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TEIL II 

TEXT 

ύμΐν έχαρίσθη τό ύπέρ Χριστού, 
ού μόνον τό εις αυτόν πιστεύειν 
άλλά καν τό ύπέρ αύτοΰ πάσχενν. 

Philipp. 1,29 
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SIGLORUM CODICUM CONSPECTUS ALPHABETICUS 

A = Vaticanus graecus 712, s. XIII p. 57*· 
a = Parisinus suppl. gr. 1089, s. X V I p. 64* 
Β = Vindobonensis juridicus graecus 10, s. XII I p. 59* 
b = Coislinianus 39, s. X V I —XVII p. 63* 
C = Coislinianus 269, s. I X p. 44* 
c = Parisinus suppl. gr. 284, s. XVI I I p. 64* 
D = Bodleianus misc. graecus 179, s. XVI I p. 62* 
d = Hauniensis graecus 1985, s. X I V - X V p. 60* 
Ε = Scorialensis graecus 380, s. XIII - X I V p. 59* 
e = Vaticanus Palatinus graecus 371, s. X I V p. 57* 
F = Parisinus graecus 1220, s. X I V p. 61* 
G = Scorialensis graecus 262, s. XIII p. 59* 
Η = Vindobonensis philologicus graecus 6, s. X V I p. 59* 
I = Parisinus graecus 1321, s. X V I p. 61* 
J = Marcianus graecus 1267, s. X V p. 60* 
Κ = Marcianus graecus 1077, s. X I V p. 60* 
L = Laurentianus graecus acqu. 39, s. X V I p. 62* 
Μ = Patmiacus 113, s. XI I p. 48* 
m = Meteorensis S. Stephani 22, s. X V I p. 65* 
Ν = Vaticanus graecus 722, s. X V I p. 58* 
Ο = Vindobonensis historicus graecus 34, a. 1430 p. 59* 
Ρ = Parisinus graecus 894, s. X I V p. 50* 

Pi = versio epistulae prima in Ρ 
P2 = versio epistulae altera in Ρ 

Q = Marcianus graecus 432, s. X I V p. 60* 
R = Parisinus graecus 896, s. XVI I p. 55* 
S = Coislinianus 94, s. X V p. 52* 

S, = versio epistulae prima in S 
S2 = versio epistulae altera in S 

Τ = Vaticanus graecus 633, s. XIII — X I V p. 56* 
U = Vaticanus graecus 1890, s. X V - X V I p. 58* 
V = Vaticanus graecus 1432, s. XII p. 46* 

V, = versio epistulae prima in V 
V2 = versio epistulae altera in V 

W = Parisinus graecus 364, s. X I V p. 61* 
X = Vaticanus graecus 790, s. X I V - X V p. 58* 
Y = Vaticanus graecus 827, s. XII I p. 57* 
Ζ = Atheniensis 298, s. X I V p. 54* 
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TABULA NOTARUM IN APPARATU CRITICO ADHIBITARUM 

ac = ante correcturam 
add = addidit (addiderunt) 
adn = adnotatio(nem) 
a. 1. = ad locum 
app er = apparatu(s)m criticu(s)m 
cancell = cancellavit (cancellaverunt) 
cett = ceteri 
cf = confer 
codd = codices 
coli = collato (collatis) 
coni = coniecit 
corr = correxit 
del delevit (deleverunt) 
des in = desinit 

e- g· = exempli gratia 
eras = erasit (erasae) 
exc = excidit (exciderunt) 
fort = fortasse 
fragm = fragmentum 
inc = ineipit 
inser = inseruit (inseruerunt) 
1. = linea(m) 
linn, 11. = lineae (lineas) 
litt = litterae (litteras, litterarum) 

1.1. = It)lo laudato 

marg = margine 
M i = J.-P. Migne 
monum gr = Monumenta graeca ad Pho-

tium eiusque historiam per-
tinentia, quae ex variis co-
dieibus manuscriptis collegit 
ediditque J. Hergenroether. 
Regensburg 1869 

om = omisit (omiserunt) 

P· = pagina 

PC = post correcturam 
ras = rasura 
rec = recentior(e) 
Sirm = J. Sirmond 
sscr = supra scriptum 
suppl = supplevit 
susp = suspicatur 
S. V. = sub voce 
transp = transposuit (transposuerunt) 
v . l . = varia lectio 

//// litterae in rasura deletae 
αβγδ litterae, quae vix legi possint 
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ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΑΟΓΗΤΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΥΔΙΟΥ ΕΚ ΤΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΞΟΡΙΑΣ 

1. Πλάτωνι πνευματικώ πατρί 

Τί σοι, ώ πάτερ γλυκύτατε ήμών, προσφθεγξόμεθα, οί άπορφανι-
σθέντες διά θεόν από των σων άγίων σπλάγχνων; ποίον δέ προσηνές 
ή περιχαρές λέξομεν; ουδέ γαρ όδυρτικά και θλιβερά, δυσχεραίνον-

5 τες τήν δοκουμένην έξορίαν, ήν ημείς ού γινώσκειν δεδιδάγμεθα υπό 
σου κατά τό πάροικους ήμάς είναι πάσης της γης ή μόνην τήν από 
θεοΰ διά της παραβάσεως της όποιασοΰν εντολής αύτοΰ έκπτωσιν 
και μακράν άπορριφήν. διό δή χαίρομεν και εύφραινόμεθα, δτι καν 
ανάξιοι έσμεν τοΰ ούρανοΰ και τής γης, πλήν σύν σοι τω άγίφ ήμών 

ίο πατρί κατηξιώθημεν ύπέρ τής εντολής αύτοΰ ταύτα παθεΐν και στε-
ρηθήναί σου τής κατά σάρκα συναφείας· άλλως γάρ μεθ' ήμών εϊ άεί, 
πάτερ, δρώμενος και, συλλαλούμενος. και πώς γάρ έτέρως ζήσομεν, 
εί μή σοΰ τή τών άγίων εύχών σκέπη περιφυλαχθείημεν αβλαβείς 
από τοΰ πονηροΰ, κατά μόνας εΐς έκαστος ήμών διορισθείς; πλήν 

15 διεφυλάχθημεν και διεσώσμεθα και ήδράσμεθα πάντες, και εί και 
μικρόν τι έταλαιπωρήσαμεν εν τή όδώ, τινών και άσθενησάντων, 
δμως ό ειπών έμβλέψατε εις τά πετεινά τοΰ ούρανοΰ και εις τά κρίνα 
τοΰ άγροΰ και άψευδής έν ταΐς έπαγγελίαις αύτοΰ άπεσώσατο ήμάς 
ως ούκ ήλπίζομεν, παραθέμενος ήμάς ένταΰ/θα κλίνας τε εις συμ-

20 πάθειαν τάς καρδίας τών όντων ανδρών τής ταλαιπωρίας ήμών και 

1. mens. Mart . - Apr. a. 797 20 άνδρών: praefectus urbi Thessalonicae eiusque 
milites; cf. ep. 3,106; Thomas 55 sq. 

