεκρώσωµεν, ὡς ὅτε ὦµεν ἐπὶ τῆς γῆς  Ι     ἐπιθυµιτικῶς Ι:ἐπηθηµιτικῶς Μ // 134-135 καὶ τὸ...τὶς om. 
PpSaµ // 135  τὸν om.Ι    ἀρνεῖσθαι Ι:ἀρνῆσθαι Sµ // 136 ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν ὄντα Ppa    πρώτερον Ιµ   ἐν 
κακίᾳ Ppa  // 137 ἀξιλολόγῳ om.PpSaµ    ἐπιστρέψει PpSµΜ   διορθώση S:διορθώσει µ // 138 πρώην PpSaµ 
// 139 δικαιοπραγήσας· ἤγουν ὀ πρώην τῇ ἀδικίᾳ πράττων καὶ πολιτευόµενος καὶ νῦν ἀρνεῖται αὐτὴν καὶ 
τὴν δικαιοσύνην περιπλεκόµενος ἐδικαιοπραγήθη Ι // 139-140 καὶ ποιήσας ἀποχὴ  πάσης ἁµαρτίας 
ἄρνησις ἐστὶν ἑαυτοῦ PpSµa // 140-141 ἑαυτοῦ· ἤγουν τῆς πονηρᾶς καὶ κακῆς ὀρέξεως ἐνὸς ἑκάστου 
ἄρνησις τοῦτο λέγεται· Τὸ ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ διὰ τῶν ἀγαθῶν ἔργων καὶ πράξεων ὀπίσω φέρουσα 
τῷ Χριστῷ Ι // 141 ἑαυτοῦ om. Ppaµ // 141-143 ὅτι...δηλῶν  om. Ppa // 142 ὠνιδισµῶν Ι   προστάσσει ὁ 
Κύριος om. Sµ // 144 ἀπαρνήσασθαι..ὅτι om. PpSaµ   ἄχρι µέχρι PpSaµ    ὀφείλωµεν Ι    ἕως Ι //  145 
ἐπονιδίστου Ι // 146 ἀντικαθίστασθαι καὶ om. PpSaµ // 147 ἀγάλλεται καὶ θεραπεύεται ἐν ἡµῖν ὁ Χριστὸς 
Ι: καὶ ἐν...ἀγάλλεσθαι om. PpSaµ 



 260

   
   Τὸ "ἆραι δὲ τὸν σταυρόν" ἐστι τὸ ἀπροσπαθῶς ἔχειν πρὸς τὴν 
παροῦσαν ζωὴν καὶ πρὸς τὸ ἀπόκριµα τοῦ θανάτου ὁµοίως 
διακεῖσθαι, ὥστε µὴ ἑαυτὸν πεπονθέναι, ἀλλὰ νεκρὸν εἶναι τῇ 150 
ἁµαρτίᾳ, ζῶντα δὲ τῷ Χριστῷ. Τοῦτο δὲ γίνεται ἐκ τῆς ἔξωθεν 
ἀλλοτριώσεως· οἷον, κτηµάτων, πλούτου, δόξης µαταίας καὶ πάσης 
 τῶν ἀνωφελῶν προσπαθείας· καὶ οἱ ἅγιοι, καθὼς ἐποίησαν οἱ 
ἀπόστολοι καὶ ἐδίδαξαν, ὑποδείξαντες ἡµῖν τὸν δρόµον τῆς 
σωτηρίας, ἀφέντες δὲ πάντα, ἠκολούθησαν τῷ Χριστῷ·  οὐ µόνον δὲ 155 
οἱ ἀπόστολοι ἀλλὰ καὶ οἱ µάρτυρες καὶ οἱ ὅσιοι καὶ οἱ δίκαιοι, 
ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν χορεῖαι, εἰς µυρίους κινδύνους ἐξέδωκαν 
ἑαυτοὺς ἀλλὰ καὶ ἐσταυρώθησαν ὑπὲρ Χριστοῦ. 

                                                 
 148-156 Τὸ ἆραι… Χριστῷ: Bas. Regulae fusius tractatae (PG 31, 936) (149 τὸ ἀπόκριµα τοῦ θανάτου: 2 
Cor. 1, 9). 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
148 σταυρὸν αὐτοῦ τὸ Ppaµ // 150 ὤστε...πεπονθέναι om.PpSµa:ἑαυτὴν Ι // 151 Χριστῷ, δι'ὑποµονῆς τῶν 
κινδύνων τῆς ζωῆς ἡµῶν εὐρεθησώµεθα Ι:τὸν Χριστὸν PpSaµ    Τούτω Ι    ἄνωθεν Ι // 151-152 
Τοῦτο...ἀλλοτριώσεως om.PpSaµ // 152 µαταίας om.PpSaµ // 153 ἀνοφελῶν Ι:τῶν ἀνωφελῶν om.PpSa // 
153-155  καθὼς οὕτως ἐποίησαν καὶ ἐδίδαξαν ὑποδείξαντες ἡµῖν οἱ θεῖοι ἀπόστολοι τὸν δρόµον καὶ τὸν 
τρόπον τῆς σωτηρίας ἡµῶν, ἀφέντες γὰρ πάντα Ι // 153-156 καθὼς ἐδίδαξαν καὶ ἐποίησαν οἱ ἅγιοι 
ἀπόστολοι ἀλλὰ καὶ οἱ µάρτυρες PpSaµ // 156  καὶ πάντες οἱ δίκαιοι Ι // 157 ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες PpSaµ 
// 158 ἐσταυρώθησαν αἰσθητῶς τε καὶ νοητῶς Ι  
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  Ἕτερος δὲ θάνατος οὐκ ἦν ἄδοξος καὶ ἄτιµος, οὕτως καὶ 
ἐπονείδιστος, ὡς ὁ διὰ σταυροῦ. Ἐπονείδιστος γὰρ ἐδόκει τότε ὁ 160 
σταυρός. Οὐκ εἶπε δὲ ὁ Κύριος· "Ἆραι τὸν σταυρὸν" ἁπλῶς, ἀλλὰ 
"τὸν σταυρὸν αὐτοῦ" λέγει, τοὐτέστιν τὸν ὀφειλόµενον θάνατον, ὃν 
ἔχει χρέος καθ'ἑκάστην πληροῦν ἕκαστος, κατὰ τὸν θεῖον 
ἀπόστολον λέγοντα· "Καθ’ ἡµέραν ἀποθνήσκω". 
   Βαστάζειν γὰρ τὸν σταυρὸν ἡµᾶς βούλεται ὁ Κύριος, οἷον 165 
διηνεκῶς ἐγρηγορέναι τὸν νοῦν καὶ ἐν ταῖς ἀρεταῖς ἐφ’ ὕψους 
ἵστασθαι,  τοῦ µὴ κατελθεῖν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ· τοὐτέστιν, 
ἐγκρατεύεσθαι ἡµᾶς ἀπὸ τῶν παθῶν, ἕως οὗ ἐκκόψωµεν τὸν νοῦν 
ἡµῶν ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν καὶ τῆς ἐµπαθείας καὶ ἀναστῶµεν λοιπὸν 
ἀήττητοι. Ὁ γὰρ σταυρὸς πάσης ἁµαρτίας κατάργησίς ἐστι.  170 

                                                 
159-164  Ἕτερος… ἀποθνήσκω: Ioann. Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 542) (164 Καθ’ ἡµέραν ἀποθνήσκω: 
1 Cor. 15, 31) // 165-170 Βαστάζειν… ἀήττητοι: Ioann. Chrys. De adoratione pretiosae crucis  (PG 52, 836) // 
170 Ὁ γὰρ σταυρὸς…ἐστί: Athan. Or. 1 contra Arianos (PG  26, 105);  Athan. Vita sanctae Syncleticae  (PG 
28, 1532);  Ioann. Chrys. De adoratione pretiosae crucis  (PG 52, 840); Κοντάκιον Αὐτόµελον, ἦχος βαρύς, 
εἰς τὸν Ὄρθρον τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Βλ. Ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 494). 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
160-161Ἐπονείδιστος...σταυρὸς om.PpSaµ // 162 ἕκαστος λέγει Ι // 164-165 Καθ'ἡµέραν...ἡµᾶς om.Ppa // 166  
ἀρεταῖς om.Ι // 166-167 καὶ ἐν ταῖς ἀρεταῖς...ἵστασθαι om.PpSaµ // 168-170 ἕως...ἀήττητοι om.PpSaµ // 169 
τῆς ἁµαρτίας Ι  
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   Σταυρώσωµεν οὖν ἑαυτούς, ἀδελφοί µου, ἐκ τῶν κοσµικῶν 
πραγµάτων, τοῦ µὴ ἅπτεσθαι καὶ προσηλοῦσθαι αὐτοῖς, ὅτι καὶ 
ἡµῖν πρόκειται σταυρός, ἤτοι ἐπονείδιστος θάνατος, ἀλλὰ παθῶν 
νέκρωσις πρόκειται καὶ ὁ πρὸς τὸν ἀόρατον ἐχθρὸν καὶ πολέµιον 
συγκροτούµενος πόλεµος, ὃν καὶ νικῆσαι δεῖ πάντας τοὺς εἰς 175 
Χριστὸν πιστεύοντας, ὥστε δύνασθαι λέγειν ἕκαστον· "Ἐµοὶ κόσµος 
ἐσταύρωται, κἀγὼ τῷ κόσµῳ". Ἐµφαίνει δὲ τὸ µὲν "Ἐµοὶ ὁ κόσµος 
ἐσταύρωται" τὴν ἐλευθερίαν τὴν κατὰ τὴν πρᾶξιν ἁµαρτίας, τὸ δὲ 
"Κἀγὼ τῷ κόσµῳ" δηλοῖ τὴν κατὰ διάνοιαν ἀπάθειαν. Κόσµον γὰρ 
τὰς κοσµικὰς ἐπιθυµίας λέγει· καὶ ὁ ζῶν πνευµατικῶς σταυροῖ 180 
ταύτας καὶ νεκροῖ καὶ ἀργὰς ἀποδείκνυσι, µὴ δυναµένας 
 ἡττήσασθαι αὐτὸν καὶ νικῆσαι καὶ τῇ κατὰ πρᾶξιν ὑποβαλεῖν 
ἁµαρτίᾳ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς αὐτὰς νενέκρωται τὰς ἐπιθυµίας· 
τοὐτέστιν, οὐ κεκίνηται πρὸς ἐπιθυµίαν κακήν. Ἐπειδή ἐστι καὶ 
πάσχοντα µὴ ἀκολουθεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς ὅταν τις δι’ αὐτὸν πάσχῃ·  185 
καὶ γὰρ κακοῦργοι πολλάκις πολλὰ δεινὰ πάσχουσι, καὶ 
τυµβωρύχοι καὶ γόητες καὶ φονεῖς καὶ κλέπται καὶ λησταί. 

                                                 
 171-187  Σταυρώσωµεν…λησταί: Ioann. Chrys. PG  58, 542;  Ioann. Chrys. De adoratione pretiosae crucis  
(PG 52, 836-838) (176-177 Ἐµοὶ…κόσµῳ: Gal. 6, 14-15 // 179-181 Κόσµον… ταύτας: Athan. Quaestiones in 
scripturam sacram  (PG 28, 761);  Athan. Vita sanctae Syncleticae (PG 28, 1532);  Bas. De hominis structura 
or. 1 (PG 30, 34);  Bas. Regulae fusius tractatae (PG 31, 936);  Ioann. Chrys. De compuntione, ad Stelechium 
(PG 47, 413); Ioann. Chrys. De confessione pretiosae crucis (PG 52, 842); Ioann. Chrys. In Matthaeum 54 (PG 
58, 538); Ioann. Chrys. In epist. ad Galatas commentarius  (PG 61, 679). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
172 πραγµάτων καὶ ἐπιµελεῖσθαι πάσης ἀρετῆς PpSaµ (in marg. τέλος κάνοης ταφίνο τὶ δέν έχο πλέον 
σηρίνο a) // 172-187 τοῦ µὴ ἄπτεσθαι...λησταί om.PpSaµ // 173 ἤτι Ι    ἀλλὰ καὶ τῶν παθῶν Ι // 175 δῆ Ι // 
178 δηλεῖ Ι    τῆς κατὰ πράξιν ἁµαρτίας Ι // 179 δηλεῖ Ι // 181 νεκρεῖ Ι // 182 ἡττῆσαι Ι // 185 πάσχει Ι // 186 
καὶ γὰρ καὶ Ι // 187 τυµβορύχοι Ι:τοιµβοροίχοι Μ     κλαίπται Ι     λοισταί  Μ 
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   Ἵνα µή τις νοµίσῃ ὅτι ἀρκεῖ µόνον τὰ δεινὰ πρὸς σωτηρίαν, καὶ τὸ 
"Ἀκολουθείτω µοι" προστίθησιν ὁ Κύριος, δεικνὺς ὅτι δι’ αὐτὸν δεῖ 
ὑποµένειν τὰ δεινὰ ἅπαντα καὶ ὅτι οὐ µόνον χρὴ τὴν ἐν τοῖς δεινοῖς 190 
ἀνδρείαν καὶ καρτερίαν ἐπιδείκνυσθαι, ἀλλὰ καὶ σωφροσύνην καὶ 
ἐπιείκειαν καὶ πᾶσαν ἄλλην ἐντολὴν µετέρχεσθαι. Τοῦτο δηλοῖ γὰρ 
τὸ "Ἀκολουθείτω µοι", τὸ ἐπιµελεῖσθαι πάσης ἀρετῆς. Ἀπαρνεῖταί 
τις ἑαυτόν, ὁ τὰ παρόντα σκορπίσας πάντα ὅσα ἐκέκτητο καὶ ὢν 
κύριος καὶ δεσπότης ὢν καὶ τοῖς σαρκικοῖς πᾶσι φρονήµασιν 195 
ἀποταξάµενος καὶ προστάτῃ δὲ µὴ ἐπιστρεφόµενος, ὅπως οὖν καὶ 
ἀκολουθῇ τῷ Χριστῷ. Ὁ διὰ τὴν τοῦ ἀγαθοῦ φύσιν ταῦτα ποιῶν 
καὶ µὴ διὰ δόξαν τυχὸν ἢ ἄλλην τινὰ ἀνθρωπίνην πρόφασιν, οὗτος 
γὰρ ὄντως ἀκολουθεῖ τῷ Χριστῷ, τὴν αὐτὴν αὐτῷ πολιτείαν καὶ 
αὐτὸς  διαπορευόµενος. Ἡ γὰρ κατ’ ἴχνος πορεία καὶ ἀκολούθησις 200 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν ἐπὶ τῇ ἀκολουθήσει στέφανον προξενεῖ· 
παραλλάττουσα δὲ καὶ εἰς τὰ δεξιὰ ἢ εἰς τὰ ἀριστερὰ 
παρεκκλίνουσα, εἰ καὶ κατἀκολουθεῖν δοκεῖ, ἀλλ’ οὖν ἀληθῶς 
µαταιοπονεῖ. 

                                                 
 188-204 Ἵνα µή…µαταιοπονεῖ: Ioann. Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 542) (193-197 Ἀπαρνεῖται…Χριστῷ: 
Bas. Regulae fusius tractatae (PG 31, 936) // 200-201 Ἡ γὰρ κατ’ ἴχνος… προξενεῖ: Ioann. Chrys. De 
adoratione pretiosae crucis  (PG 52, 838). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
188 νοµήση Ι // 188-204 Ἵνα µή...µαταιοπονεῖ om.PpSaµ // 189 ἀκολουθήτω Ι // 192 ἐπιοίκειαν Ι // 193 
ἀκολουθήτω Ι  Ἀπαρνήσεται Ι // 195 δεσπότης ἦν Ι // 196 ἀποστρεφόµενος  Ι // 197 πάντα Ι  
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  "Ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν. Ὃς δ’ 205 
ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, ἕνεκεν ἐµοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, 
οὗτος σώσει αὐτήν". Γλυκύς ἐστιν ὁ παρὼν βίος, οὐ πᾶσιν 
ἀνθρώποις, ἀλλὰ τοῖς προσηλωµένοις αὐτῷ καὶ δεσµός ἐστιν ἡ πρὸς 
τὰ παρόντα συνήθεια. Ἀνάγων τοίνυν ἡµᾶς πρὸς ἐλευθερίαν ὁ 
Κύριος, ἔλεγε ταῦτα, προδηλῶν τοὺς διωγµοὺς οὓς ἔµελλον οἱ 210 
ἀπόστολοι καὶ οἱ εἰς αὐτὸν πεπιστευκότες κατὰ πᾶσαν πόλιν καὶ 
χώραν ὑφίστασθαι. "Εἴ τις οὖν" φησὶ "τότε τῆς ἑαυτοῦ  ψυχῆς 
φείσεται", τοῦτο γὰρ σηµαίνει τὸ "σῶσαι", "ἀπολέσει αὐτὴν ἐν τῷ 
αἰῶνι τῷ µέλλοντι", ἀντὶ τοῦ "τιµωρίᾳ αὐτὴν παραπέµψει διηνεκεῖ". 
Ἀπώλεια γὰρ ψυχῆς οὐχὶ εἰς τὸ µὴ ὂν διάλυσίς ἐστι, ἀλλ’ ἡ διηνεκὴς 215 
τιµωρία καὶ ἀκατάπαυστος· καὶ ὁ φειδόµενος τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, 
τοῦτον τὸν τρόπον ἀπόλλυσιν αὐτήν· ὁ δὲ µὴ φειδόµενος σώζει·  καὶ 
τοῦτος σοφός ἐστι. 

                                                 
 205-218 Ὃς γὰρ… σοφός ἐστι: Ioann. Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 543) (205-207 Ὃς γὰρ… αὐτήν: 
Marc. 8, 35;  Luc. 9, 24; Matth. 16, 25 // 207-209 Γλυκύς…τούτου: Ioann. Chrys. De adoratione pretiosae 
crucis  (PG 52, 838). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
205  ὡς PpΜa   θέλει ΙSµ:θέλι Μ   ἀπολέση Pp // 206 ἀπολέσει ΙSaµ // 207 σώση Pp // 208 προσηλουµένοις 
Ι:προσηλωµένης Μ // 208-209 ἡ παροῦσα συνήθεια τοῦ κόσµου τούτου PpSµa // 209 Ἐνάγων ΙΜ // 209-210 
Ὁ δὲ Κύριος ἀνάγων ἡµᾶς πρὸς ἐλευθερίαν Ppa: Ὁ δὲ Κύριος ἐνάγων ἡµᾶς πρὸς ἐλευθερίαν Sµ // 212 
ὑφίστασθαι om.PSpaµ // 214 τιµωρίαν παραπέµψει αὐτὴν διηνεκῆ PpSaµ: διηνεκῆ Ι // 215-216 
Ἀπώλεια...ἀκατάπαυστος om.PSpaµ // 217 ἀπόλυσιν PpSaµ:ἀπόλησην Μ // 217-218 καὶ...ἐστι om.Pp 
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   Τὶς ἔλεγεν· "Ἐὰν παιδεύσῃς τὸν υἱόν σου ἐν ῥάβδῳ, οὐ µὴ 
ἀποθάνῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου ῥύσῃ"· καὶ πάλιν· "Ὁ 220 
περιψύχων τὸν υἱὸν αὐτοῦ", τοὐτέστιν ἐλεῶν, "καταδεσµεύσει τὰ 
τραύµατα αὐτοῦ". Τοῦτο  καὶ ἐπὶ στρατοπέδου γίνεται. Ἐὰν γὰρ ὁ 
στρατηγὸς φειδόµενος τῶν στρατιωτῶν ἔνδον κελεύῃ µένειν διὰ 
παντὸς καὶ τοὺς ἐντὸς σὺν αὐτοῖς προσαπόλλυσιν, ἵνα µὴ καὶ ἐφ’ 
ἡµῶν τοῦτο γένηται, πρὸς τὸν διηνεκῆ θάνατον διδάσκει ἡµᾶς ὁ 225 
Κύριος ἑτοίµους εἶναι. 

                                                 
219-226  Τὶς … εἶναι: Ioann. Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 543) (219-220 Ἐὰν παιδεύσῃς…ρύσῃ: Prov. 23, 
13-14 // 220-222 Ὁ περιψύχων…τραύµατα αὐτοῦ: Sap. Sirach  30, 7). 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
219 Τὶς om.ΙSaµ: καὶ τοῦτο σοφός τις ἔλεγε Pp:ἔλεγον a   παιδεύσεις Ιµ:πεδεύσης Μ // 220 ἀποθάνει Ι   
ῥύσει Ιaµ:ῥύσεται Pp:ῥίσει Μ // 220-225 καὶ πάλιν...γένηται om. PpSaµ // 221 καταδήσει Ι:καταδύσει 
Μ:καταδεσµεύσει Sap. Sirach // 223 κελεύει Ι // 224 προσαπώλυσιν Ι // 225 γένοιτο Ι    ἵνα καὶ ἡµεῖς τὴν 
ψυχὴν ἀποδώσωµεν φειδόµενοι τοῦ σώµατος πρὸς τὸν διηνεκῆ θάνατον PpSa: ἵνα καὶ ἡµεῖς τὴν ψυχὴν 
ἀπολέσωµεν φειδόµενοι τοῦ σώµατος πρὸς τὸν διηνεκῆ θάνατον µ     εἶναι om. S  
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    Ὁ γὰρ τῇ σχέσει καὶ τῇ ἐπιθυµίᾳ τῆς προσκαίρου ζωῆς τῶν ὑπὲρ 
Χριστοῦ κινδύνων καὶ τοῦ θανάτου τὴν ἰδὶαν ἐπάγων ψυχήν καὶ 
σώζειν αὐτὴν διὰ φιλοζωΐαν βουλόµενος καὶ κατὰ κόσµον ζῆν 
προαιρούµενος  ἀναµφιβόλως ταύτην ἀπόλλυσιν, ἀπώλειαν ἐκείνην, 230 
ἥτις τὸ ἄσβεστον πῦρ καὶ τὸν ἀκοίµητον σκώληκα καὶ τὸ σκότος 
προξενεῖ τὸ ἐξώτερον. Σωτηρίαν γὰρ ὠνόµασε τὴν φιλοζωΐαν ὁ 
Κύριος καὶ τὴν ἐκ τῶν κινδύνων φυγήν. Ὁ δὲ τοῖς κινδύνοις καὶ τῷ 
θανάτῳ τὴν ψυχὴν ἐκδοὺς ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἀληθείας καὶ 
τῆς δικαιοσύνης καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἀπολέσας αὐτήν, ἐκεῖνος 235 
ἀληθῶς σώσει αὐτήν, χειραγωγήσας ἐπὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀµείνονα.  
Ἀπώλειαν γὰρ ψυχῆς τὸν ἀπὸ τοῦ σώµατος χωρισµὸν λέγει ταύτης, 
ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ·  καὶ ὁ διὰ ταῦτα τὸν τοῦ 
θανάτου δεσµὸν καταφρονήσας, οὗτος οὐκ ἀπόλλυσι τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ, ἀλλὰ  µᾶλλον καὶ σώζει αὐτήν. Ὁ δὲ ἀθετήσας τὰς ὑπὲρ 240 
Χριστοῦ ὁµολογίας καὶ τᾶς ἐντολᾶς αὐτοῦ καὶ σώζειν τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ ἐκ τῶν κινδύνων καὶ τοῦ θανάτου βουλόµενος, ἀπώλειαν 
αὐτῇ προξενεῖ τὴν ἀΐδιον. 

                                                 
227-243 Ὁ γὰρ…ἀΐδιον: Ioann. Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 543) (231 ἄσβεστον πῦρ: Marc. 9, 44; Ioann. Chrys. 
Orationes pro obsessis (PG 64, 1065)    ἀκοίµητον σκώληκα: Marc. 9, 44; Ioann. Chrys. In adorationem venerandae crucis 
(PG 62, 751);  Ioann. Chrys. Orationes pro obsessis (PG 64, 1065);  Athan. Quaestiones ad Antiochum ducem  (PG 28, 596) 
// 231-232 τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον: Matth. 8, 12; Ioann. Chrys. Orationes pro obsessis (PG 64, 1065). 

___________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
_____________________________________ 
227 σχέσῃ Ι // 227-233 τῶν ὑπὲρ Χριστοῦ κινδύνων καὶ τοῦ θανάτου, τὴν ἰδίαν ἀγαπῶν ψυχὴν Sµ //  227-234 Ὁ 
γὰρ...ἐκδοὺς om. Ppa // 234-236 τῶν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον καὶ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς δικαιοσύνης καὶ τοῦτον τὸν 
τρόπον ἀπολέσας αὐτὴν τὴν καλὴν ὄντως ἀπώλειαν ἐκεῖνος ἀληθῶς σώσει αὐτὴν PpSaµ // 230 ἀπώλλυσιν Ι // 232 
ἐξότερον Ι // 235 ἀπωλέσας Ι   αὐτήν, τὴν καλὴν ὄντως ἀπώλειαν Ι // 236 χειραγωγήσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ Ppaµ   τῶν 
ὑπὲρ Χριστοῦ κινδύνων καὶ τοῦ θανάτου, τὴν ἰδίαν ἀγαπῶν ψυχὴν Sµ   τὴν αἰώνιον Ppa    τῶν ὑπὲρ Χριστοῦ κινδύνων 
καὶ τοῦ θανάτου, τὴν ἰδίαν ἀγαπῶν ψυχὴν S // 237-243 λέγει. Ἐπειδὴ δὲ διαφόρως καὶ πολυτρόπως πολλοὶ πολλάκις 
τὰς ψυχὰς ἀπολλύουσιν ἢ λιστεύοντες ἢ φονεύοντες ἢ κλέπτοντες ἢ τυµβορυχοῦντες ἢ ἄλλον τὶ τῶν ἀθεµήτων 
ἐργαζόµενοι, προστίθησιν ὁ Κύριος τὸ ἕνεκεν ἐµοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου. Ὁ γὰρ µὴ διὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου 
ἀπώλοντο τὴν ἰδίαν ψυχὴν οὐ σώζει αὐτὴν. Μακάριος οὖν ὄντως ἀδελφοὶ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὃς ἕνεκεν τοῦ Χριστοῦ 
καὶ τοῦ εὐαγγελίου τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπώλεσεν. Ἐκεῖνος γὰρ ἀληθῶς σώσει αὐτὴν PpSaµ // 239 καταφρονῶν Ι    
ἀπώλλυσι  Ι // 240 ἀλλὰ µᾶλλον σῶσει αὐτὴν Ι // 242 ἐκτὸς τῶν κινδύνων Ι // 243 αΐδιον. Ἐπεὶ δὲ διαφόρως καὶ 
πολυτρόπως πολλοὶ πολλάκις τὰς ψυχὰς ἀπολλύουσιν ἢ οἱ ληστεύοντες ἢ οἱ φονεύοντες ἢ κλέπτοντες ἢ 
τυµβορυχοῦντες ἢ ἄλλο τι τῶν ἀθεµήτως ἐργαζόµενοι, ὁ γὰρ µὴ διὰ τὸν Χριστόν καὶ τοῦ εὐαγγελίου ἀπώλοντο τὴν 
ἰδίαν ψυχήν, οὐ σώζει αὐτήν. Μακάριος οὖν ὄντως ὃν ἕνεκεν τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν 
ἀπωλέσει· ἐκεῖνος γὰρ ἀληθῶς σώσει αὐτήν. Μακάριος ὁ τοῖς οὗσιν ἅπασειν ἐπαινετῶς ἀποθανῶν, τοῖς µὲν ἐσθητοῖς τῇ 
ἀποθέσει τῆς κατ' αἴσθησιν ἐνεργείας, τοῖς δὲ νοητοῖς τῇ ἀποπαύσει τῆς κατ'αἴσθησιν κινήσεως· νοῦ γὰρ θάνατος 
ἐπαινούµενος ἡ πρὸς πάντα γνωµικῆ ἀπογέννησις, µεθ' ἣν τὴν θείαν ἐν χάριτι ζωὴν ὑποδέχεσθαι πέφηκεν, ἀντὶ πάντων 
τῶν ὄντων τὸν αἴτιον τῶν ὄντων ἀνενοήτως ἀπολαβὼν Κύριον καὶ Θεόν Ι 
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   "Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν τὸν κόσµον ὅλον κερδήσῃ, τὴν 
δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζηµιωθῆ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγµα τῆς 245 
ψυχῆς αὐτοῦ;" Ἡ παρὰ τὸ δέον τῆς ψυχῆς σωτηρία ἀπωλείας χείρων 
ἐστιν. Ὅταν γάρ τις εἰς τὰ τοῦ παρόντος βίου ἡδέα καὶ τερπνὰ 
ἀποβλέπων παραιτήσηται µὲν τῷ παθεῖν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς 
ἀληθείας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἀγαπήσῃ δὲ τὸ διαβιοῦν λαµπρῶς ἐν 
τῷ κόσµῳ τούτῳ, κἂν πλοῦτον ἔχῃ, κἂν δόξαν, κἂν περιουσίαν 250 
χρηµάτων, κἂν ἄλλον τι τοιοῦτο, τί τὸ ὄφελος ἐντεῦθεν αὐτῷ τὴν 
ψυχὴν ἀπολέσαντι; Παράγεται γὰρ τὸ σχῆµα τοῦ κόσµου τούτου 
 καὶ ἐν ἴσῳ σκιαῖς τὰ τερπνὰ µετακλίνεται καὶ τῶν ἐχόντων ὁ 
πλοῦτος ἀφίπταται. "Οὐ γὰρ ὠφελήσουσι θησαυροὶ ἀνόµους· 
δικαιοσύνη δὲ ῥύεται ἐκ θανάτου". Ὅθεν, τοῖς θέλουσι βιοῦν ὀρθῶς, 255 
περιττὰ τῆς σαρκὸς καὶ τὸ φρονεῖν τὰ ἐν κόσµῳ ἀπωλείας πρόξενον 
γίνεται. 

                                                 
244-246  Τί γὰρ…αὐτοῦ: Matth. 16, 26;  Luc. 9, 25;  Marc. 8, 36 // 247-252 Ὅταν… ἀπολέσαντι: Ioann. Chrys. 
PG 53, 292 // 252-254 Παράγεται…ἀφίπταται: Sap. Salom. 5, 8-9;  Ps. 102, 14-15;  Ps. 33, 22;  Ps. 115, 6; 
Ioann. Chrys. In epist. ad  Rom. 7 (PG 60, 450 & 645);  Ioann. Chrys. De Lazaro concio 2 (PG 48, 986 & 
1061);  Ioann. Chrys. Ne timueritis cum dives factus fuerit homo 2  (PG 55, 518); Ioann. Chrys. Ad populum 
Antiochenum 2  (PG 49, 43-44); Ioann. Chrys. Comparatio regis et monachi (PG 47, 391);  Ioann. Chrys. In 
epist. ad Colossenses 1 (PG 62, 315); Ioann. Chrys. Oratio 2  (PG 63, 924);  Ioann. Chrys. De S. Hieromartyre 
Babyla (PG 50, 529);  Ioann. Chrys. Hoc scitote quod in novissimis diebus  (PG 56, 276) // 254-255 Οὐ 
γὰρ…θανάτου: Prov. 10, 2. 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
244 ἄνθρωπος Ι   κερδήσει ΙSaµ // 245 ζηµοιωθῇ Ι    δώσῃ Pp   ἀντάλαγµα Saµ // 246-257 Ἡ παρὰ...γίνεται  
om. PpSµa // 249 ἀγαπήσει Ι   διαβιῶν Ι // 250 ἔχει Ι // 251 ὤφελος Ι // 252 ἀπωλέσαντι Ι // 253 κλίνεται Ι  
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   Σοὶ γὰρ φρόνηµα τῆς σαρκός;  Ἔχθρα εἰς Θεόν·  καὶ ὁ φρονῶν τὰ 
τοῦ κόσµου, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθίσταται. Περιττότης οὖν ἀληθῶς 
τὰ ἐν κόσµῳ φρονεῖν. ∆ιὰ τοῦτο λέγει·  "Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον, 260 
ἐὰν τὸν κόσµον ὅλον κερδήσῃ καὶ ζηµιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;" Μὴ 
γὰρ λέγει· "Ἄνθρωπε, ὅτι τὴν ψυχὴν ἔσωσας τοσούτους κινδύνους 
 διαφυγών, εἰ γὰρ µετὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὴν οἰκουµένην ἐκέρδησας 
ἅπασαν, τί σοὶ τὸ πλέον ἀπὸ τούτου, τῆς ψυχῆς ἀπολλυµένης, ἧς 
οὐδ’ ὁ κόσµος ἅπας ἐστὶν ἰσοστάσιος;" Ὥσπερ γάρ, εἰ τῶν οἰκετῶν 265 
τρυφώντων καὶ σπαταλώντων ὁ δεσπότης ἐν κακοῖς τοῖς ἐσχάτοις 
εὑρίσκεται, οὐδὲν ὅλως κερδανεῖς ἐκ τοῦ δεσπότης εἶναι, oὕτως, εἰ 
καὶ τῆς γαστρὸς τρυφώσης καὶ σπαταλώσης ἡ ψυχὴ τὴν µέλλουσαν 
ἀναµένει ἀπώλειαν, οὐδεµία ταύτῃ ὠφέλεια καὶ σωτηρία γενήσεται.  

                                                 
 260-261 Τί γὰρ…αὐτοῦ: Matth. 16, 26;  Luc. 9, 25;  Marc. 8, 36 // 264-265 τῆς ψυχῆς ἀπολλυµένης, ἧς οὐδ’ ὁ 
κόσµος ἅπας ἐστὶν ἰσοστάσιος: Κοσµᾶ τοῦ Μελῳδοῦ, γ' τροπάριον ᾠδῆς θ', εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Ἀγίας καὶ 
Μεγάλης Τετάρτης (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 864) // 265-269 Ὥσπερ…γενήσεται: Ioann. Chrys. In 
Matthaeum 55 (PG 58, 544). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
258 Τὸ γὰρ φρόνηµα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς τὸν Θεὸν Ι // 258-261 Σοὶ...αὐτοῦ om. Saµ // 261 κερδήσει Ι  // 
261-262  Μὴ λέγε ὦ ἄνθρωπε PpSaµ // 263 κερδήσης Ppa:κερδήσεις Sµ // 265 ὅλος Ppa    οἱ τῶν PpSaµ    
οἰκείων µ  // 266 τρυφόντων ΙPpSΜµ    σπαταλόντων PpΙSaΜµ // 267 κερδάνη Pp:κερδάνεις S:κερδάνης  
Μµ // 267-268 καὶ οἱ ἐκ τῆς γαστρὸς Ppa // 268 τρυφήσις Sµ // 269  ἀπόλειαν aµ: ἀπόλιαν Μ   οὐδεµία 
ταύτης ὠφέλεια καὶ σωτηρία ταύτῃ Ι:οὐδεµία ὠφέλεια καὶ σωτηρία γίνεται  a      οὐ γίνεται Pp 
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   Μὴ γὰρ χρηµάτων ἐστὶν ἀνταλλάξασθαι τὴν σωτηρίαν; Εἰ γὰρ ἦν 270 
τοῦτο,  ὁ κερδήσας τὸν κόσµον, τὴν δὲ ψυχὴν ἀπολέσας, ἔδωκεν ἂν 
χρήµατα ἐν τῇ φλογὶ τηγανιζόµενος καὶ ἠθωώθη καὶ ἠλευθερώθη·  
ἀλλ’ οὐκ ἔστι τότε τοιοῦτον ἀντάλλαγµα δοῦναι τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ 
αἰωνία ἐστὶν ἡ κόλασις καὶ ἀτελεύτητος. Οὐδ' ἐὰν γὰρ βασιλεὺς τῆς 
οἰκουµένης ὑπάρχῃς καὶ πάντων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς χρηµάτων κυριεύῃς 275 
καὶ δεσπόζῃς, δυνήσεται τὴν ἑαυτοῦ ἀγοράσαι ψυχήν, κἂν πάντα 
τὰ τῆς οἰκουµένης δώσῃς· ἀλλ’ οὐδὲ ἡ ἐν τῷ κόσµῳ πᾶσα τρυφὴ καὶ 
 λαµπροφορία µικράν τινα παραψυχὴν καὶ παραµυθίαν δυνήσεται 
ἀπεργάσασθαι, ὅταν αἰωνίως κολάζηται. 

                                                 
 270-279  Μὴ γὰρ… κολάζηται: Ioann. Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 544). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
270 ἀνταλάξασθαι Ι // 270-279 Μὴ γὰρ…κολάζηται om.Ppa // 271 ἐκέρδησας Sµ    ἀπώλεσας S //  272 
φλογῇ Ι    τυγχανιζόµενος Sµ:τηγανηζώµενος Μ    ἐλευθερώθη SΜµ // 273 ἀντάλαγµα ΙSµ // 275 ὑπάρχει τις 
Ι: ὑπάρχεις Sµ    κυριεύῃ Ι:κυριεύεις  µ // 276 δεσπόζει Ι: δεσπόζεις SΜµ // 277  δώσει Ι:δόσης  µ  // 278-279 
µικρὰν...κολάζηται om. Sµ //  279 κολάζεται Ι: κολάζειτε  Μ 
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   Νῦν δίδωσιν ὁ ἄνθρωπος µετάνοιαν, ἐξαγόρευσιν, δάκρυα, 
στεναγµούς, ἐλεηµοσύνην καὶ πᾶσαν ἄλλην τῆς σωτηρίας ὁδόν. Ὁ 
δὲ δόλιος ἐχθρὸς ἡµῶν καὶ διάβολος ἀεί ποτε ἐξαπατᾷ ἡµᾶς ταῖς τοῦ 
βίου ἡδοναῖς καὶ ὑποκλέπτει ταῖς κατὰ µικρὸν ὑποθέσεσιν, "Ἐµοὶ" 285 
λέγων "δὸς τὸ παρόν, Θεῷ δὲ µέλλον", ἵνα οὕτω βραδυνόντων ἡµῶν 
 πρὸς µετάνοιαν καὶ διόρθωσιν, ἐπελθὼν ἀφαρπάσῃ ὁ θάνατος, µὴ 
ὄντος λυτρουµένου µηδὲ σώζοντος. Ἄνθρωπος µὲν οὖν οὐκ ἔχει τί 
δοῦναι ἀντάλλαγµα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ὁ δὲ Θεὸς, τῆς ἡµῶν σωτηρίας 
ἕνεκεν, δέδωκεν ἀντάλλαγµα τὸ τίµιον αἷµα Τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ. 290 

                                                 
284-285 ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς: Στιχηρὸν Ἰδιόµελον α' ἤχου, εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης 
∆ευτέρας (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 833). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
 282  Νῦν δὲ δυνήσει δίδωσιν Sµ    ἐξαγόρευσιν, δάκρυα om.Ι // 282-290 Νῦν...Αὐτοῦ om. Ppa // 283 
ἐλεηµοσύνην, συµπάθειαν, ἀγάπην πρὸς πάντα Ι // 285 ὑποκλέπτη Sµ // 286 οὕτως Ι  
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   ∆ιὸ παρακαλῶ τὰ λοιπὰ πάντα ἀφέντες εἰς τὴν ψυχὴν ἅπασαν τὴν 
σπουδὴν ἀναλίσκωµεν. Τῶν γὰρ ἐν ἡµῖν πάντων κυριώτερον ἡ ψυχή 
ἐστιν. "Ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ µε" φησὶ "καὶ τοὺς ἐµοὺς λόγους ἐν τῇ 
γενεᾷ ταύτῃ τῆ µοιχαλίδι καὶ ἁµαρτωλῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, µετὰ τῶν 295 
ἀγγέλων τῶν ἁγίων".  
   Οὐ µόνον κατὰ διάνοιαν πιστεύειν ὀφείλοµεν, ἀλλὰ καὶ τὴν διὰ 
στόµατος ἀπαιτούµεθα ὁµολογίαν. Ἐπειδὴ γὰρ διπλοῦς ἐστιν ὁ 
ἄνθρωπος, διπλοῦς ἐστι καὶ ὁ ἁγιασµός·  ἁγιάζεται γὰρ ἡ ψυχὴ διὰ 
τῆς πίστεως, ἁγιάζεται δὲ καὶ τὸ σῶµα διὰ τῆς ὁµολογίας, καθὼς 300 
 καὶ ὁ ἀπόστολος λέγει· "Καρδία µὲν γὰρ πιστεύεται εἰς 
δικαιοσύνην, στόµατι δὲ ὁµολογεῖται εἰς σωτηρίαν". Ὁ δὲ 
ἐπαισχυνόµενος καὶ ἐντρεπόµενος τῷ ἐσταυρωµένῳ πιστεῦσαι 
Χριστῷ καὶ ὁµολογῆσαι Θεὸν ἑαυτοῦ, ἐπαισχυνόµενος δὲ καὶ τοὺς 
αὐτοὺς λόγους τοὺς ἐν τῷ ἁγίῳ εὐαγγελίῳ, τοῦτον καὶ ὁ Κύριος 305 
ἐπαισχυνθήσεται, ἀνάξιον δοῦλον κρίνων ἑαυτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ 
δόξῃ καὶ ∆ευτέρᾳ Αὐτοῦ Παρουσίᾳ καὶ δυνάµει πολλῇ, µετὰ τῆς 
δορυφορίας τῶν ἁγίων ἀγγέλων.  

                                                 
293-296 Ὃς γὰρ…ἁγίων: Marc. 8, 38; Luc. 9, 26 // 297-298 Οὐ µόνον…ὁµολογίαν: Ioann. Chrys. In 
Matthaeum 34 (PG 57, 402) // 301-302 Καρδία…σωτηρίαν: Rom. 10, 10 // 302-308 Ὁ δὲ… ἀγγέλων: Ioann. 
Chrys. In Matthaeum 55 (PG 58, 544). 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
291-308 ∆ιὸ...ἀγγέλων om. Ppa // 291-293 τῆς ψυχῆς βοηθήσωµεν, ὃν ἐστι κυριότερον  Sµ //  292 ἀλίσκωµεν 
Ι // 296 τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ τῶν ἁγίων Ι // 297 ὀφείλωµεν Ι // 303-304 ἐντρεπόµενος πιστεῦσαι Χριστῷ τῷ 
ἐσταυρωµένῳ Sµ // 304 ὁµολογεῖσθαι Ι // 305 ἑαυτοῦ  S  // 307 δόξῃ καὶ om. Sµ   καὶ δυνάµει πολλῇ om. Sµ 
// 307-308 µετὰ τῆς δορυφορίας τῶν ἁγίων ἀγγέλων om. Sµ:τῶν ἁγίων  om.Μ  // 308 δορηφορίας ΙΜ 
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   "Ἀµήν, λέγω ὑµῖν· Εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ µὴ 
γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 310 
ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάµει". Τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην  
 λέγει οὕτως. "Οὐ µὴ ἀποθάνωσιν ἄχρις ἂν δείξω αὐτοῖς ἐν τῇ 
Μεταµορφώσει µετὰ δόξης ποίας µέλλω παραγενέσθαι ἐν τῇ 
∆ευτέρᾳ Παρουσίᾳ". Ἡ γὰρ Μεταµόρφωσις τοῦ Χριστοῦ 
προµήνυµα ἦν τῆς ∆ευτέρας Αὐτοῦ Παρουσίας. Ὃν γὰρ τρόπον 315 
ἔλαµψε τότε τὸ πρόσωπον τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν καὶ Θεοῦ, ὡς ὁ ἥλιος, 
τὰ δὲ ἱµάτια Αὐτοῦ ἐγένοντο λευκά, ὡς τὸ φῶς, τὸν αὐτὸν δὴ 
τρόπον ἐλεύσεται ἀπὸ οὐρανοῦ, ὡσεὶ ἀστραπὴ ἐν δυνάµει καὶ δόξῃ 
πολλῇ, κρῖναι τὰ σύµπαντα· καὶ ὥσπερ συνῆσαν Αὐτῷ Πέτρος καὶ 
Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ, οὕτως συνέσονται Αὐτῷ 320 
πάντες οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἐκλεκτοί, ἀπολαβόντες τῆς Αὐτοῦ θεοφανείας 
καὶ τῆς ἀνεκδιηγήτου καὶ ἀνεκφράστου χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως.  

                                                 
 309-311  Ἀµήν… δυνάµει: Matth. 16, 28;  Marc. 9, 1;  Luc. 9, 27 // 311-322 Τὸν Πέτρον… ἀγαλλιάσεως: Marc. 
9, 2-13;  Matth. 17, 1-13;  Luc. 9, 28-36; Ioann. Dam. Homilia in transfigurationem Domini  (PG 96, 576 A-
B). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
309-322 Ἀµήν... ἀγαλλιάσεως om. Ppa:ἐστῶτον Μ // 310 γεύσονται ΙSΜµ    εἴδωσιν Ι    τοῦ Θεοῦ om.Ι  // 
311 ἐληληθείαν Ι // 318 ὡσεὶ ἀστραπὴ ἀπ' οὐρανοῦ ἐν δυνάµει Sµ // 319-322 κρῖναι...ἀγαλλιάσεως om. S: 
καὶ ὥσπερ...ἀγαλλιάσεως om.µ// 322 ἀνεκδιηγήτου  om.Ι 
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    Ταῦτα τοίνυν εἰδότες, ἀγαπητοί, ἀπαρνησώµεθα καὶ ἡµεῖς 
ἑαυτοὺς διὰ τὸν Κύριον. Μηδὲν αὐτοῦ προτιµότερον ἡγησώµεθα, µὴ 
πλοῦτον, µὴ τρυφήν, µὴ δόξαν, µὴ σωµατικὴν ἡδονήν, µὴ αὐτὴν τὴν 
ζωήν, ἀλλὰ καὶ ταύτης καταφρονήσωµεν καὶ ἀκολουθήσωµεν τῷ 325 
Χριστῷ, τῷ ἡµετέρῳ ∆εσπότῃ, τὸν τούτου σταυρὸν ἐπ’ ὤµων 
ἄραντες·  καὶ τὰ σαρκικὰ νεκρώσωµεν κινήµατα καὶ φρονήµατα, τῷ 
θανάτῳ αὐτοῦ συµµορφούµενοι, ὡς ἂν δυνηθῶµεν καὶ ἡµεῖς κατὰ 
τὸν θεῖον ἀπόστολον εἰπεῖν· "Ζῶµεν δὲ οὐκ ἔτι ἡµεῖς, ζῇ δὲ ὁ 
Χριστὸς ἐν ἡµῖν" καὶ "Μὴ γένοιτο ἡµῖν καυχᾶσθαι, εἰ µὴ ἐν τῷ 330 
 σταυρῷ τοῦ Κυρίου". 
   Πάντα προθύµως τὰ τούτου προστάγµατα ἐκτελέσωµεν. Ἔχοµεν 
γὰρ καὶ ἡµεῖς διώκτας πικρούς, τοὺς ἀοράτους ἐχθροὺς,  
πολεµοῦντας καθ'ἑκάστην καὶ ἐκταράττοντας καὶ τὰς ἐντολὰς καὶ 
τὰ προστάγµατα τοῦ Χριστοῦ κωλύοντας διαπράττεσθαι. Μὴ οὖν 335 
µαλακισθῶµεν, παρακαλῶ, ἀλλὰ γενναίως καὶ ἀνδρείως 
ἀντιπαραταξώµεθα, ἵνα καὶ τῆς ἀτελευτήτου εὐκλείας ἐπιτύχωµεν 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

                                                 
329-330 Ζῶµεν …ἡµῖν: Gal. 2, 20 // 330-331 Μὴ γένοιτο…Κυρίου: Gal. 6, 14. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________  
322-327 Ταῦτα...ἄραντες om. Ppa // 323 προτιµώτερον SΙµ:προτηµότερον Μ // 325 καὶ ταύτης τῆς ζωῆς καὶ 
δόξης τοῦ βίου τούτου καταφρονήσωµεν Ι // 326 καὶ Βασιλεῖ Ι // 327 καὶ τὰ σαρκικὰ νεκρώσωµεν τῷ 
Χριστῷ τῷ ἠµετέρῳ ἡµῶν δεσπότῃ, εἴτι τὰ τῆς σαρκὸς ἡµῶν φρονήµατα καὶ κινήµατα Ι // 327-328 τῷ 
θανάτῳ...ἄν om. PpSaµ // 329 Παῦλον Ι // 330 ἐν ἐµοῖ Ι    καὶ πάλιν Ι // 332 Ἔχωµεν ΙPpSaµ // 333-334 
ἐχθρούς τε καὶ ὁρατοὺς Ι:τοὺς δαίµονας τοὺς πολεµοῦντας ἡµᾶς καθεκάστην λυποῦντας καὶ 
ἐκταράττοντας PpSaµ // 334 καὶ πολεµίους θορυβοῦντας ἡµᾶς καθεκάστην καὶ λυποῦντας καὶ 
ἐκταράττοντας Ι // 335 τοῦ Θεοῦ Ιµ   µὴ  διαπράττεσθαι Ι: καὶ διαπράτεσθαι Μ // 336 δι' αὐτῶν Ι   µηδὲ 
χαυνωθῶµεν ΙPpSaµ    καὶ ἐνδῶµεν τοῖς τούτων παλαίσµασιν Ι  καὶ µετὰ ἀνδρικοῦ τοῦ φρονήµατος Ι // 
336-337 ἀλλὰ...ἀντιπαραταξώµεθα om. PpSaµ // 337 πρὸς αὐτοὺς καὶ ἀποδυσώµεθα Ι // 338 καὶ τῶν 
αἰωνίων ἀγαθῶν κληρονόµοι γενόµεθα Ι // 338 ᾧ πρέπει δόξα καὶ κράτος, σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ  πατρί 
καὶ τῷ ἀγίῳ πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  Ι 



 274

                                                  13                                                                                 
    Τῇ  ∆ευτέρᾳ  τῆς  τετάρτης  ἑβδοµάδος  
 
   
    Ἔλαµψεν ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔλαµψεν ὁ 
φωτισµὸς τῶν ψυχῶν ἡµῶν καὶ τῶν σωµάτων, ἔλαµψεν τὸ τίµιον 
σκῆπτρον, ὁ τίµιος καὶ ζωοποιὸς Σταυρὸς τοῦ Κυρίου· ἰδού, λοιπόν, 
καιρὸς εὐπρόσδεκτος· ἰδού, καιρὸς µετανοίας· "ἀποθώµεθα οὖν τὰ 
ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώµεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός"·  αὐξήσωµεν 5 
 τῆς ψυχῆς τὰ χαρίσµατα: νηστείαν, µετάνοιαν καὶ τὴν 
ἐξοµολόγησιν·  δράµωµεν τοίνυν ἐπὶ τοὺς πνευµατικοὺς ἀγῶνας, 
τῶν ὄπισθεν ἐπιλανθανόµενοι καὶ τῶν ἔµπροσθεν µεριµνήσωµεν. 
    Εἴ τις ἔκαµε νηστεύων, καιρὸς ἦλθε τοῦ στεφανωθῆναι· καιρός 
ἐστι λαβεῖν τὸ δηνάριον. Λοιπόν, µὴ ὀκνήσωµεν, µηδὲ ῥαθυµήσωµεν, 10 
µήπως µετὰ µακρὰ πελάγη προσεγγίσωµεν λίθῳ τινὶ κἀκεῖ τὸν 
φόρτον ἡµῶν ἀπολέσωµεν, ἀλλὰ δράµωµεν τοῦ στεφανωθῆναι. 
Τοιούτως γὰρ ποιοῦσι καὶ οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οἱ δροµεῖς· ὅταν 
πλησιάσωσι τῶν βραβείων, τοσοῦτον σπουδαιότερον τρέχουσι καὶ 
ἀγωνίζονται. Οὕτως καὶ ἡµεῖς δράµωµεν καὶ σπουδάσωµεν, ἵνα τὸν 15 
δρόµον τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς ἐκτελέσωµεν. 

                                                 
4-5   ἀποθώµεθα…φωτός: Rom. 13, 12 // 9-17 Εἴ τις… ἐκτελέσωµεν: Ioann. Chrys. De Genesim 30 (PG 53, 273)  
(10 λαβεῖν τὸ δηνάριον: Matth. 20, 1- 16).  
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
Tit. Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς δ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν προφήτην Ἡσαΐαν· περὶ τοῦ ἄµπελον 
ἐφύτευσεν ἐν Σωρήχ· Εὐλόγησον Ι: Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς δ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαληκὸς εἰς τὸν προφήτην 
Ἰσαΐαν· περὶ τοῦ ἀµπέλου ὂ ἐφύτευσα ἐν Σωρήχ· Εὐλόγησον πάτερ Μ: Τοῦ αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς εἰς 
τὸ ῥητὸν τοῦ προφήτου Ἡσαΐου· περὶ τοῦ ἀµπελῶνος ὃν ἐφύτευσεν ἐν Σωρὴχ· Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς δ' 
ἑβδοµάδος Pp:Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς δ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Ἡσαΐου προφήτου, περὶ 
τοῦ ἀµπελῶνος ὃν ἐφύτευσεν ἐν Σωρὴχ  Sµ // 2 καὶ τῶν σωµάτων om.Ι:τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων ἡµῶν 
Saµ // 3 τοῦ Κυρίου om. PpSµ // 7 δράµοµεν Ι // 8 µεριµνῶµεν PpSaµ // 9 πάρεστι PpSaµ // 10 ὠκνήσωµεν 
Ppa   παρακαλῶ, µηδὲ Ppaµ   ῥαθυµήσωµεν, ἀλλὰ δράµωµεν τοῦ στεφανωθῆναι Ppa // 11 µήπος Ι   τὰ 
µικρὰ Ppa    πελάγει ΙPpSaµ   προσεγγήσωµεν Ι // 12 ἀλλὰ...στεφανωθῆναι  post ῥαθυµήσωµεν 
transposuerunt Ppa // 13 δροµοῖς S: δρωµεῖς µ // 14  τρέχωσιν Saµ // 15-16 δράµωµεν µετὰ προθυµίας τὸν 
ἐπίλοιπον δρόµον τῆς ἀγίας τεσσαρακοστῆς ἐκτελέσαι SµPpa 
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   Ἰδού, χάριτι Χριστοῦ, ἐφθάσαµεν ἐν τῇ τετάρτῃ ἑβδοµάδι καὶ 
ἐναγώνιοι γενώµεθα, ἵνα καὶ εἰς τὴν ἁγίαν Αὐτοῦ Ἀνάστασιν 
καταντήσωµεν, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.  20 
   Φέρε, τοίνυν, εἰς µέσον τὸν προφήτην Ἡσαΐαν, µᾶλλον δὲ τὸν 
Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διὰ τοῦ προφήτου διδάσκοντα ἡµᾶς 
καὶ λέγοντα· "Ἄµπελον ἐφύτευσα ἐν Σωρὴχ καὶ φραγµὸν αὐτῷ 
 περιέθηκα καὶ ἐχαράκωσα αὐτὸν καὶ ᾠκοδόµησα πύργον ἐν µέσῳ 
αὐτοῦ καὶ προλήνιον ὤρυξα ἐν αὐτῷ· καὶ ἔµεινα τοῦ ποιῆσαι 25 
σταφυλήν, ἐποίησε δὲ ἀκάνθας. Καὶ νῦν κρίνατε, ἄρχοντες καὶ υἱοὶ 
Ἰσραήλ, ἀναµέσον ἐµοῦ καὶ ἀναµέσον τοῦ ἀµπελῶνός µου. Τί 
ποιήσω ἔτι τῷ ἀµπελῶνί µου καὶ οὐκ ἐποίησα; καὶ πύργον καὶ 
ὑπολήνιον καὶ ἔµεινα τοῦ ποιῆσαι σταφυλήν·  ἐποίησε δὲ ἀκάνθας".  

                                                 
 23-29 Ἄµπελον…ἀκάνθας : Is. 5, 1-4. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
17 Ἰδού...ἐφθάσαµεν om.Ι  // 17-19 τετάρτῃ  βαθµίδι τῆς τοιαύτης χάριτος καὶ κλίµακος· διά τοῦτο 
ἀγωνιστῶµεν, ἵνα καὶ τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν ἴδωµεν PpSaµ // 18 Αὐτοῦ om.Ι // 21 Φαίρε Ι:Φέραι µ // 22 
διδάσκοντος Ι:διδάσκοντα ἡµᾶς καὶ om. PpSaµ // 23 ἐφύτευσεν Ppa // 24 περιέθηκε Ppa    ἐχαράκωσεν Ppa    
ὁκοδόµησα Ι:ὠκοδόµησε Ppa:ὠκοδόµησαν µ    πήργον Ι // 25 ὑπολήνιον ἐποίησα αὐτῷ Ι:προλήνιον ὤρυξεν 
Ppa // 26 ἀκάνθες Ι: ἀκάνθαις Sµ   κρίναται Ι // 27 ἀνάµεσον ἐµοῦ καὶ om. ΙPp // 28 ἔτι πλέον ΙΜ   ἐν Ι   
ἐφύτευσα, ἐχαράκωσα καὶ φραγµὸν αὐτῷ περιέθηκα  PpSaµ   πήργον Ι // 29 ὑπολήνιον PpΙSaµ: ὑπολήνηον 
Μ:προλήνιον  Is.      ἵνα ποιήσει ΙSµ     ἀκάνθαις  Ι:ἀκάνθες  a  
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   Ἠκούσατε, ἀδελφοί µου, τί λέγει Κύριος, ὁ Θεὸς Σαβαώθ, ἐφ’ ὅλην 30 
τὴν γῆν καὶ ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ; Ἀµπελὼν Κυρίου ἐστὶν ὁ κόσµος 
οὗτος· κόσµος λέγεται ὁ ἄνθρωπος· κλήµατα πεφυτευµένα ἐν τούτῳ 
τῷ κόσµῳ οἱ ἄνθρωποι πάντες, µικροὶ καὶ µεγάλοι, ἄνδρες τε καὶ 
γυναῖκες, οὓς ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς καὶ ἐρρίζωσε καὶ ἐχαράκωσε καὶ 
περιέφραξεν ἡµᾶς ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ καὶ δικαιώµασιν· ἔδωκεν 35 
ἡµᾶς φραγµὸν τὰς θείας αὐτοῦ Γραφάς, τὸν νόµον τὸν γραπτὸν ἐν 
ταῖς καρδίαις ἡµῶν αἰσθητῶς καὶ νοητῶς. Ἔδωκε  πάλιν φραγµὸν 
καὶ φύλακα τὴν συνείδησιν ἑκάστου, τοῦ γνωρίζειν ἕκαστος τὸ 
καλὸν καὶ τὸ κακὸν καὶ τοῦ διαχωρίζειν ἡµᾶς τὸ καλὸν ἀπὸ τοῦ 
κακοῦ. Ἔδωκεν ἡµῖν φύλακα καὶ φραγµὸν ἑνὸς ἑκάστου ἄγγελον, 40 
τὸν ὁποῖον ἄγγελον λαµβάνει πᾶς ἄνθρωπος ἐν τῇ ἁγίᾳ βαπτίσει 
αὐτοῦ. Ἐποίησεν ἡµᾶς ληνὸν, τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν Αὐτοῦ. Ὥσπερ 
γὰρ ὁ ληνὸς συνάγει τοὺς βότρυας, οὕτως καὶ ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ 
συνάγει µικροὺς καὶ µεγάλους, ἁµαρτωλοὺς καὶ δικαίους. Ἐποίησε 
ἡµᾶς πύργον µέγαν, τὴν πίστιν ἡµῶν, ἣν διδάσκουσιν ἡµᾶς αἱ 45 
γραφαὶ τῶν προφητῶν, αἱ διδαχαὶ τῶν ἀποστόλων· διδάσκει ἡµᾶς 
τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον, αὐτὸς ὁ Κύριος, ὁ Ποιητὴς καὶ Πλάστης, ὡς 
ἴδιος πατέρας ἡµῶν. Κράζει ἡ ἁγία ἐκκλησία, βοᾷ ὁ πύργος, βοᾷ ὁ 
εὔσπλαγχνος καὶ παρακαλεῖ ἡµᾶς λέγων· "∆εῦτε πρός µε πάντες οἱ 
κοπιῶντες καὶ πεφορτισµένοι ταῖς ἁµαρτίαις, κἀγὼ ἀναπαύσω 50 
ὑµᾶς" . 

                                                 
 30 ὁ Θεὸς Σαβαώθ: Is. 5, 7 // 31-48 Ἀµπελὼν…ἡµῶν: Athan. Quaestiones in scripturam sacram (PG 28, 713): 
Bas. Constitutiones monasticae (PG 31, 1136): Ioann. Chrys. 4 homilia, adversus eos qui non adfuerant (PG 
63, 477): Ioann. Chrys. In Psalmos 101-107 (PG 55, 671) // 49-51 ∆εῦτε…ὑµᾶς: Matth. 11, 28. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
30 Ἀκούσατε Ppa    ἀδελφοί µου om.PpSaµ    Κύριος Σαβαὼθ PpSaµ // 32 κόσµος...ἄνθρωπος om.PpSaµ // 
32-33 ἐν τούτῳ τῷ κόσµῳ om.PpSaµ // 33-34 πάντες...γυναῖκες om. PpSaµ // 34 Κύριος ὁ Θεὸς Ppa   καὶ 
ἐῤῥίζωσε om. PpSaµ // 36 εἰς φραγµὸν PpSaµ    ἡµᾶς ΙΜ:ἡµῶν PpSaµ   τὰς θεῖας γραφὰς αὐτοῦ Ppa // 36-37 
ἐν...ἡµῶν om. PpSaµ // 37 νωητῶς Ι // 38 φύλακαν Ι:φύλαξιν Ppaµ   συνήδισιν ΙΜ:τὸ συνειδὼς Ppa:τὸ 
συνοιδῶς Sµ // 38-48  ἐκάστου, ἐπεριχαράκωσεν ἡµᾶς τῇ χάριτι τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρὸν· ὤρυξε 
ληνὸν τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν· ἐποίησε πῦργον µέγα τὴν πίστιν ἡµῶν· κηρύττουσιν αἱ φωναὶ τῶν προφητῶν, 
αἱ διδαχαὶ τῶν ἀποστόλων· διδάσκει ἡµᾶς τὸ ἱερὸν καὶ ἅγιον εὐαγγέλιον, αὐτὸς ὁ Κύριος ἠµῶν Ἰησοῦς 
Χριστὸς αὐτοπροσώπως ἡµᾶς ὀµιλεῖ PpSaµ // 40 φύλακαν Ι // 42 καὶ ἡµᾶς Ι // 44 συνάγει πάντας Ι // 45  
πήργον Ι // 48 ἡ ἁγία om. Pp     πύργος, τουτέστιν ἡ πίστις PpSaµ // 48-49 βοᾷ...λέγων om. PpSaµ // 49  
πάντες om.Ι  
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   Εἴδετε εὐσπλαγχνίαν καὶ φιλανθρωπίαν τὴν ἔχει ὁ Κύριος πρὸς 
ἡµᾶς καὶ ἡµεῖς ἀµελοῦµεν καὶ ῥαθυµοῦµεν καὶ ποιοῦµεν ἀκάνθες ἐν 
τῷ ἀµπελῶνι τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ σταφυλήν; ∆ιὰ τοῦτο ὀνειδίζων 
ἡµᾶς ὁ Κύριος ἔλεγε· "Κρίνατε ἀναµέσον ὑµῶν καὶ ἀναµέσον τοῦ 55 
ἀµπελῶνος µου τί ἔκαµνεν αὐτοῦ χρεία καὶ οὐκ ἐποίησα·  καὶ ἔµεινα 
καὶ ἐκαρτέρησα καὶ ἐθάρρουν, ἵνα ποιήσῃ σταφυλήν· ἐποίησε δὲ 
 ἐκεῖνος ἀκάνθας". 

                                                 
55-58  Κρίνατε…ἀκάνθας: Is. 5, 3-4. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
52-53 Εἴδετε...ἡµᾶς om. PpSaµ // 52 Ἵδετε  Ι // 53  ἀµελῶµεν Sµ   ῥαθυµῶµεν Sµ   ἀκάνθες ΙΜPpa: ἀκάνθαις 
Sµ // 55 ἡµῶν Ιµ:ἡµᾶς om.Ppa // 55-56 ἀνάµεσων τοῦ ἁµπελῶνος Ppa // 56-58 ἀµπελῶνος· τί ἔτι ποιήσω καὶ 
οὐκ ἐποίησα· καὶ ἔµεινα PpSaµ    τοῦ ποιῆσαι σταφυλήν, ἐποίησε δὲ ἀκάνθας Ppa: ἵνα ποιήσει σταφυλήν, 
ἐποίησε δὲ ἀκάνθαις Sµ // 57  ποιήσει Ι 



 278

    Ἀµπελὼν Κυρίου ἠγαπηµένος ἦσαν οἱ Ἑβραῖοι καὶ περιετείχισε 
καὶ ἐφύτευσεν αὐτοὺς ὁ Κύριος µὲ τοὺς προφήτας πάντας, ἀλλὰ καὶ 60 
διδάσκαλον καὶ φύλακα ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν µακάριον 
Μωϋσῆν καὶ πολλὰ ἐδίδαξεν αὐτοὺς καὶ φραγµὸν αὐτοῖς δέδωκε, 
τὸν Νόµον γεγραµµένον ἐν ταῖς πλάκαις ἐν χειρὶ Θεοῦ καὶ αὐτὸς ὁ 
Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός, µετ’ 
αὐτοὺς ὠµίλησε καὶ αὐτοὺς πολλὰ ἐδίδαξε καὶ ἐθάρρυνε καὶ 65 
ἐνέµεινεν αὐτούς, ἵνα ποιήσωσι σταφυλήν· ἐκεῖνοι δὲ ἐποίησαν 
ἀκάνθας. ∆ιὰ τοῦτο εἶναι σήµερον ταπεινοὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, διὰ 
τὰς ἁµαρτίας αὐτῶν· οὔτε βασιλείαν ἔχουσιν, οὔτε ἱερωσύνην, οὔτε 
θυσίαν, οὔτε τόπον τῆς ὁλοκαρπώσεως. Ἀµπελὼν Κυρίου 
ἠγαπηµένος ἦσαν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι οἱ ἐπὶ τοῦ Νῶε, πεφυτευµένοι 70 
καὶ ῥιζωµένοι καὶ διδασκαλεµένοι ταῖς ἁγίαις Γραφαῖς, ἀλλ' οὐκ 
ἤκουσαν αὐτῶν. Ἐνέµεινε δὲ αὐτοὺς ὁ Κύριος, ἵνα ποιήσωσι 
 σταφυλήν· ἐποίησαν δὲ ἀκάνθας περὶ µιᾶς παρανοµίας καὶ 
ἁµαρτίας ἣν ἐποίησαν, ὡς αὕτη ἡ ἱστορία δηλοῖ.  

                                                 
59 Ἀµπελὼν … Ἑβραῖοι: Is. 5, 7 // 61-63  διδάσκαλον… Θεοῦ: Deut. 5, 1-21; Ex. 20, 1-17 // 66-67 
Ἐκεῖνοι…ἀκάνθας: Is. 5, 4. 
____________________________ 
 SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
59  καὶ οἱ Ἑβραῖοι PpSaµ     περιετύχησεν ΙPpaµ:περιετείχησεν S // 60-67 προφήτας, µε τὸν µακάριον 
Μωϋσῆ καὶ φραγµόν καὶ φύλακα ἔδωκε τὸν νόµον αὐτοῖς διὰ τῆς θεογράφου πλάκας. Ἀνέµενεν αὐτοὺς 
ποιῆσαι σταφυλὴν, ἐποίησαν δὲ ἀκάνθας PpSaµ // 62  Μωϋσὶν Ι // 63 πλάκες Ι // 65 ὠµίλεισεν Ι // 67 
ἀκάνθες Ι    ἐν πάσῃ τῇ γῇ PpSaµ // 68 ἔχωσιν Ι // 68-69 οὔτε...ὁλοκαρπώσεως om. PpSa  // 71 ῥυζωµένοι ΜΙ: 
ῥιζοµένοι Sµ: ἐρριζοµένοι Pp: αἰριζοµένοι a    καὶ διδασκαλεµένοι om. PpSaµ   ταῖς ἁγίαις om.PpSaµ // 72-
74 Ἐνέµεινε ὁ Κύριος αὐτοὺς ποιῆσαι σταφυλήν, ἐκεῖνοι ἐποίησαν ἀκάνθες· ἀλλ' εἰ δοκεῖ καὶ τῆς ἱστορίας 
ἀκούσωµεν PpSaµ // 73  ἀκάνθαις Ι // 74 δειλὴ Ι 
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    Φέρε εἰς µέσον αὐτὸν τὸν προφήτην Μωϋσῆν λέγοντα· "Νῶε ἦν 75 
ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησε τρεῖς υἱούς: τὸν Σήµ, τὸν Χάµ, τὸν 
Ἰάφεθ. Νῶε ἦν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἄνθρωπος δίκαιος καὶ τέλειος 
 τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ γενεᾷ αὐτοῦ καὶ διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν τέλειον 
εὐηρέστησε καὶ τῷ Θεῷ· καὶ ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι 
ἐπὶ τῆς γῆς καὶ θυγατέρες ἐγεννήθησαν αὐτοῖς". Τί ποιεῖ ὁ ἐχθρός της 80 
ἀληθείας; "Ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν 
ἀνθρώπων ὅτι καλαὶ καὶ ὄµορφαι εἰσί" (∆ιατί φησιν ὁ Μωϋσῆς ὁ 
προφήτης λέγων καὶ καλεῖ αὐτοὺς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ; Τοὐτέστιν, οὐ 
γὰρ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον ἁµαρτωλόν, ἀλλὰ δίκαιον καὶ 
ἅγιον καὶ ὅµοιον αὐτοῦ κατ’ εἰκόνα καὶ ἡ κακὴ αὐτοῦ προαίρεσις 85 
καὶ ἡ ἀφοβία ἐποίησεν αὐτὸν ἁµαρτωλὸν καὶ φαῦλον καὶ πρὸς 
αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν ἡµῶν καλεῖ ἡµᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ. Τοὐτέστιν, 
ἄνθρωπε, βλέψον ποταπὴν ἐποίησας τὴν εἰκόνα ἣν ἐποίησε καὶ 
ἔπλασεν ὁ Θεός· ἁµαρτωλὴν ἐποίησας). Ἔλθωµεν ἐπὶ τὸ 
προκείµενον."Ἰδόντες τὰς θυγατέρας αὐτῶν ὅτι καλαί εἰσιν, 90 
ἐλάµβανον αὐτὰς εἰς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν ὧν ἐξελέξαντο καὶ ὧν 
ἤθελον καὶ ἵνα γένηται ἡ αὐτὴ ἁµαρτία ἀγαπητικὴ καὶ ἐπιθυµητική, 
ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοί τοῦ Θεοῦ εἰς τὰς θυγατέρας τῶν 
ἀνθρώπων καὶ ἐγεννῶσαν ἑαυτοῖς· ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ’ 
αἰῶνος ὀνοµαστοί". 95 

                                                 
75-77   Νῶε…Ἰάφεθ: Gen. 5, 32; Gen. 6, 10 // 77-79 Νῶε…Θεῷ: Gen. 6, 9 // 79-80 ἤρξαντο…αὐτοῖς: Gen. 6, 1 // 
81-82 Ἰδόντες…εἰσί: Gen. 6, 2 // 90-95 Ἰδόντες… ὀνοµαστοί: Gen. 6, 2-4. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
75 Φέραι Ι:Φαίρε µ // 76-77 τὸν Σήµ...Ἰάφεθ om.PpSaµ // 78 καὶ τέλειον Ppa // 80 θυγατέραις ΙSaµ:θυγατέραι 
Pp // 82 καὶ ὄµορφαι om. PpSaµ // 82-90 τίνος ἕνεκεν ὅτι λέγει αὐτοὺς υἱοὺς Θεοῦ· ὅτι πονηροί εἰσι καὶ οὐ 
ποιοῦσι τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ ὡς υἱοὶ αὐτοῦ. Τοῦτο ποιεῖ ὁ ἐχθρὸς θέλων αὐτοὺς ἀποχωρῆσαι ἀπ'αὐτοῦ· 
σπείρει πολλὰ κακὰ εἰς τὰς ἀκοὰς αὐτῶν· ἀλλὰ ἄκουσον καὶ τοῦ προφήτου ∆αυὶδ· ἐγὼ εἶπα ὅτι θεοὶ ἐστέ 
καὶ υἱοὶ ὑψίστου πάντες· ὑµεῖς δὲ διὰ τὴν ἀµέλειαν καὶ τὴν ῥαθυµίαν ὠς ἄνθρωποι ἀποθνήσκωµεν καὶ ὡς 
εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτωµεν. Ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαὶ εἰσὶν καὶ 
ὄµορφαι PpSaµ // 88-89 ἣν ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ ἔπλασεν Ι // 91-92 καὶ ὧν ἤθελον om.PpSaµ // 92 ἔσται 
PpSaµ  ἐπιθηµιτικὴ Ι // 93 ἐπορεύοντο PpΙSaµ // 94 ἐγενῶσαν αὐταῖς PpΙSaµ // 95 ἄνθρωποι ὀνοµαστοὶ 
PpSaµ 
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  "Ἰδὼν δὲ Κύριος ὁ Θεὸς ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ ἀνοµίαι καὶ αἱ 
κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς", τί εἶδεν ὁ Κύριος καὶ Θεός, ὁ τὰ 
 πάντα βλέπων; "Εἶδε τὴν γῆν γεµάτην ἀνοµίες καὶ ἀδικίες. Εἶδε τὸν 
ἄνθρωπον διεφθαρµένον ταῖς ἁµαρτίαις, ὅτι κατέφθειρε καὶ 
ἐκατέλυσε πᾶς ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν καλὴν καὶ εἶπεν ὁ 100 
Θεός· "Οὐ µὴ καταµείνῃ τὸ πνεῦµα µου ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τούτους 
εἰς τὸν αἰῶνα". ∆ιατί, Κύριε; "∆ιὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας φάγους 
καὶ οἰνοπότας· ἔσονται δὲ αἱ ἡµέραι τῆς ζωῆς αὐτῶν ἔτη ἑκατὸν 
εἴκοσι". 

                                                 
96-97  Ἰδὼν…γῆς: Gen. 6, 5 // 97-98 ὁ τὰ  πάντα βλέπων: Εccl. 15, 18-19 // 98-100 Εἶδε…τὴν καλὴν: Gen. 6, 
11-12 // 101-102 Οὐ µὴ…αἰῶνα: Gen. 6, 3 // 102-104 ∆ιὰ τὸ…εἴκοσι: Gen. 6, 3. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
96 Ἴδες πλάνην τοῦ διαβόλου; Ἴδες πῶς ἐτύφλωσεν αὐτοὺς ἡ ἁµαρτία; Ἰδὼν δὲ ὁ Κύριος, ὁ βλέπων τὰ 
πάντα, ὅτι PpSaµ    αἰ  ἀνοµίαι om.PpSaµ // 97-98 καὶ Θεὸς... βλέπων  om.PpSaµ //  98 Ἴδε ΙPpa // 98-100 
Ἴδε τὴν γῆν διεφθαρµένην ἀδικίαις, ὅτι ἔφθειρε πᾶς ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς Ppa:Εἶδεν τὴν 
γῆν διεφθαρµένην ἁµαρτίαις, ὅτι κατέφθηρεν πᾶς ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς Sµ // 100-101 ὁ 
Θεὸς om.PpSaµ // 101 καταµείνει Ι   ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις PpSa // 102 σαρκοφάγους PpSaµ // 103 τῶν 
ἐτῶν αὐτῶν PpSaµ 
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   Εἴδετε τί ἐποίησεν ἡ ἁµαρτία; Ἐχώρισεν αὐτοὺς ἀπὸ τὸν Θεόν· 105 
ἐχώρισεν αὐτοὺς ἀπὸ τὴν σκέπην καὶ βοήθειαν Αὐτοῦ· ἔκοψε τὴν 
πολυχρονίαν αὐτῶν· ἐβαρέθηκεν αὐτοὺς ὁ Κύριος, διότι οὐκ 
ἐποίησαν καρπὸν τῆς µετανοίας, ἀλλὰ ἀκάνθας. ∆ιὰ τοῦτο λέγει· 
"Ἐνεθυµήθη ὁ Θεὸς ὅτι Αὐτὸς ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς 
καὶ διενοήθη τοῦ ἀπαλεῖψαι τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τῆς γῆς, ἀπὸ 110 
ἀνθρώπου ἕως κτήνους". Εἴδετε ὀργὴν καὶ θυµὸν καὶ ἀγανάκτησιν 
τοῦ Θεοῦ; Καὶ φησὶ πρὸς αὐτόν· "Νῶε, καιρός ἐστι παντὸς 
ἀνθρώπου ἐναντίον µου, ὅτι ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας. Ποίησον οὖν 
σεαυτὸν κιβωτὸν ἐκ ξύλων τετραγώνων καὶ ἀσφάλτωσε αὐτὴν 
ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν· τριακοσίων  πηχέων ποίησον αὐτῆς τὸ µάκρος 115 
καὶ πηχέων πεντήκοντα τὸ πλάτος καὶ τριάκοντα πηχέων τὸ ὕψος 
καὶ εἰς πῆχυν αὐτὴν τελειώσεις ἄνωθεν· τὴν δὲ θύραν ποίησον ἐκ 
πλαγίων· διώροφα καὶ τριώροφα ποίησον εἰς αὐτήν". 

                                                 
107-108 οὐκ ἐποίησαν… ἀκάνθας: Is. 5, 4 // 108 καρπὸν τῆς µετανοίας: Matth. 3, 8 //   109-111 
Ἐνεθυµήθη...κτήνους: Gen. 6, 6-7 // 112-118  Νῶε…αὐτήν: Gen. 6, 13-16. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
105 Ἴδετε ΙPpSaµ    Ἐχώρησεν ΙPpSaµ // 106 ἐχώρησεν ΙPpSaµ   απ'αὐτοὺς τὴν χεῖρα καὶ βοήθειαν καὶ 
σκέπην τὴν τοῦ Θεοῦ  PpSaµ // 107  ποληχρονίαν Ι // 108 καρπὸν καλὸν PpSaµ     ἀκάνθαις ΙSµ:ἀκάνθες 
Ppa   ∆ιὰ τοῦτο φησὶ PpSaµ // 109 ἐνεθυµήθη ΙSaµ: διενοήθη Gen.     πῶς ἐποίησε PpSaµ // 110 καὶ εἶπεν· 
ἀπαλήψω τὸν ἄνθρωπον ὅν ἐποίησα Ppaµ:καὶ εἶπεν· ἐξαλείψω τὸν ἄνθρωπον ὃν ἐποίησα S    ἀπό 
προσώπου τῆς γῆς Saµ      ἐξαλήψαι Ι: ἀπαλεῖψαι Gen. // 110-111 ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους PpSa // 111 
Ἴδετε Ι   θηµὸν Ι // 111-112 Εἴδετε...Θεοῦ om.PpSaµ // 112 Καὶ λέγει τῷ Νῶε Ppa:Καὶ λέγει τοῦ  Νῶε S // 
112-113 Καιρὸς παντὸς ἀνθρώπου ἥκει ἐναντίον ἐµοῦ PpSaµ // 113 τὰς ἀδικίας αὐτῶν PpSaµ // 114 σεαυτῷ 
κιβωτῶν Ppa   τετραγόνων ΙPpSaµ // 115 τριακοσίων πηχέων τὸ µάκρος τῆς κιβωτοῦ PpSaµ // 117 ποιήσεις 
PpSaµ // 118 πλαγείων ΙPpSµ    διόροφα ΙSµ: διόρροφα Ppa    τριόροφα ΙPpSaµ   ποιήσεις PpSaµ 
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  Ὢ τέχνη γέµουσα ὀργὴν Θεοῦ, ὢ παραγγελία διεφθαρµένη διὰ τὸν 
ἄνθρωπον. Καὶ τοῦτο λέγω εἰς τὸ µέσον, διότι λέγοµεν πολλοὶ ὅτι 120 
εὔσπλαγχνός ἐστι ὁ Θεὸς καὶ ἐλεήµων· καὶ ἔστι καὶ ἔσται, ἀλλ’ ἕως 
πότε ἀναµένει γὰρ ἡµᾶς ὁ Κύριος τοῦ µετανοῆσαι; Τὴν νεότητα; Τὸ 
µέσον;  Τὸ γῆρας; καὶ ἡµεῖς µένοµεν πάντοτε ἀδιόρθωτοι. Τίνος γάρ 
ἐστι τὸ ψέγος ἢ ἡ κατηγορία, ἡµῶν ἢ τοῦ Θεοῦ; Φανερὸν γὰρ ὅτι 
ἡµῶν ὑπάρχει. ∆ιδάσκει γὰρ ἡµᾶς ὁ Κύριος· "Μετανοήσατε". Bοῶσιν 125 
αἱ Γραφαί· "Ἐκκόψατε τὴν ἁµαρτίαν". Ἡµεῖς δὲ ποιοῦµεν ἀκάνθες.  

                                                 
 121 εὔσπλαγχνός ἐστι ὁ Θεὸς καὶ ἐλεήµων: Ez. 33, 11; Tit. 3, 4 ; Ioann. Chrys. In epist. 1 ad Cor. 8  (PG 61, 
73); Ioann. Chrys. Adversus oppugnatores vitae monasticae lib. 1 (PG 47, 323); Ioann. Chrys. De Genesim 28 
(PG 53, 255); Bas. Regulae fusius tractatae (PG 31, 933) // 123 ἡµεῖς…ἀδιόρθωτοι: Ioann. Chrys. Expositiones 
in Psalmos (PG 55, 284); Ioann. Chrys. In Joannem 35  (PG 59, 199); Ioann. Chrys. Fragmenta in Jeremiam 
(PG 64, 901); Ioann. Chrys. In Psalmum 118 (PG 55, 704); Ioann. Chrys. Eclogae ex diversis homiliis (PG 63, 
615) // 125 Μετανοήσατε: Luc. 13, 3-5; Matth. 3, 2; Matth. 4, 17; Marc. 1, 15; Marc. 6, 12; Act. 3, 19 // 126 
Ἐκκόψατε τὴν ἁµαρτίαν: Joh 5, 14; Ioh. 8, 11; 1 Cor. 15, 34; 1 Ioh. 2, 1   Ἡµεῖς… ἀκάνθας: Is. 5, 4. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
119 τέχνην Ppa   γέµουσαν PpSaµ     παραγγελεία Ιa // 120 εἰς µέσον διὰ τοὺς λέγοντας PpSaµ    λέγωµεν Ι 
// 121 καὶ ἔστι καὶ ἔστι Pp // 122-123 Ἀναµένει ἡµᾶς εἰς τὴν νεότητα, εἰς τὸ µέσον, εἰς τὸ γῆρας PpSaµ //  
123  Τὸ µέσον τοῦ γήρους Ι    ἀδιόρθοτοι Ι // 124 ἢ ἡ κατηγορία om.PpSaµ // 124-125 Φανερὸν γὰρ ὑπάρχει 
τὸ αἴτιον Pp:Φανερὸν γὰρ ἡµῶν ὑπάρχει τὸ αἴτιον a: Φανερὸν γὰρ ὅτι ἡµῶν ὑπάρχει τὸ αἴτιον Sµ // 125-
126 ∆ιδάσκει, παραγγέλλει, βοᾶ, περιφράση ἡµᾶς ταῖς θείαις γραφαῖς ἐκκόπτων ἡµᾶς ἀπὸ τῆν ἁµαρτίαν  
PpSaµ  // 126 ἀκάνθαις ΙSaµ:ἀκάνθες PpΜ 
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  Ἔλθωµεν ἐπὶ τὸ προκείµενον καὶ βλέψωµεν τὴν πολλὴν 
εὐσπλαγχνίαν καὶ τὴν ἄµετρον φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ. Ὁ Νῶε τὴν 
κιβωτὸν ἣν ἐνετείλατο ὁ Θεὸς ποιῆσαι, οὐ χρόνων αὐτὴν ἔκαµεν οὐ 
 δύο ἢ δέκα, ἀλλ’ ἑκατόν, ὅπως βλέπωσιν οἱ ἄνθρωποι τὸ ἔργον καὶ 130 
παιδευθῶσιν,  ἀλλὰ ἡ ἁµαρτία ἐσκότισεν αὐτοὺς καὶ οὐκ εἴασεν 
αὐτοὺς ἐπιστρέψαι.Ἔβλεπον γάρ, ἀλλ’ οὐ µετενόησαν. Τοιούτως 
ποιεῖ καὶ ἡµᾶς ἡ ἁµαρτία· ἀκούοµεν καὶ βλέποµεν, ἀλλὰ µένοµεν 
ἀµετανόητοι. Πολλάκις ὁ Νῶε ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων· "Βλέπετε, 
ἀδελφοί µου, µετανοήσατε, ὅτι ὁ Θεὸς ὠργίσθη ἡµῖν· διὰ τοῦτο ποιῶ 135 
ἐγὼ τὴν κιβωτὸν ταύτην". 

                                                 
 127-128 τὴν πολλὴν…τοῦ Θεοῦ : Ez. 33, 11; Tit. 3, 4; Ioann. Chrys. In epist. 1 ad Cor. 8  (PG 61, 73); Ioann. 
Chrys. Adversus oppugnatores vitae monasticae lib. 1 (PG 47, 323); Ioann. Chrys. De Genesim 28 (PG 53, 
255); Bas. Regulae fusius tractatae (PG 31, 933) // 133-134 µένοµεν ἀµετανόητοι: Ioann. Chrys. Expositiones 
in Psalmos (PG 55, 284); Ioann. Chrys. In Joannem 35  (PG 59, 199); Ioann. Chrys. Fragmenta in Jeremiam 
(PG 64, 901); Ioann. Chrys. In Psalmum 118  (PG 55, 704); Ioann. Chrys. Eclogae ex diversis homiliis (PG 63, 
615). 
____________________________ 
 SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
128-129 φιλανθρωπίαν τοιούτω Νῶε τὴν κιβωτὸν ἐνετείλατο µ: φιλανθρωπίαν τοῖς ἐπὶ τοῦ Νῶε τὴν 
κιβωτὸν ἐνετείλατο S // 129 Κύριος PpSaµ // 129-130 οὐδὲ δύο οὐ δέκα PpSaµ // 131 ἡ ἐπιθυµία καὶ ἡ 
λύσσα τῆς ἁµαρτίας οὐκ εἴασεν αὐτοὺς PpSaµ // 132-134 Τοιοῦτος ποιοῦµεν καὶ ἡµεῖς· βλέπωµεν, 
ἀκούωµεν καὶ µένωµεν ἀδιόρθωτοι PpSaµ // 133  ποιῆ Ι    ἀκούωµεν Ι // 134 Βλέπεται Ι // 135 ὀργίσθη 
Ι:ὀργίζεται PpSaµ     ὑµῶν PpSaµ // 136 ταύτην om.PpSaµ 
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  Ἔλαβε τέλος ἡ κιβωτός. Λέγει Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς τὸν Νῶε· 
"Εἴσελθε σὺ εἰς τὴν κιβωτὸν καὶ πᾶς ὁ οἶκος σου, ὅτι σὲ εὗρον 
δίκαιον ἐναντίον ἐµοῦ ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ. Ἔπαρε µέσον τῆς κιβωτοῦ 
ἀπὸ τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν ἑπτὰ ἑπτά, ἄρσεν καὶ θῆλυ, ἀπὸ δὲ 140 
τῶν µὴ καθαρῶν δύο δύο, ἄρσεν καὶ θῆλυ, καὶ ἀπὸ τῶν πετεινῶν 
ὁµοίως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῆς γῆς καὶ τροφὰς τοῦ 
διατρέφειν αὐτά. Ἔτι γὰρ ἡµερῶν ἑπτά, ὑετὸν ἐπάξω ἐπὶ τῆς γῆς, 
τεσσαράκοντα ἡµέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας, τοῦ ἐξαλεῖψαι 
 πᾶσαν τὴν ἐξανάστασιν ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους". 145 

                                                 
 137-145 Λέγει…κτήνους: Gen. 7, 1-4. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
138 εἶδον PpSaµ // 139 µετὰ σοῦ PpSaµ // 140 θύλη Ι // 141 θύλη Ι   πτηνῶν Pp // 142 θυρίων Ι // 143 ἐπάγω 
PpSa: ἐπάγων µ // 144 ἐξαλύψαι Ι // 145 ἐξανάστασιν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους  
PpSaµ 
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   "Καὶ ἐποίησε Νῶε πάντα ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ  Κύριος ὁ Θεὸς καὶ 
ἐγένετο ἐν τῇ ἑβδόµῃ ἡµέρᾳ· ἐρράγησαν πᾶσαι αἱ πηγαὶ τῆς 
ἀβύσσου καὶ οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ ἠνoίγησαν καὶ ἐγένετο 
ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς τεσσαράκοντα ἡµέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας 
 καὶ ἔκλεισεν ὁ Θεὸς ἔξωθεν αὐτοῦ εἰς τὴν κιβωτὸν καὶ ἐπληθύνθη 150 
τὸ ὕδωρ καὶ ἐπῆρε τὴν κιβωτὸν καὶ ἐφέρετο ἡ κιβωτὸς ἐπάνω τοῦ 
ὕδατος καὶ τὸ ὕδωρ ἐπεκάλυψε τὰ ὄρη τὰ ὑψηλά. ∆εκαπέντε πήχεις 
ὑψώθη τὸ ὕδωρ καὶ ἀπέθανε πᾶσα σὰρξ καὶ πᾶς ἄνθρωπος καὶ ὅσα 
ἔχει πνοὴν καὶ ἐπεκράτει τὸ ὕδωρ εἰς τὸ ὕψος ἡµέρας ἑκατὸν 
πεντήκοντα."  155 

                                                 
146 Καὶ ἐποίησε…Θεὸς: Gen. 7, 5 // 147 ἐγένετο ἐν τῇ ἑβδόµῃ ἡµέρᾳ: Gen. 7, 4; Gen. 7, 10 // 147-155 
ἐρράγησαν…πεντήκοντα: Gen. 7, 11-24. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
146 Κύριος om.Ι // 148 ἠνεώχθησαν Gen.PpSaµ // 150-151 καὶ ἐπληθύνθη...κιβωτὸν om. Ppa // 151 
ἀνεφέρετο PpSaµ // 152 πάντα τὰ ὑψηλὰ ὄρη Ppa  
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   Εἴδετε, ἀδελφοί µου, ὕδωρ ὀργῆς Θεοῦ γέµοντα; Εἴδετε 
εὐσπλαγχνίαν Θεοῦ;  Εἴδετε πῶς ἐµακροθύµησεν ὁ Θεὸς παρακαλῶν 
αὐτοὺς µετανοῆσαι χρόνους ἑκατὸν τῆς κτίσεως τῆς κιβωτοῦ καὶ 
εἴδετε πῶς ὁ Θεὸς ἐµακροθύµει εἰς τὸ ὕδωρ βρέχων ἡµέρας 
 τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τοσαύτας καὶ ἀνέβαινε τὸ ὕδωρ 160 
δραχµήν-δραχµήν, ἀλλ’ ἔµειναν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ἀµετανόητοι; 
∆ιὰ τοῦτο θάνατον πικρὸν αὐτοὺς κατεδίκασεν. Οὐχὶ αὐτοὺς 
ἐδίδασκεν, οὐχὶ αὐτῶν παρήγγειλεν, οὐχὶ αὐτοὺς περιέφραξε καὶ 
ἐχαράκωσεν ὡς ἄµπελον, οὐχὶ νόµον καὶ προφήτας εἰς αὐτοὺς 
ἀπέστειλεν, οὐχὶ αὐτοὺς ἐνέµεινε ποιῆσαι σταφυλήν; Ἐκεῖνοι δὲ 165 
ἐποίησαν ἀκάνθες. 

                                                 
159-160   βρέχων…τοσαύτας: Gen. 7, 12. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
156 Ἴδετε ΙPpSµ:Ἴδεται a   // 157 Ἴδες ΙPpaµ   ἐµακροθύµει PpSaµ // 158 µετανοῆσαι om. SaµPp // 159 Ἴδες 
πάλιν µακροθυµῶν ὁ Θεὸς εἰς τὸ ὕδωρ PpSaµ    ἐµακροθύµη Ι // 160-161 ἀναβαίνων τὸ ὕδωρ ἐπὶ τῆς γῆς 
PpSaµ // 163 αὐτῶν περιέφραξε  PpSa // 164 οὐχὶ νόµον om.Ppa   ἐχαράκοσεν Ι // 165 ἀκάνθες 
ΜΙPp:ἀκάνθαις Saµ 
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   ∆ιὰ τοῦτο φησὶ πάλιν ὁ Κύριος διὰ τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, ἵνα µὴ 
µέµφωνταί τινες τὸν Θεόν. Λέγει πρὸς ἡµᾶς· "Εἴπατέ µοι καὶ κρίνατε 
ἀναµέσον ἐµοῦ καὶ τοῦ ἀµπελῶνος µου. Τί ἔτι χρείαν ἔκαµνεν εἰς 
αὐτὸν καὶ οὐκ ἐποίησα; ∆ιὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν: Τί ποιήσω πάλιν τῷ 
ἀµπελῶνι µου; Καταλύσω τὸν φραγµὸν αὐτοῦ καὶ ἔσται εἰς 170 
διαρπαγὴν καὶ καθελῶ τὸν τοῖχον αὐτοῦ τοῦ φραγµοῦ καὶ ἔσται εἰς 
καταπάτηµα καὶ ἀφήσω τὸν ἀµπελῶνα µου καὶ οὐ µὴ κλαδευθῇ, 
οὐδὲ µὴ σκαφῇ καὶ ἀναβήσονται εἰς αὐτὸν ὡσεὶ χέρσον  ἄκανθαι· 
καὶ ταῖς νεφέλαις ἐντελοῦµαι τοῦ µὴ βρέξαι ὑετὸν ἐπ’ αὐτῇ, διότι 
ἔµεινα, ἵνα ποιήσῃ σταφυλήν, ἐποίησε δὲ ἀκάνθες".  175 

                                                 
  167-175  Εἴπατέ µοι…ἀκάνθας: Is. 5, 3-6. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
167 µέµφονται ΙPpSaµ   τοῦ Θεοῦ τὴν εὐσπλαγχνίαν PpSaµ   πρὸς ἡµᾶς om.PpSaµ // 170 Ἀφελῶ PpSaµ  // 
171 διαρπαγὴν...ἔσται om. Ι   τοῦ φραγµοῦ om. PpSaµ // 172 τµηθῇ PpSaµ // 174 ἐντελοῦµε Ι   εἰς αὐτὸν 
PpSaµ // 175 ποιήσει ΙSa:ποιῆσαι µ       ἀκάνθαις  Ιa 
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    Εἴδετε, ἀδελφοί µου, τί βούλεται Κύριος ὁ Θεὸς ποιῆσαι τῷ 
ἀµπελῶνι αὐτοῦ; Ἔρηµον καταστήσει. Φοβηθῶµεν καὶ ἡµεῖς, 
ἀδελφοί, µήπως ἀναµένῃ καὶ ἡµᾶς ὁ Κύριος, ἵνα ποιήσωµεν καρπὸν 
µετανοίας καὶ ἡµεῖς ποιοῦµεν ἀκάνθας. Φυλάξωµεν τοὺς λόγους τοῦ 
Κυρίου, φυλάξωµεν τοὺς νόµους Αὐτοῦ, ἀγαπήσωµεν τὸν πύργον 180 
τῆς πίστεως καὶ τὴν ἁγίαν Αὐτοῦ ἐκκλησίαν, µήπως καὶ ὀργισθῇ 
Κύριος καὶ ἡµῖν καὶ κακῶς ἡµᾶς ἀπολέσῃ. Εἰ γὰρ ἤκουσαν οἱ 
Ἑβραῖοι, ὡς ἠγαπηµένοι ὁποὺ ἦσαν ὑπὸ τοῦ Κυρίου, τῶν αὐτοῦ 
προφητῶν, τῶν θείων Γραφῶν, οὐ γὰρ <ἂν> αὐτοὺς ὁ Κύριος 
ἐταπείνωσεν. Εἰ γὰρ ἤκουσαν οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ τοῦ Νῶε τῶν 185 
Γραφῶν, οὐκ ἂν κακῶς ἀπωλέστησαν θεηλάτου ὀργῆς.  Ἀκούσωµεν 
γὰρ ἡµεῖς, ἵνα ἐπιτύχωµεν τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν· ἵνα ἡµᾶς 
ἀξιώσῃ Κύριος ὁ Θεὸς τὸ ἐπίλοιπον στάδιον τῆς ἁγίας 
 τεσσαρακοστῆς ἐκτελέσαι ἐν καλῇ ὁµολογίᾳ καὶ ἐξοµολογήσει, 
ἰδεῖν καὶ προσκυνῆσαι καὶ τὴν ἁγίαν Αὐτοῦ Ἀνάστασιν, χάριτι 190 
Αὐτοῦ, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

                                                 
178-179  ἀναµένῃ…ἀκάνθας: Is. 5, 4; Matth. 3, 8 // 183 οἱ Ἑβραῖοι…Κυρίου: Ex. 19, 5. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
176 Ἴδετε ΙPpS: Ἴδεται  aµ // 177 αὐτὸν Ppaµ // 179  ἀκάνθαις Ι:ἀκάνθες Ppa // 179-180  Φυλάξωµεν τὸν 
φραγµὸν ὃν ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἔφραξεν καὶ περιετείχωσεν ἡµᾶς, λέγω τὰς  παραγγελίας τοῦ 
νόµου αὐτοῦ καὶ θείας διδασκαλίας PpSaµ      νόµους Ι // 180 λόγους Ι // 180-181 ἀγαπήσωµεν τὸν πῦργον, 
τουτέστιν τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν καὶ πάντες τὴν πίστιν φυλάξωµεν PpSaµ // 182  καὶ ἡµᾶς Ι:ἡµῶν Ppaµ    
ἀπολέσει ΙPp   Ἠ  γὰρ  Ι // 184  ἂν add. // 185 Ἡ  γὰρ Ιa //186 ἐπολέσθησαν Ι: ἀπολέστησαν Μ: 
ἀπωλέσθησαν Pp: ἀπωλέστησαν scripsi // 186-188 ὀργῆς, ἧς γένοιτο πάντας ἡµᾶς ἀξίωσον, Κύριε, τὸ 
ἐπίλοιπον Saµ //186-187 Μὴ ποιῶµεν ταῖς ἁµαρτίαις, αλλὰ καθαρισθῶµεν διὰ µετανοίας καὶ 
ἐξοµολογήσεως, ἵνα ἡµᾶς Pp // 188 ὑπόλοιπον Pp // 189  ἀµέµπτως καὶ καθαρῶς ἐπιτελέσαι SµPpa   ἐν 
µετανοίᾳ ΙSµ // 189-190 ἐν καλῇ...προσκυνῆσαι om.a // 190 καὶ προσκυνῆσαι καὶ om. Pp    Αὐτοῦ om. 
PpSaµ // 190-192 ἀνάστασιν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ Θεῷ ἠµῶν, ᾦ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν  Pp: 
ἀνάστασιν, ὣ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν Saµ 
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                                                   14                                                                              
   Τῇ   Τετάρτῃ  τῆς  τετάρτης  ἑβδοµάδος                      
 
 
    Ἆρα οἴδατε καὶ ἐπίστασθε τῆς χθὲς διδασκαλίας, τῆς λεγοµένης 
περὶ τοῦ Νῶε; Πῶς ἠγανάκτησεν ἐπ’ αὐτοὺς ὁ Θεὸς διὰ τὸ µὴ 
εἰσακούειν αὐτοὺς καὶ ὀργὴν γέµουσαν φρίκης καὶ φόβου ἐποίησεν 
εἰς αὐτούς; Ἄρα ταῦτα εἰς νοῦν ἔχοµεν; Εἴδετε πῶς ἀγανακτεῖ ὁ 
Θεὸς ἁµαρτίας µὴ µετανοηµένης; Εἴδετε πῶς γίνεται κίνδυνος µέγας 5 
τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώµατος τοῖς µὴ ἀκούουσιν τοὺς λόγους τοῦ 
Κυρίου; Καὶ εἴδετε πάλιν τοὺς ἀκούοντας καὶ µὴ ποιοῦντας πῶς 
ὀνειδίζει ὁ Κύριος διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·"Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ 
 τοῦ νόµου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ’ οἱ ποιηταί"; Τὸ λοιπόν, 
ἀκούσωµεν καὶ ἡµεῖς τοῦ Κυρίου, µήπως πάθωµεν ἅπερ ἔπαθον καὶ 10 
ἐκεῖνοι. Ποιήσωµεν καρπὸν ἄξιον τῆς µετανοίας καὶ µὴ ποιοῦµεν 
ἀκάνθας. Γενώµεθα δένδρα καρποφόρα καὶ µὴ ἄκαρπα, µήπως καὶ 
ἐκκόψωσιν ἡµᾶς καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλωσιν. Οὐ γὰρ γινώσκεται τὸ 
δένδρον ἀπὸ τῶν φύλλων, ἀλλὰ  ἐκ τοῦ καρποῦ. 

                                                 
 8-9 Οὐ γὰρ… ποιηταί: Rom. 2, 13; Iac. 1, 22 // 11 Ποιήσωµεν… µετανοίας: Matth. 3, 8 //  11-12 µὴ ποιῶµεν 
ἀκάνθας: Is. 5, 2-4 // 12-13 Γενώµεθα… βάλωσιν: Matth. 3, 10; Luc. 3, 9 // 13-14 Οὐ γὰρ γινώσκεται…τοῦ 
καρποῦ: Matth. 12, 33; Luc. 6, 44. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
Tit. Τῇ Τετάρτῃ τῆς δ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ τοῦ φυλάσσειν τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καὶ 
ποιὴν αὐτούς· Εὐλόγησον Μ: Τῇ Τετάρτῃ τῆς δ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ τοῦ φυλάσσειν τοὺς 
λόγους τοῦ Κυρίου καὶ ποιεῖν αὐτούς· Εὐλόγησον Ι: Τῇ Τετάρτῃ τῆς δ' ἑβδοµάδος, τοῦ αὐτοῦ λόγος 
διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου Ppa: Τῇ Τετάρτῃ τῆς δ' ἑβδοµάδος, λόγος διδασκαλίας εἰς ῥητά 
τινα τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου  Sµ // 1 οἴδετε Ι:ἥδατε Μ    ἐπίστασθαι ΙPpΜ // 2 ἐπὶ τοῦ Νῶε PpSaµ // 23 τῆς 
ἀγανακτήσεως τοῦ Θεοῦ καὶ φρικτῆς καὶ φόβου γέµουσαν PpSaµ // 4 Ἴδετε PpSaµΙ: Ἴδεται Μ // 5  Κύριος 
PpSaµ    µὴ µετανοουµένης PpSaµ   Ἴδετε ΙPp Saµ:Ἴδεται Μ // 6 ψυχῇ τε καὶ σώµατι PpSaµ    τὸν λόγον Ι // 
7 Ἴδετε ΙPpSaµ: Ἴδεται Μ // 8 παροµιάζει ὁ Κύριος λέγων διὰ τοῦ προφήτου  PpSaµ // 10 ὥσπερ PpSaµ  
καὶ om.PpSaµ // 11 µὴ ποιοῦµεν ΙPpSaµΜ // 12  Γενόµεθα PpSaµ    ὅπως µὴ PpSaµ // 14 φύλων ΙΜ  
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    Ἀκούσωµεν τοῦ ∆αυίδ, τοῦ προφήτου, πῶς ὀνειδίζει ἡµᾶς λέγων· 15 
"Καὶ ἄνθρωπος ἐν τιµῇ ὢν οὐ συνῆκε. Παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι 
τοῖς ἀνοήτοις". Μὴ γενώµεθα κτήµατα ἄλαλα, ἀλλὰ ἄνθρωποι. 
Ἴδωµεν τοῦ Θεοῦ τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα, πῶς ἐτιµήθηµεν καὶ 
πόθεν ἔχοµεν τὴν ζωήν. Προσδράµωµεν πρὸς αὐτὸν καὶ 
φωτισθῶµεν. Ἀκούσωµεν τῶν θείων λογίων αὐτοῦ καὶ µετὰ 20 
ἀσφαλείας κρατῶµεν αὐτοὺς καὶ πάντα τὰ λόγια του Θεοῦ γραπτὰ 
ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν ἔχωµεν, µήποτε καταδικασθῶµεν καὶ 
κατακριθῶµεν παρ’ αὐτοῦ, καθὼς γράφει αὐτὸς ὁ Κύριος εἰς τὸ 
εὐαγγέλιον τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ λέγων· "Ὅταν  ἀπέστειλεν ὁ 
Κύριος τοὺς δώδεκα µαθητὰς αὐτοῦ εἰς τὸν κόσµον λέγων αὐτοῖς· 25 
"Πορευθέντες  εἰς πάντα κόσµον κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ 
κτίσει, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν καὶ 
φυλάσσειν πάντα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν. Καὶ ὅσοι ἂν µὴ δέξωνται 
ὑµᾶς, µηδὲ ἀκούσωσιν ὑµῶν, ἐξερχόµενοι ἐκεῖθεν, ἐκτινάξατε τὸν 30 
 χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑµῶν εἰς µαρτύριον αὐτοῖς, 
τοὐτέστιν εἰς ἔλεγχον καὶ µαρτυρίαν, ὅτι ἐπορεύθητε ἐκεῖ καὶ οὐκ 
ἐδέξαντο καὶ οὐκ ἤκουσαν ὑµῶν, εἰς κατάκρισιν αὐτῶν. Ἀµὴν γὰρ 
λέγω ὑµῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόµοις ἢ Γοµόρροις ἡ βασιλεία µου 
ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ".  35 

                                                 
16-17 Καὶ ἄνθρωπος… ἀνοήτοις: Ps. 48, 13 // 18 τοῦ Θεοῦ τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα: Ps. 7, 12; Ιonas 4, 2; 
Ex. 34, 6; Num. 14, 18 // 19-20 Προσδράµωµεν…φωτισθῶµεν: Ioh. 12, 46; 1 Ioh. 1, 5 //  24-29 Ὅταν…ὑµῖν: 
Matth. 28, 19-20 // 29-35  Καὶ ὅσοι… ἐκείνῃ: Matth. 10, 14-15; Marc. 6, 11. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
15 τοῦ προφήτου ∆αυὶδ Ι: τοῦ µακαρίου ∆αυὶδ λέγοντος PpSaµ // 16 ὢν om. Μ // 17 µὴ γενόµεθα PpSaµ // 
18 πῶς ἐπλάσθηµεν καὶ ἐτιµήθηµεν PpSaµ // 19 ἔχωµεν ΙΜ // 20 φωτηστῶµεν Μ // 21 κρατοῦµεν PpSaµ    
λόγια τοῦ Θεοῦ om. PpSaµ // 22 ἔχοµεν PpSaµ // 23 κριθῶµεν PpSaµ   γράφη ΙΜ // 24 λέγοντος PpSaµ // 25 
τοὺς δώδεκα µαθητὰς ὁ Κύριος λέγων PpSaµ // 26 εἰς τὸν κόσµον ἅπαντα Ι // 26-27 πάσει τῇ κτίσει  om. Ι  
// 27-29 βαπτίζοντες...ὑµῖν om. PpSaµ // 28-29 τυρεῖν πάντα Ι // 29 φυλάσσειν ὅσα Ι    δέξονται PpSaµ // 30 
ἐκτεινάξατε Ι:ἐκτηνάξατε Μ // 31 ἡµῶν PpSaµ // 32 ἔλεγχον αὐτῶν PpSaµ // 32-33 ὅτι ἐπορεύθητε...ὑµῶν 
om. PpSaµ // 34 ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως PpSaµ 
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   Ἐκτινάσσειν ἔλεγεν ὁ Κύριος τοῖς ἀποστόλοις τὸν κονιορτὸν τῶν 
ποδῶν αὐτῶν, ὅτι οὐδὲν ἔλαβον οἱ ἀπόστολοι ἐκ τῆς χώρας ἐκείνης, 
διὸ ἤκουσαν καὶ οὐκ ὠφελήθησαν. "Ναί" λέγει ὁ Κύριος· 
"ἀνεκτότερον ἔσται ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως τοῖς 
Σοδοµίταις ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ". 40 
   Ὢ τοῦ Θεοῦ τῆς σοφίας, ὢ τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος· ἐκεῖνοι γὰρ οἱ 
Σοδοµίται καὶ ἁµαρτωλοὶ καὶ ἴσους ποιεῖ τῆς ἀπωλείας καὶ τῆς 
τιµωρίας, τοῦ µὴ ἀκούειν τοὺς λόγους αὐτοῦ. ∆ιατί, Κύριε; ∆ιότι οἱ 
 Σοδοµίται ἔδωκαν τὴν δίκην αὐτῶν ἐντεῦθεν καὶ ἐκολάσθησαν. 
Ταῦτα γὰρ λέγω διὰ τοὺς λόγους ὅτι πολυεύσπλαγχνός ἐστιν ὁ 45 
Κύριος καὶ ὅτι τίς ἔγνω νοῡν Κυρίου, τί ἔσται µετὰ ταῦτα καὶ ὅτι ὁ 
Θεὸς οὐκ ἔχει γέενναν ἢ σκώληκα ἀκοίµητον ἢ κόλασιν; Εἰ γὰρ τοῖς 
λόγοις ἐπιστεύσαµεν τοῦ Κυρίου, οὐκ ἂν εἰσήγαγον µέσῳ τὰς 
διδασκαλίας ταύτας, ὅτι ἐκεῖνοι οἱ Σοδοµίται ὑπὲρ ἑνὸς 
ἁµαρτήµατος δίκην καὶ ὀργὴν εἰς αὐτοὺς ὁ Κύριος. Πάλιν εἰς τοὺς 50 
ἀνθρώπους τοὺς ἐπὶ τοῦ Νῶε καὶ αὐτοὶ µίαν ἁµαρτίαν ἐποίησαν καὶ 
τὴν κρίσιν ἐποίησεν ὁ Κύριος πρὸς αὐτούς.  

                                                 
39-40 Ἀνεκτότερον…ἐκείνῃ: Matth. 10, 15 // 41 τοῦ Θεοῦ τῆς σοφίας: Prov. 3, 19; Prov. 2, 6; Ps. 8, 1; Ps. 103, 
24; Dan. 2, 21      τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος: Marc. 10, 18; Matth. 19, 17; Is. 39, 8; Rom. 7, 12; Iac. 1, 17 // 41-44 
ἐκεῖνοι…ἐκολάσθησαν: Gen.19, 13; Gen. 19, 24-25 // 45-46 πολυεύσπλαγχνoς…Κύριος: Ps. 7, 12; Ιonas 4, 2; 
Ex. 34, 6; Num. 14, 18 // 47 γέενναν… κόλασιν: Marc. 9, 44; Matth. 8, 12; Ioann. Chrys. Orationes pro 
obsessis (PG 64, 1065); Ioann. Chrys. In adorationem venerandae crucis (PG 62, 751); Athan. Quaestiones ad 
Antiochum ducem  (PG 28, 596) // 51-52 τοὺς ἐπὶ τοῦ Νῶε…πρὸς αὐτούς: Gen. 6, 3-5. 
___________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
 36 Ἐκτηνᾶσσιν Μ    τοῖς ἀποστόλοις Ι: οἱ ἀπόστολοι Μ: τοὺς ἀποστόλους SµPpa // 41 τῆς τοῦ Θεοῦ 
σοφίας καὶ τῆς ἀνεξικακίας PpSaµ // 42 Σοδοµεῖται Ι:Σοδοµήται ΜPpSaµ   τὰς ἁµαρτίας PpSaµ    καὶ τὰς 
PpSaµ    ἀπολείας ΙΜ // 43 τυµωρίας Μ    τοῦ µὴ ποιεῖν µηδὲ ἀκούειν PpSaµ       Κύριε om.PpSaµ // 44 
Σοδοµεῖται Ι: Σοδοµοίται Μ: Σοδοµήται PpSaµ   ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν PpSaµ   καὶ om. PpSaµ // 45 
λέγοντας PpSaµ // 45-48 τί ἔσται...Κυρίου om. PpSaµ // 48 µέσον Ι // 48-49 οὐκ ἄν εἰσάγωµεν εἰς µέσων 
ταύτας τὰς ἀποδείξεις PpSaµ //  49 Σοδοµεῖται Ι: Σοδοµοίται Μ: οἱ Σοδοµίται om. PpSaµ // 50 
ἀµαρτήµατος, ταύτην καὶ τοσαύτην ὀργὴν ἐκχέων ὁ Κύριος λέγων τοὺς Σοδοµήτας ὅτι ἔκαυσεν αὐτοὺς ὁ 
Κύριος καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν. Ἡµεῖς δὲ τοσούτων ἁµαρτηµάτων ὧν ἐποιήσαµεν καὶ ποιοῦµεν καθ' 
ἑκάστην ἡµέραν, πῶς φύγωµεν τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, ὧν οὐκ ἔστιν εἶδος ἁµαρτίας γεγραµµένη ἢ ἄγραφος ἣν 
οὐδὲν ἐποιήσαµεν PpSaµ // 52 τί κρίσιν Ι: τί κρήσιν Μ 
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   Βλεπώµεθα δὲ καὶ ἡµεῖς, ἀδελφοί, πόσα ἁµαρτήµατα ποιοῦµεν ἐν 
ταύτῃ τῇ χώρᾳ, ὧν ἐποιήσαµεν καὶ ποιοῦµεν καθ’ ἑκάστην ἡµέραν. 
Τὴν µηδεµίαν ἁµαρτίαν γραπτὴν καὶ ἄγραπτον οὐκ ἐποιήσαµεν. 55 
Πῶς φύγωµεν τὴν ὀργὴν Κυρίου; Πῶς οὐ δώσωµεν δίκην; Πῶς οὐ µὴ 
ὀργισθῇ ἡµῖν ὁ Κύριος; Βούλεσθε γὰρ ἰδεῖν καὶ ἄλλης ἁµαρτίας 
δίκην, ἣν ἔλαβον καὶ ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐχ ὑπῆρχεν ὁ Κύριος 
εὔσπλαγχνος; Ἄκουσον τοῦ ἀποστόλου Παύλου γράφοντος πρὸς 
Κορινθίους λέγοντος· "Μηδὲ πορνεύετε, ἀδελφοί µου, ὥσπερ τινὲς 60 
ἐπόρνευσαν καὶ ἔπεσον ἐν µιᾷ ἡµέρᾳ εἴκοσι καὶ τρεῖς χιλιάδες". 
   Εἴδετε µιᾶς ἁµαρτίας ὑπόθεσιν; Εἴδετε τὴν πορνείαν τί ἐποίησεν; 
Λοιπὸν αἱ ἡµῶν ἁµαρτίαι τί ποιήσουσιν αἱ πολλαὶ καὶ ἀµέτρητοι; 
Μὴ µύθους λαλοῦµεν; Μὴ οὔκ εἰσιν ἀλήθεια τὰ λαληθέντα; Μὴ οὐκ 
ἔδωκαν δίκην ἐκείνην ἣν εἴποµεν καὶ ἠκούσαµεν; Τοιούτως 65 
 µεριµνήσωµεν καὶ ἡµεῖς. Μετανοήσωµεν, ἵνα µὴ δώσωµεν δίκην, ἵνα 
µὴ χαρῇ ὁ ἐχθρὸς ἡµῶν, διάβολος, διὰ τὴν ἀµέλειαν ἡµῶν. 

                                                 
60-61 Μηδὲ…χιλιάδες: 1 Cor. 10, 8  
___________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
 53 ποιῶµεν ΙΜ // 57 Βούλεσθαι ΙΜ // 58 ζηµίαν, πόσην δίκην ἔλαβον καὶ αὐτοὶ PpSaµ           ὁ Θεὸς PpSaµ 
// 59 τοῦ Παύλου τοῦ ἀποστόλου τί γράφει PpSaµ // 60 λέγοντος om. PpSaµ    Ἀδελφοὶ PpSaµ    πορνεύεται 
Ι: πορνέβεται Μ:πορνεύωµεν PpSaµ // 61 χιλιάδες εἴκοσι τρεῖς PpSaµ // 62 Ἴδετε Ι: Ἴδεται Μ:Ἴδες PpSaµ    
ἀπόφασιν PpSaµ     Ἴδες PpSaµ     τί ἴσχυσαν PpSaµ // 63  τί οὐκ ἐργάσηται τὰ ἡµέτερα PpSaµ   ἀµέτριτοι 
ΙΜ // 64 Μὴ µύθους ὁµιλοῦν PpSaµ     ταῦτα PpSaµ // 65 ἐκεῖνοι ΙPpSaµ: ἐκείνη Μ // 65-66 οἱ 
ἀναγνωσθέντες οἰ ἐπὶ τοῦ  Νῶε καὶ οἱ Σοδοµῆται; Μὴ οὕτως ποιήσωµεν ἡµεῖς ἀλλὰ µεριµνήσωµεν PpSaµ // 
67 διὰ τὴν ἀµέλειαν ἡµῶν om. PpSaµ  
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    ∆ιὰ τοῦτο ἐγράφησαν ταῦτα, ἵνα φύγωµεν ἡµεῖς, ἵνα 
µετανοήσωµεν καὶ ποιήσωµεν καρποὺς ἀξίους της µετανοίας. Μὴ 
τοίνυν ἐπειδὴ µακρόθυµός ἐστιν ὁ Θεός,  εἰς τοῦτο θαρροῦµεν. Εἰ 70 
 γὰρ ἁµαρτάνoµεν καὶ µένoµεν ἀµετανόητοι καὶ ἀτιµώρητοι, µὴ 
ἐλπίζωµεν εἰς τὴν Aὐτοῦ ἀγαθότητα. Μὴ γενώµεθα χοῖροι, ὅτι ὁ 
Θεὸς τὴν κόλασιν οὐκ ἀφῆκεν ἡµῖν, ἀλλὰ µᾶλλον βάρος ἔχει τοῦτο ὁ 
Θεός, ὅτι ἁµαρτάνοµεν καὶ οὐ µετανοοῦµεν. 

                                                 
69 ποιήσωµεν…µετανοίας: Matth. 3, 8 ; Ἀπόστιχον Ἰδιόµελον ἦχ. πλ. δ', εἰς τὸν Ὄρθρον τῆς Ἁγίας καὶ 
Μεγάλης ∆ευτέρας (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 835) // 70 µακρόθυµος… Θεός: Ex. 34, 6; Num. 14, 18; Ps. 7, 
12; Ιonas 4, 2 // 71 µένoµεν… ἀτιµώρητοι: Ioann. Chrys. Expositiones in Psalmos (PG 55, 284); Ioann. Chrys. 
In Joannem 35  (PG 59, 199); Ioann. Chrys. Fragmenta in Jeremiam (PG 64, 901); Ioann. Chrys. In Psalmum 
118  (PG 55, 704); Ioann. Chrys. Eclogae ex diversis homiliis (PG 63, 615) // 71-72 µὴ ἐλπίζωµεν… 
ἀγαθότητα: Athan. Quaestiones ad Antiochum ducem  (PG 28, 656); Ioann. Chrys. De poenitentia (PG 
60,701); Bas. Sermo de renuntiatione saeculi (PG 31, 636) // 72 Μὴ γενώµεθα χοῖροι: Ioann. Chrys. In epist. 
ad  Rom. 15 (PG 60, 547); Ioann. Chrys. In epist. ad Hebr. 12  (PG 63, 100). 
_______________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
_______________________________ 
68 γράφω σοι PpSaµ // 68-70 ταῦτα, ἵνα φύγωµεν ταύτην τὴν ὀργήν· Μὴ τοίνυν PpSaµ  // 69 καὶ ἵνα 
ποιήσωµεν Ι // 70 µακρόθηµος Μ   θαροῦµεν ΙΜ:θαρῶµεν PpSaµ // 71 ἁµαρτάνωµεν ΜΙPpSaµ    µένωµεν 
PpSaµ    ἀτιµώροιτοι Μ // 71-72 µὴ...ἀγαθότητα om. PpSaµ // 72 ἐλπίζοµεν ΙΜ    ἀγαθῶτιτα Μ     µὴ 
γενόµεθα Ι // 73-74 τοῦτο, ὅτι µακροθυµῶν πρὸς ἡµᾶς ἐλθεῖν εἰς µετάνοιαν καὶ ἡµεῖς ἀµελοῦµεν καὶ 
ῥαθυµοῦµεν PpSaµ // 74 ἁµαρτάνωµεν ΙΜ 
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     Θέλετε ἰδεῖν ὅτι ὁ Θεὸς πρὸς διδασκαλίαν ἐδικήν µας καὶ 75 
διόρθωσιν ἡµῶν τὰς πόλεις ἀπώλεσεν, ὁ Κύριος σηµεῖα ἔφηκεν, 
ὅπως βλέπωσιν οἱ ἐπίλοιποι <καὶ> φόβῳ µετανοήσωσι; Γράφει ὁ 
µακάριος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος λέγων·  "Ἐπεδήµησέ τις ἐξ ὑµῶν 
εἰς τὴν Παλαιστίνην; Ἔγωγε οἶµαι. Ἔστι γὰρ χώρα πολλή τις καὶ 
ἔµορφος καὶ εὔφορος. Μᾶλλον δὲ ἦν·  καὶ νῦν ἔστι κακὴ καὶ 80 
ἄσκηµος καὶ βδελυκτή. Αὕτη ἡ χώρα ἦν τοιούτως εὐθαλὴς παρὰ 
πάσας τὰς χώρας, ἡ φθάνουσα τῇ εὐθηνίᾳ τὸν παράδεισον τοῦ 
Θεοῦ. Τώρα πασῶν τῶν ἐρήµων ἐστὶ ἐρηµοτέρα· καὶ ἵστανται ἐκεῖ 
δένδρα καὶ καρπὸν οὐκ ἔχει· ὁ δὲ καρπὸς τῆς τοῦ Θεοῦ ὀργῆς ἐστιν 
ὑπόµνηµα. Ἑστήκασι ῥόαι, δένδρα καὶ καρπός, λαµπρὰ εἰς θεωρίαν 85 
καὶ οἱ µὴ γινώσκοντες εὔκαιρην ἐλπίδα ἔχουσιν. Ὅταν δὲ λάβωσιν 
εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν οἱ ἄνθρωποι καὶ κόψουσιν αὐτά, καρπὸν δὲ 
οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ κόνιν καὶ τέφραν καὶ δυσωδίαν. Τοιαύτη οὖν 
πᾶσα ἡ γῆ ἐκείνη·  καὶ ὁ ἀὴρ καὶ τὰ ξύλα,  βρῶµος καὶ δυσωδία ἐν 
αὐτά, τῇ δυνάµει τοῦ Θεοῦ, ταῦτα ποιήσαντος, ἥτις  καὶ Γάζα 90 
καλεῖται ἕως τὴν σήµερον". Ταύτην ἔφθειρεν ὁ Θεὸς διὰ τὰς 
ἁµαρτίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ καὶ εἰς σηµεῖον καὶ 
διδασκαλίαν τῶν λοιπῶν. 
 

                                                 
78-91 Ἐπεδήµησέ τις… σήµερον: Ioann. Chrys. In epist. 1 ad Thessalon. 8 (PG 62, 442).  
______________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
_______________________________ 
 75 Θέλεται  ἱδὴν Μ    ἐδικήν µας om. Ι     πρὸς...καὶ om. PpSaµ // 76 ἡµῶν ταῦτα πάντα ἐγράφησαν καὶ τὰς 
πόλεις ἃς ἀπόλεσε σηµεῖα ἔφηκεν ὁ Κύριος PpSaµ  // 77 Βλέποσην Μ: Βλέποσιν Ι:Βλέψωσιν PpSaµ    καὶ 
scripsi   τῷ φόβῳ PpSaµ     Γράφη ΙΜ // 78 ὁ Χρυσόστοµος om. PpSaµ    Ἐπεδίµησεν ΙΜ   ἡµῶν Ι: ἰµῶν Μ // 
79 Παλεστίνην Ι: Παλεστήνην Μ   Ἔστιν ἐκεῖ PpSaµ // 80 ἔµφορος IM   Μᾶλλον δὲ ἦν PpSaµ: Μᾶλλον δὲ 
ἦτον IM    νῦν δὲ οὐκ ἔστιν PpSaµ // 81-82  καὶ πρὸς πάσας τὰς χώρας εἰσφθάρουσα τῇ εὐµορφίᾳ PpSaµ // 
82 τόρα ΙPpSaµ // 83 ἐρηµωτέρα ΙΜ    ἵσταντε Ι: ἤστανται Μ: ἵσταντο PpSaµ: ἕστηκε Ioann. Chrys. // 84 οὐκ 
ἔχει IMPpSaµ: ἔχει Ioann. Chrys.    ὑπόδηγµα ΙM  // 85  ἑστήκασι δὲ ῥοδιαὶ PpSaµ   καρποὺς PpSaµ // 85-88 
λαµπρῶς ἔχωσι τὰς θεωρίας καὶ τῷ ἀγνοοῦντι παρέχων λαµπρὰς τὰς ἐλπίδας ὅταν οὖν ληφθεῖ εἰς τὰς 
χεῖρας τῶν ἀνθρώπων καὶ διακλασθέντα· καρπὸν µὲν ἔσω οὐδὲν ἔχει, ἀλλὰ PpSaµ // 86 εὔκεριν ΜΙ // 87 
κόψουσιν ΜΙ // 88 δισωδίαν ΜΙ   οὖν om.PpSaµ // 89    βρῶµος ἔσται PpSaµ   δυσωδία· Τοιαύτη πᾶσα ἡ γῆ 
ἐκείνη τῇ δυνάµει τοῦ ταῦτα ποιήσαντος  PpSaµ // 91 ταύτη ἡ χώρα PpSaµ    ἔφθηρεν ΙΜ // 93 διδασκαλίαν 
ἵστανται τὰ σηµεῖα ἅπερ εἶπον PpSaµ 
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   Εἴδετε λοιπὸν µιᾶς ἁµαρτίας δίκην; Βλέπωµεν τοίνυν καὶ ἡµεῖς καὶ 
µετανοήσωµεν τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν καὶ κλαύσωµεν ἐν ἐξοµολογήσει 95 
καὶ τότε ἂς ἐλπίζωµεν εἰς τοῦ Θεοῦ τὴν εὐσπλαγχνίαν. ∆ράµωµεν 
πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τῆς µετανοίας. ∆ύναται γὰρ ἡ µετάνοια ὀργὴν 
καὶ θυµὸν Θεοῦ ἐπιστρέψαι καὶ εἰς εὐσπλαγχνίαν αὐτὸν µεταβαλεῖν, 
ὥσπερ καὶ τοὺς Νινευΐτας καὶ τὸν Ἀχαὰβ καὶ τοὺς λοιποὺς τοὺς 
µετανοήσαντας καὶ ἔλαβον συµπάθειαν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Εἴδετε τὴν 100 
 πόρνην, εἴδετε τὸν ληστὴν πῶς ἐσώθησαν διὰ τῆς µετανοίας; Ἕως 
πότε τῇ ἁµαρτίᾳ παιδεύσει γὰρ ἡµᾶς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ µὴ ἡ 
ὀργὴ αὐτοῦ; Ἄνω βλέψωµεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ µὴ πάντοτε εἰς τὴν 
γαστέρα. Τοιούτως πίπτοµεν καὶ ἡµεῖς εἰς τὸν βόρβορον 
ἐγκυλινδούµενοι.105 

                                                 
97-98  ∆ύναται…µεταβαλεῖν: Bas. Sermo de renuntiatione saeculi (PG 31, 636); Ioann. Chrys. De jejunio (PG 
62, 758) // 99 τοὺς Νινευΐτας: Ιonas 3, 5-10    τὸν Ἀχαὰβ: 3  Regn. 20, 27-29 // 101 πόρνην: Ioh. 8, 3-11   τὸν 
ληστὴν: Luc. 23, 42-43 // 103-105 Ἄνω βλέψωµεν… ἐγκυλινδούµενοι: Ioann. Chrys. In epist. ad  Rom. 15 (PG 
60,547); Ioann. Chrys. In epist. ad Hebr. 12  (PG 63, 100). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
94 Ἴδετε Ι: Ἴδεται Μ: Ἴδες PpSaµ     ὑπόθεσιν PpSaµ     Βλέποµεν ΙΜ     καὶ ἡµεῖς ἀκούοντες ταῦτα PpSaµ 
// 95 τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν om.PpSaµ    ἐξοµολογησώµεθα ταῖς ἁµαρτίαις PpSaµ // 96 ἐλπίζοµεν Ι: ἐλπήζωµεν 
Μ    ἂς βλέπωµεν καὶ ἂς θαροῦµεν τὴν εὐσπλαγχνίαν τοῦ Θεοῦ PpSaµ // 97-98 ∆ύναται γὰρ ἡµᾶς ἡ 
µετανοία ὀργὴν Θεοῦ ἀνακόψαι καὶ εἰς εὐσπλαγχνίαν µεταβαλεῖνPpSaµ // 100 ἔλαβον ΙΜ   
συµπαθησοµένους PpSaµ   Ἴδετε Ι: Ἴδεται Μ // 100-101 Εἴδετε...µετανοίας om. PpSaµ // 101 Ἴδετε Ι: 
Ἴδεται Μ // 101-102 Ἕως πότε ἡµεῖς τῇ ἁµαρτίᾳ κατακείµενοι; παιδεύσει γὰρ ἡµᾶς ὁ λόγος PpSaµ // 102 
πεδεύσι Μ // 103 Ἀναβλέψωµεν PpSaµ     καὶ µὴ κάτω εἰς τὴν γῆν πάντοτε PpSaµ // 104 γῆν ὥσπερ οἱ 
χοίροι κάτω νεύουσιν πρὸς τὴν γαστέρα Ι    κύπτωµεν PpSaµ   καὶ τῷ βορβόρῳ PpSaµ // 105 
ἐγκιλινδούµενοι Ι: ἐγκυλινδούµενοι PpSaµ : ἐγκοιλονδούµενοι Μ    
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     Θέλεις ἰδεῖν παράδειγµα ἐκ τοῦ κόσµου τούτου; Τί ὄφελος 
βασιλεῖ ἁλουργίδα φοροῦντι, ἀλλ’ οὐδὲ ὅσα ἔχει χρείαν, οὐδὲ ὑπὸ 
πάντων τιµώµενος, ἀλλὰ µᾶλλον ὑβρίζουν αὐτὸν οἱ πάντες; Τί 
κέρδος αὐτῷ ἀπὸ τὴν στολὴν ἣν φορεῖ, µὴ ἔχων τὴν τιµὴν καὶ τὴν 
δόξαν αὐτῆς, ἀλλὰ µᾶλλον ὕβρισεν καὶ τὴν πορφύραν; Οὕτως καὶ 110 
πᾶς Χριστιανὸς καὶ πᾶς ἄνθρωπος τί κερδαίνει ἀπὸ τῆς πίστεως 
µόνης καὶ ἔργα οὐκ ἔχοντα, εἰ µὴ µόνον τοῦ βαπτίσµατος τὴν 
δωρεὰν καὶ τὸ ἱµάτιον καὶ ὁ λόγος γεµᾶτος τοῖς πάθεσι καὶ βίον 
διεφθαρµένον καὶ ἀκάθαρτον καὶ µεµιασµένον; Ἐκεῖνος οὔκ ἐστιν 
ἔντιµος, ἀλλὰ παίγνιον καὶ µᾶλλον καταγέλαστος τοῖς πάθεσιν, ὅτι 115 
 τὸ βάπτισµα ἐρρύπωσε καὶ τὴν πίστιν ἔφθειρε, διὰ τὸ µὴ ἔχειν ἔργα 
τῆς πίστεως καὶ ἔργα τοῦ βαπτίσµατος.  
   Μὴ τοίνυν, παρακαλῶ, καταισχύνωµεν τὴν ζωήν µας, µηδὲ 
µολύνωµεν τὸ σῶµα τῇ πορνείᾳ καὶ τοῖς λοιποῖς πάθεσι. Μὴ ῥίπτῃ 
ἡµᾶς ὁ διάβολος εἰς τὸν τοιοῦτον λογισµόν, ὅτι εὔσπλαγχνος ὢν ὁ 120 
Θεὸς καὶ ἐλεήσει ἡµᾶς. Εὔσπλαγχνος ὤν, ὅταν µετανοῶµεν· ἐλεήµων 
ἐστί, ὅταν προστρέχωµεν πρὸς αὐτόν.  
 

                                                 
106-117  Τί ὄφελος… βαπτίσµατος: Ioann. Chrys. Eclogae ex diversis homiliis (PG 63, 737) (116-117 τὸ 
βάπτισµα…τοῦ βαπτίσµατος: Ioann. Chrys. De jejunio 1 (PG 60,713) // 120  εὔσπλαγχνος ὤν: Ex. 34, 6; Num. 
14, 18; Ps. 7, 12; Ionas 4, 2. 
______________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
106 παράδιγµα Ι: παράδηγµα Μ    ὤφελος ΙΜPpSaµ   // 107 βασιλέως ΙPpSaµ   φοροῦντα ΙΜ // 107-108 
ἀλουργίδα ἐπικειµένου ἀλλ'οὐδὲ προκειµένου· καὶ ὅπλα ἔχοντος, µηδὲν ὑπὸ πάντων τιµώµενος ἀλλὰ 
µᾶλλον ὑβρίζειν αὐτὸν PpSaµ // 108-109 Τί κερδένει PpSaµ // 110 ὑβρίζειν PpSaµ    τὴν πορφύραν ταύτην 
διὰ τῆς ἰδίας αἰσχύνης PpSaµ // 111-117 τοῦ Χριστιανοῦ οὐδὲν ἔχοντος κέρδος, πίστιν µὲν ἔχοντος καὶ τὴν 
ἀπὸ τοῦ βαπτίσµατος δωρεὰν καὶ ἱµάτιον καὶ πάθεσι παίγνιον προκειµένου καὶ βίον διεφθαρµένον· οὐ 
µόνον οὐκ αἰδέσιµος, ἀλλ' ὁ µείζωνος καταγέλαστος ἄξιος PpSaµ //  111 κερδένει Ι: κερδάνη Μ // 112 οὐκ 
ἔχοντα ΙΜ // 116 ἐρύπωσεν Ι: ἐρύποσεν Μ // 117 ἔργα διὰ τοῦ βαπτίσµατος Ι // 118 Μὴ τοίνυν 
καταισχύνοµεν ἡµῶν τὸν βίον PpSaµ       καταισχύνοµεν Ι: καταισχήνοµεν Μ // 119 καταγέλαστον 
ποιοῦµεν τὴν ζωὴν ἡµῶν ΙPpSaµ    µολύνοµεν ΙΜ: µολυνόµεθα PpSaµ   καὶ...πάθεσιν om.PpSaµ   ῥύπτει 
ΙΜ:ἐπιρρίψει PpSaµ // 120 ἐστὶ PpSaµ // 121 καὶ µακροθυµεῖ ἐφ' ἡµᾶς PpSaµ    ὤν omnes codices // 121-122 
ἐλεήµων ἐστὶ om. PpSaµ  // 122 προστρέχοµεν Ι    πρὸς αὐτὸν διὰ τῆς ἐξοµολογήσεως PpSaµ 
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   Ταῦτα πάντα ἐνθυµίζει ὁ ἐχθρός, ἵνα βάλῃ ἡµᾶς εἰς ῥαθυµίαν, τοῦ 
ἀπογινώσκειν ἡµᾶς ἀπὸ τῆς ἐπιστροφῆς τῆς µετανοίας. Ἔστιν ὁ 
πονηρὸς πολύολκος καὶ πολυµήχανος καὶ µιµᾶται ἀνθρώπου τινὸς 125 
κυνηγοῦ, ὅταν θελήσῃ νὰ κυνηγήσῃ ζῶον τινὰ λεγόµενον 
σήµεια.Ἔστι γὰρ τοῦτο πονηρὸν τῇ φύσει. ∆ιὰ τοῦτο καὶ µετὰ 
πονηρίας κυνηγᾶται. Τί οὖν ποιεῖ εἰς αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος; Πάντα ὅσα 
βλέπει τὸν ἄνθρωπον ποιοῦντα ποιεῖ καὶ αὐτὴ ὁµοίως. ∆ιὰ τοῦτο ὁ 
µέλλων αὐτὴν κυνηγῆσαι λαµβάνει κόλλαν τινά, λεγοµένην ὀξώ, καὶ 130 
πορεύεται εἰς τὴν φωλεὰν αὐτῆς ἀπέναντι καὶ φέρνει τὴν κόλλαν 
ταύτην καὶ ἀλείφει τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ ἐκεῖνος καὶ πορεύεται 
καὶ τὴν κόλλαν αὐτοῦ ἀφήνει ἐκεῖ. Ἐξέρχεται οὖν καὶ ἐκείνη καὶ 
ἀλείφει τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτῆς καὶ τυφλώνεται καὶ οὐκ εἶδεν ποῦ 
ὑπάγει. Τρέχει οὖν ὁ  ἄνθρωπος καὶ ἔχει ἁλύσεις καὶ βάνει εἰς τὸν 135 
λαιµὸν αὐτῆς καὶ τὴν ἄκραν τῆς ἁλύσεως καρφώνει εἰς κορµόν τινα 
καὶ αὐτὴ ἀναβαίνει καὶ καταβαίνει, ἀπάνω καὶ κάτω, καὶ ἐξ 
ἀνάγκης µερώνει. 

                                                 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
 123 ἐνθυµήζει ΙPpSaµ: ἐνθηµίζει Μ    βάλλει ΙΜ // 124 ῥαθυµίαν καὶ ἀµέλειαν PpSaµ       ἐπιστρωφῆς Μ // 
124-125 ἀπὸ τῆς...µετανοίας om.PpSaµ // 125 Ἐστι γὰρ ἡ τέχνη αύτοῦ πολύολβος PpSaµ      πολύολβος Ι // 
126  κινηγοῦ ΙΜ     ὅταν θέλει ὁ ἄνθρωπος οὗτος κυνηγῆσαι     θελήσει ΙΜ    κινηγήσει ΙΜ // 127 αὕτη 
πονηρὰ PpSaµ // 128 καὶ τῇ πονηρίᾳ PpSaµ   κινηγάτε ΙΜ // 129 βλέπει τὸ τοιοῦτον ζῶον τὸν ἄνθρωπον 
PpSaµ // 130 ὁ µέλλων αὐτὴν κυνηγῆσαι om. PpSaµ     κινηγῆσαι ΙΜ // 131 κόλαν ΙΜ   ὁξῶ ΙΜ:ἰξὼ PpSaµ // 
132 καὶ ἵσταται φέρων PpSaµ     κόλαν ΙΜ    ταύτην εἰς τοὺς ἑαυτῆς ὀφθαλµοὺς PpSaµ     ἀλήφει ΙΜ // 133 
κόλαν ΙΜ    ἀφίνει ΙΜ: ἀφίησι PpSaµ    ἀλήφει ΙΜ // 134-135 καὶ νίπτει τοὺς ἑαυτῆς ὀφθαλµοὺς καὶ 
τυφλοῦται PpSaµ // 136 λεµὸν ΙΜ    ἄνθρωπος ὁ τεχνίτης PpSaµ     καρφόνει Ι // 137  ἀπάνο ΙΜ // 138 
κρούει PpSaµ 
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   Τοιαύτην τέχνην κινᾷ καὶ ἡµᾶς ὁ διάβολος. Ἔρχεται εἰς τὸν 
κόσµον καὶ φέρνει τὴν κόλλαν τῆς ἁµαρτίας, ὅτι ἡ ἁµαρτία 140 
κολλητικόν ἐστιν καὶ δεικνύει αὐτὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τυφλώνει 
τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ καὶ σκοτώνει τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ ῥίπτει 
αὐτὸν ἀπὸ ἁµαρτίας εἰς ἁµαρτίαν καὶ ἀπὸ κακὸν εἰς κακὸν καὶ 
ποιεῖ σειρὰν µεγάλην, ἐπειδὴ ἡ ἁµαρτία ὑπάρχει ἀχόρταγη καὶ ὅσον 
γίνεται, πάλιν εὐθέως ἀπογίνεται καὶ µολύνεται ὁ ἄνθρωπος 145 
ψυχικῶς καὶ σωµατικῶς. Ἐπὰν δὲ εὕρῃ αὐτὸν ἀγαπῶντα αὐτήν, 
φέρνει κορµὸν µέγαν καὶ καρφώνει τὸν ἄνθρωπον δυνατῶς εἰς τὴν 
ἀπόγνωσιν καὶ λέγει αὐτῷ ὅτι "οὐκ ἔστι σοι πλέον σωτηρία. 
Ἀπολέσας ἑαυτὸν, οὐκ εἶ ἄξιος τῆς εἰσόδου τῆς ἐκκλησίας. Πολλαί 
εἶν' αἱ ἁµαρτίαι σου. Πῶς αὐτὰς ἐξαγορεῦσαι ἔχεις; Ἐὰν 150 
ἐξαγορευθῇς  τοῦτο τὸ ἔτος, πάλιν εἰς τὴν ἁµαρτίαν ἔσῃ. Ἄφες καὶ 
τοῦτο τὸ ἔτος καὶ εἰς τὸ ἐρχόµενον θέλεις µετανοῆσαι"·  καὶ µετὰ 
τοῦτο, τὸ σήµερον καὶ αὔριον, ἔρχεται ὁ κλέπτης, ὁ θάνατος, καὶ 
ἁρπάζει τὸν ἄνθρωπον ἀµετανόητον· καὶ διὰ τοῦτο κράζει ὁ 
προφήτης· "Οὐαί, οἱ ποιοῦντες τὰς ἑαυτῶν ἁµαρτίας ὡς σειρὰν 155 
µακράν".  
 
 

                                                 
148-150 Οὐκ ἔστι σοι…ἁµαρτίαι σου: Ioann. Chrys. Expositiones in Psalmos (PG 55, 162) // 153-154 
ἔρχεται… ἀµετανόητον: Matth. 24, 43-44; 1 The. 5, 2; 2 Pet. 3, 10; Apoc. 3, 3 // 155-156 Οὐαί... µακράν: Ιs. 5, 
18. 
 _____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
139 κινᾷ om. Ι:κινηγᾷ PpSaµ   ὁ ἀντίδηκος διάβολος PpSaµ // 140 κόλαν ΙΜ // 141 κολυτικὸν ΙΜPpSaµ   
δεικνύων PpSaµ    ἐκτυφλώνει  PpSaµ // 142 τοὺς ἑαυτοῦ ὀφθαλµοὺς PpSaµ    σκοτόνει ΙΜ:σκοτίζει PpSaµ     
ῥύπτει ΙΜ // 143 ἀπὸ ἁµαρτίαν PpSaµ // 144 συρὰν ΙΜ   ἐστὶν PpSaµ // 146 εὕρει Ι    ἀγαπόντα ΙΜ // 147 
φέρνη ΙΜ  αὐτὸν PpSaµ // 148 λέγων αὐτῷ PpSaµ    ἐλπὶς σωτηρίας PpSaµ // 149-150 Ἀπωλέσας σεαυτὸν 
PpSaµ // 150 ἦν ΙΜ: εἶν' scripsi: ἦσαι PpSaµ // 151 ἐξαγορευθεὶς ΙΜ    ἔτος, τὸ ἐρχόµενον µετανοῆσαι ἔχεις 
PpSaµ    ἔσοι ΙΜ:ἦσαι PpSaµ // 151-152  Ἄφες τόρα PpSaµ // 152 τοῦτο om. PpSaµ    τὸν ἐρχόµενον Ι: τὸν 
ἐρχῶµενον Μ: καὶ τὸ ἔτος τὸ ἐρχόµενον µετανοῆσαι ἔχεις PpSaµ // 153 τὸ om. PpSaµ // 154 ἁρπάξει ἡµᾶς 
ἀµετανοήτους PpSaµ // 155 τὴν ἁµαρτίαν αὐτῶν Ι: τὰς ἁµαρτίας αὐτῶν PpSaµ  // 155-156   ὡς συρὰν 
µακρὰν Ι 
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   Μή, παρακαλῶ, µὴ ὑπακούετε αὐτοῦ. Μὴ χλευάζῃ ἡµᾶς διὰ τῆς 
ἀπάτης, ἀλλ’ ὅσον πταίοµεν, τοσοῦτον καὶ µετανοήσωµεν καὶ 
τούτου προσδράµωµεν καὶ µετὰ τοῦ µακαρίου Παύλου τοῦ 
ἀποστόλου βοήσωµεν· "Μὴ ὁ πίπτων οὐκ ἀνίσταται ὁσάκις φορὲς 160 
πέσει;" Τοσαῦτες ἐγείρου καὶ εὐθέως ἴδῃς τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ 
 Θεοῦ καὶ τὴν αὐτοῦ εὐσπλαγχνίαν, ὅτι µετανοοῦντα σπλαγχνίζεται 
ὁ Κύριος, ἧς γένοιτο πάντοτε ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν τῆς Aὐτοῦ βασιλείας, 
τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ Κυρίῳ ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων.  Ἀµήν. 165 

                                                 
160-161 Μὴ ὁ πίπτων…πέσει: Ιer. 8, 4. 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
 157 ὑπακούεται ΙΜ    χλευάζει Ι:χλεβάζει Μ // 158-160 τοσοῦτον προσδράµωµεν ὅσαις φοραῖς πταίοµεν 
τοῦ Θεοῦ τοσούτους καὶ κατανοήσωµεν κράζοντες µετὰ τοῦ µακαρίου Παύλου λέγοντος PpSaµ //  160 
ἀνίστατε Ι    ὡσάκις φοραῖς ΙΜ // 161 παίσεις ΙΜ    Τοσαύταις ἐγήρου Ι: Τοσαύτες ἐγύρου Μ     ἴδεις Ι: ἴδις 
Μ  µακροθυµίαν PpSaµ // 162 µετανοῶν ΙΜPpSaµ: µετανοοῦντα cοrr.  // 163  ᾧ Ι    ἐπιτειχεὶν Μ // 163  
γένοιτο  om. ΙΜ // 163-164 ἐπιτυχεῖν διὰ τῆς µετανοίας καὶ τῆς ἐξοµολογήσεως καὶ κερδῆσαι τὰ ἀγαθὰ τοῦ 
Θεοῦ, ᾧ ἠ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας PpSaµ    
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                                                   15                                                                            
  Τῇ  Παρασκευῇ  τῆς  τετάρτης  ἑβδοµάδος  
 
 
  Πρέπουσα ἀρχὴ εἰλικρινοῦς µετανοίας τῶν ἁγίων νηστειῶν ἡ ἐν τῷ 
ἕκτῳ ψαλµῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ὑπόθεσις. Ἐν γὰρ τούτῳ τῷ 
ψαλµῷ διδασκόµεθα πῶς τὸν Θεὸν παρακαλέσαι. Ἔχει γὰρ οὗτος ὁ 
ψαλµὸς µεγάλην ταπείνωσιν, ἔχει µεγάλην ἐξοµολόγησιν, ἔχει 
δάκρυα, ἔχει προσευχήν, ἔχει µετάνοιαν, ἔχει στεναγµὸν ἀπὸ 5 
 καρδίας καὶ οὐ µόνον ταῦτα ἔχει οὗτος ὁ ψαλµός, ἀλλὰ ἁµαρτιῶν 
τελείαν συγχώρησιν. 
 

                                                 
SµPpa       ΜΙ 

__________________________ 
Tit. Τῇ Παρασκευῇ τῆς δ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαληκὸς εἰς τὸν στ' ψαλµόν· Εὐλόγησον πάτερ Μ: Τοῦ 
αὐτοῦ λόγος διδασκαλικὸς τοῦ προφήτου ∆αυὶδ εἰς τὸ Κύριε µὴ τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε· τῇ Παρασκευῇ 
τῆς δ' ἑβδοµάδος Ppa: Τῇ Παρασκευῇ τῆς δ'ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς τοῦ προφήτου ∆αυὶδ εἰς τὸ 
Κύριε µὴ τῷ θυµῷ σου Sµ : Τῇ Παρασκευῇ τῆς δ' λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν ἔκτον ψαλµόν· Εὐλόγησον 
∆έσποτα Ι // 1 εἰληκρινοὺς ΙΜ // 3 διδασκώµεθα ΙΜ    ἐξιλεωσώµεθα PpSaµ // 5 δάκρυα ἐπιστροφῆς PpSaµ    
ἔχει µετάνοιαν om.PpSaµ    στεναγµοὺς PpSaµ //  6 οὗτος ὁ ψαλµὸς om. PpSaµ // 6-7 ἀλλὰ καὶ τελείαν 
συγχώρησιν τῶν ἁµαρτιῶν PpSaµ 
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   Φέρε τοίνυν εἰς µέσον τὸν µακάριον ∆αυΐδ, τὸν προφήτην καὶ 
βασιλέα. Τί φησι πρὸς τὸν Κύριον; "Κύριε, µὴ τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς 
µέ, µηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς µε". Ὁ µακάριος οὗτος ὁ προφήτης 10 
γινώσκων τοῦ Θεοῦ τὴν εὐσπλαγχνίαν καὶ τὴν πρὸς τοὺς 
ἁµαρτωλοὺς συµπάθειαν, ἐφάνη αὐτῷ ὄµµασι νοεροῖς µετὰ τῆς 
ψυχῆς ἐστάναι γυµνὸς καὶ τετραχηλισµένος ἐν τῷ δικαστηρίῳ τοῦ 
θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ποδῶν ἁπτόµενος τοῦ ∆ικαίου Κριτοῦ 
καὶ ὡς υἱὸς ἀπαρρησίαστος καὶ κατηφὴς ὑπάρχων καὶ µηδεµίαν 15 
 ἀπολογίαν ἔχων ὑπὲρ τῶν ἁµαρτιῶν αὐτοῦ, τὸν δικαστὴν 
παρακαλῶν ἔλεγε· "Κύριε, µὴ τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε, µηδὲ τῇ ὀργῇ 
σου παιδεύσῃς µε. Οἶδα, ∆έσποτα, οἶδα ὅτι φρικτὸν καὶ δεινὸν 
ἀναµένει µε δικαστήριον ἐνώπιον ἀγγέλων καὶ πάσης της κτίσεως 
ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ σου θρόνου καὶ ζήτησιν µέλλεις ποιῆσαι ὑπὲρ τῶν 20 
ἁµαρτιῶν µου". 

                                                 
9-10 Κύριε…παιδεύσῃς µε: Ps. 6, 2 // 11-12 τοῦ  Θεοῦ… συµπάθειαν: Marc. 2, 17; Luc. 5, 32 // 12-17 µετὰ τῆς 
ψυχῆς…παρακαλῶν: Ioann. Chrys. Ignem veni mittere in terram (PG 62, 740) // 17-18 Κύριε…παιδεύσῃς µε: 
Ps. 6, 2. 
______________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

________________________ 
 8 Φαίρε Ι // 8-9  τὸν προφήτην λέγοντα PpSaµ // 9 Τί...Κύριον om. PpSaµ // 11 γινώσκον Ι // 11-12 
γινώσκων...συµπάθειαν om. PpSaµ // 12 νωεροῖς Ι    ὄµµασι  νοεροῖς ἐφάνη αὐτῷ PpSaµ // 12-13 
µετὰ...ἐστάναι om. PpSaµ // 13 ὡς γυµνὸς ἱστάµενος PpSaµ // 13-14 ἐν τῷ δικαστηρίῳ τῷ φοβερῷ τοῦ Θεοῦ 
PpSaµ // 14 καὶ αὐτῶν τῶν τοῦ Κριτοῦ χειρῶν καὶ ποδῶν PpSaµ    δικέου Μ // 15 κατηφεῖς Μ // 17 
ἐπαρακάλει λέγων PpSaµ // 17-18 µηδὲ...µε om. PpSaµ // 18 ∆έσποτα om. PpSaµ   δεινὸν καὶ φρικτὸν PpSaµ 
// 19 κολαστήριον Ι // 20 ζήτεισιν Ι    µέλλης ΙΜ   



 302

 
   "Kαὶ τοῦτο οἶδα, Κύριε, ὅτι πλεῖον πάντων τῶν ἀνθρώπων εἰς σὲ 
ἐπληµµέλησα καὶ ὅτι τὸ ὄνοµά σου τὸ ἅγιον παρώξυνα. Ὑπὲρ τὸν 
ἄσωτον υἱὸν ἀσώτως ἐβίωσα, ὑπὲρ τὸν τελώνην πλέον ἠνόµησα, 
ὑπὲρ τὸν ληστὴν φονοκτόνος ἐγενόµην, ὑπὲρ τὴν πόρνην ἐγὼ 25 
φιλόπορνος, ὑπὲρ τοὺς Νινευΐτας ἐγὼ ἐπληµµέλησα, ὑπὲρ τὸν 
Μανασσῆν ὑπερῆραν τὴν κεφαλήν µου αἱ ἀνοµίαι µου, ὡσεὶ 
φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ’ ἐµέ. Τὸ ὄνοµά σου τὸ ἅγιον 
ἐλύπησα, τῶν ἐντολῶν σου παρήκουσα, τὰ χαρίσµατά τοῦ σοῦ 
πλούτου κακῶς ἐσκόρπισα, τὸν ναὸν τοῦ σώµατός µου ἐσπίλωσα, 30 
 τὸν χρόνον τῆς ζωῆς µου µετὰ τῶν ἐχθρῶν σου ἐβίωσα, τοὺς 
ὀφθαλµούς µου οὓς ἐφώτισας βλέπειν τὰ σὰ µυστήρια κακῶς 
ἐτύφλωσα ταῖς ἁµαρτίαις, τὰ χείλη µου ἐρρύπωσα ταῖς ἀσελγείαις 
καὶ ἁπλῶς ὅλον τὸ σῶµα µου ἐκατέλυσα".  

                                                 
22-34 Kαὶ τοῦτο οἶδα… κατέλυσα: Ioann. Chrys. In evangelium secundum Lucam  (PG 61, 782) (24 ἄσωτον 
υἱὸν: Luc. 15, 11-32     τὸν τελώνην: Luc. 18, 10-14 // 25 τὸν ληστὴν : Luc. 23, 39-43    τὴν πόρνην: Ioh. 8, 3-
11 // 26 τοὺς Νινευΐτας: Ionas 3, 5-10 // 27 Μανασσῆν: 4 Regn. 21, 1-18: 2 Par. 33, 1-20 // 27-28 
ὑπερῆραν…ἐπ’ ἐµέ: Ps. 37, 5 // 29 τῶν ἐντολῶν σου παρήκουσα: Tob. 3, 4). 
______________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

_______________________ 
22 πλέον PpSaµ    παρὰ πάντων PpSaµ // 23-24 καὶ ὅτι...ἠνόµησα om. PpSaµ // 26 εἰς σὲ ΙPpSaµ // 28 βαρῆ Μ 
// 28-29 Τὸ ὄνοµά σου αἰ ἀνοµίαι µου τὸ ἅγιον ἐλύπησαν PpSaµ //  33 ἐτήφλωσα Μ    ταῖς ἀνοµίαις καὶ 
ἁµαρτίαις Ι    χύλη Μ  // 34 ὄλον τὸ σῶµα ἐσπίλωσα PpSaµ:  ἐκατέλυσα IM 
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   "Τὸ λοιπόν, Κύριε, µὴ τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε, µηδὲ τῇ ὀργῇ σου 35 
παιδεύσῃς µε. Οἶδα ὅτι πάντα µοι τὰ πεπραγµένα µοι ἐνώπιόν σού 
ἐστι καὶ µέλλεις κρῖναι καὶ ἐλέγξεις µε, ἀλλὰ µὴ τῷ θυµῷ σου 
ἐλέγξῃς µε. Εἰ γὰρ φθαρτοῦ βασιλέως οὐδεὶς δύναται θυµὸν 
ὑποφέρειν, πόσον δὲ µᾶλλον σοῦ τοῦ  Θεοῦ· καὶ µὴ τῇ ὀργῇ σου 
παιδεύσῃς µε. Αἴτιος γάρ εἰµι πάσης κολάσεως καὶ πάσης τιµωρίας, 40 
ἀλλ’ οἶδα, ∆έσποτα, τὸ εὔσπλαγχνόν σου· οἶδα ληστὴν αἰτήσαντα 
συγγνώµην παρὰ σοῦ καὶ ἠλέησας αὐτόν· οἶδα πόρνην ὁλοψύχως 
προσελθοῦσαν σοι καὶ ἐσυγχώρησας αὐτήν· οἶδα τελώνην 
στενάξαντα ἐκ βάθους καρδίας καὶ εὐθέως ἐδικαίωσας". 

                                                 
41 ληστὴν: Luc. 23, 39-43 // 42 πόρνην: Ioh. 8, 3-11 // 43 τελώνην: Luc. 18, 10-14. 
 
__________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

____________________ 
35-36 µηδὲ...µε om. PpSaµ // 36 παιδεύσῃς µε· µὴ φανερώσῃς αὐτὰ ἐνώπιον ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, εἰς 
ἐµὴν αἰσχύνην καὶ ὄνειδος PpSaµ // 36-37 Οἶδα...ἀλλὰ om. PpSaµ // 37 Κύριε, µὴ τῷ θυµῷ PpSaµ // 39 
ὑποφέρει Ι: φέρειν PpSaµ     σοῦ τοῦ om. PpSaµ     Θεοῦ θυµὸν φέρει ἡ κτίσις PpSaµ //  40 Ἔτοιµος PpSaµ    
ἐγὼ PpSaµ    καὶ πάσης τιµωρίας om. PpSaµ // 42  συγχώρησιν PpSaµ // 43 προσελθοῦσαν καὶ 
συγχωρηθεῖσαν PpSaµ 
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   "Ἐγώ, Κύριε, οὔκ εἰµι ὡς αὐτούς, οὐκ ἔχω δάκρυον, οὐκ ἔχω ἐκ 45 
βάθους στεναγµόν, οὐκ ἔχω καθαρὴν ψυχήν, οὐκ ἔχω νηστείαν, οὐδὲ 
ἀγάπην πρὸς τὸν ἀδελφόν, οὐκ ἔχω προσευχήν, οὐδὲ κατάνυξιν, ἵνα 
συγχωρηθῷ παρὰ σοῦ. Οὐκ ἔχω σωφροσύνην, οὐδὲ καθαρότητα. 
Ποίῳ λοιπὸν προσώπῳ ἢ ποίᾳ παρρησίᾳ αἰτήσοµαι παρὰ σοῦ 
συγχώρησιν; Πολλάκις, ∆έσποτα, µετανοῆσαι συνεταξάµην καὶ 50 
ψεύστης πρὸς σὲ ἐγενόµην· πολλάκις ἐν ἐκκλησίᾳ σοὶ προσπίπτω 
καὶ ἐξερχόµενος ἁµαρτίαις ἐπισυνάπτω· ποσάκις µε ἠλέησας 
µακροθυµῶν, κἀγώ σοι παρώργισα· ποσάκις ἐµακροθύµησας ἐπ’ 
 ἐµέ, Κύριε, κἀγὼ ἐπέστρεψα· ποσάκις µε ἀνέστησας καὶ πάλιν 
κατέπεσα. ∆ιό, ∆έσποτα Χριστέ, ἔχω τῆς φιλανθρωπίας σου τὴν 55 
ἄβυσσον καὶ τῆς µακροθυµίας σου τὸ πέλαγος". 

