
ΑΝΘΙΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΟΓΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Περ'ι τοΰ βίου καί των έργων τοΰ αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Ανθίμου 
ενός των διαπρεπών ιεραρχών της ορθοδόξου εκκλησίας, έλαχίστας εχομεν 
ειδήσεις. Τούτου έ'νεκεν ενόμισα έπιβεβλημένον να συναθροίσω διά φωτο
γραφιών τά σφζόμενα έργα αύτοΰ ως καί τα εις αυτόν άναφερόμενα καί μετά 
την εκδοσιν αυτών νά προσπαθήσω, όπως εξακριβώσω τά άφορώντα εις τον 
βίον καί τά συγγράμματα αυτοΰ.

Τά σφζόμενα έργα τοΰ ’Ανθίμου, ως καί τά άναφερόμενα εις αυτόν, 
είναι τά ακόλουθα:

1. «Λόγος εις τον έν άγίοις πατέρα ημών ’Άνθιμον, αρχιεπίσκοπον 
Άιθηνών, τον ομολογητήν».

Άρχ. Τών διηγήσεων έκείνας μάλλον θαυμάζουσιν οι άνθρωποι.
Περιέχεται έν τφ ύπ’ αριθμόν 243 κώδικι τών Ιίαρισίων Coisliu 1 κατα- 

λαμβάνων τά φύλλα 191“-204^·
2. «Λόγος τοΰ άγιωτάτου πατρός ημών ’Ανθίμου τοΰ αρχιεπισκόπου 

’Αθηνών, ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης Ελλάδος καί προέδρου Κρήτης, τοΰ 
νέου δμολογητοΰ, πρός τινα ’Ιωσήφ μοναχόν, έκδοθείς έκ Λάκκου, έταΐρον και 
συμπολίτην αυτοΰ περί τής τοΰ αγίου Πνεύματος προόδου καί ως παρ’ έαυ' 
τοΰ 6 υιός οΰκ έχει τό Πνεΰμα, αλλά παρά τοΰ Πατρός, ό δέ επίλογος μετ 
ευχής υπέρ ειρήνης καί ένώσεως τών εκκλησιών».

’Άρχ. Καλώς έρευναν τάς Γραφάς ό Κύριος ένετείλατο καί μη παροδι- 
κώς άναγινώσκειν αΰτάς.

Περιέχεται έν τώ υπ’ άριθ. 30 (C. 3. 16) κώδικι τής έν 'Ρώμη «Biblio
theca Angelica» καταλαμβάνουν τά φύλλα 352“ - 358β (πρβλ. Piccolo- 
mini, Index codicum Craecorum bibliothecae Angelicae έν Stud1 
Italiani di filologia classica τόμ. A'. (1896) σ. 64έ.).

1 Συγγραφεϋς τοΰ λόγου τούτου είναι ό Κωνσταντινουπόλεως Νείλος (1379 · 1387). 
Ο κώδιξ έχει γραφή κατά τόν δέκατον πέμπτον αιώνα καί περιέχει πλεϊστα έργα τοΰ 

Νείλου Κωνστατινουπόλεως (πρβλ. καί Κρ ου μ β άχε ρ - Σ ωτηριάδου, Ίστορ τής 
Βυζ. λογοτ. τόμ. Α'. σ. 351). "Εν τινι καταλόγφ χειρογράφων τής μεγίστης Λαύρας τοΰ 
αγίου Αθανασίου τοΰ αγίου ”Ορους, έκδοθέντι υπό τοΰ Σάθα (Μεσαίων, βιβλ. τόμ. Α'. 
σ. 273) αναγράφεται «Νεοφύτου Κεραμέως Λόγος εις "Ανθιμον ’Αθηνών τόν ομολο
γητήν». Ό λόγος ούτος, ώς ήδυνήθην νά έξακριβώσο), δέν υπάρχει πλέον έν τή βιβλιο
θήκη τής μονής ταύτης.
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3. «Λόγος έτερος, δπόταν ό μητροπολίτης ’Άνθιμος τής φρουράς 
έξήλθεν».

Άρχ. Χρέος έστί τοις υπό χείρα πάσι κοινόν τοϋ προσφέρειν έκαστον 
τώ οικείφ δεσπότη.