6 Ps. 118,19 7 Rom. 2,23 13 2 Thess. 3,3 17 Matth. 6,26 Matth. 6,28 

C VM (11. 59 - 91) Τ (11. 46 - 52) PS 

τοΰ — εξορίας (εκλογή τής V) CVS: τοΰ αύτοΰ εκ τών διαφόρων αύτοΰ επιστολών 
έκλογή τής πρώτης και δευτέρας εξορίας Ρ 

2 προσφθεγξώμεθα Mi 5 τήν δοκουμένην: πρός τήν δοκοϋσαν Spc 8 δή om Ρ 
Sirm 14 καταμόνας omnes: distinxi 15 διασεσώσμεθα VPS Sirm 17 κρίνα CS 
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6 Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 905 

μάλιστα γε τοΰ αρχιεπισκόπου, μία δέ λοιπόν μέριμνά έστιν ήμΐν 
και άδιάπαυστος άδολεσχία μετά δεήσεως εκτενούς και άναξίας, τό 
σέ κραταιοΰσθαι, πάτερ ήμών πολυπόθητε, και μένειν έν τοις δεδο-
γμένοις της ύπέρ άληθείας θεοΰ ομολογίας άκλινή και άκίνητον, έν 

25 μηδενί πτυρόμενον ή διψυχοϋντα ταΐς των προσβαλλόντων κατ' 
έκστροφήν των οικοδομήθέντων σοι χάριτι θεοΰ ύπέρ εύσεβείας 
αγωνισμάτων έγχειρήσεσιν έξήχηται γάρ ό λόγος πανταχού και 
δεδυσώπηκεν σχεδόν πδσαν ψυχή ν και ήγειρεν κέρας σωτηρίας έν 
τοις χριστιανοΐς και άφεΐλεν όνειδος εκ των μοναστών. και οΐδ' ότι 
φήσειεν έκαστος εύ φρονών ότι ζή Χριστός έν ήμΐν και βασιλεύει 
και πειθαρχείται μάλλον ύπέρ ανθρώπους ους έπλασεν, ούχ IV άπει-
θήται, δοξάζηται δέ ύπ' αύτών. 

Πάντα ούν γινώσκεις, οϊδας τά δέοντα, ού της ημετέρας ύπομνή-
σεως δέη· πλήν προεκέλευσας ούτως ημάς γράφειν. διό δή μή φοβη-

35 θής, πάτερ, άνθρωπον ή ανθρώπων έκθλίψεις. γνωρίζεις ότι οί άγιοι, 
όναρ και σκιάν ταύτα λογισάμενοι, έθαυμαστώθησαν έν ούρανω και 
έπϊ γης. μικρόν, δέομαι, πονήσωμεν, έτι μικρόν ύπομείνωμεν, και 
ήνυσται ήμΐν ό δρόμος ό καλός, και ό στέφανος έπλεκται καί ό 
μισθός ετοιμάζεται αιώνιος και φίλος κληθήση τοΰ έπουρανίου βα-

40 σιλέως καί των αγίων κοινωνός καί όμολογητής παρά άνθρώποις. 
ναί, ναί, δέομαι καί άντιβολώ τά πατρικά μου σπλάγχνα, γενοΰ ήμΐν 
όχύρωμα, ύπομονή, καρτερία- έάν γάρ σύ, πάτερ, στήκης, ήμεΐς τά 
άχρεΐά σου τέκνα εύτονούμεθα, άνδρειούμεθα, πάντα οϊσομεν γεν-
ναίως τά συμβαίνοντα δυνάμει θεού καί εύχαΐς σου- εκ γάρ θεοΰ ή 

45 παραχώρησις, ούτως εύδοκοΰντος πάντως τά ήμέτερα καί αύτοΰ 
διδοΰντος δύναμιν. τάς τεχνολογίας των ύποκλίνειν σε της άληθείας 
πειρωμένων μή δή πτοοΰ, ώ πάτερ, άπλοΰς ό λόγος· φησί γάρ που ό 
"Αγιος Έπιφάνιος έν τω περί τοΰ Πάσχα αύτοΰ λόγω, οίος αν ή 
άνθρωπος παρά τά έν τη θεία γραφή κείμενα συμβουλεύων άπό 

50 καρδίας λαλεί καί έντάλματα άνθρώπων διηγείται- καί περί των 
τοιούτων φέρων τά τοΰ άποστόλου λέγει ότι καν άγγελος έξ ούρανού 

25 Philipp. 1,28 28 2 Reg. 22,3 29 Luc. 1,25 30 cf. Gal. 2,20 36 cf. Pind. 
Pyth. 8,95 σκιάς Övap άνθρωπος 39 cf. Jac. 2,23 48 sententiam non inveni in 
Epiph. sermonibus in die resurr. Christi 49 Is. 29,13 51 Gal. 1,8 

22 άδιάπαυστος: αδιάσπαστος VP Sirm 25 δ ιχοψυχοϋντα Vac π ρ ο β α λ λ ό ν τ ω ν 
Sirm 28 δεδυσώπηκε VPS Sirm ήγειρε VPS Sirm 30 φ ή σ ο ι ε ν C 31 ϊνα 
VS Sirm 32 δοξάζεται C 37 ύπομείνομεν C 38 πέπλεκται VPS1*· Sirm 43 
άνδρειούμεθα om Mi 46 δίδοντος VPS Sirm τάς: hie inc epist in Τ 47 πτόου 
Sirm ώ om Τ 51 τά: τό S καν C: κάν V 
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έστιν, ανάθεμα αύτώ. ποΰ δέ θήσομεν τό οί ίερεΐς μου ήθέτουν νόμον 
μου και έβεβήλουν τά αγνά μου; ο προφητικόν ον προσλαβών ό 
Θεολόγος έν τω μεγάλω άπολογητικώ προστίθησιν ουτω λέγων 

55 βεβήλονς καν όσίονς ού δνέστελλον, άλλ' ήν αυτονς άπαντα κοννά. 
πόσα δέ άλλα, εάν τις θέλη άκούενν; 

Παυέσθωσαν λοιπόν ον δναστρέφοντες τήν άλήθειαν του θεού 
ψευδέσν λόγονς και έαυτονς προσεχέτωσαν. ήμενς γάρ, της εντολής 
τηλαυγοΰς ούσης καν τή παραβάσεν τό ανώννον πΰρ άπενλούσης, ούχ 

60 ύποκύψομεν τοις άνθρωπίνοις φόβονς ή πόνονς, ου, μά τους υπέρ 
άρετής άγώνας, άλλ' εν καν τό αίμα χεϋσαν δεν, μετά χαράς προησό-
μεθα, θεού έννσχύοντος δνά των σων άγίων προσευχών./ 

Άνδρίζου ούν καν αύτός, άδελφέ κϋρν Ευθύμιε- καλόν άγώνα 
ήγωνίσω' μή άπολενφθώμεν άλλήλων, φως έμόν καν σπλάγχνον, μή 

65 δι' όλίγην και πρόσκαιρον εύζωΐαν άπολέσωμεν τήν μακαρίαν ζωήν. 
μή τερφθής τονς παρούσιν ήδέσιν καν όκλάσης πρός τά θλνβερά, ώ 
άδελφέ, μή δώσης νώτα. έτέρφθη ούν ό Χρνστός, ίδών σε τυπτόμενον 
υπέρ αύτοΰ- μή λυπήσης αύτόν, άγαπητέ μου, μηδέ τούς περιχαρέντας 
άγγέλους μηδέ τόν κύριον τόν πατέρα μηδέ τήν καν πνεύματν άγίω 

70 ώδίνουσαν ήμάς σεβασμίαν μητέρα μηδέ τούς αδελφούς σου πάντας, 
έξανρέτως έμέ, ον λέγενς δώρον φνλενν. τρεις έσμεν άδελφοί τό κατά 
σάρκα, έστω καν τό κατά πνεύμα, μή άτνμάσωμεν τόν τίμνον και 
θεαρχικόν άρνθμόν, δώμεν έαυτούς υπέρ εντολής θεοΰ πάσχενν, ϊνα 
ζήσωμεν τόν αιώνα. 

