
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ

Προτιθέμενος νά έκδώσω τύποις τά σφζόμενα ανέκδοτα εγκώμια εις 
τούς τρεις Ιεράρχας 1 συνήθροισα φωτογραφικά αποτυπώματα εκ τών κωδί
κων, των περιεχόντων αυτά, και επί τη βάσει τούτων ήτοίμασα προς εκδοσιν 
τα κείμενα αύτών. Έκ τών ήτοιμασμένων τούτων κειμένων έξέδωκα εν τφ 
άναμνηστικφ τόμφ τοΰ «Εκκλησιαστικού Φάρου» ’Αλεξανδρείας2, ένεκα τών 
στενών ορίων αύτοΰ, μόνον τό ανέκδοτον έγκώμιον εις τούς τρεις Ιεράρχας 
τοΰ Ίωάννου Εύχαΐτων, τό φέρον επιγραφήν «τοΰ σοφωτάτου μητροπολίτου 
Εύχαΐτων Ίωάννου έγκώμιον εις τούς εν άγίοις πατέρας ημών, Βασίλειον τον 
μέγαν, Γρηγόριον τον Θεολόγον καί Ίωάννην τον Χρυσόστομον», επί τη 
βάσει τοΰ κώδικος 262 τής Άμβροσιανής βιβλιοθήκης (φ. 340 6 - 349 6) καί 
τοΰ 153 Ω τής έν ’Άθω μονής τής αγίας Λαύρας (φ. 275α - 282 “). Συν- 
εχίζων δ’ ενταύθα τήν εκδοσιν τών ανεκδότων τούτων εγκωμίων είς τούς τρεις 
Ιεράρχας, εκδίδω κατωτέρω τό τού Ματθαίου Καμαριώτου3 * *, επί τή βάσει τών 
κωδίκων Paris. 817 (φ. 134® - 146“ ) καί 1214 (φ. 1“ - 11® ), έν τφ πρώτω 
τών οποίων φέρει τήν έπιγραφήν «Τοΰ σοφωτάτου καί λογιωτάτου Ματθαίου 
τού Καμαριώτου έγκώμιον είς τούς αγίους τρεις Ιεράρχας, Βασίλειον τον 
μέγαν, Γρηγόριον τον Θεολόγον καί Ίωάννην τον Χρυσόστομον», έν δέ 
τφ δευτέρφ «Ματθαίου τού 'Καμαριώτου έγκώμιον είς τούς αγίους τρεις 
Ιεράρχας, Βασίλειον τον μέγαν, Γρηγόριον τον Θεολόγον καί Ίωάννην τον 
Χρυσόστομον».

1 Έκτος τών έκδεδομένων εγκωμίων είς τούς τρεις 'Ιεράρχας, τοΰ τοΰ πατριάρχου 
Φιλ οθέου (παρά Migne, τόμ. 154 σ. 767 - 820) καί τοΰ τοΰ Ίωάννου Εύχαΐτων, 
τοΰ έκδοθέντος τό πρώτον (1852) ύπό τών μαθητών τής θεολογικής οχολής τής Χάλκης 
επί τή βάσει δύο κωδίκων, ενός τής θεολογικής σχολής τής Χάλκης καί ετέρου τής έν 
Άθφ μονής τοΰ Βατοπεδίου, καί τό δεύτερον (1882) ύπό τοΰ Παύλου de Lagarde επί 
τή βάσει τοϋ κώδικος 676 τής βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού, εϋρηνται έν τοϊς κώδιξι καί 
τέσσαρα έγκώμια ανέκδοτα, ήτοι 1) τοΰ Ίωάννου Εύχαΐτων, διάφορον τοΰ έκδε- 
δομένου 2) τοΰ Νικολάου Καβάσιλα 3) τοΰ Ματθαίου Καμαριώτου καί 
4) τοΰ Ίωάννου Ψελλοΰ.

5 Τόμ. 31 (1932) σ. 77-91.
3 Περί τοΰ βίου καί τών έργων τοΰ Ματθαίου Καμαριώτου πρβλ. ίδίφ Μ. Γ ε δ εών,

«Χρονικά τής πατριαρχικής ακαδημίας» (έν Έκκλ. Άληθ. έτ. Γ' (1882) τεΰχ. Ζ'
σ. 106 ε), ένθα παρατίθεται καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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Έκ τοΰ περιεχομένου τοϋ εγκωμίου τούτου, ίδία|δέ έκ των εν τφ έπι- 
λόγφ αύτοΰ αναγραφόμενων, γίνεται δ ήλον δτι τοΰτο άπηγγέλθη έν Κωνσταν- 
τινουπόλει υπό τοϋ Ματθαίου τοϋ Καμαριώτου κατά τήν εορτήν των τριών 
'Ιεραρχών1 και δή 1) προ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών 
Τούρκων (1453), περ'ι ής οΰδένα ποιείται λόγον, καί 2) μετά τήν ψευδή έν 
Φλωρεντία έ'νωσιν (1439)· επομένως μεταξύ τοΰ 1439 καί 1453, οπότε άναμ- 
φισβητήτως ό Ματθαίος Καμαριώτης διέμενεν έν Κωνσταντινουπόλει. ’Αλλά 
καί άκριβέστερον έ'τι, ως νομίζω, δύναται νά προσδιορισθή ό χρόνος τής 
απαγγελίας τοΰ έγκωμίου τούτου. Κατά τά λεγάμενα εν τφ έπιλόγφ ή εκκλη
σία έπιθυμεΐ τήν ειρήνην, ής από μακροΰ χρόνου έχει στερηθή 2. ΓΙρός τοΰτο 
πρέπει νά εύρεθώσιν ως διαλλακται ούχί οι τά τοΰ κόσμου τούτου φρονοΰντες 
καί έκ τοΰ κόσμου λαλοΰντες, οΐτινες μάλλον διασπώσι καί διαιροΰσι τήν 
εκκλησίαν, άλλ’ οί τά τοΰ Θεοΰ3. Τό τοιοΰτον δμως είναι δυσχερέστατον 
κατά τήν εποχήν ταύτην, κατά τήν οποίαν έπληθύνθη ή ανομία καί έψύγη 
ή αγάπη έπί τοσοΰτον «ως μηδέ εύρεΐν είναι τον είρηνικώς τά μέλη συνδεΐν 
μέλλοντα καί εις μίαν κεφαλήν τήν τών απάντων συνάγειν Χριστού». Διά τοΰτο 
ταΐς έντεύξεσι τών τριών 'Ιεραρχών πρέπει εν έκ τών δύο νά γίνη «ή τοΐς 
οΰσιν εΐη χρηστέον μεταβληθεΐσι προς τήν τής αλήθειας έπίγνωσιν νΰν γοΰν, 
εί μή καί μήπω πρότερον, ή οί τοΰτο ποιεΐν μέλλοντες άντεισάγοιντο». Έκ 
τών ανωτέρω καταφαίνεται δτι τό ήμέτερον έγκώμιον έξεφωνήθη έπί τής 
αυτοκρατορίας τοΰ Ίωάννου Η' τοΰ Παλαιολόγου (ή- 1448) προ τής άναρ- 
ρήσεως εις τον αύτοκρατορικόν θρόνον τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου 
(1449) καί έπί τής πατριαρχείας τοΰ Μητροφάνους (1440- 1445) ή μάλλον 
τοΰ Γρηγορίου (1445- 1450) πάντως προ τής άναρρήσεως εις τον πατριαρ
χικόν θρόνον τοΰ ’Αθανασίου (1450), επομένως μεταξύ τοΰ 1439 καί 1448.

Έκδίδων κατωτέρω τό έγκώμιον τοΰτο έπί τή βάσει τών ύπ’ αριθμόν 
817 καί 1214 χειρογράφων τής Παρισινής βιβλιοθήκης, παρατηρώ δτι αί 
μεταξύ αυτών διαφοραί είναι έλάχισται, άνάξιαι λόγου.

1 Ώς γνωστόν ή εορτή τών τριών 'Ιεραρχών καθιερώθη έν τή ανατολική έκκλησίρ 
κατά τό τέλος τοΰ ενδεκάτου αί οίνος έπί ’Αλεξίου τοϋ Κομνηνοΰ πρός κατάπαυσιν τών 
έρίδων μεταξύ ίδίρ τών λογιών τοΰ Βυζαντίου περί τοΰ τίς τών τριών υπερέχει τών δύο 
άλλων. Έκ τού ήμετέρου λόγου καταφαίνεται δτι ή έορτή τών τριών Ιεραρχών, ή 
καθιέρωσις τής οποίας έγένετο κατά τόν ήμέτερον συγγραφέα διά θείου φωτισμού «μή 
άθεεί τοΰτο γενέσθαι μηδέ ανθρώπινης απλώς έπινοίας εύρημα τήν αρχήν ύπάρξαι τό 
διανόημα», έχει ήδη πανταχοΰ διαδοθή καί έπικρατήσει «άλλως γάρ μή δν εις πάντας 
διαδοθήναι καί έπικρατήσαι τό ένθύμημα».

2 «’Αλλά καί νΰν, ώς καί πάλαι, τής εκκλησίας προέστητε πολεμουμένης κακώς, ειρή
νην αυτή βραβεύσατε, ής μακρόν ήδη χρόνον έρα στερηθεΐσα».

8 «Χρήσασθε διαλλακταΐς μή τοΐς τά κόσμου τοΰδε φρονοΰσι καί έκ τοΰ κόσμου 
λαλοΰσιν- ούτοι γάρ είσιν ούχ οί συνάπτειν είδότες, άλλ’ οί διασπάν έκμαθόντες· όράτε 
γάρ ώς μάλλον διαιροΰσι καί κατατέμνουσιν ή συνάπτουσί τε καί εις μίαν αρμονίαν 
συνάγουσιν»,
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Τον οοφωτάτον και λογιωτάτου Ματθαίου τον Καμαριώτον 

έγκώμιον εις τους άγιους τρεις 'Ιεράρχας, Βασίλειον τον μέγαν, 

Γρηγόριον τον Θεολόγον καί Ιωάννην τόν Χρυσόβτομον.