Περιέχεται έν τώ ανωτέρω ύπ’ αριθμόν 30 κώδικι τής έν 'Ρώμη βιβλιο
θήκης Angelica, καταλαμβάνων τα φύλλα 3Ρ - 5?·

4. «Τοϋ αίιτοϋ (’Ανθίμου) προς τον αυτόν ’Ιωσήφ επιστολή Ικ Λάκκου»1.
Άρχ. Τίς μοι δώη τοις σοϊς, ώ μακάριε, καν μικρόν έφησθήναι λόγοις.
Περιέχεται έν τω ανωτέρω ϋπ’ αριθμόν 30 κώδικι τής έν ’Ρώμη βιβλιο

θήκης Angelica καταλαμβάνουσα τά φύλλα 358^-359“·
5. «Τοϋ άγιου ίερομάρτυρος ’Ανθίμου αρχιεπισκόπου Αθηνών και προ

έδρου Κρήτης, τοϋ όμολογητοΰ, λόγος εις τήν κατά σάρκα γέννησιν τοϋ 
Κυρίου κα'ι Θεοϋ καί Σωτήρος ημών Ίησοϋ Χριστοϋ».

Άρχ. Δαυίδ ό θεοπάτωρ και βασιλεύς καί προφήτης γράφει ούτως έν 
τοις ψαλμοϊς.

Περιέχεται έν τώ ύπ’ αριθμόν 229 κώδικι Miscell. τοϋ Όξωνίου κατα
λαμβάνων τά φύλλα 129“ -136? (πρβλ. Coxe, Catal. cod. man. bibl. Bol- 
beianae μέρος πρώτον 1853 σ. 782 άρ. 12)2.

Έκδίδων κατωτέρω τον ανέκδοτον 3 * τούτον λόγον τοϋ ’Ανθίμου εις τήν 
κατά σάρκα γέννησιν τοϋ Χριστού, παρατηρώ δτι σφάλματά τινα τοϋ κειμέ
νου διώρθωσα, θεωρήσας περιττόν νά αναφέρω αυτά. Παρατηρώ έτι δτι 
αξία ιδιαιτέρας προσοχής είναι ή γνώμη τοϋ συγγραφέως, καθ’ ήν δ Θεός 
/ινώσκει τά παρελθόντα καί τά μέλλοντα ως παρόντα, έν άντιθέσει προς τήν 
γνώσιν τοϋ ανθρώπου γινώσκοντος ταϋτα ώς τοιαϋτα. «Ό Θεός δέ ούτως 
βλέπει πάντα και δσα έγένοντό ποτέ καί δσα γίνονται σήμερον καί δσα μέλ- 
λουσιν ύπάρξειν ύστερον, καθώς βλέπει δ άνθρωπος τά γινόμενα έμπροσθεν 
τών οφθαλμών αύτοΰ καί ούτως προγινώσκει ό Θεός τά μέλλοντα ύπάρξειν

1 Άξιον σημιειώσεως είναι ένταΰθα δτι ό ύπ’ αριθμόν 30 κώδιξ της βιβλιοθήκης 
Angelica τής Ρώμης έχει γραφή, πλήν τών φύλλων 197-203, διά χειρός τοϋ ’Ιωσήφ 
Φιλάγρη από τοϋ 1393-1394, δστις είναι συγχρόνως καί ό συγγραφεύς πολλών έργων 
περιεχομένων έν αύτώ. Έν φύλλφ 117Ρ άναγινώσκομεν «Διηρμηνεύθησαν δέ έν τφ 
Κωφηνίφ δρει έν τή μονή τών τριών μεγάλων Ιεραρχών παρά ’Ιωσήφ τοϋ Φιλαγρίου, 
τοϋ τής αυτής μονής κτήτορος έν έτει ~3)Α' (=1393) Ινδ. α' μηνί Φεβρουαρίω ιθ'ήμέρρ 
δ' τής α' έβδομάδος τής άγιας Τεσσαρακοστής», καί έν φύλλη) 138β «ΤΆΒ'» (=1394). 
Καί έκ τών ανωτέρω δύναται νά έξακριβωθή ό χρόνος τής ακμής τοϋ ήμετέρου ’Ανθί
μου αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, τοϋ έχοντος αλληλογραφίαν πρός τόν ’Ιωσήφ Φιλάγρην.

2 Ό λόγος οϋτος μένει κολοβός, καθόσον έν φύλλφ 1366 έχουσι γραφή δέκα καί 
τέσσαρες στίχοι μόνον, τό δέ υπόλοιπον τοϋ φύλλου 1366 ώς καί τό 137“ έχουσι μείνει 
άγραφα.