75 Λύπη δ' ούν ήμΐν έστι, πάτερ, μεγάλη και δνά τούς λονπούς γλυ-
κείους άδελφούς ήμών, πώς ό κύρνος δνευθέτησεν αυτούς, τούτο γάρ 
ώς άμαρτωλοί εύχόμεθα, ϊνα αύτός μεριμνητής αύτών γένηται, 
διοικητής, οδηγός, ώς οϊδεν και κελεύει και θέλει τά κατ' αύτούς 
πρυτανεύων τω οντι γάρ πνκρά δάκρυα άποστάζομεν δΓ αύτούς καν 

80 έπ' οφθαλμούς ήμών άεν αν όψεις αύτών κείνται, τήν εύχήν αύτών 

55 βεβήλοις και όσίοις : cf. Schneider, Theodor 22 69 πατέρα: Photeinus 70 
μητέρα: Theoctista 71 τρεις άδελφοί: Theodorus Josephus Euthymius; cf. vitam A 
(121 A); Thomas 40 adn. 

52 Ez. 22,26 55 Greg. Naz. or. 2,65 (PG 35,476 Β = p. 178 Bernardi) 57 cf. Matth. 
13,41 63 2 Tim. 4,7 73 cf. Luc. 16,18 et 18,20 

52 αύτώ: hic desin epist in Τ θήσομεν : φήσομεν Sirm 59 τηλαυγοΰς: hie inc epist 
in Μ 60 ύποκύψωμεν C 61 προϊσόμεθα C: ποιησόμεθα Sirm 66 ήδέσι VMPS 
Sirm 67 δώσεις VMP 69 τήν M s s " και om V 71 fort exc vox θεοΰ ante 
vocem δώρον; cf epigr apud Auvray LXVI ά λ λ ' ώ θεοΰ δώρημα . . . Θεύδωρε; ep 124,16 
ώ καλέ Δωρόθεε, στήθι γενναίως ώς δώρον θεοΰ 75 γλυκίους VMPS Sirm; sed cf 
epp 18,66; 449,21; 3 ,16 ήδεΐον; 475,47 ήδείους aliaque id genus 77 αύτών: ήμών S 
78 οίδε VMPS Sirm 
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8 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 908/9 

δεομένων εις βοήθειαν της ραθυμίας ημών. ομως εϋχου, ώ πάτερ, 
ύπέρ πάντων, ύπομονήν κτήσασθαι ήμάς, εύτυχίαν, σκέπην έκ θεοΰ 
και βοήθειαν έκ των πειρασμών τοΰ διαβόλου καί, ο αρέσκει τω θεφ, 
περί τοΰ έν σαρκί ΐδεΐν σε ή τούς άδελφούς ήμών γένοιτο, γένοιτο. 

85 δεόμεθα και τολμοΰμεν εξ ήμών προσαγορεΰσαι τόν γλυκύν ήμών 
άδελφόν, ειπερ εστί μετά σοϋ, ή καί άλλος αδελφός ήμών οϊος αν ή 
καί φθάσης μηνύσαι. ασπάζεται δέ συν έμοί τήν άγίαν σου ψυχήν ό 
κύριος διάκονος καί πατήρ ήμών, ό καλός μου άδελφός καί τέκνον 
σου, ό οικονόμος, οί λοιποί τίμιοι άδελφοί καί πολυπόθητοι, εϋχου 

90 ήμΐν, πάτερ, θερμώς καί άδιαλείπτως, ώς κελεύεις· τί γάρ αλλο λέγειν 
ούκ έχομεν. 

2. Τω αύτώ 

Δευτερεύω άρτι γράφων πρός τόν κΰριν καί πατέρα μου- ούκ οίδα 
ει έδέξω τά γράμματα, καί έν έκείνοις ούν, εϊ τι ό καιρός άπήτει καί 
ή ν ήμΐν εις δύναμιν, άναξίως δ' ούν ομως έφθεγξάμεθα, καί άρτι δέ 

5 όσα επιβάλλει καί διδοϊ θεός έπ' ώφελεία της ταπεινής μου ψυχής ή 
καί πρός παρηγορίαν, τολμών λέγω, τής σής μεγαλοψυχίας, ώ πάτερ, 
προσερήσομεν. τούτο δέ ώς πολλάκις καί νΰν λέγω καί απολογούμαι, 
οτι, ε'ί τις λόγος έν έμοί καί έπιτηδειότης πώς ποτε μικρά περί τοΰ 
γράφειν, ού δι' έμέ τόν άθλιον δοΰλόν σου δεδώ/ρηται, αλλ' ένεκα 

ίο σοΰ τοΰ έχοντος τήν αφθονον χάριν έν καρδία πηγάζουσαν καί διά 
τούτο ήδομένως καί χαιρόντως έργον έχειν παιδεύειν καί σοφίζειν 
ού μόνον ήμας, ους ώς άδελφιδοΰς οιηθέντες τινές άπεσφάλησαν, 
άλλά καί πάντας, δσους έκ πνεύματος ήνεγκας υιούς τε καί παΐδάς 
σου (καί οτι αληθεύω έδειξε τά πράγματα ύπέρ σοΰ τοΰ αληθινού 

15 ποιμένος, τοΰ τήν ψυχήν τεθεικότος ύπέρ ιδίων προβάτων), ώς αν 
μή παρατραποΐμεν έξω που τής αληθείας, αίρησάμενοι τάχα 

88 άδελφός: Josephus 89 οικονόμος: Naucratius 

85 τολμώμεν VMPS Sirm 87 καί: κάν Sirm: καν Mi 89 καί ante οι λοιποί add S 
(fort recte) 

2. vere a. 797 

15 Joh. 10,11 

C VM (11. 1 - 2 3 ) PS 

2 αρτι γράφων: άντιγράφων MP κύριον V 5 έπιβάλλοι Ρ δίδωσι Spt 8 
πώς VMP Sirm τοΰ: τό Spc 11 έχεις Sirm: έχοντος Spc 12 άδελφιδούς CVMP 
14 τοΰ om Sirm 16 παρατραποΐμεν C: παρατραπείημεν S που: ποϋ C: τοΰ 
δέοντος καί Μ αίρετισάμενοι V Sirm 
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προθύμως και τό οίκεϊον αίμα κενώσαι. αύτη ούν ποιμένος αληθινού 
έπιστασία, διελέγχουσα τούς ψευδωνύμους και δντως δεικνυμένη τω 
θεώ και πατρί και άρχιποίμενι επάξιος. 

20 Τά δια σέ τοιγαρούν κεχαρισμένα μοι όλιγοστώς πώς σοι προσάγω-

και εϊ δρεπόμενος τούς των καταβληθέντων σοι πολυφροντίστως και 
άφθόνως σπερμάτων, ως αγαθός γεωργός, τούς ουκ οΐδ' δπως ε'ίποιμι 
ίσχνοφόρους καρπούς, τί ούν λοιπόν ε'ίπω πρόσφορον και εύαπόδε-
κτον τή ση άγία ψυχή, πάτερ μου γλυκεΐε; τίς με διέστησεν από τοϋ 

25 σου άειποθοΰς προσώπου, της ήδυλαλοΰς συντυχίας, της σωτηριο-
ποιού οδηγίας; σύ μου τό φως, ό άειφανής λύχνος των έν ψυχή 
σκοτεινών λογισμών, ράβδος ύποστηρίζων μου τό άτονον της καρ-
δίας, άθυμίας μεταβολή, προθυμίας άλοιφή, εύαγγέλιον, χαρά, εορτή, 
ευδοξία, άνευ σου και ό ήλιός μοι κατηφής, εγώ τον αέρα βλέπειν 

