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:!~!Wj.ΤΊil;~,ερημφ του ,01)' ανου, παρα τη νεσει «αΊιασμα», 

εις ά~~ιν όλιγόηερον της ωρας τ(ον' του Ίορδάνου 
ρεί&ρ:ίhv,kι έξέχοντος τινος γηλόφου, ό έχ Λυκίας άναχω
ρητης Γεράσιμος, ό βραδύτερον έπικλη'θ'εις Ίορδανίτης, περι 

τφ 45ΤΕκτίσε 'δ~ίώνυμΌν άιnφ Λαύσαν, δtατηρη{}είσαν μέχρι 
της είσβολης των Περσ(ον (('114), Ι1ς έρείπιά τινα σώζονται. 

Ή Λαύρα αϋτη έκτος του 'lΊγουμένου αύτης Εύγενίου 

(481-526), δστις μετα του ιΊγιασμένου Σάβα είχον την 

έreoπ!.ε'ίαν πάντ~ν των'έΥ Παλαιστίνη Λαυρων καΙ άναχω
ρητοΝ, 'δεν- παρέσχεν έτέρους δΙάJrρεπείς α\;δρας, ώς έκ του 

βραχέος βίου αιnης (45 ί - G 14), ούδε ύπηρεσίας τη έκκλη
σίc[., ώς αι Λαυραι των άγ. Εύnυμίου καΙ Σάβα, ϊσως διότι 

δεν ετυχε δεξιού :β(ογρ'άφου, ώς εκείναι, δεν 11ΤΟ δμωςκαΙ 
ύποδεεστέρα εχείνων έν τΌ έξασ%11σει της άρετης. 

Tfl άγήραj λ{)ιπον μνήμη της ίερυ.ς και σεπτης ταύτης Λαύ
ρας, τφ ένδόξφ έπ' (Ίρετfι παρελiMντι αυτης, καΙ τί\ LegrJ μνιιμη 
των ενταυ{}α άσκησάντων, φόρον σεβασμου καΙ βαΟείας 

ευγνωμοσύνης άποτίοντες, άφιερουμεν τους παρόντας λόγους 

του άβ:β'ά "Ησάισυ, τοσούτφ μάλλον κα{}όσον ό πόνος αυτών 

ενταυ'θ'α έγένετο,εv{}α και άπα ολίγων ετων διαμένομεν. 
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'Ως μέσον πρΙ>ς η,1ΙΚΙ1:ν τελειοποίησιν του &νl1ρώπου, κατα τούς 
, , ~ ~ Χ ~ δ' ~ Ε' λ' 1 '0 πρωωι'ς ιιιωνας. του • ριστιανισμοl', συνφ α τφ Άυαγγε .ιφ,ε. ~θ:!-

ρψ}η 11 &πόρριψις πάσης ιlδΟΥης του κόσμου και 11 Μ.ίψις τη~. σα.ρ-
, Π ~~, ~ 'Χ ~ c" «' ζ'λ ' " .κο;. Ο/,/ωι των το τε ριστιανων υπο εη,εου η 0\1 κινουμενοι, 0.-

πω; φΩάσωσιν είς 111\' τελειότητα, επώλουν την, ούσίαν αυτων και η 

κστέ&ετσν αϋτην εν τφ ταμείφ τη; κοινότητος 1) διέν&μον ·ζtύτην ίδ(

αις χερσι τοίς πτωχοίς ζω\'τες δε του λοιπου εν εγκρατείι::ι και άγνείι::ι, 

αφωσιοίί\'το σλως τη προσευχη και τη μελέτη των {}είων Γραφών. Οί 

οϋτω βιουντες ωνομάζονω «ασκηταί» ~. Ό 'Ωριγέ\'ης (t 254) ~yρα.φεν, 
δ.ι οι πλείσωι των Χριστιανων ijGXouvτo f.v διψεκεί παρυενίι;ι 1!. 'Ο 

ΚλΙ1μης (t 220) .καλεί τοι'ς ά"{)ρώΠΟΙ'ζ τούΤΟΙ'ς «ExlExτotl; των εκλε

Κτων»4. δ ΕΙρηναίος 5 (t 202), Διονύσιος δ 'Αλεξανδρεύς Ι; (t 2G.,l.), ό 
Έπ ιφιίνlOς j (t 403), μαΡΤΙ'ροίοσιν, ση &\'(1. δύό 1] τρείς ημέρας η 

και π/.έον, διηγον εν νηστείι::ι και l'μτχολου\,το περί την πρσσευχήν" 11-
σκουντο δε κατ' ίδίαν, εν ταί; πόλεσι και κο')μαις, και εντος της κοι

νότητος, μη χωριζόμενοι τιίη' οίκείων αύταιν. 'Εν δε τοίς διωγμοί;, η 

εΟερίζοντο ώς στάχυες κοσμοι)με'\'οι τφ μαρτυρικφ στεφά"φ 8, 1\ .διε-

1) «ΕΙ {)υ_εις τέλειος εΤ,'(LΙ, ϋ,ταΥε :αόλησόν σου τά ύ;ιάρχοντα καί δός πτω

χοίς, και Εξεις {}l1σαυρόν εν ούράνιρ» (Ματ(). ιΟ'. 21}. Και εν τiρ Άποστ.όλφ : 
'ΕνδύσασΟε τόν Κύριον ήμων 'Ιησούν Χριστόν, και της σαρκός πρόνοιαν μη 
ποιείσ{ffi εΙ; έπι{}uμί(L~» (Ρωμ, ΙΥ" 14). «Άλλ' {,ποπιάζω τό σιομά μου και δου
λαγωγω, μ{ιπως αλλοις κηρύξι~ς αυτός αδόκιμQς γένωμαι» (ΑΌ KoίInoit. {}'. 27)' 
Πρβλ. Γαλάτ. εΌ ιϊ, '2-1. 

2) Ευσεβ. Έκκλ. \στορ. βιβλ. β'. 17. Δ. Κυριακ. Έκκλ, ίστορ. τόμο αΌ σελ. 
170. εκδ. Άl}ηνων, 1881. 

3) Πρβλ. κατά Κέλσου βιβλ. ζΌ ·18. σελ. 1492. Πατρολογ. τόμο 11. 
4) Ίίς ό σωζόμενο πλούσιος §. 3G. Πατρολογ. τόμο D. 
6} Παρ' Ευσεβ. Έκκλ. ίστορ. εΌ 2!. 
Η) 'I~ν τοίς ΚfLΙ'όσιν αυτού. 

7) Έr.Οεσις της πίστεως §. 22. Παιρολογ. τόμο 42. σελ. S28. 
8) Οί έξης μαρη'ρ1lσωτες ασκηται φέρονται παρ' Ευσεβίφ. Ό Πέτρος, ό 

l1ιίιιφιλος .... ιισκηταί, iJ Σέ1.lουκος, ... ζηλωτllς ταn' της ,'!εοσεβείας &σκητων' Ίου-
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σκορπίζοντο απομακρυνόμενοι των διωκτων α-ότων- παρερχομένου δε 
του διωγμοί', συνα&ροιζόμενοι « Ειωστος ιΊσκείro xqt' ιδίαν~ 1. 'Εν τι] 

λειτουργίι;ι τη αποδιδομένη τφ Κλήμεντι η τφ αποστόλφ Παύλφ, οί 

ύπο τo~ «ασκηταΙ εν παρ{}ε\·ί~ και ιΊγνείι;ι ζωντες», απετέλουν 

ίδίαν#l/llι"reν. τη Έκκλησίι;ι περιτα τέλη του β'. αιωl'ος, και προσ-
11ρχο ..... Τfi μεταλήψει των άγίων μυστηρίω: μετ α τους κληρικούς. 

"ΟtΟ,l,')'iομως βραδύτερον εμα{}ον δι(! της πείρας, οη uMI'ato; 

απέβαι\'εV 11 κατι5ρ-Dωσις και' Τι επίτευξις η1ς αρετης εν μέσφ του 

κόσμου και των oικείων~, απεσύρ-Dησαν εις τας εΡ11μόυς, ϊνα εκεί 

αποκλειστικως αφιερω&ωσι τη λατρείι;ι του Θεού, τότε ωνομάm'tησαν 

dva.χωl!'ιJΤa.Ι 8, ΙQ'ιJμίτa.ι, μονa.χοι.'.'Εκ των ασκητων τ&ν εν παρ&ε
νίι;ι καΙ dYVEiQ. ζώντων, των πρώτων αιώνων του χριστιανισμοίί, δπερ 

. {}εωρέίταιως πρ-1>τον στάδιον του μοναχισμου, προηλ&ον οί &σκηταΙ 

της ερή μου κλη{}έ\'τες dva.χωl!'ιJτa.ί 4· διέφερον δε των πρώςω\', δη εκεί-

νοι μεν 11σκοϋντο εν τη πατρίδ~ και εν μέσφ των οικείων αυτων, 

ot'roL δε εν ταίς έρήμοις εν αύσTηρ~ ασκήσει, καΙ τουτο εϊλ'αι το δεύ
τερον σίάδιον του μοναχικοίί βίου: Τέλος α\'αχωρητάί τι"ες προσηλ
{}ον προς ερημίτας διαπρέποντας έπ' άρετη χαι φΡΟΥJ1ι1&l, καί,ύπο

τασσόμενοι ύπο τον κανόνα εκεί\'ων, απετέλεσαν ομάδας εξ ιόν aUI'E

ση1''}η Ο σΚ'ιJτιωτικος βίος, εξ ου βραδύ'rερον προήλ{)εν Ο κ~ινoβιa.
κός' οϋτω δε μετεβλι]{}η Ο μοναχικός βίος άπο ~ΙQναστικου εις κοι

'\'όν, καΙ τοίίτο εΙ'\'αι το τελευταίον αύτοίί 'στάδιο\' .. 
Περι της άρχι''ίς τού μοναχικοίι βίου ποικίλαι ίιπάρχουσι Υνωμf(Ι' 

στίνος ό μάρτυς, ΛουΚΙα\'ος ό μέγας dσκητής και μάρτυς. (Περι των fl' Παλαι
στίl'u μαρτυρησάντων. κεφ. ιΌ 11. Άiιανάσ. εν Συνόψ. σελ. 157. τόμο βΌ 

1) ."Εκαστος των αρχαίων μοναχων, λέγει ό μέγ. Άντώνιος, μετα το τέλος 

του διωγμου ησκείτο lδίφ' (Acta SS. 14 Μα'ίου. 
-2) Ήρώτησεν ό άββας Ήσαίας τον rlppav Μακάριον λέγων, ειπέ μοι ρήμα' 

και 'λ.έγει αίιτφ φεϋγε τούς άν{lρώπους καΙ σώζυ (Άποφ6έγμ, Πατέρ. τόμο 6δ σ. 
273) .·Λρσένιε, φευγε τούς άV'l'tρο'Jπου; και σώζη (αίιτό{lι 88). 

3) -ΙΙ εκ του κόσμου ιll'αχώρησις εκαλεϊτο καΙ «ξεητεία>, η\'περ δ άββίiς 

"Ηοοιας {ιεωρεί ιΙΙς τον πρωτον αγωνα του (lπ'oταξαιιέ"oυ (Λόγ. ιζΌ σ. 102. 
π-ρβλ. Κλίμακ. 'Ιω<.ιν. λόγο Υ'). 'Ομοίως και τούς Θεραπεurας «άρχομέ"ους φιιω

σοφείν" .. ιJ.-τoταξαμένoιις ταίς ταυ βίου φρoντί~ιν εξω tELxiiJV προελ{lόντας, έν 
μοναγρίοις και κήποις τας διατριβας ποιείσ{lαι, τας εκ των αl'ομοίων επιμιξίας 

αλυσιτελείς και βλαβερά; ευ είδότες. (Περι βίου Θεωρητικ. σελ. 892 εκδ. Φραγ .. · 
κφούρτης). 

4) Ό μέγ. Ά{Jανάσιος τούς αναχωρητας ονομάζει καΙ μοναχούς .εστιν ό 

βίος των υίων της κα(}ολΙΚ1jς 'Εκκλησίας και μάλιστα των εν αύτη dναχωρη

των, ήτοι ~ιoναxωy.· (Πατρολ. τό~ι. 28, 9'ελ. 856). 



τη·ες μεν λεγουσιν δτι εκ τού Εύαγγελίου 1 εχει η)ν καταγωγήν, τινες 

δε παραδέχονται τον θεσβίτην Ήλίαν, ώς πρα)τον Μ\'τα το παρά

δειγμα του μοναχικού βίου 2. ftfQOL δέ, Ίωάννην τον Bαπτιση~lν3 καΙ 

τους Άποστόλους'l' Cί.λλoι πάλιν νομίζουσιν αιτίαν του μοναχικού βίου 

τους κατα των' Χριστιανων διωγμους των είδωλολατρων 5• ΟΥ πάρχει 
tl '~'λ,) , f:, ~ 'β'''' ~, ~ ~ 
ομως; και α ,η γνωμη, οτι ο μοναχικος ιος εχει την αρχην αυτου 

έκ των πρώτων Χριστιανων των ·Ιεροσολι!μω\,6. Κατα tc.v διωγμόν 
δμως τού Διοκλητιανου (303) επυρπολ11{}ησαν 'ίσως τα συγγράμματα 

των εκκλησιαστικων συγγραφέων 11 απωλέσ{)ησα\', ούτω δε ελ'J,είπoυ

σιν αύ{)εντικαΙ και αναμφίλεκτοι αποδέίξεις περΙ της προ του μεγ. 

Κωνσταντίl'ου ύπάρξεως μο\·πχω\'. ''Etf(lOL ,'}εωρυ{;σι 1.0υς εν ΑΙγύ
πτφ θεραπευτας 1 τους ύπερ την Μάρειαν λίμνην οίκουντας. ΟΙ άρ

χαιότεροι χριστιανΟI μΟΥαχοί, φρονεί τις των νεωτέι'ων S, ι Τ\'αι απλή 

1) .Εί {)έλεις τέλειος εΤναι, ϋπαγε πώλησόν σου τα υπαρχοντα και δΟς πτω
χοίς, και εξεις {)ησαι.'ρόν εν ούρω'φ, καί δεύρο ακολού{)ει μοι. (:Ματil'. Iil''. 21). 
«Ει τις {)έλει όπίσω μου έλΟείν, απαρ,'Ψτάσ-Οω έαυτό\' καί αρ(ίτω τόν σταυρόν 

αύτού καί ακολουΟήτω μοι. (Ματ{). ιστΌ 2η. «Τού Χριστού τού τούτουτό σχη

μα (τό μοναχικό\') χrιΙHσαμέ\'Oυ. (Ίσαι'.ικ Σύρ. λόγο ζΌ σελ. 48. εκδ. Λειψίας). 

2) «'Ένας αββα; έζ'l'μησε\' α.,-τό πολλους πατέρας να μά{)η καταλεπτώς, ποίος 

να ητον 'j αρχή σπου ιϊκατοίκησεν είς τήν fQημον. Και ώς ηκουσάν τι""; πατέ
ρες, απο ΤΟΙ'ς παλαιους σπου έ{);ημόnουσαν, από τού μακαQίου και προφήτου 

'Πλιού, και Ίωάν\'ου του ΠQοδQόμου' στι, είπον, ή αρχή της εΡΙjμου ή διαγω

γ1Ί ητον Ήλίας ό Προφ'l']της οπου εύρίσκεται εως τήν σ'l'Ηιερον, υστερον δέ Ί

ωάννης οπου έπροείπε ηΊν ΠQοφητείαν πρίν γε\'νη{)ίi» (Κατά1.σιπά ·Ιεροσολυμ. 

Βι(3λιο{). κ(!Jδ. 2:?, αΙών. ιηΌ ψί'λ. 51α). . 
3) Ταύτης δέ της αQίστης φιλοσοφίας, 11ρξατο, ώ; τινές λέγουσιν, Ίωά"''1Jς 

ό ΒαπτισηΊς (Σωζομ. Έκκλ. ίσΤΟQ. βιβλ. αΌ κεφ. 2). 
4) "Ιστε δέ και τους της "έας προ{)ιικης α~τήμoνας ΊωάV''1Jν τόν Πρόδρο

μον του Χριστού και' τόν ΧΟΡ(Jν τών Άποστόλων -εξ ων ό ·μοναδικΟς ηρξατο 
βίος. (Νείλου πρός τήν σεμνοπρεπεστ. l\Hy\'av διάκοι'. 'Ayxi'Qa;." ΠαΤQολογ. 
τόμο 7S σελ. 996), . 

5) Ί\λλοι δέ, φασί\', αίτίιΖ. ταύτη (=μοναστικΩ πολιτείq.) παQασχείν τούς :κατά 

καιρόν τίι {}ρησκείιΖ. συμβάντας πειρασμούς' ε~ει yrIQ φεύγοντες έν oQEaL και 
"άπαις τας διατριβας εποιο6ντο, εΙΜδες τού τοιούτου βίου εγένο\το (Σωζομ. 

ΑΌ.12). 

β) Νάρκισσος ό Ίεροσολύμων επίσκοπος (185-212) «εκ .μακρού τόν φιλό

σοφον σσπαζόμενος βίον, διαδρrΊς παν τό της 'Εκκλησίας πλη{)ος, ε\' ΕQημίαις 

και αφανέσιν αγQοίς λανΟά\'ω\', πλείστοι ς ετεσι διέη.Ηβεν. (Ε'όσεβ. 'Εκκλ. ί<πορ. 

στ'. 6). 
7) Πάηες οί μετα τόν Ευσέβιον γράψω'τες περl. τών Θεραπευτώ\', παραδέ

χονται αύτοιις (u; ιJ.ρχαίoυς χριστιανούς ασκητάς, πλήν το:U Φωτίου (Μυρι
οβιβλ. 104). 

Η) 'ο "·/cinga.-tcn παQ. τοίς ΜΌ\'αχ. {)εσμοίς σελ, ~. Λι;ιψία 1907. 
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απομίμησις των ργκλείστων άσχητων εω::ολολατρων, κάtO:{οι 11 εγκάtOχΙ:ΙΙ 
καλούμενοι, κατοικουντες εν τφ "αφ του Σα!!άπιδος καί εν Μέμφιδι, 

εν κελλίο.ις εγκλείσtoις και συγκοινωνουνtες μετα των εςω δια μιας και 

μόνης '8υρίδος. Άλλ\ 11 άπλη ομοιότης εν τφ τρόπφ του ζίiν των 

χριστιανων μοναχων μετα των ειδωλολατρων εΥκλείστων ασκητων εί

ναι λόγος αποχρων vrt παραδεχΩίi τις, δτι υφίσταται arEVI] καΙ αδι

άσπαστος. YEl'EnxTj σχέσις μεταξυ τούτων 1) εκείνων 1; 'Έτερος φρο

νεί δη ό μοναχικος βίος εχει την (ψΧ1)ν αυtOυ εκ του Βουδδισμου 2. 

Καίτοι εΤ,'αι γ,'ωστον δη προ των χριστιανων μοναχών, υπηρχον ου 

μόνον κατ' ατομα ζ'οντες άσκηταΙ της ε&νικης {)ρησκείας, αλλα καΙ 

κατα σύστημα συντεταγμένοι, ώς οι Έσσαίοι, 01. Θεραπευταί, α\'εγνω
ρίσ{)η δμως υπα της επιστήμης, δη ό χριστιανικας. μοναχικο; βίος 

προηλθεν δλως άνεξαρη1τω; των αρ-κητων της πρoχριστι~nκης επoχης~. 

ΘεμελιωΙ1)ν του άναχωρητικοϋ ΤΙ ερημικοϋ βίου 1] παριλδοσις {)ε

ωρεί Παυλον τον Θηβαίον, οστις φεύγων '(ον επι Δεκίου διωγμαν 

(249-251), νέος ετιιόν, ,ϊπεχώρησεν εν τη εΡΙ1μφ, διατρίψας εν αυτίj 

υπερ τα 90 ετη, καΙ {)εωρείται δ πρώτος αυτης οΙκισnl;. ,·0 μετα
γαγο)ν δμως την ασκησιν εκ της κώμης εΊς την ερημον καΙ δσυ; ηΊν 

, ~, ~ , , 'β-' "!J' Ι:::ΙΑ' 
πρωτην αρχην εις τον πραγματικον μοναχικον ιον ειναι ο ντω-

('185)'1 "ο δ'" - ;10- "'δ' " , νιος ~ '. τε ε απο του iJ Ό, οποτε ε εχεro, . Ll'a μενωσι μετ 

αυτον, πλειστόι μΟΥαχοι συΥήχl1ησαv περι αυτόΥ, ωστε «πλείστα γέ

γονε μοναση1ρια, και πάντων αυτών κα{}ηγειω»" καΙ ουτω συνεσr1]lJη 
, \ β' 'Ο 'β' δ δ' rι " \ , Α" ο σκητιωτικος Jιος. μο)'αχικος ιος If οιιη ταχcως αΥα την ι-

γυΠΤΟΥ, ΊΊrις δια του το κατέστη τόπι)ς περίλαμπρος. 

ΤΙ ερη μος της Ν ιτρίας';' δια το αγριον της φύσεως αυτης, Ενωρις 

εφεtλκυσε τι']ν προσοχιιν των μοναχων. πρωr.o; οικιστl]ς αυτη; φέ.ρε

ται 'Λμμουν (334-354), δ επικληf}'εις ϋστερον Ν ιτριώτης σΟ.ος. κα-

1) Ίστορικ. ση"ειώσ. Περί της Μητροπολ: Θηβών σελ. 110. 
2) 'ο Hi1genficld. Μοναχ. l'}Eaflol σελ. 3. 
3) Μο\'αχ. t)Eafl. E\'l'}' άΙ'. 

4) <:Άλλοι εΙπον ύστεΡΙΥΟΙ Πατέρες, ϋπου ε,ύωζε χαι έγέμισε Τl]ι' ερημο\" 

αΡΧ11 {ιτον δ μέγας Ί\ ιτι\>ηος, 'XCLίl(~J; εί\'αι 11 άλ{IΟεια, και περισσΔτερο\' &ΠΟ 
των άλλων είχε τον τρΔ:Ί:ον: και ()χι un αυτος ~xατoίχησε πρώτος εις Τ11ν ερη
μον, ιlλλά εΙδον ταις (lQεταις cιυτoυ καΙ τl'ιν Ότρο; Θεον ευλάβεια" (Ιτου είχε\'. 

ζΎlλφ Θεου εκιν1Ίίιη.σαν ;τύ.ντες εις μεγάλην σπουδι'IΥ, και δια τουτο ονομάζεται 

πρώτο; της (]ΡIΊ μου " (Κατάλοι;'τα Ίεροσολυμ. Βιβλιο(}. κ(δδ. 22 φύλο ω β). 
5) 'Α&α\,(,ίσ. εν βίφ 'A"τcoI·iou. 

r,) ,,'Υπερ δε Μ:ωμέμφεως εΙσΙ δύο Νιτρίαι πλε'ίστον νίτρον εχουσαι}) (Στρβ. 

βιβλ. ιζ'.). «Καλουσι δε το\, χώρον τοϋτον Νιτρίαν xatMn κ(ίιμη τις δμορος, ~ν 

ΤΙ το νίτρον σιιλλέΥουσι" (Σωζομ. εκκλ. ίστοq. στ. κεψ. 31). 



ταλαβwν ερημον τόπον, «Ενδότερον του της Νιτριας σρους, ουπω γαρ 
ην' εκεί συνεχή μοναση1ρια» 1 «αμφι την Σκηn:ν και το καλούμενον 

ορο; της Νιτρίας ε'ίκοσι και δύο ετη εφιλο σόφη σε» ~. Ό τόΠ\Jς ο-δτος 

βραδύτερον ώ\'ο μάσΗη« Κελλία» ενεκα τω"\'. εν αυτφ διεσπαρμένων κει.

λίων των εΡημιτι7:ιν 3• Είς απόστuσιν δε μιας t"lμέρuς και νυκτ.ος εκειτο 
11 ερημος της Σκήτεως, ε,,{}α έπεκράτει όμοναχικό.ς βίος εν τη άγρ-ι

ωτέρ~ αυτοίί απομονώσει. ~H τα τασαύτη η άγριότης της φύσεως εν 

τη ΣΚΙ1τει, ωστε 11{)έα μό"ον αυτης εβάρυγε tllV Ψιιχιιν δια {}ανα
σίμου μελαγχολίας 4.. τη βoη{}εί~ μόνον των άσrέρων επορεύοντο. κατα 

τας ψάμμους αΙnης. Ό μοναχικός βίος ταχέως έξηπλόJ{}η α\'α την ε

ρημοντή;-.. ,Ν ιτρίάς 5, βραδύτερο\' δε, οτε ό Οίιάλης (ΒΊα) βιαίω;κατ

τέτασσε τους μο"αχΟ"υς εις τας τάξειςτoiί στραtου, μόνον εκ των δρέ

ω,' της Ν ~τς> ίας εστραταλόγησε περι τους 5000. πρωτος οΊκιση1ς τ·ης 

Σκιιτεως φέρεrαι 1\Ιακάριος ό Αιγύπτιο; (330--390), βραδύτερον Μα
κάριος ό 'fίλέξανδρευς (35-! -i}!J4), ό αββα~ Παμβω (t374;) και πλεί. 

"λ~ δ' Ψ ••• - .. "., β' ,~ λ στοι α ΜΗ ιεπρε αν επ αρετη, ωνο evaeEtO; ιΌς προσει/.κυσε πο -
~, ., , β' • .. " • ββ - '<11 .< 
"ους εις τον μο\'αχικον )ΙΟ\', εν οι; και ταν α αν· - σαιαν. 

" \ ~'., .ι:l C' Αβ - "Η"< {}'" j γνωσων ειναι ποτε eYEVYllull ο αι,. ας σαι ας, πι ανον ομως 

'\'<1. ηω Αίγύπτιοι:: εαν &ποδώσωμεν αι'Τ(Ρ ανεκδοτόν τι διιlγημα επι

γραφόμενον '1Ι σαίιt ηρ θηβαίφ 6, κείμενον δμως μεrαξu τεμαχίων λό

γων ά,εκδόιω", ώς επι. τό πλείστο", και αποδιδομένων τφ άββ(7 <Η

σιι'ιςι, τότε {)α παραδεχ{ιωμεν τας θιιβας ώς πατρίδα αυroυ. Έξ επι

γραψη; Σαβα"ίtικσίίκώδιχoς εχούσης επΊ. λέ~ει : «Τοί, άββά <Ησα'ίου του 
άσκητοϋ και οίκέτοι', ασά)roυ το πρότερον, ϋστερον δε εν ασκιΊσει δ~

απρέψαντος» 7 μα,,{)άνομεν ση ητα δουλο;. ' Εξ επισroλή~ τοίί' επισκό

που 'Αμμωνίου πρός Θεόφιλον Άλεξω'δρείας8 βλέπομεν στι{μοσύγ-

1) Παλλαδ. Λαυσ. ίστορ. ΚΕφ. η', Πατρολογ. τόμο 3!. σελ. 1926 .. 
2) Σω'ςόμ. αΌ 14. 
3) Σωζόμ. στΌ 31 
4) 'Ί\ .... ιος Ίεριόνυμος, μετιί.φοσσ. Νικ. Σταματιάδου, Σάμο; 1893. 
5) < 'Εζήλωσαν ουν τον βίον Άμμουν πάνυ πολλσί, και κατ Ι [liQ3; έπλη

(1ι{,Οη το της Νιτρίας δρος καί το της Σκήτεω; εκ του πl'll{}ους των [lO)'azcuv» 

(Σωκριί.τ. εκκλ. Ιστορ. βιβΙ .. δ'. r.εφ. 23). 
β) 'Υπ' Οριϋ. 113 ΠατριαQΧ. συλλογής CFί,ι.. ββα. 

7) Σαβα'ίηκο; κcόδ. ιi3:3 φΥλ. 63α. 'Η εΠΙγ(,',α'ριl αυτιl δέ" ε.τιβ3βαιοU~αι δι' 

έΤfQου χι;)δικος. Νικόδημος δ Ί\γΙΟQε(της (ΆόQατ. πUl.rμος, σελ. 212 εκδ. 'Λ{)η

νιον 189:)), παραδrχπαι aurTjv ι;)ς α)'IΊκουσαν τιι) ιJ.ββiϊ. ΊΙσσ:ίr[., ιlλλα το «ασκη

του και οικι'του καί (1 ,ιίnου το πρότερον» r1:τοδίδ~ι 'Ιουi.ια\,ιlJ τφ uaΚoJjTU, ε\' δε 
τι!) ΙΒφ ;υ;,δικι συλλογ. Σταυρου φίJI:. 194β ~ΠΙ'ίQάφεωι ' .l<:ψψJ.ίμ τιΊ' Σι:!ρφ. 

8) A.ct:! SS. τ'ψ. γΌ σ2λ. iJUi. 



χρονος του αββα Όρσισίου (t 3ϊG), διαδόχου του άγ. Παχωμίου εν 
τοίς χρόl'οις τοίί μεγάλου Ά{)ανασίου, ''Αγγωσroν επίσης είl'αι πόίε 

καΙ. εν ποί'l ψ,ικί'l προσηλΟετφ μοναχικφ βίψ, καΟώς καΙ. αλλα εκ 

.του βίου αύτου, ελλείψει πληροφοριων' εκ διηγημάτων αμως τη'ων δι. 

,ασωΟέντων παρα τφ Παλλαδίφ, καΙ εξ επιγραφων εκ κωδίκων της fJL-
βλιο{}ιιχης του <Ιερου ιΟιμ(;Ίν Κοινοίί {)α προσπα{}ήσωμε1', σπωςδιαl.ευ

καν{}ωσι κατά τι τα κατα τον &ββαν <Hσα'~α'" 

"Ο προσερχόμεΥος τφ μοναχικφ βίψ εν ταίς σκιιτεσιl', ε,'εδύεro το 

μοναχικον σ.<ημα 11 'δπο του πρεσβυrέρoυ της σΧΙ1τεω;, 11 1ίπο του El'a. 
ρέτου γέροντος ει,ς δΙ' καΙ ύπετάσσετο, καΙ παρα του όποίου εμά,'Οα

.νε το πρακτικον των αρετων'άΠΙJΡΧΟ)'ΤΟ δε και εις τοι'ς επ' εναρέτφ 
β ' δ' ,. ~ ~ δ δ ')' • ~ Τ , 
~ψ ιαπρεποντας και ηκροωντο τη; ,ι ασκα ,ιας αυτω1', ων τας(Η'μ-

βουλας και tU; διδασκαλίας μετα σεβασμοϊ:ί ετllρουν. το απέρχεσΟαι 

.εΙς γέροντας ~:αι συμβουλεύεσι'tαι ήτο κω'ο)\' τα", αρχαίων πατέρων 1, 
τη'ες δε καΙ δις κατα μη1,cι 2 πcιρέβιιλί.oν εΙς ενοσέcoυς· γέροντας, ωφε. 

λούμενοι εκ των διδασκαλιων αυτιίη', 

1'φ ει'tει τούτψ στοιχων και ό "Ησα·t'ις α.ίίιλθε προς τον αββ(ίl, 

Μακάριον και 1ιρώτησεν αυτόν: «ΕΙπέ μοι ('ίϊμιι .. καΙ λέγει αυτφ ό γέ
ρων φευγε τους ανΟρώπους λέγει aurqi ό (lN1Il; Ή σα"ίι::ις , τί εση το 
φεύγειν τους ανΟρώπους; ό δε γέρων είπεν αίΊτφ' το κα{lισαι ει, τιρ 

κελλίψ σου καΙ κλαίΊσαι τας αμαρτίας σου'> 3. ''A')J,orE πάλιν, διηγεί

ται αυτΌς ό "Ησα'ίας στι: «Κα{)εζομέ\"Ου μού ποτε πλησίον του rjΙΊβα 

)Μακαρίου, ηλ{}ον επτα αδελφοΙ εξ Άλfξα"δρείας, πειράζοντε; αυrό,', 

καί" φασι,', ειπέ Ι1μίν Πάτερ πως σω{)ωμεl'. Λαβών δε εγο) Πtυχίον 

και καtlεσΟεις κατ' Ιδίαν εγραφον τα εκπορευόμενα εκ των χειλέων 

αύroυ» 4. ΚαΙ προς τον αββαν Σιλβανο\' τον σημειοφόρον απήΡΖετο 

άκροώμενος της εκείνου διδασκαλίας 5. 'ΆλΛοrε πολεμούμενος ύπα ρυ-

1) 'Ηριίιτησεν αδελφος γέροντα λέγων, καλόν το παραβάλλειν γέρουσιν 11 1j
συχάζειν; J έγει αυτιρ δ γέρωψ το παραβάλλειν τοίς γέρουσιν -Ι)ν ό κω'(~)ν των 

υ.ρχαίων πατέρων (Σινα·ίτ. μεμβρ. κωδ. 448 φύλο 295α. 

2) ΕLί'εν δ &ββάς Ποιμην δτι ελεγεν δ αββά; Παφνούnος εις πάσα; τά; ΊΊ

μέρας της ζωης των γερόντων δίς κατά μήνα παρέβαλον αύΤΟί;' (' ΑποψΟέγ. 
Πατέρ. σελ. 380). 

3) Αυτό'!}ι σελ' 273. 
4) Σινα'ίτ_ μηιβρ. κώδ. 448. φύλο 336β, 
5) .Είπεν δ άββι'ίς 'Ησα'Ιας δτι κα{}l'ζομέ"ου μού ποτε μετά του ιΙββά Σιλβα

\'οί, του σημειοφόρου, iΊλ{}έ τις ά:το Βερροία; φιλόχριστος' κτλ. (κόιδ. 113 Πα
τριαρχ. συλλογης φύλο 200α. '0 Σιλβω'ος ούτο; εl"αι νομίζομεν δ ΠαλαισΤLl'ό;, 
σστις διατρίψας επί 1:ι\'α χρόνον εν Nιτρί~ κι~ι τφ' (Ιρει Σι"ιΊ {)στειιο" (~β5) 'ί.δρυ

σε τι)" όμιίι\'ιψον αύτφ μΟ\'l)ν εν Γεράροις (Σωζομέι,.βιβλ. σr. χειρ. 112) f" τψ 



,παρων λογισμών απηλθε προς τον επ' αρετη διαπρέπο"τα iίββαν Ποι

μέι'α και 1]ρ(οτησε περΙ αυτωl·, δστις είπl'ν αυτφ: «'Ώσπερ κcΙμπrρα 

(=31]κη) μεστη ίματίων, και, ει(ν αφη αυτά τις, τι~ χρό\"φ σΙ1ΠΟΗαι 

οί\τω καΙ οι λογισμοί, εαν μι] ΠΟΙΙ1σωμεν αυroυς σωματικώς, τφ χρό-
, ,<- " , ('Α (Ί' Π' 3"8)" Λ 1"(Ρ αφανιι"ΟΥται, ητοι ·σηπονται ποφιιεΥ.· ατερ. σ. ::; . Δπαντες 

οι μο)"αχοι εΊργάζονt"O, καΙ δια των οικείων πόνων ετρέφοΥΤΟ' καί 

τι\'ες μεν HOΡC! 11έροι'ς επι μισοφ αμώηες, UQXOu\oτaautoi; σίων ά· 

:ιrετωενt"O, και αλλοις μοναχοίς μετεδίδουν»ι, αλλοι δε ειργrίζσνt"O η)ν 

~ ιτειριί,'» 2, 11τις πί.εκομέ\'η εκ βα·tων φοινίκων, καΙ ραπτομένη απήρ
τιζε την σπι~ρίδα' δεν απηγορεύονro ομως και f.ίλλα ε'ίδη εργοχείρων 

διότι απαντωμεν και καλλιγράφους,'παριλ τοις -'ΛποφDέΥμασι των Πα-

τέρων, διαμέ\'ΟΥτας εν τη Σκιlτει. 

'Έκαστο; . αναχωρηnΊς απήρχετο και επώλει το εργόχειρον αυτου 

εις τιλς κ(όμα,ς και πόλεΙζ, επιστρέφων δε εκόμιζε με!}' εαυt"Oυ τα. προς 

το ζην ανqγκαία' υπηρχον τι\"ε; κοσμικοί, O'ίtιYEς αναλαμβάνοντες tI)ν 

πώληση' του fΡΥοχείρου τιλιν μο"αχών, παρείχον αυτοίς τα συμπεφω

'\'ημέΙ'α και απl]λλάrτον αυroυς του περιέρχεσ{}αι α\'α τον κόσμον. Έν 

σχέσει περι του εργοχείρου τοϋ Ήσαίου, της σκληράς διαίτης των ΕιΗ· 

,ι'ον εν τη Σκl'ι τει τα έξη; δΙ1]γl)μα διεσώDη παρ α Παλλαδίφ. 

<,'Ή},Ωε ποτέ ό άββιίς Άχιl.ας εΙς το κελl.ίυν του &ββά Ήσα'ισυ 
• Σ ' \ 'l' :'), ~ )1' 'Ι' δ' Ρ.: ." ~ \ , r.J 
εν κητει και Εl'ρεν αυro" εσυ ιο\'τα, ην ε ιJαt,ων εις το πιnικιν α-

λας καΊ ϋδωρ. 'Ιδων δε αυεον δ γέρων δη ει.ρυψε\' αυεο οπίσω της 

σειρας l.έγει αυΗΤ\ ειπέ μοι, τί 'l]σDιες; ό δε εΙπε συγχώρησόν μοι 
• β Β ~" (Ί'}' " , • -, η. • ,- , "β } • « Ι «, ση ΙΗΙΛ ,ια εκοπτον και α\'ηΛυ'ον εις το κιχυμα, και ε α ων εις 

το στόμα μου ψωμο\' μετα αλατος 2, και εξηράνΌη ό φάρυγξ μου απο 
- ι \ ~ 'R. e , δ' - ~ , (\ 

του καυμαcoς, και ου κατει,αΙ1'εν ο 'ψωμΩς', ια τοι'το η\'αγκασιιην 

βαλείν μικρο" υδωρ εις το αλCΙς', ϊ,'α σϋεω δυνηθω γεύσασΩαι' άλJ.α 

συγχώρησόν μοι, και λέγει δ γέρων, δευτε 'ίδεrε ΤΙσα'ιάν ζοηιον ε-
[) ' ')" • '. , (Ί " • Ι\'" • Α" ('Α' σι ιοντα εν _κητει' ει \,ωμο\' υεΙ.εις εσυιεινυπαγε εις ιγυπco1'». -

ποφ{}έγμ. Πατέρ. σελ 124. 'Ιωά". Γεωμέτρ. ΞΔ Ό σελ. 881 Πατρολογ. 
τ. 1OG.) 

χειμ(lρρ(!? εκεί"φ, ε\,{}α κατά την άγίαν Γραφ1]ν κατεσκιl\'ωσαν οί Πατριάρχαι 
'Αβραάμ και , Icrrι.ιJ.x. 

1) Σωζοιιέν. 'Εκκ/... Ίσωρ. βιβλ. στ'. κεψ. 28 . 
. 2) 'Ε/-εγενΊωό.ν\'ης δ Κολοβος δη εσiHoνπς οί Πατέρες της ΣΚlιτrως αρ

τον και fi.λας .... Ι,σΧ1'ΡΟΙ ήσαν εΙς τόεργον τού Θεού. (Ά;τοψDέγ. Πατέρ. Πα" 

τρολογ. τίιμ, βό σελ. 2 ω. Παρέβαλέ ποτέ τις επίσκοπος πρός (ι.δελφΟν ·ε" ΣΚ11" 

τει "οστις" ιj\'εγκεν αυΓ('Η' εΙς τό κελλίόν αυτου καί· παραftεί; {LlI'rif> ιιρων και α
λας ελεγΕ, OIJyxtoQJjo(iI' μοι Κϋρι δη ουδέι' αλλ ο {!χω 'frlqu.tJfT\'αt σοι» (Σι"α'(τ. 

ΚΙ:Jδ. ~ηιf\Q':!'ΙS αιυ)\,. ΙΛΌ ψύλ. 153β. 



ι~" ΠΙ:~ΑΟΥQ~ 
~~~r~""'''~~~~~/"'J 

Πλησίον τ·οϋ .. αββα 'Αμμώη πιf}nνως κατΙΡκε~ ό 6ββάς ΉσαΊ~ας, 
~y τύαρχη δε της. έχει αφίξεωςαυτου 'fιρώτησεv αυτον ζ) 'Aμ~ιώης; 

«Πώς με βλέnειςαρτι; λέγει αυrφ (ο 'Ησαιας) ως ϋ.γγε).ον,. πάτερ», 
ΟΕ δ' δ'" , _<\ " C δ' • - , 'λ}' β δ • . ~. πει· η ε" ως αρχαριφ υα υπε εΙΚ1'υεν αυτου τα~ .. ε ,εΙψεις, ρα υτε~ 

. '\., .,. 'Α' Π - β\ , - < δέ ρον παr,ιν ηρωτησεν αντον ο μμωης:« ως με; . "8πεις νυν»; ο 
Εϊ.εγενωςτΟν σατα\·αν; xllv λόγον μοι λαλιισης αγαΟΟν. ως ρομφαίαν 
αiJtov .εχω CΑποφDέγμ .. Πατέρ. σελ. 125). 

I?"~'!)' ~ ,. Ι r.\!)_(\ 
.\.α-ω την· εποχην εκ.εινην Οι. μοναΎ,ΟΙ κατεχομενοι ωτο :EI'vOlIata-

,.., , "!) 'β' ~, .,!J , !), ~, 

σμου προ; τον ερημικον· t.OV ανεχωρουν. Ης CLJCrotara; εΡ'lμους, oπω~ 

εκεί εν . Ι1 συχίςι και" αύσnlΡ~ ασκι'μτει δου(,εύσωσι τφ Θεφ· συνέτεινον 

δε πρδζ tollto δ. fιψηλoς βίος τι\'ιJ'ιν Π({ίέρrι)\', και Ι] ίδία ση έν τπ έ

ΡΙ1μφ είικι\λως κατορf}ουται li dgEt1j ι 'Ε(l\, α:rοδώσωμεν τφ 'ι'ιμειέρφ 

Ήσα'l~ διήγημά tL έπιγραφόμε\ον 'Ησαtύuτοϋ Θιιβαίοιι, κείμε\'ον 

μ€ταξ~ τεμαχίων. εκ λόγων τού 'Ησά'ίου οα πα (!αδεχ{)ιίψ ε\', δη καΙ αδ •. 

1) Τινες των άπερχομέν.ων εν ταις ερημοις άπεδύοl'το εΙς ύ.τερβοι.ικας άσκίι

σεις, στερούμε"οι δε της έσωτερικης του ΠΥεύματος !"χύιις περιέπιπτον ιοίς πλάl·ας. 
Ούτως 1Ί. ύπερβολΙΚ1) άσκησις του εν Λεον{οπόλει αιΊστηρου καΙ πε;ταιδευμέl'ου ά

σκητου Ίέρακος (προ του 303) εξ ύψηλοφροσύ\'ης ΠΡΩερχομέI'η ερριψεν .wro\, εις 
πλάΥηΥ, και 1'ιρνειτο η)ν ιJ.\'άστασιy, εΚ1'ιρυττε ΤΟΥ αΥαμΟΥ βίον, και τι)" άποΧιΊν 
του κρέατος ώς άναγκαίαν προς σωtηρίαν. (Έπιιραν. αίρέσ. ξζ. Ilα1ρολΟΥ. τόμο 

42 σελ. 2!). 'Ά~,λoι, λέΥει ό ΝεΊ:λος (Βιβλ. β' έπιστολ.140), «ξεl'ισ1'tέΥτες καί {}ορυ. 

βηυέ\'τες τον νου\" εξ άπροσεξίας καΙ αδιακρισίας, έαυτούς έσφαξαν ItaxaiQq., τι

νες δΕκατεκρτ'ιμησανέαυτούς αφορτ'ιτφ λύπη συσχεiJέντες, ετεροι δέ αυτοφο"ευ

ται έαυτων τίί ΠQοαιρέσει γεγονότες οΙ τάλσ,Υες ύπέπεσο.ν 1;j'j άποστολΙΚ1Ι ιIQQ. •• 
"Ετεροι περιέπεσον εΙς μω'ίαν (Ίερ<όν. ad Rt1stictl1n), άλλοι κrιτεφρόνOυν Τ11ς 
Θείας Κοινωνίας, νομίζοντες ση εφ1'tασαν εΙς το ακρον της άρετης (Παλλαδ. Λαυσ. 

ίστορ. Κεφ. λα, λβ, λΥ). 'Εν τίί Συρ.ίq. προ τού 360 άνεφύη α'ίρεσις ενεκεν του 
Vψηλόφρoνoς ΠΥεύματος προς τον ασκητικον βίΟΥ, ης οΙ οπαδοί καλουνται Λαμ

πετιανοl (Φωtίου :Μυριοβιβλ. G2. σ. 88), ο'ίτινεςεfιυκττιρ(ζον τούς τας ωρας ψάλ
λοντας όις ετι ύ;το γόμον τtιγχά\,o"τας, ΑδελφιανοΙ (θεοδωρ. έκκλ. ίστορ. λόΥ. δ' 

χειρ: 10), Μασσα/.ι'ινοΙ 11 Ευχίται, δια την περΊ της άδιαλεί:ττου προσευχης δη

{)'εν θ'εωρίαν αυτα.γ Χορευταί, δια τους μυστικοιις χορους autrol', ΈνΟουσιασταί, 
διότι «δαίμονός τινος Ενέργειαν είσδεχόμενοι -καί Πνεύματος άΥίου παρουσίαν ταύ
την ύπολαμβάνοl'τες .... εξα:τίνης πηδωσι και υπερπηδηκέναι "εανιεύΟΥται' καΙ τοϊς 
δακτύλοις το της τοξείας επιτελοϋσι σχημα καί δαί.μονας τοξεύειν Ισχυρ(ζόμε"οι 

καΙ ετερα ιΊττα δρίίiσι παραπλησίως παρα;τληξίας μεστά, δισ δ1i και nlJ\' ε,,{}ουσι

αστισν εσχΎικασιν Ονομα. (θεοδώρ_ αίρετ. κ'ακομυ{). β(βλ. δΌ κεψ. ια'. 'Επιφαν. 
αίρέσ.π'). Περι του άρχηγου τΓις των Ευχιτων αίρέσ. δρα ΊσαrLΚ Σύιιον εν επι
στολ. δ'. σελ. 579 εκδ. Λειψίας. Μεταξύ Μασσαλιω,ων και Ευσω.{)ιανων κα

ταδικασ{)έντων ύπο της εν Γάγγριι. συνόδου (60), φαίl'f.ται στι υπηρχε σχέσις εν 
τοϊς φΡΟΥ1ιμασιν. ΟΙ δε· κατα τον ΙΑ' αίω"α αΙ.ρετικοί ΉΟΥόμυλοι, τα πλείστα της 

οΑ.ρέσεως αυτων Ίίντλησαν εκ της των Μασσαλιαν(ον 11 Ευχιταn', περί γιν ίίρα Ζη
γαβηνου ΔογμαΤΙΚ11ν πανοπλίαν κεφ. ΚΙ. σελ. 1289. Πατρολογ. τι)!! .. ΙΒΟ. 
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τοςαπηλl>ενεΙς την ερη μον" έ?'.εί 'δε εύριάκομέΥου συνέβη άύτφ το 
έξης, σπερ ϋστερον:αυτος διηγείτο τοίς αδελφοίς υJφελείας xriQtv. 

«Ό αυιος, (CHaata; ό Θηβαίος)1 εΤπε\', ση ΜΒεζομΕνου μαυεν τη 
εσωτέΨt έρήμφπρο ε.ά,ν ΚΊ "ηλΟ'εγ αδελφός' τις πρός με, καί νίψας 

:) ..... , 'δ "jl r,... C '1 - , "', f) ι... :t ρ.Ρο"" ~ \ 
αυτCΊυ τους πα ας ηρ:;ατο ομιι,Η" μαι και ιεγειν, 1,ει,Ο) αι,φα' καγω 

οικησαι την ερημο'\' tH1Jtηy' καΙ '.έγω αυτcρ εαν δύνη υπομείν·αι εχΡt; 

πρακόψαι. Και ταϋτα μεν 'τη γλώσση ελεγον, τη δε καρδίι:ι κ&tέκ(>ι
,'ααυτό\'. MεHl δε το &ναχωρησαι CLVt'o)' άνέΘτην tuu ευξασ'{)«ι,' καΙ 

γίl'ομαι ώς εν εκστάσει, και '(}εωριο ,αl·δρα φοβεραν' τφ ειδει,εκλαμ

προν τη Οψ'ι, κατέχων ρ\ηιcrαίαν πύρινον, και 'λέγοντα πρός με. Εϊπε 

γέρων τίς εποίησε τυν ο;"ρανόν, και ηΊν γην. εστερέωσε; και λέγωα1ιτijΊ, 

δ Θεό;' και πάλιν λέγει, τίς εμέrρησε τον ουιια"ον σπLl1αμπκαι ηΊν 

γην δρακί,; ΟΙσαΊ':ας. ιι'. 12), τ,ίς εστησε τα ορη σται~μιί), καΙ τας νά
πας ζυγφ; (αυτόι~ι), τίς εκρέμασε το στερέωμα καΙ επέσφlγξ'εν αυτο 

αδέσμως; τίς εσφράγισε ιιΊν {)άλασσαν, και την αβυσσον εχαλίνωσε; 

τ.ίς εκρέμ'ciσε ,ειr€λας, καΙ 'Τα ϋδατα βιωτάζην '€κέλευσε; τίς εποίησέν 

ψ.ιον και ηδρασε σελήνiιν καΙ 1lγλά'ίσεν αστέρας; .τίς εt.εύκα\Ιε. χιόνα 

καικρύζ1ωϊ.λον; τίς δεε;άντι.εί τον βυα~ν ,'i'εφέλαις, και-τα ϋδuτα 

.βαστάζει\', καΙ τους ομβρους ρογεύειν επι πρόσωπον πάσης της 'γι1ς; 
τ.ίς ε{)ησαύρισεν &νέμοι'; και στα&μφ ακραδάντφαπέκλεισε; τίς δ τας 

καρδίας ετάζω", καΙ ,'εφρους ερευνων(ψαλμ. ζ'. 10), και ε"νοίας έμ
βατεύω'\', καΙ λογισμους διακρίνω,', βλέπων αβύσσους, 1tεωρων τι), εν 

HV σκότει; καΙ λέγω αυΗΡ, μόνος ό Θεός. ΚαΙ λέγει μοι, ο'ίδας ση 

εστιν ό Θεός δικαιοκρίτης αποδιδους εκάστφ κατα τιι EQyctiIVcov; 
(Ι:> β , ") '" , , - ,,, 'δ '') , , .. ωμ. ). Ι και ι,εγω αυτφ, ναι ο\'τως .. οι' α' και .εγει μοι, ειουν 

tιtϋτα οίδας, πως κατέκρινας τον ιλδελφον τον προσελΟό\'τα, f,y τη 
καρδίι;ι (ίου; και λέγω, ημαρτον ει.ς τον ουρανό", καΙ ενώπιον του 

Θεού, καΙ ενώπιόν σου και ιδου δίδωμί σοιεγγι,ψη,\, την r1yfflY και 
πανύμνητον ΘεοτόΚΟΥ, τοϋ ιιηκέη δλισα-ησαι τοιούτφ ΠΗΔμάη. ΚαΙ 

λέγει μοι, πικρία\' εν τυ καρδίι;ι σου εσπειρας, δρέπου το δραγμα ετη , 
τρία' καί είδον αυτον απελΟΙ:;ντα ψ; την πηγήν, εν 11 ll;τ;ινον,εξ αυ

της καΙ εκρουσε rfj πυρί"ll ρομφαίι:ι το ί;δωρ. Και ηλιtον εΊς εμαυ-. 

τον καΙ κλαύσας πικρως απηλΟ'ον εις ηΊν πηγην καΙ γευσάμενος ε{iρσν, 

το ϋδωρ πικρόν. Όσάκις δε επι"ον εξ αυτου, ενεΟυμούμην τον 'λόγον 

τοϋ αγγέλου, καΙ ελεγον εμαυτφ: «<ΙΙσα'ία, πικρίαν εσπειρας, δρέπου 

το δραγμα». Και εποίησα τα τρία ετη πε\,{1ων καΙ οδυρόμε'l'ός' καΙ 

1) Έξ οσων γ','ωί;>Ιζομεν ο,',δεις 'Haa'ta; Θηβαίος dπανταται έν τοίς Άποφffέγ
μασι τ(υν Πατέρων, καΙ τη Λ(~υσιακί'i ίστορίrf. 



μετα το τέλος των τρι(σν ετών εγλυκάvitη το ϋδωί!, και εγνων ση 
εποίησε μετ' εμοϊί Κύριος τΟ 'ίδιον ελεος. Και δια τοϋτο λέγω υμί\', 

ση ουκ εση χείρον του καταλαλησαι και κρίΥαι τον πλησίον' οίο γαρ 
, , , e βλ' "δ 1:1 e , 

πορνευοντες και μοιχευο-ντες, οι εποηες, σι ασιν οη αμαρτανουσι' 

και πολλάκις ερχονται εις μEtdvoIav, .... οίο δε κατακρίνοντες δυσκόλως 
f-QZOvtat εις το γνώνΙΗ αυτούς». (Κώδιξ. 113; Πατριαρχικ. συλλογης' 
φύλ 66β). 

"Α "e, , ,~ β , Π' e ~Q. 
γνωστον επισης υπαρχει ποτε προσετ.α Ε' τον' ετρον ως μαυη-

, , - "λ' βλ' "" - '(:3β - "Ι::Τ '" 1 την' εκ του κε. ογου' επc'μ'~·' ση εγραφε τφ α Jq.Icrat·q. 
συμβουλευόμε)'ος αυτον 'τα προς, σωτηρίαν, προ του ελΟείν αυτον εν· 
τφ μΟΥαχιχq) βίφκατα τα~ αρχας της &ποταγης αυτου και συνοική

σεως μετα του αββπ "Ησαιου πιι'tανώς συνέβη αυτφ το έξης. « Είπεν 

δ &ββας Πέτρος δ μα3ητης του &ββά "ΙΙσα'ίου, ση κα{)ημέΥου μού 

ποτε επι της τραπέζης, 'μετα του Πατρος μου Ήσα'ίου καΙ υλλων τι-' 

νων γερόντων, εξ ενεργείας του διαβόλου εγέλασα' καλ περιβλεψάμε

νός με δ &ββας:Ίσαακ 2 ηγούμενος της ΣΚΙ1τεως λέγει τ<ρ &ββιj cHcra'tq., 
παίδευσόν σου ταν, μαι'}-ητψι, μέλλει, γαρ εΙς χείρας δαιμόνων εμπίπτειν' 

το γαρ γέλως εξ αφοβίας τίκτεται, και μάλιστα επι τραπέζης, ημών 
κα{}εζομένων ενώπιον τών του Θεου δφ&αλμών, καΙ τών άγίων αγγέ

!,ων ισταμένων και ύπερ oήItWV αγωνιζομένων, πώς ουκ δφείλομεν δα

κρύειν καί στενάζειν και εντρέπη'}αι, εσ{}ίοντες (Χλόγon', τροφας λογι

κοι υπάρχοντες, και δφείλοντες εν παραδείσφ εν τρυφίj διάγει'\' δια 

ΤΙ1ν δΟ'&είσαν l]μίν παρα Θεου εξουσίαΥ, νυν δε., διc'ι ηΊν παρακοην 

παρεβλψ}ημεν τοίς κπΙνεσι τοίς α\'οήτοις καΊ. ωμόιώ&ημι::ν αυτοίς 
(Ψαλπ. μη Ό 12), τΩ της βοσκηματώδους τροφης παραπλησίως εσΟίον
τες. Μοναχας σ κα'Οεζόμενος, επΊ. τραπέζης, και εσί}ίων καΊ. πίνων αφό~ 

βως καΙ μη λογιζόμενος, απερ εσ&ίει, καΙ εαυτον μέμφεται καΙ κατα

κρίνει την έαυτου συνείδησιν, Μγων, πώς εγο) δ ταπεινος καΙ ταλαί-' 

πωρος, σ ανάξιος τουουραΥου και της γηι;, CifjtO>' και Όσπρια εσί}ίω, 

καΊ. ,πολλοΊ. αγιοι καΙ δίκαιοι, ασκηταΙ καΙ άναχωρηταί, πεινώντες καΙ 

διψώ"τε; καΙ γυμνητεύοντες, ουtε αρων εσ{}ίουσιν, εγω. δε . σ α&λιος 
έψητα εσ{)ίω, οφείλων εσ&ίειν σποδΟν και τέφρα". Μο"αχας γι'ιρ σ επΊ. 

τραπέζης και~ήμενoς και κατα νουν μη cυχόμενος, αλλ' σμιλώ" και λα-

1) «Kα\}(~)ς γεγράφηκάς μοι, οτι μετάνοιαν \}έλω δοvναι τφ Θε(ρ ncQl των 
άμαρτιων μου, εάν δ Κύριοςαπαλλά.ξl1 με εκ της πιχρίί.ς φροnίδος 'tOU κόσμου 
ης εχω (Αογ, κε'. σελ. 151). 

2) Έν τοίς ΆποφtJ-έγμασι των Πατέρων δεν απανταται τις Ίσαακ 11γούμnος 
της ΣΚ11τεως, α"αφέρεΤtι.ι ομως Τοιοϋτος <JJς πρεσβύτερος (=ί1γούμε\'ος των 1'.ελ
λίων κυι 'ίσως να ιΊ\'αι δ αυτός (οι/α 'Αnoφt}έγ. Πατέρ. Όελ. 224). 



λων οίονδηποτουν λόγον, δ τοιουιος οαρκικός εσην και ου :~νευματι~~ 

κός ό δε επι τραπέζης γελων δ τοιουτος απέστη απο Θεού, καΙ όΘε. 

Ως απ~ αυτου, καΙ 11 εί,χη αυτού απρόσδεκτcfς καΙ οι κόποι αυταυ ά
νωφελείς». 

'ι.., - Ι': , , δ' δ' β/" , ef,,_ 
<,κ του επο μενου ανεκ( οωυ ι ιη1'η μ ατος .επο μεν οτι εκτος του' 

Πέτρου και ετερον προσέλαβε μά\~ηηΊν ό αββας Ήσα'ίας τον Έλισ· 

σαίον. Έν τφ διηγήματι τούτφ {Μ απανη1σωμεν ,πληροφορίας τινας' 
περι της ΣΚ11τεως, λεπτομερείας περΙ το;' &ββα ΊΙσαιου, ολίγα τιn( 

περι του εν Σκήτει μοναχικου βίου, κα,Βως κ'αι περΙ της κοι"ωνίας της 

Άλεξανδρείας. «Διηγήσατο 11I,liv δ αββιχς Έλισσαίος, ση οντος μου 

'\'εωτέρου 11σΟένησα εως {}αν(ίτου' ό δέ πατηρ δ εμος ην συχνως καΙ' 

προσκαλούμενος καnι πασαν ('δραν το-Ι'ς ιατρούς, πολλα υπισχ"ούμε\'ος,' 

ι;ί Όλως {}εραπεύσωσί με. Οί δε ίατροι πrιλλα κοπιάσαντες, ουκ ):σχυον 

την νόσον απελάσαι. Τελευταίον o-ov "FYOlIaL τφ εμφ πατρί, ο-δτος ό 

νεανίας εως τρείς ημFρας αποΟνήσκει. Ό δε πατήρ μου ταυτα παρα 

των ιατρων ακούσας ΠΟΤΥιώμενος συν πολλων δακρύων εδραμεν εις' 

τον "αον τού άγίου Μάρκου του ευαγγελιστου, εύρων δέ, ό)ς ελεγεν, 

Ε\'δον του .. αου τινα μο\'αχόν, γέροντα λίαν, ε.ιτΙ του σκιίμνου κα{)ημε.' 

,\,OJ", καΙ ίδων τον πατέρα μου ϊ.υπούμε\'Ον, ί.έγει αυτιρ, τί σοι εστιν 

Κϋρι Προκόπιε, τί αδημονείς; λέγει αύτφ δ Πατήρ μου, ό ([α\'ερ(Δσας 

σοι, το fflOV ονομα εγνώρισέ σοι πάντως -ι.αΙ την αιτίαν' κ.:ιΙ λέγει δ γέ., 

ρωΥ, απέλ{1ωμεν ~ως του ο'ίκου. Έλ{}ων δε ό γέρων επεσκέψατό με, 

καΙ λέγει τφ πατρί μου" φfρε ηΊν συμβίαν σου ε\'ταί,,')α-fίν γαρ ή 

~111τηρ η εμΙ1 φιλόχρισroς πάνυ και φιλομόναχος, ό δε πατήρ μου μι· 

σομόναχοι; λ(αΥ-καΙ λέγει προς ΤΟΥ πατέρα μου, τρία κεφάλαια ζητει 

δ Θεος παρα σοίΙ, καΙ ειχν φυλάξης αύτα χαρίζεταί σοι ό Θεος την 

ζω11ν του' ί,αΙ λέγει ό' πατήρ μου, εγγυητής μαι ό αγιος Μαρκος δ 

ευαγγελισΤ11ς, στι φυλάξω' καΙ λέγει, lδου, εχεις δεκαεννέα ετη !,ιοιχεύ. 

ων καΙ πορνεύων καΙ μιαίl'ων ηιν κοίιην ni; γυναικός σοι', καΙ τού

του χάριν τα πέντε σου τέκ\'α αιδρφ {)ανάτφ εξέκοψεν ό Θεός δεύτε. 

ρον κεφάλαιον, τον νεανίαν τούτον εις γάμον μη εκδcόσης, αλλα ποί

ησον μοναχόν' τρίτον κεφάλαιον, μεnχ 'Αρεια'νών καΙ Θεοδοσιανών l' 

μηκέτι κοινωνlΊσηι;' καΙ λέγει ό πατηρ μοι', φυλάξω τσυς λόγοι'ς σου 

πάσας τας ημέρας της ζωης μου' καΙ ΠΟΙ11σας μοι εΙ"Χ1Ίν ό γέρων δια 

1) "!ι1ως Θεοδοτιανώl', εκ του αίρεσιάρχου Θεοδότου του Σκητέω.; «πρώτόv' 
εΙπόντα ψιλiJΙ' <11'fiρωπον τον ΧΡΙότΟν. (Ε"'σεβ. έκκλ. totOQ. ε. 28, G) και οστις 
αφωρίσ{tlj .της κοινωνία.; υπο ΒίΚΤΟQος (193-202) ,του τότε έπισκόπου. (σύτόft· 
9). ιδΕ 'Επιφαν. αΙρέσ. 54, Πατρολογ. τ. 41 σελ, 9G1. ΘεοδωριΊτ, αίQετ, χακομυ{)ο. 
Αογ. β, κεφ, ε, τόμο 83. σελ. 392' 



τριώνΙ1μερcονερρο)σ&ην, ' και ε1&" οϋ (ως εποίησα τρί(t ετη εν τιμ ο'ί

κφτουπατρός μου. ΚαΙ απεί:&ων δπαnιρ μόυ ήρμόσατό με εΊς 

α,'εψιαν Αιγουσταλίου του Ι1γεμόνος καΙ του πατρός μου εroι-

ζ , , " 'β" ι:, '" - δ ' μα ομενου τα προς γαμον, συ'\'ε η την κορην υπο χαι,επου αιμονο.; 

εvοχλείσιtαι, καΙ ανηλεώς καΙχαλεπώς κολΓίζεσ&αι. ΙΙοιήσαντες δε οι, 

της· παιδΟς γονείς και δ πατηρ μουμηνας επτά, πανrι καΙ πανταχοϋ 

εν ταΤς εκκλησίως, ωστε καΙ είς φαρμακους καΙ εις γ6ητας αυτΊ1ν πε

ριάγειν, και μηδεν ωφελ1ϊσαι, αλλα μάλλον και εις το χείρον αυτΊ'1" προ-
, , -, 'β '1- .. r-i' !),:), , 

κοψαι, !Οτε κοινη γνωμη και ουΛΏ, Λίiι>Oyπς αυτην απηνεγκαμεν :;τρος 

τον&ββάll MrixaQllV 1 α:rijλΟον δε .καΙ εγω μετ' αυτης και δ παnιρ 
, } β' t: . Ι ""Ι. ,ι =ι,:!Ι ~ :) ι , ') 

μου, και ,α ων ο γερων Er,aLOV και ποιησας ευχην επ αυτο, εκε ,ευσε 

τη μητριαυτης λουσαι αυτην ελαιον απο κεφαλης μέχρις i'ινύχων' αυ

,;ης δε αλειφομένης, ηρξατο δ δαίμων κράζω', καίομαι, χαίομαι' και 

εξελθΟJν εκ της κόρης εκολλιί{)η εμοl επrωrl.,ασίω; και xαλεπα~ς κoλrf

ζων με. ΠΟΙΙ1σας OVV τριάκοντα 1]μέρας ~'ΠO του δαίμο\'Ος ανηλεως 

κσλαζόμε"ος, 'ίδου δ γέρων, δ καΙ πρΦην τφ πατ:ρίμου δμιλΙ1σας, δ 
καΙ εκ της "όσου Ιάσάμει'ός με' ιδων δε αυίον δ πατηρ μου απέδρα 
'ξ , - Λ β' δ'" <, , - λ' , , - 'δ' "λ ε αυtOυ. α· ων' ε εμε ο γερων εν το) .χε r.ιφ αυτου, και ι ο η~. 

της νυκτος τη πρόσευχησχολάζων, και το γόνυκάμπτων, εφυγάδευσ;ε 

τον δαίμονα' εξ εμοϋ, και απο{}ρt;ας μου Τ11ν κόμην της κεφαλη;, καΙ 

ενδύσας μεκεντώνων απο ερέας καΙ ϊριχcον καμι]λου, όΊσαύτως καί μα

πί.ον, παραδέδωκέ μοι τφ &ββ~ "Ησα'ΙΓ,ι, ην δε όγέρων εχων καΙ υ.λ

I.Ον μαθ'ηΤ11ν ονόματι Πέτρον. Ποιήσας οΏν μηνας εννέα, ακούσας δ 
εμος παΤl~IΡ τα περΙ εμου, απέστειλε τέσσαρας παίδας μετα σκτιο χ,ι-

'λ ' , Α' ,?, ." "'ι. δ' , 
μη ους φορτωμενας πανtoιoις ι>ρωμασl, ΚCΙΙ οπωοαις, απεστειι,ε ε και 

γράμματα πρός με' δεξcίμε"οςδε εγό) τα γράμ~ι.ατα και αναγιγώσκων 
, , , t' " 'Ιδ ' δ' C , β () ~ <I:J" " , ~ αυτα ηρ,:>αμην Χι.αιειν. ων ε ο α. μας .ωαιας τα γραμματα εν ταις. 

εμαί;' χερσί, ανασηις fjρπασεV'α{'ίι1 εκ των χειρι,n' μου καΙ κατέκαιj"εν. 
~ , ~ .... δ' ? , ~I <::. ~, t:B'T !)! D 

αυτα' εμου ε αγανακηlσαντο;" ηΡζατο ο Ί'ερων υ ρι",ειν με εμπροσ1 εν 

1ών παίδων του πατρός μου. 'Εκ 'της c'!Jga; εκεί\'ης :;τροgεπέλασέ μΌι 
δ δαίμων του μίσους, καιουχ 11δυνάμην οUrε ιδεί", Ο'υτε ακου

σαι της ({'ωνης αυroί1, αλλ' εl}εώρουν αυιον ώ; Xάρoνrα, και' του; λό-
? .... "Ι' r β ') ,. , δ ' 

γους αυτου είχον ως 'ε ,η, και ως μαχαιρας ιστσμους. 

<Ιστάμενος δε μετ' αυτου είς τας εί!χr!.ς καΙ εΙς nl; αγρυπνίας κατ· 
ηρώμην αυτόν, καΙ εκ του μίσους του πόλλου καΙ της πολλης αηδίας 

1) Ό ενταϋf}α μνημονευόμε\'ος &ββίίς Μι.ίκαρης εί"αι αότός δ ΑΙγύπιιος Μα.
κάριος ('f 390), σσι!ς καηΊ. τον Σωκράτην (εκκλ. φτορ. βιβλ. δ'. κεφ. 23) «το

σωJτας σεραπείας ποιησάμε\'ος καί τοσούτους των δαψοn,')ντων tξlΊλασε δαίμο

νας, (:>ς Ιδίας δείσf}αι συγγραφης •. 



ης -εΤχον προς αυιό\" πλεισtάκις ανέστην εν- νυκτΙ τού α:τοκτείναι αυ

τόν, εφοβουμην δε χαΙ έδειλίων τον συμμαl}ητήν μον Πέτρον. Ό δε 

γέρων ουκ επαυετο διδάσκων καΙ '\'ου-&ετών, καΙ ποτε μεν παρεY.άλ~ι, 
ΠΟτ ε δε καΙ επέπληττεν' ερχομένου δέ μου προς το κοι,;ωνησαι εκώ

Αι·έ μοι(;)'καl μετα ύβρεως εξήλαυνεν,καΙ εκ {ης τραπέζης ηφόριζέ με, 

λέγων, ου, μΙ1φάnις εως αν ε'ίπτις ημαρτο\', συγχώρησο\'. Έγω δε τα 
εν&ντία ποιών, λά{}ρα κλέπτων ησ{}ιον, καΙ αυτου ευχομένου εγω ε

κα-&εζόμην, αυτου αγρυπνοίίντο; εγω εκoι~ιώμην, αυtOίί αναγι\,(ί>σκο\'-
. τος εγω 11ργuλόγουν, αυτου κλrιίοντος εγω εγέλων. ΊΌιοϋτόν με εύ

ρων δ δαίμων iJJtllXOOV αυroίί εν πασι γε\,όμε\'ο\', Ι1ρξατό μοι καΙ 0-
'\'ειρα καΙ φαντασίας κατα του γέροντος δέΙΚ\'ύειν' ιΊρξάμην δε εγω ό 

ταπει"ος ταίς ύΠΟΥοίαις μου πεί{}εσ(}αι, καΙ τα (:Ινειρα και.τας φαν. 

τασίας, εγρηγορότω;, λε.τtOμερώ;, καΙ νου.νεχίϋς, και. νηφό\'τω; ένατε
'\'ίζέιν' και τοίς λογισμοίς τοί; αισχροί; .καΙ φαυλοις, καΙ πονηροίς καΙ 

ακα-&άρτ~ις, τοί; ~\'δoν εν τη καρδί<t μου βρύουσl, καΙ κατα του γέ
ροντος ενοχλουσι καΙ ταράττουσι", ιlρξάμήν πισίευΕιν καΙ συνδυ(ίζειν 

αυτοί;. 'ΉρξαΥΤΟ οΏν οί λογισμοΙ ενδo~εν ενοχλείν, και ΟΙ δαίμο"ες 
εξωl}εν εΙς {}υμον καΙ δργl]ν, καΙ πικρίαν καΙ οξυχολίαν κινείν με, καΙ 

δ~ δαίμων της ύπερηφανίας, μάλλον δε της απωλείας l1ρξατο διδάσκα
λός μου )'ίνεσD-αι. "Ηρξάμην δε και εγώ, (lzrEQ αυίο; λάιtρα και κρυ
πτώς διδ~σκεη', εγ~ φω'ερώς εκστη-&ίζειν και ιXJtCtyyΈJJ,Elv ενώπιον 
πά~τω\'. Καθήμενος γ(~ρ α~1.> πικρί(ις, ελεγον προ; έμαυτόν' τίςεστιν 

"!' e .~ λ ' , 5 Ι\' Ι e •. " , e ~, " 
ουtOς ο π ανος, και εΠΙυετης κα υποκριτης, ο aYEV1l; και πα~ 

νικό;, oσrις εγω απο τοιαύτης πόλεως, καΙ απο τοιούtOυ γένους, 
και ευγενων γονέων, πλούιφ κομώντων και ανδράποδα toaCtVta εχόν~ 
των, γέγονα αυίφ ως μισ{}ωτό;, μαλλον 'δε ως δοϋλος: αυτφ παριστά

μενος, κοι υδωρ ταίς χερσΙν αυroίί επιβάλλω\', καΙ χύτραν στένων, καΙ 
επικέρνης γενόμενος, .καΙ {\δωρ φέρων, καΙ ξύλα συλλέγων, καΙ ως 

δο1Μος αύτφ παριστάμενος 1, οφείλων αύτός μοι δουλευειν καΙ άυτος 

εμοΙ ύποτάσσεσΟαι, όυχι εγο) αϋτφ. Πόσα; πικρίας καΙ χολάς, {}λίψεις 

καΙ λύπας, ϋβρεις καΙ ονείδη εξ αυroίί~ εδεξάμην' πόσα μοι εποίησε 

πείγασαι, και διψησαι, και αγρυπ\'ί'jσαι, και χαμωκοιτησαι, πόσα μοι 

εξουδένωσεν, πόσα μοι κακα ενέπl.ησεν. ΚαΙ ταυτά μοι του δαίμονος 

διδάσκοντος, εγω επί πλέον ωργιζόμην, καΙ είχαν ως εμαυτον αδικη

Ο{)έντα, καΙ ως πολϊ.α κακα πα{}ό"Lα' καΙ ελεγέ μοι ό λογισμό;, εξελ-&ε 

1) 'ΕμπαiΗj μιiλMν είσι -(ά·>ύπΟ του 'Ελισσαίου ένταυ&α. λεγόμε\'α προς τα~ 
διασω6είσας πληροφορίάς του Παλλαδίοιο, εναίς βλέπομεν τού;; γέροντας έπι

ει~Τ; προς τού; αρχαρίου; \mοτακτικούς αυΤCΊH'. 

β 



ΙΥ/. ' iτ ρ6',ο"{ος. 
~~~-./'../"'-../~'-"~'-J'-./-~-~.../-'../-~ 

• - , , (l 'ζ , ~ ~ , e , e , 
εκ του κατηραμενου τ;ουroυ, καlJε ου ~\I, κεΜιφ ω;"::(rα1'r~~, οι πατερες, 

όύtOς γΓ~Ρ ουκ εση μΟ1'αχός, αλλ' ουδε χριστιαl·ός. Έκ, τω ... τοιούτων 
λογι,σμών 11ρ;άμην πιίλιν {)εωρείν εν,. υφ,ίΓ!, περΙ ~oυ γέρqντος ως δη 

μετα, γvvαικών χορεύει, καΙ μετιι ,αl(Jιόπων παίζέι,κςι;Ι·DεσΠ(σάς, ε

βεβαίωσα ση εχΠρος Θεού εστι.ν: ,και φίλος δαιμόνων; ΟΥ πηρχε δε ε

ξωτ-ης Σκι1πc.Q<;. ως άπα στάδ'ίων ε Ό ίεραν έλλψικόν. καΙ εν' μέσψ 
του ιερου 'ξόα}'Ο1'/Ψ'ρμάρι\'ΟI' ι ίστάμε\'Ον -είχε δε δ γέρων εαος, 

, Σ 'βΡ. :Η .. Ι f\ - ,.,' ο'. ~ 'C' ''''ι' 
κατ α α ιJatQV, ,εΙ;ε(lΧ6σ:υιn, ,της ..... xητεcμς .. ει.; το ιερον και, 'Yo"atELV'c;-
Ο - ' δ" -, '} ') , 'δ' , Ο " ' , υπηρχον ε, E-t.Eι μ"ημ~ιrα ε, ,ηι'ικα' Κ'q,Ι : ει/.νυσι μοι ο-.ιιαιμων κατ 

.Ο\'αρ, Ο\1Χ απαξ,' άλλα πληστάκις, ως δη δ γέρων 1%ει, και. προσΥουνεί 

τσ ε'ίδωλο,;. ".Ι{:.γω δξ ύ,τo;ττ~ύ(ίας ω; άλη{) ij Eil'aL τα UI'ELQfl, xarCL ν'Jν 
ωραν, 1JV' ,-ε'ίωΩεν.δ γέρωv.ε;έρχεσDαι προς το ιερό ι', πρoσ;roιήσαςεξ

,ηλDον του· κελλίοl', και:π;ίπτω ε;τι :π;ρόσω:ιτοl' εν μέσψ/ ~,oυ ιεροί;' εν 

,φ βάτοςε,ν τφ καταλ~ματι.,ην· καΙ :\J,εωρώ τον γέΡΟΥτα ως ίtν εΙσερ

. χόμενΟ1',καΙ γυν1] εμπροσ{)εν αυτου, καΙ εJ:D-ΟΙJσης της γυl'i'Ίς, ε&εώ. 

ρρυν ως δη.,ηυχετο και. πρσσεκύl'EL τα ε'ίδωλο1', καί ω~ ετέλεσε την 
:) .. . ~δ' _C\. t:: ~I C, ~ ') {) , , , ζ' δ • 

ευχιιv ι εσυαι με ως ηn ο γερων- ε(_ ων προσεκι!l'ηιτε το Ψ ιον, η-

σπάσατρ,·Μ καΙ ηΊν' γυναίκα,. καΙ συγγε\'άμενο;αυτ.η E;iJAD-EV ό)'Υέ-
t:: :t \ .. " - c=. ~, .. t:: ~ \ .. 1:" 2 

,ρωνως επι την ..:..κηΤ,ΙΊ', η!lυε γυνη ως επι το Ειως ; .'" 
'Γαυτςιεπτάκις ιΔΟρφ σκοπιισας Υ"αΙ ωςεν 'βεβαιώσεί {)εωΡ11ιiας, 

ιΊρζάμην'.εξω τοΝ κελλίου, .κα(}έζεσ1}αι'κα-1 τους ερχομένους '/ιδελφου; 

πρας το ωrρεληftηl'αι ε" του γέρο,":το;"ελεγον λάD-ρα προ; αυ.roύ;: 
, 'δ λ ' C 'βr-ι~' , "δ λ ' , .'" ~ φυσει α ε rρoι ο α ι,αςουως ΠΟρ,l'ος και ειι ω oΛαrρης εση, τίΌυν 

. πλανασι1ε ερχόμενοι προς αΙ'τό\'; ε:τοίιισαδε ταυτα λ~γωl','προ;τοuς 
,μοναχαιΊςτου; ερχομένου; ,'πρΌ; τον γέροντα μηνας δ' καί πρόςσ,τι 

Έγω εμόχD-ουν του κωλυσαιαυιού;; ΕΚέίνοι υπο τη; του Θεου ΧΓίριτος 

προς τι'ι" γέροντα συνηDQοίζοl'το. Θεωριvγ δε εγω ό ταπεινος Ειηκό· 
μην, καΙ ίJιΙ'ωνα τα:; χείρας εις ταν ουρά\'Ω\Ι λέγων, Κύριε δας ί'πομο' 

"11V' καΙ ε~'όμlζ.oν εΥω ό ταλαίπωρος καΙ αΠλιος, ση αδίχω; υπομένω 

καΙ ως ετι άρεη]ν ποιώ, και στεl'άζων ελεγο\', δόξα σοι δ Θεος απσ 

, ποίας τιμης εΙς ποίαν ατιμίαν ήλ(}ΟΥ, καΙ πώς'ιμην καΙ τί εγεl'όμην, 

και εκλαιον, Θεωρών με δε ό γFρων ελεγε, τέκνον καλόl" κα{}άρισόν 

". ~~, ; 

1) 1'0 ξόανον πάντως frά 11ΤΟ του Σαρύ.π;δος, διότι σατο; έi.ατρεύετo έν τίι 
Ν ιτρίι/-. (Στρι1.β, βιβλ. ιζ'). 

2) «'Έλος γάρ παρι1.κειται εν τί! Σκ{ιτει, ε,,{}α και αί 'Εκκλησίαι (!);ωδόμην

ται και άΙ πηγαί των ύδάτων εΙσί. ΣU"{lΟflfλ δε τοιαύτη 11ν 101' τΩ ΣκιΊτει, 'ίνα 
Εάν ~λ{)π γυνή .. Ι.σ.λησαι &δελφi(J αutης, 11 fiλλφ διαφέροl'τι αυτίj απο μακρόΟεν, 
,καΟεζσμένων αυτων α.τ' &λ/.{lλί'Jν, ι)μιλώσιν αλλ{ιι.οις' (ΆποψΟέγ. IIαΤ1~ρ .. ό'ελ. 
252). 



σου την καρδίαν, ταπείνωσόν σου τους λογισμούς, πόΟησον ηΊν ταπεί

νωσιν του Χριστου, βδελύσσου την ύπερηφανίαl', πρόσεχε aEdlItiV. 

Ί'αυτα αύτου λαλουντό; μοι, εγο) μεν ωργιζόμην καΙ επικρ(ιινόμήν, 

και Εταραττόμην, καΙ ως βέλη τιτρώσκοντά με τους λόγους auroUl1-
σ{}όμην. <'Οτε εκαDεζόμην μετ' αυτοί, εν τίΊ τραπέζηΕΙΥεώρουν ταβρώ

ματ α ως δυσωδίαν καΙ εσυχαινόμψ', 6)σtε εμέσαι ταβρώματα ου [:Ιόν ον 
απαξ καΙ δίς, &λλδ. πλειστάκις, &ναβολικο; γε"όμενο:;. Ό δε λογισμος 

ενδον ε\'οχλ'»ν μοι ουκ επαύετο λέγων, εξελDε εκ της μο,ίης του γέ

ροντος τούτου, εί δυνατό\', καΙ &πο Σκήτεως, {}εωρων γαρ τον γέρον

τα τουτον, ού σώζεσαι' ΚάΙ ελεγον εμαυτq), τί\,()ς χάριν ταυτα πάσχω: 

εν τφ κόσμω ων, ουκ επόρνει'σα, ούδεεμοίχευσα, ουτε εκλεψα, ουτε 

εφό\'ευσιι ΚαΙ ελεγ~ μοι ό λογισμός, μάλλον δε ό διιίμω\', δικαίως 

επαDες, ελύπησες τον πατέρα σου καΙ τη" μητέρα σου, τοι); συγγε,iείς 

καΙ φίλους σου, καΙ αrρίησες τους δ,γίους πατέρας καΙ 1ιλDες x::tL εμ6-
νασες ει; τον επι&έτην τουroν, τ(,ν κακεΗψχη, καΙ ανελεΙΙfιονα,' και 
αναίσχυντον. Ταυτα του δαίμονος ύποβdλλοντός μοl, εγ(ο ό '(απεινος 
καί άμαρτωλός, groιμος ευρισκόμην προς συγκατάDεσn' των (l'ίσχρων 
και φαύλων λογισμων' καΙ εν σκότει κεχωσμέΙ'ος lJJν Εl'όμιζον εν φω-

~ τΙ εll'αι, και μοναχικ.ως'· "ομίζ(ον διάγω', σατά"ας -υ:τiίρχoν; και &ντΙ 
του μέ.μφεσ{}αι εαυτον καΙ καωκρί"ειν, τον δούλον του Θεουεμε'μφά
μην καΙ Κατέκρι"ο ... Έν ,τη τοιαύτη ζάλη καΙ ταραχπ των 'λογισμων 
υπάρχοντάς μοι, συ\'έβη τον πατέρα μου γράψαι με, ΟΤΙ ή μήτηρ σου 

άΠΟ(}"11σκει ελοε ovv δπως {}εωρήσης αυτι)ν προ του αιro{}ανεί,'. Λέ
γω ούν τφ άββ(~ Πέτρφ, lJνtW:; εγω ύπάγω σπως {}εασωμαι την μη
τέρα μου' απελ(}ων δε ό άδελφο; λέγει τφ γέρο)'ει, ό δε γέρων ελ&ων 
πρός με λέγει μοι' τέκνον καλόl', κα{}4ζου τη υπομονη του 'Θεοv, και 

αφες ηΊν προσπά'(}ειαν του πατρος και της μητρός, εχομεν γΓ~Ρ πατl

ρα εν ουρα\'(ρ, δστις καΙ ημίν καΙ αυτοίς ΠΡΟΥοήσεται κατα το συμ

φέρον' ει δε παρακούση; μου καΙ άπέλ{}l1;, τους μεν γονείς ούδεν ω

φελΙ1 σης, σεαυτον δε τα μέγιστα βλάΨης και εκ των εσχάτων πολλι1. 
μεrαμεληOεί,ς, και oUΔεν ιοφελη{}είς, &λλα μέλλει ι] αποστασία σου παι
δευσαί σε. Ταυταεγω παρα του γέρoντo~ ακούσας, και του δαίμονος 

συναρπάσαντός με εΙς δ'ξυχολίαν, λέγω τφ γέροντι' επι{)έτq, ειδωλολά

τρα, πόρνε, μc ιχέ, {}έλεις ποιησαι με 'ίσον σου; ό δε γέρων liλεγε μοιι 

χΙ-ίρις Θεού δια στόματός σου. Έγω δε εκραζον επι{)έτα καΙ εΙ{\ωλο

λάτρα, ωστε ΠGλλους των πατέσων κατ α τriς φωνάς μου συνα&ρσίζε. 

σ{)αι' καΙ πάντες οί γfρονrες ειιε επέπλητtOν και κατηγόρουν. Έγω 

δΡ.' του δαίμονος εl'εργουντος εν εμοί, κραΤΙ1σας μου το σ,ιιχr.ίριον, 
,1' :!J'~,_C\ _~\"(\ Ι~ Ι ,Ι .(\~Ι 
εσχισα αυω ((πα υυιωυ απο αl'ωιιεν εφ; κατω, και ριψας ει~ την 0.-



κΙ, ΠρόλοΥος. 
~~/'"·~ ... r"",/,_""",,/,,,-/,_r'-~'-~J-"/'-'-'-~'-'""J'''~'--'~~'../'~~~.r'_,""",,./'~ 

ψιν αιπου το μαπίο\' εξJϊλDoν γυμνο; εκ του κελλίοιι, και εισελl~ων 

εις το κελλίον ένο; των γ;:ρό"τω\' εκλειl'α αυτου το συ"ακτικον και το 
σ~()λιo,', καΙ έξijλι'tον και απηλΗον εις την Άλε~ά\'δρειαν' εύρον δε ηΊν 

μητέρα μου άποϋα)'ουσαν, και τον πατέρα μου ασ(}ε\'ουντα, και με

τα τρείς ήμέρας έτελεύτησέ μου δ πατήρ. • Εμου δε αδολεσχουΗΟ;, 
καΙ διαλογιζομέ\'ου μου περι των χρημάτων καΙ τη; λοι.τη; κληρι)νο

μίας, .καΙ μεταμελοιίμε\'Ος διατί γ{Υο"αμοναχό;, κατέλαβεν 1] εσπέρα' 

και εμοίί επι της γλίνης ά"ακειμέΙ'ου καΙ Hl. ΠFΡΙ της Σκψεως καΙ 
του αββα Ήσαιου λογιζιηιέl'Ου, i' στέΙ'αζον και υ.εγον, δόξα σοι δ Θεος 
ό .λυτρωσ(ί~ιε\'ός με εκ τον επιθέτην, καΙ πεπλανημένον γέΡΩντα εκεί

,'ον' καΙ σΙΗ' τφ λόγφ, ηκουσα φωνης ώσει Βρο),της Ι.εγουσης, «σλε
{)ρο; καΙ απώλεια τ<ρ οικφ Προκοπίου», ΚαΙ ευθέως γέγονεν αΗμος 

καΙ εξηψε πί'ρ εις τυς τέσσαρας γωνίας της αύi.ης, εγω δε α"έστην 

τεταραγμέ"ος, καΙ μόΙ.ις ισχύσαμεν πά"τες 0'[ εν τη oΙκί~ 'fςελι~είν, το 

πί'ι-ι πανταχου νεμομένοι', ΣυναχΟέντες πάηες οι της Άλεξα\'δρεία; 

οlΚ11τορες ουδεν 'ίσχωαν πoιησaι.1 τοίί πιιρος Ίίδη τους λί{}ους t11κο\'
τος εγώ δε ίστάμην ενrρεπτικός, κατησ",{ι'μiιένος, και διαλογιζόμε"ος τ~~ 
συμβάντα, καΙ άπο πολλ1,!ς άlΊυμίας κάΙ ρς&lJμίας, άπελiJών ερριψα 
έμαυτον εΙς τον νάρθηκα του ιχγf;oυ Μψ'α. ΚαΙ πάλιν μεrασχηματιo{}€ις 
δ δαίμωνεΙ:: τον μάρτι'ρ~ λέγει μοι, ταυτ.α πr'(l'tα, απερ σοί. συ~'έβη 
έκ του άβf-ά Ήσάιόυ σοι σlJ\'έβ,}, "Εξυπ,;ος δε γενόμε\'Ος λέγιι),'επ' 
άλη{}είας. δ επιDέτης εκεί\'Ος φαρμακος υπάρχει καΙ δαίμο\'ας [~πoσπί

λα; κατέκαυσέ μου τιιν οικία)', καΙ συν ΗΡ λόΥφ al'Farll" το πρωΙ καΙ 
dπηλ{}ον εΙς τον' πάπαν Εvλόγιον 1 καΙ. λέγω αtτφ. Δέσποτα εκδίΥ.η
(jόν με f.x τον εΙδολολάrρην άβ.βαν 'H'Ja·tuv, αυτο.; γαρ χρησάμεl'Ο; 
ταίς αύroυ φαρμακείαις κατέκαι'σέ μου την οικία". ΚαΙ I.έγει όΠα
tριάρχης πρός με' «"Λλαλα γενηl1'lrω τα χείλη τα δόλια τα l.αΙ.οϋl'

τα κατιι τoiί δικαίου α\'ομίαν» (ψαλιι. λΌ 1!)),καΙ συν τφ λόγφ του 

Πάπα 2, είδον αΗΗοπα τυπroνrci με ράβδφ ΠΙ'ρίl'1J, και Ε\'έδυσέ με 
{)ωρακα αλυσιδωτό", καΙ ει'Dέως επεσα εμπροσDεν του Πατριάρχπυ 

η Πάl'rως εξ αβλεψία; του αvrιγρr~φέω;, δι6τι δ πάπα; Εόλόγιο; :tCHQlαQ-. ~ 
χεύσας ιiπo του 580-667 εί\'αι Kanl δύο αίώνας μεταγενέστεΡΟζ του ι'ιββrΙ Ί-Ι· 

σα·ίου. Μάλλον τον Τιμ6Dεον (:380-385) δυ\'άμεΟα νίιπα.ραδεχDώμε<:, Ι) καΙ ταν 

Θεόφιλον (38;:-112), οΜέποτε ι5μως τον Ευλόγιον, εκτος εάl' παραδ~xO(oμε\' εν 
τφ Ζ' αία/ΥΙ εrερον άββαν Μακάριον καΙ 'I!crfltflv παραδόξως και τοvμαDητtjV 

αύτου καλούμενο)' ΠέΤΡ9\', καί τότε {}α εχωμε\', Ήσα'ίαν του δ' αιώνος,· δεύτερον 
τον μΟΥοφυσίτην, καί ΤQίτοv τον επ' Ει'ιλογίου κατα τον ζ' αΙώ\'α, δπερ αδύ\'ατον. 

2) 'U ε.τίσκο:το; 'ΑλεξαΥδρεία; εφερε κατ' εξοχijν τον τίτλΟΥ τοίί Πά:τα εΙς 

δΙ' μετεγενεστέρως Jtροσετέ{}η και ό τοίί Πατριάρχου .... κάτίι'τίι σωζάμεΥα μΥ!]-



ΙΙρ6λογος, κrι', 

και αφρίζων παιδευόμενος. Τότε ό Πατριάρχη; έκτείνας αυτοϋ την 

χείρα έσφράγισέ μου το σrόrια, και ό μεν δεσμος της γλιοσσης ελύΟη 
εμεινα δε δεκαεπτα μην ας υπο ζυγφ τοϋ βελίαρ παιδευόμενος, καΙ 

έλεεινί\ν l'}έαμα πασι φαινόμενος, ωστε με πέδαις και άλύσεσι δεσμεί

σι'}αι. Κατέκοπτον γαρ έμαυτον και πάl'τας τους παρόl'τας, ησ&ιον δε 

και κόπρον αn'}ρωπί"η", 0'1. δε ψιλόΖρισΤΩΙ ελεουΥτές με ένέδυον '1.μά

ΤΙΟ", επελαζόμ11", γαρ γι'μΥός, κατέ,:οπτό" μου τας σάρκας καΙ τα ίμά-. 

τι α, εμαυτον κολαφίζων, και τους παριόντας κροταφίζων, 'Γο δε σω

μά μου εκ της βίας, καΙ της κό;ροι', και τοϋ βορβόρου, ούπερ κυ-. 
λιόμενος εκοιμώμην -ουκ ην ό περιποιούμΕΥό;· με- ψωριάσας, γέ-. 
γανα ~~σπερ έλεφανηασάμενος. 

'Γότε 0'1. της Άλεξι'(\'δρείας φιλόΖριστοι l'}εασάμενοι τινας των πα-. 

τέρων της ΣΚΙ1τεως 1\γαγον πρός με, και Ιδόντες με ουκ έγνώρισάν. 
'1λ' "λ e λ' '1', :)' ~ e\ Π ' Cf "!' με, αΛ ε εγον οι φι οχριστοι ου τος εση" ο ι'ως ροκοπιου, οστις ην 

μονάσ.:χς παρα τιρ αβΙ1~ "Hσα'ίr.ι' και λέ)ουσιν προς αϋτους οι πατέρες,. 

ΠΟI1Ίσατε άγάπψ, φέρετε αύτον είς Σκηω', καΙ οι φιλόΖριστοι είιρόνιες 

καμηλάριον δεδώχασιν αυτφ νόμισμα Ενα καΙ διiσαντές μου χείρας καΙ 

πόδας απήγαγόν με Εις Σκητιν 1 καί συναχΟέΥτες οι της ΣκIΊΤ~Q)ς πατέ-ο 
ιο$' ._.-~._.------_.~. . 

;ιείrι. πρώτος ό ~πίσκoπoς 'Αλεξανδρείας Ήρακλας καλείται Πά:τι:ας ύπσ τον 
C.,αδόJφ" αύτ~ύ Διoνuσί.o" (247-->-265), παρ' Eύσeβίιρ (εκκλ. ίστορ. ζ'. 7). Άπο τoii 
Δ' αίώνος καί έξης φαίνεται έπικοατων u τίτλος τού Πιί.πα. (Θεοδωο. έκκλ. ίστορ; 
α. 4). Χρυσοσ, παπαδοπούλου .πρωται ήμέραι της 'Εκκλ. 'Αλεξανδρείας σελ. 
ιζ' εν ύποσημ. Άλεξάνδρεια 1909. 

1) Τον εξ 'Αλεξανδρείας αναχωοούντσ. διά η]ν Νιτρίαν ηγον τρείς όδοι: Ή 

πριστη κατ' αρχάς δl,l'](ιχετο 11Ίν λίμιην Μαρε<ίπιδα, μεΩ' δ ηΊ" κοιλάδα εν τιρ 

μέσφ κρυσταλλωμάτων εκ Υίτοου κιιί ύλών εξ άλατος ιιέχρι τού σρους Νιτρίας 

ε,'\}α ητο το κέντρον των μοναστικώ" ίδρυμάτων, Άλλ' 1} λίμνη ύποκειμε\ll ΈI.ς 

ωυ; α"έμους και ταοαττομένη ένίοτε ως {Ι \}άλασσα ητο ε1Τικί"δυ"ος, πολλάκις δέ 

[~ί χαράδραι της κοιλάδος καΩίσταντο αδιάβατοι. Ή δευτέρα διηυ&ύνετο προς 

δυσμιις μεταξυ της \}αλάσσης και της λί μνης Μι.ιρειΟτιδος μέχοι της εσχατιας 

αύτης με\}' δ στρεφομένη προς μεσημβρίαν α'1Ίρχετο δια. τω" αμμων το πρό

χωμα, δπεο εχωριζε Τ11ν κοιλάδα της Νιτρίας της τού Άνύδοου ποταμού, βρα

χίονος, ως φαίl'Εται, τού Νείλου, και φέρει εισέτι παρά τοίς ~Aραψι το υνομα 

Άνυδρος ποταμός, 'Π τoλμηρc!. Μελάνη ηΩέl.ησε νιl. ακολουilήσll αυηΊν κατα. την 

εΙς Αίγυπτον ΠΟQεία" αυτης, αλλ' ολίγου δείν ν' υπαχ{)Π μετσ τού Ρουcrίl'Oυ ύπο στί
φοι'ς 'λράβων ενεδοευόντων εκεί που JtfLQCL την {)άλασσω', και μόλις έσώ{)η, 

χάρις εις η]" ταχύτητα τού Τππου αυτης. ΊΙ τρίτη όδος α\'llρχετο τον Νείλον 

μέΧQΙ της Μέμφιδος η 'λοσινόης καί ειΟ'IΊοχετο ΕκείΟεν εις τlΊν μία" )1 ηΊ" άλλην 
κοιλάδα, καταλαμβι'ι\'ουσα αιπην ηΊν αΡΧ1]ν αυτω\" αλλ' ό λάμβάνων αυτιΊν απ·ίΙΥτα 
ΠQος το μέρος της Νιτοίας συστάδας ύδάτων βα()έω" λείψανα των πλημμυρίίιν 

του Νείλου, ·δ;τΟ δε τι!. ιJ.\}ροίσματα τι,n' βρυλλι'lIν εκοιμιίιντο κροκόδειλοι. Ή Με

Μνη, ητις ετόλιιησΕ και δμJ, της οδού τω"της να διέλ{Jτι {,πέστη πολλΙJ,ς δοκι-



κο'. ΠΡ6λ()Υc;ς~ 
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(jE; εν τη μεγάλη εκκλησίι;χ, εποίησαν αγρυπνίαν περι εμόϋ καΙ &λξί· 

ψαντές με ελαιον κατα παντο; του σώμαtoς τον μεν δαίμονα εφυγά
δευσαν εξ εμου, ει.ι€ι\'α δε τιμωρούμε"ος εκ τών τραυμάτων και της 
ι, 'Ε' δ' e ,. ,e ') , C'" ~/.(\λ '~I 

ψωρας. < γω ε ο ταπεινος και αμαρτω ως" ο αυ ιος και ταΜιιπωρος, 

καΙ παντος '{χνους μοναχικου κατώτερος πάντα τα σΙ'μβάντα μου'λε

πτομερώς εξαγγείλας καΙ πάσι διηγησιίμενος, παρεκάλουν αυτοίς, σπως 

ΠΟΙ11σωσιν Ελεος εις ηιν ταιn: ι\"η ν και επώδυνον ψηχ11ν μου, καΙ πα

ρακαλέσωσσι τον γέροντα δπως ελε11σll καΙ δέξηrαι μου την μετάνοι

αν, και μηεάση με πclλιν ύπο του δαίμονος πειρασΟ ηναι. οι δε ~ πα
τέρες απελ{}όνrες ηγαγον πρός με Πέτρον τον συμμαΟψήν μου, καΙ 

ιδών με κείμενον και το σώμά μου σεση πος εκ της ψώρας καΙ τιίιν' 

τραυμάτων-οι γαρ πατέρες 1'tέλοντες προς οίκτο ν καΙ κατάνl'ξιν xciIl
ψάι ΤΟ1/ γέροντα, έξέδυσάν με το ίμάτιον, δπερ 11lιην ενδεδυμέ\'Ος και 
γυμνόν με επι ψίαί}ία ε{}ηκω'-καΙ ερριψεν εαυτον ό &r1~<1ς Πέτρο; 

έπάνω μου καιουκ {ιν &ναχαιτισμος- τον δακρύων αυτοϊϊ, ιεγω δε ό 
Q ., ,~, :t., .,; ~, ~ :ι, ~ 

x"ilfLur.u; ημην απαρρησιαστος, αισχυνομενος ατενισαι ει;. αυroν, αυ-

τος δε κλαύσάς Ικανα1ς. ανέστη; και λαβών τινας τών Πατέρων ~ απελ
{}όντες ηγαγον τον' γέρονtα' εγω δε 'ίδο)ν τον yrgoytct εκραξα λέγων, 
έλέησόν με δοί')'Ι;: του Θεοίί τον ύπο δαιμόνων πλανη{) έντα, και ll1l 
εάσης τελείαν χαραν του ψυχοφ{}όραυ εχηρoίi, ικανώς γαρ επαιδεύθην 

, , ο, ι Q 'Ο δ" " e -} , " και πρεποντως εκ?"ασνην. "ε γερων κ,;αυσας ικανως ,εγει μαι, εΥ-

νως τέκνον δη παίδευσις ύπερηφάl'ων πτώμα 1; εγω δε είπο", fY"Q)v, 
, ,. ~~_ 7! 'β "f _<\ ':!, ~ ".Q. " 

τιμιε παrερ, ες ωνπερ συνε η μοι και εμαυον ι.ιιρ ων επαυον, και πε-

πεισμαι σrι δικαιοκρίτης έστιν ό ΘεΌς ~(1iroδιδους εκιίσΗΡ κατα τα ερ

γα αυτοίί (Ρωμ. β. G)' καΙ σφραγίσας με τ(ρ τύπφ του; σταΙ'ρου λέγει: 

δ Θεος δ πάση:; κrίσεω; δημιουΡΥΟ; συγχωρήσιι ιτοι Hl παρελDόντα, 
καΙ διορD-ώσrιται τα μέλλοντα. Καί βαστάσαντέ; με εις Ί'tρoνίo\' α.τή
γαγόν με εις το κελλίο", και ΠOΙ11lίας ολίγας 11μέρας χι(ριτι Χριστοϋ 
ερρώσ{}ην- καΙ επληρώΟη εις εμε το ngorpIltLxov λόγΙΟΥ τι) φάσκον «εν 

- , , - .. , .. - \ "~'r ,,\ ( 'Ι l' lI.) , 
κημφ και χαΜ"φ αΥ;η; τον μη εyyι."σνtα προ; σε» ψ,ΙΑμ. ι.α . ~I • και' 

πάλιν «παλλαΙ αι μάστιγες του αμαρτωλου» (Ψαλμ. αUrόl}. 10). ΣΙ;ΥΕΙ-

( 

μεία πρώtOς ό επισκσπο; Άλεξανί)Qείας Ήρακλυ.; ;:αλείται Πι.\πας υπο ,του 

διαδόχου αυτου Διονυσίου (247 -2G5) παρ' Ευσεβί(:? (έκκλ. ίσroρ. ζ' 7). 'Από του 
μασίας>. (Άμεδ. Θιερρη ό αγ. Ίερ(όνυμος μετάφρ. Ν. Σταματιάδου σελ. 192. 
Σάμος 18σ3). 

1) Κλίμαξ ·Ιωάν. λόγο κβ', ιΌ 

2) Έκ διηγίnιατό; τι"ο; δ.νεκδάτσυ του κcοδικο; 1130υ φύλο 18!α. Πατριαρ. 

συλλΟΥης rnέ.τσ;ιsν διι {) Πιάνιο; ηro μCl{tητη; του α~βα Λογγίνσυ' "Τόtε λέγει 
ό γέgων (δ (1;1:3&; L\')ηίI,Ο;) τφ α~,η Πιονίψ τφ μcι.[)ψ!.i αutσυ, λάβο σου 10 



• 

Πpόλoyo~. κΥ', 
~~./"-./-.~~./"~.~~~ 

δότες ουν οι Παuέρεςτης ΣΚl1tεως πάl'ταtα συμβάντα μοι αξιαείl'αι 

γραrρη;, xril 'ΠΡΟΙJκαλεσάμενΟh, ΠιιJJνίον 2 ευφυη καλλιγράφοι', εκέ1ιευ

σιί.ν με ακριβώς και λεπτομερώς διηγήσαυι1άΙ: <ο δε κάλλιγριfφoς γρά

ψtις παρέ:Όη,,~εν αίn:ΙΙέν τφ πρώτφ βιβλίφ, εν'ψ επίγέγραπται (περΙ 
φαντασίιις δαιμόνων.> (KWI'. 113 πα-tριαρχ.'συrιλογης 194β) . 

. 'Εκτος του Πέτρου καΙ Έλισσαίου και αλλoι~ρoσηλαoν ως ίια
ιΊηταί, ϊνα μέΙ'ωσιπαρΙΙ τφαββq: <Hσαιζt"'τoυτo πtστσϋται 'εκ της ε·, 

πιγραφης του προ'nου λόγου «'Εντοι.αί τοίς άδεΧφο'ίς to't.; μΒΤ' αυτου», 

άλλιι καΙ εκ tou άβΡ'φ Βaρσανουφίου' λέγοντας, σΗ χιλιάδες νομισμά
των έδόDησαΥ τφ &ββq: Ί-IσαΙζt,'ίσως εκ των ύπotάκτικων αύτου, 
ΠΡΟ';' το' δ ι,αμοιράσαι αί,τα ι. 

'-Κεκοσμημένου ο\'τ&; ταίς αρεταίς του, άββα <Ι-Ισαιου καΙ' εχοντο; 

το χαρισμα του λόγοι', 'Π{jοσιlρχnντο παρ' αυτφ 0'1, μοναχοί συμβου

λευόtιεγόι αύτόΨ τουτο ε'ίδομεν εν τφδl1iγllματι του. άββαΈλισσαίοι', 
άλΜ: xcllfX του έπο!ιέ\'Ου διηγι)ματος πληροφόρούμεθαπερι τούτον . 

. ,\ Ί\δέ/.φΟς,ηλΌε προς τον μέγαν 2 Ί-Ι σαιαν :~'άl λέγει αύrqΊ, ευξαι 
ύ:;τερ,'εμου άββα nn ύπoστρέφcί) , fις τον 'κόσμο,;' ό γαρ άββι'ίς μου 
υβρίζει με 11:ασαν ωραν λέγων, διάβoλ~., σατανιί,' αντικείμενε, άντίχρι

στ.ε ;~α'ι 'ίδοι! ύπιίγω ε1ς τον κόσμο\'. ' ΚαΙ λέγει αύτq) Ο γέρων' άρα 

τέκνον, μη και αϊΨ)ειαν λέγει; Ό Χριστος και Θεος ήμω,·, πολυω

νύμως Οl'ομάζεται, Θεος και Κύριος, και άγαDO:;'και ελεήμων, και παν

τσΥ:ριίτωρ χ(Λ: παΥτοδύ\'αμοςΘεος λέγεται, ση 1'1εωρεί τα πάντα, Κύριος 

λέΥεi:αι, στι τα ;;iάl'τα κυριεύει, Πα,τοκριίτωρ λέγεται δτιΊα πάντα κρα
τεί' οUτω καΙ 'ο βελίαρ πολυωl'ύμtος ο\'ομαζεται, διάβολος, σατανας, άντι

κείμενο:;, πονηρός, άνιίχρισroς. 'Ωdαύrως και Ο αl·Dρωπος ο ποιών το 
&:yallOv αγαDOς ον6μάζεται, δ γαρ δια('jάλλων αν(}ρωπον εις ετερον 

αυ,.6υ διάβόλος ()\'ομάζεται, κιΛ άντιλέγων καί ταράσσων ταυς cιδελφού; 

σαrανας εστι, καΙό ιλl'τιλέγων τφ μείζονι άδελφq), και τ4') 'lγουμένφ 

&Yτίκ~ίμενoς λέγεται, καΙ Ο πονηρο; πόνηρυφρων λέγεται, και 'ο κακος 

.,", 

π1.χτίδιον και σημείωσαι τα ύπσ του ακαΟάρτου δαίμονος λεγόμενα', 'Η άρχή 
του. διηγΙιμαto;: .ΔιηΥίισατο ήμιν ό άββιΙ; Πίωρ, οντος μου \'εωτέQου παρεβάλ

λομεν εγ(ο και ό άf>βίlς μου προς τον σημειοq;όρο" ΛογγΙ\'ΟΥ' περι ου oQCL εν 
τοις ΆποφΟέγμασι τι;)ν Πατ~ρω\', σ, 2;)G, 

1) «'Αδελφέ, πι'ΙΥυ ολίγα ειοι τα <τά, ΠQος α έδόΌη τφ ι'ββij. 'Ησαιι;,ι παρά 

τι\'ω\" χιλιάδας γαρ \'ομισμάτωγεδίδουν αΙΗίί> λέγο,,"ιες: διοίκησον ai'rι:l.. όις ΥΙ
nόσκεις μι] λέγOl'τες που 11 πως> (Άπόκρισ. σ\'α. σελ. 137. 

2) ,,:\1έγα\,» ονομιΊ,ζΗ τον ιlββιlν Ί-Ισα'ίαν, και τροπάρtόγ τι Θεοδώρ. του 

Στουδίτου εν ΤΙ1 γ' q.δfi ταυ κα\'6νος ταυ Σαββάτου της Τυριl'ης, εν τι(> TQIIfJ
δίΙ~I, δτε έoρτrί.ζεται μετα τοn' λοιπων δσίω\'. 
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{) , • 'ζ , C ~, \ , " 
κακοεν υμης σνομα εται, ),αι ο αχρηστος και κατακρινων αντιχριστοl> 

λέγεται, και ό άμαρτιίl'ων (ίμαρτωλος «πα; γάρ δ ποιων την αμαρ

τίαν, δοϋλός εστι της (1μαρτίας) ('Ιωάν. η'. 35). Έαν γαρ καΙ συ, 

τέκνον, τα εργα του διαβ~λoυ ποιΏς, μηδεν λυποίί ακούων, διάβολος, 
καΙ σατανας καΙ αντικεί~ίεl'ος. ουτω και ό Κύριο; και Θεος ;Iμ(~ν 
'Ιουδαίοις ελεΥεν: Ύ μείς υίοΙ του διαβόλου εσιε (αυτό&ι 44). Στενάξας 
δε ό αδελφός λέγει, επ' άληΌείας αββα καΙ διάβολος, καΙ σαΤα\'α;, και 

άΥτίχρισroς, καΙ αντικε.ίιιf;νος, καΙ πο"ηρος καΙ άμαρτωλός, και κακο
ε\,{)ύμης, καΙ άντιλέγων εγώ ειμι ό άμαρτωλΟς καΙ ταλαίπωρος άλλα 

απελοων προσπέσω, και·κι.αύσας {)ρηνήσω, καΙ αίt11σω συγχι1}ρησιν 
έπΙ τφ πεφαυλισμέ\'φ χρόl'φ της ζωης μου, στι πο\'ηρος καΙ άκ&Dαρτος 

γέγονα, έχΟρος του Θεοίί' και' εργάτης του διαβόλου και' επίβουλος τ/ς 
έμης ζωης, ευτράπελος, καΙ πλοκο/.όγος:, ΨΙ{)Ι'ριστης καΙ φωαρος, πρό •. 
{)υμος εις αργόλόγίαν καΙ οκνηρος εις προσει'χήγ, δργίλος καΙ οξύ. 
{}υμος, κατάλαλος καΙ βαττολόγος, γελωτοποιος καΙ φαoν~ό;, γαστρί
μαργος καΙ μνησίκακος &λλ'εΙ'.χαριστω τφ Θεφ, δη δια των δρDων 
λό'ι'ων σου εσώυη μου ή ψυχή. ΚαΙ ετι αυτου εξομολογοψένου επτα
ρεν καΙ έξηλΟεν εκ 'του στόματος αυτου καπνός, καΙ γέγο\ιε. λαίλαψ 
και' εκλασε πάντα τα σΥ..εύη τα εν τφ κελλίφ, καΙ εφάνη ώ; αΙ&ίωψ 

μικρος πυρόφθ-αλμος, εξερχόμενος τη {}ύρ~ κράζων' καΙ λέγων, εγώ εΙ
μι ό δαίΙIα/" του τύφου!. ΚαΙ άδε},φος Π(lρεκάλει τ()ν γέροντα περι λό

γου σωτηρίας, καΙ αποκρι{)εlς δ γέρων λέγει αυτψ.: εΙ {)έλε'ς έξακο

ι.ου&ησαι τψ Κvρίφ ημάΊν 'Ιησου Χριστφ φύλαττε τον λόγον αυτolι, 

καΙ τον παλαι<sν σου αν{)ρωπον {)έλησον συγκρεμάσΜϊ"αι αυτη), τσυς 

καταφέροντας σε: απο του στ.αι,ρου εκκόψαι δφεαεις εως Όύ άπο{}ά"πς' 

καΙ δφείλεις εroιμάσαι εαυτον (εις το φέρειν εξυυδέΙ'ωσιν, και ει; το 

&ι'απαυσαι Τ11ν ;χαρδίαν τ(ί}ν r-~κοποιι>ύντων σε, καΙ ταπεινωσω εαυ
τον τοίς {)έλουσίσε καταδυναστευσαι, καΙ το σιωπιιν εχειν του στό. 

μάτος καΙ το μη κρίνειν τινα ει, τη καρδία σου 2. 'Ειιν γαρ ελDη σοι 
λογισμος τρυ κρί\'ειν το\' πλησίον έπί τινα άμάρτήματα, πρωτον λαΥί
ζο\' κα&' εαυτον ση πλέον af,rou άμαρτωλος υπάρχεις, καΙ a. νομίζεις 
πράττειν καΜ ιοΊ πιστrύσης στι ηρεσαν τφ .Θεφ, καΙ ου τολμιίσης 

κρίνειν τον πλησίον 3• ΤΟ γαρ άγαπαν την δόξαν των 4ν{)ρώχωντί. 

1) «'Ηγουν αλαζονεία, ε:;ταρσις. κενοδοξία. {] μητέρα της υπερηφω'ίας" ΚαΙ 

€\'ταυOα περατουται 11 <ι1τόκρισις πρός τόν άδ~λφόn κατα. τόν 276ον Σαβαί
τικόν κώδικα, δστις δοκεί σρftότερος, διότι τα έπόμενα είναι άποσπάσματα έκ 

διαφόρων λόγων του αββιι 'Ησσ:ίου. 

2) Λόγ. κζ)"τ'. σελ. 182. 
3) Αυτόt'}ι σελ. 18G, 



Πρ6).ΟΥΟ;;. κι'. 
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κτει το ψείiδoς, τα δε &\'αστρέψαιαυταν εν ταπεινιοσει ποιεί τον φόβον 

του Θεου μείζονα έν τη καρδί~' μι} 1tελΨm; ουν φίλος γενέσθ-αι των 
ε"δόξων του κόσμου, ινα'ιηΊ 1<) δόξα του Θεου α;ΤOβλ11''}ίj ((πα σου 1. 

Έαν ποιης 1:α εργόχειρόl' σου μη καταφρονrισnς, ι1λλα μερίμνησον 
5 -!) 'β Θ .... 2 ' .n..... ~'ξ' :), " αυω ι ) εν φο φ - εσυ .... ;. μη κωμηιιη; ε,τι ενης ει; την οικιαν τι-

νας ϋ. 3 .• " 4 σ'υμβουλίαις ημετέραι; .... δ προσμένεη', &λλ' έξ'ηλ{}ες δη&εν 
ό); 1''1 Ι)έλησας και γέγόνας ώ; οί δαίμονες ,Ι Οελον' καγω ;ιτολλά λυπη(}εlζ 

01"Κ εβουλ6μην σε άξιωσαι λόγου, E:;ει~η καΙ ώ; πατηρ παρεκάλουν σε 

καΙ ώς αδελφαν Ε"ορ/}έτων σε καΙ ουχ ύπή.~oυσας .. ου κλείονται τα 

σπλάγχνα των"':άγίων' αλλ' δμως κατελέησά σου την ψι-χηνκινδυνεύου

σαν καΙ γ~γράφηκά σοι τα νυν. Ει ουν (μη) επι πλείον γέλως γενέσDαι 
τιoνδαι~ιόνων, ε'ξελ{)ε τού χωρίουύποστρόφως καΙ πορεύΟψι εις μo~ 

"ασηιριο", εΙ δε και' τανίίν παρακούσης μου, πολλα μεταμεληDΙ1ση έπ' 
εσχάτων ανό\'ητα»~ (Kωδ .. Σαβαίτικ~ συλλογης 206 φύλο 181β). 

'Άλλο 'δε πάλ.ν ό "Ησα'ιας {)έλων Υα ωφελψηι τους άδελφούς« "Ε

λ((βεΟαλ1.ίον (=σά~κ(ιν) καΙ απηλ{)εν εις!την αλω\'α, καΙ λέγει τφ· 
γαιούχφ &ός μοι σίt"OΥ" καΙ λέγει αύτφ, καΙ συ εθέρισας άββα; λέγει 
οίιχί' καΙ λέγει αύrφ ό γαιοίίχος, πω; oiiv 3έλεις σίτον λαβέίν μη {}ερ.ί
σας; και }.έγει αυιφ, δ γέρων- OυΚflυ.ν εαν μΙ1 τις {}ερ ίση , ου λαμβά1'ει 
μισDό,,; λέγει ό γr(ιο.Vχος .οί'χί· και dl'εl.ώρησεl· ό γέΡα/Ι'. Οι δε αδελφοι' 
ίδόντες τί εποίησε,', εβαλον αύτφ μετά\'οιαν παρακαλουηες μαθείl', τί 
τοί-το εποίησε' λέγεί αυτοίς ό γέρων, ύπόδειγμα αυrό εποίησα, δη εαν 

μ11 τις εργάσηται ου λαμβάνει μισ(}ον παρcι Θεοϋ». (Ί\ποφDέγ. πα

τέ(Ι. σελ. 181). 
Έκ του επομένου διηγι]μαroς. διασω{}ένroς ύπα τού ΠιιλλαlΗο\l, 

βλέπομε\' το φι!.ό;εΥον του &ββα Ί-Ισαιου προς τους αδελφού;, όποίαν 

δε ύπόl.ηψιν είχε πεΡI των γη'ίνων φαίνεται εν τη παρατηρήσέι τοϋ. 

αδελφοί'. «Ό δ.rιβας Ήσαιιις εκάλεσέ τινα των &δελφω\· καΙ ΕΙ'ιψεν 

4) Λόγ. στ' σελ. 4;'}. 
1) "Evreijf}ev μέr.ρι ~oϋ «μιΊ κοιμη{liiς ε:ιί ξένης» εΤναι τα αύτα ιiι; τα εν τφ 

γ' λόγφ, σελ.9η στίχο 220; εως τηζ σελ. Ηης στίχο 40υ. και βλέπει εκεί τΊ]ν συν
έχει'!.Ι' ό ά\·αγνιJ)στης. ΤΙ'α μή δ.ναδημοσιεύσωμεν δις τα αυτά. 

2) .υΟπου φοβείται ή καρδία σου άμαρτησαι, εαν δε και μά{)'[]ς ση δεΙ γυ

Υαίκα φαγείν εκεϊ, μΊ\ ~Uo{hlalI; το σύνολον, συμφέρει γάρ σε {)λίψαι τον καl.ΣUl"τά 
σε η μοιχεϋσαι εν ηϊ καρδίιι- σου κρυφίως. 'Έως δε ίματίου γυναικος εαν δόνη μι\ 
πρόσχης" σϋτ<ρ ποίει και σώζου εκ τισν παγίδων του εχ{}ρου». 'Εnσ.ϊο{)α περα

τo~ται ό G550ς Σαβα'ίrικoς κώδιξ-
3). 'Εκ του Σαβα"ίτ. κώδ. i:03ou, εξ oi'ί το δΙΙ1γημα' ύπάΡΖει κεκομμέΥον εν φύλ. 

λΟΥ, τα έπ()μεl'α δε φαίl'ονται ασχετα προς τα π~oηγoύι.ιενα, 

4) ~Eι:ρ\)αρμένη lj λέξι.;. 



κο't' , Πp&ί.~γι:ι,., 
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a:fHourou; πόδας!, και εβαλε δρά~~ φακου 2 εις χύτρα", ,1t'α'ι ώς εβρ('(~" 
. , ~, \ "'ιι ι ::Ι" C ::ι δ' ι ." Ι:;;., () ... ρ {J ..... 

σε κατηνεγκεν qντηv' Χα! Λεγει.:, α.υτφ ο α ΕΜρ()ς, ουΠοωεψψιη c.ΨI)l(' 
, .. , , - ::ι ::ι - .. ~ι r:I} '-δ ~ , 1" 

και,Λεγει αυτφ, ,ουΚ,αΡΚIΗ.σΟΙ,);ΙΤΥ",ο,.(ος ει ες ι.αμ~o\';,ΚΙΙ, αυrη με~:' 

γ.~λη παράκλησις». (Ί\ποψΟεγ. I.Iα~{ρ. σ. 181). ,(Εuεργέtη:i', βιβλβ;' 

ίIJto-l)'. ις'. σ,~~, 92)3., ' ,"',>" 
Ό αββι1:ς~<HσαΙας δεν απιι αετο ε~ τα~ τελουμέ\'ας τόrε αγάπα; 

ύ,Π(1 των μο\,αχω\'", τους λόγου;, δί οϋς ά.-:έφέυγε ,ταυτας. βλέπομεν ει;; 

το έπόμενον άΥέκδQΙQV διήγι1μα.,«Διηγήσ:αroΊ]μίν "ό άββιiΙ;IΏέΤΡOς ό 
μα{}ητης του, άββα :Hcratov, δη TιQιOCllaa τον πατέρα μου τον αββαν 
<Ησα·ίανι.έγω,vι φιατΙ αββα: ούκ, d1j;~{)xn,EI; αγάπην'ώς πάηες,oί,Πάτέ~ 

'.. <. ' , "δ ~. ί - ,~ βλ ' ρ.ες; και ειπεν' εκαστος" τεκνον, ει ε που ωφ •. ΗΤαι, Ύ.αι, πο).! απτεται: 

ΚαΙ είπεν' α.ύτφ, Πάτερ ωψέλησόν με, δΙ!;kIΙ οΥ'Κ α7tέρ:ι.η; καL,εΙitέ μοl. 

Πέιρε, οποο·"απέλΙJ-nς"εtς &γάπην κι:ιl.,'~διτ; οί.I'Ο1', φευγε .ώς απο πυ,· 
ρος καΙ οφεως ~oλλιiκ~ Jκα{)έσJ}ην~Ις&:Υi.πιi\' .κlΛ πια/Υ οΤων l~]Ρ~(';
μην λ(~λεΤν μετα των ,γ.€ρδντω\", .. καΙ αΠθ·~':ι.Ρlό'τoλoyί,(ς,. εΙς ((Ισ',(ρολογίας 

, ' ~ λ' • fJ' , • , ", Ι( l' ... ~ 
κ~~, καταΛα ως εφ αυ'αμεν" κ~~ -«Iyεσ~η~ι&.ν Τf.rαραγιιε)~'οl. . C(i.OV OUI', τφ 

μqΥαχ(& εσΜειν τέψραν,καΙ .. πίΥειν ϋδφQ>,{}αλ.fίσιτιο,~" ;~\' ηρ Κέλλίφ αύ. 

το-ή καΙ μηαπέQχεσ-Dαι εlς&γάπας. "Εαν, γαρ d:ffH) ο .. εσθίει α.τερ- ου 
ι1ξλεΊ, καΙ πίνει,)Ίπερ ου βoύλ~~αι' πολλάκις λαλέ~ και τα μη, π(ιέ,.τo\·~ 

τα, καΙ ακούει τα μι] ωφελούν.J;{Χ, και λυπεΤ και λυπείταt, καΙ ταράσσει 

και ταράσσεται. Ό γαρ {}έλωv.;.ro'fι;>.' .. cιl'cinin·aL.v του σώμαtOς, ουδέποτε 
λείπει αυτφ αφορμη αγάπης, ϊ!.f.tΙ ό συνειDίζων ει; τα; αγάπα; καιτι'ις 

μνήμα; τιον άγίων, καταφρονεί της εαυroυ ζωή;~ καΙ. πολλαίς αμαρτί

αις σtlμJtλακήσεται ό τοιούτος. Ί\πο γαρ οιl'Oυ τίκτo'l't'αι λόγισμοΙ u1-

]) 'Εκ :του έπομέΙ'9υ κανόνο; του σ.γ. Παχωμίου βλέ:τομέν στι μόνον τιυν 
κληρικων και μnναχων: του; πόδα; E,'lit'tO". ~:'Eαν γένηταί τιl'α; ανΟρώ;τοίις εΙς 
τιιν ι-ιo~ην εισελΟείν, εί ~tεΎ κληρικους η' μονα;tόυς Οl'τας οΙ;;ως αυτούς υιτοδέ
ξωνται' τούς μέν πόδας αντων υπο\'ίψωσι", κατα ηΊν Εnολην του Ευαγγελίου, 

καΙ ηΊν φιλοξεl'ίαν εΙς αύτου.; ποι1)σουσιν' ομοίως κο<ψικσυ'; κάταχοε,'τας , εΙς 
την μον{IΥ, καί προς αύτους τήν φιλοξs"Cαν δεόντως ποιψiουσιl'», (χαγ. ιη' Πα
τρολ. τ' 40 σελ. 942. 

2) 'Η φακη, ώς φαίνεται Εκ τα)ν έπομέl'ών ,και;€ξ αλλ(ο\'προετιματο ύιτσ των 
έρημιτων πατέρων εν ταΤς φιλοξενίως των (lδ'ελφων" .Παρέβαλέ τις τωγ γε

ρόντωγ f.τέelJ.l γέροl'τι, καΙ εΙπε ΤΙΤ) μα'Ο'φυ αύ.roσ' ποίιισσ" ΤJ[ιίν Ίιικρσν φακον, 
(ΣιναϊT~ μεμβρ. κωδ. 448 φύλο 178α . 

. 3) 'Ιωάννης δ Γεωμέτρης, άκμάσας περι. τάς αρχάς του Ι· αιων6ς, αποδίδει 

τουτο τφ ilββq.' ΛγάΟω\'ι εν τιΊι έξης τετραστίχφ: 

ΞείΥον εδεκτ' Άγά{}ωl', χί'τρη δέ τις Ι;ιιβαλε φυκόl', 

Και παρέΟr).ΚΈ γέρωl'. Φi'ι δ' δ φίλος γελόω\" 

''Ομφω,.ες οί φακοί εΙσι\,; 'ο δ''ίάχ;γ ουκ δ,ρα τ'αϋτΟ' 
''Λιικιον εσΟ' δτι πΙ-ρ {'δραχ.ες εις τον 'ΆΟΟ); Πατ. τ. 10'; σ. 877. 



Πρ6λQΥΙ;~· 

σχροί, και &πο λογισμών περlβλέψει;, ,~αΙ ά1,Ο ')):ερlβλέψεων ακηδία" 
, ~ , !' δ' :). "'ι' ,~ " ~ .-')' λ "1., \:t' 

και απο ακη ια; aQYOf,oyta, ):αι α:το αργι) ,ογια.ς κ.ατσ ':tι.ια, και απο 

) 
, _ :t ')' ,=ι,!t...., , (\ r , , =ι , e 

κατ α ,ιωας ,αμε .εια, xg.L απο αμει.ειας ΠΟΙΙ,Q; ιερωσυ\,ιις, και απο ΙΕ-

ρωσύνης γαστριμαργία, -και άπο γαστρι~αργίας πορνεία, και &πο πορ-
, • 'Ι( 'Ί' , - 'BR- , , , , 'Ί' 

νεια; Ηρωνεια. αι' :ι.εγω, αυ.φ, α ),)α τι εστιν ειρωνεια; και "εγει μαι" 

ειρω\'εία εσείν, δεαν χλευάζ-n κα), ,,~;:rιγελιΙ ,~ι; εcεΡJν αυωυ, &ν[Ι του 
δείξαι φα\'ερώς ση ψέγει αυεον δοr..f ί τοί; λόγοις επαι\'είν' ό δε εχων 

είρωνείαν, πονl1ρόφρων καΙ κακον8ύμης, li γαρ εΙρωνείrλ ουκ αφίησιν 
αυτον μετιί ΤΙΥος τελεLαν αγάπην κη1σασ(}αι», (Κωδ. Παίριαρχ. συλ-

λογιϊς φύλ.67 α). , 
'0 ' β β - ·11 ... δ' , • - ".,,-, α ας 'σαιας ια τους αγωνα; κιμ τα; αρεφς αυταυ σνγκα-

τηριθμείτο μετα;υ τών μεγάΧω\' τη; εΡΙ1μου Πατέρω,', ώςA1γεταΙ,,:ε~ 
των επομένων. «"Ελεγον περι των, Πατέρω\'ι του άββC( Παμβ,q>, και 

του αββα Βησσάρίω"ος, καΙ τού άβ~~ "IIaatol', καΙ τί)υ άββάυ,α·ί., 
, ".. δ "δ '$/ - 'ββ- 'Α'" , σ,ισυ οτι ησgv ,υναωι σφο ρα" lJι:\,ευΧΟΥίες αμα τφ α α υρε' το\!-, 

τους f1-ρώτησεν ό πρεσβψερο.ς του Όρους της Ν ιτρία;, ,!ώς,δφε(λόυσιν 
υΊ &δελφοΙ. διάγει,,; οι δε εί:ΤΟ\',}:ν μεγάλη άσκψjειτηρ?υ"τες·τηΥ ρ-υν

είδησιν απο του πλησίον» (Υ.ώδ. lJ~ ΠαίριαΡ. συλλογής φύλο ",α ": 
αίφν. ΙΔ'). Μεία σεβασμοι' άποφαίνεται ;τερΙ αύroυ δ ΡουφίΥος (Vita 
PatrιHll. τυμ. ΙΙ κ. 10 σ. 358). 'Εκ., του επομέ\'Οl' διηγΙ1ματο; του 

Παi.λαδίoι·, φαί~εται, ση %αΙ του προορατικου;χαρίσματος ην 1'ιξιω
μέ\'ο;. {(·ο άββάς ουρος Ι, καΙ Ήσα'ίας, ,καΙ άββΠς ΠαϋλΩς συ"έα'χον 

άλλ11λοις έξιιπί\'η; αμα έπΙ. τήΊ ποταμ(l> ευρεθέηες, α\'δρες ευλαβείς 
,., \ " , ~ \.' 'β 1 ~ , =:ι.... δ'" και ιωκηται και ων !,ιεγΓιν 1 νου) επισκεψαμε,'ΟΙ: ιorElzE ,ε ·απ 

αυτών το διιίστημα ίρεί; μονάς, καί φασι 'προς αλλι)λΩυς: έπιδέιξάτω 
εκασroς 'llι.α/\· τι'ι ν αυroϋ: πολlιείαν, καΙ σπω; παρα Θεου τετίμηται. 
·0 ,&[1βας ουρο; :τρο; αυτόυ; εφη' αιωυμαι παρ,! Θεου δώρον, άκα
μάΤΟl'ς 1<nιι1ς φnά\Ην επι του τόJJου,εν δυνάμει Πνεύματος καΙ μόνον 

ευξιφέ"ου το πλοίον ετl)ιμον ?:uρέΟη παραχρήμα, καΙ (lνεμο;εΠΙίή
δειος, καΙ εν ριητrl εύρέθ~lσαν επι του ποταμΌ", έλΟό\'rες κατ~ ωυ 
ρεύματος. ΊΙσιιιας δε προς αυτούς. ΚαΙ τ ί {tαυμαστό\', ώ, φίλοι; Ηιν 

συνανΤ11ση l"Ηιίν ό ά\'11Ρ εκιiστου τι}ς πολιτείας διαγορεύων. πιιι·ι.ος 
δ', \ ~ ,':» , :» ~ .. , , ι: - c: Θ' " 
ε τριτος :ιτρος αυτου:; απεκρινατο' ει α:ΤΟΚα/,ιιΨη και ημιν ο ~ εο;:, οη 

, -", '} β , '"'' "Q δ' -, " , μετα τρεις ημερας ω'ι.(,αμ UI'EL το\' αΥ1Ι'ρωπο\'. ; Ε ΠΡΟ1)1.ιιον μικρο" 

" '} -' < " ", , , 'ζ cO' δ' 11 -εμπροσ1 εν του τωωιι, ο ανηρ αυτους απqnησα; ασπα HCH,,':, ε" , αυ-, 
λος φησΙ πρός αυτό", φΡC1σoν 11μίl·, αδελφέ, τα σαυωυ κατορΩ ιίηιατcι, 

μεθαι!ριον γυ.ρ προς; τον Θεο\, άπελεύση' ειπε δε J Λ \'ου[1 προ:; αυ~ 



τού;, ευλογητας ό θεός, ό κάμοι ταυτα γνωρίσας, καΙ την ύμετέραν 

παρουσίαν καΙ πολιτείαν' ε[πων O-OV εκάσroυ τα κατορθώματα, και τας 

g.auroU ι.οιπαν άρετας εξl1γείτο .... (Λαυσ. ίστορ. κεφ. "ε, '\'στ, "ζ)". 
Έκ της επιγραφης του 720υ Σαβα'ίηκου κώδικος 18'. αιω\'ος 

φύλο 53β «του άββά Ήσαιου του ησι'χασroυ καΙ πρεσβυτέρου» καΙ 

εκ του ύπ' άρ. 28 Παρισι'\'οϋ κώδικος Ι Ε'. αία)\,. φύλ. %,,'-110, 
περιέχοντος· εργα Ήσα'ίου του πρεσβυτέρι υ, άνήκοντα πι{}α"ως εις 
τον 1]γούμε"ον Ί-Ισα'ίαν του Δ'. αίωνος, (KρCΊιψβάχερ. Βι'ζαΊιτιν. ΛΟφ 

γοτεχνία. i. α'. σ. 318) βλέπομε\' δη ητο ;τρεσβύτερος. 

'Άγνωστον πότε απέ{tω'ε, πιl)αναν όμως περι τα τέλη του Δ'. 

αιωνος 1] μν11μη αυτου· εν τη ορΟοδόζφ 'Eκκϊ.ησί~ τεl.είτC(ιτΦ Σαβ~ 
βάτφ nΙς ΤΙ'ρινης μετα πάντων των Όσίων Πατέρων. 

Και ταυτα με\' τα κατσ ταν ·ά~βαν Ί [σα·t,ι\" ΠερΙ δε των σωζo~ 

μένων κ{}'. λόγων αύτοϋ; εσχtίτ~ς ό Κrίί~er iξI1"εγκε- την Ιδέαν, δη 
, " " δ δ' "Ι!" - Δ' , . δ' .. • 'β 1 τα εργα τα απ/) ι ομενα σαι~ του . αιω\'ος, εν ειναι (ιμφι οων 

\'u εχωσι συγγραφέα τον επίσης ΑΙγύπτιον aσκηrιΊν "Ησαια", τόν (1ΠΟ Μ 

{}(:n·ό"τα εγγυς Γάζης τΌ 11η Aυγoύσrι>υ 488, καΙ οϋτω τα σι,γγράμ
ματα ται'τα μεταβαί\'ουσιν εκ του Δ' εΙς το" Ε' αΙώνα. 'Λλλα μα; 
IiΤ'\'αι αναπόφεΙ'κτόν, πρΙν 11 λύσωμεν τό ζψημα' ταϋτο, να μελεt11φ' 
σωμεν τα πολυάρn1μα ασσυριακα συγγριίμματα, απερ φέρουσι τό αφ 

νομα του Ί-ΙσάΙου.CΚttgener Byzant, Zeitsch. ι 900. σελ. 1380-38G). 
Κατα τον . βιογράφον αυτoiί, ό 'Hau·ta; ην πρώτον μο\'αχος εν Λί.

yunrCJ,> εν τη ενδoτέρ~ έρήμφ (Σκ'l"ιτει), εξ αυτης δε μεrέβrι εις ·Ιερουφ 
σαλή μ, διέμενε μετυ. ταυτα εν τη ερήμψ Έλευ&ερουπόλεως, και απl':-· 

σύρυη τέλος εγγυ; Γάζης, ε,,(}α ϊδρυσεμοναπηΊΡιο,', καΙ ε\'Εκ'.είσση 

εν oί.κί~ χωρις να βλέΠΌ αλλό", πλην Πέτρου. αΡΧ1ιyoiί των μαΩητιί)ν 
αύroίί. "Απασαι λοιπον α'1. άπω'τήσεις του 'ΟΗσαιου μετωχετεύο\'ΤΟ διά 
στόματος του Πέτρου. Έν τιρ αυτφ άσσυριακφ χειρογράφφ βραχύ τι 
ά\'έκδοτον δείκ\'υσιν, στι Ήσαιας ό ασκηη']ς δεν . αντέκειτο εις η']ν 
εν Χαλκηδόη σύνοδον,εί καΙ δ μα3ηηΊς αύτου Πέτρος ην εναντίΟΥ 
αυτης ι. Ή πληροφορία ο τι' δ~y.,'&\'Τέκειτo τη ε" Χαλκηδό,'Ι συ\'όδφ ό 
Ήσαιας δεν εχεται άλη{}είας, διότι ΣωφΡQνΙός ό Ίεροσολύμων (t Ω41) 
Εν τη κατα του μο)'ο{}ελητισμο1:; συ,'οδικη αυτου επισroλο λέΥει: 
«Πέτρος ..... το Ίβηρικον και φρε\'oβάρβ~ρoν μίαπμα, 'Haa'Lac ότου 
παρόνroς Πέτρου nυνόμιλος, οι αλλην άιιέφαλον εν Άκεφάλοις κατα-

1) Land; ΑnecιΙ Syr. τ. γΌ σ. 346-356. μετάφρ. εΙς τιΊν Γ~'ρμα"ικη" ύπο 
του Κήίger και Ahrens: Die Sogena:nte KirchelJg·es. d. Zach. Γ]letOlΌ 

T;-eipzig 1899, σελ. 263-~74, καΙ Kiigener B),zant. Zeitsc}l, [900. (j. 4(j(J, 



Πpόλoy()~. κΟ'. 
-~~~~~-.--,_~-...r'-./",-"",./'~~~ 

δείξαηες αϊρεσιν.» (Πατρ. τ. 8.7. μέρο; γ'. ,σ. 3192-31Ό3). ΚαΙ κατω

τέρω αΙ'α{)εματίζων τας αίρέσεις συμπεριλαμβάl'ει Τ11" τών Εύτυχιτών • 
• Ακεφάλωl', ουερσουνουφιτικών, CΗσα·ίαvώl·. 'Όrι δε τα σωζόμενα 

~!ργα αvιΊκoυσι rqJ εν Δ", αΙώ\'ι ακμάσα\·τι~έξιίγεται εκ τών έξης: «Άπο-
δ ι ...", ,\ β' -:. .. 
fχομαι κανονικως .... και τα συγγραμματrι, και τους ιου; των UΙ1κητων' 

Τούτο φημΙ περΙ τοίί φρεl'οβλαβοϋς Παμφίλου; ελΟόl'τος από' Ανα

τολης ενΟάδε, καΙ κακώς και ψευδώς συκoφω'ηl~α"τoς του.; εφεξης 
αγίους Πατέρας, Μάρκον, φημί, "Hσα'ί~ν, Βαρσανούφιο", Δωρό{)εον 
καΙ "Ησυχιον' ούχ σμως Βαρσανούφιον, Ήσαεαν, καΙ ΔωρόΟεον τους 

αχεφάλους μετα των 'Λκεφάλων, καΙ τοι'ς δεκακερατους, αλλ' έτέρους 

συνωνύμους δρΟοδόξους, οη.; εγω π«(τροπαραδότως αποδέχομαι, βε

βαιω{)εΙς {'πο της πληροφορίας του αγιωτάτου Πατριάρχου Ταρασίου ... 
και έτέρων. αξιοπίστων προσώΠΜ', ού μ61'ον εξ ε*είl'ων τών πόλεων, 
αλλα καΙ εξ αl·αrολώ,·, ως τοσουτον ιιυνιστώ"ται οΙ ριιΟέντεςυπσ τών 
ανωτέρω αγίων ανδρών, ωστε συγκατατιίττεσ1'}αι εν τη μεγάλη εκκλησί\t 

τ(ις εικόl'αι: αύτων των συκοψαντηθέηων, εν τφ χορφ μετα των &γίων 

εικόνων των αγίων Πατέρων, ιιεγάλου, φημί, 'ΕφραΙμ και πάντων 

των λοιπων, ών εν ταίς διδασχαλίαιςούχ είιρέ(}η aσεβές τι 11 εκνομον 
.' η &κανόνιστον». (Πατρ, τ. ΌΩ. σελ 181G). Τελευταίον αl·αφέρομε.ν τΊ1ν 
κρίσιν 'Ιωάννου IIarQLquxOt' 'ΛνΤΙΩχείας (ΙΑ' αιών), σστις απαρι{tμων 

τιι συγγραφέντα βιβλία των Πιιτέρων τ'ίjς Σκιίτεω;, ανι:ιφέΙΙΕΙ συν 

αύτοίς και το βιβλίον τοϋ ιίγίου Ήσαίου 1, 

Κατα τας ανωτέρω πληροφορίας Ί-Ισαιας δ τοϋ Ε'. αΙιίινος ην μο. 

\'οφυσίτης, οι δε σωζόμEl'ΟΙ ΚΘ'. λόγοι; δεν CiY11XOVaLI' αύτφ, αλϊ.α 

Ήσα'ίtt τοίί Δ'. αιώνος. Διότι πως είl'ε 'δυ\'ατον μεγάλοι αl'δρες τη.; 
'Εκκλησίας, ως Ίωάννη~ ό ΔαμαΟ"'ι!ψός,' Βαρσαl'ούφιος, Γρηγόριος ό 

Σινα'ίτης, Παί'λος ό Εύεργετψός, και πoλl.oι αλλοι να παcια{)έrωσιν 

όλόκληρα τεμάχια εν τοί; συγγQάμμασιν αι,των εξ εργου ανδρός μο

"οφυσίτου j 
Π,31ν των ΚΘ'. λόγων διεσ(ο{tησαν εν λατινικη μεταφράσει (Πα. 

τρολογία λατι)', τ. 103, σελ. 417-434), σθ κω'όνες προς &ρχαρίoυ~ 

μο'l'αχΟ'υς ληφ{)έντε; εκ του γ'. δ'. και {}', λόγου. 

Μικρον πονημάτιον μετ' επιγραφης {<Συμβουλαι τοϋ αββιΊ <Ησα

'ίου προς Θεοδώραν μοναχην καΙ ταςεν Χριστφ &δελφας αυτης» 1, με

ταφρασ{)έν εις ηιν κα{}ομιλουμέι'ην ύπο Ν ικηφόρου του Χίου, εξεδ6-

{)η (εν Έρμουπόλει 1885) ύπσ Χριστοφόρου Άρχιμα\'δρίτου. 

1) ΤΟ περιοδικον σύγγραμμα .ΚυριακιΊ ανάγνωσις- εν ρωσσικη μεταφράσει 
(185G-1838), φέρει επιγραφτιν; .ΠρΟς τον μακάριον Θεόδωρον 'Α;τοφ{tέγματ(~ 

τον ά.ββα "lΙσα'tου περι των άγΙω\' γυναικω\'. (Ίστορ. διδασκαλία, τ. β' σ. 350). 



•. .", ,....' ~ .; - 'Ι: Ι ,.. ~ 
Εν τη ΠαTρoλOYί~ τ. 40. σ, 1200, ευρισκονται του αίπotί ι{}Ό 

'κεφ(,ίλαια επιγραφόμενα:'« lIερΙ ασχl)σεως και 11συχίας», atLva έλήψθη
σαν εκ ·των κΟ '. αυωυ λόγων, καοω; και τα εν τη Φιλοχαλίι;ι (τόμ~ α' 

σ. 17) «Περι τηρήσεως νοος» έπιγεγραμμέι'α, πλllν των ζ'; η', {) " καΙ 
ι{}' κεφαλαίων. ' 

Έντφ υπ' αρ. 113φ κώδικι ,iατριαρχ. cυλλογης υπάρχουσιν απο
σπάσματά τινα υπο το ΟΥομα του &ββα"Ησα'ίuυ (φί'λ, β2β-β8β, 124α 
-132d, 2Ο2β-203β' 'Γα αftοσπάσματα ταυτα, πλην τριων (127β, 

, 128β καΙ 129α) απαντώντων και εν tti: ΦιλόκαλίΓ,ι (κεφ, κγ, κδ, κστ), 

δεν έΤI'α! ~!ργα του &ββά τούtόυ, λ6γφ εl,vοιων καΙ γλώσσης. πιιρα 
'tql Παλλαδίφ (t περΙ το 4l?O), τα έξης ΆποφΟέγματα δΙΈσcόΟησαν 
'του αββα <ΙΙσα'Ιου. 

Ετ c, ββ - CI:J''' "' , δ' . " ,,- -, ,. e C 
, 1 ιπεν ο α. ας Ίσαιας, οη ου εν ουτως ωφει.ει τφ αρχαριφ, ως η 

ϋβρις ωσπερ γαρ δένδροΥ· κα-Ο' Exdaril" ποτιζόμεl'Ο1~ ουτως αρχάριος 
<β ζ' ,c, 
υ' ρι ομε\'ος και υπομενων. 

'Έλεγε πάλιν προς τους καλω~ αρχoμέ~oυ; και ιJπoτασσOμέI;Oι;ς 

Ά πατράσΊν άγίοις, ση 11 πρώτη βαΨιΊ ουκ απόβcίλλει, (11ς επι πορφύρας 
καί, ωσπερ οί κλάδοι όί άπαλοι ευχερως μεταστρέφονται και κάμπrov-

.~. "; tI 'c ~, " ~ c _ 
ται, ουτω και οι αρχαριοι ο\'τες εν υποταγη. 

'Έλεγε Π~λιν,στι αρχάριος μεταβαίνων άπο μοναστηρίου εις μό
\'αση1~ιoν, εοικε ζωφ υπο φορβαίας ενταυ{)α κάκείσε . Ελαυ"ομεl'φ. 

Είπε πάλη', ΟΤΙ δ πρεσβύτερο; του Πηλουσίοι', γενομέι'ης αγάπης 

~τιitν αδελφων εν τη εκκλησίc,<, ελ{)όντων καΙ συλλαΙΙcύvτων άλλ1lλoις, 
έπιτιμήσας αυτι,ίς εΊπε: σιω;τατε αδελφοί, οΤδα εy(lι αδελφον εσυίοντα 

με-{)' 'Ίμων, και πίνοντα ποη1ρια σσα καΙ υιl6ς, καΙ 11 ευΧΊ) αυτοϋ ά-

β , " - Θ - C - "Ε' ',,,, , ,<\" C Θ ,'α αιl'ει εvωπιoν του ~ εου ως πυρ. 1 Λεγε πω,ιν, οη εαν υε"η Ο ~ ε-

ο; ψυχην ελεησαι, αυη1 δε αφηνιάζει και ουκ ανέχεται, άλλα το Οέληιια 
'αυτης'ποιεί, συγχωρεί αυ.η παθείν, απερ ου {)έλει, ινcι οϋτως αυτον 
επιζηη1!τη· 

"Ει " "' C, β '} ", -, "'-.εγε πω, Ι", οτι ηνικα τις ου ,εται κακον αl'τι καχου αποοουναι 

. δύ\'αται καΙ δια νεύματος μόνον β-λάψαι η1ν συνείδησιν του αδελφοϋ. 
-b αυτος αββας <Ησα'ίας ήρωτήΟη, τί εση φιλαργυρία; κα,Ι άπε

κρ-ίΩη: το μη πιστευσω τφ Θεφ ση πoίείrαι την φροντίδα, καί το 
'ιι:τελπίσαι των επαγγελιων του Θεου,και το φιλοπλατύl'εσ'D'αι. 

ΊΙρωηl'Οη πάλιν, τί εση καταλαλια; καΙ απεχρί{)η : το ~I1Ί γ\'ωναι 

ηΊν δόξαν του Θεοί', καΙ φ&όνός προς τον πλησίον, 

'Ηρωτή Οη πάλιν, τί εση οργή; χαι ά:τεκρί{)η : ερις καΙ ψευδο.ς. καΙ 
αγνωσία Ι. 

1) Άποφθέγμ. ΠατέΡΙύ\,,'Τ. 65. σ. 20ί~220. EfJeQyetηy. βιβλ. β, ί'πό~. λεΌ σ 113. 



"Eν~oίςσχo1,ίoις',της Κλίμακο'; '\ΠαΤρολογ. ·τόμ. 88) Ίωά,I:\~oυ 
,του Σχολασtίκου (t περι τ6 600) τα επόμενα αγνώστου κει~ίένo'υ 
του αββά ΊΙσα·ίου.: , < ,', 

«Ό ε\'δημών αει τη εαυτοϋ καρδί~,:εκδημεί'Πάντίι)ς τών toV βί
'ου ωραίων. πνεύματι γΙ1ρπεριπατών τας της σαρκος επιΟυμίας ειΜ

ναι ου δυνtλtαι, επειδ~ 'λοιπον ε,ν Τ4) φρo~ρίφ τών αρετών τo~ς πέρι
πάΤΟΙ'ζ ό ,0ιου τος ποιείtαι; αυτας ωάπερ τας (ιρετας πί·λωί>ους εχ(ον 
τοϋ της αγνείας πόλίσματσζ;' διο διι κι.ιϊ απρα~l:Oν' λοιπον αί τών δttί-
μόνων τότε επ'α'ύτφ Υ(=\ίό'i>rαι μηχα\'αί, καt lJ.lQl τών {}υρίδων tfj; 
φύσεως τΊι ,τού πανδllμόύΙ' 'εΡα/τος κα-tαφΟάσώ'σί πω; βέλψ (Σχόλιον 
β', τοϋ κζ "1:όγου)< '. 

«'Οργη· εσrι, 10 {},έλειν πρόβαίνειν τo'~έλημ(ί σου, 11 ψευδoγνωσίcι 
το {}έλει:ν διδάσκειν, ,~~ αγ.ωiη~αι την χρείαν του Χόσμου, ιΊίιικροψυ
χία, το συνέχεσθ'αl, το ~ιΊ1 βασ~άζειν, το μ~δoυ\'αι κι:χί λαβ8ιν (Σχόλ. 

, _. r.ι,.' " , ). • '. ' .• 
,α . του'γ; /,ογου. ,,": ' " 

«'Ερώτη σις. Τίεσ.τι π?'ρ\'εία; 'Απόκρ'ιi';'ις: Ί\κρασία. '?ρώτησ~ς~ ΚαΙ 
τί' έσιiιν ακρασία,'Άπόκρισις~' Ιξόσμησις τόϋ σώματος, πέρισirα-σ~tό;, 
'δκ\'ψ}(~, γελωτοποΗη λόγοι, το"προσέχειν αl'αιδώς, απιστία τών' επαγ-

'γελιωντοϋ Θεοϋ, το φιλο:ir~.riτ~\·ε'σ(}αί, διότι {}έΙ:εις το και'χ:ημαΆ τό'ϋ 
:κόσμcni, και αγαπ.Qς τη,· ά~'ελεil!ίο'σ~vην,διόtι αγάπιl; T11V κε"οδοξία1', 
.τ()μι) 'μέrρ-ησαί τινα Τ1Ίν ασυνειδ~γ~ία", καΙ το ~~11 προσέχει,' τcρ κρί-
'μαΤ-ι' τού Θεόυ» (Σχ6λ.lβ"/Τοίί ιε ". λόγου). ,;', , 

'Ιωάννη!;, δ Δα~ιασκψoς (t 75G) διέσωσεν' ολόκληρον τον ;E(ilt~. 
:πεινοφρΟ'σύνης λόγον (λόγ. κΌ σελ. 118), εν τόίςίεροίς Παραl.λ1)λ6ις, 
,καΙ τα εξης δύ<5' ~~μάχια. 

«Έπει συμπτώrίατα τα αυrαf1μαρτωλοί; καΙ δικαίοις συμβ~ίνει, 
'~ηΊ πάντας τους περιστατικοίςύποβαλλομεVΌυς, l)γούμειΊα, , καΙ ΠΡΟλα. 
βούσης σωτηρίας ύπομεμένηκέναι τα πονηριι» (Πατρολογ. τ. ΌG: σελ. 

·,g24). ' ' 

Οί εαυτων μόνον ενεκα π(ίντα π~ατtOντες φιλαυτίαν το' μέγιστον 

'τιον κακών επιτηδεύουσιν' δ ποιει το αμικtO\', το ακοινJ)v,ηtον, το ι'ί. 

φιλον, το αδικον, το ασεβές.ΤΟν γαρ αl'Ηρωπον li ;φυσις κατεσκεύασεν 
'ούχ ως τα μοι ωτικα{)1']ρία,&λλ' ως αγελαια καΙ. a1S""ofla και ~oινω
\'ικά, ινα μη μόνον εαυτιρ ζίi, ιΧλλι'ι και πατρι καί μητρί, και'αδελψοΤς 
'και γύναικΙ καΙ τέκνοις καΙ αλλοις συγγενέσι, καΙ φίλοις καΙ δημόταις, 

1) Τό τεμάχιον τοϋco ,απ;ανtαCΑΙ καΙ παρα τrρ .Διαδόl.Ψ, επισκόπφ' φ,,)τικης, 
~ν τι:> (ισκητικ(!'> αIJΤOU λόΥφ, κεφ. νζ. Φιλοκαλ. τ. α'. σελ. l4!'J. ΚαΙ ύπι) Νικη. 
φόρου τοϋ μΟΥά,ζοντος αποδίδεται τφ Δι::(δόχφ (Φιλοκσλ. τ. β. σελ. 239). 



καΙ φυλέταις, καΙ πατρίδι καιόμοφύλοις καlπασ~να\·Oρώ;τoις εη ~ιέ, 

,'t:9L και τοί; μέρεσι τού παντος και τφ δλφ' τφ κόσμφ, κq~πολu πρι: 
τερον τφ Θεφ καΙ: ποιητΌ' δεί γαρ είΥαι, ε'ίγε 01.0; εστΙ }.ογικό;, κο 
,"ωνικόν, φιλόκοσμον, φ tM&εον, ίl'α γένηται κάι &εοφιλι)ς» (Auni, 
,σελ. 420). Τοϋ αββα Πqύλου εξ Άμμορίου κτίroρος της ευεQγέηδ( 

μονης (ΙΟ48), εξ ης και Eύε~γετηνός, πλην των υποσημειωΟέντων τι 

μαχίων εν τφ κειμέ"φ των λόγων, εύρίσκc;>vτςtι καΙ τα έξης τεμάχια Ι 
τφ Eύι:ργετηνfί) έξ αγνώστων εργων. «Ό αύτος (CHσαϊ~ας)&σ3ενων, εΙ1 

προς τον (&ββαν Πέτρο,,): κόπος εχων αναπανσεως προσδοκίαν ουκ εχ 
βάρος διο ούδε εγα) εν τφ κόπφ τ·ης ασ~ε"εία;; πάl'υ βαροϋμαι, συ, 
έχει δέ με μάλλον ό φόβος της σκοτεινοτάτηςωρας εκεί"ης, σταν απο( 

ριφω απο προσώπου του, Θεοί", καΙ ουδείς εσται λοιπο" ό υπακούω 

μου, ουδε εσται ης προ®οκία αναπαύσεως» (βιβλ. γ'. ίιπόη. ιη'~ σε 

53). Δυ"ατον δε τφ α"Ορώπφ πονηρα εξ αφορμης του αγω~oυ ποιησα 
άμαρτάνων γαρ ου μετανοεί. Ει άλη-Dως μετενόει, 'ουχ ιlμάρτανε' ό γυ. 
μετανΟΙ1σας ου κεχει ωρας Θεοϋ, εν αίς oφείl.ει εύπραγείν, καΙ ωρας το 

διαβόλου εν ~ίς δεί ασωτεύε{}αι' ουδε καιρον ευσεβείας εχει, καΙ πάλι 
καιρον παρανομίας ου ποτε δούλο; Θεου, καί ποτε δουλος το 

δ ' β'~ .~ ~, ., c ., έ 'Ο' ~'" , 
ι.α ο/,ου, αΜ αΗ ο avτo; στιν.« γαρ ποιων την αμαρτιαν», ({'Ί; 

σΙν ό Κύριος, «δούλος της άμσρτίας εστι» ('Ιωαν. η" 35\ ό δε δουλ(] 
...r; c , Θ - δ λ' • δ' c., άλ C. δ' ."ς αμαρnας, ~ εφ ου ευειν ου υνατ.αt· ως αυτος π ι.ν ο αψευ 11 
Κίοριος, εν Eυαγ:yελCoις λέγει: 40 Oύδεlς δύναται δυσι Κυρ,ίοις δουλείοεL1Ι 

(Μ !1. , 24) " , δ ' ,. ., ,. , \. 
αΤυ. ς. ' , ~τι; γαρ" μετοχη ικαιοσυνη και'α"ομι(μ φησιν ο J 

πόσtOλο; «11 τΊς κοινωνία φωι! προ; σκότος; Τί; ~ε σιψφώνησις Χριστι 
προς βελίαρ; ΤΙς δε συγο:ιατά{}εσις "αφ Θεού μει<'ι ειδώλων ~; (Β'. Κο( 

ς', 14--15). «Κα&αρίσωμεν εαυτούς, φησίν, απο παντο; μολυσμο 

σαρκος καΙ π\'εύμαcoς» (αυtO&. ζΌ ι), και τότε επιτgλοuμεν «άγιωσύνη 

,έν αγάπη Χρισωύ», ητοι πασαν αγα30εργία,,:Ογαρ τα πλείστα τω' 
αμαρτημάτων διαφυγών, υφ" ε\'ο; δε και τού τυχό"ιος κυριευόμε\'Ο 

ουκ έλεύ{)ερος, Φ γάρ τις ηττηται τούτφ και δεδούλωται καΙ ό υπο τω 

μικρων ευχερως νικώμενος, πλέον μάλλον τοίς μεγάλοις δεδOύλωtαl 

&δύνάτον γrΊ..ρ κρατησαι των μεγάλων πα3'ων, εαl, μη πρrί>τoν νικιισι 

τα ευτέλέστερα» (βιβλ. γ'. υπό-/). ια'. σελ. '30). Έν τΌ Φιλoκαλίr,ι τω, 
Ιερο)ν νηπτικων (Τομ. α Ό σελ. 18-19), τα επόμενα κεφάλαια. «'Οφείλf 

ό μο\'αχος αποκλείσω αυtOυ πάσας τας πύλας τη; ψυχης, ηγουν, τα 

αισαιισεις, του μι) πτωματισDιiναι δι' αυτ(ον' και εαν ιδη όνους έαυ 
τον μη κατακυριευόμενύν υπό τινος, ετοιμάζεται είς α&α"ασίαν, επι 

συνάγων τας ΓιΙσ3'11σει; αϋτου επί το αύrό, καΙ ποιων αύταςεν σω 

μα'> (κεφ. ζΌ). 
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~ Έαν έλευ"θεριο{)'Ιι.ο, νοί'ς άπα πάοηςελπίδος>του κόσ~ίoν tWv δ
ρωμένων, ,τουτό έση το σημείον δτι άπιillανεν εν σοι ή αμαρτίιμ> 
(Κεφ. η'.). ',' 

'Ι' , ') (ι fi - C - e , ~'" ~'C - \ i,ίαν ε ,ευυι:ρωun ο VO:IJq,ll μεσΟΤ11ς, ΊjI! .εχει μετα~υ εαυτου και 

του Θεου απέρχεται» (Κεφ.{) '.). 'Εαν ό "ους ενδυναμω{)ίi, και έτοιμά
ση εαυτον εξακολου{)ησαι τη άγά!Ιιι τη σβεννιJOύση πάντα τα πάΟη 

του σώμάτος, καΙ ουκ έάση τι τιίιν παΡίl φύσιν καταδυναστευσαι της 

καρδίας εν τη αυτης δυνάμει, αn'}ίστα1'αι ό νοίος τη παρσφύσει, εως 
Ί" ~ ~,~,.. " (Κ & ' ) ρυ χωρωη αυτην εκ των παρα φυσιν» ' εφ. ι, . 

'Ο "Α' "Μ '} ~, , , , μΟΥαχος ντωνιος η ε ,Laaq, μκμασας κατα τη'ας πε~ι το 

Ι11Ο διέσωσε τα ~ξης τεμάχια. 

«Tt ΒέλTlον, τρυφαν επι ολίγας 1)μέρας καΙ την επιΏηιίαν της σαρ

κος ποιείν και στερη{)η'\'αι τη; αίωνίου ζωης; καΙ '1'α ίωιπά,>. 
«'Αδικεί τους αγαοους ό φειδόμεΥοςκακώΥ» (Ει βλ α'. χεφ. λθ '. 

σελ. ωσ Πατρολ Τόμ. 136): ' , 
'Όσοι τους &δικουντας κοlΔζουσιν, Ο'ίιτοι τους αλλους αδικείσ{)αι 

κωλύουσιν,> (Αυrό{) ι). 

«~o αρεΤ11ν τιμών πρώτην ι1λ:ή'{)ειαν tIμq, και μάλιστα ώς αγα-θου 
~ παντας ιΊγεμονεύουσαν » (Λυτό&ι κεφ. ς&'. σελ Ό78). 

Γρηγόριος ό Σινω':της &y.μάΙίc~ς περι το 13Β0, εΥ τφ εργφ αυτου 

«περΙ ιισι'χίας, καΙ περΙ τών δύο τρόπων της ΠΡQσευχης> (Φιλοκαλ 

t. β. κεφ. γ Ό σ. 2G\)), λέγει: «'Ότι δε οφείλεις κρατεί." την εκπ"οψ" 

μάρτυς ΤΙσαιας ό αναχωρηηις περι τούτου λέγων».. 
Γ.'~ '} ( , 'LI ., )" , " " .Q " " , «~ιπε πα .1\' ο .Γ σαιας, εαν lιη γε'ηταl αΥuρωπος ως το αγαι,-

μα ου δύναται συ\'Οlκησαι τφ πληιJί()ν» (κώδ. Πατριαρ, συλλoγi'jς 1130ς 

φύλο 25(3). 
Ό δε κώδιξ εξ ού 11 JTaQOiJaa εκδοσις των x{t'. λόγων του άββά 

'Ησα'ιου είναι χαριφος ύπ' αρ. 1Ο!) Πατριαρχικής συλλογης (0,253Χ 

0,215) εκ φύλο :Η2, γραφεις εν ετει 167σ {,πα Δαμασκηνου μοναχου. 