3 ’Ελάχιστα αποσπάσματα έκ τοϋ λόγου τούτου έχει έκδώσει όΣ π. Λάμπρος έκ
τοϋ αότοϋ κωδικός έν ιή Ιστορία τής πόλεως ’Αθηνών (τόμ Α’. σ. 116).
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ύστερον, καθώς γινώσκει ό οίνθρωπος εκείνα, ά'περ εγένοντο προ αυτοϋ και 
ύπάρχουσιν αληθή και δμολογοΰμενα» (φΰλ. 131“ J1. ’Αξία επίσης προσοχής 
είναι ή συλλογιστική άπόδειξις αυτοϋ περ'ι τοϋ καλοϋ τοϋ γάμου «ει γάρ 
κακός ύπήρχεν ό γάμος, ούκ αν ό Χριστός κατεδέξατο γεννηθήναι από σαρκός 
ανθρώπινης, επειδή δέ έγεννήθη, φανερόν υπάρχει δτι και τον γάμον τίμιον 
έχει» ως καί ή ερμηνεία τοϋ γραφικού χωρίου «οΰτε γαμοΰσιν οϋτε έκγαμί- 
ζονται» (Ματθ. 22,30) διά τοϋ «οϋτε λαμβάνουσιν οί άνδρες εις γάμον 
γυναίκας, οΰτε από γάμου χωρίζονται» (φΰλ. ,135“ καί I3)2. Τέλος 
παρατηρώ οτι τό ϋφος καί ή γλώσσα τοϋ παρόντος λόγου τοϋ ’Ανθίμου δια- 
φέρουσι τοϋ ϋφους καί τής γλώσσης τών άλλων συγγραμμάτων αυτοϋ καί δή 
τοϋ λόγου αυτοϋ περί τής προόδου τοϋ αγίου Πνεύματος. Τό ϋφος καί ή 
γλώσσα τοϋ παρόντος λόγου είναι άπλοΰστερα. Καί δΰναται μέν νά έξηγηθή 
ή διαφορά αϋτη έκ τής διαφοράς τοϋ θέματος καί τοϋ σκοποϋ τών δυο 
λόγων, πάντως δμως είναι αξία προσοχής.

Τοϋ άγιον ίερομάρτυρος Άνϋ'ίμου Αρχιεπισκόπου Άϋ'ηνών καί 
προέδρου Κρήτης, τοϋ όμολογητοϋ, λόγος εις την κατά σάρκα γέννησιν 
τοϋ Κυρίου καί Θεοϋ καί Σωτήρος ημών Ίησοϋ Χριατοϋ. Δέσποτα 5.

Δαυίδ ό θεοπάτωρ καί βασιλεύς καί προφήτης γράφει ούτως εν τοΐς 
5 Ψαλμοΐς· «Αϋτη ή ημέρα, ήν έποίησεν ό Κύριος. Άγαλλιασώμεθα καί εύφραν- 

θώμεν έν αυτή». Σκοπήσωμεν δέ ημείς, αδελφοί, περί ποιας ημέρας ό προ
φήτης λέγει δτι έποίησεν αυτήν δ Κύριος. ΤΑρα περί τίνος τών ημερών τοϋ 
χρόνου, ας ποιεί ό ήλιος άνατέλλων καί δΰνων ή περί τίνος άλλης νοουμένης 
καί ούχ ορισμένης ημέρας; Καί εάν νοήσωμέν τινα τών ημερών τόσν τοϋ χρό- 

10 νου μέλλομεν δόξειν δτι μίαν μόνην ημέραν έποίησεν ό Κύριος, τάς δέ άλλας 
ημέρας ούδέν έποίησεν δ Κύριος, άλλ’ έτερός τις, δπερ έστί κακόν καί ολέ
θρων. Πάσας γάρ τάς ημέρας τοϋ χρόνου ό Θεός έποίησεν αύτάς. Πώς λοιπόν 
δ προφήτης περί μιας λέγει τον λόγον τοϋτον; Καί προσέχετε, αδελφοί μου, 
δτι ού περί μιας τών ημερών τοϋ χρόνου λέγει δ προφήτης τον λόγον, αλλά 

15 περί τής ένσάρκου οικονομίας καί τής έκ Παρθένου γεννήσεως τοϋ Κυρίου 
ημών Ίησοΰ Χριστοΰ τον λόγον τοϋτον δ προφήτης φησίν, ήν καί έορτάζο- 
μεν καί πανηγυρίζομεν καί μεγαλΰνομεν σήμερον. Διατί δέ ημέραν αυτήν 
ονομάζει; Διότι προ τοϋ γεννηθήναι τον Χριστόν ήν δλος δ κόσμος έσκοτι- 
σμένος ώς έν νυκτί βαθεία καί άσελήνφ· καί γάρ ώσπερ έν τή νυκτί καί τω

1 Οϋτω λύει ό "Ανθιμος τό και σήμερον απασχολούν τούς δογματικούς ζήτημα περί 
τής υπό τοϋ Θεού γνώσεως τών παρελθόντων καί μελλόντων, δεχόμενος δτι ταϋτα γινώ- 
σκει ό Θεός ώς παρόντα.