30 ούκ ήθελον ή τόν σόν προσβλέπειν χαρακτήρα, ουδέν μοι ήν ήδύ 
τώνέπι γης μή παρούσης της σής συνουσίας, τί γάρ πατρός άληθινοϋ 
ποθεινότερον και τούτο έπί θεού λαμβανόμενον; οϊδεν τούτο παις 
φιλοπάτωρ και όντως γνήσιος, τί πολλών ρημάτων χρεία; έξείπω 
όπερ έπάνθανον οτι μου πολλάκις και μή ώρμημένου έρχεσθαι έν 

35 τφ άγίω κελλίφ σου Ανεπαισθήτως πως, ώς τίνος ελκοντος, έπήειν 
κατά πρόσωπον σου, ώς πολλάκις έρωτώντος σου ,τί ήκες;' άπορεϊν 
με άποκρίνεσθαι, οΰτω τής σωτηρίας μου έν σοι άποκρεμαμένης. καί 
τίς πρός τό φώς ούκ επιτρέχει; αλλ' ευχαριστώ τω θεφ, δι' οΰ σου 
έξεσπάσθην υπό χειρών τών πατησάντων τόν νόμον αύτού και 

40 ήργμένων εξ όμοιων, μή αύτοΐς λογισθείη κύριος ό θεός μου τήν 
άμαρτίαν, έλξοι δέ εις έπίγνωσιν τοΰ τολμήματος, ϊν' ήμΐν μέν 
άποδώσιν τόν πατέρα, κάκεΐνοι περί τούδε ανεύθυνοι εύρεθώσιν. 
ένέκλεισάν σε, ώς έμάθομεν, έν οικίσκω μικρώ, άλλά τοΰ ούρανού 
σε οίκήτορα ανέδειξαν, έφρούρησαν, ούκ ήσθοντο δέ· θησαυρόν γάρ 

45 ομολογίας θεού. κάκ τούτου γνοΐεν δ' άν, ε'ΐπερ βλέψοιεν, οτι σε 
τίμιον έν άνθρώποις έγνώρισαν καί κόσμφ σωτήριον καί πολλοίς 
φιλοθέατον. 

43 έν οικίσκω μικρώ: cf. Theoph. chron. a. m. 6288 (I 471,1 De Boor) είς έγκλείστραν; 
cf. Dobroklonskij I 388 adn. 2 

22 2 Tim. 2,6 35 cf. Theod. Stud, catech. magn. 22 (NPB IX 2,60) άνεπαισθήτως πως 
39 Hab. 2,9 40 2 Reg. 19,20 43 2 Cor. 5,2 

23 ίσχνοφό|(ρους): hie desin epist in Μ 24 γλύκιε V: γλυκύτατε PS Sirm (cf app er 
ad ep 1,75) 27 ύποστηρίζουσα V Sirm 32 οϊδε VPS Sirm 35 πώς CP έπίην 
C 36 σου om Sirm 37 οϋτως VP Sirm άποκρεμμαμένης VP 41 ϊν' - 42 
πατέρα om Mi άποδώσι VPS Sirm 44 γάρ om S 45 κακτούτου C 46 
κόσμον V 
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Έδέξω τάς ατιμίας και ύβρεις μετά Χρίστου- έδιώχθης ώς μακά-
ριος· διεσκόρπισάν σου τά πρόβατα, ότι σέ τόν ποιμένα ώς Χριστόν 

50 έπάταξαν. ει και τόλμηρόν ειπείν, όμως αύτοΰ δέ ή φωνή, ει / έμέ 
έδιωξαν, και υμάς διώξουσιν, και τάλλα, οσα τοις άκολουθοϋσιν 
αύτώ φέρει την ταύτοπάθειαν εϊπερ γάρ συμπάσχομεν αύτω, ώς 
φησιν ό μέγας Παύλος, ϊνα και συνδοξασθώμεν. 

Και οΰτω μέν ταϋτα. έμοϊ δέ τω άσώτω και άναξίφ διά τών σών 
55 άγίων ευχών, πάτερ δίκαιε, έχαρίσατο ό έλεήμων κύριος παράκλησιν 

και τό έν πνεύματι συνεΐναί σοι- είμΐ γάρ άεΐ ώς όρών σε και ώς 
ομιλών σοι και ώς κομιζόμενος την εύχήν και ώς σκεπόμενος και 
ώς διδούς και λαμβάνων λόγους εις έδρασμα της ομολογίας ής 
ώμολόγησας. καί δοκώ σου έπαϊούσης της φωνής ταύτα άκούειν 

60 ,ταπεινέ Θεόδωρε, μικρόν όντως ταλαιπωροΰμεν, έπεϊ καλήν φέρει 
ό θεός τήν ελπίδα', ταύτά μοι παρηγορία, ταύτα άναψυχή. μή δείσης, 
πάτερ, δι' έμέ τόν δούλον σου και παντάπασιν άπερριμμένον" καί 
γάρ ειμί τοΰ ούρανού και της γής μίασμα καί παντός ανθρώπου 
κατεψυγμένος μάλλον, πλήν τολμώ λέγειν ώς ανάξιος, εϋελπις, άνω 

65 βλέπων, ρωννύμενος υπό τής σης πρεσβείας, ουκ άπευδοκών εις α 
έπαθον, έπιμεμφόμενος δέ έμαυτόν ότι μή ανδρείως καί κατά λόγον 
καί ότι ολίγα καί ούδενός άξια άφορών πρός τά ζωοποιά πάθη τών 
άγίων. έγένετό μοι γάρ πολλών έντευξις μαρτυρίων έν δώδεκα δέλ-
τοις απογεγραμμένων, ώστε παταχθήναι τήν καρδίαν καί μηδέ τολ-

70 μάν λέγειν ότι επαθόν τι διά Χριστόν. καί τί γλυκύτερον, πάτερ, 
ύπομνήσκω ώς δούλος, τοΰ δι' αύτόν πάσχειν; άθρει, πάτερ, άνω, όρα 
τόν Κύριον, έπόπτευε τάς άγγελοθεΐας, ενατένιζε τάς άγιοχορείας· 
ιδε έπί θρόνου ύψηλού καί επηρμένου τόν κριτήν τοΰ κόσμου, ός σε 
άνακυρήξει πιστόν δοΰλον καί τών έντολών αύτοΰ τη ρητή ν καί, τό 

75 μείζον, όμολογητήν. είτα, ποΰ σε πέμψοι; ούκ εις πΰρ αιώνιον, όπερ 
λαμβάνει τούς άπειθεΐς τοΰ νόμου αύτοΰ, αλλ' εις ζωοδόχον χωρίον 
καί άθάνατον κατάπαυσιν καί άπειροαγαλλίατον θεοφροσύνην εισ-
ελθε γάρ, φησίν, εις τήν χαράν τοΰ κυρίου σου. πάντων ήμών οί 
οφθαλμοί εις σέ βλέπουσιν, πάντες μεγαλοψυχοΰμεν, σοΰ έδρασμέ-

80 νου. εϊη σοι έπί πλέον ή βοήθεια τοΰ θεοΰ όχυροΰσά σε, δυναμοΰσά 

68 μαρτυρίων: cf. Ehrhard I 21 sq.; Der Nersessian, Psautiers Grecs II 91 

49 Matth. 26,31 50 Joh. 15,20 52 Rom. 8,17 71 Philipp. 1,29 75 cf. Matth. 
13,42 77 Matth. 25,23 

49 έσκόρπισάν VP Sirm 50 δέ: καί Sirm (fort est αύ τούδε scribendum) 51 τ'αλλα 
C: ταλλα VPS Sirm 56 ώς2 om Mi 66 καταλόγον C 71 ύπομιμνήσκω VPS 
Sirm 72 ταΐς άγιοχορείαις S: τάς άγιοχορίας CP Sirm 75 πέμψει VS Sirm 77 
θεοφροσύνην: εύφροσύνην V Sirm 79 βλέπουσι VPS Sirm ήδρασμένου VPS 
Sirm 80 επιπλέον C 
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σε, εύτονοΰσά σε, άνδρειοΰσά σε. ό τόν θεόν φοβούμενος μή φοβηθής 
ö έποίησέν σον άνθρωπος ή και ποιήσει τυχόν, πέποιθας επί Κύριον, 
δρος εϊ Σιών, ού σαλευθήση εις τόν αιώνα- κάτοικον γάρ έχεις τόν 
της άνω Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ τεχνίτην και δημιουργόν. τάς ιοβόλους φωνάς 