                                                 
55-56 τῆς φιλανθρωπίας…τὸ πέλαγος:  Ex. 34, 6: Num. 14, 18: Ps. 7, 12: Ionas 4, 2. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

______________________ 
45 Κύριε om. PpSaµ    αὐτοὶ PpSaµ // 45-46 οὐκ ἔχω ἐξοµολόγησιν ἀληθινήν, οὐκ ἔχω ἐκ βάθους καρδίας 
στεναγµὸν PpSaµ // 48 σοφροσύνην ΙΜ // 49 αἰτήσωµαι ΙΜ:αἰτήσω PpSaµ    παρὰ σοῦ om.PpSaµ // 52 
καὶ...ἐπισυνάπτω om. PpSaµ    Πολλάκις µε PpSaµ // 53 σοὶ παρόργησα ΙΜ: σὲ παρώργισα cett.  // 54 οὐκ 
ἐπέστρεψα PpSaµ   ἐγὼ πάλιν PpSaµ // 55 ∆έσποτα Κύριε PpSaµ  τῆς σῆς PpSaµ   τῆς εὐσπλαγχνίας καὶ 
φιλανθρωπίας Ι // 56 καὶ τῆς σῆς PpSaµ 
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   "Κύριε, µὴ τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε, µηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς 
µε. Μακροθύµησον ἐπ’ ἐµὲ καὶ µὴ θερίσῃς µε ἐκ τοῦ βίου τούτου, µὴ 
ἐκκόψῃς µε ὡς τὴν συκῆν τὴν ἄκαρπον, ἀλλ’ ὡς ἀγαθὸς καὶ 
φιλάνθρωπος, χάρισαί µοι καὶ τοῦτο τὸ ἔτος πρὸς µετάνοιαν, ὅπως 60 
µὴ στήσῃς τὴν ἐµὴν ψυχὴν γυµνὴν ἐπὶ τοῦ βήµατός σου, ἀλλὰ 
συµπάθησόν µοι τῷ ἁµαρτωλῷ, τῷ ἀµελεῖ, τῷ ἀσώτῳ καὶ ἀγνώµονι 
καὶ ἀσπλάγχνῳ, τῷ πάσης τιµωρίας καὶ  κολάσεως ἀξίῳ καὶ ἐλέησόν 
µε,  Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰµι τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώµατι. ∆ός µοι καιρὸν 
ἐπιστροφῆς· δός µοι λογισµὸν µετανοίας".  65 

                                                 
57-58 Κύριε…παιδεύσῃς µε: Ps. 6, 2 // 58-59 µὴ ἐκκόψῃς…ἄκαρπον: Luc. 13, 6-9 //  59-60 ὡς ἀγαθὸς καὶ 
φιλάνθρωπος: Ex. 34, 6; Num. 14, 18; Ps. 7, 12; Ionas 4, 2 // 61 µὴ στήσῃς… βήµατός σου: Ioann. Chrys. Ignem 
veni mittere in terram (PG 62, 740) // 63-64 ἐλέησόν µε Κύριε: Ps. 6, 3. 
________________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

__________________________ 
 58 Μακρωθήµισον Μ    θερήσις Ι // 60 αἴτος Μ // 61 µή µε στήσῃς γυµνὴν ψυχὴν τῷ βήµατί σου PpSaµ // 62 
ἀµελῆ Ι    τῷ ῥαθύµῳ Pp: τῷ γυµνῷ Saµ // 65 λόγον PpSaµ 
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   "Τὸ πλάσµα σου µὴ παρίδῃς, ὅτι ὁ ὄφις ὁ πονηρὸς ὅλον µε ἀσθενῆ 
ἐποίησεν. Ὅλος χαµαὶ κεῖµαι. Ἐπίστρεψον, Κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν 
µου. Σῶσον µε  ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου. Μνήσθητι, Κύριε, ὅτι οὐδεὶς 
τῶν ἀνθρώπων καθαρὸς ἀπὸ ῥύπου, ἐὰν µία ἡµέρα ἡ ζωὴ αὐτοῦ. 
Ἐὰν γὰρ τὸν ἄξιον σώσῃς, οὐδέ ἐστι θαυµαστόν, ὅτι ἄξιός ἐστιν. 70 
Ἐὰν τὸν δίκαιον ἐλεήσῃς, ξένον οὐδέν. Ἀλλ’ εἰς ἐµὲ τὸν ἀνάξιον καὶ 
ἁµαρτωλὸν  δεῖξον τὰ ἐλέη σου. Οἶδας, Κύριε, τὴν ἀσθένειαν ἡµῶν, 
διὸ µὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν µετὰ τοῦ  δούλου σου, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ 
θανάτῳ ὁ µνηµονεύων σου. Ἐν δὲ τῷ ᾍδῃ τίς ἐξοµολογήσεταί σοι;  
Ὄντως οὐδείς". 75 

                                                 
66-67 ὁ ὄφις… ἐποίησεν: Gen. 3, 1-7; Athan. Epistula ad episcopos Aegypti et Libyae (PG  25, 540) // 73 µὴ 
εἰσέλθῃς… δούλου σου: Ps. 142, 2 // 73-74 ὅτι οὐκ ἔστιν…ἐξοµολογήσεταί σοι: Ps. 6, 6. 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
67 χαµὲ ΙΜ   κεῖµε Ι: κῆµε Μ // 69 τῶν ἀνθρώπων om.PpSaµ // 70 Μόνος σὺ εἶ ὁ ἀναµάρτητος Θεός, ὁ 
Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς PpSaµ   σώσεις ΙΜ    ἐστι om.PpSaµ // 71 ἐλεήσεις ΙΜ:σώσῃς καὶ ἐλεήσῃς 
PpSaµ     ἀνάξιον θαυµάστωσαν τὰ ἐλέη σου, ἵνα δοξασθῇ ἡ φιλανθρωπία σου PpSaµ // 72 Κύριε om.PpSaµ 
//  73 εἰσέλθεις Ι: ἠσέλθεις Μ   δούλου σου, µὴ ἐπισταθµήσῃς τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν, ἀλλ' ὅτι οὐκ ἔστιν PpSaµ 
// 74 µνηµονεύον ΙΜ    
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   ∆ιὰ τοῦτο προλάβωµεν τὴν ὁδόν τῆς µετανοίας. Μέγα γὰρ 
δύνανται τὰ δάκρυα. Εἴδετε ἐξοµολόγησιν τοῦ προφήτου, ὅτι ἐν 
πάσαις ταῖς ἁµαρτίαις αὐτοῦ, οὐκ ἀπέγνω ἑαυτοῦ; Οὐκ ἀπήλπισε 
τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὐκ ἔδωκεν ἑαυτὸν εἰς ῥαθυµίαν, ἀλλὰ διὰ 
κατανύξεως ἐσώθη. Ἅπερ πάντα ταῦτα  ἐποίησεν ὁ ∆αυὶδ ἐν τῷ 80 
γήρει αὐτοῦ, τοιούτως καὶ ἡµεῖς ποιήσωµεν. Στενάξωµεν ἀπὸ 
καρδίας, ἐξοµολογησώµεθα. Μή µοι εἴπῃς ὅτι "γέρων εἰµί, 
ἐπαλαιώθην καὶ ἐσυνήθισα ἐν πάσῃ ἁµαρτίᾳ καὶ οὐ δύναµαι 
ποιῆσαι τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ"· µηδὲν τοιοῦτον εἴπῃς ποτέ· µὴ 
προφασίζου προφάσεις ἐν ἁµαρτίαις.  85 

                                                 
77-79  Εἴδετε… ῥαθυµίαν: 4 Regn. 20, 5 // 79-80 διὰ κατανύξεως ἐσώθη: Ps. 6, 9-11 // 84-85 µὴ 
προφασίζου...ἁµαρτίαις: Ps. 140, 4. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
76 προλάβοµεν ΙΜ   ὁδοιπορίαν PpSaµ    Μεγάλως PpSaµ // 77 Ἴδετε Ι:Ἴδεται Μ:Ἴδες PpSaµ // 78 ἑαυτοῦ, 
ἀλλὰ ἔλουε καθ' ἐκάστην νύκτα τὴν κλίνην αὐτοῦ τὰ δάκρυα τῆς µετανοίας PpSaµ  // 78-79 οὐκ 
ἐπόλπησεν ἐκ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ ΙΜ // 80 ἐσώθη. ∆ιὰ δακρύων ἐκαθαρίσθη, δι' ἐξοµολογήσεως 
ἐδικαιώθη PpSaµ   ὁ ∆αυὶδ om.PpSaµ // 81 δυνάµεθα ποιῆσαι PpSaµ // 81-82 στενάξαι, ἐξοµολογήσασθαι 
PpSaµ  // 83 ἐπαλεώθην ΙΜ   ἐσυνήθησα ΙΜ   οὐ  δύναµε ΙΜ: καὶ οὐκ ἔτι ἰσχύω PpSaµ // 85 προφάσης ΙΜ 
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   Ἐὰν θέλῃς καὶ βούλῃ, ἔχεις ἰσχὺν καὶ τήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Θεοῦ. Ἔχεις δάκρυα. ∆άκρυα λέγω τὰ τῆς ψυχῆς. Τρεῖς γὰρ λογὲς 
δάκρυα ἔχει ὁ ἄνθρωπος: Φυσικά, σωµατικὰ καὶ ψυχικά. Φυσικὰ 
µέν εἰσι τὰ ἐξερχόµενα διά τοῦ σώµατος. Ἔστι δὲ καὶ ψυχικὰ 
δάκρυα, τὰ ἐκβάλλει ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸν πόνον τῆς ψυχῆς· καὶ 90 
δάκρυα, τὰ ὁποία ἐπιχέοµεν ἐν τοῖς νεκροῖς. Ἔστι δὲ καὶ τρία 
δάκρυα σατανικά, ἅπερ τινὲς κλαίουσι διὰ  κενοδοξίαν καὶ ἔρωτα 
σατανικόν·  καὶ ἄλλα δάκρυα ψυχικὰ ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ 
ἐννοίας θανάτου καὶ κολάσεως αἰωνίου. Τοιαῦτα δάκρυα ἔκλαιεν ὁ 
∆αυίδ. 95 

                                                 
86 Ἐὰν… βούλῃ: Ιs. 1, 19; Lev. 26, 3; Lev. 26, 14-40; Ioann. Chrys. De fato et providentia 2 (PG 50, 755);  
Ioann. Chrys. Domine, non est in homine  (PG 56, 162);  Ioann. Chrys. In Joannem 1 (PG 59, 28); Ioann. 
Chrys. In epist. 1 ad Thessalon. 5 (PG 62, 428); Bas. Adversus Eunomium lib. 4 (PG 29, 697); Greg. Naz. Or. 
14 (PG 35, 892) // 87 ∆άκρυα…ψυχῆς: Ioann. Chrys. De jejunio 1 (PG 60, 713 &750).  
___________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
 86  Ἐὰν ὅλως βουληθῇ ἡ ψυχή σου PpSaµ     βούλεσαι ΙΜ     τὰς ἐντολὰς Ι: τὰς ἐντωλᾶς Μ // 87  λογαῖς ΙΜ 
// 87-89 ∆άκρυα δὲ λέγω τὰ κατὰ Θεόν. Εἰσὶ γὰρ δάκρυα φυσικὰ ἐξερχόµενα ἐκ τοῦ σώµατος PpSaµ // 89-
91 Ἐστι δὲ καὶ ψυκικὰ καὶ τὰ φυσικὰ δάκρυα ἔστιν, οἷα ἐπὶ τοῖς νεκροῖς ἐπιχέοµεν PpSaµ // 91-94 Καὶ εἰσὶ 
δάκρυα σατανικά, ἅπερ τινὲς διὰ κενοδοξίαν καὶ ἔρωτα σατανικὸν κλαίουσιν. Εἰσὶν πάλιν καὶ δάκρυα ἐκ 
µέθης. Ἔστι δὲ καὶ δάκρυα καθαρτικὰ τῆς ψυχῆς, τὰ ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐννοίας θανάτου καὶ 
κολάσεως γενόµεθα PpSaµ // 92 κλέουσιν ΙΜ // 95 ἐδάκρυσεν ὁ προφήτης ∆αυίδ PpSaµ  
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   Μεγάλη τοίνυν ἡ δύναµις τῶν δακρύων τῶν γινοµένων κατὰ Θεὸν· 
µεγάλη αὐτῶν ἡ ἐνέργεια·  καὶ ἔστι µαρτυρία ὠφέλιµος ἐν τῇ παλαιᾷ 
ἱστορίᾳ τὰ δάκρυα πόσα ἐποίησαν. Φέρε τὸν Μανασσῆν ἐκεῖνον, 
τὸν πεσόντα εἰς τὸ ἀδιήγητον πέλαγος καὶ ἀµέτρητον τοῦ Θεοῦ·   
καὶ εἰ ὁ Μανασσῆς διὰ µετανοίας ἐσώθη,  τίς λοιπὸν µετανοῆσαι 100 
θέλων  οὐ σωθήσεται; Τί µοι λέγεις· "Ἐπόρνευσα, ἐµοίχευσα, 
ἐφόνευσα, ἐν ἀνοµίαις ἐγήρασα καὶ σωθῆναι οὐ δύναµαι"; Τί ταῦτα 
λέγεις; Εἰ Μανασσῆς διὰ µετανοίας καὶ προσευχῆς ἐσώθη, τολµῶ 
εἰπεῖν ὅτι καὶ τὸν διάβολον ὁλοψύχως µετανοοῦντα δέχεται αὐτὸν ὁ 
Θεός.  105 

                                                 
96 Μεγάλη … δακρύων: Ioann. Chrys. De jejunio 1 (PG 60, 713 & 750) // 98-103  Μανασσῆν… ἐσώθη: 4 
Regn. 21, 1-18;  2 Par. 33, 1-20. 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
96 Μεγάλη τοίνυν τῶν κατὰ Θεὸν δακρύων ἡ ἰσχὺς PpSaµ    κατὰ Θεὸν καὶ ψυχῆς ΙΜ // 97 ὁφέληµος ΙΜ // 
98 ἐπιτέλεσαν PpSaµ    Φέρε om.PpSaµ // 99 τὸ ἀδιήγητον καὶ ἀκατάληπτον καὶ ἀµέτρητον πέλαγος τῶν 
οἰκτιρµῶν τοῦ Θεοῦ PpSaµ    ἀµέτριτον ΙΜ //  100 σώζεται PpSaµ   µετανοῆσαι ὁλοψύχως PpSaµ  //  102  
ἐγήρασα, ἐλήστευσα PpSaµ // 102  οὐ  δύναµε ΙΜ  // 103-104  Εἰ Μανασῆ ὁ Θεὸς διὰ µετανοίας ἐδέξατο, 
τάχη τολµῶ εἰπεῖν ὅτη PpSaµ      
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   Καὶ τίς τῶν ἀνθρώπων ἥµαρτε τόσον, ὅσον ἥµαρτε Μανασσῆς 
 τοῦ Θεοῦ; Πεντήκοντα δύο χρόνους ἐβασίλευσε καὶ ἐποίησε τὸν 
λαὸν τοῦ Ἰσραὴλ λατρεύειν καὶ προσκυνεῖν τὰ εἴδωλα. Πόσος λαὸς 
ἐπόθανεν, εἰπέ µοι, καὶ πόσες χιλιάδες ἐν τοῖς πεντήκοντα δύο 
χρόνοις ἐκείνοις καὶ ἀπῆλθον εἰς ἀπώλειαν, ὧν τὸ κρῖµα ἐκεῖνό  ἐστι 110 
τοῦ βασιλέως τοῦ Μανασσῆ; Καὶ ταῦτα πάντα οὐκ ἐνίκησαν τὴν 
φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ.  
 

                                                 
106-112   Καὶ τίς … τοῦ Θεοῦ: 4 Regn. 21, 1-18; 2 Par. 33, 1-20. 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
106 ἥµαρτεν ὅσα ὁ Μανασσῆς ἥµαρτεν PpSaµ // 108 εἴδολα Ι: ὔδωλα Μ // 108-109 τοῖς εἰδώλοις. Εἰπέ µοι 
πόσαις µυριάδες λαὸς ἀπέθανεν ἐν τοῖς πεντήκοντα δύο PpSaµ // 110 ἀπόλειαν Ι:ἀπόληαν Μ     ἐκεῖνο 
om.PpSaµ // 111-112 Μανασσῆ καὶ τὸ χρέος· καὶ οὐκ ἐνίκησε τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ  Θεοῦ τὸ τοσοῦτον 
πλῆθος τῶν ἁµαρτιῶν αὐτοῦ PpSaµ 
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   Φασὶ γὰρ οἱ ἀρχαῖοι ἱστοριογράφοι ὅτι ἐπολέµησε Μανασσῆς 
µετὰ τοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν καὶ αἰχµαλώτευσαν αὐτὸν οἱ 
Χαλδαῖοι καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν αἰχµάλωτον εἰς Βαβυλῶνα τῆς 115 
Περσίδος καὶ ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίας ἐποίησεν βοῦν χαλκὸν καὶ  
 ἀπέκλεισεν ἔσω τοῦ ζώου τὸν Μανασσῆν καὶ ἔσω ἐν τῷ ζώῳ 
προσηύξατο πρὸς τὸν Θεὸν Μανασσῆς µετὰ πολλῶν δακρύων τῆς 
ᾠδῆς αὐτοῦ λέγων· "Κύριε, παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων 
ἡµῶν, τοῦ Ἀβραὰµ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν 120 
καὶ τὴν γῆν καὶ ὅλον τὸν κόσµον, ὃν πάντα φρίσσουν καὶ τρέµουν 
ἀπὸ προσώπου τῆς δυνάµεώς σου, καὶ ὅτι ἀµέτρητος ἐστὶν ἡ 
µεγαλοπρέπεια τῆς δόξης σου καὶ σὺ µόνος Κύριος ὕψιστος, 
εὔσπλαγχνος, µακρόθυµος καὶ πολυέλεος καὶ µετανοῶν ἐπὶ κακίαις 
ἀνθρώπων καὶ εἰς τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου ὥρισας µετάνοιαν 125 
καὶ ἄφεσιν τοῖς ἁµαρτωλοῖς. Αὐτὸς ἔθου µετάνοιαν ἐπ’ ἐµοὶ τῷ 
ἁµαρτωλῷ καὶ ἀσώτῳ, διότι ἥµαρτον ὑπὲρ ἀριθµὸν ψάµµου 
θαλάσσης, ἐνώπιόν σου καὶ ἐπλήθυναν, Κύριε, αἱ ἀνοµίαι µου, διότι 
παρώργισα τὸν θυµόν σου καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, µὴ 
ποιήσας τὸ θέληµά σου καὶ µὴ φυλάξας τὰ προστάγµατά σου". 130 

                                                 
113-117 ἐπολέµησε… δακρύων: 4 Regn. 21, 1-18; 2 Par. 33, 1-20 // 119-126 Κύριε… ἁµαρτωλοῖς: Ἀπόκρυφος 
προσευχὴ τοῦ Μανασσῆ (Βλ. Μέγα Ἀπόδειπνον, Ὡρολόγιον τὸ Μέγα, Α∆, σ. 172 ) // 126-130 
Αὐτὸς…προστάγµατά σου: Ἀπόκρυφος  προσευχὴ τοῦ Μανασσῆ (Βλ. Μέγα Ἀπόδειπνον, Ὡρολόγιον τὸ 
Μέγα,  Α∆, σ. 172). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
 113-119 ὅτι ἀπενεχθεὶς Μανασσῆς βασιλεὺς Ἰσραὴλ ὑπὸ τῶν Χαλδαίων αἰχµάλωτος εἰς Βαβυλῶνα τῆς 
Περσίδος κατεκλείσθη εἰς ζῶον χαλκοῦν ὑπὸ τοῦ βασιλέως Περσῶν καὶ ἔσωθεν ὃν ἐν τῷ ζώῳ προσηύξατο 
µετὰ δακρύων τὴν προσευχὴν τῆς ᾠδῆς αὐτοῦ PpSaµ // 113  Φησὶν ΙΜ // 114 αἰχµαλώτευσαν Ι: 
ἐχµαλότευσον Μ: ᾐχµαλώτευσαν PpSaµ // 121 φρύσσουν ΙΜ    ὃν φρίσσει καὶ τρέµει τὰ πάντα PpSaµ // 122 
ἄµετρος Ι // 125 ὥρησας ΙΜ // 128 ἐνώπιόν σου ἐπληθύνθησαν αἰ ἀνοµίαι µου, Κύριε, ὅτι οὐκ εἰµὶ ἄξιος 
ἀτενίσαι καὶ ἰδεῖν τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀδικιῶν µου, διότι PpSaµ  //  129 
παρόργησα ΙΜ // 130 µὴ φυλάξας  om. Ι  
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   "Τὸ λοιπόν, Κύριε, κλίνω γόνυ καρδίας µου καὶ δέοµαι τῆς 
χρηστότητός σου. Ἡµάρτηκα, Κύριε, ἡµάρτηκά σοι καὶ τὰς ἀνοµίας 
µου ἐγὼ γινώσκω. Λοιπόν, δέοµαί σου, Κύριε. Συγχώρησόν µοι καὶ 
µηδέν µε ἀπολέσῃς ταῖς ἀνοµίαις µου. Μὴ βδελύξῃς εἰς τὰ κακά µοι, 
διότι σὺ εἶ Θεὸς τῶν µετανοούντων καὶ δεῖξον, Κύριε, ἐν ἐµοὶ πᾶσαν 135 
τὴν ἀγαθοσύνην σου, ὅτι, ἀνάξιος ὤν, σώσεις µε καὶ αἰνέσω  διὰ 
παντὸς καὶ δοξάσω τὸ ὄνοµά σου, ἕως τῆς ἡµέρας τῆς ζωῆς µου".

                                                 
131-137 Τὸ λοιπόν…ζωῆς µου: Ἀπόκρυφος προσευχὴ τοῦ Μανασσῆ (Βλ. Μέγα Ἀπόδειπνον, Ὡρολόγιον τὸ 
Μέγα, Α∆, σ. 172). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
131 κλῖνον ΙΜ // 131-132 τῆς παρὰ σοῦ χρηστότητος PpSaµ // 133 καὶ τὰς ἁµαρτίας µου PpSaµ // 134 
ἀπωλέσῃς Ι: ἀπολαίσῃς Μ    βδελύξεις Ι     µηδὲ διατηρήσῃς τὰ κακά µοι, διότι PpSaµ // 136 ἐνέσω ΙΜ  // 
136-137 σώσεις µε κατὰ τὸ πολὺ ἔλεός σου καὶ αἰνέσω, δοξάσω σε ἐν ταῖς ἡµέραις τῆς ζωῆς µου PpSaµ   
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   Εἴδετε προσευχὴν µετὰ δακρύων; Εἴδετε ἐξοµολόγησιν ἀπὸ 
καρδίας; Τίς οὕτως ἔκλαυσεν τὰς αὐτοῦ ἁµαρτίας, ὥσπερ ἐκεῖνος; 
Ἀκούσατε, λοιπόν, καὶ τὸ τέλος τῆς προσευχῆς ἐκείνης καὶ τὴν 140 
µετάνοιαν τοῦ Μανασσῆ. Ἐπήκουσεν ὁ Θεὸς ὁ εὔσπλαγχνος καὶ 
ἐλεήµων τῆς προσευχῆς αὐτοῦ καὶ διερράγη τὸ ζῶον τὸ χαλκοῦν καὶ 
ἐξῆλθεν ὁ Μανασσῆς ἔξω. Οὐ µόνον ἐξῆλθεν, ἀλλὰ καὶ ἄγγελος 
Κυρίου ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλὴµ τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ κἀκεῖ 
ἐτελεύτησεν ἐν µετανοίᾳ καὶ ἐξοµολογήσει. Εἴδετε τὸ ἀκατάληπτον 145 
 καὶ ἀδιήγητον πέλαγος τῶν οἰκτιρµῶν τοῦ Θεοῦ πῶς σώζει καὶ 
ἐλεεῖ δωρεὰν τοὺς ἐλπίζοντας ἐπ’ αὐτόν; Τί γὰρ καλὸν ἐποίησεν ὁ 
Μανασσῆς ἀντάξιον τοῦ κρίµατος καὶ τῆς ἀπωλείας τῶν ψυχῶν, 
τῶν ἐν γεέννῃ τοῦ πυρὸς κατακριθέντων διὰ τῆς εἰδωλολατρείας; 
Ἀλλ’ ἐπειδὴ ἐµετανόησε καὶ προσέδραµεν ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, 150 
ἐσώθη. 

                                                 
141-145 Ἐπήκουσεν… ἐξοµολογήσει: 2 Par. 33, 13 // 149  ἐν γεέννῃ τοῦ  πυρός: Matth. 5, 22; Matth. 23, 33; 
Matth. 10, 28; Marc. 9, 43; Luc. 12, 5; Iac. 3, 6. 
______________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
138 Ἴδετε ΙPpSaµ:Ἴδεται Μ // 140-145 Ἄκουσον· καὶ τὸν καρπὸν αὐτῆς εὐσπλαγχνίσθη Κύριος ὁ Θεὸς καὶ 
ἤκουσε τοῦτον καὶ ἐρράγη τὸ ζῶον καὶ ἐξῆλθεν ὁ Μανασσῆς καὶ διεσώθη ὑπὸ ἀγγέλου τοῦ Θεοῦ καὶ 
ἐξῆλθεν ἐν Ἰερουσαλὴµ ταύτῃ τῇ νυκτὶ καὶ ἐκεῖ ἐτελεύτησεν PpSaµ // 142 διεράγη Ι: διεράγει Μ // 144 
νυκτῆ ΙΜ // 145 Ἴδετε Ι: Ἴδεται Μ // 145-146 Ἴδετε εὐσπλαγχνίαν Θεοῦ καὶ µακροθυµίαν ἄπειρον καὶ 
ἀµέτρητον πῶς σώζει PpSaµ // 147 καὶ καταφεύγοντας εἰς αὐτὸν PpSaµ // 147-148 Τί γάρ µοι εἰπὲ 
προσήγαγε Μανασῆς PpSaµ // 149 κατακριθέντων διὰ τῆς εἰδωλολατρείας om. PpSaµ  // 150 εἰς τὸ ἔλεος 
PpSaµ    
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   Καὶ εἰ Μανασσῆς ἐσώθη διὰ προσευχῆς καὶ δακρύων, πόσον γε 
µᾶλλον ἡµεῖς οὐ δυνάµεθα προσεύξασθαι καὶ κλαῦσαι ὑπὲρ τῶν 
ἁµαρτιῶν ἡµῶν, λέγοντες καὶ ἡµεῖς πρὸς τὸν εὔσπλαγχνον Κύριον, 
ὥσπερ εἶπε καὶ ὁ προφήτης ∆αυΐδ· "Κύριε, µὴ τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς 155 
µε, µηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς ἡµᾶς, ἀλλὰ ἐλέησον, Κύριε, ἡµᾶς, 
ὅτι ἀσθενεῖς ἐσµὲν καὶ σῶσον ἡµᾶς, Κύριε, ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους 
σου καὶ τῶν οἰκτιρµῶν σου", ἧς γένοιτο πάντας ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν τῆς 
 Aὐτοῦ χάριτος καὶ µερίδος τῶν σωζοµένων ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ 
Κυρίῳ ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 160 

                                                 
155-158  Κύριε…οἰκτιρµῶν σου: Ps. 6, 2-5. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
__________________________ 
152 διεσώθη PpSaµ // 153 προσεύξασθαι om.PpSaµ // 154 καὶ ἡµεῖς om.PpSaµ       εὔσπλαγχνον om.PpSaµ    
Κύριον om. Ι // 155 ὥσπερ...∆αυΐδ om.PpSaµ // 157 ὅτι...Κύριε om.PpSaµ     πλήθη ΙΜ // 157-159 τοῦ ἐλέους 
σου καὶ ἀξίωσον ἡµᾶς ἐν τῇ µερίδη τῶν σωζοµένων Ppa  // 158-159 ἧς Κύριος ὁ Θεὸς ἀξιώσει ἡµᾶς πάντας 
τῆς µερίδος  Sµ // 159 σωζωµένων ΙΜ // 160 ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος PpSaµ  
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                                                    16                                                                               
    Κυριακῇ   τετάρτῃ  τῶν  ἁγίων  νηστειῶν   
 
 
  Οὐδέν ἐστι τῆς ἀδιστάκτου πίστεως καὶ καθαρᾶς ἰσχυρότερον, 
οὐδὲ τῆς πρὸς Θεὸν ἐλπίδος καὶ ἀγάπης κραταιότερον. "Ὁ πιστεύων 
ὀρθῶς πολλὴν ἔχει πρὸς τὸν Θεὸν παρρησίαν" καὶ µετὰ θάρρους 
αὐτῷ προσερχόµενος εὑρήσει ὅσα πρὸς τὸ συµφέρον ζητεῖ. Καὶ γὰρ 
οἱ δίκαιοι εὐαρεστήσαντες τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ πίστει ζῶσι, καθὼς ὁ 5 
 προφήτης λέγει ὅτι "δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται" καὶ "χωρὶς τῆς 
πίστεως οὐ δυνάµεθα εὐαρεστῆσαι Θεῷ". Ἡ γὰρ πίστις ἡ πρὸς Θεὸν 
µητέρα εἶναι λέγει πασῶν τῶν ἀρετῶν.  

                                                 
2-3  Ὁ πιστεύων… παρρησίαν: Eph. 3, 12 // 6  δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται: Habac. 2, 4 // 6-7  χωρὶς… Θεῷ: 
Hebr. 11, 6. 
_____________________________ 
SµPpa       Μ 
__________________________ 
Tit. Κυριακῇ δ' τῶν ἁγίων νηστειῶν· λόγος διδασκαληκὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ  ἁγίου εὐαγγελίου·  Εὐλόγησον 
πάτερ Μ: Κυριακῇ  δ' τῶν νηστειῶν·  λόγος εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου τῆς αὐτῆς ἡµέρας  Ppa: 
Κυριακῇ δ' τῶν ἁγίων νηστειῶν· λόγος εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἀγίου ἐβαγγελίου τῆς αὐτῆς ἡµέρας Sµ // 1 
ἰσχυρώτερον Sµ // 2 κρατεώτερον SΜµ // 3 παρισίαν Μ // 8 πάντων omnes codices    ἀρετῶν καὶ ἀρχὴν καὶ 
τέλος πάντων αὐτῶν PpSaµ 
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   Καὶ ἄκουσον ῥητὸν ἐκ τῶν πολλῶν µαρτυρίας· Ὁ προπάτωρ ἡµῶν 
Ἀβραὰµ καὶ ὁ ἐν πατριάρχαις µέγας δεδικαίωται ἐκ πίστεως κατὰ 10 
τὸ εἰρηµένον. Ἐπίστευσε δὲ Ἀβραὰµ τῷ Θεῷ καὶ ἐλογίστη αὐτῷ εἰς 
δικαιοσύνην· καὶ πάλιν, ὁ αὐτὸς Ἀβραὰµ διὰ τῆς πίστεως ἐν 
βαθυτάτῳ γήρει τὸν Ἰσαὰκ ἐβλάστησε καὶ πατὴρ πολλῶν ἐθνῶν 
κατὰ τὴν θείαν ἐγένετο πρόρρησιν. Ἡ στεῖρα Ἄννα καὶ ὁ Ἰωακείµ, 
οἱ δίκαιοι, µετὰ πίστεως προσελθόντες καὶ θερµῶς δυσωπήσαντες 15 
 τὸν Θεόν, τὴν ὑπερευλογηµένην Θεοτόκον καὶ Παρθένον 
ἐβλάστησαν·  καὶ ἀλλαχοῦ φησιν ἡ Γραφὴ ὅτι ὁ ζητῶν τὴν πίστιν 
ἵλεων εὑρήσει τὸν Κύριον, καθὼς φησὶ διὰ τοῦ προφήτου·  "Εἰ γάρ 
ἐστί τις ποιῶν κρῖµα καὶ ζητῶν πίστιν, ἵλεως ἔσοµαι αὐτῷ" λέγει 
Κύριος. 20 

                                                 
9-14 Ὁ προπάτωρ…πρόρρησιν: Gen. 21, 1-6 // 14-17 Ἡ στεῖρα…ἐβλάστησαν: Στιχηρὰ προσόµοια  ἦχ. α', εἰς 
τὸν ἐσπερινὸν τοῦ  Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας ∆εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου: Κάθισµα ἦχ. δ', εἰς τὸν ὄρθρον 
τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας ∆εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου, ἄρχ: "Ἐκ τῆς ῥίζης...": Κάθισµα ἦχ. πλ. δ', εἰς τὸν 
ὄρθρον τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας ∆εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου, ἄρχ: "Ἀγαλλιάσθω οὐρανὸς..." (Βλ. 
Μηναῖον Σεπτεµβρίου Α∆); Στιχηρὰ προσόµοια ἦχ. δ', εἰς τὸν ἐσπερινὸν τῆς Συλλήψεως τῆς Ἀγίας Ἄννης 
(Βλ. Μηναῖον ∆εκεµβρίου Α∆) // 18-19  Εἰ γάρ… αὐτῷ : Ιer. 5, 1. 
________________________________ 
SµPpa       Μ 

__________________________ 
  11 γεγραµµένον PpSaµ    ἐλογήστη Μ:ἐλογίσθη cett.   // 19 κρήµα Μ 



 317

    Ταύτην οὖν καὶ ἡµεῖς σπουδάσαντες κτήσωµεν καὶ µιµησώµεθα, 
παρακαλῶ, τοὺς ἐν πίστει δουλεύσαντας τῷ Κυρίῳ, ἵνα καὶ ὁ Θεὸς 
ἀντιλήψηται καὶ δοξάσῃ ἡµᾶς· καὶ οὐ µόνον δοξάσῃ, ἀλλὰ καὶ ζωὴν 
παρέξῃ αἰώνιον· καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτησώµεθα παρ’ Aὐτοῦ 
 ληψόµεθα εὐκόλως, εἰ µετὰ πίστεως τῷ Θεῷ προσερχόµεθα· καὶ 25 
µάλιστα ἀνάξια Aὐτοῦ αἰτοῦµεν καὶ ἐνάντια τῶν Aὐτοῦ 
θεληµάτων. "Αἰτεῖτε γάρ" φησὶ διὰ τοῦ προφήτου "καὶ οὐ 
λαµβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε"· καὶ πάλιν, διὰ τοῦ εὐαγγελίου 
φησὶν ὁ Κύριος:  "Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑµῖν. Ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε. 
Κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑµῖν. Ὁ γὰρ ζητῶν εὑρίσκει καὶ ὁ αἰτῶν 30 
λαµβάνει" .  

                                                 
27-28 Αἰτεῖτε… αἰτεῖσθε: Iac. 4, 3 // 29-31 Αἰτεῖτε…λαµβάνει: Matth. 7, 7-8; Luc. 11, 9-10. 
_____________________________ 
SµPpa       Μ 
__________________________ 
21 κτίσωµεν  Ppa // 22 Θεὸς ἡµῶν PpSaµ // 23 ἀντιλίψεται Μ   δοξάσοι Μ // 24 παρακαλῶ PpSaµ // 25 
ληψώµεθα PpSΜaµ   εὐκόλος Μ // 27 Αἰτεῖται PpSaµ     οὐ λαµβάνεται PpSΜaµ // 28  ἐτείσθαι Μ // 29 ἡµῖν 
PpS: ἡµὴν Μ    εὑρήσηται Pp:εὑρήσεται SΜµ: εὑρίσεται  a  // 30  κρούεται  aµ      ἀνοιγήσετε Pp: 
ἀνηγήσαιται Μ 
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   ∆ιὰ τοῦτο µετὰ πίστεως προσερχώµεθα, ἀδελφοί µου, ἐξαιρέτως 
δὲ µετὰ νηστείας καθαρᾶς, εὐαρέστης Θεῷ. Οὐ βρωµάτων µόνον 
ἀποχῆς, ἀλλὰ παθῶν·  τοὐτέστιν ἐγκράτεια γλώττης, θυµοῦ ἀποχή, 
ἐπιθυµιῶν χωρισµός, φθόνου καὶ ἐπιορκίας. Τῆς τοιαύτης γὰρ 35 
νηστείας εὐαρεστεῖται Θεός· καὶ πάλιν, ἡ προσευχὴ ἡµῶν µετὰ 
εἰλικρινοῦς καρδίας ὅλη καθαρά, χωρὶς ὀργῆς καὶ ζηλείας καὶ 
 φθόνου καὶ βαττολογίας, ὅτι ὁ Θεὸς οὐ βλέπει εἰς πρόσωπον, οὐδὲ 
εἰς ἀνδρείαν, οὐδὲ εἰς λόγους, ἀλλὰ "καρδίαν καθαρὰν καὶ πνεύµατι 
ταπεινώσεως οὐκ ἐξουθενεῖ", καθὼς ὁ προφήτης φάσκει·  καὶ πάλιν, 40 
Ἰάκωβος ὁ ἀπόστολος φησί· "Ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι"· 
καὶ πάλιν, τὰ ἔργα χωρὶς τῆς πίστεως ὁµοίως. "Τί τὸ ὄφελος, 
ἀδελφοί µου, ἐάν τε πίστιν τις ἔχῃ, ἔργα δὲ µὴ ἔχων; Μὴ δύναται ἡ 
πίστις χωρὶς τῶν ἔργων σῶσαι αὐτόν; Ἐὰν δὲ ἔχῃ τις ἀδελφὸν ἢ 
ἀδελφήν, <οἳ> γυµνοὶ καὶ ἄποροι ὦσι καὶ ὑστεροῦνται τῆς 45 
ἐφηµέρου τροφῆς, ἔλθωσι δὲ πρὸς σὲ ζητοῦντες ἀνάπαυσιν, εἴπῃ δέ 
τις ἐξ ὑµῶν· "Πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ, θερµαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, µὴ 
 δότε δὲ τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώµατος", τί τὸ ὄφελος; Οὕτως καὶ ἡ 
πίστις. Ἐὰν δὲ µὴ ἔχῃ ἔργα, νεκρά ἐστι καθ’ ἑαυτήν. Ἀλλ’ ἐρεῖ τις· 
"Σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα. ∆εῖξον µοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων 50 
σου κἀγὼ δείξω σοι ἐκ τῶν ἔργων µου τὴν πίστιν µου". Τὸ λοιπόν, 
"ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι". 

                                                 
33-36  Οὐ  βρωµάτων… Θεός: Ioann. Chrys. In filium viduae (PG 61, 790); Bas. De jejunio 2  (PG 31, 196); 
Bas. Comment. in Isaiam prophetam cap. 1  (PG 30, 180); Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν ὄρθρον τῆς 
Τετάρτης Τυρινῆς ἦχ. α΄ (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 97); Ἰδιόµελον Ἀποστίχων εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς 
∆ευτέρας Α΄ ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν ἦχ. γ' (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 190); Εὐχὴ Λειτουργίας 
Προηγιασµένων (Ἱερατικὸν  Α∆, σ.157) // 36-39 ἡ προσευχὴ…λόγους: Matth. 5, 44-45; Rom. 12, 14; Iac. 3, 9 
; Ioann. Chrys. In Matthaeum 19  (PG 56, 278); Ἰδιόµελον Ἀπόστιχον, ἦχ. γ', εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς ∆ευτέρας 
τῆς β' ἑβδοµάδος (βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 360) // 39-40 καρδίαν… οὐκ ἐξουθενεῖ: Ps. 50, 19 // 41  Ἡ 
πίστις… ἐστι: Iac. 2, 26 // 42-51 Τί τὸ ὄφελος… πίστιν µου: Iac. 2, 14-18 // 51-52 ἡ πίστις… ἐστι: Iac. 2, 26. 
____________________________ 
SµPpa       Μ 

__________________________ 
32 προσερχόµεθα PpSaµ // 33 µετὰ νηστείας καὶ προσευχῆς· νηστείας καθαρᾶς εὐαρέστησις Θεῷ Ppa: µετὰ 
νηστείας καὶ προσευχῆς καθαρᾶς ἐβαρεστήσεις Θεῷ Sµ //  35 ἐπιθηµιὼν χορησµὸς Μ // 36 εὐαρεστῆται 
PpΜ: ἐβαρεστήσεται Sµ // 37 ὑλικρηνοῦς Μ     καθαρᾶς PpSaµ // 40 οὐκ ἐξουθενηθῆ Ppa: οὐκ ἐξουθενῆ Μ 
 // 41  φησί  om.Ppa // 45  οἳ scripsi    ἄπωροι a: ἄπορροι Μ // 47 ἡµῶν M   Πορεύεσθαι Μ     θερµένεσται Μ    
µὴ δῶται Pp: µὴ δῶτε a  // 48 τὰ χρεώδη τοῦ σώµατος PpSaµ: ἐπιτίδεια Μ // 49  ἐρῆ Μ // 50  δίξον Μ 
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   Ταῦτα δὲ διδάξει ἡµᾶς ὁ µετὰ ἀδιστάκτου πίστεως προσελθὼν τῷ 
Χριστῷ ἑκατόνταρχος. Ὁ εὐαγγελιστὴς Μάρκος, µᾶλλον δὲ ὁ 
Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς διδάξει ἡµᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελιστοῦ· 55 
"Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ γονυπετῶν 
αὐτὸν καὶ λέγων· "∆ιδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν µου πρός σε ἔχοντα 
 πνεῦµα ἄλαλον καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτὸν καὶ 
ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ καὶ ξηραίνεται·  καὶ εἶπον 
τοῖς µαθηταῖς σου ἵνα ἐκβάλωσι καὶ οὐκ ἴσχυσαν".  60 

                                                 
53-54 ὁ µετὰ ἀδιστάκτου…ἑκατόνταρχος: Matth. 8, 5-13; Luc. 7, 1-10 // 56-60 Τῷ καιρῷ… οὐκ ἴσχυσαν: 
Marc. 9, 17-18; Matth. 17, 14-16; Luc. 9, 38-40. 
____________________________ 
SµPpa       Μ 

_____________________ 
58  ἄλλαλον Μ    ῥήσει  PpSa: ῥείσει µ: ῥήσι Μ // 59 ἀφρήζη Μ    ξυραίνεται Pp: ξηρένεται SΜµ 
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   Ὁ ἄνθρωπoς δὲ οὗτος, ὁ προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ, ἀσθενὴς ὢν περὶ 
τὴν πίστιν, (καὶ γὰρ πᾶσα ἀνθρωπίνη ψυχὴ λυπηροῖς καὶ ἀνιάτοις 
 περιπεσοῦσα πάθεσι καὶ θεάµασιν ἰλιγγιᾷ καὶ συστέλλεται φόβῳ) 
εἰ δὲ καὶ πατήρ ἐστι, ὁ τὰ δεινὰ βλέπων ἐπὶ τῷ οἰκείῳ υἱῷ 
συµβαίνοντα καὶ µὴ  ἔχων τὸν δυνάµενον βοηθῆσαι καὶ ἀναψυχὴν 65 
παρασχεῖν, πολλῷ πλεῖον ὀδυνᾶται καὶ τὰ ἔνδον σπαράσσεται καὶ 
τὴν καρδίαν τιτρώσκεται. Τοιαύτῃ κατείχετο ὀδύνῃ καὶ λύπῃ ὁ 
ἄνθρωπος οὗτος, ὁ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Προσῆλθε τῷ Χριστῷ καὶ τὸν 
παῖδα βλέπων ὑπὸ τοῦ πονηροῦ πνεύµατος βασανιζόµενον καὶ διὰ 
τοῦτο προσέρχεται τῷ ἀληθινῷ ἰατρῷ, τῷ δυναµένῳ βοηθῆσαι καὶ 70 
τὴν ἀφόρητον ἀρρωστίαν τοῦ παιδὸς διηγεῖται καὶ ἀπαγγέλλει 
καταλεπτὸν τὰ δεινὰ ἅπερ ἔπασχεν ὁ υἱός, ἵνα πρὸς ἔλεον 
ἐπισπάσηται καὶ πρὸς οἶκτον τὸν ἰατρόν.  

                                                 
70  τῷ ἀληθινῷ ἰατρῷ: Ps. 102, 3; Matth. 8, 17. 
_____________________________ 
SµPpa       Μ 

_______________________ 
 63 πάθεσι καὶ σώµασιν Ppa    ἰλυγκυὰ µ (in marg. ἰλιγγιᾷ δὲ λέγει ἀνατριχιᾷ S) // 65 συµβένοντι Μ    
µηδὲν Μ    τὴν δύναµιν Ppa // 71  ἀβάστακτον Ppa    ἀρωστείαν Μaµ // 72  πρὸς ἔλαιον PpS 
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   Καὶ τοῦτο δεικνύει ὁ Κύριος, ὡς καρδιογνώστης, ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
οὗτος οὐ καθαρὰν πίστιν ἔχει καὶ ὀνειδίζει αὐτὸν ὁ Κύριος, διότι 75 
κατηγορεῖ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ λέγων ὅτι "προσήνεγκα τὸν υἱόν µου 
τοῖς µαθηταῖς σου καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐκβαλεῖν αὐτο". Ἔδει γὰρ 
αὐτόν,  εἰ ἦν πιστός, οὐκ ἔµπροσθεν τοῦ ὄχλου καὶ τῶν Γραµµατέων 
καὶ τῶν Φαρισαίων κατηγορεῖν τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ, ἀλλὰ κατ’ 
ἰδὶαν. Βλέπων δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν τοῦ ἀνδρός, ὅτι οὐκ ἦν ὀρθή, 80 
ἀποκριθεὶς δὲ λέγει αὐτῷ·  " Ὦ γενεὰ ἄπιστoς καὶ διεστραµµένη, ἕως 
πότε πρὸς ὑµᾶς ἔσοµαι, ἕως πότε ἀνέξοµαι ὑµῶν;" Τοὐτέστιν, "ἐσὺ 
µὲν αἰτιᾶσαι τοὺς ἐµοὺς µαθητὰς µὴ  δυναµένους θεραπεῦσαι τὸν 
σὸν υἱόν, ἐγὼ δὲ λέγω σοι, οὐ τὸ ἔγκληµα καὶ ἡ αδυναµία τῶν ἐµῶν 
µαθητῶν µόνον ἀλλὰ καὶ σόν ἐστι, ὅτι ἄπιστος ὤν, σὺ αἴτιος ἐγένου 85 
τοῦ µὴ θεραπευθῆναι τὸν υἱόν σου." 

                                                 
74  Κύριος ὡς καρδιογνώστης: Ps. 138, 5; Ιer. 11, 20; Ιer. 20, 12; Luc. 16, 15; Rom. 8, 27; Act. 1, 24; Act. 15, 8; 
Ps. 7, 10; Ιer. 17, 10; Ps. 32, 15; 2 Regn. 8, 39; 1 Regn. 16, 7; Ps. 43, 22; 1 Par. 29, 17 // 74-80  Καὶ τοῦτο… 
ἰδὶαν: Ioann. Chrys. In Matthaeum 57 (PG 58, 561) // 81-82 Ὦ γενεὰ… ὑµῶν: Marc. 9, 19; Matth. 17, 17; Luc. 
9, 41. 
____________________________ 
SµPpa       Μ 

__________________________ 
 75  ἔχων omnes codices    ὀνηδείζην Μ // 75-76 διότι...λέγων om.Μ // 80 εἴν ὀρθῶς Μ // 81 ἄπιστε omnes 
codices // 84-85 καὶ ἡ...ἀλλὰ om. Μ 
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   Καὶ τοῦτο ἀληθῶς· ἡ πίστις τῆς Χαναναίας τὴν ἑαυτῆς θυγατέρα 
ἰάσατο καὶ παρὰ τοῦ Κυρίου ἤκουσεν· "Ὦ γύναι, µεγάλη σου ἡ 
πίστις"· τοῦ ἑκατοντάρχου τὸν δοῦλον ἡ πίστις ἰάσατο. ∆ιὸ καὶ 
ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ·  "Οὐκ εἰµὶ ἄξιος ἵνα µου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς, 90 
ἀλλ’ εἰπὲ λόγον καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς µου"· διὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος 
ὀνειδίζων τὴν αὐτοῦ ἀπιστίαν ἔλεγεν αὐτῷ· "Γενεὰ ἄπιστος καὶ 
διεστραµµένη"· καὶ οὐ µόνον πρὸς ἐκεῖνον λέγει, ἀλλὰ κοινὸν 
 ποιεῖται τὸν λόγον, ὡς πάντας τους Ἰουδαίους ὀνειδίζων εἰς 
ἀπιστίαν. "Γενεὰ ἄπιστος" λέγει "ἕως πότε ἔσοµαι µεθ’ ὑµῶν; Ἕως 95 
πότε ἀνέξοµαι ὑµῶν;" Τοὐτέστιν, "περιεκάκησα µεθ’ ὑµῶν τῶν 
ἀπίστων διάγων". "Φέρετε αὐτὸν πρός µε"·  καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς 
αὐτόν. Εὐθέως τὸ πνεῦµα ἐσπάραξεν αὐτὸν καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς 
ἐκυλίετο ἀφρίζων καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· "Πόσος χρόνος 
ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ;" Ὁ δὲ εἶπε· "Παιδιόθεν· καὶ πολλάκις 100 
αὐτὸν εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν".  
   

                                                 
87-89  Ἡ  πίστις… πίστις: Matth. 15, 22-28 // 89-91 Τοῦ ἑκατοντάρχου… παῖς µου: Matth. 8, 5-13; Luc. 7, 1-
10; Ioh. 4, 43-54 // 92-93 Γενεὰ… διεστραµµένη: Marc. 9, 19; Matth. 17, 17; Luc. 9, 41 // 93-97 καὶ οὐ…διάγων: 
Ioann. Chrys. In Matthaeum 57 (PG 58, 561) (95-96  Γενεὰ…ὑµῶν: Marc. 9, 19; Matth. 17, 17; Luc. 9, 41) // 
97-101 Φέρετε…αὐτόν: Marc. 9, 19-22. 
____________________________ 
SµPpa       Μ 

______________________ 
 90-91 Ἐπεὶ δὲ ἄπιστος ὢν, διὰ τοῦτο καὶ  PpSaµ // 93 καὶ διεστραµµένη om. PpSaµ: καὶ διεστραµένη Μ     
κεινῶν Μ // 94  ποιεῖ PpSaµ    ὁνηδίζον Μ // 95 ἀπίστου Μ // 96   περιεκάκισα  µ  // 97  Φέρεται Μµ    
αὐτῶν µ // 100  Παιδιώθεν Μ // 101 ἔβαλλεν PpΜaµ  
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   Τίνος ἕνεκεν καὶ οὐκ ἐπιτιµᾷ τὸ δαιµόνιον ὁ Κύριος εὐθέως, ἀλλὰ 
συγχωρεῖ σπαράξαι; Τοῦτο ποιεῖ πρῶτον, ἵνα δείξῃ τὴν ἀπιστίαν 
τοῦ πατρός·  δεύτερον, διὰ τὸν ὄχλον τῶν Ἰουδαίων, διὰ τοῦτο οὐκ 
ἐπιτιµᾷ εὐθέως, ἀλλὰ ἀφίνει συναχθῆναι τὸν ὄχλον· καὶ ἀλλαχοῦ δὲ 105 
ὁ Κύριος οὐκ ἤθελεν ἔµπροσθεν τοῦ ὄχλου θεραπεῦσαί τινα, 
φεύγων τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων· ἐνταῦθα δὲ ἔµπροσθεν πάντων 
ποιεῖ, διότι ὠνείδισεν αὐτοὺς  λέγων· "Γενεὰ ἄπιστος". 
    Ἰδὼν ὁ πατὴρ πάλιν ἐν τοιούτοις δεινοῖς τὸν παῖδα µετὰ πολλῶν 
δακρύων, ἐπίστευσε καὶ φησίν· "Εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡµῖν 110 
σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡµᾶς"· ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ "Εἰ δύνασαι 
πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι"· καὶ εὐθέως κράξας ὁ 
 πατὴρ τοῦ παιδίου µετὰ δακρύων ἔλεγε· "Πιστεύω, Κύριε· βοήθει 
µου τῇ ἀπιστίᾳ". 

                                                 
102-108 Τίνος…ἄπιστος: Ioann. Chrys. In Matthaeum 57 (PG 58, 561) (105-107 καὶ ἀλλαχοῦ…ἀνθρώπων: 
Marc. 7, 24; Marc. 8, 26 // 108  Γενεὰ ἄπιστος: Marc. 9, 19; Matth. 17, 17; Luc. 9, 41) // 110-114 Εἰ δύνασαι… 
ἀπιστίᾳ: Marc. 9, 21-24.  
_____________________________ 
SµPpa       Μ 

______________________ 
103  συγχωρὶ σπαράξε Μ    πρότον Μ     ἀπηστίαν Μ // 105 ἀλλὰ ἀφίνει om.Μ: ἀφίνη Pp: ἀφήνη Saµ // 106 
θεραπεύσε Μ // 108 ποιεῖ om. Μ    ὀνείδησεν Pp: ὀνείδισεν a: ὡνείδεισεν Μ  
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    Βλέπεις ὅτι διὰ τὴν ἀπιστίαν τοῦ πατρὸς εἰσῆλθε τὸ δαιµόνιον; 115 
∆ιὰ τοῦτο ὁ Κύριος παρορᾷ, πιστεῦσαι πρῶτον ὁ πατήρ, ἵνα δείξῃ ὁ 
Κύριος ὅτι "πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι" καὶ τῇ ἐκείνου πίστει 
ἀνατίθησι τὴν θεραπείαν. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὁ 
ὄχλος, ἐπετίµησε τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ, λέγων αὐτῷ· "Τὸ 
πνεῦµα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω µηκέτι εἰσέλθῃς εἰς 120 
αὐτόν, ἀλλὰ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ"· καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν 
αὐτὸν ἐξῆλθε. Ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν 
αὐτὸν καὶ ἀνέστη. 
    Ἐπετίµα δὲ τῷ πνεύµατι ὁ Ἰησοῦς εἰπών· "Ἔξελθε", ὡς ἐξουσίαν 
ἔχων ἐκβαλεῖν τὰ δαιµόνια· ὡς δὲ Θεὸς αἰνίττεται ὅτι "ἐγώ σοι 125 
ἐπιτάττω· µηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν", ἵνα δείξῃ ὁ Κύριος τὴν τοῦ 
δαίµονος ἐπήρειαν, ὅτι εἰ µὴ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος ἦν ἡ βοήθεια καὶ 
τῷ προστάγµατι τοῦ Θεοῦ ἐκωλύετο, κακινκάκως ἂν ἀπώλεσε καὶ 
 ἐθανάτωσε τὸν ἄνθρωπον· καὶ πάλιν, εἰ ἐποίησεν ἂν τὸ δαιµόνιον 
νεκρόν, ὥστε θαυµάζειν πάντας ὅτι ἀπέθανεν, ἀλλὰ Ἰησοῦς ὁ τῆς 130 
ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου ἀρχηγός, κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρός, ἐγείρει 
αὐτὸν, ζωώσας καὶ ἐµψυχώσας· καὶ τοῦτο ἦν τοῦ Θεοῦ ἡ  βοήθεια 
καὶ ἀνέστη. 

                                                 
115-118 Βλέπεις…θεραπείαν: Ioann. Chrys. In Matthaeum 57 (PG 58, 562) (117 πάντα…πιστεύοντι: Marc. 9, 
23) // 118-123 Ἰδὼν δὲ… ἀνέστη: Marc. 9, 25-27 // 124 Ἔξελθε: Marc. 9, 25 // 125-126 ἐγώ σοι…αὐτόν: Marc. 
9, 25. 
______________________________ 
SµPpa       Μ 

______________________ 
118 ἀνατήθησι Μ    τῇ θεραπείᾳ PpSa: τῇ θεραπίᾳ Μµ // 122 ἐξῆλθε καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε 
πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν PpSaµ     ἤγαγεν Sµ // 124  Ἐπιτιµᾶ PpSaµ: Ἐπετήµα Μ // 125 αἰνείττεται 
Ppaµ : ἐνίττεται Μ // 126 ἐπιττάτω Μ // 126-127 τὸν τοῦ δαίµονος πειρασµὸν Pp: τὸν τοῦ δαίµονος 
πυρασµὸν  a // 127 ἐπήριαν Sµ: ἐπίριαν Μ // 128 κακεινκάκως Μ //  129-130 καὶ πάλιν...νεκρὸν om.Ppa // 
131 τῆς χειρὸς om. Μ // 131-132  ἐγείρει αὐτὸν om. Μ //  132-133 καὶ τοῦτον ἀνέστησε Pp 
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   Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον, οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτησαν 
αὐτὸν κατ’ ἰδίαν, ὅτι ἡµεῖς οὐκ ἠδυνήθηµεν ἐκβαλεῖν αὐτό· καὶ εἶπεν 135 
αὐτοῖς· "Toῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν, εἰ µὴ ἐν 
προσευχῇ καὶ νηστείᾳ". Ἐφοβήθησαν οὖν οἱ µαθηταὶ µήπως 
ἀπέβαλον τὴν χάριν ἣν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Κύριος, διὰ τοῦτο οὐκ 
ἠδυνήθησαν ἐκβαλεῖν τὸ δαιµόνιον καὶ ἐρωτῶσι τὸν Ἰησοῦν. Ὅρα 
δὲ καὶ τὴν εὐλάβειαν αὐτῶν, πῶς κατ’ ἰδὶαν αὐτῷ προσέρχονται, 140 
διὰ τὸν φόβον. ∆ιὸ καὶ ὁ Κύριος λέγει πρὸς αὐτούς· "Τοῦτο τὸ 
γένος". Τὸ ποῖον; Τῶν σεληνιαζοµένων ἢ ἁπλῶς πάντων τῶν 
δαιµόνων οὐκ ἐξέρχεται ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ, εἰ µὴ ἐν προσευχῇ καὶ 
νηστείᾳ; ∆εῖ γὰρ καὶ τὸν πάσχοντα νηστεύειν καὶ τὸν µέλλοντα 
θεραπεῦσαι νηστεύειν καὶ αὐτόν. Ἀµφοτέρων γὰρ χρεία ἡ νηστεία. 145 
Μάλιστα καὶ ἐξαιρέτως τὸν πάσχοντα ἀπαιτεῖ ὁ λόγος. ∆εῖ δε µὴ 
νηστεύειν µόνον, ἀλλὰ καὶ προσεύχεσθαι. Οὕτως γὰρ ἡ ἀληθινὴ 
προσευχὴ  τελεῖται, ὅταν τῇ νηστείᾳ συνεζευγµένη ὑπάρχει ἡ 
προσευχή, ὅτι οὐ βαρεῖται ὁ προσευχόµενος τοῖς ἐκ τῶν βρωµάτων 
ἀτµοῖς.  150 

                                                 
134-137 Καὶ εἰσελθόντα…νηστείᾳ: Marc. 9, 28-29 // 137-141 Ἐφοβήθησαν… αὐτούς: Ioann. Chrys. In 
Matthaeum 57 (PG 58, 562) // 141-142 Τοῦτο τὸ γένος: Marc. 9, 29 // 142-150 Τὸ ποῖον… ἀτµοῖς: Ioann. 
Chrys. In Matthaeum 57 (PG 58, 563). 
_____________________________ 
SµPpa       Μ 

______________________ 
135  κατειδίαν Μ // 138  δέδωκεν Μ // 143  εἰµὶ   PpSa: ἠµὶ Μ // 145 θεραπεύειν Ppa // 148-149  ὅταν τὴν 
νηστείαν συνεζευγµένη ἡ προσευχή  Μ 
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     Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ 
οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ. Ἐδίδασκε γὰρ τοὺς µαθητὰς Aὐτοῦ καὶ 
ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας 
ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ 
ἡµέρᾳ ἀναστήσεται.  155 
    Πανταχοῦ ὁ Ἰησοῦς ἐν ταῖς θαυµατουργίαις παρεµβάλλει τὸν 
περὶ τοῦ πάθους λόγον, ἵνα µὴ νοµισθῇ ὅτι ἀπὸ ἀδυναµίας ἔπαθεν, 
ἀλλ’ ἑκὼν καὶ βουλόµενος καὶ ζητῶν τὴν τοῦ κόσµου σωτηρίαν·  καὶ 
πάλιν προλέγει πολλάκις τὰ περὶ τοῦ πάθους, δεικνύων ὅτι ὡς Θεὸς 
προγινώσκει τὰ πάντα καὶ ἵνα µὴ οἱ ἀπόστολοι σκανδαλισθῶσιν 160 
ἀπροσδοκήτως ἐλθόντος τοῦ  πράγµατος. ∆ιὰ τοῦτο, προτοῦ ἐλθεῖν, 
τὴν παράδοσιν προλέγει καὶ ἃ µέλλει παθεῖν· προλέγει τὰ 
σκυθρωπά, ὅτι ἀποκτενοῦσιν αὐτόν. Εἶτα ἐπάγει τὴν χαρµόσυνον 
φωνήν· "Καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἀναστήσοµαι". 

                                                 
151-155  Καὶ ἐκεῖθεν…ἀναστήσεται: Marc. 9, 30-32 // 160 προγινώσκει τὰ πάντα: Ps. 138, 3; Ioh. 6, 65; Rom. 
8, 29. 
____________________________ 
SµPpa       Μ 

______________________ 
153 παραδέδοται µ //  154 ἀποκτανθεὶς om. Pp // 157  ἀδηναµίας µ: ἀδυναµείαν Μ // 161  ∆ιά τοῦτο om. 
PpSaµ     παράδωσιν Μ // 162  µέλη παθὴν Μ    Λέγει PpSaµ    σκυθροπὰ Μ // 164  ἀναστήσωµαι Μ 
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   ∆εῦτε οὖν καὶ ἡµεῖς, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, τὴν νηστείαν 165 
ποθήσωµεν µετὰ προσευχῆς, ὅτι ἡ νηστεία ἰατρεῖον πνευµατικὸν καὶ 
σωτήριον ὑπάρχει καὶ σωµατικόν. Ἐπειδὴ δὲ δαιµόνια δύναται 
ἐκβαλεῖν, πόσον δὲ ἐκκαθᾶραι ἁµαρτιῶν πλῆθος.  ∆ράµωµεν τοίνυν 
καὶ ἡµεῖς εἰς τὸν ἀγαθὸν ἰατρόν, οὐ µόνον τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
σώµατος·  µόνον µετὰ πίστεως προσέλθωµεν, ὥσπερ τὸν πατέρα τοῦ 170 
παιδός, ὡς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ ἡ εὐαγγελικὴ ἡµᾶς φωνὴ ἐδίδαξε τοῦ 
Κυρίου καὶ βοήσωµεν Αὐτῷ· "∆έσποτα Χριστέ, βοήθησον ἡµῖν 
σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡµῶν καὶ ἆρον ἀφ’ ἠµῶν τὸν δαίµονα τοῦ θυµοῦ 
καὶ τῆς ἁµαρτίας  καὶ τὸν κλύδωνα τῶν βιωτικῶν πραγµάτων", ἵνα 
καὶ ὁ Κύριος σπλαγχνισθεὶς κρατήσῃ καὶ ἡµᾶς τῆς χειρὸς καὶ 175 
ἐπιτιµήσας τὰ πάθη ἐγείρῃ ἡµᾶς λέγων· "Ἀνάστητε".  

                                                 
166-167  ὅτι ἡ νηστεία…σωµατικόν: Ioann. Chrys. De jejunio 2 (PG 60,714) // 169 ἀγαθὸν ἰατρόν: Ps. 102, 3; 
Matth. 8, 17. 
____________________________ 
SµPpa       Μ 

______________________ 
166-167 ἰατρεῖον ὑπάρχει πνευµατικὸν Ppa: ἰατρεῖον ὑπάρχει πνευµατικὸν καὶ σωµατικὸν Sµ // 167  
σωτίριον Μ // 168 καὶ ἁµαρτιῶν πλῆθος ἐκκαθάραι Pp: ἁµαρτίας  πλῆθος  Sµ // 170  προσέλθωµεν om. Μ   
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    Τότε ἐλευθερωθησόµεθα ἐκ τὰς ἐνέδρας καὶ µηχανὰς τοῦ δολίου 
δαίµονος καὶ ἐκ τῆς πονηρᾶς ἁµαρτίας, τῆς χωριζούσης ἡµᾶς ἀπὸ 
τοῦ Θεοῦ. Προσπέσωµεν καὶ κλαύσωµεν ἐνώπιον αὐτοῦ, οὐ µόνον 
µετὰ πίστεως ἀλλὰ καὶ ἔργων ἀγαθῶν, εὐαρέστων Χριστῷ τῷ Θεῷ, 180 
ὅτι "ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι"·  καὶ πάλιν,  τὰ ἔργα 
χωρὶς τῆς πίστεως νεκρώτερα· καὶ γὰρ "χωρὶς τῆς πίστεως τῆς πρὸς 
Θεὸν οὐδεὶς δύναται εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ"·  καὶ γὰρ πάντες οἱ ἅγιοι 
διὰ τῆς πίστεως τῆς πρὸς Θεὸν "κατηγωνίσαντο βασιλείαν, ἐπέτυχον 
τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ, ἔφυγον στόµατα µαχαίρας, ἐγενήθησαν 185 
ἰσχυροὶ ἐν πολέµῳ", ἐκέρδησαν τὰ ἀγαθά τοῦ Θεοῦ, τὰ ἃ ὀφθαλµὸς 
οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη 
µετρῆσαι ἢ ἀριθµῆσαι αὐτά. 
    Βλέπεις τῆς πίστεως τὸ ἔργον;  Εἶδες τῆς προσευχῆς τὴν δύναµιν; 
Βλέπεις οἷα καλὰ λαµβάνουσιν οἱ δουλεύοντες τῷ Θεῷ ἐν φόβῳ καὶ 190 
 µετὰ καθαρᾶς καρδίας, καθώς φησιν ὁ µακάριος ∆αυΐδ ὅτι "πνεῦµα 
συντετριµµένον ἐκ πίστεως καὶ καρδίαν τεταπεινωµένην ἐκ 
προσευχῆς ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουθενεῖ"; Ἧς γένοιτο πάντας ἡµᾶς 
ἐπιτυχεῖν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ Κυρίῳ ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 195 

                                                 
181 ἡ πίστις… ἐστι: Iac. 2, 26 // 182-183 χωρὶς τῆς πίστεως…τῷ Θεῷ: Hebr. 11, 6 // 191-193 πνεῦµα… 
ἐξουθενεῖ: Ps. 50, 19. 
_____________________________ 
SµPpa       Μ 

______________________ 
177 ἐκ τῆς ἐνέδρας καὶ µηχανῆς PpSaµ:ἐκ τὰς ἐνέδρας καὶ µηχανὰς Μ  // 179-180  Προσπέσωµεν...Θεῷ om. 
PpSaµ // 184 κατηγονήσαντο Μ     βασιλείαν M: βασιλείας PpSaµ // 185  ἔφραξαν στόµατα λεόντων Pp    
ἔφυγον στόµατα µαχαίρας Pp: ἔφραξαν στόµατα µαχαίρας M // 186 τὰ ἃ  ΜSaµ // 194 ἐπιτυχεῖν τῇ  Αὐτοῦ 
χάριτι  Sa: ἐπιτυχεῖν τῇ  Αὐτοῦ χάρητι  µ 
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                                                  17                                                                                 
  Τῇ   ∆ευτέρᾳ   τῆς   πέµπτης  ἑβδοµάδος  
 
  
   Φαιδρὰ σήµερον ἡ πανήγυρις καὶ λαµπρότερος τοῦ συνήθους ὁ 
σύλλογος. Τίποτε ἄρα τὸ αἴτιον; "Νηστείας κατόρθωµα τοῦτο· οἶδα 
ἐγώ"· φησὶν ὁ µέγας Χρυσόστοµος "νηστείας οὐχὶ τῆς παρούσης, 
ἀλλὰ τῆς προσδοκωµένης καὶ πολλῶν ἁµαρτιῶν λυσάσης". ∆ιὰ 
τοῦτο ἔλεγεν ὁ Κύριος ἐν τῷ ἁγίῳ εὐαγγελίῳ· "Τοῦτο τὸ γένος τῆς 5 
ἁµαρτίας οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ µὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ". Αὕτη 
καὶ  τοὺς Νινευΐτας ἐκείνους ἔσωσε καὶ ἀπόφασιν Θεοῦ ἔλυσεν. 

                                                 
 1-7 Φαιδρὰ…ἔλυσεν: Ioann. Chrys. De poenitentia 5  (PG 49, 307) (5-6  Τοῦτο…νηστείᾳ: Marc. 9, 28-29 ; γ' 
τροπάριον ὠδῆς η', εἰς τὸν ὄρθρον τῆς ∆ευτέρας τῆς ε΄ ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν, ὠδ. η', ἄρχ."Τοὺς 
Νινευΐτας ἔσωσας" βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 592 // 6-7 Αὕτη…ἔλυσεν: Ionas 3, 5-10). 
_____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

______________________ 
Tit. Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν προφήτην Ἰωνᾶν· περὶ µετανοίας τῶν 
Νινευϊτῶν· Εὐλόγησον, πάτερ ΙΜ: Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς συναχθέντων ἐκ 
πολλῶν· εἰς τοὺς Νινευΐτας Ppa: Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τοὺς Νινευΐτας Sµ // 
1 λαµπρὸς omnes codices: λαµπρότερος Ioann. Chrys. // 2  σίλογος ΙΜ // 3 φησὶν νηστείαν ὁ µέγας PpaSµ // 
3-4 νηστείαν οὐχὶ τὴν παροῦσαν, ἀλλὰ τὴν προσδοκουµένην καὶ πολλῶν ἁµαρτιῶν λύσασαν omnes 
codices:νηστείας οὐχὶ τῆς παρούσης, ἀλλὰ τῆς προσδοκωµένης καὶ πολλῶν ἁµαρτιῶν λυσάσης Ioann. 
Chrys. 
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    Ἀλλ’ εἰ δοκεῖ καὶ τῆς ἱστορίας ἀκούσωµεν· Ἐγένετο, φησί, λόγος 
Κυρίου πρὸς Ἰωνᾶν τὸν προφήτην λέγων· "Ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι 
εἰς Νινευὶ τὴν πόλιν καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ. Ἔτι τρεῖς ἡµέρας καὶ 10 
Νινευὶ καταστραφήσεται". Ὢ τῆς ἀφάτου εὐσπλαγχνίας καὶ τῆς 
φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ· Τίνος ἕνεκεν τὴν προθεσµίαν ταύτην ἐν 
στενῷ συνήγαγε χρόνῳ καὶ τίνος ἕνεκεν µέλλων ποιεῖν δεινὰ 
προλέγει; "Ἵνα µὴ ποιήσω ταῦτα, λέγω· διὰ τοῦτο καὶ κόλασιν 
γεέννης ἠπείλησα, ἵνα µὴ ἐπάγω". Κατανόησον τὴν φιλανθρωπίαν 15 
τοῦ Θεοῦ καὶ θαυµάσεις. Τριῶν ἡµερῶν µετάνοιαν ἔδωκεν, 
ἀρκεσθέντος ἐπὶ τοσούτων πληµµεληµάτων συγχώρησιν, ἵνα ἴδωµεν 
καὶ ἡµεῖς καὶ µὴ καταπέσωµεν εἰς ἀπόγνωσιν, κἂν µύρια ἡµάρτοµεν, 
ὥσπερ καὶ τὸν Πέτρον τὸν ἀπόστολον. Οὐχὶ τρίτον ἠρνήθη µεθ’ 
ὅρκου τὸν Κύριον; Πόσον χρόνον ἐδέησεν εἰς µετάνοιαν; Οὐχὶ αὐτῇ 20 
τῇ νυκτὶ  ἥµαρτε καὶ αὐτῇ τῇ νυκτὶ πάλιν ἀνέστη; Οὕτως καὶ ἡµεῖς 
ποιήσωµεν. 

                                                 
 8-22  Ἀλλ’ εἰ δοκεῖ…ποιήσωµεν: Ioann. Chrys. De poenitentia 5 (PG 49, 308) ( 8-10 Ἐγένετο… ἐν αὐτῇ: Ionas 
1, 1-2 // 10-11 Ἔτι… καταστραφήσεται: Ionas 3, 4 // 19-21 ὥσπερ καὶ τὸν Πέτρον… ἀνέστη: Matth. 26, 69-
75; Marc. 14, 66-72; Luc. 22, 54-62; Ioh. 18, 15-18; Ioh. 18, 25-27). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

______________________ 
8 καὶ om.PpaSµ // 11-12 Ὤ τῆς ἀφάτου σου εὐσπλαγχνίας καὶ τῆς φιλανθρωπίας σου  Θεὲ Ι // 12 
µακροθυµίας Pp   ταύτην καὶ τὸν καιρὸν ἐν PpaSµ // 14 προλέγειν PpaSµ       λέγω Ι // 15 ἠπίλησα 
ΙSµ:ἐπίλησα Μ    ἵνα µὴ ἐπάγω, ἵνα µὴ ποιήσω PpaSµ: ἵνα µὴ ἀπαγάγῃ εἰς γέενναν Ioann. Chrys. // 16 
θαυµάσης ΙPpaSµ // 18 ἡµάρτωµεν ΙPpaSµΜ // 21 νυκτῆ ΙΜ 
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    Ἀλλ’ ἐπανίωµεν εἰς τὴν ἱστορίαν. Ἀκούσας ταῦτα ὁ προφήτης τὰ 
ῥήµατα καὶ βλέπων τοῦ Θεοῦ τὴν συγκατάβασιν καὶ φιλανθρωπίαν, 
ἔλεγεν ἑαυτῷ· "Ἐγὼ µὲν ἔχω κηρῦξαι τὸν λόγον πρὸς τοὺς Νινευΐτας 25 
εὔκολον. Αὐτοὶ δὲ κλαύσουσι καὶ µετανοήσουσι πρὸς Κύριον καὶ ὁ 
Θεὸς ἐπιστρέψει τὸν θυµὸν ἑαυτοῦ, καὶ ἐγὼ φανοῦµαι ψεύστης καὶ 
βούλεται φυγεῖν ἀπὸ προσώπου Κυρίου". Ὦ προφήτα, τί ποιεῖς; Ποῦ 
φεύγεις; Τὸν Θεὸν φεύγεις, ὦ ἄνθρωπε; Οὐκ ἤκουσας ἑτέρου 
προφήτου λέγοντος· "Ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύµατός σου καὶ ἀπὸ 30 
τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγω; Ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν, σὺ εἶ 
ἐκεῖ. Εἰς τὴν γῆν ἐὰν κατέλθω, τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωµα 
αὐτῆς, ἀλλ’ εἰς τὴν θάλασσαν ἢ εἰς τὸν ᾍδην, ἐκεῖ καθέξει µε ἡ δεξιά 
σου". ᾨδὴ καὶ ἐπὶ σὲ γενήσεται, προφήτα. Ποῦ φεύγεις; Ἀλλὰ τοῦτο 
ποιεῖ ἡ ἁµαρτία. Πολλὴν ἐµβάλλει τὴν ἀνοµίαν εἰς τὴν ψυχὴν καὶ 35 
 καθάπερ ἡ µέθη τῆς καρηβαρίας τὸν ἄνθρωπον σκοτίσας, κἂν 
βάραθρος, κἂν κρηµνός, πίπτει ἀφύλακτος, οὕτω καὶ οἱ εἰς τὴν 
ἁµαρτίαν ὁρµήσαντες, οὐκ οἴδασί τι πράττουσι. 

                                                 
 23-38 Ἀλλ’ ἐπανίωµεν... πράττουσι: Ioann. Chrys. De poenitentia 5  (PG 49, 309) ( 23-28 Ἀκούσας...Κυρίου: 
Ionas  1, 3 // 30-34  Ποῦ  πορευθῶ...δεξιά σου: Ps. 138, 7-10).  
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

______________________ 
25 ἐν ἑαυτῷ Ι: ὁ προφήτης ἐν ἑαυτῷ PpaSµ // 26 κλαύσονται καὶ ὠδηνήσωσι καὶ µετανοήσωσι PpaSµ // 27 
τὸν ἑαυτοῦ θυµὸν PpaSµ   ἐγὼ φανῶ ὡς ψεύστης PpaSµ // 28 καὶ κατέβη εἰς Ἰόππην τοῦ φυγεῖν PpaSµ    
Ποῦ φεύγης προφήτα PpaSµ // 29 Ποῦ φεύγεις ἄνθρωπε; Τὸν Θεὸν φεύγεις PpaSµ // 30 Κύριε PpaSµ // 31 
ἀναβῶ PpaSµ // 31-32 σὺ ἐκεῖ εἶ PpaSµ // 33 ἀλλ' εἰς τὸν Ἄδην πάρειµι φησί, ἀλλ' εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ 
ἐκεῖ PpaSµ // 35 ἐµβάλει ΙΜ: ἐµένει PpaSµ   εἰς τὴν ἡµετέραν ψυχὴν PpaSµ // 36 ἡ καρυβαρεία τῆς µέθης 
PpaSµ: ἡ µέθη τῆς καρηβαρίας Ioann. Chrys.: ἡ µέθη τῆς καριβαρίας ΜΙ // 36-38 τὸν ἄνθρωπον κἂν 
βάραθρος, κἂν γυµνός, κἂν ὁτιοὖν ὑποκείµενον ἦν πίπτουσιν ἀφυλάκτως, οὕτως καὶ εἰς τὴν ἁµαρτίαν 
ὁρµήσαντες καθάπερ µέθη δεινὴ τῆ τῆς πράξεως ἐπιθυµία κατερχόµενοι, οὐκ οἴδασι PpaSµ         σκοτείσας 
Ι: σκοτήσας Μ:σκοτίσασα PpaSµ  // 37 κρυµνὸς Ι: κριµνὸς Μ      
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   Τοιούτως ἔπαθε καὶ ὁ Ἰωνᾶς. Ποῦ φεύγεις, ὦ προφήτα; Τὸν 
δεσπότην τῶν ἁπάντων φεύγεις; Οὐκοῦν οὐδὲ τῆς δούλης αὐτoῦ, τῆς 40 
θαλάσσης, δυνήσει φυγεῖν. Ὁµοῦ γὰρ ἐπέβη τῆς νηός. Οὕτως ἐκείνη 
τὰ κύµατα ὕψωσε σπαράττουσα καὶ βοῶσα καὶ κίνδυνον ἐγείρει 
µέγαν καὶ µέγαν φόβον τοῖς ναύταις ποιεῖ. Τὸ σκάφος αὔτανδρον 
καταπιεῖ, εἰ τὸν δραπέτην δοῦλον ἀποδώσουσιν αὐτῇ. Τί οὖν οἱ 
ναῦται τούτων γινοµένων  ἐποίησαν; Ἐκβολὴν τῶν σκευῶν. Τὸ δὲ 45 
 πλοῖον οὐκ ἐκούφιζεν, ὅτι τὸ προφητικὸν σῶµα βαρὺ φορτίον 
εἶναι. Οὐ τῷ σώµατι, ἀλλὰ τῷ πταίσµατι τῆς παρακοῆς τοῦ Θεοῦ 
αὕτη ἡ παρακοὴ ἐβάρυνεν.  

                                                 
 39-48  Τοιούτως... ἐβάρυνεν: Ionas 1, 3-5; Ioann. Chrys. De poenitentia 5  (PG 49, 310). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

______________________ 
40-41 οὐδὲ τοῖς δούλοις τῆς θαλάσσης PpaSµ // 41-44 Τὸ λοιπὸν γὰρ PpaSµ // 42 ταράττουσα Ι  Ioann. 
Chrys.: σπαράττουσα καὶ βοῶσα  om. PpaSµ  // 43 ταῖς ναύταις Ι // 42-44  καὶ πρὸς κίνδυνον µέγα 
ἐγείρεται· καὶ µύρια τοῖς ναύταις παρεῖχε πράγµατα· ταράττουσι· βοῶσα τὸ σκάφος αὔτανδρον 
ἀπειλοῦσα εἰ µὴ τὸν ὁµόδουλον ἀποδώσει αὐτῆς ἢ τὸν δραπέτην δοῦλον PpaSµ // 46 ἐκουφίζετο PpaSµ  // 
46-48 ὅτι τὸ τοῦ προφήτου σώµατι, ἀλλὰ τὸ τῆς ἁµαρτίας τὸ µῖσος καὶ τῆς παρακοῆς αὕτη τὸ σκάφος 
ἐβάρυνε καὶ βαπτίζειν ἔµελλεν PpaSµ  // 47 τὸ σῶµα ΙΜ  
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    Ὁ οὖν Ἰωνᾶς ἐκάθευδε καὶ ἔρρεγχε. Βαθὺς ὁ ὕπνος, ἀλλ’ οὐχ 
ἡδονῆς, ἀλλὰ λύπης µεγάλης. ᾘσθάνετο γὰρ ὁ προφήτης τὴν αὑτοῦ 50 
ἁµαρτίαν καὶ τὸ αὑτοῦ πταῖσµα, ὅτι φεύγων ἀπὸ τοῦ Κυρίου ἦν. 
Τοιοῦτον γάρ ἐστιν ἡ ἁµαρτία, ὅταν γένηται, τότε ὀδύνας ποιεῖ τῇ 
ψυχῇ. Τί οὖν ὁ πρῳρεύς; Προσῆλθε καὶ λέγει τῷ προφήτῃ· "Ἀνάστα 
καὶ ἐπικαλοῦ Κύριον τὸν Θεόν σου, ὅτι ἀπολλώµεθα". Ἔγνων 
λοιπὸν οἱ ναῦται, ἀπὸ τῆς πείρας,  ὅτι Θεοῦ  ἐστιν ἡ ὀργὴ καὶ τὴν 55 
τέχνην ἀφέντες τῆς ἐργασίας, πρὸς οὐρανὸν ἀνέτειναν τὰς χεῖρας 
αὐτῶν, δεόµενοι, τὸν Θεὸν παρακαλοῦντες. 

                                                 
 49-57  Ὁ οὖν Ἰωνᾶς...παρακαλοῦντες: Ionas 1, 5-6 ; Ioann. Chrys. De poenitentia 5  (PG 49, 310). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

______________________ 
49 οὐκ ἦν PpaSµ // 50 καὶ ῥαθυµίας PpaSµ   Ἐσθάνετο PpaSµ // 51-53 ἁµαρτίαν· τοιοῦτον γάρ ἐστιν ἡ 
ἁµαρτία µετὰ τὸ τεχθῆναι πλήρης· τότε τὰς ὀδίνας ἐπιῤῥεῖ τῇ τεκούσῃ ψυχῇ PpaSµ // 52 ὠδῖνας Ioann. 
Chrys.// 53 προσῆλθε φησὶ PpaSµ // 54 ὅτι ἀπολλώµεθα om. PpaSµ :ἀπωλώµεθα Ι    ἔγνω PpaSµ:ἔγνων ΙΜ // 
55 οἱ ναῦται om. PpaSµ // 55-56 ὅτι οὐκ ἦν συνήθως ὁ χειµών, ἀλλ' ὅτι θεήλατος ἡ ὀργῆ καὶ τῇ τέχνῃ  
ἀφέντες  PpaSµ  // 57 αὐτῶν om. PpaSµ       καὶ τὸν Θεὸν ἐπαρακάλουν PpaSµ   
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    Ὡς δὲ οὕτως ἐγένετο, ἔβαλον καὶ κλήρους, φησί, καὶ παρέδωκε 
λοιπὸν ὁ κλῆρος τῇ ψήφῳ τὸν ὑπεύθυνον. Οἱ δὲ οὐδὲ οὕτως αὐτὸν 
λαβόντες κατεπόντισαν, ἀλλὰ µετὰ πολλοῦ φόβου καὶ ταραχῆς, ὡς 60 
ἐν δικαστηρίῳ, ἐν τῷ πλοίῳ καθίσαντες, ἐξήγαγον ἔξω τὸν 
προφήτην καὶ ἤρξαντο ἐξετάζειν αὐτόν· "Πόθεν ἔρχῃ καὶ ποῦ 
πορεύῃ καὶ τί σοῦ ἡ ἐργασία καὶ ἐκ ποίας χώρας ἢ ποίου λαοῦ εἶ; 
Βλέπεις, ὁ κλῆρος σοῦ κατηγορεῖ, ἡ  θάλασσα βοᾷ". Τί οὖν ὁ 
προφήτης; "∆οῦλος Κυρίου εἰµὶ ἐγὼ καὶ Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ 65 
οὐρανοῦ ἐγὼ σέβοµαι"· καὶ ἀκούσαντες οἱ ἄνδρες ἐφοβήθησαν 
φόβον µέγαν καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν· "Τί τοῦτο ἐποίησας ἡµῖν, ὅτι ἐκ 
προσώπου Κυρίου ἦν φεύγων;" καὶ εἶπεν Ἰωνᾶς καὶ ἑαυτοῦ 
κατηγόρησεν· "Ἄρατέ µε", φησί, "καὶ ἐµβάλετε εἰς τὴν θάλασσαν, ὅτι 
ἐµόν ἐστι τὸ ἁµάρτηµα". 70 

                                                 
 58-70  Ὡς δὲ οὕτως...ἁµάρτηµα: Ionas 1, 7-12; Ioann. Chrys. De poenitentia 5  (PG 49, 310). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

_____________________ 
58 κλῆρον PpaSµ   τίνος ἐστὶν ἡ ἁµαρτία PpaSµ // 58-59 καὶ παρέδωκε...ὑπεύθυνον Ioann. Chrys.: τίνος ἐξ 
αὐτῶν ὑπεύθυνον ΙΜ: καὶ παρέδωκεν ὁ κλῆρος εἰς τὸν προφήτην a: καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ἰωνᾶν τὸν 
προφήτην PpSµ // 60 µετὰ τοσοῦτον φόβον καὶ τὴν τοιαύτην ταραχὴν PpaSµ // 61-62 τὸν προφήτην PpaSµ 
// 66 καὶ τῆς γῆς σέβοµαι Ppa // 68 ἑαυτὸν PpaSµ // 69  ἐµβάλετέ µε PpaSµ    καὶ κοπάση ἡ θάλασσα ἀφ' 
ἡµῶν PpaSµ  
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    Πόθεν οὖν ἡ τοσαύτη πρόνοια γέγονε τοῖς ναύταις; Ἀπὸ Θεοῦ 
οἰκονοµίας. Ὁ γὰρ Θεὸς ᾠκονόµησε τοῦτο γενέσθαι παιδεύων τὸν 
προφήτην φιλάνθρωπον εἶναι καὶ ἥµερον. Μετὰ ταῦτα, ἄκουσον 
τοῦ Κυρίου, παρ’ ὀλίγον λέγοντος πρὸς αὐτόν· "Μίµησαι, ὦ Ἰωνᾶ, 
τοὺς ναύτας, ἀνθρώπους ἀνοήτους. Οὗτοι µὲν οὐδεµιᾶς ψυχῆς 75 
καταφρονοῦσι· σὺ δὲ ὁλόκληρον πόλιν τοσαύτας ἔχουσαν  µυριάδας 
λαῶν ἐξέδωκας τὸ σὸν µέρος". Τί οὖν; Οἱ ναῦται παρεβιάζοντο εἰς 
τὴν γῆν ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ κύµατα οὐκ ἐπέτρεπον. Ῥίπτουσιν οὖν τὸν 
Ἰωνᾶν ἐν τῇ θαλάσσῃ. 

                                                 
71-75 Πόθεν...ἀνοήτους:  Ioann. Chrys. De poenitentia 5  (PG 49, 310) // 75-79 Οὗτοι...θαλάσσῃ: Ioann. 
Chrys. De poenitentia 5 (PG 49, 311) (77-79 Οἱ ναῦται...θαλάσσῃ: Ionas 1, 13-15). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

______________________ 
71 πρόνηα Ι:πρόνια Μ    ἀπὸ τῆς τοῦ PpaSµ // 72 ὁκονόµησεν ΙSµ:ὁκονόµησαι Μ: ὠκοδόµησε  PpaSµ // 73 
καὶ µετὰ ταῦτα Ι: Μετὰ ταῦτα om. PpaSµ // 74 λέγων PpaSµ     ὦ Ἰωνᾶ om. PpaSµ // 77  παρεβιάζοντο  
PpaSµ  // 78 ἀπέτρεπον  PpaSµ  
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    Λαβοῦσα οὖν ἡ θάλασσα αὐτόν, καθάπερ ἐν δεσµωτηρίῳ αὐτῆς 80 
ἐφύλαττεν αὐτὸν καὶ τῇ γαστρὶ τοῦ κήτους ἀπέθετο καὶ οὔτε τὰ 
κύµατα λαβόντα αὐτὸν ἔπνιξαν, οὔτε τὸ κῆτος αὐτὸν ἐχώνευσε·  καὶ 
ἦν ὁ προφήτης ἐν τῷ κήτει τῆς θαλάσσης τρεῖς ἡµέρας καὶ τρεῖς 
νύκτας δεόµενος καὶ προσευχόµενος πρὸς Κύριον λέγων· "Ἐβόησα 
ἐν θλίψει µου πρὸς Κύριον καὶ ἐπήκουσέ µου" καὶ τὰ ἐπίλοιπα τοῦ 85 
ψαλµοῦ· καὶ προσέταξε Κύριος τὸ κῆτος φέρειν τὸν Ἰωνᾶν ἐν τῇ 
 πόλει τῇ Νινευί· καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πόλιν, ἀνέγνω τὸν λόγον τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ· "Ἔτι τρεῖς ἡµέρας καὶ Νινευὶ 
καταστραφήσεται" καὶ καθάπερ ἐπιστολὴν βασιλικήν, κόλασιν καὶ 
φόβον µέγαν ἔχουσαν, οὕτως ἀνέγνω. Ἡ δὲ Νινευὶ ἦν πόλις µεγάλη 90 
τῷ Θεῷ, ὡσεὶ πορείας ὁδοῦ ἡµερῶν τριῶν· καὶ ἐπορεύετο ὁ Ἰωνᾶς 
κηρύττειν· καὶ ἤνοιξεν ὁ δίκαιος Ἰωνᾶς τὸ στόµα αὐτοῦ καὶ εὐθέως 
ἀκούσασα ἡ Νινευὶ ἐθορυβήθη. Ποτήριον ποτίζει αὐτὴν πλῆρες 
ὀργῆς καὶ θυµοῦ καὶ ἐν µιᾷ φωνῇ τὴν πᾶσαν ἐλπίδα αὐτῶν 
ἐξέκοψεν. 95 

                                                 
 80-87 Λαβοῦσα...Νινευί: Ionas 2, 1-11; Ioann. Chrys. De poenitentia 5  (PG 49, 311) // 87-95 καὶ ἐλθὼν... 
ἐξέκοψεν: Ionas 3, 1-3; Ioann. Chrys. De poenitentia 5  (PG 49, 311). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

______________________ 
80-81 δεσµωτηρίῳ τινὶ φυλάττει PpaSµ // 81 ἀπέθετο· τῷ δεσπότῃ αὐτῆς φυλάττουσα τὸν φυγάδα PpaSµ // 
82 διέφθειρε Pp:ἔφθειρεν Sµ   ἐχόνευσεν ΙΜ // 83 κήτῃ ΙΜ // 84 τὴν ὠδὴν αὐτοῦ λέγων PpaSµ // 84-85 
Ἐβόησα ἐν Κυρίῳ ἐν θλίψη µου  a // 85 τὸν Θεόν µου PpaSµ    ἐπίκουσέ µου ΙΜ    τὰ ἑξῆς Ppa:ἐπίληπα 
Μ:λοιπᾶ Ι // 86-89 ἐν τῇ Νινευὶ τῇ πόλει·  ἔφθασε δὲ εἰς τὴν πόλιν Ἰωνᾶς καὶ ἐξελθὼν ἀπὸ τῆς θαλάσσης 
ἀνέγνω τὴν ἀπόφασιν καθάπερ ἐπιστολὴν βασιλικὴν κόλασιν καὶ φόβον µέγαν ἔχουσαν ἔτι τρεῖς ἡµέρας 
καὶ Νινευὶ καταστραφήσεται Ppa // 89 βασιλεικὴν Ι: βασιλεικεῖν Μ // 91 ὁσιπορίας ΙΜ    Θεοῦ Ι // 92 
κηρύττειν...Ἰωνᾶς om. ΙΜ // 93 πλήρης ΙPpaΜ // 94-95 φωνῇ ἐξέτεµε πᾶσαν τὴν ἐλπίδα αὐτῶν PpaSµ 
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  Ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς αὐτῆς καὶ ἐταράχθησαν, ἀλλὰ καὶ µᾶλλον 
ἐταπεινώθησαν καὶ τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἀπὸ τὰς κεφαλὰς 
ῥίψαντες ἐπόθησαν τὴν µετάνοιαν. Ἤκουσαν οἱ ἄρχοντες καὶ 
ἐθορυβήθησαν καὶ ἀντὶ λαµπρᾶς στολῆς, σάκκους ἐνεδύσαντο. 
Ἤκουσαν οἱ πλούσιοι καὶ εὐθέως ἤνοιξαν τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν 100 
εἰς ἐλεηµοσύνην τῶν πενήτων. Ἤκουσαν οἱ δανεισταὶ καὶ εὐθέως 
ἔρριψαν ἃ εἶχον γραµµάτεια. Ἤκουσαν οἱ πρεσβύτεροι, οἱ πολλῆς 
τιµῆς ἄξιοι, καὶ ἐπένθησαν νυκτὸς καὶ ἡµέρας. Ἤκουσαν οἱ 
χρεωφειλέται καὶ ἐλογίζοντο ἀποδοῦναι τὰ χρέη. Ἤκουσαν οἱ 
κλέπται τὴν φωνὴν τοῦ Ἰωνᾶ καὶ µετὰ σπουδῆς ἀπέδωκαν τὰ 105 
συληθέντα τοῖς κυρίοις αὐτῶν καὶ αὐτοὶ οὐκ ἐλάµβανον.Ἤκουσαν 
 οἱ φονεῖς τοῦ λόγου τοῦ προφήτου καὶ ἐξωµολογοῦντο φανερὰ τὸν 
φόνον ὃν ἐποίησαν ἐνώπιον πάντων καὶ κατεφρόνουν τὸν φόβον 
τῶν δικαστῶν καὶ αὐτοὶ ἐσυγχώρουν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῇ φοβερᾷ 
κρίσει τοῦ Θεοῦ καὶ ὀργῆ οὐδεὶς ἦν ὁ κρίνων. 110 

                                                 
 96-110 Ἤκουσαν... ὁ κρίνων: Ionas 3, 5-9; Ioann. Chrys. De poenitentia 5  (PG 49, 311). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

______________________ 
96 Ἤκουσαν βασιλεῖς καὶ PpaSµ // 97-109 ἐταπεινώθησαν καὶ κατέχωσαν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἐν σποδῷ· 
ἤκουσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ πολλῆς τιµῆς ἄξιοι καὶ ἐπένθησαν νυκτὸς καὶ ἡµέρας· ἤκουσαν οἱ πλούσιοι καὶ 
εὐθέως ἤνοιξαν τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν ἔµπροσθεν τῶν πενήτων· ἤκουσαν οἱ δανεισταὶ καὶ εὐθέως 
ἔῤῥιψαν ἃ εἶχον γραµµάτεια· ἤκουσαν οἱ ὠφειλέται καὶ ἐλογίζοντο δίκαιον εἶναι ἀποδοῦναι τὰ χρέη 
αὐτῶν· ἤκουσαν οἱ κλέπται καὶ ἐν σπουδῇ ἀπέδωκαν τοῖς κυρίοις αὐτῶν καὶ αὐτοὶ πάλιν οὐκ ἔλαβον 
αὐτά· ἤκουσαν οἱ φονεῖς τὸν λόγον Ἰωνᾶ καὶ κατεφρόνησαν τὸν φόβον τῶν δικαστῶν καὶ ὁµολογούντων 
φανερῶς ἐνώπιον πάντων· ἤκουσαν πάλιν οἱ δικασταὶ καὶ ἐσυνεχώρησαν αὐτῶν PpaSµ // 99 
ἐθορυβήθησαν ἀλλὰ καὶ µᾶλλον ἐταπεινώθησαν καὶ τοὺς στεφάνους καὶ τῆς λαµπρᾶς στολῆς ἐξέβαλον 
σάκκους Ι // 102 γραµµατία ΙΜ // 104 χρεοφιλέται ΙΜ   χρέοι ΙΜ // 106 συλληθέντα ΙΜ // 107 φανερῶς Ι // 
109-110 φοβερᾷ κρίσει καὶ ὀργῇ τοῦ Θεοῦ Ι // 110 κρίσει τοῦ Θεοῦ  καὶ om. PpaSµ       κρίνων· ἤκουσαν οἱ 
ἁµαρτωλοὶ τῆς φωνῆς τοῦ προφήτου καὶ τὰς ἑαυτῶν πράξεις ἐξοµολογήσαντο PpaSµ  
 
 



 338

 
 
   Ἕκαστος γὰρ ἐσπούδαζε περὶ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας γενέσθαι καὶ 
δυσωπῆσαι τὸν Θεὸν τοῦ ἐλεηθῆναι. Ἕκαστος ἐσπούδαζε 
φιλανθρωπίαν κτῆσαι, ἵνα τύχῃ συγχωρήσεως·  καὶ λοιπὸν ἡ ἡµῶν 
µετάνοια καὶ νηστεία πρὸς τὴν τῶν Νινευϊτῶν, ὥσπερ ὄναρ ἐστὶ  καὶ 
σκιὰ τοῦ ἡλίου· οἱ Νινευΐται ἐποίησαν µεγάλην νηστείαν καὶ 115 
καθαράν, κἂν ἡµεῖς τὴν τρυφὴν τὴν πολλὴν µισήσωµεν· οἱ Νινευΐται 
ἔκλαυσαν πικρῶς τὰς ἑαυτῶν ἁµαρτίας, κἂν ἡµεῖς τὸν γέλωτα καὶ 
τὰ αἰσχρὰ ῥήµατα παυσώµεθα· οἱ Νινευΐται ἔδωκαν πολλὰς 
ἐλεηµοσύνας,  ἡµεῖς  κἂν πλεονεξίαν µισήσωµεν. 

                                                 
 111-119 Ἕκαστος... µισήσωµεν: Ionas 3, 5-9; Ioann. Chrys. De poenitentia 5 (PG 49, 311). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

_____________________ 
111 ἔσπευδε PpaSµ // 111-112 Ἕκαστος...ἐλεηθῆναι om. Ι      γενέσθαι καὶ εἰσακουστῆ ἄξιος δυσωπεῖσαι 
Θεὸν PpaSµ // 112  τοῦ  ἐλεηθῆναι om. PpaSµ  // 113 φιλανθρωπίαν σπεῖραι, ἵνα θερίση συγχώρησιν ἐξ 
αὐτῆς PpaSµ     τήχει ΙΜ //  114 καὶ νηστεία om. PpaSµ // 115 σκιᾶ  δειλινῆ PpaSµ // 116 κἂν ἡµεῖς τὴν 
τρυφὴν µισήσωµεν τὴν πολυποίκιλον PpaSµ // 118 καὶ τὰ αἰσχρὰ ῥήµατα om. PpaSµ   
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   Ἡ φωνὴ τοῦ Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου, ὥσπερ ξίφος ἦν καὶ ἔτεµε 120 
πολλὰς ἁµαρτίας καὶ πολυχρονίους σηπεδόνας καὶ ἐκ τοῦ φόβου εἷς 
ἕκαστος ἰᾶτο· Εἰ τὰ νήπια αὐτῶν οὐκ ἐθήλαζον, τίς λοιπὸν ὑπῆρχεν 
ἐκεῖ ὁ τρυφῶν; Εἰ τὰ κτήνη ἐξ ὕδατος ἐν σπουδῇ ἐκώλυσαν,  τίς ἄρα 
ἦν ἐξ’ αὐτῆς ὁ πίνων; καὶ εἰ ὁ  βασιλεὺς σάκκον ἐνεδύσατο, τίς ἦν ἐν 
αὐτοῖς ὁ λαµπρὰν στολὴν περιβάλλων; καὶ εἰ τὰς ἑταιρίδας ἔβλεπον 125 
σωφρονούσας, τίς ὑπῆρχεν ὁ γαµῶν ἢ ἐκγαµίζων; ἀλλὰ πάντες 
ἔκλαιον καὶ ἐπένθουν· ἐµάραναν αἱ γυναῖκες τὰ κάλλη αὐτῶν·  
ἐγένετο ἡ πόλις ἅπασα εἷς ἄνθρωπος·  ἐδέοντο οἱ ἁµαρτωλοὶ τοὺς 
δικαίους, ἵνα δυσωπήσωσι τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ σῶσαι αὐτούς· 
ἐδέοντο πάλιν οἱ δίκαιοι ὑπὲρ τῶν ἁµαρτωλῶν, ἵνα ἐκεῖνοι σωθῶσι.  130 

                                                 
 120-130  Ἡ φωνὴ...σωθῶσι: Ionas 3, 5-9; Ioann. Chrys. De poenitentia 5  (PG 49, 311). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

_____________________ 
120 Ἡ φωνὴ Ἰωνᾶ ὤσπερ PpaSµ    ξύφος ΙΜ // 121 πολυχρονίας συπεδόνας Ι:χρονίας συµπαιδόνας καὶ 
δυσίατα ἔλκει τῶν Νινευϊτῶν PpaSµ   ἐκ τοῦ φόβου om. PpaSµ // 122 ἰᾶτο· τιαῦτα λέγω Ι     ἰᾶτο ἐκ τοῦ 
φόβου· καὶ τί ταῦτα λέγω PpaSµ // 123 κτήνει ΙΜ // 124 σάκον ΙΜ    ἑαυτὸν ἐνέδυσεν PpaSµ // 125 
περιβάλον Ι   οἱ τὰς ΙΜ // 126 ὁ γαµῶν ἢ ὁ ἁµαρτάνων Pp: ὁ γαµῶν ἢ ἐγαµίζων Sµ    τὶς ἐπάνδρευσεν ἢ 
ἐπανδρεύετο a: τίς ὑπανδρεύετο Pp // 127 ἔκλεον Ι     κάλει  ΙΜ //  127-128 τὰ ἑαυτῶν κάλλει, ἵνα µὴ οἱ 
ὁρῶντες σκανδαλισθῶσιν PpaSµ // 128-130 Ἐγένετο γὰρ πᾶσα ἡ πόλις ὠς εἷς ἄνθρωπος· Ἐδέοντο δίκαιοι 
ὑπὲρ ἁµαρτωλῶν, ὅπως µεθ' ἑαυτῶν κἀκεῖνοι σωθῶσιν· πάλιν οἱ ἁµαρτωλοὶ ἐβόων πρὸς τὸν Θεόν, ὅπως 
εἰσακούσῃ τῶν δικαίων τῆς φωνῆς PpaSµ  
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   Παράστησον, ἀγαπητέ, τὸν σὸν νοῦν καὶ βλέπε πῶς ἅµα πάντες 
ἐπένθουν· ὁ γὰρ κλαυθµὸς τῶν νηπίων σφόδρα ὢν ἐλεεινός, ἐποίει 
πᾶσαν τὴν πόλιν κλαίειν καὶ ὀδύρεσθαι· καὶ ὁ ὀλολυγµὸς τῶν υἱῶν 
ἀναβαίνων ἐν δάκρυσι τὰ σπλάγχνα τῶν γονέων ἐτάρασσε·  πάντες 
γὰρ ὁµοῦ ἐπένθουν καὶ πάντες ὀδύροντο, ὥστε καὶ τοὺς  λίθους 135 
ποιεῖν συνθρηνεῖν αὐτοῖς. Ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἔδειξεν ἑαυτὸν 
καὶ ἔκλαυσεν ἡ πόλις ἰδοῦσα αὐτὸν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ. Εἶδε 
πάλιν ὁ βασιλεὺς τὴν πόλιν κλαίουσαν ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἔκλαυσε µέγα 
πένθος. Τίς οὕτως προσηύξατο πρὸς τὸν Θεόν, ὡς οἱ Νινευΐται 
ἐκεῖνοι; Τίς οὕτως ἐδεήθη ἢ τίς ἐταπεινώθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἢ τίς 140 
τὰς ἑαυτοῦ ἁµαρτίας ἐξωµολογήθη ὁλοψύχως πρὸς τὸν Κύριον, ὡς 
ἐκεῖνοι; 

                                                 
 131-142  Παράστησον... ἐκεῖνοι: Ionas 3, 5-9; Ioann. Chrys. De poenitentia 5 (PG 49, 311). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

_____________________ 
131 Παρώδευσον PpaSµ // 132  ἐλεεινῶς Ι: ἐλεηνὸς Μ // 134  γοναίων Ι:γωνέων Μ // 136 Εἰσῆλθεν PpaSµ   
ἔδειξεν αὐτοῖς ΙΜ // 137 Ἴδεν PpaSµ // 137-138 ἡ πόλις...ἔκλαυσε om.Ι // 138  δακρύουσαν PpaSµ // 139 
πένθος µέγα  PpaSµ    πρὸς Κύριον PpaSµ // 140 ἐκεῖνοι om. PpaSµ    ἐδεήθη αὐτοῦ PpaSµ    οὕτως 
ἐταπεινώθη PpaSµ    Θεοῦ ὠς ἐκεῖνοι PpaSµ // 141 ἐξοµολογήσατο PpaSµ   εἰς τὸν Θεὸν PpaSµ // 142 
Ὄντως οὐδεὶς PpaSµ  
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   Ἤρξατο λοιπὸν ὁ βασιλεὺς µετὰ δακρύων λέγειν ἔµπροσθεν 
αὐτῶν· "Ἐν ποταποῖς πολέµοις ἐγενόµην νικητὴς καὶ πόσους 
πολέµους ἐνικήσαµεν καὶ ὑπὸ πάντων ὠνοµάσθηµεν καὶ ὑπὸ ἐνὸς 145 
Ἑβραίου νικηθῆναι ἔχοµεν; Ἡ φωνὴ ἡµῶν µόνη βασιλεῖς κατέπτηξε 
καὶ ἡ φωνὴ τούτου τοῦ οἰκτροῦ πάντας ἡµᾶς θορυβεῖ. ∆ίδω ὑµῖν 
συµβουλίαν καλλίστην· Μὴ χαυνωθῶµεν, µηδὲ ἀποκάµωµεν, µηδὲ 
 γενώµεθα ὡς ταλαίπωροι, ὅτι, ὅταν γάρ τις πειρασµὸν ἔχῃ καὶ 
ὑποµένῃ αὐτὸν ἀνδρείως, διπλᾶ τινὰ κερδαίνει· κἂν ζῇ, δοξάζεται· 150 
ἐὰν δὲ καὶ ἀποθάνῃ, εὐφηµεῖται, ὥσπερ γενναῖος στρατιώτης".  

                                                 
143-151 Ἤρξατο...στρατιώτης: Ionas 3, 5-9; Ioann. Chrys. De poenitentia 5 (PG 49, 311). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

______________________ 
144 ἐγενόµεθα νικηταὶ Ι // 144-145 καὶ πόσους...ἐνικήσαµεν om.Ι // 145 ὀνοµάσθηµεν ΙΜ:ὄνοµα ἐλάβοµεν 
PpaSµ  // 146  νικηθῆναι ἕχωµεν ΙΜ: νικηθῶµεν ἔχωµεν PpaSµ       κατέπτυξεν Ι //  148 συµβολίαν Μ // 148-
149 χαυνωθῶµεν, µήδ' ἀπολλώµεθα ὠς ταλαίπωροι PpaSµ // 149 γενόµεθα Ι    ταλαίποροι Ι: ταλέπορι Μ     
ἔχει ΙΜ // 150 ὑποµένει ΙΜ:ὑποµίνη  PpaSµ // 151 γενέως Μ    καθάπερ γενναῖος καὶ ἀνδρεῖος ἀθλητὴς 
PpaSµ 
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   "Οὕτω καὶ ἡµεῖς ποιήσωµεν. Ἀνδρισώµεθα διὰ τῆς µετανοίας εἰς 
τὴν δικαιοκρισίαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν νικήσωµεν, ὄνοµα καλὸν πᾶσι 
καταλείψoµεν. Ἐὰν δὲ µὴ νικήσωµεν, ἔµεινεν εἰς τὸν Θεὸν καὶ οὐχ 
ἡµῶν. Μὴ καταφρονήσωµεν τοῦ Ἰωνᾶ. Οὐ γὰρ ἁπλῶς δὴ 155 
 προσεύχεται ὑπὲρ τοῦ κηρύγµατος αὐτοῦ, ἀλλά, ἵνα µὴ φανῇ 
ψεύστης. Οὐ γὰρ ὁ προφήτης ἥµαρτεν ἡµῖν, ἀλλ’ αἱ ἁµαρτίαι ἡµῶν 
συνθάπτουσιν ἡµᾶς. Οὐ γὰρ ὁ Ἑβραῖος στρέφει τὴν πόλιν ἡµῶν, 
ἀλλὰ ἡ πονηρὶα ἡµῶν ταύτην καταλύει. Ἄλλον ἐχθρὸν ἔχοµεν 
ἀόρατον, ὦ φίλοι, τὸν Θεόν. Εἰς φροντίδα γὰρ µεγάλην ἐνέπεσα 160 
ἀπὸ τῆς φωνῆς τοῦ Ἰωνᾶ. Ἡ µὲν θέα αὐτοῦ οἰκτρὰ καὶ ἐλάχιστος, ἡ 
δὲ φωνὴ αὐτοῦ µεγάλη καὶ ὁ φόβος πολύς. Ἔµπροσθεν πάντων 
ὑµῶν ἐπηρώτησα αὐτὸν καὶ κατεγέλασέ µε. Ἔδειξα αὐτῷ  ξίφος καὶ 
αὐτὸ ἐµυκτήρισεν. Οὔτε βραχὺν ἄρτον θέλει φαγεῖν µεθ’ ἡµῶν, ἀλλὰ 
νηστεύει καὶ εὔχεται, µήπως φανῇ ψεύστης. Εἰ, δίκαιος ὢν ἐκεῖνος,  165 
νηστεύει, σπουδάσωµεν ἡµεῖς µᾶλλον νηστεῦσαι, ἐπειδὴ ἡµάρτοµεν·  
καὶ ὥσπερ ἐγὼ ἐν τοῖς πολέµοις πρῶτος ἐκεῖ παριστάµην, οὕτω καὶ 
νῦν πρῶτος ἔσοµαι ἐν πολέµῳ τούτῳ".  

                                                 
152-168   Οὕτω...πολέµῳ τούτῳ: Ionas 3, 5-9; Ioann. Chrys. De poenitentia 5 (PG 49, 311). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

_____________________ 
153 καὶ φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ PpaSµ // 154 καταλείψωµεν ΙPpa // 155 ἡµῶν ΙPp    δεῖ Ι PpaΜ // 158 
συνθλάττουσιν Pp    στρέφη ΙΜ // 159 καθαίρει PpaSµ  // 160 µεγίστην καὶ µεγάλην PpaSµ  // 163 αὐτόν, 
ἵνα δοκιµάσω, ἐφοβέρησα αὐτὸν καὶ PpaSµ // 164 ἐµυκτήρισέ µοι PpaSµ //  165 νηστεύη ΙΜ: νηστεύει ὁ 
δίκαιος PpaSµ  τοῖς ἀνθρώποις PpaSµ    ἦν ΙΜPpaSµ // 166 νηστεύειν PpaSµ  // 166 ἡµάρτωµεν ΙΜ // 168 
ἔσωµαι ΙΜ  
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   Ἀπέστειλε κήρυκας πανταχοῦ τῆς πόλεως, ἵνα κηρύξωσι τοῦ 
µετανοῆσαι πάντας, τοῦ ἀφῆσαι ἕκαστος τὰς πονηρίας αὐτῶν · καὶ 170 
ὁ βασιλεὺς ἔστηκεν ἰατρὸς πάντων καὶ βότανον ἔδιδε τὴν 
ἐξοµολόγησιν καὶ τὴν νηστείαν καὶ τὴν πόλιν ἐθεράπευεν. Ὁ δὲ 
Ἰωνᾶς ἕστηκεν ἔξω τῆς πόλεως προσευχόµενος, ἵνα µὴ ψεύστης 
 φανῇ. Οἱ δὲ Νινευΐται ἑσπέρας καὶ πρωὶ ἠρίθµουν τὰς ἡµέρας ἃς ὁ 
Ἰωνᾶς ἐκήρυξε, λογιζόµενοι πόσαι ἐπέρασαν καὶ πόσαι ἔµειναν.  175 

                                                 
 169-175  Ἀπέστειλε...ἔµειναν: Ionas 3, 5-9; Ioann. Chrys. De poenitentia 5  (PG 49, 311). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 

_____________________ 
170 πάντας ὁµοθυµαδὸν PpaSµ    εἷς ἕκαστος PpaSµ    αὐτοῦ Ι // 173 ἔξωθεν PpaSµ // 175 πόσας ἐδιάβησαν 
καὶ πόσας µένουσιν PpaSµ 
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   Ὅτε πάλιν ἦλθεν ἡ ἑτέρα ἡµέρα, ὠλόλυζον ὁµοθυµαδὸν µικροί τε 
καὶ µεγάλοι µετὰ δακρύων πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τῆς ἁµαρτίας αὐτῶν. 
Τότε οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐν δάκρυσι πικροῖς ἐπηρώτων τοὺς ἑαυτῶν 
πατέρας λέγοντας· "Ὦ πατέρες, διηγήσασθε τοῖς φιλτάτοις ὑµῶν 
τέκνοις πόσαι ἡµέραι παρῆλθον καὶ πόσαι µένουσι καὶ ποία ὥρα 180 
ἐστὶν ἣν ἀπεφήνατο ὁ προφήτης, ἵνα ζῶντες πάντες εἰς τὸν ᾍδην 
κατέλθωµεν· πότε ἡ πόλις αὕτη ἡ τερπνὴ ἀφανισθήσεται;" Ταῦτα 
ἀκούοντες οἱ πατέρες ἀπὸ τῶν τέκνων, δακρύοντες, τὰ  σπλάγχνα 
ἐκόπτοντο καὶ ἵνα αὐτοὺς παρηγορήσωσιν, ἐφοβοῦντο γὰρ εἰπεῖν 
τὴν ἀλήθειαν, ὅτι ἐγγὺς ἦν ἡ ἡµέρα, καὶ καθάπερ Ἀβραὰµ θέλων 185 
παραµυθήσασθαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ, τὸν Ἰσαάκ, ἄκων προεφήτευσεν, 
οὕτως καὶ οἱ Νινευΐται ἄκοντες προφητεύουσι· ψευδόµενοι τὴν 
ἀλήθειαν ἔλεγον καὶ προφῆτες ἐγένοντο. 

                                                 
176-188  Ὅτε πάλιν... ἐγένοντο: Ionas 3, 5-9; Ioann. Chrys. De poenitentia 5 (PG 49, 311) (186 ἄκων 
προεφήτευσεν: α' Στιχηρὸν Ἰδιόµελον εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πέµπτης, ἦχ. πλ. δ' (ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 885). 
 ____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
176 ὁλώλυζον ΙΜ:ὁλόλυζον PpaSµ // 178 ἐρώτων PpaSµ // 179 λέγοντας ΙΜ: λέγοντες PpaSµ    διηγήσασθαι 
PpaSµ: διηγήσατε ΙΜ: διηγήσασθε scripsi // 181 ἔσται Ι // 182 Τότε PpaSµ   µέλλει ἀφανίζεσθαι PpaSµ //  
184 παρηγορήσαντες Ι: παριγωρήσαντες Μ:ἵνα τοὺς ἑαυτῶν υἱοὺς παραµυθήσονται PpaSµ // 187 
προεφύτευον  PpaSµ // 188 ἠλίθευον καὶ προφῆται ἐγένοντο ἀληθείας PpaSµ 
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   "Μὴ φοβεῖσθε, ὦ τέκνα" ἔλεγον. "Σφόδρα γάρ ἐστιν ὁ Κύριος 
φιλάνθρωπος. Οὐ µὴ ἀφήσῃ τὴν ἑαυτοῦ εἰκόνα εἰς κατάλυσιν. Εἰ ὁ 190 
 ζωγράφος τὴν ἄψυχον εἰκόνα ζωγραφεῖ µετὰ πάσης ἀσφαλείας, 
πολλῷ µᾶλλον ὁ Κύριος τὸ ἑαυτοῦ πλάσµα καὶ τὴν ἑαυτοῦ εἰκόνα 
µὴ φυλάξῃ καὶ ἐλεήσῃ ἑαυτὴν ἐκ τῶν κακῶν; Εἰ γὰρ ἡµεῖς οἱ 
πατέρες παιδεύοµεν τῇ ἀπειλῇ τῶν µαστίγων, τοιούτως καὶ ὁ 
φιλάνθρωπος Θεός, ὡς πατὴρ ἡµᾶς παιδεύει. Παραµυθεῖσθε, τέκνα·  195 
παύσασθε δακρύοντες· ἡ πόλις γὰρ ἡµῶν οὐ πεσεῖται". Ταῦτα 
ἔλεγον οἱ Νινευΐται τοῖς υἱοῖς αὐτῶν παραµυθούµενοι αὐτοὺς καὶ 
ἄκοντες προεφήτευον. Προφήτας γὰρ ἐποίησεν ἡ µετάνοια. Ταῦτα 
δὲ βλέπων ὁ Ἰωνᾶς, σφόδρα ἐξέστη εἰς τὴν αὐτῶν ἐπιστροφὴν καὶ 
µετάνοιαν καὶ δακρύσας ἔκλαιε τοὺς Ἑβραίους. 200 

                                                 
 189-200  Μὴ φοβεῖσθε... Ἑβραίους: Ionas 3, 5-9; Ioann. Chrys. De poenitentia 5  (PG 49, 311). 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
189 φοβεῖσθαι ΙPpa: φοβῆσθε Μ // 190 Θεὸς οὐ µὴ ἀφανίσῃ τὴν ἑαυτοῦ εἰκόνα PpaSµ // 191 ἀσφαλίας ΙΜ // 
192 τηρεῖ καὶ σπουδάζει, πολλῷ µᾶλλον PpaSµ   τὸ ἑαυτοῦ  πλάσµα καὶ om.PpaSµ // 193 καὶ ἐλεήσῃ 
ἐαυτὴν om.PpaSµ // 194 παιδεύωµεν ΙΜ    ἀπηλεῖ Ι: ἀπυλεὶ Μ // 195 παιδεύει. Οὐ γὰρ ἡµεῖς δυνάµεθα 
τοσοῦτον ἀγαπᾶν ἡµᾶς ὁ Θεὸς ὅσον σπλάγχνα φιλεῖ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων PpaSµ      Παραµυθεῖσθαι 
ΙΜPpa // 196 παύσασθαι ΙΜ // 198 προεφύτευον PpaSµ    Προφῆται γὰρ ἦσαν. Ἡ γὰρ µετάνοια προφήτας 
αὐτοὺς ἐποίησεν PpaSµ  // 199 βλέπον ΙΜ // 198-200 Ἴδεν ταῦτα ὁ Ἰωνᾶς καὶ σφόδρα ἐξέστη καὶ ἤρξατο 
θαυµάζειν τὰ κατορθώµατα καὶ τὰς ἀρετὰς Νινευϊτῶν καὶ δακρύσας ἔκλαιεν τὸ σπέρµα τοῦ Ἁβραάµ, 
τουτέστι τοὺς Ἑβραίους PpaSµ 
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  Ἤλθεν οὖν ἡ τρίτη ἡµέρα καὶ ἤρξαντο οἱ Νινευΐται κλαίοντες καὶ 
θρηνοῦντες, ὥσπερ νεκροί, καὶ ἡ πόλις ἐµεστώθη  κλαυθµῶν καὶ τὸ 
χῶµα αὐτῆς βραχὲν ἐκ τοῦ πλήθους τῶν δακρύων καὶ πηλὸς ἐγένετο· 
οἱ πατέρες καὶ οἱ µητέρες καὶ τὰ τέκνα ὁµοθυµαδὸν ἐθρήνουν, 
συγγενεῖς καὶ φίλοι καὶ γνωστοί ἅµα ἐκόπτοντο καὶ ἐν τάφοις 205 
ἀπελθόντες ἔκλαιον. Ἐστράφησαν αἱ ἰδέαι αὐτῶν, ὡσεὶ νεκροί.  
   Πληρουµένης δὲ τῆς ἡµέρας, εἶδεν ὁ ἀγαθὸς Θεὸς τὰ δάκρυα 
αὐτῶν· εἶδε τὴν ἐπιστροφὴν αὐτῶν, εἶδε τὴν µετάνοιαν αὐτῶν καὶ 
 ἐσπλαγχνίσθη καὶ ἠλέησεν αὐτούς. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰωνᾶς ὅτι ψεύστης 
ἐφάνη καὶ οἱ Νινευΐται ἐσώθησαν, σφόδρα ἠθύµει καὶ ἐλυπεῖτο καὶ 210 
ἔξω τῆς πόλεως ἐποίησεν σκηνὴν καὶ ἐκάθητο ἀθυµῶν καὶ κλαίων. 
 

                                                 
201-206   Ἤλθεν... νεκροί: Ionas 3, 5-9; Ioann. Chrys. De poenitentia 5  (PG 49, 311) // 207-209 
Πληρουµένης... αὐτούς: Ionas 3, 10 // 209-211 Ἰδὼν... κλαίων: Ionas 4, 1-5. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
201 Νινευΐται ὁλολύζειν ὁµοθυµαδὸν ὥσπερ PpaSµ // 203 βραχέν, πλῆθος ἐγένετο ἐκ τῶν δακρύων PpaSµ 
// 204 ὁµοθυµαδῶν Ι:ὁµοθηµαδὸν Μ // 206 ἡδέαι ΙPpaSµ // 207 ἴδεν Ι   ἀγαθὸς δεσπότης καὶ Θεὸς Ι // 208  
ἴδε ΙΜ // 209 ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἀνέστησεν αὐτούς· ζῶντας γὰρ αὐτοὺς ἐθανάτωσεν ἡ µετάνοια 
καὶ τὰ δάκρυα PpaSµ     ἐλέησεν ΙΜ // 210  ἠθύµοι Ι:ἠθύµη Μ     ἐληπήτω ΙΜ // 210-211 ἠθύµη ἔξω 
καθήµενος·  ἐποίησε γὰρ σκηνὴν καὶ ἐκάθητο ἕως οὗ ἐπείδε τί ἔσται τῇ πόλει PpaSµ 
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    Καὶ τί ποιεῖ ὁ Κύριος σηµεῖον µέγα της Αὐτοῦ ἀγαθότητος; Τῇ 
νυκτὶ ἐκείνῃ, προσέταξεν ὁ Θεὸς κολοκύνθῃ καὶ ἀνέβη ὑπὲρ τῆς 
κεφαλῆς Ἰωνᾶ καὶ ἐσκίαζεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ καύσωνος τῶν κακῶν 
 αὐτοῦ καὶ ἐχάρη Ἰωνᾶς ἐπὶ τῇ κολοκύνθῃ χαρὰν µεγάλην ἐν ταύτῃ 215 
τῇ ἡµέρᾳ· καὶ τῇ ἐπαύριον προσέταξε Κύριος σκώληκι ἑωθινῇ καὶ 
ἐπάταξε τὴν κολοκύνθαν καὶ ἐξηράνθη·  καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἅµα τῷ 
ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον, καὶ προσέταξε Κύριος πνεύµατι καύσωνι 
συγκαίοντι καὶ ἐπάταξε τὴν κεφαλὴν Ἰωνᾶ καὶ ὠλιγοψύχει καὶ 
ἀπελέγετο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ εἶπε· "Κύριε, καλόν µοι τοῦ 220 
ἀποθανεῖν ἢ ζῆν µε"· καὶ προσηύξατο πρὸς Κύριον καὶ εἶπεν· "Ὦ  
Κύριε, οὐχ οὗτοι οἱ λόγοι µου, οὓς εἶπον ἔτι ὄντος ἐν τῇ γῇ µου, διὰ 
τοῦτο προέφθασα τοῦ φυγεῖν εἰς Θαρσίς, ὅτι ἐγὼ ἔγνων ὅτι ἐλεήµων 
εἶ, µακρόθυµος καὶ πολυέλεος καὶ µετανοῶν ἐπὶ κακίαις ἀνθρώπων· 
καὶ νῦν, ∆έσποτα, λάβε τὴν ψυχήν µου". 225 

                                                 
212-221 Καὶ τί ποιεῖ... ζῆν µε: Ionas 4, 6-8 // 221-225 καὶ προσηύξατο...ψυχήν µου : Ionas 4, 1-3. 
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
212 καὶ εὐσπλαγχνίας PpaSµ // 213 νυκτῆ ΙΜ    Κύριος ὁ Θεὸς PpaSµ // 214 ἀπὸ τὸ καύσωνι ΙΜ: ἀπὸ τὸν 
καύσωνα PpaSµ // 215 ἐχάρι ΙΜ // 216 Κύριος ὁ Θεὸς PpaSµ    σκώλικη ΙΜ:σκώληκα PpSµ:σκώληξ a    
ἑωθινὸν PpSµ: ἐωθινὴ a // 217 τῇ κολοκύνθῃ ΜΙPpa // 219 ὀλιγωψύχει PpaΙ // 221 ζεῖν ΙPpa   
προσεφθέγξατο Ι:προσήφξατο Μ // 223 Θαρσῆς ΙΜ // 224 εἶ καὶ οἰκτίρµων PpaSµ 
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    Οἱ δὲ ἄνθρωποι οἱ Νινευΐται ἤρξαντο παρακαλεῖν καὶ 
προσκυνεῖν τὸν Ἰωνᾶν λέγοντες·  "Μὴ ἀθύµει, ὦ προφῆτα, µὴ καὶ 
λυποῦ, ἀλλὰ  µᾶλλον χαίρου, ὅτι διὰ σοῦ  ξένην ὁδὸν διωδεύσαµεν,  
τῆς µετανοίας· διὰ σοῦ ἐγνωρίσαµεν, διὰ σοῦ ἐσώθηµεν. Εἰπὲ ἡµῖν, 
Ἰωνᾶ, τί εἶχες ὠφελῆσαι, εἰ κατεστράφη ἡµῶν ἡ πόλις καὶ πάντες 230 
ἐποθάναµεν; Παραµύθησαι οὖν σεαυτὸν καὶ εὔξου ὑπὲρ ἡµῶν. 
Εὐλόγησον τὴν πόλιν ταύτην, τὴν παρ’ ἐλπίδα σωθεῖσαν, ἵνα τὸ 
µνηµόσυνόν σου εἰς αἰῶνας ᾄδεται. Ἀπέλασον τὸ πάθος, ὦ προφῆτα 
τοῦ Θεοῦ". 

                                                 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
226-227  καὶ κολακεύειν αὐτὸν λέγοντες PpaSµ //  227-229 Μὴ ἀθύµει, ὦ Ἰωνᾶ, ἀλλὰ χαίρου, διότι ξένην 
ὁδὸν τῆς µετανοίας διὰ σοῦ εὕρηµεν, τὸν Θεόν, καὶ αὐτὸν ἐγνωρίσαµεν PpaSµ // 229 ἐγνωρήσαµεν Ι: 
ἐγνορίσαµεν Μ // 231 ἀποθάναµεν Ι: ἐποθάναµεν Μ: ἀπεθάνοµεν PpaSµ  // 233 ἄδεται ΙΜ     µνηµόσυνόν 
σου ἐν αὐτῇ εἰς τὸν αἰῶνα ὀνοµάζεται PpaSµ     τὸ πένθος ΙPpa 



 349

 
   
   Ταῦτα καὶ πλείονα τούτων οἱ Νινευΐται τοῦ Ἰωνᾶ ἐλάλουν καὶ ἦν 235 
ἰδεῖν θέαµα ξένον. Ἤκουον γὰρ οἱ Νινευΐται τοῦ Ἰωνᾶ πῶς τῷ Θεῷ 
δικάζεται καὶ τοῦ Θεοῦ πῶς διελέγετο µετὰ τοῦ Ἰωνᾶ καὶ ὁ Ἰωνᾶς 
ἔλεγεν· "Ὦ ∆έσποτα, διατὶ πανταχόθεν µε θλίβεις καὶ τί µε 
παρέδωκας τοῖς ὄχλοις ὡς ψεύστην; Εἶτα, ἐπεῖπερ εἶχον µικρὰν 
κολοκύνθαν τοῦ σκέπειν µε ἐκ τῶν καυµάτων, ταύτην ἀπεξήρανας 240 
καὶ καύσωνι φρίγεις µε. Θάνατον αἰτῶ. Λάβε τὴν ψυχήν µου"·  καὶ 
εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Ἰωνᾶν· "Σφόδρα λελύπησαι σὺ ὑπὲρ τῆς 
 κολοκύνθης"· καὶ εἶπεν ὁ Ἰωνᾶς· "Σφόδρα λυποῦµαι, ἕως θανάτου"· 
καὶ εἶπε Κύριος· "Σὺ  µὲν ἐλυπήθης ὑπὲρ τῆς κολοκύνθης, ὑπὲρ ἧς  
οὐκ ἐκοπίασας ἐν αὐτῇ, οὐδὲ ἐξέθρεψας αὐτήν, ἣ  ἐγεννήθη ὑπὸ 245 
νύκτα καὶ ὑπὸ νύκτα ἀπώλετο. Ἐγὼ δὲ οὐ φείσοµαι ὑπὲρ Νινευὶ τῆς 
πόλεως τῆς µεγάλης, ἐν ᾗ κατοικοῦσι πλείους ἢ δώδεκα µυριάδες 
ἀνθρώπων, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν 
δεξιὰν αὐτῶν ἢ ἀριστεράν;" 

                                                 
235-241 Ταῦτα..ψυχήν µου: Ionas 4, 1-3 // 242-249 εἶπε... ἀριστεράν: Ionas 4, 9-11.  
____________________________ 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
235 πλείωνα ΙΜ    οἱ Νινευΐται ἐλάλησαν πρὸς αὐτὸν PpaSµ // 237 καὶ πάλιν ἤκουον τοῦ Θεοῦ PpaSµ     τῷ 
Ἰωνᾷ PpaSµ // 237-238 καὶ ἔλεγεν Ἰωνᾶς πρὸς Κύριον PpaSµ //  242 λελύπεισε Ι: λελήπισε Μ // 246 
φήσωµαι ΙΜ // 248 πεδίων Μ // 248-249 οἵτινες...ἀριστεράν om. PpaSµ 
 



 350

   Ὢ φιλανθρωπίας ∆εσπότου, ὢ µακροθυµίας καὶ εὐσπλαγχνίας 250 
Αὐτοῦ· ὑπὲρ τῶν ἁµαρτωλῶν δικάζεται ὁ Κύριος. Εἴδετε, ἀδελφοί 
µου, µετανοίας ὑπόθεσιν; Εἴδετε δακρύων δύναµιν; Εἴδετε νηστείας 
κεφάλαιον; Τίς παρεκάλεσε τοιούτως τὸν Θεόν, ὡς οἱ Νινευΐται 
ὑπὲρ τῶν ἁµαρτιῶν αὐτῶν; Ἀλλ’ εἴδατε καὶ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Θεοῦ, 
πῶς ἑαυτοὺς ἔσωσεν; Ὄντως ἡ ἡµῶν µετάνοια καὶ ἡ νηστεία, πρὸς 255 
τὴν τῶν Νινευϊτῶν, ὡς ὄναρ ἐστί. Ταῦτα λοιπὸν ποθήσωµεν, ἵνα 
 λυτρωθῶµεν καὶ ἡµεῖς τῆς αἰωνίου κολάσεως καί, εἰ βούλεται 
Κύριος ποιῆσαι ἡµῖν τίποτας πρὸς κόλασιν καὶ παίδευσιν ἡµῶν, 
συµπαθήσῃ καὶ σώσῃ ἡµᾶς. Ἧς γένοιτο πάντας ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν τῆς 
αὐτοῦ ἀγαθότητος, χάριτι καὶ οἰκτιρµοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 260 
Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

                                                 
SµPpa       ΜΙ 
____________________________ 
 251 Ἴδετε ΙPpaΜ // 252 Ἴδεται ΙPpaΜ    Ἴδετε ΙPpaΜ // 252-253 νηστείας ὑπόθεσιν PpaSµ // 253 
ἐπαρακάλεσεν ΙΜ // 254 οἴδατε ΙPpa: ἥδαται Μ // 255 πῶς ἐρρύσθησαν τοῦ πικροῦ θανάτου PpaSµ // 255-
256 Ὄντως ἡ µετάνοια ὑπὲρ τῶν Νινευϊτῶν PpaSµ  // 256 τὴν τῶν Ι    πενθήσωµεν καὶ ἡµεῖς, ταύτην 
ἀγαπήσωµεν, ἵνα λυτρώσωµεν τὸ πλῆθος τῶν ἁµαρτηµάτων ἡµῶν καὶ συµπαθήσῃ καὶ ἡµῖν ὁ Κύριος, 
ὥσπερ ἐκείνοις· καὶ εἰ βούλεται Κύριος παιδεῦσαι καὶ ἡµᾶς, συµπαθήσει ἡµῖν διὰ τῆς µετανοίας καὶ τῆς 
νηστείας, ἧς δέοµαι Κυρίῳ τῷ Θεῷ, ὅπως τύχωµεν τῆς µερίδος τῶν σωζοµένων, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ 
Κυρίῳ ἡµῶν, ᾦ πρέπει πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ Ἀγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν PpaSµ // 259 συµπαθήσει καὶ σώσει Ι: συµπαθήσει καὶ σῷ Μ 
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Τῇ Τετάρτῃ τῆς πέµπτης  ἑβδοµάδος  
  λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν Μέγαν Κανόνα  

 
 
      Οἱ πάντα καλῶς διαταξάµενοι ἅγιοι καὶ θεοφόροι πατέρες 
ἔταξαν ἡµῖν ἐν τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ καὶ ψυχωφελεῖ Τεσσαρακοστῇ 
ψάλλειν καὶ ὑµνεῖν τὸν Μέγαν Κανόνα κατὰ τὴν σήµερον ἡµέραν, 
δι’ αἰτίαν τοιαύτην·  Ἐπειδὴ καὶ πολλὰς καὶ διαφόρους ὁδοὺς τῆς 
µετανοίας ἐδίδαξεν ἡµᾶς καὶ  ὅσα  διενεργεῖ ἡ νηστεία ἡνωµένη 5 
µετὰ τῆς  ταπεινώσεως ποιῆσαι, ὁµοίως καὶ ἡ προσευχὴ 
συνεζευγµένη τῇ ἐλεηµοσύνη, πολλὰς καὶ διαφόρους ὁδοὺς τῆς 
µετανοίας ἐδίδαξεν ἡµᾶς·  καὶ ὅσα  διενεργεῖ ἡ νηστεία ἡνωµένη 
µετὰ τῆς ταπεινώσεως ποιῆσαι, ὁµοίως καὶ ἡ προσευχὴ 
συνεζευγµένη τῇ ἐλεηµοσύνῃ πολλὰς καὶ χαλεπὰς ἁµαρτίας 10 
δύνανται ἀφανίσαι· καὶ πόσους ἂν ἐδόξασεν ἡ νηστεία καὶ 
κατῄσχυνεν ἡ γαστριµαργία· καὶ πάλιν, τὰ δάκρυα µετὰ 
συντετριµµένης καρδίας τὰ χειρόγραφα τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν σχίσαι 
δυνήσεται·  καὶ δεικνύων ὅτι οὐκ ἔστιν ἁµαρτία νικῶσα τὴν 
φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ καὶ οὐδείς ποτε τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν πολλὰ 15 
ἁµαρτήσῃ, οὐδέποτε ἀπογνώσει τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας, ἔγραψαν 
µετὰ τούτων ἁπάντων ἀναγινώσκεσθαι καὶ ψάλλειν τὸν Μέγαν 
Κανόνα. 

                                                 
  1-18  Οἱ πάντα... Κανόνα: Συναξάριον τῆς Πέµπτης τῆς ε' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν (βλ. ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 647-648). 
____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
________________________ 
Tit. Τῇ Τετάρτῃ τῆς ε' ἑβδοµάδος, εἰς τὸν µέγαν κανόνα λόγος διδασκαλικὸς καὶ εἰς τὴν Μαρίαν τὴν 
Αἰγυπτίαν· Εὐλόγησον, ∆έσποτα Ι: Τῇ Τετάρτῃ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µέγαν 
κανόνα SΑ: Τῇ Τετάρτῃ τῆς ε' ἑβδοµάδος εἰς τὸν µέγαν κανόνα λόγος διδασκαλικὸς Ppa: Τῇ Τετάρτῃ τῆς 
ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µέγαν κανώναν µ: Τῇ Τετάρτῃ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος 
διδασκαλικὸς  εἰς τὸν µέγα κανῶναν· Εὐλόγησον, πάτερ Μ // 1 καὶ om. Ppa // 2 ψυχοφελεῖ PpaSµ // 3  
ψάλλοµεν ὑµνεῖν καὶ τὸν Ppa // 4 θεοφόρους Ppa // 5 δὴ ἐνεργῆ ΙΜ:δῆ ἐνεργεῖ ΑPpaSµ // 8 ἐδίδαξεν ἡµᾶς 
om. Ι   δὴ ἐνεργῆ ΙΜ:δῆ ἐνεργεῖ ΑPpaSµ // 9-10 ὁµοίως...ἐλεηµοσύνη om. Ι // 11 δύναται Α   ἀφανήσαι ΙΜ // 
11-12 καὶ πόσους...γαστριµαργία om. ΑPpa // 13 σχῆσαι ΙΑPpaSµ  // 14 οὐδεµία ἡ νικῶσα ΑPpaSµ // 15  
πόποτε Α:πώποτε PpaS: ποτε ΜΙµ // 16  ἁµαρτήσει ΙPpaΜ // 17 πάντων ΑSµPpa     Μέγαν τοῦτον Α 
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5 
     Κανὼν δὲ λέγεται Μέγας, διότι κανονίζει καὶ φανερώνει πολλὰς 
ἱστορίας, πολλὰ παραδείγµατα τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ δικαίων, ἀπό τε 20 
τῆς παλαιᾶς ἱστορίας καὶ ἀρχῆς τοῦ κόσµου, ἀπό τε τοῦ Ἀδὰµ τοῦ 
προπάτορος ἡµῶν ἀρχὴν λαµβάνων µέχρι τῆς Ἀναλήψεως τοῦ 
Κυρίου καὶ τῶν ἁγίων αὐτοῦ ἀποστόλων κηρύγµατα καὶ 
διδάγµατα, πολλήν τε κατάνυξιν καὶ µετάνοιαν ἔχοντα καὶ 
 προτρέπεται πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου ζηλοῦν τὰ ἀγαθὰ ἔργα, ὅσα 25 
γράφει κατ’ ὄνοµα, ἃ ἐνήργησαν καὶ ἐποίησαν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι 
οἱ ὀνοµαστοὶ τῶν παλαιῶν καὶ πῶς εὐηρέστησαν τῷ Θεῷ. ∆ιδάσκει 
πάλιν ἡµᾶς αὐτὸς ὁ Μέγας Κανὼν φεύγειν τὰς ῥυπαρὰς καὶ φαύλας 
πράξεις τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ πάντοτε καὶ ἀεὶ ἀποφεύγειν καὶ 
προστρέχειν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ µετανοίας καὶ διὰ δακρύων, δι’ 30 
ἐξοµολογήσεως καὶ τῶν ἄλλων πασῶν ἀρετῶν. 
 
 

                                                 
 19-31 Κανὼν... ἀρετῶν: Συναξάριον τῆς Πέµπτης τῆς ε' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν (βλ. ἔντυπον Τριώδιον 
Α∆, σ. 647-648). 
_____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
________________________ 
19 κανωνίζει ΙΜ // 20-21 πολλὰ...ἰστορίας om. Α    ἀπὸ πάσης παλαιᾶς Ppa // 21-22 καὶ προπάτορος Ppa // 
23-24 κηρύγµατος καὶ διδάγµατος Ppa // 24 ἔχοντα SΙΑΜPpaµ // 25 ζηλοῦντα ΑΜPpaSµ // 26 γράφη ΙΜ // 
29 ἀποφεύγει ΙΜ // 30 προστρέχειν om. ΙΑΜ 
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   Ἐποίησε δὲ τὸν Μέγαν Κανόνα ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡµῶν Ἀνδρέας, 
ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ὁ καὶ Ἱεροσολύµων ὀνοµαζόµενος, ὃς ἦν 
ἀπὸ ∆αµασκόν. Ἀναφέρει δὲ ὁ τοιοῦτος Κανὼν εἰς ἀνάµνησιν καὶ 
µετάνοιαν τὸν βίον τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ὅτι ἡ µετάνοια 35 
πολλὰ δύναται. Ἔχει ὁ τοιοῦτος βίος τῆς ὁσίας µεγάλην τὴν 
κατάνυξιν καὶ ἄπειρον καὶ πολλὴν παραµυθίαν τοῖς πταίουσιν, ἐὰν 
µόνον θελήσωσι µετανοῆσαι, ὡς καὶ αὐτὴ ἐποίησεν. Ὥσπερ γὰρ 
πολὺ ὑπῆρχεν εἰς τὴν ἁµαρτίαν, διπλῶς ἐποίησε καὶ τὴν  µετάνοιαν. 
Ἄγγελον αὐτὴν ἐποίησε καὶ οὐδὲν ἐνεπόδισεν αὐτὴν ἡ ἁµαρτία, 40 
ἀλλὰ ποθήσας τὴν µετάνοιαν, εὗρε τὴν οὐράνιον ἀπόλαυσιν καὶ 
µετὰ δικαίων συνηριθµήθη.  

                                                 
 32-42 Ἐποίησε...συνηριθµήθη: Συναξάριον τῆς Πέµπτης τῆς ε' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν, βλ. ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 647-648 (32-34 Ἐποίησε...∆αµασκόν: S. Andrae, archiep. Cret. Orationes (PG 97, 805-1302) 
// 35  τὸν βίον τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας: Sophron. Hierosol. Vita S. Mariae Aegyptiae (PG 87, 3697-
3726); ΒΗG 1042). 
____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
________________________ 
35 Ἁγίας Ppa // 38 θελῆσαι ΙPpaS // 39  πολλὴ Ι: πολλοὶ Μ // 40 ἐµπόδησεν Ppa: ἐνεµπόδησεν Sµ // 41 
ποθήσας ΜΙSµPpa  



 354

 
   Καὶ εἰ βούλεσθε  ἀκοῦσαι µικρὸν καὶ ἐκ µέρους τοῦ βίου τῆς ὁσίας 
Μαρίας· Αὕτη, ὅταν ἐξέβη τῆς Ἱερουσαλήµ, τρεῖς µόνον ἄρτους 
ἠγόρασε καὶ τὸν ἥµισυ ἔφαγε τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ καὶ 45 
τοὺς δύο ἥµιση εἰς µικρὰ κοµµάτια κατακλάσας διεπέρασε δέκα 
ἑπτὰ ἔτη. Τὰ δὲ λοιπὰ ἔτη ἐπέρασεν ἄσιτος, κάπου εὑρὼν µικρόν τι 
ἀγριοβότανον. Τὸ δὲ ἱµάτιον, ὅπερ εἶχεν, ἐδαπανήθη καὶ διέλυσε 
καὶ συνεσφίγγετο ὑποµένουσα τὸν παγετὸν τῆς νυκτὸς καὶ τὸν 
 καύσωνα τῆς ἡµέρας. Πολλοῖς τοίνυν καὶ ποικίλοις πειρασµοῖς 50 
ὑπέµεινε, ἀλλὰ ἡ δύναµις τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ∆εσποίνης ἡµῶν 
Θεοτόκου, ἡ αὐτῆς ἐγγυήτρια, ταύτην ἐφύλαξεν  ἕως τέλους.  

                                                 
 44-52 Αὕτη... ἕως τέλους: Sophron. Hierosol. Vita S. Mariae Aegyptiae (PG 87, 3716-3717) (49-50 τὸν 
παγετὸν τῆς νυκτὸς καὶ τὸν  καύσωνα τῆς ἡµέρας: ζ΄ τροπάριον ὠδ. δ', τοῦ  Μεγάλου Κανόνος τοῦ ἁγίου 
Ἀνδρέου Κρήτης, εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Πέµπτης τοῦ Μεγάλου Κανόνος (βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 639). 
_____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
________________________ 
43 ἡ βούλεσθαι ΙΜ // 43-44 Καὶ εἰ...Αὕτη om.PpaSµ // 44 Καὶ γὰρ ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία ὅταν ἐξέβη 
PpaSµ // 45 ἐγόρασεν PpaSµ   ἥµιση Ι: εἴµησι Pp: ὕµησι aSµ    τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ om. Ppaµ // 46 ἥµισι Ι: εἴµησι 
Pp: ὕµησι aS    ἔκαµεν εἰς µικρὰ κοµάτια, διεπέρασε Ppa    κατακλάσας ΙΜ: κατακλάσασα SΑµ // 47 ἔτη µὲ 
βοτάνας ἀγροίας διεπέρασε SΑµ   ἔτεσι Ppa   εὑρὼν ΙΜ: εὑροῦσα SΑµ // 47-48 Τὰ δὲ λοιπὰ ἔτη µετὰ 
βοτάνας ἀγρίας διεπέρασεν Ppa // 49 συνεσφίγκετο ΙΜ   καὶ ἐκεὶ ἐπόµενε τὸν παγετὸν ΑPpaµ// 50  
Πολλοῖς καὶ ποικίλοις πειρασµοῖς ΙΜPpa: πολλοὺς καὶ ποικίλους πειρασµοὺς SΑµ // 51 ὑποµείνασα 
ΙΑPpaSµ: ὑπέµειναι  Μ // 52 ἡ αὐτῆς ἐγγυήτρια ΙΑSµPpa: ἡ αὐτῆς ἐγγείτρια Μ 
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   Ἦλθεν ὁ ἀββᾶς Ζωσιµᾶς καὶ εὗρεν αὐτὴν ἐν τοιούτοις πειρασµοῖς 
ὑποµείνασαν τὴν ἁγίαν Μαρίαν τὴν Αἰγυπτίαν ἐν τῇ ἐρήµῳ καὶ 
 καταλεπτῶς µεµαθηκὼς ὑπὸ τῆς ἁγίας τὸν ἑαυτῆς βίον καὶ 55 
θαυµάσας τὴν ἄπειρον ὑποµονήν, τοὺς τεσσαράκοντα ἑπτὰ χρόνους 
ἐκείνους πῶς ὑπέµεινεν ἡ ἁγία·  καὶ ἐδόξασε τὸν Θεὸν ὁ Ζωσιµᾶς 
καὶ εἶπεν· "Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ δείξας µου ὅσα χαρίζεις τοῖς 
φοβουµένοις σε"· ἀλλ’ ὥρκισεν αὐτὸν κατὰ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, 
τοῦ Θεοῦ ἡµῶν, µηδενὶ ἐξειπεῖν, ἕως ὅτου ὁ Θεὸς ἀπὸ τῆς γῆς 60 
ἀπολύσῃ αὐτήν. Εἶπε τοῦ ἁγίου καὶ τοῦτο· "Πορεύθητι ἐν εἰρήνῃ καὶ 
εἰς τὸ ἔτος τὸ ἐρχόµενον πάλιν ὑπόστρεψον καὶ θεάσοµαι τὸν σὸν 
χαρακτῆρα καὶ τὸ σὸν εὐλογηµένον πρόσωπον καὶ ποίησόν µοι διὰ 
τὸν Κύριον καὶ µικρὰν ἀναγγελίαν, ὅπερ σοι ἐντέλλοµαι. 
Ἀποκόµισόν µοι ἐν τῇ ἑσπέρᾳ τοῦ ∆είπνου τοῦ Μυστικοῦ τὸ Σῶµα 65 
καὶ Αἷµα τοῦ Χριστοῦ εἰς σκεῦος ἱερὸν καὶ φέρε µοι εἰς τὸ µέρος 
τοῦ Ἰορδάνου".Ὑπέστρεψε καὶ ὁ Ζωσιµᾶς χαίρων καὶ ἀγαλλόµενος, 
δοξάζων καὶ εὐλογῶν τὸν Θεόν. 

                                                 
 53-68  Ἦλθεν... τὸν Θεόν: Sophron. Hierosol. Vita S. Mariae Aegyptiae (PG 87, 3720 Α-D). 
____________________________ 
Α      SµPpa       ΜΙ 
________________________ 
54 ὑποµείνασα ἡ ἁγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία ΙΜPpaSµ   ἐκείνῃ Α // 55 καταλεπτῶς ΙΜPpaSµ: κατὰ λεπτὸν Α  
// 56 ἄπηρον Ι: ἄπιρον Μ    ἄπειρον αὐτῆς Ppaµ    ὑποµονὴν om. Ppa // 57 ὁ Ζωσιµᾶς PpaSµ // 58 δείξας µοι 
ὅσα χρίζει Ppa // 59 ὄρκησεν ΙΜPpaSµ // 59-68 Ἀλλ'ὥρκισε...τὸν Θεόν om. Α // 60 µηδὲν Ppa // 61 ἀπολύσει 
Ppaµ // 64 ἀγγελίαν ΙPpaµ    ὅπως σοι Ppa // 65 Μιστηκοῦ ΙΜ: τοῦ δεσποτικοῦ δείπνου Ppa //  67 Ἰορδάνου  
κἀκεῖ  ἀνάµενον PpaSµ 
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   Ἡνίκα δὲ ἔφθασεν ὁ καιρὸς καθὼς εἶπεν ἡ ἁγία, ἐποίησεν ὁ 
Ζωσιµᾶς τὰ προσταχθέντα αὐτῆς· ἔβαλεν ὁ Ζωσιµᾶς εἰς µικρὸν 70 
ποτήριον ἐκ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἔφερε καὶ κανίσκιον τῆς 
ἁγίας, ἰσχάδας ὀλίγας καὶ  φοίνικας καὶ φακὴν µικρὰν βραχεῖσαν ἐν 
ὕδατι, καὶ ἐλθὼν καθέζεται πρὸς τὸ τεῖχος τοῦ Ἰορδάνου καὶ ἐκεῖ 
ἐνέµεινε τὴν ἁγίαν. Χρονίζοντος δὲ τῆς ἁγίας, ὁ ἅγιος οὐκ ἐνύσταξε. 
Τοὺς ὀφθαλµοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἄρας, τὸν Θεὸν ἱκέτευε µετὰ 75 
δακρύων καὶ ἔλεγεν ὁ Ζωσιµᾶς· "Μὴ στερήσῃς µε, Κύριε, τῶν 
ἀγαθῶν θησαυρῶν τούτων"· ταῦτα καὶ πλείονα ἔλεγεν ὁ Ζωσιµᾶς. 

                                                 
 69-77 Ἡνίκα... Ζωσιµᾶς: Sophron. Hierosol. Vita S. Mariae Aegyptiae (PG 87, 3721Α). 
____________________________ 
     SµPpa       ΜΙ 
________________________ 
 69-77 Ἡνίκα... Ζωσιµᾶς om. Α // 69 ἡ ἀγία om. Ppa // 72 κατελθὼν Ι     ἐκαθέζετο Ι // 73 ἐνέµεινεν ΜΙµ: 
ἐνέµενε PpaS    Χρονίζοντος ΜΙSµPpa // 74  ἐνίσταξε Ι: ἐνήσταξεν Μ   ἄρασα PpaSµ // 76 τὸν ἀγαθὸν 
θησαυρὸν τοῦτον PpaS // 77 καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν Ppa  
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    Ἰδού, καὶ τὸ ὅσιον ἐφάνη γύναιον. Ἰδὼν καὶ ὁ Ζωσιµᾶς, ἐδόξασε 
τὸν Θεόν. Ὁρᾷ δὲ αὐτὴν τῷ σταυρῷ τῷ τιµίῳ, τὸν Ἰορδάνην 
περάσασαν, πρότερον σφραγίσασαν· τότε ἔφη πρὸς τὸν γέροντα·  80 
"Εὐλόγησον, πάτερ, εὐλόγησον".  ᾜτησε καὶ ἡ ἁγία τὸ ἅγιον εἰπεῖν 
τῆς πίστεως σύµβολον καὶ τὸ "Πάτερ ἡµῶν" καὶ οὕτω τῶν θείων 
µυστηρίων µετέλαβε. Τότε πάλιν λέγει τῷ ἁγίῳ· "Ἀββᾶ, ἄλλην µίαν 
ἐπιθυµίαν µοι πλήρωσον· εἰς τὸ ἔτος τὸ ἐρχόµενον, ἐλθὲ πάλιν εἰς 
τὸν  χείµαρρον ἐκεῖνον, ὅν µε πρότερον ἐσύντυχας καὶ πάλιν ἐκεῖ µε 85 
ὄψει, καθὼς θέλει ὁ Κύριος". ∆είκνυσι δὲ αὐτῇ ὅπερ εἶχε κανίσκιον 
καὶ τρεῖς κόκκους φακῆς ἁψαµένη τῷ ἰδίῳ προσήγαγε στόµατι, 
ἀρκεῖν εἰποῦσα τὴν χάριν τοῦ Πνεύµατος. Ὑπέστρεψε δὲ ἡ ἁγία ἐν 
τῇ ἐρήµῳ  καὶ πάλιν ὁ Ζωσιµᾶς ἐν τῇ µονῇ. 

                                                 
78-89   Ἰδού...τῇ µονῇ: Sophron. Hierosol. Vita S. Mariae Aegyptiae (PG 87, 3721 B-D & 3722 Α). 
____________________________ 
     SµPpa       ΜΙ 
________________________ 
78-89   Ἰδού...τῇ µονῇ om. Α // 78 τὸ ἅγιον Ppa // 78-79 Ἰδὼν...Θεὸν om. Ppa // 79-80 τὸν Ἰορδάνην 
σφραγίσασα· καὶ ἅµα τῇ σφραγίδι τὸν Ἰορδάνην ἐπέρασεν  PpaSµ // 80 ἔφησε PpaS // 81 Ἤτοισε ΙΜ // 84 
µοι ΜΙPpaµ: µου S //  85 ἐσύντυχας ΙPpaSµ:ἠσύντιχας Μ // 86 ∆είκνυσει Ι // 88 Ἀρκῆ Ι: ἀρκῆν Μ:ἀρκὴν Sµ  
// 89 ἐν τῷ µοναστηρίῳ  S    
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   Τοῦ δὲ ἔτους ἐκείνου πληρωθέντος, ἦλθε πάλιν ὁ Ζωσιµᾶς ἐν 90 
ἐκεῖνο τὸ µέρος καὶ εὗρε τὴν ἁγίαν νεκράν· εὗρε δὲ καὶ πρὸς τὴν 
κεφαλὴν αὐτῆς ἐνετυπωµένην γραφὴν ἐν τῇ γῇ δηλοῦντα· "Θάψαι, 
ἀββᾶ Ζωσιµᾶ, τῆς ταπεινῆς Μαρίας τὸ λείψανον ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ. 
Ἀπόδος τὸν χοῦν τῷ χοΐ". Ὁρᾷ δὲ ὁ Ζωσιµᾶς λέοντα καὶ τὸ σηµεῖον 
τοῦ σταυροῦ  σφραγίσας αὐτῷ εἶπεν· "Ὦ θηρίον, ἐπείπερ ἡ µεγάλη 95 
ὁσία ὥρισεν ἐνταῦθα ταφιάσαι αὐτήν, ἐγὼ δὲ γέρων εἰµὶ καὶ οὐκ 
ἰσχύω, οὐδὲ ἐργαλεῖα ἔχω, ποίησον σὺ τοῖς ὄνυξι"· καὶ ἅµα τῷ λόγῳ, 
ὤρυξεν ὁ λέων τὴν γῆν καὶ ἔθαψαν τῆς ὁσίας τὸ λείψανον. Ὁ µὲν 
λέων ἀνεχώρησε εἰς τὸ ἐνδότερον µέρος τῆς ἐρήµου, ὁ δὲ Ζωσιµᾶς 
ὑπέστρεψεν ἐν τῇ µονῇ,  δοξάζων καὶ εὐλογῶν τὸν Θεόν.  100 

                                                 
90-100   Τοῦ  δὲ ἔτους... τὸν Θεόν: Sophron. Hierosol. Vita S. Mariae Aegyptiae (PG 87, 3724 Β-3725 Β). 
____________________________ 
     SµPpa       ΜΙ 
________________________ 
90-100   Τοῦ  δὲ ἔτους... τὸν Θεόν om.Α // 90 ἐν ἐκείνῳ ΜΙPpaSµ // 91 τὸ µέρος ΜΙPpaSµ   καὶ εὗρε τὴν 
ἁγίαν νεκρὰν om. ΙΜ // 92 διλοῦντα ΙΜ:δηλοῦντα PpaSµ // 94 Ἀπόδος...χοΐ om.PpaSµ    σειµίον Ι: σηµίον Μ 
// 95 ἐπίπερ ΙΜ // 95-97 Ὦ θηρίον, ὤρυξον τῆ γῆ ἵνα τῆ ἁγία κηδεύσωµεν PpaSµ // 96   ὅρισεν ΙΜ   
ἐνταφιάσαι Ι    ἠσχύω Ι: εἰσχείω Μ // 97 ἐργαλία ΙΜ    σοὶ τοῖς ὄνιξιν ΙΜ  // 98 ὄριξεν ΙΜ // 100 εἰς τὴν 
µονήν Ppa 
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   ∆εικνύει πάλιν ἡµῖν ὁ τοιοῦτος κανὼν τοῦ Θεοῦ τὴν πολλὴν καὶ 
ὑπεράπειρον εὐσπλαγχνίαν καὶ φιλανθρωπίαν, διὰ τῆς παλαιᾶς 
ἱστορίας ταύτης, ἣν καὶ βούλοµαι διηγήσασθαι ὑµῖν, τὸν Ἀβραὰµ 
ἐκεῖνον τὸν φιλόθεον, ὃν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ φιλοξενίαν ἔλαθε 
 ξενίσαι ἀγγέλους, ἔλαθε ξενίσαι αὐτὴν τὴν Ἁγίαν Τριάδα, τὸν 105 
Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα, δεικνύων ἡµῖν ὅτι διὰ 
τῆς ἐλεηµοσύνης δυνάµεθα καὶ ἡµεῖς αὐτὴν τὴν ἁγίαν Τριάδα 
δέξασθαι εἰς τὸν οἶκον ἡµῶν. 

                                                 
101-102 τοῦ Θεοῦ…εὐσπλαγχνίαν καὶ φιλανθρωπίαν: Ex. 34, 6; Sap.Salom. 15, 1; Ioel  2, 13 // 103-106   τὸν 
Ἀβραὰµ...Ἅγιον Πνεῦµα: Gen. 18, 1-8; Ioann. Chrys. Homilia 33  (PG 63, 225). 
____________________________ 
 Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
 101 ∆εικνύων Ppa // 103 ἧς Ppa   ἡµῖν Αµ // 104 ἐκεῖνον τὸν φιλόξενον, µᾶλλον δὲ τὸν φιλόθεον Α    ὢν 
ΙΑ // 105 ξενήσαι Ι:ξενήσε Μ    ἀγγέλους καὶ οὐκ ἀνθρώπους ΑPpaSµ   αὐτὴν om. Α // 105-107 τὸν 
Πατέρα... Τριάδα om. Ppa // 108 δέξασθε Ι    αὐτοῦ Pp: ὑµῶν a 
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  Ἐπειδὴ γὰρ ἠρίστησαν, ἠβουλήθησαν ἐξελθεῖν ἐν Σοδόµοις καὶ 
Ἀβραὰµ ἠκολούθει ὀπίσω αὐτῶν καὶ πεσὼν εἰς τοὺς πόδας αὐτῶν, 110 
ἔλεγε· "Κύριοί µου, ἀναγγείλατέ µοι τίνες ἐστέ". Εἶπε δὲ ὁ Κύριος 
 πρὸς Ἀβραάµ·  "Κραυγὴ Σοδόµων καὶ Γοµόρρας πεπλήθυνται πρός 
µε καὶ αἱ ἁµαρτίαι αὐτῶν µεγάλαι σφόδρα. ∆ιὰ τοῦτο πορεύοµαι εἰς 
αὐτούς, εἰ κατὰ τὴν κραυγὴν αὐτῶν τὴν ἐρχοµένην πρός µε 
συντελοῦνται. Εἰ δὲ µή, ἵνα γνῶ ταῦτα". 115 

                                                 
109-115   Ἐπειδὴ... ταῦτα: Gen. 18, 16-21. 
__________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
109 ἡρίσθησαν ΙΑPp: ἡρίστησαν ΜSµ // 110 ἠκολούθη ΙΜµ // 111 τὶ ἥκατε ἐν ἐµοὶ καὶ τίνες ἐσταὶ ΑSµ: τὶ 
ἠκούσατε ἐν ἐµοὶ καὶ τίνες ἐστὲ Ppa: τίνες ἐσταὶ ΙΜ // 112 πεπλήθηντε Ι: πεπλήθυντε Α: πεπλήνθηνται Μ // 
113-114 πρὸς αὐτοὺς Ppa  
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   Ταῦτα ἀκούσας Ἀβραάµ, ἦν ἑστηκὼς ἔναντι Κυρίου µετὰ φόβου 
καὶ λέγει πρὸς Κύριον· "Μή, Κύριε, µὴ ποιήσῃς τοῦτο, τοῦ ἀπολέσαι 
δίκαιον µετὰ ἀσεβῶν, ἀλλὰ λαλήσω ἐνώπιόν σου ἔτι ἅπαξ καὶ µὴ 
ὀργισθῇς µοι. Ἐὰν ὦσι, Κύριε, πεντήκοντα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει 
 ταύτῃ, ἀπολέσεις αὐτοὺς καὶ ἔσται ὁ δίκαιος, ὡς ὁ ἀσεβής; 120 
Οὐδαµῶς· ὁ κρίνων µὴ ποιήσῃς κρίσιν;" καὶ εἶπε Κύριος πρὸς 
Ἀβραάµ· "Ἐὰν εὕρω πεντήκοντα  δικαίους, ἀφήσω τὸν τόπον δι’ 
αὐτοὺς"· καὶ εἶπεν Ἀβραὰµ πρὸς Κύριον· "Ἐὰν εὑρεθῶσιν ἐκεῖ 
τεσσαράκοντα;" Λέγει ὁ Κύριος· "Ἀφήσω πάντα τὸν τόπον δι’ 
αὐτούς"· καὶ εἶπεν Ἀβραὰµ πρὸς Κύριον· "Ἐὰν εὑρεθῶσι, Κύριε, 125 
τριάκοντα;" καὶ εἶπε Κύριος· "Ἀφήσω πάντα τὸν τόπον"·  καὶ εἶπεν 
Ἀβραάµ· "Ἐὰν εὑρεθῶσιν ἐκεῖ εἴκοσι;" καὶ εἶπε Κύριος· "Ἀφήσω 
ἕνεκεν τῶν εἴκοσι πάντα τὸν τόπον"· καὶ εἶπεν Ἀβραάµ· "Ἐὰν 
εὑρεθῶσιν ἐκεῖ δέκα;" λέγει Κύριος· "Ἐὰν εὑρεθῶσιν ἐκεῖ δέκα, 
ἀφήσω πάντα τὸν τόπον δι’ αὐτῶν".  130 
   Ὢ τῆς ἀφάτου εὐσπλαγχνίας τοῦ Κυρίου, ὢ τῆς πολλῆς καὶ 
ἀµετρήτου σου φιλανθρωπίας, Κύριε· τίς ἐξιχνιάσει, ἅγιε; Ἐὰν 
εὕρῃς, Κύριε, δέκα δικαίους, ἀφήσεις πᾶσαν τὴν πόλιν δι’ αὐτῶν. 
Φρίξωµεν, ἀδελφοί µου, τὴν πολλὴν ἀγάπην καὶ φιλανθρωπίαν καὶ 
συγκατάβασιν τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 135 

                                                 
 116-130 Ταῦτα... δι’ αὐτῶν: Gen. 18, 22-32 // 131- 132 Ὢ τῆς ἀφάτου εὐσπλαγχνίας …φιλανθρωπίας: Ex. 
34, 6; Sap.Salom. 15, 1; Ioel  2, 13. 
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
116 ἐστικὼς Α // 117 ποιήσις Μ: ποιήσεις ΙΑPpaSµ    ἀπωλέσαι Ι // 119  πεντίκοντα ΙΜ // 120 ἀπολαίσις Μ: 
ἀπωλέσεις Ι:ἀπολέσης Ppa // 121 ποιήσεις ΙΜΑPpa // 122 εὑρεθῶσιν Sµ   πάντα τὸν τόπον ΑPpaSµ // 123 
Καὶ εἶπεν ὁ ΑPpaSµ // 124 Ἐὰν εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τεσσαράκοντα, ἀφήσω PpaS    Ἀφίσω Ι // 125 πρὸς Κύριον 
om. ΙPpaµ // 126 δι' αὐτὸν Α:δι' αὐτοὺς Ppa // 130 διὰ τοὺς δέκα Α:δι' αὐτοὺς Sµ // 131 Ὤ τῆς ἀφάτου σου 
εὐσπλαγχνίας Κύριε Ι // 132 ἀµετρίτου  ΙΑΜSµ   ∆έσποτα ΙΑPpaSµ: Κύριε Μ   σοὶ Κύριε ἅγιε Α // 133 
πάντα τὴν πόλιν Ppa  
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    Ἀπῆλθε δὲ ὁ Κύριος, ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τῷ Ἀβραάµ· ὁ δὲ 
Ἀβραὰµ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ χαίρων. Εἰσῆλθον δὲ οἱ 
ἄνδρες, τοὐτέστιν ἡ Ἁγία Τριάς, ἐν Σοδόµοις  καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν 
οἶκον τοῦ Λώτ·  ἦν δὲ ἀδελφιδοῦς Λὼτ τοῦ Ἀβραάµ. Οἱ δὲ ἄνθρωποι 
ἐν Σοδόµοις ἦσαν πονηροὶ καὶ ἁµαρτωλοὶ ἔναντι Κυρίου. 140 
Εἰσελθόντες δὲ ἐν τῷ οἴκῳ Λώτ, ἐζήτουν τοὺς ἄνδρας λέγοντας·  
"Ἀπόδος ἡµῖν τοὺς ἐλθόντας ξένους ἐνταῦθα". Ὁ δὲ Λὼτ οὐκ ἤθελεν 
δοῦναι αὐτούς. Ἐκεῖνοι δὲ ἀνεµόχλευον τὸν οἶκον εἰσελθεῖν. Ὁ δὲ 
Λὼτ φησὶ πρὸς αὐτούς· "Λάβετε τὰς ἐµὰς θυγατέρας καὶ τοὺς 
ἄνδρας ἐάσατε". Οἱ δὲ οὐκ ἤθελον. Ἡ δὲ Ἁγία Τριὰς ἦλθον εἰς τὸν 145 
 πυλῶνα καὶ ἠβουλήθη εἷς ἐξ αὐτῶν ἀνοῖξαι τὴν πύλην τῆς αὐλῆς 
τοῦ οἴκου καὶ οὐκ ἤφιεν ὁ Λὼτ λέγων· "Μὴ Κύριε, παρακαλῶ, καὶ 
ἁρπάσωσί σε οἱ πονηροὶ ἄνθρωποι". Ὁ δὲ φησὶ πρὸς αὐτόν· 
"Ἔασόν µε ἀνοῖξαι, ὅπως ἴδης πῶς ἔχω λαλῆσαι αὐτοῖς". Ἀνοίξας δὲ 
τὴν πύλην, φλόγα πυρὸς ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ κατέφλεξεν αὐτούς. 150 

                                                 
 136-137 Ἀπῆλθε... χαίρων: Gen. 18, 33 // 137-145  Εἰσῆλθον... οὐκ ἤθελον: Gen. 19, 1-11 // 149-150 
Ἀνοίξας...αὐτούς: Gen. 19, 24-25.  
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
141 λέγοντας ΑΜPpaSµ: λέγοντες Ι // 143 εἰσελθεῖν βουλόµενοι PpaSµ // 147 ἤφινεν Pp: ἤφηνεν aSµ:ἤφιεν 
ΑΜΙ   παρακαλῶ om.PpaSµ // 148 ἀφαρπάσουσί σε PpaSµ // 149 ὁµιλῆσαι PpaS // 149-150 ἀνοῖξαι...αὐτούς 
om. µ 
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   Ἰδὼν δὲ Λὼτ τὸ παράδοξον θαῦµα, πεσὼν εἰς τοὺς πόδας αὐτῶν 
λέγει· "Εἴπατέ µοι, κύριοί µου, τίνες ἐστέ". Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· 
"Ἀναλαβόµενος τοὺς σούς, φεῦγε εἰς τὸ ὄρος, ὅτι, ἰδού, ὡς ὁρᾷς, 
ἐµπρησµὸν ἤλθοµεν ἐµπρῆσαι τὴν χῶραν ταύτην διὰ τὰς ἀσελγείας 
καὶ ἁµαρτίας αὐτῶν. Νῦν φεῦγε καὶ µηδεὶς ἐξ ὑµῶν στραφήτω 155 
ὄπισθεν τοῦ θεάσασθαι τὴν γενοµένην ὀργὴν καὶ ἀπόλλυται". 
Ταῦτα ἀκούσας ὁ Λώτ, ἐν σπουδῇ πολλῇ, ἐπισυνάξας τοὺς ὄνους 
αὐτοῦ, ἔλαβεν ἄρτον καὶ οἶνον  καὶ ᾤχετο µετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ 
καὶ τῶν δύο θυγατέρων αὐτοῦ καὶ παρεκάλει τὴν Ἁγίαν Τριάδα µὴ 
ἐγκαταλίπῃ αὐτόν. Οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· "Πορεύου. Μετὰ σοῦ 160 
γὰρ ἐσµέν". Ἦν γὰρ ἀγρὸς πλησίον τοῦ ὄρους λεγόµενος Σηγὼρ καὶ 
παρεκάλει ὁ Λώτ, ὅπως διασωθῇ ἐν αὐτῷ.  