ΤΟ κεί~lενoν δίστηλον και εκ γραμμιi'Jν 27 καΟ' εχ.άσΤηΥ σελίδα 0,253 
ΧΟ,16. 'Εν αρχη ύπάρχουσι δύο περιπλέο\' φύλλα, {Ιτινα περιέχουσι 

τον 'πίνακα τών ΚΘ' λόγων του άββι1~Hσα'ΙlJυ, 'ΚαΙ εν τέλει 'η)ν ση

μείωσιν: «t Μ0ναχε, άναγι\'ιhσκων nιν Βίβλον ταύτην εlιzoυ Δαμα
σκηνου μοναχοϊΊ , σπως ΚvριοςόΘεος ελει1σιι ~υ~oν εν τη 1Ίμέρ~ της 
κρίσεως, ος και η1ν γένεσιν εσχεν εξ ΆδριανουJtόλεως». Έν τέλει του 
φύλ.10ϋα. «'Εγράφη ,το παραν βιβλίον επι ετους του σωτηρίου πιΙ

,'Ίοι'ς αω Ζω 001 {)ω . δια συνδρομης" και έξόδυυ κί'ρ ΦιλοΟέου και ε
πρόσηJ.ώίJη τΥι' σfβΙ1σιιί{~ μο\'η ,του αγίου πατρος l]μών ΣJβα ti)V εν 
tfJ rιγίΙfπόλεΙ Ίέψ)υσαλή}Ι Χ!όΙρ ΔαμασΚψ'ΙJυ μο\'αχου». . 

* 
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Προ; &ντιπαραβολην τοίι κει μένου του· &ββά Ήσαιου ε'ίχομεν· {Υπ' 

c>ψει τοιις επομέ'Ι'ους κώδικας εκ τη; βιβλιοαήκης τοϋ ιερου ημ<ον Κοι

'\'οίί, tJJ; καί εκ της Σ~να'ίτικης τινας, 

'Εν τφ α ι, λόγφ ,;ον 3620ν Σι:iβα'tεικον αιών, ΙΓ Ό φύλο 203α, 
» »β Ό » ». 4640ν Σινα'ίτικον » ΙΖ Ό » 183β, 

» »γΌ » τον. αυτόν, ώς καΙ τον 206 Σαβα'ίηκον αιών, ΙΣΤ 
δΌ »» :ιι 

ε~, » » 3780ν Σαβα'ίrικoν αιιον, Ι-Ι Ό φύλο 131, 
ζΌ » » 78 »» ΙΒΌ φύλο 53Β, και τόν 

1810ν Πατριαρχικον αΙών, ΙΓΌ 

-α', » » 408 » ΘΌ 1i. ΙΌ φύλο 142 καΙ 

τον 2150ν Πατριαρχικον αιών, ΙΣΤΌ <Γύλ. ~β6β. 
ιεΌ »τον αυτον » » φύλ 151α, 
ιστ Ό,} » αυrόv' προκεψέ,'ου δε περί t1"jςfπιστολijς τοϋ 

&ββά Μωϋσέως προς το άββάν Ποιμένα (σελ, 8~'---R6), τον 61330ν 

Σά.ββα'ίτικόν αιών, ΙΔ'. φύλ, 31β, και τον 4610ν Σινα'ίηκον αιών, 

ΙΕ'. φύλ, ΗΗβ, 'Εν τφ χ:nρίφ του αββά Μωϋσέω; (σελ, !:Jl), τοϋ αυ
τοϋ λόγου τον 449ον Σιναϊτικσν μεμβρ, αιών, Ι'. φύλο 37α, 

'Εντφ κζ', λόγφ' τον 162(lν Σαβα"ίτ;χον αίών, ΙΕ', φύλ, 454:--
459, τον 3780ν Σαβα'ίr, αιών, ΙΗ'. φύλ,_ -134β, τδν2150ν Πατριαρ
χικον αιώγ, ΙΣΤΌ φύλ. 181, καΙ 4640ν ΣΙYcι'ίτικόν, φύλ, 1Πιβ' προ

κειμένου περΙ τών. «Κεφαλαίων τοίί άββα Άμμωνα» τον 157 Σα-
β .. • - Ι' 'λ 1 "'~β JaLt, αιων, ,φυ, ("', 

Έν τοίς 'Αποσπάσμασι, καΙ διηγήμασι tΩlJ; Fξίjς: 

ΊΌν 1130ν αιών, ΙΖ'. και 137 ον αιών, ΙΔΌ ΤΙατριαρχ. συλλογης, 
» 2060ν αιών, ΙΣΤ'. τον 3940ν αιώγ, ΙΕ'. κμι τον (;3:30ν αιών 

ΙΔ'. Σαβα:ίrικης συλλογης, 

Tc,v 220ν αιών, ΠΙ Ό τών Καταλοίπων της Ίεροσολιιμιτικης Ιιι
βλω{}11κης καΙ τον 438 αιών,' ΙΑ', Σι"α'ίrικόν, 

'Ε' - ~, δ~ ~'l 'β c= ") ~, '''Ι λ κως των ανωτερω κω ~κων εΛα ομεν υπ οψει και το ατι"ι-

κΟν κείμεΥον τοίίάββά <Ησα'ίου (Πατρολογ, τ. 40, σελ. 110;)-120:)), 
οπερ Πέτρος Φραγκίσχο; Ζήνος εκ Βερώνης τφ 1;",)74, εκ κώδικος 

ελληνικοίί γεγραμμένου δι' αρχαιοτάτων χαρακτιιρων μετέφραιτε, τη δι

ορθώσει Άντωνίου Γηλβέρτου' παραβαλό\'τες δ-ε τα δύύ κείμεΥα υπ

εσημειώσαμεν τας c;>ύσιόJδεις διαφορας καΙ ελλείψεις εκάστου, 

Διετη'ρψtη το κείμενον lttcrrov έκτδς γραμματικών τινων o-(;δεμ-iάν 
φερόντων άλλοίωσιν, καΙ τών ciνορ{}ογραφιών, ων πλΊjρές εση ΤΟ χει-
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ρόγραφtJV' δΙΊιρέoflησαν δε απαντες οϊ λόγοι ει; παραγρ(ίφΌυς· δι' αλ~ 
φαβηηκφν στο ιχείωνι. 

Kατεβλή1~ φροντίς, ινα ληφDίi ύπ' όψιν δ,τι σχετικον προς τον 
βίον καΙ προ; τα. εργα τοϋ αββά cHcratQV, ύπεσημειώβησαν δε ΤΙΙ 

απαντώμενα χωρία παρα τφ Ευεργετηνφ, Φιλoκαλί~, και λοιποίς πα

τράσι' τέλος δε το δλον εργον .α\'τΙ γα απαρτισ{}ίj εκ 12 τυπογραφι
κων φύλλω\', ώ; εσημειώιtη εν τη αγγελί~, απαρτίζεται εχ. 18, 11ΤΟΙ 

κατα 80 σελίδας καΙ πλέον. 

Τελευτωντες δμολογουμεν ση ητα βαρύτατον το φορτίον, σπερ 

ά"ελάβομεν καί ά,·ώτερον των ασ(}ενων ημων δυ~'άμεων, άλλα πεποι
oflότες rql αρωγφ Θε{μεχωρήσαμεν επι το εργον. ΛυπούμεGα f-It μέ-' 

σης καρδίας βλέποντες επι τοσοϋτον παρημελημένην ηΊν μο\"(ιχικην 

φ ιλολογίαν παρ' 11μίΥ, εν Φ παρα τοίς άλλοις ΗI,'εσι παρατηρείται 

ζωηρα κίνησις, σοβα(>αl δε έργασίαι γίνονται περι αυτήν, Μιμη{}ωμεν 

αυτούς, εργασGωμεν καΙ11μείς, είναιπλέονκαιράς άπορρίψωμεν αφ' 

ιΊμω\· Τllν άκηδίαν, ητις κατέχει η μας, Eκltάψωμεν του; l'1-ησαυρους 
τίί')ν Πατέρων Ίιμων . εκ τι'i'ιν βιβλιο3'lικ('ijν, 'ίνα μι\ 6>σι δια παντος 
ΕντεταφιασμέΥΟΙ υπο tΊlν κάνιν. Γνωρίζομεν τα; παρακoλoυι'Joύσα; 
{Ι-λίψέις και τας πικρίας, δι' 6)ν πqτ(ζοvται .0Ι περΙ τα τοιαϋτα εΡΥα 
άσχολ<?ύμενοι, αλλα παρ ίδωμεν ταυτα, εχοντες υπ' οψιν ΟΤΙ εργαζό
με{}ά υπερ του καλου. 

Δημοσίως εκφράζομεν την ευγνωμοσύνην 11μων τφ Έλλογιμωτά

τφ κ. 'Ιωάγ, Φωκυλίδη, επι εικοσιπενταετίαν καΟηγητη της Γαλλικης 

καΙ Λατι'l'ικης εν τε τη Θεολ. Σχoλίi του Σταυρου και τφ εντος της 

πό~εως Γυμνασίφ, νυν δε 'Αρχισυντάκτιι της Νέας Σιών, πάνυ εύγε
νως dl·αλαβόντι. την δλην επιστασ(αν της εκδόσεως του εργου, καΙ εΙς 

πάντας τους άδελφούς, τους εργ~σPέντας 11 συμβαλόντας όπερ εύοδώ
σεως του εργου, τοtς δε αξιοτίμοις συνδρομηταίς τα; Εύ,{αριστίας 11· 
μων επι τη προΟύμφ αυτων αρώγίj, <!ιν καί τινες προκατέβαλον η1ν 
συνδρομ11ν αυτων εν τη Ε\'άρξει τ~; εκτι'πώσεως του εργου. 

'Εν Άγίάcματι (παQU τοΙς έρειπίοις της λαύρας του δ.ββά rερασίμου) 

Tiί 15U Μαρτίου 1911, 

1) T(l κείμε\'α των έ" τίϊ) προλόγφ διηyημάτ~o" &φέ{}ησαν ώι; εχονσι\', {ί.,ευ 
άί.λο.ιώσ.εως καΙ διoρ~ώσεως. . . 
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ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΗΒβΑ f{IAoloOY 

ΕΝ.ΤΟΠΕΗ τοιι ΠΠΕΠΦΟΙΙ τοα fyiET'AYTOY. 

Λόγος αΌ 

(Κώδιξ 109;)ς αΙώνος ιΙΌ Πατeιαeχικης συλλΟΥης της 
Ίεροσολυμιτικης βιβλιοifήκης, φυλ. 1α -100Ρ ). 

<. 

Α'. Οί Οέλc,ντες μεΙνα~ μετ' ~μoίi, ακ'ούσατε οια τ~ν θε6ν,. 

καΙ εις εκ'α~τoς καθήσ-g ~ν τφ κελλίφ αυτοιι ~ν φ6οψ θεοΙΙ, 

καΙ μη κατ:χφρονήσητε τοΙΙ εργοχε{ρου ύμων οια την εντοΧΎ)\ι .τοΙΙ 

θεοΙΙ, καΙ μΎ) αμελψ:iητε τ"Τις μελέτ"ης ύμων καΙ της συνεχους ευ- . 
χης καΙ crυλάξα-:ε tΎjv xcoφoCetv ύμων απο XOytaIlWV άλλοτρίων, . 
tou μΎ} λογίσχσθχί τ~ περί τ~νoς&νθpώπoυ ~. πράγματος του ιx~

ωνος τούτου, άλλα πά'ιτοτε ερευναν εν τίνι προκ6πτετε, καΙ σπο\}

δάζετε ο~ορθοuσθαι, καΙ παpακ~λoιιντες τον θε~ν εν π6νφ κaρ-
# οίας κ,χι δάκρυσι καΙ κακοπαθείtf, ίνα συγχωΡ"ήσ-g ύμτν, καΙ τοl) 

λοtποu crυλάξ-g ύμας, τοu μ"ι) ε~ς τα αυτα εμπεσετν. Κα.θ' ~μέpαν 

προ οφθαλμων εχοντες τον θάνατον καΙ μεριμνωντες πως εξέλ
θετε ε.κ του σώματος, καΙ πως παρείλΟετε τας εξουσίας τοΙΙ σκότους, 

" , t:.-."I_" }:,.:" , .... θ-
τας απαντωσ:χ; ημΙΊ ε'ι τιμ α.ερι, κα.. πως απαΊτησετε τιμ εφ, 

αί'tpoσκ6πτως προολέποντες τηΊ φΡΙΚΤ'(lν ~μέpαν Τfις &πoφιXσε~ι)ς 

καΙ ~'Iταπoδ6σεως τωΊ έκάστc;υ "ημων εργων τΖκαΙ λόγων καΙ 

8ιαλογισμων. «Πάντχ γαρ γυμΊΧ καΙ τετpαxηλ~σμένα τοΙς οφθαλ

μοΙς αυτοιι, 'Προς 0'1 "ήμΙΊ δ λόγος» «Ef3p. ο'. 13). Χωρίς οε με
γάλης ανάγκης, μΎ) λαλ~σητε τίποτε εν t1,j τραπέζ-g \ μηοε εν τ1,j 

1) Ό &YΙO~ Π(Xχώμ~()~ (-Ι- 348) δρίζ;ι: ~E! 'I~; πρι:ι:t~'3!~ φιp6μι'I()~ λ!:ιλ'ήσ,!l ~ΙXΙ .. 
Υελά.σll av "φ ,,6πφ "'ϊj~ 'σ'tιά.σ$ω,έΠ\'tιμ·.Q~ λcφ6ά.v;ι) (]ί;ο:ν. 6'.ΠΙΧΤFQλQΊ" Migne 
';Qμ. 40, (1;/-. 948). . . 



2 του ιiM" 'HOIXtou, λδΥΟ;, ιΖ'. 
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συνάξει Ι, καl μη οιορθώσησθέ τινά ψάλλοντα, ε~ μ ή;n αυτος ε

ρωτησ'r.j όμας. ΙΙρος μίαν οε έοθομάοα ποιήσατε εις ΤΟ μαΥεφεΤ-

0'.12 εν φόοφ θεοΟ, μη απολύοντες την μελέτην ήμων- δλως μ"l) 

ε~σέλθ'r.j τις3 εις το κελλ{ον το\) αoελcρo\) αυτοο, μηοε θελήσητε 

προ της ωρας ιο'εΤν αλλήλους', μη'δε κατανοήσητε το εΡΥό

χειρον αλλήλωΥ, ει ε~ρyάσατo δ αoελcρός, σου όπερ σε η σu ό

περ αυτόν. Έξερχ6μενοι δε ε~ς πάρεΡΥον, μη αΡΥολΟΥήσητε, μη

'δεπα?ρησιάζησθε δλως, αλλ' εκαστος εν φόβφ ΘεοΟ προσέχ'l,) 

έαυτφ καl τφ εΡΥόχε{ρφ, καΙ τi,ί μελέτ'r.j καl τi,ί ψυχi,ί εν τφ 

κρυπτφ. ·Οταν οε απολύσ'r.j ή σύναξις η δταν εΥε(ρησθε απο το\) CΡα

ΥεΤν, μη καθήσητε5 μετ' αλλήλων δμιλουντεςα, μήτε λόΥους πε

ρΙ θεοΟ μήτε περΙ ΤόΟ κόσμου, &λλ' εκαστος εΙσέλθ'r.j ε~ς το κελ-

~) 'Εαν σuμοrι ωστε εντφ ψάλλειν :η προσευχεσθαι:η εν μέσιρ τ~; άναΥνώ

σ~ω~ \lit Ιμιλ"ljσϊ/ η Υελάσϊ/ τις, όφειλει πdραuτα να λ1σ1) τΤι'l ζώνr;ν καΙ κuπτων 

τον ιΖΙΙχένα, ΚιΖΙ 'tit~ χεΤρα,; ~χων ΚιΖτα6ε6λr;μένα~ vit σταθrι ~μπρooθεν τolί θlJσια

στr;ρΙοu καΙ να επιτψ'l)θ1j Οπο τοϊί 1ίΥοuμένοu τΥις μoνη~. Τό αuτό πρέπει vit πρά(1) 
κατα τ:ην σuνάθροισιν των ιi~ελφων, σταν κατα τον αΙΙτον τρόπον σuνέλθοuν πpό~ 

το φιΖΥεΤν (&:Υ" ΠίΧχωμ. ΚιΖν. 8 ΚιΖτα κείμενον μεταφΡιΖοθεν εκ τοϊί λlXτ~νιy.olί οπο 

Δr;μ, Πετρακάκου, Moναχ~κoΙ θεσμοΙ τομ. ιΖ'. σελ. 101 Λειι!-ια 1907 Πρ!3λ. καΙ σε
λ!~ιz 948 ΠιΖτρολΟΥ., Migne τομ. 40. 

2) 'Ιωάννr;~ δ Kασσιιzνo~ (t 435), περιελθων τα~ μονας Άνατολr.~ ΚιΖΙ ΑίΥόπτου 

μετα, τοϊί φιλοΙ) ιΖuτοu ΓερμιΖνοϊί (390), ιiναφέΡeι ΟΤΙ μόνον εν τοΤς κατα τ:ην Άνατο

λΎιν κoιν06Ιoι~" .·ΕβaομάC:α~ οΙ ιillελφoΙ Εκ l'.ΙιαΙJοχη~ ποιοϊίσιν εν τψ μαΥειρεΙφ καΙ 
τoΤ~ CΙλλoις καθ"ήκουσιν ......... παρ α lJε τοΤς AίyυπτΙoι~ ένΙ ΙJοκψωτάτφ των ιil'.lsλcpWv 

rι ,τοϊί μ~γειρεΙol) φροντΙς επιτρέπέται, εφ' δσον rι ιiρετή τοότο!! επι!)Ιl'.ιωσι καΙ rι ί
σχiι~ τοϊί σώμα:τ:o~ δπουΡΥεΤ εν 't'i) C:ιακονΙCf, καΙ μ"ήτε YTιρα~ αtιτψ μ"ήτε ιiσθένεια εμ

ποΊJΙζει. (Κασσιανοϊί πρo~ Κάστορα περΙ των κα'ιονικων των κοινοl5Ιων C:ιιχτuπώσεων 
Πατρoλ~y. Migne τομ. 28, σελ 8(0). 

3) .ΣυναΥωΥή των θεοφθδΥΥων Ρr;μάτων κα! l'.Ιιl'.ιαοκαλιων των θεοφόρων καΙ ά.ΥΙ
ων' Πατέρων, Οπο llGtUλOI) τοϊί εκ τη~ EΙΙερyέτι~oς μονηι;; μοναχοϊί τοϊί καΙ ΕΙΙεΡΥετr;

νοεί κrι;λοuμένου, β'.6λ. ΙΥ' ίιπδθ'ΙΥ' ,σελ.37: Αντι τTι~ .ΣυναΥωΥης των θεοq;θόΥΥων ρ'ημά

τω,ν καΙ ~ιι'.ιασκαλιων' μεταχειριζόμεθα τΎιν λέςιν <ΕuεΡΥετr;νος» εν τοΤς εφεςης ιiπαν

τω,σι τεμαχΙoι~ 'tOU &.66" 'HOIXtou, ες iliv ιiρκετα εναπεταμΙευσεν δ ΕuεΡΥετr;νό~ μο

ναxo~ Παυλo~ εν τoΤ~ τέσσιipσι βιl5λΙoι~ της Σ'JνιΖΥωΥη~ (εκΙ;;οσ. Κων)πόλεως 1861). 
4) '0 ΠαλλάlJιος ct περΙ το 430) ανιΖφέρει δτι εν τιρ ορει τη~ NιτρΙα~ .gω~ ω

ρα~ gκτr;~ (Ύιτοι τ:ην μεσr;μΟΡΙιΖν) απr;Υορεuετο 'το συντuχεΤν μr;l'.ΙενΙ' (ΛιΖυοα'ίκΎι Ι
στορ. κεφ. ζ'. ΠατρολΟΥ' Migne τομ. 34 σελ. 1019). 

5) Τ& εφε~ης μέχρι τέλoυ~ 'tOU παρόντo~ λόΥΟ!! εΙ. ~φθr;σα'l εκ του 362 I{ώl'.lικo~ 
τη~ ouλλoyTj~ τcιϊί iΧyΙo!! ΣΙίI5:χ, ιzίωνo~ ΙΓΌ σελ. 203α 1)ιότι ενΞκεν χάσματo~, ΙJι~κον. 

το;; μέχρι τοϊί 1jμΙσεω~ τοϊί τρΙτου λόΥου, IJEV εόρΙσκονται εν τψ χειΡΟΥράφφ των λδ-
γωll τοϊί 'ά.66~ 'HijGtto!J. ' 

·6) Έgιων "rj. tq"IQίqeω~1 οι) μ~ ΠQλuλQγ~Q"1Ι6 (&γ, Παχωμ, κl;(v, 16'.). 



λ.{ον α.υΤου κα.! κλα.ίισΎ,j τας άμα.ρτία.ς α.οτου· Μν οε γένψα.ι χρεία. 
λα.λΎjσα.ι μετ' αλλήλων!, μαρον μικρον λα.λεΤτε μετα τα.ΠΖινώσε

ως κα.~ ευλαΟεία.ς, ώςτ,οU Θεου i προσέχοντος είς ίι}'ά;. :Μη ςCι

λονεικήσητε μετ' αλλήλων 'κα~ μ"η κα.τα:λαλ"ήσητέ τινος μ1/ κρίνη

τέ τινα., μΎ/ ~ξουοε"wσητε, μ"ι} γογγίισητε κα.-:ά ΤΙ'lος, ολως μΎ/ ~ξέλ

θΎ,j εκ του στόμα.Τ~ςίιμων (ψευοος): 1\'lrl θελήσ~τε λα.λησα.~ ~ α
κουσα.{ τι τιJ)ν μη ωφελοίιντων ϊιμιiς.· 

Β'. ]ιη ΜσηΤΖ ~ν τ~ κα.ρΟCtfo ϊιμων, μηοε μΤσος, μηοε 

φθόνον κα.τα του. πλησίον, μηοε (τι) εσω εν τφ στόμα.τι ίι

μων καΙ &λλο ~ν τ~ xapOCct, δ γαρ Θεσς' 00 μυκτηp~ζετα.ι, '&'~'
λα.' πάντα. θεωpεΤ,κα.~ τα '>tpuittx κα.Ι τα CΡb:veprX. . Πάντα; οε 
λογισμ6ν, κα.Ι πάσα.ν θλίψιν, κα.Ι πάν θέλημα; ύμων, 'κι1Ι 

πάσα.ν ίιποψία.·ι, μ"ηο6λως κρίιψήΤΖ; &λλ' Εξα.γγΖίλα.ΤΖ' μετα πασΎΊς 
~λzυθzμα.ς τφ ιX6e~ ϊιμων, κα.(, θ ιΧκοίισητε πdΡ'α.υΤGU, μΖτα 

πίοτεως σίtc.υ~άζετs T:oιΎjσα.ι. Βλέπετέ μΎI αμελήσητε2 cρυλ&ξiι 

τα; 'iν-:ολας Ilc.u, ~πzl συγχωρήσα.Τε, οuκ &φω uμa;' με!να.ι μετ' 

εμου' Μν CE cρυλάξητε, κα.ιτα εν κρυ'πτφ κα.Ι τα εν φα.νερφ, Etιb 

λ6γον ο{cωμι τφ Θεφ ίιπΖρ ϊιμων, Ην Μμ'll φυλάξfιτz,&πα.ιτ~~

~ι υμας λ6γον ίιπΕρ τ"ης Εδία.ς &μελεία.ς, ώς Κα.Ι ύrcεΡΤiίς',;εμης7tii.:. 

ρα.ινέσεωζ. 'Όστις δε Υυλάξει τα:ς-eντολας μου,εν 'τφ:S<p'ijπtΦi~Ι 
• εν τφ φανερφ, ό οεσπόΤΎ)ς Θεος ςcυλ&:ξε~" τ";/ν α.Uτdi:ί'ζωη't);:;&Π~ 

πα.ντΟς κα.κου, κ~.ι oxmιXcrst α.υτΟν εν- πα.'ίτΙ',πεφα.σμφ iπ:iρiορ.l ... , 
νφ, εν τε (τφ λ.' κρυπτψ κα.Ι τφ ςCα.νερψ. 1Iα.~κα.λω. ϊιμ"ς, αδελφο! 

μοι)ι μαθ~τε'τί i'ξ"fιλθετεεκ του κ6aμCιU; .xφt,cpp0.IJτ{σ:ι.τβ, της Θα.υ

των σω~ηpία.ς, Ινα., μ~ εΙς ! . .ιάΤΎjν ,γένητα.ι :ή'~~~}~,9~ ~:μω'/:':Κα.Ι:ιxΙ-
θ - - , , - Θ - , -, t:' ;:,'" 

σχυγ ωμεν. ενωίtΙ,Oν του .. ει:;μ, και το~ς,<,α.n;~~α.'ίj~~ν,«{ςΓi6 ιwτo~ 

. κcιΙ.τoΤς &γωνισα.μέ·/οις άγ{6ις πλΎι'ΙΤΟ &ψtλ6Vέi.tκι;'j:\κti~' ~ 'κα;κ~';' 

T:~~ε ια., .. καΙ Τι ταπείIι~'?:~? • jt~ι Τ9.~ν '-ΧΥ(~ψ~~::r.;~!Ατ~i~/Ι?" ~9~1,.~μ4 
1 , 'l.' θ' - .. , ..l:Ί·λ' .2.. σo~: ε ς πα.ντ!χ, και. Τc.ι μΎ} .. ,πε"οι εν.α.ΙΤΎ,j,:oικαι·OOOO~ ~;'''.INλ'~ 

νώπι6ν'~oυ πάντοτε βλέπειf ~~ __ ~~~I~'Ψl~~?1j/~_g~,~(~~i~(;Ί~Ι.~Ρ~.; 
ΤY)~-Έoυτo" μαθε' οτι Τιi..αΥ·α11cψql~ ~ιxι f,Q πλ~τμ.,σμ6{,~~~<c-η,;,κε't 
ν~.δ6ξ'α. &πόλλυ (σι) παντά τbν κόπον' 'tbU:j:.tt'vaxou.: .~:. fψj~(jΧJaIΙ, 

.,',:.,:.. ; ••• ,:' __ ': •• ~ ••• __ ':'.-..-::~_ • '." _. ο" :.(. -:;"tAj· .. ··"J • ''" .'~ 'i.: .. ,- .. 1:.i:~~"'~ ,~~~~ 1\', 

. . .. (':;9, JJ~' V·":~,-,j;:; c:; .• ,Δ~,_ .,.~.:" ,;s{,3: -.. t: 
1) Eί'Jερyετην. 6ι6λ. 6Ό [ιπ6θΖσ. μζΌ .σελ. 144. 
2) Εί'JSΡΥετην, 616λ. ~Ό rιπ6θ~σ. μ"Ό σελ, 140, 



nEPI ΤΟΥ Ι<ΑΤΑ ΦΥΙΙΝ NOΙWOY 1. 

Δό)'ος βΌΊ 

, Α'. Οδ θέλω υμιiς αγνοετν, αoελφ~ζ οτΙ εν ιXrxij, οτε επο!
"lJOSV δ : θεος τον ~ν.θρωπoν, αψϊjκεν αδτον εν τφ παραοείσφ, σφ
ας εχοντα τ~ς αΙσθ"ή.σεις καΙ έστηκυ{ας εν ,τφ φυσtκφ- κα:Ι ως ~κoυ-
01$ τeιυ απατ"ήqαντος αδτόν, μετεστριiψησα:ν πιiσαι~ α.Ε αlσθ"ήσεις 

αδτου εΙς παρ~ φυσιν, κα:Ι τότε ε~p{φη εκ τής ~~ης' αδτου. 'Ο 
I~υριoς '~p.ων5 ε,ποίησε το ελεος αδτου μετ~ του γένους των &1,1-
θρ6>Π(1\ν,}ι~ Τ1ιν πoλλrιν αδτου αγιiΠYιν, δ λόγος γ~ρ σαρξ τενό

μεΥος ('Iωιiν.· α'. 14), ΤΟU1;έστι τέλειος &νθρωπος, εν πιiσι. τοΤς 
·"θ·;·~: -' J.' " ", ('Ee. <;:" '15) ~α. ~ιμG(ς.~γενετο κατ α: . πα:ν:tα «χωρις αμα:ρτιας»uρ. u. , 
~ως ltετ.~λιiξll Τ11ν παρ~, φυσιν εΙς τ~ν κα:τ~ φυσιν oι~ του άγ{ου 
~δΤCιI} σώμa~oς; κ~Ι ~oιήσας το ~λεoς μετ~ του ανOρώΠCιυ, έπέστρε- . 
ψιν. ~δτ?ν πιiλιν ,~Zς τον παρ&οεισον, ανα:στ"ήσα:ς τους εξα:κολουθ"ή
~~γτα~',τo~ς rxveatv αότοίι, καΙ ταΤς εντολαΤς αυτοίι, Ελς εοειξεν ~. - .. ' .. 

μΤν, εως ou Ουν"lθω.μεν ν~κ'ί'jσαι τους εκοα:λόντας ~μας εκ τijς 06-

, 1), 'Π έ~Ι'fρlχφ7j τοi.iδi~τέΡΟ\J .. λό'fΟ\J εν. τφ Λιχτινικφ εχει o!Jt~: .Περί το!) )tlXt~ 
φόΟ,ιν νoό~,' (De luente se('uuduul uaturall1). J 

'2) 'Επιιδ7j' δ διότιρο, κlχ!κlχτιΧ το ήμιο!) τρ!το,; λ6ΥΟ, ~έν είιρΙοκετlχιεν τφ χει

ρl''fΡιiφφ των λ6γων 'tOQ ιϊ66& 'HOlXtOU, ώ, προεΙπομιν, πιχρελi60μεν lXιJΤOύ, έκ το!) 

464 Σι.\ιιχττικ<ισ κώδικο, του .ΙΖΌ ιχ!ωνο, σελ. 18~β. Δι' ήν ~έ έτόχομεν ποιτρικΤΙν 

φιλοeιν:ιιχv 'κlXτ~ το 1JιdσΤ'ljμlχ 'ti'j, 1Jtoιtpt6i'j, Ύ,μων εν τιμ δρει Σιν&, /JrιμοσΙω,; έντα.υ
θιχ έχφριι.ς;ομ.ν τόt, 'SUllXptattlX~ Υιμων τοί, σε6. 'j'ipouat κα.! προεστωσι, κ. κ. Μα.τ

θlΧΙφ ι'ΡOj.Uινιiχω τιμ Δικα.Ιφ, τίjl μονα.χιμ π~λuκιiρπφ Σκεuοφόλοικι, τιμ ΠρωΤΘCU'f
~Ιλφ Οίκον6μφ )ta! Β,6λιοφόλα.κι Βειιι!ΧμΙν, νυν έ~ιiρχφ εν Kp"ljt'f), τιμ ·Aρχψα.ν~μ
τ~·rΙΡlχοΙμw πνεuμιχτικιμ, το!, Πρεσ6uτέροι~ Δα.νι"ljλ, Γα.6ριijλ, θεοκλ"ljτφ ιϊντιπροσώ
πφ. έν :ΣoUΙΈ1;, , vi.iv Ο!κο·I.Qμφ, τφ Τπο6ι6λιοφόλ,α.κι Διιχκόνφ Μ!ΧκοιρΙφ, τιμ μονα.χιμ 
Πιχχωμίφ, τίjl κα.( σuμ6α.λQντι έν t'j'i ciνΤΙ'fρα.φ1j των πιχρ6ντων λ6Υων, τφ ciPXQvti
ΡlΙ )tIX! 1JοκΙμφ ΣπuρΙδω'tι, νυν μονα.χιμ Μωιίστ" κοι! δίπα.σι τoί~ πα.τριiσι κοι! ιϊ~ελφo!,. 

3) EU!p'f8't'rjY. βι6λ. δ'. ίιΠΘθεσ. κ6'. σελ. 81. 



ςης ~μων, ύΠΟQeΙξας ~μΤν λατρεΙαν σ.Υ{αν καΙ ν6μόν κ~θ~ρ6ν, 
οπως ataO'i,) δ ιΧνθρωπος ~ν τφ ςpuaLXίp, ~'I φ ~πo!ησεν αότον δ θε6ς. 
υ θέλων ουν ~λθεΤν ε~ς το κατ~ φύσιν, ~κκ6πτέι πιiντ" τ~ θελ~

μCtΤCt αότοί) τ~ XCtt~ οιίρκα, εώς οδ at~o'Y,J άότον εν τφ XCttιX φύ

σιν. Tou νοί) ~στιν ~ ~πιθuμ{Ct κα,τ~ φύσ~ν xaC, χωρtς ~πιθt)μ(etς εις 
Θεόν, ouas αyιiπη· δι~ τοϋτο εκλ~θ'Y) Δα,νι~λ, «&.ν~ρ. επιθuμιων:. 

(Δαν. θ'. 23). Μετήλλαςεν ουν δ ~χθ?oς αότ~ν εις επιθuμΙαν 

αlσχρ~ν τοΟ επιθuμ1jσαι πιiσης dxιxOtιpo{Ctf. ΤοΟ νοΟ εστιν δ 

ζ1jλος κατ~ φύσιν, κιχ! χωρtς ζήλοΙ) ε~ς θεόν, ouos προκοπή, 
καοως ΥέΥΡΙΧΠΤΙΧΙ, εν τφ αποστόλφ, οτι ζηλώσατετ~ χιχρ{σματιΧ 

τ~ κιxλ~ (Α' Κ()ρινθ. ι6';, 31), καΙ μετηλλάΥ'f/ ~μΤν δ ζijλος' δ 
ε~ς Θ~oν εις παρ~ φύσιν, ε~ς το ζηλοΟν αλλήλοuς,' καΙ CΡθoνετν' 
κιχΙ ψεύοεσθαι &'λλήλοuς. 

Β'. Tou νοός εσην ~ δΡΥγl κα:τ~ CΡύoιν, καΙ χωρΙςδΡΥής 
ouae σ.Υνε{α y{vatat τφ ανθριl>πφ, ε~ν μ~ CipYtaO'i,) εις πιiντ~ 
τ± ~ σπ~φ6μενα εις au.tOv παρ" τοΟ εχθρου· κα,οως Φινεές, 
ULος Έλεάζαρ, οτε ωΡΥ{σθ'f/, εσCΡα,ςε τον ιΧνθρ;: καΙ τ~ν yu
ναΤκα, καΙ εOρα~oOη ό θuμος Kup{ou απο τι;ο λιχοί) ιxutou 

(Άριθ. κε'. 7-8); καΙ μετηλλιiΥ'f/ f;;Lt", ~ δΡΥΥ) εις το δΡΥ'
ζεσθΙΧι τον πλ'f/σίον, περΙ πάντων των &.νοήτων 'Xil ανωφελων. 
Tou νοός εστι το μίοος κατ" cρύσιν, κιχΙ οτε εδρεν αυτο Ήλ!

ας, απέκτεινετοuς πpoCΡ~τιxς Τ1Jς ιx~σχύνης (Γ'. Βιχσιλ. ιη'. 40)· 
όμοΙως ΣιχμΘurlλ επι "ΑΥΙΧΥ βιχσιλέως Άμιχλήκ· κιχ! χωρΙς! μ!
σοuς εις τΥιν εχθραν! ουκ &.πoκιxλύπτεταιτιμ~ t1j ψuχij, κιχ! με
τηλλάΥη "ήμΤν το μίσος εις πιxρ~ cρύσιν, προς το μισείν τον πλtj

σίον καΙ βθελύττεσθΧι αυτόν, καΙ το μίσος ~στΙ το εκοιωκον πιi

σας τ~ς αρετάς. Tou νο6ς εστιν ~ ύψηλοCΡροσύν'f/ κιxτ~ φύσιν 

επι τ"ης εχθρας ιxutou, καΙ οτε ευρεν αυτην Ίώ6, cbve{QLae τους 

εχ θρι;υς autou λέΥων ιχυτοίς: « 'Άτιμοι xat πεcριχuλισμένοι ενοεείς 

παντος αΥαθΟί) ους ουχ ~yηoάμψ &ξ{οuς ε!νιχι xuvffiv ,των εμων 
νομάοων» (ΊωΟ. λΌ 1), καΙ μετηλλάΥη ~μίν fι ύΨηλoCΡρoσύ

νη επι τωνεχθρων, κιχΙ ετιχπεινώθημεν τοΙς εχθροις, κιχΙύψηλο· 

CΡpoνήσαμεν .. κατ' αλλήλων, κεντοΟντες αλλ'ήλοuς, καΙ έδικαιώσα-



μεν έΙΧυΤ17Uς . Uitkr τc.Uς πλΎΊο(οv,και ο:α Τ'~ιV ύ-Ψ'ηλC~Fcο6vΎ'}'1 Ex~ 
θρΟς,. γCv.ετιx~ ,δ .. θεO.~ τωy,~vθρΨ~ων. Ίσου, ταατα ϊ~xτισμέvα Eστ~ 

μετιΧ ·Τοο α.v.Qρώ.ϊ:ου,.κα:' 5τε ~ψ;ι;yε~εκ .της -παρ-α.κοijς, μεΤΎ'}λλά.:. 
, ~ .' , , ' - 'θ '\~ " , -' ~ 2. . 

γrι· α/)τφε.ς"τα a'OΧF~;t(;(.l.ltΙX .. 7;~"fJ' ~ΠC;!Jοασω·lJ;εv .00',1, ι.ιγα;πΎ'}~ 

tQ{, φpό,yτ{σα~ .καΙκα;ταλείΨα;~τα;Uτ;i, .κ~ι κτησώμεθα,. a fιπέθz~
ςεv ~μ1:ν δ .. K6ρ~oς ~μωv 'Ιηοους Χριστcς EV τιμ άΥίψαυτοο οώ ... 
ματ~' ~YΙO~ Υά.ρ Eάτ~ και κατοικ;τ Ε\Ι' άΥ(ΟΙζ. 'ΦΡΟV1;(σωμεv ουν 

έα,υΤWΥ εις το ευαρεοτεΤν τιμ θειμ, κατιΧούναμιν ήμωΥετ.ΙΤΞλουv

τες το. ϊ:ραΥ.τικC-ν. ~fl!JJV, κα~ σταθμίζΟ'ίτες:πά.'ίτα τα μέλΎ'} ήμων" 

εως οΥ qtCGei,j .εν τφκατα CΡ~σιV, σπως ευρωμεγsλ~oς Eν~ t'Q ω

ρο/- του πειΡαομc.u, .τοΟ μέλ~ovτoς .ερχεσθαι ΕπΙ πασαν τΎιv οικου-, 

μένΎΊ~ (Λουκ. χα'. ,2.6), θεόμενo~. οιαπαντος της α.ΥαθόΤΎ'}τοςαυ-· 
τοΟ, εις, το .συνεξελ~~l'l Τ1Ίv~~β91ιθειαv αυτου, μετα της τ:'Xπε~vώ

οεως "ή'μων, ίνα σώσr.ι ~μας Εκ των ExeFWv ~μωψ στι α~τσυ εστιν 
~ δ6ναμις~. καΙ ~ βοήθΖΙ", κα~. το κρά.τος, et~ τσυς CG~G)'lx; -των 

α:ωνων. Άμ1)ν. 



• 
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ΤΟΥΑΥτον 

l1ΕΡΙ I\ΗΤΗΣΤΗΣΕ2Σ RPXRPI2N. Ι\ΗΙ I\ΕΠΠΙ2Τ2Ν.. 

Λόγος γΌ 

Α'. Προ πcιντoς ΧΡΎ.lζομεν τΎ/ς τcιπεινcCΡpoσύν'ης, έν πcιντΙ g. 
τσψοι οντες έν οίφδήποτε λόγφ, ou &κούομεν, ~ εργφ, λέΥειν 

συγxώprισOν 1. οια γα? τ-ης ΤCΙπεινOCΡPOσύν'ης πάντcι τΌυ ιXντι~~ 
κεψένου Oιo:cρθείpεται~. ]ιιη μέτρει σεαυτον εν παντΙ εργφ σου 3, 

'ίνα γ{νr.Jς &τάραχος ε,) τοίς λογισμΟίς σου' εχε το πρόσωπόν σου 

σκυθρωπόν, πρα.ον δε μετα ξένων α.νθρώπων, ί:να ό CΡ600ς τοϊ>. 

θεου ~ παροικ-ήσr.J σοι •. Έαν &Π~λθr.Jς εν 6δφ μετα &δελCΡων, μά:. 

κρυνον σεCΙυΤOν μικρόν 5,ϊνα σιωπήσr.Jς, καΙ πορευ6μενος μΎ) προ .. 
σέΧr.Jς· εκεί κcιΙ ιΙ>δε, α.λλα μελέτcι εν τφ λογισμφ σου, ~ EUXO))' 
τφ θεφ εν τΎ,j καΡοίf σου' Βν φ δε τόπφ πcιραOcXλλr.Jς, μη παρ·' 

Ρ'ησιάσ1J 6, &λλα γενοσ CΙΙOOύμενOς εν πα.σιν. Εις το παpcιτιθέμε-' 

1) Το λ(,tτιν. κε!μ~νoν ~εν φέρει τ~1 λέ~ιν ccruyxilip1jOov" 
2) Εύεργετ. βι6λ. (,t' δ;;6θεσ. μ~' σελ. 160. Έσο Ετοψος είς έκχσΤ'Yjν λέ;ιν, .τήν 

δποΙ(,tν ιiκουε,ς, νσ. λέΥ"{)ς ΣΙ;ΥχώΡ'Yjσ6ν μοι, θιότι 1j τ(,tπεινοφΡοσuνΎ) κ(,tτ(,tρρΙπτει πCΙ: 

(J(,t>; τσ.ς Π(,tνοuργίcις τοίί εχθρ05. (1ιΙεγ. Άντων. κανών, 72 κ(,tτα. μετriφρασιν εκ τ05 

λατινικοίϊ ύπό Δ'Yjμ. Πετρcxκά,Κ1j, M~ναχικoΙ θεσμοί σ~λ. 39-42, Λειψία, 1997). Ά6-
(;ί:lς Δωρόθεος εν λόγφ 'Πέρ: ΤχπεινοφροσύΨ%'" Πα-;ρολ. Migne τιψ. 88, σέλ. 
1640. 

3) Μή ΕπαΙροu επι τοΤς εργοις crou, oΙα~'ήπoτε καί αν Υ,ναι τα5τα (αύτόθ. καν.73). 
4) Έστω τό πρόσωπόν cou ΙJιψεκως σκuθρωπόν, εκτός εα.ν σε επισκέπτωνται 

ξένοι αδελφοί' τότε προσλriμl'5ανε ιλcφόν πρόσωπον, ινα ενΟΙΚ'Ω εν σοΙ δ φόl'50ς τ05 
θεοίί (αύτόθι καν. 74). 

5) ·Οταν ό80ΙΠΟΡ'Ως μετ& των ά~ελφων, απομαΚFuνοu ενίοτε απ' αυτων, ινα Τ7)

p'jj. σιωπ"fιν. (αύτ. καν. 75), '0 /)ε α.γ. Παχώμιος δΡίζει -Είτε στ"fικων, εΤτεδ~oιπo

ρων .μετcι~iι ΙJιάσΤ7)μα ποι'ήσεις ώ; πiίχuν Ενα' ώσαύτως καΙ καθ,'ήμενο, ποιείτω· .. 
(καν. λ'Yj' Πατr;ολ. Migne τομ. 40 σ. 952). 

6) Όταν βα~ίζTις, μή στρέφε μ'ήτε ~Φq; μ'ήτε αριστεΡq;, αλλ& αναπόλει τού, 

ψαλμού, καΙ προσεuχοu έν riιcxνοΙq; πρός τον θεόν εν πα'/τΙ τόπφ, οποu ευρίσκεσαι, 

καΙ μ.η σuνcxνοιστρέφ1jσcxι έμπιοτεuτικω, μετα. των χατοΙκων cx:J-;,oίJ. (Μεγ:Αντωv. 76) 
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νόν σοι, εΚΤ6~νoν τΥιν χειρ&: σου 1 εΙς ~Ότ6, ώ βι~ζ6μενoς 9~ϊsτν. 

Νεώτερος ων μη τoλμ1)σr,ις εκτειν~ι την χει &: σου tou β~λειν 

ε'ς στ6μ~ 2 αλλου' εν φ οε τ6πφ~ ~χεις κοψ θ~ν~ι, μ'η σκεπ&:
σ'Υ,/ π~λλ(ψ μετά τινος, &.λλιΧπο(ησον πολλιΧς εΌχιΧς εν τΎ,j κ~ρ

o(~ σου πρΙν κoψηθΎ,jς 3. ΈιΧν οε εκo .. ί~σ~ς εν τΎ,j GoIf> κ~Ι θέ
λ'Υ,/ς μικρον ελ~ιoν 4, &.λεCΨ~σθ~ι OΙ~ τον κόπον της tsOOU, τοuς 

πόo~ς σοι) μ6ν.ouς πr;.CησΟIJ &.λειφθην~ι, ~~οcύμενcς αποκαλuψαι 

~δτoός, το οε σωμά σ~υ μ"ι} Mcr'{l; αλεΊψαι ελα(φ, εκτος ιiν±yκ~~ς 
~ ασθενείας". Καθημένου σου εν τψ κελλίφ σου, εαν ελθr.ι &-
.. λ ι t' , , ., - "rol '/~ 
οε ι:ρος",εΥος προς σε, ποιησον α~τφ και συ ω:ως τcυς τ. ... οας 

, -' "λ Ψ '(" - " " , "\ 'Ρ.. ' "υτου ". ει ον, και ε.πε "υτφ ποιησον "Υ"τ:.η" 'Και Λαυ::' μικρο') 

ελαιον καΙ βάλε εντός σου' εαν οε μγί Oελ1lσr.ι λα!3εΤν μsτα &'ια-
, " ." "Ι' δ'''' , β' π~υσεως, .μ'l). κοπωσ'Υ,/ς αυτ.ον, εαν ε εστι Υερων .. 7ψακτικος, ια-

σαι ~δτoν, εως cuαλεCψr,ι. αυτον Ολον. Kαθημέ,I~1) ~~υ εν τ·~ 

τραπέζ'~ 6 με;tα &.Οελ9ων, νεώτερος ων 7, μ'ι, εΙΠ'~ς τφ νφ '(άΥε, 

&λλα .μν1)::Jθητι των &μαΡτιωl) OCU, 'ί'ια μΊ) εσθεΊJς μεθ' Ύl'δοψης, 
κα! εκτεινον την χειρά σου εμπροσθέν σου μόνο'l' εαν οε εστι τι 

εμπρcσθεν &λλcυ, μη εκτε{ψ~ς τγιν χε!ρά vCU εΙς αυτό 8. τα σε 

[μ~τιά σου εσονται σκεπάζcντα τcuς τ.aας acu, καΙ τα Υ6νατά 
σ9υ εσονται ~εκoλλημένα εις &λλ:ιλα. Έα,ι. Οέ 61σ: ςsνcι οε εσΟ!

οντες, οος αδτοΤς την χρείαν εν ίλαρφ όφθαλμφ, καΙ οταν πσ.5-
- .l θ

' 
,,,.,...., ~ , ~,,!) , , 

σωνται του {Οσ ιει'ι, ειπε αυτοις οευτερον η τρtΤlJν', ποιησατε α-

, .Ι. "λ) "Ε θ' ... , ", , , 
ϊ~Πηv,. ςpr.ι.yετε " ,ο μικρον. σ ιων CiE, μη επ,,?~ς το τ.ροσω-

1) Μ-η εΚΤΕιvε liμέσω; τχ; χεΤ,)ας προς ,χ π:χρατ:ΟΖμΞν::.: φ::':Υη-:χ (α·Ιτ. 77). 
ΈιΧ .. -ησοιι νέο;:, μ-η εκτε:νε πρώτο; 'ή IiΠΡεr:ως τ-η'ι χε~ρoι κC(Ι μη Μμε7-νε τσΟ 

δ.λλοtl τδν φωμ6ν' (οιίιτ. 79). 
2) Το λατ. κsΙμενον φέρει c ο rp ο r ϊ, ι5περ φcιίνετcι'. μη εχον χοιλως. 

3) ·ΟΤοιν κοψ.χσαί που, φuλiττοu μη σκεπlΧσO'~ς μέ το lΧυ~ό σΚ:Π7.σμCΙ μΕ";' a.λ-

λου, κοι! πρΙν ΚOΨΎjθfις &πάΥΥειλε πολλιΧζ εuχiς (ΧUτ. 80). 
4) EίJερyετ. βιβλ. Υ' υπόθεσ. Ι::ϊΤ' ::ϊ. 4S .. 
5) '1\.Υ' Ποι:χωμ. καν. 92 Μο'lοι:χ. Οεσμο! ς;ελ. 110. 
6) Ει/εΡΥετ. βιΟλ. οΌ ύπΙ;;θε::τ. ΚΥ' σ. (;G. 
7) Τό λατιν. κείμενο'l φέρει «μετχ &~ελ;oών νεω,Ζρω'l •. 
8) IIpΙSλ. Β:Χ?::ϊα'lου:ρ. πζΌ σ. 45, Bα?σχ~ω:ρ!oυ κχ! Ίωi'I'IΟΊ Ε?ωΤΧΠΟΚΡ(Π'.ς Έ

νετίησιν 1816. 
9) Ί,χ!.ικ Σ·η. λ')'{. ζΌ. σ. 47. Το') '0:;(')'.) Πχ~?iις f,IlciJv ·Ι:;:ι.:Ικ 'to:.i Σ'JΡΟΊ -;ά. 

ευ;;εθέnα li'κrιΤ'.κ:i, ΛειΨΙα lΧ'!ιο'. 



• 

π6ν σου επ~ τον πλΎjσ{oν, καt μ~ πρδσΧr.Jς ώδε καΙ ώοε, καΙ μΎ) 

λαλ'ήσ".jς λ6γ6ν μάταΙCΝ μη εκτείηις τ~ν χειρ:. σου εις τίπο

τε θέλων αυτ6, Ην μ~ εΙΠTlς ευλ6γΎjσoν' πίνων δ$ το ϋδωρ, 

μ~Ζάσιις τον λάρυγγά σο\) ψ6φον ποιεlν) ώς οε κοσμικοί. 

Kαθrιμένoυ σου μετα &οελφων κCiν φλέγμα ελθll σοι,. μ~ ΡCΨιις 
αυτο ε'Jώπ:ον αυτων, &λλα &νά~τrιθ~ και ρ(ψον αυτο εξω ι, μrιθε 

εκτει'ιε το σωμά σου δρώμενον ίιπο &νθpώπων~. Έαν 2 πν(γ"~ . σε 
χάσμ:η, μγl &νo(ζr.ις το στόμα σοι> κ:χι φε6ξετχι &π? σου '3, μη α
vοCγιις το στόμα σου γελων το σ'Jνολον, &ψοο{α γάρ εστι' μΎj ε-

θ , '4 - ) , θ' ,,-'" ο;:, 
πι υμησr.Jς τινος του τ. 'rισ:oν, εασαμεΊος αuτο, ειτε ε'ιι:;υμα, 

ειτε ζιο')ψ, ειτε χοuχ06λιον, και μη πληpώσ"~ς Τ"fιν επιθuμ{αν 

σου, ποι"ησαι σεαυτφ καθ' δμοιότητα. αυτων. Έαν Πoι'I,σϊjς σεαυ-
- β Ε.'.' , , λλ' " , - 'θ ' τφ :ΌΛων, μη κα ωπ~σιις την κοσμησιν αυ:ου, πα ος γαρ 

σοσ εστιν. 

Β', Έαν σcραλ1,jς εν τ.ράγματι, μΊ) ΨS!Jοου αισχυν6μενος, &.λ-

λ~ Β'λ ' λ' " " "') v. 1 α ε μετανοιαν εγων, οτι συγχωΡΎ)σον μοι, και ΤΟ' σφα φα 

παρέρχεται. Έαν εΙΠϊj σοί τις λόγον σκλ"ηρόν, Ι.LΊ) υψώσΎ,jς την 
~ , .,,, Ι:., Λ~ .... θ"" " ("ο,. '" 5 .. , ~E 

καρόιαν σου, επει "Ι οργη του .. εου μετα σπουcης ερχετα.ι. -
α.ν συΚOφανΤΎ)θrις υπό τινος ε') πράγματι, μ"η πτυρfjς, αλλα βά-

λ .Ι. " ." 6" " -" ε μεΤι.l.νOιαν Λεγων, συγχωρ"ησον μοι , ΟΤΙ ουκετιποιω, ειτε 

οίδας το πράγμα, ειτε ουκ ο!Cας. το:υτα γαρ πά.ντα τ.ροκοπή 
2. ' 'Ε" , "Ι.", " , 
c;στ: νεΟΤΎ)τος. χν 7.0~"ησ\ις το εργοχειρον σου, μη κατω:ρρονη-

σ".jς, &λλα. μερίμνησον αυτο εν 9όοφ θεου, Τνα μΎI άμαρτήσΎ,jς 

1) ΑΙΙτόθι. 

2) Aιιτόθ~, 

3) Aυτόθ~, Ό οε ΕυΧ,ΡΙΟζ δ ΠονΤ'.;\Ος (-r 399;) τα ές'ίjς λέγει περι τΥις χάσμ'ιjς. 

«Εί;;Ι τ~νες των α.κ.α.θάρτων Οα.[μονες, οL·Τ~'Jaς . " .. χάσμα ποιουσι, λΞπτυνοντες. $CΙυ

τούς, κlιι των ενδο'l τοΠ σ,όμlιΤOς 6<:;JlιπτόμSνΟl. Άλλα τοΠτο μέν εγω μ~χpι Τ'ης σΎ,

μερον ουκ Ζνόησα, κα-ίτο: ~oλλάκ~ς αΛτό Τ::Ξπονθώ;;" του οΖ αγίου }Ια.καρίου ';:ΚΟlJσα. 

το5τό μo~ λsλ:tλ·φ~((:ο:; κ:ιί ει'; ά.'J:όΟ6~ξLν ((Ξροντο; -:ου σφpα.γίζε~ν ΤΟ:Jς χασμωμέ

νους τό στόμχ, Ύ_ιΧΤC' α.ρχα.ί,χν πα.pά.δoσ~ν αρρ"ητον». Εύχγρ. κεφ. πρα:χ.τικό: ΠFός ~A .. 

'IlιτόλΙOν Πατρολ· τόμο 40 σ. 12400-
4) Ευεργετ. β~βλ. ιι', Ur.όθ. μΟΌ σ. ιί3. 

5) Το λ-Χτ. κειμ, λ~γε~ εν ΌπσσΎjμ. ιχ stndio. Απ ex οΩίο? ΟΗ πρώτη γραι;η 

φαΙνετlιι ό?Οή. 

6) ΔωρόΘεο; εν ~φ πρός το6ς Αν μoν~~:~71~[φ Ξi:LGτu-;ας ~ζ' λ6Υφ σ. 1800 IIιΧ~ 

τρολ. τ6μ. 88. 
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εν &yνωσ(rι-' π~ν έΡΥόχειρον οταν QlM~x'Q, λέΥε τφ δεικνό

οντε σo~ κα~ μη αισχόνο!) σuνεχως λέyε~ν αδτφ, οτι ποίησον α-' 

Υάπην, βλέπε αδτο ει καλόν έστιν ~ OU. 'Εαν καλ€σ'Q σε αοελ

φός GOU, όντα σε εις το έΡΥόχεφόν GOU, σποόοα;σον ι8ειΎ τί θέλει, 

καΙ ποίησον αυτο μετ' αυτου, εάσας το σόν. Έeιν πα6σ'Q έσθίων, 

εί'σελθε ει'ς το κελλίον σου, καΙ ποίησον τας λεΙΤΟUΡΥ[ας oou, 
καΙ μΥ} καθήσ'Qς λαλ1Jσα~ μετeι των μη ωcρελOόντων σε' έιΧν Οέ 

εΙσι Υέροντες, λαλουντες τον λόΥr;ν του Θεου, ειπε τφ ci66q. σο!) 

καθήσω ακουσαι, ~ απέλθω εΙς το κελλίον; καΙ ει τί σo~ λέΥει, 
, 1 'Ε' ') , n 3 ' , ξ' " ( , 

ποιησον. αν ~ ~ποστεΙΛ'Q σε επι ενης περι πρcιyματoς, ε.πε 

αυτφ που θέλεις παραΟ:Χλω, τ[νος χρείαν εχεις, καΙ ει τί σοι 

λέΥει ποίησον, μη πρoσθ~ς, μηοε αCΡέλΎ,jς. Έαν ακο6σΎ,)ς λόΥου; 

έξω, μη βαστάσΎ,jς cιυτοuς καΙ Ελθων εΙΠ'Qς αλλφ' έeι,) γαρ cρu
λάξΎ,j; τχ ωτά aou, ουχ ciμαΡτήσ'Q fι Υλωσσά σου. Έχν θέλΎ,jς 

(πραΥμα Υενέσθαι 4 καΙ ου θέλει αυτο Υενέσθαι μεθ' ου 01κεΤς, 
απόλuσον αυτφ το θέλημά σοu, Τνα μη yένητα~ cρ~λoνεικία καΙ 

λuπηθ-Ώ. 

Γ'. 'Όταν εισέλC'Qς οικΎίσαι μετα &οελφου ώς πάροικος, μ.η 

πρoστιi;Ύ,)ς αυτφ εν τιν~ πpciyματ~, καΙ μη θελήσ'Qς αυτου κεφα

λΎ} είναι. Έαν οικήσ'Qς μετα αοελφων, μη θελή σΎ,j ς σuμμετρηθη

ναι μετ' αυτων καΙ σΙ> έν τφ λόΥφ αδτωΥ' Ην έπιτάξωσC σοι 

πραΥμα θ ου θέλεις, πολέμησον τφ θελήματ{ σοu, εως ou πσιή
σΎ,jς αυτό, Τνα μη θλίψΎ,jς αuτοuς καΙ ιΧπολέσ'Qς το απαρρησ[αστον, 

καΙ η"ν εΙΡΎ/νικΥ/ν σuνο{κηοιν αυτω,). 'Εαν σuνοικήσΎ,jς μετα α

οελφου καΙ εί'πΎ,j σοι, στι εψησ6ν μοι τίποτε, ειπε αυτφ τί θέλεις 
, , 2.' 2. 2ξ' , λ' ., θ'λ " , 

ποιησω, και c.xv c.v c. oυσι~ σε ΠQιησει εΥων, ο ε εις το suptaxo-
μενον, ποίησον μετα φ660!) θεου. 'Eeιν οικητε μετ' αλλήλων, καΙ 

εστι πάρεΡΥον, πο.ίησοΥ' κοινωνήσατε εις αυτο πάντες, καΙ μ'η 
, -, , ~" ,... , ~'O 2, 

cpεισ''ιΙ του σωματος σο!) υια τ/ιν συνειοησιν παντων. ταν v..VIχ-

στ~ς πρω'ί'ας καθ' έκάστην ημέραν, προ το[) εpyάσ~ το εΡΥ6χει-

1) Βι:φσ:tvοuφ. απόκρ. τε' σ. 161. 
2) Ό ιi66IXς σο!), 

3) Ευεργετ. βι6λ. σ: όπόθ. λε' σ. 127. 
4) ΕυεΡΥετ. β~6λ· σ: δπόθ. μ6' σ, 155. 



ρόν o~u, μελέτησ~ν εις τ~υς λόγοuς του e~o'J' Ην 0$ $~ΤΙ τ(πο
ΤΕ κ:χτ:χσηΙσ:χι, ε~ΤΞ ψιάθιον, ειτε &:γγΞίΌν, ~ άλλο o~oνo~πoτε 

πράγμα:, π~(ησOν αυτο μΞΤα. σποuο'ης αόκνως. Έα.ν εστΙ πράγμα 

εχον μισθόν, κoινων~σ'~ μΞΤα. oOU δ αΟΞλψός OOU, καΙ μη βα

σκ~νΎ,jς αυτφ-Μν Οέ εστι το πράγμα μικρόν, καΙ ειπΎ,j δ. εΤς 

τψ έτέρφ cΧπελθΞ, -εργασαι &:ΟΞλψέ, εγω μόνος π~ιω αυτό, 

ύπαΚΟΙJσ\) (XUtOU' δ ύπα.κουσ:χς αυτός εστιν δ μέγας. Έα.ν 

εστΙπρcς σε αοελφος ξένος Ι, εχΞ το πρόσωπόν oou [λα

ρον προς αυτον εν τφ &.σπάζεσθ:Χι αυτόν, καΙ το σκεuος, δ βα

στάζει, βάσ"'Cασ~ναuτο μετα. χα.ράς κα{, &'περχομένοu (XUtOU, πά

λιν π~CησOY ώσα6τως, δ ασπ:χσμος Οέ σου δ προς '-'UtCV γένητα~ 

μετα. ετ.ιεικείας καΙ CΡ60c,u eEOU, ίνα μΎι γένηται αuτψ ζημία.' CfU
λαξο'ι οΕ σΖαυτον μΎι ετ.εpωΤΎjσαι αuτόν τι των μΊ/ ωCΡελoυντων σε 'l, 

αλλα. ποίησον (Xutcv εuξασθαt, καΙ οταν καθ~σΎ,j, ε1πε αυτφ πως 

εχει;, καΙ παυσ:χι Ζως τοϊ) λόγο:.> τουτου 3, καΙ οο'ς (XUtO βιολίον, 
" λ' ., , ~ , 'J' λθ " ό ' ."., ΙΊα με ετησ'~' εαν r.ιε η εν απο κ που, ποιησον αuτον αΊαπα-

Ύjναι, 7'.λυνον 4 αυτοΟ·· τοΙΙς πόΟας. Έα.ν 5 ενέγκ'~ σοι λόγοuς ου 
πpoσήκ~ντα;, παρακάλεσον αυτον εν αγάπ\), οτι σuγχώρησόν μοι 

ΟΤΙ &.σθεν~ς ε1μι καΙ ου OUναμα.ι βαστάξαι. Έα.ν 0$ εστιν ασθεν1ι ς 
καΙ τα. ίμΧτιά. (XutOU ρuίtα.Ρά, πλuνον αuτά 6, Η'ι οέ εστιν &.CΡελ1ις 

κα~ τα. [μχτια '-'Ut~U Ρuπα.Ρά, εσχισμένά, ράψΟΥ αυτά. Έα.ν οέ ε-
) , '" 1:' , 7 J,' ' 

# στι . κuκ ,εuτ-ης και SX'Q; Πρ:..ιςσ$ ΤΙΊας IttotOU; , μ,ι εΙO-ενεγΚΎ,jς 

1) ΕΙΙεργετ. βι5λ. γΌ ίιπ6θ. μct' σ. ] 24. 
2) 'ΕvτεuΟεν ΙΧρχετctι πάλιν δ Ίεροσολ. κω~ιξ. 

3) Ά~ελςJδ; τι; εκ τη; εν Γάζ'!1 μονη; του &66& Σε?Ι80υ ιiπopων i)Ρώτrισε τον 

&66&ν ΒctΡσctνΟUςJιον ('t563). ,,~T[ εστιν ο λέγει δ ιiι:iι:iα:ς Ήσct'Cα;ς, οτι μετ~ τσν α.
σπctσμόν τοσ ξενζίυ ερώτησον ω)τον πως εχεις, χαΙ ουτω σιώπct μετ' αιιτοσ χαΜ/με

νας"; προς 0'1 ιiπoκρίνεται, «ΤΟ δiξct:JΟαι ξένΟΥ, κα;Ι μετ~ τον ιiσπασμ6ν ερωτησα;ι 

α.~τ6ν πως EXEt.;, καΙ του λo~πo::> κ~θL::rα~ μaτ" ιχtJτο'5 σιωπωντα., εΥραψα.;:; σΤL δ ΙΧΟ

ο&ς Ήσα'(α;ς είπε το5το, &λλα γΞροντι ερρέθη πpo6εorιΧότ~, κα;ί τ1,) 1,λικΙα,; καΙ. τφ 

μέτρφ» (Άπόκρ. τη' ΒαΡσανΟU(fΙΟU καΙ Ίωd'lνGU ερωταποκρίσεις, ΈνΕτίησιν 181G). 
4) Π),:}νχ;' α[ ε-,?~~η; Π7.ρα;λλχγ7.ί το!) Κ~ΨΖ'lαu κα;τα τόν 206 ον κώ~ι~α Σα;

οα;'ίτικης σuλλΟΥ-ης. 

5) Δε r;ΡΟ"Ε'IΖγΚΊί σοι. 
6) "'11 έ.:τ?μΞνη Π3p!o~~; «'Έχ'ι δΖ ε:1::ν ιΖ~sλ'~; κχt τά. tμ:Χ,':L'Χ α.~τo~ ρ;.,π:ιι?ιχ, έ

σχ~c;μένα, pd4-0'l α~τ:ι.» ()Ιν υπάρχΕΙ εν τψ λα;:ινικψ. 

7) ΆγΙοuς. 



ΙΧδτον έπάνω ιχυτων, &λλ~ ΠΟCYJσον εις ιχδτον ελε ~ν &γάΠ1j 

θεου' ~~ν δέ ~στιν &δελcρός, πιχρερχόμενος δι~ τον θεο κιχΙ πιχ

ριχΟάλλ1j σοι &νιxπιx~νιxι, μγ/ &ποστρέψ1jς το πρόσωπόν 
ιxu,,:ou, &λλ~ θέςιχι ΙΧδτον μετ~ χιχρας, μετc% των πιστων τ ν πιχ

ριχοΙΧλλόντων σοι' εαν. Οέ εστι πτωχός,' μ'η πέμψ1jς ΙΧδτο κενόν, 

&λλc% σος ιxutιp εκ της εuλογίιχς, ~ς εοωκέ σοι δ θεός ως γινώ

σκων, ΟΤΙ, ιΧ εχεις, οuκ εστι σά, &XXc% Ο6μιχ 1 πα.ρec θεοί} εστΙ 'Ec%v 
&δελCΡOς 2 πιχράθητα.[ σοί τι, μη &,/οίς1jς α.~τo 3 μα.θετν τί εχει χω

ρΙς XUtOu, εc%ν οέ εστιν εντψον σCΡ6δρα. το π:χρα.τιθέμεν6ν σοι, 

ειπε αυτψ, Ο6ς μοι αuτο ε~ς τc%ς χετρ6:ς μου. 

Δ'. Έc%ν &πέλθrις επι ςΖνης 4, εις οΤκόν τινος, καΙ εξέλθ1j f, 

'2' "..),2':1' ό ' " και ~ασr.ι σε κατα μονας, μ,ι ~παρr.ις τ:; πρ σωπον σου ανω κατα'/ο-

"ί3αι tc% σκεόΥ) Τc% εν τψ οικφ 6 ΙXUtOU, καΙ μη 7 &νο{ς1jς "τίποτε, 

μ ~τε θυρίοα είτε &.γγεΤο'/ είτε βι6λίον' ε~πε δ?: (»uτψ iξερχομένφ 
Ο6ς μοι jllXpGV εργον, εως ου EXOY,j; κα(, θ παρέχει σοι, ποίησον &ό
κνως. lVIYj επ:::ι:ινέσr.ις 8, ει μη ιΧ εΤοες, ιΧ οε ηΚc.uσας, μη εΙΠ1jς ώ; 

ιοών 9. ΜΥ) oVEtoC01j; 10 τινχ ΟΙΧ σχημα 11 ιxUtOU. Έc%ν προς 

υοωρ στ,~ς ~ καΙ &ναγκαία; 12 χρε{ας καθ~σ'~ς, μΊI καταCΡΡO
ν~σΏς, &XXc% μν~σθητι του θεοί} οτι προσέχει σοι. 'Ec%v α.

ναστ~ς εν τψ κελλίφ σου 13 ποιησαι τ~ν λειτουργ{αν σου, 
μη καταcρΡOν~σrις εν .&μελείCιt, καΙ &ντΙ του τψαν τον θεον εύ

ρεθ~ς παροργίζων τον θε6ν, ciXXc% στ1jθι εν CΡό6φ ezou' μη κλί
ν1jς έαυτον εις τοΤχον καΙ μη χαuνώσ1jς τους πόοας σου ίστ&-

1) Δόματα 8εο1) εστ~' Σινα·ίτ. κώδ. 

2) Eυ6PY~Τ' βιΟλ. Υ' δπόθ. δ' σελ. 16. 
3) θι\λων. 

4) ΕυεΡΥετ. βιΌλ. Υ' δπόθ. με' σ. 131. 

5) Ό 0~κ03~σπόt"'l; διχ χpε~xν. Σ:6 κώΙJ. 

6) Κελλίφ. 
7) Μ:Υιτε. 

8) ΕίιεΡΥετ. Ό,Όλ. ο' ΙΙτ:6θ. με' σ. 137. 
9) ΕίQώς: 

10) Eυεpy~τ. βιΟλ. Υ' δπόθ. ο' σ· 7. 
11) 'Εν τφ σχrιματι. 
12) ΧΙΧριν' .Σ~να·ίτ. κωδ. 

13) Eυ~pγ. Ο,βλ. ο' δπόθ. ι' σ. 38. 
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μενος ε~ς τον €να. κα.Ι κoυCΡίζων τσν αλλον, ώς ο[ αCΡpoνες ανθί

στα. δε τΥlν. κα.ρδία.ν σου μΎI περιέρχεσθα.ι έν τοις θελ~μασί σου, 

Ινα. δ θεος προσδέξητα.ι τΥlν θυσία.ν σου. Έαν ψιiλλητε μετ' αλ

λ~λων, €κα.στoς όμων πoι~σει τας εα.υτοσ εδXιiς εαν οέ έστι μεθ' 

ύμων ξένος, πα.ρα.κα.λέσα.τε α.δτΟν μετα αγιiπης, Ινα. α.δτΟς ποι"ή

σr.ι τας εδχιΧς εrπα.τε οε α.δτφ, Εως οεύτερον ~ τρίτον 1, χωρις 

CΡιλOνεικία.ς. Έν ti,) ωρq. της ΠΡOσCΡOρας σου 2 ανθίστ~σo τοις 

λογισμοις σου, των α.~σθ~σεών σου ίστα.μένων έν CΡ60φ Θεοσ, 

ίνα. των μυστηρίων αξιωθi,)~, κα.Ι ~ιiσετα.ί σε _ δ Κύριος. ''Ορα. 

μ~ έιiσr.ις το σωμιi ocu έν ρυπαρίq. αμορφcν 3, καΙ κλέ

Ψr.ι . σε ~ κενοΟcξία.' δ νεώτερος 4 οε έιiσ"'.I έα.υτΟν έν πιiσr.ι α

μορφίq. τοσ σώμα.τος α.δτοσ, τοστο γιip έση συμφέρον α.δτφ· νε

ιi>τερ6ς ποτε, μΎI CΡOρέσr.ι κα.λόν ίμιiτιoν, εως cρθά.σr.ι εΙς 'ήλιΚία.ν 
α.νΟρ6ς, rιxott;; γαρ α.δτφ έστι' τυπώσ~ι οε Eιxutc.v ε1ς τον οίνον, ε

ως τριων ποτηρίων 5, έν α.νιiγκr.ι· μ~ γυμνωσr.ι οε tCUt;; c,c6vτxt;; 

α.δτοσ έν γέλωτι πα.ντzλω~, το οε ΠΓ6σωπον α.δτου προσεχέτω χα.

μα.Ι α.~σxυν6μενoν. l\Ιέλλων οε κοψηθΥινα.ι, εστω περιεζωσμένος 

τΊlν ζώνην α.δτοσ, &:σκ~σrι οε μ~ ε1σενεγκειν τας χεΙρα.ς ενοον 

α.δτοσ, πολλα γαρ πιiθη εχει το σωμα., α.τινα. επιτελει ~ καΡΟία. G• 

Έαν α.νιiγκη κα.τα.λιiOr.ι· έπΙ ξένη~, cρOρέσrι 1 σα.νΜλια., Εως ο' α.ν 
iί έν τφ κελλίφ, α.σκ~σr.ι μΎI cρoρέσr.ι σανΜλιον. lΙεριπα.τcσντος 

,οε α.δτοσ, εστωσα.ν α.ί χειρες α.δτου κεκ'ολλημένα.ι τi,) ζώνr.ι α.δτου, 

κα.Ι μ~ σειέτω' α.δτας, ώς οΕ κοσμικοί' πεΡιπα.των οε μΕτα μειζ6-

νων σου, μΎI πρoιiξr.ις α.δτων πα.ντελως 8, ίστα.μένου του μείζt.νος 

1) Πρ6λ, 'ΕςψocΙμ Σόρου (-1- 372) εκ~. Ό~ων!α.ς α.ψθ' ς;. σ,,' Βα.ρς;α.νΙ:Ηιφ. ~π~κρ, 
τ~θ. σελ. 165. 

2) Etιεpyε". β~6λ. ~' δπ6θ. λΥ' σ. 118. 
3) Γιipων ων. Σα.6. κω/.). Ει)εργετ. 616λ. σ: ΙΙπι5θ' μθ' σ. 173. 

4) Nεώ"εpo~ ~έ ων εctσ'!lς εν σ.μορ:ρίq:, μή το ΠΡQσωΜν μC;νον, άλλ& καΙ δλον 
τό σωμi σου. 

5) .'Eiv Υ~ν1jται άπiνΤ1jσι~ εν Σoc613ατφ καΙ Κυμα.κ"Ώ κα.Ι πΙ"{)' ά~ελφoς -,ρΙoc πο' 
τ'lΊp~α. (οΤνου) μή πoλλeι έστι; λέγει δ γέρων (δ ιiE6&ς Σισώ1jς -ί- μετeι το 428), έeιν 
c;ιJx έστι σατα:ν&ς ~oλλeι oιJκ εστι. ('Αποψθεγμ. πα:τερ. Πα:τρ. ταμ. 65 σ. 392)' της 
r.tLτ7j~ Υνώμ1jς εΙνα:ι καΙ δ ci66&; :Ε6·(0. (ocU't60. σελ. 312.) 

6) 'Εν ciΥνωσΙq:. 

7) Φόρεσον. 

8) Πρ6λ. Ίσoc&κ Σuρ, λ(.Ι'(. ζ' σll/ .. 49. 



Toi:J tι56x 'Πσcι.'ί()υ λ6ΥΟ; Υ' 

και λαλοσντος μΖτά τινος \ μ~ καταφρονΥισιις και καθ'ήσ'Ώ~, &λ-
"1 , -θ'" ?', ~ , t:." 'Ε'.2.' , 
Λα σπ, :, εως ου τυπον υωσ1,) σοι ο ΠΟΙΊ/σον. αν απερχ~) εlς 

π6λ~ν ~ rι εις κώμr;ν, οε όφθαλμο: σου 6~τωσαν κάτω, Σ'να μ~ εςε
Υε{Ρ'Ώς σεαυτφ πολέμους εν τφ κελλίφ σου' μ~ ΚΟψΎ)θΎ,ίς, επι 

ξένΎ)ς εις οικ(α'ί τιν6ς, Οϊ:ΟΌ φοοlOιται 1; καροCα σου άμαρτησαι. 

'EcΧ'i μέλλιις γεόσασθαι εις τ6πον κ.αΙ μάθ'Qς Ο:ι. σει Υυναι

κα έκει φαΥειν, μ~ καθ'ήσ~ς πχνΤΎ) 3, συμφέρει Υάρ σοι .. θλΤψαι 
τον καλοσντά σε, rι μοιχεσσαι τΎ,ν καροίαν σου κρυφίως, εως δε 

ίμχτ:ον Υυναικων, Μν Ο6ν'Ώ' μ'η πρ6σχΎ,ις' πορευομένου σου εν τ~~ 

60φ, Μν εrπ'Ώ σοι Υυψή, ειρήνΎj σοι, &ΠOκρίθΎjΤΙ αΙΙτ"Ώ εν τ"Ώ 

καρo[~ σου, κάτω πρcσέχων τοις όφθαλμοις. ~EcΧν &πέλθ'Ώς E'i 
60φ μετά τ~νoς Υέροντος, το σy.εσo~, δ εΠΙ\fέpεσ~ε, μΎI σος βα': 

στάσαι αυτφ, ει οε εύpεθ~τ~ 4 νεώτεροι, βαστάσαΤΖ προς μικρΟν,. 

6 οε βαστΧζων προάξΖΙ. 

1) Atιτ6θι. 
2) ΕυεΡΥετ. βι)λ, 6' δπ60. Υ,θ' σ. 92. 
Β) Π",6λ. ΒοφσΙΧ'ΙΟ'Jφ. ~πcκρ. Τ'ΙΙΧ' c;cλ. 180. 
4) Άμφό,εροι. 
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ΤΟΥ ΑΥτον 

fIEPI 1YNEIllf{1E21 Τ2Ν ~llef{fr'lEN2N ΕΝ. ΤΟΙ1 ~EηηIOI1 1. 

Α ό γ ο ς δΌ 

Λ, 'Ε' 'ο;:,' .2 <ο;:, - , -, , θ ' .2 < - .2 ' 
• j α.ν OC;$UΎItE ι;.ν oc;ιp, κα.~ S:Jtl" α.σ ενγις c;" υμιν, c;α.σα.τε 

α.υτΟν προπορευεσθαι ύμων, '(να., εΙ βουληθΎ,) κα.θησα.ι, κα.θησr;ί ε

αν εστε νεώτερo~, κα.Ι εύρεθ1jτε ετ.:Ι ξένης ειτε εις λεκάνην, ει

τε εις ·τΟ βα.λειν ΠFωτον τΥιν χειρα. εν t1J τρα.πέζr;j, προτυτ.:ώσα.

τε έα.υτους ΠΟΙΕΙ'! προς απα.ς, Τνα. Ην φθάσητε εις τΥlν ωρα.ν 

της λεκάνης μη τα.ρα.χθητε, αλλ' Μν δ εις εlσέλθr;j πρωτος νυν, 

αλλοτε τ.:άλ~ν δ αλλος εΙσέλθr;j. Έχν επ:::ρωτ~ς 2 γέροντα. πεμ λc

γισμσυ, γυμνωσον α.ιιτφ μετ' ελευθΕρία.ς ΤGν λογισμον, εαν ο!θα.ς ΟΤΙ 
,. - λ ' t: ,~ , 'Ε ' 2.' .2λά πιστος εστι ΤCιυ φυ α. ",α. ι τον ΛCιγOν σου. α.ν Cλ.κοuσr;jς c; ττωμα 

του αOελCΡOυ σου, μη εί'Πr;jς αυτφ επί τινος, θάνατος γάρ σου ε

στιν. Έαν λα.λωσί 3 τινες περΙ λoγ~σμων πολεμουντων σε, μη θε

λ'tισr;jς ακουσα.ι αιιτων, '(να μη γΖνωντα.ί σοι πόλεμοι' ανάγκα.σον 

έα.υτΟν ευχας ποιησα.ι πολλάς, φως γάρ εστι τΎ,) ψυχΎ,) σου ~. εδ

χη. ΔιαλογΙζου 4 κα.θ' έκάστην rιμέpαν εν τ[ν'ι επταισας, κα.Ι ε

αν ευξΥ,) ύπερ αδτων δ θεός σοι αιιτας συγχωρει. Έάν τις &.δελ

ψος βιασθΎ,) επι σου κατα.λα.λ ησαι του αοελcροu αυτου, μΥI αϊσχυν

θi,jς, καΙ Τ.Εισθi,jς αυτψ, καΙ άμαρτ'ήc:ir;j εις τ~ν θεόν, αλλ' ειπε 

αυτφ εν ταπεινοφροσuνr;J, συγχώρησ6ν μοι, &οελψf, ταλαίπωρ6ς 

ειμι, καΙ ταυτα a λέγεις εμά εστι,. κα.Ι ου δύναμαι αδτχ βαστά

σαι. Έαν &οελψος κακοποιησΥ,) σε;; καΙ καταλαλ'ήσΥ,) τις κα.τ' α.υ-

1) 'Εν τψ λα.τ:'Ι. κεψiνφ Ύι έπιyptι.ψη ώ~ i~rις: .ΠερΙ των έ'Ι .. ~ ~~φ τrιΡr;~ίων» 
2) ΕδεΡΥετ. βιΟλ. α.' δΠοθ. κα.' σ. 66. 
Β) ΕυεΡΥετ. ενθ' ιΧνωτέρω. 

4) Ει}εΡΥετ. 6ι6λ. Υ' ίιπ~θ. ια.' σελ. 28. 

5) ΕΟεΡΥ' βι6λ. 6' δπ6θ. μγ' σελ. 135. 
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"" .2.' ,.., 'λ Ε ' ~ r r'!'''''' του Ι:. Π Ι σου, φυ α"ον την κα.P()~α.ν σου, ινα μΊ] Ί) κακια αΊακαι-

ν~σθΎ,j εν σο(' μνήσθητι οε των ά:μαρτιων σου ενώπιον το!) Θεο!) 
" θ ') Ν , .""., ~ ..., '"" 
οτι Ε ,εις, ινα συyxωρησr.ι σοι αυτας, και μη ανταπουφς τιμ 

πλησCον σου (Ρωμ. ιο'. 17). Έ~ν απέλθr.ις επι ξέγης 1 μετα &οελ

ψων, ών οδ Υινώσκεις, καΙ ευρεθΙί>σι μικρότερο{ σου, την τtμΊ)ν 

13~ς αuτοΤς των πpωτε~ωY' ει δε συμ~'~ εις &γα.ΠΎ)τόν σου εισελ

θεΤν σε, εασον αuτους προ σου εν &πασιν, Ει-;;ε εν τ1,) λεκ&νr.ι ~, 

είτε βαλετν χαρχ προ σου, καΙ μ"'ι J:οι'ίιοr.ις οcωτον ώς δι~ ϊ:Ύίς 

σης ΠΡCCf&σεως εδέχθησαν, αλλα δος ιΧ1JτcΤς τ-Ιιν τtμΊ)ν λέΥων, 
,., ς:,. ~ (' ,.., .,., ."......, "') 'Ε'''' ., ('~' 
οτι r:.ιΙ 'η μας επο,ησε μετ εμου το ε,εcς. αν απεpxr.ι εις ovov 

, ,,, λ - '") , f, ') 3' - λ' μετχ αοε q;ων, xca i!ΚΚ ,ιν-ς.ς τ:ρ[)ς τι'lα. (?ι ,ον σου ειτ:ειν 0-

Υον 13ι& τι',α. xpSCCG'I σου, καΙEίπ~~ς τφ αoελCΡΦ κ&θου ώδε, καt 
κxτ&σx~ σε δ ((ίλος σου, Ι'ια. φ&y~ς, μηδεν ε1συ.θ~ ε~ς το στόμα. 

σ=ιυ, Ζως ou κΧλέσ''.ις τον αοελφον καl αναπα.Ύ,j μετα σο13. 
Β, 'Ε' 2..' , rs,' '''\' '" λ - " • i αν ιkπερX"'.Ί Εις or:.ιo'l μετα. ΠΛειeινων αοε φων, και αι-

, ... e...... .., "λ " , )1. " , 
σxυν~ Aar;;Etν αΩτους προς ψι cν σου, οιοτι πο, οι εισι, μη κα. 4 

, ........ , .., , θ ""\ θ 'J. ., , ." 
ταψρeινγισ".Iς αυτων, κα.ι Λσ.. ρα. ατ.ΕΛ· ~ς και φ (λ.yΎ,J ς; εα.σας α.υτους, 

2.') " , ,- ,,, - , Θ ' ~\ "J. " , fJ.A ,α. crXCT:Ίjocν μετ α.υ-:ων τι οει γΕΊεσ .'α.:, κα.ι r.; Ev.'1 ει~ωσι 

σοι, ακουσον α.υτω'l εν teι:τ.εινώσει· 7:εριπα.των δε μετ' α.δτων, ys-
-, - ()" , " ,~" s, r 4. νου μη μετρων σ Εχυ-:ον κα.ι ψευΥων τας <JουΛικας ι:.ιια.κον.ας • 

Έαν απέλθ'r.ις snt ξένης, Κlχ~ θEλήσ~,; ατ.cλθεΤν πρc,ς &ΟΖλφόν, 

κιχ1 μ"l) βουλrιΟ1,j δέςcxοθαC σ8, xlΧl r6r.;ς αuτc,,1 ~ν 68φ, Ύι ίiλθ~ 

προς σε μΊ) ycνiliOttων, περισσότερον ΤΟ "Υαθον ποίησον μετ~ 

τοότου. 'Εαν' "Y.oόσ~ς 5 5'" ε!πέ τις κατα σο!) λ6ΥΟ'l, κα~ συναν

τήσ~ς αυτφ εις τινιχ τ6πον, Ύι 'ϊ.~pαMλλ~ σοι, oπoCoηcrQ" το πρ6σ

ωπ6ν σο.1.) μΖΤ' auTc!) χαροποιον καΙ &'Υα:θ6ν, κα:,,:~ τΥιν οόναμίν 

OQ\), μη~ εΙΠ"'ιjς αU.φ ων ηκοuσ::t;, QΙ~:Ι ε!Τ;Ες ΥέΥρα:1,;;ται Υα? $\1 C 

. 1) ΕυέΡΥ' βιΟλ. Υ. ίιπdθ. με. σ, 1131. 
2) T~ -Εϊτε ε~ "'7,j λsκάν\J" /)εν Uπ:'ΡΥ.έt ~ν τ$ λx~ι\l. Y.~ψ&ν, ως κcιΙ ",σα λ~t~ν 

.ttt et ί!1 niensa pl'itlS discnl11bant., .ϊνcι κχΙ ~y ,,~ ';Ρ$;πέζ'Ώ ΠΡC;τ.sρι:;ν κατα

κλιθω~ιν' εν τ:ρ ~λl.'tJ'ι. 
Β) cιΌτόθι. 

4) πρ6λ. Ίσcιακ ~~p. λΟΥ' ζ' σ, 47 
5) EUspy. ΙΜλ 6' (ιποθ· μ6' ο. 135. 



Πιρ! au'lat~~oa~. 't1JW-,,~~tylιlv"Y. 'tr4ι~IAAlOt'~ li,;· 
~~~~~~~~V>V'V'Y'V'V'~'V'V'~V"V'v"V-'~, 

τ~tςJIap~μC~ς .. (ΚGt'.·2~),,« 'Ό~. μ~:ησLΚ~κεί π~άνcμοt,,;e Έb>!~τ!c;, 
ciaελΨ-QΙ κα;Ι "πβλθητε;· έπιςένης .. προς',cia~λφ~ν, πτωχ9ν,. μή,:.θλ!-;· 
Φ~']:β (Χδ,τον, εtς;,. 'tLV.(.t./ xρ.~{; &'WO@.,M«u .. iCXU'tQ~,..χp.~EGt't a.,.~μι.λ-:, 

λετε, φζΧ"{εΤν,. ε~ς(Oδ ~9ιαIBίιθ~:;:, Gt~ΤCΡ; "ΧGtιa@.~~; .όμτv:~ ·itiQ~~~· 
π~,: ".~;Y εB~u. Έ&:ν· "Πέλθ~~. πρ.6ς. τιν«,:,: r8fQ,v.τaQ;;.; 0\1, .γr.'ίιώ:', 
σκε~;·. ΚζΧΙ εδ~θωσι. συν." σοΙ,' α}Αοι,,: ο{)ς, .. CΙ1ΥόQνq~; οΙ 1iρ.o\l·τ~ι., 
μ~πGtfψησuXO'Y,j:: μετ~' τωΥ, :Ύερ~vτω,ν έvώ7tLΟΥaD~ν,. cUλά:, !'φ$';; 
τον τ6Π,ο.ν τοΤς, ιΏ-θόσοι,.,. μβ~σoσ}. ε~ς .. το' λ(%λ~:. ~D':;; λ61~~\: 
E~ν' . ozxω~ μετ&:' σο\).a8,~λCf.19C ί,' qψ6ν,ΤΙΘον GtU.tα/\Ι:"Ι'ι:σ'φ.J)φ:ν.6;'η~., 
έ&ν .. ciΚQ.UσωΟΙσ,ΟQf': ε~aώς,..S:iL·J.6.γ~.ν aωσ~~' τφ θε,φ~, όπερ. (Ι~τii)ν. 
'Ε&ν ς~νι~όσ~~O~.τOY .θt4ν ι;~.θi~~:σ'ΙJ, ... σuμμί.~iIι;σε«uτΟv:μf."!' 
τ&;~; των· ένιτφ ):6;ttp S1 έπεΙσUΜφ$p.ει,·σOΙ 0%4~ν·, e!v«t, μι~:ιτ;ών 
ΚζX~ιi. σiίρ?<-ζX .. συγr?:νωνοοu, μ~lλQν, 'Εα:νd.~aλθ:W, εl~. ΟΡρ~:.·πcx: ... : 
ΡζX6ιiλεΤν τόΤς'.&8ελφoΤ~ εΙς μoν~~τ~@\«, ΠeP';~ΟΥ, &Π~~i,μst'1Θν,.. 
xcd.' ~ "Π'έλM~ Πf!.Qς. ω.J.Qν εΙ, μ1J·';έρ~τ-'ήq1~. a.u;'iQy,. O'R: ~έλθω; 
:η' μ~, ΚζΧ{, έ&:Υ ουκ' ci.να.πGtό.'Yjτ,~ι., μη ,θλιΦ'Jς, ,~υ;τ6y'::βω',Oδ έuλθ1~·;: 
"'Π" ~υτοu..'Ε~ν λiί6ΎJ~.κ!Sλλl6Υ"ώςΆ γιινώσΚδις λμ.ή.;~iίάιj'.(~)!ft.tj~·: 
πολλοuς ψ~λΟu~. ciρκει:.σoιεΙ~.θί&:,πρ6~εσιν, "σθ~νo'~',., xtJJ.: μή,. 
ciπολεσ"ιjς τ~ν aόvGtμtν τής.-.ξ~tτεCGt,. aou .. 

Ρ.' ΈιΧν ;ευερrε,τ*,~~.;πτωχ'όνδ,·;μή,.κGtλέσ~,GtΟτQν· ειςπιiρ~ 
εΡΥον; .τνGt ... μ~ .. ciπολίσiς. τήν ευε@γ~σ!«Y:,,' ~,ν,ιt~[ηqGtς.:μ~"cWJQσ •. : 
Έa.νεldέλθllς .' εZ~ μoνζXστ'ήρ~oν, .8' ου. "(tνwσ*t~J' ΟΠQl,) . Ι~Y: iιiQ~.; 

• σε κιxθέζεσθ~ι, ,ΚζΧθ,Ιζόυ,. κ~l' μ~ εlOέλθ1ii εΖξετερρΥ.,' κSΛΛ{o.~6, g.;.' 
ω~ ol). (Χό'τ6ς .οι-· κotλέό'fJ< ΈΔν ~σt)χ4ζ~ς 1.' Ιν τφ κsλλ'φ:.OQU, .. 

------------~--'~ 
ΙΥΝ'όι.iθΙ"*.'tόιι.C·· utΘlS', 06U:j μ'ήb~ ,φ'Ι~ΘiJ~ ~i~ ~ 'XlJιt~,1· ~u:ii;;v'· β«ρΜί"'σ •• > 

(}ι1~y.' Av'W),I.·xcιv. 61:., 'A~ιaι,Δωp'6~έY ~·,"πpq~1;Οi)t;r.ι 'μι:n"α:tη:p~"φ,.;'. 
'ta.~,.. λόΥφ, σιλ. 1800. Ει}IΡΥε:;. βl~~a:,6πόθ. μοι'. σ .• 140. 

2): ΕύiΡΤ'ε:;;:βιt'λ;' οι', 6Πδθ. :'ιy"σ~'42'; <. 

Β) Έν:;~ίίθ~ 6πιi.px.11 Ι:;ιρο'l x.ιi.σμ~ 'toii Π~τpι~px.. xώ~Ι<"O~ί ,~&ΙΠ.6~~ν~ ~.', .. 1!.4~." 
x.ΡI~ !μπροσθε'l: cθερμ~Ινοιισl yόtp :;ό'l 4'1θρωπο'l εΙ~ π{t,l πρ{tΥμοι, εΙ, 8 adYOΙ1:OΙ~". 

πa.peλιί!ομ&'ιl;iΧ.,''tΟΟ- 6N'··ιip'; 4Q4.eιι- ~~~;~1(όi'~~' Clii1iνof'~: .' 
4) Euspyr:;. lνθ' ιi'lώ:;. σ. 42. 
5) Euspy. βιδλ. Υ' 6πόθ. μΟ1:" σ~ 14.0, 
6) Eurpyr:;. βιΟλ. (ιπόθ. μι'. σ. 121, .ιΙ,.;;μιιv~X(ι!J,,·Κ&~~~' 

7) T~ Ιπόμl'l~ μΙχ.ρl 'tolJ ci&'I d'lοιχ.ωΡή.o.'jj'.~j"·iWν:;~;cιοφ_;~ ... aΊι.,I(.ν 
d'lQt'(IviliOXQ'I1:OΙ~ ίν 'l:ίji AOΙ,l:,YIxqi. 



18' 'i'ou dtio~ 'ΗσlΧtQuλόΥQ~ b'. 

μ~ 'Μσ'Ώς (σ)ξ;χυτφ σκείίος, κα;τα;ρΥοσ,ν crs &πο της έντολης τοσ 
α.ΟελΨΟί) σου; εαν α;Ιτήσr.ι α;δτο έν χρήσει. Έαν εως tης χρεία;ς 

σόυ μόνον έXr.ις 1 κα;Ι μ~1 περισσόν, μη θελήσr.ι σκορπΤσα;ι α;uτην κα;Ι 

τάράxθ~ς' «σ1ψψέρει Υαρ α.πολέσα;ι εν των μελων σόυ κα;Ι μη 

8λον ΤΟ σωμιΧ σου βληθηνα;ι εις Υέεννα;ν» (Μα;τθ. ιΌ 29). Έαν, 

α.να;xωρήσ~ς 2 εκ των κα;τα οιΧρκά συΥΥενων, κα;Ι ξένος Υενέσθα;ι ' 
οια τον θεόν, μη ειXσr.ις την 1)οονην α;υτων εισελθεΤν εν σοί' κα;

θήμΈνος εν τφ κελλίφ, οικτείρων πα;τέρα; η μητέρα;, η μφνημέ

νός &oελCΡOί> η 'α.Οελψης, η εuσπλα;Υχνία;ς τέκνων, η θελήμα;τος 

Υονα;ικος εν τ~ κα;ροCq: σου, & κα;τέλιπες" μνήσθητι οε της εξό-

06υ σου, εν τ~ α.νιXyκr.ι τοί) θα;νιΧτου, οτι οuοεις α;uτων βοηθεΤ σε, 

κα;ιοιατί' μη κα;τα;λείΨr.ις α;u'τους οια την α.ρετήν; Έαν 1)συχιΧ
ζtις εν τφ κελλίφ σου 3 κα;Ι μνησθ~ς κα;κοποιήσα;ντός σε, α.νιΧ-, 

στηθι κα;Ι ευξαι τφ θεφ εν 8λr.ι κα;ρσίq: σου, 'ίνα; συyxωρηθ~ ixU
τφ, καΙ δ λΟΥισμος της &ντα;ποΟόσεως &πέρχετα;ι ciπb σΟu. 'Εαν 
α.πέρXr.ι μετα;λ~oεΤν των άΥίων μυστηρίων της πρoσcρoρxς, cρυ

λάξον πιΧντα; λoyι~μόν, ϊνα; μη μετα;λιXorις εις κρτμα;. Έαν πει~ 

ριXζr.ι !ν cράντα;σίq: συνουσία;ς 4. εν τ~ νυκτί, cρυλα;ξoν την κα;ρσί

α;ν σου μη λΟΥίσα;σθα;ι α;υτα εν τ~ 1)μέρq:, ΠΟΤα; σώμα;τα; της ψα;ν- ' 
τάσ(α;ς ~ν, ϊνα; μη μια;νθ~ς εν τ~ 1)ooν~ iXUtfuv, κα;Ι επενέYκr.ις, 

σ~α;υτφ ΟΡΥην πονηριΧν, α.λλα πα;ριΧρριπτε έα;υτον τφ θεφ εν 0- ' 
λr.ι 'κα;ροίq: σου κάΙ βοηθετ σε, οικτίρμων ΥιΧρ εστιν επι τ~ &- , 
σθενεCq: των α.νθρώπων. Έαν ~ς έν ασκήσει 5, μ"η θα;pρήσr.ι 1) 
κd'ροία; σου εν α;uτ~, οτι iXUty) σε ψυλιΧττει, α.λλ· Ειπε τφ λΟΥΙ

σμφ σου, δτι, οια της κα;κουχία;ς τοί) σώμα;τος, δ Θεος εΙσα;κου .. ' 
ΕΙ της τα;λα;ιπωρίας μου. ΈιΧν τις σε Mρίσr.ι, μη &ντε{πr.ις α;uτψ, 

εως OU σιωπ'ήσr.ι· κα;Ι, 6αν 6ρευνήσα;ς σεα;υτόν, εύρήσεις & Ύ)κου
σα;ς εν σοΙ πα;ρ' α;uτοu, μετα;νόηοον ώς συ ά,μα;ρτήσα;ς, κα;Ι 1ι α.-

1) M~ κράτει πλiον τοίί 5σον (χει, &;νdΥΚ'ιjν, κ",Ι μ~ ~ώρa~ πλΙον ,;οίί δ,τι Μ- ' 
νlΧσlΧ\ (Μ. 'Αντων. κlΧν. 12). 

2) ΕυεΡΥετ. βι6λ. ιχ' υπόθ. ι{; σ. 49. 
3) ΕύεΡΥετ. βι6λ. 6';δπόθ, μ€iΌ σ. 135. 

, :4) ΕύεΡΥετ. :βι6λ. 6'. δΠόθ. λlΧΌ σ. 95. 
5) EtίePYi';. βl6λ. 6'. δπ6θ. ΚQΤ'. Q. 76. 



Περί συνει~'lισ!ω, των κcxθ"l)μένων ίν ,τοίς κελλίoι~. 19 
~~~~ 

Υα;θ6της τοσ θεοσ δέχετα;~. -ήμας πάλ~ν. Έαν όδεύ~ις μετα αδελ

ψων 1 κα;Ι eupeetj ~ν α;υτο1'ς τις εις ον εχεις αyάπΗV . δια Τ9ν 

θεόν, μη πα;ρρησιάσr.ι μετ' αιιτοσ, εκείνων βλεπόντων, μήποτε 

EUpeetj εν αΙΙτοίς ασθενης καΙ cXitOeiXνr, απδ τοο ζήλQU, κ.α;Ι συ 

βα;στάσεις α;ΙΙτοσ την &μα;ρτία;ν, oτ~ δέδωκας α;ιιτφ τόπον τοσ &
μα;ρτήσα;~. Έαν απέλθ~ς πρ6ς τινα;ς, μη πpoσδoκήσ~ς, οτι χα;ρη

ναι εχουσι μετα σοσ πάνυ, Τνα Μν δέξωνταί σε, ειιχα;ριστήσ~ς 

τφ Θεφ. Έαν ασθένεια; κα;ταλάOr.ι σε 2 ήσυχάζοντα; εν τφ κελ

λίψ, μη όλιyωρήσ~ς, αλλ' εΙΙχαρίστησον τφ Κυρίψ. Έαν rδr.ις 

την ψυχήν σου ταραΤΤOμένΗV, ειπε αUτi.jοU συμψέρε~ σοι α;()τη 

δπερ την Υέενναν, εις ην μέλλε~ς απελθείν; καΙ ήσυχάσε~ εν σ9Ι 

Έαν παρα;Mλr.ις προς &δελψους καΙ εϊπr.ι εΤς εξ αιιτων, δτι οΙΙκ 
ανα;παύομα;ι ώδε, &λλα θέλω οικ'ησαι μετα σσσ, μ,η οφς αιιτφ τό

πον, Τνα; μη πρόσκομμα οφς τοίς πολλοΤς εαν οε εϊπr.ι σοι, &πο

θνήσκει ή ψυχή μου οια πραΥμα; κρυπτόν, οος αιιτφ τόπον ψυ

ΥεΤν, καΙ μη &άσ\jς α;ΙΙτδν οικήσαι μετα σοσ. 

ΔΌ <Ησυχάζων οε εν τφ κελλίψ σου 2, τύπωσον σεαυτδν εν 

τφ εσθίειν, οιοους την χρείαν τφ σώμα;τί σου, ϊνα; βαστάξr.ι σε 

ποιήσα;ι τας λειτουΡΥίας σου, κα;Ι Τνα μ,η θέλr.ις παραοαλείν ~ξω' 

μηοεν οε εσθιε εν ήοον1j, εν επιθυμίq.. Υεύσέως, είτε καλον είτε 

κακόν. Έαν οε Υένηται ανάΥκη επισκέψέως, είτε προς' αΟξλψδν 
είτε προς κo~νόoιoν, παν ήου εύρισκόμενον, μη οφς τφ σώματΙ 

σου εις πλησμονήν, 'ί'να θελήσr.ι εΙΙθέως ΕλθεΤν εις. το κελλίον, 

καΙ μ,η προ06της έαυτοσ Υένηται. Έαν πε(θωσ~ την καρο{αν' οε 
οαίμονες εις ασχησιν ύπερ την δύνο:μίΥ σου, Ι-';(} ακoύσr.ιςάΙΙ

των, θεpμαίνoυσ~ 4 yctp τον ανθρωπον έις παν πραΥμα εις ο oU 
Μναται, εως OU εμπέσr.ι εις τας χετρας αυτων κα;Ι χαρωσιν :xU
τόν- &παξ οε εσθιε 5 τής ήμέρας 6 καΙ οος Τ1)ν χρεία;ν· τφ σώμα-

1) KλΙμcι~ ·Iωιiν. σχόλ. ιστΌ λΟΥ' Ποιτρολ. τόμο 88 σ. 1081. 
2) ΕυεΡΥετ. βιΌλ. Υ'. υπόθ. L"l)" σ. 53. 
3) « 6'.» σ. 58 κα:Ι 62. 

4) Έντείίθεν ~pxετx~ πriλιν δ Πα;τpιcιpx. κω/)~~. 

5) ΕίιεΡΥετ' βι6λ. Ό'. δπόθ. L"l)" σ. 57 κα;ί 63. 
6) Ν'φτι;όετε κχθ' έκιiστ"l)ν 'ήμέρα;ν μέχρι της ένCΙτ"l)ς, έςα;φοuμένJU τοίί σα.66CΙ· 

τoυ:~κα;Ι της Κυρια;κ:ης (μεΥ' • Αντων. κα;ν. 3).· 



τ{σου,&στε ιiv~oτ1jv~{' σε Ιτιθέλoντ~, 1 τ~ν οε ιiyρυπν{~ν σου 2 

'jtO{1JOOV 'Ιν σεμνότητι, κ~ι μ~ ιiπoστερ~σΎ,Jς το σωμιi σου τΎϊς 

.χpε{~.,ιXότoσ,ιiλλ~ τέλεσον· τd:ς λειτqUΡΥ{~ς σου μετ~ Ιπtεtκε!· 

~ςκ~Ι yν.ωσεω~, μ~πoτε Ικ 't1j' πολλ1jς&Υρuπν{~ς σκοτωθi,j ~ 
Φυχ~ s' 'Ικ τ'?σ' oτιxoCou, ιiλλ~ tQ~μtσu 't1j' νυκτος ιiρκετ σοι 

,ε~ς '~~ς λεt'tζ)UΡ1!~ςσοu',κ~Ι το ~μtσu εΖς τ~ν ιiνιiπ~uσtν 'COU
·σωμ~Τ6ςσoυ·ΠO{Ύjσoν' θε θόο ωρ~ς προ τοσ ΚΟLμΎjθjjς, ευχ6μενος 
κ~Ι ψιiλλων, x~t,ιivcrn~uaov 'σε~υτ6ν, κιχΙ oτ~ν δ KuptO' σε ιi

y~at~G'tJ, ΠO{ΎjσOν τ~νλεtΤΟUΡΥ{~ν σου Ιν σΠΟύθY,j' Ι~ν rθr.ις το 

σωμίi σου δκνοσν, έΖπε ~ότφ,'θέλεtς τ~ν ιiνιiπ~uσtν εΖς τον βρ~

χυν x~tPOVOΤOUtOY, κ~ι (JtqJHijv~t εΖς 'το σκ6τος το -Ιξώτερον; κ~Ι 

Ι~ν κ~'t~μt~ροv &ν~στ~σ~ς σε~υτOν,ερχετ~{ OOt ~ θόν~μtς. M~ 
σxil, . ψtλ!~ν 5. μετ~ ιiνθρώπων, περΙ ων ~ συνει8'1)σίς σου έτέ

ρους6 yνfuv~t, ϊν~ μ~ πρ6σκoμμ~θφς Ιν Υνώσεt. ~~Cιν ~ς 'Ιν 
μoν~σΤΎjρ!φ κ~ιεχr.ις'θOσλOy'7 'κ~Ι κρ~τ~σXJς ~υτ6ν,Μρ{ζεtς 'tQ 
σχijμ~, Ι~ν οε x~p{a'rJ' άότον ιiθελψφ 8,Ύ]μ~ρτες εΖς Θε6Υ" ιiλλ' 
Τι ~π6λυσoν ~ότoν κ~ΙιiπέλΘxι, 'Τι ΠO{ΎjσOν ~ότoνΙλεόθερoψ Ι~ν 

'οεθέλ'tJμον~χος γενέσθ~t,dότος οΦεΤ~t, συοε μ~Ιιiσr.ις ~ότoν 

μετ~ σοσ, οόκ iliφέλεΤ Y~Ρ τ~ν Ψυx~νσoυ. 
Ε'ο "E~ν ~ς Ιν πολtτε{~ κ~κoυχων τφ σώμ~τ{ σου Ot~ τον 

θεόν 9, κ~Ι ~ 'ιiνθpωΠόΤΎjς 'ζΎjλώσΎ,j κ~Ι τφ~σi,J σε θΙ' ~ότ~ν, ά

ψες ~υτ~ν,κ~ΙΙπt6dλζ)U έΖς σ.λλψ, ϊν~ μ~ δ κ6πος σου εΖς ιiρ

γον γένΎjτ~t. 'Ε&ν'οε π~ρijλθες 'tY,j κενoθoξ(~ 'μ~ πρ6σχες tY,j 

1) "Όp~, .Iyxp,Gt'tIOCoι"IJv .0Ι noι'tipe, ποιρέ~ιι»tοι;ν,οδ'tQ' 'ta'tl, ,τΟ.μετοιλοιμΙSckνιιν τι
vck 'tporpij,' Ιτι . 'tij, ορΙ,lοω, έΥκεφέν'% ,τοιύ't7j' ciπέχεσθοιl (Κασσιαν. πlOρ! των, όκτω 
'tYj, . κακ(οι,;λΟΥισμων. 'Πατρολ. τόμ. 28 σ. 813, δροι κα!Φιλοκαλ. τόμ. α. 
Ά~)Ει)εPr~' :βt6λ. δΌ δπόθ. ,11''., σ. 4,4. 

3) Κα! rpuy't/ έκ τ05 στα~'οu. 1:Iνα·Ι ... κω~. 
4) Bcxpacxvourp. cinGixp. ΠΥ" σ. 44 
5) Μετck 't"ljv ,λέςιν φιλΙαν τό λαΤ.'ΚIi'μ.λέΥεl : :qui tibisunt alion1m etiam 

hominum famίιiaήtatem cοncίιiatuή. ~ij\i λέ~εωι; σt)νει~"ιjσεωι;,ελλειπούσ7j'. 

6) Φ06εtταl. Κλ'μα, Ίωιiν.σχόλ., ιστΌ 'tQ5 XI1't'. λ'όΥ' Πα't,?ολ. τόμ. 88 .σ. 1080. 
7) ΕύεΡΥ. βl6λ. δ'. δπόθ. α.'.σ. 5. 
8) "Av't! τ05 »Έckν ~έ χαpΙ~ οιk'6ν·i&ελφφ. ~'t-ό';-λοιτ. κεΙμ. Υι:dφιl: Sin eum 

'·nt:,fratrum .4iligis •. 
9) Εύ'ΡΥ. βι6λ. δπόθ. γ" xa't' o •. :f)θ. 
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ανθρωπότYIΤ~ ε~δώς, oτ~, Ο πο~εΤς,συμπS!θετα.!. σ()~δ θεός. ·Εα.ν 

απoτάςr.ι 1,μΥΙοεν Μ01jς σεαυτφ πάντΥΙ, καΙ έα.ν ΙΌr.ις σεαuτον 
θέλοντα περ~ελθεΤν,&λλα. μάλλον κoπιάσε~ .τΟσωμ«. σου έν .τφ 

έριοχε{ρφ σου. Υνα ~συχάσr.ιςέν τφ.κελλ(φ σου μετα. έπ~ε~κε{

ας, έσθιων τον άρτονσου. Έα.ναπέλθΎ,Jς εΙς π6λ~ν 2 πωλΎjσα~τo 

έρι6χεψόν σου, μ~' φ~λoνεικ~σΎ,Jς ε~ς τ~ν τψ~ναυτoυ, ως οΙ κο
σμ~κo{, ιiλλα δος αυτφ ώςδ~πoτε, ινα μ~ _.ιiπoλέσr,ις :t~v δόνα
μ~ν του κελλΙου σου. Έα.ν αιoράσΎ,Jς τΙπο.τε, Φ [Ι χρε(αvgχεις,μ~ 

φιλoνε~κ~σΎ,Jς, οτι, .ε~ μ~ τάδε, _ου παρέχω ε~ς αυτό, ιiλλ' ε~ θέ

λε~ς αυτό, β{ασα~ σεαυτον ολΙγον, ε~ δε ουκ εχεις 'τrtντφ~ψαυ

του, εασον αυτοέν σιωπ1ί. Έα.ν δε ταράξωσΙσε οΕ λCιίισ.μoζ 0-
τι που εδρ{σκε~ς, ε~πε αυτφ, οη ~δYI ολως -έιενόμψ ώς πά.ν

τες οΙ &ι~o~, οΕ πεψασθέντες υπο τουθεου ένπτωχε{Cf, εως οΙ> 

εΊδε τ~ν πρoα{ρεσ~ν αυτων π~στ~ν οδσαν, καΙ -ηνεικεν αυτους ε~ς 

λ ' "τ" 'θ' ,~ λ l. - , , , πατυσμον' l'.Aαν παρα ΥΙται σοι (Χ"οε 'φυς σκευος, και χρειαναυ-

του σχ1ίς έν ιiνάίΚΎ,J, μη &ψΎ,Jαυτoυ, έκτος αυτο,υ, έα.ν μ~,εί

ΠΎ,Jς αυτφ. Έα.ν ιiδελφoς εLΠΎ,J σοι. ιiπερχoμένφ έπΙξένΥΙς ιΧι6ρα
σόν μo~ σκευος, έα.ν δόνΎ,J αιοράσαιαυτό, ιiιόραα,oν κακεΤνο '. 
Έα.ν δε, μένΎ,Jςρ.ετα. άλλων, μ~ πo~~σΎ,Jς αυτο παρ α. ινώμψ 'αυ
των, έπεΙ θλ!~εις τους συνo~κoυντάς σοι. ·Εα.ν ανάικΥΙ 5 ιέΨr(tα{ 

ι 

σo~ παρα6αλεΤ
Ι

ν ε~ς τ~νκώμYIν σου Οια. πράιμα, φόλαξον σεαυ-

τον απο των κατα. σάρκα συιιενων, μ~ παΡΡYI.σιάσα;σθ.α~ .μετ· 

αότων, μ~τε συμμτςα~ σεαυτον μετα. των λόιων αυτων. 'Εα.ν έν 

χρ~σει λά6Ύ,Jς τίποτε απο του ιiδελφoυ σου, μη ιiμελfισΎ.jς, .ιiλλα. 

φρόντ~σoν ιiπoooυναι αυτφ -έν τάχε~' έα.ν οέ έστι το σκευοςέρια-

1) τφ κόσμιρ' ΕUsργsτ. βι'6κ'- δ". δπόθ. οι'. σ. 5. 
2) Εύεργετ. βι6λ. γ'. ύπόθ. μΌ σ. 122. ΟΙ μονα.χοΙ, οtτινες; πα.ρέτεινον τ'ήν ~ια.μo

ν'ήν α.UτWν εν τα.Τ~ πόλεσιν Τι κώμctι~, πρocρά.σει της; πωλ"rjσεως; 'toiJ ί8Ιου εργοχεΙ

Ρ ou, πoλλά.κι~ περιέπιπτον εί~ πειρα.σμούς;· εν τφ Γεροντικφ κα.Ι εν τoΤς;λoιπoΤ~ πα.

'tpciOI, πλιοΤστα.ι 8IeoiliGTjOOCV τοια.ύΤTj\'; CΡόσεως; πλTjροφορΙα.ι .. Τοιίτου ~ν,εκεν πα.ρα.ινεΤ 

εντα.iJθα. δ Πα.τ"rjρ, οπως; οΙ μονα.χοΙ πω λα/σι τό εργόχειρον «Μικρόν του Τσου t;;Tjμι

οiJντες;. (Eίιά.γριo~) έα.υτους;, (να. μ'ή ιΧπολέσωσιν εν τι'jί κόσμιρ 'Itav ο.,'ι:Ι 8ιά. κόπων 

ιΧπέΚΤTjσctν εν τι'jί κελλΙιρ. 

3) 01ί. 

4) Κα.κεΙνφ. 
5) EUipyet. βιιiλ. α.'. ύπόθ. ιβ" σιλ. 49. 
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λεΤον, απόοος αυτό, ευθυς μετα το ΠΟΙ"11σαι το εργον σου' ~αν οε 

κλασθΎ,j παρα σου, πο(ησον αυτο ανώτερον, και μΎι αμελ~σ1jς. 

Έαν εν xp~σει· πcφάσΧ1jς τ(ποτε αoελcρφ πτωχφ, και ΙΟ1jς, (5~ 

τι ου)( ξχει αποοουναι αυτό, μη θλCΨ1jς αυτον μηοε στενώσ1jς 

εν oίφo~πoτε πράγματι, Μν τε κέρμα ~στίν, εάν τε ίμάτιον, παν 

(5 οέοωκας αυτφ κατα την OUναμίν σου. 

Στ'. 'Εαν απέλθ'Qς εις τόπον οικησαι, και λάΟ1jς κελλίον, ~tαι 

οίκοοομ~σ1jς και αναλώσ1jς εις αυτό, και μετα κα;ιρον Μσ1jς 

αυτο και IλsCV1j ~ν αυτφ αοελφος και μετα καιρον θελ~σ1jς ύπo~ 

στρέψαι ~~tEl, μη εκΟάλ1jς αυτόν, &λλα ζ~τησoν σεαυτφ l1λλο 

κελλίον, '{να μη &μάρη)ς εις Θεόν. Έαν οε, τΎ,j έαυτου πρoθέ~ 

σει, θέλ1j αναχώρησαι, αθωος εΙ' εΙ οε, ειασας σκεύη εν τφ κελ~ 

λίφ και~νάλωσεν αυτά, μη ζητ~σ1jς αΛτα παρ' αυτου. Έαν α

ναχωρ~σ1jς απο κελλ(ου, βλέπε την χρείαν αυτου μη λά-

61jς μετα σου, αλλ' εασον α.υτην 1 οια α.ΟελφΟν χτωχόν, και δ 

θεος oικoνoμ~σει σε εκει, οπου (λν απέρχ1j. Πάντα λογισμον πο

λεμουντά σε μη αισxυνθΎ,jς εΙπεΤν τφ μείζον! σου, και κοuφίζa-
~. 1. ,... , 2 , ,,, , , ", 

ται ιι;Πι;ι σου, χωραν ,γαρ ουκ εχουσι τα πνΖυματα, ει μη εις 

l1νθρωπον σιωπωντα τους λογισμούς αυτου, ειτε καλοΙ εΙσιν ειτε 

κακοί. Φύλαξον σεαυτόν, μεταλαμΟάνων της προσφοριχς, μη ε

χειν κακ{αν μετα του αOελCΡOυ σου, ~πει σεαυτον απαΤffς. Έαν 

αΠΟκαλUCΡθωσC σοι λόγοι της Γραφης, του αλληγορησα.ι αυτούς, 

αλληγόρησον, φύλαξον οε σεαuτον μη καταρτησαι το γράμμα, 

'(να μη πιστεύσr.ις τΎ,j γνώσει σο!) ύπερ την ΓpαCΡην την &γίαν, 

σημεΤον γάρ ~στι της ύΠZΡηCΡανε{ας. Έαν α.πατηθ'~ δ αοελφός 

σου εν λόγοις αίρετικων και πλανηθfι απο της πίστεως, 1--,31 γι

νώσκων, και επιστρέψ1j πάλιν, μ~ παρίΟ'Qς αυτόν, α.γνωσία ΥCι.ρ 

εΥένετο αυτφ. Φύλαξον a:::CGutOII 3 μ-η οιαλέγεσθαι μετα αίρετι

κων, θέλων στησαι τγιν π[στιν, μ~πoτε δ ΙΟ.ς των αισχρων λόΥων 

αυτων πλ~ξ1j σε. Έαν εUρ1jς β ι OJc(Ov, λεγόμενον αίρετικ6ν, μ-η 

1) "Εν ω}τφ ~ι' ά,13ελφόν. Σ. κώ8. 

2) 'Εν τφ λιι.τ. ΚΕψ. Gaudi1l1u percipiunt. 
3) Εύl;ΡΥΙΟΤ' 6ι6λ. Ο, υπόθ. L"i)' σ. 6.8 
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θελήσr.Jς αυτο &.ναγνωνιΧΙ, μήπως πλΥ)ρώσ"'.) τΥιν καροίαν σου (ou 

θανάτου, &.λλ', εις 8 εcρωτ{σθr.Jς, κάτεχε μηοε προσθ'Ώς μηοε &CΡέ. 
λr.Jς &.π· αυτοσ. Φόλαςον 1 σεαυτον Εκ τijς ψευοωνόμου γνώσεως, 

.ητις &.νθίσταται «τf,j δγιαινοόσ"'.) διoασκαλί~» (Α'. Τιμ. α'. 10), 
καθως εΤπεν ό &.πόστολος. Έαν νεώτερος ~ς 2, μήπω ποιήσας 

τΥ/ν οουλείαν τοσ σώματος, κα~ &.κοUσr.Jς &'ρετας δψηλας των Πα

τέρων, μΥι ΕπιΟράμr.Jς αυταΙς, θέλων αυτας καταλα.6εΙν εν &. ... α· 
παόσει, ου γαρ 'έρχονταί σοι, εαν μΥι πoιήσ'~ς τΥιν γεωργίαν αυ· 

των, εαν οε ποιήσr.Jς, αcρ' έαυτων 'έρχονταί σοι. 

ΖΌ Φόλαςον σεαυτον &.πο τijς &.κηΟίας 3, αΒτ'η γαρ &.CΡανί

ζεΗ τον καρπον τοσ μοναχοσ. Έαν &.γωνίζ"'.) προς πάθος, μΥι εκ

κακήσr.Jς &.λλα πcφάρριψον σεαυτον τφ θεφ, λέγων προς αυτόν, 

βοήθησόν μοι τον ταλαίπωρον 4, εν δλr.J._ κ,αροίcr, κα~ &.ναπαUr.J. 

Έαν αισχρότης 5 σπαρf,j Εν τf,j καρoί~ σου, καθημένου σου εν 

τιμ κελλίψ σου, βλέπε, &.νθίστασο τf,j ψυχf,j σου, μήποτε αρς"'.) σου. 

Σποόοασον μνησθijναι τοσ θεοσ, δτι προσέχει σοι, καί, & οιαλο
γ(ζ1j εν Τ"~ καpoί~ σου, &.ποκεκαλυμμένα ενώπιον αυτοσ εστιν. 

Ειπε ouv tf,j ψυχf,j σου, ει cρoof,j άμαρτωλους δμοίους σου, τοσ μΥι 

(οεΙν τας άμαρτίας σου, πόσψ μαλλον τον θεόν 6, προσέχοντα ε

πΙ πάντας, καΙ Εκ τijς συμοουλijς ταύΤΎ)ς &.ποκαλόπτεται ό CΡ6. 

οος τοσ θεοσ τΊί Ψ uxf,j , καί, εαν μείνr.Jς μετ' αυτοσ &.κίνητος, 

μένεις εν τοΙς πάθεσι, καθως γέγραπται: «ΟΕ πεποιθότες επι 

Κόριον ώς δρος Σιών, ου σαλευθήσεται εις τον αιωνα ό κατοι· 

κων ΊερουσαλΎlμ» (Ψ αλ. ρκΟ'. 1). Έαν ~ς εν ασκήσει, &.νθιστά· 
μενος tf,j 'έχθΝ 7, καΙ !:Οr.Jς αυτΥιν &.σθενήσασαν &.πο σοσ καΙ CΡεό. 

nι εις τα οπίσω, μή xapf,j σου 1; καροία, δτι 1; κακία των πνsυ
μάτων οπίσω αυτων εοτιν, έτοιμάζουσι γαρ πόλεμον χείρονα τοσ 

πρώτου καΙ εωσιν αδτον οπίσω της πόλεως, καΙ εντέλλονται α,υ· 

1) Δέ' 
2) ΕΟεργ. βι6λ. ~Ό δπόθ. κ~" σ. 95. 
3) • βι6λ. γ' δπόθ. ιγΊ σ.37. 

4) ΤΦ ταλαιπώρφ. 
5) Euspy' βιδλ. ~Ό δπόθ. ζΌ σ. 43. 
6) Τόν. 
7) ΦιλoκcιλΙ" τόμο αΌ σ. 17 ΚiΨ. ο' 



Τ'ο5 cl~I!i&,"Haιxtou' λόyo~ ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

τφ τοΟ μ~ κιν:ηθ1jναι' καΙ, Μν &ντισΤf,ίς &ντι6αενων α(ιτοίς, φεό

γουσιν &πσπροσώπου σου έν &σθενεε~,καΙ Μν δψωθΥ,ί ~καρo[α σου, 

οτtέο[ώξ~ς αότοός, καΙ καταλSCψi.Jς τ~ν π6λιν, οε, μεν έγε{ρον

ται έκ ,των όπεσω, οΕ οε Τστανται, καΙ έωσι τ~.ν ταλα;επωρον ψυ

χ>;ιν, έν', μέσφ α;ότων μ~' ~χoυσαν. ~;:ι κα.ταφυγ~ν 1. ~, πόλις OUv 
έστι' τδπαραρρ{ΠΤέΙν. έαυτόν ένώπιόν:: τοΟ θε05 έν ολ 'Υ.) καρoε~; 

κσ;tσώζει σέ έκ παντων των πολέμωγ τοΟ έχθροο. Έαν EUX'YJ 
τφ: θέψ 2 περ.Ι πολέμου, Τνα λά6~ αυτόν ιΧπο σοΟ, καιουκ εισ,; 

ακοό'Υ.) σου, μ~ έΚΚIxκ~σ'Y.)ς, γινώσΚέΙ γαρ ·το συμφέρον σου περισ .. 
σ6ν σου' ά.λλ· Μιν· ε1:ίχ'f,J τφ' θΖφ περΙ. παντος αιτήματ6ς (JQU έν 
τφ: καtρ-φ . ΤόΟ πολέμοι> 3, μ~ είπi.Jς. λά6ε ιΧπ' έμοο τόοε η 06ς 

μοι τόοε" &λλ'έυςα;ι λέγων οστω : Δέσποτα Ίησοο Χριστέ, 60~
θησ6ν μοι, κιχι. μ~ έάσ1.jς με άμαρτ1jσαι εις σέ, οτι πεπλαν'l)μέ. 

νo~ ειμ(,καΙ μ-η έ&σ"'.jςμε έςα.κολοu'θ1jσαι τφ θελ~μα;τ~ μου, μ~ 
έάσΎ,fς με. &πολέσθiXι' έν τατς- άμαΡΤ{άις μου, o~κτείρrισoν τΟπλά .. 
σμα; σου,' μη~όπεΡ{O'Y.)ς με, οτι &6θεν-ής ειμι, μ~ έγκαταλ{Πi.Jς με, 
ott: 'πΡος, σ~· κα:τέψuγόν,. ίασα ι τ~ν Ψυχ~ν. μου, οτι ~μαρτόν σοι» 
(Ψ~λμ.<μ'. 5), ένώπι6ν μου εισι πάντες οε θλί60ντές με καΙ οόκ 

Ιστι μοι καταφυγ~, εΙ μ~ προς σε ΚόρΙέ, καΙ σωσ6ν με ενεκεν 

τα/ν οικτιρμων σου,. α~σχυνθ~τωσαν πάντες οΕ έπανιστάμενοι έπ' 

έμέ, οΕ ζ~τoυντες τ~ν Ψυχ~ν μου τοο έξολοθρεοσαι α(ιτ~ν, οτι 
σ)) Κόριε-oυνατo:ςεΤένπιiσι; καΙ οια σοΙΙ έστιν ~ 06ςα τφ θέΦ 
κα.Ι ΠάΤΡΙ κα;Ι Πν€όμα:τι εις τους α;ιωνα;ς των α;Ιώνων, Ά.μ~ν. 

ΚΙΧΙ 'τότε ~ συνείθ!Υ)οις λα;λεΤ μετα τΎ/ς ,καροίας σου κρυπτως, ε
νεκεν. ΠΟ:{(1) , πράγμα;τος ουκ εισα;ΚOό€Ι σΟ1:) δ θε6ς, σον οέ to-w, 
λοιπον μ~κα;τα;φρoνεΤν, αλλ', er'tt λέγει not1joat, ποίηlJον, &86-
ν~τoν . γάρ .' έστι τον :eeov μ~ εισα;κοΙΙσα;ι τοΟ ά.νθρώπου,· έάν 

μη, Π«ΡΙXΚOόσ~ δtiνθρωπος του θεοΟ" ουκ Ιστι γαρ μα;κράν 

rι.πo τι:ιΙΙ ιΧνθρώπου, &λλα τα θελ~μα;τα; ~μων οόκ έ~α;(ιτoν &
κουσαι ~μων. ΜηοεΙς ouv rι.nιxt~q'f,J σε, ΟΤι καθάπερ ~ γ1) ο(ι 06-

1) E~εpy. βι6λ. ~\ δπGlθ. Ιιί(.'. Q. 57. 
2) 'Εν 'tΙP Aιx't. Κέιμ. ελλεΙπotισ! 't\Iι~ "~' ΠΡΟ'l'jrι:ιuμέν'l'j~ πεΡίό~G\)" 
8) Έν 1φ Aιx't. κειμ. 't~ : «&1.1.' έ~ν ;1)χ'Ώ 'tιp eiΙP περΙ Πιίι.ν'Cό, ιχΙ't~μΙΧ'Cό~ σοω έν 

~ίjΊ κιχιρφ 'tou πολέμοu rι ~ίν &π"ρχιι. . . . 
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~,..........,..,.~ ........... ~~~~~ ..... ~-r,.o/~-,'....r-...r-~~,-", 

ν~τ~ι Κ~(οΠQφ~~iίσ~, ά'ι!υ σ1t'έr;μ~ΤQ; κ~Ι u~~t~, cl:γ' ίιυτ/~~ 'e.u
τω; ά.δόν~τ~ν tbv &νθpωπ~ν Κllpπ~φ6Piίσll~ χωρΙ, Κllκ~τίIlOιΙ~; κ~Ι 

, 'C~TtZLv~tFp~aUv'f);. ," " 
Η'. Στωμεν ~ίίν, a.γ~ί:'fjΤ~! ι, ίν φ66φ θε~υ, φυλ~~~~~,:ι; x~ι 

'C'f)~~Uvt!; το ΠFζι~τικbν των ιipετων, μ~ Π~ΡΙχ~ντa,;rt~aκ6μμl. 
Τ~ τ'Ό συνέ~~-ήσ!ι ~IλWv, ιiλλ& πp~σΙχ~'ιτι,' ί.~υτ~Τ, ίν φ~εφθι. 
Iju, εω; ~ίί κ~Ι IlUtYj ίλ!uθaF~σ'{j ί~υΤYlν μεθ' ~μων, ,Sπω; ΥίνΥι· 
t~L μετι:ι;ίι fιμων κ~Ι ~ut1j" S'JωσL;, x~lACLTtov αou:r~ y!va~~L~. 
μιν φόλ~ξ, oεικνόoυα~ ~IλlviXllot~~ !~, ,2 oίκκ6πτ~μιν, ί~y~ί μ~ 

ύΠ~Κ~όσωμ!ν IlUt1j~, ά.πoστΎ.σ~τ~ι ιiφ' fιμων κα,l κ~tllλιΙπ't ~μΙ. 
κ~Ι ϊμπίπτομεν ε~; τ~; XI~FIl; "Cwv ιχθρων ήμω'ι,κα.Ι ~ίIΚ iAacu. 
σιν 'fιμι1; ~δκΙτt.K~θω, εε';ιxεενήμ~, 6 Δ!Qπ6'1i'fJ~ -Ιιμων, AiYb)V; 
«Γνωθ~ τσν a.vt!oLx6v σ~υ 'ώ; ιΙ ίν' Τ~ δδφ μιτ 'ιοτcα, μ~πι:;τΙ 
σ~ π~?~;φ τφ ΚΡLΤ't.j κ~ι δ ΚP~Τ~' τφ 6Ttoηpat'lj κ~1 βλ'ηθ~,ιι; 
φυλ~κ~ψ ιiμΎι'I ά.μ·~ν λέγω OCL cu μ~ i;alO'{j; ίκιίθεν, ϊ~, cu 
ιiπo~φ; '1.21 ΤΟ'Ι εσχι:ιτον κ~opeivt'fJV» (M~τθ, ε'. 25); ιAaycua~t·~.j 
cuνέ!~'f)σιν s, ιiντ'oικ~ν !Iν~t, ΟΤΙ ιiνθ!στά.ΤIl~ τιμ avOpcόrcΙPJ θΙλcντ~ 
T.IjL'iiOΙXL τ~ θελ~μ~τιx tij;, σιxpκ~; Ilu't~u, '1.11 ί~ν μ~ ιix~ua'(j 
ιχuτiίς; δ a.'IΟFωπc~, πιx?~δlOωOtν etut~ντι;!; ix6F~!. etu'toG. ,ΔιQc 

τ~ί)τ~ r.~'Iθων ό 'Qo'f)! τον 'ΕφριιΙμ ίλιγιν: «KIl'CI!uvιiQt:auos'" 
ΈφριχΙμ' τ~ν ιiντ!;ικ~ν α,uτοu» κα,Ι «Κα::aπr!'t'ησa x~Ισ~ν» ('QoYji, 
ε'. 11), εζiι't'f)σ:ιν Aryurct~v κα,Ι β'~'{ ίλ~φθ'η al;IAoσup!cu';' 'toQ· 

τ6Ι3τιν ~ Αrγuπτc;, "StL ίζ'ήΤYJaaν' ~ Xlρ~!ιx, τ~ . ΙOtιx' θί) .. ήμC&'t~ 
τ1jς; o~pκ6ς, το ~! A'f)tpQijVΙXL βε,.ι; Άοσυρ'~uς', ~tι\)'C6 iοτ~ν,δ'tL, 
'θέλων . Κ~Ι μΥι θίλων, O~UA!USL το!; .χοροτ., ΦΡι:;vτtaωμιν, "'ι 
'έ~υτω'ι, «yιxTt'f)ttj!, Τ~ί) μ~ ιμπισε!ν +Ιμ~. ιΙ; t&; χιΤ?~; -rciJtJa
I,ήμιxτo~ ~μων Τ~ί) xιxti a:Χρκιχ" ιν~ μ~ λάε-ι;ι ή~, 'β(φ iv"Aa" 
σuF!cL~, κιχ! ιiΚOόσωμιν 'tQj} πιχρc&, λ6γQt,),'Stι~ι.θ .. 16 ~a~X.u,; 
των 'ΑσσUΡ!ων έπΙ τΥιν του Ίσp~~λ, κotΙ J:iattPM.'tJGIOΤ~V ~ΕφΡaiμ 

1) Φ~'.oκr.ιλΙ~, τ6μ. οι' c:, 18 κιφ, γ'. 
2) Ei,j ϊ;r.ιΡί/.κaι, 

3) 'Α66& Δωροθ. ΜΥ. γΌ .. aγl Σ!jViΙ~+,Cιtω: ο, 1(jϋ3, κοιΙ iv ,;ιίΙ \'ti~! a~~~!i7.ω, 
~oιΙ '~xιxr;(;,(\), fι .. oμΙνιιν ,oiι; πειρr.ιαμoiι; λ6γιΡ ~γ" ο. 1765. 



Ψοϊί ~~δa 'IIcί~totι λ~yo" t'. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

εις τ~\ι ;Ι~Ρα:flλ εν ::'Ασ,συρίόις, 'κ:χΙ κ;τφκησΖν αυτ~υς ,ε,) 'Ε,. 
λ:x(r,ι ,κ~Ι εν Άβωρ, 7fο~αμ(J)ν Xoυζ~ (4' 13:χσλ ιζ': G) \ κ:χ{ εlσ~') 

εκει εωςτiίς σήμερον ~μ~pας" Τότε α~έστε~λz') 6 β:xσ~λευ~ ~Aσ
συρίfuν έκ '"Cοίίεθ\l~u~ αυΤΟίί, καΙ ε"Ο!'Υ)σεν αυτοίς οΖκήσαι εν τψ 
'lσρ~ηlt, χαΙ !'καστΟς αδτων '~πoΙ~~ε 'to Ύ λυπτq') αυτοσ' καΙ ελά:
t~il:io~v «\ιτ6, καΙ\E~oυ" εκε1 ε~σ~ν~ως ~1ι~ σfιμεpoψταστα οε 'γέ,
γoνε~ ~ Έ'φραίμ, δ'iί, «κ~τε;υνcf~τεuσ3' τ~ν α.ντί~&oν aUtct.i καΙ 
oΚ:x~~φtΎIsa r.ρ~s'ιν»; 

8' "Eγνίr>κ,~τε τρ(νυν, φ ιΧοελ:ρο{, 't~u; έξ:χκολουΟ ή?:ιντ:χ; 
'Τ~1'~θε(,~μασ~ν':: αuτω~ τdtς r.~VYJpcT;·· κ:Δ καΤΧίοα.φαντ:χς 
τ.~νΙO:ιxy., qOVa!~ΊIq;;v". -τζ Κ~Τ$λ:x6~ν αυ~06;; 1tHI ΟU'Jζηλώσω
.μ~ν' ~u'~oi)~,( '/ι.yrι:τ.Yιτ~,ζ ά~λιX ζ'1~ώσωμ,ν ,. πfντιχ; του; άy~
GU~Ίρ~μ~etκ~ύσ~γτ:χς !!'"τ'Ώ άμ.:X(Τ(ζf μέχρι θ:χνάτου άλ)/ 

.... . ". ι ., 

ό1i~κΡ,tαα')τq~, ;(iV ,(ι;γίζf ιχιπων συνέιδΥι:ιε,Ι, χ':χι κληΡOνoμfισα.ντα~ , 
τΊινoυpάνψι~αιλε!αψ Zitao\t~; ΥιΧ? ~utfuv Ζν τ'Ώ ιθ{~ ya'IEq. ε:- . 
-τελέ.ιωθή '~~' &r:ιe~Υ(ΤΙ~, κ,.αΙ , EY$VOVW "τ~ δ"ι~ματα ·α;ιιτων' αΟQa'JΤCG . 
εν πiCil%t~,tCGt~, y~~~~ίς.\ Αc16ωμ~ν, τ,ύπ~ν, 3, του' άyα.~ητσίί '~:χκώq, 
τ~ίίUr.cι'Κ~μ:liV'τQg,: εν Άa.ι:;α.~Ι,: τ~ίς γΟΥευσίν αυτι;υ κατιΧ Θξ6ν-~ Βς, 
~αξάμ~γoς τ.~ν. sυλ1Jγίαν,. '1,Ο;§λ-ηο'$ π().ρε(ιaσθαt ε~% τ.~γ"Mεσoπoτα
,μ[~ν, ~t~q~σ~~ιiα.~1;Ψ utοuς εκεΤ' ~ό~ ε60u~,εύ.σqτο 4 γ,~p έαυ,
'tίiι~~"ήσαQθ~~ \ltO~).~ 'eX,tqjv θ\>.ι:α~~Ρ(J.)ν "των Χα.να.να(:.>ν, αrτινες 
~P~ζ~y ~o~ Ji>νξ~q~ν ·(%υ~~ί). Τ.6τ.ε,λ(60)Υ· τrivρ4βΡοναuτοίί κα.Ι 
τ~ν φα.κGν'irJU βλαε~Q~ ee~ ,τον t.6,π.SV ~λθε !,3«:θ"ήλ, , Q έρμηνεύε
't~L Qwς .~Qf) κα.ι· ~κ.~Ι.1+~θή 'εκει, ~tgrδε.ν εν .~πqκαλύΨεt τϋ . 
. νuκτΙ;:ύπω;. ~*!-'μαΚQ~,ePθανο(ισ'ljς .ΖΧπΟ· 't6ίί QUpaVGi:>. . εις τ~ν 11;ν, 
κιι~.:, ~Yy~JφUΙ;·θε.9ό; ;aν~6.α,{')o,ντας, δ( autij, «6 οε ΚύρLος επε
?wίp.,~~Ί=~. ~π;T ~~~1j~>? (PΙ;"~σ, .. κη"'Ι'3)' τοίίτο σ'f}μ~16ν εστι τφ iιp
X~μlίΨώ: fpt!λ~4i~Υ'~~JQΤΙ εν &ρΧ'Υ.). μεν άποκαλόπτεται αυτψ 

! .... : ... :1' ... • .... ~ .......... ' .... '~, ..... ,-_ •. _'_ .... 

1) Τό κε!με~<w Τ'Ij~ Γρ,Ψ(ι1Jς εχει οUτφ,:·"f .. ~ .. ΣtJνSλ:ιεε βιxσιλείι~ Άσσ')ρΙων τήν 
Σι:φr.ίρειιxν, κιχΙ άπψκισεν ΊσΡΙΧ'ηλ ε!~ 'AcrC;tιpIou~, κιχ! κcιτφκισεν ιxutoiι;; έν Άλιχε, 
κιχ! iv Άοωρ ποτιχμοί; Γιx\;r.ίν ...•. 

2) 'fπaxoucrιx,/tιx,. 

Η) ΕUεΡΥ~τ,:·β:,~λ.. ~~. ,~~όO.;ι;~" σ. 94. 
'. 4) '·E~o1/'~-;o. ;,' ; . ,':' 

, y,~. . , '.' ',' .-:'~ . 



ο, 

" 

, , , " ,tτεε! σl>::!ι~r,σ~ω~ ~ωνΥ.:~θr.μίνι!lΥ 4~ ,:ct; y,Ξμ:,'.ί.Ι~:, " , ' , __ . ,17 
r"""~..rv·,,,.Γ-..Λ.,./'"'....r;"""~~-.J~~~~"":V-./',~";".J'"V""~'\.."'--"~ 

..:< -. -.:~~:' 

6' Τόπ~ς τω'ι ~petfi>v, ιiλλ', ε,~~:μ-η Π~'1ισ:r.ι ,tiv, κ6'πόΨ«Ότφy~o.~υ 
~Oάνε~Τδ~ f:J;~4~.·A νέστηl~κω6κιx~, εΟέτρ/ -i~~~Ψ.~λ#i-Τ~;τ#ί1, 
Θz6oείνιx~ 'ιx'o~oν OOUX'N ιχuτο\:\; κ~ι ενs~uν~μώgεv ιχuτ~ν·:Μ-'fώ·ί,. 
εdομιi~ μΖτα ooii,'x~i q;uλάξω ~Ξ~'Τ~ΤZ 'f.λθεν" εΙ; ',Μiσοπ6τ~μ{~ν ο 
λιχ13ειv' 'έιχuτφ jU'JΙXrxΙX -εν τφ οτ?πφ έκεCvφ,\ i4 8τ~ ~8Ξ τΊIΥ ο ;Ριχ:' 
χ'ήλ, ΟUΥιχτέΡ'7.0ΤΟU &εzλcρoo τ~ςμ,11~,ς ΙΧUΤ~iJ(~f~ΠΎ)σiv~σ;~~1iν,; 

, ,· ... 'λ ...." -, '.!. ".l!!'e· 1. - ".* 00 ~ ,κ~~ ε?ι;u S1:>jS o~ ΙXUt·YjV e~"f) eΠτιι.'::.l-ΙΧ~ ou,x ι.QΟ η:ΙXιJΤΨ,· -Sw; ou 
λ&~-r.ι τ-η'ι Λείαν πρ6τερ'ΟΨ κ~Ι Y(VEt:ee~' q~τp~ ~,pσ-x.ηλ, :εως o~ 
πι:.ι1ισ-r.ι.,:τ]"j Gοuλε(ιχv ΙXUtfj; aλλιχ επτ~~.η: ουΤ9ς' ~σ~~y ():6. 
'(ος. '()~oμάζετoιX/~, λlε;oπoτιxμ(α;"τOείνιx~.μέ_σo.~όo ;rτc~t~.~V, 
ε~Ioμιx τφ, ί~pώτφ ΤίΥΡtςJ ';Ccp G~OZUt~pq> Έu~pίiΤϊ)ς, 6, Jt{9ω';C~ς ~κ· 
πopεόετιx~ a'JΤΙΚΡuς 'Aqoup(~v, 6 δε~τερoς: '9tx~x~~ ',gjGp6v ~,: (1,1'.'; 

λα κιxλειτιx~ ~κπ?ρεu6με'/~ς Ε'ι πλ~τu:;μΨ,·:·ι5 ΤίΥΡΙζ ,~Il~?~it~{ 
θ:άκρ:σις" δ ~~ EUCΡ?&tΎj~.i] 1;~{:~f'i;?Ψ?~σWιΥ)· 'AfCx λιxμ6*'IΞ~&~ itς: 
τ~π?ν των σωμιχ:ιΧ<ίJ'J κ6πω'~, pιxXΎ~λ of" ,Ί6ίt6ν' εXΞ~.;~;' &~.~ς' 
O~ωρC~ς .. Tαιιτ:χa~o σuμΟα{νi~Jφa~~ΟΡώπ.φ; oντι,~,* ~Ii~~6~~ιirt, 
ί\/ιχ C'ίδ: .~'fι$,Olq.xp[oe.~~ ο,ϊ.οι-ήσ; Ί~:~ς ο -gfbομιχτt.Κ6u.ς~ο;)5t~ α~ξ'a.i/~. 
ί:;τσ.')τ:χ~ τ·~ ελθp~ τω~ • A,~σup,~ν oι?[EΤ~ς Τ~Π~~Υσ:Ρ~~J~('η~ ix~:-
τα τΎ,νάληθη θ~ωp(ιxy~ ,ο' ... Ά ,ι- <,~~~, οΙ!' '~' 

!' Ι'. '~λ): οΙΙκ lri"vr,o~v ωΑφ ~ ,Ριχχ-ήλ ~:.~;, οΙ> εy~~~~'ό~Y:. 
~ Λε(α πάν,ΤΙΧΤΧ τ&κν:χ αUJής, ~ιxl εξfτ?~?gaΟ τΥ[ν o'o~λεc~~Ά~~fι~~· 
ΡαΧΎlλ αλλ" έr-τα ,~t"f) '. 'Ότ:, ε~., ο μ3ί ϊ..oιήσ.-r.ι Clνθtω,π";ς ο qgq:;~?' ~ 
πριxκτικ~γ, :ή riληΟ Ί6, Ηεωρί" ~qUX ελεuθε?ο~~ ιχuτψ; rb~ατ~ες ,ο', 
~σσ.ν ιxu~cp riμq;ό-:sραι, 1ιΎ7.πιχ δΖ τΎιν Ρ"'ΧΊ-ιΛ ,U-!t~Ρr~I~:~Άε(ιχ~, 
.θ~~~ι είχε !:t~u; δςpO:χλμ~υς ri'JθενεΤς. , :r~x~r~ 'δ~ :~,Y" ώ'pCί(~"~~~8: 
οριχ' το5τ6 εστ: "CJ ε:?ημiv':ιV, δτι ~'πpώτ1ι' ιxυτ,~ίί)'yy~aσθενάς 
~'Ί.- τ u'..- ., ,..0 j '1' Τι"',t\τi-'Τ.','J !=1.v"". /1;'," Τ). .. ,J ~.-,.~ (j::> "rr ΧΛ ι ?U;, ~".-~ - "" ~, *, 

; ι. . ' .~ .. : 
1) 'Ε'Ι ΤΙ;) ~ίό:'t, Ini.'t111 (ιϊρχ-ή', ;;r.ep 6pO(,-;:,;'t1'I. "" ;'r:i 

:) Ι'ίόπο )ι;" 2.. γ. έ.'~ -:φ λσ,,;. l.Jίl·JOIT~·. . .;:Jι ι 

Η) 'ΙΙ Λε(χ .. d.v~x τ:Χ τΖκνΖ z,j,j; κΙΧ! Ξ;;ετZλε~ε ,,;-ην C:ωλ;(IΧ'."τ~~ ΡιΧϊ.,;'ι. κ:/ .. 
4) ΟΤι:6; Ιι:;:ο,'ι '- i.~yc., 6-;: έΖ'I μΊ; Χ-;λ. ' 

Γι) ~E' .. 



~8, _ 'fcω "δ\l ·HCI~tc.u λ~yc: 11'. . 
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αωμΙΧΤL?,Q!', μ~πω 81 raafv. ~ην δ6~ιxν 't"l; ιI'",Iθ~σς' θεωρ(ιχ; 1. οε! 
r«p, . τ~~ ,lχΟριχν, μt~ΙΧt. τηνι1νθpωπ~pίσκει~ν. τιρ βΡΥφ ιχυτοσ, ιΙλ
λ". μΥI. ΤQutφ;! μελλΙτω; ΙιΧν ΥιΧρ κιχ!, aor1j ~ Λε!ιχ μΙΚΡQν 'tQU 
yaVV~OΙXL, πιχρέχει τψ ι1ν8ρΙ ΙXUt'i'j; ΖελφιΧν τΎιν QQuλ'Υ)ν ΙXUt'i'j~, τ6-' 
τι. ΠFQaτ!θ'Υ)a~ 'tQU ySVVfjaιxt ιiνωθ~ν κιxlκιxλεΤτ~,ι 'tQ δνομιχ -rOU 
"(aVV'ljQ.ivtQ' , Ααήρ,8 έρμηνεόετιχι πλΟUΤQ;. Kιxl 8τε, πιχόσετιχι 

γιννδ-ν ~ Λε{ιχ,. τ6τε' μνήσκιτιχι 3 6 θΞQς ΤΎjς Ριχχήλ' QUtO; ιστΙν 
" ~ \ ' . 

δ λ6yo~, l3οτι siX'I κτήσωντιχι οΕ σωμlΧΤΙΚQΙ κ6ΠQΙ τ~ς ιxlaOoήast~, κιχ! 
έλε,uθερωθωσιν aΠQ των πιχΟων, τ6τε ~ ιΙ/:'Υ)θ-ης Οεωρ!ιχ d.ποκιχλύ
πτιι τιΧς ~8'~; 8Q;ΙX; τψ νφ. El κιχΙ ~ari'l QL u[Ql Λε!ιχι;; βοήθειιχ 
τψ 'I~κώε, ιΙλί," ~yrχπιx 'tQV 'Ιωσ-ηφ ύΠ~Ρ ίorχ:ιτlX;, 'tQUt~atty, sl 
κιχι Qt σωμ«ΤΙΚQΙ κ6πι:ιι ζfuλrχ'tΤQuσιν aΠQ τι:ισ εχθροσ τ~ν σ.'ι
θρωπι:ιν, 'ιΙλλ' ~ .aλ't)οrl; θεωρ!ιχ σuνrχπτει IXUt~y τφ θεφ. 'Αφ' QU 
y~p ~!ει τ~ν Ίώσfιφ, 1ιει:ιυλήθ'Υ) ιΙπελθεΤν Ξ~ς -r"utj; ΥονέΤς ιχυ-:ι:ιυ, 
ΙπειcΎj ε1εεν, l3:τι έγενν1ί θ'Υ) ιχυτφ· των aSελφωv ιχυτου. <'Οτε 8€, 
CF't)a!,. 8ιεπέριχσεν ό Ίιχκω6 πrχσιxς. τcXς. ΠΙΧΡεμ60λcXς ιχυτοει τ~ν 

χέ'μ«PPoν .. 'I~βώχ, κιχι ύπελείφθ'Υ) 'Πέρlχν μ6'1~, έ~έξιxτo ί> xαo(cXv 

't'tj, ευλ~TE~' ~ou θεcσ, ε!π6ντο; ιχυτφ, QU κλ'Y)θfι~τlXι 'tQ εν:;μ* 
σο!) "lCixw6, j iiλλ' 'Ισρσ.1Iλ (Γενέσ. λ6Ό 28)' "!lχκω6 \εΚλ1ι θη,.l3τι 
ιπτίρνισι τΎlν βχθρσ.'Ι, εω;. CU a;ιωθi,j Τfις ευλCΥίlΧι;;), κιχι σώσ'Ώ 

τιX(·ιxZσθ~σεις.σ.υτoσ, ιxΤτινlς~σlXνινχειpΙ τή~βxθριx~, ετ~ 8ε ~
λιuΟιρωθησιχν ιχuτφ, τ6τι lJ.sτω'IQμrχσ0'Y) "ΙσρΙΧήλ, τ~υτιίατι ν~σς ό

Ffuv θε6·1. ΈιΧ'l ycXp' ψθrχστ.ι δ '/~σ; ίεεΤ,Ι τΥιν 86ξιχν τής θε6τητ~~, 
φι:ι6εΙτιχι ιxut~y .~ ιχθριχ, ωστε, κGtν iλεύσεΤΙΧt 'Παιχσ είς ι1π!iντ'Υ)
atv ιxυτ~u ι ιν π~κp6τ'Y)ΤΙ, ~ τlχπa~'I~φΡQσ6νrι το\) 'IlXκω~ a~i'J'Juat 
τ;(ι·1 κιχχ!ιχν !lXUτοu xlXt ~ιικιxιιτ~ς ;ετι i.~λφε! lXutly, "λλ" 'tQ 

1) Έ'ι! 'tφ A!lι't. χιψ. ιiπι:ιντ~ fι €~r.b 'l:EptQtcι~ : • Tnternlittendi sttnt igitur. 
ΩΙΙΑΙΙ1νί! enim' paulum cessaverint, dalJitur tatl1en ad iI10s reditus •. Ί'& 
e. Ιπ~μενι:ι -Διϊ '(ip ττ.ν iXOFIX'1 κ-:λ, μίχ,,~ ':QU .iξ(Υ κσι\ στfί 1ι Δ!(ιχ. ~έν ur.IiF
hCtla'I" ίν ,,;41 ;'!It';. 

2) λύ'tf:l. 
IJ) ){ψνιή,:κιτC(ι. 

4) Ό βOlClι).ιό;. 

6) 'r,,~. 



ΠI~Ι ι:!)ν;ιδ~σιω; -:ιilν Κ(t!JΥιμένω'l ~'I ΤOjt~ \(sntc~~. 2f\; 
~""'J'~.../""J"~~V""ν~·..,...,~-~ν""""""""""~~/"'V'~ 

π:xρ:xρρΤΨ:x~ ε:χυτον ένώπ~oν Τ~ί) θεοσ' xav ζΎjλώσr.ι 'ή εχθρ!Χ Τ~'1 

"νθρωπον, θεωpoυ~:x τ"ιν μεγάλΎjν 06 ξα.ν , Ύιν κα.τέλα.6εν, c.tJ C'j-, 
v~ast:Xt 6~άo:xσθα;~ α.υτόν, θΞος yfp iottv δ β~Ύjθων α.uτψ, , κ:χθω; 
riγρα.πτα;t: « Άπ6στρεψον εtς ηΊν γΎίν τ'ijς ,_ γε'/έσεω; ar;u κα.: ~

σoμα.~ μ~τa cotJ» (ενθ'. civ. λ~'. Ό). AOtίo~V ~λoεν ' ε~ς Σα;λήμ, κ:ι~ 
~γόpα.σεν έκε! ciypov, κα.ι φκo06μΎjσεν ε,ι α.δτψ OuotCXot~ptOV 'τφ 

Κυρ(φ, τψ επdκr;ύσα;ν,,:~ α.~τoυ εν ~μέp~ Oλ!Ψεω~ 1~ τ? "Ο'iομcx Σα.
λ~μ iattV.E~p1jvrι, ,ttutIέat~y ta'J πα.ρέλθr.ι δ ιΧ"Ορωπος,::ον π6λ~

μον, εν φ 'ύπερα.σπΙζεt α.υτου δ θεός, ι:ρθάνε~ ε~~ τΎιν έip1jvΎ)'J κα.Ι 
fat,Ύjat Ouatαoat~pto~' ε,ι δώδεκα. λCθr;tς. Κα.Ι civYιVSΓxe,; εγ;~ α.υτφ 
εκ των κόπων τ'Τις δουλεία.ς, ~ς επr;{rισεν εν Μεσοπr;τα;μ{~, εν τ'Ώ 
γ'Ώτής επα.γγελ(α.;. 

ΙΑΌ Τοtουτος ~'I κα;l δ ';ιγα.ΠΎjμ!ν~; 2 }ΙωUj'ης, δη i;fJycx'(!' 
τον λα.Ον εξ A~γύπτoυ, -κα;l εσωσ~ν α.υτ~ν εκ χΞφος Φα;Fα..ο, χχ: 
δ~επέpα.σΞ'1 α.δτ~ν τ'ην Έρυθραν Οfλcxσσcxν, xcxl είδε Τ~'I θfνα;Τ-J'I-_ 

πάντων, τ~ν εχθρων α.uτου, κcxι' απΖσΤΖ:λεν 'IΎjO-JU'1 έξ~λ~

Opευσ:x~ τον Άμ~λ~κ, α.υτΟς οΞ Τιν έσ~ω; έπ! τ'η; κ~pυ:ρ1)ς τ~\) 
ορομς, ύποσΤΎjρtζομένων των χεφων α.υτου ύπο Άα;ρω,ι xcxl "Ωρ, 
ε~ς τσ μ'η κα.τελθετν α.υτου τα; χείρα.ς εκ του CΎjμε{r;υ tr;u atCX'J
ρ~υ' κα;l ύπέστρεψΕν ΊΎjσOυ; μετα χα;ρά;, έξoλ~θ?E6σ:x; τον Ά· 
μα.λήκ. Τότε .ΦΚG06μΎjσε θυσ:α;σΤ'!ιριον εν δώδΕκα; λ!θ~ις ίιπο 1:1 

του ορους κα.Ι ών6μα.Ο'Ξ τσ ο'ιομα; τοιι τόπου: _ «Κύρt6ς -μου xαotcx· 

ςρυγ~, 8tt εν κp,υςρ(~ XEιpl πcλεμΕ! δ θεος» (Γενέσ. ιζΌ Ό, 15)4,' 
«τότε ΦΚOOόμΎjσε Ουσια;στήριο'ι.εν δώδεκα. λCΘoι; απο γενεάς γε
νεων» δ. τσ δνομα; τ~ί) Άμcxλήκ εστιν &XΎjo(cx, Ην γαρ ιΧρςψχ: 

ςρεύγΞιν ανθρωπος εκ των Οελ'ημάτων α.u"::"cu,--κ-α-l κα.τα.λεCΨr.ι Τ:X~ 

]) '1Ι ςppiaL; -τιίι έπltκο1a7.ν-;~ α.Ί~ο[j iv rlμiΡ'f Oλ:9εω~' I;iv cί;νItΥ:νώ::ϊΚS-;It~ έν 

τιfι λα-τ~'I. 

2) 'Εν τφ ι.α.τ. Dco. 

3) }1ΙΙλ'.ι:ιν, έ Τ: ί. 
4) 'Εν .. φ λα-τ. Ct111l Alllalcc. 
5) TIi: -Τότε ΦM~~μ'φ! O!l'Lltat'fιp~ov έν al~~Ξκα- λίθι;:; cί; .. o ,\,ενε&~ γενεων., ~ν 

δiν ~!'ιε έ-τ.~'ιd..ληr}~b ~ών Τ:FG-ΎjγΟΙJ/li'/Ι'.iγ, ~~'I ~ϊ.Z(χ~~~~'1 i'l ~<Tι λ:Χτ. κε~μ. 



θό T~ίi ~~t& 'Ηαttt~1) Xo'(c~ e' 
~νv~~~~~~~~~ΛΛ~~~~~~~~ 

&μCΙΡΤ(CΙ~ CΙίιτoϊ) κcιΙ προσφεύ,'Ι,Ι τφ θεφ, ~ &.κ-η'ίcι πριbτ-η πολε
μει cιίιτφ, βουλομaν-η πιiλιν υπoστρέψcιι cιtΊτ~ν ε~ς τας 'ιiμcιρτ{cις 

cιίιτ~o' το σε έξcιλείφoν cι~τ6ν έστιν ~ προς τον θεον &.OQlsaXC:x, 
Το δε περιποιοuν τΥ)ν '&'Qblsox(cιv έστΙ"; ~ έyκριiτειcι:, δ 8εφυλιiσσων 
η/ν έyκριiτει:xν έστιν δ σωμcι:τικoς κ6π~ς,κ~~ οια τούτ(l)ν έλεtίOερoσ

τcιι δ ΊσρCΙY/λ. Τότε ΠCΙ:Ρέχει τγιν ευχcιpιστ(cιν τφ 'Θ~φ 6 ιiνθρωT:oς, 
. λέΥων, ΟΤΙ έΥω ou σύνcιμcιι, άλλα σύ μου εΙ βο-ηθος' &.πο yενειX~ 
,ενΕων. Τοιοστος Τιν κcιι δ μέycις προφήτης Ήλίcις, μη συνιiμενoς 

ίξOλOθρEσCCΙΙ πιiντας τοΙΙς πρoφήτcις τ1)ς cι~σχύν-ης, τοΙΙς &'ντιτιχσσο

μέ'lους cιυτφ, εΙ μη πρότερον 1ιΥνισε 1 το θuσιαστ1;ριον εν σιbσεκcι 

λ!Οοις καΙ έπέ6αλλε iπ' CΙυτφ τας (τοΙΙς) σχ (Oακα~' των ξύλων, 

καΙ έπέχεεν επ' CΙύτας uοωρ, έπέθ-ηκεν i .. ' 'αυτα{ αY(CΙν θυσ{αν 
κα: εΥέ'Ιετο CΙυτφ δ θε~ς «πυρ καταναλίσκον», το, θυσιαστήριον 

καΙ τα εν CΙυτφ. 'Εν 't'Ώ ωΡCf εκε(νΎ,J έπcι:pp-ησιιiσατό κατα τω'! 
J. Ο - , - Γ,,, J.t:) 'θ "", ~, , )' 
~χ ρων CΙ'JtOU, κcι:~ οτε ='τοω ,ο Ρεt}σaν α~τoυ;, εως oυ':Iεις:,·απ~ ,ε:-

φθ-η, δέ~ωκεν SUl =φιστίCΙν τφ Θεφ, λέΥων, ΣΙΙ εΤ εν πασ~ το.ύτοις 
,έ'YΡCΙπτα~ Υαρ : «'Ότι εθΎjκε το πρόσωπον ,αίιτοϊ) &.ναμέσαιν των 

)'ο',&των αuτοn» (Γ', Βασιλ. ιη'. 42)' εαν Υαρ επψελως σταθ'Ώ δ 

νους έτ:Ι τcιΤς, α,lσ01ισεσ~'ι α,Uτοu,κτατ:χι τ"ιν &.Oc:ι,/::r.σ{αν, καΙ ~ 
~θ r ' '1"'" 't: ' • '1, '1' ιι. c:ι'lασ.α φερει αυτ[,,'! επι τc:ις oo~ας ταυτcι:;, ως ατ:οκα· υπτε~ 

" .r. θ' Κ' J.' ,. 'Ί 1 'Η'Ί' " .. αυ:ας r,; .>'" εος. . α~~α.ν T:PCcrsxΎ,J ο Λειτουργr,;ς '-tCU, και μΎJ ι-

OΎ,J τι των έr:τα παθων έγειρ6μεΨ:ΙΥ, τότε βλέ .. ε~ «Νεφέλ-η'l μ~
κρα,! ώς ιχνος &"/δρος α,νιiγοuσαν ϋοωρ» α,τ:ο Οαλιiσσr;ς, δ έστ~ν 
J, , , ~ ., 1Ι λ ' 'r - '.l -, {\. '/ αΊαπα.υσις του αγιοu . χρακ. Υιτου. ουτο γα? ι;:ι:ιν ΎJ αvα.να:-

σ{α το εχει'l τ~ιις κόπους υγιετς κα~ μΎI uπcσ":Ρ3Υ ει'ι εις Εκείνα, 

ε:ς ,a ZUXQU 3 συγχω.ρηθ"/Ίνα{ σοι. Έα.Ί γα.ρ &Π~~,3ξΎj,,:α:ι 6 Θεος ΤQuς 
Κ ' u -, ο ' , Γ\ .... _... 4:" - .. , Ο .c,;:c ς τ.~υ αΊ ρωτ:ου, κα:ι, α "Q~Z~, σωα: εστα:ι a;:c :Υις εχ ρας, 

1 ., ~ , -",,. " ο·'., ,., .. , 
τ["τε ('ΧΙ c,uνησcντα~ σΤYι'n~ .. ρc,ς αUΤQ'ι οι εχ· (c,: autou, Ό:'Υ.Ί Ι-

1) 'Εν τφ ι':χ::γ. constrιlet'et, εκτιcεv, 

2) 'Ά~, ΤΙ;;Τ$ ai -;6 sπ6μS'/Q'J «:X~';~b» τ.~pέλκε~. 
Β) Ι1'ίχω. 