Εΐπερ άλλο τι τοΐς τού λόγου θεραπευταΐς και λόγος εγκωμίων προσή
κων ών γάρ τής ώφελείας αυτοί προέστησαν, υπό τοΰτων εύλογον τιμάσθαι 
καί την γινομένην ευλογίαν προσίεσθαη ουχ’ ιν’ εντεύθεν αυτών αυτοί λαμ
πρότεροι δειχθεΐεν ή γένοιντο. Ου γαρ, ουχ οιόν τε τοΰτο τών απάντων 
ούδένα νομίζειν καν εις εν συνελθόντας άπαντας ύφ’ εν συμβαίη την εύφη- 5 
μίαν συνεξυφήνασθαΐ' οίς γαρ εν ούρανοΐς τό πολίτευμα τήν γην ύπερανα- 
βάσι τί άν τις τών περί γην άναστρεφομένων καί γήινα φρονοΰντων είπών 
ετι τοΰτους λαμπρότερους άποφήνειε καί έξεργάσαιτο. Άλλ’ ΐνα οίς τε 
λέγειν έξεστι περί αυτών καί δσοις τών λεγομένων άκροάσθαι συμβαίνει βελ- 
τίους αυτών γίνοιντο τοΐς λόγοις ως προς παράδειγμα χειραγωγούμενοι τούς 10 
εύφημουμένους, είωθός δν ώς τά πολλά προς μίμησιν υπό τών λόγων έρε- 
θίζεσθαι τών καλών καί τούς λέγοντας, οίς συμβέβηκε λέγειν,ίκαί τούς άκροω- 
μένους, όπόσοις άκουσμα χάριεν ή τών καλών ευλογία. Οίς γάρ ένασμενί- 
ζουσιν ευ έχουσι λόγοις, προ τών λόγων δήπουθεν τήν πράξιν τιμώσι καί 
τόν ζήλον έπαινοΰντες τής μιμήσεως ου πάνυ τοι λείπεσθαι βούλονται αίσχυ- 15 
νόμενοι καλώς έχόντων πραγμάτων λόγοις μεν έπιχαίρειν, έργα δε παραβαί- 
νειν καί τη μεν έξω καταστάσει τό γήθος ύποσημαίνειν, αυτοί δέ προς εαυ
τούς άσυμφώνως έχειν τά ένδον έθέλειν. Εί γοΰν τοϋθ’ ούτως έχειν είκός καί 
προσήκων ό τής ευφημίας λόγος τοΐς τοΰ λόγου θεραπευταΐς ουχ υπέρ αυτών, 
άλλ3 ων χάριν καί λέγεται καί ακούεται, εμοί μέν έργον αν εΐη τό προς δύνα- 20 
μιν ήδη λέγειν, ύμΐν δέ μετά σπουδής προσέχειν τοΐς λεγομένοις, ουχ ύπό 
τίνος οί λόγοι σκοποϋντας, άλλ’ υπέρ τινων λογιζομένους. Έμοί τε γάρ 
ούτως ίσως ΐλεω άν γένοισθε, ύμΐν τε προσήκοντα καί λισιτελή πράξαιτε καί 
τοΐς άγίοις χαριεΐσθε χάριν, αύθις εις ημάς αυτούς άνακάμπτουσαν. Ώς μέν 
μεν ουν πολλών ένεκα προσήκων ό λόγος τοΐς τοΰ λόγου θεραπευταΐς διά 25 
τοσούτων ύμΐν ύπομεμνήσθω τανΰν. Τί γάρ δει μηκύνειν, οίς αρκεί καί βρα
χεία μόνον ύπόμνησις τήν ωφέλειαν άφ’ εαυτών καί προ ταύτης όρώσι καί 
τοΐς άλλοις άπασιν ετοίμως έχουσι τό επί σφίσι ταύτην προτείνειν. ’Ίωμεν δέ 
λοιπόν επί τόν λόγον αυτόν αυτούς αρωγούς έπικαλεσάμενοι τούς προκει- 
μένους νΰν ήμΐν είς λόγων ύπόθεσιν. Τής γάρ αυτών άνευ επικουρίας καί 30 
συμμαχίας ουχ οίοί τε πάντως άν εΐημεν τόν άθλον διενεγκεΐν, κάν εί 
κατ αύτους εκείνους εΐχομεν τά είς λόγους, καί έν τρισί μέν γλώτταις, τοσού- 
τοις δέ στόμασι συνέβαινεν ήμΐν τήν ευφημίαν συνείρειν. Εί δ’ ούτως έχου- 
σιν, ουκ αν οίόν τε ήν καθ’ εαυτούς πως δεξιώς τόν άθλον διενεγκεΐν, τίς άν 
ειην εγώ σήμερον μίαν Ιπιφερόμενος γλώτταν καί ταύτην, ώς όράτε, φαύλως 35
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ούτως έχουσαν περ'ι λόγους ή δήλον τό μέλλον πάντως έκβήσεσθαι, καν αυτός 
εγώ σιωπώ, τό μηδ’ δ παθεΐν είκός έστιν ίσχΰειν πως έξειπεΐν; Μόνως γάρ 
αν ήν ήμΐν τό έργον άνύσιμον, ε! αυτοί παρόντες ήμϊν ε'κ τίνος άδήλως οί 
εύφημούμενοι μηχανής την σφών αυτών ευφημίαν συνεξεπόνουν. Άλλα δεύτε 

5 μοι την άνωθεν και παρά τών αγίων επευξάμενοι χάριν καί συμμαχίαν 
συνεξεργάσασθέ μοι τον λόγον, δσοις ό τών αγίων λόγος ώσπερ τι πόμα 
σωτήριον ταΐς ψυχαΐς εγχυθείς ως από πηγής τίνος άφθονου καί διειδοϋς 
άρΰεσθαι παρέχει τοΐς βουλομένοις χρήσθαι τώ νάματι.

Τριάς ήμΐν ιεραρχών τό σήμερον εις ευφημίαν προκείμενον καί λόγων 
10 ύπόθεσιν. Τριάς, ής εύαγγελικώς είπεΐν ούκ εξ αιμάτων ή γέννησις ουδέ εκ 

θελήματος σαρκός, ουδέ έκ θελήματος άνδρός, άλλ’ εκ Θεού, δν πατέρα σφί- 
σιν έπικεκλήκασί τε καί έπεγράψαντο, φπερ είσποιηθέντες πίστει καί χάριτι 
τώ τον αυτού λόγον καί λαβεΐν εν έαυτοΐς καί τοΐς ά'λλοις άπασιν ένσπεΐραί τε 
καί διδάξαι τέκνα Θεού γεγένηνται τή δοθείση σφίσι τής υιοθεσίας εξουσία 

15 πάνυ χρησάμενοι δεξιώς. Τούτο Βασίλειος 6 μέγας, ή τού πιστού λαού βάσις 
ως αληθώς, εφ’ ής ό βεβηκώς ουδέποτε σαλευθήσεται. Τούτο Γρηγόριος, ό 
γρήγορος καί ένθεος νούς, φπερ ό προσέχων ό'ντως έγρήγορε καί διά τούτο 
ου νυστάξει, ουδέ υπνώσει ύπνον, τον τής σωτηρίας άπάγοντα. Τούτο Ιωάν
νης, ό την γλώτταν χρυσούς, ή κατ’ αλήθειαν χάρις, ής οί άπολαΰειν αίρού- 

20 μενοι χαρίεντες χρηματίζουσι τώ Θεώ καί χάριν πλουτούσιν, ής τών απάντων 
ούδέν χαριέστερον ή τιμιώτερον. Τούτους ύμνεΐν προϊστάμεθα σήμερον. Τού- 
τοις ό ήμέτερος ούτοσί λόγος αναφέρει την ευφημίαν. Τούτων άγομεν μετ’ 
εγκωμίων την μνήμην, οίς ή ευλογία παρά Κυρίου υπέρ κεφαλής κατακέ- 
χυται. Ούτοι την κάτο) καί χαμερπή καί σαρκικήν παραιτησάμενοι γέννησιν 

25 καί τέκνα καλεΐσθαι πατέρων επιγείων άπανηνάμενοι, δλοι δ’ δλως τής ά'νω 
γεγεννημένοι, καθ’ ήν καί τέκνα Θεού χρηματίζουσιν, ώς ό τής βροντής υιός 
έκήρυξε τώ πνεύματι προλαβών. Καί διαφόρων μέν εκπεφυκότες γονέων καί 
τόπων, επειδή περ έδει λειτουργήσαι τή φύσει καί τφ θεσμώ τής γεννήσεως, 
εις ενα δ’ άναφέρειν έχοντες, δν καί γνησίως τή τού πατρός προσηγορία έπι- 

30 κεκλήκασι καί αδελφοί μέν άλλήλοις ούτως ύπάρξαντες, καλεΐσθαι δέ τούτο 
καθάπαξ άξιωθέντες καί παρά τού υιού τού Θεού τφ τού αυτού πατρί 
εισποιηθήναι καί λοιπόν καί υιοί Θεού γεγενήσθαι καθ’ δ καί ό τού Θεού 
υιός αυτός, αυτούς αδελφούς κατωνόμασεν, αδελφοί μου λέγων ε’ισίν οί άκού- 
οντες καί φυλάττοντες τον τού πατρός μου λόγον εν έαυτοΐς.

35 Ούτοι τοίνυν τούτο γενόμενοι καί υιοί Θεού κληθέντες καί χρηματίσαν- 
τες ουδέ δουλεύειν εγκωμίων νόμφ προσίενται. Οίς γάρ ή γέννησις άνωθεν, 
τί άν τις τά κάτω περιεργαζόμενος τούτους αύθις επιχειροίη καταβιβάζειν άφ’ 
ύφους εις την ταπείνωσιν. Καίτοι καί εΐτις κάντεύθεν αυτούς ύμνεΐν προη- 
ρεΐτο, θάττον αν αύτφ επιλείποι τό λέγειν δλως ή έχειν δ,τι περ υπέρ αυτών 