                                                 
  152-162 Οἱ δὲ... ἐν αὐτῷ: Gen. 19, 12-22. 
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
152 λέγει om. ΙΑΜ: λέγων µ    ἐσταὶ ΙΜPpSµ // 154 ἐµπρισµὸν ΜΙSµ: ἐµπρυσµὸν ΑPpa    ἐµπρίσαι 
ΙΑΜPpaSµ    ἀσελγίας ΙΜ // 156 θεάσασθε Ι    καὶ ἀπειλὴν Ppa   ἀπώλυται ΙΑS // 157 ἐπισάξας Ppaµ // 159 
παρεκάλη Α  // 159-160  µὴ ἐγκαταλίπειν αὐτῶν Α: µὴ ἐγκαταλείπειν αὐτὸν PpaSµ // 161 Σηγὸρ Αa // 162  
παρεκάλη  Α (in marg. ἐσπούδαζε)   
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   Ἐγένετο δὲ ἐν Σοδόµοις βροντῶν συνοχὴ καὶ ἔβρεξε Κύριος πῦρ 
καὶ ἔβλυσεν ἡ γῆ πίσσαν κοχλάζουσαν καὶ θεῖον. Ἐκατεδαπάνησε 
πάντας ἀνθρώπους καὶ τὰ ζῶα. Οὐκ ἀφήσατο οὐδένα, ἀλλὰ πάντας 165 
 κατέφλεξεν ἄρδην. Εἴδετε ὀργὴν Κυρίου; Εἴδετε ἁµαρτίαν 
ἐξοµολογουµένην οἵαν δίκην ὑπέστη; Ἡ δὲ γυνὴ τοῦ Λὼτ ἀκούσασα 
τὸν γενόµενον θρῆνον καὶ ὀλολυγµὸν καὶ µὴ ἐνέγκασα τὰ 
σπλάγχνα, ἐστράφη ἰδεῖν τὴν πατρίδα καὶ εὐθὺς ἀπελιθώθη καὶ 
ἐγένετο στήλη ἁλός, οὐχὶ λίθος, ἀλλὰ ἅλατος πέτρα· καὶ µὴ 170 
ἀπιστήσῃς· µαρτυρεῖ µοι τῷ λόγῳ Ἀνδρέας γράφων· "Μὴ γένῃ στήλη 
ἁλὸς ψυχὴ στραφεῖσα εἰς τὰ ὀπίσω". Ἐσώθη δὲ Λὼτ µόνος, µετὰ τῶν 
δύο θυγατέρων αὐτοῦ, ἐν Σηγώρ. 

                                                 
163-166 Ἐγένετο...ἄρδην: Gen. 19, 24-25 // 167-170  Ἡ  δὲ γυνὴ...πέτρα: Gen. 19, 26 // 171-172 
µαρτυρεῖ...ὀπίσω: Τροπάριον τοῦ  Μεγάλου Κανόνος τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, εἰς τὸν ὄρθρον τῆς 
Πέµπτης τοῦ Μεγάλου Κανόνος, ὠδ. γ' (βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 635) // 172-173 Ἐσώθη...Σηγώρ: Gen. 
19, 30. 
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
164 πύσαν ΙΜ:πίσαν Α:πῆσαν Sµ  Ἐκατεδαπάνησε ΙΜ: Ἐκατεδαπάνισε Α: Ἐκαταδαπάνησαι  a: 
Καταπάνησεν µ: Κατεδαπάνησε SPp // 165 οὐκ ἀφίσατο Α // 166  ἄρδειν Ι     Ἴδετε ΙΑPp    Ἴδετε µιᾶς 
ἁµαρτίας δίκην ΙΑPpaS    Ἴδετε ΙPpaS // 169 ἀπελιθόθη Ι // 170 στίλη Ι: στύλι Α:στήλι Pp: στίλυ a: στήλει  
µ  // 171 ἀπιστήσεις ΙΜ      µαρτυρὴ ΙΑΜ: µαρτυρὶ Ppa     γράφον ΙΜ     γένοι ΙΑ: γένει µ: γένειτο  S    στίλη 
Ι: στύλι ΑPpa // 172 στραφήσα ΙΜ  
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    Εἴδετε πῶς οὐκ ἔβλαψεν ὁ τόπος τὸν Λὼτ κατοικῶν ἐν Σοδόµοις; 
Εἴδετε πῶς ὁ τρόπος σώνει τὸν ἄνθρωπον καὶ οὐχὶ ὁ τόπος; Ἐν 175 
παραδείσῳ δὲ ἦν ὁ Ἀδὰµ καὶ ἐβλάβη, ἀλλὰ Ἰὼβ ἐν κοπρίᾳ ἦν καὶ 
οὐκ ἐβλάβη· ὁ τρόπος αὐτὸν ἔσωσε καὶ τὰ ἔργα. Οὕτω καὶ ἡµεῖς 
ποιήσωµεν. Σώσει γὰρ ἡµᾶς ὁ τρόπος τῆς µετανοίας καὶ οὐχὶ ὁ 
τόπος· τὰ ἔργα  καὶ οὐχὶ ὁ λόγος. Πολλάκις σώνει καὶ ὁ τόπος, ἔχων 
καὶ τὸν τρόπον, ὡς οἱ ἅγιοι πατέρες ἔκλεξαν καὶ τὸν τόπον τῆς 180 
ἐρήµου καὶ τὸν τρόπον. 
 

                                                 
176 Ἐν παραδείσω...ἐβλάβη: Gen. 3, 17-24 // 176-177 Ἰὼβ...οὐκ ἐβλάβη: Iob 2, 8 // 177-179 ὁ τρόπος...ὁ 
τόπος: Ioann. Chrys. De Chananaea (PG 52, 458); Ioann. Chrys. De poenitentia 9  (PG 49, 344) // 179 τὰ ἔργα 
 καὶ οὐχὶ ὁ λόγος:  Rom. 2, 13; Iac. 1, 22. 
_____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
174 Ἴδεται ΙΜPpaSµ: Ἴδετε Α     κατοικῶν ΜΑΙPpaSµ // 175 Ἴδετε ΙΑ // 176 Ἀδάµ, ἀλλὰ αὐτὸν ἐξέβαλεν 
ἡ παρακοὴ Α: Ἀδὰµ, ἀλλὰ αὐτὸν ἐξέβαλεν ἔξω ἡ παρακοὴ PpaSµ // 177 οὐκ ἐβλάβη. Ὁ Λὼτ ἐν Σοδόµοις 
κατοικῶν, ἀλλὰ ὁ τόπος οὐκ ἔβλαψεν καὶ ὁ τρόπος αὐτὸν ἔσωσεν καὶ τὰ ἔργα PpaSµ  οὐκ ἔβλαψεν Μ: οὐκ 
ἐβλάβη scripsi       τρόπως ΙΜ // 178 τρόπως ΙΜ // 179 σώνει Ι: σώνη Μ // 179-181 Πολλάκις...τρόπον om. 
ΑPpaSµ  //  180  ἔκλεξαν ΙΜ  
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   Τί οὖν ποιεῖ ὁ ἐχθρός της ἀληθείας, τοὐτέστιν ὁ διάβολος, 
βουλόµενος χωρίσαι τὸν Λὼτ ἀπὸ τὸν Θεόν, ὡς εἶδεν αὐτὸν ὅτι 
ἐσώθη ἀπὸ τῶν Σοδόµων καὶ εὑρέθη δίκαιος; Βούλεται εἰς ἑτέραν 
παρανοµίαν καὶ ἀσέλγειαν ῥίψαι αὐτόν· καὶ τί ποιεῖ; ∆ίδει πονηρὸν 185 
λογισµὸν εἰς τὰς θυγατέρας τοῦ Λώτ, λέγων ὅτι "ὅλος ὁ κόσµος 
ἀπώλετο. Ἡ µήτηρ ἡµῶν στήλη ἁλὸς ἐγένετο, ὁ πατὴρ ἐγήρασε. Τίς 
ἀναστήσει σπέρµα ἐν τῷ κόσµῳ, µὴ ὄντος ἀνδρὸς ἑτέρου ἢ  µόνος ὁ 
πατὴρ ἡµῶν;" Ταῦτα ἔλεγον δοκοῦντες ὅτι ὁ κόσµος ὅλος ἀπώλετο· 
"ἀλλὰ δεῦρο ποτίσωµεν τὸν πατέρα ἡµῶν οἶνον ἄκρατον  καὶ 190 
συγγενόµενος ἡµῖν, ἀναστήσει σπέρµα καὶ ἐσόµεθα οἰκοῦντες τὸν 
κόσµον"· καὶ δὴ συµβουλευσάµεναι, ἐµέθυσαν αὐτὸν καὶ συνεγένετο 
τῇ πρώτῃ αὐτοῦ θυγατρὶ καὶ οὐκ ἔγνω τὸ δρᾶµα. Ὁµοίως πάλιν 
ποιήσαντες, ἐγένετο καὶ τῇ ἑτέρᾳ· καὶ συνέλαβον ἐξ αὐτοῦ αἱ δύο 
θυγατέρες αὐτοῦ· καὶ µαρτυρεῖ µοι τῷ λόγῳ Θεόδωρος ὁ Στουδίων 195 
λέγων· "Ὑδροποτῶν οὐδεὶς ἠφρονεύσατο"· καὶ ὁ µακαρίτης  
Χρυσόστοµος λέγει· "Λὼτ διὰ τῆς µέθης θυγατρόγαµος ἐγένετο· ὁ 
πατὴρ ἀνὴρ καὶ ὁ πάππος πατήρ"· καὶ ἀλλαχοῦ ἡ Γραφὴ ὀνειδίζει 
τὴν ῥαθυµίαν αὐτοῦ· καὶ διελθουσῶν ἡµερῶν ὀλίγων, ἔγνωσαν ὅτι 
τὰ Σόδοµα καὶ Γόµορρα µόνα κατεφθάρησαν καὶ ἐλυπήθησαν 200 
σφόδρα αἱ θυγατέρες Λὼτ καὶ ἔκλαυσαν. 

                                                 
 185-195 ∆ίδει...θυγατέρες  αὐτοῦ: Gen. 19, 31-36 //  196  Ὑδροποτῶν...ἠφρονεύσατο: fons incognita // 196-
198  ὁ µακαρίτης Χρυσόστοµος...πατήρ: Βas. Sermo de renuntiatione  saeculi ( PG 31, 640). 
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
183 χωρῆσαι ΜΙΑPpaSµ // 184 εἰς ἑτέραν om. Ι // 187 στίλη Ι: στύλι µΑ    πατὴρ ἡµῶν Α // 187-190 Ἡ 
µήτηρ...ἀπώλετο om. Ppa // 188 ὄντως SΙµ // 188-189 ἢ µόνος ὁ πατὴρ  SΙΑµ: ἢ µώνος ὁ πατὴρ Μ // 189 
δοκόντες ΙΑSµ: δοκοῦντες Μ // 190 δεύρω ΙΜ    τί ποιήσωµεν Ppa // 191 ἐσώµεθα ΙΜSµ // 194 ποιήσαντες 
ΜΙΑPpaSµ   τῇ δευτέρᾳ Ι // 195 θυγατέραις ΙPpa   µαρτυρὴ ΜΙΑ: µαρτυρῶν µ    ὁ Στουδίτης Ppa // 196 ὁ ἐν 
ἁγίοις Pp: ὁ µακαρίτης  ΜΙΑaSµ // 198 πολλαχοῦ ΑPpaSµ // 201 θυγατέραις ΙSµPpa: θυγατέραι Α: 
θυγαταίραι Μ 
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    Εὕρωµεν οὖν τί ποιήσει Λὼτ διὰ τὴν συγχώρησιν τῆς ἁµαρτίας 
ταύτης, ἵνα λάβῃ συγχώρησιν ἀπὸ τὸν Θεόν. Αἱ θυγατέρες Λὼτ  
ἰδοῦσαι ὅτι πονηρὰ ἐποίησαν, ἀνήγγειλαν τῷ πατρὶ αὐτῶν τὴν 
ἁµαρτίαν καὶ πονηρίαν ἣν ἐποίησαν καὶ ὁ Λὼτ ἀκούσας ἔκλαυσε 205 
 πικρῶς καὶ ἐζήτει µετάνοιαν. Ἔγνω λοιπὸν ὁ Λὼτ τὴν ἁµαρτίαν ἣν 
ἐποίησε καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν Ἀβραὰµ καὶ ἐξοµολογεῖται τὴν 
ἁµαρτίαν αὐτοῦ, ἣν πλανώµενος εἰργάσατο.   
   Ταῦτα ἀκούσας Ἀβραάµ, ἐλυπήθη σφόδρα καὶ λέγει αὐτῷ· 
"Ἄκουσόν µου, τέκνον· ἡ ἁµαρτία σου µεγάλη ἦν καὶ δεινὴ σφόδρα·  210 
καὶ λοιπὸν πορεύθητι εἰς τὸν Νεῖλον ποταµὸν, τὸν ἐξερχόµενον ἐκ 
τοῦ παραδείσου, καὶ ἄγαγέ µοι δαλοὺς τρεῖς καὶ φέρε µοι ὧδε"· καὶ 
εὐθέως ὁ Λώτ, γινώσκων τὴν ἁµαρτίαν αὐτοῦ ὅτι δεινὴ ἦν, ἀναστὰς 
ᾤχετο δι’ ἐρήµων ἀβάτων καὶ ἀνύδρων, ὅπως εὕρῃ τὸ ξύλον τῆς 
ἑαυτοῦ σωτηρίας. Τοῦτο ἔκρινεν ὁ Ἀβραὰµ λέγων ὅτι ἢ ὑπὸ θηρίου 215 
ἀναλωθήσεται ἢ ὑπὸ δίψης πικρῷ θανάτῳ τελευτήσει καὶ ῥυσθῇ 
ὑπὸ τῆς ἁµαρτίας αὐτοῦ, διότι ὁ πικρὸς θάνατος πολλάκις ἄφεσις 
ἁµαρτιῶν γίνεται. 

                                                 
206- 218 Ἔγνω λοιπὸν ὁ Λὼτ τὴν ἁµαρτίαν… ἁµαρτιῶν γίνεται: ΒHG 413k; Vassiliev, Anecdota, p. 217-219 
(214 δι’ ἐρήµων ἀβάτων καὶ ἀνύδρων: Ps. 62, 2). 
_____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
202-203 τῆς ἁµαρτίας...συγχώρησιν om. µ // 203 λάβει  Ι  θυγατέραι Α // 203-204 Καὶ ἰδόντες αἱ θυγατέραις 
Λὼτ Ι // 204 ἰδόντες ΑPpaµ // 205 ἁµαρτίαν καὶ παρανοµίαν PpaSµ // 205-207 καὶ ὁ Λὼτ ἀκούσας τὴν 
ἁµαρτίαν ἣν ἐποίησεν, ἀναστὰς Ppa // 206 καὶ ἐζήτει µετάνοιαν om. µ //  207 ἐποίησεν Α   ἐξοµολογᾶται 
ΑPpaSµ: ἐξοµολογήται Μ // 207-209 ἐξοµολογεῖται...Ἁβραάµ om. Ι // 213 γινώσκον Ι: γυνόσκον Μ // 214 
ὄχετο ΙΜ   ξύλων Ι // 218 γίνεται ΙΑPpaSµ: γύνεται  Μ 
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     Λὼτ δὲ διεσώθη καὶ διεφυλάχθη καὶ ἀπῆλθε εἰς τὸν Νεῖλον 
ποταµὸν καὶ εὗρεν ἐκεῖ ἐρριµµένους δαλοὺς τρεῖς, κεκαυµένους: 220 
πεῦκον,  κέδρον καὶ κυπάρισσον· καὶ λαβὼν αὐτούς, ἔρχεται πρὸς 
Ἀβραάµ. Ἰδὼν αὐτόν, ἐχάρη χαρὰν µεγάλην, ὅτι ἄκων προεφήτευσε 
καὶ ἅπερ οὐκ ἤλπιζεν εὗρε·  καὶ ἠσπάσατο αὐτὸν ὡς νεκρόν·  ὁµοίως 
καὶ τὰ ξύλα, ὅτι ἦν θεόπεφτα· καὶ λαβὼν αὐτὰ σὺν τῷ Λώτ, 
ἀπῆλθεν εἰς κεφαλὴν ὀρέων ἐρήµου καὶ ἔπηξε τοὺς τρεῖς δαλοὺς 225 
ἀντιπρόσωπον ἀλλήλων, ἀπέχοντας ἕτερον τοῦ ἑτέρου πηχῶν 
τριῶν, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Ἀβραὰµ ἐντολήν, ἵνα κατέρχεται εἰς τὸν 
Ἰορδάνην καὶ ἐνεγκὼν ὕδωρ ποτίζειν τὰ ξύλα ταῦτα ἐπὶ τῆς πέτρας. 
Ἀπεῖχε δὲ ὁ Ἰορδάνης ἀπὸ τοῦ τόπου µίλια κδ΄ καὶ οὕτως πυκτεύων 
ὁ Λώτ ἐποίει καθ’ ἡµέραν· καὶ ἐντὸς µηνῶν τριῶν ἐλθὼν ἀπήγγειλε 230 
τῷ Ἀβραὰµ ὅτι οὐ µόνον ἐβλάστησαν τὰ ξύλα, ἀλλὰ καὶ 
περιεπλάκησαν ἀλλήλοις. 

                                                 
219-232 Λὼτ δὲ διεσώθη…περιεπλάκησαν ἀλλήλοις: ΒHG III, 413k; Vassiliev, Anecdota, p. 217-219 (222 
ἄκων προεφήτευσε: α' Στιχηρὸν Ἰδιόµελον εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πέµπτης, ἦχ. πλ. δ' 
(ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 885). 
_____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
220 ἐρρηµένους ΜΙΑSµ    δαυλοὺς Ι  // 221 κυπάρυσον Ι: κυπάρισον SΑµ:κυπάρησον Μ // 222 Ὁ δὲ 
Ἀβραὰµ ἰδὼν Ppa    ἐχάρι Ι    προεφύτευσεν PpaSΑ // 224 θεόπεµπτα PpSa: θεόπεπτα Αµ: θεόπευτα ΜΙ: 
θεόπεφτα scripsi  // 225 αὐτοὺς τοὺς τρεῖς Α // 226  ἀπέχον Ι:ἀπέχων ΑPpaSµ // 227 κατέρχεται ΜΙΑPpaSµ 
// 229 Ἀπῆχεν Αµ    πικτεύων ΜΙΑ // 231-232 ὅτι...ἀλλήλοις om.Ppa // 232 ἀλλήλα Α 
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    Ὁ δὲ Ἀβραὰµ θαυµάσας προσεκήνυσε τῷ Κυρίῳ καὶ εἶπε·  "Τοῦτο 
τὸ ξύλον ἔσται ἁµαρτιῶν ἀναίρεσις"· καὶ ἦν τὸ ξύλον τοῦτο τῆς 
µετανοίας αὐξούµενον, ἔχον ῥίζας κεχωρισµένας εἰς τρία. Τὸ δὲ 235 
 µέσον τοῦ ξύλου λεῖον, µὴ διαχωριζόµενον ἕτερον τοῦ ἑτέρου, καὶ 
ἦν τοῦτο τὸ ξύλον ἕως τοῦ Σολοµῶντος καὶ µέχρι τῆς Σταυρώσεως 
τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς αὐτῷ τῷ ξύλῳ ἐσταύρωσαν 
Αὐτόν, καθὼς µαρτυρεῖ ἡ Γραφὴ ἡ λέγουσα· "Ἐν κυπαρίσσῳ καὶ 
πεύκῃ καὶ κέδρῳ" δεῖ ὑψωθῆναι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα σώσῃ 240 
τοὺς ἐλπίζοντας εἰς Αὐτόν. Ὁ δὲ  Ἀβραὰµ ἔλαβε πληροφορίαν ἐξ 
αὐτῶν τῶν πραγµάτων, ὅτι διὰ τῆς µετανοίας καὶ τοῦ κόπου αὐτοῦ 
συνεχώρησεν αὐτῷ ὁ Θεὸς τὴν ἁµαρτίαν ταύτην.  

                                                 
233-243 Ὁ δὲ Ἀβραὰµ… τὴν ἁµαρτίαν ταύτην: ΒHG 413k; Vassiliev, Anecdota, p. 217-219 (239-240 
µαρτυρεῖ... κέδρῳ: Is. 60, 13). 
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
233 Ὁ δὲ Ἀβραὰµ ἀκούσας om.Ppa    ἐθαύµασε καὶ προσεκύνησε Α // 234 ἁµαρτίας ΙΑPpaSµ // 235 ἔχων 
ΙΑ   καὶ ἡ κορυφὴ ὁµοίως εἰς τρία  SΑµ // 236  λίον ΜΙΑPpaSµ (in marg. ἥµερον, χλορὸν P) // 237 τὸ ξύλον 
τοῦτο Ι // 238 αὐτὸ τὸ ξύλον Ι // 239 κυπαρίσω ΙΜ: κηπαρίσσω  aSµ // 240 πεύκι ΙΜ   δῆ ΙΜ   σώσει 
ΑΙΜSµ: σώζη Ppa // 241 πληρωφορίαν ΙΜ 



 370

   Εἴδετε, ἀδελφοί µου, µετανοίας ὑπόθεσιν; Εἴδετε ἐξοµολόγησιν 
καθαράν; Εἴδετε πόσον πόνον καὶ κόπον ἔλαβεν ὁ Λὼτ περὶ τῆς 245 
ἁµαρτίας αὐτοῦ; Ἐπειδὴ ἐξωµολογήσατο καὶ ἔκλαυσε καὶ ἐκοπίασε, 
δικαίως καὶ διεσώθη. Τίς ἡµῶν ἔκλαυσε καὶ ἐκοπίασε ὑπέρ τῆς 
ἁµαρτίας αὐτοῦ, ὡς ἐκεῖνος; Ὄντως οὐδείς. Εἴδετε πάλιν 
εὐσπλαγχνίαν Θεοῦ καὶ τὴν µακροθυµίαν Αὐτοῦ, πῶς µακροθυµεῖ 
ὑπὲρ τῶν ἁµαρτωλῶν, ὅπως µετανοήσωσι; Μετανοήσωµεν οὖν καὶ 250 
ἡµεῖς, ἀδελφοί, ὡς ἔτι καιρὸν ἔχοµεν. Προσδράµωµεν εἰς τὸν ἀγαθὸν 
ἰατρόν, τὸν δυνάµενον ψυχῇ τε καὶ σώµατι σῶσαι ἡµᾶς. Ἐµάθαµεν 
 γὰρ τὴν Αὐτοῦ ἀγαθότητα καὶ πολλὴν συµπάθειαν καὶ µὴ 
γενώµεθα ὀκνηροί, µηδὲ ῥάθυµοι, µηδὲ ἀµελεῖς, ἀλλὰ σπουδῇ µετὰ 
συντετριµµένης καρδίας προσδράµωµεν, ὅπως ἱκετεύσωµεν Αὐτὸν,  255 
τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ καὶ 
ἐλεηµοσύνῃ καὶ δακρύων ἐκχύσεσι καὶ καθαρᾷ ἐξοµολογήσει,  
σπλαγχνισθεὶς καὶ ἐφ’ ἡµᾶς ὁ Κύριος καὶ συγχωρήσει καὶ ἀφήσει τὰ 
πληµµελήµατα καὶ ἁµαρτήµατα ἡµῶν. Ἧς γένοιτο πάντας ἡµᾶς 
ἐπιτυχεῖν τῆς Αὐτοῦ χάριτος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ Κυρίῳ ἡµῶν, οὗ 260 
ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

                                                 
 249-250 εὐσπλαγχνίαν... ἁµαρτωλῶν: Ex. 34, 6;  Sap.Salom. 15, 1; Ioel  2, 13 // 251-252 τὸν ἀγαθὸν ἰατρόν: 
Ps. 102, 3; Matth. 8, 17. 
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
244 Ἴδετε PpaSΙΑ    ἁµαρτίας ΙΑPpaSµ     Ἴδετε ΙΑPpaS // 245 Ἴδετε ΙΑPpaS // 248 Ἴδεται Ιaµ // 251 
ἔχωµεν ΜΙΑSµ // 251-252  πρὸς τὸν ἰατρὸν Α // 253-254 µὴ γενόµεθα ΙPpaS // 254 ἐν σπουδῇ ΑPpaµ // 255 
προσδράµοµεν Ι // 257 ἐκχύσης ΙΜ   καθαρᾶς ἐξοµολογήσεως ΙΜΑPpaSµ // 258 σπλαγχνισθεὶς ΙPp: 
σπλαγχνήσθητι a: ἵνα σπλαγχνισθῇ ΑSµ: σπλαγχνιστῆς Μ    συγχωρήσει  ΑPpaSµ:συγχωρίσει Μ: 
συγχωρήσει  om. Ι      ἀφήσει ΙΑΜSµPpa // 260  ᾧ  Α 
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   19                                                         

Τῇ  Παρασκευῇ  τῆς  πέµπτης ἑβδοµάδος   
 
 
    Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ οἱ ἅγιοι καὶ θεοφόροι πατέρες, οἱ πάντα καλῶς 
διαταξάµενοι, τὸν Ἀκάθιστον Ὕµνον ἔταξαν ἡµᾶς ἑορτάζειν τῆς 
Ὑπεραγίας ∆εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, 
τῆς ὑπερευλογηµένης καὶ µεσιτρίας τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων 
ἡµῶν. ∆ι’ αἰτίαν τοιαύτην ἔθηκαν οὖν αὐτὴν ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ 5 
Τεσσαρακοστῇ τῶν ἁγίων νηστειῶν ἑορτάζειν· ὥσπερ γὰρ τῷ τότε 
καιρῷ τοὺς Χριστιανοὺς τῶν Ῥωµαίων ἐλυτρώσατο ἐκ τοῦ 
βασιλέως τῶν Περσῶν Χοσρόη, τὸν µετὰ πάσης δυνάµεως καὶ λαοῦ 
πολλοῦ θέλων τὸν ἅγιον οἶκον αὐτῆς πολιορκῆσαι καὶ ἀφανίσαι, 
τὴν Κωνσταντινούπολιν, αὕτη ἡ Παναγία Θεοτόκος ἐν τῷ πολέµῳ 10 
κατὰ  κράτος τοῦτον ἠφάνισε καὶ ἑτέρους πολλούς, πιστοὺς καὶ 
ἀπίστους, µέλλοντας φθεῖραι τὸν τόπον αὐτῆς καὶ τὸν οἶκον, 
πάντας ἀπώλεσε.  

                                                 
 1-13 Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ... ἀπώλεσε: Συναξάριον τοῦ Σαββάτου τῆς ε' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν  βλ. ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 695-697; BHG 1059-1063; Gretser, Opera omnia II, 450- 451; Theod. Stud. Epistolarum lib. 
2 (PG 92, 1348-1372); Opuscula Moralia de festo τῆς Ἀκαθίστου (PG 106, 1336-1353); Synax. Eccl. CP. 87158-
874. 
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
Tit. Τῇ Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος εἰς τὸν ἀκάθιστον ὕµνον καὶ εἰς τὸν νοµικόν, τὸν ἐµπεσόντα εἰς τοὺς 
ληστάς, λόγος διδασκαλικός· Εὐλόγησον Ι: Τῇ Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος, τῆς Ἀκαθίστου, λόγος 
διδασκαλικὸς ἐκ περισσῶν καὶ εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον, εἰς τὸν νοµικὸν τὸν ἐµπεσόντα εἰς τοὺς ληστάς· 
Εὐλόγησον, πάτερ Α: Τῇ Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος, λόγος εἰς τὸν νοµικὸν τὸν ἐµπεσόντα εἰς τοὺς 
ληστὰς καὶ εἰς τὸν ἀκάθιστον ὕµνον Ppa: Τῇ Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ 
ἅγιον εὐαγγέλιον εἰς τὸν νοµικὸν τὸν ἐµπεσόντα εἰς τοὺς ληστὰς καὶ εἰς τὸν ἀκάθιστον ὕµνον Sµ: Τῇ 
Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν ἀκάθηστον καὶ εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον καὶ εἰς 
τὸν νοµικὸν τὸν ἐµπεσόντα εἰς τοὺς ληστὰς Μ // 1 καὶ θεοφόροι om. ΑPpaSµ //  2 Ὕµνον ἐπάξιον ἡµᾶς S: 
ἔταξαν ἡµᾶς om. Α // 4 εὐλογηµένης ΑPpaSµ    µεσήτριας Α:µεσίτριας τῶν Χριστιανῶν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν 
σωµάτων Pp // 8 λέγω τὸν Χοσρόην Α: Χοσρώη ΙΜ:λέγω Χοσρώην PpaSµ  τὸν µετὰ πάσης ΑΙΜSµPpa // 9 
θέλων ΑΙΜSµPpa   ἀφανήσαι ΙΜ // 10 αὕτη ἡ Παναγία ἀντεπολέµει καὶ κατὰ PpaSµ     Θεοτόκος om. Α // 
10-11 ἔν τε πολέµῳ καὶ κατὰ κράτος Ι // 11 ἠφάνησεν ΙΜPpaSµ:ἀφάνησε Α  
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    Χαγάνος τοίνυν τῶν Σκυθῶν καὶ µαύρων ἀρχηγός, βλασφήµους 
φωνὰς καταπέµπων κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Αὐτοῦ Μητρός· "Μὴ 15 
ἀπατᾶσθε ἐπὶ τῷ Θεῷ  ᾧ  λατρεύετε· αὔριον γὰρ τὴν πόλιν ὑµῶν 
καταλήψοµαι"· καὶ ταῦτα ἰδὼν Σέργιος ὁ πατριάρχης, πολλὰ τὸν 
λαὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεως παρεκάλει λέγων µὴ καταπίπτειν, 
 µηδὲ ῥαθυµεῖν, ἀλλὰ πᾶσαν τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν µέριµναν ἐκ ψυχῆς 
πρὸς τὸν Χριστὸν ἀναφέρειν καὶ τὴν Αὐτοῦ Μητέρα παρακαλεῖν 20 
ὁλοψύχως, τὴν Παναγίαν Θεοτόκον, τὴν δυναµένην αὔτανδρον 
καταποντίσαι τοὺς ἑαυτῆς ἐχθρούς· καὶ ὁ λαὸς ἅπας της πόλεως τὰς 
χεῖρας ἐξέτειναν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πᾶσαν τὴν ἐλπίδα ἀπέρριψαν 
εἰς τὴν Μητέρα Αὐτοῦ καὶ αὐτὸν κατεπόντισε κατὰ κράτος. Οὐ 
µόνον τοὺς ἐν τῇ γῇ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν θαλάσσῃ ἅπαντας διέφθειρε·  25 
καὶ ἄλλους πολλούς, ἔκτοτε καὶ νῦν, τοὺς βουλοµένους αὐτὴν 
πολεµεῖν, πάντας ἡττᾶται αὕτη καὶ καταλύει. 

                                                 
14-27  Χαγάνος…καταλύει: Συναξάριον τοῦ Σαββάτου τῆς ε' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν βλ. ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 695-697; BHG III, 133-134; Gretser, Opera omnia II, 450- 451; Theod. Stud. Epistolarum lib. 
2 (PG 92, 1348-1372); Opuscula Moralia de festo τῆς Ἀκαθίστου (PG 106, 1336-1353); Synax. Eccl. CP. 87158-
874. 
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
15 κατέπεµπον Ι    λέγων Α // 16 ἀπατάσθαι ΙΑSΜ  λατρεύεται ΙΜ: πιστεύεται ΑPpaSµ // 17 καταλείψοµαι 
Α // 20 τὸν Θεὸν ΑPpaSµ // 23 ἔκτειναν Ι: ἔκτηναν Μ: ἔκτεινον ΑPpaSµ // 24 εἰς τὴν Θεοτόκον, τὴν Μητέρα 
Αὐτοῦ ΑPpaSµ // 26 ἔκτοτε τοὺς νῦν PpaSµ // 26-27 ἔκτοτε καὶ νῦν...καταλύει om. Α  
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   ∆ιὰ τοῦτο, ἀπὸ τὸν τότε καιρὸν καὶ µέχρι τῆς σήµερον οἱ ἅγιοι 
καὶ θεοφόροι πατέρες ὥρισαν µνείαν ποιεῖσθαι καὶ δοξολογίαν 
καὶὝµνον Ἀκάθιστον τῶν ὑπερφυῶν αὐτῆς θαυµάτων καὶ τῶν 30 
τροπαίων τῶν κατ’ ἐχθρῶν ποιηθέντων. Οἱ πάντα καλῶς 
διαταξάµενοι ἅγιοι καὶ θεοφόροι πατέρες ταύτην τὴν ἁγίαν 
δοξολογίαν ἔβαλαν καὶ ἡµῖν εἰς τὴν ἁγίαν Τεσσαρακοστὴν, πρὸς 
βοήθειαν καὶ σωτηρίαν ἡµῶν, ἵνα, ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνοι εἰς τοὺς 
ἐχθροὺς τοὺς αἰσθητοὺς ταύτην βοήθειαν ἔσχον, τοιούτως καὶ ἡµεῖς 35 
ταύτην ἱκετεύσωµεν καὶ  παρακαλέσωµεν, ἵνα τὸν ἀόρατον ἐχθρὸν 
ἡµῶν, τοὐτέστιν τὸν διάβολον, ἀφανίσῃ ἀφ’ ἡµῶν, τὸν πολλοῖς 
πειρασµοῖς καὶ κινδύνοις πολεµοῦντα ἡµᾶς, ἵνα τὴν νηστείαν καὶ 
τὴν προσευχὴν καὶ τὴν ἐξοµολόγησιν ἡµῶν καθαρὰν καὶ 
ἀσκανδάλιστον προσφέρῃ Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡµῶν, τῷ εὐσπλάγχνῳ καὶ 40 
ἐλεήµονι. 

                                                 
 28-41 ∆ιὰ τοῦτο… ἐλεήµονι: Συναξάριον τοῦ Σαββάτου τῆς ε' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν (βλ. ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 695-697) cf. Gretser, Opera omnia II, 450- 451; Theod. Stud. Epistolarum lib. 2 (PG 92, 
1348-1372); Opuscula Moralia de festo τῆς Ἀκαθίστου (PG 106, 1336-1353); Synax. Eccl. CP. 87158-874. 
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
29 ὥρισαν om. PpaSµ   δοξολογεῖν PpaSµ: δοξολογοῦµεν Μ // 30 θαυµασίων PpaSµ // 30-31 τὰ τρόπαια 
τῶν κατ' ἐχθρῶν ποιηθέντα omnes codices: τῶν τροπαίων τῶν κατ' ἐχθρῶν ποιηθέντων fons  // 32 θεῖοι καὶ 
ἅγιοι πατέρες τὴν ἁγίαν ταύτην δοξολογίαν Pp // 33 ὑµνεῖν PpaSµ // 35 τοὺς νοητοὺς PpaS:τοὺς  ἐσθητοὺς 
ΜΙµ // 36 ἀόρατον om. Ι // 36-37 τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν ἡµῶν PpaSµ // 37 ἀφανήσει ΙΜ: ἀφανίσει ΑPpaSµ // 
37-38 τὸν πολλοὺς πειρασµοὺς καὶ κινδύνους πολεµεῖ ἡµᾶς Α // 40- 41 τῷ εὐσπλάγχνῳ καὶ ἐλεήµονι om. Α  
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    Ἡµεῖς δὲ τῇ συνήθει τραπέζῃ τῆς διδασκαλίας προσθήσωµεν ἃ  
ἡµᾶς διδάξει ὁ Κύριος ἐκ τοῦ µέρους τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 
λέγοντος·  "Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνέστη τις νοµικὸς πειράζων αὐτὸν καὶ 
 λέγων· "∆ιδάσκαλε, τί ποιήσω ζωὴν αἰώνιον κληρονοµήσω;" Καιρὸν 45 
γὰρ µέµνηται ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς τὴν ἔνσαρκον οἰκονοµίαν τοῦ 
Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἔκλινε τοὺς οὐρανοὺς καὶ 
κατέβη εἰς τὸν κόσµον σῶσαι τὸν ἄνθρωπον. Καιρὸν µέµνηται ὁ 
εὐαγγελιστής, ὅταν περιεπάτει ὁ Κύριος ἐν τὲς πόλες καὶ χῶρες 
ζητῶν τῶν ἀνθρώπων τὴν σωτηρίαν. Καιρὸν γὰρ λέγει ὁ 50 
εὐαγγελιστής, ὅταν ἐστράφη πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ µαθητὰς καὶ 
ἀποστόλους ὁ Κύριος καὶ εἶπεν αὐτοῖς·  "Μακάριοι οἱ ὀφθαλµοὶ οἱ 
βλέποντες µετὰ πίστεως. Λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ 
βασιλεῖς ἠθέλησαν καὶ ἐπεθύµησαν ἰδεῖν τὸν Κύριον ἐν σαρκὶ ὡς 
ἄνθρωπον περιπατοῦντα καὶ θαυµατουργοῦντα καὶ οὐκ εἶδον· καὶ 55 
ἀκοῦσαι Aὐτοῦ τῆς διδασκαλίας καὶ οὐκ ἔτυχον τούτου". 

                                                 
44-45 Τῷ καιρῷ… κληρονοµήσω: Luc. 10, 25 // 47- 48 ὅταν ἔκλινε… τὸν ἄνθρωπον: Ioh. 1, 1-18 // 49-50 ὅταν 
περιεπάτει… σωτηρίαν: Matth. 8, 34; Matth. 4, 25; Matth. 16, 9;  Matth. 9, 26; Matth. 14, 21;  Luc. 4, 14-15;  
Marc. 1, 37;  Ioh. 4,1 // 52-56 Μακάριοι…τούτου: Luc. 10, 23-24; Theoph. Bulg. Enarratium in evangelium 
Lucae (PG 123, 844C). 
_____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
42 τὴν συνήθη τράπεζαν ΙΜ:τὴν συνήθειαν τράπεζαν Α // 44 νοµικός τις προσῆλθε τῷ  Ἰησοῦ πειράζων 
PpaSµ   πειράζων omnes codices: ἐκπειράζων Luc. // 45 ἀγαθέ Α    κληρονοµίσω ΜΙPpaSµ // 45-46 Ποίον 
γὰρ καιρὸν µέµνηται ὁ εὐαγγελιστῆς Α // 46 Λουκᾶς om. ΙPpaSµ // 48 εἰς τὸν κόσµον om. Α // 49 ἐπεριπάτη 
ΑPpaSµ    ἐν ταῖς πόλαις ΙΑaSµ: ἐν ταῖς  πόλλες Μ: ἐν ταῖς πόλες Pp // 54 ἰδεὶν ἃ ὑµεῖς βλέπετε καὶ οὐκ 
οἶδον καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν· τουτέστιν, πολλοὶ ἐπεθύµησαν ἰδεῖν τὸν Κύριον ἐν σαρκὶ 
ὠς ΑPpaSµ // 55 οἶδον ΙΑPpaSµ // 56 ἔτειχον ΙΜ 
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    Εἰ θέλοµεν οὖν καὶ ἡµεῖς ἐπιτυχεῖν τοῦ τοιούτου µακαρισµοῦ, 
βλέψωµεν πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν µετὰ πίστεως καὶ ἀκούσωµεν 
Aὐτοῦ τοῦ λόγους, οὓς ἡµᾶς διδάσκει. Αὐτὸν γὰρ τὸν καιρὸν 
ἐνθυµίζει ὁ εὐαγγελιστὴς ὅτι ἀνέστη ὁ νοµικὸς οὗτος πειράζων καὶ 60 
ἐπερωτῶν τὸν Κύριον. Ἀλαζονικὸς ἦν οὗτος ὁ νοµικός, ἀλλὰ 
µᾶλλον καὶ  ὑπερήφανος καὶ δόλιος καὶ πειράζει αὐτόν, ὥστε 
ὑποσκελίσαι αὐτὸν ἐξ ὧν ἂν πρὸς αὐτὸν ἀπoκριθείη. Ἐνόµιζε γὰρ ὁ 
νοµικὸς ὅτι ἄλλα τινά, παρὰ τὸν νόµον, διδάσκει ὁ Κύριος.  
   Τί ἐρωτᾷς, ὦ νοµικέ, ἃ οὐ πoθεῖς; Τὴν αἰώνιον ζωὴν ἐπιζητεῖς 65 
κληρονοµῆσαι; Αὐτὴν τὴν ζωὴν ἀθετεῖς. Τί γὰρ ὁ Κύριος πρὸς 
αὐτὸν ἀποκρίνεται; Ὁ τοὺς σοφοὺς σοφιζόµενος καὶ τὰ καλὰ 
ταµιευόµενος οὐκ εἶπε πρὸς τὸν νοµικόν· "Τί µε πειράζεις, 
ὑποκριτά;" ∆ιατί; Ἵνα µὴ τὴν θήραν ἀγριώτερον ἀπεργάσηται, ὅτι 
σοφὸς ἐλεγχόµενος χαίρεται, ἄφρων δὲ διορθούµενος µαίνεται, 70 
καθὼς φησὶν ἡ Σοφία Σολοµῶντος· "Ἔλεγχε σοφὸν καὶ ἀγαπήσει σε 
καὶ µὴ ἔλεγχε κακούς, ἵνα µὴ µισήσωσί σε". 

                                                 
57- 64 Εἰ θέλοµεν…ὁ Κύριος: Theoph. Bulg. Enarratium in evangelium Lucae (PG 123, 844 D) //  67-68 τὰ 
καλὰ ταµιευόµενος: Ioann. Chrys. De Genesim 40 (PG 53, 371) // 71-72 Ἔλεγχε…µισήσωσί σε: Prov. 9, 8. 
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
57 θέλωµεν ΑPpaSµ // 59 τὰς διδασκαλίας, ἃς  ἡµᾶς διδάσκει Ι // 60  πειράζων omnes codices:ἐκπειράζων 
Luc. // 61 ἐπαιρωτῶν ΙΜ   Ἀλλαζωνικὸς ΙΜ: Ἀλαζωνικὸς ΑPpaSµ // 62 πειράζων PpaSµ // 64 Φησὶ πρὸς 
αὐτόν: ∆ιδάσκαλε, τί ποιήσω ζωήν αἰώνιον κληρονοµίσω Α // 66 ἀθετεῖς καὶ παρανόµως ἐπιζητεῖς PpaSµ // 
67-68 καὶ τὰ καλὰ ταµιευόµενος om. Α // 69 ἀγριότερον ποιήσει ἢ ἀπεργάσηται ὅτι Α     ἀπηργάσηται ΙΜ 
// 70 ἄφρον ΙΜ   µένεται Ι  
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   Ἐπειδὴ ἄφρων ὑπῆρχεν ὁ νοµικὸς καὶ ὕπουλος, λέγει αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς·  "Ἐν τῷ νόµῳ τί γέγραπται; Πῶς ἀναγινώσκεις;" Ὢ τῆς τοῦ 
Κυρίου σοφίας καὶ µακροθυµίας· oὐκ εἶπεν αὐτῷ· "Τί ὑµῖν 75 
διεταξάµην διὰ τοῦ Μωϋσέως νόµου;" ἀλλὰ "Τί γέγραπται"; "Ἐγώ" 
 φησὶν "ἔγραψα· σὺ ἀνάγνωθι". Τί οὖν ὁ νοµικός; "Ἀγαπήσεις Κύριον 
τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου 
καὶ ἐξ’ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ’ ὅλης τῆς ἰσχύος σου". Εἶδες 
τετράστιχον τῆς ἀγάπης δύναµιν; Μηδενὶ ἄλλως οἰκοδοµῆσαι τὸν 80 
πνευµατικὸν ἀγῶνα, εἰ µὴ διὰ τῆς ἀγάπης. Οὐκ εἶπεν· "Ἀγαπήσεις 
τὸν Θεὸν ἐκ µέρους, ἀλλὰ ψυχῇ καὶ καρδίᾳ καὶ διανοίᾳ καὶ 
δυνάµει, ὅσον γὰρ ἔχει ἰσχύν, µὴ σωµατικῶς µόνον, ἀλλὰ καὶ 
ψυχικῶς". Ἐπειδὴ γὰρ τελειότερός ἐστι πάντων τῶν κτισµάτων ὁ 
ἄνθρωπος καὶ µετέχει πάντων, ἔχει δὲ καί τι ἐξαίρετον, ὅτι µετέχει 85 
τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο λέγει· "Ἀγάπησον τὸν Θεὸν µὲ τὰς ψυχικάς σου 
δυνάµεις ὅλας καὶ δούλευε Aὐτοῦ µετὰ φόβου καὶ τρόµου, ὥστε 
αὐτὴν τὴν ψυχήν σου θύσαι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης Aὐτοῦ". 

                                                 
 73-74  λέγει… ἀναγινώσκεις: Luc. 10, 26 // 74-75 τῆς τοῦ Κυρίου σοφίας: Dan. 2, 21;  Prov. 2, 6 // 75 
µακροθυµίας: Ex. 34, 6;  Sap. Salom. 15, 1;  Ioel  2, 13 // 76 Τί γέγραπται: Luc. 10, 26 // 77-79 Ἀγαπήσεις… 
ἰσχύος σου: Luc. 10, 27-28 // 84-88 Ἐπειδὴ…Aὐτοῦ: Theoph. Bulg. Enarratium in evangelium Lucae (PG 123, 
845 A) (84-85 τελειότερος… ἄνθρωπος: Gen. 1, 27;  Gen. 2, 7-8) . 
_____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
75 µακροθυµίας αὐτοῦ ΑPpaSµ // 76  διὰ τὸν Μωϋσέως νόµον Ι // 78-79 ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης 
τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου PpSµ: ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ 
ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου  a // 80  ἄλλος Α // 82 ἐν µέρος Α // 82-84 καὶ διανοία...ψυχικῶς om. PpaSµ // 85 
ἐξαίρετον πάντων PpaSµ //  87  ὥσπερ Α // 88 θῆσαι ΑPpaSµ 
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   Τρεῖς γὰρ εὑρίσκοµεν τὰς δουλεύσεις ἐν παντὶ ἀνθρώπῳ: ∆οῦλος, 
µισθάργος καὶ ὁ υἱός. Ὁ µὲν δοῦλος δουλεύει διὰ τῶν πληγῶν ἐκ 90 
τοῦ φόβου. Ὁ δὲ µισθάργoς πρὸς τὸ λαβεῖν τὸν µισθόν. Ὁ δὲ υἱὸς 
διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ πατρός. Τοιούτως ὀφείλοµεν καὶ ἡµεῖς ποιεῖν εἰς 
τὸν Θεόν. ∆ουλεύσωµεν αὐτῷ ἐν φόβῳ ὡς δοῦλοι, µήποτε ὀργισθῇ 
ἡµῖν ὁ Κύριος καὶ µαστιγώσῃ ἡµᾶς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ἢ δουλεύσωµεν 
αὐτῷ ὡς µισθάργοι, ἵνα λάβωµεν τὸν µισθόν, τὴν βασιλείαν Αὐτοῦ 95 
 τὴν αἰώνιον, ἢ ὡς υἱοὶ διὰ τῆς ἀγάπης ὡς πατὴρ ἴδιος, ἵνα 
κληρονοµήσωµεν τὴν πατρικὴν  Aὐτοῦ οὐσίαν, τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα, τὰ 
αἰώνια.  
   ∆ιὰ τοῦτο ἔλεγεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ· "Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν 
σου ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ καὶ τῇ διανοίᾳ". Ὁµοίως· Ἀγάπησον τὸν 100 
Κύριον, ὥσπερ τὸν Ἀβραάµ, τὸν οὐκ ἐφείσατο τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ 
ἀγαπητοῦ, ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἀγάπησον τὸν Θεὸν ὡς 
πιστότατόν σου φίλον ἢ ὥσπερ ποιοῦµεν τοῖς αἰσθητοῖς καὶ 
ἀγαπητοῖς ἡµῶν φίλοις. Οὐ δουλεύοµεν αὐτοῖς γνησίως, οὐ 
θάλποµεν λιπαρῶς. Οὐ πάντα τὰ ἀρεστὰ Aὐτοῦ διαπράττοµεν, ἵνα 105 
µόνον τὴν φιλανθρωπίαν του ἔχωµεν. 

                                                 
89-92 Τρεῖς γὰρ … τοῦ  πατρός:  Bas. Proemium in regulas fusius tractatas (PG 31, 896) // 99-100   
Ἀγαπήσεις… διανοίᾳ: Luc. 10, 27 // 101-102 τὸν Ἀβραάµ… ἀγαπητοῦ: Gen. 22, 1-18. 
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
89 εὑρήσκωµεν Α // 90 δουλεύη Α // 91 διὰ τὸν µισθὸν Α:πρὸς τὸ λαβεῖν τὸν µισθὸν τοῦ κόπου αὐτοῦ Ι  // 
92 πατρὸς αὐτοῦ Ι    ὠφείλωµεν Α // 94 µαστιγώσει ΙΜPpaSµ // 96 κληρονοµίσωµεν Ι: κληρωνοµείσωµεν Μ 
// 103 πιστότατον Ι : πιστώτατον om. Α    φίλος PpaSµ // 103-104 καὶ ἀγαπητοῖς om. ΑPpaSµ // 104 Οὐ 
δουλεύσωµεν Α // 105 θάλπωµεν ΙΑPpaSµ   λοιπαρῶς ΙΜ: λυπαρῶς ΑµaS   τὰ ἀρεστὰ αὐτοῦ ἔχωµεν Α // 
106 τὴν φιλίαν αὐτοῦ ἔχοµεν Pp: τὴν φιλανθρωπίαν αὐτοῦ ἔχωµεν  a: τὴν φιλανθρωπίαν του  ἔχωµεν Ι: 
ἵνα... ἔχωµεν om. S 
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   Τὸ λοιπόν, ἐκ τῶν ἐπιγείων τὰ οὐράνια µέτελθε. Θέλεις 
κληρονοµῆσαι τὴν αἰώνιον ζωήν; Ἀγάπησον τὸν Θεὸν ὁλοψύχως. 
Οὐχὶ καὶ ἡµεῖς τοῦτο λέγοµεν ὡς ὁ νοµικός· "Τί ποιήσωµεν;" 
Μιµησώµεθα καὶ ἡµεῖς τὰ κτήνη. Πῶς ὁ βοῦς εἶδε πῶς ἀροτριᾶν καὶ 110 
πῶς ἅµαξαν ἕλκειν, µόνον τῷ κέντρῳ πειθόµενος, καὶ σὺ οὐκ οἶδας, 
ἵνα σωθῇς; Τὰ ἄλογα πρόβατα µεταξὺ µυρίων βοτανῶν χλοαζόµενα, 
οἶδε τί µὲν ἐσθίειν, τί δὲ ἀποστρέφεσθαι, καὶ κἂν λιµοῦ 
παρασυρέντος, οὐκ ἀνέχεται τῆς ἐπιβλαβοῦς βοτάνης καὶ σύ, 
ἄνθρωπε λογικὲ καὶ γνωστικέ, οὐ γινώσκεις τί ποιῆσαι ζωὴν 115 
 αἰώνιον κληρονοµῆσαι; Ἀρνὸς γὰρ τὴν ἑαυτοῦ µητέρα µεταξὺ 
χιλίων ἀναµιγµένων ἐπίσταται καὶ σύ, ὁ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασθείς, 
οὐκ οἶδας τί ποιῆσαι, ἵνα σωθῇς; Οἶδας γάρ, ἀλλ’ οὐ θέλεις. 
Ἐπίστασαι, ἀλλὰ ἀµελεῖς καὶ οὐ φοβεῖσαι. 

                                                 
 116-117 Ἀρνὸς… ἐπίσταται: Ioann. Dam. Sacra Parallela (PG 95, 1581). 
____________________________  
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
107 ἐπουράνια ΑPpaSµ     ἔχοµεν µέτελθε PpaSµ    Θέλης ΙΜ // 108 κληρονοµίσαι Ι // 110 εἰ βοῦς ΑPpaSµ    
ἀρωτριᾶν Pp // 111 ἕλκει ΙΑPpaSµ    τί  ποιεῖν Ι // 112 σωθεῖς ΙΑΜPpaSµ // 113  αἰσθείειν Ι   καὶ κἂν 
λοιµοῦ ΜΙΑ // 115 ποιεῖσαι Ι // 118 σωθεὶς ΜΙΑ // 119  Ἐπίστασαι...φοβεῖσαι om. Α       φοβῆσαι Ι   
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   Ἐπὶ τὸ προκείµενον ἐπανέλθωµεν. Ἀποκριθεὶς ὁ νοµικὸς πρὸς τὸν 120 
Κύριον εἶπε· "∆ιδάσκαλε, οὐ γὰρ τὰ παρὰ τοῦ νόµου βούλοµαι 
µαθεῖν. Ἐγὼ γὰρ τὰ ἐν τῷ νόµῳ ἐπίσταµαι, ἀλλὰ σὲ οἶδα 
ἀξιολογώτερα τοῦ νόµου διδάσκοντα. Σὺ εἰπὲ ἡµῖν τί ποιῆσαι". 
Ἐνόµιζε γὰρ ὁ νοµικὸς ὅτι ἐνάντια τοῦ νόµου νοµοθετεῖ ὁ Κύριος 
καὶ παγιδεύσει αὐτὸν ἐν λόγῳ καὶ παραδώσει αὐτὸν εἰς θάνατον. 125 
Ἐπειδὴ γὰρ εἶπεν αὐτῷ πῶς δεῖ ἀγαπᾶν τὸν Θεόν, ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς 
καὶ τῆς διανοίας, λέγει αὐτῷ· "Καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν". 
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ νοµικὸς λέγει πρὸς τὸν Ἰησοῦν·  "Καὶ τίς ἐστί µου 
πλησίον; Ὑπερέχω πάντας, νοµικὸς εἰµί· κρίνω καὶ οὐ κρίνοµαι· 
δικάζω καὶ οὐ καταδικάζοµαι· πάντες µοῦ χρήζονται, ἐγὼ δὲ 130 
 οὐδενὸς χρειάζοµαι. Τίς ἐστί µου πλησίον, ἵνα τοῦτον ὡς ἐµαυτὸν 
ἀγαπήσω;" Ὁ δὲ Κύριος λέγει πρὸς αὐτόν· "Οὐκ οἶδας, ὦ νοµικέ, τίς 
σοῦ ἐστὶ πλησίον; Μὴ πολλὰ γένη ἐστὶν ἀνθρώπων· εἷς ἐστὶν ὁ 
βασιλεὺς καὶ ὁ ἰδιώτης, ὁ πλούσιος καὶ ὁ πένης, ὁ σοφὸς καὶ ὁ 
ἀγράµµατος. Ἄνθρωπος ἀνθρώπου οὐδὲν χωρίζει, εἰ µὴ ἀσέβεια καὶ 135 
βλασφηµία. Οὐκ οἶδας πῶς δεῖ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον; Θέλεις δὲ 
ἀκοῦσαι, νοµικέ, ὑπόδειγµα;" 

                                                 
 127 Καὶ τὸν πλησίον…σεαυτόν: Luc. 10, 27-28 // 128-129 Καὶ τίς ἐστί µου πλησίον: Luc. 10, 30 // 128-137 
Ἀποκριθεὶς…ὑπόδειγµα: Theoph. Bulg. Enarratium in evangelium Lucae (PG 123, 848 A-B). 
___________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
122 ἀξιολογότερον ΙΑ   ποιεῖσαι Ι // 124 ἐνάντια τινὰ νοµοθετεῖ Α // 125 παγιδεύει PpaSµ    αὐτὸν om. Α // 
127 ψυχῆς καὶ τῆς om. Α // 128 Μέγα τὸ ῥῆµα καὶ τὸ ἐπίταγµα φοβερόν, τοῦ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς 
ἑαυτὸν ὁ ἄνθρωπος ΑPpaSµ // 129 κρίνωµαι ΜΙΑ // 130 καταδικάζωµαι ΙΑΜ   χρίζονται ΜΙΑPpaSµ // 131 
οὐ χρίζω Ι: οὐδενὸς  χρίζω ΑPpaSµ // 133 γένει ΙPpaSµ // 134 ἰδιότης PpaSµ // 135 εἰ µὶ ΙΑ: ἡ µὶ Μ // 136 
βλασφηµεία Α // 137 νοµικαὶ Α  
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  "Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴµ εἰς Ἱεριχὼ καὶ λησταῖς 
περιέπεσε, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον, 
ἀφέντες αὐτὸν ἡµιθανῆ τυγχάνοντα. Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεὺς 140 
 κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. Ὁµοίως 
δὲ καὶ Λευΐτης ἐλθὼν καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθε. Σαµαρείτης δέ 
τις ὁδεύων ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ 
αὐτὸν καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύµατα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον 
καὶ οἶνον. Ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος, ἤγαγεν αὐτὸν 145 
εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐκβαλὼν δύο δηνάρια, ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ 
λέγων· "Ἐπιµελήθητι αὐτοῦ καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ 
ἐπανέρχεσθαί µοι ἀποδώσω σοι". 
   Τίς οὖν, νοµικέ, τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι 
τοῦ ἐµπεσόντος εἰς τοὺς ληστάς; Ὁ δὲ νοµικὸς ἀποκριθεὶς ἔφη· " Ὁ 150 
ποιήσας τὸ ἔλεος µετ’ αὐτοῦ"· καὶ πῶς βραχέως ἔλεγες, νοµικέ, "τίς 
µού ἐστι πλησίον;" "Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁµοίως. Οὐκ ἐποίησας ὡς 
τώρα; Κἂν νῦν ποίησον".  

                                                 
  138-152  Ἄνθρωπός τις… ὁµοίως: Luc. 10, 30-37.  
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
________________________ 
140 εἰµηθανεῖ ΜΙ: εἰµιθανῆ PpaSµ // 141-142 Ὁµοίως...ἀντιπαρῆλθε om. PpaSµ // 142 Σαµαρίτης ΙΜΑ // 
143-144 ἐπ' αὐτὸν om. PpaSµ  // 144 εἰσελθὼν PpaSµ     κατέδησε PpaSµ     ἐπιχαίων Α // 146  δυνάρια ΙΜΑ   
δέδωκε omnes codices: ἔδωκε Luc. // 147 προσδαπανήσεις ΙΜΑ // 149 πλησίων Α    γεγονένε Ι: γεγωνένε 
Μ:γεγοναίνε Α // 151 πρὸ βραχέως ΑPpaµ // 152-153 ὡς τώρα om. ΑPpaSµ // 152 ποίη PpaSµ //  153 τόρα Ι 
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    Ἐπανέλθωµεν οὖν ἐπὶ τὸ προκείµενον καὶ µάθωµεν τίς ἐστὶν ὁ 
ἄνθρωπος οὗτος, ὁ καταβαίνων ἀπὸ Ἱερουσαλὴµ καὶ τίς ἡ Ἱεριχῶ 155 
καὶ τίνες oἱ λησταί, οἷς περιέπεσε, καὶ τί τὸ ἔνδυµα, ὃ ἀπεδυσαν 
αὐτὸν καὶ τίνες αἱ πληγαὶ καὶ τίς ὁ ἱερεὺς καὶ τίς ὁ Λευΐτης καὶ τίς ὁ 
Σαµαρείτης καὶ τί τὸ ἔλαιον καὶ ὁ οἶνος καὶ τί τὸ κτῆνος καὶ τί τὸ 
πανδοχεῖον καὶ τίς ὁ πανδοχεὺς καὶ τί τὰ δηνάρια. 
    Ἱερουσαλὴµ ἐστὶν ὁ παράδεισος· Ἱεριχὼ οὗτος ὁ κόσµος· 160 
ἄνθρωπος ἐστὶν ὁ πρωτόπλαστος Ἀδάµ· ἐκπεσὼν γὰρ ἐκ τοῦ 
παραδείσου, ἀπῆλθεν εἰς τὸν µοχθηρὸν βίον τοῦ κόσµου καὶ 
λησταῖς περιέπεσεν· τουτέστιν, τοῖς πονηροῖς δαίµοσι, τοῖς 
φονικοτάτοις. Ἐξέδυσαν αὐτὸν τὸ ἔνδυµα τῆς ἀθανασίας, ὃ πρὸ τῆς 
ἁµαρτίας ἐφόρει, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν φύλλα συκῆς καὶ πληγαῖς 165 
ἐγέµισαν αυτὸν, τὰς βιωτικὰς ὀδύνας, τὸ "Ἐν ἱδρώτι τοῦ προσώπου 
σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου", "ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι ἡ 
γῆ". Αὗται αἱ πληγαὶ τῆς ψυχῆς. Ἀπῆλθον ἀφέντες αὐτὸν ἡµιθανῆ 
τυγχάνοντα. Ὁ Ἀδὰµ παραβὰς τὴν ἐντολὴν, οὔτε εἰς ζωήν ἦν, οὔτε 
 τέλειος νεκρός. Ἱερεύς τις ἦν ὁ Μωσαϊκὸς Νόµος, ὃς ἦν 170 
ἀπεσταλµένος ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ καὶ ἀφῆκεν αὐτόν. Πολλὰ γὰρ 
διδάξας, οὐδὲν ὠφέλησε τὸν κείµενον. Ὁµοίως καὶ ὁ Λευΐτης, 
τουτέστιν ὁ προφητικὸς λόγος. Οὗτοι οἱ προφῆται κατὰ συγκυρίαν 
Θεοῦ ἦλθον καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν θεραπεῦσαι. Ἀντιπαρῆλθον καὶ 
αὐτοί. Σαµαρείτης δέ τις ἦλθε κατ’ αὐτόν, τουτέστιν ὁ φύλαξ τῶν 175 
ψυχῶν ἡµῶν, σάρκα φορέσας καὶ γενόµενος ἄνθρωπος τέλειος, 
σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡµᾶς, τὰ τραύµατα κατέδησε καὶ ἐξέπλυνεν 
ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον.  

                                                 
 154-159 Ἐπανέλθωµεν...δηνάρια: Ioann. Chrys. In parabolam evangeli secundum Lucam (PG 61, 755) // 160-
178 Ἱερουσαλὴµ...οἶνον: Ioann. Chrys. In parabolam evangeli secundum Lucam (PG 61, 756); Athan. 
Quaestiones in scripturam sacram (PG 28, 713); Theoph. Bulg. Enarratium in evangelium Lucae (PG 123, 
848 C-852 B); Στιχηρὸν Ἰδιόµελον, ἦχ. πλ. β', εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς Παρασκευῆς τῆς ε' ἑβδοµάδος τῶν 
Νηστειῶν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 676 (166-167 Ἐν ἱδρώτι...ἄρτον σου: Gen. 3, 19 // 167-168 
ἀκάνθας...γῆ: Gen.3, 18). 
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
_______________________ 
156 αἱ  λησταὶ  Ι: ἑ  λισταὶ Μ // 158  Σαµαρίτης ΙΜ // 159 δύο δυνάρια Ι: δυνάρια Α // 160 Ἄνθρωπός τις 
κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴµ εἰς Ἱεριχῶ καὶ λησταῖς περιέπεσεν Α      οὗτος om. Ι // 163 δαίµωσιν Α // 166  
βιοτικὰς ΙΜ    ὠδίνας Pp   ἰδρότητι ΙΜΑPpaSµ // 167 φάγει Μ: φαγεῖν Ι: φάγεις Α PpaSµ // 168 εἰµιθανεῖ 
ΙΜΑ // 169 ἦν om. Α // 173 συγκηρίαν ΙΑΜ // 175 Σαµαρίτης ΙΜ   ὁ Χριστὸς φύλαξ ΑPpaSµ // 176 τέλειος 
om. ΑPpaSµ // 177 τραύµατα ἡµῶν Α // 178 ἐπιχαίον Α  
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  Ἔλαιον, τὸ χάρισµα τῶν Γραφῶν· οἶνος, τὸ τίµιον αἷµα Αὐτοῦ, τὰ 
µυστήρια τῆς πίστεως, ὧν διὰ τῶν τριῶν τούτων τὰ ψυχικὰ πάθη 180 
θεραπεύονται. Ἐλεηµοσύνην λέγω τὴν τοῦ Θεοῦ διδασκαλίαν τῶν 
θείων Γραφῶν καὶ τὸ τίµιον αἷµα τοῦ ζωοδότου Χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν 
ἁµαρτιῶν. Ἀνεβίβασεν ἡµᾶς ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος, τουτέστιν πάσας 
ἡµῶν τὰς ἀσθενείας αὐτὸς ἔλαβεν εἰς τὸ σῶµα Αὐτοῦ καὶ τὰς 
 νόσους ἐβάστασεν. Ἤγαγεν ἡµᾶς εἰς πανδοχεῖον, τὴν ἁγίαν τοῦ 185 
Θεοῦ ἐκκλησίαν, οὓς πάντας συνάγει δικαίους καὶ ἁµαρτωλοὺς· καὶ 
ἐπεµελήθη ἡµῶν. Ἔδωκεν ἡµῖν δύο δηνάρια, τὴν Παλαιὰν καὶ τὴν 
Νέαν ∆ιαθήκην. Ἔδωκεν αὐτὴν τῶν ἀποστόλων τῶν ἁγίων καὶ τῶν 
θείων διδασκάλων, εἰς νουθεσίαν τοῦ τετραυµατισµένου, ὅπως 
συγκοπιάσωσιν ὑπέρ τὴν τῶν ἁµαρτωλῶν σωτηρίαν. Καθὼς βοᾷ 190 
Παῦλος ὁ ἀπόστολος· "Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισµαι, τὸν 
δρόµον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπόν, ἀπόκειταί µοι ὁ τῆς 
δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει µοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ἡµέρᾳ ὁ δίκαιος κριτής, οὐ µόνον δὲ ἐµοί, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι 
τὴν ἐπιφάνειαν Αὐτοῦ".  195 

                                                 
 179-183 Ἔλαιον...ἁµαρτιῶν: Ioann. Chrys. In parabolam evangeli secundum Lucam (PG 61, 756); Theoph. 
Bulg. Enarratium in evangelium Lucae (PG 123, 848 C-852 B); Στιχηρὸν Ἰδιόµελον, ἦχ. πλ. β', εἰς τὸν 
ἑσπερινὸν τῆς Παρασκευῆς τῆς ε' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 676) // 183-190 
Ἀνεβίβασεν...σωτηρίαν: Ioann. Chrys. In parabolam evangeli secundum Lucam (PG 61, 757); Theoph. Bulg. 
Enarratium in evangelium Lucae (PG 123, 848 C-852 B); Στιχηρὸν Ἰδιόµελον, ἦχ. πλ. β', εἰς τὸν ἑσπερινὸν 
τῆς Παρασκευῆς τῆς ε' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 676) // 191-195  Τὸν 
ἀγῶνα...Αὐτοῦ: 2  Tim. 4, 7-8.  
____________________________ 
Α       SµPpa        ΜΙ 
_______________________ 
179 οἶνον Α // 180 τὰ ψυχικὰ ἡµῶν πάθη Ι: τὰ ψυχικὰ ἡµῶν τραύµατα ΑPpaµ // 181-195 
Ἐλεηµοσύνην...Αὐτοῦ om.Α // 187 ἐπιµελήθητι PpaSµ  δυνάρια ΙΜ // 191 εἱγόνησµαι Μ // 192 τετήρικα ΙΜ 
// 194 ἀγαπῶσι Pp: ἀγαπηκῶσι  a: ἀγαπηκόσιν Μ 
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   Εἴδετε πόσα ἀγαθὰ ἐποίησεν ὁ Κύριος διὰ τοὺς ἁµαρτωλοὺς καὶ 
πόσα ἀγαθὰ ἀναµένουν τοὺς δικαίους, τοὺς ἀκούοντας τοὺς λόγους 
Αὐτοῦ; Τούτους καὶ ἡµεῖς φυλάξωµεν καὶ τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης τῆς 
καρδίας καὶ τῆς ψυχῆς ἀγαπήσωµεν, ὡς ἑαυτούς, ἵνα καὶ τῆς 
βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπιτύχωµεν, χάριτι Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν, 200 
ᾧ ἡ δόξα  καὶ τὸ κράτος, ἡ τιµὴ καὶ ἡ προσκύνησις, εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

                                                 
   SµPpa        ΜΙ 
_______________________ 
196-202 Εἴδετε...Ἀµήν  om.Α // 196 Ἴδετε ΙPpa: Ἴδεται  µΜ // 197 ἀναµένη PpSµ: ἀνηµένη a    τοὺς 
ἀκουστὰς Ppa // 198 φυλάξοµεν Ι // 199 ἀγαπήσωµεν· ὁµοίως καὶ τὸν πλησίον ἀγαπήσωµεν ὡς ἑαυτούς, 
ἵνα PpaS // 200-201 χάριτι τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ  ἀληθινοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα Pp // 200-202 
χάριτι Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ὧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας S // 201 καὶ τὸ κράτος...προσκύνησις 
om. Ppa // 201-202 καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν  µ    
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    20                                                                                  
Τῇ  Κυριακῇ  τῆς  πέµπτης ἑβδοµάδος   

 
 
    Ἀγαθὰ µὲν πάντα τὰ θεῖα λόγια καὶ ἐπωφελῆ τοῖς προσέχουσιν. 
Ἐκεῖνα πλέον τῶν ἄλλων θαυµασιώτερα καὶ ὠφελιµώτερα, ὅσα τῶν 
ψυχῶν ῥυθµίζει τὰ ἤθη καὶ πρὸς τὴν τῆς ἀρετῆς διανίστησιν ἔφεσιν 
καὶ ἐπιθυµίαν καὶ τὴν τῆς κακίας ὑποτίθησιν ὑποβολὴν καὶ 
καταφυγήν. ∆ιὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος οὐ παύεται ἀεὶ τὰ δέοντα ἡµῖν 5 
 παραινῶν καὶ ὑποδεικνύων τά τε πρὸς σωτηρίαν φέροντα καὶ τὰ 
εἰς ἀπώλειαν· καὶ τὰ µὲν εἰς ἀρετὴν προτρεπόµενος ποιεῖν καὶ 
ἑκατέρωθεν ἡµῖν τὴν σωτηρίαν πραγµατευόµενος πλουσίοις καὶ 
πένησι, µικροῖς τε καὶ µεγάλοις, ἀνδράσι τε καὶ γυναιξίν, ἰδιώταις 
καὶ σοφοῖς· καὶ τοῦτο γὰρ οἰκονοµικῶς παραινεῖ ὁ Κύριος ἡµῶν, 10 
ἵνα γὰρ µὴ ἔχωµεν λέγειν ὅτι τὰ µὲν ἀγαθὰ ἐδίδαξεν, τὰ δὲ φαῦλα 
ἀπεσιώπησε, διὰ τοῦτο περιπίπτοµεν τοῖς κακοῖς, ὡς ἄγνοιαν 
ἔχοντες. Τούτου χάριν καὶ τὰ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς κακίας ἐδήλωσεν 
ἀλλήλοις τεθεὶς τὰ ἐναντία παράλληλα καὶ ἀµφοτέροις τὴν ἴασιν 
ἐδωρήσατο, οὐ µόνον τοῦ σώµατος, ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς.  15 

                                                 
SµPpa        Μ 

_____________________ 
Tit. Κυριακῇ ε' τῶν νηστειῶν λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον περὶ ταπεινώσεως  Ppa: 
Κυριακῇ ε' τῶν νηστειῶν λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου περὶ ταπεινώσεως καὶ µὴ 
ἐπάρσεως  Sµ: Κυριακῇ ε' ἑβδοµάδος τῶν ἁγίων νηστειῶν λόγος διδασκαλικὸς εἰς τῶ ἅγιον εὐαγγέλιον τῆς 
ἡµέρας· Εὐλόγησον Μ // 2 καὶ ὠφελιµώτερα  om.S: ὁφεληµῶτερα Μ // 8 πραγµατευσάµενος Ppa: 
πραγµατευόµενοι  µS // 9 ἰδιώτες PpaSµ // 10 Καὶ τοῦτο...ἡµῶν om. PpaSµ // 11 µὴ ἔχοµεν PpaSµ // 12 
περιπίπτωµεν PpaSµ 
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  Ἔστι δὲ ὑπόθεσις περὶ ἐπάρσεως καὶ ταπεινώσεως, ἅτινα 
παραγγέλλων ὁ Κύριος φεύγει µὲν τὴν ἔπαρσιν καὶ µὴ φρονεῖν 
ὑψηλά, ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς δίδωσι χάριν· καὶ γὰρ τοῖς ἑαυτοῦ 
µαθηταῖς  παραινῶν ἔλεγεν µὴ φρονεῖν ὑψηλά, ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς 
συµπορευόµενοι· καὶ πάλιν· "Ὁ θέλων εἶναι πρῶτος ἔστω πάντων 20 
ἔσχατος καὶ ὁ ἔσχατος πρῶτος"· καὶ οὐ µόνον διὰ ῥηµάτων αὐτοῖς 
ἔλεγεν, ἀλλὰ καὶ διὰ ἔργων πληροφορῶν. Ὁ Κύριος καὶ ὁ 
διδάσκαλος τῶν ἑαυτοῦ µαθητῶν νίπτειν τοὺς πόδας ἤρξατο, 
δεικνύων αὐτοῖς τὴν ταπείνωσιν λέγων· "Ὑπόδειγµα δέδωκα ὑµῖν, 
ὅτι ἀλλήλοις νίπτειν καὶ ὑµεῖς τοὺς πόδας". Τοῦτο γὰρ διδάσκει καὶ 25 
διὰ Ἡσαΐου  τοῦ προφήτου λέγων· "Ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω ἢ  µὴ ἐπὶ τὸν 
ταπεινὸν καὶ πρᾶον;" Καὶ γὰρ πολλοὶ οἱ τῆς ταπεινοφροσύνης 
τρόποι καὶ ὁ µὲν ἔστι ταπεινὸς σύµµετρος, ὁ δὲ µεθ’ ὑπερβολῆς 
ἁπάσης. 

                                                 
17-18  µὴ φρονεῖν ὑψηλά...χάριν: Rom. 11, 20; Rom. 12, 16 // 20-21 Ὁ θέλων… πρῶτος: Marc. 9, 35; Matth. 
18, 4; Luc. 9, 48 // 23 τῶν ἑαυτοῦ…ἤρξατο: Ioh. 13, 5 // 24-25 Ὑπόδειγµα… πόδας: Ioh. 13, 15 // 26-27 Ἐπὶ 
τίνα…πρᾶον: Is. 66, 2. 
_____________________________ 
SµPpa        Μ 
_______________________ 
16 ἡ ὑπόθεσις PpaSµ // 17 φεύγειν δὲ Sµ: φεῦγε δὲ Ppa   ὑποφρονεῖν ΜaSµ // 18 δίδοσην Μ // 18-20 καὶ 
τοῦτο τοῖς ἑαυτοῦ µαθηταῖς παραινῶν ἔλεγεν ὁ θέλων PpaSµ // 21 αὐτοῖς  om. PpaSµ // 22 Ὁ Κύριος καὶ ὁ 
διδάσκαλος om. PpaSµ // 24 λέγων om. PpaSµ // 24-25 ὅτι...ὑµεῖς om. Pp // 25 Τοῦτον διδάσκει PpaSµ 
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      Γράφει δὲ ὁ ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ ἀσκητής· "Ταπείνωσις ἔστι δύναµίς 30 
τις µυστική, ἣν µετὰ  τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ 
ἅγιοι τελείως καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ χάρις, εἰ µὴ πᾶσι τοῖς τελείοις 
ἐν ἀρετῇ, διὰ τῆς δυνάµεως τοῦ Θεοῦ"· καὶ "ταύτην τὴν ταπείνωσιν 
οὐδεὶς δύναται φρᾶσαι πῶς ἐστὶν ἢ πῶς ἐγγίνεται τῇ ψυχῇ, ἐὰν µὴ 
ἀπὸ πείρας µάθῃ ὁ ἄνθρωπος"· καὶ γὰρ "οἱ ἅγιοι ὅσον ἐγγίζουσι τῷ 35 
Θεῷ, τοσοῦτον βλέπουσιν ἑαυτοὺς ἁµαρτωλούς" φησὶν ὁ ἅγιος 
∆ωρόθεος· καὶ γὰρ ὁ µέγας Ἀντώνιος τοσοῦτον ἐγένετο τῆς 
ταπεινώσεως διδάσκαλος, ὅτι κέκραγε λέγων· "Ὁ ἔχων τὴν 
ταπείνωσιν ταπεινοῖ τοὺς δαίµονας, ὁ δὲ µὴ ἔχων τὴν ταπείνωσιν 
ταπεινοῦται ὑπὸ τῶν δαιµόνων". 40 

                                                 
30-33 Ταπείνωσις...Θεοῦ: Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Τὰ σωζόµενα ἀσκητικά, ἔκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσ/κη 2003, σ. 
97 // 33-35 ταύτην...ὁ ἄνθρωπος: Doroth. De l' humilité (SC 92, σ. 200) // 35-36 οἱ ἅγιοι… ἁµαρτωλούς:  
Apophth. Patr. PG 65, 289; Doroth. De l' humilité (SC 92, 196) //  38-40 Ὁ ἔχων…ὑπὸ τῶν δαιµόνων: 
Apophth. Patr. PG 65, 77B. 
_____________________________ 
SµPpa        Μ 
_______________________ 
 32 οἰ ἅγιοι οἱ τέλειοι PpaSµ // 35 µάθῃ αὐτὴν PpaSµ    ἐγγήζουσιν Μ 
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   Ἔλθωµεν τοίνυν ἐπὶ τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου, ὃ ὁ µακάριος 
εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος ἐδίδαξεν ἡµᾶς, µᾶλλον δὲ ὁ Κύριος ἡµῶν 
Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ τοῦ εὐαγγελιστοῦ λέγων· "Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
 παραλαµβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα µαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἤρξατο 
αὐτοῖς λέγειν τὰ µέλλοντα συµβαίνειν". Ἐπειδὴ γὰρ ἦσαν ἐν τῇ ὁδῷ 45 
οἱ ἀπόστολοι καὶ ἔµελλε πορευθῆναι µετ’ αὐτῶν εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα 
ὁ Κύριος, ἄρχεται λέγειν αὐτοῖς τὰ µέλλοντα συµβαίνειν αὐτῷ παρὰ 
τῶν ἀρχιερέων καὶ γραµµατέων· καὶ τίνος ἔµελλεν λέγειν αὐτοῖς 
ταῦτα; ∆ιὰ τὸ προσλαλῆσαι αὐτῶν τὴν διάνοιαν, ὅτι 
ἀκολουθοῦντες αὐτῷ ἐθαµβοῦντο καὶ ἵνα προακούσαντες 50 
ἐµφορώτερον εἰσέλθωσι καὶ µὴ τῷ ἀθρόῳ καταπλαγῶσι καὶ 
θαυµάσωσι λέγοντες ὅτι ὁ τοιοῦτος πῶς ἂν ἐγίνωσκε τὰ µέλλοντα 
γενέσθαι αὐτῷ, ὁ ποιῶν θαυµάσια καὶ ὁ ἀποκαλύπτων τὰ 
κεκρυµµένα καὶ πάλιν δεικνύων αὐτοῖς ὅτι ἑκὼν ἐκδίδωσιν αὐτὸν 
τοῖς πάθεσιν, ὁ γὰρ προγινώσκων καὶ δυνάµενος ἐκφυγεῖν µὴ 55 
φεύγων δέ, πρόδηλον ὅτι ἑκουσίως ἔρχεται τοῦ παθεῖν. 

                                                 
 43-45 Τῷ καιρῷ… συµβαίνειν: Marc. 10, 32 // 53 ὁ ποιῶν θαυµάσια: Ps. 9, 2 // 53-54 ὁ ἀποκαλύπτων τὰ 
κεκρυµµένα: Ps. 43, 22 // 54-56 ἑκὼν…τοῦ  παθεῖν: Luc. 22, 42. 
____________________________ 
SµPpa        Μ 
_______________________ 
41 ῥιτὸν Μ    µακάριος om. Ppa // 42 ἡµᾶς διδάξει σήµερον PpaSµ // 43 διὰ τοῦ εὐαγγελίου PpaSµ // 45 τὰ 
µέλοντα συµβένειν Μ // 47 τὰ µέλοντα συµβένειν Μ // 49 προοµαλίσαι Ppa: προοµιλήσε µ: προοµιλήσαι S    
διάνιαν Μ // 50-51 προάγοντες ἀµφοτέρων Pp:προάγονται ἀµφοτέρων a: πρακούσαντες ἐµφορώτεροι  µS 
// 51 ἐµφωρῶτερον Μ     καὶ µὴ...καταπλαγῶσι om. PpaSµ // 52 ὅτι οὗτος PpaSµ // 52-53 τὰ µέλωτα 
γενέσται Μ // 53 συµβαίνειν PpaSµ // 54 δικνύον Μ    ἐκδίδει PpaSµ // 55 ἐκφηγεῖν Μ // 56 τοῦ πάθους Ppa 
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   ∆ιὰ τοῦτο ἰδίως παραλαβὼν τοὺς µαθητάς, µόνοις αὐτοῖς 
διαλέγεται τὸ τοῦ πάθους µυστήριον. ∆ιὰ τοῦτο προλαµβάνει 
πάντας ἐν τῇ ὁδῷ βουλόµενος ἀποχωρῆσαι ἀπὸ τῶν 
ἀκολουθούντων ὄχλων καὶ τοῖς ἰδίοις ὁ ἴδιος δάσκαλος προλέγων 60 
ὅτι "Ἰδού, ἀναβαίνοµεν εἰς Ἱεροσόλυµα καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραµµατεῦσι καὶ 
κατακρινοῦσιν αὐτῷ θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι 
καὶ ἐµπαίξουσιν αὐτῷ καὶ µαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐµπτύσουσιν 
αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν". Προλέγει αὐτοῖς τὸ πάθος καὶ λέγει 65 
 πρῶτον τὰ λυπηρά, ἐµπτυσµοὺς καὶ µάστιγας καὶ τὸν θάνατον·  καὶ 
οὐ φεύγει τὴν τοῦ κόσµου σωτηρίαν καὶ ἐξαγόρευσιν τῶν 
ἁµαρτωλῶν. Ἔπειτα λέγει αὐτοῖς τὴν παραµυθίαν, τὸ  "καὶ τῇ τρίτῃ 
ἡµέρᾳ ἀναστῆναι".  

                                                 
 60-65 Ἰδού…ἀποκτενοῦσιν αὐτόν: Marc. 10, 33-34 // 68-69 καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἀναστῆναι: Marc. 10, 34. 
____________________________ 
SµPpa        Μ 
_______________________ 
57 τοῖς µαθηταῖς PpaSµ // 58 προσλαµβάνει PpaSµ // 60 προλέγει PpaSµ // 62 παραδίδοται PpaSµ // 63 τοῖς 
ἔθνεσι om. PpaSµ // 63-64 τοῖς ἔθνεσι καὶ ἐµπαίξουσιν αὐτὸν om. aµ // 64 καὶ ἐµπαίξουσιν αὐτὸν καὶ 
µαστιγώσουσιν αὐτὸν om.PpaSµ // 66 λυπειρὰ Μ // 66-67 καὶ δεικνύει ὅτι οὐ φεύγει PpaSµ // 67 
ἐξαγόρασιν PpaSµ 



 389

   
   Καὶ προσπορεύονται Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης, οἱ υἱοὶ  Ζεβεδαίου, 70 
λέγοντες· "∆ιδάσκαλε, θέλοµεν, ἵνα ὃ αἰτήσωµεν ποιήσῃς ἡµῖν". Ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτοῖς· "Τί θέλετε ποιῆσαί µε ὑµῖν;" Οἱ δὲ εἶπον· "∆ὸς ἡµῖν ἵνα 
εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύµων σου καθίσωµεν ἐν τῇ δόξῃ σου". Ὁ 
δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· "Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε". Ὁ γὰρ 
εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος φησὶν ὅτι ἡ µήτηρ αὐτῶν ἦλθεν ἐπὶ τὸν 75 
Ἰησοῦν. Οὐ κατ’ ἐναντίον λέγοντες ἀµφότεροι οἱ εὐαγγελισταί. 
Εἰκότως γὰρ ἦλθεν αὐτῶν ἡ µήτηρ πρώην· ἔπειτα, προσπορεύονται 
καὶ υἱοί, διότι ᾐσχύνοντο τῆς τοιαύτης αἰτήσεως καὶ διὰ τοῦτο 
 βάλλουσι πρῶτον τὴν µητέρα· καὶ πάλιν ἐνόµιζον οἱ τοῦ Ζεβεδαίου 
υἱοὶ ὅτι, ἐὰν ἀπέλθῃ ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυµα, βασιλεύσει αἰσθητὴν 80 
βασιλείαν καὶ ἀνθρώπινον, διότι ἤκουον αὐτοῦ πολλάκις λέγοντος 
ὅτι  "ἀναβαίνοµεν εἰς  Ἱεροσόλυµα".  

                                                 
70-74  Καὶ προσπορεύονται…αἰτεῖσθε: Marc. 10, 35-38 // 74-79 Ὁ γὰρ...τὴν µητέρα: Ioann. Chrys. De petit. 
filior. Zebedaei, contra Anomoeos 8  (PG 48, 773) (74-76 Ὁ γὰρ…Ἰησοῦν: Matth. 20, 20) // 82 ἀναβαίνοµεν 
εἰς  Ἱεροσόλυµα: Matth. 20, 18; Marc. 10, 33; Luc. 18, 31. 
____________________________ 
SµPpa        Μ 
_______________________ 
70 προπορεύονται PpaSµ: πορέβονται Μ // 72 ποιήσω PpaSµ // 74 αἰτεῖσθαι PpaSµ // 76 οὐκ ἐναντία τὶ 
λέγοντες PpaSµ // 78 αἰσχύνοντο PpaSµ 
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  Ἔπαθον οὖν καὶ αὐτοὶ ἀνθρώπινόν τι· τοὐτέστιν, ἐπεὶ αὐτοὶ 
ᾐσχύνοντο, προπέµπουσι τὴν ἑαυτῶν µητέρα κρυφίως ζητοῦσαν καὶ 
προσκυνοῦσαν καὶ αἰτοῦσάν τι παρ’ αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 85 
αὐτῇ· "Τί θέλεις;" Λέγει αὐτῷ· "Θέλω ἐν τῇ βασιλείᾳ σου τοῦ καθίσαι 
οἱ δύο µου υἱοὶ  εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύµων σου"· καὶ 
λέγει αὐτῇ· "Γενήσεται τοῦτο". Ἔρχεται οὖν ἡ µήτηρ αὐτῶν καὶ 
λέγει αὐτοῖς τὴν ἐκζήτησιν. Ὅταν οὖν ἤκουσαν παρὰ τῆς µητρὸς 
τὸν λόγον, τότε προσέρχονται καὶ αὐτοὶ κρυφίως τῶν ἄλλων. Λέγει 90 
δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· "Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε, ὅτι τοῖς ἀγγέλοις καὶ 
ταῖς λοιπαῖς δυνάµεσιν ἔστι φοβερὰ καὶ ἔκπληκτος ἡ τοιαύτη χάρις". 
Εἶτα, ἐπάγει αὐτοῖς τὸν τοιοῦτον λογισµόν· µᾶλλον ἐπὶ κινδύνους 
καὶ  θανάτου τούτους προτρέπεται καὶ λέγει αὐτοῖς·  "∆ύνασθε πιεῖν 
τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω καὶ τὸ βάπτισµα ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι 95 
βαπτισθήσεσθαι;" Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· "∆υνάµεθα". "Ὑµεῖς γάρ", φησί, 
"νοµίζετε αἰσθητὴν καὶ κοσµικὴν εἶναι τὴν ἐµὴν βασιλείαν καὶ 
αἰτεῖσθε καθέδραν. Οὐκ ἔστι δὲ τοῦτο, ἀλλὰ ταῦτα πάντα ὑπὲρ 
νοῦν εἰσί· καὶ τὸ καθίσαι ἐκ δεξιῶν µου µέγα ἐστὶ καὶ τοσοῦτον 
φοβερόν, ὅτι τὰς ἀγγελικὰς ὑπερβαίνει τάξεις· καὶ ὑµεῖς µὲν εἰς 100 
δόξαν κεχήνατε ἐπίγειον, ἐγὼ δὲ εἰς θάνατον ὑµᾶς παρακαλῶ". 

                                                 
 84-87 προπέµπουσι…εὐωνύµων σου: Matth. 20, 20-21 // 91 Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε: Marc. 10, 38; Matth. 20, 
22 // 94-96 καὶ λέγει…∆υνάµεθα: Marc. 10, 38-39; Matth. 20, 22 // 96-102 Ὑµεῖς…παρακαλῶ: Ioann. Chrys. 
De petit. filior. Zebedaei, contra Anomoeos 8  (PG 48, 774-775). 
____________________________ 
SµPpa        Μ 
_______________________ 
85 καὶ αἰτοῦσαν Matth. // 91 αἰτεῖσθαι PpS: ἐτεῖσθαι µ // 91-92  ὅτι τοῖς ἄγγέλοις καὶ τῶν λοιπῶν 
δυνάµεων ἔστι φοβερὰν ΜPpaSµ // 92 ἔκληπτον Μ: ἐκπλήττων PpaSµ   τὴν τοιαύτην χάριν ΜPpaSµ // 96 
βαπτισθήσεσθαι omnes codices: βαπτισθῆναι fons // 97 νοµίζεται PpaSµ    αἰσθητὴν καὶ νοητὴν Ppa // 98 
καθέδρας PpS // 99 καὶ ἐξ εὐωνύµων µου Ppa // 102 καλῶ PpaSµ 
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   Ποτήριον γὰρ καὶ βάπτισµα τὸν σταυρὸν ὀνοµάζει. Ποτήριον µὲν 
εἰς ὕπνον εὐθὺς ἄγον καὶ ἠδέως, βάπτισµα δὲ ὡς καθαρισµὸν τῶν 
ἁµαρτιῶν ποιησάµενος. Οἱ δὲ ἀπόστολοι ἐνόµιζον ὅτι περὶ 105 
ποτηρίου αἰσθητοῦ καὶ βαπτίσµατος, οἵα ἐβαπτίζοντο οἱ Ἰουδαῖοι 
 πρὸ τοῦ φαγεῖν πλυνόµενοι. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· "Τὸ µὲν 
ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ τὸ βάπτισµα ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι 
βαπτισθήσεσθε. Τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν µου καὶ ἐξ εὐωνύµων µου 
οὐκ ἔστιν ἐµὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίµασται". "Τὸ µὲν ποτήριον" 110 
φησὶν "ὑπεισελεύσεται καὶ ἀποθανεῖσθε τὸν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας 
θάνατον. Μαρτυρήσετε µέν· οἶδα τοῦτο"· καὶ ἐξέβη πάντως·  
Ἰάκωβον µὲν γὰρ Ἡρώδης ἀπέκτεινεν, Ἰωάννην δὲ Τραϊανὸς 
κατεδίκασεν ἐξορίαν,  µαρτυροῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.  

                                                 
 103-105 Ποτήριον…ποιησάµενος: Ioann. Chrys. De petit. filior. Zebedaei, contra Anomoeos 8  (PG 48, 775) 
// 107-110 Ὁ δὲ Ἰησοῦς… ἠτοίµασται: Marc. 10, 39-40; Matth. 20, 23 // 111-112 ἀποθανεῖσθε…θάνατον: 
Ioann. Chrys. De petit. filior. Zebedaei, contra Anomoeos 8  (PG 48, 776) // 113-114 Ἰάκωβον…ἀληθείας: 
Ioann. Chrys. De petit. filior. Zebedaei, contra Anomoeos 8  (PG 48, 775) (113 Ἰάκωβον… ἀπέκτεινεν: Act. 
12, 1-2 // 113-114 Ἰωάννου… ἀληθείας: Euseb. Eccl. Hist. 3, 18, 1; 3, 20, 9; 3, 23, 4). 
____________________________ 
SµPpa        Μ 
_______________________ 
104 ἄγων τὸν ἄνθρωπον PpaSµ // 110 ἡτοίµασθαι PpaSµΜ // 113 Ἰωάννην omnes codices // 114 ἐξορία Ppa    
µαρτυροῦντα omnes codices  
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   "Τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύµων οὐκ ἔστιν ἐµὸν δοῦναι 115 
ἀλλ’ οἷς ἡτοίµασται"· τοὐτέστιν, ἐὰν εὑρεθῇ τις µετὰ µαρτυρῆσαι καὶ 
 τὴν ἄλλην πᾶσαν ἀρετὴν ἔχων, ἐκεῖνος λήψεται τὴν δωρεάν, ἐκείνῳ 
γὰρ ἡτοίµασται, τῷ κοπιῶντι, ὥσπερ καὶ τοῖς ἀθλοῦσιν οἱ στέφανοι 
ἑτοιµάζονται. Ἐάν τις προσέλθῃ µηδόλως ἀγωνισάµενος καὶ εἴπῃ· 
"∆ὸς ἡµῖν τὸν στέφανον, ὦ ἀγωνοθέτα ἢ βασιλεῦ", εἴποι ἂν αὐτῷ 120 
ἐκεῖνος· "Οὐκ ἔστιν ἐµὸν δοῦναι καταχρῆν τὸν στέφανον, ἀλλ’ ᾧ 
ἡτοίµασται", τουτέστι τῷ δραµόντι καὶ νικήσαντι. Οὕτω δὴ φησὶ 
καὶ ὁ Χριστός ὅτι "ἐγὼ οὐ δύναµαι κατὰ χάριν δοῦναι ὑµῖν τὴν ἐκ 
δεξιῶν καθέδραν καὶ τὴν ἐξ εὐωνύµων, ἀλλὰ τῶν κοπιασάντων ἐστὶ 
καὶ ἀθλησάντων καὶ µαρτυρησάντων καὶ ἐκείνοις ἡτοίµασται". 125 

                                                 
 115-125 Τὸ δὲ καθίσαι…ἡτοίµασται: Ioann. Chrys. De petit. filior. Zebedaei, contra Anomoeos 8  (PG 48, 
775) (115-116 Τὸ δὲ καθίσαι…ἡτοίµασται: Marc. 10, 40; Matth. 20, 23).  
____________________________ 
SµPpa        Μ 
_______________________ 
116 ἡτοίµασθαι PpaSµ    µετὰ τὸ µαρτυρῆσαι PpaSµ // 118 ἡτοίµασθαι PpaSµ // 120 ∆ὸς ἐµοὶ Sµ // 120-121 
ὦ ἀγωνοθέτα...στέφανον om. Ppa // 122 δεῖ  PpaSµ // 125 ἐκεῖνος ἡτοίµασται PpaSµ  
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 Ἐρωτήσεις οὖν· Ἄρα λοιπὸν τίνες µέλλουσι καθεσθῆναι; Μάθησον 
δὲ ὅτι οὐδεὶς ἐκεῖ καθήσεται. Μόνης γὰρ τῆς θείας οὐσίας τοῦτο 
ἐστι.  Πρὸς τίνα γὰρ τῶν ἀγγέλων εἶπε ποτέ· "Κάθου ἐκ δεξιῶν µου;" 
ἀλλὰ τοῦτο εἴρηκεν ὁ Κύριος πρὸς τὴν τῶν µαθητῶν ὑπόνοιαν, µὴ 
νοήσαντες γὰρ ὅτι καθεσθῆναι ἐπὶ δώδεκα θρόνους. Τοὐτέστι, τὸ 130 
"δοξασθῆναι" φησὶ "δι’ ἀρετὴν" καὶ τὸ "κηρῦξαι εἰς πάντα  κόσµον 
τὸ εὐαγγέλιον" καὶ τὸ "ὅσα ἂν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ λύσητε oὕτως 
ἔσται καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ". 

                                                 
 130 καθεσθῆναι ἐπὶ δώδεκα θρόνους: Matth. 19, 28 // 131-132 τὸ κηρῦξαι…εὐαγγέλιον: Marc. 16, 15 // 132-
133 ὅσα ἂν δήσητε…οὐρανῷ: Matth. 18, 18. 
____________________________ 
SµPpa        Μ 
_______________________ 
126 Ἐρωτήσει τὶς οὖν PpaSµ    ἐκεῖ PpaSµ     Μάθε PpaSµ // 132 δήσηται Ppa: δύσηται Sµ      λύεται 
Ppa:λύσεται µ: λύσηται  S  
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   Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ 
Ἰωάννου. Ὁ δὲ προσκαλεσάµενος αὐτούς, λέγει αὐτοῖς· "Οἴδατε ὅτι 135 
οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν". Ἔτι 
ἀνθρωπίνως διακείµενοι οἱ µαθηταὶ οἱ λοιποὶ καὶ φθόνῳ 
ἐνεβάλλοντο, διὰ τὸ ἀγανακτοῦσι περὶ τῶν δύο.  Ἀλλὰ πότε; Ὅτε 
εἶδον αὐτοὺς µὴ προσδεχθέντας παρὰ τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ 
ὀνειδίζοντας καὶ ἀπωσθέντας, τότε ἀγανακτοῦσιν. Ἄχρι µέντοι 140 
ἐτιµῶντο ὑπὸ τοῦ Κυρίου, ἠνείχοντο µὴ ἀγανακτοῦντες, καίτοι 
ὁρώντες αὐτοὺς προτιµωµένους. Ἐπειδὴ αὐτοὶ ἐκεῖνοι τὴν τιµὴν 
ᾐτήσαντο παρὰ τοῦ Κυρίου, οὐ φέρουσιν οἱ λοιποί. ∆ιὰ τοῦτο ὁ 
Κύριος ὀνειδίζει αὐτοὺς περὶ τῶν πρωτείων, ὅτι οἱ νοµιζόµενοι εἶναι 
πρῶτοι καὶ ἐξουσίας αἰτοῦντες καὶ πρωτοκαθεδρίας, οὐκ ἔσται 145 
αὐτοῖς οὕτως, ἀλλὰ κατεξουσιάζουσιν  αὐτῶν οἱ ἄλλοι. Ἵνα δὲ καὶ 
τοὺς ἑτέρους διορθώσῃ, φησίν· "Οὐχ οὕτως δὲ ἔσται ἐν ὑµῖν, ἀλλ’ ὃς 
ἐὰν θέλῃ ὑµῖν γενέσθαι µέγας, ἔστω ὑµῶν διάκονος· καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ 
ὑµῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔστω πάντων δοῦλος".  

                                                 
 134-136  Καὶ ἀκούσαντες… αὐτῶν: Marc. 10, 41-42; Matth. 20, 24-25 // 136-146 Ἔτι… ἄλλοι: Ioann. Chrys. 
De petit. filior. Zebedaei, contra Anomoeos 8  (PG 48, 776) // 147-149 Οὐχ οὕτως… δοῦλος: Marc. 10, 43-44; 
Matth. 20, 26-27. 
____________________________ 
SµPpa        Μ 
_______________________ 
136 καὶ οἱ µεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν PpaSµ    κατακυριεύσουσιν Μ // 138 ἐµβάλλοντο 
PpaSµ // 141 ἠνοίχοντο PpaSµ // 143 ὑπὸ τοῦ Κυρίου Ppµ // 144 ὠνειδίζει PpaSµ 
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   Θεραπεύει οὖν αὐτοὺς ὁ Κύριος, πρῶτον µὲν καταπραΰνων 150 
αὐτούς, τῷ σιµὰ εἶναι τοῦ Κυρίου. ∆ιὰ τοῦτο προσκαλεῖται αὐτοὺς 
λέγων ὅτι ἐθνικόν ἐστι τὸ ἁρπάζειν τιµὴν καὶ πρωτείων ἐρᾶν. Εἰ 
γὰρ τῶν ἐθνῶν ἄρχοντες ἐκεῖνοι ἐξουσιαστικῶς καὶ τυραννικῶς 
προσφέρονται, οἱ δὲ ἐµοὶ µαθηταὶ οὐχ οὕτως, ἀλλ’ ὁ θέλων εἶναι 
µέγας, διακονείτω πᾶσι, ἐπεὶ καὶ πάλιν τοῦτο µεγάλης ψυχῆς, τὸ 155 
 πάντας ἀνέχεσθαι καὶ δουλεύειν πᾶσι· καὶ τὸ παράδειγµα ἐγγύθεν, 
ὅτι "ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ 
διακονῆσαι καὶ δοῦναι λύτρον ἀντὶ πολλῶν"· καὶ γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου, τουτέστιν ὁ Χριστός, οὐκ ἦλθεν εἰς τὸν κόσµον 
διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δουλεῦσαι τῆς ἀνθρωπίνης 160 
ἀσθενείας, καὶ οὐ µόνον δουλεῦσαι, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν διὰ τὸν 
ἄνθρωπον.  

                                                 
152-156 Εἰ γὰρ… πᾶσι: Ioann. Chrys. De petit. filior. Zebedaei, contra Anomoeos 8  (PG 48, 776) // 157-158 ὁ 
Υἱὸς… πολλῶν: Marc. 10, 45 // 158-162 Καὶ γὰρ… ἄνθρωπον: Ioann. Chrys. De petit. filior. Zebedaei, contra 
Anomoeos 8  (PG 48, 777). 
____________________________ 
150 αὐτὸς ὁ Χριστὸς Ppa: αὐτοὺς ὁ Χριστὸς Sµ // 151 τῷ σιµὰ scripsi: τὸ σιµὰ Μ: τοῦ συµᾶ Sµ: τὸ ἐγγὺς 
Ppa // 154 ἐµοὶ om. PpaSµ // 156 πάντων ἀνέχεσθαι PpaSµ  
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   Βλέπετε, ἀδελφοί µου, οἵαν ἀγάπην ἠγάπησεν ἡµᾶς ὁ πατὴρ ὁ 
οὐράνιος;  Οὐ µόνον γὰρ τὴν σάρκα τοῦ δούλου ἐνδύεται, ἀλλὰ καὶ 
θάνατον λαµβάνει τὸν ἐπονείδιστον, ὡς ἀλλαχοῦ φησὶν ἡ Γραφὴ ὅτι 165 
"οὐδεὶς µείζονα ἀγάπην ταύτης ἔχει, ἵνα τις θῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ". Ἠτιµάσθη γὰρ ὑπὲρ ἡµῶν καὶ ὑβρίσθη, 
ἐνεπαίχθη, ἐνεπτύσθη καὶ καλάµῳ τὴν κεφαλὴν ἔτυπτον καὶ τέλος 
"θανάτου ἐγεύσατο" "ὁ µόνος ἀθάνατος"· καὶ "οὐχ εὑρέθη δόλος ἐν 
τῷ στόµατι αὐτοῦ" καὶ "ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν οὗτος ἤχθη 170 
ἄφωνος"·  καὶ ταῦτα  "πάντα παθὼν δι’ ἡµᾶς τοὺς ἁµαρτωλούς, δι’ 
ἡµᾶς τοὺς κατακρίτους", "ἵνα ἡµᾶς ἐλευθερώσῃ ἐκ τῆς κατάρας καὶ 
ἐκ τῆς πονηρᾶς ἁµαρτίας καὶ ζωοποιήσῃ ἡµᾶς ὄντας νεκροὺς τῇ 
ἁµαρτίᾳ καὶ βεβυθισµένους τοῖς πάθεσι". 

                                                 
 166-167 Οὐδεὶς… αὐτοῦ: Ioh. 15, 13 // 167-168 Ἠτιµάσθη… ἔτυπτον: Matth. 27, 26; Luc. 23, 16 // 168-169 
θανάτου ἐγεύσατο: Ioh. 19, 30 // 169 ὁ µόνος ἀθάνατος: 1 Tim. 6, 16 // 169-170 οὐχ εὑρέθη…αὐτοῦ: 1 Pet. 2, 
22 // 170 ὡς πρόβατον… ἄφωνος: Act. 8, 32 // 171 πάντα παθὼν…κατακρίτους: 1 Cor. 15, 3 // 172-174 ἵνα 
ἡµᾶς ἐλευθερώσῃ…τοῖς πάθεσι: 1 Cor. 15, 22. 
____________________________ 
SµPpa        Μ 
_______________________ 
165 θεῖα Γραφὴ PpaSµ // 166 Οὐδεὶς µείζων ἀγάπην τις ἔχει, ἵνα θῇ Μ    µήζωνα S    θεῖ S // 169 ὁ µόνος 
ἀθάνατος, ὁ µόνος ἀναµάρτητος PpaSµ // 170 οὕτως PpaSµ // 171 δι'ἠµᾶς τοὺς ἁµαρτωλοὺς om. Ppµ // 173 
ὑµᾶς Pp 
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   Τί λοιπὸν ἀποδώσωµεν καὶ ἡµεῖς, ἀδελφοί, τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων 175 
ὧν ἀνταπέδωκεν ἡµῖν καὶ ποιεῖ καθ’ ἑκάστην ἡµέραν καὶ ὥραν, εἰ 
µὴ εἰλικρινῆ µετάνοιαν, νηστείαν µετὰ δακρύων, πρὸ πάντων τὴν 
ἐξοµολόγησιν µετὰ καθαροῦ συνειδότος, µετὰ πνεύµατος 
 ταπεινώσεως, µετὰ ἀγάπης καθαρᾶς καὶ ἐλεηµοσύνης, ἧς πάρεξ 
τούτων τῶν καλῶν µέρος παρὰ τοῦ Κυρίου ἢ  ἐλεηµοσύνην οὐκ 180 
ἔχοµεν; Ἧς γένοιτο πάντας ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ 
ἀπολαύσεως, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

                                                 
SµPpa        Μ 
_____________________ 
177 ἐν εἰλικρινεῖ µετανοίᾳ Ppa // 178 µετὰ καθαρᾶς καρδίας, µετὰ καθαροῦ συνειδότως PpaSµ   
συνηδότως Μ   // 183 τῶν αἰώνων om. Ppa 



 398

                                                  21                                                                                  
      Τῇ  ∆ευτέρᾳ  τῆς  ἕκτης  ἑβδοµάδος 
  λόγος διδασκαλικὸς περὶ µετανοίας καὶ εἰς τὸν προφήτην ∆αυὶδ 
 
 
   "Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνοµίαι καὶ ὧν ἀπεκαλύφθησαν αἱ 
ἁµαρτίαι. Μακάριος ἀνὴρ ᾧ οὐ µὴ λογίσηται Κύριος ἁµαρτίας, οὐδὲ 
ἔστιν ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ δόλος" φησὶν ὁ µακάριος προφήτης 
∆αυίδ. Περὶ τίνος φησὶν ὁ µακαρισµός, ὦ προφήτα; Τίνος γὰρ 
ἀφεθήσονται αἱ ἁµαρτίαι; Ὁ δὲ φησί· "Τῶν µετανοούντων καὶ 5 
ἐξοµολογουµένων τὰς ἑαυτῶν ἁµαρτίας". Ὁ ποιῶν ταῦτα, 
συγχωροῦνται αὐτοῦ αἱ ἁµαρτίαι καὶ φανεροῦνται διὰ τῆς 
ἐξοµολογήσεως τῆς καθαρᾶς καὶ εἰλικρινοῦς καὶ ὁ Κύριος ἡµῶν 
Ἰησοῦς Χριστὸς οὐ λογίζεται τοῦ τοιούτου ἀνθρώπου τὴν 
ἁµαρτίαν. ∆ιατί; Ὅτι µετενόησεν καὶ ἔστι µακάριος καὶ παρὰ Θεῷ 10 
 καὶ ἀνθρώποις. Ὁ δὲ µὴ µετανοῶν; Ὀνειδίζει αὐτὸν ἡ παροιµία 
Σολοµῶντος ἡ λέγουσα· "Οὐαί, τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ποιοῦντι τὰς ἑαυτοῦ 
ἁµαρτίας ὡς σχοινίω µακρῷ".  

                                                 
 1-3 Μακάριοι… δόλος: Ps. 31, 1-2 // 12-13 Οὐαί… µακρῷ: Is. 5, 18. 
___________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
Tit. Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ µετανοίας καὶ εἰς τὸν προφήτην ∆αυίδ· 
Εὐλόγησον, πάτερ Ι: Τῇ ∆ευτέρᾳ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν προφήτην ∆αυὶδ Ppa: Τῇ 
∆ευτέρᾳ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ µετανοίας καὶ εἰς τὸν προφήτην ∆αυὶδ  Sµ: Τῇ 
∆ευτέρᾳ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς περὶ µετανίας καὶ εἰς τὸν προφήτην ∆αυὶδ καὶ περὶ ὃν 
ἠρνήθη τὸ βάπτισµα καὶ τὸ ἐπάγγελµα· Εὐλόγησον, πάτερ Μ // 1 ἀπεκαλύφθησαν 
ΙΜPpaSµ:ἐπεκαλύφθησαν Ps. // 2 λογήσεται ΙΜPpaSµ // 8 εἰληκρινοῦς Ι: ἡληκρυνοῦς Μ  // 11 ὠνειδίζει 
PpaSµ     ἡ σοφία Ppa: ἡ παρανοµία  µ                              
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   Μεγάλη χαρὰ γίνεται ἐπὶ ἑνὶ ἁµαρτωλῷ µετανοοῦντι ἐπὶ τῆς γῆς 
καὶ µέγας πόλεµος καὶ µεγάλη νίκη·  πόλεµος µὲν τοῦ διαβόλου, νίκη 15 
δὲ τοῦ Χριστοῦ· καὶ δείκνυσιν ἡµῖν πῶς ὠρύεται ὁ διάβολος 
καταπιεῖν ἡµᾶς διὰ τῆς ἁµαρτίας καὶ πάντοτε νικᾷ ἡ φιλανθρωπία 
τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς µετανοίας· καὶ ἡ µετάνοια 
ἐγκωµιάζεται καὶ ὁ διάβολος τὴν πληγὴν οὐ δύναται φέρειν, ἀλλὰ 
φρίττει καὶ φοβεῖται. 20 
   "Τί δέδοικας, ὦ διάβολε, καὶ φοβεῖσαι τὴν µετάνοιαν τοῦ 
ἁµαρτωλοῦ;" "∆ικαίως ὀδύροµαι καὶ θλίβοµαι, ὅτι ἡ µετάνοια 
µεγάλα σκεύη µου ἥρπασε. Ποῖα; Τὴν πόρνην. Ἡ µετάνοια ἥρπασεν 
ἐκ τῶν  χειρῶν µου τὸν τελώνην. Αὕτη ἡ µετάνοια ἐχώρισέ µου τὸν 
ληστὴν καὶ τὸν βλάσφηµον· τὰ δάκρυα αὐτὰ ἥρπασε". 25 

                                                 
14 Μεγάλη χαρὰ… τῆς γῆς: Luc. 15, 7 // 15-20  µέγας πόλεµος…φοβεῖται: Ioann. Chrys. De poenitentia 2  (PG 
49, 283) (16-17 ὀρύεται… καταπιεῖν ἡµᾶς: 1 Pet. 5, 8) // 21-25 Τί δέδοικας… ἥρπασε: Ioann. Chrys. De 
poenitentia 2  (PG 49, 284) (23 Τὴν πόρνην: Ioh. 8, 3-11 // 24 τὸν τελώνην: Luc. 18, 10-14    τὸν ληστὴν: Luc. 
23, 39-43). 
_____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
15 δίκη Ι // 16 δείκνυσιν ἡµῖν πῶς om.PpaSµ    ὡρύεται ΙΜ: ὡς ὁρῶ ῥύεται Pp: καὶ ὅσον ὡρύεται  µ  // 17 
τοσοῦτον νικᾷ PpaSµ // 20 ἔφριξε καὶ ἐφοβήθη PpaSµ: φρήττει καὶ φοβίται καὶ οὐ φέρι Μ //  22 
ἁµαρτωλοῦ καὶ ὠδύρεσαι; Ναί, φησί, δικαίως PpaSµ    Ὁ δὲ Ι // 23-25 Ποῖα ταῦτα; Τὴν πόρνην ἡ µετάνοια 
ἤρπασεν ἐκ τῶν χειρῶν µου. Ὁµοίως καὶ τὸν τελώνην καὶ τὸν ληστὴν καὶ τὸν βλάσφηµον τὰ δάκρυα 
ἥρπασεν PpaSµ // 24 ἐχώρησέ µου Ι   
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   Καὶ ὄντως, ἠγαπηµένοι µου ἀδελφοί, πολλοὺς ἁρπάζει· καὶ ὁ 
διάβολος µεγάλην ἔχει τὴν πληγὴν τῆς µετανοίας· καὶ ἅπας ὁ κόσµος 
διὰ τῆς µετανοίας σώζεται, ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνθρώπων εὑρίσκεται 
ἀναµάρτητος ἐπὶ τῆς γῆς, εἰ µὴ µόνον ὁ Κύριος. Τίνος οὖν ἕνεκεν καὶ 
ἀµελοῦµεν τῆς τοιαύτης ὁµιλίας, γινώσκοντες καλῶς τὴν 30 
φιλανθρωπίαν τὴν ἀµέτρητον, τὸν πολλὰς καὶ διαφόρους στράτας 
καὶ ὁδοὺς τῆς µετανοίας δόντα τοῦ ἀνθρώπου; Ἄκουσον πρώτης 
καὶ καλῆς στράτας τῆς µετανοίας· ἐὰν ἁµαρτωλὸς ᾖ, δράµε καθ’ 
ἑκάστην ἡµέραν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἵνα λέγῃς τοῦ Θεοῦ τὴν 
ἁµαρτίαν σου, ἵνα δικαιωθῇς· κἂν δίκαιος ᾖ, εἴσελθε εἰς αὐτήν, ἵνα 35 
µὴ ἐκπέσῃς τῆς δικαιοσύνης. Ἀµφοτέροις  λιµὴν ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία, 
ἁµαρτωλῶν καὶ δικαίων. Αὐτὸς γὰρ ὁ Κύριος πάντας παρακαλεῖ 
µετὰ τοῦ προφήτου ∆αυὶδ λέγοντος· "Σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγὼ 
εἰµὶ ὁ Θεός"· τοὐτέστι· "Σιµώσατέ µου καὶ θέλετε µαθεῖν ὅτι ἐγὼ εἰµὶ 
ὁ πρᾶος καὶ ὁ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ".  40 

                                                 
 26-40 Καὶ ὄντως… τῇ καρδίᾳ: Ioann. Chrys. De poenitentia 2  (PG 49, 285) ( 28-29 οὐδεὶς…ὁ Κύριος: Ioh. 8, 
7 // 31 τὴν φιλανθρωπίαν τὴν ἀµέτρητον: Tit. 3, 4; Ps. 7, 12; Ionas 4, 2; Ex. 34, 6; Num. 14, 18 // 38-39 
Σχολάσατε…Θεός: Ps. 45, 11 // 39-40 ἐγὼ εἰµὶ…τῇ καρδίᾳ: Matth. 11, 29). 
____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
26-27 ἁρπάζει ἡ µετάνοια ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ δαίµονος καὶ καιρίαν ἔχει τὴν πληγὴν ὁ διάβολος τῆς 
µετανοίας PpaSµ // 29-32 ἕνεκεν τῆς τοιαύτης καλῆς ὁµιλίας οὐκ ἀπολαµβάνοµεν καὶ ἡµεῖς γινώσκοντες 
τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ τὴν ἀµέτρητον, τὸν διδόντα ἁµαρτωλοῦ πολλαῖς στράτες τῆς µετανοίας 
PpaSµ // 31 ἀµέτριτον ΙΜ     πολλαῖς καὶ διαφόροις στράταις ΙΜ // 32-33 Ἄκουσον πρώτης καὶ καλῆς 
στράτας τῆς µετανοίας  om.PpaSµ // 33 εἶ ΙΜ // 34-35 εἴπῃς ταῖς ἁµαρτίαις σου Κυρίῳ τῷ Θεῷ, ἵνα σωθῇς 
PpaSµ    ταῖς ἁµαρτίαις σου Ι  // 35  δικαιωθεὶς Ι: δικεωθῆς Μ     δι'αὐτῆς Ι //  37  καλεῖ PpaSµ // 39 
Σηµόσατέ µου Ι: Σηµώσατέ µου Ppa: Σιµώσαιτέ µου  µ: Συµώσαιτέ µου  S: Συµώσαταί µου Μ   



 401

   
   Τὸ λοιπόν, ἁµαρτωλὸς εἶ; Μὴ ἀπόγνῳς, ἀλλ’ εἴσελθε εἰς τὴν 
ἐκκλησίαν, µετάνοιαν προβαλλόµενος. Εἰπὲ τῷ Θεῷ ὅτι 
"Ἡµάρτηκα". Ποῖος κόπος οὗτος; Ποῖος κάµατος, ποία περίοδος, 
ποία θλῖψις λόγον εἰπεῖν ὅτι "Ἥµαρτον"; Μὴ γὰρ, ἐὰν σὺ µὴ εἴπῃς 
ἑαυτὸν ἁµαρτωλόν, οὐδὲν τὸ ἠξεύρει ὁ Θεὸς ἢ οὐδὲν ἔχεις 45 
κατήγορον τὸν διάβολον; Πρόλαβε σὺ καὶ ἅρπαξον αὐτοῦ τὸ 
ἀξίωµα τοῦ  κατηγορεῖν σου. Λέγεις αὐτὴν καὶ ἐξαλείφεις τὸ 
ἁµάρτηµα καί, ἵνα µὴ εἴπῃς· "∆εῖξόν µοι τοῦτο ἐγγράφως", ὅτι ἐὰν 
εἴπω τῷ Θεῷ· "Ἥµαρτον" δικαιωθήσοµαι, φησὶ γὰρ ἡ θεῖα Γραφή· 
"Λέγε σὺ πρῶτος τὰς ἁµαρτίας σου καὶ τὰς ἀνοµίας σου, ἵνα 50 
δικαιωθῇς. Εἰπὲ αὐτάς, ἵνα λύσῃς τὴν τιµωρίαν"· καὶ πόθεν τοῦτο 
φησίν; Ἔχω ἐν τῇ Γραφῇ τὸν εἰπόντα καὶ λύσαντα καὶ τὸν εἰπόντα 
καὶ κατακριθέντα. 
    Κάϊν ἀπέκτεινε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Ἄβελ καὶ ἐρωτᾷ αὐτὸν πρὸς 
διόρθωσιν καὶ οὐ λέγει  τὸ ἁµάρτηµα αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀρνεῖται λέγων· 55 
"Οὐ γινώσκω. Μὴ φύλαξ εἰµὶ τοῦ ἀδελφοῦ µου;" Τί οὖν ὁ Κύριος; 
Ἔστω, οὐκ ἦν φίλος. ∆ιατὶ ἀναιρέτης; "Ἔσει λοιπὸν στένων καὶ 
τρέµων ἐπὶ τῆς γῆς". "Οὐκ ἀναιρῶ σε" φησίν "ἵνα µὴ λυθῇ ἡ ἀλήθεια, 
ἀλλὰ ποιῶ σε νόµον ὑπὸ πάντων ἀναγινωσκόµενον". Εἰ γὰρ 
ὡµολόγησεν, ἐξάλειψε τὴν ἁµαρτίαν. 60 

                                                 
 41-51 Τὸ λοιπόν…τὴν τιµωρίαν: Ioann. Chrys. De poenitentia 2  (PG 49, 285) // 51-59  Καὶ 
πόθεν…ἀναγινωσκόµενον: Ioann. Chrys. De poenitentia 2  (PG 49, 285) (54 Κάϊν…Ἄβελ: Gen. 4, 8 // 54-56 
ἐρωτᾷ… ἀδελφοῦ µου: Gen. 4, 9 // 57-58 Ἔσει…γῆς: Gen. 4, 12) // 59-60 Εἰ γὰρ…ἁµαρτίαν: Ioann. Chrys. De 
poenitentia 2  (PG 49, 286). 
____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
42 τῷ Θεῷ τῷ πάντα γινώσκοντι PpaSµ// 43-44 Ποῖος κάµατος οὗτος; ποία περίοδος; ποία θλίψις; ποία 
στενοχωρία PpaSµ // 44 θλίψεις Ι: θλῆψις Μ // 46 ἅρπασον cett. // 47  τὸ κατηγορεῖν σου Ι: τὸ κατηγορὴν 
σου Μ   Λέγεις τὴν ἁµαρτίαν σου PpaSµ    ἐξαλήφης Ι // 49 εἴπω τὸ Ἥµαρτον τῷ Θεῷ PpaSµ // 50 λέγουσα 
Ι // 50-51 τὰς ἀνοµίας σου καὶ τὰς ἁµαρτίας σου, ἵνα δικαιωθεὶς. Εἰπὲ αὐτήν, ἵνα λύσεις τὴν τιµωρίαν Ι // 
57 οὐκ ἦν φύλαξ PpaSµ: οὐκ ἦν φύλος Μ     ἀνερέτης ΙΜ: ἀναιρέτις PpaSµ     ἔσοι Ι: ἔσι Μ // 57-60 
Ἔσοι...ἁµαρτίαν om. Pp //  60 ὁµολόγησεν ΙΜ 
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  Ἔχεις τὸν µὴ εἰπόντα τὴν ἁµαρτίαν καὶ κατακριθέντα· µάθε καὶ 
τὸν εἰπόντα καὶ συγχωρηθέντα. Φέρε τὸν ∆αυὶδ τὸν προφήτην καὶ 
βασιλέα, τὸν τιµηθέντα καὶ µακαρισθέντα ὑπὸ τοῦ Κυρίου 
λέγοντος: "Εὗρον ∆αυίδ, τὸν υἱὸν Ἰεσσαί, ἄνθρωπον κατὰ τὴν 
καρδίαν µου". Τοῦτον µὲν τὸν ∆αυὶδ ἡ Παλαιστίνη εἶχε  βασιλέα. Ἡ 65 
δὲ προφητεία αὐτοῦ εἰς ὅλα τὰ πέρατα τῆς οἰκουµένης.  
   Οὗτος τοίνυν ὁ τοιοῦτος καὶ τηλικοῦτος περιέπεσε µοιχείᾳ καὶ 
φόνῳ. Ταῦτα λέγων οὐ κατηγορῶ τοῦ προφήτου, µὴ γένοιτο, ἀλλὰ 
προσέχετε µετὰ ἀκριβείας οἵ τε δίκαιοι καὶ οἱ ἁµαρτωλοί, ἑκατέροις 
χρήσιµος  ὁ λόγος. Τῷ µὲν δικαίω, ἵνα µὴ ᾖ ῥάθυµος, τῷ δὲ 70 
ἁµαρτωλῷ, ἵνα µὴ ἀπογινώσκῃ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας. Μέλλω δὲ 
λέγειν ἁµάρτηµα τοῦ προφήτου µέγα καὶ χαλεπόν· καὶ γὰρ τοῦ 
Θεοῦ φιλανθρωπίᾳ διὰ τὴν κοινὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων 
ἐγράφησαν τῶν ἁγίων τὰ κατορθώµατα καὶ τὰ ἁµαρτήµατα καὶ 
φάρµακα καὶ βότανα εἶναι πρὸς ἡµᾶς. 75 

                                                 
61-75 Ἔχεις...πρὸς ἡµᾶς:   Ioann. Chrys. De poenitentia 2 (PG 49, 286) (64-65 Εὗρον...καρδίαν µου: Αct. 13, 
22  //  72-73 τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίᾳ: Tit. 3, 4; Ps. 7, 12; Ionas 4, 2; Ex. 34, 6; Num. 14, 18). 
____________________________ 
Sµa        ΜΙ 

_____________________ 
61-75 Ἔχεις...πρὸς ἡµᾶς om. Pp // 64 καὶ λέγοντα ΙΜ // 65 Παλεστήνη Μ // 66 Αἱρετικώτερον ἐστὶν τὸν 
ἥλιον σβεσθῆναι ἢ τὰ ῥήµατα ∆αυὶδ λήθῃ παραδοθῆναι Sµa // 67 ὁ τοιούτως καὶ τηληκούτος ΙΜ // 69 
προσέχεται ΙΜS   ἀκριβίας ΙΜ // 70 εἶ ΙΜ  
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   Βούλοµαι δεῖξαι τὸν τοιοῦτον προφήτην πῶς ἔπεσεν καὶ πάλιν 
ἀνέστη καὶ ἐπάλαισε καὶ ἐστεφανώθη, ἵνα καὶ ἡµεῖς, ἐὰν 
ἁµάρτωµεν, µὴ ἀπογνώµεθα, ἀλλά, πάραυτα, δράµωµεν ἐπὶ τὴν 
µετάνοιαν. Μηδὲ εἴπῃς· "Ἀπόλλυµαι· ἐπόρνευσα, ἐµοίχευσα, 
ἐφόνευσα". Ἔχεις λιµένα καὶ βότανον τῆς πληγῆς, δυνάµενον τοῦ 80 
ἰατρεῦσαί σε καὶ ἔπαρον ἐξόµπλιν ἀπὸ τὸν κόσµον τοῦτον· καὶ 
ἄνδρες καὶ γυναῖκες τούτῳ πάσχουσι καὶ περιέρχονται νοσήµατα 
 σωµατικὰ καὶ διηγοῦνται ἀλλήλων τὰς συµφορὰς καὶ λέγει εἷς τῷ 
ἑτέρῳ· "Κἀγὼ τοιούτῳ πάθει περιέπεσα καὶ ὁ δεῖνας ἰατρὸς 
ἐθεράπευσέ µε καὶ τόδε φάρµακον περιέθηκέ µε καὶ ἰατρεύθην. Εἶτα 85 
λέγει· "∆εῖξόν µοι τοῦτον, ἵνα κἀγὼ τύχω ἀνέσεως". Οὕτω δεικνύω 
κἀγὼ τὸν προφήτην· ἐπειδὴ ἐµοίχευσε, δείκνυµί σοι πῶς ἐθεραπεύθη 
καὶ ποῖον φάρµακον ἔθηκεν, ἵνα ποιήσῃς καὶ σὺ καὶ σωθήσῃ. 

                                                 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
76-80 Βούλοµαι...λιµένα om. Pp // 79 Άπόλοµαι Ι: Ἀπόλωµαι Μ // 80 τῆς πληγῆς σου PpaSµ    δυνάµενα 
PpaSµ  // 81  ἰατρεύσαι τὴν ἁµαρτίαν σου PpaSµ    καὶ ἐξόµπλην εἰς τὸν κόσµον τοῦτο γίνεται PpaSµ // 83 
σωµατικὰ om. Ι // 84 ὁ ὀδύνας Ι: ὁ δήνας Μ // 84-85 ὀδύνας ἢ ἠδύνατο τοιοῦτον φάρµακον περιέθηκέ µοι 
καὶ ἀπήλλαξέ µοι τῆς ὀδύνης PpaSµ // 85 ἐπέθηκεν PpaSµ    Εἶτα παρακαλεῖ PpaSµ // 85-86 ∆εῖξον µοι τὸν 
ἄνθρωπον, ἵνα κἀµὲ ἰατρεύσῃ PpaSµ // 86-87 Οὕτω κἀγὼ τὸν προφήτην ΙΜ // 88 ποιήσεις Ι    καὶ σὺ 
τοιοῦτον PpaSµ    σωθήσει ΙΜ  
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   Οὗτος τοίνυν ὁ προφήτης καὶ βασιλεὺς εἶδε γυναῖκα λουοµένην 
γυµνήν, καλὴν καὶ ἔµορφον· καὶ αὕτη ἡ γυνὴ ἦν στρατιώτου αὐτοῦ 90 
γυναῖκα· καὶ ἐτρώθη τὸ ὄµµα αὐτοῦ καὶ ἐδέξατο βέλος εἰς τὴν 
καρδίαν. Ἀκουέτωσαν οἱ περίεργοι, οἱ τὰ ἀλλότρια κάλλη 
καταµανθάνοντες, οἱ λέγοντες· "Θεωροῦµεν, οὐδὲν βλαπτόµεθα". Ὁ 
∆αυὶδ ὁ τηλικοῦτος ἐβλάβη ἀπὸ τῆς θεωρίας καὶ σὺ οὐ βλάπτει; 
Ἐκεῖνος γάρ, ὁ τοσαύτην χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἔχων, βέλος 95 
ἐδέξατο καὶ σὺ οὐδ’ ἔχει; Καὶ τί ἐκεῖνος; Οὐκ εἶδε πόρνην, ἀλλὰ 
 σώφρονα γυναῖκα· καὶ οὐκ εἰς θέατρον εἶδεν αὐτήν, ἀλλ’ ἐν οἰκίᾳ. 
Οὐδὲ εἰς θέατρον, ὅπου καὶ ὁ τόπος κολάζει ψυχήν, ὅπου οὐ βλέπεις 
µόνον ἀλλὰ καὶ ἀκούεις ῥήµατα αἰσχρὰ καὶ βλέπεις στολὴν 
πορνικὴν καὶ ᾄσµατα πορνικὰ, καὶ οὐ βλάπτει; Πῦρ βλέπεις καὶ οὐ 100 
καίει; Καὶ πῶς ἔχει λόγον τοῦτο; Θὲς λύχνον εἰς τὸν χόρτον καὶ 
δύνασαί µε εἰπεῖν ὅτι οὐ καίεται ὁ χόρτος; Οὕτω καὶ ὁ ∆αυὶδ εἶδεν 
αὐτὴν λουοµένην γυµνὴν καὶ ἐτρώθη τοῦ κάλλους αὐτῆς. Πέµπει 
πρὸς αὐτὴν ὁ βασιλεὺς καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτόν. Εἰργάσατο τὴν 
ἀνοµίαν, ἐκπλήρωσε τὴν ἐπιθυµίαν αὐτοῦ καὶ κελεύει αὐτὴν  105 
ἀπελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτῆς. 

                                                 
89-92 Οὗτος…καρδίαν: 2  Regn. 11, 2 // 98- 100 Οὐδὲ εἰς θέατρον… πορνικὰ: Ioann. Chrys. In illud, Propter 
fornicationes uxorem 1  (PG 51, 209) // 101-102 Θὲς…ὁ χόρτος: Ioann. Chrys. Ascetam facetiis uti non debere 
(PG 48, 1057) // 102-103 ὁ ∆αυὶδ… αὐτῆς: 2  Regn. 11, 2 // 103-106 Πέµπει…αὐτῆς: 2  Regn. 11, 3-4. 
_____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
89 ἴδε PpaSµ  γεινέκα Μ // 90 γειµνῆν Μ   ἔµορφον ΙΜ: εὔµορφον σφόδρα PpaSµ   ἦν γυναῖκα PpaSµ // 91 
τὸ ὅνοµα αὐτοῦ Μ   βέλως Μ // 91-92 ἡ αὐτοῦ καρδία PpaSµ // 92 κάλλει Ι: κάλλι Μ // 94 ἐκ τῆς θεωρίας 
PpaSµ // 95 ὁ τοσαύτης χάριτος πεπληρωµένος PpaSµ // 96 οἶδεν Ι // 97 σωφρονεστέρα PpaSµ   καὶ οὐκ εἰς 
θέατρον, ἀλλὰ εἰς οἰκίαν PpaSµ // 99 ῥηµάτων κακία PpaSµ // 100 πορνηκὴν Ι: πορνεικὴν Μ   πορνηκὰ Ι: 
πορνεικὰ Μ   καὶ οὐ βλάπτει om. PpaSµ // 101 τοῦτο om. PpaSµ  τὸ χόρτον Ι // 102 µε εἰπεῖν ΙΜ:µοι εἰπεῖν 
PpaSµ // 103 ἐκρατήθη ΙΜ:ἐτρώθη τὸ κάλλος PpaSµ: ἐτρώθη τοῦ κάλλους corr.  // 104 καὶ εὐθέως ἦλθε πρὸς 
αὐτὸν PpaSµ // 105 ἐπλήρωσε PpaSµ:ἐκπλήρωσε ΙΜ   αὐτοῦ om. PpaSµ // 106 οἰκείαν Ι 
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   Ταῦτα λέγω καὶ εἰς µέσον φέρω τὸν τετραυµατισµένον, ἵνα µάθετε 
πῶς ἐθεραπεύθη. Εἰ γὰρ προφήτης ἦν, ἀλλ’ ὅµως ἡ ἐπιθυµία αὐτὸν 
ἐσκότισε, τί οὖν συνέλαβεν ἡ γυνή· ἔγκυος ἐγένετο. ∆ρόµος ἐπὶ τὸν 
βασιλέα. "Βασιλεῦ, ἀπωλόµην". "Τί ἔχεις;" "Ἔγκυος εἰµί· ὁ καρπὸς 110 
τῆς ἁµαρτίας ἐβλάστησε· τὴν κατηγορίαν ἐν τῇ µήτρᾳ  βαστάζω. 
Ἐὰν ἔλθῃ ὁ ἀνήρ µου, τί ἔχω εἰπεῖν; τί λαλήσω;"  
   Ἐννόησον πόσον κακόν ἐστι ἡ ἁµαρτία. Ὁ βασιλεὺς τὸν 
στρατιώτην φοβεῖται. Οὐ γάρ ἐστι δοῦλος εἰ µὴ ὁ ποιῶν τὴν 
ἁµαρτίαν. Ὦ  βασιλεῦ, οὐχὶ σὺ βασιλεύς; οὐ ξίφους ἐξουσίαν ἔχεις; 115 
"Ναί, ἀλλὰ χαλεπὸν τὸ ἁµάρτηµα ὃ ἐποίησα".  

                                                 
109-112   συνέλαβεν… βαστάζω: 2  Regn. 11, 5. 
____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
107 λέγων PpaSµ    φέρον PpaSµ    µάθετε ΙΜ: µάθηται PpaSµ // 109 ἐσκότησεν Ι: ἐσκότισε, συνέλαβεν ἡ 
γυνή PpaSµ     ἔγγυος ΙPpaSµ: ἔγγειος Μ     ∆ραµὼν Ι: Τρόµος Ppa // 110 βασιλέα λέγει Ι    ἀπολλώµην 
PpaSµ   Βασιλεῦ ἔγγυος εἰµὶ Ι: ἔγγιος ἡµὶ Μ: ἔγγυος εἰµὶ PpaSµ // 111 ἐβλάστησεν· ἀπολώµεθα· τὴν 
κατηγορείαν τῇ µήτρᾳ Ι // 113 Ἐννώησον Ι   κακὸν om. PpaSµ  // 114 φοβήται Ι // 115 ξίφος Ppa // 116 Ναὶ 
om. PpaSµ 
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   Τί οὖν ὁ βασιλεύς; Ἐσκοτίσθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ βούλεται ποιῆσαι 
ἁµαρτίαν ἐπὶ τὴν ἁµαρτίαν. Πέµπει διὰ τὸν Οὐρίαν ἀπὸ τοῦ 
πολέµου. Ἦλθεν ὁ Οὐρίας. Ἔρχεται πρὸς τὸν βασιλέα. Λέγει ὁ 
βασιλεύς· "Πῶς ὁ πόλεµος;" Λέγει· "Καλῶς. Ἐνικήσαµεν καὶ 120 
ἐκερδήσαµεν". ῎Ηκουσεν ὁ βασιλεὺς ὅτι ὁ στρατιώτης ἐνίκησε καὶ 
αὐτὸς ἡττήθη. Λέγει τῷ  στρατιώτῃ· "Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου, 
λοῦσαι, ἀπόλαυε τῆς γυναικός σου". ∆ιατί, ∆αυίδ; Ἵνα συσκιάσῃ τὸ 
ἕλκος. Τί οὖν ὁ στρατιώτης; "Πῶς δύναµαι καταλυπεῖν σε κἀγὼ 
τρυφᾶν;" Τοῦτο δὲ ἔλεγεν ὁ Οὐρίας ἀγνοῶν τὸ γενόµενον. Ἦλθεν 125 
οὖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ οὐδὲν ἐποίησε. Μαθὼν δὲ ταῦτα ὁ 
∆αυίδ, ἁµαρτίαν ποιεῖ ἐπὶ ἁµαρτίαν. Γράφει ἐπιστολήν, ὅτι εἰς τὸ 
βαρύτερον µέρος τοῦ πολέµου στῆσαι τὸν Οὐρίαν, ὥστε αὐτὸν 
ἀναιρεθῆναι. Λαβὼν δὲ τὴν ἐπιστολὴν ὁ Οὐρίας, τὴν γέµουσαν αἷµα 
ἄδικον, ἔστη ἐν τῷ πολέµῳ καὶ ἐσφάγη. Ἰδού, δύο ἁµαρτίαι, φόνος 130 
καὶ µοιχεία. 

                                                 
118-126   Πέµπει…ἐποίησε: 2  Regn. 11, 6-13 // 127-130 Γράφει… ἐσφάγη: 2  Regn. 11, 14-17. 
____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
117-118 Ἐσκοτίσθη ἡ ψυχὴ  καὶ ἁµαρτίαν ἐπὶ τὴν ἁµαρτίαν ἐποίησεν· τί γίνεται PpaSµ  // 118 ἐπὶ τὸν 
Οὐρίαν PpaSµ // 119 Ἦλθεν ὁ στρατιώτης ἀπὸ τοῦ πολέµου καὶ ἔρχεται πρὸς τὸν βασιλέα PpaSµ // 119-120 
Λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς Ι // 120-121 Νενικήκαµεν καὶ περιεγενόµεθα PpaSµ // 121 ἐκερδέσαµεν Μ // 
122 Λέγει αὐτῷ PpaSµ  // 123 ἀπόλαυε τῆς τραπέζης· ἀπόλαυσον τῆς γυναικός σου PpaSµ    συσκιάσει Ι // 
125 µέλλω τρυφᾶν PpaSµ   τὸ γινόµενον Ι: τῶ γυνῶµενον Μ: τὸ γενόµενον corr.: τὸ γενόµενον om. PpaSµ // 
126-127 Τί οὖν ∆αυὶδ ταῦτα µαθὼν PpaSµ //  127  Γράφη Ι // 127-128 ἐπιστολὴν ἐν τῇ κεφαλῇ τῶν 
πολέµων εἰς τὸ βαρύτερον µέρος PpaSµ // 129 ἀνερεθῆναι PpaSµ // 129-130 ἐπιστολὴν γέµουσαν αἵµατος 
µοιχείαν καὶ φόνον, βαστάζων αὐτὴν ὁ ἀθῶος τῆς ἁµαρτίας, ὁ ἠδικηµένος, τὴν ἐπιστολὴν τὴν ἄδικον, ἔστη 
ἐν τῷ πολέµῳ καὶ ἐσφάγη καὶ ἔπεσεν PpaSµ // 130 ἐσφάγι ΙΜ // 131 µοιχοία ΙΜ: µοιχία PpaSµ 
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   Ταῦτα λέγω διὰ τοὺς ἁµαρτωλοὺς καὶ πολλὰ συνειδότας κακά, 
ἵνα ἀκούσαντες µὴ ἀπογνώσωνται τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας. Γέγραπται 
γὰρ ἐν τῷ Νόµῳ· "Οὐ µοιχεύσεις", "οὐδὲ φονεύσεις". Ταύτας τὰς δύο 
ἐντολὰς πρῶτος παρέβη ὁ ∆αυίδ. Ἐµοίχευσεν καὶ τότε ἐφόνευσε. 135 
Χαλεπὸν τὸ ἕλκος καὶ τὸ τραῦµα µέγα. Τί οὖν, ὁ ∆αυὶδ ποιήσας τὸ 
κακόν, οὐκ εἶδεν ὅτι ἐλέγχεται ὑπό τινος; Πέµπει ὁ Θεὸς πρὸς αὐτὸν 
Νάθαν  τὸν προφήτην. Καίτοι ὁ ∆αυὶδ προφήτης ἦν, πῶς οὐ 
θεραπεύει ἑαυτόν; Οὕτω δὲ γίνεται καὶ ἐπὶ τὸν ἰατρόν; Ὅταν 
ἀσθενήσῃ ὁ ἰατρός, ἄλλου ἰατροῦ χρεία γίνεται. 140 

                                                 
134  Οὐ µοιχεύσεις: Ex. 20, 13     οὐδὲ φονεύσεις: Ex. 20, 15 // 136-137  Τί οὖν… ὑπό τινος: Ioann. Chrys. De 
poenitentia 2  (PG 49, 286) // 137-138  Πέµπει… τὸν προφήτην: 2  Regn. 12, 1 // 138-140 Καίτοι ὁ ∆αυὶδ… 
γίνεται: Ioann. Chrys. De poenitentia 2  (PG 49, 286). 
_____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
135 παρέβει PpaSµ    ἐφόνευσε τὸν ἠδικηµένον PpaSµ // 136 καὶ µέγα τὸ τραῦµα· ἐσφάγη Οὐρίας· 
ἐσκίρτησεν ἡ ἁµαρτία PpaSµ // 137 ὑπό τινος; καὶ τοῦτο ἐν ἐσχάτῃ πολιᾷ ἐποίησε· ἵνα µάθῃς ἐὰν ῥάθυµος 
ἦς, οὔτε πολιὰ σε ὠφελεῖ· οὔτε πάλιν ἐὰν σπουδαίως ἦς ἡ νεώτης σε παραβλάψη δυνήσεται· οὐ γὰρ τῆς 
ἡλικίας ὁ τρόπος ἀλλὰ τῆς γνώµης τὸ κατόρθωµα PpaSµ // 138 ὁ προφήτης ἔρχεται πρὸς τὸν προφήτην 
PpaSµ // 139-140 Ὅταν...γίνεται om. Ppa 
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  Ἔρχεται πρὸς αὐτὸν Νάθαν ὁ προφήτης καὶ οὐκ εὐθὺς ἀπὸ θυρῶν 
ἐλέγχει αὐτὸν λέγων· "Παράνοµε βασιλεῦ καὶ ἀναιδέστατε,  µοιχὲ 
καὶ φονέα, τοσαύτης τιµῆς ἐδέξω παρὰ τοῦ Θεοῦ καὶ σὺ τὰς ἐντολὰς 
αὐτοῦ κατεπάτησας". Οὐδὲν τούτων εἶπεν ὁ Νάθαν, ἵνα µὴ 
ἀναισχυντότερον αὐτὸν ἀπεργάσηται. Εἶδε γὰρ αὐτὸν καθήµενον 145 
ὡς βασιλέα µετὰ πολλοῦ τύφου. Ἔρχεται οὖν πρὸς αὐτὸν καὶ τί 
φησί; "Βασιλεῦ, δίκη µοί ἐστι πρός σε. Ἄκουσόν µου". Ὢ σοφίας 
ἰατροῦ. Εἰσῆλθε τὸ σιδήριον λαβὼν, ἵνα τέµῃ τὸ ἕλκος, καὶ οὐ 
δείκνυσι τῷ νοσοῦντι, ἵνα µὴ φοβηθῇ καὶ στερηθῇ τῆς ἰατρείας, καὶ 
λέγει αὐτῷ· "Βασιλεῦ, ἦν τις πλούσιος καὶ ἦν τις πένης καὶ ὁ 150 
πλούσιος εἶχε βουκόλια πολλὰ καὶ ὁ πένης εἶχεν ἀµνάδα µίαν, ἥτις 
ἐκ τοῦ ποτηρίου αὐτοῦ ἔπινε καὶ ἐκ τῆς τραπέζης αὐτοῦ ἤσθιε καὶ 
ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ ἐκάθευδε καὶ ὁ πλούσιος λαβὼν τὴν ἀµνάδα τοῦ 
πένητος ἔσφαξεν".  

                                                 
141-142 Ἔρχεται…λέγων: Ioann. Chrys. De poenitentia 2 (PG 49, 286) // 142-154 Παράνοµε…ἔσφαξεν: 
Ioann. Chrys. De poenitentia 2 (PG 49, 287) (150-154 ἦν τις…ἔσφαξεν: 2  Regn. 12, 1-4). 
____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
141 ὁ προφήτης om. PpaSµ // 142 εἰπεῖν ΙΜ    ἀνεδέστατε Ι: ἀνεδάσταται Μ:ἀνεδέστατε  PpaSµ // 144 
τοιοῦτον PpaSµ // 145 καθεζόµενον PpaSµ // 146 ὠς βασιλέα µετὰ λαµπηδόνος καὶ παῤῥησίας καὶ τύφου 
τοῦ βασιλικοῦ PpaSµ // 148 τὸ σήδιρον ΙΜ    βαστῶν PpaSµ    τέµνῃ ΙΜPpaSµ // 149 καὶ κρύπτει τοῦτο 
ἔνδον τῆς συνειδήσεως PpaSµ // 151 βουκολία καὶ ἀγέλας πολλὰς PpaSµ // 152 ἔπιεν PpaSµ // 154 αὐτὴν 
SµPpa 
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   Εἶδες σοφίαν προφήτου τί παράδειγµα εἶπε, δύο ἀνθρώπους 155 
εἰπών, τὸν Οὐρίαν καὶ τὸν ∆αυίδ; Ὁ πένης οὐκ εἶχεν ἢ µίαν ἀµνάδα, 
ὁ δὲ πλούσιος εἶχε πολλάς. Τοῦ πένητος ἡ γυνὴ ὑπηρέτης καὶ δοῦλος 
γίνεται καὶ εἰ τέξει παῖδα, µήτηρ καὶ τροφεύς ἐστι· ἐπὶ δὲ τῶν 
πλουτούντων οὐχ οὕτως, ἀλλὰ ἄλλη γεννᾷ καὶ ἄλλη γίνεται 
τροφεύς. Τί οὖν ὁ βασιλεύς; Τί οὖν ὁ ∆αυίδ; Νοµίζων ὅτι κατ’ ἄλλου 160 
ἀποφέρεται, ὀξυτάτην ἐπήγαγε τὴν ἀπόφασιν· καὶ τί φησί; "Ζῇ 
Κύριος ὁ Θεός. Ἄξιος θανάτου  ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος καὶ ἀποδώσει 
τὴν  ἀµνάδα τετραπλασίονα". Τοιοῦτοι γάρ εἰσιν οἱ πάντες 
ἄνθρωποι· ὀξέως ἀποφαίνουσιν εἰς ἄλλους. Τί οὖν ὁ ἰατρός; Τί οὖν 
ὁ Νάθαν; Οὐκ ἐµάλαξε πολλαῖς ὥραις τὴν πληγήν, ἀλλ’ εὐθέως 165 
ἐκφαίνει λέγων· "Σὺ εἶ, βασιλεῦ, ἐκεῖνος". Ὢ τοµή, οὐ ξίφους  
τέµνουσα, ἀλλὰ τὴν αἴσθησιν τῆς ὀδύνης. Τί οὖν ὁ βασιλεύς; 
"Ἡµάρτηκα" φησὶ "τῷ Κυρίῳ". 

                                                 
 155-168 Εἴδες...Κυρίῳ: Ioann. Chrys. De poenitentia 2 (PG 49, 287) (161-163 Ζῇ...τετραπλασίονα: 2  Regn. 
12, 5-6  // 166 Σὺ...ἐκεῖνος:  2  Regn. 12,7 // 168 Ἡµάρτηκα τῷ Κυρίῳ: 2  Regn. 12, 13).  
____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
155 Εἶδες πῶς ἐνταῦθα διηγεῖται τὸ δράµα PpaSµ // 156 εἰ µὴ ΙPpaSµ    ἀµνάδα, τὴν µοιχευθεῖσαν γυναῖκα 
τὴν ἑαυτοῦ PpaSµ // 157 τῶν δὲ πλουσίων ὁ τύφος πολὺς PpaSµ // 158 γίνεται τροφεύς· ἐπὶ δὲ τῶν ΙΜ: 
γίνεται καὶ εἰ τέξει παῖδα, µήτηρ καὶ τροφός ἐστι· ἐπὶ δὲ τῶν PpaSµ: γίνεται καὶ εἰ τέξει παῖδα, µήτηρ καὶ 
τροφεύς ἐστι· ἐπὶ δὲ τῶν corr.  // 158-160 ἐπὶ δὲ τῶν πλουσίων οὐχ οὕτως, ἀλλὰ ἄλλη τίκτει παιδίον καὶ 
ἄλλη ἐστὶ τροφός PpaSµ // 160 τροφεὺς ΙΜ      Τί οὖν ὀ βασιλεύς om. Ι     Τί οὖν ὁ ∆αυίδ om. PpaSµ  // 161 
ἀποφθέγγεται PpaSµ    ἀπήγαγεν Ι //  162 ὁ Θεός om. PpaSµ // 163 ἐπταπλασίονα Regn. // 163-164 Τοιοῦτος 
γὰρ οἱ ἄνθρωποι κατὰ τῶν ἄλλων ἡδέως τὰς ἀποφάσεις καὶ ἀποτόµως ἐδίδουν PpaSµ // 164 ὁ ἰατρὸς ὁ 
Νάθαν PpaSµ // 165-166 τὴν πληγήν, οὐκ ἐδειλίασε, ἀλλ' εὐθέως ἐκφαίνει καὶ ὀξυτάτην ἐπήγαγε τὴν 
τοµήν. Λέγει PpaSµ // 166 οὐ ξίφους ΙΜ:οὐ ξίφει PpaSµ  // 167 τὴν αἴσθησιν PpaSµΙΜ   τῆς ὠδίνης PpaS: τῆς 
ὀδύνης µ: τῆς ὀδύνης om. ΙΜ 
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  Ὅρα πάλιν καὶ τὴν εὐγένειαν τῆς ψυχῆς τοῦ ∆αυίδ. Οὐκ εἶπε πρὸς 
 τὸν Νάθαν· "Ἄθλιε, οὕτω φανερῶς ἐλέγξαι µε ἠβουλήθης; Τίς σε 170 
ἀπέστειλεν; ποίᾳ τόλµῃ ἐποίησας τοῦτο;" Οὐδὲν τοιοῦτον εἶπεν, 
ἀλλὰ συνέγνω τὴν ἁµαρτίαν καὶ φησίν·  "Ἡµάρτηκα τῷ Κυρίῳ". Τί 
οὖν ὁ Νάθαν; "Καὶ Κύριος ὁ Θεὸς ἀφεῖλε τὸ ἁµάρτηµά σου. Σὺ µὲν 
εἶπας ῥοµφαίᾳ ἀποθανεῖται. Ἐγὼ δὲ συγχωρῶ τὴν ἁµαρτίαν, ὅτι 
ἑαυτὸν κατέκρινας καὶ ὡµολόγησας τὴν ἁµαρτίαν". 175 

                                                 
 169-175 Ὅρα…τὴν ἁµαρτίαν: Ioann. Chrys. De poenitentia 2  (PG 49, 287) (172 Ἡµάρτηκα τῷ Κυρίῳ: 2  
Regn. 12, 13 // 172-175 Τί οὖν… τὴν ἁµαρτίαν: 2  Regn. 12, 13). 
____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
172 Ἡµάρτικα ΙΜ // 173 ὁ Θεὸς om. PpaSµ     ἀφήλεν ΙΜ // 174-175 Ἐγὼ δὲ σοι συγχωρῶν τὴν καταδίκην, 
ὅτι ἑαυτὸν κατεδίκασας καὶ εὐγνωµόνως ὁµολόγησας τὴν ἁµαρτίαν PpaSµ // 175 ὁµολόγησας ΙΜ 
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    Λέγει γὰρ εἰς τὸ παλαιὸν ὅτι, ὅταν ἐµοίχευσεν ὁ ∆αυὶδ καὶ 
ἐφόνευσε καὶ ἔστειλε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν Νάθαν τοῦ ἐλέγξαι αὐτόν, 
εἶπεν ὁ προφήτης πρὸς τὸν ἄγγελον· "Φοβοῦµαι τὸν βασιλέα,  µήπως 
µὴ φέρων τοὺς ἐλέγχους, θανατώσῃ µε". Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ἄγγελος· 
"Πορεύου, ὄψει δέ µε ἔµπροσθέν σου καὶ ἐγὼ ἀποκτενῶ αὐτόν, ἐὰν 180 
παρακούσῃ  σου"· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βλέπει ὁ Νάθαν τὸν ἄγγελον 
Κυρίου ἑστῶτα ὄπισθεν τοῦ ∆αυίδ, ἐσπασµένην ἔχοντα τὴν 
ῥοµφαίαν αὐτοῦ. Ὅταν οὖν ὁ ∆αυὶδ εἶπεν τὸν λόγον· "Ἡµάρτηκα 
τῷ Κυρίῳ", εὐθὺς ὁ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστρεψε τὴν ῥοµφαίαν. Τοῦτο 
ἰδὼν ὁ Νάθαν λέγει τῷ ∆αυίδ· "Καὶ ὁ Κύριος ἀφεῖλε τὸ ἁµάρτηµά 185 
σου". 

                                                 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
177 τὸν Νάθαν τὸν προφήτην PpaSµ // 178-179 Φοβοῦµαι µήπως ὁ βασιλεὺς τοὺς ἐλέγχους µὴ φέρων 
θανατώσῃ µε PpaSµ // 179 θανατώσει ΙΜ // 181 παρακούσει ΙΜ //  183 Καὶ ὅταν ὁ ∆αυὶδ τὸν λόγον ἤκουσε 
τῆς ἐλέγξεως, ἀναστὰς ἀπὸ τοῦ θρόνου, προσεκύνησεν εἰπὼν PpaSµ // 185 ὁ προφήτης  PpaSµ    τῷ βασιλεῖ 
PpaSµ 
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  Εἶδες πῶς ἐπληρώθη τὸ γεγραµµένον; Λέγε σὺ πρῶτος τὰς 
ἁµαρτίας σου, ἵνα δικαιωθῇς. Ποῖος κάµατος οὗτος, τὸ εἰπεῖν τὸ 
ἁµάρτηµά σου, ἵνα δικαιωθῇς; Εἴδετε δύο στράτες εὔκολες τῆς 
µετανοίας; Πρώτη, τὸ Ἁµαρτωλὸς εἶ; Εἴσελθε εἰς τὴν ἐκκλησίαν 190 
εἰπεῖν πρὸς τὸν  Θεὸν τὸ "Ἥµαρτον". ∆εύτερον τῆς µετανοίας 
 κεφάλαιον· Εἰπὲ τὲς ἁµαρτίες σου, ἵνα δικαιωθῇς· καὶ ἔδειξα αὐτὰ 
ἐκ τῆς θείας Γραφῆς, τὸν µὴ εἰπόντα καὶ κατεκριθέντα καὶ τὸν 
εἰπόντα καὶ δικαιωθέντα, τὸν Κάϊν καὶ τὸν ∆αυίδ.  
  Ἔχεις δὲ καὶ τρίτην ὁδὸν τῆς µετανοίας. Ποίαν ταύτην; Τὸ 195 
πενθῆσαι τὴν ἁµαρτίαν σου. Οὐδέν σοι πλέον ἀπαιτῶ,  oὐ λέγω σοι  
πέλαγος, οὔτε λιµένας, οὔτε ὁδοιπορίας, οὔτε χρηµάτων καταβολήν, 
οὐδὲ ἄλλο τι, ἀλλὰ πένθησον τὴν ἁµαρτίαν σου. 

                                                 
 187-192  Εἶδες…δικαιωθῇς: Ioann. Chrys. De poenitentia 2  (PG 49, 287) // 195-198 Ἔχεις…τὴν ἁµαρτίαν 
σου: Ioann. Chrys. De poenitentia 2  (PG 49, 287). 
____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
188-189 Ποῖος...δικαιωθῇς om. PpaSµ //  189 καὶ ἔγραψε ψαλµὸν τὸν πεντηκοστὸν PpaSµ     Ἴδετε ΙΜ: Εἴδες 
PpaSµ     στράταις εὔκολαις ΙΜ    τῆς σωτηρίας PpaSµ // 193 κατεκρίθην ΙΜPpaSµ   δικαιοθέντα ΙΜ // 190 
Πρώτη om. PpaSµ // 191-192 ∆εύτερον...κεφάλαιον om. PpaSµ //  192 καὶ τὸ εἰπεῖν ταῖς ἀνοµίαις σου PpaSµ 
// 194 τὸν ∆αυὶδ τὸν προφήτην PpaSµ // 195 Ἔχει PpaSµ //  197 εἶπα πέλαγος PpaSµ 
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   Θέλεις καὶ τούτου ἀπόδειξιν ἐκ τῆς θείας Γραφῆς; Ἦν τις Ἀχαὰβ 
βασιλεύς· δικαίως καὶ οὗτος µαρτυρεῖται τώρα· ἐβασίλευσεν οὗτος 200 
εἰς πολλὰ κακὰ ὑπὸ Ἰεζάβελ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ· τινὸς Ναβουθαὶ 
Ἰσραηλίτου ἀµπελῶνα ἐπεθύµησε καὶ ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν λέγων· 
"∆ός µοι τὸν ἀµπελῶνα σου, ὃν ἐπεθύµησα καὶ λάβε ἀργύριον ἢ 
ἀντάλλαγµα τοῦ τόπου". Ὁ δὲ εἶπε· "Μή µοι γένοιτο κληρονοµίαν 
 πατρός µου πουλῆσαι". Ὁ δὲ Ἀχαὰβ ἐπεθύµει µὲν τοῦ ἀµπελῶνος, 205 
οὐκ ἤθελε δὲ βιάσασθαι αὐτόν. Εἰσελθοῦσα δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ 
Ἰεζάβελ, γύναιον ἀκαταίσχυντον καὶ ἀπεγορευµένον, ἀκάθαρτον 
φησί· "Βασιλεῦ, τί σὺ λυπεῖ καὶ οὐκ ἐσθίεις; Ἀνάστα, φάγε· ἐγώ σοι 
ποιῶ κληρονοµῆσαι τὸν ἀµπελῶνα Ναβουθαὶ τοῦ Ἰσραηλίτου"· καὶ 
λαβοῦσα γράφει ἐπιστολὴν ἐκ προσώπου τοῦ βασιλέως πρὸς τοὺς 210 
πρεσβυτέρους λέγουσα· "Κηρύξατε νηστείαν καὶ στήσατε ἄνδρας 
ψευδεῖς κατὰ Ναβουθαί, ὅτι ηὐλόγησε Θεὸν καὶ βασιλέα"· 
τοὐτέστιν,  ἐβλασφήµησεν. 

                                                 
 199-212  Ἦν τις Ἀχαὰβ… βασιλέα: 3 Regn. 20, 1-10 (199-204 Θέλεις…τόπου: Ioann. Chrys. De poenitentia 2  
(PG 49, 287) // 204-213 Ὁ δὲ… ἐβλασφήµησεν: Ioann. Chrys. De poenitentia 2  (PG 49, 288). 
____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 
_____________________ 
200 δίκαιος PpaSµ    τόρα ΙPpaSµ // 201 Ναβουθὲ ΙΜPpaSµ // 202 ἀποστέλλει PpaSµ    πρὸς αὐτὸν τὸν 
Ναβουθὲ PpaSµ // 203 ὂν ἠγάπησα PpaSµ // 205 πατέρων µου PpaSµ     ἐπεθύµη Ι // 206 βιάσασθε Ι // 207 
ἀναίσχυντον PpaSµ   ἀπεγορευµένον ΙΜ:ἀπηγορευµένον PpaSµ   ἀκάθαρτον καὶ ἀνεδέστατον PpaSµ // 208 
Ἀνάστα ΙΜ:Ἀνάστηθι PpaSµ // 209 Ναβουθὲ ΙΜPpaSµ // 210  λαβοῦσα γραφὴν ἐπιστολικὴν PpaSµ // 212 
Ναβουθὲ ΙΜPpaSµ 
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  Ὢ νηστείας ἐπιτεταγµένης, γεµούσης παρανοµίας. Ἐκήρυξε 
νηστείαν, ἵνα φόνον ποιήσῃ. Τί οὖν γίνεται; Ἐλιθάσθη Ναβουθαὶ 215 
καὶ ἀπέθανεν· ἡ δὲ Ἰεζάβελ µαθοῦσα τοῦτο, λέγει τῷ Ἀχαάβ·  
"Ἀνάστησον, κληρονόµησον τὸν ἀµπελῶνα, ὅτι ἀπέθανε Ναβουθαί". 
Ὁ  δὲ Ἀχαὰβ ἐλυπήθη σφόδρα. Εἰσῆλθε λοιπὸν καὶ ἐκληρονόµησε 
τὸν ἀµπελῶνα. Ἰδὼν δὲ Κύριος ὁ Θεὸς τὴν παρανοµίαν Ἀχαάβ, ὅτι 
ἐφόνευσε καὶ ἐκληρονόµησε, πέµπει πρὸς αὐτὸν Ἠλίαν τὸν 220 
προφήτην, λέγων τῷ Ἀχαάβ· "Ἀνθ’ ὧν ἐφόνευσας καὶ 
ἐκληρονόµησας, κύνες λείξουσι τὸ αἷµά σου ἐν τῷ ἀµπελώνι καὶ αἱ 
πόρναι λούσονται αὐτῷ". 