4) '[,τΙ'!, 



δωσιν, ΟΤΙ cυκεστιθέλημα. α.υτων εν α.υ:φ, Τ~ΤZ α.υτc.Ι αψ' έα.υ

των εκλs(ποt!>σιv,κα.οωςγέγΡα.πτα.ι, δτι εΠLΚα.λsΤσθs τα: δν6μα.

τα. των. θεων .rιμων «κ"γω επικα.λέσομα.ι το Ονομα. ΚυρΙου 'tCU 
θs~ι> μ'..υ» (ενθ' αν. 24) t κα.Ι επε~oη ουκ ~Y θέλημα. 2 εν ~υτψ 

εις ουοεν επήκουσεν α.υτων. 

IB'.~O~ λόγοι outoL οίίκ s~σινεκεCνων μ6νον, αλλα: πιiντων 

εισΙ' ~ων εξακολουθησάντων τφ θελ-Ι/μα.η του esou, καΙ CΡυλα.ςάν
των α.υτqU τα:ς εντολάς,κα.Ι δια: τουτο τα.Uτα. τΌποι 3 μεν εκε(ψ;:ς, 

~μΙν ιε 17'φος νουθsσCα.γ εγpιiψη τοίς εξα.κολουθήσα.σι τοις εκε!~ 

νω~iiχνεσι των αγωνισα.μένων κτΎισα.σθα.ι τΎΊν αθα.να.σ!α.ν, κα.! ~ 
άμα.ρ.Ψ~ 4 εψύλα.ξεν α.υτοuς. α.πΟ ϊ.α.ν~Oς βυ.:c.υς 'tcu εχορου· εγ€
νοντο.γιΧρ πapα.pεppιμένoι ύπο τΊιν σκέπ"ΙJV του θεοu, δεόμενοι 

τής βοηθεΙα.ς α.υτοu, μΥI πεποιθ6τες επι τινι κ6πφ α.υτων κα.Ι Ε_ 

γένετο α.υτοίς ~ σκέπη του θεου ει~ π6λιν περιοχής, '1lπ(σταντο 

γάρ, ΟΤΙ ο(χα Τής βOΎjθε(α.ς του esou ουοεν Μναντα.ι, καΙ ε!π~ν 
εν τα.πεινCΨΡQσύνr.J μετα: τοΙ> ΨαλμφΟc.U: «ΈιΧν μΥI Κύριος ,~κo

Gομήσr.J c Τκον, εΙς μάτ"ΙJV εΚOϊ.~α.σα.ν οε cικcοομοίiντες, εα:ν μ"11 Κύ

ριος ψυλάξr.J πόλιν εις μάτ"ΙJV ~γpύπνησzν δ φυλάσσων» (Ψαλμ. 
, 1) 'Ε " ,,~,.... ~. θ' ό ,., ~ ι , - ~ - "'ί 

κ:n . . α.Ί γαρ L:/r.J ο εος, oτ~ υ;ΤΖτα.γη α.υτφ ο νc.υς, ΟΛr.J 

δυνάμει, καΙ ουκ εχει ΓJ.λλΎjν βο-Ιιθεια.ν, ει μ-η α.υτΟν μόνον, ε',δυ

να.μοΙ αυτ.Ον λέγων: «Μη ψοοου παΤς μου Ίακ<1}ο δλιγοστος '10'-

1) ·Eπ~νΤΙXI 'toc έ~Tί~ EV 'tίj') .. Itvιxtt. χε~ριηρά.φφ, aπερ ελλεΙπουσιv Ικ του 'Ispo
οολ. cKιxL εσ.ιχ\ δ θεό~ δ~ Eocv έπ~*oύσ-η'~I EV πυFΙ ιxυ1.9~ έοτl Kύplo~ δ θιό~ •. '1\u
τό EOtlV εί~ π!iv .ό σπεφ6ϊ::'~"Ι;>,V πιχρoc 'tij~ εχθpιx~ .4> ά.vθΡώπφ .φ μτι θέλοντι. ~ύ 

Μνιχντιχι έκτελέοιχι οΙ έχθ;>;οΙ τφ θέλ-ημιχ ιχυτων' ποιοίιοl μεν γOCρ ττιν Mν~μιν ιχιιτων, 

ciλλ' ουκ ciκούεL ιχυτων δ τοι) θεου α.νθpωπo~, δτι οΙΙ θέλει ιχυτoc "ή κιχρδίΙΧ ιxutc,ίJ, έ

πεlδ~ εoτ~ν iν τιj'J θελΥιμιχτl ιxu.ou, xα.θώ~ rItnιxr;tιx~, δτι έΠIκιxλέ~ιxαθε τό δνoμ~ τ~ίi 

θεοΙ) Υιμων, xιiγω έπικΙΧλέσομιχι τό δνομιχ Κυρίου <tr;i) θεοΙ) μου-, κιχ! έπει"~ c,uκ 'ί,ν 

QέλYjμιχ. κτλ. Κο-Ι έν τφ λ~τlνIκφ : Et qniCtlnqtle audiverit inigne, is ιιί. Vo
minus D~tts. ΕΤτα. δa 6'1 τφ λ~-::lνIκφ Uπά.Ρχο:ιtlc~'ι ciρκε,ιk μ~ UπiΡχον.α. εν τοϊ, 

Ιλλ"/ίνιχσί;. 

2) Αυ-;ων. 
3) EuepYit. βl6λ. /)" ίιπόθ. κ~· ο. 94. Έκ "toti: .K~Ι &ιCι "tou"t':) 'tιxUta. 'tU"!i~ μίν 

έκεΙνol~' Χλ. μέχρι του: <εγένοντο γOCρ' :ι:λ. ΕλλεΙπι\ tv τφ λα.τ. 

4) Ή dlllllvιxcioι. 
5) ΦιλοκΙΧλ. τΙ:μ. ιχ'. c. 18 χεψ. a'. 



32 του rkU! '-II<:ιxtotJ Alyo~ ~ι. 
~V'J"V'J"'J'./~~"-/'--~~~~~.~~-./'~~...r-~~ 

,~ "~ 'f! - .." , l'λ ~ FaII"» κα.ι πα.Λιν «μΊΙ 'F0r.JOU, ΟΤΙ εΛυτ:ρωσα.μΊ}ν σε, cxa εσα. Το 

" , ".,., '1'''' e' ~ , .. ~ ,('\ , 
ΟΊομα. σeιυ εμος ει συ, κα.ι ι:.α.ν όια.oα.ινr.ις r.Jl υcια.τoς μετα:' σο .... ε.-

μι κα.~ ποτα:μοΙ ou συΥκλεεσουσί σε, κα:Ι έαν' ειέλθr.ις οια πυpO~ 

'~ μη κιΧτα:κα:uΟ~ς, φλοξ CιUxcctaxccUar.ι σε, ετι έΥω Κόριοι;; 6 
Θε6ς σου δ &Υιος Ίσρα.ηλ δ σώζων σε» (Ήσ. μΥ'. 1-3). Έαν ουν 
άκοόσ"'.) δ' νους 1 τ.Υιν 7:α:ΡFΊ}σ[α:'1 τα.ύτψ, κα:Τ'xτoλμ~ Τ'ης εχθρα:ι;; 
ι.ΖΥων, τίς έστιν δ πολφων μΕ αντιστΥιτω" μοι, tCt;; δ κριν6μεν6ι;; 

μοι; ~yyιcάτω,' fOCιU Κόριος βο.,ιθ6ς μου, τες κα:κώσει με; ιοου 

πάντες ίψε!ς ώς [μά,Τlον πα:λα:ιωθήσεσΟε. κα.Ι ώσεΙ εριον βρωθή
σεσθε ίιπο σΊ}ΤΟΙ;; (ιxut6G. 'ΙΌ 8, D). Δυνα:τcς GS δ Θεος είι?εθ~να:ι 
-Ι/μας μΕτα των έχ6ντων ΤΙΧ:-:Εινοφ?οσ1νΊ}ν' κα.Ι CΡυλα:Xθέ'/των ίιπ· 
ο:υτ-ης, Υενι: μένΊ}ς ίιπ' α:υτών περικεCΡα:λα:ία:ς κα:! φυλα:ξά,σΊ}ς ιxu

τι;ΙΙς &:7:Q πα:ντ~ς βέλους του έχθρου OΙ~ τ~ς xά.ριτo~ του Θεου, 

c ~ έστιν ~ δόνα:~ις xιxt ~ c~ξ:x xat το κρά,ΤQb ε~ς τους α:ιων:χς" 

των α:Ιώνων. ' Αμ·'ι\ι. 

1) <Ι>ιλοχΙΧλ. τ, rJ.', σ. 18, κ~φ, ε', 



ΤΟΥΑΥΤΟΥ 

{1ΕΡΙ ΕΝΤΟΠ2Ν flIIT2f{ Ί,ΑΙ OII\OnOf4f4I 

Τ2Ν eEflONT2ft ftIET' EIΡfίNfίI OII\f4IAI ftIET' Annf4n2ft. 

Α ό γ ο ς ε'ο. 

Α'. 'Ε' - . ')"Ι'λ· , '~-1 ' ε'" ~ α.ν 7.ΖΡlϊ.α.Τ"lJτa μετ α. ",η ων εν οι.φ ,προσΖχεn ~ 

aπα.σ~ τψ λΟΥισμψ τ(;υ εν δμτν &C;ΟΖνους, κάν τε xp~ζΎ,) του κα.

θΤσα.~ ολίΥον, κ&ν τε yzύσxσOα.~ προ τής ωρ::ις μ~κρ6ν. Έαν εξέλ

θrιτε 2 μετ' αλλ"ήλων ε~ς πάρε(Ίον, εκα.στος υμων πρ6σx~ έα.uτφ 
κα.Ι μη τφ &δzλcρψ α.οτου, μ"ι) δ~δάξ"'.j 3 α.Οτ6ν; εαν πo~ήτε πάρερ

Υον ενοον ε,ι τφ ΚΞλλ{φ Υι oικoθoμ~τέ τ~ εως Ιστία.ς', Υιοίον

O"ή7.0Τ~ ΠΡ&Υμα.,. τον ϊ.o~oί1'lτ::ι το' εΡΥον, εcxσ::ιτε πoιήσα.~, ως av 
βOύλrιτα.ι· εαν οε ε~π"'.j, 1':o~"ή:1α.τa &yάπrιν, O~Mξα.τέ με, οη οοκ 
T~ ,,, "λλ· 2..Ζ. , , ,,, Ι) 

ο "ι.α., κα.: εστιν α. ος I;;πιστ~μενoς, μrι πονrιρεuσrιΤ~l, κα.ι ε~πΎ,1 

οδκ οίΟα.· οδκ εστ~ν α.υτrι Υαρ τα.πείνωσ~ς Κα.τα Θε6ν.'Εαν &δελ

CΡ6ς oou, ως δ"ήποτε πo~εΤ πpιiyμα, κ::ιι ro"'.j; α.δτ6ν, μη είΠ"'.jς α.δ

τφ, oτ~ ~CΡάνισα.ς α.δτ6, &λλ' εaν είπ"'.j, πoίrισoν &yάπrιν, δ!Qα.ξ6ν 

με, κα.Ι μΥ) oιOάς~ς αδτόν, &λλα σ~ωπ"ήσr.ις, ουκ εχεις τΥ)ν &Υά

πrιν του θεου εν σο{, ΟΤΙ κατέχεις πoνrιΡ{(4'I. Έaν δ &3ελcρoς 

έψ1)σi,ι έΨrιτoν 6 κ::ιΙ μη ·κα.λως 7 yέ'Irιτα.~, μ'q είΠ'ζις α.δτφ, oτ~ κα.
κως εΨrισα.ς, €άνατoς Υάρ εστ~ τ~ Ψux~ oou, &λλα ερεύνrιOoν 8, 

1) E,jipYit. βι6λ. Υ" δπ6θ. με'. σ. 1Η1. 
2) ΕiJεΡΥετ, βι6λ. 6'. i'ιπ6θ. ε'" σ, ~δ. 

3) Δι6ΙΙ~ετε' α.Ι εφε,ης; πα.ρα.λλα.Υα.Ι ΤQU Κi\;J~ν()!J κα.τ" τον 378 Σα.6α.ϊτ. κώ~\χ«. 
4) ΈστΙα.~: 

5) ·Οτι. 

6) Ευεργετ. ίJι6λ. 6'. δΠ6θ. κγΌ c. 67. 
7) Κα.λόν. 

8) 'Ή,,'Λ, 1;ί~α.!)τ6ν. 
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8τι, ει rις σο dXCiuart, πrtρ' &λλι:ιu, πως έμελλες θλC6εσθrtΙ, xrtt 
dνrtπrtU"Ώ' Έαν Φάλλ'f}τε μετ' άλλ~λων, xrtL είς πλrt'lηθ~ είς λέ
~ιν, μ~ τrtχέως εrΠ'f}τε αδτφ και ταράς'f}τε αδτ6'1' ~αν παρέλθ"Ώ 

~ λέςις παρijλθεν, ~αν οε είΠ"Ώ, πι:ιιήσrtτε αΥά.Π'f}ν, είπατέ μοι, er
πrtτε rtUtιp. Έαν εσθί'f}τε τίποτε ~ν τ~ τραπέζ"Ώ' και ε~τι τις ~ς 

όμων, μ~ θέλων αδτό, μΎI εrπΎ,j, ότι ou cuναμαι ψαΥειν, &λλα βια
σάτω έrtuτον οια τον θεον εως θανάτι:ιu, κrtΙ δ Θεος αδτον &vrt
πrtuεt 1. Έαν έΡΥι:ιν ποιήσ'f}τε 2 μετ' αλλήλων, καΙ είς ~ς ύμων, 

άπο μικρι:ιψuχ(ας, κrtταλuσ"Ώ, μ'f}οεΙς αδτφ επιπλ1ις"Ώ, άλλα μιΧλ

λι:ιν χάΡYJτε μετ' rtUtCiU. Έαν &οελψι:ιι ΠΙΧΡrtΜλλωσιν ύμιν 3, μΎι θε

λήσYJτε πrtντελως ~.ρωτYjσ:χι αδτους τι των βλαπτόντων, . καΙ έά

σωσιν ύμιν .αΙχμαλωσίαν εν τφ κελλίφ, ει οε δ παραΥενόμενος, 

μ~οuνYJQεΙς εr.ι.ρrtτεU~ασθαι, είΠ"Ώ ένΙ ες ύμων,.,ώς efP'f}tat, τί 

των βλ~πτ6ντων ύμιXς,μ~ θελήσ"Ώ δ &κούσας τινι των &οελφων 

τιΧατιΧ ες~ιπειν, άλλα σιωπήσ'Υ,), εώς CiU ~ rtΖχμαλω~{α αδτων παρ
έλθ'f/&Π' αδτι:ιί'.i, i'va. μΎΙ ίοα θανατψρόρι:ιι> ~μπλήσ'Y,) τας καροίας 

αδτων. Έαν &πέλθr.ις ~πΙ ςέν'f}ς οια χρείαν oou, μ.Υι εpωτήσr.ις 
τινα περί τινι:ις, των μ~ άν'f}κ6ντων σοι, 'Lvrt είσέA0r.ις εις το κελ

λίι:ιν σι:ιuσωι:ις. Ει οε καΙ μΎI θέλων α.κoύσr.ις, ελθων μ~ εςαΥΥε{

λ"Ώςτοις άοελψl;ις OI;U. Έαν εύρεθΊjτε επι ξένYJς 4, μ~ παρι:-ησι

cιaOijtE, εις ον α,ν ~ισέλθψε τ6πι:ιν εν μ'f}οενΙ ΠΡ&Υματι, 'ίνα ωψε

λ'Υ)θωσιν ~κ 'tCiU τόπι:ιι> όμων, μάλιστα ~ν tij κρuπτij καΙ ψαινι:ι

μέν"t,j σιωΠf/; ~xelvrt Υα.ρ πάντα τα. πάθ'f} ~ν τφ . &σθενει εδρίσκε
τα~ oι~ trjvxrtpo{av xrt! δ τijς &ΡΥίας αuτijς, δτι. ou βλέπει τα.ς 

iClUtCiQ. &μα.ρτίας, ~ οε βι:ιήθεία tou eECiu, και' ~ ~λπίς, καΙ 
~ πρα6ΤYJς, καΙ ~ auveC~'f}atI; καΙ το άπολuσαι το θέλ'f}μά. οι:ιυ, 

1) Ά~ελφό~ τ~,; !κ τrι~ πrιρσ. τΥιν Γάζrιν μ()νη~ το\) &66& .ΣερΙ8(1), ΥιρώΤΤισΞ τ6ν 

IHi6&v Bι:φσrινOόφιoν: .πω~ είπεν δ &66&ς 'Ησιχtrις, c;tI εσ.ν είσέλθ"Ω βρωμlΧ ει. τρCΊ
πεΙ;;lχν κrιΙ βλιiΠΤ"Ω σε, βΙlΧσrιι crerιl)tov φrιyεΤV rιυτό; Προ. ον &πεκριθ'l): • .ΣΧOλlΧστικψ 
τινι, ι!πaν δ ιi66&. <Ησ«trις;, ίιyιrιΙνoντι τψ σ&μrι, κιχ! ~l)νlΧμένφ λrι6εΤν εκ των είι
ρισκομένων, ί'νrι κόΨ"Ω το θέλ'l)μlΧ ιχυτοίϊ,. (ιiπόκρ. φκaΌ). 

2) Μ&λλον, ποιητa. ΕυεΡΥετ. βι6λ. 6'. ίιπόθ. εΌ σ. 25. 
3) Ei>epy. ε:6λ. r' ΙΙπόθ. μlΧΌ σ. 125. 
4) >. > με'. σ. 132. 
5) "Ητοι, §νεκrι. 



ΠερΙ έντl')λων,πιστιίίν χι:tΙ I')!ΧQ~l')μij, τιίί,,! θελόντω ... χλ. ,3.5 
~~~~~~~ 

καΙ βιάσασθαι έαυτον εν πάσιν, iv ti,j τιxπεινoψρoσύν~ έσ,τΙν. 

Β', <Η δε δψηλοψροσύνη, κιχl 1; ψιλονεικία, καΙ τΟ_ λ?γίσιχ
σθαι έαυτον επ{στασθαι ύπερ τον αqελψόν σου, καΙ το καταπc:ιτεΤν 

την σuνείδησιν, καΙ το μη μυ~εσθα! σοι, οτι θλ{6ετ~ι 'κατα. σοίί 

δ άδελφός oou, καΙ λέγειν τΙ εχω πράγμα εγώ 1, εν ti,j -σκληρο
καpM~ εστίν. Έαν εργά.ζΎ,) το εΡΥόχειΡόν or;u, καΙ εισέλθΎJ εις το 

κελλΙον σο!) δ αδελψός QIJU, μη κατανο'ήσ'Y,jς πάντη, ΟΤΙ εποΙησα:ς 
ύπερ αΙΙτον ~ αδτος ύπερ σέ 2.Έαν εργάζΎ,) μετα ασθενους3, μη 

φιλoνεικ'ήσΎ,Jς κρυπτως" θέλων όπΖρ αuτον πι;ιΙήσc:ιι. Έαν δ &~ελ

φός or;u εργάζηται ε~ς εργον καΙ αφαν!oΎ,j αΌτ6, μ"ηδεν αατφ ε!

ΠΎ,ις, Ην μη αδτος είΠΎJ σοι, ποίησον ιiγάπην, αδελψέ, δ(δαξ6ν 

με, καΙ έιΧν οίθας, καΙ σιωπ'ήσ'Y,jς, θάνατός or;u εστίν 5. Έαν ποι

-ητε εργόχειρον G ύμων, οΤ6'1 εoτ~'ι, 7..Gιι'ήσ:xτε τΥlν δύναμιν δμων 

μη καταμαθετν τΙ εποΙησας ~ 7 εποίησεν δ αδελψ6ς σο!) εν ti,j 
έοδομάδι, απαιδεuσία γάρ εστιν. Έαν απέλθΎ,jς εις πάρεργον με

τα των αθελψων oOU, μΥ) θ Ζλ'ή σΎ,j ς, [να μάθωσιν, oτ~ επ?(ησCΙς 

πλέον αδτων, πάν γαρ εργον, 8 Ην ποι'ήσYJ iΧνθρωπoς εν τφ 

κρuπτφ, τουτό εστιν, 8 ζητεΤ δ θεος παρ' αΌτου. Έάν, απδ μι
ΚΡοψuχ{ας 8, αποκριθi,i σοι δ αοελψός σου λόγον, βάσταςον αδτον 

μετα χαράς, καΙ, εα'l εκζ"ητ'ήσΎJς τον λογισμό ν σο!) εν κρίματι 

θεου, εύρ'ήσεις (σ)έαuτ~ν άμαρτ'ήσαντα. Έαν OικrισΎJς μετα α8ελ
ψων, καΙ δ λr;γισμός σο!) θελΥισΎ,) δεσμευσαΙ σε εν τφ φαγ(φ(ϊ), 

ειπε τφ λΟΥίσμφ cJOU, ΟΤΙ δ ασθΞνης δ ώδε Όεσπότης μο!) εστ(ν. 
Ει θέλεις syxpcztsucrczoOczt πλέον, λάοε oeCZUtOV 9 μικρον κελλίον 

, κατα μόνας, καΙ μ"η θλΙΨΎ,jς τον αδελψόν σο!) τον ασθεν-η. 'Εάν 

1) Ήτοι, τΙ χo~νόν μετα~iι έμοΒ καΙ xlιτoίϊ. 

2) cΉ α5,ός ,'ιπέρ Cjt. ελλaίπε~ εν ,φ λα'!,ν •. 

3) ΕίιεΡΥε,. βι6λ. 6'. ίιπόθ. εΌ σ. 25. 
4) -Πρυπ,ως', οεν ϋπάpχε~ εν ,ψ λα,ιν. 

5) • Από ,οίϊ cΈ&'1 δ ιiilελ:ρός σο!) έΡΥdζ"l/,αι' κι.. μέχρι τέλl')u~ 'tij. πεp\6~1'):.! Ιλ· 

λείπει εν ,ιj:i λoιτ~'1. 

6) E~ερy. βι6λ. 6'. ίιπόθ. εΌ σ. 25. 
7) Ήτοι, τ!. 

8) ΕύεΡΥ' βι5λ. 6'.. ϋπόΟ. 6'. σ· 14. 
9) Mιiλλ~ν, «σΙΜΤΨ>. 



τι; ξένος' ιΧθελψο; 1 π~ρα:6άλ"~ ύμΤν, κ~l πpOrιΚOόσ~τ~ πεΡl ιxU

τοίί; 5τι φιλoσχισμα:τικ~ς εστι~, μΥ), εξερευνήσ1)τε α:ίιτον εν λ6-

γοις, Ζως ou ςΡ~νερωΟ'Y,i 6μτν το ελάττωμα: ΙXUtOU' ςΡυλάξα:τε οε 

έα:υτους μ'l) πoιήσrιτέ τι, δ oΙθ~τε 5τι", Ην κ~τ~λά6"t.) 6 &οελφος 
6μων, θλ!6ετα:ι. Έ&ν ezx"t.); τίποτε λ~6Zτ~'\ κ~! xpε{~'1 α:ΙΙτοίί ε
χ"t.)ς, μ.η yoyyua"t.); κα:,:~ τοΟ &osXipou σου, ~~ι OιX-;~ οuκ ε'16rισε 

' ... - r ' :Ι. ' ,. - 2."\ λ' 7 " ~.~, , • λ6 
οουνα:. μοι ιxutr.; α:ψ ε~υτo:.ι, fJ.I. ε.ϊ.ε, εν ϊo~(r'!Ja:'f, μετα ~π -
τrιτoς, οτι, πο{ησον &ΥάΠ1)ν, δός μοι τ60ε, ΟΤΙ χpεί~ν εχω, α:υ

τη γά-ρ εστιν ~ fι.yνεί~ εν κα:ρο{'f ~ fι.y{~' εα.ν Υα.ρ μη zrit"t.);, 
yoyyua"t.); οε κα:Ι μέμψ"t.) ε,ι τ1l Κ~ΡΟ!'f σου, εχεις τ~ κ?Τμ~. Έ
αν λ6Υος τ"ης Γρα:ψης' ελθ".) ανα:μέσον ύμω·ι, δ Υι'/ώσκων τον 

λ6Υον κα:Ι ειοως α:ίιτ6ν, κα:τα. τΥlν Μναμιν α:ίιτου, SνSyYo"t.) όπ{σω 

,τοσ &οελςΡοσ το θέλrιμα t);utou, κ~l α'/~Π7.όσ".) το'ι αoελCΡ~ν α:ιιτοσ 

εν χα:ρ~" κ~Ι δ λ6Υος δ ζrιτoόμενoς 0;:)1"6ς εστ:'ι, το τ:χ.πεινωσα:ι 

i~utoy_:,j~ ;fοελΨΨ σου. ·0 προσέχων τψ κρίμ~τι τοσ βήμ~τoς, 
ou μ~λX~ι-π~ρα:σΤήνα:ι, την OUνίχμι'l α:~τoίι ποια} ϊν~ μη σ:ΡCGλi,j 5 

α:ίιτοΟ το στΌμα:", μ"ι) εύρCσκων &πολΟΥίαν ειπεΤν εν t'Y,i cρptYoti,j 
~ ε) " 
ωp~κ~ιν.:ι.L' , , 

Γ~. 'I!,Ύι θiλήσ'l)τε εpευψησ~ι τ~ εΡΥα: tOU 'Κ~:ρoσ τοότου, Τ'/α: 
μΥ) Υέ~ψjθa ώςτα. σελάριά σ, ΟΤΙ Eκ~στoς εpxετ~:, Τνα αποΟάλ"t.) 

τα. εΥ,' τi,jΆΚQιλ{~ αίι"':Οίί, πολλ'ης Oυσrις τής oυσωθ{~ς, &λλα. Υ{νε
σθε μάλλον θυσιιχσΤ'ήριο'l 1 τοσ θεοσ εν &yνε{~, 7.0ιοσντες τον 

$',oo~εν Eεpέ.~" 7.iνΤΟτε θυμιάμα:τ~ επιΟάλλοντχ, ορθρου τε καΙ 
έσπέρ~,~)" :~ν~ μ~, με{ν"t.) Τ?; θυσια:στήριον εκτος θυμιάμα:τος, &λλα. 
πάνΤQΤS βιάσ~σθε έιxυτo~; ενώΠΙCιν τοίί Κυρίου εν πάσ"t.) οεήσει, 
Τνα: χα:p{σrιτα:ι ύμτν &πλ6τrιτα: κα:Ι &ΚEpιxι6τrιτα:, κα:: XΙXO"t.) &ςρ' 

ύμων τα. ενα:ντία: τούτων, & εστιν 'ή πα:νO'JΡΥ:α, κχι ~ οα:ιμονιώ-

1) Ευ!ργ. ,β,~λ. γΌ ϋ~δθ. Ilil" σ. 12;). 
2) ~ Αλλ'1j γΡilψη, Cfιλ~"Χ'1jμ,- ~I.y.ός. 
3) EuEΡY. βι6λ" γΌ ϋπόθ. α:. r:.4. 
4) EU:>;Jr. β,6λ. σ.'. ί~7θ. ν6'. σ. Ιδ5. 

5) Φρσ.γί. 
6) Ή'tCΙΙ, ιiφQ~ε!)'tήΡΙQν. Είεργ' €ι6λ. γ' .ίι~όθ. μα:. σ. 12G. 
7) 'Εν ",φ λil't:v. Templa et altaria. 
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~ , '.! ')" < ~,-
Ι;;ΎJς σoψ~cι;, κcι;~ περ~"ργε~cι;, κcι;ι φ~ ,cι;υτιcι;, Κ 'X~ ΎJ κcι;κoκcι;ρoιcι;, τχυ-

, λ' " - , , , Τ') ~~ τcι; γcι;p κcι;τcι; υει τους κοπους των ποιουντων cι;υτx. ε .ος ι;;;:; 

, , ., " ." θ ε - 'θ"" , , τουτων πχντων, εcι;ν αν ρωπος φΟC;ΎJΤCΙ;~ τον .. εον εν γνωσει, κcι;ι 

,.., " ., ..... '" -- ':::::' ., """ " Θ ' 
cι;~ ακoα~ cι;υτoυ υπoτασσωντα~ η) συΊεωΎJσει αυτου κcι;τα Ζον, 

'" , ~ .. ,,. r , , - -'E'~' ~ U1tEp τα ΠPOEΙPΎJμεΊCΙ; c;ΙQαςει εχυτον εν τψ κρυπτψ. χν c;E μ,ι 

'1:".1 ..... t: ., ~ , .,,.,, r )' "θ , .. 1) "κει ο οικοοεσποτης, ΕΚΕινσς ο τχ ,αι.-:ωρος Χ'ι ρωπος τον οι-

., , -θλ' "β"" )λ-" κον εxε~ προκεψε'lον τψ ε ΊjμXΤΙ, ΚCΙ;Ι ό oυΛoμενo~.x ει, ο 

θέλε~ εν cι;δΤΨ, oτ~ σδκ zστ~'1 ~ κcι;ρoίcι; ύπο τΎιν εςσυσ(cι;ν cι;δτoσ, 
2'λλ' " " 9 ' 'Ε' θ ') '!= λθ - 7 ' , e.t υπο τους εχ ρους. αν ε 'ΎJτε ε"ε ειν ε.ς μικρσν ΠCΙ;ρεp-

1" , ~..,.. .....,., " ., 1= ') θ' , 
γον , μΎJ ΚCΙ;ΤCΙ;cpΡOνΊjσ".) ο εις του ετερου κcι;ι ε"ε, ".) μονος κcι;ι 

., , " ,("ιι, λ" ., ....." ,.... , ., - λ 
εxσ~ τσν CΙ;Oε ψσν c:ωτσυ, τ'φ σu'lειοησΙΊ πασχο'lτα εν τψ κε -
) , , λλ'" , -). " θ ') , λΟ - " < - Ι{" , .ιψ, α ειπ·'.) αυτφ "ν Ckyaϊ.'f,J, ε .εις απε ει'ι" ΎJμας; χι εχν 

"" 1. ~.... λ" ., """ "., , .,.....,.,." '.οι, 
ι?~ τι;;ν e.t:Z φσν CΙ;υ:Oυ μ)) α,lCΙ;ϊ.αυαμενOν εν τ~ ωρ'!- εκε~Ίr., ΎJ 

'ίICΙ;τα το σωμCΙ; CΙ;υΤOσ άσθε'lοu',ιτcι;, μ,η cpιλo'lεικ+Ισ~, στι νυν sxo
μεν εςελθεΤν, αλλ' ύπέρθηται τέως '\ zxl απέλθΥ,) ε:ς το ΚiΞλλί-

0'1 CΙ;υτσσ εν iyrXit~ ευσπλαγXν(CΙ;ς φυλάςCΙ;τε οε ΤQU μΎ; άντιστη

ναι τψ άοελφψ Ζν τινι, ίνα. μ)ι θλίψΎJτε CΙ;υ:Cν. Έά'ι τις σικΊ) με

τα πχτρος ~ αcελφσσ CΙ;υΤCσ 4, συνεί?ΎJσιν π&.νΤΎJ οδκ εxε~ των 

εςω μετά τι'lος, εΙ μΎ; μετα τοσ κατo~κcσντoς μετ' CΙ;δΤOυ ε'ί (l

ΠCΙ;σι, κα.Ι CΙ;ϋΤΎJ εστιν 1;.'ε1(1)Υ"η κcι;ι ύΠOΤCΙ;γ'ή. Έαν κcι;τoικΊ)ς με

τα πα.τρός σου ~ ac~ig;ot> σου 5, μΎ; εύρεθΊ)ς εχων ψ~λ[CΙ;ν μετά 
τ~νoς εν τψ κρυπτψ, ~ γpάμμcι;τcι; γράψων τινος εν τψ κρυτ:τφ, 

μη θέλων τους μετα σοσ &.Οελψους γνωνCΙ;Ι, επεΙ ΚCΙ;ι σεCΙ;υΤO'ί ά

πόλλυς ΚCΙ;κείνOυς. Έαν οικ1ίς μετα μείζονός σου, μη θελ1ι σY,jς 
ΠOιησCΙ;Ι πραγμα ευεργετικον πτωχφ,. ει μη πρότερον ει:-ωτήσY,jς 

cι;δτ6ν, και μ'ι] ΠO~+Ισrις εν κρυπτψ. 'Εαν εΡωτqς 6 περι λογισμων 

σου, μη μετα το ποιησαι ερωτήσΎ,Ίς, αλλ' ε~πέ, Ο πολεμετ σε επι 

του πcι;pόντoς, εϊτε οια μετοίκησιν, ειτε οια το μCΙ;θετν εργόχει-

1) ΕίιΖργ. β~6λ. α'. u;;60. ν6'. σ. 150. 
2) ΆπέλθωμΖν. 
3) "Hτo~, μέχρι τ~yός. 

4) ΈΥ τφ λxτ~y. Spiritnn1i, ;;'/Ζ'JμΧΤ~Υ-ο[j. 

5) Euzpy. β~6λ. ιχ" υπόθ. νΙ'). σ, 155. 
6) E~z?y. ,%λ. 7,'.' Uίtόθ. Υ-ΙΧ'. σ. 66. 
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.ρον, 1) αλλciςcιι εργόχειρον, 1) συνoικη~α.ι μ6Τci τινος 1) εςελθεΤν 
• , 2. ' ""'1 θ' , -, -ξ ., 
α.πο ΤΙΊων, ι;;ρωτΊρον μετ. εΛευ Ζρ:α.ς προ του σε πρα. χι. α.υτο, 

εϊτε περ~ ασθενεία.ς ψυχης, Ύι πα.θω'ι σωμα.τικων Ετι κα.τα.ψερόντων 

σε εις α.υτά, μΥ) ερωτήσΎ,jς περ: α.υτων, ώς μήπω α.υ1:Χ πρciξα,ς, 

αλλ' ερώτησον πε?~ της πληγης λΕγων, ΟΤΙ ηοη επλήγην, ϊνα. 
θεΡα.πεuθr.;ς προς την πληγήν. Έχν οε λα.λi]ς περ! λ':;Υισμω'l σου, 

μ-η γίνου ύποκριτης 1 κα.ι λΕγε αλλου 2 &ντ! αλλου, 1) ίο; αλλου 

πεποιηκότος, αλλ' ε11:6 T~ν &λ1ιΟεια.ν κα.! ετο{μα,σον (σ )έα.υτόν, 
r' r-f.2.' .", , ." ", λ'ζ · ινα., ο ι;;α.ν ειπωσι σοι, ΠOιησΎ,jς, επ~ι crZCCUtc.,; μονσν Χ ευχ εις 

" ." ", 3 
κα.ι ουχ ι τους γεροντα.ς . 

Δ, Έ " _. ') , ,). , -, α.ν ερωΤ<fς γερον-:χς περ: ί~O .:φου, μη <.πα.ΚOυσr.ϊς τοις 

Ε'ιοι;θεν λα.λσυσ:, .πλε{ω των γΖρ6ντω'l, αλλCι os-rJeoηtt του Θεου 
, .... , , :ι ~ ...... a,) , "θ 'λ ' 

r=ρι;τερι;ν λεγων, πο:ησον μετ φι;υ ε ,60ς, κα.ι, ο . ε 6ις, πα.ρα.-

σχου τι;Τς πα.τρciσ: μου ειπεΤν μοι, κα.{, Ο εCι'l εϊ:πωσ~ σοι ο[ Πα.-
, /. '" ,., , (' θ' 'Ε" ." τερες, πι;ιησον c~') πιστει κα.ι ccvccr:X'Jzt σε ο εος. j χν OtA:fJG".j;; 

, '0:, λ""'" ..,., , ~" , , "\\ " 
μετα. α.c.ιε φων, κα.ι ουκ α.νχπχυ".) ι;ια. ΠpOCΡXσε:ς τι'ιχς, η περι 

· εργοχείρι;υ, Ύι περι οεσμου, 1) περι ανα.πα.ύσεως, Ύ) μ-η δυνάμενος 
,. ..... .." "., ('ιι, , " ('f r: , θ ') ... \ f'f ., ro., 
υίtOμεινα.ι, Ί) περι α.κηο:α.ς, η οτ: ησυχα.σα.: 6 ,εις, η οη ι;υ ou-

β 'Ι'ξ 'ζ' "" ';:' , - , θ ') , 'IΎ,j α.στι.ι. α.ιτι;ν υγΟΊ, η οτι ι;υ c.ιυΊΎ,j .-;οι-ησ:χ.: το ε ,ημα. σου, 

Ύι δη Τ)ιν χρεία.ν σου ουκ εχεις, "η στ: θέλεις έα.υτΟν ο-ησα.ι πε-
'2. θ'"'~''' θ ' ~ ".., r::-., " 6 pι~σoν ι;;ν κα.κοπα. stif, η οτι α.σ ενης ει κα.ι ou oυγ~ τον κ ;:0'1 

Ρ ,~ ." ,.~, , ~ Ι::'0 " ~,,~ 
ι--α.στα.",α.:, η oια.oηπoτc πpoCΡα.σις ει η πει -oυσc.ι την κα.ροια.ν ε",-

ελθετν, βλέπε μη Π6ισθr.;ς ες6λθεΤν μηδΖ αποζυγώσΊ,ις κα.! εξέλ-

· G".j;; μ6ΤΧ λύπης, 1) cρυγr.ϊς κρυπτω; εν θλίψ6Ι, '7] εν κα.ιΡφ μΕμ

ψ6ως ουσης εΊ τφ μέσψ'" και μη μνησθ1jς τ'ης ο:cελcρότητcς οιχ 

τ~ κώλυμα. της κα.κία.ς, &λλχ μαλλον ζ~τησoν ειρήν-η; κχψ6ν, 

ίΎα. α'lα.πα.Ύ.j ή κα.ρδία. σου, σπου ο' α'ι &ΠEpXΎ,j, Ύ.α.Ι η/ν μέμψιν 

1) Euspy. β,Όλ. σ.'. 6π6θ. κσ.Ό σ. 66. 

2) Άλλο ά.ντ· CΙλλoυ. Μή λέγε. 

3) ους εΡωτif~, Ασ."ν. quos consu1is. 
4) 'Έλεγαν οι Π"τέΡΖς, Εάν σuμοfj σο, πεφσ.σμός εν τ(τ) τ6πφ, eTCuu oίκεί~, μή 

κσ.τσ.λΙΠ'Ώς τον τόπον εν τφ Κ"ιΡψ τοu ΠΖφσ.σμοU, εΙ δε μ'~, (;ΠO'J Εάν ά.πέλθ'Ώς, su
p'fισεις ίΨπροσθέν σου, Ο φεύγεις, ciλλ' UTCC;flZ,,10'/, Βως ο'> "σ.ρέλθ·Ω 6 πεφσ.σμός, ϊνσ. 
α.';jΥ_~vθά,λt.~τος γέVΎjτα.t ';Ί ά.να.ΖώρησΙ; σ~υ, Ύ .. α.ί sv κ:χφφ εί;ΥΙIΨΓις" εϊτως τοί; κα:~o~

ΚQuσι τον τόπον μ11 τινσ. θλίψιν, ώς το είκός, εμπoι~σσ.ι τον χωρισμόν σοΙ). (Γεροντ. 
Σιν::!:ί,. 448 ί'.ώδ. ο. 1916. 
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σου βάλε επάνω σου, μη καταλαλων μεθ' ων ΨΚ'f)σας αοελφων, 

jL'f)QE uπc:cχο6:;~ς τοις EXOpc~; σ~υ μ:;τ;ι:οχλεΤν τχς εU:Ψ'(Ξ:ι::ς au
των εΙς καΚΟϊwο~·tας, φ::.6γων το ονειοος, xcιl θΖλων, ϊνα το ονειοο; 

- ""') - ) 'ψ " " ., , .1 θ ' του αοε ,φου σου κα ,υ "Ω το σο'/ κχι πεσ~ς υπο του; 'όΧ ρου; 

" 'λλ ' - 'E"'j θ " , - ι σου, οπου με εις οικησαι. αν αϊwEΛ ~ς εις τοπον οικ'φαι , 
μη θΞλήσ~ς ταχέως λαΟΞιν σΖαυτψ Κ'Ξ.λλ(ον εις οΙΚ'f):ιιν, Ζως ου 

.1.0 ,,('οι "C),..., , , , 2. ' 
μι.ι. ~ς τψ οιαγωγην - του 'toitcu, μηπως προσκομμα σοι ~στιν ε-

.- "J\ ~ " f'!ooij "\\ ι:"ο'" RI ' "J\ f'ιrι " ~'ξ "J' f'ιrι '" , 
κει, η οια CΡΡOΊΤΙ α, η όια το τινας jJ ,εϊw'Ξ.ιν, η οια c;0 αν, η οι ανα.-

'itIΧUatII, η οια πρόσκομμα σων φ(λωψ Ην γαρ ~ς σOy6~, σu')ήσ~ς 
, , 'λ' ~, "ο" , " Υ , παντα εν ο ιγαις ημεραις, τον ανατον σου και ΤΊj" ~ωην σου. 

Ε'. Έαν παpάσx~ς αoελCΡΨ κελλCoν σου, Ι'/α πoιήσ~ εν αuτιj'J 

ολίγας ήμέρας, μη εχε τcν αδελφόν σου ώς ύπσ τΥιν έξουσία" 

σου. Έαν λά6~ς κελλ{ον ποιησαι ολίγας ήμέρας εν αuτιjJ, μ-η 
'ψ <;:"''''' .1' - , , ~, .1 καταστρε '~ς, μηr.-ε oικoooμησ~ς ~ν αuτψ, εαν μ.., ι προτερον ~pω-

, " , , 'λλ' " , .,\ .. , 2. ') 
τησr.;ς τον πcφεχοντα σοι το κε ιον, ει αναπ:ω'Ξ.ται η ου, ~Π'Ξ." 

ασυνειοησ(α εστίν 3. Έαν oικ:~ς μετά τινος η ΠΧΡΟΙΚ'ζις, καΙ λά· 

O'~ς παρ' αuτοu εντολ1lν, CΡύλαξOν δια τον θεον μη γ.αΤαCΡΡOν~

σαι, μήτε, εντφ κρυπτψ μηδε εν τφ CΡανερφ, λσσαι την εντολ'ή'l, 
'Ε ,ο , ζ , - λλ' 4' "'<;:' "" ~ αν ησυχα '~ς εν τψ κε ιφ σου κχι ε'.Jη:ιας εαυτον εις την 

ωραν τοσ φαγητcσ, η μη εσΟ:ειν έψητόν, Ύ) αλλο cίονοήποτε 

πραΥμα, καΙ εξέλθΎ.jς επι ξένης, φύλαξον μη ειπεΤν ηνι, Κ!iθε

ζ6μενος εν τΎ.'ί τραπέζ'Q, ΟΤΙ συγχώρησόν μοι, οuκ εσθίω τοστο; 

επε1 ολος δ κόϊwOς σου εις χεΤρας των ιχθρων σου απΎιλθεν εν 

ματαιότητι δ. ό Δεσπότης γάρ σου δ ΣωτΎ;ρ είπεν, ΟΤΙ, ποίησ?ν 

εν τψ κρυπτφ, ϊνα δ πατήρ σου δ βλέπων παράσχΎ.j σοι εν τφ 

φανερφ (Ματθ. στ'.. 4). υ αγαπων τοΙΙς κόπους αuτοi) ψυλάξει αυ-

1) Ευεργ. 6~6λ. IχΌ UπC;Ο. ιγΌ σ. 42. 
2) 'Ήτοι, τΥιν φύσιν. 

3) «"ΈΠΞΙ σ.σuνε~~rJGΙα έστΙν' (ιέν &πάpχ~~ έν τφ λtlτtν. 

4) Ευεργ. βιαλ. γ'. υπόθ. με'. σ. 132. 
5) Σχετικ6ν πpό~ ΤlΧίίΤIΧ τό έξΎi~ διεσώΟ"l) ()ι'ήγ"l)μιχ πlΧρδ: τφ rε~bνtLκφ : .'Έαρ

τyί~ γενομέν"l)ς εΙς τό: κελλΙΧ (τΎις Ν:τρία.ς) fιcrQ~cN οΙ ιΒελφοΙ εν τ'fj εκκλr,

σΙψ Ύjν δε ιiκεί α.θελφ6~ καΙ είπε -.:ψ uπr,μτοuντι, o~κ εσθίω εΨTιμlΧ, α.λλό: ιΧλlΧς. 

ΚIχΙ εφών"l)σεν δ ()ΙIΧΚOνων άλλον α.5ελφόν εμπροσΟεν τοσ λlΧQσ λέγων, ό δείνα. α.()ελ

φός ουκ έσθΙει εψ"I)μlΧ, α.λλό: α.λlΧ~ φέρε α.υτψ· κlΧΙ α.νέστ"l) τις των γερόντων κlΧΙ εΙ· 

πεν c;ι;ύτφ: cruviιpept σο\ σ'ήμερον εν ,φ κe;λλΙφ OO'J ψlΧγετν κρέIχ, Τι α.κοuσc;ι;ι τ'ίjν ψω-



'" '.2 '... 'Ε" ~ • 'λ'" 'λ 1 ~ 6 τους, ινα μη ιι.ποι,ωνται. αν Oιr.ητε, μετ α Λη ων , παν ",ρ-

, (" Ί" 1 ,γ Ο .. , Α, .. , "'1::' ' i ' 
ϊοχεφον, ο '6:Χ'; C:FΥα~ησ Ξ, κ:χν ΤΖ C:iω κ:χν ΤΞ '6\,ω, κ:x~ καΛΞ-

οΙ) σε 6 αδελφός σου, ι .. LΎ) εΙ7'Ύ,jς, ση μακροΟύμησον, ινα απόσχω 
"Ι, "i' "" 'ι)' 'ο' ,.., 'Ε' ....... , έτι το OΛ~yoν τουτο, α" ευ Ξως υπακουσον. αν ~tο~ητε ερ-

, 'λι ,~ ') - 'λ.l. ,,~.. "): , Ο'λ) 
ϊΟΊ μετ α ,ψ,ων~, Τ.α.ν ε ιι.ΤΤ<JCμ:χ, Ο ειοες ε",ω παρ α ,οις, 

μΥI ~αστάσr.Jς xal ευρεΟ1) Εν τφ στόματί σου τοu εΙπειν τοις α

οελcrοις, θάνατο; ϊάρ ε:JΤΙ τ~ Ψυχ'~ σου, ει περ εΙ σοφός 3. Έ-
" ., "" " ..... '~ι ' " , , ~, " αν οικωσι μετα σου αr:.ιε 'CΡO~, κα, κc;ι:~ασω'JΙ μια'; Ύ)μεραΊ, ανα-

.,,, ""'" η , ο ' , ()" ~ παυσον αυτους προ της ωρας ΥΖυ::;ασ α,' μη '-:P0'JAI); σ εαυτψ 

&λλα πρόσεχε τφ κρεματι tOU Θεοu, εχΖ τcv Θεον ΕΊώπ,ον των 
2. Ο λ ~ 2 ,.. "' -'Ε" 'ι ο ' , c.ιφ χ μων σου, c:V παντ, εΡΥΨ, ο ποιε'ς. αν α7'ε, \j; εις το-

πον oικΎjσxι 4, η μ6νος, η μετ'Χ των προ σοu, καΙ r~r.J; Εκει τέ

χνψ, η εΡΥα ζημεαν Eχoυσα~ί 5, <η βλάβην, η μ';ι δντα μο'.ια-
, '2. 'ι: 'ό ,~, 1"" "2 .... λ' 2.' , , 

χικα, μη ιι.';οι,,\jς το στ μα σου έΛεyςα~ αυτα, ιι.Λ ,c:aν ουκ α-

, " -. Ο ? , "λ) ,. ι Ι: ' λ - , va7'aur.J, απε,,' Ζ εις ΤΟ7:0'; α ,Cν, και φυ ,α"Ο'; την Υ ω:Jσαν σου, 

Lνa μΎI κατα.λαλήσ\jς α.υτωψ Οάνχτος Υ:5:ρ σοι Eatl τcUτο. Έαν 

Ίίς άσΟεν'Υlς τοΙς πάθεσι σ, CΡ6λαζoν σεαυτcν μ'Υ) Εασαι τινα ε~

πεΙ,; σοι τα πάθη των λΟΥισμων ωJΤΟU ώ; πισ~φ, άπώλειχ Υάρ 

~σ,:ι τ1) ?υχ1) σου τοuτο το εΡΥον. Έα,.ι λόΥος 7 ΥΖνηται Εν v
μτν Υελωτοποιός, Cfυλάζχτε έχuτcύ;, μ.η Εασα, η~ν ψωψ~ν ύμων 

~ξάκoυστoν ΥΖ'.ιέσθαι, επεΙ σημετον Εστιν ιXTCxtozuaCx; κα~ &φοΌε

ας Gzou, στι ουκ εστι φυλακΎI εντος ύμων. 

Σ "Ε ~ , ., '2. -ι θ " .\ 1 l 2. -τ. πει..η Ύ) 0Ρϊη c:πη, εν ε7'Ι Τ11 ν ο.κουμι:;νην 'C,V τα.ις 

~μ~pαις ήμων, παν δ ακούετε, μΎ) ταραχθητε, α.λλ' ειπατε εν 

τα:; καρο{αις ύμων, στι τ{ εστι ταuτα προς τον τόπον, ε?ς δ( ν) 

μέλλομεν εμ6χενειν οια τχς άμc.φτ{χς ήμων- ποιήσατε τ:1/ν αΥά

Πψ οια τον θεόν, &νάγνωτε εις το ψυλάξαι, στι ουκ εστ, μι-

ν-ην τrι:ότ"l)ν εμπρο"θι'ι του λα()~. (Σ'.ναϊτ. μ~μ~p"ν. κι~~. 4408; αΙώγ. ΙλΌ σ. 2026. 
ΕίιεΡΥ' βι6λ. ιΌ ύπ6θ. μ~Ό σ. ΙΒ2. 

1) Εύ"ρl, βι6λ. α: ίιπι5θ. μ6Ό σ. 15u. 
2) Ευερl. βι6λ. 1)'. Uπclθ. i." σ. 25. 
3) .Είπερ εΙ σοφός" ~λλεΙΠiΙ εν τφ λα"ιν. 

4) Ευερl. βιελ. δΌ υπόθ. μΟ. σ. 141. 
u) Μάλλον, εχc.ντα, Εν συνι;ιφείι;ι πρός τό έπόμενον «i:ντ(ι:>. 
G) EusPI' βι6λ. r:ι: όπόθ. κr;.'. σ. 66. πρβλ. Έψρι;ιΙμ σ. ρ~ηΌ Ε'ι τω <πρόσεχε έr;.!)τιtl., 
7) Είιψ(. 6\~λ. ο' δίο6θ. λδΌ σ. 108'. '" 



. ηερΙ ~ντολ6Jν Π'.στ6Jν κ,χΙ cΙχo~oμη; των θaλδντων κλ. 4i 
~,-,,""""-.../~~,-,,-,-,,",...,..~~~.../"~ 

κρcν τφ τ.ιστφ εχει'ι το Epyc,ν παραμικρ6ν 1. Έ",ι συν q;υλά.ξ"f)ΤS 
'" .1 (" ... , ., , .,..., θ " , 

τcωτ:ι; c.'1 α;ΤΛ')ΤΊjΤ~, Ζ'Ι ΥνωσΖ:, αΠΖΛευσΖσ Ζ Ξ~ς τ φ ΚCΙταπ:ι;υσι'ιl 

ΤQU Ιϊοσ τoιJ BZC,U ε,ι Xapq., Ην δε μ"() ψυλά.ξΎ)ΊΞ, ποιεΤΤΖ τον 
, , -θ" , r, . ,~ ') θ 1. ....., "3 ') 

κοπο'ι ε'ιlταυ α -, Κ:Ι;Ι, ΟΤ:Ι;'1 εςΖ , "f)tE c.X του cωματος, και απ-

Ο , θ ' ''Ι "Ι" >;:" , , 
αχ ΊjσZσ s ε~ς ΤΥινΚΟΛασιν, κατα τας ~αφας e-la Υαρ τα πρ"-

εψημέ'n: ηλΟΞ.'ιΙ δ ΔΖG;τ6Τ"f)ς "ήμfi:Ν Χριcτός α.λλ' 1ι σκλΥίροκαρ

δ(α 1ιμων τυφλοι ήμΕις δια τα ΟΖλ"f,ματα τfις καρδ{ας "ήμων, δη 
.,.... .... ~" "θ' ".,"1. , , " 
αγαπωμΕ'l ταυτ:ι; υπsρ τον - ZQ,I, %αι c,ux εχοιιε'l αγαπ"ψ τ.;;ος 

"" 2. _. " Ο 'Ι'" lf.'. ' 1 , , 
αυτον, ωσΠΖ? ι/ . .γαπωμΖν τα πα "1). f)Q)) c.vιαΟCΨ"f)ν ψcωτον Υρα-

ψαι ύμιν, χα-ι ταυτα, 6τ.6τε τα πρότερα cux ηρκέσΟη ύμτν. ΙΙσι-
, '!"" '" --" θ'" Ύjo:Ι;ΤΞ ουν cι.yαπ:ην, χcι.ι απο του νυν αΥωνωασ Ξ, και μη μΕινη-

., ,..,.., , ~ -- ~, '''')' R Ο' ,. .... \ 
ΤΖ εν Τ\} ατ.Εριτμητφ υμων YoapClq, cι.Λ ,α rOΊj Υισατε εαυτοις τας 

'ι' r:, ι:.... \ .. , .... ,γ ." 1", .2." ~ 
ο 'ΙΥας ημερας ημων, χ?ι :t:Ι;'ί ψυλαςηΤΖ αυτ:ι;, α'ΗΎ) c.Gttν 'Ι τα-

, " t "Ι' , " r: (" , Ιι ,,,, f "Ο ' 
τ.sινΟfΡοσυνη, και η εφΊι'l"l) κα.ι η ujtaxo"') , και το κοψαι το 1-

λημα, και 1ι &Υ6.πη. 'Ec.:ν δε μΎ} q;uλά.ξηΤΖ, &1.1.' εσΤΙ'ί εν ίίμΙ'ί 

ζ"1jι.cς κα~ ερ:ς, Ίι φιλΟ'lΖικ(α, η ύψηλο;αρθC:ι;, η μέμψις i) ΥΟΥ-
'"Λ ,., .... , " ,..,'.2., .... "(ucrIlo;, ΊJ πα.ρ:ι;κcη, αΊα.ι.~σκεΤE τον ΧΡΟΊΟΊ κακως, και c.'; αι.ψ 

Ο , " Ο 1 ") ". 2 -, Α' - , . ε~,:, αΠΖρχΖσ s ε.ς Τ"ψ κο ,α"ΙΊ, ΟΤΧΊ c.ςΖΡ'Λ"f)'JiJS εκ το!) σωμ~-

Τος. Δι/-, αγ:Ι;-",τr { a,(y'-/ ~'I~-: "r~'~ α.'~-) 'υυ~ UIlfu" ,;" ;'"(α' ~Y1 .. ...ι' ~ ' ... '1 'J .. , .... , .. J..J..;..L.- ι..,JJ~ ,J';' "'1".# ,., 'f ι,;;,,, Vw .. JI"." 

!", ") ,,. , ) ...... ~,.., "e 'λ) ,-
αΥ:'{-, κα, cru ,χςα.tΖ τφ Υ ,WOJY.'J υμων, μη SΚ>J:Ι; ,0νΤΖς ΕΚ ~O;) 

στόματος ύμων λόΥον φιλΟ'lΖικCα.ς, ί:να μ"ι/ εχπλfιςΊ,jς δ τσν &ΟΖλ

ψ6ν σου. Δυνατcς θέ εσΤΙΊ δ ΔΕσπότης οοσναι πάσιν uμτν ';;(1) 

εΡΥά.σα.σθ:Ι;l κα.~ CΡυλάξαι, δπως εσ?ωμεΊ ελεος ola της xά.pιτo~ 
, "'" ,,., G,..," , , "'" ,., 7 r,o 

αυτο!) μετα απαντωΥ των Εuα.ρεστηο:ι;'1τω'l αυτφ αΥιωΊ. Τ~ 

., "'" 2. (; ~,~ ,~ :~ ,t' , """ , 
,ωτο!) c.οτιν "f) ΟΟ",χ, και η τψη και Ύ] προσκυΊησις, νυΊ Κ7.Ι ". 
, " , ,-- - ." 'Α' 

ει και εις tou; α.ιω'ια.ς των αιωνωΊ. μ"φ. 

1) T~ : «'!Α'IiΥI·,ωτ~ ε.ί; τ6 φIJλά~~~~h~Ρ7.μtκ~6VΗ ~sv ύΠ:Χ:'Χ~~ ξ'l τφ λ~τ~\l1 

2) "Ητοι, μiταιcι (λ Κ~TCOΙ ίιμιΟν. 

Β) Το «κ.αί~ παpέλzε~. 

4) Τπομο'l'ή, "?οα! Ε.'ι τίj'J λατι'l. Patίentia. 
5) Πλ'ή~Ώ;, κ:χΙ ε'ι τιjj λ:χτιν. Offenuatis. ΗΞ1.λλσ'l έκπλ~ςηΤΞ, κ,χτCt πληθ. 

(;) 'Γω·ι ά:Υίων ~ι; τσυς αιιoνcις. Άμ1,'Ι. 

7) IJ:Cli ε·ι τψ λσ-τιν. «Ωιιί ei placuernnt. 



ΊΌΥ ΑΥΤΟΥ 

ΡΕΡΙ Τ2Ν ΘΕΠΟΝΤ2Ν ΗΣΥΧΗΣΙΗ ΕΝ ΝΣΥΧΙΕΙι I\fιllfl. ΙΝΑ fIPJIE
Χ2:ΣΙΝ ΕΕΙΥΤΟΙ:Σ ΗΦΟΡΙΣΕΙΙ ΤΟΥ! I\fiEf1TONTlί! ΗΥΤΟΎ!, ΚΕΙ! 

~H ΗΝΗΠ2!ΕΙΙ ΤΟΝ Ι\ΗΙΡΟΝ ΕΝ RIX\YIHfiQIIH~ Ι\ΙΗ ΠΟΥ

ΠΕΙΡΙι ΤΙI~PH~, ΟΙ fIEIeOYII ΤΗ! Ι\Η.ΡllΙFIΣ ΠΥΤ2Ν 

ΕΙ! 1ΊΡΗΠίιΙΠΗ, Η. ΟΥΚ RΝfiί\ΕΙ ΗΥΤΟΙ:Σ !\ll
TRfilfIOfHH! ΤΗΙ EllYT2N ΗΙ'νΗ!.ΡΤΙll! ι. 

Λόγος ςΌ 

Α'. Το αγα.π-ησαι το περιεΡΥάζεσθαι 2 Τ~'I Γρα.ψήν, τ(κτει 
, -, ο "\ -, "ι-..., ') , ,...., (" ,.., , 

την εχ· ραν και ΤΊ;ν έριν, το οε κ",αιεΙΥ περι των αμαρτιων, φε-

ρει Τ1)'1 ειρήνψ' άμαρτία. Υ6.ρ εστι μο'ιαχψ καΟημΞ'/φ εν τφ κελ-
ϊ .. ' ,,.., " J' ,,("....., (" , , 
ΛΙΨ αυτου, κα.ι κα.τα."ψπα.,10ντι Τ7.ς εα.υτου αμ:φτιας κα.ι περι-

Υ' 'Γ '''Ο " ι-ο., Ί ..... !"' ("f ερyα~oμενψ Τ1;ν ραφην.Jnς πcφεχει την καροια.ν αυτου ", οη 
. πως εΤπεν .η Γραφή, 05τως γι 05τως, πριν έcΙUΤΟ'l κτήσητα.ι, δ 

""" ~, , " 'Ί "i' ,ι:-. t:,O 
τοιουτcς καροια.Υ περιεΡΥον εχει, και α:χμαΛωσια'l σφοορα.. -
στις οΖ ΥρηΥορει 4 περι του μΥ) αlχμ:χλωτισθ-ηναι 5, αΥαπq.. το πα

ραρρίπτειν έα.υτΟν ενώπιον τοΟ ΘεοΟ αεΙ 'Όστις εκζητεΤ δμοίω

μα περΙ τοΟ Θεcυ, βλασψημει τον θε6ν, δστις οε εκζητεΤ τψij

σαι αΌτ6ν, αΥαΠ!f τΥιν &Υνε(αν, εν φ6οψ ΘεοΟ. 'Όστις φυλάττει 
'λ' - Θ -" 'Θ ' , -"''< τους ΟΥους του ... εου, "-γνω το'ι εΟΥ κα.ι ΠΟΙΕΙ cωτοuς ως "-Π-

οφείλων β. μ-η ζητήσ'~ς τα υψηλά 7, εν δσφ EUXΎ,J α.υτφ περΙ βοη-

1) Ό τ(τλος του έλλην. κεψ. εΤ'iS πλ'l)ρΞστερος του λατ. 'ΟρΟόΤΞρον «ΚiΧταλ~πόντες •• 
2) "Αλλ-η ΥΡCΙIf~ή, περl .. ΕΡγiζs~Gα~. l~υ~py. β~6λ. δ'. υπόΏ. ~ζ'. σ. 68. 
8) Αυτόθι. 
·4) Αυτόθι. 

5) ΉΤΌ~, υπο ΤΥ/ς άμαρτ(ας. , 

6) .ΚαΙ ΠO~EΤ αuτοuς ώ>; Gποφs[λων' lJιiv δίt(.{PZE~ sv τφ Χατιν. 
7) Έ'IΟ' CΙνωτερω. 



Πι;ρ! των θελ6ν,,:ων f,cruxdcrιx( έν f,crl)xt~ κιχ'-ϋ κ'-. ·4-3 
........ J'"'~~~~~~~.../~~~ 

θ:.C~ς, 'ί"ιχ eλΟ'{j σοι, κχι σώσ'{j σ~ &πο Τfjς &μ~pτ(xς, τCι γCιρ τοσ 

Θεοσ &φ' έ~uτων lρχο'iΤΧΙ, Μν' ό τόπος αοέοηλος κ~ι &γνος γέ-
"Ο 'ζ 1 (" , ." .....,~ , ", -, , 

νητ~ι. στις στηρι ει εχuτον επι ΤΊJ ΙVlt: γνωσει, κα.ι κ~τεxει 

το OZλημ~ ~δτoυ, κτIχτ~ι την εxΘ?~ν, και εκ του' πνε6μ~τoς οδ 
Mν~τ~ι εΤν~ι του φέροντος λ6πΎjV ε,ι τ1) κ~pδ(qι. 'Όστις δp~ 2 τους 

λ6γοuς Τής Γp~φής, κ~ι ποιει ~δτoυς κατCι Τ'(ιν ιδίαν γνωσ:ν καΙ 

επιστηρίζει έαuτον επ' ~uτfjς, δη ο[)τως εστίΥ, δ τοιουτος &γνο

ει την δόξ~') του Θεου κ~Ι τον πλουτον ~υτoει, δ δΖ βλέπων κ~Ι 

λέγων οδχ οlδα, &'νΟρωπός ειμι, τΥI'1 06ξαν: τψΘεψ π:χρέχει' 'ει~ 
τον τοιοΟτον δ πλουτος τοε> Θεοσ κατοικεΤ, κατCι την αδτου 06-
ν~μιν κctΙ τον ~δτoI) λογισμ6ν 3. ]lη Gελ1ισ'{jς'\uμνάσ~ι 4. τον λο
"(ισμάν GOU μετιΧ πάντωΥ, ει μη μετCι τω'ι lI~τέpων GOU, 'ί'νa μΥ) 

έλκ6σΥ,)ς έ~uτψ λ6πΎjV ε,ι "'C'Q Κ~Pδ{qι aou. Φ6λ~ξo'l το στόμα, aou, 
'ί'να, δ πλησίον σοu εδρεΘ1) παριΧ σοι τ(μιος. Δίδαξον Τ11ν γλωσσΧΥ 

σοu [ί εις τους λάγοuς του ΘεοΙ) εΥ γνώσει, . καΙ το Ψεlι~oς φε6Υει 

απο σοΟ' το αγαπαν Τ11ν cόξ~ν των αΥΘρώπων τ(κτει το ψευοος 6, 

το οΖ αναστρέψα,ι ~6τoν εν ταπεινώσει,. ποιεί τον φόoo~ τοΙ) θεοΙ) 
μείζoν~ εν τ1) xccpo(qι aou. ]Η) Θελ1ι σΥ,)ς φίλος γΖΥέσΟαι των εν

δόξων τοΙ) κόσμοu, 'ίΎα μ1) 'η CΌξα α,ΙΙτοΙ) 7 αμολuvθ1) πα,ριΧ 00(. 

Έάν τις καταλαλήσ'{j του α~ελφoε> αυτοΙ) παp~ σο(, καΙ κατα

βάλΊJ ~υτόν, και εκφα{νΊJ κακ{αν, μΥ) θελήσΊJς εκκλΤν7.Ι Κ7.τ' (χι)

"'Coi), 'ί'να ιn} κα,ταλάOΊJ σε, & ου Θέλεις. 
Β', cH άπλότης 8 καΙ το μΊ) μετρειν έαuτάν, άγν(ζει τΊιν κcφ

δίαν απο του ποvηροi). 'Όστις π:φΙΠ7.τεΤ μετιΧ τοΙ) αοελφΟΌ αυτοε> 
., , "Ι' ,--- Ο " λ ' ~ , r,o ))-
εν πα'IΟUΡγιqι, ou μη παρελ· ΊJ αυτον υΠΊ) καροια,ς. στις ,ιχ ,ει 

1) Αύτόει. 
2) Aύτόθ~. 

3) «Ι{G(τi ';'~'I αUΤQU Ι;'JVαμιν καί τό'l αυτo~ λογισμόν> 1;Ε,Ι αναγινώσκονται εν 

τψ λατι'ι. 

4) Προτψότερον «γυμνωσαι» ώς εν τφ λlΧτιν. «Aperil'e •. 
5) Ευεργετ. βι6λ. βΌ δπόΟ. μεΌ a. 137. KλΙμα~ Ίωctν. σχόλ. εΌ του ~6Ό λόγοu. 

ΙΙlχτροΑ. τόμο 88G, 857. 
ϋ) Κλίμα\; Ίωάν. aχολ. /)Ό του ιΌ". λόγο 

7) ΉΤΟl, του θεου. «Dci glol'ialll' εν τί[J λlΧτιν. 

1:3) Εuεί'γsτ, βι6λ, ιΌ ύπ~O, ~', σ, 19. 



αλλο; και 1 εν τ'Ώ καρ;{~ αUΤQU α.λλ~ εν π~ψηp(~ 2, πάσα ~ λει

ΤQUΡΥ(α ΤO~ Τ~Ι~όΤ~!} ματα(α, Μη κ~λλrι0'Ώς τινι ΤQι~uτφ, Τνα μη 

σπιλωΟ'Ώς εκ Τ~ί) ι~u αυτοσ ΤQU IlZIl.tcxcrIls,/ou' ΠΞριπάτrισ~ν μετcΧ 

των ακάκων, Τ'ια κοι'lωνος Υ&'Ι"Ώ τής 06ξrι; α'Jτων καΙ Τής fι.yνεε-
,- " "0 ('! h " ., 

α;' μη σΧ"Ώς πονηριαν ει; αΊ· pωΠ~Ί, ΙΊα μΥ, τους κοπcu; σσ!) αρ-

, , ,.f' , ~ , " R (" Ο you; π~ιησ't,Jς cxyνto'J'I σ~!) την καΡλχν μΖτα ΠΧΊτων " Ι'ία Ζω-

, " , .... Θ ...., , r'Q " , 
Ρrισ't,Jς· τ"φ εψηνψ του Ξ~!) εΊ σ::ιι. ~;::ψ γη εαΊ τις ΚΡCιυ-

θ .... f' 1. ' ι: l' , ..... ." , ("λ ,- , 
σ Ί;) UΠυ σκορπιο!} ο ος αυτου εισψχετα'. εις ο σ'l Τ~ σωμα α.υ-

- 'βί , , ':'ο. , '"" '.2.' ι: , , 
του και Λιχπτει ΤΎι'l κιχρο:αν αUΤQ!), τοιχυτη c;στ:ν rι ΠΡcς τcι'; 

πλησCο'l κακία εν τ'{j καροίct, δ γcΧp 10ς a.υτΎ;ς κεντεΤ Τ1,'1 ψυΧ1,'1 

και κινουνεόειαπο τΎjς πονηρίας. 'Όστις ου,l ψείδΖΤΧΙ των κό

πων αυτσΟ, Τνα μΎI ταχέως απόλω'/ται, ΕκτινάσσΖΙ απ' αυτσΟ τον 
,- " , '.~ '4-

σΚΟΡΠΙΟΊ ΤQUΤQV, ΤQuτεστι ΤΎιΊ ΠQVΥι?ιαν κeι:ι η,ν κχκιιχ,l . 

1) Ήτo~, εχiι. 

2) Eλίμα~ 'Ιωriν. σχόλ. (5', του ι6'. λδΥ. Πα·φολ. τ~μ. 88. σ. 857. 
3) Πρ6ς πriντας, ~Ί,λoν δτι~ 
4) 'Εν Μ τψ λατ~ν. εποντη τα έ;ης : • Έκ θέ της φθQ;:;Ci; τα1της ciπελ~uΟερω

σriτω Ύιμάς 1ι άyαθότ'Yjς τοu E,lplo'J Ί,μών '!ησου Χριστου, ουτι'/ος Ίι ~όξα καί ή λα
-ΤFΞΙΧ εί~ α.ίώv::tς των αίιίι';.-::;,1. ·ΔμΎ,νι: 



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

ΤΙΕΡΙ RPET2N ' • 

.Λ ό γ ο ς ζΌ 

Α'Τ-'" - - -~<:" , , . ρε~ς αρzτx~ Ει:JΙ'), itPO')OO!J:JXl τι:ιU VOC) - ζιια πχ')τος, χαι 

ΧΡΕίαν αυτών εχει ή Χ:J.τα CΡυσ:ν δρμ"ή, καl ή &:18pε{x,κα~ ή 
., , 3 
αοκνησ:α . 

Ε, Ί' _. """ , 4 ~, , , .. ,~ ι:..... .,....... 5 . ρεις εισΙ,/.:J.ρετ(Χι , ας, ε:χ'l Ιυ"Ώ ο νΙ:ΙlJς μ~"'; iΧC)ΤΟC) , 7""::-
, ('ι "θ ", θ ' C ~ , , G" -

στεuει, οτι εφ' χσεν εις Τ11,) α χνασ:αψ η ():ακρισ~ς, Τ!) αcpOF Ι J(ΧΙ 

" , , , ) λ ' ) "ε) , , , -
εκασΤQ'ί απ α, η ,ων, και το τ:pcι() ,επεΙΊ π:χντχ προ Κ(Χφ'?U, 

κχι το μΎ} CU;litEίOzaOXl μετrZ τι'lος αλλQΤΡ{GU. 

ΓΌ Τρεις αΡΖΤΧ{ ε1σιν επιχcψrιγοuσ(Χι crως τφ '/ΟΙ Cιαπα'ί:6ς, 
, , '~ , "., Ο ' " , Ο -το μΊ} εΙ:.ιε'ίαι πι:ινηριαν Τ[Ίος 17.'1 pwitGU, ΚΧΙ το αγα ΟΠΟΙΊι JXl' 

" ,.", 7 \" Ι'" ι 8"" , ι 
τοuς χαΧΟΠΙ:ΙΙΟU'ίτας σε , χχι το UitOySpElV Τ(Χ είtΨY.'Cιμ~ν(Χ σοι 

αΤ(χΡrZχως σ. 17.[ τρεις iΧLJΤ(ΧΙ αρεταt γε'l'ίωσιν αλλας τρεΙς !lsζGC)ς 
"'Ι... \,,~, ,., θ ' ..... , ., , , 

αuτων- το μη ειοεναι ΠQνηΡlα'ί α'l ?witGU, γΖ'ίνq. τ"φ αγαπην, χχι 
το cXyaQOitQlijGXl ΤQU; κcαΟΠGΙGu'~τάς σ:Ξ, χταnι nι') ε~p'ή'IYj'I Υ.αΙ 

1) ·Εν Ύ.ΖφΟΥΡi+φ ΙΒ'. CΙ~(υ'IOς Σ:χS~(~τ. G:Jλλ~γη~ ύTC' α~ιθμ. 78 τΊj; ~l ε[".ιc~ολ. 

βtελ~'JΟiιχ"l)ς 1ι επtγr:-α.:;'η Zz.Et UJς έ~ής : «(του Gv665.. ~lIσα:~o:) τοΊ ';,Ο'Jχασt')ij καΙ 7:ΡΖ" 

σ6υτΞ~σ'] hE~t αρετών)), 

2) Tl:> y~Ι' α~ 6'.l')pθώσΞ~ς χα,τα. τc.,ι ά.'/ω~Ξ.pω χΙ:)~:χα.. 

R) 'Ό?Υr" χ.χί α.ΟΧΨljσίχ, '-~~ ανOp:Ξ.Ι~. 

4) EuapYE--:. β~6λ. ο'. ύπ6Θ. ΧδΌ σ. Ό(). 

Γ)) "ΗΤG~, μευ' έσ-υτου, SCCllllJ. 

(» ΚΟ.Ι τό. 

7) Τι!; Κ'J.Υ.οπο~ι:ιUσί σε· 

R) Πά.'Iτcι. -c1.. 
~» .9Ε'ΙΤΕ.ϋΟεν μέχρι ΤΟ!) : ~ ΤΖσσα.ρε:ς ά.Fs:αΙ εl~ιν» eλλ$.!r:ct>σ~ν ε:{ του Σ:<.Cα:,τ~κoσ 

y.ώ~·.κCι;. 



το ~πενzγκεΤν τα επερχ6μενά σοι άτοφάχως, cpspEt τΥιν πραό

τητα. 

Δ, Τ ' "1 •• 'ζ 'Ι' 1 < . εσσαρες αρεται εωιν αι αΥνι ουσαι την ψυχην , η σιω-
, " ) '1: '.2 "\' 1 < " < 

πη, και το \fU ,α",αι τας ιονΤΟΛας, καό η στενοχωρια, και η τα-

πεινι;φροσύ'ιη' δ νους 2 xpfιζει τα/ν τεσσάρων αρετα/ν πάντοτε τού

των, το ευχεσθαι τιμ θεφ προσπίπτοντα αδιαλείπτως 3, κα~ το 

παραρρ(πτεσΟαι εΥώπιον του θεου, και το αμεριμνήσαι απο παν

τος αΥΟρι!)πou το· μΥ) κρΤναι αδτόν, κα~ το κωψευσα~ προς τα 

ι,αλουντα 5 αδτιμ πάθη. 

Ε, Τ ' " 'ζ' ψ' , , -. εσσαρες αρεται περιτειχι ουσι ΤΊ)') υχην, και αναπνaυ-

οχ, IXUtYJV ποιουσιν 6 απο της ταραχής τα/ν εχθρα/'Ι' 6 ελεος 7, 

, ι::, , ,ι:: θ' "~ ,~ , 
και Ύ) αΟΡΥΊ)σ:α, και η μακρο υμια, και το αΠΟΤΙ'lα",αι παντ7.. 

σπόρο'ι επερχόμενον τής άμαρτίας 8. το οΕ αντιστΎιναι τ1,) λ1;0ΎJ 

ταυτα πάντα ψυλάττει. 

ΣΤ'. Τέσσαρες αρεταί εισιν, 

ΘεόΥ 9, ~ μελέτη εν πάσΎJ WFC{-, 
πν(α, κα~ το μη μετρετν έαυτ6'1. 

αΕ βοηθουσαι τ"Ώ νεόΤΊ)ΤΙ μετα 

κα~ ~ αοκνησ:α, και ~ αΥρυ-

Ζ'. Δια τεσσάρων πραΥμάτω'l ~ ψυχη μιαίνεται, οια το πε

ριπατείν ~ν πόλε ι, και μη ΥυλάΤΤΞιν τους οφΟαλμούς, κα~ το ε-

λ , , ,r,) " " ) , ,-
Ζειν ψι ιαν μετα γυναικος ο .ως και το εχειν ψι ,ιαν μετα των 

1) Έν χεφΟΥρά:ρφ 181 το!) ΙΓΌ αιωνος ;τατp~α:,x. συλλΟΥης καΙ αγνώστου κε\
μΖνου το;") α,ο5χ 'HGxtou πρ6 το;"); «TiG3X.~S; α,?ετ'Χί Eί::;~'ι αϊ &y'lίζ-:;υσiΧ~' είιpΙσκCιY

τ: \ τCt έξης: «Είπε πάλ~ν (ο άεαα.ς 'ΗσχΙΧ;) α,ρετχΙ ~υxης εΙσ~ν οεκχοκτώ ; άΥά.-

7:η, ταπεί'lωσ~ς, πρ'ΧΟτης, μα~φCιθύμία, C;vεςL:ι.iΧκίχ, αμνησ~κ'ΧY.!χ, α,ΟΡΥησίχ, α,θυμυσί

α, α,φθονησίΧ, άΚ'ΧΤiΧκpωίχ, α,κε'ιοδος!χ, ελεημοσ:"Jνη, σωφροουνΎ), α,φιλopyηoίcι:, συμ

τ:ο'.θΞΙCG, citucptCG, άνυπερηφCGνία, ΚCGτά.νυξ~;. 'ΛμΤCGl σώμCGτος ε~ ; νΎ)στεία, χαμω'ιίcι:, 

άγρυπν!χ, ΕΥΚΡciτειCG, α,ΚΤΎ)μοσυνΎ), α7':E;.ι:πcι:σίΧ" ΚλίμCGς Ίωάν. σχόλ. κΌ του ιεΌ 

ίΔΥ' ΠCGτρολ. τGμ. 88 σ. 812. ΕύεΡΥ' βιΟλ. οΌ iJπόΟ. κο'. σ. 96. 
2) Δι~πcι:ντός. . 

3) Ti ; .Πpo::;Π:ΠΤOψIcι: aΟ~CGλsί7':,ω:;;' Ελλs!τ:οu::;~ Εκ τοίί Σχ6. YodJQ. 
4) ΜιΧλλον, το!). 

5) ΛCGλο,jμενcι:. 

β) Αύτη,ι ιiνσ:πΧ7ιν~ι. 

7) Ί1 ελεΥ,μο::;υν-η. 

8) Πiντ~ τ~ ΕΠ~Ρχόμa'ι:i 00'. σ;τόρο'ι α,μσ:,~ΤΙΧ;. Έν τ')) λ~τιν. InjnriarιHll ob-
1ivio, uαμων λ'ήθη. 

1) ΊIτo~, r:αF~ Θε~. 



ΠερΙ αρετωγ. 47 

Ενδόξων του κόσμου, καΙ c?i α.γαΠfισαι τους κατιΧ σάρκα γονε1ς 
Εν όμαλίαις J. 

Η, Δ'" ') θ' , , 2. -. ια τεσσαρω') πραγματω'ι π;η ιι')εται η τ.:ορνεια "c.v τιμ 

σώματι 2. οιιΧ το ΚOψηθfιναι εις κόρον, καΙ CΡαγετν εις πλ'ησμο-
, "Ι ~" )' ,., " , 

νην, και απο SUTpaTCE ,ιας, και απο κοσμησεως. 

Θ, Δ" , 'ζ' ! ' 3 t:' , -. ~α τεσσχρων τ.:ραγματων σχοτι εται η ψuχη . ιΛΧ τ? 

μισΎ)σαι ΤC'ί πλησ:ο'ί, καΙ εξΟUΟΖνωσαι 4, καΙ ζηλωσαι, καΙ γογ

γόσαι. 

Ι, Δ '\, " .. , t:. 1 ' ς;:" . ια τεσσαρων. πραγματων γ~'/εται ερημος η ι;.uχγι' (,Ιια 

'\ , () ., '\' ,., '\., "" '\ 

τ? τ.:εριερχscvαι αΠΌ ΤΟΠΟΌ εις ΤCΠΟ'i, xca αγαΠΎjσXΙ τον περι-

, "Ι "Ι "'"" ,,.,.., "Ι ~". , 5 
σπασμ:ιν, XCGt αγαΠΥίσαι τη'ι υληΥ, Κ7.Ι (Λα σΚ'ίιπειαν·. 

ΙΑ' Δ" ", , ) θ ' "'-. ια τεσσαFων 'Πραγματων η CPY'!) π;η ιινεται' ClCX Τ"ί,ς 

δοσοληψ:ας 6, καΙ του κρατησαι το θέλ"μά cOU, κα.~ τσα ΟΖλει') 
~ !:". , ''''')'ϊ θ t:. '7 ' cιcασκειν, και το!) ,ογι",εσ αι zaUtO,l φρονψον. 

ΙΒ' Τ' ", 8" ς;:, ') - '" ο . ρια εστι 'Πραγματα , α uiJCXO ,ως κταται ο (/..'1 ρωπος, 

, ")' , ,." "0 '\ "Ι)' 
και aUTCG CfU ,αττει τ.ασας τας αμτας το τ.εvucς, κω το κ ,αΙΞΙ'; 

ΕπΙ ταΤς άμαρτίαις cι..υΤOΌ, χαι το εχειν πμ) όφθαλμΟί) α τc,ν έαιι

του ωνατον. Τρία ε1σΙ π;Αγματα 10, τ,:χ xataXUptE!JOvtCI. 1 ι της ψu-
'" rI ..". Ο ' ., " "Ι., , 7 ,\, 

χγιζ, εως Ο!) Cf ασ'~ εις μεγα μετΡον, και cωτα ε.σι'ί τα μη CUj-
""" ...., '\ 7 - "Ι "'" '"'" ι') C ., ) , ~ 

χωΡΟUΊτα τας αρετας Ο.ΚΥΡ7..Ι μ~τα τοιι νο!) ., η αιχμα ,ΙO:J'a, ΊJ 

οκνηρ{α, καΙ ~ λήθη. Πολεμετ γιΧ? μετ:Χ του &νθρώΠ?Ό ~ 1.1,0", 
Ζω; αuτης Τ'ης &ναπνοΥις, εις &γωνCαν cρέροuσα, καΙ ισχuροτsρα 

1) ΌμιλΙx~;, ~ιΤ,)Ι, εxε~'I ο!κειότ'l)τct. 

2) ιnΙμας 'Ιωd.v, σχολ ο'. το') ιΒ'. λόΥ. 

3) ΕΙΙΕργ. βιελ. ο'. ίιπc.ίθ. κο'. σ. 96. 
4) ΈςοuΘεν7;σαι. 
5) ~ItΧλλljγ .κν~π~ίαν>, φιλ'Χργuρία, avaritia &·1 τφ λατ. 

6) ΔιΙΧ το ~Ι)uvctι καί λcttJεΤ·I. 'Ε'Ι τιΊJ λατι·ι. Cllll1 11011 asseψιίιnιιr ('Ollcnpita, 
μ-η EςcΙΚYOόμενoι τα/γ ποΟοuμΕνων. 

7) E'[γlχ~ φρ6νιμον. 

8) Iσ[μα~ 'lιod.v. σχολ. χε'. του '1)'. λ~γ. Πιχτρολ. τόμο 88. σ· 828. Ευ.ργ. β,.tλ. 

ιχ'. 5π68. ε'. σ. 5\'. 
Ο Προ 6ςc0ctλμων. 

10) Ευεργ. β:6λ. ο'. lιπδθ. στ'. σ. 32, 
11) ΤρΙ:ι: πριΖγμ:πσ. εισι τ6ι γ.UΡιsUGoΥΤ:Ι:. 

12) Noό~. 



4S του ό.66α 'Haoc·toC) λCΥος ζΌ 
~~~-./'../"'~~../"'~~ 

εστι π5.:ιτω') τ6')'1 λο'(ιομG)'), Κ7.Ι γεν'lητικ1) εστι π&'1των τω') πο

YYI~ων, και τ7.. οικr;οομQ{ψs'n URQ 1 τοσ ανΘρώπου καθ' έκάσ'~ην 
" ) , 
ωρα') κατα. ,υΞΙ. 

καΙ του παλαιοσ. 
<Ο' - , 1 ' , - , , " J' " (1Ι (, « χγαπων Τ-Ι ι ') Υυχ)ιν αυτου εις το μη αΠO"Bσ~ι α'JΤΊ,v» l. ατΙJ. 

, ') C)) ~ , ,- - , ο ' , c Ο') ", 
Ι. iJ. , φω,αΤΤΞΙ τα. του καινω α:ι ρωπ',;!)' και ο 3 "ωΊ ΤΊι') ανα-

παυ:πν εν τ(7) Sccιyzl' χαι~O) τcύΤ(ί), ~'~α.νι η~ΤΞ6~ι χαl πσ~ί":ΤΞΙ τχ 
i ι Ι ,\. Ι Ι ι Ι Ι ι 

Ί ' Ο ' \ <', t ' -, "" , '~·1 ζ) (ο '" -cou παι-αιου αν ρωπcυ' Τ"ψ CΖ 'ι-'JΊ..Ίν αυ;;ου U:;;ΟλΛϊJGιν -. οε 

Κ6cιcς 1':Ι1{;)ν Τrιcοuς χι: Ι::ϊΤΟC, ι::-α')scων 3 ΤΟ') '1&')'1 α')θρωπcν εν 
ι ι ί ~ Ι • ι 

τψ α:JΤQU σ6)μ~-:~, ελΞYΞ~;: «'Ο &Υα;:ων τΙ") Φ~X~;ι') αυΤ~ϋ α.πο-
i ' ." t, ,,' -'. ., )' ')'~. ....".., ., 
ΛεσΞΙ αυτη'), ος Q α') α~~ ... εσ~ α1JτηΊ, Ζ')Ζχε:; Ε.μΟ:J, ευργ,ΟΞΙ ct'J-

τΊι'π (ΜατΟ. ιΌ 39). Αί'JΤQς γ:::ί:ρ Εσ,"ι') ό ΔΞ:::ί1τ6της της ε1ρ1ινη:, 
, ,,' , - -"0 Τ" - -, r, "Ε Γ·, 1 ') και οι cωτc'j ελυ '!: « Ο Ilza')lljlX')') της εΊ...'J."-7.ς> \ j cpεσ. ρ. !±. 

κα:' ελεγεν : « O~Κ 'ίjλΟcν β:xλΞ~') ει~-ίι'ίΗV, &λλ7.. μ:::ί;χαφ:~')>> (λΙατΟ. 
, ~~.ι) I.[rJ} -'ί"",,) '1·,6""'-r· 111-\,.. ,.-(','0",) ~N),...7, ι3-ι τ~'·,] γ-") κ"" t. <)'±. .~" •• r:~.I" '~I~" « J,J ι" ~ IJ.,t. ,"-.) νΙ.. ι/, η ...... ι 
ηΟΖλον ,1 ε1 '{ί~η αψηψΟη»» (Ac'JY.. ι6'. 49)' τουτέστιν ΟΤΙ, ε,) τοις 
2]:,...1"'0"',) r,\B,.,J ι-;r~'C' 5 ΤΝ,"Ι- ~'~""Xf"/7r σ Γ.r~-Ι)"r""'f\ "ί"!',Ί~ α~ ν(ηι.... ~γ~')~TO "λ 1;::':'ι.Λ'~""I"''''V 'i....,,,,.... v.."'b ο..ι ... '.,#,μ ~""".';:) ....... ' ... ..;',J .... J ... ~ ~ Ι ... I,o' .. ~, .... ι............. ",,'J 

- - Ο' "! ..... 7 ' ~ \' -- ΙΙ ' 7::J? της cQΤij"Cι:Jζ αυΤCιί) • "'CΟΤΖ ZU?~,) τη') Ιt~Ζα~(~'; ΤQU νε~ .. 

μα:::;, και 'f,πευσα'ι 'itiac "CQl; ΟΖλ1ι μασι τ"Τις σ:xpx~ς S αυτών, 

1) 'Α1:0. 

2) AU-:G~. 
;;) <I)X'lZPιόσ~ς. 

4) ΙCα.l ~Ι Οέλω. 

;») Έςακολ'J!)θ'JU~~ν. 

(j) ~]~}Jτολc<Τ~. 

7) ΤΎις έα:ljΤGU θεόΤΎjΤO~. 

1') Κα.ΡI;Ια.ς. 

~}) <Έ7i:C'Jται τα. ~ςΊJς; μΖΟ' α ί:~;.α",:οiJ~α:ι.· {; λr!;γος S') ~ξ) Σα.ε~;::~τ. χ(ί~o~x~ : «λέγει 
δ c.(sλq:Cς τφ γέr--cvτι' τΙ Τ.:cι'ί;σΞ.~ ό a,IΟι:t)~πcς Εν ί~α·,ι~;. Ι:E~~ασμφ έfιχcμivφ §1:~ α.tι-

J τψ, Υι 8'1 7:~ΥΤL λ:ιγ~σίH9 τcu ExIJFCU; λiγΞ~ (f.1J-:.:) U γΞρω'l' χλα[z~'1 6yεO .. ε~ ε'lώ~ι(;'1 
τΎj; c:..Υο:Ο6ΤΊ;τος τι:.υ BcCιl:, {:-.Ι~ iifjiJO'fIG'Q (ι1Jτφ 'Κ~ί α'l:ι::r::ωJsται '"Cα.χέω;, s.Cι,l ΠctρcιχCι:

λfι εν γvώce:~, γiγΡαπται γαρ: «(E:.tJF~o; Eμo~ ~GηΟός, χαΙ Ο') r:rΟ:Υ/)iι:-ομα~, τΙ ΠG~Υισsι 

μo~ c:~φς» (1Γ~χλμ. p~ζ" 9). 'Εν τ,ι;,Τ; ':Ι A7:~φθZγΙIα.σι τ(l)ν ΠατΞρων .τα.Uτ:ι Gi.ποΟ~~ο'lτχ~ 

τψ ~.?6t- l\Ιω;jσ"1ι 'ψ AωίΌΠ~ (:;ελ. 288, Mignc ",. (5). 



'Ι .... ' f" , "..... ,!,',. ,..,.... ..... "--OQU οι epρl)ντ,σ:χvτες cι.:τωΛεσxν τφ ψυXη'lcι.'Jτων ε'ι τφ cι.~ω'l~ 

, "Ι 'ο ... , ,. "" " Ί....." 
τ/)υϊ:φ, χ:x~, ΧCiΨ:ΧΊτες τ:χ 3λημ:χτ:χ εJ.'J:ωΊ, εΥ3,1:)'IΤQ :Χ')ΤΙJ') Π?ΙJ-

ο:Χτ:χ αΥΙ:Χ sl; CU'J::X'I, Κ:X~, [τ:χ) 97.'Ι3;:.ωΊζί Ε'ι τ{ί 06;\1 τη; OZ~

τητος αΔτ/)υ, χχλΞσ3Ι cι.'JcO~; ε(ς ΤΧ 03ζιχ α ):)~, HY:U'J: «Δ:;U"C3 
. ') , - 11' λ ' ,. , ι:;ι ευ ,ΟΥημε'lοι του αΤΡΙJς μ-;!', κ η?ΟΊομησ:χτε τφ η"Cοψχσμ:-

νην (ψΙ'; β:χσιλεί:Χ'1 απ) κ:χταΌολΎις κ5:ϊμ'λ' Επε(νχ'J:Χ γα? κ:χ1, 
'~" - ('Ι θ 'ΟΑ .,-) ",,-- 'Ι" " Ε",ωχ:χτε μQΙ cρ:xyειν» ,1 ατ . ΚΖ. ϋ~z-υ;) Χ:ΧΙ Τ:Χ Εςης. QIJU ι:;ι α-

7:0λέ'Jχ'ιτες Τ1,ν ΨυXΎ~ν αυ:ων Ε'ι τφ βραχετ χχφφ ΤQuτφ, Εuρον 

αυτΥιν εν τφ κα:ρφ της α'ιά.γκης, απl)λ:χ36'ιτες τ~ν μ~σO~ν π/)-
~ ) , 1 "~ ~,9' ~ e - Ο' '" λ λ.!. 
"υπ ,cι.σΙO'lα , υπερ ωΊ ΠΡcσΖUQκcυ'l "αΠΙJ!,αο:.ιΞιν. ι οε ι;ΚΤΖ 1;;;-

σ:χντες τχ 03λ'!ιμ:χτα αGτω'ι, ε:ρυλcι.ζ:X'I Τ'/'Ι ψυχΎ(1 αΛ:ων ε'ι τψ 

άμ:χρτωλφ (Xlfu'. ι τ/)ίιϊ:φ, ατ::χτηΟΖ'/ΤΖς τ"Ώ μ:χαιότητι του 'πλΙJU"CΙJυ 

αΔτω'l, και μΥ) cρυλάξ:χ'ιτες τας Ε'ΙΤQλχ;' ΤQυ Θ31)5, αλλχ νομ:σχν-

, , ,~ , ...., ('ο Ρ-,..... '-"") ,-
α:ωΊΙCΊ, το rιτoιμ:χ::ψεΊ/)'I τφ οι:χοοι.φ κ:χι Τct; αγγε ,οις (X'):O'J, 

εΠΖ[ν:χο:Χ γχ? χ:χι c-ux ~οώχ:χ:i !lIJl, 9:ΧΥΖ'.:I» (JI:x:O. Χ.Ξ.'. 41) κ:Δ 

τiΧ Eξ~ς αυτω'ι Μ CfψωΟήσ.Ξ.ται τ? στ6μ:χ, χ:χΊ. c-ux s,j?fJao'Jjt ,/.:~ 
,- ο' '-') , , " ε,πειν, μνησ rισoyτ:xι γαρ της ανε ,εη ;lCσ')Ίη.;; Χ:ΧΙ ϊ. :ωχειας αυ-

- 3 ' λ 'Ι: Γ" , ~ - " των' τοτε ο",l)υσι: «.ι\,'JΡΙ?, ΠjΤ3 σε ε: ο:.ι μ.ε:ν πεΙΊων-cα και ο') 

~ " ., , ι:::." ι , '" ""', 1:0 
(,ιtηχc-νΎ,σ:χμεν σοι», απoCΡιμωσει uE τ() στ~μCΖ (Xu-cwv, Λεγων: « 

&.γαθoπo~1,σα.~ ένΙ τουτων των πια :ε'J6'ιτω'ί εμQΙ επ-;.Cηοεν » (α'J
τ68. 45). 

ΙΔ' 'Ε' """ , '" J, . ρεuνησωμν CLII gA'JcI)U~, 7..y:x;:ητcι:, ε~ βY..~~ΤO~ ',l1ω,) 

επιτελει τα~ έyτoλiΧ; αυτcu χ(Χτα τΊι'1 QJν:φιν αUτ-;.U Υ; oU' ο;οει-
"\ ,f Υ). Π 'ν ~. 4' ) , " " ς,' Λ ... -cαι ""ρ α τες ιοσμεν επιτε ,εσ(Χι αυτχ~, ΧΧΤ:Χ τ rιν (jUΊ7.μ~'1 

1) Πολλuπ/'uσΙονα. 
2) Γ r οσt3~κ ον. 
3) .:M'lησθfισOντα.~ ΥΧΡ ~;~ ();v;Λ3'1):J'J1JVΊ); Υ,:ιl Π-::UΧΞ;:Ι~ x3tJ)'I» έλλ3!Π~tJj;'IΕν 

τφ λν.Τ~.'. 

4) ΕΟ .. '( ."C, ιν5λ. ΥΌ ,:"OJ. ~x .. ο. 29. 



-i-ι- ~ " "" , ,~, "" ,/μων, ο μικρο ς κατα τ·φ μικροτητCl, κα~ ο μΕγας κατα την μΕ-

γαλειότητα αδτοα' κα~ γαρ οί βάλλοντες τα οωρα αότω'ι εν τφ 

γαζOCΡυλακ{φ πλουσιοι ήσαν, &λλ' εχάρη μάλλον μετα της ΠΖ

νιχρας χήρας οια τα 060 αδτης λεπτα (Μάρκ. ι6'. 41-43, Λουκ. 
κα'. 1-3)' εις γαρ τΎjν ΠFοαίΡεσιν rιμων προσέχει δ ΘΕός μη 

δώσωμεν C/uν τόπον τf.j &κηoί~ εν τf.j καpoί~ ήμών, σπως μη ~ 

βασκανία &cρC/μσ".l ~μας &πο τσυ θεοα, άλλ' επιτελέσω μεν τας 

cιακC/νίας ήμών, κατα τΎ,ν πτωχείαν "ημών. 'Ώσπερ γαρ εποίησεν 

ελεος μετα ΤC/U &ΡχισυναγώγC/υ της θυγατρός, άναστήσα.ς αυτΎίν 

(M~τθ. ο'. 25), καΙ ώς ηλέησε καΙ την arIloppoouoaν τα έαυΤΎjς 

τοΤς, ΙαψqΤς.άναλώσασαν (αδτόθ. 22), προ τοu αUΤ'f/ν γνωναι τον 
Xpισ~6Ψ .κα.Ι ωσπερ Ιάσατο τον παΙοα τοu έκατοντάρχου, δ~ότL 

Επίστευσεν (1\Ιατθ. η'. 13), C/υτως ηλέησε tYι'! XJxνaνaCaν, Ια.σά· 

μενος τΎιν θυγατέρα αt)της (1Ηατθ. ιε'. 28)' καΙ ωσπ:ψ &νέστησε 

Λάζ~ρoν τ~ν άγαπητον αuτοu ('Ιωάν. ια'. 44), ουτως ~yειρε τον 
μC/νογενη υίον της πενιχρας χήρας δια τα δάκρυα αδτης (Λσυκ. 

ς~ 15)' καΙ ωσπερ οδχ ίίπερεΙδε 1\Ιαρίαν, τΥ/'ι &λε {CΡ ου σ α.',ι του'ς 

πόδας αuτοu μυρφ ('Ιωάν. ιΌ'. 3), ουτως οδκ &πεσείσατο Τ1,ν γυ

ναΤκα την &μαρτωλόν, &λείCΡσυσαν τους πόδα; αδτοα μuρον μετα 

οακρυων (Λσυκ. ζ'. 38)' καΙ ωσπερ Εκάλεσε Πέτρον καΙ 'Ιωάν

νY'jν άπο τσu πλοιαρίσυ αδτών λέγων, &κολουθήσατέ μσι (ΜατΟ. 

ο'. 20), cυτως εκάλεσε καΙ ]\Iατθα.loν, εν τφ τελωνείφ καθ1ι μενον 
(Ματθ. θ'. 9)' καΙ ωοπερ ενιψε τcυς πιδας τών μαθηΤών ('Ι ωάν. 

ιγ'. 5), συτως ενιψε καΙ τοu 'Ιούδα, διαCΡσpαν οδ πoιrισας καΙ 

ωσπερ ~λθε το Παράκλητον Πνευμα ΕπΙ τ6υς Άπο6τ6λους 

(Πράξ. β'.'4), συτως Ύ;λθε καΙ επι Κι;~ν1Iλιcν (αδτ60.ια'. 44) με
τα παρρησίας καΙ ωσπερ Ύινάγκασεν Άνανίαν' εν Δαμασκφ δια 

ΠαuλC/υ λέγων: « 'Ότι σκεuος εκλογης μοι εστΙν» (αυτ. θ'. 15), 
C/υτως ~νάγκασε Φίλιππον Εν Σαμ.αpεί~ δια τον Εδνοαχον τον 
α1~α (αδτ. η'. 27). Οδκ εστι γαρ Ενώπιον αuτοu προσωπολη
ψία (Ρωμ. β'. 11) τοu μικρο!} καΙ τοu μεγάλου, 00 πλσυσίου καΙ 
πτωχοu, άλλα προαίρεσιν ζητετ, καΙ πίστιν εΙς αδτ6ν, καΙ τή

ρησιν τών εντολών autOU, και άγάπΗV εΙς πάντας. Αυτη γαρ 

σCΡpαγίς εστι τΎj ψυχf.j, σταν εξέρχηται Εκ τσu σώματος, καθώς 



Π ερΙ IipετίJ ι. . Γ1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Λ~ 

κα1 ένετεCλατo τοις μαθηταις αδτου λέγων: «Έν τουτφ γνώσον

τα;ι πχντες, οτι εμ~ι μα;θηn.C ε:ϊτε, Ην &γαπατε σ.λλ~λ()})ς» 

(Ίωάν. ιγ'. 35)' ΠSΡl τίνων ουν λέγει, οτι γνώσοντα;ι 1)μας, ε~ 

μη 7cspl των Οuνά.μsων τη; οεξια; κα~ τη; α?ιστερας 1; Ην γα? 
ιοωσιν οΕ σ.ντικείμενοι το σημΖιον της σ.γΧπης μΖτα της ψuχijς 

, ~. ' , , ., "" 2.'e " , 
π??εuομSΊον, Ufισταντα;ι απ CX'JtYJ; >ο:.ν φΟζ/φ, και το τε χαρησον-

ται πά.ντες μετ> αδτ'ης, πασαι α[ αγιαι Οuνάμεις. 

ΙΕ'. Άγωνισώμεθα; ουν, σ.γαπητο(, κα;τα την ουναμιν 1)μων, 

κτησώμεΟα; α~τήν, οτ:ως μ'ι) κα;τάσχωσιν 1)μας οΕ εχθροΙ 1)μων . 
." ,-r Ο' 'S::' ,.... Ρ-- 2.' " cxuto;; γαρ ειπεν : « U uIJvcztal ΠΟΛις κρυοηναι >ο:.πα;νω ορου; κει-

μένη» (Μα;τθ. ε'. 15). ΠερΙ ποίου ορους λέγΖΙ, ει μη ΠΖρΙ του 

άγίου αυτου λόγου; ποιήσω μεν ουν &γαπητοΙ τον κόπον 1)μων 

μΖτα G1tOUOij;; κα;ι γνώσεως, &ποπλΎ]ρουντες τον λόγον αδτου τον 

λΞγΟΥΤ:Χ, ό &γαπων με τας εντολάς μου φυλάξει (Ίωά.ν. ιο'. 23), 
ινα εσωνται ,ημιν οΕ κόποι, ώς πόλις σώα καΙ οχυρά, φυλάττου

σα 1)μα; εν τψ λ6γφ α1Jτου εκ χειρος πάντων των εχθρων 1)
μων, εως ου σ.πα;ντήσωμεν αδτψ. Έαν γαρ εί5ρωμεν παΡΡΎ]σίαν, 

σκορπίζονται πά.Υτες οΕ εχθροΙ 1)μων, οια του &γ(ου αδτου λόγου, 
" 2."" "θ ' , θ ) 'θ" - < ιψ οπερ ι,στι το ορος, ο Ζν ετμη Ύ] \t ος ανευ χειρων, ο συντp~ ας 

τΥιν εικόνα; τΥ,ν χρυσ'ην, και τετράμορφον την εξάργυρον, χαλκου, 

σιo~ρoυ, οστράκου (Δαν. ο'. 34-35)' καθως ε!πεν ό σ.πόστολος: 

« ΈνOUσασΟε την πα;νοπλίaν του Θεου προς το ουνηθηναι ύμας 

στηναι προς τας μεΟοοε(ας του οια06λου' οτι οδκ εστιν 1)μιν 1) 
πάλΎ] προς αΤμα και σάρκα, αλλα προς τας αρχάς, προς τας 

εςουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιωνος του

τοu, προς τα πνευμaτικα της ΠΟ'lΎ]ρίας εν τοις επουρα;νίοις» (Έ

φεσ. στ'. 11-12). ΑΕ τέσσ::φες αρχαι αυται εΙσίν : -η τετράμορφος 
εικών, 'ητις εσΤΙ'ί Ύ) εχΟρα, α; εξ~λείΨεν ότου θεου αγιος Λά· 

2 ο'' ,., t:' -λ'θ' 'ψ , ." " γος , κα ως γΕγρα;πτcι.ι, στι σ ι ος ο συντρι' ας την εικονα ε-

1) Έκ τοίί .Πεμ τίνων οδν λέγε~ ι5τ~» κι.. μέχρι τέλo~ς, θεν ιiνα.γινώσκοντα.ι εγ. 

τφ λ'Χτ~ν. 

1) Ti: ""Ητις εστΙν 1/ εχθρα., α.;; ε;~λSLΨSV δ τοίί θsοίί α.γιος λόγος. δεν uitcip
Xo'j'J~'J εΥ τφ λ7.Ί;,.ν. 



1)2.. Tcu d.6e~ Ή~1X·Ιo!) λ,'Υο; ζΌ 
~~,-r~,-",-/-...r-./'../""~~~~ 

ΥένΕΤΟ Ε[ς ορος μέΥα και &πλ'ήρωσ~ ίοασαν τΎι') ΥΥιν (Δαν. 6'. 
35). Φ·ύΥιφε'l, &δει.epσί, tJr.O τΎ~ v σκέr.'fjV αυτοσ, ίνα εσYjται ,~,μlν 
κατα\fUΥη, και cώσΊ) fιμας εκ των τεσσχρων τούτων εξουσ:ων 

των πσVYjFωv, δϊ:ως ακι:,ύσωμεl καΙ 'fιιι~Τ;; η~ 'Ι χαρχ'ι, μετα πά\

των των άΥ(ων αυτο[), .,6)'1 συναΥcμέ',ων npc; αυτ~'1 Εκ των τEC-
r , ...........~,,.. .,,....,,, ~, ..... 

σα.ρων nzpa:i:WV ΤΊlς Γί ς, ο:: εχαστσ;; αυΤΙC:Ί α.ΖσυσΞΙ τον Ι ~lC ν 

- ! " .. , .,,... Δ ,~, , , " ., 
μαΚCtplCμc..ν, Ύατα τα εΡΥα aucc,u. ·uνα.τc.ν c.E εστι το ονcμα α.υ-

.... ,,.' r'''' Ο., ~,..., '"' ~ , ι:.... '( ccu το αΥισν, ι',α. εσΎj'7ΊΧΙ με Ύιμω'l, 'Υ.αι ε',GuναμωCΊJ Ύιιιας Ε,ς 
, .. , "\ "'" , ,., , , ~ ... , ι:,... J Ο - , 

το εΡΥσν aUTc.u, 'Υ.αι μη εΧζίΊJ τ'lιν κcφσια.'ι '(ιμωΊ πι-α.'Ιη Ί/ν7-: C:-
, ,.., 'J'C -- ') (\ -- , ...... \ )'''' ι: "" "~, 

πο ης Λ'(ι ης Tc.u EXUPc,c', αΛι.α C(U ,αςΕΙ ημας, κατα. 1"11'1 c.u'.CG-
μιν "r,ttw,I, ΕΤ:Ξ'ίΞγχεί,l τα ε;:εΡχ'cμΞvα "~μΤν ct?: τ·~ αγ~(,ν αυτι:;σ 
.. , ('L Ν "') ,~, r Ο ' ..... ""' 
cνcμα, σπως ΕUFαΨΕΊ ::; ,Εος μετ!/.: τ:))ν αςω~. cντων τυχει'ι των 

,..., .. _,., ..,.., , ~ '=' Ι Υ"' ,,. , ,ι: 

μ(ΧΎαρισμωΊ cωτοu' στ: α'Πί;} ΠρΞΤ::Ι η σc;ςΖ, χα, η τψη, Ύ(ΧΙ η 

πρcσΚι)'IΎιοις, . τψ Π(Χτρ{, χ(χι τψ Ιίψ, Ύ.(Χ:' τφ άΥ{φ ΗVΖtψ(Χτι, νυν 
, )' ,.. , "J __ "" ., , =ι Α , 

κ(Χι αΖΙ, Ύαι Εις τοl); α~ω'lας των αιωνωΊ. .tl :tΊιν. 



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Rfl ΟΦΘ Εnnπ il. 

Λόγος ηΌ 

Α', Είπεν ό αοοας Ίισα:ιας, ΟΤΙ τέως εΥω βλΕπω εμαuτόv, 
(' ('ι ..., " ~, ~, ,~(' , ., 

ως ιππσν ΠλαΥωμε'lO'Ι, μ'ΊΙ εχ?ντα υεσποτην, χα~ ο εuρtσκω'ί αυ-

τ~ν επικα,Οέζεται αυτφ, κα( οτ(/,'Ι απ?λυσ~ (/,υτόν, ετερος πιχσας 

επικαθέζεται. 

Ε, Ε- f"", (ΟΙ ('f ,." ~ , θ ' · ,,;;τ;ε παΛ~ν, οη ομcιος ε~μ, τινι, 0'1 πιασα'ΙΤΖς ct εχ ρσι 
, - ~ , "f' ") ') , Ρ F.! , , , , β' aU-:O:J, υ'ισΧΊ,Ξς εΟ7.",σ') Ξ~ς ,αχχο') lJopQOpou, κα~ ε'Υ.') σησrι 

πρσς τ~ν κυριον αΙΙτοΟ, σUΥκόπτοuσΙΊ αδτσν πληΥαΤς, πp~ς το 

σιωπησαι. 

Γ', Είπε π&λιν, δμοιός ε1μι σΤΡοuΟ{φ Ι, τσν πόδα cεθέντι υπο 

παιδίου 2, κα{, Ην αδτψ χαυνώσ'Q" εΙΙθέως ανίπταται, νομίζον 
, ))' θ ,,~, Ο "', ", ~, .Ι.) • απο ,ε ,υσ αι, εαν ι.ιε κα ΞΛκυσ~ αuτο το παω,ο'l, Πιι. ,ι') κατα-

, .",., "t'., ,t:'...... Τ - ~')' ,., ., Ο τ 
φερει αtno' οuτως OU'I εμαuτον ορω. ουτο ι.ιΞ ,εΥω, οτι ou c,-. 

τινα αμερψνήσαι, εως εσχχτης αναπνοης. 

Δ, Ε" ') ., , , " .., , 
• j ιπε πα ,ιν, ε::χν ΧΡ'φ1/ς ηνι τ, ποτε, ει μεν συΥχωρη-

;) ., '" , , ." -'Ι <Ον ., ς:,'" , , 
σrις' cωτφ, τ'φ φυσιν εμψησω του 'rισoυ, ει c.E απα~τησ"~ς, τφ 

, ~ 'Α!".' ., ~ \ Ι ) , e " ,..., 'A~' Cf'JctII του ι>.;::χμ, ει οε τοκον ,αι.ι'Q,ς, πχρχ cρυσιν κ::χι του ι'.;χμ. 

Ε, E~ ') ., , ., .... , , ~ \ ..... r'''' · ~ ιπε πα ,Ι'Ι, εα'ι εΥκαΛεσ'{) σε τις OlX ΠΡ::ΧΥμα, ο εποιη-

":ι, ., ." " , " 2.' "" 'Ι 
σας η ουκ εποιησας, ε: μεν σιωπγισ"~ις, χατ(/, cρυσιν ο.στι τc,υ -

-- ., too.\., θ"'" ,~, Ι"." ., -, """ς 
ΊjOOU, ει οε αποκρι 'ι,;ς, κα: ειΠ~ις, τι Υαρ επo,"rισα; O'JY. εστι ΤΊ, 

αυτ"~ς φυσεως, εαν οΕ δ:/τε(Π"~ις ρ"ημ::χ πρσς p"fιι.ια, παρ α Υυσι'ι 

εστί. 

1) EιJε?y. fι?λ. ΥΌ υ;:όθ. η' σ. 2:). 

2) ~Άλλrι YPα.ψ~ή, ~;,πεδίoυ)), fιν α.ΧCιλCιI)Οεl' καΙ τό λ'Χτ. χεΙΙ.!Ζνον. 

Π) ~'ΗΤQ~, έά.ν ~i'l i1:7.~τiι'JΤίG παρ~ e;t.r)τοfj, 



ΣΤ. Είπε πάλιν, ποιων τας λ~ιτoυργ{ας σου, εαν πσιήσΊjς 
.2 " "): " <;, '? - Θ ~ ? <;" , ~ν τ:χπεινc Cfpoouνr.;, ως ανα",ισς ων, Ciεχτα εω: τφ '" Ζψ ει υε ανα-

ι'3fι 1 Εν τ'Ώ καΡΟCtjt σσυ, κα~ μνη:Jθ'{jς Ετέρου κσιμωμΖΥου, Υι άμε· 

λσυ'ιτσς, αργός εστιν δ κόπσς σου. 
Γ7' E~ 'λ <;" \ , ')" λ- , 
LJ • ΙΠΕ πχ ιν υια 'Ιην ΤΧΠΞ.ινσ:ρροσΌνη,l", στι γ ω::;::;χν συκ 

" λ Ί - , _, λ - " \ 'λΊ ' εχει αΛγισ':!.ι προς ΤΙ'l':!., ως αμΖ συ'lτα, η προς α, Λον ως χα-

- ", θ) \ '. 2~) λ ')' , ταφρονουντχ, ουτε οφ Χ -μου; εχει (J, .. ου ε ,χττωματχ π?οσεχει'l, 

ουτε ωτα εχει &xolJ'J"':!.t τα μΊ) ω:ρελΟD'Iτα Τ11,1 ψυχΎιν αυτου, χαι 

ουκ Ζχει μετά τι'lο; πραΥμχ, πλ'ι7'ί τω'ί άμαΡΤlων αυτου, &λλα 
\ , , ur:, .,...? ... ~ '\ ... ., i ' ... Θ 

πρcς παντας (/.'1 ρωπr.;υς εστιν εφηνικος υια ΤΊ,ν εΊΤΟΛΊιν τ::,υ ~ Ζ-

σ5, χαι ο:) o~ά τι'lα φιλία'ί. 'Εαν γά? τις νηστεuσ\ι εξ ες, γ,αι 

εκοφ ΕcωΤG'ί εις μεγ±λοuς κ6πους κ~{ι έ'/τολάς, έχτcς της όσου 
, "1' ,., .,....., , .. 

τ~υ:ης', παντες c: χοποι αυτcu ματαtoι IΞt'J"tν. 

Il'. ΕΤΠΖ πάλιν, στι Η'ι τις κτ'rισηται σκεUος προς τ;ιν Exu

του Ζρεία'l, κα{, εν κα ιpι{J τ'ης χρείας, μΎι SUP"fJ αυτό, εις μάΤΎ)'ί 
.,..., m1 "" ,., ι: λ' r, {], .... 'Θ ' 

αuτο κεχτηται. οtοuτος EJTl'.' ο εΥων, οτ, CΡCOO:.ψXι τον ~ ΞΟ'l, 

.1 ' ~, ο' , ,rι ...., ; ,rι .", 
~πα'ι ι-ε Cf aO~J εις τ'φ ωραν της ΧΡΕιας, χαι ευpΊJ (1)ΤΟ'! εν και-

pιtJ FΥιματος, <;; Guμcυ, 'η παρρ'φ(ας, εις το οιεάξω ετερον, εΙς δ 
, "θ <;, , , ο ' " ~, " e- , , 

ΙΩ} εφ ασε Ul αν· ρωπηεσκειαν, η υια το ονομασ Υίν7.Ι εν μεσ φ 

ανθ(iJ)τ:ων, καΙ τα λοιπχ τω'ι TC,xGtl),/, έ±'1 01)'1 μ-ij ε[)?ΊJ τcν φό-

00'1 του Θεcυ ε,ι τφ καιΡΦ τοuτων, Il,χταιο[ εισι πάντες cί κό

ποι αυτου. 

(J-' Ε- , 'J " , ,; t: 17, r:""'I-... 'ίπε 7:CU,tIi, ει μη πρoτcφcν ο \..υριcς ημων ησους 

Χ ' 'n' , "0 -, ο' ~ ., rι "J ?t J:-:i; ευΞ ραΠΕυσε ΠCί.';lτα τα πα η του Cί.Ί· ρωπcu, υΙ 0'1 επε-

~ , .)., --Ι Ο "'Ι " ,,\ , "'''''Ι n,...· , 
oημ~ίσEν, ουκ C'./ψ, Ξν επι ΤCιν Oe:XUP()V' 7:Pl'l η γ~ι;? εΙω3ιν ΤΟΊ 

17 ' , , ~ < -. Ο J ' , -." ) , 
.~υ( ~':..ν ε'ι σαpκ~, ην r? (J..\- ?ο)πσς τυΨΖ"ος, χαι αΙ .. ':Ι.. \.ος, και π~pα.-

λυτ~χ6c, γ"α.Ι ').{(J)~6(~ λεπ;:ι~c: ~<.o:l γt:.,;!,.6c., κcι~ Oαν~τωθΞlς εν π7..-
.. 1 .. 1 '...., ,'", .., 

.... , C"O ('0.", 'Ι -''') 'Ι .., ~' 
σαις τως παΡαq;uσωtν. τε σΕ ε7:0:Υίσε το ε ,εος χαι επε"η-

~ , ('.- .. , 'Ι , 'Ι'" 'Ι i , 
μησε οι ημας, 'fjjEιpE τσν νεXPCιν, χ::.ιι εποι"φε ΤCιν χωΛuν T:S-

1) Όρθ6ΤΖρον, «:!.vv;6fις-

2) EUEp"(_ β~6λ- α:, υπόθ. με'. σ· 1G8_ Ι1λ{μc<ς ΊωiΧν. σχολ. ιγ'. "OU ".Ε'. λόγο Πα
τρολ. "όμ. 88 σ. 100,j. 

3) "IlτCιΙ, τΥίς ταΠΕL'/οq-ροσιjV'ις. 

4) Eo~γ. μ;λ. α.'. ύπ~O. λ'J:· σ. 103. 



Άπo:pOΞγμcι;τ~. 

- " "\ , , Ρ..λ Ί "") λ )"\ -pιπατ-rισαι, και ΤCιν τυCΡΛσν αναΥ,) εψαι, και το') α ,α ~ν ,αΝιισαι, 

''- "..... ,:Ι , ", Ο ' 
και τr:,v κωCΡCιν αΚCιυσαι, Κ7.Ι αΊΕΤi:ησΕ τον αΊ ?ωπον κχινον, 

, , Ο ' ',' Γι ", -"\ θ :1." , 
πασης ασ ενειας εΛεuΙJΞΡCιV' κχι τοτε cι..')ΎjΛ SV ccitt το') στcι..υ?O'), 

", "- 0.') , ,<':Ι. <;:,ξ- ",., 
κcι..ι εκρεμασcι..ν συν αυτφ ωο -'{Ιστα;, και ο με') ccit [)Ξ, ιων εοο-

ξασεν 1 αυΤGν και παΡεκάλει λέγων: «Μν1ισΟητί μου, Κύριε, δ

ταν ελΟ{ις ~ν t"Q βασ~λείq. σο\) » (Λουκ. κο'. 42), b 03 ες ει)ωνυ

μων ~6λασCΡ1lμει αυτόν. Τουτό ~στί, 7Opt') ό νeιυ; ανανήψ'{l ~κ 

της αμελείας, μΖτα της εχΟρας εστίψ ε α ',ι οε δ Κύριος -ημω') '1-
- Χ " , ".2 ...... , λ' ")...., ,~, 2 

ησους ριστcς ανασ:ησ'{l αυτον ccy.. της αμε ειcι..ς αυτου και e"ωΥ,j 

, - , Ρ..λ" ,ο. , , "<;:" 2. Ρ..-
cωτφ ανcι..'O εψαt, κcι..ι Oιακpινcι..ι πcι..ντcι.., cυτω CiυνΊjσΕΤcι..ι σ..')cι..Y,) fj.Ψι..ι 

.2." , Τ ' Ι:" Ο β"" ...... r-. , , , ccitt τσν σταυρον. οτε η εχ ρα Ί,ασψημουσα ο~αμsνει εν pΊιμcι.. .. 
β , .. , r: "" θ""" "", , , 

σι αρεσιν ισως ο νους χαυνω' Εις αποστ'{l τ~υ κοπou κcι..~ επι-

στρgψ'{l πάλιν εις Τ';ιν αμέλειcι..ν~. Τουτό εστι τω,) δύο λ'φ:ων, 

cu; ό Κύριος 'ήμων Ίησους Xp~στoς εχώ?ισε τ'η; προς iΧλλ'{ιλOυς 

CΡιλίcι..ς, ων δ εΙς ω')εί3ιζεν αυτόν 4" ιοως αποστ'ήσ'{l δ α~τcν , τ-ης 
')'~ ι: ~, 1~"" λ " λ'"'" ,.,,, ι:" ε ,ΠΙΟCς' ο ι.ιε υ..Λ ος υπεμεινε πcι..pcι..κ,χ ων, εως Y)κ~υσεν, οτι: 

«ΣήμΕρΟ'; μετ' εμου go,'.J ε,) τψ παpαδ~{σφ» (αυτιο. 43)~ c.Uτός 
, C' i , ,...,... ~ , , ,., ..... ξ' 

εστι',ι ο Λ{ιστευcας και εν τφ παραοεισφ, και CΡαγων εκ του u-
λου Τ'ης ζωΎϊς. 

Ι, Ε" '"\ ,_., Ι'" , G" λ - , . ιπε πα/.ιν πεφι ΤΊlς αγιας ~OΙΊωνιας , σΗ κα ουJ.ν αυ-
τΎj',ι ενωσιν προς τον Θε?ν' οσον OU') νικώμεθcι.. ύπ? πcι..θω-,ι, εϊ.'τε 

Ουμου, Ειτε ζήλου, 1) &νθρωπαpεσκε(cι..ς, η κενο'3ουα;, η μCσcυ;, η 

ύcρ' έτέρου πάθους, μακραν εσμεν απο του Θεου' ποu ουν ε Jtlv 
-η ενωσις, -η προς τον Θεό'l; 

ΙΑΌ Είπε πάλιν, εαν ποιητε τας λειτου?γίας ύμων 7, Κ7.( με~ 

τα το ΠOιησα~ κ~νY)θY,) τ~ 8 τούτων ~ν τΥ,) itX?)):q. ύμων πά.νΤΞ; o~. 

1) M&λλ~ν, «έMξcι;ζεν" 

~) M~λλoν, .~(~ •. 
3) ΈλλείΠ(jtJσΙ τινcι; Εν τψ ι.cι;τινικψ. 

4) Ήτοι, πpoσ~oκων. 

5) 'ΛΠO:1τYι:1CΙΙ. 

6) ΕΙΙεΡΥ. βι6λ. δ'. ί πόθο λΥ'. 5, 118. 
7) κο', :1. 81. 

,8) Ήτοι, πiθος. 



, ,.,.., ? ' ." Ι:Ο ' Θ"" ~ ,. ~ , 1 
ΚOΊCι;.ι υμων Εις ματ'ην εισιν. γαρ ~ Ξος ου προσυΕΧΕΤΧΙ αυτας . 

ΙΒ'. EίΊCEν αυτφ τις τω'! ΥΕρ6'ιτων, τ( (1)') ου κρούουσι ΙΙά-
') ''Υ f'f β'\""'" ...., , ." 

ΤΕρ -; και EιTCEV" ΟΤΧ'Ι ρε;\) ΕΠΙ τφ Υφ τcι'! σπορο'l Εχι;.υσχν 

ΥύΕΙ, Μν εε μΊ} εχ\) σπέρμα, πως εχΕΙ βλXστfισαι; ε~ν οέ τις 

αΥωΥίσηται εκβάλαι τας παραΥύσΕις ε.κ τ"ϊjς κχρο(ας ΧΌτου, C.Ux 
Ξτι κινcu,:α, έ'Ι αυτψ δ Υα? eSC; ΟΕλΕΙ τcv αΥΟρωπι;.v Cμcιοv 

αυτι;.υ Είναι εν "ασι, και δ:~ τουτο έΠEOήμΎjσε καΙ επαθεν, ϊνα 

μεταOάλ"~ τΎιv Υ6σι'l ήμωv τΎιν σΧληρά'l, καΙ κ6ψ\) τα ΟΖλ'ήματα 
'~μων, καΙ Τ11ν Ψευ~η ΥΥωσ(ν, τ·~ γ καταΚϊΡ:Εύσαcχ'l 3fιμω'l της 
?υxfις. Και Υαρ τ~ αλι;.Υα ζωα Τ'ιιν έαυτών Cfuotν εΥύλαςα'l, δ 

δε rivepwitc; τΎιv ιο(αν φύσι'ι ένήλλαςΕ. Δει ουν, δν τρόπο'ι ύπο

τάσσΕται 4 το ΚΤΊι"cς τφ a"ΟFώ7:φ, cuτως ιφείλει 'Πας αvΟρωπcς 

ύποτάσσscΟct: τφ πλΎjσ(cν oιατ~ν θεόγ εις το!)το Υαρ ήλΟεv δ 

Κύριος. Βλέπε c.U') πόσeιv ύπερέΧΕΙ σeιυ Το κτηνJς, του επιστη

ριζo~~ επι τΎ.j Οι;.κΎισΕΙ της SΙΟ'f;σΕώς ocu' έαν oiJ'I Οελήσω ελ
Οειν επl το Υυσικ6ν, ωσΠΕΡ το ΚΤfινoς, c.Ux εχει tOtc.v Οέλημα, 

c.ooz Υνωσιv, οΒτω ΚΧΥω oCΡε ί\ω π~ ι;ιν, ou μ6'10V μετα .τc.υ 
e ,... " ') ..... " " " .... 1 J. 

συμ!;,i~υΛc.υ και συνΟΥτος 11ΟΙ, α ,λα και μετα τοu "'Iα;'/ΤΙCιΌμ~νoυ 

μc.u· π~"';.o Υάρ εCΤΙ το Οέλημα tCu eSCG. 

ΙΓ. 'ΟΘέ).ων OU'I ελΟΞΙ') επι τ-,~·I a'(7..Π~Ίσ:'1 τοσ Kup(cu 5, 

καΙ μη πλεCιvεκτηθηνιΧΙ ύπο τ'ης εχθρας, afιστq. έχuτcv &7:0 τω'ι 

aνθρώπωv ε,ι παντΙ πράΥματι, τeιυ μΊ} ψέςαι τινά, επαινέσαι η 

οικαιωσαι, η μχκαρισαι, <η εςειπειν Τ1ιν oικαΙCισύψη'l αυτου η εν 

τινι λΌΠfισαι αυτόν, η προσέχειν $λαττώματα G αυτου, καΙ μη 

1) Λυτοίς, ο.πο&,Τ'ι;'ον εΙς το 'λS'.τωργί:χ~. η εΙ~ το "κι.πo~ς$, {,πότιι QΙΟf'Οωτέ~ν 
.. -1)'1 λέξιν ε!~ «:χυτούς», 

2) Έν "Ψ λ:Χτ. «Cnr iJitnf, r~spolldit q'_lίda111 e $::tlib~l3, eo tC!l1POfC», 
.. Ι oίiν, ιiπεκρ(νιχτό τις των γερόντων, XCt't::G .. όν χρδνο'l iΚΞίνον. κ:ιΙ iv δποοημ. -ΤΟ 
χωρίον Ύjκρωτηρllχομένον" 

3) Τ.Υlν κ:ιτlχκuριεUοuοlχν. 

4) Ευι.ηετ. βιΌλ. α.'. δπόθ. νΌΌ ο· 155. 
5) Το λιχτ. κείμενσ'l έχει: «qni cellnl[e SlH:C qnietc yt11t frni., b Οελων ~_ 

πολrι.Uω, τΎ,ς ο.νlχπlΧUcεως ,cu κελλίcu, ~π' 'ίGr,ς ιΕ κα.Ι "αρα. E~€pγετγινφ βι6λ. ΙJ. 
ΙΙπόθ. εΌ ο. ~6. ,'ο θοΞλων ελΟεϊ>1 Ι11:Ι τΊ,ν ιivιi"IXUGLV το!} κελλ(ου>. Άλλ' 11 γplXCf-l) 

.κελλΙου. προτιμοτΞρα, λ':ψΌlχνομέΥcυ ύπ' oq.eI τοίί νοός της ιγΌ ΠIΧΡαγΡdCfΟU. 

G) 'M:iϊλλι;,ν, ελαττώμα.τι, ε.γ τίj'J λιχτ. Sed sibi i!)se attcndat, ιiλι,z προοέχει 
~ιιυτφ. 



-
. ··J.itδφι.τιι~tίt~· 6?" 

~""""""~-~~ν~ 

ειXάιX~ 1 κΙν'tημ~ έννoίιx~ τ~~lχθp~ς iνtj '~~pει~ C'όυ ~ιxτ' ·ιχό;.·· 
:roG . κcxΙ'!iπόλuεtν τ~ν γνώσΙν aOt) τφ ι!γvόOi)vtt, xcxt τ~ Θ~λvιμ4 
σουτφ' &φρονι, χιχΙ τ6Τέ ,έπtγvώάYJ . όε«Ι>.τ6ν,' X(Jl xoί~VO~oa~, '.tO . 
βλιχπτο'.! σε. Ό ~εε πεπoιθώ~ .επι Τ~Y: atitCX~όσ~vft)ν:cxί)tΟμ. ~ltOJ 
θέλ'fjμcx ιχυτοσ κp~τών,· οδ OUV~dStCXt τ~ν Ιχθp~ν Ι*φQτεt'ν, Qt;'U. 

dv~~~UΘ1jv(ιt; outa larttν τι, -ων όστερε,tτcxι, κ«ί, έ~νεξΙλfhJ ιiπό, 
τοΙ) σιf>μat~,,. κ6πoςέστΙV ε-δρεtν t?aQ~. TD.o, οε ~ντ(ι)ν, ItQ 

ΠPOQ~p'tep~tv τφ θεφ, εν δλ'lj κιiρο'~ σου, κ~Ιεν δλ'J 'tfj lGx6t. 
σou; κcxΙΙχιιν εδσπλ(l.γχv{~ν εΙς πιiν-tίχ~, ,κιχι 'ΠενθεΤνl!; ~ιxΙ ειl-:' 
aG(l.~ τοΙ) θεοσ· Otci τ~ν β~θειιxν ιi.QtQU, Κιi.Ι~ό i'λtc(. 

ΙΔΌ Ε!πε πάλιν,. περι τοΟ οιοάσκειν τον teA'1JO!ov πιρ! . εντο- " 
λιης· θεo()~ ·Π6θεν (;I!o~ εγώ~, -δτι πpoσεδΙχθVΙνπιxρ~ ~φ θεφ, 

!νιχ εfΠα/&λλφ, ΠΟ!'ησον τοστο' ~ εκέτνο,· ιx~τoς Ι.Υ:ω όπο με'Cιχ

νΟιιΧν. ων δια >taς άμapτ'ιx~ μόυ; . ·0 γΙ-ρ ,πoτε~εά&~&~θpωΠ1)ς 
όπο μετιχνοιάν εστι, κ~Ι ουκ iXit το άσφιxλέ~, εφ" ασον ουκ οΙ

οιχς, εΙ γέγονέ σι;ι συΎΧώρrισι~. ΤΟ μέντΌtάμιieτrιμcx βε6ιχΙως 

IγΈVετo, τσΟ θεοσ οέ εστι το &'λεo~· ου Οόνιχσίχι :γ~p, clμεΡψν1jόΙΧΙ, 
τ~ κίxpo'~ .σου;. εωςόυ ciπcxνΤ~01Jς; iv τφ ΚΡL'(~~!φ τοσ·θ~όti. ΕΙ 
οε θΙλεις γνω'ιlCΣΙ, εΙ γέγονεν εν σοΙ συγχώΡ'tJσt~ των ιiμ~~L61V 
σΟύ, τοΟτο σrιμεΤoν.εστ!ψ ia:v μrιoεν xtY~G~,iv τ~ ,x'cσΡ~!~ 'Qqu;" 
ων .~μrιpτι~,: ~ aλλοu λcxλοuvτ6, σοι πιρΙ.· c&ώtών μrικέ~ι γν6>, 

δπο!ιχ ~ν, &pcx iyivat6 σοι !λεος '. ΕΙ οε· l't't ; ~mdtv iv' σο!, . xci· ' 
τεχε cxότ(i κιχ! κλιχτε περ!' ιχυτών· φόβο, Ύιχ@ Ιστι, κ~ι τρ6,μ?ς, 

, 1) Κιιί μή Ιl1ααιι. Τό χωΡΙΟ'l1:0ίί1:0 διορθω-;Ιον o~-;ω : •• ; •• "Κ πρo~ιxιιν '''CΙ1:tώ
μοι-;ι . C't;~~οίί, xttt μή il1attl χ'ν-;ΥΙμιι ίννοΙιιι;; ~~ Ιχθριι, εν 'tij χιιρδΙI 1tCΙ~~ cιύτoil 
xcιΙ dIτOlU.IV τΥιν 'Y,IιOOIVCΙCI'COu τιjί ά.γvooίί'l-;I "cιΙ ",ό θΙλ'ημαι ι:iΙΙ~oίί' τιjί ΙΙφρονl' ·xeιΙ 

",6-;ι ίπlrνώΌΙ-;ΙΙΙ ·Ιιιu-;όv.χιιι'χcιτιιvο1jαιι τό βλιiΠ1:oV cιUtQV" 'U ά.ρχή "Cfj; δλ,l,,' πι· 

ρl6δο!) (6 8'λωv X:~λ.) ~IXCΙIOlorat τ-ήν ~Iόρθωαlv -;ttu-;Yjv. 
: 2) Tιkι;; δ:μιιρτΙιιι;; ιιtί~oίί.ιί>ι;; έv τιjί λιι-;ιv. 

3) E~ιργ; βll5λ. a'. ΙΙΠ6θ. 'λΥΙ'. α. 128 • 
. 4) 'A~~λφ6ι;; ΤΙ' ax tfjι;; μονijι;; τοίί ci1515Ii ΣιρΙδο!) ~ρώ-;νι"! "Cόν ι1δδιlv ηoιρ'αcι'/oιI· 

φιοvλ{γ,ων : .'0 dl5el1ι;; 'uatttttι;; λ&rιι, !-;ι, Ιωι: ου 6 ι!νθρωmι;; Ιχιι -;Τιν '~aovη~' a.ti· 
-;ωv (-;ων δ:μ«ρ-;ιων); ci1tμήvο1ί" ciφ'θYjαcιv (cιΙ ΙΙμιιρ-;Ιιιι ιiύ1ι.ίί)...... ~,ιk, 1:,6'1 X~ρ\oν' 
aa.ιp1jvtaQV μοl ,l;cισ-;a.' θλfeι-;«Ι μόurιkρ 6 λοrlαμ6, •• Πρ6, 8'1 ΙΙπεχρΙθ-ι) : Ό :τρόπο" 
at' 8'1 ιΤπιν 6 ci6δl1ι;;'Uαcιfοιι;;, πιρΙ 1:ων 'ή~ovωv ία1:1 xC!oL τιΟv ίρrlιζ'Oμ'νων' CIIί'CCΙc' 
χιιΙ "(ιkp ΙΙλλο ία",! τό μ'lΥΙμο'lιίίαοι\ "'1'1" -;Yjι;; 'Ιοίί ~λl~oι;; rAuxl!tYj'Co" "οι! ι!λ/ο ία-;Ι 

* 



κιxΙ-δ~όν~, ιι1με?ιμνijσιχ~ περΙ ~Ότων,~ωςεZς .Τ~ βήμιχτοσ' θ$ΟΟ' 

attζf'ιtiηό~. El,. ·O~ .. 't~~.~lt,~·Qi:fJE, ·O(Oιx'OV.· ιχδτ6ν tL', , κ~ζ'Ooός τ~ν 
ΨUΧ~ν σου εΖι;, θΙV«ΤQV, . εr~'1Jς. ΙXOτι'j> τ~ν., iλεuθ'ε-ρ{ιχν 1, κιχΙ έΠL

στρέΦ1JπρΟς.σεπ~~ν,. τα, ιx.Oτ~λέyων, ~Zς οοοενπροκ6ψιχς, 'έζ 

ών'εΤπ\X~: ιχωτ.φ,:, ~a.,ι:ι~χ E"Zpycia\X'to ιxutci' . άπ6στιχ ouv άπ' ιχυτοσ, 

i1teL θ,ιxνrι~ί t~v Ψuχ~ν. σοΙ) ~.To\)τo γαρ, μέ"(ιχ έστΙ· τίj> άνθρώ

Πίρ, Τνrιdφ~ το tOLOV θέλ'ημrι κrιΙ oικιx{ωμ~, θ vομιζεL κrιτα"θε

ΟΥ: iEvιx~, X:tX.t .. φtiλciξ1j 'tQpfjμ~tOt:>. κ/Χτα θεον ΟtΜQ'ΚQVΤQς. , Ό 
ϊ~ aνθΡωΠQ~ το() θεού δ ~66ξiς ΝLσθερώ S, Ζοων τ~ν86ξ"v τοσ 
θεοσ, κιχΙ ε.χων .. tQ.~ . utou, τ/ς άΟελψης. ιχδ't9uσUVQt,~οuντιχς a.u
τφ, εΙς' o~εν. "δτ(;Ί~ .0Lετιiζιχτ.ο '; . άλλ' etιx eνιx εκιχστον Αν τφ Ζ

o~φ 'θελ~μιxτ~" είτε κ«λι:ιΙ έy~νoντo είτε 'Xa.~o{, .μ~ μeρtμνωv Πl!- ' 
ρΙ ιχQι;ων D., "EλiYQV π-ιρΙ 'toGK&:cv κιχΙ 'Ά6ελ 6,μ~πω ν6μου .0',1-
τος, μ'fJaε':rΡάιψη~,'t{~ έoΙo~ξeν ιχuτοuς τoστo.~ έκε~~o ποιήσιχι; 

'Cό .i)(ΙΙ'ΗIUν· 'Cij μν~μ,!l 'CYjv Υεtiaιv.:Ωau. οδν tψ μν7jμοvaόοντl., 'C~' 'Cwv &.μιχρ'Cιων 
'iι~~\I.~" μηπρι:iτ'C~νt\ ~έ 'C& t7j,~~~v'i'j" fJ.λi.: fJ.v'CιλέΥοvtl: κιχ! !ivtιχγωvl~ομέvφ; tίJi 
tοιόuτφ 'fJ.φtθ7j~ιχν· cxt πρ6τιρον δtμCXΡiιcxl (Bcxpacxvouιp;fJ.rC67:p. σλθ'. σ; 130). ' 

, 1) ΔΙ~ιx~ν CXUΤ.όν 'C\, κcxΙ ~oil~ .ijv ψιιχτιν σου ιΙ, θι:iνιxτoν, ΙΤΠ'Ο" cxU'eιjl 'Cijv iλιu •. 
θι~.ΙιxY.~. ~ίν ι7,νcxγιvώ.σκοvτcxl ίν '!Φ λcxτιv. . 

• 2)' ο'Επιι 'Qoιvιxtot 'tijv φuχ'l'jv Ί:iοιι~" ~έν uItdpxsl 8'1 'Cφ λcxτ'ιν • 
. 3)·~·o Υάρ' ινθρω;tος iouelίou ISc1~611, Νισθιρω. "τλ. μΙχρι τέλοιις 'C'i'j, ΠΙΡI-

6~oιι ~ινδπάp~εl ,j" τψ λcx'Cιν., ,.' . 
4) :Εν tO~' fJ.ποφθίγμcxql 'Cou fJ.~~11 Ποιμένο\,; κιχ! 'Itcxpa. 'Cφ fJ.εε~ ΒCXΡσcιvοιιφΙφ, 

μνίι~' ~ιidyo,liVQ~ μcιθ'rjτoιϊ γινιtcxι.· . 
5) .'ΗΡώΤ7jσι:iν -Τ1~Ι' των ΠcxτΙρωv τον fJ.~εl1v Ποφέvcx λiγoντι" πω, οδtω, ijvi

σχsτο ,6 fJ.661l, Νισθερώ 'tou μcxθ7jtοu cxuτοu; λέγει cxuτοΤ, 6 fJ.66a, ΠοφΥιν : ΕΙ έγώ 
ijμ:rιv,κ~1 τO,.·,x!pδ~κι:iρloy (=ΠPoσ~5,φι:iλ~oν) έtΙθοιι~ προ, κεφcxλijΥ CXUtou' λέγει cxu
tlj\ 6 ,'A~~!1" Α.νου6, κcxΙ ,τΙ λέγει". Τψ, .θιψ; λέγει 6 fJ.661l, ΠοιμΥιν' έρω οδν, ΟΤL σil . 
st,ItI%.~ :, .νEx~σιλε πρωτον 'tijv ~oκo~ ίκ 'tou οφθcxλμοu σοιι, κιχΙ τότl$ ~1~6λέφεl, το 

xι:ip,φo,~. ίκ tQu Οφθcxλμ.οU .τοU fJ.~ιλφοi.i σoυ.~ MCXtO.~: 5. fJ.ποφθiγμ. ρλcx" ΠcxΤΡολ. 

τ. 65. σ. b86 •. B~pacxvouιp. ιiπόκp. χ;cι'). cKcxlιίI, οδν έποΙεl '6 Γέρων; ίpωτ~ 'CI' τόν 
ci~6l1v ΒCXΡσσr.vοUφιοv cμij ~Iopθoυμενo, τον fJ.~~λφΟν cxuτοu.j πρδ, liv ιiΠΟΚΡΙVΙ'CΙΧΙ : 
cΆ~ιλφί,. oux ώ, Ιτιιχεν fJ.φTjκsν 6 γέρων μ'ίj vο\lθ~τω'l ΙΧUτό,l" ιiλλόι πoλλι:i.κl, μέν 
cxuτον ίvοuJΙέ~7jaιν,έ1tετνο, ~έ οuκ ίΜχιtοτ1ι,l vο\lθεσΙcxv, κcxΙβλέitωv cxuτον fJ.~lcip

θωτον fJ.qI~I το 'Itp~yltcx εΙ, 'Co .ΚΡΤμcx 'tou esou, λiγ~ν ,: δ θι.ό, oΤ~ι το σιιμφΙρον, , 
δ Μιλφο, γσ.ρ έμοu κcxλλιώtliΡ6, έστl' 'tOutO ~έ. S1tοΙΟιιν ο.Ι τίΜιοι, οΙ μή τόλμων

ΤΙ, Xjltvcx~ 'tIVa., πρό, oιtOΧUV7jV των μ7j~εν /S'ι'Cωv κcx! 'ItΙ:iV'CΙX, κριvό'ltωv~ (eίπoκp. 

χ;6' !J{λΙμcxΙ; 'Iωι:iν. σχολ. γ .. τοϊί ι'. λόγοιι Πσιτρολ. τ. 88 σ.849. 
,.6) Εόιρ'(. δ:16~. c' 6ποθ.λη" g • . 128. ' 
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atP'ct, έ~ μ~ δ. θ$ος 8ι~~ξει τον, ΊiνθFα/πο-ν; ,εις; μάτtηv. κ_~, 
. IA'~- Είπε 'Πά~ιν, eάν,ΤΙ.ς My1l σοι, λ6γοuς civωψελεt~, ... μTf,ι:θε

Νή~τtςciκο&σιχιιχt)τούς, τν~' μ~ιΧμiλijς ! 'τ/ν:φ,υχΎΙV σαυ" __ ~ 
Cd~~θ.~ς . το, πρ6σωπον ιxoτoυ,ε-~ς'- το λυπησιχι ΙZQ~6ν, "ιχι. μ~;,d;

vcXax1l των λεγομένων, λέγων, ~τι.'τ1JκΙΧρi!Cf μουi"οu ,πιxρcιδέχ9-

μ«ι~ μη είπr.ιςτo.&τo, οδ8ε γιiρ ε! δΠSρ., τ.Qν.πρωτ6πλιxστoν" 8ν ε

πλιxσετr.ιΤ8!~ χεφΙ, 8νοδκ' ωφέλτ.ισ~ , fι' 'XC1Kij ciμέλειcx 3• ,Φε;Ι

γεουν κα.Ι μ~ f)έλεciκο..~ιΥ' ο.ρ.ιχ οε,; μήπoτε,'CΡεόγωχ τφ; σώμιχ
τι, '. β'οUArιθijςγνωνιχιτιi. ',ρrιθέντιx,~Eιiν γιΧ? . στιγμ~ν λ6γo..υ,~-

. κσόσ~ς,ο.f οιχ!μονες οδκ έωσι το ρτιθέν; .8 ~κο.υσιχς,ciλλιi cρoνεό
ουσι- τ~ν ψuχ'ή-ν, aou' φεύγων CΡIεuys πιχντελώς. 

ΙΕ'. ΕΤπε . πάλιν, ίξ ών' δρω, το κέρ8;ος, κιχι fι. τtμ'ή, κιχ! 'fι 

ciνάπιχυσις πολεμοuσι 'tQV ι1νθρωπον, βως .θ~νιiτσμ; " 
ΙΣΤΌ' ΕΤπέ πάλιν, το 8ιMξcx, τον 1tA"rjO!OV, εκπτωGi!ςίdτι τΎjς 

ψυχfjς', κιχ! το θέλειν ΙΧδτον civcxycxyeT.v έν κιxλ~ φυσει, μέγ" 
σύντρφμά eοτt Τfjς ψυχfjς, Έν 8σφ γιip8ιMσκεις τον πλrιa!o.ν 

σου; 8τι πo!rισoν το.υτο ~ eκεΤνο, 'Xιxtαtvofjocxc ιχυτ6ν ν6μι.οον, -δτι . 
σκiXλl8ιν κιχτέχεις, κιχτιχστρέφων τοΥ' o.!~6ν σου, θέλω" τ~γ Ο!Κ""" 

eκε!νου ,ο~κ080μfjσiXΙ. 

ΙΖ'. Ε!πε πάλιν, o.ucx! Ψυχ~ &μΙΧΡτrισάσΎJμετιi το &.γιον βΊί
πτισμιχ 5, ,o.U γιiρ 86νιχτιχι 6 δ τοιο.υτο.ς ιiνθpωπoς cittsptttVfjaιxc δ

πο μετάνοιιχν ων, Υι' πεσων τφ' σώμιχτι, .. ~.: κλέψιχς, ,~ σύν' τί"ι 

πτιχ!σιχς των λοιπων, Υι· τφ δφθΙΧλμφ σωμ~ έμπιχθως θειχσιΧμενΟζ, 

~ κιχι μέχρι του γεύσιχσθΙΧ! τινος λάθριχ περιολεπ6μενος, 'tou' μ~ 
cSpιiefjvιxt ύπ6 τινος, Υιέτέρου θέντος' το μrιλωτάρtον etutouj:~ 

περιεργιχσιχμένου 1 σου τΙ εχει' δ γιip τιχίίτιχ ποιων τον Ίrιooyν 

Ι} Euapy. βιΙSλ • . rι:. υπclθ. 'Xr:. σ. 75. :, ' 
2) 'Εν )Ψ λ~'t. Perdat, ιiνέλ'!l. . , 
3) ΌμιίιΙ~, π~p' EUapy. !νθ' ιiν. ώ~ 'X~ί έν 'tιp λΙΙ'tινι'Χφ Colloqu,ium •. 
4) EuIIpy. 6ι6λ. ~:. υπclθ. λτι'. σ. 128. 
5) • γΌ • 6'. σ. 7. 
6) 'Εν KλΙμ~'Xι Ίωιiν. σχclλ. ι~Ό 'toi) εΌ λclγ"σ cΔιιi .. ι oiί~Ι; ~ιι5 .. ι "Ι} ~ύνO\ .. oιι δ· 

't"I"U't,,~ dνθΡωπο; 'Χ'tλ. Π~'tρολ. 't. 88 σ. 788. 
7) ΠιριεργοιοΟΙμεν". 't! iχst-o 



.. υ6plξει~ Κα-ι εΊΠιν ~imρ .. ~". ;ΤQοιχόΤYjν ΙχέΙ, άxp!βειιt~ το πριγμιχ 

. Πάτιρ; .κιχΙ.Ι!1τβν.: 9'1 'τp6no't δ Oτ.opux~v ~ πoι~σιx~~Z, 'tOrlQY, κιχι 
χρήμιχτor; λΙΧ6ών, .~πtrt~θ'η.;· πιx;;~ τοl).: εχθΡΟί) 2, τξιΥ ~utQνΤΡ6ΠQν 

· 1tΙXl ~δiοςδ 'jcip ίχείνον .ν~σιxς, ·)t~l'to5'tOν iv(xYjoav, δγciΡ εν 
· ~x.poΤς ~τtώμεν~ς .. κιχΙ'έν Ίuγάλοις ~t't~'tor;t.. . . 

. ΙΗ'. Είπε' πι%λ1V,' oτι:βιiν δ ιiνθρωπo~ 3 . ποι'ήσ1J' ~όνιxμιν, κor;ι 

· :θ«UΜ~ΤOυpγ!~ς,~1(άσεtς, )t~i~'-M~v .τ~ν γνωσιν,κιχΙ ιiνιx-
· ~η "Ιεκρα9ς, .'iφ'&~ν :lmσεv. εΖς ιiμΙΧΡτ!~ν,οU.8UΥΙΧ!t~ 'ιίμερι
" μνιησ~,. δτ,Ι. δm.μnιiνοιrrt· ίi>ν.~, κιχΙ .«ρίν,ων tQttν' e-l' 8ε. κιχΙ βν 

· ΠOλλO%aατι .. -χ6ποις.5 κιχΙ Τ~τιYιi. Sv πάσ1J ciμΙΧΡτ!ff, -τι ιiμελε!~ 
οντιχ, κιχΙ έ~οuδ .. νώ01J (Ιοτόν, εες μιΧτYjν. Satt Π~σor;. fJ . μιτάνοιιχ 

'ΙXQtΣU, Ό:Τt~· ~pριΨεμέλoς.Xριστoυ; κp!Yor;~ ~ότ6, κιχι μ~ sάσιχς 

τα κρ!μor; .τφ κPιτv θεφ6;, 

1.8'. Ε!-π. πάλιν, π:ιiντες ώς. ένZ~τpε!φ εσμέν 7. . ',0 μεν '10-

σων :tOU~ ~φθor;λμo~~, δ δέ· τ.η.νχετρ",. δ.8ε σ6ΡΙ"(ΎΙΙ lXiJ>ν, κιχΙ Q

, σιχεΖσΙΤών ιiσθενrJμιί't-ω.~' κ«! .εΖσΙν ,Sξ·«δ'tων'~ρor;όμor;τιι ~8Yj θe

ρ.ιχπεuθέντ.ΙΧ, ιiλλ' οτιχν rpιiY'J 8 τι των βλιχπτ6ντων, π~λιν ιiνιxλόε
, τ~ι·· οGτω, .στ!ν δ., έν μετιxνo!~ ων καΙ κρ(.νω-ν, iι S~QUOeνffiν τι

νιχ, ώς πάλιν ιiνιxλόσιxς τ~ν 'μετάνοιιχν. TΊi'>\ι γιΧρ εν Ζιχτρε!φ, 8ιά-
\ 

φoριx,ιiaθεν~μor;τιx εχ6ντων, ~~ν δεΤς πιρΙ \ του οΖκε{οuπιiθοuς 
βo~, 'μ~ tt •. ετeΡος έρε! 8trxtC βo~ς;· οόχΙ ε,.ιχστος περΙ του, l8C

, Οι) πιiθοuς ίννοιΤ; ΟΒτως, el ,~ν πιiθoςτω~ /ιiμιxpτιων μοΙ) ένώπι-
6'1 μοu, οόκ aν. ίδλεπον εΖς ιiλλoν ciμΙΧΡτιψοντιχ' πιivτeς γ?ι.ρ ώς 

· ϊν, Z~τpεΙφ ιiνιχκε!μeνΟt, προς τον Ζιχτραν εκιχστος φuλιiττtt iιxu

τον·. μΥι iσθΙstv το βλάπτον 'το τριχυμιχ ιχότου 9. πλ"ιν οόΙΧ! 'tii ψu-

1) ΜΙΤΙΧΥ •• ~ιcιρσy1ι-. 
2) '1Ιτο\ του ~\ΙXδόλόσ. 
3) Ευ'ΡΥ' διδλ. ΥΌ 67ςόθ. τι', α. 25. ΚλΙμιχ; 'ΙωιΧν. σχόλ. \~'; 'tou ι'. λόΥό Uoι'tP-

~. 88 σ. 788.' 
4) :ΙΙ~λλoν, c ίστΙ-. 
6) Ευ'ΡΥ' βιδλ. ΥΌ 6πό8. r;. σ. 6. 
6) Τ& 'tfj, m'. πιxpιxypιiφoυ ιpιxIvov'tΙX\ μικρ6ν τι πι:tpτιλλΙXγμΙνιx ίν 'tIp λιχ-;. 
7) '-H'tot, ίν τίj\ κόσμφ 'tcU'tIJI. 
8) Ό !ιχθ.ι" ~Tίλoν δ'tlo 

9) Έλλι(π~αι τ\νιιr, ιν1.φ lιx't,v, 



χ~ J, -r1j μ~ βόuλομέν~· φυγείν άπο ΠcXσ'fjς -ιiμιip.τ!ιι~ 11, 8τ~. ΠGλλ~ς 

• iXSL θλ(φιs~ς ax των' φθcιyoύντων.'κ~Ι: σuν~ντών-tων: Θtu:t:~,>~tbtL 

χεΙρ άνέΧ1J πολλi'j'~ΚΡόθuμ6~ς κ~ι ευΧ~ptσ't!ιxς~ εν, Πι:Lν-τζ ... -" 

Κ'ο ·Ότε"Ύι%p~ν. δ λcιb'SΥΔ~6π'tψ, ~σθ~oν κ~Ι βπινον εν 
!όθυμ!~, πλ~ν,· Οσ.uλεUοντaς ,τφ ΦιχρΙΧώ" κιχ!, 8:ce ιiπέqτεtλεν ΊXu

το!ς δ Κόριος ~O~θeΙΙXν,.. τοuτέσΤL tbv' MωσEΙX~ oπ(ι\ςλυ~pώ~ΎJΤ~~ 
αtUtQU, ax' τοσ, Φιιpιlώ, τότε κιxτεσιν~θ~σαtν-καt! εθλ!β'fjσ~ν;,:~αtΙ $ν 

, πciάαtις; τ-α.tς ΠΑ'fjγctΤς;, αtΙς; επ~γγειλεν- δ, θεος; τ.φ- Φιx~ώ ,~δκ. $-
θιiΡΡ'ιJσeΜωUσής; επιτ~ "άπωλa!q; αtδτων, έως J)u γέγoyεκαtιρ6:ς, 

· είπ~ντoς; 'touesou προ, αtδτόν: '«'Έτι μΙ~ν πλ'fjγ~ν επιi~ω 'ίφ 

; Φαtpαtω» ("E~60. ιαt" 1),. 1tαtt ερε!, αοτφ, ciπ6λuqον, τον "λαt6v'μοu, 

, επεΙ παttιi~ω τον πρωτ6τοκόν QQU», τότε λοιπον εθcipσ~σε; Mωi:.i-

σi'jς. KαtΙ εΤπeν αtδτφ: δ θεός: «Λιiλ1jσοv λά.θρ,ιχ εΙς:tα. ~c1>:,tιx,(,t~u 

λιχοϊ) μQu, καtΙ αtΙτ/σει εκαtστO, ιiνθpωπo, τον πλ'φ!ΟΥ αtu.tou; ){ei,! 

yuv1} 'τ~νϊε!ΤOναt, oκsu'fj 'ιipyupa κσι.ι xpuaa, καΙ εμ~τι~μ6N(κ~Ι 
, STtceetlt: το!ς :τpσ.χ~λoι~; των τέκνων όμωv~, κιχtσκuλεοοι&τε :r-ou., 
· .c\.Ιγuπτ!οuς;» (Έ~oO. ιαt:~ 2), κιχ, 'εξ αtυτων τινιχ ιiν~λωQOlν, κ~- i

'TtO!'fjaιxv τ~ν σΚ'IJV~ν s. 
ΚΑ', ΕΤπεν οδν, οτι τοστο λέγουσιν οί γέροντες, οτι τα. 

axsu'fj τα. xpuaa κσι.ι ιipyupa, καtι δ [μαtτισμ6ς, -ΙXL ιχισθήσεις-έΙ-

\ σΙν, ιχΕ οοuλεUΟUσαtt t'Yj εχθΡq;. Το5το λοιπόν εστι το σ'fjμέtΌν, 9-
τι Civ μ~ δ ιiνθpωπoς ιiTtoat~a"IJ .αtδτα.ς ιiπ~ 'ti'j' έχθpαtς, ~ν,rι ?,-cιΡ
πoφop~,σωσι τφ θεφ; ,~ oκiTt'fj ti'j, ιiνιxπαtόσεως .τοϊ) θεοϊ) ~δΚ 

εpχεταtι επ' ΙΧδτόΨ εα.ν οε ιiποστ~O'tJ ΙΧδτα.ς cXTtotfj, εχθpcις καtΙ 

xαtpTtoiFop~a1J τφ θεφ, lpxstΙXt επ~ cιδτόν. ΟΙ> γα.ρ επεσκ!cισεν ~ 

νεφέλ'fj εν t'Yj σκψi'ί, εν τινι ελαtττοuμέν1J, ιiλλα. τελειωθεΤσα.ν 

επεσκ!ιχσεψ οΒτω καtι επι τοϊ) νcιoϊ) οίκοοομοuμένοu, εν οσφ τt 

έ'λειπεν, οδκ επεσκ{αtσεν .~νεφέλη;, ;15τε οε ετελεtώθ'fj, καt! είσψέ

χθΎJ τιΧ ιxΙΙμcιτcι κcιΙ τα. στέαtΤCΙ των δλοκcιuτωμιiτων, κcιΙ ωσφριiν

H'fj τfjς εδωο{ιχς δ θεός, τ6τε επεσκ{αtσε τον ο!κον ~ νεcρέλ'fj. 

1) Ε5εΡΥ. βι6λ, Υ'. Οπόθ. ι/;/.'. σ. 29. 
2) 'Ev'tiίiOav μiχρι "Ιλου, 't7j, πeριό~QU έλλιΙπουσιν έν "φ λΙΙ'tιν. 

3) 'Εκ τo~ 'έπ,θ,'t~~ κλ. μέχρι "Ιf,QU,.δ,v {ιπiΡχeι ίν ,"ίj! λr:ι.' .. ν. 



:G2, 

,ΤQuτέστtΎ, έιΧν μ~ aYΙX~~aTJ οiivθΡωπος τον θεό-v έξ δλης τ-ης 
• οt~νο!ιχς, κιχ! πρoσκoλλ'1}θ~, έξ'" ;SA1'J~r 't'iJ' κιxp8!~, ,1], σκέπ.1j', τ~ς 
ιivιxΠGtu"ro' τουθεοσ ΟΟΚ' IpxstιxL έπ" «6τ6Υ. 

" Κ:Β'ο :Ε!πε πιiλtν, προ ΤΟUΠΙΧόσωντat ι της ιiσθβνε{ιxς; czE ιxg
- σ~~σεις, ΙιΧν δ VQίl, βoυλ~θ~ s1ttδ1jνΙΧL τίjJ στιxυρίjJ, ~ιρo(~t,QG~escu 

.ipxeorΙXL έπ' ιχυτ6ν, StL 1)ρξιχτο πριiγ~τoς όπερ μέΤΡQν ιχυτο.σ, μ~ 

',tιχσιiμενος τιΧς αΙσθ~σεLς ,rιυτou, ΈιΧν μtιχσμοΙ sργιiζωνταL Ιν σο!, 
'Ι 

κιχ! 'συμπε!θYJ καΙ ε~ς τιχ τ!κτοντα αυτο συμπριiτττ.ις, Χ'(ίΙ ου λο-

π~ έπ! -routOt, Ιν, π6νφ κιip6ιιxς, πιχριχ ψόσtν ΙστΙ τοσ "A6ιiμ. Έ

ιΧν ~ κιχρ6{ιχ σου 11 ψόσεL τ~ν ciμαρτ!ιχν έν !X'f} σε, κιχ! cireISaor'f}aav έ
aυτ~ν έκ των ttxor6vorrov ιxυτ~ν, κιχ! iOou τ~ν x6Aιxatv ένώπt6ν 

σου έν rνiliast του βΟ'f}θοu σου συμπιχριχμετνα! OCΙt !'( μ'1j6εν! λυ
πων ιχυτ6ν, άλλ& κλα!ων, aνώπtον ιχυτοu κιχ! λέγων, ~6',ι' έστ~ το 
ίλεος του, λυτρώσιχσθΙΧ! με,J,{όρtε, ά,6υνιiτως γιΧρ Ιχω εγω τιΧς 

χετρας εκφυγετν, έκτος της σης βΟ'1jθε!ας, προσέχωνκιχΙ τ~ κιχρ-

,,6'~ σου του μ~ Aoπ1jOΙXL τον 6t6ιiaxovorιi σε κατιΧ θε6ν, τοΟτο 

κιχτιΧ ψόσtV 'τοσ Ί'ησοσ iatt, κιχ! ιχυτ6ς σε οtαψυλιiττιt άπο πιχν

τCις κιχκοσ. Άμ~ν, 

1) ΕύΙΡΥ' βιΙSλ. rι:. δπόθ. ,μ,,'. σ. 148. Ίσαι&χ Σιιρ. λόγο λΌ σ. 191. -Π'τΟΙ πρΙν 

"ι' δ νolί, e"μCΙστι 'τ&' "Ιαθijaιι,. ' 
2) Φιλι:ιχ"λΙιΣ, 'τι:ιμ' αιΌ σ. 18. χιφ. a'τΌ 

" 



ΤΟΥΑ ΥΤ·ΟΥ 

. Ef{Tonlll . . τοα AlIOTA3AfιlEf{OII. , ,'ο,", 

Δ'. ΕΖ aπετιΧξω τφ κ6σμφ 1 . κιχΙ εέεωκa~ τφ θεφ σειx~τo~' ι. 
μετιχνοYjσιχt, μ~ Mσ~~ τον λtιΥtσμ6ν σόυ ΞΙ θλΤψιχ! σε περΙ. των., 
προτέρων σοι> ιΧμΙΧΡΤ'f)μιΧτων, ώ~ ι 8tt 00 ouγχωρουνtιχ! σo~~ μ~εε" 
πιΧλtν κιxτιxφpoν~σ'Ώ~ των Ιντολων ιχοτου, ΙπεΙ οοεε τα: πρ6τεριΧ' 

σο» ιXμιxpτ~μιxτιx· ouγχωρει . Τιχυτιχ εε φ(ιλιχεον εω~ θιxνιrcaυ' καΙ 
μ~ κιxτιxφpaν~σ'Ώ~ ιχοτωψ τα μ~ ΙσθΙεtν .μετα: yuvιxLx6, 6, κιχΙ μη': 
lXEtv φtλ{ιχν μετα: νεωτέρων 6, μ'f)εε κοtμ'f)θi'jνΙΧt νεώτεροΥ oν~ιX'< 
μετιΧ ttVC'J~ εΙ~ ~y ΦtιΧθtοV 7, εΖ μ~- μετα: του a8ελφοu σου, ·iΊ τ~σ 

1) 'Εν ~φ 6π· clΡtθμ. 215φ "ilietxt 'tfj~ Πιιτpιrιpχ. σoλλoy~" yρ~φ'~~ .~:ιρι "'T;.~'>-." 
τΙλ') του ιqτ: αιΙώνο" σ. 266 ι5 δ παιρων λόΥΟ, ίπιrΡctφιτ&ι : -του _ν&ΥΙΟΙ, Πι%τΡό.' Ά, 
ήμών • AocivoιaIo'J ιi.pχιιπισκόπO\l • ΑλaeαινδΡΙΙαι" προ\; τού, ιi.ποταιeαιμ'νο'J"· δ' δΠ:Qt~ ~'. 
ο" ίκτος; όλΙΥων Ιν ιi.PΧTί καιΙ ίν τΙλιι τοσ AcIro'J, ,{νι δμοιο, 'προ, τόνπoιpόνΤαr.~ : 
ΕύΙΡΥ. βιι5λ'; αι'. ΙΙπι5θ. οι', σ. 8. . . ' . 