40 λέγοι, ε’ι μή τρόπον έ'τερον ενταύθα τά τής απορίας συμβαίη τφ άδυνάτως
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έχειν εφάμιλλους τοΐς πράγμασιν άποδιδόναι τούς λόγους. Ήτταται γάρ κάν- 
ταύθα λόγος ά'πας ούτοΐς προσφερόμενος και πολλοί πολλούς υπέρ έκαστου 
και πάνυ δεξιώς έχοντας καταβέβληνται, έφικνεΐται δ5 όμως τής αξίας ούδείς. 
Τούτους ει καθ’ένα νΰν απολαβών έπαινοίης, ώσπερ δή νόμος εγκωμίων, ού 
καταδέξονται, ού μόνον δτι τούτο προλαβόν γεγένηται σφίσι καί καιρός έκά- 
στω τών επαίνων καί τής ευφημίας άφώρισται ίδιος, άλλ’ δτι καί διιστάν 
συμβαίνει τά τής συγγένειας αύτοΐς μή πεφυκότα διίστασθαι καθ’ αυτά. Ού 
γάρ έστιν υπεροχή καί υφεσις παρ’ αύτοΐς, ού τό πλέον καί έλαττον καί 
μεΐζον καί μεΐον, άλλ’ έκαστος έκάστφ ίσος καί πάντες άλλήλοις καί έαυτοΐς, 
εί μή τούτο φαίη τις πλεονεκτεΐν έκαστον τών λοιπών τό πλέον εμφιλοτιμεΐ- 
σθαι ταΐς πνευματικαΐς άναβάσεσιν έπεκτείνεσθαι καί πάντας προς τον δμοιον 
αύτοΐς ζήλον τών καλών παραθήγειν. Άλλα καν τούτω τό ίσον συνάγεται ώς 
μηδαμού προσήκειν αύτοΐς τό μεΐζον ή έλαττον καί τήν υπεροχήν τε καί 
ύφεσιν ή δ,τι τις άλλο τών απάντων εθέλοι κατονομάζειν. Μαρτυρεί μοι τφ 
λόγω καί ό λόγος αύτών ού γάρ αν αν άνά χεΐρας εκάστοτε φέροις τήν 
βίβλον, τούτφ πάντως τό μεΐζον δίδως, ώς τον ένα τοΐν δυοΐν ύπερτιθέναι, 
είτ’αύθις τοΐν δυοΐν τον έτερον καί τον λοιπόν τών λοιπών καί τούθ’ ούτως 
αεί καί άλλως ούδέποτε. Ούτως είσί παραπλήσιοι καί ίσοι πάντες άλλήλοις 
καί έαυτοΐς, ώς μηδέ τά τών επαίνων άπονέμεσθαι μεμερισμένως σφίσιν 
άνέχεσθαι. Τοιγάρτοι καί λίαν επαινώ καί υπερασπίζομαι τον πρώτως επί 
νοΰν βαλλόμενον εις έν συναγαγεΐν τήν μνήμην τών καθάπαξ έν πεφυκότων 
καί μίαν άποδούναι καί συγκροτήσαι πανηγύρεως έορτήν, ΐν’ ύφ’ έν ύμνεΐν 
εΐη τούς έν γεγενημένους τφ πνεύματι καί πείθομαι μή άθεεί τούτο γενέσθαι 
μηδ’ ανθρώπινης απλώς επινοίας εύρημα τήν αρχήν ύπάρξαι τό διανόημα, 
άλλ’ φπερ εϊσεποιήθησαν, τούτον επί νούν άνθρώπινον τούτο βαλεΐν, 8ς 
ειχεν εύ λελειτουργηκέναι τφ έπιτάγματι. Άλλως γάρ μή αν εις πάντας 
διαδοθήναι καί κρατήσαι τό Ινθΰμημα. Έχρήν γάρ καί μίαν καί κοινήν 
συγκεκροτεΐσθαι πανήγυριν, οις κοινή μεν ή τών περίγειων επίσης υπερο
ψία, κοινόν δε τής εργασίας τό τάλαντον, κοινή δέ τών προσεχόντων αύτοΐς 
ή ωφέλεια, κοινόν δέ καί τό τής υιοθεσίας καί άναγεννήσεως χάρισμα, ΐνα 
καί κοινήν περί αύτών καί μίαν έχωμεν άνθρωποι δόξαν, δπερ ίσως έπ’έλατ
τον αν ήν, εΐ γε μή τοιοΰτό τι έπενενόητο τήν άρχήν. Καί τοίνυν ή μέν 
γέννησις αύτοΐς· .δει γάρ αύθις έπανελθεΐν, δθεν ό λόγος ύποσημαίνει, πρό 
δέ τού λόγου μάλλον δ εύαγγελιστής ’Ιωάννης δσοι λέγων έλαβον αύτόν, 
έδωκεν αύτοΐς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι τοΐς πιστεύουσιν είς αύτόν, τή 
δέ γεννήσει καί ή πολιτεία πάντως άνάλογος καί τό ενδιαίτημα τή πολιτεία 
προσήκον. Ό γάρ ούρανός αύτοΐς πολίτευμά τε καί ενδιαίτημα, ού τή ψυχή 
βαίνοντες τά τού Θεού φρονούντες ήσαν, ού λέγεται θρόνος ό ούρανός, δντι- 
να δή τον θρόνον τούτον ύποληπτέον. Οίμαι δέ τό τή άγγελική καθαρότητι 
καί τή κατ άνθρωπους έξ άρετής αίνίττεσθαι χαίρειν τε καί έπαναπαύε-
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σθαι τον Θεόν, καθό και ή γη των αύτοΰ ποδών ύποπόδιον εΐρηται, προς 
τοΰτοις έ'τι καί την συνεκτικήν αύτοΰ των πάντων δύναμιν ύποδεικνύντος 
τοΰ λόγου' τφ γάρ τοΰ θρόνου τε καί τοϋ υποποδίου δνόματι βάσις τις 
ύποσημαίνεται καί έδραίωσις, την δέ συνοχήν ή βάσις παραδηλοΐ. Εν ούρα- 

5 νοΐς τοίνυν τοΐς άγίοις τό ενδιαίτημα ετι τήν γην περιπολοϋσι τφ σώματι, 
ωσάν μηδέ κατά τοΰτο λίαν άπάδοιεν, φπερ υίοθετήθησαν τήν αρχήν. Ώς 
γάρ εκείνω ίίρόνος μέν ό ουρανός, ή δέ γή ύποπόδιον, ούτως σφίσιν ή γή 
μεν άπενεμήθη τφ σώματι, τή δέ ψυχή βαίνειν εξήν εν οΰρανοίς, οΰ πολι
τευόμενοι ταΐς θείαις ένηγάλλοντο θεωρίαις καί τρυφήν έτρύφων, τήν μόνην 

10 αληθώς άγήρω καί μαραινομένην ουδέποτε. Δυοΐν γάρ τοΰ τών ανθρώπων 
βίου τελειουμένου, πράξει τε καί θεωρία, ών αΰθις ως εις τέλος ή πράξις απο
βλέπει τήν θεωρίαν, δυσί τοΰτοις καί σφεις τον βίον σφών αυτών συνεκρότουν. 
Καί τή μέν πράξει τό σώμα καθαίροντες εΰπετώς αΰτφ χρήσθαι τήν ιρυχήν 
παρεσκεΰαζον, ιή θεωρία δέ τή άληθεία τήν ψυχήν προσβιβάζοντες ηνίοχον 

15 έδίδουν ταΰτην τφ σώματι, δς ως εφικτόν άνθρώπφ συμμετεωρίζειν ειχεν 
αυτό προς τά υπερκόσμια, μάλλον δέ δι’ άμφοΐν, πράξεώς τε καί θεωρίας, 
άμφω ψυχήν τε καί σώμα τοΰ ύπερουρανίου χώρου παρασκευάζοντες ά'ξια 
καί πτεροΐς ώς τισι χρώμενοι ταΐς κατά αρετήν προκοπαΐς τε καί άναβάσεσιν 
ή ώς τι κολποΰντες ίστίον εΰφόρφ πνεΰματι τφ τής ψυχικής καθαρότητος, 

20 διηνήχοντο μέν υπέρ τον αιθέρα, διέπλεον δέ τών ΰπερουρανίων τό κΰτος 
αψίδων, αΰτοΐς δέ τοΐς κατ’ ουρανόν έτΰγχανον ενδιαιτώμενοί τε καί ένηδό- 
μενοι θαΰμασι καί δλως δλοι μετέωροι γινόμενοι ταπεινόν οΰδέν έφρόνουν 
ουδέ γηΐνοις ουδόλως έοικότες ήσαν χρώμενοι σώμασιν, εί καί ά'λλως εαυ
τούς περίψημά τε καί έκτρωμα, τό τοΰ αποστόλου, καί δ τι τούτων έ'χοι τις 

25 αν έννοήσαι ή είπεΐν εύτελέστερον ένόμιζόν τε καί κατωνόμαζον, έκείνως 
μέν έπεκτεινόμενοι τφ τής ψυχικής άναβάσεως πλάτει, οΰτω δέ τον τύφον 
άποδιοπομπούμενοι καί τό ψυχικόν συστέλλοντες φρόνημα μή λαθόν που 
παρενεχθέν τφ πνεΰματι τής οίήσεως άφ’ ύψους τοΰ τής αρετής εις τινα 
περικρουσθή τής απώλειας σπιλάδα καί περιρρήξη τό σκάφος εύπλοοΰν καί 

30 τον έμφερόμενον πολύτιμον μαργαρίτην τφ βυθφ παραπέμψη, δπερ έν εύαγ- 
γελίοις παθεΐν λέγεται Φαρισαίος ένί τφ τής υπερηφάνειας ρήματι σόμπαν 
άρδην τό σκάφος περιτρέψας τής αρετής καί τον πολύν εκείνον πλούτον 
ύφ’ έν τφ βάθει τής κακίας υποβρύχιον παραδούς. Μή ούν τι τοιοΰτον δεδιό- 
τες καί επί σφών αυτών συμβάν λάθη, καίτοι τον ουράνιον εκείνον εμβα- 

35 τεύοντες χώρον, ούδέσιν άλλοις ταπεινοτέροις είναι δοκεΐν κατελίμπανον έφο- 
δίφ καί τούτφ προς τήν ψυχικήν εν ούρανοΐς άνάβασιν χρώμενοι, επειδή 
περ ούδέν ούτως ώς τό ταπεινά τινα περί αύτοΰ φρονεΐν πέφυκε μετεωρί- 
ζειν προς πολιτείαν τήν ύπερουράνιόν τε καί ένθεον. 'Ως γάρ τό τοΰ εναν
τίου βρΐθος τον χρώμενον καταβιβάζει προς έσχάτην ταπείνωσιν, ώς μολυ- 

40 βδίς υπό βυθόν τό δίκτυον βρύχιον, καν πάσαν άλλην αρετήν έν έαυτώ
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περιφερή φιλονεικοϋσαν κουφίζειν κα'ι μετεωρότερον τίθεσθαι, ούτως ή ταπεί- 
νωσις έπαίρειν οίδε προς ύψος και τό ΰπερουράνιον, καν άλλως πένης fj τις 
κατά τον τελώνην εκείνον, λέγει δ’ δμως κατ’ εκείνον μετά τοΰ μηδέ τό δμμα 
προς τον ουρανόν αΐρειν έθέλειν, ό Θεός ίλάσθητί μοι τφ άμαρτωλφ. Εί δε 
τον έχοντα προς ουρανόν αυτόν ή ταπείνωσις αΐρουσα τίθησι, καν τύχη τις 5 
πενέστατος ών την ψυχικήν βελτίωσίν τε καί καθαρότητα, τί χρή περί των 
πάση κεχρημενών αρετή φαντάζεσθαι, ή δήλον ως αύτω Θεφ φέρουσα παρι- 
στα, δι’ δν υψηλοί τυγχάνοντες ά'λλως ταπεινά φρονεΐν δμως εϊλοντο την 
αυτοΰ πτωχείαν μιμούμενοι. Τοιαΰτη μεν ή γέννησις τοΐς άγίοις καί τοιοΰ- 
τον τό ενδιαίτημα θέσει θεοίς τή χάριτι χρηματίσασι καί Θεοΰ υίέσιν είναι 10 
τε καί καλεϊσθαι κριθεΐσιν άξίοις τφ τή εξουσία τής υιοθεσίας πάνυ χρή- 
σασθαι δεξιώς καί ως ουδ’ αν ένεΐναι βέλτιον διανοηθήναι.

