
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Θ' Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ

Ό ’Ιωάννης Θ', ό Αγαπητός, ό τοϋ Χαλκηδόνος, ου την μνήμην γε
ραίρει ή ήμετέρα εκκλησία τή 18 Ιουλίου, διετέλεσε πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως από τοΰ 1111—1134. Περί τοϋ βίου καί των έργων αϋ- 
τοϋ ελάχιστα γνωρίζομεν, τά δέ πλεΐστα των έργων αΰτοΰ εχουσι μείνει 
ανέκδοτα1. Μεταξύ των ανεκδότων έργων αύτοϋ άξιαι ιδίας προσοχής 
είναι αί όμιλίαι αύτοΰ εις τά Ευαγγέλια των Κυριακών τοΰ όλου ενιαυ
τού καί τινων εορτών. Αί όμιλίαι αύται, εκτός ά'λλων κωδίκων 1 2, εΰρην- 
ται καί έν τρισί κώδιξι τής εθνικής ήμών βιβλιοθήκης, τοΐς ύπ’ αριθμόν 
256, 261 καί 3003. Τών χειρογράφων τούτων τό τελευταΐον, τό ύπ’α
ριθμόν 300, άποτελούμενον έκ φύλλων 358 (1—358), ήριθμημένων υπό 
μεταγενεστέρας χειρός4 διά μολυβδίδος έν τή κάτω φμ φέρει επιγραφήν 
«Τοΰ άγιωτάτου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως κυροΰ Ίωάννου τοΰ 
Χαλκιδών όμιλίαι έκάστης Κυριακής τοϋ όλου χρόνου λεγόμεναι παρ' 
αύτοΰ καί άποστομιζόμεναι προς τον θεοφιλή συναθροιζόμενον λαόν, ας

1 Πρβλ. Κρουμβάχερ-Σωτηριάδου, «Ιστορία τής Βυζαντινής 
λογοτεχνίας», τόμ. Α' σ. 226. Ζ. Μ α θ ά, «Κατάλογος ιστορικός τών πρώτων 
επισκόπων καί τών εφεξής Πατριαρχών τής έν Κωνσταντινουπόλει άγιας καί με
γάλης τοϋ Χρίστου εκκλησίας», σ. 73. Μανουήλ Γ ε δ ε ώ ν, «Πατριαρχικοί 
πίνακες», σ. 348—349. ’Ιωάν. Σακελλίωνος, έν «Εΰαγγελικφ κήρυκι»

τόμ. Ζ'. σ. 318—321.
3 Έκτος τοΰ υπό τοΰ Κρουμβάχερ άναφερομένου χειρογράφου (έ'νθ. 

άν.) πρβλ. τά ΰπ’ αριθμόν 937. 1166. 1346. 2507. 2516. 3195 καί 4698 χειρόγραφα 
έν τφ καταλόγω τών κοιδίκων τοΰ άγιου ’Όρους τοΰ Σ π. Λάμπρου, τό ΰπ’ 
άριθμόν 599 έν τφ καταλόγιρ τών ελληνικών χειρογράφων τοΰ Const. Litzi- 
c a, τό ΰπ’ άριθμόν 31 τής έν Χάλκη μονής τής Παναγίας έν Έπετ. τής Έταιρ. 
τών Βυζαντινών Σπουδών τόμ. 10, σ. 270, τό ΰπ’ άριθμόν 33 τής μονής τής άγιας 
Τριάδος τών Μετεώρων έν Νέιρ Έλληνομνήμονι τόμ. ΚΑ' σ. 318, τό ΰπ’ άριθμόν 
ΧΞΖ τής έν Πάτμω μονής τοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου έν τφ καταλόγφ τοΰ 
Ίωάννου Σακελλίωνος, σ. 262 καί άλλα.

3 Πρβλ. Ίωάννου Σακελλίωνος. «Κατάλογος τών χειρογράφων 
τής έθνικής βιβλιοθήκης τής Ελλάδος» σ. 46. 47 καί 51.

* Ή άρχική άρίθμησις έν τή κάτω φφ κατά όκτάδια (α'—μστ').
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έκλεξάμενος συνέθετο από διαφόρων Πατέρων αγίων, εξηγητών καί έτέ- 
ρων άνδρών».

Αί όμιλίαι αΰται, 58 τον αριθμόν, καταλαμβάνουσι τα ύπ’ αριθμόν 
Ια—329β φύλλα τοΰ χειρογράφου, μεθ’ α έπεται «Ερμηνεία τοΰ κυροϋ 
Θεοφύλακτου Βουλγαρίας. Έξήγησις εις τά ένδεκα εωθινά Ευαγγέλια» 
(φύλ. 380α— 857β). Έν τέλει, έν φύλλφ 357β έχει σημειώσει 6 άντιγρα- 
φεΰς' «Έτελειώθη τό παρόν βιβλίον, ήτοι τό Κυριακοδρόμιον, παρ’ έμοΰ 
τοΰ αμαρτωλού καί τής προσηγορίας αναξίου καί κατά συγχωρήσεως Θεού 
ίερομονάχου Καλλίστου έν τή σεβασμία μονή τοΰ μεγάλου Θεοϋ καί Σω- 
τήρος ημών Ίησοϋ Χρίστου, τή έν τφ θέματι κειμένη τών μεγάλων Πυ
λών έν τφ ,ζπδ' ινδ. Α'. καί οί άναγινώσκοντες καί τά έν αύτφ εσφαλ
μένα γνωρίζοντες διορθώσατε. Έν μηνί Ίουνίφ, ημέρα Τρίτη».

Τό δεύτερον τών χειρογράφων τούτων, τό ύπ’ αριθμόν 261, φέρει 
έπιγραφήν «Τοΰ άγιωτάτου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως νέας 
Ροηιης καί οικουμενικού πατριάρχου τοΰ Χαλκιδών όμιλίαι έκάστης Κυ
ριακής τοΰ δλου χρόνου καί έπί δεσποτικαΐς, καί έτέραις εορταις έπισή- 
μοις λεγόμεναι παρ’ αΰτοΰ καί άποστομιζόμεναι προς τον θεοφιλή συν- 
αθροιζόμενον λαόν, ας έκλεξάμενος συνέθετο από διαφόρων αγίων Πα
τέρων, εξηγητών καί ετέρων σοφών άνδρών».

Καί τό χειρόγραφον τοΰτο περιέχει τάς ομιλίας τοΰ Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Ίωάννου, ώς καί τάς ένδεκα ομιλίας τοΰ Θεοφυ- 
λάκτου Βουλγαρίας εις τά εωθινά Ευαγγέλια κατά την αυτήν σειράν.

Τό τρίτον τών χειρογράφων τούτων, τό ύπ’ αριθμόν 256, άρχεται : 
«Τοΰ άγιωτάτου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως νέας 'Ρώμης κυροΰ 
Ίωάννου τοΰ Χαλκιδών ομιλία εις τον τελώνην καί φαρισαΐον. Εύλόγη- 
σον πάτερ» καί περιέχει τάς ομιλίας Ίωάννου Θ' κατά την αυτήν σειράν 
καί έν τέλει τον λόγον τοΰ Έφραίμ τοΰ Σύρου εις τον πάγκαλον Ίοισήφ. 
Έν τέλει τοΰ χειρογράφου έχει σημειώσει ό άντιγραφεΰς «Έν τφ ,ζπε' 
έγράφει τφ παρόν βιβλίον έν τή βασιλικωτάτη καί μεγάλη μονή τοΰ Σω- 
τήρος Χριστού, ήτοι τό έπίκλην άγίφ Μετεώριη. Έγράφη δέ διά χειρός 
καί ευτελούς τάχα δέ έν ίερομονάχοις ταπεινός Χριστόδουλος*.