2) 'Εν τφ ιi.νωτίpφ Πα.τριαιρχ. κώδ. ΙΠΟντCltt τιk te1j, : c:Σιαι'Jτον τφ Xριστιji, τ(
nctAIV έν τιji :κόσμφ ιi.ναιστpίφισθαιι θ'λιι\;; μ'ή ι1Φ"{l, μ'ιδί rl1ίa"{l, μ1jδi efr"{l, 'tij ιiπ~
ι:κδtίσει ΧΡ1jσctμινος;, καιΙ ττί ιi.rctn"{l του ΧριστουΠ'Jροtίμενο,. Εί yιkp κτijμαιτιΖ καιΙ'_ 
ιi.μπιλώναι,· :καιτίχιι" Ινα. τι κα.Ι r'Jvoιtxor. οδκ ir1jμα.,j Ε! O'Jvαon'Ooιva, τιji XPIO'tΙP 
διιk τοίι βαιπ'tΙσμαι'tο" και! O'JV1jripQ"l' α.ύτίjl διιk 't1j, πΙσ'tιω" 'tιk ι!νω l;ij'tII, οίι δ 

Χριστο, fιnctpXI\, μ'/j τdι ίπ! r1j,· ιΙ βotίλιι σ'Jμι5αισιλιuιιν oιu'tιji, τιk, Ιν'toλdι, αou'toίl 

o;TιP1jaov. Φtίλαι;oν δι aaoι'J'tov !ω,' Ooιvct'to'J 0;0 μ1jδί ίχιιν φιλΙαιν μndι νιω1:'ρων, 
:Κ1:λ. 

3) 'Εν τίjl λοιτιν. Cognitione, έν ΙΙΠΟΟ1jμ. δΙ: Cognitione. An cogitatione? 
Βι!5αιιωι; -lj τιλι'JΤαιΙαι Υραιφ'ή Ιχιι καιλώ, •. 

4) 'g" παιρίλκιι. 

5) ΕύΙΡΥ. βιι5λ. ι5Ό ΙΙπclθ. κθ'. σ. 93. 
6) ΠΡοφ.'Jλctττο'J ιi.πo τοίι νιk δμιλij, μιτιk παιιΜ, και! va~'tlOf), -i'j. και! νdι aiJvct

πτ'!l, φιλΙαιν (ΜεΥ' "Aν'tων. καιν. 4. πρι5λ. 'ΕφροιΙμ :Σtίp. σ. σeΙ;Ό 'ΙσιιιΧκ :Συρ. λόΥ. Ι;Ό 
a.49. 

7) Τ& 'πclμιν~ μίxp~ ~oO ψΥι ΧCΙt"φρονήο'D' •• UιΙJιν/Qt,v aν oscjl l~tlv, 



'~~ίί~~e!.~':'Jιαjt~~;'16iό"'e" , 

'I6'6'~':'~~~,"~ιxl τ~στo μετa φόοου,κιχΙ μ~ κιx~ιxφρoν~σεω~' μ~ 
κιxτιxφρoν~σ~~ τoτ~ δφθιxλμoΤ~ σου eν8uόμενο\: ta Eμιiτιιi σου 1. 

Έ"ν yiv'l)tΙXt ανιiίκ"η OrvOU, εω~ τριών 2 ποτ'l)ρ(ων 3 λιiμ6ιxνε, xιxl 

μ~ λόσ'Ώ~ τ~ν ivtOA~V.l8~~ φJ.λ(a,v·,: μ~ ~g~~a~~ εgς τόπον ι, ev Φ 
~μιxρτε~ eg~ θεόν, Κ~Ι"μ~'κa:τctφΡΟτ/d~~ ·tfj~ λειτoυΡί(ΙX~ σου, 
Ινιχ μ~ eμπέσ'Ώς εZ~ χεΤριχς των eχθρών σου δ. Άνιiίκιxσoν σειχυ
'tQV εΖς τ~ν μελέτ~ν τ6>ν Ψιχλμών, • Οι6τι· ιχϋτ'l) σε φυλιiττει απ?; 
τfjς ιxZχμιxλωσ!ιx~ τοσ μιιχσμρσ.' Α ίιΧ1;'Ι) σον πιΧσιχν κιxκoπ~θ.JΙΙXν, 

κιχ! τιχπεινοσντιχ( σου ta πιXθ~. "Φρ6ντισον τοσ μ~ μετρfjσιχt σειχυ
τ~~ :.;ϊν.:<~~yι ΠΡ~ίμιxτι,. κιxΙσχoλιXσ~ς πε-νθijσιχt 'ta~ ιiμ-ιxρτ(ιxς σου. 

Φ~λιxξoν-σ~α.υταν 6 ·απ?; τοσ Ψεό80υ~ 7, οτι ΙΧδτ?; $κ8ιώκει ταν 

ψ:'6_6o~ . 'τ.9~ θεοσ ιΧπα. σοσ. Μ ~ ι1πoκιxλόΨ~ς eνώΠtον πιΧΥτων τoυ~ ~" 

'~Y) 'Evicxe~ χώδ. ίνιΗοιι .~ dpx1j, 'L:OU ~~'l:oιι ~ιωνo, δπ· ά.ρ. 408 !'Ι"όν'l:cxι: 
_'~: εεdS94γκ~, 'tYjv.xstpιi σοιι ίν 'ι:φ χι.Sλπφ σοιι; πολλ& γιip. πιiθ'tj lχει 1j σάρΙ;. At 

ιmiJ~ π.~fI.~t-λ~γ.cxL 'l:ou 1Ι.5,φΙνοιι XCX,l:άt 'ι:όν 1:~6~ 1Ι.ώδικιχ. 

: 2) ~:Ένιi~.. έ~ 'ι:φ ΠCX'l:ΡΙCXΡχ. κώ~. 
\'13) Τό 1tίνέ~ν ,l:p(cx πο'l:~ρι~ οΤνοιι χιχ! 6 ιiEί611, 1:ίσώ'tj'i; θεωρι! πoλt), Μ κα:! πρόl: 

'ι:όν ~MQV,l:ιA: ΙΙU'l:φ μονΙΙΧQν, ~πω, πΙ1j κιι! 'ι:ΡΙ'ι:ον πο'l:~ριον, ι!πι : .πιιυσε ά.δ!λφΙ, ουκ 
o!~ιι, IJ'l:I έσ'l:ι σιι'l:ιινι2ς;';' Αποφθίγ. Πιι'l:Ιρ. llCX'l:pol. 'ι:Qμ. '65, σ. (93), ά.λλ& 'l:ou'l:o έν 
πiριπ~ριι.πo;.έ·μόΙΙ 'ι"ορνε{ιι" μYjδνtος; δμως; ,l:OΙQό~QΙΙ, λέ'Υιι, IJ'l:I '1:& 'ι:ρΙΙΧ πο'l:~ιcx, 
κ~:;ιi;~~aι;oν. χιχΙ Kup\cxxijv δί~ εΤνιχι πολλ& (cxIί,l:. 5f-5)' 'l:ou'i:· cxtitιi λίγιι 1I.CX! δ ά.6611, 
!όX91i:(~ύ'l:ι.S.~,σ, 312). Ή ΧΡΤίάι, δμω, πΙριχν 'ι:ων 'ι:ριων ποτ/ρΙων .η1:ι.S 'ι:Ι ι;iνoν' .. κιχ! 
"νQ:ΨΡ.!Ι;~Ι ,Ιν 1:φ r,POV,l:IxijI, δ'ι:Ι γέρων 1:1ς; ίλιγι : -Μ:ονιιχό, πίνων ο{νον έπciνω 'ι:ρι

ων ΤC01:'tjptwv μΥι afj~'tj'l:CXI όπέρ έμου (Μ:ιμ6ρ. Σιν. κώδ. 448 ιχιων. ΙΑ.'. σ. ,273 cx). 
·Aλλ·.δπ~ΙIt "dι 'ίj'l:(' 'ij xwp'tj'l:IXQ1:'tj~ 'ι:ων 'ι:ρ\ών tt01:'tjptwv; Eίδ~σ!ι, περ! 'ι:οό:τ;ι:ιιι ίλ-, 

λι'πι:ιψ~~. ;θδόδω"o~ δ Σ'ι:οιιδΙ1:'tj, (t 826) Ιν 'l:cxt~ KCX1:'tjx~alaIV CXίI'l:,CIu, "πaιιθtlνQμινο, 
'tQt~·bτo· «U,l:QV μoνιxχoΤ~ λίγιl : .ΕΙ δΙ πι:ιτι XCX,l:CXlt\I,l:! (οΤνοιι) ..... ιiρκεΙσθω ΙΙμΤν 

ttOto'ijIItOTιf XIl1IJOOY ιivcl. τέσσιχριχς; ουίΚΙΙΧ'> (he. Σόροιι σ. ] 58), ij~oI 32 δρciμ~,,· κιχ! 
πολύ ·πιθ~νόν· ν& fj'l:CI ,l:Qi)1:0 ,l:Q ελον 1:ών 1:ριών ΠΟ'l:1jρΙων, 1:ό δρι!;CΙμενον (ιπό 1:ων 

Π«τ!ρων. Διcl'l:ι δΡι!;ομΙ'tι:ιιι 'L:OU ~P'l:OtI 1:ψ μονιχχφ εί~ μΙιχν λΙτριχν, -ΤΙ:τοι 12 ι:ιυγχΙιχ, 
(Β,ιιρσιχνι:ιιιφ. ιiτcQxp, πεΌ σ. 43), ά.νΙΧλclγω, θ& ~xcxvov.L~I'l:O κΙΧί 1:ό 1tO,l:QY, λιχμ6«νο
μΙνο\l δπ' δΦιν χιχ! 1:0U 1:Q"I CXυσ'l:'ι]ροi) πνεuμcx'l:ο, 'ι:ων ΠΙΧ1:5ρων. θιι:l~ωρo~ ei δ 
1:';ou~l1:'tj~ ιieόνcx'tοv ν& ίπέ'ι:ρεπι, . πλίι:ιν των Πιx~ίρων, 'l:oυ,δπoΙι:ιuι; 1:0σοίί1:0ν πισ,l:ω, 
'ικολοόθιl, 'ι:οΤ, μoνιxχoϊ~ CXU'l:oi). . 

4) Mij oίY.~σ'{/, iv 1:ι.Sπφ, έν ιρ tfotiat'l:~I ~ κ(lιρ~Ιιx σο!), 8'1:1 &:μcxρ'l:~σ(lιι' Ιχιις; εΙ, 

θι6ν. 

'δ) E~!ρ'(.,. βιελ •. &' •. 6π60. ~Ό σ. 52. 
6) ,·Απ6 tClU: "tfIίl~eQII aa~!j,l:Gvt μέχρ' 'tίλoιιι; 't1j~ πιριόδ-οιι ίλλaΙποuσιv ίχ 't()U 

;Σοιε. κώ!J. 

'1) Eύιρ.γ.β~ει;.: 6.' ~ ()π6θόμε', σ. ι:n., 
. J 



" ) 

, ~.E'lτoAαΙ τοίς &π/)τα~«μ~'ίIX~. ~.' \ .' ... ,1 .". (. 65 
~~~~~~ 

'. ~ . . '. ~ \ .. ~.' '. ι .. . 
λογισμούς. σου \ ί'να. μΎI. πρ6σκομμα οφς τφ ~~1j,?{().ν ?ζ)~.)AΠ9x : 
καλυΨ~,~,;oυςλoγισμ06'ς:σoυ τοις πα~pάψ σρ/),. ί'να', ~;X~~ς':.;ψfί" 
θέου "σκέ~άσΎ,j σε.' 'Α νάγκασον ?,ε~υτoν εις το' ~ργ6xι;ιρβν :,'Ollu~, 
κ'αΙ δ ψ600ς 2 του Θεόυ παpoικ~σε~' croC 3; 'Εαν ΙOΎ,jς πρ~σ~6μμ~;~, 
οοκ εις θάνςιτdν του αοελψου σου, μη εςOυOεγώσΎ,jς αoτόν~ ,:Iν~ ';, 

., .~ "'Ι \ ι .. ' ," J\ ~, '. .. . . "." 

μη ~μπέσΎ,j'; Έεις χείρας των εχθρων σ.oυ,~. ,}~>-ύλαξoν σ~αυτOν ,μη ,:: 
'.~ .~. ' -Ι, .' ,,- . 

αιχμαλωτισθηναι, εις & ~μαpτες, ϊνα μη. &γακα.ινισθωσ~ν ' εν, αρ~Λ:, 
. Β'. ' Α.γάΠ1jσον τη\ταπείν~'σιν, καΙα()τ~ σεσκέπάσ~ι~~'o, 

των &μαρτιω'ν σου σ. Μη εσο ψιλ6νε~~oς, ϊνα μη Πάν.πον1jρ6~ O~τ-', 
κήσει" 'g~ σοί 7. Δo~ τγlΥ ,'j{cxpacιxv σ~υ εις ύπακo~ν 'Πατέρων σ~υ,:. 
κά~ ~ χ&ρις τό~ 'Θει:Jυ o:ι~ήσει εν '00[., Μη, εσο παρ α qεαuτφ φp~. , 
νιμος, Τνα μη εμ~έσΎ,jς εις χείρας των ixepiliv σού 8.' :Eθισ~~ τη\!, 
γλωσσάν σου του λέγειν, Συγχώρ1jσον, καΙ ~ ταπείνωσις ~πελεύ~ 

σεται επι σέ 9. Καθήμενος ~ν τφ κελλίφ σου' ,τ6uτων- των 'τρι~ν ,. 
ψρ6ντισον συν~χ~ς, του εργoχ~{ρoυpτης μελέτ~~, κα~ τ~ς' ~οχijς 1b.' ': 
Λο"{ίζου ouv ΚίΧ-,θ' ~μέραν, οτι τγιν σήμερον 'Εχω ποιησάι εtς τoν'~ 

κόσμον, καΙ OU μη αμαρτήσΎ,jς'εις Θε6ν 11; }I~ §Μ'γαστρίμαργος J 

εν βρώσει; Τνα μη ανακαινισθωσιν ,εν σοΙ τα πρΔτερ'α ά.μαpτ1ιμα-~ ') 
, _Ι.Ξ 

1) Μ-η απο.κάλuπτe εί; πάντα~, τ& ~ιανρ1ιμ~τc!. crou> (Μεγ. Άντων: .,~.μν .• ' 41. ' M.tι 
παντι ανθρώπφ εκφαινέ ciou τους λογισμοός, , άλλ' οί)ς ε&ν 1'.Ioκιμάσ~ς, Βτι 'πνεuματι- :;, 
κοΙ.εΙο:ι. (ΈφραΙμ Σύρ~ σ. ρξζ'. πρ6λ. "Ισιχ&κ .Σύρ. λόγο ·~::.~σ. 50.' . ' .. ~ 

2) ΣΚέΠΎ). .' " . ',,:\., , ,_~ 
3) Προθuμοποιοϊί εΙς εργασίαν τ&ν χειρ ων. i':ι φό60ς τοί1θεοϊί ,θ~ ενΟ,\κ~σ'fJ ~'t qr&",:; 

(Με,\" Άντων. καν.,58). ,., "'.' ' .. ' J 'I:j 

4) 'Εδ.ν βλέΠ'Ώς ενα των αοελφων &μαρτάνοντα &μαρτΙαν' μ~ ~ρδς" edv,\l:~~~;-i'~rι 
καταφρ6νει αιιτου, μη υποτίμα αΙΙτον καΙ. μη κατα8ικάζ~ς, 1'.Ιι6τι θ~ πiσ~~ci~ )(,.1&" ~ 
ρας των ~χθρων σο!) (αΙΙτόθ. 54) .. , Ή περίο1'.lο,ς αδΤΎ) , ελλείπει εΚ,τοΌ Σα6~ ~ώδqto,;' 

5) Φuλάττοu μΎι θελχθ'Ώ δ λοΥιcrμQς. σΞ!) \ ~κ της αναμν"ljσεως των ΠFΟ"tέρω\l _,δ.~;".", 
μαΡΤΎ)μάτωνκαΙ άνανεωθωσι ταυτα: έν 'τ'ϊi'ΨuΧ'iJ σο!) ,(αΙΙτ. 60). , " _, υ:s,\ 

6) ·ΑγάΠk. την ταπεινοφΡοσUVΎ)ν καΙ θά. σε προφuλά~~ .αδΤΎ) άπό &μ~pτιφν, (ζfζι-ς,.';J;;;f 
61). Εόεργετ. βί6λ. α'. δπόθ. μ6'. σ. 168. '., . ":;;f: ',:') 

7) Μ-η εσο όχλΎ)ρός ΚOlΙ μΎι προσπάθειν.& επιμέν'Υ,)ς ε1.;; τόν λόγc.ν crou, ,ϊνct μη:;,,,.,, 
ενοιχ"ljσ'!1 εν crbt παν κακόν (αότ. 62)., ," ' , ", C, \ 

8) Μ -η νόμιζε σεαuτον σοφόν' 8ι& της 6πεΡΎ)φανίας θ& επαρθ'Ώ1J Ψuχ"lj σιψ Κα'ιΆ·" -
θ& "'έσ~ς" ει~ χείρας των έχθρων &ou (αύτ. 63). ,. , . ", ' 

9). ΣΥνείθιζε 1iijv Υλ-ώσιιάν σο!) ν&. λέ'('Υ,)ς, Σ~γχώpΎ)σ6ν μcι, καΙ θά. αποκτ-ησϊJb με-
τριoφpoσόνΎjV (ιxtJ"t. 64). ΕΙΙεργ. ενθ' άνωτ.) . , 

10) ·Οταν κάθΎ)σαι εΙς το κελλίον σου, φρ'όντιζε νά.· έκτελ'Ώς τά. τρία ταΙίτα: τό έρ
γόχειρον, τ-ην άνάγνωσιν των ψctλμων, καί τά.ς προσεuχ&ς (αΙΙτ. 65).) 

11) .Σκ~π'tΟQ καΙ λέγε καθ' e7.ut6v : Έά.ν θά. μ$ίν~ iv τψ ΚQaμφ τοότψ' καΙ ofJ,. 



τιΧ σ()υ 1. μ~ ιiΚYj8ιιΧσ~ς εν τινι κόπφ, 'Τνrxμ~ εισΠYJθ~σωσιν ~ν 
σ()! (X~ t()u ixOpOU ενέΡΥειrxι 2. oCrxarxt έrxuτον εν τ"Ώ μελέτ'{) σ~υ, 
καΙ ~ςει 'σοι ~ ιiνιΧπrxUdις (Ι Τ~ί) θεοΟ ~ν τιΧχει4• "Ωσπερ Υα-ρ κrxτ

εσΤΡιχμμiνος' ο!κος εςωθεν πόλεως, θuσωθίrxς τόπος y(yνετ~ι, ou
τωςιiΡχrxΡ(ΘU δκνYjΡΟU ~ Ψυχ~ κrxΤΟΙΚYjΤ~Ρι()ν r(vetrxt πrxντος ιi
τ€μoυ πιΧθους 6. "ΛνιΧΥκrxσον σεάύτο\ι ~ν πολλrxΤς προσευχrxτς με

'1;1% κλrxυθμ()u, rσως ~λε~σε~ σε, κrx! τΟνπrxλrxιc.ν άνθρωπον ~κ-
8ύσει σε τον &.μrxρτιΧνοντrx 6• σύμμιςον έrxυτον ~ν τούτοις, οτι δ 

κδπος κrx! ~ πτωχείrx, κrx! ~ ςενιτε(rx, κrx! ~ κrxκοπιΧθειrx, κrx.η ~ 
.Γ 

σιωπ~ τ(κτουσι τ~ν τrxπείνωσιν, κrx! .~ τrx1cεCνωσις συΥχωρεΤ π~-

σά;ν &.μrxρτΙrxν 1. Δυνrxτος θ' ~στ!ν δ ιiΥrxθος ΔεσπόΤYjς ~μων θε

ος ~νθυνrxμωσrxι' ~μ~ς, t()U σ.νrxΥνωνrxt κrx! Ttotijarxt,' οπως εΒρω
μεν ελεος μετα. των &.Υίων, των ψυλrxξιΧντων τα-ς εντολα-ς rxUtOU. 

'.A·μfιν.' • 

τω ~έν 'θΟι &.μr.tρτ'ήσ'!J~ πρό τolί θεοlί(r.tUτ, 66), ΈγειΡ6μενι;ι ,)(r.tθ' r.μέρr.t1l νομιζωμεll 
μ'ή . μένειν Ιω~ έσπέριi~, κr.tΙ πιΧλιν μέλλoντε~ κοψaσθr.tι νoμί~ωμεν μΎι έγεΙρεσθr.t: .... 
ο!),.ω ~έ~ιr.tκεΙμενοι κr.tι κr.tθ· 1jμέρ~ν οuτω ζωντε~ ουτε &.μr.tρτ'ήσομεν, οδτε τινo~ έπι

θιιμΙr.tν ~εoμεν. (·Αθr.tν. εν βΙψ' Αντωνίοιι, Πr.tτρολ. τ. 26, σ. 872. πρ6λ. 'Εφρr.tΙμ σ.198. 
'1) M1j !σο γr.tστρίμr.tργος κr.tΙ πr.tρr.t~5/}ομένο~ εΙ~ τΎιν πολl)φr.tγίr.tν, tvr.t μΎι civr.tve-

ωθωά:ν εν σο!. r.t[ πρ6τερr.tι &'μr.t-ρτΙr.tι (r.tuτ. 67). 
2) Ειίεργ. βι6λ. r.t'. δπόθ. Κ1j'. σ. 96. 
3) Kr.t! 1j βο'ήθειr.t .. 
4) :Mij απόφειιγε τoίι~ κόπoιι~, κr.t! 'tr.txiro~ θΟι σο! ~oθ~ 1j 1jouxIr.t 'tr.tpάo τοίί θε

οϊί (r.tuor.68). 
5) ·Oπω~ έρεΙπιόν τι, εεωθι τή~ πόλεως, χρφψευει πaσι πρό~ τΟις ~ιισώ~εις ci

κr.tθr.tρσΙr.t~, οlJτω γΙνετr.tι κr.tΙ 1j φιιχΎι τοίί ρr.tθUμοu κr.tΙ ασθενOϊί~, oστι~ πr.tρέ~ωκεν 

Ιr.tuτQν' εΙς 'tijv μονr.tστικijν ~ίr.tιτr.tv, ~oχετoν πιΧντων πr.tθων 'Xr.t! ρuπr.tροτ'ήτων (r.tUτόθ., 
69) Ειίιργ. 6ι6λ. r.t'. fιπόθ. Κ7j" σ. 96. 

6) 'bροdπιΧθει ci~r.tλ~Ιπτω~ νΟι ciπr.tγγέλλ\l~ μετΟι ~r.tκρUων πρoσειιχά.~, tvr.t olJτω~ 
δ θεo~ σε εUσπλr.t-γχν(σθ~ κr.tΙ σε ciπr.tλλιΧε"!l τοϊί πr.tλr.tιοU ανθρώποιι (r.tut. 70). 

7) Τ'ήρει ο,τι σοι προ~ιr.t-γριΧφω·: /)1jλr.t~ij, φιλοπονΙr.tν, πενΙr.tν, eeVItEIr.t-v, τr.t-λr.tιπω

pIr.tv, xr.t! σιωπ'ljν, . τ" δποΤσί σε κr.tθιστωσι τr.tπεινόφρονr.t' 1j IJIS τr.tπεινοφροσUν1j ier.t
λεΙφει πιΧσr.t~ τOι~ &.μr.tρτΙσί~ (r.tUτ, 70), Έντr.tUθr.t- περr.t-τοUται δ Σα6. κιίJ~, Έν Μ ·τφ 

πατριαρχ. κώ~. !ποντα, τ" te9i~ : cllpwto, 6αθμo~ αΡβτής καΙ cipxij 't'ij~ 1jμετέρα~ 

σωΤ7jΡΙr.t>; καΙ ciσφr.tλείr.tς δ φό60ς τοίί θεοϊί' 8ίΟι τοότοιι γΟιρ των &.μαΡΤ1jμιΧτων ci
ποκιiθαρσις καΙ των αρετων φυλακ'ή. Οιί πa~ δ βαπτι~όμενo~ σέσωσται, αλλ' δ ποι

ών τΟι εργα τοϊί θεοϊί' ~'ijλον Ο.ΤΙ oυ~έ δ ciποκοuρl!ιι6μενο~ σώζετr.tι, αλλ' Ο,; εά.ν φιι

λιie"!l τ" τφ μοναχφ πρέποντα, "Εκ/)ιισαι οίίν τΎιν ρr.t-θuμΙαν κr.t-Ι 'tijv όκν7jρΙαν κα! 

ou UO'!l~ (όρθότερον, πεσεt) εν τϋ EvepyeIi:f τοϊί /}ια66λοιι xr.t! στ''ήΡιeο,l c:ιεαιιτ6ν Εν 
τόπCjl τινΙ, εν δπoμoν~ κιιι! c:ιωθijC:Ι"!l' 



ΤΟΥ ΑΥτοΥ 

norOI ΕΤΕΡΟΣ. 

Λόγος ιΌ 

Τφ &γίφ ΙΙέτρφ τφ αποστόλφ 1 εoε~ςεν δ θεος μ'ηa~νGt σ.ν

θρωπον εxε~ν «κo~νoν ~ ακriθGtρτον» (Πρriς ~'.. 28), iπειο~rιΥ~'" 
riσθ"f) (Χδτου rι ΚGtρο{Gt, o~ιX τουτο rιγ~riσθ"f) πας σ.νθρωΠΟς" toU. οε 
εχοντος τ~ν &μGtρτCGtν κα~ τιΧ πriθ"f), Oδδε~ς πGtρ' GtUt~U· ·ήγ{GtσΤGt~, 

αλλιΧ κGtτιΧ τιΧ πriθ"f) τιΧ eν τΎ.j κGtρQCι~ (Χότοϊ) νoμ!ζε~ πriντGt σ.ν

θρωπον e!νGt~· καν zr1t"f,J τ~ς (Χδτφ, δτ~ δ oelνGt κGtλος άνθρωπός 

εστtν, εδθ~ως δργίζετGt~ εν τΎ.j κGtροίCf Gtutou. ΦuλriςGtτε ουν έ-. 

Gtuτοuς μ~ ΨέςGt~ τ~νιX, μ~τε iν τφ στ6μGtτ~, μ~τε iv ΤΎ.jκGtρΟCCf 

όμων. "Οσον ycιp δ άνθρωπος 2 αμελετ eGtUtOU, νoμCζε~ εν τΎ.j κGtρ
OcCf GtUtOU, δτ~ CΡCΛOς εστ~ τοϊ) eEOU, ειΧν οε ελευθερωθΎ.j απο των 

ΠGtθων, GtισχόνεΤGt~ επriΡGt~ τοΙΙς δψθΙΧλμοΙΙς ιχδτοϊ) εις τον oupGt
'16'1, ενώπιον τοϊ) ezou' τότε βλ~πε~ έιχuτον πriνu μεμιχκρuσμένl')ν 

απο τοϊ) θεου. "Ανθρωπός τ~ς ε!χε Μο οοόλοuς, κιχι απέστε~λεν 

(ΧότοΙΙς εις τον αγρον (Χότοί) θερΤσιx~ σΤτον, κιχι ενετε!λΙΧτο ΙΧότοΤς 

θερΤσιx~ ανιΧ έπτιΧ στιχτιΧ κ~θ" 'ήμέριχν, €ΚΙXσΤOν ιχδτωψ κιx~ δ μεν 

είς εοωκε τ~ν Μνιχμιν ΙΧότοί) του πλ"f)ρωσιχ~ το o~ιxτιxxθέν όπο 

τοί) KupCou ιxutou, αλλ' οόκ εψθιχσε πλ"f)ρωσιχ~ o~ιX το z!νGt~ το 

εργον όπερ τ~ν Mνιxμ~ν ιχuτοu" δ οε άλλος αΚ"f)ο~riσιχς, είπεν εν 

έGtuτφ, τίς Mνιxτιx~ πο~1jσιχ~ toaoutov εργον κιχθ" rιμ~pιxν, κGtΙ κGt
τιxCΡρoν~σα.ς οόκ εμερίμνιχ, αλλ" Βπνωσεν ffiPGty, κΙΧθέζων ωριχν, 

χιχσμώμενος ωριχν, στρεCΡ6μενoς ώς «θόριχ επι aτp6ifI~YYGt Gtύτ1jς» 

(ΙΙιχροψ. κστ'. 14) κιχι αν~λωσεν εν μGtτGt~6Τ"f)Τ~ το ο~riσΤ"f)μGt τ1jς 

1) ΕΟεΡΥ' βι6λ. ΥΌ δπόθ. 6'. σ. 7. 
2) ΕΟεΡΥ'·. βι6λ. σ,'. δπQθ. μ~" σ. 168. 
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~ftt!~~J~~~iςοε}~:~~d690σΥ]5; πcφ~Υ:ένο~τ~ πρo~ .τΟν oε;~6-
,Τ'qν αlllωΥ:,,:~~Ι~ιμκριν.ςχ;ς.,αμφοτερ,οuς, καΙ γνουςτου σπουοαιου 

το έργον, ε~ καΙ μ~ εφθασε πλrιρωσαι το προσταχθέν 1. τον οε 

CικνrιΡOν καταφΡOνrιτ~ν απέρριψεν απο τοϊ) οίκου cxutou. ΚαΙ ~
μεις οδν μ~ εκκακ~σωμεν εν π~ντΙ κόπφ, καΙ πάσ"'ι/ θλίψει, &1.
λ~ πoι~σωμεν τ~ν Mναμι~: ~~ω~\εξ oλrις, Φ?χfjς εργαζ§#ενοι, καΙ 
πιστεύω, οτι oέxετ~'ί ~μας μετ~ των άΥίων cxUtoU. Xp~ζει οε 
δ άνθρωπος πολλ ~ν πoι~Τσθαι oέrισιν ενώπιον του θεου, εν με

Υάλ"'ι/ ταπεινώσει καροΙας καΙ σώματος, καΙ μ~ εχειν έαυτον κα

λ6ν τι ποιοuντα εν παντΙ SΡyφ: αδτο\), καΙ μ~ πειθεσθαι τοΤς ε
παίνοις, μrιoε eλCo,screcxt εν, τοΤς .Ψ6yo~ς, καΙ ποιfjσαι τΎlν μν~μrιν 

tw~ :άμαρτιων cxOtou, E~rrιvsucrrx't τ1ιν, Κζφοίαν' cxutou μετ~ τα>ν εχ
θρα/ν αδΤΟ5, καΙ ,μ~ εασd~ πικρον XI/y6~ 'εςελθ.ειν εκ τοϊ) στ6Jλα~ 

. ' ... ' . '. ,'" . -,",' ... ~(' . '" 

το'ς αδτο5 τ05 stTcEIv ι:xδ.τ~Ις;·κΙXΙ' μη ψεξάι αυτους μrιoε ενώΠΙΟΥ 

τω~ ~y~πώντων αδτoύ~.:Tέ~ό'ς οε πά;;των; δφ~α~}1 μονάχο,? α
ποΚλΈτσα.ι 'αδτ05' πά~α~ τ~ς 'πύλας τfjς ,ψυχfjς, κα,Ι" φυλάξαιπά
σας τ~ς . αcσθ~σεις ctδτ'oσ' τοϊ) μ~ πτωματώθfjνά'Ι,2 α.OΤ~ν δι' αυ
των, και φuλάξ~ι, έάυτον αΠ0Ί=ων φερ6ντων. προς αυτον, ρ~μaτα 
κοσμικά' πλ~ν-'μακάρcός δ αρΙ~εσθεις ταΤς ιο'Cαις &μαρτΙαις. 
. . 1:' ~ . ' • 

, ,1) 'Η ,πp6τιχσι~ εινε ελλιπΤις, σl.JμπλrιΡοί)τc;cι Μ' Ι::ιΙΧ της φpcί.σεως: «zπiινεσε 'τον: 
&Y~Ρ~', ιb ς' ~ν τφ λc;cτιν. «πΌιnίήem laudavit.. . ... 

'2) 'Oρθότεpo~; πτωμc;cτισθfιν~:. ' , . , 

...... \',. , 

.. 
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{ΙΕΡΙ ΤΟΥ IςO~~OY ΤΟΥ IInRf1E2I. 

Ά' - - , 
~.ιoγoς.ιa- • 

l\ιΙuστήριον περΙ του κόκκο!) τοο σινάπεως, κα.θως ε!πον οΕ 

Πα.τέρες, Τνα. κα.τιχνεύσωμεν τον τύπον α.δτου, ΟΤΙ γέγρα.πτα.ι : 
«ΌμοΙα. εστΙν ~ βα.σιλεία. των οδρα.νων κόκκφσινάπεως, ον λα.

Ώων άνθρωπος εκρuψεν εν τφ &γρφ αδτου, ομικρότερόν εστι πάν

των των σπερμάτων, Οτα.ν δε α.δξήσrι, μείζον των λα.χάνων γίνε

τα.ι, ωστε τα πετεινα του oδpα.νιJυ κα.τα.σΚΎjVωσα.ι εν τοίς κλάδοις 

α.ιιτου» (Μα.τθ. ιγ'. 31-32). ΈπεΙ ουν α.δτός εστιν δ κόκκος τοu 

σινά7cεως, α.υτα.ι εισΙν α.~ &ρετιχΙ α.δτου· θέλει τον α-νθρωπον εξα.

κολοuθησαι α.δτφ εν πα.ντΙ. 'ro· γαρ ειπείν: « μικρότερόν εστι 
πάντων των σπερμάτων», δια τ~,ν τα.πεινocρρoσύνΎjV λέγειι ωστε '<_ 

κα.τελθείν υποκάτω πα.ντΟς &νθρώποu' το δε τέλειον ε!να.ι α.ιιτο, 

δια την πρα.ότητα. κα.Ι την μα.κροθuμCα.'Ι' το δε πuρόν, δια την 

ά.γνεΙα.ν, δια το μηδένα. εχειν μωμον εν τf.j σα.ρκΙ· τα οε εντος 

α.υτοο ορφέα. εστΙ Ι, δια το μίσος το προς τα πάθη, πικρον γάρ 

εση τοίς θέλοuσι τον κόσμο'l' ~ ιδιότης α.υτου ενεργεί, εαν μη 

μα.σηθf.j κα.Ι τριΏf.j, περΙ της κακοπα.θεΙα.ς cρησι'I' δ τρΙΏων' α.υ

τόν Μκνει τους ocρθαλμoύς, οια την θλΙψιν των ενεργειω'l' ~ 

χρησις α.δτου εστι το ά.λησα.ι τα νεκρα μέλη προς το μη δζέσα.t. 

Ν οήσωμεν α.ΙΙτόν, καΙ εξακολοuθήσωμεν, κα.Ι, τα μέλη ~μων τα 

1) Τί εστιν 1ι Mναμι~ του σι'lαΠEω~, ετι αυτψ παρεΙκασε τΎjν βασιλείαν των ου
ρανων, καΙ ουχι τ'!) ελαΙΙ:? rι τψ φοίνικι rι τινι των μεγαλων 1)έν1)ρων, "λλ& τφ εΌ

τελεί; EπειoΎj opψtίτατ6ν Ε"-,, κι;ιΙ στtίψει ήμων τδ:~ καροίας (Βαρσανουψ. "π6κρ. ρνστΌ _ 
9?λ. 80), -
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λελυμένα, βιiψωμεν $\1 αοτφ, ίνα μη oζέOωσ~ καΙ σκ~λ'rjκ~rίσω
σ~. Τοιίτο γrίρ $στ~ το $νανθρωπ1jσα~ τον Kυρ~oν Ί'rjσοuν, προς 

το μερ~μν1jσα~ ~μ~ς, ίνα κατορθώσωμεν !αυτους αοτφ" κατ' αο

τ6ν, oτ~ $Κ τοιι κ6κκου $κεΙνου $σμεν rι ou' $~ τ1jς καταστιiσε
ως αδτοσ, καΙ τ1jς ταπε~νoκαρ8Ιας αυτου, $κτf)ς λε~6Τ'rjτος αυ
τοσ, καΙ τ1jς στυcρ6Τ'rjτος αδτου, καΙ $Κ τ1jς γευσεως αυτου. Tou 
8e $λέους ιΖδτοίί $στίν iνουναμωσιΖ~ ~μας, κατ~ τδ θέλ'rjμιΖ αοτου, 
oτ~ ιΖδτου $στ~ν ~ 86ξα τοσ Πατρ6ς, καΙ του nou, ΚιΖΙ του &'γΙ

ου ΠνευμιΖτος, νυν καΙ ciεΙ καΙ εις τους αιωνιΖς των αιώνων. 

'~μ~ν. 

\ 



TOVAVTOV 

flEPI ΤΟΥ OIflOY. 

Δ όΥ ο ς ιβΌ 

ΛΌ Μυστήριον περΙ τοί) οίνου, καΙ ΤΎjς τοί> ανθρώπου φυσε

ως τΎjς θελoυσrις δπαντijσαι t'Y,j σ.γνε Cq., . φι.>λαττoυσrις το εργον 
σωον, tva Οέξ't.) t αδτο δ Θεος μετi% χαρας . το αγγείΌν πεπισσω
μένον εστΙ μετi% επιεικείας, είκ6να οε λαμ6cXνει τijς σ.γνείας τοί> 

σώματος τοί> εις παν μέρος αδτοί> δγιοuς, εκ των αισχρων πα

θωψ . αδύνατον yi%p οοuλεuσαι θεφ τον οουλεόοντα μι~ των ~oo
νων, ωgπερ αδύνατον βλrιθΎjναL οίνον εΖς &γγετον, μη όλον πε

πισσωμένον, Ύι εχοντά 2 τινα ραΥάΟα. Οϋτω καΙ ~μεΤς ερευνή
σωμεν έαυτούς, ότι ou ουνάμέθα eoapsatijaat τφ θεφ, έχοντες 
εν έαυτοΤς μίσος Ύι εχθραν, taUta yi%p κωλύει τον α.νθρωπον εις 

την μετάνοιαν. Βράζει μεν δ Qίνος εν t'Y,j &px'Y,j αδτου' εικ6να 0$ 
λαμ6άνει τijς νε6ΤΨQς, ΟΤΙ ταράσσεται, έως QU γένrιται ~λικ{ας 
καΙ κατασταθ'Y,j. Οδ γίνεται Q!νος, εi%ν μη βλrιθ'Y,j γύψος, ώς καΙ 

~ ζυμrι εν μέτρψ οϋτω καΙ την νε6τrιτα αδύνατον ΠΡQκ6ψαt εν 

τφ Ζοίφ θελήματι, εi%ν μη καταoέξrιται παρi% Πατέρων αοτijς κα

ti% θεον τΥιν ζύμrιν, καΙ οώσωσιν aOt'Y,j την δ06ν~ έως οδ χαρίσrι
ται aOt'Y,j δ θεος καΙ ανα6λέψ't.). Έωσι οε αδτον εν t'Y,j olx(q., 
έως οδ xataatae'Y,j' οϋτως, α.νευ ~συχίσ;ς, καΙ κα:κοπα:θεία:ς, κα:Ι 

πα:ντος κ6ΠQU xιxti% θε6ν, &δύνα:τον ελθεΤν αδΤ1] την κατάστα:-

, σιν. 'Ei%v εάσωσιν αδτον μετa σπερμάτων, Ύι γεννrιμάτων, οςος 

γ{νετα:ι' καΙ ~ φύσις τijς νε6Τ'ητος, εaν εσ'ητα:ι μέσον των κα:τ~ 

1) Δέ~'tJ'tctι. 
2) X~λλoν, Ιχον τινιΧ. 
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του d66~ ·irσαr~6·λQΥοςια;. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

σιίρκα: συΥΥενων; ~ αλλων, μ~ οντων τΎ;ς α:i'.ιτΎ;ς πριίξεως κα:Ι. 
aσκ~σεως, α.πόλλυσι τον τρόπον, ον ~oέξα:τo πα:ρα των κα:τα θε

ον α:δΤ'ζj ΙΙα:τερωνο Έπιτιθέα:σιν ~π' α:i'.ιτoν ΥΎ;ν του μ-Υ) α.νφισθΎ;
να:ι κα:Ι &πολέσθα:ι' ~ϋΤ~;' ~Ι ~ VSQt'f)ς, Uv μ~ κτ~σψα:ι την 

, J 

τα:πε{νωσιν ~ν πα:ντ(, πιίντες οε κόποι α:i'.ιτόυ μάτα:ιοε εΙσιν. Έαν 

Υένωντα:ι α:i'.ιτoί) πολλάκις", :4νφ{ζετα:ι κα:Ι α.πόλλυ 1 τ~ν Υευσιν 
α:δτοίΙ' το πρά:Υμα:. τοίΙτο πολλάκις γ(νετα:ι τφ α.νθρώπφ, φα:νερο

ΠΙJιοίίντι το εΡΥον α:i'.ιτoίί, α.πbλλυσ,Ι iγαρ1Πά:ν εΡΥον α:δτοίί 1; κενοοο
ξία:. Έαν ~ιίσωσι Το στόμα: α:δτοίΙ α.νεφΥμένον, οί μισ'f)τοl κώνωπες 

aπολλUσΙ .. ~9\1 ο!νον' .οϋτω κα:Ι ή πολυλΟΥία:, κα:Ι 1; εδτΡα:πελ(α:, 
κ~Ι,~ μα:ιτα:ιολογ(α:ο Έαν έιίαωσιν α:δτΟν 2 ~ν τψ ανέμφ, α.πόλλυ 3 

ctOtCU το εΤοος" κα;ί τ~ν γ~νεσιν' 9ϋτω κα:Ι ή uπεΡ'f)φα:ν(α: α.πόλ- -, 
λtι.σι πάν~α: τον ~α:ρπoν ~OίI aνθρώπoυ. Κρύπτοοοιν α:i'.ιτ.oν εν τοις • 
τα:μείΟΙ.ς, κα:Ι ,κα:λ~πτoυσινα:i'.ιτ6ν ~ν τi,j στοιοi,j' ι:ιΌτω κα:Ι ή 1;συ.~ , 
Χ (α:, κα;Ι το α.ΨΨρίστον .~ν πα:ντΙ' πράΥμα:τι. ~AMνα:τoν Υαραν.";' 
θρ.ωπον φυλά~α:ι τον κ6πον ;α:i'.ιτoίί,1 ανευ 'ησuχCα;ς/J9<.α:Ι τoιηλ~ 'Ψ'f)-
φΙζεσθα:ι ,'ο ' \ ' 

;.:Β', .. Τα:ίίτα: πάντα; Υίνετα:ι τφ οΙνφ,. εως OU αρέσΎ,j τψ Υεωρ

γφ,·κα:Ι χα:ρ'ζj μετακaΡΠΟίί' τα:ίίτα: πάντα: OφεCλει·· ό ανθρωπος 

πΟ!Υισα:ι, εως οδ α.ρέσΎ,j' το έργον α:οτοίί τψ θεφ. Κα:Ι κ~θάπερ 
&oy)!~τ6ν εστι πιστείΙσα;ι τφ οινφ, .δΠΟΙός ~στιν, ει μ~ α.νοιΥ'Ώ κα:Ι; 

Υεuθ~, ~QUΤ(J}~α.ΟUνα:τοντΟν ανθρω1tόν θάρρr;σα:ι τ'ζj κα:ροείι' α:i'.ιΤoίί, 

φo~,ς;υμενoν Ocα.πα:ντ6ς, εως οδ aπα:ντ~σΎ,j τψ θεψ, "'tXt ιoΎ,j το ip-
Υον:.:α;μτοίΙ, ειτέλΕιόν εσ~ι. Κα:Ι κα:θάπερ εα..ν'Υένψα:ιεν α.ΥΥε(φ, 

[ορως ,Θια:ρρέει εις τ~ν ΥΎ;ν προ τοίΙ "(νωνα:ι τον Οε.σπότψ, ~αν 

έσ,~γ}άμε~'ής,OΌτω κα:Ι μικρον κα:Ι ~λάxιστoν πρά:Υμα:, α.π6~Xυ-
σι !i9~ ,~α:ρπoν Τ.aiί ιΧνθρώπου, ε~\I ιεστιν &μελ~ς" Ποι~σωμεv<"Όuν 
τ~~:<q~~μιν ~μων,; α.Οελψοί μοl);~φυλάττοντες έα:Θroυς' -απ?; τfuν'· 
6λ~"1j~ν'tιω-νΛlμ~ς; ?~α:Ι Τ9 ει.Μς:αΩτοίί εστ~ν εν !κέ{νΎ,j τi,j~μέ-

1) Άπόλλψ;ι. 
2) "ΗΤα/(τόν οίνον. 
Η) Ο~λλl)σιν. 

, . .~ _. . ,- . 

,. '. 
4) ΆρχεταΙ παραλλαΥαΙ sv τι~ λΜιν. 

," .. .. .., 



, 

Πι;ρι. τοΙ) Ο!'ι()\), . .... . .. ,: '.73.-, .. 
~"'.J",-,",-~,-",,-~../'../'../'.../,./'_~,-,,",~--..r'~'~·-v-,~~·~Λ/"'.../'.../~~~t.:. ...... ',. 

,,~, ,,':".....,. "'" r, ",... ο' '. . F?-, χα~ "η xα~~ς, h(cς ~o ~:;:~~') "(ι μας, o:~, χcι:~ 'ί..ιJν. at; zvs~av---

~ '" 'Ί' ) 'ζ: ,-- [Ι' ι:,.., ~''''''' ,.,., 
:Ίμων εr-~ιησαμsν Υυ ,α,<>α~ "α Μ·χvεντα ημιν υπο "ου συνεισ~τσς, 
, ") λ' C 0::'" , , ''Ι, -') , c e. ' θ ,<, 
αΛ η ουναμις ση εστι, 'Και το ε ,εος και η r;;IJrj Ξια, κ~a η σΧΞ-

πη καΙ ~ συγx6ψησ~ς, χα~ 'η ανοχ1)' Ετ:εΙ "ίς ειμι εγω εν χει

ρΙ των r-oVYΊFiiJv, ες ων· εσωσάς με; Έγω ofJe~y εχω εσυναε σσι, 

άμαρτωλcς γάρ ε:μι, χαΙ ανάξιος των cωρεΙ'i)ν Gc,u, και εφόλαξ&ς 
με εκ χειρσς των EXOFiiJv μου, &λλα. ausI 6 Κόρι6ς μ,υ καΙ 6 
Θ ' ,- , , <;:" ι:: " ") , .',ί , 
εος μου, χαι σσυ εσΤΙ'ί η r;ισ,<>ιx, χω το ε ,εος και η σκ.:.τ:η, και 

~ βοήθεια, καΙ το χρά.τος, Et; τcuς αιω'ιας των άΙιόνων. Άμγιν. 

11: 



ν~~..z z..X.X./~oV"~ . .x.X . .,x.~..x.. "r ~.:r Z.X.ν~.z..x~ 
.~~~~~~~"""~~~"""~~""""" . . ~"~"~~""""""""~"""~"~"~. 

το Υ Α ΥτοΥ 

Λόγος ιγ'. 

Δ'. Ταυτά ~στ~ τα 'σ'f/μεΤα, α. ~ΠΟ{'f/σΖν δ Kόρ~oς 'Ι'f/~ους 
προ του civaofjvca εις τον σταυρόΥ' λεγε~ γάρ 1 «Πορευθεντες 
, 'λ'Ι' ~'" , "', , λ " f.!.X ' απα.γγε~ ατε . ωα.νν".j, α. 'f/xouoatz κα~ ει ~ετ:;' τυψ o~ α.να.υ επου-

σι, χωλοΙ περιπα.τουσι, λεπροΙ κα.θα.ρίζοντα.ι, κα.Ι 'νεκροΊ.. ~γε{ρoν

τα.~ κα.Ι πτωχοΙ ευα.γγελCΖoνται, κα.Ι μακc.ίριός ~στιν, ο; έα~ μη 

σκα.νo~λ~σθ'fι ~ν ~μoΙ» (Λoυκ~ζ'. 22-23) 2. 'Ιωc.ίν'l'f/ς μεν oτ~ ~
Mπτ~σε τον Κύρων 'I'f/oouv εικόνα. λα.μβάνει του λόγο\) τούτου, 

δη τον βα.πτιζόμενcν σεΤ 6μoλoγήσα.~ τΎ/ν πραςιν α.υτου. Πολλα 

μεν ουν ~στι τα. σημετα, & εποί'f/σεν ό Κύριος Ί'f/σους, αλλα το 

«τυCΡλoΙ αναΌλEπoυσ~», τουτό ~στιν, δτι δ προσεχων ti,j ~λπ{o~ του 
κόσμου τούτου, τυCΡλός εστιψ εα.ν οέ, κα.τα.λείψα.ς αυτήν, ατενίσ'~ 

εις τΎιν r.ροσΟοκωμSνψ ελπΩα, ανεΌλεψεν. Όμοίως, τό : «χωλοΙ 
περιπα.τoασ~», ΤΙJuτό εστιν, δτι δ θελων τον θεον καΙ αγα.πων 

τα. cρρoνfιμα.τα τής κc.φΟία.ς τα σαρκικά, χωλός εστΙΥ' ~αν οε κα

τα.λείψ1J αυτα. καΙ αγαπfισ".j τον θεον ες δλ'f/ς Τής καρδ{ας αυ

τοα, περιπα.τεΤ 3. Οίίτω πάλιν, «κωq:οΙ ακοόουσι», τοατό εστιν, oτ~, 

δ ων εν περ~σπα.σμψ, κωφεόε~ δια Τής αιχμαλωσίας καΙ X1le'f/ςo 

ειΧν οΕ oxoXcXO".j, εν γνώσε~ ηκουσεν. ΚαΙ τό : «λεπροΙ καθαρίζον
ται» οϋτως εστίν, επε~δη γεγpαπτα~, εν τψ νόμψ λΙωσέως, «ακά-

1) Euspy. βι6λ. σ.'. υπ6θ. μσ.'. σ. 148. 
2) Έκ του: <Ίωιiννrις μεν οτι εΜπτισε κτλ. μέχρι τ(1) : «ο,ι δπροσiχων τΊί 

έλπΙδι' κτλ. iλλεΙποuσιν iv τφ λσ.τιν. 

3) Έν τφ λσ.τιν. Recte incedit, όρθω~ βσ.ίνει. 



ΠερΙ των ιΧΥωνΙ;jttμένων κttΙ τ~λειωσrlν"Cων. 75 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

θα.ρτος μη εLσέλθr.J εΙς οίκον Kup{ou», τοί)τ6 ~στιν πας δ εχων 

εχθρα.ν προς. τσν .πλησίον, η μίσος, η ζijλον, η καταλαλιάψ. ,εαν 

οε καταλε(πωσιν αυτά, ε.καθα?{σθησαν. Λοιπόν Μν &να6λέψr.J δ 

τucρλός, καΙ περιπατήσr.J δ χωλός, καΙ xιxeιxptoe1,j δ λεπρός, δ 

CGνθρωίtος δ αποθα.νων οια το6των εν καιΡφ αμελείας, εγείρεται 

καΙ ανακαινίζεται, λοιπσν καΙ Ευαγγελίζεται ταίς αισθfισεσιν αυ

του, ταΤς πτωχεuσάσαις των άγίων αρετων, ott ανέολεψε καΙ 

περιεπάτησε, καΙ εκαθαρ.ίσθη. τγιν απολογίαν ταότην· παρέσχε ς 

τφ 'βαπτίσαντ{ σε. 

Β'. τοστό εστι το βάπτισμα, ~ κακοπάθεια ~ν ταπεινoCΡpo

σ6ν"'.), καΙ ή fιouxCιx' .γέγραπται γαρ 7':ερΙ Ίωάννcu, οτι:« Το 

gνcuμα αυ tcU 1ιν Εκ τριχων καμ1)λcu καΙζώνην οερματίνην πε

ρΙ τγ)ν oocρuν ιxutcu» (lVlιxte. γ'. 4),περιεζωσμένος καΙ rιν εν τ1,j 

ερήμφ, τοστό εστι σημεΊΌν ΤΎjς κα.κοπαθείας αuτη πρωτον κα

θα.ρίζει τσν ανθρωπον, καί, Μν εργάσηται, κταται αυτήν, καΙ 

εαν κτήσηται αυτήν, σχολάζει ελθεΤν επι τσν otιxup6V' δ σταu

ρος σημεΤόν εστι τi)ς μελλούσης αθανασίας, δταν αποκλε{σr.J πρό

τερον τα στόματα των Φαρισαίων, καΙ .των ΣαΟΟοuκα(ων. Σαροοu

καιo~ μεν εικόνα λαμΜνοuσι τΎjς απιστίας κα.Ι ανελπιστίας, Φα

ρισα.Τοι οε ΤΎjς πανοuργίας καΙ ίιποκρίσεως, καΙ κενοοοξίας, κα

τα το γSΓpαμμένoν : «Ίησοσν δε oυκ~τι οδοεΙς ετόλμα επερωΤή

σαι &πο τ"ης ωρας εκείνης» (Μάρκ. ιεΌ 24)' λοιπον ουν «απέστει
λε Πέτρον καΙ Ίωάννην έτοιμάσαι το Πάσχα» (Aoux. κο'. 8), 
τύπος "ήμων εστιν, οτι Μν ror.J αυτον δ νους, μη καταΚUΡιεu6με

νον ύπό τινος, έτοιμάζεται εις αθα.νασίαν, επισuνάγων τας αισθή

σεις αυτου επι το αυτο καΙ ποιων αυτας εν σωμα Ι, τpέCΡων αυ

τας μεταλαμοανο6σας ες αυτοσ αχωρίστως. Πάλιν οε Ίησους 

προσηόχετο λέγων: «Ει ouVιxtov παρελθέτω απ' εμου το ποτή

ριον τουτο εν τ1,) ίIψIf ταύτψ> (Ματθ. κστ'. 28)' ήμων εστιν δ 

λόγος, στι, εαν θελήσr.J δ νους επιοήναι τφ σταuρφ, χρ~ζει πολ

λΎjς δεήσεως, καΙ οακρ6ων πολλων, καΙ ύποταγ"ηναι εν πάσ"'.) ω

PCf ενώπιον τοσ Θεου, αιτων βο"ήθειαν πα,ρα Τής αγαθότητος αυ-

1) TiΧ έπόμενtt μέχρι τέλοuς της Τ.:εριόδοι! ~εν ιiνoι:yινώσκoντoι:ι Εν τιΡ λοι:τιν. 



του, Τνα; εσητα;~ SvOUVCCIl~UCX' κ:χΙ φuλ&ττοuσχ αυτόν, εως QU ε~ 

( 
."., , r" " , ~, ,~ 6 6 

Υε Ρ'~ CCUtOV εν κ;x.~νoτητ~ ccytq. ~α;~ α;ηττητφ, eιΙOτι X,,",OU'; ς ,,-
στ~ μέγας εν τ'~ (tlpq. του ataupcu. Ευχόμενος γαρ ΧΡε{αν εxε~ 

1Ι ' . '''1' "1' rz ~.,.....~.,."I, ετρο!) κ:x~ ω:χννο!) κχι χκωοο!) μετ :,ωτοu, o~τινε; εισι τ.:-

στις υγ~~ς, καΙ &νδρε{α; καροίας, Eλπ(~oς κ~1 αγάπη; εΙ; Θ::ό·ι. 

Γ'. Κα;Ι ταό}:ά εση τχ γενόμεν::ι.. αυτφ τψ ΔsσπόΤ'Q, τψ α-Υ::ι..

π'φ:ψ KupCιp Θεψ rιμων Ίησου ύπΕρ fιμω·l, ο; τ1.);:ο; ήμιν γέΥ:Ι-
. , , Ο' ~. ,.:,1\' '1 'r- '""' .,,, , 
νΖν εν παντι, κα ω; Ει;:εν ο l ... ;:οσΤΟΛb;: «ou γνα/Ία, cxu:ov και 

, f!'oo" "'." ... "" " , '" 
την ouvaji,'J τΎ/ς αναστασ::ω; αuτοu και τψ ΚΟΙΊωνιαν των π:::-

θημάτων αυτου σuμμορcρούμεvος τψ θ::ι..'ιάτφ αυτου, ε:: πως χαα'ι

η'ισωμεν εΙς Τ'~ν εξ::ι..'ιάστ::ι..σιν η/ν εκ νsχ;;fi.\ν» (Φιλιτ.:. γΌ 10-11). 
cI1 }, C.\ "ι, ~ :t ""',..., ,-., ",., i' .. χω,η, 'ψ εΥsu:nτο οι ημ::ι..ς, ημωΊε:ΗΙ 7:;JCI; τ:ι α-;:ΟΛ:;:nι 

- 'ο' ,,"),. - ,., ,r " ,-
πασ:χν επι tJI.Lt:Xv πονηραν εΊ 'Γι;!'ΙΊ, Κ:Χ, Ειι?,χςχι τα σπμ::ι..τ::ι.. ε-

cωτων, κ::ι..Ι μΎ) σuγχωΡ''ισαι αυτας εχ6ΊI'lα: εκ τ05 σώμ::ι..τ:ις xα~ 
, Ί θ - 'Γ'''~ ,.,." '" ' ""',.., ,. ""-' "Ι e' 
αΠΟΤΕΛεσ 'φαι. ο 0,,0;, ο SYE!.Jax:o c,t η:.ι.χ;, ημων ε:τ,:, σοεσχι 

- 'ο'.... "...... , , Τ' , ,., .. , 
πασαν au αοειαν χαι 7:ασ~ν ταραχην ματαιαΊ. ο ΠΤ!.Jσμα, ο εν ε-

πτucαν εις aUtc,v δι' 'i;μας, rιμων εστι aciaat τ:ασχν ανO?ω;;:cιpέ-
, - ~ , t: -, , ro ' , Ο ' 

σκειι:χν, κι:χι πασχ'l οο,,'1.'ί τοu κοσμο!) τοuτοu. ακαν . ι'/ο; στ ε-
'~O' " θ''''''' ... ,., -.. , φα'ιος, ο ;;:Λεχ Ξις κι:x~ ε;;:ι,:; Ξις επι ΤYjΊ κεCΡαΛΎj'1 Cι::.)tGU, Τ!.Jίtος 

ήμων εστιν, (',α βαστ±ζωμεν τ'ιιν μέμΦι'l fιμων εν ίwχσ\j W?Cf- uTC':J-
, ,ηcι" 1 'Ο 'λ .,.,..~. , 

μ:;ν':J'I:ες τα.ς ut"?::~; ατη7.χως. κα ~ψ-:ι;, εν φ et'Jίtto'i την 

. κεΥι:χλΎlν ω)ΤG') σι' ήμας, ήμω'ι τ6;:-:ις zo,Cv, 'ϊν7., Π±·/:'.)Τ3 εχον

τες τΊι') περιχε:ραλ'1.ίαν .ιης Τ7.;;:3ινoCΡpoσ6νης, σ6έσωμεν πα.σ'χ,ι 
ύπψηt.ρι:x'I{ι:xν του εΧΟFGυ. Το Μ: «Ίησους ΠχΡ33όΟη 'Υ?χγΥΞλωΟη

ναι T.FO ΤGU στι:χυρωΟΊινι:χι», τ6;:ος iιμων εσ:ι του ΧΧΤ7:7ρον-ησαι 
, ., ~ " , ο ' " ~ , rI1 \ ~\ ~ , 

πα'lτα oνΞιuισμoν ανρωπι'ιο'l και OΞιγι.ιcι,τισμσν. Ο σε «ο:cμΞΡΙ-

, ". ,- β')) ) , "- , 
σχ'lτο τcι, ψατι7. CG!.J:'JU, α. ΔΊΤΖς κ 'φο:.>;:> , τω;:ος ημων γΞΊ:ιμε-

~ , ., , "'" ~ ~, e."" , , 'IG;, o~εμεινεν ατα?αχο:;, π?σς τ') κcι,ι. ηι.ι~ς πα?ΧυΛε;:::ι'l παΊτα 

τα του χόσμσu τούτου, προ Τ'Jυ αΥα6 'η 'Ι cι,: επ~ τσ,/ σ:7..'J?ό'ί, κατα 
)ο λ' -, ') " m,' , -' , 

τ"ν G"{O" του ClTC'Joto .συ, οτι: «.ι ΎI') αpπcι,γΊjν των u;::ι?χοντων 

,. ""-' " ..... ' ~ ,,.. ο ' ~, , ,., 
uμων μετα χαρας "ροσεcες'1.σ Ξ, ΥΙ'/ωσχονΤΞς εχει'ι κρε:ττονα u-

1) ΤΟ έπ6μΞ'IΟ'l χωΡ!ΟΥ μiχ::~ "Co~ : «Τό δέ ~Ι'fι~Cι:Jς ~αF:Ξσ~Οη}) οΖν ύ7:7.;ίΧZ~ 'εν τφ 

λcι:τ\ν. 



πcφς:ν εν ci'ψανοις» (Έβρ. ι'. 34). Ταυτα γαρ όφsίλsι δ a..'/Orw~ 
..... .", ~ θ"'" '" ""', 12- "t π~ς πcιηGcι:.ι, επι το ",UIfΊj ηνcι:.ι μετ αuτοu α.ναοηναι SΠΙ Τ...ιν στ:;ω~ 

ρόν. Έαν γαρ μ'η πι;ιι'ήσΎJς, a επο{ησs, κατα την ΜναμΙν σοι) ώς 
ανθρωπι;ις, ου οuγήσΎJ επιΌ'ηναι τφ σταuριρ 1, Το σε «ην ωρα ε~ 

Γ'~" '8 2 ' ~, r· "" 
χτψ> οτε εσταυρω η r:.ν σΤΡU;c',οτηn χαρυιας, εΊεΧεν της σω,η-

ρ:cις ήμων, τύπος 'Γιμων εστι, προς το ~'lcuναμωθ1ίναι ήμας πρcς 
..... ., 1', " l' Γ' .,.. "Ι θ' C" , 

πασccν ακηο,αν και μ,κpoψυxιcιν, εως ou απο :.ιψ~ η αμαρτ,α κα-

"" , N~'"" ..... " 'Γ" τα το γεγρcφμενΟΊ, οτι υια τοu C:iXupou ατ:εΚϊ:εινε τ'φ αμαρτ,-

, "Ο ;;. ,- ('Ε ει Ιβ) Τ' <;"" ι " αν και εχ ραν cν ιχυτιρ φεσ, Ci , , ο cιε O'Cl γεγονεν ωρα 

ενάτη, εκρα.ξε φωνl) μεγάλ'~ δ Ίησους: «'Ελω'ί', έλω'ί', λψ,ik G1.
ΌαχΟχνι» (Μάρκ. ιεΌ 34), ήμων εστι, τ~ μετik τΥιν έπι τα πΧθη, 

. ύπoμoψ~ τ'ης θλίψεως,. εως ou σδεσθωσιν, παρρηc;:άζεGθαι λΟΙίνσν 
, , " β"'. " "Θ ι T'~'" "" εν πxσΎJ ταπε:νι;ιφρι;ισυν'{) κχ: οχν προς τον '"' εον: . ο c..E εν τφ 

~.... "r'λ ,~ " ..... , C...." rf' 
uuναι τον η ιον, παρεοωχε το πνευμα., τuπος ημων εστιν, οτ: ε-

, ') ο ο..... c ..... .,,, , 'λ·.... ,..., , 
α.ν ε ,Ζυ zpwr.i ο νους UiCo πασης ε ίνι~oς τcι) κσσμοι) ΤΟΊτσΊ 

...., r:, ,." , , " '"'" Γ'! "'0 ., ,c,. 
τω') ΟΥωιιενων, τcuτ~ εστι το σημε:ο'ι, οτ: UTνE :ι..'ιSν εΊ σ~ι η α.-

ι T'~' 'Ε ' θ' , ., , " θ " ι μ~;φτια.. ο c.Z« σχισ η το καταπετασμα α.πο α.νω εν εως χα.-

τω» (Ματθ. κζΌ 51) εις δύο, τύπος ήμων εστιν, ση εikνελευΟε

pωθ'~ δ νοας, ή μεσ6της, ην εχει μεταξΙΙ αυτου χα! του Θεcυ, αί:-
ι rr' "ι Π' ~, '" ""'." Ο ερχεται. σ οε :« ετραι υιεpp~yησαν, και τα μνημειαψιΞφχ η-

σχν» (αυτcο. 52) τύπος 'ήμίi)'! εστ~ν, στι εαν δ θάνατος εκεΙψ;ς 
, ~-,... Ρ-' "λ "." ...... 

γενηται ημ:ν, πχσ:ι.. υαρuτης και τuψ ωσις, χcιι τα ε-::αεψενα τι) 

Ψ -~ ι η "'Ο' 'θ - , 'UXr.I, υιcιppησεται", και αι ωσ ησεις, !Χι ανατουσαι και Κ!ΧPπ~-

- - θ' ,., '.2' ., , Τ' '" φορ~uσαι τψ ανα:cφ, uytatVCucJl και r:.γει?cνϊ:αι αηττητοι, ο οε 

ένειλιχ.οη'ιω αυτCν Ζν σινδόνι xcιOapq. και αρΙΙ)μασι'ι, ήμων E:J-::'I, 
('ι "" θ' " (' ,., ., λ ι , 
ση μετα ΤΟΊ ανατον εκεινου αγιχσμος εστιν εντετυ ιγμενος κχι 

'θ r "J , ." rr' ~, "Εθ ."., , α'Ρ α?σ~α α'/c:πcωcuσχ αuτο'ι. ο .vE : « 1 ηκαν autov εν μνημε:φ 
χαινφ, ε,ι Φ ουΟΞις ήν τεθε~ς» (Ίωάν. ιθ'. 4) καΙ προσεκόλλησχν 
"\ '0 ' - θ' , (' ""," (ΟΙ., , ') θ 0-' ΛΙ - ον μzγCόν η] 'J?f, τυπος ημων εσΤίν, ο" εαν ε ,ευ "ρω ΎJ ό 

1) '11 τzλE~ταΙα ~zp(O~O; Q$V cΧ'lαγ~ν3J:;ΚΕ~αι εν τψ λατ~ν, 

2) Ιιcι?pήγ',υ:cι\. 
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και νψκα~να λΟΥιζόμενος, προσέχων εν οΤς ουκ itστ~ τι φθαρ

τόν, λογιζόμενος τα αφθαρτα. Λοιπον: «:<Όπο!) iοτl το πτωμα, 

εχεΤ συναχθήσονται καΙ οεαετοι» (}Ιατθ. κο'. 28). Και. τό : «:&νέ
στη εν θ6ξ1j, εν δόξ1j τοΟ Πατρος αυτοΟ[)Χαl &νfjλθεν εις ουρα

νc.ύς, εχά.θησέ τε εν θεξ~~ τfjς μεyαλωσύ~ης εν ύψ(στοις» «ΕΟρ. 
α'. 3), ήμων εστιν, κατα τον λόΥον του 'Αποστόλου: «Ει ουν 

συ'lηΥέρθητε τψ Χριστψ, τα ανω ζητεττε, 0'6 δ Χριστός εστιν εν 

θεξιq. του θεου καθήμενος, τα ιΧνω φρονεΤτε, μη τα επι την Υήν, 

&πεθά.νετε Υαρ» (Κολασ. Υ'. 1-3). Δuνατον Μ εστι το oνcιμα αυ
τ')υ, το τίμ:ον το ποιοΟν ελεος, Υενόμενον τύπον τοΤς &Υίοις εν 

παντί, επιλαοέσθαι της aσθενείας ήμων προς τό, κατα Τ'fjν πτω

χείαν ήμων, καταλεΤψαι τας &μcψτ(α~ ήμων, και εύρετν itλεος 

μετα των aξίων αυτου. Άμήν. 

\ 



•••••••••••••••••••••••• 
:: :;:,: :: ;rx; χι :: :: = :: :: === :: :: :: :: :: = :: :χ # :: : 

{ΙΡΗΕΙΙ {1ΕΡΙ fIEt!eOYI. 

Δ ό.γ ο ς ιδΌ 

Α'. Ouιx! μοι; Ouct[ μοι Ι, ΟΤΙ ουπω rιλε'Jθερώθην &π6 τινος 2 

τ1jς γεέVV"f)ς ! ΟΕ ελκοντες εις αΙΗ'Υ)ν έτι χαpπocρopoασιν εν εμo~ 

χα~ πάντα ταεργα αJτ1jς χινεΤται εν τ"{j χcφοίιr μο'J. O~ κατ χ

ποντΙζοντές μεεν τφ Π'JΡ(, 6ΤΙ κι'/ουοιν εν τ"{j σαρκ[ μο'J, βου

λ6μενοι κχρποψψ1jσχι. ουπω γαρ 6γνων &πavτεuθεν που &πε

λεόσομαι,ουπω. μοι 1)τοιμάσθ"f) 1) εδθεΤα 606ς, ουπω ~λευθερώ

θΎ)V &πο των ενεργειων, των ουσων εν τφ &έρι, τωνμελλ6ντων 3 

λ , ι:"ιο" 1. " """" "', ο ... , ~"λ· με κω υειν, QtX τα ι=.ν εμο" ΠΟ'ίYJ?Χ αcιτω'ί εργα. υπω. ειδον . υ-
τpωτ~ν, ελθ6~τα ,ι::ισωσχ[ μ~ εξ αυτων, 6ΤΙ γαρ 1) κχχ[α αυτων 
κχρποψορεΤ εγ εμοΙ Οuπω εΙδον ΠXpprισίαν μεταξυ εμοα καΙ τοσ 

κριτοα. ουπω εμαρτυp~θΎ)V μη εΤναι αξιι:ις θανάτου. ουπω &π

έσΤ"f)ν.κακοUργωνό Οδκ εδCΡpα{νεται κακοαργοςεν . CΡ'JλακΎ,ί απ~
κεκλεισμένος. Οδ OUναται ποι"ησα.ι. το θέλΥ) μα. αδτοα, οεθειξ'σιθή:' 

ρφ .. ου διΜσκει αλλον, &ποκεκλεισμένος εΙς, ςόλόν. ου μV"f)μο· 
, " , <.l ' <, Ο' 2. θ' .l < VZ'Jzt, .ταζ.. αvαπα'Jσεις, ως. ι:.νπονοις υπαρ.χων. 'JX ι:.σ "ει ι=.ν Ύ,J-

OOV"{j, .Οεδ:Ζμέ.νος.τΟν τράχηλον α.υτοη, ουοε οιαλογίζεται επ~ το 
- '2.λλ'2. '0;:,' ... , λ' 0;:,' "ϊ <f. 

ΠΟΙ'Υ)οαι πονΥ)ρα, ιι. ι:.ν Οζ/υΨΏ xapQ"a; κ α~ει, ζ/ΙΟΤΙ ΟΑως ημα?-

τε' -πάντα ταπονηρα. κα~ τας κολάσεις, α; _ ποιοασι'ι αδτφ" λέ

χει περΙ αυτων, ναι αξι6ς ειμι, Oια.λoγιζ6μενo~ς &.ε~ _ τί ,εσJ_α.,Ι,.Jα 

εσχατα αδτοα, εξερευνων τας τιμωρίας κατα τας &μαρτίας αυτcα, 

1) ~υερy.βι6λ. 15'. 6π6θ. λ6'. σ. 98. 
2) 'Εν τφ λ~τιν. Igne (πυρό~), οπsρ Ορθότερον. 
ο) Όρθ6τaρaν, μελλauσων. 
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αμ:Ξf'ιμ ν:ΞΧ ή YoCl?9:'a α~:-:,υ το5 μ); χ?Τ'):;ι: τι'η:, 6 7:6')::; -;;6)'1 PCl
σάνων καταΤf'ώγε~ την καροίαν αΔτου, 

Β, Ο' , " , ~" ) , " '" ~ l~λ , υαι πικρον εστ~ν αυτφ η tιf ,ετη' ουκ ενου-ιαμοι 'J.-

, λους μη ακηοιαν- μέριμνα βpώσεως~OΔΚ εστιν αυτr:ρ 'η C?poνtCςo 
το ελεος των 7':οισόντων μετ' αυτσυ ελέός εσ'πν- ουκ ΟΤΟΕ Τ'ι,ν 

yzu:Jtν α.Δτών α.πο της ΛUπης, οιόη δλως Ύίμαρτεν. Ό')Ειδιζόμε-
" , ,~;, θ ~ Ρ.. "ζ , , ) , 

νος ουχ α7:0κρινεται αυτοις '<:-'1 υμφ, >:Jaota ει τους ΠΟΊους, "ε-

γω'ί &ξιος εΤνα~ 'αΔτων, γέλως οδόντων απέστη 0:7:' αυτου, κινεΤ 
τΎιν κεCΡαλΎιν αυτου εν στεναγμr:ρ, μνημονεόων του βήματος, OU 
μέλλει παραστηναι' εαν &:κcUσr.J ρήματα, οΔ λέγει καλως <η κα

κως, Μν εισι 1 καλα ~ κακά, οΔ π~ραoέxoνται αΙ ακοαι αΔτου' τα 

βλέ:ραρα (XIJtCiJ ρέουσιν 50ωρ, οια τοΙΙς πόνσυς, εν οΤς oe>vSXEtal. 
'Ε';ι, q"\:, ~ ,f ) , ) " ~, , 1 ' 0'.:1 ~στ~,'1 - ε,:> ευγενων γον.:.ων, Π ,εον ,υπειτα~ ι.ιια την α,aχυ-

νη'ι, των μελλό'ίτων αυΤΟ'ί θεωρΖτν εν τφ 6ήμαπ του βήματος 

έτσιμαζCΜένoυ o~' αυτόν, συ πpoσέxε~ τιρ δ1lμιρ, δτ~ καλο! εισιν 
Ι'Λ ("Ι , , 3") ) ~ ~, .,....., , ., 
η ΚΧΚΟ,' εχ') εισιν α, ,οι συ'Jvε,-lεμενοt αυτψ, ου π?οσεχει αυ-

...... '~" , ")..... , ,.,.". rtE ' -ccc;, ου",ε συσΎ-ε;;:τετcιι μετ αυτω'l το τι ποιησαι, « ~ καστος γαρ 

βαστάζει το cρoρτγoν autoD» (Γαλ. στΌ 5). Έλκόμε'ίος α'ιαφε-Ισθαι 
" ., '" 2. ' 4- .,~, ,.., 2. θ ' • , 

το ΠΡοσωr;ον aUtOtJ ι.σχοτισμενον , ουοεις τωΊ υ.ν ρωπων υπε? 

αυ:ου λόγον πo~εΤτα~, σια. τον CΡόooν των' βασάνων- 6μολογετ, 

αϊ-ψ εr;Ραςε, κριθ''ιναι Ο:ξ{ως, IJJII Ύιμαρτεν 5. 

ΓΌ 'Έως πότε ouv μεθόω ανΕυ orvou, καΙ αμελω εχων τχυ

τα 'ϊ.ρο έμου! Ή σΧληρότης τής καρο(ας μου 6ξήρανε τοΙΙς €ι

CΡOαλμoός μου, χαΙ "ή μελέτη τής φροντίοος εξ1ίρανε τ';ιν xeera~ 
λ , , , ,~~, J:" " 

'Ί.ν μου, και () πεpισπlΧσμOς της ΧCφι.ι~lΧς μου .... ποιησε μοι Λη-
θην, εως τής ωρας του σκ.ότους. "Η &νάγκη του σώμlΧΤOς εeιη

σΞ με, κlχι ή &πώλε~1Χ ~νoχλεΤ flCL κlχταλε-ΙψlΧL τ"ιιν 606'1. Οl\7tω 

εcχον cρo.oν, ινα λαλήσ"~ πeΡL εμΟ5, oΊB~ εχω, ζω?σ'ι, ίΎIχ πέμ-

1) ΆντΙ, Ην clJ:Jt. 
2) 'A\,t!, ε&:1 '11. Yι~ εί εσ:ΙΙ:~\I~ 

3) ΆντΙ, εά.ν ίbσι'ι. 

4) 'ΕννΟΎjτέtiν, εΧΕΙ. 'Εν τψ λlιτι'l. Ocu1os llutni (1~fix:)s tCllQt, Κά.τ\ι. χ.ΟόνΟς 
τΟ: oμμα;τlι ΠΡOOΎjλωμένα; εΧΕΙ. 

u) Άρ)(: 'tα;Ι πα;ρχλλΧΥα;! το"} ΚΕψέ'ΙQΙJ εν τψ λ~τιν, 
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ψω τοις πολίταις. ~H αγγελίσ- των κσ-κων μου εργων ουκ er.· 
σ-υτους γνωρίσσ-ι με. Έαν πσ-ρσ-καλω σ-υτοός, ου προσέχουσί μοι' 

δρωσι γάρ με, δη οuπω Επσ-υσάμην εκ των αλγηθόνων μου' ου 

πσ-ρακαλω γαρ εκτεταμέν".) καpo{~, ουοε δ σκόλοψ των &μαρτιων 

μου οuπω γέγονεν αοειάλ~ιπτοςi' κεντων τ'ηνκαροίαν μου' το CΡOρ-

'τίον των αμελειων μου οuπω εοαρόνθηεπ' εμέ' οuπω εγνων E~ 

δλοκλ'ήρου την OUναμιν του πυρός, επεΙ ,ηγ(;))(ισάμην α.ν μηοε εμ
πεσειν εΙς αυτό. Φω'.lή εστιν εν τοις ωσί μου,δτ.ι πρόκειταί μοι 

" κόλασις, επειοΊι Εν &.ληθείq. ουπω Υιγνισα την καp~ίαν μου 1. το: 

πλήγματα γεγόνα.σιν ουλη εν τφ σώμα.τί μου, αλλΟ: ουπω ωζε

σα.ν 2, [να ζψ'ήσω φάρμακον. Σκεπάζω τα πλήγματα. των βελων 

απο των ανθρώπων, κα.ι ου Μναμαι όπομεινα.ι, [να. ClitOditιXo".). 

αυτο: δ lα.τρός προέθηκέ μοι Εμοροχας βα.λειν εΙς τα πλήγμα

τα, αλλ' OUIt εΙμι στερεοκάροιος υπομειναι τΥιν στύψιν αΙΙτων' δ. 

lατρος αγαθός εστιν, ου ζητει μισθους παρ' εμου, καΙ ~ οκνηρCα, 

μου ου συγχωρετ απελθεΤν προς ~υτ6ν' 'Έρχεται αυτος πp~ς μβ' 

του θεpαίtευσα{ με και ευρίσκει με εσθίοντα τα εκλόΟΥτα. 't~ 

πλήγματα. ΠαρακαλεΤ με παόσασθαι α.πο του νυν, καΙ ~ ~~oνη 

Τfjς γεόσεως αυτων απατr. την καροίαν μου. 'Όταν απι:χράγω τ6-. 

τε μεταμελουμαι, αλλ' ~ μεταμέλειά μου ουκ ~στιν α.ληθής. 1 Α- , 
ποστέλλει μοι βρωσιν, δτι 3 φάγε, ί'να υγιάν~ς, καΙ ~ πονηρα συ'l- . 
ήθεια ου συγχωρει μοι Οέξασθαι αυτήν. "Εσχατον το6των πάν-. 
των, ουκ οίοα τί ποιήσω' Κλαόσατε ουν συν εμοΙ πάντες αδελ

φοί μου, οΕ γινώσκοντές με, 'ί'να ελθ~ μοι βοήθεια όπερ την 8ύ

ναμίν μου καλ κσ-τακυpιε~σ".) μου, [να αξιος γένωμσ-ι' μαθητης 
γενέσθαι αυτί!>' δτι αυτου εστιν ~ θόναμις εΙς τους αιωνας. Άμ'ήν.· 

1) «'Εr:ειi)η έν &.λγ,ΟεΙ'f o~πω ΎιΥνισα; τήν κα.p~[lΧν μου" δεν α.να.Υινωσκετα.ι εν τφ' 
, λα.τιν. 

2) Συ'l'rιθέστεpo; δ Τ'Jr:ι;;ς 1:)ζΎjσα.ν. 

3) 'Ήτοι ε~ι, λέΥω'l. 



ΤΟΥ fvroy 
ΙΊΕΡΙ ΑΙΊΟΤΑηΙΣ. 

Λόγος ιε'. 

Α', ΆΥαΠΥ)ΤΟΙ φροντίσωμεν 1 Eautii:>v, οτι «δ καφος συνε

σταλμένος εστΙ το λοιπον» (ΑΌ Κορίνθ. ς. 29), κα! ou OUν'αταί 

τις φροντίσαι της έαυτου ΨυχΎις, οσον φροντίζει του σώματος Κ'Χ 1 
>&σπερ ou ouναταC τις ένΙ oCΡθαλμφ προσέχειν εις τον οΙΙραν6ν, 
καΙ ένΙ επι Τ11ν Υ-ην, οϋτως ouoE δ νοσς OUναται . φροντίσαι τα 
του θεου κliΙ τα του κ6σμου' τα Υαρ μη βΟΎ)θουντιΧ σοι, οταν 

εςέλθ"'.jς απο του σώματo~, αισχόνΥ) εστί σοι του ψροντίσαι αUΤιΧ. 

'Έχε τ~ν Θεόν 2, οτι προσέχει σοι εν πα.ντ! πριΧΥματι, θ ποιεις, 

εχε· τ~ν Θε~ δτι βλέπει εν τφ λΟΥισμφ σου. 'Ά Υαρ α1σχόν"'.) 

ποιησαι Ενώπι"ν των ανθρώπων, αισχόνΥ) CXUtιX εστι λΟΥίσασθα.ι 

κρυπτω~ : «Άπο Υαρ του καΡΠ~ύ το δένδρον Υινώσκεται» (:Ματθ. 
ι6'.3τη· o~τως δ νους απ?; τής θεωρίας αδτου εΠΙΥινώσκεται τ')υς 
ΑΟΥισμοuς CXUtOU, καl ~ ψ~x-η ~ λΟΥικη Υνωρίζει έαυτην απο 
τής θεωρίας αυτής 3. l\IΎj λΟΥίζου ουν σεαυτον απαθη, οσον πεί· 

θει σε ~ άμαρτία' φ εΜθΥ) ελευθ3ρία, οΙΙκέτι λΟΥίζεται αuτφ,a. 
επραξε τ-ης παρα φόσεως 4. μ-ιι λΟΥίζου 'οδν σεαυτον $λεόθερον, δ-

1) 'Εν τοι, i!pyoL; 'ιοϊί <Χγ. Άθcι:vcι:σΙΟ'J, ΠCΙ;ΤΡιiΡΧΟU Άλ$~cι;vlJρεΙcι;;: (nrctp. Migne 
τομ. 28 σ. 1410) iuρΙσκετcι:ι : «Λ6γος δ\ακ~ιτ\κ6ς, κcι:Ι εΙ;: τα,; εντολας τοίί θεolί 

τοΤς απoτcι:ζcι:μένoις κοιΙ σωθΎjνOΙ\ θiλοuμένο\~' C·JVOΙpIAIiouIiS·/o. έν τοΤ; νόθοι;, 

'.:στι\; Iίpχετcι;ι απα:Ρα:λλiκτως (σ\; δ ΠΟΙΡ(~Jν μέχρι του : c τα τ()ϊί θΞοϊί κcι;Ι 

τα τοΠ σώμoιτo~', τα 1Jέ λοιπιΧ τοΠ λόγο') αποτελοΠν'ιΟΙΙ έκ τοΠ aπομένl')t) ιζΌ 

λόγου. 

2) 'Ήτοι, πρό τ(ον oφθcι:λμων. 'Εν τφ λOΙΤ\~. Deunt tiule, τόν θεόν φοΟοΠ. 
3) «ΚοιΙ 11 ψυχ~ 11 λιη\κ~' κτλ. μέχρι τέλoυ~ τΥις περ\ά~olJ, aiv ανΟΙγινιίJΟκετΟΙ\ 

ίν τφ λοιτιν. 

4) 'Εν τψ λcι:τιν. Qui vera fruitur libertate, is ίη eomm qnae. tnrpiter 
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σον παροργΙζεις τον σείχυτου Δεσπ6τrιν, . ου γ&.ρ ερχεται ελευθι;. 

pCιx, 8σον επιθ1)μεί σου ή καρο{α τι των το-Ο κόσμου. Φρ6ντι'Ο.ον 

τοΟ έα1JΤQU 1 σώματι:ις, ώς ναοϊ) θεοο 2, ςρρQ.\ιτισOν, ώς μέλλων &.'1 α
στ~ναι και άTlQλογίσασθαι τφ θεφ· ςρo~ήθητι τον θε6ν, ώς μ$λ
λων αυτιΤδ λόγον ΟιΟ-&~r.u.φlm%\iτων, ων επραξας. <Ώσπερ, ε~ν 

πλΎ)γ~ σου το σωμα, ςρροντίζεις του θεραπc:uσαι αυτό, ουτω ςρρόν

τ~ζ$ εΤναι αυτο άπαθΖς εν Τ"~ άναστ&σΖΙ. Διαλογίζου εν έαυτφ 
καθ' έκάστψ, ποιον πάθος ενίκrισας, προ του α~τήσΎ,)ς 3 περι των 

α1τημάτων σου. "Ωσπερ ή γ~ καρπον ου δύναται πoι~σαι, α.νεύ 

σπέρματος κα1 uοατος, οuτως ου δύναται α.νθρωπος μετανo~σαι, 

ανευ ταπεινοςρροσ6ν"ης κα1 κόπου σώματος. Δια. &έρων κεκερασμέ

νων άνθεί δ σπόρος, οuτω κα1 δ α.νθρωπος οια. των εντολων &'1-
θεί κα1 δ νους αυτοϊ) τοϊ) ςρυλάξαι τα.ς εντολα.ς αυτου. Αuτrι εστ1ν 

ή π{στις ή εΙς θεόν, και ό ςρό6ός του ec:OU, τοο μη λυπΥισαι τΎjν 

έαυτοίΙ συνείOrισιν. Έα.ν σπαρf,j σοι ή fιδOνη τ~ς πορ lε(ας, καθrι

/ . .ιένφ εν τψ κελλίφ σου, βλέπε, άνθίστα τφ λογισμφ μη &ρπάσΎ,) 

σε. Σπούοασον μνrιμoνεσσαι τοϊ) Θεου, δτι προσέχει σοι, κα!, ει τι 

οιαλογίζ Ύ,) εν τf,j καρδ(!f σου, &νακεκαλυμμένα εΙσιν ενώπίον 

αυτοσ. 

Β'. ΕΙπΖ 0.1)'1 τf,j ψυχ'ζι σου, εΙ αlσxύνrι άμαρτωλους όμοΙ

ους σου τοο μΎI εΙδένω σε άμαρτάνοντα, πόσφ μαλλον τον Θε-

6'1, τον προσέχοντα τα. κρυπτα. τ~ς καρδίας σου;κα1 άπο τ~ς 

οιακρίσεως τοίι λογισμοίΙ τούτου, δ ςρό60ς τοϊ) Θεοα &ποκαλύπτε
ται εν τf,j ψυχf,j σου' καΙ εα.ν &κολουθήσΎ,)ς τφ ςρ66φ τοϊ) ezou, 
&κίν-ητος γίνΎ,) , καΙ ουκέη βιασθηναι θύνασα( . ύπο των Π7.θων, 

καθως γέγραπται : « O~ τνεποιθότες επι Κύριον, ώς δρος Σιων, οδ 

σαλευθήσεται εΙς τον α1ωνα δ κατοικων <ΙερουσαλΥlμ (Ψαλμ. ρκ6'. 

1). <ο τνιστεύων δτι εστ1 κρίσις, εα.ν εξέλθΎ,) άπο τσΟ σώματο.ς, 

, ου Μναται κρίναι τον πλrιo{oν αυτοο εν παντ1 πράγματι, ώς μέλ-

adlllisit. meditatione ηοη illlllloratur, ό αλήθους ιΧπολσ.'Jων έλauθΖρίας δξν έν

θ~ατpΙOΞ~ περί Τ'Γιν μελέτί')V έκεΙ'ιων, i).περ αι:ιχρως παρεOέ~ατo. 

1) ΊΌlί σεα')τοίϊ. 

2) 'Rv τι:) λατιν. Ea te cura sol1icitet, -ίj αυτη κατεχέτω σε φpoντ(~. 

;~) Μάλλον, προ τοu iJ.v αίτΎισTl;' 



-λων απολΟΥίαν οουναι τφ θεφ. περι πάντων των sργων αότου, 

καθωςγέγραπτω, δτι: «Δει ~μας παραστηναι τφ βήματι του Χρι

,στου, ινα εκαστος ~μων απoλήΨrιται κατα τας πράξεις ctutoD, 
.t(ς επo(rισενεν τψ σώματι, ειτεαγαθον ειτε πονηρ6ν» (Β', Κορινθ. 

· ε'. 1 ο). 'Ο πιστεύων στι ε~ιβασιλε(α τοις άγίοις, φροντίσει φυλιΧ

.ςa.ι .. έαt>τόν, εως των μαρων και ελαχίστων, δπως Υένηται σκευ

ος εκλεκτ6ν, Υέγραπται y<ip, δτι: «'Ομοία εστιν -η"βασιλεία των 

oupctviiJy σαγήνΎj βληθείσ1/ εις τγιν θιΧλασσαν, ητις συνηζεν απο 

,παντος Υένους ιχθύων, πληρώθεισαν 06 ετλκυσαν ctut"r,v (lΗατθ. 

ιγΌ 47-48), και εςελέξαντο τα μεν καλα εις την άγίαν ctutoD 
.βασιλείαν, τα οε πoνrιρα εςέΌαλον εις τΊ,ν Υέενναν J. Ό πιστείιων 

.στι μέλλει φύσει το σωμα αuτου εγείρεσθαι εν τ~ "ήμέρ'f της 
, , 2.'i ' 'θ' ."" , 
ανα.στασεως, υφεΙΛει φροντισαι και κα αρισαι αυτο απο πα'ιτος 

μολυσμου, Υέγραπται γάρ, στ!: «'Ός μετασxrιματ{σει το σωμα 
· της ταπεινώσεως ~μων εις το γενέσθαι αότο σύμμ':;ρφον τψ σώ

ματι της δόξ"ης αuτου κατα την ενέργειαν του δίινασθαι αότον» 

(Φιλιπ. γ'. 21) . .,.~ ενφκrισεν "η αγιXπrι του Θε~υ εν αuτψ, οuκέ

τι δύναται αuτόν τι του κόσμου τοίιτου αφορίσαι απ?; του Θεου, 

Υέγραπται γάρ : «Τις ήμας χωρίσει απο της αyιXπrις του Χρι

στου; θλΙψις YJ στενοχωρία YJ λοιμος YJ γυμνότrις YJ κί'/δυνος η 

· μάχαιρα»; (Ρωμ. rι'. :)5). Δυνατος δε 6 θεός, ε6ρεθηναι ~μaςiν 
· τοις μrιoεν του κόσμου τούτου αφορίσασιν αuτους απο της αγά-

· πης τοσ Χριστσυ, σπως ευρωμεν μΖτα τ.άντων ελεος οια της 

ουνιΧμεως του Κυρίου ~μων ΊΎΙσου Χριστου, οτι Αότφ ή δόξα, 
συν τφ ανάρχφ lΙατρί, καΙ τφ ζωοποιφ Πνεύματι, νυν καΙ αει 

καΙ εις τοuς αιωνας των αιώνων. 'Αμήν. 

1) Πλ'>')ρέστερο'! εν τφ Έλλ'>')'!. 



ΤΟΥ ΑΥτον 

{ΙΕΡΙ Tf!I ΧΑΡΗΣ Tf!I. rlft(}!YIENf!I Τf!ι ΨΥχtfι, 

Τf!ι θΕΠΟΥΣf!ι nOYfiEYElft Τ2ι θΕ2ι. 

Λόγος ιστΌ 

Α' ΟΕ ' ,.,,~, 1 'Ρ-. Θ - , . ν πρωτοις μεν ασπα'"ομαι σΖ =.ν φοοφ .. ~Oυ, και πα-
ρακαλω, σπω; τέλΖιος εσ'~ κατα. το εΜΡΖστον αυτψ, ϊνα. δ κό

πος μ~ γένηται αργός, αλλ'ϊνα σωον σέξηται α,υτον δ ΘΖος εν 

χαρί{. παρα. σου. "Οστις γα.ρ πραγμαΤΖύσηται 2 καΙ κερδήσr.J, χα(-
, ')'r " ~\"', , ~,." θ 

ρει, και ου ,oyι~εται τους κοπους, ους υΠΖμΖινΖ, υΙΟΤΙ εμα Ζν. 

'Όστις ΖΥημε ΥυναΤκα, ει ανέπαυσεν αιnον καΙ εφύλαξε καλως 3, 

ευφραίνεται "ή καρδία αυτου επ' αυτi,j θαρρων. 'Όστ:ις εστρατεύ

θη 4, και όπερείθε τον θάνατον αυτου, πολεμων όπερ του βασι

λέως αυτου, Ζως ou στεφανωθi,j, προέκοψεν. Ίσου ταυτα 5 εστΙ 

τα. Ζργα του κόσμου τούτου του απολλυμένου G. καΙ ταυτα οϋτω 

ποιουντες χαίρουσι, οιότι προέκοψαν τψ εΡΥφ αυτων. ΙΙόσψ 

χαρα.ν 7 νομί;εις γενέσθαι τi,j ΨuχtJ, του αρξαμένου δουλεύΖιν 

1) Ό λόγος oiίτoς ε!ναι δέκατο; g~aομος εν τψ λατ~ν~κψ. 

2) Ό πραγματεuόμενος, δτα.ν κεΡ8iισ"Q, χαίpε~, Ι', Oι~σ.χθεΙς τ~χ'l"l)V καΙ μα.θυ)'Ι κα.λω~, 

χα.Ιρε~, το6ς χόπους, oijc,; εσχεν εις ουδέν λoγ~ζόμενoς. δν .Σα,6. χιί)Ο. [ιπ· αρ. 408, & .. 

να.γσμένφ περΙ τ& τέl,'~ του ενdτοu 'ίj cipxιz; του aΕΚ17.τIJU σ.Ι(Ονος, καθ' ον κα.Ι α1 

εφcζΎις παpα.λλα;γcι~ του ΚΞ~μένoυ. 

3) 'Εν τ(:' λα,:. Ealll stndiose observat atqne cnstodit, sπψελως ΤΎJρΞΤ καΙ 
φυλάττει α;jτ1I ν. 

4) eo σ~pα.ΤΞυθΞ~ς κ~t Qόξαν λα.6ιΊJν κα.τα.q:r;ον.sί: το!) έαυτο:) θx\/άτ()υ~ r:ολ~μων 

μΞτά τ(ον Sr.θρων τοσ :jασ~λέως, εως ο') στεφθ"fι. 

"i)) "'loc/) (Χ.ι.nα.ι α.~ πράξει; εισL τούτου 'του Q~":jU. 

()) Ευεργ. ~~6λ. αΌ ~πr;;θ. ~Ό σ. 34. 

7) Τ[ oijv O!J λΟΥζ'(ι eτ~ δποίΧ χαρα εοτι γ~\/oμένη Ζ'l τfι Φυχ"rι τ~!) έμ6cιλόντo; 

έα.')τ6,1. 'Ε'Ι τr:) 6~~H χ(ί)Ο.ΣαQca~. συλλoyrι; αιώνος ΙΔΌσ.31 Ό και εν τφ 461 Σι'lcaτ~

κφ χιi)θ~χ~ ΙΕ'. α~(υνo~ σ. 181 α s'~)rΛσΧ"$ΤΧΙ τεμ:iΧ~'Jν -:"ην §~"7ιι; 'fΞρον &π~γ~αq:Υιν: 



τφ Θεφ, καΙ τελειώσαντος ΙΧ6του το εΡΥον; δτι εν τ'Υ.) εξόQφ αυ

του τ'Υ.) εκ του κόσμου τοότ<:ιυ, το εΡΥον αύτου προάξει αυτφ καΙ 

χαρ'ήσο.νται μετ' αυτου αΥΥέλοι, οταν ιοωσιν αυτον &;παλλαΥέντα 

εκ των ~ςoυσιων του σκότους, 'Όταν y~ εξέλθΎ,) "1; ψυχη &;πο 
τοΟ σώματo~, πορεόονται μετ' αδτης ο[ αΥΥελοι, καΙ τότε εξέρ

χονται εις συνάντησιν αυτης πχσαι ai δυνάμεις τοι> σΚόΤCΙυς, θέ

λουσαι αuτην κα<tασχeΤν, εςερευνfuντες 1 ει αρα EXOUcrC τι των Ζ

(XUtffiν εν αδτr.ί' τότε· ουχ οί &ΥΥελοι πολεμουσιν. αΙΙτοις, &;λλ?t 

t?t εΡΥα, & επραςε περιτε.ιχίζει κ~Ι περιφυλάττει αυτην &;π' αΙΙ

των, Τνα α.ψωνται αδτης, Έαν οε νικ'ήσΎ,) t?t εΡΥα αuτης, τότε 

~θoυσι προ αδτης ο[ αΥΥελοι, Ζως ού απαντησΎ,) τψ Θεφ εν SU
cppocrUν"'.j' Τότε εν τ'Υ.) WpC(. εκε(νΎ,)ι επιλαν~άνεται παντος εΡΥου 

του κόσμου τοUτοu. καΙ παντος τ05 κόπου αιιτης, ποιησωμεν ουν 

Τ11ν οόναμιν ήμων, εΡΥαζόμενοι καλως εΥ τφ βραχετ καιΡφ τοό-

,'Εκ τ~ς πρ6ς τόν α61'5α.,ι ΠοψSνcι. Ξπιστoλ~ς τ(1) α66α. ΜωUσέως (cι.ίθίoπoς), Ι;ΠΞρ έ

στί κcι.τIΧ πΟΙντQl Ι;μόιον προς τIΧ Ξντcι.ίJθlΧ του α66α. Ί'):σcι.·CοLl, έκτός άσΎ)μΟΙντων τινων 

πσ.ρσ.λλσ.Υων' έπειδΥι iJs δ :Σcι.ocι.·ζτικ6ς κωι:ι~ εΙνε πλΎ)ρέστερο;; το1) :ΣινlΧ·Cτι:ι.(1), μετlΧ

ψέρομεν τ6 εν λόΥφ τφΟΙχιον ε~ cι.ίιτoϊί. σ. 31 Ο «Ί'ί ουν χρή λoy!ζε:1θcι.ι ΠOίlΧ χcι.peι. 

εστcι.ι έν τ·ϊi ~Llx1i τοο εμOlΧλόνΤOς έIΧLιτον 1)οuλε[)σlχι τίj\ θειΤ>, κlΧί τ!λειωσlΧι cι.υτoυ 

το εΡΥΟν" κc;ιί yeι.p εν τfι ε;όΙJψ lΧίιτσυ τΤι εκ. του σιίJμIΧΤOς τοότου, το ~pyoν σ.lιτοfj 

προάξεL ιΧυτδν χα.Ι Χ(,(Ρ~'J'ονΤQ:;~ μετ' αΛτοu οι &γΎελo~ του θεοu, o~ότ~ εί~oν αlJτόν 

σωθέντc;ι άπό των εξοuσιων του σκότου;;. ΈΙΧν (8τσ.ν) yeι.p fι ψυχή ε~έλθT' άπό 'tc.[) 
κ6σμοu; σuνο8auοuσιν cι.ύτfι άΥΥελοι κlΧί τότε σΌνσ.ντωσιν lΧίιΤfι ΠXσIΧι IχΙ i1uνiμεις το!) 

CΚQτοuς, θέλοuσcι.ι κωλυccι.ι lχυτΎ,ν, εκζ"lj,>OίίσlΧι, εί άρα εχει τι των ecι.uτων εν ιicι.uτ·ίΙ 

τότε ουχί ο! άΥΥελοι αντιπολφο1)σιν πρδ~ cι.UτΟΙς, άλλ' cι.ί ΠΡd;;εις, a; εποίΎ)σε περΙ

τειχΙζοuσιν cι.υτ-ην άπ' σ.υτων, ϊνcι. μΥι αΨωνται lΧυτ~;· 8τ~ν /)s νικ-ησωσι τeι. ερylΧ ιχύ

τΥις, τότε ~~oυσι προ αuτi)~ οΙ ItΥΥελc.ι, §ω; 0'J άπlΧντ-ησrι τι]:ι θει]:ι εν είιφροσιίΥϊ,' 

τότε λοιπόν av 't'i) ίlJρ~ εκεΙνrι επιλΎ)σθ·lισετ~ι πlΧ'ιτό; τοσ κιχμciτοu lΧύΤfις :ι.ιχί πlΧντός 

εΡΥου του κόσμο\) τοUτc.u. To(vuv κlΧί YιμεΤ~ ά~ελφoΙ, π~ι-ησωμεν τ-ην έιχυτων δυνcι.

μιν, εpylΧζόμενoι κlΧλως εν τι]:ι μικρι]:ι βΙφ τούτφ κlΧί ΠOνΎjΡι]:ι, φυλOΙττoντε~ τ6 εΡΥον 

'ήμων άπ6 πOΙσΎj' ΠΟ'ΙΎ)ρα.ς iΡΥασίας, κιχ! 'ίσως δΨΙΎjθωμεν σωθ~ναι άπό των χειρων 

των ΠΟΨιjρων, τισν ερχομsνων προ .Υιμα/ν· κlΧτισXιίσoυσι ΥΙΨ 1ι μων εν πlΧντ! πpOΙyμlΧ

τι, κlΧί ε;ερευνΎρουσι παν §ΡΥον "ιμων, <tOV"f)!JO! Υάρ είσ~ κlΧί ανΎ)λεεΤς. ΜIΧΚΟΙI,~ος, 

οστις ουχ εύpεθiιoεται. έν αΔτφ τι των εξ α.ύτιί)ν, διότι 1ι ευφροσύΥ"η αύτου, κα.Ι 1ι α

νdπαUC'L;, ά'ίοιος εσΤCXL». Έν GZ ΤΙΡ .Σ~'1(Χ·(τ. χιί.>δ. εποντα.ι. τα. έ~ης : ~ΔιόΤι. Ύι χα.ρά. 

IΧlιτι.;σ κlΧί .Υι εΙΙq;Ροσuψl), κlΧί 1ι ά.νiπιχu~ις κlΧί δ στΖφσ.νος άπlΧpOΙλλcι.κτός εστιν. OL 
οε τοΠ κόσμοΙ) τοότοι) πά.ντες μεταΟάλλοντα.ι, είτε οί ΠΡα.Υμα.τεuόμενοt,· είτε ot γ~

μιχντες, είτε οί στραΤΕυόμενοι· πάσα. γσ..r; 1ι δόξα 'tou κόσμΟ!J ΤOύτCι'.) ει; O'JOZV $ατ~ν). 

1) .ΣΧ"'ιμιχ ΚiΧ";~ ouysot.v, χ~τωΊzpω «o~ a.rrSAOL π~λsμοuσLν ~.t)ΤζιΤ~». 



hapl τ'1ίς χαρα.ς, τΤις γιν-ψένΎlς τΊ,ί ΨUΧlί κτ;" S'Z 
""",~...r-...r-...r,-/~..../-../-../'../."-,,,-,,~,-,'../.'~~'-"~~ 

τψ, σωον το εργο'l ~μων απο Πίlντoς ΚίlΚOυ, ϊνίl Ouν'f/eiliIlsν σω

θηνίl~ ~Κ των χεφω'l των α~ων \ των ΠΡOίlγόντω'l -ήμων- πο
Y.'f/pot γάρ ε1σ~ Xίlt ανελε~μoνες. 

Β'. ~lίlκάριoς ουν ~στιν, εν φ OUX ευρεθ-ήσεΤίlί τι των ~νίlν

τίων, OΤ~ ~ XίlΡα. ίlυτoυ, Κίl~ ~ εuςρροσύν'f/, ΚίlΙ ή ανάΠίlυσ~ς,Κίll 

δ στέςρίlνoς όπερ μέτρον εστί. τα. δε του κόσμου τούτου πάνΤίl 

τρέπεΤίlΙ, οΤ τε ΠΡίlyμίlτευόμενoι, οΤ τε γίlμfισίlντες ΚίlΙ τα. λοι-
,ο, - 'Α ".. ϊ" ,~ , .$, 

πα, α προειπον. γαΠ'f/τε αοεΛφε, r.σΙ'f/σωμεν την eιUVίlIltν 'Γ 

μων εν ο&κρuσιν ενώπιον τσα eE(Ju, ισως ελεfισ~ ήμας ή <ΧΥα.θό

Τ'f/ς ίlυτoυ, Xίlt εξίlπoστεCλ-~ ήμίν CΎνίlμιν, εως συ Y.ίlΤίlΠίlλαΙσω

μεν, o~' ών καΙ επράξαμεν, τσυς &ρχοντας ΤΎίς πoγηpίίlς, του; 

προ ήμων αΠίlντωνΤίlς. ΦροντΙσωμεν το{νuν εν στρuφνόΤΎ)Τ~ ΚίlΡ

δίίlς 2 Κίll ΚΤΎ)σώμεθα έίluτοίς επιθuμ!ίlν εις Θεόν, Ύιτις σώσει ~

μας απο των χεφων Τής Π(JνΎ)Ρ{ίlς \ οταν εξEλθ~ εκεί εΙς συνάν

τησιν ήμων. 'Aγίlπfισωμεν το αγίlπαν τους πτωχούς, Τνίl σώσ~) 

ήμας απο της ςριλίlpγυρίας, OΤίlν εξέλθ-~ εις συνάνΤΎ)σιν ήμων 4. 

'Α γίlπήσωμεν το εΙρ-ηνεύειν μετα. πάντω'), μικρων τε Xίlt μη"

λων, Τνίl ςρυλάξ"'.) "ήμας απο τσυ μΙσους, οταν εξέλθ~ εις συνάν

τησιν ήμων. Άγίlπήσωμεν πάνΤίlς τους &δελφους Ύιμων, μηΟξνος; 

μίσσυς οντος εν τi,j XίlpOCq. ήμων εις τινίl, μηδε &π~oιδ6ντες τινΙ 

ΚίlΚOν (Ρωμ. 12, 17), ΟΤΙ φυλάξει ήμας &.πΟ τοα BελίίlΡ, OΤίlν 

εξέλθ~ εΙς συνάνΤΎ)σιν ήμων. 'Α γίlπyισωμεν τ"~ν ταπεινσςρροσύνψ 
'" β 'ζ 'j , - j'I '" i λ" εν αΠίlσι, ίlσΤίl οντες. τον Λογον του ΠΛησιον, ΚίlΙ εαν I>ΚΠ yj-

ξΎ,j -ήμας ~ oνειoίσΎ,j, Ύιτις φυλάξει &πο τής ίιΠερ'Iίςρίlνίας, OΤίlν 

εξέλθ"f,J εις συνάνΤΎ)σιν ήμων. Έκζ-ητfισωμεν 'tJjν τιμ"ην τοα πλΎ)

σίον εις μΎ)oένίl εν τφ ψέγειν 5 ζ-ητούμενοι, Ύιτις φυλάξει 'ήμας 

&.πΟ της καταλαλιας, OΤίlν G Eξέλθ-~ εΙς συνά'JτΎ)σιν ήμων. llCGpC-

1) "Ητ(;\ tti\v εχθρισν ·ίιμων. 'Q; εν τij:l ',ατι'l. Inilllicorιllll ;ίΟstrοnιt11. 
2) lIΙsτ' α.κ;;16ε((Ι;;;. 

3) ΠljρνεΙ~;, 1:vrx μΎj εκε! ά.παντΎίσ'Ώ .1,μ!ν, ECιν &ςέ:λθωμε'l Εκ τoίJ σκ6ΤόU~. 

4) Τ"ιν φιλGπτωχί(l;ν, Ι,Ι(Ι; α.π(l;ντΎισ'lι Ύ,μΤν Ζκπορευομένων 'ίίμων. 

δ) "1'1(1; μ'ηΜνα σκ(l;νδ(l;λίσωμΞν. 

6) Έ~ν ΠΡOέλθΊi ~ι~ πρόσωπον 1,μων, ιχπορμΨωμεν τη'! XFeI~Y τοο κ,σμοu 

'tQUoιOU. 



οωμεν τΥlν χρΖία.ν· το') κ6'Jμου κ~~ τΥιν τψηl, α.~τoυ, ί'να. σωθω-· 

μεν απο τ"ηςβα.σκα.νία.ς, Οτα.ν εξέλθΥ,) εις συνάντησ~ν ήμων J. Δι

Οάξωμεν την γλωσσα.ν ήμων την μελέτην του Θεου, κα.ι τΥ)ιι δι

κα.ιοσύνην; κα.ι την έυχήν, ί'να. CΡυλάξΎ,1 wας απο του 4 ε600υς, 
Οτα.ν εξέλθΥ,) ειςσυνάντησιν Τιμων. <Α γν{σ~μεν την κα.ρΟ(αν ή
μων και το σωμα. απο ΤΎjς $πιθυμία.ς 2, Τνα. σωθωμεν απο ΤΎjς α.

καθαρσία.ς, οταν εξέλθΥ,) εις συνάντησιν ήμων. Ταυτα YClp πάντα.:> 
κατέχει τΎιν ψυχήν, οταν εξέλθΥ,) απο του σώματος, α.ί α.ρετα.Ι 

οε 4 οοηθουσιν α.Uτi,j, Μν εκτήσατο αuτάς ποιος σοψος 5 OU θελή
σει δουνα.ι την ψυχΎ)ν α.uτου εις θάνα.τον, Τνα. ρυσθi,ί 6 απο τού

των πάντων; ΙΙοι"ήσωμεν 7 ουν την δύνα.μιν ήμων, κα.ι "ή δύνα.μις 

του Κυρίου ήμων Ίησου Χριστου μεγάλη εστιν εΙς το ooηθΎjσα.~ 8 

τi,ί ταπεινώσει ήμων. Οίοε γαρ δτι 9 άνθρωπός έστιν, κα.Ι Εοωκεν 

α.δτφ την μετάνοια.ν, εως εσχάτης α.να.πνoΎjς γένηται 10 ουν δ 

λογισμος εις Θεόν, Τνα. σε cρυλάξY,j. }ιη πρόσΧY,jς 11 Τ'~ XpsCq. του 
κόσμου,ώς δτι εστιν ελπις έν α.δτi,ί, Τνα. Oυνηθi,ίς σωθ·ηνα.ι, τα 

γαρ του κόσμου τούτου κα.τα.λείψεις κα.ι &1tελεύσY,j. <Ά δε αν ποι

'ήσY,jς δια θεόν, ταυτα. εδρήσεις αγα.θην ελπίδα. εν τi,ί ωρq. ΤΎjς 

aνάγκης. !Ησησον τους λόγους του κόσμου, Τνα.·ή κα.ρδία. σου 

οψηται τον θεόν. 'Αγάπα το συνεχως προσεύχεσθα.ι 12, Τνα. φω

τισθi,ί σου ή κα.ρδία.. Μη αγαπ"ήσY,jς τΎιν Οκνηρία.ν 13, Τνα. jJ;rl λυ-

1) Tiι έπόμενlΧ μέχρι Το;; «&Υιάσωμεν Τ1ι 'Ι κlΧρ~(lΧν 1ι μω'l» EλAstito!JcrLv εκ το!) 

ΣOC6. κιΜ. 

2) "IνlΧ ρυσθιυμεν εκ των χειΡω·/ τοΌ flLIΧOflOU, .. ρolΧyoμένoυ lΧuτο'i εΙ; σU'lάvτ'ΙJ
οι·1 1l μιυν. 

3) Tiι όλεθΡίι()τlΧ-C1Χ πάθ'/) κιι.τΙΙΙΥ-Ui10uσι τ+Ιν 'f'JX'~'/ :iv τ~ έξόσφ lΧύτ·ης &πό ":vu 
oιrψlΧτo~. 

4) Βο'/)θ'ήσουσιν lΧίιτ'!ι εν τΊj ε~6~φ ιχuτijς, &iι'l lΧ~τiι; κερΙ)οίισΊί' 

ό) Πo!o~ ούν εστ~ν ο!)τως α.σοφο; δ μ~{] Οέλων Εκ~οUνα.~. 

6) 'Εκ χειρός., 
7) ΤοΙνυν χοελφοΙ, οσ'/) Μ'Ιlχμίς Ξcrτι'l εν ufltv. 
8) Τ'!. το!) χνθριόπου τlχλlχιπωΡi(f. 
9) ΆτlΧλlΧΙπωρό; @ΟΤΙ'l. 

10) ΓενΞοθω. 
]1) MΎj πρσσθ"ίjς. 

12) Euapy. β-.βλ. ~" δπ60. θ', ο. 52. Πρβλ. 'ΕφραΙμ σ. o~Ό 
13) ΔυσoκνΙ~ν. 



~yιθ'Ώς 1, οταν cρθάσ'~ς ε1ς την ανάστασιν των Οικαίων. Φύλαξον 

τ/)ν γλωσσάν σου, ινα cρ~ 2 σου 'ή ~αpOία. l\ιη αγαπήσY,jς 
την οκνηρ{αν, κα~ δ CΡό60ς του θεου παροικ'ήσει σοι. Δίάοος νυν 3 

όστερουμSνφ εν OCΡθαλμφ πλουσίφ, ινα μηκαταισχυνθi,jς μετα_ 

ξυ των ά.γίων, καΙ των αγαθων αυτων. J\fCσYjcroν την επ,θυμίαν 

εν τοις βρώμασιν, ινα μη δ Άμαληκ κωλύσr.ι σε. 1\ιιη γοργεύου 
εν τcιl'ς λειτουργίαις σου 4, ϊνα μΥ) καταcράγr.ι σε τα. θηρία. 1\'1/) 
αγαπήσY,jς ΟΤΥον εις μέθην, ϊνα μη στερηθ'Ώς της ευCΡρoσιινης του 

Θεου. ' Αγάπησον τους πωτούς 5, ϊνcι. ο,' αδτων ελεηθi,jς 6. Πόθη

σον τους ά.γίους 7, ϊνα δ ζήλος αδτων καταcράγr.ι σε. 

Γ'. 1\ι1ν-ί)σθητι τ1)ς βασιλείας των οδρανων, ινα ή ε7tιθυμΙα 

αυΤής κατα. μικρον μικρον έλκ6σΥ,) σε. Διαλογίζου Τ~Iιν γέεννιχν, 

ι'lα μισήσr.ις τα. εργα αυτΥις. Έγεψόμενος το πρω'ι 8 καθ' 'ημΙί

ραν, μνημόνευε ΟΤΙ λόγον δώσεις 9 τφ θεφ περΙ παΥτος Εργου, 

κα~ οδχ ά.μαρτήσsις ε~ς αδτόν, κα~ δ CΡόOOς αυτου παροικήσει εν 

σοί. <Ετοίμαζε σsauto,; απαντΥισαι, κα~ ποιήσsις Το θέλημα αδ~ 

του. Άνάκρινον σειχυτον 10 ενταυθα καθ' ήμέραν τί υστερείς, κιχΙ 

ου κοπιάσεις εν ti,j ffipq.. Τ1)ς ανάγκης του θανάτου. 'Ίθωσιν o~ 

α,OελCΡOί σου τα. εργα σου, κα~ δ ζ'ηλ6ς σου κατα.φάγr.ι αδτ oύ~ 11. 

Έρεύνησον σεαυτον καθ' ,ημέραν ποίον πάθος ενίκησας, καΙ μΥ) 

πιστεύσ'~ς σεαυτφ 12, το γα.ρ ελεος καΙ ή δύναμις τοΟ ΘΖΟΟ iστιν. 

l\1'η λογίζου (σ)έαυτον π,στόν, εως εσχάτης &ναπνο'ης. Μη 6Ψη~ 

λoφpoν-ίlσ'~ς, οτι καλος sI, ου δύνασα, γα.ρ (σ )έαυτον πιστευσαι 

τοίς εχθΡΟl'ς σου. Μ'η θαppήσ'~ς σsαυτφ, δσον εΙ εν τφ βίφ, εως 

1) ΛυΠΤι01ί σου τό a<iiμIΧ. 

2) 'Ίνα δ φό6cς του Θεου σo~ πα;ροικήσ'lι' 

3) Νυνι. 

4) Τό Ψ'Ii" Zλλε[7.Ξ~ s% το[) ΣαΙ;α'ίτ. κώθ. 

5) Άyίoυ~. 

6) Σωθ'~ς εν τ'ίι 'ίjμέΡ7f τγ,ς &νtiγκ'ης. 

7) Δικαίου,;, 

8) ΕυεΡΥ. βιl'.iλ. γΌ ύπ6θ. ~Ό σ. 28. 
9) Δε~ σε ooυνlΧ~. 

1 Ο) Ευεργ. βι6λ. γΌ ύπδθ. ιΌ 

11) Ί6Stωσαv ι.;( οφθαλμοί μα\) τΟι εpyiΚ 'οο!) καΙ κατΙχφάγ'Ω ιχυτ& δ ζΥιλός σο!!. 

12) ΚΙΧ! μ'ij' rJ.ψr,ς .φ κcφΟ[IΧΥ. 

* 



90 , '1'οί)α66ίΧ 'Jj aoctou λ6ytις Ιστ/. 

αν παpέλθ~ς πάσας τΒις Εξουσίας τοσ σΚότους. Ν Ύιφε; αθελφΕ,' 

Π 'ς' ;Χμ " 'λ ' - , θ' 1 λ'" ρο το πνευ α, ,το ψερον την υπην τφ αν ρωπφ , πο Λα. γα.ρ , 
τα θηρεόμα.τl7. α.υτου, εως 06 αΔUναμόν σε ποιήσιι' 1) γαρ κα.τα, 

Θεον λόπη χαρά EatlV εν τφ δρανσιεα.υτΟν Εν τι{J θελ-ήμα.τι .του . 
θεοσ, δ οε λέγων σοι που. εχεις φυγεΊν, μετάνοιαν ουκ εχεις, .ou
τος τΎις εχθρ,ας Εστίν, εω,ς .I')U ποιήσΊ/ τον &νθρωπον απολυσαι 

τ~ν εγκp~τειαγ' 1) οε, κατα Θεον λόrι;η,oυκ επιτίθετα.ι 2 τι{J αν-' 
θρώπφ, αλλ α λΕγει α.υτιμ, μγι cp06c,u, οευρο πάλιν, οΤοε γαρ Οτι. 

δ &νθρωτ.ος ,χΟόνα.τ6ς εστιν 3 xιxt ενΟυνα.μΟΊ α.Ι)τόν. Φρονίμην καρ- ' 
Οία.ν εχε 4 επι τους λογισμοός σου κα.~ ελα.ψρυνθήσοντα:ι απο σοσ," 

τον γOCρ φοοοόμενον α:υτσός, ποιοσσιν Εκλυθψα:ι 5 απο τc,ι) β.άρους 

ιχυιων. Ό φο60όμενος τας ενεργείας, ο-ηλον () έcωτον ποιει, οΤΙ 

&πιστός εστιν εις θε6ν. Το μ~ μεΤρΕιν έα.υτόν 7, xιxt το εχειν έ

αυτον ,~γνωστoν ψα.νεροΙ τOνα.νθpωπ~ ΟΤΙ 00 σχολάζει τc,ις πά- , 
θεσι ποιΎισαι τα θελ-fιματα. αοτου, αλλα τοu Θεου 8. ό οΖ θέλων ' 
τον λ6γον ιχοτοσ .εΙπεΊν επlπολλων.εκφαίνει Ώ, οΤΙ CΡόOOς Θε,οσ 

Ι:Ι.ύκ, εστιν εν ιχοτq)' ό γαρ φ.600ς τσu Θεοσ ψόλα.ξ εστl κα.Ι βσή

θ.εια τ-ης ΨυxΎις~ ψρσυρος τσυ EVOc,Osv ΥιγεμσνικοΩ Εις .τΟ απολΖ

σ.α.ι πάντα.ς τσυς εχθρους. αυΙόυ. 

ΔΌ Ό εκζγιτων τγιν τψ"ιν τr.U eZr.U, σχολάζει τγιν ακαθαρ-' 

]) Euspy. βιβλ. α'. uπC;Ω, α'. ΊαΙμαξ 'Jt'K.tvvou. σϊ.ολ. κδ. τ~υ s'. λCγGU. Πrι.ΤΡGλ. 
τόμο 88, σ. 78~)' 

2) Λ'η(~s'lrι.\, τι:> ανθρι:>πφπαράπτωμα. 

3) ΆταλαιΠωρο.. ' 
4) Άνορείαν εΧ$ καρl}ίocν. 
jj) ΈΚΤPιΧπ'9)νrι.\. 

6) "Eκ1)rιλoν. 

7) ~Έπoντ~ι τα E;~Ι; Εν τφ ΣctΟ. κιί)ο. ~Ω ~ε πιχΡtlρρΙΨα; ιΞαΙJτόv ένι~)πιoν ~Oυ Δε .. 
σπότου έ~uτοu tl"ljoIJU Xpιστ')ίj εν 8λ Τι καpoΙ~ αuταl) lσχu~6τεΡΟ; cιύτων ~στιν. Εύ

εΡΥ. ~ιδλ. 1'3', δπι:\Ο. μζ'. σ. 144. 
8) ΟΟκ ~στ\ν rι~σχoλoς οίς τ& r:ciOrι 'cό1i ποι'9)σιΧΙ rι.υτ(~>ν τι; ΟέλΎ)μ<:ι, αλλ&. το!) 

θει:ιυ. 

9) "Εν οχλφ έκφαΙ~/.Ξ~ ι!α;uτc.ν QΤL ούΚ' εστ~',ι δ φόσος του Θεου 6'1 αυτι'}>. ·Ί~ντα.!)

()ιχ δ &νΤ~YPιΧφε~ς το!) 109 ου πrι.τp~ιΧpχ. κώΟ. σν εχομsν όπ' lJψ~ν εκ τ'9)ς 360 σsλΙ

σος ίιπάyε~ είς τΎlν 38οι ΚιΧΙ aπΙ μΙrι.ν σολίδιΧ βιΧίνων όμrι.λως 1386 έΠιΧνΖρχετιΧΙ εν '1'1) 

Β65. 00 Σ<:ι6. y.<i>O. ΚιΧΙ το λrι.τιν, κεΙμενον είιρ'σκονται εν τiξε~, τ&. όποί<:ι '(ινσ.ΥΚrl.

σθrιμεν' νiι. α,κολΟ'Jοψiωμsν, '(νrι. 'μΎj α,λλo~'ωArι ό εΙρμό~, των λεΥι,ιμένων. 



Π~pΙ τfjς xrι.pΙX~τYι~ ο Υινόίιέv;r,~ΆτfιΨuΧfι κτλ. 91 
'~......,.~~~~~~~ ........ 

, , λ" 1'" ,\,..rJ;\ rr)., " ;. " "Ι , '2 ι 
ο σιχν απο εσαι απ α~ φροντισαι c.II γνωσει (X():tO .,κκο-

ο πτει τ~ πάθη, γέγραπται γ~ρ «φροντις έπελε6σεται έπ' ανορα 

σοφ6ν». Ό &σθενήσχς αυτος εγνω τγίν όγίειαν 2. Ό στεφ6μενος 

στέφεται, ο διότι ένίκησε τους έχθρους"του βασιλ~ως. 'Έστι πάθη, 

εΙσι και αρεταί 3 , ε1 δέ εσμεν ακηοιασταt εκοηλοί έσμεν, ώς προ

δ6ται.Άνδpεί~ καρδίας βοήθειά εστι Τ"QψUΧ"Q μετ~ Θεό", -&σ-

ο περ ή ακηδία βοήθειά εστι τ"Τις κακίας. '11 δύναμις των θελ6ντων 
κτήσασθαι τ~ς αρετ~ς α[)τη εστίν, ο Τνα ε~ν πέσωσι μη μικροψυ

χ1ι σωσιν, αλλ~ πάλιν φρoντίσωσιν~. T~ εργαλεια δ των αρετων 

ο ε1σιν οί σωματικo~ κόποι έν γνώσει, τ~ γΕννήματατων παθών 

'γίνονται Ίχπσ τΎίς αμελείας. Το μγί κρίνειν τον πλησίον τειχός 
"). -, , )' , ~, ι'ς - " '"'Ι , l.. 
εστιοτων εν γνωσει πο ,εμουντων, το οε ψε αι cωτον χαταλυει Τ',J 

ο τειχος εν ayvwotq... Το φροντ:ίσαι τής γλώσσης G θήλον ποιει τον 

ανθρωπον, ετι πρακτικός εστι'l, η οΖ απαιδευσία τ"η; γλώσσης 

σημαίνει, οτι ουκ εχει ε\ιοοθεν αυτου αρετην- <Η εν γνώσει ελεη

μοσ6νητίχτει το παροραν 7 κα160ηγετ εις τγιν αγάπην, ο η δε αν

ελεγ,μοσ6νη σημαίνει,οτι ουκ εστιν έν αυτφ αρετή. Ή αγάπη 

τ"rιν άγνε{αν 8, 6 οε περισπασμοςτίχτει τ~ πάθη και η σκληρο

καρδία τίχτει τγιν opy"fJII.' 'Η ασκησις τ"Τις ψυΧΎίς εστι το μισειν 
, , Ω c ~, ......, , 10 ' .. , " Ι::ΙΙ -, 

τ (;ι 'Ι περωπασμον " η οε του σωματος εοτιν ε"οεια. εκπτωοις 

1) 'ΣΧCιλάσε~ iπολaσ7.L τάς ψθΟΡiG· 
2) Ψ:'ι. έπόμzνrι.μέχpι του «τo~oς ExOpoiJ; του ρασιλέως» έλλΞίπουσιν εκ τοϊί Σα6. 

κώΟικοι;. 

3) Ει μΎj Ύισαν π σ.1}η , Cι:J~e fιοα.ν αρεταΙ. 

4-) Ό α.Ο6ΙΧς Ζωσψiiς (r:IΧP' ΕΙΙεΡΥ' ~ι6λ. α'. υπόθ. Υ.'Ι)'. σ. 99) α.πo~(Qων ταϊίτ~ 

τι:) α.ι.50~ 1\Iωϋσfι ΜνοΚ'tθορίζΞΙ ,ίνι άΨήκωσι, Mωϋσfι τφ αΙθίο.n (Λαυσα·ίκ. Ιστορ. 

κεφ. κ6'.), 'i; MOJUo'!I τφ άν'tχωρ'l)τ"ζι (Krι.σσιανoσ περΙ δ~ακpίσεως, Φ~λ()καλ. τόμο rι..' 

σ. 4ί. Πρβλ. Συναςαρ. X~κooTιμo!) τόμο ~Ό Εν unvo'rιil. yo'l)'. 'Ιουνίου . .ι(λΤμας 'IUJdv· 
σχόλ. κδ'. το!) εΌ λόγο ll'tτΡολ. τόμο 88, σ. ί8Η. E~zpy. ~ι6λ. rι.'. ύπ6θ. rι.'. σ. 8. 

5) 'Όπλα. 
ι)) KλΤμrι.ξ Ίωά.ν. σχολ. κατ', του κο'. λόγο Πα,? τόμο 88, σ. 965. Eiιεpy. βιΟλ. 

6'. υπόθ. μζ'. σ. 1440 
ί) Hpoopiiv. 
8) 'Η άyrι.Ooψυχία τίκτει τ~ν Cι.yνΞίαν. 

9) Μετεωρισμ6ν. 

1 Ω) "λ<jχ·ηιj~;. tl ~H οΞ το') σ(!)ματο; S~Qε~~» δέν δπά.ρχε~ εν τφ λα.τ~'I. 



τ* ψυχης εστι το &Υα.παν τον περισπα.σμόν 1, ή οε διόρθωσις α.δ-
...... ~ ~ '.2. ' ΤΤ , ('Ι ,., ')., , . τ'ης .rι rισυxια. '<:.'1 Υνωσει. Λορος υπνου τα.pα.xrι εστιν ~ εν σωμα.-

. τι,σωτrιpία. δε κα.ρδία.ς αΥρυπνία. εν μέτρφ Β. ΠολΙΙς ϋπνος πα.

χόνΞΙ κα.ρδία.ν, αΥρυπνία. οε εν μέτρφ λεπτuνsι α.δτήν. ΆΥα.θΟν 

ύπνουν εν σιωπi,j κα.ι Υνώσει, υ~p αΥρυπνουντα. Εv μα.τα.ιι:ιλΟΥί
(Χις. Το πένθος εκδιώκει πάσα.ς τας κα.κία.ς ατοφάχως. Το μ~ 

πληξα.ι τΎιν συνε(orισιν του πλrισίOν 4 τίκτει τΥιv τα.πεινοφροσ6νην. 
<Η s,'!: - , θ ' , λ/' , , , 

r.ιo~α. των α.ν ρωπων τικτει Τ ιιν υπερψρα.νια.ν κα.τα. μικρον μι-

κρόν. Το αΥα.παν το'ί πλα.τυσμΟv εκοιώκει την Υνωσιν, ή οΕ εΥ-

· κράτεια. της Υα.στρΟς τα.πειvοΤ τα πάθrι. Ί-Ι επιθυμία. των εδε

σμάτων οιεΥείρει α.δτα ακόπως. Eδκόσμrισις σώμα.τος Ψυχ'ης εστι 

κα.τα.στροψή 5, το οΕ φροντ(σα.ι α.δτου, κα.τα cρ600ν Θεου, κα.λόν. 

Ε'. Το προσέχειν τφ κρίμα.n του Θεου τΙκτει φ600V τi,j ψυ-
- l. s,' -"s,'" :Ι. ' " x~, Τr.ι r.ιε κα.τα.πα.τειν τ'ην συνεΙr.ιrισιν εκτινα.σσει τα.; ~pετα.ς α.πο 

...., ~, 6 ~H" ~, Θ ,/ ., Ι' , ~") , 
τrις κα.ροια.ς. α.yα.πrι rι εις $Ov εΚόιωκει τιιν cφε ,ει,χν, rι 

οΕ αψοΟία. εΥείρει α.δτήν. Το ψυλάξα.ι το στόμα. οιεΥείρει τ-rj'1 οι-
, "Θ'''''''' ,..,.. ~~, "'Ι) , · α.νοια.ν προς τον εον, εα.v εν Υνωσει σιωπqι, rι οε τ.ΟΑυ ,ΟΥΙα. 

τίκτει Τ'(ιν ακrιθία.ν κα.ι μα.νία.ν. Το απολυσα.ι το θέλημi σου τφ 

πλrισ(oν σημα.ίνει, στι δ νους βλέπει τας αρετάς 7, το οΕ κρα.τεΤν 

· το θέλrιμά σου μετα του πλrισ{oν σημα.{νsι τΥlν αΥνωσ{α.'I.· Ή 

μελέτη ή εν ψ60φ 8 ψuλάττει -:cYιν ψυχΎιν απΌ των πα.θων, το 

οε λα.λησα.ι τοΙΙς λ6Υοuς του κόσμοu, σκοτίζει α.Uτ'fιν απο των 

αρετων. Το αΥα.πησα.ι τ~ν υλην θορυοετ τον νουν κα.ι Τ"ιν ψυ

χήν, ή δε ύποτα.Υη ανα.κα.ινίζει α.δτά. Το σιωπαν εις το μη εξ-

1) Έν τψ λατιν. απαντ!? το χωρίον τΎ)ς πρός Τιμόθεον Α', ΕπισΤQλ-7;; a" 8. «'Ι-Ι 

γα,ρ σωμiΧΤΙΚΎι γυμ'liΧQ!iΧ προ; ολίγον ώφέλιμός Εστιν» 

2) IIαθιljν. 

3) Πιiθoς φαντα.σίας ϋπνος εν κορεσμφ, άγΡ:Jπν[~ δέ εν yνώσε~ εςα.'/ΟΖΊ: νουν ά.-

γiΧθOν ίιπνo~ν. κτλ. ., 

4) ΈντεiJθε'l δ πατριαρχ. κώδιξ επocνΒρχετοιι εν τfι κανο'lικΥι iΧιJΤΟU ΤΡQΧΙ,*. 

5) Ευεργ. Ρι6λ. αΌ Uπόθ. μθΌ σ. 173. 

6) ΚλΤμocς Ίωciv. σχόλ. κα'. τοu εΌ λόγου IIιχτ~oλ. τόμο 88 σ. 78Η. 
7) το 15ε Ξ1ΙικρατέσΤΕρον Exε~ν το σον θέλημα σημείόν έστιν, δτ~ ή ΧΥ'ιωσία S'! 

σοΙ εστιν. 

8) ΘΕοίί. 'Εν τψ λocτιγ. Dei tltnor δ ψό60ς Kup[o'J. 



""' ,... 'll~" 1 ~~λ ' ","ι "Ι ζ -, , 
ειπειν τους ΛOγισμ~ιl ον σε ΠΟΙΖ.Ι,. ο.ΤΙ ~Y. ηΤΖις την. τιμrιν 

,...., " t:'>- '! ""' , ., , ,..~, 

του Y.OJIlOU, και την \;iοζα'l αυΤ.?υ τ'ην αισχραν, Ι) 0$ παρρ"ησια-

ζ6μενος εςΖΙΠΕΤν τοΙΙς λιηισμους CGUtOU. επ~ τω" πατέρων- (XUtOU, 
1 r-.. , "Ι""", "" ~/() ~ , 2 , .. , θ ' 3 
~κoιωΚEΙ αυτους απ. αυτου. ,,~σπερ οικια, μη εΧΟ.υσα, υρας, 

μ"οεθυρίοας, Υ.αΙ το βουλ6μενον των έρτ.ετων ε:σ.έρχεται. εις αδ

τήν, οuτως δ ποιων τσν κόΠΟΥ αδτοσ καΙ μΊI φυλάσσων αυτόν. 

"ΩσΠΖρ ό ιος Υ.ατατρώγει τον σ(ο"ρον, οuτως ή τιμη τ/ν Υ.αρΟ(-
'αν, εαν OUIlTwElae"{j CGUt"{j. "ΩσπεΡ σμίλας συμπλακεΙς αμπέλφ α-

'ζ' 1""'" ('ι C' ~ L" , 'ζ , , 
ψ:χνι ει τον Υ.αΡΠCJν αυΤjjς, ουτως η κενΟ",.οςια αφανι ΕΙ. τον. κο-

πον τοί) μοναχου 4, Εαν πεισθ'~ αυΤ"{j. Προ πασων των &ρετω.ν s
στ:ίν Τι ταπεινοφροσυνη, και πρ.Ο π~ντων των παθων εστιν ή γα

στριμαργία. Τέλος αρετων εσΤ.ιν ή αγάπη, τέλος ~ οε των παθων 
, ," - . , "ο ,,,\,.., 1:.' λ j-
6στι το (ΛΥ.αιωσαι εαυτον. _~σΠβP, σκω",,; κατατρ.ωγων ~υ 'ον e.t-

rr ." 1"1 , ~ ~ , ,.,.., ψ , Τ' 
φανι",ει αυτο, ουτω Y.ί.Gκια ;:..'1 καΡΟ.ιq: σΚΟΤΙ:-"ΕΙ την υχην. ο 

-.1. " ' ." ..... Θ "'" 6' ,r-., 
παραρριψαι τψ ψυχ'φ ενωπιον του .. εΩ)) , τικτει το υποφερειν 
uoptIi αταράχως 7, καΙ τα Οά.κρυα. αίΌΙτ"ης σψά έστιν ατ.Ο πάντων 

των ανθρωπίνων. Το μη μέμCΡεσθαι έαυτόν, φέρει καΙ το μ'η 6-
πομένειν τΥlν Opyrlν. Το συμμίξαι τον εαυτοί) λ6γον μετα των 

'" , , ~" , "Ι, ., 
κοσμικωΊ, ταρασσει τγιν YoCGFCJtCGν και καταισχυνει cωτην, ευχο-

μένην τψ Θεψ οια το μΥ; εχειν αυτ',ιν παρρησίαν. ΤΟ αγαπα.ν 
, , ....., ...... , " ο"'" , ~, 

τ'φ χρειαν του Υ.οσμου, ΠΟΙΕΙ τ'φ ψυχην σΥ.οτια "ναι, το CJE πα-
ραβλέπει'; αυτΥιν εν πα.σι φέρει τΊιν γνωσιν. Το αγαπα,ν τον κ6-

8 ... ,., "'θ C'~,., , , ." 
Πςίν μισος εστι προς τα itrx η, η c.ιE οκν"ρια. CΡZP~L αυτ:α 

ακόπως. 

έκ' τοij ΣαΟ. κώό, 

Β) Euspy. ~~ιελ. γ'. ύτ,όθ. κστΌ σ. 69. 
4) Έν τφ Λ'Χτ. H@Jl1inis. 
Γι) I]λΊίpω(;~;. 

7) Έν cι.ταFα~r'r-· '"Co οΞ: ΎιγεΤσ0x~ έαυτ6ν αμΖμϊ:":Ο'/ yέpε~ τό μ 'η ~νέχεσθιΧ~ τΎις 

CΡγ'7ι;· Tiι.. εΖ έπόμε'lχ μέχρ~ ":Cι'] «μ'ή εx.·(ι~ εχθρα'ι 7':pδ~ :iν()ρωΠQ,I~ έλλsΙποuσνl έκ 



:"'94: . Τοίί ιiB6ίl:' 'Ha~to!)' λόγος' ιdot': ..... ~ 
~--"-/~""""'~~""""""~J 

ΣΤ'. ~Iη θ"ήσ'~ς έαυτον ~ν πcιλιτείqι'καl δ λογισμός σόυ ~
συχάσΖΙ εν σοΙ λ1'η εσο πεποιθως επι Τ'~ δυνάμει σου, και βο'η-

· θεια εκ τοΌ ΘΖοΌ συνέρχετaC ς:16ι. J1IΎ) εx'~ς εχθραν 1 προς αν-

θ 2.' ,,, ,,, • (,';~I ' Ει ' , ρωπον, ~πει ου οεκτη εσται. η προ σ_υ λ η σου. ~ .ρψευε μετα 

,πΖντων,. ί'να παρρησιά.Or,ι ευΧόμιl/Ος. Φόλαςοv τους δφθαλμοός 

,σου, και ~ καρο(α σου ου μη βλέψr,ι πονηρά. 2. 'ο επιολέπων 3 εις 

· τι'ια εν fιOOvtj, μo~xε(αν επιτελετ (ηΙατθ,εΌ 28). ]\ιιη θΖλήσΥ,)ς α
,κοΌσαι βλάοψ 4 λυπήσαντός σε, ί'ναΊiη ~ν τtj καρO(qι σου α'iΤιΧ-

· πooώσr,ις αυτφ. Φόλαςον τaς ακοάς σου, ί'να μη επισυνάξr,ις ?-
· αυτφ πoλέμcιυς. Έργάζου εντφ εργοχείρφ σCΙυ, ί'να EUPr,ι πτω

-χος α.?τον, 'ή γαρ αργία θάνατός εστι και εκπτωσις της ψυχης. 

,Το συνεχως προσεόΧΖσθαι 5 α.πόλλυσι Τ1)V α1χμαλωσίαv, το σε 

·κατα μικρον αμελησαι, μήτηρ εστι της Η/θης. Ό τον θάναΤCΙν 

,εγγυς εχων i'YJ πρoσθoκ(qι, ουχ &μαρτάνει πολλά, ό οε προσοο

'κων πολυν χρόνον, πολλαΤς &μαρτίαις συμπλακήσεταΙ. Του έτοι
'μάζοντοςέαυτον λόγον θοΌναι G περι πά'iτων ~ν εργων aUtOU 7 

-τφ ΘΖΦ, ό 8;ος φροντίζει &γνίσαι πα~αv όθοναυτου απΌ άμαρ

'τ(ας, όθε, καταφρονων και λέγων τέως φθάσω εκει, παροικετ 

-τοΙς ΠΟ'iηροις 8. Προ τοΌ τι ποιησαι εργον καθ' 6κάστψ ήμέραν, 
, θ '~"! ι~, ...... ~ , -"", , λθ-

μvησ ητι και οιαΛογιl"ου παντοτε που ει και που εχΖις αΠΖ, Ζιν, 

οταν εςέλθr,ις εκ τοΌ σώματος, και μη αμελήσr,ις της ψυΧ''ις σου 

μηθεμίαν ~μέρl'Xν. Διαλογίζου Τ'{ιν τιμήν, 'f}V κατέλαbον πά-ντε'ς 

.ot αγιοι 9 και ό ζηλος αυτων nXU:J'ZtoZ 10 xata μικρον μικρόν. 

1) Euapy. β,~λ. '1':. ύπόθ. 'ο'. σ. 63 . 
. 2) Πολλά. 

3) 'Ο Επιl5λSπων πολλl.t έπ' οΙΙοενό; ΤΖλειο! μΟΙΧΖ[<:ι.ν. 

4) Έκπτωσ,ν. 
5) ElJspy. β,Ολ. σ'. δπόθ. "Ι .. σ. 47. «Το οε κατl.t μ,κρόν ιiμελYίσαι' κτλ. 6εν ιi

ναΥινι;)σκεται εν τφ λατ. 

6) ΕΙΙεΡΥ. οιολ, αΌ Uπόθ. εΌ σ. 1(;. 
7) lIfzpψν~σEΙ καθαρ(σαι π7.σ:ι;ς τ:ι.; eφ:ι;?τ[:r.ς cι.~τ?5, δ os 'ΚΟ'.ταφρονίϊ:ιν Ύ.αl λέ

Υων, κτλ. 

Η) τα. έντε'.3θεν μέχρι «πο!) εχε~ς iπελθεΤν 8τχν &;sλΟ'{J; Εκ το!) σώμα-τι:ις'D ελ-

~)) EIJEpy. β~6λ. α'. ύπ6Θ. στ'. σ· 20. 

10) "Ητο" π?6; Τ'ιιν άρΖτ'ιΊν. 



ΔιαλογίζοΙ) πάλινκ~νειoισμ06ς, ους κατέλαβον 1 οί άμαρ- ' 
λ ' , ) 'ξ 9, , " - _. 

τω οι καό 9U .α ει σε "αε~ απο των ποψηρων. 
ι', Σuμοοuλης οε μέτεχε πατέρwν σοΙ) 3 καΙΠΟΙ'ήσεις τον. 

η, ,.,." 11' ..... 4,' ~ λ 
απ αν τα σοΙ) χρονον εν αναπcωσει. . ροσεχε σsαuτφ εαν ο ~ •. 
γισμ6ςσου νί>ξΎ,j σε, στι δ &oελCΡ6ς σου λuπειται κατα σου 5, μ'η: 
καταcρpoψήσΎ,Jς αατου, &λλα Μλε αυτφ μετά.νοιαν Εν q:wvΎ,j 01κ-' 

tpq.., Ζως ου ΠΖ(σr.;ς αυτlν. Βλέτ.Ζ, μη εσο οκλ-ηροκάροιος εr;ι tqv ; 
"') , β γ, θ ' , ., - "θ 'Ε' " Με 'CΡOν, ιω",ομε α γαρ τ.αντες uπο τΎ/ς εχ (ας. αν oικησΎ,jς' 

μΖτα &.OελCΡών, μη ΠPOστάξΎ,jς αυτοΤς εν τινι πράγματι; α.λλα OUy- . 

κοπίαοον αυτοις, ινα μη &.πολέσ'Ώς τον μισθόν σου G. Έ~νθορuοώ-: 
, ... ~ , ,""'" Ί,'λ 

σι σΖ οι ι:>αψονες περ, τρcψ(ις, και σκεπασματος, και μεγα ης: 

, 'Ρ.. '))' 1 fj , " θ - , -πτωχειας, υΠOυCΙ •• οντες σοι vVEtAaIlO'J, μη αΊταποκρι' 'ζ6 α!)τοις, 
" . ') i "θ ,- Θ - '''ι ", ) εΊ ΤΙΊΙ, α .ΛCΙ παρα ου σεαυτον τφ .. εφ εν o.Ύ,j καpoιqι σοΙ) κα. ,: 
, , Βι " "λ ' 7 2 ιχvαπαuσει σε. .επε μη XIΧtOΙq::p0'J"f/OΎ,J; τιχς ειτοuργιας σου ι:;-

πιτελεΤν, αυται γαρ CΡέΡOυσι τσν Υωτισμσν 't'Q ψUΧ'ζι. Εί· ιiγαθα' 
"ι' , ..... 8.a ., .... ., ,~, ,." 'λ 
εποιησας, μη καυχω ι::.Ί αJτοις, εαν οε και εποιησχς και πο -: 
i' , ", i θ- < ~' "λ' 'θ 2' Λα κακα, μη αμετρως Λυπη Ύ;) σου η xιxpVtIΧ, αΛ α . σΤΎI ι' c;πι, 

, ~, .", θ""""" λ θ' την καρcιαν σοΙ) εις το μηκετι, σuμπεισ η,lΧΙ αυτοις καΙCΡυ αχ η-

σΎ,j &.πσ τ'1ις uπερηq:ανε{ας αυτών εαν Τις σοφός. Έαν σχλΎραι ύπΟ. 
- 'θ)"Ι" ,-,.. λ" , τ'ιις πορνειας, .ιψον σου το σωμα αοια ειτ.τως εν tαπεινωqει, 

Ενώπιον του Θεου 9, και μΎ} εάσ'Ώς Τ'(I'ι καρδίαν σοΙ) πεισθηναι, ott 
, θ' • ., )" 'Ε ' δ ~ι -λ ' συνεχωρη ησαν σοι αι αμαρτιαι σοu, και αΊαπαυΎ,j. αν ""Ι) ()ς: 

σε θλίoΎ,j 10, μψήσθητι ΟΤΙ Χριστουμέλ-η εσμεν πά'ιτες, καΙ στι ~, 

1) • Αλλ"/) Υραψή, Ζλαϊ.-';,γ. 
2) 'ΊTτo~, δ λ()y~σμ6; o~,oς:. 

3) ~π βοuλ~ίj εοτω JO~ σ')μμέτeιΧό;. 

4) Ευεργ. 6~6λ. ΥΌ ίιπ60. λ'ΓιΌ σ. ] 18. 

ΤΙ~ ά.Οελφφ crou εν oικτp~ φωΨ!J- :-ιrι E'JO :;κλ·ηΡοκiΡ~.~ος 'Κτλ. 

6), Τ6ν σεαuτeι[j καρπ6ν. 

7) τας φωτοφόροuς της ΨυχΎj;;' .. α δε μέχγ'. τo~ «εΙ αγαΟοπο,.'ήσε'.;> ελλε(πο')σιν, 
εκ τ()lί .ΣαΟ. κιοο. 

8) :Μ:-ή χαυνώσrις έαυτσν εν έαυτοΤ;' τ~ es μzχρ~ ~O!) «έ&ν όχ>~-!ι υπό ΤΛ~ς ΠΟΡ~JSΙ'" 
ας> ελλείπο')σι'ι εκ του Σ(7.6. κώΟ. 

9) ΚαΙ civcr.πα'ήσrι, τα Μ μΖχρι το') «εαν "η Υαστρψcr.ΡΥ(;ζ', έλι.εΙπ()υσιν sκ 'tou 
Σ"Ο. κ(Οθ. 

1Q) ΕUεΡγ.· βι6λ,' γ~.δπόθ. ε', σ. 19. 



τιμή, και το oνε~δoς το\) πλησίον. πάντων 'ήμων εστ~, καΙ α.να

παύ"'.). Έαν ,η γαστριμαργία σε πολφ'Ώ 1 Ζ',ι επιθuμ{ιr- εσεσμάτων, 

μν-ήσθΥΊΤΙ της δuσωδίας αuτων, και αναπαύ"'.). 'ΕαΙJ 'ή καταλαλ~α 

θλίΟ'"'.) σε εις τον αδελψόν σοu, μνήσθητ~, οτι ειΧν α.κούσ"'.), λυπη-

θ '" ~)" ,~" ...... (),,... " , :ΙΕ' 
ηναι ~ εχει, κα~ υ~ατpεπΎ.) απαντγlσα~ ΙXUtιp, και αναπαu"'.j. αν 

υπερηψανία κατακυριεύσ"'.) oou, μν-ήσθητι, oτ~ αυτ·η απ6λλυσί oOU 
δλον τον κόπον, και OIJX εστι τοΙς σuμπε~θομένοις αuτη μετά

νοια, και αναπαύ"'.). Έαν'ή εξουθένωσις 5 ΠOλεμrι τΎ)'1 καρδίαν 

σου εις τον πι. ησ{ον, μ'lήσθη tι οτι δια το\) Θεο\) παραο{οωσι σε ,ι 

εΙς χεΙριχς εχθρων σου και ανα.παύ'r.j. Έαν κάλλος σώματος ελ

x'i,J τΎlν καροίαν σου, μ',ιήσθητι της δuσωοίας CXUtO\) 5, και α',ια

παυ"'.). 'Εαν ήσονΎ} γυνα~κων ήοίστη σοί εστιν, μψήσθητι των Ύj

δη .. α~tοθανΘuσων πο\) απηλθον και α,ναπαύ''ιΙ' 

Η'. Τα\)τα πάντα ή διάκρισις σuναθροίζουσα καΙ αναλογι

ζομένη καταργει Άούνατον ουν σo~ ελθεΙν 6 Τ',)ν διάκρισιν, Ην 

μ-η την γεωργίαν αΌτης πο~'ήσ"'.jς' πρωτον 7 την 'ησuχίαψ ή ήσu

χία τίκτει την ασκησιν, ή ασκησ~ς τ{κτε~ τον κλαUθμόν, δ κλαu

θμος τ(κτει τον φόΏον τοσ Θεο\), δ c(oio; τίκτει την ταπε(νω-. 
σιν; ή ταπείνωσις τίκτει το προοραν, το προοραν τ{κτε~ τΎιν α,

ϊάπην, 1ι α,γάπη τ{κτει την ψuχην ανοσον και α,πcι..θ·η. Τότε γι

νώσκει δ ανθρωπος, οτι 8 μακράν εστιν απο Θεο\) μετα ταυτα 

πάντα. ·0 βοuλόμενος τοίνυν ελθεΤν επι πάσας τας τψίας τα{)

ταςτων αρετων, αμέριμνος εστω α,πο παντος ανθρώπου, και έ-
, (" , ~ θ ' , t:, .. , Ω ..... l. 

τοψασΎ.) εαυτον εις ανατον' κα~ οσακις ευχεται', κατανοει Τυ 

, .2 " 'ζ "" Θ -, ,.", τι ~στι τ') αφορι ον αυτον απ') εου και κcι..ταργησει αυτ'), και 

1) ΕυεΡΥ' βιελ. 6', lιπι5θ. κο', σ. 65. 
2) Πο'ιέσει, 

3 Ευεργ. 6'.6λ. Υ', [)πι5θ. 6'. σ. 7. 
4) "Ι:::ιως το χωρ!ο'l διορθωτέον οϋτω :. '.'Ότι ~lIΧ τουτο b 606; 7:o:po:~ί~ωσ! σ~' 

κλ. ιiJς και. Εν τιJ> λα,τιν. Cogita te Deιnll tι-ac1itιιrΙΙΙl1 te ίn manns κλ. 
5) ·Οτα,'! tiποθάΨfj. 

6) Ευεργ. βι6λ. α,'. υπ60. με'. σ. 161. 
7) Προ πά.ντων. 

8) ·Οτι OU ilo:xpi'l. 
9) Κα,! κα.θ"πχ; εuχόμεvο; Κ:;ζτα.νο·ήτω τΙ έC',,<ι 'to &φΟFΙζQν χτλ. 



μΙσ'ήσΖΙ πΙΧσχν την οΥκησιν 1 ταότην, κxl~ α.γαθότης του θεου 
χχρCζετχι αυτψ m;ας ~ν τάχει. τουτο οΕ μάθε, 5τι πας· ανθρω
πος ~σθΙων καΙ π(νων αοιχψόΡως, καΙ αγαπων τι του κόσμο!) 

τοuτοu, ου μΊI ελ0r.ι επ' αυτάς, 000' ου μη CΡθάσΎ,Ι, αλλ' έχuτον 

&πατ~. Πχρχκαλω ουν πάντα ανθρωπον, θέλοντα οουνχι μετά

ΨΛαν τφ θεφ, cρuλάξαι~αuτον απο πολuοιν{ας, αυτο γαρ ανχ

κχινΙζει 5λα τα πάθη οι καΙ εκοιώκει τον CΡMoν του θεου απο 

tfjI; ψuχής 3. ΠλΊιν εν πάσΎ,) σο!) τΎ.j οuvάμει αίτησαι παρα του 

Θεουι Τνα εξιXπoστείλ"~ σοι τον CΡόOOν αυτου, Τνα οια τΎις σής ~Πt· 

ποθίας εις Θεον απολέσY,j σο!) πάντα τα πάθη τα civtLaτpatsu6-

μενα τΎ.j ταλαιπώρφ ψuχΎ.j, θέλοντα αψορίσαι αυτΊlν απο του θιο

ου εις το κληρονομ"ησαι ιXUtfιv, οια τουτο οΕ $χθροl ποιουάι την 

OUναμιν autfuv αντιπολεμουντες τφ ανθρώπφ. Μη πpόσXΎ,Jς ουν, 

αoελcρέ, αναπαόσΎ,j, 5σΟ'ί εΙ εν -iq> σώματι 4, τοότφ, μηδε πισΤΕό

σΎ,jς osautιp Μν ίΟ"'.Ις 5 ~ν καιρψ αναπαuόμsνον απ?; παθων, δι6· 

τι στeλλι:ιuσιν 6 αυτους εν πανοuργ'Cf προς καιρόν 7, ίσως ό tίνθpω .. 
π'?ς αΠOι.uσει 8 τΥιν έαuτου καρδίαν, νoμ'~ωY, 5τι ανΕπαόθΎ), καΙ 

α,CΡνω εισπηοωσιν επι τΥιν τα; α~πωρoν ψuχην καΙ ά.ρπάζοuσιν ιxU-

. τΊίν ώς στροuθCον, καΙ εαν επικρατέστεροι αuτής εν παντΙ ά.μαρ .. 
τ"ήματι γένωνται, ταΠΕινουσιν ΙXUtrIv &νελεημόνως, χαλεπώτερον 

των παρ α τας &ρχ&ς, όπερ ων ηδχετο 9 σuγχωΡ"f/θήν1.Ι. 

θΌ Σταθωμεν oi)v εν CΡόOφ θεου καΙ cρuλάξωμsν επιτsλόuν

τες το πρακτικον ~μων, CΡυλάΤΤOνΤEς JO πάσας τας &ρετάς, αϊτινες 

κωλuοuσι την κακΙαν των iχθρων, στι οί κόποι καΙ οί μόχθtl~ 

1) Τον κόσμον τοUτcv. 'Εν τψ λα:τιν. llltltldtιnl l1niVersU111. 

2) B~:φσα:ν()υφ. α,πόκρ. ψι;. σ. 285. 

3) Ti.ι έπόμΞνα: μέχρι ",ου «μη πρόσΧΊ/ς o~ν α,asλq;~., ελλε(ΠΟΙΙ(jιν εκ τοί) 2:XQ. 

κιi!/)ΙΚQ;. 

4) F,oJzpy. βι6λ. 6·. άπό9. ΙΥ" σ. 44. Άνα:ΠΙΧ'JΟ1/ι νΟ'ljτέσν πρό οιuΤό[ιτό:t να:. 
5) ΣΞ~ιιτ6ν. 

()) Φιλοκα:λ. τόμο οι'. σ. 18, κεφ. ια:" 
7) ()l Ο, ίμr;νες. . 

8) , ΑμελΥισει. 

~)) 'ΙπεcU.,ετο. 

10) ΦΡQvτΙζοντsς έιχιι'Ι:.ί. εί; τ~ς cip!ti;, 6πω~ α,πιχλλιiξωσιν ·fιμ&ς ~π6 '1&\1 πιι· 

θων, Ι}.ότι o~ κ6ΠQΙ κιχ! c! πόνοι ΜΙ.. .,Ι, 



98 '1'oD tΧ66eι 'I'lcr1:tou ΧόΥος ιστΌ 

Τόϊί βρα.χέός κα.ιΡοϊί tούτοu, οό μόνον φυλάττουσιν 'ίιμας &.πο της 
πονηρία.ς, αλλ' α.ιιτοι πάλιν εΙΙτρεπίζσυσι τους στεφάνους τΎ./ ψυ
xr.i προ του εξελθειν απο του σώμα.τo~ 1, Ό διδάσκα.λος Ύιμών 2, 

δ 'Άγιος Κύριος Ίησους:, ε1δως τΎιν μεγ&λψ α.ότών &.νελεημοσύ
νην, κα.Ι οικτείρων το γένος τών ανθρώπων, ενΞ-~ίλα.τo εν στρυ

ψl6τητι κα.ρδία.ς λέγων, γίνεσθε ετοιμοι εν πάσr.ι Wptf., δτι ουκ 

οίδα.τε έ ι ποίq.ωρq. δ λ'φτης ερχετα.ι (Μα.τθ. κδ'. 42-43), μήπο
τε αCΡνω έiλer.J κα.Ι eupr.J ήμα.ς κοψωμένους Διδάσκων τους έα.υ
ΤόΟ ενετε(λtt.το λέγων: «Βλέπετε μΎI πα.χυ'ιθώοιν 3 υμών α.ι κα.ρ

GCIΧt εν κρα.ιπIΗα.ις κα.Ι μέθα.ις κα.Ι μερ(μνα.ις βιωτικα.ις, κα.Ι επ

ελεόσετ~ι ύμιν &φνω ή {Δρα.» (Λουκ, κα.'. 34). Γtνώσκων, δτι πλε
όνάζtiuσι μαλλον ήμω'ι οΕ π?νηρο(, κα.Ι δεικνυς τοις έα.υτοΟ, δτι 

'1:0 Οόνα.σθα.ι α.Ωτοϊί ~στιν, ωστε α.υτους μΎI φοΟηθηνα.ι, $λSΓεν α.Ω

'Cοις : «Ί~oυ &γω &.ποστέλλω ύμας ώς πρ6f3α.τα. ένμέσφ λύκων» 
(:MIΧte. ιΌ 1 G)' αλλ' ένετείλα.το α.ότοlς μ'η λα.ΟεΤν μηδ€ν Εις όοσν 

(Λοuκ. θ'. 3) 4,- 5σόν γαρ οόκ είχ6ν τι τών ?κων, ουκ ΎΙδύνα.l/
'ι:ό α.Ωτους κα.τα.φα.γείν. <ΥΠQσΤΡεψάντων δ€ α.υτών υγιών κα.Ι epu
λα.ξάντων τΎιν ιντολ11ν, cuIiEAιXpYJ α.ότοΙς, ευχα.ρισΤών τψ ΘΖψ κα.Ι 

Πα.τρι υπερ α.ότών, κα.Ι ενισχύων τΎlν κα.ρδία.ν α.υτών, ε:λSΓεν α.ΙΙ~ 

'Ct.ιΙς: «ΕΊcc;ν ",~ν σα.τα.ναν, ώς α.στρα.Π'lιν εκ το!) ουρα.'lοΟ πεσόν

τα.. Ίδου ~έ~ωκα. υμιν την εξουσία.ν 5 πα.τεΙν επάνω OiJEWIi κα.Ι 

σκορπίων κιχι aπ! πασα.ν τΥlν 8ύ'ια.μιν tQU εχθρου, κα.Ι -οΔ μΎI 

&Oικήσw.ιιν υμας >~ (Λουκ. ιΌ 18-1 D). ΟΕ μΕν οίιν 'Απόστολοι Au
τοϊί, εν φόoφκ~Ι εν τηρήσει 6, δτα.'ι οε έπλ'ήρωσα.ν α.ότου την 
iντολήν 7,.εδω;<εν α.ότοΊς τΎlν εζ?υσ(α.ν μετα Ουνάμεως. 

1) ΈνταΟιθα δ Σιχ€), κισδιξ; ε~ακoλόυθε! Εκ της tΧpχ'ί)ς τοο ιστ', Myo\J : «;Al3sA
φόι φροντΙσωμεν Εαυτών, ι.;τι δ καιρός σ'Jνsσταλμsνο; eοτl» μέχρι το!), έiνHα Κ-Ζί 
'ιτ!ρατοΌται : .καΙ eιXv 11 ψυχ~ tΧκολοu!Jήσ'Ω τφ φό6φ. tΧκί'l"Yjτος ΥΙνsται τοl,; πον"ljρι:;ίς; 
εΠΙΤ"YjQεuμlΧσι~, εν Χριστφ Ίψ;Ο'ί τφ K!JplI:~ 'ίιμισν" 

2) Φιλοκαλ. τ6μ' α.', σ, 18 xsιp. ιΌ. 

3) 'Εν τφ ηαφικφ χωρΙφ ιΧντΙ του «παΧ\JνΟώσ',ν» ciνciΥιvό)οκsται .Ι;αΡ'ιjΩιΟο',>, 
4) Μ"Yj~έν αίρετε εΙς τΥlν όσδν, λέΥΞΙ 'Ιό ΕύαΥΥέλ',6ν. 
51 Ί'ο[) πατstν, 
6) ΛεΙπει 'Ιό ΡΎιμιχ, νΟ'ητέον τό, floιxv, 'Εν τι;' λατιν, Mί~o ίl1α fnit CH1ll tί-

11101'e et obseI·vatione. . 
7) "Ητοι επέστρεψαν εκπλη-ρώσαντε;. τ'Γιν εντoλ"ίjν ιxu'tou, ώ~ ev τω λατιν, S(d 

Ctl1U expleto.IlJanIlato reversi essent. ' 



ΠερΙ της χlΧpα:ς, της yιν(')μιiψης τΤι ΨΌχ"ζί κτλ. 

Ι', Οuτοι ο[ λόγοι ουκ εΙσΙν εκείνων μόνον, αλλα πάντων 

τ(ον πλ ηρού'ιτων τας εντολάς. 'Αγαπήσα.ς γαρ autou; εν τελεί~ 

αγάπY,j, ελεγε : «~H} cρoooυ το μικρον ποίμνιοΥ' ευδόκησε γζφ 

δ Πα.τηρ υμων δουναι όμιν τΎ}ν βασιλείαν. Πωλήσατε οΙΙν τα ύω 

πάρχοντα καΙ Ο6τε ελεημοσύνην καΙ εξετε βαλάντια μΎI πα.λαΙω 
ούμενα και Oηoauρou~ ανεκλείπτους εν τοις ουρα.νοις» (Λουκ. ιο'. 

32-33). Φυλαξάντων δ! καΙ τουτον τον λόγον, εΤπεν αυτοις: 

«Eιρ'ήνΎjV τΎlν siJ3,ν δίδωμι ύμτν, εΙρ'ήνην τΥlν ΖμΎ/ν αCΡίημι ύμιν» 
(Ίωάν. ιο'. 27)' πείθων δ$ α~ sAzyzν : «Ό αγαπων με, τας 
ΖνΤ(.ιλάς μου τηρήσΞΙ, καγω καΙ δ Πατήρ μου SΛευσόμεθα και 

μοΨιιν παρ' αυτφ ΠΟΙ'ήσομεν» (αυτ. 23)' αCΡόooυς δΖ ποιων αυτους 

απο του κόσμου, ελεγεν αυτοίς: «Έ'Ι τφ κόσμφ. Ολίψιν εξετε' 

αλλα Οαρσειτε, εγω νεv(χηκα τον κόσμον» (Ίωάv. ωτ" 33)' εν

Cυναμων δΖ αυτούς, ϊνα μ-η εκκακωσιν εν ταίς θλίψεσιν, Ελεγεν 

ΙΥ..ΙJτοίς τ"llv χαραν εν ταις καρδίαις αυτων : o:<rIlEl; ZGtE οί διαμεω 

μενηκότες μετ' EItofJ εν τοΙς πειρασμοίς μου' καγω διατίθημι ύω 
- Ο''''θ' c 11 ' β λ' c, , θ' " μιν κα·· ως οιε ετο μοι ο ατηρ ασι ειαν, ινα εσ ιητε και πι-

vητε ΖπΙ τΥις τραπέζης μου» (Λουκ. κο', 28-30). Ταυτα οε ου 

π.χσιν ελεγεν, αλλα τoΤ~ όπομείνασιν αUΤQν εν τοίς πειΡασμοις 

'Γίνες ουν ε1σιν ο[ όπομείνα'ιτες τίj) Ίησου εν τοις πειρασμΟίς, ε1 

μ'(ι οε εστάμενοι επι τα~ παρα.cρίιoεις, Ζως εκκόψωσιν αυτάς; ταυω 

τα. οΖ εΙπεν αυτοίς απερχόμενος επι τον σταυρόν. Ό θέλων ουν 

εσθ:ειν καΙ π(νειν επι της τραπέζης Αυτου 1, συμπορευθr.i αυτίj) 

επι τίj) σταυρΨ' ό γαρ σταυρος του Ίησου εστιν εγκράτεια επι 

παντος πάθους, Ζως OU εκκοπωσιν. 

ΙΑ" Ό γαρ αγαπητος απόστολος, εχκ6ψας αυτά, ετόλμα 

λέγειν: «Χριστφ συνεσταίιρωμα.ι· ζω οε ουκέτι εγώ, ζ'~ οε ε.ν Ζω 

μοΙ Χριστος» (Γαλάτ. βΌ 20)' ουκουν εν τοις καταργήσασι τα 

πά.θη ζ'~ 6 Χριστός. Πα.ραινωv οε δ 'Απόστολος τοίς έαυτου τέ

κνοις, ειπεν: «ΟΕ οε τcυ Χριστου Ίησου την σά.ρκα Ζσταύρωσαν 

συν τοις πα.Οήμασι καΙ ταίς επιθυμίαις» (Γαλάτ. εΌ 24)' ΓράCΡων 

δΕ 'Γιμοθέφ, τφ έαυτου τέκνφ, Ελεγεν: «ΕΙ γαρ συναπεΟάνομεν 



100 του ιieΙ;ξί 'RσαtοtJ λ6Υος lστ·. 

'ζ' r" 'e λ' 1" . και συ rισOμεν' ε. υπομενομεν και συμζΙασι ευσομεΥ' ε αρψησο-

μεθα και αυτος αρνήσεται ήμαρ (Β'. Τιμοθ. βΌ 11-12)' Τίνες 

ουν εΙσιν οί αρνούμενοι Αυτόν, ει μΎI οί πρά.ττοντες τα θελ1}ματα. 

αότων κατα σά.ρκα, ύΟρίζοντες το&γιον βά.πτισμα; Δια μεν ϊοφ 

τοο ονόματος αοτου εδόθrι ήμΤν αφεσις άμαρτιων, οια οΕ τοο φθό

νου ήμων, πά.λιν δ εχΟρος οια τής άμαρτίας. Ό Κύριος ~μων 

cuv Ίrισooς Χριστός, εΙδως τΥlν απ' αρxfις κακίαν αυ~:ΞiJ, δτι με

ϊά.λrι εστί ι,. πρcσΖθrικεν ~μΤν τΥlν μετά.νΟιαν εως εσxά.τrις ανα

πνοής. Ε1 μΥ} γαρ τιν μετά.νοια, ουκ α.ν τις εσώζετο. Γινώσκων 

δ. 'Απόστολος, δτι εστιν ό άμαρτά.νων και μετα το βά.πτισμα Ε

λεγεν : «Ό κλέπτων μrικέτι κλεπτέτω (Εφεσ. δ'. 28). 'Όσφ το(
νυν εχομεν τΎιν του άγίου βαΠΤίσματος G\fPXΎl?~, σΠΟIJ~ά.σωμ~ν 

κατα.λεΤψαι τας άμαρτίας ~μων, δπως εuρωμεν ελεος εν τ~ ήμΕ-
.l'" " " θ'.'. ' Ο' 'J> , r't ι:>κειψι( ηϊϊικε γαρ, και ερχεται «κα ημενος t>ΠΙ PO,lOu 00-

. ξης αυτου, και συναχθήσονται εν~oν αΙΙτου πασαι αί cρυλαΙ)} 
(~ίατθ. κε'. 31-32), και εΙς εκαστος φανερουται απο της Ιδίας 

λαμπά.Οος, τ"ης oυσrις ε,ι τ~ χειΡΙ αυτου. 'Όστις ουν μΥI EXΎJ ε-

λ e. θ' ., , ., '" ~ λ ' , , " 
αιον, σζΙεσ ησεται απ αυτου rι αμπας κα.ι ΡΙCΡησετ:ΧL ε:ς το 

, '" 'J>;'" λ' , , ) , Α' 
σκοτος, ουτινος [)~ rι α.μπας cρωτεινrι εστι, συνεισε ,SU'Jstat u-

τιρ εΙς την βασιλεία.ν. 

ΙΒ' '"5' ~ , ~., , , ,., -- (' ..... . . ..,που""ασωμεν ουν, αγαπrιτoι, γ'φ.:σαι τα αγΊΖια ΊjμωΊ 

ελαίου, εν δσφ εομΕν εΊ τιρ σώματ~1 ίΎα λά.μΨ'~ ή λαμπας Υιμων 

προς το ε1σελθειν 'ημας ε1ς τΥlν Οα.σ:λεία.v Αυτσυ' το γαρ αγγΞΤ

ον εστΙν ή μετά.νσια, το οΕ εν αυΊ~ nαιι:ιν, το πρακτικον πcι..σων 

των αρετων εστιν, ~ δε cρωτεινyl λα.μπας ~ άγ(α ψυχή εσΤΙΊ 2 

σ'ί'α ουν γΖνηται φωτοφόρος ψυχ'η οια των έαυΤής πρ&ςεων, ε1σ

ελε(ισΞται ε1ς 1"lν βα.σιλεία.ν Αυτου μετ' Autou, σια οΕ εστιν ε-
, Ψ ~ L.' - 1'J> ' "λ ' (" σκoτισμενrι υχ,ι c.ιπo τrις [):ας κακιας απε ευσετα:ι Ε.; το σκο-

'Α 'ζ θ ' ~, 'J> λ ,,,,, ,J, -, , 
τος. γωνι εσ ε τοινυν, ω αοε φοι, οη rιγγικεν ,ιμΙΊ ο καφος. 

Μακά.ριος cuν εστιν ό έχων Τ11ν μέριμναν ταότψ' ό γαρ καρπος 

1) «'Ότι μΖΥiλ'Υ) sστ[» /;εν υπάρχει εν τφ λοι.τιν. 

2) Έν τιj> λοι.τιν. Praeclara lauιpas atqne i1Jnstris est anin1<t sancta, λ~ψ
π,χ~:ι:αEινΎI καΙ λ(ψπP~ οΤνο 'ί, ά.Υ(α. ψυχή. 



Π$ΡΙ τΥις χιtp~;, τΥις γ~'IOμEΨfι;; τ'rι ΨtJΧ1ί; κτλ. 101 
~~~~~~--/'~...r'~~~~ 

QΨιμο~ γέγο'lε, καΙ κcιιρός εοτι λoιπ~ν του θ~Pισμ?υ· ~lcικxpιoς' 
~ ~ ~, , ".,...., f, , t: .,,, r 

G!,J'; ~στtν ο σωσας ΤCιν καρπο'ι αυτου, οτι συνcι"ουσl,ν αυτον O~ 

.. , i ., " " ., ο' ., "If!!'ιo\ ~ "t' ζ r' 
αγγ~/.oι ε:ς πιν αιωΊιον απ') ηκην, Οl>αι οε "tcl; Cιυσι ι,:>cινιoν, 

δτι ΤΟ ΤCυp αυτcu~ Χληρονφ1ισει. '11 γαρ χληρο'lομία τcυ κόσμου 
, ,., ,,~, " '( " ., ~, '\ 

τουτου χρυσος εστι και αργυρος, RΧCΙΙ οιχ.αι, και ε'ICΌiυμα.τα, κα~ 

ou μόνο'ι, Ότι πcφασχευχ~ει Ύιμάς 'μαρτάνειν, &:λλιi χα: ήμετς 

απερχ6μενσι κσταλιμπάνομε'ι αυτχ· 'η οε τcυ eect> κληpoνoμίcι 
~ί' ,., ι, ." 'θ) 1. ":\"ιιιι. .. , """ .. , 
ι.ιμεΤΡΊjΤOς εστιν, 'φ «ουτε c,q; cι φr:.ις ειοεν, συΤΕ ους ΎjΧOυσε'l, ou· 
τε επί ΚCΙ?O{α'l ανθρώπου αν έοψ> (Α'. Κορινθ. 6'. ~), κcιί ταύτην 

έχαρίσατο τοΤς ύπαΧCιIJουσιν αυτψ εν τψ μικρψ καιρφ -τούτφ, χαΙ 

λ e.. ' .,,, ~" ." " ~Ι;:: " ,. , ~, , 
CΙμCΌiανOυσιν αυτην r:.ιια αρτον, χαι υ.ιωρ, και ιματιον, α παρε· 

- ~, '~'"\ θ' '" , σχον ΤCιις r:.ιεoμενoις, και λα φΙΛαν ρωπιαΊ, και αγνεια'ι σωμα-

τος, και του μΎ) χακoπoιΎ;σcιι τον πλησCΟ'l,καΙ καρθ:αν ακακον, 
, , λ " ., .... 1 λ' "λ' "'., , και τας οιπας αυτου <:'1το ας, και οι cpυ ασσοντες ταυτα ανα· 

παυσ:ν εχουσιν ε,/ τψ α:ώ'/ι τούτφ, χαΙ ευλαβηΟήσονται αuτοuς 

o~ ανθpωΤCCιΙ, καΙ σταν ΕξέλΟωσι του αιώνος τούτου εκ του σuψα

τος, χαραν αΙώνιον λ'ίιψονται. Οί δε ποιο[ίντες τα θελ11ματα ω)

των εν Τ'~ ά.μαΡΤ(q. και μ"ι μεταvcουντες, αλλ' εΙσΙν Εν περι

οπα;σμφ της 'ηδονης, καΙ τ~ αυτών απάτ~ Επιτελουντες τ~ν κcι· 

Χίαν αυτω,l, χα!. τΎιν ευτραπελ(αν των λ6γων αυτων, χα!. Τ1,ν χραυ-
" ., ~, ., ..., ",., e' ......., .... 