Τροφή δ’ αυτοΐς ίδωμεν εί τή γεννήσει κατάλληλος· χρήναι γάρ οίμαι 
συμφωνεϊν άλλήλοις γέννησιν καί τροφήν καί συγγενή ταυτί τυγχάνειν άλλή- 
λοις καί τοϋτό γε ον πάντως τό τρέφεσθαι τό τήν γέννησιν συντηρεϊν καί μή 15 
εάν διαφθαρήναι τό έφ’ εαυτφ τό καθάπαξ γενόμενον. Μή συγγενούς δέ τφ 
γενομένφ παρασχεθείσης τροφής ου μόνον ουκ έσται τό τά τής τροφής μή 
ένεργηθήναι, αλλά καί προσδιαφθαρήσεται τό παρά φΰσιν ταύτη γε κεχρη- 
μένον. Ου γάρ ύοσκυάμφ γε τον άνθρωπον θρέψεις, ουδέ κώνειον έγχειριεΐς 
προς πόσιν αυτφ, ου γάρ δή συντηρήσεις γε τουτοις, άλλ’ άνελεϊς πάντας, φ 20 
τήν τράπεζαν παραθήσεις έκ τών τοιοΰτων τίς ούν αν εΐη τροφή τοΐς άγίοις 
κατάλληλος άνωθεν γεννηθεΐσι καί πατέρα καταξιωθεΐσιν έπικαλείσθαι γνη- 
σίως, ον υπό τοΰ υίοϋ τοΰ Θεοΰ καλεΐν έπετράπησαν, ουκ έπαισχυνομένου 
καλεΐν αυτούς αδελφούς τφ τε τφ αυτοΰ φύσει πατρί είσποιηθήναι, πίστει τε 
καί τή αυτοΰ τοΰ λόγου παραδοχή καί τφ τον άγιάζοντά τε καί αυτούς τούς 25 
άγιαζομένους κατά τον απόστολον εξ ενός είναι. Τίς ούν ή νΰν ήμΐν σκοπου- 
μένη τοΐς άγίοις τροφή; Μήποτε οια γένοιτο αν άρμοδία περί γήν έτι στρε- 
φομένοις καί γήινα φρονοΰσιν, υψηλόν δ’ούδέν ούδέπω σκοπουμένοις τε καί 
διανοουμένοις, μή δτι γε δή καί ποιοΰσιν; Άλλ’έκ γής αύτη τυγχάνουσα 
εικότως καί γηΐνοις ένδίδοται καί γή παραδίδωσιν αύθις δσοις ταύτη μόνη 30 
τρέφεσθαι πρόθεσις, οίς δέ συμβέβηκεν ύπεραναβάσι τήν γήν αυτοΐς τοΐς 
κατ’ ουρανόν ένδιαιτάσθαι σκηνώμασι, πώς δοτέον έτι τουτοις τοΐς αυτοΐς 
τρέφεσθαι, οίς οί περί γήν τε καί ταπεινοί' οί γάρ έκ γής έτι τρεφόμενοι 
γηΐνοις έναριθμοΐντ’ αν καί ουκ έπαληθεΰσει σφίσι τά τής άνω γεννήσεως 
καί γεννηθεΐσιν άνωθεν έκ τοΰ αυτοΰ γένους. Έπιζητητέον καί τήν τροφήν, 35 
εΐ γε μέλλει κατάλληλος είναι καί τφ ό'ντι περιούσιος άρτος, δν καί παρά 
τοΰ έν ούρανοΐς πατρός έπιζητεΐν έπιτέτραπται καθ’ έκάστην. Τίς ούν ούτος

φησίν, ειμι ό άρτος ό ζών, δ έκ τοΰ ούρανοΰ καταβάς. Τούτφ παρά τοΰ 
πατρός ούρανόθεν καταβάντι καί τφ κόσμφ δοθέντι τραφέντες, ύδατί τε 40
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ποτισθέντες άλλομένφ εις ζωήν αιώνιον, οΰπερ δ πιών οΰ διψήσει εις τον 
αιώνα, οΰδ’ δ τον άρτον φαγών οΰκέτι πεινήσει λοιπόν. Ταΰτη τοίνυν τή 
οΰρανίφ τραφέντες τροφή αιώνια ζώσι τώ αιωνίφ συνδιαιωνίζοντες βασιλεΓ 
ως γάρ τον φθαρτής μετειληφότα τροφής καί μή διαμενοΰσης, φθαρτής 

5 ουσίας τυγχάνοντα, μή έσαεί διαμένειν οίόν τε, καν επί μήκιστον αΰτφ τά 
τής ζωής μέτρα παραταθείη, άλλ’ ανάγκη λελειτουργηκότα τφ τής φΰσεως 
νόμφ από γεννήσεως μεταπεσεϊν εις φθοράν λεληθότως πως και κατά μικρόν 
φθίνοντα, οΰτω τον διαιωνίφ καί διαμενοΰση καί άϊδίφ τροφή κεχρημένον 
καθάπαξ άμήχανον μή διαιωνίζειν τε καί εσαεί διαμένειν καί μετέχειν άϊδιό- 

10 τητος. Οίκείον μέν γάρ τοΐς μέν φθαρτής μετειληφόσι τροφής πάντως τό 
φθίνειν, τοίς δ’ άφθαρτου τε καί αθανάτου καί αεί διαμενοΰσης, τοΰτοις 
διαιωνίως ζήν έν άϊδίφ διαμένοντας αφθαρσία, καί οΰχ οίόν τε τφ ζώντι 
τραφέντας άρτφ καί τφ αλλομένφ ποτισθέντας ΰδατι, δθεν ούκ έστιν είς τόν 
αιώνα πεινήσαί τε καί διψήσαι, θάνατον έπισπάσασθαι καθάπαξ δικαιωθέν- 

15 τας τε καί άθανατισθέντας, καθ’ ο καί εΐρηται τό τους δικαίους είς τόν αιώνα 
ζήν, έν Κυρίφ τε τόν μισθόν έχειν καί τήν φροντίδα παρά τφ ύψίστφ λήψε- 
σθαί τε διά τοΰτο τό βασίλειον τής εΰπρεπείας καί τό διάδημα τοϋ κάλλους 
έκ χειρός Κυρίου. Ό γάρ εκ τοΰ οΰρανοΰ καταβάς διά τοΰτο δήπουθεν 
κατελήλυθεν, ΐνα αΰθις άναβάς ελκΰση προς εαυτόν τούς πεπιστευκότας αΰτφ 

20 καί τώ πνεΰματι καταλλάξη τούς έπταικότας καί υιούς αντί φυγάδων έργάσηται. 
Ή τοίνυν ιερά τριάς τών ιερών τής μακαρίας καί υπερουσίου Τριάδος ιεραρ
χών τή ούρανόθεν καταβάση τεθραμμένη τροφή, ταΰτη τε δικαιωθεΐσα πρός τε 
τόν ουρανόν άνελκυσθεΐσα καί τφ τής υιοθεσίας άξιώματι τιμηθεΐσα ζή μέν 
είς τόν αιώνα και έν Κυρίφ τόν μισθόν έχει καί τήν φροντίδα παρά τφ 

25 ΰψίστφ, ειληφε δέ τό βασίλειον τής εΰπρεπείας καί τό διάδημα τοΰ κάλλους 
έκ χειρός Κυρίου, αΰτφ συμβασιλεΰουσα είς τόν αιώνα. Έτράφησαν μέν 
οΰν, ώς εΐρηται, τώ ύπερουρανίφ ά'ρτφ καί ΰδατι καί σφίσιν ή οΰσία πρός 
τήν τής τροφής μεταπεποίηται φΰσιν άνθρώποις οΰρανίοις καί θέσει θεοΐς 
χρηματίσασιν, δπερ δ θρέψας κατά φΰσιν, τοΰτο κατά μέθεξιν γενομένοις, δ 

30 καί παράδοξον τό τρεφόμενον τήν φΰσιν τής τροφής ΰπελθεΐν τε καί πρός 
ταΰτην μεταβαλεΐν. Τοΰναντίον γάρ όρώμεν γινόμενον έπί πάντων τών έν 
γενέσει τε καί φθορά τήν τής τροφής φΰσιν εις τήν τοΰ τρεφομένου μεθιστα- 
μένην καί δπερ τό τρεφόμενον, τοΰτο καί αύτήν γινομένην, άλλ’ οΰχ δπερ τό 
τρέφον καί τό τρεφόμενον, ήτις δή φΰσις τής ΰφ’ήμών θεωρουμένης τροφής' 

35 πρός έαυτήν γάρ μεταβάλλει τό ταΰτης μετειληφός, οΰ πάσχουσά τι παρά τοΰ 
μετασχόντος αΰτής, άφθαρτίζουσα δέ κάκεΐνο καί δπερ αΰτή κατά φΰσιν, τοΰτο 
έκεΐνο κατά μέθεξιν άπεργαζομένη. Έτράφησαν μέν οΰν, ως εΐρηται, καί τήν 
άνδρωπίνην ΰπεραναβεβήκασι φΰσιν. Κατανοοϋσι δέ λοιπόν, ούράνιοι γεγε- 
νημένοι, τά έκεΐ μυστήρια καί τί μέν οικονομία, τί δέ θεολογία διδάσκονται 