Κατωτέρω έκδίδω έκ τοΰ κώδικος 300 τής εθνικής ημών βιβλιοθή
κης πίνακα τών έν αύτφ περιεχομένου ομιλιών τοΰ ’Αγαπητού καί την 
πρώτην αύτοΰ ομιλίαν, την είς τον τελώνην καί φαρισαΐον, εξ ής δύνα- 
ταί τις νά λάβη ιδέαν τινά περί τών ομιλιών τοΰ ’Αγαπητού καί τής αξίας 
αυτών.

“Αξιόν σημειοόσεο)ς είναι ενταύθα δτι τό κείμενον τής ομιλίας ταύ- 
της τοΰ ’Αγαπητού, ώς καί τών λοιπών αύτοΰ ομιλιών έν τοΐς άνω- 
τέρω τρισί κώδιξιν έλαχίστας έχει διαφοράς, άναξίας λόγου.

Έν τέλει φρονώ δτι ευχής έργον θά ήτο εάν «ί ανέκδοτοι αυται όμι-
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132 K. I. Δυοβουνιώτου

λίάι τοΰ ’Αγαπητού εξεδίδοντο πάσαι, διότι διά τής έκδόσεως τούτων άν- 
αμφιβόλως -θά έπλουτίζετο ή εκκλησιαστική ημών φιλολογία καί θά 
άπεδίδετο ή προσήκουσα τιμή εις προσωπικότητα δυστυχώς μέχρι τοΰ- 
δε παροραθεΐσαν.

1 (φ. Ια—7α). «'Ομιλία τή Κυριακή τοΰ τελώνου καί Φαρισαίου. Εύ- 
λόγησον, πάτερ».

Άρχ. Ή εις τον τελώνην καί φαρισαίον παραβολή καί ύπόθεσις, 
ώσπερ γυμνάσιά τις καί παραίνεσις επενοήθη τοΐς άγίοις Πατράσιν.

2 (φ. 7α—14β). «'Ομιλία τή Κυριακή τοΰ ασώτου. Ευλόγησον, πά
τερ».

Άρχ. ’Αγαθός μεν ό Θεός προς πάντας εστί καί φιλάνθρωπος καί 
μακρόθυμος.

3 (φ. 15α—21α). «'Ομιλία εκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Ευαγγε
λίου άναγιναισκομένη τή Κυριακή τής Άπόκρεω. Ευλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. Φοβερά ή ήμερα εκείνη τής δευτέρας τοΰ Χριστοΰ παρουσίας 
καί τής μελλοΰσης κρίσεως, αδελφοί μου.

4 (φ. 21α—28β) «Όμιλία τή Κυριακή τής Τυροφάγου. Ευλόγησον, 
πάτερ».

’Άρχ. ’Ιδού τό τής τεσσαρακοστής στάδιον ύπανοίγεται σήμερον ή- 
μϊν, αδελφοί μου.

5 (φ. 28β—39α). «Όμιλία τή πρώτη Κυριακή τών άγιων νηστειών. 
Ευλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. Ή αγία τεσσαρακονθήμερος αύτη νηστεία, αγαπητοί, ως κλί- 
μάξ τις πρόκειται ήμΐν.

6 (φ. 39α—45α). «Όμιλία εκ τοΰ κατά Μάρκον αγίου Ευαγγελίου 
άναγινωσκομένη Κυριακή δευτέρφ τών αγίων νηστειών. Ευλόγησον, 
πάτερ».

’Άρχ. Ό τής αγίας τεσσαρακοστής καιρός, αδελφοί μου, προς τον 
δλον καιρόν τοΰ ενιαυτού συγκρινόμενος.

7 (φ. 45β—53α). «Όμιλία εκ τοΰ κατά Μάρκον αγίου Ευαγγελίου 
άναγινωσκομιένη Κυριακή τρίτη τών αγίων νηστειών. Ευλόγησον, πάτερ».

Άρχ. Πρωτυπών καί προδιαγραφών δ μακάριος Μαιϋσής τον ζωο
ποιόν καί θειον σταυρόν ράβδφ τήν έρυθράν διέτεμε θάλασσαν.

8 (φ. 53α—59β). «Όμιλία εκ τοΰ κατά Μάρκον άγιου Ευαγγελίου 
άναγινωσκομένη Κυριακή τέταρτη τών αγίων νηστειών. Ευλόγησον, 
πάτερ».

’Άρχ. Μεσάσαντες τό πέλαγος, αδελφοί, τής εγκράτειας.

9 (φ. 59β—65β). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Μάρκον αγίου Ευαγγελίου
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άναγινωσκομένη Κυριακή πέμπτη τών αγίων νηστειών. Εύλόγησονι 
πάτερ».

’Άρχ Παρήλθεν μέν ό χειμών, τό δέ έαρ εΐσήλθε και βλέπομεν την 
κτίσιν άναθάλλουσαν.

10. (φ. 66α—70α). «Όμιλία άναγινωσκομένη τφ Σαββάτω τοϋ δι
καίου Λαζάρου. Εύλόγησον, πάτερ».

Άρχ. Τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου τάς κατά γην. διατριβάς 
ποιούμενου επί σωτηρία τοϋ γένους ημών.

11. (φ. 71α—74α). «Όμιλία έκ τοϋ κατά Ίωάννην αγίου Ευαγγελίου 
άναγινωσκομένη Κυριακή τών Βαΐθ)ν. Εϋλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. ΙΙρο εξ ημερών τοϋ Πάσχα ήλθεν ό ’Ιησούς εις Βηθ ανίαν, δπου 
ήν Λάζαρος.

12 (φ. 74β—78α). «Τη άγίρ καί μεγάλη Κυριακή τοϋ Πάσχα εκ τοϋ 
κατά Ίωάννην Ευαγγελίου. Εϋλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. Πάσχα ιερόν καί τίμιον έπέλαμψεν, ώ αδελφοί, σήμερον.
13. (φ. 78β—82α). «Όμιλία λεχθεΐσα τη αγία καί μεγάλη Κυριακή 

τοϋ Πάσχα. Εϋλόγησον, πάτερ»
’Άρχ. Χαράς ημέρα καί ευφροσύνης, αγαπητοί, ημέρα άγαλλιάσεως 

καί σωτηρίας.
14. (φ. 82α—85α). «Όμιλία άναγινωσκομένη τη δευτέρα τής δια- 

καινησίμου. Εϋλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Τό ρόίθυμον ημών διεγείρων ό ιερός καί θείος απόστολος λέγει.
15. (φ. 85α—91 β). «Όμιλία έκ τού κατά Ίωάννην αγίου Εύαγγε- 