85 και άπατη λοθελεΐς των ώς δφεων ύποσυρομένων σοι και θελόντων 
σε τοΰ ξύλου του ζωτικού της άληθείας άπάξαι φεύγε και ένωτίζου 
άπαξ κραταιωθείς έν τή άληθεία και δια πολλών μαρτυριών της 
άγίας Γραφής συσφιγχθείς, έσθ ' δτε και ανθρώπων ευσεβών, εις 
παντελή άκινησίαν, δπως τεύξη κάκείνης τής φωνής τό έγκώμιον ό 

90 ποιών ταύτα ού σαλευθήσεται εις τόν αιώνα. 
Ύγιαίνουσιν οί πάντες αδελφοί, ό κύριος διάκονος ό πατήρ μου, 

ό γλυκύς μου άδελφός και νύν μάλλον άξίως περιπόθητος, οί λοιποί 
προσφίλιοι και τίμιοι μου και τέκνα σου, οΰς σύν έμοί πάντας, πάτερ, 
εΰχου. πάντες αύτών εύδρο/μοϋσιν, ποθητόν αύτοϊς μόνον ή σ ή ύγεία 

95 έν Κυρίω και εύφόρητον πάν ότιούν παθούσιν. πάντως και λυπούμεθα 
και άδημονοΰμεν και άσχάλλομεν και ραθυμοΰμεν και λογισμών 
πονηρών οχλήσεις εχομεν (και ούδέ γάρ έστιν έκτός θλίψεων πα-
ρελθεϊν τών τήδε), άλλά δια τήν ελπίδα και εύχήν σου ισχύομεν. 
έμοί δέ, πάτερ, εΰχου, δτι τόν Ή σ α ΐ α ν τόν αγιον έκστηθίζω, και 

ιοο δήλωσόν μοι, ει παρά τό γράφειν άναγινώσκειν με θέλεις. 

3. Τω αύτώ 

Προχεΐταί μοι τό δάκρυον πρό τοΰ λόγου και τά σπλάγχνα δονείται 
και ή χειρ ύποτρέμει τοΰ γράφειν και έλκομαι πανταχόθεν και φέρειν 
τό όδυνηρόν ούχ οίός τέ είμι. ώ, πώς ένέγκω σου, πάτερ, πάτερ, τά 

5 χριστομίμητα πάθη; ώ, πώς ο'ΐσω σου τήν ύψηλήν και άγίαν ταπείνω-
σιν; πώς ύπαντήσω σοι κατά λόγον άντιγράφειν; και ποΐ τράπωμαι 
και δθεν ϊωμαι κατάρχειν τών γραμμάτων; πρός έμέ σύ ούν, ώ πάτερ, 

92 άδελφός: Josephus 

81 Ps. 55,11 Ps. 124,1 84 Gal. 4 ,26 86 Gen. 2,9 89 Ps. 14,5 

81 άνδριοϋσά C 82 έποίησέ VPS Sirm post κύριον duas litt eras C 88 έ σ θ ' 
Ρ 89 τών εγκωμίων S 93 οίς VP Sirm πασι VP Sirm πάντας σύν έμοί S 
94 εύδρομοΰσι VPS Sirm 95 παθοΰσι VPS Sirm 

3. mens. Apr. - Aug. a. 797 

C V PS 

4 ώ C 5 ώ C 6 καταλόγον C ποι C τράπομαι C 7 ΐομαι CVPS Sirm: 
corr Mi σύ ούν: ούν σύ VP Sirm ώ om S 
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τοιαύτα γράφεις; πρός έμέ τόν σκώληκα και βόρβορον και άσωτον 
ό πατήρ φωνάς άφίησι πρεπούσας τέκνω; ίκετικόν αναλαμβάνεις 

ίο σχήμα ό όφείλων ίκετεύεσθαι; κάγώ λοιπόν ό τάλας τί προσφθέγξω-
μαι; και πώς ταπεινωθώ τω δικαίω μου πατρί; δμως έδεξάμην σου, ώ 
πάτερ, τήν άγίαν έπιστολήν έν χερσίν άναξίαις ώς θεογράφους πλά-
κας. ήκουσά σου της εγγραμμάτου φωνής, ώς εϊ τις άκούσειεν αγ-
γέλου φωνής ή αποστόλου, και συνέτριψεν τήν καρδίαν και έξέβλυ-

15 σεν δάκρυον και άπεκλαυσάμην και έθρήνησα ούχ Ίερεμιτικόν θρή-
νον επί παθών θεοστυγέσι γεγενημένον, ήδεΐον δέ τι να και φιλο-
πάτριον και θεώ όντως χαριστήριον αινέσεως γάρ αληθώς α έπέ-
σταλκας, πάτερ δίκαιε, άπογραφής άξια, τής εις θεόν όλοτελοΰς σου 
προθέσεως γνώριμα. 

20 Τοιγαροΰν, ώ πάτερ, έστήριξας ήμών τά φρονήματα, ένεύρωσας 
ημών τάς καρδίας- υπέρ ελπίδα ή άνδρεία σου, υπέρ προσδοκίαν ή 
παρρησία σου. άλλος τις ήμΐν ώφθης ή δσπερ έγνωρίζου, δλος έν 
θεώ ήλλοιωμένος· δόξα τω σέ δυναμώσαντι. ου κατέβαλέν σε φόβος 
βασιλείας, ούκ έχαύνωσέν σε γοητική θωπεία- ούχ εϊλω πρόσκαιρον 

25 άπολαύειν ήδονήν, προκινδυνεύειν θέλων τής αληθείας του θεοϋ. ό 
ποιμήν ό καλός, ό θείς τήν ψυχήν ύπέρ τών προβάτων, ό και νΰν 
δέσμιος διά τής φρουράς ώς Χρίστου άπόστολος. ώ τοϋ δωματίου 
έκείνου, έν φ φέρη και περιάγη ώς τίμιον και εΰχρηστον σκεύος τω 
δεσπότη θεώ. ε'ίθε ούν τό έδαφος έκεϊνο περιεπτυξάμην, ού οί πόδες 

30 τοϋ κυρίου μου και πατρός βαδίζουσιν εϊθε τάς κατά σου κλεΐς και 
κλείθρα προσεκύνησα, ώς θησαυρόν εύσεβείας φυλάττοντα. μάλλον 
δέ έβουλόμην τό τίμιον έκεϊνο άσπάσασθαι στόμα, τό όμολογήσαν 
τόν λόγον τής αληθείας, τάς όσίας χείρας τάς έπαιρομένας εις αγίας 
προσευχάς και εύπροσδέκτους. που ποτέ μου τό γλυκύ άπέπτη πρό-

35 σωπον, πού δέ ή σωτήριος φωνή κατεσιγάσθη; ιδού δή έγώ ορφανός 
ό έλεεινός και παντέρημος, ούκ/έχων τόν πατέρα μου, ούκ έχων τόν 
φωστήρά μου, τόν ιατρόν και τροφέα τής ταπεινής μου ψυχής, 
απροστάτευτος, άνεπαμύνευτος πρός τούς πολεμοΰντάς με άοράτως. 
έγενόμην ώσεί κόραξ έν έρήμφ, ώς στρουθίον έπΐ δώματος, καθ' 

12 Jo. Clim. seal. 25 (PG 88,988 C) πλάκας γνώσεως θεογράφους σύν αύτοΐς μετά χείρας 
έπιφερόμενοι 15 Jer. 31,32 24 Hebr. 11,25 26 Joh. 10,11 39 Ps. 101,7 sq. 