40 καί πώς μέν έχει πρός έαυτήν τε καί τά ένδον αΰτής ή Τριάς, πώς δέ πρός
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τά έξω τε καί τά ύπ’ αυτήν καί τί μεν ίσότης τε καί ταυτόιης εν αυτή, τί δέ 
έτερότης καί τίνα μέν ισότητα παραδεκτέον καί ετερότητα, τινα δ απορρι- 
πτέον, ώς επισφαλή καί εις κρημνόν απώλειας κατάγουσαν. Προς δέ τούτοις 
ετι τί μέν οικονομία μυοΰνται καί έναντθρώπησις, τίς δέ τής οικονομίας σκο
πός καί πώς ό ένανθρωπήσας, δπερ ήν θεός μείνας, δ ουκ ήν προσελάβετο 5 
γενόμενος άνθρωπος, τοΰτό τε κάκεϊνο τελείως ύπάρξας μετά τοΰ τετηρηκέναι 
τά έκατέρας άσυγχύτως ιδιώματα φύσεως, τί τε κατώρθωσεν ένανθρωπήσας 
καί ως την τής θεώσεως άποπεσοΰσαν φύσιν αύθις άπεθέωσε καί εις ουρανούς 
άναβιβάσας τφ πατρί συνεκάθισε, τοΰ τυραννοΰντος τών χειρών άφαρπάσας 
αυτήν. Ταΰτά τε τοίνυν εκεΐθεν καί παραπλήσια τουτοις μυοΰνται καί μυοϋσι 10 
πάντας τά εί μη διά τούτους, ΐν5 εΐπω τι καί τολμηρότερον, σχεδόν άν, εΐ καί 
μή πάσι, τοΐς γέ τοι πλείστοις άγνοηθέντα, καί βοηθοΰσι τή φύσει βοηθήματα 
σφόδρα κατά σκοπόν τφ πράγματι τής οικονομίας, ούπερ εί μή έτετυχήκει, 
δότε μοι τολμηρώς είπεΐν, ριψοκίνδυνος γάρ τις, ως όράτε, νΰν εγώ τφ ένθους, 
ώσπερ ύφ’ ηδονής, γεγενήσθαι, ή δευτέρας αν έδέησεν οικονομίας, ή τό 15 
δ’ εφεξής άμεινον εΐσεβοΰντι σιγή κρύπτεσθαι, δπερ ουδέ συγκεχώρηται δει- 
νώς είς τέλος ύποσιήναι τήν φύσιν. Καί μή με οίέσθω τις τφ μυστηρίφ τής 
οικονομίας έμπαροινοϋντα τούτον ταΰτα λέγειν τον τρόπον. Μή ούτω μανείην. 
’Αλλά καί τούτο τή οικονομία λογίζομαι- μή γάρ ένανθρωπήσαντος τοΰ Θεού 
λόγου, πείθομαι μηδ’ άν τούτους τφ φωτί τής γνώσεως φωτισθέντας τήν 20 
αλήθειαν έπεγνωκέναι, ως τό ψεύδος διαμείψασθαι ταύτης, αλλά καί αυτούς 
εν ζόφφ, τφ τής άγναισίας τε καί αθεΐας, παραπλησίως τοΐς άλλοις διαμεμε- 
νηκέναι, ή εί καί εφωτίσθησαν άν, ως ένιοι προ τής χάριτος, άλλ= άμυδρό- 
τερον καί ούχ δσον νΰν ώστε καί λαμπτήρας γενέσθαι φωτίζειν έχοντας περι- 
φανώς τήν περίγειον. Καί τό κατά τούς αγίους ούν τφ μυστηρίφ τής 25 
οικονομίας λογίζομαι καί ουκ εγώ μόνος, αλλά καί πας εύσεβεΐν ήρημένος 
καί δίαιτάν ύγιώς δυνάμενος πράγμασιν έχρήν γάρ τον τού Θεού λόγον τήν 
άνθρωπίνην άναπλάττοντα φύσιν καί τήν ταύτης σωτηρίαν πραγματευόμενον 
δι’ αυτού, όργάνοις χρήσασθαι, δι’ ών ειχεν άν εύπαραδεκτότερον άνθρώποις 
τόν λογον τής οικονομίας καί το κήρυγμα τοΰ κατ’ αυτήν μυστηρίου παρα- 30 
σκευάσαι- μηδέ γάρ άν ύποδέξασθαι ραδίως αυτό μή τοιούτου γεγονότος 
τινός, έχειν δ’ άν καί τούς άπωσαμένους τό μυστήριον λόγον αποφυγής, εύλο
γον ίσως τό τοΰ πράγματος υπερφυές άθρόως κηρυττόμενον προπαρασκευής 
δίχα τινός τάς ψυχάς διατεθείσης προς τήν τοΰ λόγου παραδοχήν καί πει- 
θούσης υπερφυές μέν ούδέν ήττον τό πράγμα νομίζειν, τφ γε μήν συνεχεϊ 36 
τής υποφωνήσεως έθιζούσης μή δυσχεραίνειν, εί αληθώς κηρύττοιτο τό 
μονον εχον σφζειν την φυσιν αυτό τούτο, τό υπερφυές είναι τε καί δνομά- 
ζεσθαι. Νΰν δ οσοις ο λογος ουχ ύποδέδεκται αναπολόγητοι πάντως υπολεί
πονται μηδεμιάς αποφυγής ευπροσώπου καταλειφθείσης αύτοΐς. Διά τούτο 
προκαταβάλλεται προφητας, αυτός επιδημεί, αποστόλους εκλέγεται, εύαγγελι- 40
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στάς απεργάζεται, μάρτυρας αποτελεί, διδασκάλους προχειρίζεται άλλοις τε 
καί μάλιστα τούς ισαρίθμους τουτουσϊ xfj μακαρία καί υπερουσίφ Τριάδι, 
δΓ ών απάντων κρατύνεται τό μυστήριον καί ή βελτίωσις τή ανθρώπινη 
πραγματεύεται φύσει.

6 Τρία τοίνυν όργανα ταυτί, τφ μεγέθει τοΰ πράγματος προσφυέστατα, 
προνοίας άρρήτοις λόγοις έμπαρασχεθέντα τή φύσει, βοήθημα ταύτη μέγι- 
στον γίνεται καί σφοδρά κατά σκοπόν της οικονομίας τφ μυστηρίφ, κινού
μενα μεν εύσήμως τφ πνεΰματι, τής σωτηρίας δε τον λόγον εύήχως πάσιν 
ύποφωνοΰντα καί τούτο τή διδασκαλία γινόμενα, δπερ τή σαρκώσει τού 

10 Θεού λόγος ό προαιώνιος· δς γάρ δη σκοπός τή τρισυποστάτφ καί υπερουσίφ 
θεότητι τής οικονομίας, ό αυτός τή τριάδι των αγίων τού λόγου καί τής 
διδασκαλίας. Καί εί μη συμπας ό κόσμος ούδέν ήττον καί διά τής διδα
χής αυτών σώζοιτο, ώς πάσαν έχειν γλώσσαν έξομολογεΐσθαι Κυρίφ Ιησού 
Χριστφ είς δόξαν θεού πατρός, ούδέν ηγούντο σφίσιν είναι τό κατορθούμενον 

15 ου γάρ ήγάπησαν, εί σώζοιντο μόνοι, αλλά εί μη καί τοΐς άλλοις άπασι 
τούτ’ αυτό περιπραγματευθείη. Ούδέν ήττον καί δΤ αύτούς ήδέως αν εύρες 
τό τού μακαρίου λέγοντας Παύλου βούλεσθαι ανάθεμα είναι υπέρ τής τών 
αδελφών, τών κατά σάρκα συγγενών, σωτηρίας. Εντεύθεν τί μέν ούκ έ'λεγον, 
τί δ' ούκ εποίουν, ποιαν ού διηρεύνησαν γραφήν, τί τών πάντων παρήκαν 

20 ακίνητον; Ού δημιουργίας άνεκάλυπτον λόγους, ώς τό παν έξακριβούμενοι 
τόδε συνέστη, καί δι’ ήν τινα την αιτίαν τά έν τφ παντί διεξιόντες θαύματα 
κατά μέρος καί από τών ορατών επί την τού αοράτου θεού βιβάζοντες γνώσιν; 
Ού διηρεύνων προφήτας ακριβέστερου τών τάς χρυσίτιδας περιεργαζομένων 
φλέβας συμπροφητεύοντες αύτοίς καί τον εν βάθει τής αύτών διανοίας κεκρυμ- 

25 μένον άνακαλύπτοντες πλούτον; Ούκ εύαγγελισταΐς συνευηγγελίζοντο τών 
εύαγγελίων πολλαπλασιάζοντες τήν τετράδα καί τή ερμηνεία τούτων είς τά 
τού κόσμου παρατείνοντες πέρατα; Ού συνεπέστελλον έπιστέλλουσι τοΐς τού 
Χριστού μαθηταΐς καί ταΐς επιστολαΐς ώσπερ ένεβάκχευον τον νούν έξετά- 
ζοντες αύτών καί τά τέως προ αύτών λανθάνοντα πάσι δήλα ποιούντες καί 

30 προτιθέντες είς φώς ούτως ακριβώς ώς δοκεϊν συμφθεγγομένους αύτοίς έχειν 
καί τον λόγον συνεκπονούντας τούς αύτάς έπιστέλλοντας; Ού τών έν άποκα- 
λύψεσιν απορρήτων ύποφητεύοντες ήσαν τά θαύματα, επί μεΐζον τούς προσέ
χοντας άνεγείροντες θαύμα καί έκπληξιν; Ού πάσα ή Γραφή λειμών ώς τις 
εύανθής καί άλλος ύφηπλώθη σφισι παράδεισος κατ’ εξουσίαν εκάστοτε τό 

35 κατά βούλησιν αίρουμένοις, τόν τε καρπόν τοΰ πνεύματος από παντός τού 
εν αύτφ φυτού δρεπομένοις, γνώσεώς τε παρατιθεΐσι τράπεζαν πάσι καί παν
δαισίαν παρασκευάζουσιν άφθονον, δθεν ούκ έστιν ούδένα καρπού θανατη
φόρου πείραν λαβεΐν; ”Ετι τε πρός τούτοις ού θεολογίας ένηγάλλοντο μυστη- 

• ρίοις καί κανόνας δσημέραι παρεδίδουν καί τύπους, δΓ ών ένεστι τού απλανούς 
40 έχεσθαι καί τάς πλάνας έξελέγχειν τών αντιθέτων, τόν τε δόλον έκκαλύπτειν
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αυτών και την λΰμην άποδιώκειν κα'ι ως ιόν θανατηφόρον άποφεΰγειν την 
μετά τής μωρανθείσης σοφίας συζήτησίν τε και ερευνάν; Ού τούς ηθικούς 
διεξήεσαν καθ’ έκάστην τον των ανθρώπων βίον ρυθμίζοντες και παιδαγω- 
γοΰντες επί την ευαγγελικήν καθαρότητα πάντας; Ού παλαιών άνδρών εύδο- 
κιμηκότων ιστορίας άνέλεγον, ού μικράν εντεύθεν από τής παραθέσεως προ- 5 
τείνοντες την ωφέλειαν; Ούχ αγίων μνήμας έκόσμουν, ού μαρτύρων πανη- 
γύρεις εφαίδρυνον; Έώ γάρ λέγειν δτι κα'ι πολλούς τοϊς λόγοις άπετέλεσαν 
μάρτυρας άκριβέστερον προς τούς αγώνας ύπαλείφοντες τοϊς προτρεπτικούς 
ή οί παιδοτρίβαι τούς γυμναστάς. Ού καί νϋν έτι πάντα ταϋτα καί είσι καί 
σύν Θεφ, θαρρώ λέγειν, έσονται ταΐς βίβλοις ως παρόντες αεί λαλοϋντες και 10 
οπερ έτι τφ βίφ τφδε περιόντες, τούτο καί νΰν ύπερκοσμίως ζώντες ταύταις 
γινόμενοι. Καί πρόσεστι τό κεκαλλωπισμένον τών λόγων καί εύ'οσμον, ως 
μηδέ κατά τούτο τάς τών φιλοκάλων άκοάς άποκναίεσθαι, άλλ’ έχειν ήδύνειν 
καί τφ ρυθμφ τού λόγου ως δή τινι μουσική αρμονία την ακοήν, οίς καί τούτο 
διά σπουδής. Καί ούχ ήττον άν τις τών φιλολόγων τούτων ήσθείη τοϊς λόγοις 15 
καί τέχνην άμα καί κάλλος έξακριβώσαιτο σύν τφ πανταχού λαμπρφ καί δοκίμω 
ή τοϊς Ίσοκράτους καί Πλάτωνος καί εΐ τις άλλος κατ’ Ίσοκράτην καί Πλά
τωνα. Έχρήν γάρ καί τούτο προσεπιγενέσθαι σφισίν, ιν’ έχοιεν την σφετέραν 
εύγλωττίαν τοϊς μέν σύν τφ ώφελίμφ καί ταύτην επιζητοΰσιν, ώσπερ άλλο 
τι δώρον προτείνειν, μετά ταύτης δ’ άντιτείνειν προς τούς Ιπί ταύτη μέγα 20 
φρονούντας καί τούς άλλως τών λόγων έχοντας, κάν τά κάλλιστα προτείνων- 
ται, διασύροντας. Ούτω διά πάντων τά τής ωφελείας προβάλλονται. Ούτω 
κατά τον απόστολον πάσι πάντα γεγόνασιν, ινα πάντας, ή τούς γε πλείους, 
κερδήσωσι καί λαόν περιποιήσωνται περιούσιον τφ Κυρίω. ”Αν ασθενή τις, 
μη δυσχεραίνειν παρακινούσι τή νόσο) φάρμακον ώσπερ τον οίκεΐον επιχέον- 25 
τες λόγον. "Αν πενία πιέζηται, τούς τών πλουτούντων αύτφ θησαυρούς ύπα- 
νοίγουσιν. ”Αν άλλως κακοπαθή, πρρως φέρειν πείθουσι τό δεινόν την από 
τών θλίψεων είωθυΐαν έγγίνεσθαι ταΐς ψυχαϊς ωφέλειαν προδεικνύντες, εί 
μη δυσανασχετοίη τις προς αύτάς. Ήδίκηταί τις; Οί δέ την ψυχήν παθόντες 
ούκ ανέχονται μή ούχι βεβοηδηκέναι γε τφ ήδικημένφ. Έπλεονέκτησε καί τών 30 
άλλοτρίων επεθύμησε καί τά μηδέν αύτφ προσήκοντα σπουδήν έσχηκε κτή- 
σασθαι; Οί δέ τήν κακίαν αΰτοΰ στηλιτεύουσι καί ούκ έώσιν άλλοτρίων έπι- 
χαίρειν κακοΐς. Βλάσφημον ήκόνησέ τις γλώσσαν ως ρομφαίαν κατά Θεού;
Οί δέ τήν μάχαιραν τού Πνεύματος κατ’ αύτού, δπερ εστι ρήμα Θεού. Άπα- 
ξαπλώς δ’ είπεΐν, οΐά τις Ιατρός σοφός τό λογικόν εκάστφ καταλλήλως πόμα 35 
κιρνώσι καί δεινόν μέν ούδέν, δπερ ούκ έξορίζουσι πόρρω, παντός πιέζοντος, 
άπαλλάττοντες πάντας, χρηστόν δ’ ούδέν, δπερ ούκ άντεισάγουσιν, εί δέ βούλει 
καί προεισάγουσι κατά τούς τά προφυλακτικά μηχανάσθαι δεινώς έχοντας, οΐ 
ού παρούσαν μόνον εξελαύνουσιν, αλλά καί μέλλουσαν τήν νόσον προανα- 
στέλλουσι τοϊς μέν επανακτώμενοι τήν υγείαν, τούς δέ ούδέ νοσήσαι τό παρά- 40