λίου άναγινωσκομένη Κυριακή τοϋ Θωμά. Εϋλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. ’Επί τη λαμπροφόρφ Κυριακή καί σεβάσμια καί αγία ήμέρφ 

τής ’Λναστάσεως.
16 (φ. 92α—97α). «Όμιλία έκ τοϋ κατά Μάρκον αγίου Ευαγγελίου 

άναγινωσκομένη Κυριακή τών Μυροφόρων. Εϋλόγησον, πάτερ».
Άρχ. Καί ή παρούσα Κυριακή καί αγία ημέρα προσκυνητή έστι 

καί σεβασμία
17 (φ. 97α—103β). «Όμλία έκ κατά Ίωάννην αγίου Ευαγγελίου 

άναγινωσκομένη Κυριακή τοϋ Παραλύτου. Εύλόγησον, πάτερ»
’Άρχ. Πολλών καί μεγάλων κακών ή αμαρτία πρόξενος γίνεται καί 

την ψυχήν λυμαίνεται σφόδρα.
18 (φ. 103β—112α). «Όμιλία έκ τοϋ κατά Ίωάννην αγίου Εϋαγγε- 

λίου άναγινωσκομένη Κυριακή τής Σαμαρείτιδος. Εϋλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Καί σήμερον ήμίνή τών Εϋαγγελικών φρεάτων άναβλύζει 

πηγή καί τά νάματα πλούσια.
19. (φ. 112β—118β). «Όμιλία έκ τοϋ κατά Ίιοάννην αγίου Εύαγγε- 

λίου άναγινοισκομένη Κυριακή τοϋ Τυφλοΰ. Εύλόγησον, πάτερ».
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Άρχ. Τοϋ Κυρίου καί Θεοΰ καί Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρίστου δια- 
λεγομένου τοΐς Ίουδαίοις

20. (φ. 118β — 123β). «'Ομιλία έκ τοΰ κατά Ίωάννην αγίου Ευαγγε
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή τών αγίων τριακοσίων δέκα καί οκτώ 
θεοφόρων Πατέρων. Εΰλόγησον, πάτερ».

Άρχ. Μετά την εορτήν τής ενδόξου άναλήψεως τοϋ Κυρίου ημών 
Ίησοΰ Χρίστου.

21. (cp. 124α—132α). «Όμιλία έκ τοϋ κατά Ίωάννην αγίου Ευαγγε
λίου άναγινο)σκομένη Κυριακή τής αγίας Πεντηκοστής. Εΰλόγησον, 
πάτερ».

’Άρχ. Τή έσχατη ήμέρρ, τή μεγάλη τής εορτής, είστήκει ό Ίησοϋς 
καί έκραξε.

22. (φ. 132β—137β). «'Ομιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Ευαγ
γελίου άναγινωσκομένη Κυριακή τών αγίων Πάντων. Εΰλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. ΕΙπεν ό Κύριος, πας δστις ομολογήσει έν εμοί έμπροσθεν 
τών ανθρώπων, ομολογήσω κάγώ έν αΰτφ έμπροσθεν τοΰ πατρός μου τοΰ 
έν οΰρανοΐς.

23 (φ. 138α — 142β). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Εΰαγγε- 
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή δευτέρφ. Εΰλόγησον, πάτερ».

Άρχ. Επειδή τής θείας καί πρώτης καί μακαρίας ζωής άπορραγέν- 
τες διά τήν παράβασιν τοΰ προπάτορος.

24. (φ. 143α—148α). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Ευαγ
γελίου άναγινωσκομένη Κυριακή τρίτη. Εΰλόγησον, πάτερ».

Άρχ. Τής φιλαργυρίας οΰδέν έστι χαλεπώτερον καί τής φιλοχρημα
τίας οΰδέν υπάρχει δεινότερου.

25. (φ. 148α—154β). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Εΰαγ- 
γελίου άναγινωσκομένη Κυριακή τετάρτη. Εΰλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. Οΰδέν έστι τής άδιστάκτου καί καθαράς πίστεως Ισχυρότε
ρου, ουδέ τής πρός τον Θεόν έλπίδος καί πεποιθήσεως κραταιότερον.

26. (φ. 154(3 — 160β). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Ευαγγε
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή πέμπτη. Εΰλόγησον, πάτερ».

Άρχ. Πηγή πνευματική καί σωτήριος περικλύζει ημάς άδελφοί.
27. (φ. 160β —167(3). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Εΰαγγε- 

λίου άναγινωσκομένη Κυριακή έκτη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Οί τών μελισσών τό φιλόπονον καί φίλεργον θεοφιλώς έκμι- 

μουμενοι, ώσπερ έκεΐναι τοΐς λειμώσιν έφιπτάμεναι.
28. (φ. 168α—172β). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Εΰαγγε- 

λίου άναγινωσκομένη Κυριακή έβδομη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Τφ καιρφ έκείνφ παράγοντι τφ Ίησοΰ ήκολούθησαν αΰτφ 

δύο τυφλοί κράζοντες.
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29. (φ. 172β—176β). «'Ομιλία εκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Ευαγγε
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή όγδοη. Εΰλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. Ό τής ήμετέρας σωτηρίας φροντίζουν καί κηδόμενος Κύριος.
30. (φ. 177α—183α). «'Ομιλία εκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Ευαγ

γελίου άναγινωσκομένη Κυριακή ένάτη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Καί οι τούς εαυτών φίλους σοηιατικώς διατρέφειν βουλόμενοι 

καί αισθητήν αΰτοΐς παρατιθέμενοι τράπεζαν.
31. (φ. Ι83β—189α). «'Ομιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Εΰαγ- 

λίου άναγινωσκομένη Κυριακή δεκάτη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Υπέρ τής ημών ψυχικής σωτηρίας δφείλοντες σπουδαζειν, ά- 

γαπητοί.
32. (φ. 189α—194α). «'Ομιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Εΰαγ- 

λελίου άναγινωσκομένη Κυριακή ενδεκάτη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Ποτέ μέν φανερώς διαλέγεται εν τοΐς Εΰαγγελίοις ό Κύριος 

ημών Ίησοΰς Χριστός, ποτέ δέ διά παραδειγμάτων.
33. (φ. 194β — 199α). «'Ομιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Εΰαγγε- 

λίου άναγινωσκομένη Κυριακή δεκάτη δευτέρμ. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Οΰδέν ούτως οιδεν θολοΰν καί σκοτίζειν την άνθρωπίνην διά

νοιαν.
34. (φ 199β—203α). «'Ομιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Ευαγ

γελίου άναγινωσκομένη Κυριακή δεκάτη τρίτη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Την έκ τής διδασκαλίας ωφέλειαν τοΐς άνθροοποις περιποιού

μενος ό Κύριος ημών καί Θεός.
35. (φ. 203β—207α). «‘Ομιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Εΰαγ- 

γελίου άναγινωσκομένη Κυριακή δεκάτη τέταρτη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Ειπεν ό Κύριος τήν παραβολήν ταύτην' ώμοιώθη ή βασιλεία 

των οΰρανών άνθρώπφ βασιλεΐ.
36. (φ. 207α—211α). «'Ομιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Εΰαγ- 

γελίου άναγινωσκομένη Κυριακή δεκάτη πέμπτη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Οί τούς άγρούς τών άνθρώπιον φυλλάσσοντες γεωργοί, δσα έν 