,ην εν ΤiΧις μαχαις αυτων, και η'ι α:Ρου:α'l πις κρισ::.ως του 

Θεcu, και τΥιν CtνsXeoηIlcotJvoην εις τcuς πτωXCιύς, χαι τα λοιπα 

των χμαρτημάτων, εσται τούτων τα πρόσωπα πεπλ'ηFωμένα αΙ

σχύ"ης Εν τφ αιωνι τούτφ, καΙ ο[ α',θρωπcι καταφροvήσcuσιν αυ

των, χαΙ σταν εξέλθωσιν έκ τcυ κόσμου τούτου, ΟνΕιΟ.,ς καΙ αΙ-
, '1:'" - , Δ '~' < Θ' '1:-σχυ'/η ΠFΟ:Ι:"ΕΙ αυτου; εΊ τ~ γεε'lν~. υν:ι:τος ,,6 ο ~ ε':ίς α",ιωσαι 

ήμ,χ,ς προκόψαι εν τοΙς εργοις Αιι:ι;υ, φu).άΤΤCVΤΞς SautGU; απο 

παΊτος EpYCt> πc'l'ηρου, ινCΙ δυvηθiiψεν σωΟηναι Εν τ'Ω Gψ{" του 

πεφαψου τcυ μέλλοντcς ελθεΤν επι ολcν "tc,') Χόσμ-:.ν, °C1J γαρ 
χρονίζει δ Κύριος ήμων Ίησουι;, αλλ' ελεύσΕται εχων μεθ' έαυ

του τον μισθόν, και τους μεν ασεσεΤς EκπέμΨε~ εις το τcυp το 

αιώνιον, τοΙς 158 1σ(οις παrέξει τον μωθόν, χαι εΙσελει'ισcντCι.Ι μετ' 