                                                 
 214-223 Ὢ νηστείας…λούσονται αὐτῷ: Ioann. Chrys. De poenitentia 2 (PG 49, 288) (215-223 Ἐλιθάσθη… 
λούσονται αὐτῷ: 3 Regn. 20, 11-19). 
____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
214 γέµουσα ΙΜPpaSµ   παρανοµίαν PpaSµ // 215 ποιήσει ΙΜ   Ναβουθὲ ΙΜPpaSµ // 217 Ἀνάστησον, 
κληρονόµησον ΙΜ:Ἀνάστα, κληρονόµησον PpaSµ     Ναβουθὲ ΙΜPpaSµ // 218-219 τὸν ἀµπελῶνα om. 
PpaSµ // 219 καὶ ἀδικίαν τοῦ Ἀχαάβ PpaSµ // 221 λέγων ΙΜPpaSµ // 222  πολλοὶ PpaSµ    λύξουσιν ΙΜ 
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  Ὢ ἀπόφασις Θεοῦ, ὀργῆς γέµουσα, πεπληρωµένη πάσης 
καταδίκης· καὶ ποῦ; Ὅπου ὁ τόπος τῆς παρανοµίας. Εἰσῆλθεν,  φησί, 225 
ὁ προφήτης πρὸς Ἀχαὰβ καὶ ἰδὼν αὐτὸν τὸν Ἠλίαν, λέγει· "Εὕρηκάς 
µε ὁ ἐχθρός µου ἀντιπταίσαντα πρὸς Κύριον, ὅτι ἡµάρτηκα". 
Ἐπειδήπερ πολλάκις αὐτὸν ἤλεγχεν Ἠλίας, πάλιν εὑρίσκει αὐτὸν 
ἡµαρτηκέναι καὶ γινώσκοντα. Ὁ δὲ Ἠλίας φησί· "Τάδε λέγει Κύριος· 
ἀνθ’ὧν ἐφόνευσας καὶ ἐκληρονόµησας καὶ αἷµα ἀνδρὸς δικαίου 230 
ἐξέχεας, οὕτως χυθήσεται τὸ αἷµά σου ἐν τῷ ἀµπελώνι ἐκείνῳ καὶ 
κύνες λείξουσιν αὐτὸ καὶ αἱ πόρναι λούσονται". 

                                                 
 224-232 Ὢ ἀπόφασις…λούσονται: Ioann. Chrys. De poenitentia 2  (PG 49, 288) (226-227 Εὕρηκάς µε… 
ἡµάρτηκα: 3 Regn. 20, 20 // 229-232 Ὁ δὲ Ἠλίας… λούσονται: 3 Regn. 20, 19). 
_____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
226 λέγει πρὸς τὸν Ἀχαάβ ΙΜ // 229 ἡµαρτικένε ΙΜ // 231-232 ἐν τῷ ἀµπελώνι...λούσονται om. PpaSµ 
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   Ἀκούσας δὲ ταῦτα Ἀχαάβ, ἦν σκυθρωπάζων καὶ πενθῶν τῇ 
ἁµαρτίᾳ αὐτοῦ, ὅτι συνέγνω τὴν ἀδικίαν· καὶ ἔλυσε τὴν ἁµαρτίαν, 
ἤγουν τὴν κατ’ αὐτοῦ δίκην, ὁ Θεός. Εἶδεν αὐτὸν ὁ Θεὸς κλαίοντα 235 
καὶ πενθοῦντα τὴν ἑαυτοῦ ἁµαρτίαν καὶ τί φησιν ὁ Θεὸς πρὸς τὸν 
Ἠλίαν; "Εἶδες; Ἐπορεύθη Ἀχαὰβ πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων 
ἐνώπιόν µου. Λέγω, οὐ µὴ ποιήσω κατὰ τὴν κακίαν αὐτοῦ". Ὢ τῆς 
τοῦ ∆εσπότου φιλανθρωπίας, ὢ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος καὶ 
 µακροθυµίας· ἀπολογεῖται ὁ Θεὸς τῷ ἀνθρώπῳ. "Μὴ νόµιζε" φησὶ 240 
"ὅτι ἁπλῶς συνεχώρησα αὐτῷ· µετερρύθµισε τὸν τρόπον καὶ 
κατέβαλε  τὴν ὀργήν µου". 

                                                 
233-242 Ἀκούσας…τὴν ὀργήν µου: 3 Regn. 20, 27-29; Ioann. Chrys. De poenitentia 2  (PG 49, 288) (238-240 
Ὢ τῆς τοῦ ∆εσπότου φιλανθρωπίας…µακροθυµίας : Tit. 3, 4; Ps. 7, 12; Ionas 4, 2; Ex. 34, 6; Num. 14, 18). 
____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
233 ἐπὶ τῇ PpaSµ // 235 Εἶδεν αὐτὸν ὁ πάντα βλέπων PpaSµ   τί κλαίοντα ΙΜPpaSµ // 239 τοῦ Θεοῦ PpaSµ  
// 241 Μετερίθµησεν ΙΜPpaS: Μετιρίθµησεν  µ // 242 µετέβαλον Ppa: µετέβαλλα  Sµ 
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   Εἴδετε τρίτην στράταν τῆς µετανοίας, χωρὶς κολάσεως τινός, τὸ 
κλαῦσαί τις τὴν ἁµαρτίαν αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ; Εἴδετε πόσα 
ἐδύναντο τὰ δάκρυα τοῦ Ἀχαάβ, ὅτι τὴν ἀπόφασιν Θεοῦ ἔλυσε; 245 
Καλῶς γὰρ εἶπεν ὁ προφήτης· "Μακάριος ἄνθρωπος ὧν 
ἀφεθήσονται αἱ ἁµαρτίαι αὐτοῦ εἰς τὸν κόσµον τοῦτον διὰ τῆς 
 µετανοίας καὶ ὧν ἀπεκαλύφθησαν αἱ ἁµαρτίαι διὰ τῆς 
ἐξοµολογήσεως καὶ τρισµακάριστος,  ὃς οὐ µὴ λογίσεται Κύριος ὁ 
Θεὸς τὴν ἁµαρτίαν". ∆ράµωµεν τοίνυν καὶ ἡµεῖς, ὡς ἔτι καιρὸν 250 
ἔχωµεν πρὸς τὴν µετάνοιαν καὶ ἐξοµολόγησιν, ἵνα εἴπωµεν πρῶτοι 
τὲς ἁµαρτίες ἡµῶν, ἵνα δικαιωθῶµεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ Κυρίῳ 
ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

                                                 
246-250 Μακάριος … ἁµαρτίαν:  Ps. 31, 1-2. 
____________________________ 
SµPpa        ΜΙ 

_____________________ 
243 Ἴδετε ΙPpa: Ἴδεται ΜSµ // 244 Ἴδετε ΙPpa: Ἴδεται ΜSµ // 245 ἔλυσαν PpaSµ //   246 ὁ ἄνθρωπος Ppa  
ὧν om. µ // 247 αἱ αὐτοῦ a // 248 ἀπεκαλύφθησαν ΙΜPpaSµ:ἐπεκαλύφθησαν Ps. // 248-249 διὰ τῆς 
ἐξοµολογήσεως αἰ αὐτοῦ ἁµαρτίαι SµPpa  // 249-250 τρισµακάριστος ᾧ οὐ µὴ λογήσεται Κύριος ὁ Θεὸς 
ἁµαρτίαν SµPpa // 251 ἔχοµεν PpaSµ // 251 πρῶτον ΙSµ // 252 ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν καὶ ὁ Κύριος 
συγχωρήσῃ ἡµῖν Pp // 252-253  ἵνα δικαιωθῶµεν...ἡµῶν om. Sµa // 253  οὗ Ι  
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22    
                                                                                    

Τῇ Τετάρτῃ τῆς ἕκτης ἑβδοµάδος  
 λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µάταιον βίον  

 
 
  Φέρε τοίνυν εἰς µέσον ∆αυὶδ τὸν προφήτην. Τί γάρ φησι ὁ 
προφήτης; "Πλήν, µάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος ζῶν". Ὦ 
προφήτα, τί ταλανίζεις τὸν βίον µας; Καὶ γὰρ ἄνθρωπος ὑπάρχεις 
καὶ σύ. Ἀποκρίνεται ὁ προφήτης λέγων· "∆ικαίως ὁµιλῶ καὶ δικαίως 
κατηγορῶ. Ταράσσεται ἄνθρωπος εἰς τὸν βίον τοῦ κόσµου τούτου 5 
 καὶ εἰς τὸ τέλος ἀφανίζεται· ταράσσεται καὶ ὡς οὐ µὴ γενόµενος οὐ 
φαίνεται. Ὡς ἄνθος ἐξήνθησε καὶ ὡς χόρτος µαραίνεται. 
Ταράσσεται εἰς τὸν κόσµον καὶ οὐδὲν ἀπαίρει. Ἀπέρχονται αὐτοῦ 
αἱ φροντίδες καὶ ἄλλου ἡ εὐφροσύνη ταράσσεται· ὁ σήµερον ὢν καὶ 
αὔριον µὴ ὤν· ὁ σήµερον ἐν τῷ κόσµῳ καὶ αὔριον ἐν τῷ µνήµα· ὁ 10 
σήµερον ἐν φαντασίᾳ καὶ αὔριον ἐν τῷ µνῆµα". 

                                                 
1-11 Φέρε τοίνυν… µνῆµα: Ioann. Chrys. Verumtamen frustra contarbatur (PG 55, 559) ( 2 Πλήν… ζῶν: Ps. 38, 
12; β' τροπάριον ὠδ. δ' τοῦ  Μεγάλου Κανόνος τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Πέµπτης 
τοῦ Μεγάλου Κανόνος, ἦχ. πλ. β' (βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 638) // 7 Ὡς ἄνθος… µαραίνεται: Ps. 102, 15 
). 
____________________________ 
ΜΙ 
____________________________ 
Tit. Τῇ Τετάρτῃ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µάταιον βίον· Εὐλόγησον, πάτερ Ι: Τῇ 
Τετάρτῃ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸν µάτεον βίον· Εὐλόγησον  Μ // 1 Φέραι ΙΜ // 3 
ταλανίζης Ι: ταλανήζης Μ // 7 µαρένεται ΙΜ // 8 ἀπέρει ΙΜ // 10 οὐκ ἦν ΙΜ: µὴ ὤν Ioann. Chrys.    µνήµα 
ΙΜ: µνήµατι fοns // 11 µνήµα ΙΜ: µνήµατι fοns 
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   Ὢ πόση τῆς ἀνθρωπότητος ἡ τραγωδία· Ὢ πόση ἡ καταδίκη 
αὐτοῦ· Οὗτος ἐκείνου τὸν ἀγρὸν περιεσπάσατο· ἕτερος ἑτέρου τὴν 
γῆν ἀφείλατο· ἄλλος τοῦ πλησίον τὰς οἰκίας ἐπεθύµησεν· ἄλλος τὸν 
οἰκέτην ἀφήρπασε. Λοιπόν, "µάτην ταράσσεται ἄνθρωπος ζῶν". 15 
Πάλιν, ὁ µὲν περὶ ὑδάτων δικάζεται, ὁ δὲ περὶ µέτρων γῆς· ὁ µὲν 
περὶ οἰκοδοµῆς ἀλλήλους διαθλίβει· ἐκεῖνος ὅπερ οὐκ ἔδωκε λαβεῖν 
ἐπιζητεῖ· ἄλλος ὅπερ ἔλαβε βούλεται δοῦναι. ∆ιὰ δὲ τῆς  πλεονεξίας 
ταύτης, τὰ ἅπερ ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἐλεύθερα, ὁ ἄνθρωπος τελωνεῖ· αἱ 
στράται, ἡ γῆ, τὰ ὕδατα, ὁ ἀὴρ πωλοῦνται. 20 

                                                 
12-20 Ὢ πόση… πωλοῦνται: Ioann. Chrys. Verumtamen frustra contarbatur (PG 55, 560)  (15 µάτην...ζῶν: 
Ps. 38, 12). 
____________________________ 
ΜΙ 
____________________________ 
14 ἀφήλατο ΙΜ // 16 µέτρον ΙΜ // 17 διαθλίβουσιν ΙΜ // 20 πολοῦνται Ι: πολοῦντε Μ 
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    Καὶ λοιπὸν, καλῶς ὁ προφήτης εἶπε καὶ στηλιτεύων τὸν βίον 
ἡµῶν ὅτι "πλὴν µάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος ζῶν". Εἰπὲ οὖν 
προφήτα· ἄνθρωπος µόνον ταράσσεται καὶ αὐτὸν µόνον κατηγορεῖς 
καὶ οὐδὲν εὗρες ἢ ζῶον ἢ θηρίον εἰ µὴ µόνον τὸν ἄνθρωπον; 
Ἀποκρίνεται ὁ προφήτης λέγων· "Καὶ µόνος ὁ ἄνθρωπος 25 
ταράσσεται. Ἀνωφελὲς καὶ ἀκερδὲς καὶ ἄκουσον· ταράσσεται ἡ 
θάλασσα καὶ πάλιν ἡµερώνει· σαλεύεται ἡ γῆ καὶ πάλιν ἵσταται· 
κινοῦνται οἱ ἄνεµοι καὶ πάλιν ἡσυχάζουσι· θορυβοῦνται τὰ θηρία 
τῷ ἰδίῳ καιρῷ καὶ πάλιν  ἀναπαύονται· ἐγείρεται ἡ φλὸξ καὶ πάλιν 
σβέννυται. Ἄνθρωπος δὲ ταρασσόµενος, οὐδέποτε παύεται. Τοῦτο 30 
ἔλαβε καὶ εἰς ἕτερον ἀποβλέπει καὶ πάσχει ὡς ἀθάνατος καὶ οὐκ 
οἶδε τί ποιεῖ". 

                                                 
21-32   Καὶ λοιπὸν… τί ποιεῖ: Ioann. Chrys. Verumtamen frustra conturbatur  (PG 55, 561) (22 Πλὴν...ζῶν: Ps. 
38, 12).  
____________________________ 
ΜΙ 
____________________________ 
21 καλὸς ΙΜ // 24 ἢ µὴ ΙΜ // 27 ἡµερόνη ΙΜ // 28 θωρυβοῦνται ΙΜ   θυρία Μ // 29 ἐγήρεται Μ: ἐγείρεται Ι: 
διεγείρεται Ioann. Chrys. // 30 σβένυται ΙΜ // 31 καὶ τὸ εἰ ἕτερον ΙΜ: καὶ εἰς ἕτερον Ioann. Chrys. 
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   Θέλετε οὖν ἐπιδείξω τὸν βίον ἡµῶν καὶ τὴν ζωὴν ταλανίσω; Φέρε 
τὸν µέγαν Χρυσόστοµον ταλανίζων ἡµᾶς λέγων· "Ὡµοιώθη ἡ ζωὴ 
ἡµῶν ἀνθρώπῳ τινὶ πλουσίῳ, οἰκίσαντι ἐν αὐλῇ τινὶ µετὰ τῆς 35 
γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἑνὸς δούλου καὶ ἵππου 
ὡραιοτάτου καὶ ἀκριβοῦ. Ἐν ταύτῃ δὲ τῇ αὐλῇ ἔµενεν ὄφις 
θανατηφόρος. Τοῦτος ὁ ἄρχων ἤκουε παρὰ πολλῶν ὅτι ὁ ὄφις 
ἐκεῖνος πάντας θανατώνει τοὺς µένοντας ἐν τῇ αὐλῇ ἐκείνῃ ἀπὸ 
γενεῶν ἀρχαίων καὶ ἀκούσας τοῦτο ὁ ἄρχων ἐκεῖνος ἠβουλήθη 40 
 λέγων ἢ τὸν ὄφιν ἀποκτεῖναι ἢ ἐκ τῆς αὐλῆς ἐκείνης ἐξελθεῖν· καὶ 
ἀρµατώσας αὐτὸν ἔρχεται τοῦ ἀποκτεῖναι τὸν ὄφιν καὶ ὁ ὄφις ὡς 
φρόνιµος ῥίπτει ἔµπροσθεν τῆς φωλεᾶς αὐτοῦ νόµισµα ἓν 
ἔκλαµπρον· καὶ λαβὼν αὐτὸ ἄρχων λέγει· "Ἐὰν ἤθελεν ἀποκτεῖναι 
ἡµᾶς ὁ ὄφις, οὐκ ἂν ἔδωκεν ἡµῖν τὸ νόµισµα τοῦτο"· καὶ ἐχάρη 45 
λέγων· "Φέρει θέλεις καὶ ἄλλον". 

                                                 
34 - 46 Ὡµοιώθη… καὶ ἄλλον:  fons incognita. 
_____________________________ 
ΜΙ 
____________________________ 
33 ἐπιδίξω ΙΜ    ταλανήσω ΙΜ // 34 ταλανίζων ΙΜ   Ὁµοιώθη ΙΜ // 35 οἰκείσαντι Ι: οἱκοίσαντι Μ // 43 
φρόνηµος ΙΜ // 44 αὐτῷ Ι 
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   Καὶ ἐλθὼν ἐπὶ τὴν αὔριον εὗρε καὶ ἄλλον νόµισµα, ὅµοιον τοῦ 
πρώτου καὶ λέγει·  "Οὗτος ὁ ὄφις οὐκ ἦν ἄξιος θανάτου, ἀλλὰ καὶ 
τιµῆς µεγάλης"· καὶ ἔµεινεν ὁ ὄφις καιρὸν πολύν, καθ’ ἑκάστην 
ἡµέραν παρέχων τὸ νόµισµα καὶ οὐδὲν ἐβλάπτετο. Μίαν οὖν τῶν 50 
ἡµερῶν, ἐλθὼν ὁ ὄφις ἔδακε τὸν ἵππον αὐτοῦ καὶ ἀπέθανε. Τοῦτο 
ἰδόντα ὁ ἄνθρωπος, ἀποθανόντα τὸν ἵππον αὐτοῦ, ἤρξατο 
ἀναθεµατίζειν τὴν αὐλὴν ἐκείνην καὶ τὸν ὄφιν καὶ λέγειν·  
"Συµφέρει ἡµῖν θανατῶσαι τὸν ὄφιν τοῦτον, πρὶν θανατῶσαι ἡµᾶς 
ἐκεῖνος". Πάλιν ἐλθὼν τοῦ θανατῶσαι αὐτόν, εὑρίσκει τὸ νόµισµα, 55 
κατὰ τὸ  σύνηθες, καὶ πλανᾶται πάλιν καὶ λέγει· "Ἐφόνευσε τὸ 
ἄλογον· ἀνθρώπους οὐ βλάπτει. ∆ιατί θανατοῦµεν αὐτόν;" καὶ 
ἀφῆκε ζῶντα, λαµβάνων τὸ νόµισµα καθ’ ἡµέραν καὶ οὐδενὶ 
βλαπτόµενος. 

                                                 
47- 59 Καὶ ἐλθὼν… βλαπτόµενος : fons incognita. 
_____________________________ 
ΜΙ 
____________________________ 
 52 ἰδόντα ΙΜ    αὐτοῦ οm. Ι // 55 οὗτος Ι // 57-58 ∆ιατὶ...ζῶντα οm. Μ // 58-59 οὐδενῆ  βλαπτῶµενος Μ 
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   Καὶ ὅταν εἶδεν ὁ ὄφις τὸν ἄνθρωπον ἀµεριµνήσαντα, ἦλθε καὶ 60 
ἔδακε καὶ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. Κράξαντος δὲ τοῦ δούλου,  ἀνίσταται 
ὁ κύριος αὐτοῦ πάλιν καταρώµενος τὴν ὥραν καὶ τὴν ἡµέραν  καὶ 
τὴν αὐλὴν ἐκείνην καὶ τὸν ὄφιν, ὅταν αὐτὸν ἐγνώρισεν. Ἰδὼν δὲ ὁ 
ἄνθρωπος τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἀποθανόντα, οὐκ ἠδυνήθη µήτε µετὰ 
ἰατρῶν βοηθῆσαι τοῦ δούλου. Ἐτελεύτησε καὶ αὐτός. Πάλιν ὤµωσε  65 
ὁ ἄρχων τοῦ ἀποκτεῖναι τὸν ὄφιν· καὶ ἀρµατώσας αὑτὸν ἔρχεται 
καὶ βρίσκει τὸ νόµισµα καὶ πλανᾶται λέγων· "Ὁ δοῦλος µου ὑπὸ 
τιµῆς ἠγοράσθη, καθάπερ καὶ τὸ ἄλογον, καὶ ἐγὼ ἐπαίρνω καθ’ 
ἑκάστην ἡµέραν νόµισµα. Κρεῖττον ἐστὶ ἡ τιµὴ τοῦ ὄφι, παρὰ  τοῦ 
δούλου καὶ τοῦ ἵππου τῆς τιµῆς. Φυλαττόµεθα οὖν ἐγώ τε καὶ ἡ γυνή 70 
µου καὶ ὁ υἱός µου καὶ οὐ δύναται ὁ ὄφις βλάψαι ἡµᾶς". 

                                                 
60-71 Καὶ ὅταν εἶδεν… βλάψαι ἡµᾶς : fons incognita. 
____________________________ 
ΜΙ 
__________________________ 
60 ἴδεν Ι // 64 µετὰ οm. Μ // 65 ὄµωσε ΙΜ // 67 εὐρίσκει Ι    πλανάτε Μ // 68 ἐπέρνω ΙΜ // 69 Κρήττον Μ   
τιµὶ Μ     



 424

    
   Τυφλωθεὶς δὲ ὁ ἄθλιος τῇ ἐπιθυµίᾳ τῆς φιλαργυρίας, ἀφῆκε πάλιν 
αὐτὸν ζῶντα καὶ ἔµεινεν εἰς καιρὸν πολὺν µὴ βλαπτόµενος, ἀλλὰ 
συνάγων τὰ νοµίσµατα. Πάλιν ἰδὼν ὁ ὄφις τὸν ἄνθρωπον µὴ 
φροντίζοντα περὶ αὐτοῦ, ἦλθε νυκτὸς καὶ ἐδάκασε καὶ τὸν υἱὸν 75 
αὐτοῦ· κράξαντος δὲ τοῦ υἱοῦ, ἐγερθεὶς ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὀδυρώµενος 
καὶ κλαίων καὶ φωνάζων· "Οὐαί µοι, τῷ ἀθλίῳ"· καὶ ἤρξατο 
ἀναθεµατίζειν τὴν ἡµέραν καὶ τὴν ὥραν, ὅταν ἐγνώρισε τὴν αὐλὴν 
ἐκείνην καὶ τὸν ὄφιν. Ὁλολύζων δὲ ὁ υἱός, καλεῖ τοὺς ἰατροὺς 
 παρακαλῶν αὐτοὺς καὶ λέγων· "Βοηθήσατε τῷ υἱῷ µου τῷ 80 
µονογενεῖ καὶ ἐπάρατε τὴν οὐσίαν µου"·  καὶ πολλὰ κοπιάσαντες, 
οὐδὲν ὠφέλησαν· ἐπόθανε καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ· καὶ λυπηθεὶς ὁ πατὴρ 
ἐπὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ὤµωσε τοῦ ἀποκτεῖναι τὸν ὄφιν λέγων· "Ἕως 
πότε ποιῶ ἐµαυτὸν µωρὸν καὶ κατηραµένον, ὅτι οὐ φονεύω τοῦτον;" 
Ἀπελθὼν οὖν φονεῦσαι αὐτόν, εὗρε πάλιν τὸ νόµισµα λάµπον καὶ 85 
πλανᾶται λέγων· "Τί ποιήσω; Ὁ υἱός µου ἀπέθανεν, ὅµως 
φυλαττόµεθα ἐγώ τε καὶ ἡ γυνή µου καὶ οὐ δύναται ἡµᾶς βλάψαι ὁ 
ὄφις. ∆ιατὶ νὰ ζηµιωθῶ τὸ καθηµερινὸν νόµισµα;" 

                                                 
72-88 Τυφλωθεὶς… νόµισµα: fons incognita. 
_____________________________ 
ΜΙ 
____________________________ 
 72 τηφλοθεὶς Μ     φυλαργυρίας ΙΜ // 77  κλέον Μ    φονάζων ΙΜ // 81 µονογεννῆ ΙΜ // 82 ὀφέλησαν ΙΜ // 
83 ὄµωσε ΙΜ // 85 λάµπων Ι // 86 πλανάτε ΙΜ // 87 οὐ δύνατε Ι  
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   Ἐπόµεινε πάλιν ὁ ὄφις ζῶν ἐπὶ πολύ. Ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος 
ἐπιλήσµων. Ἦλθε πάλιν ὁ ὄφις καὶ ἔδακε καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· 90 
καὶ κράξασα ἦλθεν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ὀδυρόµενος καὶ θρηνῶν. 
Ἀκούσαντες δὲ οἱ γείτονες συνήχθησαν κλαίοντες καὶ κατηγόρουν 
αὐτὸν πολλὰ λέγοντες. Ἐκάλεσε τοὺς ἰατροὺς λέγων· "Βοηθήσατέ 
 µου καὶ ἐπάρετε χρήµατα πολλά· µόνον ἐγείρατε αὐτήν"· καὶ πολλὰ 
κοπιάσαντες, οὐδὲν ἐποίησαν·  ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή.  95 

                                                 
89-95 Ἐπόµεινε… ἡ γυνή : fons incognita. 
____________________________ 
ΜΙ 
__________________________ 
89 Ἐπῶµηνεν Μ // 90 ἐπιλίσµον ΙΜ   καὶ οm. Ι // 91 κράξας ΙΜ // 92 γίτωνες Ι: γύτωνες Μ    ἐκατηγόρουν Ι 
// 94 ἐπάρεται Μ    χρύµατα Μ    ἐγήραται Μ   µόνον ἐγείρατε αὐτήν οm. Ι //  95 κοποιάσαντες Μ     
ἐποίησαν εἰς αὐτὴν Ι 
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   Ἐπόµεινε δὲ ὁ ἄρχων µόνος λέγων τοῖς φίλοις αὐτοῦ τὰ συµβάντα 
εἰς τὴν αὐλὴν ἐκείνην καὶ συνεβουλεύσαντο αὐτὸν πάντες κτενεῖν 
τὸν ὄφιν, ὅτι ἀποκτεῖναι βούλεται καὶ αὐτόν· καὶ πορεύεται µετὰ 
πόνου καὶ µόχθου τοῦ ἀποκτεῖναι αὐτὸν καὶ ἀτενίσας εἰς τὴν 
 φωλεὰν αὐτοῦ βλέπει µαργαρίτην πολύτιµον, ἄσπρον καὶ 100 
ἔκλαµπρον καὶ λαβὼν τὸν µαργαρίτην ἐν τῇ παλάµῃ αὐτοῦ, 
ἐπελάθετο τὸν θάνατον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ λέγει· 
"Ἐπειδὴ ὁ ὄφις ἤλλαξε τὴν χρόαν ἀπὸ τὸ νόµισµα καὶ φέρνει 
µαργαρίτην, πάντως καὶ τὴν φύσιν τοῦ θανάτου ἀλλάξει ἔχειν καὶ 
οὐκέτι βλάπτοµαι". 105 

                                                 
96-105  Ἐπόµεινε… βλάπτοµαι : fons incognita. 
____________________________ 
ΜΙ 
__________________________ 
96 Ἐπόµηνεν Μ // 99 ἀτενείσας Ι: ἀταινείσας Μ // 100 φολεὰν ΙΜ   πολίτιµον ΙΜ // 103 ἤλαξεν ΙΜ    χρώαν 
ΙΜ    φέρνει Ι: φέρειν Μ // 104 ἀλάξει ΙΜ   
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   Τότε ὁ ἄθλιος ἤρξατο καθαρίζειν τὸν τόπον καὶ θυµιᾶν αὐτὸν 
µυρωδίαις, παρέχων καθ’ ἑκάστην ἡµέραν αὐτῷ µαργαρίτην. Ἰδὼν ὁ 
ἄνθρωπος τὸ πλῆθος τῶν µαργαριτῶν, ἤρξατο ζητεῖν τόπον τοῦ 
 φυλάξαι αὐτοὺς καὶ οὐχ εὗρεν, εἰ µὴ µόνον ἀπό κάτω τῆς κεφαλῆς 
αὐτοῦ ἔκρυψε· καὶ ἦν ἐν ἀµεριµνίᾳ τρυφῶν καὶ χαιρόµενος, µήτε 110 
ἐνθυµούµενος τὸν θάνατον τῆς γυναικός, οὔτε τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 
Μετὰ τοῦτο, ἦλθεν ὁ ὄφις καὶ ἔδακε τὸν πόδα αὐτοῦ. Κράξας δὲ 
φωνῇ µεγάλῃ, συνήχθησαν πάντες οἱ γείτοντες καὶ φίλοι καὶ 
συγγενεῖς κλαίοντες καὶ λέγοντες αὐτῷ· "Οὐκ εἴποµέν σοι· 
"Ἀπόκτεινον τὸν ὄφιν, πρὶν αὐτὸς ἀποκτενεῖ σε;" Πάλιν καλεῖ τοὺς 115 
ἰατροὺς καὶ οὐκ ἦν βοήθεια.  

                                                 
106-116 Τότε ὁ ἄθλιος… βοήθεια: fons incognita. 
_____________________________ 
ΜΙ 
__________________________ 
 107 µυροδίαις Ι // 108-109 καὶ φυλάττειν Ι // 110 ἔκρυπτεν Ι // 113 γίτωνες ΙΜ // 115 ἀποκτενεῖ σαι Ι: 
ἀποκτενῆ σαι Μ 
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   Ἰδὼν δὲ ὁ ἄθλιος ὅτι ἀπέτυχε τῶν ἰατρῶν, προσέφυγε τῷ Θεῷ 
λέγων· "Χριστέ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, χάρισαί µου 
τὴν ζωὴν τοῦ χρόνου τούτου καὶ οὐκέτι οὐ µὴ ἀθετήσω σε, ὅτι ἡ 
φιλαργυρία καὶ ὁ βίος οὗτος ἐπλάνησέ µε καὶ ἐδὰ σκορπίσω ταῦτα 120 
πάντα καὶ γένοµαι µοναχὸς καὶ καθέζοµαι εἰς τὴν ἔρηµον. Γνωρίζω 
ὅτι ὁ βίος οὗτος µάταιός ἐστι". Ἐποίησε δὲ ἐλεηµοσύνην εἰς τοὺς 
πτωχούς. Ἐχάρισεν αὐτῷ ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν αὐτοῦ καὶ πάλιν 
ἐπελάθετο τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ὅρκου ὅνπερ ἐποίησεν εἰς τὸν Θεὸν 
 καὶ πλανᾶται πάλιν ὑπὸ τοῦ ὄφεως καὶ λέγει·  "Ἐπειδὴ ἐδάκασέ µε 125 
ὁ ὄφις καὶ οὐκ ἐπόθανα, οὐκέτι πλέον θανατηφόρος, ἀλλὰ 
ζωηφόρος". Ἐστράφη πάλιν εἰς τὸν τόπον τῶν µαργαριτῶν καὶ 
λέγει·  "∆ιατὶ οὗτοι οἱ µαργαρίται χάνονται; Πολλοὶ πτωχοί εἰσιν. 
Ἂς συνάξω αὐτοὺς καὶ δώσω τῶν πτωχῶν καὶ θέλω σωθῆναι". Μετ’ 
αὐτὴν τὴν πλάνην, ἦλθε πάλιν ὁ ὄφις καὶ ἐδάκασέ τον εἰς τὴν 130 
καρδίαν καὶ ἀπέθανεν· καὶ ἐκάθισαν οἱ φίλοι καὶ συγγενεῖς, 
κλαίοντες αὐτὸν καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τὴν ἀπολεσµένην. 

                                                 
117-132 Ἰδὼν δὲ ὁ ἄθλιος… τὴν ἀπολεσµένην: fons incognita (118 Κύριος τῶν κυριευόντων:  Τροπάριον 
ἀντὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕµνου τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου, ἦχ. πλ. α', 
ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 1013). 
____________________________ 
ΜΙ 
__________________________ 
119 οὐκέτι οὐ µὴ ΙΜ    ἀθετήσω σαι ΙΜ // 118 τῶν θυριευόντων Μ: τῶν κυριευόντων Ι // 120 ἐπλάνισαί µε 
ΙΜ //  121 γένοµαι Μ: γένωµαι Ι    καθέζωµαι Μ: καθέζωµαι Ι // 131 ἐκάθησαν ΙΜ    οἱ φοίλοι καὶ 
συνγγενῆς Μ // 132 αὐτοῦ τὴν ἀπολεσµένην οm. Μ 
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    Εἴδετε βίον κακὸν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦντα καὶ ταραχὴν πελελὴν 
καὶ ἀνώφελον; Μάθωµεν δὲ λοιπὸν καὶ τὰ ἀκόλουθα τῆς διηγήσεως· 
αὐλὴ ὑπάρχει ὁ κόσµος οὗτος καὶ ὁ ἐξουσιάζων αὐτόν ἐστιν ὁ 135 
ἄνθρωπος. Ὁ ὄφις ὁ κατοικῶν ἐν τῇ αὐλῇ ταύτῃ ἐστὶν ὁ θάνατος 
καὶ δεύτερος ὄφις ἐστὶν ὁ διάβολος, ὁ πάντας δάκνων καὶ κεντῶν 
µετὰ πάσης  σπουδῆς τοῦ θανατῶσαι ἡµᾶς· καὶ ἡµεῖς ἀπατώµεθα 
ὑπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ κόσµου καὶ τῆς αὐλῆς ταύτης καὶ πολλάκις 
βουλόµεθα θανατῶσαι τὸν ὄφιν τὸν κατοικοῦντα ἐν τῇ αὐλῇ ταύτῃ, 140 
ἤγουν τὸν διάβολον, καὶ φύγωµεν τὸν θάνατον. Ἐκεῖνος 
πολύπλοκος ὤν, ἐπιγελᾷ ἡµᾶς διὰ τοῦ βίου τοῦ προσκαίρου καὶ 
δεικνύει ἡµῖν πολλὲς λογὲς τὸν βίον, πότε µὲν νόµισµα, πότε δὲ 
µαργαρίτας καὶ πολλὲς λογὲς ἁµαρτίες καὶ ἡµεῖς πλανώµεθα καὶ 
γνωρίζοµεν ὅτι κακὰ πολλὰ ποιοῦµεν εἰς τὸν κόσµον καὶ εἰς τὴν 145 
αὐλὴν ταύτην.  

                                                 
  ΜΙ 

__________________________ 
133 Εἴδετε...ταραχὴν οm. Μ    Ἴδετε Ι    ὀφελοῦντα Ι // 134  ἀνόφελον Ι    Μάθοµεν ΙΜ // 143  πολλαῖς 
λογαῖς ΙΜ    νοµίσµατα Ι // 144 πολλαῖς  λογαῖς  ἁµαρτίαις  ΙΜ //  145 γνωρίζωµεν ΙΜ 
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    Καὶ ὁ πολυεύσπλαγχνος Κύριος πολλάκις δείχνει ἡµῖν σηµεῖα, 
ὅπως νὰ σκοτώσωµεν τὸν ὄφιν τὸν στέκοντα καὶ φωλεύοντα εἰς τὴν 
αὐλὴν ταύτην, τουτέστιν τὸν θάνατον, ὅπου µας κεντᾷ ὅλους· καὶ 
ἔρχεται πολλάκις θάνατος εἰς τὰ κτήνη ἡµῶν ἢ εἰς τὰ παιδία ἡµῶν, 150 
µήπως ἐπιστρέψωµεν, καὶ ἡµεῖς οὐ µεριµνοῦµεν, διότι οὐ ξεύροµεν 
τὴν ὥραν τοῦ θανάτου πότε ἔρχεται· καὶ ὅταν βλέπωµεν τὸν 
θάνατον, ἀναθεµατίζοµεν τὴν ζωὴν καὶ τὸν βίον µας καὶ τὴν αὐλὴν 
 ταύτην καὶ λέγοµεν νὰ µὴν τὸν εἴχαµεν γνωρίσαι καὶ πλέον ἀπὸ 
τοῦ νῦν οὐ µὴ πλανηθῶµεν· καὶ ἡµεῖς πάλιν τρέχοµεν εἰς τὰ πάθη 155 
καὶ συνάγοµεν πλῆθος ἁµαρτηµάτων, ὥσπερ ἐκεῖνος τὰ νοµίσµατα. 
Ἐπὰν δὲ ἀµεριµνήσωµεν καὶ τοῦ θανάτου οὐκ ἐνθυµούµεθα, οὔτε 
τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ, τρέχοµεν πάλιν ὡς κύνες εἰς τὸν ἴδιον ἐµετόν· 
καὶ οὐ παιδεύει ἡµᾶς οὔτε ὁ θάνατος τῆς γυναικὸς οὔτε τῶν υἱῶν· 
καὶ ὁ ὄφις κεντᾷ ἡµᾶς καὶ χωρίζει ἡµᾶς ἀπὸ τὸν Θεὸν· καὶ ἐπιγελᾷ 160 
ἡµᾶς, καθάπερ ὁ ἁλιεὺς τοὺς ἰχθύας τῷ ἀγκίστρῳ δελεάσας κρεµᾷ 
τοὺς ἰχθύας ἐπιγελῶν καὶ παραδίδει αὐτοὺς τῷ πυρί. Οὕτως παίζωσι 
καὶ ἡµᾶς ὁ θάνατος καὶ ὁ διάβολος µὲ τὸ σήµερον καὶ τὸ αὔριον, 
ἁρπάζων ἡµᾶς καὶ παραδίδωσιν τῷ αἰωνίῳ πυρί. 

                                                 
158 τρέχοµεν … ἐµετόν: Prov. 26, 11; Greg. Cyprii, CPG Ι 366; Ioann. Chrys. De beato Philogonio (PG 48, 
755); Ioann. Chrys. De Genesim 6 (PG 53, 55); Ioann. Chrys. De poenitentia  (PG 59, 765); Ioann. Chrys. In 
epist. 1 ad Timoth. 6  (PG 62, 530); Ioann. Chrys. Spuria (PG 63, 942); Ioann. Dam. Homilia in ficum 
arefactam  (PG 96, 585); Bas. Regulae brevius tractatae (PG 31, 1085) // 164 τῷ αἰωνίῳ πυρί: Marc. 9, 44; 
Ioann. Chrys. Orationes pro obsessis (PG 64, 1065). 
____________________________ 
ΜΙ 

__________________________ 
147 δίχνη ΙΜ // 148 φολεύοντα Ι // 153 ἀναθεµατίζωµεν ΙΜ // 154 γνωρήσει Ι: γνωρήσαι Μ // 155 τρέχωµεν 
ΙΜ // 156 συνάγωµεν ΙΜ // 159 γυνεκὸς Μ // 161 τοὺς ἰχθύας ΙΜ   καὶ τὸ ἄγκυστρον Ι: καὶ τὸ ἄγγοιστρο 
Μ:τῷ ἀγκίστρῳ scripsi  // 162 τοὺς ἰχθύας ΙΜ  παραδίδι ΙΜ // 163 πέζωσιν ΙΜ 
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   Τὸ λοιπόν, παρακαλῶ τὴν ὑµετέραν ἀγάπην, φύγωµεν τὴν πολλὴν 165 
ἀγάπην τοῦ βίου καὶ τοῦ κόσµου τούτου καὶ τῆς αὐλῆς ταύτης καὶ 
δράµωµεν εἰς Κύριον τὸν Θεὸν καὶ φιλάνθρωπον. Ἕως τε ζῶµεν καὶ 
φαινώµεθα, καιρὸς ὑπάρχει ἐργασίας, καιρὸς νηστείας, καιρὸς 
 µετανοίας. Ἂς θανατώσωµεν τὸν ὄφιν καὶ τὸν θάνατον, τοὺς 
θανατοῦντας ἡµᾶς, µικρούς τε καὶ µεγάλους, ὅτι ὁ Θεὸς 170 
εὔσπλαγχνός ἐστι καὶ ἐλεήµων καὶ µετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις τῶν 
ἀνθρώπων· Αὐτοῦ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας.  Ἀµήν. 

                                                 
171-172 εὔσπλαγχνος...ἀνθρώπων: Ἀπόκρυφος προσευχὴ τοῦ Μανασσῆ (Βλ. Μέγα Ἀπόδειπνον, 
Ὡρολόγιον τὸ Μέγα, Α∆, σ. 172 ). 
____________________________ 
ΜΙ 

_____________________ 
165 τὴν ἡµετέραν Ι: τὴν ἱµετέραν Μ // 168 φενόµεθα ΙΜ // 169 µετανείας Μ // 170 ὅτι ὁ Θεὸς  οm. Μ 
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                                                   23                                                                                 
     Τῇ  Παρασκευῇ  τῆς  ἕκτης  ἑβδοµάδος  
 
   Φέρε τοίνυν εἰς µέσον τὸν εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην λέγοντα, µᾶλλον 
δὲ τὸν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν, φάσκοντα διὰ τοῦ 
εὐαγγελιστοῦ. Τί γάρ φησιν ὁ ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Κυρίου, ὁ 
ἐπιπεσὼν τῷ στήθει τῷ δεσποτικῷ καὶ τῆς θεολογίας νάµατα 
ἐκβλύσας; Μόνος γὰρ οὗτος ἐξηγεῖται τὴν ἀνάστασιν τοῦ Λαζάρου 5 
 καὶ τούτου τὸ θαῦµα αὐτὸς διαλέγεται λέγων· καὶ ταύτην τὴν 
τράπεζαν τῆς θείας διδασκαλίας ἡµῖν παρατίθεται· "Ὁ πιστεύων εἰς 
ἐµέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται". Οὗτοι οἱ λόγοι εἰσὶν τοῦ Κυρίου ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦ θείου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.  10 

                                                 
1 Φέρε τοίνυν… λέγοντα: BHG 2228 β // 3 ὁ ἐπιστήθιος φίλος: Ioh. 13, 23; Ioann. Chrys. In Joannem 33 (PG 
59, 191) // 4   ἐπιπεσὼν τῷ στήθει τῷ δεσποτικῷ: Ioh. 13, 23 // 5-6 Μόνος…διαλέγεται: Ioh. 11, 1-44 // 7-8 Ὁ 
πιστεύων… ζήσεται: Ioh. 11, 25.  
____________________________ 
SµPpa        Μ 

_____________________ 
Tit. Τῇ Παρασκευῇ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὴν ἔγερσιν τοῦ Λαζάρου· Τοῦ αὐτοῦ 
ποιητοῦ Ppa: Τῇ Παρασκευῇ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος εἰς τὸν δίκαιον Λάζαρον· περὶ τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου 
S: Τῇ Παρασκευῇ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος εἰς τὸν δίκαιον Λάζαρον τὸν τετραήµερον· περὶ τοῦ ἁγίου 
εὐαγγελίου µ: Τῇ Παρασκευῇ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὴν ἔγερσιν τοῦ Λαζάρου· 
Εὐλόγησον, πάτερ Μ // 4 ἐπὶ τῷ στῆθος ΜPpaSµ // 5 ἐκβλήσας Μ: ἐκβλυζούσης Ppa // 7-10 Ὁ 
πιστεύων...Θεολόγου om. PpaSµ 
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    Λέγει οὖν τὸ προοίµιον κατὰ τὴν κοινὴν φωνήν: "Οὗτος ὅστις καὶ 
ὁποῖος ἔχει εἰς ἐµὲ πίστιν" λέγει ὁ Χριστός "κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται"· 
εἰς τὴν κοινὴν ἀνάστασιν, εἰς τὴν ∆ευτέραν τοῦ Χριστοῦ 
Παρουσίαν, ὅλα γὰρ τὰ τῶν νεκρῶν σώµατα ἄφθαρτα µέλλωσιν 
εἶναι τότε καὶ ἡνωµένα µετὰ τῆς ψυχῆς.  15 
   Τρία τινὰ τὸ προκείµενον ἡµῶν, ἀγαπητοί, περιέχει: Πίστιν εἰς τὸν 
Θεόν, θάνατον τὸν ἐντεῦθεν καὶ ζωὴν τὴν µέλλουσαν. Τὸ πρῶτον 
βούλεται ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ἵνα ἀποδείξῃ τὸ πόσην δύναµιν 
ἔχει ἡ πίστις  καὶ πῶς τινὲς ἀπέθανον καὶ διὰ τῆς πίστεως ἐχαρίσατο 
ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν τὴν πρόσκαιρον καὶ τὴν αἰώνιον βασιλείαν, ἣν 20 
µέλλουσιν ἔχειν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ τῇ φοβερᾷ. 

                                                 
 11-12 Οὗτος… ζήσεται: Ioh. 11, 25 // 13-15 εἰς τὴν κοινὴν ἀνάστασιν…ψυχῆς: Matth. 24, 30; Marc. 13, 26; 
Luc. 21, 27; 1 Thes. 4, 16; Ioh. 5, 28; Rom. 8, 11; 1 Cor. 15, 22; 1 Cor. 15, 51-53; Theod. Cyr. Haereticar. 
Fabular. Compendium lib. 5 (PG 83, 512). 
____________________________ 
   Μ 

_____________________ 
11-21 Λέγει...φοβερᾷ om. PpaSµ // 14-15 µέλωσιν εἶνε τῶτε Μ // 18 δήναµην Μ // 20 πρόσκερον Μ 
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  Φέρωµεν δὲ ἀπὸ τῶν παλαιῶν· ὁ προφήτης Ἠλίας τῆς Σαραφθείας 
τὸν υἱὸν ἀνέστησε διὰ τῆς γυναικὸς ἐχούσης τὴν πίστιν πρὸς τὸν 
Θεόν· ὁµοίως πάλιν καὶ ὁ Ἐλισσαῖος, ὁ προφήτης, τῆς Σωµανίτιδος 
τὸν υἱὸν ἀνέστησε διὰ τῆς πίστεως· καὶ πλεῖστοι ἐν τῷ παλαιῷ καὶ 25 
ἐν τῇ νέᾳ διαθήκῃ διὰ τῆς πίστεως ἀνέστησαν πολλούς· ὅµως δὲ 
ταῦτα ἐάσωµεν, διὰ τὸ µῆκος τοῦ λόγου, καὶ ἴδωµεν τὸν 
εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην σήµερον λέγοντα καὶ  κηρύττοντα καὶ 
ἐξηγοῦντα ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ τὴν ἔγερσιν τοῦ δικαίου Λαζάρου.  

                                                 
22-23 Ὁ προφήτης…ἀνέστησε: 3 Regn. 17, 17-24 // 24-25 ὁ Ἐλισσαῖος… ἀνέστησε: 4 Regn. 4, 32-37. 
____________________________ 
  Μ 

_____________________ 
22-29  Φέρωµεν...Λαζάρου  om. PpaSµ // 25  πλοίστοι Μ  // 26  ναία Μ 
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   Φησὶ γὰρ οὕτως· "Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἦν τις ἀσθενὴς Λάζαρος ἀπὸ 30 
Βηθανίας ἐκ τῆς κώµης Μαρίας καὶ Μάρθας, τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς, ἧς 
ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. Ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 
πρὸς αὐτὸν λέγουσαι· "Κύριε, ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ". 
   Πόθεν οὖν εὗρον αἱ τοιαῦται γυναῖκες τὴν φιλίαν καὶ τὴν 
πληροφορίαν ταύτην τὴν πρὸς τὸν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν; 35 
Οὗτος οὖν ὁ Λάζαρος Ἑβραῖος µὲν ἦν τὸ γένος, τὴν αἵρεσιν 
Φαρισαῖος. Τοῦ δὲ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ περιπατοῦντος εἰς 
τὴν γῆν καὶ ζητοῦντος τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων, γίνεται οὖν 
φίλος αὐτὸς ὁ Λάζαρος τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τε τῶν θαυµάτων καὶ τῆς 
διδασκαλίας αὐτοῦ καὶ µᾶλλον ὅτι συνεχῶς ἐπορεύετο ἐν τῷ οἴκῳ 40 
 τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ Λαζάρου, διότι ὁ Λάζαρος ἦν υἱὸς Σίµωνος 
τοῦ Φαρισαίου. Ὁ γὰρ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς πολλάκις 
διαλεγοµένου πρὸς τὸν Σίµωνα τοῦτον περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν, 
αὐτὸς δὲ ὁ Σίµων οὐκ ἐπίστευεν ἀνάστασιν νεκρῶν ποτέ. Ἀπὸ 
τούτων, ὁ Λάζαρος φίλος γίνεται µέγας του Χριστοῦ· οὐ µόνον δὲ 45 
οὗτος, ἀλλὰ καὶ αἱ αὐτοῦ ἀδελφαί· δῆλον, ἡ Μαρία καὶ ἡ Μάρθα. 

                                                 
 30-46 Τῷ καιρῷ…ἡ Μάρθα: Συναξάριον τοῦ Μηναίου εἰς τὸ Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων, (ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 795) // 30-33 Τῷ καιρῷ… ἀσθενεῖ: Ioh. 11, 1-4 // 37-38 Τοῦ δὲ Κυρίου…ἀνθρώπων: Matth. 
8, 34; Matth. 4, 25; Matth. 14, 21; Matth. 9, 26; Matth. 16, 9; Ioh. 4, 1; Marc. 1, 37; Luc. 4, 14-15; Luc. 8, 1-2 // 
45-46 ὁ Λάζαρος… ἡ Μάρθα: Ioh. 11, 5-6; Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 343).   
_____________________________ 
SµPpa        Μ 

____________________ 
30 Φησὶ γὰρ οὕτως· Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ om.PpaSµ // 30 ἀσθενῶν PpaSµ // 31 ἐκ τῆς κόµοις  Μ // 35 ταύτην 
om. PpaSµ // 36 Ἑβρέος Μ   οὖν τὸ γένος Ppa // 37 Φαρισέως Μ // 38 ζητῶντα ΜPpaSµ   σωτηρίαν τοῦ 
γένους τῶν ἀνθρώπων PpaSµ // 41 Σἰµονος Μ // 41-42 ὅτι υἱὸς ἦν Σίµωνος τοῦ Φαρισαίου ὁ Λάζαρος 
PpaSµ // 42 πολλὰ PpaSµ // 44 αὐτὸς...ποτέ om. Pp 
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   Ἐπειδὴ γὰρ ἤγγιζε τὸ πάθος τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα 
πιστευθῇ τὸ µυστήριον τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν ἀκριβέστερον, 
καὶ πολλὰ διδάσκοντος τοῦ Χριστοῦ τοῖς Ἰουδαίοις, περὶ τοῦ 
Πατρὸς Αὐτοῦ καὶ ὅτι Υἱός ἐστι τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι "ἐὰν οὐ ποιῶ τὰ 50 
ἔργα τοῦ Πατρός µου, µὴ πιστεύητέ µοι· εἰ δὲ καὶ ποιῶ, κἂν διὰ τὰ 
ἔργα πιστεύσητέ µοι καὶ ὅτι ὁ Πατὴρ ἐν ἐµοὶ ἐστί, κἀγὼ ἐν Αὐτῷ", 
ἐζήτουν οὖν οἱ παράνοµοι Ἰουδαῖοι πιᾶσαι αὐτὸν καὶ οὐκ 
ἠδύναντο, ὅτι οὔπω ἦλθεν ἡ ὥρα Αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῶν χειρῶν 
αὐτῶν καὶ ὁ Ἰησοῦς ἦν διατρίβων πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν 55 
 τόπον ὅπου ἦν πρότερον ὁ Ἰωάννης βαπτίζων. 
 

                                                 
47-48 Ἐπειδὴ… ἀκριβέστερον: Ioann. Chrys. In quatriduanum Lazarum  (PG 50, 643) // 50-52 Ἐὰν οὐ ποιῶ… 
ἐν Αὐτῷ: Ioh. 10, 38-39 // 53-55 ἐζήτουν… αὐτῶν: Ioh. 10, 39 // 55-56 ὁ Ἰησοῦς… βαπτίζων: Ioh. 10, 40-41. 
____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
48 πιστωθῆ PpaSµ   µιστήριον Μ    ἀκρηβέστερον Μ // 51 πιστεύηταί µοι Ppa // 52 πιστεύηταί µοι Ppa // 56 
πρώτερον PpaSµΜ    βαπτείζον Μ  
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   Ἡ οὖν Μαρία καὶ Μάρθα πολλὴν τὴν φιλίαν ἔχοντες πρὸς τὸν 
Κύριον καὶ ἦν ὁ ἀδελφὸς αὐτῶν Λάζαρος ἀσθενῶν νόσῳ βαρείᾳ καὶ 
ἀποστέλλουσι ἄνθρωπον πρὸς αὐτὸν λέγοντα· "Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς 
ἀσθενεῖ". Ἀναγορεύουσι τὴν φιλίαν διὰ τοῦ λόγου, ἵνα φέρωσιν 60 
Αὐτὸν εἰς οἶκτον καὶ εἰς συµπάθειαν, τὸν Κύριον, νὰ ἔλθῃ, ἵνα 
ἐπισπάσωνται τὸν Χριστὸν εἰς τὸν οἶκτον. Οὕτω γὰρ ἦσαν 
πεπιστευµέναι πολλὴν ἔχειν τὸν Κύριον δύναµιν ἀπὸ τῶν 
θαυµάτων, ὥστε καὶ θαυµάζειν αὐταῖς πῶς ἥψατο ἀσθένεια ἀνδρὸς 
φιλουµένου Αὐτοῦ, τοῦ Χριστοῦ. ∆ιὰ  τοῦτο µηνύουσι τοῦ φίλου 65 
τὴν ἀσθένειαν, ὅτι "Κύριε, ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ".  

                                                 
57-66   Ἡ οὖν Μαρία … ἀσθενεῖ: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 343) (59-60 Κύριε… ἀσθενεῖ: Ioh. 11, 
3-4 // 66 Κύριε… ἀσθενεῖ: Ioh. 11, 3-4). 
____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
57 ἔχοντες ΜPpaSµ // 59 στέλλουσα Ppa: στένουσιν Sµ    λέγουσα Ppa: λέγον τῶ  µ    φιλῆς Μ // 61-62 ἵνα 
ἐπισπάσωνται αὐτὸν PpaSµ  // 162  εἰς οἶκτον Ppa: εἰς οἶκον Sµ // 63-64 διὰ τῶν θαυµάτων PpaSµ // 64  
ὥστε θαυµάζειν ὅτι PpaSµ 
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   Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· "Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι πρὸς 
θάνατον, ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ δι’ αὐτῆς". Τὸ µὲν γὰρ ἀσθενῆσαι Λάζαρον κοινὸν τῆς 
ἀνθρωπίνης φύσεως ἦν, τὸ δὲ δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι’ αὐτῆς 70 
ἄλλον ὑπῆρχε. Ποίαν γὰρ δόξαν λέγει; Ἄλλην γὰρ δόξαν οὐ λέγει, 
εἰ µὴ περὶ τοῦ σταυροῦ. Ἐπειδὴ γὰρ ἔµελλον οἱ Ἰουδαῖοι θαῦµα 
ἰδεῖν ξένον καὶ παράδοξον· φθονοῦντες σταυρώσουσιν αὐτόν, 
ἰδόντες γὰρ τὸν νεκρὸν ζῆσαι τετραήµερον καὶ σεσηπότα 
προελθόντα ἐκ τοῦ µνήµατος. Τούτου γὰρ χάριν λέγει "ἵνα δοξασθῇ 75 
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι’ αὐτῆς". ∆ιατί λέγει "Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι 
πρὸς θάνατον", καίτοι πρὸς θάνατον γέγονεν; Ἀλλὰ οὐ πολυχρόνιος 
γέγονεν ὁ θάνατος αὐτοῦ, εἰ µὴ µόνον τέσσαρες ἡµέραι καί, ἵνα 
δείξῃ µίαν δόξαν Πατρὸς καὶ Υἱοῦ. Τοῦτο λέγει,  τὸ "Αὕτη ἡ 
ἀσθένεια ἐγένετο ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ καὶ ὁ Υἱὸς 80 
αὐτοῦ δι’ αὐτοῦ", ἵνα δὲ δείξῃ ὁ εὐαγγελιστὴς ὅτι φίλος ἦν τοῦ 
Χριστοῦ ὁ Λάζαρος, λέγει· "Ἠγάπα γάρ" φησίν "ὁ Ἰησοῦς τὴν 
Μάρθαν". 

                                                 
67-83 Ἀκούσας… Μάρθαν: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 343) (67-69 Αὕτη … δι’ αὐτῆς: Ioh. 11, 4-5 //  
75-76 ἵνα...αὐτῆς: Ioh. 11, 4-5 // 76-77 Αὕτη… θάνατον: Ioh. 11, 4 // 78 εἰ µὴ µόνον τέσσαρες ἡµέραι: Ioh. 11, 
39; Ioh. 11, 17-18 // 79-81 Αὕτη… αὐτοῦ: Ioh. 11, 4-5 // 82-83 Ἠγάπα… Μάρθαν: Ioh. 11, 5). 
____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
67 αὐτοῖς PpaSµ  ἀσθένια Μ // 74 ἰδὼν γὰρ τὸν νεκρὸν ἀναβιῶσαι PpaSµ   σεσηπώτα Μ // 76 ∆ιατὶ λέγει 
αὐτῷ ἡ ἀσθένεια αὕτη PpaSµ // 77-78 ἀλλὰ οὐ πολυχρόνιον, ὥσπερ οἱ πολλοὶ νεκροὶ γέγοναν, ἀλλὰ πρὸς 
τέσσαρας ἡµέρας µόνον καὶ ἀνέστησεν αὐτὸν τετραήµερον PpaSµ // 80-81 ἵνα δοξασθῇ...αὐτοῦ om.Pp // 83 
καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον PpaSµ 



 439

    Εὑρίσκοµεν δὲ ὅτι εἰς τρία "ἠγάπα"· πρῶτον, ἡ ψυχική· δεύτερον, 
ἡ σαρκική· τρίτον, ἡ φιλική. Ἡ ψυχική, ἵνα µεριµνᾷ περὶ τοῦ Θεοῦ· ἡ 85 
σαρκική ἐστι τοῦ ἔχειν τὴν ἀγάπην εἰς τὰ τέκνα καὶ εἰς  γονεῖς· ἡ 
φιλικὴ ἐστὶ τοῦ ἔχειν τὴν φιλίαν πρὸς πάντα ἄνθρωπον· ἡ αὕτη 
φιλία, ἣν εἶχε ὁ Κύριος πρὸς τὸν Λάζαρον. Φησὶ γάρ· "Ἠγάπα ὁ 
Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον". Καὶ 
ποῦ τοιούτου µακαριότερον, ὥστε ἀγαπηθῆναί τις τὴν ἀγάπην τοῦ 90 
Χριστοῦ, ὥστε καὶ γυναῖκες ἠγαπῶντο δι’ Αὐτοῦ δι’ ἔργων ἀγαθῶν  
τοιαύτην ἀγάπην, ὅτι καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν ὁ Χριστὸς ὑπὲρ 
τῆς ἀγάπης αὐτῶν; 

                                                 
88-89 Ἠγάπα…Λάζαρον: Ioh. 11, 5-6 // 91-93 ὥστε καὶ γυναῖκες…ἀγάπης αὐτῶν: Matth. 55-56; Marc. 15, 40-
41; Luc. 8, 2. 
____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
84-88 Εὐρίσκοµεν...Λάζαρον om.PpaSµ // 84 ψυχηκὴ Μ // 85 φιλυκῆ Μ // 91-92 ἀγαθῶν, ὥστε καὶ τὴν 
ψυχὴν αὐτὴν ἔθηκεν ὁ Χριστὸς PpaSµ 
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   Ὡς οὖν ἤκουσεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἀσθενεῖ ὁ Λάζαρος, ἔµεινεν ἐν ᾧ ἦν 
τόπῳ δύο ἡµέρας. Τίνος ἕνεκεν καὶ µένει; Ἵνα ὁ Λάζαρος ἀποθάνῃ 95 
καὶ ταφῇ παραδοθῆναι καὶ τὸ θαῦµα γένηται µέγα καὶ παράδοξον, 
ἵνα µὴ ἔχωσιν λέγειν οἱ Ἰουδαῖοι ὅτι κάρος ἦν, ὅτι ἔκλυσις ἦν καὶ 
ὅτι κάτοχος ἐγένετο καὶ οὐκ ἀπέθανε. ∆ιὰ τοῦτο µένει τὰς δύο 
ἡµέρας καὶ οἱ δύο, τοῦ ἐλθεῖν, γίνονται τέσσαρες, ὥστε  φθορὰν 
γενέσθαι καὶ εἰπεῖν τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ ὅτι "ὄζει, Κύριε". 100 

                                                 
94-100 Ὡς οὖν… Κύριε: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 343) (94-95 Ὡς οὖν…ἡµέρας : Ioh. 11, 6-7 // 100 
Ὄζει, Κύριε: Ioh. 11, 39). 
___________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
94 ὁ Λάζαρος om.PpaSµ // 95 ἵνα τεθνήξεται PpaSµ // 97 ἵνα µὴ ἔχειν λέγειν οἱ ὑπεναντίοι  PpaSµ // 99  
γίνονται τέσσαρες  om. PpaSµ    φθορᾶ Ppa // 100 ὄζη Μ 
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   Ἔπειτα, µετὰ τοῦτο, λέγει τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ· "Ἄγωµεν εἰς τὴν 
Ἰουδαίαν πάλιν". Λέγουσιν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ· "Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν 
σε οἱ Ἰουδαῖοι λιθάσαι καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;" Μικροψυχίας τὰ 
ῥήµατα καὶ µᾶλλον ἀγνοίας. Οὐ γὰρ οἴδασιν οἱ µαθηταὶ τὸ 
πραγµατευόµενον ὑπὸ τοῦ Κυρίου. Ἐφοβοῦντο γὰρ σφόδρα οἱ 105 
µαθηταὶ εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἀπελθεῖν· πρῶτον, ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ 
Χριστοῦ, ἵνα µὴ ἀποθάνῃ· τὸ δὲ πλέον, ὑπὲρ ἑαυτῶν. ∆ιὰ τοῦτο 
 λέγουσιν αὐτῷ· "Νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι καὶ πάλιν 
ὑπάγεις ἐκεῖ;"  

                                                 
 101-109 Ἔπειτα… ἐκεῖ: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 343) (101-103Ἔπειτα… ἐκεῖ: Ioh. 11, 7-9 // 108-
109  Νῦν… ἐκεῖ: Ioh. 11, 8-9). 
____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
102 Ραµβὶ Sµ: Ραµββὶ Μ // 104 ῥίµατα Μ     ἀγνήας Μ    ἤδεισαν Ppa:εἴδισαν S: εἴδεισαν µ: ἥδασιν Μ // 105 
Ἐπειδὴ ἐφοβοῦντο σφόδρα PpaSµ 
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   Ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς· "Οὐχὶ δώδεκα ὧραι εἰσὶ τῆς ἡµέρας; Ἐὰν 110 
περιπατῇ τις νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ". 
Παραθαρρύνει αὐτοὺς ὁ Κύριος καὶ φησὶ ὅτι, ὥσπερ ὁ τὸ φῶς 
βλέπων οὐδέποτε προσκόπτει, ὁ δὲ ἐν τῇ νυκτὶ περιπατῶν ἐκεῖνος 
προσκόπτει, οὕτως καὶ ὁ ποιῶν τὸ ἀγαθὸν οὐ φοβεῖται καὶ ἐν 
 φωτεινοῖς ἔργοις περιπατῶν οὐδὲν δεινὸν πείσεται· ὁ δὲ τὰ φαῦλα 115 
πράσσων, πείσεται πᾶν δεινόν, ὥστε ἡµᾶς οὐ χρὴ δεδοικέναι. Οὐδὲν 
γὰρ ἄξιον θανάτου ἐπράξαµεν. Εἰ καὶ ἄλλως νοήσεις τοῦτο, 
"Περιπατεῖτε" λέγων "µετ’ ἐµοῦ, ὅτι ἐγὼ εἰµὶ τὸ φῶς τοῦ κόσµου καὶ 
ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσµον ἐλήλυθα, ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ περιπατήσητε 
ἐν τῷ σκότει"· τοὐτέστιν ἡ νὺξ τοῦ πάθους µου, "ὅταν σκορπισθῆτε 120 
καὶ ἐµὲ µόνον ἀφῆτε· καὶ ἐγὼ µόνος οὐκ εἰµί, ἀλλ’ ὁ Πατήρ µου µετ’ 
ἐµοῦ ἔσται". 

                                                 
110-122  Ἀπεκρίθη… ἔσται: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 343) (110-111 Ἀπεκρίθη… αὐτῷ: Ioh. 11, 9-
11 // 118 Περιπατεῖτε: Ioh. 12, 35   ἐγὼ εἰµὶ τὸ φῶς τοῦ κόσµου: Ioh. 8, 12 // 119 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσµον 
ἐλήλυθα: Ioh. 3, 19 // 119-122 ἔρχεται… ἔσται: Ioh. 16, 32). 
_____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
110-111 τῆς ἡµέρας; Ἐάν τις περιπατεῖ ἐν τῇ ἡµέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσµου τούτου βλέπει· 
Ἐὰν δέ τις περιπατεῖ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτη, ὅτι Ppaµ // 111 τὶς περιπατεῖ ἐν τῇ ἡµέρᾳ οὐ προσκόπτει S // 
113 νηκτῆ Μ // 114 ὁ πιὸν τῶ ἀγαθὸν Μ // 115 ουδὲν δεινὸν πείσηται Ppa: οὐδὲν δινὸν πείσεται Μ // 116 
πείσηται Ppa   οὐ χρὶ δεδοικένε Μ // 118 ἡµὶ τὸ φῶς Μ // 119 περιπατείσηται Μ // 119-120 περιπατήσειν 
ἔχεται ἐν τῇ σκοτείᾳ µου, ὅταν PpaSµ // 120 σκορπισθῆται PpaS: σκορπισθήσεται µ // 121-122 καὶ οὐκ ἐγὼ 
µόνος, ἀλλ' ὁ πατὴρ µου µετ' ἐµοῦ ἔσται PpaSµ 
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   Ταῦτα εἶπε καὶ µετὰ τοῦτο λέγει τοῖς µαθηταῖς· "Λάζαρος ὁ φίλος 
ἡµῶν κεκοίµηται καὶ πορεύοµαι ἐξυπνίσαι αὐτόν". Μετ’ ἐπικρύψεως 
µὲν δοκεῖ πως εἰρῆσθαι τοῖς µαθηταῖς τὸ λεχθὲν κρυφῶς. Οὐ γὰρ 125 
ἔφη· "Πορεύοµαι ζωῶσαι ἢ ἀναστῆσαι αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν", ἀλλ’ 
"ἐξυπνίσω". Ἐπειδὴ γὰρ ἔβλεπεν αὐτοὺς ὀκνοῦντας καὶ δειλιῶντας, 
λέγει τοῦτο. Εἶπον οὖν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ· "Κύριε, εἰ κεκοίµηται, 
 σωθήσεται". Οἱ ἀπόστολοι ἐδόκουν ὅτι  περὶ τοῦ ὕπνου τοῦ 
φυσικοῦ λέγει, ἐκεῖνος ἔλεγεν περὶ τοῦ ὕπνου τοῦ θανάτου, 130 
καραδοκοῦντες ἐγρήγορσιν, τοὐτέστιν· "Ἐπὶ φίλου ἐξυπνισµὸν 
πορεύοµαι. Οὐχὶ ἐλέγξω τοὺς Ἰουδαίους πάλιν".  

                                                 
123-132 Ταῦτα… πάλιν: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG  59, 344) (123-124  Ταῦτα εἶπε…αὐτόν: Ioh. 11, 11 
// 127  ἐξυπνίσω: Ioh. 11, 11 // 128-129 Κύριε… σωθήσεται : Ioh. 11, 12-13). 
____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
123-125 Λάζαρος...µαθηταῖς om.a // 124 ἵνα ἐξυπνίσω PpaSµ // 124-125 Μετ' ἐπικρίψεως τοῖς µαθηταῖς τὸ 
λεχθὲν κρυπτῶς PpaSµ // 125 κριφῶς Μ // 126 ζοῶσαι Μ // 127 ἐξυπνήσω Μ   διλιόντας Μ // 129-131 Οἰ 
ἀπόστολοι ἐδόκουν περὶ ὕπνου, καραδοκοῦντες ἐγρήγορσιν PpaSµ 
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   Εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν 
ὅτι περὶ τῆς κοιµήσεως τοῦ ὕπνου λέγει, διὰ τοῦτο εἶπον· "Κύριε, εἰ 
κεκοίµηται, σωθήσεται. Οὐκ ἔστιν οὖν ἀνάγκη τοῦ ἐλθεῖν, ἀλλὰ 135 
 σωτηρίᾳ καὶ ὑγείᾳ αὐτοῦ ὑπνώσει". Τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
περὶ τοῦ θανάτου παρρησίᾳ· "Λάζαρος ἀπέθανε καὶ χαίρω δι’ ὑµᾶς, 
ἵνα πιστεύσητε ὅτι οὐκ ἤµην ἐκεῖ. Ἀλλ’ ἄγωµεν πρὸς αὐτόν". Τί 
λέγεις, Κύριε, οὐκ ἦν ἐκεῖ ὁ ἐπιβλέπων τὰ πάντα; Οὐκ ἦν ἐκεῖ 
σωµατικῶς, ἀλλὰ τῇ θεότητι. Πόρρω δὲ ὢν τῷ σώµατι προλέγων 140 
ἡµῖν τὸν ἐν Βηθανίᾳ θάνατον τοῦ φίλου. Ποῖος γὰρ τόπος οὐκ ἔχει 
σε, ∆έσποτα; "Ἤµην" φησί "καὶ παρήµην". "Ἀλλ’ ἄγωµεν πρὸς 
αὐτόν. Καιρός ἐστι πληρῶσαι τῆς φιλίας τὸν θεσµόν. Καιρός ἐστι 
δεῖξαι τῆς ἐξουσίας τὴν δύναµιν. Καιρὸς ὑπάρχει δῆσαι τὸν 
θάνατον".  145 

                                                 
 133-145 Εἰρήκει…θάνατον: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG  59, 344) (133 Εἰρήκει…αὐτοῦ : Ioh. 11, 13 // 
133-134 Ἐκεῖνοι… λέγει: Ioh. 11, 13-14 // 134-135 Κύριε… σωθήσεται: Ioh. 11, 12-13 // 136-138  Τότε οὖν… 
πρὸς αὐτόν: Ioh. 11, 14-16 // 139 ὁ ἐπιβλέπων τὰ πάντα : Ps. 138, 7-10 // 142-143 Ἀλλ’ ἄγωµεν πρὸς αὐτόν: 
Ioh. 11, 16). 
____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
137 χέρω Μ // 138-139 Τί λέγεις, Κύριε; Τί λέγεις, εὔσπλαγχνε PpaSµ // 139 ὁ βλέπων Ppa // 139-140 Ναί, 
φησὶν οὐκ ἤµην ἐκεῖ σωµατικῶς PpaSµ // 141 Βυθανεία Μ // 144 δεῖξαι τὴν αὐθεντίαν τοῦ κράτους PpaSµ   
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    Εἶπεν οὖν Θωµὰς ὁ λεγόµενος ∆ίδυµος τοῖς συµµαθηταῖς· 
"Ἄγωµεν  καὶ ἡµεῖς, ἵνα ἀποθάνωµεν µετ’ αὐτοῦ". Πρόθυµος οὖν ἡ 
φωνὴ τοῦ Θωµᾶ καὶ δύο τινῶν δεκτικῶν διαθέσεων ἔχει, φίλτρου 
καὶ δειλίας. Εἴπωµεν πρῶτον τὸ φίλτρον. Τί λέγεις, Θωµᾶ;  Οὐ 
αὐτὸν οὐκ οἶδας προδιδόµενον καὶ θανεῖν ἐπαγγέλει. Ποῦ τὰ θεῖα  150 
µυστήρια, ποῦ ὁ δεῖπνος, ποῦ ὁ νιπτήρ, ποῦ ἡ σπεῖρα, ποῦ ὁ 
προδότης; Καὶ λέγεις, Θωµᾶ· "Ἄγωµεν καὶ ἡµεῖς, ἵνα ἀποθάνωµεν 
µετ’ αὐτοῦ", ἀλλὰ δειλίας καὶ ῥαθυµίας ὁ λόγος. Ἄγωµεν καὶ ἡµεῖς 
οἱ µωροὶ καὶ ἀπενενοηµένοι, ἵνα καὶ µὴ φροντίζοντες τῆς οἰκείας 
ζωῆς, ἵνα ἀποθάνωµεν µετ’ αὐτοῦ. Ἔστω, φησί, αὐτὸς τὴν ζωὴν 155 
αὐτοῦ περὶ πολλοῦ οὐκ ἔχει. Ἡµεῖς ἤµεσταν οἱ ἄφρονες νὰ  
ἀκολουθοῦµεν. Τοιούτως ἁµαρτάνοµεν. Ταῦτα τοῦ δειλοῦ τὰ 
ῥήµατα. Ἀλλ’ ὅρα αὐτὸν ὕστερον πῶς ἐσφάγη ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 
Καὶ λοιπὸν, φίλτρου καὶ δειλίας ὑπῆρχεν ὁ λόγος αὐτοῦ, τὸ 
"Ἄγωµεν, ἵνα ἀποθάνωµεν µετ’ αὐτοῦ".  160 

                                                 
 146-160 Εἶπεν… αὐτοῦ: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 344) (146-147 Εἶπεν… αὐτοῦ : Ioh. 11, 16 // 152-
153  Ἄγωµεν…µετ’ αὐτοῦ : Ioh. 11, 16 // 159-160 Ἄγωµεν…µετ’ αὐτοῦ : Ioh. 11, 16). 
_____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
146 τοῖς µαθηταῖς Ppa: τοῖς συµαθηταῖς ΜSµ // 147 δι'αὐτοῦ Ppa // 149 διλίας Μ // 149-150 Οὔπω αὐτὸν 
PpaS // 150 οὐκ ἤδας Μ // 152 Θωµά om. Ppa // 152-153 Ἄγωµεν ἀποθάνωµεν σὺν αὐτῷ Ppaµ //  153 διλίας 
Μ   ραθηµίας Μ // 154 ἀπενενωηµένοι Μ: ἀπονενοηµένοι SµPpa    φροντείζοντες Μ // 156-158 περὶ πολλοῦ 
τὴν ἑαυτοῦ ζωὴν οὐ τίθεται· ἡµεῖς τοιούτως ἀνοηταίνοµεν· ταῦτα τοῦ δηλοῦ τὰ ῥήµατα PpaSµ // 158  πῶς 
om. Μ   ἐσφάγι Μ // 160 δι'αὐτοῦ Ppa 
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   Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν τὸν Λάζαρον τέσσαρας ἡµέρας ἤδη 
ἔχοντα ἐν τῷ µνήµατι. Ποῦ γὰρ καὶ πόθεν παραγενόµενος; Εἰς τὴν 
Βηθανίαν, ὅπου ὁρµὴν εἶχε. Τίνος ἕνεκεν; Ὅτι βραδύνει τὰς 
τέσσαρας ἡµέρας. Ἐπίτηδες ἀνέµενεν ὁ Κύριος τὸν Λάζαρον 
 τετραήµερον γενέσθαι, ἵνα διαλυθέντων τῶν στοιχείων 165 
ἀσυκοφάντητον ἔσται τὸ θαῦµα, ἵνα ὁ τριήµερος ἀνιστάµενος 
ἀναστήσῃ τὸν τετραήµερον καὶ µάθωσιν οἱ παράνοµοι Ἰουδαῖοι τὴν 
Αὐτοῦ δύναµιν.  

                                                 
161-168  Ἐλθὼν… δύναµιν: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 344) (161-162 Ἐλθὼν… µνήµατι: Ioh. 11, 17-
18). 
____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
161 εὗρεν αὐτὸν PpaSµ // 164 Ἐπίτηδες om.PpaSµ // 165 γεγονέναι PpaSµ  τῶν στοιχίον Μ // 166 
ἀσυκοφάντιστον Ppa: ἀσυγκοφάντιτον Μ   ἔσθαι Μ  // 167 ἐξεγείρῃ PpSµ: ἐξεγείρει a    παράνοµοι 
Οἱουδαίοι Μ 
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   Ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύµων, ὡς ἀπὸ σταδίων 
δεκαπέντε, καὶ διὰ τοῦτο πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθασι πρὸς τὴν 170 
Μάρθαν καὶ τὴν Μαρίαν, ἵνα  παραµυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ 
ἀδελφοῦ αὐτῶν καὶ εἰκότως. Ἦν γὰρ ὁ βίος αὐτῶν λαµπρὸς καὶ 
γνώριµοι ἦσαν τοῖς πᾶσιν. Ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ. Ἡ δὲ  Μαρία ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. Οὐ 
γὰρ ἡ Μαρία ἔγνω ὅτι Ἰησοῦς ἥκει. Ἡ δὲ Μάρθα, ἁπλουστέρα 175 
οὖσα, ὑπήντησεν αὐτῷ καὶ τοῦ φίλου προαναγγέλλει τὸν θάνατον 
καὶ τὴν συµφορὰν καὶ ὁµολογεῖ, εἰ δυνατὸν εἶναι τὸ µὴ τεθνάναι 
Λάζαρον, τὸν ἑαυτῆς ἀδελφόν, παρόντος αὐτοῦ ἐκεῖ. 

                                                 
 169-172 Ἦν δὲ…εἰκότως: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 344) (169-172 Ἦν δὲ… αὐτῶν: Ioh. 11, 18-20) 
// 173-178 Ἡ οὖν Μάρθα…ἐκεῖ: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 345) (173-174 Ἡ οὖν Μάρθα… 
ἐκαθέζετο: Ioh. 11, 20-21). 
____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
170 ἤγουν δύο µίλια  in marg. Μ // 170 ἐληλύθησαν Ppa // 171 παραµυθήσονται PpaSµ // 173 γνώρηµοι Μ 
// 174 ἐκαθέζετω Μ // 177 συµφωρὰν Μ    τὸ µὴ τεθνάνε  Μ: τὸ µὴ ἀποθάνειν Λάζαρον Sµ 
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   Βλέπε πίστιν γυναικὸς καὶ ἀγάπην· "Εἰ ἧς γὰρ ὧδε", φησί, "Κύριε, 
οὐκ ἂν ἀπέθανέ µου ὁ ἀδελφός". Εἶδες πίστιν γυναικὸς καὶ ἀγάπην; 180 
καὶ  λέγει· "Καὶ νῦν οἶδα τοῦτο, ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃς τὸν Θεόν, δώσει 
σοι". Εἶδες πίστιν γυναικός, εἶδες ἀγνώµονα δισταγµόν; ∆υσὶ 
τρόποις Θεὸν αὐτὸν ὁµολογεῖ καὶ ζωοδότην, εἰ καὶ ἐσφάλλετο δι’ 
ἁπλότητα φύσεως. Ἐνόµιζε γὰρ ἡ Μάρθα ὅτι ἐνάρετος καὶ 
προφήτης ἄνθρωπος ὢν καὶ παρὰ Θεῷ ἀγαπητὸς καὶ οὐ λέγει αὐτῷ·  185 
"Ὅσα ἂν  θέλῃς δύνασαι ποιῆσαι", ἀλλά· "Ὅσα ἂν αἰτήσῃς δώσει 
σοι ὁ Θεός". Τί λέγεις, Μάρθα; Αὐτός ἐστιν ὁ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ 
θανάτου χορηγός. Αὐτός ἐστιν ὁ ποιητὴς τῶν ἁπάντων.  

                                                 
 179-188  Βλέπε … ἁπάντων: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 345) (179-180 Εἰ ἧς… ὁ ἀδελφός: Ioh. 11, 
32-33; Ioh. 11, 22 // 181-182 Καὶ νῦν οἶδα… δώσει σοι: Ioh. 11, 22-23 // 186-187 Ὅσα… ὁ Θεός: Ioh. 11, 23). 
_____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
179 γυναίκας PpaSµ // 180-181 Εἶδες...λέγει om. PpaSµ // 181 εἶδα Μ   ἂν ἐτίσις Μ // 181-182 δώη σοι ὁ Θεὸς 
PpaSµ // 184 Ἐνῶµιζεν Μ // 184-185 καὶ προφήτης om. PpaSµ // 185 εὐδόκιµος  PpaSµ // 186 δύνασαι om. 
PpaSµ  ὅσα αἰτήσεις PpaSµ     δώη Ppa  
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   Τί οὖν λέγει ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτήν; "Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου". 
Περιχαρίας ὁ λόγος καὶ διπλῆν ἔχων τὴν θεραπείαν. Οὐκ εἶπεν 190 
αὐτῆς ὅτι "Ἐγὼ ἀναστήσω τὸν ἀδελφόν σου", ἀλλὰ: "Ἀναστήσεται". 
∆ιὸ ἡ Μάρθα λέγει· "Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ". "Ὁ 
γὰρ ταύτην κἀκείνην ποιῶν ἐγώ εἰµι"· καὶ πάλιν φησί· "Ἐγώ εἰµι ἡ 
ἀνάστασις  καὶ ἡ ζωὴ καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐµέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· 
καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐµὲ θάνατον οὐ µὴ ἴδῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 195 
Πιστεύεις τοῦτο;" Ἡ δὲ λέγει· "Ναί, τοιοῦτον ἐστίν". Εἰ καὶ πάντως 
ἀποθάνει ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν, δῆλον ὅτι τὸν φυσικὸν θάνατον, 
ἀλλ’ οὐ κατὰ πικρίαν θνήξεται, οὐδὲ θάνατον αἰώνιον, ἀλλὰ τὸν 
πρόσκαιρον, λέγει. Τί γάρ φησιν ἡ Μάρθα; "Ναί, Κύριε, ἐγὼ 
πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ εἰς τὸν  κόσµον 200 
ἐρχόµενος".  

                                                 
 189-198 Τί οὖν… αἰώνιον: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 345) // 199-201 ἀλλὰ… ἐρχόµενος: Ioann. 
Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 346) (189 Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου : Ioh. 11, 24 // 191 Ἀναστήσεται : Ioh. 
11, 24 // 192 Οἶδα… ἡµέρᾳ : Ioh. 11, 24 // 193-196 Ἐγώ εἰµι… τοῦτο : Ioh. 11, 25-27 // 196 Ἡ δὲ… ἐστίν : Ioh. 
11, 27-28 // 199-201 Ναί, Κύριε… ἐρχόµενος : Ioh. 11, 27-28). 
_____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
189 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς PpaSµ // 191 αὐτῆς Μµ: αὐτῇ cett.    Ἐγὼ ἐλθὼν ἐγείρω PpaSµ // 192 λέγει αὐτῇ 
PpaSµ // 194-195 κἂν ἀποθάνῃ...πιστεύων εἰς ἐµὲ om. Ppa // 195 οὐ µὴ εἴδει Μ // 196 Πιστεύεις τοῦτο ὃ 
λέγει PpaSµ // 197 ἀποθάνη Μ // 199 πρόσκερον Μ    ἐκείνη PpaSµ // 201 ἐρχῶµενος Μ 
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   Εἶδες τοῦ λόγου τὸ ἰσχυρόν; Εἶδες εἰς οἵαν πίστιν ἐπεσπάσατο 
αὐτὴν ὁ Κύριος; καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθε καὶ ἐφώνησε τὴν 
ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα· "Ὁ διδάσκαλος πάρεστι καὶ φωνεῖ 
σε". Ἐκείνη εὐθέως ὡς ἤκουσεν, ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἔρχεται πρὸς 205 
αὐτόν. Βλέπεις πάλιν πίστιν γυναικός; Ἀκούσασα ὅτι ὁ Κύριος 
πάρεστι, εὐθέως ἀφήνει τὸ πένθος, τὴν δὲ πίστιν καὶ ἀγάπην 
παρέδειξεν. Οὐκ ἐρωτήσασα πόθεν ἐστὶν ἢ µικρὸν ἀναµείνασα ἵνα 
 µάθῃ, ἀλλ’ ὥσπερ τὸν ἀδελφὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς ἔχουσα, 
τοιούτως δροµαίως ἀνέστη. 210 

                                                 
202-203 Εἶδες … Κύριος: Ioann. Chrys. In Joannem 62 (PG 59, 346) // 203-210 Καὶ τοῦτο…ἀνέστη: Ioann. 
Chrys. In Joannem 63 (PG 59, 349) (203-206  Καὶ τοῦτο… αὐτόν : Ioh. 11, 28-29). 
____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
202-207 ἐπεσπάσατο...πίστιν om. S // 202 ἐπεσπάσατω Μ // 203 ὁ Κύριος om. Ppaµ // 204 παρέστη Μ // 204-
205 φωνείσει PpaSµ // 206-207 αὐτόν· αὐτίκα ὡς ἤκουσεν, τὸ µὲν πένθος ἀπέθετο, τὴν δὲ πίστιν Ppaµ // 207 
ἀφίνι Μ // 208 ἀναµήνασα Μ // 209 ἔχουσα ζῶντα PpaSµ // 210 δροµαίος Μ    ἀνίσταται PpaSµ  
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   Οὔπω ὁ Ἰησοῦς ἐλήλυθεν εἰς τὴν πόλιν, ἀλλ’ ἦν ἐν τῷ τόπῳ ὅπου 
ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα. Σχολαιότερον γὰρ ἐβάδιζεν, ἵνα µὴ δόξῃ 
ἑαυτὸν περιπίπτειν καὶ προτρέχειν τῷ θαύµατι, ἀλλ’ ὡς ἀξιούµενον 
 παρ’ ἐκείνων τοῦτο πεποίηκεν. Ὡς οὖν εἶδον τὴν Μαρίαν οἱ περὶ 
αὐτὴν Ἰουδαῖοι ταχέως µὲν ἀναστᾶσαν καὶ δροµαίως ἐξελθοῦσαν 215 
τῆς οἰκίας, ἔδοξαν ὅτι εἰς τὸ µνῆµα ὑπάγει, ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ καὶ 
συνεξῆλθον πάντες µετ’ αὐτῆς, ὥσπερ βουλόµενοι κωλῦσαι αὐτόν. 
Τοῦτο δὲ ἦν ἔργον οἰκονοµίας Θεοῦ, ἵνα πολλοὺς ἔχῃ τὸ θαῦµα 
µάρτυρας. 

                                                 
 211-219 Οὔπω…µάρτυρας: Ioann. Chrys. In Joannem 63 (PG 59, 349) (211-212 Οὔπω… Μάρθα: Ioh. 11, 29-
31 // 214-217 Ὡς οὖν εἶδον… µετ’ αὐτῆς: Ioh. 11, 31-32). 
_____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
211 ἀνεληλύθη Ppa: ἐληλυθείη Sµ // 212 Σχολεότερον µ: Σχολεῶτερον Μ // 213 παρατρέχει PpaSµ    
ἀξιούµενος PpaSµ // 215 δροµαίος Μ // 216 ἔδοξαν ἵνα ὑπάγη εἰς τὸ µνηµεῖον Ppa: ἔδοξαν ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ 
µνῆµα µ // 217 κωλύειν PpaSµ   αὐτὴν PpaSµ // 218-219 καὶ µὴ ἀµάρτυρον ἦν PpaSµ 
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   Ἡ οὖν Μαρία, ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ὁ Ἰησοῦς, ἰδοῦσα δὲ αὐτόν, ἔπεσε 220 
παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ λέγουσα· "Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανέ 
µου ὁ ἀδελφός", ἴσον ἔχουσα καὶ αὐτὴ φρόνηµα τῆς ἀδελφῆς. Ὁ οὖν 
Ἰησοῦς ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς  συνεληλυθότας 
Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριµήσατο τῷ πνεύµατι καὶ ἐτάραξεν 
αὐτὸν καὶ εἶπε· "Ποῦ τεθείκατε αὐτόν;" Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς. 225 
Ἐλυπήθη γὰρ ὁ ἄνθρωπος ὡς ἦν ἀληθῶς καὶ δεικνύει τὴν 
ἀνθρωπίνην φύσιν. Ἐπετίµησε γὰρ τὴν σάρκα αὐτοῦ κλαῦσαι καὶ 
ἐµβριµούµενος ἐρωτᾷ· "Ποῦ τεθείκατε αὐτόν;" Οὐκ ἀγνοῶν ἐρωτᾷ. 
"Πῶς γὰρ καὶ πόρρωθεν" ἔλεγεν "Λάζαρος ἀπέθανεν;" Ἀλλὰ καὶ 
τοὺς µάρτυρας ἐρωτᾷ µετὰ δακρύων, ἵνα δείξωσι αὐτοῦ τὸν τάφον. 230 
Λέγουσιν αὐτῷ· "Ἔρχου καὶ ἴδε". Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς. Ποίαν; Τὴν 
φύσιν ἡµῶν, πῶς ὁ θάνατος κατέπιεν αὐτήν. 

                                                 
220-230 Ἡ οὖν Μαρία…τὸν τάφον : Κάθισµα ἦχ. δ', εἰς τὸν ὄρθρον τοῦ Σαββάτου πρὸ τῶν Βαΐων, 
(ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 791) // 220-225  Ἡ οὖν Μαρία…τεθείκατε αὐτόν : Ioh. 11, 32-35) // 225-232 
Ἐδάκρυσεν…αὐτήν : Ioann. Chrys. In Joannem 63 (PG 59, 350)  (225-226 Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς : Ioh. 11, 35-
36 // 228 ἐµβριµούµενος…αὐτόν : Ioh. 11, 33-35 // 231-232 Λέγουσιν… αὐτήν : Ioh. 11, 35-36). 
____________________________  
SµPpa        Μ 

________________ 
221 εἰς τοὺς πόδας Ppa: πρὸς τοὺς πόδας Sµ // 222 ἔχων Ppa // 225 ἐν ἑαυτῷ Ppa:ἑαυτὴν  Sµ   τεθήκατε Μ   
ἤγουν ἔκλαυσεν καὶ εἶπεν in marg. Μ // 226 ὡς ἄνθρωπος Ppa // 230 µάρτυρας τοῦ θαύµατος PpaSµ   ἵνα 
ὑποδείξωσιν PpaSµ // 231 Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς οὐ τὸν Λάζαρον, ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἰουδαίους· τὴν ἀπιστείαν 
αὐτῶν. Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς PpaSµ  
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   Ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· "Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν". Φιλούµενος γὰρ 
ἐφίλει, καὶ εἰκότως. "Ἐγὼ γὰρ τοὺς ἐµὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ" λέγει 
Κύριος. Ἄλλοι ἔλεγον· "Οὐκ ἠδύνατο οὗτος, ὁ ἀνοίξας τοὺς 235 
ὀφθαλµοὺς τοῦ τυφλοῦ, ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος µὴ ἀποθάνῃ;" Ἰησοῦς 
δε πάλιν ἐµβριµησάµενος ἔρχεται ἐπὶ τὸ µνηµεῖον. Ἦν δὲ σπήλαιον 
καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ. Λέγει ὁ Ἰησοῦς· "Ἄρατε τὸν λίθον". 
Λίθος  γὰρ βαρὺς ἦν ἡ σκοτεινὴ τῶν Ἰουδαίων καρδία καὶ ἡ ἀπιστία 
αὐτῶν. Ἠδύνατο γὰρ πάλιν ὁ Κύριος ὁ Θεὸς ἑνὶ λόγῳ κυλίσαι τὸν 240 
λίθον. Ναί, ἀλλ’ ἵνα µάρτυρας ἔχῃ τοὺς κυλίσαντας αὐτόν. Ἠδύνατο 
γὰρ ἑνὶ λόγῳ τὸν Λάζαρον ἐγεῖραι, κείµενος καὶ ὁ λίθος. Ναί, ἀλλὰ 
θέλει καὶ τῆς δυσωδίας ἐµπλησθῆναι τοὺς κυλίοντας αὐτόν, ἵνα µὴ 
αὔριον εἴπωσιν ὡς ἐπὶ τοῦ τυφλοῦ· "Ἄρα οὗτός ἐστιν ἢ ἄλλος ἢ 
ἄλλον ἀντ’ ἄλλου ἀνέστησεν;" 245 

                                                 
233-238 Ἔλεγον…τὸν λίθον: Ioann. Chrys. In Joannem 63 (PG 59, 350) ( 233 Ἔλεγον… αὐτον: Ioh. 11, 36 // 
235-238 Ἄλλοι ἔλεγον…τὸν λίθον: Ioh. 11, 37-39) // 239-245 Λίθος…ἀνέστησεν: Ioann. Chrys. In Joannem 63 
(PG 59, 351). 
_____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
233 Ἴδεται S // 236  ἵνα om. Μ    ἵνα µὴ ἀποθάνει PpaS // 239 ἀπιστεία Μ // 241 τοὺς κηλίσαντας Μ // 242 
κείµενος καὶ ὁ λίθος Μ: κείµενον καὶ τὸν λίθον PpaSµ // 243 ἐµπλησθῶσιν οἱ κυλίοντες PpaSµ // 245  ἄλλον 
ἀπ' ἄλλου  Sµ     διήγειρεν Ppa: ἤγειρεν Sµ 
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   Ἐπαρθέντος δὲ τοῦ λίθου, ἐξῆλθεν ἡ δυσωδία τοῦ τεθνηκότος. 
Λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφή τοῦ τεθνηκότος ἡ Μάρθα· "Κύριε, ἤδη ὄζει. 
Τεταρταῖος γάρ ἐστι", τέσσαρας ἡµέρας ἤδη ἔχων ἐν τῷ µνήµατι. 
Πάλιν ἡ Μάρθα διστάζει. Ἔθος γὰρ τοῖς φοβεροῖς θαύµασιν· ἡ 
ἀπιστία πάντοτε παρατρέχει, ἵνα ἡ ἀλήθεια φανερωθῇ. Ὡς οὖν 250 
εἶπεν ἡ Μάρθα ὅτι "Κύριε, ἤδη ὄζει. Μὴ πλησιάσῃς, ἵνα µὴ 
ἀηδισθῇς",  λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· "Οὐκ εἶπον σοι· Ἐὰν πιστεύσῃς, 
ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ;"  

                                                 
246-253 Ἐπαρθέντος… Θεοῦ : Ioann. Chrys. In Joannem 63 (PG 59, 351) (247-248 Λέγει… ἐστι: Ioh. 11, 39 // 
252-253  λέγει… Θεοῦ: Ioh. 11, 40-41). 
_____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
246 δισωδία Μ   τοῦ τεθνεῶτος PpaSµ: τοῦ τεθνικότως Μ // 247 ἡ ἀδελφὴ τοῦ τεθνεῶτος S: ἠ ἀδελφὴ τοῦ 
τεθνηκότος om. Ppa // 248 ἔχοντα ἐν τῷ µνηµείῳ Ppa: ἔχοντα ἐν τῷ µνήµατι  Sµ // 250 ἀπιστεία PpaSµ // 251 
ἥδι ὅζη Μ  // 251-252  µὴ ἀηδεσθῆς PpaSµ: µὴ ἀηδεσθεῖς µ: µὴ ἀειδηθεῖς Μ: µὴ ἀηδισθῇς scripsi // 252 λέγει 
αὐτῆς Μ // 253    ὄψη Μ     τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δόξαν Ppa  



 455

   Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρε τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ ἄνωθεν εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ εἶπε· "Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι ἤκουσάς µου. Ἐγὼ δὲ ἤδειν ὅτι 255 
πάντα µου ἀκούεις, ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα 
πιστεύσωσιν ὅτι σύ µε ἀπέστειλας". Καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ µεγάλῃ 
ἐκραύγασε· "Λάζαρε, δεῦρο ἔξω". Τίνος ἕνεκεν ἐβόησεν ὁ Κύριος 
 µεγάλῃ  φωνῇ; ∆εικνύων ὅτι ἀπὸ βάθους µεγάλου κράζει αὐτόν. 
Καὶ γὰρ εἰς τὰ κατώτερα µέρη τοῦ ᾍδου κατώκουν ὁ διάβολος καὶ 260 
ἐκεῖ ἐκρατεῖτο ὁ Λάζαρος µετὰ παντὸς ἀνθρωπίνου γένους ἢ καὶ 
ἄλλως, καθάπερ βασιλεὺς ὁρίζων καὶ προστάσσων τινὰ ἅγιον καὶ 
λέγων· "Τούτου ποίησον" καὶ δεικνύων τὴν αὐτοῦ αὐθεντίαν καὶ 
δύναµιν καὶ παρρησίαν, οὕτως καὶ ὁ Κύριος ἡµῶν µετὰ αὐθεντίας 
καὶ ἐξουσίας βοᾷ καὶ λέγει πρὸς τὸν Λάζαρον· "Λάζαρε, δεῦρο ἔξω" 265 
καὶ οὐ λέγει· "Πάτερ, ἔγειρε αὐτον", ἀλλὰ κράζει φωνῇ µεγάλῃ ὡς 
ἐξουσίαν ἔχων· "Λάζαρε, δεῦρο ἔξω" καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς, 
δεδεµένος τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας κειρίαις καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ 
σουδαρίῳ περιεδέδετο.  

                                                 
254-269 Ὁ δὲ Ἰησοῦς… περιεδέδετο: ∆οξαστικὸν Ἰδιόµελον, ἦχ. πλ. δ', εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς Παρασκευῆς 
τῆς στ' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν, (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 775) // 254-258  Ὁ δὲ Ἰησοῦς… δεῦρο ἔξω: Ioh. 
11, 41-44 // 262-267 καθάπερ βασιλεὺς…ἔχων: Ioann. Chrys. In Joannem 63 (PG 59, 351; 354-355) // 267-269 
Λάζαρε… περιεδέδετο: Ioh. 11, 44. 
_____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
254 ἄνω Ppa: ἄνοθεν S // 256 πάντοτε µου ἀκούεις Ppaµ: πάντα µετ' ἐµοῦ ἀκούεις S // 258-265 Τίνος 
ἕνεκεν...ἔξω om.PpaSµ // 268 κηρίαις PpSΜ 
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   ∆εσποτικὴ ἦν ἡ φωνὴ καὶ βασιλικὸν τὸ κέλευσµα. Εἰ γὰρ 270 
περιέκειτο τὰ ἐντάφια σπάργανα, εἶχον εἰπεῖν τὸ ἄπιστον τῶν 
Ἰουδαίων ἔθνος ὅτι οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλ' ἐν σχήµατι νεκροῦ δῆθεν 
εἰσήλθεν ἐν τῷ µνήµατι. ∆ιὰ τοῦτο δεδεµένος ἐξέρχεται καὶ ὁ 
Λάζαρος ὄζων καὶ συγκεκαλυµµένος τὰς ὄψεις, ἵνα µηδεὶς ἀπιστήσῃ 
τῷ θαύµατι. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· "Λύσατε αὐτόν. Ἄφετε ὑπάγειν". 275 
Αὐτὸς ἐκεῖνος ἐπιτάττει λῦσαι οὓς εἶδον  πάντα. Ὢ λόγου δύναµις· 
ὢ σοφίας ἀρρήτου. Λόγῳ µόνῳ τὸν τετραήµερον ἤγειρε. "Λύσατε 
αὐτὸν καὶ ἄφετε ὑπάγειν". Πολλοὶ οὖν ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαρίαν 
καὶ θεασάµενοι ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 

                                                 
270-274 Εἰ γὰρ…τῷ θαύµατι: Ioann. Chrys. In Joannem 63 (PG 59, 351) // 274-275 Ὁ δὲ Ἰησοῦς…ὑπάγειν: 
Ioh. 11, 44 // 277-278 Λύσατε…ὑπάγειν: Ioh. 11, 44 // 278-279 Πολλοὶ…αὐτόν: Ioh. 11, 45. 
_____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
272-273 ὅτι οὐκ ἀπέθανεν ἐν τῷ µνήµατι Μ // 273-274 ὁ Λάζαρος om.PpaSµ // 275 εἶπεν αὐτοῖς PpaSµ // 
276 Αὐτοὺς ἐκείνους PpaSµ     ἐπιπράττειν Ppa:ἐπιτάττοι  µ    ἥδων Μ    Ὢ λόγου δυνάµεως Ppa // 277 
ἥγυρεν Μ  
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   Λέγεται δὲ ὅτι οὐδὲν τῶν ἐν τῷ ᾍδῃ εἶπεν ὁ Λάζαρος. ∆ιὰ δύο 280 
 τινὰς τρόπους: Ἢ οὐδὲ ἠθέλησεν ὁ Θεὸς νὰ τοῦ φανερώσῃ ἢ εἶδεν 
τα καὶ ὥρισέ τον ὁ Θεὸς νὰ µηδέν τα ἐξηγηθῇ. Πλὴν, τοῦτο 
γινώσκετε, ὅτι  ἡ ὄψις αὐτοῦ οὐδέποτε εἰς γέλωτα ἦλθεν, ἐκ τῆς 
πικρίας καὶ τῆς ἐνθυµήσεως τοῦ θανάτου, ἀλλὰ καὶ ἅπερ ἤσθιεν 
οὐδέποτε αὐτὰ χωρὶς µέλιττος ἤσθιεν. Ζήσας µετὰ τὴν ἀνάστασιν 285 
τεσσαράκοντα ἔτη, ἐπειδὴ ἐβούλοντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα αὐτὸν 
ἀποκτείνουσι, φεύγει εἰς Κύπρον καὶ ὕστερον µετὰ τὸ κήρυγµα τῶν 
ἀποστόλων ἀρχιερεὺς Κύπρου ἀναγορεύεται. 

                                                 
280-288 Λέγεται...ἀναγορεύεται: Συναξάριον τοῦ Μηναίου, εἰς τὸ Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων, ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 795-796; ΘΗΕ, 8 (1966) 60- 63 (286-287 ἐβούλοντο … ἀποκτείνωσι: Ioh. 12, 10-11). 
____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
280-288 Λέγεται...ἀναγορεύεται om. PpaSµ // 285 χωρὶς µέλητος ἵσθηεν Μ // 286 ἔτι Μ // 287 ἀποκτήνουσιν 
Μ  
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   Ἔλθωµεν ἐπὶ τὸ προκείµενον.Ἔστι δέ, ἀδελφοί µου, καὶ κατὰ 
ἀναγωγὴν τοῦτο τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον πρὸς ἡµᾶς. Πᾶς ἄνθρωπος 290 
 λέγεται Λάζαρος· τοὐτέστι, νενεκρωµένος καὶ ὄζων τοῖς µώλωψι τῆς 
ἁµαρτίας. Καὶ ὥσπερ τὸν Λάζαρον ἤγειρεν ὁ Κύριος, τοιούτως 
ἐξεγερεῖ πάντας ἡµᾶς ἐν φωνῇ σάλπιγγος ἐν τῇ ἀναστάσει. 
∆υνώµεθα καὶ ἡµεῖς φίλοι γενέσθαι τοῦ ∆εσπότου Χριστοῦ δι’ 
ἔργων ἀγαθῶν, διὰ µετανοίας καὶ ἐξοµολογήσεως καὶ ἐλεηµοσύνης. 295 
Ἔπειτα, ὡσὰν κτήσωµεν τὸν Χριστὸν φίλον, ἔχοµεν ἀδελφὰς δύο 
πέµψαι πρὸς αὐτὸν τὸν Κύριον, ἵνα παρακαλέσωµεν αὐτὸν διὰ τὴν 
ἀρρωστίαν ἡµῶν καὶ τὸν θάνατον τῆς ἁµαρτίας.  Ποῖαι γὰρ εἰσὶν αἱ 
ἀδελφαὶ ἡµῶν; Ἡ πρᾶξις καὶ ἡ θεωρία. Ἡ µὲν πρᾶξις ἐστὶν ἡ 
δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ θεωρία, τοῦ βλέπειν τὰ ἄνω πρὸς τὸν 300 
Θεόν. 

                                                 
293 ἐξεγερεῖ πάντας ἡµᾶς ἐν φωνῇ σάλπιγγος ἐν τῇ ἀναστάσει : Matth. 24, 30-31. 
____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
289 Ἔλθωµεν ἐπὶ τὸ προκείµενον om. PpaSµ // 290 ἅγιον om. PpaSµ // 292-293 Καὶ ὥσπερ...ἀναστάσει om. 
PpaSµ // 294 ∆υνώµεθα Μµ: ∆υνάµεθα PpaSµ    τοῦ  ζωοδότου  Χριστοῦ PpaSµ // 295 µετανίας Μ // 296 
κτίσωµεν αὐτὸν φίλον PpaSµ // 297 στεῖλαι PpaSµ    παρακαλέσωσιν PpaSµ // 297-298 διὰ τῆς ἀρρωστίας 
Μ: διὰ τὴν ἀρώστειαν a:διὰ τὴν ἀρρωστίαν PpSµ // 299 ἡ πράξεις καὶ ἡ θεορία Μ // 299-301 Ἡ µὲν πράξις 
τοῦ  ποιεῖν τὰ ἄνω πρὸς τὸν Θεόν  PpaSµ 
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   Εἰσὶ δὲ πάλιν δύο ἀδελφαὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα. 
Πέµψωµεν αὐτὰς πρὸς τὸν Κύριον λέγοντα ὅτι "Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς 
ἀσθενεῖ"· καὶ τοῦτο ἀκούσας ὁ Χριστός, ὅτι ζητεῖς καὶ ἐπιποθεῖς τὴν 
ἀγάπην αὐτοῦ, κλαίων τὸν θάνατον τῆς ἁµαρτίας, λέξει πρὸς τοὺς 305 
αὐτοῦ ἀγγέλους· "Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε ὑπάγειν". Λύσατε αὐτὸν 
ἀπὸ ποῦ; Ἀπὸ τῶν δεσµῶν τῆς ἁµαρτίας. Ὑπάγειν δὲ ποῦ; Εἰς τὸν 
κόλπον τοῦ Ἀβραάµ, εἰς τὰς σκηνὰς τὰς αἰωνίους, ἧς γένοιτο 
 πάντας ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν τῆς Αὐτοῦ βασιλείας, οὗ ἡ δόξα καὶ τὸ 
κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 310 

                                                 
302-308 Εἰσὶ...αἰωνίους: β' Στιχηρὸν Ἰδιόµελον ἦχ. α', εἰς τὸν ὄρθρον τοῦ Σαββάτου πρὸ τῶν Βαΐων, 
ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 799 (303-304 Κύριε…ἀσθενεῖ: Ioh. 11, 3-4 // 305 κλαίων: Ioh. 11, 35-36 // 306 
Λύσατε… ὑπάγειν: Ioh. 11, 44 // 308 κόλπον τοῦ Ἀβραάµ : Luc. 16, 22   τὰς σκηνὰς τὰς αἰωνίους : Luc. 16, 
9). 
____________________________ 
SµPpa        Μ 

________________ 
302 δύο om. PpaSµ    τῷ ἀνθρώπῳ PpaSµ // 303 τὸν Ἰησοῦν PpaSµ    λέγοντα ὅτι PpaΜ: λέγοντες ὅτι Sµ    
Κύριε  om. PpaSµ // 304 ἀσθενεῖ, Κύριε PpaSµ // 305 κλαίων καὶ ὁδυρόµενος PpaSµ // 307 πόθεν PpaSµ   ἐκ 
τῶν δεσµῶν PpaSµ // 307-308 Εἰς τοὺς κόλπους Ἀβραὰµ καὶ εἰς σκηνὰς αἰωνίους PpaSµ // 309 
ἐπιτυχεῖν...βασιλείας om. Ppa   βασιλείας καὶ ἀγαθότητος Sµ    ᾧ Sµ // 309-310 αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας 
PpaSµ 
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                                                  24                                                                             
      Τῇ  Κυριακῇ  τῆς  ἕκτης ἑβδοµάδος                         
 
   Ὁ µακάριος ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὁ ἐπιστήθιος 
φίλος, ὁ τὴν θεολογίαν ὡς σπόγγος ἀναλαβόµενος ἐκ τοῦ Κυριακοῦ 
σώµατος, αὐτὸς µόνος θεολογεῖν ἄρχεται περὶ τῆς ἐγέρσεως τοῦ 
Λαζάρου. Γράφει γὰρ αὐτὸς ὁ εὐαγγελιστὴς ἐν τῷ δευτέρῳ καὶ 
δεκάτῳ αὐτοῦ κεφαλαίῳ περὶ τῆς Μαρίας τῆς ἀδελφῆς τοῦ 5 
Λαζάρου, διά τε τὸ φίλτρον καὶ τὴν ἀγάπην ἥνπερ εἶχε πρὸς τὸν 
Κύριον, διὰ τῆς ἐγέρσεως τοῦ ἑαυτῆς ἀδελφοῦ ἔλαβεν  ἀλάβαστρον 
µύρου πολυτίµου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἰησοῦ 
ἀνακειµένου. 

                                                 
1- 4 Ὁ µακάριος ἀπόστολος… Λαζάρου: Ioh. Caleca CP (Eustratiades, Συµπλήρ. ἁγιορ. 96.; Ehrhard, 
Überlieferung III, 56011& 608; BHG III, 41, 14) (1-2   ὁ ἐπιστήθιος φίλος: Ioh. 13, 23; Ioann. Chrys. In 
Joannem 33 (PG 59, 191) // 2-3 ὁ τὴν θεολογίαν… σώµατος: Ioh. 19, 26-27 // 3-4 αὐτὸς µόνος…Λαζάρου: Ioh. 
11, 1-45; Συναξάριον τοῦ Μηναίου, εἰς τὸ Σάββατο πρὸ τῶν Βαΐων, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 796) // 4-9 
Γράφει… ἀνακειµένου: Ioh. 12, 1-3; Matth. 26, 6-13; Marc. 14, 3-9. 
____________________________ 
Α     SµPpa        Μ 
____________________________ 
Tit. Κυριακῇ στ' λόγος διδασκαλικὸς ἐκ περισσῶν βιβλίων εἰς τὰ Βάϊα Ppµa (ὁ βίος καὶ πολιτεία τοῦ 
Ἰούδα τοῦ  προδώτου in marg. a): Τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, λόγος διδασκαλικὸς ἐκ περισῶν βιβλίων, εἰς τὰ 
Βάϊα· Εὐλόγησον, δέσποτα S: Κυριακῇ στ' λόγος διδασκαλικὸς ἐκ περισσῶν βιβλίων εἰς τὰ Βάϊα· 
Εὐλόγησον, πάτερ Α: Κυριακῇ στ' τῶν ἁγίων νηστειῶν· λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου 
καὶ εἰς τὰ Βάϊα καὶ εἰς τὸν Ἰούδαν τὸν προδότην· Εὐλόγησον, πάτερ Μ // 2 ὡς πόκος ἀναβαλλόµενος S: ὡς 
πόκτος ἀναβαλλόµενος µ: ὡς σπόγγον ἀναλαβόµενος Μ // 4 Γράφη Μ //  6 εἶχον PpaSµΑ // 7 ἑαυτῶν Pp: 
τῆς ἑαυτῆς  aSµ: τῶν ἑαυτῶν Α // 8 πολῆτιµον Μ 
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    "Πρὸ ἓξ ἡµερῶν" φησὶν "τοῦ Πάσχα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, 10 
ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκὼς, ὃν ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 
Ἐποίησαν οὖν δεῖπνον αὐτῷ ἐκεῖ καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ 
Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειµένων". Τίνος ἕνεκεν καὶ φησὶ ὁ 
εὐαγγελιστὴς ὅτι ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν πρὸ ἓξ ἡµερῶν τοῦ 
Πάσχα; Ἐπειδὴ γάρ τινες τῶν Ἰουδαίων, ἰδόντες τὸ θαῦµα, ὃ 15 
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, τοὐτέστιν τὸν Λάζαρον ἤγειρεν τεταρταῖον ἐκ 
τοῦ µνήµατος, ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν πολλοὶ καὶ ἐξ αὐτῶν ἦλθον 
πρὸς  τοὺς Ἰουδαίους καὶ Φαρισαίους καὶ Γραµµατεῖς λέγοντες ἃ 
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς.  

                                                 
10-13 Πρὸ ἓξ ἡµερῶν...ἀνακειµένων: Ioh. 12, 1-2 // 15-19 Ἐπειδὴ γάρ τινες...Ἰησοῦς: Ioh. 11, 45-46. 
____________________________ 
Α     SµPpa        Μ 
____________________________ 
16 ὃν ἤγειρε PpaSµΑ    τεταρτέον SΜ // 18 Φαρησέους καὶ Γραµµαταίους λέγοντας Μ 
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    Ἐβουλεύσαντο οὖν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ Γραµµατεῖς καὶ συνέδρια 20 
ποιήσαντες ἔλεγον· "Τί ποιήσωµεν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος πολλὰ 
σηµεῖα ποιεῖ; Ἐὰν ἀφῶµεν αὐτὸν ζῆν, πάντες πιστεύσωσιν εἰς 
αὐτόν". Συµβούλιον δὲ λαβόντες ἐβουλήθησαν, ἵνα καὶ τὸν Ἰησοῦν 
δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν· ὁµοίως καὶ τὸν Λάζαρον, ὥστε 
τὴν δόξαν αὐτοῦ συγκαλύψωσιν. Ὢ τῆς ἀνοίας, ὢ τῆς µωρίας, ὢ τῆς 25 
ἐπιβουλῆς αὐτῶν καὶ τοῦ φθόνου· ἀγνοοῦντες ὅτι τὸν δυνάµενον 
ἄλλοις ζωῶσαι σώµασιν θανάτῳ αὐτὸν παραδώσουσιν· καὶ τί τὸ 
ἔγκληµα; Εἰ σηµεῖα ποιεῖ, δεῖ πιστεῦσαι καὶ προσκυνῆσαι αὐτόν. 

                                                 
20-24 Ἐβουλεύσαντο...ἀποκτείνωσιν:  Ioh. 11, 47-53; Matth. 26, 1-5; Marc. 14, 1-2; Luc. 22, 1-2; Ioann. Chrys. 
Ecloga in s. diem festum Ramorum, hom. 33  (PG 63, 819-820) // 24-25 ὁµοίως...συγκαλύψωσιν:  Ioh. 12, 10-
11; Ioann. Chrys. Ecloga in s. diem festum Ramorum, hom. 33  (PG 63, 820). 
____________________________ 
Α     SµPpa        Μ 
____________________________ 
20 Ἰουδαῖοι Ppa    καὶ οἱ Γραµµατεῖς om. Α // 22 σηµία Μ // 23 ἠβουλήθησαν Ppa   καὶ om. Ppa // 25 ἀνίας 
Μ //  26 ὅτι om. PpaSµΑ // 27 ζοῶσαι ΜPp // 28 δὴ PpaS: δῆ ΑµΜ 
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   Ὁ γοῦν Ἰησοῦς διὰ τὴν αὐτῶν πονηρίαν καὶ µίσος καὶ τὸν φθόνον 30 
αὐτῶν, καὶ οὔπω ἥκει ἡ ὥρα τοῦ πάθους αὐτοῦ, οὐκέτι παρρησίᾳ 
περιεπάτει τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ πόρρωθεν, εἰς τὴν λεγοµένην 
Ἐφραὶµ πόλιν, ἐγγὺς τῆς ἐρήµου, κἀκεῖ διέτριβε µετὰ τῶν µαθητῶν 
αὐτοῦ, οὐ δειλιῶν, οὐδὲ φοβῶν αὐτούς, ἀλλ’ ὑπόδειγµα δεικνύων 
ἡµῖν µὴ ἐπιρρίπτειν ἑαυτοὺς τοῖς κινδύνοις, ἀλλὰ δίδειν τόπον τῆς 35 
ὀργῆς.  
 
 
 

                                                 
30-34 Ὁ γοῦν Ἰησοῦς...αὐτοῦ: Ioh. 11, 54 // 35-36 δίδειν τόπον τῆς ὀργῆς: Rom. 12, 19. 
 ____________________________ 
Α     SµPpa        Μ 
____________________________ 
30 µήσος Μ     τοῦ φθόνου PpaSµΑ // 31 ἥκι Μ    παρισία Μ // 34 οὐ  δηλιῶν Μ // 35 κυνδύνοις Μ    δείδειν 
Μ 
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    Ἐπειδὴ ἦν τὸ Πάσχα τῶν Ἰουδαίων ἐγγύς, ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς 
Ἱεροσόλυµα ἐκ τῆς χώρας, ἵνα αὑτοὺς καθαρίσουσι. Τοὐτέστιν, 
ἡµαρτηκότες ἑκούσια ἢ ἀκούσια οὐκ ἐτέλουν γάρ, φησίν, τὸ Πάσχα, 
εἰ µὴ πρότερον ἁγνισθέντες, λουόµενοί τε καὶ νηστεύοντες καὶ 40 
ξηρόµενοι καὶ θυσίας ἄλλας τινὰς  ἐπιφερόµενοι, ὡς πρέπει καὶ 
πᾶσι Χριστιανοῖς τοῦτο ποιεῖν, πρότερον µὲν ἁγνισθῆναι διὰ τῆς 
ἐξοµολογήσεως καὶ λουσθῆναι διὰ τῶν δακρύων καὶ νηστεύειν καὶ 
ἄλλα ποιεῖν, τήν τε ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεηµοσύνην, ἔπειτα δὲ φαγεῖν 
τὸ Πάσχα τὸ µυστικόν, τοὐτέστιν τὸ σῶµα τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ 45 
Χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν τῶν ἑαυτῶν ἁµαρτιῶν· ἔπειτα, µετὰ τοῦ 
µακαρίου Παύλου ἐκβοῶντος παρρησίᾳ ὅτι  "τὸ Πάσχα ἡµῶν ὑπὲρ 
ἡµῶν ἐτύθη Χριστός". 

                                                 
37-38 Ἐπειδὴ...καθαρίσωσιν:   Ioh. 11, 55 // 47-48 Τὸ Πάσχα...Χριστός: 1 Cοr. 5, 7. 
 ____________________________ 
Α     SµPpa        Μ 
____________________________ 
37 ἐγγεὶς Μ // 38 αὐτοὺς ΜSµΑ: ἑαυτοὺς Ppa   ἁγνίσωσι PpaSµΑ (καθαρίσωσιν in marg.Α): καθαρίσουσι 
Μ // 39 οἱ ἁµαρτηκότες Ppa // 40 εἰµὶ Pp   πρώτερον aµ: πρῶτον Ppa    ἁγνησθέντες  µ:ἀγνηστέντες Μ  // 40-
42 λουόµενοί τε τινὰς ἐπιφερόµενοι καὶ θυσίας ἄλλας τινὰς ὡς πρέπει πᾶσι τοῖς Χριστιανοῖς τοῦτο ποιεῖν 
Ppa // 41 ξυρώµενοι ΑSµ: ξυρόµενοι Μ: ξηρόµενοι corr.  // 45 τὸ µιστοικὸν Μ // 46 εἰς ἄφεσιν τῶν 
ἁµαρτιῶν ἡµῶν Α: εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν Ppa: εἰς ἄφεσιν τῶν ἑαυτοῦ ἁµαρτιῶν SµΜ: εἰς ἄφεσιν τῶν ἑαυτῶν 
ἁµαρτιῶν corr. // 48 ἐτίθη Ppa 
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   Ἔλθωµεν ἐπὶ τὸ προκείµενον. Ἐζήτουν οὖν οἱ Ἀρχιερεῖς τὸν 
Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες· "Τί ὑµῖν 50 
δοκεῖ; Οὐ µὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτὴν;" ∆έδωκαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς λόγον 
τοῦ ὄχλου καὶ ἐντολήν, ἵνα, ἐάν τις γνῷ πoῦ ἐστιν, µηνύσῃ αὐτοῖς, 
ὅπως πιάσωσιν αὐτόν. Ὢ τῆς ἐπιβουλῆς, ὢ τῆς ἀνοίας καὶ τοῦ 
φθόνου αὐτῶν· ἀνέβαινον γὰρ τοῦ ἁγνισθῆναι καὶ ἐβουλεύσαντο 
φόνον ἐργάσασθαι. 55 
    Ὁ γοῦν Ἰησοῦς, πρὸ ἓξ ἡµερῶν τοῦ Πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, 
εἰς τὸν οἶκον ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκὼς. Ἐποίησαν οὖν δεῖπνον 
ἐκεῖ, διὰ τὴν χαρὰν τῆς ἐγέρσεως, δεικνύων ὅτι ὁ δεῖπνος εἰς τὸν 
οἶκον Μαρίας καὶ Μάρθας ἦν, τὲς ἀδελφὲς Λαζάρου. ∆ιὰ τοῦτο 
φησὶν ὁ εὐαγγελιστὴς ὅτι "ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν 60 
τῶν ἀνακειµένων". Πάντα γὰρ καθαρὰ διαλέγεται ὁ εὐαγγελιστής, 
ἵνα µὴ νοµίσωσιν τινὲς ὅτι ἀναστὰς ὁ Λάζαρος καὶ φανεὶς εὐθὺς 
πάλιν ἀπέθανεν. Θέλων οὖν ἐνδεῖξαι τὴν ἀληθῆ ἀνάστασιν αὐτοῦ 
φησίν· "Ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειµένων"· τοὐτέστιν, ἔµεινεν 
ἐπὶ πολὺν χρόνον τὰ συνήθη ποιῶν, ἐσθίων καὶ πίνων.   65 

                                                 
49-53 Ἐζήτουν...αὐτόν : Ioh. 11, 56-57 // 56-65 Ὁ γοῦν Ἰησοῦς...πίνων : Συναξάριον τοῦ Μηναίου, εἰς τὴν 
Κυριακὴν τῶν Βαΐων, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 815 (56-61 Ὁ γοῦν Ἰησοῦς...ἀνακειµένων : Ioh. 12, 1-2 // 
61-65 Πάντα...πίνων : Ioann. Chrys. Ecloga in s. diem festum Ramorum, hom. 33  (PG 63, 819)). 
 ____________________________ 
Α     SµPp        Μ 
____________________________ 
50-65 ἔλεγον...πίνων om. a // 50 ἡµῖν Μµ // 51 ∆εδώκεισαν Ioh. // 52 τοῖς ὄχλοις Pp: τοῦ ὄχλου om. Α   
ἐντωλὴν Μ   µηνήση αὐτοὺς Pp: µηνήσει αὐτοῖς Μ // 53 πιάσοσην Μ // 57 τεθνικὸς Μ // 59 ταῖς ἀδελφαῖς 
ΑΜPpSµ // 61 σαφῶς διαλέγεται ΑPpSµ: καθαρὰ διαλέγεται Μ  // 63 τὴν ἀλήθειαν PpSµ // 65 πολλῶν 
χρόνων Pp  
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     Λέγεται δὲ ὅτι οὐδὲν τῶν ἐν τῷ ᾍδῃ εἶπεν ὁ Λάζαρος, διὰ δύο 
τινὰς τρόπους·  ἢ  οὐ συνεχωρήθη ἰδεῖν τὰ ἐκεῖσε ἢ ἰδὼν σιγῇ 
διδόναι ταῦτα διεκελεύσθη. Πλὴν δὲ τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἡ ὄψις 
αὐτοῦ οὐδέποτε εἰς γέλωτα ἦλθεν  ἐκ τῆς πικρίας καὶ µνήµης τοῦ 
θανάτου· ἀλλὰ καὶ ἅπερ ἤσθιεν οὐδέποτε αὐτὰ χωρὶς µέλιττος ἢ 70 
ἑτέρου γλυκάζοντος ἤσθιε, ζήσας µετὰ τὴν ἀνάστασιν 
τεσσαράκοντα ἔτη. Ἐπειδὴ γὰρ ἐβουλεύσαντο οἱ ἀρχιερεῖς 
ἀποκτεῖναι αὐτόν, ἀποδιδράσκει εἰς τὴν νῆσον Κύπρον κἀκεῖ 
διέτριβεν καλῶς καὶ θεοφιλῶς, µεµνηµένος πάντοτε τοῦ θανάτου. 
Ὕστερον ἐν τῷ κηρύγµατι τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἀρχιερεὺς 75 
Κύπρου ἀναγορεύεται, πολλὰ θαυµάσια ἐργασάµενος καὶ καλῶς 
ποιµάνας τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸ αὐτοῦ ὠµοφόριον ἡ 
πάναγνος τοῦ Θεοῦ ἡµῶν µήτηρ οἰκείαις χερσὶ κατασκευασαµένη 
ἐχαρίσατο. 

                                                 
66-79 Λέγεται...ἐχαρίσατο : Συναξάριον τοῦ Μηναίου, εἰς τὸ Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων, ἔντυπον Τριώδιον 
Α∆, σ. 795-796; ΘΗΕ,  8 (1966), σ. 60-63. 
  ____________________________ 
Α     SµPp        Μ 
____________________________ 
66-79 Λέγεται...ἐχαρίσατο om. a // 66 τὰ ἐν τῷ Ἄδῃ PpSµ: τὰ ἐν τῷ Ἄδει Μ // 67 οὐδὲν συνεχωρήθη ΑPpSµ 
// 68 γινώσκεται PpSΑΜ: γινώσκεσθαι  µ // 72  ἱ ἀρχιερεῖς Μ // 73 ἀποκτήνε Μ    ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ ΑPpS: 
ἐν τῇ νύσῳ Κύπρῳ  µ // 74 καλὸς καὶ θεοφιλὸς Μ // 76 ἀναγωρεύετε Μ // 77 ὁµοφόριον Μ // 78 οἱκοίαις Μ     
κατασκευασµένη Pp  
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    Ἔλθωµεν οὖν ἐπὶ τὸ προκείµενον. Τί γάρ φησιν ὁ εὐαγγελιστής; 80 
ὅτι "ἡ Μάρθα διηκόνει" καὶ "ὁ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειµένων". 
Ὅρα οὖν τὸ φίλτρον τῶν γυναικῶν, πῶς πρὸς τὸν Κύριον ἔχουσι· 
πῶς οὐ θεραπαινίσιν ἐπιτρέπει ποιεῖν τὴν διακονίαν, ἀλλὰ αὐτὴ δι’ 
ἑαυτῆς ποιεῖται ταύτην. "Ἡ οὖν Μαρία λαβοῦσα λίτραν µύρου 
νάρδου πιστικῆς πολυτίµου, ἤλειψε τοὺς πόδας αὐτοῦ ἀνακειµένου 85 
καὶ ἐξέµαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσµῆς τοῦ 
µύρου".  
   Βλέπε πάλιν πίστιν γυναικός, τῆς Μαρίας· µόνη δὲ εἰς τὸν Χριστὸν 
περιίστησι τὴν τιµήν, οὐχ ὡς ἀνθρώπῳ προσέχει, ἀλλ’ ὡς Θεῷ, 
δεικνύων διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν ὅτι ἐπιχέει τὸ µύρον. Ἐξέµαξε ταῖς 90 
θριξὶ τῆς κεφαλῆς, ὡς ∆εσπότου καὶ Κυρίου, καὶ ὅτι µύρον 
πολύτιµον καὶ ἔντιµον καὶ πάσης τιµῆς ἄξιον, ὥστε ηὐωδίασε τὸν 
οἶκον ἐκ τῆς ὀσµῆς αὐτοῦ.  

                                                 
 81 ἡ Μάρθα...ἀνακειµένων: Ioh. 12, 2 // 84-87 Ἡ οὖν Μαρία...µύρου: Ioh. 12, 3; Συναξάριον τοῦ Μηναίου, 
εἰς τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 815 // 88-93 Βλέπε...αὐτοῦ: Ioann. Chrys. Ecloga in 
s. diem festum Ramorum, hom. 33  (PG 63, 819). 
  ____________________________ 
Α     SµPp        Μ 
____________________________ 
80-93 Ἔλθωµεν...αὐτοῦ om. a // 82 ἔχοντα PpSµΑ // 84 λίτραν om. Pp: λύτραν Α: λίτρας µ // 85 εἴληψεν Μ 
// 86 θρηξὶν  PpSµΑ // 87 µήρου Μ // 89 περιέστησιν  µ // 90 δεικνύων PpSµΑ: δυκνύων Μ // 91 θρηξὶ PpµΜ     
ὡς ∆εσπότης καὶ Κύριος Pp: ὡς ∆εσπότης καὶ Κυρίου  Sµ   
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    Λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίµων Ἰσκαριώτης, 
ὁ µέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· "∆ιατί τοῦτο τὸ µύρον οὐκ ἐπράθη 95 
διακοσίων δηναρίων καὶ δοθῆναι πτωχοῖς;" "Εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι 
περὶ τῶν πτωχῶν ἔµελλεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ 
γλωσσόκοµον εἶχεν καὶ τὰ βαλλόµενα ἐβάσταζε"· καὶ πῶς δὲ ὁ 
εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος φησὶν ὅτι "πάντες οἱ µαθηταὶ εἶπον τοῦτο"; 
Ῥητέον τοίνυν· οὐκ ἐναντιοῦνται οἱ εὐαγγελισταὶ εἷς ὑπὸ τοῦ 100 
ἑτέρου, ἀλλὰ ἀλήθειαν κηρύττουσιν. Εἰ καὶ εἶπον τοῦτο πάντες οἱ 
ἀπόστολοι,  οὐκ ἐν τῇ τοιαύτῃ προαιρέσει εἶπον, οὐδὲ ἐν πονηρίᾳ, 
ὥσπερ ὁ Ἰούδας, ἀλλὰ βλέποντες τὸν διδάσκαλον Χριστόν, ὅτι ἐν 
πάσῃ ταπεινώσει διάγων, ὑπερηφάνειαν καὶ ἔπαρσιν οὐδεµίαν 
ἐρῶν, ἀλλὰ µᾶλλον περὶ φιλοπτωχίας διδάσκει, διὰ τοῦτο εἶπον τὸν 105 
λόγον τοῦτον.  

                                                 
 94-98 Λέγει...ἐβάσταζε : Ioh. 12, 4-6 // 98-106 καὶ πῶς...τοῦτον : Ioann. Chrys. Ecloga in s. diem festum 
Ramorum, hom. 33  (PG 63, 819) (99 πάντες...τοῦτο : Matth. 26, 8-9). 
  ____________________________ 
Α     SµPp        Μ 
____________________________ 
94-106 Λέγει...τοῦτον om. a // 94 Ἰσχαριώτης  µ  // 96 δυναρίων ΜPpSµΑ    καὶ  ἐδώθη  πτωχοῖς SµΑ // 97 
αὐτὸ Pp // 98 γλοσόκοµον Μ // 100 Ρηταῖον ΜPpSµΑ   ἐναντιῶνται ΑPpSµ // 101 ἀλήθιαν κηρίτουσειν Μ 
// 103 ὥσπερ Ἰοῦδας ὁ παράνοµος Pp    βλέπον SµΑ    ὅτι om. SµΑ // 103-106 ἀλλὰ...τοῦτον om. Pp // 105 
ἀνερῶν Μ: αἰρῶν SµΑ: ἐρῶν scripsi // 106 τοῦτον  om. SµΑ  
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     Ὁ δὲ παράνοµος Ἰούδας φιλοχρήµατος ὢν καὶ φιλαργυρίαν 
νοσῶν, ἀλλὰ καὶ κλέπτης καὶ κατὰ καρδίαν τὴν ἑαυτοῦ τῶν 
χρηµάτων οἰκονοµίαν αὐτῷ ἐνεπίστευσεν ὁ Κύριος, ἵνα πᾶσαν 
πρόφασιν καὶ ἀφορµὴν αὐτοῦ ἐκκόψῃ, ἵνα µὴ ἔχῃ εἰπεῖν ὅτι διὰ τὴν 110 
φιλοχρηµατίαν προδότης ἐγένετο. Εἶχε γὰρ ἱκανὴν ἀφορµήν, ὅτι τὸ 
γλωσσόκοµον ἐβάσταζε καὶ ἔκλεπτεν αὐτὰ καὶ ὅτι ἀργύρια πάντοτε 
ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ εἶχε· καὶ ἱερόσυλος ἦν· τὰ εἰς τὴν χρείαν 
διανέµειν τὰ διδόµενα αὐτὸς ἐνοσφίζετο. ∆ιὰ τοῦτο φησίν· "Εἰς τί ἡ 
ἀπώλεια αὕτη τοῦ µύρου; ∆ιατί οὖν, γύναι, φησίν, οὐκ ἀργύριον 115 
προσήνεγκας, ἵνα ἔχω δηλαδὴ κλέψαι; ἀλλὰ µύρον καὶ πρόφασιν 
ἔφερεν διὰ τῶν πτωχῶν".  
   Ἐπ’ ἀληθείας φησὶν ὁ µέγας ∆ιονύσιος ὅτι "τὸ πεπαλαιωµένον 
κακὸν πώποτε νέον ἀγαθὸν οὐ γίνεται". Τοιοῦτoς ἦν καὶ ὁ Ἰούδας· 
πεπαλαιωµένη ἁµαρτία καὶ φιλαργυρία µισητὴ ἐτύγχανεν, καθὼς 120 
φησὶ Παῦλος ὁ ἀπόστολος ὅτι "ῥίζα πάντων τῶν κακῶν ὑπάρχει ἡ 
φιλαργυρία" καὶ "δευτέραν εἰδωλολατρίαν" αὐτὴν ἐκάλεσε. 
   

                                                 
107-117  Ὁ δὲ παράνοµος…πτωχῶν: Ioann. Chrys. Ecloga in s. diem festum Ramorum, hom. 33  (PG 63, 819) 
(107 φιλοχρήµατος ὢν καὶ φιλαργυρίαν νοσῶν : Ioann. Chrys. In Joannem 47 (PG 59, 268); Ioann. Chrys. In 
epist. ad  Rom. 12 (PG 60, 500); Ioann. Chrys. De jejunio (PG 62, 735) // 113 ἱερόσυλος ἦν: Ioann. Chrys. In 
epist. 1 ad Cor. (PG 61, 180) // 114-115  Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ µύρου: Matth. 26, 8; Marc. 14, 4) // 118-
119 τὸ πεπαλαιωµένον...οὐ γίνεται: fons incognita // 121 Ῥίζα...φιλαργυρία: 1 Tim. 6, 10 // 121-122 
δευτέραν εἰδωλολατρίαν: Col. 3, 5. 
_____________________________ 
Α     SµPp        Μ 
____________________________ 
107-122 Ὁ δὲ παράνοµος...ἐκάλεσε om. a // 107 Ὁ δὲ παράνοµος Ἰούδας om. Pp   φιλοχρίµατος Μ   
φιλαργιρίαν Μ //  108 κατὰ τὴν αὐτοῦ καρδίαν PpSµΑ // 108-109 τὴν τῶν χρηµάτων οἰκονοµίαν PpSµΑ: 
τὴν ἑαυτοῦ τῶν χριµάτων οἰκονοµίαν Μ // 111 ἵχεν γὰρ ἡκανὴν ἀφορµὴν Μ // 114 χρείαν διαδιδόµενα 
αὐτοὺς ἐνοσφίζετο PpSµ: χρείαν διαδιδοὺς αὐτὸς ἐνοσφίζετο Α: χρίαν διανέµειν τὰ διδόµενα αὐτὸς 
ἐνοσφίζετο Μ // 116 δὴ κλέψαι PpSµΑ // 117 διὰ τῶν πτωχῶν om.Pp // 118 πεπαλαιοµένων Sµ: 
πεπαλαιοµένον Μ // 119  πόποται Μ   ναῖον Μµ    γύνετε S: γύνεται  µ: γίναιται Μ // 122 εἰδωλολατρείαν 
ΑPpS  
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 Περὶ τῆς γεννήσεως Ἰούδα καὶ τῆς ἀνατροφῆς αὐτοῦ 
 
    Ἀλλ’ εἰ δοκεῖ, ἴδωµεν καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰούδα, ὅτι 
µιαρὰ ὑπῆρχε µετὰ πάσης πονηρίας, καθὼς µαρτυρεῖ ὁ προφήτης 
∆αυὶδ ἐν τῷ ἑκατοστῷ ὀγδόῳ ψαλµῷ ὅτι "κατάστησον ἐπ’ αὐτὸν 125 
ἁµαρτωλὸν καὶ διάβολος στήτω ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ" καὶ "γενηθήτωσαν 
οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοὶ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα καὶ ἀναµνησθείη  ἡ 
ἀνοµία τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἡ ἁµαρτία τῆς µητρὸς αὐτοῦ µὴ 
ἐξαλειφθείη καὶ οὐκ ἠθέλησεν εὐλογίαν καὶ µακρυνθήσεται ἀπ’ 
αὐτοῦ καὶ ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱµάτιον" καὶ τὰ ἑξῆς τοῦ ψαλµοῦ, 130 
ἀλλὰ καὶ τῆς ἱστορίας ἀκούσωµεν.  

                                                 
123-131 Ἀλλ' εἰ δοκεῖ...ἀκούσωµεν: Γ. Α. Μέγας, Ἔκδοσις τῆς "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου" διηγήσεως, 
Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν, Ἐπετηρὶς τοῦ Λαογραφικοῦ Ἀρχείου, Γ'-∆', 1941-1942, ἐν Ἀθήναις, σ. 29, στ. 1-8 (125-
126 κατάστησον...αὐτοῦ: Ps. 108, 6 // 126-127 γενηθήτωσαν...χήρα: Ps. 108, 9 // 127-129 
ἀναµνησθείη...ἐξαλειφθείη: Ps. 108, 14 // 129-130 καὶ οὐκ ἠθέλησεν...ἱµάτιον: Ps. 108, 17-18). 
_____________________________ 
Α     SµPp        Μ 
____________________________ 
Tit. Περὶ...αὐτοῦ  om.PpSµΑ // 123-131 Ἀλλ' εἰ δοκεῖ...ἀκούσωµεν  om. a // 123 δωκεῖ Μ   γενήσεως Μ // 127 
ἀναµνησθῆ Μ // 128 ἁµαρτία τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἡ ἀνοµία τῆς µητρὸς αὐτοῦ  Pp // 129 ἐξαληφθήη Μ 
// 130 ἐνεδύσατω Μ // 131 ἱστωρίας  µ 
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    Φησί τις τῶν σοφῶν ὅτι ὁ παράνοµος Ἰούδας ἐκ τῆς χώρας τῆς 
Ἰσχάρας ὑπῆρχε τῶν Ἰουδαίων. Ὑπῆρχε τις πατὴρ ὀνόµατι Ῥοβέλ. 
Οὗτος τοίνυν ὁ Ῥοβὲλ εἶχε γυναῖκα καὶ ἐν µιᾷ τῶν νυκτῶν 
κοιµωµένης αὐτῆς µετὰ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, ἐνύπνιον ἐνυπνιάσθη 135 
φοβερὸν καὶ ἔκθαµβος γενοµένη ἐκ τῆς ὁράσεως, ἔξυπνος γέγονε 
µετὰ φόβου πολλοῦ, βοῶσα µεγάλα καὶ κράζουσα. Ὁ δὲ ἀνὴρ αὐτῆς 
πρὸς αὐτὴν ἔφη· "Τί σοι γέγονεν, ὦ γύναι, καὶ ἀδηµονεῖς µετὰ 
ὀδυνηρῶν στεναγµῶν;" Ἡ δέ φησιν· "Ἐνύπνιον ἐνυπνιάσθην 
φοβερόν, ὅτι, ἐὰν συλλάβω καὶ τέκω ἄρρεν, τὸ τοιοῦτον παιδίον 140 
ἔσται κατάλυσις τῶν Ἰουδαίων". Ὁ δὲ ἀνὴρ αὐτῆς ἤρξατο ἐπιτιµᾶν 
αὐτήν, ὅτι τοῖς ἐνυπνίοις ἐνεπιστεύθη· καὶ δὴ συνέλαβεν ἡ γυνὴ τῇ 
αὐτῇ νυκτί· τελειωθέντων δὲ τῶν καιρῶν τῆς συλλήψεως αὐτῆς, 
ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς γεννήσεως καὶ ἐβουλήθη ἡ γυνὴ τοῦ ἀπολέσαι τὸ 
παιδίον αὐτό, ἵνα µὴ ἀπολέσῃ αὐτὸ τὸ ἔθνος τῶν Ἰουδαίων. 145 

                                                 
132-145 Φησὶ...Ἰουδαίων: Μέγας, "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου" διήγησις, σ. 29, στ. 8-17 . 
_____________________________ 
Α     SµPp        Μ 
____________________________ 
132-145 Φησὶ...Ἰουδαίων om. a // 132 σωφῶν Μ // 133 Ἰσχάρας Μ: Ἰσκάρας ΑPpSµΜέγας    ὐπύρχεν Μ    ἐκ 
τῆς φυλῆς τῶν Ἰουδαίων PpSµ   ὑπήρχε τῶν Ἰουδαίων om. Α   Ὑπῆρχε τις πατὴρ ὀνόµατι Ῥοβέλ  Μ: 
Ὑπῆρχεν αὐτῷ πατὴρ ὀνόµατι Ῥοβέλ ΑPpSµ  // 134 ἥχεν Μ // 135 κοιµωµένης αὐτῆς µετὰ τοῦ ἀνδρὸς 
αὐτῆς om. ΑPpSµ    ἐνηπνιάσθη Μ // 136 ἐκ τῆς ὁράσεως ἔξυπνος γέγονε om. ΑPpSµ // 137 µετὰ φόβου  
πολλοῦ ἤρξατο βοῶσα µεγάλως ΑPpSµ //  138-139 µετὰ ὀδυνηρῶν στεναγµῶν om. ΑPpSµ // 139 Ὁ δὲ 
φησίν PpSµ: Ὁ δὲ ἔφη Α // 141 κατάλησης Μ   ἐπετίµησεν ΑPpSµ // 143-145 νυκτί· καὶ εἰς τὸν καιρὸν αὐτῆς 
ἐγέννησε τὸ παιδίον ἄρσεν· ἠβουλήθη δὲ ἡ γυνὴ ἀπολέσαι αὐτό, ἵνα µὴ ἀπολέσῃ τὸ ἔθνος ΑPpSµ // 145 
τοῖς Ἰουδαίοις ΑPpSµ: τῶν Ἰουδέων Μ: τῶν Ἰουδαίων  Μέγας 
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    Γεννησάσης δὲ τὸ παιδίον ἄρρεν, κρυφίως τοῦ αὐτῆς ἀνδρὸς 
ποιήσασα θίβην µικράν, ἔρριψεν αὐτὸ ἐν τῇ θαλάσσῃ. Ἦν δὲ 
ἀντίπερα τῆς Ἰσχάρας νησίον πάνυ µικρότατον, ἐν ᾧ κατώκουν 
ἄνδρες ἱκανοὶ κτηνοτρόφοι. Ἐλθοῦσα δὲ ἡ θίβη ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ 
ὑπὸ τῶν κυµάτων, λαβόντες οἱ ἄνθρωποι οἱ κτηνοτρόφοι, εὗρον 150 
παιδίον ἔσωθεν ἄρρεν καὶ ἔτρεφον αὐτὸν ἐκ τοῦ γάλακτος τῶν 
ζώων καὶ ἐπωνόµασαν αὐτὸν Ἰούδαν, ὡς ἀπὸ τῶν Ἰουδαίων 
νοµίζοντες εἶναι. Ἀπογαλακτισθέντος οὖν τοῦ παιδίου, διὰ τὸ 
στενὸν τοῦ τόπου καὶ τὸν τῆς θαλάσσης περίαυλον, ἔφερον αὐτὸ 
πάλιν ἐπὶ τῆς Ἰσχάρας, λέγοντες ὅτι ἵνα λάβῃ τις αὐτὸ τοῦ 155 
ἀναθρέψαι αὐτό. Ἐλθὼν οὖν ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὁ Ῥοβέλ, ἔλαβεν αὐτό, 
µὴ γινώσκων, ἀλλ’ ὡς ξένον τινὰ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον 
αὐτοῦ. Ἦν γὰρ πάνυ ὡραῖον καὶ θρασὺ καὶ ἐπιτήδειον.  Ἡ οὖν 
µήτηρ αὐτοῦ, ἐνθυµουµένη τοῦ ἑαυτῆς τέκνου, πὼς ἔρριψεν αὐτὸ ἐν 
τῇ θαλάσσῃ, πάνυ ἠγάπησεν αὐτόν. 160 

                                                 
146-160 Γεννησάσης...αὐτόν: Μέγας, "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου" διήγησις, σ. 29, στ. 17-σ. 30, στ. 9. 
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
146-151 Γεννησάσης...αὐτὸ ἐκ om. a // 146-149 καὶ κρυφῶς τοῦ ἑαυτῆς ἀνδρὸς ποιήσασα θύβην ῥίπτειν 
αὐτὸν ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦν πέραν τῆς Ἰσχάρας νησίον µικρόν, ἐν ᾧ κατοίκων ἄνθρωποι κτηνοτρόφοι· ἦλθε 
δὲ ἡ θύβη PpSµΑ: καὶ κρυφῶς τοῦ ἑαυτῆς ἀνδρὸς ποιήσασα θήβην ῥίπτειν αὐτὸν ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦν πέραν 
τῆς Ἰσχάρας νησίον µικρόν, ἐν ᾧ κατοίκων ἄνθρωποι κτηνοτρόφοι· ἦλθε δὲ ἡ θήβη Μέγας // 147 θήβην Μ 
// 148 Ἰσχάρας Μ:Ἰσχάρας PpSµaΑΜέγας    νισίον Μ // 149 οἱκανῆ κτεινοτρόφοι Μ    θήβη Μ Μέγας // 150 
ὑπὸ τῶν κοιµάτων Μ   λαβόντες δὲ ταύτην εὗρον PpSµaΑΜέγας // 151 ἄρσεν PpSµaΑ    ἐθήλαζον οὖν 
αὐτῶ ἀπὸ τοῦ γάλακτος PpSµaΑΜέγας    αὐτὸν Μ: αὐτὸ PpSµaΑΜέγας  // 152 ὀνόµασαν PpSµaΑ // 153-
155 Ἀπογαλακτισθέντος οὖν ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὴν Ἰσχάραν διὰ τὸ στενωπὸν τοῦ τόπου καὶ τὸ τῆς 
θαλάσσης περίαυλον· λέγοντες PpSµΑΜέγας: Ἀπογαλακτισθέντος οὖν ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὴν Ἰσχάραν διὰ 
τὸ στενοποιὸν τοῦ τόπου καὶ το τῆς θαλάσσης περίαυλον· λέγοντες a // 155-156  τίς αὐτὸ ἄρῃ τοῦ 
ἀναθρέψαι  Μέγας: τίς αὐτὸ ἆραι τοῦ ἀναθρέψαι αὐτὸ PpSµaΑ: ὅτι ἵνα λάβῃ τις αὐτὸ τοῦ ἀναθρέψαι 
αὐτό Μ //  157-158 µὴ γινώσκων...αὐτοῦ om. PpSµa // 158 ὡραῖος PpSµaΑ   καὶ θρασὺν καὶ ἐπιτήδειον om. 
PpSµaΑ // 157-159 ἀλλ'ὡς ξένος...αὐτοῦ om. Α // 158-159 ἡ οὖν µήτηρ αὐτοῦ ἠγάπα αὐτὸν ἐνθυµουµένη τὸ 
βρέφος ὃ ἔῤῥιψεν ἐν τῇ θαλάσση  PpSµaΑΜέγας // 158 πάνη ὡρέον καὶ θρασίν Μ // 159 ἔρρηψεν Μ // 160 
πάνυ ἠγάπησεν αὐτόν om. PpSµaΑ: ἠγάπα αὐτὸν Μέγας 
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    Καὶ δὴ πάλιν συνέλαβεν ἡ γυνὴ καὶ ἄλλον ἔτεκεν υἱὸν καὶ 
ἐνεθρέφοντο ἄλληλα τὰ παιδία. Ὁ γοῦν Ἰούδας, θρασὺς ὢν καὶ 
πονηρός, ἔτυπτεν, ἐπολέµει τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφὸν καὶ ἔθλιβε 
κακινκάκως, ὥστε πολλάκις ἡ µήτηρ αὐτοῦ βλέπουσα, ἐδίδασκεν 
αὐτὸν λέγων· "Παῦσαι, ὦ τέκνον, µὴ τύπτεις τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφόν, 165 
ὅτι τὴν κληρονοµίαν ἣν κέκτηµαι κἀγώ τε καὶ ὁ πατήρ σας τῶν δύο 
ὑπάρχει καὶ ἀγαπᾶσθαι ἀλλήλους". Ὁ γοῦν πονηρὸς βλαστὸς διά τε  
τῆς ἀγάπης τῶν χρηµάτων καὶ τῆς ἑαυτοῦ κληρονοµίας φθόνῳ 
τηκόµενος, ἠβουλήθη τοῦ ἀποκτεῖναι τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφόν, ἵνα 
µόνος γένηται κληρονόµος.  170 
   Ἐν µιᾷ οὖν τῶν ἡµερῶν ἐλθόντες ἀµφότεροι τὰ παιδία εἰς τόπον 
πεδιάδος, ἀνέστη κατὰ τοῦ ἰδίου ἀδελφοῦ καὶ λαβὼν πέτραν πάνυ 
βαρεῖαν, ἔκρουσεν αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ κροτάφου καὶ ἀπέθανεν ὁ 
ἀδελφὸς αὐτοῦ µηδέ τινος γινώσκοντος καὶ ἀπεδήµησε νοµίζων ὁ 
ἄθλιος ὅτι πάντα τὰ γινόµενα τῶν γονέων αὐτοῦ κληρονοµήσει. Ὁ 175 
γοῦν πατὴρ αὐτῶν καὶ ἡ µήτηρ ἐκόπτοντο θρῆνον µέγαν ἐπὶ τῇ 
ἀπωλείᾳ τῶν τέκνων καὶ οὐδεὶς εὑρίσκετο.  

                                                 
161-177 Καὶ δὴ...εὑρίσκετο: Μέγας, "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου" διήγησις, σ. 30, στ. 9-18.  
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
162 ἐνέθρεψαν αὐτὰ ὁµοθυµαδὸν PpSµaΑ: ἐνεθρέφοντο ἄλληλα τὰ παιδία Μ: ἀνέθρεφεν αὐτὰ 
ὁµοθυµαδὸν  Μέγας // 162-165 Ὁ γοῦν Ἰούδας πονηρὸς ὢν ἔτυπτε τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφὸν ὥστε πολλάκις ἡ 
µήτηρ αὐτῶν ἐδίδασκε λέγων PpSµaΑΜέγας // 163 ἐπολέµι Μ // 165 αὐτὸν λέγον Μ  Παῦσε Μ // 165-167 
µὴ τύπτεις αὐτόν, ὅτι ἀδελφός σου τυγχάνει καὶ ὅσα ἔχωµεν ἐγώ τε καὶ ὁ πατήρ σου τῶν δύο εἰσίν 
PpSµaΑΜέγας // 167-169 διὰ τὴν τῶν χρηµάτων ἀγάπην φθόνῳ τηκόµενος  PpSµaΑΜέγας: διά τε  τῆς 
ἀγάπης τῶν χρηµάτων καὶ τῆς ἑαυτοῦ κληρονοµίας φθόνῳ τηκόµενος Μ // 169 τοῦ om.PpaΑ // 169-170 
ἵνα...κληρονόµος om. PpSµaΑΜέγας // 171 ἀµφότεροι οἱ παῖδες PpaΜέγας: ἀµφώτερα τὰ παιδία SΑ: 
ἀµφότεροι τὰ παιδία Μ: ἀµφότερα τὰ παιδία  µ   //  171-176 εἰς τὸπον τινὰ ἀνέστη Ἰούδας καὶ ἀπέκτεινε 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ µετὰ λίθου ἐπὶ τοῦ κροτάφου καὶ ἀπέθανεν· αὐτὸς δὲ ἀπεδήµησεν ἐν Ἰερουσαλήµ· ὀ 
γοῦν πατὴρ αὐτῶν καὶ ἡ µήτηρ ἔκλαιον PpSaΑΜέγας // 175 γοναίων Μ // 176 θρήνων Μ 
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   Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰούδας ἐν Ἱερουσαλὴµ ἀγαπῶν τὴν φιλαργυρίαν, 
ἀνὴρ θρασὺς ὢν καὶ ἐπιτήδειος, γίνεται γνωστὸς µετ’ ὀλίγον 
Ἡρώδῃ, τῷ βασιλεῖ τῶν Ἰουδαίων. Βλέπων δὲ αὐτὸν ὁ Ἡρώδης, 180 
ἄνθρωπον νέον ὄντα καὶ ὡραιότατον καὶ ἐπιτήδειον, ἀναγορεύει 
αὐτὸν ἐξοδιαστὴν αὐτοῦ καὶ τὰ πάντα πριάµενον τῆς τροφῆς 
αὐτοῦ. Βλέπετε, ἀρχαῖον  κακὸν  νέον ἀγαθὸν οὐ γίνεται· µετὰ 
πολὺν γὰρ τὸν χρόνον, γίνεται ἐπανάστασις σκανδάλων ἐν τῇ 
Ἐσχάρᾳ καὶ λαβὼν ὁ Ῥοβὲλ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα καὶ τὸν πλοῦτον 185 
αὐτοῦ ἔρχεται καὶ αὐτὸς ἐν Ἱερουσαλήµ. Πλούσιος ὢν ὠνήσατο 
οἴκους τινὰς πλησίον τοῦ παλατίου τοῦ Ἡρώδου. Ἠγόρασε 
παραδείσους ἔχοντας καὶ δένδρα καρποφόρα, πάνυ ὡραῖα τοῖς 
ὀφθαλµοῖς,  ἔν τε τοῖς φίλοις καὶ τοῖς καρποῖς αὐτῶν. Ὁ γὰρ Ἰούδας 
ἐκ τοῦ πολλοῦ χρόνου οὐκ ἐγίνωσκε τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα 190 
αὐτοῦ, ἀλλ’ οὐδὲ αὐτοὶ πάλιν τὸν Ἰούδαν, διὰ τὸ µικρόθεν 
χωρισθῆναι αὐτὸν ἀπ’ αὐτοῖς καὶ τὴν τῶν χρόνων παραδροµήν. 

                                                 
178-192 Ἐλθὼν...παραδροµήν: Μέγας, "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου" διήγησις, σ. 30, στ. 18-26 (183 
ἀρχαῖον...γίνεται: fons  incognita). 
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
179 ἀνὴρ...ἐπιτήδειος om.PpSµaΑΜέγας  ἐπιτίδιος Μ // 179-180 γίνεται γνώριµος Ἡρώδῃ PpSµaΑΜέγας // 
181 ναίον ὦντα καὶ ὡρεώτατον καὶ ἐπιτείδιον Μ // 181-183 Βλέπων δὲ ὁ βασιλεὺς αὐτὸν ἄνδρα δυνατὸν 
καὶ ὡραῖον· ποιεῖ αὐτὸν ἐξοδιαστήν του τοῦ  πιπράσκειν καὶ ἀγοράζειν ὅσα ποιεῖ χρείαν τὰ ἐν τῇ ἀγορᾷ 
PpSµaΑΜέγας // 183 Βλέπετε...γίνεται om.PpaΑΜέγας: Βλέπεται, ἀρχέον κακόν, ναίον ἀγαθὸν οὐ γύνεται 
Μ // 185 Ἐσχάρᾳ Μ: Ἰσχάρᾳ PpSΑa: Ἰσκάρᾳ Μέγας // 185-186 καὶ λαβὼν ὁ Ῥοβὲλ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ 
τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ  ἔρχεται ἐν Ἰερουσαλὴµ PpSµaΑΜέγας // 186 ἠγόρασεν PpSµaΑΜέγας // 187-188 
οἴκους ὡραίους πλησίον τοῦ Ἡρώδου, παραδείσους ἔχοντας καὶ δένδρα ἔσωθεν PpSµaΑΜέγας // 190-191 
οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὸν ἢ τὴν µητέρα, ἀλλ'οὔτε αὐτοὶ ἐκεῖνον PpSµaΑ: οὐκ ἐγίνωσκε τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ 
τὴν µητέρα, ἀλλ' οὔτε αὐτοὶ ἐκεῖνον Μέγας // 191-192 διὰ τὸ µικρόθεν...παραδροµήν om.PpSµaΑΜέγας 
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   Ἐπειδὴ γὰρ ἦν ὁ παράδεισος τοῦ Ῥοβὲλ ἐγγὺς τοῦ παλατίου τοῦ 
Ἡρώδου, ἐν µιᾷ τῶν ἡµερῶν προκύψας ὁ βασιλεὺς διὰ τῶν θυρίδων, 
κατενόει τοῦ παραδείσου τὴν ὡραιότητα, τὰ ἄνθη τῶν δένδρων καὶ 195 
τοὺς καρποὺς ἐπώπτευεν. Ἑστὼς καὶ ὁ Ἰούδας µετ’ αὐτοῦ, λέγει ὁ 
βασιλεὺς· "Βλέπεις, Ἰούδα, τῶν δένδρων τοὺς καρποὺς ὅτι ὡραῖοι 
ὑπάρχουσιν ὑπὲρ πᾶσαν τὴν φύσιν;" Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰούδας· 
"Βούλεσαι, ὦ  δέσποτα, τὶ ἀπ’ αὐτοῦ, ὅπως κατέλθω καὶ λάβω 
αὐτά;"  καὶ ὁ βασιλεύς· "Πῶς; τίνι τρόπω;"  200 

                                                 
 193-200 Ἐπειδὴ...τρόπῳ: Μέγας, "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου" διήγησις, σ. 30, στ. 26-29. 
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
193 ἐγγεῖς Μ // 193-194 Ἐπειδὴ...Ἡρώδου om.PpSµaΑΜέγας // 194-196 διὰ τῆς θυρίδος ἔβλεπε τὸν 
παράδεισον Ῥοβὲλ PpSµaΑΜέγας // 195 κατενῶη τοῦ παραδύσου τὴν ὡραιῶτητα Μ // 196-200 
Ἑστὼς...τρόπῳ om.S // 196-198 Λέγει...Ἰούδας om.PpSµaΑΜέγας // 196 λέγει δὲ πρὸς τὸν βασιλέα  
PpSµaΑΜέγας // 199 Βούλει  PpSµaΑΜέγας    τί ἐκ τῶν ἄνθων τῶν δένδρων τούτων, ὅπως  PpSµaΑ: τί ἐκ 
τῶν ἀνθέων τῶν δένδρων τούτων, ὅπως Μέγας // 200 καὶ ὁ βασιλεύς: "Πῶς; τίνι τρόπῳ;" om.PpSµaΑ: ὁ δὲ 
εἶπε, πορεύου  Μέγας 
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    Κατελθὼν δὲ ἐν µιᾷ τῶν ἡµερῶν διὰ τῆς θυρίδος, ἔλαβεν ἐκ τῶν 
δένδρων τοὺς καρπούς, ὧν ἤθελεν ὁ βασιλεύς. Ἐξελθὼν δὲ  
βουλόµενος διὰ τῆς πύλης, συναντᾷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ὡς εἴποµεν,  ὁ 
Ῥοβέλ, καὶ µετὰ θυµοῦ πρὸς αὐτὸν ἔφη· "Πῶς ἐτόλµησας, ὦ νεανία, 
εἰσελθεῖν ἐν τῷ ἐµῷ παραδείσῳ, µὴ ὄντος µου ὧδε, µᾶλλον καὶ ἐκ 205 
τῶν καρπῶν ἔλαβες;" Αὐτὸς δὲ θρασὺς ὢν καὶ πονηρὸς καὶ δυνατός, 
βλέπει ὅθεν κἀκεῖθεν· µηδενὸς ὄντος ἐν τῷ τόπῳ, ἀπέκτεινε τὸν 
Ῥοβέλ, τὸν αὐτοῦ πατέρα· τῷ οὕτω τρόπῳ ἀπέκτεινε τὸν Ῥοβέλ, τὸν 
ἑαυτοῦ πατέρα· τῷ οὕτω τρόπῳ, µετὰ λίθου, ὡς τὸν αὐτοῦ ἀδελφόν, 
κρούσας αὐτοῦ ἐκ τοῦ κροτάφου· καὶ ἐξῆλθε, µηδενὸς γινώσκοντος, 210 
καὶ φέρει τοὺς καρποὺς τῷ Ἡρώδῃ.  

