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In Joannem (homiliae 1-88) 59.23.42 

 αʹ. Οἱ τῶν ἀγώνων τῶν ἔξωθεν θεαταὶ, 

ὅταν τινὰ γενναῖον ἀθλητὴν καὶ 

στεφανίτην ποθὲν ἥκοντα μάθωσι, 

συντρέχουσιν ἅπαντες ὥστε ἰδεῖν αὐτοῦ 

τὰ παλαίσματα, καὶ τὴν τέχνην καὶ τὴν 

ἰσχὺν ἅπασαν· καὶ ἴδοις ἂν ὁλόκληρον 

θέατρον μυριάδων πολλῶν, πάντας ἐκεῖ 

καὶ τοὺς τοῦ σώματος καὶ τοὺς τῆς 

διανοίας συντείνοντας ὀφθαλμοὺς, ὥστε 



μηδὲν αὐτοὺς τῶν γινομένων 

παραδραμεῖν.  

 

Καὶ μουσικὸς δὲ εἴ τις θαυμαστὸς 

ἐπιδημήσειε, πάλιν ὁμοίως οἱ αὐτοὶ δὴ 

οὗτοι πληροῦσι τὸ θέατρον, καὶ πάντα 

ἀφέντες τὰ ἐν χερσὶν, ἀναγκαῖα πολλάκις 

ὄντα καὶ κατεπείγοντα, ἀναβάντες 

κάθηνται, μετὰ πολλῆς τῆς σπουδῆς τῶν 

ᾠδῶν  



καὶ τῶν κρουμάτων ἀκούοντες, καὶ τὴν 

ἀμφοτέρων βασανίζοντες συμφωνίαν. 

Καὶ ταῦτα μὲν οἱ πολλοί. Οἱ δὲ 

ῥητορικῶν ἔμπειροι λόγων, καὶ αὐτοὶ 

πάλιν ἐπὶ τῶν  

σοφιστῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο πράττουσιν.  

 

Ἔστι γὰρ καὶ τούτοις θέατρα, καὶ 

ἀκροαταὶ, καὶ κρότοι, καὶ ψόφος, καὶ 

βάσανος τῶν λεγομένων ἐσχάτη. Εἰ δὲ 



ῥητορικῶν αὐλητικῶν τε καὶ ἀθλητικῶν 

ἀνδρῶν, τῶν μὲν θεαταὶ, τῶν δὲ ὁμοῦ 

θεωρηταὶ καὶ ἀκροαταὶ μετὰ τοσαύτης 

κάθηνται τῆς προθυμίας· πόσην ἡμῖν καὶ 

σπουδὴν καὶ προθυμίαν ἂν εἴητε δίκαιοι 

παρασχεῖν, οὐκ αὐλητικοῦ τινος, οὐδὲ 

σοφιστικοῦ νῦν εἰς ἀγῶνα καθιέντος, 

ἀλλ' ἀνδρὸς ἀπὸ τῶν οὐρανῶν 

φθεγγομένου, καὶ βροντῆς λαμπροτέραν 

ἀφιέντος φωνήν; Πᾶσαν γὰρ τὴν 



οἰκουμένην ἐπέσχε, καὶ κατέλαβε, καὶ 

ἐνέπλησε τῇ βοῇ, οὐ τῷ μέγα 

ἀνακραγεῖν, ἀλλὰ τῷ μετὰ τῆς θείας 

χάριτος κινῆσαι τὴν γλῶτταν. Καὶ τὸ δὴ 

θαυμαστὸν, ὅτι οὕτω μεγάλη οὖσα ἡ 

βοὴ, οὐκ ἔστι τραχεῖά τις, οὐδὲ ἀηδὴς, 

ἀλλὰ πάσης μουσικῆς ἁρμονίας ἡδίων 

καὶ ποθεινοτέρα, καὶ θέλξαι ἐπισταμένη 

πλέον·  

 