10 προσφθέγξομαι CVPS Sirm: corr Mi 14 συνέτριψε VP Sirm: συνέτριψα S έξέ-
βλυσε VP Sirm: έξέβλυσα S 16 γεγενημένων Sirm ήδίω S: ϊδιον VP Sirm 17 
αληθούς V Sirm άπέσταλκας V Sirm 18 άπό γραφής CS 20 τοιγάρ ούν C 
21 άνδρία VS Sirm 22 ώσπερ CS δλως CS 23 κατέβαλέ VPS Sirm 24 
έχαύνωσε VPS Sirm ούκ είλω C: ούχ εϊλου VPS Sirm προσκαίρου Sirm 25 
ήδονής Sirm 27 ώ C δοματίου C 31 φυλάττοντα S"" 
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40 ήμέραν άποφθαλμιών, ώδε κάκεϊσε βλέπων και περιαθρών και ού-
δαμοϋ τό ποθούμενον πρόσωπον και οΰπω κατ' άξίαν δυναίμην 
έκτραγωδεΐν μου τό πάθος, πλήν ευχαριστώ και ύπερευχαρνστώ, οτι 
διά νόμον θεοΰ ταΰτα κατηξίωμαν, οτι τοιούτου πατρός έχρημάτισα 
τέκνον. τάχα βασιλεύειν οϊομαι διά σου σήμερον, πάτερ άγιε, εϊπερ 

45 ή ευχή σου σώόν με διαφυλάξοι- δέδοικα γάρ μου τήν άμαρτίαν και 
τήν άσωτίαν. εϊση δέ γινώσκων δτι σοΰ ταϊς άγίαις εύχαΐς ένίσχυμαι 
και ένίδρυμαι, καν λίαν εύκαταγώνιστός ειμί- και ου μόνον έγώ, 
άλλά και οί πάντες τό εν έσμέν, συμφρονοΰντές σοι σύμψυχοι, 
συμπάσχειν αίρούμενοι μέχρι θανάτου, και μηδαμώς ήμών ένεκα 

50 δεδιώς ής. εύγε, ώ πάτερ, εύγε, εύγε ώ άριστε κυβερνήτα, ζηλωτά 
της εύσεβείας, μιμητά των άγιων μεγαλοπρεπώς όντως ήγώνισαι, 
νεανικώς ύπερήθλησας, μετά μαρτύρων οϊδ' οτι εϊη τό πνεΰμά σου. 

"Εχει μέν ουτω ταΰτα, ει καϊ μήπω της επιθυμίας μου καί της άξίας 
σου εις δέον. έπεί δέ κελεύεις ίστορήσαί σοι καθ' έπος άφ' ής ήμέρας 

55 ύπέστημεν έκείνην τήν όδυνηράν διάζευξιν τήν τε όδοιπορίαν καί 
τά κατ' αύτήν ήμΐν συμβεβηκότα, ούχ ίκανώ, πλήν τό κελευσθέν μοι 
ποιήσω άοκνότατα. κατ' αύτήν τοιγάρτοι τήν ήμέραν καθ' ην άπήεις 
σύ μέν, ώ πάτερ, τήν επί θάνατον όδόν τή προαιρέσει καί ημείς 
έστειλάμεθα τήν έξόριστον όδοιπορίαν, έποχηθέντες έφ' οίς έτυχε 

60 ζφοις. καί ώς άπείραστοι κατ' άρχάς τοϋ τοιούτου δράματος ήμέν 
πως έν άθυμία* προσεβάλομεν γάρ καί τισι κώμαις, θεατριζόμενοι 
έπί πάσης όψεως καί ήλικίας ανθρώπων θορύβοις τε καί κραυγαϊς 
περιηχήθημεν αμφότερα τά ώτα έν τε τω άπαίρειν καί καταπαύειν 
παρά τό τά έπιτήδεια συμπορίζεσθαι τούς άγοντας. ώς δέ ήομεν έπί 

65 πρόσω, ειθισθέντες ράον μάλλον έφέρομεν τά δυσχερή, τό δέ άνιών 
ήμάς πλέον ή ασθένεια ήν τοϋ πατρός τοϋ κυρίου διακόνου, καί 
ουτω τήν όδόν άχθούμενοι, περιαντλούμενοι διεπεράναμεν. 

Αύται δέ αί καταμοναί- από τών Καθαρά εις Λιβιανά, έπειτα εις 
Λεύκας, εϊθ' οϋτως εις τό Φύραιον. ένθα καί όδυνηρόν ήμΐν συνέβη 

70 καί ιστορίας άξιον ύπερφανέντες γάρ πως έξ άπόπτου έννέα τών 

68 Καθαρά: cf. ρ. 143* adn. 10 Λιβιανά: cf. ρ. 144" adn. Π 69 Λεύκας: cf. ibid. 
adn. 12 

40 έποφθαλμιών Mi ούδαμώς V Sirm 42 έκτραγωδήσαι V Sirm υπέρ ευχα-
ριστώ C 46 εϊση: ίση C σου V 47 καν C: κάν Ρ 49 έρούμενοι C 50 
δεδειώς C 54 καθέπως C: κατέπος S: κατ' επος cett Sirm 56 ούκ C 57 άπίεις 
C 60 καταρχάς CS 61 πώς CVP Sirm προσεβάλλομεν CPS 63 αμφότεροι 
CPS 64 ϊομεν C: ήειμεν V έπιπρόσω S 65 ήθισθέντες C: εϊθισθέντες Spt: 
έθισθέντες VP Sirm άνιόν C 67 άχθόμενοι VPS Sirm 68 τών Καθαρά coll 
epp 271,5; 364,8; laud matr 1. 1. scripsi: τών καθαρών V: τά Καθαρά cett Sirm 70 
άπόπτου C: άπροόπτου cett Sirm 
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πρωτευόντων αδελφών ώς πρόβατα διεσπαρμένα περιέστησαν ήμϊν 
κλαίοντες και συνθρύπτοντες ημών τήν καρδίαν. και ό μεν άγων 
ή μας ούδέ προσλαλήσαι ε'ία, ελεεινά δέ βλέποντες και βλεπόμενοι 
και έπιφθέγματα άλλήλοις έπειπόντες τελευταΐον μετά δακρύων 

75 διεχωρίσθημεν. είτα καταχθέντες έν τή Παύλα ευρομεν τήν πολυ-
πόθητόν σου άδελφήν σύν τω κυρω Σάβα, κρυπτώς συνοψισθέντες 
και δι' ολης νυκτός έν ταύτω μείναντες· λαλήσαντες τά εικότα / και 
άσπασάμενοι αλλήλους ώς έπιθανατίους διέστημεν στένοντες και 
ποτνιώμενοι. ή ν ιδεΐν εκεί σπαρασσόμενα σπλάγχνα και σφαδά-

80 ζοντα, θεοπρεπώς νικωμένης της φύσεως. 
Έκ τώνδε κατεπαύσαμεν έν τω Λουπαδίφ, φιλοφρόνως συμπαθη-

θέντες παρά τοΰ ξενοδοχοΰντος, χρησάμενοί τε και λουετρω διά τούς 
μώλωπας (γεγόνασι γάρ καί τίνων δυσίατοι άπό τής όδοιπορίας), και 
κατήχθημεν εις Τ ίλ ιν έκεΐ τοίνυν καταλαβών ήμάς ο τε άββάς 