                                                 
201-211 Κατελθὼν...Ἡρώδῃ: Μέγας, "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου" διήγησις, σ. 30, στ. 29-σ. 31, στ. 7.  
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
201 ἐν µιᾷ τῶν ἡµερῶν om.PpSµaΑΜέγας // 201-202 ἔλαβεν ἐκ τῶν καρπῶν PpSµaΑ: ἔλαβεν ἄνθη καὶ ἐκ 
τῶν καρπῶν Μέγας // 202 ὅσα ἤθελε PpSµaΑΜέγας   ὁ βασιλεὺς om.PpSµaΑΜέγας // 202-205 Βουλόµενος 
δὲ ἐξελθεῖν ἔξω συνήντησεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Ῥοβὲλ ὡς εἴποµεν· φησὶ πρὸς αὐτόν: ἵνα τί, ὦ νεανία, 
πῶς ἐτόλµησας εἰσιέναι εἰς τὸν ἐµὸν παράδεισον PpSµaΑΜέγας // 205-206 καὶ καρποὺς λαβεῖν 
PpSµaΑΜέγας // 206-211 θρασὺς καὶ ὠµὸς ὢν ἀνέστη κατὰ τοῦ Ῥοβὲλ καὶ βλέπων ὦδε καὶ ὦδε κἀκεῖσαι 
µηδενὸς ὄντος ἐκεῖσαι ἀπέκτεινε τὸν ἑαυτοῦ πατέρα µετὰ λίθου ὤσπερ καὶ τὸν ἀδελφὸν µηδενὸς 
γινώσκοντος καὶ φέρει τοὺς καρποὺς τῷ βασιλεῖ PpSµaΑ: θρασὺς καὶ ὠµὸς ὢν ἀνέστη κατὰ τοῦ Ῥοβὲλ καὶ 
βλέψας ὦδε κἀκεῖσε, ἀπέκτεινε τὸν ἑαυτοῦ πατέρα µετὰ λίθου, ὤσπερ καὶ τὸν ἀδελφόν, µηδενὸς 
γινώσκοντος καὶ φέρει τοὺς καρποὺς καὶ τὰ ἄνθη τῷ βασιλεῖ  Μέγας  // 210 κρωτάφου  Μ // 211 
γυνόσκοντος  Μ 
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   Ἐθαύµασε δὲ ὁ Ἡρώδης πῶς ἔλαβεν αὐτὰ εὐθέως καὶ ὁ Ἰούδας 
ἀναγορεύει τῷ βασιλεῖ τὸν θάνατον τοῦ Ῥοβὲλ καὶ ὅτι οὐδεὶς 
γινώσκει. Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἐλυπήθη καὶ διὰ τὸ ἀγαπᾶν τὸν 
Ἰούδαν σιωπᾶ τὸν λόγον. Θάπτουσιν ἐπὶ τὴν αὔριον τὸν Ῥοβέλ. 215 
Μετὰ δὲ ἡµέρας τινὰς λέγει πρὸς τὸν Ἰούδαν ὁ βασιλεύς· "Βούλοµαι 
τὴν τοιαύτην χήραν, ἵνα λάβῃς γυναῖκα", τοὐτέστιν τὴν ἑαυτοῦ 
µητέρα, "καὶ κληρονόµος γένῃ τῆς αὐτῆς κληρονοµίας". Ἀποστείλας 
δὲ ὁ Ἡρώδης προφασιστικῶς παρακλήτορας, πρὸς αὐτήν φησιν· "Ἡ 
ἐµὴ βασιλεία βούλεται συζευχθῆναι ἑτέρῳ ἀνδρὶ ἢ τὸν πλοῦτον σου 220 
ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν βασιλείαν µου". Ἀκούσασα δὲ ἡ τάλαινα τοὺς 
τοιούτους λόγους πείθεται ἄνδρα λαβεῖν, ἵνα µὴ εἰς ἁρπαγὴν καὶ 
ἀφανισµὸν ἔλθῃ ὁ πλοῦτος αὐτῆς. Ἔλαβε δὲ ἄνδρα τὸν ἑαυτῆς υἱόν, 
τοὐτέστι τὸν Ἰούδαν, µὴ γινώσκουσα· καὶ ἔτεκεν υἱοὺς καὶ 
ἐπορεύοντο ὁµοθυµαδὸν χρόνους ἱκανούς.  225 

                                                 
212-225 Ἐθαύµασε...ἱκανούς: Μέγας, "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου" διήγησις, σ. 31, στ. 7-16.  
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
 212 Ἱρρωρῶδης Μ // 212-216 Καὶ ἀναγγέλλει αὐτῷ καὶ τὸν θάνατον τοῦ Ῥοβέλ· ἀκούσας δὲ Ἡρώδης 
ἐλυπήθη· σιωπᾷ τὸν λόγον· θάπτουσι τὸν Ῥοβέλ· µετὰ δὲ ταῦτα λέγει ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν Ἰούδα 
PpSµaΑΜέγας // 214-215 καὶ ἀγαπᾶν τὸν Ἰούδαν καὶ σιωπᾶν τὸν λόγον Μ: διὰ τὸ ἀγαπᾶν τὸν Ἰούδαν 
σιωπᾶ τὸν λόγον corr. // 216-217 Βούλοµαι ὅτι τὴν τοιαύτην χήραν, ἵνα λάβῃς αὐτὴν γυναῖκα Μ // 217 
τουτέστιν τὴν ἑαυτοῦ µητέρα om.PpSµaΑΜέγας // 218 γένησαι PpSµaΑ:γένῃ ΜΜέγας  τῆς αὐτοῦ 
κληρονοµίας Μ: τῆς αὐτῆς κληρονοµίας PpSµaΑΜέγας  // 219 Ἱρώδης προφασιστηκὸς παρακλήτορας Μ    
προφασιστικῶς λέγει πρὸς αὐτὴν PpSµaΑ: προφασιστικῶς πρὸς αὐτὴν λέγει Μέγας // 221-222  Ἀκούσασα 
δὲ ἡ γυνὴ τοὺς λόγους τούτους PpSµaΑΜέγας //  222 ἀνδρὶ λαβεῖν Μ // 222-223 ἵνα µὴ ὀ πλοῦτος εἰς 
ἀφανισµὸν ἔλθῃ PpSµaΑ: ἵνα µὴ ὁ πλοῦτος αὐτῆς εἰς ἀφανισµὸν ἔλθῃ  Μέγας // 223 Ἔλαβε τὸν ὑιὸν αὐτῆς 
ἄνδρα PpSµaΑΜέγας // 224 µὴ γινώσκουσα ὅτι υἱὸς αὐτῆς ἦν  Μέγας    ἔτεκεν υἱοὺς µετ' αὐτοῦ  
PpSµaΑΜέγας  



 478

    Ἐν µιᾷ οὖν τῶν ἡµερῶν, εἰς ἑαυτὴν ἐλθοῦσα ἡ γυνὴ καὶ ἔκλαυσε 
ὀδυνηρῶς εἰς τὰ ἑαυτῆς συµβάντα, τοὐτέστιν τὸν υἱὸν ὃν ἀπώλεσεν 
ἐν τοῖς ὕδασι, τὸν υἱὸν ὃν ἔθρεψαν καὶ τὸν υἱὸν ὃν ηὕρικε µετὰ 
λίθου πικρὸν θανὸν ἔχοντα καὶ τὸν θάνατον τὸν πικρὸν τοῦ ἑαυτῆς 
ἀνδρός. Ἰδοὺ καὶ ὁ Ἰούδας, ὁ αὐτῆς ἀνήρ, καὶ ἐπηρώτα αὐτήν· "Τίς 230 
ὁ θρῆνος, ὃν ἔχεις;" Ἀναγκαζοµένη δὲ ἤρξατο ἡ γυνὴ καταλεπτὸν 
ἀναγγέλειν τὰ συµβάντα αὐτῇ. 
    Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰούδας, ὅτι υἱὸν ἔρριψεν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἦν 
γὰρ λέγοντες οἱ ποιµένες τῷ Ἰούδᾳ ὅτι ἐν τῇ θαλάσσῃ αὐτὸν εὗρον 
µετὰ τῆς θίβης, λεγούσης καὶ τὰ λοιπά, ὅτι υἱὸν εὗρε ἀποθαµένον 235 
καὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς σκοτωµένον ἐν τῷ παραδείσῳ, ἀκούσας ταῦτα 
πάντα λέγει πρὸς αὐτήν· "Ἐγώ εἰµι ὁ υἱός σου, ὃν ἔρριψας ἐν τῇ 
θαλάσσῃ καὶ ἐγὼ ἀπέκτεινα καὶ τὸν ἐµὸν ἀδελφόν· ὁµοίως καὶ τὸν 
πατέρα· καὶ ἐγὼ ἐποίησα ταῦτα πάντα". Ἀκούσασα ἡ γυνὴ ὅτι υἱὸς 
αὐτῆς ὑπάρχει, ἠβουλήθη θανάτῳ ἀποθανεῖν· "Οὐαί µοι, τῇ ἀθλίᾳ" 240 
κράζουσα· "Ποῦ κρυβήσοµαι; πῶς φύγω τὴν ὀργὴν καὶ τὴν ἀπειλὴν 
τοῦ Θεοῦ; οὐκ ἔχει λοιπὸν εἶναι µε τοῦ λοιποῦ."  

                                                 
 226-242 Ἐν µιᾷ οὖν τῶν ἡµερῶν...τοῦ  λοιποῦ: Μέγας, "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου" διήγησις, σ. 31, στ. 17-σ. 
32, στ. 4.  
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
226 ἑαυτὸν Α: ἑαυτοὶν Μ // 226-233 ἡ γυνὴ ἐνθυµουµένη ὅσα ἔπαθε περὶ τῶν παίδων καὶ περὶ τοῦ ἀνδρὸς 
αὐτῆς τὸν πικρὸν θάνατον ἔκλαιε γοερῶς κοπτοµένη· καὶ ὅτι ἄνδρα ἔλαβεν ἕτερον µὴ βουλοµένη. Ἰδοὺ 
καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτὴς ὡς εἴποµεν ὁ Ἰούδας ἐλθὼν ἐπηρώτα αὐτὴν τίς ἐστιν ὁ θρῆνος καὶ ὁ κοπετὸς αὐτῆς· 
ἀναγκαζοµένης δὲ αὐτῆς, ἤρξατο ἡ γυνὴ καταλεπτῶς διηγουµένη τὰ συµβάντα αὐτῆς κακὰ καὶ ὅτι υἱὸν 
ἔρριψεν ἐπὶ τῆς θαλάσσης PpSµaΑΜέγας // 233-234 ἦν γὰρ λέγοντες PpSµaΑΜ:ἦσαν γὰρ λέγοντες Μέγας // 
234-236  λέγοντες οἱ ἄνθρωποι οἰ ποιµένες τοῦ Ἰοῦδα ὅτι ἐκ τῆς θαλάσσης ἀνήγαγον αὐτόν· καὶ πάλιν τὸν 
θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς Ῥοβέλ PpSµaΑ: λέγοντες οἱ ἄνθρωποι οἰ ποιµένες τῷ Ἰούδᾳ, 
ὅτι ἐκ τῆς θαλάσσης αὐτὸν ἀνήγαγον · καὶ πάλιν τὸν θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ τοῦ Ῥοβέλ Μέγας // 
235 θήβης Μ // 239 καὶ τὸν πατέρα µου τὸν Ῥοβέλ PpSµaΑΜέγας // 240-241 θανάτῳ πικρῷ ἀποθανεῖν 
βοῶσα καὶ λέγουσα PpSµaΑΜέγας // 241 κράζουσα om.PpSµaΑΜέγας // 242-243 οὐκ ἔτι λοιπὸν µεθ' ἡµῶν 
εἶναι τοῦ λοιποῦ PpSµaΑ: οὐκ ἔχει λοιπὸν εἶναι µε τοῦ λοιποῦ Μ: οὐκέτι λοιπὸν µεθ' ὑµῶν δύναµαι εἶναι 
τοῦ λοιποῦ Μέγας  
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    Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰούδας πόσα κακὰ προεξένησεν ἡ ἐπιθυµία τῆς 
φιλαργυρίας, µᾶλλον δὲ ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἰατρὸς τῶν 245 
ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων ὑπάρχων ἐν Ἱερουσαλήµ, καλῶν τοὺς 
ἁµαρτωλοὺς εἰς µετάνοιαν, ἐπορεύθη πρὸς αὐτὸν ἐν ἐξοµολογήσει 
καὶ ὡς εὔσπλαγχνος ἐποίησε καὐτὸν µαθητήν. Ἐπειδὴ ἐνόσει τὸ τῆς 
φιλαργυρίας πάθος, δίδει αὐτῷ τὸ γλωσσόκοµον καὶ τὰ βαλλόµενα 
ἐβάσταζε· τοὐτέστι, τὰ προσφερόµενα διὰ τῆς ἐλεηµοσύνης δηνάρια 250 
πρὸς τὴν τῶν πτωχῶν ἐπίδοσιν καὶ ἀνάλωσιν βρωµάτων τῶν 
ἀποστόλων· αὐτὸς δὲ ἔκλεπτεν αὐτὰ καὶ ἀπέστελλε τῆς γυναικὸς 
αὐτοῦ καὶ τῶν παίδων.  

                                                 
 244-253 Ἀκούσας...παισί: Μέγας, "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου" διήγησις, σ. 32, στ. 4-11 (245-246 ἰατρὸς τῶν 
ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων: Matth. 9, 12; Marc. 2, 17; Luc. 5, 31 // 246-247  καλῶν τοὺς ἁµαρτωλοὺς εἰς 
µετάνοιαν: Matth. 9, 13; Marc. 2, 17; Luc. 5, 32 // 249-250 δίδει αὐτῷ τὸ γλωσσόκοµον καὶ τὰ βαλλόµενα 
ἐβάσταζε: Ioh. 12, 6). 
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
244 τὰ κακὰ ἅπερ PpSµaΑΜέγας // 245-246 φιλαργυρίας καὶ ὅτι ὁ Χριστὸς ἰατρὸς τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ 
σώµατος ὑπάρχει PpSµaΑΜέγας // 247 ἐπορεύθη ἐν αὐτῷ ἐν ἐξοµολογήσει PpSµaΑ: ἐπορεύθη ἐν 
ἐξοµολογήσει Μέγας // 248 ἐποίησε αὐτοῦ µαθητήν PpSµaΑ: ἐποίησεν αὐτὸν µαθητὴν αὐτοῦ  Μέγας    
ἐνώσει SΑΜ // 249 δίδωσιν Μέγας    γλωσώκοµον Μ   βαλόµενα Μ // 250 δυνάρια Μ  // 251  πρὸς τὴν τῶν 
πτωχῶν ἐπίδοσιν om.PpSµaΑΜέγας    ἐπιδίδωσην Μ // 252 ἀπέστειλε PpSµaΑ // 252-253 τῆς γυναικὸς 
αὐτοῦ καὶ τῶν παίδων PpSµaΑΜ: τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ τοῖς παισὶ Μέγας  
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     Βλέπετε, "ἀρχαῖον κακὸν καὶ πεπαλαιωµένη ἡ ἁµαρτία νέον 
ἀγαθὸν οὐ γίνεται". Εἴδετε τοῦ προφήτου ∆αυὶδ τὸν λόγον, ὅτι 255 
"γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοὶ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα καὶ 
ἀναµνησθείη ἡ ἁµαρτία τῆς µητρὸς καὶ τοῦ πατρὸς καὶ οὐκ ἐµνήσθη 
ποιῆσαι ἔλεος";  
   Ἐµετανόησεν, ἐγένετο ἀπόστολος, θαύµατα εἰργάσατο· καὶ πάλιν 
ἡ φιλαργυρία προδότην τοῦ Σωτῆρος εἰργάσατο. Εἰς τοῦτο φησὶ 260 
καὶ εἰς τὴν Μαρίαν, εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου· "Εἰς τί ἡ ἀπώλεια 
αὕτη τοῦ µύρου; Οὐκ ἠδύνατο πραθῆναι διακοσίων δηναρίων καὶ 
δοθῆναι πτωχοῖς;" Οὐ περὶ τῶν πτωχῶν ἔµελλεν αὐτῷ· εἰ γὰρ περὶ 
τῶν πτωχῶν ἔννοιαν εἶχε, καλῶς ἔλεγεν· ἀλλ’ ὅτι ὕπουλος ὢν καὶ 
κλέπτης προφασιστικῶς περὶ τῶν πτωχῶν ὁµιλεῖ· "∆ιατί,  ὦ γύναι,  265 
ἀργύριον οὐ προσήνεγκας, ἵνα ἐξ’ αὐτοῦ κλέψω;"  

                                                 
 254-260 Βλέπετε...εἰργάσατο: Μέγας, "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου" διήγησις, σ. 32, στ. 11-16  (254-255 τὸ 
ἀρχαῖον...οὐ γίνεται: fons incognita // 256 γενηθήτωσαν...χήρα: Ps. 108, 9 // 257 ἀναµνησθείη...πατρὸς: Ps. 
108, 14 // 257-258 καὶ οὐκ ἐµνήσθη ποιῆσαι ἔλεος: Ps. 108, 16 // 259 ἐγένετο ἀπόστολος: Matth. 10, 2-4; 
Marc. 3, 16-19; Luc. 6, 14-16; Αct. 1, 13; Ioann. Chrys. In inscriptionem Actorum 2 (PG 51, 81); Ioann. Chrys. 
PG  52, 268    θαύµατα εἰργάσατο: Ioann. Chrys. In inscriptionem Actorum 2  (PG 51, 81); Ioann. Chrys. In 
Joannem 47 (PG 59, 268) // 260 ἡ φιλαργυρία...εἰργάσατο:  Matth. 26, 47-56; Ioh. 18, 1-11; Luc. 22, 47-53; 
Κάθισµα στ' Ἀντιφώνου τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἁγίων Παθῶν, εἰς τὸ ἑσπέρας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης 
Πέµπτης, ἦχ. βαρύς (ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 900) // 261-263 Εἰς τί...πτωχοῖς: Matth. 26, 8-9; Marc. 14, 4-5; 
Ioh. 12, 5 // 263-265 Οὐ περὶ τῶν πτωχῶν...κλέπτης: Ioh. 12, 6. 
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
254 ἀρχέων Μ    παιπαλαιωµένη Μ // 254-255 ναίον ἀγαθὼν οὐ γύνεται Μ // 255 Ἴδετε τοῦ ∆αυὶδ τοῦ 
προφήτου τὸν λόγον πῶς ἐπληρώθη τὸ ὅτι PpSµaΑ: Ἴδεται Μ // 257 ἀναµνησθῆ Α: ἀναµνήσει Μ // 257-
258 ἡ ἀνοµία καὶ ἡ ἁµαρτία τοῦ πατρὸς καὶ τῆς µητρὸς οὐκ ἐµνήσθην ποιῆσαι ἔλεος PpSµa // 259 
ἡργάσατω Μ // 259-260 καὶ πάλιν...εἰργάσατο om.PpSµa // 262 διακοσίων PpSµaΑΜ: τριακοσίων fons   
δυναρίων Μ // 263-264 οὐ περὶ τῶν πτωχῶν ἔννοιαν εἶχεν· καλῶς ἔλεγε Pp //  266 ἀργύρια Ppa  
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    Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· "Ἄφες αὐτήν· εἰς τὴν ἡµέραν τοῦ 
ἐνταφιασµοῦ µου τετήρηκεν αὐτό". Τί κόπους παρέχεις αὐτῇ, ἵνα τί 
τὴν προθυµίαν καὶ τὴν πίστιν τῆς γυναικὸς ἐκκόπτῃς; Μέλλω γὰρ 
ἐλθεῖν ἐπὶ θάνατον καὶ οὐδείς µοί ἐστιν ὁ συµπονῶν τοῦ µυρίσαι µε· 270 
καθὼς ἔθος ἔχουσιν οἱ Ἰουδαῖοι, αὕτη προµυρίζει µε. "Τοὺς πτωχοὺς 
γὰρ πάντοτε µεθ’ ἑαυτῶν, ἐµὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε". 
   Ὅρα πάλιν φιλάνθρωπον ∆εσπότην καὶ εὔσπλαγχνον· οὐκ ἐλέγχει 
αὐτόν, οὐδὲ δηµοσιεύει εἰδὼς αὐτὸν κλέπτην καὶ γνώµην κακὴν 
ἔχοντα· οὐ γὰρ ἠβούλετο ἐντρέψαι αὐτόν, ἀλλὰ µακροθυµῶν 275 
διδάσκει καὶ ἐπικεκρυµµένως ὀνειδίζει αὐτὸν προδότην, ἐνθυµίζων 
τὴν ἡµέραν τοῦ ἐνταφιασµοῦ αὐτοῦ, µαλάσσων τὴν ἀσύνετον αὐτοῦ 
καρδίαν, τοῦ διορθωθῆναι· καὶ διὰ τοῦτο φησί· "Τοὺς πτωχοὺς 
πάντοτε ἔχετε µεθ’ ἑαυτῶν, ἐµὲ δὲ πάντοτε οὐκ ἔχετε". Ὅρα γάρ, 
ἄλλον ἐστὶ τὸ θεραπεῦσαι Θεῷ καὶ ἄλλον πτωχοῖς.  280 

                                                 
 267-268 Εἶπεν...αὐτό : Ioh. 12, 7 // 271-272 Τοὺς πτωχοὺς...ἔχετε : Ioh. 12, 8 // 273-279 Ὅρα...ἔχετε : Ioann. 
Chrys. Ecloga in s. diem festum Ramorum, hom. 33  (PG 63, 819) (278-279 Τοὺς πτωχοὺς...ἔχετε : Ioh. 12, 8). 
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
267 εἰς om. Μ // 268 τετήρικεν Μ // 269 προθηµίαν Μ // 270 οὐδεὶς ἐστὶν ὁ συµπονῶν µε καὶ µυρίσαι 
PpSµaΑ // 271 ἔστι ἔθος τοῖς Ἰουδαίοις  PpSµaΑ // 273 φιλανθρωπίαν ∆εσπότου PpSµaΑ   καὶ 
εὔσπλαγχνον om. PpSµaΑ // 274-276 εἰδὼς αὐτοῦ τὴν πονηρὰν αὐτοῦ γνώµην, ἀλλὰ µακροθυµῶν διδάσκει 
νουθετῶν αὐτὸν ἐπικεκρυµµένως ἐνθυµίζων PpSµaΑ // 278-280 τοῦ διορθωθῆναι...πτωχοῖς om. PpSµaΑ  
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     Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ὁ 
Ἰησοῦς ἔρχεται εἰς Ἱεροσόλυµα, ἔλαβον τὰ βάϊα τῶν φοινίκων καὶ 
ἐξῆλθον εἰς συνάντησιν αὐτοῦ καὶ εὑρὼν ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον, 
ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό.  
    Ἄγωµεν πάλιν εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον καὶ ἴδωµεν πόθεν εὗρεν ὁ 285 
Ἰησοῦς τὸ ὀνάριον. Τί γάρ φησιν ὁ Ματθαῖος; "Ὅτε ἤγγισαν εἰς 
Ἱεροσόλυµα ὁ Ἰησοῦς µετὰ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν 
ἐλαιῶν, τότε ἀπέστειλε δύο µαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς· 
"Πορεύθητε εἰς τὴν κώµην τὴν ἀπέναντι ὑµῶν· εὑρήσετε ὄνον 
δεδεµένην καὶ πῶλον µετ’ αὐτῆς· καὶ λύσαντές την ἀγάγετέ µοι ὧδε· 290 
καὶ ἐάν τις εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει". Ἀπῆλθον 
δὲ καὶ εὗρον τὸν πῶλον δεδεµένον πρὸς τὴν θύραν καὶ λύουσιν 
αὐτὸν καὶ τινὲς ἐκεῖ ἐστῶτες ἔλεγον αὐτοῖς: "Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν 
πῶλον;" Οἱ δὲ εἶπον· "Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει" καὶ ἀφήκαν 
αὐτούς". Τίνος ἕνεκεν; Ὅτι ἐκάθισεν ὁ Ἰησοῦς ἐπὶ τὴν ὄνον καὶ 295 
πῶλον· καὶ πάλιν στέλλει τοὺς µαθητὰς τελέσαι τὸ µυστήριον· καὶ 
ὅτι ἐν ἑτέρᾳ πόλει εἶδε τὰ ἐν αὐτῇ τελούµενα. 

                                                 
 281-284 Τῇ δὲ ἐπαύριον...ἐπ'αὐτό : Ioh. 12, 12-14; Ioann. Chrys. Ecloga in s. diem festum Ramorum, hom. 33  
(PG 63, 820) // 286-291 Ὅτε...χρείαν ἔχει : Matth. 21, 1-3; Marc. 11, 1-3; Luc. 19, 28-31 // 291-294 
Ἀπῆλθον...αὐτούς: Marc. 11, 4-7; Luc. 19, 32-35 // 295 ἐκάθισεν...πῶλον : Matth. 21, 7; Marc. 11, 7; Luc. 19, 
35.   
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
283 εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ Ioh. // 285 Ματθέον Μ // 287-288 εἰς τὸ ὄρος...αὐτοῦ om. Α // 288 δύο τῶν 
µαθητῶν αὐτοῦ PpSµa // 289 Πορεύεσθε εἰς τὴν ἀπέναντι κώµην PpSµaΑ    ἡµῶν ΜPpSµaΑ    εὑρήσητε 
PpSµaΑ // 290 πόλον PpSµaΑ    λύσαντές την ἀγάγετέ µοι ὧδε Μ: λύσατε, ἄγαγέ µε ὦδε S: λύσαντές τες 
ἀγάγετέ µοι ὧδε PpµaΑ // 291 ἐάν τις ὑµῖν εἴπῃ τὶ ἐρεῖτε αὐτῷ PpSµaΑ   ἔχη PpSµaΑ // 295 τὸν ὄνον 
PpSµaΑ // 295-297 καὶ πάλιν...τελούµενα om. Ppa // 295-297 καὶ πάλιν στέλλει τοὺς µαθητὰς ἀγαγοῖν Α: 
καὶ πάλιν στέλλει τοὺς µαθητὰς ἀγαγεῖν  µ 
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    ∆ύο γὰρ µυστήρια ἐτέλεσε καθεσθεὶς ἐπὶ τοῦ πώλου· πολλάκις µὲν 
ἦλθεν εἰς Ἱεροσόλυµα, ἀλλ’ οὐδέποτε µετὰ τοσαύτης παρρησίας·  
καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα τελειώσῃ τι µυστήριον θαυµαστότατον· πρώην 300 
µὲν ἐκρύπτετο διὰ τὸν φθόνον αὐτῶν· νῦν δέ,  ἐπειδὴ τοῦ πάθους 
ἐπέστη ὁ καιρός, ὃν αὐτὸς ἑαυτῷ ὥρισε διὰ τὴν τοῦ κόσµου 
σωτηρίαν, λαµπρότερος ἔρχεται, καὶ ἵνα ἐλέγξῃ τὰς πονηρὰς 
συµβουλὰς τῶν καρδιῶν αὐτῶν. Ἐκεῖνοι δὲ ἔλεγον ὅτι "ἐλθεῖν θέλει 
εἰς τὴν ἑορτὴν καὶ πιάσωµεν αὐτόν".  Τὸ λοιπόν, οὐκέτι κρυφίως 305 
ἔρχεται, ἀλλὰ παρρησίᾳ.   

                                                 
298-306 πολλάκις...παρρησίᾳ: Ioann. Chrys. Ecloga in s. diem festum Ramorum, hom. 33  (PG 63, 820) (298-
299 πολλάκις...Ἰεροσόλυµα: Luc. 2, 41-50 // 304-305 Ἐκεῖνοι...πιάσωµεν αὐτόν: Ioh. 11, 56-57). 
_____________________________ 
Α      Sµ        Μ 
____________________________ 
 298-306 ∆ύο...αὐτόν om. Ppa // 298 ∆ύο γὰρ µυστήρια ἐπιτελέσαι βουλόµενος ὁ Κύριος ἐκάθησεν ἐπὶ τοῦ 
πώλου Α: ∆ύο γὰρ µυστήρια ἐπιτελέσαι βουλόµενος ὁ Κύριος ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ πόλου Sµ    καθεστῆς Μ   
πόλου Μ   πολάκεις Μ // 299 µετὰ παρρησίας τοσαύτης SΑµ // 300 τελιόση Μ   µυστήριον µέγα SΑµ // 301-
302 Νῦν δὲ ἐπέστη ὁ καιρὸς καὶ ἥγγησεν ἡ ὥρα τοῦ πάθους, ὃν αὐτός ὤρησεν Α: Νῦν δὲ ἐπέστη ὁ καιρὸς 
καὶ ἤγγικεν ἡ ὥρα τοῦ πάθους, ὃν αὐτὸς ὤρησεν  Sµ // 303-304 ἔρχεται καὶ µετὰ παρρησίας, ἐλέγχων τὰς 
παρανόµους συµβουλὰς  SΑµ  
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    Ἐκάθισε δὲ ἐπὶ τοῦ ὄνου οὐδεµιᾶς χρείας οὔσης, εἰ µὴ πληρῶσαι 
τὴν προφητείαν Ζαχαρίου τοῦ προφήτου λέγοντος· "Εἴπατε τῇ 
θυγατρὶ Σιὼν ὅτι, ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ 
σώζων, ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνου καὶ πώλου", ἐπειδὴ πολλοὶ βασιλεῖς 310 
ἦλθον εἰς Ἱεροσόλυµα, οὐχὶ εἰρηνικοί, ἀλλ’ οὐδὲ σώζοντες αὐτήν, 
ἀλλὰ <βουλόµενοι> πολιορκῆσαι καὶ ἀπολέσαι. Τούτου χάριν 
προφητεύει ὁ προφήτης ὅτι "ὁ βασιλεύς σου, ὁ Κύριος, ἔρχεταί σοι 
πραῢς καὶ σώζων καὶ µετὰ σηµείου καθήµενος ἐπὶ ὄνου καὶ πώλου", 
υἱὸν ὑποζυγίου. Ἐν δὲ τῷ εἰπεῖν ὅτι ἐκάθισεν ἐπάνω τῶν ζώων, 315 
ὅπου γὰρ ἐπορεύετο ἡ µήτηρ, καὶ ὁ πῶλος µετ’ αὐτῆς· τοὐτέστι,  
πρῶτον µὲν ἐκάθισε καὶ ἀνεπαύσατο ὁ Ἰησοῦς ἐπὶ τῆς ὄνου, εἰς τὴν 
τῶν Ἰουδαίων συναγωγήν, εἶτα καὶ ἐπὶ τοῦ πώλου, τῶν ἐξ ἐθνῶν 
λαῶν. 

                                                 
307-319 Ἐκάθισε...λαῶν: Ioann. Chrys. Ecloga in s. diem festum Ramorum, hom. 33  (PG 63, 820) (307-310 
Ἐκάθισε...πώλου: Ioh. 12, 14-15 // 308-310 Εἴπατε...πώλου:  Zach. 9, 9 // 313-314 ὁ βασιλεύς σου...πώλου: 
Zach. 9, 9).  
____________________________  
Α      Sµ        Μ 
____________________________ 
307-319 Ἐκάθισε...λαῶν om. Ppa // 307 τοῦ ὄνου ΜSµΑ:τῆς ὄνου fons // 308 προφητείαν Ζαχαρίου τὴν 
λέγουσαν ΑSµ // 310 ἐπιβεβεικῶς Μ: ἐπιβεβικὼς Sµ   ἐπὶ πόλου ὅνου Αµ: ἐπὶ πώλου ὄνου S:ἐπὶ ὄνου καὶ 
πόλου Μ: ἐπὶ πῶλον ὄνου Ioh. // 312  βουλόµενοι scripsi    ἀλλὰ.... ἀπολέσαι om. Α: ἀλλὰ πολλυωρκήσαι 
καὶ ἀπολέσαι  Sµ    ἀπολαίσαι Μ // 315 ὑιὸν ὑποζυγίου ΜSµΑ // 316 ἡ µήτηρ om. Μ // 317 ἐκάθησεν καὶ 
ἀνεπαύσατω Μ    καὶ ἀνεπαύσατο om. Α // 317-318 ἐπὶ τῆς ὄνου, ἤγουν τῶν Ἰουδαίων τὴν συναγωγήν, ἐπὶ 
τὸ παλαιὸν ΑSµ // 318 ἐπὶ τοῦ  πόλου  ΜΑ: ἐπὶ τῆς πώλου Sµ     εἰς τὸν ναῖον λαόν, τῶν ἐξ' ἐθνῶν ΑSµ // 
319 λαῶν om. ΑSµ 
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    Πορευθέντες δὲ οἱ µαθηταί, ἐποίησαν καθὼς προσέταξεν αὐτοῖς ὁ 320 
Ἰησοῦς. Ἤγαγον τὸν ὄνον καὶ τὸν πῶλον καὶ ἐπέθηκαν ἀπάνω 
αὐτῶν τὰ ἱµάτια αὐτῶν. Ἀκούσαντες δὲ οἱ ὄχλοι ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται, 
ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ µετὰ βαΐων καὶ κλάδων. Ὁ ὄχλος γὰρ 
ἀκούσας τὸ µυστήριον ὃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ὅτι τὸν τετραήµερον 
νεκρὸν ἀναστήσας, ἔρχονται εἰς συνάντησιν οἱ πιστεύοντες ὄχλοι, 325 
τιµὴν αὐτῷ ἀπονέµοντες ὡς βασιλεῖ καὶ νικοποιῷ· καὶ ὅσον 
ἐπίστευον οἱ ὄχλοι, τοσοῦτον µείζων ὁ φθόνος καὶ ἡ ἐπιβουλὴ καὶ ὁ 
σταυρὸς παρὰ τῶν ἀρχιερέων.  

                                                 
 320-323 Πορευθέντες...κλάδων: Matth. 21, 6-9; Marc. 11, 7-10 // 323-328 Ὀ ὄχλος...ἀρχιερέων: Ioh. 12, 17-
19; Ioann. Chrys. Ecloga in s. diem festum Ramorum, hom. 33  (PG 63, 820). 
_____________________________  
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
320-321 Πορευθέντες...πῶλον om. Ppa // 321-322 ἀπάνω αὐτῶν om. PpaΑSµ // 322 ὁ Χριστὸς PpaΑSµ // 323 
αὐτοῦ εἰς ἀπάντισιν Μ // 324 τετραήµερων Μ // 325 νεκρῶν Μ     ἀναστήσας ΜPpaΑSµ  οἱ πιστεύσαντες 
PpaΑSµ // 326 αὐτῷ om. Μ      ἀπονέµονται  µ: ἀπονέµοντα S 
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    Ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν τὰ ἱµάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. 
Πολλὴν τιµὴν ἐµφαίνει τῶν ἱµατίων ἡ ὑπόστασις, ἡ δὲ τῶν βαΐων 330 
ὑψηλοτέρα, δεικνύων ὅτι αὐτὸς ὑπάρχει ὁ βασιλεὺς καὶ νικητὴς τοῦ 
θανάτου, ἀναστήσας τὸν Λάζαρον. Ὁ γὰρ φοῖνιξ ἐν τοῖς ἀγῶσι καὶ 
νικηταῖς ἐδίδετο καὶ ἐφαίνετο. Συνήθως γὰρ τοῦτο τοῖς βασιλεῦσιν 
ὑπῆρχεν, ὅταν γὰρ εἰς πόλεµον ἔλθωσι καὶ ἐπιστραφῶσι νικῶντες. 
Ἐπροέπεµπον ἔµπροσθεν αὐτῶν σύµβολα τῆς νίκης, βάϊα καὶ 335 
κλάδους. Τοῦτο γὰρ ἐδήλου καὶ ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν Κύριον ἡµῶν 
Ἰησοῦν Χριστόν, ὅτι οὐράνιος ὑπάρχει βασιλεὺς καὶ ὕψωθεν ἥκων 
καὶ νικητὴς ὑπάρχει.  
   Ὥσπερ γὰρ πάντοθεν ὁ φοῖνιξ, µόνος τῶν δένδρων ἀνατεινόµενος 
εἰς τὸν οὐρανὸν εἰπεῖν φθάσαι καὶ ἐν ὕψει δὲ κοµᾷ θαλλοὺς 340 
ἁπαλοὺς ἐπὶ τῆς κόµης λευκούς, ἐν δὲ τῷ στελέχει τῆς µέσης τραχύς 
ἐστι καὶ δυσανόδευτος καὶ ἐπὶ τοῖς κλάδοις σκόλοπας 
προβαλλόµενος, οὕτως καὶ ἡ ἀρετή, ὅσον ἀνέρχεται, δύσκολος 
ὑπάρχει· πρὸς δὲ τὸ ὕψος καὶ τὸ τέλος λαµπροτέρα πάντων 
ὑποδείκνυται, ὥσπερ γέγονε καὶ ἐπὶ τὸν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν 345 
Χριστόν. 

                                                 
329-338 Ὁ δὲ πλεῖστος...ὑπάρχει: Συναξάριον του Μηναίου εἰς τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων, ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 816 (329 Ὁ δὲ πλεῖστος...ὁδῷ : Luc. 19, 36; Marc. 11, 8; Matth. 21,8; α' Ἰδιόµελον τῶν 
Αἴνων, εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ἦχ. δ', ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 818) // 339-344 
Ὥσπερ...ὑπάρχει: Greg. Nyss. De vita Gregorii Thaumaturgi (PG 46, 900). 
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
332 φοίνυξ  µ // 333 νικητὴς Μ    Συνήθη PpSµaΑ // 334 ὅταν γὰρ εἰς πόλεµον ὑπῆρχεν, ἐπιστρέφων 
νικόντων PpSaΑ: ὅταν γὰρ εἰς πόλεµον ὑπῆρχεν, ἐπιστροφὴν εικόντα µ // 335  Ἐπροέπεµπον  PpSµaΑΜ // 
336 δηλοῖ PpSµaΑ: ἐδήλοι Μ: ἐδήλου corr.  // 336-337 ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστὸν om. PpSaΑ // 337 ἥκοντα 
PpSµaΑ // 339 πάντοτε PpSµaΑ   φοίνυξ µ    τῶν ἄλλων δένδρων PpSµaΑ    ἀνατινῶµενος Μ // 341 τῆς 
κώµης λευκὰς PpaΑ: τῆς κώµης λευκοὺς Sµ // 342 σκόλωπας PpSµΑ: σκόλλωπας a // 345 ὅπερ PpaΑ: ὅσπερ 
S  
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    Ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν 
τῇ ὁδῷ, σύµβολον τῆς ἐλεηµοσύνης τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ ὄχλοι οἱ 
προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες· "Ὡσαννὰ τῷ 
υἱῷ ∆αυίδ· Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν 350 
τοῖς ὑψίστοις". Ἀπὸ δὲ τῶν ῥηµάτων συλλογιζόµεθα πρῶτον ὅτι 
Θεός ἐστι· τὸ γὰρ "ὡσαννά", "σῶσον" διερµηνεύεται καὶ ὅτι ἐκ 
τούτου ἔλεγον οἱ προφῆται ὁ Χριστὸς ἔρχεται· τῷ δὲ εἰπεῖν "ἐν 
ὀνόµατι Κυρίου" τοῦτον ἐµφαίνουσιν ἀληθινὸν Θεὸν εἶναι· καὶ 
εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυµα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις  λέγουσα· 355 
"Τίς ἐστιν οὗτος, ὁ µετὰ τοιούτης τιµῆς ἐρχόµενος;" καὶ οἱ ὄχλοι οἱ 
ἄδολοι, οἱ µηδέποτε φθονοῦντες ἔλεγον· "Οὗτός ἐστιν ὁ Ἰησοῦς, ὁ 
προφήτης, ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας"· τοὐτέστιν, οὗτός ἐστιν ὁ 
προσδοκούµενος προφήτης, ὃν εἶπεν ὁ Μωϋσῆς ὅτι "προφήτην ἡµῖν 
ἀναστήσει ἕτερον". 360 

                                                 
 347-348 Ἄλλοι...ὁδῷ: Matth. 21, 8 // 348-351 Οἱ δὲ ὄχλοι...ὑψίστοις: Matth. 21, 9 // 354-358 καὶ 
εἰσελθόντος...Γαλιλαίας: Matth. 21, 10-11 //  359-360 προφήτην...ἕτερον: Deut. 18, 15. 
___________________________  
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
347 καὶ ἐβάσταζον καὶ ἐστρώννυον PpSaΑ: ἐστρόνιων Μ // 352 ὁ Θεὸς PpSµaΑ    δἠ ἑρµηνεύεται 
PpSµaΑΜ // 352-353 ἐκ τοῦ ∆αυὶδ PpSaΑ // 353 τὸ δὲ εἰπεῖν ΜPpSµaΑ // 354 ἐφρένουσιν Μ // 355 ἐσύσθη 
Μ // 358 Γαληλαίας Μ // 359 προσδοκούµενος ΜSΑaµ: προσδοκόµενος  Pp     Χριστὸς Pp // 360 ὁ Θεὸς 
ἀναστήσει PpµaSΑ 
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    Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν µετὰ παρρησίας καὶ ἐξέβαλε 
τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγει αὐτοῖς· "Μὴ 
ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός µου οἶκον ἐµπορίου, ὅτι ὁ οἶκος µου 
οἶκος προσευχῆς κληθήσεται, ὑµεῖς δὲ ἐποιήσατε σπήλαιον ληστῶν". 
Ὡς δεσπότης, µετὰ παρρησίας ἐκβάλλει, δεικνὺς ὅτι τὰ τοῦ Πατρὸς 365 
καὶ Αὐτοῦ εἰσί· καὶ ὅρα παρρησίαν, ὅτι τὴν εὐκοσµίαν καὶ 
εὐπρέπειαν τοῦ ἱεροῦ φροντίζει καὶ ταῖς θυσίαις βόας, περιστερὰς 
ἀποσείεται· τοὐτέστι·  "Θυσίαν οὐ θέλω, ἀλλὰ προσευχήν"· καὶ γὰρ 
ἐν τοῖς σπηλαίοις τῶν ληστῶν γίνονται σφαγαὶ καὶ αἱµατοχυσίαι. 

                                                 
361-364 Καὶ εἰσῆλθεν...ληστῶν: Matth. 21, 12-13 // 368 Θυσίαν οὐ θέλω: Matth. 9, 13; Matth. 12, 7; Οsee  6, 
6. 
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
362 πολοῦντας Μ // 365 δηκνῦς Μ // 368 οὐ  θέλει Pp  
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   Ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς τὰ θαυµάσια ἃ ἐποίησε, τοὐτέστι τυφλοὺς 370 
καὶ χωλοὺς θεραπεύων, καὶ τοὺς παῖδας κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ 
λέγοντας· "Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ ∆αυίδ", ἠγανάκτησαν καὶ εἶπον· 
"Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν;" Ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· "Οὐδέποτε ἀνέγνωτε 
ἐν ταῖς Γραφαῖς ὅτι ἐκ στόµατος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω 
αἶνον;" "Οἶδα" φησί "ὅτι ἐκ τῶν ἀκάκων νηπίων ἀκούσω αἶνον καὶ 375 
παρ’ ὑµῶν ἀκούσω ὕβριν, ὅπως πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν 
προφητῶν".  

                                                 
 370-375 Ἰδόντες...αἶνον: Matth. 21, 14-16 (370-371 τυφλοὺς καὶ χωλοὺς θεραπεύων: Matth. 21, 14; Marc. 8, 
22-26; Marc. 10, 46-52; Matth. 20, 29-34; Luc. 18, 35-43; Matth. 9, 27-31; Ioh. 9, 1-41; Marc. 2, 1-12; Matth. 9, 
1-8; Luc. 5, 17-26; Ioh. 5, 1-9). 
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
370 ἀρχιεροῖς Μ     καὶ οἱ Γραµµατεῖς PpSµaΑ // 373 Λέγει ναὶ PpSµa: Λέγει αὐτοῖς ναὶ Α     ἀνέγνωται 
PpSµaΑ // 374 ὅτι ἐκ στόµατος τῶν ἀκάκων Α     νυπίων S: νιπίων Μ: νηποίων µ    κατηρτήσω PpSµaΑ // 
376 παρ' ἡµῶνPpSµaΑ     ἀκούω Ppµa   ἥβριν Μ       αἱ φωναὶ PpSµaΑ  
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     Ἡµεῖς, ὦ φιλόθεοι καὶ φιλόχριστοι ἄνθρωποι, ἐξέλθωµεν καὶ 
ἡµεῖς εἰς συνάντησιν τοῦ Κυρίου, ἐρχοµένου δι’ ἡµῶν  ἐπὶ τὸ 
ἑκούσιον καὶ ἄχραντον Αὐτοῦ πάθος, τοῦ παθεῖν ὑπὲρ ἡµῶν, ἵνα 380 
ἡµᾶς ἐλευθερώσῃ ἐκ τῆς ἁµαρτίας καὶ ἐκ χειρὸς τοῦ διαβόλου, 
φέροντες καὶ ἡµεῖς, ὥσπερ οἱ παῖδες τὰ σύµβολα τῆς νίκης· 
τουτέστιν, ἀντὶ βαΐων, νηστείαν καθαρὰν µετὰ δακρύων καὶ 
ἐξοµολογήσεως· ἀντὶ δὲ κλάδων ἐλαιῶν, καρποὺς ἐλεηµοσύνης τῷ 
Κυρίῳ προσάξωµεν· ὑποστρώσωµεν καὶ ἡµεῖς τὰ ἱµάτια ἡµῶν· 385 
τοὐτέστιν, ἐνδύσωµεν γυµνούς, ἵνα ἐνδύσωµεν Χριστὸν τὸν λέγοντα 
ὅτι "γυµνὸς καὶ περιεβάλετέ µε"· καὶ µετὰ τούτων τῶν ἔργων 
ἐξέλθωµεν εἰς συνάντησιν τοῦ Κυρίου ἐν τῇ Ἁγίᾳ αὐτοῦ Ἀναστάσει 
καὶ εἴπωµεν· "Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου· ὡσαννὰ 
ἐν τοῖς ὑψίστοις", ἧς γένοιτο πάντας ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν ἐν Χριστῷ 390 
Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀµήν. 

                                                 
378-390: Ἀπολυτίκιον ἦχ. α', εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 809; α' 
ἰδιόµελον, ἦχ. β', εἰς τὸ Λυχνικὸν τῆς ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 823 (387 
γυµνὸς καὶ περιεβάλετέ µε: Matth. 25, 36 // 389-392 εἴπωµεν…Ἀµήν: Amphil. Icon. Oratio in mulierem 
peccatricem (PG 39, 65); BHG III, 43, 27 (389-390 Εὐλογηµένος...ὑψίστοις: Matth. 21, 9; Marc. 11, 9-10; Luc. 
19, 38; Ioh. 12, 13). 
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
379 δὲ ἡµῶν Ppa // 380 καὶ ἄχραντον Αὐτοῦ om. PpSµaΑ // 382 ὡς ὑ παῖδες Pp // 385 ἐν τῇ ὁδῷ  PpSµaΑ // 
386-387  ἵνα...περιεβάλετέ µε om. PpΑ     τὸν λέγοντα...περιεβάλετέ µε om. Sµa // 387  περιεβάλεταί µε Μ      
καὶ µετὰ ἔργων ἀγαθῶν PpSµaΑ // 389 ἐροῦµεν PpΑ: ἐρροῦµεν Sµa     ἐρχῶµενος Μ // 390-391 ἐν 
Χριστῷ...ἡµῶν om. PpSµaΑ // 391 οὗ  Ppa    καὶ τὸ κράτος om. Α // 391-392 τῶν αἰώνων om. PpSµaΑ  
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                                                 25   
                                                                                                 
       Τῇ   Ἁγίᾳ  καὶ  Μεγάλῃ  ∆ευτέρᾳ  

λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν συκὴν καὶ εἰς τὸ ῥητὸν    
           τοῦ  εὐαγγελίου 
 
         ∆ιηνύσαµεν καὶ ἐπεράσαµεν τῆς νηστείας τὸ µέγα πέλαγος καὶ 
πρὸς τὸν λιµένα Θεοῦ χάριτι κατηντήσαµεν· µὴ ῥαθυµήσωµεν, µηδὲ 
ὀκνήσωµεν, ἀλλὰ µᾶλλον σπουδάσωµεν µετὰ προθυµίας καὶ τὸ 
λοιπὸν ἐκτελέσωµεν· καὶ ὅσα ταῖς παρελθούσαις ἡµέραις οὐκ 
ἐποιήσαµεν, ἐν ταύτῃ τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Ἑβδοµάδι, ποιήσωµεν· 5 
αὐξήσωµεν  τὰ χαρίσµατα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώµατος· νηστείαν, 
λέγω, προσευχήν, µετάνοιαν καὶ ἐξοµολόγησιν.  

                                                 
1-4 ∆ιηνύσαµεν...ἐποιήσαµεν: Ioann. Chrys. In Psalmum 145 (PG 55, 519). 
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
Tit. Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ ∆ευτέρᾳ· λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν καὶ εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν συκήν· εἰς τὸ 
ῥητὸν τοῦ  ἁγίου εὐαγγελίου Ppa: Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ ∆ευτέρᾳ λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν, εἰς τὴν 
ξηρανθῆσαν συκήν, ῥητὸν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου Α: Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ ∆ευτέρᾳ λόγος διδασκαλικὸς ἐκ 
πολλῶν βιβλίων εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν συκήν· εἰς τὸ τοῦ εὐαγγελίου  Sµ: Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ ∆ευτέρᾳ· λόγος 
διδασκαλικὸς εἰς τὴν ξηρανθήσαν συκὴν καὶ εἰς τὸ ῥιτὸν τοῦ εὐαγγελίου καὶ περὶ συγχωρίσεως ἁµαρτιῶν 
δι' ἐξαγορεύσεως· Εὐλόγησον πάτερ Μ // 2 κατηντήσαµεν· ἀλλ' ἐπειδὴ πρὸς τὸν λιµένα ἀπηντήσαµεν, 
µηδὲν ῥαθυµήσωµεν PpSµa: κατηντήσαµεν· ἀλλ' ἐπειδὴ κατηντήσαµεν, µὴ ῥαθυµήσωµεν Α // 5 Ἑβδοµάδῃ 
Μ // 6 Νιστίαν Μ // 7 τὴν ἐξοµολόγησιν PpSµaΑ 



 492

    Τοῦτο γὰρ ποιοῦσι καὶ οἱ κυβερνῆται µὲ τὰ µακρὰ πελάγη καὶ 
τὸν φόρτον τοῦ πλοίου· εἰς στόµα λιµένος µέλλωσιν εἰσάγειν; 
Ἐναγώνιοι γίνονται, µήπως πέτρα τινὶ προσεγγίσωσιν. Ἐκεῖ πᾶσαν 10 
τὴν ἐµπορίαν καταντήσωσιν. Οὕτω δὴ καὶ ἡµᾶς δεδοικέναι χρὴ καὶ 
ἐναγώνιοι ἐσµὲν µὴ  πρὸς τὸ τέλος ἐκπέσωµεν. Οὕτω καὶ οἱ δροµεῖς 
ποιοῦσιν· ὅταν ἴδωσιν ἑαυτοὺς ἐγγὺς τῶν βραβείων γινοµένους, τότε 
µᾶλλον ἐπιτείνουσιν τὸν δρόµον, ἵνα στεφανωθῶσιν. Οὕτω οὖν 
ποιήσωµεν καὶ ἡµεῖς ὡς ἐκεῖνοι, ἵνα  ἀθλήσωµεν καὶ στεφανωθῶµεν. 15 
 

                                                 
 8-15  Τοῦτο...στεφανωθῶµεν: Ioann. Chrys. In Psalmum 145 (PG 55, 519). 
 ___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
8 πελάγει PpSµaΑΜ // 9 µέλλωσιν PpSµaΑΜ // 10 ἐναγόνοιοι Μ // 11 καταλύσωσιν Pp: καταλύσουσιν Sµa    
δὲ Pp: δῆ  SµaΑΜ // 12 ἐσµὲν PpSµaΑΜ 
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       Ἡ Ἁγία αὕτη καὶ Μεγάλη Ἑβδοµὰς τὸ κεφάλαιόν ἐστι τῶν 
ἀγαθῶν καὶ τοὺς στεφάνους καὶ τὰ παλαίσµατα χαρίζεται ἡµῖν ὁ 
∆εσπότης.  ∆ιὸ καὶ Μεγάλην αὐτὴν ποιοῦµεν καὶ λέγοµεν. Οὐ µεῖζον 
ἔχουσι µῆκος τῶν ἄλλων ἡµερῶν , οὐδὲ τῶν ὡρῶν, ἀλλὰ ἴσαι ταῖς 
ἄλλαις ἡµέραις εἰσίν.  Ἀλλ’ ἐπειδὴ ὁ ∆εσπότης Χριστὸς πάσχει ἐν 20 
ταύτῃ καὶ ὁ κριτὴς τῶν κριτῶν κρίνεται, καλεῖται Μεγάλη 
Ἑβδοµάς.  Πάλιν Μεγάλη Ἑβδοµὰς λέγεται, ὅτι µεγάλα καὶ φρικτὰ 
κατορθώµατα γίνονται κατὰ τοῦ ∆εσπότου.  Ἠτιµάσθη γὰρ δι’ ἡµᾶς 
καὶ ὑβρίσθη καὶ ἐνεπαίχθη καὶ πάντα πάσχει καὶ ὑποµένει δι’ ἡµᾶς 
ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων.  25 
Μεγάλην γὰρ µακροθυµίαν καὶ εὐσπλαγχνίαν ἐπιδειξάµενος 
ἐµπτυσµοὺς καὶ µάστιγας δέχεται, ὀνειδισµοὺς καὶ κολαφισµοὺς καὶ 
πάντα ὑποµένει δι’ ἡµᾶς τοὺς ἁµαρτωλούς· καὶ γὰρ ἐν ταύτῃ τῇ 
Ἁγίᾳ Ἑβδοµάδι ἡ πολυχρόνιος τοῦ διαβόλου κατελύθη τυραννίς, ὁ 
θάνατος ἐσβέσtη, ὁ παράδεισος ἠνεώχθη, ὁ οὐρανὸς βάσιµος 30 
γέγονεν ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.  ∆ιὰ τούτων γὰρ τῶν παθῶν τοῦ 
Κυρίου καλεῖται Μεγάλη Ἑβδοµὰς καί, ὥσπερ αὕτη ἡ Ἁγία 
Ἑβδοµὰς κεφαλὴ ὑπάρχει τῶν ἄλλων ἑβδοµάδων τῆς ἁγίας 
Τεσσαρακοστῆς,  οὕτω καὶ αὕτη,  κεφαλὴν τὸ Μέγα Σάββατον 
ἔχων.  35 

                                                 
16-23 Ἡ Ἁγία...∆εσπότου: Ioann. Chrys. In Psalmum 145 (PG 55, 519) // 23-27 Ἠτιµάσθη...κολαφισµοὺς: 
Matth. 27, 26;  Luc. 23, 16 (25 Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων: Τροπάριον ἀντὶ 
τοῦ Χερουβικοῦ Ὕµνου τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου, ἦχ. πλ. α', ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 1013) // 28 πάντα...ἁµαρτωλούς: 1 Cοr. 15, 3 //  29-35 καὶ γὰρ...ἔχουσα: Ioann. Chrys. In 
Psalmum 145 (PG 55, 519).     
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
19 µίκος Μ // 23 παρὰ PpSµaΑ    Ἠτοιµάσθη Ppa: Ἐτοιµάσθη  ΜSµ // 24 ἐνεπέχθη Μ // 28-29 Καὶ γὰρ 
τοιαύτη καὶ µεγάλη ἑβδοµάδα Ppa: Καὶ γὰρ τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ ἑβδοµάδι Sµ // 29 Ἑβδοµάδα Α // 30 
ἐσβέστη PpSµaΑΜ // 33 τῶν λοιπῶν ἑβδοµάδων PpSµaΑ // 34 Σαρακοστῆς Pp    αὕτης Ppa // 35 ἔχων 
PpSµaΑΜ  
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     Σπουδάσωµεν τοίνυν καὶ ἡµεῖς, ὦ ἀγαπητοί· αὐξήσωµεν τὴν 
νηστείαν, ὁµοίως τὴν ἀγρυπνίαν καὶ τὴν προσευχὴν καὶ τὴν 
ἐλεηµοσύνην δαψιλεστέραν ποιήσωµεν καὶ ἀγαθὰς πράξεις ἐν ταύτῃ 
τελέσωµεν, ἵνα ἐξέλθωµεν καὶ ἡµεῖς εἰς συνάντησιν τοῦ Κυρίου, 
ὥσπερ οἱ παῖδες λέγοντες· "Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι 40 
Κυρίου".  
   Φέρε τοίνυν εἰς µέσον τὸν εὐαγγελιστὴν Ματθαῖον λέγοντα· 
"Πρωΐας γάρ" φησίν "ἐπανάγων ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν πόλιν, ἐπείνασεν 
καὶ ἰδὼν συκῆν µίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἦλθεν ἐπ’ αὐτὴν καὶ οὐδὲν εὗρεν 
ἐν αὐτῇ , εἰ µὴ φύλλα µόνον καὶ λέγει αὐτῇ· "Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς 45 
γένηται εἰς τὸν αἰώνα"· καὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ συκῆ". Ὁ Κύριος 
ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς  ἐπειδὴ ἦλθεν εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα καὶ ἐσείσθη 
πᾶσα ἡ πόλις ἰδοῦσα αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ Γραµµατεῖς 
ἠγανάκτουν, ἐγκατέλιπεν αὐτοὺς καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Βηθανίαν, 
ηὐλίσθη ἐκεῖ καὶ τῇ ἐπαύριον ἔρχεται πάλιν εἰς τὴν  πόλιν, 50 
τουτέστιν εἰς τὴν Ἱερουσαλήµ, καὶ ἰδὼν συκῆν εἰς τὴν ὁδόν, 
προφασιζόµενος εὑρεῖν καρπὸν καὶ φαγεῖν, εὗρε δὲ µόνον φύλλα 
ἔχουσαν. 
 

                                                 
 36-39  Σπουδάσωµεν...τελέσωµεν: Ioann. Chrys. In Psalmum 145 (PG 55, 519) // 39-41 ἵνα...Κυρίου: Matth. 
21, 9; Marc. 11, 9-10; Luc. 19, 38; Ioh. 12, 13; Ioann. Chrys. In Psalmum 145 (PG 55, 520) // 43-46 
Πρωΐας...συκῆ: Matth. 21, 18-19 // 47-48 ἐπειδὴ ἦλθεν...αὐτὸν: Matth. 21, 1-11; Marc. 11, 1-11;  Luc. 19, 28-
40;  Ioh. 12, 12-18 // 48-49 οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ Γραµµατεῖς ἠγανάκτουν: Ioh. 12, 19;  Luc. 19, 47-48;  Matth. 
21, 15-16  // 49 ἐγκατέλιπεν...Βηθανίαν: Marc. 11, 11;  Matth. 21, 17 // 50 ηὐλίσθη ἐκεῖ: Matth. 21, 17 // 50-53 
τῇ ἐπαύριον...ἔχουσαν: Matth. 21, 18-19. 
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
36 ὦ ἀγαπητοί om. PpSµaΑ // 37-38 ὁµοίως καὶ τὴν ἐλεηµοσύνην PpSµaΑ // 38 δαψυλεστέραν Μ // 40 
ἐρχῶµενος Μ // 45 εἰµὶ PpSµaΑ: ἡ µὴ Μ   µῶνων Μ // 47 ἐσύσθη Μ // 48 οἱ Γραµµαταίοι Μ // 50 καὶ 
ηὐλίσθη PpSµaΑ // 50-51 ἔρχεται πάλιν εἰς τὴν Ἰερουσαλήµ Ppa // 51 τὴν συκῆν PpSµaΑ 
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    Ὢ τῆς ἀφάτου σου εὐσπλαγχνίας, Χριστέ· Ὢ τοῦ ἀνεκφράστου 
καὶ ἀνεκδιηγήτου σου µυστηρίου· ἐπείνασεν ὁ Κύριος, ὁ τρέφων 55 
πᾶσαν τὴν οἰκουµένην; Ἐπείνασεν ὁ Κύριος, ὁ εἰπὼν λόγῳ µόνῳ·  
"Βλαστησάτω ἡ γῆ" καὶ εὐθέως ὁ λόγος ἔργον ἐγένετο; Ἐπείνασεν ὁ 
πάντα ζωογονῶν καὶ τρέφων ἐν τῇ δυνάµει Αὐτοῦ; Ἐπείνασεν ὁ ἐκ 
πέντε ἄρτων πέντε χιλιάδας λαοῦ ἐκθρέψας; καὶ πῶς λέγει Ἡσαΐας ὁ 
προφήτης· "Ὁ Θεὸς ὁ αἰώνιος οὐ πεινάσει, οὐδὲ κοπιάσει"· ἀλλ’ 60 
ἐπειδὴ ἄνθρωπος ἐγένετο τέλειος καὶ µορφὴν δούλου ἐνεδύσατο, 
ἐπείνασεν ὡς ἄνθρωπος. Ἦλθεν οὖν ἐπὶ τὴν συκῆν ὁ ὁρώµενος 
ἄνθρωπος. Ἐξήρανε ταύτην λόγῳ, ὡς Θεός, εἰπών· "Μηκέτι καρπὸς 
γένηται ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα"· καὶ τὸ ἔργον ἠκολούθει λόγος 
ἀνθρώπινος· τὸ δὲ  ἔργον θεϊκόν, ἀλλὰ πολυζήτητος ἡµῖν, ἀγαπητοί, 65 
ἡ κατὰ τὴν συκῆν θεωρία-λόγος· ἠδύνατο γὰρ ὁ λόγῳ ξηράνας 
ταύτην καὶ λόγῳ ποιῆσαι αὐτὴν καρποφορεῖν. 

                                                 
54-59 Ὤ τῆς ἀφάτου...ἐκθρέψας: Ioann. Chrys. In parabolam de ficu  (PG 59, 586) (54 τῆς ἀφάτου σου 
εὐσπλαγχνίας: Ex. 34, 6; Num. 14, 18; Ps. 7, 12; Ionas 4, 2 // 55-56 ὁ τρέφων πᾶσαν τὴν οἰκουµένην: Gen. 1, 
29- 30 // 57 Βλαστησάτω ἡ γῆ: Gen. 1, 11 // 58-59 ὁ ἐκ πέντε ἄρτων πέντε χιλιάδας λαοῦ ἐκθρέψας: Marc. 6, 
38-42; Ioh. 6, 9-13) //  59-67 καὶ πῶς...καρποφορεῖν: Ioann. Chrys. In parabolam de ficu (PG 59, 587) (60 Ὁ 
Θεὸς...κοπιάσει: Is. 40, 28 // 61 ἐπειδὴ ἄνθρωπος…ἐνεδύσατο: Phil. 2, 7 // 62-63 ὁ ὁρώµενος ἄνθρωπος: Phil. 
2, 7 // 63-64 Μηκέτι...αἰῶνα: Matth. 21, 19). 
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
54-55 Ὢ της ἀφάτου σου εὐσπλαγχνίας, Κύριε. Ὢ ἀνεκφράστου καὶ ἀνεκδιηγήτου µυστηρίου  PpSµaΑ // 
55 ἀνεκδιηγίτου Μ    Ἐπήνασεν Μ // 57 Ἐπίνασεν Μ // 59 λαῶν PpSµaΑ // 60 οὐ πεινάση οὐδὲ κοπιάση· ἡ 
θεότης γὰρ οὐ πεινᾶ οὐδὲ κοπιᾶ PpSµaΑ: οὐ πηνάσει Μ // 61 ἐνεδήσατω Μ // 62 ὡρόµενος Μ // 63 ἐξήρανε 
τὴν γλῶσσαν ταύτην Pp //64 ἠκολούθη τῷ ῥήµατι PpSµaΑ // 64-65 εὐθὺς ἐξηράνθη καὶ ὁ µὲν λόγος 
ἀνθρώπινος, τὸ δὲ ἔργον θεϊκὸν PpSµaΑ // 65 ποληζῆτιτος Μ // 67 ποιήσας omnes codices: ποιῆσαι corr. 
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    Τί ποιεῖς, Κύριε; Τί ποιεῖς, εὔσπλαγχνε; Τί ἥµαρτεν ἡ συκῆ; Εἴποι 
ἄν τις ὅτι οὐκ ἦν καιρὸς αὐτῆς ἔχειν σύκα· Μᾶρκος γὰρ ὁ 
εὐαγγελιστὴς λέγει χειµῶνα εἶναι κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρόν· καὶ εἰ µή, 70 
ἦν µυστήριον ἐν ἀνθρώπῳ γενόµενον τοῦτο. Εὑρεθήσεται ὁ Κύριος 
κατὰ µὲν ἕνα τρόπον ἐπαινετός, κατὰ δὲ ἕτερον µεµπτός. Ἐπαινετὸς 
µὲν, ὅτι λόγῳ αὐτὴν ἐξήρανεν, µεµπτὸς δὲ, ὅτι αὐτὴν κατηράσατο. 
Οὐ γὰρ ἦν τι ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ γενόµενον πρᾶγµα, ὃ οὐκ ἔχει 
µυστήριον καὶ σφόδρα ὠφέλιµον· εὕρωµεν τὴν αἰτίαν, διατὶ 75 
ἐκατηράσατο ὁ Κύριος τὴν συκῆν· καὶ γὰρ αὐτὸς λέγει· "Εὔχεστε καὶ 
µὴ καταρᾶσθε".  

                                                 
68-77 Τί ποιεῖς...καταρᾶσθε: Ioann. Chrys. In parabolam de ficu  (PG 59, 587) (68 εὔσπλαγχνε: Ex. 34, 6; 
Num. 14, 18; Ps. 7, 12; Ionas 4, 2 // 69-70 Μᾶρκος...καιρόν: Marc. 11, 13 // 77  Εὔχεστε καὶ µὴ καταρᾶσθε: 
Rom. 12, 14).    
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
68 Εἴπη PpSµaΑ // 70 χειµόνα Μ     κερὸν Μ     εἰµὶ PpSµaΑ // 71 τίς µυστήριον PpSµa: τί µυστήριον Α // 
72-74 µεγαλοδύναµος, διότι αὐτὴν ἐκατηράσατο· οὐ γάρ τι ὑπὸ Χριστοῦ γενόµενον Pp: µεµπτός, διότι 
αὐτὴν ἐκατηράσατο· οὐ γάρ τι ὑπὸ Χριστοῦ γενόµενον a // 75 µυστήριον καὶ ἐξόµπλην εἰς τὸν ἄνθρωπον 
τελούµενον καὶ σφόδρα PpSµaΑ // 76 ἐκατηράσατο PpSµaΑΜ     τῇ συκῇ PpSµaΑ    Εὔχεσται Μ: 
Εὐλογεῖτε Rom.   
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    Πολλὰς γὰρ αἰτίας καὶ ἀφορµὰς ἔχει τὸ µυστήριον τοῦτο τῆς 
συκῆς· πρῶτον γὰρ κεφάλαιον ὑπάρχει, ἐπειδὴ συχνὰς καὶ πολλὰς 
θαυµατουργίας ἐποίει ὁ Κύριος καὶ ἃ ὑπῆρχον πρὸς εὐεργεσίαν καὶ 80 
ἔργα βλεπόµενα καὶ οὐδεµίαν κολαστικὴν θαυµατουργίαν 
ἐπεδείξατο, οὔτε εἰς ἄνθρωπον, οὔτε εἰς ζῶον, οὔτε εἰς ἄλλον τι, ἵνα 
µηδὲν νοµίζωσί τινες ὅτι δύναµιν ἔχει µόνον τοῦ εὐεργετεῖν καὶ 
κακοποιεῖν οὐ δύναται. Φιλάνθρωπος δὲ ὢν καὶ ἐλεήµων, ἠθέλησε 
καὶ ταύτην ποιῆσαι τὴν δύναµιν καὶ οὐκ εἰς ἄνθρωπον ποιῆσαι 85 
τοῦτο, ἀλλ’ εἰς δένδρον. Παραχρῆµα, ἵνα σωφρονήσῃ ἀνθρώπους, 
πρῶτον διδάσκει τοὺς ἑαυτοῦ µαθητὰς, ἑστὼς καὶ ὁ Ἰούδας ἐκεῖ, ὅτι 
"δύναµαι καταλῦσαι, ἀλλὰ σπλαγχνίζοµαι"· δεύτερον, ἵνα πείσῃ τὸν 
ἀχάριστον λαὸν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι "δύναµαι πρὸς τιµωρίαν ποιῆσαι 
καὶ οὐ θέλω, ἀλλὰ µακροθυµῶ". Ἐθαύµασαν οὖν σφόδρα οἱ 90 
µαθηταί, καὶ εἰκότως, πῶς παραχρῆµα ἐξηράνθη ἡ συκῆ, καίτοι τὸ 
ξύλον ὑγρότερον καὶ παχύτατον πάντων· καὶ εὐθέως λόγῳ µόνῳ 
ἐξηράνθη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ· τρίτον, ὅτι ἡ παράβασις τοῦ Ἀδάµ, τοῦτο ἦν 
τὸ δεύτερον, διὰ τοῦτο καὶ τὴν συκῆν ἐκατηράσατο, ὅτι ὁ Ἀδὰµ 
ἐγυµνώθη τῆς θεοϋφάντου στολῆς, ἔλαβε φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησε 95 
περιβόλαια καὶ ἐσκέπασε τὴν αἰσχύνην ταύτην. ∆ιὰ τοῦτο ὁ  Κύριος 
ξηραίνει ταύτην ἀνθοῦσαν ἑνὶ λόγῳ, ἵνα τῆς αἰσχύνης τοῦ 
ἀνθρώπου ῥάκη ἐκβάλῃ καὶ δώσῃ αὐτῷ στολὴν λευκὴν χιονοφεγγῆ  
ἐξ ὕδατος καὶ πνεύµατος. Ἐξήρανε τὰ φύλλα τῆς συκῆς καὶ ἔδωκέ 
σοι φύλλα ζωῆς τῆς ψυχῆς, ἐπεὶ καὶ διὰ τοῦτο κατῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς, 100 
ἵνα ἄρῃ τὴν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου.  

                                                 
78-93 Πολλὰς...ὥρᾳ: Ioann. Chrys. In parabolam de ficu (PG 59, 587) (84  Φιλάνθρωπoς…ἐλεήµων: Ex. 34, 6; 
Num. 14, 18; Ps. 7, 12; Ionas 4, 2) // 93-101 Τρίτον...κόσµου: Ioann. Chrys. In parabolam de ficu (PG 59, 588). 
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
78-79 τῆς συκῆς...ὑπάρχει om. PpSµaΑ // 80 ὅλλαι PpSµaΑ // 82 ὑπεδέξατο PpSµaΑ // 85-86 τοῦτο ποιεῖ 
PpSµaΑ //  87 ἑστὼς καὶ ὁ Ἰούδας ἐκεῖ PpSµaΑΜ // 88 ποιήσει ΜSµ: πήσει Α // 91 καί τι PpSµaΑ // 92 
παχήτατον ΜS // 93 τρίτον, διὰ τί οὐκ ἐποίησε τοῦτο ὁ Κύριος εἰς ἕτερον δένδρον, ἀλλ' εἰς τὴν συκήν· 
τοῦτό ἐστιν ὅτι ἡ παράβασις PpSµaΑ // 93-94 τοῦτο τὸ δένδρον ἦν PpSµaΑ // 94 διὰ τοῦτο...κατηράσατο 
om.PpSµaΑ:ἐκατηράσατο Μ // 95 ἐκγυµνωθεὶς PpSµaΑ   στολῆς om. PpSµaΑ // 96 αἰσχὴν Μ // 97 ξηρένη Μ 
// 98 ῤάκει ΜΑ    ἐκβάλλει  PpSµaΑΜ    λευκὴν om. PpSµaΑ  χιονοφεγγεῖ PpSµaΑΜ 
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    Ὅµοια γάρ ἐστιν ἡ ἁµαρτία τῆς συκῆς. Πλατύφυλλον γὰρ καὶ τὸ 
γλυκάζον τῆς ἡδονῆς καὶ τὸ κολλητικὸν τῆς ἁµαρτίας. ∆ιὰ τοῦτο 
ξηραίνει ταύτην ὁ Κύριος λόγῳ. Ταύτην γὰρ τὴν πεῖναν ἐπείνασεν ὁ 
Κύριος, οὐ τὴν τροφὴν τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ τὴν ζωὴν αὐτῶν· καὶ 105 
ταύτην εὑρών, ἦλθεν ἐπ’ αὐτὴν καὶ εὗρε πλατεῖαν καὶ εὐρύχωρον 
τὴν ὁδὸν τὴν ἀπάγουσαν εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ ταύτην ἐξήρανε. 
Γλυκὺς µὲν ὁ καρπὸς τῆς συκῆς, γλυκεῖα καὶ ἡ ἡδονὴ τῆς ἁµαρτίας· 
εὐφραίνει πρόσκαιρα καὶ κολάζει αἰώνια. Ἦλθεν ὁ Κύριος ἐκ τῶν 
οὐρανῶν, ἐπείνασε τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων καὶ αὐτούς, γέµουσαν  110 
φύλλα, τοὐτέστιν ἁµαρτίας, καὶ ταύτην ἐξήρανε. Σηµαίνει δὲ πάλιν 
αὕτη ἡ συκῆ τὸ τῶν Ἰουδαίων γένος καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτῶν· καὶ 
ἦλθεν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς φύλλα µόνον ἔχουσαν, τουτέστιν 
τὸ φαινόµενον γράµµα τῶν προφητῶν καὶ τοῦ νόµου καὶ καρπὸν 
ζωῆς οὐδένα ἔχουσαν· καὶ ταύτην ἐξήρανεν, µήτε προφήτην, µήτε 115 
διδάσκαλον ἔχουσαν. 

                                                 
 102-116 Ὅµοια...ἔχουσαν: Ioann. Chrys. In parabolam de ficu (PG 59, 589); Συναξάριον τοῦ Μηναίου εἰς 
τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην ∆ευτέραν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 830-832. 
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
102 Πλατύφυλλος Ppa: Πλατήφυλος Α: Πλατύφιλος Sµ: Πλατύφυλο Μ // 103  γληκάζων Μ: γλυκάζων 
PpSµaΑ    κωλυτικὸν Μ: κολλυτικὸν Ppa: κολυτικὸν ΑSµ  // 108 γλυκῦα a: γλυκία Μ    εἰδονῆ Μ // 108-111 
γλυκεῖα...ἐξήρανε om. Pp // 114 γράµµατα  SΑ //  115 ἔχων PpSµaΑ // 116 ἔχουσα ΑΜ  
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    Ταῦτα οὖν ἰδόντες, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, τῆς ξηρανθείσης συκῆς 
τὴν ἀκαρπίαν, τὸ ἐπιτίµιον φοβηθῶµεν. Καρποὺς ἀξίους 
προσάξωµεν Χριστῷ, µήπως ἔλθῃ καὶ πρὸς ἡµᾶς ὁ Κύριος ζητῶν 
καρπὸν καὶ εὕρῃ ἡµᾶς φύλλα ἔχοντας µόνον καὶ ξηρανῆ ἡµᾶς. 120 
Φοβηθῶµεν τὸ ἐπιτίµιον, µήπως ἐλθὼν ὁ Βασιλεύς ποτε ἐν τῇ 
µελλούσῃ κρίσει, ἐν τῇ ∆ευτέρᾳ Αὐτοῦ καὶ φρικτῇ Παρουσίᾳ, καὶ 
ὡς ἀκάρπους ἐκπέµψῃ ἡµᾶς εἰς τὸ πῦρ ἐκεῖνο τὸ ἄσβεστον· ἀλλὰ 
προσδράµωµεν Αὐτῷ διὰ τῆς µετανοίας καὶ τῆς ἐξοµολογήσεως καὶ 
καθάρσεως· καὶ βούλοµαι ὑµῖν δεῖξαι ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὁ 125 
ἐξοµολογούµενος τὰς ἑαυτοῦ ἁµαρτίας, ὅταν ἐξοµολογᾶται αὐτάς, 
µὴ νοµίζῃ ὅτι ἀνθρώπῳ λέγει αὐτάς, ἀλλὰ τῷ Θεῷ καὶ παρ’ Αὐτοῦ 
λαµβάνει τὴν συγχώρησιν, ὅταν ὁ ἄνθρωπος µετὰ καθαροῦ 
συνειδότος ταύτας ἐξοµολογᾶται καὶ µὴ λέγῃ ἄλλα ἀντ’ ἄλλου καὶ 
σκέψεις καὶ ἀφορµὰς περιβάλλεσθαι. 130 

                                                 
 117-130 Ταῦτα...περιβάλλεσθαι: Στιχηρὸν ἰδιόµελον τοῦ ὄρθρου τῆς Μεγάλης ∆ευτέρας, ἦχ. πλ. δ', 
ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 835; Κάθισµα ἦχ. δ', εἰς τὸ Ἀπόδειπνον  τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ἔντυπον 
Τριώδιον Α∆, σ. 825 (123 πῦρ ἐκεῖνο τὸ ἄσβεστον: Marc. 9, 44; Ioann. Chrys. Orationes pro obsessis (PG 64, 
1065). 
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
117 ξηρανθῆσις Μ // 118 φοβηθέντες, ἀδερφοί, καρποὺς PpSµaΑ // 120 εὐρὼν Pp  ξηρανεῖ PpSµaΑ // 121 
τότε PpSµaΑ // 122 µελούση κρίσοι Μ // 123 ἐκπέµψει PpSµaΑ // 124-125 ἐξοµολογήσεως, ἕως καιρὸν 
ἔχοµεν καὶ καιρὸς ὐπάρχει ἐξοµολογήσεως καὶ καθάρσεως PpSµaΑ // 126 ἐξοµολογᾶται Ppa: ἐξοµολογάτε 
ΜΑSµ //  127 µὴ νοµίζει PpSµaΑ    ὅτι om. Μ // 129 συνηδότος Μ     ἐξοµολογᾶτε Ppa: ἐξοµολογάται ΜΑSµ    
µὴ λέγων  PpSµaΑ // 130 σῆψις καὶ ἀφορµᾶς Pp: σκέψις καὶ ἀφορµὰς ΑS: σέψις καὶ ἀφορµᾶς  a 
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    Καὶ τοῦτο ἐλάλησεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν λέγων· "Ἐὰν 
ἀνὴρ ἢ γυνή, ὅστις ποιήσει ἁµαρτίαν ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐξαγορεύσῃ τὴν ἁµαρτίαν ἣν ἐποίησε καὶ 
ἀποδώσῃ τὸ τῆς πληµµελείας τὸ κεφάλαιον, τοὐτέστι τὴν δούλευσιν 
τῆς ἁµαρτίας αὐτοῦ, σωθῇ". Ὁ δὲ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 135 
γράφει· "Μὴ αἰσχυνθῇς ἐξαγορεῦσαι τὴν ἁµαρτίαν, ἵνα τὴν 
αἰσχύνην τὴν µέλλουσαν ἐνταῦθα φύγῃς, ὅτι µέρος τοῦτό ἐστι τῆς 
κολάσεως". Ὁ δὲ µέγας Βασίλειος λέγει· "Ἡ ἐξαγόρευσις τῶν 
ἁµαρτηµάτων ἔχει τοιοῦτον λόγον, οἷον ἔχει καὶ ἡ ἐπίδειξις τῶν 
σωµατικῶν παθῶν. Ὥσπερ γὰρ τὸ πάθος οὐκ αἰσχύνεταί τις τοῦ 140 
σώµατος δεῖξαι, ἵνα ἰαθῇ, οὕτω καὶ ἡ ἁµαρτία". Ὁ δὲ Χρυσόστοµος 
γράφει· "Ὥσπερ τὰ τραύµατα, ἕως ἂν ἐµφωλεύωσι κάτω καὶ 
καλύπτωνται ἄνωθεν, πάντοτε διὰ τοῦ βάθους τρέχει καὶ οὐδεµιᾶς 
ὠφελείας ἀπολάβονται, οὕτως καὶ ἡ ἁµαρτία. Ἕως µὲν κρύπτεται, 
σέπει τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπειδὰν δὲ φανερωθῇ, γίνεται φῶς 145 
ὁ ἐργαζόµενος αὐτήν. Τότε γὰρ νουθετεῖται ὁ ἄνθρωπος καὶ 
µετανοεῖ". 

                                                 
131-135 Ἐὰν...σωθῇ: Num. 5, 6-7 // 136-138 Μῇ αἰσχυνθῇς...κολάσεως: Greg. Naz. Or. 40  (PG 36, 397) // 138-
141 Ἡ ἐξαγόρευσις...ἁµαρτία:Bas. 31, 1236 // 142-147 Ὥσπερ...µετανοεῖ: Ioann. Chrys. In epist. ad. Ephes. 
18 (PG   62, 122). 
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
141 ἡαθῇ Μ // 142 ἐµφολεύουσι PpµaΑ: ἐµφολεύωσοι Μ // 143 διὰ τοῦ βάθους PpµaΑ:  διὰ τοῦ θάβους S: 
διὰ om. Μ // 144 τῆς ἐπιµελείας ἀπολαύει Ioann. Chrys.    Ἕως µὲν κρύπτεται PpSµaΑΜ: Ἕως µὲν ἂν 
κρύπτηται Ioann. Chrys. // 145 σήπει Pp // 146 ὁ ἐργασάµενος Ioann. Chrys. 
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     Μηδὲ εἴπῃς προφασιζόµενος ὅτι "πολλὰς καὶ χαλεπὰς ἁµαρτίας 
ἐποίησα καὶ οὐ δύναµαι µετανοῆσαι ἐν ταύτῃ τῇ Ἁγίᾳ Ἑβδοµάδι". 
Μὴ παρακαλῶ, ὅτι ὁ Θεὸς εὔσπλαγχνός ἐστι καὶ δύνασαι οὐ µόνον 150 
µίαν ἑβδοµάδα, ἀλλ’ ἐν µιᾷ ὥρᾳ δύνασαι ἐξαλεῖψαι καὶ 
ἐξοµολογήσασθαι τὰς ἁµαρτίας σου, ὅτι ὁ Θεὸς οὐ βλέπει πρόσωπα, 
ἀλλὰ καρδίαν καὶ πνεῦµα συντετριµµένον.  
    Γράφει γὰρ ἐν τῷ Γεροντικῷ τῶν ἁγίων πατέρων ὅτι ἀδελφὸς 
ἠρώτησε τὸν ἀββᾶ Ποιµένα λέγων· "Ἐποίησα ἁµαρτίας πολλὰς καὶ 155 
χαλεπὰς καὶ µεγάλας καὶ θέλω µετανοῆσαι τρία ἔτη" καὶ λέγει ὁ 
γέρων· "Πολύ ἐστι"· καὶ λέγει· "Ὡς ἐνιαυτὸν ἕνα;" καὶ πάλιν λέγει·  
"Πολύ ἐστιν". Οἱ δὲ ἄλλοι ἔλεγον· "Ἕως τεσσαράκοντα ἡµερῶν;" καὶ 
λέγει πάλιν· "Πολύ ἐστιν". Εἶπε δὲ γέρων· "Ἐὰν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 
µετανοήσῃ ἄνθρωπος καὶ µὴ ποιήσῃ τὴν ἁµαρτίαν ταύτην καὶ εἰς 160 
τρεῖς ἡµέρας δέχεται αὐτὸν ὁ Θεός".  

                                                 
 150 ὁ Θεὸς εὔσπλαγχνός ἐστι: Ex. 34, 6; Num. 14, 18; Ps. 7, 12; Ionas 4, 2 // 153 καρδίαν...συντετριµµένον: 
Ps. 50, 19 // 154-161 Γράφει...Θεός: Αpophth. Patr. PG  65, 325. 
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
149 οὐ δείνοµαι S // 152  ἐξοµολογῆσαι ΜPpSµaΑ: ἐξοµολογήσασθαι corr. // 153 συντετριµµένην pSµaΑ: 
συντετρηµένον Μ // 155 Ἐποίει Ppa: Ἐπεὶ µ // 156 λέγων Μ // 157 καὶ λέγει πάλιν Pp   Ὡς ἐνιαυτὸν ἕνα 
ΜPpSµaΑ: Ἕως ἐνιαυτοῦ fons    καὶ λέγει ὁ γέρων Ppa  
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    Ἐπειδὴ γὰρ εἶπα ἄνθρωπος ὁ ἐξοµολογούµενος τὰς ἑαυτοῦ 
ἁµαρτίας, οὐ λέγει αὐτὰς ἀνθρώπῳ, ἀλλὰ τῷ Θεῷ, ἄκουσον 
παράδειγµα ξένον καὶ φοβερόν·  Γέρων τις ἅγιος καὶ θεοφόρος ἦν ἐν 
τῷ ὄρει τοῦ Ὀλύµπου καὶ πολλοὶ τῶν ἀδελφῶν πρὸς ἑαυτὸν 165 
ἐφοίτων ἀκοῦσαι παρ’ αὐτοῦ λόγον σωτηρίας. Καθεζοµένων δὲ 
αὐτῶν καὶ τοῦ ἁγίου διδάσκοντος, ἦλθε καί τις τῶν κοσµικῶν καὶ 
προσκυνήσας τὸν ἅγιον, ἔστη. Ὁ δὲ γέρων ἐπερώτησεν αὐτὸν· "Τί 
θέλεις; Πῶς ἦλθες ὧδε;" Ὁ δὲ ἀπεκρίνατο· "Ἐξαγορεῦσαι ἦλθον τὰς 
ἐµὰς ἁµαρτίας, πάτερ". Ὁ δὲ ἅγιος· "Κατὰ µόνας βούλει εἰπεῖν αὐτὰς 170 
ἢ ἔµπροσθεν πάντων;" Ὁ δὲ ἔφη· "Ὡς κελεύεις, πάτερ". Ὁ δὲ γέρων 
λέγει· "Λέγε, τέκνον µου, ταύτας ἀνεπαισχύντως ἐνώπιον πάντων". 
Ἤρξατο οὖν λέγειν, καὶ τοιαύτας ἁµαρτίας εἶπεν, ὧν οὐκ ἔστι θέµις 
εἰς ἀκοὴν ἀνθρώπων ἔρχεσθαι ἢ γραφῇ παραδοῦναι. Ἐπειδὴ ἐξεῖπε 
πάντα τὰ αὐτοῦ,  µετὰ δακρύων ἔστη κατηφής, κάτω νεύων τὸ 175 
πρόσωπον. Σύννους ὁ ἅγιος γέρων γενόµενος, λέγει πρὸς αὐτόν·  
"Θέλεις, τέκνον, µετανοῆσαι;" Λέγει πρὸς αὐτόν· "Ναί, πάτερ, 
µετανοῶ καὶ ἐπιποθῶ αὐτό". Συγχωρήσας οὖν αὐτῷ, ἀπέλυσε λέγων· 
"Τέκνον, ἄπελθε ἐν εἰρήνῃ· µηκέτι ἁµάρτανε". Ὁ δὲ προσκυνήσας 
ἀνεχώρησε δοξάζων τὸν Θεόν. 180 

                                                 
164-180 Γέρων τις… τὸν Θεόν: BHG  1449f; Anal. Boll. 24, (1905), 2052. 
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
170 Κατὰ µῶνας Μ // 171 Ὁ δὲ εἰ κελεύεις πάτερ ἔφη καὶ κατὰ ἐνώπιον πάντων λέγω αυτὰς Pp: Ὁ δὲ ὠς 
κελεύεις πάτερ ἔφη καὶ κατἀ ἐνώπιον πάντων λέγω αὐτὰς ΑSµ: Ὁ δὲ κελεύεις πάτερ ἔφη καὶ κατὰ 
ἐνώπιον πάντων λέγει αὐτὰς a // 172 ἐνὼπιον πάντων  om. PpSµaΑ // 173 ἂ οὐκ ἔστι PpSµaΑ // 179-180 Ὁ 
δὲ προσκυνήσας δοξάζων τὸν Θεὸν καὶ ἀνεχώρησε Pp: Ὁ δὲ προσκυνήσας δοξάζων ἀνεχώρησε τὸν Θεὸν a   
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     Οἱ δὲ µοναχοὶ ἐθαύµαζον λέγοντες· "Πῶς, σεβάσµιε πάτερ, τόσας 
ἁµαρτίας ἐξαγγείλαντος τοῦ ἀδελφοῦ, κατ’ ἐνώπιον ἡµῶν πάντων 
οὐκ ἔδωκας αὐτῷ µικρὰν ἐντολήν, οὐδ’ ἐπιτίµιον;" Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν· "Ὦ τέκνα, οὐ θεωρεῖτε τὸν φοβερώτατον ἄνδρα καὶ 
ἀστραπηφόρον ἄγγελον, τὸν ἑστῶτα ἐνθάδε, οὗτινος τὸ πρόσωπον 185 
ὡς ἀστραπὴ καὶ ἡ στολὴ αὐτοῦ λευκὴ ὡς τὸ φῶς καὶ ἐν ταῖς χερσὶν 
αὐτοῦ χάρτην γεγραµµένον ἔχοντα τὰς ἁµαρτίας τοῦ 
ἐξοµολογουµένου; Εἶχε δὲ µέλανον καὶ κάλαµον. Ὡς οὖν ὁ 
ἄνθρωπος ἔλεγε τὴν ἑαυτοῦ ἁµαρτίαν, αὐτὸς ἔλυεν αὐτὴν καὶ 
ἐχάραττεν. Ἐπεὶ οὖν ὁ φιλάνθρωπος Κύριος ταῦτα αὐτοῦ 190 
ἐσυγχώρησεν, τίς εἰµι ἐγὼ ὁ ἁµαρτωλὸς παρέχειν αὐτῷ ἐπιτίµια;" 
Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ µοναχοί, φρίκῃ συσχεθέντες προσεκύνησαν 
τὸν τίµιον γέροντα εὐχαριστοῦντες τοῦ Θεοῦ τὴν ἀγαθότητα. 

                                                 
181-193 Οἱ δὲ µοναχοὶ…τὴν ἀγαθότητα: BHG  1449f ; Anal. Boll. 24, (1905), 2052. 
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
 184 οὐκ ἐθεωρεῖται PpSµaΑ // 184-185 καὶ ἀστραπηφόρον ἄγγελον om. PpSµaΑ // 187 ἔχων PpSµaΑ // 191 
αὐτῷ om. Μ    ἐπιτῆµια Μ // 192 προσεκήνησα Μ // 193 τὴν ἀγαθῶτιτα Μ      τὴν ἀγάπην καὶ ἀγαθότητα 
PpSµa 
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    Εἴδετε τὴν τοῦ Θεοῦ εὐσπλαγχνίαν καὶ ἀγαθότητα; Εἴδετε τῆς 
µετανοίας τὴν δύναµιν; Εἴδετε ὅτι ὁ ἐξοµολογούµενος τὰς ἑαυτοῦ 195 
ἁµαρτίας οὐ λέγει αὐτὰς ἀνθρώπῳ, ἀλλὰ τῷ Θεῷ καὶ ἄγγελος αὐτῷ 
συγχωρεῖ; ∆ράµωµεν καὶ ἡµεῖς, ἀγαπητοί, εἰς τὴν ἐξοµολόγησιν διὰ 
τῆς µετανοίας, ἵνα καὶ ἡµῖν συγχωρήσῃ ὁ Κύριος, µήπως ἔλθῃ καὶ 
πρὸς ἡµᾶς καὶ γυρεύσῃ καρπὸν µετανοίας καὶ εὑρήσῃ φύλλα µόνον 
καὶ καταράσηται ἡµᾶς, ἀλλὰ βλέπων ἡµῶν τὴν µετάνοιαν καὶ τὴν 200 
ἐξοµολόγησιν, συγχωρήσῃ ἡµῖν πᾶν πληµµέληµα ἑκούσιόν τε καὶ 
ἀκούσιον, ἧς γένοιτο πάντας ἡµᾶς ἐπιτυχεῖν, τῇ Αὐτοῦ χάριτι καὶ 
φιλανθρωπίᾳ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, ἡ τιµὴ καὶ ἡ προσκύνησις,  
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

                                                 
 201-202 πᾶν πληµµέληµα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον: Εὐχὴ συγχωρητικὴ τῆς Ἀκολουθίας τῶν 
Ἐξοµολογουµένων (βλ. Μικρὸν Εὐχολόγιον Α∆, σ. 133).  
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
194 Εἴδετε...ἀγαθότητα om. Sµ    Ἴδετε Ppa: Ἴδεται ΑSΜ: Ἴδες µ // 195 Ἴδετε ΜPp: Ἴδεται ΑS // 197 
συγχορᾶ Pp: συγχωρᾶ ΑSa // 200 κατηράσηται PpSµa: κατηράσειται Α // 203 τοιµὴν Μ 
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26     
                                                                       

Τῇ   Ἁγίᾳ   καὶ   Μεγάλῃ   Τρίτῃ  

            λόγος διδασκαλικὸς περὶ ὑποµονῆς καὶ εἰς τὸν Ἰὼβ 
 
 
   "Ὁ  ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται" λέγει Κύριος. Μέγα γὰρ 
ἔργον ὑπάρχει τῆς ψυχῆς ἡ ὑποµονὴ καὶ ἀνδρεῖον καὶ βέλτιον ποιεῖ 
τὸν ἄνθρωπον τὸν ἔχοντα αὐτήν· καὶ ταύτην τὴν ὑποµονὴν ἔδειξε 
καὶ ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐλθὼν ἐπὶ τῆς γῆς, διωκόµενος
καὶ ὑβριζόµενος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ πάσχων ἀδίκως, 5 
ἐµπτυόµενος,  παιζόµενος, τυπτόµενος, σταυρούµενος, πάντα 
ὑπέµεινεν, ἵνα νικήσῃ τὸν διάβολον καὶ σώσῃ τὸ γένος τῶν 
ἀνθρώπων. Ἔδειξε καὶ ἡµῖν τύπον καὶ ὑπογραµµόν, πᾶσαν θλῖψιν 
καὶ πειρασµὸν ὑποµένειν, ἵνα στεφανωθῶµεν καὶ διὰ ταύτης τῆς 
ὑποµονῆς σωθῶµεν. 10 

                                                 
1-10  Ὁ ὑποµείνας…σωθῶµεν: Ioann. Chrys. In Matthaeum 15 (PG 57, 236); BHG 939m (1 Ὁ 
ὑποµείνας…σωθήσεται: Matth. 10, 22; Marc. 13, 13 // 4-6 διωκόµενος… ὑπέµεινεν: Matth. 27, 26; Luc. 23, 16 
// 8 τύπον καὶ ὑπογραµµόν: 1 Petr. 2, 21). 
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
Tit. Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τρίτῃ· λόγος διδασκαλικὸς περὶ ὑποµονῆς καὶ εἰς τὸν δίκαιον Ἰὼβ PpSµa: [Τῇ 
Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ ∆ευτέρᾳ· λόγος περὶ ὑποµονῆς] Α: Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τρίτῃ· λόγος διδασκαληκός· 
περὶ ὑποµονῆς καὶ εἰς τὸν Ἰὼβ καὶ πῶς τὰ µέλλη τῶν τέκνων συνήρµοσε  Μ //  1 οὗτως Μ // 2 βέλτιον 
omnes codices // 4 διοκόµενος Μ // 5 καὶ om. PpSµa //  7 νικήσει ΑΜ    σώσει ΑΜ // 8 πάντα θλῖψιν PpSµa 
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5 
    Ὃς καὶ σήµερον ἧκεν, ὁ τῆς οἰκουµένης ἀγωνιστὴς καὶ τῶν 
ἀγγέλων ὁµότιµος ἀθλητής, ὁ µέγας Ἰώβ, τράπεζαν τίθησι τῆς 
διδασκαλίας ἡµῖν. Ὁ πολλὰ παρὰ τοῦ ἀντικειµένου τυπτόµενος καὶ 
πολεµούµενος καὶ πολλὰ παρὰ τοῦ Θεοῦ µαρτυρούµενος, δίκαιος, 
ἄµεµπτος καὶ νικητὴς τοῦ διαβόλου γενόµενος καὶ µέγας στεφανίτης 15 
ἀναδειχθεὶς τῆς οἰκουµένης, ὃς οὐχ ἥµαρτεν, οὔτε ἐβλασφήµησεν ἐν 
τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ ἐπὶ πᾶσιν τοῖς συµβεβηκόσι, ἔναντι Κυρίου, 
ἀλλ’, εἰ δοκεῖ, καὶ τῆς ἱστορίας ἀκούσωµεν. 

                                                 
 11-17   Ὃς καὶ… Κυρίου: Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 505). 
____________________________  
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
11 ἀγονηστῆς Μ // 15 στεφανήτης Μ // 16 ἀναδηχθῆς Μ // 17 συµβεβηκῶσιν ΑΜ  
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   Ἄνθρωπός τις ἦν ἐν χώρᾳ τῇ Αὐσίτιδι ᾧ ὄνοµα Ἰώβ· καὶ ἦν ὁ 
ἄνθρωπος ἐκεῖνος δίκαιος, ἄµεµπτος, θεοσεβής, ἀληθινός, 20 
ἀπεχόµενος ἀπὸ παντὸς κακοῦ καὶ πονηροῦ πράγµατος. ∆ιατὶ δὲ 
τὴν χῶραν ὠνόµασεν ὁ ποιητής; ∆ιὰ σέ, ἵνα µάθῃς ὅτι οὐχ ὁ τόπος 
σώνει τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ’ ὁ τρόπος. Ὁ Ἀδὰµ ἐν τῷ παραδείσῳ ἦν 
καὶ ἐβλάβη καὶ οὗτος ἐν τῇ κοπρίᾳ καὶ ἐστεφανώθη· καὶ πάλιν, ἵνα 
µὴ εἴπῃς· "Πῶς δυνήσωµαι σωθῆναι, ὅτι ἐν τῷ κόσµῳ ὢν καὶ ταῖς 25 
ἁµαρτίαις συµπεπλησµένος;" τούτου χάριν λέγει. Οὗτος ὁ δίκαιος 
καὶ ἄµεµπτος εἰς µέσον λαῶν ἁµαρτωλῶν κατῴκει, ἀλλ’ οὐκ ἐβλάβη. 
Αὕτη γὰρ ἡ χώρα τῆς Ἀραβίας ἐστὶ µοχθηρῶν ἀνθρώπων 
κατοικητήριον· πάντες γὰρ ἦσαν παράνοµοι, πάντες θεοστυγεῖς καὶ 
ἀκάθαρτοι, πάντες ὑπερήφανοι, ἀλλὰ τοσοῦτον πέλαγος τῶν 30 
ἁµαρτιῶν αὐτῶν οὐκ ἠδυνήθη καταλῦσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. 
Ὅθεν, τούτου προσπελᾶσαι ὁ ἐχθρὸς ἐπεχείρησε, διατὶ ἔβλεπεν 
αὐτὸν ἐν ταῖς ἐλεηµοσύναις περισσοτέρως µᾶλλον ἢ τοῖς χρήµασι 
πλουτοῦντα.

                                                 
19-21   Ἄνθρωπός τις… πράγµατος: Iob 1, 1 // 22-23 οὐχ ὁ τόπος…ὁ τρόπος: Ioann. Chrys. De poenitentia 9  
(PG 49, 344); Ioann. Chrys. De Chananaea (PG 52, 458) // 23-24 Ὁ Ἀδὰµ…ἐβλάβη: Gen. 3, 17-24 // 24 οὗτος 
ἐν τῇ κοπρίᾳ: Iob 2, 8     ἐστεφανώθη: Iob, 42, 10-17  // 28-31 Αὕτη… καρδίαν: Ioann. Chrys. Fragmenta in 
beatum Job (PG 64, 509) // 32-34 ἔβλεπεν… πλουτοῦντα: Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 
516). 
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
19 Αὐσήτιδοι S   ὦνοµα S // 20 δίκαιος καὶ ἄµεµπτος PpSµa    θεοσεβεῖς Α    καὶ ἀληθινός PpSµa // 21 
κακοῦ om. PpSµa // 22 χόραν Μ   ὀνόµασεν Α // 26 συµπεπλεγµένος PpSµa // 27 εἰβλάβη ΑΜ // 28 
Ἀραβείας Μ: Ἀῤῥαβίας PpSµa // 29 κατηκητῆριον Μ // 31 καταλῆσαι Μ   τὴν καρτερίαν PpSµaΑ // 32 
τοῦτο PpSµa: τούτου Μ: τούτῳ Α // 33 περισσοτέρος Α  
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    Ἄκουε γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ἀψευδῶς· "Ὀφθαλµὸς ἤµουν τυφλῶν· 35 
ποῦς δε χωλῶν· οὐκ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ οἴκου µου ἐπιδεόµενος κόλπῳ 
κενῷ· στόµα χήρας ηὐλόγησέ µε· ἐθερµάνθησαν ὦµοι πενήτων ἐκ τῆς 
κουρᾶς τῶν προβάτων". Ταῦτα βλέπων ὁ διάβολος τὰ ἔργα, 
ἠβουλήθη πειρᾶσαι αὐτόν. Ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. Ἐν τοῖς 
κτήνεσι καὶ τῇ λοιπῇ περιουσίᾳ  πρόβατα πεντάκις χίλια, κάµηλοι 40 
τρεῖς χίλιαι, ζεύγη βοῶν πεντακόσια. Καὶ ἦν ὑπηρεσία µεγάλη 
σφόδρα. Ἐγένοντο αὐτῷ υἱοὶ ἑπτὰ καὶ θυγατέρες τρεῖς. Καὶ βλέπε 
δικαιοσύνην ἀνδρός· Πότον γὰρ ἐποίει καθεκάστην ἡµέραν, 
ἐνθυµούµενος ὅτι ὁ Κάϊν καὶ ὁ Ἄβελ ἀδελφοὶ ἦσαν ἀλλὰ ἀπέκτεινε 
Κάϊν τὸν Ἄβελ. Τούτου γὰρ χάριν Ἰώβ, καθ’ ἣν ἡµέραν συνήγοντο 45 
οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ θυγατέρες αὐτοῦ, ἀλλήλοις ἤσθιον καὶ ἔπινον, 
ἵνα ἀγαπῶνται ἀλλήλοις. Καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἀπέστελλεν Ἰὼβ καὶ 
ἐκαθάριζεν αὐτοὺς  προσφέρειν θυσίας κατὰ ἀριθµὸν αὐτῶν εἰς τὸν 
Θεόν. Ἔλεγε γὰρ Ἰὼβ ἐν ἑαυτῷ· "Μήποτε υἱοί µου τρώγοντες καὶ 
πίνοντες κακὰ ἐνενόησαν πρὸς τὸν Θεόν". Οὕτως ἐποίει Ἰὼβ πάσας 50 
τὰς ἡµέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.   

                                                 
35-38   Ὀφθαλµὸς… προβάτων: Iob 31, 16-20 // 39-42 Ἦν γὰρ… σφόδρα: Iob 1, 3; Ioann. Chrys. Fragmenta in 
beatum Job (PG 64, 520) // 42 Ἐγένοντο…τρεῖς: Iob 1, 2; Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 520) 
// 44 ὁ Κάϊν καὶ ὁ Ἄβελ ἀδελφοὶ ἦσαν: Gen. 4, 1-2 // 44-45 ἀπέκτεινε Κάϊν τὸν Ἄβελ: Gen. 4, 8 // 45-47 καθ’ 
ἣν ἡµέραν… ἀλλήλοις: Iob 1, 4 // 45-51 Καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον…τῆς ζωῆς αὐτοῦ: Iob 1, 5. 
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
36 κόλπον µ: κόλπων PpSa // 37 στόµαχη εὐλόγησέ µε  µ: στόµα εὐχὴ Ppa // 38 τῶν ἐµῶν PpSµa // 40 
κάµιλοι PpSµaΑ: κάµοιλοι Μ // 41 τρισχίλιοι Α    ζεύγει PpSµaΜ   ἡ περιουσία PpSµa: ἠπηρεσία Μ // 43 
πότε γὰρ ἐποίη µ // 44 ἀπέκτοινεν S // 45 συνήγοντω Μ // 46 ἵσθηον Μ // 47  ἀγαπόνται Α 
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     Βλέπε τὴν πόσην ἀγάπην, ἣν εἶχεν Ἰὼβ πρὸς τὸν Θεόν· ταῦτα καὶ 
τὰ τοιαῦτα βλέπων ὁ διάβολος τὰς ἀγαθοεργίας αὐτοῦ ἐµάνη ὁ 
δόλιος καὶ διεπρίετο καὶ παγίδας βούλεται ποιῆσαι εἰς τὸ 
παγιδεῦσαι αὐτόν. Τί ποιεῖς, ἀντίδικε ἐχθρὲ τῆς ἀληθείας; Τί 55 
προχειρίζεσαι ἔργον τὸ οὐ δύνασαι τελειῶσαι; Εἶδες γὰρ τοῦτον 
µαρτυρηθέντα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπον δίκαιον καὶ τέλειον. Τί 
µάτην κοπιᾷς; Ταῦτα λέγω, ἵνα µάθῃς ὅτι ὁ διάβολος µεγάλως εἰς τὰ 
ἀνίσχυρα πολεµεῖ καὶ ὅτι, εἰ ὁ δίκαιος µετὰ βίας σώζεται, λοιπὸν ὁ 
ἁµαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; Ἄκουσον λοιπὸν τῆς µάχης πῶς µάχεται 60 
ὑπὸ τῶν δικαίων.  

                                                 
56-57 τοῦτον µαρτυρηθέντα..τέλειον: Iob 1, 8.   
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
53 ἐµάνει PpSµa // 54 διεπρίετω Μ  // 55  ἐχθραὶ τῆς ἀληθίας  S // 56 Οἶδες PpSµa // 57 µαρτυριθέντος  µ: 
µαρτυρυθέντα S: µαρτυριθέντα Μ    τέλιον S // 59 ἀνήσχυρα Μ   πολεµοὶ Μ 
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    "Ἐγένετο" φησίν "ἡ ἡµέρα αὕτη καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ 
παραστῆναι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ὁ διάβολος ἦλθε µετ’ αὐτῶν". 
Περί τινος πράγµατος ἦλθεν ὁ ἀπατεὼν ἔµπροσθεν τοῦ Κυρίου, εἰ 
µὴ δικασθῆναι περὶ τοῦ Ἰὼβ τοῦ δικαίου; Ἔβλεπε γὰρ αὐτὸν 65 
πεφυλαγµένον τῆς δυνάµεως τοῦ Θεοῦ καὶ τοῖς δικαιώµασιν αὐτοῦ 
ἀµέµπτως. ∆ιὰ τοῦτο ἔρχεται καὶ φαίνεται τοῦ Θεοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ 
ὁ Θεός· "Πόθεν παραγέγονας;" καὶ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ Κυρίῳ· 
"Περιελθὼν περιεπάτησα τὴν γῆν καὶ τὸν οὐρανὸν πάρειµι"· καὶ ὁ 
Θεὸς προγνοὺς τοῦ διαβόλου τὴν µανίαν, ἥνπερ εἶχε περὶ τοῦ Ἰώβ, 70 
λέγει πρὸς αὐτόν· "Πρόσχες τῇ διανοίᾳ σου κατὰ τοῦ θεράποντός 
µου Ἰώβ, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ὅµοιος αὐτῷ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 
ἄµεµπτος, δίκαιος, ἀληθινός, θεοσεβής, ἀπεχόµενος ἀπὸ παντὸς 
κακοῦ καὶ πονηροῦ πράγµατος". 

                                                 
62-63 Ἐγένετο...µετ' αὐτῶν: Iob 1, 6 // 67-69 εἶπεν...πάρειµι: Iob 1, 7 // 71-74 λέγει...πράγµατος:  Iob 1, 8. 
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
62 ὡς ἡ ἡµέρα PpSµa // 64 ἀπαταιὼν PpSµa // 64-65 εἰ µὶ PpSµa // 68 παραγέγωνας Μ    ἀποκρηθεῖς  Μ  
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    Βλέπεις τὸν Ἰὼβ πῶς ἦν πεφυλαγµένος διὰ τῶν καλῶν ἔργων ὑπὸ 75 
τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς µαρτυρεῖ αὐτὸν ὁ Θεὸς δίκαιον; Πόθεν οὖν 
ἔρχεται ὁ διάβολος πειράζων τὸν ἄνθρωπον; Βλέπει γὰρ καὶ 
κατασκοπεύει πρῶτον εἰ ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀνθρώπου ὁ 
Χριστὸς ἢ οὐ, εἰ φυλάσσει αὐτὸν ὁ Θεός· καὶ θέλεις εἰπεῖν· "Πόθεν 
τούτων εἶδεν ὁ διάβολος;" Ἄκουσον· ὅταν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς τῆς ἀληθείας 80 
τὸν ἄνθρωπον ἢ ὀργιζόµενον ἢ ὀµνύοντα ἢ αἰσχρολογοῦντα ἢ 
λοιδωροῦντα ἢ καταλαλοῦντα ἢ κατακρίνοντα ἢ µισοῦντα ἢ 
ἀδικοῦντα ἢ ὑπερηφανευόµενον ἢ γελῶντα ἢ µετεωριζόµενον, τότε 
γινώσκει ὅτι οὐκ ἦν φόβος Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ ἀνθρώπου τούτου 
καὶ οὐ φροντίζει αὐτοῦ ὁ Θεός, ἀλλ’ οὐ φυλάσσει αὐτόν· καὶ τότε 85 
λοιπόν, καθάπερ κλέπτης, εἰσελθὼν ὁ πονηρὸς συλεῖ τὸν οἶκον τῆς 
ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ῥίπτει τοῦτον εἰς λογισµοὺς ἁµαρτίας· καὶ τὸν 
ἄνθρωπον πάλιν τὸν βλέποντα ὁ πονηρὸς ὅτι συνεχῶς προσεύχεται 
καὶ τοῦ θανάτου µνηµονεύει καὶ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ τῆς φοβερᾶς 
ἐνθυµοῦντα, τότε φροντίζει ὁ Χριστὸς καὶ φυλάσσει τὸν ἄνθρωπον 90 
τοῦτον καὶ ἀναχωρεῖ ἀπ’ αὐτὸν ὁ διάβολος. 

                                                 
 75-76 τὸν Ἰὼβ...δίκαιον: Iob 1, 8 // 86- 87 καθάπερ κλέπτης…ἁµαρτίας: Ioann. Chrys. In Genesim 7  (PG 54, 
608). 
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
81 ὠµνύοντα PpSµa   ἐσχρολογοῦντα ΑΜ // 82 λοιδοροῦντα ΑΜ     ἢ κατακρίνοντα om. PpSµaΑ // 83 
γελόντα PpSµaΜ    µεταιορηζῶµενον Μ // 84 οὐκ ἦν φόβος PpSµaΑΜ // 86 ἡσελθῶν Μ // 87 εἰς λογεισµοῦς 
ἁµαρτίας Μ: εἰς λογισµὸν πονηρίας καὶ ἁµαρτίας PpSµa: εἰς λογισµὸν ἁµαρτίας Α // 87 ῥύπτι S // 90-91 
φυλάσσει αὐτὸν Α // 91 ἀναχορεῖ Ppµa: ἀναχωρίζη S    ἀπ' αὐτοῦ  SΑ  
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    Ἐπεὶ γὰρ ἔβλεπε τὸν Ἰὼβ ὅτι περιφυλαγµένος ἐστὶν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 
καὶ µαρτυρούµενος δίκαιος, ἦλθεν πρὸς τὸν Θεὸν τοῦ συγχωρῆσαι 
πειρᾶσαι αὐτόν. ∆ιὰ τοῦτο ἔλεγεν αὐτῷ ὁ Θεός· "Πρόσεχε ἐπὶ τὸν 
θεράποντά µου Ἰώβ, ὅτι δίκαιος καὶ ἀληθινὸς ὑπάρχει ἐπὶ τῆς γῆς". 95 
Ἀπεκρίθη δὲ ὁ διάβολος ἔναντι Κυρίου· "Μὴ δωρεὰν σέβεται Ἰὼβ 
τὸν Θεόν; Οὐ σὺ περιέφραξας αὐτῷ τὰ ἔσωθεν τοῦ οἴκου αὐτοῦ, τὰ 
δὲ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ ηὐλόγησας καὶ τὰ κτήνη αὐτοῦ πολλὰ 
ἐποίησας ἐπὶ τῆς γῆς; Ἀλλὰ ἀπόστειλον τὴν χεῖρά σου καὶ ἅψαι ἀπὸ 
πάντων ὧν ἔχει,  εἰ µὴ εἰς πρόσωπόν σε εὐλογήσῃ". Εἶπε δὲ ὁ Κύριος 100 
πρὸς αὐτόν· "Ἰδού, πάντα ὅσα ἔστιν ἐν αὐτῷ ἐν τῇ χειρί σου 
δέδωκα, ἀλλὰ αὐτοῦ µὴ ἅψῃ". Καὶ ἐξῆλθεν ὁ διάβολος ἀπὸ 
προσώπου Κυρίου.  

                                                 
92-93 τὸν Ἰώβ...δίκαιος: Iob 1, 8 // 94-95 Πρόσεχε...γῆς: Iob 1, 8 // 96-103 Ἀπεκρίθη...Κυρίου: Iob 1, 9-12. 
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
93 συγχωρεῖσαι  µ // 95 ἐπὶ τῆς γῆς  om. PpSµa // 98 εὐλόγησας PpSµa // 99 ἀπόστηλων Μ    ἄψε Μ // 100  ἢ 
µὴν Ppa  
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     Θαυµαστὰ τὰ πράγµατα καὶ ξένα· τίνος ἕνεκεν καὶ δίδει Κύριος 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην τῷ διαβόλῳ; Ἵνα βελτίων φανῇ ὁ Ἰὼβ καὶ ἵνα 105 
φανῇ ἡ νίκη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγάπη ἣν ἔχει πρὸς τὸν Θεὸν καὶ <ὅτι> 
πάντα ἃ ποιεῖ ἐκ τῆς ἰδίας συνειδήσεως γίνονται καὶ οὐχὶ ὑπὸ τοῦ 
Θεοῦ, ὅτι ὁ Θεὸς οὐδένα βιάζει, ἀλλ’ αὐτοπροαιρέτους ἐποίησεν 
ἡµᾶς. Ἐπεὶ γὰρ εἶπεν ὁ διάβολος πρὸς τὸν Θεόν· "Μὴ δωρεὰν 
σέβεται Ἰὼβ τὸν Θεόν; Σὺ περιφυλάττων αὐτὸν καὶ πλουτεῖ, ἀλλὰ 110 
ἀπόστειλον τὴν χεῖρα σου ἀπ’ αὐτοῦ, εἰ µὴ εἰς πρόσωπόν σε 
εὐλογήσῃ ἢ ἐνθυµηθῇ τοῦ ὀνόµατός σου, ὅτι ἕνεκεν τῶν πραγµάτων 
ἀγαπᾷ τὸν Θεὸν καὶ οὐχὶ κατὰ πνεῦµα". Εἶδες φθόνον καὶ µίσος; 
Εἴδετε πόσην κακίαν ἔχει ὁ διάβολος πρὸς ἡµᾶς; Τούτου χάριν δίδει 
ὁ Θεὸς τὴν ἐξουσίαν τοῦ διαβόλου. 115 

                                                 
 105-106 Ἵνα βελτίων...Θεὸν:  Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 528) // 108-109 ὁ Θεὸς...ἡµᾶς: 
Ιsaias 1, 19; Lev. 26, 3; Lev. 26, 14-40; Ioann. Chrys. De fato et providentia 2 (PG 50, 755); Ioann. Chrys. 
Domine, non est in homine  (PG 56, 162); Ioann. Chrys. In Joannem 1 (PG 59, 28); Ioann. Chrys. In epist. 1 ad 
Thessalon. 5 (PG 62, 428); Bas. Adversus Eunomium lib. 4 (PG 29, 697); Greg.Naz. Or. 14 (PG 35, 892) // 109-
113 Μὴ δωρεὰν...πνεῦµα: Iob 1, 9-11. 
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
106 ὅτι  scripsi // 107  ἃ om. PpSµa // 113 Ἴδες  PpSµaΜ // 114 Ἴδετε PpSµa: Ἴδεται Μ      ἔχη  PpSµa 
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   Ἤρξατο οὖν ὁ πονηρὸς πειράζειν τὸν δίκαιον, τὸν 
µαρτυρούµενον ὑπὸ τοῦ Θεοῦ· καὶ πρῶτον µὲν λαµβάνει τὰ 
πράγµατα, τοὺς βόας, τὰ πρόβατα, τὰς ἀγέλας, τὰ ποίµνια πάντα 
ἀφείλετο, οὐκ ἐν µιᾷ ὥρᾳ, ἀλλὰ τῇ τέχνῃ µηχανᾶται, ἵνα πτωχεύσῃ 
αὐτόν, καὶ τῶν υἱῶν καὶ τῶν θυγατέρων ἑστηκότων καὶ 120 
πτωχευόντων ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῶν πραγµάτων· καιρίαν λαµβάνει ὁ 
δίκαιος τὴν πληγὴν  πέσειν εἰς βλασφηµίαν κατὰ τοῦ Θεοῦ βλέπων 
τὰ τέκνα. Ἀλλὰ ταῦτα ποιῶν ὁ δόλιος, ἔµεινεν ὁ ἀθλητὴς ὑποµένων 
γενναίως. Πολλὰ γὰρ ἔτυπτεν αὐτόν, ἀλλὰ ἦν ὑπὸ πάντων 
στεφανούµενος. Οὐκ ἐπενόησεν οὐδὲ δάκρυα, οὐκ ἐσαλεύθη πρὸς 125 
τὴν ἀπώλειαν τῶν κτηµάτων, ἀλλ’ ἔµεινεν πύργος ἀσάλευτος, 
τεθεµελιωµένος ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς ὑποµονῆς. 

                                                 
 116-117 τὸν δίκαιον...τοῦ  Θεοῦ: Iob 1, 8 // 117-121 καὶ πρῶτον...πτωχευόντων: Iob 1, 14-17 // 123-127 
ἔµεινεν...ὑποµονῆς: Iob 1, 22; Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 529).  
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
119 µοιχανᾶτε PpSµa    πτωχεύσει Α: πτωχεύσι Μ // 121 πτωχευώντων Α     καινίαν Pp // 124 γενναῖος 
ΑPpSµa // 127 ἐν τῇ πέτρα ΜΑSµ: ὑπὸ πέτραν Ppa 
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    Καὶ βλέπε τοῦ πλάνου τὰ ἔνεδρα· οὐ µόνον καταλύει τὰ 
πράγµατα, ἀλλὰ καὶ µηνύει αὐτῷ τὴν ἀπώλειαν καὶ οὐκ ἐν µιᾷ 
ἡµέρᾳ ἕνα καὶ πάλιν ἄλλην, ἀλλὰ συχνάκις,  ἵνα λυπηθῇ πρὸς τὸν 130 
Θεόν.   
   Ἦλθε γὰρ ἄγγελος πονηρὸς πρῶτον καὶ λέγει τῷ Ἰώβ· "Τὰ  ζεύγη 
τῶν βοῶν ἠροτρίων καὶ ἐλθόντες οἱ αἰχµάλωτοι ᾐχµαλώτευσαν 
αὐτὰ καὶ τοὺς παῖδας ἀπέκτειναν ἐν µαχαίραις καὶ ἐσώθην ἐγὼ 
µόνος καὶ ἦλθον τοῦ ἀναγγεῖλαι σοι". Ἔτι τούτου λαλοῦντος, ἦλθεν 135 
ἕτερος ἄγγελος καὶ λέγει τῷ Ἰώβ· "Πῦρ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
κατέκαυσε τὰ πρόβατά σου καὶ τοὺς ποιµένας κατέκαυσεν ὁµοίως· 
καὶ ἐσώθην ἐγὼ µόνος καὶ ἦλθον τοῦ ἀναγγεῖλαι σοι". Συνεχοὶ οἱ 
πόλεµοι καὶ οἱ ἄγγελοι,  εἷς ὑπὸ τοῦ ἑτέρου ὄπισθεν. 

                                                 
132-138 Ἦλθε...ἀναγγεῖλαι σοι: Iob 1, 14-16.  
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
133 ἠροτρίων S: ἡρωτρίον Μ: ἡρωτρίων aµ: ἠρωτρίων PpΑ: ἠροτρία Iob // 134 µαχαίρες PpSµa // 138 
ἀπαγγεῖλαι σοι Iob     Συνεχοὶ PpSµaΜ: Συνεχεῖς Α        
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    Καὶ βλέπε τί ποιεῖ ὁ ἀντίδικος· ἐπεὶ γὰρ εἶδεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν 140 
πρώτην πληγὴν γενναίως ἑστηκότα καὶ µηδόλως σαλευθέντα, 
µηχανᾶται τοιοῦτον ποιῆσαι εἰς τὸ δεύτερον, ἐπίβουλον πῦρ ἐξ 
ἀέρος , ἵνα δείξῃ ὅτι ἐξ οὐρανοῦ ἦν ὁ πόλεµος καὶ πολεµεῖ αὐτὸν 
καὶ ὁ Θεὸς καὶ ἀναγκασθῇ βλασφηµῆσαι. ∆ιὰ τοῦτο λέγει ὅτι πῦρ 
ἔπεσεν ἐξ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτά. Ἔτι τούτου λαλοῦντος 145 
ἦλθεν ἕτερος ἄγγελος καὶ λέγει τῷ Ἰώβ· "Οἱ ἱππεῖς σου ἐποίησαν 
κεφαλὰς τρεῖς καὶ ἐκύκλωσαν τὰς καµήλους καὶ ᾐχµαλώτευσαν 
αὐτὰς καὶ τοὺς παῖδας ἀπέκτειναν· καὶ ἐσώθην ἐγὼ µόνος καὶ ἦλθον 
τοῦ ἀναγγεῖλαι σοι"·  καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἔµεινεν Ἰὼβ ὑποµένων.  
   Ἰδὼν δὲ ὁ διάβολος ὅτι πάντα ἀπώλεσεν καὶ οὐκ ἐνίκησεν αὐτὸν 150 
καὶ οὔτε ἐβλασφήµησεν, οὔτε ἠγανάκτησεν, οὔτε ἐλυπήθη, στέλλει 
τεταρταῖον καὶ τελευταῖον ἄγγελον λέγοντα· "Τῶν υἱῶν σου καὶ τῶν 
θυγατέρων σου ἐσθιόντων καὶ πινόντων εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτῶν τοῦ πρεσβυτέρου, ἐξαίφνης ἦλθε πνεῦµα ἐκ τῆς ἐρήµου καὶ 
ἥψατο τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς οἰκίας καὶ ἔπεσεν ἡ οἰκία ἐπὶ τὰ 155 
παιδία καὶ ἀπέθανον". 
  

                                                 
 140-145 Ἐπεὶ γὰρ...αὐτὰ: Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 529) // 145-149 Ἔτι 
τούτου...ἀναγγεῖλαι σοι: Iob 1, 17 // 150-151 πάντα...ἐλυπήθη: Iob 1, 22 // 151-156 στέλλει...ἀπέθανον: Iob 1, 
18-19. 
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
142 µηχανᾶτε PpSµa    ἐπεὶ βούλει PpSµa // 147 καµύλους Μ    οἱχµαλώτευσαν Μ // 149 ἀπαγγεῖλαι σοι Iob 
//  152 λέγων PpSµa // 155 γονιῶν PpSµa // 156 παιδία σου PpSµa   
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    Βλέπετε, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, ὅτι οὐκ ἦν ἄνθρωπος ὁ ταῦτα 
λέγων τῷ Ἰὼβ ἀλλ’ αὐτὸς ἦν ὁ διάβολος σχηµατιζόµενος ὡς 
ἄνθρωπος; Πόθεν οἶδας, ἀπατεών, ὅτι ἦλθε τὸ πνεῦµα ἐκ τῆς 
ἐρήµου, ὅτι ἄνθρωπος εἶσαι; Ποίοις ὀφθαλµοὶς ἐθεάσω; καὶ εἰ 160 
ἄνθρωπος ἦν, πῶς οὐκ ἐπλάκωσεν καὶ ἐσένα ἡ οἰκία; Εἰ δὲ καὶ ἔξω 
ἔστηκας, πῶς ἔβλεπες τὰ ἔσω γινόµενα καὶ λέγεις ὅτι ἐσθιόντων καὶ 
πινόντων πῦρ ἥψατο ἐκ τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς οἰκίας καὶ 
ἐχαλάσθη ἡ οἰκία καὶ διεφθάρησαν τὰ τέκνα τοῦ Ἰώβ; τοὐτέστι, "σὺ 
εἶ πατήρ, ὁ Ἰὼβ, αὐτῶν ἡ αἰτία· διὰ τὸ συνεχῶς συνάγεσθαι 165 
ὁµοθυµαδόν, ἀπέθανον πάντες"· ἀλλ’ ὁ µισόκαλος διάβολος ἐν 
τοιούτῳ καιρῷ παρετήρησεν ἀπολέσαι αὐτοὺς ὁµοθυµαδόν.  

                                                 
157-167 οὐκ ἦν...ὁµοθυµαδόν: Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 532). 
 ___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
158 σχηµατηζῶµενος Μ // 159 ἀπαταιὼν PpSµaΑ // 160 ἦσαι PpSµa // 163 γονιῶν PpSµa // 166 ὁµοθυµαδῶν 
PpSµa: ὁµοθηµαδῶν Μ 
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    Τί οὖν ὁ γενναῖος ἐκεῖνος; Ὁ ἄσειστος πύργος oὐ  συνεσχέθη, οὐ 
κατέπεσεν, οὐκ ἐβλασφήµησεν, οὐκ εἶπεν· "Ὦ Κύριε, ἐπὶ τούτοις 
ἀνέθρεψα ἐµοὺς παῖδας ἐν πάσῃ νουθεσίᾳ, ἵνα τοιοῦτον θάνατον 170 
αὐτοῖς ἴδω; Ἐπὶ τούτοις ἠνέωξα τὴν οἰκίαν ταύτην τῶν ξένων, τῶν 
πτωχῶν, τῶν ὀρφανῶν, ἵνα ταύτην ἀνταµοιβὴν λάβω καὶ τάφος 
γένηται τῶν ἐµῶν παίδων;" Οὐδὲν τοιούτων εἶπεν. Τί αὐτοῦ 
ἐπαινέσωµεν πρῶτον; Πῶς ὑπέµεινεν τὴν τοιαύτην ἀγγελίαν, πῶς οὐ 
συνεσχέθη τὰ σπλάγχνα, πῶς οὐ συνεσχέθη οὐδὲ ἐρράγη ἡ αὐτοῦ 175 
καρδία ἐπὶ τοσοῦτον πλῆθος παιδίων ἀποθανόντων καὶ πικρὸν 
θάνατον; Ἀλλὰ ταῦτα ἀκούσας, ἀναστὰς διέρρηξε τὰ ἱµάτια αὐτοῦ 
καὶ ἐκείρατο τὴν κόµην τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν 
προσεκύνει τῷ Κυρίῳ λέγων· "Γυµνὸς ἐξῆλθον ἐκ κοιλίας µητρός 
µου, γυµνὸς καὶ ἀπελεύσοµαι ἐκεῖ. Ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος 180 
ἀφείλατο. Ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο. Εἴη τὸ ὄνοµα 
Κυρίου εὐλογηµένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος". 

                                                 
168-177  Τί οὖν...θάνατον: Iob 1, 22; Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 533) // 177-182 
ἀναστὰς...αἰῶνος: Iob 1, 20-21. 
 ____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
168 ὁ γενέως Μ // 172 ἀνταµειβὴν PpSµa: ἀνταµηβῆ Μ  //  173 τοιοῦτον PpSµa // 177 ἔῤῥηξε Iob  //  178 
ἐκήρατο PpSµa: ἐκείρατω Μ  // 181 ἀφήλατο Μ: ἀφείλετο PpSµa    ἔδωξεν PpSµa 
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    Ὢ γενναίας ψυχῆς, ἀδαµάντινε τὴν ψυχήν, ὢ πέτρα τῆς ὑποµονῆς·  
πόσα ἐπόµεινεν ὁ δίκαιος· καὶ γὰρ οἱ γονεῖς ὅταν ἔχωσιν υἱὸν καὶ 
ἴδωσιν αὐτὸν ἐν ταῖς ἐσχάταις ἀναπνοαῖς ἐλθόντα, καθέζονται 185 
κύκλωθεν αὐτοῦ κλαίοντες ὀδυρόµενοι καὶ τοὺς λόγους τοὺς 
τελευταίους ἀκούοντες καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καταφιλοῦντες τὰ 
τελευταία φιλήµατα καὶ ἵστανται βλέποντες αὐτῷ ἕως τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ παραδώσῃ καὶ θάπτουσιν αὐτόν. Ἔλθωµεν εἰς τὸν γενναῖον 
τοῦτον ἀδάµαντα· οὐ γὰρ ἐπὶ κλίνης εἶδεν αὐτοὺς ἀποπνέοντας ἢ 190 
ψυχορραγοῦντας, ἀλλὰ τῇ οἰκίᾳ καταχωσθέντας ἅπαντας· καὶ τί 
ποιεῖ µέγα καὶ θαυµαστόν; Ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον καὶ τάφον αὐτῶν, 
ὃν εἶδε καὶ ἤκουσεν ἐν µιᾷ ὥρα· οἶκον καὶ τάφον, συµπόσιον καὶ 
χῶµα, ἑορτὴν γέµουσαν πένθος. Ἔσκαπτε καὶ ἐζήτει αὐτῶν τὰ µέλη 
καὶ εὕρισκεν οἶνον καὶ αἷµα, ἄρτον καὶ χεῖρα, ὀφθαλµὸν καὶ κόνιν· 195 
εὕρισκε πότε µὲν χεῖρα καὶ ἄλλου πόδα, κεφαλὴν καὶ ἱµάτιον καὶ 
ἀνέσπα ἐκ τοῦ χώµατος ταῦτα καὶ τῶν λίθων καὶ τῶν ξύλων· πότε 
µὲν µέρος κοιλίας, ἄλλου τὰ ἐντόσθια, τὰ σπλάγχνα µετὰ τῶν 
χωµάτων ἀναφυρµένα· πότε µὲν ἄρσεν, πότε µὲν θῆλυ· καὶ 
ἐκαθέζετο βλέπων αὐτὰ διεσπαρµένα· ἔβανεν ὁ δίκαιος µέλη πρὸς 200 
µέλος, χεῖρα πρὸς χεῖρα, στῆθος µὲ τὴν κεφαλήν. Ἔβλεπεν ὁ δίκαιος 
µήπως τὰ µέλη τῶν θηλείων µετὰ τῶν ἀρσενικῶν µετασχηµατίσαι. 
Ὢ µεγάλης ὑποµονῆς· ὢ γενναίας καὶ ἀνδρείας ψυχῆς, ὅτι ἐπὶ πᾶσι 
τοῖς συµβεβηκόσιν, ἐναντίον Κυρίου οὐχ ἥµαρτεν, οὐδὲ ἐν τοῖς 
χείλεσιν αὐτοῦ. 205 

                                                 
190-191 Οὐ γὰρ...ἅπαντας:  Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 540) // 192-194 
Ἀπῆλθεν...πένθος: Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 537 & 540) // 203-205 ὢ  
γενναίας...αὐτοῦ: Iob 1, 22; Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 545). 
 ____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
184 ἐπόµεινεν PpSµa: ἐπόµηνεν Μ: ὑπέµεινεν Α   οἰ γωνεῖς µ: οἱ γωνῆς Μ // 187 ἀκούοντας PpSµa // 195 
εὕρησκεν PpSµa // 196 ἄλλο PpSµa: ἄλλω Α // 197 καὶ τὰ ξύλα PpSµa // 199 ἀναφηρµένα Μ // 199-200 
πότε...διεσπαρµένα om. PpSµa // 201 µετὰ τὴν κεφαλὴν PpSµa // 202 τὰ µέλλη ΑΜ: τὰ µέλη om. PpSµa    
θηλύων PpSµa   χρηµατίσαι µ: µετασχηµατῆσαι ΑΜ: σχηµατίσαι PpSa // 203-205 ὅτι ἐπὶ πᾶσι...χείλεσιν 
αὐτοῦ om. PpSµa 
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    Τούτοις τοίνυν πᾶσιν αὐτοῦ µὴ ἀρκεσθεὶς ὁ ἐχθρὸς ἐν τῇ παλάµῃ 
τοῦ δικαίου ἐγένετο µετὰ ταῦτα. Ἦλθον πάλιν οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ 
παραστῆναι ἔναντι Κυρίου καὶ ὁ διάβολος ἐν µέσῳ αὐτῶν. Πάλιν 
ἐπερωτᾷ αὐτὸν ὁ Κύριος· "Πόθεν σὺ ἔρχῃ;" Εἶπε δὲ ὁ διάβολος· 
"∆ιαπορευθεὶς τὴν ὑπ’ οὐρανῶν καὶ τὴν γῆν πάρειµι"· καὶ εἶπεν 210 
αὐτῷ ὁ Κύριος· "Προσέσχε τῷ θεράποντί µου Ἰώβ, ὅτι οὐκ ἔστιν 
ἄνθρωπος τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὅµοιος αὐτῷ, ἄµεµπτος, δίκαιος, 
ἀληθινὸς, ἀπεχόµενος ἀπὸ παντὸς κακοῦ. Σὺ δὲ εἴπας τὰ ὑπάρχοντα 
αὐτοῦ ἀπολέσαι διακενῆς". Ὑπολαβὼν δὲ ὁ διάβολος εἶπε τῷ Κυρίῳ·  
"∆έρµα ὑπὸ δέρµατος καὶ πάντα ὅσα ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ δώσει 215 
ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀπόστειλον τὴν χεῖρά σου καὶ ἅψαι 
τῶν ὀστέων αὐτοῦ,  ἦ µὴν εἰς πρόσωπόν σε εὐλογήσει". 

                                                 
207-217 Ἦλθον...εὐλογήσει: Iob  2, 1-5. 
 ____________________________ 
Α             Μ 
____________________________ 
206-217 Τούτοις...εὐλογήσει om. PpSµa  //   209 ἐπεροτὰ Μ // 214 ἀπολαίσαι  Μ //  217   ὀσταίων Α     εἰ µὴ  
Μ     πρόσωπόν σου εὐλογήσει Α  



 521

    Πάλιν µίσος, πάλιν φθόνος, πάλιν πόλεµος. Οὐκ ἠρκέσθης, 
διάβολε, ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησας αὐτῷ; Οὐχ ᾔδεις ὅτι ἡ ὑποµονὴ 
νικᾷ; Τί οὖν ὁ Κύριος; "Ἰδού, παραδίδοµαί σοι αὐτόν". Ταῦτα οὖν 220 
πάντα συγχωρεῖ ὁ Θεός, διότι εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος· "Μὴ δωρεὰν 
σέβεται ὁ Ἰὼβ τὸν Θεόν;" Βούλεται οὖν καὶ εἰς ἕτερον πόλεµον 
πολεµῆσαι αὐτόν, ἵνα βελτίων φανήσεται τοῦ πρώτου. 
   Ἐξῆλθεν οὖν ὁ διάβολος ἀπὸ προσώπου Κυρίου καὶ ἔπαισε τὸν 
Ἰὼβ ἕλκει πονηρῷ, ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ ἐδιώχθη ἔξω 225 
τῆς πόλεως καὶ ἐκάθητο ἐπὶ τῆς κοπρίας, γέµων σκώληκας καὶ 
ἔλαβεν ὄστρακον, ἵνα ἐπιξύῃ τὸν ἰχῶρα τῶν τραυµάτων αὐτοῦ. 
Ξένα καὶ παράδοξα τὰ πράγµατα ὑπερβαίνοντα νοῦν ἀνθρώπινον· 
ὁ µαργαρίτης ἐπὶ τὴν κοπρίαν· ὁ πρότερον ἐν πορφύρᾳ καὶ ἐν 
πλούτῳ, γυµνὸς κάθηται ἐπὶ κοπρίας· οὐ χρόνον, οὐ δύο ἢ τρεῖς, 230 
ἀλλὰ χρόνους ἑπτὰ ἐποίησε· καὶ οὔτε ἠγανάκτησεν, οὔτε 
ἐβλασφήµησεν, οὐδέν τι εἶπε πρὸς τὸν Κύριον. 

                                                 
220 Τί οὖν...αὐτόν: Iob 2, 6 // 221-222 Μὴ δωρεὰν...Θεόν: Iob 1, 9 // 224-227 Ἐξῆλθεν...αὐτοῦ: Iob  2, 7-8 // 
230-231 Οὐ χρόνον...ἐποίησε: Iob  2,9 // 231-232 οὔτε ἠγανάκτησεν...Κύριον: Iob  2, 10.    
 ____________________________ 
Α             Μ 
____________________________ 
218-232 Πάλιν µίσος...τὸν Κύριον om. PpSµa  // 219 οὐχ ἴδι ὅτι Α: οὐχ ἰδιῶτι Μ: οὐχ ᾔδεις ὅτι corr.   
ὑποµονεὶ Μ // 220 παραδίδοµαί σοι ΑΜ // 224 ἔπεσε ΑΜ  // 224-225  τῷ Ἰὼβ ΑΜ: τὸν Ἰὼβ corr. // 225 ἔλκη 
Α // 227  ξύῃ Iob    τὸν ἡχώρα ΑΜ   τῶν πραγµάτων Μ 
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    Λέγει γὰρ ὁ Χρυσόστοµος εἰς τοὺς "Μαργαρίτας": ∆ιατὶ καὶ τὴν 
γυναῖκα τοῦ Ἰὼβ οὐκ ἠφάνισε µετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς ὁ διάβολος; 
ἀλλὰ ἐτήρησεν αὐτὴν παγίδα εἰς τὸ τέλος, τοῦ ὑποσκελίσαι τὸν 235 
δίκαιον. Ἔλεγε γάρ· "Εἰ ἐκ τοῦ παραδείσου ἐξέβαλον τὸν Ἀδὰµ διὰ 
τῆς γυνῆς, πολλῷ µᾶλλον τὸν Ἰὼβ ἀπὸ κοπρίας σκελίσαι 
δυνήσοµαι"· καὶ οὐ προσφέρει ταύτην εἰς τὰ πράγµατα, οὐδὲ εἰς τῶν 
παίδων τὸν θάνατον, ἀλλὰ σιγᾶται ἕως τότε· καὶ ὅταν ἑαυτὸν ἐπὶ 
τῆς κοπρίας καὶ ὅταν ἀνέβλυσε σκωλήκων ἡ πηγὴ καὶ δαπανώµεναι 240 
ἦν αἱ σάρκες αὐτοῦ καὶ πόνος ἦν πολὺς αὐτῷ καὶ τόσον ἀποθανεῖν 
ἐπεθύµει, τότε αὐτὴν προσάγει καὶ φησί· "Μέχρι τίνος καρτερεῖς 
λέγων· Ἰδού, ἀναµένω χρόνον τινὰ προσδεχόµενος τὴν ἐλπίδα τῆς 
σωτηρίας σου;" καὶ γὰρ ὁ Ἰὼβ πολλάκις ἐνοχλούµενος ὑπ’ αὐτῆς, 
ἐπαραµύθει αὐτῇ λέγων· "Ἀνάµεινον µικρὸν καὶ ταχέως ἔσται 245 
πάντων ἡ λύτρωσις".  

                                                 
233-246 ∆ιατὶ...λύτρωσις: Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 557) ( 236-237 Εἰ ἐκ τοῦ 
παραδείσου...γυνῆς: Gen. 3, 17 //  242-244 Μέχρι...σωτηρίας σου: Iob 2, 9). 
 ____________________________ 
Α             Μ 
____________________________ 
233-246 Λέγει...λύτρωσις om. PpSµa  //  235 ὑποσκελῆσαι ΑΜ // 236 παραδύσου Μ // 237 σκελῆσαι ΑΜ // 
239 ἀλλὰ συγᾶτε ἔως πότε Α // 240 δαπανάµεναι Μ 
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    Ἐπειδὴ γὰρ χρόνος πολὺς παρῆλθε καὶ παρέδραµε καὶ τέλος 
τούτων ἔρχεται ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· "Μὴ νῦν τοῦτο ἐρεῖς. 
Ἀπώλετό σου τὸ µνηµόσυνον ἀπὸ γῆς. Οἱ υἱοί σου καὶ αἱ θυγατέρες 
σου, τῆς ἐµῆς κοιλίας ὠδῖνες καὶ πόνοι, οὓς εἰς κενὸν ἐκοπίασα µετὰ 250 
µόχθων, ἐχάθησαν· κἀγὼ πλανῆτις καὶ λάτρις, τόπον ἐκ τόπου καὶ 
οἰκίαν ἐξ οἰκίας περιερχοµένη, οὐ προσαιτῶ µόνον, ἀλλὰ καὶ 
πλανῶµαι καὶ δουλεύω πανταχοῦ, διδάσκουσα τὰ ἐµὰ κακὰ καὶ 
προσδεχοµένη τὸν ἥλιον πότε δύσῃ καὶ ἀναπαύσωµαι τῶν µόχθων 
καὶ τῶν ὀδυνῶν, αἵ µε συνέχουσιν· ἀλλ’ εἰπέ τι ῥῆµα πρὸς Κύριον 255 
καὶ τελεύτα". 

                                                 
247-256 Ἐπειδὴ...τελεύτα: Iob  2, 9. 
 ____________________________ 
Α             Μ 
____________________________ 
247-256 Ἐπειδὴ...τελεύτα   om. PpSµa  // 248 λέγων Α // 249 Ἀπόλετό σου Α: Ἀπόλετῶ σου Μ //  252 
προσετῶ ΑΜ // 253 καὶ διηγοῦµαι Α 
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    Εἶδες µηχανὴν τοῦ διαβόλου; Εἶδες λόγους πικροτέρους χολῆς; 
"Τὸ µνηµόσυνόν σου ἠφάνισται ἀπὸ τῆς γῆς". Τοῦτο µόνον ἦν ἄξιον 
τὸν δίκαιον πλῆξαι καὶ βλασφηµῆσαι· τοὐτέστι, "ποῦ σου ὁ πλοῦτος, 
ποῦ ἡ δόξα καὶ ἡ αὐθεντία σου; Οὐδαµῶς· καὶ τί πενέστερον ὅτι 260 
οὕτως γυµνὸς ἐπὶ κοπρίας καὶ τετραυµατισµένος  οὐκ ἔστιν σου 
πλέον ἐλπίς; Ποῦ σου οἱ υἱοί σου καὶ αἱ θυγατέρες σου; 
Ἠφανίσθησαν· καὶ ἐγὼ δουλεύτρια καὶ λάτρις ἐγενόµην, ἵνα φέρω 
σοι ἄρτον τοῦ φαγεῖν. Κρείττων σου θάνατος καὶ οὐχὶ ζωή." 
   Τί οὖν ὁ µακάριος; Τί οὖν ὁ ἀδαµάντινος τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώµατι; 265 
Βλέψας εἰς αὐτὴν µικρόν ἔφησε· "Ὦ γύναι, ἱνατί,  ὥσπερ µία τῶν 
ἀφρόνων γυναικῶν, οὕτως ἐλάλησας; Εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάµεθα παρὰ 
Κυρίου, τὰ κακὰ οὐχ ὑποµένωµεν; Ἀντὶ τίνων γὰρ ἐκεῖνα ἔδωκεν 
ἡµῖν ὁ Θεός; Ποίαν ἀνταµοιβὴν ἔδωκα αὐτῷ; Οὐδεµίαν· ἀλλ’ ἐξ 
ἀγαθότητος µόνης καὶ φιλανθρωπίας. Γυµνὸς ἐξῆλθον ἐκ κοιλίας 270 
µητρός µου, γυµνὸς καὶ ἀπελεύσοµαι ἐκεῖ". 

                                                 
257-264 Εἶδες...ζωή: Ioann. Chrys. Fragmenta in beatum Job (PG 64, 560)-561 (258 Τὸ µνηµόσυνόν σου...γῆς: 
Iob  2, 9) // 266-270 Βλέψας...φιλανθρωπίας: Iob 2, 10 // 270-271 Γυµνὸς... ἐκεῖ: Iob 1, 21.   
 ____________________________ 
Α             Μ 
____________________________ 
257-271 Εἶδες...ἐκεῖ om. PpSµa  // 257 Ἴδες ΑΜ    Ἴδες ΑΜ //  260 πενέσταιρον Α // 262 πλέων ΑΜ // 263 
λάτρηα Α //  266 φησὶν Α // 268  ἱποµένοµεν Α // 271 γιµνῶς Μ 
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     ∆ιὰ τῆς φωνῆς ταύτης ἐνικήθη ὁ διάβολος καὶ ἀνεχώρησε. Τί σοι 
γέγονεν, ὦ ἀπατεών, καὶ ἀναχωρεῖς; Οὐκ ἐγένετό σοι πάντα ὅσα 
ἠθέλησας; Οὐκ ἀνεῖλες αὐτοῦ τὰ ποίµνια καὶ τὰ λοιπά; Οὐχὶ τὸν 
χορὸν τῶν παίδων ἀπώλεσας; Οὐχὶ ἐπὶ κοπρίας σκωλήκων καὶ 275 
νόσων αὐτὸν ἐκάθισας; Τί γάρ φησι; Ἐγένετο µὲν πάντα ὅσα 
ἠθέλησα, ἀλλὰ τὸ ἐβουλόµην ποιῆσαι, τοῦτο οὐκ ἐποίησα, τοῦτο 
οὐκ ἐγένετο. Οὐδὲν γὰρ ἐβλασφήµησεν. Τούτου δὲ γενοµένου, οὐδὲν 
µοι πλέον ἐλπίς. Τὸ λοιπόν, διὰ τῶν τραυµάτων λαµπρότερον 
τοῦτον ἐποίησα καὶ φαιδρότερον εἰργασάµην τὸν ἐµὸν ἐχθρὸν καὶ 280 
ἀντίδικον. 
   Εἴδετε πόσον κέρδος ἐχαρίσατο; Πάντα γὰρ ταῦτα εἰργάσατο ὁ 
διάβολος λαβὼν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, οὐχ ἵνα πένητα ποιήσῃ, ἀλλ’ ἵνα 
λόγον βλάσφηµον ἐκβάλῃ ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ, ἵνα ὑποσκελίσῃ 
τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν. Ἀλλ’ ὅµως ταῦτα ποιῶν καὶ πάσας τὰς µηχανὰς 285 
αὐτοῦ κινήσας, τὸν πύργον τῆς ψυχῆς οὐκ ἔσεισεν. 

                                                 
 282-286 Εἴδετε...ἔσεισεν:  Ioann. Chrys. De Genesim 23 (PG 53, 202). 
 ____________________________ 
Α             Μ 
____________________________ 
272-286 ∆ιὰ τῆς φωνῆς...ἔσεισεν om. PpSµa  // 272 ἐνηκίθη Μ // 273 ἀπαταιὼν Α    ἀναχωρὶς Α: ἀναχορὶς Μ 
// 274 πίµνηα Μ  λιπὰ Μ // 275 πέδον Μ    ἀπόλεσας Μ   σκωλύκων Α: σκολίκων Μ // 276 νόσον Α: νῶσον 
Μ     αὐτὸν ἐκάθησας Α // 279  πλέων Α // 280 φεδρῶτερον Μ // 283 ποιήσοι Α //  284 ὑποσκελήσει ΑΜ // 
285 µοιχανᾶς Μ // 286 νικήσας Μ    τῆς αὐτοῦ ψυχῆς Α    οὐκ ἔσησαιν Μ 
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     Καὶ σὺ τοίνυν, ἐὰν ἀφέληταί σου τίς τι ἢ ὑβρίσῃ, µὴ εἴπῃς ὅτι ὁ 
δεῖνας µε ὕβρισεν, ἠδίκησεν, ἔβλαψε καὶ οὐ δύναµαι ὑποµεῖναι 
αὐτὸν ἢ θεωρεῖν αὐτὸν ἢ συγχωρῆσαι αὐτόν· µή, παρακαλῶ· 
ἄκουσον τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου διδάσκοντός σε· "Ἐὰν 290 
ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑµᾶς, ποία γὰρ χάρις ἔσται ὑµῖν; καὶ γὰρ 
οἱ ἁµαρτωλοί τοὺς ἁµαρτωλοὺς ἀγαπῶσι· πλὴν λέγω ὑµῖν·  
"Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν" λέγει Κύριος "καὶ τρέφετε τούτους 
καὶ ὑποµείνετε, ὅτι ὁ µισθὸς ὑµῶν πολὺς ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
οὐρανῶν"· καὶ "ὁ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται". 295 

                                                 
290-293 Ἐὰν...ὑµῶν: Matth. 5, 44-47; Luc. 6, 27-33 // 294  ὁ µισθὸς...οὐρανῶν: Matth. 5, 12; Luc. 6, 23 // 295 
ὁ ὑποµείνας…σωθήσεται: Matth. 10, 22; Marc. 13, 13. 
 ____________________________ 
Α             Μ 
____________________________ 
287-295 Καὶ σὺ...σωθήσεται om. PpSµa  // 288 δήνα Α: δύνας Μ     ἥβρησεν Μ // 291 ἡµᾶς Α // 293 φησὶ ὁ 
Κύριος Α    τρέφεται Α // 294 ὑποµεῖνεται Α    ἡµῶν Α // 295 οὕτως Μ  
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     Βλέπετε τὴν ὑποµονὴν τοῦ Ἰώβ; "Ηὐλόγησε Κύριος τὰ ἔσχατα 
τοῦ Ἰὼβ µᾶλλον ἢ τὰ ἔµπροσθεν. Ἦν δὲ τὰ πρόβατα αὐτοῦ µύρια 
τετράκις χίλια, ζεύγη βοῶν χίλια. Ἐποίησε πάλιν υἱοὺς ἑπτὰ καὶ 
θυγατέρας τρεῖς. Ἔζησε δὲ µετὰ τὴν πληγὴν ἔτη ἑκατὸν 
ἑβδοµήκοντα καὶ εἶδεν υἱοὺς τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ἕως τρίτης γενεᾶς". Εἰ 300 
θέλοµεν οὖν καὶ ἡµεῖς, ἀδελφοί, εὐλογηθῆναι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, 
κτήσωµεν τὴν ὑποµονὴν καὶ τὴν ἀγάπην πρὸς πάντας καὶ 
συγχωρήσωµεν ἀλλήλοις τὰ πταίσµατα πάντα, ἵνα ἐπιτύχωµεν τῆς 
βασιλείας τῶν οὐρανῶν, τῇ αὐτοῦ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ, ᾧ ἡ 
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν.  305 

                                                 
 296-300 Ηὐλόγησε...γενεᾶς: Iob 42, 10-17 // 302-305 καὶ συγχωρήσωµεν…Ἀµήν: BHG  939m. 
 ____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
296-300 Βλέπετε...γενεᾶς om. PpSµa  // 296 Καὶ βλέπε Α: Βλέπεται Μ // 297 µήρια Μ // 298 χήλια Α // 300 
ἵδεν Α // 302 πρὸς ἠµᾶς Μ   // 303 συγχωρίσωµεν Μ    πάντα om. PpSµa  // 304 χάριτη Μ  // 305 τῶν αἰώνων 
om. PpSµa   
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                                                   27  
  
                Ἕτερος πάνυ ὠφέλιµος περὶ ἐξοµολογήσεως·  
                              τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Τρίτῃ  
 
     Ὁ ἠγαπηµένος µαθητὴς τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔφησεν 
οὕτως, ὅτι "αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
τηροῦµεν, καὶ αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, ὅτι πᾶν τὸ 
γενόµενον ἐκ τοῦ Θεοῦ ὅλον ἐστὶ φῶς" καὶ "ὁ Θεὸς τηρεῖ αὐτὸν τὸν 
ἄνθρωπον καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ"· ἀµὲ ὁ ἄνθρωπος ὁ 5 
 ἀµελὴς καὶ ῥάθυµος καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸν κόσµον ἁµαρτάνει καὶ 
πίπτει, διὰ τῆς ἁµαρτίας, τῆς υἱοθεσίας τοῦ Θεοῦ καὶ γίνεται ὁ 
ἄνθρωπος ἐκεῖνος υἱὸς τοῦ ἄρχοντος τοῦ κόσµου τούτου. 

                                                 
1 Ὁ ἠγαπηµένος µαθητὴς τοῦ Κυρίου: Ioh. 13, 23; Ioann. Chrys. In Joannem 33 (PG 59, 191); Ioann. Chrys. 
De  S. Joanne Αpοstοlo (PG 59, 612) // 2-4 αὕτη… φῶς: 1 Ioh. 5, 3 // 4-5 ὁ Θεὸς τηρεῖ…οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ:  1 
Ioh. 5, 18 // 7 τῆς υἱοθεσίας τοῦ Θεοῦ: Μatth. 5, 9; Luc. 6, 35; Rom. 8, 14. 
__________________________ 
ΜΙ 
__________________________ 
Tit. Τῇ Παρασκευῇ τῆς στ' ἑβδοµάδος λόγος διδασκαλικὸς ἐκ τῶν ἁγίων Γραφῶν· περὶ ἐξοµολογήσεως· 
Εὐλόγησον, δέσποτα Ι: Ἕτερος πάνη ὀφέλιµος περὶ ἐξοµολογίσεως· τῇ ἀγίᾳ καὶ µεγάλῃ Τρίτῃ Μ  //  3 
τηροῦµεν ΙΜ // 6  ἀµελεῖς Ι // 7 πέµπτη Ι: πέµπτει Μ     υἱωθεσίας Μ // 8 τοῦ ἄρχοντος τοῦ σκότους τοῦ 
κόσµου τούτου Ι 
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    Καθὼς γέγραπται, "πᾶς ἄνθρωπος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται" καὶ ὁ 
εὔσπλαγχνος Θεὸς οὐ παρεῖδεν ἡµᾶς, ἀλλὰ πολλὰς ἔδωκεν ἡµῖν 10 
ὁδοὺς σωτηρίας, ἵνα µὴ δουλεύωµεν τῇ ἁµαρτίᾳ, ἀλλὰ πορευώµεθα 
καὶ τρέχειν εἰς τὸ ἀρχαῖον χάρισµα τοῦ Θεοῦ· καὶ ἵνα µὴ 
δουλεύωµεν τοῖς πάθεσιν, ἀλλὰ νὰ ἤµεσταν υἱοὶ τοῦ Θεοῦ, ἔδωκεν 
ἡµῖν µετάνοιαν καὶ ἐξαγόρευσιν· καὶ ταῦτα πάντα ἔθηκεν ἐν τῇ θείᾳ 
Γραφῇ,ὅπως, ἀναγινώσκοντες ταύτην, τὴν ὠφέλειαν καρπωσάµενοι. 15 
 

                                                 
9  πᾶς ἄνθρωπος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται: 1 Ioh. 5, 19 // 13 υἱοὶ τοῦ Θεοῦ: Μatth. 5, 9; Luc. 6, 35; Rom. 8, 14. 
_____________________________ 
ΜΙ 
_____________________________ 
 10 οὐ παρῆδεν Μ // 11 µὴ δουλεύοµεν Ι     πορευόµεθα Ι // 12 ἀρχέον Μ   µὴ δουλεύοµεν Ι // 13 ἤµεσθα Ι    
ἔδοκεν Ι  // 14 ἐξαγώρευσην Μ // 15 ἀναγινόσκοντες Μ     καρπωσάµενοι ΙΜ 
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    Καὶ ἄκουσον· "Εἶναι καλὸν πρᾶγµα τοῦ ἐξοµολογήσασθαι 
ἄνθρωπος τὸ ἁµάρτηµα αὐτοῦ πνευµατικοῖς ἀνδράσιν;" Ἀπόκρισις· 
"Καλὸν καὶ πάνυ ὠφέλιµον. Ἐὰν οὖν εὕρῃς ἄνδρα πνευµατικόν, 
δυνάµενόν σε ἰατρεῦσαι, ἀνεπαισχύντως καὶ µετὰ πίστεως  
ἐξοµολόγησαι αὐτῷ, ὡς τῷ Κυρίῳ. Φησὶ γὰρ ὁ σοφὸς περὶ τῆς ψυχῆς 20 
σου· "Τὴν ὠφέλειαν µὴ αἰσχυνθῇς, ὅτι ἐστὶν ἐντροπὴ ἐπάγουσα 
ἁµαρτίαν καὶ εἶναι κι ἐντροπὴ ὅπου ἔχει δόξαν καὶ χάριν. Μὴ 
ἐντραπῇς εἰς πτῶσίν σου καὶ µὴ αἰσχυνθῇς ὁµολογῆσαι τὲς ἁµαρτίες 
σου"· καὶ τούτων µάρτυς ὁ µέγας Χρυσόστοµος λέγων· "Ἐὰν ὁ 
ἄνθρωπος πληµµελείᾳ καὶ ἁµαρτίᾳ περιπέσῃ καὶ ὁ ἄνθρωπος 25 
ἐκεῖνος δαπανήσῃ τὰς σάρκας αὐτοῦ µόνον ἐν νηστείᾳ καὶ 
κλαυθµῷ, τίποτε οὐκ ὠφελήσεται. Ἐὰν δὲ ἐξείπῃ ἀνθρώπῳ τὰς 
ἁµαρτίας αὐτοῦ εἰς αἰσχύνην αὐτοῦ, ἕνεκεν τούτου δικαιωθήσεται". 

                                                 
21-24 Τὴν ὠφέλειαν…σου:  Sap. Sirach. 4, 20-26. 
____________________________ 
ΜΙ 
____________________________ 
16 εἴνε ΙΜ   ἐξοµολογήσασθε ΙΜ // 18 πάνει Μ   ὠφέληµον Ι: ὁφέληµον Μ // 19 ἰατρεύσε Ι // 20 
ἐξοµολόγησε Ι // 21 µὴ αἰσχυνθεὶς Ι //  22 χάρην ΙΜ // 23 µὴ αἰσχυνθεὶς Ι // 23- 24 ταῖς ἁµαρτίαις σου Ι  // 24 
τοῦτο Ι // 25 περειπέσει Μ // 26 δαπανήσει Ι    µόνος Ι  
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    Πῶς γὰρ εἶδεν ὁ ἐχθρὸς ὅτι Θεὸς µεγάλως ἀφίησι τὰς ἁµαρτίας 
τῶν προσερχοµένων µετὰ πίστεως εἰς αὐτὸν καὶ συγχωρεῖ αὐτῷ τὰς 30 
ἁµαρτίας, ἃς ἐξοµολογᾶται; Ὁ γὰρ διάβολος συνεργῶν τῷ ἀνθρώπῳ 
εἰς πᾶν κακόν, αὐτὸς πάλιν παραγγέλλει µὴ ὁµολογεῖν, ἵνα µὴ σωθῇ 
διὰ τῆς ὁµολογίας· καὶ τοῦτο ἐγίνετο ἐπὶ τὸν Κάϊν. Ἐὰν ἤθελεν 
ὁµολογήσει τὴν ἁµαρτίαν αὐτοῦ, οὐκ ἂν κατεκρίθη. ∆ιὰ τοῦτο λέγει 
ὁ προφήτης· "Λέγε σὺ πρῶτος τὲς ἁµαρτίες σου, ἵνα δικαιωθῇς". 35 
Οὕτω λοιπὸν ὁ Κάϊν οὐκ εἶπε τὴν ἁµαρτίαν αὐτοῦ πρῶτος, ἀλλὰ 
καὶ ἐρωτώµενος ἀρνεῖται.  

                                                 
29-33  Πῶς γὰρ εἶδεν… τῆς ὁµολογίας: Ioann. Chrys. De poenitentia 8  (PG 49, 339) // 33-34 καὶ τοῦτο 
ἐγίνετο… ἂν κατεκρίθη: Gen. 4, 8-12 // 35 Λέγε… δικαιωθῇς: Is. 43, 26 // 36-37 Οὕτω λοιπὸν… ἀρνεῖται: Gen. 
4, 9. 
______________________________ 
ΜΙ 
_____________________________ 
 30 συγχωρῆ  αὐτῷ Ι // 31 ἐξοµολογάτε Ι // 32 παραγγέλει Ι: παραγγέλοι Μ // 34 ἂν κατεκρίθει Μ // 35 τὰς 
ἁµαρτίας σου Ι: τὰς ἀνοµίας σου  Is. // 36 δικαιωθεὶς Ι  
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    Τοιούτως γίνεται καὶ εἰς τὴν ἐξοµολόγησιν. Λέγε τὲς ἁµαρτίες σου 
καθαρὲς καὶ φανερὲς καὶ µὴ κρύψῃς αὐτές, µηδὲ πρόφασιν βάλῃς, 
καὶ θέλεις σωθῇ καὶ δικαιωθῇς. Μεγάλη τοίνυν τῆς µετανοίας ἡ 40 
δύναµις· λευκοὺς ἡµᾶς ποιεῖ τοὺς χιτῶνας· κἂν ἡ ἁµαρτία πολλῶν 
χρόνων ἔβλαψε τὴν ψυχὴν, ἀλλὰ ἡ µετάνοια λευκαίνει καὶ πλύνει 
ταύτην. Μόνον τύψον τὸ στῆθος, ὡς ὁ τελώνης, καὶ κράξον· "Ὁ Θεὸς 
ἱλάσθητί µοι τῷ ἁµαρτωλῷ". 

                                                 
40-43 Μεγάλη… ταύτην: Is. 1, 18; Ioann. Chrys. In epist. ad Hebraeos hοm. 13 (PG 63, 101); Bas. Homilia de 
poenitentia  (PG 31, 1476) // 43-44 τύψον… ἁµαρτωλῷ: Luc. 18, 13. 
_____________________________ 
ΜΙ 
_____________________________ 
 38 ταῖς ἁµαρτίαις σου ΙΜ // 39 καθαραῖς καὶ φανεραῖς ΙΜ     µὴ κρύψεις Ι: µὴ κρήψεις Μ    βάλεις ΙΜ //  40 
δικαιωθεῖς ΙΜ // 41 ποιὴ Μ // 42 λευκαίνη ΙΜ    πλύνη Ι: πλήνη Μ // 44 ἡλάσθητοί µοι Μ 
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    Πάλιν ἠρώτησέ τις λέγων· "Ἐάν τις αἰσχυνόµενος εἰπεῖν ἀνθρώπῳ 45 
τὰς ἁµαρτίας αὐτοῦ καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ καθ’ ἑαυτῷ 
ἐξοµολογούµενος τῷ Θεῷ, ἄρα δεκτὸς ἐστὶν ἢ οὐ;" Ἐν οἵᾳ ἡµέρᾳ 
κατανυγεῖ ὁ ἄνθρωπος καὶ συντάξει τῷ Θεῷ τοῦ µὴ ἁµαρτῆσαι, 
ἀλλὰ γνησίως µετανοῆσαι, δέχεται αὐτὸν ὁ Θεός, ἀλλ’ οὐκ ἔχει τὴν 
πληροφορίαν µόνος· καὶ πόθεν εὕρῃς τοιοῦτον ἄνθρωπον νὰ τὸ 50 
ποιήσῃ τοῦτο µετὰ φόβου καὶ προσευχῆς τοιούτης; Γράφει δὲ ἡ 
Γραφή· "Ὁ ἀνὴρ ἀσυµβούλευτος καθ’ ἑαυτοῦ πολέµιος". Ὁ γὰρ 
ἐνταῦθα, ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ, µὴ βουλόµενος, ἐπὶ ἑνὸς ἀνθρώπου 
αἰσχύνεσαι εἰπεῖν τὰς ἑαυτοῦ ἁµαρτίας, ἐκεῖ ἐπὶ πολλῶν αἰσχυνθῇς 
καὶ τῇ κολάσει παραδοθῇς τῇ αἰωνίᾳ.  55 

                                                 
52 Ὁ ἀνὴρ ἀσυµβούλευτος καθ’ ἑαυτοῦ πολέµιος: Bas. De providentia sermο 22 (PG 32, 1365) 
(ἀσυµβούλευτος ἄνθρωπος πλοῖόν ἐστιν ἀκυβέρνητον). 
_____________________________ 
ΜΙ 
_____________________________ 
45 αἰσχυνῶµενος Μ // 50 πώθεν Μ   εὕροις Ι // 51 ποιήσει ΙΜ // 52 Γράφη Ι  // 55 παραδωθεῖς Μ 
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    Καὶ ἄκουσον παράδειγµα ξένον καὶ φοβερόν· Ἀνήρ τις τῶν 
ἐνδόξων εἶχε µεγάλην πίστιν καὶ πολλὴν εἰς τὸν µέγα Χρυσόστοµον 
καὶ ἔπεσεν εἰς ἀσθένειαν µεγάλην καὶ ὥρισε τοὺς δούλους αὐτοῦ 
βαστᾶσαι αὐτὸν καὶ ὑπάγειν ἐν τῷ ναῷ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 
ἔνθα ἦν τὸ σῶµα τοῦ ἰαµατηφόρου πατρὸς Ἰωάννου τοῦ 60 
Χρυσοστόµου. Ἐλθόντος δὲ αὐτοῦ ἐκεῖ, ἤρξατο ὁ ἄρχων εὔξασθαι 
µετὰ δακρύων, κείµενος ἐν τῇ στρωµνῇ αὐτοῦ, ἐπικαλούµενος τοὺς 
Ἁγίους Ἀποστόλους καὶ τὸν µέγαν Χρυσόστοµον ἐλεῆσαι αὐτὸν 
ἀπὸ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. 
    Μετὰ τοῦτο ἦλθεν εἰς ἔννοιαν τῶν ἁµαρτιῶν αὐτοῦ ὧν ἐποίησε 65 
καὶ διελογίζετο θρηνῶν καὶ ἔλεγεν· "Οἴµοι τῷ ἀθλίῳ καὶ 
ἀµετανοήτω· πῶς πορεύσοµαι τὴν ὁδόν, ἣν οὐχ ὑποστρέψω πλέον; 
πῶς ὑπηνέγκω τὴν ἀπειλὴν τοῦ φοβεροῦ Κριτοῦ καὶ τὰς 
αἰωνιζούσας καὶ ἀφορήτους κολάσεις;" 

                                                 
56-69 Ἀνήρ τις… ἀφορήτους κολάσεις: BHG  873n; Anal. Boll. 24 (1905), 2052. 
____________________________ 
ΜΙ 
_____________________________ 
58 ὅρισε Ι: ὅρησεν Μ // 59 βαστάσε Μ // 62 κήµενος Μ    στροµνῆ Μ // 65 ἔνοιαν Ι: αἴνιαν Μ  // 68 
ὑπηνέγκω ΙΜ     Κρητοῦ Μ // 69 ἀφορίτους ΙΜ    
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    Ταῦτα οὖν λέγοντος καὶ πλείονα τούτων καὶ ἀποδυροµένου ἕως 70 
ὥραν ἕκτην, πάντων ἀναχωρησάντων, ἀποµείνας ὁ ἄρχων, εἶδεν εἰς 
τὸν τροῦλον τοῦ ἁγίου ναοῦ καὶ θεασάµενος τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου 
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤρξατο πρὸς αὐτὴν λέγειν οὕτως· "Κύριε 
Ἰησοῦ Χριστέ, εἰ τὴν εἰκόνα σου φρίττω καὶ φοβοῦµαι τὴν διὰ 
χειρῶν ἀνθρώπων γεγονυῖαν, πῶς σὲ τὸν φοβερὸν Κριτὴν ὁ τάλας 75 
θεάσωµαι, ὅταν ἔλθῃς τοῦ κρῖναι τὰ σύµπαντα; Ἥµαρτον, 
∆έσποτα, συγχώρησόν µε, τὸν µὴ φυλάξαντα τὰ σὰ προστάγµατα". 
Ταῦτα αὐτοῦ λέγοντος ἤρξατο λέγειν καὶ τὰς ἑαυτοῦ ἁµαρτίας πρὸς 
τὴν ἁγίαν εἰκόνα καὶ ἐξειπὼν πάντα τὰ ἁµαρτήµατα αὐτοῦ, 
ἐνεθυµήθη τὰ ἁµαρτήµατα αὐτοῦ καὶ ἄλλην ἁµαρτίαν χαλεπὴν τὴν 80 
ἐποίησε καὶ ἤρξατο λέγειν· "Κύριε, ἐποίησα καὶ ἄλλην ἁµαρτίαν 
χαλεπὴν καὶ οὐ τολµῶ, φιλάνθρωπε, εἰπεῖν αὐτήν. Χαλεπὴ ὑπάρχει 
καὶ οὐ τολµῶ, ἐλεήµων, εἰπεῖν". 