καὶ πρὸς τούτοις ἅπασιν ἁγιωτάτη καὶ 

φρικωδεστάτη, καὶ τοσούτων γέμουσα 

ἀποῤῥήτων, καὶ τοσαῦτα κομίζουσα 

ἀγαθὰ, ἃ τοὺς μετὰ ἀκριβείας καὶ 

προθυμίας λαβόντας καὶ 

διαφυλάττοντας, οὐκ ἔνι λοιπὸν 

ἀνθρώπους εἶναι, οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς 

μένειν, ἀλλ' ἀνωτέρω πάντων ἑστάναι 

τῶν βιωτικῶν, καὶ πρὸς τὴν ἀγγελικὴν 

μεθαρμοσαμένους λῆξιν, καθάπερ τὸν 



οὐρανὸν, οὕτω τὴν γῆν οἰκεῖν. Ὁ γὰρ τῆς 

βροντῆς υἱὸς, ὁ ἀγαπητὸς τοῦ Χριστοῦ, ὁ 

στῦλος τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην 

Ἐκκλησιῶν, ὁ τὰς κλεῖς ἔχων τοῦ 

οὐρανοῦ, ὁ τὸ ποτήριον τοῦ Χριστοῦ 

πιὼν, καὶ τὸ βάπτισμα βαπτισθεὶς, ὁ 

κατακλιθεὶς ἐπὶ τὸ στῆθος τὸ Δεσποτικὸν 

μετὰ παῤῥησίας πολλῆς, οὗτος ἡμῖν 

εἰσέρχεται νῦν· οὐ δρᾶμα ὑποκρινόμενος, 

οὐδὲ προσωπείῳ κρύπτων τὴν κεφαλὴν 



(οὐ γὰρ τοιαῦτα ἐρεῖ), οὐδὲ ἐπ' 

ὀκρίβαντος ἀναβαίνων, οὐδὲ ὀρχήστραν 

τῷ ποδὶ κατακρούων, οὐδὲ ἐσθῆτι 

κεκοσμημένος χρυσῇ· ἀλλ' εἰσέρχεται 

στολὴν ἔχων ἀμήχανον ἔχουσαν κάλλος. 

Τὸν γὰρ Χριστὸν ἐνδεδυμένος ἡμῖν 

φανεῖται, τοὺς πόδας ὑποδεδεμένος τοὺς 

ὡραίους ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ Εὐαγγελίου 

τῆς εἰρήνης, τὴν ζώνην οὐ περὶ τὸ στῆθος 

ἔχων, ἀλλὰ περὶ τὴν ὀσφύν· οὐκ ἀπὸ 



δέρματος φοινικοῦ, οὐδὲ ἄνωθεν 

ἠλειμμένην χρυσῷ, ἀλλ' ἀπὸ τῆς  

ἀληθείας ἐξυφασμένην καὶ συγκειμένην 

αὐτῆς. Οὗτος ἡμῖν φανεῖται νῦν, οὐχ 

ὑπόκρισιν ἔχων· οὐδὲ γὰρ ὑπόκρισις παρ' 