85 Ζαχαρίας μετά τοΰ Πιονίου, έκ θερμής προθέσεως κλαίοντες καί 
μεθ' ήμών αίρούμενοι πορεύεσθαι, καν ούκ είάθησαν. άπό <τών> 
τήδε εις Άλκέριζαν, έκ τώνδε εις 'Αναγραμμένους, έπειτα είς Περ-
περίναν κάκεΐθεν εις τό Πάριον, κοινωνοΰντες παρά τών έπισκόπων 
πλήν καί μετά ταπεινώσεως ύπομνήσκοντες ομνύοντας, είτα εις Όρ-

90 κόν, εκείθεν είς Λάμψακον έν ή εύρόντες Ήρακλειώτας προσανε-
παυσάμεθα τριήμερον, πλεΐν ού δυνάμενοι, είτα έξορμίσαντες κατε-
πλεύσαμεν έν τή Άβύδω, υπό τοΰ έκεΐσε άρχοντος εύσεβώς κατε-
λεηθέντες' καί έπιμείναντες έως τοΰ Σαββάτου όκταήμερον άπεπλεύ-
σαμεν είς Έλεοΰντας, έβδοματιαΐόν τε χρόνον έπιμείναντες διά τό 

95 απλοον δεξιοΰ άνέμου πνεύσαντος έπετάσθημεν έν τή Λήμνφ έν 
ένναωρίψ. ϊστησί μου τον λόγον ένταΰθα ή τοΰ επισκόπου τών τήδε 
ευσέβεια- ώς ούκ ε'ί τις γάρ άλλος καί έδεξιώσατο καί παρηγόρησεν 
καί έφωδίασεν. 

76 άδελφήν: Theoctista; cf. Theod. Stud. laud. matr. 9 (896 Α) Σάβςΐ: cf. p. 144* adn. 
14 81 Λουπαδίφ: cf. ibid. adn. 15 82 ξενοδοχοΰντος: cf. G. Schlumberger, 
Sigillographie de 1'emp. byz. Paris 1884, 246 (Λουπαδίου) 88 Πάριον: cf. p. 145* adn. 
18 89 Ό ρ κ ό ν : cf. ibid. adn. 19 90 Ήρακλειώτας: monachi ex monasterio Hera-
cleoton; cf. ep. 222,8; Janin, Eglises et monasteres 153 94 Έλεοϋντας: cf. p. 145* adn. 
21 

75 πολυπόθητόν: πολυτίμητόν VP Sirm 76 κυρίω Sirm Σάββφ V Sirm 77 
ταυτό C τε ante τά add VS Sirm 82 λοετρω PS: λουτρω V Μι: λ ο ύ τ ρ φ (sic) Sirm 
(sed cf Sophr de SS Cyro et Ioann 15 [PG 87,3688 C] λουετροΐς πυκνοτάτοις) 84 
τ ή λ η ν S κατέλαβον Spc 85 an Παιωνίου scribendum? 86 τών coll linn 96 et 
99 inserui 87 τήδε: τοϋδε V Sirm Ά ν α γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο υ ς VP Sirm 89 ύπομιμνή-
σκοντες VPS Sirm 91 έξορμήσαντες CS 94 έβδομαδιαΐον V 95 λ ίμνφ C 
97 π α ρ η γ ό ρ η σ ε VPS Sirm 
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Έκ των τήδε τοίνυν άποπλεύσαντες εν φόβω δια τό παρακείμενον 
ιοο έθνος άντεπεράσαμεν βορροφόρου και ροιζήδοντος εν δωδεκαωρίφ 

εκατόν πεντήκοντα μιλίων öv τό πέλαγος, όρμίσαντες έν τω Κανά-
στρω έν τοις Θεσσαλονίκης όρίοις, έπειτα εις Παλλήνην, τά πρόσ-
γεια τοΰ κόλφου, εϊτα εις τόν "Εμβολον. έκ των ένθεν ζφοις πάλιν 
έπιβεβηκότες Σαββάτω ήμέρα έορτής τοΰ Εύαγγελισμοΰ ώρα τρίτη 

105 εισήχθημεν έν τη πόλει. και οϊα ή είσοδος- ουδέ γάρ τοϋτο παρελθεΐν 
άναγκαϊον. προπεμφθείς τοίνυν παρά τοΰ υπάρχου των έξοχων εϊς 
μετά στρατιωτών προσέμενεν έν τη ανατολική πόρτη, και έπιστάσιν 
ύπήντησαν όρθιοι διά σιγής· και μετά τό είσελθεΐν κλείσαντες τάς 
πύλας ήγον διά τής άγοράς, προπομπεύοντες έπί τής όψεως τών εις 

no τοΰτο συνδεδραμηκότων, και άπαγαγόντες είσήγαγον πρός τόν άρ-
χοντα. και εύγε τω άνδρί- ευμενές γάρ πρόσωπον δείξας μετά τό 
πεσεΐν χρηστά έφθέγξατο ήμΐν παρέπεμψέν τε πρός τόν άρχιεπί-
σκοπον, πρώτον προσευξαμένους έν τή 'Αγία Σοφία, και έν τω 
εύκτηρίω τω παρ' αύτοΰ ποιήσας εύχήν ό άγιώτατος έδέξατο και 

115 κατησπάσατο ήμάς, όμιλήσας ήμΐν τά δέοντα και παραυτά κρατήσας 
και άναπαύσας διά τε λουετροΰ και βρωμάτων. 

Τή Δευτέρα πρωίθεν ήραν ήμάς, και δι' αιτήσεως ποιήσαντες 
εΰξασθαι εις τόν "Αγιον Δημήτριον διεχώρισαν πάντας άπ' άλλήλων, 
προπεποιηκότας εύχήν και άσπασαμένους αλλήλους, τούς δύο δέ 

120 ήμάς άδελφούς άναγαγόντες έπί τόν έν φ ειμί νυνϊ τόπον διέζευξαν, 
δακρυρρόως καταφιλήσαντας αλλήλους, ως καί τινας τών θεω/μένων 
ταραχθήναι τή συμπαθεία. 

Οΰτως τά καθ' ήμάς έχει, ώ πάτερ· και νυν ειμί εγώ ό ταπεινός 
ένταΰθα, βίο ν έλκων όδυνηρόν και πολυστένακτον. τάς δέ έκ τής 

125 άγίας σου χειρός εύλογίας έδεξάμεθα, ως δύναμιν έχούσας τής 'Αγίας 
Τριάδος· και έχομεν αύτάς ώς φυλακτήριον καί περιτιθέμενοι αύτάς 

101 Κανάστρω: cf. ρ. 145" adn. 22 103 "Εμβολον: cf. ρ. 145* adn. 23 104 Σαββάτφ: 
die 25 mens. Mart. a. 797 106 υπάρχου: cf. Bury, Eastern Roman Empire 224 et adn. 
1; A. Konstantakopoulou, in: V Congres international des etudes du Sud-Est Europeen. 
Belgrad 1984, 157 sq.; G. I. Theocharides I. 1. (p. 146* adn. 26) 96 adn. 4; J. Karayannopulos, 
in: Byzantina 13, (1985) 446 112 άρχιεπίσκοπον: Thomas? cf. Le Quien II 43 117 
Δευτέρςι: die 27 mens. Mart. a. 797 