                                                 
70-83 Ταῦτα οὖν λέγοντος… εἰπεῖν: BHG  873n; Anal. Boll. 24 (1905), 2052. 
______________________________ 
ΜΙ 
_____________________________ 
 70 πλείωνα Ι: πλήωνα Μ     ἀποδηροµένου Μ // 71 ἀποµήνας Μ     µόνος ὁ ἄρχων Ι //  72 τὸν λουτρὸν Μ // 
73 ἤρξαντο ΙΜ: ἤρξατο corr. // 75 γεγονείαν Ι: γεγωνείαν Μ // 76 θεάσοµαι Ι // 80 τὰ ἁµαρτήµατα αὐτοῦ 
οm.Ι   



 536

    Ὢ τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας καὶ συµπαθείας· ταῦτα αὐτοῦ 
λέγοντος, ἔρχεται φωνὴ ἐκ τῆς ἁγίας εἰκόνος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 85 
Χριστοῦ, λέγουσα· "Εἰπέ"· καὶ ὅσον ταύτην εἰπών, ἔρχεται ἑτέρα 
φωνὴ λέγουσα· "Ἀφέωνταί σου αἱ ἁµαρτίαι"· ταύτης οὖν τῆς φωνῆς 
τῆς φοβερᾶς ἐνεχθείσης, ἀπὸ τοῦ φόβου ἀνέστη ὅλως ὑγιὴς καὶ 
προσπεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν µεγάλες εὐχαριστίες καὶ ὕµνους ἀνέπεµψεν 
τῷ Θεῷ τῷ φιλανθρώπῳ, τῷ µῇ βουλοµένω τὸν θάνατον τοῦ 90 
ἁµαρτωλοῦ, ἀλλὰ ἀναµένοντι τὴν ἑαυτοῦ ἐπιστροφὴν καὶ 
µετάνοιαν καὶ θέλοντι πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι· καὶ 
προσκυνήσας τὸν τάφον τοῦ Χρυσοστόµου, ἀπῆλθε, τὸν ὑπόλοιπον 
χρόνον τῆς ζωῆς αὐτοῦ σωφρόνως βιώσας. 

                                                 
84-94 Ὢ τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας…βιώσας: BHG 873n; Anal. Boll. 24 (1905), 2052 (90-92 τῷ µῇ 
βουλοµένω… µετάνοιαν: Ez. 33, 11 // 92 θέλοντι…σωθῆναι: 1 Tim. 2, 4). 
____________________________ 
ΜΙ 
___________________________ 
84 τοῦ Κυρίου Ι // 87 Ἀφέονται ΙΜ // 88 ἐνεχθήσης Μ // 89 µεγάλαις εὐχαριστίαις Ι // 90 τῷ φιλανθρώπῳ 
Θεῷ Ι // 91 ἐπιστρωφὴν Μ   
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    Εἴδετε, οὖν ἀδελφοί µου, τὴν δύναµιν τῆς µετανοίας καὶ τῆς 95 
ἐξαγορεύσεως; Μὴ ἐπαισχυνθῶµεν τῷ πανελεήµονι Θεῷ καὶ 
ἀνθρώποις πνευµατικοῖς ἐξαγορεῦσαι τᾶς ἡµῶν ἁµαρτίας. Εἰ γὰρ 
αἰσχυνθῇ τις πρὸς µικρὸν ἐξαγορευθῆναι ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, ἀλλ’ ἐν 
τῷ µέλλοντι αἰῶνι τῆς κατακρίσεως ἐλευθεροῦται καὶ τῆς αἰσχύνης 
πάντων καὶ τῶν ἀγγέλων.  100 

                                                 
95-100 Εἴδετε… τῶν ἀγγέλων: BHG  873n; Anal. Boll. 24 (1905), 2052. 
_________________________ 
ΜΙ 
_____________________________ 
95 Ἴδετε Ι: Ἴδεται Μ    οὖν οm. Ι // 96 ἐπεσχυνθῶµεν Μ //  99 αἰῶνι οm. Μ  
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    Καὶ τοῦτο διηγεῖται ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίµακος, ὅτι "ὄντος 
µου ἐν τῷ κοινοβίῳ, ἐγένετο κρίσις δικαία καὶ φοβερὰ κριτοῦ τινὸς 
καὶ ποιµένος. Ληστής τις ἐµετεµελήθη προσελθὼν ἀπὸ τὸ 
λησταρχεῖον, τοῦ γενέσθαι µοναχός, καὶ ἐκέλευσεν ὁ ἡγούµενος τῆς 
µονῆς ἵνα ἀναπαυθῇ ἐν τῷ µοναστηρίῳ ἐν ἑπτὰ ἡµέρας ἔχων τὴν 105 
ἀνάπαυσιν αὐτοῦ. Μετὰ οὖν τὰς ἑπτὰ ἡµέρας προσκαλεσάµενος 
αὐτὸν ὁ ποιµήν, κατ’ ἰδὶαν ἠρώτησεν αὐτὸν εἰ θέλει κατοικῆσαι 
αὐτὸν µετὰ τοὺς µοναχούς. Λέγει· "Ναί, πάτερ, πρόθυµός εἰµι"· καὶ 
ἐπηρώτησεν αὐτὸν ἵνα ἐξοµολογηθῇ πάντα ὅσα ἐποίησεν ἐν τῇ ζωῇ 
αὐτοῦ ἐν τῷ κόσµῳ καὶ ἐξωµολογήθη κατὰ µόνας τῷ ἡγουµένῳ. 110 
Θέλων οὖν ὁ ἡγούµενος πειρᾶσαι αὐτὸν λέγει πρὸς αὐτόν· "Θέλω 
ἐνώπιον πάντων τῶν ἀδελφῶν θριαµβεῦσαι αὐτά". Ὁ δὲ ὄντως 
ληστὴς µισήσας τὴν ἑαυτοῦ ἁµαρτίαν καὶ καταφρονήσας τὴν 
ἐντροπὴν αὐτοῦ λέγει· "Καὶ ἐὰν θέλῃς ἐν τῇ µέσῃ τῆς Ἀλεξανδρου 
πόλεως,  εἴπω ταῦτα".  115 

                                                 
 101-115 ὄντος… εἴπω ταῦτα: S. Joannis Climaci  Scala  Paradisi, Gradus 4 (PG 88, 681). 
______________________________ 
ΜΙ 
_____________________________ 
103 ἐµετεµελήθη Ι: ἐµεταιµελῆθει Μ    προσελθὴν Μ //  104 λισταρχίον Μ // 109 ἐπυρώτησεν Μ    
αὐτὸν...ἐποίησεν om. M // 110 ἐξοµολογήθη προθύµως πάντα ὅσα ἔποίησε κατὰ µόνας τῷ ἡγουµένῳ Ι // 
111 πυράσαι Μ // 112 ἐνῶποιων Μ // 114 ἐντρωπὴν Μ  
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    Εἶτα ὁ ποιµὴν ἐν τῷ Κυριακῷ συναθροίσας διακοσίους 
τριάκοντα ἀδελφοὺς καὶ γενοµένης συνάξεως, εἰσφέρει ἐκεῖνον τὸν 
ληστὴν µετὰ τὴν συµπλήρωσιν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου, ὡς κατάδικον,  
ὑπό τινων ἀδελφῶν συρόµενον, τὰς χεῖρας ὄπισθεν δεδεµένον, 
σάκκον τρίχινον <ἠµφιεσµένον> καὶ σποδὸν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 120 
<ἔχοντα>, ὡς καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς θεωρίας ἅπαντες καταπλαγέντες, 
ἔκλαυσαν. Οὐ γὰρ ἔγνω τις τὸ γινόµενον. Εἶτα, ἐλθόντος πλησίον 
τῆς ἐκκλησίας τῶν πυλῶν, προσφωνεῖ αὐτῷ ὁ ἡγούµενος µεγάλη τῇ 
φωνῇ· "Στῆθι. Ἀνάξιος γὰρ ὑπάρχεις τῆς ἐνταῦθα εἰσόδου". 
Ἐκπλαγεὶς οὖν ὁ ληστής, ἀκούσας τῆς φωνῆς ἐνεχθείσης πρὸς 125 
αὐτόν, ἐνόµιζε γὰρ, µεθ’ ὅρκου λέγων, ἡ φωνὴ ἐκείνη ὅτι οὐκ ἦν 
ἀνθρώπου, ἀλλ’ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὡς βροντὴ  ἐφάνη αὐτῷ, καὶ πίπτει 
ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἔντροµος γενόµενος ἀπὸ τοῦ φόβου, 
ἤρξατο κλαίειν καὶ βρέχειν τὸ ἔδαφος τοῖς δάκρυσι· καὶ ἐπιτρέπει 
αὐτὸν ὁ πανόσιος ἰατρὸς ἐκεῖνος εἰπεῖν πάντα τὰ ἁµαρτήµατα 130 
αὐτοῦ κατ’ εἶδος. Ὁ δὲ µετὰ φόβου καὶ φρίκης µεγάλης ἤρξατο 
ἐξοµολογεῖσθαι πάντα καθ’ ἓν ὅσα ἐποίησε καὶ τοιαῦτα,ὥστε πᾶσαν 
ἀκοὴν ἐξενίζοντα, οὐ µόνον σωµατικὰ κατὰ φύσιν ἁµαρτήµατα, 
ἀλλὰ καὶ παρὰ φύσιν, ἀλόγοις καὶ ζώοις, καὶ φαρµακειῶν καὶ 
φόνων καὶ ἑτέρων, ὧν οὐ θέµις ἀκοῦσαι αὐτὰ ἢ γραφῇ παραδοῦναι. 135 

                                                 
116-135  Εἶτα ὁ ποιµὴν...γραφῇ παραδοῦναι: S. Joannis Climaci  Scala Paradisi, Gradus 4 (PG 88, 684). 
______________________________ 
ΜΙ 
_____________________________ 
116 συναθρίσας Ι // 117 εἰσφέρι Μ // 119 δεδυµένον ΜΙ: δεδεµένον corr. // 120 ἠµφιεσµένον Climaci Scala 
Paradisi // 121 ἔχοντα Climaci Scala Paradisi // 122 γινῶµενον Μ // 125 ἐνεχθήσεις Ι: ἐνεχθήσης Μ  // 131- 
135 πάντα...παραδοῦναι om. I // 132 τὰ πᾶσαν τὴν ἀκοὴν ξενίζοντα Climaci Scala Paradisi 
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    Ἐξοµολογησάµενος δὲ αὐτὰ εὐθέως βάνει αὐτὸν ἔξω τῆς 
ἐκκλησίας καὶ ποιήσας αὐτὸν µοναχόν, συγκατηριθµήθη τοῖς 
ἀδελφοῖς. Οἱ οὖν παρεστῶτες θαυµάσαντες τὴν σοφίαν τοῦ ὁσίου 
καὶ δικαίαν διδασκαλίαν, ἠρώτων αὐτὸν κατ’ ἰδίαν· "Τίνος χάριν τὸ 
τοιοῦτον ξένον θέαµα καὶ σχῆµα ἐποίησας, πάτερ;" Ὁ δὲ ὄντως 140 
πατὴρ καὶ ἰατρὸς τέλειος λέγει· "∆ιὰ δύο τρόπους  ἐποίησα τοῦτο· 
πρῶτον µέν, ἵνα τὸν ἐξοµολογούµενον διὰ τῆς παρούσης αἰσχύνης,  
<τῆς µελλούσης>, τοῦ Θεοῦ, <ἀπαλλάξω>, ὅπερ καὶ γέγονε· 
γινώσκετε ὅτι οὐκ ἀνέστη τοῦ ἐδάφου τῆς γῆς  ἄχρι οὖν 
ἐσυµπαθήθη τὰ πάντα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ"· καὶ τοῦτο ἀληθές· ἔλεγε γὰρ ὁ 145 
πατὴρ ἐκεῖνος ὅτι "ἐθεώρουν γάρ τινα φοβερόν, κατέχοντα χάρτην 
γεγραµµένον καὶ κάλαµον, καὶ ἅµα ἐκεῖνος τῷ καλάµῳ ἐχάραττε 
καὶ ὁ λόγος ὁ προφητικὸς ἐπληροῦτο. Εἶπα· "Ἐξαγορεύσω µου τὴν 
ἁµαρτίαν καὶ σύ, Κύριε, ἀφῆκας τὴν ἀσέβειαν τῆς καρδίας µου"· 
δεύτερον δέ, ἐπειδή τινες ἔχουσιν ἀνεξαγόρευτα πταίσµατα καὶ 150 
αἰσχύνονται εἰπεῖν, λέγω πρὸς αὐτοὺς µὴ αἰσχυνθῶσιν εἰπεῖν αὐτὰς, 
ὅτι, ἐὰν µὴ εἴπωσιν αὐτὰς, συγχώρησιν οὐκ ἔχουσι ποτέ. 

                                                 
136-152 Ἐξοµολογησάµενος...οὐκ ἔχουσι ποτέ: S. Joannis Climaci Scala Paradisi, Gradus 4 (PG 88, 684). 
______________________________ 
Μ 
_____________________________ 
136 βάνι Μ // 139 κατηδίαν Μ // 143 τῆς µελλούσης Climaci Scala Paradisi    ἀπαλλάξω  Climaci Scala 
Paradisi   γέγωνεν Μ  // 144  γινώσκεται Μ   // 148 Ἐξαγορεύσε Μ // 149 ἀσέβιαν Μ // 150 ἀνεξαγώρευτα 
Μ // 152 ποταί  Μ 
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    Εἰς ταύτην τὴν ἀληθινὴν ἐξοµολόγησιν δράµωµεν καὶ ἡµεῖς, ἵνα 
παρὰ τοῦ Χριστοῦ λάβωµεν τὴν συγχώρησιν. Εὔσπλαγχνός ἐστι καὶ 
οἰκτίρµων ὁ Κύριος, µακρόθυµος καὶ πολυέλεος καὶ µετανοῶν ἐπὶ 155 
κακίαις ἀνθρώπων καὶ αὐτῷ δοξάσωµεν καὶ εὐλογήσωµεν εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

                                                 
154-156 Εὔσπλαγχνός ἐστι… κακίαις ἀνθρώπων: Ἀπόκρυφος προσευχὴ τοῦ Μανασσῆ (Βλ. Μέγα 
Ἀπόδειπνον, Ὡρολόγιον τὸ Μέγα, Α∆, σ. 172). 
____________________________ 
Μ 
_____________________________ 
153 δράµοµεν Μ //  155 οἱκτήρµον Μ      µακρόθηµος Μ  
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                                                    28     
                                                                                           
          Τῇ  Ἁγίᾳ  καὶ  Μεγάλῃ  Τετάρτῃ 
   λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου·  

      Τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ 
 
    Πάντοτε µὲν ὁ Θεὸς ὡς φιλάνθρωπος ὢν καὶ ἐλεήµων, καιρὸν 
µετανοίας δέδωκε τοῖς ἁµαρτωλοῖς καὶ ὁ ἄνθρωπος τῇ ῥαθυµίᾳ τὴν 
ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπόλλυσι. Φιλῶν γὰρ τὰ µάταια καὶ γήϊνα καὶ 
πρόσκαιρα ἀποστερεῖται τῶν ἐπουρανίων καὶ αἰωνίων ἀγαθῶν τὴν 
ἀπόλαυσιν καὶ ὃν ὁ Κύριος βασιλέα καὶ κύριον πάντων ἐποίησε, 5 
δοῦλον ἐποίησεν ἡ ἁµαρτία. Τούτους µὲν καὶ ∆αυὶδ ὁ προφήτης 
ὀνειδίζων ἔλεγεν· "Οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει 
διαπορεύονται". 

                                                 
 1  φιλάνθρωπος ὢν καὶ ἐλεήµων: Ex. 34, 6; Num. 14, 18; Ps. 7, 12; Ionas 4, 2 // 5 ὃν ὁ Κύριος βασιλέα καὶ 
κύριον πάντων ἐποίησε: Gen. 1, 28 // 6 δοῦλον ἐποίησεν ἡ ἁµαρτία: Gen. 3, 14-24 // 7-8 Οὐκ 
ἔγνωσαν…διαπορεύονται: Ps. 81, 5. 
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
Tit. Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Τετάρτῃ λόγος διδασκαλίας εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου· Τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου 
ἐν Βηθανίᾳ Α: Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Τετάρτῃ λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου· Τοῦ Ἰησοῦ 
γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ PpSµa: Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Τετάρτῃ· λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
εὐαγγελίου· Τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βιθανίᾳ περὴ τῆς ἀληψάσης τὸ Κύριον µύρον· καὶ ἑτέρα γυνὴ 
ἀλήψασα µύρον τὸν ἀσθενή· Εὐλόγησον Μ // 1 ὢν om. Α: ὢν καὶ ἐλεἠµων om. Pp // 3 ἀπόλυσιν Ppa: 
ἀπώλυσι Sµ // 5 ἐποίησεν Α // 7 ὠνειδήζων Α 
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  Ἡµεῖς δέ, ἀδελφοί, µὴ ἐν σκότει διαπορευώµεθα, ἀλλὰ 
περιπατήσωµεν ἐν τῷ φωτὶ τῆς µετανοίας, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ λέγει ὁ 10 
Κύριος· "Περιπατεῖτε, ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα µὴ ἡ σκοτία ὑµᾶς 
καταλάβῃ". Σκοτία γὰρ καλεῖ τὸν θάνατον, φῶς δε τὴν ζωήν. 
Ταύτην γὰρ  τὴν φωνὴν ἀκούσασα ἡ πόρνη, ἣν παρὰ τῷ ἁγίῳ 
εὐαγγελίῳ, ὃ  ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος ἐδίδαξεν ἡµᾶς, ἐπελάθετο 
τῶν ἔργων αὐτῆς τῶν πονηρῶν καὶ µετενόησεν εὐθέως καὶ 15 
δικαστήριον ἐποίησε τὴν ἑαυτῆς συνείδησιν καὶ ἔκλαυσε πικρῶς καὶ 
κατακρίνουσα αὑτὴν ἔλεγεν· "Οἴµοι, τῇ ἁµαρτωλῷ· οἴµοι, τῇ πόρνῃ· 
ἕως πότε οὐκ ἀφίσταµαι τῶν κακῶν; Ἕως πότε κείτοµαι τῇ ἀσωτίᾳ; 
Ἕως πότε οὐ λογίζοµαι τὴν εὐσπλαγχνίαν τοῦ Θεοῦ 
µακροθυµοῦντος ἐπ’ ἐµοί, ὅτι δι’ ἐµὲ τὴν ἄσωτον καὶ πεπλανηµένην 20 
ὁ ∆εσπότης σάρκα ἔλαβε καὶ πᾶσαν ὁδὸν περιέρχεται ζητῶν τὴν 
ἐµὴν σωτηρίαν; ∆ι’ ἐµὲ τὴν ἁµαρτωλὴν ἔκλινε τοὺς οὐρανοὺς καὶ 
κατέβη".  
 

                                                 
11-12 Περιπατεῖτε…καταλάβῃ : Ioh. 12, 35 // 13-14 ἡ πόρνη…ἐδίδαξεν ἡµᾶς: Matth. 26, 6-13. 
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
9 πορευόµεθα Α // 10 ὁ om. Α // 11 ἔχεται Α    σκοτεία ΑPpSµa   ἡµᾶς Α // 15 ἐµετενόησεν Α // 16 ἐποίησεν 
Α    ἔκλαυσεν Α   πικρὸς Μ // 17 αὐτὴν PpSµaΜ: ἑαυτὴν Α // 19 οὐ  λογήζωµαι Μ // 20 µακροθυµῶν 
ΑPpSµa // 21 σάρκαν Α 
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   Ταύτην τὴν καλὴν βουλὴν βουλευσαµένη ἦλθεν ἐπὶ τὸν Χριστόν, 
ἦλθεν ἐπὶ τὸν ἰατρόν. Πῶς καὶ τίνι τρόπῳ; Ἴδωµεν αὐτῆς τὰ 25 
κατορθώµατα. Τί γάρ φησιν ὁ εὐαγγελιστής; "Τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου 
ἐν Βηθανίᾳ, ἐν οἰκίᾳ Σίµωνος τοῦ λεπροῦ, προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ 
ἔχουσα ἀλάβαστρον µύρου πολυτίµου καὶ κατέχεεν αὐτὸ ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειµένου".  
   Ποῖον γὰρ καιρὸν ἐποίησεν τοῦτο ἡ γυνὴ; Ἐν ταύτῃ τῇ Ἁγίᾳ καὶ 30 
Μεγάλῃ Τετράδῃ, ὅταν ὁ Χριστὸς ἔλεγε πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ µαθητὰς 
τὸ "οἴδατε ὅτι µετὰ δύο ἡµέρας τὸ Πάσχα γίνεται καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ 
Ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ στραυρωθῆναι". Καιρὸν γὰρ πάλιν 
ὑπενθυµίζει ὁ εὐαγγελιστὴς, ὅταν οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Γραµµατεῖς 
καὶ οἱ Πρεσβύτεροι του λαοῦ συνήχθησαν εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ 35 
Ἀρχιερέως, τοῦ λεγοµένου Καϊάφα καὶ συνεβουλεύσαντο, ἵνα τὸν 
Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν· αὐτὸν τὸν καιρὸν καὶ 
αὐτὴν τὴν ἡµέρα ἦν ὁ Ἰησοῦς ἐν Βηθανίᾳ, ἐν οἰκίᾳ Σίµωνος τοῦ 
λεπροῦ, καὶ τότε προσῆλθεν ἡ γυνὴ αὕτη φέρουσα τὸ µύρον τὸ 
τίµιον.  40 
 

                                                 
 26-29 Τοῦ Ἰησοῦ…ἀνακειµένου: Matth. 26, 6-7 // 32-33 Οἴδατε…στραυρωθῆναι: Matth. 26, 2 // 34-37 ὅταν 
οἱ Ἀρχιερεῖς…ἀποκτείνωσιν: Matth. 26, 3-4 // 37-40 Αὐτὸν τὸν καιρὸν…τὸ τίµιον: Matth. 26, 6-7.  
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
25-26 Εὕρωµεν τὰ κατορθώµατα Ppa // 28 πολητήµου Μ // 31 ὁ Ἰησοῦς Α // 32 Εἴδατε Pp // 34 ἐνθυµίζει 
PpSµa //  38 ἡµέραν Α // 39-40 τὸ τίµιον om. Α 
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   Εὑρίσκοµεν γὰρ ἐν τῷ ἁγίῳ εὐαγγελίῳ ὅτι δύο γυναῖκες ἤλειψαν 
τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν µύρα ἐν τῇ Βηθανίᾳ: µία µὲν ἡ Μαρία, 
ἡ τοῦ Λαζάρου ἀδελφή, καὶ ἄλλη ἡ πόρνη, ὧν τὴν µὲν πόρνην 
ταύτην µαρτυρεῖ Ματθαῖος καὶ Μᾶρκος καὶ Λουκᾶς, τὴν δὲ  
Μαρίαν  Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Λέγουσι δὲ ὅτι ἔστι καὶ ἑτέρα, τὴν 45 
ὁποίαν γράφει ὁ Ξανθόπουλος εἰς τὸ Τριώδιον.  
   Τίνος οὖν πάλιν µέµνηται ὁ εὐαγγελιστὴς τοῦ λεπροῦ; Ἵνα δείξῃ 
πόθεν θαρροῦσα ἡ γυνὴ προσῆλθε τῷ Χριστῷ. Ἐπειδὴ γὰρ ἡ λέπρα 
σφόδρα ἀκάθαρτον εἶναι πάθος καὶ βδελυκτόν, εἶδε τὸν Ἰησοῦν 
ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Σίµωνος καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν. Οὐ γὰρ 50 
ἐδέξατο ὁ Χριστὸς εἶναι ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ λεπροῦ, εἰ µὴ πρῶτον 
ἐκαθάρισεν αὐτόν. Οὕτως ποιεῖ καὶ εἰς πάντα ἄνθρωπον 
ἁµαρτωλόν. Οὐ δύναται Χριστὸς εἶναι µετὰ τοῦ ἁµαρτωλοῦ, εἰ µὴ 
πρῶτον καθαρισθῆναι διὰ τῆς µετανοίας.  

                                                 
41-54 Εὑρίσκοµεν…µετανοίας: Ioann. Chrys. In Matthaeum 80 (PG 58, 723) (43-44 τὴν µὲν πόρνην…Λουκᾶς: 
Matth. 26, 6-13; Marc. 14, 3-9; Luc. 7, 36-50 // 44-45 τὴν δὲ  Μαρίαν  Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: Ioh. 12, 3-8 // 45-
46 ἔστι καὶ ἑτέρα…Τριώδιον: Συναξάριον, εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Τετάρτην, ἔντυπον Τριώδιον  Α∆, 
σ. 860-863).  
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
41 εἴληψαν Α: εἴληφαν PpSµa // 44-45 τῆ δὲ, Ἰωάννης ὁ Θεολόγος Ppa: τῆ δὲ Μαρία ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος 
Sµ // 45 Λέγουσιν δὲ καὶ ἔστιν καὶ ἑτέρα Μ: Λέγουσι δὲ ὅτι ἔστι καὶ ἑτέρα corr. // 45-46 Λέγουσι...Τριώδιον 
om. ΑPpSµa // 46 γράφην Μ // 49 εἶδεν Α // 50 οἱκοίαν τοῦ Σίµονος Μ // 51 οἱκοία Μ // 54 καθαριστῆ Α 
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   Τούτου γὰρ χάριν ἐθάρρησεν ἡ γυνὴ καὶ ἔρχεται πρὸς τὸν 55 
Χριστόν. Ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ· "Ἐπεὶ τὸν λεπρὸν ἰάσατο, πόσον γε 
µᾶλλον τὴν τῆς ψυχῆς µου ἀκαθαρσίαν µὴ καθαρίσῃ;" Μεγάλη ἦν ἡ 
σπουδὴ τῆς γυναικός. Μέγας ὁ δρόµος τῆς αὐτῆς σωτηρίας. Μεγάλη 
ἦν ἡ µετάνοια αὐτῆς. Ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ· "Ὦ ψυχὴ ἁµαρτωλὴ καὶ 
ἀθλία, τί ἀναµένεις καὶ οὐ τρέχεις τῇ µετανοίᾳ; Ἰδού, καιρὸς 60 
εὐπρόσδεκτος· ἰδού, καιρὸς µετανοίας· ἰδού, πάρεστί σοι ὁ λούων 
καὶ καθαίρων τὰ ἁµαρτήµατα. Ἄπελθε πρὸς αὐτόν, ἄπελθε, ὅτι 
αὐτὸς διὰ σὲ κατῆλθε γενόµενος ἄνθρωπος. Ἄφες τὰ µάταια καὶ 
πόθησον τὴν ἐπιστροφήν. Τὰ µὲν πρότερα βδελυκτὰ ἦν, ταῦτα δὲ 
ποθητά. Εὗρες  ἐραστὴν ὑπὲρ πάντας τοὺς ἐραστάς". 65 
 

                                                 
55-57 Τούτου… µὴ καθαρίσῃ: Ioann. Chrys. In Matthaeum 80 (PG 58, 723) // 60-61 Ἰδού, καιρὸς...µετανοίας: 
2 Cοr. 6, 2 // 61-62 ὁ λούων καὶ καθαίρων τὰ ἁµαρτήµατα: Ιs. 1, 18. 
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
 56 Ἐπειδὴ λεπρὸν Α // 59 Ἔλεγεν Α // 60 ἀναµένης Μ // 62 ἄπελθε om. Α // 64 πρώτερα βδεληκτὰ Μ  
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   Ταῦτα λογισαµένη καὶ τὴν καλὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας εὑροῦσα οὐκ 
ἐδειλίασεν, οὐκ ἐνετράπη, οὐ τὸ πλῆθος τῶν ἑαυτῆς ἁµαρτιῶν 
ἐµέτρησεν, οὐδὲ εἶπεν· "Τί ποιήσω, ὅτι πολλαί εἰσιν αἱ ἁµαρτίαι µου; 
Πῶς ἀναγγείλω τῷ καθαρῷ; Πῶς ἐγγίσω ὁ χόρτος τῷ πυρί;" Οὐ 
ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐνεθυµήθη, ἀλλ’ ἔλεγεν· "Ὥσπερ γὰρ τὸ πρὶν, 70 
ὅνταν ἐποίουν τὴν ἁµαρτίαν, τοὺς ὀφθαλµούς µου ἀτρέπτους καὶ 
ἀφόβους ἔχουσα, οὐδένα ᾐσχυνόµην, ἀλλὰ πολλοὺς ἥρπαζον εἰς τὴν 
ἐµὴν ἀσωτίαν, οὕτω καὶ νῦν ποιήσω τοὺς ὀφθαλµοὺς τοὺς ἔξωθεν 
καὶ τοὺς ἔσω αὐστηρούς".  

                                                 
70-74 Ταῦτα λογισαµένη… αὐστηρούς: Ὁσίου Ἐφραὶµ τοῦ Σύρου, Ἔργα, τ. Ζ' (Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην), 
ἐκδ. "Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας", Θεσ/κη 1998, σ. 90.  
___________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
66 λογησαµένοι Μ // 68 ἐµέτρισεν Α // 69 ἐγγείσω Μ: ἐγγίσω ΑSµ: ἐγγίζει Ppa // 70 ἐνεθυµήθην ΑPp: 
ἐνεθηµήθη Μ // 71 ὅταν ΑSµ    ἀτροίπτους Α // 72 αἰσχυνόµην PpSµa // 74 ἔξοθεν Α   
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   "Εἰσέλθωµεν εἰς τὸν δεῖπνον τοῦ συµποσίου. Πρώην ἀνθρώποις 75 
ἤρεσα διὰ τὴν µισουµένην ἁµαρτίαν. ∆εῖ µε καὶ Θεῷ ἀρέσαι ἐν 
καθαρᾷ καρδίᾳ καὶ ψυχῇ συντετριµµένῃ, ὅπως τύχω ζωῆς αἰωνίου. 
Ὥσπερ γὰρ τότε ἀναισχύντως ἐν ἀµφόδoις ἑστῶσα πάντας 
προσεκαλούµην εἰς ἔργον ἀσωτίας ἔν τε καλλωπίσµασι τερπνοῖς καὶ 
ὡραίοις καὶ λυγίσµασιν αἰσχροῖς καὶ σατανικοῖς, τὰς τρίχας µου 80 
πλέκουσα καὶ στίλβουσα ἐπάνω τῶν παρειῶν καὶ εἰς ἀπάτην 
ποιοῦσα, ὅπως πάντας ἀνθρώπους ἑλκύσω πρὸς ἐµαυτήν, πολλοὺς 
γὰρ ἐβόθρησα διὰ τοῦ δολίου σχήµατος, πολλοὺς ἀπώλεσα διὰ τῆς 
ἁµαρτίας καὶ Θεῷ ἐπελαθόµην· νῦν οὖν σπουδάσαι ὀφείλω καὶ τῆς 
ἐµῆς σωτηρίας, ὅτι ὁ ἰατρὸς πάρεστι. Ἡ χαρὰ τῶν λυπουµένων 85 
ἐπεδήµησεν. Ἄφοβα καὶ ἀναίσχυντα πορευθήσοµαι πρὸς αὐτόν. 
Τοὺς πάντας δέχεται καὶ πάντας ἐλεεῖ δωρεάν. Πάντα γὰρ εἶδεν, ἓν 
µόνον οὐκ ἔµαθε. Μισθοὺς τῆς ἰατρείας οὐ λαµβάνει. Πίστιν µόνον 
ἀπαιτεῖ καὶ δάκρυον τοῦ ἐκπλῦναι τὴν ἁµαρτίαν".   

                                                 
75-89 Εἰσέλθωµεν…τὴν ἁµαρτίαν: Ἐφραὶµ  Σύρου, Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην, σ. 91-92. 
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
75 Εἰσέλθω Α // 76 ∆εῖµαι ΑSµa // 78 ἀµφώδους Α: ἀφόδοις Pp: ἀµφώδεις a // 79 ἀσωτίας Α   
καλοπίσµασιν Μ // 80 ὁραῖοις SΜ   σατανικαῖς Ppa // 81 παριῶν ΑΜ // 83 ἐβόθρυσα Ppa: ἐβόθρησα Asµ // 
84 καὶ τῷ διαβόλῳ δούλη ἐγενόµην Α    σπουδάσω ὀφείλαι PpSµaΜ: σπουδάσω ὀφείλω Α: σπουδάσαι 
ὀφείλω fons // 86 λοιπουµένων PpSµa  //  88 οὐκ ἔµαθεν Α   ἰατρίας Α // 89 ἐκπλῆναι ΑPpSµa 
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   "Καὶ λοιπὸν τοὺς ὀφθαλµούς µου, οὓς πρώην ἡπάτων ποιῆσαι 90 
τούτους ῥεῖθρα δακρύων ἐκβλύσαι, καὶ τοὺς καλούς µου 
πλοκάµους, οὓς ἔπλεκον εἰς σκάνδαλον πολλῶν, ποιήσω λεντίον καὶ 
ἀποσµήξω τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ. Ἀλλ’ οἶδα ὅτι προγνώστης ἦν καὶ τὰ 
ἐνθυµήµατα ἑνὸς ἑκάστου γινώσκει· µικρὸν δῶρον ἐν ταῖς χερσί µου 
λαβοῦσα ἀπίω, ὅτι ἁµαρτωλή εἰµι καὶ αἱ ἁµαρτίαι µου δυσωδίαν 95 
καὶ βόρβορον ἔχωσι· καὶ πῶς ἐγγίσω τῷ Θεῷ ἡ ἁµαρτωλός; 
Φοβοῦµαι τὸν ἀναµάρτητον, ὁ βόρβορος πρὸς τὴν εὐωδίαν. 
Λαµβάνω µύρον καὶ πορεύσοµαι πρὸς αὐτὸν καὶ ποιῶ τὸν οἶκον 
τοῦ Φαρισαίου µυρίσαι καὶ τοῖς δάκρυσι κολυµβήθραν 
κατασκευάσω".  100 

                                                 
90-100 Καὶ λοιπὸν… κατασκευάσω: Ἐφραὶµ  Σύρου, Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην, σ. 93-94. 
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
90 ποιῆσαι PpSµa // 91 τούτους ἀεὶ δακρύων PpSµa // 92 λεντίω ΑPpSµaΜ: λέντιον fons   ἀποσµίξω 
ΑPpSµa // 95  ἀπίσω PpSµa // 96 βόρβορρα µ: βόρβορα PpSaΑ 
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   Ταύτην οὖν τὴν καλλίστην πρόθεσιν καὶ µετάνοιαν λαβοῦσα τὸ 
γύναιον, ἔχουσα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῆς πρόθεσιν σφοδροτάτην καὶ 
µαθοῦσα ὅτι ὁ Ἰησοῦς κεκληµένος ἦν εἰς τὴν οἰκίαν Σίµωνος τοῦ 
Φαρισαίου, τρέχει ἐν σπουδῇ πολλῇ πρός τινα τῶν µυρεψῶν, 
ζητοῦσα ὠνήσασθαι ἀλάβαστρον µύρου ἔντιµον, ἄξιον ὄντα 105 
µεγάλου ἐραστοῦ καὶ ὄρκοις φρικτοῖς ἤρξατο τῷ µυρεψῷ λέγειν· 
"∆ός µοι µύρον βασιλικὸν, ἔντιµον µετὰ πολλῆς δαψιλίας, ὅτι 
ἐραστής µοι πάρεστι καὶ ἀγαπῶ αὐτὸν καὶ τοιοῦτος ὑπάρχει, ὅτι 
οὐκ ἔστιν ἕτερος συγκαθεστῆναι αὐτῷ".   

                                                 
101-109 Ταύτην… συγκαθεσθῆναι αὐτῷ: Ἐφραὶµ  Σύρου, Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην, σ. 94-95. 
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
103 κεκλησµένος ΑΜ: κεκλειµένος Sa // 105 ὠνίσασθαι ΑΜPpSµa    ἀλλάβαστρον Μ    ἔντιµον ὄντα, ἄξιον 
Α   ἔντιµον, ἄξιον ὄντα PpSµaΜ // 106 λέγει Α // 107 βασιλεικὸν Μ //  109 συγκαθεστῆναι ΜPpa: 
συγκαθεσθῆναι SµΑ 
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   Ἰδὼν δὲ ὁ µυρεψὸς τὴν σπουδὴν τῆς γυναικὸς καὶ τὴν ἐπιθυµίαν 110 
αὐτῆς καὶ ὅτι µύρον ζητεῖ βασιλικόν, ἔντιµον, λέγει πρὸς αὐτήν· "Ὦ  
γύναι, ὑπέρογκα λαλεῖς ῥήµατα· τίς οὐκ ἐπίσταται ἐν τοῖς ἀµφόδοις 
τῆς πόλεως ἔχουσα ἐν αὐτῇ πλῆθος πολλῶν ἐραστῶν; Τίνι οὖν, 
γύναι, βούλε ἐκ πάντων αὐτῶν τὸ µύρον τοῦτο τὸ βασιλικὸν δοῦναι 
καὶ τί δύναται ἐκεῖνος παρασχεῖν ἀντὶ τούτου τοῦ µύρου, ὅπερ σὺ 115 
βούλει ἀκριβῶς ἀγορᾶσαι; Ἐπίσταµαί σου ὅλους τοὺς ἐραστάς. Οὐκ 
ἔστι τις ἱκανὸς ἀντάξια παράσχει σοι τούτου τοῦ µύρου· βούλοµαι 
µαθεῖν αὐτόν. Ἡ γὰρ τιµὴ τοῦ µύρου µεγάλη σφόδρα καὶ ἡ σπουδή 
σου πολλή. Τίς ἐστιν οὗτος;" Τότε ἡ θαυµασία γυνὴ ἀπεκρίνατο·  
"Τὸν τῶν πατέρων Θεὸν φοβήθητι, ἄνθρωπε· δός µοι τὸ 120 
ἀλάβαστρον, ὅπως φθάσω ἐν τάχει ὃν ποθῶ καὶ λάβε τιµὴν ὅσην 
βούλει". Πάλιν ὁ µυρεψὸς πρὸς αὐτήν· "Πολλὰ µὲ ὥρκισας καὶ 
κατέκρινας, γύναι, ὅπως σοι δώσω τὸ µύρον καὶ σὺ οὐ βούλεσαι 
εἰπεῖν µοι τὸν ἐραστήν σου. Μὴ ἄρα ἀνώτερός ἐστιν πάντων 
ἀνθρώπων καὶ οὐκ ἔστιν ἐπὶ τῆς γῆς ὡραιότατος αὐτοῦ; Μὴ γένους 125 
ἔστι βασιλικοῦ, ἐκ τοῦ ∆αυὶδ τοῦ δικαίου καὶ βασιλέως ἢ τοῦ 
µεγάλου Ἀβραάµ, τοῦ φίλου του Θεοῦ καὶ διὰ τοῦτο οὐ θέλεις 
ἀναγγεῖλαι µοι τίς ἐστιν;" 
 

                                                 
110-119 Ἰδὼν…οὗτος: Ἐφραὶµ  Σύρου, Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην, σ. 95-97 //  119-128 Τότε ἡ θαυµασία...τίς 
ἐστιν: Ἐφραὶµ  Σύρου, Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην, σ. 99-100.  
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
 112 ὑπέρογγα ΑSµ   ἀµφόδοις ΑΜa: ἐφόδοις Pp: ἀµφόδης Sµ // 113 Τίνα Ppµa // 114 ἐπάνω τῶν Ppa // 116 
ἀκρηβῶς Μ    ἀγωράσαι Μ // 117 τούτῳ Sµ: τοῦτο Ppa    τοῦ µύρου om. PpaSµ // 120 Τὸν Θεὸν τῶν 
πατέρων ΑSµ // 121 ὅσον a //  122 ὄρκησας ΑSµ // 123 οὐ θέλεις Pp // 127 καὶ om. Ppa 
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   Ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ τοῦ µυρεψοῦ τὴν σπουδὴν καὶ τὴν ἐξέτασιν 
ἐθαύµασε καὶ ἤρξατο λέγειν τὰ ἑαυτῆς µυστήρια· "Οἴµοι, λέγει, ὦ 130 
ἄνθρωπε· οὐδένα λανθάνει ἐν τῇ πόλει ὅσα ἐγὼ ἔπραξα ἡ ἄθλια 
µιαίνουσα καθ’ ὥραν τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶµα ἐν πορνείαις καὶ 
ἀσελγείαις· καὶ οὐ µόνον αὑτήν, ἀλλὰ καὶ ἄλλους πολλοὺς ἐµίανα 
καὶ τώρα εἶδον αἰφνίδιον τὸν ἅγιον ἐκεῖνον ἰατρὸν καὶ σωτήρα 
Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ εὐθέως ἡ ψυχή µου αἰχµάλωτος γέγονεν ὀπίσω 135 
αὐτοῦ.Ἔδει γὰρ τοῖς ὀφθαλµοῖς µου ἰάµατα φοβερὰ καὶ σηµεῖα 
µεγάλα ποιήσαντα. Ἁµαρτωλοὺς δέχεται, τελώνας προσεγγίζει, 
λεπροὺς καθαίρει, ἀσθενοῦντας θεραπεύει καὶ πάντας ὁµοῦ ἐν 
οἰκτιρµοῖς δέχεται καὶ νεκροὺς ἐγείρει καὶ πᾶσαν φύσιν δαιµόνων 
ἀποδιώκει ῥήµατι µόνον. Ταῦτα ἰδοῦσα ἐξέστη ἡ ψυχή µου καὶ 140 
εἶπον· "Τί ζῶ ἐγὼ ἡ ἀθλία; Αἱ ἁµαρτίαι µου πολλαί εἰσιν. Αἱ 
ἀσέλγειαί µου πλεῖσται. Χάριν τίνος ἀµελῶ καὶ οὐ προστρέχω 
αὐτῷ, βλέπουσα τοιοῦτον φιλάνθρωπον εἶναι; καὶ φαίνει µοι ὅτι 
Θεὸς ὑπάρχει ὁ φαινόµενος καὶ οὐκ ἄνθρωπος. Εὗρον καιρὸν 
µετανοίας. Εὗρον καιρὸν σχίσαι τὸ χειρόγραφον τῶν ἐµῶν 145 
ἁµαρτιῶν. Σπεύδω· τί ἀναµένω ἡ ἀθλία; ∆ός µοι λοιπόν, ἵνα δράµω, 
ὅτι ἱκανὴ ὥρα ὑπάρχει, ἀφ’ οὗ ἐµποδίζεις µε. Πάντα εἶπον σοι. 
Πάντα ἐξήγγειλά σοι. ∆ός µοι τοῦτο καὶ λάβε τὸν µισθόν σου".   

                                                 
129-148 Ἰδοῦσα… µισθόν σου: Ἐφραὶµ Σύρου, Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην, σ.100-102 (137 Ἁµαρτωλοὺς 
δέχεται: Matth. 9, 11-13; Luc. 5, 31-32     τελώνας προσεγγίζει: Matth. 9, 9-13; Marc. 2, 13-17; Luc. 5, 27-32 // 
138 λεπροὺς καθαίρει : Marc. 1, 40-45; Matth. 8, 1-4; Luc. 5, 12-14; Luc. 17, 11-19      ἀσθενοῦντας 
θεραπεύει: Marc. 1, 29-34; Matth. 8, 14-17; Luc. 4, 38-41; Marc. 2, 1-12; Matth. 9, 1-8; Luc. 5, 17-26; Marc. 3, 
1-6; Matth. 12, 9-14; Luc. 6, 6-11; Marc. 5, 25-34; Matth. 9, 20-22; Luc. 8, 43-48; Marc. 7, 24-30; Matth. 15, 21-
28; Marc. 7, 31-37; Matth. 15, 29; Marc. 8, 22-26; Marc. 9, 14-29; Matth. 17, 14-21; Luc. 9, 37-43; Marc. 10, 
46-52; Matth. 20, 29-34; Luc. 18, 35-43; Matth. 8, 5-13; Luc. 7, 1-10; Matth. 9, 27-31; Matth. 9, 32-35; Luc. 11, 
14-18; Luc. 13, 10-17; Luc. 14, 1-6; Luc. 22, 50-51; Ioh. 4, 46-54; Ioh. 5, 1-9; Ioh. 9, 1-41 // 139 νεκροὺς ἐγείρει: 
Matth. 9, 18-26; Marc. 5, 21-43; Luc. 8, 40-56; Luc. 7, 11-17; Ioh. 11, 1-44 // 139-140 πᾶσαν φύσιν δαιµόνων 
ἀποδιώκει ῥήµατι µόνον: Marc. 1, 23-28; Luc. 4, 33-37; Marc. 5, 1-20; Matth. 8, 28-34; Luc. 8, 26-39). 
_____________________________  
Α      SµPpa        Μ 
____________________________ 
130 ἤρξατω Μ   λέγει om. Α // 132 µιένουσα Μ // 133 ἀσελγίαις Μ   αὐτὴν ΜPpaSµ: ἑαυτὴν Α // 134 τόρα 
ΑaSµ   ἴδον ΑaSµ    ἐφνήδιον ΑΜaSµ // 139 ἐγείρη ΑSµ // 140 ἰδὼν ΑaSµ   ἐξέστιν Sµ // 143 βλέποντα 
ΑPpaSµ  φιλάνθρωπον εἶναι, τοιοῦτον εὔσπλαγχνον, τοιοῦτον µακρόθυµον Α // 145 σχῆσαι ΑaSµ // 146 τί 
οὐ σπεύδω Α: τί σπεύδω Sµ 
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   Ταῦτα ἀκούσας ὁ µυρεψὸς ἔφη πρὸς τὴν γυναῖκα: "Ὦ γύναι 
πιστοτάτη· ὦ γύναι θαυµασία· µέγα ἄφνω ἐραστὴν ἐποίησας 150 
οὐράνιον, ὃς πάντας ῥήµατι ἁγιάζει. Ἔργον πλήρης ἐπαίνου βούλει 
ποιῆσαι εἰς διδασκαλίαν ταῖς µετέπειτα γενεαῖς καὶ τὸ µνηµόσυνόν 
σου εἰς αἰῶνα µέλλοντα ἄδεται. Ὡς πρώτη διδάσκαλος πᾶσιν 
ἁµαρτωλοῖς καὶ θυγάτηρ πατέρων καὶ συγγενὴς ὁσίων κληθήσει. 
Μικρὰν δὲ συµβουλὴν συµβουλεύω σοι· οἶδας αὐτὴ καὶ ἐπίστασαι 155 
ὅτι οἱ Φαρισαῖοι πονηροὶ ὑπάρχουσι καὶ ἀντιπάσχουσιν αὐτῷ 
πάντοτε, ἐπειδὴ γὰρ Θεὸς µέγας καὶ φιλάνθρωπος ὑπάρχει καὶ 
συγχωρεῖ ἁµαρτίας. Ἐάν σε ἴδωσιν ἐκεῖ ἐρχοµένην ἀποκλεῖσαι 
ἔχουσι τὴν θύραν καὶ ὑβρίσαι καὶ τύψαι σε. Σὺ δὲ ἀκούσασα µὴ 
δειλιάσῃς ὅλως, ἀλλὰ γενοῦ πέτρα στερεωτέρα· καὶ εἰ ἐν ἔργοις 160 
πορνικοῖς ἄχρωµος ἐτύγχανες, πόσῳ δὲ µᾶλλον ἐνταῦθα ὑπὲρ 
σωτηρίας σου· ποίησον· πορεύου ἐν εἰρήνῃ. Εἴσελθε µετὰ χαρᾶς. 
Ἔγγισον προθύµως. Ἰδοὺ γὰρ µύρον βασιλικὸν καὶ ἐκλεκτὸν ἔδωκά 
σοι, ἄξιόν τοῦ Σωτῆρος, καὶ εὔχου ὑπὲρ ἐµοῦ".  

                                                 
149- 164 Ταῦτα ἀκούσας… ὑπὲρ ἐµοῦ: Ἐφραὶµ Σύρου, Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην, σ. 102-103. 
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
__________________________ 
150 Μέγα ΑΜ: Μεγάλον Ppa: Μεγάλα Sµ // 151 τῷ πάντας   PpaSµ    Ἔργου  Ppa   πλήρις  Sa: πλήρης 
PpµΜ: πλῆρες Α    αἰπαίνου S: ἔπαινον µ   // 153 µέλλοντα   PpaSµΜ: µέλλει Α     Ὡς πρώτον διδάσκαλος S: 
Ὡς πρῶτος διδάσκαλος  a: Ὡς πρῶτον διδάσκαλον µ // 156 ὑπάρχωσιν Sµ: ὐπάρχοντες Ppa      
ἀντιπάσχωσιν Α // 159-160 µὴ  διλιάσης  Μ // 161 ἄχρηµος ΜPpa: ἄχρυµος Sµ: ἀχρήσιµος Α: ἄχρωµος fons 
// 163 Ἔγγυσον ΑPpaµ 
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   Λαβοῦσα δὲ τὸ µύρον ᾤχετο µετὰ σπουδῆς καὶ ἦλθεν εἰς τὸν οἶκον 165 
τοῦ Σίµωνος, ὅπου ἦν ὁ Ἰησοῦς ἀνακείµενος, καὶ εὑροῦσα τὴν 
πύλην ἀνεωγµένην εἰσῆλθε χαίρουσα. Εἶτα, προσεγγίσασα ὄπισθεν 
τοῦ Κυρίου, ἅπτεται τῆς ἑαυτοῦ κορυφῆς καὶ συντρίψασα τὸ 
σκεῦος κατέχεον τὸ µύρον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειµένου καὶ 
ἐπλήσθη ὁ οἶκος ἐκ τὴς ὀσµῆς τοῦ µύρου·  καὶ τοῖς ποσὶ τοῦ Ἰησοῦ 170 
ἐν πίστει πολλῇ σὺν τῇ καρδίᾳ ἐν στεναγµοῖς καὶ δάκρυσι 
κατέβρεχε τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς 
κατέµασσε καὶ ἤλειφε τὸ µύρον προθύµως λέγουσα· "Ἰδού, 
∆έσποτα, αὐτὸς γινώσκεις τὸ πῶς ἐγὼ ἐτόλµησα τοῦτο ποιῆσαι καὶ 
προσεγγίσαι σοι, τῷ ἀχράντῳ Θεῶ. Οἶδας τὸ πλῆθος τῶν ἐµῶν 175 
ἁµαρτιῶν. Μή µε τὴν πόρνην ἀπορρίψῃς, ὁ τεχθεὶς ἐκ παρθένου, µή 
µου τὰ δάκρυα παρίδῃς, ἡ χαρὰ τῶν ἀγγέλων. ∆έξαι µου, ∆έσποτα, 
τοὺς στεναγµοὺς τῆς καρδίας. ∆έξαι µε, Κύριε, µετανοοῦσαν, ἣν οὐκ 
ἀπώσω ἁµαρτάνουσαν".  

                                                 
165-179 Λαβοῦσα…ἁµαρτάνουσαν: Ἐφραὶµ Σύρου, Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην, σ. 103-106; ∆οξαστικὸν 
Ἰδιόµελον, ἦχ. πλ.δ', Ποίηµα Κασσιανῆς Μοναχῆς, ἔντυπον Τριώδιον  Α∆, σ.866-867 (176 ὁ τεχθεὶς ἐκ 
παρθένου: Is. 7, 14; Luc. 1, 26-38; Matth. 1, 18-25). 
____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
__________________________ 
169 σκεῦος ἐκ τῆς σπουδῆς Α // 170 ἐκ τῆς ὀσµῆς τοῦ µύρου om. Ppaµ // 172 θρηξὶν Α: θριξὴν Μ // 173 
εἴληφε PpaSµ: ἥληφεν Μ     φησί PpaSµ // 176  ἀπορρίψεις Α: ἀπορίψεις Μ   ὁ τεχθῆς Μ // 177-179 
δάκρυα...ἁµαρτάνουσαν om. p 
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   Ὢ ἐξοµολόγησις πόρνης· ὢ πίστις γυναικός· τίς ἐξ ἡµῶν οὕτως 180 
ἐξωµολογήσατο τὰς ἑαυτοῦ ἁµαρτίας ὡς ἐκείνη; Πάντες οὖν τότε, 
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι τρόµῳ συνεσχέθησαν ὁρῶντες 
αὐτὴν τὴν µετάνοιαν. Τὰ Χερουβὶµ καὶ τὰ Σεραφὶµ φόβῳ 
παρίσταντο βλέποντες τὴν παρρησίαν τῆς γυναικός, πῶς τοὺς πόδας 
τοῦ Κυρίου ἤψατο ἡ πόρνη. Μεταξὺ δὲ τῆς εὐχῆς καὶ τῆς 185 
ἐξοµολογήσεως ταύτης, ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ Σίµων τὴν πόρνην 
ἄπτουσαν αὐτοῦ τοὺς πόδας, ἐταράττετο. Ἐµετανόει λοιπόν, ὅτι 
ὥσπερ προφήτην µέγαν ἐκάλεσεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ; Καὶ 
πονηρὰ ἐνθυµούµενος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἔλεγεν· "Ἐγώ" φησίν 
"ἐδόκουν ὅτι προφήτης ἐστὶν οὗτος, εἰδὼς τὰ µέλλοντα καὶ τὰ 190 
ἐνεστῶτα. Εἰ οὖν ἦν οὗτος ὁ προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν ποταπὴ ἦν ἡ 
γυνὴ ἡ ἄπτουσα αὐτοῦ, ἀλλ’ ἄνθρωπός ἐστι καὶ οὐ γινώσκει τὰ 
ἐνεστῶτα".  

                                                 
180-193 Ὢ ἐξοµολόγησις… ἐνεστῶτα: Ἐφραὶµ Σύρου, Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην, σ. 108-109. 
___________________________ 
Α              Μ 
__________________________ 
180 ὑµῶν Α: ὑµὸν Μ // 181-193 Πάντες οὖν τότε...ἐνεστῶτα om. PpaSµ // 183 Χερουβίµ ΑΜ   Σεραφίµ ΑΜ  
// 183-184  φόβο παρήσταντω Μ // 186  ἐξοµολογήσεως αὐτῆς Α // 190 εἰδώντα Μ   
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   Ὁ δὲ Κύριος ὡς εὔσπλαγχνος, ὁ βλέπων τὰ κρυπτὰ τῶν καρδιῶν 
τῶν ἀνθρώπων, λέγει πρὸς αὐτόν· "Σίµων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν". Ὁ δέ 195 
φησι· "∆ιδάσκαλε, εἰπέ· µὴ πταίων σοι ἐφάνη<ν>, ὅτι οὐκ 
ἀπέστρεψα τὴν πόρνην ταύτην, ἀλλ’ ἐδέχτηκα αὐτήν; µὴ πταίων σοι 
ἐφάνην, ὅτι οὐκ ἐδίωξα ταύτην, ἀλλὰ ἐδικαίωσα;" "Σὺ κρῖνον ὃ 
µέλλω σοι λέγειν· δύο χρεωφειλέται ἦσαν δανειστῇ τινί. Ὁ εἷς αὐτῷ 
ὤφειλε δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ ἕτερος πεντήκοντα. Μὴ ἐχόντων 200 
δὲ ἀποδοῦναι τῷ κυρίῳ τὸ χρέος αὐτῶν, ἀµφοτέροις ἐχαρίσατο 
αὐτά. Τίς οὖν, εἰπέ µοι, ὀφείλει πλέον ἀγαπῆσαι αὐτόν;" Ὁ δὲ Σίµων 
ἀπεκρίνατο· "Ὑπολαµβάνω ὅτι ὁ τῷ πλεῖον ἐχαρίσατο". Ὁ δέ φησι·  
"Ὀρθῶς ἔκρινας" καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκαν τῷ Σίµωνι ἔφη·  
"Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκαν; Εἰσῆλθον εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ὕδατι 205 
τοὺς πόδας µου οὐκ ἔνιψας ὡς προφήτου· ἡ δὲ αὕτη τοῖς δάκρυσιν 
αὐτῆς ἔνιψέ µου τοὺς πόδας. Φίληµά µοι οὐκ ἔδωκας· αὕτη δὲ οὐ 
διέλιπε καταφιλοῦσα µου τοὺς πόδας. Τούτου χάριν λέγω σοι: 
Ἀφέωνται αὐτῆς αἱ ἁµαρτίαι αἱ πολλαί, ὅτι πολὺ ἠγάπησεν, πολὺ 
καὶ ἀφεθήσεται αὐτῇ".   210 

                                                 
194-210 Ὁ δὲ Κύριος...αὐτῇ: Ἐφραὶµ Σύρου, Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην, σ. 109-111 ( 194 εὔσπλαγχνος: Ex. 34, 
6; Num. 14, 18; Ps. 7, 12; Ionas 4, 2 // 194-195 ὁ βλέπων τὰ κρυπτὰ τῶν καρδιῶν τῶν ἀνθρώπων: Ιer. 11, 20; 
Ιer. 17, 10; Ιer. 20, 12; Luc. 16, 15; Act. 1, 24; Act. 15, 8; Rom. 8, 27; Matth. 6, 4). 
____________________________ 
Α              Μ 
__________________________ 
194-210 Ὁ δὲ Κύριος...αὐτῇ om. PpaSµ // 194 ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς Α // 196 εἰπέ µε πταίον σοι 
ἐφάνη ΑΜ    ἐφάνην scripsi // 197-198 µὴ πταίων...ἐδικαίωσα om. Μ // 199 χρεωφιλέται Α: χρεωφηλέται 
Μ    δανιστῇ Α: δανηστῆ Μ     ὅφειλε Α // 200 δυνάρια Μ // 202  ὠφείλη Α // 204  γυναῖκαν Α: γηνέκαν Μ  
//  205  τὴν γυνέκαν Μ    ἠκίαν Μ //  206 οὐκ ἔνηψεν Μ // 209  Ἀφέονται ΑΜ  
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   Ὢ δύναµις µετανοίας, ὢ εὐσπλαγχνίας Θεοῦ, ὢ δύναµις 
ἐξοµολογήσεως ἐξ ὅλης καρδίας· µεγάλα γὰρ δύναται ἡ 
ἐξοµολόγησις ἡ καθαρά, ἀπὸ καρδίας. Βούλεσθε οὖν δείξω ὑµῖν καὶ 
ἑτέραν ἐξοµολόγησιν γυναικὸς θαυµαστῆς καὶ τότε πληρώσω τὸν 
λόγον ὑµῖν,  τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον;  215 
   Γυνὴ δέ τις προσελθοῦσα πρός τινα γέροντα µοναχὸν χάριν 
ἐξαγορίας καὶ οὐκ ἐδυνήθη εἰπεῖν τὰ ἑαυτῆς πληµµελήµατα, πολλὰ 
ὄντα καὶ δεινά, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. Ἐν τῇ ὁδῷ εἶδε 
γέροντα τινὰ κείµενον ἐν τῇ γῇ, λελωβηµένον µοναχὸν καὶ παντελῶς 
ἀνεπιµέλητον, καὶ πρὸς αὐτὸν ἔφη· "Θέλεις ἐπάρω σε εἰς τὸν οἶκον 220 
µου τοῦ ἀναπαῦσαι σε, ὅπως δυσωπήσῃς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τῶν 
ἁµαρτιῶν µου;" Ὁ δὲ εἶπεν· "Εἴθε, κυρία µου, ἐποίησας ἔλεος µετ’ 
ἐµοῦ τοῦ ταλαιπώρου καὶ ἁµαρτωλοῦ". Ἀπελθοῦσα οὖν ἡ γυνὴ εἰς 
τὸν οἶκον αὐτῆς, ηὐπρέπισε κελλίον καὶ στρωµνὴν καὶ ἀποστείλασα 
ἠγόρασεν ἱµάτια µοναχικὰ καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτῆς ἆραι 225 
τὸν λελωβηµένον ἐκεῖνον µοναχὸν καὶ λοῦσαι αὐτὸν εἰς τὸν 
λουτρὸν καὶ ἐνδύσαι αὐτὸν τὰ καινὰ ἱµάτια καὶ φέρειν αὐτὸν ἐν τῇ 
ἐτοιµασθείσῃ κλίνῃ. Τούτου δὲ γενοµένου, αὐτὴ δι’ ἑαυτῆς 
ἐξυπηρέτει αὐτῷ, τὰ τραύµατα αὐτοῦ λούων καὶ πλύνων καὶ 
ἀλείφων αὐτὸν καὶ παντοίως αὐτὸν θεραπεύουσα.  230 

                                                 
216-230 Γυνὴ δέ τις… θεραπεύουσα: BHG  1449mb; Anal. Boll. 24 (1905), 2052. 
_____________________________ 
Α      SµPa        Μ 
__________________________ 
 211-213 Ὢ δύναµις...καρδίας om. PpaSµ // 213-230 Βούλεσθε...θεραπεύουσα om. p //   213 βούλλεσθαι ΑSµ: 
βούλεσθαι  Pa    ἡµῖν Α // 214 καὶ τότε πληρώσωσι PaSµ // 214-215 καὶ τότε πληρώσω ἡµῖν τὸ ἅγιον 
εὐαγγέλιον Α: καὶ τῶτε πληρώσω τὸν λόγον ἡµῖν τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον Μ // 215 τὸν λόγον...εὐαγγέλιον om. 
PaSµ // 219 παντελὸς Μ // 220 Θέλης Μ // 222 Ἴδε PaSµ   ἐποίησες Α: ποίησον PaSµ  ἔλεως Μ // 223 
ταλεπόρου Μ // 224 εὐπρέπησε Αµ: ηὐπρέπεισεν Μ    κελίον ΜSµ   στροµνὴν ΑΜSµa   ἀποστήλασα Α  // 
225 ἠγόρασεν ἑαυτῷ ΑSµ // 226 λοῦσον ΑPµ: λούσων Sa  // 227  καινὰ om. ΑSPµa:κενὰ Μ // 229 
ἐξηπειρέτη Α: ἐξηπηρέτι Μ    λούων ΜΑPSµ: λοῦσαι a     πλήναι ΜΑSµa: πλύνων P  // 230 ἀλείφειν a: 
ἀλείφην ΜΑPSµ   παντίως Μ    θεραπεύουσα ΜΑPSµa 
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   Τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τετράδης φθασάσης τοῦ Σωτηρίου 
Πάθους τοῦ Κυρίου, εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς τὸν γέροντα: "Πρᾶγµα 
βούλοµαι ποιῆσαι εἰς σέ, πάτερ, ἀλλ’ ὑπόµεινον µηδὲν λαλήσῃς". Ὁ 
δὲ εἶπεν· "Εἴ τι κελεύεις, κυρία µου, ποίησον".  
   Ὥρας οὖν τῆς λειτουργίας ἐν τῷ εὐκτηρίῳ οἴκῳ αὐτῆς, ἤρξατο ὁ 235 
ἱερεὺς λέγειν τὸ εὐαγγέλιον· "Τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν 
οἰκίᾳ Σίµωνος τοῦ λεπροῦ, προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἀλάβαστρον 
µύρου ἔχουσα πολυτίµου" καὶ αὐτή, λαβοῦσα ἀγγεῖον µύρου 
πολυτίµου, προσῆλθε τῷ µοναχῷ καὶ κατέχεεν αὐτῷ ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς πόδας καταφιλοῦσα τούτους καὶ τοῖς 240 
δάκρυσι βρέχουσα καὶ ταῖς θριξὶ τῆς κεφαλῆς ἐκµάσσουσα καὶ 
ἐξαγγέλλουσα τὰς ἑαυτῆς ἁµαρτίας. Ταῦτα οὖν ποιούσης ταύτης, 
ἐγένετο σεισµὸς φοβερώτατος, οὐχὶ εἰς τὴν πόλιν πᾶσαν, ἀλλ’ εἰς τὸν 
οἶκον αὐτῆς µόνον καὶ µετὰ τοῦ σεισµοῦ ἦλθε φωνὴ λέγουσα· 
"Ἀφέωνταί σου αἱ ἁµαρτίαι σου"· ταύτης οὖν τῆς θείας φωνῆς 245 
ἐνεχθείσης ἐξανέστη ὁ µοναχὸς ἐκ τοῦ φόβου ὅλως ὑγιὴς ἁλλόµενος 
καὶ περιπατούµενος, µὴ ἔχων µώλωπα ἐν τῷ σώµατι. 
     Ὢ τοῦ θαύµατος, ὢ τοῦ πολλοῦ καὶ ἀνεκδιηγήτου θαύµατος τοῦ 
Κυρίου ἡµῶν· ἠγέρθη ὁ µοναχὸς δοξάζων καὶ εὐλογῶν τὸν Θεὸν καὶ 
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ποιοῦντα θαυµάσια µεγάλα. 250 

                                                 
231-250 Τῆς Ἁγίας…µεγάλα: BHG  1449mb; Anal. Boll. 24 (1905), 2052 (247 ἁλλόµενος καὶ περιπατούµενος: 
Act. 3, 8 (περιπατῶν καὶ ἁλλόµενος) . 
_____________________________ 
Α      SµPa        Μ 
__________________________ 
231-250 Τῆς Ἁγίας…µεγάλα om. p //   231Τῆς δὲ Ἀγίας ΑPaSµ // 233 ὑπόµηνον Μ // 237 ἀλλάβαστρον ΑΜ 
// 238 πολιτίµου Α: πολητίµου Μ // 238-239 καὶ αὐτὴ λαβούσα ἀγγίον µύρου πολητήµου Μ: καὶ 
αὐτὴ...πολυτίµου om. PaSµΑ // 240 πόδας αὐτοῦ Α // 241  θρηξὶν ΑΜ    τῆς κεφαλῆς αὐτῆς Α // 245 
Ἀφαίονταί σου ΜΑPSµ: Ἀφέονταί σου  a // 246 ἐνεχθήσεις Α   ὄλος Α // 248-249 Ὢ τοῦ θαύµατος...ὁ 
µοναχὸς om. PaSµ //  249 τὸν Θεὸν om. Α // 250 θαύµατα µεγάλα PaSµ  
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   Εἴδετε θαυµάσιες γυναῖκες; Εἴδετε µετάνοιαν εἰλικρινὴν καὶ 
καθαράν; Τίς οὖν ἐκ τῶν δύο γυναικῶν ἐποίησε πλέον; Ἡ  ἅπτουσα 
τοῦ Χριστοῦ ἢ τοῦ µοναχοῦ τούτου; Εὔδηλον, ἡ ἅπτουσα τοῦ 
µοναχοῦ· ἐκείνη µὲν αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ ἥψατο καὶ ἡ δύναµις παρ’ 
Αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ πίστιν µεγάλην ἐνεδείξατο· καὶ µεγαλοτέρα ἦν 255 
ἡ πίστις αὐτῆς.  
   Ἔλθωµεν ἐπὶ τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου· "Ἰδόντες δὲ οἱ µαθηταὶ τὴν 
ὀσµὴν τοῦ µύρου τῆς πόρνης, ὅτι ἐπλήσθη ὁ οἶκος τοῦ Φαρισαίου 
πλήρης εὐωδίας, ἠγανάκτησαν λέγοντες· "Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη 
γέγονεν; Ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ µύρον πραθῆναι πολλοῦ καὶ 260 
δοθῆναι πτωχοῖς". Πόθεν γὰρ  αὐτοῖς ἦλθεν ὁ ἀγανακτισµὸς οὗτος; 
Ἤκουον πολλάκις τοῦ διδασκάλου λέγοντος· "Ἔλεος θέλω καὶ οὐ 
θυσίαν" καὶ "ὁ ἐλεῶν πτωχὸν δανείζει Θεῷ". Ταῦτα ἔλεγεν ὁ Κύριος, 
ὅτι ἐδόκουν γὰρ οἱ Ἰουδαῖοι ὅτι ἐν ταῖς θυσίαις αὐτῶν 
συγχωροῦνται αὐτῶν αἱ ἁµαρτίαι· τοὐτέστιν, ἔθυον πρόβατα καὶ 265 
ἄλλα τινά, πρὸς καθαρισµὸν αὐτῶν καὶ ἐδικαιοῦντο, καὶ ἔλεον οὐκ 
εἶχον, ἐλεηµοσύνην ἢ ἀγάπην πρὸς τὸν πλησίον. 
 

                                                 
 257-259 Ἰδόντες…πτωχοῖς: Matth. 26, 8-9; Marc. 14, 4-5 // 262-263  Ἔλεος...θυσίαν: Os. 6, 6 // 263 ὁ 
ἐλεῶν...Θεῷ:  Prov. 19, 17; Ιer. 38, 20; Matth. 5, 7; Athan. Expositiones in Psalmos (PG 27, 196); Bas. Homilia 
2 in Psalmum 14 (PG 29, 264 & 277); Ioann. Chrys. De poenitentia 7  (PG 49, 333); Ioann. Chrys. De Genesim 
3 (PG 53, 38-39); Ioann. Chrys. Verumtamen frustra conturbatur  (PG 55, 561); Ioann. Chrys. In decem 
virgines (PG 59, 531); Ioann. Chrys. In Matthaeum 11 (PG 57, 235); Ioann. Chrys. Attendite ne eleemosynam 
vestram faciatis coram hominibus (PG 59, 573); Ioann. Chrys. In publicanum et pharisaeum (PG 59, 595); 
Ioann. Chrys. In Acta Apostolorum  (PG 60, 295); Ioann. Chrys. Contra virginum corruptores  (PG 60,742 & 
747); Ioann. Chrys. De fide  (PG 60,769); Ioann. Chrys. De eleemosyna (PG 64, 433). 
____________________________ 
Α      SµPa        Μ 
__________________________ 
251-252 Εἴδετε...καθαράν om. p // 251 Ἴδεται θαυµάσιαις ΑΜ: Ἴδεται θαυµάσια εἰς γυναῖκες Sµ  Ἴδεται 
ΜΑSµ    εἰλικρινεῖν ΜΑ: εἰληκρινεῖ Sµ: εἰλικρινῆ Pa  // 252-267 Τίς οὖν...πλησίον om. PaSµ // 252 πλέων Α 
// 262 διδασκάλου om. Μ   Ἔλαιον ΑΜ // 263 δανίζει Α: δανήζει Μ // 264 ὅτι ἐν ταῖς θυσίαις Α  
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   Τούτου γὰρ χάριν λέγει πρὸς αὐτοὺς ὁ Κύριος: "Ἔλεος θέλω καὶ 
οὐχὶ θυσίαν µετὰ µάχης"· καὶ ἀλλαχοῦ µαρτυρεῖ ὁ προφήτης Ἡσαΐας 
περὶ τῶν τοιούτων: "Οὐ ταύτην τὴν θυσίαν ἐξελεξάµην" λέγει 270 
Κύριος, ἀλλὰ "λύετε πᾶσαν ἄδικον συγγραφὴν τῶν πλησίον καὶ 
διάθρυπτε πεινῶσι τὸν ἄρτον σου καὶ πτωχοὺς ἀστέγους εἰσάγαγε  
εἰς τὸν οἶκον σου" καὶ οὐχὶ θυσίας προβάτων. Πάλιν οὐ περὶ τῆς 
λειτουργίας τῆς ἐνεστώσης λέγει, ἀλλὰ περὶ τῆς παλαιᾶς θυσίας, ὅτι 
ἐκείνη σκιὰ ὑπῆρχε καὶ τύπος τῆς νέας χάριτος τῶν Χριστιανῶν καὶ 275 
ἐκείνην ἐβδελύξατο Κύριος καὶ ταύτην ἡµῖν ἔδωκεν εἰς ἄφεσιν 
ἁµαρτιῶν.   

                                                 
  268-269 Ἔλεος...θυσίαν: Os. 6, 6 // 271-273 λύετε…τὸν οἶκον σου: Is. 58, 6-7. 
____________________________ 
Α      Μ 
__________________________ 
268-277 Τούτου...ἁµαρτιῶν om. PpaSµ // 268 ἔλεγε Α // 270 ταύτην τὴν νηστείαν Is. // 271 λύεται Α    τὸν 
πλησίον Α // 272 διάθριπτε ΑΜ   εἰσάγαγε ΑΜ: εἴσαγε Is.  // 274 ἐνεστώσεις Α   περὶ om. Μ // 275 νέας 
ταύτης χάριτος Α // 276 ἐβδελήξατω Μ    Κύριος·  ἐσιχάθηκεν Α     ἄφαισιν Μ 
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    ∆ιὰ τοῦτο ἔλεγον οἱ ἀπόστολοι· "Κρεῖττον γὰρ πουληθῆναι τὸ 
τοιοῦτον µύρον τριακοσίων δηναρίων καὶ δοθῆναι πτωχοῖς", ὅτι 
τὴν θυσίαν ἐκείνην τῶν Ἰουδαίων ἀπώσατο ὁ Κύριος. ∆ιὰ τοῦτο 280 
λέγει ὁ Κύριος τοῖς ἀποστόλοις· "Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; 
Ἔργον γὰρ καλὸν εἰργάσατο εἰς ἐµέ"· τοὐτέστιν, εἰς τὸ ἐµὸν σῶµα. 
"Τοὺς πτωχοὺς ἔχετε πάντοτε µεθ’ ἑαυτῶν, ἐµὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε, 
ὅτι µέλλω ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσµου τούτου καὶ οὐκέτι µε θεωρεῖτε· 
καὶ πάλιν αὕτη ἡ γυνὴ βαλοῦσα τὸ µύρον τοῦτον ἐπὶ τοῦ σώµατός 285 
µου, πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι µε ἐποίησε· τοὐτέστιν, µέλλω ἐλθεῖν εἰς 
θάνατον καὶ οὐδεὶς ὁ παριστῶν µοι καὶ κηδεῦσαι µε", ὡς ἔθος ἦν 
τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν µετὰ µύρων· "πρὸς τὸ ἐνταφιᾶσαι µε 
ἐποίησε τοῦτο καὶ διὰ τοῦτο λέγω πρὸς αὐτήν· "Ἀφέωνται αὐτῆς αἱ 
ἁµαρτίαι αἱ πολλαί". Ἀµήν, λέγω ὑµῖν, ὅπου ἂν κηρυχθῇ τὸ 290 
εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν 
αὕτη εἰς µαρτύριον καὶ µνηµόσυνον αὐτῆς".  
   Εἴδετε ἐλεηµοσύνην καὶ µνηµόσυνον αἰώνιον τῆς πόρνης; Εἴδετε 
ἀγαθοῦ ἔργου χάριν; Πόθεν οὐ διδαχθήσεται τὸ εὐαγγέλιον, πόθεν 
οὐκ ἐκηρύχθη ἡ χάρη αὕτη τῆς γυναικὸς ταύτης; Εὗρε γὰρ χάριν 295 
παρὰ τοῦ Κυρίου καὶ δόξαν µεγάλην· χάριν γάρ, ὅτι ἀφέωνται 
αὐτῆς αἱ ἁµαρτίαι αἱ πολλαὶ, καὶ δόξαν δέ, ὅτι τὸ µνηµόσυνον 
αὐτῆς εἰς αἰῶνας ἄδεται καὶ ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ.  

                                                 
278-279 Κρεῖττον…δοθῆναι πτωχοῖς: Matth. 26, 8-9; Marc. 14, 4-5 // 280-292 ∆ιὰ τοῦτο … µνηµόσυνον 
αὐτῆς: Ἐφραὶµ Σύρου, Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην, σ. 107; Ioann. Chrys. In Matthaeum 80 (PG 58, 724) (281-292 
Τί κόπους... µνηµόσυνον αὐτῆς: Matth. 26, 10-13; Marc. 14, 6-9; Ioh. 12, 7-8 // 287-288 ὡς ἔθος ἦν τοῖς 
Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν: Jοh. 19, 40). 
__________________________  
Α      Μ 
__________________________ 
278-298 ∆ιὰ τοῦτο...κόσµῳ om. PpaSµ // 278 Κρῖττον Μ // 280 ἀπόσατο Μ // 281 παρέχεται ΑΜ // 282 
ἡργάσατω Μ // 283 ἔχεται ΑΜ   ἔχεται ΑΜ // 284 θεωρεῖται Α // 285 βαλλοῦσα Α // 287 κοιδεύσε µε Μ // 
289 Ἀφέονται Α: Ἀφαίονται Μ // 290 αἰ πολλαὶ καὶ ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ Α  // 292 καὶ µνηµόσυνον om. Α // 
293 Ἴδεται ΑΜ    µνηµόσυνον αἰώνιον Α: µνηµόσυνων αἱῶνιων Μ    Ἴδεται ΑΜ // 294  Πανταχοῦ  
διδαχθήσεται Α // 295 ἡ χάρη Μ: ἡ χάρις Α  // 296 ἀφέονται Α  
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   Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόµενος Ἰούδας ὁ 
Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς εἶπε· "Τί µοι θέλετε δοῦναι, κἀγὼ 300 
ὑµῖν παραδώσω αὐτόν;" Τότε; Πότε; Ὅτε ἡ πόρνη ἐµετενόησεν, ὅτε 
ἐκείνη τὸν ∆εσπότην ἐπέγνω, τότε ὁ µαθητὴς τὰ σύµφωνα τοῦ 
διδασκάλου ἐποίει, τότε ἐκεῖνος τὸν διδάσκαλον παρέδιδε. Ὅτε ἡ 
γυνὴ πολλὴν πίστιν ἐνεδείξατο, τότε αὐτὸς τοῖς Ἰουδαίοις ἔλεγε· "Τί 
θέλετέ µοι δοῦναι καὶ ἐγὼ ὑµῖν αὐτὸν παραδώσω;" Οἱ δὲ ἔστησαν 305 
αὐτοῦ τριάκοντα ἀργύρια καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει τὴν εὐκαιρίαν, ἵνα 
αὐτὸν παραδῷ.  
   Ὢ τῆς ἀθλιότητος τοῦ Ἰούδα, ὢ τόλµης ἀναιδοῦς· πῶς ἐξεπήδησεν 
ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ ὁ τοιοῦτος λόγος; Πῶς οὐκ ἐξέστη ἡ διάνοια 
αὐτοῦ; Πῶς οὐκ ἐδειλίασε; Πῶς οὐκ ἐφοβήθη; Τί λέγεις, Ἰούδα; Τί 310 
ποιεῖς; "Τί θέλετέ µοι δοῦναι κἀγὼ παραδώσω αὐτόν;" Ταῦτα σε 
ἐδίδαξεν ὁ διδάσκαλος; Ταῦτα σε παρήγγειλεν; Οὐκ ἔλεγέν σοι·  
"Μὴ κτήσῃς χρυσὸν, µηδὲ ἄργυρον;" Ὢ τῆς ἀνοίας σου, προδότα· ὢ 
τῆς πονηρίας σου, ὢ τῆς σῆς φιλαργυρίας· καὶ λέγεις· "Ἐγὼ 
παραδώσω αὐτόν". Ποῖός σε τρόπος, παράνοµε Ἰούδα, προδότην 315 
τοῦ Σωτῆρος εἰργάσατο; Ποίαν αἰτίαν εἶχες καὶ προδότης ἐγένου; 
Μὴ τοῦ χοροῦ σε τῶν ἀποστόλων ἐχώρισε; Μή, συνδειπνήσας τοῖς 
ἄλλοις, ἐσένα κατέλιπεν; Μή, τῶν ἄλλων νίψας τοὺς πόδας, ἐσένα 
ὑπερεῖδεν; Ὢ πόσων ἀγαθῶν ἀµνήµων ἐγένου, ὢ πόσων ἀγαθῶν 
ἐστερήθης.  320 

                                                 
 299-300 Τότε πορευθεὶς…παραδώσω αὐτόν: Matth. 26, 14-15 // 301-303 Τότε…τὸν διδάσκαλον παρέδιδε: 
Ioann. Chrys. De proditione Judae 1  (PG 49, 375) // 303-314 Ὅτε ἡ γυνὴ…φιλαργυρίας: Ioann. Chrys. De 
proditione Judae 1  (PG 49, 376) (304-305 Τί θέλετέ µοι…παραδώσω: Matth. 26, 15 // 310-311 Τί θέλετέ 
µοι…παραδώσω αὐτόν: Matth. 26, 15 // 313 Μὴ κτήσῃς χρυσὸν, µηδὲ ἄργυρον: Matth. 10, 9) // 314-320 καὶ 
λέγεις…ἐστερήθης: Ioann. Chrys. De proditione Judae 1  (PG 49, 380); Κάθισµα, ἦχ. βαρύς, Ἀκολουθία τῶν 
Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 900 (314-315 Ἐγὼ παραδώσω αὐτόν: Matth. 26, 15 // 315-319 
Ποῖός σε τρόπος...ἀµνήµων ἐγένου: Κάθισµα στ' Ἀντιφώνου τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἁγίων Παθῶν, εἰς τὸ 
ἑσπέρας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Παρασκευῆς, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 900 // 317 συνδειπνήσας: Matth. 
26, 20; Marc. 14, 17-18; Luc. 22, 14-15; Ioann. Chrys. De proditione Judae 1  (PG 49, 380) // 318 νίψας τοὺς 
πόδας: Ioh. 13, 4-5). 
______________________________ 
Α      Μ 
__________________________ 
299-320 Τότε...ἐστερήθης om. PpaSµ // 300 εἶπεν Α   θέλεται ΑΜ // 301 ἐµετενῶησεν Μ // 304 ἐνεδήξατω Μ: 
ἐπεδίξατο Α    ἔλεγεν ΑΜ // 304-305 Τί µοι θέλεται δοῦναι Α // 305 κἀγὼ ὑµῖν παραδώσω αὐτόν Α   ἡµῖν 
Μ // 306 αὐτοῦ Μ: αὐτῷ Α // 308  ἀθλιῶτιτος Μ // 309 ἐξέστι Μ   διάνια Μ // 310 Πῶς οὐκ 
ἐδειλίασεν...ἐφοβήθη om. Α    ἐδιλίασεν Μ     Πῶς οὐκ ἐτρόµαξε Α // 312 σε  παρήγγειλεν Μ: σοι 
παρήγγειλεν Α  // 313 µὴ κτίσασθαι Α: µὴ κτήσις Μ   οὐδὲ Α // 313-314 ὢ τῆς πονηρίας σου om. Α // 314 
καὶ λέγει Μ // 315 παράνοµε Ἰούδα om. Α    παράνωµε Μ // 316 ἡργάσατο Μ: εἰργάσατο, Ἰούδα Α    ἐτίαν 
Μ // 318-319 ἐσένα ὑπερῆδεν om. Α    τῶν ἄλλων νίψας τοὺς πόδας, τοὺς σοὺς οὐκ ἔνιψεν;   Α // 319-320 ὢ 
πόσων ἀγαθῶν ἐστερήθης om. Α // 320 ἐστερίθεις Μ 
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   Ταῦτα πάντα ἡ φιλαργυρία εἰργάσατο. Ἡµεῖς οὖν, ὦ ἀδελφοί µου, 
τὴν φιλαργυρίαν µισήσωµεν καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεηµοσύνην 
κτησώµεθα. Ἄς συγχωρηθῶµεν εἷς ὑπὸ τοῦ ἑτέρου. Μὴ κτήσωµεν 
τὴν γνώµην τοῦ Ἰούδα, ὅτι ὁ Ἰούδας ἔλαβεν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ 
Κυρίου τὸν ἅγιον ἄρτον· καὶ διὰ τὸ ἔχειν τὸν δόλον ἐν τῇ καρδίᾳ 325 
αὐτοῦ, εἰσῆλθεν ὁ σατανᾶς εἰς ἐκεῖνον καὶ ἐπαράλαβέν τον ὁ 
διάβολος. Ἡµεῖς τὴν ἐλεηµοσύνην ἑλώµεθα, ἵνα ἐλεηθῶµεν παρὰ 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐπιτύχωµεν τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ τῆς 
ἐπουρανίου βασιλείας τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα 
καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν.  330 

                                                 
324-325 ὁ Ἰούδας…ἄρτον: Ioh. 13, 26; Marc. 14, 22; Luc. 22, 19; Matth. 26, 26 // 325-327 διὰ τοῦτο ἔχει…ὁ 
διάβολος: Ioh. 13, 2. 
__________________________ 
Α      SµPa        Μ 
__________________________ 
321 Ταῦτα πάντα ἡ φιλαργυρία εἰργάσατο om. PpaSµ // 321-330 Ἡµεῖς...Ἀµήν om. p //  321-330 Ὑµεῖς οὖν, 
ὦ ἀδελφοί µου, µιµήσωµεν ταύτην καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεηµοσύνην ἐλλώµεθα, ἵνα ἐλεηθῶµεν παρὰ 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, τῇ αὐτοῦ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν PaSµ  
// 321 Ὑµεῖς Α // 321-322 ὦ ἀδελφοί, µισήσωµεν ταύτην Α // 323 κτησόµεθα Α // 325  διὰ τοῦτο Μ   ἔχει Μ: 
ἔχην Α  // 326 ἠσῆλθεν Μ   ἐπαρέλαβέν τον ΑΜ // 327 ἐλλώµεθα ΑΜ // 328-329 τοῦ Θεοῦ, καὶ τῆς µερίδος 
τῶν ἀγαθῶν ἐπιτύχωµεν τῇ αὐτοῦ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ Α // 328 ἐπιτείχωµεν Μ // 330 καὶ τὸ κράτος 
om. Α   τῶν αἰώνων om. Α 
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                                                    29   
 

        Τῇ  Ἁγίᾳ  καὶ  Μεγάλῃ  Παρασκευῇ 
                      λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν βιβλίων  
             εἰς τὰ ἅγια πάθη τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
 
      Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν εἰργάσατο σήµερον σωτηρίαν ἐν µέσῳ τῆς 
γῆς·  ὁ ποιητὴς οὐρανοῦ τε καὶ γῆς καὶ πάσης τῆς κτίσεως εἰργάσατο 
σωτηρίαν. Ἀναβὰς εἰς ὕψος σταυροῦ καὶ κράξας φωνὴν µεγάλην 
παρέδωκε τὸ πνεῦµα· ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ· 
ἔκραξεν ὁ ποιητὴς ἐπὶ τοῦ σταυροῦ καὶ τὸν ἥλιον ἐσκότισεν·  5 
ἐβόησε καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ τὸ καταπέτασµα τοῦ Ναοῦ ἐσχίσθη 
ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω· ἔκραξεν ὁ ποιητὴς καὶ τὰ µνηµεῖα ἠνέωξε  
καὶ οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν τάφων ἀνέστησαν· κράξας φωνὴν ὁ Κύριος τὰ 
ἔθνη ἐκάλεσεν ἅπαντα καὶ τὴν κτίσιν ὡς κτίστης συνήθροισε.  

                                                 
1-9 Κύριος…συνήθροισε : ∆οξαστικόν, ἦχ. β', Ἀκολουθία Ὡρῶν Μ. Παρασκευῆς,  ἔντυπον Τριώδιον  Α∆, 
σ. 932-933; Ἰδιόµελον, ἦχ. πλ. δ', Ἀκολουθία Ὡρῶν Μ. Παρασκευῆς, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 933 (1-2  ὁ 
ποιητὴς οὐρανοῦ τε καὶ γῆς καὶ πάσης τῆς κτίσεως: Gen. 1- 2 // 3 Ἀναβὰς εἰς ὕψος σταυροῦ: Matth. 27, 32-
56; Ioh. 19, 16-27; Marc. 15, 21-23; Luc. 23, 26-43 // 3-4 κράξας φωνὴν µεγάλην παρέδωκε τὸ πνεῦµα: Luc. 
23, 46; Marc. 15, 39; Matth. 27, 50 // 4 ἐσαλεύθη ἡ γῆ: Matth. 27, 51 // 5 τὸν ἥλιον ἐσκότισεν: Luc. 23, 44-45; 
Matth. 25,45 // 6-7 ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ τὸ καταπέτασµα τοῦ Ναοῦ ἐσχίσθη ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω: Matth. 27, 
51 // 7-8 τὰ µνηµεῖα ἠνέωξε  καὶ οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν τάφων ἀνέστησαν: Matth. 27, 52-53). 
__________________________  
Α      SµPa        Μ 
__________________________ 
Tit. Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Παρασκευῇ λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν βιβλίων εἰς τὰ ἅγια πάθη τοῦ Κυρίου 
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ PaSΑ: Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Παρασκευῇ λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν βιβλίων εἰς 
τὰ ἅγια πάθη τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· Εὐλόγησον, δέσποτα µ: Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Παρασκευῇ 
λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολῶν βιβλίων εἰς τὰ ἄγια πάθει τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μ // 1-9 
Κύριος…συνήθροισε om. p // 1 Χριστὸς PaSµΑ // 3 ἥψος Μ // 5 ἐσκότησεν ΜΑaSµ: ἐσκότασεν P // 6 ἡ γῆ 
ἐσχέσθην Α: ἡ γῆ ἐσχίσθην Sµ: ἡ γῆ ἐσχήστην Μ     τοῦ Ναοῦ ἐσχήσθην Μ // 7 µνιµία Μ   ἡνέωξεν Μ // 9 
κτήσιν Μ   κτήστης Μ 
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    Σήµερον πᾶσα ἡ κτίσις ἐπὶ σταυροῦ Θεὸν ἐγνώρισε καὶ ὡς Θεῷ 10 
καὶ κτίστῃ τὰ δῶρα προσήγαγεν· οἱ οὐρανοὶ τὸν ὑπέρλαµπρον 
ἥλιον σκοτεινὸν ὑπέδειξαν· οἱ ἄγγελοι κεκαλυµµένας τὰς ὄψεις ἐν 
τῷ σταυρῷ διῆγον· ἡ γῆ τὸν Γολγοθάν, ἡ θάλασσα τὸν σπόγγον, τὰ 
ὕδατα τὸν κάλαµον, τὰ χόρτα τὴν ὕσσωπον, τὰ ζῶα τὴν χολήν, ἡ 
ἄµπελος τὸ ὄξος, τὰ µέταλλα τοὺς ἥλους, τὰ ὄρη τὰς πέτρας, τὰ 15 
ξύλα τὸν σταυρόν, τὰ πετεινὰ τοῦ Πέτρου τὸν ἀλέκτορα, τὰ 
ἀρώµατα τὴν σµύρναν, οἱ ἄνδρες τὰς ὀθόνας, αἱ γυναῖκες τὰ µύρα. 
Τὰ πάντα τοίνυν τὸν ποιητὴν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ προσεκύνησαν. 

                                                 
10-18 Σήµερον...προσεκύνησαν: Theod. Stud. De Domini Herique nostri Jesu Christi supplicio (PG 99, 28C 
& 606-607); ∆οξαστικὸν Ἰδιόµελον, ἦχ. πλ. α', εἰς τὸ ἑσπέρας τῆς Τρίτης τῆς δ' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν, 
ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 525 (12 ἥλιον σκοτεινὸν ὑπέδειξαν: Matth. 27, 45 // 13 τὸν Γολγοθάν: Matth. 27, 
33; Marc. 15, 22    τὸν σπόγγον: Matth. 27, 48 // 14 τὸν κάλαµον: Matth. 27, 48    τὴν ὕσσωπον: Ioh. 19, 29     
τὴν χολήν: Matth. 27, 34 // 15 τὸ ὄξος: Matth. 27, 34   τὰς πέτρας: Matth. 27, 60 // 16 τὸν σταυρόν: Matth. 
27, 32    τὸν ἀλέκτορα: Luc. 22, 61; Matth. 26, 74-75 // 17  τὴν σµύρναν: Ioh. 19, 39   τὰς ὀθόνας: Matth. 27, 
59   τὰ µύρα: Marc. 16, 1). 
_______________________________ 
Α      SµPa        Μ 

________________________ 
 10-18 Σήµερον...προσεκύνησαν om. p // 10  κτήσις Μ // 14 ἴσωπον µ: ὕπον S: ὕσωπον Μ     χωλὴν Sµ // 15 
τὰ µέταλλα τοὺς ἥλους om. Α   τοὺς ὕλους ΜSµ // 16 ἀλέκτωρα ΑΜaSµ //  17 ὠθώνας SΑ: ὠθόνας P: 
ὀθώνας Μaµ  
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    Λοιπὸν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω; Σήµερον ὁ ποιητὴς οὐρανοῦ τε καὶ 
γῆς τῷ σταυρῷ προσήλωται. Σήµερον κρεµᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν 20 
ὕδασι τὴν γῆν κρεµάσας. Σήµερον στέφανον ἐξ ἀκανθῶν 
περιτίθεται ὁ τῶν ἀγγέλων βασιλεύς. Σήµερον ψευδῆ πορφύραν 
περιβάλλεται ὁ ἐνδύων τὸν οὐρανὸν τοῖς νέφεσι. Σήµερον 
ἐµπτυσµοὺς καὶ µάστιγας δέχεται, ὀνειδισµοὺς καὶ κολαφισµούς, 
καὶ πάντα ὑποµένει δι’ ἡµᾶς τοὺς ἁµαρτωλούς, ἵνα ἡµᾶς ἐλευθερώσῃ 25 
ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ. Σήµερον ὁ κριτὴς εἰς κριτήριον ἄγεται. 
Σήµερον ἡ ζωὴ τοῦ κόσµου θανάτου γεύεται. Σήµερον ὁ κριτὴς 
ζώντων καὶ νεκρῶν εἰς δικαστήριον ἄγεται καὶ ταῦτα πάσχων ὁ 
εὔσπλαγχνος διὰ  τὴν πολλὴν φιλανθρωπίαν Aὐτοῦ.  

                                                 
19 τί εἴπω: 1 Cοr. 11, 22 // 20-25 Σήµερον κρεµᾶται…τοὺς ἁµαρτωλούς: Ἀντίφωνον ΙΕ', Ἀκολουθία τῶν 
Ἁγίων Παθῶν, ἦχ. πλ. β', ἔντυπον Τριώδιον  Α∆, σ. 905 ( 20 κρεµᾶται ἐπὶ ξύλου: Matth. 27, 32 // 20-21 ὁ ἐν 
ὕδασι τὴν γῆν κρεµάσας: Gen. 1, 9-10 // 21 στέφανον ἐξ ἀκανθῶν: Matth. 27, 29 // 22 ὁ τῶν ἀγγέλων 
βασιλεύς: Ps. 148, 2; Ps. 103, 20-21    ψευδῆ πορφύραν: Matth. 27, 28 // 23 ὁ ἐνδύων τὸν οὐρανὸν τοῖς 
νέφεσι: Gen. 1, 8 // 24-25 ἐµπτυσµοὺς…δι’ ἡµᾶς τοὺς ἁµαρτωλούς: Matth. 26, 67-68; Marc. 14, 65; Luc. 22, 63-
65) // 26 ὁ κριτὴς: Matth. 24, 3-42; Marc. 13, 3-31; Luc. 21, 7-33 // 26 εἰς κριτήριον ἄγεται: Matth. 26, 57-68; 
Marc. 14, 53-65; Luc. 22, 54-55;  Luc. 22, 63-71; Ioh. 18, 13-14; Ioh. 18,  19-24 // 29 εὔσπλαγχνος διὰ  τὴν 
πολλὴν φιλανθρωπίαν: Ex. 34, 6; Num. 14, 18; Ps. 7, 12; Ionas 4, 2. 
_____________________________ 
Α      SµPa        Μ 

______________________ 
19-29 Λοιπὸν...Αὐτοῦ om. p // 20 προσύλωται Μ // 21 Σήµερον  om.Α // 24 µάστηγας ΑΜ    ὁνειδεισµοῦς 
καὶ κολαφησµοῦς Μ //  25 ἐλευθερώσει ΑaSµ: ἐλευθερῶσι Μ // 26 κρητῆς Μ // 29 τὴν om.ΑPaSµ  
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    Ἀναγκαῖον δέ ἐστιν, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί, ἵνα ὑποµνήσω ὑµᾶς 30 
τὴν ἀρχὴν τῆς ἐξηγήσεως τῶν Ἁγίων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα δοξάσωµεν τὸν µόνον µακρόθυµον. Φέρε τοίνυν 
εἰς µέσον τὸν εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην λέγοντα· "Ἐµαρτύρει οὖν ὁ 
ὄχλος ὁ ὢν µετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅτε τὸν Λάζαρον ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, 
διὰ τοῦτο ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο τὸ σηµεῖον ὃ 35 
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, τὸν Λάζαρον ἐγείρας ἐκ νεκρῶν. Οἱ οὖν 
Φαρισαῖοι ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡµέρας συνεβουλεύσαντο, ἵνα τὸν Ἰησοῦν 
ἀποκτείνωσιν καὶ τὸν Λάζαρον". Ὁ γοῦν Ἰησοῦς καταλιπὼν τοὺς 
Ἰουδαίους ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως Ἱερουσαλὴµ καὶ ἦλθεν εἰς 
Βηθανίαν καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. Εἶτα λέγει τοῖς µαθηταῖς Aὐτοῦ· 40 
"Οἴδατε ὅτι µετὰ δύο ἡµέρας τὸ Πάσχα γίνεται καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ 
Ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι".   

                                                 
32 τὸν µόνον µακρόθυµον: Ex. 34, 6; Ps. 7, 12; Sap. Salom. 15, 1 // 33-38 Ἐµαρτύρει… τὸν Λάζαρον: Ioh. 12, 
9-11 // 41-42 Οἴδατε… τὸ σταυρωθῆναι: Matth. 26, 2. 
_____________________________ 
Α      SµPa        Μ 

______________________ 
30-42 Ἀναγκαῖον...σταυρωθῆναι om. p // 30 Ἀναγγεόν Μ // 32 µακρόθηµον Μ // 33 λέγωντα Μ // 36 ἐγήρας 
Μ // 41 γίναιται Μ   
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   Τότε συνήχθησαν εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ Ἀρχιερέως, τοῦ λεγοµένου 
Καϊάφα καὶ συνεβουλεύσαντο, ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσι καὶ 
ἀποκτείνωσιν. Ἔλεγον δὲ µὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα µὴ θόρυβος γένηται ἐν 45 
τῷ λαῷ. Ὢ παράνοµον συνέδριον· ὢ  συµβουλῆς  πονηρᾶς. Τί γὰρ 
κακὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ζητεῖτε, παράνοµοι, ἀποκτεῖναι; Τοὺς 
τυφλοὺς ἐφώτισε, τοὺς λεπροὺς ἐκαθάρισε καὶ θαύµατα πολλὰ 
ἐποίησεν εἰς τὸ ἔθνος σας. ∆ιὰ ποῖον ἔργον τοῦτον ζητεῖτε 
ἀποκτεῖναι;  50 

                                                 
43-46 Τότε… τῷ λαῷ: Matth. 26, 3-5 //  48-49 θαύµατα πολλὰ ἐποίησεν: Ἀντίφωνον ΙΒ', Ἀκολουθία τῶν 
Ἁγίων Παθῶν, ἦχ. πλ.δ', ἔντυπον Τριώδιον  Α∆, σ. 903; Marc. 1, 40-45; Matth. 8, 1-4; Luc. 5, 12-14; Luc. 17, 
11-19; Marc. 1, 29-34; Matth. 8, 14-17; Luc. 4, 38-41; Marc. 2, 1-12; Matth. 9, 1-8; Luc. 5, 17-26; Marc. 3, 1-6; 
Matth. 12, 9-14; Luc. 6, 6-11; Marc. 5, 25-34; Matth. 9, 20-22; Luc. 8, 43-48; Marc. 7, 24-30; Matth. 15, 21-28; 
Marc. 7, 31-37; Matth. 15, 29; Marc. 8, 22-26; Marc. 9, 14-29; Matth. 17, 14-21; Luc. 9, 37-43; Marc. 10, 46-52; 
Matth. 20, 29-34; Luc. 18, 35-43; Matth. 8, 5-13; Luc. 7, 1-10; Matth. 9, 27-31; Matth. 9, 32-35; Luc. 11, 14-18; 
Luc. 13, 10-17; Luc. 14, 1-6; Luc. 22, 50-51; Ioh. 4, 46-54; Ioh. 5, 1-9; Ioh. 9, 1-41; Matth. 9, 18-26; Marc. 5, 21-
43; Luc. 8, 40-56; Luc. 7, 11-17; Ioh. 11, 1-44; Marc. 1, 23-28; Luc. 4, 33-37; Marc. 5, 1-20; Matth. 8, 28-34; 
Luc. 8, 26-39. 
____________________________ 
Α      SµPa        Μ 

______________________ 
43-50 Τότε...ἀποκτεῖναι om. p //  43  Τότε συνήσθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς. Πότε; Ὅτε ἦν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ Βηθανίᾳ, 
τότε οἱ Πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ συνήχθησαν εἰς τὴν αὐλὴν aSµ // 44 κρατήσουσιν PSaΑ // 46 παράνωµων Μ 
// 47 ζητῆται παράνωµη Μ   ἀποκτείνεται ΑaS  // 47-48  ὅτι  τοὺς τυφλοὺς a // 48 ἐφώτισεν ΑPS: ἐφώτησεν 
a   ἐκαθάρησεν Α // 49 εἰς τῶ ἔθνο σας Μ  
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   "Toῦ δὲ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίµωνος τοῦ 
λεπροῦ, προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἀλάβαστρον µύρου ἔχουσα 
βαρυτίµου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἰησοῦ ἀνακειµένου". 
Μεγάλη ἦν ἡ πίστις τῆς γυναικός, µεγάλη αὐτῆς ἡ µετάνοια καὶ ἡ 
ἐξοµολόγησις· καὶ ὅσον ὑπῆρχεν αὕτη εἰς τὴν ἁµαρτίαν ἄσωτος, 55 
ὑπερεπερίσσευσεν αὐτῆς ἡ συµπάθεια, λέγοντος τοῦ Κυρίου πρὸς 
αὐτήν· "Ἀφέωνταί σου αἱ ἁµαρτίαι σου αἱ πολλαί. Πολὺ γὰρ 
ἐζήτησας, πολλὰ καὶ ἀφεθήσεταί σοι". 
 

                                                 
51-53 Toῦ δὲ Ἰησοῦ… ἀνακειµένου: Matth. 26, 6-7 // 53-58 Μεγάλη ἦν…ἀφεθήσεταί σοι: Ἐφραὶµ Σύρου, 
Ὁµιλία εἰς τὴν πόρνην, σ. 111. 
_____________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
__________________________ 
51-53 Toῦ δὲ Ἰησοῦ… ἀνακειµένου om. p //  51 γεννοµένου S    Βιθανεία Μ    Σίµονος Μ // 54-55 Μεγάλη ἦν 
ἡ πίστις τῆς γυναικός, µεγάλη αὐτῆς ἡ προθυµία καὶ µεγάλη αὐτῆς ἡ µετάνοια καὶ ἡ ἐξοµολόγησις PaSµ: 
Μεγάλη ἦν αὐτῆς ἡ προθυµία καὶ µεγάλη ἡ µετάνοια καὶ ἐξοµολόγησις p // 57 Ἀφαίονταί σου ΜΑPp: 
Ἀφέονταί σου  aS: Ἀφέοντέ σου  µ 
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   Λέγει οὖν αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, 
ὁ µέλλων αὐτὸν παραδιδόναι. Τοῦτο γάρ φησιν ὁ Ἰωάννης· ὁ δὲ 60 
Ματθαῖος λέγει ὅτι πάντες οἱ µαθηταὶ τοῦτο εἶπον. Οὐκ 
ἐναντιοῦνται οἱ εὐαγγελισταὶ εἷς ὑπὸ τοῦ ἑτέρου, ἀλλὰ τὴν 
ἀλήθειαν κηρύττουσιν. Οἱ γὰρ πάντες οἱ ἀπόστολοι εἶπον, ἀλλὰ 
βλέποντες τὸν διδάσκαλον ὅτι περὶ φιλοπτωχίας διδάσκει εἶπον· 
ἀλλ’ ὁ Ἰούδας εἰ γὰρ περὶ τῶν πτωχῶν ἔλεγεν, καλῶς ἔλεγεν. Ἀλλ’ 65 
ὅτι κλέπτης ἦν καὶ φιλαργυρίαν ἐνόσει καὶ τὸ γλωσσόκοµον εἶχε 
καὶ τὰ βαλλόµενα ἐβάσταζε· τοὐτέστι, τὰ πρὸς ἐλεηµοσύνην 
προσφερόµενα αὐτὸς διεµέριζε καὶ αὐτὸς ἐξοδίαζε καὶ τροφὴν τῶν 
συµµαθητῶν αὐτοῦ ἔφερεν, ἄλλα µὲν ἐξοδιάζων καὶ ἄλλα κλέπτων 
καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ἔστελλε καὶ τῶν τέκνων.  70 

                                                 
59-60 Λέγει…παραδιδόναι: Ioh. 12, 4 // 61 πάντες οἱ µαθηταὶ τοῦτο εἶπον: Matth. 26, 8  // 61-65 Οὐκ 
ἐναντιοῦνται… καλῶς ἔλεγεν: Ioann. Chrys. Ecloga in s. diem festum Ramorum, hom. 33  (PG 63, 819) // 65-
70 Ἀλλ’ ὅτι κλέπτης …τῶν τέκνων: Μέγας, "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου" διήγησις, σ. 32, στ. 4-11 (66- 67 τὸ 
γλωσσόκοµον…ἐβάσταζε: Ioh. 12, 6). 
__________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
__________________________ 
59 Ἰσχαριώτης  aµ: Ἱσκαριώτις Μ //  61 τοῦτο om. PpaSµ // 61-62 Οὐκ αἰναντιοῦνται Μ // 62 εἷς ὑπὸ τοῦ 
ἑνὸς ΑSµ // 63 κυρίτουσιν Μ // 63-64 οἱ ἀπόστολοι εἶπον, οὐκ εἰς τὴν πονηρίαν τοῦ Ἰούδα εἶπον a // 66 
φυλαργυρίαν ἐνόσι S: φιλαργυρίαν ἐννόσσει Μ    γλοσόκοµον Μ // 67 ἐβάσταζεν Αµ // 68 ἐξοδίαζεν ΑΜ: 
ἐξωδίαζεν Sµ: ἐξοδιάζων Ppa // 68-69 καὶ τροφὴν...ἔφερεν om. PpaS //  69 ἐξοδίαζεν ΜΑ: ἐξοδιάζων SµPpa            
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   ∆ιατὶ γάρ φησι· "Ὦ γύναι, οὐκ ἀργύριον ἔφερας, ἵνα ἔχω δηλαδὴ 
κλέψαι, ἀλλὰ µύρον προσήνεγκας;" Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν 
τοῦ Ἰούδα, λέγει αὐτῷ· "Τί κόπους παρέχεις τῇ γυναικὶ καταλύων 
τὴν προθυµίαν αὐτῆς; Ἔργον γὰρ καλὸν εἰργάσατο εἰς ἐµέ, µεγάλην 
πίστιν καὶ µεγάλην ἀγάπην. Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε, ἐµὲ δὲ 75 
οὐ πάντοτε ἔχετε". Ὁρᾷς πῶς ἄλλον ἐστὶ τὸ τὸν Χριστὸν θεραπεύειν 
καὶ ἄλλον τοὺς πτωχούς; Τοὐτέστι µέν, "πάντοτε οἱ πτωχοὶ εἰσὶν ἐν 
τῷ κόσµῳ τούτῳ καὶ λαµβάνουσιν ἐλεηµοσύνην, ἐγὼ δὲ µέλλω 
ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσµου καὶ οὐκέτι θεωρεῖτε µε ἄχρι τῆς ∆ευτέρας 
Παρουσίας. Βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ µύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώµατός 80 
µου, πρὸς τὸ ἐνταφιᾶσαι µε ἐποίησε". ∆ιδάσκει οὖν ἡµᾶς ὅτι κατὰ 
θείαν οἰκονοµίαν ἐποίησε τοῦτο ἡ γυνή, προτυποῦσα τὸν θάνατον 
Αὐτοῦ. Ἔθος γὰρ ἦν τοῖς Ἰουδαίοις µετὰ µύρων ἐνταφιάζειν τὰ 
σώµατα, καθὼς καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἐποίουν, διὰ τὸ ἄσηπτα τηρεῖν τὰ 
σώµατα καὶ δυσωδίας ἀµέτοχα. ∆είκνυσιν οὖν ὁ Ἰησοῦς ὅτι "τὸ 85 
σῶµα µου ἐνταφιασθήσεται". 
 

                                                 
71-86 ∆ιατὶ… ἐνταφιασθήσεται: Matth. 26, 10-13; Marc. 14, 6-9; Ioh. 12, 7-8; Ἐφραὶµ Σύρου, Ὁµιλία εἰς τὴν 
πόρνην, σ. 107; Ioann. Chrys. In Matthaeum 80 (PG 58, 724) (83 Ἔθος γὰρ ἦν τοῖς Ἰουδαίοις µετὰ µύρων 
ἐνταφιάζειν: Ιοh. 19, 40). 
__________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
__________________________ 
73 καταλίον Μ // 74 γὰρ om.Α    εἰργάσατω Μ // 75 καὶ om.Α    πάντωτε ἔχεται Μ // 75-76 ἐµὲ...ἔχετε om. 
Ppaµ    ἐµὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχεται  ΑΜS // 76 τῷ Χριστῷ ΜPpaµ  // 80 Βαλλοῦσα ΑµS // 84 ἄσειπτα ΜΑ: 
ἄσειπα µS: ἄσηπα Ppa // 85 δυσωδείας Α: δισωδείας Μ 
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    Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόµενος Ἰούδας ὁ 
Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς εἶπε· "Τί θέλετέ µοι δοῦναι καὶ ἐγὼ 
παραδώσω αὐτόν;" Ὢ τῆς τοῦ Ἰούδα ἀθλιότητος· πῶς ἐξεπήδησεν ὁ 
τοιοῦτος λόγος ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ; πῶς οὐκ ἐδειλίασεν, πῶς 90 
οὐκ ἐνετράπην εἰπεῖν "καὶ ἐγὼ παραδώσω αὐτόν"; Ὢ παράνοµε 
Ἰούδα· ταῦτα σε ἐδίδασκεν ὁ διδάσκαλος λέγων τὸ "µὴ κτήσασθε 
χρυσὸν ἢ  ἄργυρον εἰς τὰς ζώνας" καὶ λέγεις· "Τί θέλετέ µοι δοῦναι 
καὶ ἐγὼ παραδώσω αὐτὸν" τότε; Πότε; Ὅταν ἡ πόρνη ἐµετενόησεν, 
τότε ὁ µαθητὴς τὸν διδάσκαλον ἐπαράδιδεν· ὅτε ἡ πρώην πόρνη καὶ 95 
ἄσωτος ἐσίµωσε τοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς µετανοίας, τότε ὁ Ἰούδας 
δοῦλος ἐγεγόνει τοῦ ἐχθροῦ· ὅταν ἡ πόρνη ἤκουσε τοῦ Κυρίου· 
"Ἀφέωνταί σου αἱ ἁµαρτίαι αἱ πολλαί", τότε ὁ Ἰούδας παρέδιδε τὸν 
διδάσκαλον καὶ ἐπαραλάµβανεν τὸν διάβολον. Ἐκπίπτει τοῦ φωτὸς 
ὁ ἐσκοτισµένος, ἐκπίπτει τοῦ χοροῦ τοῦ ἀποστόλων καὶ γίνεται 100 
φίλος τῶν δαιµόνων. 

                                                 
87-89 Τότε πορευθεὶς…παραδώσω αὐτόν: Matth. 26, 14-15 // 89- 101 Ὢ τῆς τοῦ Ἰούδα… τῶν δαιµόνων: 
Ioann. Chrys. De proditione Judae 1  (PG 49, 375) (89 Ὢ τῆς τοῦ Ἰούδα ἀθλιότητος: δ' Στιχηρὸν Ἰδιόµελον 
τῶν Αἴνων εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τετάρτης, ἦχ. α', ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 865 // 91 καὶ 
ἐγὼ παραδώσω αὐτόν: Matth. 26, 15 // 92-93 µὴ κτήσασθε…ζώνας: Matth. 10, 9 // 94-101 Ὅταν ἡ 
πόρνη...τῶν δαιµόνων: γ' καὶ δ' Στιχηρὰ Ἰδιόµελα τῶν Αἴνων εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης 
Τετάρτης, ἦχ. α', ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 865; β' Ἰδιόµελον τῶν Ἀποστίχων εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Ἁγίας καὶ 
Μεγάλης Τετάρτης, ἦχ. πλ .β', ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 866). 
__________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
__________________________ 
88 Ἰσκαριότης PpSΑ: Ἰσκαριότις Μ    θέλεται ΑΜPpaSµ //  89 ἀθλιῶτιτος Μ // 93 εἰ µηδὲ ἅργυρον S   
θέλεται ΑΜPpaSµ  // 94  παραδόσω Α    ἐµετενόησεν ΜΑPpaS // 95 ἐπαράδιδεν ΑPpaµ: ἐπαράδειδεν ΜS // 
98 Ἀφαίονταί σοι ΑS: Ἀφαίονταί σου Ppa: Ἀφαίοντέ σου  µ   ἐπαράδιδεν PpaSΑµ: ἐπαράδειδεν Μ  // 99 
ἐπαραλάµβανεν ΑΜPpa: ἐπαράβανεν µ: ἐπαράµβανεν S // 100 χωροῦ ΑΜPpaSµ 
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    Τίνος ἕνεκεν ὁ εὐαγγελιστὴς λέγει τὸ "εἷς τῶν δώδεκα"; Ἵνα µὴ 
εἴπῃ ὅτι µικρὸς µαθητὴς ἐπαρέδωκεν αὐτόν, ἀλλ’ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, 
ἐκ τῶν µεγάλων, ἐκ τῶν δοκιµωτέρων. Καὶ πάλιν· "Ἰούδας ὁ 
Ἰσκαριώτης". Λέγει καὶ τὸ ὄνοµα καὶ τὸν τόπον. Ἦν γὰρ καὶ  ἄλλος 105 
Ἰούδας, ὁ Ζηλωτής. "Οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ δοῦναι τριάκοντα 
ἀργύρια", τοὐτέστιν ἔταξαν δοῦναι αὐτῷ, ἀντὶ τοῦ συνεφώνησαν. 
Τί δέ ἐστι τριάκοντα ἀργύρια; Φησὶν ὁ ἅγιος Μάξιµος ὁ 
Ὁµολογητὴς <ὅτι> ἑκατὸν δηναρίων ὑπῆρχεν ὁ ἄργυρος καὶ 
πέπραται ὁ Κύριος εἰς τριάκοντα ἀργύρια, ἅτινα ἀριθµοῦνται 110 
τρισχίλια δηνάρια, γενόµενα ἐν χρυσῷ νοµίσµατα ἑκατόν. Πολλὰ 
γὰρ ὑπῆρχον καὶ διὰ τοῦτο ἠγόρασαν καὶ ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ 
Κεραµέως, εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. Καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα 
αὐτὸν παραδῷ. Ἐφοβοῦντο γὰρ οἱ Ἰουδαῖοι τὸν ὄχλον καὶ διὰ 
τοῦτο ἐµισθώσαντο τὸν Ἰούδαν.   115 

                                                 
102 εἷς τῶν δώδεκα: Matth. 26, 14 // 104-105 Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης: Matth. 26, 14 // 106 Ἰούδας, ὁ Ζηλωτής: 
Αct. 1, 13 // 106-107 Οἱ δὲ ἔστησαν…ἀργύρια: Matth. 26, 15 // 108-111 Φησὶν ὁ ἅγιος Μάξιµος... ἑκατόν: 
fοns incognita // 112-113 ἠγόρασαν...ταφὴν τοῖς ξένοις: Matth. 27, 7  // 113-114 Καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει 
εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ: Luc. 22, 4-6. 
__________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
__________________________ 
102  Τίνος ἕνεκεν ὅτι ὁ εὐαγγελιστὴς λέγει ὅτι εἷς ἐκ τῶν δώδεκα Ppa: Τίνος ἕνεκεν; ὅτι ὁ εὐαγγελιστὴς 
λέγει τῶν δώδεκα Sµ   δῶδεκαν Μ //  103 ἐπαρέδωκεν Μ: παρέδωκεν cett. // 105 Ἰσκαριότης Α: Ἱσκαριότις 
Μ // 108 ὀµολογιτῆς µ // 109 ὅτι scripsi   δυναρίων ΜΑµ // 110 ἀρηθµοῦνται Μ  // 111 δυνάρια ΜΑµ 
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   "Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύµων", πρώτη δὲ τῶν ἀζύµων λέγεται τῇ 
Πέµπτῃ ἑσπέρας, ἔµελλον γὰρ οἱ Ἰουδαῖοι φαγεῖν τὸ Πάσχα, µεθ’ ἣν 
ἐπιφωσκούσης τῆς Παρασκευῆς, ἤσθιον οὖν τῇ Πέµπτῃ τὰ ἄζυµα. 
Προσέρχονται τοίνυν οἱ µαθηταὶ τοῦ Ἰησοῦ λέγοντες· "Κύριε, ποῦ 
θέλεις ἐτοιµάσωµέν σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα;" Ἐπειδὴ οὔτε αὐτὸς οὔτε 120 
ἐκεῖνοι εἶχον ἴδιον οἶκον, ἐρωτοῦσι· "Ποῦ θέλεις; Εἰς τίνος φίλου;" Ὁ 
δὲ πέµπει δύο τῶν µαθητῶν Αὐτοῦ, Πέτρον καὶ Ἰωάννην, εἰπών·  
"Πορεύεσθε εἰς τὴν ἀπέναντι κώµην καὶ εὑρήσετε ἄνθρωπον 
κεράµιον ὕδατος βαστάζοντα".  

                                                 
116-118 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύµων… τὰ ἄζυµα: Ioann. Chrys. In Matthaeum 81 (PG 58, 729) (Τῇ δὲ πρώτῃ 
τῶν ἀζύµων: Matth. 26, 17; Marc. 14, 12; Luc. 22, 7-8) // 119-120 Προσέρχονται…τὸ Πάσχα: Matth. 26, 17; 
Marc. 14, 12; Luc. 22, 7-8 // 120-121 Ἐπειδὴ οὔτε αὐτὸς…φίλου: Ioann. Chrys. In Matthaeum 81 (PG 58, 730) 
// 121-122 Ὁ δὲ πέµπει δύο τῶν µαθητῶν Αὐτοῦ: Luc. 22, 8 // 122 Πέτρον καὶ Ἰωάννην: Luc. 22, 8 // 123-
124 Πορεύεσθε…βαστάζοντα: Luc. 22, 10; Marc. 14, 13.  
_________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
__________________________ 
 117 γὰρ  om. ΑPpµ // 118 ἐπιφασκούσης p // 123 κόµιν ΑΜPaSµ   καὶ εὐρήσεται ΑP: καὶ εὐρήσειτε µ: καὶ 
εὐρήσηται Μ: καὶ ποῦ εὕρηται p: καὶ ποῦ εὑρήσειται S 
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   Τίς γὰρ ἦν ὁ βαστάζων ἄνθρωπος τὸ κεράµιον; Ὁ Ζεβεδαῖος, ὁ 125 
πατὴρ αὐτῶν. Τίνος ἕνεκεν καὶ οὐ λέγει τὸ ὄνοµα αὐτοῦ, ἀλλὰ 
στέλλει αὐτοῖς εἰς ἄνθρωπον µὴ γινωσκόµενον, ἀλλ’ οὐδὲ οἱ 
ἀπόστολοι ἔγνωσκον; Πρῶτον µὲν,  ἵνα δείξῃ ὅτι ὡς Θεὸς βλέπει τὰ 
πόρρω, πῶς καὶ ποῦ ὁ κεράµιον βαστάζων ὕδατος. Τινὲς δὲ εἶπον 
ὅτι οὐ λέγει τὸν τόπον ἀλλ’ οὐδὲ τὸν ἄνθρωπον, οὔτε τὸ ὄνοµα 130 
εὔδηλον, διὰ τὸν Ἰούδαν, ἵνα µὴ µαθὼν ὁ Ἰούδας καὶ µηνύσῃ τοῖς 
Ἰουδαίοις καὶ ἐλθόντες συλλάβωσιν αὐτὸν πρὶν ἢ τὸν δεῖπνον 
ποιήσας καὶ τὰ πνευµατικὰ Αὐτοῦ µυστήρια παραδῷ· διὰ τοῦτο οὐ 
λέγει τὸ ὄνοµα. "Ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὗ πορεύεται 
καὶ ἐρεῖτε αὐτῷ· "Ὁ διδάσκαλος λέγει· "Πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα 135 
µετὰ τῶν µαθητῶν µου" κἀκεῖνος δείξει ὑµῖν ἀνώγαιον ἐστρωµένον, 
κἀκεῖ ἑτοιµάσατε".  

                                                 
134-137 Ἀκολουθήσατε… ἑτοιµάσατε: Luc. 22, 10-12; Matth. 26, 18; Marc. 14, 15. 
__________________________ 
Α      SµPpa        Μ 
__________________________ 
125 Ζεβαιδαῖος ΜPpaS // 129 καιράµιον Α // 131 µηνύσει ΜΑPpaSµ // 132 συλλαµβάνουσιν Ppa: 
συλαµβούσιν  Sµ: συλάµβουσιν Μ // 136 ἀνῶγεον Μ: ἀνώγεων ΑSµ // 137 ἐτηµάσατε Μ 
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   Ἀπελθόντες οὖν οἱ µαθηταὶ καὶ εὗρον οὕτως τὸν ἄνθρωπον καθὼς 
εἴρηκεν αὐτοῖς καὶ ἡτοίµασαν τὸ Πάσχα. Πάσχα µὲν ἡτοίµασαν τὸ 
ἑβραϊκόν· πρόβατον πανοικεί, ὡς Μωϋσῆς ἐνοµοθέτησεν, ἀρσενικόν, 140 
ἐνιαύσιον, χρόνου ἑνός, καὶ ἔσφαζον αὐτὸ ὅλον τὸ πλῆθος τῶν υἱῶν 
Ἰσραήλ, τῇ Πέµπτῃ ἑσπέρας, ἤγουν τῇ πρώτῃ τῶν ἀζύµων.Ἔχριον 
οὖν ἀπὸ τοῦ αἵµατος τὰς δύο φλιάς, ἔτρωγαν οὖν τὸν ἀµνὸν ὀπτὸν 
πυρὶ καὶ τὰ ἄζυµα καὶ ὀστοῦν οὐ συνέτριψαν. Ἤσθιον δὲ οὕτως: 
ὄρθιοι, µετὰ σπουδῆς περιεζωσµένοι ταῖς ὀσφύαις αὐτῶν καὶ τὰ 145 
ὑποδήµατα αὐτῶν ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ αἱ βακτηρίαι αὐτῶν ἐν 
ταῖς χερσίν. Ἔτρωγαν οὖν αὐτὰ ὄρθιοι, µετὰ σπουδῆς, καὶ ἔλεγον·  
"Πάσχα Κυρίου ἐστί". Τοῦτο τὸ Πάσχα ἡτοίµασαν οἱ ἀπόστολοι.   

                                                 
138-139 Ἀπελθόντες…τὸ Πάσχα: Luc. 22, 13; Marc. 14, 16 // 140-148 πρόβατον… Κυρίου ἐστί: Ex. 12, 5-11; 
Συναξάριον τοῦ Μηναίου, εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πέµπτης, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 880.  
_____________________ 
Α      SµPpa        Μ 
_____________________ 
140 πανεικοὶ ΜΑ: πανοικοῖ PpS    ἄρσεν  Ppa //  141 ἔσφαζον αὐτὸν Μ: αὐτῶ ΑS    τῶν υἱῶν om. S // 142  
ἀζήµων Μ   Ἔχρυον ΑSµ // 143 φλυάς AMSPpa // 145 Ἴσθιον ΜS: ἵσθιων p    ὀρθοί P: ὄρθοι p: ὄρθροι aSµ: 
ὄρθριοι ΜΑ: ὄρθιοι corr.    ὀσφύες PpaS: ὀσφίαις Μ // 145-147 περιεζωσµένοι...µετὰ σπουδῆς om. Α // 146 
ἐν τοῖς ποσίν...αὐτῶν om. Μ //  147 ὄρθριοι ΜΑS // 148 Πάσχα τοῦ Κυρίου PpaSµ    οἱτοίµασαν Μ 
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   Ὀψίας δὲ γενοµένης ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς ἐν οἰκίᾳ οὗ ἦν τὸ ἀνώγαιον 
τὸ ἐστρωµένον καὶ ἔφαγε τὸ Πάσχα µετὰ τῶν µαθητῶν Αὐτοῦ πρὸ 150 
καιροῦ, πρὸ τῆς ἡµέρας τῆς Παρασκευῆς, ἤγουν τῇ Πέµπτῃ ἑσπέρας, 
ἑστὼς καὶ ὁ Ἰούδας µετ’ αὐτῶν. Ἔφαγον οὖν τὸν ἀµνὸν ἱστάµενοι. 
Μετὰ ταῦτα, ἀνέκειτο µετὰ τῶν δώδεκα. Ἐκ τούτου νοµίζουσι τινὲς 
ὅτι ἀνέκειτο τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ, οὐκ ἔφαγε τὸ Πάσχα ὁ Ἰησοῦς. 
Λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι φαγὼν τὸ Πάσχα ἱστάµενος, ἔπειτα ἐκάθησε θέλων 155 
παραδοὺς τὸ οἰκεῖον µυστήριον, καθώς φησιν ὁ εὐαγγελιστὴς 
Λουκᾶς, ὅτι ἐκάθισαν θέλων τρώγοντες ἄλλα τινὰ βρώµατα καὶ 
φησὶ πρὸς τοὺς µαθητάς· "Ἐπιθυµίᾳ µεγάλῃ ἐπεθύµησα τοῦτο τὸ 
Πάσχα φαγεῖν µεθ’ ὑµῶν, διότι τὰ µεγάλα µυστήρια θέλω 
παραδοῦναι τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, ἵνα λάβῃ τέλος ὁ παλαιὸς 160 
Νόµος", διὸ ἀγαπητικὸν καὶ ἐπιθυµητικόν, "ἄλλοτε γὰρ µεθ’ ὑµῶν 
οὐκ ἐσθιαθήσοµαι".  

                                                 
149-152 Ὀψίας δὲ γενοµένης… µετ’ αὐτῶν: Ioann. Chrys. In Matthaeum 81 (PG 58, 731) (149 Ὀψίας δὲ 
γενοµένης: Matth. 26, 20; Marc. 14, 17 ) // 152-160 Ἔφαγον οὖν… Καινῆς ∆ιαθήκης: Ioann. Chrys. In 
Matthaeum 81 (PG 58, 734) (153 ἀνέκειτο µετὰ τῶν δώδεκα: Matth. 26, 20 // 158-160 Ἐπιθυµίᾳ…Καινῆς 
∆ιαθήκης: Luc. 22, 14-18) //  160-162 ἵνα λάβῃ…οὐκ ἐσθιαθήσοµαι: Ioann. Chrys. In Matthaeum 82 (PG 58, 
738);  Luc. 22, 14-18. 
_____________________ 
Α      SµPpa        Μ 
_____________________ 
149 ἀνώγεων ΜΑ //  152 ἑστὼς καὶ ὁ Ἰούδας ΑΜPpaSµ // 154 τὸ ἐνιαυτὸν ἐκείνῳ ΑΜSµ  // 156 ἐκάθισεν 
PpaSµ   τὸ εἰκήο µιστίριον Μ: τὸ οἰκίον µυστήριον S: τὸ ἐκεῖνον µυστήριον Α // 157 ἐκάθησαν τρώγοντες 
ΑSµ // 158 βρόµατα Μ // 159 µεθ' ἡµῶν ΑΜSµ// 160 Κενῆς ΑΜµ: Κενεῖς S 
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   Ἐσθιόντων γὰρ αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς· "Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή µου 
ἕως θανάτου· εἷς ἐξ’ ὑµῶν παραδώσει µε". Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ 
ἀπόστολοι, ἤρξαντο λέγειν εἷς ἕκαστος· "Μή τοι ἐγώ εἰµι, Κύριε;" 165 
Προλέγει ὁ Ἰησοῦς τὰ περὶ τοῦ Ἰούδα, ἵνα αὐτὸν διορθώσῃ· 
τοὐτέστιν, "Ἰούδα, Θεὸν µέλλεις παραδοῦναι, εἰδότα τὰς καρδίας 
τῶν ἀνθρώπων;" Ἔβλεπον γὰρ ἀλλήλους οἱ ἀπόστολοι καὶ 
ἀπορούµενοι περὶ τίνος λέγει τοῦτο. Ἦν δὲ ὁ Θεολόγος ἀνακείµενος 
ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ. Λέγει οὖν τοῦτο ὁ Πέτρος, ἵνα ἐρωτήσῃ τὸν 170 
διδάσκαλον· "Τίς οὖν ὁ τοῦτο πράσσων;" Ἐπιπεσὼν δὲ ἐκεῖνος λέγει 
τῷ Ἰησοῦ· "Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;" Λέγει ὁ Ἰησοῦς τῷ 
Ἰωάννῃ· "Ἐκεῖνος ἐστίν, ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωµίον καὶ ἐπιδώσω"· καὶ 
βάψας τὸ ψωµίον, δίδει τῷ Ἰούδᾳ καὶ µετὰ τὸ ψωµίον εἰσῆλθεν ὁ 
σατανᾶς ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ Ἰούδα, ὅτι ἀναξίως τοῦτο ἔλαβε, δόλιος 175 
ὢν καὶ κακὰ ἐβουλεύσατο ποιῆσαι· καὶ ἀποτολµήσας λέγει τῷ 
Ἰησοῦ· "Μή τοι ἐγώ εἰµι, Ῥαββί;" Λέγει αὐτῷ· "Σὺ εἶπας" ἀντί· "Σὺ 
λέγεις τοῦτο", "σὺ οἶδας". Λέγει αὐτῷ πάλιν· "Ὁ µὲν Υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ὑπάγει, καθὼς γέγραπται περὶ Aὐτοῦ· οὐαὶ δὲ τῷ 
ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι' οὗ ὁ Υιὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται. Καλὸν 180 
ἦν αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος".   

                                                 
163 -178 Ἐσθιόντων… Λέγει αὐτῷ πάλιν: Ioann. Chrys. In Matthaeum 81 (PG 58, 731) (Ἐσθιόντων γὰρ 
αὐτῶν: Matth. 26, 26 // 163-165 Περίλυπός…Κύριε: Matth. 26, 21-22; Marc. 14, 18-19; Luc. 22, 21-23 // 168-
177 Ἔβλεπον… Σὺ εἴπας: Ioh. 13, 21-17; Matth. 26, 22-25; Marc. 14, 19-21) // 178-181 Ὁ µὲν Υἱὸς… 
ἄνθρωπος ἐκεῖνος: Matth. 26, 24; Marc. 14, 21.  
_____________________ 
Α      SµPpa        Μ 
_____________________ 
164 παραδόσι µε ΑS: παραδῶσι µε Μ // 165 ἀπόστολοι, ἤρξαντο λυπούµενοι σφόδρα καὶ ἀδηµονεῖν 
ἤρξαντο PpaSµ // 166 διορθώσει ΜSµ // 167 εἰδὼς ΑΜPpaSµ: εἰδότα corr.  // 176-180 λέγει τῷ Ἰησοῦ: Μὴ 
µου νίπτεις τοὺς πόδας. Ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ἢ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος µ // 178 Σὺ  εἶδας S // 179 
ὑπάγει...παραδίδοται om. Μ 
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    Εἶδες εὐσπλαγχνίαν ∆εσπότου; Εἶδες µακροθυµίαν; Ἐδίδασκεν 
αὐτόν, ἐπαρήγγελλεν, ἐνουθέτει, ἵνα µὴ εἴπῃ τις· "Οὐκ ἠδύνατο ὁ 
Χριστὸς τὴν πεπωρωµένην ἐκείνην µεταβαλεῖν τοῦ Ἰούδα καρδίαν;" 
Οὐκ ἔλεγξεν αὐτόν, οὐκ ἐδηµοσίευσεν, ἀλλὰ µακροθυµῶν 185 
ἐδίδασκεν. Ἐκεῖνος δὲ ἔµενεν ἀδιόρθωτος. 
    "Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν"· τί τοῦτο προσέθηκεν ὁ εὐαγγελιστής, τὸ 
"ἐσθιόντων"; Ἵνα παραστήσῃ τὴν ἀπανθρωπίαν τοῦ Ἰούδα καὶ τὴν 
φιλανθρωπίαν τοῦ ∆εσπότου, πῶς µετὰ τὴν παράδοσιν πάλιν αὐτὸν 
ὁµοτράπεζον εἶχε καὶ µετ’ αὐτοῦ ἤσθιε τοῦ δολίου, ἵνα "θηρίον ὤν, 190 
Ἰούδα, γίνου πραότερος"· Αὐτὸς δὲ ἔµενεν ἀδιόρθωτος.  

                                                 
182-186 Εἶδες εὐσπλαγχνίαν… ἀδιόρθωτος: Ioann. Chrys. In Matthaeum 82 (PG 58, 737) // 187-191 
Ἐσθιόντων…ἀδιόρθωτος: Ioann. Chrys. In Matthaeum 82 (PG 58, 737): Ioann. Chrys. De proditione Judae 1  
(PG 49, 380); Matth. 26, 20; Marc. 14, 17-18; Luc. 22, 14-15; Κάθισµα στ' Ἀντιφώνου τῆς Ἀκολουθίας τῶν 
Ἁγίων Παθῶν, ἦχ. βαρύς,  ἔντυπον Τριώδιον  Α∆, σ. 900 (187 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν: Matth. 26, 26).  
_____________________ 
Α      SµPpa        Μ 
_____________________ 
182 Ἴδες ΑΜSµ     Ἴδες ΑΜSµ   µακροθηµίαν Μ // 183 ἐπαράγγελλεν ΑPpaµ: ἐπαρήγγελλεν ΜS    ἐνουθέτη 
ΑS // 187-188 τί...ἐσθιόντων om. µ // 189 παράδωσιν ΑPpaS: παράδωσην Μ // 189-191 πῶς 
µετὰ...ἀδιόρθωτος om. µ  // 190 ἴσθιεν ΑΜS: ἤσθιε om. Ppa    θηρίον ἦν PpaS // 191 πραώτερος Μ   ἔµεινεν 
ΑPpaS 
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    Λαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἄρτον ηὐλόγησεν αὐτόν. Εἶτα κόψας ἐπιδίδει 
αὐτοῖς λέγων· "Λάβετε, φάγετε. Τοῦτό µου ἐστὶ τὸ σῶµα, τὸ ὑπὲρ 
ὑµῶν κλώµενον, εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν". Εἰπὼν γὰρ ὁ Ἰησοῦς ὅτι 
"τοῦτο ἐστὶ τὸ σῶµα µου", δείκνυσιν ὅτι τοῦ Κυρίου ἐστὶ τὸ σῶµα, ὁ 195 
ἄρτος ὁ σφαγιαζόµενος ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ καὶ οὐχὶ ἀντίτυπον. Οὐ 
γὰρ εἶπε· "Τοῦτο ἐστὶν ἀντίτυπον τοῦ σώµατός µου", ἀλλὰ "τὸ σῶµα 
µου τοῦτο ἐστίν. Ἀρρήτῳ Θεοῦ δυνάµει µεταποιεῖται, κἂν φαίνεται 
ὑµῖν ἄρτος". Ἐπειδὴ ἀσθενεῖς ἐσµὲν καὶ οὐκ ἂν ἐδεξόµεθα κρέας 
ἐσθίειν ὠµὸν καὶ ἀνθρώπου σάρκα, διὰ τοῦτο ὁ ἄρτος µὲν φαίνεται, 200 
διὰ τοῦτο δὲ σάρκα ὄντως ἐστί· "καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ 
εὐλογήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· "Πίετε ἐξ  αὐτοῦ πάντες. Τοῦτο 
ἐστὶ τὸ αἷµα µου, τὸ τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν 
ἐκχυνόµενον, εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν". Ὥσπερ γὰρ ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη 
αἷµα εἶχε καὶ σφαγήν, οὕτως καὶ ἡ Νέα αἷµα ἔχει καὶ σφαγήν. Τὸ δὲ 205 
εἰπεῖν· "περὶ πολλῶν ἐκχυνόµενον", τοὐτέστι περὶ παντὸς τοῦ 
κόσµου.  

                                                 
192-194 Λαβὼν…ἁµαρτιῶν: Matth. 26, 26; Marc. 14, 22; Luc. 22, 19 // 194-201 Εἰπὼν γὰρ…ὄντως ἐστί: Ioann. 
Chrys. In Matthaeum 82 (PG 58, 739); Apophth. Patr. PG 65, 156- 160 // 201-204 καὶ λαβὼν…ἁµαρτιῶν: 
Matth. 26, 28; Marc. 14, 24; Luc. 22, 20 // 204-207 Ὥσπερ γὰρ… κόσµου: Ioann. Chrys. In Matthaeum 82 (PG 
58, 738). 
_____________________ 
Α      SµPpa        Μ 
_____________________ 
192 εὐλόγησεν ΑPpaSµ  ἐπιδείδη Μ // 193 Λάβεται φάγεται ΜΑSµ // 194 ἡµῶν ΜΑPpaSµ // 196 ἀντύτιπον 
Α: ἀντύτηπον S: ἀντίτιπον Μ // 196-201 καὶ οὐχὶ ἀντίτυπον...ἐστίν om. µ  // 199 ἐδεξόµεθα  ΑΜPpaS // 
 205-207  Τὸ δὲ εἰπεῖν...κόσµου om. µ 
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    Τίνος δὲ πάλιν οὐκ εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῷ ἄρτῳ· "Φάγετε πάντες", 
ἀλλ’ ἐν τῷ ποτηρίῳ λέγει· "Πίετε πάντες"; Τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ 
Ἰούδα, ὅτι ὁ Ἰούδας τὸν ἄρτον οὐκ ἔφαγε, φησίν, ἀλλ’ ἔκρυψε 210 
τοῦτον, πρὸς τὸ δεῖξαι τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι τὸν ἄρτον σῶµα Αὐτοῦ 
καλεῖ καὶ ἐνάντιος ἦν τοῦ Νόµου. Τὸ δὲ αἷµα ἔπιεν, µὴ δυνάµενος 
τοῦτο κρύψαι. 
  Ἔπειτα λέγει ὁ Ἰησοῦς· "Ἀµήν, λέγω ὑµῖν ὅτι οὐ µὴ πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ 
τούτου τοῦ γεννήµατος τῆς ἀµπέλου, ἕως τῆς ἡµέρας ἐκείνης", 215 
τοὐτέστιν ἐν τῇ Ἀναστάσει· βασιλείαν δὲ εἰκότως τὴν ἑαυτοῦ 
Ἀνάστασιν ὀνοµάζει. Τότε γὰρ κατήργησε τὸν θάνατον.   

                                                 
208-213 Τίνος δὲ πάλιν…τοῦτο κρύψαι: Ioann. Chrys. In Matthaeum 82 (PG 58, 737): Ioann. Chrys. PG 61, 
689; Τροπάριον ἦχ. πλ.δ', εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πέµπτης, ἔντυπον  Τριώδιον Α∆, σ. 875 // 
214-217 Ἔπειτα λέγει…τὸν θάνατον: Ioann. Chrys. In Matthaeum 82 (PG 58, 739)-740 (214-215 Ἀµήν…τῆς 
ἡµέρας ἐκείνης: Matth. 26, 29; Marc. 14, 25).    
_____________________ 
Α      SPpa        Μ 
_____________________ 
  208 οὐκ om. PpaSµΜ     Φάγεται ΑΜ // 208-217 εἶπεν...θάνατον om. µ 
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   Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησι τὰ ἱµάτια 
αὐτοῦ καὶ λαβὼν λεντίον διέζωσεν ἑαυτόν. Εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς 
τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν µαθητῶν καὶ 220 
ἐκµάσσειν τῷ λεντίῳ, ᾧ ἦν διεζωσµένος. Αὐτὸς τὰ πάντα ποιῶν,  
καὶ τὸ νίπτειν καὶ τὸ ἐκµάσσειν, καὶ ταῦτα ποιῶν διὰ τὴν 
ταπείνωσιν, ἔρχεται οὖν πρὸς Σίµωνα Πέτρον καὶ λέγει αὐτῷ 
ἐκεῖνος· "Σύ µου νίπτεις τοὺς πόδας;" Ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 
αὐτῷ· "Ὃ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι. Γνώσει δὲ µετὰ ταῦτα".  225 

                                                 
218-225 Καὶ ταῦτα εἰπὼν… µετὰ ταῦτα: Ioann. Chrys. De Christi precibus, contra Anomoeos 10 (PG 48, 
786) (218-221 ἐγείρεται…διεζωσµένος: Ioh. 13, 4-5 // 223-225 ἔρχεται οὖν…µετὰ ταῦτα: Ioh. 13, 6-7).  
_____________________ 
Α      SPpa        Μ 
_____________________ 
218-225 Καὶ ταῦτα...µετὰ ταῦτα om. µ // 219 λεντίων Μ: λέτιον S: λέντιον cett.    βάλει ΑΜ // 220  νηπτείρα 
Μ // 221 ἐκµάσειν ΑS: ἐκµάσι Μ // 222 ἐκµᾶσαι Α: ἐκµάσει S: ἐκµάζειν Μ // 223 Σίµονα ΑΜS 
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    Οὐ πρῶτον τὸν Πέτρον ἔνιψεν, ἀλλὰ πρὸ τοῦ Πέτρου ἔνιψεν 
ἄλλον, τοὐτέστιν τὸν Ἰούδαν. Πόθεν τοῦτο δῆλον; Ἄκουε. Ἤρξατο 
φησὶν νίπτειν τοὺς πόδας τῶν µαθητῶν. Ἐκ τῶν ἄλλων οὖν 
µαθητῶν οὐκ ἄν τις ηὐθάδησεν, πρὸ τοῦ Πέτρου νίψασθαι. Εἰ γὰρ 
ἐκ τῶν ἄλλων ἦν ἡ ἀρχή, οὐκ ἄρα ἐκώλυεν ὁ Πέτρος τὸν Κύριον, 230 
ἀλλὰ εἰδὼς τὴν αὐθάδειαν τοῦ Ἰούδα, λέγει·  "Κύριε, σύ µου νίπτεις 
τοὺς πόδας; Οὐ µὴ νίψῃς τοὺς πόδας µου εἰς τὸν αἰῶνα". Ἀπεκρίθη 
αὐτῷ  ὁ Ἰησοῦς· "Ἐὰν µὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις µέρος µετ’ ἐµοῦ". Λέγει 
αὐτῷ· "Κύριε, µὴ τοὺς πόδας µου µόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν 
κεφαλήν". Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· "Ὁ λελουµένος οὐ χρείαν ἔχει τοῦ 235 
νίψασθαι, ἀλλ’ ἔστι καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑµεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ’ οὐχὶ 
πάντες"· ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδοῦντα, διὰ τοῦτο εἶπεν τὸ "οὐχὶ 
πάντες καθαροί ἐστε".   

                                                 
226-238 Οὐ πρῶτον...καθαροί ἐστέ: Ioann. Chrys. De Christi precibus, contra Anomoeos 10 (PG 48, 786) 
(231-232 λέγει…νίπτεις τοὺς πόδας: Ioh. 13, 6 // 232-237 Οὐ µὴ νίψῃς…ἀλλ’ οὐχὶ πάντες: Ioh. 13, 8-11). 
_____________________ 
Α      SPpa        Μ 
_____________________ 
226-238 Οὐ πρῶτον...καθαροί ἐστέ om. µ // 226 τὸν Πέτρον νίπτειν  PpaSΜΑ // 227 Πόθεν δῆλον τοῦτο  
PpaS // 233-235 Λέγει αὐτῷ...κεφαλήν om. ΑΜ // 235 τοῦ om. Α 



 584

   Ὅτε οὖν ἔνιψε τοὺς πόδας τῶν µαθητῶν, ἔλαβε τὰ ἱµάτια Αὐτοῦ 
καὶ ἀναπεσὼν λέγει αὐτοῖς: "Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑµῖν; Ὑµεῖς 240 
φωνεῖτε µε ὁ Κύριος καὶ ὁ ∆ιδάσκαλος, καὶ καλῶς λέγετε. Εἰ οὖν 
ἐγὼ ἔνιψα ὑµῶν τοὺς πόδας, ὁ Κύριος καὶ ὁ ∆ιδάσκαλος, καὶ ὑµεῖς 
ὀφείλετε  ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. Ὑπόδειγµα γὰρ ἔδωκα ὑµῖν, 
ἵνα καθὼς ἐποίησα ὑµῖν καὶ ὑµεῖς ποιῆτε εἰς ἀλλήλους"· καὶ 
ὑµνήσαντες, ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Μεθ’ ᾧ ἐδείπνησαν, 245 
ὕµνησαν, ἵνα µάθωµεν καὶ ἡµεῖς οὕτως ποιεῖν.  

                                                 
 239-244 Ὅτε οὖν ἔνιψε…ποιῆτε εἰς ἀλλήλους: Ioh. 13, 12-15; Ioann. Chrys. De Christi precibus, contra 
Anomoeos 10 (PG 48, 786) // 244-246 καὶ ὑµνήσαντες…ποιεῖν: Ioann. Chrys. In Matthaeum 82 (PG 58, 740) 
(244-245 καὶ ὑµνήσαντες…Ἐλαιῶν: Matth. 26, 30). 
_____________________ 
Α      SµPpa        Μ 
_____________________ 
240 Γινώσκεται ΜΑµ // 241 λέγεται ΜΑµS // 243 Ὑπόδιγµα Sµ: Ὑπόδηγµα Μ // 244 ἵνα...ὐµῖν  om. µ     
ποιεῖτε Αµ: ποιεῖται PpaS: ποιήται Μ   εἰς om. Ppµ   ἀλλήλοις Ppµ // 245 Μεθ' ὧν S // 245-246 Μεθ' 
ᾧ...ποιεῖν om. µ 
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  Ἔρχεται οὖν εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καὶ οὐκ εἰς ἄλλον τόπον, 
ἵνα µὴ δόξῃ φεύγειν. Οὐ γὰρ εἰς ἄγνωστον τόπον, ἀλλ’ εἰς γνώριµον 
τοῖς Ἰουδαίοις. Τότε λέγει ὁ Ἰησοῦς τοῖς µαθηταῖς· "Πάντες 
σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐµοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ. Γέγραπται γάρ· 250 
"Πατάξω τὸν ποιµένα καὶ διασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα τῆς 
ποίµνης". Ὡς Θεὸς προλέγει αὐτοῖς τὰ ἐσόµενα, ἵνα µὴ 
σκανδαλισθῶσι. Λύων αὐτοῖς τὴν λύπην, ἔπειτα εὐαγγελίζεται: 
"Μετὰ τὸ ἐγερθῆναι µε, προάξω ὑµᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν". Τότε 
ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· "Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν 255 
σοί, ἐγὼ δὲ οὐδέποτε σκανδαλισθήσοµαι". Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·  
"Ἀµήν, λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς, 
ἀπαρνήσει µε". Ἀπὸ πολλῆς αὐθαδείας ὁ Πέτρος µόνος ὑπισχνεῖτο 
µὴ σκανδαλισθῆναι. Εἴασε δὲ ὁ Χριστὸς πεσεῖν, ἵνα πείσῃ µὴ ἑαυτὸν 
θαρρεῖν, ἀλλῶ τῷ Θεῷ. Προλέγει αὐτῷ τὴν ὥραν· "τῇ νυκτὶ ταύτῃ". 260 
Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· "Κἄν δέῃ µε σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ µή σε 
ἀπαρνήσοµαι"· ὁµοίως δὲ καὶ πάντες οἱ µαθηταὶ εἶπον.  

                                                 
247-262  Ἔρχεται οὖν… οἱ µαθηταὶ εἶπον: Ioann. Chrys. In Matthaeum 82 (PG 58, 740): Ioann. Chrys. In 
Joannem 83 (PG 59, 447) (249-252 Τότε λέγει ὁ Ἰησοῦς…τῆς ποίµνης: Matth. 26, 30-31 (251-252 Πατάξω τὸν 
ποιµένα…τῆς ποίµνης: Zach. 13, 7; Matth. 26, 56; Ioh. 16, 32) // 254-262 Μετὰ τὸ ἐγερθῆναι µε…οἱ µαθηταὶ 
εἶπον: Matth. 26, 32-35). 
______________________ 
Α      SµPpa        Μ 
_____________________ 
248 ἵνα...τόπον om.µ   µὴ δόξει Α // 249 τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ΑµS   // 250 σκανδαλισθήσεσθαι ΑµS // 251-
252 τοῖς πίµνοις Sµ // 252 ἐσώµενα µ // 254-262 ὑµᾶς...εἶπον om. µ // 257 νυκτεῖ Μ   ἀλλέκτωρ Μ: ἀλέκτωρ 
PpaSΑ    φωνήσει ΑPpaS: φωνήσε Μ // 258 ὑποσχνήτω Μ // 259 µὴ σκανδαλισθῆναι· τῷ Θεῷ οὖν δῶµεν 
δόξαν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ Κυρίῳ ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν S    πήσει ΜaΑ: 
πήση Pp // 260 θαρεῖν Α: θαρὴν Μ   τῷ Χριστῷ Pp // 261 δέ εἴµαι Pp: δὲ οἶµαι a: δὲ ἤµαι Α: δὲ ἥµε Μ  
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    Τότε ἔρχεται µετ’ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόµενον 
Γεθσηµανῆ καὶ λέγει τοῖς µαθηταῖς· "Καθίσατε αὐτοῦ ἕως ἂν 
ἀπελθὼν προσεύξωµαι ἐκεῖ"· καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ 265 
Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, οὐ πάντας παραλαµβάνει, ἀλλὰ τοὺς τρεῖς, 
οὓς εἶδον τὴν δόξαν ἐν τῷ Θαβώρ· λέγουσι δὲ ὅτι τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ 
Μεταµόρφωσιν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τετράδῃ ἐποίησε· τότε λέγει 
αὐτοῖς· "Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή µου ἕως θανάτου". Οἰκονοµικῶς 
λυπεῖται καὶ ἀδηµονεῖ, ὅπως πιστώσηται ὅτι ἀληθῶς ἄνθρωπος ἦν. 270 
Τότε λέγει αὐτοῖς· "Μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε µετ’ ἐµοῦ"· καὶ 
προσελθὼν µικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον Αὐτοῦ προσευχόµενος καὶ 
λέγων· "Πάτερ µου, εἰ δυνατόν ἐστι παρελθέτω ἀπ’ ἐµοῦ τὸ 
ποτήριον τοῦτο. Πλήν, οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς σύ"· καὶ ταῦτα 
εἰπών, ἔρχεται πρὸς τοὺς µαθητᾶς Αὐτοῦ καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς 275 
καθεύδοντας καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· "Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε µίαν ὥραν 
γρηγορῆσαι µετ’ ἐµοῦ καὶ πῶς τὰς ψυχὰς ὑµῶν ὑπὲρ ἐµοῦ θήσετε;" 
Ἀλλὰ πάλιν· "Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἴνα µὴ εἰσέλθητε εἰς 
πειρασµόν, ὅτι τὸ µὲν πνεῦµα πρόθυµον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής".   

                                                 
263-266 Τότε ἔρχεται…Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην: Matth. 26, 36-37 // 267-268 τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ 
Μεταµόρφωσιν: Matth. 17, 1-9; Marc. 9, 2-8; Luc. 9, 28-36; 2 Petr. 1, 18 // 268-279 τότε λέγει… σὰρξ ἀσθενής: 
Matth. 26, 38-41. 
_____________________ 
Α      Ppa        Μ 
_____________________ 
263-279 Τότε ἔρχεται...ἀσθενὴς om.µ //  263 µετ' αὐτοὺς Ppa   χορίον Α    Γεθσηµανεῖ ΑΜ //  264 αὐτοὺς  a 
// 276-277 οὐκ ἰσχύσατε ἀγρυπνῆσαι µίαν ὥραν µετ' ἐµοῦ Ppa // 278 προσεύχεσθαι ΑΜ   εἰσέλθηται ΑΜ 
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   Πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών· 280 
"Πάτερ µου, εἰ οὐ δύναται τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπελθεῖν ἀπ’ ἐµοῦ, 
ἐὰν µὴ αὐτὸ πίω." Ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ ἐνισχύων 
αὐτόν, φησὶν Λουκᾶς ὁ εὐαγγελιστής, καὶ ἀγωνέστερον 
προσηύχετο. Ἐγένετό φησιν ἐκ τοῦ ἀγῶνος τῆς προσευχῆς ὁ ἵδρος 
τοῦ προσώπου αὐτοῦ ὡσεὶ θρόµβος αἵµατος στάζων ἐπὶ τὴν γῆν. 285 
Μάνθανε, ὦ ἄνθρωπε, συνεχῶς προσευχόµενος ἐν τοῖς πειρασµοῖς, 
ἀκούων ὅτι Κύριος πολλάκις ηὔχετο. Εἶτα λέγει· "Πάτερ µου, 
γενηθήτω τὸ θέληµά σου"· καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν 
καθεύδοντας. Ἦσαν γὰρ οἱ ὀφθαλµοὶ αὐτῶν βεβαρηµένοι ἐκ τῆς 
λύπης καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν ἐκ τρίτου προσηύχετο.   290 

                                                 
280-282 Πάλιν ἐκ δευτέρου…µὴ αὐτὸ πίω: Matth. 26, 42 // 282-285 Ὤφθη δὲ αὐτῷ…στάζων ἐπὶ τὴν γῆν: 
Luc. 22, 43-44 // 287-288 Εἶτα λέγει…τὸ θέληµά σου: Matth. 26, 42 // 288-290 καὶ ἐλθὼν 
εὑρίσκει…προσηύχετο: Matth. 26, 43-44. 
______________________ 
Α      Ppa        Μ 
_____________________ 
 280-290 Πάλιν ἐκ δευτέρου...προσηύχετο om.µ // 281  παρελθεῖν Matth. // 284 ἵδρως Α: ἱδρὸς a  //  286  
πυρασµοῖς Μ  
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   Τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς µαθητὰς Αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς·  
"Καθεύδεσθε λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε; Ἰδού, ἤγγικεν ὁ παραδιδούς 
µε· ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας 
ἁµαρτωλῶν. Ἐγείρεσθε λοιπόν. Ἄγωµεν ἐντεῦθεν"· καὶ ἔτι Αὐτοῦ 
λαλοῦντος, ἰδού, εἷς τῶν δώδεκα ἦλθε καὶ µετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς 295 
µετὰ µαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν Ἀρχιερέων καὶ Γραµµατέων τοῦ 
λαοῦ. Ὁ δὲ Ἰούδας ἔδωκεν αὐτοῖς σηµεῖον ὅτι "ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός 
ἐστι· κρατήσατε αὐτόν". Σηµεῖον δίδωσιν αὐτοῖς, διότι νὺξ ἦν καὶ 
οὐκ ἠδύνοντο γνῶναι αὐτόν, διότι ἦλθον µετὰ λαµπάδων καὶ 
φανῶν· καὶ εὐθέως προσελθὼν ὁ Ἰούδας, λέγει τῷ Ἰησοῦ· "Χαῖρε, 300 
Ῥαββὶ" καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· "Ἑταῖρε, 
ἐφ’ ᾧ πάρει;" τοὐτέστι· "Φίλε, πῶς ἦλθες ὧδε, ὡς φίλος ἢ ὡς ἐχθρός, 
µετὰ φανῶν καὶ ὅχλων; " 

                                                 
291-298 Τότε ἔρχεται…κρατήσατε αὐτόν: Matth. 26, 45-48 // 300-302 καὶ εὐθέως προσελθὼν… ἐφ’ ᾧ πάρει: 
Matth. 26, 49-50. 
_____________________ 
Α      Ppa        Μ 
_____________________ 
291-303 Τότε ἔρχεται ...ὅχλων om.µ //  292  Καθεύδεσθαι ΑΜa:Καθεύδετε Pp     ἀναπαύεσθαι ΑΜ // 294 
Ἐγείρεσθαι ΑΜ // 295 ἰδοὐ, Ἰούδας ΑPpa // 298 Σήσιµον δίδωσιν ΑPp: Σίσηµον δίδωσιν a: Σηµίον δίδωσιν 
Μ // 299 οὐκ ἠδύνονται Α: οὐκ ἠδύναντω Ppa:οὐκ ἠδύνοντω Μ // 301 Ἐτέραι ΑΜ // 303 ὥχλων Μ: ὅπλων 
ΑPpa 
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    Ὢ φίληµα πικρόν, ζηµία ψυχῆς· πόρνη φιλήσασα τοὺς πόδας τοῦ 
Κυρίου τὴν ἑαυτῆς ψυχὴν ἀνεκαλέσατο· οὗτος φιλήσας, τὴν ἑαυτοῦ 305 
ψυχὴν ἀπώλεσεν· ἐκείνη φιλήσασα, τὸ χειρόγραφον τῶν ἑαυτῆς 
ἁµαρτιῶν διέρρηξεν· οὗτος φιλήσας, ἐκ τοῦ βίβλου τῆς ζωῆς 
ἀπεγράφη. Ὢ γυναικὸς φιλοσοφία, ὢ µαθητοῦ ἀσυνεσία· ἐκείνης 
γὰρ καταφιλούσης τοὺς πόδας τοῦ Κυρίου ἔχαιρον ἄγγελοι καὶ τὸν 
στέφανον αὐτῆς ἔπλεκον, τούτου δὲ φιλήσαντος, ἔχαιρον δαίµονες 310 
καὶ τὸ σχοινίον τῆς ἀγχόνης ἔπλεκον.  

                                                 
304- 311 Ὢ φίληµα…ἀγχόνης ἔπλεκον: Kάθισµα ἦχ. γ', εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τετάρτης, 
ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 858 ( 304 Ὢ φίληµα…ψυχῆς: Ioann. Chrys. In illud, memor fui dei (PG 61, 690). 
_____________________ 
Α      Ppa        Μ 
_____________________ 
 304- 311 Ὢ φίληµα…ἀγχόνης om.µ // ἔπλεκον 304  φήληµα Μ    ζηµεῖα Α // 305 οὕτως ΑΜ // 307 οὕτως 
ΑΜ 
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   Ὁ γὰρ Ἰούδας ᾔδει πολλάκις τὸν τόπον τοῦ Χειµάρρου τῶν 
Κέδρων ὅπου ἦν κῆπος, ὅτι πολλάκις συνήχθη ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖ. Ὁ οὖν 
Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν µετὰ λαµπάδων καὶ φανῶν καὶ ὅπλων 
ἔρχεται. Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν σπεῖραν καὶ πάντα τὰ ἐπερχόµενα ἐπ’ 315 
αὐτόν, ἐξελθὼν λέγει αὐτοῖς· "Τίνα ζητεῖτε;" Λέγουσιν αὐτῷ·  
"Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον". Λέγει αὐτοῖς· "Ἐγώ εἰµι". Εἰστήκει δὲ καὶ 
ὁ Ἰούδας µετ’ αὐτῶν. Ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς· "Ἐγώ εἰµι, ἀπῆλθον εἰς τὰ 
ὀπίσω καὶ ἔπεσον χαµαί, ἐκ τοῦ φόβου τῆς φωνῆς". Ἀπεκρίθη 
Ἰησοῦς· "Εἶπον ὑµῖν ὅτι ἐγώ εἰµι. Εἰ οὖν ἐµὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους 320 
ὑπάγειν". Ὅρα γὰρ φιλανθρωπίαν ∆εσπότου· ἄχρι τῆς τελευταίας 
ὥρας κήδεται τῶν µαθητῶν. Ἄφετε τούτους ὑπάγειν,  ἵνα πληρωθῇ 
ὁ λόγος ὃν εἶπεν· "Οὕς δέδωκάς µοι, πάτερ, ἐφύλαξα καὶ οὐδεὶς ἐξ  
αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ µὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ".   

                                                 
312-324 Ὁ γὰρ Ἰούδας… πληρωθῇ: Ioh. 18, 2-9; Ioann. Chrys. In Joannem 83 (PG 59, 449); Ioann. Chrys. In 
Matthaeum 83 (PG 58, 747). 
______________________ 
Α      Ppa        Μ 
_____________________ 
312-324 Ὁ γὰρ Ἰούδας… πληρωθῇ om.µ // 315 ὑπερχόµενα Ppa    ὐπ'αὐτόν Ppa  // 320 ζητεῖται Α: ζητίτε Μ 
// 322 Ἄφεται Μ // 324 ἀπόλετο Μ    ἀπολείας ΑPpa: ἀπολίας Μ  
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   Σίµων Πέτρος ἔχων µάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισε τοῦ 325 
Ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψε τὸ ὠτίον αὐτοῦ τὸ δεξιόν. Λέγει 
οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ· "Βάλε τὴν µάχαιράν σου ἐπὶ τὴν θήκην σου. 
Πάντες γὰρ οἱ λαβόντες µάχαιραν, ἐν µαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται· ἢ  οὐ 
δοκεῖς ὅτι οὐ δύναµαι ἄρτι παρακαλέσαι τὸν Πατέρα µου καὶ 
παραστήσει µοι πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων; Πῶς οὖν 330 
πληρωθῶσιν αἱ γραφαί;" Λέγει οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὸν ὄχλον· "Ὡς 
ἐπὶ ληστὴν ἐξήλθετε µετὰ µαχαιρῶν καὶ ξύλων. Καθ’ ἡµέραν 
ἐδίδασκον ἐν τῷ ἱερῷ καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ µε".  