2 Είναι φανερόν δτι ή συλλογιστική άπόδειξις ούδέν άποδεικνύει, τό δέ έκγαμίζονται 
δέν δηλοΐ «άπό τού γάμου χωρίζονται».

3 Ελλείπει τό εύλόγησον.
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σκότει ούδέν δύνανται οί άνθρωποι, ΐνα γνωρίζη έκαστος τον πλησίον αύτοϋ, 
ούτως ήγνόησεν 6 κόσμος τον Θεόν τον αληθινόν, τον ποιήσαντα τον ουρα
νόν καί τήν γην καί εφαντάσθη καί ένόμισεν δτι δ ήλιος υπάρχει ό Θεός ή 
ή θάλασσα και τοσοΰτον επλανήθησαν καί εσκοτίσθησαν οι ά'νθρωποι δτι 
καί αλόγα ζφα καί πέτρας καί ξυλά προσεκΰνησαν ως Θεούς. Επειδή ουν 5 
πρώτον έφάνη δ νόμος καί αί γραφαί τών προφητών, ώσπερ δρθρος, έπειτα 
άνέτειλεν ό ήλιος τής δικαιοσύνης, δ Κύριος ημών Ίησοΰς Χριστός, από τής 
νοητής ανατολής τής παναγίας παρθένου καί Θεοτόκου καί ηυ'γασε τφ κόσμοι 
τό φώς τής θεογνωσίας, διά τοΰτο ημέραν ονομάζει τήν τοϋ Χρίστου παρου
σίαν. Άλλ’ δράτε καθαρώτερον τήν ημέραν, ήν ό Κύριος εποίησεν. "Ωσπερ ίο 
ό ήλιος οΰτος εξέρχεται από τής ανατολής καί λύει τό σκότος τής νυκτός καί 
εξεγείρει τους ανθρώπους από τοϋ ϋπνου καί διεγείρει τοΰτους προς εργασίαν 
τών προς τήν ζωήν αναγκαίων καί πάλιν απέρχεται εις τήν δΰσιν καί οϋτω 
τήν ημέραν εργάζεται, καθώς υπάρχει παρά τοϋ δημιουργοϋ τεταγμένος,

Χριστός από τής λογικής ανατολής, τής παναμώμου Θεοτόκου, ήν καί δ προ
φήτης Άββακούμ θαιμάν καί ανατολήν όνομάζων οϋτω φησίν δ Θεός από 
θαιμάν ήξει. Καί έδωκε τάς εντολάς αύτοϋ καί τά προστάγματα τοΐς άνθρώ- 
ποις, άτινα ύπάρχουσι τό φώς, καθώς φησιν Ήσαΐας· «διότι φώς τά προστά- 
γματά σου επί τής γής» καί έλυσε τήν νύκτα καί τό σκότος τής αγνωσίας τοϋ 20 
Θεοΰ καί έξήγειρε τούς ανθρώπους από τοϋ ϋπνου τής ραθυμίας καί τής 
κακοφροσύνης καί διήγειρεν αυτούς προς εργασίαν πάσης αγαθής πολιτείας, 
ήτις υπάρχει χρήσιμος καί αναγκαία τοΐς εργαζομένοις αυτήν προς τήν άπό- 
λαυσιν τής αιωνίου ζωής. Καί τούτο δέ βλέπετε δτι δ ήλιος οΰτος, τό ποίημα 
τοϋ Θεοΰ, μικράν καί σύντομον Ιργάζεται τήν ημέραν, ασθενής καί αδύνατος 25 
υπάρχων ως δούλος, δ δέ Κύριος ημών καί τοϋ ήλιου δεσπότης, αφού εγεν- 
νήθη καί άνέτειλε καί εφάνη από τής πανενδόξου Θεοτόκου τριάκοντα καί 
τρεις χρόνους μετά τών ανθρώπων συνανεστράφη καί πάλιν έδυ καί έκρύβη 
υπό τήν γήν, δτε έσταυρώθη καί άπέθανε καί έτάφη. Καί πάλιν δ μέν ήλιος 
οΰτος διά τήν αδυναμίαν αύτοϋ πολλάκις ανατέλλει καί δύνει, διότι ούδέν 30 
δύναται καί μετά τήν δύσιν ΐνα φωτίζη, άλλ’ ήνίκα κρυβή καί τό φώς αύτοϋ 
συναπέρχεται καί πάλιν γίνεται σκότος, δ δέ ισχυρός καί παντοδύναμος Κύριος 
ά'παξ άνέτειλε καί ποιήσας μίαν ημέραν τριάκοντα καί τριών χρόνων έδυ μέν 
καί εκρύβη σωματικώς, τό δέ φώς τής θεότητος καί τής άναστάσεως αύτοϋ 
πάντοτε έν δλφ τφ κόσμφ λάμπει καί ούκέτι έχει χρείαν, Ϊνα πάλιν άνατέλλη 35 
καί δύνη. Διατί δέ ούκ εΐπεν δ μακάριος Δαυίδ δτι αυτή ή ημέρα ήν ποιήσειν 
μέλλει δ Κύριος ύστερον μετά πολλούς χρόνους, άλλ’ ειπεν ήν εποίησεν δ 
Κύριος, ώσπερ αν εί προέλαβε καί έγένετο- καί γάρ δ Δαυίδ υπήρχε προ 
χρόνων πολλών πρότερον τής παρουσίας τοϋ Χριστοΰ καί ύστερον μετά πολ
λούς χρόνους έγεννήθη εκ τοϋ σπέρματος Δαυίδ δ Χριστός καί ηϋγασε τό φώς 40
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καί ή ήμερα της θεογνωσίας. Πώς ως παρελθοΰσης καί ήδη γεγενημένης 
μνημονεύει .τής τοΰ Χριστού παρουσίας; Καί προσέχετε παρακαλώ1 πας 
άνθρωπος τα άπερ γίνονται έμπροσθεν αυτού εκείνα βλέπει καί τα γενόμενα 
όπισθεν αυτού ή καί προ τού γεννηθήναι αυτόν παρ’ άλλων ακούει καί μαν- 