αὐτῷ, οὐδὲ πλάσμα καὶ μῦθος· ἀλλὰ 

γυμνῇ τῇ κεφαλῇ γυμνὴν ἀπαγγέλλει τὴν 

ἀλήθειαν· οὐχ ἕτερος μὲν ὢν, ἕτερα δὲ 

περὶ αὐτοῦ τοὺς ἀκούοντας πείθων τῷ 

σχήματι, τῷ βλέμματι, τῇ φωνῇ· οὐκ 



ὀργάνων πρὸς τὴν ἀπαγγελίαν δεόμενος, 

οἷον κιθάρας ἢ λύρας, ἤ τινος τῶν 

τοιούτων ἑτέρου· ἀλλὰ πάντα τῇ γλώττῃ 

ἐργάζεται, παντὸς μὲν κιθαριστοῦ, πάσης 

δὲ μουσικῆς ἡδίω καὶ χρησιμωτέραν 

φωνὴν ἀφιείς. Ἔστι δὲ αὐτῷ προσκήνιον  

μὲν, ὁ οὐρανὸς ἅπας· θέατρον δὲ, ἡ 

οἰκουμένη· θεαταὶ   δὲ καὶ ἀκροαταὶ, 

πάντες ἄγγελοι, καὶ ἀνθρώπων ὅσοιπερ 

ἄγγελοι τυγχάνουσιν ὄντες, ἢ καὶ 



γενέσθαι ἐπιθυμοῦσιν. Οὗτοι γὰρ μόνοι 

ταύτης ἀκριβῶς ἐπακοῦσαι δύναιντ' ἂν 

τῆς ἁρμονίας, καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτὴν 

ἐπιδείξασθαι, καὶ ἀκροατὰς εἶναι, οἵους 

εἶναι χρή. Ὡς οἵ γε ἄλλοι πάντες, 

καθάπερ τὰ παιδία τὰ μικρὰ, ἀκούουσι 

μὲν, οὐκ ἴσασι δὲ ἅπερ ἀκούουσιν, ἀλλὰ 

περὶ πλακοῦντας ἐπτόηνται καὶ 

ἀθύρματα παιδικά· οὕτω δὴ καὶ οὗτοι 

γελῶντες, τρυφῶντες, καὶ πλούτῳ, καὶ 



δυναστείᾳ, καὶ τῇ γαστρὶ ζῶντες, 

ἀκούουσι μὲν ἔσθ' ὅτε τῶν εἰρημένων, 

μέγα δὲ οὐδὲν οὐδὲ ὑψηλὸν ἐπὶ τῶν 

ἔργων ἐνδείκνυνται, τῷ καθάπαξ τῇ 

πλινθείᾳ καὶ τῷ πηλῷ προσηλοῦν 

ἑαυτούς. Τούτῳ τῷ ἀποστόλῳ αἱ ἄνωθεν 

δυνάμεις παρεστήκασιν, ἐκπληττόμεναι 

τὸ κάλλος αὐτοῦ τῆς ψυχῆς καὶ τὴν 

σύνεσιν, καὶ τὴν ὥραν τῆς ἀρετῆς, δι' ἧς 

καὶ αὐτὸν ἐπεσπάσατο τὸν Χριστὸν, καὶ 



τὴν πνευματικὴν εἴληφε χάριν. Καθάπερ 

γάρ τινα λύραν εὐάρμοστον καὶ 

λιθοκόλλητον χρυσοῦς ἔχουσαν 

φθόγγους, οὕτω τὴν αὑτοῦ 

παρασκευάσας ψυχὴν, ἔδωκε δι' αὐτῆς 

μέγα τι καὶ ὑψηλὸν ἐνηχῆσαι τῷ 

Πνεύματι.  

 

 βʹ. Ὡς οὖν οὐκέτι τοῦ ἁλιέως, οὐδὲ τοῦ 

υἱοῦ Ζεβεδαίου, ἀλλὰ τοῦ τὰ βάθη τοῦ 



Θεοῦ εἰδότος, τοῦ Πνεύματος λέγω, 

ταύτην ἀνακρουομένου τὴν λύραν, 

οὕτως ἀκούωμεν. Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώπινον 

ἡμῖν ἐρεῖ, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἀβύσσων τῶν 

πνευματικῶν, ἅπερ ἂν εἴπῃ, ἀπὸ τῶν 

ἀποῤῥήτων ἐκείνων, ἃ μηδὲ ἄγγελοι πρὶν 

ἢ γενέσθαι ᾔδεισαν· Μεθ' ἡμῶν γὰρ δὴ 

καὶ οὗτοι διὰ τῆς Ἰωάννου φωνῆς, καὶ δι' 