αΰτοΐς έ'χουσι τών άνθέιυν ωραία καί εΰώδη.
37 (φ. 211—215β) «Όμιλία έκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Εΰαγγε- 

λίου άναγινωσκομένη Κυριακή δεκάτη έ'κτη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Τήν έκ τής διδασκαλίας ωφέλειαν τοΐς άνθρώποις περιποιού

μενος δ Κύριος.
38. (φ. 215β—221α). «Όμιλία εκ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου Εΰαγγε- 

λίου άναγινωσκομένη Κυριακή δεκάτη έβδομη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Μέγα άγαθόν εΰχή, έάν μετά διανοίας ευχάριστου γίνεται.
39. (φ. 222α-—226β). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Λουκάν αγίου Εΰαγγε- 

λίου άναγινιοσκομένη Κυριακή πρώτη. Εΰλόγησον, πάτερ».
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Άρχ Τφ καιρφ έκείνφ έστώς δ Ίησοΰς παρά την λίμνην Γενησα- 
ρέτ είδε δυο πλοία έστώτα παρά την λίμνην.

40 (φ. 226β—232α). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Λουκάν αγίου Ευαγγε
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή δεύτερα. Εΰλόγησον, πάτερ»

’Άρχ. Πασών των αρετών ανώτερα έστίν ή αγάπη καί υψηλότερα.
41. (φ. 232α—235β). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Λουκάν αγίου Ευαγγε

λίου άναγινωσκομένη Κυριακή τρίτη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’ Αρχ. Τό τής άναστάσεως μέγα μυστήριον, αδελφοί μου, ου τοσοΰτον 

διά λόγων.

42. (φ. 236α—243α). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Λουκάν αγίου Ευαγγε
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή τετάρτη. Εΰλόγησον, πάτερ».

Άρχ. 'Ώσπερ παράδεισος άλλος έστί πολύανθης καί ευώδης ή τών 
θείων λογίων άνάγνωσις.

43. (φ. 243α—250β). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Λουκάν αγίου Ευαγγε
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή πέμπτη. Εΰλόγησον, πάτερ».

5'Λρχ· Αγαθά μέν πάντα τά θεία λόγια καί έπωφελή τοϊς προσέ- 
χουσι.

44. (φ. 250β—254β). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Λουκάν αγίου Εΰαγγε- 
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή έ'κτη. Εΰλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. "Ωσπερ τά σοιματα ημών αί χρονικαί τής γης καρποφορίαι 
καί αί κατάλληλοι καί διάφοροι τροφαί στηρίζουσι.

45. (φ. 255α—259α). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Λουκάν αγίου Εΰαγγε- 
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή εβδόμη. Εΰλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. Καί μεγάλη πολλάκις ανάγκη καί σφοδρότατη θλΐψις οίκονο" 
μειν οιδε καί προτρέπειν τούς ανθρώπους προς πίστιν.

46. (φ. 259β—265α). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Λουκάν αγίου Εΰαγγε- 
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή όγδοη. Εΰλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. Μέγα προς άρετήν έμπόδιον ή υπερηφάνεια καί ή έπαρσις.
47. (φ. 265β—271α). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Λουκάν αγίου Εΰαγγε- 

λίου άναγινωσκομένη Κυριακή ένάτη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Ή πλεονεξία μέγα τοΐς άνθρώποις κακόν καί οΰδέν αΰτής 

υπάρχει δεινότερον.
48. (φ- 271β—277α). «Όμιλία έκ τοΰ κατά Λουκάν αγίου Εΰαγγε- 

λίου άναγινωσκομένη Κυριακή δεκάτη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Ό Κύριος ημών καί Θεός διεξάγων τον ’Ιουδαϊκόν λαόν καί 

παντοιοτρόπως παιδεύων.
49. (φ. 277α—283α). «Όμιλία Ικ τοΰ κατά Λουκάν αγίου Εΰγγελίου 

άναγινωσκομένη Κυριακή ένδεκάτη. Εΰλόγησον, πάτερ».
’Άρχ. Ό μακάριος καί εΰαγγελιστής Λουκάς προτίθησιν ήμίν σή

μερον διά παραβολής.
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50 (φ. 283α—288β). «Όμιλία εκ τοϋ κατά Λουκάν αγίου Ευαγγε
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή δωδέκατη Εΰλόγησον, πάτερ».

Άρχ. Πολλούς καί διαφόρους τρόπους εδωκεν ήμίν ό Θεός εις τό 
κατεργάζεσθαι την σωτηρίαν ημών.

51. (φ. 288β —294α). «Όμιλία εκ τοϋ κατά Λουκάν αγίου Ευαγγε
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή δέκατη τρίτη Εύλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. "Ωσπερ εξ αδηφαγίας μεν γίνεται φλεγμονή, εκ δέ φλεγμονής 
τίκτεται πυρετός.

52 (φ. 294α—299α). «Όμιλία έκ τοϋ κατά Λουκάν αγίου Ευαγγε
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή δεκοίτη τέταρτη. Εύλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. "Ηλιος δικαιοσύνης έστίν ό Θεός, καθώς γέγραπται, πάσιν 
άνθρώποις έπιλάμπων τάς ακτίνας τής αύτοΰ άγαθότητος.

53. (φ. 299α—305α). «Όμιλία έκ τοϋ κατά Λουκάν αγίου Ευαγ
γελίου Κυριακή δεκάτη πέμπτη. Εύλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. ΙΙάσα μέν άδικία και αρπαγή καί πλεονεξία κακή καί κακών 
κάκιστη.

54. (φ. 306α—310α). «Όμιλία έκ τοϋ κατά Ίωάννην αγίου Εύαγγε- 
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή προ τής ύψώσεως. Εύλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. Ειπεν ό Κύριος ούδείς άναβέβηκεν εις τον ούρανόν, εί μη ό 
έκ τού ούρανοΰ καταβάς.

55. (φ. 310α—316β). «Όμιλία έκ τοϋ κατά Ματθαίον αγίου Εύαγ- 
γελίου άναγινωσκομένη Κυριακή τών Πατέρων προ τής Χρίστου γεννή- 
σεως. Εύλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. Οί μέν παλαιοί έκεΐνοι καί προ τοϋ νόμου θείοι άνδρες ού 
διά γραμμάτων καί βιβλίων έδιδάσκοντο.

56. (φ. 317α —321α). «Όμιλία έκ τοϋ κατά Ματθαίον αγίου Εύαγ- 
γελίου άναγινωσκομένη Κυριακή μετά την Χριστού γέννησιν. Εύλόγησον, 
πάτερ».

’Άρχ. Άναχωρησάντων τών μάγων ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται 
κατ’ όναρ τώ ’Ιωσήφ λέγων.

57. (φ. 321 β—324β). «Όμιλία έκ τοϋ κατά Μάρκον αγίου Εύαγγε- 
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή προ τών Φώτων. Εύλόγησον, πάτερ».

’Άρχ. ’Αρχή τοϋ Εύαγγελίου Ίησοΰ Χριστού, υίοΰ τοϋ Θεοΰ, ως γέ- 
γραπαι έν τοΐς προφήταις.