                                                 
325-327 Σίµων Πέτρος … εἰς τὴν θήκην σου: Ioh. 18, 10-11 // 328-333 Πάντες γὰρ…οὐκ ἐκρατήσατέ µε: 
Matth. 26, 52-56. 
_____________________ 
Α      Ppa        Μ 
_____________________ 
325-333 Σίµων Πέτρος ...οὐκ ἐκρατήσατέ µε om.µ //  325 ἔπεσεν ΑΜ // 327 ἐπὶ τὴν θήκην σου AMPpa: εἰς 
τὴν θήκην σου Ioh. //  328-329 Εἰ οὐ δοκεῖς AMPpa:  ἢ  δοκεῖς ὅτι οὐ δύναµαι Matth. // 332 ἐξήλθεται ΑΜ  
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   Τότε οἱ µαθηταὶ πάντες ἀφέντες τὸν Ἰησοῦν ἔφυγον. Οἱ δὲ 
κρατήσαντες αὐτὸν ἔδησαν καὶ ἀπήγαγον πρὸς Ἄνναν πρῶτον. Ἦν 335 
γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν Ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου. 
Ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ Σίµων Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος µαθητής. Ὁ δὲ 
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ἦν γνωστὸς τῷ Ἀρχιερεῖ καὶ συνεισῆλθε τῷ 
Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ Ἀρχιερέως. Ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει ἔξω. 
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰωάννης καὶ εἶπε τῇ θυρωρῷ καὶ εἰσήγαγε τὸν 340 
Πέτρον. Λέγει οὖν ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρὸς τῷ Πέτρῳ· "Μὴ καὶ σὺ ἐκ 
τῶν µαθητῶν ᾖ τοῦ ἀνθρώπου τούτου;" Λέγει ἐκεῖνος· "Οὐκ εἰµί". 
Εἱστήκεσαν δὲ οἱ δοῦλοι ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν καὶ 
ἐθερµαίνοντο. Λέγουσι πάλιν τοῦ Πέτρου· "Καὶ σὺ ἐκ τῶν µαθητῶν 
αὐτοῦ εἶ; Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ µετ’ αὐτοῦ;" Ἤρξατο οὖν ὁ 345 
Πέτρος ὀµνύειν καὶ ἀναθεµατίζειν ὅτι "οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον"·   
καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε καὶ ἐµνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ Ἰησοῦ καὶ 
ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς.   

                                                 
334 Τότε οἱ µαθηταὶ…ἔφυγον: Matth. 26, 56 // 334-336 Οἱ δὲ κρατήσαντες…τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου: Ioh. 18, 
12-13 // 337-344 Ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ…ἐθερµαίνοντο: Ioh. 18, 15-18; Ioann. Chrys. In Matthaeum 49 (PG 
58, 499) // 344-348 Λέγουσι πάλιν… ἔκλαυσε πικρῶς: Ioh. 18, 25-27; Matth. 26, 73-75; Marc. 14, 71-72; Luc. 
22, 60-62; BHG 1487k (de lacrimis Petri a. Georgio Scholario); L. Petit- X.Sidéridès - M.Jugie, Oeuvres 
complètes de Georges Scholarios I (Paris, 1928), 189-196. 
_____________________ 
Α      Ppa        Μ 
_____________________ 
334-348  Τότε οἱ µαθηταὶ ... ἔκλαυσε πικρῶς om.µ //   335 ἔδισαν Μ     Ἄναν ΑΜ // 340 Εἰσῆλθεν Ppa // 342 
εἶ Α // 344 ἐθερµένοντο Α: ἐθερµένοντω Μ     τοῦ  Πέτρου ΑΜ: τῷ Πέτρῳ Ppa // 348 ἔκλαυσεν πικρός Μ 
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    Ὁ οὖν Ἀρχιερεὺς ἠρώτησε τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν µαθητῶν Αὐτοῦ 
καὶ περὶ τῆς διδασκαλίας Αὐτοῦ. Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· "Ἐγὼ 350 
παρρησίᾳ ἐλάλησα. Ἐγὼ ἐδίδασκον ἐν τῇ συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ. 
Ἐπιρώτησον τοὺς ἀκηκοότας". Ταῦτα Αὐτοῦ εἰπόντος, εἷς τῶν 
ὑπηρετῶν ἔδωκε ῥάπισµα τῷ Ἰησοῦ εἰπών· "Οὕτω ἀποκρίνῃ τῷ 
Ἀρχιερεῖ;" Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· "Εἰ κακῶς ἐλάλησα, 
µαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ. Εἰ δὲ καλῶς, τί µε δέρεις;" 355 
   

                                                 
349-355 Ὁ οὖν Ἀρχιερεὺς… τί µε δέρεις: Ioh. 18, 19-23. 
____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

_____________________ 
349-355 Ὁ οὖν Ἀρχιερεὺς… τί µε δέρεις om.µ // 352 Ἐπηρώτησον Αa: Ἐπερώτησε Pp: Ἐπιρώτησον Μ       
τοὺς ἀκηκοώτας ΜΑPpa // 355 δέρρεις ΜΑa: δέρης Pp 
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   Ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος, ἀπέστειλεν ὁ Ἄννας τὸν Ἰησοῦν δεδεµένον 
πρὸς Καϊάφαν, τὸν Ἀρχιερέα, ὅπου οἱ Γραµµατεῖς καὶ οἱ 
Πρεσβύτεροι καὶ τὸ Συνέδριον ὅλον συνήχθησαν καὶ ἐζήτουν 
ψευδοµαρτυρίαν  κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως θανατώσωσιν αὐτὸν καὶ 
οὐχ εὕρισκον· καὶ πολλῶν προσελθόντων, οὐχ εὗρον. Ὕστερον δὲ 360 
προσελθόντες δύο ψευδοµάρτυρες εἶπον· "Οὗτος ἔφη ὅτι δύναµαι 
καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τριῶν ἡµερῶν οἰκοδοµῆσαι 
αὐτόν". Ὄντως ψευδοµάρτυρες ἦσαν οὗτοι. Ὁ γὰρ Χριστὸς οὐκ εἶπε 
καταλῦσαι τὸν Ναὸν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ λῦσαι τὸν ναὸν τοῦτον, 
τοὐτέστι "τὸ σῶµα µου, καὶ ἐγὼ ἐγερῶ αὐτὸ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ". Ὥστε 365 
ψευδοµάρτυρες ἦν ἀληθῶς, ἄλλα εἰπόντος τοῦ Χριστοῦ καὶ ἄλλα 
λέγοντες οὗτοι.   

                                                 
356-357 Ταῦτα αὐτοῦ…τὸν Ἀρχιερέα: Ioh. 18, 24 // 357-363 ὅπου οἱ Γραµµατεῖς…οἰκοδοµῆσαι αὐτόν: 
Matth. 26, 59-61 // 363-367 Ὄντως ψευδοµάρτυρες… λέγοντες οὗτοι: Ioann. Chrys. In Matthaeum 84 (PG 58, 
754). 
____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

_____________________ 
356-367  Ταῦτα αὐτοῦ ... λέγοντες οὗτοι om.µ // 356  Ἄνας ΑΜ  // 358 Συναίδριον Α // 364 λύσατε Α: 
λύσαται Μ // 366 ἦν ΜΑPpa 
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   Ταῦτα ἀκούσας ὁ Ἀρχιερεὺς λέγει τῷ Ἰησοῦ· "Οὐδὲν ἀποκρίνει τί 
οὖτοι σοῦ καταµαρτυροῦσιν;" Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. Σιωπᾶ δέ, ὅτι 
ἔβλεπε τὸ κριτήριον αὐτῶν παράνοµον. Οὓς γὰρ σηµεῖα οὐκ 370 
ἔπειθον, πῶς ἂν ἀπολογίαι πείσωσι; Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἀρχιερεὺς 
εἶπεν αὐτῷ· "Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἵνα ἡµῖν εἴπῃς 
εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ". Λέγει αὐτῷ· "Σὺ εἶπας" ἀντί 
"Τὸ σὸν στόµα ὡµολόγησεν". Ὁ γοῦν ἀρχιερεὺς βουλόµενος ῥῖψαι 
αὐτὸν εἰς βλασφηµίαν ἐρωτᾷ αὐτόν. ∆ιὰ τοῦτο λέγει αὐτῷ· "Σὺ 375 
εἶπας· πλήν, λέγω ὑµῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
καθήµενον ἐκ δεξιῶν του Πατρὸς καὶ ἐρχόµενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν 
τοῦ οὐρανοῦ". Τότε ὁ Ἀρχιερεὺς ἀκούσας ταῦτα διέρρηξε τὰ ἱµάτια 
αὐτοῦ λέγων ὅτι ἐβλασφήµησε. "Τί ἔτι χρείαν ἔχοµεν µαρτύρων; Ἰδέ, 
νῦν ἠκούσατε τὴν βλαφηµίαν αὐτήν". Ἔθος γὰρ ἦν τοῖς Ἰουδαίοις, 380 
ὅταν τι  βλάσφηµον γένηται, διαρρήσειν τοὺς χιτῶνας. Οὕτως ποιεῖ 
καὶ ὁ Ἀρχιερεύς, δεικνύων τοῦ λαοῦ ὅτι µεγάλως ἐβλασφήµησεν, 
ἵνα ὁ λαὸς ἀναγκασθῇ λέγοντες· "Ἔνοχος θανάτου ἐστίν". Εἶτα 
λέγει αὐτοῖς· "Τί ὑµῖν δοκεῖ;" Οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον· "Ἔνοχος 
θανάτου ἐστί".  385 

                                                 
368-369 Ταῦτα ἀκούσας… ἐσιώπα:  Matth. 26, 62-63 // 369-371 Σιωπᾶ δέ… ἀπολογίαι πείσωσι: Ioann. Chrys. 
In Matthaeum 84 (PG 58, 754) // 371-373 Τότε ἀποκριθεὶς…Σὺ εἶπας: Matth. 26, 63-64 //  375-380 Σὺ 
εἶπας…τὴν βλαφηµίαν αὐτοῦ: Matth. 26, 64-65 // 380-383 Ἔθος γὰρ ἦν…θανάτου ἐστίν: Ioann. Chrys. In 
Matthaeum 84 (PG 58, 754) // 383-385 Εἶτα… θανάτου ἐστί: Matth. 26, 66. 
___________________________ 
Α      Ppa        Μ 

_____________________ 
368-385 Ταῦτα...ἐστί om.µ // 369 Σιωπεῖ Α: Σιωπᾶ PpaΜ // 370 κρητήριον Α     παρανῶµων Μ     σιµία Μ //  
373-376 ἀντί...εἶπας om. Α // 374 ὁµολόγησεν Μa // 380 αὐτὴν Μ: αὐτοῦ  ΑPpa 
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     Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον Αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν Αὐτόν. 
Κολαφισµὸς λέγεται· Περιεκάλυπτον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ 
<ἤρχοντο> κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν ῥαπίζοντες· "Προφήτευσον 
ἡµῖν, Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε".  
   Πρωΐας δὲ γενοµένης συµβούλιον λαβόντες ὥστε θανατῶσαι 390 
αὐτὸν καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ 
Πιλάτῳ, τῷ ἡγεµόνι. Ὁ Πιλᾶτος µὲν ἦν ἀπὸ Πόντου Ῥωµαῖος. 
Παρέδωκαν δὲ τὸν Κύριον οἱ Ἰουδαῖοι τῷ Πιλάτῳ, ὡς δῆθεν 
στασιώδην καὶ κατὰ τοῦ βασιλέως µελετήσαντα.  

                                                 
386-389 Τότε ἐνέπτυσαν…ὁ παίσας σε: Matth. 26, 67-68 // 390-392 Πρωΐας δὲ…τῷ ἡγεµόνι: Matth. 27, 1-2. 
____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

_____________________ 
386-394 Τότε...µελετήσαντα om.µ // 386 ἐνέπτησαν Μ   ἐκολάφησαν Μ // 387 Κολαφησµὸς Μ // 388 
ἤρχοντο add. // 389 ὁ πέµψας σε ΑΜ: ὁ παίσσας σε Ppa // 392-393 ὃς ἀπεστάλθη ἡγεµῶν τῆς Ἰουδαίας. 
Παρέδωκαν δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Κύριον τῷ Πιλάτῳ Ppa 
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   Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὅτι κατεκρίθη, µεταµεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ 395 
τριάκοντα ἀργύρια τοῖς Ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς Πρεσβυτέροις λέγων·  
"Ἥµαρτον, παραδοὺς αἷµα ἀθῶον". Οἱ δὲ εἶπον· "Τί πρὸς ἡµᾶς; σὺ 
ὄψει"· καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ, ἀνεχώρησε καὶ ἀπελθὼν 
ἀπήγξατο. Μεταµέλεται µὲν ὁ Ἰούδας, οὐ καλῶς δέ. Οὐ φέρει µὲν 
τοὺς ὀνειδισµούς, ὑπεξάγει τοῦ βίου. Τινὲς δὲ λέγουσιν ὅτι ὁ Ἰούδας 400 
φιλάργυρος ὤν, ὑπελάµβανεν ὅτι αὐτὸς κερδήσει θέλει τὰ ἀργύρια 
προδοὺς τὸν Χριστὸν καὶ ὁ Χριστὸς οὐκ ἀποκτανθήσεται, ἀλλὰ 
διαφύγει τοὺς Ἰουδαίους. Πολλάκις γὰρ διέφυγεν αὐτούς. Τότε ἰδὼν 
αὐτὸν κατακριθέντα καὶ ἤδη καταδικασθέντα ἀποθανεῖν,  
µετεµελήθη, ὡς τοῦ πράγµατος ἀποβάντος παρ’ ᾧπερ ὑπελάµβανεν 405 
ἐκεῖνος. ∆ιὸ καὶ ἀπήγξατο, ἵνα προλάβῃ τὸν Ἰησοῦν ἐν τῷ ᾍδῃ καὶ 
ἱκετεύσας τύχῃ σωτηρίας. Πλήν, γίνωσκε ὅτι ἔθηκε µὲν τὸν 
τράχηλον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀγχόνην, ἀπὸ δένδρου τινὸς κρεµάσας 
αὐτήν· τοῦ δένδρου κλίναντος, ἐπέζησεν.   

                                                 
395-399 Τότε ἰδὼν… ἀπήγξατο: Matth. 27, 3-5 // 399-406 Μεταµέλεται…ἐπέζησεν: Ioann. Chrys. In 
Matthaeum 85  (PG 58, 759) // 406-409 ∆ιὸ καὶ ἀπήγξατο…ἐπέζησεν:  Μέγας, Ἰούδας, σ. 21-24; Origenis in 
Matthaeum, Commentariorum series (PG 13, 1766) passim; Μ. Λιουδάκη, Λαογραφικὰ Κρήτης, τ. Α΄, ἐν 
Αθήναις 1936, σ. 330; Γ. Σπυριδάκη, Κρητικές παραδόσεις, ἐν Ἐπετ. Κρητ. Σπ. 2 (1939), σ. 138; Ν. Γ. 
Πολίτου, Παραδόσεις Α΄, σ. 103, ἀρ. 183; περ. Ἀπόστολος Βαρνάβας, ἔτ. Ζ', 1935, σ. 14-15 & 25-28; Bασ. 
Χαρωνίτου, Θρύλοι και Παραδόσεις για τη Μεγαλοβδοµάδα και τη Λαµπρή, Χανιά 1995, σ. 40; Κανάκη 
Γερωνυµάκη, Σφακιανή Λαογραφία, Αθήνα 1992, σ. 165. 
___________________________ 
Α      Ppa        Μ 

_____________________ 
395-409 Τότε..  ἐπέζησεν om.µ  // 405 µετεµελήθει Μ // 407 τύχει ΑΜ  
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   Οἱ δὲ Ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον· "Οὐκ ἔξεστι βαλεῖν 410 
αὐτὰ εἰς τὸν κορβονᾶν, ἐπεὶ τιµὴ αἵµατός ἐστι". Κορβονᾶν ἔλεγον 
τὸν ἐν τῷ ἱερῷ θησαυρόν, εἰς ὃν ἔβαλλον τὰ προσφερόµενα δῶρα 
τῷ Θεῷ. Συµβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ 
Κεραµέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. ∆ιὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς 
αἵµατος ἕως τὴν σήµερον. Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ 415 
προφήτου Ἱερεµίου λέγοντος· "καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, 
τὴν τιµὴν τοῦ τετιµηµένου" καὶ ἔδωκαν εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις.  

                                                 
410-411 Οἱ δὲ Ἀρχιερεῖς…αἵµατός ἐστι: Matth. 27, 6 // 413-417 Συµβούλιον… τοῖς ξένοις: Matth. 27, 7-10; 
Ioann. Chrys. In Matthaeum 85 (PG 58, 760-761) (416-417 καὶ ἔλαβον… τετιµηµένου: Ιer. 32, 8-9; Zach. 11, 
12-13). 
_____________________ 
Α      Ppa        Μ 
_____________________ 
 410-417 Οἱ δὲ Ἀρχιερεῖς...ξένοις om. µ // 410 βαλὴν Μ: βαλλεῖν Α // 411 κορβονὰν ΜPpa: κορβωνὰν Α     
Κορβονάν ΜPpa: Κορβωνὰν Α // 416 λέγοντος om. Α 
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   Ἄγουσι τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον. Ἦν δὲ 
πρωὶ καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα µὴ µιανθῶσιν, 
ἀλλ’ ἵνα φάγωσι τὸ Πάσχα. Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος πρὸς αὐτοὺς 420 
καὶ λέγει· "Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου;" Οἱ 
δὲ ἤρξατο κατηγορεῖν Αὐτοῦ πολλὰ λέγοντες· "Τοῦτον εὕροµεν 
διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡµῶν καὶ κωλύοντα φόρους διδόναι τῷ 
Καίσαρι, λέγοντα δὲ αὐτὸν Χριστὸν βασιλέα". Ἄλλοι ἔλεγον· "Εἰ µὴ 
ἦν οὗτος κακοποιός, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαµεν αὐτόν". Λέγει αὐτοῖς 425 
ὁ Πιλᾶτος· "Λάβετε αὐτὸν ὑµεῖς καὶ κατὰ τὸν νόµον ὑµῶν κρίνατε". 
Εἶπον δὲ Αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· "Ἡµῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα".  

                                                 
418-427   Ἄγουσι… ἀποκτεῖναι οὐδένα: Ioh. 18, 28-31. 
_____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

___________________ 
418-427   Ἄγουσι… ἀποκτεῖναι οὐδένα om. µ // 421 φέρεται ΑΜ // 422 εὕρωµεν ΑΜ // 426 ἡµῶν κρίναται 
ΑΜ 
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   Εἰσῆλθε πάλιν ὁ Πιλᾶτος· λέγει τῷ Ἰησοῦ· "Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν 
Ἰουδαίων;" Ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· "Ἀφ’ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο 
λέγεις ἢ ἄλλοι σοι εἶπον;" Οὐκ ἀγνοῶν ὁ Ἰησοῦς ἐρωτᾷ τὸν 430 
Πιλᾶτον, ἀλλ’ ἐκκαλύψαι βούλεται τὴν πονηρὰν τῶν Ἰουδαίων 
γνώµην. Λέγει Αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· "Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰµι; Τὸ ἔθνος 
τὸ σὸν καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐµοί. Τί ἐποίησας;" Ἀπεκρίθη 
ὁ Ἰησοῦς· "Ἡ βασιλεία ἡ ἐµὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσµου τούτου. Εἰ ἐκ 
τοῦ κόσµου τούτου ἦν, οἱ ὑπηρέται ἂν οὐκ ἂν ἔφηνόν µε 435 
παραδοθῆναι τοῖς Ἰουδαίοις. Λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· "Οὐκοῦν, 
βασιλεὺς εἶ σύ;" Ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς· "Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰµι ἐγώ. 
Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγένηµαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσµον, ἵνα 
µαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ καὶ πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει µου τῆς 
φωνῆς". Λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· "καὶ τί ἐστιν ἀλήθεια;"  440 

                                                 
428-430  Εἰσῆλθε πάλιν…ἄλλοι σοι εἶπον: Ioh. 18, 33-34 // 430-432 Οὐκ ἀγνοῶν… γνώµην: Ioann. Chrys. In 
Matthaeum 86 (PG 58, 764) // 432-440 Λέγει Αὐτῷ…ἐστιν ἀλήθεια: Ioh. 18, 35-38. 
_____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

___________________ 
428-440  Εἰσῆλθε...ἀλήθεια om. µ  // 435  οὐκ ἂν ἔφηνόν µε ΑΜPpa: οὐκ ἂν ἄφηνάν µε Ioh. // 436 Οὐκοῡν 
ΑΜPpa: Λοιπόν Ioh. 
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    Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔρχεται πρὸς τοὺς Ἰουδαίους ὁ Πιλᾶτος καὶ 
λέγει αὐτοῖς· "Ἐγὼ οὐδεµίαν κατηγορίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ". Οἱ δὲ 
ἐπίσχυον φωνὰς µεγάλας λέγοντες ὅτι ἐπισείει τὸν λαὸν καθ'ὅλης 
τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάµενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε. Κατὰ δὲ τὴν 
ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεµὼν ἀπολύειν ἕνα δέσµιον ὅν ἤθελον οἱ ὄχλοι. 445 
Εἶχον δὲ ἕνα τότε δέσµιον ἐπίσηµον, λεγόµενον Βαραββᾶν. 
Συνηγµένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· "Τίνα θέλετε ἐκ τῶν 
δύο ἀπολύσω ὑµῖν, Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόµενον Χριστὸν;" 
ᾜδει γὰρ ὁ Πιλᾶτος ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. Βαραββᾶς 
δὲ ἑρµηνεύεται υἱὸς τοῦ πατρός. Βᾶρ γὰρ ἑρµηνεύεται υἱὸς, ἀββᾶς, 450 
τοῦ πατρός. Ζητοῦσι γὰρ οἱ Ἰουδαῖοι τὸν υἱὸν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, 
τοῦ διαβόλου, ἀπολυθῆναι. Λέγουσι· "Βαραββᾶν ἡµῖν ἀπόλυσον".  

                                                 
 441-442  Καὶ τοῦτο εἰπὼν… εὑρίσκω ἐν αὐτῷ: Ioh. 18, 38 // 442-444 Οἱ δὲ ἐπίσχυον… ἕως ὧδε: Luc. 23, 5 // 
444-449 Κατὰ δὲ τὴν ἑορτὴν… παρέδωκαν αὐτόν: Matth. 27, 15-18. 
______________________________ 
Α      Ppa        Μ 

___________________ 
441-452 Καὶ τοῦτο εἰπὼν...ἀπόλυσον om. µ  // 443 ἐπισείοι Α: ἐποισύοι Μ: ἀνασείει  Luc. // 446 Βαραβᾶν 
ΑΜ // 447 θέλεται ΑΜ // 448 Βαραβᾶν ΑΜ // 449 Βαραβᾶς ΑΜ // 450 ἀβᾶς ΑΜ // 451 τοῦ πατρὸς ἐξ 
αὐτῶν Ppa // 452 Βαραβᾶν ΑΜ 
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   Καθηµένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήµατος, ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ 
γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· "Μηδέν σοι καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ 
ἔπαθον σήµερον κατ’ ὄναρ δι’ αὐτόν".  455 
   Οἱ οὖν Ἀρχιερεῖς ἔπεισαν τοὺς ὄχλους, ἵνα αἰτήσωσι τὸν 
Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσι. Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν 
λεγόµενον Χριστὸν; Λέγουσι πάντες· "Σταυρωθήτω". Ἰδὼν δὲ ὁ 
Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ µᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν 
ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀπέναντι Αὐτοῦ λέγων· "Ἀθῶός 460 
εἰµι ἀπὸ τοῦ αἵµατος τοῦ δικαίου τούτου. Ὑµεῖς ὄψεσθε"· καὶ 
ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε· "Τὸ αἷµα αὐτοῦ ἐφ’ ἡµᾶς καὶ ἐπὶ τὰ 
τέκνα ἡµῶν".  

                                                 
453-463 Καθηµένου… τέκνα ἡµῶν: Matth. 27, 19-25; Ioann. Chrys. In Matthaeum 86 (PG 58, 764). 
_____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

___________________ 
453-463 Καθηµένου… τέκνα ἡµῶν om. µ  //  457 Βαραβᾶν ΑΜ // 458 Σταυρωθήτω. Λέγει αὐτοῖς: Τί γὰρ 
κακὸν ἐποίησεν; Οἰ δὲ περισσῶς ἔκραζον: Σταυρωθήτω ΑPpa // 459 ὁφελὴ Μ    θόριβος Μ // 460 
ἀπενίψατω Μ // 461 ὄψεσθαι ΑΜ   
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   Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἔλαβε καὶ 
ἐµαστίγωσε καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ’ ἀκανθῶν, 465 
ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Αὐτοῦ καὶ ἱµάτιον πορφυροῦν 
περιέβαλον Αὐτῷ καὶ ἔλεγον· "Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων" καὶ 
ἐδίδουν Αὐτῷ ῥαπίσµατα. Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω φορῶν τὸν 
ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱµάτιον καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ 
Πιλᾶτος· "Ἴδε ὁ ἄνθρωπος". Ὅτε οὖν εἶδον Αὐτὸν οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ 470 
οἱ ὑπηρέται ἐκραύγαζον λέγοντες· "Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν". 
Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος τό "Λάβετε αὐτὸν ὑµεῖς καὶ σταυρώσατε. 
Ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν". Ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι·  
"Ἡµεῖς νόµον ἔχοµεν καὶ κατὰ νόµον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι ἑαυτὸν 
υἱὸν Θεοῦ ἐποίησεν".   475 

                                                 
464-465 Τότε ἀπέλυσεν…ἐµαστίγωσε: Ioh. 19, 1; Matth. 27, 26 // 465-468 καὶ οἱ στρατιῶται…ῥαπίσµατα: 
Ioh. 19, 2-3; Matth. 27, 27-31; Marc. 15, 16-26 // 468-475  Ἐξῆλθεν… ἐποίησεν: Ioh. 19, 5-7. 
_____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

___________________ 
464-475  Τότε ἀπέλυσεν...ἐποίησεν om. µ  // 464 ἀπέλισεν Μ    Βαραβᾶν ΑΜ // 465 ἐµαστήγωσεν Μ // 467 
περιέβαλλον Α // 471 ἐκραύγασαν ΑPpa // 472 Λάβεται ΑΜ // 474 ὠφείλη ΑΜ: ὠφείλει Ppa 
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   Ὅρα γοῦν τῶν Ἰουδαίων τὴν κακίαν καὶ τὴν µανίαν αὐτῶν· τὸν 
Βαραββᾶν ὁµολογουµένως ληστὴν ζητοῦσιν ἀπολῦσαι, τὸν δὲ 
Κύριον παραδίδουσι σταυρωθῆναι. Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος 
τοῦτον τὸν λόγον, µᾶλλον ἐφοβήθη, ὅτι ἑαυτὸν υἱὸν Θεοῦ ἐποίησεν. 
Ἐπηρώτησεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ λέγει αὐτῷ· "Πόθεν εἶ σύ;" 480 
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. Λέγει οὖν ὁ Πιλᾶτος 
αὐτῷ· "Ἐµοὶ οὐ λαλεῖς; Οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε 
καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαι σε;" Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ·  
"Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεµίαν κατ’ ἐµοῦ, εἰ µὴ ἦν σοι δεδοµένον 
ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς µέ σοι µείζονα ἁµαρτίαν ἔχει". Ἐκ 485 
τούτου ἐζήτει ὁ Πιλᾶτος ἀπολῦσαι αὐτόν. Ὁ δὲ λαὸς ἔκραζεν· "Ἐὰν 
τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν 
ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι".  

                                                 
476-478 Ὅρα γοῦν…σταυρωθῆναι: Ioann. Chrys. In Matthaeum 86 (PG 58, 765-766) // 478-488 Ὅτε οὖν 
ἤκουσεν…ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι: Ioh. 19, 8-12. 
____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

___________________ 
476-488 Ὅρα γοῦν...Καίσαρι om. µ  // 477 Βαραβᾶν ΑΜ // 484 οὐδεµίαν  om. Μ     παρ'εµοὶ Α: παρ' ἐµοῦ 
Μ // 485 µεῖζον Α: µοίζον Μ: µείζων Ppa // 487 Κέσαρος Μ // 488 ἀντηλέγει Μ 
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   Ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας, ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ 
τοῦ βήµατος εἰς τόπον λεγόµενον Λιθόστρωτον, ἑβραϊστὶ δὲ 490 
Γαββαθᾶ. Ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ Πάσχα, ὥρα ὡσεὶ ἕκτη καὶ λέγει 
τοῖς Ἰουδαίοις· "Ἴδε, ὁ βασιλεὺς ὑµῶν". Οἱ δὲ ἐκραύγασαν· "Ἆρον, 
ἆρον, σταύρωσον αὐτόν". Λέγει αὐτοῖς· "Τὸν βασιλέα ὑµῶν 
σταυρώσω;" Λέγουσιν ἐκεῖνοι· "Οὐκ ἔχοµεν βασιλέα ἕτερον, εἰ µὴ 
Καίσαρα". Τότε παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς, ἵνα σταυρωθῇ.  495 
   Παρέλαβον δὲ οἱ στρατιῶται τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐνέπαιζον Αὐτὸν καὶ 
πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἔθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Αὐτοῦ 
καὶ κάλαµον ἐπὶ τὴν δεξιὰν Αὐτοῦ χεῖρα καὶ γονυπετοῦντες ἔλεγον· 
"Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων"· καὶ ἔπτυον Αὐτὸν καὶ ἔλαβον 
τὸν κάλαµον καὶ ἔτυπτον τὴν κεφαλὴν Αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν 500 
Αὐτόν, ἐξέδυσαν Αὐτοῦ τὴν χλαµύδαν καὶ ἐνέδυσαν τὰ ἱµάτια 
Αὐτοῦ καὶ ἀπήγαγον εἰς τὸ σταυρῶσαι.   

                                                 
489-495 Ὁ οὖν Πιλᾶτος…ἵνα σταυρωθῇ: Ioh. 19, 13-16 // 496-502 Παρέλαβον δὲ…εἰς τὸ σταυρῶσαι: Matth. 
27, 27-31. 
______________________________ 
Α      Ppa        Μ 

___________________ 
 489-502 Ὁ οὖν Πιλᾶτος ... εἰς τὸ σταυρῶσαι om. µ // 489   ἐκάθησεν ΑΜPpa // 490 ἐβραϊστῆ ΑΜPpa // 491 
Γαβαθά ΑΜ: Γαβαθᾶ Ppa // 495 παρέδωκαν Α // 498 γονηπετοῦντες Μ // 499 ἔπτειον Μ    αὐτόν Μ: αὐτῷ 
ΑPpa: εἰς αὐτὸν Matth.   // 500 ἐνέµπεζον Α: ἐνέπεζων Μ: ἐνέπαιξαν Ppa // 501 χλαµίδα Ppa: χλαµίδαν Μ: 
χλαµύδα Α 
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   Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνω ἡ Θεοτόκος Μαρία, ἡ µάνα τῆς ζωῆς, ὅτι ὁ υἱὸς 
αὐτῆς ἐπαραδόθη εἰς τὰς χεῖρας τῶν παρανόµων Ἰουδαίων, ἕως οὖν 
ἐλθὼν ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος λέγει αὐτῇ· "Ποῦ σοῦ, ἡ µήτηρ τῆς 505 
ζωῆς; Γίνωσκε ὅτι ἐπαρεδόθη ὁ Κύριος ἡµῶν. Παρέδωκε τὸν 
διδάσκαλον ὁ δόλιος Ἰούδας. Ἐπαρεδόθη ὑπὸ τοῦ προδότου ὁ υἱός 
σου εἰς τὰς χεῖρας τῶν µιαιφόνων. Ἔδωκε τὴν ἀπόφασιν ὁ δεινὸς 
Πιλάτος αὐτὸν σταυρωθῆναι".  
   Τοῦτο τὸ δόλιον µήνυµα ἀκούσασα ἡ µάνα καὶ Παρθένος, 510 
ἐσχίσθη δισσῶς ἡ αὐτῆς καρδία, ἐλυπήθη, τὰ σπλάγχνα 
ἐλιγοθύµησε, πίπτει εἰς τὴν γῆν ὡσεὶ νεκρὰ ταῦτα βοῶσα· "Οἴµοι, 
τέκνον ἐµόν· οἴµοι, τὸ φῶς τῶν ἐµῶν ὀφθαλµῶν, γλυκύτατέ µοι υἱέ· 
διατί µοι προετελεύτησας, υἱέ µου; διατί µοι ἔφθασε αὕτη ἡ ὥρα ἡ 
πονηρά; τί ἐποίησας τῷ Ἰούδᾳ; τί κακὸν ἐποίησας τοῖς Ἰουδαίοις 515 
καὶ θέλουσι  σταυρῶσαι;"  

                                                 
510-516 Τοῦτο…σταυρῶσαι : BHG 1049t; M. I. Manousakas in Mélanges Octave et Melpo Merlier II 
(Athènes, 1956), 65-69; Θεοτοκίον, ἦχ. πλ. β', Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 906; 
γ' Ἀπόστιχον Ἰδιόµελον, ἦχ. β΄, Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 917; Ἐγκώµια εἰς 
τὸν ὄρθρον τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου, στάσις γ', ἦχ. γ',  ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 972-973. 
_____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

___________________ 
503-516 Ταῦτα...σταυρῶσαι om. µ // 503 µάννα Αa   ἡ µάνα τῆς ζωῆς om. Ppa // 503-504 ὁ υἱὸς αὐτῆς om. 
Ppa // 504 ἐπαρεδόθη Α: ἐπαραδώθη  ΜPp: ἐπαρεδώθη a // 504-508 ἕως οὖν...ἀπόφασιν om. Pp //   505 καὶ 
λέγει ΜΑa // 506 ἐπαρεδώθη Α: ἐπαρεδῶθει Μ: παρεδώθη  a // 507 Ἐπαρεδώθη ΜΑa // 508 δυνὸς Μ // 
508-511 ὅπως ὁ δεινὸς Πιλάτος ἔδωκε τὴν ἀπόφασιν ἵνα σταυρωθῇ, ἐσχίσθη Pp // 510 µίνυµα Μ    µάννα 
Αa // 511 δυσσῶς PΑpa: δυσῶς Μ // 512 ἐλυγωθήµησεν ΜΑ: ἐλιγωθύµησεν a 
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   Ταῦτα καὶ ἄλλα βοῶσα τὰς παρειὰς καταξαίνουσα καὶ τὸ στῆθος 
τύπτουσα καὶ πρὸς τὸν Ἰωάννην βοῶσα· "Ποῦ ἐστὶν ὁ υἱός µου; Ποῦ 
ἐστὶν ὁ ποθητός µου, ὅπως ἴδω αὐτὸν καὶ ἀσπάσωµαι καὶ 
συναποθανοῦµαι αὐτῷ;" Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰωάννης λέγει αὐτῇ· 520 
"Βλέπεις ἐκεῖνον τὸν φοροῦντα τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ 
πορφυροῦν ἱµάτιον; Ἐκεῖνος ἐστὶν ὁ υἱός σου, ἐκεῖνος ἐστὶν ὁ 
διδάσκαλος ἡµῶν. Βλέπεις ἐκεῖνον τὸν ἔχοντα τὰς χεῖρας ὄπισθεν 
δεδεµένον; Ἐκεῖνος ὑπάρχει τὸ γλυκύτατόν σου τέκνον. Βλέπεις 
ἐκεῖνον τὸν πολλὰ δαρµένον; Αὐτός ἐστι τὸ φῶς τῶν σῶν 525 
ὀφθαλµῶν".  

                                                 
517-526 Ταῦτα καὶ ἄλλα… τῶν σῶν ὀφθαλµῶν: BHG 1049t; M. I. Manousakas in Mélanges Octave et Melpo 
Merlier II (Athènes, 1956), 65-69; Θεοτοκίον, ἦχ. πλ. β', Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον 
Α∆, σ. 906; γ' Ἀπόστιχον Ἰδιόµελον, ἦχ. β΄, Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον  Α∆, σ. 917; 
Ἐγκώµια εἰς τὸν ὄρθρον τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου, στάσις γ', ἦχ. γ',  ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 
972-973. 
____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

___________________ 
517-526 Ταῦτα...ὀφθαλµῶν om. µ // 517  βωώσα Μ    παριὰς ΑΜ    καταξένουσα ΑΜa // 518-526 τύπτουσα 
καὶ θεωρεῖ τὸν υἱὸν αὐτῆς ἀκάνθινον στέφανον φοροῦντα καὶ πορφυροῦν ἱµάτιον καὶ τὰς χεῖρας ὄπισθεν 
δεδεµένον καὶ ἐδέρνον αὐτόν, ὀλιγοψύχησε Pp // 520 συναποθανοῦµαι ΜΑa  // 521  Βλέπις Μ // 523 
ἐκήνον Μ // 524 γληκήτατόν σου  Μ  
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   Ἰδοῦσα δὲ ἡ µάνα τὸν ἴδιον υἱόν, ὠλιγοψύχησε καὶ ἔπεσε χαµαί, 
ὡσεὶ νεκρά, καὶ αἱ γυναῖκες αἱ συνακολουθήσασαι αὐτῇ ἔκλαιον 
καὶ ἐκόπτοντο γοερῶς σφόδρα.Ἔκειτο δὲ ἕως ὥραν ἱκανήν· καὶ 
ἀναστᾶσα ἠκολούθει Αὐτῷ, τὸ στῆθος τύπτουσα, µεθ’ ἑτέρων 530 
γυναικῶν, ταῦτα βοῶσα· "Ποῦ πορεύῃ, τέκνον; τίνος χάριν τρέχεις 
τὸν δρόµον τοῦτον; µὴ γάµος ἐστὶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ πορεύεσαι 
θαυµατουργεῖν; οἴµοι, θεῖον τέκνον·  οἴµοι, τὸ φῶς τοῦ κόσµου· δός 
µοι λόγον, υἱέ µου· δός µοι ὁµιλίαν, τέκνον, ὁ ἐν µήτρᾳ φυλάξας µε 
ἁγνήν, τὴν µητέρα σου· οἴµοι, τέκνον ἐµὸν γλυκύτατον· ποῦ µοι τοῦ 535 
Γαβριὴλ τὰ εὐαγγέλια; Οἴµοι, τὰ σπλάγχνα τιτρώσκοµαι· οἴµοι, τὸ 
φῶς τῶν ἐµῶν ὀφθαλµῶν, τέκνον ἐµὸν γλυκύτατον· πῶς ὑποµένεις 
τὸ πάθος; πῶς ὑποµένεις τὸν σταυρόν; πῶς φέρεις τὰς πληγάς σου; 
πῶς ζήσω χωρίς σοῦ, υἱέ µου παµφίλτατε; πῶς ὑποµείνω θεωρεῖν σε 
ἐν τῷ σταυρῷ γυµνὸν κρεµάµενον; ∆εῦτε, πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, 540 
κλαύσατε σὺν ἐµοί, ὅτι τὸν µονογενῆ µου υἱὸν βλέπω ἐπὶ σταυροῦ 
γυµνόν,  θνητόν· υἱέ µου, ποῦ τὸ κάλλος ἔδυ τῆς µορφῆς σου; πῶς 
ἀγνώριστος πάσχεις; οὐκ ἔχεις εἶδος, οὐδὲ κάλλος".   

                                                 
527-543 Ἰδοῦσα… οὐδὲ κάλλος: BHG 1049t; M. I. Manousakas in Mélanges Octave et Melpo Merlier II 
(Athènes, 1956), 65-69 (531-533 Ποῦ πορεύῃ...θαυµατουργεῖν: Οἶκος κοντακίου, ἦχ. πλ. δ', Ἀκολουθία τῶν 
Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 910 // 533 οἴµοι...τοῦ κόσµου: γ' Ἀπόστιχον Ἰδιόµελον, ἦχ. β΄, 
Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 917 // 533-535 δός µοι λόγον...τὴν µητέρα σου: 
Οἶκος κοντακίου, ἦχ. πλ. δ', Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 910 // 535-543 οἴµοι, 
τέκνον...κάλλος: γ' και δ' Ἀπόστιχα  Ἰδιόµελα, ἦχ. β΄, Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον 
Α∆, σ. 917); Θεοτοκίον, ἦχ. πλ. β', Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 906; Ἐγκώµια 
εἰς τὸν ὄρθρον τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου, στάσις γ', ἦχ. γ',  ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 972-973. 
____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

__________________ 
527-543 Ἰδοῦσα…οὐδὲ κάλλος om. µ //  527 µάννα Αa    ὁλυγοψύχησε Μ: ὀλιγοψύχεισε  a  // 529 σφώδρα Μ 
// 530 ἠκολούθη ΜPpa   καὶ τὸ πρόσωπον καταξαίνουσα Pp: καὶ τὸ πρόσωπον καταξένουσα a: καὶ τὸ 
πρόσωπον καταξάνουσα Α // 531  βωώσα Μ // 534 ὠµιλίαν a // 536 τιτρώσκονται ΑPpa // 542 ἔδη Α: ἔδει 
Μ // 543 κάλος Μ 
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   Ἄγουσι τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ σταυρῶσαι. Ἐλθόντες δὲ εἰς τόπον 
λεγόµενον Γολγοθᾶν, ὅ ἐστι µεθερµηνευόµενον Κρανίου τόπος, 545 
ἔδωκαν Αὐτῷ πιεῖν ὄξος µετὰ χολῆς µεµιγµένον καὶ γευσάµενος οὐκ 
ἤθελε πιεῖν. Σταυρώσαντες δὲ Αὐτόν, διεµερίσαντο τὰ ἱµάτια 
Αὐτοῦ. Οἱ οὖν στρατιῶται, οἱ σταυρώσαντες τὸν Ἰησοῦν,  ἔλαβον 
τὰ ἱµάτια Αὐτοῦ, ἐµοίρασαν αὐτὰ εἰς τέσσαρα µέρη· τὸν δὲ χιτῶνα 
εἶπον πρὸς ἀλλήλους· "Μὴ σχίσωµεν τοῦτον"· ἔβαλον οὖν κλῆρον, τό 550 
τίς τι ἄρῃ.  

                                                 
544-551  Ἄγουσι…τίς τι ἄρῃ: Ioh. 19, 16-24; Matth. 27, 33-35; Marc. 15, 22-24; Luc. 23, 33-34. 
____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

__________________ 
544-551  Ἄγουσι…τίς τι ἄρῃ om. µ // 546 µεµηγµένον Μ // 547 ποιεῖν Α // 549 ἐµήρασαν δὲ ΑΜ   τέσαρα 
µέρι Μ // 550 µὴ σχήσωµεν ΑΜ  
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   Σταυρώσαντες δὲ Αὐτὸν καὶ µετ’ Αὐτοῦ σταυρώνουσιν ἄλλους 
δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, ὅπως λογισθῇ Αὐτῷ ὅτι "µετὰ ἀνόµων 
ἐλογίσθη"  καὶ καθήµενοι ἐκεῖ οἱ στρατιῶται ἐτήρουν Αὐτόν. Θέλων 
δὲ ὁ Πιλᾶτος φανερῶσαι ὅτι περὶ τίνος ἐγίνετο ἡ σταύρωσις αὕτη, 555 
ἔγραψε τίτλον καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. Ἦν δε γεγραµµένον·  
"Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων", ἀµυνόµενος ὁ 
Πιλᾶτος ὅτι παρήκουσαν αὐτοῦ, δεικνὺς τὴν κακίαν αὐτῶν, ὅτι τῷ 
ἰδίῳ βασιλεῖ ἐπανέστησαν. Ἐπειδὴ γὰρ ἑορτὴ ἦν πάντας 
συνάγουσα, γράφει γράµµασιν οὐ µιᾷ γλώσσᾳ, ἀλλὰ τρισίν·  560 
Ἑβραϊστί, Ἑλληνιστὶ καὶ Ῥωµαϊστί. Ἔλεγε διὰ τῶν γραµµάτων καὶ 
τοῦ τίτλου ὅτι οὐ ληστὴς ἦν καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν, ἀλλὰ βασιλεὺς 
αὐτῶν. ∆ιὰ δὲ τῶν ἐλέγχων προσέρχονται τῷ Πιλάτῳ οἱ Ἀρχιερεῖς 
λέγοντες· "Μὴ γράφε οὕτως, ὅτι ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ’ ὅτι 
ἐκεῖνος εἶπεν ὅτι "βασιλεὺς εἰµὶ τῶν Ἰουδαίων". Ἀπεκρίθη ὁ 565 
Πιλᾶτος·  "Ὅ γέγραφα, γέγραφα".   

                                                 
552-553 Σταυρώσαντες… ἐντεῦθεν: Ioh. 19, 18 // 553-554 µετὰ ἀνόµων ἐλογίσθη: Is. 53, 12; Luc. 22, 37 // 554 
καθήµενοι…ἐτήρουν Αὐτόν: Matth. 27, 36 // 556-557 ἔγραψε τίτλον…τῶν Ἰουδαίων: Ioh. 19, 19-20 // 561 
Ἑβραϊστί, Ἑλληνιστὶ καὶ Ῥωµαϊστί: Ioh. 19, 20 // 563-566 ∆ιὰ δὲ τῶν ἐλέγχων…γέγραφα: Ioh. 19, 21-22.   
____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

__________________ 
552-566 Σταυρώσαντες...γέγραφα om. µ // 552 Σταυρώσαντες δὲ Αὐτόν καὶ µετ’ Αὐτοῦ AMPpa // 554 
ἐλογήσθη Μ   Θέλον Μ // 555 Πιλάτος ὅτι φανερῶσαι αὐτόν, ὅτι περὶ τίνος ΑΜ     ἐγήνετο Μ // 557 
ἀµεινόµενος Αa // 558 ἐπαρήκουσαν ΑPpa // 560 γράφη ΑΜa   γλώσσᾳ ΑPpa: γλώσα Μ // 561 ἐβραϊστῆ, 
ἑλληνιστῆ καὶ ῥωµαϊστῆ ΑΜ Ppa //  565 ἀλλὰ ἀπεκρίθη Α 
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   Οἱ δὲ παραπορευόµενοι ἐβλασφήµουν πολλὰ, κινοῦντες τὰς 
κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες· "Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν 
ἡµέραις οἰκοδοµῶν, σῶσον σεαυτόν. Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβα 
ἀπὸ τοῦ σταυροῦ". Ἄλλοι µετὰ τῶν Ἀρχιερέων ἔλεγον· "Ἄλλους 570 
ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. Εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι, 
καταβάτω ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσοµεν ἐπ’ αὐτῷ".   

                                                 
 567-572 Οἱ δὲ παραπορευόµενοι… πιστεύσοµεν ἐπ’ αὐτῷ: Matth. 27, 39-42. 
___________________________ 
Α      Ppa        Μ 

__________________ 
 567-572 Οἱ δὲ παραπορευόµενοι… πιστεύσοµεν ἐπ’ αὐτῷ om. µ // 569-572 καταβάτω (in marg. κατάβα) 
ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσωµεν ἐπ' αὐτόν  Pp // 569 κατάβηθι Matth.  //  570 Ἄλλοι µετὰ τοῦ σταυροῦ, 
ἄλλοι µετὰ τῶν Ἀρχιερέων ἔλεγον Μ // 572 καταββάτω Μ   πιστεύσωµεν Μ    ἐπ' αὐτῶν Μ 
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   Ὁµοίως καὶ οἱ λησταὶ ὠνείδιζον αὐτόν. Εἷς δὲ τῶν κρεµασθέντων 
ληστῶν ἐβλασφήµει πρὸς αὐτὸν λέγων· "Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον 
σεαυτὸν καὶ ἡµᾶς". Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄλλος ἐπετίµα αὐτὸν λέγων· 575 
"Ἄθλιε, οὐδὲν φοβεῖσαι τὸν Θεόν; Ἡµεῖς γὰρ ἄξια ὧν ἐπράξαµεν 
ἀπολαµβάνοµεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν"· καὶ ἔλεγε τῷ 
Ἰησοῦ· "Μνήσθητί µου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου"· καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς· "Ἀµήν, λέγω σοι· σήµερον µετ’ ἐµοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ".   

                                                 
573 Ὁµοίως καὶ οἱ λησταὶ ὠνείδιζον αὐτόν: Μatth. 27, 44 // 573-579 Εἷς δὲ… ἐν τῷ παραδείσῳ: Luc. 23, 39-
43; ∆οξαστικόν, ἦχ. πλ. δ', Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ἔντυπον  Τριώδιον Α∆, σ. 
939. 
____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

__________________ 
573-579 Ὁµοίως...παραδείσῳ om. µ // 575 λέγων  om. PpaΑ   
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    Ἐν δὲ τῷ σταυρῷ παρεστῶσα ἡ ἄχραντος Παρθένος καὶ τὸν 580 
ἑαυτῆς υἱὸν θεωροῦσα σταυρούµενον, τὰ σπλάγχνα ἐτιτρώσκετο 
καὶ ὀδυροµένη ἔλεγεν· "Οἴµοι, τέκνον ἐµόν· οἴµοι, τὸ φῶς τοῦ 
κόσµου καὶ τῶν ἐµῶν ὀφθαλµῶν· πῶς σὲ ὁ δῆµος τῶν Ἑβραίων 
σταυρῷ σε προσήλωσαν; ὁ ἐν τῇ ἐρήµῳ µάννᾳ θρέψας αὐτούς, οἴµοι, 
υἱέ µου, δεινὴ ῥοµφαία τὴν καρδίαν τιτρώσκει, πῶς ὑποµένεις τὴν 585 
ἄδικον ταύτην σφαγήν; οἴµοι, γλυκύτατε, ποῦ τὸ κάλλος τῆς µορφῆς 
σου; ὁ ὡραῖος κάλλει παρὰ πάντας βροτοὺς ὡς φονεὺς τῷ ξύλῳ 
προσπήγνυσαι καὶ σὺν τοῖς κακούργοις, ὁ ἀναµάρτητος· πῶς ἡ ζωὴ 
τῶν ἁπάντων θανάτου γεύεται; οἴµοι, γλυκύτατε, δός µοι λόγον, τὴν 
ξένην, τὴν οὐκ ἔχουσαν κεφαλὴν ποῦ κλίνῃ". 590 
    Ἰησοῦς οὖν, ἰδὼν τὴν µητέρα καὶ τὸν µαθητὴν ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ 
µητρὶ Αὐτοῦ· "Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου". Εἶτα λέγει τῷ µαθητῇ· "Ἰδοὺ ἡ 
µήτηρ σου"· καὶ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης ἔλαβεν ὁ µαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ 
ἴδια. Ταῦτα ἀκούσας ἡ Θεοτόκος ἐκ στόµατος τοῦ υἱοῦ αὐτῆς 
ἐλιγοθύµησε καὶ ἐζήτει καταφιλῆσαι αὐτόν· καὶ µὴ δυναµένη,  ὅτι 595 
εἰς ὕψος ἦν ὁ σταυρός,  πρὸς τὸν σταυρὸν ἀφορῶσα ἔλεγε· "Κλῖνον, 
σταυρέ, ἵνα περιλαβοῦσα τὸν υἱόν µου καταφιλήσω αὐτόν· κλῖνον, 
σταυρέ, ἵνα κρατήσω τὰ φύλλα τῆς ἐµῆς καρδίας· κλῖνον, σταυρέ, 
ἵνα ἀποθανοῦµαι κἀγὼ µετὰ τοῦ φιλτάτου µου υἱοῦ καὶ τὴν ἐµὴν 
ψυχὴν παραδώσω εἰς τὰ ἐκούσια Αὐτοῦ Πάθη".  600 

                                                 
580-590 Ἐν δὲ τῷ σταυρῷ…ποῦ κλῖναι: BHG  1049t; M. I. Manousakas in Mélanges Octave et Melpo Merlier 
II (Athènes, 1956), 65-69 (582-583 Οἴµοι, τέκνον... ὀφθαλµῶν: γ' Ἀπόστιχον Ἰδιόµελον, ἦχ. β΄, Ἀκολουθία 
τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆ σ. 917 // 583-584 πῶς σὲ ὁ δῆµος...προσήλωσαν: ∆οξαστικόν, ἦχ. 
πλ. β', Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 928 // 584 ὁ ἐν τῇ ἐρήµῳ µάννᾳ θρέψας: β' 
Ἰδιόµελον, ἦχ. πλ. δ', Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 933 // 585 δεινὴ ῥοµφαία 
τὴν καρδίαν τιτρώσκει: Luc. 2, 35 // 586-587 οἴµοι, γλυκύτατε, ποῦ τὸ κάλλος τῆς µορφῆς σου: δ' 
Ἀπόστιχον Ἰδιόµελον, ἦχ. α', Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 917 // 587 ὁ ὡραῖος 
κάλλει παρὰ πάντας βροτούς: Ἐγκώµια εἰς τὸν ὄρθρον τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου, ἦχ. πλ. α', 
στάσις α', ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 955 // 587-588 ὡς φονεὺς...τοῖς κακούργοις: ∆οξαστικόν, ἦχ. πλ. β', εἰς 
τὸν ἑσπερινὸν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Παρασκευῆς, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 946 // 589 δός µοι λόγον: 
Οἶκος κοντακίου, ἦχ. πλ. δ', Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 910 // 590 τὴν οὐκ 
ἔχουσαν κεφαλὴν ποῦ κλίνῃ: Μat. 8, 20; Luc. 9, 58); Θεοτοκίον, ἦχ. πλ. β', Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, 
ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 906; Ἐγκώµια εἰς τὸν ὄρθρον τοῦ τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου, στάσις γ', 
ἦχ. γ',  ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 972-973 // 591-594 Ἰησοῦς οὖν… αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια: Ioh. 19, 26-27. 
____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

__________________ 
580-600 Ἐν δὲ τῷ σταυρῷ...Πάθη om. µ // 588 προσπήγνησαι ΑΜ   σὺν αὐτοῖς κακοῦργος Ppa // 589 
γεύεσαι Α    γλυκήτατε Μ // 591 τὸν µαθητὴν παρεστῶτα Pp: τὸν µαθητὴν παρεστῶσα Αa // 594 ἀκούσας 
Μ: ἀκούσασα cett. // 595 ἐλιγοθήµησεν Μ: ἐλιγωθήµησεν Αa    καὶ ἐζήτει καταφιλοῦσα αὐτόν ΑΜ // 599 
ἀποθανοῦµαι ΑΜPpa  
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    Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας ἕως ὥρας ἐνάτης, σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν 
γῆν καὶ ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνὴν µεγάλην λέγων· "Ἠλί, ἠλί, λιµὰ 
σαβαχθανί"· τοὐτέστι· "Θεέ µου, Θεέ µου, ἵνα τί µε ἐγκατέλιπες;" 
Ταῦτα λέγων, ἵνα δείξῃ ὅτι τέλειος ἄνθρωπος ἐγένετο ἀληθῶς καὶ 
ὡς ἄνθρωπος ὀδυνᾶται. Τινὲς δὲ ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι οὗτος 605 
Ἠλίαν φωνεῖ καὶ εὐθέως εἷς ἐξ αὐτῶν λαβὼν σπόγγον πλήσας τε 
ὄξους καὶ περιθεὶς καλάµῳ ἐπότιζεν αὐτόν. Ἄλλοι ἔλεγον· "Ἄφες 
αὐτόν, µὴ ποιήσῃς ἀποθανεῖν· ἴδωµεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων 
αὐτόν".  

                                                 
601-609 Ἀπὸ δὲ ἕκτης…σώσων αὐτόν: Matth. 27, 45-49. 
 __________________________ 
Α      Ppa        Μ 

__________________ 
601-609 Ἀπὸ δὲ ἕκτης…σώσων αὐτόν om. µ // 603 σαβαχθανῆ ΑΜ // 605 ὠδεινᾶται Α: ὠδινᾶται Ppa: 
δείναται Μ // 606 φωνῆ Α    σπόγκον Μ    πλήξας τε ΑPpa // 608 σῶσον ΑΜ: σῶσαι Ppa  
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    Μετὰ δὲ ταῦτα, εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται, 610 
τοὐτέστιν οὐδὲν λείπει τῇ οἰκονοµίᾳ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ 
τῶν προφητῶν, λέγει· "Τετέλεσται"· καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν 
παρέδωκε τὸ πνεῦµα. Οὐ γὰρ ἐτόλµα ἐλθεῖν ὁ θάνατος ἐν τῷ σώµατι 
Αὐτοῦ, ὥστε αὐτὸς ἠβούλετο, διὸ καὶ ἔλεγεν ὅτι "ἐξουσίαν ἔχω 
θεῖναι τὴν ψυχήν µου"· καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν, παρέδωκε τὸ 615 
πνεῦµα· καί, ἰδού, τὸ καταπέτασµα τοῦ Ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ 
ἄνωθεν ἕως κάτω· καὶ τοῦτο ἔθος ἦν τοῖς Ἰουδαίοις, ὅταν 
βλάσφηµον γένηται κατὰ τοῦ Θεοῦ, περιρήγνυσθαι τοὺς χιτῶνας· τὸ 
αὐτὸ καὶ ὁ θεῖος Ναὸς δυσχεραίνων ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ τὸν θάνατον, 
ῥήγνυται τὴν ἑαυτοῦ ἐσθῆτα· καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ πέτραι 620 
ἐσχίσθησαν καὶ τὰ µνηµεῖα ἠνεώχθησαν καὶ πολλὰ σώµατα τῶν 
ἁγίων ἠγέρθησαν καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν µνηµείων εἰσῆλθον εἰς τὴν 
ἁγίαν πόλιν Ἱερουσαλὴµ καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς· ἀλλὰ καὶ ὁ 
ἑκατόνταρχος ἐπίστευσε καὶ πολλοὶ στρατιῶται. Ἦσαν δὲ ἐκεῖ 
γυναῖκες πολλαὶ θεωροῦσαι, ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ 625 
Μαρία Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ µήτηρ καὶ ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.  

                                                 
610-617 Μετὰ δὲ ταῦτα… ἕως κάτω: Ioann. Chrys. In Matthaeum 88 (PG 58, 776) (610 Μετὰ δὲ 
ταῦτα…τετέλεσται: Ioh. 19, 28 // 611-613 ἵνα πληρωθῶσιν…παρέδωκε τὸ πνεῦµα: Ioh. 19, 28-30 // 614-615 
ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι τὴν ψυχήν µου: Ioh. 10, 18 // 615-616 κλίνας…τὸ πνεῦµα: Ioh. 19, 30 // 616-617 καί, 
ἰδού, τὸ καταπέτασµα…ἕως κάτω: Matth. 27, 51) // 620-626 καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη…τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου: Matth. 
27, 51-56. 
____________________________ 
Α      Ppa        Μ 

__________________ 
610-626 Μετὰ δὲ ταῦτα… Ζεβεδαίου om. µ //  613-614  ἐτόλµα ὁ θάνατος ἐλθεῖν τῷ σώµατι αὐτοῦ Ppa // 
618 περιρύγνυσθαι ΑΜPpa  χειτῶνας Ppa // 620 ἑαυτὸν Α // 621 µνηµία Μ: µνήµατα Ppa    ἀνεώχθησαν 
Matth. // 622 ἠγέρθη Ppa // 625  Μαγδαλινῆ ΑΜPpa // 626  καὶ Ἰωσὴφ µήτηρ, τῶν υἱῶν Μ    Ζεβαιδαίου 
ΑΜPp    
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   Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι , ἵνα µὴ µείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώµατα ἐν τῷ 
Σαββάτῳ, ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν, ἦν γὰρ µεγάλη ἡ ἡµέρα τοῦ 
Σαββάτου, παρακαλοῦν τὸν Πιλᾶτον, ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ 
σκέλη καὶ ἀρθῶσιν ἐκ µέσου. Ἐκέλευσε δὲ τοῦτο γενέσθαι ὁ 630 
Πιλᾶτος. Ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τῶν ληστῶν κατέαξαν τὰ 
σκέλη, ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα οὐ 
κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ τὴν 
πλευρὰν αὐτοῦ ἔνυξε καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν αἷµα καὶ ὕδωρ· καὶ ὁ 
ἑωρακώς µοι ταῦτα µεµαρτύρηκε καὶ ὄντως ἀληθινὴ ἐστὶν ἡ 635 
µαρτυρία αὐτοῦ. Τοῦτο ἐγένετο, ἵνα ἡ Γραφὴ πληρωθῇ· "Ὀστοῦν οὐ 
συντριβήσεται  ἀπ' Αὐτοῦ".  

                                                 
 627-637 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι… Αὐτοῦ: Ioh. 19, 31-36 (636-637 Ὀστοῦν…Αὐτοῦ: Ps. 34,  21; Ex. 12, 46). 
____________________________  
Α      Ppa        Μ 
____________________________ 
 627-637 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι… Αὐτοῦ om. µ // 637 ἀπ’ Αὐτοῦ  MAPpa: Αὐτοῦ  fons   
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   Ὀψίας δὲ γενοµένης, ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριµαθαίας, 
ὄνοµα Ἰωσήφ. Τοῦτος ἦν κεκρυµµένος µαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ. Οὗτος, 
διὰ τὴν ἀγάπην, τολµήσας εἰσῆλθε πρὸς τὸν Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο 640 
τὸ σῶµα τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως κηδεύσῃ αὐτό. Εἰσῆλθε βροτὸς πρὸς 
βροτόν, αἰτούµενος λαβεῖν τὸν Θεόν, τὸν ποιητὴν οὐρανοῦ τε καὶ 
γῆς. Τίς εἶδε, τίς ἤκουσε ποτὲ ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ τὸν ποιητὴν τῶν 
ἀνθρώπων χαρίζεσθαι; Ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος καὶ ὄντως 
πλούσιος, ὅτι τὸν ἀτίµητον µαργαρίτην ἠξιώθη κοµίσασθαι. Ἦλθε 645 
δὲ καὶ Νικόδηµος, ὁ ἐλθὼν πρὸς τὸν Ἰησοῦν νυκτός. ∆ύο κρυπτοὶ 
µαθηταὶ ἠγαπηµένοι τῷ Ἰησοῦ, ὁ γὰρ Νικόδηµος ὁλοψύχως τὰ πρὸς 
ταφὴν ἑτοιµάζει, ὁ δὲ Ἰωσὴφ τὰ πρὸς τὸν Πιλᾶτον τόλµῃ καὶ 
παρρησίᾳ.  

                                                 
638-649 Ὀψίας δὲ γενοµένης…παρρησίᾳ: Epiph. Cypr. Homilia in divini corporis sepulturam (PG 43, 444-
445) (638-641 Ὀψίας δὲ γενοµένης… κηδεύσῃ αὐτ : Matth. 27, 57-58; Ioh. 19, 38 // 645 τὸν ἀτίµητον 
µαργαρίτην: Matth. 13, 46 // 645-646 Ἤλθε δὲ…νυκτός: Ioh. 19, 39). 
___________________________ 
Α      Ppa        Μ 
____________________________ 
638-649 Ὀψίας δὲ γενοµένης…παρρησίᾳ om. µ // 638 Ἀριµαθίας ΑΜPpa // 648 τῇ  πρὸς τὸν Πιλάτον Μ 
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   Καὶ ἄκουσον τοῦ πλουσίου εὐγνωµοσύνην. Οὐ λέγει πρὸς τὸν 650 
Πιλᾶτον· "∆ός µοι, ὦ ἡγεµών, τὸ σῶµα τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ πολλὰ σηµεῖα 
ποιήσαντος· δός µοι τὸ σῶµα ἐκείνου, τοῦ τὸν ἥλιον κρύψαντος  καὶ 
τὰς πέτρας σχίσαντος· δός µοι τὸ σῶµα ἐκείνου, τοῦ σταυρωθένος 
καὶ τὴν γῆν σαλεύσαντος καὶ τὰ µνήµατα σαλεύσαντος καὶ 
ἀνοίξαντος", ἀλλὰ τί φησιν; "Αἴτησιν µικρὰν αἰτοῦµαι παρὰ σοῦ, ὦ 655 
ἡγεµών. Πρὸς σὲ παραγέγονα· δός µοι νεκρὸν πρὸς ταφὴν τὸ σῶµα 
ἐκείνου τοῦ παρὰ σοῦ κατακριθέντος, Ἰησοῦ τοῦ ἀπὸ Ναζαρέτ, 
Ἰησοῦ τοῦ πτωχοῦ, Ἰησοῦ τοῦ ἀοίκου, Ἰησοῦ τοῦ γυµνοῦ, 
κρεµαµένου ἐπὶ τοῦ ξύλου. Τί γάρ σε ὠφελήσει, ὦ κριτά, τὸ σῶµα 
τοῦτο τὸ θνητόν τοῦ ξένου; Ὑπὲρ νεκροῦ, ὦ Πιλᾶτε, ἡ δυσώπησις. 660 
Οὐ γὰρ ὑπάρχει τούτου οὔτε πατήρ, οὔτε µήτηρ, οὔτε φίλος, οὔτε 
µαθητής, οὔτε συγγενής· µόνη γὰρ κατελείφθη ἡ τούτου µήτηρ καὶ 
ἀποστερηθέντος." Τούτους οὖν τοὺς λόγους εἰπὼν ὁ Ἰωσὴφ πρὸς 
Πιλᾶτον µετὰ κλαυθµοῦ εἰρηκότος, ἐθαύµασεν ὁ Πιλᾶτος πῶς 
τοσοῦτον γοργὸν ἐτελεύτησε καὶ προσκαλεσάµενος τὸν κεντυρίωνα 665 
ἐπηρώτησεν εἰ ἀληθῶς ἀπέθανε· καὶ µαθὼν ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος, 
ἐχάρισε τὸ σῶµα τῷ Ἰωσήφ.   

                                                 
650-667 Καὶ ἄκουσον…τῷ Ἰωσήφ: Epiph. Cypr. Homilia in divini corporis sepulturam (PG 43, 445-448) 
(651-663 ∆ός µοι…ἀποστερηθέντος: ∆οξαστικὸν Ἰδιόµελον, ἦχ. πλ. α', εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς Μεγάλης 
Παρασκευῆς, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 951 // 664-667 ἐθαύµασεν… τῷ Ἰωσήφ: Marc. 15, 44-45). 
____________________________ 
Α      Ppa        Μ 
____________________________ 
650-667 Καὶ ἄκουσον…τῷ Ἰωσήφ om. µ // 651 σηµία Μ // 652 σκοτήσαντος Α: σκοτίσαντος Ppa: 
κρήψαντος Μ // 653 σχύσαντος Μ // 655 ἀνήξαντος Μ // 659 κρεµαµένου  γυµνοῦ  Ppa    ἐπὶ τοῦ σταυροῦ 
ΑPpa in marg. M) // 660 τοῦτον Μ // 665 πῶς  add.    κεντηρίωνα ΜΑPpa // 666 κεντηρίωνος ΜΑPpa 
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    Καὶ ἀγοράσας σινδόνα, ἦλθε καὶ Νικόδηµος φέρων καὶ αὐτὸς 
σµύρναν καὶ ἀλόην, ὡσεὶ λίτρας ἑκατόν. Ἔλαβον οὖν τὸ σῶµα τοῦ 
Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτῷ τῇ σινδόνι µετὰ τῶν ἀρωµάτων, καθὼς ἔθος 670 
ἦν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν. Ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη ὁ 
Κύριος κῆπος καὶ ἐν τῷ κήπῳ µνηµεῖον κενόν, ἐν ᾧ οὐδεὶς ἐτέθη ἐκεῖ 
ποτε. Ἐκεῖ αὐτὸν ἔθηκαν διὰ τὴν ἑορτήν. Τότε Ἰωσὴφ σὺν δάκρυσιν 
ἔλεγεν· "Οἴµοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ· οἴµοι, ποθεινότατε· πῶς σὲ 
κηδεύσω, Θεέ µου; ποίαις δὲ χερσὶ προσψαύσω τὸ καθαρότατον 675 
σῶµα ἢ ποία ᾄσµατα µέλψω τῇ σῇ ἐξόδῳ, οἰκτίρµον; Μεγαλύνω τὰ 
Πάθη σου καὶ προσκυνῶ τὴν ταφήν σου, γλυκύτατε Ἰησοῦ µου"· καὶ 
κυλήσας λίθον µέγα τῇ θύρᾳ τοῦ µνηµείου ἐπέθηκαν. Ἀπῆλθον. Ἦν 
δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ Θεοτόκος Μαρία καθήµεναι 
ἀπέναντι τοῦ τάφου.   680 

                                                 
668-673 Καὶ ἀγοράσας …διὰ τὴν ἑορτήν: Ioh. 19, 39-42; Epiph. Cypr. Homilia in divini corporis sepulturam 
(PG 43, 448); Τροπάριον, ἦχ. β΄, εἰς τὸν ὄρθρον τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, 
σ. 953; Κάθισµα, ἦχ. α', εἰς τὸν ὄρθρον τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 977 // 
674-677 Οἴµοι, γλυκύτατε...Ἰησοῦ µου: ∆οξαστικὸν Ἰδιόµελον, ἦχ. πλ. α', εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς Μεγάλης 
Παρασκευῆς, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 951 // 677-680 καὶ κυλήσας… ἀπέναντι τοῦ τάφου: Matth. 27, 60-
61. 
___________________________ 
Α      Ppa        Μ 
____________________________ 
668- 680 Καὶ ἀγοράσας… ἀπέναντι τοῦ τάφου  om. µ //  668 ἀγωράσας Α   σινδώνα ΑΜ //  669 ἀλώην 
ΑPpa: ἀλλώην Μ    λύτρας PpaΑΜ // 670 ἔδυσαν ΑΜPpa // 674 ποθηνώτατε Μ // 676 τῇ σῇ ταφῇ, ὦ 
οἰκτίρµων ΑPpa: τῇ σῇ ἐξώδω οἱκτοίρµων Μ // 677 γληκήτατε Μ // 678 κηλήσας Μ   λύθον Μ   ἐπέθηκαν 
om. Α // 679  Μαγδαλινῆ Ppa: Μαγδαλινὴ Μ   ἡ Μαγδαληνὴ...Μαρία om. Α // 680 ἀπέναντη Μ  
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    Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστι µετὰ τὴν Παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ 
Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς τὸν Πιλᾶτον λέγοντες· "Κύριε, 
ἐµνήσθηµεν ὅτι ὁ πλάνος ἐκεῖνος εἶπεν ἔτι ζῶν ὅτι "µετὰ τρεῖς 
ἡµέρας ἐγείροµαι". Πάλιν φθόνος, πάλιν µίσος, πάλιν βασκανίαι· 
εἴπατε, παράνοµοι, πλάνος ὁ Χριστὸς ἢ θαυµατουργός; Ὄντως 685 
συκοφαντεῖτε. "Κέλευσον οὖν, ὦ ἡγεµών, ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον 
ἕως τρίτης ἡµέρας, µήποτε οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἔλθωσι, 
κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ 
ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης". Κρύψαι βουλόµενοι τὴν 
Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, φανερωτέραν ὑπέδειξαν, καὶ τοῦτο 690 
οἰκονοµίας γέγονεν, ἵνα µαρτυρούµενον ἔσται τὸ θαῦµα. Λέγει 
αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· "Ἔχετε κουστωδίαν. Ὑπάγετε, ἀσφαλίσατε ὡς 
οἴδατε". Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες 
τὸν λίθον µετὰ τῆς κουστωδίας.  

                                                 
681-684 Τῇ δὲ ἐπαύριον… ἐγείροµαι: Matth. 27, 62-63 // 684 Πάλιν φθόνος… βασκανίαι: Ioann. Chrys. In 
Matthaeum 88 (PG 58, 777) // 685 εἴπατε…θαυµατουργός: Ioann. Chrys. PG 58, 781 // 686-689 Κέλευσον 
…τῆς πρώτης: Matth. 27, 64 // 691-694 Λέγει αὐτοῖς…µετὰ τῆς κουστωδίας: Matth. 27, 65-66. 
____________________________ 
Α      Ppa        Μ 
____________________________ 
681- 694 Τῇ δὲ ἐπαύριον… µετὰ τῆς κουστωδίας om. µ //  683 ἔτη ΑΜ // 685 ὁ θαυµατουργός   Ppa // 684 
ἐγήρωµαι Α: ἐγύρωµαι Μ // 686 συκοφαντήτε Μ: συκοφαντείται Α: συκοφαντίσαι Pp: συκοφαντήσαι  a // 
687 ἕως τῆς τρίτης Α // 690 φανωτέραν Α  ὑπέδειξε τοῦτο Ppa // 692 Ἕχεται Α 
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    Εἴδετε οἰκονοµίαν θεϊκήν; Ἐσφραγισµένου καὶ φυλασσοµένου 695 
τοῦ τάφου ἀνέστη, ὡς Θεός, συντρίψας πύλας τοῦ ᾍδου. Εἴδετε 
φιλανθρωπίαν ∆εσπότου; Εἴδετε µακροθυµίαν; Εἴδετε πόσα ἔπαθεν 
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸς δι’ ἡµᾶς, ἵνα ἐλευθερώσῃ καὶ λυτρώσῃ 
ἡµᾶς ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ διαβόλου; Ἐσταυρώθη, ἐτάφη καὶ ἀνέστη, 
ἵνα ἡµᾶς συναναστήσῃ ἀπὸ τῆς ἁµαρτίας. Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας 700 
ἡµῶν ἔλαβε καὶ τὰς νόσους ἡµῶν πάσας ἰάσατο, κρεµασθεὶς ἐπὶ τοῦ 
ξύλου, καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν ὑπὲρ ἡµῶν.  
    Τί γὰρ ἀνταποδῶµεν ἡµεῖς τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων ὧν 
ἀνταπέδωκεν ἡµῖν; Ἔργα ἀγαθά, πίστιν, ὁµολογίαν, ἐξοµολόγησιν, 
δάκρυα µετανοίας καὶ τὴν ἐλεηµοσύνην· καὶ οὕτως προσκυνήσωµεν 705 
τὴν Αὐτοῦ ἄκραν συγκατάβασιν. Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων.  Ἀµήν.  

                                                 
695-696  Ἐσφραγισµένου…τοῦ ᾍδου: Matth. 28, 6-7; Marc. 16, 6; Luc. 24, 6-8 ; Κάθισµα γ' ᾠδῆς, ἦχ. α', τοῦ 
Κανόνος εἰς τὸν ὄρθρον τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου, ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 978 // 697-702 
Εἴδετε πόσα ἔπαθεν…ὑπὲρ ἡµῶν: Ἀπολυτίκιον, ἦχ. δ', Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἔντυπον Τριώδιον 
Α∆, σ. 918 // 703-707 Τί γὰρ ἀνταποδῶµεν… Ἀµήν: Ioh. Caleca CP (Eustratiades, Συµπλήρ. ἁγιορ. 96 ; 
Ehrhard, Überlieferung III, 56011& 608; BHG 2219k). 
___________________________ 
Α      Ppa        Μ 
____________________________ 
695-707 Εἴδετε… Ἀµήν om. µ // 695 Ἴδεται ΜΑa: Ἴδετε Pp // 696 Ἴδεται ΜΑa: Ἴδετε Pp // 697 Ἴδεται 
ΜΑa: Ἴδετε  Pp   Ἴδεται ΜΑa: Ἴδετε  Pp // 698 ὁ πατὴρ ἠµῶν ὁ οὐράνιος δι' ἡµᾶς Ppa     ἐλευθερώσι Μ // 
701 κρεµασθὲν ΜΑ: κρεµµασθεὶς Ppa  τοῦ om. Ppa // 703  γὰρ οm. Ppa    ἀνταποδώσωµεν ΑPpa // 704 
Ἔργα οm. Μ // 706-707 τῶν αἰώνων οm. ΑPpa 
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                   ΣΧΟΛΙΑ  ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
   
1. Οµιλία για την πρώτη ∆ευτέρα των Νηστειών:   
 
 
   α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
     Με την παρούσα οµιλία ο ιεροκήρυκας Μάρκος εισάγει το ποίµνιό του στη 
νηστεία της Μ. Τεσσαρακοστής. Εξαίρει τη σπουδαιότητα της νηστείας 
(νέκρωση παθών, σωτηρία ψυχής, επιτίµηση διαβόλου, σωφροσύνη πιστών, 
αφανισµός αµαρτίας), διακρίνει τη σωµατική-υλική τράπεζα από την 
πνευµατική τράπεζα, σηµειώνοντας ότι η κατάχρηση των τροφών και των 
ποτών βλάπτει την υγεία του ανθρώπου· αντιθέτως, η εντρύφηση και η βαθιά 
ενασχόληση µε την πνευµατική "τροφή" ωφελεί και αναζωογονεί τον άνθρωπο. 
Στη συνέχεια, παραθέτει παραδείγµατα νηστευσάντων της Παλαιάς και της 
Καινής ∆ιαθήκης (Μωϋσής, Ηλίας, ∆ανιήλ, Τρεις Παίδες, Αχαάβ, Νινευίτες, 
Ιεζεκιήλ, Ιωάννης Πρόδροµος, Ιησούς Χριστός, απόστολοι, προφήτες και 
µάρτυρες), προκειµένου να φανεί η αξία της νηστείας προς δόξαν Θεού και 
σωτηρία ανθρώπων, έναντι της καταστροφής των µη νηστευσάντων (Αδάµ, 
συγχρόνων του Νώε ανθρώπων, Ησαύ, υιών Ισραήλ). ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση 
στη σπουδαιότητα του συνδυασµού σωµατικής νηστείας (δηλ. εγκράτειας ως 
προς τη λήψη τροφών και ποτών) µε την πνευµατική νηστεία (δηλ. την 
εγκράτεια ως προς τα πάθη του ψεύδους, της επιορκίας, της βλασφηµίας, της 
καταλαλιάς, κ.ά) καθώς και στην αξία της µετανοίας του ανθρώπου, 
προκειµένου να δεχθεί το έλεος του Κυρίου.  
 
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 12  ὦ ξυνωρίς τῆς Ἐκκλησίας ἁγία: το ουσιαστικό "ἡ ξυνωρίς" κυριολεκτικά 
σηµαίνει "το ζεῦγος" και ιδιαίτερα στα αγιολογικά και υµνογραφικά κείµενα 
χαρακτηρίζει περιπτώσεις δύο τιµωµένων αγίων. Μεταφορικά όµως η λέξη 
δηλώνει την οµάδα προσώπων, το πλήθος του λαού και σε κάποιες περιπτώσεις 
χαρακτηρίζει τη µοναστική κοινότητα (Lampe 1346, στο λ. συνωρίς). Στα 
συγκεκριµένα συµφραζόµενα, ο π. Μάρκος αναφέρεται στο ακροατήριο της 
οµιλίας του, δηλ. στο ποίµνιό του.  
 
στ. 33 ἐξερεύξεται και  στ. 34 ἐξηρεύξατο: Το ρήµα "ἐξερεύγοµαι" είναι γνωστό 
στον π. Μάρκο από το Ψαλτήρι (Ρsalm 44, 1 και  Ρsalm 118, 171) αλλά και από 
την ακροστιχίδα του "Κανόνος εἰς τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιµίου Σταυροῦ" (τοῦ 
Κοσµᾶ τοῦ Μελωδοῦ): Σταυρῷ πεποιθὼς ὕµνον ἐξερεύγοµαι.  
 
στ. 47 πνεῦµα δρόσου διασυρίζον: Ο ιεροκήρυκας Μάρκος, κληρονόµος µιας 
πλούσιας βιβλικής παράδοσης, διανθίζει συχνά το λόγο του µε οικείες σε 
εκείνον εκφράσεις από την Αγία Γραφή. Η εν λόγω έκφραση εντοπίζεται στο 
βιβλίο του ∆ανιήλ (Dan. 3, 46-50). 
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στ. 60 θρίαµβος: Αθησαύριστη στα λεξικά η χρήση του όρου ως επιθέτου, 
δηλωτικού της εµµανούς καταστάσεως και της παράφορης συµπεριφοράς. 
 
 
2.  Οµιλία  για  την  πρώτη  Τετάρτη  των  Νηστειών:  
    
 
   α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
    O π. Μάρκος διακρίνει τη σωµατική από την πνευµατική νηστεία, τονίζοντας 
ότι δεν ωφελεί µόνο η αποχή από τις τροφές αλλά και η αποχή από τα πάθη 
και την αµαρτία. Πιο συγκεκριµένα, προτείνει τη µη διάπραξη αδικιών, την 
ελεηµοσύνη και τη φιλανθρωπία, τον έλεγχο του λόγου (της καταλαλίας, της 
βλασφηµίας, του ψεύδους, της επιορκίας, του φθόνου, της κατάκρισης) και τη 
συγχωρητικότητα έναντι στο συνάθρωπο. Αναφέρεται στην εντολή που έλαβε 
ο Μωϋσής από το Θεό για αποδεκάτωση των αγαθών, µε σκοπό την ωφέλεια 
των υιών Ισραήλ και τη θεϊκή  ευλογία. Τονίζεται το αυτεξούσιο και το 
αυτοπροαίρετο του ανθρώπου ως προς την εφαρµογή των εντολών του Θεού, 
άρα και της νηστείας, ως προς την επιλογή του καλού από το κακό, ως προς το 
φιλότιµο αγώνα για βελτίωση. Η νηστεία της Μ. Τεσσαρακοστής θεωρείται ως 
η αποδεκάτωση του συνολικού χρόνου της ζωής µας αλλά και των αµαρτιών 
µας, την οποία αφιερώνουµε εκούσια στο Θεό, ως δηµιουργική και φιλότιµη 
προσπάθεια πνευµατικής προόδου και καλλιέργειας της ψυχής µας.  
Σηµειώνεται ότι οι άγιοι απόστολοι καθιέρωσαν τις επτά εβδοµάδες της 
νηστείας της Μ. Τεσσαρακοστής, προς εξαγιασµό των 365 ηµερών του έτους, µε 
σκοπό την κάθαρση από την αµαρτία, την ψυχική ανάπαυση και τη σωτηρία 
µας. Στη συνέχεια, ο Μάρκος εφιστά την προσοχή του ποιµνίου του στην αξία 
της εγρήγορσης, της εγκράτειας και της νηστείας, αναφερόµενος στον Ιακώβ 
που κατέλυσε τη νηστεία και αποµακρύνθηκε από τη θεία χάρη. Τονίζεται η 
αναγκαιότητα µη κατάλυσης της νηστείας, εκτός εξαιρέσεων κατ' οικονοµίαν. 
Ακολούθως, διακρίνεται η έννοια της γαστριµαργίας από εκείνη της 
λαιµαργίας και για µία ακόµα φορά δίνεται έµφαση στην αναγκαιότητα 
συνδυαµού της σωµατικής µε την πνευµατική νηστεία καθώς και στην αποφυγή 
υπεραπλουστεύσεων και αυτορυθµίσεων στη ζωή µας (π.χ. υποτίµηση αξίας 
σωµατικής νηστείας, σε περίπτωση πνευµατικής ακράτειας, εφόσον 
ψευδόµαστε, φθονούµε ή κατηγορούµε το συνάνθρωπο). Τέλος, προτρέπει ο π. 
Μάρκος το ποίµνιό του να συνδυάζει τη νηστεία µε τη µετάνοια, την 
εξοµολόγηση και το φόβο Κυρίου, προκειµένου να είναι εκείνη καθαρή και 
ευάρεστη στο Θεό. Σηµειώνεται ότι ο στόχος του ανθρώπου είναι η διόρθωση 
της αµαρτίας και η πνευµατική προκοπή του, ενώ πολύ ισχυρά µέσα για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η νηστεία και η εγρήγορση.  
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 10 κοινοῦντα: το ρήµα "κοινόω" σηµαίνει "µολύνω, µιαίνω" (LSJ, τ. 2, σ. 743) 
και εντοπίζεται στα εξής σηµεία των ευαγγελικών κειµένων: Matth. 15, 20 και 
Marc. 7, 15. 
 



 624

στ. 12 καταλαλία: ο π. Μάρκος παραδίδει το ουσιαστικό "ἡ καταλαλιά" µε 
αναβιβασµένο τον τόνο στην παραλήγουσα (-ία), δηµιουργώντας έτσι µία 
ηχητική συµφωνία µε τα λοιπά ουσιαστικά θηλυκού γένους που συνυπάρχουν 
στην ίδια πρόσταση (ἀδικία, βλασφηµία, ἐπιορκία). Ως "καταλαλιά" 
θησαυρίζεται στο λεξικό του Lampe (710). 
 
στ. 13 σούρα: το ουσιαστικό "ἡ σούρα",  λέξη της λαϊκής προφορικής γλώσσας, 
που δηλώνει την κατάσταση υπερβολικής µέθης από κατανάλωση 
οινοπνευµατώδους ποτού, µε πιθανή προέλευσή της από τα σανσκριτικά, όπου 
sura σηµαίνει "κρασί" (Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, σ. 1230. Πρβλ. λεξικό 
Du Cange 1412). 
 
στ. 16 τως: αδύνατος τύπος της κτητικής αντωνυµίας γ΄ πληθυντικού 
προσώπου, που ισοδυναµεί µε το νεοελληνικό "τους" και είναι  
ανατολικοκρητικής προέλευσης. 
 
στ. 20 ἀποδεκατῶσιν: το ρήµα "ἀποδεκατόω" σηµαίνει "λαµβάνω τὸ δέκατον 
πράγµατος τινός" (LSJ) κατά την ιουδαϊκή συνήθεια της αποδεκατώσεως, 
δηλαδή της προσφοράς του ενός δεκάτου της σοδειάς (Num. 18, 20-32: Deut. 14, 
22-29) ή του ποιµνίου (Lev. 27, 32: 2 Regn. 31, 4-6) στο Θεό, ως απόδοση 
ευχαριστίας σε αυτόν για την παροχή των αγαθών. Πρβλ. Matth. 23, 23;  Luc. 11, 
42;  Luc. 18, 12.  
 
 
3.  Οµιλία  για  την  πρώτη  Παρασκευή  των  Νηστειών:  
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
    ∆οξολογείται ο ∆ηµιουργός, που ως φιλόστοργος πατέρας κατέστησε 
κληρονόµο, πολίτη και άρχοντα του παραδείσου τον Αδάµ. Εκείνος όµως 
πλανήθηκε από τον πονηρό δαίµονα και εκδιώχθηκε από τον παράδεισο. Ο 
Θεός, ως φιλάνθρωπος πατέρας, συγκαταβαίνοντας στον ανθρώπινο πόνο, 
σαρκώθηκε, σταυρώθηκε και ανέστησε την ανθρώπινη φύση, νικώντας την 
αµαρτία και το θάνατο και δίνοντας στον άνθρωπο µια δεύτερη ευκαιρία 
σωτηρίας. Μακροθυµώντας, παρέβλεψε το ανθρώπινο παράπτωµα, δε µίσησε 
τον άνθρωπο, αλλά προσέφερε δυνατότητα πνευµατικής προόδου. Οι 
άνθρωποι αντιθέτως: έβρισαν, ενέπαιξαν, ατίµασαν, λύπησαν το Θεάνθρωπο. Ο 
Θεός όµως και πάλι συµπαθεί και περιµένει την επιστροφή του αµαρτωλού 
ανθρώπου και τον βοηθά είτε άµεσα είτε µέσω των αγίων του, προκειµένου να 
σωθεί και να ξαναγίνει πολίτης του παραδείσου. Στο σηµείο αυτό ο Μάρκος 
ξεκινά την αναφορά του στα θαύµατα του µεγαλοµάρτυρα Θεοδώρου του  
Τήρωνα (θαύµα κολλύβων, θαύµα διάσωσης µοναχογιού χήρας από 
αιχµαλωσία Ισµαηλιτών, θαύµα θεραπείας οφθαλµών στρατιωτικού που 
µετανόησε για την κλοπή του αναθήµατος στη λάρνακα του αγίου Θεοδώρου, 
θαύµα εύρεσης χαµένου δούλου). Ο π. Μάρκος εµφαίνει στο ότι το θαύµα 
έρχεται ως αποτέλεσµα της καρδιακής πίστης του ανθρώπου προς το Θεό, της 
πνευµατικής του εγρήγορσης και της τήρησης των θείων εντολών. Για µία 
ακόµη φορά τονίζεται η αναγκαιότητα του συνδυασµού σωµατικής και 
πνευµατικής νηστείας, η σπουδαιότητα της προσευχής και της ελεηµοσύνης, της 
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σιωπής και της ενδοσκόπησης του πιστού, αυτές τις ηµέρες του πνευµατικού 
αγώνα της Μ. Τεσσαρακοστής.  
 
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
 
στ. 30 οὐδαµινήν: αθησαύριστος τύπος στα λεξικά. Πρόκειται για λέξη που 
έπλασε ο π. Μάρκος κατ' αναλογία προς τη λέξη "µηδαµινήν" . 
 
στ. 49 µάρτυρος Θεοδώρου: Από αρχαιοτάτων χρόνων και ειδικά λίγο πριν τον 
9ο αιώνα, αναπτύχθηκε διπλή παράδοση για το µάρτυρα Θεόδωρο, που 
εισχώρησε από νωρίς και στη φιλολογία των µαρτυρίων, των διηγήσεων 
θαυµάτων και στα επίσηµα Συναξάρια της Εκκλησίας. Οι διακρινόµενοι 
µάρτυρες Θεόδωροι είναι ο γνωστός µε το προσωνύµιο Τήρων και ο φερόµενος 
ως Στρατηλάτης. Ο πρώτος τιµάται από την Εκκλησία την 17η Φεβρουαρίου, 
ενώ ο δεύτερος την 7η του ίδιου µήνα. Ο πρώτος µνηµονεύεται και το πρώτο 
Σάββατο των νηστειών (Ψυχοσάββατο). Το φαινόµενο µιας τέτοιας διάκρισης 
δεν είναι σπάνιο στην αγιολογία της Ανατολικής και της ∆υτικής Εκκλησίας. 
Αίτια συνήθως είναι οι διαφορές των µαρτυρίων και των Βίων και οι κατά 
τόπους µε ίδιες παραδόσεις µεγαλοπρεπείς ναοί, στους οποίους για διάφορες 
αφορµές τιµάται δύο ή και τρεις φορές το χρόνο ο Άγιος. Οι αρχαιότερες και 
σηµαντικότερες αγιολογικές πηγές στις οποίες στηρίχθηκαν και έπειτα 
ανέπτυξαν και διεπλάτυναν τα µεταγενέστερα σχετικά µε το µάρτυρα Θεόδωρο 
κείµενα, είναι το εγκώµιο στο µάρτυρα του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης (PG 46, 
736-748) και το µαρτύριό του γραµµένο από άγνωστο συγγραφέα και εκδοθέν 
από τον H. Delehaye στο έργο του "Les légendes greques des saints militaires", 
Paris 1909, σ. 127-135. Σύµφωνα µε τις πηγές αυτές, ο Θεόδωρος γεννήθηκε σε 
κάποιο χωριό της γνωστής Αµάσειας της Ανατολής και κατετάγη στο 
στράτευµα των τήρων, δηλ. νεοσυλλέκτων, κατά τους χρόνους του Μαξιµιανού. 
Η λέξη "τήρων"  απέβη από τα πρώτα ήδη χρόνια µετά το µαρτύριο του Αγίου 
το κύριο προσωνύµιό του. Ενώ υπηρετούσε υπό τον πραιπόζιτο Βρίγκα, έγιναν 
γνωστά τα χριστιανικά του φρονήµατα, οδηγήθηκε σε δίκη, όπου οµολόγησε τη 
χριστιανική του πίστη. Ο Βρίγκας έδωσε στο Θεόδωρο χρόνο, µε την ελπίδα ότι 
θα µεταµελούνταν και θα θυσίαζε στα είδωλα. Αντιθέτως, ο Θεόδωρος τη 
νύκτα έβαλε φωτιά στο ναό της θεάς Ρέας. Αποκαλύφθηκε ο δράστης, 
συνελήφθη, οδηγήθηκε στη φυλακή και, µετά από πολλά βασανιστήρια, πέθανε 
καιόµενος. Κέντρο τιµής του µάρτυρα ήταν στην Ανατολή τα Ευχάϊτα, όπου 
ανηγέρθη περικαλλής ναός, στον οποίο φυλάχθηκε προς προσκύνηση και το 
τίµιο λείψανο του µεγαλοµάρτυρος. Εξαπλώθηκε γρήγορα η φήµη του σε όλες 
τις χριστιανικές περιοχές και ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, όπου επ' ονόµατί 
του ανηγέρθησαν πολλοί ναοί, ο σηµαντικότερος των οποίων ήταν "ἐν τοῖς 
Σφωρακίου"  και εγκαινιάστηκε την 5η Νοεµβρίου. Το διά κολλύβων θαύµα 
του "Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος" πανηγυρίζεται από την Εκκλησία, κατά 
τον να΄ κανόνα της Συνόδου της Λαοδικείας, το Σάββατο της α΄ εβδοµάδος των 
Νηστειών (Ψυχοσάββατο) (ΘΗΕ, τ. 6, σ. 198-202).  
 Αναφορικά µε το µαρτύριο του αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου βλ. 
ΒΗG 1750-1753m; (G. Van Hooff) in Anal. Boll. 2 (1883), 359-367; A.N. 
Veselovskij in Sbornik otd. russkago jazyka…akademii nauk XXI. 1 (1881), 128-
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130; Act. SS. Nov. IV (1925), 2029; H. Delehaye, Les légendes greques des saints 
militaires, Paris 1909, σ. 151-167, κ.ά.  
 Ως προς το µαρτύριο του αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος βλ. ΒΗG 1760-
1773; PG 46, 736-748; Act. SS. Nov. IV (1925), 27-29; I. Gretser, Opera omnia 
XIV, 349; H. Delehaye, Les légendes greques des saints militaires, Paris 1909, σ. 
127-135; H. Starck, Theodoros Teron (Freising, 1912), 38-58; A. Sigalas in 
Ἐπετηρίς ἑτ. βυζ. σπ. 2 (1925), 225-226; Α. Sigalas, Des Chrysippos von Jerusalem 
Enkomion auf den hl. Theodoros Teron, Byz. Archiv 7 (1921), 28; A. Sigalas, 
Des Chrysippos von Jerusalem Enkomion auf den hl. Johannes den Taüfer, 
Texte und Forschungen zur Byz.-Neugriech. Philologie 20 (Athen, 1937), 91-93; 
Anal. Boll. 72 (1954), 335; A. Sigalas in Ἐπετηρίς ἑτ. βυζ. σπ. 1(1924), 310-339, 
κ.ά. 
 
στ. 52 καπετάνιου: βενετική λέξη, που σηµαίνει "ἀρχηγός, ἐπικεφαλής, 
διοικητής, ἀξιωµατούχος, βαθµοφόρος" (Κριαρά Λεξικόν, τ. Ζ, σ. 341). 
 
στ. 52  πρεποσίτου: το επίθετο "πρεπόσιτος" ή  "πραιπόσιτος" προέρχεται από 
το λατινικό praepositus και σηµαίνει "ὁ προεστὼς τοῦ βασιλέως οἴκου" (Du 
Cange 1217-1218). 
 
 στ. 60 ἀρχεκάκου: Στη χριστιανική αντίληψη το επίθετο "ὁ/ἡ ἀρχέκακος, τὸ 
ἀρχέκακον" χαρακτηρίζει το διάβολο (Lampe  233). 
 
στ. 159 µεγαλοµάρτυρος: "Μάρτυς" θεωρείται αρχικά αυτός που δίνει κατάθεση 
µαρτυρίας, αλλά στη χριστιανική παράδοση σηµαίνει αποκλειστικά αυτόν που 
δίνει τη µαρτυρία του αίµατος, αυτόν που δίνει τη ζωή του από πιστότητα στη 
µαρτυρία για τον Ιησού (ΛΒΘ, σ. 636). Το σύνθετο "µεγαλοµάρτυς" δηλώνει την 
ένταση και τη σφοδρότητα του µαρτυρίου και τη σπουδαιότητα της θυσίας του 
µάρτυρα.  
 
στ. 176 µετὰ ἐπιχαρίας: το ουσιαστικό "ἡ  ἐπιχαρία" είναι αθησαύριστο στα 
λεξικά.  
 
στ. 227 ὑπέρπυρα: το ουσιαστικό "τὸ ὑπέρπυρον" χαρακτηρίζει το χρυσό 
νόµισµα των Βυζαντινών, που είχε ερυθρό ή πυρώδες χρώµα και 
χρησιµοποιούνταν στις ελληνικές αποικίες της Βενετίας. Ισοδυναµούσε µε 1/3 ή 
1/4 του δουκάτου (Du Cange 1639). Βλ. Θ. Ε. ∆ετοράκη, ∆ιδασκαλικὲς 
συµβάσεις στὴ βενετοκρατούµενη Κρήτη, Κρητολογία, τεύχ. 10-11 (Ἰανουάριος-
∆εκέµβριος 1980), σ. 237. Πρβλ. Erich Schilbach, Byzantinische Metrologie, 
München 1970, p. 62, 182- 183 και Μ. Μανούσακα, Αὐτόγραφον τεῦχος 
χρονικῶν σηµειωµάτων καὶ δοσοληψιῶν (1578-1588) τοῦ Γαβριὴλ Σεβήρου, 
Θησαυρίσµατα 9 (1972), σ. 64.  
 
 στ. 251 Ἰωσήφ ὁ Ὑµνογράφος: Σηµαντικός υµνογράφος, από τη Σικελία (περ. 
816-883 µ.Χ.), που συνέθεσε κανόνες, τριώδια, ιδιόµελα και κοντάκια. Είναι 
από τους παραγωγικότερους ποιητές και τιµήθηκε µε το µοναδικό τίτλο του 
"ὑµνογράφου". Μέγα µέρος των ύµνων του είναι και σήµερα σε λειτουργική 
χρήση, κυρίως οι αγιολογικοί (των Μηναίων). Στον πίνακα των ύµνων του που 
κατήρτισε ο Ευτ. Τωµαδάκης καταγράφονται: 466 κανόνες, 8 κοντάκια, 58 
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τριώδια, 144 στιχηρά. Πολλοί ύµνοι του παραµένουν ανέκδοτοι, οι 
περισσότεροι σε χειρόγραφα Μηναία.  Η συνωνυµία του µε τον άλλο 
υµνογράφο, Ιωσήφ το Στουδίτη, έχει δηµιουργήσει πολλές συγχύσεις στο 
πρόβληµα της πατρότητας αµφίβολων ύµνων. Όµως ο Στουδίτης είναι ποιητικό 
ανάστηµα µετριότερο του Υµνογράφου. Εξάλλου, ο Ιωσήφ ο Υµνογράφος 
χρησιµοποιεί σχεδόν πάντοτε ακροστιχίδα ιαµβική (προσωδιακό ιαµβικό 
τρίµετρο), η οποία επεκτείνεται µε το όνοµα "Ἰωσήφ", που σχηµατίζουν τα 
τροπάρια της θ' ωδής των κανόνων του. Η µνήµη του τιµάται από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία στις 3 Απριλίου. (Εὐτ. Ἰ. Τωµαδάκη, Ἰωσήφ ὁ 
Ὑµνογράφος. Βίος καὶ ἔργον, Ἀθῆναι 1971: ΘΗΕ, τ.7, 113-114 & ∆ετοράκη, 
Βυζαντινή Φιλολογία, τ. 2, σ. 486-497, όπου παρατίθεται όλη η σχετική 
βιβλιογραφία). 
 
4.  Οµιλία  για  την   Κυριακή   της   Ορθοδοξίας:  
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
    Ο Μάρκος σηµειώνει ότι δεν αρκεί να ακούµε τις εντολές του Κυρίου, αλλά 
το σπουδαιότερο είναι να τις εφαρµόζουµε στην καθηµερινή ζωή µας. 
Αναφέρεται στη µεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας την ηµέρα αυτή, καθώς εορτάζει 
η ορθόδοξη πίστη, η οποία ορίζεται ως εκείνη που δίδαξαν και στήριξαν οι 
θεοφόροι πατέρες µέσω των επτά Οικουµενικών Συνόδων. Ακολουθεί το 
Σύµβολο της Πίστεως ως δογµατική διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
περί της Αγίας Τριάδος, της Θεοτόκου και των αγίων (του Προδρόµου, των 
λοιπών προφητών, των αποστόλων και των αγίων µαρτύρων), που υπέµειναν 
για την αγάπη του Χριστού. Σηµειώνεται ότι τα άγια λείψανα µυροβλύζουν και 
θεραπεύουν τους ανθρώπους, ως φορείς της θείας χάριτος. Επισηµαίνεται ότι οι 
εικόνες των αγίων προσκυνούνται τιµητικά από τους πιστούς ως απεικονίσεις 
των µαρτυρίων που οι άγιοι υπέµειναν για την αγάπη του Χριστού, ως 
υπόµνηση του βίου τους και ως οµολογία της πίστης τους έναντι των 
αλλοπίστων. Οι ορθόδοξες εικόνες παραλληλίζονται µε τα βιβλία, καθώς 
εξοικειώνουν τους πιστούς µε την αγιογραφική διδασκαλία. ∆ιευκρινίζεται ότι 
δεν προσκυνούµε το ξύλο και το χρώµα της εικόνας, αλλά το πρόσωπο του 
Χριστού, της Θεοτόκου και των αγίων. Σηµειώνεται ότι οι αιρετικοί 
προσκυνούσαν το ευαγγέλιο και ατίµαζαν και έπτυαν τις εικόνες. Προκειµένου 
να γίνει κατανοητή η σηµασία της τιµητικής προσκύνησης των εικόνων, 
παραλληλίζεται ο Χριστός µε επίγειο βασιλιά, στου οποίου την εικόνα 
απέδιδαν τιµή οι υπήκοοί του. Ο Μάρκος υπογραµµίζει ότι διά των εικόνων 
περιγράφεται η ανθρώπινη-σαρκωµένη φύση του Χριστού, καθώς η θεϊκή του 
φύση είναι απερίγραπτη. Ακολουθεί αναφορά σε θαύµατα αγίων εικόνων του 
Χριστού και της Θεοτόκου.  
 
 
 
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 8-9 Σήµερον γὰρ ἑορτάζει ἡ ἁγία τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία τὴν ὀρθόδοξον πίστιν 
τῶν Χριστιανῶν: Την πρώτη Κυριακή των Νηστειών (Κυριακή της 
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Ορθοδοξίας) επιτελείται µία µικρά οιωνεί δεσποτική εορτή, εις ανάµνηση της 
νίκης της Ορθοδοξίας κατά των ποικίλων εχθρών της. Η εορτή αυτή 
καθιερώθηκε το 842 µ. Χ., όταν, µετά το τέλος των εικονοµαχικών ερίδων, επί 
αυτοκράτειρας Θεοδώρας και πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μεθοδίου του 
οµολογητού, έγινε µε λιτανεία και ποµπή η αναστήλωση των αγίων εικόνων 
(ΘΗΕ, τ. 9, 956-957).  
 
στ. 17-36 Περί τοῦ Συµβόλου τῆς Πίστεως (τῆς Νικαίας): Γεγονός κολοσσιαίας 
σηµασίας για τη διαµόρφωση της ταυτότητας του χριστιανισµού και τον 
προσδιορισµό της πορείας του υπήρξε η Α' Οικουµενική Σύνοδος, που 
οργανώθηκε από τον Μ. Κωνσταντίνο στη Νίκαια της Βιθυνίας (περ. 20 Μαϊου 
- περ. 25 Αυγούστου 325 µ. Χ.) και έλαβαν µέρος 318 επίσκοποι, εκπρόσωποι 
των κατά τόπους εκκλησιών. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας, µολονότι δεν είχε ακόµη 
δεχθεί το χριστιανικό βάπτισµα, παρακάθησε στη σύνοδο ως ισότιµος µε τους 
επισκόπους, εγκαινιάζοντας και µε την πράξη του αυτή την αρχή του 
βυζαντινού "καισαροπαπισµού".  Σκοπός της συνόδου υπήρξε η αντιµετώπιση 
της διδασκαλίας του Αρείου, που απειλούσε την ίδια την υπόσταση του 
χριστιανισµού, αφού αµφισβητούσε τη θεότητα του προσώπου του Χριστού, 
διδάσκοντας ότι είναι κτίσµα και όχι υιός οµοούσιος του Πατρός. Η σύνοδος 
καταδίκασε τον Άρειο και την αίρεσή του και διατύπωσε µε ιδιαίτερη προσοχή 
τις θεµελιώδεις αρχές του ορθοδόξου δόγµατος. Οι αρχές αυτές, που 
γνωρίζονται ως  "Σύµβολον της  Νικαίας", αναφέρονται στο Θεό-Πατέρα και 
στον Υιό-Χριστό, συνάναρχο και οµοούσιο µε τον Πατέρα, ενώ για τη θεότητα 
του Αγίου Πνεύµατος υπάρχει µία µόνο απλή ακροτελεύτεια φράση. Το 
κείµενο αυτό το επεξεργάστηκε και το αναδιατύπωσε αργότερα η  Β'  
Οικουµενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη (381), η οποία προσέθεσε και 
τα τελευταία άρθρα, που αναφέρονται στη θεότητα του Αγίου Πνεύµατος. 
∆ηµιουργήθηκε έτσι το θεµελιώδες δογµατικό κείµενο του χριστιανισµού, ο 
συνταγµατικός του χάρτης, που ισχύει απαραβάτως έκτοτε. Παρέκκλιση από το 
κείµενο αυτό συνιστά απαράδεκτη εκτροπή, µε συνέπειες δραµατικές, όπως 
έδειξε η περίπτωση του Σχίσµατος των Εκκλησιών (∆ετοράκη, Βυζαντινή 
Φιλολογία, τ. 1, σ. 240. Πρβλ. É. Boularand, L' Hérέsie d' Arius et la "Foi" de 
Nicée, I-II, Paris 1972; C. Luibhéid, The Council of Nicaea, Galway 1982; 
Γεωργίου Ζώρα, Ἔµµετροι διασκευαὶ τοῦ Συµβόλου τῆς Πίστεως, εἰς τὸν 
ἀφιερωµατικὸν τόµον Χαριστήριον εἰς Ἀναστάσιον Κ. Ὀρλάνδον, τ. 3, Ἀθήνα 
1966, σ. 190-191).  
 
στ. 30 Χερουβίµ: ανώτερη τάξη αγγελικών πνευµάτων. Η ονοµασία τους 
προέρχεται από τη Μεσοποταµία, υποβαστάζουν το θρόνο του Θεού (Ps. 79, 2: 
98, 1), οδηγούν το άρµα του (Ez. 10, 1 εξ.), χρησιµεύουν ως υποζύγια του Θεού 
(Ps. 17, 11), φρουρούν την είσοδο της διαµονής του για να την αποκλείουν 
στους ασεβείς (Gen. 3, 24)και διακοσµούν το Ναό, όπου προστατεύουν µε τα 
φτερά τους την Κιβωτό (3 Regn. 6, 23-29; Ex. 25, 18 εξ.). (ΛΒΘ,  σ. 18). 
 
στ. 108 ἀχειροποίητον εἰκόνα: Ως γνωστό, εκτός από τις "χειροποίητες" εικόνες, 
η παράδοση και η πίστη του λαού παραδέχονται και τιµούν ιδιαίτερα και τις 
λεγόµενες "ἀχειροποίητες εἰκόνες" (του Χριστού και της Παναγίας), οι οποίες 
ονοµάζονται έτσι, διότι εµφανίστηκαν στην αρχαία Εκκλησία κατά 
θαυµατουργικό τρόπο. Οι αρχαιότερες γραπτές παραδόσεις περί 
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αχειροποιήτων εικόνων του Χριστού παρουσιάζονται στα τέλη του 4ου αιώνα. 
Οι αχειροποίητες εικόνες του Χριστού αναφέρονται στο Άγιο Μανδήλιο και 
στο Άγιο Κεράµιο, που επέδρασαν στη διαµόρφωση του Ιουδαϊκού τύπου του 
Χριστού. Περί του Αγίου Μανδηλίου ή της εικόνας της Εδέσσης έχουµε την 
παλαιότερη γραπτή µαρτυρία του απόκρυφου έργου Doctrina Addaei apostoli 
(350), όπου αναφέρεται ότι ο ασθενής Αύγαρος, βασιλιάς της Εδέσσης της 
Ανατολής, θεραπεύθηκε αµέσως, βλέποντας και αγγίζοντας την Αγία Μορφή 
του Χριστού, που υπήρχε σε ειδικό µανδήλιο, το οποίο ο πιστός αυλικός του, 
Ανανίας,  παρέλαβε από τον Κύριο και το µετέφερε στον άρρωστο βασιλιά. 
Κατά το συναξάρι της 16ης Αυγούστου (ηµέρας εορτασµού της µεταφοράς της 
αχειροποίητης εικόνας του Κυρίου από την Έδεσσα στην Κωνσταντινούπολη), 
αναφέρεται ότι ο Χριστός, µετά το Πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψή 
του, έστειλε τον απόστολο Θαδδαίο στην Έδεσσα, ο οποίος βάπτισε τον 
Αύγαρο και τους δικούς του ανθρώπους. Βλ. BHG 793-796g & BHG 1704; 
Menaea Aug. 16; F. Combefis, Originum rerumque Cpolitanarum manipulus 
(Parisiis 1664), 75-101; Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μανδηλίου (Venetiis, 1745), 33-
40; PG  113, 422-453;  J. Smirnov in Commentationes philologicae [discipulorum 
I. V. Pomjalovskij] (Petropoli, 1897), 214-219; J.  Smirnov in Viz. Vremennik 5 
(1898), 358-359; E. Von Dobschütz in Byz. Zs. 10 (1901), 181; 12 (1903), 191; 
Synax. Eccl. CP. 89748-904; Anal. Boll. 21 (1902), 72; ΘΗΕ, τ. 1, σ. 32-33 και τ. 3, 
σ. 528- 529; Γεωργίου Β. Αντουράκη, Χριστιανική Αρχαιολογία και 
Επιγραφική, τ. 2, Αθήνα 2002, σ. 381-382; Φώτη Κόντογλου, Ἔκφρασις τῆς 
Ὀρθοδόξου Εἰκονογραφίας, τ. 1, ἔκδ. "Ἀστήρ", Ἀθῆναι 1960, σ. 412-416.   
 
στ. 112 εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς: Πρόκειται για τον Απόστολο και Ευαγγελιστή 
Λουκά, το συγγραφέα του οµώνυµου Ευαγγελίου και των Πράξεων των 
Αποστόλων. Παλαιότατη παράδοση παρουσιάζει το Λουκά ως ζωγράφο, που 
φιλοτέχνησε την εικόνα της Θεοτόκου. Η πληροφορία αυτή παραδίδεται στο 
γνωστό τροπάριο του "Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Θεοτόκον": Ἄλαλα τὰ 
χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν µὴ προσκυνούντων τὴν εἰκόνα σου τὴν σεπτήν, τὴν 
ἱστορηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ ἱερωτάτου, τὴν Ὁδηγήτριαν. Στο 
χρωστήρα του ευαγγελιστή Λουκά αποδόθηκαν και άλλες παλαιές άγιες 
εικόνες της Θεοτόκου, όπως η Πορταϊτισσα της Μονής των Ιβήρων του Αγίου 
Όρους, η της Μονής του Σουµελά στην Τραπεζούντα, η της Μονής του Κύκκου 
(και Μαχαιρά) στην Κύπρο, η Προυσσιώτισα στην Ακαρνανία, κ.ά. Αυτές οι 
θαυµατουργικές και πολύ παλαιές εικόνες της Παναγίας χαρακτηρίζονται ως 
ἀχειροποίητες και συνδέονται µε θρύλους και παραδόσεις. Βλ. σχετικά: Κ. 
Καλοκύρη, Ἡ Θεοτόκος εἰς τὴν Εἰκονογραφίαν Ἀνατολῆς καὶ ∆ύσεως, Θεσ/κη 
1972; ΘΗΕ, τ. 3, σ. 528- 529; Γεωργίου Β. Αντουράκη, Χριστιανική Αρχαιολογία και 
Επιγραφική, τ. 2, Αθήνα 2002, σ. 383; Φώτη Κόντογλου, Ἔκφρασις τῆς Ὀρθοδόξου 
Εἰκονογραφίας, τ. 1, ἔκδ. "Ἀστήρ", Ἀθῆναι 1960, σ. 412-416 . 
 
στ. 122 θρόνησιν: Η λέξη "θρόνησις" του κειµένου του Μάρκου, προερχόµενη 
από το ουσιαστικό "ἐνθρονίασις", που δηλώνει τα εγκαίνια και τον 
καθαγιασµό του ναού (Lampe 475),  παραπέµπει στο νεοελληνικό ουσιαστικό 
"η (εν)θρόνιση".  
 
στ. 212 ἀνάθεµα:  Το ουσιαστικό αυτό προέρχεται από το ρήµα "ἀνατίθηµι" και 
αρχικώς σήµαινε το "κατά µέρος τιθέµενον πρᾶγµα ὡς εὐλαβῆ προσφορὰν καὶ 



 630

ἀφιέρωµα πρὸς τὸν Θεόν (τάµα)". Η κυριαρχούσα ιδέα του κατά µέρος 
χωρισµένου πράγµατος ή ανθρώπου συντέλεσε στο να περιπέσει η λέξη στην 
αρνητική σηµασία του απόβλητου ή του αποτρόπαιου, του αφορισµένου. Υπό 
την έννοια αυτή ο άνθρωπος είναι ανάθεµα, όταν είναι χωρισµένος από την 
καλή κοινωνία των ανθρώπων, όταν είναι καταραµένος (ΘΗΕ, τ. 2, στ. 469-473 
και Lampe 102-103). Στα χείλη των Ιουδαίων, στις ένορκες βεβαιώσεις, η λέξη 
σηµαίνει την κατάρα που στρέφει κάποιος ενάντια στον εαυτό του, σε 
περίπτωση που θα γινόταν επίορκος.  Στον Απόστολο Παύλο, είναι µια µορφή 
κατάρας που εκφράζει την κρίση του Θεού για τους απίστους. (ΛΒΘ, σ. 74-75). 
 
στ. 209-216 Εἴπωµεν καὶ περὶ τοῖς ἀτιµάζουσι καὶ ὑβρίζουσι τὰς ἁγίας 
εἰκόνας...Αἰωνία ἡ µνήµη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν: Μετά το θάνατο του 
Κωνσταντίνου Ε΄ του Κοπρωνύµου (775) η ένταση των εικονοµαχικών 
διωγµών υποχώρησε και οι διάδοχοί του, Λέων ∆΄ και Κωνσταντίνος Στ΄,  
φάνηκαν ανεκτικότεροι και διαλλακτικότεροι. Η δυναµική αυτοκράτειρα 
Ειρήνη η Αθηναία, ως επίτροπος του ανήλικου γιου της Κωνσταντίνου Στ΄, 
συγκάλεσε τη Ζ΄ Οικουµενική Σύνοδο στη Νίκαια (24 Σεπτεµβρίου-13 
Οκτωβρίου 787) υπό την προεδρία του πατριάρχη πατριάρχη Ταρασίου, για τη 
λύση του προβλήµατος των εικόνων. Η Σύνοδος αποφάσισε την αποκατάσταση 
των εικόνων, αναθεµάτισε τους εικονοµάχους βασιλείς και κληρικούς, 
αποκατέστησε τη µνήµη των υπερµάχων των εικόνων, ιδιαίτερα του πατριάρχη 
Γερµανού Α΄, του µοναχού Γεωργίου και του Ιωάννου του ∆αµασκηνού, και 
διατύπωσε τον Όρο της τιµής των εικόνων, που ισχύει έως και σήµερα στη ζωή 
της Εκκλησίας (Βλ. Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας (βλ. ἔντυπον Τριώδιον Α∆); Ioann. 
Dam. PG 95, 385; Mansi, XIII, 397-400 & 809-820; PG 120, 724-736; J. Gouillard, Le 
Synodikon de l' Orthodoxie, Travaux et Mémoires 2 (1967) 1-316; Montfaucon, 
Bibliotheca Coisliniana (Parisiis, 1715), 96-102; Th. Uspenskij, Sinodik v nedelju 
pravoslavija (Odessa, 1893), 1-40; V. Grumel, Regestes des actes du patriarcat de CP. 2 
(Chalcedone, 1936), 51-54; Θεοχάρη ∆ετοράκη, Βυζαντινή Φιλολογία, τ. 2, σ. 394-
395, όπου παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία). 
 
 
5. Οµιλία  για  τη  δεύτερη  ∆ευτέρα  των  Νηστειών: 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Η  νηστεία της Μ. Τεσσαρακοστής παροµοιάζεται µε κλίµακα που έχει επτά 
βαθµίδες (τις επτά εβδοµάδες) και οδηγεί στο ύψος των αρετών. Οι νηστεύοντες 
πιστοί έχουν ήδη ανέβει στην πρώτη βαθµίδα της κλίµακας και παροτρύνονται 
να συνεχίσουν εντατικότερα τον αγώνα της εγκράτειας και της νηστείας 
βαδίζοντας στη δεύτερη βαθµίδα, προκειµένου να αποποιηθούν αυτοπροαίρετα 
τα "έργα του σκότους" (ανθρώπινα πάθη) και να οικειοποιηθούν τα "όπλα του 
φωτός" (νηστεία, προσευχή, αγάπη, ελεηµοσύνη). Στη συνέχεια, ορίζεται η 
σωστή προσευχή βάσει της διδασκαλίας του Κυρίου, η προσευχή της 
καθαρότητας, απαλλαγµένη από έχθρα και οργή προς τον πλησίον, από 
κατάρα για τους εχθρούς, από βατολογία και από ανάξια αιτήµατα προς το 
Θεό. ∆ιευκρινίζεται ότι ο Θεός, παρά την κακία και αναξιότητα των 
ανθρώπων, παραµένει απείρως φιλάνθρωπος και ανεκτικός απέναντί µας, που 
καθηµερινά αµαρτάνουµε. Στο σηµείο αυτό γίνεται ταπεινή αυτοαναφορά του 
π. Μάρκου στην προσωπική του καθηµερινή αµαρτωλότητα. Αναπτερώνει 
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όµως το ηθικό των ακροατών του ο ιεροκήρυκας Μάρκος σηµειώνοντας ότι ο 
Θεός έδωσε ως οδό σωτηρίας του ανθρώπου τη συγχωρητικότητα και την 
προσωπική µετάνοια. ∆ιαπιστώνεται ότι ρίζα όλων των διαβολικών κακών 
είναι η έχθρα προς τους άλλους, γι'αυτό και παραµένει αναποτελεσµατική η 
προσευχή µας, όσο παρατείνουµε την έχθρα στις διαπροσωπικές µας σχέσεις. 
Τονίζεται ότι ο Θεός δε θα µας συγχωρήσει στη µέλλουσα Κρίση, εφόσον εµείς 
στην επίγεια ζωή µας εκδηλώνουµε µνησικακία και έλλειψη συγχωρητικότητας. 
Το πρότυπο του Χριστιανού θα έπρεπε να είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο 
οποίος πάνω στο Σταυρό της θυσίας του για τον άνθρωπο είπε: "Πάτερ, ἄφες 
αὐτοῖς" και προ της θυσίας του είχε προτρέψει τον Πέτρο να συγχωρεί άπειρες 
φορές τον πλησίον του. Καταλήγοντας, ο π. Μάρκος παραθέτει το 
διδακτικότατο ως προς την αξία της συγχώρησης και της µετανοίας 
παράδειγµα του µαρτυρίου του Αγίου Νικηφόρου.  
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 70 πολυσπούδακτα: πρόκειται για αθησαύριστο επίθετο. Η σηµασία του 
είναι προφανής, καθώς αναφέρεται στα χρήµατα που αποκτήθηκαν µε πολύ 
κόπο.  
 
στ. 81 τυπτήσῃ: ιδιαίτερος σχηµατισµός υποτακτικής αορίστου του ρ. τύπτω. 
Βλ. Stamatios B. Psaltes, Grammatik der Byzantinischen Chroniken, p. 229. 
 
στ. 84-85 ἐλεῆσαί σε ἔχει: περιφραστικός σχηµατισµός µέλλοντα.  Βλ. Stamatios 
B. Psaltes, Grammatik der Byzantinischen Chroniken, p. 216. Πρβλ. David 
Holton, The formation of the future in Modern Greek literary texts up to the 17th 
century (επιµ. Ν. Μ. Παναγιωτάκης), Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τ. 1, 
Βενετία 1993, σ. 118- 128.  
 
στ. 121-212: γίνεται εκτενής αναφορά στο Μαρτύριο του Αγίου Νικηφόρου, 
του οποίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιµά τη µνήµη στις 9 Φεβρουαρίου. Κατά την 
BHG 1331- 1334g, η σχετική µε το Μαρτύριο του Αγίου Νικηφόρου αγιολογική 
βιβλιογραφία είναι η εξής: PG 114, 1368-1376; D. Ruiz Bueno, Actas de los 
Martires (Madrid, 1951), 843-853; Act. SS. Febr. II (1658), 283-285; Anal. Boll. 44 
(1926), 252; H. Delehaye in Anal. Boll. 51 (1933), 266 και το ιδιαίτερο κείµενο 
"De Sapricio sacerdote" (βλ. Cod. Vindob. Hist. 61(olim 38), anni 1319, fol. 153v. 
Cf. Catal. Germ. 6825; Ehrhard III, 835.  
 
στ. 186 θανασίµου: Το επίθετο "θανάσιµος" (υπό την έννοια του µελλοθάνατου) 
δε θησαυρίζεται στα λεξικά. Μονάχα το επίρρηµα "θανασίµως" θησαυρίζεται 
στο λεξικό του Lampe (611). 
 
 
6.  Οµιλία  για  τη  δεύτερη  Τετάρτη  των  Νηστειών:  
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Ο Μάρκος κάνει αναφορά στην παραβολή των ζιζανίων, ερµηνεύοντάς την 
µέσω της αποκωδικοποίησης των συµβόλων της παραβολής. Στη συνέχεια 
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παροµοιάζει το διάβολο µε λέοντα και µε νυκτοκόρακα, καθώς επιβουλεύεται 
τη σωτηρία των ανθρωπίνων ψυχών και επιχειρεί παντοιοτρόπως να επιτύχει 
καθηµερινά την πνευµατική µας πτώση. Παρατίθεται παράδειγµα από το 
Γεροντικό, κατά το οποίο ο διάβολος υπό το σχήµα µοναχού χτύπησε την 
πόρτα του κελλίου κάποιου Γέροντα και, στην επιµονή του Γέροντα  πριν 
ανοίξει η πόρτα να γίνει δοξολογική ευχή στην Αγία Τριάδα, ο διάβολος 
ηττηθείς τράπηκε σε φυγή. Σηµειώνεται ότι τα "ζιζάνια" που ο διάβολος σπείρει 
στην ανθρώπινη ψυχή είναι η πορνεία, η µοιχεία, η αρσενοκοιτία, η έπαρση, η 
αλαζονεία, η κενοδοξία και γενικά όλες οι αµαρτίες. Ως µοναδική και σωτήρια 
λύση παρουσιάζεται το άγιο Ευαγγέλιο. Συνεχίζοντας ο π. Μάρκος  την οµιλία 
του στιγµατίζει την υποκριτική και φαρισαϊκή νηστεία και προσευχή, που 
γίνεται προς ανθρωπαρέσκεια και επίδειξη. Αναφέρονται τα παραδείγµατα 
του κενόδοξου Εωσφόρου και του Αδάµ. Σε αντιδιαστολή προς αυτές τις 
πνευµατικά παθογόνες καταστάσεις προκρίνεται η εντολή του Κυρίου για 
ελεηµοσύνη, µετάνοια, φιλοπτωχία, ταπείνωση και µη επιδεικτική νηστεία. 
Αµέσως µετά, παρατίθεται το εξής παράδειγµα, προκειµένου να τονιστεί η αξία 
της ελεηµοσύνης και της φιλανθρωπίας: ο πλούσιος σύζυγος κάποιας 
χριστιανής  έδωσε χρήµατα στους πτωχούς που ζητιάνευαν έξω από το ναό, ως 
"δάνειο" προς τον ίδιο το Θεό. Σηµειώνεται από τον ιεροκήρυκα Μάρκο η 
σωστική λειτουργία της παροχής προστασίας σε χήρες και σε ορφανά καθώς 
και των δακρύων µετανοίας, κατά το παράδειγµα της πόρνης, του τελώνη, του 
Πέτρου και του ∆αυίδ. Τονίζεται ότι τα δάκρυα πηγάζουν από τον πόνο της 
ψυχής και από την αγωνία του ανθρώπου για τη µέλλουσα Κρίση. Ακολουθούν 
τα εξής παραδείγµατα από το Γεροντικό: α) Γέροντας συµβουλεύει να 
συγκλονιζόµαστε µε την ιδέα της  µέλλουσας Κρίσης, όπως οι φυλακισµένοι 
αγωνιούν και κλαίνε για τη στιγµή της έλευσης του ηγεµόνα, που θα κρίνει την 
τύχη τους. β) Μοναχός, που από έπαρση αποµακρύνθηκε από το κοινόβιο και 
έζησε σε σπήλαιο, έπεσε σε διαβολική πλάνη περί της υποτιθέµενης προσωπικής 
του πνευµατικής προόδου και ικανότητας να συνοµιλεί µε αγγέλους και µε την 
αποφασιστική βοήθεια της προσευχής του Γέροντά του σώθηκε την τελευταία 
στιγµή από τον πειρασµό.  
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 41 νυκτοκόραξ: πρόκειται για είδος πτηνού, λέξη όµως αθησαύριστη στα 
λεξικά ως έχει. Το λεξικό της Σούδας αναφέρει το ουσιαστικό "νυκτικόραξ" ως: 
"εἶδος (νυκτερινοῦ) ὀρνέου ἐρηµικοῦ, ὃ τὰς οἰκουµένας φεύγον τῶν οἰκιῶν 
ταῖς ἐρήµοις καὶ καταλελυµέναις προστρέχει· τὰ γὰρ οἰκόπεδα ἐρείπιά φασιν· 
οὕτω καὶ τὸ στρουθίον δειλὸν ὄρνεον ὂν ὑπὸ ἀγωνίας ἐλαύνει τὸν ὕπνον" 
(583) και "ὄρνεον ὅπερ ἐπαινούµενον καὶ ἀντορχούµενον ἁλίσκεται· διόπερ 
καὶ τοὺς χαύνους καὶ κενοδόµους οὕτω καλοῦσιν" (266). Το ουσιαστικό 
"νυκτικόραξ" συναντούµε και στον 7ο στίχο του 101ου Ψαλµού, όπου 
αναφέρεται "ὡσεὶ νυκτικόραξ ἐν οἰκοπέδῳ". Ως "νυκτικόραξ" θησαυρίζεται το 
ουσιαστικό και στο λεξικό του Lampe (927), όπου γίνεται ταύτιση του εν λόγω 
πτηνού µε το διάβολο (πρβλ. Nil. Eulog. 2: PG 79, 1096C). O π. Μάρκος 
προφανώς γνωρίζει τη λέξη από το Ψαλτήρι, την οποία ελαφρώς παραλλάσσει.  
 
στ. 45 µούρην: το ουσιαστικό "ἡ µούρη " στην κρητική διάλεκτο σηµαίνει "τὸ 
πρόσωπον, ἡ µουσούδα, τὸ ρύγχος" (Κριαρά Λεξικόν, τ. 11, σ. 61-62). Η λέξη 
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είναι µεσαιωνική και έχει ιταλική διαλεκτική προέλευση, εκ του αρσενικού 
ουσιαστικού murro (= µουσούδι), που στον πληθυντικό αριθµό γίνεται: murri 
(Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, σ. 875 και Πιτυκάκη, Γλωσσικό Ιδίωµα, τ. 2, 
σ. 649-650). 
 
στ. 72 ἐκαπνίζοντα: πρόκειται για κρητικό διαλεκτικό τύπο. Ο Μάρκος 
αναφέρεται στη συνήθεια των Φαρισαίων να καίνε το κύµινο και να 
χρησιµοποιούν την κάπνα του, προκειµένου να φαίνονται χλωµοί και να 
καταδεικνύουν έτσι την ευσέβειά τους και την τήρηση του κανόνα της 
νηστείας.  
 
στ. 103 ἐπάρθηκε καὶ ἠλαζονεύθη: ∆ύο όµοιοι τύποι (παθητικοί αόριστοι), εκ 
των οποίων ο πρώτος είναι δηµώδης και ο δεύτερος λόγιος. Το φαινόµενο αυτό 
χαρακτηρίζει και σε άλλα σηµεία του το οµιλητικό κείµενο του π. Μάρκου. 
 
στ. 104 ὁ πρωτάγγελος: Το ουσιαστικό θησαυρίζεται στο λεξικό του Lampe 
(1199). 
 
στ. 131 ὁ ἄνδρας: Πρόκειται για δηµώδη τύπο. Βλ. Stamatios B. Psaltes, 
Grammatik der Byzantinischen Chroniken, p. 164. 
 
στ. 133 πού ποτε: η φράση αυτή  εµπεριέχει το τοπικό επίρρηµα "ποῦ" και το 
χρονικό επίρρηµα "πότε" (=ἐνίοτε, κάπου-κάπου). Βλ. Λεξικό Ανδριώτη, σ. 292 
και Πιτυκάκη, Γλωσσικό Ιδίωµα, τ. 2, σ. 886.  
 
στ. 149 χήρα: Τις περισσότερες φορές, οι χήρες µε πολλά παιδιά ζούσαν σε µια 
άθλια κυριολεκτικά κατάσταση (3 Regn. 17, 8-15; 4 Regn. 4, 1-7). Έτσι, 
προστατεύονταν από το θρησκευτικό νόµο και συνιστώνταν στην ελεηµοσύνη 
του λαού ταυτόχρονα µε τα ορφανά και τους ξένους, όλους αυτούς που είχαν 
ανάγκη από την υποστήριξη µιας οικογένειας (Ex. 22, 21). Ο Θεός ο ίδιος 
παρουσιάζεται ως προστάτης των χηρών και των ορφανών (Ps. 146, 9) 
(Καϊµάκη, Θεσµοί, σ. 68). 
 
στ. 155-160:  Η αναφορά του π. Μάρκου σε κείµενο του  Κλήµεντα Ρώµης, 
µαθητή του αποστόλου Πέτρου, σχετικά µε τα δάκρυα µετανοίας του Πέτρου 
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, δεν είναι ακριβής. ∆εν εντοπίσαµε την πηγή 
αυτή στο κριτικά εκδεδοµένο έργο του Κλήµεντα (A.R.M. Dressel, Clementis 
Romani Homiliae Viginti, Göttingen 1838 = PG  2, 25-468). Εντούτοις, σηµειώνουµε τη 
βιβλιογραφική ένδειξη της ΒΗG 1487k (de lacrimis Petri a Georgio Scholario); L. Petit - 
X. Sidéridès - M. Jugie, Oeuvres complètes de Georges Scholarios I (Paris, 1928), 189- 
196. 
 
στ. 214-215 δουλεύων, νηστεύων, πυκτεύων: Η έννοια του αγώνα και της πάλης 
είναι µεταφορική, καθώς γίνεται αναφορά στον πνευµατικό αγώνα εναντίον 
του κακού και της αµαρτίας. Χαρακτηριστική έκφραση τροπαρίου του 
Μεγάλου Κανόνος του Αγίου Ανδρέου Κρήτης (ωδ. δ', 7), γνωστού στο Μάρκο 
από την ιερατική του διακονία.  
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στ. 283  ἐδαιµονίσθης: το ρήµα "δαιµονίζοµαι" θησαυρίζεται στο λεξικό του 
Lampe (327) και εµφανίζεται για πρώτη φορά στα πατερικά κείµενα τον 7ο 
αιώνα µ. Χ.  
 
στ. 294 παλαιράσιον: αθησαύριστο ουσιαστικό, που σηµαίνει "το παλαιόν 
ῥάσον". 
 
στ. 295 παλλίον: ουσιαστικό, συνώνυµο του "παλαιράσιον", προερχόµενο εκ 
του λατινικού pallium (Lampe 999). 
 
στ. 300 Σίµωνα µάγον: ο µάγος Σίµων κατέπληττε το λαό της Σαµάρειας µε τα 
µαγικά του, θαύµασε τη θαυµατουργική δύναµη των Αποστόλων και 
προτείνοντας χρήµατα σ' αυτούς ζήτησε να του δοθεί η δύναµη της 
θαυµατουργίας από το Άγιο Πνεύµα. Ο Πέτρος τον επετίµησε για την πονηρία 
του (Αct. 8, 9-25). 
 
στ. 301 καταβάσας: Ο συγκεκριµένος τύπος µαρτυρείται σε βυζαντινούς 
χρονογράφους. Βλ. Stamatios B. Psaltes, Grammatik der Byzantinischen 
Chroniken, p. 107. 
 
στ. 308 ἀπολλεῖ: πρόκειται για τύπο της δηµώδους. Ως προς το ρήµα "ἀπολλῶ" 
βλ. στο Λεξικό Κριαρά, τ. Γ΄, σ. 66. 
 
 
7.  Οµιλία  για  τη  δεύτερη  Παρασκευή  των  Νηστειών: 
 
    α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
      Ο  Μάρκος αναφέρεται στην παραβολή του Κυρίου για τα δύο σπίτια, την 
ερµηνεύει και σηµειώνει τη σπουδαιότητα της εφαρµογής του λόγου του 
Κυρίου στην καθηµερινή ζωή. Θεωρεί πνευµατική ζηµία την απλή ακρόαση του 
λόγου του Θεού και τη θεωρητική µόνο προσέγγισή του. Παραθέτει τα 
παραδείγµατα του Αδάµ, του βασιλιά των Ασσυρίων που δεν άκουσε τη 
συµβουλή του Ησαΐα να µην εισέλθει στην Ιερουσαλήµ και του ∆αυίδ που 
επέµεινε να παραβιάσει τη θεϊκή εντολή και να απογράψει το λαό του Ισραήλ. 
Στη συνέχεια, ο π. Μάρκος αναφέρεται στην επισήµανση του Κυρίου η 
ελεηµοσύνη µας να µη γίνεται προς ανθρωπαρέσκεια και επίδειξη. Εφιστά την 
προσοχή του ποιµνίου του στο πάθος της κενοδοξίας, που το παροµοιάζει µε 
θηρίο που σπαράσσει την ανθρώπινη ψυχή και καταστρέφει κάθε αρετή και 
αγάπη προς το συνάνθρωπο. Ορίζεται ως ενδεδειγµένη ελεηµοσύνη εκείνη που 
γίνεται κρυφά και ταπεινά, µε την οποία ευαρεστείται ο Θεός και ανταποδίδει 
εκατονταπλάσια στον άνθρωπο. Ακολουθεί αναφορά σε συγκλονιστικό 
παράδειγµα ανταπόδωσης του Κυρίου σε ελεηµοσύνη ανθρώπου (Ο επίσκοπος 
Κύπρου Συνέσιος κατήχησε και βάπτισε τον πλούσιο φίλο του Ευάγριο, 
πείθοντάς τον στη συνέχεια να κάνει ελεηµοσύνη, προκειµένου να κερδίσει την 
αιώνια ζωή. Ο Ευάγριος δέχθηκε, αφού προηγουµένως ζήτησε ιδιόγραφο 
συµβόλαιο του επισκόπου περί της ανταποδώσεως του Κυρίου. Μετά το 
θάνατο του Ευαγρίου, ο Συνέσιος τον είδε σε όνειρο, ζητώντας του να πάει 
στον τάφο του και να λάβει το ιδιόγραφο συµβόλαιο, καθώς ο νεκρός είχε ήδη 
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λάβει από το Θεό την ανταπόδωση. Ο Συνέσιος όντως βρήκε στα χέρια του 
νεκρού το συµβόλαιο, το λείψανο του Ευαγρίου άφθαρτο και ένα νέο γράµµα, 
µε το οποίο πιστοποιούνταν η σωτηρία της ψυχής του κεκοιµηµένου). 
Καταλήγοντας ο Μάρκος τονίζει την αξία της ελεηµοσύνης και της 
εξοµολόγησης.  
 
 
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 201  ἰδιόγραφον: "τὸ ἰδιοχείρως γεγραµµένον, τὸ αὐτόγραφον"( Lampe 663). 
 
στ. 237 νεόγραφον: το επίθετο "ὁ/ἡ νεόγραφος, τὸ νεόγραφον" σηµαίνει "ὁ 
νεωστί γραφείς" (Lampe 903). Εδώ λειτουργεί ως ουσιαστικοποιηµένο επίθετο. 
Ακριβώς την αντίθετη έννοια έχει η λέξη "παλαιόγραφον" (στ. 245). 
 
στ. 265 τίποτες: πρόκειται για δηµώδη κρητικό διαλεκτικό τύπο. Πρβλ. τον 
τύπο "τίποτε", που εντοπίζεται σε κείµενα βυζαντινών χρονογράφων (Stamatios 
B. Psaltes, Grammatik der Byzantinischen Chroniken, p. 198). 
 
 
8.  Οµιλία  για  τη  δεύτερη  Κυριακή  των  Νηστειών: 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Παροµοιάζεται η Μ. Τεσσαρακοστή µε ατάραχο λιµάνι (όπου καταφεύγουν 
όλοι οι άνθρωποι, προς σωτηρία) η ζωή µας µε θάλασσα (που χαρακτηρίζεται 
από κινδύνους, ταραχή, ζάλη και πειρασµούς που στοχεύουν στον 
καταποντισµό µας). Τονίζεται η αναγκαιότητα πολλών προσευχών, δακρύων, 
συντριβής, κατάνυξης και νηστείας, για τη σωτηρία των ψυχών µας. Ακολουθεί 
αναφορά στον παραλυτικό της Καπερναούµ και συσχετίζεται το σωµατικό 
πάθος (ασθένεια) µε το ψυχοπνευµατικό πάθος (αµαρτία). Ο π. Μάρκος 
σηµειώνει το παράδειγµα του Κάϊν, που παρέλυσε το σώµα του µετά τη 
διάπραξη της αδελφοκτονίας και υπενθυµίζει στο ποίµνιό του ότι ο παράλυτος 
της Καπερναούµ θεραπεύτηκε λόγω της βαθιάς του πίστης, αφού ο Κύριος ως 
καρδιογνώστης διέβλεψε τη µετάνοιά του και συγχώρησε τις αµαρτίες του. 
Σηµειώνεται η καχυποψία και η πονηρία των Γραµµατέων και των Φαρισαίων, 
που θεώρησαν βλάσφηµο το Χριστό. Ο Μάρκος προτρέπει όλους να 
παραδειγµατιστούν από το θαύµα της θεραπείας του παραλύτου, ώστε να 
"παιδαγωγηθούν" από τον Κύριο, να καθαρθούν και να γευθούν τη σωτηρία 
από την επίγεια ζωή. Τονίζει ότι αν όλοι αυτοπροαίρετα αποφασίσουµε τη 
µετάνοια, µπορούµε -κατά το πρότυπο του παραλυτικού της Καπερναούµ-να 
βασταχθούµε από τέσσερα στηρίγµατα (εξοµολόγηση, νηστεία, προσευχή και 
ελεηµοσύνη), προκειµένου να συναντήσουµε το δίκαιο Κριτή, ελπίζοντας 
πάντα στην πατρική  µακροθυµία του.  
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
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στ. 27 (τὴν ἔνσαρκον) οἰκονοµίαν: H έννοια της "οικονοµίας" του Θεού 
ταυτίζεται µε το σχέδιό του για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, το οποίο 
σκιαγραφήθηκε στην αποκάλυψη της Παλαιάς ∆ιαθήκης αλλά φανερώθηκε 
πλήρως µόνο τη στιγµή που ο Χριστός έρχεται να εισχωρήσει στην επίγεια 
ιστορία µε την ενσάρκωσή του (Eph. 1, 9 passim; Eph. 3, 11). (ΛΒΘ, σ. 470). 
 
 
 
9.  Οµιλία   για  την  τρίτη  ∆ευτέρα  των  Νηστειών: 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Ο Μάρκος διαπιστώνει ότι βρισκόµαστε στην τρίτη βαθµίδα της κλίµακας, 
δηλαδή στην τρίτη εβδοµάδα της Μ. Τεσσαρακοστής και εφιστά την προσοχή 
των πιστών να µην εγκαταλείψουν τον αγώνα, αλλά να συνεχίσουν 
αγωνιζόµενοι πνευµατικά µε τη νηστεία, τη µετάνοια, την ευποιϊα και την 
ανάγνωση του θείου λόγου από τη Γραφή, προς ψυχοπνευµατική ωφέλεια, 
αποφεύγοντας τις παγίδες του διαβόλου, που µολύνουν την ψυχή. Ο π. Μάρκος 
σηµειώνει πως οι αισχροί λογισµοί ξεκινούν από την καρδιά και βγαίνοντας 
έξω διά του στόµατος αµαυρώνουν την ψυχή. Προτρέπει τους πιστούς να 
προτιµούν το λόγο του Θεού. Συνειδητοποιεί ότι ο θάνατος έρχεται 
αιφνιδιαστικά και το κοσµοείδωλο εξαφανίζεται. Αναφέρεται στη µαταιότητα 
των βιοτικών µεριµνών, καθώς ο τάφος είναι η µόνη σίγουρη κατάληξη κάθε 
θνητού, στον οποίο πηγαίνουµε γυµνοί από υλικά αγαθά, όπως άλλωστε 
ερχόµαστε στην επίγεια ζωή. Εσχατολογικά φιλοσοφώντας ο Μάρκος 
ξεκαθαρίζει στους πιστούς ότι µέσω του τάφου η αµαρτωλή ψυχή οδηγείται 
στην αιώνια κόλαση και το φθαρτό ανθρώπινο σώµα αποσυντίθεται. 
Αντιθέτως, εφιστά την προσοχή µας στην αιώνια δόξα των αγίων, των οποίων 
τα σκηνώµατα µυροβλύζουν και  θαυµατουργούν. Τονίζει ο ιεροκήρυκας ότι 
στον Άδη δεν υπάρχει περιθώριο µετανοίας, γι'αυτό καλεί τους ακροατές του 
να µετανοήσουν άµεσα και να µεριµνήσουν για τη σωτηρία της ψυχής τους. Για 
µία ακόµα φορά σηµειώνει την αναγκαιότητα συνδυασµού σωµατικής και 
πνευµατικής νηστείας, µε στόχο την κάθαρση του νου και της συνείδησης. 
Εµφαίνει στο ότι αν η συνείδηση ελέγχει τον άνθρωπο, τότε εκείνος ωφελείται 
πολύ από τον αυτοέλεγχο και την αυτοκριτική της συνείδησής του, την οποία ο 
Κύριος ονοµάζει "αντίδικο", καθώς αντίκειται στο κακό θέληµά  µας. 
Ακολουθούν δύο παραδείγµατα πιστοποίησης της αξίας της συνείδησης για τον 
άνθρωπο: α) Μοναχός ερωτεύθηκε κόρη ειδωλολάτρη ιερέα, συγκατατέθηκε 
στο διάβολο, απαρνήθηκε το βάπτισµά του και το σχήµα του µοναχού και 
αµέσως είδε περιστέρι να βγαίνει από το στόµα του και να πετά στον ουρανό. 
Τον έτυψε η συνείδησή του, µετανόησε, έκανε υπακοή σε Γέροντα, νήστευσε 
και συµπροσευχήθηκε µε το Γέροντα, έως ότου το περιστέρι ξαναήλθε κοντά 
του και µπήκε πάλι στο στόµα του, ως ένδειξη συγχώρησης των αµαρτιών του. 
β) Χήρα µε δύο παιδιά, προκειµένου να ξαναπαντρευτεί, φόνευσε τα παιδιά 
της. Ο µέλλων σύζυγός της την αρνήθηκε, αποτροπιασµένος από την αµαρτία 
της. Εκείνη προσπάθησε µε πλοίο να αποδράσει σε µακρινή χώρα. Το καράβι 
ανεξηγήτως παρέµενε ακίνητο στο µέσο του πελάγους, έως ότου φωνή εξ 
ουρανού παρήγγειλε να ριφθεί η χήρα στη θάλασσα, όπως και έγινε, 
προκειµένου να πληρώσει για την αµαρτία της και το πλοίο να διαπλεύσει.  
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β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 53 νήψωµεν: το ρήµα "νήφω" σηµαίνει "εἶµαι νηφάλιος, σώφρων" και η 
"νῆψις", ως συνώνυµη της πνευµατικής εγρήγορσης, αποτελεί αρετή των 
µοναχών (Lampe 913).  
 
στ. 65 ἀνεπίστρεφον: Το συγκεκριµένο επίθετο δε θησαυρίζεται στα λεξικά ως 
έχει. Το λεξικό του Lampe (136) παραδίδει τον τύπο "ἀνεπίστροφος". Πρόκειται 
για µία ακόµη περίπτωση κατά την οποία ο π. Μάρκος παραλλάσσει τον τύπο 
κάποιας λέξης.   
 
στ. 96 τοῦ κόσµου τὰ ἔργα ἀσύστατα: Η έκφραση αυτή αναφέρεται στην 
αστάθεια και στον ευµετάβλητο χαρακτήρα του ανθρώπινου βίου (Λεξικό 
Κριαρά, τ. 3, σ. 293. Πρβλ. Ερωφ. Πρόλ. Χάρ. 120: Ροδολ. Β΄ [2]: Ερωφ. Β΄ 198: 
Ροδολ. Α΄ [714]). 
 
στ. 107 τίποτας: Εξαιρετικά ενδιαφέρων γλωσσικός τύπος, µε έντονο το 
δηµώδες κρητικό διαλεκτικό στοιχείο. 
 
στ. 110 ἀναλουσίαν: πρόκειται για αθησαύριστο ουσιαστικό. Το θησαυρισµένο 
ουσιαστικό είναι "ἡ ἀλουσία" (Lampe  79), που σηµαίνει "ἡ ἀπλυσία" (ασκητική 
πρακτική των µοναχών, προς κατανίκηση των σωµατικών παθών). Πιθανόν να 
αποτελεί µία ακόµη τυπολογική παρέµβαση του π. Μάρκου στη µορφολογία 
των λέξεων.  
 
στ. 113  ἄσπλαγχνος: Το επίθετο αυτό δε θησαυρίζεται στα λεξικά. Εντούτοις, 
το ουσιαστικό "ἀσπλαγχνία" και το ρήµα "ἀσπλαγχνίζω" θησαυρίζονται στο 
λεξικό του  Lampe (246).  
  
στ. 165 περιστεράν: Η σύνδεση της περιστεράς µε την απάρνηση του 
βαπτίσµατος από τον εν λόγω µοναχό παραπέµπει στο µαρτυρούµενο γεγονός 
της βαπτίσεως του Ιησού, όπου το Άγιο Πνεύµα κατήλθε ως περιστερά και ήλθε 
πάνω στον Ιησού (Matth. 3, 16). Στη Βίβλο η περιστερά παρουσιάζεται ως 
σύµβολο της αγάπης του Θεού που κατέρχεται στην ανθρωπότητα (ΛΒΘ, σ. 
797-798 και Lampe 1072).    
 
στ. 176 τὸ καλογερικόν:  παρουσιάζεται ως συνώνυµη έκφραση "τῆς µοναχικῆς 
(ζωῆς)" (στ. 162). 
 
στ. 201 ἀτή της: κρητικός διαλεκτικός τύπος προσωπικής αντωνυµίας θηλυκού 
γένους (πρβλ.  Gemert, Φαλιέρου, σ. 182;  Ἀλεξίου, Ἀπόκοπος, σ. 33).  
 
στ. 232 ὀρθόβυθος: το επίθετο "ὁ/ἡ ὀρθόβυθος, τὸ ὀρθόβυθον" θησαυρίζεται στο 
λεξικό του Lampe (971). Πρβλ. Jo. Mosch. Prat. 76 (PG 87, 2929C). 
 
στ. 245-246 ἐπιτυχεῖν τῆς µερίδος τῶν σωζοµένων: ευχή να επιτευχθεί από τους 
πιστούς η αιώνια ζωή και η σωτηρία της ψυχής τους, στόχος που διαπνέει 
εναγωνίως όλο το οµιλιάριο του π. Μάρκου. 
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10.  Οµιλία  για  την  τρίτη  Τετάρτη  των  Νηστειών: 
 
   α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Ο π. Μάρκος αναφέρεται στη ρήση του Ιερεµία "Νεώσατε ἑαυτοῖς νεώµατα 
καὶ µὴ σπείρετε ἐπ' ἀκάνθαις". Σηµειώνει ότι ο προφήτης βλέποντας τους 
ανθρώπους αδιόρθωτα αµαρτωλούς και αµετανόητους σιωπούσε, δεν τους 
πληροφορούσε για το θέληµα του Θεού και βίωνε έντονο ψυχικό πόνο. Ο Θεός 
όµως τον ελέγχει για την αποχή του από το προφητικό του καθήκον, µε 
δεδοµένη την αµαρτωλότητα του λαού (τη ζήλεια, το φθόνο, το θυµό, την 
πορνεία, τη µοιχεία, την πλεονεξία, την κενοδοξία και τα λοιπά πάθη). Ο 
Μάρκος υπογραµµίζει µέσω του παραδείγµατος του αδελφοκτόνου Κάϊν ότι ο 
φθόνος προκαλεί τον φόνο και έτσι εφιστά την προσοχή των πιστών στην 
σωστική λειτουργία των δακρύων της µετανοίας και της εξοµολόγησης. Στη 
συνέχεια παραθέτει το παράδειγµα της ειλικρινούς µεταµέλειας του οσίου 
Ιακώβου για το αµάρτηµα της µοιχείας και του διπλού φόνου που διέπραξε και 
σηµειώνει ότι λόγω της καρδιακής του συντριβής και ταπείνωσης ο Θεός τον 
συγχώρησε.   
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 39 τὸ σαβαῖον (πλῆθος): αθησαύριστος τύπος. Πιθανόν η λέξη να 
προέρχεται ετυµολογικά από το επιφώνηµα "σαβαῖ", που ήταν "κραυγή των 
βακχευόντων, ὡς τὰ εὐαί, εὐοῖ" (LSJ, τ. 4, σ. 31). Ίσως λοιπόν "τὸ σαβαῖον 
πλῆθος"  να αναφέρεται στον όχλο που διάγει αµαρτωλό βίο.  
 
στ. 83 ἐν τῇ ἑβραΐδι διαλέκτῳ ἐκ τοὺς παλαιοὺς ἑρµηνευτάς: αναφορά στην 
εβραϊκή (παλαιότερη) εκδοχή της Παλαιάς ∆ιαθήκης, πριν από την ελληνική 
µετάφρασή της από τους Εβδοµήκοντα (Ο΄) στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνταξη: γέγραπται… ἐκ τοὺς παλαιοὺς ἑρµηνευτὰς 
(ἐκ+αιτιατική),  προς δήλωση του ποιητικού αιτίου. 
 
στ. 213 θεοµαρτυρήτου: το επίθετο "θεοµαρτύρητος" είναι αθησαύριστο.  
 
 
11.  Οµιλία  για  την  τρίτη  Παρασκευή  των  Νηστειών: 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Ο ιεροκήρυκας Μάρκος αναφέρεται στην παραβολή του Κυρίου για τον 
άδικο κριτή και τη χήρα, προκειµένου να µιλήσει για την αιφνιδιαστική 
∆ευτέρα Παρουσία του Χριστού και την τελική Κρίση. Σηµειώνει ότι πολλά 
δεινά θα πάθουν οι άνθρωποι τότε και µονάχα η αδιάλειπτη προσευχή θα 
µπορέσει να τους βοηθήσει. Προτρέπει τους πιστούς για πνευµατική εγρήγορση 
και ετοιµότητα, για διαρκή φόβο Θεού και γνήσια προσευχητική διάθεση, 
προκειµένου ο Θεός να ανταποκριθεί στην αδιάλειπτη προσευχή τους, ως 
δίκαιος και µακρόθυµος κριτής. Ακολουθούν ερµηνεία της παραβολής και 
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παράδειγµα από το Γεροντικό (Ο Γέρων Παύλος στεκόµενος στην είσοδο του 
ναού της µονής χαιρετούσε τους εισερχόµενους στο ναό αδελφούς 
διαβλέποντας την ψυχική τους κατάσταση. Του φαίνονταν όλοι φωτεινοί στην 
όψη και συνοδεύονταν από χαρούµενους αγγέλους, εκτός από έναν αδελφό 
που είχε σκοτεινή όψη, ήταν αιχµαλωτισµένος από τους δαίµονες και ο άγγελός 
του ακολουθούσε σκυθρωπός. Ο Γέρων παρέµεινε εκτός του ναού θρηνώντας 
την ψυχική κατάντια του αδελφού και κατά την έξοδο των αδελφών από το 
ναό είδε τον προαναφερθέντα αδελφό µε λαµπρή όψη, απαλλαγµένο από τους 
δαίµονες και συνοδευόµενο από χαρούµενο άγγελο. Ο Γέρων εκπλαγείς κάλεσε 
µε χαρά τους λοιπούς αδελφούς να ακούσουν από τον µετανοηθέντα αδελφό 
την αφορµή της µεταµέλειάς του κατά τη διάρκεια της εκκλησιαστικής σύναξης 
και της αλλαγής της ζωής του).  
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 40 παρακάλιον: Το ουσιαστικό "τὸ παρακάλιον", προερχόµενο από το ρ. 
"παρακαλῶ" µαρτυρείται στο Ετυµολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 
του Ν. Π. Ανδριώτη (σ. 264). Πρβλ. Γ. Χατζιδάκι,  ΜΝΕ 2, 67. 
 
 στ. 110 τὴν σύναξιν: το ουσιαστικό "ἡ σύναξις" σηµαίνει τη συνάθροιση των 
Χριστιανών προς τέλεση της θείας Ευχαριστίας (Lampe 1302). 
 
στ. 132 µήκοθεν: το επίρρηµα ως έχει δε θησαυρίζεται στα λεξικά. Εντούτοις, ο 
τύπος µηκόθεν εντοπίζεται στο έργο του Stamatios B. Psaltes, Grammatik der 
Byzantinischen Chroniken, p. 337. 
  
στ. 143 ἀνυποστόλως: αρχαιοπρεπές τροπικό επίρρηµα που σηµαίνει "ελεύθερα, 
άφοβα, µε παρρησία" (LSJ, τ. 1, σ. 271). 
   
 
12.  Οµιλία  για  την  τρίτη  Κυριακή  των  Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως): 
 
   α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Ο  Μάρκος επισηµαίνει στο ποίµνιό του ότι η ράβδος µε την οποία ο Μωϋσής 
χώρισε στα δύο την Ερυθρά θάλασσα, για να διαβούν οι Εβραίοι και να 
σωθούν από το στρατό του Φαραώ, µε την οποία µετέβαλε το νερό σε αίµα και 
µε την οποία γλύκανε το νερό που ανέβλυσε παραδόξως από το βράχο της 
ερήµου, για να ξεδιψάσουν οι Εβραίοι, αποτελεί προτύπωση του Τιµίου και 
Ζωοποιού Σταυρού. Σηµειώνει ότι ο ίδιος ο Σταυρός νικά το νοητό Φαραώ, το 
διάβολο, µας προστατεύει από τους κλυδωνισµούς και τους κινδύνους των 
πειρασµών του βίου, παρηγορεί τις ψυχές µας και ξεδιψά πνευµατικά τον 
άνθρωπο. Υπογραµµίζει ότι οι άγιοι και θεοφόροι πατέρες όρισαν να 
προβάλλεται ο Σταυρός ως φύλακας και οχύρωµα των πιστών στο µέσο της 
νηστείας της Μ. Τεσσαρακοστής, ενδυναµώνοντάς τους στον πνευµατικό 
αγώνα για τη νέκρωση των παθών. Ο Μάρκος αναφέρεται στην ευαγγελικά 
διατυπωµένη προτροπή του Χριστού να προβαίνουµε σε κάθε θυσία για τη 
σωτηρία της ψυχής µας, κατά το πρότυπο του επικείµενου Σταυρικού Πάθους 
του ίδιου του Κυρίου. Ακολουθεί η αναφορά του Χριστού στη µετά τρεις 
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ηµέρες  Ανάστασή του, η αντίδραση του Πέτρου στην ιδέα της θυσίας του 
Κυρίου και η πρόρρηση του µαρτυρικού θανάτου του Πέτρου από το Χριστό. 
Σηµειώνεται ότι η ακολούθηση του παραδείγµατος του Ιησού Χριστού και η 
άρση του προσωπικού µας σταυρού είναι αποτέλεσµα της προσωπικής και 
ελεύθερης επιλογής του κάθε ανθρώπου. Προϋποτίθεται βέβαια απάρνηση του 
εαυτού µας υπέρ της οµολογίας του Χριστού (δηλ. νέκρωση του ιδίου 
θελήµατος, θυσίες (ύβρεις, πληγές, ονειδισµούς, θάνατο), αγάπη για το Θεό και 
πνευµατική ετοιµότητα, όπως έπραξαν οι απόστολοι, οι µάρτυρες, οι όσιοι και 
οι δίκαιοι, άνδρες και γυναίκες. ∆ιευκρινίζεται µάλιστα ότι ο σταυρικός 
θάνατος ήταν ο πλέον επονείδιστος θάνατος στην εποχή του Κυρίου.  Ο ίδιος ο 
Χριστός, σηµειώνει, µας καλεί να βαστάζουµε το σταυρό µας, να έχουµε διαρκή 
πνευµατική εγρήγορση, να καλλιεργούµε τις αρετές, να εγκρατευόµαστε και να 
κατακτούµε προοδευτικά την απάθεια, εφόσον ο σταυρός καταργεί κάθε 
έννοια αµαρτίας και απελευθερώνει τον άνθρωπο από τα πάθη και τη φθορά. 
Ο π. Μάρκος ορίζει ως απώλεια ψυχής την ακατάπαυστη τιµωρία µετά 
θάνατον, ως συνέπεια της προσκόλλησής της στον κόσµο και της φιλοζωϊας, 
δηλαδή στις καλοστηµένες παγίδες του διαβόλου µε στόχο την απώλεια της 
ευκαιρίας σωτηρίας. Ο ιεροκήρυκας εµφαίνει στο ότι δεν αρκεί µόνο η 
θεωρητική πίστη σε όλα αυτά, αλλά προϋποτίθεται και η οµολογία της πίστης 
διά του λόγου µας. Ακολουθεί σύντοµη αναφορά στο γεγονός της 
Μεταµορφώσεως του Κυρίου, ως πρόγευσης της δόξας του Θεού, προτροπή για 
πνευµατικό αγώνα και σταυρική πορεία, προκειµένου να γίνουµε κοινωνοί της 
Χάριτος.  
    
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 64 ὁ κορυφαιότατος τῶν ἀποστόλων Πέτρος:  Είναι επικεφαλής στον 
κατάλογο των Αποστόλων (Matth. 10, 2), πρωτόκλητος µαθητής Χριστού (Μat. 
4, 18-22; Ioh. 1, 35-42), ανήκει στην οµάδα των τριών "προνοµιούχων" µαθητών 
(Matth. 17, 1),  είναι ο πρώτος στον οποίο εµφανίζεται ο αναστηµένος Χριστός 
(Luc. 24, 34; 1 Cor. 15,5).  
 
στ. 75 ἐπονείδιστον (θάνατον): Στο σηµείο αυτό γίνεται αναφορά στο 
σταυρικό θάνατο. Σηµειωτέον ότι το σταυρικό µαρτύριο αποτελούσε σκληρό 
τρόπο θανατώσεως για τους σκλάβους (Phil. 2, 8) και ντροπή (Ηebr. 12, 2; 13, 
13). O σταυρωµένος κατάδικος πιστευόταν ότι έφερε πάνω του το σηµάδι της 
θεϊκής κατάρας (Deut. 21, 22; Gal. 3, 13) (ΛΒΘ, σ. 911). 
 
στ. 90 ἀκατανάγκαστον: επίθετο θησαυρισµένο στο λεξικό του Lampe (59). 
 
στ. 117 κατὰ τὸ ἐχωροῦν: έκφραση που δε θησαυρίζεται στα λεξικά. Ο π. 
Μάρκος έχοντας κατά νου την ευαγγελική αναφορά "ὁ δυνάµενος χωρεῖν, 
χωρείτω" (Μatth. 9, 12), παραλλάσσει το απαρέµφατο, προσθέτοντάς του 
εξωτερική αύξηση και διαφοροποιώντας την κατάληξη (χωρεῖν= ἐχωροῦν).  
 
στ. 148 τὸ ἀπροσπαθῶς ἔχειν: Έκφραση που λειτουργεί επιρρηµατικά, προς 
δήλωση της χριστιανικής αρετής της απάθειας. Το επίρρηµα ἀπροσπαθῶς 
θησαυρίζεται στο λεξικό Lampe (221)  
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στ. 149 τὸ ἀπόκριµα τοῦ θανάτου: η θανατική καταδίκη (2 Cor. 1,9). Οι 
θανατικές ποινές των Ισραηλιτών περιορίζονται στις περιπτώσεις που 
προσβάλλεται η καθαρότητα της λατρείας, καθώς και η ιερότητα και οι πηγές 
της ζωής. Αυτό µάλιστα το θρησκευτικό πλαίσιο διασαφηνίζεται πλήρως µέσα 
στους νόµους. Σχετικά µε την εκτέλεση των ποινών, ο µελλοθάνατος δίνονταν 
στην εκδίκηση του αίµατος, που χρησιµοποιούσε οποιοδήποτε τρόπο τιµωρίας 
(λιθοβολισµό, ανασκολωπισµό, διαµελισµό, θάνατο στη φωτιά, µαστίγωµα, 
ακρωτηριασµό σώµατος, ίσως χρηµατικά πρόστιµα, φυλάκιση). Η σταύρωση 
είναι άγνωστη στην Παλαιά ∆ιαθήκη. Τη βρίσκουµε στους Πέρσες, σπάνια 
στους Έλληνες και πιο συχνά στους Ρωµαίους. (Καϊµάκη, Θεσµοί, σ. 253-257). 
  
στ. 259 περιττότης: Ουσιαστικό θησαυρισµένο στο λεξικό του Lampe ως 
"περισσότης" (1072). 
 
στ. 231 ἄσβεστον πῦρ, ἀκοίµητον σκώληκα, σκότος τὸ ἐξώτερον: πρόκειται για 
συµβολισµούς της κολάσεως, που φανερώνουν την τραγική διάσταση του 
θανάτου, λόγω της αµαρτίας των ανθρώπων. Ο θάνατος µέσα στη φωτιά και η 
διαιώνισή του µέσα στη φθορά και την άβυσσο είναι οι ευαγγελικές εικόνες της 
κολάσεως, κατ' αναλογία µε την κατάφλεξη των Σοδόµων και της Γοµόρρας 
και την ερήµωση του Ταφέθ, στην Παλαιά ∆ιαθήκη. Ο Ιησούς δίνει µεγαλύτερο 
βάρος στην απώλεια της ζωής, στο χωρισµό από τον ίδιο, παρά στην περιγραφή 
της κολάσεως, όπως επικρατούσε στον Ισραήλ. ∆ε µιλάει για την κόλαση µόνο 
σαν να πρόκειται για µια απειλητική πραγµατικότητα, αλλά δηλώνει την 
εξουσία του να κρίνει στη Μέλλουσα Κρίση και να στείλει στην κόλαση. 
Ταυτόχρονα, η κάθοδος του Χριστού στον Άδη σήµανε το θρίαµβό του πάνω 
στο θάνατο και την ελπίδα ανάστασης του ανθρωπίνου γένους (ΛΒΘ, σ. 575-
577). 
 