ἡμῶν ἔμαθον ἅπερ ἔγνωμεν. Καὶ τοῦτο 

ἐδήλωσεν ἀπόστολος ἕτερος, εἰπών· Ἵνα 



γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς 

ἐξουσίαις διὰ τῆς Ἐκκλησίας ἡ 

πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ. Εἰ τοίνυν 

καὶ ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ τὰ Χερουβὶμ 

καὶ τὰ Σεραφὶμ διὰ τῆς Ἐκκλησίας 

ἔμαθον ταῦτα, εὔδηλον ὅτι καὶ αὗται 

μετὰ πολλῆς τῆς σφοδρότητος περὶ 

ταύτην ἐσπούδασαν τὴν ἀκρόασιν. Καὶ 

γὰρ καὶ τούτῳ τετιμήμεθα οὐ μικρῶς, τῷ 

μεθ' ἡμῶν τοὺς ἀγγέλους μαθεῖν ἅπερ 



ἠγνόουν· τὸ δὲ καὶ δι' ἡμῶν, οὔπω τέως 

φημί. Πολλὴν οὖν παρέχωμεν καὶ ἡμεῖς 

τὴν σιγὴν μετὰ τῆς εὐκοσμίας, μὴ 

σήμερον μόνον, μηδὲ κατὰ τὴν ἡμέραν 

ἐν ᾗ ἀκούομεν, ἀλλὰ διὰ παντὸς τοῦ 

βίου· ἐπειδὴ καὶ διὰ παντὸς ἀκούειν 

αὐτοῦ καλόν. Εἰ γὰρ τὰ ἐν βασιλείοις 

γινόμενα ποθοῦμεν εἰδέναι· οἷον, τί εἶπε, 

τί πεποίηκε, τί βουλεύεται περὶ τῶν 

ἀρχομένων ὁ βασιλεύων, καίτοι γε 



πολλάκις οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς ὄντα· πολλῷ 

μᾶλλον ἅπερ ὁ Θεὸς εἶπε ποθεινὸν 

ἀκοῦσαι, καὶ μάλιστα ὅταν ἡμῖν ἅπαντα 

διαφέρῃ. Ταῦτα δὲ ἅπαντα μετὰ 

ἀκριβείας ἡμῖν οὗτος ἐρεῖ, φίλος αὐτοῦ 

τοῦ βασιλεύοντος ὤν· μᾶλλον δὲ καὶ 

αὐτὸν ἔχων ἐν ἑαυτῷ λαλοῦντα, καὶ παρ' 

αὐτοῦ πάντα ἀκούων, ἃ παρὰ τοῦ 

Πατρὸς ἐκεῖνος· Ὑμᾶς γὰρ εἴρηκα 

φίλους, φησὶν, ὅτι πάντα, ἃ ἤκουσα παρὰ 



τοῦ Πατρός μου, ἐγνώρισα ὑμῖν. Ὥσπερ 

οὖν εἴ τινα ἄνωθεν ἐκ τῆς κορυφῆς τοῦ 

οὐρανοῦ διακύψαντα ἀθρόον εἴδομεν, 

καὶ ἐπαγγελλόμενον τὰ ἐκεῖ μετὰ 

ἀκριβείας ἐρεῖν, πάντες ἂν ἐπεδράμομεν· 

οὕτω καὶ νῦν διατεθῶμεν. Ἐκεῖθεν γὰρ 

ἡμῖν ὁ ἀνὴρ οὗτος διαλέγεται.  

 

Οὐ γάρ ἐστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, 

καθώς φησι καὶ αὐτὸς ὁ Χριστός· Ὑμεῖς 



οὐκ ἐστὲ ἐκ τοῦ κόσμου  τούτου· καὶ τὸν 

Παράκλητον ἔχει φθεγγόμενον ἐν ἑαυτῷ 

τὸν πανταχοῦ παρόντα, τὸν οὕτως 

ἀκριβῶς εἰδότα τὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς τὰ 

ἑαυτῆς οἶδεν ἡ τῶν ἀνθρώπων ψυχή· τὸ 

Πνεῦμα τῆς ἁγιωσύνης, τὸ Πνεῦμα τὸ 

εὐθὲς, τὸ ἡγεμονικὸν, τὸ χειραγωγοῦν εἰς 

τοὺς οὐρανοὺς, τὸ ποιοῦν ὀφθαλμοὺς 

ἑτέρους, τὸ παρασκευάζον τὰ μέλλοντα 

ὡς τὰ παρόντα ὁρᾷν, τὸ καὶ μετὰ σαρκὸς 



τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς κατοπτεύειν 

παρέχον. Πολλὴν τοίνυν παρέχωμεν τὴν 

ἡσυχίαν διὰ παντὸς αὐτῷ τοῦ βίου· 

μηδεὶς νωθὴς, μηδεὶς ὑπνηλὸς, μηδεὶς 

ῥυπώδης ἐνταῦθα εἰσιὼν μενέτω· ἀλλὰ 

μεταστήσωμεν ἑαυτοὺς πρὸς τὸν 

οὐρανόν· ἐκεῖ γὰρ ταῦτα φθέγγεται τοῖς 

ἐκεῖ πολιτευομένοις. Κἂν μείνωμεν ἐπὶ 

τῆς γῆς, οὐδὲν κερδανοῦμεν ἐντεῦθεν 

μέγα.  