Αυτου, κα~ α"απαuσcνται Εν Τ'~ ~ασ[λε{~ Αυτcu εις τους αιω-

" 'Α' να~ -::&'1 α;ωνωγ μην. 



~~~~~~~~~.~~~~~~. 
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

{ΙΕΡΙ llOfIIfvl2N. RfIOTRrfiΣ ~ΙH ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ. 

Λόγος ιζ'. 

Α'. Ifρο π&ντων /, δ πρωτος αγών εστιν "η ξ~Vtτε(α μ&λιστα. 
η κα~ κατα μ6νιχς φυγετν, τα ~δια κατΙΧλείψ6ις κα~ 6ις εΤ6ρον 

τ6πον απέλθ".lς, π{στιν Τ6λεΙιχν Επιφερόμενος κιx~ ελπίδα, ΞορΙΧί

ιχν τε κιχρδίαν κιχτα των έαυτοί> θελημά.των· κυκλουσι 2 γ&ρ σε 

εν πολλοΤς κύκλοις φοοερίζοντ&ς σε περΙ Π6tpασμ<'J)ν, κα1 σκλη

ρας πτωχείας, κ~~σημάτων, ύποΜλλοντές σοι, δτι ει Εν τ06-
, , , , ." , 'r';\ 

τοις π::ριπεσ".lς, τι ποιησεις μη εχων τον φροντι",οντι:ι. σε η γι-

νώσχοντ& σε. ΊΙ αγαθότης του Θεου οοκιμάζει σε, ινα φανερω

ΟΥ.) σου ή σπουδή, κα1 ή προς Θεον αγάπη. Λοιπον εαν καταλη

φθΎ.Jς jlGνO; είς το κελλίον, σπείρουσί σοι λογισμους βαρυτά.τους 
~ l' 1 ' , < r' , , , '(' , 'ι θ '1 
r...ιειι-ιας, ι-εγοντες, ουχ η ςενιτεια μονη σω':,ει τον ι:ι.ν ΡωΠQν, αι,-

λα το φυλάξαι τας εντολάς, φέρονΤ,ές σοι μνημΗV τινων, ώς Εγ-

ζ , ~ " 'θ' , <;" '1 ' γι οντων τοις κατα σαρκα, πει ονΤΞς σου την καpr...ιιαν και Λε-

γοντες τί ουν ο[ tQtOUtOt ουκ ε1σ1 οοολοι τοί> Θεοίι; ΈμΜλλου

σι οε τ·~ καρΟί!f. σου περι δυσκρασ(ας αέρων, κα1 β&ρους σώματος 

εως ου εξασθενησ".l ή καροία σου απο τΎις ολιγωρίας. Έαν οε 

ή αγάπη και ή ελπις εν αυτψ ωσιν, ή κακία εκείνων ουκ ενερ

γεΊ, λοιπον φανεροίιται ή aTCOUQ'fJ σου ενώπιcν του Θεου, δτι 
, '" " ,., ", ..... , T'~' f' , 

αγαΠ!f.ς αυτον υπερ ΤΊι'l αναπ!Χυσιν της σαρκος. ους υε υπομε-

νοντας τ'(/ν θλιψιν τΎις ςενιτε(ας, η θλιψις φέρει αυτGυς επ1 τ-(/ν 

ελπίδα, κα.Ι ή ελπις φυλ&ττει αυτcυς α.πο μέρους εκ των κατχ 

1) ΈυΞΡΥ. βιΌλ. α'. δπόθ. ΙΥ'. σ. 42. 
2) "ΠΤGΙ, r,ί λογιο/ιο\. 



, ο'' ~ ... "" 'C ' ')λ'~'''' , σαρκα. υ γαρ απλως ,ει"ενιτευσα:ς, α, ινα: ετοφασΎ,ις σεαυτον 

και σxoλάσ~ς πολεμετν προς τc;u; εχορους και γνωρίσ~ς εκα

στον απορρτΦαι εν τψ καιρψ α!JΤΟU, Ζω; OU φθάσας εΙς ανάπαυ

σιν απαθείας ελευθερωθ".jς, ώς νΙΚ'ήσα:ς 6κα:στον, πολεμων εν και

ρψ αυτου. 

Β', Μέγα οε νομίζω 1 και τίμ~oν το Τ11ν κενοοος(αν νΙ'ι-ησαι, 

και τοπροκ6ψαι εις γνωσιν Θεου, δ yclP εμπεσ~)ν εις Τ'fιν' αΙσ· 

χρ6τητα του πονηρου τούτου πάθους τΎις κενοοος{ας, της ειρήνης 

αλλοτριουται, και σκληρύνεται την καρδ{αν προς τους ά.γίους, και 

εν τέλει των κακων αυτου, εις ύψηλοcpροσύΨIj'Ι περιπ{πτει πονη

ράνι και φροντίοα του ψεύσασΘαι. Συ 0&, ι7) πιστέ, ε/-ε κρυπτους 
" "." Ι::' ,. "\' 9. 

τους πονου; σου, και φροντισον εν πονφ καρ",ιας και γΛωσσης~, 

μΎI αφέληται αυτους η γ λωσσα: καΙ παραοψ τοΙς Ε/-θροτς σου 3. 

'0 ", " G' "θ -, ) γαρ εpγασ~~μενoς και απο :φ"ενος ΤΧ ΠΧ Ί) του σωματος, κα~ 

πάντα τα ελαττώματα αυτου, οια τΎις μετανοίας, δ τοιοστος την 

ιδίαν ψυχΎlν παρεσκεύα:σε τφίαν, Ύιν τψ Θεψ ώς παραθήκην α

μώμητον 4, ινα αςιωΘ'Ώ νac; αυτc,D γενέσΟαι. Τον 06 7.γαί~ωντα 

την θ6ςαν των ανθρώπων, αδύνατον είναι &παθη, αλλα ζ·ηλος καΙ 

φθ6νος 01κεΤ εν αυτψ, δ τοιοστος τιέπρακε τ·ην ψυΧ'ιιν χυτοΙ) του 

πειρασθΎιναι πολλων 5, και σφάττεται ύπο των οα:φ6Υω'ι 'ή κα:ρ

δία Ο':υτου, οια το μ.η συνεχως ευρίσκει') αΙΙτον χώραν τοΙ) εΠΙΤQ· 

λεΊν τα θελήματα αυτου, το οΕ τέλος αυτcυ απώλεια:. Ό δΕ Τ11ν 
, , ')' ''''''~Θ''' ταπεινοφροσυνην κτησχμενος, σ.ποκα: ,υπτει αυτφ ο '" εος τχς α-

μαρτίας αυτοσ, εΙς το επιγvωναι αυτάς, ει οΖ και συνοράμει τοο-

1) E~εpγ. βιΟλ. γ', ύπ6θ. κστ'. σό β!λ Kλtμαξ Ίωiν. σχ6λό ισ,'. Τόυ κγ'. λόγο')ι 
hαΤΡολ. τ6μ. 88. σ, 973. 

2) «'Εν π6'1φ κα.ρaίας ΧGιι γλ{;)σ~rι;" Ξλλ~Ιπε~ Εν τφ ' .. α.τtV~ 
Β) Τ& έφ.~ης ακολΟlJθο[)vτα έ-/ -'Ψ ΕUΖΡΥΖτινψ κ€φcί.λαιcι (ενΙ! &'1.), ατ;o~ιMμ~νcι 

τι')! tiI~6i:f 'Ησα'ι<;<, ι;ι)ρ(σκο-/τ(Χι καΙ πα;ρα Mcί.pκφ (-ί- 4;)0;) τίj'> ασΚ1)ΤΎι ,,'Ε&ν θελrις πα;" 

ρ& ΚtJΡίΟtJ sπικα;λlJ'Τ'θ7ιναι> (Πε"ι των σΙαμΕνων εξ εργων τελειουσΟαι κεφ. ρλεΌ) 
.κρυψα;ς αρετην μη επα!ρου» (αΙΙτ. χεφ. ρλστΌ) ,,'Aσ:;cί.λισα;ι λόγο-/ από κα;uχ'/ισξ. 

ως> (α;ίιτ. ΚΞ:;. ΡΠ1)Ό) Φιλoκcιλ. τόμο α'. σ. 68, 69, 71. Πατρολ. τόμο 65 σ. 949, 
9ΓJ7. 

4) Ν oΊj'tiv'i, παρέθΖΤΟ. 

5) "Ητοι Ε)ωθησι Τ'ί,ν '+~ΧYι'l πολλοί; πε\pασμoί~. 



τφ το πένθος και πcφαμεCvει αυτ<ί> τα αμφότερα, ~x6άonc.UJtν 

απο της ψυχης αυτοϊ> τα Επτα δαιμόνια, και τρέφουσι τΥlν ΨυΧΥI,) 

εκ της ιδίας τιμης Ι, ~αΙ ~κ των ιδίων αυτοϊ> α.?ετων. Τφ οε τοι
ούτφ 2 ou μέλλει περι ονειδισμοϊ> ανθρώπων, αΙ γαρ Ι~ιαι &μαρτί

!χι μνημονευόμεναι, πανοπλία αυτφ γίνονται, καΙ φυλάττουσιν 

'αυτον απο οργής, και ανταποδόσεως, καΙ ύπο:ρέρει τά εΠΕρχό

μενα' ποΙον γαρ ονειδος Εχει προσάψαι αυτόν, οίον εχει ενώπι

ον τοϊ> Θεοϊ> προ προσώπου αυτου των ιδίων &μα?τημάτων; 'Εαν 

ουν μΥ) δυνηθfις βαστάσαι το ρΎιμα το\) πλησίον σου καΙ αντα

ποδφς αυτιτ), πόλεμοι εγερθήσονται εν τfι xapOCq. σου καταπο
νοuντές σε περΙ IJ)') Ύιχουσας, καΙ ποιοuσ( σε λJEtηθ-ηναι περι ων 

ολως έλάλησας, χαι καταδυναστεύεταΙ σου -ή αιχμαλωσία, καΙ 

ποιει σε μακαρίσαι\ους κατα μέρος ~συxάζoντας, και σκληρύ

νει σου Τ11ν καρδίαν προς τους πλησίον, ώς αγάπης χωρΙς Οντας. 

'Άλλα μαλλον &.γώνισαt κτήσασθαι Τ11ν μακροθυμίαν, ,δτι νικ~ Τ11ν 

οργήν, καΙ ~ αγάπη θεραπεύε\ τΥlν λύπην. Το δεΥΙθήναι του 

Θεοϊ> εν φό6φ φυλάττει σοι ταuτα' ~ γαρ αγάπ-η xdl, ~ μακρο
θυμία φθείρουσι Τ1ι ν κατα φύσιν οργήν, και Μν παραμείν1j σοι 

ταuτα, ανθ' ων οργCζ1j κατατοϊ> πλησίον, οργCζ1j κατ α τω') δαφ6 .. 
νων, τφ δε πλησίον ΕιρηνεUεις, Εχων εν ool το πένθος καΙ Τ11ν 

ταπεινοφροσύνην. Ό δυνάμενος 3 ;ρέΡΕιν ρήμα σκληρον CUOXEpOU; 
" ι. 4~' , Θ' '~"? ' 'λ και ασυν~τo!) c;ια τον '" εον, και CitIΧ το ειρηνευειν τους ογι-

,σμούς, οuτος κληθήσεται υΕος της ειρήνης, καΙ δυνατός εστιν ου

τος κτήσασθαι ειρήνην ψυxfις, σώματος καΙ π"ε(ψατος. Και $
αν τα τρία ταuτα συμφωΨήσωσι, καΙ' παύJωνται οΕ ώπλισμένοι 

κατα του νόμcμ τοϊ> νο6ς, καΙ καταργηθείη 5 τ* σαρκος ~ αιχ

μαλωσία, οuτος κληθήσεται υ[ος της ειρήνης και ενοικήσει εν 

1) Έν τφ λ?:.τ~ν, Vera gloria. 
2) ΕυερΥ. 6ι6λ. 6', 6π6θ, 6'. σ. 15. 
3) Euspy. βιΟλ. 6'. fJTζ6G. ο'. σ. 15. Κλtμ?:.ς 'lιoiv, σχόλ. ~o .. του χε'. '-ΟΥ' Π(Χτρ, 

ταμ. 88 σ. 1008. ΈΠΙΥ~iφΕΤ?:.Ι τψ Ίσ"ιΧχ (πιθ?:.νώ~ τφ ΣUΡφ), αλλ' (;.'ιΙI ΧΕΙ τφ (;.~
ε~ Ήσα.t;ι. 

4) 'Ήτοι, (;,'Ι(),:;ώποlJ. 

5) I{~Τ?:.FΎ'ηθ'Ώ, Μ.θ' υποτ. κιχτ' &,γΙΧλΟΥίΙΧν 'πρός 't1. ΠΡΟ'~ΥI)'Jμs'Ι(χ, 
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αΛτφ το Πνευμα το 'Άγιον, οτι αuτοu εγένετο καΙ ou χωρισθή
σεται αUτου. 

ΓΌ lVΙακάΡιοί εΙσιν, ων ο[ κόποι εν γνώσει εγένοντο, ανέπαu

σαν γαρ αυτους απο παντος βάρους, καΙ παpΎjλθoν τrιν πανουρ

γίαν των δαιμόνων, μάλιστα των της δειλίας, των κωλυόντων 

τον ανθρωπον εις παν εργον αγαθόν, 8 επιοάλλΕται, CΡέpoντε~ 

εις οκνον τον νουν, Μν επιδφ έαυτόν προσκαρτερετν τφ θεφl 

ειπως OUναιντο δια των πόνων αποστησαι αΌτον της τοιαύΤΎ)ς δ

'ρυ. Noμί~ω δε στι Μν εστιν ή αγάΠΎ) εν ήμτν, καΙ ή υπομο

νή, καΙ ή εγκράτεια, ouos εν δυνήσονται ανυσαι πραγμα, μά

λιστα Μν επιγνφ δ νους, ση δ οκνος εστιν δ καταστpέCΡων 

πάντα, και καταCΡpoνήσεις αΌτου, ει κατέλειπες 1 πα σαν τΥιν CΡαι

νομένψ ϋλην. Nf;cρε απο του δαίμονος της λύπης, μήποτε δια 

τΥιν μεγάλΎjν πτωχείαν και θλΤψιν, οδ μΎ) δυνΎ)θi,jς ελθεΤν επt 

τας μεγάλας αρετάς, αϊτινές εισι το μrι μετρετν έαυτόν, το CΡέ

ρειν Μριν, το μΎ) ονομασθηναίσε εν πάσ~ οιαταγi,j του κόσμου 

τούτοu. Έαν γαρ αγωνίσr.J ταυτα κτήσασθαι, αδτά σοι τους στε

cράνοuς της ψυχης έτοιμάσοuσιV' ου γαρ ο[ αποταξάμενοι καΙ 

πτωχεύσαντες εν τφ CΡαινOμένφ μόνον ε1σι πτωχοί, αλλ' οΕ πτω

χεύσαντες απο πάσης κακίας, καΙ πεινωντες αεΙ τΥlν μνήμψ 

του θεου' Οδοε οε τΥlν CΡαινOμένψ θλΤψιν εχοντες κτωνται τΤιν 

απάθειαν, αλλ' οε μεριμνωντες πεμ του εσω ανθρώπου, καΙ τα 

έαυτων θελήματχ κόπτοντες, οδτοι λήψονται τον στέCΡανOν των 

α:ρετων. Στηθι ουν επι τrιν καροίαν σου προσέχων ταΤς αΙσθή

σεσί oou, καt Μν εEpψεύσ~ μετα GOU Υι μνήμΎ), καταλαμΟά.νεις 

τους λ~στας απολύντας αδτήν' Ό γαρ ακριοευομενος εν τοΤς 

λογισμοτς επιγινώσκει τους θέλοντας εΙσελΟεΤν καt μιαναι αδτόν. 

Έαν μεριμνq.; περt των εντολων εν ζεoύσ'~ καρδίq.. 2, κατανο

ήσεις τους ταράσσοντάς σε εκ ποίας σε ΠpOCΡάσεως GOpUOO'Jcrtv 3, 

ολιγωρίαν σοι CΡέΡOντες εκλέξασθαι τόπον, αιτίαν μrι Ζχοντα, καt 

1) ΕυεΡΥ' βι6λ. σ:. δπόθ. ΙΥ" σ. 43. 
2) KλίμlΧξ ΊωιΧν. σχόλ ο', το') ΙΥ" λόΥ' Πllτρολ. τόμο 88 σ. 864. 
3) ΌλΙΥώρΙIΧ'! σοΙ κΙ.. ~,.εxpι το!) : ΤIΧΡdσσοuσιν, ελλεΙπε~ εν τφ λα-τι'!. 
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πά.λιν μετcφελοόμ!νο~ καθήμεθα. Tαpά.σσoυσ~ γαρ τον νουν, 0-
πως γέν-ητα~ μετέωρος κα~ αργός, ο[ οΕ ~πιγνόντες τ'1lν κακουρ

γίαν αυτων, ατά.pαxo~ μένοντες, ευxαp~στoυντες 1 τφ Κυρίφ ~πΙ 

τφ .τόπφ, εν φ δπoμεΤνα~ εοωκεν αυτοΤς. Ή γαρ δπομονη καΙ 

~ μακροθυμία, καΙ ~ αγά.π'!) ~πΙ τοΤς κόποις καΙ μόχθοις ευ

χαριστετ, ~ οε ακ'!) ο ία, κα~ oλ~γωpία, καΙ το αγαπησα~ την α

νά.παυσιν, ζ'f)τουσι τόπον, εν φ δoςά.ζoντα~, καΙ λοιπον εκ της 

των πολλών θ6ξ'f)ς εςασθενουσιν αΕ α1σθή~zις, καΙ αναγκαίως ~ 

αιχμαλωσία των παθων καταoυναστεόε~ αυτων καΙ από~λυσ~ την 

~γκρά.τειαν Τ1ιν κρυπτην οια του μετεωρισμου καΙ του κόρου. 

ΔΌ ΚαΙ είπε πά.λιν δ α.γιος, προ του παόσωνται της' ασθε-
~ 

νε{ας αΕ αισθήσεις, Μν δ νους βουλ'f)θi,j ~πιoηνα/ τφ σταυρφ, ~ 

οργη τοσ θzo~ ερχεται ε\' αυτόν, oτ~ ~pςατo cΠΡά.γματος. δπερ 
το μέτρον αυτου, μη εασά.μεν,; πρότερον τα; -αισθ ήσΖις αυτου2 • 

Έαν ~ καp~Cα σου pέμo-ητ~ι, καΙ ουκ οΤοας α.γξα~ αυτήν, ~ πρα-
t:' , 2. < θ 'λ' " θ'λ "λ ' ..,ις σου !:στ~') 'f)- ε οντος σου κω μ'!) ε οντος-ε κουσα; αυ-

την εΙς το ρέμοεσθαι, οπερ εστΙ παρα φόσιν του ΆΜμ. Έαν ~ 

καροία σου:; φόσε~ την άμαρτίαν εμ ίσ'!) σε, καΙ απέσΤ'f)σεν αυτ'1ιν 

εκ των τ~κτ6ντων αυτήν, καΙ εθου την κόλασ~ν ενώπιόν σου ~ν 

γνώσει, κχι αΠ'f)λλΟτΡιώθης των έλκόντων σ:. εις αυτήν, κ~Ι ~oε

ήθ'f)ς εν γνώσει του ΠΟΙ'f)του σου του συμπ~pα;μεΤνα{ σo~ εν μ'f)

δενΙ λυπων αυτόν, αλλα κλαίων ενώπιον αυτου καΙ λέγων: Σόν 

~στ~ το SΛεoς λυτpώσα;~θα;ί με, αΟυνά.τως γαρ εχω τας χεΤρας αυ

των ~κφυγεΤν, εκτος της σης βΟ'f)θείας, προσέχων καΙ τΎ,) καΡοίq; 

σου μη λυπησα~ τον Oιθά.~κoντά. σε κατα θεοψ τουτο κατα φό

σιν εστΙ του 'I'f)aou· Έχν γα? πxντ~ π~ιήηι δ α.νθρωπος 4, δπα;
κοην οε καΙ ταπείνωσιν, καΙ δπομονην μη κτήσrιται, εκκλίνει εις 

.-
1) Mιiλλoν εόχαριστοίίσι. 

2) ·Εν τφ λ~τιν. Si sensibus tuis vis perfecte mederi, Christί Crucem 
:l1nplectere; ίn' ea eninI vcranl Οll1nίηω aegritudinum llledicinam inveni
es, ε!Χν θiλ '!J' νά. θε?απεtίσυς τελείω, τά.ς α!σθήσει, σου περιaαλοίί τον ΣταU;Jον τοίί 
Χριστοίί, Ιιότι εν αιιτφ ιiληθij θεραπεΙαν πάσης νόσουθά. εδΡ'!1ς. 

3) Φιλοκαλ. τόμο α: σ. 20 κεφ. στ'. 

4) KλΤμα~_ Ίωάν. σχολ. ιΌ τι:ιίί κστ'. λόγοΙ). ΠαΤ;JολΟΥ' 88 σελ. 1093. 
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το παρα. φύσιν. Άλλ' δλΎjν εκοφ την έαυτοσ καροίαν εcς το εΠ(l

κοσσαι τφ Θεφ, οεόμενος αότοσ εν ciληθείq; κα~ λέγων, Κύριε, ~νώ

πιόν σου είμί, ciξίωσ6ν- με τοσ θελήματ6ς σου, δτι οΙ> γινώσκω 

το συμψέρον μου, Συ πoλέμΎJσc.ιν δτι οόκ οΤοα τΎlν κα)(ίαν αυ

των, και εα.ν εργάζΎ,j το κατα. ψύσιν τοσ 'IΎJσoσ, οόκ ε~ σε πλα

νΎJθηναι εν τινι' Έαν οε μίαν εντολην πoιήσΎ,jς, οόκ εξέοωκας $

αυτον τοσ ύπακοσσαι αότοσ, οόοε ψροντΙζει σου. "Qσπερ γα.ρ χω

ρίον οΙ> δύναται ciντιλέξαι τφ εργαζομένφ εις το καθαρΙσαι αυτο 

απο των ζιζανίων κα~ σπείρει εν αότφ κατα. ψύσιν σπέρμα, .oU 
δύναται τα. ψυσικα. φυηναι μετα. των παρα. ψύσιν, συμπνίγeινται 

γαρ ύπ' αότων, επειοη ciχρωμ6τερα αότων εΙσι τα ζιζάνια, οϋτως, 

Μ:ν μη καθαρ{σΎ,jς έ(lυτον &πο των σαρκικων θελΎJμάτων, ou OUνα
σαι έαυτον ΤΎJPησαι &πο της &μαρτίας, εαν μη πρωτον ψυλάςΎ,jς 

έαυτον &πο των γεννώντων αότήν. 

Ε'. 'Έση οε ταυτα ή μικροψυχία, rιτις μΎιΤΎJΡ εστ~ κακη της 

άμαρτίας, ή ciXΎJoC(l τίκτει το θέλΎJμα, καΙ το θέλΎJμα καΙ δ πλατυ

σμος γεννωσι καταCfΡ6νΎJσιν. Ή αυθεντεΤν θέλουσα καροΙα yενν~ 

το ciγαπησαι τrιν δμιλίαν του κόσμου, yEVVq.· το εκζψησαι τα μη 
διαψέροντά σοι, γενν~ το εκοουναι την ι1κοην τφ καταλαλουντι, 

γενν~ το ακουσαι ρήματα καΙ μεταoeιυναι αότα άλλφ, yενν~ το εκ

ζΎJτησαι τα του κόσμου, yενν~ το οιOrfξαι μη επερωτώ μεν ον, γεν

ν~ το κεντησαι τφ πλΎJσίoν, γενν~ καΙ άλλα πολλα κακά. Ει

τις ουν πpoέκeιψεν ~ θέλει προκόψαι, ψυλαξάτω έ(lυτον εν γνώσει 

~κ των τικτόντων τας &μαρτίας, κα~ αψ' έ(lυτων ι1σθενουσιν αΕ 

&μαρτ!αι' δ ουν αγωνιζόμενος βλέπει ταύτας καΙ τΎlν πικρ{αν ciu
των, ό οε καταψρονων έτοιμάζει έαυτφ κόλασιν. Ό ψοΌούμενος 

α,σθένειαν σώματος Ι, ου ψθάνει το κατα. φύσιν, ει οε καΙ προσπ(-

1) Ευερl. βι6λ. β'. δπ6θ. ι8Ό σελ. 48. ΤιΧ 8έ έν τi) 50i) σ. τοϊί Ευερl· (βι6λ. ιΌ) 
ιiπolM6μενα; τφ ιi60if 'HaIΧtq: εδρΙσκονται κα;Ι πα;peι Μιίρκψ τφ ιiσκητij' «ι'iισπεp λύ

κφ πρ66α;τον» (περΙ των οίσμένων έξ εριων τελειοuσθα;ι, κεφ. σιζΌ) .oυ~είς ~ύνα;τα;'. 

πόνον κα;Ι λύπην» (κεφ. σιηΌ), «φό60ς θεοϊί κα;Ι ελεyxoς~ (κεφ. σιθΌ) ΦιλοΚ«λ. τ~μ. 

α;Ό σελ. 72. Πα;τρολ. τόμο 66 σελ. «Νεότητος σιίρκες πια;ιν6μενα;ι 8ια;φόροις βρώμα;

σι» (Πρός Νικόλ. μονιίζοντα;» Φιλοκα;λ. Ο'ελ. 77-78. Πα;τρολ. τόμο 65, Ο'ελ' 961 
1040). . 
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ΠΤZ~ τφ Θεφ εν ΠiΧντΙ κ6πφ iΧJtOti, OoνiΧτός εστιν δ Θεος ανiΧ

ΠiΧυσiΧ.Ι iΧυτόν. ΕΙ μη rcιp Γεοεων εOλiΧσε τας υoρίiΧς ουκ αν εΤοε 

το cρως των λiΧμπάOων (Κριτ. ζ'. 19), οϋτω{, ει μΥ; δ ανθρωπος 

ΚiΧΤiΧcρρoνήσει του σώμiΧτoς, ουκ αν r~ot το cρως της θεότητος. 

KiΧΙ γαρ 'IiΧήλ, γονΥ) ΧχοΕρ τσυ KινiΧίOo, ε1 μη τον πάσσiΧλoν 

της σΚΎjVης εςέσΠiΧσεν, ουκ αν ΚiΧθεΤλε τον ΣισάρiΧ, την δπιψη

CΡiΧνίiΧν (Κριτ. ο'. 21). Λοιπον Μν δ νους ενOoνiΧμωθΎ,j ΚiΧΙ έτοι

μάσ'ι.ι έiΧoΤOν εςiΧΚOλOoθησiΧΙ τΎ,j ~ΠΎ,) τΎ,j σοεννuοuσY,J πάντiΧ τα 
πάθη της σiΧΡΚOς ΚiΧΙ τοσ σώμiΧτoς, ΟΤΙ «μiΧΚΡOθoμετ ΚiχΙ χρηστεu~ 

ειiΧΙ» (Α'. Kop,le. ιγ'. 4), μισεΤ το ζηλος ΚiχΙ την υπερηCΡiΧνίiΧν, 
ΚiΧΙ λoγΙζετiΧΙ ΚiΧτα cρuσιν εν τΎ,j xcιpoc~, ΚiΧΙ ουκ ε~ τι των ΠiΧpα 

cρuσιν ΚiΧΤiΧOoνiΧJτεσσiΧΙ τοσ νοος ΚiχΙ εν τΎ,j iΧυΤOυ οονάμει ανθίστiΧ

ΤiχΙ δ νοσς τΎ,j ΠiΧΡiΧCΡUσει, εως ου σογχωρήσΎ,) iΧυτΊ/ν εκ των Κiχ

τα cρuσιν. Έαν δΕ αληθινος νους ΚiΧΤiΧκuριεuσ\j, γίνετiΧΙ κεCΡiΧλη 

της ψοχης, του μΊI ΠΡOσδέςiΧσθiΧί τι των ΚiΧτα cρuσ,ν, διηγεΤτiΧΙ 

γαρ iχυτΎ,j πάντiΧ τα αδικήμiΧΤiΧ, a εποίησεν iΧυτΎ,j τα ΠiΧρα cρuσιν 

ολφ τφ ΚiΧιρφ, Φ :ην μSΜιγμένη τοΤς cρoσικoΤς. 

ΣΤ'. <Q Δεσπ6της ήμων Ίησοσς, οτε εποίησεν Ελεος μετα 

των άγίων iΧυΤOυ, διεχώρισεν εν τφ στcωρφ τους λ\jστάς στiΧo

ρωθέντων γαρ των δύο, iΧυΤOς ην εν μέσφ iΧυτων, ΚiΧΙ δ μΕν ες 

εuωνuμων εΤiΧράσσετo, ε1δώς, ΟΤΙ κlXτήpγητiΧΙ ή μΙiΧρα iχυτO!) cρι

λίiΧ, είδε προς τον εκ δεςιων, δ δ~ εκ δεςιων προσετχεν εΙς τον 

Ίησουν εν ΤiΧπεινώσει ΚiχΙ CΡόoφ, λέγων: «l\'Ινήσθητί μοο OΤiΧν 

ελθ\jς εν τΎ,j βiΧσιλεί~ σοο» (Λοοκ. κγ'. 42). Λοιπον οηλόν εστιν, 
οτι ουκέτι cρίλoι ε1σίν, ουοΕ OUν iΧΤiχ ι δ ες αριστερων πεΤσiΧΙ iχυ

τον εν ταΤς πονηFαΤς αυτοσ μεθοόείαις ο[ οΕ μήπω την δσο,ι ταύ

Τψ cρθάσiΧντες" πίπτooσ~ και εγείρονται μετ' αυτων, εως γένητα~ 

το Ελεος. Φροντίς εστι λοιπον εις ΤΟ καΤiΧνOησαι εν CΡόoφ καΙ 

ΤiΧπεινοcρροσuν\j, ιbς δ εκ δεςιων, ή γαρ ΤiΧπεινΟCΡροσuνη οίοωσι 

του CΡέpε~ν εςοοοένωσιν' 'Όταν ouv τις χωρίσΥ,) έαοτον 1 απο του 

1) Φιλοκα.λΙα., τόμο α:. σελ. 19 κεφ. ιζΌ :ιΙικη::ρόροu μονiζοντος (1340) «περΙ 
Ν"ήψεως κα.! ::ρuλακ9jς κα.ρδΙα.ς' (ΦιλQκα.λ. τόμο βΌ σολ. 239). Τό χωρίον είνε ανα.ν
τα.πόlJοτον, σ.ν μ"ή τ.ς θεωρ"ή-:ι"!] το κα.τωτ~pω ο ί ::ρ Ο ά. σ ο: ντ ε ς ε l ς κo:τGι μετ0:60λ-'ιν 

ciΡ~μοίί ω~ έτ;α.νc.iληΨιν Ίο[ί 1ψorιyηθέντoς. 
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αριστεροσ και γνφ ακρι6ως πάντα τα άμcφτήματα, ί:l έποίΎ)σεν 

εις τον Θεόν, επειδΥ) οΙ> βλέπει τας άμαρτίας, έαν μη χωρισθr.i 

απ' αδτων, χωρισμφ πικρίας, οί ψθάσαντες εις τοστο το μέτρον, 

αδτοΙ ευpo:~ τον κλαυθμόν, καΙ την οέΎ)σιν, και το αισχόνεσθαι 
ένώπιον τοσ Θεοσ, μνΎ)μονεύοντες της πονΎ)ρaς ψιλίας των ,παθο>Ψ 

Δυνατος Οέ έστιν δ Θεος ενουναμωσαι τους κρυπτως έργαζομέ

νους εν ταπεινoψpoσύνΎ,j, ΟΤΙ Α.δτοσ έστιν Τι τιμή, καΙ Τι δ6ξα, 
εις τους αιωνας των αιώνων. 'Α.μ1jν. 



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Δ όΥ ο ς ιη" 

ΑΌ Ό &γιώτατος &πόστολος ένετείλατο τοΤς τέκνοις αuτοu 

λέγων: «Ό Κύριος εγγός μrιoεν μεριμνάτε, &λλ' εν παντΙ τΎj 

πρoσευχrι καΙ τΎj οεήσει μετ' ευχαριστίας τΙΧ αιτήματα όμων γνω

ριζέσθω προς τον θεον' καΙ ~ Eιρήνrι τοί) θΖοί) βραοευέτω εν 

ταΤς καροίαις όμων» (Φιλιπ. Θ'. 5-7). ΚαΙ εν" τφ κατΙΧ Μάρκον Ευ
αγγελίφ, λέγει τοΤς μαθrιΊαΤς δ Ι,όριος Ι, οτι &ψίετε τΙΧ παραπτώ

ματα πάντα τ,:;Ις οψειλέταις όμων, οπως καΙ όμτν &ψή~r.ι δ Πα

τ~ρ όμων (Μάρκ. ιαΌ 26 καΙ l\'Ιατθ. στ'. 14). Φσοερον το ρημα 
τοί) Κυρίου, οτι εΙΧν μ~ ΙOr.ις την καρθίαν σου καθαρΙΧν προς πάν· 

τας, μrιOEν αΙτήσr.ις παρΙΧ τοί) eeou, Μριν γΙΧρ αδτφ προσάγεις, 

οτι &μαρτωλος ων καΙ εχων λόπψ κατΙΧ τοσ δμοίου σου &νθρώπου, 
λέγεις τφ εςερευνωντι κcφο{ας, οτι αψες μcι τΙΧς &μαρτίας μο'). 

Ό τοιοuτος ουκ Ευχεται τφ νο'(:; &λλΙΧ τοΙς ΧΕίλεσιν εν &γνοίψ δ 

γΙΧρ θέλων Εν &λrιθεί~ τφ νo'~ ευχΕσθαι τφ θεφ, Εν ΠνΕόματι &
γίφ καΙ καρoί~ καθαp~, εςEρευν~ την καροίαν α':'Ηου, πρΙν ~ Ευ

ςrιτχι ει &μέριμνός εστιν &πο παντος α.νθρώπου ~ ou, καΙ εΖμή, 

έαυτον &πατ~, ου γΙΧρ εστιν δ α.κ,:;όων αυτου, εΠΕιοη δ νους σου 

ουκ ευχέται, &λλΙΧ συνήθειά Εστι των ώ?ων τοί) κανόνος. <ο ί ε 

θέλων έργάζεσθαι καθαρως οιερευνήσει πρωτον τον ν:ιυν αυτοί) 

τί εχει, ~να, εΙΧν λέγr,ις ελέrισόν'με, καΙ συ ελεήσr,ις τον παρακα

λουντά σε, καΙ Μν λέγr,ις συγχώρrισ6ν μοι καΙ συ 6 ταλαCπωρcς 
συγχωρήσr,ις. ΕΖ οΕ λέγεις, μη μνrισθΊ,jς των παραπτωμάτων μο", 

1) EOsPi' βι6λ. ~Ό όπόθΞσ. ιθΌ σΞλ. 62. 
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μrιoε συ αρνΎjθf.jς των πcφιΧ1tτωμάτων του πλrισίeιν σσυ' καΙ έαν 
λέy~ς, μ-η μνrισθf.jς των κακων ων επoίrισα, ειτε έκων ειτε βια

σθείς, ε~ Υαρ εστι βία ουκ οφείλεις eιυτε συ λΟΥ{σαόθα{ τι κl1ΤcX 
τLνOς ανθpώπeιυ. Ει μ"ι εφθασας ταυτα ποιήσαι εΙς μcXτψ ευx~, 

δ Υαρ Θεος ουκ εισακούει σeιυ, κατα πάσας τας Γραφάς συΥχώ

ρrισόν μοι. Είπε πάλιν εν ,tf.j πρeισευχf.j, εν τφ κατα Ματθαίον 

(στ'. 12) «Και αCfEC;; 1,μιν τα tφειλ1ιματα 1,μων ώς καΙ rιμεlς αφ
ίεμεν τeιις οφειλέτιχις -ήμων», καΙ εν τφ κατα Λουκαν 1, ΟΤΙ «ε

αν ) αφήτε τeιις ανθρώποις τα παραπτώματα cιυτων, αφ~σει καΙ δ 

lΙαΤ11Ρ δμων δ εν τοις ουρανοις». 

Β'. 'Όλψ τΥιν αyάπΎjV οέοωκά σοι, ϊνα, θ θέ~,εις παρα τοσ 

Θεου Υsνέσθαι σοι, τουτο πρωτος πoι~σ~ς, καΙ τότε ελευθερω

θήσ~ κατα το μέτρον, θ φθάσας επoίrισας μετα των ανθρώπωψ 

ε~ ycιp εκαθάρισας Τ1/ν καρδίαν σeιυ εις πασαν την κτίσιν tc,j) 
μ-η μνrισικακεlν τινι, τrιρεlν οφείλεις δ Υαρ Θεο; ακρίΌειά 'εστι, 
καΙ ου λόΥΟΙ μόνον yλώσσrις Πας άνθρωπος έαυτον οεσμει εΙς 

Υέενναν, καΙ έαυτον λύει, ουοεν Υαρ σκλrιρότερoν θελ~ματoς, ει

τε πρcς θάνατον ρέψε ι, ειτε πρcς ζωήν 2. Μακάριοι ouν εισιν, οϊ

τινες ηyάπrισαν Τ1/ν ζωΎlν τ+Ιν α~ώνιoν, ΟΤΙ ου προσκόπτουσιν . 
• Α. Υων λοιπόν εστιν εν κόπφ καΙ εν [δρωτι κρυπτως 3 Τής καρ

oί~ς, προς τον καταπονουντά σε λΟΥισμόν, του μ+ι εασαι βέλος 

αυτου τρωσαι τΥιν καροίαν σου, καΙ εσται σοι κόπος ιάσασθαι αδ-

-O.~ ~ν, ε~ μΎI άρα τ.χς ά.μαρτίας σeιυ oxi,/c;; παρεστώσας ενώπιόν σου 
ζ>ια παντός ΚαΙ εαν ακeιύσΎ,jς τι ΥεΥενΤισθαί σοι κακον 4 πα~ά τι

νος, Τνα αντιστ~σ~ς το θέλrιμά σου το καλον tIJU μ+ι αντα~oooυ
ναι εν τr./ καρδί~ σου 5, η μέμψασθαι, η κριναι αδτόν, η καταλα

λήσαι, η παραοουναι αυτον εν στόματι άλλων, καΙ λoyίσ~ μετα 

ταυτα, οτι οδοεν κακόν εστι παρ' εμοί. E~ Οέ εστιν εν σοΙ δ ι:ρ6-

Όος τής yεέννrις, .καΙ κατακυριεύσει των κακων των βουλομένων 

'1) Γρcίφ, Ματθ' στ'. 14. 
·2) Έν 'tι;t; ιΧνω~έρω δπιlρχoιJσι ΠαραλλαγαΙ 'tLVi~ έν τφ λιχτιν. 

Β) Ίσως, κριJπτψ. 

4) Ευεργ. βιΟλ. βΌ όπόθ. λζΌ σελ 115. 
5)Tck έπόμ'ενα μέχρι τέλοιι\; της περιόδοιι έλλεΙποιισιν iv "φ Αcctιν. 
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σo~ &.ντ~Ooυν~~ τφ πλΎ)σίον, λέγων σοι, oτ~ τ;(λ~{πωpε, ευχΥ,) σΙ> 
~, ,., 'β'ζ. Θ'''' , v~~ τχς ~μ;(Pτι~ς σου, κ~~ ~στ~ E~ σ::. ο 10< ZIJ; εω; σημερον, μΎ) 

φ~νεpων ~oτάς, σΙ> 'Οε τφ πλΎ)σίον μην{ων, βάλλε~ς ~oτoν εις τα 

στόμ;(τ~ των ανθρώπων, εκθ~λoυς ~3~Ι αμsτ~θiτους εχων τας 

&μ;(ρτ{~ς, μΎ)οεμιας κdτ~λ~60uσΥ)ς σε συγxωρ~σzως, Ην ουν ή 
κ~poί~ σου &π~λυνθ'Y,j κ~ι cρυλάςΎ,jς έ~υτoν απο των κ~κων, EJ't~~ 

σo~ ελεος π~ρα του ΘΕου, ει '08 ή κ~pδί~ σου ή πονΥ)ρα σκλΎ)

ρυνθ::.ίη πρ,ς τον πλησίον, ουπω Ύjλ9έ σo~ μν~μY) Ενώπιον του 

θεοεί. Συγχώρησόν μοι' εγω γά? ειμ~ πτωχος πάντY,j κ~Ι τετ~

πε~νωμένoς τ~ις &μ~pτ{~ιςΛpάCΡωνl 'Οε τxείτ~ κ~τ~ισXόνω το 

πρόσωπόν μου ~ν t'Y,j κ~ρθίq. μου. Έαν γαρ μη CΡθάσΎ,j δ άνθρω

πος εις το κ~τ~ CΡόσιν του υ[ου του θΕου, εις μάτΎ)V εισΙ πάντες 

οΕ κ6ποι ~Oτoί>' δ γαρ γεωργός, σπε(ρων τον σπόρον ~oτoυ, προσ

ooκ~ πoλυπλ~σ{oν~ πoιΎjσ~~, Η'ι '08 α'lεμό;οθ~:ΨlJς γένY)τ~ι, λόπη 
εστ:'Ι εν t'Y,j κ~ρΟ{q. ~oτoυ θι~ π~ντό;, Ζ'lεκεν τΎjς ζημ{~ς των 

σπερμάτων κ~Ι των κόπων, ων ΕΠlJίησ::. πψΙ τΥιν γΎjν. 

ΓΌ Πέτρος δ απόστολο;, στ;(υρωθ::.lς; Εν Pώ;..ιΎ,j, πχρεκάλεσεν 

έ~υτ~ν στ~υρωθfιν~ι επι κεφ~λήν, θΎ)λων O~α τοότου το μυστήρι

ον τΎjς πxΡ~CΡόσzως τΎjς κ~τ~κυριευσάσης π~ντoς ανθρώπου. Εί

πε γαρ οη χρεωστει πας άνθρωπο; β~πτ~σθε{ς, στ~υρωσ~~ τας 

Π~Ρ~CΡόσεις τα~ πονΥ)ράς, τας κ~τ~λ~60όσxς τον ' Αο3:μ κ~Ι κ~
τ~Ό~λOόσ~ς ~oτoν εκ τΎjς δόξης ~yτoυ εις όνΖιθισμον πονηρόν, 

κ~Ι ~ισχόψην ~(ών~oν. Δει οδν τφ '10'1: ανδρΕίως &γω'lίσxσθ~ι Κ:~Ι 

μισfισ~~ πάντχ τα βλεπόμεν~ π~?α π~ντoς αvθρώπlJU, κ~Ι εχθρευ

σx~ ~oτoις εν μίσΞΙ πικροτΧ,τφ Ζως τέλους. T~υτ~ γάρ εισι τα κε

φάλ~ι~ τα κ~τ~κυριεόσ~ντα: πάντων των υ[ων 'ΑΜμ, το κέρθος, 

1] τtμ~, 1] ανάπχυσις, τ, κxυxασθ~ι εις δ κ~τ~λιμπάνEις, δ κ~λ

λωπισμος του σώμ~τoς, rν~ ii ασινες κ~ι ε~μΟΡCΡQν κ~Ι το Επι

ζΎ)τειν κ~λoν [μάτιοΥ' Τ~oτ~ τρέCΡε~ τ'ήν 1]'Οονήν, η,ι δ θράκων 

ε6~λεν εις το στόμ~ τΎjς Eυ~ς, Ες ων κ~ι ήμεις γινώσκομ::.ν ΟΤΙ 

υ~o{ Εσμεll τοσ 'Αδάμ, εκ των πονηρων λoγ~σμων, οϊ EΠO{Ύ)σ~ν 

ήμας EXOpou; τοί) Θεοσ. }I~κάρ~oς ουν δ στ~υρωθε{ς, κ~Ι απoθ~-



νών, καΙ ταφεις της γνώσεως το\) Θεο\) 1. καΙ τα αγια. το\) 'Ι'η4 

σο\) ίχνη &κολουθων, δστις εγένετο ανθρωπος όπερ ήμων, ϊνα. 

γενώμεθα. δμοιοι α.υτφ οια της ταπεινότητος κα.Ι πτωχε(ας κα.Ι 

τ"ης &νοχης των ϋορεων κα.ι τ1jς &τιμία.ς κα.Ι ϊνα, ουδόλως τα.~ 

ρα.ττόμενοι Εκ το\) σώμα.το·ς, μητε cρoooόμενoι τας ενέορας του 

κα.κου, εχωμεν ειρηνην μετα πάντων. 'Όστις &CΡα.ιρέσα.ς τe:ς κα.κ(~ 

ας ταότα.ς, τα.υτα. α.σπα.σθΎ.), αυτός εστι κα.τα Χριστον καΙ υίος 

Θεου καΙ &cελcρoς Ίη.σου. ΔΦη οε ό Θεής, ϊνα πάντες ήμεις ili~ 

μεν) εν τφ &ριθμφ των εκλεκτων αυτου καΙ τυχωμεν των &γα.~ 

θων καΙ αιωνίων, εν τφ Κυρίφ ήμων Ίησου Χριστφ, ου ή oό~ 

ξα καΙ το κράτος εις αιωνας των αιώνων. Άμην. 

1) Tfις γνώσΕως του ΘΕου, ΊiτO~ SVEXrL τ1jς γνώσεως. 'Εν τψ Λα:οιν. Beattls qui 
cnnl Christo crncifixus est, et U1ortuus, et septllttls et resnrrexit ίη ηονί
tate vitae. Ένταi3θα υΠcGΡΧΕΙ Ετε?ον χάσμα εν τψ υπ' δψιν 'ήμων 109ψ ΠrLΤΡ' κώδ. 

καΙ ελλ3ίπoυσ~ τα εν,ε5θΕν μέχρι του <εστωσαν αϊ CσφόΕς υμων πεp~εζωσμέναι> του 

ΤΕλευταίου μz~oυς τοσ §πομένου λόΥου «ΠΕρί νόσω'ι ψυΧ'ϊjς»' μ'i) υΠcGρχοντος IJέ έτέρου 

Κώδικας εν τ"Ω βι6λιaO"~χ'Ώ τοu Ιερου .Υιμων Καιν ου προς συμπλήρωσιν, παΡΕλάl'Jομεν 

ΤGG ελλΕίποντα Εκ ταυ AcxttVLAoi3 ΚΕιμένου, ων τΥlν μετάφρασιν πάνυ ΕΙΙΥενως Εποιή

σατο δ ελλoyψώτ~τoς κ. 'Io:d"l. Φωκυλί1lΎjς, τέως καθΎjrΎjτ'i)ς τ1jς Γcι.λλικoης Εν τψ 

EvtrLi)Ocx Γυμνασίφ των 'Ιεροσολύμων XrLl εν τ'ij ΘεολΟΥικi) Σχολi), καΙ &λλοτε τ1j\: 

Λατινικ1jς εν 't'ij θεoλoyικo~ σχoλoϊi τοί) ΣταυροΌ, προς 0'/ εημοοίως εκφράζομεν τ~ν 

εΙΙγνωμοσύνην 1ιμων. 

8 
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ΤΟ'Υ ΑΥτον 

ΡΕΡΙ Τ2\"1 \"101.2\"1 Tf:/.I ψ'ΥΧ f:/.I , 

~ Α'όγος ι-ο.'. 

Α'. ΆρεστJν μ()ι, ί'νcι κράξω μετα "Hσcι'ισυ το\) προφήτου: 

« Ά'/έξOμCΙΙ ώς ή τ{κτoυσcι εκcιρτερησα: εκστήσω κcιl ςηpCΙ'l6'.1 

α.μcι» ("Ησ. μοΌ 13). ΕΙ είtzγνως σzcιυτ6ν, EL π'ηγγl ρΖΤ ε,ι σοΙ 

"Αγίου Π νευμcιτo;, βέocιιoν οτι οί εχθρΟί σου oιcισκoρπισθήσoντcιι 

καΙ !2πολεσθ'ήσονται. «ουοΕ εροασι», λεγΖΙ δ Σωτηρ ήμω'l, «ι

σο\> ωδΖ Ύι (σου εκει' 100U γαρ ή βcι:πλείcι τσα ΘΕοα ε'lτος 'ήμων 

εστιν» (Λcυκ. ιζΌ 51). Εlσί τινεςΙ, οΤ λέγουσιν οσα της βασι

ΛΕίας εlσι, συ, πράττουσιν ομως ΤCΙατα' ε1σΙ o~ πάλιν ο[ πράττον

τες cιi}τά, αλλ' ~,ΤΤ':ιν εlΟότως ΚCΙι περιεσκφμένως, όλιγ{στων δΕ 

μεταςu- cιυτων εστιν ή βάσιλεία τσα Θεοα, ώς λέγΕΙ δ Σωτήρ. 

Τόυτοις δΈ ερχεται το 'Άγιον Πνεαμα κCΙΙ εν τουτοις πληΡOατCΙΙ 

όλ6γσς 'Ιωάννου τοα ευαγγελιστοα: «'Έδωκεν CΙυΤOις εςOυσ:CΙν τε

κνCΙ ΘΖοα γενέσθαι, τοις πιστεύουσιν εΙς τα ονομα CΙυΤOα, οΤ ουκ ες 

CΙ[μάτων, oi)os εκ θελήμCΙΤOς ανσρός, αλλ' εκ Θεοα εγεννήθφCΙ'l>? 
(ΊωCΙν, cιΌ 12-13). Οδτοι απηλλάγησcιν της θλίψεως, της κcι-

1) ΕΙσΙ μΕν οδν Τ'.νες λαλουντες τCι της βασιλεία-ς, μ'~ εΡΥαζόμενοι 810 αυτCι, καΙ 

εΙσΙν ετεροι εΡΥαζόμενο\ μεν τCι τ'ίiς βασιλείας, αλλ' οοκ εν Cfuλακ1j, olJδz εν ,Υνώ

σει' εν cΤ; δε ΥέΥονεν δ λόΥος του Σωτ'ίipoς, τό «ή βα:σιλεία των ουρανων εντός 

1,μων εστίν, όλίΥΟΙ εισ! καΙ oυσεύ~ετoι, τούτοις επεοήμησε το ΠνsiJμα το • ΑΥιον του 
θΞοί) καΙ ο'/τως εκ θεοί) εΥεννi,θησαν, κατu τόν λόΥον Ίωάννοu τοί) Άπο::ιτόλοu, 

καΙ τ~ν εl;ιόνα τοί) χοΊκοίί απο6α:λόντες τ~ν"εΙκόνα του εποuρα'/ίοu α, μεταμορφού

μενοι απο Oό~ης εΙς οc,ςαν, καΙ τον Χριστόν εν έαuτοίς κατοικουντα, διά. της πίστε

ως εχοντες' τούτων το Πνευμα, καΙ ή ψuχ'ή, καΙ το σωμα, αμέμπτως ήνώθησαν διCι 

τ'ίiς ενεΡΥείας του Πνεύματος, κα! ανέΥκλητοι κα! ακατάΥνωστοι δπο τ'ίiς σuνει/)'ή

σεως μένοuσιν, της εΙρ'ήνης τοί) θεου βραοεuοuσης εν ταίς καρδίαις αοτων, ΤΟUΤΟU\j 

οΟκέτι οί εχθροί βλά.ψαι ΔUνα'ιται, (Ευερ, βιΟλ. /ΙΌ fιπ6θεσ. κο'. σελ. 8]). 
οι) ΈλλεΙπει 1:Q ~ΜQ\λλ 'Yjλoν ρ~μlX. 



ταλαοούσης την Ε15αν: «Έν λύπαις τέξ~ τέκνα» (Ρεν. γ .. 16). 
Οδτοι απηλλάγησαν της πικρας αποψάσεως, .τη.ς επενεχGεΙσηςτφ 

Άδάμ: «'Επικατάρατος ~ γη εν τοις εργοιςσου» (αδτόθ. 17). 
Ο ." c:,'" < λ Ρ.. ' "ι\ ""\ Ρ.. < '1Iιr , 
υτοι υ εισιν οι αμυανοντες ΤΎjν χαριν, ην έΛ:αυενΎ) lI.Lαρια: 

Π - " .2 λ' "" c:,' - r .1.' 2. « νευμα αγιον c;nz ευσεται επι σε, και υυναμις του HψΙ.qτ,oυ·ι=,-

πιοκιάσει σε» (Λουκ. σ':. 35). Διότι, καθ' ον .τρ.όπον θΛιΨ~ς .γ.α;

τέλαοε την Euavxat το σπέρμα αδτης μέχρι τ1[.ς σήμερον ~μέ-
η "λ ε ' 11,'" l' "θ ' ρας, ουτω χαρα κατε ααε την lt'.lapcav κα" πανταςτους αΥαου.ς 

χρισΤίανους εΙς το Cι:φεΧές. Οuτω λοΙπόν εσμεν fιδη υίοιτης 

Εuας και τΥlν αραν αυτηςεψ' ~μας οια τους κακους 1)μων οια

λογισμους εγινΙ;}σκομεψ οϋτω οΕ οψείλομεν εννοεΤν, οτι .ες;μΕν t\tόΙ 

.τοU esou οια τους &γαθους του <Αγίου Πνεύματος Oιαλoγισμo.~ς 

και τοu Χριστοu τα πάΟη, εαν πράγματε εΙσιν εν τφ ήμετέρφ .σώ

ματι. Διότι OϋΤlμς εγράψη παρα του αποστόλου: «<Εαυτοuς πεψά.

ζετε .... rι οδκ επιγινώσκετε έαυτους ΟΤΙ Ίησους Χριστος ~ν ύ.μιν 
, " '" , , 2. (Β' Κ () , r; ) Δ' " εστιν; ει μη τι αooκtμoι ~στε» . ορινυ. ιγ. D. ~oτιoτε 

«εφορέσαμεν τΥlν εικόνα; του χο'(κου» (Α', ΚΟΡΙ·Υθ. ~ε" 49), 
εγνωμεν οτι εσμΕν υίοι αυτης εξ αΙσχρας ϋλης διαλογισμων,.οl

κούντων εν ΎιμΤν,c'ί'τινές εΙσιν ασθένειάι της ψυχης' ΟίδΕ φέpoν~ 
τες «την εικόνα τι::υ επουραν(ου», γινώσκουσιν ΟΤΙ εΙσιν υίοl του 

esou οια τοu εν αότοΤς οικcuντος <Αγίου Πνεύματος. ΔιόΤΙ.δ 

Ήσα'ιαςκράζει : «Δια τον φόοον σου, Κύριε, εν γαστρι ελάΌομεν, 
, ~~ , , ). , ....., , .l' 

και ωυινησαμεν, και ",τεκομεν- πνευμα σωτηριας σου ~πoιY]σαμεν 

επι τΎjς γ'ης» «Πσ. κστ" 17-18)' Πάλιν 06 εν τφ :Εκκλησι

.αστfι γέγραπται : «<Ως οστα εν γαστρΙ κυοψοροΔσΥ]ς, οϋτωςοΙ> γνώ
σ~ .τα ΠΟΙ'ήματα του Θεου» (Έκκλ. ια' 5). Διότι ώς ~ rι.γία ΙΙαρΗέ-

'e. ' ,Ι-, '"' Θ ...... ., , rΊ ~ λ e. ' 
νος εr.ιαστασε τον υιον του ... εου εν σαρκι, ουτως οι αμt.iiΧνQντ~ς 

την χάριν του <Αγίο» Πνεύματος, συλλαμΟάνοuσικαl βασ,τά..ζουσιν 

εκεΤνον εν τr.J xapoCcr αότων, ώς δ απόστολος λέγει: «'Ίνα oιPrι 

ύμτν κατ α τον πλουτον τ1/ς Μξης αύτου ουνάμει κραταιωθήναι 

δια τcυ ΙΙνεύματος αότου εις τον εσω ανθρωπον,καΤΟΙΚήσσ;ι τo,'~ 

Χριστον οια της πίστεως εν ταις καρδ{αις ~μων, εν αγάπ".) ερρι-

ζ , 'θ λ ' " 'ξ' λ Ρ..' θ ' -ωμενοι και τε εμε ιωμενοι, ινα ε ισχυσητε κατα αυεσ αι συν πα-

- <, ('Ε ' 16 18) " λ "Ε '"\ , , σι τοις αγι')ις» ψεσ. γ. '. - ,'Και πα ιν: «' χομεν, ΛεΥει, τον 



θησαυρον τουτον εν οστρακίνοις σκεύεσιν, ινα ή ύπεροολη της 

δυνάμεως ~ του θεου και μ"η εξ ήμQ1Y)} (Β'. Κορινθ. ο'. 7). 
Β'. ΕΙ λοιπον α.ψίκου ενταυθα, ωστε τ"{j αuτ"{j εικόνι &πο θόξης 

ε~ς δόξαν μεταποιηθ"ηναί σε και πληΡωθηναι εν σοι το του cHto
στόλΟ,υ: «Kα~ ή ε~p~νη του θεσυ βραοευέτω εν ταΤς καρο{αις ήμων» 

(Κολασ. γ'. 15), καί: «Ειπερ lΙνευμα θεου cικεΤ εν ύμιν» (Ρωμ. 

"η'. 10), και επειοη «εκ g{ότους φως ελαμψεν εν ταΤς καροίαις 
Υιμων προς ψωτ:σμον τ"ης γνώ'Jsως της δόξης του Θε:ιυ» (Β'. Κο

ρινθ. ο'. 6)' καΙ ει ετελέσθη εν σοι τοuτο 1 «εστωσα.ν αί οσψύ-

ες υμων περιεζωσμέναι και οΕ λύχνόι καιόμενοι' και εσεσθε ώς 

δουλοι προσδεχόμενοι τον Κύριον αύτων πότε αναλύσει εκ των 

γάμων» (Λουκ. ιΟ'. 35 - 3 β), ινα μη 'fpaj"{j το στό μα σου, μη ε

χον &πολογίαν &ναμέσον των άγίων- Κα.Ι ει οlδας στι εχει ε

λαιον το &γγεΙόν σου, ώς αΕ ψρόνιμοι παρθένοι (Ματθ. κε'. 4), 
'ίνα ε~σέλθΎ,Jς εις τον νυμψωνα και μη &ψεθ"{jς εξω. και ει Ύ.Jσθ~

θης, στι το πνευμά σου και "η Ψυx~ σοu και το σωμα ήνώθησαν 

αμέμπτως, και αν(στανται εν τ"{j ήμέp~ του Κυρ(ου Ίησου Χρι

στου ασπιλα και ει &νέλεγχος και &κατάγνωστος εγένου ύπα της 

συνειδήσεως και ει ν~πtoν εγένου κατα τον λόγον του Σωτηρος, 

τον λέγοντα: «'Ά.ψετε τα παιοία ερχεσΟαι πρός με, των γαρ τοιού

των εστιν ή βασιλεία των ουρανων» (Aoux. ιη'. 16. ΊΗατθ. ιθ'. 13), 
&λ"ηθως αυτφ γέγονας νύμψη, και το lΙνευμα το 'Άγιον αυτου 

εκΛ ηρονόμησέ σε, ετι οντος σου εν ~<T) σώματι, ει οε μrιγε λύπην 
και στεναγμον προσΟόκα πικρόν, διότι ή αισχύνη και το ονειδος 

προάξει σε ενώπιον των &γίων. Τουτο οε γ{νωσκε οτί ωσπερ παρ

θένος &νισταμένη πρω'ιας καθ' Εκάστην, αλλης μερ{μνης oux α

πτεtαι, πριν f; καλλωπίσΎ,J ΕαυΤ"f}ν τφ νυμψίφ Εαuτf)ς, εσοπτριζομέ
νη πολλάκις μ~ ποτέ τις μωμός εστιν εν τφ προσώπφ αυτης και 

ουκ αρέσει τφ νυμψίφ αυτης,ουτω μέριμνα πολλ"ή εστι τοΙς 

&γίοις νύκτα και ήμέραν, ερευνησαι τΎιν πραξιν αυτων και τον 

λΟΥισμον και μαθεΤν, ει εισιν ύπα τον ζυΥον του 8:;ou κα.Ι τοσ 
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'AyCou Πνεύματος η ου. Λοιπον αΥωνίζοu, αoελcρέ, ~πιμελως, ~ν 

πόνφ κα?οίας και σώματος, εν yνώσε~, του κτήσασθα~ την αιών~

ον χαραν εκείνην, o~ότ~ σπάν~oί εlσ~ν οί &ξ~ωθέντες αυτης, oϊτ~νες 

~κ";ήσαντo «τ"ι)ν μάχαιραν του Πνεύματος» (ΈCΡεσ. στ'. 17), και 
-ηλεuθέρωσαν την ψuχην αυτω ι, και τας αισθήσε~ς, «απο παντος 

μολuσμου)) των παθων, ώς εΤπεν δ απόστολος (Β. Kop~νθ. ζ'. 1). 
Δuνατσς οέ εστ~ν δ Θεος σuναντ~λαοέσθα~ Τ"~ ασθενεί'f ήμων (Ρωμ. 

"η'. 26). αξ~ωθωμεγ CΡθάσα~ μετα των ά.Υίων αυτου. Άμήν. 



.• tttt.tttt.tt.tt:ttttttt~t!ttttt+tt.tt. 
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ΤΟΥ ΑΥΤΟ Υ 

l1EPI Tlιn;WΟΦΡΟl.YfΗΙΣ. 

Λόγος κΌ 

τι εστι ταπείνωσις; Ταπείνωσίς εστι, το λογίσασθαι έαυτον 

&μαρτωλον είναι 1 και μηοεν καλον ποιεΤν ενώπιον του Θεου. Το 

οε εργον τfjς ταπεινώσεως τουτ6 εστιν, ή σιωπη και το μη με

τρεΤν έαυτον εν τινι, καΙ το μη ψιλονεΙΚfjσαι, καΙ ή Δποταγή, καΙ 

το βλέμμα χαμαΙ ΠΡοσέχeιν, καΙ το εχειν προ οψθαλμων τον θά

νατον, το ψυλάξαι έαυτον απο ψε6δους, και το μη όμιλ'1;σαι εν 

ματαιολογ{αις, το μη αντιλέγειν τψ μείζονι, και το μΎ] θέλειν 

στfjσαι τον λ6γον αυτου, το Δποψέρειν [)οριν, καΙ το μισfjσαι την 
, , , β'ζ θ ' , .2' '" t:' αναπαυσιν, το ια εσ αι εαυτον >:.ν κοπφ, και το μη παρο,:>υνειν 

τινά. Φρ6ντισον 01)'1, αοελψέ, μετα ακριοείας τελέσω ταυτα, ϊνα 

μη γένηται ή ψυχή σου κατοικητήριον παντος πάθους, καΙ τε

λέσαι 2 τον βίον σου ακαρπον εις τους αlωνας. Άμήν. 

1) Ίωάν. Δαμασκ. Ιερα παράλληλα, Πατρολ. τόμο 96, σ. 370. 
2) Άπαιτείται το μ 'i] προ τοί) τελέσαι. 



ΤΟΥ Α ΥΤΟ'Υ 

1ΊΕΡΙ fdETllf{OI1tI~ 

Α όγ ο ς κ,α" 

Α'. ΈπηρωτΥlθη δ α6~ας Ήσα·Ια~, τί εστι μ~τ~νOία1'~' tt ·ε .. 
στ~ cρυγειν απο της άμαρτίας, καΙ απεκρίθ-η λέγων~ Όσοι Μο €ι

σ{, μία τ'ης ζωΎj.ς καΙ μία τοu, θαν~τoυl. <ο πορευ-6μενος εν τ~

Τ".) ου περιπατετ εν τΎ.) έτέρq:, δ δε περιπατων εΙς τα\ζ OUο, ουπω 
';:" , , '1 ' θ''''' ? ' β λ' ';:"" , ο\)()ε εις μιαν εΛογισ η, ουοε εις την ασι ειαν, OOtl6 εις Τ'Υlν 'Υ"ο-

λασιν' πλην Μν τελευτήσ".) δ τοιουτος, το κρτμα το!) ,ΘέQU ε~τ~ 

τοσ καΙ το ελεος εχοντος. <ο δε Θέλων εις την βασtλεCαν εΕσελ

ΘεΤν, cρυλάσσε~ τα εργα αυτΎjς 1ι γαρ βασιλεία 2 κατάργησ!ς εστ~ 

πάσης άμαρτίας. Σπείρουσι μεν οΕ εχθροί, αλλ' ου βλαστάνουοτν 

οΕ λογισμοl α-υτων' Έαν γαρ CΡθάσ".) δ vou; θεωρησαι τ'ι/ν γλυκό
τητα της Θεότητος 3, ουκέτι τα βέλη αυτων εισέρχεται ε~ςαίJτ6ν. 

'Ενδεδυμένος γάρ εστ~ την πανοπλία-ν των αρετων, ~τις cpυλ&Qσε~ 

αυτόν κα-Ι CΡΡOντίζε~ α-Ότοσ κα-Ι ου συγχωρει αυτον τα-Ρ&σσicftαt, 

αλλα σχολάζει Τ'~. toCq: Θ'εωρί,! του γνωναι καc διακρινα-~ τας. δύο' 

δδούς, καΙ την μεν μίαν CΡεύγε~ν, την οε έτέρα;Υ αγαπησα~ ΕΙ.' 

τις ουν επέγνω την δόξαν τοσ Θεου, α-Ότος εγνω τηΥ' πικρίαν 

του εχθροσ. Ε1.'τις εγν.ω την βα-σιλείαν, αυτος εγνω την γέεννα.ν, 

ε1.'τις εγνω τΎίν αγάπην, α-υτος εγνω τί εστ~ το μΤσό~, εfτιςεγνω 

την εις θuμον επιθυμίαν, α-υτος εγνω το μΤΟος το εις τον κόσμον, 

ειτις εγνω τί εοτιν 1ι άγνεία, α-υτος εγνω την ακαt1αρσ{α.ν των 

1) Πρβλ. Δ~oαxΎjν των 16'. &'ποστόλων, δπό Φιλοθ. B'PI)S'IVtOI), Kων]πoλι~ .1883 Q.:3, 
2) "Ητοl των οΥρανων. 

3) Euspye"1jY. βl6λ. IJ'. UTtQGsa. κ6' aeλo 82. 
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ουσωδιων, εfτις εγνω τον καρπον των cφετων, αυτος εγνω τί ε

στιν δ καρπος της κακ[ας, Φ συΥχαίρουσιν αγγελοι επι τοις ερ

γοις αυτου' οδτος Eγνω,~ a~jxaιpov αυτφ οε δαίμονες, οτε Ε

πραττε τα Εργα αυτων- εaν γαρ 1 μ'η φάγr.ις απ' αυτων, ουκ επι

γινώσκεις την πικρ(αν αυτων. Πως επιγινώσκει τις την φιλαργυ

ρίαν τί εστιν, εαν μη αποτάξηται καΙ μείνr.ι εν μεγάλr.ι πτωχείt;t 

οια τον θεόν; Πως επιγινώσκει τΥιν πικρ(αν του ζήλου, εaν μη 

κτήσηται την πρt;tότητα; Πως επιγινώσκει την ταραχην της όρ

γ'ης, Μν μ'η κτήσηται την μακροθυμίαν έαυτφ εν πασι; Πως ε

πιγινώσκει . την αναίδειαν της όπερηφανίας, εαν μΥI κτήσηται την 
πρt;tότητα της ταπεινοφροσύνης; Πως επιγινώσκει την ουσωο{αν 

της πονηρ(ας, εaν μη γνφ τΥlν γλυκύτητα της καθαρωτάΤΎjς &
Υνε(ας; Πως επιγινώσκει τ'ην αισχύνην της καταλαλιας, Μν μ'η 

Υνφ τα Εαυτου ελαττώματα; Πως επιγινώσκει τΥlν απαιοευσίαν 

τ.ης γελωτοποι'ιας, εaν μη γνφ τον κλαυθμον τον επι τcιις &μαρ

τ{αις; Πως επιγινώσκει την ταραχΥ/ν της ακηο{ας, Μν μη κατα

?ταθωσιν αί αισθήσεις αδτου καΙ κατανoήσr.ι το φως του θεου; . 
Τούτοις δε πασι κεφαλή εστι μία, ή καλουμένη κακία της Εχ

θρας. Ταις οε αρεταις μία Εστι μήτηρ, καλουμένη φόοος θεου, 
,,.., , "2. r: , , "" ", 

και, τφ κτωμενφ αυτον ι:.ν ayVEtt;t, τικτει τας 'ιρετας, και εκκο-

πτει τους. κλάδους της κακίας, ους προειπον. 

Β', Κ τησα:ι ουν τουτον 2, αγαπητέ, σεα:υτφ ποιήσεις ολον τον 

χρόνον σου εν αναπαύσει' δ γαρ φόοος του Θεου μήτηρ εστΙ 

των αρετων. Έν δσφ o~ ou' πcψηλθέ τις ταυτα, ουπω Εστι της 

βασιλείας των ουρανων, αλλα αγωνίζεσθαι χρη κατ α μικρον μικρόν, 

εως οί> -εκκόψειεν εκαστον των πρo~ιρημένων παθων. Tou οε με

ρψνωντος γνωναι ~ εργάζεται 3 ~ ου, τουτό εστι το σημειον, iv 
οσφ πράττει ή &ριστερα τας eαuτ'ης &νεργείας, ουπω απέθανεν 

ή &μαρτία, OδO€της οεςιας α[ αρεταΙ ειρηνεύουσιν μετ' αΔτου: 

Γέγραπται γαρ 5τι: «IIαριστάνετ~ έαυτους δούλους εις όπακοήν, 

1) ~Έocν γαρ μή φCΙγ'(lζ' κι.. μέχρι τέλόtJ~ ,~ς tesptOQOiJ ~sv CΙ'lt~ντ~ ~ν ΙΙψ Λατιν. 
2) "ΙΙτοι, τον φόβον τoi'ί θεοϊί. 

3) ''lqω~ γΡαΠ'~Qνl .ι. 
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'Οοολο.C ;iσtεΦδΠι:tκούετε,~τοι ιΧ,1ιχρτ{'Χς ,εις θάν'Χτον ~ δπ'ΧΚ'ο· 

ijςεΙς O~ΚΙXι()σύνrιν» (Ρωμ. στΌ 16)'Κ'X~ πcχλιν: «'Ή οΙΙκ έΠΙΥινώ • 
.σκετεΟτι' Ί'η-0'05ς Χρ~στοςiν uμΤνiστ~ν;εί μη τ~ &Μκιμοιεστε» 

(Β'. Κόρινθ. ΙΥΌ 5)'Κ'ΧΙ πάλιν Ίάκω~()ς λέΥει (σ:. 26): «Εί τις 
80κ~tθρfjοκος'ε!ν'Χι, μη χ'Χλιν'ΧΥωτ{jjν Υλωσσ'Χν 'Χυτου, 'τούτοι) 

μαt'Χ!ιχ ''ή.θΡΎJoκε('X». Τ'Χυτ'Χ πάντ'X8ιMσκειή~ς το 1Ινε!}μ'Χ το 

'Ά Υιον,οεικνύον ~μ!ν 'ιΧποστΎίν'Χιαπο, ΤΎίς~π'Xρ«ψύ~εως 'Κ'ΧΙ CΡιJλά
ξ'Χσθα:ι ιiπ' α:υτΎίς ή ycιp μετάνοιά .. ,εστι το &ποστρέψα:ι ιiπoτfις 
" , "" (' '2λλ' "λ < λ ' "θ 'Χμα:ρτι'Χς,οu γαρ ,'εστι μ 'Χ, 'Χμα:ρτι'Χ, '~ ο ος οπααΙlJςαν ρω~ 

πος &μαρτειχκ'C%λε~τ'Χι, δια ·τοΟτο λέΥει δ απ60τολος : «OόκoI~α:· 
τε 'δ.τι Ο[$ν στ«δ(φ τρέχοντες, πάV:tες μεν 'ΤPSXOUaLY, ~ίς δελιχμ-

6ά.νει το βρασεΊον»; (Α', :Κορινθ. θ'.' 24). ΤΙς oUΝ ιστιν, 'ε1 :μη 

δ:[στάμενος κcΙΙ Υενν-'Χ(ως :πολεμων; είπε γ~ρ πάλιν δτι: «Ό &ϊω
νιζόμενος πάντ« ,iΥκρσ..τεύεται» ('Χδτόθ. 25). Φροντ(σωμεν /)U'I, 

. αδελcρο{,~'ΧuτωV'τΙς συν εσην ή cρρόντ{ς, 'εΙ μ1ί ΠίΧρ'ΧρρΙψ'ΧιSau. 

'τον ενώπιον τΎί~ &.y-αθ6τΎjtoς ΤΟUΚUρ(jJUi'iιμων 'Ι'φοΟ 'ΧρΙQ'ΤΟU; 

κ'ΧΙ Quvατ6ς εατιν προς 'Χuτσuς Ι κ6ψιχιτα δρμ1}μιχτ'Χ αδτων ,τ& 

,7tοψηρά, 'επει δ aίyθ.ρωπι:ιςσαF~καl' ~Τμάεστι. 

Γ:.Η"λιν εΠYfpωτ1lθη, Τ( '&στιτό ήσuχάζέ~νiν τΦ κελλΙφ' 

Κ'X~ αΠέκρίθη 'λaΥων. Tbfισuxciσιxt ,!v τφκελλ(φtG παραρρίΠ-Τέ
Qθαι μ,-νινώπιο\l τι:ιΟ θέΟΟ, κα~ πι:ιιfjσ'Χι't1IV ouνtxμιvocuτοu &v· 
τιστ·'ιναι 'Π(Χντ~ πcνηρφ λσyισμφύπ~2 ΤΙ:ΙU·ίχθρι:ιu· tGiu'Co Ύ~ εστι 
το CΡUyztv απο" του κ6σμοu. Kα~ πά-λ~ν <έπηρωτηθη και τ(εστιν 

.δκόOμtις; καΙ ιΧπεκρ!θη λέγων. Ό-κόσμι:ις iat~yIS περισπασμo~ 

τής ά.μαρτίας 6 κ6σμος &στι το ·$ργά.ζεσθ«ι τα:ς παραcρόσεις. Ό 

κ6σμι:ις Ιστ~ 'to πληρωσαι τα θελήμ«τά σι:ιυ τα κατα σάρκ-α' Ό 

κ6σμος εστΙ το XGiy(oιxottιxt eαuτον1t'Χρ'Χμένειν sv τφ αιω~ι·τι:ιύτφ. 
Ό κόσμσςεστι το cρρoντ(σαι τσu σώματος ύπερ Τ'llν ψuχην. Ό 

κόσμος εστι το καuχtlσθα:ι,εν οΙς καταλψπάνεις ο&κες-εμαυ· 

τοΟ λέΥω, αλλ' 'Ιωάννης δ &'π6στολ6ς εστιν δ λ~yων: «1\lη&γα

πχτε το κ6σμον, μΥ)Ο-Ζ τα: εν κόσμφ. 'Εάν τις &'Υαπ*τον ·κ-6σμον, 

2) 'Ή,ΤΙΙ~, τcΛς ϊχOpιιiις YίμίiJν. 

1) Ή -DΠQ' ψocΙν$Τ«1 πιχρtλκr;n«, 



1'22 'Ι'ου ά66α'ΗΌ:.ζΙbu λόγος xl'!.' • 
....... ~~~~'-'~~~~ 

~ αγάπ"η το\} Πατρος ουκ εστιν εν αυτφ' ΟΤΙ πάν το εν τφ κό_ 

σμφ, ~ επιθυμία τi)ς σαρκo~~ tι επ~θυμία των οφθαλμών κα~ 

~ αλαζονΕίd' του .βίου, ουκ εστιν εκ \lou Πατρός, αλλ' εκ του κό
σμου παράγεται xaL ~ επtOυμία αυτου' 6 οε ποιών το θέλrιμα. 

αυτου μένει εις τc,ν αιώνα» (Α'. Ιωαν. ο'. 1Γ>-17). «Τεκνίσ, 

- μrιoεις πλα'lάτω υμχς δ π?ιων τΥι'l OΙΚ~ΙOσυνrιν θ!Κ~t6ς εστιψ δ 

o~ ποιών Τ"fΙV δ:μαρτ(α,Υ εκ του ο:αοόλου εστίν, οτι δ διάοολος απ' 

αρχij-ς &μα,Ρ'τάνει» (αυτό-θ. γ'. 7 8)' «'ή γαρ φιλία του κόσμου 

έχθρα εις Θεόν εστι'l (Ίακώο; ο'. 4). KCtL πάλιν Πέτρος δ απc

στολος, 'ποιών τα τέκνα αυτου ξένα απο τ'ης &μαρτίας τουχόσμQυ, 

eλεγε : «Πc.φακαλώ ίψας, αδελφοί, ώς παρο{κους xaL παρεπιΟ·;ι

μους, απέχεσθε των σ~pκικών επιθυμΙών, αΤτινες στρατεόονται χα

τα τijς ψυχijς» (Aς~ lΙετρ. β'. 11-12). ΚαΙ δ αγαπητος -ημών 

γινώσκων Ίφους δ Δεσπότrις, δτι κόπος εστιν δ κόσμος' 'tij; 
&μαρτ{ας, ~mr;; ou κατα.λε{Ψ~J αυτον δ ανθρωπος, ενεδυνάμωσε 

τοΙΙς Ιο{ους "υτου λέγων: «'ΈρχΕται δ του κόσμου αρχων, κα~ 

ev 'εμΟL Ε:ύρ{σΚΕL oυ~~ν τών αυτου» (Ίωάνν. ιο'. 30). Καί πάλιν: 
«<Q κόσμος εν τφ 'TCtJvrιpG'> κειται» (Α. Ίωάν. Ε'. 19). Είπε ,οε 

tCepl τών Εαυτού ΟΤΙ SΛα6εν α,ΌτοΙΙς, «εκ του κόσμου» (Ίωάν. ιε'. 

1 Η). Έκ π?ίου κόσμου Eλιxt'Jav αuτοuς, ει μη απο π~ντ~; -ΠΕΡΙ

οπάσμου τ"ης ά.μαρτίας; 'Όστις Ijuv θ:iλΞΙ γενέσθαι μαΘητ"fις τ' 5 
Ίrισoυ, φόγ"'.) ι &.πο τών παθων' εΙ μη γαρ εκκ6ψει αυτά, ου Μ

ναται 01κrιt1jΡίον του Θεου γενέσθαι, ουδε Opf{. τΥιν γ λυκύτΥιΤα. τγ;ς 
Oε6τrιτoς αυτου, εaν μ-η αποστ"Ώ. απ' αυτών' autc,; Ί "." εrπεν : 
«<Q λύχνος- τοι) σώματός εστι δ οφθαλμός εαν ouv δ οφ')αλμός 
σου ά.πλους fι, δλον τ? σώμά σσυ cpwtElVc,v -εστcιι' εαν δε δ c
φθαλμός σσυ ΠΟΥημς "{Ι, δλeιν το σωμά σσυ σΚΟΤΕινον εσται» 

(Λουκ. ια'. 34-35). Σχόπ~ι "υν δτι, ει μ'η δ νους υγΙlις γιί
νηται' απ?; της κακ{dς, ου OUναται κ~τα,yoήσα.ι το φώς 1"1 ς 

" ι 

θεόΤΤιτος σκοτεινον γαρ τειχος γίνεται 'ή κακία. τφ νeι'{:, καΙ 

εΡΤιμον 'ποιεΤ τΊιν ψυχήν, ώς γέΥραπτα.ι εν τψ EυαγγEλ(~: 

«ουΟΞις ΛUXνOν αψας δπο μ60ιον τίΟησιν, αλλ' επt τΥlν λυχν(?ν 
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ϊνα οΕ εισπορευόμενοι το φως βλέπωσι» (Λ9υκ. '1(. 16). Λέγεται 
ουν δ μόδιος 1ι αδικία- του κόσμου τοότου' δσον ουν. δ vou; εν 

τφ πα-ρα φόσιν εστίν, οΙΙ δόνα-ται δ λόχνος της θεότητος εΤναι εν

οοθεν α-UτοU. Έαν δε γένη τα-ι δ vou; εις λυχνία-ν δψηλήν, τότε 

εοτιν ε7"' α-υτφ το φως της θεότητος κα-ι Υινώσκει τους εν τφ. 

οικφ, και, ον όφείλει εκ6αλειν, εκΟάλλει, κα-ι, Φ οφείλει sι(l'η

νεόειν, τοuτον ε~. Δια τουτο εοίοασκεν οις εφωτίσθη δ vou; εν 

ταΤς εντολαις της θεότητος αuτοu λέγων: «'Ιμιν λέγω τοις α

κοόουσιΥ' αΥαπατε τους εχθρους ύμων, καλως ΠΟΙΖΙτε. τοΙς jllOou
σιν ύμας, ευλΟΥειτε τους καταρωμένους ύμας, προσεόχεσθε ύπΕρ 

των επ'ηρεαζόντων ύμας και διωκόντων. Τφ τόπτ6ντί σε επι Τ',ιν 

σιι:ι..γόνι:ι.. πάρεχε και τΎlν ά.λλψ· και, άπο τοu αιροντός σου το 

Εμάτιον και τον χιτωνα-, μη κωλόσΎ,ίς' παντι τq) αιτοuντί σε 
~ '" ", - " '.Ι.' 2.' ( Λ , r.ιιooυ· και απο του αιΡοντος τα σιL, μη ,,-παιτει» Λουκ. στ. 

27-ΒΟ). 

ΔΌ Ταuτα είπε τοις CPUYOUotv απο του κόσμου, επειοη κατ

έλιπον πάντα τα τοu al6JVO; τοότου, και Υιτοίμασαν εαυΤι')ς α

κολουθ'ησαι τφ Σωτfιpι αιιτων, οια τοuτο αγαπήσας αιιτους εν 

αγάπ'Ώ τελε{Cf, ελεγεν αΙΙτι;Ις: «Έγείρεσθε, &γωμεν εντεuθεν» 

(Ίωάν. t;'. 31)' IIcu ι;υν αuτcuς λαμΟάνει, στε λέγει αδτοις : «Έ
γείρεσθε, &γωμεν εντευθεν»; ει μΎI στι λαμΜνει τον VOUIJ αΙΙτων 

εκ της εργασίας τοu ιxlfuvc; τοότου και ανι:ι..παόει εν τ'Ώ βασι

"etCf αιιτου. Δια τοuτο ενδυναμων αιιτους ελεγεν : «Έγώ εΙμι rι 

&μπελος, ύμεΙς τα κλήματα-, μείνατε εν εμοί, κάγω εν ύμιν κα-ι 

0' 'i- .,~, """.2."'" 
κα· ως το ΚΛημα- ου [)υναται καρπον φερειν, εαν μη μειν'Ώ c.IJ Τ'Ώ 

αμτ.έλφ, 05τω Ύ.α-: ύμεις, εαν μΎι εν εl.ιο1 μείνητε» (αδτ. ιεΌ 5, 4). 
Τα-Οτα λέγει τοις καταλείψασι τον κόσμον, στι εστιν εν α-ΙΙτοΤς 

πνεUI.ια- και οικεΤ εν ταις καροίαις αUτGJν. «Οδκ αφήσω γά-ρ, ψη

σίν, tiJla; ορφανοός, αλλ> ερχομαι προς δμας» (αΙΙτ. ιο'. 18). E~ 
-- ." 'Θ ' "θ') ".,......" τις οι)ν ηγαπησε τον .. εον και γι ε ,ησεν αυτον οικγισαι εν α-υ-

τφ και μΥ; καταληφθηναι ~pφαν6ς, φροντισάτω ΠΡGΗον, α εν ε

τεfλχτο αδτφ δ Ίησοuς φυλάξ'1.Ι, και οΙκεΙ εν αΙΙτφ, οδ γάρ .εσΤιν 

jlIXxp!iv αφ' rιjlGJV, ouoz ανα μέσον 'ljjlt!)'I και αuτοu εστί τι, ει 

jJ:rJ τ!i τ;6.0η. 'Εaν ouv, αo:zλcρέ, λέγ~ς σεςωτον α7tοταξ6.ι-ιενον τφ 



κ6'σμ.φ,. κα.Ι εόρε.θ~ς εp~6μεy~ς τιχ Ά τοα x60Jlou,. oO)t &πετάξω, 
άλλα., σεα..υτOναπα..τ~ς. Ί'οΤς ~ yα.~πoτα..ξα.μένoις τφ κόσμιρ σημετ

ον 1iΟ(ιJΚ$c.τοtίτσ-r# εtπώ,ll': « 'ΟάΥα.πων την ψυχ"ιν α.υτ~i)~ άπολiσεL 

αour1;v, δ· δΙ απολέσσ;ς α.δτην ενΕκεν έμοη, σώσΗ, α..δτην (α.ιιτ. ι8'. 

2.5). Πως ουν α.πόλλυσιν α.Ότήν, εί μγ, οια- τοu, ~χ.κ:6Φα.l πάντα.. 
, θ λ ι ,-, , ΤΤ.' , λ "Ο 'β ι τα. ε:, ημα.τα. α.!nης τα. σα.ρκικα.; ~~α.ι .πα ιν: «. στις ου α.στσ;-

ζει τον araupov α.υΤοϊ) κα.ι 'aκολtjυθεΤ οπίσω μου, ω) δίινατα.( μου 

εlνα.ι' μα.θ'Υ)τΎις» (Λουκ. ιο'; 2.7). ΠοΤον ουν στα.ιιρΟν λέγει, Ινα. 

βα..στάζωμεν, εε μ1;, Ινα.. πάντοτε yP'fjYopYιo'IJ δ ν~υς κα.Ι στα.θ~ 
εν τα.Τς αρετα.ίς. τοϊ) μΎ) κα..τελθεΤν &πο τοϊ) στα.υροο, rc.uriortIJ 1 

., , "..... θ"" r'1 ~.2 ' Ψ ." ,., ..... ~ 
εγκρα.τεια. α.πο των πα.· ων, εωςου ι:;ΚΚο' ει αuτα.. κα.ι .α.')α.στ~) ο. 

νους .. λοιπον aηΤΤΎ)τος; ΤοΤς. οε ~yεpθεΤσιν εσΥιμειώσα.το λέΥων : 
«Άμ'ην άμγ,ν λέΥω υμτν, Ην μΎ) δ κόκκος τοο σίτο!) πεσων ε1ς 

τγίν γην άποθά.νΎ,l, α,υτος μόνος μένε~' εfι.ν o~ aitoOxv~, πι:;λΙΙν 

κα.ρπΟν φέρει» (Ίωάν. ιβ'. 24). Άνα.πα.όων οε τους Κα.τα. κόκκ-:;ν 

ιΧποθα.νόντα.ς, ψησ{ν : «<ο ~μι:;l Οια.κονων ΤΨΥιθήσετα.ι ύπΩ τι:;ί) 

πατρός μου, δπο!) ε1μι εγω, έκεΙ κα.ι δ Οιάκονος. δ εμος εσται» 

(α.υτ; 26). Πως 'οΙΙν οιακονουσι τφ Τησου, ε1 μ'() δτι εμίσΎ)οχν τον 

κόσμον των πα.θων, ~πιτελοuντες τας εντολας α.υτοο; φuλάξ~ντες 

οε α.υτα.ς ~πα.pΡΎ)σιXσα.ντo μετ' α.υτοϊ) λέγοvτες: «Ίσοιι ."ήμετς α

CΡηΎoα.μεν πάντα. κα.Ι 1)κολουθ1,σα.μέν σοι' τί aFαo εσται "ήμιν»; Κα.Ι 

εδειξεν α.υτοlς το τί εστα.ι αΙΙτοΤς, λέγων: «Τμετς οί axoAouerj
σα.ντές μιiiΙ ~v τ~ πα.λιγΥενεσ{Cf, δτα.ν xαoeCa'{) 6 u~ος το\) αvΟρώ

που έπ1. θρόνο\) Οόξ7)ς α.ύτοΟ, κα.θίσεσθε κα.Ι utLzt; ZΠ~ Cώ~εχσ. 

θρόν(,)υς κρίνοντες τας. δώδεκα. φuλας rou Ίσρα."ήλ· κ'Χι πiς 0-
στις α.ψηκεν αθεACΡOός, Τι ασελCΡάς, Τι πα.τέρα., Τι μητέ(α, γι yu
ναΙκα., γι. &Υροός, Τι οΙκία.ν ενεκεν τοσ Οv6μα.τός μου., πολuπλα.σ(

ονα. ληΨετα.ι κα.ι ζωγ,ν αιώνιον κλΎ)pOνOμrισει» (Μα.τΟ. ιθ'. 27-30). 
Ει Ι' ι r Δ ι r - <, ~'I - " 7 . . ινωσκων ο εσποτης 'Υ,μων, ο α.yα.ΠΎ)τcις Yjσοuς:, ΌΤΙ ε. 

μ:ll. αμεριμν-ήσει ανθρωπος aπ?; πάντων, ουσόνα.τα.ι δ νους α.ΙΗου 
, λθ.... 2' , "'λ,.... , l' ~ , 
α.νε ειν ι;>πι τον στα.υρον, ενετει α.το α.φεινα.ι πα.ντα., ων Ύ) σχεσις 

και 1; α.φορμη κα.ταφέρει τον vouII α.πΟτοϊ) σταuΡΙ;U· σ~o φΎ)σ1. τφ 



.1) θ ' ", ", 'Α λ Ο' , rr, -~, oντ~ προς cωτον κα~ ειποντι :« κο ο\) , ησωσοι, ~υpιε, πρωτον 

~1 ." " ,., 2. ..... θ' , 1 '2. - "Ι 
o~. επιτρεψον μοι, ινα e.tπεΛ ωΊ τuπωσω τα c;v τιμ Otκφ. μc.υ» 

(AO\)x:Q'"Gl), γνους οΖ δ α.ΥαπητΟς ημω'.lΊησοΟ;, δτ~ Η'ι ro't.J αuτci; 
J.) "\ ' r ('Iro , ., '"' ;ι " , ,. ~ ,., -

Π:.ι ,ιν ΚΛ.ινΖΙ -η. κα?οια αIJΤO~ ε~'ς (1)τα, κα~ αι αψορμαι αuτωv' 

0.' ~~, " .1 'λ "2, ~θ- l' οιr.ι ΤΟ1) cιικαιωματoς απεχο\)οιν, C;xw UoZV αυτον e.tΠΖλ Ειν 6ιπων : 
«Otιo~1ς, φ-ησ[ν, Eπι~αλων τΊ~ 'Ι χειρα αυτc.U Επ' αρc.τρο-ν και 

στΡαφεΙς ΖΙς τα οπισω εuθετ6ς ξστ~ν Εις τΎιν βασιλείαν τfuν eιu

ρανων» (αuτ6θ, G2). "Οτε oe Επο(-ησε το οειπνον τeιo U[OU αυ

ΤCιo, και α.πέστειλε ΤCιιις oeιυλoυς αύΤCιί) καλέσαι τeιιις κεκλ'ημέ

νους καΙ Ξνεκεν τ'ης α,Υciπ-ης Ξκαστος, ής ΕίχΕν Επι τc.ν κόσμον, 

ουκ 'ηΟ1)ν1,Οφαν εΙσελΟεΤν (Av1)X. ιδ'. 1 G-21), και είπε λυπου
μενος:. «Ei.' τις Epxετα~ πρ6ς με καΙ ου μισει τον πατέρα αυ,. 

τοΟ και Τ"ιν μητέρα καΙ Τ"ιν γυναικα καΙ τα. τέκνα καΙ τους. 
2,")' ",o;:,),"~' , " - ψ' , ω:ιε ,φCι1)ς και τας cωε ,ψας, ετι οΕ •. και τ'φ εαuτοu υΧ'ην, ou 
OUνατα( μΟ1) εΤναι μαΟητΥις» (αUτt;θ. 2G). ΤαΟτα λέγΕΙ cιOciσκων 

ημaς, οτι ό Οέλων εΙσελθΖιν ε1ς Τ1,ν βασιλΕCαν αuτοu" εΙ μ:ι" πρό

τεpCιν τciξει Ε'ι αuτψ μισησαι πciντα τα Ελχοντ:χ τΥιν καρδίαν αu- . 
τοΟ Εις τον κόσμον, ου oυνατα~ εισελΟεΤν εΙς την βασιλείαν, '),,1 

ξπεθυμ'φε. ΝΌυθΕτων cε. ημaς μ'l) πεπoιθένα~ ΕπΙ τ'Ώ πιστει 
, ,., 'L " rt Ε') Ο' 0;:,' ~ β λ' μοψ',) , μη 01)σ'ης πραςεως, εψη, cιΤΙ: « ~σε, ων cιE Ο ασι Ε1)ς. 

θεάσασθ:χι ΤCιιις α.νακειμένους, ειοεν εχεΤ α'ιθρωπον oux ΕνΟεΟυ-· 

μένον ΕνΟ1)μα yciIlou και Εποίησεν αυτον ριφηναι εΙς το σκότος 

το εξώτερον (Ματθ. κβ,;.;:n 1-14), ε1σέρxoντα~ γαρ δ~α το Xptστι-
ανων l5νομα, εξω οε ρίπτονται οια το. μΥ, Εχειν αυτc.uς τΥιΊ ΠΡa- .. 
ξιν. Γινώσκων γαρ ό α.πόστολος,. oτ~ eιυ ευναταί τις &γαπ~'I' τα· 

τl)u Θεc.U και τα του κόσμΟ1), εΥραφε Tφeιθέφ, τφ υίφ α6τσσ, 

λέγων: «ουΟΖις στρατεuόμενο; εμπλέκεται ταΤς τ05 6(l)u πραγ--
, (ι...... )' "'Ε ' ~ , ,") θ) -ματε~αις, ινα τφ στρατο ,0ΥΎισαντι apeo"f,). 1 αν σε XClt α '''./. τις 

ου στεφανooτα~, Εαν μ~ νομίμ,ως &Oλfισ"./» (Β'. Τιμc.θ. β'. 4). 'Εν-
~ ,.." ~, ." ') 'ζ r-f ") ")) r, .,.-
CΙ1)ναμων σε αlJτσν ε ,πι ειν, οτι (1)Κ απο, ,1)ντα~ σ~ χσπσ~ αUΤ(1),· 

€λεγεν αυτφ: « Τον κσπιG)ντα γεωργον δεΤ πρGnCιν των καρπωνc 

μSΤ7.λαμΟάνειν» (αl}". G). Γράφων οέ τισιν ελεγε πάλιν: «'Ο ~-



γαμος μερίμν~α. του Κυρίου, δ δε Υαμήσας, μεριμν~τ~ τοα 
κ6σμου» (Α', Κορινθ. ζ'c32-3Η) ψροντίζωνι, ακ06σεται δ τoι~: 

οατο; Τ'η~ φωνη; τη; ψο6 ερ&ς tiJ; λεγούσης : «Ρίψατε αυτ~ν εΙς 

τ~ ox6"Co~ το εξώΤΕρον, οπου δ κλαυΟμος καΙδ. βρυΥμδς των ό~ 

δ~ντων» (J\ιIατθ. κε" 30). 
ΣΤ', Ποιήσωμεν την Μναμ ιν Yιlli!JY, αδελψοί, εν06σασΟαι τ~ 

fvCUjla των αρετων, Τνα μη ριφωμεν εξω, απροσωποληψία Υαρ 

εσται ενώπιον αυτοα SV ti,j Tιμ$p~ 6κείψι.J· οια tot1to ειπεν δ α

πόστολος τοΤς Τ$κνοις αυτοα: «'Ότι οί Τ~ τοιαατα πράσσοντες βα

σιλείαν Θεοα κληρονομ1jσαι ου δύνανται» (Γαλάτ. ε', 21). ΕΙδως 
οε οτι ο[ αξιωθέντΖς εΥΖρο·ηναι εκ των νεκρων παοων, ουκέτι 

εχουσιν avt{otxov, απέοειξ εν αυτοΤς τ~ν κcφπ~ν τοα πνΕύματος 
'" 'Α' '7' θ' , 2.θ ος εστιν :.« γαπη, χαρα, ε'ρηνη, μακρι; υμια, χρηστοτης, υ.Υα ω-

σύνη, πίστις, ΠρCf6της, εΥκράτεια, ύπομον'ή' κατα των τοιούτων, 

ψησίν, ουκ εστι νόμος» (αυτόθ. 22 ~ 2Η). Ό οε αyαπητ~ς 'r,jliJ)v 
Κύριος Ίησ-?υς, οεικνυς rιμΤν οτι Τι πρ&ξις εχει ψανερωοηναι εν, 

τi,j ΤιμέΡq. εκε(ΨΏ, ειπε: «lΙολλοι ζητΎισουσ ιν εlσελθεΙν και CU /111 
δυνηοωσιν, αφ' ou Υαρ av ανεYΞpθ'~ δ οΙκοοεσπότης και αποκλεί

σ'Ώ τΥlν θύραν, τότε ερετ τοΤ; κρούουσιν: ουκ οlοα ύμας:~) (Λουκ. 

ιγ'. 25). ~IY; δυνάμεθα πεμ Θεου εlπετν, δτι &Υνοεl τι: ~1-I1 ΥΖ'ιοι-
, 'Αλλ' ,., "J .,~ " , ,., , ..., Ι 

το . οτι ουκ οιδασι τας αρετας οι κρουοντες και ΛεΥοντες : 
«Κύριε, Κύριε, ανοις.ο'l rιμΤν» (LVIatO, κε'. 11), δια τουτο ειπεν a1J
τοΤ;: «ουκ οΒα ύμ&ς». 'Έδειξε δε πάλιν rιμιν περι των εχόν-

, ~): "" ", λ' 'Ε ' 7 <" λ των πιστιν, πρα",ιν c.ιε μη εχοντων, εΥων: « Υω ε.μι η αμτ:ε c,:, 
• - , λ ' <, .2").'.2' - δ"" ., ' 
υμεις τα κ ηματα, ο μενων ι:.ν εμοι Κ:-ΙΥω ι:.ν αυτψ ι.ιε μ:ι; με-

νων εν εμο1. εκβληθ'ήσεται εξω ώς το κλημα και ζΎjpανθ'ήσεται 

και συναxθfισεται εΙς καασιν πυρος» (Ίωάνν. ιε" 5, G). T~ οε 

καρπον φέροντα καλον καθ",ψζει, ι'ια πλείονα καρπον noti,j' (αυτ. 

2). Πάλιν δεικνυς Υιμιν, οτι oux αyαπ~ τους ποιουντας τα θελή
ματαα6των τα σαρκικά, ηυχετό' λέΥων; «Qu περΙ του κόσμου 
, -') λ' ,.,. '" '''''' " " ('Ι' Υ' () ερωτω, α, α περι ων c.εcωκας IlOt, οτι OOl εισιν» ωαν. ι~. ~}, 

1) "1:;(1); ϊ.7.ρsλεί:rΑΑfι τ6 iv τφ Eύxγy~λ!φ ΞΠ~CFε?6μΖν6ν: ~ρo'/τι~{I}ν, π ιί) ~ α. ρ i
σα.~ τΊj γΌνα.~χΙ. 



κα.ι εγω ελα.Οον α.ΙΙτοΙΙς εκ τοο κόσμου (α.Οτ. 19). δ κ6σμ()ς γαρ 

τα ΙΟια. &YIΧjtq., λοιπόν· ψησ~ν: «Π&τιψ φύλα.ξον α.ΙΙτοΙΙς, ε.κ του 

πονηροΟ δτι ουκ εισινεκ τοΟ AwJlou» (α.Uτ60. 13). Έξερwν~
σωμεν έαυτους λοιπόν, &οελφο(, 101 εκ του κόσμου εσμεν ~ ου, κα.Ι 

ει ουκ εσμεν εκ τι;υ κόσμου, cruλάσσει 'ήμας εκ του πονηροΟ. 

Ούτος γαρ είπεν: «Ou περΙ τούτων οε ερωτω μόνον, &λλα κα.Ι 

περΙ τω,) πιστευόντων οια του λόγου α.υτων εις εμέ, t:'JIΧ πάντες 

εν ωσιν, ώς ήμεις Εν εσμεν (α.υτ6&. 20-21) καΙ πάλιν: «(Όπου 
ειμ(, ϊνα κα.Ι α.ιιτοι ωσι μετ' εμotί» (α.ΙΙτ60. 24). 

Ζ, "Ο ' ) , ~.' ." ~ '" , θ ' . ρα τοινυν πη ,ικψ Ckγαπψ ηγα.πησε') ημα.;, αΊ ρωπους 

τους &γωνισαμένους εκ τψ κ6σμφ τcύτφ κα.Ι μι~·flσα.'Jτας τα θε

λήματα της κα.ρΟία.ς α.ΙΙτων τα σα.ρκικά, δτι βα.σιλεUσουσι μετ' 

, - 2 ' " ?- Θ' "Ι' δ α.υτου ε,ς τους α.περα.ντους α..ωνας - eaociJlevo; γαρ ωα.ννης 

, ό λ ' 'λ" ~'~ '1" ο·,.... "Ι.2 '\ α.π στο ος την μεγα. ην εΧΕΙ'ιΎ/') oo~α.ν ειπεν :« ι.,α.μεν, οτι ~α.ν 

φα.νερωθ'ζ), δμοιοι α.ΙΙτιί) εσόμεθα.» (ΑΌ 'Ιωάν. γΌ 2), εαν φυλάξωμεν 
, .. )' , - ,"'., '\.2' , -, 7 

τας .. ντο ,α.ς αυτου κα.ι τα. α.ρεστα. .. νωπιον α.υτου Π'?Ι"lσωμεν- κα., 

πάλιν δ aut6; : «l\IYι θα.υμάζετε, αγα.πη,:I){, ε1 μισει ύμας δ κόσμος' 

ήμ,εις ο'Οα.μεν δτι μετα.ΟεΟΥ/κα.μεν εκ τοΟ Οα.νάτου εις Τ11ν ζωΥlν, 

δτι &γα.πωμεν τους c1?ελφοuς» (α.UτcΟ, 13-14)' καΙ πάλιν: «Πας 
δ μγ/ ποιων Τ11ν Qικαιοσuνψ c.Ox aattν aχ τl)υ Θ~cυ, κα.Ι ό μ"ι &γα
πων τον &.ΟελψΟν αΛτοΟ» (α.Οτ.)' καΙ πtίλιν : «Ό πc.ιων Τ'llν Οικα.ιο
σύνην Εκ του Θεοϊ> γεγέ'ιΥιται>'> (αΙΙτ. βΌ 29)' «δ οε τ.οιων τ-ην &. 
μαρτία.ν ax του Οια.Οόλου έστΙν» (α.ΙΙτ. γΌ 8)' καΙ πάλιν: « Ό γε~ 

γεννημένος εκ τc.υ Θεου ~μα.pτ(α.ν ου ποιεΤ, δτι σπερμα. αυΤOϊί~ν 

αότφ μένει' καΙ ου δuνατα( ά.μαρτάνειν, δη Εκ tc.tJ Θεου γεγέννη
ται» (au't6G. 9), Ποι'Γι"ωμε') c.uv Τ11ν ouvaJllν 'ήμων, &οελφο(, 

εχοντες t'fjν πα.ράκληοιν των μαρτυριων τούτων, ισως έλε'ήσει 

ήμας ή αγα.θ6της αυτου Y.tx~ aπoστείλει 'ήμιν δuναμιν 'tc.u ~κ· 

OUοα.οθαι τ-ην βαρυτάτην 1 του &καθάρτου x60JlOlJ τούτω' κα.Ι 

γα-ρ ου oιωπ~ δ tχθρος ήμων, πασαν OJptxν θηρεύων fιμ~ς, θέ

λων &ρπάοtxι τας ψυχας rιμιOν. Ό οε Κύριος ήμων 'Ι'ήσους 

εση μεθ' ήμων, επιτιμων (Χυτον ~ια. 'tfuν αγίων (Χυτοσ λόγων, 
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.2 ' λ '); Ι , , 'Ε ' - ) , ~, θ' " , 'c-αν ψυ αr"ωμe\ια.uτ~ς. ~'πε~,' πωςκω ,υΖΙ 'tlς ΤCJνεχ ρον 'YIτ~ς 
ε6 ... α.τα.~ προς αυτόν, ει μη οΕ λ6γοι, oιις~Τπεν 'όΘεοςπροςαυ

τ6ν; 'Ούτοι ανθίστα.ντα.ι κα.~ σuντρC~οuσιν αο.τ6ν, τοίΥανΟρώπου '-&
γνοουντος .. lΙαιΟεύων δε ~μας δ&π6στολοςΠέτρος κα~δεικνύων 
''ήμΤν,Oη·~ πραξις σώζει τον ,&νθρωπον ελεγεν: «Έ1tΙΧ()Ρ'Υ)γ~σaΤi 

βντ~ πίστει δμων τ'1,ναρετ'ήν,;εν:θε τ~&ρετ~ τ'1lν yvfua~ν,:!iν 

. os τ~ γνώσει τ-ην iγκράτειαν,iν QS τ~:εγκρατε'~ Tfiν 6πcιμoν~ν~ 
εν:: 8ετ~δπoμoν~ τΥlνευσέοειαν, '$',1 οε τ~εδσε6εί~ τΎΊνφ~λ-α.

~ελφίαν, iν δβ Τfι φιλαoελφ{~ τΥlν αγ!iπψ' ταατα γ&ρ ~μΙν 
Μρ6ντ". ~.α~ 'πλε()ν~ζoνταoόκ ,αΡΥι:ιο'ς 'οΜ! ι:tκάρπoυς παρCσΤ'Y)σ~ν 

,εις' τ1ιν τοu Kυp{oυ~μων 'Ιησου Χρcστοα επίγνωσ~ν' Φ γ~p 'μrι 

. :π~pεστ~ 'tautCt, τυψλ6ςtστι,' μυωπάζων, λήθην λα13ων του καθ α-
ρισμοο τωνπάλαι αδτοΟ '~μ«ρτιων (ΒΌ Πετρ. α' . . 5, '8, 9).Πά
:λιν 'Iω~νψης δ ;ΒαΠΤΙΟΤΎις λέγει: «IIoι"ήcιατε καρποΙΙς αξεους 'τΥίς 

'με~ανo{ας, ηοη ~8t κα~ '~ ~ξ{νηΠΡοςτΎ/νρCζαν τοα δένορου κει

Ήται' ·π~ν ουν Μνδρον μηποιουν καρπο'ι :ixx6ntεtlΧ~ και εΙς πυρ 

β~λλετα.ι» (Λ{)υκ. γ'. 8-\))' ΚαΙ -πάλιν δ Δεσπότης ήμ[i)ν 'Ιησοος 
φησ(ν: «Έκ ,'tQU xapnQU γινώσκ~ταΙΤΟ'Qsν8ρον» (Ματθ. ιΟ:. 33) 
«μ"ήτι συλλιγoυσ~ν ιiπo 'ακανθων ataepUA'iιv η απoτρ~o6λων σσ~ 

~ κα »; (~OΤ6θ. ζΌ 1 G) και 'π&λιν: «Οuπ~ςδλέγωνμοι, Κύριε, 

Κύριε, εισελεύσ~τα~ εΙς τΥ/ν ,βασιλείαν των ουρανων,&λλ' δ ποι

'ων :ΤΟ θελ'ημ~ 'tQU Πατρός jlQU τοσ tνοuρανοΤς», (αυτ6θ.21)· 

ΙΙάλιν lάκωοος λέγε~: Ί1 π(στις, χωρις των_ΙΡΥων, νεκριi $στι' 

κά.ι 'τα εαιμ6νια ntatE6QUC~ καΙ.cρρ(ΤΤcίυσ~» (Iιiκω6. βΌ 17, 1 Ό, 20). 
&σπερ γ~ρτo σωμα χωρις πνεύματος νεκρ6νεστι,οuτω καΙ ή 

:π(στις χω ρις των εργων νεκρά'εστιν. Πάλιν δ &.π6στcιAoς, επιοε

.6αιων τοις τaκνοιςαuτοu,QΤ~ χρf/ζει .~ πίστις ,τής πράξεω~, iνe

τείλ«ΤQ εμπόνως λέγων: «ΙΙΙΧσα πορνε{α Ύι ιΧκαΟαρ.σία μηδε OVQ

,μαζέQθωεν 6μιν, καθως πρέπs~tiγ(οtς, 'αλλ~ μαλλσν EJXGCptot(a' 
τoυτoγιiρεστε γινώσκοντες, ,8τί' πας π6ρνος Ύι ακάθαρτος η πλε
-o~έκτης, Οςεστ~ν,εtδωλολ~ΤΡ'f.)ς,οόκgχει κλ'ηρονομίαν εν τ~ βα

σιλε(~ .τοσθΞ()Ο» (Έφεσ. εΌ 3-5), επισεοαιων os κα~ π~λιν τον 
λ6γον έλεΥεν α-uτοΊς: «ΜηΟΕις απα,τιiτω :fιμα5!'t§ν~Ί~ λ6γοις' ?ια 

τα-στα γαρ ερχεται, ~ όργrι τeιo eeou iitt Τcίιις υ[οος της απε~· 
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θΞίας μ-η οδν γίνΞσθε συμμέτoxo~ αοτων- 'ητε Υάρ ποτ ε σκότος, 

Υαν οε φως εν Κυρίφ, ως τέκνα φωτος περιπαιεΤτε'-δ γαρ 

καρπος του Πνεύματος εν πάσϊ,j ciγαθωσύνϊ,j, και oικαιoσύνϊ,j και 
ciλΎ)θεί~-»(αOτ. 6--11)' ΚαΙ πάλιν: «Πασα πικρία και οργη και 
θυμος και κραυγη &ρθ"ήτω &cρ' δμων σuv πάσ'~ κακίι;μ( αΟτ. '31)' 
ψησι γάρ: «l\'Ιιμητα.{ μου γ(νεσθε, καθως καγω Xptσtou» (Α', 

ΚΟΡΙΥθ. ιαΌ 1). «'Όσo~ γαρ ε~ς Χριστον ~βαπτ(σθΎ)τε, Χριστον 

ενεΜσασθε» (Γαλάτ. γΌ 27). 
ΗΌ Έρευν"ήσωμεν ουν έαυτούς, α.θελφοί, ει ενεθυσάμεθά: τον 

Χριστον η ou, επιγινώσκεται γαρ δ Χριστος δια τ1jς &Υνε{ας, &
γνος γάρ εστι κ.α;Ι εν τοις &Υνοις κατσικει' Πως ο()ν ciyvtσelTJotv 

ει μ"ήτι, . a εΠΟ{Ύ)σαν πονηρά, μΎ)κέτι ποιωσιν; ΑϋΤΎ) 1 γάρ ~ό'τιν ~ 

&γαθόΤΎ)ς του esOU, δτι, οΤαν αν ωραν επιστρέΨ'~ δ ~'Iθρωπo~ 

&πο των &μαρτιων αοτου, ciπoδέxετα~ αΟτc,ν μετα χαρας, και 00 
λογίζεται αοτψ περΙ των atspwv txOtOU &.μαρτιων, κIΧθως γέγρα

πται εν τψ Eo~γγελ{φ περΙ tOU νεωτέρου υίου, του ά.ναλώσαντος 
τδ έαυτου μέρος &σώτως, aOXIΧtov O€ i600xs XO{pOU; κΙΧ! επεθύ~ 
μβΙ χορτα.σθηναι ciπο t1j; 'tpOcρ1j; των χοίρων, UdispO,V δέ, μετ"" 

μελΎ)θε(ς, εφ' οΤς iπρα.ςεν, εμαθΞν, οτι οΟκ εστι κόρ6ς' άμιXPΤ'~&ν, 
&.λι: 00'0',1 &ργάζετα.( τις ταυτα 2 βπΙ πλέον εκκα(ε'tαι εις αoτrί 3, 

"Οτε ουν εκροtJσε προς tιυτoν 'ή μιoτ~νoια. ουκ ciνεΜλετο, &.λλ' 

ίιπέστρεψε προς τον πατέρα αοτου εν ταπεινώ~ει, Μσας π.iντ~ 

τα θελ"ήματα αοτοσ τα σαρκικά. Έπίστευσε γαρ τψ ΠιΙτρι aotOu~ 

οτι οικτίρμων εστ~ν κα.ι συ λOγ(ζετiΧΙ αΟτψ, ιΧ $πραςε,Θιο 'i':al' "δ 

πατ'ηρ αυτου ευθέως ~~έλευσε ooe1jvIΧ~ α.υτφ την στι:;λην t1j; & .. 
Υνότητος, κα:ι τον cippa~G)IfIΧ τ1jς tJίοθεσία.ς (Λουκ. ιεΌ 11-22). q'ζx'u" 
τα οε ελεγεν Q Δεσπ6ΤΎ)ς 'ήμων 'Ιησους Χριστός, οτι; Μ'Γ' επι .. 
ό'τραφωμ6ν ΠΡGς αuτόν, οφείλομεν εασα.ι πρωτοντΎ;ν τρι:;ψην των 

χοίρων κ,χι τότε δέχεται -ήμας άΥνοΙΙς δντας ταυτα: είπεν; Τν~ 

μΎ) αΚΎ)διάσ"'.) 'ή ψυχη λέγουσα, πότε δ' Θεος εισακούσει μoυ~ αδ-

1) Ε,JSΡΥβτ"φ. β~6λ. σ.. δπrιθ. (1.'. Ο-Ξλ. 8. 
2) !Il&:λι-σ'Ι, !Χύτc.l~. 

3) ΑUτc.lζ. 
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τος γαρ oroe τον καιρον πότε αςι6ς έστιν δ αιτων τυχεΤν τής 

εκδικήσεως καΙ τότε ε1σακoύ~ι αΙΙτου εν τάχει. Έπιστρέψωμεν 

ουν, εν ολ"f,J xapoC'i', καΙ μη ΖκκαΚ'ήσωμεν παρακαλοσντες, καΙ εν 

τάxε~ εισακ~ύε~ ~μων, α&τος γαρ είπεν: «ΑΙτεΤτε καΙ οοΟήσΖται 

ίιμτν, ζΎjτείΤE κ~l είιρ'ήσετε, κρούετε, καΙ ανοιγήσεται uμlν» (lHατ~. 

ζ'. 7)' Έαν ουν, αοελφο{, α1τωμεν η ζΎjτωμεν, η κρ~ύωμεν, μά

θωμεν τ( ζψουμεν :η αιτουμεν παρ' αΔτου. Ό ycιp ελθων προς 

τον φίλον αΔτου τ?) μεσονύκτιον ~νάyκαζεν αι)τον λέγων : «Χρή
σον μοι τpεΤ~ αρτQυς, Ζπειοη φίλος μου παρεΥένετο Ες δδcυ» 
(Λουκ.ια'.5)· οτε ουν παρέμενε κρ06ων, Εοωκεν αδτφ εϊ τι "7.1-

ΤΎjσεν αυτόν. 

θ'. ΈκΟά.λωμεν ουν, αδελφοί, αφ' fιμων τ'ην οκνηρίαν, καΙ 

έτoιμάσωμ~ν έαυτους εις τγιν τοιαύτψ αναίδειαν, καΙ Μ,ν rδ"f,J 

t~ν όπομονην ~μων, 1Capixs~ ~μίν τα αιτήματα ~μων, ηε'ήμων 1 

γάρ εστι και θέλει" Τνα zπιστρέψΎ,J δ ανθρωπος,καθως ΥέΥρα· 
" 'Α') , ~ - 1:" ", .2.' .....,,, 

πτaι,. oτ~: « μΎjν'. ,εγω υμιν, οτι χαρα Υινεται >:.'1 ουρανcις επι 

tvl δ:μαρτωλφ μετανΟQuντι» (Λουκ. ιε'. 7)' Εν 8σφ ουν εχομεν α

QΕλ\ςΡοΙ το τ~ιoυτoν αυτοίί €λεoς, καΙ τον πλουτον των οικτιρμων 

α.υτου, εν ολ"f,J xapoC'i' πονήσωμεν, Ζως ετι ΕσμΕν Εν\φ σώματι, 
βριΖχυς Υάρ Ζστιν δ τής ζωijς ~μων χρόνος, καΙ ~αν αyων~σώ~ 

μεθ:χ, κλΎjρονομΟUlJ:ιiν χαραν την αΙώνιον καΙ ανε~λάλΎjΤOν, ει δΕ 
6ποστρέψωμεν ,ειςτa οπίσω, έσόμεθα, ώς δ νεανίσκος, δ Ζπερω

'tήσσ.ς τον Κύριον ΊΎjσOυν, πως οει σωθ'ηναι, Φ α.πεκρωΎj : «Πάν· 
τα' οσα εχεις πώλΎjσOν ΚιΖΙ οος πτωχοις καΙ άρον τον σταυρόν 

σου καΙ α.κολούθει μοι'» (Λουκ. Ι'Υ/. 22), οεικνύων ~μΤν, οτι το 

κόψαι το θέλΎjμα,' τουτ6 εστι το σωθήναι' «Άκούοας γαρ περί. 

λυπος εΥένΕΤΟ σφόδρα καΙ ανεχώpΎjσεν.» (αΔτ. 2 Η). 'Έμαθε οε 

8τι οΔκ εστι. κόπος το οουναι τα έαυτοΟ\ τοΤς πτωχοις, ώς το 
βαστάςαι τόν σταυρόν. Το γαρ o~αooυναι τα έαυτου τοις πτωχοις 
μία ~στίν α.ρετη καΙ ποιεί αΔτην δ ανθρωπος οια το βαστάςαι 

τον σταυρόΨ δ οΕ 'Jtaupo; κατάpYΎjσίς εστι πάσΎjς δ:μαρτίας καΙ 

τίκτει την αγάΠΎjν, κα!. χωρις α.γάΠΎjς ouoE σταυρός. Γινώσκων 

1) ΕΙΙεΡΥ' βι6λ. α:. ίιπόθ. αΌ σ. 8. 



". f!'" λ (οι (" " ζ' ) " ..,.. "' ουν ο απσστο ος:, οτι εισι και νομι ομεναι αρετα(, εν αις οuκ 

εστιν &'γά,ΠΎ) , ουοε τελειόΤΎ)ς αρεΤών, είπεν : .«Έα-Υ ταίς γλώσ

σαις τών &'νθρώπων λαλώ και τών &'γγέλων, ~γά,πΎ)'l 08 μη εχω, 
γέγονα xαλκ'r:ις ~xών και κυμοαλον αλαλά,ζον, κ&ν ψωμίσω μοu 

πά,ντα τα δπά,ρχοντα και παpα~ώσω \ το σώμά, μσu, 'ίνα καuθή

σωμαι, &'γά,πΎ)'l οε μη εχω, ουοεν ωφελοσμαι .. Ή αγά,ΠΎ) μακρο
Ουμεί, ΧΡΎ)Jτεuεται, OU ζηλΟί, οΙΙ περπερεύεται, ου φuσιοuται, r;uκ 

&'JΧΎ)μr;νεί, ou ζΎ)τεΤ τα έcωΤής, οΙΙ παροξύνεται, οΙΙ λογίζεται το 

κακον» (ΑΌ Κορινθ. ιγΌ 1-5). Ό θέλων O!Jν επι τΎ/ν 600'1 τής &;
γά,ΠΎ)ς ελθε:ν, &;μεριμνήσει &'πο παΥτος ανθρώπου, ειτε καλοί εΙ

σιν, ειτε κακο{, κα;~ λοιπον ~ επιθυμία; ~ εΙς θεον μένει εν τΎ.J 

καΡΟ(q. αιιτοσ. ΊΙ τοια;ύΤΎ) επιθυμία; τΙκτει α;υτφ τ'ι/ν κα;τα. φύσιν 

οργήν, κα;ι ~ οργη &'νθίστα;ται πα;ντι σπειρομένφ δπα τοσ εχθρου. 

Τότε δ νόμος τοσ Θεοσ 1 εδρίσκει νσμΎjν εν α;uτφ κα;l οια. τοσ 

φόοου ή &'γά,ΠΥ) CΡανεpoυται εν αυτφ, και τότε λέγει δ τr;ιουτος 

ιΧνθρωπος, ώς ό &'πόστολος, θαρρών, οΤι: «Έγω έτοΙμως εχω ου 

μ6νον οεθΥιναι, &,λλα. και &'ποθανείν ίιπερ του ονόματος του Κυ

pcou ήμών'ΙΎ)σου Χριστου» (lΙρά,ξ. κα'. 13). }Ιακαρία εστιν ή ψu
χη ή φθά,σασα τΎ,ν τoιαύτΎ)'l &'γά,πΎ)'l, απαθης γίνεται. 

Ι'. ΈξήλΟομεν'l εκ του κόσμου, αδελφοί, γνώμεν εν τίσιν 

εσμέν, και γαρ οΙκτίρμων εστιν δ Κύριος Ίησους Εκαστον ανα

παυσαι κατα τΎ,ν πραξιν αΙΙτου, και τον /.Ι.ικρΟν κατα τγ,ν μικρό

τητα; αυτου, καθως εψη : «ΙΙολλα;ι μοναί εΙσι πα;ρ-Χ τφ ΙΙα;τρ{ 

μου:> (Ίωά,ν. ιδ'. 2)' καν γαρ μία βασιλεία εστίν, αλλ' Εκαστος 

εύρίσκει Εν αυτΎ.J τον ιδΙζιν τόπον και το εργον α;~τoυ. Ά γωνι

σώμεθα ουν, αδελφοί, κατα της οκνΎ)ρίας 3 και αποσχίσωμεν το 

GouOcXptoν του σκότοuς αφ' Τιμών, Ο εστιν ή λ1,θΥ) και δψόμεθα 

το .φώς τής μετανοίας. Κ τησώμεΟα 4 έαuτr;Τς τΎ,ν Μά,ρθαν *αι Μα.-
, ,."., ι:= 'θ '1.' θ ")' , ριαν, αιτινες εισιν η κακοπα εια και Τυ πεν ος, αι κ ,αιουσιν ε-

νώπιον του ΣωΤ'~ρoς, 'ίνα Eysfp1l τον Λάζαρον, τr;uτέστι τον νουν 

1) 'Εν τιJJ λCl.τιν.Deί TiulOr. 
2) Μάλλον, εξέλθωμεν, ιί>; εν τι}> λCl.τιν. Exeaulus. 
3) Κλ'μCl.~ 'lιo:iv. εν σχόλ. ο'. τo~ α'. λόΥ' σ. 15, 61\5. ΆOΎjνων, 1883. 
4) E!JEpy. βι6λ. 6'. ,jπόΟ. -λ6" σ. 9}). 
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τον οεδφένον πολλαΤς κειΡ{αις των ιο[ων θελΎ)μάτωψ ποιεΤ μεν 

το gλso; \'iΧι ,:5-νεΥείρει αυταΤς αυτόν, λοιπον OS αυτων &στι λ\}σαι 
καΙ &πολυσαι αυτόν, εαν οε SΛzΌθεpωθY,) δ Λ&ζαρος, τότε ή σπoυo~ 

lVlcxpCcx; καt l\'Ιάρθας ψαίνεται. Λοιπσν ε6ρίσκεται Λάζαρος &μ~

ριμνος, &νακείμενος μετα του '1Ύ)σο\), Μ&ρθχ οε ποιο\)σα την ~δ{

αν οιακονίαν μετα σπουδΎ)ς καΙ χαρας, ~Iαρ(α 08 εΕσψέρουσα το 
'λ'Ρ- -, "i ' ',ι:, _}Τ C 
α αοαστρον τοι> μuρου· και αΛειψουσα τους ΠΟGlας τοι> ~υp ou. 
Ά Υωνισώμεθα ουν, &οελψοί ι,c κατ α τ~ν θόναμιν Ύιμων κιχι συν

εΡΥεΤ ήμτν δ θεός, κατα το πλΎ)θος του ελ€οuς αυτο\)· καΙ ει ουκ 

εψuλ&ξαμεν τΎ)~ καροίαν ήμων, ώς οί πατ€ρες -ημων, κ*ν πc,ιή
σωμεν .την θόναμιν ήμων ψυλάξαι τα σώματα ήμων, ι!)ς ζψεΤ δ 

θεος αναμ&ΡΤΎ)τα, καΙ πιστεόομεν, ΟΤΙ κατα τον καφον το\} λι

μο\} τον καταλαΌόντα ήμας, ποιεΤ καΙ μεθ' ημων n~oς, ώς καΙ 
μετ:Χ των &Υ(ων αυτου. «Ει Υαρ καΙ αλλΎ) 06ξα ήλίου καΙ &λλ-η 

δόξα σελήνΎ)ς, καΙ αστ~ρ αστέρος oιαψ€ρει δ6ξ\J» (Α', Κορινθ. 

ιε" 41), αλλΆ εν ενΙ &Υ(φ στερεώματί ε1σΙ'καΙ ή δ6ξα αι)των, 
καΙ η τιμ';) αυτων Αυτο\} εστιν απο το\} v\}v καΙ Ζω; το') α/ω

νος 'Αμήν. 

1) Φ~λoκ:χλ. τόμο α:. σ. 19, κεφ. ~ζ" Ν~ΚίΊ'f6Ρ()C) μ'Jviζ'J'I:ος .IJ.ε;;Ι ν1(.).εως χcιl 

φ~λαγ:Yίς y.αpσίrι.ς» (Φ\λoκrι.λ. τόμο 6'. σ. 239). 



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

τιεΡΙ ΤΙΡΑΕΕ2Ι ΤΟΥ ~AINOY ΑΝΘΡ2ΤΙΟΥ, 

Λόγος κβΌ 

Α, 'Α ' ''')' 'ζ < <Ee - .., . ' . yα.π·ητ~ι μo~, α.Qz ,φοι, Υνωρι ετα.ι ο ζΙραιος Gta Τριω 

ων εΡΥων, οια της περιτομ'ης, κα.~ του Πάσχα., κα.~ του Σα.~Μτοu' 

οuτω Υαρ ΥεΥρα.πται EV τ1; Γενεσει (ιζΌ 12-14) : «Παιοίον εν τ'ζj 
,~, ι:, θ' (" -.. C' ( , ,ι:, , 
0YQ(j"'.) ημερ~ περιηιη :ησεται uμΙΊ, ο Ο,ΚΟΥενης και ο α.ΡΥuρωω 

νητος δ μ~ περιτεψημέ"ος εξολοθΡΖuθήσετα~ Εκ τι:ιυ λαου α.υτου, 

δ'η προσΖκοψε Τ11 ν οιαθήκην Ilou», ιιρωτος Ά~ρααμ περιετμήθη' 
'" , Ί , ..... ('ι ~'O .,,..., ~., " 

ΤΟ'JΤ'] εστι το σημειον, ΟΤΙ απε 'Υ.:nν cωτοu η αριστερα' τuπος 

εστιν ο15τος cοθεις τοις αpxα(o~ς πεμ του καινου ανθρώποu, 015 
ενε:ράνισεν 1 εν τφ &Υίφ αυτου σώματι δ κυριος Ίησους, ινα το 

πα),αιόν, το σκΕπον τον αρρενα, περιτέμ"'.) και χώσ-ι.ι 2, περΙ 05 
δ απόστολος εΙπεν : «'Εν Ψ περιετμ.:(ιθητε περιτομΎ;) αχεφοποιήτφ 

εν τ·~ απεκOUσει του σώματος τΎις σηκός, εν τΎ;) περιτομΎ;) του 

Χρισtου, σuνταφsντες αυτφ εν τψ βαπτίσματι, εν Ψ και σuνηΥSρ. 

θητε οια τη; πίστεως της ενεΡΥε(α.; του 820υ» (Κ?λα.σ, ~'. ΙΙω 

12) , , '\ '" <Ι' - , θ' θ " , , και παΛιν επι το : « μας απο εσ αι κατ α την προτεραν 

, ")"'" ιι 'θ' , , αναστροψην τον πα ,αιον ανvρωπον, τον φ ειΡομενον κατα τας 

επιθυμίας της απάτης, &νανεουσθαι 03 τφ πνεύματι του νοος 'ή~ 

μων κα~ ενουσασθαι τον καινον ανθρωπον ΤΟ'Ι κατα Θεον κτισθεν

τα. εν δικ~ιoσυνη κα.Ι 6σ~6τητι καΙ αληθεί~» (Έφεσ. ο'. 22-24)' 
κα~ πάλιν: «'Ίνα αποθ&νητε μεν τ"ζ) &μαpτί~, ζ'ήσητε οε τΎ;) Cικα.ιο

συη) » (Α'. ΠέΊΡ' 13'. 24). Τα.υτα μεν ΠΖΡΙ της πψιτομης δστις· 

1) λΙ~λλ'Jν, O'J", Y;'"Co~ .τΟν τύπον Τ')~ κοινο!) α.νθρώίto~. 

2) Έγ τφ λxτ~ν. ύπάρχ:r;.j)σ~ πα.ραλλαγα;Ι Τ~'ί~~. 
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~ε μΥ) εχει τα\1τα, ~ Ετι περιτετμημ~νoς, 000$ 'Ε6Ρcaος, ΟΤΙ 
πρoσ~κoΨε τ'Ώ oιαOήΚ~1 ~ διέθετο Κύριος ΊησΟΌς τψ 1~ίφ άγίφ 
αΙΙτο\1 αϊματι 1. 

Β'. lΙερι 0$ το\1 άγίου Πάσχα μεγα εστΙ καΙ εί-πε!ν 2, πρωτ~ν 

~ ΠεΡ!τομή, δεύτερον τό Πάσχα, τρίτον το Σάοοατοψ Λεγει γαρ 

τφ Mωlίσr.ι: «Οuτ6ς έστιν δ νόμος το\1 Πάσχα' πας αλλογε

νΎlς οΟΚ εδεται απ' α-οτοΟ' πας αργυρώνητος μΥI έσθιέτω εξ 

αοτοΟ, πάντα οε αργυρώνητον πεpιτ€μ~ς, καΙ ουτος εοθιέτω 

εξ αυτο\1' οστις /0$ μη περιτέμΊj Ξαυτόν, μ'ιι εσθιέτω άπ' ςtO

το\1. Teι\1τo ψάγετε εν μι~ eι1xt\f των οσψύων υμων περιεζωσιιέ

νων καΙ των ύποδημάτων υμων οντων έν το!ς ποσιν υμων, εχον

τες εν χερσι τας ρά6δους υμων» ('Έξοδ. ιο'. 43-48 καΙ 11). Ά
δ6νατον εσθίειν τό Πάσχα, εΙ μΎj_ εν &ζύμοις καΙ 7tικρ(σιν έψη

μένων οπτων πυρί (αΟτ. Ό)' ΟΟκ !Τπεν π!ριεζωσμένοι έπΙ τας ο

σψύ~ς υμων, ϊνα μΥI εΙπ".) τις, οτι περΙ ζώνης λέγει, &λλα περι

ζωσάμενοι τας οσφύας υμων, περΙ τΊjς &γνε{ας λέγει τΊjς υγιο\1ς 

aπό παντος πάθους, οντος ύπο Τ"ιν εξοuσία.ν της συνουσίας εν &
καΟα.ρσίif-.. τα ύποθήματα., περΙ της Ξτoψασ~ας λέγει καΙ ψυγης 
από παντός νύγματος, βλάπτοντος Τ11,1 συνείοησιν καΙ κωλύοντος 

τον νοΟν ιδεΤν τΥlν ιδίαν θεωρίαν εν &γνείif-. Ή δε ράοδος Ελπίς 

εστιν ανδρείας 6'1 τψ πορεύεσθαι &ψ60ως εν τ1,) 6δψ, εΙσε):ΘεΤν εις 
την γην της επαγγελίας. eιυτoι έ1σΙν οί σα.ΟΟατίσαντες. Το αΤμα 

σημει6ν εση το\1 αϊματος τοΠ Kυρίeιυ rιμων Ίησοπ Xριστeιπ, οτε 

ανέλθΊj 3 εν τ1,) 10tif- παροuσίif- καΙ απενέγκ''.) 4, τους υίους Ίσραηλ 

εΙς Τ11ν κληρονομία.ν αΟτοΠ. Φα(νονται 5 'ήτοψασμένοι καΙ κεχρι-

1) Κιχ! Εν τούτφ πιχρΙΧλείπονταί τινα; Εν τφ λατιν. τ6 «olι1)έ Έ6ραΤo~' ελλείΠΕΙ, 

σ.ντ' αίιτolί 1)ε φέρεται το «nec yere CIJristianus',. 
2) ΨιΧ έπ6μεν~ μέχp~ το!) χωρίο!.) τοu γpαφ~κoυ πcιραλΞίποντtJ..ι. S'J τ(1) λα.τιν. 

3) ~Iαλλ(;ν, δτε -ΥiλΟs'l. 

4) "Ι,ια σ.πενιέΥΚ,!)" 'J~y "1' λοο,:ιν. Qni t'actlls 1101110 venit ad nos, ut filios 
Israe1 duceret acl PΓOlllissaιn coeli haeΓedίtatcιl1, δστι; Υεν6μενος ανθρωπος 

fιλθε πρ6; γιμα;, ~'Iri. το')ς IJ~QIJ; "I'JpGtiJI'" α,yά.γΊj πρ6ς τΥlν 'JπaσΧ"fJflΕVYjν το!) οίφιχνου 

κλΥιρονcμίlΧv. 

Γ) Έν τι:) λlΧτι'l. A!)parent φιί instrncti sHnt, et sigt1l1ll1 ίl1 ηl1ί111η i3na 
})el'Spicue ilnpressnl1l halxllt. 



σμένοι το σημεΙΌν αΙΙτο\) εις τας ψυχας αΙΙτο)ν ~ν τφ φανε~φ. Το δε 

λαδεΙν Τ1/ν οέσμην tcfJ δσσώπου, tc\)to εστιν +ι κcα.οπά.θΖια, λέ

γει γαρ εσΟίετε αΙΙτο μετα πικρίθων. Έξερεόν-ησο'ι r;tivoeClut6v, 
αδελφέ, ει πe.ριτετμημSνος εΙ, ει πιψέχρισας τους σταθμους tou 
οικου σου εκ το\) αί'ματος το\) αμώμου αρν{ου, και ει απεστέρη

σας σεαυτον παντος λογισμο\) της γijς, κα~ εΙ rιτo{μασας σεαυ~ 

ΤΟ'l πορευθΥιναί εν cXepooCq., <l) &νελθεΤν εΙς την γ'ην, τ'7;ς επαγ

γελίας. 

Γ, Κ' , - '" Ρ..Ρ..' , 2' , ,,, ", . αι περι του ... αΨ;iατου μεγα ~στι το ε,ΠΕ.ν, και εκει-

νων εστΙ των αξιωθέντων της &ληθινijς περιτομijς, καΙ CfCly6v
των το αγιον Πά.σχα, και ελευθερωθέντων απο των Αιγυπτίων 

και έωρακότων πά.ντας καταπεποντισμένους εν τ~ Έpυθp~ θαλά.σ

O'f,J καΙ σαδδατισά.ντων ιΧπο της πικρ&ς δουλείας αΙΙτωψ λέγει 

γαρ τφ ~Ιωuσ~: «Έν Εξ rιμέpαις εpγάσr.ι, +ι οε έ~Oόμη 'ημέρq. 
οά.Ματον &ναπαόοεως Κυρίου» (Έξοδ. κΌ 9, 10). «'Όστις εργά.σε
ται εν τ~ 'ήμέρq. tou Σαδδά.τcυ εξολοθρευθ"ήσεται +ι ψυχη εκεί

νη» (αΙΙτ. λαΌ 14). <ο δε Κύριος +Ιμων 'IYjoou; αUΤQς εσαβδά.τισΖ 

Το σά.~Oατoν το &ληθινόν, καΙ έεC~αξε τους ιδίους πως σεΤ σαο

βατίζειν, ανα6εΌηκως 1 εν τ'ϊ.j IIαpασκευ'ϊ.j, ΠOι"ήσiΧς π&σαν τΎjν 

iτοιμασίαv CtUtOU προ το\) iΧυΤOν ανiΧO'ηναι, Ε5 εστι τα; λοιδορίας, 

CΙς όπέστη όπερ 'ήμων, καΙ υπsμειvε'ι επι 'tO ξuλον προσ'ηλώσας 
$ciUt6v, μΥ) λόοας μηοε χαλά.σας eiΧυτ6'1, ~xoντα πνο"ήν τινχ, κρά.

ζων, «διψω» καΙ ηνεγκο'l αυτφ «σπόγγον δξους», καΙ γευσχ

μενος ειπεν: «Πάντα τετέλεσται, ΚiΧΙ κλίνας Τ1/ν κεψαλ')ιν. Π(.(

ρέοωκε το πνεuμα» (Ίωά.ν. ιθ'. 28 -30), καΙ κατ'ήνεγκον αό

'tov κά.τω, μηκέτι κι'lοUμενο'.l;, σα~βατίσαντα εν αληθείψ λeιιπo\l 

α'lαπέπαυται δ Κύριος Ίησους ιtν tfj iβΟόμ'f,J +Ιμέρq., καΙ ταύ

την ευλόγησεν, 8τι εν αληθείq. αναπέπαυται απο πά.ντων των 

lΡγων, οι' iliv κατ"ήργησε τα α.νθρώπινα. πάθη, καθως είπεν δ 

απ6στολος οη : «Ε1σελθων εΙς τΥιν κατάπαυσιν αuτcu πέπα\)τα~ 

απο πά.ντων των lΡγων αιιτου, ωόπερ arco των 1εCων δ Θεος» 

(Έβρ. δΌ 10)' TQUtO εστ! το &λrιθι'lbν σάββατον, λοιπον δ μΎ) 

1) "Htol, έπΙ 10i) σταuΡΟU. 



ββ 'Υ ,,, 'Ι'" - 1 K~' "Ι ' " ). σα' αΤ~τ,ων ουκ εστιν oυ~αιoς. Λαιων γαρ. ερεμιας επι τ(,/ν 

λαόν, ελCΓεν αυτοΤς: «l\IY) βαστιiζετε cpορτ[α, εν τ~ 1;μ:€ρίf τοσ 

Σαββιiτoυ, καΙ μ.η εξέλθητε εις τας πύλας Ίερουσαλημ βαστιio 

ζοντες φορτία εν t'{j 1;μέΡίf ΣαοΜτου» (Ίερεμ. ιζΌ 22). 
ΔΌ ουαί μοι τφ ταλαιπώρφ τφ πcφαοεοηκότι τας τοιαύτας 

&γίας εντολας καΙ βαστάζο'lτι τα βαρέα φορτία εν τ'~ 1;μέΡίf τοσ 

ΣαΟΜτου. Και εΙ μΖν συναπέθανον αυτφ, καΙ συνετάψφ, καΙ εσαο

Mτ~σα, τί εστι ταστα, CΣ βαστάζω τα βαρέα φορτία, ατινα επ~τελω 2; 
'Η οργη φορτίον εστΙ βαρύ, δ ζ ηλος, το μισος, 1; κενοδοξία, 1; 
καταλαλι&, το κεντησαι, το παροξσναι, το όψηλοφρονειν, το Εχειν 

έαυτον δίκαΙQν, το παρατάσσεσθαι, το φιλo~ε~κε'tν, το αγαπαν έαυτ~ν, 

Το βασκαίνειν. Ταστα της ΨυxΎJς εστι. τα οε tou σώματος, γα
στριμαργία, το φιλοσωματεΤν, Το σχηματίζεσθαι, 'ή 1;'Οο'vή, 1; επιθυ
μΙα, 1; εκλειψις της καrΟ(ας. Ταυτα πάντα καΙ τα σμοια τού

τοις δ Κύριος Ίησους κατήργησε τφ σώματι των &γ(ων, καΙ α

πέκτεινεν εν τφ &Υίφ αυτοσ σώμαtι, κ1κ.τα τον λόγον τοσ αποστό
λου, στι : «Δια τοσ σταυροσ απέκτεινε την Εχθραν εv αυτφ» (Έ-:ρεσ. 
βΌ 1 G), τον νόμον τίον εντολων εΟCΥμιiτισε, καταΡΥ'ήσας τουτέστι 

, " , Ρ..{', 3 "ο ~ β , Υ 'β' ", το αγιον σαζί.)ατον. στις ουν ασταl"ει τα αρεα φορτια και πρατ-

τει επιτελω'ί εν τi,ί Yιμεpίf τοσσαοΜτου, πως ειπ'~ δτι 'fouoal
ος αληθινός ε1μι; Ό τοιοστος έαυτον απατ~, το γαρ l:5νομα μόνον 

επίκειται αυτφ, οUOΖν ουν λήψεται ε)ι. τοσ Κυρίου 'IYj(jou, αρνετ .. 
, " , ,..., .. ~, Lj: r, η " '''', 

ται γαρ αυτον εν Τ'Q lr..ιlCf πρυ."ει, ΟΤΙ, απερ απεκτεινε, παλιν α-

νήγειρε, κα(, a εθαψε, πιiλιν επραξε, φανερός εστιν οΊJτcς δτι 
ουκ εστιν αληθινος ΈοραΊΌς, &λλα ψε6στης, ου?έ εστι Πiψτετμη

μένος, ουοε εσαb6άτισεν 4• 'Ότάν ουν Eλe'Q δ Κύριος Ίησοσς εν 

"r.i δόξ'Q αυτοσ τους υίους Ίσραηλ μόνους ε1σψέρει εΙς Τ'~ν αΙώ

νι'?ν autou βασιλείαν, τους περιτετμημένους αοτφ πάντα ς, οuς 

1) Ψ6 λ~-:'.νικδν r;i"s'. : Ν ση est Christianns. 

2) tl[ εpωτrιμα.τικ~ή (/Λτ'η ΠSΡ[οσlJ; ελλ$!τ.:ε~ sv ~φ Λατ~Y. 

3) Τόν ν6μc.ιν των ενΤCιλιί)ν εCΟΥματιοs, κ.χτ"ργ'ήσας ΤΟ:Jτέc~~ τδ α.γι')'Ι σiGeατeι-l, 

~έν α.να,γ'~νιί)σχoντα~ έν τψ Λα:t~'I. 

4) 'Εκ του «:ι:ιχνoρ~ς εστιv ι;,δτι;,ς» κτλ. μέχρι .Ω,ο');; Τ'fις περιόcοl) ελλ.ΙΠΞ'. iv 
-'ψ Λιχ,ιν. 



Περί πpιi~εως τοu κcιι'lo5 ι1νθΡώποU. ί37 

καισuν-ήΥα,Υεν ~κ π&ντων των λα,ων, καθως κα,ι δ α.πόστολος λ€.:. 
Υει: «'Ότι πώρωσις yέyoνιaν απο μέρους τφ 'Iσpα,'ή~, αχρις οδ Eί~ 
σέλθΎ,j π&ντα, τα. εθνψ> (Ρωμ. ια,'. 25)' κα,ι π&λιν: «'Όσοι τφ 

κα,νόνι τούτφ στοιχουσιν, ε~p'ήν'η ~π' α,υτους κα,Ι ελεος, κα,Ι tπΙ 

τον 'ΙσΡα,"fJλ του Θεού» (Γα,λ&τ.στ" 16). Όp~ 'ΟΤΙ εισιν Ίσρα,

'ηλΤται τσσ 8=ou, ο'ί'τινες gxouott~ν πεpιτoμ~ν της κιχρΟ(α.ςκα,Ι 

'τον σαΜα,τισμον κα,Ι τ"Γιν καΤ&ΡΥ'ησιν τ"ης άμα,ΡΤ{Uς' πάλ~ν λέΥει: 

«Ou Υα.ρ δ εν τφ ψανερφ ΊοuοιχιΌς Εν τ'fj σιχρκΙ out6f ~στιν 

'Ιοuοιχιος, ουοε ~ πεpιτoμ~ ~ ψαινομέν'η, ιxutYj εστΙ περιτομ'ή, 

α.λλ' δ Εν τφ κρuπτιj'> Ίοu~αίΌς καΙ πεpιτoμ~ κα,ρθί",ς dv πνEύ~ 

μιχτι, καΙ οδκ ~ν Ύρ&μμ:χτι» (Ρωμ. β', 28-29). 
Ε', ΙΙρ6σχωμεν ουν. έαuτοίς, α.Οελψοί, εως πότε ποιου μεν τόν . 

κόπσν καΙ α.πόλλωμεν ιχυτον οια. της α.μΕλείά.ς, &Υνοοσντες δη εστΙν 
Εν ~μιν δ Εχθρος ~μων, κολα,ΚΕόων κα,Ι &ποσπων ~μας εψ' έκ&σΤΎ)ς, 

μΎι σUΥχωρων τοις οψθαλμοις ~μων θεωρησα,ί τι του φωτος της θB~ 

όΤ'ητος; 'ΕςεΡευν'ησον ουν OEaUtov, ω τ:χλα(πωρε, δ εις Xptoto l ; 

βα,πτισΟΞις κα,Ι εις τον θ&να,τον αιιτοσ, ποιός εστιν δ θ&να,τtiς, ον 

α.πέθα;εν, ει εςα,κολοuθεις τοις ιχνΕσιν α.δτo~ (Α', Πετρ. βΌ 22), GET" 
ξόν μοι τ~ν τροπον, ον gΧΕις ΑJτος α.να,μ&ΡΤ'ητός εστι κα,Ι τόπον 

έα,uτον οεΙξας σοι, ~ν πασιν επορεύθ'η. Έν πτωχε{Cf, συ οε 00 ~iX" 

στ&ζεις τΥlν-πτωχείαν. ΑΙJτος ουκ gσχε«ποu τΎ-ιν κεψα.λ~ν κλινάΙ» 
(l\Ια,τθ. 'η', 20)' συ οε 00 βαστ&ζεις τ~ν ξενιτε{αν μέτά χα.p~ς. Aυτδ~ 
Τα.ς UOρΕις εΜστ:χσε, ou οεουοεμ{αν Μριν βα,στ&ζεις. Αυτός bδχ 
ιtντα,πεοCδοu Ι, ou οε ou βαστάζεις το\) μ"η &'νταποοοσνα,ι κακ6ν' 

Αδτος ουκ ωΡΥεσθη π&σχων, ou οε xιxl κα,ταπονων 6pyίζ·~. Λα· 
τος ατάραχο ς θιέμεινεν Μριζ6μενος, ou οε μΎ} ύ6pζ6μzνo~ τα· 

p&σσ~. Αυτος ταΠΕινος ΥέΥονΖ, παρακαλων τοuς άμι:φτ&νοντας ει~ 

lΧδτόν, συ οε καΙ τους &Υα,πωντιχς πλ'ήττ~ις οια. λόΥΟU. ΑΌτος &. 
Μστα,σε τ~ επιψερ6μΕνα αυτφ μzτ~ χαρας, ou..oE .α.κουων μικpα~ 
λύΠ'ης ταρ&σσ'~' ΑΙΙτος πp~6ς έστι μετατων i!μπεσ6ντων i!v άμαpτ(~ 
ιΧις, GU o~ ύψηλοψρονΖτς επι τοσ μεΥ:χλειτSρο!) croU. Αδτος οέθωκεν 
iιxUtov {)περ των άμαρτησ&ντων εις α,υτόν, εως λuτρώσητα~ α,υ~ 

1) 'Ήτ~ι, ~«~ό'l ~ν'tΙ κοιΜ5. 
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~ό::;;;:~~:::~:~~:: ~~:~~~:':α~~έ:::;ν~:I~:~ 
. τε σo~ cέθωκε καΙ au τ[ autq> ανταποδίΟως. Γν.ωO~ αuτον δια των 

εργων autou ~C%l au έαuτον δια των εργων aou, τΙς πo~εττα ά

μαρτ1]ματα τ~uτα 1. 

. ΣΤ'. ΆγαπrιτoΙ πρόσχωμεν 2 ορθως εΙς τας άγίας αυτου εν

τολας καΙ εκκ6ψωμεν το θέλημα έαuτων, καΙ οψόμεθα το φως 

των εντολων ε~ς;. τον τιμωντα ~μας αυτον αγαπωμεν. Τί πλέον τοu 

EOV~XOU ποιοuμΞν a; ~I περ των ευεργετοόντων πρoσεόχ~; καΙ δ τε
λώνης το αυτο ποιεΤ (~I:zτO. εΌ 4G). Ει μετα τοΟ επαινου'ιτός σΖ 

χαερχι καΙ δ 'Iouoato; το αυτο ποιεΙ Τί ουν περιττον au ποιέΤς δ 
αποθανων απο τ"ης άμαρτίας καΙ ζ1]σας εν Χριστφ Ίησ~υ; ΕΙ 

τον (ιπακοόοντά σο\)' aUtOY. μόνον αγαπ~ς, τ( πλέον ποιεΤς ά.μαρ
τωλοΟ; ΤαΟτα ποιεί κΧΚεΤνος. ΕΙ τον καταπονουντά σε καΙ πα

ρακοόοντά oou καΙ ερίζοντα μισείς, ώς δ εθνικος καΙ σό' &λλα 

μ~λλoν χρΥ) ευχεσθαι (ιπερ τοότοu, ί'να σuγχωρηθ~ αuτφ. ΕΙ προς 

Τον AOlQOpGUV~ci σε λωt~, καΙ δ τελώνης το αυτο ποιει. Έςερεό

νψιον ουν oeautOY. καl ou δ βαΠΤΙQθεις εΙς το ονομιχ αi'.ιτoυ, ε1 

ταΟτιΧ εση τα εργα, εν οΙς εψάνη, η πως εχεις CΡaVfJvr.a εν τ~ 

~IlEPi1- της δό~ης αΌτοΟ και στεCΡανωθηναι, εΙ ουκ εχεις στέCΡα

",ον 6περ των παθων, ών εν{κ:ησας, " καΙ ήδη ενίκησεν δ βασι

λεος σΘϋ tuπογ .έιχuτc,ν δείςας σοι. Auto; γαρ οταν φαγΥ,ί εν t"Q 
~6ςr.ι αoΤ~o δ βιχσ~λiΙΙς των βασ~λεuόντων καΙ Κόριος των κuρι
εuόνtων, CΡανεpωθ"ή"εΊα~ γαρ δρώμενος (ιπο παντος γένοuς εν τ~ 

μεγάλr.ι αΙΙτου δόςr.ι, τα σημειΙΧ εχων, απερ πέπονθεν uπiΡ ""μα/ν, 

ou οε μέλλεις φανηναι μη εχων των παθημάτων autou εν τφ 
, , λ" - 'η:. ' "λ) < "" ' σωματι σοu, o~πoν ερε~ σοι oux Ot':la σΖ, κα~ με_~εις opv.V πανΊας 

tou; ιXyCou; tou; &.ΠQθαν6ντας δια το ονομα aUtGu, εχοντας 

Το σrιμεΤoν αUΤQU, καΙ a1oxuvQYIG~ ψχνΎίναι ενώπιον αυτίδν. 

1) 'Εν τό Λ~Τιν. ciπανtωσι τιΧ έ~fις: $ί 11lOrtu11s ('s C11111 ipso, qnis faclt is
tl1 opera, id est. ista peccata? ΕΙ ιΧπέθα:νος μΕΤ' IΧiitoiJ, τΙ~ πράΤΤΕΙ τά~ 7φάξει. 
iXECVIΧ~, 71τι:ιι τQι;; &μα:ρτΙri~ έκείνα:~: 

:l) ΕίιΙΡΥSΤ'ην. βl6λ. β'. ίιπ6θιοσ. λζΌ σελ. 1Ηί. 

3) 'Ίσω~ 8ιορΟωτέο'l τό χωρΙον ofί,ω: ΕΙ τον τψιυντα 1,μα.ς &Υαπ6\μΞΥ, ,! πλέον 
tou εθνικο'ί ποι-:;uμεν; 'Εν τιρ Λα:τιν. Si dίligimus eos qιιί nos colunt, qllid 
amplius facimus q11am ethnici? .. 
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Ζ11τησον τον βίον πάντων των ά.γ:ων, καΙ εύρ1ισεις αιιτους ΚCΧ

κα/ς όπομείναντας και μη ανταποΟεδοκότας. Το αιμα πάντων 

αυτα/ν αναoo~: Έκοίκησον ΎΊμας &.πο των κατοικόύντων τΥιν γΎΊν 

(Άποκάλ. στ(. 10). ΈΥω δε δ &.γαπfισας πά'Jαν &.νάπαυσίν, τΙ 

έχω ειπεΊ'ν εν τ'{j ήμέρq. εκείν'Ώ, Cpwν τους προ:ρ1lτας εκεΊ καΙ 
αποστόλου ς, και μάρτυρας και λοιποΊς τα/ν άγ(ωΥ, οrτινες κατα

πονηθέντες εμακροθύμουν, μη ανταποδιθόντες, μηδε οργιζόμενοι Ι, 

ειοόΤΖς ΟΤΙ ουκ έστι θέλημα τοΟ ανθρώπου, αλλ' αδικία εστΙ του 

διαοόλσυ ή αναΥκάζουσα αυτους ταΟτα ποιΎ)σαι αυτοις; &.ποκτει

νόμενοι ύπ' αυτα/ν οΙΙκ α/ΡΥίζοντο εις αυτoύ~, )η λι1αζόμενοι fι κα

ταχαΙGμ6VΟΙ fι καταποντιζόμενοι, αλλ' Ύ)υχοντο ύπερ αυτα/ν, ινα 

συΥχωρηθ'{j αυτοΤς, Υινώσκοντες τίς εστιν δ &.ναγκάζων αυτους 

ταυτα ποιΎ)σαι αΙΙτοΤς. 'Εξερεύνησον OUν καΙ συ σΖαυτόν, &.γαπη

τε &.OελCΡέ, τΙ καΙ συ ποιεΤς, κατανόησον τον λογισμόν σου τί εστιν, 

δ έχεις ενώπιον του Θεου' ουοεν γαρ OUνασαι κρύψαι εν τ'{j ωρq. 

..' ,-, " θ 'λ - , θ ' 'Ο' ξ θ ι:χειψ{ι' ουκ εστι κατα το ε 'ημα του αν ρωπου τινα φ εγ ασ αι' 

') .... t ι:'! , ~., , ,., ., , , ~ ι:"ro , 

α ,Λ Όταν γενηται η αναστασις, εκαστος ανισταται 6ν~εoυμενoς 
, .. ~ , .- r- Ο ' -, ~ ~, ~ , ~,., ~ , 

ΤΥι" (οιαν πραςιν, κα απερ 6ΥCΛ.ψα, ειτε c.ιtκαΙOσυνην, ειτε αοικιαν. 

Αυτά εστι τα μέλλοντα λα.λ'fισαι καΙ αιιτα επίστανται που εστιν 

[; τόπος αυτα/'ι. 

ΖΌ Μακάριος δ &'γωνισχμ6νος καΙ εκδυσάμενος 2 τα ελκον

τα αυτον εις Τ'llν γέ6νναν, ενουσάμ6νος τα ελκοντα αυτον 6ις 

την βασιλείαν. Λέγει γαρ δ &'π6στολο; : «ΟΙδαμεν οε δτι εσ.ν 

"ή επίγειος ήμων οικία του σκ11 νους καταλuθ'{j, 01κοδομγιν 

EXCIlEIi εχ ΘεΟύ, 01κίαν &.χεφοποίητον αιώνιον εΥ τοις ουρανοΤς» 

(ΒΌ ΚΟΡΙ'ιθ. ε'. 1). ουοε'l γάρ εστιν δ καψος τής ζωης ήμων καΙ 

cι.πα.τώμΖθα εφ' έχ.άστης, εω; CΡOi'J~ ήμα.ς ή ωρα, καΙ λυπηθώμεν 

εν κλαυΟμφ αΙωνίφ. M-~ &.πολύσωμΖ·,ι τ-~" καρδία." Τιμώ',ι, αλλα πα.

σαν τΎιν δύναμιν Ύιμων ΠOιfισωμεν φροντίζοντες, καΙ CΡυλάΤΤOντε~, 

καΙ ο:ο6μενοι πα.σαν Ι;ψ:ι..ν τής αγαθ6τητος του Θεου, ινα βOηθfι

σ'Ώ Ύjμιν. Μη οργισθώμεν ουν εις τους πλησίον 3 δια λ6γους λεγ()-

]) Ψ& Επόμsνοι 11έx~ι τοσ "-;',Ji)sv γ/φ ΜνιχσιΧΙ" κ 't λ. ελλείΠQuσιν εν τψ Λ~Ίιν. 

2) "Ητr;ι, κα-ι .sνΟl)σά.μsνος. 

Ι) ΕΙΙΕΡ,Ετην. '-ιβλ. '5'. ~τ:oθ?σ, λζΌ σελ. ΙΙ5, 
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IliVb.ur;; παρ' αtιτων εν. αφροσύνllr ουκ εν θ~λ'ήματι αυτων, αλλ' α

νέΡΥα.στοι ον:cες, σκε;3 σε. ύπάρχοντες τοα εχθροσ, ξένοι γίνονται 

τοσ θΞΟ!), εω\ εκλυθωσι xat ψόγωσιν εκ τοu στασCDυ. Φροντίσατε 
οδν, &yιxzt'fJtol, εν απασι, της τα.πε.ι..νοψρο.σύνYjς, xat βcx,σ:tάσατε τΎιν 
Μριν xat τ"rιν ύπομον"ήν, Υ.αΙ σχολάσατε πασαν ωραν απολυσαι 

το θέλ Yjμα.l, ΟΤΙ το κρατ.εΤ'Ι το HMYjIltX απ6λλει πάσας τας αρε-
, ~ ~,' ." 'λ " , ." ()' , Ι-

τας, ο οεεχων τους oyισμoUς εκτεταμεΊσυς εν elJJJ,1YCYjtt εκκο.ι-

πτει το θέλYj.μα. αυτου εν ΠΡ'fότYjΤΙ, ψοοοόμενος τΊ)ν ψιλονεικ{α.ν, 

ώς Οράκσντα.· α5ΤΥ) γαρ καταστρέψει πάσαν τγιν οικοσομην καΙ 

ποιεΤ τΥlν ψυχ-ην σκοτισθηνcx,ι του μη toetv τι τοα ψωτΩ.ς τών αρε
τών. Φρ6ντισον ουν- τοο πάθους το ότου 'tc·U καΤΎίραμ1νoυ~ τοο μίσ
γοντος έαυτο μετα τών αρεΤών, εως Ol> απoλέσrι αυτΧς. ΚαΙ γαρ 
δ Κόριος ~μών ΊYjσοuς ουκ ανέΟΥ) εις τον στ:ωρ6ν, εως 05 ιXni.p
ριψε τον 'Ιοόδαν εκ μέσοιι των μαθηΤών. 'Εαν γαρ μ"η δ ανθρω

πος εκκόψrι το ατ.ιμον τουτο πάθο.ς, ou θ6να.ται προκόψα.ι κα.τα 

θεοψ αυτq) γαρ εξακολουθουσι πάντα τα κακά. Το IJ:r/ βαστάσαι αυ- . 
τοσ, &στιν 1] κενοδοξία.' αότοσ εστι' πάντα γαρ Cσα μισει δ θεός, 

κα.τοικεΤ εν τ'Υ.) ψυχ'Υ.) τοΙ> ψιλονείκου κα.Ι ύψYjλοψρονοuντος, κα~ 

πά.ντα. περ1 ων πείθουσι τΎ;ν καρδίαν είναι του θεοσ, ψευοYJ εισι 

κα.τα πάσας τας Γραψάς 3. 

Η'. Το κρτναι ουν έα.υτΟ'l πρότερον, cpέρΞΙ Τ'fιν ταπ~ινocppo:;~νψ 

καΙ το απολασα.ι το θέλημά. σοιι τφ πλησίον εν γνώσ~ι, autYj 
εστ1ν 1] ταπείνωσις. Ή &γνεία. &στ1 το ευΖεσθαι τφ θεφ, τ?;> 

μη μ,ετρετv έαuτον ποιεΤ σε σχολάσα.ι, το κλασσαι. Το μγl κρι

ναί εστιν 1] αγάπη. <Η μακροθυμία εστ1 τb μη λογ!σαοΟα[ τι 

κατα τοη πλYjσίον. <Η φιλόθεος καρδία εστ1 τό μγ; ανταποοου

ναι. <Η "ήσυχ{α &στ1 Το μη πείθεσθαι τοις μ:η αν'ήκου.σ{ σοι' ΊΙ 

πτωχεία εστ1ν 1] ακακος ?<αρΟ{α. Το κτήσασθαι-~.qις ιοίας αι

σθήσεις εστ1ν 1] εΙρ'ήνYj. Το βαστάσαι εστιν 1) πρq.ότης 4. Ή ε

"EYjIloo6vYj &στ1 το σuγχωρησαι. Το δε τα[)τα. γεννών εστι το 

κόψαι το θέλYjμά. σου, και αότο €ιρ-ηνεόΞΙ τας αρετας μετα αλ~ 

J) Ευεργ. βι6λ. tι:Ό υπσο. '16'. σ. 155. 
2) Π",ρcιλλtι:γ",Ι τι'lες Εν τφ λtι:τιν. 

3) Kλίμcιξ ΊωιΧν. σχόλ. 6'. το:) κο', λόγο πrι:τpoλ. τόμο R8 σ. 9115. 



· . η~pΙ 1ψΙξeως τι;ι/j καινι:ιίί ocv(tpilir.ou. 14.Ι: 
"-./"~~~~,-"...r'./"'~"..r'-,--/,",-'-../"'o..r-./"_.r'~~--".../'-./'./"'/'/../"~ ___ ~~.../""~~"" 

λήλων καΙ αυτο καOιστ~ το ήγφονικον ατάρ7..χον. ΤΒλο; oa 
τούτων πάντων οόΟέ'Ι τι βλi~ω εις πάσας τ:Ις Γραφάς, θ θiλε~-

6 θΖος Jtj;pCt του &νθρώπου, εΙμ·η το τ~π:;ίνω,αι έ7..υτΟν τφ πλη-
, ., 1', '.2' , 'θ.!"'Ί' ." 1 ~, 

σ~oν εν 7..π~σι, και ιoχ~oψαι το r:v''f)μα σου εις παντ7.., κ~. vs-
εσθαι cια Π7..ντσς τΊιν βο'ήθΕt'7..ν αυτου ΟοUνoc:. XE~P~ τφ ανΟρώ-

, ) ,~ '~O)' ., - '" ... η ..... )' 
πφ, χct. φυ ... ας7..Ι τους οφ·· α .μου; αυτου απο του υπνου της ''f)-

θ"ς, χαΙ Τ'ης πλάν"ς της αιχμ~λωσCας, οιότι 'ή φύσις τ05 &'1-
θ ' ,,>,.2. Α,......, , .... Ι ι: ., 
ρωπου πον"ρα και τρεπτ" ιοστιν. υτου εστι τ? CPUACGb~t, αυ-

του εστιν 'ή δ6ν~μις 'ζ05 JtctPCGCXztν f;ί..ι.τν το φ~λάξo:ι, ο:υτου ε-
<, -.~ , < - Α.' ~.. < .1. 

στιν " σκεπη Τ"Ρ'ησ~ι Τψ πτωχεtct'J ημων. υτ"ς ιοσnν η ι;πι-

~τpoφ~ Επιστρsψαι ήμας πρσς αυτόν. Αυτου εστιν f; ευχαρι.στια,

XiXpCcacOctt +Ιμτν αυτ,·ήν. Αυτου Ζστι οουναι f;μτν χάριν του ευ

χαρισΤΞιν α,υτφ. Αυτου εστιν f; σκΞΠΎ) φυλoo~ι +;μχς εκ xε~

ρο; των έχθρα/ν +;μ(Ω'Ι. Αuτου εστιν 'ή τtμ~ κο:ί +; 06ξο: εις τους
α1ωνας το)ν α1ώνω'ι, Άμήν. Πλην ταυτ:i $στι τ~ γεννωντιΥ. τ"1lν 

Cfιλονsικ(α'/, καΙ αυτ~ &νελε"μ6νως κατασΤΡέφouσι την ψυχ'ήν, 

'ή πολυλογία, 'ή πλοκολογία, το μεταψέρε-~ν λόγους προς τφ έ.-
, " < , < ~) ( , - 'i6 

καστφ αρεσκον, η παρρ"σια, " r)lY ,ωσσ α, το στησαι τον Λ γον 

αυτου. ΊΌυ Ζχοντος το:5τα +; ψυχΎI στετρά Ζστιν &πο των αρε;

των- Πλ Υιν μετα το:ειτο: πάντα, (Ην μη f; ψυχη τσν ίορωτα δώ" 

σγ;ι έκάστ"ς &ρετης-, ou δU'/ατα~ φθάσaι El; τΎ-lν κιΖτάπαησιν του 

lΊcu τσει ΘΖου. ΜΎI ουν &μελfισητε του βCου Ζαυτω'ι, &δελφοί,. 

και 6 νους ..,ιl!ων προφααίσYjται έκιΧ.στ"ς Εν εΡγοις ΟΧ'/Υ)ρ(ας της 

κακίας, και &πόσx'~ f;μϊν. δ καφ6ς, πριν φθάσαι ε:ς Τ'llν κατά-· 

παησιν τσει Iίou του θεου, Ο εστιν -1] τctπε[νωσlς Εν πάσι, καΙ' 

f; κακία Ι, και το μιa1jσο:ί τινα 5:,,(fρωπc'l, και το μη πεισοηναι 

ΤΙ'ιΙ πράγματι, μη οντι του escu, και σχειν τας άμαρτΙάς σου 

ενώπι6νσου, καΙ &πόθανεΙν&πο παντο.ς πράγματος τfις κακ{ας, 
, ., " ψ' < θ ' ) θ - -, θ ' <-και ουκ εστ~ ευστης ο εος σηνε ... Ειν Τ\l αα ενει~ ''ιμων Εν 

τοΙς οικτφμοτς α'JΤCU' Άμ·ήν. 

1) 'Εν τι:; λ'Χτ(ν ..... Qnae ίn eo sita est, nt O1llnibns ίn l'ebns lnl111ilitatelu' 
atqne innocentiatn cOlllplectaulini, et nelIlinelll oderitis . 

............ i 
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

ΡΕΡΙ TEfiEIOTf!TOI. 

Δ,ό γ ο ς κγ'. 

ΑΌ Ειπέ τις των ΙΙιχτsρων, ΟΤΙ εσ.ν μ"ι} κτy,oψIΧι άνθρωπος 

το εις Θεcν πισ,,:εόειν, κIΧ! το επιπ~θεΤν τον Θεον οια πIΧντός, 

κIΧΙ Τ"'ιν α:κIΧκ(IΧν, καΙ το μ γ) α:νΤIΧΠOOOυνIΧι κ(Χκον α:ντ1 ΚIΧΚOυ, 
" '0 " ( '.)" κ(Χι την ΚIΧΚOπα ειIΧν, ΚIΧΙ ΤΊjν τIΧπε νωσιν, κIΧι ΤIjV αγνειIΧν, 

'Λ λθ' "~- , '.\ ' και Τψ φι ΙΧν ρωπιιχν, και ΤΎιν ({ΠOτIΧγην Υ.αι την πρq.οτητα, 

καΙ τγ,ν μακροθυμίαν, καΙ το συ'ι'εχως παρακαλεΤν μετα. πόνου 

καpOίIΧς τον Θεον κIΧ! α:γάπην α:ληθινΥίν προς το μΥ) α:τεν{σαι 
] ".1'. "" , ,,,,, '" 

ε,ς ΤIΧ- c.ιπισω, κIΧι το πpeισεxειν εις τα επερχομενα, και tQ μη 

πεποιθέναι ~πΙ tf.j ciyrxOoepyCq. σου ~ t'fj λειτουργCq., και το πα
pαΚiΧλετν την βοήθειαν του Θεου, 'ιIΧ τα. επερχιψενα iΧlιτφ καθ' 

έκάστην, ou 1%Ifrxtrxt σωθYίνIΧι. Οί γαρ Εχθροί σου, ιJ) CΙ'/θρωπε, 

ΟΙ) σιωπωσιν άπο σοσ. ΜΥ) αμελi,)ς ι;ίίν, μηοΖ κατ(ΧφροΨίlσι;ις τ"Τις 

σεαιίΤΙ;Ι; συνειδήσεως, και μη πιοτεόσι;ις OεIΧυτφ το σόνολΌν, δη e,
φθrxσας εις τι CΙξιoν του Θεοσ, όρων σεαυτον εν χώρq.; των έχ-

θ - '1:1" 'θ" λ Β' , , ρων σου. .~ κακοπα ειIΧ ε'ι' γνωσει κ(v,τα α/ι; ανει τας γενομε-

νας προ αυτης α:μελείας, καΙ το πένΟος των α~σθ1ισεων tiXtrxl 
ταπλήγμrxτιχ των ενοοθεν πολεμίων. Ή προς τον Θεcν τελε{(Χ 

α:γσ.πη, ·κατα. το (Χυτου θέλημ(Χ, α.νθίσταται τοΙς κρυπτοτς πόλέ

μοις, τους γαρ κρυπτους πολέμους ή κρυπτΥ) αγνεία VικωσiΧ έ· 

τοιμάζει εις τΥIV ΚiΧτάΠiΧυσιν του Ιίου του θεου, καΙ ή φαινο-
, < , ) , "2; ι·, 'Ε' ι': """ 2 ι:: 

μενη αγΊεια CΡυ ,ασσει τ:χς ι.ι.ρετας.αν η γvωσις ~στιv η γεν-

νωσα, αυτη εστΙ καΙ ή φυλάττουσα' Το ευρετν τΥιν ElιxaptotCaIf 1 

εν καιρφ πειράσμου άποστρέφει εις τα ~π{σω τους Επερχομένους 

2) Euzpy. βι6λ. ΥΌ urcQG. λ'l/. σΖλ. 101. 



ΠEψ~σμoί>ς, κα1 το μη πιστεί>ειν &ρέσκειν τψ Θεψ 1 tc.v /tόπον 
σου, παρασΚΕυάζει τΎιν ΡΟ"{lθειαν του θεου φυλάττειν σε' ό γαρ 
~" ~, , - 9 ζ - , θ' ). " β' "'':>. vοuς Τ"ψ xιxpvtιxv αυτου" ητειν τον '" εον >::.ν EU'JE' Et'f κατα ιι.-

λ'/ιθειαν, ou Οί>ναται εννοιαν εχειν, δτι Τιρεσε τψ Θεψ. 'Όσον γαρ 

ελέγχει αυτον ~ συνείδησις ΠΕρί τινων της πα.ΡαCfί>σεως, ξένος 

εστ1 τΎjς έλευθΕΡίας' δσον γαρ εστιν ό ελέγχων, εστι κα1 ό κα

τηγορων, καΙ ε,ι δσφ εστ1 κατηγορ{α., ουκ εστιν ελευΟερ{α.. Έ

α'ι Ιo~ς λοιπον ευχόμενος σεαuτc,'ί μηδεν το σί>'ιολον της κα

κίας κατηγορουν σου, αρα δντως ελεί>θερος ει και εισΎjλQ~ς εις 

τ"ίιν αγίαν αυτου κατάπαυσιν κατα το θέλημα αυτου. 

Β, 'Ε' ".. , ) , ~ 1" , ο ", '. αν ιo~ς ο κα ,ος κα-ρπ"ς >::.νεουναμω Ύ) και ουκετι 

πνίγουσιν αυτσν τα ζιζάνια του εχορου, καΙ ουκ αφ' έαυτων α

πέσΤΎjσαν, πεισθέντες εν πανουργί'f οί πολέμιοι, δτι ουκέτι πο'" 

λφετς μετα των αιcθήσεων σου, καΙ εcιν ~ νεφέλΎj επεσκίασΕν 
.2." , '~~') ., , , ι:, ., ~, J., 
>::.ΠΙ ΤΥιν σΚΎjνην, και ο Yj ,ιος ου συνεκαι>σε σε ημερας, ?υr.ιε '1 
σελήνΎj Τ1/ν νί>κτα, εαν EUpeOY.j εν σοι παοα ~ έτοψασ(α τής 

σκηνΎjς του στΎjσαι και φυλάξαι αυτήν, κατα το θέλΎJtια τ?') 

θ - j, ", ,~" Θ' '6) , , '" εου, ιι.ρα εγεΊετο σοι νΙΚΎj οια τον - εον και τ τε ,οιπον και 

αυτσς επισκιάσει επι Τ11ν σκηνήν, δτι αυτου εστι καΙ αυ'&?ς προ

πopεί>~τiΧt αυΤής και προευτρεπίζει Τ11ν κατάπαυσιν αυτ·T~.E( 

μ11 γξφ αυτος πpoσταθ~, εν Φ αν βοί>ληται τ6πφ, ou δί>νιχται 
, , - θ" l' ') , 17' " λ" αυτη καταπαυσαι, κα ως η ραφη .εγει. ).ινου\ Q; οιπον εοτι 

μΞγας, &χρις αν γνψiα.υτΟv δ ανθΡωΠQς, καΙ jlIifJ~ ακριβως δ

τι ουκ εστιν εν αυτψ !τι απο των Εκ06ντων έαυτους εις ~ην 

παp6pγΎJσιν Τής ποιήσεως του jlc,vιxxoG· Τ11 ν τας παραCΡί>σεις δι

δάσκουσαν. Χρεία.ν OUv ixojlEV τc.ν φόβον της αγαθ6ΤΎJτoς (Xlj. 

του άρχειν "ημων, και μνfιμΎJν νί>σ~10υσαν ~μας αοειαλείπτως, xal 
αγίαν ταπείνωσιν πρc,ς το κυριευσαι τας καρδίας ..ημων εν πά

σ~ ωρq.. δια tQfj tλέσυς του Θεσυ, μη αμελ"ησαι των ταυτα πα

ρασκευαζ6ντων καΙ ψυλασΌ6ντων αυτα εμμ:iνειν τψ νσ'ι εως τέ-

]) ΕιJψrΕΤΎjV. βιβλ. α'. ΙΙπ~θzσ, με'. ,$1" 168. ΚλΤμrxς Ίωάν- σχ6λ. στ" τοΠ κγΊ 

λ6γ. Πrxτρόλογ. 88 οελ. 972. 
3) Φιλ!)κrxλ'~ τ!)μ,_~'. σίλ. 19 »εcρ, l'η'. 



λ "'~ , " , ,-, ~ λ ( ,-. οuς, 'Jιtα~ το είαεναι τας αμαρτιας αυτc.u αλα. ε πτως, και τοu 

μ-η Jt;crJE~tν, έαu;ψ, ~ν δσφ ~στιν εν οοω:εί\ πσ~ηρ~. 
ΓΙ. Λοιπον το κριναιτον πλr.ισεoν, και το μφψασθα~ ταν 

αδελφόν, καΙ το ~ςωδενωσαι ~ν τ~ καpδί~, καΙ τα ψέξαι αυτόν, 

Μν ευρωμεν καιρόν, καΙ τα οιΜξαι αότον εν opY1i, καΙ το κατα~ 

λαλ i1crat αδτc13 επί τινος, τσστο καθ[στησ~ν αδτον ξένον τc.u ~~ 

λέοuς, συ ΤUΥχάνοuσιν οί αΥΙΟΙ, καΙ των εντ{μων αρετων. τα 

γα.ρ τοια13τα τους κόποuς καταλι)οuσιν, οΙΙς ποιει δ α'ιθρωπος 

καΙ απόλλuσι τους καλους καρπούς. Ει τις λέΥει, κλαίω τας 

αμαρτίας llou, καΙ πράττει τι τούτων, α.φρων εστίΨ ει τις λέΥει, 

κλαίω τας άμαρτ(ας llou, καΙ εχει τι τούτων, έαuτον &πατ~. Ό 

ζητων ~cruX{aν καΙ μη μΗα ταύτης CΡPoyτ[ζώ" τοϊ) εκκ6ψαι τα 
. πάθη, τucρλός εστι της aΥ{αςοικοοομης των αρετων. Ό αcρεις 

τας άμαρτίας αότου xal μερψνων τ05 οιορθώσασθαι άλλον 1, αρ

γός εστιν απα τΥίς εξδλης 'Καροίας δεήσεως, και τ'ης εν Υνώ

'σε ι προς τον Θεον παρακλήσεως. Αυτη εστιν ~ cXvopE{a, το 

t1νταΥωνίσασθαι τον άνθρωπον ταΤς προτέραις αυτου αμαρτίαι;, 
ύπΕρων καΙ JttXpaxaXsl σUΥχωρηθηνaι αυτψ 'εν πασι, δεηθεις 

του μ-η πάλιν πεισθηναι αόταΙς, ε[τε εν tY.i καρoί~ αότου, srtE 
εν πράξεσιν, zrtE εν αΙσθήσεσιν. 'Εάν μγl '1; μνήμ'η των άμαρτιων 
'ΚαΤ(lκuριεύσ~ Τ'/ις καρδίας αδτ05 αδιαλείπτως, και απoστρέΨ~ 

αότον απο παντος των εν τψ κόσμφ προς το μΥ) κατaοuναστsu

crat αυτοσ, οΙΙ OUναται κατασχετν τας &μαρτίας αυτου καΙ αυταΙς 

&ρκεσθ'Τιναι καΙ απ~στηναι απο το13 πλάσματος του eSd13 του 

μ~ κρΙναι αυτό. Μιχκάριός εστιν δ καταςιωθεΙς τούτων 8ν&.λη

θεί~ καΙ οόκ εν ύποκρεσει, καΙ' πι. ησμον1i κακίας. πι. γιν τc.Uτό 

εστι το εΡΥον των αλ'ηθως π~νθoύντων τον νοσν :ι, συν τaΤς αι

οθήσεσι, δια τούτων των φαινc.μένωνj το μη κρΤναι τον πλ'ησί-
'E-f\ , '2. . " Ι'" (" , ~ , c.v. αν yap μη~παρκεσωσ~ σοι αι α:μαρτιαι oc.u ~ενoν σε r:Ot-

ουσιν απο τον πλ'ησίον. ΚαΙ tb ανταποοουναι ποv;ηρόν, μακράν 
εστιν απο του Jtsveouςo το τuπωσα( τι των τc.U XGOllou οια χε-

1) E5zPYEΤΎjν, β~~λ. 1)', Ur;60έσ. λ.,ι'. σε/.. 128. 
2) EUSPYE't"ljV. βι6λ. β', Q;tΙ;θβ". λpΌσeι.- 00. 



νοδος{αν, μακρά.ν εστιν απ' αοτου εν τφ vo't· το λυπετσθαι, ΟΤΙ' 

οοκ ελαβόν σου γνώμ-ην περΙ τύπου, μακράν εστιν απ' αοτου:, 

το ποιijσαι το θέλΎ)μά σου, μακράν εστι απ' αοτου, το ειπεΤν πε:" ' 
ρ{ τινος, ΟΤΙ καλός εστιν Τι κακός, αισχύνΎ) αοτφ εστιν, οτι ε-, 

μ:αθεν oτ~ αισχρότερος αοτου εστι. Το θSΛΈιν γνωναι περΙ πράγ- , 
ματος, θ ουκ ~ν αυτου, αΙσχύνΎ) αυτφ εστι και απαιo~υσ{α καΙ· 

αιχμαλωσία πονΎ)ρά, μη συγχωρουσα άυτον ειOSναι τας &μαρτίας' 

αυτου l. 

Δ, 'Ε' 2.~' " ,), , 'λ' . αν τις υνεωισΎ,j σε και πονησ"Qς, ουκ ΙΙό'ΤΙ κατα α Ψ , 
θειαν ΕκεΤ Το πένθος. ΈοΙν γένΎ)ταC σοι πράγμα π,~pl δ6σοληψί-' 

ας, καΙ απoστερrισωσί σε καΙ κoπιάσΎ,jς, ουκ εοτιν ΕΧΕΙ φ660ς 

Θέου. Έαν EΙπωσ~ χατα σου λόγον, θνοοκ οΙδας, χαΙ τιχpa-, 

χθrις, ουκ εοτιν εκει. ,Έαν δoςάoΎ,j σέ τις κ(χι χαταoέζΎ,j, ουκ 8-, 
στιν εΧΕι. Έαν uoρ(σωσί σέ τινες καΙ πονήσης, ουκ έστιν εκεΙ 

Έαν ΠEΡΙOράμΎ,jς εις τους ενδόξΟ1)ς tOu κόσμου, θέλων τ"ην φι-, 

λίαν αυτων, ουκ εστιν ~κεΙ Έαν θιαλέγωνταί τινες μετα σου 

καΙ θελΎισr.ις στησαι τον λόγον σου, ουκ εοτιν εκεΙ Έα,ν υΠΕρί., 

θωσι τους λόγους σου καΙ ΠOνήOr.ις, ουκ ~στιν εκεΙ Ταυτα ycXr. 
πάντα φιχνερουσι τον παλαιον ανθρωπον, ΟΤ,Ι ζ1j καΙ κατέχει, oτ~ 

ol)Y. εισιν ixs! οε αντιπολεμουντες αοτφ, olιδ~ το αληθινον πέν

θος τφ εργαζομένφ κατα Θεόν. ΔεΊ σφθαλμοος γενέσθαι νοεροος . 
7tρος το γνωρίοαι έαυτόν, στι εχθρός' Εστι του Θεου κατα το ' 
θα η μα έαυτου. Έαν φύλα ς rις Εντολ ης Θεου,. καΙ 7Ο0ιήσ"ς;ς το 

εργον σου εν γνιJ)σει οια τον Θεόν, καΙ πεισθ"~ς, ώς ου Μνασαι 

άρέσα~ τφ Θεφ κατα τγιν δόξαν αυτου, καΙ, εαν προ οφθαλμων oolJ ' 
στήσ"Ως τας &μσ;ρτίας σου, ευρήσr.ις αοτας ανθιοταμένας τφ σε καθ- : 
ελεΊν βουλομένφ πονηρφ δια το δοκεΤν σε 9ικαιουσθαι, και φυλάξoυ~ , 
σι 2 τγιν 01κοδομ"ήν, Ύιν φκοδόμησε το πένθος, τότ~ γνώσr.ι ΟΤΙ eγνως , 
οεαυτον καΙ που κατοικεΤς, καΙ μη εμπιστεύσrις την καρο{ανοου, 

δτι εγένετ6 σοι νεΤκος. ΚαΙ γάρ, εαν μη απαντ"ήσi,J ανθρωπος ~ν ' 
τφ κριτηρίφ, και ιXxouσ1j της αποφά.σεως, και γνφ δποΤός $στιν 6 

1) 'Εν τφ άp~Oμφ Γ', άρκετOl sλλS(ΠOi}σ~'I έν τψ Λατινικψ. 

2) Μίϊ:λλον, καΙ tfuλd.~Τις. 

'. :~. 
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τόπος αοτο:1, οΟ Oύνατ!Χ~ πεισοηναι, δτι δ CΡόOOς Εστι το αρέσαι 

τφ Θεφ' 1; Υαρ κατα Θεον λύπη, κuταΤΡώΥουσα τΥlν καρδίαν, 

Μναται ;κ~ασθαι τας αισθ'ήσεις, και το αντιστΊίναι μετα νήψε

ως, σω'α CΡυλάττει τα αΙσθηΤ'ήρια του νοός οΟχ ίκανος Υαρ Ε:
στιν δ ανθρωπος, ouOE δεOUνηται έαυτον πιστευσαι, 'ακαταπαύστως 
Υαρ oCΡεCΛει Εν κ6πφ είναι, οσον Εστιν Εν τψ σώματι. J.\ιIακάpιoι, 

οΕ μ~ Οαρρήσαντες τψ εΡΥφ αυτών; ώς αρέσαντι τφ Κυρίφ, και 

α1δούμενοι απαντησαι τψ ΘΕφ δια το μΥ; θα.ρρΕίν τφ εΡΥφ αυ

των, και οΕ κατα')Ο'ήσα')τες τΥlν δόξαν αοτου και CΡOάνoντες ποι

ijaιxt το θέλημα αοτου, κατα Τ"ιν 'βούλησιν αοτοΟ, ΥνόνΤΕς τΥlν 

ασθένειαν έαυτων και αρκεσθΖνΤΕς τ~ λύΠ1/ έαυτων, κλαυσαι έαυ

τοuς καΙ αμεριμνησαι ΠΕρΙ του πλάσματος του ΘΕοσ, δ μέλλΕΙ 

αοτος κρτναι. 

Ε', Το:νΕίκος Υάρ εστι τφ εΡΥαζομένφ, οταν . καταρτ"ήσ'Ω 
:. '''λ - Θ - '" λ θ - "Ο 'λ ' ι>αυτον ο ον τφ Εφ, και οταν τε Ειω' .~, κατα το Ε ημα αυ-

του; τουτό εστι το YEypάCΡθαι αΟτον Εν βίολφ ζώντων, οταν μαF

τυΡ'ήσωσι ΠΕρΙ ~utou οΕ επουράνιοι, οτι παΡ'ηλθε tou; της δ:ρι
σΤΕρας tXPX-lJνtaςo τόΤΕ μνrιμ6συνoν ΙXUtOU εστι μΕτα των επου

ρανίων. 'Έως οε εστι π6λaμος 1, lιπo CΡ600ν εστΙ καΙ τρόμον δ 

&νθρω1tος, η νικΊίσαι σήμΕρον <η νικrιθ.ηναι, η νικασθαι ΙXUptO') η 
..... ,ι:" , r ' 1;' ι:~"'o ' νικrισαι, ο α.ΥωΊ γα.ρ περισ:Ρ'ΥΥει τΊ() καρ.Μ.ιν, η cιE απα εια α.πc-

λέμ"f)τ6ς ~στιν, Eoέξ~τo Υαρ το βρα~EΤoν καΙ fιμΕρίμνΨJε περΙ του 

μέρους των τριων τωΊ μφερισμένων, δτ!Χν φΟάσωσιν αλλ-ίιλοις 

slp"f)νEUaιxt δια τοσ ΘΕου' εστι δε τα τρία, ψυΧ'ή, σώμα, πνευμα, 

κατα τον απόστολον (Α'. Θεσσα.λ. ε'. 23). Έπιστέλλων Υάρ που 
λέΥει, Οτα.ν-ουν τα τρία: εν Υένωνται, οια της ~νιψyείαςτoυ, 

Πνεόματος' του '.ΑΥίου, OUit ετι δύνα:νται χωρισθΥιναι. «Χριστcς 
, "Ο " , \'" θ' θ ' ,-'(αρ απε ανΕ καια:ν~στη και ουκετι απο νrισΚEΙ, ανατος αοτι:;υ 

οοκέτι ΚϊΙΡΙΕόει» (Ρωι.ι. στΌ 9). δ Υα? Οάνατος αοτου ήμΙ') εΥ&

νISt/j σωτηρία, δια '(αρ του θαν~τoυ α')του ECΡάπαξ ενέκρωσε τΥιν 
ά;μ!ΧρτCαv, καΙ 1; ανάστασις αοτου. ζω~ ΕΥένΕΤΟ πασι τοίς Εν δυ

νάμει αl)τ~ν' πιστεύσασι, καΙ τοuς ιδίους αοτου Ιάσατο απο των 

1) Φιλοκ(l.λΙ(Ι. ,ομ. (1.', σsλ. 19'. κιοφ. ΙΎι'. 



παθων εις το ζ 'ζιν αυτους εν Θεφ καl οουναι καρπον Οικαιοσύνης. 

]Ι'η λογίζου σεαυτόν, στι απέθανες, εν σσφ βιάζ"'.) υπ?; των εχ

ορων σου!, ειτε εν γρηγορΥισει, ειτε εν υπνφ' οσον γάρ εστιν δ τα

λαίπωρος εν τφ σταοίφ, ουκ εχει το θάρσος καL δρων απο δια

στήματος ου καταπιστεύει ταΤς sαυτοuπράςεσιν, δ o~ άψρων 

καθ' Εκάστην π(πτων, οοκεΤ νικαν, μη οντος ciywνo; εν τφ στα

ο(ιρ' δια τουτο είπεν δ Κύριος ήμων τοΤς Εαυτου μαθητατς, απο

στέλλω'l αυτους επι το κήρυγμα: «l\lη ασπάσησθέ τινα εν τ'ζι 

ιοφ- ασπάσασθε τους ε,ι oικί~ καl εαν .~ εκει υ[ος ειρήνης παρ' 

αuτφ μείνατε καl εκει καταπαύσει ή εlpήνrι ήμων» (Λουκ. ιΌ 

4-5)' Kal πάλιν, Έλισσαιος τφ Γιεζί, είπεν αποστέλλων αυ

τό'ι, ετι: «Έαν ΙOUPl6 ανθρωτ.ον, μ'~ εuλογήσrις αΌτόν, μ:ηοΖ συ 

ευλoγηθ'~ς παρά τινος (ΔΌ Baσιλ. ο'. 29). ~δει γαρ οτι ουκ ε

ζωoπotεττo το παιδάριον, ουοε είχε πράςιν του ανεγείρα:ι αυτό. 
"Ο ~:\.', ~~ θ <" θ - θ - .... " ~.I. ' τε CΙ'O εισηΛ εν ο αν ρωπος του εου; ειοε το πα:ιcιι.ιpιoν ανα:-

, ~,\ "\ , , ., , ) ,- ~\ \ 

κεψενeιν επι Τ'ψ ΚΛινrιν, και απ εκ ,ειοε κατα: του παιcιoς και 

καθ' έαυτου τΎ,ν θύραν, καl επeιίησε τον αγωνα μιας έκάστης 

αΙσθησεως κα:l τας πράςεις, εμδαίνων εις την κλίνην προς τον 

πα:ιοα κα~ κατερχόμενος και περιπατων εως έπτάκις και οτε 

εθερμάνθη τα α1σθητήρια, κατα τΎιν βeιυλ'(ιν του Πνεύματος του 

ΘΖου, ανεώχθrισαν οΕ OcρOαλμeιΙ· του παιΟίου. 

ΣΤ'. TC eιυν εχομεν εtπεΤν τιμεΤς οί ταλαίπωpeιι, οΕ αγαπων

τες ,τΥιν ο?ςαν του κόσμου τούτου, ύπερ τΎιν αγάπην τοu 8εου, 

οί μη γινώσκοντες το πως πoλφiισαι, οι σπουδάζοντες ελθειν 

εΙς τΥ,ν ανάπαυσιν, μΎ) ειδότες τΎ,ν μακρeιθυμίαν του Θεου, οΤι 

ciip(ΎjCt τα ζιζάνια συν τφ καλφ καρπφ, xal εαν μη ψθάσrι δ 

καλος καρπος καl τελειωθ'~, ουκ αποστέλλει συνάςαι τα ζιζάνια, 

επεl xal !\εζl εποίησε της πορείας τον ορόμον, ?ι.λλ' ουκ εψθα

σεν εξεγετραι το παιο{ον, στι -ηγάπησε τγ,ν δόξαν των ανθρώπων 

ύπερ τγιν δ6ξαν του Θεeιυ; Μακάριοι ο[ οψθα:λμοί, οι εν γνώσει αι-
, 2" ... , Θ' ... ~2)' , 

σχυνομενοι ατενισαι προς τον "" εον, και οι ~πtμε ,ουμενοι τους 

1) 1'ό Λχτιν. κ~ίμενoν φΞΡΞΙ το έ~ijς ΓpΙXζfικόν χωρίον τοί) 'ΙώΒ (ζ. ι) : «ΙΙότε

ρον, ουχί Τ.Εφιχτ·ίιριόν zσ~ιν δ βίος tiνθΡUJΠΟU έπί τijς Υ1lΙ:" ; 
2) EUE;;y. βι6λ:. Υ', ιΊπόΟ. 1'1', σ. 25. . 



'148 του .&Ό5eί'I!σlΧ'Ιι:i:! λόγος ΚΥ" 
............. ./"o.,.,~~~~ ...... "".../'....r~~~ 

. μώλωπας' αοτων 'ιαΤΡΖυσαι Εν γνώσΖΙ, και γινώσκονΤΖς τας άμαρ
τίας. αοτων και ΟΖόμενοι όπερ της αφέσΖως αοτων, Οοαι δε τοίς 

αν~λώσ~σιτoν καφον αοτων, νομίσανΤΖς 'ιΧναμάΡΤΎjΤOΙ sfvca, και 
------- . καταπατoυν~ τ'ην ιδίαν συνείOΎjσιν, μη βουλόμΖνοι παρ' αOΤfις 

καταν6σσεθαι, μΎjOE εΠιΥινώσΚΖιν, Έ5τι ουκ εστι μικρον το' παρα 
μικρΟν· είναι' καθάΠΖρ δ γεωργος παν σπέρμα σπείρων, Εαν μΎ) 

'τελεσφOΡΎjθ~, μάταιον αοτο εχει και &ρχεται 1 επι τον κόπον (XIJ
/ του' δια το μ.η τελεσφoΡΎJθηναι, οuτως δ &νθρωπος, Ζαν Ιδ~ τα 

μυστ'ήρια πάντα και πασαν την γνωσιν (Α'. Κορινθ. ΙΥ'. 2) και 

'πoιfισ'~ δυνάμεις πολλας και Ιάματα, καΙ εσται Εν κακοπαθείαις 

ποικ(λαις, και γυμνος εως αυτου του ενOUματος αυτου, ακμήν u
πο φό~oν εστί, μ.η θαρρων τ~ έαυτου συνειδήσει' ετι γαρ EX6~ εχ: 

θρο6ς,καΙ θΎjρευτάς, καΙ επιοο6λους, εως ακούσΥ,) τον λόγον τσα-
~ ~" ,~, ';' 'ϊλ" " τον οτι «ΎJ αγαπη ουGlΖΠΟΤΖ ~κπ:πτει αΛ α παντα; πισΤΖυει, και 

ελπίζει, και όπομένει εν πασιν» (αοτοθ 8, 7). . 
Ζ, "Ω " , " ο ,~, - θ - θ' r 
J, ποσος κοπος εστιν ΎJ ΟGlος του εου, κα απερ ε.πεν, 

δτι: ,«ΣΤΖνή εστιν fι πύλη καΙ τεθλιμμένΎJ fι δδ?:ις 'ή απάγουσα 
:ι ' ~,. ,., "'Ί. , " ,.,., "(ΊιΙ θ .... , 

Ζις την ι"ωην, και CiAlYOl εισιν οι εuρισκοντsς αυπ/ν» ,~Ι ατ , ι", 
14), Kαι,fιμείς ο[ &ργοΙ και φιλοπαθετς ανάπαυσιν αυτΎιν εχομεν, 
δη ου δυνάμεθα βαστάσαι τον ζυγόν, ον εΙΠ6ν, ΟΤΙ: «'Άρατε τον 

ζ , h :t C'"... , 'θ ,', '" ι:'Ι "'" " , 
υγον μου ~φ uIla;; και μα ετε απ εμου, οη Ttpc(-o;; ειμι και τα-

πεινος τ*, iapocq.. και ΖίίρήσΖτε &νάπαυσιν ταΤς ψυχαίς fιμων' δ 
γαρ ζuγός μου χρηστος και το φορτίον μου ελαφρόν Εστι» (Ματθ, 
ια'. 29-30).' Και τΙς σοφός, κατα θΖόν, ας οοκ αΥωνiζiτiι εν 

πάσΥ,) αοτο!} δυνάμει ποιησαι τι)ν κακοπάθειαν, Ε'ι παντΙ κ6πφ 

καΙ φυγ~, εν. ~auXCq.. καΙ φυλακ'fι κάΙ IlEPCIlVY,J, καΙ εόρήσ6Ι' έαυτον 
πάλιν &νάξιον οντα ειπείν εκ του στόματος αοτου το 15νομα του 

θεου; Δια γαρ τα π6.θΎJ τα εν fιμlν ενεΡΥουντα δ Δεσπ6της Κ6-
ριος Ίησους επεδήΙ1Ύ)σεν, ϊνα εν ''ήμιν τo~ς μη κατα σάρκα περι

πατουσιν,' &λλα κατα πνευμα, αό'τα θανατώσ~1 ΟΖίξας fιμτν πάσαν 
την βουλ';/ν του Πατρός, Δ~Mσκων γαρ SΛεyε τοίς έαυτου μαθη-

1) λια:λλον, lixes, Iχ~, ιiJς έν τψ λlΧτι'/, <lueήtιπ, c,ΟUρεΤlΧt .. 



ταις: «'Όταν τα προσΤΕταγμένα πάντα ποιήσψε, λέγΕτε ΟΤΙ σου

λΟL αχρειοί εσμεν- a γαρ ωCΡεO,Oμεν ποι1jcrχι πεΠΟLήκαμsν (AOUX, 
ιζ'.l ο), ταυτα έλεγε 1 τοις πoιήσασ~ τον κόπον και cρuλάςαcrιν αυτόν, 
rf'" ") - ''"'Ί ' ",., .-
οτι εγνωσαν τc,uς ζJU ,οuντας και ΚΛεπτον1;ας τc,ν κοπον αuτων,. 

ΙΙ&ν ιοοόλον Ην [σ"Ώ τις, cρευγει·μετα CΡ6ooυ, Ειτε οφιν, ειτε εχισ

ναν, ειτε σκορπ(ον, Ειτε Λαν υπεξουσιον 10υ eavtXJGu, xat ~ α
ναι?Ύις καΙ ταλαίπωρος ψuχΎI ανέχεται πάντων των eavaJvuv-

" ,,, , ", - ,~, 2. ' '))' 
των αuτYj"', και ou φευγει. απ αuτων OUc;S ~φωτα.ται, α., ,α. 

Ύιί3ύνετα.ι εν αυτοις καΙ πείθεται τfj κα.ΡΟ{q: μΕΤ' αυτων' οια το!)

το ·αναλίσκει τ?ινκα.ιρΟν αυτ"ης, στειρα· o~σα. 



~.z,,~.z: .x .. ~",,"I;..~,.)f~ .. X.,~v~.":r,Z.')?:" ~,x,.z-..Χ,,"~,&. 

• 
~ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

fIEPI anlleEIRI. 

Α ό γ ο ι; κδ'. 

Έν τ'~ 6θφ των &ρετων 1 6στι· πτώμ:ι.τα, εστ~ καΙ εχθρα, 
Satt κα1. μετα60λ~, εστιν &),λαγ~, εση μέτρα, εστιν ελάττωσις, εστιν 
αθυμ{:χ, 6στ~ χαρά, εστι πόνος καρο{::ι:ς, εστι στυγνότης, εστιν &νά-

0::,'" , " β' <O~ ,,). " παυσις καροιας, εστι προκοπη, Ξση ια. (,οιτ.ορια γαρ cστtν, εως 

.,. θ' " , <H~' ,. '(1 ":2. , 
ου φ ασ\) εις την καταπαuσιν. οε ΓJ,πα,εια μακραν εστιν ΓJ,ΠO 

πάντων τούτων, και ου χρείαν εχει τινός εστι γα.ρ εν τφ ΘΖ-
~ ,< θ' '} ., "'" "Ε Ο "J -, ....., "J~' ~, 
φ, και ο ZQ; εν αυηl, Χ ρα'ι ουκ εχει, πτωμα ουκ εχει ετι, 

,,' , , " λ - '6f!. ' θ ,). ο ' ",υκ απιστιαν, ou κοπον φυ αχ-ης, ou φ 0';'1 πα ους, ουκ cTwt υμι-

αν εν cυcενι περί τινo~ πράγματος, ου πόνον περί τινος εχθρας. 

1\1 L). " ,,,. , Ι: ,- 9 "'θ 'Ε"'" " εγΓJ. αι εισιν αι Ο';",οΙΙ αυτης " και αναρι μητοι. ; ν οσφ οε ε-

στι φ660ς περί τινος πάθους, μακράν εστιν απ' αυτης, καΙ εν 0-
σφ κατηγορ:α ανέρχεται απο της καρο(ας, ξέ',10ς αυτης εστι. 

Τουτό εστι το σωμα, ΟΠΨ ανέλα6~ν δ Κύριος 'Ιησους 3, κα~ αυ

τη εστιν Υι αγάπη, Υιν εδίοαξΖ τοις έαυτου ποιησαι εν xαop'f. Δ~α. 

τουτ,; πολλοι ιοιωται 4, ενόμισαν αυτης 5 cpQioxt, ετι τω'l πχθων 

ζώντων εν τ'ζ) Ψυx~, και του σώματος μΎI παντελως καθαρεύcντος 

και εξέκλιναν εκ τοΟ οφειλομένου' συγχωρ11σατέ μοι οια. τον 

θΖόν 6. 

1) ΕύεΡΥεΤΎ)'Ι. β~Bλ. δ -. υπ6θε". Χ~'. σε/.. 82. 
2) ΈΥ τψ Λχτιν. D ο t e s. " 
3) .ΨοΙίτό εστι τό σώμα, σπερ ανέλαβε'l G, Ι\ι)ριος ΊφοΌς» ~εν j:IIΧΥινιuσκaτlχι 

έν τφ Λιxτ~ν. 

4) Ήτοι, απεφοι, ίοJς τό Λχτιν. InIperitlls. 
5) ΙΙΗλλο'l, α~τ·;ιν. 
(1) 'Εν τι:> Λlχτ'.,Ι. Cni gloria ϊn sa~cnla saecnlorιlIll. All1en, ............. ~ 



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

flPO! ΤΟΝ RBBRN flETPoN, ΤΟΝ ΑΥΤΟΥ 1WRef:lTflf4. 

Λόγος κεΌ 

Α', Kαθ~)~ γηράψηκάς μοι, οη μετάνοιαν θέλω οου',αι τφ 

Θεφ περι 'ί:ων ciμαΡτιων μου, εaν δ Κύριος &.παλλάξ'~ με εκ τ'ης 

πικρας ψροντ{οl;lς τοο κόσμοu, 'ης εχω, καλως εΤπας, Μν απ",λ

λαγω. απο τοα Εργου τcu αιωνος τούτου, Έπειοη &'Μνατον νουν 

ψροντ{σαι συναμψότερα, καθως και δ Κύριος εΤπεν, οτι: «Ou 06-
νασθε Θεφ οουλείιειν και μαμωνα» (Ματθ. στ'. 2Γ»' Ό γαρ μα- . 
μωνας σημεΤόν εστι. πάσης της εργασίας τοσ κ6σμου τουτου. 

Έaν μη κ",ταλε(Ψ~ αΙΙΤ1ιν δ α'ιθρωπος·ι, σΌ Mνατ~ι λατρευααι τφ 
Θεφ. Ή λατρεία οδν του Θεου ποία ~στίν, ει μΥ; το μη. εχειν 

rιμας &'λλότριόν τι εν τφ νο'ι εν τφ εUλc.γείν αΙΙτ6ν, μηοε 'ήΟον:ηγ· 

εν τφ ευχεσθαι αfιτφ, μηοε κακίαν εν τφ ~o::ιν αιιτφ, μ'ηοε μίσος 

εν τφ προσκυνείν αfιτφ, μη~ε ζηλον Ttονηροv κωλόοντα rιμας εν 

τφ &.Οολεqχειν αfιτφ, μηοΕ 'rι'οονΥιν αισχρaν εν τοις μέλεσιν 'ήμων 

εν τψ μνημονευειν rιμας αιιτοσ; Πάντα γαρ ταστα σκοτεινα τείχη 

Εισί, περιέχοντα την τ",λαίπωρον ψυχΥιγ και οΙΙ δύναται ciyVfu;; 
λατρευσαι τψ Θ::ψ, εxeιυσαεν αfιτtι ταστα, κωλόουσι γαρ αιιτ:ην 

εν τι:;) αέρι και οΙΙκ εωσιν αΙΙτΥlν &.πανΤΎισαι τω Θ::ω και εν τω , 'ί • 
κρυπτφ ευλογησαι αυτόν, και προσευξασθαι αυτφ εν γ λuκuτητι 
., , , 2 r:: ~ , ~ , "Ο ) , ,., r, 
αγαΠ'ης, και ~ν ηοuτητι καΡGiιας, και εν ε _ημαη αγιφ, οπως ψω-

τισO~ εξ αυτοα' δια τοστο δ νους σκστίζεται πάντστε και CtJ 06-
ναται πρσκόψαι 2 κατιΧ. θε6ν, οτι ου ψροντ(ζει ταστα εν γνώσει 

1) ΈIϊ.~y~τηy. t)ιi5λ. 8'. uπr.:Οεσ. η', σελ, 48, ΦιλοκαΧΙα ΤQμ, α', σελ. 1.8, ~$φ, ΙΥ', 
2) ΕίιεΡΥετ-ην. ΊΜλ. α'. όπι;iθεσ. κ/,)'. σ6λ. 79. . 



κ6ψα.ι; &Μνχτ()Υ. 06 CfΙP()Vt(oxt του κ6ψα.ι α.Uτά, ει μ~ &μέpιμν6~· 

εδpεθ~ &.πο των του α.ιωνος τούτοu. Δύο γαρ υλα.ί εΙσ~, σuνSχοuσα.ι 

Τ11ν ψuχήν, μία. μεν εξωθεν, ~ ψροντ{ζουσα. του α.ίωνος τούτου οι' 
ανάπα.υσιν του· σώμα.τcς, έτέρα. οε ενοοθεν ~ των παΘων, xιoXu6uox 
τας αρετάς 'Jβλλ' ou βλέπει ~ φυx>fι .ΤΥlν sνocesν Τ11ν των πα.Θων, 
εαν μ.η ελευΘερωθ~ της εξωθεν. Δια τουτο είπεν δ Κύριος οτι, πας· 

δ μη αΊtoτα:σσόμενός πα.ντΙ Θέλήμα.τι aυτου, ι:,υ Μνατα.( μου μα.

θijτης γενέσθα.ι (Λουκ. ιΟ'. 26)' ~ μεν εξωθεν υλ'η εκ του θελήμα.

τος, ~ δε ε lοοθεν εκ της εςωθεν πράξεως. Ε1cως ουν δ Δεσπότης 

~μω~ Ίησους, δτι το θέλ'ημά εστι το κα.τα.κιψιεUον των αμψοτέ

ρων, πρoσ€τα.ξε κόψα.ι α:δτό, Επειοη νεκρουτα.ι δ νοuς, οσον ~ ψυ
χΎI μεpψν~ τα εξωθεν, κα.ι λοιπον τα ενοοθεν πάθ:η πράττει τας 

ενεργεία.ς α.Uτων αoια.CΡόpως. Έαν οδν ~ ψuχη ακoύσΎ,J τοί) λόγου 

του Ίησου, εκκόπτει πάντα. τά θελήμα.τα. α.δτης, μισετ πασα.ν ερ

Υα.σ(α.ν τοu κόσμου τούτου, ΚΧΙ τότε εγείρετα.ι δ νους κα.Ι 'ί'στα:

τχι, gως 05 απoppίψΎ,J xUta εκ τόυ οικου α.uτοu, προσέχων τ~ 

Ψuχ~ αδια.λείπτως κα:! CΡυλάττων α.δτ·~ μη δποστΡέψα.ι εις τα δ
nCoιo' επ! τους αΟΙΚ'ήcα:ντ(Χς α.Οτήν. 

ΒΌ <Η ψυχη γάρ εστιν δμοία. γυνα.ικΙ νεάνιοι, Oδ~Ώ μετα 

ανδρός, ητις, Οτα.ν απέλθΎ,J· επι ξένης δ ανηρ αΔτης, αψοβος κα.! 

ανα.{σχυντος γ{νετα.ι, μη cρροντίζοuσα. των εν τψ οί.'κφ α.υτης εν 

σπoυO~. Έπαν 06 ελθΎ,J δ α.νηρ α.υτης εΙς τον οίκον xutou, Π(Χ
ρα.χρημα. ψοοουμένη αψ(στα.τα.ι απο των πρα.ττομένων. δπ' α.υ

της, κα.ι cρρoντίζει κα.τα το θέλημα. του ανδρός, κα.Ι α.υ~Oς ψρον

τίζει ελθων των εν τιμ orxιp α.δτου εν πασιν οΙς χρείαν εχει. 

τοιουτός εστιν δ νους, Μν εγεpθ~, cρρoντίζει τijς ψυχης κα.Ι 

λ , ~"~ λ' t', , '., "'-' ,., 
ψυ α.ττει ctu:cηy α.:,Λα. ειπτως; εω; γεννησΎ,J μετ α.l)ΤΟU και εκ-

θρέψr,ι τα τέκνα α.υτης και λo~πoν οί αμcρότερoι μCα καροία γ(

νόντα.ι, κα.Ι δποτάσσετ(Χι ~ ψυχΎι τιμ νο'Ι" κ(Χι. ύποτάσσετα.ι α.υ

τιμ, κα.θως γέγραπται εν τιμ αποστόλφ, οτι: «<Ο&.νΎ;ρ κεcρα.λη 

της γυνα.ικός εστι» (Α'. Κορινθ. ια.'. :3)' πάλιν: «<Q αν1;Ρ μεν 

γαρ oux δcρείλει κα.τα.κα.λύπτεσθα.ι Τ11,1 κεCΡ7-Aήν, ε!κων κα.Ι δόξα. 

θ:Ξου όπάρχων-. γυνΎI οε Οόξα.αν.δρός εστι. ου γάρ έστιν αν'1lρ 

εκ γυνα.ικός, αλλ" γUνΥΙ εξ αΥορ6ς- κ~ γαρ οοκ ~κτCoθη "ψηρ 



Qt~ τ"ιιν γυναικα, αλλα γυνΥI οια τον άνδρα. Διχ τουτο οψείλει ~ 
"ξ ,,, " ~ λ - <;" , , '1 "'Ι ' 

γυνη ε ουσιαν εχειν επι της ΚΕψα Ύjς ι.;ια τους αγγεΛους ΠΛην 

οδτε γυνη χωρις ανορός, ουτε αψηρ χωρις γυναικος εν Κυρίψ 

ωσπερ γ~ρ ~ γυΨιl εξ ανδρός, OUtro και δ ανΎιρ oι~ της γυναι

κός, τα O€ πάντα εκ του θεου» (αυτοθ. l' -12). <ο λόγος OU
τος τοις αςιωθεισίν εστι και εγγενομένοις τψ Κυρίφ σχημα μΎj': 

κέτι εχοντας 1. ουτοί εΙσιν οε ευχόμενοι τψ θεφ εν αγνε(q., OU-< 