Επετηριγ Εταιρείαν Βυζλντ. Σπουδών, έτος Γ. 5
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παν παρασκευάζοντες. Ός δή τρόπος ϊατρείας «ρέστος και τελειότατος και 
τοΐς άγίοις διαφερόντως ξηλωθείς τε καί σπουδασθείς, δσω καί περί μειζό- 
νων τοΰτοις ή έκείνοις τό σπούδασμα, εί δή σώματος ψυχή μείζων καί τής 
σωματικής υγείας ή κατά ψυχήν πραγματευόμενη καί ζητούμενη. Τούτοις 

5 άρμόττον ούχ’ ήττον ή περί ών ά'λλων εΐρηται διά ταϋτα τό εις πάσαν έξελ- 
θεΐν τήν γήν τον φθόγγον αυτών καί εις τά πέρατα τής οικουμένης τά ρήματα 
αυτών. Έκ γάρ τής τριφθόγγου σάλπιγγος αυτών ό σόμπας περιεχεΐται 
κόσμος, άφ’ ής έξεστιν έκάστφ τά πρόσφορα καταλλήλως έκλέγεσθαι. Τούτοις 
προσάδεσθαι προσήκον τό έσκόρπισαν, έδωκαν τοΐς πένησιν, ή δικαιοσύνη 

10 αυτών μένει εις τον αιώνα. Τί γάρ εί μή χρυσός τε καί άργυρος καί εΐ τι 
τούτοις παραπλήσιου τό σκορπιζόμενον τε καί διδόμενου παρ’ αυτών; Ουδέ 
γάρ ούδ’ ήν τι τοιοΰτον αύτοΐς τό παν δσον περ ήν προεκκεχϋσθαι, αλλά τι 
πολύ τιμιώτερον εκείνων χρήμα καί ούδ’ δσον έξεΐναι παραβαλεΐν ή τών 
σωτηρίων λόγων ύφήγησις. Καίτοι τούτοις αύτοΐς ούδέν ήττον κακεΐνο γεγε- 

15 νημένον έστί. Τήν γάρ τών πενήτων χεΐρα τφ χρυσφ τών πλουτούντων ύφή- 
πλωσαν καί πεινώσι διέθρεψαν άρτον, ον ή τών πλουσίων έφερεν εκ περισ
σού τράπεζα καί τούτων τάς άποθήκας τοΐς μή κεκτημένοις άνέφξαν πείθον- 
τες μή νομίζειν οικεία τά τοΐς χρήζουσιν δφείλοντα διανέμεσθαι, αλλά τών 
δεομένων είσηγούμενοι δεΐν ύπολαμβάνειν είναι τά παρ’ αύτοΐς εις περιττόν 

20 άποκείμενα. Καί πως ό τών αγίων λόγος άνυσιμώτερος πένησιν ή τών έχόν- 
των οί θησαυροί' δΓ εκείνους μέν γάρ ό πολύς άργυρος καί χρυσός, ό μάρ
γαρος τε καί ό λίθος δ τίμιος καί πάσα άλλη πολυτάλαντος κτήσις, δθεν 
οΐονταί τινες ως εκ τίνος στοιχείου συνίστασθαι τό εύδαιμονεΐν, ούδέν τής 
άτιμοτάτης διενήνοχεν ύλης, άχθος έναποκείμενα τή γή περιττόν καί εις ούδέν 

25 τών πάντων άνύσιμον, εί μή τοΐς κεκτημένοις καί σφοδρά έπιζήμιον ψυχι
κής απώλειας γινόμενον πρόξενον προς τό μηδέ τής παρούσης ζωής άταρά- 
χως εάν άπολαύειν ύφορωμένοις μή λαθόν τι τήν φυλακήν αύτών εις τά έξω 
παραρρυή, τών τε τοιχωρύχων τάς επίβουλός δεδιότας καί τών άλλως αύτοΐς 
ενεδρευόντων τάς μηχανάς, διά δέ τούτους ό πολύς εις δέον πλούτος Ικκέχυται 

30 καλώς διανεμηθείς, ό τέως πριν τηρούμενος σφαλερώς, καί κενωθείς μέν εν 
ταΐς πενομένων κοιλίαις, ως δέ τώ Θεώ παρασχεθείς δάνειον οφειλέτην αύτόν 
καθιστών άποδίδοντα μυριοπλάσιον καί τής ούρανίου βασιλείας αύτούς 
παρασκευάζων κληρονομεΐν. Εικότως δή ούν αύτοΐς προσάδεσθαι προσήκειν 
έλέγομεν τό έσκόρπισαν, έδωκαν τοΐς πένησιν, ή δικαιοσύνη αύτών μένει εϊς 

35 τον αιώνα. Ό γάρ αύτών, ώς εΐρηται, λόγος τούς τών πλουτούντων θησαυ
ρούς καί τάς άποθήκας τοΐς δεομένοις έκένωσε καί τούτους μέν τού λιμού, τής 
δέ θηριωδίας εκείνους καί ψυχικής άπήλλαξε λύμης, τήν αύτών ωμότητα 
μεταποιήσας προς ήμερότητα καί τό άμετάδοτον επί τό μεταδοτικόν μεταστή- 
σας. Τούτοις ούν τό πλέον, μάλλον δε τό πάν τής τοιαύτης λογιστέον διανο- 

40 μής' εΐ μή γάρ διά τούτους, έκειτ’ αν ακίνητον και άνενέργητον τό παχύ τού
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πλούτου φορτίον, αυτό μέν έφ’ εαυτού πολλαπλασιαζομενον, μηδενι δε μηδέν 
λυσιτελοΰν τδ παράπαν. Ταυτί δέ σφίσιν Ικ τής τού Ευαγγελίου πάντως 
υπήρξε δυνάμεως· την γάρ ευαγγελικήν ΰπαναγινώσκοντες εκάστοτε ρήσιν καί 
ταύτην έπεξηγούμενοι, ουδέ γάρ ούδ’ ήνείχοντό ποτέ τών ευαγγελικών ούδενί 
ρημάτων άφίστασθαι, θάττον γάρ αν αύτοΐς επέλιπε τό ζήν ή τής εΰαγγελι- 5 
κώς άμνημονήσαι δυνάμεως. Ταύτην τοίνυν έπεξηγούμενοι και την παρά τής 
άλλης άπάσης θεοπνεύστου Γραφής επιφερόμενοι συμμαχίαν πείθειν είχον, 
δσους αύτοΐς ό τής διδασκαλίας ενεσπείρετο λόγος. Καί καθηγούντο μέν αυτοί 
τού λόγου προσεπαγρυπνούντες κατά τον απόστολον υπέρ τών ψυχών τών 
άκροωμένων, ως λόγον άποδώσοντες υπέρ αυτών, οί δέ έπείθοντο τή τών 10 
λόγων ΐυγγι καί τή τού Πνεύματος κατακηλούμενοι χάριτι, συμβούλψ δεξιώ 
καί Παύλω χρώμενοι, πείθεσθαι λέγοντι τοΐς ήγουμένοις καί ύπείκειν αύτοΐς 
ώς τών ψυχών αύτών ύπεραγρυπνούσι καί λόγον άποδώσουσιν υπέρ αύτών.

Εξηγούντο δέ τά τής Γραφής άπάσης ού κατά τούς έτεροδιδασκαλούν- 
τας, τούς δεινούς τής αλήθειας σπαράκτας, τούς λύκους όντας καί ποιμένων 15 
άφ’ εαυτών υφαρπάζοντας τάξιν καί διά τής αύλής ύπερβαίνοντας έπιβούλως 
καί ληστρικώς, άλλ’ ως υπαγορεύει τό Πνεύμα τό τής αλήθειας βάθος άνε- 
ρευνώντες καί συνιστώντες καί ποιμένες αληθινοί χρηματίζοντες, αύτοί τε διά 
τής θύρας εις τό Εύαγγέλιον είσίοντες καί τούς άλλους είσάγοντες, την τε 
ψυχήν υπέρ τών προβάτων τιθέμενοι καί τό ποίμνιον τής αρπαγής τών 20 
λύκων καί λύμης ρυόμενοι, ως εξεΐναι καί περί αύτών τώ λόγφ τής όμοιώ- 
σεώς τι καί μεθέξεως λέγειν, δ περί εαυτού Ιν τοΐς Εύαγγελίοις ο Κύριος 
εΐρηκεν ούτοί εισιν οί καλοί ποιμένες, οί επί νομήν σωτήριον τό ποίμνιον 
άγοντες, οί τήν ψυχήν υπέρ τών προβάτων τιθέντες, οίς ακολουθεί τό ποι
μνών τώ τήν φωνήν αύτών ώς ποιμένων Ιπιγινώσκειν, άποστρέφεται δέ τούς 25 
άλλοτρίους τώ μή τήν φωνήν εΐδέναι τών άλλοτρίων. Ποσάκις υπό πόσων 
έπεβουλεύθησαν. Ποσάκις ύπερήθλησαν τού Εύαγγελίου. Ποσάκις διωγμούς 
καί θλίψεις ύπήνεγκαν μαχόμενοι δυνάσταις, βασιλεύσι, τυράννοις, αύτοΐς 
τοΐς κοσμοκράτορσι, ταΐς άρχαΐς τε καί ταΐς έξουσίαις τού σκότους, ΐνα έξείη 
μηδαμού τού τής αλήθειας σφάλλεσθαι λόγου σφάς καί τό ποίμνιον, υπέρ ου 30 
τιθέναι τήν ψυχήν εϊλοντο. Καί εν ούδενί ούδέποτε αγενές ούδέν ούδέ διενοή- 
σαντο- ού γάρ άνεκηρύττοντο λαμπροί νικηταί κατά πάντων, ώς νενικηκότες 
τόν κόσμον κατά τον οίκεΐον δεσπότην, άλλ’ έν Κυρίφ τε ένεδυναμούντο καί 
έν τώ κράτει τής ισχύος αύτοΰ. Καί μαρτυρίφ μέν ούκ ετελειώθησαν, δ δέ 
σόμπας αύτοΐς βίος μαρτύρων, οΐς εφημεν καθ’ έκάστην τε παλαίουσι καί 35 
διακαρτεροΰσι γενναίως. ’Ένθεν τοι καί αρχιερείς κατά τόν πρώτον εχρημά- 
τισαν αρχιερέα Χριστόν όσίως τε καί καθαρώς ίερουργούντες τό Εύαγγέλιον 
καί λατρείαν άμωμον υπέρ τής τού κόσμου σωτηρίας άναφέροντες τφ Θεφ, 
τών αμαρτωλών τε καθάπαξ άποχωρήσαντες εαυτούς καί δλοι δλων τών 
κατ’ ούρανούς θεαμάτων γεγενημένοι καί τήν ψυχήν υπέρ τής τού ποιμνίου 40
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ταύτόν δ’ είπεΐν και τής τοΰ κόσμου σωτηρίας παντός ετοίμως έ'χοντες προΐε- 
σθαι καί προϊέμενοι. Εί γάρ ταΰτα γνωρίσματα τοΰ αληθινού καί πρώτου 
ποιμένος καί άρχιερέως Χριστού, έζήλωσαν δέ τούτον καί ούτοι καί ώς εφι
κτόν άνθρώπψ μεμίμηνται τφ την σάρκα μέν σταυρώσαι συν τοΐς παθήμασι 