Οὐδὲν γὰρ πρὸς τοὺς οὐ βουλομένους 

ἀπαλλαγῆναι τοῦ χοιρώδους βίου τὰ 

Ἰωάννου, ὥσπερ οὖν οὐδὲ πρὸς ἐκεῖνον 

τὰ ἐνταῦθα. Ἡ μὲν οὖν βροντὴ 

καταπλήττει τὰς ἡμετέρας ψυχὰς, 

ἄσημον ἔχουσα τὴν ἠχήν· ἡ δὲ τούτου 

φωνὴ θορυβεῖ μὲν οὐδένα τῶν πιστῶν, 

ἀλλὰ καὶ ἀνίησι θορύβου καὶ ταραχῆς· 

καταπλήττει δὲ δαίμονας μόνους καὶ 

τοὺς ἐκείνοις δουλεύοντας. Ἵν' οὖν 



ἴδωμεν ὅπως αὐτοὺς καταπλήττῃ, πολλὴν 

παρέχωμεν τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἔξωθεν καὶ 

τὴν κατὰ διάνοιαν· καὶ ταύτην μάλιστα, 

Τί γὰρ ὄφελος τοῦ στόματος ἠρεμοῦντος, 

ὅταν ἡ ψυχὴ θορυβῆται καὶ πολλὴν ἔχῃ 

τὴν ζάλην; Ἐκείνην ἐγὼ ζητῶ τὴν 

ἡσυχίαν, τὴν ἀπὸ διανοίας, τὴν ἀπὸ 

ψυχῆς· ἐπειδὴ καὶ τῆς ἀκοῆς ἐκείνης 

δέομαι. Μηδεμία τοίνυν ἐνοχλείτω 

χρημάτων ἐπιθυμία, μηδὲ δόξης ἔρως, μὴ 



θυμοῦ τυραννὶς, μὴ τῶν ἄλλων παθῶν ὁ 

λοιπὸς ὄχλος. Οὐ γὰρ ἔστι μὴ 

καθαρθεῖσαν τὴν ἀκοὴν ἰδεῖν τῶν 

λεγομένων τὸ ὕψος, ὡς ἰδεῖν χρὴ, οὐδὲ 

γνῶναι ὡς δεῖ τῶν μυστηρίων τούτων τὸ 

φρικτὸν καὶ ἀπόῤῥητον, καὶ τὴν ἄλλην 

ἅπασαν ἀρετὴν τὴν ἐν τοῖς θείοις τούτοις 

χρησμοῖς. Εἰ γὰρ μέλος αὐλητικὸν καὶ 

κιθαρῳδίαν οὐκ ἄν τις μάθοι καλῶς, μὴ 

πάντη συντείνας τὸν νοῦν, πῶς μυστικῶν 



φωνῶν καθήμενος ἀκροατὴς ἐπακοῦσαι 

δυνήσεται ῥᾳθυμούσῃ ψυχῇ;  

 

 γʹ. Διὰ τοῦτο καὶ Χριστὸς παρῄνει, 

λέγων· Μὴ δῶτε τὰ ἅγια τοῖς κυσὶ, μηδὲ 

ῥίψητε τοὺς μαργαρίτας ἔμπροσθεν τῶν 

χοίρων. Μαργαρίτας δὲ ταῦτα τὰ ῥήματα 

ἐκάλεσε, καίτοι πολλῷ τιμιώτερα τούτων 

ὄντα, ἐπειδὴ ταύτης τῆς ὕλης οὐκ ἔστιν 

ἡμῖν ἑτέρα τιμιωτέρα. Διὰ τοῦτο καὶ τὴν 



ἡδονὴν αὐτῶν μέλιτι πολλάκις 

παραβάλλειν εἴωθεν, οὐκ ἐπειδὴ 

τοσοῦτον αὐτῆς τὸ μέτρον μόνον, ἀλλ' 

ὅτι τούτου οὐδέν ἐστιν ἕτερον ἥδιον παρ' 