5 θάνει αυτά τά πράγματα, τα δέ μέλλοντα, άτινα βούλεται ποιήσειν ό Θεός 
μετά πολλούς χρόνους ούδέν δύναται άνθρωπος ϊνα προγινώσκη αυτά, ό Θεός 
δέ ούτως βλέπει πάντα καί δσα έγένοντό ποτέ καί δσα γίνονται σήμερον καί 
δσα μέλλουσιν υπάρξειν ύστερον, καθώς βλέπει ό ά'νθρωπος τά γινόμενα 
έμπροσθεν τών οφθαλμών αυτού καί ούτως προγινόίσκει ό Θεός τά μέλλοντα 

10 υπάρξειν ύστερον, καθώς γινώσκει δ άνθρωπος εκείνα, άπερ έγένοντο προ 
αυτού καί ύπάρχουσιν αληθή καί δμολογοΰμενα. Επειδή οΰν ό προφήτης 
ούτως προεγίνωσκεν από τής χάριτος τοΰ Θεού την ένσαρκον οικονομίαν, 
ώσπερ αν έγένετο προ πολλών χρόνων προ τοΰ γεννηθήναι αυτόν, διά τούτο 
είπεν1 ήν έποίησεν ό Κύριος καί ούδέν είπεν ήν μέλλει ποιήσειν, αύτη ή 

15 ημέρα, ήγουν ή γέννησις καί ή παρουσία τοΰ Χριστού, ήν έποίησεν, ήγουν ήν 
μέλλει ποιήσειν δ Κύριος, ήγουν δ δεσπότης Χριστός. Ένόμισαν δέ τινες 
ασεβείς άνθρωποι, δτι δ Χριστός ούδέν υπήρχε πρότερον, προ τού γεννηθήναι, 
αλλά τότε, δτε έγεννήθη από τής πανάγνου Μαρίας έγένετο αρχήν καί διά 
τούτο έλεγον δτι υπάρχει δούλος καί κτίσμα καί ποίημα τού Θεού μή νοούν- 

20 τες οι άθλιοι δτι ό Χριστός λόγος υπάρχει τού Θεού καί δ λόγος τού Θεού 
ποτέ από τοΰ Θεού ούδέν έλειπεν, αλλά πάντοτε ήν προς τον Θεόν καί έν 
αρχή ήν ό λόγος, ούδέν δέ έφαίνετο πάντοτε, αλλά κεκρυμμένος υπήρχε καί 
δταν ήθέλησε, τότε ήλθε καί κατώκησεν έν τή μήτρα τής παναγίας παρθένου 
καί έσαρκώθη καί τότε έγεννήθη καί έφάνη μετά τής σαρκός έξ αυτής. Καί 