5 καί ταΐς έπιθυμίαις, την δέ ψυχήν ως ίερεΐον άμωμον τφ Θεώ καθαράν παρα- 
στήσαι καί νεκρώσαι μέν τά μέλη τά επί τής γής, Χριστού δέ μέλη γενέσθαι, 
τοΰ εις τον αιώνα ζώντος, δς τών μελών έστι τε καί λέγεται κεφαλή. Πώς 
ούχί κατά τον πρώτον έχρημάτισαν αρχιερέα Χριστόν, ως καί σφίσιν άρμότ- 
τειν μετ’ εκείνον καί δι’ εκείνον τό τοιοΰτους ήμΐν λέγεσθαι πρέπειν αρχιερείς. 

10 Οί γάρ αυτοί θύται τε καί θύμα γεγόνασι, θύοντες μέν υπέρ τής τοΰ κόσμου 
σωτηρίας τον αμνόν τού Θεού, τον πάντοτε θυόμενον καί μηδέποτε δαπα- 
νώμενον, Θεφ τε μεσιτεΰοντες καί άνθρώποις καί τφ δημιουργφ τοΰ κόσμου 
τούς εν κόσμφ πταίοντας καταλλάττοντες; Θύμα δέ γενόμενοι τφ την προ
σευχήν εις Θεόν ως θυμίαμα κατευθύνειν καί προσφοράς εύπροσδέκτους 

15 εαυτούς άπεργάζεσθαι, ούς ούτως έχοντας ούκ έ'στιν δστις τής τών αληθινών 
αρχιερέων, τών ήμΐν πρεπόντων, ώς φησιν ό απόστολος, προσηγορίας απα
ξιώσεων εύσεβεΐν ήρημένος. Ούκουν ούδ’ άμφιγνοεί τών απάντων ούδείς μή 
ούχί ταΰθ’ ούτως έ'χειν, ώς δ λόγος υπαγορεύει, προ δέ τοΰ λόγου τά πρά
γματα μάλλον, αλλά πάντες, ώς είπεΐν, εν τούτο συνομολογήσαιεν ά'ν, ώς δή 

20 καί συνομολογοΰσιν, εί καί τάλλα διαφωνεΐεν, εί μή τις ούτως αμβλύς έστι 
καί μυωπάζων περί τό φώς καί περί τήν σοφίαν άνοηταίνων, ώς μή τήν αλή
θειαν άποδιαιρεΐν εΐδέναι τού ψεύδους καί τό μεταξύ φωτός διαγινώσκειν 
καί σκότους. Άλλ’ εκείνος μέν εί καί τις δλως τών απάντων τοιούτός έστι 
τήν εαυτού βαδιζέτω1 ου γάρ ούδέν δ γε τοιούτος λυμανεΐται τή άληθεία, 

25 τούς δ’ αγίους 6 τοΰ πατρός μονογενής λόγος καί τοΰ τής άρχιερωσύνης αλη
θώς αύτώ κοινωνεΐν ονόματος τε καί πράγματος ούκ δν απαξιώσει δήπου- 
θεν, άλλ’ ώς τοΰ τής υίότητος ονόματος τε καί χρήματος αυτούς άπέφηνε 
κοινωνούς καί αδελφούς ούκ Ιπησχύνθη καλεΐν, άπαγγελώ λέγων τό δνομά 
σου τοΐς άδελφοΐς μου, ούτω καί αρχιερείς αύτούς καλεΐσθαι γνησίως ούκ 

30 άποναίνεται, μάλλον μέν ούν, εί μή τις τοΰθ’ δπερ είσίν αύτούς έθέλοι κατο- 
νομάζειν, τούτον άποστρέφεται καί μισεί τό ψεύδος προτιμώντα τής αλήθειας. 
Αύτός δέ καί φώς αύτούς δνομάζεσθαι βούλεται, εΐπερ είσιν αύτοΰ μαθηταί, 
καί κλήματα, φώς υπάρχων έκ φωτός καί άμπελος αληθινή· ημείς γάρ, φησίν, 
Ιστέ τό φώς τού κόσμου καί αΰθις, εγώ είμι ή άμπελος, υμείς τά κλήματα, 

35 ών καί γεωργός έστιν ό πατήρ. Καί που, πολλαχοϋ δέ μάλλον, μακαρίους 
προσείρηκεν, ώς τον τοΰ Θεού λόγον ακούοντας προθύμως καί φυλάξαντας- 
ού γάρ ήκουσαν μέν, ούκ έφύλαξαν δέ, ούδέ έφύλαξαν μέν, ούκ εδίδαξαν δέ, 
άλλ’έδίδαξαν μέν δ,τι περ έφύλαξαν, έφύλαξαν δέ δ,τι μή παρέργως ήκουσαν. 
Μή παρέργως δ’ άκούσαντες πτωχοί μέν υπήρξαν τφ πνεύματι καί πραεΐς, 

40 πενθοϋντές τε καί σύν τφ διψάν αεί τήν δικαιοσύνην πεινώντες, έλεήμονές τε
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και καθαροί την καρδίαν καί είρηνοποιοί καί δικαιοσύνης ένεκα δεδιωγμένοι. 
Άνέφγε δέ σφισιν ή έν ούρανψ βασιλεία καί παρακέκληνται, ύφήπλωταί τε 
ή Ιν ούρανοϊς εις κληρονομιάν γη, ήντινα δη την γην αυτήν νοητέον, καί τφ 
οΰρανίφ έχορτάσθησαν όίρτφ έλεηθέντες τε καί Θεόν ίδόντες, αυτού τε 
κέκληνται υιοί καί έν ούρανοϊς αύτώ συμβασιλευουσιν εις αιώνα. Ώς γάρ έν 5 
κΰκλφ τή τών μακαρισμών αύθις αρχή το πέρας συνάπτεται, ου περ ώς προς 
κέντρον έν τά πανταχόθεν νένευκε πέρατα, τήν μακαριότητα καί τον μισθόν 
τον ουράνιον.

Τοιγαροΰν χαίρουσί τε καί άγαλλιώνται πολύν άπειληφότες έν ούρανοϊς 
τον μισθόν, τή μακαρία μετά παρρησίας παρεστώτες Τριάδι καί τή ταΰτης 10 
θεωρία έμφαιδρυνόμενοι, τώ κόσμφ τε παντί ταΐς προς αυτήν έντεύξεσιν 
αυτήν ίλεοΰμενοι καί προς τήν τής υιοθεσίας πάντας ανακτώμενοι χάριν. 
Ούπερ αυτοί μετέσχον, τούτο καί τοΐς άλλοις ήρημένοι βραβεύειν καί ήν 
εισεποιήσαντό σφισι πατρίδα τήν ουράνιον Ιερουσαλήμ, τήν ό'ντως τής αλη
θινής ειρήνης μητρόπολιν, μάλλον δ’ εις ήν γνησίαν ούσαν το κατ’ άρχάς 15 
άποπεσόντες αυτής διά τον αρχηγέτην τού γένους αύθις άναδραμεϊν σπουδά- 
σαντες άναδεδραμήκασι προς ταύτην το ομόφυλον άνέλκοντες παν καί από 
τής κάτω συρομένης Βαβυλώνος, τής κοσμικής φημι συγχύσεως καί περιπλα- 
νήσεως, έπί τήν άνω μεταθέντες 'Ιερουσαλήμ, τήν αληθινήν τής ειρήνης 
φύλακά τε καί πρΰτανιν, τήν μόνην άσυλον καί έσαεί διαμένουσαν, ής ου 20 
καθαιρεΐται τά τείχη τφ ταΐς χερσίν τού αοράτου ένιδρύσθαι Θεού, δς δή 
πόλις τε καί πολιούχος καί ειρήνη καί ειρήνης πρΰτανις καί πάντα μόνος 
έστί. Τή μακαρία τοίνυν ταΰτη καί ύπερουσίφ παρεστώτες Τριάδι, τών αρχιε
ρέων ή αοίδιμος καί θεία τριάς χαίρουσί πολύν έχοντες έν ούρανοϊς τον 
μισθόν. Ούτος δέ έστι το τής Τριάδος τή θεωρία ένήδεσθαι, ούκέτι μέν ώς 25 
έν έσόπτρω καί αίνίγματι φωτιζοΰσης αύτούς, υψηλότερου δέ τινα τρόπον 
καί ήμΐν άγνωστον έτι καί γλώσσαις ού λαλητόν. Κατήργηται γάρ αύτοΐς τό 
έκ μέρους, λοιπόν έπιγινώσκουσιν αύτήν, ώς ύπ’ αύτής έπεγνώσθησαν καί τή 
άκτΐνι τού έκεΐθεν άποπαλλομένου φωτός ένατενίζουσιν ασκαρδαμυκτί. Ούτος 
τε τοίνυν αύτοΐς δ μισθός καί προς τοΰτω ή υίοθέτησίς τε καί αποθέωσες. 30 
Εί δέ βούλει διά ταύτα μάλλον κάκεΐνο. Εντεύθεν άγγέλοις μέν αΐδέσιμον 
χρηματίζουσιν, άνθρώποις δέ πλέκειν μέν έφετόν τον στέφανον τής εύφη- 
μίας αύτοΐς, άδυνατούντας δέ, τφ μέν παντί παραχωρούσι καί ύπεξίστανται, 
δ δ’ έφικτόν δμως άφοσιοΰνται τον πόθον έκ μέρους άποπληρούν έμφιλοτι- 
μουμενοι, τό θαρρεΐν έχοντες έκ τού πεποιθέναι ΐλεων αύτοΐς έμβλέπειν τούς 35 
διά τό πτωχεΰσαι τφ πνεύματι προς ύψος καί τό ύπερουράνιον έπαρθέντας' 
προς γάρ τήν πρόθεσιν άποβλέπουσι καί ταυτην έπαινούσί τε καί έπιζητού- 
σιν, εί πάσης καθαρεύει περιπεζίου καί ταπεινής προσποιήσεως, εί δέ μή 
έξικνεΐται τού μεγέθους αύτών προς τον τής άγιότητος λόγον, τούτο δέ ούκέτι 
κρίνουσι περιεργάζεσθαι δεΐν. Μάλλον μέν ούν αύτοί τε καί πάλαι καί νΰν 40
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ούδέν ήττον έ'χουσιν ούτως καί τούς άλλους άπαντας τοΐς αυτών λόγοις επί 
τήν όμοίαν παρακαλούσι διάθεσιν, ώς τούτο πάντως δν ωφέλιμον, τό μή 
δ'περ εφικτόν μεθιέναι καί τούτο τφ μή τού παντός έφικνεΐσθαι. Έπείπερ 
εΐ τις άλλως διατεθείη τφ βάρει τής άπογνώσεως άγαν κατενεχθείς, ουδέ 