58. φ. 324β—329β). «Όμιλία έκ τοϋ κατά Ματθαίον αγίου Εύαγγε
λίου άναγινωσκομένη Κυριακή μετά τά Φώτα. Εύλόγησον, πάτερ».

Άρχ. Εί καί ή εορτή παρήλθεν ήμάς, άλλά τό περί τούτης λέγειν ού- 
δέποτε παρελεύσεται.
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’Ομιλία tfj Κυριακή τοϋ τελώνου καί φαρισαίου. Εΰλόγησον, ηάτερ.

Ή εις τον τελώνην καί τον φαρισαίον παραβολή καί ύπόθεσις, ώσπερ 
γυμνάσιά τις καί παρακίνησις έπενοήθη τοϊς άγίοις Πατράσι καί έτάχθη 
ψάλλεσθαι καί άναγινώσκεσθαι εν τη παρούση Κυριακή, ΐνα παρασκευα- 
ζώμεθα καί έτοιμαζώμεθα προς τούς πνευματικούς αγώνας τών νηστειών’ 
διά τούτο γάρ καί προφώνησιν την εβδομάδα ταΰτην κατονομάζομεν 
προμηνύοντες καί προκηρύττοντες τον μετ’ ολίγον ερχόμενον τής μετά
νοιας καί τής νηστείας καιρόν, άισάν, εΐ τι ταις ψυχαϊς ημών έ'χομεν προ
κατειλημμένου καί προαποκείμενον πάθος, άποκαθάρωμεν τούτο καί 
ούτω, έτοιμοι γεγονότες προς τούς σωτηρίους τής εγκράτειας καί τής νη
στείας αγώνας, χωρήσωμεν. ΙΙρός γάρ την οδόν τής μετάνοιας προότη 
έστίν ή μεταμέλεια καί ή επιστροφή καί ή ταπείνωσις, προς δέ τήν αρε
τήν έμπόδιόν έστιν ή υπερηφάνεια καί ή κενοδοξία καί ή έπαρσις. Διά 
τούτο καί ό Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός, ή τού Θεού σοφία καί δύνα- 
μις, ό τάς καρδίας πάντων ερευνών καί ετάζων καί τά λυσιτελή καί σω
τήρια οίκονομών ταις ψυχαϊς ταύτην τήν κατά τον φαρισαίον καί τον τε
λώνην παραβολήν ήμΐν ΰποτίθησι πανσόφως καί προσφυώς ελέγχων τούς 
ανθρώπους τούς πεποιθότας έαυτοΐς δτι δίκαιοί είσι καί έξουθενούντας 
τούς αμαρτωλούς. Καταστέλλει γάρ διά ταύτης τής ύποθέσεως τών ύψη- 
λοφρόνων τήν έπαρσιν καί διδάσκει ημάς τίνα τρόπον δει ποιεΐσθαι τάς 
προς τον Θεόν δεήσεις καί προσευχάς, ινα μή, δι’ ών νομίζομεν ώφελεΐ- 
σθαι, διά τούτοον μάλλον παροτρύνωμεν καθ’ ημών τον Θεόν καί παρορ- 
γίζιομεν τον άνεξίκακον καί μακρόθυμου, τον δοτήρα πάντων τών αγα
θών καί από ταύτης τής αιτίας τό τής προσευχής καλόν καί επαινετόν 
καί σωτήριον έργον ακερδές εύρέθη τοϊς άνθριόποις καί άμισθον. ’Αλα
ζονείας γάρ καί υπερηφάνειας ούδέν έστι βλαβερώτερον καί ουδέ έπάρ- 
σεως καί κενοδοξίας δεινότερον τον γάρ πρόίτον τών αγγέλων ή υπερη
φάνεια ούρανόθεν κατήγαγε καί αντί εωσφόρου διάβολον καλεΐσθαι πε- 
ποίηκε. Τον προπάτορα Άδάμ ή υπερηφάνεια διά τής φιληδονίας εκ τού 
Παραδείσου καί τής προτέρας δόξης έξώθησεν. Ή υπερηφάνεια πάντων 
έστί τών κακών ή αιτία καί πάσης προκοπής πνευματικής εστιν έκκοπή. 
Έν παντί γάρ τό οΐεσθαι τό είναι εμποδίζει καί ευκόλως εαυτόν άπατά ό 
μηδέν ιόν καί είναί τι λογιζόμενος, διά τούτο καί πολλούς τών ανθρώπων 
άπώλεσεν οί γάρ ταύτην νοσοϋντες άνθρωποι εγκαταλιμπάνονται υπό 
τοϋ Θεού καί τής αυτού βοήθειας στερούνται καί εις τά τής ατιμίας πά
θη έμπίπτουσι. Πάντα τον αγαθόν πλούτον τώ>ν αρετών καί τών καλών 
έ'ργων καί πράξεων ή υπερηφάνεια σκορπίζει καί διαφθείρει καί αφανί
ζει’ ουδέ γάρ μόνον προς κακίαν συνωθεΐ, αλλά καί εν αύταΐς ταις άρε- 
ταΐς παρυφισταμένη πολλήν ήμΐν προξενεί τήν ζημίαν. Καί πόνους μέν
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καί κόπους ύπομένειν καταναγκάζει τούς ανθρώπους, μισθόν δέ ου
δόλως εχειν τούτους παρασκευάζει' είτε γάρ νηστεύει ό υπερήφανος, είτε 
εύχεται, είτε ελεεί, εϊτε σωφρονεΐ καί κατά παθών αγωνίζεται, εϊτε πά
σας τάς άρετάς, εργάζεται, μάτήν κοπιμ καί καταγέλαστος γίνεται, δτι μι
σητός εστι παρά τφ Θείο' ακάθαρτος γάρ παρά Κυρίορ φησί πάς ύψηλο- 
κάρδιος. Ύπό τής κενοδοξίας οίκίαι πολλαί καί δήμοι καί πόλεις ολόκλη