25 πάλιν άλλοι λέγουσιν δτι δ Χριστός έ'ως τότε έζη, έ'ως δτε έσταυρώθη καί 
άπέθανε καί πλέον ούδέν ζή. Ημείς δέ όμολογούμεν δτι καί μετά τό άποθα- 
νεΐν πάλιν άνέστη από τών νεκρών καί άνελήφθη εις τον ούρανόν καί κάθηται 
εκ δεξιών τοΰ Θεού καί πατρός καί πάλιν μέλλει έλθεϊν ϊνα κρίνη καί τούς 
ζώντας καί τούς νεκρούς. Δεύτερον δέ έγεννήθη δ Κύριος ημών ’Ιησούς Χρι- 

30 στός. Τό πρώτον έγεννήθη από τοΰ Θεού καί πατρός προ πάντων τών αιώνων 
δίχα μητρός ως Θεός καί τό δεύτερον έγεννήθη, καθό άνθρωπος, έκ τής άγιας 
αυτού μητρός έν ταΐς ήμέραις Ήρώδου τοΰ βασιλέως δίχα πατρός. "Ωσπερ 
δέ ή προϊτη γέννησις αύτού υπάρχει υπέρ τήν γνώσιν τών αγγέλων καί τών 
ανθρώπων, ούτως υπάρχει καί ή δευτέρα γέννησις αυτού υπέρ τήν γνώσιν 

55 καί τών αγγέλων καί τών ανθρώπων. Καί ώσπερ έκείνη ή πρώτη υπάρχει έκ 
μόνου πατρός άνάρχου, ούτως έστίν καί ή δευιέρα αύτη έκ μόνης μητρός 
αφθόρου. Έορτάζομεν δέ σήμερον ημείς τήν δευτέραν γέννησιν τοΰ Χριστού, 
δτε έγεννήθη από τής παρθένου μητρός καί δίκαιον υπάρχει ϊνα πληρώσωμεν 
τήν συμβουλήν καί τήν παραίνεσιν καί τήν εντολήν τοΰ προφήτου, μάλλον 