ἡμῖν. Ἐπεὶ ὅτι γε καὶ λίθων φύσιν τιμίων, 

καὶ παντὸς μέλιτος ἡδονὴν, κατὰ πολλὴν 

νικᾷ τὴν ὑπερβολὴν, ἄκουσον τοῦ 

Προφήτου λέγοντος περὶ αὐτῶν, καὶ τὴν 

ὑπερβολὴν ταύτην δεικνύντος· 

Ἐπιθυμητὰ γὰρ, φησὶν, ὑπὲρ χρυσίον καὶ 



λίθον τίμιον πολὺ, καὶ γλυκύτερα ὑπὲρ 

μέλι καὶ κηρίον· ἀλλὰ τοῖς ὑγιαίνουσι· 

διὸ ἐπήγαγε, Καὶ γὰρ ὁ δοῦλός σου 

φυλάσσει αὐτά. Καὶ ἀλλαχοῦ πάλιν, 

εἰπὼν αὐτὰ γλυκέα, προσέθηκε, Τῷ 

λάρυγγί μου. Ὡς γλυκέα γὰρ, φησὶ, τῷ 

λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου. Καὶ τὴν 

ὑπερβολὴν πάλιν διατηρεῖ, λέγων· Ὑπὲρ 

μέλι καὶ κηρίον τῷ στόματί μου· ἐπειδὴ 

σφόδρα ὑγίαινε. Μὴ τοίνυν μηδὲ ἡμεῖς 



νοσοῦντες προσερχώμεθα τούτοις· ἀλλὰ 

θεραπεύσαντες τὴν ψυχὴν, οὕτω 

δεχώμεθα τὴν ἑστίασιν. Διὰ γὰρ τοῦτο 

τοσαῦτα προειπὼν, οὐδέπω καθῆκα εἰς 

τὰς ῥήσεις ταύτας, ἵνα ἕκαστος πάντα 

ἀποθέμενος ἀῤῥωστίας τρόπον, ὥσπερ 

εἰς αὐτὸν εἰσιὼν τὸν οὐρανὸν, οὕτως 

εἰσίῃ καθαρὸς καὶ θυμοῦ, καὶ φροντίδος, 

καὶ ἀγωνίας βιωτικῆς, καὶ τῶν ἄλλων 

ἀπηλλαγμένος παθῶν. Οὐ γὰρ ἔστιν 



ἑτέρως κερδᾶναί τι μέγα ἐντεῦθεν, μὴ 

πρότερον οὕτως ἀνακαθάραντα τὴν 

ψυχήν. Καὶ μή μοι λεγέτω τις ὅτι βραχὺς 

ὁ καιρὸς ὁ μεταξὺ τῆς συνάξεως τῆς 

μελλούσης. Ἔξεστι γὰρ οὐχὶ ἐν πέντε 

μόνον ἡμέραις, ἀλλὰ καὶ ἐν μιᾷ ῥοπῇ 

μεταθέσθαι τὸν βίον ἅπαντα. Τί γὰρ, εἰπέ 

μοι, λῃστοῦ καὶ ἀνδροφόνου χεῖρον; οὐχὶ 

τὸ ἔσχατον τοῦτο τῆς κακίας εἶδός ἐστιν; 

Ἀλλ' ὅμως εἰς τὸ ἄκρον τῆς ἀρετῆς 



εὐθέως ἔφθασε, καὶ εἰς αὐτὸν ἐχώρησε 

τὸν παράδεισον· οὐχ ἡμερῶν δεηθεὶς, 

οὐχ ἡμίσους ἡμέρας, ἀλλὰ βραχείας 

ῥοπῆς. Ὥστε ἔξεστιν ἄφνω μεταθέσθαι, 

καὶ γενέσθαι χρύσεον ἀντὶ πηλίνου. 

Ἐπειδὴ γὰρ οὐ φύσει τὰ τῆς ἀρετῆς καὶ 

τῆς κακίας ἐστὶν, εὔκολος ἡ μετάθεσις, 

πάσης ἀνάγκης ἀπηλλαγμένη. Ἐὰν 

θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, φησὶ, τὰ 

ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Ὁρᾷς ὅτι 



βουλήσεως δεῖ μόνης; βουλήσεως, οὐ τῆς 

κοινῆς μόνον ταύτης, τῆς τῶν πολλῶν, 

ἀλλὰ τῆς ἐσπουδασμένης. Ἐπεὶ ἅπαντας 

οἶδα εἰς τὸν οὐρανὸν θέλοντας ἀναπτῆναι 

νῦν, ἀλλὰ διὰ τῶν ἔργων δεῖ τὴν θέλησιν 

ἐπιδείξασθαι. Καὶ γὰρ ὁ ἔμπορος θέλει 

πλουτεῖν, ἀλλ' οὐ μέχρι τῆς διανοίας τὸ 

θέλειν ἵστησιν, ἀλλὰ καὶ πλοῖον 

κατασκευάζεται, καὶ συνάγει ναύτας, καὶ 

παρακαλεῖ κυβερνήτην, καὶ τοῖς ἄλλοις 



ἅπασι κατασκευάζει τὸ πλοῖον, καὶ 

χρυσίον δανείζεται, καὶ περᾷ πέλαγος, 

καὶ εἰς ξένην ἄπεισι γῆν, καὶ κινδύνους 

ὑπομένει πολλοὺς, καὶ τὰ ἄλλα πάντα 

ἅπερ ἴσασιν οἱ τὴν θάλατταν πλέοντες. 