στ. 236 ζωὴν τὴν ἀµείνονα: Στη χριστιανική ορολογία η έκφραση αυτή δηλώνει 
την αιώνια ζωή στη βασιλεία των ουρανών. 
 
στ. 307-308 µετὰ τῆς δορυφορίας τῶν ἀγγέλων: Ολόκληρη ουράνια στρατιά 
υµνεί τη δόξα του Θεού, είναι στη διάθεσή του για τη διακυβέρνηση του 
κόσµου και για την εκτέλεση των διαταγών του και αποτελεί ένα σύνδεσµο 
µεταξύ ουρανού και γης (ΛΒΘ, σ. 17). 
 
στ. 320 ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ: αναφορά στο όρος της Μεταµορφώσεως του 
Κυρίου, στο όρος Θαβώρ (Κυρίλλου Ἱεροσολύµων, Κατηχήσεις 12, 16  και  Ps. 
88, 13). Η εύκολη πρόσβαση στην κορυφή του καθιστούσε το όρος αυτό 
κατάλληλο τόπο για να αποσυρθεί κανείς ή να προσευχηθεί (Luc. 9, 28-29). Η 
λέξη "ὄρος" εκτός από τη γεωγραφική της έννοια έχει και βαθύτατη θεολογική 
σηµασία στα βιβλικά κείµενα της Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης. Πολλά 
αποκαλυπτικά γεγονότα λαµβάνουν χώρα πάνω σε κάποιο όρος (π.χ. όρος 
Σινά, όρος Χωρήβ, όρη Γαλιλαίας, όρος πειρασµών Ιησού, όρος Ελαιών, όρος 
ανάληψης και ανάβασης στους ουρανούς). Οι Γραφές εκπληρώνονται "ἐν τῷ 
ὄρει τῷ ἁγίῳ" (2 Pet. 1, 16-19) θα µας πει και η αποστολική παράδοση 
(Πατρώνου, Ιστορική πορεία, σ. 429-430).  
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13.  Οµιλία  για  την  τέταρτη  ∆ευτέρα  των  Νηστειών: 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Ο Μάρκος προτρέπει τους πιστούς να ακολουθήσουν µε αγωνιστικό 
φρόνηµα, µε νηστεία, µετάνοια και εξοµολόγηση µια φωτισµένη πνευµατική 
πορεία, που θα αυξήσει τα χαρίσµατα της ψυχής τους, έτσι ώστε να λάβουν το 
στέφανο της αιώνιας χαράς (της Ανάστασης), αφού µε τη χάρη του Θεού έχουν 
φθάσει στην τέταρτη βαθµίδα της κλίµακας, δηλαδή στην τέταρτη εβδοµάδα 
των Νηστειών. Αναφέρεται στη ρήση του Ησαΐα για τον αµπελώνα του Θεού 
στην περιοχή Σωρήχ και προχωρά στην ερµηνεία, µέσω της αποκωδικοποίησης 
των συµβόλων του προφητικού λόγου (αµπελώνα, σταφυλής, πύργου, φύλακα, 
ακανθών, φραγµού, κ. λπ). Στη συνέχεια ο Μάρκος µιλά για τον κατακλυσµό 
επί εποχής του Νώε, καθώς εντοπίζει ως κοινό σηµείο µεταξύ του άκαρπου 
αµπελώνα (Εβραίων) και των συγχρόνων του Νώε ανθρώπων την αµαρτία, που 
χωρίζει τον άνθρωπο από τη θεία Χάρη. Οι Εβραίοι και οι σύγχρονοι του Νώε 
δεν απέδωσαν πνευµατικούς καρπούς, δηλαδή καρπούς µετανοίας, και έµειναν 
τραγικά αδιόρθωτοι, όπως συνηθίζουν να κάνουν πολλοί άνθρωποι σε κάθε 
εποχή. Η ερήµωση και η ξηρασία του αµπελώνα αλλά και ο καταποντισµός και 
ο πνιγµός των ασεβών συγχρόνων του Νώε ήταν αποτελέσµατα της δικής τους 
ανυπακοής στο λόγο του Θεού και της κακής χρήσης της ελευθερίας τους. Ο 
ιεροκήρυκας προτρέπει τους πιστούς να αποφεύγουν παρόµοιες καταστάσεις 
και τον υπόλοιπο χρόνο της αγίας Τεσσαρακοστής να τον περάσουν µε καλή 
οµολογία και εξοµολογητική διάθεση.  
 
 
 
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 63 ἐν ταῖς πλάκαις: πρόκειται για δηµωδέστερη εκδοχή της δοτικής 
πληθυντικού "ταῖς πλαξίν". Βλ. Stamatios B. Psaltes, Grammatik der 
Byzantinischen Chroniken, p. 157-158. 
 
στ. 69 τόπον ὁλοκαρπώσεως: Προφανώς, ο Μάρκος αναφέρεται στον τόπο της 
ολοκαυτώσεως, δηλ. στο βωµό των Ιουδαίων. Απαραίτητο στοιχείο για τη 
λατρεία των λαών της  Μ. Ανατολής ήταν ο βωµός, επειδή η έκφραση της 
ευσέβειας των πιστών γινόταν µε διάφορες θυσίες, που δεν ήταν δυνατό να 
πραγµατοποιηθούν χωρίς αυτόν. Έτσι, και στο ναό του Σολοµώντα υπήρχε ο 
βωµός των ολοκαυτωµάτων, ο οποίος µαζί µε το βωµό του θυµιάµατος, που 
βρισκόταν µέσα στον κυρίως ναό, έδινε τη δυνατότητα στο λαό του Θεού να 
εκφραστεί λατρευτικά (Καϊµάκη, Θεσµοί, σ. 120). 
 
στ. 115 & 116  πηχέων: Παρατηρείται λανθασµένος τονισµός του ουσιαστικού 
στη γενική πληθυντικού (πηχέων αντί πήχεων), χαρακτηριστικό γραµµατικό 
σφάλµα του π. Μάρκου. Αξιοσηµείωτο είναι το φαινόµενο της διτυπίας του 
λόγου του Μάρκου, καθώς στους συγκεκριµένους στίχους παραδίδεται ο τύπος 
"πηχέων" , ενώ στο στίχο 226 της οµ. 18 εντοπίζουµε τον τύπο "πηχῶν". 
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στ. 160-161 δραχµὴν-δραχµὴν: το ουσιαστικό "ἡ δραχµή", πέρα από την ειδική 
έννοια του νοµίσµατος, σηµαίνει "ὅσον δύναταί τις να κρατήσῃ ἐντὸς τῆς χειρός 
του" και ουσιαστικά πρόκειται για "ἓν ἐκ τῶν Ἀττικῶν σταθµῶν, ἰσοδύναµον 
περίπου πρὸς 4,3 γραµµάρια" (LSJ, τ. 1, σ. 648). Στα συγκεκριµένα 
συµφραζόµενα η όλη φράση  αναφέρεται στον υδάτινο όγκο  του κατακλυσµού  
επί  Νώε. 
 
 
   
14.  Οµιλία  για  την  τέταρτη  Τετάρτη  των  Νηστειών: 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Ανακεφαλαιώνονται οι έως αυτή την ηµέρα διδαχές των οµιλιών του 
Μάρκου περί υπακοής στο θέληµα του Κυρίου, περί εφαρµογής των εντολών 
του και περί µετανοίας και κατανύξεως, προκειµένου να αποφύγουν οι πιστοί 
την απώλεια της ψυχής τους. Ο Μάρκος προτρέπει το ποίµνιό του να ασκούν 
καθηµερινό αυτοέλεγχο, να συνειδητοποιούν την αµαρτωλότητά τους και να 
προβαίνουν σε µετάνοια, ώστε να µη δίνουν αφορµή χαράς στον εχθρό του 
ανθρωπίνου γένους, στο διάβολο. Τονίζεται ότι ο Θεός είναι µακρόθυµος και 
πολυέλεος, αλλά καθοριστικής σηµασίας παρουσιάζεται η προσωπική µας 
τοποθέτηση απέναντι στην αµαρτία και η προσπάθειά µας για διόρθωση µέσω 
της εξοµολόγησης. Ακολουθεί το χρυσοστοµικό παράδειγµα για την πάλαι ποτέ 
πλούσια και ωραία περιοχή της Γάζας, που λόγω της αµαρτωλότητας των 
κατοίκων της καταστράφηκε και ερηµώθηκε. Ο π. Μάρκος εµφαίνει στο ότι η 
δική µας µετάνοια µπορεί να µεταβάλει την οργή του Θεού σε ευσπλαγχνία, 
δίνοντας τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα των µετανοησάντων Νινευιτών, 
του Αχαάβ, της πόρνης και του ληστή. Εξηγεί ότι ο Θεός παιδαγωγεί τον 
άνθρωπο µε δύο τρόπους: α) µε το λόγο του και β) µε τα έργα του (στα οποία 
εντάσσεται και η εκδήλωση της οργής του). Από τη µεριά τους οι Χριστιανοί 
κερδίζουν τη σωτηρία της ψυχής τους µε τον επιτυχή συνδυασµό της πίστης 
(θεωρίας) και της ευποιϊας (πράξης). Στη συνέχεια, ο Μάρκος παροµοιάζει µε 
γλαφυρότητα τη µεθόδευση που επιτελεί ο πολυµήχανος διάβολος για την 
καταστροφή της ψυχής µας µε τον τρόπο που ο κυνηγός αιχµαλωτίζει το ζώο 
σήµεια. Ο διάβολος, δηλαδή, από τη στιγµή που συγκατατιθέµεθα στα έργα 
του, επιτυγχάνει την προσκόλλησή µας στην αµαρτία, την οποία και αυξάνει 
στην ψυχή µας. Υπογραµµίζει ο π. Μάρκος την αναγκαιότητα της δηµιουργικής 
αξιοποίησης του χρόνου που ζούµε προς ώφελος της ψυχής µας, αποδιώχνοντας 
κάθε σκέψη απόγνωσης πρί της σωτηρίας µας και αναλαµβάνοντας πνευµατική 
δράση. Για µία ακόµα φορά σηµειώνεται το αιφνίδιο του θανάτου, τονίζεται η 
αξία της σωτηρίας της ψυχής και προβάλλονται η µετάνοια και η ελπίδα στο 
έλεος του Θεού.  
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 34 Σοδόµοις ἢ Γοµόρροις: Τα Σόδοµα και τα Γόµορρα ήταν πόλεις της 
Παλαιάς ∆ιαθήκης, που καταστράφηκαν ολοσχερώς λόγω της αµαρτωλότητας 
των κατοίκων τους (Gen. 19). 
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στ. 47 γέενναν: Το ουσιαστικό "ἡ γέεννα" είναι εβραϊκή σύνθετη λέξη και 
σηµαίνει κυριολεκτικά την κοιλάδα κοντά στην Ιερουσαλήµ όπου 
προσφέρονταν θυσίες παιδιών στο Μολώχ, που τις κατήργησε ο Ιωσίας, 
µεταβάλλοντας την κοιλάδα σε τόπο όπου έριχναν και έκαιγαν τα 
απορρίµµατα. ΄Ετσι, έγινε τόπος κατάρας και τελικά σύµβολο για την αιώνια 
κόλαση (2 Par. 28, 3; 2 Par. 33, 6; 4 Regn. 23, 10). Στην Καινή ∆ιαθήκη 
χρησιµοποιείται υπό την έννοια του τόπου της κολάσεως.  
 
στ. 75 ἐδικήν µας: κρητικός διαλεκτικός τύπος κτητικής αντωνυµίας "ἐδικός, 
ἐδική, ἐδικό " (Πιτυκάκη, Γλωσσικό Ιδίωµα, τ. 1, σ. 315). 
 
στ. 76  ἔφηκεν: κρητικός διαλεκτικός τύπος αορίστου του µεσαιωνικού ρήµατος 
ἀφήνω (< ἀρχ. ἀφίηµι). Βλ. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, σ. 244. Πρβλ. το 
στίχο 133 της ίδιας οµιλίας, όπου συναντάται ο τύπος "ἀφήνει". 
 
στ. 127 σήµεια: Αθησαύριστο ουσιαστικό, που αναφέρεται σε κάποιο είδος 
θήρας. 
 
στ. 130 ὀξώ:  Ονοµασία κάποιας κολλώδους ουσίας, κατά τα λεγόµενα του π. 
Μάρκου, που όµως δε θησαυρίζεται στα λεξικά.  
 
στ. 135 βάνει: Πρόκειται για κρητικό διαλεκτικό τύπο (ρ. "βάνω"), που 
προέρχεται από το αρχαίο ρ. "βαίνω",  µε επίδραση του ρ. "βάλλω". Βλ. 
Ανδριώτη Λεξικό, σ. 49 και Γ. Χατζιδάκι, Ἀθηνᾶ  22,  232 εξ. 
 
στ. 138 µερώνει: κρητικός διαλεκτικός τύπος του ρήµατος "µερώνω" που 
σηµαίνει "ηµερώνω, τιθασεύω, εξηµερώνω" (Πιτυκάκη, Γλωσσικό Ιδίωµα, τ. 2, 
σ. 615). 
 
 
 
15.  Οµιλία  για  την  τέταρτη   Παρασκευή  των  Νηστειών: 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Αφορµή της οµιλίας είναι ο έκτος ψαλµός του ∆αυίδ, που χαρακτηρίζεται 
από ταπείνωση και πνεύµα µετάνοιας. Αναλύεται το νόηµα το ψαλµού µε 
ιδιαίτερο λογοτεχνικό ύφος και θεατρική ζωντάνια, καθώς παρουσιάζεται ο 
∆αυίδ να µιλά προσευχόµενος στο Θεό και εκλιπαρώντας τον για την εύνοιά 
του. Ο π. Μάρκος προτρέπει τους πιστούς να µη δικαιολογούν την 
αµαρτωλότητά τους, αλλά να έχουν θέληση για µετάνοια και ειλικρινή δάκρυα 
µετανοίας, καθώς τα δάκρυα λειτουργούν ως καθαρτήριο της ψυχής. 
Ακολουθεί αναφορά στην αµαρτωλότητα του Μανασσή και στην προσευχή 
του. Η µεταµέλεια του ∆αυίδ και του Μανασσή και η συγχώρηση των 
αµαρτιών τους από το Θεό προβάλλονται ως δυνατότητες απελευθέρωσης του 
ανθρώπου από τη διαβολική πλάνη, αρκεί να προηγηθεί η προσωπική ελεύθερη 
απόφαση µεταστροφής.  
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
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στ. 13 τετραχηλισµένος: Επιθετικοποιηµένη µετοχή, που χαρακτηρίζει την 
κατάσταση της κάθε ανθρώπινης ψυχής ενώπιον του Κριτή κατά τη ∆ευτέρα 
Παρουσία. (Πρβλ. PG 89, 1584Α). 
 
στ. 14 τῶν ποδῶν ἁπτόµενος τοῦ δικαίου Κριτοῦ: Το άγγιγµα των ποδιών, των 
γονάτων ή της γενιάδας του ικετευόµενου προσώπου είναι αρχαία στάση 
ικεσίας, που µαρτυρείται ήδη από τον ΄Οµηρο (π.χ. Οδύσσεια, Τ. 473). 
 
στ. 131 κλίνω γόνυ καρδίας  µου: Όταν κλίνει κανείς το γόνατο µπροστά σε 
κάποιον, εκφράζει συµβολικά ότι τον αναγνωρίζει ως ανώτερό του, οµολογεί 
την κατωτερότητά του  και δηλώνει την υποταγή του. Η γονυκλισία κατά την 
προσευχή είναι µια φυσική στάση, που εκφράζει βαθιά ικεσία στα πλαίσια της 
λατρείας (Eph. 3, 14).   
 
στ. 100 Μανασσῆς: Βασιλιάς του Ιούδα, που -παραθεωρώντας την πατρώα 
θρησκεία- εισήγαγε τη λατρεία του Βάαλ και της Αστάρτης στο Ναό του 
Σολοµώντα και µάλιστα καθιέρωσε τη θυσία νηπίων (4 2  Regn.1, 1-16). 
Hττηθείς από τους Ασσύριους, αιχµαλωτίστηκε, µετενόησε και επιστρέφοντας 
στην Ιερουσαλήµ οχύρωσε την πόλη µε νέο τείχος και αποκατέστησε τη νόµιµη 
θεία λατρεία. Η απόκρυφη προσευχή του Μανασσή καλύπτει το κενό του 2 
Paral. 33, 13, όπου ο εν λόγω βασιλιάς θρηνεί κατανυκτικότατα την 
αµαρτωλότητά του. Η προσευχή αυτή τοποθετείται χρονικά στο 2ο π.Χ. αιώνα, 
σώζεται στην ελληνική, συριακή, αιθιοπική, κοπτική, αρµενική, λατινική και 
σλαβωνική µετάφραση και χρησιµοποιείται στη χριστιανική λατρεία. 
Εντοπίζεται στις Αποστολικές ∆ιαταγές (Β΄, 22) και στο Ωρολόγιο (Μ. 
Απόδειπνο). Η προσευχή του Μανασσή άσκησε µεγάλη επίδραση στους 
Έλληνες Πατέρες (ΘΗΕ, τ. 8, σ. 547-548).  
 
 
16.  Οµιλία για την τέταρτη  Κυριακή  των  Νηστειών: 
 
 α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Τονίζεται ότι η ορθή πίστη προσδίδει παρρησία τον άνθρωπο έναντι του 
Θεού, καθώς η πίστη αποτελεί τη µητέρα όλων των αρετών. Ακολουθούν 
παραδείγµατα πιστών ανθρώπων (Αβραάµ, Ιωακείµ, Άννας). Σηµειώνει ο π. 
Μάρκος ότι ο Θεός δοξάζει τον πιστό που µε πίστη προσεύχεται και 
ανταποκρίνεται στα αιτήµατα. Η πίστη και η προσευχή όµως πρέπει να 
συνοδεύονται µε νηστεία (σωµατική και πνευµατική). Προσδιορίζονται οι 
ακριβείς έννοιες "προσευχή" (καθαρή από ανθρώπινα πάθη, καρδιακή, ταπεινή) 
και "πίστη" (συνοδευόµενη από καλές πράξεις). Παρατίθεται το ευαγγελικό 
παράδειγµα του δαιµονιζοµένου νέου, για του οποίου τη νόσο ευθυνόταν η µη 
ορθή πίστη του πατέρα του. ∆ιευκρινίζεται όµως ότι η µετάνοια και η αίτηση 
βοήθειας προς τον Κύριο έσωσε το παιδί από το πονηρό πνεύµα. Ο ίδιος ο 
Χριστός επισηµαίνει ότι ο διάβολος ηττάται µόνο µε προσευχή και νηστεία και 
ο π. Μάρκος ερµηνεύει λέγοντας ότι η προσευχή και η νηστεία είναι 
απαραίτητες προϋποθέσεις και για τον ασθενή (δαιµονιζόµενο) αλλά και για 
τον θεραπεύοντα (πνευµατικό-εξορκιστή). Στη συνέχεια, λέγεται ότι ο Κύριος 
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µεταξύ των θαυµατουργιών του συνήθιζε να προετοιµάζει τους µαθητές του για 
το θάνατο και την ανάστασή του. Καταλήγοντας ο Μάρκος προτρέπει τους 
πιστούς να αγαπήσουν τη νηστεία και την προσευχή, δηλαδή τα πνευµατικά 
θεραπευτικά µέσα, ώστε να επιτύχουν, όπως οι άγιοι, τη σωτηρία της ψυχής.  
 
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 72 καταλεπτὸν: κρητικός διαλεκτικός τύπος επιρρήµατος τρόπου, που 
σηµαίνει "λεπτοµερειακώς" (Κριαρά, Λεξικόν, τ. 8, σ. 16).  
 
στ. 91-92 (πνεῦµα) συντετριµµένον: Η έκφραση δηλώνει την κατάνυξη, την 
ειλικρινή µετάνοια και ταπείνωση, λόγω της επίγνωσης της προσωπικής µας 
αµαρτωλότητας. Το "πνεῦµα συντετριµµένον" είναι το "ταπεινό φρόνηµα", 
έννοια οικεία στον π. Μάρκο από το Ψαλτήρι (Ps. 50, 19). 
 
στ. 128 κακινκάκως: Πρόκειται για τροπικό επίρρηµα που µαρτυρείται σε 
κείµενα βυζαντινών χρονογράφων. Βλ. Stamatios B. Psaltes, Grammatik der 
Byzantinischen Chroniken, p. 114 & 339. 
 
 
 
 
17.  Οµιλία  για  την  πέµπτη  ∆ευτέρα  των  Νηστειών:  
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Επισηµαίνεται η αξία της νηστείας και της προσευχής στον πνευµατικό 
αγώνα του ανθρώπου κατά της αµαρτίας. Γίνεται αναφορά στο ταξίδι του 
προφήτη Ιωνά, στην περιπέτειά του  µε το θαλάσσιο κήτος, στην διά της 
προσευχής σωτηρία του και στην έλευσή του στην πόλη των αµαρτωλών 
Νινευιτών, όπου ο προφητικός του λόγος περί καταστροφής της Νινευί σε τρεις 
ηµέρες συγκλόνισε τους κατοίκους και τους οδήγησε σε ειλικρινή µετάνοια. Οι 
Νινευίτες προβάλλονται από τον π. Μάρκο ως παράδειγµα προς µίµηση για τη 
µετάνοια και την υπακοή τους στο θέληµα του Θεού.  
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
   Με αφορµή το πένθος των Νινευιτών για την αµαρτωλότητά τους, αξίζει να 
αναφερθούµε στις εκδηλώσεις πένθους των Ισραηλιτών. Με την αγγελία του 
θανάτου πρώτη χειρονοµία ήταν το σκίσιµο των ρούχων των πενθούντων. Στη 
συνέχεια, ενδύονταν το σάκ(κ)ο, έβγαζαν τα παπούτσια τους και το τουρµπάνι 
που φορούσαν στο κεφάλι, σκέπαζαν τη γενιάδα ή όλο το πρόσωπο, έριχναν 
χώµα στο κεφάλι ή κυλίονταν ολόκληροι στη σκόνη, ξάπλωναν ή κάθονταν 
µέσα στη στάκτη, ξύριζαν τελείως ένα µέρος από τα µαλλιά και τη γενιάδα 
τους, έµεναν άπλυτοι (αλουσία) και δεν έβαζαν αρώµατα. Αυτές οι πράξεις 
πάντως αποδοκιµάζονται από το Λευιτικό (19, 27-28) και από το ∆ευτερονόµιο 
(14, 1) ως ειδωλολατρικές.  Επίσης, µια σηµαντική εκδήλωση πένθους για τον 
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Ισραήλ ήταν και η νηστεία (2 Regn. 1, 12; 2 Regn. 3, 35). (Καϊµάκη, Θεσµοί, σ. 
101-103). 
 
στ. 232-233 ἵνα τὸ µνηµόσυνόν σου εἰς αἰῶνας ἄδηται: αναφορά στην 
υστεροφηµία  ως  διαχρονική  πανανθρώπινη  επιδίωξη (Lampe 874).  
 
στ. 258 τίποτας: κρητικός διαλεκτικός τύπος που σηµαίνει "τίποτα".   
 
   Ο προφητισµός, ως παράδοση στην εποχή της Παλαιάς ∆ιαθήκης, έχει µια 
συγκεκριµένη θέση µέσα στην κοινότητα του Ισραήλ, όπου µαζί µε τον ιερέα 
και το βασιλιά αποτελούν τους τρεις κύριους πόλους της κοινωνίας. Ο 
προφήτης παρουσιάζεται ως δωρεά του Θεού, αντικείµενο επαγγελίας (Deut. 
18, 14-19) που παραχωρείται ελεύθερα. Οι προφήτες λόγω της επίγνωσής τους 
για το βάρος της αποστολής που έχουν αναλάβει (Ιer. 4, 19) διακατέχονται από 
έναν εσωτερικό αγώνα (ΛΒΘ, σ. 872-873).  
 
 
 
 
 
 
18. Οµιλία για την πέµπτη Τετάρτη των Νηστειών (του Μεγάλου Κανόνος): 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Ο Μάρκος εξηγεί στο ποίµνιό του την ονοµασία και τη σπουδαιότητα του 
Μεγάλου Κανόνος για την πνευµατική αφύπνιση των πιστών τη συγκεκριµένη 
περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής, αναφέρει τον ποιητή του (Ανδρέα Κρήτης) και 
παίρνει αφορµή από το βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας για να εξάρει τη 
δύναµη της µετάνοιας. Στη συνέχεια, ο π. Μάρκος αναφέρεται στην 
καταστροφή των αµαρτωλών Σοδόµων και Γοµόρρων, στη διάσωση της 
ευσεβούς οικογένειας του Λωτ, αλλά και στη µετέπειτα αµαρτία, λόγω µέθης, 
του θυγατρόγαµου Λωτ, στην ειλικρινή µεταµέλειά του και στην τελική 
συγχώρησή του από το Θεό, όπως διαφάνηκε από τη θαυµατουργική βλάστηση 
των τριών κεκαυµένων δαυλών, του µελλοντικού ξύλου του Σταυρού του 
Χριστού. Ο επίλογος της οµιλίας χαρακτηρίζεται από προτροπή για µετάνοια, 
µε πνεύµα εµπιστοσύνης και ελπίδας στη µακροθυµία του Θεού. 
 
 β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 3 Μέγαν Κανόνα: ψάλλεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία κατά την περίοδο 
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ειδικότερα κατά το εσπέρας της Τετάρτης της 
ε' εβδοµάδος των Νηστειών (PG 97, 1305-1444. Μέρος του Μεγάλου Κανόνος 
και στο έργο των W. Christ-M. Paranikas, Anthologia Graeca carminorum, 
Λιψία 1871, σ. 147-161). Πρόκειται για ποίηµα του αγίου Ανδρέου 
Ιεροσολυµίτου, αρχιεπισκόπου Κρήτης. Ο Ανδρέας ανήκει στη χορεία των 
κορυφαίων βυζαντινών µελωδών, είναι ο πλέον παραγωγικότερος υµνογράφος 
του 8ου αιώνα και ίσως ο εισηγητής του κανόνα. Η ποίησή του είναι θεολογική 
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και διδακτική, σπάνια εγκωµιαστική. Είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της 
εξοµολογητικής υµνογραφίας (∆ετοράκη, Βυζαντινή Φιλολογία, τ. 2, σ. 294-
295). Ο Μέγας Κανών έχει συνολικά 250 τροπάρια, µε 11 ειρµούς (βλ. 
Συναξάριον τοῦ µεγάλου Κανόνος, PG 97, 1364). Είναι ο εκτενέστερος 
λειτουργικός κανόνας στη βυζαντινή υµνογραφία και στην ασυνήθιστη αυτή 
έκταση οφείλεται ο τίτλος του. Ο ύµνος αυτός είναι το αντιπροσωπευτικότερο 
ποίηµα της συντριβής, της µετάνοιας και του εσωτερικού αγώνα της αµαρτωλής 
ψυχής, που εξοµολογείται και θρηνεί για την πτώση της, ζητώντας συγνώµη και 
σωτηρία από τη µόνη πηγή του ελέους, το Χριστό. Γι'αυτό σε πολλά 
χειρόγραφα ο Μέγας Κανών ονοµάζεται "Θρῆνος", και ίσως αυτός να είναι και 
ο πρωτογενής τίτλος που έδωσε ο υµνογράφος (∆ετοράκη, Βυζαντινή 
Φιλολογία, τ. 2, σ. 294-295).  
 
στ. 35 ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας: ανήκει στην κατηγορία των αµαρτωλών 
γυναικών που κέρδισαν τον εξαγνισµό και την αγιότητα µε τη συνειδητή 
µεταστροφή, την απόλυτη αποµόνωση, την εξουθενωτική άσκηση και την 
προσευχή. Είναι το αντίστοιχο της οσίας Πελαγίας της "ἐξ ἑταιρίδων" 
(∆ετοράκη, Βυζαντινή Φιλολογία, τ.1, σ. 440-441). Τιµάται ως αγία την 1η 
Απριλίου, αλλά η Εκκλησία όρισε επίσηµα την εορτή της την ε' Κυριακή της Μ. 
Τεσσαρακοστής, προβάλλοντάς την ως πρότυπο µετάνοιας και εξαγνισµού από 
το πάθος της σαρκικής αµαρτίας. Ο Βίος της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας (BHG 
1042) είναι ένα αγιολογικό κείµενο σπάνιας λογοτεχνικής ποιότητας. Στη 
χειρόγραφη παράδοση αποδίδεται στο Σωφρόνιο Ιεροσολύµων, αλλά πολλοί 
αµφισβητούν την πατρότητα του κειµένου . Σήµερα θεωρείται από πολλούς 
αγιογραφικό µυθιστόρηµα (Για όλη τη σχετική βιβλιογραφία και περαιτέρω 
πληροφορίες βλ. ∆ετοράκη, Βυζαντινή Φιλολογία, τ. 2, σ. 238-241, απ' όπου 
αντλούνται και τα παρόντα σχόλια περί της αγίας). Πιο συγκεκριµένα, ο κ. 
∆ετοράκης σηµειώνει ότι το κείµενο του Βίου της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας 
ήταν προσφιλές ανάγνωσµα των Βυζαντινών, όπως µαρτυρεί το πλήθος των 
χειρογράφων που το παραδίδουν. Εξαιτίας της µεγάλης δηµοτικότητάς του, το 
αρχικό κείµενο υπέστη µετεγενεστέρως πολλές µεταβολές και παραχαράξεις, µε 
προσθαφαιρέσεις στοιχείων. Η µοναδική έως σήµερα έκδοση της Ελληνικής 
Πατρολογίας (PG 87 ΙΙΙ, 3697Α- 3727C) βαρύνεται µε πολλά σφάλµατα και δεν 
ικανοποιεί. Η επίδραση του Βίου στην πλούσια και κατά µέγα µέρος ανέκδοτη 
ακόµη υµνογραφία της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας είναι έκδηλη. Είναι επίσης 
χαρακτηριστικό ότι µαζί µε το κείµενο του Μεγάλου Κανόνα του Ανδρέα 
Κρήτης συµψάλλεται και ανώνυµος Κανόνας, µε την ακροστιχίδα "Σύ, ὁσία 
Μαρία, βοήθει" (∆ετοράκη, Βυζαντινή Φιλολογία, τ. 2, σ. 241, σχόλια).  
 
στ. 94 τὸν χοῦν τῷ χοΐ: Αναφορά στον ενταφιασµό νεκρού, δηλαδή φθαρτού 
ανθρώπου, που πλάστηκε από το Θεό από χώµα (Gen. 2, 7) και επιστρέφει στο 
χώµα (στον τάφο του). Έµµεση αναφορά στη µαταιότητα του επιγείου βίου. 
 
στ. 105 ξενίσαι: H φιλοξενία, σύµφωνα µε τους Ισραηλίτες, ήταν µεγάλη αρετή, 
καθώς για τους νοµάδες ο ξένος θεωρούνταν κάτι το ιερό. Κλασικό παράδειγµα 
φιλοξενίας αποτελεί η αβραµιαία φιλοξενία των τριών ξένων στη Μαµβρή 
(Gen. 18, 1-8). (Kαϊµάκη, Θεσµοί, σ. 21-22). 
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στ. 139 Λώτ: Υιός του Αρράν και ανηψιός του Αβραάµ, µε τον οποίο 
µετανάστευσε από τη Χαρράν της Μεσοποταµίας στη γη Χαναάν, φέρνοντας 
µαζί του την οικογένειά του και πολλούς δούλους και ζώα. Αφού συνόδευσε το 
θείο του, Αβραάµ, στην Αίγυπτο, επέστρεψε στη Χαναάν. Προέκυψε όµως 
έριδα µεταξύ των βοσκών του Λωτ και του Αβραάµ και ο Αβραάµ, προς 
επίλυσή της, αποφάσισε να χωρίσουν οι δύο οµάδες, αφήνοντας το Λωτ να 
εκλέξει τον τόπο. Ο Λωτ εξέλεξε την πλέον γόνιµη περιοχή, τη ζώνη του 
Ιορδάνη δίπλα στη Νεκρά Θάλασσα, και εγκαταστάθηκε µε την οικογένειά του 
στα Σόδοµα.  Αν και ζούσε µεταξύ αµαρτωλών, διεφύλαξε τον εαυτό του 
δίκαιο και αξιώθηκε λόγω και των προσευχών του Αβραάµ να σωθεί από την 
καταστροφική τιµωρία των Σοδόµων. Ειδοποιήθηκε από δύο αγγέλους, που 
υπό µορφή ξένων (αποδηµητών) φιλοξένησε στο σπίτι του να σωθεί φεύγοντας 
µαζί µε την οικογένειά του από τα Σόδοµα, πριν η πόλη και τα άλλα µέρη της 
Πενταπόλεως καταποντισθούν από τον πύρινο κατακλυσµό. Κατέφυγε στη 
Σηγών ή Βαλά, που σώθηκε λόγω των προσευχών του. Η σύζυγός του, 
καθυστερώντας στο δρόµο, "ἐγένετο στήλη ἁλός" (Gen. 19, 26) ή όπως 
ερµηνεύουν οι νεότεροι "ἀπεπνίγη και ἐκαλύφθη ὑπὸ ἁλατωδῶν ἀτµῶν 
ἀναδυθέντων διὰ τῆς ἐπενεργείας τοῦ πυρός, τὸ ὁποῖον κατέκαυσε την 
Πεντάπολιν". Ο Λωτ, στη συνέχεια, αισθανόµενος ανασφάλεια στη Σηγώρ, 
κατέφυγε µε τις δύο θυγατέρες του στο βουνό, όπου διέµενε σε σπήλαιο. Από 
την εκεί διπλή αιµοµιξία προέκυψαν οι Μωαβίτες και οι Αµµωνίτες, οι οποίοι 
στην Αγία Γραφή ονοµάζονται "υἱοὶ Λώτ". Η ειδεχθής πράξη δεν είναι 
δυνατόν, κατά το γράµµα του κειµένου, να καταλογισθεί εις βάρος του Λωτ, ο 
οποίος κατά την ώρα εκείνη τελούσε κατάκοιτος, υπό την επήρεια του οίνου. 
Οι πραγµατικές ένοχες ήταν οι κόρες του (Gen. 19, 31-38). Παρόλα αυτά, ο 
Λώτ, λόγω του γεγονότος αυτού, παράµεινε αδόξως στη σκιά και η Γραφή δε 
µνηµονεύει το θάνατό του (ΘΗΕ τ. 8, σ. 435-436). Σηµειωτέον ότι στην 
εξεταζόµενη οµιλία ο π. Μάρκος παραθέτει και την ιστορία αµαρτίας και της 
µετάνοιας του Λωτ, η οποία απαντά και στην "Ἱστορία τοῦ Παλαιοῦ" 
(Vassiliev, Anecdota, σ. 217-219). Το κείµενο αυτό παραδίδεται πάντως και 
µεµονωµένα ως διήγηση "περί Λώτ καὶ περὶ τοῦ Ξύλου τοῦ Σταυροῦ" (BHG 
413k). Κατά τη διήγηση, ο θυγατρόγαµος Λωτ οµολόγησε την αµαρτία του 
στον Αβραάµ και πήρε εντολή να µεταβεί στον ποταµό Νείλο, να βρει, να 
µεταφέρει τρία ξύλα (πεύκου, κυπαρίσσου και κέδρου), να τα φυτεύσει σε 
βουνό και να τα ποτίζει µε νερό του Ιορδάνη ποταµού.  Κατά το κείµενο, αυτό 
το ξύλο διατηρήθηκε έως την εποχή του Σολοµώντα και έως τα χρόνια της 
επίγειας ζωής του Χριστού, εφόσον από αυτό κατασκευάστηκε ο Σταυρός του. 
 
στ. 196 ὑδροποτῶν: Στο λεξικό του Lampe θησαυρίζονται µονάχα το ρήµα 
"ὑδροποτῶ" και το εξ αυτού παράγωγο ουσιαστικό "ὁ ὑδροπότης" (1423). 
 
στ. 224 θεόπεφτα: Πρόκειται για αθησαύριστο δηµώδη τύπο σύνθετου 
επιθέτου, προερχοµένου από τις λέξεις "θεός + πέφτω (εκ του αρχαίου ρ. 
πίπτω)", που αντιστοιχεί εννοιολογικά προς το επίθετο "θεόσταλτος". Ως προς 
το  µεσαιωνικό  τύπο "πέφτω" του αρχαίου ρήµατος "πίπτω"  βλ. Ανδριώτη 
Λεξικό, σ. 279. Πρβλ. Γ. Χατζιδάκι,  ΜΝΕ  1, 315. Ο τύπος "θεόπεµπτος" 
θησαυρίζεται στο λεξικό του Κριαρά (τ. Ζ´, σ. 103).  
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στ. 226 πηχῶν: Ως προς το συγκεκριµένο τύπο της γενικής πληθυντικού του 
ουσιαστικού "ὁ πήχυς" βλ. Stamatios B. Psaltes, Grammatik der Byzantinischen 
Chroniken, p. 156. 
 
 
19. Οµιλία για την πέµπτη Παρασκευή των Νηστειών (του Ακαθίστου 
Ύµνου): 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Η οµιλία αρχίζει µε αναφορά στην αγιοπατερική καθιέρωση ένταξης του 
Ακαθίστου Ύµνου στη λατρευτική σύναξη της Παρασκευής της πέµπτης 
εβδοµάδας της Μ. Τεσσαρακοστής, στο ιστορικό του υπόβαθρο και στη 
σωτηρία της Κωνσταντινούπολης, µε τη βοήθεια της Θεοτόκου, από την 
πολιορκία των εχθρών. Με αφορµή το ιστορικό αυτό γεγονός σωτηριώδους 
παρέµβασης της Παναγίας, ο Μάρκος  µιλά για το νοητό και αόρατο εχθρό του 
ανθρωπίνου γένους, το διάβολο, για την κατανίκηση του οποίου 
επικαλούµαστε καθηµερινά την ενίσχυση της Θεοτόκου. Ακολουθεί αναφορά 
στον νοµικό που επίµονα ρωτούσε το Χριστό πώς θα κληρονοµήσει την αιώνια 
ζωή και αναλύεται η απάντηση του Κυρίου περί της ολόψυχης αγάπης προς το 
Θεό και προς τον πλησίον. Για να διασαφηνιστεί η έννοια του πλησίον, έπεται 
αναφορά στην παραβολή του καλού Σαµαρείτη, ερµηνεύονται τα αλληγορικά 
νοήµατα και προτρέπονται οι πιστοί για ολόψυχη προσφορά της καρδιάς τους 
στο Θεό και στο συνάνθρωπο, προκειµένου να επιτύχουν την ουράνια 
βασιλεία.  
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
   στ. 2 Ἀκάθιστον Ὕµνον: είναι ένα λαµπρό µνηµείο της πρώιµης βυζαντινής 
υµνογραφίας και το µόνο κοντάκιο που εξακολουθεί να χρησιµοποιείται 
ακόµη ολόκληρο και να συγκινεί τους πιστούς. Όπως είναι γνωστό, ο 
Ακάθιστος ψάλλεται διηρηµένος σε τέσσερα τµήµατα τις τέσσερις πρώτες 
εβδοµάδες της Μ. Σαρακοστής, κάθε Παρασκευή µαζί µε την ακολουθία του 
Αποδείπνου. Ολόκληρος ο ύµνος ψάλλεται την Παρασκευή της ε' εβδοµάδας 
των Νηστειών, σύµφωνα µε ειδική τυπική διάταξη του Τυπικού (Dmitrievskij, 
Τυπικά, σ.537). Σύµφωνα µε τη συναξαριακή παράδοση, που επαναλαµβάνεται 
σταθερά από τον 10ο αιώνα και έπειτα, ο Ακάθιστος Ύµνος συνδέεται µε τη 
µεγάλη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους, τον Αύγουστο 
του 626 µ. Χ., κατά τη διάρκεια της τρίτης εκστρατείας του αυτοκράτορα 
Ηρακλείου κατά των Περσών. Η σωτηρία της βασιλεύουσας αποδόθηκε στη 
Θεοτόκο και ο λαός και ο κλήρος έψαλαν αυτό τον ύµνο, ως έκφραση 
ευγνωµοσύνης και ευχαριστίας προς τη σώτειρα της Πόλης. Χαρακτηριστικά ο 
Συναξαριστής του Τριωδίου αναφέρει: "ὀρθοστάδην τῷ τότε πᾶς ὁ λαὸς κατὰ 
τὴν νύκτα ἐκείνην τὸν ὕµνον τῇ τοῦ Λόγου Μητρὶ γηθόµενοι ἔµελψαν" (PG 92, 
1352). Πρέπει ωστόσο να παρατηρήσουµε ότι υπάρχει παλαιά συνήθεια στην 
Εκκλησία, να ψάλλονται ακαθίστως όλοι οι ύµνοι της Θεοτόκου, σε ένδειξη 
εξαιρετικής τιµής. Και ο Ακάθιστος Ύµνος είναι ο κατεξοχήν θεοµητορικός 
ύµνος. Στην κοινή γλώσσα, εξάλλου, ο Ακάθιστος ακούεται µε την ονοµασία 
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"Χαιρετισµοί", για το πλήθος των υµνητικών φράσεων, που αρχίζουν µε το 
"Χαῖρε" (∆ετοράκη, Ὑµνογραφία, σ. 52-63).  
      Σηµειωτέον ότι ως προς το χρόνο καθιέρωσης της εορτής του Ακαθίστου 
Ύµνου διατυπώθηκαν ποικίλες απόψεις (Μητσάκη, Βυζαντινή Υµνογραφία, σ. 
505-509 & P. Maas-C.A. Trypanis, Sancti Romani Melodi Cantica, II, Βερολίνο 
1970, σ. 172). Γεγονός όµως είναι ότι σε χειρόγραφα οµιλιάρια παραδίδονται 
οµιλίες στον Ακάθιστο Ύµνο "τῇ Παρασκευῇ τῆς ε' ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν" 
αποδιδόµενες στον Πατριάρχη Γερµανό Β' (13ος αιώνας). Εκ τούτου συνάγεται 
ότι ήδη το 13ο αιώνα τελούνταν κατά την Παρασκευή της ε' εβδοµάδας της Μ. 
Τεσσαρακοστής ο Ακάθιστος Ύµνος. (Βλ. Ehrhard, Überlieferung, III, σ. 568-
573:  BHG III, 1143 t). Μάλιστα, ο Σπ. Λάµπρος επισηµαίνει ότι είχε καθιερωθεί 
την ηµέρα της εορτής του Ακαθίστου ΄Υµνου η ανάγνωση οµιλιών που 
εξηγούσαν το γεγονός (Σπ. Λάµπρος, Σύµµικτα, Ν. Ελλ. 9 (1912), σ. 477, σηµ. 2).  
 
στ. 90 µισθάργος: Κατά το λεξικό του Lampe το ουσιαστικό "ὁ µισθάργος" 
σηµαίνει "ὁ µισθωτός" (πρβλ. Barth. Edess. Agar. PG  104, 1388Α).  
 
στ. 116 ἀρνός: Ο τύπος "ὁ ἀρνός" δεν απαντά στα αρχαία κείµενα. Πρόκειται 
για µεταγενέστερο τύπο ονοµαστικής, ο οποίος µαρτυρείται στους βυζαντινούς 
χρονογράφους (βλ. Stamatios B. Psaltes, Grammatik der Byzantinischen 
Chroniken, p. 149). 
 
στ. 140 ἱερεύς: ο τελών τη θυσία, την αποκάλυψη του θελήµατος του Θεού 
(Deut. 33, 8) και τη διδασκαλία του Νόµου (Deut. 33, 10) κατά την εποχή της 
Παλαιάς ∆ιαθήκης. 
 
στ. 142 Λευΐτης: µέλος της ιερατικής φυλής Λευί. Οι Λευίτες προσέφεραν 
βοηθητικές υπηρεσίες κατά τη λατρεία.  
 
στ. 142 Σαµαρείτης: κάτοικος της Σαµάρειας. Οι Σαµαρείτες θεωρούνταν από 
τους Ιουδαίους αιρετικοί και κατά την εποχή της Καινής ∆ιαθήκης οι ευσεβείς 
απέφευγαν ακόµα και να περάσουν από την περιοχή της Σαµάρειας. Ο Χριστός 
απέρριψε αυτή την τακτική (Luc. 9, 51-52; 10, 29-36; 17, 11-19; Ioh. 4, 1 εξ.) και 
αργότερα το ευαγγέλιο κηρύχθηκε και στην περιοχή αυτή (Act. 8, 5). 
 
 Σηµειωτέον ότι, όπως φαίνεται και στο υπόµνηµα των πηγών της οµιλίας, 
εντοπίζεται ως πηγή του Μάρκου στην ερµηνεία της παραβολής του καλού 
Σαµαρείτη ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, γεγονός που µαρτυρεί τη γενικότερη 
σχέση του Οµιλιαρίου ΙΙ µε το ερµηνευτικό του Θεοφυλάκτου (Βλ. σχετικό 
κεφάλαιο της Εισαγωγής της παρούσας διατριβής, αναφορικά µε την 
πατρότητα του Οµιλιαρίου ΙΙ). 
 
 
20.  Οµιλία για την πέµπτη Κυριακή των Νηστειών: 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Ο ιεροκήρυκας Μάρκος σηµειώνει την αξία του λόγου του Θεού, καθώς 
παιδαγωγεί, προτρέπει προς τον ενάρετο βίο, αποτρέπει από την αµαρτία και 
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οδηγεί ασφαλώς τον άνθρωπο στην ψυχοσωµατική του σωτηρία. Ακολουθεί η 
αναφορά στη συµβουλή του Κυρίου προς τους µαθητές του να καλλιεργούν 
ταπεινό φρόνηµα και στο έµπρακτο παράδειγµά του µε τη νίψη των ποδών των 
αποστόλων. Για µία ακόµα φορά ο Μάρκος υπογραµµίζει την τακτική του 
Κυρίου να προετοιµάζει τους µαθητές του για το επερχόµενο Πάθος και την 
Ανάστασή του, προκειµένου να τονιστεί η αξία της θυσίας έως θανάτου, το 
επώδυνο της ακολούθησης του Χριστού αλλά και η ελπίδα της αιώνιας δόξας 
εκείνων που θα υποµείνουν µαρτυρική ζωή για την αγάπη του Θεού. 
Αναφέρεται ότι οι υιοί του Ζεβεδαίου, Ιάκωβος και Ιωάννης, ζήτησαν µέσω της 
µητέρας τους από τον Κύριο την εκ δεξιών και εξ αριστερών καθέδρα στην 
ουράνια βασιλεία και ο Χριστός τους επετίµησε υπενθυµίζοντάς τους ότι ο 
δρόµος για την αιώνια δόξα (που δεν αποτιµάται µε τα µεγέθη του κόσµου 
τούτου) είναι σταυρικός και θυσιαστικός. Η οµιλία καταλήγει µε την αναφορά 
του Χριστού στην αξία της ταπείνωσης, της διάθεσης διακονίας του 
συνανθρώπου και της θυσιαστικής αυτοπροσφοράς έως θανάτου, κατά το 
παράδειγµα του ίδιου.  
 
 
 
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 38-40: Ο Μάρκος παραθέτει απόσπασµα λόγου του Μ. Αντωνίου, 
αναφορικά µε την καταλυτική δύναµη της αρετής της ταπεινώσεως έναντι των 
δαιµόνων. Εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθεί επακριβώς η 
συγκεκριµένη πηγή, παραθέτουµε µία παραπλήσια νοηµατικά φράση του Μ. 
Αντωνίου (Apophth. Patr. PG 65, 77B). 
 
στ. 75: Η µητέρα των µαθητών Ιακώβου και Ιωάννου, υιών Ζεβεδαίου, 
ονοµαζόταν Σαλώµη, ήταν κόρη του Ιωσήφ του µνήστορος από την πρώτη του 
γυναίκα και  πιστή ακόλουθος του Χριστού, γιατί τον θεωρούσε ως ένα 
πολιτικό άρχοντα, που θα ελευθέρωνε τους οµοεθνείς της από τη δουλεία των 
Ρωµαίων και θα παρείχε στους γιους της κοσµική εξουσία (ΜΕΕ  τ. 21, σ. 480).  
 
στ. 151 σιµά: δηµώδες τοπικό επίρρηµα, που σηµαίνει "κοντά, πλησίον", 
προερχόµενο από το αρχαίο επίθετο "σιµός" (Ανδριώτης, Λεξικό, σ. 323).  
 
στ. 155 διακονείτω: Ο Ιησούς δίδαξε τους Αποστόλους να θεωρούν το 
λειτούργηµά τους ως υπηρεσία και µε αυτή την ιδιότητα τους υποσχέθηκε ότι 
θα εισέλθουν στη δόξα του Πατρός (Marc. 10, 42 passim; Ioh. 12, 26). Στα 
αποστολικά χρόνια, η "διακονία" αναφέρεται σε υπηρεσίες υλικού χαρακτήρα, 
απαραίτητες στην κοινότητα, π.χ. διακονία τραπεζών, "λογεία" για τους 
πτωχούς της Ιερουσαλήµ, κ.ά. (ΛΒΘ, σ. 258-259). 
  
  
21. Οµιλία για την έκτη ∆ευτέρα των Νηστειών: 
  
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
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   Στο προοίµιο της οµιλίας ο π. Μάρκος µακαρίζει τους µεταµεληθέντες και 
συγχωρηθέντες από το Θεό, που µε τη µετάνοιά τους προκάλεσαν ουράνια 
χαρά και διαβολική ήττα. Οι πιστοί προτρέπονται να προβαίνουν σε ειλικρινή 
καθηµερινό αυτοέλεγχο και στην εξοµολόγηση, µε πίστη στη µακροθυµία του 
Θεού. Σηµειώνεται ότι ο Κάϊν δεν οµολόγησε την αµαρτία της αδελφοκτονίας 
και αυτοκαταστράφηκε, ενώ ο ∆αυΐδ περιέπεσε στην αµαρτία της µοιχείας και 
του φόνου, ελέγχθηκε από το Θεό µέσω του προφήτη Νάθαν, ταπεινώθηκε, 
συναισθάνθηκε την αµαρτωλότητά του, ζήτησε έλεος και συγχωρήθηκε. Στο 
σηµείο αυτό ο Μάρκος προσδιορίζει ως εξής τους τρεις δρόµους της µετάνοιας: 
1) Η εξοµολόγηση στο ναό, που έχει θεραπευτικές ιδιότητες έναντι του 
ασθενούντα αµαρτωλού ανθρώπου, 2) Η οµολογία της αµαρτίας σε κάποιον 
που µας ελέγχει γι'αυτήν και 3) Το πένθος για την αµαρτία µας. Με αφορµή το 
πένθος για την αµαρτία, ο Μάρκος αναφέρεται στην περίπτωση του Αχαάβ, 
που θρήνησε την αµαρτωλότητά του, ζήτησε και έλαβε άφεση αµαρτιών από το 
Θεό. Η οµιλία καταλήγει µε προτροπή για µετάνοια και εξοµολόγηση. 
 
 
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 9 οὐ λογίζεται: Στα συγκεκριµένα συµφραζόµενα το ρήµα "λογίζοµαι" 
σηµαίνει "λογαριάζω, υπολογίζω". (Βλ. Ανδριώτης, Λεξικό, σ. 189). 
 
στ. 33 στράτας: το ουσιαστικό "ἡ στράτα" είναι κρητικός διαλεκτικός τύπος 
που σηµαίνει "ἡ ὁδός", µε ετυµολογική προέλευση από το λατινικό strata via          
"ἐστρωµένη ὁδός" (Πιτυκάκη, Γλωσσικό Ιδίωµα, τ. 2, σ. 1022).  
 
στ. 81 ἐξόµπλιν: κρητικός διαλεκτικός τύπος βενετικής προέλευσης, εκ του 
ιταλικού  exemple (βλ. Browning, Μεσαιωνική και Νέα, σ.118 και Μέγας, 
Κοσµογέννησις, σ. 207). 
 
στ. 91 ἡ γυναῖκα: πρόκειται για δηµώδη τύπο. Βλ. Stamatios B. Psaltes, 
Grammatik der Byzantinischen Chroniken, p. 154. 
 
στ.  176  λέγει εἰς τὸ παλαιόν: αναφορά στο κείµενο της Ιουδαϊκής Βίβλου, πριν 
από την ελληνική  µετάφραση των Εβδοµήκοντα.  
 
στ. 158 και 160 τροφεύς: Στον ισραηλιτικό λαό συνήθως η ίδια η µητέρα θήλαζε 
το παιδί της (Gen. 21, 7; 1 Regn. 1, 21-23). Μερικές όµως φορές το εµπιστευόταν 
και σε τροφό (Gen. 24, 59; Gen. 35, 8; Ex. 2, 7-9). Ο απογαλακτισµός του 
παιδιού γινόταν και τρία ακόµα χρόνια µετά τη γέννησή του (2 Macc. 7, 27), 
γεγονός που γιορταζόταν µε γλέντι (Gen. 21, 8). (Καϊµάκη, Θεσµοί, σ. 73). Ο 
Ιωάννης ο Χρυσόστοµος ελέγχει µε αυστηρότητα τη συνήθεια της παράδοσης 
των βρεφών σε τροφούς, καθώς ο ρόλος της φυσικής µητέρας είναι 
αναντικατάστατος (PG 58, 744). 
 
 
 
22.  Οµιλία για την έκτη  Τετάρτη των Νηστειών: 
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α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
     Με αφορµή τον 38ο ψαλµό του ∆αυίδ ο π. Μάρκος αναφέρεται στην 
καθηµερινή µαταιοπονία του ανθρώπου, που αναλώνεται σε υλικές φροντίδες 
και βιωτικές µέριµνες, παραγκωνίζοντας την ψυχοπνευµατική του καλλιέργεια, 
µε αποτέλεσµα ο αιφνιδίως ερχόµενος θάνατος να αποκαλύπτει τον πλήρη 
αποπροσανατολισµό του από την ουσία και το βαθύτερο νόηµα της επίγειας 
ζωής, που είναι η αγωνιστική διεκδίκηση της αιωνιότητας. Η οµιλία 
εξαντλείται στην αναφορά του Μάρκου στο παράδειγµα ενός άρχοντα που 
κατοικούσε µε τη σύζυγο, το γιο του , το δούλο του και το άλογό του σε αυλή 
όπου είχε φωλιάσει ένα θανατηφόρο φίδι, το οποίο δελεάζοντας τον άρχοντα 
µε την προσφορά λαµπρών νοµισµάτων κατάφερνε να επιβιώνει, έως ότου 
θανάτωσε όλη την οικογένεια. Ο Μάρκος ερµηνεύει τα αλληγορικά νοήµατα 
της ιστορίας, εφιστά την προσοχή των πιστών στη διαβολική πλάνη, στο πάθος 
της φιλαργυρίας, στην έλλειψη µνήµης θανάτου, στον κίνδυνο απώλειας της 
ψυχής και παροτρύνει το ποίµνιό του για πνευµατική αφύπνιση, αποδέσµευση 
από υλικές απολαύσεις, νηστεία και µετάνοια.  
 
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 19 ὁ ἄνθρωπος τελωνεῖ: Το αρχαίο µεταβατικό ρήµα "τελωνέω" σηµαίνει 
εδώ µεταφορικά "ἐµπορεύοµαι" (LSJ, τ. 4, σ. 311). 
 
στ. 33-34 ταλανίσω...ταλανίζοντα: πρόκειται για ακυρολεξίες. 
 
στ. 38 τοῦτος: µεταγενέστερος τύπος της αρχαίας δεικτικής αντωνυµίας "οὗτος", 
προερχόµενος από τις πλάγιες πτώσεις: τούτου, τούτων και από το ουδέτερο: 
τοῦτο.  Βλ. Ετυµολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ν. Π. Ανδριώτη 
(σ. 369) και Stamatios B. Psaltes, Grammatik der Byzantinischen Chroniken, p. 
196. 
 
στ. 68 ἐπαίρνω: πρόκειται για µεταγενέστερο τύπο του αρχαίου ρήµατος  
"ἐπαίρω", ο οποίος εξελίσσεται στο µεσαιωνικό "παίρνω". Βλ. Ανδριώτη Λεξικό 
σ. 259. 
 
στ. 75 ἐδάκασε: το ρήµα "δακάνω" είναι κρητικός διαλεκτικός τύπος και 
σηµαίνει "δαγκώνω" (Κριαράς, Λεξικόν, τ. 4, σ. 401 πρβλ. Gemert, Φαλιέρου, σ. 
185).  
 
στ. 120 ἐδά: κρητικός διαλεκτικός τύπος χρονικού επιρρήµατος που σηµαίνει 
"τώρα" (Πιτυκάκη, Γλωσσικό Ιδίωµα, τ. 1, σ. 314 πρβλ.  Gemert, Φαλιέρου, σ. 
187). 
 
στ. 133 πελελὴν: κρητικός διαλεκτικός τύπος επιθέτου "ὁ πελελός, ἡ πελελή, τὸ 
πελελόν", που σηµαίνει "ὁ ἄφρων" ( βλ. Μέγας, Κοσµογέννησις, σ. 215, Gemert, 
Φαλιέρου, σ. 199).   
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στ. 143-144 πολλὲς λογὲς: Το µεταγενέστερο ουσιαστικό "ἡ λογή", που σηµαίνει 
"τὸ εἶδος", προέρχεται από το "λογιῶν",  γενική πληθυντικού του "λόγιον", κατά 
το σχήµα: "τῶν εἰδῶν-ἡ εἰδή". Βλ. Ανδριώτη Λεξικό,  σ. 189. 
 
στ. 158 τρέχοµεν ὡς κύνες εἰς τὸν ἴδιον ἐµετόν: αρχαία παροιµία που δηλώνει 
την τάση του ανθρώπου να µη διδάσκεται από τα λάθη του παρελθόντος και 
έτσι να τα επαναλαµβάνει (Κύων ἐπὶ τὸν ἴδιον ἔµετον: Gregorii Cyprii, CPG I  
366).  Η συγκεκριµένη παροιµία παραδίδεται και στο βιβλίο των Παροιµιών 
της Παλαιάς ∆ιαθήκης ( 26, 11). 
 
 
23. Οµιλία για την έκτη Παρασκευή των Νηστειών: 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Στο προοίµιο της οµιλίας ο π. Μάρκος σηµειώνει ότι το θαύµα της ανάστασης 
του Λαζάρου καταγράφεται µόνο από τον ευαγγελιστή Ιωάννη και τονίζει την 
άρρηκτη σχέση πίστης και θαυµατουργίας (ψυχοσωµατικής ωφέλειας). 
Ακολουθούν τα παραδείγµατα του προφήτη Ηλία που ανέστησε το γιο της 
Σαραφθείας και του προφήτη Ελισσαίου που ανέστησε το γιο της Σωµανίτιδας. 
Γίνεται εκτενής αναφορά στο θαύµα της ανάστασης του Λαζάρου, µε βάση το 
ευαγγελικό κείµενο του Ιωάννη, και παρατίθενται λεπτοµέρειες από το 
Συναξάριο του Μηναίου και από την προφορική παράδοση περί της ζωής του 
Λαζάρου µετά την ανάστασή του, περί της αρχιερωσύνης του στην Κύπρο, περί 
της σιωπηλής  περισυλλογής του για όσα είδε στον Άδη, περί της σοβαρότητάς 
του και της στοµατικής πίκρας που αισθανόταν έπειτα από την τετραήµερη  
θανατική εµπειρία του. Καταλήγοντας ο Μάρκος ερµηνεύει τα αλληγορικά 
νοήµατα του γεγονότος, παραλληλίζοντας το Λάζαρο µε κάθε νεκρωµένο από 
την αµαρτία άνθρωπο και τις δύο αδελφές του µε την πράξη και τη θεωρία ή µε 
την ψυχή και το σώµα, εµφαίνοντας στο ότι απώτερος στόχος των ανθρώπων 
είναι η ανάσταση, δηλαδή η αιώνια ζωή.  
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 5 τοῦ Λαζάρου: Ο Λάζαρος καταγόταν από τη Βηθανία και ήταν αδελφός 
της Μαρίας και της Μάρθας, φίλος και οµοτράπεζος του Ιησού, ο οποίος 
αναστήθηκε από τους νεκρούς, διά της επεµβάσεως του Χριστού. Η Ορθόδοξη 
Εκκλησία τιµά τη µνήµη του τη 17η Μαρτίου. Κατά τη δηµώδη παράδοση, ο 
Λάζαρος, µετά την ανάστασή του και για να αποφύγει τη µανία των 
Αρχιερέων, εγκατέλειψε την Παλαιστίνη και πήγε στην Κύπρο, όπου 
εγκαταστάθηκε στην παραλιακή πόλη του Κιτίου. Αργότερα τον συνάντησαν 
οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας και τον χειροτόνησαν πρώτο επίσκοπο 
Κιτίου. Ο Λάζαρος έζησε τριάντα χρόνια µετά την εκ νεκρών ανάστασή του 
και όταν πέθανε για δεύτερη φορά, ενταφιάστηκε στο Κίτιο. Το λείψανο του 
Αγίου Λαζάρου τοποθετήθηκε τότε σε µαρµάρινη σαρκοφάγο, στην οποία 
πάνω χαράχθηκε εβραϊστί η επιγραφή: "Λάζαρος ὁ τετραήµερος καὶ φίλος 
Χριστοῦ". Κατά το 890 ο αυτοκράτορας Λέων Στ' ο Σοφός µετέφερε το λείψανο 
στην Κωνσταντινούπολη. Η ανάµνηση αυτής της ανακοµιδής των λειψάνων του 
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Αγίου Λαζάρου τιµάται από την Εκκλησία την 17η Οκτωβρίου (ΘΗΕ, τ. 8, 60-
61).   
 
στ. 32 αἱ ἀδελφαί αὐτοῦ: Η Μαρία και η Μάρθα ήταν οι αδελφές του Λαζάρου 
εκ Βηθανίας. Πιθανώς η Μάρθα ήταν µεγαλύτερη (οικοδέσποινα), µικρότερη η 
Μαρία και ο Λάζαρος ο "Βενιαµίν" της οικογένειας. Ανήκαν σε µία από τις 
γνωστές και επίσηµες οικογένειες της περιοχής (Ioh. 11, 19). Κατά την ορθόδοξη 
παράδοση η αγίες Μαρία και Μάρθα, οι αδελφές του Λαζάρου, "ἐν εἰρήνῃ 
τελειοῦνται" (Μηναῖον).  Η µνήµη τους τιµάται την 4η Ιουνίου (ΘΗΕ, τ. 8, σ. 
722-724).  
 
 
στ. 41-42 ὁ Λάζαρος ἦν υἱὸς Σίµωνος τοῦ Φαρισαίου: Το οµιλιάριο του 
Μάρκου παραδίδει τη συγκεκριµένη πληροφορία για τον πατέρα του 
Λαζάρου, η οποία όµως δεν είναι εξακριβωµένη. Πιο συγκεκριµένα, από τα 
ευαγγελικά κείµενα εικάζουµε ότι η Μάρθα ήταν χήρα και δή σύζυγος του 
Σίµωνα του λεπρού και Φαρισαίου (Marc. 14, 1; Μatth. 26, 6). Επίσης 
σηµειώνουµε ότι τα ονόµατα "Μάρθα", "Ἐλεάζαρ (Λάζαρος)" και "Σίµων" 
βρέθηκαν περιέργως σε κάποιο παλαιό κοιµητήριο της Βηθανίας (ΘΗΕ, τ. 8, σ. 
723).  
 
στ. 108 λιθάσαι: Ο λιθοβολισµός, κατά το ιουδαϊκό δίκαιο, ήταν ο συνήθης 
τρόπος εκτέλεσης και  προβλεπόταν για τους ειδωλολάτρες, τους βλάσφηµους, 
για τη γυναίκα που δεν την έβρισκε παρθένο ο άνδρας της, για την ένοχη 
µνηστευµένη και για τον εραστή της, για τον ανυπότακτο υιό, για τον 
παραβάτη του Σαββάτου, για εκείνον που δεν τήρησε το ανάθεµα ή για εκείνον 
που διέπραξε έγκληµα καθοσιώσεως. Οι καταδικασµένοι οδηγούνταν έξω από 
την πόλη (3 Regn. 21, 10-13) και οι µάρτυρες κατηγορίας έριχναν την πρώτη 
πέτρα. Το έργο τους συνέχιζε όλος ο υπόλοιπος λαός µέχρι την τελευταία 
αναπνοή του ενόχου. Έτσι εκφραζόταν µέχρι το τέλος ο συλλογικός 
χαρακτήρας της κοινοτικής δικαιοσύνης (Καϊµάκη, Θεσµοί, σ. 253-254). 
 
στ. 146 Θωµᾶς ὁ λεγόµενος ∆ίδυµος: Πρόκειται για τον Απόστολο Θωµά, ένα 
εκ των ∆ώδεκα, που χαρακτηρίζεται µε το επίθετο "δίδυµος", το οποίο αποτελεί 
µετάφραση του αραµαϊκού ονόµατος "Θωµάς". Αστόχως κάποιοι το ερµηνεύουν 
ως συνώνυµο του "δίψυχος". Οι αρχαίοι συγγραφείς διετύπωσαν διάφορες 
φανταστικές υποθέσεις αναζητώντας  µε ποιον ήταν δίδυµος ο Θωµάς. Στους 
αποστολικούς καταλόγους των Συνοπτικών και στις Πράξεις απαντάται µόνο 
το όνοµα "Θωµάς" (ΘΗΕ, τ. 6, σ. 573).  
 
στ. 237 (τὸ) µνηµεῖον: Σηµειωτέον ότι η διάκριση της ψυχής και του σώµατος 
είναι ξένη στην εβραϊκή νοοτροπία. Κατά συνέπεια, ο πεθαµένος είναι µια 
πεθαµένη ψυχή (Num. 6, 6; Num. 19, 13; Lev. 21, 11). ΄Οσο υπάρχει το σώµα και 
τα οστά, υπάρχει και η ψυχή σε µια κατάσταση εξαιρετικής αδυναµίας, ως µια 
σκιά στον υπόγειο τόπο κατοικίας που ονοµάζεται Σεώλ (Iob 26, 5-6; Is. 14, 9-
10). Αυτές οι ιδέες δικαιολογούν τις φροντίδες που γίνονται για το πτώµα. 
Εντούτοις, το πτώµα που διαλύεται καθώς και ο τάφος θεωρούνται ακάθαρτα 
και καθιστούν ακάθαρτο καθένα που έρχεται σε επαφή µε αυτά (Lev. 21, 1-4;  
Lev. 22, 4; Num. 19, 11-16). Στο χωρίο Gen. 46, 6 γίνεται λόγος για τη συνήθεια 
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του κλεισίµατος των µατιών του νεκρού, ίσως λόγω της ταύτισης του θανάτου 
µε τον ύπνο. Οι στενοί συγγενείς φιλούσαν το πτώµα (Gen. 50, 1)και οι νεκροί 
τοποθετούνταν στον τάφο ντυµένοι και στολισµένοι µε στολίδια, καρφίτσες 
και προσωπικά αντικείµενα. Οι πολεµιστές θάβονταν µε τα όπλα τους. Το 
σπαθί τους κάτω από το κεφάλι και η ασπίδα πάνω από το σώµα (Ez. 32, 27). 
∆εν ταρίχευαν τους νεκρούς στον Ισραήλ, όπως αντιθέτως είχαν ως συνήθεια 
στην Αίγυπτο (Gen. 50, 2-3; 50, 26). Το πτώµα δεν τοποθετούνταν σε φέρετρο 
(αιγυπτιακή συνήθεια: Gen. 50, 26), αλλά πάνω σε ένα φορείο (2 Regn. 3, 31; 
Luc. 7, 14). Ο συνήθης τύπος του ισραηλιτικού τάφου είναι ένας νεκρικός 
θάλαµος σκαµµένος στο βράχο ή ακόµη και µια φυσική σπηλιά. Η είσοδος 
γινόταν από ένα στενό πέρασµα ανοικτό σε µια από τις τέσσερις πλευρές του 
τάφου. Κατά µήκος των άλλων τριών πλευρών υπήρχαν χώροι όπου 
τοποθετούνταν το σώµα. Μερικές φορές υπάρχει στη µέση του τάφου µια 
λακούβα, όπου έσπρωχναν τα αποξηραµένα πλέον οστά, για να γίνει µε τον 
τρόπο αυτό χώρος για νέους ενταφιασµούς. Όλες οι οικογένειες δεν µπορούσαν 
να κάνουν το έξοδο να έχουν και να διατηρούν παρόµοιους τάφους. Οι φτωχοί 
ενταφιάζονταν απλώς στη γη. Στην Ιερουσαλήµ υπήρχε στην κοιλάδα των 
κέδρων ένας τάφος των "υιών του λαού". Υπήρχε επίσης ένας κοινός χώρος 
όπου πετιούνταν οι απάτριδες και οι καταδικασµένοι (Ier. 26, 23). Aντίθετα, οι 
πλούσιοι προετοίµαζαν πριν από το θάνατό τους ένα µνηµείο άξιο της τάξης 
τους (Is. 22, 16; Iob 3, 14). Ο τόπος του τάφου δηλωνόταν µε µια στήλη. Οι 
τάφοι βρίσκονταν σε γειτονικούς της πόλης λόγους ή γύρω από µέρη όπου η 
φύση του εδάφους ήταν ευνοϊκή. Ο τάφος ήταν ιδιοκτησία της κάθε 
οικογένειας, είτε αυτός ήταν σκαµµένος µέσα σε βράχο, σε οικόπεδο που ανήκε 
στην οικογένεια είτε βρισκόταν σε ένα κοµµάτι γης που είχε αγοραστεί γι' αυτό 
το σκοπό. (Καϊµάκη, Θεσµοί, σ. 95-100). 
 
στ. 260 εἰς τὰ κατώτερα µέρη τοῦ ᾍδου: Για τον αρχαίο Ισραήλ ο Άδης είναι ο 
τόπος που συγκεντρώνει τις σκιές των νεκρών, ο τάφος , το όρυγµα, το φρέαρ, 
ο λάκκος (Ps. 29, 10) στα έγκατα της γης (Deut. 32, 22), πέρα από την υπόγεια 
άβυσσο (Iob 26, 5: 38, 16 εξ.), όπου βασιλεύει το απόλυτο σκοτάδι (Ps. 87, 7.13) 
και κατέρχονται όλοι οι ζώντες, χωρίς δυνατότητα επιστροφής στον επάνω 
κόσµο (Ps. 87, 10). Πρόκειται για ολοκληρωτική εγκατάλειψη (Ps. 87, 6) (ΛΒΘ, 
σ. 575). 
  
στ. 280-285 οὐδὲν τῶν ἐν τῷ ᾍδῃ εἶπεν ὁ Λάζαρος.....οὐδέποτε αὐτὰ χωρὶς 
µέλιττος ἤσθιεν: Η ανάµνηση των όσων είδε και γνώρισε στην κατοικία των 
νεκρών πρέπει να άφησε φόβο και τρόµο ανεξίτηλο στην ψυχή του Λαζάρου. 
Γι' αυτό, ο λαός φαντάστηκε το Λάζαρο µετά την έγερσή του αγέλαστο. Κατά 
κάποια λαϊκή παράδοση, σε όλη τη "δεύτερη" ζωή του δε γέλασε ποτέ και µόνο 
µία φορά χαµογέλασε, όταν είδε στο παζάρι ένα χωρικό να κλέβει µε τρόπο ένα 
σταµνί από το σταµνά και ύστερα να το κόβει λάσπη. "Βρε τον ταλαίπωρο", 
λέει χαµογελώντας ο Λάζαρος, "για ιδές τον πώς φεύγει µε το κλεµµένο σταµνί. 
Ξεχνάει ότι κι αυτός είναι ένα κοµµάτι χώµα, όπως και το σταµνί. Τό'να χώµα 
κλέβει τ'άλλο. Μα δεν είναι να γελούν και οι πικραµένοι;" Επίσης, στη Νάξο 
λένε την παροιµιώδη φράση "αγέλαστος Λάζαρος ". (ΘΗΕ, τ. 8, σ. 63). Κάποιες 
πληροφορίες για τη ζωή του Λαζάρου µετά την έγερσή του εκ νεκρών παρέχει 
και το Συναξάριον του Μηναίου (Βλ. Ἔντυπον Τριώδιον Α∆, σ. 795-796).  
 



 658

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Οµιλία για την έκτη Κυριακή των Νηστειών (Κυριακή των Βαΐων): 
 
 
   Στην παρούσα οµιλία παρατηρείται νοηµατική επανάληψη από την 
προηγούµενη οµιλία (αναφορά στην ιδιαίτερη αγάπη του Κυρίου προς τον 
Ιωάννη το Θεολόγο και στη µετά την έγερση του Λαζάρου εκ νεκρών επίγεια 
ζωή του).  
 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Ο Μάρκος σηµειώνει την κατά τις ευαγγελικές µαρτυρίες συµµετοχή του 
Χριστού µετά την ανάσταση του Λαζάρου σε δείπνο στο πατρικό σπίτι του, έξι 
µέρες πριν το Πάσχα, καθώς και τη µεθόδευση εκ µέρους των Γραµµατέων και 
των Φαρισαίων της σύλληψης και της θανάτωσης του Λαζάρου και του Ιησού. 
Μεγάλο µέρος της οµιλίας καταλαµβάνει η αναφορά του π. Μάρκου στο 
γεγονός της χρίσης του Κυρίου µε µύρο από τη Μαρία, την αδελφή του 
Λαζάρου, και στην εναντίωση του φιλάργυρου Ιούδα. Στο σηµείο αυτό δίνεται 
αφορµή στο Μάρκο να παρενθέσει στην οµιλία του ένα εκτενές κείµενο "Περὶ 
τῆς γεννήσεως 'Ιούδα καὶ τῆς ἀνατροφῆς αὐτοῦ", για να τονίσει το έµφυτο 
πάθος της φιλαργυρίας του Ιούδα. Ο π. Μάρκος συνεχίζει την αναφορά του στο 
γεγονός της χρίσης του Κυρίου µε µύρο στο πατρικό σπίτι του Λαζάρου, 
εµφαίνοντας στην απάντηση του Χριστού στον Ιούδα και στην πρόρηση του 
θανάτου και του ενταφισµού του. Η αφήγηση του Μάρκου, σύµφωνα µε τις 
σχετικές ευαγγελικές περικοπές, συµπεριλαµβάνει τα γεγονότα της 
θριαµβευτικής εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυµα, της εκδίωξης των 
εµπόρων από το ναό και της αγανάκτησης των Αρχιερέων. Στον επίλογο της 
οµιλίας παροτρύνονται οι πιστοί να σπεύσουν προς συνάντηση του Κυρίου, µε 
σκοπό τη σωτηρία της ψυχής τους, φέροντας ως σύµβολα νίκης (βάϊα) τη 
νηστεία και τη  µετάνοια.   
 
  
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 12  Ἐποίησαν οὖν δεῖπνον αὐτῷ ἐκεῖ καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει: Η επίσκεψη 
του Ιησού στο σπίτι της Μάρθας, της Μαρίας και του Λαζάρου φαίνεται να 
πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του τελευταίου έτους της δηµόσιας δράσης 
του Χριστού, ενώ εκείνος µετέβαινε στα Ιεροσόλυµα. Κατά την επίσκεψη του 
Ιησού, η Μάρθα, εκ φύσεως ενεργητική, πρακτική και επιµελής περί τα 
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οικιακά, έσπευσε πρώτη σε προϋπάντηση του Κυρίου, ενώ η Μαρία, που 
διακρινόταν για τη σιωπηλή της αφοσίωση προς τον Ιησού και για τον ήρεµο 
βίο της, παρέµεινε στο σπίτι. Εκεί, ενώ η Μάρθα "περιεσπᾶτο περὶ  πολλὴν 
διακονίαν" (Luc. 10, 40) η Μαρία "παρακαθήσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ 'Ιησοῦ 
ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ" (Luc. 10, 39) και αφού πήρε πολύτιµο µύρο, άλειψε τα 
πόδια του Χριστού και τα σκούπισε µε τα µαλλιά της (Ioh. 12, 3). (Σηµειωτέον 
ότι για τους Ιουδαίους ήταν πολύ ταπεινωτικό το να εµφανίζεται η γυναίκα µε 
λελυµένη την κόµη και ανακατεµένα τα µαλλιά της). Οι δύο αδελφές (Μάρθα 
και Μαρία) είχαν εντελώς διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Ο Κύριος επετίµησε τη 
Μάρθα και επαίνεσε τη Μαρία. Η επιτίµηση της Μάρθας έγινε σε σχέση µε την 
πράξη της Μαρίας, για να εξαρθεί αυτή, και όχι επειδή η πράξη της Μάρθας 
ήταν κατακριτέα. Η αντίθεση των χαρακτήρων των δύο αδελφών θεωρήθηκε 
ως εκπροσώπηση δύο επαινετών πλευρών στη χριστιανική κοινωνία: Η Μαρία 
είναι σύµβολο του θεωρητικού βίου και της εσωτερικής αφοσίωσης, ενώ η 
Μάρθα του πρακτικού βίου και της εξωτερικής πράξης (Ὠριγέν., Εἰς τὸ κατὰ 
Ἰωάννην, LΧΧΧ  και  LΧΧVΙΙΙ) (ΘΗΕ, τ. 8, σ. 723).  
 
στ. 35 δίδειν τόπον τῆς ὀργῆς: αθησαύριστη αρχαία παροιµία που σηµαίνει 
"υποχωρώ, ανέχοµαι τις διαθέσεις του άλλου". Παραπέµπει στη σχετική φράση 
του Αποστόλου Παύλου: "δότε τόπον τῇ ὀργῇ" (Rom. 12, 19). Ως προς το 
δηµώδη σχηµατισµό του απαρεµφάτου "δίδειν" βλ. Stamatios B. Psaltes, 
Grammatik der Byzantinischen Chroniken, p. 238. 
 
στ. 41 ξηρόµενοι: Η µετοχή αυτή, δηλώνοντας παραπλήσιο νόηµα µε τη µετοχή 
"νηστεύοντες", µε την οποία συνδέεται παρατακτικά, δε θησαυρίζεται στα 
λεξικά. Σηµειωτέον ότι στο λεξικό LSJ, στο λ. ξηρός εντοπίζουµε την εξής 
έννοια: "νηστεύων, µὴ ἐσθίων, µηδὲ πίνων" (τ. 3, σ. 256-257).  
 
στ. 112 (τὸ) γλωσσόκοµον: Υποστηρίζεται ότι ο Ιησούς, γνωρίζοντας τη 
φιλαργυρία του Ιούδα, ανέθεσε σ' αυτόν το κοινό ταµείο, για να του δοθεί 
ευκαιρία καταπολέµησης του πάθους του (Κορναράκη, Ιούδας, σ. 45, σηµ. 92).  
 
στ. 139 ἐνύπνιον: Η αρχαιότητα και η σύγχρονη επιστήµη αποδίδουν µεγάλη 
σπουδαιότητα στα όνειρα. Για διαφορετικούς λόγους κάθε µια: η πρώτη τα 
βλέπει σαν ένα τρόπο επικοινωνίας του ανθρώπου µε τον υπερφυσικό κόσµο, η 
δεύτερη, σαν µια εκδήλωση του βάθους της προσωπικότητας του ανθρώπου. Η 
Παλαιά ∆ιαθήκη µνηµονεύει και στον Ισραήλ αποκαλύψεις που γίνονται µε 
όνειρα, στις οποίες πρέπει να προστεθούν οι λόγοι και οι νυκτερινές οπτασίες 
του Θεού. Αντίθετα προς τους γειτονικούς ειδωλολάτρες, ο Ισραήλ δε φαίνεται 
να είχε επίσηµους ονειροκρίτες. Η προφητική σκέψη καταγγέλλει και την 
ύπαρξη ψεύτικων ονείρων, χωρίς να αρνείται ωστόσο τη θεία προέλευση των 
ονείρων των προγόνων. Το όνειρο δεν απουσιάζει και από την Καινή ∆ιαθήκη, 
στην οποία παρουσιάζεται ως µια αποκάλυψη που προορίζεται να φωτίσει ένα 
άτοµο (καµιά φορά έναν ειδωλολάτρη), που υποτάσσεται στο Λόγο και 
απευθύνεται σε όλη την Εκκλησία. (ΛΒΘ, σ. 729-730). 
 
στ. 164 κακινκάκως: Πρόκειται για τροπικό επίρρηµα που µαρτυρείται σε 
κείµενα βυζαντινών χρονογράφων. Βλ. Stamatios B. Psaltes, Grammatik der 
Byzantinischen Chroniken, p. 114 & 339. 
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στ. 219 παρακλήτορας: Το ουσιαστικό "παρακλήτωρ" στο λεξικό του Lampe 
(1019) θησαυρίζεται µε τις εξής έννοιες: α) του παρηγορητή και β) του Αγίου 
Πνεύµατος (ως Παρακλήτου). Στα συγκεκριµένα συµφραζόµενα όµως η λέξη 
δηλώνει τον µεσολαβητή, τον ενδιάµεσο για την επίτευξη µιας συµφωνίας. 
 
στ. 219 προφασιστικῶς: Το συγκεκριµένο επίρρηµα δε θησαυρίζεται στα 
λεξικά. Το επίθετο όµως "ὁ προφασιστικός" θησαυρίζεται στο λεξικό του 
Lampe (1192). 
 
στ. 229  θανόν: πρόκειται για προβληµατικό τύπο, καθώς το ουσιαστικό "ὁ 
θανός" δε θησαυρίζεται στα λεξικά. Εντούτοις, στο Ετυµολογικό Λεξικό της 
Κοινής Νεοελληνικής του Ν. Π. Ανδριώτη (σ. 123) εντοπίζουµε το µεσαιωνικό  
τύπο "ἡ θανή", που δηλώνει το θάνατο, και προέρχεται από το αρχαίο 
απαρέµφατο "θανεῖν". Στο συγκεκριµένο στίχο του οµιλητικού κειµένου του π. 
Μάρκου παρατηρείται το φαινόµενο της διτυπίας, καθώς γράφεται: "πικρόν 
θανόν και...τὸν θάνατον τὸν πικρόν". 
 
στ. 271 προµυρίζει µε: Στα συγκεκριµένα συµφραζόµενα γίνεται αναφορά στη 
χρίση του Κυρίου µε µύρο πριν το σταυρικό του Πάθος.  Έτσι 
προοικονοµούνται ο θάνατος και ο ενταφιασµός του.  
 
     Περὶ τῆς γεννήσεως Ἰούδα καὶ τῆς ἀνατροφῆς αυτοῦ:  Όπως για το Χριστό 
και τα λοιπά πρόσωπα των Αγίων Γραφών, έτσι και για τον Ιούδα ο ελληνικός 
λαός έπλασε ποικίλες παραδόσεις, αναφερόµενες όχι µόνο στη γέννηση και το 
θάνατο, αλλά και τον όλο του βίο µέχρι τη στιγµή που έγινε µαθητής του 
Χριστού. Έτσι αποσαφήνισε τελείως την εικόνα του προδότη, συνέθεσε πλήρη 
ιστορία, η οποία όµως κάνει τον Ιούδα ήρωα παραµυθιού, που εισέρχεται στα 
όρια της παράδοσης (Μέγας, Ιούδας, σ. 4). Το παραµύθι αυτό δηµοσίευσε ο Κ. 
Ζησίου στο περιοδικό Ἑβδοµάς του 1887, ἀρ. 10, σ. 6-7, χωρίς όµως να 
αναφέρει την πηγή και την πατρίδα της παράδοσης του παραµυθιού. Το ότι η 
περί του Ιούδα διήγηση είναι ευρέως διαδεδοµένη στην Ελλάδα αποδεικνύεται 
από τις παραλλαγές, τις οποίες κατέγραψαν από το στόµα του λαού δύο 
σηµαντικοί ερευνητές της ελληνικής λαογραφίας, η Μαρία Λιουδάκη στην 
Κρήτη και ο Κυριάκος Χατζηιωάννου στην Κύπρο. Την πρώτη (κρητική) 
παραλλαγή της περί του Ιούδα διήγησης παραθέτει ο Γ. Μέγας  και διευκρινίζει 
ότι την άκουσε η Μαρία Λιουδάκη το 1938 από τον αγράµµατο γέροντα 
πατέρα της, καταγόµενο από το χωριό Λατσίδα Μεραµπέλλου ( Μέγας, Ιούδας, 
σ. 5-7). Ακολουθεί η παράθεση της κυπριακής παραλλαγής, προερχοµένης από 
την Μακροσύκα της Αµµοχώστου, η οποία δηµοσιεύθηκε από τον Κυριάκο 
Χατζηϊωάννου στα Κυπριακά Χρονικά, τ. Θ΄ (1933), σ. 291 κ.εξ. (Μέγας, 
Ιούδας, σ. 7-8). 
    Είναι γεγονός ότι η λαϊκή ψυχή διακατέχεται από µία επιθετικότητα 
εναντίον του Ιούδα, η οποία αποκορυφώνεται στην παράδοση εκείνη τη 
σχετική µε την ενοχή του µετά την προδοσία του Ιησού. Πιο συγκεκριµένα, 
όπως εύστοχα παρατηρούν ο Γ. Μέγας και ο Ιω. Κορναράκης, "προκειµένου να 
καταστεί µισητός ο πλέον διαβόητος προδότης του Ευαγγελίου, έπρεπε να 
παρασταθεί εµφορούµενος από κακά ένστικτα, να φορτωθεί και το πλέον 
ανθρώπινο ανοσιούργηµα, την οιδιπόδεια µίξη" (Μέγας, Ιούδας, σ. 20 και 
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Κορναράκης, Ιούδας, σ. 129). Ο Ιούδας, ως σύµβολο ενοχής, αποβαίνει 
ψυχαναγκαστικά αποδιοποµπαίος τράγος, φορέας της πλέον απεχθούς ενοχής 
του ανθρώπινου γένους (Κορναράκη, Ιούδας, σ. 130). Κατά τον Ιω. 
Κορναράκη, η θέση αυτή της λαϊκής ψυχής έναντι του Ιούδα αποκαλύπτει 
πράγµατι την ένταση της απωθούµενης ενοχής. ΄Οσο δηλαδή περισσότερο 
ένοχο αναγνωρίζουµε τον άλλο, τόσο διαυγέστερα αποκαλύπτουµε τις 
διαστάσεις της εκ µέρους µας απωθούµενης ενοχής. Στα πλαίσια των παραπάνω 
προϋποθέσεων θεώρησης του Ιούδα από τη λαϊκή ψυχή, µπορούµε να 
ερµηνεύσουµε και τη συνήθεια του λαού να τον παραδίδει στην πυρά. Μέσω 
της καύσης του οµοιώµατος του Ιούδα παγιώνεται η απώθηση της προσωπικής 
µας ενοχής, προβάλλοντας επί του καιόµενου Ιούδα προσωπικά ενοχικά µας 
βιώµατα (Κορναράκης, Ιούδας, σ. 122-127). 
       Η λαϊκή ψυχή ("το θρησκευόµενο άτοµο") αδυνατεί να κατανοήσει πώς ο 
Ιούδας ήταν δυνατό να φθάσει, άνευ εγκληµατικής κλιµάκωσης, στην προδοσία 
του Θεού. Θέλει τον Ιούδα διεφθαρµένο "εκ κοιλίας µητρός" και ικανόν µόνο 
για το έγκληµα και την αµαρτία γενικά (Κορναράκης, Ιούδας, σ.130). ∆ιηγήσεις 
αναφερόµενες στη νηπιακή ηλικία του Ιούδα µιλούν για κοινά παιχνίδια του 
Χριστού και του Ιούδα και για την επιδεικνυόµενη σκληρότητα του Ιούδα 
κατά τη διάρκεια αυτών των παιχνιδιών (Μέγας, Ιούδας, σ. 21 και Πνευµατική 
Ζωή, χρόνος 2ος, ἀρ. 16/10,  Ἰαν. 1938, σ. 16). ∆ιήγηση µάλιστα περιεχόµενη 
στα απόκρυφα ευαγγέλια θέλει τον Ιούδα δαιµονισµένο ήδη κατά την παιδική 
του ηλικία (Evangiles apocryphes, I Protevangile de Jacques, pseudo-Matthieu. 
Evangile de Thomas. Paris 1911, σ. 42 εξ.). Σε όλη αυτή την κακοτυχία του 
Ιούδα προστίθεται και το έγκληµα της αδελφοκτονίας, το οποίο αναφέρεται 
στη διήγηση περί του Ιούδα και  τον  εξοµοιώνει προς τον Κάϊν.  
     Είναι φανερό ότι συνδέθηκε στη συνείδηση του λαού ο µύθος των αρχαίων 
χρόνων για τον Οιδίποδα µε το µύθο των χριστιανικών χρόνων για τον Ιούδα 
(Μέγας, Ιούδας, σ. 9). ΄Ετσι, ο περί Ιούδα οιδιπόδειος ενοχικός µύθος δεν 
περιορίζεται µόνο στον ελληνικό χώρο και στις παραδόσεις του ελληνικού 
λαού, αλλά έχει παγκόσµιο χαρακτήρα, εφόσον γεννήθηκε στη µεσαιωνική 
Ευρώπη. Ο Γ. Μέγας αναφέρει ότι ο περί Ιούδα µύθος βρίσκεται στο κεφ. 45 της 
Legenda aurea, η οποία γράφτηκε λατινιστί το 13ο αιώνα από τον Jacobus de 
Voragine, αλλά ανάγεται σε παλαιότερο πρότυπο, δηλαδή κάποια απόκρυφη 
ιστορία, όπως συνάγεται από δύο χωρία στην αρχή και στο τέλος του εν λόγω 
έργου (στην αρχή: legitur in quadam historia, licet apocrypha και στο τέλος: 
hucusque in praedicta historia apocrypha legitur) (Mέγας, Ιούδας, σ. 9). Η 
Legenda aurea µεταφράστηκε νωρίς στην ιταλική, διασκευάστηκε ποιητικώς 
στη γαλλική, αγγλική, σουηδική, καταλονική, ισπανική, ιταλική, γερµανική, 
τσεχική και ρωσική γλώσσα και παρενεβλήθη ως επεισόδιο στο Μυστήριον των 
Παθών του Jehan Michel (15 αι.) και του Arnoul Greban (16 αι.) (Μέγας, 
Ιούδας, σ. 10).  Έτσι, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον από τον 13ο 
αιώνα και εξής, ο περί Ιούδα οιδιπόδειος µύθος κυκλοφορεί ακατάπαυστα και 
ενίοτε καθίσταται αντικείµενο λαογραφικών ή ψυχαναλυτικών µελετών 
(Κορναράκη, Ιούδας, σ. 131). Μάλιστα, από τη λαογραφική έρευνα συνάγεται 
ότι η διήγηση αυτή συντάχθηκε στη ∆ύση από κάποιο χριστιανό εξ Ιουδαίων, ο 
οποίος γνώριζε την ιστορία του Οιδίποδα και την προσάρµοσε στον Ιούδα 
(Μέγας, Ιούδας, σ. 10). Στο πλαίσιο αυτών των προϋποθέσεων ή όρων γένεσης  
του χριστιανικού οιδιποδείου µύθου πρέπει ασφαλώς να κατανοηθεί και η 
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ένταξή του στα ορθόδοξα συναξάρια. Πιθανώς να εισήλθε στον ορθόδοξο 
χώρο διά των σταυροφοριών (Κορναράκης, Ιούδας, σ. 130-131). 
    ΄Ηδη στον Ν. Γ. Πολίτη ήταν γνωστά τρία χειρόγραφα αθωνικών 
βιβλιοθηκών, της µονής Ιβήρων και της ∆ιονυσίου, που περιέχουν βυζαντινά 
συναξάρια του Ιούδα (βλ. Σπ. Λάµπρου, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς Βιβλιοθήκαις 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλληνικῶν κωδίκων, ἐν Κανταβριγίᾳ τῆς Ἀγγλίας 1895-
1900, ἀρ. 3666, 38. 3794, 27 και 4616, 4). Από αυτά ο N. Γ. Πολίτης 
συµπέρανε ότι όχι µόνο οι πολυπληθείς κοπτικές, κουρδικές και σλαβικές αλλά 
και οι της δυτικής και µέσης Ευρώπης παραλλαγές προήλθαν από κάποιο 
βυζαντινό πρότυπο και ότι ο Jacobus de Voragine στη Legenda aurea είχε ως 
πηγή κάποιο παλαιότερο κείµενο (Λαογραφία, τ. 1 (1909), σ. 107). Ο Γ. Μέγας, 
στηριζόµενος στις διαπιστώσεις του Ν. Γ. Πολίτη, θέλησε να µελετήσει αυτά τα 
τρία βυζαντινά συναξάρια του Ιούδα των αθωνικών βιβλιοθηκών (χφ 496 Μ. 
Ιβήρων, χφ 132 Μ. ∆ιονυσίου, χφ 260 Μ. ∆ιονυσίου) και εκ της µελέτης αυτής 
διαπίστωσε ότι πρόκειται για το ίδιο ακριβώς κείµενο. Στη συνέχεια ο Γ. Μέγας 
βρήκε και τέταρτο χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (Χ. 
Παπαϊωάννου, Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου ἐν Ἐπετ. Φιλ. Συλλ. Παρνασσοῦ  ἔτ. Θ΄(1906), σ. 95 
ἀρ. κώδ. 15 γ΄ σ. 197-217), το οποίο δηµοσιεύθηκε από τον Παρθένιο Κιρµίτση 
στο περιοδικό "Ἀπόστολος Βαρνάβας" (Ἀπόστολος Βαρνάβας, Μηνιαῖον 
Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν ἐκδιδ. προνοίᾳ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐν 
Λευκωσίᾳ Κύπρου, ἔτ. Ζ΄, 1935, σ. 47-55). Ο Γ. Μέγας αναφέρει ότι -κατά τις 
πληροφορίες του καθηγουµένου Γαβριήλ της µονής ∆ιονυσίου Άθωνος- η 
διήγηση περί του Ιούδα, που περιέχεται στο χφ 260 Μ. ∆ιονυσίου, έχει εντύπως 
εκδοθεί στη Βιέννη το έτος 1797 από τον Μάρκο Πούλιο υπό τον τίτλο: 
"Συναξάρια εἰς τὰς ἐπίσηµους ἐορτὰς Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου, 
συγγραφέντα ὑπὸ Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, οἷς προσετέθησαν καὶ 
τρεῖς λόγοι τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡµῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου".  ∆υστυχώς 
όµως ο Μέγας δεν µπόρεσε να βρει αυτή την έκδοση. Επίσης, ανατρέχοντας στις 
βενετικές εκδόσεις του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου, στις οποίες επίσης 
περιέχονται τα συναξάρια του Ξανθόπουλου, δεν εντόπισε το περί Ιούδα του 
προδότου συναξάρι. Στη συνέχεια, ο Γ. Μέγας, συνέκρινε την περί Ιούδα 
διήγηση που περιέχεται στην παράφραση των συναξαρίων του Ξανθόπουλου,  
η οποία έγινε από τον Αθανάσιο Πάριο και ανατυπώθηκε από τον Κ. ∆ουκάκη 
(Μέγας Συναξαριστὴς πασῶν τῶν κινητῶν ἑορτῶν τοῦ Τριωδίου ἤτοι  Ἥλιος 
τοῦ νοητοῦ Παραδείσου ὑπὸ Κ. ∆ουκάκη, ἐν Ἀθήναις 1896, σ. 238-241. Πρβλ. 
τὶς νεοελληνικὲς µεταφράσεις τῶν συναξαρίων ἀπὸ τὸ Ματθαῖο Κιγάλα καὶ τὸ 
Μάξιµο Μαργούνιο) µε τη σχετική διήγηση που παραδίδεται στα αθωνικά 
χειρόγραφα. ∆ιαπίστωσε ότι πρόκειται για την ίδια ακριβώς διήγηση, µε τη 
διαφορά ότι στην παράφραση των συναξαρίων του Ξανθόπουλου από τον 
Πάριο η περί του Ιούδα διήγηση παρεµβάλλεται όλως ατέχνως σε λόγο 
αποδιδόµενο στον Ιωάννη το Χρυσοστόµο "εἰς τὸν ∆εῖπνον τὸν µυστικόν"  
έχοντας όµως δηµώδη ή απόκρυφη προέλευση (Μέγας, Ιούδας, σ. 10-12). Ο Γ. 
Μέγας παραθέτει απόσπασµα από την "Περὶ Ἰούδα τοῦ προδότου διήγησιν" 
που περιλαµβάνεται στα προαναφερθέντα συναξάρια (3 αθωνικά και 1 
κυπριακό) (Μέγας, Ιούδας, σ. 29-32).  
   Ο χριστιανικός αυτός οιδιπόδειος µύθος ή η διήγηση περί Ιούδα του 
προδότου παραδίδεται και στο οµιλιάριο της Μ. Τεσσαρακοστής του ιερέως 
Μάρκου εκ Χάνδακος (16ου αιώνα). Στο εν λόγω οµιλιάριο και συγκεκριµένα 
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στην 24η οµιλία (για την Κυριακή των Βαϊων) ο συντάκτης Μάρκος, έπειτα 
από αναφορά του στο γεγονός της χρίσης του Ιησού µε µύρο από την αδελφή 
του αναστηθέντος Λαζάρου, Μαρία, και στη δυναµική εναντίωση του Ιούδα 
στη δήθεν σπατάλη του πολυτίµου µύρου, παραθέτει τη διήγηση "Περὶ τῆς 
γεννήσεως Ἰούδα καὶ τῆς ἀνατροφῆς αὐτοῦ" (στ. 123-260 οµιλίας). Σηµειωτέον 
ότι και στην τελευταία οµιλία του εν λόγω οµιλιαρίου (29η), για τη Μεγάλη 
Παρασκευή, υπάρχει νέα εκτενής αναφορά του ιεροκήρυκα Μάρκου στο 
πρόσωπο του Ιούδα και ειδικότερα στην εναντίωσή του στο γεγονός της χρίσης 
του Κυρίου µε µύρο (από την πόρνη τώρα γυναίκα και όχι από την αδελφή του 
Λαζάρου), λόγω του πάθους της φιλαργυρίας του. Στην οµιλία αυτή 
επιχειρείται µία σκιαγράφηση της προσωπικότητας του προδότη µαθητή, 
στηριγµένη στη φιλαργυρία, στην αγνωµοσύνη και στην πονηρία του, η οποία 
διαρθρώνεται µέσα από την κατά "κινηµατογραφικό" τρόπο εξελισσόµενη 
παρουσίαση όλων των σταδίων προ του Πάθους του Κυρίου, που 
καταδεικνύουν το χαρακτήρα του Ιούδα. Συγκεκριµένα, αµέσως µετά την 
επιτίµηση της πόρνης από τον Ιούδα για τη σπατάλη του µύρου, ακολουθεί η 
αναφορά στο Μυστικό ∆είπνο, στον ιερό Νιπτήρα, στην εναγώνια προσευχή 
του Χριστού στο όρος των Ελαιών, στη Μεταµόρφωση του Κυρίου, στην 
προδοσία του Ιούδα, στη σύλληψη του Χριστού, στη δίκη του και στα Πάθη 
του. Αξίζει να προσέξουµε ότι: 1) Η διήγηση περί της γεννήσεως και ανατροφής 
του Ιούδα παρεµβάλλεται πολύ άτεχνα και απότοµα στην οµιλία της Κυριακής 
των Βαϊων. 2) Η δεύτερη αναφορά του π. Μάρκου στη διαταραγµένη 
προσωπικότητα του Ιούδα εντοπίζεται στην οµιλία για τη Μ. Παρασκευή, 
αµέσως πριν την παρουσίαση του γεγονότος του Μυστικού ∆είπνου και σε 
συµφραζόµενα σχετικά πάλι µε τη χρίση του Κυρίου µε µύρο από γυναίκα. Με 
άλλα λόγια, πρόκειται για µία παραλλαγή της αρχής της οµιλίας της Κυριακής 
των Βαϊων, η οποία δίνει αφορµή στο Μάρκο να αιτιολογήσει την προδοσία 
και την αγνωµοσύνη του Ιούδα, λόγω της εµπαθούς ψυχικής του συγκρότησης.  
Εδώ λοιπόν βρίσκουµε µία µεγάλη οµοιότητα µε τη διήγηση περί του Ιούδα, 
που περιέχεται στην παράφραση των συναξαρίων του Ξανθόπουλου (η οποία -
ως προείπαµε- έγινε αρχικά από τον Αθανάσιο Πάριο και ανατυπώθηκε από 
τον Κ. ∆ουκάκη), ως προς το ότι η διήγηση για τον Ιούδα παρεµβάλλεται 
ατέχνως σε οµιλία για το Μυστικό ∆είπνο του Ιωάννου του Χρυσοστόµου. Αν 
µάλιστα σηµειώσουµε ότι ο ίδιος ο Μάρκος κάνει αναφορά στο Τριώδιο του 
Ξανθόπουλου στους στ. 45-46 της οµ. 28, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο π. 
Μάρκος άντλησε τη διήγηση αυτή από έκδοση του συναξαρίου του 
Ξανθόπουλου, προγενέστερη από αυτές που σώζονται σ' εµάς σήµερα.  
    Σηµειώνουµε ότι την ίδια διήγηση βρίσκουµε και σε κρητικό ποίηµα των 
αρχών του 16ου αιώνα, το οποίο περιλαµβάνεται σε κώδικα της Μαρκιανής 
Βιβλιοθήκης (cl. XI, cod. 19 φ. 224α-336β), επιγράφεται "Παλαιά και Νέα 
∆ιαθήκη" αλλά είναι κατ' ουσίαν ρίµα θρηνητική στον ακόρεστο Άδη, η οποία 
εµπεριέχει και τη διήγηση περί του Ιούδα στα φύλλα 285β-287α (Μέγα, Ιούδας, 
σ. 12-15).  Το συγκεκριµένο κρητικό ποιητικό κείµενο έχει ως πρότυπό του το 
λατινικό κείµενο της Legenda aurea και όχι το ελληνικό συναξάρι. Σηµειωτέον 
ότι η όλη περί του Ιούδα διήγηση, όπως αυτή φέρεται στο στόµα του λαού, 
συµφωνεί στα κύρια σηµεία της µε τα συναξάρια, από τα οποία προφανώς 
προέρχεται (Μέγας, Ιούδας, σ. 15).  

 (Βλ. σχετικά: Ν. Μ. Παναγιωτάκη, Παλαιά και Νέα ∆ιαθήκη (κριτική έκδοση), επιµέλεια 
Στέφανου Κακλαµάνη και Ιωάννη Μαυροµάτη, έκδ. Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Βενετία 2004. Επίσης: Walter Puchner, Byzantinische und 
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westliche Einflüsse auf die religiöse Dichtung Kretas zur Zeit der venezianischen Herrschaft. Das 
Beispiel der Apokryphen in dem Gedicht "Altes und Neues Testament", Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου 
Neograeca Medii Aevi II "Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" (Βενετία, 7- 11 Νοεµβρίου 1991), σσ. 
278- 312). 

 
στ. 342 δυσανόδευτος: το επίθετο θησαυρίζεται στο λεξικό του Lampe (392). 
 
στ. 389 ὡσαννά= εβραϊκή λέξη αίνου, που απευθύνεται στο Θεό Πατέρα και 
στο µυστήριο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους διά του Χριστού (ΛΒΘ, σ. 
42-43). 
 
 
25.  Οµιλία  για  την  Αγία  και  Μεγάλη  ∆ευτέρα: 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Ο Μάρκος συνειδητοποιεί ότι έχει ήδη διανυθεί το µεγαλύτερο µέρος της 
νηστείας και προτρέπει τους πιστούς να µην ολιγωρήσουν, αλλά να 
αφυπνιστούν πνευµατικά, προκειµένου κατά την αρχόµενη Αγία και Μεγάλη 
Εβδοµάδα να αυξηθούν τα ψυχοσωµατικά τους χαρίσµατα (νηστεία, προσευχή, 
µετάνοια). Στη συνέχεια εξηγεί την ονοµασία της Μεγάλης Εβδοµάδας και 
ασχολείται µε την ερµηνεία της ευαγγελικής του Ματθαίου περικοπής περί της 
καταρασθείσας από τον Κύριο συκής. Προτρέπει τους πιστούς να έχουν 
καρπούς άξιους της µετανοίας, να προκόπτουν πνευµατικά και να εξαγορεύουν 
τις αµαρτίες τους, όπως ακριβώς αναζητούν θεραπεία στα σωµατικά τους 
τραύµατα. Ακολουθούν δύο παραδείγµατα από το Γεροντικό αναφορικά µε 
την αξία της ειλικρινούς  µετάνοιας και την άπειρη µακροθυµία του Θεού.  
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 95 τῆς θεοϋφάντου (στολῆς): το επίθετο "ὁ/ἡ θεοΰφαντος, τὸ θεοΰφαντον" 
θησαυρίζεται στο λεξικό του Lampe (641). 
 
στ. 98 (στολὴν) χιονοφεγγῆ: το επίθετο "ὁ/ἡ χιονοφεγγῆς, τὸ χιονοφεγγές" 
θησαυρίζεται στο λεξικό του Lampe (1525). 
 
στ. 145 σέπει: προβληµατικός τύπος, που δε θησαυρίζεται στα λεξικά. Μονάχα 
στο Ετυµολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ν. Π. Ανδριώτη (σ. 
320) εντοπίζουµε το µεσαιωνικό  τύπο "σέποµαι", που σηµαίνει "σαπίζω", εκ του 
αρχαίου ρήµατος "σήποµαι". 
 
στ. 183 ἐπιτίµιον: Η λέξη "ἐπιτίµιον" χρησιµοποιείται στην εκκλησιαστική 
ορολογία προς δήλωση του παιδαγωγικού µέσου που χρησιµοποιεί ο 
πνευµατικός πατέρας, προκειµένου να "θεραπευθεί" από την αµαρτία το 
εξοµολογούµενο τέκνο του. Τα επιτίµια ορίζονται από τους κανόνες της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας ως βοηθήµατα στην πνευµατική ανασυγκρότηση του 
αµαρτωλού ανθρώπου και σε καµία περίπτωση ως µέσα εκδίκησης ενός 
τιµωρού και άσπλαχνου Θεού, όπως αντιθέτως συµβαίνει στη Ρωµαιοκαθολική 
Εκκλησία. Αυτό µάλιστα αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τα ορθόδοξα 
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επιτίµια επιβάλλονται ενίοτε και µετά την άφεση των αµαρτιών του 
εξοµολογηθέντος (ΘΗΕ, τ. 5, σ. 795-796).  
 
 
26. Πρώτη οµιλία για την Αγία και Μεγάλη Τρίτη: 
 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
 
   Στην οµιλία αυτή ο Μάρκος εξαίρει την αρετή της υποµονής, αναφερόµενος 
στον υποµείναντα κάθε ταπείνωση, θλίψη, αδικία και πειρασµό Ιησού Χριστό. 
Μετά το θεανθρώπινο πρότυπο υποµονής, ο π. Μάρκος προβάλλει το 
ανθρώπινο, τον πολύαθλο Ιώβ. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι πειρασµοί και οι 
υποκινούµενες από το διάβολο δοκιµασίες του και τονίζονται η ακλόνητη 
πίστη του στη θεϊκή πρόνοια και η υποµονή του. Στον επίλογο της οµιλίας, 
δίνεται έµφαση στην πλούσια ευλογία που ο Ιώβ έλαβε από το Θεό, µετά το 
πέρας των δοκιµασιών του. Καταληκτικά, προτρέπονται οι πιστοί να µιµηθούν 
την υποµονή, την αγάπη και την καρτερικότητα του Ιώβ.  
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 35 ἤµουν: ως προς το δηµωδέστερο σχηµατισµό του παρατατικού του ρ. 
"εἰµί"  βλ. Stamatios B. Psaltes, Grammatik der Byzantinischen Chroniken, p. 240. 
 
στ. 160 εἶσαι: ο δηµώδης αυτός τύπος β' ενικού προσώπου της οριστικής 
ενεστώτα του ρ. "εἰµί" απαντά σε κείµενα βυζαντινών χρονογράφων. Βλ. 
Stamatios B. Psaltes, Grammatik der Byzantinischen Chroniken, p. 239. 
 
στ. 166 µισόκαλος: το επίθετο "ὁ/ἡ µισόκαλος, τὸ µισόκαλον" στη χριστιανική 
ορολογία  προσδιορίζει το διάβολο (Lampe). 
 
στ. 249 Ἀπώλετό σου τὸ µνηµόσυνον ἀπὸ γῆς: αναφορά στον κίνδυνο απώλειας 
της υστεροφηµίας, αρχαιότατου αγαθού και πανανθρώπινης επιδίωξης (Lampe 
874). 
 
Για τις εκδηλώσεις πένθους του Ιώβ πρβλ. σχετική σηµείωση στα σχόλια επί του 
κειµένου της 17ης οµιλίας. 
 
 
27. ∆εύτερη οµιλία για την Αγία και Μεγάλη Τρίτη: 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Στο προοίµιο της οµιλίας γίνεται αναφορά στην αξία της ειλικρινούς 
εξοµολόγησης των αµαρτιών µας στον πνευµατικό πατέρα, προκειµένου να 
επιτύχουµε τη σωτηρία της ψυχής µας. Ο π. Μάρκος προτρέπει το ποίµνιό του 
να παραβλέψουν κάθε διαβολική προσπάθεια αποπροσανατολισµού από τη 
σωστική οδό της µετάνοιας και τους καλεί να προσέλθουν στο µυστήριο της 
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εξοµολόγησης µε συντριβή καρδίας, κατά το πρότυπο του ταπεινού τελώνη. 
Προς ενίσχυση των συµβουλών του προς τους πιστούς ο π. Μάρκος παραθέτει 
το παράδειγµα ενός παράλυτου άρχοντα, που προσευχήθηκε µε δάκρυα 
µετανοίας στην εικόνα του Χριστού στο ναό των Αγίων Αποστόλων της 
Πόλης, εξοµολογήθηκε σ'αυτήν τις φοβερές αµαρτίες του, άκουσε συγχωρητική 
απάντηση προερχόµενη από την εικόνα και θαυµατουργικώς θεραπεύθηκε από 
την παραλυσία του. Ακολουθεί διήγηση από την Κλίµακα του Αγίου Ιωάννου 
του Σιναΐτου αναφορικά µε την ειλικρινή µεταµέλεια κάποιου ληστή, τη 
δηµόσια εξαγόρευση των σοβαρών αµαρτιών του και την άφεσή τους από το 
Θεό.  
 
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
στ. 5 ἀµέ: κρητικός διαλεκτικός τύπος συνδέσµου, ισοδυναµεί µε το "ἀµή" και 
σηµαίνει "ἀλλά, µολοταῦτα, ὄµως" και "λοιπόν" (στην αρχή της πρότασης) 
(Κριαρά, Λεξικόν, τ. 2, σ. 14-17). 
 
στ. 8  ἄρχοντος τοῦ κόσµου τούτου: του διαβόλου. 
 
στ. 60 ἰαµατηφόρου: Πρόκειται για αθησαύριστο επίθετο. 
 
στ. 133 ἐξενίζοντα αὐτά: κρητικός διαλεκτικός τύπος, µε αύξηση, της άκλιτης 
δηµώδους µετοχής σε -όντα.  
 
 
 
28.  Οµιλία για την Αγία και Μεγάλη Τετάρτη: 
 
α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Στο προοίµιο της οµιλίας αυτής ο Μάρκος προτρέπει τους πιστούς να  
µετανοήσουν, για να σώσουν την ψυχή τους, κατά το πρότυπο της πόρνης 
γυναίκας που έχρισε το Χριστό µε µύρο στο σπίτι του Σίµωνα του λεπρού, στη 
Βηθανία. Στη συνέχεια, σηµειώνεται ότι η πόρνη συναισθάνθηκε την 
αµαρτωλότητά της, έσπευσε να αγοράσει πολύτιµο µύρο από το µυρεψό, 
συνδιαλέχθηκε έντονα µε το µυρεψό για το επείγον της κατάστασης, εισήλθε 
στο σπίτι του Σίµωνα και έλουσε µε µύρο το κεφάλι και τα πόδια του Κυρίου, 
κλαίγοντας για τις αµαρτίες της και αιτούµενη από το Χριστό άφεση αµαρτιών 
και ευκαιρία σωτηρίας. Ακολουθεί αναφορά στο παράδειγµα κάποιας 
πλούσιας γυναίκας που ανέλαβε να φέρει στο σπίτι της έναν άρρωστο και 
αφρόντιστο γέροντα µοναχό, τον οποίο περιποιήθηκε, θεράπευσε και έχρισε µε 
µύρο την ηµέρα της Μ. Τετάρτης, θρηνώντας για τις αµαρτίες της και 
εξαγορεύοντάς τις. Μετά από σεισµό που έγινε µόνο στο δικό της σπίτι, 
ακούστηκε φωνή εξ ουρανού, που συγχώρησε τις αµαρτίες της. 
 
   
β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
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στ. 18 κείτοµαι: Κατά το Ετυµολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ν. 
Π. Ανδριώτη (σ. 157) ο τύπος "κείτοµαι" είναι µεσαιωνικός και προέρχεται από 
το αρχαίο ρήµα "κεῖµαι". Ο Γ. Χατζιδάκις υποστηρίζει ότι το "κείτοµαι" είναι 
συνώνυµο του νεοελληνικού "θέτοµαι" ( ΜΝΕ 1, 316 κ. εξ.). 
 
στ. 27-29 γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον µύρου πολυτίµου καὶ κατέχεεν αὐτὸ ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς αὐτοῦ: Όπως όλοι οι Ανατολίτες έτσι και ο Ισραήλ έκανε µεγάλη 
χρήση αρωµάτων. Η Βίβλος µνηµονεύει τουλάχιστον τριάντα. Το άρωµα ήταν 
τόσο αναγκαίο για τη ζωή, όσο το ποτό και το φαγητό. Η σηµασία του είναι 
διπλή: 1) Στην κοινωνική ζωή φανερώνει τη χαρά ή εκφράζει την οικειότητα. 
Αρωµατίζει κανείς την κεφαλή του φιλοξενουµένου του, για να εκφράσει τη 
χαρά του που τον υποδέχεται (Matth. 26, 7) και η παραµέληση αυτής της 
χειρονοµίας είναι απρέπεια (Luc. 7, 46). 2) Στη λειτουργική ζωή συµβολίζει την 
προσφορά και τον αίνο (ΛΒΘ, σ. 147). 
 
στ. 31 Μεγάλῃ Τετράδῃ: Η λέξη "Τετράδη" είναι κρητικός διαλεκτικός τύπος, 
που σηµαίνει την ηµέρα της εβδοµάδας "Τετάρτη" (Λεξικό Πιτυκάκη, τ. 2, σ. 
1076). Κατά το Ετυµολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ν. Π. 
Ανδριώτη (σ. 362), ο τύπος "Τετράδη" είναι µεσαιωνικός και προκύπτει από 
την εκκλησιαστική φράση "τῇ Τετράδι" (τῆς Τυροφάγου, τῆς ∆ιακαινησίµου, 
κ.τ.λ.), ως δοτική του αρχαίου ουσιαστικού "τετράς", πληροφορία που ο 
Ανδριώτης αντλεί από το έργο του Μ. Φιλήντα, Γλωσσογνωσία καὶ 
Γλωσσογραφία Ἑλληνική  2, 94. Πρβλ. Stamatios B. Psaltes, Grammatik der 
Byzantinischen Chroniken, p. 177. 
 
στ. 41-42 δύο γυναῖκες ἤλειψαν τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν µύρα ἐν τῇ 
Βηθανίᾳ: Σηµειωτέον ότι οι Ρωµαιοκαθολικοί κακώς ταυτίζουν την αδελφή του 
Λαζάρου Μαρία µε τη Μαρία τη Μαγδαληνή, ενώ άλλοι µε την αµαρτωλή 
γυναίκα, που άλειψε και αυτή µε µύρο τον Κύριο. Η ορθόδοξη υµνολογία της 
Μεγάλης Εβδοµάδας διακρίνει σαφώς τη Μαρία τη Μαγδαληνή από την πόρνη 
γυναίκα, αλλά και από την αδελφή του Λαζάρου, Μαρία. Η Μαρία η 
Μαγδαληνή ακολουθούσε και διακονούσε τον Κύριο, εκφράζοντας έτσι την 
ευγνωµοσύνη της για το ότι λυρτώθηκε από την τυραννία των πονηρών 
πνευµάτων (Luc. 8, 2: Μarc. 16, 9), ήταν µία από τις µυροφόρες γυναίκες που 
ακολούθησαν τον Ιωσήφ τον από Αριµαθαίας, κατά την αποκαθήλωση µέχρι 
και την ταφή του Ιησού, σ'αυτήν µεταδόθηκε διά Αγγέλου το χαρµόσυνο 
µήνυµα της Αναστάσεως του Κυρίου και σ'αυτή δόθηκε εντολή να το µεταφέρει 
στους Μαθητές. Το όνοµα του Λαζάρου συνδέθηκε στην Ανατολή µε τη 
Μαγδαληνή, διότι κατά την 4η Μαϊου εορτάζεται η ανάµνηση της ανακοµιδής 
των λειψάνων του Αγίου Λαζάρου, του φίλου του Χριστού, και της µυροφόρου 
Μαρίας της Μαγδαληνής. Η Μαρία η Μαγδαληνή συνεορτάζεται µαζί µε τις 
υπόλοιπες µυροφόρες τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα, αλλά και την 22α 
Ιουλίου, οπότε τελείται η µνήµη της Αγία Μυροφόρου και Ισαποστόλου 
Μαρίας (ΘΗΕ, τ. 8, σ. 724-725).  
 
στ. 48-49 ἐπειδὴ ἡ λέπρα σφόδρα ἀκάθαρτον εἶναι πάθος καὶ βδελυκτόν: Στην 
Αγία Γραφή (τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή ∆ιαθήκη) καµία άλλη 
νόσος δε µνηµονεύεται τόσο συχνά και µε τόση έµφαση όσο η λέπρα, που 
περιβαλλόταν µε φόβο, αποτροπιασµό και ποικίλες δεισιδαιµονίες. Ασφαλώς 
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δεν αναφέρονται όλες οι περιπτώσεις στην πραγµατική λέπρα ή στην 
ελεφαντίαση των αρχαίων Ελλήνων. Ενίοτε πρόκειται και για την απλή κοινή 
ψωρίαση (ΘΗΕ, τ. 8, σ. 239-240).  
 
στ. 71 ὅνταν: πρόκειται για κρητικό διαλεκτικό τύπο του αρχαίου ὄντας, 
αιτιατικής πληθυντικού της µετοχής του εἰµί, µε επίδραση του χρονικού 
συνδέσµου ὅταν.  Βλ. Ανδριώτη Λεξικό, σ. 246. 
 
 
29. Οµιλία για την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή: 
 
   Πρόκειται για την εκτενέστερη οµιλία του οµιλιαρίου τους Μ. 
Τεσσαρακοστής.  Έχει έντονο λογοτεχνικό και ρητορικό χαρακτήρα, λόγω του 
συγκινησιακά φορτισµένου κλίµατος εκφώνησης του κηρύγµατος κατά την 
Ακολουθία των Παθών του Κυρίου.  
 
Α) Περιεχόµενο οµιλίας: 
 
   Στο προοίµιο της τελευταίας οµιλίας του οµιλιαρίου του ο Μάρκος 
αναφέρεται µε συγκινησιακά φορτισµένες εκφράσεις στην κραυγή του 
σταυρωµένου Θεανθρώπου, ενώ άφηνε την τελευταία του πνοή στο σταυρό,  
και στο συγκλονισµό όλης της κτίσης, που συµµετείχε στα Πάθη του 
∆ηµιουργού. Ακολουθεί διεξοδική παρουσίαση µε "φωτογραφική αποτύπωση" 
κάθε σχετικής µε τα Πάθη του Κυρίου λεπτοµέρειας καταγεγραµµένης από τους 
Ευαγγελιστές και συγκεκριµένα γίνεται αναφορά στη συνοµωσία των 
Γραµµατέων και Φαρισαίων εναντίον του Ιησού, στη φιλαργυρία του Ιούδα 
που τον οδήγησε στο να επιτιµήσει την αµαρτωλή γυναίκα που έχρισε µε µύρο 
τον Κύριο, στο Μυστικό ∆είπνο, στον ιερό Νιπτήρα, στην εναγώνια προσευχή 
του Χριστού στο όρος των Ελαιών, στη Μεταµόρφωση του Κυρίου, στην 
προδοσία του Ιούδα, στη σύλληψη του Κυρίου, στη δίκη του, στα Πάθη του, 
στο θρήνο τους Παναγίας, στη Σταύρωση του Χριστού, στη µετάνοια του 
ληστή, στο θάνατο του Ιησού, στο σεισµό, στη συσκότιση, στη νεκρανάσταση 
και στην ταραχή που ακολούθησαν, στον ενταφιασµό του σώµατος του 
Θεανθρώπου, έπειτα από αίτηση του Ιωσήφ του από Αριµαθαίας στον Πιλάτο, 
στην απόφαση των Αρχιερέων και των Φαρισαίων να φρουρηθεί ο τάφος του 
Κυρίου και στην συντριπτική νίκη του αναστηµένου Χριστού έναντι του 
θανάτου και της αµαρτίας. Η οµιλία καταλήγει µε προτροπή να ανταποδώσουν 
οι πιστοί στον Κύριο τα αγαθά (την πίστη, την οµολογία, την εξοµολόγηση, τα 
δάκρυα τους µετανοίας και την ελεηµοσύνη), ως ελάχιστο δείγµα 
ευγνωµοσύνης για τη θυσία Του και ως προσκύνηση της άκρας συγκατάβασής 
Του.  
 
Β) Λεξιλογικά και πραγµατολογικά σχόλια: 
 
Είναι χαρακτηριστική η συµµετοχή όλης της κτίσης στο Πάθος του 
εσταυρωµένου Χριστού, σηµείο στο οποίο παρατηρείται στουδιτική επίδραση 
στο οµιλιάριο του ιεροκήρυκα Μάρκου (Βλ. "Εἶδε ταῦτα ἥλιος...ᾗσθετο γῆς καὶ 
συνεταράχθη, ᾗσθοντο αἱ πέτραι καὶ διεῤῥάγησαν...τὰ µὲν ἄψυχα στοιχεῖα καὶ 
ἀναίσθητα...ἐξέστησαν καὶ ἠλλοιώθησαν...ἡµεῖς δὲ ἀκατάνυκτοι ἄρα καὶ 
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ἀδάκρυτοι διαµενοῦµεν;" στην προβλεπόµενη να αναγινώσκεται κατά τη 
Μεγάλη Παρασκευή Κατήχηση ΟΓ΄ του Θεοδώρου Στουδίτου) (PG 99, 28C & 
606-607). 
 
στ. 100 τοῦ χοροῦ τῶν ἀποστόλων: Αξίζει να σηµειωθεί ότι δίπλα στον Ιησού ο 
Ιούδας βρήκε ανεξάντλητη πηγή αισθηµάτων στοργής και αγάπης και έτυχε της 
υψίστης τιµής να ενταχθεί στο µοναδικό κύκλο των µαθητών του Σωτήρα του 
κόσµου. Ο Ιούδας όµως φάνηκε "αγνώµων" µαθητής απέναντι στο ∆ιδάσκαλο 
και Ευεργέτη του. Για τον υµνωδούντα πιστό είναι αδιανόητη η αγνωµοσύνη 
αυτή του προδότη µαθητή, η οποία µπορεί να ερµηνευθεί µόνο βάσει της 
ισχυρής εσωτερικής σύγκρουσης του Ιούδα, δηλαδή της επικράτησης του 
διαβόλου επί των πνευµατικών λειτουργιών της προσωπικότητάς του. Ενώ 
έγινε µάρτυρας πολλών θαυµαστών γεγονότων µέχρι την ώρα του Μυστικού 
∆είπνου, εντούτοις έµεινε "αδιόρθωτος". Η διαταραχή των πνευµατικών του 
λειτουργιών και δυνάµεων προκάλεσε ανάλογη βλάβη στις διανοητικές και 
βουλητικές του λειτουργίες και έτσι κατέστη αυτός "άφρων". Ο Ιούδας λοιπόν 
δεν ήταν θύµα απλώς µιας αδυναµίας του εαυτού του, π.χ. της φιλαργυρίας του, 
αλλά ολόκληρου του εαυτού του. Η "αφροσύνη" προδίδει πάντοτε καθολική 
διαταραχή των ψυχοδιανοητικών δυνάµεων και λειτουργιών του φορέα της 
(Κορναράκη, Ιούδας, σ. 112-113). 
 
στ. 116 τῶν Ἀζύµων: Η γιορτή του Πάσχα είναι γνωστή και ως Άζυµα. Η 
δεύτερη αυτή ονοµασία οφείλεται στο γεγονός ότι µετά την εγκατάσταση στην 
Παλαιστίνη οι Ισραηλίτες άρχισαν να τηρούν και την εβδοµάδα των Αζύµων 
και για µια εποχή Πάσχα και Άζυµα γιορτάζονταν την ίδια περίοδο, αλλ' 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Αργότερα, η γιορτή των Αζύµων επεσκίασε τη 
θυσία του Πάσχα, τελικά όµως και επειδή συνέπιπταν χρονικά ενώθηκαν σε 
µια γιορτή οκταήµερης διάρκειας που περιλάµβανε τη θυσία του Πάσχα (14η) 
και την εβδοµάδα των Αζύµων (15-21 Νισάν). Κατά την περίοδο αυτή έτρωγαν 
άζυµο άρτο, αφού προηγουµένως είχαν αποµακρύνει όλα τα αποθέµατα ζύµης 
από τα σπίτια (Ex. 12, 14-20). (Καϊµάκη, Θεσµοί, σ. 127) Ο άζυµος άρτος 
συµβόλιζε τη σπουδή της φυγής από την Αίγυπτο και ικανοποιούσε τις ανάγκες 
της ζωής της ερήµου (Καϊµάκη, Θεσµοί, σ. 126). 
 
στ. 148 Πάσχα Κυρίου: Το Πάσχα είναι η πρώτη από τις τρεις µεγάλες ετήσιες 
ιεραποδηµητικές πανηγύρεις του Ιουδαϊσµού (Πάσχα, Πεντηκοστή, 
Σκηνοπηγία) και είναι ιστορικά θεµελιωµένο στην αναχώρηση των Ισραηλιτών 
από την Αίγυπτο και θεολογικά αιτιολογηµένο ως απόδειξη της εκλογής και 
της ∆ιαθήκης µεταξύ Θεού και Ισραήλ. "Πάσχα" σηµαίνει "διάβαση", 
"παρέλευση" του τιµωρού αγγέλου από τις οικίες των Ισραηλιτών, όταν θα 
τιµωρεί τους Αιγυπτίους. Κατ' επέκταση σηµαίνει "προστασία" των 
πρωτοτόκων Ισραηλιτών και "σωτηρία" του Ισραήλ από τη δουλεία της 
Αιγύπτου. Η ετυµολογία του ουσιαστικού "πάσχα" από το ελληνικό ρήµα 
"πάσχω", όσο κι αν οι λέξεις εννοιολογικά συγγενεύουν (Πάθος-Θυσία του 
πάσχα), δε φαίνεται πιθανή. Πιθανότερο είναι να δεχθούµε ότι το "πάσχα" 
είναι εξελληνισµένος τύπος του εβραϊκού "πεσάχ" µε την προσθήκη της 
κατάληξης: -α. Ο όρος πάσχα είναι πολυσήµαντος και χρησιµοποιείται από 
τους συγγραφείς της Παλαιάς ∆ιαθήκης για να δηλώσει το πασχάλιο θύµα και 
τη θυσία που προσφέρεται για ανάµνηση της σωτηρίας από την Αίγυπτο καθώς 
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και την οκταήµερη γιορταστική περίοδο που περιλαµβάνει την αναµνηστική 
θυσία του πάσχα και την επταήµερη πανήγυρη των Αζύµων. Το τυπικό της 
θυσία του Πάσχα, όπως πρωτοτηρήθηκε στην Αίγυπτο την παραµονή της 
Εξόδου, ήταν απλό. Είχε αρχαϊκά στοιχεία και µεταξύ άλλων όριζε προµήθεια 
µικρού ζώου, αµνού ή εριφίου, τέλειου, αρσενικού και ενιαύσιου, σφαγή του 
πασχάλιου θύµατος "προς εσπέραν", επίχριση της θύρας µε σφουγγάρι 
βουτηγµένο στο αίµα του ζώου, ψήσιµο ολόκληρου του πασχάλιου θύµατος και 
βρώση της θυσίας του Πάσχα µε άζυµο άρτο και πικρά χόρτα. Όλα αυτά τα 
στάδια της θυσίας του Πάσχα είχαν το συµβολισµό τους. Η προµήθεια έδειχνε 
ότι το θύµα ανήκε νόµιµα στον προσφέροντα. Η σφαγή αποτελούσε την αρχή 
της σωτηριολογικής πράξης µε την οποία ξεπερνούσαν το θάνατο. Η επίχριση 
µε αίµα του θύµατος απέβλεπε στην αποτροπή του κακού και συνεπώς στην 
προστασία των Ισραηλιτών. Το ψήσιµο του ζώου εξασφάλιζε την ενοίκηση της 
θείας δύναµης στο θύµα. Η βρώση του θύµατος µέσα σε ατµόσφαιρα βιαστικής 
αναχώρησης επιτύγχανε την κοινωνία του προσφέροντος µε το Θεό καθώς και 
την ενδυνάµωση και τον αγιασµό του πιστού. Τα πικρά χόρτα θύµιζαν την 
πικρία της παραµονής στη χώρα του Φαραώ. Οι περιορισµοί εξάλλου ως προς 
το θύµα (µικρό, τέλειο, αρσενικό, ενιαύσιο) οφείλονταν κυρίως σε πρακτικούς 
λόγους, ενώ η βιαστική κατανάλωση του πασχάλιου αµνού, η απαγόρευση του 
σπασίµατος των οστών του θύµατος, η καταστροφή του αποµείναντος, η ζώνη 
στη µέση και το ραβδί στο χέρι είχαν τη θεολογική ή ιστορική αιτιολόγησή 
τους. Η θυσία του Πάσχα ήταν έκτακτη, νυκτερινή, συλλογική και 
οικογενειακή. ∆εν προσφέρεται σε ιερό αλλά στις οικίες των Ισραηλιτών, δε 
χρειάζεται θυσιαστήριο ούτε η µεσολάβηση ιερατείου, γιατί τη νύκτα εκείνη 
όλο το έθνος ιερουργεί και "ιεράται". ∆εν είναι συνηθισµένη θυσία αλλά 
"πάσχα Κυρίω". (Καϊµάκη, Θεσµοί, σ. 125-127). 
 
στ. 195 τοῦτο ἐστὶ τὸ σῶµα µου:  Σύµφωνα µε την Καινή ∆ιαθήκη, το Σώµα του 
Χριστού διαδραµατίζει βασικό ρόλο στο µυστήριο της λυτρώσεως. Η έκφραση 
όµως αυτή έχει πολλές έννοιες: δηλώνει άλλοτε το ατοµικό Σώµα του Ιησού, 
άλλοτε το ευχαριστιακό Σώµα του, άλλοτε πάλι το Σώµα του οποίου όλοι 
είµαστε µέλη, δηλ. την Εκκλησία. ΄Ηδη στο γεύµα της Βηθανίας το σώµα του 
Ιησού αλείφεται µε µύρο µε την προοπτική του ενταφιασµού του. Τελικά 
πεθαίνει πάνω στο σταυρό και ενταφιάζεται, αλλά αυτός ο κοινός θάνατος, 
ίδιος µε το θάνατο όλων των ανθρώπων, έχει ωστόσο µια ιδιαίτερη σηµασία 
στο µυστήριο της σωτηρίας: Το σώµα του Χριστού, αληθινός πασχάλιος αµνός 
(1 Cor. 5, 7), υπήρξε το όργανο της απολυτρώσεως των ανθρώπων. Μετά την 
ανάσταση, το σώµα του Χριστού δεν έχει µόνο ουράνια, αόρατη ύπαρξη, 
εφόσον πριν πεθάνει ο Ιησούς συνέστησε το µυστήριο της θείας ευχαριστίας, 
µια τελετουργία προς διαιώνιση µε αισθητά µέσα της επίγειας παρουσίας του 
θυσιασµένου σώµατός του. Η ευχαριστιακή λοιπόν εµπειρία της Εκκλησίας 
τοποθετείται στο φως της αναστάσεως και η "κοινωνία του σώµατος του 
Χριστού" παρέχει στην Εκκλησία την αναβίωση όλων των ουσιωδών όψεων 
του µυστηρίου της σωτηρίας (ΛΒΘ, σ. 926-927).  
 
στ. 202-203 Τοῦτο ἐστὶ τὸ αἷµα µου: Στο µεταγενέστερο ιουδαϊσµό και στην 
Καινή ∆ιαθήκη, το ζεύγος των λέξεων "σάρξ καὶ αἷµα" δηλώνει τον άνθρωπο 
στη φθαρτή του φύση, τη φύση που προσέλαβε ο Υιός του Θεού ερχόµενος στον 
κόσµο. Εκτός από αυτή την περίπτωση, η Βίβλος δεν ασχολείται παρά µόνο µε 
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το χυµένο αίµα (µε την έννοια του λατινικού cruor), πάντα σε σχέση µε τη ζωή 
που χάνεται ή δίνεται, αντίθετα προς την ελληνική σκέψη, που συνδέει το αίµα 
(µε την έννοια του λατινικού sanguis) µε τη γένεση και µε τις συγκινήσεις του 
ανθρώπου. Όπως όλες οι αρχαίες θρησκείες, και η θρησκεία του Ισραήλ 
αποδίδει στο αίµα ένα χαρακτήρα ιερό, γιατί το αίµα είναι η ζωή (Lev. 17, 
11.14; Deut. 12, 23), και ό,τι συνδέεται µε τη ζωή έχει στενή σχέση µε το Θεό, 
τον µόνο κύριο της ζωής. Από το γεγονός αυτό απορρέουν τρεις συνέπειες: η 
απαγόρευση του φόνου, η απαγόρευση του αίµατος ως τροφής και η 
λατρευτική χρήση του αίµατος. Η Καινή ∆ιαθήκη θέτει τέρµα στις αιµατηρές 
θυσίες της ιουδαϊκής λατρείας και καταργεί τις νοµικές διατάξεις τις σχετικές 
µε την εκδίκηση του αίµατος, γιατί αναγνωρίζει τη σηµασία και την αξία του 
"αθώου αίµατος", του "τιµίου αίµατος" (1 Pet. 1, 19), που χύθηκε για τη λύτρωση 
των ανθρώπων. Στο Μυστικό ∆είπνο ο Ιησούς παρουσίασε το ευχαριστιακό 
ποτήρι ως το άδικα χυµένο αθώο αίµα που γίνεται αίµα απολυτρώσεως. Το 
σώµα λοιπόν που προσφέρθηκε ως θυσία και το χυµένο αίµα του κάνουν το 
θάνατό του µια θυσία µε διπλή σηµασία: θυσία διαθήκης, που αντικαθιστά τη 
διαθήκη του Σινά µε την καινή διαθήκη, και θυσία ιλασµού, σύµφωνα µε την 
προφητεία του ∆ούλου του Γιαχβέ (ΛΒΘ, σ. 37-39).  
 
στ. 284 ὁ ἵδρος: Κρητικός διαλεκτικός τύπος του ουσιαστικού "ὁ ἱδρώς (-ῶτος)". 
Ως προς τον κρητικό τύπο της λέξης  βλ. Κριαρά, Λεξικόν, τ. 7, σ. 155. 
 
στ. 297 ἂν φιλήσω: Στα συγκεκριµένα συµφραζόµενα το ρήµα "φιλῶ" σηµαίνει 
"ἀσπάζοµαι". Σηµειωτέον ότι το πρόσωπο του Ιούδα, η πράξη της προδοσίας 
και ο τρόπος τέλεσής της αποτελούν θέµα πολλών τροπαρίων της υµνογραφίας 
της περιόδου των παθών του Κυρίου, που ανήκει στο Τριώδιο. Οπωσδήποτε ο 
υµνογραφικός πλούτος που αναφέρεται στην πράξη του Ιούδα αποσκοπεί στο  
να προβάλει την υποκρισία του προδότη µαθητή, δηλ. τη χρήση προσωπείου 
από αυτόν. Η αποκορύφωση δε της υποκριτικής του συµπεριφοράς υπήρξε το 
φίληµα, που αποτέλεσε το σηµείο αναγνώρισης εκ µέρους εκείνων των 
Ιουδαίων που συνέλαβαν τον Ιησού. Η διάσταση λοιπόν αυτή µεταξύ 
εξωτερικής συµπεριφοράς και προθέσεων δεν προδίδει απλώς ότι ο Ιούδας 
υποδύεται εν προκειµένω ένα ρόλο, το ρόλο του µαθητή, αλλά κυρίως 
υπογραµµίζει ότι η υποκρισία ήταν για τον Ιούδα το κεντρικό υπαρξιακό 
πρόβληµα της ζωής του. ∆εν πρόκειται στην περίπτωση του Ιούδα για 
ολίσθηµα απλώς οφειλόµενο σε λόγους ανθρώπινης αδυναµίας, δεν αποτελεί 
εκδήλωση του ευπαθούς χαρακτήρα του ανθρώπινου ήθους. Είναι ισχυρή 
εσωτερική σύγκρουση που κυοφορούνταν επί µακρόν έως ότου κατέστη 
δυνατή η έµπρακτη έκφρασή της. Βεβαίως ο υµνογραφικός κάλαµος δίνει 
έµφαση στο πάθος της φιλαργυρίας και απλουστεύει σηµαντικά το είδος και 
την έκταση της εσωτερικής αυτής σύγκρουσης του Ιούδα, που είναι 
παραποίηση της ευσέβειας. Μάλιστα η υµνογραφική έµπνευση και διαίσθηση 
υπογραµµίζουν την ένταση της επιθετικής διάθεσης και ενέργειας του Ιούδα 
εναντίον του Ιησού. Ο Ιησούς, βαδίζοντας προς το Πάθος διά της προδοσίας 
του Ιούδα, διαβλέπει την επιθετική µανία του µαθητή, που προέρχεται από το 
ταραγµένο και συγκεχυµένο βάθος της προσωπικότητάς του (Κορναράκη, 
Ιούδας, σ. 108-111). Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονισθεί ότι οι υµνογράφοι των 
ύµνων και των τροπαρίων της Μεγάλης Εβδοµάδας ικετεύουν το Χριστό να 
παραµείνει ο ευσεβής λαός του µακράν της "κατακρίσεως" ή της "µερίδος" του 
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προδότη µαθητή. Οι ικεσίες και οι προτροπές αυτές της υµνολογίας έχουν 
ιδιαίτερη σηµασία, καθώς προβάλλουν τον ανά πάσα στιγµή επαπειλούµενο 
κίνδυνο της προδοσίας στη ζωή του θρησκευόµενου ανθρώπου (Κορναράκη, 
Ιούδας, σ. 113-114). 
 
στ. 301 Ῥαββί: Η συνήθης προσφώνηση των ερµηνευτών του Μωσαϊκού Νόµου. 
Η οικεία αυτή προσφώνηση του µαθητή προς το ∆ιδάσκαλο σε συνδυασµό µε 
τον προδοτικό ασπασµό καθιστούν σαφή την υποκρισία του Ιούδα. 
 
στ. 398-399 ἀπελθὼν ἀπήγξατο: Το αυτοκαταστροφικό τέλος του Ιούδα 
εκπλήσσει τον αναγνώστη, που, µέχρι του σηµείου του προδοτικού ασπασµού, 
κατανοεί την όλη πράξη της προσδοσίας ως ηθεληµένη και ενσυνείδητη 
(Κορναράκη, Ιούδας, σ. 62-63).  Ο Ιούδας µεταµελείται, δεν µετανοεί. Η 
µεταµέλεια κατανοείται εδώ ως αναγνώριση προσωπικής αποτυχίας και 
εποµένως ως αποδοχή της προσωπικής ενοχής. Αυτή φέρει όλα τα αρνητικά 
δυναµικά στοιχεία της αυτοκαταστροφής και δεν είναι η λυτρωτική εµπειρία 
της µετανοίας. Απλώς, ως αναγνώριση του "εγκλήµατος" καθιστά την 
αυτοκαταστροφή του τελεσίδικο γεγονός (Κορναράκη, Ιούδας, σ. 67-68). Ο 
Ιούδας, επί δύο ήδη χιλιετηρίδες, "πλανάται" µέσα στον απέραντο ψυχολογικό 
και πνευµατικό χώρο της ζωής του χριστιανικού κόσµου ως "κατάρα", που 
εκφράζει το άκρον άωτον της ενοχικής βίωσης. Σχεδόν ο Ιούδας είναι παντού, 
όπου ο κυριαρχούµενος από τον ενοχικό του συµβολισµό άνθρωπος συναντά 
κάτι το δυσάρεστο, το απαρέσκον ή το βλάπτον. Το πικρό νερό, η δυσάρεστη 
οσµή ενός θάµνου, το σχήµα του κορµού ενός δέντρου ή ενός φυτού 
"ερµηνεύονται" υπό το πρίσµα της "κατάρας" αυτής που απλώθηκε σε όλο τον 
κόσµο και σχετίζονται άµεσα µε τον ενοχικό αρνητισµό της εικόνας του Ιούδα 
(Κορναράκη, Ιούδας, σ. 114-115).  
Από το σύνολο του λαογραφικού υλικού που σχετίζεται µε το πρόσωπο του 
Ιούδα (βλ. Γ. Μέγα, Ιούδας, σ. 3-32) αξίζει να δούµε τις σχετικές πληροφορίες µε 
το θάνατό του και ειδικότερα µε το δένδρο από το οποίο κρεµάσθηκε ο Ιούδας. 
Οι λαογραφικές πηγές µιλούν για  θάµνους ή χόρτα που σκορπίζουν δυσάρεστη 
οσµή ή για δένδρα που είναι µεγάλα αλλά άκαρπα και θεωρήθηκαν ως 
καταραµένα (το βρωµόχορτον ή η βρωµοξυλιά στην Ήπειρο, η φασολιά του 
Γιούδα στη Νάξο, η φονισκαριά=δρυς στη Γορτυνία, ο ανάγυρος= αρόϋνας της 
Σύµης ή ο αζόγυρος της Κρήτης, της Λακωνίας, κ.τ.λ.). Η παλαιότερη παράδοση 
σχετικά µε το δένδρο από το οποίο κρεµάσθηκε ο Ιούδας, που απαντά σε 
παλαιούς χριστιανούς συγγραφείς, αναφέρεται στη συκιά. Μέχρι σήµερα στην 
Ιερουσαλήµ δεικνύεται δυτικά του όρους Σιών µία συκοµορέα, ως το δένδρο 
στο οποίο κρεµάστηκε ο Ιούδας (Μέγα, Ιούδας, σ. 22-23). Μάλιστα, ο Γ. Μέγας 
παραδίδει την πεποίθηση του κρητικού λαού που µεταφέρεται και στην 
εξεταζόµενη οµιλία του π. Μάρκου, σύµφωνα µε την οποία ο Ιούδας ήξερε ότι ο 
Χριστός επρόκειτο να κατέλθει στον Άδη και να ελευθερώσει τους νεκρούς 
από τα δεσµά της αµαρτίας και πονηρά σκεπτόµενος, χωρίς να µετανοήσει, 
αυτοκτόνησε µε την προσδοκία να προλάβει το Χριστό στον Κάτω Κόσµο, για 
να συγχωρηθεί η αµαρτία του. Πήγε λοιπόν και κρεµάστηκε σε διάφορα 
δένδρα, αλλά όλα χαµήλωναν τους κλώνους τους και έτσι δεν κατάφερνε το 
σκοπό του. Στη συνέχεια κρεµάστηκε σε µια ξερή µουρνιά, αλλά και αυτή 
χαµήλωσε τους ξερούς της κλώνους και δεν τον έπνιξε. Ακολούθως, κρεµάστηκε 
στον αζόγυρο, ο οποίος δε χαµήλωσε τους κλώνους του, σαν τα άλλα δένδρα, 
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µε αποτέλεσµα τον απαγχονισµό του Ιούδα. Κατά την κρητική λαϊκή 
παράδοση, από τότε ο αζόγυρος ("το δεντρό του διαβόλου") αναδίδει 
δυσάρεστη οσµή, , εφόσον δέχθηκε και κρεµάστηκε πάνω του ο Ιούδας (Μέγα, 
Ιούδας, σ. 23 , όπου και η σχετική εκτενής βιβλιογραφία). Γενικά το όνοµα του 
Ιούδα δηλώνει προδοσία και κακία και ταυτίζεται µε το όνοµα του διαβόλου. 
Μάλιστα, κατά τη δεισιδαίµονα πεποίθηση του λαού, ο αριθµός 13 λέγεται " 
πόντος του Ιούδα" και θεωρείται απαίσιος (ΘΗΕ, τ. 6, σ. 939). 
 
στ.  411 κορβονᾶν: Για την παρηλλαγµένη εκδοχή της εβραϊκής λέξης 
"κορβονᾶς" (εκ του "κορβανᾶς") βλ. Stamatios B. Psaltes, Grammatik der 
Byzantinischen Chroniken, p. 162. 
 
στ. 569 κατάβα: Ως προς το συγκεκριµένο τύπο β' ενικού προσώπου 
προστακτικής αορίστου του ρ. "καταβαίνω" βλ. Stamatios B. Psaltes, Grammatik 
der Byzantinischen Chroniken, p. 239.  
 
στ. 585 ῥοµφαία:  Ο προφήτης Συµεών είχε αποκαλύψει στην Παναγία τον 
προορισµό του Ιησού, αναγγέλοντας ότι ροµφαία θα διαπερνούσε την καρδιά 
της εξαιτίας της διαιρέσεως του Ισραήλ και της δοκιµασίας της πίστεώς της 
(Luc. 2, 35.). Η Θεοτόκος ήταν παρούσα στη σταύρωση και στον ενταφιασµό 
του Υιού της  και σηµειώνεται ότι "ἔπαθεν εἰς τὸ πάθος τοῦ υἱοῦ τῆς 
περισσότερον ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἔπαθαν ὅλα ὁµοῦ τὰ κτίσµατα. Ἡ λύπη της δὲν 
εὑρίσκει ἄλλην παροµοίαν διὰ νὰ συγκριθῆ, πάρεξ τὴν λύπην ὅπου 
ἐδοκίµασεν ὁ ἠγαπηµένος τῆς Ἰησοῦς"  (Νικοδήµου Ἁγιορείτου, Πνευµατικὰ 
Γυµνάσµατα, Μελέτη ΛΒ΄, ἔκδ. Ρηγοπούλου, Θεσ/κη 1971, σ. 277-278). Στο 
Γολγοθά η µητρότητά της ολοκληρώνεται, όπως το δείχνει ο Ιωάννης σε µια 
σκηνή όπου κάθε λεπτοµέρεια είναι γεµάτη νόηµα (Ioh. 19, 25 εξ.). Η Θεοτόκος 
στέκεται όρθια κάτω από το Σταυρό. Ο Ιησούς της απευθύνει και πάλι το 
επίσηµο "γύναι", που τονίζει την εξουσία του ως Κυρίου της Βασιλείας. 
∆είχνοντας στη µητέρα του το µαθητή του Ιωάννη, την καλεί σε µια νέα 
µητρότητα, που θα είναι στο εξής ο ρόλος της µέσα στο λαό του Θεού. Αυτή η 
παγκόσµια µητρότητα ανταποκρίνεται στη σκέψη του Λουκά που είδε τη 
Μαρία ως την προσωποποίηση του λαού του Θεού, τη θυγατέρα Σιών (Luc. 1, 
26-55) (ΛΒΘ, σ. 630- 631). 
 
Επιτάφιος Θρήνος: Ο θρήνος για το νεκρό αποτελούσε το κύριο 
χαρακτηριστικό για την κηδεία. Η πιο απλή µορφή του ήταν µια 
επαναλαµβανόµενη διαπεραστική κραυγή, που ο προφήτης Μιχαίας την 
παροµοιάζει µε την κραυγή του τσακαλιού (Mich. 1, 8). Η πιο συνήθης 
έκφραση ήταν: "οὐαί, οὐαί". Κραύγαζαν όχι µόνο οι άνδρες, αλλά και οι 
γυναίκες, χωρισµένες µάλιστα σε δύο οµάδες (Zach. 12, 11-14). ΄Ηταν από τα 
καθήκοντα που όφειλαν προς το νεκρό οι στενοί συγγενείς. Αυτές οι εκφράσεις 
θλίψης µπορούσαν να εξελιχθούν σε θρήνο. Τέτοιου είδους θρήνοι 
συντάσσονταν και ψάλλονταν από επαγγελµατίες, άνδρες ή γυναίκες (Amos 5, 
16). Υπήρχαν προκαθορισµένες εκφράσεις και στίχοι, καθώς και συνηθισµένα 
µοτίβα που επαναλαµβάνονταν, µε µόνη την αλλαγή του ονόµατος του νεκρού. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις υµνούσαν τα προτερήµατα του νεκρού και έκλαιγαν το 
πεπρωµένο του (Καϊµάκη, Θεσµοί, σ. 103-104).  
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 Υπό στενότερη έννοια ο Επιτάφιος Θρήνος, είναι ποιητική σύνθεση, που 
ψάλλεται το εσπέρας της Μ. Παρασκευής και δή κατά τον όρθρο του Μ. 
Σαββάτου, πρό των Αίνων. Πρόκειται για ποιητικά αντίφωνα σε τρεις στάσεις 
(Εγκώµια). Τα εγκώµια του Επιταφίου είναι ίσως και το τελευταίο 
υµνογραφικό είδος, που δηµιουργήθηκε στο Βυζάντιο. Οι µελετητές πιστεύουν 
ότι τα εγκώµια εµφανίστηκαν τον 13ο αιώνα. Σε Τυπικό των Ιεροσολύµων του 
1122 δεν υπάρχουν, ενώ έχουµε σαφείς ενδείξεις για τη χρήση τους στα µέσα 
του 14ου αιώνα. Με την πάροδο των χρόνων τα εγκώµια έγιναν ένα είδος 
ποιητικού ανθολογίου, γεµάτου µε ωραίες εικόνες, µεγαληγορίες, συγκινητικές 
εκφράσεις, που προκαλεί την άφατη θλίψη του πιστού για την πρόσκαιρη δύση 
του µη δύοντος ηλίου ή για την απώλεια της γλυκιάς άνοιξης της ζωής, του 
φωτός των οφθαλµών της Θεοτόκου. Άγγελοι, άνθρωποι, προφήτες, πτηνά, 
ευγενή ζώα, αστέρες και όλη η άψυχη φύση, ουράνια και επίγεια, συµπάσχουν 
για το θάνατο, συγκλονίζονται µε το φρικτό θέαµα του ενταφιασµού της Ζωής. 
Ο Ελληνισµός, που από τα πανάρχαια χρόνια θρήνησε τη νεότητα του 
Αδώνιδος, κατά την ελληνίζουσα παλαιολόγεια περίοδο ξαναβρήκε το θρήνο 
για το χαµό του νέου και ωραίου στην επιτάφια αυτή ακολουθία του χειµώνα, 
που ψάλλεται στην αρχή της άνοιξης. Αυτό ερµηνεύει και το λόγο που οι 
άνθρωποι συγκινούνται και συµµετέχουν ψυχικά στην τελετή της κηδείας του 
Ιησού. Άνθρωπος και αυτός, νέος και ωραίος υπέρ πάντας βροτούς, δοκίµασε 
την αναπόφευκτη µοίρα του θανάτου. Αυτός όµως έδωσε σ' εµάς και την 
ελπίδα της Ανάστασης, την οποία ανθρωπίνως εµείς δεν µπορούµε να έχουµε 
(Ν. Β. Τωµαδάκη, Βυζαντινὴ Ὑµνογραφία καὶ ποίησις, ἤτοι Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν 
Βυζαντινὴν Φιλολογίαν, τ. Β', Ἀθῆναι 1965, σ. 78. Πρβλ. Θεοχάρη Ε. 
∆ετοράκη, Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, Κρητικοὶ Ὁρίζοντες, 
τ. 3(1995), σ.89-92; Π. Τρεµπέλα, Ἐκλογὴ Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ὑµνογραφίας, 
Ἀθῆναι 1949; Ἀ. Παπαδοπούλου, Λειτουργικοὶ ὅροι, Ἀθηνᾶ  40 (1928), σσ. 60-
87; W. Christ-M. Paranikas, Anthologia Graeca Carminum Christianorum, 
Lipsiae 1871 (ἀναστατικὴ ἐπανέκδοση Hildesheim 1963); J. B. Pitra, 
Hymnographie de l' Eglise Byzantine, Rome 1867;  E. Wellesz, A History of 
Byzantine Music and Hymnography, Oxford 1980). 
 
 στ. 616 καταπέτασµα: παραπέτασµα από πολύτιµο και χρυσοστόλιστο 
ύφασµα, που χώριζε τα "άγια των αγίων" από τον κυρίως Ναό, το οποίο 
µπορούσε να περάσει µόνο ο Αρχιερέας (βλ. ΛΒΘ, λ. "Ναός", σ. 681-686).  
 
στ. 626 Μαρία Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ µήτηρ:  Η Μαρία, που στα ευαγγελικά 
κείµενα παρουσιάζεται ως η µητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή, είναι -κατά τον 
ιερό Χρυσόστοµο- η Θεοτόκος. Ο Ιάκωβος και ο Ιωσής ήταν υιοί του Ιωσήφ του 
µνήστορος, από τον πρώτο του γάµο. (Marc. 15, 41; Marc. 15, 47; Ioann. Chrys. 
PG 58, 777; ΛΒΘ, σ. 629-630). 
 
στ. 628-629 µεγάλη ἡ ἡµέρα τοῦ Σαββάτου: Η λέξη "Σάββατον" χρησιµοποιείται 
στην Παλαιά ∆ιαθήκη για να δηλώσει τη µέρα (του Σαββάτου), την εβδοµάδα ή 
και ένα ολόκληρο έτος, το Σαββατικό. Ο θεσµός του Σαββάτου έχει 
προµωσαϊκή προέλευση και το νόηµά του σ'όλες τις περιπτώσεις είναι 
"ἀνάπαυση" µετά από µια περίοδο (εξαήµερης εργασίας). Αρχικά η εντολή της 
αργίας του Σαββάτου διατυπώνεται στο ∆εκάλογο χωρίς καµιά θεµελίωση, σε 
µεταγενέστερη όµως διατύπωση δίνεται η ηθική και θεολογική ερµηνεία του 
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θεσµού (Deut. 5, 15). Παράλληλα η ιερατική παράδοση συσχετίζει την αργία 
του Σαββάτου µε την περάτωση του δηµιουργικού έργου του Θεού (Ex. 20, 11). 
Κατά τους µετααιχµαλωσιακούς χρόνους, το Σάββατο ήταν µέρα "ἁγία" και 
"τρυφερά", κατάλληλη για προσφορά θυσιών, όχι όµως για εργασία, για 
µακρινά ταξίδια, για µεταφορές, κ.λπ. (Is. 58, 13). Κατά τους µεταγενέστερους 
µάλιστα χρόνους οι απαγορεύσεις κατά την ηµέρα του Σαββάτου πληθύνονται, 
µέχρι του σηµείου οι Ιουδαίοι να κατασφαγούν από τους Έλληνες στις µεταξύ 
τους συγκρούσεις, επειδή δεν πρόβαλαν αντίσταση, για να µη βεβηλώσουν τη 
µέρα του Σαββάτου (1 Macc. 2, 32 εξ.).  (βλ. Καϊµάκη, Θεσµοί, σ. 123-124). 
 
στ. 658  'Ιησοῦ τοῦ ἀοίκου: Εδώ µεταφορικά ως "οἶκος" εννοείται ο "τάφος" του 
Ιησού, ενώ στη σκέψη των ακροατών της οµιλίας λανθάνει η εντύπωση της 
έλλειψης "οἴκου" του Χριστού, ακόµα και τη στιγµή της Γέννησής του, οπότε 
τον "στέγασε" η ταπεινή φάτνη των ζώων.  
 
 στ. 678-679 Ἦν δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ Θεοτόκος Μαρία 
καθήµεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου: H Θεοτόκος ανήκε στην οµάδα των 
Μυροφόρων γυναικών, δηλ. των ευσεβών εκείνων γυναικών που 
συνακολούθησαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία µέχρι τον τάφο και 
παραµένοντας πιστές στη διδασκαλία του, προσήλθαν στο µνήµα, για να 
αλείψουν το σώµα του µε µύρα, αψηφώντας κάθε κίνδυνο (ΘΗΕ 9, 215). 
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                                                    ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 
   Ολοκληρώνοντας τη µελέτη του οµιλιαρίου της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής του ιερέα Μάρκου της Κυρίας των Αγγέλων του Χάνδακα, 
εκφράζω τη χαρά µου για την επιστηµονική ενασχόλησή µου µε τη 
συγκεκριµένη συλλογή οµιλητικών κειµένων ενός Κρητικού ιερέα, 
προσαρµοσµένων στις ανάγκες της κατανυκτικής περιόδου των Νηστειών, µε 
απώτερο σκοπό την πνευµατική καθοδήγηση του χριστεπώνυµου πληρώµατος 
της Εκκλησίας της ενετοκρατούµενης Κρήτης, κατά το 16ο αιώνα. Τα 
οµιλητικά αυτά κείµενα εκφωνούνταν ή αναγιγνώσκονταν, κατά τα βυζαντινά 
πρότυπά τους, στα πλαίσια των λατρευτικών ακολουθιών της Σαρακοστής του 
Πάσχα, µε τη χρήση της πρώιµης απλοελληνικής γλώσσας, εµπλουτισµένης µε 
λόγιους και δηµώδεις-κρητικούς διαλεκτικούς τύπους, και συνέδεαν οργανικά 
την εκκλησιαστική λατρεία µε την καθηµερινή ζωή των υπόδουλων κατοίκων 
του Χάνδακα.  
  Ο ιεροκήρυκας Μάρκος αναλαµβάνει, ελλείψει συστηµατικής δηµόσιας 
ελληνορθόδοξης εκπαίδευσης και µε δεδοµένη την εναλλασσόµενη 
θρησκευτική πολιτική των Ενετών έναντι των ορθοδόξων Κρητών, να διδάξει 
τη γλώσσα και την πίστη στο ποίµνιό του. Ζώντας σε µια ατµόσφαιρα 
πολιτισµικού συγκρητισµού Ενετών και Κρητών, έχοντας ποιµαντική δράση 
στον ορθόδοξο καθεδρικό  ναό του Χάνδακα (της Κυρίας των Αγγέλων) και 
καλλιεργώντας το προσωπικό του ενδιαφέρον για τα πνευµατικά, ως 
λειτουργός και κήρυκας του θείου λόγου, προσλαµβάνει δηµιουργικά την 
οµιλητική παράδοση των προκατόχων του και πρωτοτυπεί στο ύφος, στη δοµή 
και στο περιεχόµενο του οµιλιαρίου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 
συµβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη του είδους (του Πατριαρχικού 
Οµιλιαρίου ΙΙ) κατά τους εξής τρόπους: 1) ∆ίνει πιο συγκεκριµένη και σταθερή 
δοµή στο οµιλιάριο της Μ. Τεσσαρακοστής (τακτικές οµιλίες για τις ηµέρες 
∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή όλων των εβδοµάδων και για τη 
Μ. ∆ευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη, Μ. Παρασκευή), 2) Εµπλουτίζει τις οµιλίες 
για τις καθηµερινές των εβδοµάδων των Νηστειών µε διηγήσεις από το 
Γεροντικό ή µε πατερικά κείµενα, που δεν παραδίδονταν στα προγενέστερά 
του οµιλιάρια (χαρακτηριστικά παραδείγµατα οι οµιλίες  6, 7, 9). Σε αυτές 
ακριβώς τις οµιλίες για τις καθηµερινές των Νηστειών εντοπίζονται και τα 
περισσότερα κρητικά διαλεκτικά στοιχεία, λόγω του δηµωδέστερου ύφους 
των συγκεκριµένων οµιλιών. 3) Αντικαθιστά τις παραδεδοµένες από το 
Οµιλιάριο ΙΙ οµιλίες για την α΄, δ,΄ ε΄ Κυριακή  και την στ΄ Τετάρτη των 
Νηστειών µε άλλες οµιλίες για τις ίδιες ηµέρες,  4) ∆ιαθέτει δύο οµιλίες για τη 
Μ. Τρίτη.      
  Μελετώντας κανείς το οµιλητικό κείµενο του Μάρκου συνειδητοποιεί 
ότι η ιδιαίτερη αξία του έγκειται στο γεγονός ότι είναι ένα από τα λίγα 
οµιλιάρια που καλύπτουν θεµατικά ολόκληρη την περίοδο της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής, γι' αυτό και αποτελεί µία πρόκληση για περαιτέρω 
ενασχόληση των ερευνητών µε τα λοιπά οµιλητικά κείµενα που αναφέρονται 
στις κινητές εορτές του λειτουργικού έτους. Επίσης, το εν λόγω οµιλιάριο 
αποτελεί πηγή άντλησης λαογραφικών και πολιτισµικών πληροφοριών για την 
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Κρήτη του 16ου αιώνα, παρέχει πλήθος ηθικοδιδακτικών παραινέσεων και 
ερµηνευτικών σχολίων στα λειτουργικά κείµενα της Εκκλησίας και αποτελεί 
απάνθισµα λειτουργικών και θεολογικών κειµένων, µε υφολογικές 
διακυµάνσεις, ρητορικά σχήµατα, λεξιλογική ποικιλία και αρκετά 
ενδιαφέροντα δηµώδη και κρητικά διαλεκτικά στοιχεία.   
  Καταλήγοντας, ελπίζω η παρούσα µελέτη να συµβάλει στην 
ουσιαστικότερη προσέγγιση της διαχρονικής πορείας του οµιλιαρίου και 
ειδικότερα στην ένταξη του εν λόγω οµιλητικού κειµένου στην πεζογραφική 
παραγωγή της Κρήτης του 16ου αιώνα, προσδίδοντας στη φιλολογική έρευνα 
νέα στοιχεία για τη βαθύτερη κατανόηση της εποχής σύνταξής του και για την 
προσωπική συµβολή του π. Μάρκου  στην εξέλιξη του είδους. 
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         ∆είγµα γραφής του κώδικα  a  (Alexandrinus gr. 130) 
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 ∆είγµα γραφής του ιεροµονάχου Γαβριήλ Ζαχαρία (κώδ. Holkham Hall 75, έτ. 

1610) 
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∆είγµα γραφής του ιεροµονάχου Γαβριήλ Ζαχαρία (κώδ. Μονής Ιβήρων 202, έτ. 
1602)



 684

 
      Ἕλληνας ἱερέας ·  ξυλογραφία του χαράκτη Vecellio (1527) 
                        (Από το περιοδικό "Βιβλιοφιλία"  Κ. Σπανοῦ  2. 1. 1976) 
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  Ἡ  Κυρία τῶν  Ἀγγέλων,  Κρήτη,  17ος  αιώνας (έκδοση της ∆ιαβαλκανικής 

Οµοσπονδίας Ορθοδόξων Νεολαιών).  