ροι άνετράπησαν καί πάντα τή κενοδοξίμ άνοι καί κάτω γίνεται καί τά 
εκκλησιαστικά καί τά πολιτικά διαταράττεται καί συγχεΐται πράγματα. 
Καί αυτοί δέ οί τοϋ βίου τούτου έξω γενόμενοι καί τήν μοναδικήν καί 
αγγελικήν πολιτείαν ποθήσαντες καί τήν ερημικήν διαγωγήν διασπα- 
σάμενοι καί πάσης κοσμικής φαντασίας καταφρονήσαντες, πλούτου, 
εύγενείας, δόξης, τρυφής καί τών λοιπών, έτι δέ καί τής τών σωμάτων 
τυραννικότατης επιθυμίας κρατήσαντες, πολλάκις τώ πάθει τής υπερη
φάνειας κρατηθέντες πάντα άπώλεσαν καί έζημιώθησαν καί ομοίως 
τοίς δεδουλωμένοις τοϊς πάθεσι καί ταίς κοσμικαΐς τύρβαις ύποκειμέ- 
νόις τής θείας δόξης έξέπεσον' όίσπερ γάρ ό ήλιος πάσιν άφθόνως έκ- 
λάμπει, ούτως καί ή κενοδοξία πάσιν έπιτηδεύμασιν έπιφύεται. Οίόν τι 
λέγω νηστεύουν κενοδοξώ καί λαμπρά περιβεβλημένος πάλιν κενοδοξώ 
καί ευτελή έξαλλάσσων πάλιν κενοδοξώ, λέγων ηττώμαι, σιωπών πάλιν 
ήττήθην, ως άν ρίψης τήν τρίβολον ταύτην, ορθόν τό κέντρον ΐσταται. 
’Όσον δέ κακόν ή κενοδοξία καί ή έ'παρσις, τοσοΰτον αγαθόν έστιν ή με
ταμέλεια καί ή ταπείνωσις καί ά'περ ή αλαζονεία καί τή κενοδοξία σκορ
πίζει, συνάγει ή ταπείνωσις εύκολώτατα. Καί ή μέν αλαζονεία εις βό
θρον κατάγει τον άνθρωπον, ή δέ ταπείνωσις ανάγει αυτόν εκ τοϋ πτώ
ματος' Κύριος γάρ ύπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοΐς δέ δίδωσι χάριν. 
'Ότι δέ τοϋτο αληθές εστιν, αυτά δηλώσει τά Ευαγγελικά ρήματα ούτως 
έχοντα. ’Άνθρωποι δύο άνέβησαν εις τό ιερόν προσεύξασθαι, ό εις φα- 
ρισαΐος καί ό έτερος τελώνης. Εις παράδειγμα καί τύπον τών ανθρώπων, 
τών δικαιούντιον εαυτούς καί έξουθενούντων τούς άμαρτάνοντας, έθηκε 
τον φαρισαΐον ό Κύριος, τον δέ τελώνην έ'θηκεν εις παράδειγμα τών 
άμαρτανόντων ανθρώπων καί μετά συντετριμμένης καρδίας τάς προσευ- 
χάς καί εξομολογήσεις ποιούντων, ϊνα διδάξη πάντας τήν μέν υπερηφά
νειαν μισειν, τήν δέ ταπείνωσιν αγαπάν. Καί δείκνυσι καθαρώς από ταύ- 
της τής παραβολής ό Χριστός, δτι ή μέν δικαιοσύνη καί αρετή θαυμαστή 
καί μεγάλη εστί καί πλησίον τοΰ Θεοΰ τον άνθριοπον ΐστησιν, δταν δέ 
τήν υπερηφάνειαν προσλάβηται εις τον κατώτατον βυθόν απορρίπτει τον 
άνθρωπον τοϋτο γάρ πέπονθεν καί ό φαρισαΐος καί από ταύτης τής 
αιτίας κατεκρίθη καί εις απώλειαν πέπτωκεν. Ή δέ αδικία καί ή αμαρτία 
βδελυκτή έστι καί μισητή καί πάσης κακίας βαρυτέρα καί μακρύνει τον 
άνθρωπον από τοΰ Θεοΰ.
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Άλλα ή ταπείνωσις διά τής μετάνοιας και έξομολογήσεως δίκαιοί 
τοΰτον κα'ι σωτηρίας άξιοι καί πλησίον φέρει καί ΐστησι τοΰ Θεοϋ. Τοΰτο 
εύρεν ό τελώνης καί από ταΰτης τής αιτίας εδικαιώθη καί σωτηρίας ήξίω- 
ται. 'Ο φαρισαΐος σταθείς προς εαυτόν ταΰτα προσηύχετο. Ό Θεός ευ
χαριστώ σοι δ τι ούκ εΐμι ώσπερ οί λοιποί των ανθρώπων ά'ρπαγες, άδι
κοι, μοιχοί ή καί ως οΰτος δ τελώνης. Αρχή τής υπερηφάνειας ή υβρις 
φαίνεται’ δ γάρ διαπτύο;>ν τους άλλους καί μηδέν τοΰτους ηγούμενος, άλλα 
τούς μέν πτωχούς, τούς δε δυσγενεΐς, τούς δε άμαθεΐς καί ίδιώτας υπο
λαμβάνουν τούς δε άδικους καί αμαρτωλούς έκ τής ύβρεως ταΰτης πα- 
ρασΰρεται καί μόνον εαυτόν οϊεται συνετόν, δίκαιον καί πάντων ανθρώ
πων ύπέρτερον. Καί έ'στιν ή υβρις υπερηφάνειας άρχή καί ή υπερηφά
νεια κακόν τής ύβρεως έ'κγονον. Διά τοΰτο ή διαβόητος ή ημέρα Κυρίου 
την έκδίκησιν ποιήσει επί πάντα υβριστήν καί ύπερήφανον αί γάρ συγ
γενείς άμαρτίαι όμοιοτρόπως κολάζονται. ’Έδειξεν δ φαρισαΐος καί τφ 
σχήματι καί τή στάσει τήν έ'παρσιν, ήν είχε καί τήν άλαζονείαν. Καί οι 