5 δυνήσεταί ποτέ ούδ’ άνανεΰσαι θύσαί τε τφ Θεφ θυσίαν αίνέσεως καί τφ 
ύψίστφ τάς εύχάς άποδούναι. Τίς γάρ αν εύρεθείη λόγος, ποια θυσία, τίς 
ευχή τού τής θεότητος δλως αξιώματος «ραπτόμενη, fj καί τό έ'χειν τι προσ- 
ενεγκεΐν καί τούτο δώρον αυτής. Ου τοίνυν εί μή τού παντός έφικνεΐταί τις 
καί δπερ εφικτόν, ουδέ τούτο προσίενται, άλλ’ οΰτω τφ εκ μέρους χαίρουσι, 

10 τφ προς τό παν άμωςγέπως ειδέναι φέρειν, ώς εί καί τό παν κατεβάλλετο- 
μιμηταί γάρ είσι τού παν, δ προσενέγκη τις έκ πόθου κατά πρόθεσιν δεχο- 
μένου, άλλ’ ούχί τού προσαγομένου τήν ποσότητα κρίνοντος καί προς τήν 
πρόθεσιν τά τής άντιδόσεώς τε καί αντιμισθίας επιμετρούντος. Τούτο καί 
ύμΐν, ώ μακαρία των αρχιερέων τριάς, τής παροΰσης αίτιον εορτής τε καί 

15 πανηγΰρεως καί ήμΐν τού λόγου τούδε τού προς υμάς.
Καί δέδεχθε μετ’ εύμενείας αυτόν καί χάριν άντίδοτε, ής έφιέμεθα μέν 

ημείς, υμείς δέ γίνεσθαι είώθατε βραβευταί. Θεόν ήμΐν ίλεώσατε, μετάδοτε πρε
σβείας καί βοήθειας τοΐς εί μή διά ταύτην ούδ’ έστι λέγειν, δπερ αν εΐημεν. 
Υμείς γάρ προς Θεόν τέταχθε πρέσβεις, ύμΐν τό πνεύμα τής υιοθεσίας έπα- 

•20 ναπέπαυται καί άναγεννήσεως. Υμείς εστε προς πάσιν έτι τοΐς εΐρημένοις 
ουρανοί Θεού διηγούμενοι δόξαν καί στερέωμα χειρών αυτού ποίησιν άναγ- 
γέλλον καί διά τούτο αί λαλιαί υμών καί οί λόγοι λαλούμενοι πάντα τά τής 
γής περιειλήφασι πέρατα. Υμείς όντως Ιστέ τά άγια δρη, έφ’ ών οί θεμέλιοι 
τής εκκλησίας πεπήγασι. Τετυρωμένοι γάρ ώς στερέμνιοι προς υποδοχήν Θεού 

25 καί πίονες γεγονότες αυτόν εσχήκατε τήν έν ύμΐν οΐκησιν εΰδοκούντα. Υμάς 
ναούς Θεού προσείρηκεν ό απόστολος καί μέλη εκ μέρους, οίς 6 Θεός ένοι- 
κήσας καί κεφαλή γεγονώς έ'θετο διδασκάλους έν τη εκκλησία τον αύτού λόγον 
καταταπιστεύσας ύμΐν. Υμείς φωστήρες ήλιου δίκην τά τής γής περιαυγά- 
ζοντες πέρατα καί μιμηταί Θεού τά πάντα καταφωτίζοντες. Ώς γάρ ό Θεός 

30 τον ήλιον επί δικαίους καί αμαρτωλούς ανατέλλει καί ύμεΐς τό τού λόγου καί 
τής διδασκαλίας φώς επί πάντας άφθόνως κατασκεδάννυτε. Κεφάλαιον επί 
πάσιν, ή ύπερούσιος ύμΐν έπαναπέπαυται Τριάς καί διά τούτο καί τά πνεύ
ματα ύμών αύθις ταύτη επαναπαύεται. Πάν γάρ ύψωμα κατά τής δόξης τού 
Θεού έπαιρόμενον καθελόντες ώς τινα βαβυλώνια τείχη τής κακοδόξου συγχύ- 

35 σεως καί περιπλανήσεως, τήν δέ τού Θεού παρά πάσι δόξαν κρατύναντες, 
τή τε Τριάδι δεδιητηκότες καλώς καί τφ κατά τήν οικονομίαν άπορρήτφ 
μυστηρίφ καί ώς οικονόμοι φρόνιμοι τών τού Θεού μυστηρίων πάνυ δεξιώς 
τον διδασκαλικόν λόγον ταλαντεύσαντες καί ζυγοστατήσαντες έφ’ εκάτερα 
διείλετέ τε τήν Τριάδα, εί θέμις διαιρεΐσθαι, καί ώς αυτή διήρηται καθ’ έαυ- 

40 τήν καί συνήψατε πάλιν, ή συνάπτεσθαι πέφυκε, τό μέν τή ουσία τε καί πάσι
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τοΐς ούσιώδεσι, τό δέ ταΐς ύποστάσεσι και δσα ταύταις παρακολουθεΐν άναγ- 
καΐον πάσαν ούτω σύγχυσιν και διαστολήν αποποιούμενοι μή Ιπαινετήν, 
ειρήνην δ’ άντεισάγοντες τή τού Χριστού Ικκλησία, ήπερ αυτός τε χαίρει 
καλούμενος καί υμείς υμάς αυτούς άσπάζεσθε οίκειοΰν, ή καί τρεις όντες ενού- 
σθε καί αύθις ενούμενοι διακρίνεσθε ώς καί κατά τούτο τή Τριάδι τήν 
τριάδα προσήκειν τή ύπερουσίφ τήν των αρχιερέων. Άλλα καί νΰν ως καί 
πάλαι τής έκκλησίας προέστητε πολεμουμένης κακώς, ειρήνην αυτή βραβεύ
σατε, ής μακρόν ήδη χρόνον ερά στερηθεΐσα. Συνάψατε τά μέλη προς άλληλα, 
καθώς αν συνάπτοιτο δεξιώς άπ’ άλλήλων πάλαι γεγενημένα. Χρήσασθε 
διαλλακταις μή τοΐς τά τού κόσμου τοΰδε φρονοΰσι καί εκ τού κόσμου τούδε

τες. Χρήσασθε τοίνυν μή τούτοις διαλλακταις, όράτε γάρ ως μάλλον διαιροΰσι 
καί κατατέμνουσιν ή συνάπτουσί τε καί εις μίαν αρμονίαν συνάγουσιν, άλλα 
τοΐς τά τού Θεού μετά Θεού, εΐη δέ καί υμών είπεΐν, λαλούσι καί φρονοΰσι 
καί πράττουσιν, ο'ί δή καί ούτως κληθεΐεν εϊρηνοποιοί καί Θεού υιοί, ώς 
τά τού Θεού φρονούντες καί ποιούντες καί τον μαμωνάν άποχωρίζειν είδότες 
αυτού. Εκείνοι δέ τί τε καί τίνος αν όνομασθεΐεν υιοί, παρατούμαι λέγειν τό 
δύσφήμον ευλαβούμενος δνόματι φράζειν, όπερ εισιν έργφ καί πράγματι. 
Δότε τφ λόγω τής ευσεβείας στρατιώτας, τούς δυναμένους τε καί ήρημένους 
τή ύμετέρα χρήσθαι δεξιώς πανοπλία καί τής πίστεως ύπερασπίζειν ύγιώς καί 
καλώς μεταχειρίζειν τήν τού Πνεύματος μάχαιραν. Καίτοι τί ώσπερ ύμΐν 
έπιτάττων αιτοΰμαι ταυτί, ποιείτε μέν υμείς έκ περιουσίας άπαντα ταύτα, οΐ 
δέ προσέχειν ύμΐν ήρημένοι ού'πω καί νύν εισιν εύρημένοι. "Ο καί χαλεπώ- 
τατον διά τό πληθυνθήναι τήν ανομίαν καί τήν αγάπην επί τοσοΰτον τών 
πολλών κατεψύχθαι ώς μηδέ εύρεΐν είναι τον είρηνικώς τά μέλη συνδεΐν 
μέλλοντα καί εις μίαν κεφαλήν τήν τών απάντων συνάγειν Χριστού τώ ζωτικώ 
τού Πνεύματος συνδέσμφ ταύτα συσφίγγοντα. Εΐ δέ μηδέπω καί νΰν εισιν 
εύρημένοι, ούς ό τής αληθινής ειρήνης, τής σύν τώ Πνεύματι γινομένης, 
επιζητεί ό λόγος, αλλά ταΐς ύμών προς τον Θεόν εντεύξεσιν, ώ μακαρία τών 
αρχιερέων τριάς, δυοΐν γένοιτο θάτερον ή τοΐς ούσιν εΐη χρηστέον μεταβλη- 
θεΐσι προς τήν τής αλήθειας έπίγνωσιν νύν γοΰν, εί καί μήπω πρότερον, ή 
οί τούτο ποιεΐν μέλλοντες άντεισάγοιντο, ΐνα ούτω εν γενόμενοι, συναρμολο- 
γηθέντες καί εις μίαν αρμονίαν συναχθέντες τώ Πνεύματι τό παναρμόνιον 
σύν ύμΐν τής όμονοίας καί ειρήνης άνακρούωμεν μέλος, εΐ καί άλλως ύμΐν 
ούδέν τι προσήκομεν λατρείαν άμωμον άνατιθέντες τή μια τρισυποστάτφ 
Τριάδι καί ύπερουσίφ καί ύπερηνωμένη θεότητι, ή πρέπει δόξα, αΐνεσις, τιμή 
καί προσκύνησις εις τούς αιώνας αμήν.
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