Οὕτω καὶ ἡμᾶς δεῖ τὴν βούλησιν 

ἐπιδείξασθαι. Πλέομεν γὰρ καὶ ἡμεῖς 

πλοῦν, οὐ τὸν ἀπὸ γῆς εἰς γῆν, ἀλλὰ τὸν 

ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανόν.  

Κατασκευάσωμεν οὖν τὸν λογισμὸν τὸν 



ἡμέτερον πρὸς κυβέρνησιν ἐπιτήδειον 

τὴν  

ἄνω φέρουσαν, καὶ ναύτας αὐτῷ 

πειθηνίους, καὶ πλοῖον στερεὸν, ὥστε 

μήτε περιστάσει καὶ ἀθυμίᾳ βαπτίζεσθαι 

βιωτικῇ, μήτε ἀλαζονείας ἐπαίρεσθαι 

πνεύματι, ἀλλ' εὔζωνον εἶναι καὶ κοῦφον. 

Ἂν οὕτω μὲν τὸ πλοῖον, οὕτω δὲ τὸν 

κυβερνήτην καὶ τοὺς ναύτας 

παρασκευάσωμεν, ἐξ οὐρίων 



πλευσόμεθα, καὶ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν 

ἀληθῆ κυβερνήτην ἐπισπασόμεθα πρὸς 

ἑαυτούς· ὃς οὐκ ἀφήσει  

βαπτισθῆναι τὸ σκάφος ἡμῖν, ἀλλὰ κἂν 

μυρίοι πνεύσωσιν ἄνεμοι, καὶ τοῖς 

ἀνέμοις ἐπιτιμήσει, καὶ τῇ θαλάττῃ, καὶ 

ἀντὶ σάλου πολλὴν ἐργάσεται τὴν 

γαλήνην.  

 

 



 δʹ. Κατασκευάσαντες τοίνυν ἑαυτοὺς 

οὕτως, τῇ ἐπιούσῃ παραγένεσθε τῇ 

ἐκκλησίᾳ, εἴ γε περισπούδαστον ὑμῖν τι 

τῶν χρησίμων ἀκοῦσαι καὶ ἐναποθέσθαι 

τὰ λεγόμενα τῇ ψυχῇ. Μηδεὶς ὁδὸς ἔστω, 

μηδεὶς πέτρα, μηδεὶς ἀκανθῶν 

πεπληρωμένος. Ποιήσωμεν ἑαυτοὺς 

νεώματα· οὕτω γὰρ καὶ ἡμεῖς μετὰ 

προθυμίας τὰ σπέρματα καταβαλοῦμεν, 

ἐὰν ἴδωμεν τὴν γῆν καθαράν· ἐὰν δὲ 



λιθώδη καὶ τραχεῖαν, σύγγνωτε μὴ 

βουλομένοις εἰκῆ πονεῖσθαι· εἰ γὰρ τὸ 

σπείρειν ἀφέντες, ἀρξόμεθα τὰς ἀκάνθας 

ἐκκόπτειν, πάλιν ἐσχάτης ἀνοίας 

σπέρματα καταβαλεῖν εἰς  

ἀνέργαστον γῆν. Τὸν ταύτης ἀπολαύοντα 

τῆς ἀκροάσεως, οὐ δεῖ τῆς δαιμονικῆς 

μετέχειν τραπέζης. Τίς γὰρ κοινωνία 

δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; Ἕστηκας 

ἀκούων Ἰωάννου, καὶ δι' ἐκείνου τὰ τοῦ 



Πνεύματος μανθάνων, καὶ μετὰ ταῦτα 

ἀπέρχῃ πορνῶν ἀκουσόμενος γυναικῶν, 

αἰσχρὰ φθεγγομένων, αἰσχρότερα 

ὑποκρινομένων, καὶ μαλακῶν 

ῥαπιζομένων τε καὶ ῥαπιζόντων 

ἀλλήλους, Πῶς δυνήσῃ καλῶς 

καθαρθῆναι, ἐγκαλινδούμενος βορβόρῳ 

τοσούτῳ; Τί γὰρ δεῖ κατὰ μέρος πᾶσαν 

καταλέγειν τὴν ἀσχημοσύνην τὴν αὐτόθι; 

Πάντα γὰρ ἐκεῖ γέλως,   πάντα αἰσχύνη, 



πάντα ὄνειδος, καὶ λοιδορίαι καὶ 

σκώμματα· πάντα ἔκλυσις, πάντα λύμη. 