40 δέ τού Θεού, δτι δ Θεός έλάλει έν τώ στόματι τοΰ προφήτου. Τί δέ λέγει καί
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ορίζει ό Θεός; "Ινα άγαλλιασώμεθα καί εύφρανθώμεν τή ημέρα ταύτη καί τή 
παρουσία αυτού, ήν έποίησε σήμερον. Όποιαν δέ ευφροσύνην καί οποίαν 
άγαλλίασιν άγαπά ό Θεός; Ούχ ΐνα γελώμεν, ούχ ΐνα μεθύωμεν, ούχ ΐνα 
σωματικώς καί σαρκικώς έορτάζωμεν καί πανηγυρίζωμεν έν πορνείαις καί 
μοιχείαις καί παντοίαις άκαθαρσίαις," καθώς εώρταζον καί έπανηγύριζον οί 5 
προσκυνοϋντες τά είδωλα, άλλα καθώς πρέπει τοΐς χριστιανοΐς, καθώς 
αρμόζει, ΐνα έορΐάζωσιν οί άγιοι καί ΐνα τιμώσι καί δοξάζωσι τον γεννη- 
θέντα Χριστόν σήμερον εν ψαλμφδίαις, έν προσευχαϊς, έν νηστείαις, έν 
έλεημοσΰναις, έν άγρυπνίαις, έν φόβω Θεοϋ, έν αγάπη άνυποκρίτω καί 
άληθινή, έν σωφροσύνη καί άγιασμώ ψυχής καί σώματος, έν άληθεία. 10 
Καί καθώς ύμνησαν αυτόν οί άγγελοι χαίροντες καί άγαλλόμενοι έπί τη 
γεννήσει αύτοϋ, ούτως καί ημείς άγαλλιασώμεθα καί εύφρανθώμεν έπί τά> 
κατελθόντι άπό τοϋ ουρανού έπί τής γής καί ύμνήσωμεν αυτόν λέγοντες συν 
έκείνοις' δόξα έν ύψίστοις Θεώ καί επί γής ειρήνη, έν άνθρώποις ευδοκία, δτι 
διά τούτο κατήλθεν, ΐνα άναβιβάση ημάς άπό τής γής εις τον ουρανόν. 15 
ΙΙροσδράμωμεν προς αυτόν τον Χριστόν, καθώς οί ποιμένες προσέδραμον 
προς αυτόν μετά σπουδής, καί προσκυνήσωμεν αυτόν μετά των μάγων 
άποβαλλόμενοι καί άποφεύγοντες τάς γοητείας καί τάς μαγείας, καθώς κατήρ- 
γησαν ταΰτα καί έμίσησαν άπό ψυχής καί έκεΐνοι, άφού τον Χριστόν προσ- 
εκύνησαν, καί μηδείς προς μάγους καί γόητας προστρεχέτω, μηδέ μισθούς 20 
αύτοϊς διδότω, ΐνα ένεργώσι τήν άσέβειαν ταύτην, δτι τον διάβολον προσκυ- 
νούσι καί λατρεύουσιν ώς Θεόν καν προσκυνοΰσιν έμπροσθεν των άνθρώπων 
τον Χριστόν, διά τό άρέσκειν τοΐς άνθρώποις, καν τό ό'νομα τού Χριστού καί 
τής Θεοτόκου καί τού σταυρού καί των αγίων δνομάζουσι προς άπάτην των 
προσερχομένων αύτοϊς άθλιων καί έλεεινών καί χωρικών άνθρώπων εΐτι 25 
γάρ ένεργούσιν άπό ένεργείας τού σατανά γίνεται καί εΐ τις αύτοϊς προσέρ
χεται καί δίδωσιν αύτοϊς μισθόν, ΐνα τήν άσέβειαν ταύτην ένεργώσι, μετά 
τού διαβόλου εις τήν γέεναν τού πυρός κατακριθήσεται, ΐνα κολάζηται εις 
πάντας τούς αιώνας. Εΐ τις προστρέχει τοΐς μάγοις καί γόησι, καν άνδρες 
ύπάρχωσι καν γυναίκες, υβρίζει τον Χριστόν καί προτιμά τον Άντίχριστον 30 
καί έσται ή μερίς αύτού μετ’ έκείνου καί μηδέ εις εκκλησίαν τολμήσει ΐνα 
είσέλθη, εΐ μή κλαύσει καί μετανοήσει γνησίως πρότερον. Προσάξωμεν δε 
καί ημείς δώρα τφ> γεννηθέντι Χριστώ σήμερον, καθόσον εύπορεϊ καί δύναται 
έκαστος, δ μεν δότω άπό τού βίου καί τών χρημάτων αύτού πού μέν τοΐς 
πένησιν ελεημοσύνην, πού δέ εις έκκλησιών άνοικοδομήν καί εύπρέπειαν καί 35 
θυσίαν. Καθώς καί έκεΐνοι οί μάγοι τώ Χριστφ χρυσίον προσέφερον, δώμεν 
καί ημείς αύτώ χρυσίον ώς βασιλεΐ καί δεσπότη πάσης βασιλείας καί αύθεν- 
τείας. Δώμεν αύτώ λίβανον ώς Θεφ εις θυμίαμα' τώ Θεφ γάρ τό θυμίαμα 
πρέπει. Ού μόνον τό αισθητόν καί όρώμενον τούτο θυμίαμα, 8 προσφέρομεν 
εν τοΐς θείοις ναοΐς, άλλά προσευχήν μάλιστα καθαράν άπό καρδίας μεμιγμέ- 40
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νην μετά δακρύων υπέρ των αμαρτιών ημών προσαγομένην, καθώς και 
λέγομεν μετά τοΰ Δαυίδ κατευθυνθήτω ή προσευχή ημών ως θυμίαμα ενώ
πιον σου Κύριε, καθώς και οί μάγοι λίβανον τφ Κυρίω προσέφερον. Προσ- 
άξωμεν τώ Κυρίφ ημών σμύρναν συν τοΐς μάγοις, ήν προσέφερον αΰτφ 

5 έκεΐνοι αύτίκα γεννηθέντι τον θάνατον αΰτοΰ προμηνΰοντες· τούς νεκρούς 
γάρ μετά σμύρνης ένεταψίαζον οί ’Ιουδαίοι, Διότι γοΰν έβούλετο τό άποθα- 
νεΐν ό Κύριος ύστερον καί ώς νεκρός ένταφιασθήναι καί έναλειφθήναι μετά 
τής σμύρνης, έκίνησε τάς καρδίας τών μάγων εκείνων καί την σμύρναν προσ
έφερον. Άλλ’ ημείς αντί τής σμύρνης, ή τις υπάρχει πικρά καί κολλητική, 

10 προσάξωμεν τώ γεννηθέντι Χριστώ την αγάπην, ήτις συγκολλά καί συνδεσμεΐ 
ημάς τώ Θεώ καί τοΐς άδελφοΐς ημών, προσάξωμεν δε καί την νηστείαν καί 
αγρυπνίαν καί πάσαν άλλην ασκητικήν κακοπάθειαν, ήτις πικραίνει καί 
ταπεινοί καί ξηραίνει ημών τά σώματα. Προσάξωμεν τώ Χριστφ ελεημο
σύνην, τήν παντός χρυσίου τιμιωτέραν καί προτιμοτέραν· εϊ τις γάρ άνθρω- 