μέν λόγοι αύτοϋ έξ αρχής άνθρώπου ήσαν εύγνώμονος’ έ'λεγε γάρ ό Θεός 
ευχαριστώ σοι, μετά ταΰτα δσα είπε πάσης άλαζανείας καί υπερηφά
νειας ήσαν πεπληρωμένα. Ού γάρ είπε σΰ με έποίησας Κύριε καί διά τής 
βοήθειας τής σής έλευθεροΰμαι πάσης άδικίας καί αρπαγής καί τών άλ
λων κακών, αλλά πάντα τά κατορθώματα έξ οικείας δυνάμεως έλογίζετο 
κατορθώσαι. ΙΙάς δέ άνθρωπος έχέτω πληροφορίαν δτι χωρίς τής τοΰ 
Θεοΰ βοήθειας ού δύναται ουδέ ισχύει κατορθώσαι τι άγαθόν χωρίς 
γάρ έμοΰ φησιν ό Χριστός ού δύνασθε ποιεΐν ούδέν καί ό προφήτης, εάν 
μή Κύριος οίκοδομήση οίκον, εις μάτην έκοπίασαν οί οίκοδομοΰντες, καί 
ό άπόστολος, ού τοΰ θέλοντος, ούδέ τοΰ τρέχοντος, άλλά τοΰ ελεοΰντος 
Θεοϋ καί ούκ Ιγώ δέ, άλλ’ ή χάρις τοΰ Θεοΰ ή σύν εμοί καί δ Θεός 
έστιν δ ενεργών εν ήμΐν καί τό θέλειν καί ένεργεΐν. Εί γάρ καί αύτεξου- 
σίιο τετιμήμεθα τής προαιρέσεως, άλλ’ όμως εκτός τής άνωθεν συμμα- 
χίας ούδέν τών άνδραγαθημάτων εν τή δδφ τοΰ βίου έπιτελέσαι δυνάμε- 
θα’ οιδά γάρ φησιν δτι ού τοΰ άνθροδπου ή οδός αύτοΰ ούδέ πορεύσεται 
άνήρ κατορθώσαι πορείαν αύτοΰ. Μή ούν έαυτοΐς μόνοις λογιζώμεθα τ<ών 
αγώνων τά τρόπαια" ήμέτερον γάρ τό προελέσθαι μόνον τό κρεΐττον καί 
σπουδάσαι, Θεοΰ δέ τό εις έ'ργον άγαγεΐν τήν άγαθήν επιθυμίαν καί- έ- 
φεσιν, τφ δέ, μή φύσει τό δύνασθαι έ'χοντι, άλλ’ από τής χάριτος λαμβά- 
νοντι λέγειν δτι δύναμαι τοΰτο κόμπος καί καύχησις’ τί γάρ έχεις, φησιν, 
δ ούκ έλαβες ; Εί δέ καί έλαβες τί καυχάσαι ως μή λαβών; Νηστεύω 
δίς τοΰ σαββάτου, άποδεκατώ πάντα δσα κτώμαι. ’Επειδή γάρ κατηγό
ρησε τών λοιπών ανθρώπων καί τοΰ τελώνου δ φαρισαΐος δτι μοιχοί είσι 
καί αρπαγές, αύτός προς μέν τό τής μοιχείας πάθος τήν νηστείαν άντα- 
λαζονεύσατο, επειδή από τής τρυφής γίνεται ή λαγνεία' κόρος γάρ πα
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τήρ ύβρεως καί λαγνεία έν πλησμονή, δ Φαρισαίος δέ τό σώμα διά νη
στείας αγχών και καί κατατήκων πολύ άπέχειν άνεκαυχάτο των τοιού"· 
των παθών. Ένήστευον δ’ άρα οι φαρισαϊοι δυο ημέρας τής έβδομάδος, 
Δευτέραν και Πέμπτην. Προς δέ τδ αρπαγές καί άδικοι έ'λεγεν δ φαρισαϊος- 
άποδεκατώ πάντα δσα κτώμαι. Τοσοΰτον γάρ ένεκαυχάτο έναντιοϋσθαι 
τή αρπαγή καί τή άδικίμ ώστε καί τα εαυτού έτέροις έδίδου. Οι γάρ εβραΐοι 
έδίδοσαν των δντων απάντων δεκάτην μίαν καί πάλιν έτέραν δε- 
κάτην καί μετά ταΰτην τρίτην. Καί αι τρεις συντιθέμεναι δεικνύουσιν δτι 
τδ τρίτον τής ουσίας αυτών έδίδουν. "Αλλά καί άπαρχάς καί πρωτοτόκια 
καί έ'τερα πλείονα παρεϊχον, οΐον τά υπέρ αμαρτημάτων, τά υπέρ καθα
ρισμών, τά εν ταΐς εορταϊς καί έν τφ ίωβηλαίψ, τά έν ταις τών χρεών 
άποκοπαϊς καί ταΐς τών δούλων άφέσεσι καί τοις δανείσμασι τοΐς άπηλ- 
λαγμένοις τόκων. Ταϋτα δέ πάντα συντιθέμενα καί συναριθμούμενα τδ 
ήμισυ τής ουσίας άποτελοϋσιν. Εί δέ ό τό ήμισυ τής ουσίας διδούς ά'ν- 
θρωπος ούδέν μέγα έργάζεται έπαιρόμενος καί άλαζονευόμενος, ό μηδέ 
τδ δέκατον παρέχων τής ουσίας, τίνος άξιος έ'σται κενοδοξών καί ύπερη- 
φανευόμενος καί τούτο τού Ευαγγελίου λέγοντος, έάν μή περισσεύση ή 
δικαιοσύνη υμών πλέον τών γραμματέων καί φαρισαίων ούκ είσελεύσεσθε 
εις τήν βασιλείαν τών ουρανών; X) δέ τελώνης μακρόθεν έστόις ούκ ή- 
θελεν ουδέ τούς οφθαλμούς εις τδν ουρανόν έπάραι, άλλ’ έ'τυπτε τό στή
θος αυτού λέγων- ό Θεός ίλάσθητί μοι τφ άμαρτωλφ. Λέγω ύμΐν κατέβη 
οΰτος δεδικαιωμένος εις τδν οίκον αυτού ή γάρ έκεΐνος, δτι πας ό ύψόίν 
εαυτόν ταπεινωθήσεται, δ δέ ταπεινών εαυτόν ύψωθήσεται.