τοί εΙσιν οε ευλογουντες τον θεον εν xcxpQ(q. (ηίq., OUtOC ΙΞlσιν οΙ 

φωτισθέντες εκ θεου, OUtOC ε[σιν οε αλΎjθως προσκυνΥιτα(, ο\\ς 

δ θεος ζητετ, οΙΙτοί εΙσι ΠΙΞρι iliv εΤπεν, δη: « Ένοικ"ήσω εν 

αυτοΤς και εμπεριπατήσω» (ΒΌ Κορινθ. στΌ 1 G). Τουτό. ~Gίτιν, 
(', ~ ι:ι. 'Ε ' , ~ , " ~.2 " , . ; 
ο ειπεν, ι.;ΤΙ:« αν συμφωνησωσι (;iUO περι παντων, ων· ~αν tx:tYj'" 

σωνται επι τψ ονόματί μου γενήσεται αυτοΤς» (~Iατθ. ιη'. Η)). 

θέλει ουν τους έαυτου δγιετς ειναι απο t"ης ψαινομένης ϋλΥις 

και της κεκρυμμένης εν tf.) ΨUΧ"Ώ καΙ απο πάντων, ων κατήργ'η

σεν εν tφ σώματι αυτου oι~ της ενανθρωπ"ήσεως ((.υτου, Κά.θως 

eΤπε: «}Ιε{νατε εν εμοί, καγω εν δμτν» (Ίωάν. ιεΌ 4} ΕΊθες; 

α.δΕλψέ, 5τι πρωτον θέλει 'ήμα.ς μετναι Ιν α'Jτφ δια τ"ης 1tΡιiζe.ο 

ως, και αυτος ~ν ημτν μέ'ιει οι!Χ tης &γνείά.ζ κατ" τΥιν ημων 

δύναμιν; 

Γ', Άλλ' ~ρει τις, ση Εμεινα εν ά,ΟΤψ οι&: τtισ βα1ttC~μά,Τό~, 

τΥιν 06 πολιτείαν ου δύναμαι ποιησαι. ''Λκουε, αγαΠΎjΤέ. Ι1άνιως 
~ ~, '\ β' ~, , , ~, 

Ι) οεχομενος το απτιομα, οεχεται εις καταργΊ)σιν αμαρΤΙάθ 

καθως είπεν δ 'Απόστολος, ΟΤΙ : «Συνετάφημεν αυτψ οια το!) 

!3απτίσματος εις τον θά.νατον, ινα καταργηθ~ tG σωμα της 6;~ 

μαρτ(ας, του μηκέτι οουλεύειν ημα.ς Τ"~ άμαρΤίq.» (Ρωμ. στ'. 4-
G), αδύνατον .γαρ μειναι τον Χριστον συν τ'Ώ α.μιχΡΤ{q. ~πι τό 

αυτό. «Ει tιίιν εν(οκησεν εν σοΙ δ Χρι(,τός, απέθανεν "ή άμαρτίΙΙ, 

το o€ πνευμα ζ~ θι~ δικαιοσύνην, καθως εΤπ~ν δ απόστολος' rι 

γ~ρ uπανδρος γυνΥI τιμ ζωντι ανδρΙ oέδ~ται νόμφ»' Έαν οΕ από .. 
θιiψl'� δ ανήρ, κατ11ργηται απο του νόμου του ανδρός. :' Αρα oδν~ 

ζωντος τοuανδΡ6ς, μοιχαλις χρημαΤίζει, εαν γένηται ανδΡι έτέρψ" 



Έαν οε αΠGθάν"t.j Q &νήρ., ελεuθέρCG εστιν απο του ν6μοu; του μη 

είνα;ι autYJV μoιχ~λίoα; Υενομένψ &νορΙ έτέρφ» (Ρωμ. rι'. 10 
κα;Ι ζ'. 2). <Q ουν θέλων γνα/να;ι, ε.Ι ενφκrισεν εν α;υτφ δ Χρι

στός, κα;τα;νοήσει εκ των ιοίων λογισμων' δσφ γαρ πείθει την 

κα;ροία;ν ccu:cofi ~ ~μα;ρτ(α;, ουπω δ Θεος ενφκrισεν εν α;uτφ, ouos 
το πνευμα; ccutof) ευρεν ιΧνάπα;uσιν εν α;uτφ. Δει γαρ τον θεον 

Ζνοικijσα;ι εν τφ &νθρ~)πφ, Μν τΎ,ν πρ&ςιν ποιήσ"t.j κα;Ι τον α.ν

ιiΡωπον εν τφ Θεφ, εαν ελεuθερωθΎ.j ~ ψuχή 1, κα;θως είπεν δ 

α'Πόστολος, Cιτι: «<Q ΚQλλώμενος Τ·~ π6Ρν"t.j εν σωμά εστιν, δ οε. 

ΚόλλώμενQς τφ KupCιp ~ν πνευμά εστι» (Α'. Κόρινθ. στ'. 16, 17) 
Π&σα; γαρ πα;ράcρuσις π6ρνrι Ονομάζετα;ι. Έ&.ν ουν ελεuθερωθΎ.j ~ 

ψuχή, κα;Ι πα;ρέλθ"t.j τα κωλόCιντα; α;υτην εν τφ &spt, τότε μένει 

tv τφ Θεφ κα;Ι δέχετα;ι εκ tQf) πνευμα;τος α;υ.του; κα;τα το ειprι

μένον, δη: </0 κολλώμενος τφ KupCιp εν πνευμά εσην», κα;Ι 

οιΟάσκει α;υτΎ/ν το πως ευχεσθα;ι, 'ItPOaitUνOuaccν α.οτφ ιΧοια;λείπτως 
κα.Ι κολλωμένψ α;υτφ, κα;Ι α;Dτος οε μένει εν ιχυτΎ.j, χορηγων ('(.u
τΎ.j κ~Ι &να;~ιχίιων cr.Οια;λείπτως, ιΧποκα;λόπτων α;υτφ τας τψας 

κα;Ι τα χσφίaμι:ι.τα. ιxutQf) τα &νεκλάλrιτα: &'να;γε.νν&τα;ι γαρ πα;ρ' 

α.υ,,:ου οια του βιχπτίσμιχτος κα;Ι τijς εμcρuσήσεως του πνευμι:ι.τος 

ιxutofi, κα;θως Υέγρα;πτα;ι, δτι: «<Q γεΥεννημένος εκ του θεου oux 
&.μα;ρτι%νει, ουοε α~τετα;ι ιχυτου δ πονηρος» (Α'. Ίωάν. εΌ 18), 0-
τι εκ του eEQf) ΥεΥέννητα;ι, κα.θως είπεν εν τφ Ευα;ΥΥελίφ, οτΙ 

«Έαν μη atpcccρijtE κα;Ι γένησθε ως τα πα;ιοία;, ou Μνα;σθε ε1σ

ελθειν εΙς την βα;σιλεία;ν των οδρα;νων» (~Iα;τθ. ιrι'. 13)' κα;Ι πάλιν 
«Ι'ίνεσθε ως &ρτιγέννητα; βρέΨΥί το λΟΥικον αQCιλον Υα.λα; επ~7t~

θουντες, Τνα; εν α;υτφ α;υςηθijτε» (Α'.ΙΗτρ. 6'. 2). 
Δ'. Ποιον ουν εστι τb gpyoν τόυ πα;ιοίοu; Το πα;ιείον, Ην 

o~rr.J, κλα;ίει, κα;(, μετα των χα;ιΡ6ντων μετ' cc'utofi, χα;ίρει. Έ

αν MpισθΎ.j, οuκ οργίζετα;ι κα;Ι θοξα.ζ6μενον οtJΚ επα;ίρετα;ι. Έαν 

τψήσωσι τον ετερον α;υτου υπsρ α;υτον Cιι, ζηλeιι. Έαν λάοωσι 

τα α;υτοί) ou τα.ράσσετα.ι. Έαν κα;τα;λείψωσιν α;υτον ολίγον εΙς 
κλrιρ.oνoμία;ν, ουκ επίστα.τα;ι. Οuκ εισiρxετα;ι εΙς κρίσιν μετά η-
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νος. ου φιλονεικεl δια τα αυτου. ου μισεl τινα ανθρωπον. 'Εαν 

πτωχος ~, ου λυπεΤται. Έαν πλοίισιος 1.1, ουχ υΦΎJλoφρoνει Έ
αν ΙOΎ,j γυνcιΤκα, ουκ επιθυμεΤ αυτης. <Ηδονη η φροντlς ου κα

τακυριείιει αυτου. 05Οένα κρίνει, oυ13~νcι κυριείιει, ου13ενΙ βασκαί

νει, ου περπερείιεται εις δ ουκ οίδεν, 05 Χ λευάζει δια το ?χη

μα τον πλησίον, εχθραν 05κ εχει μετά τινος, ουχ υποκρίνεται, 

ο:.ι ζητεΤ τψην το!) κόσμου τοίιτου, ου ζΎJτετ συνάξαι πλουτον, 

οίΊκ αγαπ~ φιλαργυρίαν, ου γίνεται αUΘάoης, ου φιλονεικεl, ου 

διδάσκει εμπαθως, ου μερψνίf περί τινος. Έαν εκοίισωσιν αuτόν, 

ου λυπεΤται, ου κρατεl το ι13ιον θέλημα, ου φοοεΤται λοψόν 1, ουδε 

κακοίιργους, ου φo~εΤται θηρίον, οuoε πόλεμον. 'Εαν γένΎjται δι

ωγμός, ου ταράσσεται. τοιουτός εστι περΙ ου ειπεν δ ΔεσπόΤΎjς 

~μων 'Ιησους : « Έαν μη στραφητε καΙ γένηC1θε ώς τα παιδία ταυ
τα ου μη είσέλθΎJτε εις την βασιλείαν του θεου». 

Ε'. Έπαν δε μικρον αυξήσΎ,j το παιδίον καΙ αρξηται ~ κα

κία οικεΙν εν αυτφ, όνειδΙζει αυτον δ απόστολος, λέγων: «'Ίνα μΎJ

κΖτι ίJψεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καΙ περιφερόμενοι παντΙ ανέ

μφ της διδασκαλίας, εν τ"Ώ κυ~εί~ των ανθρώπων, εν πανoυpγί~ 

προς την μεθο13είαν τ1jς πλάνης αληθείιοντες ,δε εν αyάπrι αυ

ξήσωμεν εις αυτον τα πάντα» (Έφεσ. δ'. 14-15)' καΙ πάλιν 

ι.sγει: «<Ως νηπίους υμας Υάλα επ6τισα καΙ ου βρω μα, OUtE 2 Υαρ 

ΥIΜνασθε» (Α'. Κορινθ. ΥΌ 2)' και πάλιν λέΥει : « 'Εφ' οσον χρό
νον δ κληρονόμος νή.πιός εστιν, οόοεν διαφέρει δοίιλου, κίιριος 

πάντων ων, αλλ' υπο επιτρόπους εστΙ καΙ οικονόμους αχρι της 

προθεσμίας του πατρός ουτω καΙήμετς, οτε ·ημεν νήπιο ι, υπο 

τα στοιχεΤα του κόσμου fιμ:εν δεδουλωμένοι» (Γαλάτ. δ'. 1-3)' 
και πάλιν: «τας δε νεωτερικας επιθυμίας φευΥε» (Β'. Τψόθ. β'. 

22). Διδάσκων ουν ήμας αφορίσαι ΤΥlν νηπιότητα, είπεν: «' Αδελ
φοί, μη παιδία Υίνεσθε ταίς φρεσίν, αλλα τ"Ώ κακί~ νΎJπιάζετε, 

ταίς δε φρεσΙ τέλειοι γ{νεσθε» (Α'. Κορινθ. ι13'. 20). Το εΡΥον 
ουν τοίιτων των νηπίων τ{ εστιν η τουτο, κατ α τον λόΥον Πέτρου 

1) JιIxλλoν, λψόν, ίο)ς έν τιΤ> Λατιν. Fanlenι. 

2) 'Εν τι:) ΕΟαΥΥελίφ, ουπω. 
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του αποστόλου : «Άποθέμενοι OUII πασcι;ν κακίcι;ν κcι.ι πά'lτCΙ; 
~ ''"'1 ' i , 'θ' " .... λ' , , c;ΟΛον και υποκρισεις κcι;ι φ ονους κcι;ι πασχς καταΛα ιας, ως αρ-

-ΤΙΥέννητα βρέφη» (ΑΌ Πετρ, βΌ 1-2), ΟΙδας, αδελφέ, τί εστιν 
• λ' Ι,"" ι:= Δ ' C' "'" 'Ι - 'Α' 2.' Ο ΟΥος, ον ειπεν ο ε?ποτης ημων ησους:« μ'ψ, u.μ'φ 

λέΥω δμτΨ εαν ι~ στραψητε κCΙ;~ yένr;σθε ώς τα παιοία, ου μη 

εισέλθητε εις την' βασιλείαν των ουρανων». Πλ'ήρ'ης cp600υ satL'1 

.6 λόΥος, στι Δεσπότης ήμων είπεν Εν σρκφ: « Ά μήν, αμ';ί'l λέ~ 

'Υω υμτν», αυτος Υάρ εστι το αμ'{ι'Ι' οια τουτο είπεν 6 απόστο
λος : «Έπειοη ουκ son'! ετερος μείζων autoi) ιΊ'ψοσε καΘ' έαυτου, 

η μΎιν ευλΟΥων ευλΟΥήσω σε» «ΕΟρ. στΌ 13-14). 
ΣΤ'. Κατανοήσωμεν ouv τον λόΥον μετα ακριοείας, cpροντ{

ζοντες πασαν ωραν εν cpόΏφ και εν τρόμφ εις τοστο') τον λόγον 

καθ άπας, δταν τρώσr.ι ήμας οια βέλους 6 έχθρος εις τον πλησί

ον, ~ 5ταν πλήςr.ι ήμας τις, ~ δνειo{σΎ,j, 'η κατ:αλαλήσr.ι, ~ φι

λoνείκήσr.ι 6 πλησίον μεθ' ήμων δπακοην ΠΟΙήσαι, ~ καΙ παροζυ
σμος ημας ακάθαρτος θλίψr.ι, Θέλων κιψησαι μνήμην πονηράν, 

ιΤ)ν έποίησεν 'ήμιν δ πλησίον, θέλοντες σκοτωσαι τ';ιν ψυχΎιν ΟΙΙ\ 

τής οργής καΙ τοσ μίσους. Έαν ouv τι τούτων εyγ{σr.ι τ'ζι ψυ

χ'ζι ημων, σπουΜσωμεν μνημονεσσαι τοσ λόγου τσσ Δεσπ6του 

ήμων, θν μεμαρτύρηκεν ημΙ'ί έν δρκφ, λέγων: «'Αμήν, &μΎιν λέ

γω δμιν, Μν μΥ; στραCΡητε κcι;Ι γένησθε ώς τα πcι;ιδία, O!J μΎ) ει~ 

.σέλθητε εΙς τΥιν βασιλείαν των συρανων». Τις συΥ μη ψ)oηθ'~ι, 

ακσύων τοDτον το') λόγον,' <η τ{ς σοφός, θέλων σωσαι τΥιν ψυχην 

αυτοσ, ουκ απορρίπτει απο της καρδίας autGU π&σαν μέμψιν, 
f)" "., r ", e.' 2. ''Ίο - , , 
Ίιν εχει προς τον ΠΛησ.Qν, η τις, ipOt;lQUIλSVO; u.πεΛ ειν εις. την 

γέενναν, ουκ απορρίπτει απ?; τής καροίας αυτοσ ΠΧΥ μΤσος, ϊνα 

μη απορριφ'ζι €ςω της βασιλείας; Λόγον γαρ απότομΟΥ εΤπεν δ 

Δεσπότης ημων Ίησοσς, δη: «Έαν μη στραψήτε καΙ γένησθε 

ά\ς τα παιδία, _ ου . μ:η ε1σέλθητε "εΙς την βασ:λείαν των' ουρανων». 
ΒαρΙΙς 6 λόγος τοΙς κατέχουσι το Oέλημcι; α6των, κcι;Ι ΤQις αγα

πω σι ταν κόσμον, και τοΤς 1J:f1 γνωρίσασι τΊ,ν δωρεαν του Άγ{ου 
Πνεύματος, στι, εαν ελθ\) έπ' αυτούς, λ11 θην παρέχει αυτοΤς 

πά.σης πονηρίας, και διΜσκει αυτοΙΙς τα παρ' έαυτου, αΥΤΙ ορ

γ-ης πpqιυτητα, αντΙ εχ.θρας ειρήνην, αντι φιλονεικίας ταπεινοφρο-



, ''Ι' ." ", "'l' θ' Ο" συνην, αντι ILtOG'J; α.γα.πην, α.ντι ΟΛιγωρια.ς μα.κρσ 'JIltxν. 'JΤΟ~ 

, , , ;: θ' - 2, ' 
γα.ρ εισΙΊ σι κcι.τα."ιω εΊτες της ~να.γεννησzως. 

Ζ'. ΣΠG'J~άσωμεν ouν εκκ6ψιχι εκ της κα.ρΟ!α.ς ~μων, a εΙ
πεν ~μΤν δ μέγα.ς απόστσλος και κιχταλεΤψαι αυτά, ϊνα nΟωμεν 
, " - ~r Ο" , "ψ εις τα. μετρα. του nXtc.ι,O'J. Ι γαρ ψροντισχνΤΖς κα.ι κο αντες 

"Ι , " "'" ψ"""" ''Ι ') "θ ί' r, α.υτα. α.πο των 'JχωΊ α.υτων, α.υΤΟΊ πχ ,ιν εψ ιχσα.'ι εις Τ-ψ α.γι-

α.ν κα.ι μεγάλην ~λικ{αν και ΤΕλειότψα. 1\:Ιέγα γαρ Τb εμcρυση

σαι εΙς Τb πρόσωπον αιnων, λέγων: «Λάοετε Πνεπμα 'Άγιον» 

(Ίωάν. κ'. 22)' εψάνη αυτσΤς πα.ρα τΥlν θάλασσαν Τ'ης Γαλιλα.ί

ας, λέγων: «'Έχ.ετέ τι βρώσιμον»; (Λσυκ. κο'. 41), α'lα.μιμν~σκων 
αυτοΙΙς δια Τ'/ιΊ εμCΡυσησιν τοΠ ΙΙνευματος, ση επσ{ησε'ι αύτσΙΙς 

~, , ''1' ~, - ι Π'λ ' 
παιοια., καιτοι ουκ Ύισα.ν παωια ΤΥ,) σαρκι. . α ινγεγραπται: 
« Ίσοιι εγω και τα παιδία, α μοι ε~ωκεν δ θεός επει ouv τα πα.~
ο(α ΚΕκοινώνηκεν αϊι.ια.τος και σαρκός, καΙ αυΤbς παραπλησίως 

μετέσx~ των αυτων, ϊνα οια Τ/Jυ θανάτο'J κα.ταργήσ".) ΤΟΊ Τb κρά
τ(;'ς εχσντα τσΠ θα.νάτου, το\)τ' εστι Τbν οιάοολο'ι, καΙ απαλλάξ'~ 

τι::υΤΟ'Jς)) (Ήσ. η'. 18. ΈΟρ. β'. 14-15). 'rcvo; ουΊ «παρα.πλη
σ(ως γέγονεν α.ϊμα.τος κα.Ι σαρκός,)) ει μη των καταλειψάντων 

'Τ. ασαν ΠΟΊηρία.ν, καΙ ψθα.σάντων εις τα μέτρα της άγίας \ηπι-
, 17 'Ι -, , , "Ί ' 'i ''Ι ... , "'" 
οτητος; \.αι a'JtOt πα.ΛΙ'1 γεγονασι τεΛεΙ/JΙ, κα.τα. τσν λογ/Jν Τ/J'J 

αποστόλο'J: «Μέχρις 7:1 κα.τα.ντήσωμεν πάντες εις τΥιν ενότητα 

Τ1)ς πίστεως τοΠ 'J[vu τ6υ θεσυ, εΙς &νδρα. τέλειο'l, εΙς μέτρον 

~λικ(ας του πληρώμα.τος το\) Χριστου» (Έφεσ. ο'. 1 :3). και πά
λιν: «Α5ζη'σιν του σώματος ποιεΤτε εΙς οικοο(ιμ"Ίν εα.υτου εν 
αγάπ".)>> (αδτόθ. 1 G). ΤοΤς τοιουτοις γράφει δ απόστολος 'Ιωάννης, 

λέγων: «Γράφω υμΤν τεκνία, στι εΥνώκατε τον απ' αρχ·ης, εγραψα 
, ~ , ιι , , '('Α' 'Ι ' β' 12 'JIltv νεανισκοι, c.ιΤΙ νενΙΚΎ)κα.τε τον ποψηΡΟΊ)) . ωα'l. . -
1 ό')"Ε "" ~ , .l - , " σ. ; γνως, οτ, οι γενομενοι παΙr.ιια 1:,'1 ΤΥ,) XClxt(j(, cωτοι γε-

γό'lα.σι πoλεμιστα.~ προς Τb'l ~xθpόν; δτι γέΥυμνωμένοι εΙσΙ της 
'Ν ) , ('ι ,,, ~ , "") , a'Jto'J πα.νοπ ,ιας, ητις εση'l η. κα.κια, και cωτι;;ι π:χ ,ιν γεγΟΊασι 

, " ~, θ Ι'" "" ...., "" 
Π:ΧΤΕρες, κα.ι εφ ασα.'1 ε.ς τα. μετρα. της τεΛΕιοτητο; Τ.ρος το 

Ο .... · .,......" .... 'ψ '\" , r-,. θ' 
πισΤΕυ Ίι'ίαι α:.ιτοις τας rxnoxaA'J' Εις κα.ι τα. μυσπιρια, εως Cf α-

" , 'Ι" ~, , , , , θ ' 
σωσιν εις την σι;;:ρια.Ί, και ε.ς τη'! ε'lοτητα, και εις την αΥα. 0-

" ,ι::, Τ """ """' "., 
τητα, και Π?(j(οτητα, και αγνΕια'l; α.υτα γαρ της T.pqι.ι;;τητoς εισι, 



καΙ ουτοί z~σ~ν o~ τον Χριστον 80ξάo~ντε~ έν τψ σώματι 

αυτων. 

Η'ο Ά γωνισώμεθα οον, αγαπ'ηΤ~ ciεελcps, κατά τον γενόμΖ

νον μέγαν λψον επι τijς γijς, μ~ εκκακοίίντες εν ΤLνι, αλλ' α,ι" 

τοίίντες τiιγ αΥαθόΤ'ητα αοτου αοιαλείπτως, μ~ εασαι πλα,νηθη

να-ι εν τ'Υ.) ~λάνΎ,) τοο sxOpoci καΙ φθονεροΟ, τ~υ ποιουντος τα πο
νΤιρ" ανΖλεημόνως, καΙ αναΙCίΧόντως eπψένοντος καΙ λέΥοντος, 
δ'τι, ει μ~ ο"ήμερον, αλλ' αυριον, πλ Υιν οοκ ενοίθωμι, eως ου ου

νηθω προς αυτόν Ι. κα! ~μεΤς ofJv Ζυξώμεθα επψόνως, ώς δ Ci
Ύιος Δα6ίσ, λέΥοντες: « Έπί6λεψον, ε!σάκουσ6ν μου Κόριε δ Θιο-

6ς μου, φώτισον τους δφθαλμοός μοι.> μήποτε ύπνώσω ε~ς θάνα

τον, μήποτε ειπY,j δ εχθρός μου [σχυσα προς αυτόΨ οτι οΕ θλί-

60ντες με αΥαλλιάσονταL, ~"ν σαλεuθω» (Ψαλμ. ι6'. 4-5). 
Ε"ν ouv καταουναστεόσωσιν ~μων, κpιiξωμεν, λέΥΟΥτες : «υ Θε
ος τίς δμοιωθήσετα{ σοι; μη cίιyήσΎjς μηδε καταπpαυνΎjς δ Θεός. 

·'Οτι ι80υ οΕεχθροί σου ~χησαν, καΙ οΕ μισουντες σε ~ραν κε

φαλήν, ΈπΙ τον λq,δν σου κατεπανουΡΥεόσαντο Υνώμψ, λέΥον

τες, μΥ) εάσωμεν μνήμψ του ΊσραΥιλ (Ψαλμ. π6Ό 2-4). Προ
κόψας οε τψ 'Ay{q) Πνεόματι, ελεΥεν : «υ Θεός μου, θου αυτους 
ώς τροχόν, καλάμψ, κατ" πρόσωπον ανέμου. lΙλήρωσον τ" πρό

σωπα αυτων ατψίας καΙ Υνώσονται δτι συ Κόριος μό'ιος». (Aυ~ 

τ6θ. 14, 17). Ίσου οΕ α.Υωνιζόμενοι οι" τijς έαυτων πίQ-τεως κα

ταισχόνουσιν επι τους εχθρους τ~ν έαuτων καρδίά-ν, καΙ πρΙν αυ

τους πολφΤισαι μετ' αυτων έθρα{ωσαν έαυτους επ! τ1ιν &'Υ{αν 

πέτραν, ητιςεστΙν δ Χριστος (Α', Κορινθ. ι', 4), λέΥοντες .εν 

~σΧό'( καρδίας: «ΈκΌκλωσάν με, ώσεΙ μέλισσαι κηρίον, καΙ εξεκαό

θφαν ώς πυρ εν α.κάνθαις, καΙ τψ δνόματι Κυρίοι.> ~μuνάμψ 

αυτους» (Ψ αλμ. ριζ'. 12). 
θΌ Έ~ν οε ιδωμεν τους κυκλφσαντας ~μάς τ'Υ.) αυτων πα~ 

νoupy{Cf, Ο εστιν ακηδία, ~ εν ~ooνy', εκλόοντας τ~ν ψυχήν, Τι θι~ 

του μ~ CΡEρειν τΥιν ΟΡΥΥlν κατ~ του πλησίον, Εάν τι πcιρ~ το δE~ 

ον πoιήσ'~, ~ βcιρόσωσι τους oCΡθαλμoυς ~μων προς το επιθυμ'ησcιι 

1) Έν τφ Λοιτιν. ποιροιλλοιγοι! Τ\'1Οζ. 



ffρ6ς τ6ν ιί.6~Ci'1 IΗτρον, τον (f.~'tl)~ μχΟYjτΥι'l. 

σωμάτων, ~ θελήσωσι καταγαγειν ήμα.ς εις γεσσιν ήοονfjς σωμά

των, ~ τον λόγον τοσ πλησίον ποι"ήσωσιν ήμΤν ώς ιόν, ~ πτερ
νίσαι τον λόγον το!) έτερου, γι ποιήσωσιν ήμα.; διαφοραν εχειν 

εις τους &'δελφοός, λέγοντες, ουτος καλος καΙ oυτo~ κακός εστιν. 

Έαν ουν κυκλώcιωσιν ήμας ταστα, μη εκκακήσωμεν, &λλα μα~
λον κράςωμεν εν 1σχό" Υ,αρδ(ας, ώς δ Δαo(~, λέγοντες : «Κόριος 
δπερασπιστΥ;ς τής ζιqής μου, εαν παρατάςηται επ' ειιΕ παρεμοο

λή, ou φοοηθήσεται ή καρδία μου' Μν επαναστΏ επ' εμ~ πόλε

μος, εν ταuτr./ εγω ελπίζω. l\Hιxν tItYjcrcXIlYJV παρ α Κυρίου, ταύ
;τψ ζητήσω, το!) κατοικειν με εν οικφ Κυρίου πάσας τας ~

μέρας τής ζωής μου, tou θεωρεΤν με την τερπνότητα Κυρίου 

.καΙ επισκέπτεσθα~ τον ναον τCιν αγιον ιxutou. 'Ότι εσκέπασέ 

με' καΙ νUII Ιδου. ίiψωσε κεφαλΎιν μου επ' εχθρους μου» (Ψαλ. 

κστΌ 1-6). ΤαΟτα μεν εστι των εγειράντων τον νouv &πο 

των νεκρων, οuς δνομάζει ό &ίtόστολος νόκτα, λέγων: «ουκ 
εσμεν νυκτος ουδ$ σκότους» (ΑΌ θεσσαλ. εΌ 6). Έλέγχων 

οε τους αμελοσντας έαυτων, !λεγε' ι : «α καθεόο"ντες νυκτος 

καθεόοουσι, κιχι οί μεθυσκ6μενοι νυκτος μεΟίιουσιν» (αυτ. 7)' καΙ 
πάλιν: «Ήμέρα Κυρίου ώς κλέπτης ερχεται, καΙ ou μη εκψό
γωσιν» (αυτ. 2-3), δτι εισίν εν νυκτί. 'Έλεγε οε τοΙς τον νοσν 

εγείρασιν απο των παθων, a εστι νός : «Ένουσάμενοι θώρακιχ 
π(σΤ$ως καΙ &γάπης καΙ περικεςραλαίαν ελπίδα σωτηρίας» (αυ

τ6θ. 8). 
ΙΌ Πάντα ουν ποιψ1ωμεν, νγ,ψοντες τφ νot &πο των εργων 

των νεκρων, προσέχοντες τ~ ψυΧ"Ώ πασαν (Jψαν μη8εν εΚτος των 

κατα ψόσιν πριΧςιχι 1, επειοη τρεπτή εστι κιχτα ψόσιν 2, κατα τον 

λόγον όΗdΙΧ'Ιbυ tOU προφήτου, δ'l ~Τπε : «Κόριος ί'λεώς σοι. Τα

πεινη κcΔ ακ&:.τά"τιxτ~ς, 3τι bU ΠΙΧρεκλΎιθης» (Ήσ. νδΌ 10-11). 
"Eo~κε γαρ ~ φυχΥι- σιοΎιρφ, οτι, εαν &.μεληθi,j ιοίίται, επειοαν 

πυρωθή, το iCup καθαρίζει αυτό, καί, δσον εστιν εις το πσρ, δ

μοιον τοσ πυρός εση καΙ οuοεlς OUναται αuτο κατέχειν, δτι πσρ 

1) E'JEpy. βι6λ. 'tJ'. ίιπδθ. ζΌ σ. 43. 
2) Έλλβ(π.ι τό Γροιφ\κόν χωρ!ι;γ εν .. φ λ"τιν. 



~oτι. ΤοιΙΧύτη ~:πlν ή ψυχή, οσον μένr.ι μετχ τοΊ θΖοσ καΙ α.δο" 

λεσχf.ί αυτφ, πυρ γίνεται και κατακαίει πάντας τcυς ~χθρoυ; 

αυΤής, τους ποιήσαντας αυτΎlν 1ωσαι εν τφ καιρι'})" , τ'ης α.μελείας 
\.GUτijς, καιάγν6ζει αιυτΎ)ν εν καινότητι, ώς τον σίδηρο'ι, καΙ OU
κέτι ήΔUνεται εν ηνι των τοu κόσμου, α.λλα α.ναπαύεται εν t'Y,j 
α6Τ1)ς ψφει, 'fις 'ηξιώθη, ΟΤΙ αυτης -ην το πρ6'1:εροΥ' εαν οΖ κα., 

ταλεεψ"'.) τΎlν αuτijς φύσιν, &ποθνήσκει. 'Ώσπερ γαρ τα ζφα, εαν 

βυθισΟ'Y,j εις το υοωρ, &ποθνήσκει" επειοη εκ τΎις ουσίας τijς rf,; 
εοτι. Πάλιν δΖ και οι ιχθύες, ~αν SΛθωσιν εις την γψ, &ποΟνή

σκουσιν, στι Εκ τijς ουσΙας τοσ ϋδατός .εΙσιΥ' όμοίως και τα πε-
, 2. ,...., ,,, ., , ~,,~, θ λ' " 

iCstV~,a, . ι::.ν τφ αερι οντα, αναπαυεται, επαν ζiε ε ησωσιν εις ΤΎj'1 

γ'ην &πελθεΤν 1, epOObUνtat μήπο,τε θΥ]ρευθωσι. Τοιαύτη ΕστΙν 'ή 

':CSAsCa ψυχή, ή μένουσα Εν t'Y,j φύσει αuτijς, εανκαταλείψr.ι τΎί'Ι 

φύσιν αuτijς, α.ποθνήσκει εδθυς. Οί οδν &ξιοι γενόμενοι, καΙ ~

πιτυχόντες των χαρισμάτων εκείνων, βλέπουσι τον κόσμον, ώς 

φυλακrιν παρ' αυτοΤς, καΙ οδ θέλουσιν &ναμιγijναι μετ' αuτοu, 
ϊνα μ'η α.ποθάνωσιν. 

ΙΛΌ, Ouos 06ναται ή ψυχΎ) εκείψη τον κόσμον ctγαπ1jσαι, 

Β.ν καΙ θελήσ"'.j, μνημονεύει γαρ τijς &Ρχijς αuτijς, -ης εΤχε πρtν 

αδΤ"1lν μεΤναι εν τφ,θεφ, το τίεποίησεν αυτην ό κόσμος καΙ 
- "" , "Q '.2 'λ 1 λθ ι πως (Χ.υΤ"1lν ερ'ημον κατεσΤΊ')οεν.σπερ γαρ ι::.νπο ει, ε σε '0',1-

τος ~xOpou βασιλέως, "φοοηθέντες οί &νορες, τας χετρας αυτφ 

εκδώσουσι, και εδθέως σπουδάζει, κατα τΎlν αuτοu κακίαν τας 

εικόνας τοu βασιλέως καταγαγειν, καΙ τους νόμους αδτου κατα

Auoat, και έτέρους νόμους βαρεις νoμoθετYισ~ καΙ τΎιν Ιθ(αν ει

κόνα σΤ'ήο"'.) ~κεΤ, καΙ λοιπον απαν οΖ πλ'fιθoς οουλεuσ:ιι αδτφ 

πoιYισr.ι 2. Έαν οΖ οΙ απο τijς πόλεως λάθρα δηλώσωσι τφ ο:ισιλεΤ 

τφ ctληθινφ, λέγοντες, ελθΖ βοΥιθησον ήμτν καΙ δργισθεις κατα τοu 

εχθροuερχεται μsτα tou ιδίου ατρ:ιτεύματος, κιχΙ α.κούσ:ιντες οί 

τΎ)ς πόλεως μετ α χιχρας &νο{γουσιν C:Ιδτφ καΙ εισέρχεται καΙ 

&πόλλε( τον εχθρον ~iJtou, ,καΙ τ"ην εικόνα, :Υιν εστφε καταου-

]) '()r;ιθ6τsροv l κ ~ τ ε λ Ο ε t Υ. 
2) Όρθ6ΤSΡQ,I κ~τ~ ~π~~iμ~~τ~ν, "όμ~θ$τε!\I, -~~TισάΙ, -~o~Yισα~, 



Π ρος τ6ν ci66iiv Ilέτρον, τον α.ίιτο[) μα.θ'ητγιν, 16i 

νcιστε(ζf κcιθcιιρετ, κcιι τους ν6μΟ\)ς cι&τoί} eξcιλε{cρει xcιt ~ πόλις 

xcιίρει, κcιΙ δ ιΧλ rιθινοςβctσιλευς Τστrισι . την ιοίαν εικόνα κcιΙ 

τους νόμους κα.! avotXEl ev cι&tr.J κcιι evtQxuEt cιυτήν, ωστε μrι~ 

8ΙνιΧ l'tl xιxtaxuptauoat cι&Τής, κcιι τους κcιτοικοuντcις $\1 cιυτr.J 

~ιMσκει πολεμειν, 'ίνα &φ060Ι εσωντcιι προς πάντcι εχθρον αυ

Το\). ToΙcXύΤrι εστΙν τι ψυχ'ή' μετ~ Y~Ρ το aΥιον βάπτισμα κατε~ 

8υνιιστεύθ'η π~λιν όπο τοί} ExGplilU, και εΤάπείνωόεν άυτην εν 

πάσα.ί~ ταΤς αισχρcιις αυτοί} μεθοοε{αιςj )tcιt τ"ίιν et)t6va του βcι:' 

σιλεω~ κcιτήνεγκε καΙ εστ'l)σε την ιδ(~ν κα.ι τους νόμους, κcΔ 

επo(ΎJσεν CΙυτ'(/ν CΡFQvtCactt τοί} CΙLfuVQg -routou, ΚάΙ &θιαcρόρως καΙ 

βει3ήλως επεισεν α.&τήν κατεργάσασθαι, χαι έΠQίrισεν αυτ'ην ώς 

~θέλΎJσε. ΚαΙ λοιπον ~ αyαθότrις τοuciΥ{ου και μεΥάλου οασι

λέως ΊΎJσoσ ιΧπέστειλε την μετάνοιαν και εxάρrι 'η ψυχΎ), xat ~ 
μετάνοια ηνοιξεν α&τφ καΙ ειoελθι~ν δ μέΥας βασιλεΥς Χριστος 

ιΧπώλεσε τον εχθρον αυτ'ης, καΙ τΎ)νεΙκόνα. αυτοί} έςήλειψε κ~ι 

τους βε6ήλους αtιτoί} νόμ~υς, και ποιήσας τ·ην $λευ6ερίαν α&Τής, 

~σΤΎJσεν εν α&τr.J τΎ)ν &Υίαν αυΤοί} εικόνα, jotocr. ν6μους &yνl:i~g 

πcιρι8Ι:Uκεν afJti'j, κlΧΙ πάάCΙς τ~ς cιισθΊι"εις αυΤής Μcδαςε πόλέ
μετν, και λοιπον αναΠIΧUεται $'11 ti'j ψυχr.J εκε(\l'Q, οτι αΟτοί} εΥέ" 

Υετο' τουτ6 tστι Το ΥεΥεννrιμένGν εκ τοί} ee-bu. ΆGύνατoν 1 bδν 

ίο-τι ψυχην εΙό'ελθεΤν εις Τ1ιν xατιX7Caucr~y του 1)(OU τοu θεόΟ; μή 

ϊχουσαν την etXQva του βασιλέως. "Ωσπερ γ~ρ ν6μισμcι Gi'JQEl~ 

των πραΥματευτων δ έxετcιι fι παρΙχει, μη fJxfJ'J τήν εικόνα 

του βα.σιλέως, οuτε ζυΥοστάτ'ης yιiρ σταθμ1ζει, οuτε βασιλείι~ 

εισCΡέpει εις τον θrισαυρoν autou, ουτω κα~ 'η ψυχή, E~ν μη e~ 

xr.ι τΎίν εΙΥ.6να τοuμεΥiλσυ βασιλeως Ίφου, 0& μ'Ιί συyxαpω~ 

σιν αυτην οί αΥΥελοι, αλλ' απορρίπτει αυτΎlν λέΥων, πως εισ'ηλ
&ες ~)δε μη ξχουσα τ'ην εΙκόνα μου; 

ΙΒ' Τ' ~, ..... ,..., " ,...", ~ ." , . ο ι,ε σ'ημειον της εικσνος αυτου, εστιν ΎJ αΥαπη, αυ-

τος y~p ε!πεν, δη : «'Εν το6τφ Υνώσσνται ύμας, δη μαθηταί 

μου &στ~, Μν αΥάπην $χητε ~ναλλ'ήλoις» (Ίωά.ν. ΙΥ" 35). Ά~ 
OUνατον οδν την αγάπψ αuτοu .. Ινα, μεθ' 'ήμων, τ'ης ψυχης με~ 

]) Euspy. βιβλ. (Χ', ίιπ6θ. μs'. σ. 80. 



iG2 'lΌiJ lioo~ 'Πσα'(ο!) λόyo~ κέ·. 

ριζομένης κα.ι ζ'ηΤόόσης τον Θεον κα.ι αγα.Πώσης τατοΙ) Κόσμου. 

Κα.Ι ωσπερ πετεινον ou OUνα.τ?;ι πετα.σθηνα.ι ΕνΙ πτερψ, ουοε ε

χον τίποτε κρψάμενον, ουτω κα.ι ή ψυχη ou OUνα.τα.ι προκόψα.ι 

κα.τα θεον οεοφένη εν τινι των του κόσμου' κα.ι ωσπερ πλοιον'l 

πα.ρά τι ον ,της χρεία.ς α.υτου 'ι,οδ Οόνα.τα.ι πλευσα.ι, -ουτως- αou

να.τον ψυ~ην περασα.ι τα κόμα.τα. των πα.θων, εχουσα.ν Πα.ράτι 

των αριοτων. Κα.ι ωσπερ οί να.υτα.ι 'της θα.λά.σσης οδ cρopoυσι ΧΙ:. 

/ των~ςκα.λoός,_ Ύι χειΡίΟα.ς-,η 'qα.νΜλια. 3,. ει μη γαρ ωσι γυμνοι, 
QU Ο,Uνα;νtα.ι πλευσα.ι, ουτως αOUΥα.τ()ν ψυχγ,ν περασα.ι τα κόμα.

:τα. των αντ~κεψένων πνευμάτων τ'ης πονηρίας, ει μ'η γυμνη ευ

:.ρεθ'Ώ απο των. του κόσμου. Κα.Ι ωσπερ στρα.τιώτης εξερχόμενος 

πολφΥισα.ιτ'?υς .εχθρους του Οα.σιλέως, οδ 06να.τα.ι αντιστηνα.ι 

αδτοις, εχων πα.ρά τι της πανοπλία.ς, ουτως αOUνα.τον μονα.χΟν 4, 

'~ντιστηναι τοις πάθεσιν εχοντα. παρά τι των αρετων. Κα.ι ωσπερ 

πόλις τετειχισμένη 5, ~xoυσα. μικρον του τεCΧQuς κα.τεστρα.μμένον, 

ειΧν 'Οέλωσιν οί εχθροι ~Ι.σελθε-Ιν προσέχουσι τψ κατεστρα.μμένφ, 

'ί'να. οι' α.6του εισέλθωσ:, xav γαρ οί cρόλα.κες πα.ρα τας πόλα.ς 

εισίν G, οδ Μνα.ντα.ι αντιστηνα.ι τοις εχθροις, ειΧν μγι οικοδομη

θ'Ώ το κα.τεστρα.μμένον, ουτως αδύνα.τον τψ ασκψ'Ώ μοναχψ αν

τιστfjνα.ι τοις εχθροις; κα.τα.κυΡΙΕυομένψ-υπο πιίθQuς, οδ OUνα.τα.ι 7 

ψθάσα.ι εις μέτρα. τελει6ΤΎjτoς. 

ΙΓ'. Οδκ εγω τα.υτα. λέγω, αλλα κα.Ι 'ή θεία. Γρα.ψη, λέγει' 

γέγρα.πτα.ι γαρ εν τ'Ώ Γενέσει: «Κα.ι ειπεν δ θεος τψ Νωε, σε 

μόνον ειδον δίκαιον εν Τ1) γενε~ τα.ύτ'~ κα.ι τέλειον» (Γενέσ. ζΌ 

1). Κα.Ι πάλ~y είπε τψ Άβρα.αμ : «Γενου αμφπτος ενώπιόν μου, 
κα.Ι Οια.θήσομα.ι οιαθήκψ α.Ιώνιον» (α.υτ. ιζ'. 1-2). Εδλογων δε δ 

1) ΕΌεΡΥ' ιJ~6λ. Υ'. υπόθ. ια'. σ. 30. 
2) 'Ήτοι; σΤSΡοuμενQν των χρειωο,ί)ν. 

3) Έν τφ λατιν. 1\1 uliebria, Υu'ια~κεtcx., 
4) Έν τψ λcxτ. -Ηοηιο. 

5) Όνομαστικ"ή μετιΧ τής μετοχής κειται iπολlίtως. ΣυμπλΎjpωτz()'1 ()~τω : «τ{ιχι 

ί"σπερ πόλις τετε~χ~σμέν'1J, εχοιισα μικρόν του τείχους κατεστραμμΕνον, εΌάλωτας 

τυΥχάνει το!ς εχθροίς' κι.. 

β) Μα:λλον, ι)σιν. 

7) Μα,λλον, ο Ό ~ έ δ ύ ν α t ζ1, Ι. 



Ίσαακ 'lακ())Ο τον υίον αότσσ, ειπεν αμτφ- :.«Ό Θεός μου-,Ινι

σχύσαι σε, εως συ CuνΎjOf.i; απαν το θέλημα αυτσ1) πσ6ισαι» (αυ

τ6θ. κη'. 3). ΙΙάλι'l γέγραπται ξ.ν τσΙς Άριθμστς: «Πας οστις Ζ-

χει εόx~ν ξ.cρ' έαυτόν, φυλάξει έαυτόν, μ~ π,εΤν σΤνσν, μήτε 0-
ξσς εξ .σΙνσυ, μήτε σίκερα, μήτε παν εξερχόμενον, #.ως γΙΥάρ

τσυ» (Άριθ. στ'. 2-4). Και πάλιν εν τφ ΔευτεΡ9νσρ'(ψ: «~Eαν εξ
έλθΎ,jς επι τσυς· εχθρσύς σσυ πσλεμ'ησαι,· CΡύλαξσν ~,σεq.υτΟν &.πΟ 

παντος λόγσυ πσvηροu, εως συ παραΟσθf.i δ ~xθpός σου εις τας 
χειΡάς σσυ (ΔευτεΡ.:ftΥ'. 9).Έκ των ~πτα εθνων τσύτων συ κα

ταλείψεις τινα εξ αυτ,ων sXσν.tcx πνοήν, μήϊ:cως θιΜξωσ[ σε &μαρ

τ'1jσαι. εις εμε (αυγ. κ~.16-18). ΔιΜσκω'ί Ύιμας .μη ::ρλιγωρεΙν, 
λέγσντας πότε εξoλo&pεύσωf1ξν αυτά, τσσαuτα οντα, εΤπεν: «Ou 
oυνήσΎ,j Sξ.ολοθρεuσαι αυτα εν ΕνΙ αυτφ 1 έν~, μήπο;τε, ~pημ.oς γέ

νηται Ύι γη, και πληθυνθf.i επι σετιΧ θηρία τα αΥρια» (αυτ. ζ'. 

22), &.λλα κατ α μικρο ν μικρόν, ειΡς ~δ πλΎjθυν.θήσr.ι καΙ α.όξη

θήσr.ι, .. καΙ πληθυνει δ Θεος τα 8ριά σου. ΈνετεCΛατσ. οε αδτοΙς 

πσλλάκις, λέγων: «Πpόσx~ς μ'ήπoτε,.oιαθήσr.ι oιαθήκΎjV μετα των 

Χαναγαίων, ους μeλλω εξολοθρεuσαι &πο τσ1) προσωπου σου» (αυτ. 

ζ'. 2)' Άπελθων· οε Ίησοuς . τοί) Ναυη, κ~ι ΚΌκλωσαντες τ~ν Τ .. 
εριχω καΙ &.CΡ~/ί~αιντες 2 αυτήν, είπεν.δ Θεός: «'Αναθφατ{σεις 
~~τ'ην καΙ πάντα τα αuτης» (Ίησ. Ncxuij στ'. 17) .. Καί, θελήσctς 
πολεμησαι μετα Γαί, zCΡυγεν απο προσωπου αυτων 3, μΥ; ουνά

μενος ΊσραΥlλ α.νΤΙΠDλφ''ισαι τοις εχθροτς, δια το. μικρον .&.'1&. 
Ο "" λ Ψ 'ΙΑ "'Ι -", " "\ φα, Ο εκ ε εν χαρ' και πεσων ΎjσOΌς επι πρσάωπον εΚΛαΌ-

. σεν ενώπιον τοί) 810(1), λέγων : «'Έστρεψεν 'Ι(ψ;ι;Υιλ τον τράχη

λον αυτοσ Τοις εχθρσις, κχγω τ(.π.σΙ'ήσω»; (αυτ. ζ'. 8) ... ICcxl. εΙ
r.EV αυτφ 6 &.pXιστράΤΎjγσς της δΌνάμεως Κυρίσυ :« Έπειο-η εν 

σσι &.'1 άθεμαι, Ί~ψα';lλ ou oυνήo'ι.J &.ντιστ'ηναι τσΤς εχΟρρις σόΙΙ 

1) ΓέΥρα:πται λελανθασμεΥως έ v ,ξ νΙ α u τ ψ. αντι Ε ν t α Ι) t $, 6Jς Εν τφ λατι'l. 
1η al1110 U110. 

2) , ΑΠΕλοισν, _·χυκΛιΟσανΤΕς,- σ.φαΥ!σcιντες, μ~τoχι.Ι άπόλlΗΟΙ. "ΑΠΕλθό'lτος ~s 

Ί-ησου το'5 Ναυ-η καί κuκλωcά.vτων των ~Εr3~ΙΧΙων τΎιν Ίερ~χι~) κκΙ α.φαν~σiντων ...... 

3) -Κα:Ι θε/:!ι<::α:ς ΠQΧφ7jσαι μετC\ Γα! εψηι. ... από προσώποu αι},ων», ~.ι.ν ανlΧyι

γώσκoν~α.~ εν τψ λ!Χτ~ν. 



'i'of.i ά,Μ& 'Ησα'Ιο!! λόγος ΧΕ', 

(αυτ. 13), καΙ ουκέτι εςijλθεν εις παράταςιν, εως ου πεpιάpΎ,J 1 

τον 'Άχαρ. ΚαΙ βλ€πoμzν τον Σαούλ, δτι ό θεος αφείλεν αυ

toutYιν βασιλε~ν οια το ανάθεμα, δ ελαοεν εκ ·toU ΆμαλΊlκ 

(Α'. Βασιλ. ιε'. 15). 
ΙΔ'. ΙΙάλιν Ίωνάθαν οια το βάψαι αυτοu το 06ρυ καΙ επι

στρ€ψαι εΙς το στόμα αυτοu, ουκ εισήκουσεν ό θεος tou Ίσ

ραηλ εν ti./ ~μ€ρq. εκε{νΎ,J (αδτ. ιο'. 27). Πάλιν δ 'Εκκλησιαστής, 
οιδάσκων ~μα,ς, οτι &λάχιστον πάθος αφανίζει την Οόναμιν των 

ιiρετων, έλεγε: «~fuίαι θανοuσαι, σαπριοοσι σκευασίαν ελαίου» 

(Έκκλ. ιΌ 1). Πάλιν Ίεζεκιηλ λ€yει: «'Εν ~ αν ~μ€Ρ!f πλα
v'f)Oi./ ό οίκαιος α.πο τijς δοοu τΎίς οικαιοσύνης αυτοο, καΙ' ποι

'ήςϊΎ,J παράπτωμα, οώσω π6νον κατα πρ6σωπον αυτοο, καΙ τijς 

οικαιοούνYjςeι:υτοu ου μη μνYjσθω (Ίεζ. tYj'. 24). Πάλιν ό απ6-
στσλo~ λέΥει:' Λ\,ιικρα ζύμΥ) δλον το φύραμα ζυμοι» (Γαλάτ. 

ιΌ Η). Άνα.ν~ςoε 'καΙ Σάπφεφeι:, "Γι Υυνη αυτοο, λαο6ντες εκ 

τ~ςτιμfjς totJ χωρίο\) καΙ ψευσάμενοι, επεσαν παραχρijμα παρ α 

τουςΠGQας των αποστ6λων κeι:Ι ες€ψυςαν QttX το μιαρον πρα.Υμα 

Τo5τ~ (lΙράΙ ε'. 1-10). Πιίλιν δ ΊάκωQJς "eyiL: «"Οστις cp!J
λ&ξΎ,J Ολι:.ν τ~ν ν6μον, πτιxίOΎ,J οε εν ένί, y€yoνε πάντων ενο

Χbς» (Ίώt. β'. ίΟ). Ένουνιχμων οε ~μα,ς επιστρ€ψαι 'Προς αιι· 
-tb", δ HS'b~ "iyit aν -ci[J Ίεζεκιήλ: « i:ξI δ' αν "ημ€Ρ!f επιστρ€
φ.~ ό άνομος από τijς όοου ιxu'tou τijς &νομίας, καΙ πo:ήσ"~ 

κρίμα καΙ οικαιοσύVYjν, των ανομιων ιxJtCiU ου μημνησθω, &λλιΚ 

ζωΎ.) ζ 'ήσεται' δτι ου θέλω τον θάνeι:τoν τοσ &μαρτωλοlJ~ ώς το 

!πιστρ€ψαι καΙ ζi./ν α.υτ6ν, λέΥει Κύριος» ('Ιεζ. tYj'. 21-23)' 
~πιστρ€cρoντες επιστρέψατε, καΙ «οια τΙ αποθνήσκετε οίκος Ίσρα

fιλ»; (α.υτόθ. 31). ΚαΙ πάλιν <Ιερεμίας λ€yει: «'Επιστρέψα.τε 

πρ6ς με, οίκος Ίσραήλ, καΙ Lλεως εσομαι ύμτν, λ€yει Κύριος 

Παντοκράτωρ» σερεμ. Υ'. 21-2.2). ΚαΙ πάλιν: «J.\ιIη ό πίπτων 

ουκ ανίσταται; ~ ό ιiπoστρέφων ουκ αποστρέψει; οιατί &π~στρε

ψεν ό λαος ουτος αποστροφην aναιοij καΙ εκραταιώθYjσαν εν τi./ 



Πp6~ τόν ΜΙΗν ιΠέτρον, τον ιχ')τοΊ μ'Χθητή'l. 165 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

πpoαιpέσE~ αυτων, καΙ ουκ Yjοοuλήθ'Yjσαν επ~στpέΨα~ πρός μΕ λέ

γE~ Kυp~oς; ~πιστpέΨαΤE προς μΕ καΙ επιστpαCΡ~σOμα~ πpeις ό

μ&ς» (αυτ. 'Yj'. 4-5). ΚαΙ πάλιν δ Kυp~oς Ί'Yjσους ΕίΠΕν: 

« 'Εαν αcρijτε τοις ανθp~)πo~ς τα παραπτώματα αυτ63ν, αψήσει 

καΙ ύμιν δ πατ~p ύμων δ oυpάν~oς ~αν σε μ~ αcρijτε, ουσε δ 

πα trlP ύμων αCΡήσε~ ύμιν» (l\ιIατθ, στ'. 14, 15). IIιiλινδ από

στολος λέγει: « 'Εάν τις εν ύμιν ΠΡ·ολ'Yjcρθf,ι SY τ~ν~ πcφαπτώμα

τι, ύμεις ο[ πνευματ~κoΙ καταρτίζετε τον τo~oυτoν ~ν πνεύματι 

πρtfόΤ'Yjτος» (Γαλ στ'. 1). IIάλ~ν 'Ιάκωοος λέγ~~: « Άδελcρoί, 

Μν τις πλανΎjθi,j απο τijς όσου Τής &λ'Yjθείας, καΙ επ~στpέΨΎ,J 

τις αυτόν, γινωσκέτω οτι δ ~πιστpέΨας &μαρτωλον ~κ πλιiννις 

όσου αυτου σώσει ψυχΥlν ~κ θανάτου καΙ καλύψει πλijθος &μαρ

τ~ων» (Ίάκ. ε', 19-20). 'Ioou πασαι αΙ μ.~Pτυρίαι αuται των 

Γραψων ενσυναμουσιν ~μ&ς, ινα εξερευνήσωμεν aauτούς, μήπως 

ποιουντεςτον κόπον, Ζχομεν κακίαν προς τον πλ'Yjσίοv, ~ κα.τ

έχομεν opγ~ν εις αυτόν, μ~ συγχωρουντες, καΙ απολέσει ~μων 

τοuς καμάτους, και δ Κύριος ~μων Ί'Yjσους Χριστος οό βΟ'Yjθεt 

~μιν εν τf,ι {JJPtf, οταν θλί6ωσ~ν ~μας οΙ εχ$ροl ~μων, Αυτος 

γαρ εμέμψατό τινας τοιούτους, λέγων: « Δουλε πον'Yjρέ, πασaν 

τ"ιν OCΡEιλ ην εκείνψ &CΡήκά σοι, επεΙ παρεκάλεσάς με' ουκ zσ~ι 

καΙ σε ελε"ησαι τον σύνσουλόν σου; καΙ οργισθεΙς παρέδωκεν 

αυτον τοις βασανισταις, εως ου αποδφ π&σαν τ~ν oCΡειλήν. Οϋ

τω, CΡ'Yjoc, ποιήσει δ πατ~p ~μων· ό ουράνιος, ~αν μ~ acρi,j εκα

στος τφ &δελCΡφ αυτου εξ ολ'fjς καρδίας υμων» (~ίατθ. ιη', 

32-3;3). 'ΕξεΡεύν'Yjσον 00'1 σεαυτόν Ι, &δελcρέ, καθ' ~μέραν κα

τανοων τ~ν καροίαν σου, τί ~στιν εν αυτi,j ενώπ~oν του θεου, 

~ή μέμψις &δελcρoυ, ~ή μισος, Τι ονειδισμός, ~ φθόνος, ~ ύπ.ερο

ψία, λέγων, οτι ou θό'ιασαι τούτφ προσέχειν, παροξυντικος γάρ 

εστιψ Μ.ν σπαρi,j ιος τοιουτος εν τi,j καρσίtf σου, μν'Yjμόνεus τοu 

λόγου του Κυρίου Ί 'YjGQG, ειπόντο;, οτι: « Οϋτω ποιήσει δμιν δ 

πατγίΡ ύμων δ οόράνιος, εαν μ~ &CΡt/ εκαστος τφ &δελCΡφ αυ

του ες OλΎjς καρδίας» (ενθ' &νωτ.). 

1) Φ~λoκ'Χλία ΤΌμο α'. σελ. 20, χεψ. Κ''. 
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__ ," ΙΕ'. ~Όστις ουν φooεττιx~απελθεΤν εις τ'1lν ΥΖεννιχν, πασιχν 

Π9νrιρίιxν απορρίψει απο της' κιχρδίιχς αυτου, ί'να μ'ιι ~ άπόφιχ

σις αστrι ~ ΠOνrιρα SΛθ'Ώ επ' αοτόν 1. ΙΙρόσχες ouv τΎ,ί καρδ{qt 

qου, αδελφέ, ~~ yρrιyόρ,ει αoτ~Τς 2,πcxνCiUΡΥΟ{ εισιν εν τΎ,ί κα

)(,Cqt αυτων κα~ λείσθητι εν τi.j καρδί'7 σου επ~ τψ λόΥφ το6τφ, 
ο.τι αOUνατον' ανθρ6)πφ πο~iJσcxι καλά, πo~oσντι κακά. Δυνατον 

QS.τψ ανθρ6)πφ ΠOνrιρα ες αφορμής 1] _ τ~i) αγαθου ποιησαι. Δια 

Ίουτο εδίδαςεν ~μας ό Σωτ~ρ ~μων Υρ.'Υ)ΥορεΤν Επ' αυτο6ς, λέ
Υων, δτι: «Στενη εστιν 1] π6λ rι .ΚrΧl .τεθλιμμένη ~ όσος 1] απ
άΥουσα εις τ'ην ζώ~ν κα~ όΛCyo~ εισιν οί εδρίσκοντέ,ς ιχδτην, 

""1 ,.. ~, , " (' , , ,." 'λ ' 
ΠΛ((tτsια υΕ και ευρυχωρος rι απαΥουσιχ Εις την απω ει,ιχν,:: και 

πολλοί εισιν οί ,πορευόμενοι δι'. αOΤΎjς' cρυλάξατ? yιiρ' έ,αιi~,' 

τ06ς, cρrισίν, απο των Ψευδοπροψητων, ο{τινες ερχοντιχι προς (ι~, 

μας εν ενΜμα9Ι rφοΜτωΥ, εσωθεν δέ ΕΙσι λύκοι αΡΠΙΧΥΕς' απο 

των καρπων (Χδτων επιyνώσ~σθE ιχοτους.» (Ματθ. ζ'. 13--16). 
ΠοΤο( εισιν οί κμρπo~ ιχοτων, ει μ'1) πασιχ ~ πιχράφυσις, εν ~I 

επίκειντιχι ~μΤν, θέλοντες την κιχρδίιχν 1]μων πείσιx~ εν αΟτi.j; 

'Αλλα τους ιΖΥιχπωντας τον Θεον 4 ,ες δλrις καρδίας, οε ψΕυδο

ΠpOCΡήται ΠΕΤσαι -ου δίιναντcxt εν τινι των εαυτα)ν, κατα ΤΟ'Ι λό

Υον του αποστόλου: «Τίς "ήμας χωρίσει απο ΤΎjς αΥάπης τ05 

Χριστοσ; θλΤψις η στενοχωρία η οιωΥμος γ, λψος; η yυμνότrις 

'η κίνδυνος γι μάχαιρα; πέπεισμαι Υάρ, δτ~ οuτε θά.νατος 01>τε 

ζω~- 05τε αΥΥελοι οϋτε &ρχαΙ οuτε ενεστωτα ουτε μέλλοντα_ 
quτε κτίσις έτέριχ δυνησεται 1]μας χωρίσαι απο τής &Υάπης του 

Χριστου» (Ρωμ. η', 35, 39). Ε!ΟΕς, aosXCfoΞ μου, τους &'Υαπη

σαν~ας τον Θεον ες δλης καρδCας, ΟΤΙ ουδεν του κόσι~oυ δύνα
ται χωρίσαι αοτους απο τής. αyάπrις αοτου; Πρόσχες ουν σε

ιxυ~φ, μήπως τι τής απωλείας αποστΥίσΕΙ σΕ Τής αΥάπης του 

Θεου, η χρυσός, Υι αΡΥυρος, Υι οικΎιματα η 1(δονη, η μίσος η 

oνE~σισμός, ηπλήςΕΙ σέτις εν λΟΥφ, 11 πας [ος του δράκοντος 

1) ."Ι'Ι,," μη '1; απόφcισις cιϊιΤΎι -1ι ΠΟ'l"/jΡi ελθ-ιι έπ' αυτόν» έλλείΠΕΙ Εν τφ λατιψ 

2) ΤοΙς εχθροΤς. 
:-Ι) ΧΕΙΡ, ·E~cιμopφ'1)ς. 

4) E~Epγετη'l. β'.~λ. ,,'. ίιπόθεσ_ Yo'e,'. σελ. 80. 
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τοΟ εμφυσωντος εν τi,j καρδC~ ~μων. l\IΎ} ταραχθi,jς οδψ α.λλ~ 

μ~λλoν σπουΜσωμΕν α.ΤΕνίσαι Εις τον χαλκόΟν οφιν, ον εποίησΕ 

l\Ιωϋσ'ης, ,κ-ατ~τoν λόγον τοΟ Κυρίου' εθηΚΕ γ~ρ αΙΙτον επ~ τοΟ 

ξύλόυ επ~ κορυψην τοΟ ορους, ινα, π~ς δ δακνόμενος ύπο τοΟ 

σφεως, πάραυτα α.ΤEνίζΎ,j Εις αΙΙτον κα~ l~ται (Άριθ. κα'. 8 - 9). 
Ό Κύριος ~μων Ίησοος Χριστος ώμοιώθη τψ οφΕΙ τψ χαλκφ" 

εΠΕιδη εχθρός εστιν, α.κούσας Άδαμ εχθρος γέγονΕ τοΟ ΘΕοΌ' 

ό οε Κύριος ~μων Ίησοος Χριστος ανθρωπος τέλΕιος γέγονε 

κατ~ πάντα χωρις άμαρτίας «ΕΟρ. δΌ 15), καθ' δμοιότητα 

τόσΆδαμ δι' 1ιμ~ς οφις οε χαλκοος, στι σμοιός εστιν τοΟ γε

νομένου εχθροο· τοσ ΘεοΌ' λογισμον δε πονηρον οΙΙκ εχει, οιιοε 

1όν, ουτε κακίαν" ουτε κάμπτεται, ουτε cpuoq., ουτε πνο"ην εχθροο 
εχει.' Τον τύπον τοΌτον εποίησεν δ Kύρ~oς ήμων Ίησοος, Ζως 

ou σozσΎ,j τδν Ιόν, ον εφαγεν δ 'Αδαμ εκ τοσ στόματος τοΟ δρά

κοντος κα~ επιστραΨΏ ~ φύσις, ~ γενομΖψη παράφυσις ΕΙς τΥ}ν 

κατ~ CΡύσιψ λέγει γαρ τψ l\ΙωϋσεΤ: «TC εστι το εν τ'Ώ χΕιρί σου; 

κα~ ΕίΠΕ, ράοδος κα~ ΕΙΠΕν αΙΙτφ" ρΤψον αιιτην εΙς τΥlν γην, 

κα~ Ερριψε κα~ γέγονΕν οφις κα~ ΕφυγΕ Μωϋσης απο προσώ

που αΙΙτοΟ. Kα~ λέγει αΙΙτι{) δ ΘΕός, εκτεινον την χΕιρά σου 

κα~ ~Ψαι της κέρκου αΙΙτοΟ. Kα~ 'ίjψατo κα~ γΖγονΕ ράοδος εν 

τi,j χΕιρΙ αΙΙτοσ» ("ΕξοΟ. δΌ 2-4). Και λέγΕΙ αΙΙτψ δ Θεός: 

«ΛάΟΕ τΥlν ράοδον τΎlν στραφΕτσ7.ν εΙς OCΡιν, κα~ πατάξεις τον 

ποταμον ΑΙγύπτου, ενώπιον Φαραώ, και μεταστραψήσΕται εΙς 

αίμα το ΊSδωρ αύτοΟ» (αΙΙτόθ. ζΌ 19)' καΙ πάλιν: «Λάοε την 

ράοδον, την μεταστραCΡEισαν εΙς οφιν, και πατάξεις τ',ιν Έρυ

ftpcX'! θάλασσαν εν αUΤ-Q και ξηρανθήσεται»' και πάλιν: «Λάοε 

τήν ρα600ν σου, '11'1 Εχεις εν Τ'~ χειρί σου, εν ~ επάταξας την 

θάλασσαν, και ερετς προς τΎlν πέτραν και δώσει το ΊSoωρ αΙΙ

της» (Άριθ. κΌ 8). 
ΙΣΊ". Βλέπεις, στι δ κατ' ιχνος βαCνων τοΟ Κυρίου ~μων 

Ίησοο Χριστοο μΕτα το γΕνέσθαι αΙΙτον εχθρον και οφιν, με

τα:;τραψήσεται εΙς ράοδον κu;ι οUOεις των εχθρων α.νθίσταται 

αυτιj); Το μ'J:ίτf) Ρ to'l τοστο μέγα εστίν, στι Ην ό δράκων σπείρ".) 
, " , "'" , ~,..., ~ , ." "., λθ' 

τον ιο'ι α'JΊου εις ημ7.ς, σπουοασωμΖν ατενωαι εις τον ~νε 0'1-
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τα εις τον σταυρόν, 8τι ταατα πάντα εποίησαν αΌτφ οι' ~μ~ς 

κα~ υπέμείνεν αλλοιωθείς, μηοε λυπηθεις επ~ τους κακώσαντας 

αυτόν, μηοε αποκριθΖις λόγον σκληρόν, αλλα ακίνYjΊoς oιέμει~ 

νεν, ώς δ χαλκοας Οφις. Έαν οδν πρόσχωμεν αΌτφ καΙ κατι~ 

χνεύσωμεν αΌτφ, !9{ιετς γινόμεθα εκ των δηγμάτων των κpυ~ 
πτων Οφεων. Ή δύναμις αΌτοΌεστι .καΙ 'ή βοήθεια τοα ειπ6ν~ 

τος, οτι: «Καθάπερ J\Ιωuσijς υψωσε τον αφιν εν τ"~ ερήμφ, συ

Τ,ως υψωθηναι δεΤ τον υιον τοα ανθρώπου, 'ί'να πας δ πιστεύων 

εις αυτον μ"η απόλψαι, αλλα δέςηται ζωην αιώνιον» (Ίωάν γΌ 

14). τοατό εστι το 1χνεύειν αΌτόν, 'ί'να υγιετς αΌτφ γινώμεθα: 

πως ouv υγΙΕτς γινόμεθα; Έαν πιστεύσω μεν, οτι ouvcnc; εστι. 

ΙΙρος γαρ τους δηχθέντας εν τ"~ 'ερήμφ, ουκ αt)το; δ χαλκοας 

Όφις ~pxετo θφαπεύων αυτούς, αλλ' δ δηχθεις όπα τσα οφεως 

οια πίστεως "ητένιζεν εις αυτον κα~ υγιης εγ(νετο' επεΙ πολλοΙ 
.,. <, θ' ~'~.." ~ \ , , 
ησαν οι απο ανοντες υπο Των οφεων, οι μΊ) πισtsυσαντες εις 

τον λόγον τοΌ θεοα, καθ ως είπεν δ απόστολος: «ΚαΙ μη εκ

πειράσωμεν, καθως εκεΤνοι επε(ρασαν καΙ απώλοντο υπο των 

Όφεων» (Α'. Κορινθ. ιΌ 9). Οίδας, αδελφέ, εως σήμερον 1 εισιν 

Qt οφεις εν tij ψυχΥ,) τ'Ώ θελούσ'Υ,) πεφασαι τον Ίησοαν, ει μ"η 

το sρωΤffν 'ήμας τας εντολας αυτοα κα~ μη εργάζεσθαι αuτας 

καθως γέγραπται' «λέγει CGutΙP εις εκ των νομικων, πειράζων 

CGutov και λέγωψ διδάσκαλε, ποία εντολη μεγάλη κα~ πρώτη 

εστιν εν τφ νόμφ; δ o~ Ί ησοας . είπεν αΌτφ' αΥαπήσεις Κύρον 
τον θεόν σου εν ολ'Υ,) κα.pδί~ σου κα.ι εν δλ''JΤ"~ ψuχij σου, 
καΙ τσν πλησίον σου ώς σεαυτόν. Έν ταύταις ταΤς ουσιν ,εν

τολαΤς ολος δ νόμος καΙ οί προφηται κρέμανται» ΟΗ{ιτθ. κο'. 

:3G-40). Βλέπεις, οτι οί ερωτωντες καΙ μ"ι) ποιοΌντες, ΠΖιρα

σταΙ καλουνται, Ότι ou θέλουσι πιστευσαι τφ αφει τφ χαλκφ, 

τφ ουναμένφ σωσαι αuτοuς εκ τοα 10υ του κρυπτοα δψεως; 

ΙΖΌ Κάτεχε 2 ουν Τ11ν καρο{ανσου και μη ακηοιάσ'Υ,)ς λέγων, 

1) Άνιομ!Χλο; 'Ι; φρά.σι;;. Ίσως yplΧπτέoν: Τίνες εως σήμερον κλ. έν τψ 

λlΧτιν. Cernis, frater, hoc item tempore serpentes ίη eorulll cordibns ines
se, Ίιιί tentaι"e yolnnt DOl1linnnt ]est11l1? qninalll snnt isti? Ilιi nilnirnnI 
qni ιωindata ejns reqnirnnt, cnlll ea nolint οbseΙ-ΥaΓe. 

2) ΕυΒΡΥετην. βι6λ. 7.. Dπόθε-J. ιχ', σ?λ. 8 



8τι πως θόναμαι αυτου φυλάςαι τας αρετάς, άμαρτωλ~~ α.νθρω .. 
πος ων; 'Όταν γcφ . κχταλεΙΨΎ,) ανθρωπcς τας άμαρτίας αυτο;), 

ι , 'ψ' Ι ~ θ' ('" , ,..... , '""., , 1 
και Επιστρε Ύ,) επι Τ:..ιν . εον, Ύ) μετανοια αυτου αναγεν/\f αυτον , 

θ ' "\' ", "\ '" Κ θ ' '" Ι? ' κα ως Λεγει ο αποσΤΟΛcς, (ΙΤΙ: « α ως εφορι:;σαμεν την $,κoνrι; 

του χο·ίκοU, φορicrομεν καΙ τΥιν εικόνα τσυ SΠΟUΡαν(ου (Α', Κο .. 
ρινθ. ιε'. 49). Βλέπεις δη E~ωκετφ α.,θρώπφ 2 α.λλαγijναc ~w 

κο 3 Τ1)ς μετανσίας καΙ δλc.ν καΙΥσν γενέσθαι ΟΙ' αυΤfjς; α.λλ' δσον 

το βρέφος εις τους κ6λποuς της μητρος αυτου εστι, παοαν (Jψrι;l; 

φυλάττει αυτσ απο παντος πονΎ)ΡΟU. 'Όταν οε κλαUο".j, παρsχε~ 

αυτφ τον μασ&ον C<.IJτfjς. l\'llΚopov μLκρον κολαφίζει αυτό, κατα 

τΥ/ν OUναμιν αυτου, ~κ:ροοοuσα α-υτο οέξασθαι το γάλα ttUtfj; με
τα φ600υ, χαΙ μ'ι/ εχΕιν Τ"/" καρο(αν αUΘάOΎj. ΚαΙ εαν κλαυo"t.j, 

σπλαγχνΙζεται Εις αυτο δτι Εκ τα sνΤΕρα άοτΥις εσΤ.ιν 4, παρακαλετ 

αυτό 5, θάλπει αυτό, εως ου οέ'ςηται τον μασθον αυΤfjς. Έαν ε

ΠΙOEιxθ~ τφ βρsφει χρυσός, η άργυρος, η μαργαρτται, η παν 

σκεuος τσΟ κόσμου, προσέχΕΙ μεν αυτο1'ς, αλλ', εις τους κόλπους 

τΎις μητρος όπάρχον, πάντα παρα6λiΠΕΙ, ϊνα μΕταλ,Η3Ύ,) τοU Iλ(l.

oeOU αUτijς. ΟΙΙ μάχΕται αυτφ δ πατ1ι ρ, οιατΙ ουκ εργάζΕται, η 

οια τΙ συκ απέρχεται εις τον πόλεμον προς τους εχθρους αυτοο, 

~ΠEιo'η μικρός εση και συ OUναται, τους πόοας μεν εχει, &.λλ' 

ου OUναται στ'ηναι ε1ς α-υτους, χετρας εχει, αλλ' ou Μναται κα

τασχεΤν πανοπλίαν. Άλλα μικρον μικρον μακροθυμετ 1; μήΤΎ)Ρ 

αυτοu επ' αυτφ, εως ου αUξήο'Y,j. Έπεισαν οε αυςήσΎ,) /Ηκρόν, καΙ 

θελ"ήσ".) παλα.Τσαι μετα αλλου, κciκεΤν,ος ρίψΎ,) αυτο χαμα{, ουκ δρ

γΙζεται αυτφ δ πατήρ αυτοο, γινώσκων, δτι παιδίον εστίν. 'Ε

παν οε γένηται ,ανήρ, ~κφα(νεται αΌτφ 1; σΠClJοή, ει εχθρευει 

τοις ~χθpoΤς τοu πατρος αuτοu, καΙ τότε πιστευει αυτφ τα: s-

1) 'Έπον,αι τ~ έ~ής εν τψ Ε'JΞΡγs,"ηνιΡ: «Κα! ιίJς ν"iιπιO,l, . γάλα παpέχε~ αίιτι:'! 

εκ των ά.γΙων αUΤ1J~ μr.<σθ6J'i, καΙ άvα;τρέψεt (Χ.!)τόν οΙα. μ 'IrtYjp CFιλ6σΤΟΡΎΟ~. Ec( 8ar;;v 

2) ~Ί-I τc~ s ς fJ U σ ί C( ν . 

j) "'Α.πe,=-:Ξκ, G~i. 

4) ΣΥ,μείωσον τΎίν α1τια'lκ"ιjν με,& τ"Γις εκ, κατ~ ,6'1 ΕσχιΧ,ως παΓ;!q:θαρμsγογ 

nλ·rιν~κ6'1 λόγον. 

μ) ~)tλΖ~ ι;ιω~Q. Ε'Ι τφ ΕUSΡγεΤ"'ίνιΡ~ ΞνQ~ ?f.y. 



IΧutou, οτι υ[ος αυτου εστιν. Ει οε μετα, πάντας Τ9.υς' κόπους,. 

ους οί γονετς εκοπίασαν μετ' αυτου, προκόψας, Υένηταί λοιμός \. 
" , " ,.., ",r , ""'" , "_ 

και μισησr.ι τους γονεις ιΚαι μη υπακσυσ'Ώ τr.1 euyeνe~ .IXUtwν,. 

κα~ CΡιλιάσ'Ώ μετα των εχθρων αιιτου, αφαψιυ.αι .. την ~υσπλαyχνί
r.ι.ν. . αυτων απ' α~oσ κα;~ sκ6άλλ9!)σιν .IΧUtbv ~~.:τoσ· οΙκου. :α.ότων. 

μη OQUVIΧL αδτιjΓ κλYJρονομ(α.v .. ':- -- " ...:. , 
'. ΙΗ".: Kα~ ήμεΤς, οΙΙν, αοeλ~{,: CΡΡQ.νΤ{σωμ~ν'έα.υτων μεΊναι εν. 

τΎ,) σκέπ'Ώ τijς μετανοίας, καΙ γάλα Ο.εςιΙη.iεθv: εκ των &γίων αυ

τijς jlC1:Qefuν, ινα α.ιιτη fιμας ,epέψΎ,J. Πιiντα ουν παρΙδωμ:εν τχ 
βλ~π6μενα, εως γλυκανθΊj t'l τψ .στόματι ήμων το γάλα αUτ1jς .. 
Βα;στάςwμεν τον ζυγον IΧutij; πα~δευο'.Jσης, ϊνα CΡρoντίσ'Ώ ήμων, 

'Y,.α~ εαν πολεμωμεν μετα των εχθρων ήμων καΙ κατενέγκωσιν ή

μας ώς μικρούς, κλαόσωμεν ενώπιον αuτijς, ϊνα παρακαλέσΎ,j ταν. 

πατέρli ήμων sxoLxij~IΧL ήμας απο των &οtκησάντων ήμας. Έκ
κι:$ψωμεν παν θέλημα tij; καροίας ήμων, κα~ '&γαπ'ήσωμεν το 

ςενιτεύειν, ϊνα σώσi,j fιμας, ως τον Ά~pα.άμ. <[ποταγωμεν ύπα

τας, χετΡας αuτijς, ως.8. 1α.κώβ, Τνα; Sεξώμεθα. τ'1lν εuλογ(αν πα.-. 

ρα τοσ πατρος ήμων, 'ως δ lVΙωuσ1jςεμCσησε κα~ εCΡυλάχθη όπο 

την σκέΠΎjν α;uτijς, XIΧl &νέστη προς τους θέλοντας αυτ'1lν .aπο

κτεΤνα;ι, ως ελευθέρους πάσης ήΟονijς. ~HI κα;ταcρρoνήσωμεν ctu
τijς, [να; μη μισήσ'Ώ ήμας, ιός τον 'Ησαυ. Φuλάξωμεν τ'1lν &γνε{

α;ν α;uτijς, ϊνα; όψώσ'Ώ 'ή μας εν τΎ,) γΎ,) των εχθρ'ων ήμων. Σχω-. 

μεν αδτ'1lν σκέπην καλήν, ώς δ 'Ιησους, υίος NIΧuij' παιοίον fιν,: 

cρησί, μη εςερχ6μενον εκ τijς σκηνijς. JHY). Εάσ.ωμεν τόπο\!. τΎ,) 

ακY}o(~ εν tf.)XIΧFo{~ ήμων, 'Τνα. μ'ιι αΠΟΥ,ληρονόμους τιμας ποι
'ήσ'Ώ τ1jς γi.jς tij; επαγγελίας. Άγ~πή~ωμεν το $ΙΙ' πασι ταπει

νον κα~ σπουΜσωμεν, ϊνα, εΙσ.€λθωμεν εις τ'1,ν γην, Τ11ν ρέουσαν 

μέλι και γάλα, ως δ Βαλέκ. l\IYjozv τijς &πωλ~{ας επιθυμήσω

μεν, ϊΥα; μ'1/ εξολοθρευθωμεν, . ως, δ "Αχαρ. ,'Αγαπήσωμεν την 

σηνείοησιν α.Uτijς, τ-fιν κατανύγoυσ~ν ήμας πασαγ δψα.ν, ϊνα σώ-' 
σ'Ω rιμας εν τf.) ωρ~ του πεφασμου, ως την 1)α.ά6. Μ'1; αγαπή

σωμεν τ·I,ν. γαστριμα;ργ{α;ν, ϊνα μη εςολοθρεύσ'{j ήμας, ως τοuς 

1) Έν τφ Λατ(γ. Faω~s ant pesti.s. aιιt beΗUl1Ι. 



c' 'FI) , Τ' "", , <:>' < Σ υιους ,θΙ .. : ηρη(jωμεν εαυτοl)ς απο πασης αCiικιας, ως α-

μ/')υήλ. l\BI καταγγφσθ'~ς 6πο της συνειοήσεως, πl)ιήσα.ς το πονη

ρον τφ πλησίον 1,. )\'1η αγα.πήσωμεν το ζηλος; .. το πονηρον εις. 

10υςΖτέρου:ς, ινα μΎ, α.πορρίψ'Ώ 'ή μα-ς, 6)ςτο,/ Σάουλ 2. 'Α.γ.α.πή-. 
σωμεντο .,μη . ,αντα:π()οοΟναιπο,/ηρον τφ πλησ(ον,Ινα. φυλάξ'Ώ 

"ίμα.ς α7\;Ο 100 'ϊΙον,ηρ-ου, ώς τl:l\l AcxQCO. J\-ι'η αγαπήσωμεν το με .. 
γα.λαuχετv .. καΙ ,:"Υ,ν,. ϊtενo09ςίαν, Ινα. μ'η απopΡ(Ψ'Ώ~.μας απο προ· 

σώπου ΤΟQ Τ\αΊρος 'ίιιιων, ώς τον "Α.6εσαλώμ. ΆγαΠ'/,σωμεΥΤ'"ν 

ταπεινοφροσυνην και Τ1,ν σφνότητα, ινα σχ'Υ,) ήμας $κο{κους 

κατα των ~χθpω'/ του πατρος ήμων, ώς τον Σολομωντα. Άγα

π'ήσωμεν τΥ,ν όποταγΎlν εν απασιν, δπωπιάζοντες τα μέλη ~μων 

απο παν τος πράγματος νεκρου, ινα λά6ωμεν. καροίαν ανΟΡΕίαν επ1 

τους εχθρc.υς ήμων, ώς 6 Ήλίας δ θεσ6Ιτης. ~I1, γινώμεθα φιλήοο

νc.t και επιθυμητα{, ινα μη εςολοθρΕόσ'Ώ ήμας, <!)ς τον Άχαά6. 

Άγωνισώμεθα, εως θανάτου, προς το μη απολέσαι Ύιμας, .. Τ'(,ν 
ά.γΙαν αυΤ.ής κληρονομίαν, ώς Χα60υθαι δ ΊσραηλΙτης. Τπήκο •. 
οι γΖνώμεθα των κατα θΖον πατέρων ήμων εν πα.σιν, εκκ6πτον· 

τες ·Πψί θέλημα. ήμων, εως ou όποταγωμΕν αυτ'ης 3, ινα με{ΨΏ. 
ή ευλογία. αυτων μεθ' ήμων, ώς ε~ς τον ΈλισσαΤον. J\-IY] γΖνώμε-
θ ) , , Ψ ':> - , θ' ",) , 

α; Cft ,αργυροι,. και . ευι.ιεις αν ρωπαρεσκοι, Ι'ία μη καταρασΊJ~ 

ται ήμας, <!)ς τον ΓιεζΙ ΆγαπήσωμΕν τους πιστους εν απασιν ό· 

περ έαυτους, Ινα. Εuλογήq~(~μας, ώς τ'ην Σουμανττιν. l\fΎJ γΕνώ

μεθα φιλοπα;θεΤς 4 αισχρων, ινα μη εςολcθρεuσ'Ώ fιμας απο προσ· 

ώπcυ αυτης, ώς τον Άχια και ΣΕοεκ{αν, τοΙΙς τηγανισθέντας ό· 

πο του βασιλέως ΒαΟυλωνος. l\lισήσωμεν. Τ1,ν (φαρτίαν οια Τ1,ν 

4 υχην 'ημων, εως θανάτcυ, ινα οοηθήσ'Ώ Ύιμιν εν Τ'Q ήμέρ'f της 

ανάγκης, ώς τ1,l Σωσάνν'Ώ' l\IY; επιθυμήσωμεν διάφορα; εδέσματα, 

1) 'Ίσως δ~ορθωτiον το χω;: ίον o~τω: «Τ1iρήcrωμΕV EtlUtGU" από ,-cί.::;"ljς αδ~Υ.(tlς,· 

ώς Σcιμοuiιλ, μΎj κα.,,:αγνωσθεΙς υπό τrι; σ!JνSΙΟΥjcrεως, ιΌς ΠOΙAIι",cις τό. ΠΟΨljρδ,l τφ 

πλ"ljσ(ΟΥ', ιJJ; χαλ εν τίj> Λατ~y. Serve1l1HS nos integros ab Ο1llnί iniqnitate, 
sicnti Sall1nel, qιIi nl1110 COl1scientΪae stirnn10 pnngebatnr, qnod rnall 
q~lidpia111 fecissC't,proxilno sno. 

Β) Α!1τσΤς. 

4) «}!'η γs'ιώμs0:r.» Χλ. μέχρι Τ$λQ'j;; τ'ης περ~ό60U έλλEίπε~ εΥ τψ Xq;1~Y. 



ϊνα; μΎι καταλε{Ψ~ +ιμ"ς, ώς τους μετα;λα;6ό',ιτα;ς εκ της τραπέ

ζης "cI)U Νcx60υj(οδονόσ~Ρος. ΆΥα;πήοωμεν τΎlν κακοπάθειcxν εν π&
σιν, ί'ν~ χα;ρ'f/ εν +Ιμιν, ώς εν το!ς περ! τον> Αζα;ρ{α;ν. }ιη Υενώμε

θα; πα;νΟίίργοι, ώς οΕ Βαβυλώνιοι, γογγύζοντες κα;τα των πιστων. 

ΆποπληρώοωμεΥ, τ;;ς οιακονία;ς +Ιμων, ώς δ Δα;νιήλ μη όπακοό

οντες -C'f/ oκψηp~ τ~j) σώματος, Sτι 'ηοουλήθη aποθανεΙν, 1) ά
φελεΤν τας λειτουργίας, &ς επετiλaι κα;θ' έκάστην +ιμέρα;ν. Ό 
γαρ θ-εος 1σχυρ6.ςΙστιν, δ σώζων τους &γα;πωντα;ς ιχυτον &πο 

των πειΡα;ομων, τους οε πονηρους εςολοθρΖόων, Τ~ίί γαρ 8ικα;ίου 
~, ~ " >: Θ' " 'θ' r' 2.' Ρ-' η πιστις ΎJ προς Τ:.ιν . εον εποι"οε τα; ηp~α;, ως ~pνια πρoc.ιαΤΙύν. 

EόλoYΎJτoς δ Θεος τής μετα;νο ία;ς, κα;t ευλOYΎJμιίν.oς παρ' αιιτφ 

δ αγι:ι.π'ήΟlJ;ς α,υτΎιν κα,ι όποθεlς. τον α;υχένα; όπο τον ζυΥον τοΙΙ 

θελ 1ιμα,τος α,uτ1jς, εως &να;γενν'l)θ'f/ ανωθεν εν τφ θελήμα,τι τοο 

esou~ 
18'. Xp~ζει ουν, αδελφέ μου, δ ανθρωπος μεγάλην διάκρισιν, 

καΙ εκκοπην παντος θελήμα;τος σαρκικοu, και Ψήφειν εν πάσαις 

τα;Ις 600Ις αuτοu μετα προσοχ'ης, προς το μη πλαν'l)θήναι καΙ 

'μπεσεΙν εις τας χειρα;ς των εxθρίJ)ν αυτης 1. +ι γαρ &φορμΎί 
'tOu δικαιώμα;τος σφάζει αυτήν- το κρΙνα;ι τους άμα;ρτωλους οι

ώκει α;ΙΙτήν- το εςουοενωσαι τους αμελείς, κωλόει αυτήν. ΓέΥρα

πται εν τα;Ις Πα;ροψία;ις περΙ αυτης, οτι: «Πάσαι αί τρίοοι 

α,υτης ευθειαι, σΙτα; οε οκνηρα ουκ ΕφαΥεν, δισσας στολας καΙ 

χλαΙνας εποίησε τφ aνορl α;ιιτης, εΥένετο ώς να;uς εμπο

ρεύOμένΎJ μακρόθεν, α;υΤΎJ συνάγει τον πλοuτον» (λα'. 27, 22, 
14). Κατανοήσωμεν αυτην εκ tou λόγου τοότου, ΟΤΙ α;υτος δ 

Εμπορος, δ εμΌdλλόμενος εις το πλοΙόν εκεΙνο, ουχι μόνον εν 

είδος εμΜλλεται, &λλιΧ πάντα, δι' ών οΤδε xspocx{vstν ες :χυτων. 
ι 

ΚαΙ Ην ΙQ'Ω τινα ζημιοόμενον, ου ζηλοΙ α;υτόν, &λλα ζηλοΙ 

τους πλουτΎ'ισαντας κα;Ι μείναντας ε\l. τφ οΤκφ α;υτων. Πάν πράγμα 

επιζ'ήμιον μι.σει, πά'ι οΖ επικεpδ~.ς οανείζεται, εως &γοράσ'Ω ιοι

ον. Ή αιχμαλωσ{α; α'JτοiJ α;υΤΎJ εστίν, εν οϊφ πράγματι εκέρ

οανεν, ινα π-iλιν φροντ{σ'Ω &Υοράσαι ες α'JΤΟU, καΙ ερωτ~ τους 

υ Ήτo~, τ'!iς μετανοίας. 



μ~ cρθoνoίίντας α;υτψ κα;Ι πλουτ+ισα;ντας &',1 τψ orxq> α;δτων, πως 
τoίίτι:J πωλΎισω, π6σον αυτο αΥοράσω 1. To~α;ύΤ'η εστιν ή Ψυχ~ 

'ή θέλουσα; απα;ντησα;ι τψ θεψ απροσκ6πτ,ως. ο,jκ αρκεΤ α;uτij 

~ν πραΥμα:, αλλΙΧ πίJ..ν πραΥμα; Επικεροες ςρροντΙζει' έαν δε μάθ1j 

Ζ,,Ι πραΥμα; επιζ'ήμιον, φεόΥει απ' α;υΤΟίί, rνa μ~ ζημιωθY.j. Νίίν 
ouv, αοελφέ μου, ωνόμα;σας έα;υτον πρα;Υματευτ-ην τοίί Ίησοϊ> 

'θ ' ι:, , - β ... .l. ." 
Υε'/εσ αι' ςρρσντισοψ η Υαρ πραΥματεια του . ασΙΛlfως εκε~νoυ 

μα;κράν εστιν απο πα:ντος πράγματος επιζΎΙμ{ου' καΙ τα;uτ~ έστι 

τΙΧ έπιζΎιμια; αυτοα, ή δ6ξα των ανθρώπων, ή όπψηψαν{α, το 

οικαιωσαι Ζα;υτόν, r) όπεροψία, το λα;λησCIΙ εις το παροξίίνα;ι, το 

αΥαπ'ησα;ι τον πλεονCIσμ6ν, το καυχασθα;ι, το &Υα;παν τον ΠΕ

ρισπασμόΥ' ταΟτα πάντα έπιζΎιμιά εστι των πραΥμα;τευτων του 

Ίησου, καΙ αΜνατον αυτους ευχαριστησαι αυτψ, ταuτα; εχοντας 

εν 'tY.j θήκΤι l1υτων. Έξψεύψησον 01)'1 έcωτ6ν, αοελψέ, τΙ σΟL 

όπάρχει. κατανoΎισε~ δ ιι()υς σου ποία; α;υτων καΡΠΟψόρει" τφ 

Θεφ, <η ποία αυτων πε(θ3ται 'tY.j ~μαρτ{ι'f, ει ο[ οφθαλμοί σου 

Qυναρnάζονται εν ήο.ον% :η ή Υλωσσά ~στιν ήττωμένη εν rcpt;-

1tetEC~, ε~ δp~ς Τ1/\Ι κα;ρο{α;ν σου Υλυκαινομένψ μετα της αν

θρωπΙν'f)ς τιμης, ει xtt{pil τα ωτά σου μετΙΧ καταλαλιίJ..ς. Ταυτα 

Y~Ρ 'ίτάντα tπιζΎιμιά aotL το!) νο6ς' ΥέΥΡαπτtΔ Υαρ εν τψ Λευ"· 
τικφ: «Οf)τως ειπ& τφ 'Α11"ρών, μ~ ανcνlγκrις επι το θυσιαστΎι

ριόν μου aκ των ακαθάρτων κτψων ξ,χον μωμον, ινα μη Cι1tt;

Oάνrις» (Λευ'ίΤ. κο'. 18, 20). <Q 01)'1 Άαρων όπ6οειγμιί ~στι 
του ν06ς. 'Ετωδη o~ ή gxGpa ",ην κα;κ{αν αυτης μίσΥει "μετά 

&φορμής 8ικαιώμl1τος, οιΙΧ τουτο παΡΎιγΥειλε πρότερον εςερεu .. 
νησα;ι πρ?ι του ανενεΥκειν, ινα ILYj&:rcoGciνr.;. Το 8~ αποθανειν 

το συΥκατελθείν εστιν εκ τ'ης θεωρία-; καΙ πεισθήναι μετά τωΎ 

θλ ' - "θ' ,ε οντων μιανl1Ι τας α:ισ ησεις αυτου. 

Κ'. Οίίτι:Α εισιν ο[ λ6ΥΟΙ 2 των αΥαΠ'ησάντων τ~ν Ίφοσν καΙ 

"ίίλπικ6των ~π' αυτον και ΥέΥονεν IΧ1Jtfuν ή ψυχΊι νύμψΥ) "Κ~Κt;· 

σμημέν-η $'1 π~σ1j &ρετY.j, εχουσα τ?ι 5.Υιr:-',Ι αυτης εσοπτρον, κατ" 

1) Ti !λ'lωΤSΡω iΚ'ιΙΟινtιχ\ Α$πtομSΡsστeρον :Τι sv τφ'ΕΧ):ιjνικΦ. 
2) Euspys't1jV. β\6Χ. /J', ίί;:όθεσ. xe'. σελ, 97, 
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τον λόγον του αποστ6λο!::), στ~: «Ί-Ιμετς δε r:άντες αvακεκαλυμ
μένψ προσώπψ την δόξαν το\) θεο\), κατοπτριζόμ"ενοι τΥιν αΩτΥιν 

Εικόνα μεταμορψούμέθα απο δόξης εις δόξαν.,' κα.θάπερ απο Κυ

ρίου Πνεύματος» (Ε'. Koρ~νθ. γ', 18), «νυν γαρ δρωμεν O~' εσόπ

τρου και αMγμα;Τό~ τότε οε δψόμεθχ αυτον πρόσωπον ΠΡbς 

πρόσωπον» (Α', Κο(ινθ. ίγ'.12). Οί ουν γενόμενοι αυτφ νύμ

ψαι εν ά.γνείq.' κατανοουσιν εΙς έαυτούς, ώς εν εσόπτρψ, μηποτε 

εχωσι μωμόν τινα εν εικόνι καΙ ουκ αρέσει τι:) νυμψ{ψ αυτω,;, 

ζητεΤ γαρ ,παρθένους ψυχας ά.γνάς, μη εχούσας μωμον, καθΙlJς 

γέγραπται'- περι ΡΕοέκκας; οτι: «ΙΙαρθένος ~νκαλη σψόορα,» 

'(Γεν. κο', 1 β), μη γνουσα ανΟρα. Και δ προψητ"ής λέγει : « Άπ

ενεχθησονται τφ βασιλεΤπαρθένοι δπίσω 'αuτfjς,' α.ί πλησίον αυ

'τfjς απενεχθ'ήσονταί σοι» (ψαλμ. μο" 15). Το ,«απενεχθ'ήσον

ται» την ά.γίαν αuτfjς ενανθρώπησιν οηλοτ,το δε <-πλησίον, αΩ· 

Τfjς», -το κολληθfjναι αΩτφ" επειo~) ~ CΙναγέννΎjσις τo~' ά.γ{ου 
βαπτίσματος ανεκαίνισεν 'αυτας απο πάσης παλα'ιόΤΎ)τ6ς, και ά

'γνιζει αυτας 'ή μετάνοια, και ποιεΤ αυτας παρθένους &γίας, επί

'λα.θομένας πάσΎ)ς παλαιόΤΎ)τος και μηκέτι αυτας μνημονευουσάς 

κα.θάπερ Ζίπεν 'αuταt'ς : ,«"Ακουσον, Ούγάτερ, και "ιδεκ"Ι κλΤνον 
Το ους σου, καΙaπιλάΟοu του λαου σοι) 1tιxl ,του:bϊκοu τδu π~

τρός σου,κα.Ι επιθυμησει δ βασιλεuς το\) κάλλους σου» (αδτόθ. 

'11':-12). ΚαΙ θαυμάζουσιν αυτ-ην πασ~~ αΕουνάμεις των~ ουρά
νων δια τ'ι)ν άγνείαν, Ύίν ~γνισεν αυτην ~ μετάνοιιΧκαΙ ΕΎ σω

μα εποίησεν αυτην μετ' αυτου, και ερουσι: «Τίς αστη ~ ανιΧ
οα(νουσα, λευκανθισμένη επι τον αδελψιδουν αuτfjς»;' (" .. ~σμα γ'. σ). 

ΚΑ'. ΙΙασαν ουν την δύναμιν 'ήμων ποιησωμεν ε~ Μκρυσιν 
αγωνιζόμενοι κατα μικρον μικρό'l, εως ου εκουθωμε'l την πραξιν 

του παλαιου ανθρώπου Ι, ψυλάττοντες έαΙJτοuς απ,ο παντος πράγ

ματος τfjς απωλείας; εως ου ~ αγάπη άυτου EλθΊJ με θ' ~μων 
-καΙ αψέληται αψ' 'ήμων την εικoν~ του χο'cκου, και στησ'Ι,) την 
fι!(ίαναυτoυ εικόνα εν τΊ) καρo6ίf 'ήμων,' ί'να αζιοι γενώμεθχ αυ

τφ, καθαροι απο παντος μ6)μου, καθΙlJς είπεν δ απόστολος, ση,: 

1) EUspy. βιΟλ. δ', όπ6θ. κδ" σελ. 96. 
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'« Κixθως: eφόΡέdaμeν τ''ιν $lκ6να. του χό'ίΚοu, cpop€ooIlev κα.Ι την 
~lκόνά του εΠουΡα.'lίου» (ΑΌ 1{ορινθ.ιεΌ 49). "εΠέιοΎι ε!οεν δ α

π6σtολος, ΟΤΙ ο{)κ εστιν ανθρωΠΟζ χωρΙς&μα.ρτ{ας, αφ' 'ου γ&γο-" 

νεν ή πα.ράι?:.cσις, και δτι πάλιν Ούνάτα.ι Τι μετάνοια επιστpέΨα.~ 

τον ανθρωπον εΙς τΥιν ανα.μάρτητον κα.ινότητα, o~~ τοuτο είπε 

καταλετψάι ήμ~ την' πρα:ξιν ΤQU' πcφακοuσάντος τijς εντoλfις, 
κα.Ι εργάζεσθα.~ τ41ν πρα:ξιν tOU Κυρίου ήμων 'IΎJσoυ Χριστοσ, 
-ητις εστιν ά.ί αγιά.ι IΧutou εντολα.ζ' τοu r.οιήσα.'iτος ελεος καΙ 
'βα.στάσα.ντος τΥΙν Οουλεία.ν τοu ανqρώπου, εως "υ εΙσενέγκ".) εις 

τον κρυπτον πα.ρΧδεισον' καΙ επιxoPΎJγήσΎj αιιτίj) πάσα.ς τ~ς &1(
α.ς Γρα.ψΧς καΙ αρετάς, οους αυτίj) cραγετν εκ τοu ξίιλου τΎjς ζω

'ης, δ εστιν ή &γνε(α, γιν ενεφάνισεν εν :Ζc>:UΤΦ, εlΡΎJVείισάς τά. 

Χερουι?lμ καΙ Τ':>ιν φΛογίνψ ρομφα.(αν, τΥι',Ι στρεφομέ'i'η'j cpuXcXo
σειν την δδον του ξίιλου τijς ζωijς;' ·ητις εστΙν f; γνωόις των &
γ(ων α.ιιτου λόγων, εΙpΎJVείισα.ς εν τ{f) VO't των πιστων, φυλάττου

G;l αδτους &δια.λε(πΤως καΙ αποκλείουσα. τά. !ΤΗα. αυτων απο πα.ν

τος λόγου ποψηρου του οράκοντος, δπομψνήσκουσα.τΎίν πικρa;v 
οουλε(αν, εις ην περιέπεσε πρότερον, προς το μη ύποστρέψα.ι εις 

'αδτ'ιιν, ποιουσα. αΌτους' εΌχα.ριστετν ,σuνεχως τφ 6ξαγopάσαντ~ 

α.Ότους δια tou τΊμ(ου αϊματος α.Ότοu', απαλείψας το χειΡόγρα.φον 
της δουλείας α.ΌΤων §ν τφ qταυΡφ(Κολα.σ. ι?Ό 14) κα.lποι'ήσας 
αυτους αΟΖλφ"υς ~ζα.l φίλους (Ίωάν. ιεΌ 14), εκχέ!Χς το πνευμ~ 
'άυτου επ' αΌΤGύς, εν χ άριτι αvα.π'α.,jσα:σθα.ι τ',)ν κα.ρΟία.ν α.Ότων, 
Ελεγεν: « ΆναΟα.ίνω προς τον Πατέρα. Jlc.u και Πατέ~α. Uμων; κα.Ι 
Θεόν μου καΙ Θεσν δμων» (Ιω(fν. κ'. 1 7)~ ΙΙάλιν : «Θέλω, πατερ, 
Ινα. οπου e1Ill εγω κα.Ι α.δτοl εκει ιi)σι μετ' EIlou, ΟΤΙ 1ιΥάπησα. 

αυτους, κα.θως ηγάπησάς με» (Ίωάν. ίζ'. 24). 
ΚΒΌ "Έθείξiν ήμ1'ν πάλιν, 5τι ου πεP~'~xντων είπεν, αλλδ: 

ΠΖρΙ, των καταλειψάντων τ~ θελήματα. αΌτων καl ακολοuθΎJσ&ν~ 
των 'των άΥίωνα.δτου θελημάτων κα,Ι εκκοψάντων αφ' έα.uτων 
πΧσα.ν αφορμΎιν τι;ιυ x60IlIJu Τc.Uτου· Ελεγε γάρ, Οτι ελαι?ον αΌ: 

τους εκ τοu κ6σμοσ, 8~~ t(lU'~O δ ,κόσμ,ος μισει αυτοίις, οτι ουκ 

ε1σΙν ~ξ αυτοu gτι » (Ίωάν. ιεΌ 19). tΟρ*ς ΟΤΙ, οΕ κα~αλεί

ψαντsς τα τοϊ> κόσμοu, αοτοl "ηςιώθ'ηοC(v νίιμψα.ι !Xutou, r!ve-.... 
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-iI ')! '2 -" ,-, '" δ;}.'''' 
UQO:~ '. κο:ι ι:με~VO:V 'cf,V Τ'Y,j ενωσε~ αυτου, ως ειπε'~ ~πoσΤOΛoς : 
«Δία τοατο κο:ταλεΙψει άνθρωπος τον πο:τέρο: α~τoυ κx~· την μΥ/

τέρο: κο:Ι ΠΡOσΚOλλy/θήσετo:~ προς Τ11ν γυνο:Τκο: ,αuτοu, καΙ icroVo
το:ι οι Μο εις σάρκο:; μ{ο:ψ το μυστήριον τ(1)το μέγο: Εστίν, $γω 

δΞ λέγω εις Χριστον κο:Ι εις την ΈκκλΥ/σ(αν» (Έφεσ. ε'. 31~ 

32). Πάλιν εΤπεν: «ΕΝο:ι τα εθνΎj συγκλΥ/ρον6μα κIΧΙ . σ6σσωμα 
κο:Ι σuμμέτΟΧΙΧ Τfjς 6πο:γγελίο:ς Εν Χριστφ ΊΥ/σου οια' τοΟ Eu
ΙXYYSA{OU» (αυτ. γΌ 6). Βλέπεις, oτ~ οΕ ιiξιωθεντες γενέσθο:ι εν 

σωμα μετ' o:utou καΙ το Πνεομο: ο:δτοΟ το "Αγιον οικει 6ν ιxl)

τοΤς καΙ ο:δτο GTCOUPYEI ο:υτοΤς 1 καΙ ο:υτο μεpψν~ περΙ ο:δτων, 

καθως είπεν: «01) γαρ όμετς Εστε οί "O:AOUvt€~; αλλ α το llVEU
μIΧ το!) Πιχτρος ύμω.ν το "aAOUV εν υμτν» (}Ιιχτθ. ι'. 20)' ΙΗλιν 
δ απόστολος, οτι: «'Ημτν ά.πεκάλuψεν δ Θεος οια τοu Πν$ύμo:~ 

τος αuτοu' το γαρ Πνεομο: πάντIΧ 6pευν~ κIΧ1 τα Οά.θη του Hsou, 
~μεΤς γάρ φΥ/σι vοΟν Xptoτou εχομιον» (Α'. Kop~νθ. Ό'. 10, 16). 
IIιJ)ς ουν οuνο:τον νοΟν Χριστοσ λογ{σΜθο:Ι τινο: άμαρτ{ιχν; Κα

τ:ο:ν6Υ/σοv ο[)ν, ά.δ~λφέ, τΥ,) κo:pOCι~ σου το μυστήp~oν touto, οτι παν 
γέvος 6ΠΙ Τfjς γfjς μετα τοΟ δμογενοuς o:utou γενν~ κIΧl οοχι μιο

τα &λλογενοuς, κάν τε κτfjvος, καν θΥ/ρίον, καν έρπετδν, καν πε

τεινόν. Δια τοuτο rιγαγεν δ θεος 2 πάντα προς τον 'Αoaμ ιδείν, 

ει εόρ{σκεται ομοιον Ο:UΤΟU' καΙ οδχ εόpέθΎj ίιπο πάντων, ΟΤΙ ουκ 

~σαν τfjς φίισεως O:UtcJU' T6Τ~.λαΌιJ)ν δ θεος μ{ο:ν των rcAeupwv 
ο:l)τοσ, $ΠΟ(Υ/σεν ο:υτην γuνατκα,. οτι ελο:οεν ο:υτΊ,ν Εκ tou ά.ν
θρος IΧl)τfjς (Γενέσ. 0'.)9-21). 

ΚΓ'. Touto το μuΟtf,ιρw.ν μέγο: $στ1 των γενcιμένων vuμφωv 
o:utou, οτι Εκ τ'ης ουσίας αιιτου ε1σι οια tfj; ά.νIΧγεννήσεω;, καΙ 

εκ του άγ(οΙ) IΧutOU σώματος εισΙ, καθι\.>ς λέγει δ ά.πόστολος, 0-

τι : « "Εν σωμά Εσμεν κIΧι πάντες εν Χριστψ, δ. οΖ κIΧθ' εις α.λ

λήλων μέλψ> (f>ωμ. ιο'. 5). KIΧl πάλιν: «"Οτι 'μέλΥ/ εσμ8ν τοu 
σώμο:τος ιχυτοΟ, εκ τfjς σαρκδς α\)τοσ καΙ εκ των ~στέων ο:υτοα» 

1) E~$ργ. β~Oλ. a'. υπ60. Κ'~' σ. 96. 
2) ΑΙΙτόθι. 

3) Μτόθι. 
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('ECΡεσ. ε'. 30). Όρifς οτι θέλει Τον ανθρωπον κ~τ' αδτον είναι 

εν πιiσιν 1, ωσΠΕρ ~ Ευα εκ τοί) ΆΜμ εστι και κατ' αυτόν εστιν 

εν πιiσιν; επε{, Μν εχωμεν εκ 'tTι; αλoγί~ς των κτηνων, Ύι τΥιν 

πλεονεξίαν των θηρίων &ρπά;ζοντες αλλ~λoυς, Ύι καΙ to αστα
τον των πετεινων, Ύι των έρπετων τον €6ν, αΙ τοι~uται ψυχαΙ ou 
δόνανται α.υτφ π~pθένoι 2 γενέσθαι, ΟΤΙ οδκ εισι κατα την πραξίν 
aUtOU. Όρifς, αOελCΡέ, πως θέλει τον ανθρωπον κα~' αuτον είναι 
ύγιη απο πά;σης της παpαCΡύσεως, Τνα αξιωθ"Υ.) ν6μψη αuτφ γε

νέσθαι; <Η ψυχη ουν γινώσκει τους λογισμους αυτης έκ τής ιδί

ας πρά;ξεως εαν γαρ ποι~σ1j την πριiξιν, το Π νεuμα το "Αγιον 

κατοικεΤ εν αδτ"Υ'), επειοη ~ πραξις 3 ανα;γεννif τΥlν ψυχην α.πa~ 

θη, καΙ αδύνατον το Πνεuμα τοί) θεοί) μΥ) κα1"οικ"!ισαι εν τΥ.) 

ψυχ"Υ.) sκείν1j, καθο)ς είπεν δ Κύριος: «'Εαν αΥαπατέ με, τας εν~ 

τολά;ς μου cρυλά;ξατε, κiγω αιτ~σω τον Πατέρα μου, καΙ ιiπo

σtελεΤ ύμτν τον παράκλητον, το ΙΙνεuμχ της αληθείας» (ΊωΧν. ιδ'. 
15-11)' πάλιν δ απόστολος λέγει: «'Ή οδκ επιγινώσκετε, οτι 

Χριστος Ίηοοσς οΙκΕ! ε,ι ύμ!ν, ει μ~ τι άp~ αΟόκιμοί εστε»;(Β'. 

Κι;ριν9. ιγΌ 5). <Opif; ΟΤΙτ εαν μη κτ~σηται δ &νθρωπος την 

πραξιν τc.U Ίησοu,α06κιμός εστι κα.Ι οδκ εστι παρθένος παρ' 

αδτφ; ΙΙασαι α[ πα~θ&νoι ~τoίμασαν τας λαμπά;θας αυτων, αλλά 

μη εχουσαι πραξιν 4 εpΡ{CΡησαν έξω της θύρας (Μα.Τθ. κε'. 1-12). 
<Η σαγήνη, ~ βληθετσα εις τΥ)ν θιiλασσαν, συνijζs καΙ εlσ~γα~ 

γεν εις τ"ην βασιλείαν (]ιΙατθ. ιγ'. 47-48). τα ζιζιiνια συν tΦ cic" 
τφ 'f)uξήθησαν, αλλά, τοί) θερισμοί) γενομένου, εοέθησαν κα.Ι ερ

pfCΡ'f)aav ε~~ το πσρ (αUτ.25-30)). τα κλ~ματα εμειναν εν τΥ.) 

αμπέλφ, αλλά, μΎ) κcψπocρoΡΎ)σαντα, εολήθησαν εΙς το πuρ (Ί

ωάν. ιεΌ β). τα πρόοατα συν τοΙς ερίcρoις εοόσκοντο, αλλ~ tά 

π~ό6ατα μόνα εισ~γαγε μετ" autou, τα o~ ερίφια iΡρίψφαν ~ .. 
ξω (]ιΙατθ. κε'. 32-33). Ό σπείρων εσπειρε τοί) αUΤQU σπiρμα .. 

1) Α!)τ6θι. 

2) Έν "φ λχτιν. Spot1sre. 
3) ΙΙΡC;κsιται περΙ dΥli\θfις πρriξεω,;. 

4) ΆΥζΧθ1ίν. 

i2 
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τος, άλλ~ μόνον μετ~ των CΡυέντων εν τi,ί καλ i,ί γi,ί εχάΡΎ/ 

(1\1ατθ .. ι{ . . 3-9). "Εδωκε μεν το αργύριον αυτου άνυποκρίτως, 

άλλ~ τφ δεcωκότι αυτφ το cιπλουν συνεχάΡΎ/ (Ματθ. κε'. 14-
23). Έκλ1ιθησαν μεν πάντες εις τον γάμον, &λλ~ τc,ν μη εχον

τα ενδυμα γάμου ε~oίησε ΡΙCΡηναι εις το σκότος το αιώνιον 

(Ματθ. κο'. 11-15).~~oυτoι οι λόγοι "ήμων εισιν, οτι πάντες λέ

γομεν οτι πιστεύoμ~ν, &λλ~ ΤCιυς μΥ) εχοντας πραςιν της θεό
τητος αυτου ρίπτει ~ξω, καοως ειπεν, οτι: «ΙΙολλοι μεν κλητοί, 

όλίγοι δε ~κλεκτoι» (αυτ. 14). 

17Δ' 'Ε;: , "" .... ", ,,~ '" ~. ~ερευνησωμΞν εαυιους, α')ελCΡoι, και ιc.ιωμεν την ε-

αυτων πραςιν, προ του ήμας απαντησαι αυτφ, μη πρόσχωμεν 

τοις ποιουσί τ~ θελήματα της καρδίας αυτων τ~ σαρκικά, και 

&πολέσωμεν τον ΤΎ/λικουτον πλουτον, ον μέλλομεν εί>ρίσκειν εν 

τi,ί Wpq. της ανάγΚΎ/ς. Ά γωνισώμεθα ΚΤ'Ι,σασθαι αυτ(.Ν καί, & 
καταλψπάνειν μέλλομεν, ώς Εχθρους παρίδωμεν. Κατανοl/σωμεν 

τους ποιήσαντας ολο,! τον κόπον αυτων, CΡρoντ{ζoντες των απολ

λυμένων, δτι κα-τέλιπον αυτ~ και απηλΟον, και δι' αυτων iκλη

~Gνόμησαν την γέεννα-ν, GtL ουκ ηΟΟΙJλ1ιθησαν εξακoλCιυθfισαι 

τοΤς ιχνεσι του Κυρίου, ινα αξιωθωσι γενέσθαι αυτφ ν6μφαι. 

Άγωνισ<ίψ.εΟα ουν εν δriκρuοιν, ενώπιον του Θεοσ, Εν π6νφ 

κα,ρδίας και στεναγμφ πικρφ, μΥI ΕμπεσεΤν εις την αΕσχύνψ 

Ill>tfuv. Κα.ι γ~ρ ειiν γένΎ/ται γνόφος εν τi,ί θαλάσo~ και &πόλ~ 

λωνται πλοία. πoλλ~ και σωθώσιν αλλοι, ου λέγουσιν ΟΤΙ κατα.

ποντισθωμεν καΙ ήμεΤς, ώς Εκεινοι, αλλ' ενδu'lαμο(j~ιν αλλή

λους μΥ) ακηο:αν, και παρ~χαλoσσι. τον Θεόν, ι'lα βOΎ/θήσ~ αυ

τοίς. 'Αληθώς μέγας εστιν δ γνόφος επι τΥίς γης εκουσωπω

μεν ουν iαuτους και κράξωμεν, ι'lα μη απολλιίψεθα. Και γά~ 

~~ν γένηται ζάλη Ι'Ι τ"~ θαλάσσ~; ευρίσκει τους να6τας καΙ 

τους εν τφ πλοίιρ Ε'Ιουναμοηντας τον κυβεργήτψ. Ει μΎI γ~ρ 

γΙJμvος εί>ρεθ"~ 6 ανθρωπος απο παντος πράγματος της απω

λείας, 00 OUναται σωθηνω εκ ταύΤΎ/ς της θαλάσσης της πολυ

κ6μου' Και γαρ l\lωUσης ουκ ηουνllθη ~σαι τφ Κυρίιρ, εΙ μη 

8τε ~πέpασε τΥ/ν θάλασσαν καΙ εΤδε τον θάΥ,;ζτον των οουλη

θsντων κατασχειν το γένος αυτοσ εν τi,ί ΑΙγ6πτφ, . του είναι 
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αδτους οουλόυς, καΙ, οιαπεράσας αδτους, επειοΎι Εγένοντο ελευ

θψοι, τότε είπεν: «" 4-οωμεν τφ Κυρ{φ ενδόξως γα? οεδόξα

σται' 'ίππον καΙ ιiναMτην Ερριψεν εΙς θάλασσαν» ('ΈξοΟ. ιεΌ 1). 
ΚΕ'. Έαν ουν δ νους 1 σώσr.ι τα; -αισθήσεις της ψυχ"ης Εκ' 

των θελημάτων της σαρκός, καΙ Oιαπεpάσr.ι αδτας δ στυλος της 

θέας αδτου, α.πoμεp{σr.ι εκ των θελημάτων της σχρκος τ~ν ψυ

χήν, τότε εαν ιιor.ι δ Θεος το ιiνα(σXυντoν των παθων, Ότι όρ

μ~ επι τ'(ιν Ψυx~ν θέλον κατασχεΤν τας αισθήσεις εν τΎ,) αμχρ

τ{ιt, καΙ ιiδoλεσxήσr.ι δ νους Εν τφ κρυπτφ τφ Θεφ α.διαλεί-· 

πτως, ιiπooτέλλει 'C~ν βΟ'ήθειαν αδτου και πάντας ύψ' 1iν ιiπoλές 
"ει, καθως γέγραπται, Ότι είπεν ό θεος τφ l\IwuaΎ.J: «Τί βo~. 

πρός με; εντειλε τοΤς υίοΤς 'Ισραήλ, καΙ έτοψασιΧτωσcx'l IΞcxu

τους, καΙ συ βάσταξον τ~ν ράι3δον σου Τ'(ιν εν ΤΎ,) x~tρ{ σ~υ, 

καί κατάγχγε αδτΎιν επι Το υοωρ τής θ",λάσσϊ); καΙ ξηρανθή_ 

σεται» ('ΈξοΟ. ιοΌ 15-16). ΙΙιστος δ Θεος Gοuνcxι ΧΕτΡα ο'ή

μερον τφ l\:lwuσΎ,), εως ou σώσ\) τον ΊσΡCGηλ ίκ χεψος των 

ΑΙΥυπτίων, ο'ίτινές εισι τα θελήματα του νοός, a επληρώσCGμεν, 
δπως κιχι ημείς α.~ιωθωμεν ~σαι αδτον' εν καινΎ,) Φo'~ λέγοντες: 
«" 4-σωμεν τφ Κυρ(φ ενδόξως γαρ οεδόξαστα ι». Πως QUν 8υνά

μεθα ειπεΤν «~νδ6ξως γιΧρ θεθόξασται», πειθόμενοι τoΤ~ εχθροις 

ημων καΙ ύπoστρέcρoντες εις Αιγυπτον εν τφ θελήμιχτι ημων, 

επιθυμουντες, a Ύισθίομεν καΙ δουλευοντες 2 τον Άα?ών, Ότι:. 

«Πο{ησον ημτν θεους, όοηγουντας ημ&ς εΙς Αιγυπτον ('Έξοδ.λΟ;. 

1); καΙ εταπεινώθϊ)μεν Εν τΎ,) ιiκηο{i' βλασψημησαι ημ&ς τΎιν 

πνευματικ-ην τpoCΡήν» (Άριθ. κα'. 5). Δυνατος οΕ δ θεος Επι· 

στρέψαι 1CΡOς ημ&ς 1\'lωσέα; εκ τοu ορους του Εξολοθρεuσαι τον 

μόσχον τον κερατιστήν, οι' (1) ~XepsuaιxIts'! τον Θεόν. Δυνατος 

οεό θεος δ παρεσχηκως μετάνοιαν πάλιν επιστρέψα;ι "fιμ&ς προς 

αδτον καΙ κατισχυσαι :Μωσέα; ευχεσθαι όπερ -ημων, λέγοντα: «Ε, 

α.φετς αδτοΤς τας αμαρτίας αcρες ει οε μ'ή, εξάλειψ6ν με εκ της 

βίολου των ζώντων» ('Έξοδ. λΟ'. 31-32), 'καΙ κατισχuοCGΙ Τη-

1) ΦιλοκοιλΙχ ΤΟjl. οι'. σ.,λ. 19. κεφ. ιχ'. 

2) 'Εν τιρ Λ'Ηιν. Clamantes ad AaroJ1. 
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σοσν εν ΚCΙιρφ, ~ξQλοθΡΕDσχι τα έπ'tα ΖΟνη, τοΙΙς κληpOνOμήσCΙν

τας την γην της επαγγΕλίας εν τ~ φθoνEP~ CGU'twv ΠOνηp{ίf, καt 

δέξεται δ Ίσρχηλ την κληροvομCαν CGU'tOU, κχ'tοικων εν CGU't~ 

αφfJόνως Εις τοΙΙς αιωνχς των α.Ιώνων. Άμήν. Αυτου εστιν ~ 

ισχύς, αυτου 'ή .βoγ,ι&a, αυτου ~ σκέπη, αυτου ~ σοφία, αυτου 

~ φuλακ'ή, αu'tος ~ν ~μι.ν εστιν δ Κύριος ~μων Ί ησους Χριστός, 

Εις δόςανκαt τψ:rιχ eZQU lΙατρος καt του CΑγ{οuΠνεύματος προ 
των αιώνων κcιt νυν, καt Εις τους αιωνας των αιώνων. Άμήν. Έ

σ.ν α.ναγινώσΚ'Ιις ταστα, αΟΕλφέ, Τ1ιν Μναμ(ν σο!) πο{ησQν φρον

τ(σαι αυτων, ινα; σΚEπάσΎ,j σΖ δ Κύριο; εν τ~ ωρο/- του ΠΖιΡα

σμου. Άμήν. 



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

ΠΟΓΟΙ, ΟΥΙ EIfIEN. Ο ΑΒΒΑΙ fIEΤPOI, Ο 1YIRet!Τ{tI ΗΥΤΟΥ οη 

β~OYIE flRP' ΗΥΤΟΥ 1 

.Δ6γος κςΌ 

Α'. ΕΤπεν δ Πατήρ μου, άνορισαι εΙς το &νεγειραι το όφει

λόμενον οιορθωθηναι, Ή &γνε[α ευχεται τφ θεφ, δ φόβος του 

θεο\) κα~ ή στενοχωρ[α; aφ[Ύjσιν άμαρτ[ας. 'Άνθρωπος εχων κα

κ[αν &νταποδόσεως ~ν τ'Ώ xapo[q. αδτου 2, ή λειτουργ[α αδτου μα;

ταία εστίν. l\Ιή θέλε ερωτασθαι 3 συμβουλ{αν η λόγον το\) καφου 

τούτου, μΎjOε πιστεύσ~ς τφ ~pωτωντ[ σε. Συνεχως εχε τας &κο

άς σου προς τοuς λαλο\)ντας ~ν σοι και παρακάλεσον τον θεόν, 

ϊνα παpάσx~ σοι γνωναι τίνός αΙΙτων eιφείλεις &κο\)σαι. IIo{Ύjσoν 

οε τ-(,ν Otιναμίν σου μη λαλfjσαι, άλλα εχωJ ~ν τφ στόματι, άλλα 

εχων εν τ'Ώ xxpoCq. σου. ΕίΠΞ πΧλιν, ΟΤΙ tQ πα;ρα;ρpΤΨ7..~ έ7..υτΟν τφ 

Θεφ ~'ί γνώσει, και το ΕΠΧΚΟ\):JΧ~ των εντολων Εν ταπεινoφρoσύνΎ.j 

φέρc.υσι τ"ι,ν &γάπΎjV, και ή &γάΠΎj την &πά.θειαν. Είπε πάλιν ΟΤΙ, 

χρ"η τον "ησυxα:Jτ-(,ν Ερευναν 4 έαυτσν πασαν ί6ραν, ε1 πα.ρηλθε τους 

κα.Τέχσντας αυτ~ν ~ν τψ αέρι, και εΙ ηλευθεpώθΎj απ' αδτων ετι πs
ριώΥ' οσσν γαρ ύπόκειται τ'Ώ Οσυλε{q. αιιτων, συπω ηλευθιφώθΎj' 
λοιΤ.Ον κόπος Εστίν, εως ou το ελεος γένΎjtαι. Είπε πά.λιν, άνθρω
πος εχων καΤΎjγoρ{αν D Εν τ'Ώ καρoί~ αδτου, μακρά.ν Εστιν &πο 

τοίί. Ελέους τοίί Θεοίί. Έρωτήσαντός μου οε αυτον λόγον, εΤπέ 

1) Έν τψ Λc;ιτιν. EΠΙΠPOστίθετc;ιι: ct liberis c0111uleudavit. 
2) 'Oμc;ιλώτεpoν οϋτως: Άνθρώποu εχοντος κc;ικ[c;ιν ιiντoι;ΠOOόσ5ως κλ. 

3) Ευεργετ"ι]ν, βιΟλ. α.'. δπόθ~σ. κο'. σελ. 80 
4) ο'. εΌ σελ. 2(;. 
5) Υ' βΌ σελ 7. 
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μοι, ε~ θέλ~ις εξακολουθ"ησαι 1 τφ Κυρ{φ ~μων ΊΎlοοσ Χριστφ 

φύλαττε τον λ6γι:.ν αυτοσ' καΙ τον παλαι6ν σου ανθρωπον ει θέ

λεις συγκρlψάσαι αυτψ τους καταφέροντάς σε άπΟ. τοσ σταυρο.σ, 

έκκ6ψαι οφείλεις καΙ. Ετοψάσαι έαυτον εις το CΡέρειν εξουθένωοιν, 

καΙ εις το αναπασσαι Τ11ν καρδίαν των σε καχούντων, καΙ ταπεινω

σαι Εαυτον κα~τoΤς θελ~μασί σου καταουναστεσσαι, χαι σιωπΎίν 

εχ ειν του στόματος εις το μ~ κρΤναί τινα έν τ1) κα.ρΟ{q. σου. Εί

πε πάλιν,οτι δ ων εν YιOUX(q. 2, OφεCΛει εχΕιν τον ψ600ν τijς άπαν

τήσεως τοσ Θεοσ, προλαμ6άνοντα αυτου Τ11ν πνοήν, δσον γαρ ~ 

&:μαρτία πείθει αυτοσ τ~ν καροΙαν, ουπω γέγονεν α'JΤΨ CΡ660ς, 

καΙ ά.κμ~ν μακράν εοτιν τοσ ελέους. 

Β'. Είπε πάλιν, ΟΤΙ τουτ6 εστι κόπος 3, οτι τγιν &πάθειαν εχο

μεν εν τψ στόματι, την οε ανομ(α.ν καΙ τγιν κακίαν εν τ1) καρΟCq. 

εχομεν. Είπε πάλιν, δτι Μν' μ~ δ ανθρωπος &Υων{σηται εως 
θανάτου 4 του ποιijσαι το σωμα αυτ')υ, οίον ~λθE ψορων' δ 

. άγαΠΎjΤOς 'Ιησοσς, ουκ άπαντ~ αυτψ μετα χαρας, ουοε εςει

λ~ 5 άπο τijς πικρας οουλείας καΙ τοστο SΛεγεν, ελέψχ;ν, ελέ

.ησον, ελέησοΥ' ποσ εφθασεν ή Ψυx~, εν ποίq. &:jνeCq. εκτίσθη, 

'κάΙ δπο ποίαν εξουσίαν εστίν, καΙ εν nOCq. μαται6τητι εΜθη. 
Είπε πάλιν, παρακαλω σε, εν δσφ εΙ' εν τψ σώματι 6, μη α

πολύσ"Ως σου την κρ:ροεαΥ' ωσπερ γαρ ανθρωπος 7 OU Μναται 
πεποιθέναι επ! τινι 8 αυτοσ καρπσν άνερχομένφ Ό εν τψ αΥρΨ 

αυτου, ου γαρ οιοε, τί αυτψ άποοαίνει, πριν εγΧλεισθΎι'lαι εν 

τοΤς θησαυροτς αυτι:.σ, «ϋτως δ ανθρωπος Cιυ Μναται άπολυ

σαι αυτου την χαρθίαν, δσον εχει πνοην εν τ1) ρινΙ αυτου, 

(ΊώΟ. κζ'. 3). ΚαΙ ωσπερ δ ανθρωπος ουκ εΙοε ποίον πάθος 

1) ΕυεΡΥ. 6,61.. IχΌ υπόθ. ΚΥ', σ. 78. 
2) EιιεpγετΊjV. βιΙ;λ. aΌ υπόθεσ. εΌ σελ. 26. 

3) ΕUεΡγεΤ'!Jν. βι6λ. Q' δπόθεσ. 1)'. Κβ', σελ. 82. I{λτμ~~ ·Ιωciν. σχόλ. ε'. τοίί ι')] 
λόγο Πιχτρολογ. τομ. 88 σελ. 936. 

4) ΑΙΙτόθι. 

5) MiΧλλoν, ε~ελεΤ. 
6) Φ,λOκlΧλΙIΧ τ. IχΌ σελ. lr·. κεφ. ιεΌ 
7) Γεωργός' πlΧρα. Φιλοκα.λ. 

8) Τινα.. 

9) 'Ανερχόμενο'l· 



Λόyo~, ol)" ε!Π6ν ό ά.OO~ς l1έΤΡiJς, κτλ. 183 
~~'./~~..r~~ 

&παντήσΥ,) ΙΧδτφ εως της εσχάτης &ναπνοης, οuτως οδ δυνα

τ~ν τ~ν &νθρωπον &πoΛUσαι αυτου τΥ;ν καρδίαν, εν 5σφ εχει &
ναπνοήν, &λλα χρη αδτον l &ναοοάν πάντοτε προς τον Θεον δια 

τΥlν βοήθειιχν αυτου καΙ το ελεος. Ήρώτησα αδτον λέγων, Πάτερ, 

τί εστιν ταπεινοφροσόνη, καΙ :cf το τίκτον αυτήν; ΚαΙ είπέ.μοι, 
5τι ή όπχκοή εστι κχι το κ6ψαι το ιΒιον θέλημα ε,ι ταπεινώ

σει εκτος κόπου, καΙ ή άγνεία, κχΙ το βαστάσαι ονειδος, καΙ 

το φέρειν τον λόγον ΤΟlJ πλησίον &οαρως, αυτη εστΙν ή ταπεινο

φροσόνη. Πάλιν είπε, μακάριός εστιν δ κτώμενο ς τον καινον 

&νθρωΠQν, πρΙν αυτον άπαντησαι τφ Χριστφ" τουτο γαρ καΙ δ 

aπόστoλoς είπεν: «'Ότι σαρξ κάΙ αίμα βασιλείαν Θεου κληΡQνο

μησαι ου OUνανται» (Α'. Κορινθ. ιε'. 50). Πάλιν είπεν εν 5σφ 

εχέτε ζηλον καΙ ερίθειαν εν έαυτοις, ουχι σαρκικοί εστε καΙ 
κατ α &νθΡωΠQν περιπατειτε;» (Α'. Κορινθ. γ'. 3'.). ΕΙπε πά.λιν, 
5τι δια τουτό εν τοσοότοις κόποις εσμεν 2 των εχθρων ήμων, 

δη &κριοως ουκ εΥνωμεν τα ελαττώματα έαυτων, ουδε το πέν

θος Επέγνωμεν Εν γνώσει' ΕπεΙ Εαν &πoκαλυφθ~ ήμιν το πένθος, 

φανεροι ήμιν τας Ύjμων άμαρτίας, και Ην Εά.σωσιν ήμάς ειδέ

ναι τας έαυτων &μαρτίχς, Εν &AΎIOefCf, α:σχuνθηνca εχομεν ενατε

νίσαι εις το πρόσωπον "ων ΠΡΟ'ίσταμένων 3, 5τι εντιμώτεροι ή

μων ε1σιψ CΙ:ίιται γαρ Εν παρρησί,! τας έαυτων άμαρτίας nQtoU-. 
σ:ν, 5τι Ο(ΙΚ οιδασι τον Θεόν, ήμων δε των πιστων αί καρο{αι 

ouνtceevtCtt εν τα.ις αυτων άμαρτίαις. ΕΤπε πάλιν, δτι το βαστά

ζειν τΥlν μέμψιν 4 autQU καΙ &ΠQλuειν το OtQ') θέλημα τφ πλη

σίον οια τον Θεόν, ινα μ'l) EάoO'f,jtoν εχθρον είς μέσQν ελθειν, φα

vepc.t τον &νθρωπον 5τι εργάτης εστίν. Έαν γαρ γρήγορον Ε

X'f,j νουν, και όπο πόδας εστΙ του KupCou Ίησου εν γνώσει, 

σποuρχσαι εχει εκκόψαι το ιδιον θέλΎjμα, ινα μη dep?rtGe~ δπο 

του &γαΠΎjΤOυ αυτου KupCou, δ γαρ κατέχων το έαυΤΟlJ θέλημα, 

1) l1ctνΤDτε. 

~) EυEpγεΤΎjν. ~~Oλ. β'. {Jπόθεσ. λβΌ σελ. 99. 
3) 'ΑΥΤ[ π?ο'ίστοψένωΥ εν τφ Λατιν. ά.παyτ~ 11 λέςLςnιeretl"ίι~ίbιιs έταΤ

FCtL' ΤΟ οΕ υποκείμενον τό επόμενΟΥ ct ~ τ ct ι αποδοτέον εις τIΧς $ταίρας. 

4) ΕυΕΡΥετηγ, Ftef .• δΌ uπόΟεσ, χε:. σελ. ~η. 
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OUOE μετα των πιστων ειρ-ηνεύει' ήγαρ ολιγωρία καΙ yj oργ~, 
καΙ δ προς τον αοελφον παροζυσμος επακολουθουσι τ'fι καρΟ{α.; 

αυτου. Ό οΕ λέγων ουοέν μοι μέλλει, εαν ακούσω ~ λαλ1;σω, εotΚε 

τυφλφ, οτι, εaν εισενέγκωσι καΙ εςενέγκωσιν αυτόν, ου βλέΠΖΙ το 

φ ω .... Kατανo~σατε οΕ τουτο εκ τo~ fιλίoυ τούτου, στι μικρα νεφέλη 
6ποοραμουσα σ.iΊπει την αυγην αυτου καΙ την θέρμην- taU.tCl οΕ 

ου πχσι οηλα, ει μΥ; τοις εχουσι γνωσιν. Πάλιν είπεν, οτι 6 αν
θρωπος 1 βλέπων τας &μαρτίας αυτου οια παντός, ουκ εχει γλωσ

qav λαλησαι μετά τινος ανθρώπο\}. 

Ι"~ Π'λ τ ( , ..., """, 9 ... , . α ιν ειπε, μ ση σον παντα τα εν τφ κοσμφ - και την σω-

ματικΥ;ν ανάπαυσιν, οτι ταυτά σε· ποιουσιν εχ&ρον του Θεου. 

"Ωσπερ γαρ a.vθρωπος εχων εχθρόν, πολεμει μετ' αυτου,. οίίτως 

οφείλομεν το σωμα ημων πολεμησαι tou μη &.ναπαυσαι αΙΙτό. 

Είπε πάλιν, δ εργαζόμενος εργάτης καΙ δ αγαπων tc.v Θεον 

οφείλει προσέχειν παντl αΙΙτου λογισμφ καΙ συμοουλεύεσθαι 

μετ' αυτων καΙ οιακρίνειν αυτούς, ει αρα; &.πο του σώμα;τος 

αιιτου εισιν ~ (1)' εν οσφ γαρ αί παραφύσεις εν τινι των με

λων αυτου ισχύουσιν, ουπω ελογίσθη παρθένος. 'ΙΙ ρώτησα; αΙΙ

τόν, τί εστιν yj προσευχη του Ευαγγελίou τό : «Άγιασθ'ήτω το 
ονομά σου» (Ματθ. στ'. 9). Κα;1 είπε, τουτο των τελε{ων εστίν, 

. δτι αδύνατον το ονομα το') θεου &γιασθηναι εν "ή μιν , κcχτακυ-
. ριευομένοις όπο παθών. ΕΤπε πάλιν, δτι ο[ πατέρες fιμών 3 ο[ 

αρχαιοι εΤπον, δτι yj αναχώρησις φυγ~ εστι του σώματος, καΙ 

yj μελέτη του θανάτου. Πάλιν είπε, περl της ειρ~νΎjς τi)ς εις 

τον πλrισ{oν, οτι σπου: ουκ εστιν ε ιρΥι"Ύ) , ουοΕ δ θεος οίκει, δ 

οΕ βλέπω ν τας έαυτου &μαρτία;ς βλέπει καΙ Τ",ν - Elp1;v'f)V' oi'.ι 

γαρ τόπος oικ~σεως αφ{ησιν &μcφτ{ας, αλλ yj ταπεινοφροσύνη' 

Δαοιο οέ φησι, πεσων εις το παράπτωμα τΥις του ουρ{ου, oi'.ιx 
ευρεν ουοΕν εΙς θυσίαν α.νενέγκαι τφ θεφ όπερ της &μαρτία;ς 

αότου, ει μη τουτο, ειπών: «θυσία τφ θεφ πνευμα συντετριμ-

1) ΕΙΙεΡΥ' βι6λ. 6', ίιπόθ. 1.6'. σ. 100. 

2) ΕΙΙεΡΥετην. βι6λ. βΌ lιπ6θεσ. ΙΥ" σελ. 45. 

3) ΕύεΡΥεΤΤιν. βιΒλ. β', lιπQθ. ΙΥ" σελ. 46. 
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μέν~ν, καρδ{α.ν συντετρψμένΥ;ν κα.Ι τεταπεινωμένΥ;ν» (Ψαλμ. 

ν'. 19). Είπε πάλιν, στι ή δλΙϊωρία 'Υ.αΙ το μέμψα.σθαί τιvιχ, 

'tapιXoocucrt τΎ/ν OtιXVCitav 'tcu μ1) εασα~ αυΤ1ιν ειοέναι το Cffu~ 

τcυ escU. Είπε πάλιν, ποίΥ;σcν Τ1/ν ~&'1αμίν crCl> SXCfl>ySlΆV εκ 

των τριων παθων 'tCutrov των κιχτσ.στ~εCf6ντων τΎιν ψυχήν, &τι

νά εστι, το κέροcς, ή τιμή, ή &νάπαυσι.ς, στι τcι.υτα, περιγεν6-

μενα. τiίς ~υXiίς, συκ εωσιν α.δτ1ιν πp~κ6Ψαι. EΤ~ε πάλιν, καθε
ζ6μεν~ς εν τφ κελλίφ 1, ει ελθv σοι κρΙνιχι τον πλ'ησίον, εκ 

των ά.μαρτιων σου κρΤν~ν αυτόν, λσίιζ6μενσς l3τι πλέον ε.ΙσΙ 

του πλησίον αί σ.αΙ άμαρτίαι, καΙ εαν ν~μίζτις πράττειν οίκαια, 

μη νCΜί~".ίς l3τι ~ρεσαν τφ θeφ. ΙΙάν γαρ γένος lσxυp~ν του 

σώματος περιοδεύει το &oesvo\iv καΙ μιψμν~ αδτου, λέγον δτι 

ε.χω τι εγω μετα του ασθενους και συμπάσχaι αυτφ, εω~ ου 

υγιάντι. Ό οε σκλr;ΡΟΚclFoοιος λέγει εν 't"i,) καρO{~ cuδέποτε ε
.σφάλψ· δ οε κτiliμενcς τΎιν τα.πεινοψροσόψη'ι έαυτφ επιφέρει 
την μέμψιν 'tCU πλησίσν λέγων, ΟΤΙ εγω εσφάλην, δ δε ταό

ΤΥ;ς Xrl'i:.rlcppOVWV εχει εν τΏ Xrlf6(~ αδτου, 5τι σοφός εση καΙ 

cucέπcτε επλΥ;ξέ -v{vιx. <ο οε εχων τ~ν q:6oov του Θεου μερt

μy~ ΠΕρΙ των αρέτων μf.πως αuτων μία απ.6λληται. Είπε πά

λιν, Μν καθέζτι εν τψ κελλΙψ σου 2 καΙ Τ.οι'Υ.ίς τΎιν λειτουρ

γίαν εν σιωπ'Ώ τφ Θεφ 'Υ.αΙ πείθr;ταί σου ή ~αρδCα εις Τkποτε 

μ"η ον τcυ eEfjU, λσγίστι οε εν &αυτφ, τcυτο cυκ εστιν ά.μαρ-
, ' •• '. " '" < , • ' \ < λ τια, αΛΛα Λcγισμcι εισι κα.ι cUXl. αμαρτια, "cιπcν κcι.τ. r; ει-

τουπία ή γινσμένη παρ 'εμcυ εν σιωτ."i,) συκ εστιν &λΎ)θής. 

Ει οε λέγεις, ΟΤΙ δ Θεος πp.oσθέχετα~ τΎ/ν λειτcυΡγ{αν τής καρ

ο{ας, Ί~ν επcΙr;σα. εν σιωπ"i,), cUxcu.v χcι.Ι το τ.εισΟfjναί ocu τiιν 

χcφοίαν μετα της κακίας εν σιωπ"Ώ, μετρετταί oct ή σιωπ~ εις 
&μαρτίαν ενώπιον του θεου. 

Δ, 'Η ' ") , , . ρωτησα αl>ΤCίν .cyov και 

βο1ιθsιαν 3 εν' χαφφ πολέμου, c5,z 

1) Ε'}SjjΥεΤΎjν. βιΟλ. Υ'. 'ιπ~θεσ" ~'. σελ. 11. 

είπέ μοι, ΟΤΙ ό μ~ εUρίακ.ων 
την Ε ιρΥινψ πισΤ6υσιχι ~ό-

2) Eι)εpyεΤΎjν. βιΟλ. ~'. 6π6θεσ. στ'. σελ. 32. 
3) Φ~λoκcι;λίcι; τ· ~:. σελ. 18 ΚΕτ" ΙQ"" 
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vtXtcGt. Πάλιν είπε περ1 τοΟ οιΜξαι 1, δτι φ600ς εστ1 μ'η παρ~

πεσειν εις θ διΜσκεις, εν οσφ γαρ πίπτεις εις αυτ-6, ου δύνα

σαι ΟιΜςαι. Είπε πάλιν, περ1 τΎ)ς κοινωνίας, ουαί μοι, οι)α( μοι, 

οτι εν δσφ κοινωνω μετα των εχθρων τοΟ θΖου, ποία εστ1ν η 
κοινωνία, ην 'έχω μετ' αυτου; λοιπον εις κριμα εμον κα1 'έλεγ

χον μεταλαμΜνω' τοστον γαρ τον λ6γον λέγομεν: «τα &για 

τοις &yίoις~ τoυτέστ~ τοΙς &γίοις τα &για' Ην ουν &γι6ς ε1μι, 
τίνες είσιν οί εργαζ6μενοι εν εμοί; Πάλιν ~ρώτησα αυτον λέ

γων τί εστι φ600ς θεου, κα1 εΤπ€ μοι' δτι &νθρωπος πειθ6μενος 

μετά τινος μ~ οντος τοΟ θε(1) 5. Ήρώτησα αυτον πάλιν, τί ε~τι 

οοΟλο-ς θεοΟ! κα1 εΤπέ μοι, δτι εν δσφ cουλεύει τις τα πάθη, 

ουπω ελογίσθη εις οοσλο'l θεοΟ, &λλ' εκείνου εστ1 οοσλος, εν 

Φ κατcι.κύριεύεται. Είπε πάλιν, ουαί μοι, ουαί μοι, δτι ουκ ~

Υωνισάμην &γνίσαι έαυτ6ν, ϊνα τύχω ελέόυς! ουα,ί μοι, ουα,ί 

μοι, δτι ουκ ~γωνισάμ:ην περιγενέσθαι τον π6λεμον των εχθρων 

μου, ϊνα βασιλεύσω συν Xpt:JtqJ! Πως γαρ ουνησεται κελεψος 

εγΥ[σαι τφ βασιλει αυτοσ; ουαί μοι, ουαί μοι, δτι περίκείτα{ 

μGΙ το δνομά σου, Κύριε, καΙ δουλεύω τοΙς εχθροτς σου! ουαί 
." r,., θ' "β~ λ' , -Θ ' , " , μοι, ουαι μοι, οτι εσ ιω, α. c.ιε υσσεται ο .. εος μου, και οια 

τοΟτο ουκ ιαταί μου. Έπεσκεψάμφ 5 ouv αΙΙτον ιXoOsvcuνta καΙ 
ευρον αυτον κάμνοντα σφόδρα, καΙ θεασάμενος τγιν λυΠΎjν τ'ης 

καρδίας μου οια τον κ6πον αυτου, είπΕ μοι, δη μ6λις εγγίζων 

ταΤς τοια6ταις άσθενείαις,06ναμαι μνησθΎ)ναι τ* πικρα.ς ωρας 

εκείνης διότι η ύγε(α τYjς σαρκος ωφέλειαν _ ουκ εχει' ζητει 
γαρ την Ιδίαν ρωσιν προς >:0 εχθρΈυσαι τφ θεψ oivopov γαρ 

ποτιζ6μενον καθ' ημέραν ου ξηρα,ίνεται εΙς το μγ} καρποφορ"η-

1) Eυεpy~τrιν. βιΟλ. ο'. δπ60~σ. λrι" σελ. 128. 
2) Έν τφ λατιν. ίιπαρχει ~6 έπόμενον χωμον τyι~ πρός ΤΤτον (r1.'. ]5): «Πdντα 

μεν καθiΧpα. τοΤς Κr1.θαροΤς· τοΤς δε μSΜιαμμένoις καΙ α:πίστοις oόΔSν καΘα(jόν\ άλλα 

μεμίανται αύτων Υ.αί όνους καΙ ή σ\)νεί~rισις». 

3) KλΤμα~ Ί ωΧν. σχόλ. λ', του κζΌ 1,0'1' ΠατρολΟΥ. τομ. 88 σελ. 1126 Έν 
τφ Eυεpyετrιν. βι5λ. IJ'. υπόθεσ. ς. σελ. 44, ως ές'ί)ς: ,,'Άνθρωπος ΠΖωόμΕΥος μή 

είναι μετα. του' θεου, olιτoς ουκ εχει τόν q:όοον τοί) θεo~", 

4) ΕυεΡΥετψ. βιΟλ. ο', UπόΘεο. λγιΌ σελ. 128. 
5) ΕυεΡΥετψ. βιολ, ΥΌ ίIn~B~c, ~Ίi" σελ. 53, 



σocι 1. IΓiΧλιν είΠΕ, δτι χρείαν Εχει δ &νθρωπος' ιXvopetocv κocρο(ocν 

και μεγάλη'ι 2, μεριμναν εις το φυλάξαι τας εντολας του Κυ

ρίου. Πάλιν εΤπεν, ουαί μοι, ουαί μοι, οτι εχω προ εμου κατη

γόρους, οϊις Υινώσκω και ους αγνοω, και ου OUναμαι α.ρνήσα

σ9.χι! Οu=ιC μοι, OUIΧC μ?ι, οτι εχω κ~τηγό??υ;, κ~ι πως ουνή

σc,μαι ίπα"τΎ;σαι τψ KUF (φ μου και τοΙς &γ(οις IXUtc,u, ΟΤΙ οί 

εχΟροί jlc,u c,υκ ειασαν εν μeι.ος μο!} σωον ·ε",ώπιον πυ eec,ui 
'ΠριJ)Ίησ~ αυτόν, στι τί x~ε(αν εχει ,πoιfισ~ι δ ήσυχά.ζων; Κocι 

elrte μ-::, ση (; 1ισuχαστ.Υις XFZ.cIΧV Εχει των τριων τοότων 3, 

'Ρ- '~'ϊ ' , ' .. ~ .J.' " " --ι- , 
\fOζ,iOV αο:αΛειπτον, και το αιτεΙΊ ~ει, και το μη cι.ΠΟι.uσocι την 

καρδία'ι cι.UtOu πάντοτε. ΙΙάλ(ν είπεν, δτι &νθρωπος ήσuχάζων 

δφειλει c;υλάςαι έαuτ~ν του μη ακουσαι πάντα λόγον, μη ωCΡε

λουντα αυτό'ι, επει απόλλει τον κόπον αΌτου. Πάλιν είπε περι 

του aoSa Σεραπ{ω'ιος 4, ΟΤΙ 'η?ωτήθη παρα γΖρο'ιτος, οτι ποίη

σον αγ5:;;η ν, ειπέ μι:;ι πως βλέΠΕις σε~υτόY' ~αι απεκρίθη στι 

εοικά. Τ:'/ι Ο'/η έ'.ι πόργφ, Χαι πρι:;σέχοντι εξω και νεόοντι τοις 
, ,." , "'" ΙΤ ,,.. ., '" ι:, ι: 

παρεpχι:;με'lo~; μη Eyy~σ=ιι αΊτφ. ~~ι ειπεν α:)'!φ ο γερων, ο 

SF ωτήσ7.ς αυτό'ι, Ύ.iΥώ βλέπω eIlocuot6v, ώς ΟΤΙ έπο(ησα περι

τε(xισμ~ και εστ1ιριξα αuτο μοχλοις σιοηροτς, ϊνα, Μν τις κροό-
, 'Ο " '" ο .,.) ο '" Ο') " - , σ'Q, μΎ, ιιιχ, ω τ:ς εσΤΙΊ, η ΠΟ' εν η, εν, η τι ε ,ει, η ποιος 

1 "" ,,....... .,..." ... Ο E~ 'ϊ ~, 
ι.στιν Κtht Ι:;'JΚ (λνCιιyω 'l'Jt q.' , εως C.u απελ 'Q. ~πε παΛΙI,ι' ει τις 

ζ - 'IT' " ;ί" Ι ' ,-" 2. ηΤΕΙ Τ-:;'1 \..υ(ιι:;'Ι εΊ ΠΟΊφ καΡ-Λας, ε.σCΙΚOυει IΧutIJU, εCΙν ""ν 

, ., -, ...... l ' f!'o.I " ,... ι::=: ~ , 
γν:ύσ::ι αιηι Χ~Ι ιιΞPΨ'/~ ""'i πc.νφ χαP~~7.ς, ΧCί.Ι μη 'Q UΞuεμε-

\/ος εν :c,'It τω'ι τι:;σ κόσμι:;u, αλλα crρ~'1τςων τ"Τις ΨUΧfις IΧutoi) 

~y cpCOIp στΊισα, α.UτΎι'J ε,ι τψ ~fιμα.η ΤvU eEVl> αΠFοσκ6πως, 

κατ α τΊ~ 'Ι Βόnμι'ι IΧutvu. 

τρtων τούτων. 

3) ΕυΞ,ηετYj'l. β~Oλ. ~'. UπC;Οεσ. εΌ σελ~ 26. 

4) Alι.~θ~. 
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ΕΙΙ Το fIPOIEXE ΣEHYT~ι • 

Λόγος κζΌ 

Α'. Πρ6σεχε . σacωτφ &κριοως erlPPfuv Xrlt πιστεόων, οτι δ 

Kόpι~ς ~μων Ί'Υ)σους Χριστος ΘΕος ων, καΙ &οιήΥ'Υ)τον εχων 

Q6ςαν και μηαλωσόνψ, τόπος ~μΙν ΥέΥονεν, 'ίνα εξακολουθήσω

μεν τοις ιχνεσιν αυτου, και μεγάλως Xrlt 6περοαλλόντως ετα

πε{νωσ~ν έαυτον σι' ~μ&ς έν τιμ λχ6ΖΤν αότον μορφην οοόλου 

(Φιλ~π, ο'. G), και επτώχευσΖ και α~σXόν'Y)ς κιiτεφp6ν'Y)σε και u-
6ρεων πολλων και' α:σχρων ~νέσxετo, και, καθως ΥέΥραπτχι: 

«'~~ς πρ60αΤQν επι σφαΥην Υιχθ'Υ) , και ώς &μνος εvαvτίον του 

κsίροντος αίιτον άφωνος, οϋτως ουκ &νοίΥει το στόμα αυτοσ. Έν 

1) 'Εν τφ 157 κιίJ~ΙΚΙ Σα.5~:Ιτ. ounoyYj; ΙΌ. CΙίώ'IOς εΙΙpΙσκoντrι.ι: "Το!) ciooit 'Αμ. 
μωνit., συΥχρόνου τοσ μεΥ. ΆντωνΙου (i- 356) .κeφdλα.ια.. ('Ιεροσολ. ΡιΟλιοθ. τ. 6'. 
σ· 257), ιον τό περιεχ6μενον oύσιω~ως 8μοι6'1 έστι πρός τό του πα.ρόντος λόΥου, αν· 

τί (Jk του έν ciPX'(j ~xdOtou κεφrι.λcιίΟ·j : .ΠρόσεΧ$ σεοωτψ' φaΡετα,ι εκε! : .T~pει σε· 

cιutov ιΧκρι6ως». 'Εκ τφα.χίο!) ΙJια.σωθέντος εν τινι &νεΠΙΥρdφφ λόΥΙΡ tOlJ &66& Ζω
σψit, του 7'ιθα.νως άνα.φεΡομένοu εν τα.Τς IMιxσκα.λίrι.ι~ tOlJ ιiιi6it Δωροθέου (·1- 596), 
εχοντος έ7'Ι λέξει: - ΈπεΙ 1'1 ε~κoλώτεpoν το!) άκc"lJσα.ι τ.α.ρα iylou κα.Ι πρα.,ιτικου 

~Μιχσκdλοu, του ά66~ Άμμωνit, λέΥοντος ; «Τήρει σεrι.υτό'l άκριοως, ϊνα., έodv τις εν 

οίφlΙήποτε πρdΥμα.τ'. θλΙΨ'!1, σιωΠCfς, κτλ. (Σινrι.·ίτ. κω~. 449, α.ίω.νο; ιΌ ο. 265), πι
στοιίμεθα. πεt'ί της Υν'ηοιότ'r,το; των κεφα.λrι.Ιων tOlJ 1i66it Άμμωνα. τα κεφdλα.ιrι. 

τα.ϊίτrι., ίiJ; ζfα.(νεται, Eπε~εpyα.σθεΙς ίσως μετα ταν θdνα.τυν τοσ i66it Άμμων&. δ <Η

σα.tα.ς κrι.ί προσΟέσα.ς τινα ϊQ~α., άπέστε~λε πρός τινα. flOV~XOV ύτ.ό τιίπον επιστολης. 

'Εν τφ 378 τΎjς ΙCΙrι.ς συλλΟΥΥις Ill", oι[(UVO; άπoδί(;EΤα.~ τι:) μα.O'ηΤfι του ά6Μ 

<Ησα.tοu Πέτρφ, δ δπr.Ι')ς επί λέξει σμοιός έστ~. πρός τον πα.ρ6ντα. καί ψέρει έΠΙΥΡα.

φήν : -TolJ δσ(ω Πέτpo~, μα.θ'ητοΌ τοσ σ.06~ <Ησα.tοu ε[ς τό 7φόσ~xε σεα.υτιjJ σ. 1346 
«Ιεροσολ. 6ι6λ. τ. ο', σ. 510). 'Εν 0$ τcji 4640 Σινrι.·lt, κώθ. ΙΖ" α.Ιιί>νος αποοΙοεται 

Πέτρφ τιjJ Δα.μα.σκrινι'i\ (-ι- 742 Τι ~rι.τ· ΙΧλλου; 776), (;οτις Επί λέξει δμοιός Εστι π!"ος 
τ6ν πα.ρόντα., την έςης φέρων ΕΠΙΥρα.ψήν : "ΊΌ') δσ(υι> I1α.ΤΡCς '(ιμ(Ο)'! ΙΙέτρο!] ΤΟ!) Δ~

μrι.oκηγo') μονα.χου «οΙ; τό πρόσεχε οεοιιι,φ' ο. 1756, 



τ1,) ταπε~νώσε~ αυτου ή κρ{σις αυτου ~ρθψ> (Ήσ. νγ'. 7 -8), καΙ 
θάνατον μετ& πολλων σΌρεων ίίπέστη δι' -Ιιμας δι& τγιν εντολ'ην 

αυτου, καΙ ίίπερ των ιο(ων άμαρτιων. βαστάζει'/ πp~Oόμως. Έ&ν 

τις o~καίως ~ αδίκως Μρίσ'{) ~ καταλαλ'ήσ'Υ,) 1, καΙ τΙ ΟΕΙ λέγε~ν, 

εως καΙ εις θάνατον, ινα «ώς πρ6Όατον ~πΙ σφαγΎιν» αχθωμεν, 

καΙ ώς κτηνος αλογον γενώμεθα, το καθόλcυ μγl &ντιλέγcντες, 

&λλ& μαλλον, Μν δ6ν'Ώ, παρακάλει, εΙ δε μ'ή γε, καν πχντελως 

σ~ώπα μετ& πολλης ταπε~νώσεως. 

Β'. Πρόσεχε σΕαυτφ &κριΌως, μέγα κέρδος2 καΙ σωτηρίω; 

Τ'ης ψυχ·ης σου πισΤΕόων εί'/αι τ&ς σΌρε~ς καΙ τ&ς ατιμ(~ς τ&~ 

οι& τCιν Kόp~oν γ~νoμένας, καΙ βαστάςα~ αότ&ς προθόμως καΙ 

&ταράχως, λογιζόμενος δτ~ αςιός ειμ~ καΙ πλείονα παθΕιν O~~ 

τ~ς άμαρτίας μου, καΙ δτ~ δλως καταξ~oυμαι παθειν οι& τον 

Xp~στoν καΙ βαστάςαι, ισως Ot& των πολλων θλίψεων καΙ ατι

μιων, καν ροπήν τ~να μ~μΎ)της γένωμα~ του πάθους το[\ Θεου 

μου. ΚαΙ όσάκις μνΎ)σθ~ς των θλ~Ψάντων σε, ώς μεγάλα κέΡΟΎ) 

προςε'/ησάντω'/, ίίπερεόχου αυτω,/:; &π?; ψυχης μετ& &'ληθείας μγι 

γογγόζων κατ' αυτων το σόνολον. 

ΓΌ Πρόσεχε σεαυτφ &κρ~oως, ινα, ώς μέγαν θάναΤόν καΙ 

&.πώλειαν της ψυΧ'ης σου καΙ κ6λασ~ν χιώνιον, οστω βΟΕλ6ξ1/ 

καΙ μ~σήσ'Y,Jς τελείως πασαν γιλαρχίαν, καΙ φ~λοοcξίαν καΙ το θέ· 

λE~ν δόξας ~ τιμ&ς ~ επαίνους πaρ& &.νθρώπων, καΙ το λογ(ζε

σθα~ έαυτον είναί τ~, ~ δτ~ κατώρθωσας &ρετ1ιν, ~ δτί καλλίων 

εΙ τ~νoς4. ΚαΙ πασαν αΙσχρ&ν επιθυμία'/ καΙ ήθονγιν σαρκ6ς, εω~ 

iλαχίστoυ &πόκοψον. ΚαΙ το καταν0fισαι ανθρωπον, μη ουσης 

χρείας, ~ &Ψασθα~ $τ~ρoυ σώματος, :ιη φαγε!ν μ~κpoν ~ ελάχι

~τoν παρ α tQV καιρόν, ινα ι;στω ΤΎ)ρων καΙ ασφαλ~ζόμενoς έ-

1) Ή φράοις cιορΟωτέο: o~τω: <{ Δ~x τή'l ενΤόλήν o:Δτo~ καΙ 6περ των Ι~(ω'l &μ~p. 
'nων οφειλι:;μεν βί.tοτciζειν προθύμως, έciν τις αιχαίως 11 iί.~[χως u6;;(0"i) "ι κο:ταλιχλή' 

όlι' κ. τ. λ. 

2) ΕUεΡΥSΤYjν. βιολ. βΌ lJπ~θε~. βΌ σελ. 15. 
3) ΠρΟλ. Δωροθ. έπιστολ. εΌ οελ. 1840 llόttpb},oy. τ. 88 
4) 'Ε'Ι τijΊ Λe<τιν. vc! eti al11 parell1, 
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,ωτον εν τcΙς μικρcις, εις βαρέα μ'η εμπέσ~ς, μηδε καταφρο

νων των μικρων κατα μικρον πέσ".)ς. 

Δ'. Πρόσεχε σέαυτφ α.κρι~ως, L'va εχ".)ς έαυτον itCZVtoG χρι
στιανου εσχατώτερον καΙ &μαρτωλότερον απο ψυχης και μετα 

αληθείας, και πάντοτε εχειν τΤιν ψυχ·ην πενθοσσαν, και τετα

πεινωμέgν και στενάζουσαν, καΙ . ώς ανάξιος Δ)ν και ιοιώΤ'Υ)ς 

πάντοτε σιώπα καΙ το καθόλου μΎI λάλει, μΎI ουσ'Υ)ς χρε{ας. 

Ε'. Πρόσεχε σεαυτφ 1 πάντοτε μν'ημονεύειν και προ OCΡθαλ

μων εχειν το πσρ το αιώνιον, και τας αιωνίους κολάσεις, καΙ 

τους εκεΙσε κρινομένους και οουνωμένους, καΙ ώς ενα των εκεΤ

σε έαυτον λΟΥίζου μα.λλον, ~ των ζώντων. 

ΣΤ'. Πρόσεχε σεαυτφ &κριοως, εΙ0ως ση δ K,jptoG 'ήμων &
πέθανε και &νέστ'Υ) δΠ~Ρ 'ήμων και τφ cxL'jlcxtt autou ΥιΥόρασεν 

'ήμας, L'va και συ μΥικέτι σεαυτφ ζ~ς, αλλα ιφ Κυρίφ τφ δπερ 

'ήμων αποθαν6ντι και εγερθέντι, θαρρων κιχl πιστεύων, στι ενώ· 

πιον αuτοu εί πάντοτε και σκοπεΤ σου τΥlν κιχρΟίαν. 

Ζ'. ΙΙρόσεχε σεαυτφ &κριοως, του πάντοτε ετοψον είναι u
πιχκούειν τφ Οελήμιχτι του θεοσ, ειτε εις θάνατον, ειτε εις ζω

'ήν, ειτε εις oίιxνoήΠCιτε θλιψιν μετα πολλ'ης πρcθuμ(ας και π(

στεως και πάντοτε προσδοκαν μεγάλους και φο6ερους πειρα

σμούς, ερχομένους σοι και. θλίψεις και βιχοάνους και· ecivιxtc.v 

cρo6ερόν. 

Η'. Πρόσεχε σεαυτφ &κρι6ως 2, L'va 3 ώς ένός σε, &λλ' εως 

ελαχίστου τινός, ειτι ο' (Χν θέλ".)ς λαλησαι, Ύι ΠOΙfισαι, Υι παρα

οι::ιλετν τινι, Υι φαγετν, ~ πιεΤν ~ ΚΟψ'Υ)θηναι, ~ οιονδήποτε 

πραγμα βoυλY)θ~ς ποιησαι, 'ί.'να δοκψάσ".)ς πρωτον, ει κατ α θΖ

ό~ εστι, καΙ εξoμoλoγ1ισ'~ς Τ'(ιν αιτίιχν του πράγματος και' τότε 

πο(ει, θ πρέπει ενώπιον του θεου, και ουτφς εν πασι τοΙς ερ

γοις σου εξομολογου τφ θεφ, Τνα πολλΎlν axi'Jtν και παρρησ{

αν εΧ'~ς προς αUτόν.· 

1) :Ι;;U~ΡΥsτr;v. β~6λ. cιΌ ~π6θεσ. ε'. σελ. 17. 
2) ΕΙΙεργετ'fj'l. β~6λ. θ'. ίιπόΟεσ. ζ'. 44. 
R) T~ έ;η~ επσH:Χ~ εν τψ Σι'I:χ'(τ~κφ κ(6a~κ. 4G! ~ζ'. r.ι.\ιίIν. σελ. 177 «'Ο; ε'lιδ· 

1Μν ταυ es()u ων μ'ηδiv ϊί'I$~ ϊνώμr;ζ :χΟτο'.) ΠQ:'fι,,'(ις, ~λλ' Eω~ Sλ:χχίστoυ» κ. τ. λ. 



θΌ ΠρόσΖχε σεαuτφ ακριοως \ ϊνα, Μν, τις, εν οίφο'ήποτε 

πράγματι, θλίΨ~ 2 και γέΥηται εν σοι λύπη, η θuμός, σιωπήσ~ς 
, 'λ λ" ",,., '1' - -

και μη :!. ηΟ'Ώς τιπcτε πα?1.: το πρεπσΊ, εως ου πρωτον τ~ προ-

σεuχ'~ πραϋνθΥ.) oeιu 1) καμ){α, και Ιίίίτω λοιπον παρακάλει τον 

αo<ΞλCΡόν 3. Έα.ν οΕ γένηταί σοι χρεία ελέγξαι τσΊ, αoελcρoν 4 και, 

βλέπ'~ς έαuτον εν Oρyi.) και ciκχταστασίq; σ'/τα, το καθόλcu μη
<;:" '-λλ' " 'λ- 0- 'λ)'" '" ) υεν CGUtq> α ησ~ς, ινα μη π <ΞισΊ ταραχ ης, α , οταν ι~'~ς και 

, ,....." , , , , λ'"Ι 

σεαuτον κακεινον εν καταστασsι και πρψ:ιτητι, το τε 'α.Λησeιν, 

,< 'λ' ')λ' Ι'" (" , " μη ως ε εγχων, α, ως υπeιμψνησκων μετα παοης. ταΠΕινο-

CΡρoσυνης. 

ΙΌ Πρόσεχε σsαUΤq> &κρ,~ως, ,ϊ'ια Π?OσθCικ~ς ερχόμsνόν σοι 
'5 θ' < , ", θ' "1 Ο·'Ψ , πειρασμον κα εκασΤΊjν, ειτε (O~ς ανατσν, ειτε ε ς ΛΙ εις κα~ 

xtνouνou; μεγάλοuς, και βάσταζε προθυμως και αταράχως, λr;

γιζόμενος, δη: «Δι~ Jtr;Hfuv θλίψεων δει 1)μα; εtσΖλθειν εις 

Τ11ν βασιλείαν των ουρανων» 6 (Πράξ. ιοΌ 22). 
ΙΛΌ ΠρόσΖχε σ3αuτψ αΥ.ριοως, ϊνα, ει τι ο' α.ν συμΟΥ.) σοι 7, 

πραγμα, ειτε $'1 λόγφ, εΙΤΖ $'1 Spyιp, ειτε εν οιανοίct, μη ζη

τειν το καθόλοu το σΖαυτοσ θέλημα, μηοΞ Τ11ν σΎίν ανάπαωιν,' 

αλλα το Οέλημα το\) Θεοσ ερεuνα'J ακρι3ω; και τελείως τοΟτο, 

ποιειν; εΙ καΙ κόπον g:αίνεται SXOv, αλλ' ώς &λΎjθωςOια. την. 

βα.σιλείαν των ουρανων uπr;μένειν και εΡΥάζεσθαι, ΠΙGτεuων εξ 

ολης καροίας, δτι to\)t-::l σuμcρέρει UJtE? πασαν CΡρ~νΊlσιν ιΧνθρω-

1) E~εpγε.yιν. ωJλ. ρ'; !ιπ6θsσ. c:sλ. 15. 
2) «ΤΙ ευκόλώτερον τ-:.5 α.χουcrα.ι πιΧρ& άγίό:.> κα,~ πρα.ΚΤ~Κoίi θ~C7-σκ~i16u το\) 

&66α Άμμωνα λέγοντος, τi,ρ~~ σεαuτc,ν &Κ~ΙGιiίς, ίνα, Μν τ~ς έν οΙφδΥιποτe πράγ

ματ~, ΟλΙΨr., σ~ωπcr:ς κα! τό καθόλ",,) μ1j ΥΟέγΥεσα" εως oiί τfι &o~αλε(πτφ πpo~ω
Χ'iί πραυνθ'iί σου 1/ κα.ρδία.; καΙ (';1),ω παΡακdλε, τόν a~eλ'FόΥ'" Τ6 Ί..ωpΙ~v τo~τo .ε~ 

των κεφαλαίων τοσ &66α 'Αμμωνα» ~ιsσώΟΎ) πα.ρι'ι. τιρ &66& Ζωσψα (MSΜ6p. Σ,να'ίτ. 
κιΟδ. 44D, ΙΌ αιωνος σελ. 2tj.:t,)· 'Εν τψ κ(σo~κι eμως iYj;; Σα.ε;~(ίτ. συλλόγ7ις 1.57 
σελ. 1721., ενθιΧ ευpί::ικoντcι;ι τά. χs?Xλα~α, ~iv uτodpxe, τCι περ! ό~ δ Myc€ χωρίονι 
ciλλά. τc-υτο α.ποδοτέΟΥ εις σ:(άλμα. τcυ α.νΤΙΥΡΙΧiSω;. 

3) Προλ, Δωροθ. εν τιρ«πρ6ς πtι; εν μονιΧσΤΎ)ρΙφ επ,στiτα.ς" λόγο;; ξ. σελ 1801 
4) EυεpγEΤΎjν. βιαλ. ρ'. δπόθεσ. Χε'. σελ. 109. 
δ) EύεpγετΎj'l. βι!3λ. γΌ 'JTorJOecr. λΥ'. σελ. 98. 
β) ΠρΟλ. Δωροθiοu έπ,:;τολ. βΌ ::ιελ. 1840 Πα.τρολογ. τομ. 88, 
7) ΕυεΡΥετ"ι'l. β:Ολ. α.'. δπόΟ~:J. vy'. σελ. 157. 



πίνψ' ~ γαρ εντολη α.uτcυ ζωη α.Ιώνι6ς εότι «κα.Ι οεεκζη

τοίίνΤΕς α.Οτό'l, οοχ ελα.ττωθήσο'/τα.ι πα.·/τΟς ιiγα.Οοu» (Ψ α.λμ. 

λγΌ 11). 
ΙΒΌ ΠρόσεΧΕ σεα.υτφ ιiκριoώς 1, ώς ενώπιον τοu θΜΟ ~)ν 

π~ντoτε, fνα. πα.ρα: μYjοενQς μYjοενελπ{ζ't.jς, ει μη πα.ρα: t~u 

μόνου μΕτα: πίστεως, κα.Ι εΤ τι χρ~ζ't.jς, δέον τφ θεφ τοu γε

vioQgt σοι την ΧΡΕία.ν κα.τα: το α.οτοu θέλημα., καΙ ενο!ς ευ

ρίσκει, ευx:xpίστε~ τφ θεφ πάντοτε, ώς α.υτοu σοι δεθοκότος, 
κα.Ι εαν Uστερηθf/ς τινος το κα.θόλου, μη ελπ(σr.;ς επ' ανθρα;ιπον, 

μYjοε λυπηθf/ς, μηοε γιηγ6σ~ς κατά τινος, ιiλλα βάσταζε προ

θύμως κα.Ι ιiτα.ράxως, λογιζόμενος, ΟΤΙ αςι6ς ειμι πολλών θλί

ψεων οια τα:ς &μα.ρτία.ς μου, πλην εαν θέλ't.j με δ eSO; ελΕ:η

σα.ι, Μνα.τα.ι, κα.Ι 05τω Οια.νοουμένου, α.ΟτΟς π&σα.ν την χρεία.ν 

σου πλYjρώσει 2. 

ΙΓ'. Πρ-?σεχε σεα.υτφ ιiκριoώς, κα.θόλου μΥI κα.τα,δέχειθα.ι 

λα.μΜνειν, ει μη εαν πλYjΡΟCΡΟΡYjθf/ς, ΟΤΙ δ Θεός σοι α.υτα ε

πεμψεν εκ κα.ρπών Οικα.ίων, κα.ί, μετα πάσης ειρήνης, τα.Uτα. 

δέχου' Οσα. οε βλέπεις εξ ιiOικία.ς ~ μάχης ~ Μλου :η ύποκρί
σεως, ιiπ6θoυ κα,Ι ιiπόρριπτε τα τοια.Οτα., λογιζόμενος ΟΤΙ: 

«Κρείσσων μικρα: μερις μετα φ600υ esou, η πολλα: γεννήρ::ι.τα. 

μετα ιiOι'Κία.ς» (ΙΙα.ροψ. ιεΌ 16). 
ΙΔΌ Πρόσεχε σεα.υτφ &'κριοώς, κα.Ι βιάζου σιωπΥιν &σκει'l, 

fνα. δώr.ι σοι δ θεος 06να.μιν ιiγωνίζεσθα.ι κα.Ι ιiσκεΤν. Έαν δε 

χρεία. γένYjτα.ί σοι tou λα.λΎ)σα.ι κα.Ι δοκψάσα.ι πρωτον κα.τα σε

α.υτόν, ~τι χρεία. εuλογός εστι κα.Ι κα.τα Θεό" εστι το λα.λ ησα.ι 

όπερ το. σιωπησα.ι, τότε λοιπον ανοιγε το στόμα. σου μετα: φ6-

1) Etιέpyετ'~'" βι6λ. Υ'. ίιπόθεσ. X.'l.'. σελ. ω. 
2) Τ& εφε;Ύ)ς riκολοuθοUντα. κεφrίλ'ιx~α. εν τφ Eιιεpyετrινψ, βιΏλ. γΌ (;ελ. 61 

κα.! riποΒιΜμενα. τι:) ri6ιiιf OHσα.!qι εδρΙσκοντα.ι X'l.! πα.ρ& Μχρκφ τψ riσκητ'iϊ «Οτ:ι.ν 

ανθr-ωπος; (Περ! νομ, πνεtJμα.τικ, κεφ. οΒ'.)· .δ επ'Χινων τον πλησίον' ('ΧUτόθ. ι;ε·.)· 
«Οτα.ν i'Jι& σωμα.τικ'ijν πα.Ροχ'ijν. (ΙΧΌτ6θ. κεφ. ρνζΌ)' .π&ν ιiγα.θ6ν πιχρ& J(up[ou' 
(α.ί>τόΑ. κεφ. μζΌ)' «(, ιiσπrίλ'Χζ δπ? γΎ)ν ερπων' (<<περΙ των οιομέ'/ων 11; εργω'l τε

λe,οϊiσθ~ι" κεφ. π'.) "'ή ri):flerι~ Υνωσι\; riνθΡώπ?ις C;εaώΡ·φα.ι» (;) ".πά.ντω'/ των κα.
κων ΠPOTιγειΤ~\ ~'('/o\α." (α.Οτδθ. κlS:ρ. ρε'.). Φι/.οκα.λΙα. τομ. ,/:- σελ. 59, 62, 58, 
66. 6ί). 
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Ό~Ό θ.,ου κα~ τρ6μΟΌ Εχων το πρόσωπον κάτω και τον λ6γον 

τιμητικον καΙ ύποπίπτοντα, 'ίνα, ειΧν σΌνΤόx'~ς τινΙ, ολίγον λα

λ~σΎ,Jς, τΥις αγάπ'ης ενεκα, κα~ ταχυ σtωπ~σΎ,Jς. Και Μν έζετασθΎ,jς 

τι; προς α.νάγκΎjV μόνον ύπακοόειν και μηοεν πλέον λαλεΤν. 

ΙΕ" ΙΙρ60εχε σεαΌτψακριοως, ϊνα, ι'[)ς πpcιγμcιτεόΎ,J απο τΥις 

πbνηρ(ας, οϋτως .tyxptxtEUQΎ,J καΙ &πο τΥις έπιθΌμίcις των oφθcιλ

μων κcιΙ τΥις ακοΥις καΙ του στ6μcιτoς κcιι τ'ης άψη ς, ί'νcι τους 

oφθcιλμoιις σCΌ πάντοtε εXΎ,jς 7tροσέχοντcις έcιΌΤΨ κcιι τφ έργο

χείρφ σΟΌ, καΙ μΥ) κcιτcινoεΙν &:νθρ6)τ:φ, ει μ'ή ΠΟΌ βλέπεις ΟΤΙ 

χρεία ευλογ6ς lott, . YΌνcιικΙ οΕ . ~ t1ppevt εuπρcσώ7tφ το κcιθ6λoΌ 

μ~ . προcrέΧΎ,Jς, χωρις ανάγκης' tιΧς δΕ ακο.χς μΥ) σΌγχιορει α-. 

κούειν κcιτ!i τινος μΥιοΕ δμιλίας ανωφ~.λεΤς, το στ6μcι σΟΌ οΕ 

σιωπCΊτω ΚIiΙ το καθ6λοu μ~ λαλε{τω, μΥ) ουσ'ης ανάγκης. Έdν . 
ιiναΥινόJ(3ΚΎ,jς ταστcι, σ.ΥαΠ'ητέ, Τ'fιν Mνcιμ(ν σΟΌ πο{ησον φρον

τίσαι αοτων, l\ια σκεπάσΎ,J σε Q ΚΙΙριος εν τΎ,j ffipq. τοσ· πειρα

ομοίί' 'Aμ~ν, 

Ι3 



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 
··Λ 

f1EPI Τ2Ν Ι<ΠΑΠ2Ν ΤΗ! Ι<ΑΙ<ΙΑ!. 

λόγος κη'. < 

Α'. Περι των κλάδων Τ"fις κακίας α.ναΥκαΙον ειπειν, ϊνα Υνφ 

δ άνθρωπος τί εστι πάθος, το α.ψ'ρίζον αυτον α.πο του ... 8ε05, 
καΙ παρακcιλέσ-ι.ι την -&.yαθόΤΎjτα αυτου δι' εκαστον αυτων, ει 

πως Υι β011θεια αδτου εξέλθ"'.) σΙΙν τφ α.νθρώπφ και δφ δύναμιν, 

εως αν δυνηθ~ εκ%σασθαι αδτά' ταϊίτα Υσ.ρ μώλωπές εισ~ν εν 

τi'j ψυχ~ καΙ α.φορίζουσιν cιδτην &.πο θεου. l\'Ιcικάριος οίιν εστιν 

δ α.ποδυσάμενος ~δτά, 8τι i~ται πρόl3ατον λΟΥικΟν. δΕκτον tπΙ 
το θυσιαστήριον του θεουι καΙ &.κούσΕται τfjς χαροπc!lt;u φωψης 

του Κυρίου: «Eu, δουλΕ α.ΥαθΖ καΙ πιστέ! επι 6λίyrι. ~ς πι
στός, επι πόλλων σε καταστήσω' εισελθε Εcς την χαρσ.ν Τ~o 

ΚυρΙου σου» (l\'Ιατθ. κε'. 21). Οί θέλοντεςουν ποιειν τα θελ ή

μrι.τα αυτων κ~τ~ σάρκα κrι.Ι μη βουλόμενοι έrι.υτoιις θερrι.πευ

σαι εκ Τfις ά.Υίας θΕραπείας τfjς μετrι.νO(ας, ϊνα ά.ΥνοΙ Υένωνται, 

~ί>ρίσκoντιXι ΥυμνοΙ τfjς στολfjς των α.ρετων εν τ~ {fψIf Τfjςα

νάYΚΎjς, κrι.ι ριφήσονται εις το σκότος το εξώτερον, οπου εστΙν 
6 οιάl30λος, ,ενδεδυμένος την στολΎ)ν των πrι.θων, ατινά εση, 

πορνεία, επιθυ~ία, φιλαΡΥυρία, κrι.ταλαλιά, ΟΡΥή, ζ fjλος, κενοδο
ξία, δπεpΎjφανία. Ταϊίτά εισιν οί κλάδοι καΙ πολλσ. τοΌτοις δμοια, 

τουτέστιν α.κρασία, κ6σμΎjσις tQ11 σώματος, περισπασμός, όκνΎjpία, 

ιελωποιοΙ λό'(οι, το προσέχειναναιδως, Το ~φιλoπλατυνεσθαι, ~ 

ασυνειδΎjσ(α, το μη προσέχειν τφ κρίματι του θεου, δ φθ6νος δ 

προς τον πλΎjσίOν, το ψεΟδος κατα του αοελφου, Υι α.νθρώπαρέσκεια, 

Υι ψευοομαρτυρία, Υι ψευδΟΥνωσία, το θέλειν διθάσκειν, το α.Υα

πΥισαι τΎlν χρείαν τόΟ κόσμου, 1) μικροψυχία, το μη βαστάζειν 

'to μισος εις τον πλΎjσίOν, το μΎI μέμψασθαι έαυτόν, Το α.ιαπΥι-
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σαι την δόξαν τφν ανθρώπων 6πε:ρ τ'ην δόξαν toD θεου, το 

εκφαναι την εργΜ{αν σου, ινα ooξασθ'~ς υπο των ανθρώπων, το 

αγαπαν τα εδέσματα, το τελέσαι τα πάθΥ) τοD σώματος εν ti,j 
~ , " ~ "\ " , ....., ,..., θ ' 

καΡCΛ~ σου, το σκανοαΛον εχειν εκ του μΥ) μετρεισ αι, το καυ~ 

χασθαι eπΙ τi,j oi,j γνώσει, το eρεθίζειν, το κατέχειν το θέλ'f)μά 

σου, το λcγ{σασθαι Ζαυτον φρόνιμον καΙ καλόν, to βλέπειν τον 

αδελφόν σου α,φρονα καΙ eξουθενε!ν αυτόν. 

IJ'. ΤαDτα γαρ πάντα eΡγάζεται εν ti,j ταλαιπώρψ ψυxtί, Ζως ου 
αφορΙσ'tJ αυτ'ην απο toD θεου, καΙ τά.Dτά εστι τα βαρέoc φορτία, 

α εΜστασεν 'Αδάμ, οτε Ζφαγεν απΌ του ξύλου. Ταυτάsσ:rι, πε

ρΙ ων ψησ{ν: «Αυτος τας ασθενείας fιμων nαοε καΙ τας ν6σους iM
στασε» «Ησα'ιας η'. 4), TaDtc% eatlY,- α απέκτεινεν δ Κύριος fι- . 
μων'Ι'f)σQDς Χριστος εν τφ· στocυρφ αυτου, ταστc% εστιν οΕ πα" 

λαιοΙ ασκοί, ~ν οΤς ου βάλλεται οίνος δ νέος (l\'Icnθ. θ'. 17), αυ- . 
ταί εισιν αε κειρίαι, ~ν αΤς εθέοετο δ Λάζαρος (Ίωάν. ια:. 48), 
ουτοί εΙΟ"ιν οί Gα(μονες, οϋς απέστειλε Χριστος εις 'tyl,~ αγέλψ 

των χοίρων (Μιχτθ. 1)'. 31-32). Οδτός ~στιν δ παλαιος ~νθpω" 

πος, ον ε!πεν δ απόστολος εχουσασθαι (Β'. Κορινθ. ε'. 4), του .. 
τ6 εστιν, ο είπεν δτι: «Σαρξ καΙ αίμα βΜιλείαν esoD ου XX'f)Po. 
νομήσουσιν» (Α'. Κορινθ. ιε'. 50), toDt6 εστιν, θ λέγει: «Ει γαρ 

κατ α σάρκιχ ζijτε, μέλλετε αποθνήσκειν» (Ρωμ. 'f)'. 13), ταστc% 

εΙσι τα ζιζάνια, a eξέοαλεν fι yij .τφ ΆΜμ, οτε eξεολήθ'f) τοu 

παραδείσου. Το δΕ του Χριστου φορτίον eotl το ελαφρόν, fι αορ- , 
γ'ηaία, fι &γνεία, Λη αγαθ6Τ'f)ς, fι πρ~όΤ'f)ς, fι χαρα του πνεύμα

τος, fι εγκράτεια των παθων, fι αγάΠΥ) fι εις απαντας, Λη διάκρι

σις fι άγία, fι πίστις fι ασάλευτος, fι υπομονη των θλίψεων, το 

βλέπειν έαυτον ξένον απο tou κόσμου, το θέλειν εςελθε!ν απο του 
σώματος καΙ απαντijσαι τφ Χριστφ, taUtri. εστι τα φορτία τα 

eλαφΡά, α eΠΡ6σταξεν fιμτν δ Χριστος βαστάσαι. ΑσΤΥ) εστΙν rι 

δδός, εις γιν πολλους κόπους 1')πέμειναν οΕ αγιοι, Ζως ou εφθα

σαν αυτήν. TaDtri. εισιν, " ου θ6ναταί τις κτ'ήσασθαι, ει μ'η α

ποούσΥΙται τον παλαιον α,νθρωπον καΙ eλεu0εΡωθi,j καΙ κτ'ήσ'f)ται 

τΥlν αγάπην' fι αγάΠΥ) ποιεΤ αυτον αμεριμνijσαι &πο πάντων. 

, Δ.Μνατον ουν κατοικΥισαι ev fιμτν την αγάΠΛην, εν δσψ αγαπω~ 



μέν τ~ του κόσμου τούτου, κα:θως γέγpαπτα:~: « ου δύνα:σθε τρα

πέζ-ης Θεου μετέχειν καΙ τραπέζ-ης δα:ιμονίων» (ΑΌ Κορινθ. ιΌ 

21)' λέγε~ οΕ καΙ Ήσα:'ία:ς: «Τίς α.να:γγελει fιμτν τον τόπον τον 

α:ιών~oν; ει μη δ πορευόμενος εν oικαιoσύν~, λαλων ευθεια:ν 006'1, 
μισων ανομία:ν κα:Ι αδικία:ν, κα:Ι τας χετρα:ς αποσειόμενος απο δώ

ρων- βα:ρύνων τα ιΙ)τα:, 'ί'να: μη α.κoύσ~ κρίσιν α:ϊμα:τος κα:μμύων 

τους οψθαλμούς, ί'να: μη Ισ~ αδικία:ν, α:υτος 01κήσει Εν υΨηλφ 

σπ-ηλα:ίψ 1t,έτρα:ς ισχυρας αρτος α:uτφ ΟGΟήσετuι, κα:ι το υδωρ 
, - ~/, «Η λ' 14 1 G) Βλ ' , ,,, , αUΤGU πιο-τον» σ. γ. - . επεις Τ'ψ τιμην, "ψ πα:ρε-

χει δ Θεος τοις αγω'ιιζομένοις Εν τφ μικρφ χρόνψ τούτψ κα:Ι 

ιiπooυoαμένoις το βάρος τοπ κόσμου δια της υ1tομονης της θλίψε

ως α:uτω"l; Όp~ς πως fι βοήθεια: του Θεου συνεξέρχετα:ι μετα των 

κοψάντων τα θελήμα:τα: α:υτων, κα:Ι Eξα:λε(ψε~ απ' αυτων πάντα 

τα~ πάθ-η, θιότ~ εζ-ηκολούθησα:ν τφ θελήμα:τι τοπ Θεοπ; Ο[ οΕ κα:

τέχοντες τα θεΝήμα:τα: α:υτων, κα:Ι θέλοντες τελειωσαι α:υτά, αρ

χοντα:ι μεν τφ πνεύμα:τι, μΎI δυνάμενοι δε αντιστηνα:ι τοις εχθροις 
αότων, οια το θέλειν ΕπιτελεΤν τα έαυτων θελήματα, τελουνται 

εν σαρκι 1 καΙ ποιοΠσιν, εικ~ καΙ μάτ-ην, τον κόπονα:υτω·ι. Δια 

τοίίτο ονειδίζει α:υτους δ προψήτ-ης <Ιερεμία:ς, λέγων;: « Έπικα:

τάρα:τος πας δ ποιων τα εργα τοΠ Κυρίου α.μελως» (Ίορ. λαΌ 10). 
Όρ~ς οτι, οσόιεαν θέλωσι δουλεΠσαι τα πάθ-η, ou' συνεξέρχετα:ι 

μετ' αυτων δ Θεός, αλλα αψί-ησιν α:υτους μετα το.D θελήμα:τος 

αυτων κα:Ι παραδίοωσιν α:υτους εΙς χειρας των μισούν των αυτoύς~ 

κα:Ι. αντΙ τιμ"ης,. Τις ζ-ητουσι πα:ρα των ανθρώπων, γίνετα:ι α:υτοΤς 

ονειδος, οτι oux .αντέστ-ησα:ν τοΊς Εχθροις α:υτων, εως 05 δ Θεος 

β θ , ., """ , " -ι , ~" 'Ι . ο-η ησ'~ αυτοις κα:ι τα:πεινωσ'~ α:υτους εκτος οε κοπου και μ:.ι-

χθου καΙ πόνΟJ ουκ εισα:κούεται δ ανθρωπος υπα τοΠ ΘεοΠ κα:τα 

πάσ~ς τας Γραψάς. 

Δ'. Δε-ηθωμεν ουν της αγα:θ6~-ητoς τοΠ &ou, επιμελεί~ καρ
Qίας καΙ δάκρόσι καΙ κα:κοπαθείq:, όποτα:σσόμενοι πα:ντΙ ανθρώ. 

πψ οια τον Κύριον, ταπεινooντ~ς έα:υτους κα:Ι. τοις α.ΟελΨGΤς fι

μων, ώς ε1Gόσιν όπΕρ fιμας : «J}IΎIozvl κακcν αντ1. κα:κου α.ντα:πο-

. -1)' JιιIα:λλ(jν, τ Ε λ ε ι σ u ν 't α. ι S ν (j α. Ρ κ (, ι\)ς εν-τφ λα.τ~'ι. 111 carne desinunt. 
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διοόντες» (Ρωμ. ιΟ'. 17), μηοεν λΟΥιζόμ6νοt ΠOνΎjΡOν εν τΎ,j κcφ

o(~ ήμων περί τινος, αλλ~ πάντες εν μι~ καρoί~ 15ντες καΙ εν 

τΎ,j μεν χρεί~ τοί) κόσμου τΎ,j σωματικΎ,j μη λέΥοντες περί τινος 

ΟΤΙ τοuτο εμόν εστι' μετροuνΤ6ς οΕ τον" vouν 6αυτων καθ' έκά

σΤΎjν που εφθασεν καΙ φυλάσσοντες αυτον μη λΟΥίσασθαι ακα

θαρσίαν, αποσΤ6ροuντες το σωμα πλΎjσμQνης, 'ί'να μΎI ζΎjτ~σr,ι παρ' 

ήμων τα. εαυτοί) πάθΎj, 'ί'να τxπεινωθΎ,j το σωμα Τ'~ ψυχΎ,j καl 

ύπoτα.yΎ,j τφ '10"( ή Ψυχ~, καΙ yένΎjται νόμφΎj ά.Υνη απο παντος 

λΟΥισμΟί) καΙ καλέσr,ι τcν νυμφίον αυτης, λέΥουσα: «Kαταo~τω 

δ αΟΖλφιοοος μQυ εις τον κηπον α.υτοu, ακροορόων αυτοu» ('Άσμ. 

6'. 1 β). Ά Υωνισώμεθ:Χ ουν, αοελφοί, 'ί'να, εδρόντες την παppΎj

σ~α.ν ταόΤΎjV ενώπιον autou, ακοόσωμ6ν αυτοί) λέΥοντος, οτι: 

«'Όπου ε1μΙ εΥω, θέλω, 'ί'να καΙ αυτοι !Ί)οι μετ' εμοu, οτι ~yά

ΠΎjσα αυτοός, καθως ,ηyάΠΎjσάς μΞ, Πάτερ' συ εν εμοΙ καΥω εν 

αυτοις» (Ίωάν. ιζ'. 24-, 23). Δό'lαται οε ή τρια.ς ή ά.Υία, -η 8μο-

01Jσtος καΙ αναρχος, ποιησαι Sλ60ς μ6θ' ήμων, 'ί'νά 6ϋρωμ6ν &
νεσιν μ6Τα. των ά.Υίων αυτοί) εν τΎ,j ήμέp~ τ'ης κρίσ6ως ΟΤΙ αυ

τφ ή δόξα καΙ το κράτος 6ις τους αιωνας των αΙών"ωΥ' Άμήν. 



ΤΟΥ ΑΥτον 

.Λόγος κ{jt'. 

Α'. ουαΙ rιμιν, φιλήδονοι κιχΙ όλιγοχρόνιοι Ι, στι O~α πρόσκα,ι
ρον πα,ράνομον επιθυμία,ν σα,ρκός, ουκ δψόμεθoi Τ1ίν δ6ξαν Κυ

ρίου. Outxl ήμΤν, στι ή φθορα Τ1)ν αψθιχρσίαν κλ"ηpoνoμεΤ~!, κιχΙ 

ήμεις τ"ης αψθιχρσίιχς κατα,φρονουντες, τfjς ψθορας εμμανως αντε

χ6μεθιχ. Outxl ήμΤν, στι την διιχλυθησομΖνην ε~ς σκώληκα,ς ~αl 

εις 1χωρα σάρκιχ ήμων, εν &μαρτίιχις εκτρέφομεν κα,Ι ουδε πυρ, 

το μέλλον "ή μας αθtxνάτως βασανίζειν, ouos τον σκώληκα τον 
" e' θ ο'" - " "':>. θ ' 3 ιχκοψητον ΨOι:Joυμε (χ. υιχι ημιν, ΟΤΙ το εν α.ΚζΧ ιχρσιαις μtιχι-

νόμενον σωμα rιμων, οΙ φιλόχριστοι των ανθρ6)πων προσκυνου::ιι 

κιχι κατιχψιλουσιν, ήμετς οΖ Εσμεν «τάψοι κεκονιιχμένοι» (ΙΗιχτθ .. 
κγ'. 27), Τ1ιν θανατηφόρον &μιχρτ{ιχν Εκσώζοντες. ουιχι rιμιν, στι 

οι' ακριχσίιχς βρωμάτων καΙ τρυψης, τον σπερματικον γόνον Εν 

!ιχυτοΤς θησιχυρίζομεν, καΙ οια τουτ:ο προς σωμiτων μιξιν πα.ριχ

νόμως ~ρεθιζ6μεθιx. O~αl 1)μΤν, 5τι τ"ην ψθοραν τr.ι αψθαpσ{~ ου 

συγκρίνομεν, κιχι τ"ης θείας κα.Ι ψο6ερας ευθ6τητος κιχτιχψρονου-

Ο , , < - " 'λ' , :2. " λ' ~ - ~, μεν. υιχι Ίjμιν, οτι 9 ιγωροι c:σμεν εις τιχ κιχ α, σπoυcιαιoι υε 

κιχι πρόθυμοι περι τα κιχκά .. ουαΙ ήμι", στι το οεκτικον φωτος 

αιωνίου σωμα ήμων, οεκτικον σκότους α~ων(oυ κtxτεσκευάσαμεν. 

ουαι ήμτν, στι δ υίος του ανθρώπου γενόμενο.;, δ καΙ Θείj') Πα.-

1.) Ίlτo~, o?τ~'Iες εσμε,ι φιλ'ΙιδΟΨΗ κτλ. 
2) Έν τ-iι πρός Κορινθ. (ιε'. 50) &να:Υινιοσκομε'l : «liΧρξ κα:Ι οι:μα: 6οισιλεία:ν θε· 

00 κλrιρoνoμΎισ7.Ι olι δtiνcι.ντοιι, οljδε Τι φθopiΧ τ'i]ν &l"θα:ρσία:ν ~λ'Ψ;oνoμε\ •• Ψα~'Iετα:\ 

εντ~υθα. έλλειπον το ιΧp'lYιτ~κόν μόp~oy. 

3) E~εpy. μ3λ. α'. [ητόθ, λΟ-'ο. 110. 
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τρΙ δμοοό:nος, «ουκ εx~~ Π9U την κ~ψαλην κλΤνα~» (l\Ιατθ. η'. 

20) ~ν rιμΤν, o~' rιμας ενανθρωπήσας, αί οε αλώπ~κ~ς, τ~ πoνηp~ 

καΙ δ6λ~α πν~όματα, τους φωλ~oυς αυτων tνrιμΤν ~lpγάσαντo. 

ουαΙ 'ήμιν, oτ~ οΕ ~Uθ~Τς τΎ,j καpoί~ τ~ς έαυτωνΨυx~~&μώμoυς 

καΙ τ~ σώματα αυτων &για καΙ aρυπα παpιστωσ~ τφ κpιτΎ,j, ~

μ~ις Μ, μώμους τ~ς Ψυx~ς καΙ ακάθαρτα: τ~ σιίψατα εx~ντες, 

&π~κo~x6μ~θα τ·ην απ6φασιν τijς αιωνίου κολάσεως. 

Β', ουαΙ ήμΤν, οτι, uop~ων l5ντες καΙ πάσης &καθαρσίας επι

θυμηταί, ΤΨ'Γιν ά.γίων απαιτοUμ~ν. ουαΙ ~μΤν, οτι, κατάκp~τo~ 

oντ~~ καΙ πολλων ά.μαρτιων ύπ~6θυνoι, ώς ά.γνοΙ κάι ελ~6θ~po~ 
εν μlίσφ τίi')ν ά.γίων καΙ ακάκων &ναστp~cρ6μ~θα. ουαΙ 'ήμτν, οτι, 

εγκλημάτων 1 πλήρ~ις oντ~ς, τους πολλφ μαλλον o~αφlίpoντας ~

μων ν~υθ~τοuμ~ν καΙ παιOε60μ~ν. ουαΙ ~μίν, OΤΙ'~'Ilν οοκον εχον
τ~ς εν τψ ocρθαλμφ (Ματθ. ζ'. 3-5), π~pΙ των λεπτοτάτων σφαλ
μάτων των αoελcρων ήμων, ώς αμώμητοι, εγκαλοuμεν καΙ opγ~

ζ6μεθα. ουαΙ ήμΙν, δτι, . οεσμοuμεν έτέροις, cρoρτία βαρέα καΙ 

συσΜστακτα (Ματθ. κγ" 4), αυτοι σε ώς ασθ~ν~στ~pot τφ σώμα
τ~ προσψαuσαι αυτοΤς παραιτο6μεθα. ουαΙ ήμτν, δτι, εργασίας θεί

ας 2 μο',αχικijς απoλ~ιπόμ~νoι, οιΜσκειν έτέρους την πpαΚΤ~ΚΎ,ν 

αp~τΊιν προπετε.υόμεθα. ουαΙ ΎιμΤν, οτι, των αρχαίων ~μων άμαρ

ΤΎjμάτων επιλανθανόμενοι, ουοε περΙ των προσφάτων αγων~ωμ~ν 

~ Oα,κρ60μ~ν. ουα,l ~μιν, ΟΤΙ, τΎ,j 'tou θεcιυ .βoηθεί~ κα.Ι xάpιτ~, 

καλως ενα,ρςάμενοι, vuv σάpΚΙΚQl γεγόναμ~ν. ουαΙ ~μΤν, ΟΤΙ το

σοuτον καΤΎjνlίXθημεν εν τοΤς pυπαpcιτς λογίσμοτς, oτ~ τ~ παρε

ωραμένα άμαρτήματα ζητοuμεν, ει πεπράχαμεν. ουαΙ ~μΤν, δτι, 

εν τφ εσθίε~ν ~μXς καΙ π~νε~ν, ου προενθυμο6μεθΧ τον εκ τijς 

αοηφαγίας εππελο6μενον εν ήμΤν πόλεμον. ουαΙ ~μΤν, οτι &μα, 

τφ ταΤς μνήμαις τijς πορνείας ερεθίζειν ~μας τους οα,ίμονας, ευ

πα,ρασκευάστους ~μXς εύpίσκoυσ~, τΎ,j συγκαταθέσε~ των εννοιων. 

ουαΙ ~μτν, ΟΤΙ, αcρέντες την των Οείων ευχων καΙ αναγνώσεων 

μελέτΎjV, εν μετεωρισμοτς καΙ αργολογίαις Οα.πανωμε·ι τ~ς ~-

1) ΕUSΡΥεΤΎ)V. (!;ι€)λ. ο', UπδΟεσ. λΎ)'. σελ. 128. 
2) ΕιίεΡΥεΤΎ)ν. βιeλ. /)" Ι)πδθεσ. λrι'. σελ. 129. 
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μέρας ~μών. ΟΙΙαΙ ~μΤν, ΟΤΙ οΒτω πεπωρωμέναι ~μών ε:σιναΕ 

καροίαι, ώς πολλάκις ~μα.ς έπιζ'l)toυν~α;ς κατάνυξιν καΙ δάκρυα, 
απορεΈ.ν απο της fiycxv ~μών αμελείας καΙ χαυνώ.σεως. 0001 
rιμΤν,. δτ~, του Θεου ε~πόντoς: «Ψυχη ~ άμαρτάνουσα αΒτ'η απο

θανεΤται» (Ίεζεκ. Ι1(. 4, 20), πά:ντοτε &μαρτανουσης αιιτή~, ou
δέποτε επψελουμεθα:. 

ΓΌ ΟΙΙαι ~μΤν, ΟΤΙ το εUδλισθoν είς άμαρτ{αν σώμα ~μών, 

δια του κόρου και της τρυψης, εtς επιθυμίας ερεθΙζομεν ακα

θά:ρτους . καΙ ρυπαροuς λογισμούς, καΙ οια τών. οψθα;λμών τα 

βέλη. τot1)πoνηpoυ εν ταΤς καρο{αις ήμών δεχόμεθα, καΙ δια 

της προσψαόσεως τών σωμά:των ~ππoι θηλυμανετς γtνόμεθα, καΙ 

ιιυτε τ'ης λογικης αξίας, οuτε τής α;ιων{ου κολάσεως Τ',ιν €ννoια:ν 

η τον ψό~oν λαμΜνομεν. ΟΙΙαΙ ~μΤν, οΤΙ περι τών τΎlς οαρκος 

fιμών παθών· και αλγηοόνων μεγά:λα: στενάζομεν, περΙ οΖ τών 

της ψυχής τραυμά:των καΙ ανιά:των πόνων αναισθησίαν νοσου

μεν. ΟΙΙαΙ 'ήμιν,. 8τι το αρχικον τής' ψυχ1jς τ1,) δοUλ"t.J αΙΙΤ'ης 

καθυπόσσεται 1 σα;ρκΙ καΙ apXEt το χειρον του κρ.ε[ττονος. καΙ 

οΙΙκ &μψω οουλεύουσι τφ πλά:σα:ντι αιιτα Θεφ εν ένΙ θελήμα;τι. 

OιιαΙ~μΤν, ΟΤΙ νεά:ζουσιν ~μών αε &μα;ρτίαι τοΤς λογισμοις τοΤς 

ρυπαροις καΙ ακαθά:ρτοις καΙ οδ διακρ{νομεν ~εoυ UΠΙJΧώρησιν 
, , θ ' " ') ο'' ~ - ') ('ι , και ακα αρτων πνευματων επε ,ευσιν. υαι rιμιν", οτι, μωροι 

οντες κα;Ι αψρονες,. τοuς επαίνους τών &γίων, καΙ οδ τας εργα

σίας αυτών καΙπρά:ξεις, αγαπωμεν καΙ &ρπάζομεν. ΟΙΙα,! ~μΤν, 

οτι, οuτε οοόλων ψόβον, οuτε μισθωτών σπeιυOyιν καΙ EUVOtcxV, OU
τε υίών α.γά:ΠΎjν, εν,τα,Τς εΡγασ(αις τών εντολών τι;ιυ θεeιυ απο

πληρουμεν. ουαl ήμτν, Οτ.ι, προς χά:ριν ανθρώπων, πά:ντα λέγΙΗν 

καΙ ποιεΤν ου πcφαιτοuμεθα, κα,Ι το!) οικα,(ου κατ-χμελουμεν. OU
αΙ ήμΙν, ΟΤΙ, αισχυν6μενοι πρόσωπα ανθρώπων, εξαμαρτά:νομεν. 

κα,Ι περι τ1jς αισχόνης της αιωνίου οδοένα λόγον ΠOΙOύμεθ-a. 

οιιαι ήμτν, ΟΤΙ, εκ πενήτων 3 καΙ αδόξων δΥτες γονέων, sαυτο~ς 

1) K(ΧθoπoτXσσετ(Χ~, 
2) ]~ιιεpyεΤΊj'l, βιβλ. αΌ 67':6θ. λγΌ σελ. 111. 
3) » Υ . κζΌ σελ. 73, 



1('(νοήσαμεν, καΙ πε\ι!αν καΙ &.τψίαν &.γαπα.ν σια τον ΘεQν 

επαγΥειΗμενοι, τοις πλοuσ{c:ς καΙ ενοόξοις σuγΚΡ(νεσθαL CΡΩ~

νεLκοUμεν. ΟuαΙ-~μιν, οτι, OLa πενίαν . εν τφ κ6σμψ, ενεκρατευ6· 
μεθ:ι, καΙ νυν· εις εγκριίτ:ειαν κλ-ηθέν:r;ες, oCΡόδρα κόρο!) γαοψος 

" , '1.) , θ Ο" < - " , 1.1. και αναπαu:rεως επψ; ,ειαν ΠΟLοuμε α. υ:χι 'ημΙΊ, OtL, αγγ'ι:- ων 

πχ?εμσαλλ6ντων κύκλψ .των cρoΏoυμένων τον θε6ν, κ:ιι οαψ_6-

νων κυκλφ τω'ι μ1Ι φΟΟQuμsνων αδτ6ν,. &.λλαπαραΌαLv6Υtων ΤcXς 

eντολας αυτου, εις τας των οαψόνων πaρεμοολας έαuτοuς κατσ.~ 

τιίοσομε'ι. ου:ιι ήμιν, ΟΤΙ, τοις πλοuσ(οις 1 καΙ οuνιίοταις ouνtuy-
, , , :>' J'ζ 'ι:. " "~ χανοντε;, αρεσκε:ν σποur;.ιι.ι ομεν, τους οε πεγητας κ-χι ικετ~κως 

~μιν προσιόντας, ι'\)ς oxλrιρo~. &:ποστρεψ6μεθα. 

Δ'. ουαl' -ήμιν, ΟΤΙ, κα-τα Τ11ν ocρειλ~ν έκιίοτφ των &:νθρώπων, 

ou προσιέμεθα, &λλα κατα το οοκουν ΥιμΤν καΙ aρέσκον τουτο 
, Ο' , .ς - 'Ι:.. 'ι:. ' < 'ζ " 2' Κ?Lνομεν. υ:ιι Ί/μι,/, ο.ι τ:ν• οικαια ορι ομιιν κα.ι κρινομεν και 

8ιοχοκομεν, τ1)ς οΖ ~ργασ[ας tQi) &:γαθου πόρρω αcρεστήκαμ~'I. 

ΟΙΙ:ιι Υιμιν, δη &'χα'/θων κ::ιΙ τριο6λων, καΙ τω'ι λυμαινομένων 

τo~ς κα?πo~ς βοτανω'ι Επψελωςτ-ην γην Ικκαθχ(ρομεν, τους 9$ 
λuμαι'/ομi.Ίοuς τας &Υίας αρετας ποψηροΙΙς καΙ. &.καθά.ρτo~ς 1.0-

γισμοΙΙς Ύιμών, τφ cρόσφ τοσ Θεου μετ' ~πιμελε(ας εκ τωνΥιμε

τέρων ψυχων οuκεκκα.θχ(ρ-'μiV .. QUai. Υιμτν 3, otL μεταίρειν μΕλ

λοντες Εκ της γης, ~ς π:ιροικοσμεν, πολυχρον(ους τας περΙ των 

Ύ-Υj"ί'νων καΙ cρθαpτων πραγμά.των cρρoντ(oας ποιουμεθα; κα!, εν 

καιΡΦ τ1jς απ:ιραιtήτοu svOsv οε 4. Υιμων αποοημίας, ουοενος :ε

ςοuσιά.σαι καταξLQυμεθ:ι. ου:ιl. Yιμ:t.'I, οτι όπερ πάσης Πρ'ά.ξεφς 

της EnLjS{OU ζωης, καΙ &.ργo~ λ6γου, χα!, ποψηρων λΟΥLσμων κ.αΙ 

&.καθά.ρΤών, καΙ ενθυμίου ψuχ:ης λόγον όcρέξoμεν τφ cρoσεpφ κρι

TQ, καΙ, ώς &.'1ευθυνοι εν δλφ τφ τΤις ζωΥις Υιμωγ χρ6νψ, αμερι

μνοΟμεν των -ήμετέρων ψυχων 5. ουαΙ Υιμιν. σCΡ60ρα οια ταςα-

1) 'ΈνΟ' ανωτέρω. 

:1) ΕυεΡΥ. Οιδλ. ο'. lιπ6θ. λ'l( σ. 129. 
3) ΕυΞΡϊ. βιΟλ. α:. lιπ6θ. ε'. σ. 17. 
4) 'ΌΕνΟεν QE: αντί i ν θ έ ν ~ Ε. 

5) ~Eπoντα.ι τά. s~~fι; εν τφ Eυεpγξτrινφ: ενθ~ α.νωτέρω : ({Δ~7.. ΤCιυτo έκtέχεταt 1j
μ~;; Εκε! τ6 Π')ρ το ασ6Ε'JΤv'l Τ'7ι~ γεέννrις, κιχΙ 'Ιό σκ.6τ()ς τό Eς(~τεpoν, δ σκ(:)λ~ς δ 
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f2, ~ - " , ~\ ~ , , λλ' ,~" 
a$f)e.tαo~ '1jμων κα.ι α.νομιας, ας '1jIlaptoIlsv, α. α. κα.Ι οια. ΤΎjν 

.. κα.ταφρόV'1jσιν κα.~ aπιστία.ν των επα.Υγελιων του. θΖου. Oόα.~ ~
μιν, οτι tr.i cρθορq., ώς ιΧν6ψοι, εCΡΎj06μzθα., κα.Ι ουνάμΖνοι 8ι~ 

τiJς: κα.τα. τ6' Εόα.γγέλιον ζα/"ης tr.i &ψθα.ρσC~ συγΚ!ΚP~σθα.ι, ti,j 

φιλ(~ 'twv γ'1j'ινων, μεμεν1/κα.μεν αμέτοχοι τ1jς α.Εών(ου ιΧcρθα.ρσί

α.ς, τΥιν CΡθopα.ν Τ'(ιν επάρα.τον προετιμ·ήσα.μεν. Oόα.~ ήμιν, QΤΙ 

τ~ς cριλΎjθoν.{α.ς πάσα.ς νικαν δυνάμενοι, oι~ της α.ότα.ρΞσκεία.ς 
1/ττ,ασθα,ι μαλλον τοις πάθεσιν ~μων προειλ6μεθά. Οόα.! ~μτν, 0-
τι ενώπιονtiνθρώπων 1 άμαρτιίνειν α.~;oύμΞθά ΤΖ κα,! CΡO~OύμΞθα" 
προ οε τίfJ7J όφθα,λμων του τα. κρύCΡια,'βλβΠOνΤOς aos6ouyts; κα.Ι 
άμα.ρτιίνοντες,. oiJ τρέμομεν οδοε cρoooυμβθα,. ΟΟα.Ι' ~μιν, οτι, αλα.

τι θε(φ, τον ·λ6γον ~μων οδκ ιiΡΤόoμεν, &;λλ~ τ~ aνωψελ1j κα.ι 
ευλα.Οε(α,ς μ~κρα.ν τφ πλ'1jσ(ο'.l ρ~μα.τα. Qια.πα.ντbς CΡθεγγ6μzθα. 
OiJ~l ~μιν, δ,τι, εν κoλα.κεί~ κα,l θ6~φ καΙ όποκρ{σει, ιΧνθρώ
ποις δμιλουμεν, κα.Ι τΎιν εκ τοότο!) κα.τιίκρισιν . οό CΡOOOύμεOX. 

OiJαol f;itty, ΟΤΙ δ δκνος. κα,Ι ή &ΚΎjθ(~ ήμων σuλασθα,ι ποιει u
πQ,θα,ιμόνων. τΎιν κατάνυςιν των κα,ρΟ'ιων ήμων. ουΖΙ 'lJIλtv, οη, 

. τφ' κ6σμφ ιiπoτα,ξάμενoι, τοuς XOOIlLiOU; εν τοις πάθεσιν (ιπερ-
6αίνομεν. Οδα,Ι ήμιν, 5τι, πολλ1jς πα.ι:Οε(α.ς κα.Ι ΟιΟα.σκαλίΖς θεό. 
μενοι, έτέρους μικρ~ πτα.Cοντα.ς QΙΟΡθbύμεθα. 

Ε', Oual ήμιν, εα.ν δ Κύριος τΥίν .€τα.σιν ήμfuν επι τ1)ς γ'ης 
πoι1ισrιτα,ι, κα.Ι ιiοιορθώτοuς εις την κρίσιν ήμ~ς πα.ρα.λ~ΨΎjΤα.ι. 

Οόα,Ι ήμιν, οτι προς τα. εντόσθια, ήμfuν Τής γα.στρΟς ουκ ιΧπο-
6λέπομεν κα.Ι θια. τοοτο cριλrι8oν(~ κα.Ι UΠΖΡ'1jφ~ν(~ ήττώμεθα.. 
OiJαol ήμιν 2, οτι ρυπδtΠτες asl τα.ς ψυχα.ς τοις ακα,θάρτοις λο-

ι 

γισμοις, όπ6νοια,ν €χβιν άγίων κα,Ι τα.Ις πρoσrιίoρία.ις εκείνων 

τψασθα.ι βοuλ6μεθα.. OiJαol ήμιν, δη αΠYJOXOλΎjμένOΙ εις τα. μά
τ~ια., τΎιν προς τον οιάοr;λον πHrιν επελα.θόμεθα. OiJαol ήι-ι.ιν 

τοΙς αCΡ6ι:iως ε~θάθε άμα.ρτάνo~σιν, Qtt εttO€χετα,L rιμας εκει το 