Ἰδοὺ προλέγω καὶ παραγγέλλω πᾶσιν 

ὑμῖν· μηδεὶς τῶν ταύτης ἀπολαυόντων 

τῆς τραπέζης, φθειρέτω τὴν ἑαυτοῦ 

ψυχὴν τοῖς δηλητηρίοις ἐκείνοις 

θεάμασι. Πομπὴ πάντα ἐστὶ τὰ ἐκεῖ 

λεγόμενα καὶ πραττόμενα σατανική. 

Ἴστε δὲ οἱ μεμυημένοι, ποίας ἡμῖν 

ἔθεσθε συνθήκας· μᾶλλον δὲ ποίας 



ἔθεσθε τῷ Χριστῷ, ὅτε ὑμᾶς αὐτὸς 

ἐμυσταγώγει· τί πρὸς αὐτὸν εἴπατε, τί 

περὶ τῆς πομπῆς τῆς σατανικῆς αὐτῷ 

διελέχθητε, πῶς μετὰ τοῦ σατανᾶ καὶ τῶν 

ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ ταύτῃ τότε 

ἀπετάττεσθε, καὶ ὑπισχνεῖσθε, μηδὲ 

παρακύψειν ἐκεῖ; Δέος οὖν οὐ μικρὸν, μὴ 

περὶ  

τὰς τοιαύτας ὑποσχέσεις ἀγνώμων τις 

γενόμενος, ἀνάξιον ἑαυτὸν καταστήσῃ 



τῶν μυστηρίων τούτων. Οὐχ ὁρᾷς πῶς ἐν 

ταῖς βασιλικαῖς αὐλαῖς, οὐχ οἱ 

προσκεκρουκότες, ἀλλ' οἱ τετιμημένοι 

καλοῦνται μεθέξοντες τῆς γνώμης 

ἐκείνης, καὶ εἰς τοὺς φίλους τάττονται 

τοὺς βασιλικούς; Πρεσβευτὴς ἡμῖν ἦλθεν 

ἐξ οὐρανοῦ, παρ' αὐτοῦ πεμφθεὶς τοῦ 

Θεοῦ, περί τινων ἀναγκαίων 

διαλεξόμενος· εἶτα ὑμεῖς ἀφέντες 

ἀκοῦσαι τί βούλεται καὶ τί 



διαπρεσβεύεται πρὸς ἡμᾶς, κάθησθε 

μίμων ἀκούοντες.  

 

Καὶ πόσων οὐκ ἄξια ταῦτα κεραυνῶν, 

πόσων σκηπτῶν; Ὥσπερ γὰρ τραπέζης 

οὐ χρὴ μετέχειν δαιμονίων· οὕτως οὐδὲ 

ἀκροάσεως δαιμονίων, οὐδὲ μετὰ 

ῥυπαρᾶς τῆς ἐσθῆτος εἰς τὴν λαμπρὰν 

τράπεζαν παραγενέσθαι τὴν τοσούτων 

γέμουσαν ἀγαθῶν, ἣν αὐτὸς 



παρεσκεύασεν ὁ Θεός.  

Τοσαύτη γὰρ αὐτῆς ἡ δύναμις, ὡς καὶ 

πρὸς τὸν οὐρανὸν αὐτὸν ἀθρόον ἡμᾶς 

ἐπᾶραι, μόνον ἐὰν σώφρονι διανοίᾳ 

προσέχωμεν. Οὐ γὰρ ἔστι τὸν συνεχῶς 

τοῖς θείοις ἐπᾳδόμενον λόγοις ἐπὶ τῆς 

παρούσης μεῖναι ταπεινότητος· ἀλλὰ 

ἀνάγκη πτερωθῆναι εὐθέως, καὶ πρὸς 

αὐτὸν ἀναπτῆναι τὸν ἄνω χῶρον, καὶ τοῖς 

ἀπείροις ἐντυχεῖν τῶν ἀγαθῶν 



θησαυροῖς· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς 

ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ καὶ 

μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἡ δόξα ἅμα τῷπαναγίῳ 

Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

 

Ἀμήν.     