15 πος αγαπά τό χρυσίον, ού δύναταί ποτέ ϊνα γένηται έλεήμων, εί δέ μισήσει 
τό χρυσίον καί σκορπίσει αυτό εις τούς πένητας, αγοράζει δι’ αυτού τήν 
ελεημοσύνην καί ταύτην διδούς τφ Θεφ καί βασιλεύ τών αιώνων ευρίσκει 
προς αυτόν παρρησίαν καί τήν βασιλείαν τών ουρανών αντί ταύτης λαμβάνει 
παρά τού Θεού. Προσάξωμεν τφ Θεφ σωφροσύνην καί καθαρότητα ψυχής καί 

20 σώματος, τφ καθαρφ και ύπεραγίω Θεφ, τφ καθαρώς καί απαθώς καί αφθό
ρους εκ τής καθαράς καί πανάγνου Μαρίας σήμερον γεννηθέντι, διά τούτο γάρ 
ό Χριστός έγεννήθη έκ παρθένου, ΐνα τήν παρθενίαν ημάς διδάξη καί τήν 
σωφροσύνην ού διά λόγου αλλά δι’ έργου, δπερ μάλιστα διεγείρει τούς διδα- 
σκομένους προς μίμησιν. Έκ παρθένου έγεννήθη καί παρθένον πάλιν τήν 

25 ιδίαν μητέρα έφύλαξεν. Έκ παρθένου έγεννήθη καί αυτός παρθένον τό 
πανάχραντον καί παντός αγιασμού ύπεράγιον αυτού σώμα έτήρησεν. ’Αλλά 
καί τον σεμνόν γάμον καί αμίαντον τιμά ό Χριστός διά τής οικείας γεννήσεως, 
διότι από γυναικός έγεννήθη. Εί γάρ κακός ύπήρχεν ό γάμος, ούκ αν ό 
Χριστός κατεδέξατο γεννηθήναι από σαρκός ανθρώπινης, επειδή δέ έγεννήθη, 

30 φανερόν υπάρχει δτι καί τον γάμον τίμιον έχει. ’Άλλως τε καί τον έν Κανά 
γάμον αυτός ηύλόγησε καί διά θαύματος μεγάλου αυτόν έδόξασε ποιήσας 
τό ύδωρ οίνον. Τιμά ούν καί τον γάμον, αλλά προτιμοτέραν έχει τήν 
παρθενίαν, διότι ό γάμος ανθρώπινον έργον καί φυσικόν τή σαρκί υπάρχει 
καί αντί τής αθανασίας καί αφθαρσίας έδωκεν αυτόν ό Θεός τοΐς άνθρώ- 

35 ποις, ΐνα κατά διαδοχήν πάντοτε οί άνθρωποι διαμένωσιν, ή δέ παρθε
νία αγγελικόν έργον υπάρχει, καί υπέρ τήν φύσιν τήν άνθρωπίνην. Καί 
ό μέν γάμος άχρι τής παρούσης ζωής ένεργεΐται, ή δέ παρθενία καί εν τφ 
παρόντι καί πολλφ μάλλον έν τφ μέλλοντι αίώνι διαμένει, καθώς είπεν 
ό Κύριος προς τούς Σαδδουκαίους δτι έν τή άναστάσει ούτε λαμβάνουσιν οί 

40 άνδρες εις γάμον γυναίκας, ούτε από γάμου χωρίζονται, άλλ’ είσίν ώς άγγε
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λοι Θεοΰ, ήγουν έν παρθενία διαγοντες. Έν σπηλαίω γεννάται ό Κύριος 
ταπεινφ και πενιχρώ, ΐνα τον άνθρωπον σπήλαιον γενόμενον και κατοικηιή- 
ριον τοΰ ληστοΰ καί άνθρωποκτόνου διαβόλου, τοΰ δεινοΰ καί παμπόνηρου 
διαβόλου, ναόν καί οικον ποίηση τοΰ αγίου Πνεύματος, έξελάσας πρότερον 
καί εκσπηλαιώσας απ’ αυτοί τον εχθρόν, τον αλαζόνα καί υπερήφανου, καί 5 
ΐνα διδάξη ημάς τήν πτωχείαν καί τήν ταπείνωσιν. Έν φάτνη αλόγων ζώων 
άνεκλήθη καί έτέθη ώς νήπιον, ΐνα ημάς τής νηπιοφροσύνης καί μωρίας καί 
άλογίας άπολυτρώσηται. Νέον βρέφος ώράθη, ΐνα καίΜρη ημάς από πάσης 
πονηριάς καί παλαιότητος καί ποίηση νέους καί άκάκους καί . . .

Κ. I. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΙΙΣ
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