IΧκo(μYιΤι:Jς, χαλ δ κλοι!){)μΙ:Ις κ:Χί δ l'Jρ'ημός των δ~όντων, κ:χ! έπί πeί"Yι~ Τ'Γι. σ,νω κα,ί 

)ι«τω ΚΤΙ"Ζως :χι"χ6ν'η :ΧΙώνΙι:Jf". 'fctut:x ~a ιλπα.'I~ωσι κcι;τωΤέρω 6'1 τφ κεψένφ: 
1) Euspy. βι6λ. a" Ι)πδθ. ζ', σέλ. 44. 
g) ΕδεΡ.Υ' βι6λ, 'J.'. ίητόθ, "ΊΌ 11. / 



πυρ το αο6εοτον τ"ης γ$Ιννης, καΙ το σκότος tb εξώτερον, κιχΙ 6 
οχιω,ης δ &κο(ιιητος, καΙ δ κλαυθμος καΙ δ βρυγμος των δ06ντow, 

καΙ επι τ.ά~ης της ανω καΙ κάτω κτίσεως ~ΙσXόνη αιώνιος., ΟΙΙαΙ 'ti') 
"οια;κρ(τφ καΙ αμsταν011τφ ήμων ~ ΨuΧ'f/, οτι εν τ'f/ ανι>:οτάσει 

των νεκρω.Υ συν κλαυθμφ καΙ βρυγμφ των c.δ6ντων εν τφ &~ 

μαρτωλφ αuτής σώματι κλαυσεται καΙ στενάξει καΙ απορηθή. 

σετα;ι εκ των παρων καΙ αλγaινων τοϊί α1ωνίΟΌ πυρος δριμυτ(ί· 

των βασάνων. Ouιxl Ύιμιν, οτι, εν τ"ζι εξopί~ τijd πα,ροικίας ήμων, 
τ-;)ν εUCΡΡQόύνην τ"ην επάρατον αγαπωμεν, κ~l τ"ης τρυψijς του 
παραδΕίσου ou μνημονεύομεν, αλλα τ"ης βασιλείας των OUpaViDV 
καταCΡΡOνOϊίμεν. Oual ήμιν, ΟΤΙ ταίς μωραις παρθ€νOις OIlotoUIle· 
θα δι' ασπ.λαγχν(αν, καΙ το CΡωτίζOν ελαιον τας λαμπάδας εν. 

τεϊίθεν οια τής των πλησ{ι;,ν ευποι'Ι"ας ουκ αΥοράζομεν. Ouιxl 'ή

μιν, δτι, νυκτος xat 1ιμ€p~ς, αναπiμπομεν τφ θεφ εuχάς, λi· 

Υοντες : «Κόριε, Κύριε», καΙ ou ποιουμεν, a ενετειλατο. Oua~ 

τφ Υράψαντι τους τοσούτους θρήνους εν δλοις τοις γεγpαμμι€

νοις i',εχ6μενος, o~υoε αίιριχν μαραν της μετανο(ας εοsςάμΎlν . 
. OU7.1 τφ πονοuντι έτέροις 1, των Ιδίων πόνων έαυ;τσν αποστερεί. 

OU7.1 ήμιν; οτιτους εν συνειofισει ελέγχους εχοντsς αδιαλείπτως 
κατηyopo~ντας ήμ.χς καΙ καταμα;ρτυροϊίντα;ς, οδκ αισχυν6μsθα;, ου
δε ώς εκ των πεπραΥμέ'Ιων rιμΤν τας εuθu'lας ucρέςοντsς φρ(τ

toμεν το του esoG κριτΥιριον. Oual ήμιν, οτι, lSζοντeς ταΤς πριi .. 
ςεσι, τοΙς επαίνοις,των α'ιθρώπων χαίρομεν. 

ΣΤ'. Oux1 "ήμΙν, ΟΤΙ, δ ρεμ6ασμος και δ μετεωριομος κα1 1ι 

. ,,"fjOYJ, αCΡα,φoυντα,ι τc,ν τοϊί ΘεοΟ CΡ660ν απο των κα;ρδιων ήμων. 

oυ'Χ~ "ήμιν, ΟΤΙ ή περι τα μάταια, σπουδΎί Ύιμων .αποχεροοι τΎιν 

o~ά',oιαν ΎιμG)ν κα,l απαμ6ΛUνει. Oox1 ήμιν, ΟΤΙ, τ'',,, μακροθυμ{αν 

τοΟ ΘaοΟ διαοασταζ6μενοι, (1) θανατουμεθα, κατα· τας πράξεις ή-

. μων, και ταυτης απολαυοντες αε1 χρηστοι γενέσθαι ou σπουΜ
ζομsν. Oual "ήμιν, στι των άμα,ρτιων ήμων νΟν ou μν'ημονείιομΕν, καΙ 
γυμνουμΖνης "ήμων τ"ης Ψυχής τοϊί σώματος; απαντα δμ?υ τα 
<;" - , "- , 'ξ , .Ι. 2" -
ι.ιια, των ρημrxτων και εννοιων xrxt πρα, εων ΤΟΤ8, >:.'1 ~oυνηpφ 
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κ"Ι πικροτάτφ μετ"μέλφ, Οψόμεθ.α εντετυπωμέν" x"l εΥΥεγρ"ι-ι
μέν~ τ~ μνήμ"~ των οι"νοιων "ημων. Οu"ι "ημΤν, στι τοu απ"uι::δ

λου αποψην"μένου: «'Ός αν ZOOC1J τον αρτον, -κ"Ι nCV1J το 1t(;

τήρίον,' αν"ξίως τοu Κυρίου, κριμ" έ"υτφ εσθ.ίει κ"Ι' πίνει, μ'ή 

otcotpCvwv το- σωμ" τοu Κυρίου» (Α', Κορινθ. ι,,'. 27, 26), ~μ6Τς 

πεCΡυpμένoι τ"Τς ~μων ακ"θ."ρσί"ις, πρόσιμεν τοΤς cρooερστς x"t 
φρικτοΤς μυστηρίοις τ05 θεου, συΥΥνώμην έ"υτοΤς νέμ"ντες, sψ' 

οΤς εν CΡ"ντ"σί"ις νυκτεριν"Τς κ"ι εν ρυπ"ροΤς λΟΥισμσΤς επριΧ

ξ"μεψ ό Υαρ μήτε λΟΥισμοΤς κ"θχροΤς, μήτε oCΡθ"λμι::τς ά,ΥνοΤς, 

μήτε' σώμ"τι αoΙ"CΡOόpφ, μήτε δpμcιις ψυχ'7)ς κcιι σώ~cιτσς αμι;

λυντοις a:ψoσεopευων θεφ, πόσσις όπευΟυνσν έcιυτoν κcιτcισκωά-

ζ , " , θ ' ! - ) " 1 " ει, π"νοις σχρκος κ"ι CΙσ ;νεΙCΙις ψυχης, ΚCΙι υστερον εις CΙιω-

νισν κόλCΙσιν ΚCΙΙ CΙισXυνηv απέρ"ντον; OucιC μοι" δτι οχκρυων 

πικρως ΤCΙυτCΙ yράcρω, μετάνOΙCΙν οε, εΡΥου OUx "ηρξάμην. ουχί 

μοι, δτι αληθΎ) λέΥω, κ"λα οε ou πρ&.ττω. OuxC μοι, κcιλα' ΠCΙ

ρχινοuντι κ"Ι κ"κα ορωντι., OUXl τοις εν ~ooνxΤς ά,μCΙPτά'/Oυσίν, 

Βτι πικρον "υτοΙΙς όΠOOέξετCΙΙ τέλος μετα cιισxυνης cιΙωνίoυ. OU
(ΧΙ τοΤς λυπουμένοις, επεΙ μηOφίCΙ ωcρέλειcι, στι της εις μ~τά

νοι(Χν, επωcρελοuς' λυπης έ"υτοις απεστέΡΎJσcιν 1. 

ΖΌ ου"ι τοΤς λοιθόροις' κ"Ι UOριστ"τς, δτι' της μXΚCΙΡ(CΙς ,σ.

Υάπης έCΙυΤOιις απηλλOτp(ωσCΙν. OUCΙl τοΤς β"σκάνοις κcιι CΡθOν'Z
ροΤς, δ-τι αYCΙθ.ότητOς ΚCΙΙ xρηστόΤΎJτoς θεου ξένους κ"ι αλλΌ

τρίους ΚCΙτεσκευ"σCΙν έCΙυΤOύς. OU"t τοΤς ανθρωπcιpέσκoις,' δτι τφ 

θεφ αρέσcιι' ou ου'ι"ντ"ι. OU"t τοΤς προσωπολ ήΠΤCΙις, στ: τής 

αληθείcις' tOU eZOU εκπεπτώΚCΙσιν. OUCΙl τ"Τς όπερηCΡάνOις, στι 

του aποστάτ"υ OΙCΙOόλOυ της μερίδος εΙσίν. OUCΙl τοις μη CΡOOOυ

μένοις τον κυριον, δτι, δια, τοuτο πλείοσιν· &μ"ρτίCΙις συμπλCΙ

κήσOντCΙΙ, κcιι εντcιuθcι κακετ 2 μcιστιyωθήσOντCΙΙ. OUCΙl "ήμΤν, στι 

ψυλλων ΚCΙΙ κονίδων ΚCΙΙ CΡθεφων ΚCΙΙ μυων κcιΙ' κωνώπων κ"Ι 

μΖλισσων τας οήξεις oux όπομ'έν"μεν, XCΙt 7tspt του μεγάλου 

1) Ίσως διορθωτέον ο[)τω το χωρίον: '"ουαλ τοίς λυπoυμένoι~ Επί μ"Ί~εμι4 (;)cfE

λείq: ..... έc.ωτοiJς ά.πεστεΡ"Ίσοιν. 

;η Έν τωjΤΊ/ καΙ εν τ~ iiλλΊι ζωfι. 
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στόμ~τoς του θράκοντος του δάκνοντος Υιμάς κ~l κ~τ~πCνoντoς ως 

εν ρoφήμ~τι κ~ι πάσι τσις ιοοόλοις O~νάτoυ κέντροις κ~τ~κεντoυν

τος Τιμάς oυθεμ(~ν βo'fι0ει~ν .. ~ rrUY'fjV έαυτσις παρέχομ:;ν 1. OυiΧι 

ήμιν, δτι Ύ)δOν~ις και πόνοις κ~Ι &νάγκ~ις, κ~Ι πάσαις ταις εν 

κόσμφ &πάταις καταναλίσκει Ύ)μας δ θιάοολος, καΙ παuσ~σθαι 

τιJ)ν κ~κων 'ήμων ου βουλόμεθα. ουαΙ Ύ)μΙν, δτι, της αποστασί

ας ετη πολλα κρατησάσης, καΙ επι πλειον της ορθοδόξου πί

στεως &θετουμένης, ου δάκρυα, Ot) καρδίας πόνον, ουκ άποχην 

των καΟημ6νων παθων ποιcuμεθα, &λλα προστιΟέαμεν άμαρτίας 

εφ' άμαρτίαις, ινα καΙ των πονηρων Ύ)μων εργων καΙ της απι

στίας εν τφ δμου &πολάοωμεν τ~ν πικραν Εν τ~ γεένν".) αιώ

νιον κόλ~σιν. ουα1 Ύ)μιν προς τοις γρ~φεΤσι θΡ'ήνοις, ΟΤΙ της 

συντελείας του κόσμου φθάσαντεςΎ)μεις, μήτε μετανοήσcxντες, 

μήτε κλαuσαντες επι της νεότητος Υιμων κακοΤς, προσεθήκα

μεν τφ γήρατι μείζονα καΙ αφόρητα κακα καΙ φορτικωτέρας 

άμαρτίας. ουαΙ Ύ)μιν, ΟΤΙ οδτε τας φορτικωτέρας &λγηθόν~ς κα~ 

τας διαφόρους νόσους του σώματος αΙσχυνόμεθα, &λλ'εν ταις 

άμαρτίαις ευρωστουμεν καΙ καταCΡpoνητικως συν πoλλ~ τΊj άκρα .. 
O{'f καΙ &νέσΕΙ εΚΤρ6φομεν τα μιαρα κά.Ι &μαρτωλα Ύ)μωνσώ .. 
μ~τα. ουαΙ Ύ)μιν, ΟΤΙ, δια πυρος κοχλάζοντος καΙ όπερ τα της 

θαλάσσης xuflcxtrx, οει Ύ)μάς διελθειν, «ινα Zκ~στoς Ύ)μων &πολά

ο".) τα οια του σώματος gκ~στος προς a επραξεν, ειτε &γαθ~ 

ειτε κακα» (Β'. Κορινθ. ε'. 10). ουαl Ύ)μιν ΟΤΙ ουκ εννοουμεν 

την σκoτειν~ν εκείνην καΙ ασλον πυρκαΊχν καΙ την αιώνιον S" 
κείνην 2, κ~Ι τον . πικρον κλαυθμον καΙ βρυγμον των 6θόντων' 

&φαιρειται γαρ δ· Θεος το φωτει'ιον της φλογός, καΙ το καυ .. 
στικον . καΙ σκοτεινον του πυρος &πσν6με~ τοΙς &σ€Oέσι καΙ ι%

μα;ρτωλοις. 

Η'. ουαί μοι, ταλα(πωρε ψυχή ~j δτι λύπη· μοί εστι και α

διάλειπτος οδύνη Τ'~ xcxpor'f μου; εμ~υτ?;ν γ&ρ' θρηνων ερα/} 

1) Eύ~p"(ετrιν. βιαλ; α'. ίιπόθεσ. ε'. σελ. 17, 
2) "Ισως UTC/j'l. κ ό λ α σ ι ν. 

"3j Εύεργετ'l)'Ι. βιβλ. β'. ύπόΟεσ. λ;Ο'." σελ. 100. 



,,< , " "~) t: "λ' θ "λ Ψ • οτι Ύ) κακια την συνεσιν· rιΛ .α"ε, τ'ψ α rι ειαν εκα υ εν, ο 

θ~νατoς τ1jς ζω"ης περιεγένετο, τα γ1/!'1α καΙ φθαρτα καΙ πρό
σκαιρα, των ουρανίων και αφθcΧpτων και αιωνίων αντcΧλλαγμα 

γέγονε, τα δε
ό 

βδελυκτα καί μίσους &ξια γλυκύτερα καΙ αγαΠΎ)
τα τ1jς αλΎ)θιν1jς αγά+tΎ)ς τοu ΧρισΤΟί) και τ1jς σεμνόΤΎ)τος ~φά.
νΎ), ~ πλcΧνΎ) τΎjν αλ rιθειαν ~ξoρίσασα ~κ τ1jς ψυχ1jς μου, ~ξέOα.;. 

λε λόΠΎ)ν αντι χαρας, εξελεξά.μψ αΙσχυνψ και ονειδος αντί 

τ1jς παΡΡΎ)σίας κα~ των ~πα(νων, πpOετΙμΎjσα την πικρ(αν ύπερ 
τΥlν γλυκότ-ητα, τΎjν y1jν κα~ τΥlν ιXo06X'ljV αυτ1jς ύπΖρ τον OU
ρανον καΙ την βασιλείαν cxutOU ηγcΧΠΎ) σα, το σκότος τοu μισο

κάλοο εχθροί) ~λθεν εις τΎjν καρδίαν μου και ημαυρωσε το φως 

τ1jς γνώ~εως απο τ1jς διανοίας μου. σ:μοι, οιμοι, ποΙαι τοί) δι
αβόλου παγίδες κατέ'λαβόν με καΙ uποσκελίσασcxι απο τοσουτου 

Βψους κατέρραξάν με; Τρέχων εξενευρΙσθ-ην, καΙ οί ίδpωτ€ς μου 

εις μάτψ ~ξέpΎjσάν μοι. ΤΙς μ-η θρψrισr.ι με, τΙς μ"η απoκλαυσr.ι 

με πικρώς τον ματαιοπονίαις συντριβέντα καΙ πcxρα τον λιμένα 
ναυαγrισαντα; «~Eλεήσατέ με, ελεrισατέ με, ~λεήσατέ με, ώ 
φo.o~» (Ίώο, ιθ'. 21), καΙ ~μπ6νως ίκετεuσctτε τον αγαθον καί 

ανεξίκακον οεσπόΤ'ljν Χριστόν, ειπως σπλαγχνισθεΙς αποσμήξει 

τΎjν δεινOτcΧΤΎ)ν αxλ~ν τοί) μισοκάλου διαο6λου απο τ1jς διανo(~ 
ας μου, καΙ θ.εcΧσoμαι εν πόσφ κατcΧκειμαι βop~.6pφ, καΙ δυνά.

μενος αναστ1jναι 00 βούλομαι, μήπως συνεσταλμένος μου ων δ 

κα:ιρος πασαν τΥlν ~λπ(δα μου περιέκοψεν. ουκ εστιν &λγος ύ

περ το &λγc:ς. μου, οδδε πλΎjγ-η κατα τΥlν εμγιν πλ'ljγήν, 06-
:% τοιαόΤΎ) δΜνΎ) κατα τγιν δδυνψ τ1jς καρδίας μου: «'Ότι αε 

~νoμ(αι μου ύπερ"ηραν τγιν κεφαλήν μου» (Ψαλμ. λζΌ 5), αΕ 
, ") , ,,~, ~ , 

τp~υματιαι Ilou ου τραυματιαι ρομφαιας, ~υζiε οι. νεκροι μου νε-

κρo~ πολέμου, αλλα τα βέλ'lj τοu BxGpou τα πεπυρωμένα «ενε-

1t~Y'ljaάoν μοι» . (αδτόθ. 3) κα~ ~ξετυφλωσαν τον εσω μου άνθρω

πον. «ΚαΙ καΤΎ)νέχθ'ljν εις 1λυν βυθοu, κΙΧΙ ουκ εστιν ύπόστα

σις (Ψαλμ. ξ~~. 3), φόοος, ον eCfooouIl'ljV ~λθέ μοι (Ίι\.>Ο, γΌ 25), 
«καΙ σκια θανcΧτoυ εκάλυψέ με» (Ψαλμ. ξγ'. 20). Οίμοι, ψυχ:ή, 
:ι. ' Ρ..λ , 1"" , , , ":ι. 
Γλ.vαr.; εΥον κα. ιοε τα παροντα, προσκαφα, ΚιΧΙ μρτα μικρον 

μετα π~κρ(ας κι;:l δδ6νΎJς ΠCΙρερχόμενCΙ, κι;:l τCι: ePXOIliYΙX δεινό-
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τερα. Καταν6Ύ)σον, (J) ψuχ"ή, πόσων αγαθων καΙ ελπίδων εκπί

πτεις καΙ ποταπων κoλtΧ?εων μετ' όλίγον κλΎ)ρον6μος αoιtΧoo
χος καΙ απαρtΧ;.;.λψoς τuγχtΧνεiς. Προ του σΚOτισθ'Ύjναι ε1ttΧνω 

τ"ης κεcpαλijς σου το ψω~, πpoκατtΧλαΌε, καΙ πρόσελθε, καΙ πρό

σπεσον, καΙ OεήθΎjΤΙ, καΙ [κέΤΞ.υσον τeιν ΔOΤ"fιpα του αθα~tΧτoυ 

ψωτός, ινα σε εςΙλΎ)ται τijς παμcρtΧγoι> φλογός, καΙ του αψεγ

γους σκότους, o'~ι Αοτου' εστι ΊΟ συγχωρijσαι &μαρτίας, κ~ι χtι.
ρίσασθαι τα αγαθα τοις αναξ(οις του ε).€οuς αοτου ~μΙν. 'Ότ~ 

Αοτου εστιν ~ 'θ6ξα xCtl το κριiτoς εΙς τo~ς αιωνας των _ αιώ
νων. 'Αμήν. 

ΨΕΛΟΣ ΊΩΝ ΛΟΓΩΝ. 
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ΕΝΤΟΛΑΙ ΕΙΤΕ ιγΜΒΟΥΛΑΙ 

1\.ΒΒ1\. fiIIl' Ι 'ΟΥ 
ΌΡΟΙ, gPxgPIOVI MONAXOVI, 

ΟΥ ΑΙ ΔΕΗΙΕIΙΦΥΛΑττεΙΕΝ ΗΜΑΙ. ΑΜΗΝ 1. 

, Αοελφε προσφιλέστατε, ε~ &:πετάξω 1(0'1 τφ ματαίφ τούtφ 

κ6σμφ 2 και παρέοωκας τιρ Θεφ σεαυτόν, ποιου μεταμέλειαν τών 

&μαρτιών σου και φόλαττε ο,τι προέθου, μη πρόσεχε οε τοις Οια· 

λΟΥισμοΤς σCΥ επει τγιν ψυXrιν σου &:νιώσι και λέΥουσιν : ουΟα· 
μώς αφέθΥ)σα.'1 CΙί πρ6τερα.ί σου &μαρτίαι, φόλαττ€ οε τας εντο· 

λας ταότιχς. 

1. Φυλάττου μγ; συνεσθίειν Υυναικι ~ εχειν οικειότητα με· 

'ta παιοοςc Ύ; σιηκcψασθαι εψήοφ επι τΎjς αυτης ψιάθου. ΆΠ~k 

θυόμενος οε το "[μάτιόν σου μη βλέπε το σώμά σ~υ. 

2. Έαν αναΥκασθ'Qς πιεΈν oΤνcιν, μη πίν3 πλέον τριών σκό
φωψ φυλάττου μ'(; λυσcιι οια φιλίαν τγι,l εντολ·ήν. 

3. Μη τέλει τας ώριαίας προσευχας αμελώς, fvCl μΎI εμπΕ-

0Ύ,jς εις χειρας τών εχθρών σου [ι. Φρόντισον, oσcιν ouνΎ,j, ΤΎjς με

λέτης τών ψαλμών, ΟΤΙ τοίίτο φυλάξει σε απσ ακαθάρτου βίου. 

4. 'ΑΥάπα τον κόΠΟΥ καΙ τγlΥ θλΈψιν, ι'lα κουψίζωνται τα 

1) Ol χανδνε~ ουτο, τc,u αεl3& 'HcrIΧtou ελ1ιφOΎj:1αν εκ των κθΌ αό,οί) λόγων' r.~p~. 

λ~μ6tiνοuσ~ δε παραγγΞλματα i.O~xi πρΙ; έp~fιμί--=α.ς κα~ ΚGιvοΟ~dΤ(f.ς, είνε οε λίχ.., 

ωφέλιμοι τoΤ~ ΕCfιεμένΟ'.ς τ'ης τελειόΤΥ;τος. ΑΙ εντολαΙ cιυτcιι oucrIΧ, λατι'lιστΙ (Πcιτρ. 

ΛΜ. Migne τόμο 103, σ. 417-434) μεη;'ΙΞχθφα'l ει; Τ'II'Ι έλλ'φικΎ)ν παρ α του Ελ. 
λογιμωτάτοιι Κ. Ί. ΦωκυλΙδοα. 

2) Τα έr.δμενα. καΙ οΙ Εφε~r;ς ΧIΧ'/CIIE; μέχρι τc'\j 15,,'J Eλ1ιφθΎj'J(1.ν S): ,,:οίί θΌ λό
γου <,ε,~OλIΧΙ τοτ; αr.οτlχ;;ιχμSνοις" σελ. G3~66; 

3, }ιΙεγ. Άντων. κ"ν. 6. 



πάθη σου. Μ"η διαλογ:ζου τι εν ουδενί, καΙδ<ιατρίψΖις ΠΖρ1 σΤΖ
ναγμοuς ύπΕρ των άμαρτιων σου. 

5. Φυλάττου &.πο tou ψεόοcυς, ΟΤΙ α.πωθΖΙ σΖ τοu φόβου 

τοu Κυρίου. Myl π&σιν α.ποκάλυπτε τας ευεργεσίας σου \, ϊνα 

μ~ αυτας ά.ρπάο".) δ' εΧθΡός-:;σ u. 
G. 'Άνοιξον τας < νό:ιους σ u τοις πα.ψάσιν, ϊνα ΤUJ(Y,Jς βοη

θείας Τ"~ συμOoυλ·~'αυτων? 
,., Β' " '.1" , " .1 , ( . ιασον σεαυτον εις το ~pγoχεφoν σου, και οικησ:ΞΙ ~ν σοι 

< 'fi? - Τ}." , 3 
Ο ψχ;ος tOUri:Uptou . < 

8 Ί\,Ι;' < - < , " ~ λ ' .. ' , • l'1,'Ύj κρ<ινε' αμtψτα:vοντ'Χ τον αcιε cρoν σου, μηοε κα:τα:φρο-

νει C(utou, ΟΤΙ εμπεσει εις χειρας των εχθρων σου 4. 

9. M~ eoo εριστικος προς εμπέδωσιν των λόγων σου, ϊνα 

μη toLX~crιocrC σοι xC(xάo 5. • 

10. 'Αγάπα: την τα:πεινoφPOσό<l-ηv κα1 μ~ α.ναπα:όου τ'{ί "('jili

μ'~ σο\).- Έθιζέτω η γλωσσά σου < λέγέιν : Σuγχώρησόν μοι, xal 
επ~λεόσετα:ί σοι η τα:πεcνοφροσόνη 6. 

11. Κα:θεζ6με'lος iv τφ κελλίφ σου, φρόντιζε περΙ τριων, "ι/

τοι περ1 κσ.ρτερίσ.ς εν Τ'~ προοεuχ'i,j, περ1 μελέτης τ6')ν ψσ.λμων 

καΙ περΙ εργοχεΙρου 7. 

12. Δ~σ.λoγίζΘυ καθ' €σ.υτόν: Βεβσ.ίως ου ζ ~σω εν τφ κ6σμφ 

τοότφ, ει μ~' τσ.Uτ".i < Τ'ζι fιμέp~; κσ.1 ρυσθ~σ".l α.π~ της άμσ.ρτίας. 
13. }ι;η ~σo λαίμσ.ργος; 'ίνσ. μ'η α.'ισ.νεωθωσιν Εν σο1 αΕ πρόΤΖ

τερσ.ι άμσ.ρτίσ.ι. 1\11{ α.νιάτω σε δ κόπος, φρόνtίσον οΖ τ'Τις μελέ

της. των ψσ.λμων, κσ.Ι ελευσετσ.{ σοι α.νάπσ.υσις πσ.ρα ezou. 
14; Βία-σον σεσ.υτΟν εις θά.κρυα- εν ταις προσευχα-ις, καΙ δ 

e~oq; ελε~σει σε καΙ α.πε".Μσει τΟνπσ.λσ.ιΟνανθρωπον. 

1 r; 1\/1' ' θ " " < , <;: , < θϊ -ψ , D. :ι:σ. ε, οτι Q κοπος, 'η -;ττωχεΙίl, η' ",ενtτ:;,α, Ύ/ ΛΙ ις και 

η σιωπ~ επάγονται τΥlν ταπεινοφροουνηψ η οΕ τσ.πεινοφροσυνη 

]): Aιι,όθ~ 34. 
2) Πρβλ. May. Ά'Ι,ων. 41. 
3) Αuτόθί 58. 
4) ΑΙΙτόθι 59. 
ο} Αίιτόθι (j2. 

6) A~τόθ~ 64, 72. / 

7) οι 11, 12, 13, 14, 8μo~0' εΙσ~ πpό~ toi>. 65, 66, 67, 68 "t01l Msy. Άντων. 
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άφ{ησ~ν άπάσας τας άμαρτίας.'Έστι οε ταΠΖινΘφροσόνη -τον .(1'1-

θρωπον λογίζΖσθαι έαuτον &μαρτωλον ,καΙ ·άδΙΚΩν καΙ μ~ -εμ-ΠΖ

οουν τον έαΌτουλόγον, άψαφεΤν τ-ην eπtθuμίαν ~ά.ότoυ,π'ηγνύγαι 
, , θ λ' 'θ' Β L'(' η ε. " -. ΤΟΌς:; οψ α μΟΌς κατ α Χ ονος, Ι ασΤ(λ.\:iειν υοριν και-κοπον,' μΚ1ειν 

τΎιν τψ'ην καΙ &.νάπαΌσιν καΙ λέγειν ,evnct'ltC :' Σ1:Ιϊχώρησόν μοι' 
οια δε της ταπεινοψροσόνης ψυγαοεόονται _o~ -~xθρ~ίl. 

16 "Ε 2. ~) - , 'Ε' ~''') θ ' .~ ~ , . σο ~IJCJe ,εχως σΤΌγνος. αν CJE ε , ωσι πpoς,cιz·-αoεA:ψOΙ 
soo μετ' ά.υτων ψαΙδρός, ινα εν ο ικήσ"'.) σοι δ φ660ς -του ·-ΘεΘυ 2• 

17. Όδοιπορων μετα &.δελψων, α1tοχώρει -αtιτων, ϊνα: 'o!:)νη~ή

σ'~ σιωπιΧν, μ:ηδε τρέποι> τ"Γ/οε κ&κετ, &.λλα μέλέτα ·τοΙΙςψαλμοός 

σοΌ καΙ προσεόχοι> τφ Θεφ νοερως."Οπου . δ'α.ν εΙ;'έλθ"~ς 'μ~ 
λ , λ ' '" , Φ',\ πο ιτεΌΟΌ μεγααΌχως προς ΤΟΌς Θικητορας." ΌΛ'αττε μετρ~oφ?Θ-

σόνΗV καΙ α10η IloouV!JV εν πασι καΙ προς τα-eμ1tΡοσθέν -σΟΌ ·πιχ

ρατtθέμενα . άκων βκτεινον την χείρα 3. 

18. l\H} κοψω μετ' αλλοι> επι tij; αuτijς στρωμνης.ΠΡΘσέίι
XOU πολιιπροτου σε κατακλιθΥι';αι, 000'1 καιαν ·κεκοπιακως .1Ις 

&πο τΎις 6δοιπορίας 4. 

Η). -Μη ~πίτρεΨοντρι~ijναιτο σωμάσΟΌ-ελιχίφ, ει μ~ δια 

βαρειαν νόσΟΥ 5. 

20. Κιχθεζόμενος εν τpαπέζ'~ μετα&οελψων, μΎlε~θιε- μεθ' 

fιοονijς, εκτεινον δε την ΧΖ1Ρα προς τα εμπροσθένσοι> ,μόνον. 
"Ε ~"', ,~, ~', ' , 

στωσαν CJE τα γονατα σοι> σΌνεΠΤΌγμενα' μΎ)~ε ΌΨΟΙ> -ΤΟ-ΠΡΟΟ-

ωπον προς αλλoν.M~ πίνε σδωρ&'Πλήστως, μήτε μετα Ψόψου. 

21. 'Εανβιασθi,jς &ποχρέμψασθαι, ων μετ α -&&έλψων, εγέρθ1)

τι καΙ μακραν ρίψον αυτων. l\'1~ σκορδινω μΖταξΙΙ' ανθρώπων ,καΙ 

Μν σοι OUIloi,j σκορδCνημα, μ"η χάσκετφ στόματί σοι> . καΙ ,'ψεύ
ξεται &.πΟ σου. 

22. l\'I~ ανοιγε το στόμα σοι> προς Υέλωτα,τουτο γαροη-

1) J\Izy. Άντων. 71. 
2) Α[ εφε~ής εντολαΙ μέχρι τΎις .!2ης ελ'ήφθφαν έκ του ΥΌ λcίyoυ «περί κα,α-

στάσεως αρχαρίων καί κελλιωτων» σελ. 6--,-14. Μ; ~Aντων. 74. 
3) Αυτόθι 75, 76. 
4) Αυτόθι 80. 

:'ί) "ΛΥ. Παχωμίου καν. 92. 
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.λo~ ~λλ~ιΨιν εν σοΙ ψ600\) θεου. 

23. Μ ~ επιθυμει πρά.γμχτος &λλοτρ(ο\). Έαν οε πoιήσΎJς βι

ολίον, μ~ κ6σμησον cxu-cQ, τουτό γε οηλοτ τον πόθον σο\). 

24. 'Εαν περί τι ά.μά.pΤΎJς μΎI ερ\)θρία εξομολογΎισαι αΛτό, 

μηοε οια Ψεύοο\)ς θελ'ήσΎJς απολογηθfjναι, ιΗ.λα κλΙνον τα γό

νατα καΙ εξομΟλογ'f/θΨlΤ' ά.μά.ρτημά. σο\), αιτου οε σ\)γγνιJ.Jμην 

καΙ αψεθήσεταί σοι. 

25. Έά.ν τις ψευσητα' προς σέ, μΥI δργίζο\), αλλα λέγε: Συγ

χώρησ6ν μοι, ουκ επανέρχομαι. 

26. lVI~ αισχύνο\) ερωταν τον ΟιΟά.σκαλόν σο\). 

27. Έά.ν τις κόψΎJ τ~ν θύραν τρυ κελλίο\) σου, καθημένο\) σοι> 

καΙσπουδά.ζοντος περΙ το εργ6χειΡόν σο\), α,ψες χυτο χχΙ φρ6'1-

τισον της αναπαύσεως αυτου. 

\\ 28. lVI~ λά.λει ,,:ινί, μηοε πρόσεχε τοΙς λόγοις τινος α,νε\) ω

ψελείας. 

29. Έαν πέμψΎJ σε δ οιθάσκαλος εις πορείαν, ερώτα αυτο,,ι 

πως κατε\)θ\)νθΎ.jς καΙ πο:ει κατ α τ,ην εντολ'ι/ν αυτου. J\'ι,η Οιά.οι

οε λ6γο\)ς. Ει ψ\)λά.ξεις τοΙΙς δφθαλμούς σο\) καΙ τα ώτα ουοα

μως ά.μαpτ'ήσΎJ τΎ.j γ λώσσΎJ σου. 

30. Κατοικων μετα αοελψου, εσο μετ' αυτου ώς ξένος, μηδε 

. επίταττε αυτφ τι, μηοε ανώτερον σ~α\)τoν ποίει αυτου, μΥ/δε με

.γαλαύχως πολιτεύου αυτφ' Μ'ι δε επιτάξ'Ι,) σοί τι, δ ου θέλεις, 
~. ' ~ θ 'j' "...., I'~' ,~ Cknoanxoov τ ,1'1 Ξι:ησιν σου και μη ι-υπησΎJς αυτον, ινα. μη α-

, ,.." ~ "Ι' , ~,,., ~ ~ , rr 
αποστ".) OQ\) rι εψηνη. γινωσκε ζiε οτι ο ,υπακουων μει~ων 

τ\)γχ ά.νει. 

31 ' Μ' ' - ''!ι λ - ,-, "0 ' . . . J:.,cxν συγκατοικ'{)ς αζiε ψφ και ειπ".) σοι: πτ'ησον, ει-

πέ : τε θέλεις; Έαν οε αψεθΎ.j σοι ή εκλογή, σπτησον το προσ

τ\)χον σΙΙν ψ60φ Θεου. 

32. Έγερθεις του ϋπ'/ου, προσεύχου πρΙν επιλαοέσθαι εργου 

τινός, καΙ μελέτα τα τοi) θεου ρήματα πρότεροψ τότε δε επι

χε{ρει &6κνως τφ εργφ. 

3n. Φαιδρως εντύγχανε τφξένφ καΙ προσχγ6ρε\)ε αυτόν, rva 
μ,η 'η αποχώΡΤισις ~ τουναντίον βλαΟερά.. Φυλά.ττο\) οε μ~' ερω

ταν CX!JtOV &νωcρελΎι ώς πρωτον ελθό'/τα προς σέ,&:λλα α~τε~ (Xlj-



τον τφοσΖό;ασθαι' καθεσθέντ~ οε ειπέ: Πως εχεις, αδελφέ μο\}; 

κ~Ι ο?ς αυ"':ψ βι6λ(cν προς το ά.ναγνω·.;αι. Εί οε απειρηκώς εστ~ν 

Ικ της δοc~ποΡία~, επcτρεψον α!JΤφ" αναπαuθηνα~ καΙ τους πόδας 

ι.χυτου νΊψον. E~ οε λαλεΤ κενα ρήματα, εΕπε α'JΤΨ μετ' αΊάπης : 
Φε(σθητ( Ilcu, αδελφέ, στι ασθενής ι:ιμι καΙ. cux ισχόω ακοuσαt 
ταυτι.χ. Ει δε τα ίμάτια αιιτου i&:t οιαλeλuμένα, σόρραψcν αυτά. 

Ει οε ασθενής εστι καΙ τα ίμάτια αυτου ρuπαρά, πΑυ'lον αυτά. 

'Αλλ' εαν ~ πλάνης, ωσι οΕ σ..γιοι παρα σο(, μΎιεπ(τρεψον ελ

θεΤν προς αuτcuς, αλΜ: ποίι:ι ι.χδτφ ~λεoς καΙ. απόλuσον αδτόν. 

Ε( ο' εστΙ πτωχός, μΎ'ι θλιοόμενο'ι ά.πολUσ'l,jζ at)L6v, αλλα δ6ς αu-
...,., f'I .2. ' , Κ' 

τφ ο,τι ~xαp:σατo σοι UΡιος. 

34. Ει τις ά.ΟελφΟς κατέθετό τι παρα σο(, μη ερεύνα Τ"ιν 

θ
, ,,..,,, , 

πι.χρα ηκην, etutou μη παρο'lτος. 

35. Ει τις αφΊισει σε εν τψ κελλ(φ αδτου καΙ εξέλθ'l,j, μη 

εγειρε tcu; όφθαλμοΙΙς ιδεΤν τ{ εσ,,;ιν εν ι.χυτψ, ,αλλ' zlnE αυ 'ψ 

εξεΡXCΜEνφ : Δός μοι εργον, ί'να επιμελrιθω autcu α,χρις αν επ

ανέλθ'l,jς, δ,τι Ο'ήτ:οτε οε επιτάξ'Ώ σοι επιμελως επιτΕλει. 

3.6. lVιη προσεύχcu νωθρως και αμελως αντι. γαρ ~δαρεστη-
- Θ - Ί ' '" 1 ' 'Α) , Νθ ' , σαι τφ .. εφ, προκα.Λεσεις αuτον Ης υργη'" α ,α στη ι συν φο-

e. " ".2. ft:!o ""', ~, , , 
ν;;φ και τρομφ και μη ι:;περειοο!} τφ τοιχφ, μrιoε χαuνωσ'l,jς τους 

,~ ,., -- ,. '\,., Ο ')-; r" 1.' 'Ε 
ποοας, ω:ϊτε τφ ε'/Ι ιστασ αι και τ"ν ετερον <;;κτει'ιειν. ναΊΤΙ-

cu τοΤς λογισμστς σο!} καΙ. μ") επιτρέΨr.ις αυτοις μεριμναν περι. 

σαρκικω'ι, Ε"ία εδσπρόσοεκτος ~ τψ Θεφ η προσεUΧ'ή oou. 
') '" Ε' ~''" '1) ") ," , iJ , • ι c"E εις ϊ.αρων ι:;ν ,ειτουργιqc, Υυ ,~ττε τσυς cιαλσγι-

σμούς σου χαt τας α.Ισθ·(lσεις και στηθι μετα '(ό6σ!) εμπροσθεν το() 

όψίστο!} Θεου, ί'να αςιωθ~ς λαΟi:ΤV το σωμχ του Κυμc!} και το 

αΤμχ αυτου και .θεραπευσαι τα πiθη ocu. 
38. Νέος ων, μ.η περ,6άλλο!} αγαθΎ/ν εσθΥιΤα., α,χρις αν υ,θ'l,jς 

επί το γηρας. 

3 θ. ΙΙορεuόμενcς μετα πρεσοuτέρcυ σου, μΎ) προηγου αδτσσ. 

Έαν &ναστ"{) πρεσβύτερός σου λαλησ7.Ι αλλσ~ς, μΎ) ποιου αυτCι'1 

περΙ μιχρου κχι μείνr.ις καθεζ6μενος, αλλ' ιστασο μετ' αυτου 

αχρις; Ξλ'ι επιτάξ'Ω σοι χαΟΥισα.ι. 

4(1 ΕΌ '\ ' 'J "'~ , θ ," , - -' λ ''Ρϊ,ομε ισς εις ΠQr',V η Τ.ΟΛισμα., κατα Χ ονσς εχε τοuς 



:.~φθζtλμ~ύς, ί\ιχ μη ·τα 6ρώμ~νιxyένωντ~ίσoι&.γωνoς αιτίΙΧ εν 

'[;ψ '~$λλ(φ. σου. 

41.]-ι'η .κοιμω ;Θντδπφ, .εν:φ. ψoo~Τ :&μ~ρτησιxι τ'fj κιxρO{~. 

Ι}Iη::~θιε μετα γυν.ιχικός, μ1)οε'{Οr.Jς τα Ιμάτιαιχυτ'ης, . εΙ OUvr.J. 
4;2. :ΠορεuQμενοςμετα· γέροντος, μη .'ε~ίτρεΨQν α.υt?Jνβιχστά

.σαι-τι.El0'~έoι, βαστ~ζέτω .-εκαστος μέρος. Έαν. οε ~ 
, β Υ"' ('ι " θ' .,., , θ ~" ~ μεΤfΚoν, '. ασΤΙΧ'i>ετω.6κιχστος·α,utο . κιχ ωριχν,προ'ηΥεισ, ω οε ο 

β "ζ' , ~., θ ' rr ., , θ ' , .: ασ'9ΙΧ' ων ·και -πρ.οπορευετω .Q '40 ενΊjς, ινΙΧ,εαν κα. ΥΙΙJ"'.)ιχπει-

, , "D...?! θ'" ..... 
ΨΥΙ,κως -προς το ιχvαπιχu'1/j',ιcxι, συγ~cι Ίjσ~ιςaυτφ. 

4:3. Έρωτων'γέfQ~τα περΙΤα/'ίσιαλογισμων σφυ, ά.ποκάλυΨον 

ιχυτούς, ώς εχουσιν, .αυτψ, Φ θcιρ.ρεΤς ι:.Ρυλάξιχι ·τα μυστtΚ,~ σο!:)' 

,Ι:t'ηοε --ΠΡοφαqCζου ·το 'Ί1ρο,ΟεΟΥΙκΟς-τηςήλα{;;,,;,·αλλ' ΟΤΙ' ισχύει 

τi,j oιoιxσκιxλ{~, τοΤς εΡΥοις καιτ~) πv~uμα;,,;ιΥ"i,j πε(Ρ\f, ;'Οϊϊ:ως μη 

:ζ'ημ(,φ~ς, ~εαν .ιxυξYI.θ.~σι-τα:-πά.θYI σου J. 

\.'(44. :ΣΠOH~oν "πλεt:ΟΤQν προσείιχεcΟαι νUΥ.tός, ί'vaψωτισθi,j δ 
""" ~, , .1:, , , 

νους cΘO.1,> • . ',;,ικοπειτιχαμαρτηματα σω 

ύπερ ιχ:)των, . ουτος ;οε ψεισθησεταί σου. 

45. Ει τις βο.ύλετιχι, σου πιχρσvτcς, 

.κιχΙ ~κέτευσoν το,l· θεον 

τον αδελψον ΙΧύτου· κρτ-
, , < ".1.' J:" " , 

·ν.αι, "κα;ι ε~ οκαΤΙΧΥιν(t)οκομενοςt>στιν ε" εκεινων,' οιτινες κρι-

",.ουσί-σε, είπε αυτψ ,μετα τ~πεινoψρoσόνYIς : Φείσθητί μου, σ,Ο::λ· 
, t',,. )' "θ' ~ ,,., .,., ..... , 

'ψΖ, οτι ιχ.μιχρτω ,ος και,ασ ενΊjς εψι .κιχι υΠΟΚΖΨΟ:Ι οις I,εyε~ς 

. ~, ~, ,t::oo, ...... J , 

;ι;ιΙΟ c.ιΊjOυ ουνιχμιχιταυτιχ· ιχκουειν. 

46. Προτίμιχ τους .d:δSλφοίις ο:ου . ~ν πάσ~ν' ~α,ν οε ψίλος πα· 
, , "C')I"_N , , , 

,ρασχ"'.) σοι τιμας, ειπε: .J.Ilwν ενΕΚΙΧ τιχυτας πιχρεσχε μοι τας 

, ~" ", ,., 
.:;.ιμας.μYIc.ιε Υευου τινοςανευεταιρων. 

47. Τψ ιχιτοDντί σέ τι επι ~πιστpoψ~, μ Ύί&πιχρνου. 
48. Μ'η διαλΟΥίζου τi,j κ«ροίCf την. μv1ιμψ 6κε{νων, IJ)v απ

"έσΤΥΙς δια Θεolίιiyά.πΎjV, αvcφψνήσκοu δε του ·θαί~τoυ και της 

καταδ{ΚΥΙς καΙ ΟΤΙ οδδεις αδτων δυψήσεται τφ κιxιpψ~κ::Cνφ 00-
,'YJfifj.crιxC σο ι.' 

49. Έάν, καθεζ.6.μενος εν τψ χελλίφ σου, αVΧμνΊjσθ'fjς -τιν.σς 

1) Αϊ εντεDθεν Ilsxp~ τeλοuς εντολα: ελΥιψθφαν εκ το!3 ο'. λόyo~) «περ: σ~νει~ή

σEω~ των καθημένων έν τοίς κελλί~ις< OEλ.15-~21. 

') 



κακtΧ ποι'ήσάντός G(jt, εΥέρθητι πCφαuτίκα. Χα.ι θέου τιμ Θ!~}, ύ~ 

πΕρ αυτο\) εν . Τ'~ καρδ6qι σου, 'ίνα. epεισθ1,i. αυτο\) δ Θεός' οuτω 

Υαρ το πιiθoς,. 8 πάσχεις,· .ενεκα αυτου; αφανίζεΤάΙ. 

50. Ει βούλει θεσυ σωμα λαοειν, φυλάιττου μ~ EtaeAeitν εν 

τΎ,j xapoCtf σου' ΟΡΥ'(ιν η μΤσος κατά τινος. ε~ οε yινώσκει~· τιν&' 

κατα σου κsχολωμένον, αΙτο\) αυτον πρ~ότεpO\I συΥΥνώμ1}ν, κ«θά

περ ενετε{λατο δ Κύριος fιμων(Mατθ .. ε'.)~ 
31. Ει πολφετ σε ασέλΥεια vuκ-τοςf φυλαττου μΎ( αναλαΟ.εΝ 

τΊlν Ορ.ασιν εΚιε{νην μεθ' "ήμέραν, ι"Χ μ~ Κ'CGΤCΧ/1~ανθi)' 'lJOOi;'Q '1 
καρδίά. σου, αλλα πρόσπιπτε εμπρ'Οσθεν τόϋ'θέοu' καΙ.. ουτός Ei 
λε:!ισΖΙ σε, Υινώσκει Υαρ τ'()ν ασθένΖΙc.Gν τω\,ι',α'lθ~ω7tίfjl)~ 

52. Ει φροντίζείς ύπεpoί:tλλ6vτως πεμ ν'f)'στε6ά.ς και εν'θέλε

χους προσΖυχηζ, μ'(ι θάppε~) oΤ~ σώσοucί σΖ τα5τα, &:fA' ελπιζε' 

οτι δ Θiiος ελΖήσΖΙ τ~ν θλΤψιν του σώμΜ6ς OO1j Κc.Gt βοψήσεσ 

τΎ,j ασθενε(tf σου. 

:')3: '-EJιXiv λ'ηφθΎ,j'ς ν6σφ; μ~ CΊx:.θoυ κtΔεΚλίπr.ι σε το ΠΥΕψα, 

αλλα χάριτας τφ Θεφ δμολ6Υει, οη φρογτίζει ΤΎjς ι1φ~λε!a~ σου .. 
54. Κατοικίυ\l εν τψ Κέλλίψ σου, τάξον' ώρ~σμένoν τΎ,j τρόψ~ 

σου μέτρον κα.Ι χρ6'νσν ΤGι1tτόν, μ'f)δε. παραλίπr.ις τουτό' οίοοuοe 

τψ σώματι οσον δετται, ινα ΙσXύr.ι προσεύχεσθαι και θψχ,πεuειν' 

τον θεόν. Έαν οε πρσσενεχθΎ,j ·~Q.ji εκτος του κελλ(ουσσυ, 'lJ-eu-
. Ο' " λ' F.! -<, '!:' - η t <;:, πα ης τροepηr μη αμQανε κατα κορον ει" αυΤΎις, ΙVc.GΤc.Gχ~ως ou-

ν'f)θΎ,jς επανελθεΤν εις το κελλίόνσσυ. 
r, h 'Ε ' , " (" ~, " r\") ~, , .).). αν·' σπεφωσιν εν σοι οι υαΨΟΥις Κf;iΠΟ'J, tινoυoυνΎ,). φε· 

ρειν, μΥI δέχου, επεΙ ασxoλoυσ~τ'ην xapoCav του ανθρώπου τo~· 

ούτοις πράΥμασιν; ι;)ν συ δ6νc.Gται περιyενέιjθαι, ινα κόρφ αΌτον 
εη , , ΙΙ' <;:". ", ,-" 

περιοαι.ωσι και φενακισωσι. αν τα r.ιΎΓΠ'51:}·' τα εργα αυτων' aνEU 

μέτρου' εισι και ανευ τάξεως. 

5G. 'Άπαξ· εσθιε τ'ης rιμέρας ι, καΙ μ~ κατ~ κόρον; Δtcou τφ 

σώματι, οσο'l οεΤται, κατ α τΥιν απα(τησιν τ'ης ψύσεως. 
r, ""( 'Γ ' t: "r, ..... , " " "'-.2 u. c.G~oν το 'Υ)μισυ της νυκτος προς το αΥρυπνειν '<:.'1 πρ.Ο-

σευχ'Υ,ί,' το δ' ετερον rιμισυ προς του σώματός σc,u' α'l&παuσιν. 



lΙροτου σε κατακλιθηναι αγPύπνε~ επι 060 ωρας εν 'ίψοσευΧ"Ώ 

και εν ϋμνοις, εΤτα οε δος τφ σώματι σου avcXitaUGlV. Et κατο
κνε~ το σωμά σου, οτε δεΤ εγείρεσθαι προς προσευχήν, ειπε αυ

τφ : Θέλεις τυχεΤν εν τούτφ τφ χρόνφ ανά.παιΊσεως, εΤτα ο' απ

ελθεΤν εις τΥlν μακραν τιμωρίαν; ουκ εστ~ κρεΤττον μαρόν σε 

ενταοθα εργασθ'ηναι, είτα δε μετ~ των &γίων εκει εΙς αιωνα 

αναπαυθηναι; T~ γαρ. φεύγει παραxρΎjμα απο σοΟ ή νωθρεία, 
έλευσεται οε ~ ή .θεία βοήθεια. 

r:s'A ζ' , "..., λ θ' , Ί .) • . σπα ομενος το μοναχικον σται:;ιον, απε ευ ερωσον τον 

οουλόν σου' ε~ν οε θελήσ~) γενέσθαι μοναχός, μη επίτρεψον .αυ

τφ συγκατοικησα{ σοι. 

59. 'Απερχόμενο ς προς το πωλΎjσαι το εργόχειρόν σου, μη 

εριζε περΙ της τιμης, ώς σε κοσμικοΙ Το αυτο επιτελέσεις, αγο

ράζων τι. Γίνωσκε οτι Ε'ιοεια πραγμάτω.ν προσοικειοΤ σε τφ 

Θεω . 
iR>. 'Ε αν αοελφος καταθΊ,) παρα σοΙ σκεΟος καΙ Ex"~ς .&.νάγ

κψ ιΧυτου, μη απτου αυτου ει μη τ"ζj αoεί~ αυτου. 

(jl. Έaν αδελφος αΙτήσ't./, Τνα αγοράσY,jς τι αυτφ περιοδευων, 

ποίησον. Έαν οε ωσι μετα σου αδελφοί, γενέσθω τουτο παρόν

των αJτων. 

62 'Ε' '''''''θ ' "),., "'., ,~ , ., 
• j αν εοο η τι σοι επ~ επιστροφ't./, αποοος χρησαμενος αυ-

1:Φ' μη κρατήσ"~ς 8' alJ'to &χρις αν αΙτηθr,( θραυσθεν δέ τι αυ

του επισκεύασον. Έά.ν τι εθωκάς τινι επι επιστρόcri,), μΥI απαίτει 
αυτο βλέπων μΎι ouνaσθαι αοτον αποοουναι, μά.λιστα οε ει μΎI 

εχεις ανάγκην αυτου. 

63. Έαν ηcη εξ~λθες του κελλίου σου, εΤτα οε απαιτεΊς αυτό, 

εϋρ"~ς οε αοελφον σικσυντα εν αυτψ, ζήτει σεαυτιΤ) ΕτεροΥ' cpυ

λάτ'tcυ δε μη εκ6αλε~ν αυτον, ϊνα μΥ) 6ργι?θ"Ω εναντίσν σου δ 

Θεός. 01κεί~ οε θέλοντος βσυλήσ.ει αοτσυ καταλιπεΤV αοτό, :ίιδη 
2'" , θ ι ... , ") Ρ.. -, ξ , - ,~ , , , , 
",όικαιω ης ε. ο ε .αυε σκευος ε αuτοu, μη ~ητει αυτο παρ 

αυτου. 

, 64. Ει θέλεις &πελθειν εκ κελλίου, φυλάττου μΥ) αποκσμίσαιι ') 
,~ , """ 'iλ'''' ., " '~"'Ί..... """ (" Θ' , ΤΙ ες αυτου, αΛ α αφες αυτο α"εΛφψ πτωχφ και ο εος επι-

Ocιψιλευετα.ί σοι oitOU α,ι απeλθr.ις. 



6δ.Έπ· οΟΟενl 7tp::iYIlatt αγάλλονται τόσον οί Οιά60λοί,· 0-
σο'ι επ' εκs[νφ, οστις τoυςoιαλoγισμo~ς αuτο\) κρuπtει to',! πνευ

ματικον αIJtot) ΟιΜσκαλο'l. Μη λογΙζου εσεσθαι ομόιον τοις Πα

τράσι, μ"Γι μψοuμs'lον τον κόποναuτων. 

66. ΦύλαττεσεαΌτον &πο του πλούτου καιτης αγάπης αυ

του, επει CΡθείρέι το'l καρπον του μοναχο\) .. 
67. Ε1 πολεμετςκα.τα: πειρασμου κατα.&λ{~oντ6ς σε, μΎ, παύ-
'λλ" ,. ο - θ - ", Β θ' cu, α α προσπεσον εμπρcσ !ν του ECU και ειπε: οη ος γ6-

- 17' ."." ι: ., θ' , .. r r ,.. , 
νου μοι, ,-υρΙΕ, εΠΕΙ εγω·· ο α9 ανΎ/ς ot)x . ισχυω υπσμεινα:ι tQν 

&γωνα τc\)τcν, οδτος δε βοηθήσει σοι, εαν προέλθ\) εξ ευθείας 

καρδίας ή προσευχή σου. Άγωνισάμενος δε καΙ νΙΚψΚl'ς, μη &

λαζονεύου μηοε θάΡΡΕΙ' &λλα: CΡυλάττoυ, επειοΎ) δ εxθpσ~ &ργα
λεώτερον το\) προτέρου αγωνακατα σου μ'ηχανα.ται. 

68. Δε6μΕ'lος του Θε.συ, μη λέγε : Κύριε, εκποδων 7tοιουτοf)
τΙ) . '~α~ χάρισαί μοι εκεινο, αλλ' ειπέ : Ι{ύριε, Θεέ μου, γινώσΚΕις 

, ~) λ .. " i - "θ ~'β' θ .,' " ψ τι μα:, ον c.flQL ωCΡεΛει, ο εν r.;η ΟΥ, ει μοι και :μηεπιtρεον, 

. 'ίνα &μαρτήσω πιφι σε κα:Ι &πολεσθω .. εν τcι..Τς άμαpτ(cι..ις flcu, δτ~ 

ε1μΙ άμαρτωλσς &.σθεψης, μηδε πcιραοψς με τcΤς εχθροις μου, ε-
, , .", 2 'λλ t:' ΤΤ'· ('f ,~~ , 

πεικατεψι>γον επισε' ι.ιπα α",ο'l με, .ι~υριε, οτι ου ει ισχυς μου 

")' '~'..' < ~, , < ~'ξ , J.,' θ f 'Και ε ,πις σοι r.; c..atLV "Γι r.;uναμιςκαι η r.;O α χαι,/ αγα οεργ;;1'Χ 

καΙ ή χάριτος &π680σις εις αιGJVας ΆμΥ,'1. 



,e.....~~~_~~.~~.~A~~~.~ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΟΓΩΝ 

ΤΟΥ RBBH t!IH'I'OY 

Έκ τού -όπ' de. 113συ κώδικος, αιωνος ΙΖΌ 
πατeιαeχικης συλλΟΥης· 

Τά εν τφ κώ~~κι· 'tvutr:> επ& 6'1όμcιτ~ του ιi~6α. tffσα!GU C(Ξρόμε"ια. απσσπciσμα.τα, 

11:"ri'l τί!)ν τριων ΙΙπ' «ρ. 1270, 128~ κ'Χί 129'1., ιΧπα'lτ<ί)'lτων κχί εν Τfι Φιλoκαλί~, 

~έν είνΞ~ ιό; φα;ίνεταt, εργα Τ9ΙJ ά,60Χ 'to'J":O:J. TIJUtQ κ-:ιτιχ::pα.'νετα;~ εκ τε τιί)ν εννoι~ 

, ώ\ καΙ τοϊί ΥλωσσΙΚbi) ενlΧψατος. "Η συλλΟΥη αίίΤΎ) εΥράψη κατά πασ'ΧΥ πιθ~νόΤΊj

τα; κα.τά τόν oiXtXtQV αtΙο,/%, ΕΙ μ. iι Ορα.ΟljΤ.ΞΡον, {ιJς toi)to κα;τα,φα[νsται εκ tc.ij EΙ~ 

ι;) ν ω Ρ"Ijμα.τικο5 τόπο!.), 6Jς ζ Ο φ ι:) ν ω, ~ ο Ρ 6 Ι) Ρ dJ ν ω, 81ΤΙ~ ~ηΡξα.ΤG κp~~ων ά1tό 

'to1:i ενάτl)~ αίι~νoς καΙ έξ1i\;. 

Φύλ. 62β-63α. Είπεν ό αββας Ήσα·tας, ωσπερ χάρτης γεγραμ' 

μένος λόγοις βαρβαρι:,οίς, καΙ πι'ι'ακίδιον εχον χαρακτηρας απρεπεί";, 

ει fιελ1]σει ό Kύριnς αμφοτέρων 1 λόγους εν{}εί\'αι αυroίς, ουκ llll δυ-

. ν111Ίείη γράψαι, ΜΙ' μ11 2 τον κηρον ευφυιος λειώσας καΙ τας βεβρά
νας ϋδααι καΟαρίσας οϋτω καΙ ό ι'll'()ρωπος, ό πολλαίς άμαρτίαις πε

ριπλακεlς, και τον χάρτην της ψυχη; και το πινακίδιον της διαl'Oίας 

tαίς αμαρτίαις εγγράψας ουκ (χν δυνη{}είη αυτΙΙς απαλείψαι, ει ΙΙΙI δι' 

έξαγγελίας καΙ ταΠΕινοφροσύl'ης. Χάρτη; εστΙν 1Ί καρδία, πινακίδων 

11 διάνοια, γραφείον(;), έν Φ λειουται ό κηρο;, 11 εξαγγελία, 1Jδωρ το 

δάκρυον, κύριος αμφοτέρων 11 ψυΧΙ1 καΙ όίlΥεμονικος νούς. 
<ο αυτος είπεν, ό)σπερ υ.ρρωστο; πολλοίς πόνοις καΙ αρρωστίαις 

~ερισφιγγόμεl'ος, καΙ υπο τιίn' αl·αζf.ουσων φλυκτίδων και των πόνων 

δδυνώμενος, τον δε ιατρον έντρεπόμεl'ος, καΙ τα τραύματα αυωυ κα
λύπτων, εαυτΙΙ) μεν βλαβην, καΙ πόνον, καΙ οδύνην παρέχει' οίίτω καΙ 

ό (1μαρτήσας, ύπο του Ίδίου συl'ειδόrο;; νυσσόμε\ιος, καΙ κεντούμενος, 

καΙ οδυνώμενος ύπομέI'ει, μH--{)έ~ων φανερoπoιηιrαι τα ψυΧΙΚ(l αυτου 
τραύματα τφ &βΜ. ΚαΙ ωσπερ ΓΙρρωστος ψro της τραυμάτων δυσω-

i) 'Ίσ(11;;, α,μφοτέFGlj;. 

2) Άν~ντοιπ.ι:iacnσ'ι μ~ν~ι, 
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δίας ΚιΙΙ ιχώρων, σκώληκες ερπουσι κάΙ κατεσ8ίουσι τας σεσηπυία 

σάρκας, τότε ακων καΙ μ1] βουλόμενος καΙ ύπο τών οδυνών δριμυσ 

σιίμε"ος μετιχ κραυγης ι'σχυρας τον ιατρον επιζητεί' τότε δ ΙατρΟς. ΟΙ 
, ') , 'λ') \ \ ξ' 'λ' \ \ , β' \ -μονον α ιειμματα, α .α και ηριον, α Ι.α και φ"ε οroμα, και καυστη 

ρας προσάγει, ουτω καΙ δ μι:γαχός, ων εκ παραχωΡ11σεως Θεοίί εΙ, 

αμαρτίαν περ ιπέσl1, καΙ ευαέω;; καΙ Π(lραυτα προσπεσων ε;αγορεύση 

καΙ εξαγγείλη το πταίσμα, ταχέως ι1εραπεύεται' πα σα γάρ πληγl] νεα· 

ρα καΙ πρόσφατος, ευ'ιατ:ρος, εαν δε παλαιωDΩ δυσχερης καΙ αvίατος 

~o γαρ αρρωστός εστιν δ άμαρτήσας, καΙ πληγαι και τραύματα, τC 

πάDϊΙ και τιι πτώματα τη; άμαρτίας ιατρος δ ηγούμενος, αλείμματα 

καΙ ξηρία, και καυστήρες, η νηστεία και αγρυπνία καΙ χαμαικοιτία. 

Ό αυτ(ις είπεν, ωσπερ νεκρος εν μνημείφ ύπο σκωλ11κων βρώσκε. 

ται 1, καΙ πολλη δυσωδία εξ αυτοίί εξέρχεται, οϋτω καΙ δ μοναχό;, α· 

μαρτήσας και ~11] εξαγγείλας, βρώσκεται ύπο τι'δν αισχριυν και φαύ. 

λων λογισμών. ΚαΊ ωσπερ εκ του "εκροίί εξέρχεται οσμl) δυσωδίας, 

ωστε σιη'άγεσιΊαι τα {)ηρία, . εαν δε σμυρνισΒη το σώμα τοίί "εΚΡΏίί 
οίιχ απτονται αυτοίί 01. σκιόληκες, ούδε οσφρησις πο"ηρα εξ αυτοίί Εξ. 
έρχεrαι, οϋτω καΙ δ εξαγγείλας οίιχ απτο"ται αύroίί οι. λογισμοΙ της 

απογνώσεως, καΙ τη.ς ακηδίας καΙ λύπης. Μνημείόν εστι το κελλίον, 

νεκρος δ μοναχος, δ "εκρωDεΙς τφ κόσμφ, σκώληκες οι. λογισμοί, η 

δυσώδιις οσφρησις 1] δξυχολία, {)ηρία η δργιί, καΙ δ {)υμός, και 1] πι
κρία, 1Ί σμύρνα 11 τους σκώληκας αποκτεί"ουσα καΙ η1ν δυσωδίαν δι

ώκουσά εστιν 1'1 εξαγγελία. 

<ο αυ"ος είπεν, ωσπερ σμίλαξ σl'μπλακείσα δένδρφ ξιιραίνει τον 

καρπον αίιτου, καΙ ωσΠΕΡ σκώληξ βιβρώσκει ξuλον, καΙ σ1]ς '1flc(tlov, 
καΙ ι'ος σίδηρον, ουτω καΙ 1<] &μαρτία τήκει Κ'lΙ μαραίνει τον μη ε~

αγγέλλoνrα. 

Είπεν δ αββ((ς <Ησα'ίας, δη ωσ;τερ τοξότης δόκιμός, καΙ {}ι]ρευ

της EUCPV11;, ου μόνον τα {)ηρία τα αγρια το;εύει, &λλα καΙ τα πετει' 
να ΤC'ι εν τφ αέρι πεnόμενα ευχερώς ΚΙΧΤFνέγ;αι δύναται, οϋτω καΙ 

γ L'1'11 , γράμματα ιδιοχείρως γράφου σα καΙ προς αl'δρας αποστέλλουσα, 

Ί')ηρευη1ς και ιξευη1ς υπάρχει. Και δ μεν {}ηρευη1ς τοξεύει αρκτους 

καΙ παρδάλεις, χοί.ρουc;, και λύκους, Ι'}llρία αγρια καΙ ζ(ρα αrωάσσευτα, 

καΙ τα βέλη πέμπει· προς απερ {)εωρεί, ου γαρ Ισχύει επιλαβέσααι τα 
πόρρωDεν alJrou νεμόμεl'α' γlJ"η δε γρ(.ίφουσα, ψιιχα; λογικας πλου' 
σίων και πενιlτωl', αρχόν"ων καΙ αρχομένων, ιερέων καΙ μΟΥαζόντων 

1) Γpcι.πτέoν, β ι β Ρ (i) Q Χ;: τ σ. "1 (ί)~ Χ~~ τό έπόμ:;:VQγ" κ~~ωΊ$pω απαντ~ έν τφ ~., 

νΖ?Υ. β ~ 6 Ρ ιί) σ κ ~ ~, 



.22\J Τtγ- ti~δ!t 'Ησ~tα/τ 
,.r-~~~v--..r-../"~'-"-......r'-J""~Y"--~~~ 

, - ".<1 Α '1' Ρ. ,. 1 " , Η, , 

ευφυως και ευυυι/ΟΛως ΤΙΤΡ.α/{f',wυσα ·κεπαι}αΛΛΕι·: εχει, γαρ το;ον ΤΌ 

'~ 'Ρ. ι.. ,~.... "" '~δ 
με1\α1'~ και ιJεΛος τον, και,αμονι και πτερα τον χαΡCηι,', και σι η~ν, 

τΟ'υς: λόγους. Ή. τοιαύτη ου, ΙΨ~'oν ΤΌίς.εγγiJζ .καΙ π/ .. ησί,ον οιχοϋ($j;Vi 

«λλα χα~ τους πόρ,ρω και μαΖρι!ν .01Κοϊί'Ο-ι 1 δια γραμ.μάιων. Π.ρθGΧα~ 

J-firaL. 
ιh"λ 64 (]"' E r 

C 'ι;\Α- cH' J. <'" ,. ~r~ ψυλ; (.;- υα, ·ιπεν oatJI,ag;: .. σαιας,. 0[\ σμοιο.ι· εισιν' \JJ\1:n 
0'1: &γιο L παραδείσφ μεΥΜQ),. εχΟ,'ΤΙ παν, δένδρον κάρπψον; EvιOO.Tj, καΙ 

~
'Ρα/ αtικσν·2 διαφόρους καρπσυς εΖ,όντ.ων και ύπΟ,έ1·Ο;·, {ίδατogαρ-

δ ' ΙΙ 'R ' ~, , R.! s: ~ ''Γ 
(ευ μ~oυ. (t@rt1JEtuOg εστι' το μΟ\'ΟΟ;t'J]QiGV, ιJ1t~''lJ(?IJt :ο'ι' μονα",Ο1'ΗΙ;, 

κ (l'πol άΙ: αρεταί, ϋδω(} ή' χflρ1.ς του&Υίου n\,ru1tf)L10~·. εψ Y<'l.@ ΙΙ"εϋ..,.· 

μci .. εατι τΌ εΥεΡΥοϋν εν' αυτοίς. παΌιη. οι δε κόποι,. καΙ εργασίαι, y.(i\ 
εγχρά.τεια)·, ουχ;, Ο.μοιαι· αλ/ως '"γ~ρ" 11:. Ε{>.γασία τ(}ύτο.υ<: τοϋ:· άΥίοl', καΙ 
αλλως. Υι, τοϋ έrέQOυ. 

ΕΙπεν ό άββας Ήσαί'ας," τ~ μι\, {}(Ηψνή.σΉ τφ. μοναχrΡi· τψ 
ρα~μΙV; τίς μη πεn~ήση τ~: αμελεi';τίς μlι· χλαύtηl τφ, ('ψ~}..o\ί,'τι 

τη"," εαυrοiί σωτηρtαν; τίς. μι) σ-τε'ίάζ1Ί επι τφ δΓπαv.ώνη τας 11μiρας, 

aiJit6.i εν, μετε~ισμoίς; τις. ~ηΊ δλολύξηεπι τφ φιληδ6nρ; τις μη, δll

κρ'6ση επι τφ ίδιορρύτ').μψ καΙ τα 'ί~i:α {}έι.1,ματα ποωϋντι; τάχα καΙ 

δ, α/-Qα"ος εσεύΥ"ασεν. επί τη, ΤO~I}Ή' Ι1μελείς< και ρq.&tJμί,& και otqy." 
Γ)} , <Ι ' " ~ , , ~, '0' " t' ~tε .(}ι ειr{>η"η"σαν επι τη totJ:ro.u απω{,Η!!, .. γαρ. μη' αγωη .OfW\'(}tJ 

ενταί)-D,a, τοϋσ,Δσαι την. εά:ιr:τoiί ψι",ι:ή,·,. της. εΥ.ετσε αrελε"t11tοv Κ&Aά~ 

σεωςεα'l1ΤΟ'\f προητοίμασεν. 

υ αύτ<'ις είπεν, €αν ελ&ωσιν αδελφοΙ πρΔς τΟ' συ"οικησα-ι μ~~Ι ύ .. 
μιιίη'; '1υΜξωμεν' έαυ:ro.υς (1JrU{'QJlcrtdtHOUg' καΙ ε~ μΕν ιSιθρρυi}μ9ί εΙ· 

" .~- β λ' , δ' C , ,,' (1- , 
ση',. τιι· I,λΚJ"nε~,:η συμ ο;ι,' εοοω.μεl', ει ε VJ\ ψωοι Κ'1 ι . ευπεω.εις πατ(>ι 
κUι ~κ ΕΙσιν αϊιτ.εξσύσωι, otj,tε Ιδ{όρρυ Ο μα/., αλ~} {,,;το tGV- ζ'υγον τοϊΙ 

Κ υρίου καΙ ύπι]κοοι Χριστφ καΙ Tq) έαυτιίιν Πατρί, τιμψέt'lν τους 

τoισιJ,N)Ής," ώς.αθλη'[(~ι;. καΙ πύκτας της. ι!.ληθείας, και μά{Ηυρ.ας: του 

XΡΙι:Jτoϋ;· χα'ι &:Q:φαλισt~ΌV τού μι]' συ."δΙα/τασ{}αι τούω1.1ς. εν βρώσει 

1]' πόσει 1\ ψαΙ,μ6>,J.δίι;.( '11" όl.ι~ Cii'w της. τού Π4τρΟ.ς ... ~~,I" γl'ώμηc, 

1) Γ;:ιχπτa?'1, τo;)~ syyu; X"C(L πΛYjσΙον οtΚ"ου"V'tα.ς, ά.λλά. κα.~ τω); ..••• οίΥ..ο5ντιΖg:.-

2} ΨεΤΙΧΡΙΧΥμέ'ΙΘν τ? χω?~o'l. Ί~wι;;. Υριχπτέον: s%)~S~ κΙΧί.aρωμχτικΌν· Τι o!'ιiω": 

ε;'6Βeς. κx~ &Ρω)j.ΧΤ'Κ ji (t'ji πιχ?:ι; ~ε(σψ) lJ~ιxφόΡΌυι;;. κ,;ιpπ~~ EΧO)lΤ~, κ«ί '~.πό έοιός: ϋ-

ο:ι;τος .α?!J!!Jο;.ι.SΥφ. L.. 

3) "'Eλη~'I δ &;5 fJ; Πι:.ψΥ,'Ι, Ι;τ,. Ειπεν δ &εοας Ίμ)(Χν~η~, (δ Ko).oI'iC,; .;- 422) 

ι;τ~ οΙ XY~OΙ ε()~κ~~ι π:χρaοεΙσφ δένδρων διαφόρους κ"'r-πους εχC:ντωv, κιχί υπό ιϊνό;; 
ϋοιχτο;; tip!JsuJIlEvQ'J' άλλως yi;; Ύ; εΡΥασΙα τούτοu του άγΙου, κ:Χί ιΧλλωι;; fι .τοϊί έτέ

ρο"), αλί: Ε'ι εΊΤΙ τό svspyo[jv ~γ 7.α;σιν ιχυτοί;» (Σ,Υ",ϊτ. μeμl'ip. κωo'.~ 448 αιωνοΊ; 
ΙΑ"" Φjλλ.· ΙΠα.). ΨΟ ,χπόφθSYJtα το'ίτσ ~E'I άπ!XVτα;τ7.~ εν τοtς 'ΑποφθΕΥ1!ιχσ\ τωγ 

JI"τsρω'l (Π"ΤΡ9λ, Τόμ. 65· '~iλ" 204-2~O) Εν "t'{i EΎ-δόσε~ "fQ:J Κt.Ί?λ/:~Fiο'~" 



και βουl.ης, καΙ σκέψεως, ""αι εΠ1ΤΡoπfΚ. ΌγitρλάDt>α, ΤOO~ πάτ~~ 
ιtυτίί)ν το{"(οις σΙH'εσO'ίω~'; 1f ΨΙtλλi:ιw, 1) συμφtλίcίζωv, ,Υ ερχόχεψο:v, 

σμίγω,', μύσιης. και συγκυΙ\'α/-\'ός καΙ ιΥ,'μμέτοχοι;τ,φ αφη'\'tαστfj< δ1!6!'" 
ρ. 'ί e, ~ ι= J' \, t! .ι er,· ι ,.." _" , 
ιJOΙ.ψ' εLψισκεrαιε1" ημερψ χαι ω~' χι>ι:σεω-ς. ::"ς γαρ,. fΠΙ' 'l.1'1}~'I,Iς κ.«.f. 

σόψαως, αχtι'ΨΙ13'τσ; ό τρό.το; η"j'ζ:έ\'~εω~) εωg ωLJα{ ~'άΤOO;,όϋ,τ{ι)o 
και 11 Πνευμαηκη. εη».α1ς, και Cιl'UOOXf}: τοϋίψ}ιτη.τοii: Xlt δί~σ.kάλ(!)υ' 
προς' ΤΟΥ καΙ} ΙΙΎ'l'fljνκαι ΠΥ.Εvμαn".bΥ" διδ'άCr,,:α1.ιn"; κω, (J)σπέρ' φρV€Ug., 
-&α"ατουτω,'. χω@ίσ-άς ψυχη'Vεκ ΤoV'σσ'jμmος" o:ίrίω καΙ τι) κΡΙ:1:ι~,. εΊς 
το!!ς δtιω,τ~\'τ«ς γαΙχώρ-f.ζ.οντπς: τ,(}:bς ιrpελεσTΈρoυς- των· &δελφtiYy,;έ;it:: 
της φρ:όι'ρη'tlΧ'fΝ σχiπιις καΙ επυωιψί-ας .. των Π\'~υμα'ttκώ,v- γερό~ώ~'; 

Είπεν ό αβ:βαζ Ήσα';άς: ό eilf}cHoς,.01:t ουl. ~{Jtl' το απόλλΟΥ,'τους. 

μο"αχους εν τη, γE\'ffj.. ταύχη; εΙ μη το καταλαλετν και Κ'ρί'l"ttν,' &-,),4::' 
1,01'ς. <α γ{l~ καταλαλων καΙ Χ{!ί\'α/Υ.' τον πληϋίΘν αύΤΌ~; θtOY: ποtεt 
έεwτόy' ωίοτό -εσ.ι το φaΒερσν; mi' εφισιον; καΙ παρά,δ&ξόν {}~i!rt:€ti. 
ff·' e ~ , , }' ι e· , " ? β . Jί';'" ~ \ Ι!.,. -'. 
οη' ο, αχωΡtιrσς κηι π ,f\ΡΟΧ6σμος, (} τα,πu"τα' . ([tat'l1'b(J},I"Ύoar υΠΌ" μη-
δε\'ο; Bασrαζόμε,'oς, ό τιιπάπα, π~{iχ;rov; ύπoμ~τδε\'o; δέ:περ.ι€Xσ'!'tε,o 
,"ος, Ό εΙς. ϋδω(! ΠF(Η:rατώγ καΙ μΊ). ι~(}λu;v6με'''0ς ποσi,. ΙOCΙι εις ,rtέρu-:: 
γας ά"Έμων Υ..αΊ) ιιt~-ε,'ος, .ΚαΙ π.εζε'ύωΥ:, ταναερα, ως βι!lύλεται, eίς rotις· 
n:ψρους τών α"υρώπων εΙσέ{)χ.εΤΜ ΚΙ(l Eeιro\'~ «ιιg καρδίας. (Ψαλ!t .. ζ' 
')0) , ~ - " , , .',. , 'δ' , .:' . 
_ 'ι x«t ψη-ι.α,ψι;! τους Λoγωμ-o.Uς; xα:v:. α,~ι~·.ει, τας ιι.π'ΌΊ1α~ Κα-.Ι γ:ι;, 

"ώσΚΗ τυς; έν{)υμΊI:σεις 'aurW\'. Τό γ{~ρ-,πmτ€φo~", xllt τών 'ΚΡΉ:φίCι'f\' 
έποπτικον O~~μαι· 10 αστεκτον καΙ φ<J~Y κράΤθq; (/0 επίβλEΠα/yέirί 
την γϊj" και ποιω\" α"Πι'" T~με~1'» (ΙΜά),.t-I,. ργ'. 32),' ό fπιτιμ6W τη 
~~ίlMσoη χαΊ ξηραίnl.ν α{'tή:v, «ο &πτσ:τ-t€'I'oς τ~ν> δρέων καΙχαπ~ i~,v 
αυτα» (&'c6-&. 32)" καΙ ως φύJ.λαδέvδρ1}Ψτ~i!.lit ... ο τ/ν ΚΤΙ:6Ι";' {)~ρ-ωN 

, , ~ αλ _. " '.~ 1 ' Ί .~ - . \ 
roυς μΟΥιr'!,:nυ;' XαΤCυ, {}ΊJ\'t'tf;; και κρο'(:)πας U#-I'JI'] .{)'ι'ς; υιψίJ-1Πώi mι 

δργίζεται·αλλ' επειδη α~ισ:ε\' 1]-μέ.ραν; εΥ. ττ μέiJ .. ει. γ..ρί~'εn. η)Ύ Q'I;~' 
~ιέ,'ψ', τους. Cιl,τιOξOΙ1ς καi&,η:J\{~tστ1)'l';,: .. Q.'lr [νες:.πιmαρπ«ζι>υ σι , τη~"ΚΡ't 
σΙΥ του eEoi', χαί, JrQO τοϋ"'ι'ϊl'α't,' 'XιnrnllιJ!i' καί., προ το-υ ε~~tάσ.α1 t{ι'V 
Θεόν, {ξεrάζoι:σH', εξαιρiτως μil.i,f:t, ό δι~aιoκρ:ί;τηςι ~l1Ξτα τοii'δ~,α'β6,~ 

λου χατακρίl'ΗV ως σιιμtιύστrις toWr-01J 'Κ'II't σl'Ν4ι[{·όχους. 
Φ&λ. (ί7β-G,~α. Eίπεv. ό άββuς <Haatttςo, ό' ,'}έλ.α)Υ σroO;fj"u.t ~.~ 

γολΟΥfας παυσάσΟω ι αλ{Γ{}.εια-ν,άγαπηΟΟτω" και Υ.Gτnl.αλι·αl· &rωξtiriθ', 

ε","οίας ΠΟ\''Ι)l!(Jς αφ' έαυcoίί ρηξάτω, δ6λον απσ καρδίαςαποοριψάιω, 

εΙς ψεί'δος μ1] αυλισΩ'lιω, αλΊj()ειαν l.αΙ,ησάτω, άπο δξυχολίας φει'γέ

τω, εΙς ψ{}όl'ον καΙ ζηλον'έαυτσψ ι.η) [yJ}ot(t}, μ1'ησ{i',ι.:αίω·, β&~.'l<;άCί'ίJω, 

επι-Dυμίας αι(η~Qιις και Ψ'~λo,βλαβε1'ς μη'τερπέ1Jl}φJ., JrtUIr.ot-; ελεε~I"μη 

1) Ί~7:~θuμί::ις .... τεΡπέcΟω, μάλλον, 67: Ι Ο U μ ί α ι \:. 
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:ιι:αυσάσθω, \lοuνεχtl'Jς καΙ νηrρόντως τας {}είας Γραφας μελετάτω, μετα 

προθυμίας τη &γρυπl'ίι:~ εαυτον εκδότω, &,ιιερίμνως καΙ απερισπάστως 

καΙ &νενοχλήτως xant πασαν ωραν τας προσευχr'ις Κυρίφ τφ Θεφ &. 
<ιοδότω, εκ βά{)ους κα.ρδίας στεναζiτω, το σμμα εΙς ι/υρανους αράτω, 

τας παρειας δάκρυσι πλυνέΤα/, το πρόσωπον τυπτέτω, το στη (}ος κρο\!· 

~τω . .καΙ ταiίτα μετα τηπεινρφροσύνης πυιείιω, οπως οί κόποι αύroίϊ 
fυπρόσδεκτοι {(ρ ·8εφ γ"ωσθώσι{~), καΙ εν βίβλφ ζωη; ΥραφQ)σιν, 

Ε• ι.,." λ ' , ~'''!~... ' , , . ,. • ίπε. παι.ιν, μη κατιιγε «σης τινα, εαν ιmJς πrαιoντα' μη καωκρι. 
'~ης τον δμσιοπα/Η) OO\i α/','}.ρωπον δλισ1'111σαντα, μη δε 6ξσυδε\'ώσης 
ΧΙ,. Ι. ,ιίζ<Ον, καΙα.δωκρίιωςφ{)έγγόμεl'O;, a. ιοΊ προοι1κει. 'εάν γαρ σύ, 
δ γ ωσιν εχων καΙ λόγιος ων,καταγελqς και καταχρίνης τον Ιδιώτην, 

. μέl,λ-ε;ς καΙ σύ, ού μόνον ύπα σοφών και γραμματέων, ιΙλλα και ύπο 
Ιδιωτών, ,καΙ γυναικών, καΙ <ιωδίων καrrιλαλείσnαι κcιΙ κcιτακρίνεσOαι, 

, .. δ' ,. , " .cι -, {)' (Γ ~ , , "') <r.' 
καΙ.J:,Q . αν σπειeη α\'υρωπος ΤΟΙΙΤΟ Κ4Ι E[lωει~ αι,ατ. στ . Ι • .ι'.ι. 

)(OυσImς τα φα'ϊ:ο}"α σπείροντε;, κ"ιι εκουσίως τα κακα {)ερίζοντες, τιιν 

:δ'ΙΚαJ8.f{ρισίαν τού θεού· &αυμάζειν διρείλομεν . 
.. . :ΕΤπε πάλιν, &ρχηκαταστροφης μοναχοί', ό γέλως και fj ιΙφοβία Ι. 
~Oταν 'ίδης σεαιιτ<>ν υπο τού γέλωτος καταΧΙ:ΙΗΕιιόμε\'ον, γίνωσχε σε-

, • β '.f\ '- , .f\' '"'' ' <Ο'λ αυτον· εις αυη xaX{J}\', και πυυιιενα q.uol) καταντησαντα, γε ως 

-τoνμ~αρισμ<>ν του Χριστου ε'ξω βάλλει, ό γέλως ούκ οικοδομεί, &λ
λα καΙ τας αρετας οUιQδομη{)είσας εν τίΊ ψυχπ καταλύει, δ γέλως το 

Πνευμα το <Άγιον λυπεί, ψυχπ ούκ ο)φελεί, σώμα διαφθείρει, ιον νουν 

σκοτίζει, την διά"οιαν ζοφώνει, ττιν συνείδησιν βορβορώδη ποιεί, τιιν 

καρδίαν σκληραν καΙ πεπωρωμέ\'ην ποιεί, ηΊν δε ευχην απρόσδεκτον. 

'9 γέλως τας αιιετας εκδιώκει, καΙ τας καχΙας εισάγει. Γελω:τοιος μο· 

ν,αχΩς) μεμισημέι'ος απσ Θεού, εβδελυγμένσς υ;τ' άΥΥέλων, γυμνος α][ο 

δικαιοσύνης, ζωής αΙωνίου εστερημένο;, αΙσχύνην ενδεδυμέ\'ος γελω. 

ΤΟΠ(Η.)ς μοναχος(}aνάτφ πικρφ παραδιδόμενος καΙ εις γέενναν πυ

ρος βο(}ρυζόμεΥος γελωποιος μοναχός, παγις διαβόλου καΙ πέταυρος 2 

{),ανάτου. ΚαΙ γαρ δ Υέλως τον φόβον του Θεού εκδιώκει καΙ τον δι· 

'άβολον εισοικίζει' γέλω;; εχθ'ρος Θεου καΙ δαιμόνων φίλος' γέλως σω· 

φροσύνης εχΟρός, καΙ δαιμόνων καΙ πορνείας φίλος, αισχύνη καΙ ϋ

νειδος tQ) κεκτημένφ" γέλω; βό(}ρος απωλεία;, καΙ γύμνωσις εξ &λη-

1) Tα~τα; ε~?ί:Jκ~ντχι χιχ~ παρ· ·ΕφραΙμ Εν τφ λόΥφ «Ι<Oτ~ 1),,) Β:=.! ΥΖλαν κα-Ι με
,εωpίζEσθα.~, ιiλλi κλα.ίε~'I κ~Ι ΠΕνθείν E%~,o:.ι\;» σελ. ροστ'. 

2) 'Η λέζ(ς π έ, α. u Ρ ο \; εϊνε ου'/'ι'IΟω. γένους ΟΙJοs,έροlJ (π~,<Χυpoν) καΙ σ'ljμ<Χί
νst τΥ;ν μακράν σ~νΙ~α. ΤQU όρνι.θιϊ)Υος, ε{,/ Ύjς κoιμωντα.~ α.~ ~ρνtfJΖ;:, " μsτατ:. [~ιΧpα.
θ:;"ον, Qλ~ΟΡΟ;, (;.>ι; εν Τ~ ε~κλ. γλιί).jσ"fi : Εί; Ί~ω) ~Ξ'i:αljρογ. 



; AπOσπιi~μ():τX Μ-j'ων. 225 
,,-/,J'-.v""J''--'-~-~,--,../',-,. _"-";_''''_/~'''.../'"",/---./',-/"""/.~~~~,;;".~-,/'-.../-~./"'..f~'''''''''/,~_/'./'~---,,,--,,/-~-",-<~.~~''.../ 

{Μας· γέλιος δαπάΥη ψυχών και σωΙΗλτων πτώσις. ΤΟ γέλως 1 εlΡ11νην 

βδελύσσεται, ;ι..αΙ μάχαις έπιτέρπεται. <ο γελωποιος {Ιάνατον έπι

. ζητεί, και απιί)λειαν επιπο{)εί, εν κακοίς. κολάζεται και εις απώ. 

λειαν αποπέμπεται. Γέλω; ξίφος διαβόλου, καΙ ρύπος..nΡ κεκτημέ • 
. '1 ' , λ' ", Ρ,1 , '1' .Ι) , 

νcρ' γεΜJJς ταραχll εκχ ησιας και αισχυνης προιωιτωρ: γε/.ω; εχυρO~ 

δ ίκαιοσύ \'ης, καΙ μι(χης φίλος ΤΟ γέλως ψόγον επάγει, καΙ εξOύδέν(~. 

σιν φέρει' το γέλως ψεύδους δημιουργός,' καΙ «λη'θείας μυκτηρισμός 
Γέλως Ο γυμνοποιος τιον ψυχων και φθορευ; των αΙσθητηρίων' γέ

λως 11 διηνεκης άμtιρτία, καΙ ψυχης ήλο; πεπηγ(;)ς' γέλως 11 ρομφαία 
τού διαβόλου, καΙ δρέπανον της εjηιμώσεQjς. Γελωποιος μοναχός α1-

σΟητο; αΡ1'ος, και νοητος λύκος. l~έλως Γραφων αγνωσία, κάι ξίφος 
δίσωμον, και δργ11 ανυστέρητος, πί'ρ καιόμενον, ρημάτων αληθινών 

, Ρ.λ ' , δ' Cf ", -, c , 
στρει) ωσις και α ικιας αιρεσις' ,\,ε/,ως τροπωσις; κακων, και υπονοια 

, '1 1 '1: " β , '1 'ο "1 δ' πονηρα' γεΛως. φ/.ο., ασ. εστος, και Ο"ΕΙ Qιo; τιμωρια' YEMJJ; ικτυον 

πολύπλοκο,', καΙ ζωijς ύσιέρησις γέλως 'ι.όλασις δειηι καΙ λιμου επι· 
φορά- γέλως fιφανισμένη πολιτεία, {j {)ύρα της απωλείας, και 1] ε'ίσο· 

δος της πορνείας γέλως λογισμών πονηρών (lπσ311κη, καΙ εννοιών 

αισχρων ενΟιικη' το γέλως ουκ εχει μνήμην {)ω·άτου, οι,δε μελέτην 
των κoλάιtεων. Περίελε αφ' Ι1μων, Κύριε, το\' γέλωτα, καΙ δώρησαι η. 

μίν πέ\'{)ος καΙ κλαυD-μό\', ον επιζητείς παρ' l]μών' Ο δε στενάζων καΙ 
σκυD-ρωπάζων, επισπαται το ελεος του Θεοί', ό δε γελοιάζων δέχεται 
το ουαί, παρα του αχράl'του καΙ αψ{)-άρτου και αοράτου και ζωοδό

του eeoi', ·και Σωnjρος Ι1μων Ίησου Χρισroί\ τού ειπόντος: «ουαΙ 
οί γελωντες, ση πεν{)llσουσι καΙ κλαύσουσι (Λουκ. στ'. 26). 

Φύλ. 12-1α-132α. Είπεν Ο lιββας <Ησα'ίας, ρίζα αΙσχρας εΠΙ{)-ύ~ 

μίας ανθρώπινος επαινος 2, οΙ'χ. σταν άκούσωμεν, (ιλλ' σταν αύτα κα

ταδεχώμε{)α. Έπιθυμίαν γάρ, φησί ης, ου δύναται εκκόψαι, αλλα μt] 

δολω{)ηναι:Ι τη επι{)-υμί~ δύναται. ου γαρ εκριζωταί εσμεν των λΟΥΙ. 

σμων, αλλ' ανταγωνισταί. Ό γαρ συνηδόμενος τοίς εαυτού λογισμοίς, 

και ποια)ν το 'ίδιον {)ελημα, ουκ οψεται δόξαν Θεου, ουδε νικήσει π(ί. 

{)ος το οίιινδηποτουν, αλλ' εοικεν αν&ρώπφ δ ιαζωμέ\'φ \ καΙ περιπα

τουνη σλην ηιν 1] μέραν, και εκ του Ιδίου κόπου μη προκόπτονίτ πάν
το{)-εν ,\,('ι.ρ παγίδας, και σκάνδαλα, rq) τοιούτφ οί \'οητοΙ ΙξευταΙ }:αΙ 

]) '11 λE~ις γ έ λ ω ς I)'JvX αpσεHΚ'.)~ γ~νo');, cir:α.ντιj: Eyτ!.(~Oα. κα.Ι Εί; ο~OiτεΡσν' 

2) «"QJr:sp κrι.ι σω:ρρο:::;uψης ό r:epl κα.κ(rι.ς SΛεγχoς' o'JX 6-:α.ν &κοuιομεν' κ.τ.λ., 

To~τo ε'φ(::1ΚΖται κ():Ι παρά. Μd~κφ ";φ &σΚ'ητ'(ι «πeFΙ νόμο') IIνευl,rι.τιχo~» κεφ 7$' 
Φιλοκαλ. ,. α.'. σΖλ. 59, 

3) Μ&λλον, 6QΙJλωθr;να.ι. 
4) Μ&λλον, aιεζ~J;μένφ. 
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{}ηρευτάΙ δαίμονες f.πιφέΡΟ\!σι-ν, ,καΙ μανικώτέροντ.όίς πεωομένοlς αυ

τοίς έπιστρατεύουσl. ΤΟ. γ,'ι.."ρ -σέλημα του αll{}ριtJ.πόt; εστι το Q-tJrt<jy 

·au.rov εις βόitρονκαΙ παγίδα, και εΙςκΛJμcrl.ίηρας. παDώνΚΙΥοίίντες 1 

τον ;νο-ϋν. Ό γαρ {)έλων σω{}ί}ναι, δφείλrι πα σαν ωραν κόπτειν το ε-

α~τoϋ %έλημα, ού. tώνον JJ:Qοςm,ί{3vς γέροντ-ας, .. αλλα )',αl προςτσυςαρ-
, ' '3' e '~I λ'. , β' ... ..." - , 

χ.αριους, και ειναιως το· αγα μα, μητε ,ι.επειν, μητε ακουεη', μψε 

λαλείν, άλλ' εαυτφ προσεχε-ιν,καΙ. .εν l1auxiq, και εν κρυπτη μελέτη 
προσ'ομ.ιλείν τιρ Θεφ, χαΙ ~ατα πασαν ωραν εαυτον .μέμφεσ{)αι, .αρεμ-

β , λ . ,." ... , -~ ~ - ς:. 0." < <, Θ -. αστφ . ογωμί.!;, και απεΡΕΙ;;ΡΥΨ νοι, εν απ/,η υιαυεσεl, ως υπο ,. εου 
σι)([}μενος,. καl.~'ρεl,)\Ιώμεγoςι καΙψιιλαφώμε\'ος, καΙ ενώπιον αυωίίπα
ριστάμενος: « IρoωeΏμην γαρ τον Κύρωνενώπιόν μου διαπαντός 

Ότι εκ δέξιών μ υ Eartv, ϊ,'α μησαλευ{)·ω» (ΨCΊλμ. ιε'.8), καΙ τό: «Ό 
,., {}' < δ' - < 'δ ~ ".-. ("Η'" · $υ()ανος μου .ρονος, η '~γη υποπα ων.των . ποvwν μου» σαιας 

ξ , 1}~" , " -ο. ~,.:ι '50\.:) ~. Ι ". \ . ς . .' ο yue ποιησει ανυρωπος, καν εννυκτι, καν .εν Jiμ~(J\lι απο το 

:ακοίμητ-όν και ανύ'στακτον· οrηια δρα rαι' : 0'1 γαρ δψΟαλμοι . μυριοντα-
λ , 2 < λ' " β)' , ", 'Jf - ~ (1 Ι , , 

π· «crtOVa η ιου επι) .εποντες . επι τα, εργα των· αν"ρωπων, ,κατα .το 

, <ο " , '" , - (ΙΗ λ "β' 1") γΙ;ΥρημμενΟ'ν: «. σtJ'V'ιειςεLς παντα τα ιφγα αυτων»rα μ. /1... 0. 

&λλα κα1 3 απερ αυκ επράξhμεν, κατιι. το είρημένον: «ΤΟ ακατέργαστόν 
"'δ . <, .0. λ' , " 'β βλ' , , .μου Ει,ον οιοφνα μοι σου, ·και 'επι το ι ιονσουπαντες γραφησον-

Τ:CΙΙ'>: (~λμ .. ρλη '. 16).Πόίας yqQEatlV δ αvι}ρωποςεκείνος,αvi.l'ρώποuς 

· -ItEWQijjy .ίσταμένους .καΙ προς αtιτoν ίσταμένόυς. άtενίζει\', ,καΙ άμαρτησαι 
'λ" ",' , " - , 'λλ" δ'· 'λ . το μησει, καν αναισχυντοΤf9οq: εστι του κυνος; α επει 'ή εαυτους 'χευ-

'1" 'λ j- , ", Θ ' , , - , , . δ' 3-·,αφμενμη oγι~oμενoι, στι ο . ~ εο; πα-ντα εφορι;ι, ·Και τας Κ'αρ ως Ι!-

ρευνιΊ, χqι νεφρους . έμβατ'εύει, και δη εννοια ά\'&ρώπου ού λα\'1Ίά. 

νειτον Θεόν- εΙ γαρ ταυτα επιστεύομεν .καιαλη(}ως εγινώσκομεν, δτι 

· αυτος καΙ μόνος γινώσκει τα κρύφια τη.ς καρδία;, ουκ &" η~ 'Dελ11μα
τα ιΊμών τα α'ίσχισ.τ.α καΙ βλαβερα και {}εοστυγη 1] Υ.ολου{}ου με,', καΙ 
εποιοϋμεν, . αλλ' <ftχρμεν εαυτους μέμφεσ-itαι, καΙ Eavrot1;. καταχρί"ειν, 
καΙ· εύτελίζειν. Ό γαρ το 'ίδων{)-έλη.μα αποπληρω\'ι 1'οητως μεν τφ 

.διαβόλφ .λατ:ρεύει, αΙσ-σητως δε και εν δφ{)αλμοίς. &"Ορώπων δοχει 

Θεφ . αρέσκει\'ι καΙ ύπάρχει ύύτσς νυκτερινΌ.ς λύκος καΙ τΊμερινος αρ-
" , β'" 'δ' δ' , -. , (Β ι ,,\,0; «μορφωσιν ευσε ·ειας εχων, την ε υναμιν α'Vτης ηρνημιόνας 

ΤιμοΟ. γ'. 5). 
Ό αιιrος είπεν, πλούσιος (,)ν και εΌ <fQOYWV, κρύπτει ενδον του 

(. 1) 'Ίσως εκ "tlU'! προηγουμένων εν'lοrιτa~ν' ΟΙ θαΙμο'lες tιότ~ ~κ τω'ι συμφρας?-
μέ'/ων ar;cιιτεtτα~, κ ~ ν ο ί) ν • 

2) ΌμαλdJτ~ΡΟΥ, fl:'JΡ'.οπλασίονα. 
3) ΝΟΥιτέον ~σως τό ρΥιμά, β λ ιέ π () u σι. 
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o'~xoυ Τσ'υς {}ησαυροι,ς αυτoίi, {)ησαυρος γαρ φανεις σπανίζεrαι και 

ύπο των αρχόντων επιβουλεύεται' ου τω καΙ μο"αχος ταπεινόφρων χαι 

ενάρετος, κρύπτει τας εαυτού αρετιίς, καΙ ου ποιει τα εά\:;του {}εληματα, 
αλλα'κατr'ι. πα σαν ιοραν έαυτον μέμφεται, και έαυτον εν'κρυπτη μεl.fτη 

εκβιάζει καΙ εκδίδει Μτα το γεγραμμένον: «Έ&ερμά"{)η 11 Κάρδία μου 
εντός μου, και εν τη μελέτη μου fXYoCtlJ{hlaEtat' π;:ρ» (ψαλμ. λη,'. 4). 
Ποίον πί'ρ; 'Άκου ε της Γραφης λεγούσης: «Ό γ()ρ Θεος {ιμό'Jν πυρ 

καταναλίσκον» ('Εβρ. ιβΌ ~9)' ωσπερ γαρ το πίορ τήκει κηρόν, καΙ 
ξηραίνει βόρβορον, ουτω καΙ '11 κρυΠτΊ1 μελέτη η}κει τους αισχρους 

λογισμούς, και μαραίνει τα ψυχικα πάθη, ;ωι φωτίζει τον ,"ουν, καΙ 

λαμπρύνει ηιν διάνοιαν, καΙ χαροποιεί τηνκαρδίαν' 11 γυρ κρυπτl~Ι με
λέτη τιτρώσκει δαίμονας, και απελαύνει πο"η\.)(1ς εννοίας. Ό γ(1Ρ τΟΥ 

εσω αν{}ρωπον λαμπρύνων, καΙ τη κρυπτη~ω,έΤl1 εαυτον καΟ'οπλίζων, 

ενισχύεται ύπο Θεου, δυναμοϋται ύπο αγγέλωγ, δοξάζεται υπο α"1')ρώ~ 

πων. 'Η γαρ κρυΠΟ1 μελέτη, και 11 ανάγνωσις, 01κόςεστι ψυχης απε .. 
ρέαστος 1 καΙ πύργος ασcιλευτος, καΙ λιμιιν ευδιος, ατάραχο" και ασά

λευroν ΤΙ1ν ψι'χl}ν διασώζω\', Ι10λλα γαρ ταράσσονται χαι {}ορυβουν, 

ται άι δαίμονες, οτε δ μοναχος εξοπλίζει εαυτον τη κρυπτη μελέτη, και 

τη κρυπτη α"ιιγΥώσει. Ή, κρυπηΊ μελέτη εστ!ν εσοπτρον του νοος καΙ 

λύχ"οςτϊις συνειδιισεως 11 κρυπτιι μελέτη ηικει ηΊν .πορνείαν, μαραC. 

"ΕΙ τον ,')υμό\" δι(ίJκει ηΊν οργήν, υ.αύ\'ει rrl" πορνείαν ·καΙτιΊν πι· 
κρ(αν, φυγαδεύει την δξυχολίαν, εξορ(ζει την αδικίαν' 1·} κρυΠΤΙ1 μελέ~ 

τη, λαμπρύνει το 11YEμunxov του νοός, φωτίζει τlΊν, συ1'είδησιν; φυγα

δεύει t11V ρ('f{)υμίαν' 1] κρυπη1 μελέτη, τίκτει τι']ν κατάνυξιν, εισοικίζει 

τον φόβον τουΘεου, φέρει τr~ δάκρυα' 11 κρυπη] μελέτη προξενεί τφ 

μο"αχφ ταπεινοφροσύνην ανύπουλον, και αγρυπνίαν ευκατάνυκτον, καΙ 

πιιοσευΧ1Ίν αΟόλωroν- 11 κρυπτη μελέτη, διό))(ε~ τΟ'υς αισχρΟ'ι'ς λoγι~ 

σμους, μαστίζει δαίμονα;, δγνίζει το σωμα' 1'1 κρυπtlι μελέτη μακρο. 
1Ίυμίαν διδάσκει, εγκρ(τειαν μετέχει, γέενναν υπομιμν11σκει' ΊΟ] κρυπη1 

μελέτη τον "ουν αμεΤΗ6ριστον φΙ'λάττει, και {} ά\'ατον εννοείν πάρα. 
σκευάζει' 1"] κρυΠΤ1] μελέτη πάσης αγαΟοεργίας μεμέστωται, και πάση 
αρετη κεκόσμηΤi1Ι, καΙ πάσης αισχρας πράξεως πόρρω που και μακραν 

αφέστηΚΕ\" 
<ο αυτος είπε", οτι Π(1ς δ ποιων το {}έλημα αύτοϋ oi'Jδεν διαrρέ:

ρει κτήνους το γυρ κτηνος, σταν πεινάση τρώγει, και ϋιαν δΙψιιση 

πίνει, και σταν νυστάξll κοιμάται. Ό γαρ μο'Vαχός, δ ποιων το '{διον 
Μλημα, Ο'υχι ύπο ενος δαίμονος πολεμείται και ΩΖ1.είται, αλλ' ύπσ πολ. 

11 Μaλλqν, δ,\'εΠt}ρέαστος. 



λάΊν παf}ων, καΙ άναρι{)μ1'ιτων δαιμόΙ'ων ΤΙΤQώσκεωι' καΙ [ιSσπερ 01κος 

έξεστραμμέι'ος, οι'χΙ εί; αl'{}ρωπος ι εισέρχεται του κοπρίσαι καΙ εξου

ρίσαι, αλλα πολλοί, οστω καΙ τφ μο"αχφ τφ έπομένφ rq> ιδίφ {)'ελIΊ

μι'.tτι, και ιδιορρύθμφ OI'tl, καταγώγιον γίνεται τ·υν παΟών, και οίκος των 
αισχρων και φαύλων λογισμων, καΙ Ιν μεγάλφ πολέμφ και ταραχΩ 

κα,Ι ζάλη 1'1 καρδία τού τοιούroυ εστίν : «Κύκλφ γιίρ αυτου οί ασε

βεις δαίμονες περιπατουσι» (ψαλμ ια Ό α), καΙ σχοινίοις επιΟυμιιί>ν 

πονηρών διατείνουσι παγίδα τοίς ποσlν αυτοϊ" καΙ τα πονηρα πνεύ

ματα εtτρεπίζ/)υσι τόξα καΙ βέλη, τιτρώσκοηες τιιν τούτου καρδίαν' δς 
μεν τοξεύει τον . διΡΟαλμον εις ακολασία", [τερος δαίμων η)ν αχΟ1)ν 

τοξεύει, του. 11δF.ω~'ΚΟύfLV Τ/ι μlΙ δέοντα, ϋ.λλος η)ν γλώσσαν Τυύ τοι
ούτου προς καrαλα ιας και δξυχολίας δξιίνει, [τερος τllν γαστέρα νύσσει 

προς λαιμαργίαν, ϋ.λ ος τας χείρας εις μαλακίαν κινεί, [τερος τους πό

δας εις κακίαν τρέχειν προτρέπεται, αλ'J.o; εις πορνείαν κα'ι μοιχείαΥ 

το σι:ϊ>μα ,γαργαλίζει, έ' τερος εις ιιχηδίαν κα'ι δκνίαΥ καΙ ρ~~θυιιίαν ω
{)εί, fJ.λλος είς. λύπrιν καΙ πικρίαν και '&υμΙν καΙ δξυχολίαν διεγείρει, 
'Ι}, . ,.. , ζ_ι '[) Ι " '" • Ι " , 
α ".ος εις εριν και η .ον και φι ονον και μαχας υ~συρει, ετερος εις 

~ , . ι δ β Ι)) ΟΙ)) •• Ι 2' δ Ι μισος και μ1'1lπικακιαν' ια α, .ει, α. ,ος εις αριστους και ειπ)'ουι;, 

καΙ μερίμνuς βιωτικας συμβουλείοει, [τερος εις ίερωσύl'ην καΙ l]γουμε

,'(αν προτ&ει καΙ διε,\είρει, ϋ.λ!.ος είς επίσκεψιν των αδελφων και 
- ./ ") β)' , r:, , " :') ι 

συγΥενων και φι .ων συ!' JOl' .ευει· και ινα σv"τομως ειπω, ου παυον-

ται οί δCΙίμOYE~ rq, ιδιορρύ&μφ, καΙ φιλαύτφ, καΙ αl'ύποτάκτφ, π(1σαν 
, , , , , , λ Ι " - δ δ Ι 

τεΧ"11νκαι ε,τιl'οιαν και μηχαl'1j\" πο υτροπως προχαι,ουντες, ι aaxol'-
τες, άπειλούnες, ύπομιμνήσκοντες, κoλακειloντες, [ως ίλν ποιιlσωσι τον 

τοιουτον κοσμόιΡρονα, και εν μοναχοίς μεν τιρ σχl]ματι, εν οε τιΤ> κό~ 

σμφ τφ φρονήματι «μόρφωσιν ευσεβεία;;» του μοναχικού σχιlματος 

εχοντα, ηΊν δε δύl'αμιν καΙ εργασίιιν της αρεrijς ενώπιον του Θεού 

μlΊ κεχτημέ"οΨ" και. εύρίσκεται ό τοιο'ί'τος, ως δένδρον αχαρπον, ψl)λ-
10ις κομωl" καρπών δε άρετων διχαιοσύl'ης μιΊ εΖον, '11 γαρ ει'χl) του 

τοιούτου οκ\'ίας Πl.11ρης, και Ι] προσει,χη αυroύ ρςtl}ι'μίας μεμέστωταl, 

καΙ 11 μελέτη αυτού ακηδίας βρύει, και Ι] αγρυπνία αυτου_ ϋπνφ βε

βαπτισμέι'η, καΙ 1Ί νηστεία αυroύ εχλελυμέι'η και δλίγιόρος και οτε 

μεν μεγιστάνοις Η, καΙ πλουσίοις ομιλεί, 'ι'ου\'Εχώς και νηφόl'τως διαλέ~ 

γετω, οτε δε τη αναγνώσει προσέQχετω, του; δφΟαλμους βεβιίρηrαι 

καΙ τφ ϋπνφ συνέχπαι., καΙ γόνυ κλίl'α;, 1Ί διάιι-οια αυτου εξω ι:έμβε~ 

τω, και Τι μεν γλώσσα προσεύχεται, 11 δε καρδία αυτού εν τη χώρq. 

1) '0 λι5ΥΟ;; κ"OΙσtχτ<Χι δμ<Χλώτερο;; προ:jtωΖμiν~~ ΤQi) 05 (=!:ποu, εν Φ=οΤκφ), 
2) ΜΗλον, α.ριστσ;, 
3) }I;;YLcrticrL. 



πελάζεται. τφ τοιούτφ 1 πεί&ουσιν οί δαίμονες, δτι καλώς πολιτεύεται 

και δτι αρέσχει τφ Θειρ 11 ασκησις αυτου καί 11 εγκράτεια, καΙ Ιδου 
άπηλλάγης της του κοινοβ.ίου ταραχης και φροντίδος, και τοϋ πλείστου 

κrψάcoυ καΙ περισπασμο'ίΊ , κιΛ ΟΙ!ΤΕ κρίνει;, συτε καταλαλεί" οι'τε τπ-
, "ι! , ,Ι '1. - "Jl ".Ι _ e, " 

ρασσει;, ουτε ταρασσεσαι, ου(ε ι.~)πεΙς", ουτε ι,ι'πεισαι υπο τινο;, ου τε 

σκανδαλίζεις, συτε σκανδαλίζεσαι, }σθίεις τα αρέσκοντα και πίνεις με

τα Ι1δύτητος, κοιμασαι αμέριμνος, εγείρει αγόγγυστο;, μετα α\'έσεως 

ψJλλεις, πάντας τιμιΊς,πάντες τιμώσί σε. Ταυτα καΙ τα τοιαίίτιι, καΙ 

τα τούτnις δμl1ια, εΙς ηιν καρδίαν του ίδιορρύGμσι', οί δαίμΟI'ες σπεί

ρουσιν, σπως μιι εάσωσιν αυτον μέτα μοναχών οικησαι. 

Είπεν ό &ββα,; Ήσα'ίας, οι,δεν οϋτω ταπεινοί τους δαίμονας, καΙ 

εl'ισχύει ηΊν ψυχΨ', καΙ φωτίζει τον νου,', καΙ λαμπρύνει ηΊν διάνοι
ω', και καGαρίζει ηιν καρδίαν ώ; το έξαγγείλαι τους λογισμού:,καί 

φανερουν τ-1ς ενl'οίας πνευματικοίς πατράσί'" και 01'ιδεν οϋτω χαρο

ποιεί τους δαίμονας, και (Υκοτίζει τον ,νου,·, και πωρώ, ει την καρδίω', 
'ζ ι , 'δ 'r-ι β' 'δ' ".. και οφωνει την συ"ει ησιν, και ι,ορ ορωl'ει την ιανοιαν, ω;; το απο-

κρύψαι του; λογισμούς "Οτε γαρ βουληflrΊ ό μοναχο;; του εξαγγείλαι 

a:rcg επραξεν, και φα"Ερο;ιοιησαι τους αΙσχρους και φαύλους λογι

σμούς, ταράσσονται οί δαίμονες, και {)'ορυβοϋνται, και αρχονται σπεί

ρειν εΙς την καρδίαν του μοναχου λογισμους Εντρεπτικυύς, λέγοντει;: 

ουroς ο' γέρων κρατεί και νομίζει σε πνευματικον καΙ cϊγιoν,. αγνον 

και σώίΓ.ρονα καΙ καGαρον τφ βίφ, και ι~έλει; ποιησαι σεαυτφ OI'EL
δος καΙ εξουδέI'ωμα και σκάνδαλον τών μο\'αχιον; ου λογίζει δη {)ρι

αμβείισαί σε εχει, και κωμφδησαί σε; ου γαρ φυλάττει μυστήριον' καΙ 
(n; εrι τιμώσί σε, και εχουσί σε ΠΓ.ιντες σ6φόl', καΙ συ\'Ετον καΙ αγχί
νουν, καΙ διακριτικό", {)έλεις γενέσΟαι 1'}ρίαμβος καΙ κατάγελως των 

μο\'αχων καΙ τών κοσμικών; αρτι μακροΩύμησον τοϋ εξαγγείλαι τού

τφ' τί γr'ιρ βλάπτουσιν 0'[ λογισμοί; τί; γάρ έστιν Ο ~Hl εχων λογι-
, - • β-' Θ' Τ-" "δ' , σμσυς; πω; ου φο JεL τον - εο\"; αι'τα ι,εγουσιν οι αιμονες, προς 

, _'l ') 'ξ -) "δ ''''') λ • ''".1 ι τον υε ων τα ε αγγει ,αι' οι ασι γαρ, οη α, ως ου προκοπτει η ,\Jυχη, 

εΊ ~111 εκ του φα"ερουν τους λογισμούς, και αλλως ου πτrl.'ματίζεται δ 
μοναχό;, IόΙ μη εκ του αποκρύπτειν τους λογισμού;, καΙ τούtOυ χάριν 
τεΧl'ίίζOν τα ι , και αγωνίζονται, σπω; μη έξαγγείλαι 2. 

Ό αurος είπε' πολλοι τιυν μοναχών καταλείψαντες γονείς, καΙτέ

κ\'α, κιΛ αδελφούς, καΙ φίλους, και συγγενείς δια ηιν είς Χριστον α

γάπην, παρ(ι μεν αν{}ρώποις εδο;αν είναι αγ ιο ι, naQa δε τφ καρδιο-

1) ΜiΧλλQ'I, τόν το:ουτο'Ι. 
2) "!Jως YPCΙ:ΠΤEoν, s ξ cι: Υ Υ Ε (λ '~. 



, Θ-' - 'β'βλ 'δ' , , "'~'δ' γνωστη ~ εφ εναγεις κφ ε η οι, ου ια πορνειαν και μοιχειαν, aΛrlfl ια 

~o ~I1Ί φυλάττειν καρδίαν άπο .rι.1σχρoυς λογισμούς, και τα της ψυχης 

αισ{Ιηηιρια απο συγκατω')έσεως πονηρ<ίιν καΙ φαύλων εννοιων. "'0 τε 

γιχρ 'ίδης μοναχον ιδιόρρυ{}μον, τεκμαίρου τον τοιοϋτον εΊναι 11 πνευ
ματικον και ενάρετον και φιλό{}εον, 11 σαρκικον και φιλάμαρτον καΙ 

φιλ11δονον' ΧΡ11 γαρ τ<ρ μοναχφ δι' σλων των αισ{}11σεων εγκρατεύε

σlJαι; δι' δράσεως, δι' άκοης, δσφΡ1lσεως, γλώσσης τε καΙ άφης, και 
κοιλίας. Πρέπει γ(1.ρ τφ μοναχφ δι' σλων των αΙσΗήσεων εγκρατεύε

οΗαι,ωσπερ ε'ίρηται, και παντος λογισμοϋ ανώτερον εΊναι, καΙ πάσης 

α'ίσχρας l<]δοl·ης και επι8υμίας βλαβεράς μακραν ύπάρχειν' ου μόνον 

γαρ το σωμα χρεωστοί'μεν άγνον και αμόλυντο" απο της αμαρτίας 

τηρησαι, αλλα και την καρδίαν και τον νοϋν καΙ την διάνοιον καΙ 
τllν συνείδησΙν. Κ<ΙΙ γαρ διπλοίος δ αν{}ρωπος, εκ ψυχης ~αι σι{)ματος, 
καΙ τούτου χ(lριν διπλήν 'καΙ τΊιν πάλην'είl'αι χριl' ou ,:υ.ρ ίκανη ύ· 
πrΙρχει 11 σωμαΤΙΚΙ1 Ι1μων ασκησις προς το κtlΙσασθ-αι τ<ις φιλοΟέους 

αρετάς, άλλά γε προ πάντων, ταπείνωσις ψυχης και καρδίας συντριμ

μός, καΙ ει)χ"] εκτενι1ς. «'Εκ γαρ της καρδίας εξέρχονται λογισμοι πο

νηροί, φόνοι, μοιχειαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτι'(!ίαι, βλασφημί

αι~ (Ματ{}. ιεΌ 18). Έαν γαρ το σιομα Ι1μων φυλιίξωμεν άμό

λψτον, απο συμπλοκης και συναφείας γυναικός, 11 δε καρδία 11-
,,_μων συγκατατίDεται τοίς φαύλοις λογισμοίς, oVδεν Οφελος. Πανταχού 

yu.g ή {}εία ;Ρραφ11 ι, Πα/;αιά τε και Νέα, περι του νoo~ τiiς καρδίας 
διαμαρτύρεται' πρωτον δ μελφδΟς Δαβιδ (-Joq: «γιοι άν&ρώπων εω; 

πό~ε βαρυκάρδιοι;» (Ψαλμ. δΌ 3), καΙ πάλιν: t<H καρδία ιιυτων μα
τα,ίω (Ψαλμ. εΌ 10). nt'Ql δε των τι! μάταια λογιζΩμέΙ'ων λέγει: ~EI· 
πε .γαρ εν καρδία αυτου· ου μι] σαλευ8ω~ (Ψαλμ. {} Ό 27), και πάλιν: 

«Είπε γαρ εν καρδίι;ι αυroϋ' επιl.fλησται δ Θεος» (αυτόίt. 31), ό αυ

τος: ~ Χείλη δόλια εν καρδίι;χ, και εν καρδίq. ελιiλησε κακα» (Ψαλμ. 

ια Ό 3) κ~Ι-=-1 « Εί:;τεν (αrρρων) εν τϋ καρδί(~ αυιοϋ' ουκ εστι ΘεΌς. 
ΙΨαλμ. ιγΌ 1), κυ.ί: «Δq;,'l σόι Κύριος κιπυ. την καρδιαν σου» (Ψ.:χλμ. 

ι{}Ό, 5), καΙ πάλιν: «Κακυ. 1'Ιε εν ταίς καρδίαις aUrQJY. Δος αυτοί;, Κύ-
. "" , - (Ψ λ < '3 ) " <1Ι δ' , ριε, κατ α ΤΙ! εργι( αυτων~ α μ. κζ. -4, και το:« καρι ια αυ-

τοϋ συΥήγαγεν ανομίαν έαυτιΤ) » (Ψ αλμ. μ'. 7), χιΛ πάλιν: «ΚαΙ yu.g 
εν καρδίι[. ανομίαν [ργάζεσθε εν τα γη» (ψαλμ. \'ζ Ό Β), καί: «Τι{) στό· 
ματι αυτων ει.λόγουν, τη δε καρδίςι ~υτων κατηρα)νΤΟ:b (Ψαλμ. ξα '. 4), 

καί.: "Είπαν εν τη καρδίq. αυτώ1', αι συγγένειαι αυτων επι το αυτό» 
(Wαλμ. 0'1(. S). 'Έτερος δε προφ11της λέγει: «υ λαος ούroς τοίς χεί-

1) Φ:λoΧ?:λίcι Τ6μ. cι'. σελ· 20. κεφ. κγ'. 



• ΑΠ/'ι,πiσμ~'t:ι. λόγων. 2'29 
~-J"'~~V""""~"/"'vΓv"-~'...r,-r....r,-,,"~~·,~~-~.../",,,,"'"~,,J"-.r-./'~ 

',εσί με ,rIμQ, 1'1 δε καρδία αύtι>ϋ πόρρω απέχει απ' εμου» (Ί-Ισαtας 
ι:Ι,' 1") • , fi ' • δ' -, -, ,~, , 

Κ1/ • <), «ε,ταχυνυη γαρ η καρ ια του "αου του COl', και το ις ωσι 

βαρέως 1\κοι'σαη (αύτ. στ Ό 10). ΠερΙ δε τών την καρδίαν αυτών α
γ\'ιζόντων καΙ a1i:o αίσχρrϊ;ν λογισμών καόαριζόντω", λέγει αυτος ό 
προίΡ1μης : «Έ;oι~oλoγήσoμαι, Κ(,ριε, εν Όλη καρδίι:ι μου, (Ψαλμ. {).'. 
2), καί : «Έδοκίμασας τΊ1ν καρδία\' μοι', επεσκέψω νυκτος» (Ψαί.μ. ισι'. 
3), καί τα έξη;' καί: «ηιν επι{)υμίαν της καρδίας αύroυεδωκας αύ-
tq)>> (Ψι;χλμ. κΌ 3) καΙ πάλιν: «την αλή{)-ειάν σου ούκ εκρυψα εν τη 

καρδί~ μου» (Ψ αλμ. 1.0 Ό 11), καί τό : «ΈξηΡΞύξατο II καρδία μου λό
γον άγα-ίtoη (Ψ αλμ. μδ" 1), καί: «η μελέτη της καρδίας μου σύνε-

(\1' , , 4) , ΟΕ ' .• , , -, δ' e_ 
σις» αΛμ. μη. ,και:« κχεατε nωπιον αυωυ τας καρ ιας υμων' 

δη ό Θεος βοη30ς 1Ίμών» (Ψαλμ. ξαΌ 9),. «έτοίμη 11 καρδία μου ό 
Θεορ (Ψαλμ. ρζ Ό 1), καί: «Γενη{)ιιτω ή καρδία μου αμωμος εν τοΤς 
δικ(ίιώιίιωί σοι', σπως (lν μη αίσχυν{)αι' εκλείπει εΙς το σωη1ριόν σου 

11 ψl';(ή μου» ιΨdλμ. ριη " 80-81), και τό : «Έκέκραξα ε"ώπιό" σου 
εν δλl1 καρδί~ μου» (Ψαλμ. ριη Ό 145). ΠαYταχoi'ί γυ.ρ οι λογισμοι 

. του \'ρ6ς-, και 11 μελέrη της κορδίας είσιν OL στεφα\'οϋντες και οί κα
τακρί"οντες τον αl'Ι}ρωποv' οϋτω και ό Θεος ελεγε τη συναΥωγη τών 

'Ιουδαίων: «'ΑνΟ' ών ούκ ελαβές με εν τη διανοίr! σοι', αλλ' άπέρρι~ 

ψιίς με υ;τίσω τών γώτων σΟ1', καγω απώσομαί σε» ('[εζ. κβ ',35), «του 
διαβόλου, φησί, ϊ]δη βεβληκότος εις την καQδίαν 'Ιούδα, 'ίνα τον Ίη

couv παραδψ» (Ίωάν. ιγ Ό 2), -αν(}ρωπι:ις γαρ εις πρόσωπον ορ1, Ο δε 

Θεo~ εις καρδίαν»' (ΛΌ Βασιλ. ιστΌ 7), και τό: «'Ετάζων καρδίας καΙ 

~'εψρoυς, Ο Θεος>) (Ψ αλμ. ζ Ό 1 Ο). 
Ό<r~ίλει γαρ ο μοναχος νοεΤν τον σκοπον της Γραφης, προς τίl'α 

λαλεί, και τίς ό λαλών, και περί τίνος λαλεί, και πότε λαλεί, καΙ πώς λα
λεί, καΙ fIETfXELV νουνεχώς τον της ασ/ιJίσεως άγώνα, και πρoσ€χειν· τας 

προσβολ(lς τού αl'τιπcίλοι', και ώς κυβερνήτης τα ~ύματα διαβιβάζει", 

οιακιζομε"ο;ίιπο τη; χιιριτος, μι] παραtρεπό~ιε\'oς της εi'ιOείας όδού, 
εαυηρκιΛ μόηρ προσέχει", και εν 1'ισι'χίq. ΠΡΟίτιιμιλείν τι{ι Θει{ι, αρεμ

βάστφ λογισμψ και απεριέργφ νο'ί' ό καιρος γαρ α:ταιτεί {Ηια;ι ώς κυ

βερνιίτας προς τους ανέμους, και τας τρικυμ ία; καΙ πις ζιiλας τών 

πνευμάτων' δεκτικοι γάρ εσμεν εις προσβολι'ι; λΟΥισμώ\', και άρετών 

και κακίας-, και γαρ δεσ;τόιης τών πα{)ών λέγεται είl'αι δ ευσεβι]; καΙ 

φιλόθεος λογισμός. Πρέπει γαρ l}μίν τοίς l'ισl'χασταί; του "ουνεχώς 

και "ηφόηως, τυς άρετας τά; τε κακίας διακρί\'ειν και διαχωρίζειν, 

και ποίας αρετής επιμελείσΟαι, παρόντων μο)'αχιον αδελφώ\', και πα-



Τσα cί.εε~ 'Hcr~tol) 

τέρων, καΙ ποίας rργάζεσD-αι κατα μόνας, καΙ ποία rarl)' η πρώτη α

ριοnΊ, και ποία 11 δευτέρα, και 11 τρίτη, καΙ ποίον πάΠος εστι' ψυχικόl', 

καΙ ποίον σωματικό\'. καΙ ποία άρετη ψυχικιΊ, καΙ ποία σωματικιΊ, καΙ 

εκ ποίας αρετης l
cl υπερηrρανία ραπίζει τον ,"ουν, καΙ εκ ποίας 1~1 κε

"οδΩξία παραγί"εται, καΙ εκ ποίας ό {)υμος πλησιάζει Ι, καΙ εκ ποίας 

1] γαστριμαργία YE"yCitat, καΙ ή ρι;ιΟυμίσ τίκτεται: «'Οφείλομεν γαρ 

λογισμοι'ς καD-α{ρειν. καΙ παν ϋψωμα επαιρόμενον κατ α nΊς γ"ώσεως 

του Θεου» (Β'. KOQ.LvD-. ιΌ 5). χρη γαρ καΟαροι'ς ι
C

ιμα; είναι απι) 

λογισμών ακα{}άρτω", μάλιστα σταν τφ ΘΗΡ εις προσειιχην .. παρωτά
με{}α, ού γαρ συμφωνεί δυσωδία καΙ εΙ'ωδία, οι,δε δυσοσμία ηί} μύ

ρψ' ό .γαρ λογισμοίς πονηροις συyωμ~γόμε\'oς, εκτυrρλoυται ίιπ' α'υ

τών- σπου γαρ εικι;"ες λογισμών, εκεί χαΙ (ί\'γκατάθεσις γίl·εται. Δέ-

. ον η]ν ~~ην προσβολην του λογισμοϊ;2 αl'CHQέπειν εκ της καρδία;, 
δ:ι~ είJσfβoίίς άντιλσγίαςκαΙ ΠΡΜευχης, ~η] ,τοτε εΙ'ρεΟώ μεν το ίς χείλεσ ι 

μεν τφ .Θεφ προσδιςιλεγόμενοι, τη .δε καρδί~ τυ παν λογιζόμενοι' ού 

γΔρ προσδέχεται ό Θεος απο Ι1συχασταυ εΙι;.:;I\' 11ιιλώδη, και καταψρο

νητικι1ν. Οι γαρ χαμερπείς, καΙ δφιώδεις: ι.ογιιηΙ·Jί, σι εν τίϊ καρδίq. 

έf!φωλεύοντες, αύτοί εισιν οι ριπίζοντες τον "O~\', καΙ φαντάζοντες T11V 
διάνοιαν, καΙ ,'}ολώ"οντες τηνO'L,,,είδησι\,, κ(!1 εuάλωrον τον ύΠΙJκοον 

ποιοϋντες, χειροτονοϋντες αύτον αρχoνrα και στρατηγον καΙ ΙClYεμόl'α, 

δορυφόρους αύτιρ καΙ δημίους, .καΙ σπλα τεΟηγμένα, και στρατόπεδα, 

καΙ παρατάξεις τφ "εύμαrι ayovr.a βαρβάρους πολεμου"τα, και φιλο-
, '~δ' , \ e, , =:ι ι ι ... 

ημιας καγΟια οσεις χρηματων, και οικαιοκρισιας απονεμοντα, πο/,εις 

κτίζO"tα, {}ησαυροιις χρημάτων ευρόντα και διδόντα ίίΩχο"τας διαδε-
, C , β) , 3 

χομε\'ον, ετερους προ ,ησκοντα 

'Ότε .δε το ίς τοιούτοις ματαί.οις λογισμοίς -περισύρας ·τΟ\' "ουν, καΙ 

φαντάσας την διάνοιαν, τότε πάλι\' άΡϊ.ιερέα οικουμενικον τουroν Ει'

{)Ρ01'ιάσας -i, μητρ.ο;rολίτας χείροτονουντα,- επισκόποι'ς κα{)αίρoνrα iί, Ίε

ρείς df\ Ρ1ίζο"τα, περιοδευτας καΟ ισ[(VΥτα, &ρχιμf~νδρίτας διαδεχόμενο", 
έιέρους; προσκαλούμενα'\'. εκκλησίας κτίζοnα,κοn'όβια αΙκ.οδομουντα, 

γη90κομεία άνιστών", ξενοδοχεία κάl νοαοκοιιεία εύτρεπίζων, δρφα\'ους 

έ,,$ύων, χήρας {ιπερασπίζων, καΙ συν τούτοις αρχίατρον έαυτον δει-

ί) lIIiιπως, Π'ηΥάζεl; 
2) ΦlλοκαλΙα. τόμο (J.'. σελ. 20 κεφ. ΚlJτ·. 

3) 'ΆΥνωστον το ρ·ΙΙμα. ' 
4) 'Ί~ως "μετά τουΤΌ γραπτέον, πo~εΤ, δ~6τι κα.Ι Εν τφ προ·I((ουμένφ Cτε παρα ... 

λεΙΠΖται το ρ"7,μα. ΙCαθόλοu οε εν τ"Ω πιχtiαγράq:φ τα,ίιτrι δ συΥΥρα.τεύς SCFtλοτιμ"ίιθ-η 

φ~ίνετ(,(ι, [να. παΡα.στ~σfJ καί O~X του λόγο'J τΥιν εκ των πα.θων τcι.pαX:YIY τοi) νο!:).' 
iJ) ΚαθαφουΥτα. 

G) "Άγ,l(l)rJΤΟ'J ·τ!νος ενsκχ Jιsτ~:r:γι~η~ε'ι ε~~ ~vof1cι:crt. κιx~ ίtX/~~ν εl~ ~~τ~αΊ! 



κνύων, δωρεαν Ιατρεύων, και πάnας Ιώμε"ο\,. ΊΌίς τοιούτοις καΙ 
παραπλησίοις και πλείοσι λογισμοίς;, φoρβαί~ το ηγεμονικον αυroΥ 
περισύρας, και παντι ματαίφ λQγισμιρ το λογικον αυroυ κροταφίσας, 

τόν τε τη; πορνείας δαίμονα ψωλεύσας ε\! τοίς μέλεσι" αυroί', επιΟυ

μίας βρωμc.ίτων και ίερωσύνης εσΩητι, και 1ΊγΟl'μενίας M-~ll την καρ

δίαν ττι,()(6ι;ας, και φιλαργυρίας γόσφ πλ11ξας, και κενoδo~ίας σφενδο

\'1] σας, και ύπερηφανί<t /.ΟΥχεύσας, καΙ τους ό'μ{}αι.μους της καρδίας 

τυφλώσας, και τους παλμους του σάJμαro; σαλεύσας, ίίλας τας αισθιι

σεις τας ψυχικας και τας σωματικ(λ; εΙς συνουσία" γυναικών γαργαλί~ 

σας, και το σώμα πυρώσας, καΙ γοναρρο'ι(& λακτίσας .εΙς Βόθρον 1'!)η

ηίς πορνείΓις . καΙ μαλακίας χειρών ρίψας, όμιλίας γυναικών ύπομι

μν1]σκει, καΙ μν1ίμαις Οψεων αρρένων,. καΙ ευνούχων φαντάζει, al'Cl
ζωγραφεί πρόσω:ιια ωραία εν τη καρδίζΙ, ψηλαφήσεις χειιιώl', περι
λψμεις σωμάτων, συμπλΟΚ11V μελών, λόγΟΙ'ς εμπα{)είς, γέλωτας {)ελγο

ποιούς, νΕίίμα οφθαλμών, χρόας σωμάτων, ΧΕιλέων συμπλοκάς, λαλιας 
κολακευτικύς, Ει'οπτρισμους κινημάτων, παντl λογισμψ συγκατατ·ί{)ετΓ.tι 1 . 

ΧΡ11 δε καΙ τούτο εΙδένcιι,. υη 1Ί καρδία δια τών χειι.έων λαι,εί, καΙ 

ό)ς εχει δφθαλμους 1Ί καρδία, ουτω καΙ· χείλη' καΙ μάρτυς ό από. 

σroλος λέγων: «Πεφωτισμέι'οι τους δφ{}αλμοΙις. τών καρδιιον ύμώνt 

(' Εφεσ. α Ό 18): Πανταχοϋ γαρ Τι {)εία Γραφιι, τα της ψιιχης αισ{}ητήριά 
διαμαρτύρεrαι φυλάηω', Έι..ιν γαρ -UJroraϊίi το {Ιέλημα του μο"αχοϋ 

τ({) γόμφ του Θεου, καΙ κατατον νόμον αυτου δ "oίiς κυβερ1'1] ση, 

τα fJ,I11XOa αDτq\ πάσας, φημί, τας ψυχικας ΚΙΥ1lσεις, κατ' ε~αίρετoν 
δε ι1υμον καΙ επιD-υμίαν, ταυτα γαρ υ:rήκοα τφ λόγφ, αρεnι,' ειργα

σάμεΌα, καΙ δικαιοσύ,'ην επληρώσαμεν' την μεν επιΌυμίαΥ προς Θεον 

καΙ τ(ι αΟτοϋ {ΙελΙ1ματα, δ δε {Ιυμος κατα του διαβόλου και της dμαρ~ 

tίας. Τί ο{ιν εστι το ζητούμενον; 11 κρι·πτη μελέτη, ως καΙ ό άπό
στολος λέγη: «Ψαλώ Η{) Π\'εύματι, ψαl.ώ και τφ 1'0'1:» (Α Ό ΚΟΡΙΥ{)-, 

ιδ Ό 15) «εαν γαρ προσεύχωμαι γλώσσιι, το πνεί'μα προσεύχεται, δ δε 
,'οίος μου C.ίκαρπός εστι ..... προσεύξομαι τrρ πνεύματι, προσεύξομαι· καΙ 

τrρ "ο·ι» (αυτό{}ι 14-15), καί: «Θέλω πέηε λόγΟΙ'ς δια του "οό; μου 
λαλΊjσαι 1\ μυρίους λόγους εν Ί'λώσσί1» (αυτόιtι 1 α). 

'Άλλο γάρ εστι το {1Υεμονικόν, και αλλο το ι1εωρηrικόν, καΙ C.ίλλό 
το πρακτικόν, καΙ (J)JιO το {Ιυμικόν, και ετερον τΟ επιΟυμητικό1',' και 
"1 \ 'λ ' ,,,. \ 'δ ' "" } , Ρ. ' , αΛΙ.Ο το v31 η ΡΟ", και αΛι.Ο το cσποτιΥ.Ο", και αΛ ,ο το φΟι'Jιμικον και 

αλ!.ο το μνημΟΥευηκόν, και αλλο το (γαπηω:όν, καΙ αλλο 11 EJfLσt11-

μη, και ί'lλλo 11 εξ αυτης παιδεία; καΙ αλλο ή α'ίσΟησις και ί'lλλo 11 

1) ΖYjτ.rται τ;οΤον τό UΠQχeίμsvc;v των μsτcχων έΧ τofί.π ε Ρ ',σ tJ Ρ I);~, 



, ''J'λ' t' 'e - , ", λ C Ι \ 
συνεσις, και α 1,0 η φρονησις και η γνωσις, και αr. ο 11 σοφια, xaL 
"λ/ '{} Λ' '{} " " , r:f :.'t Ο' , α ο πα ος. εγεται πα ος παι.ιν και το ψυχικον, ητε ~πι υμια και 

Ο {}υμός, τών δε ψυχικών πα&ών δΡΟ$ εστιν ουτος. ΠάΟος εστιν σρε

ξις της ορεκτικης' δυyάμε~ αισ&ητης επι φανIασί~ αγα(}οϋ και κακοϊι. 
ΚαΙ πάλιν πάΟος εστιν άλογος της ψυχης 1 δι' υπόληψιν καλού Τι 

κακσυ~ 11 μεν υπόληψις τού καλού την επι(}ιψίαν κινεί, 1<1 Μ του κα
κου υπόληψις τον &1.1μόν. Μον τφ μοναχ(ρ ειδέΙ'αΙ,ΟΗ 11 ψυχll διττΙΙς 

εχει τας δυνάμεις, τας μεν γνωστικά;, τιις δε ζωτικάς και γνωστικαΙ 
, " - δ' ς:. 'ξ ι" <1.. Ζ ' δ' β , μεν εισι νους, ιανοια, 00 α, φαvτασια, αισυησις. ωτικαι ε, JOU-

λησις καΙ.προαίρεσις. Δια της αΙσ{}IΊσεως τοίνυν εν τη ψυχη συνίσω
σταται πάΟος, Ο καλείται φαντασία, εκ δε της φαντασίqς γίνεται δόξα, 

εΤτα 1Ι διάνοια διακρίνασα τΊ1ν δόξα", ε'ίτε αλη(}ιις εσην ειτε ψευδής, 

κρίνει το αληθεςκαι ίνεται διάκρισις ο(}εν και διάl'οια λέγεται απο 

τού δια"οείν κ ι διακρίνειν το &λη&ές το οδν κριοεν και ορισ{}εν; α
λη{}ως "οϋς λέγεται. 'Άλλως -δε ΧΡ1Ί γινώσκεη', οτι 1\ μεν πρώτηιού 
νοϋ κίl'ησις, νόηοις λέγεται, 1'1 δε περί τι\'ος νόησις εν"οια λέyεrαι, 

{Ιτις επιμεί"qσα καΙ τυπώσασα την της ψυχης ζω11ν προς το "ι10ύμε-
~'\'oν" εν{}ύμησις προσαγορεύεται, ή δΈ ενθύμησις εnαυτφ μείνασα καΙ 
εαυτην βασανίσασα φρόνησις ονομάζεται, ή δε φρό"ΨΗ; πλατυνΟείσα 
ποιεί τον λογισμ(n', ενδιά{}ετον λόγον οl'Oμαζόμε"ον, ον οριζόμενοι 
λέγομεν: κίνημα ψι,χης 'πληρέστατο" εν τφ διαλογιστικ(ρ γενόμενον 
.1! ':) Ι !t"'ξ ~ , , l' l' , 
α"ευ τι"ος ~φω\'ησεως, ε ου τον προφορικον ι.ογον ι,εγομεν προερ-

χεη{)αι τσν
Γ 

δια γλώσσης λαλούμενον. 
'0 Θ' , λ ' ,~, .Q. ~ ξ , ~,~, 

~ εος γαρ .π ασας το" ανυρωπον, αυιε ουσιον αυroν επωησε", 

δ ' β , - ,Ι ι δ'" , , '" εκτικον προσ οι-η:; και· κακιας, φΙΗευσ.ις ε τας πι,ειους αισΙΙ1]σεις, 

ώς ~ιικρφ ΤΙ1'Ι χωρίφ τη Οψει, δορυφόρων τάξιν εκΛηρούσας Εν{)ρο"ί
ζει αυταΤς, ωσπερ β(ιJιλέα αγα-{}όν τε καΙ δίκαιον, τον 11γεμόνα "ουν. 

Κρίl'εtαι ουν παρ' ιΟlμίν αρετη καΙ κακία, τουτέστι σωφροσύνη και 
ακολασία, γαστριμαργίΗ καί ασκησις, 1'hψος και πρι;ιόΤ~lς, κε\'οδοξία καΙ 
tαπεη'οψροσύνη, καΙ (ίπλώς, πάσα αρω]. δίκην εχει προς ηιν αντιδι-

J λ' ι , - ι 'Ι" .. C - - - , αστε Λομενην αυτll κακtαν. '.ιχν ουν ο Ί'οι'ς του μΟΥαχου καταΚΡΙ"ll 
, ι δΙ ~ δ' , ~ , δ ", ~ ') 't -' tll" κακιαν, ικαιος, ε1, ε την αρετην ικαιως εΚΡΙΥεl', εφυ .α",ε κρι.μα 

καΙ δικαιοσύνην. 

'Ε:αν γαρ γνώμεν ποτά εισι τα πά{}η της ψυχης καΙ ποία του σ(ο

ματός, και ποία της καρδίας, και ποία του 'ι'οος ρ~δίως περιγινόμε{}α 

twv αίσχρων λογισμών' ί,περψραΊ'ία "όσος ΨΙ'ΧΙΚΙ1 εσην, κε"οδοξία 

"όσος εστι ψι'χικι1, ο'ίησις νόσος ψΙΙχΙΚ11 εστι και δσα τοιαυτα' ταυπ~ 



~ δ' " 'δ' - - δ 'Ι- 'β" , της καρ ιας εισιν' τα ε τ()υ νου, Οςα, φαντασια, ιωκεια, ψvσιωσις, 

ταυrα του l<nηιονιχου ναός. ΟΙ δε παραρριπισμοΙ καΙ αυραι των πνευ

μάτων της πονηρίας, ηΊς διανοίας και της συνειδήσεως ύπάρχ()υσιν, 

ειτε στεφcίνους ε'ίτε αισχύνη\' προξε"ουντες οί δε αισχροι λογισμοι οι 

τον νουν ευάλωτον ποιοϋντες και αιχμάλωτον περισύροντες, και ποτε 
" ρ " ~ 'δ' Jf \ ~ , "'1 \' , 

μεν IJασιΙ,εα, ποτε ε ηρχοντα και CΙQzLEQEa, και ΠΟΙ.εις και Ζωρας, και 

στρατόπεδα καΙ χρήματα διανέμονϊα, καΙ εκκλησίας κ((ι μοναστήρια, 

καΙ ξενωνας καΙ γηροκομεία χτίζοντα, απερ '{j ματαιόιης του νου φαν

τάζουσα, χαι ματαιοπονούσα, Ell τοίς κενοδόξοις χαΙ ((\'{)ρω:ιαρέσκοις 

καΙ ύψηλόφροσι ταΥ\' μονοχι:Ο", Έν τη καρδίr;t τα)ν τοιούιων, οί ΟΙΟΧΡ('[ 
'\ \,. Α - ~ R' ':) '" !) ρ~ \ ~ .. , \ 
/,ογισμοι εγκυl>ισιωντες εμιJατευουσιν, απο αφΟI:Ηας και rι.μει.cιας και 

ρ(~'(h)μίας τίκτονται. Έαν γαρ αμελιίσωμεν τα)ν του Θεου εντολιίnl, α~· 

,'αλύονται χαΙ τα πρψην συγχωρη'θένια Ι1μων δμαρηίματα καΙ ψυ. 

Ζρουται εκ της χάριτος 1'1 χαρδία, ΜΙ ευ&έως επιπέμπονται επ' αυτΌ 

αί μυίαι της ι'i.μαρτίας, οι πονηροΙ καΙ αχά{ΙαΡίΟΙ καΙ χαμερπείς λογι

σμο!., και ρυπαροί-σι το Ι1γεμονικον ίου νοό;, και ταρrίσσoΙ'σι ΤΊιν 
καρδίαν, καΙ ιϊυγχέουσι την συνείδησιν, όΊς χαΙ δ απόστολος λέγει, οι 

ενδυσάμενοι τι)ν Κύριον Ίησοϋν Χριστόν, της σαρκος πρόνοιαν μη. 

ποιείσΏε εις επι,Ίυμίας, «εν οίς ποτε ανεοτράφημεν εν ταίς επι{}υμί. 
αις των καρδιων Ι1μων, ποιουντες τc'ι {Ιελήματα της σαρκος και των 
διανοιών Ι1μίί,ν» (Έφεσ. βΌ 3). 

<ο ουν {1έλων εκφυγεΤν της φοοροποιου άμαρτίας, καΙ χακής επι. 

{}υμίας, τον <[όβον τού Θι:οϋ κτησάσΟω: «<ο φόβος γιΊ.ρ Κυρίου ά-
'δ ι ~.... '\ ~ '~} 'ί:;" ., '"" :3 .... (" 

Ίνος ιαμεγων εις μηΥα και εηαΊ'ΤΟ1Ί α.Λ εις ωω\'α αιωνος» ψαι-μ. 

, 10) ~ .. ~ n. ~ :3' '\ ~Q.)' \ , - \ ~, 
ιη. . . ο γαρ ενυυμουμενος αει τον υανατον, και το JtI'Q το αιωνι-

ον, και τον σκώληκα τον αχοίμητοl', καΙ το σΧότος το ~ξ(δnρoν, καΙ 
'\ 'j Ci' ,=ι '{) "β" ::) ~ Ι ι 

τον Χι.αυιΙμον τον απαραμυ ητο", χcιι τον ρυγμο" τον οσοντων, καί 
'\ ::ι Ι '\ ::ι, :Ι Ι ,:> '\ - R - Ρ" .. 

την αισχυνην την αιωνιον εκεtνην την επι του φΟ,Jερου ι)ηματος του 

Χριπι:συ, εηΔπιον αγγέλων χαΙ αν{)ρώπων, διαλίιει μεν το λείον τϊi~ 
e δ - - δ'" θ ' ., - , Θ' (η Τ" η ΟΥΨ;, πασαν ε την επι υμιαν αυτου εις "εον μετατ ιιησιν. ο γΓ(Ρ 

κό'ψαι το 'ίδιον {) έλη μα, αίματεκχυσία εσιί', και εΙς {Ιυσίαν λογίζεται δ 

Θεος τψ ανΟρόητφ τ0 ΙιΊΙ ποιουντι το εαυroϋ Ηέλημα' χαι γαρ φρo~ 
,-ίμου, και ΕΥαρέroυ, καΙ τελείου <λl'δρός εσrι το κατόρ{}ωμα, καΙ σα~ 

φως διδάσκει {ιμας Ί-Ισα·ίας δ ;τροφι1της λέγων: «'Εαν ~oΊ ΠΟΙΙ1σl1; 
Μλημα το σο" εν τη ήμέρι:ι τΌ (1γ[([., οϋδε λαλήσιις λόγΟΥ εν οργΌ, καΙ 

εσιι πεποι&ω; επι Κύριον καΙ ψωμιεΤσ&ε τα αγα&α της γης» (Hσα·ίαr; 

58, 13-14). 'Αγωνος oiiv χρεία, και '-lJψεως ποίι.ης, ινα συμφωνήσl1 ό 

νοίος συν τη καρδίΙl-, καΙ τοΤς Ζείλεσιν εν τη ίόρ(~ της ψαλμφδίας καΙ 



της προσευχης, ϊ"α μη παροργίσωμεν τον Κύριον, αντ!. τοϋ Ωεραπεϋ
σαι αυτον εν τcρ καιρφ της προσευχης, σμίγοντες εν τφ Ωυμιάματι των 

προσευχων κνίσα'\' των αισχρων λl)γισμω", και εύρεθΌ 11 {)υσία των 

προσευχων ιΊμων επίμωμος ώσει τοϋ Κάίν. Δεη'ον γαρ και ολέΟριοl', 

το συμπεί8εσ{}αι κρυπ.ως τοίς ακα,'}άρτοις λογισμοίς εκ γαρ των 

λογισμων και εις τι)ν πράξιν κατασύρεται και κατα μικρον αλλοτρι

οϋται τοϋ Θεοϋ, και όπόταν ό 1 συγκατατιι1έ!lενος αυτοίς ώς εργα

σάμενος ΤΙ1ν αμαρτίαν κρί.νετω· εις γαρ κακότεχνον καρδίαν σοφία ουκ, 

εισελεύσεται, ουδε κατοικήσει ό Θεας εν σώματι καταχρέφ αμαρτίας. 

σκολιοι γαρ λσγισμοι χωρίζουσιν απα Θεοϋ, (ος και ό προφ11της Σοφο

νίας 2 λέγει: «παρέ{)η~ σοι πι'ρ και υδωρ, ου ων {)έλης εκτεινον την 
_, ." ~ ~ ,::ι, ,,~, 

χε~ρ~\ ~~υ» ,(Σει~αχ. ιε . ,l(,). E~α~τιo; αν'?ρ~πoυ ζ~η, και ~ {)~νατoς, 
και ο εαν ευδοκηση δ Ωησεται αυτψ τον γαρ αμαρτανοντα εις την ψυ

χην αυωυ, τίς δικαιώσει, ειμη ζεστα τα δάκρυα καταγάγει πάσαν ωραν; 

Φ '~ 20 .... β 20" β Ε" e ο ββ - eH" e' e -' -υΛ. ~ - .:ι. ιπεν ο α )ας σαιας, οτι ο νους του μο-

ναχου {)ρόνος εσrι του Θεου, καΙ το στόμα αυτου τράπεζα του Χριστου, 

καΙ 1Ί καρδίά αυτου "αας τοϋ αγίου Πνfύματος, καΙ οΊ λογισμοΙ 

αυτοϋ τα οπλα καΙ οι δορυφόροι, 1Ί δε ψυΧΙ1 ό στρατιώτης, και τό 
σωμα δοϋλος, τα δε αισΟητήρια αι -&υρίδες του ναοϋ, 1Ί δε διάνοια 

πύλη, 11 συνείδησις ό 1'tυρωρός. Έαν ουν ό μοναχος εν TClJ καιριρ της 
προσευχής εάση τον νουν αυτοϋ εξω ρέμβεσ{}αι, Τ1Ίν. δε γλωσσαν 

αΥW_υ ;ι'.ι. μ~ ./~έoντα ,~αλε~1', και ,τφ ναφ_ του ~εOoΙI Τ,~_υς εχθ~oυς, του 
Θεου υ;τoδεξηfαι, και τας -&υριδας του 1'αου αΙ'εφζη 3 και κορα

κας καΙ αιλούρους ενδον τοϋ "αοϋ εισδέξηται, καΙ οι δορυφόροι 
τους εισιόντας καΙ εξιόντας υπoδέξωνrαι, καΙ ό στρατιώτης νυσίάζη, 

καΙ ό δουλος καίtεύδl1, καΙ εν τq) ναφ του Θεου ό διάβολος καDιjσl1, 
καΙ οι εχθ-ροι του Θεου εισέρχωνται χαΙ εξέρχωνται ακωλύτως μετα 

{}σρύβου καΙ ταραχης, καΙ τον Ωίκον του Θεοϋ ΠΟΙ11σωσιν δζσίt1lκην 
καΙ κοπροΩήκην, πως ό τοιουτος μοναχό;; ου κολασΌιισεται καΙ εν τφ 
νυν αιιί,νι καΙ εν τφ, μέλλoνrι; ουιε Υ(ΧΡ υίός εσrιν, ϊνα κληΡΟΥομιισl1 

τα τοΥ Θεου, ·ουτε φίλος, ϊνα εισακουσ{)f!, ουπ δοί'1.0ς γν11σιος, ϊνα 
ελευ{}ερω'θΤί. Άλλα ΧΡ1Ί τι~) μΟΥαχφ, πάσαν ωραν, εγκυψαι εις την 

εαυτοϋ ψι'χι1ν καΙ ερευΥιϊσαι, καΙ αναχρί"αι, καΙ εξετάσω, καΙ μα
στιγωσαι, καΙ εξολο{tρευσαι εκ του νο,υ του Θεου τοι!ς αισχροιις καΙ 
')) ,,,,, Ρ.' , D ' 

φαυ .ους .ογισμους, oιrινες εισι ΚΙΊJευrαι, φαρμακευται, 1 ηρευται, κοι-

νωταί, φονευταί' εισι γαρ καΙ εν τη 'ljJt'xn ταραχαί, καΙ σχλοι, καΙ 

1) "1'1ω; 1; δpθ~ εκφoplι. οf)τω; 6 π 6 τε κ (χ Ιό ... 
2) Γρ. ΣoφCΖχ. 
3) Μιi.λλον, ά. ν ο Ι~ 11. 
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{}όρυβοι λογισμών πονηρων, καΙ πόλεις κακιων των αντικημένων δυ

νάμεων. 

"Εαν γαρ μι] κα&αρίσωμεν τας συγχύσεις, και ταραχάς, καΙ ζάλας, 

και οχλήσεις των πονηρ(ον λογισμων, εις μάτην κοπιωμεν. 'Όταν γαρ 

κλΙνωμεν γόνυ εις δέησιν και προσευχην προς τον Θεόν, πρόσχωμεν 

μη τα σκεύη 11μων τα καλά, εν οΙς διαΓ.ονουμεν τφ Θεφ, ό πονηρος 

11ρn;ασε' τα γαρ σκεύη ηϊς ψυχης, εν οίς δουλεύομεν τφ Θεφ οί λογι

ιηιοι 11μων εισιν' εαν τους λογισμοις άρπάσωσιν οί εχ&ροι 11μι{n', εν τίνι 

δουλεύσομεν τφ Θεφ; ου χρείαν εχει ό Θεός, 'ίνα το σωμά σου καΙ 11 
γλωσσά σου ευχηται, καΙ τής ψυχης σου οί λογισμοι Ι!ξω ρέμβωνται 

εσκορπισμένοι. ΊΌ γαρ -θέλημα του Θεόυ εστιν, 'ίνα οί λογισμοί, καΙ 

ό νους, και ή διάνοια και δλη ή ισχυς ήμων τέτατται προς τον Θεον 

αμειεωρίστως, και ουκ αφίσταται ήμων ολως ό Θεός ~στι γαρ αορά
τως προς 11 μας, δρωνημιον τον νουν, tΊlν διάνοιαν, τους διαλογισμους 
τα; εν{}υ μ11 σεις, {}εωρων πως ζητούμεν αυιόν, πως πολεμουμεν τους 

αισχρους και φαύλους λογισμούς, και μαχόμε{}α ταϊ; πονηραϊς εννοί

αις ει εξ δλης ψυχης ψάλλομεν, ει δλοψύχως προσευχόμεΟα. Έαν σον 

'ίδη 11μας αόκνως, και προ-θύμως ίσrαμένoυς εις προσευχιlν, νουνεχως 

και ,ψρόντως, ευθιις τοιις εχι'tροιις Ι1μων εκδιώκει, 11μας δε στεφανοϊ' 

'DεωΡUJν γαρ Ι1μας πανταχ6&εν τους λογισμους 11μων προς tΊlν αυτου 
μόνον ζιlτησιν, τότε και αυτος φανερο1)ται, και ενισχύει, και φωτίζει την 

ψυχη1', δΡΡΙ1ιφ και επι&υμητcp κάλλει καταλάμπων 11μας, καΙ οϋτω 

βοη&είας της εξ αυtoυ μεrαδίδωσι, και νίκην πάσαν εν ήμϊν ποιεί, 

ρυόμενος 1Ίμας εκ των αοράτων εχορων ήμων' εαν δε 'ίδη 11μας νω

(}ρούς, καΙ οκνηρούς και άμελείς, χαυνώσει 1'οος εις προσευχ11ν ίστα

μένους, τότε α'ίρει την β01ιΟειαν αυτου εξ Ι1μων, καΙ γι\'όμε{}α ώς ;Jκάφος 

εν πελάγει, α\'ευ ο'ίακος καΙ πηδαλίων, άλλεπαλλήλοις κύμασι πειρασμων 

περικρουόμενοι, καΙ κάλαμος παντι α"έμφ πειρασμου σαλευόμενοι. 

Είπε πάλιν, εαν δλως βούλll τα &κά{}αρτα ονειρα, και τας φαντα' 
σίας, και γονορρο'ιας, και τα αίσχcα φαντάσματα των δαιμόνων άπο
δρασαι, μη εκδφς Ιίεαυτφ υπνφ άγρυπνίας κανύ"οςι, τφ γαρ τοιούτφ 

τρόπφ φωτίζεταί σου ό νους, και λάμψει σοι φως νοητον εν τη καρ' 

δίq.σου, και οί δαίμονες πεν{}ου"τες, και ολολύζοντες, φέύξο"ται άπο 

σου, δ δε αγιος αγγελος ό παραμένων σοι, ενισχύσει καΙ ε\'δυναμώσει 

σε κατα των πα{)ων της άμα(ιτίας. 

1) 'Ίσως γΡCtπτaον, cΧγρuπνΙ~ς κCtν6Η (θοτ. χρον). 
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Σπουδαίαν {}έσιν καταλαμβάνει ό αββάς Πέτρος εν τ<{) βίφ '(ου 

άββα Ήσα'ιου ως μα6ητης αυτου, XftL τούτου ενεκα δημοσιεύομεν το 

κάτωΟι άνέχδοτον δοlΥημα. '11 παντελΙ1ς σιωπιι του qνόμαtoς του 

Ήσαtου σiiμαίνει, ση τα επόμενα συνέβησαν μεΗΙ τον {)άνατον αύ

'(ου. Ό δε Έλισσαίος δεν [ίναι ό αυτος με τον οπισθεν μνημο\'ευ

'θέντα, διότι εκείνος 'φέρεται ως συμμα1'}ητιlς τοϊ, Πέτρου, ο-δtoς δε 
ως μαθητης α~oίi. «Είπεν ό &ββας Έλισσαίος, ση οντος μου εΙκο
σαετους εμόνασ~αl ε,δέξατό με δ άββας Πέτρος, δ μσ:θηnις του 
αββcί <Ησα'ίου' ύπηρχον δε δξύχολος πάνυ καΙ πέρπερος. Ό δε γέρων 

ενουl}έτει μοι μετ α επιεικείας καΙ πρq.ότητος, εγιο δε ουκ 'ίσχυον πε

ριγενέσΠαι της δξυχολίας, καίπερ βιαζόμε"ος το κατ α δύναμιν, δ εί

χον' ποιήσας ο{)ν ετη πέντε εν τη ΣΚΙ1τει, εΤχον πρός τινα τών αδελ
φών σχέσιν καΙ στσργην ευρίπιστον τοίς λαγισμοίς καΙ εiJάλωτoν ταίς 

εννοίαις, 'συμμέτοχόν μου τοίς τρόποι;, καΙ όμΟ"011σας μετ' αυτου έ
βεβαιcόσαμεν του απελl}είν εΊς <Ιεροσόλψα ευχης ενεκα, το δ' άλη οε; 

ειπείν υπο του δαίμονο; της ακηδίας έλκόμενοι' καΙ λέ-'ι'OJ τ<ρ &ββq: 
Πέτρφ, Πάτερ, ποίησόν μοι εΙJχ11ν, σπω ς προσεύξωμαι '(ιJίς άγίοις 

και σεβασμίοις τόποις μετα του αδελφου δ δείνα. ΚαΙ λέγει μΟι δ 

γgρων, καDέ.ζου τέκνον μετα ηϊς υπομο)'ης του Θεου εΥ τ([) κελλίφ, 

κλαίων τας~μαρτίας σου άταράχως καΙ &θολώτως, καΙ [οΊ γίνου, ο)ς 
οι απολέσαντες τον Θεον και ζητοίίντες αυτον ~, διαφόροις τόποις και 

χιόραις, ου γιΊρ τόπφ και ϊ.ρό\'φ περιγράφεται δ Θεός, αλλ' εν παντΙ 

τόπφ 11 κυριότης καΙ 1<1 εξουσία αυtoυ κα~ τι) ελεος εφήπλωται κατα 
το γεγραμμένον: ,,'Εγγυς Κύριος ου πασι τοίς επικαλουμένοις αυτον 

άπλώς καΙ ciJ; ετυχεl', άλλα τοl:ς επικαλουμέγοις aurov εν αλψ')εί~, καΙ 
της δεl]σεως αυτων εισακούσεται και σcόσει αΙJΤΟΙ'ς') (Ψαλμ. ρμδ Ό 1 Ό) 
«<ο γαρ Θεος ιΊμών ε" τcρ οιιρανιρ καΙ εν τη γη, πάντα σσα 1lθέλη
σεν εποίησεΥ» (Ψαλμ. ριγΌ 11). Μ1Ί γαρ ,'όμιζε, τέκνον, ση ό Θεος 
=ι ι=.J.. "Ι ' \ Ι ~,~, , \ " 
εν fεροσο/;ιιμοις και μονον ε ση", οπου κιο"ες και μαρμαρων Λαμ-

πρότητες, καΙ χρυσος τη κορυφη επικείμενος, καΙ εδαφος τοίς ψηφί

οις διηνl}ιrτμένός, &λ'Ί: εν τόπφ καΙ εκκλησίζ:t δρ&οδόξων κατοικεί καΙ 

επαναπαύεται, κατα το γεγραμμένον : «'Όπο'\.! εισΙ δύο 11 τρείς συνη-
, """ , ~, , , , - (J\1 _<Ι. ' '>0) γμενοι εΙ.ς το εμον οvομα εχει ειμι εν μεσφ αυτων» ι αΤυ. ιη .... . 

σπου γαρ Ί"ι ψυΧl~1 και το σωμα καΙ το πνευμα συμφωνΙ1σουσιν, ε~εϊ: 



και δ Θεος, «ή βασιλεία γα(} τα)ν ο{'ιρανών έντος -υμών εσιυ> (Λουκ. 

ιζ'. 22). Ποϋ'οvν άπέρχΥΙ κοπιών και πελαζόμε\'ος, εν αλλοδαπΌ χώ
ρ(~ ζητών τον nανταχοϋ εί'ρισκόμενο,,; .εγωδε επέμε\'ον γο\'υπετών, 

παρακαλω", δεόμενος, σπως επιτρέΨη με απελΟείν, ε'ίπως ό Θεος 'ίδη 

τον κόπον, και η'1ν βίαν, καΙ αγώνα, καΙ μόχ{}ον καΙ συνεργΙ1ση μοι 

εΙς το ι'lγα(}όν. ΚαΙ λέγει μοι ό γέρων, απελθε είς τον οικονόμον τού 

\'οσΟΥ.ομείου καΙ ει:τε aiJrq\ 'ί"α δ(δη ·σοι κρόμμυο\', κ'ιΙ σ~όρδoy, καΙ 
-, ",. λ-ΙΙ ' δ'" , β' '" < , τρεις κοκκους πεπερι Λευκον, απε υων ε φ'εγκα' Λα Jων οε Ο γε.ρων 

το σκόρδο", και το κρόμμυον, καΙ το π~πεΡt ενετύί.ιξεν εν ράκει πα

λαιφ άπο κουκουλίο\', καΙ-δήσι1ς τρείς κόμβους δίδωσί μοι, λέγων 

ταυτα Ι.αβων φύλαξον παρά σεαυτφ καί, οτε φ{)-άσης προ τριών μι

λίων τα 'Ιεροσόλυμα, εξΕ\'έγκας βάλε αυ"α εν τφ κόλπφ σου, καΙ ei.;; 
εκάστην εκκΙ.ησίαν, εν Τι εισέρχιι του εϋξασ1'}αι και κοι\'ω\'ησαι, μιl 

εξε\'έγΚllς αυτα εως αν εκ της άγίας Πόλεως εξέλ{}ης. Και λέγω αυτφ, 
• Ρ.β ..... c: ~." r:I' \, δ () Ν Ι:! ." 
αl, )('1,' ι:.ιμι1ριια εσrιν ιγα κρομμυον και σκορ ον ραστω, οτε ευχομαι 

και κοινωνώ' και I.έγει μοι ό γέρωΥ, το κρίμα rοϋro εμόν, εγω γαρ 

εις περιοδείαν ϊ.ρεοποιοίομαι αυτά, παν γαρ το διιΊ Θεον γινόμενον 

ευαπόδεκτον' εξ (~\'άyκης :και γόμου μετάΒεσις γίνεται. ΆπελΒόντος δέ 

μου εν τη &γί~ Πόλει εποίησα καflως καΙ. ε\'ετείλάτό μοι, και διιΧ 

τριώ\' μψων ύπέσrρεψα είς Τ11\' Σκητιν, και -υπεδέξατό με ό γέρων 

ασμένως εγ~) δε εδείχ\'υον ψευδοευλάβειαν, σΤε\,άζων και σΤΙΧΟλΟγ(Uν, 

και α\'αγΙΥώσκων μετα κατα"ύξεως. Ό δε γέρων cυτεfιρώτα με, ου τε 

τΊιν παρrικαΤα1~11κην εζι1τει μοι, άλλα παντάπασιν ην ιΊσυχάζων μηδiν 
μοι όμιλων. ilOL11aa; ουν ολίγας ι1μέ.ρας πλείους η ελαττον τριιίκοντα, 
1jρξάμην {}υμονσ(}αι, και περπερεύεσΟαι, ώς και πρότερον' ό δε γέρων 

εσιώπησε το απαξ, εσιώπησε ΤΟ,{)εύτερο\', οτε δε το τρίτον εωράχΟψ', 

προσκαλεσιίμε\'ος μετα ανέσεως και επιεικείας λέγει, τέκ"ον, δός μαι 
" ft'~"δ" , ~ ~I " την--rι.C(ρακ«(ται ηκην, ην παρε ωκα σοι πορευοι-ιε"ος ει~ εροσOl,υμα. 

'ΑπελΒωΧ,ουν ξΥΙΟ καΙ έξενέγχα; δέδωκα αυΗΡ μετα πικρίας, καΙ λα
βα/ν δ γέιi(Ωγ_Ίί~ξατo Ι.ίοειν τοιις κόμβους, Ey(tl δε ίσηίμην {}εωρων 
πως λύει ΤΟΙ'ς κόμβσυ-ς,. κοι ηρξάμην {}ι'μοvσf)αι και αλλοιοί'σD'αι τη 

πικρί.ςι. και αλλος εξ (Ιλλου γί\'εσΠαι τη όργη, ενόμιζον γαρ ση εξ 

άπιστίας ψηλαψ~ μl~πως βέβρωκα αυτά. Ταί'τα εμοϋ ύποπτεύοντος 

και ζέοντος τφ ·DUflq) κατ' αυroίι, δίδωσί μοι το κρόμμυον λέγων, τί 

εστι τοϋτο; καΙ λέγω αυτφ πάντως κρόμμΙ'όν έστι\" καΙ δίδωσί μοι 

το σκόρδον λέγων, καΙ τουτο τί; καΙ λέγω αυΤCΡ σκόρδο\'; κ;χΙ δίδωσί 

μοι κόκκον πέπερι, λέγων, μάσσησε τουτο μήπω; &γνός εστιν, λαβων 

δε εγ(;) εβ .. ιλα εν τ(ρ στόματί μόυ καΙ κλάσας τον κόκκον, λέγω αυτφ, 
πέπερί εση ειt τα Oμrρακινι( και αψά. ΚαΙ κραrών το κρόμμυον, δεί

f\vιισί !ΙΟΙ f1ι'rό, καΙ σrεν(ί~ctς λέγει, κριllψυOν άπηλΟεν εΊς T1~lν αγίαν 



f 

Πόλιν και κρόμμυον ήλ{}εν, ού γαρ ηλλάγη' καΙ κρατήσας το σκόρδον 

α.τενίσας εις εμε λέγει, σκόρδον απηλ{}εν εις <Ιεροσόλυμα και σκόρδον 

η λ{)ε", ού γαρ μετεβλή Οη' πέπερι απηλitεν εις τον Ίορδανην καί πέ

περι παραγέγονεν, ου γαρ μετ·εποιή&η, ω της συμφοράς! πο.υ των 
τριων μην ων οί κόποι και η χειμασία, που των εξ ημερων δ καύ-

, < <δ' ,< λ ,. , -" - β ,. < β 
σων, και ο ι ρως, και η τα αιπωρια; αι.η υως ιαστη εσrιν η ασι-

λ ' - • - ,< β ,< '<ζ • ,. ('1!:t ' εια των ουρανων και οι ιασται αρπα ουσιν αυτην» ι, ατίι. ια, 

12), και αρξάμενος κλαίειν ε'ίσηλ{)εν· εις το εσώτερον κελλίον, οπου 

τας εύχας -εποιούμεν. Έγω δε εΙς έαυτον Ελ{}ων είπον, αl'η{}ως {\)σπερ 

το σκόρδον καΙ το κρόμμυον καΙ το πέπερι ου μετηλλάγη, ουτε εΥω 
(; "l' ~~'\, ΙVN Ι Ι " " , -Q ~λ 
ο τα"αιπωρος ~κιστηνγ1'ωμη", και την πονηραν συημιειαν' α "1-
{)ως ου δύναται αν{}ρωπος κη1σασ&αι αρεΤ1]ν οια"δ11ποτε, εαν ~ιΊ1 μέ
χρις αΤματος υπερ αύτης αγωνίσηται, ΚαΙ εγραψα εις τας τέσσαρας 

γωνίας του κελλίου, καΙ εις το βαυκάλιον του {δατος, και είς εκα

στον σκεύος τού κελΗου πέπερι, σκόρδον, κρόμμυον, Και εποίησα εξ 

ετη "ύκτα_ καΙ ημέραναδολεσχων εις τους τρείς λόγους τούτους, καΊ. 
. οτε ύπο δ ργηςκαΙ πικρίας 11 {)υμου 11 δξι χολία.ς. εκινούμην, ελεγον, 

. κρόμμυον iiIι,'tEV" καΙοϋτω χάριτι Χριστ.ου ενίκησα το πά{Ιος»' (κωδ. 

1130ς φύλο 132α Πατριαρχ,· συλλογης), 

",- __ J 
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167, 176, 177, 196. 
Άζαρίας. 172. 
• ΑΟανάσιος Άλεξ. /63, 82. 
ΑΊγυπτος. 105, 25, G1, 13δ, 

178, 17σ. 
Άκηδία. 91. 
Άλαέ. 26. 
"Αλειψις (δι' ελαίου) 8. 
'Αμαλήκ. [} (έρμην.) 2Η, δΌ. 

'Αμμωνας. 188, Ισ1. 

'Α"ανίας. 50, 164. 
'Λ νατόλιος. σ. 
"Λ{} (' , ν ρωπος φυσις, καταστασι; 

κατα φύσιν, παρ α φύσιν, εργα 

καινού καΙ παλάιού) 4, 5, 48, 
133, 141, 145, 17δ, 182, 195, 
19a. 
Άνουβ αββας. 58. 

Άντώνιος μέγας. 70, β6, 188, 
20σ. 211. 
Άρετη (μήτηρ αρεταnι, μεγάλη, 

διαίρεσ.) 23, 4;), 4Ci, 47,91.92. 
Ό3. 10i\ 120. 
J Αρχάριοι (κω'}ιικοντα αυτών) 

7, 8, 66, 209. 
Άσι1ρ. 28. 
'Ασσύριος. 26. 
'Άσωτος ,·Ιός. 12J. 
Άχαάβ. 171. 
'Άχαρ. 164, 170. 
Ί\χιά. 171. 

Β 

Βαβυλων (-101). 
ΒαιΟ lμ. 2(j. 
Βαλέχ. 170. 
Βαρσανούφιος. 8, 11, 34,57,97. 
Ι3ασιλεία (θεοίί, οΙ·ραν.) 84, 89, 
100, 114, 11Γ5, 119, 12:1, 136, 
ιω, 203. 
Βασιλέ.ως (εικων και τοϋ μεγ. 

βασιλ) 160. 
Βελίαρ. 87. 

Γάζα. 11, 3·1. 
Γαζάν. 26. 
Γα~. 1β3. 

Γ 
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Γεδεών. 108. 
Γέεννα. 1 σι 7!), 8Ω, 11 Ι, 1.1 Ό, ωΌ, 
136, 1ω, 155, 16Ι), 18Ό, 178, 

203,204. 
Γένεσις. 133, 162. 
Γεροντικόν. 21 ησ, 64. 

Γιεζί.147, 171. 
Γλώσσα ((χπαιδευσία) !Η. 

Γρcιφη ( ο.γ. τρόπος ερμηνείας) 

22, 36, 41, 42, 141'~162. 
ΓυνΙ\1 (πλάσις, απαγό ευσις συν~ 

αναστροφής, χαρα επ α'υτfι) 14, 
27, βΒ, 80, 96, 152, 16;1, 176, 
209, 214. 

Δ 

Δαβίδ. 158, 15Ό, 171, 184. 
Δαίμων. 1 Ό, 1')5, 103, 104, 120, 

1 ΗΌ, 201, 205. 
Δαμασκός. 50. 
Δαμασκηνος ΊωιίνΥης. 118. 

» Πέτρας. 18R. 
Δανιτιλ, 5, 172. 
Δεσπότης. ~!] 
Δευτερονόμιο\'. l()i3. 
Δρcίκωl'. ΙΙ2, 166, 167, 205· 
Δωρόθεος. 7, σ, !j, 188, 191· 

Ε 

"Εβραίος. 133. 
Ευα. ΙΙ2, ΙΙ5, 177· 
Έχκλησιαση1ς. 115· 
'Eλαί~. 26. 
Έλεάζαρ. 5. 
ΙΕλισσαίος. 147, 171. 
'Εξομολόγησις. 3, 15, 190, 210 
212. 
'Εξουδένωσις. 60. 
'Ε' ( " ~ , < ργοχειρον φρσντις αυτου) πω. 

λησις) 1, 2, 9, 21, 35, 94, 210, 
193, 216, 212. 
Ευάγριος. 9, 21. 
Ευεργεσία. 97. 
Ευνούχος. 50. 
Έφραιμ ό Σύρος. 13, 65, 66. 
Ευφράτης (ερμηνεία αι,του). 27, 
Ε{ΊΖ.lι (προσευχΥI τί ~σrι) (ό Θει'>ς 

ε~σακoύει). Ι5, 24, 66, 88, 94, 
ΙΙΟ, 138, Ι9 1 , 199, 209, 211, 
212, 213, 216. 

Ζ 

Ζελφιίν. 28. 

ΖωσιμΠς. φ, 191. 

Η 

ΊΙδοηΙ· 8, 18, 79, 81, 83, 94, 
96, 10Ι, 136, 151, 155, 166, 189, 
204, 215, 212. 
'Ηλεί. 171. 
'Ηλίας (Θεσβίτης). 30, 171. 
"Hσαl~ας (προφ.) ΙΙΙ, IIS, 159, 
196. -

'Ησαιας ( ιΙ ι1 βας)- ιι, 34, 53, 57, 
86, 104, 119, 192, 209. 
'Ησαύ. 28, 170. 
Ί-Ισυχασηίς. 187. 

θ 

Θάλασσα (ΈρυΟρ.). 29, 135, 167, 
Θ(ίλασσα Γαλιλαίας. 1 [)7. 

θάναtOς (μελέtη αυτoϊi) 1, 18, 
47, 94, ιι8, 214· 
Θέλημα (Θεοϋ) 56, (κρατεί ι') 92, 
140, 183, (απολύει\') 92, εκκό
πτεειν) S. 
Θεόδωρος Στουδ. 64. 
ΘεολογΙΚ11 Σχο/3] Σταυροϋ. 113, 
Θ ' ( " , ~ εος πανΤΌι:νωσια, ευαρεστησις, 



δοτήρ, οΙκτίρμων, σιι','χ:ο{>ε'ϊ) ι, 3, 
6, 12, ι 6, 18, 126, 202 (βJ,;α

σφημ.), 42. 

Ίαήλ. 108. 
'Ιαβώχ. 28. 

Ι 

'Ιακώβ. 26,2~,,28, 3:1, ισ3, 170. 
Ίάκωβoς~ 76, 121, 128, 1(;4. 
'Ιεζεκιιμ. 164. 
Ίε.~~tίας. 13β, Ι,64-, 19"6. 
"Ι;εριχιδ. 163. 
Ίερο σ όλυμ α, 163. 
'Ιερουσαλήμ. 21\ 83. 
'Ιησούς (ΧΡΙl!Jrός), 2~1, 48 (μί

μησις) 5Η, 173. 
Ίησοί'ς Ναυή. 163J 170. 
Ίμάτιον (καλό\', aya{)'Jl') 8, n,13, 
14, 112, 20Ό, 214 (Ιματίων δ.~α
μερισμός). 7β. 

Ίούδας (νΙψι; ποδ(Ον). 50, 140. 
Ί.ουδαίος. 137. 
'Ισαακ ό Σύρος. 8, 13, 1Ο4ο,1G3, 

187. 
'Iσραllλ. 25, 26, 32, 124, 1:37, 
163, 17fJ. 
'ιωάννης Βαπτιοηlς. 74. (ενδυ

μα αυτού) 75, 128. 
'Ιωάννης Κασσιωός. 2. 
'Ιωάννης Ευαγγελιστής. 50, 7C), 
114, 121, 127, 1;)7. 
Ίώβ. 5, 147. 

. 'Ιωνάόαν. 164. 

'Ιωσήφ. 28. 

Κά·ί".58. 

Κ 

Καταλαλια (~λεί\'). 15, 40, 43, 
107, 111, 136, 144, 156,173, 
194. 

Καtάπέτ(tιη.ια (sti"lίσf)η) 77. 
Κε1ιλίον (διαμο"η και τΦπος 

ζωης εν αυτφ). 6C" 121, 182, 
210, 215, 185, 21G. 
KελλCΏται. 7. 
Κε.ναδοξία (τί &φα\'ί.ζΗ) ΌΒ (δ 

εμπίπτων) 10i~. 

Κιναίσς. 108. 
Κλίμάξ Ί(φάν~'. 19, 43,47, 59, 
θ 1, fJ2, 104, 105, ΙΟ(), 131, 
140, 18G. 
Κόκκος (σινιίπεω;) σΩ (υί:συ) 

124. 
Kόλι;ι~ις (.αΊώ"ιοg). 41,()~, 7Η, 

81, 189, 1ΌΟ, 204, 207. 
Κορνήλιος. 50. 
Κόσμος (τΙ εστι). 121. 

Λ. 
, 

συvα~ Λαλιιι (.εν '['ραπέζΌ και 

ξει, επιτίμιον αυτης). 1, 2. 
Λάζαρος. 50, 131, Η'5. 
Λαφαργία 210. 
Λεm~ (της χι1ρας). 50.' 
Λεία. 27. 
ΛΙ1l}η (πολεμεί εως τέλους) 47. 
Λησταί. 55. 
Λογισμοί. (ο λέ\'ω\" εξαγyέl.ων) 

22, 9Η (oi'J πασι) 65. 
Λύπη. (Κα/α Θεο\') 9o,. 146, 
(εκ 'δ.ιαβόλου) 90. 
Μαγειρειον (εναΘ'κόλησις,). 2. 
l\Icι?άριoς. Ό . 
Μαμω'\'ας. Ιδ1. 

Μαρία (Θεοτόκος). 115. 
, M~€>ία (&λείψασQ) 50, υ12. 

Μάρκος (ΕιΊαγγελ.). 110. 
Μαρκος (&σχητ.). 103, ίΌ7, 192 
Μα(>{}α. 131. ., 

Μα'τ{}αίος.δΟ, 111. 

16 



Μελέτη (φροντι; .αύτης). 1, 2, 
4(;, 64, 92, 1 !)9, ::;Ο!1, (άπαγό

ρευσις Βιβλ. αίρετικ.). 22. 
Μεσοποταμία. 26. 27, 29. 
Mετcί"oια (τί εστι) 1Ό!). 

Μυστηρίων αγίων μετάληψις. 18, 
55, 240. 
Μωϋση;. 29, 61, 74-,134,160,167. 
Μωϋσης (αββάς) 86, 1ω. 

Ν 

Ναβου{}((ί. 171. ~ 
Ναβουχοδονόσορ. 172 .. 
Νηστείας (χρόνος, τρόπ r). ω, 

54, 21ό. 
Ν ικηφόρο; (μοναχός). 108. 
Νικόδημος :ΣυναξΓΙΡ. ω. 
Ν ισθερώ. 58. 
NLtQ(a. 2, 39. 
Νc,υίδιότητες.5 (επιζΙ1μια) 173. 
Νώε.1ϋ2. . 

2ενιτεία (πριlιτoς &ydj\,) 102, 
(~α)ς άπό~ται) 17. 
:Ξό"ιος: 3, 64-. 
Εύλον ζωης. 1ϊ 1). 

Ο 

Οίνος (χρησις). 13, 64, (περι ο'ί
νοι.) 71, (γύψος εν αυrι{I) 71, 
(άπαγόρευσις) 89, 97. 
'Όξος. 79. 
Ol,ρί~ς. 184. 
'Όφιζ χαλκους. ]1;7, lG8. 

Π 

Π ά{)η (π(i'ις Κόυφίζο\'Ται) 209, (τα
πεινοϋνται) 64, (ιτόΟεν"τίκτονται) 

91, (στολιl) 194, (τέλος). 93. 

Παλλάδιο;. 2. 
Πα\'οπλία Θεου. 51. 
ilcigl'gyo\'. 2, 35, Β7. 

Παράκλητος. 30, 50. 
ΠαρDέ\'ος. ]15. 
Παροιμίαι. ]7. 
Πάσχα. 75, 133, 1:34-. 
Παϋλος (ι~;rόσroλος). ;')0. 
Παυλος (EiΊεργεΤ11"ός). 2. 
Παχώμιος. Ι, 7, 2]1' 
Πένθος (τί φανεροί) 18:), (τί εκ

διώκει) Ό2, (πέ\'{}ους πράξις) 7Ό-. 

81, (πεν{}ούντων εργα) 144. 
Περιτομή. 11313-
Πέτρος. 50, β6, 75,112, 122, 12~, 
15;'). 
Πέτρος (&β.) 181, 188. 
Πνευμα (μάχαιρα). 48, 117. 
Π"είίμα (~Aγιoν). 105, 11+, 115, 
156, 17β, 177. 
ΠOtμ11\' (άβ.). 58, 86. 
Πόρνος, πορνεία. 8;1, })i\ ]28, 
104, ω~). 

Πρoφϊϊrαι (αΙσχύνης). ΒΟ. 

Ραάβ. ]70. 
Ραχι)λ. 27. 
Ρεβέκκα. 174. 
PιίJμη. 112. 

Σ 'β 9 ({ ας._. 

,"' 'β iJ (β β. " .)] η η 1 η-..... α ψατον σα) .ιατιζει,· . ;)0, ;ι:), 

]3Ιι, 77, Jn7. 
Σαδδουκαίοι. 75. 
Σαλημ (ερμην.). 2D. 
Σαμάρεια. 26, 50. 
ΣαμΟl.'lμ. 5, 171. 
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Σαούλ. 164, 171. 
Σ·ίπφειρα. 164. 
Σατανάς. Ό8. 

Σεδεκίας 171. 
Σεραπίω1'. 187 .. 
Σέριδος. 11, 34, 57. 
Σινα (σινα·ίτ. κώδιξ, γέροντες) 4. 
Σισάρας. 108 
Σισc6ης. 13, Μ. 
Σι(;)ν (Ορος). 23, 84 .. 

Σκληροκαρδία (τί περιλαμβάνει) 
Β5. 

Σχί.ηροκάρδιος (τί λογίζεται) 18:>. 
Σκορπίος ('ίΟς αύτoίr). 44, Ό8, 14Ό. 
Σκάως εξάηερο\'. 20,4Ό, 126, 195. 
Σκύλευσις ΑΙγυπιίΗn·. 61. 
Σολομά)\·. 171. 
Σταυρος (σημεΙΟΥ). 2Ό, 54, Ό~), 

106, 130, 124, 1 (;8, 1 Όό. 
Στέφανος ((lxCly'!t.). 7α. 

Συγχώρησις. !), 16. 
~ωσά""α. 171. 
ΣωnΙρ. 3Ό, 114. 

Τ 

Ταπεινοφροσύνη, ταπείnοσις (ιί 
εση) 3, 7, 25, 54, 6α, 83, 87, 
92,Ό3, !)α, 103, 108, 120, 7~, 

141, 182, 184, 183, 211. 
Τίγρις (Έρμην.). 27. 
Τιμόl)εος. 9!), 
Τίroς. 18α. 

τριας αγία. HJ7. 

r 
γ περηφανία (πόθεν προέρχεται) 
92, (ίί &πόλλυσι) ΌG. 

'ΎσσωΠόν. 1i35. 
"Υ πνοS,. Ό2. 

φ 

Φαραώ. 29, 61,167. 
Φαρισαίοι. 75: 
Φίλιππcς. 50. 
Φιλόl)εος Βρυένν. Ι1Ό. 

Φιλονεικία (οίον κακον) 140, 14~. 
Φινεές. 5. 
Φόβο; (Θεοί') 186. 
Φορτίον(βαρύ, ελαφρόν). 136, 
1 Ό5, 19Ό. 

Φύσις (κατιι φύσιν,' παρα φύσιν, 

παραφι,σις). 4, 5, 53, 82, ] 04, 
106, 107, 108, 112, 121, 131, 
143, 15Ό, 160, Ιβ6, 176, 184. 
Φωκι'λίδης 'Ιωα\·νης. 1li3, 2oa. 

χ 

ΧαβΕρ. 108. 
Χαναναίοι (-ναία). 26,50, 16iJ, 
Χολή. 76. 
Χουζά. 26. 
Χριστός. 41. 
Χρυση εΙκών. 51. 

Ψαλμών (μελέτη τί ψυλάττει) 209. 
Ψεύδος (πόθεν προέρχεταί) 92 

)} (τί εκδιό)κει) Ό4, 310. 
Ψυχη (πώς μιαΕ\'ΕΤαι) 4(;, (σκο

τίζεται) 47, (ερημος) 47, 122, (εκ
πτωσις, διόρ-θωσις) 92. 

''Ωρ.2n. 

'Ωσηέ. 25. 

Ω 
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Πρ6λoy~~ 
A6yo~ α:. Έ~Τ.6λ~~ τοΙς ιi;ελφolς τοΙς. μ~τ' CΙόΤιJσ 

» β'. IfipL τοΟ κΧτα. φύσιν ν6μου. 
, 11 ' , , , , _~ii -

~ r . ερι ΚiΧτα~'t~εm~cφχαΡtOW και l'C!:iAιιιωτω'). .. 
)} ~l, Π'ερι συνs:ιq~αsω:ς των κ~θ1)μέν.ω"l 'v toΤ~ 

κελΧίοις. 
$'. lIept ενΤΘλΦν mστων κiΧ~ οίκοσσμtjς των' 

θελ6ντων μετ.' ~t'ρ1)νης ο lx1j σ.αι μετ' &λ~ 

~'~λi. 

1- 3 
4- 6 
7- 14 

15-' 32 

λ1)λων. 33- 41 
στΌ ΙΙερι των θελ6ντων -ηουχάσαι εν' -ησυχί'f 

καλr.J, r'lIX προσs-χωσιν εαυτοίς &φορίσχι 

τοbς κλέπτοντας άδτ06ς, και μΎι &ναλω-
., ,."...., ,~ 

σαι τον καιΡον εν atXIlΙXAWO:'f και οου-

.... , ,.., η'θ " ~, , Af!,l'f ΠΙΚΡ'f, οι πει ουσι . τας καροιας cω-

των εις πράγματα, α ουκ &νήκει αυτοΤς 
'1), 'c' < , 
~κατα ,ιποντας τας εαυτων αμαρτιας. 42- 44 

» ζΌ Περι &ρετων. 45~ 52 
» η'. 'Αποφθέγματα. 53- 62 
» θ'. Έντολαt τοΙς &ποταξαμένοις. 63- ββ 

» ιΌ Α6γο.ς ετερος. 67- 68 
» ιαΌ Ι1εΡ1. του κόκκου του σινάπεως. 69- 70 
» ι~Ά. Πsρι του οίνι:ιυ. 70-- 73 

, 11 ' -, , ') , )} ιγ. εριτω J αγωνισαμενων και τε ,ειωσαντων. 74- 78 
)} ιδΌ llspt πένθι:ιυς. 79- 81 
» ιεΌ ΙΙερι σ.ποταγ1jς. 82 - 84 
» ιοτΌ ΙΙερ1. τ1)ς χαρα.ς της γινομένης tr.J Ψυχr.J 

τ:~ θ;;λo6σ~ οοuλεμaιν τφ θεφ. 85 - 101 
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Λ61'Ο\1 ις ,ΠερΙ λογισμω'ι. aπ.ο~-r;ς ~αtI ςeνtτε{ας. 
'11" , » ι'η. ερι αμνΊjσικακιας. 

» ιθ'. lΙιφl των νόσων τ'Τις ψυxΎjς. 

» κΌ ΠερΙ ταΠEινocρpoσύνΎjς. 

}) κα.' Ι1ερΙ ι..ί€τανo(eις. 

» κβΌ ΙΙερΙ πράξεως καινου α.Υθρώπου. 

» κγΌ ΠερΙ τελει6ΤΥιτος. 

102-109 
110-113 
114-117 
118 
119-132 
133-141 
142-14~ 

.. , Π " CJ' 1 ~o » κο. ερι cχπα",ειας. i) 

» κε'. IJ ρος τον αοοαν Πέτρον, τον αοτου μα.θητ'ήν. 151 -180 
» κοτ'. Λόγοι, ο')ς ειπεν δ α~oας ΠέτΡος, δ. μαt1ητΥις 

αυτο\) δτι ηκουσε παρ' αυτο\). 

» κζ'. Εις το π~6σεxε αεαυτΨ. 

» κη'. Περι των κλάσων τής κακίας. 

» κθ'. Θρήνοι. 

» 'Εντολα.ί, εί'τε συμβουλαl ιi6Όα <Ησα·tοu προς 

cφχcφ(ους μοναχούς, ου cι;[ εε'ήσεις φυλάτ-

181-187 
188-193 
194-197 
198-207 

< - 'Α' 20ϊ:_'11'7 τειεν ημcι;ς. μην. u ,:, 

Το\) au"to\) 'ATCoOTCiOjlIΧta. 

lΙερι το\) αοοχ Πέτρου μχθητο\), το\) α.~6α; 

Ήσα'ί'QU. 

Πίνcι;ξ , Αλφα.~r;tικΟς των Κυρ:ω'ι ονομάτων. 
lμναξ Τί'i')ν π'ιψεχομένων 

Κατάι.ΟΥος αξίοτ{μων συνCρομ:ητων 

218-235 

23G-238 
239-243 
244:-245 
24G-251 
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KATAAorOI ΙΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 1 

ΟΙ έν "[εeοσολύμοις. 

Ή Α. Θ. Μακαριότης ό Πατρι<ίρχης Ίεροσολ. Κ. 1(. 

Δαμιανας Σώμ. 10. 

ΟΙ 2εβασμιώτατοι. t ό 'Ιόρδάνου l\Ι::λέτιος Έπίτροπος 
2. t ό Λύδδης Νικόδημος 1. t ό Σεβασίε(ας Γλυκέριο; 10. 
t ό Φιλαδελφείας Σωφρόνιος 2. t δ Γ(ίζης Σωφρό\'ιος 4. 
t ό Κυριακουπόλεως Βασίλ'ειος 2. t ό l\ιIαδάβων Κορνήλιος 1. 

Οί Πανοσιολ. Άρχιμ. Κ. Κ. ΕύDύμιος Σκευοφύλαξ 5. 
Παρ-θένιος Καμαράσης 1. Γεράσιμος Παρασκευοφύλαξ 5. 
Εϋδωρος Δραγουμανος 4. Κελαδίων Άρχιγραμματευς 4. 
'!ΦσΎμρ 4. Γεράσιμος 1. 'Ιουστίνος Πρόεδρος Κτηματιχης 
2. Καισάριος Τυπικάρης, Συνέσιος, 'Ιάκωβος, Αρχατζικάκης 
Σχολάρχης 2. Γεννάδιος Οίκονόμος. ' Αβράμιος. Βασίλειος. 
Ό Μ. Άρ~ιδιάκoν. κ. Κλεό;τας έπίτροποςοίκονομικων 4. 

Οί Πανοσιολ. Καf}ηγούμεvοι. Κ. Κ. Κύριλλος 'Επίτρο
πος Βη-&λεεμ 1. Παντελεήμων Γε-&σημανης 4. Μακάριος 

Σταυρού. Γρηγόριος άγ. Χαραλάμπους 4. Γρηγόριος Βη

{}ανίας 5. Με-&όδιος Προφ. Ήλιου 1. Σεραφειμ Πραιτω

ρίου. Διόδωρος Θαβωρίου 4. 

Οί Πανοσιολ, ·Ιεeομόναχοι Κ. Κ. Σαμουljλ άγ. Ν ικο

λάου 1. ΈφραΙμ άγ. Αίχατέρίνης, Γεράσιμος Φακης. Πάμ
φιλος άγ. Όνουφρίου. Σίλβεστρος ίεροδ. Ίωακειμ καΙ "Αν
νης. Εύ{}'ύμιος Ρέμλης. Νέστωρ Μαδάβων. Πολύκαρπος Λύδ-

1) ΤίΊ ευγε\'εί φροντ(δι του Όσι(οτ, Μο"αϊ,ΟΙI Νικηφόρον Δοχειάρη, 



δης. Νεόφυτος Άζλούν. Άρκάδιος-Τιβεριάδος 3.' Αρίσταρχος 
Έπίτρ. άΥ. Ναζαρετ 2. Φώτιος Κά·ίφας. 1ερό)νυμος προ ι1Υ. 

Γεθ ση μανης. , 
Οι Πανοσιολ. ΠρωΤΟι1ύγκελλοι Κ. Κ. Άμφιλόχιος 2. 

IIρoκό~ιoς 11Υούμ. Πετζαλα. 
ΟΙ Ίερολ. ·Ιεροδιάκονοι Κ. Κ· Ίππόλυτος Bιβλιo{}η~ 

κάριος. Ματθ'ίας Ταμίας 2. ΙΙορφυρως. 'Α&l1νάΥ6ρας 1. 
Κωνστάντιος. Μαρκος (Άναστάσεως). Μόδεστος. Μελέτιος. 

Μελχισεδέκ. 

ΟΙ ·Οι1ιολ .. μοναχοι Κ. Κ. Ε,:υσέβιος ιΊΥ. Καταμόνας 2. 
Άγάπιος Κανδηλάπτης. Ευδόχιμος Άρχοντάρης, ΠαντελειΊ

μων φροντιστής. Ν ικηφόρος. Δοχειάρης 2. Γεράσιμος έ.πιστ. 
μαγειρείου. Χαρίτων Λαυριώτης. Δαβιδ Τσαμπης. Άρσενιος 

πρφην Τσαμπης. Γρηγόριος έπιστάτ. "Αίν Φάρα. Άβράμιος 

Κλεόβουλος. Κλήμης. Χαράλαμπος. Βίκτωρ. "Ιερεμίας. Κύ
ριλλος. Σέργιος. Θε.οφάνης. Διονύσιος. Ευ&ύμιος Θεόφιλος. 

'Α"ατόλιος. Κυριακός. Κύριλλος. Δαμιανος' (Γε&σημανη). 

καΙ Ίλαρίών 'Α&. Άλεξανδρίδης Τυπογράφος του Ί. Κοι .. 
νου του Π. Τάφου. 

Οί Κ Κ. δόκιμοι. Νικόλαος Γιακουμάκης γραμματ. 'Α· 
'ναστάσιος 'Ιωαννίδης γραμματ' ΣωΤΎΊριος Άγγελόπουλος ύ
ποβιβλιΟ'θηκάριος. Νικόλαος Κανελλόπουλος. Άντώνιος [ερo~ 

'ψάλτης. 'Ιωάννης Παπαδόπουλος. Κωνσταντίνος Μόσχος. 

'Ιωάννης Γερούσης. 'Ιωάννης Βουργουράκης 2. 

Οί έν τφ άγ. Σάβ", Εύγεν. φροντ. Νικηφόρου M3to· 
νάκη κa~ Νικηφόρου Δοχειάρη Μοναχών. 

ΟΕ ΠανΟι1ιολ. Ίε~σμόναxoι Κ. Κ: 'Άν'θ'ιμος Πνευμα. 
τικός. Γερ~ιανoς Σχευοφύλαξ Κερκυραίος. Άντώνιος Τυπι

κάρης 3. Ν ικόδη μος. Χαρ ί των. ό Ίεροδ. Π αγκράτιος. 

ΟΙ "Οι1ιώτ. μοναχοι Κ. Κ. 'Α.γά'θων Οικονόμος εκ Σι

σαν ίου. Καλλίστρατος Πελοπον. Νικηφόρος Μπονιίκης- 2. 
Μερκούριο;. Άρσένιος Θεοδόσιος Βη'θλεεμίτης. Άβέρκιο; 

Προυσσαεύς. Γρηγόριος 'Ικάριος., Γρηγόριος καΙ Βαρνάβας 



Μα.κεδόνες 'Ακάκιος Κεφαλλήν. Ίλ-αρίων Πεοάμιος. Γερβά. 

σιος Καλύμνιος, Γαλακτίων Κρής. ΚΟΡΥ11λιος ΠελΟΠΟ'νΥιlσ. 

Βασίλειος. Λεων. Τριανταφύλλου 'Ικάριος. Δημήτριος 'Αθηνά

σΧου εξ 'Άκρης. Δη~L11τρως 'Ιωάννου Πελοπον. 2. 

Οί έν 'Cfi 1. Movfi του άββα Γε-ρασίμου' έν 'Ιορδάν'!1' 
Ό 'Οσιολ. Kτι~ηγoύμενoς Κ. Σεραπίων 1. Ο. 'Ο Παν. Κ. 
'Α ντ-.ίπας ίΈρομόνα'Χος. 

ΟΙ 'Οσιώτ. μοναχοι Κ. Κ. Σάβας. Βαρλαάμ. Ζωσιμας. 

'Ιωάννης. Σέργιος. Γεώργιος. δόκιμοι. 

Οί έν τΥ προσφάτφ t1Vι1τηι{}είσΊ/ Εκήτει 'Οσιώτ.μο

ναχοι Δαμιανος 2. Θεοδόσιος. 'Ιωάννης. Χαρίτων Καλλι

τέρης Koρίνίtως, ΜαναΌ'ση.ς. Φιλάρετος. 
Οί Κ. Κ δόΚιμ{)ι. Δημήτριος. 'Ιωάννης, Σπυρίδων 'καΙ 

Σωτ:ήριος· εκ Koρίνίtoυ. 'Ιωάννης εν Καλαμών •. 
Ό Πανοσ:ιολ. κα&ηγούμενος ταυ π.ροδρόμου κ. Σεβαστιανός. 

Οί έν τφ ΊοeδάνΊ/ άλιείς. Ό όσιώτ. κ. Σωφρόνιος 

μυναχδς Κερκυραίος. 'Αλέξανδρος Κω'\'σταντι'νίδης δόκιμος 
~}Iάρκoς PενιΈQης. 'Ιωάν'\ι. ΧριστόΠQυλος. . 

Οί έν CΙεριχοί. 'υανοσ. Ίερομόν. 'Άν&ιμος 1Ίγ. Προφ. 
,liI\1 , Δ . , "~. .. 't' ~M 'Ο Π 
,[JΛισσαιου. . αΙΙLανος. ,,-Ι'Ι εν JJaρανταeιφ Vf!et. " ·ων·οσι· 

ολογιώτατος Καθηγούμενος κ. Άβράμιο; Ί\ρχιμανδρ~της 

2'0. ΏΟ Πα,\'. κ. ΊΦάσαφ πνευματικός. Οί όσιώτ. Mov-axoίo 

κ. κ. Εύγέwς. Γερ,βάσ-ιος. Νικόδημος, Χρύ-σαν,{)-.)ς, Τρύφων. 

Ευάγγελος. Δr-ιμητριoς. 

Οί tv τη ΣH'ljτ~ι του Χοζεβα ΠαιΥοσ. 1εe.ρμιDνaxoι. 

Άλέξιος, Σάβας, ό .ό,σιώ-τ. μοναχ. κ. Κάλλιστος,ό πανοσ:ιολ. 

Κα:θηγούμενος της ,μονης Χοζεβα. κ. Ν ικόλ,ασς. ό όΘ"i,ώτ. 
μοναχ. κ. Μελχισεδέκ. Οί έν _Σαμa,e.είq.. ΌΠανΟΘ"ιώτ. κ .. 
Ν ικόδημας Παρτσαλάκης Πρωtοσύγκελλος 4. Οί όσιώτ. μαν. 
κ. κ. Νικόδημος '2. Άκάκιος 2. 

ΟΙέν Πτoλε,μ4ί.δL. t Ό Πτολεμαiδοςκ. Ν ίκαvbρο.ς. 
Ίωαννίκιος ίερο1)ιάκον:Ο.ς. Κωνστα'\'τίνος Γιαλουράκης. 

Οί έν Άλεξalνδ~είf-. Ή Α. Θ. Μακαριότης ό .Πάπα-ς 
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και Πατριάρχης Άλεξανδρείας κ. κ. Φώτιος 4. t Άξώμης 
Χριστοφόρος, 2. t Ό Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος, 2. t Ό 
Μέμφιδος Νεκτάριος 1. Ό ΠανΟσιολ. Κ. Γεράσιμος Πρ(ψ· 
τοσύγκελλος. Ό Πανοσιολ. Κ. Σύλλας ίερομόναχος. 

Οί έν τφ ορει ~ινfj. ευγεν' φροντίδι Μ'ωϋάέως .MΌνa~ 
χου. Ό lΙανοσιολ. Άρχιμ. κ- Ματ&αίος Δικαίος. 

Οί Πανοσιολ. Ίερομόναχοι. Κ. .Κ Πολύκαρπος Σκευ" 
οφύλαξ. Θεόκλητος Οίκονόμος. ΒενιαμΙν Πρωτοσυγκελλος 

'Έξαρχος εν Κρήτη. Δa.νιηλ Παπα'ίωάννοι'. Π ρωτοσύγκελλοι; 

Κάλλιστος. Άριστόβουλος. Γαβριηλ Οίκονόμος εν Καλιίμαις 
Μακάριος ίεροδ. οίκονόμος Σουέζ. 

Οί Όσιώτ. μοναχο'ί Κ Κ. Άαρ(ον, Μωϋσης. Ευ{}ύμιος; 

Κλαύδιος, Ευσέβιος. Οί Κ. Κ. δόκιμοι, Σπυρίδων. Μαρου

δας. Μιλτιάδης. Παπαδάκης. Κωνσταντίνος. Σταφιλας. 

Οί εν PaifNp Όσιολ. μοναχοΙ Κ· Κ. Γεννάδιος. Πα-
, Π' χω μιος. αναρετος. 

Οί εν ΆσουανΚ-- τfj ευγεν. φροντ. του Πανοσιολ. 

Κ. Νήφωνος Ίερομον. Παν. Ν11φων ίερομόν. εφημέριος 

της Έλλ. Κοινότητος. Γεώργιος Σταμπέλου τέως Πρόεδρο 

της Έλλ. Κοινότητος. Περι.κλης Βελαλας Ταμίας. Άντών. 

Φράγκου μέλ. Έπιτροπης. 'Αντών. Άντωνίου Παντοπώλης. 

Νικόλ. Βαχάρης Μηχανικός. Ν εοκλης Με'ίμαρίδης llavtb
πώλης. Δνις 'Α γγελικι] Ί. Πατσάλη. 

Οί εν Πορτ Σουδαν Κ.-- τΥ ευ γεν. φροντ. του Παν. 

Κ Πέτρου. Παν. Πέτρος Γλαμπεδάκης Κρι]ς Έφημέριοg 

της Έλληνικης Κοινότητος. Γεράσιμος Κοντομίχαλος 

Άντιπρόεδρος. Άριστοτέλης Λορεντζατος Ταμίας. Σ{}ενέλ. 

Φωτεινος γραμμ. Γρηγόρ. Βρυώνης. :r:'. Παναγης Λευκαδί

της .. Σ. Koντcμίχαλoς. Δημοσ&. Στα{}ατος. 'Αδελφοι Μαρι

νατοι. 'Α&. Παπας. Π. Γεωργιάδης. 'Αδελφοι Ζοισιμαται. 

Κλέαρχ. Μαριγλης. Κ. Τροιζης. ll. Τροιζης. 
Οί εν Χίφ Κ - ευγεν. φροντίδ. του Πανοσιολ. Προϊ

σταμένου του Προβατ. όρους. Κ 'Ανδρονίκου. Ίερα 
ΣΚΙ1τη πον άγ. Πατέρων του Προβατείου δρους 4. Ίερα 
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Σκιiτη άγ. Μάρκου Πενθόδου Όρους 1 ~'. Οί Ίερο!.. ίεροδια
κονοι Κ Κ. 'Ιωάννης Βαρκιχρης ΓαβQιι'jλ Τσαμπαρλης Νέα 

Μονή. Οί Όσιώτ. μοναχοΙ κ. κ. Σωφρόνιος Π. Μεστούσης .. ' 

'Ισίδωρος Ν εοΖώριον. Ζωσιμας Ίερ(ο"υμος Βουρος Ν ένητα. 

αγ. Τρύφων. Ευπραξία Βούρε'\'α μο"αΖ.11. "Αν{tιμος Ντο,ης 

Πρεσβύrερος Ό Πανοσιολ. Καθ'ηγούμενος Μυρτιδιωτίσης 

Κ Χριστοφόρος )Αρχιμ. 2. 

ΕύγενεΤ φρoνΤ:Π;;;~σιoλ. 'Ακακίου ίερομονάχου. Ό 
Πανοσιολ. Προ'ίστάμε\'ος της ΣκΙμεως· άγ. Μάρκου Κ. Γα

βριήλ. Ό Πα\'οσιολ. Κ 'ΑΚ(1κιος έξ 'Αλατσάτων. ΔημΙ1ΤΡΙ

ος Βεργίνας Πρεσβ'ί,rερoς Τσεσμέ. Λεόντιος. Παρηγόρης ί

εροδιάκονος άγ. Παρασκευή. Γεράσιμ. Φεισφας μοναχ. Πο

λύκαρπος Μουδες Μύρων. Γ. Στάρη. μοναχός. Χατζη Νι

κόλαος Μαρινάκης. Ίωάν. Δ. Ύψηλάντης. Έρυ&ραί. Ευφρο

σύνη 'Αντ. Μπαρικου. Χαριτίνη Γ. Κασδογλη κάτω Πάνα

γία. Σεμνη Γερονιουδίτσα. 

Οί εν τφ ''Α1}φ. Ή Κοινόβιος ΡουμανιiΟl Σκήτη 2. Οί 
~σιώτ. Λεόντιος καΙ Δανιηλ μΟΥαχοΙ (Κά'1tισμ. άγ. Σίμωνος). 

Γεώργιος Π. Χαντσης Καντι1λα Τριπόλεως. , 
Οί εν ΣπάΡΤΊ/ Πανοσ. ίερομ .. Κ. Κ. ΠαρΗένιος Θεοδο· 

σάκης μονης άγ. 40. Νικόδημος ροντήρης μονης άγ. 'Αναρ
γύρων. 'Ιωάν. Ήλ. Bαμβ'rιλης (Γκοριτσα). 

Οί ειe τJjς αγ. Λαύρας ενΠελοπον. κ. Ευγεν. φρον't. 

Θεοφίλου μα: αχού. Οί Πανοσιολ. ίερομ. Άγάπιος Θεο

φανόπουλος Προηγούμενος Καλλίνικος Διαμαντόπουλος. Ν ι

κόδημος Άργυρόπουλος Πελοπον. Οί ΌσιόΗ. μοναχοί. Άμ

φιλόχιος 'Α γγελακόπουλος. 'Ιωάν. Σωτηρόπουλος. 

Ό εν Orlean Ν Υ Άμε,ρικης. Κ Κ. Γεώργ. Γεωργί
τσος. AlbiOl1 Mich. Κ. Σπυρίδων Άγδριτσάκης. 

Οί έν J acson Mich. εύγεν. φροντ. Χαρίτωνος μO'lι'α
χού. Χρηστος Διαμαντόπουλος. 2. Ά-&. Μλ. ΓιανναΚόύλας. 2. 
Κώστας Γ. Γιαννόπουλος. Οί εν Minneapolis Μίnn. Κ. 
εύγεν. ·φροv't. Δαμιανου μοναχου. Θεόδωρος Α. Ζώ-
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ταλης. 2. Νιάτα 'Επιδαύρου. Μιχαηλ Α. Ζώταλης. Γε

ωργία. Ί. Βίλλια, 2. Χρηστος Μπούτσαλης. Κωνσταντί ... 
νος 'Ανδριόπουλος. Σμαράγδα Ροβάίσου. 2. Αίκατερίνη 

Γ. Μπούμπουλη. Μαρία 'ι Μηχελη. ΓεωργίαΜατζαβράκου. 

θεόδ. Ντόβολος. 2. Οί έν Sacramento Cal. εύγεν. φeσντ. 
2ωτηeίου δοκίμου Άλέξ. Σταματόπουλος. Ν ικολ. Σταμα

τόπου/ως. Νικόλ. Μπίρης. Χρηστος Μεούρης. Χρηστrς Ταρ .. 
'\'άρη;. Κωνστ. Ταρνάρης. Ίωάν. Σγούρδας. Άνδρ' Κοίλιας 

Γεώργ. Σουσάνης. 'Βλ. Δορπαλάκης. Δηι.ιι1τρ. Πασιόπουλος. 

Σπυρίδ. Πασιόπουl.ος. Ν ικόλ. Κ έκος. Σωτήρ. Κέκος. Ν ικόλ, 
Φιδάκης. Ά ντών. Παπανδρεάδης. Παναγ. Π ιστίνας. 

το, λοιπd όνόματα των άςιοτίμων κ. κ. Συνδ~oμη ... 
. των δεν κατεχωeίσi}ησαν, διότι αί αγγελία, δεν έπεστ~ά .. 
φησαν ήμίν έγκαίeως. 
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