Ευχόμενος δ τελώνης καί έργα μή έ'χων αγαθά ουδέ άπαριθμήσαι ταΰ- 
τα ήδύνατο, ώς ό φαρισαϊος, άλλ’ έ'τυπτε τό στήθος καί τήν καρδίαν έμά- 
στιζε καί μετά πολλής συντριβής καί κατανύξεως έλεγε- Κύριε ίλάσθητί μοι 
τφ άμαρτωλφ. Διά τούτο καίΐλεων ευρίσκει τον έλεήμονακαί εύδιάλλακτον 
Κύριον πάντων γάρ τών αμαρτημάτων καθαιρετική έστιν ή ταπεινοφρο
σύνη, ή δέ υπερηφάνεια αφανίζει πάσας τάς άρετάς δτι πάσης αμαρτίας 
καί κακίας μείζων έστί καί βαρυτέρα- κρεϊσσον γάρ άμαρτάνοντας έπι- 
στρέφειν καί ταπεινοΰσθαι ή κατορθοΰντας έπαίρεσθαι. 'Ο τελώνης τά α
μαρτήματα άπεδύσατο δεξάμενος τήν τούφαρισυάου κατηγορίαν μετά πρα- 
ότητος καί υπομονής καί δ φαρισαϊος από δόξης εΐς τό τής ατιμίας κατέ 
θεσε βάραθρον δικαιώσας εαυτόν καί κατηγορήσας τού τελώνου καί τών 
λοιπών άνθριόπων. Ό τελώνης από τής επονείδιστου ζωής καί τών αμαρ
τιών εις τήν μακαρίαν επανήλθε ζωήν καί κατάστασιν, ό δέ φαρισαϊος 
τής προς Θεόν έγγύτητος έχωρίσθη καί άπεμακρύνθη τού αγαθού. Ό τε- 
λιόνης ύψώθη έκ ταπεινώσεως καί δ φαρισαϊος έταπεινώθη έξ δγκου καί 
τής έπάρσεως. Δύο γάρ άπαιτούμεθα πάντες άνθρωποι, τό καταγινιό- 
σκειν τών οικείων αμαρτημάτων καί τό τοΐς έτέροις άφιέναι τά άμαρτή-
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ματα' ό γάρ τα αυτού βλέπων αμαρτήματα συγγνωμονικώτερος καί συμπα
γέστερος γίνεται τοΐς έτέροις, ό δέ κατακρίνων ετέρους εαυτόν κατακρί
νει καί καταδικάζει, ει καί πολλάς κέκτηται άρετάς. Οίίτω μέγα εστί τό 
μή κατακρίνειν ετέρους, άλλ’ έαυτοΰς, αδελφοί μου.'Ημείς δέ τά εαυτών 
αφέντες αμαρτήματα, ετέρους μάλλον κατακρίνομεν, άλλους έξετάζομεν 
ούκ είδότες ότι καν πάντων ώμεν δικαιότεροι, ετέρους δέ κατακρίνωμεν 
υπεύθυνοι γινόμεθα καί τής αυτής εσμεν άξιοι τιμωρίας καί κολάσεως, ής 
καί δ κατακρινόμενος άξιός έστιν ώ γάρ κρίματι κρίνετέ, φησι, τουτοι καί 
κριθήσεσθε. Ό γάρ πορνεύων εντολήν παραβαίνει καί ό τόν πορνεΰοντα 
κρίνων εντολήν παραβαίνει, ώστε καί άμφότεροι θείσν εντολήν παραβαί- 
νουσι καί δ πορνεΰων καί δ κρίνων.’Αλλά μεταθώμεθα τήν εις ετέρους έξέ- 
τασιν καί πολυπραγμοσύνην εις εαυτούς μάλλον, αγαπητοί, καί εάν ίδωμεν 
τινας αμαρτάνοντας ημείς τά εαυτών αμαρτήματα προ οφθαλμών ημών 
μάλλον έχωμεν καί χείρονα τά ήμέτερα λογιζώμεθα ή τα τών έτέρο>ν. Οι 
γάρ άμαρτήσαντες έν τή ώρα ίσως τής αμαρτίας μετενόησαν, ημείς δέ πάν
τοτε μένομεν αδιόρθωτοι κατακρίνοντες καί τά ετέρων έξετάζοντες. Ό 
Λό)τ εκείνος έν Σοδόμοις οίκών ούδένα κατέκρινεν, ουδενός κατηγόρησε, 
διά τοΰτο δεδικαίωται καί από τον πυρός διεσώθη καί τής πανωλεθρίας, 
ής οί Σοδομΐται κατεδικάσθησαν. Ταπεινωθέντες οΰν καί ημείς εαυτούς 
κατακρίνωμεν, εαυτούς καταισχύνωμεν, ΐνα άκατάκριτοι καί υψηλοί γε- 
νώμεθα. Άγαπήσωμεν τήν ταπεινοφροσύνην’ διά γάρ ταύτης ό τελώνης 
έδικαιώθη καί τό φορτίον τών αμαρτημάτων άπέθετο. Μισήσωμεν τήν 
έ'παρσιν δτι δ φαρισαΐος διά ταύτης κατεβλήθη καί τάς άρετάς, ας ει- 
χεν, άπώλεσεν. *0 φαρισαΐος ώς μή καλώς τό καλόν διαπραξάμενος κα- 
τακέκριται καί δ τελώνης εί καλώς τά μή καλά τών έργων άποσεισάμενος 
δεδικαίωται’ έπέβλεψε γάρ ό Θεός επί τόν στεναγμόν τοϋ τελώνου καί τήν 
αυτού συντριβήν καί τάς κατά τού στήθους τύψεις καί προσδεξάμενος τό 
ίλάσθητι μετά τοϋ "Αβελ αυτόν έδικαίωσε, τάς δέ θυσίας καί τάς άρετάς 
καί τά κατορθώματα τοϋ φαρισαίου ώς μεγαλαύχου καί ύπερηφάνου 
έβδελύξατο καί άπώσατο καί ιός τόν άδελφοκτόνον Κάϊν κατεδίκασεν 
αυτόν. Άπό ταύτης τής αιτίας μάθωμεν, άδελφοί μου, καί διδαχθώμεν 
καί μεγάλα εάν έργαζώμεθα κατορθώματα τούτων έ'νεκεν μή επαιρώμε- 
θα καί εάν αγαθοί γενώμεθα, δίκαιοι καί επιεικείς καί συμπαθείς καί 
ελεήμονες, αλλά καί ούτως ταπεινώμεθα καί μή υπεροψίαν καί άλαζο- 
νείαν έχωμεν, μήποτε τούς καμάτους ημών καί τούς πόνους άπολέσωμεν’ 
δταν γάρ ταΰτα πάντα ποιήσητε, φησίν Κύριος, λέγετε δτι άχρεΐοι δού
λοι έσμεν καί, δ δφείλομεν ποιήσαι, πεποιήκαμεν. Άναγκαΐον γάρ καί 
καί άπαραίτητον χρέος έστί προσφέρειν ημάς τφ επί πάντιον Θεφ τήν 
δουλείαν, τήν ταπείνωσιν, τήν υπομονήν, τήν υποταγήν, τήν εύπείθειαν, 
τήν ευγνωμοσύνην, τήν ευχαριστίαν καί δοξάζειν καί μεγαλύνειν καί
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προσκυνεΐν τό θέλημα αυτού τό πανάγιον καί μή δάκνεσθαι ταϊς παρ’ 
ετέρων λοιδορίαις καί ϋβρεσι καί λυπείσθαι τοΐς άδικήμασι καί τοΐς πει- 
ρασμοΐς καί δυσχεραίνειν δνειδιζομένοις δτι καί από τούτου πολλήν καρ- 
ποΰμεθα την ωφέλειαν. Μάθωμεν καί γνώμεν, αδελφοί μου, την της τα- 
πεινώσειος δύναμιν καί ίσχύν καί βοήθειαν. Μάθωμεν τής έπάρσεως την 
καταδίκην καί την ζημίαν καί απώλειαν καί επειδή μέγα αγαθόν έστιν ή 
μετάνοια καί ή εξαγόρευσις καί ή συντριβή καί τά δάκρυα καί οί έκ βά
θους στεναγμοί καί ή κατάνυξις, διά τοϋτο παρακαλώ εξομολογεΐσθε τφ 
Θεφ συνεχώς καί τά αμαρτήματα αύτφ εκκαλυπτετε. Εί γάρ άναπτύσ- 
σομεν τό συνειδός ημών έμπροσθεν τοϋ Θεοΰ καί δεικνΰομεν αύτφ τά 
τραύματα των ιμυχών ήμών καί ετέρους ού κρίνομεν, ουδέ έκθηριουμεθα 
προς τάς τώνπλησίων ύβρεις ουδέ λυποΰμεθα διά τούς όνειδισμούς καί 
τάς λοιδορίας καί τούς πειρασμούς καί τάς αδικίας αυτών ΐλεως ήμΐν γε- 
νήσεται ό φιλάνθραιπος Κύριος καί τά τής συμπάθειας αυτού καί τής 
εύσπλαγχνίας κεράσει φάρμακα καί επιθέσει καί ίατρεύσει ημάς Δείξω- 
μεν τά αμαρτήματα τφ μή όνειδίζοντι δεσπότη, αλλά θεραπεύοντι. Καν 
σιγήσωμεν ημείς, εκείνος άπαντα γινώσκει. Εΐπωμεν τοίνυν τά σφάλματα 
ήμών, αδελφοί μου, καί έξομολογησώμεθα καθαρώς τώ Κυρίφ, ϊνα κερδά- 
νωμεν τήν τούτου συμπάθειαν. Άποθώμεθα ενταύθα τά αμαρτήματα, 
ΐνα καθαροί γεγονότες καί έ'τοιμοι άπέλθωμεν έκεϊσε καί δεχθώμεν 
παρά τοϋ δικαίου κριτοΰ εις τήν βασιλείαν τήν άτελεύτητον καί άΐδιον 
καί κληρονομήσωμεν τάς μελλούσας εκείνας καί άκηράτους μονάς καί τήν 
άδάπανον τρυφήν καί άπόλαυσιν, ών καί τύχοιμεν πάντες εν αύτφ Χρι
στή» τφ Κυρίφ ήμών, φ ή δόξα καί τό κράτος είς τούς αιώνας τών αιώ
νων. ’Αμήν.

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
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