100 βοροφόρου V βυζήδοντος C 101 öv C ώρμήσαντες C 102 παλίνην 
C: Παλήνην VP Sirm 103 κόλπου VPS Sirm τόν: τό Sirm εμβολον Sirm 
105 οία CS"Ρ·" 107 έπιστάσιν CVP: έπίστασιν Sirm 112 παρέπεμψέ VPS Sirm 
115 κατ 'ήσπάσατο C παρ'αύτά V Sirm 116 λοετροΰ PS: λουτροϋ V Mi: λούτρου 
Sirm 118 διεχώρησαν CS Sirm 119 προπεποιηκότες V άσπασάμενοι V 
121 δακρυροώς ex δακρυρώς corr C: δακρυρρόως S: δακρυρώς VP Sirm 123 ούτω 
S 124 ελκον C 126 περιτ ιθέμενοι αύτά CPS: περιτ ίθεμεν αύτάς V Sirm 
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έν όφθαλμοΐς ήμών, ώς την δεξιάν σου καταφιλοΰντες. πάλιν δάκρυα, 
πάλιν στρέφονται μου τά εντός· καταπαϋσαι γάρ θέλω τον λόγον. ώ 
πάτερ, τί με έγκατέλειπας; αλλ' ουκ έγκατέλειπας. πώς δέ μου άπε-

130 μάκρυνας; αλλ' έν έμοΐ εϊ. ποϋ δέ σε έτι μέλλω όράν; πώς σε δψομαι; 
που σου άκούσω της ήδίστης και σωτηρίου φωνής; όπότε σου γένω-
μαι ομοτράπεζος; ποϋ σου συνουσίας άγίας άπολαύσω ή πώποτε έν 
ώσίν σου άναγνώσομαι; ή πρό προσώπου σου ασω; ή σωφρονισθώ; 
ή επιτιμηθώ; ή έπιμνησθώ; έξιν ποιών αφιλόν σοι, έστίασιν, βρώσιν, 

135 ποτόν, όμιλίαν, στάσιν, καθέδραν, άνάκλισιν. τί μοι συμβέβηκεν; 
καλώ τούς άνθρώπους μάρτυρας, καλώ και τάς ουράνιους δυνάμεις 
συνηγόρους μοι, οτι νόμος σε θεού έχώρισεν απ' έμοΰ, έντολή μία 
αιώνιος, άκουσάτω ή υπ' ούρανόν. διά τοΰτο χαίρω καί φωνήν άφίημι 
αίνέσεως θεώ, άπέχω πάντα ύπερεκπερισσοϋ, άγάλλομαι, ουκ όρ-

140 φανισθήσομαι έτι, ούκ όδυρηθήσομαι ούδ' άγενές τι φθέγξομαι. 
δέξαιο δέ καί τά ανώτερα, πάτερ, ώς ευαγή· τοϋ πόθου σου γάρ 
σύμβολα, πλήν οτι καί έτι κλαύσομαι, αλλ' εύαπόδεκτα. 

Σύ δέ, ώ πάτερ τρισμακάριε, χαίρε καί εύφραίνου. τά βραβεΐά σοι 
έπλάκησαν, ό τής αναπαύσεως τόπος ήτοίμασται. ό ζήλός σου κατά 

145 τούς πατέρας σου, ή φρουρά βοά τήν άλήθειαν. έδέθη ό δίκαιος ώς 
δύσχρηστος, οί έν εύσεβεία ευχάριστοι, οί όμόζηλοι θερμότεροι, 
προοίμιον κάλλιστον θεασάμενοι. οί διώκοντες λόγοις έξωθεν πλέ-
κουσι καί κακίζουσι, καί μάλιστα οϊτινες τών μοναχών, έσωθεν δέ 
ταΐς έννοίαις ύπωπιάζονται καί πικρόν κατήγορον τήν ιδίαν συν-

150 είδησιν έχουσιν. έπεί καί θαυμάζουσιν ϊσασι γάρ άγάσθαι, ώς ό 
μέγας Γρηγόριος, άνδρός άρετήν καί πολέμιοι, όταν τοΰ θυμού 
λήξαντος έφ' έαυτήν ή πράξις δοκιμάζηται. άγγελοι ύμνούσίν σε, 
άνθρωποι μακαρίζουσιν, Χριστός άπεδέξατο, τάς πύλας σοι άνέψγεν 
τής βασιλείας τών ουρανών εις αιώνας· αμήν. 

129 Ps. 21,2 132 Jer. 43,6 138 Ps. 65,8 139 Eph. 3,20 145 Is. 3,10 150 
Greg. Naz. or. 15,11 (PG 35,932 Β) 

129 έγκατέλιπας Ρ: έγκατέλιπες V Sirm (bis) (sed cf ep 262,11 προήνεγκας; W. Schmid, 
Atticismus IV 603) 131 γ ίνομαι CPS 132 άγίας om V Sirm πώποτε Ρ Sirm: ποϋ 
ποτε V: όπώποτε C: πότε S 133 ώσί VPS Sirm 134 αφιλον: α φίλον VP Sirm 
135 άνάκλησιν C συμβέβηκε VPS Sirm 137 συνηγορούσας V τοΰ ante θεού 
add S 139 ύπέρ έκ περισσού CP Sirm 140 όδυνηθήσομαι VPS άγεννές VP 
141 ανωτέρω V 142 σύμβολον Ρ 143 μακάριε V 147 κάλλιστον προοίμιον 
VP Sirm λόγους VS Sirm 148 οί τινές CPS: οϊ τινές V: οϊ τίνες Sirm: corr Mi 
149 πικρόν: μικρόν V 150 αγασθαι VPS Sirm 151 δτ ' αν C 152 ύμνοϋσί VPS 
Sirm 153 μακαρίζουσι VPS Sirm άνέφγε VPS Sirm 154 τούς post εις add VP 
Sirm 
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4. Νικηφόρω ήγουμένφ 

Της άποκρίσεως δοθείσης ήμνν παρά τοΰ κυρίου διακόνου, γνήσιε 
και πολυπόθητέ μου άνεψιέ, εύθύς ήβουλήθημεν έπιστεΐλαί σοι. 
επειδή δέ ήν καιρός χειμέριος και ή παλιμβουλία συστέλλουσα, 

5 αγαθόν ήγησάμεθα μή ταχύ δούναι λόγον. ήνίκα δέ μετά / της 
έπερωτήσεως και τά γράμματα ήπαίτουν, αυτό τοΰτο τί δεΐ έτι δια-
κρίνεσθαι και μή τό παριστάμενον έξειπεΐν; πρώτον δέ εκείνο έρώ 
καί με δέξαιο, τιμιώτατε, δτι, ώς και αυτός οϊδας, πολλής κακίας 
ύπόδειγμα τον έαυτοΰ βίον παρεστησάμην τοις πολλοίς· καί ουκ έστι 

ίο σχεδόν ειπείν σφάλμα, ού μή καί αυτός εγώ μετίσχον καί άλλοις 
προσπαρέδωκα. άλλ' επειδή μανθάνω τήν φιλανθρωπίαν τοΰ θεοϋ 
καί τόν εις πυθμένα κακίας κατενεχθέντα άναρρύεσθαι καί όρέγειν 
χεϊρα προς μετάνοιαν, εφυγον τήν άπόγνωσιν καί έδοξα μικρόν τι 
ύποστηρίζειν έμαυτόν πρός τό εύθές. 

15 Διά τοΰτο, ώς ό των αφανών γνώστης θεός έπίσταται, άπεσχοίνισα 
έμαυτόν καί τής συνδιατριβής τών συγγενών μου καί τοΰ έθισμοΰ 
τών κατά σάρκα φίλων μου καί ε'ί τίνος δή ούν άλλου, μόνης τής 
δυνάμεως τοΰ θεοϋ έπιβοηθούσης τή άσθενεία μου περί πάντα, καί 
νΰν, δ έπεζήτησας παρ' έμοΰ τοΰ άμαθοΰς μαθεΐν, οϋτως έχει, ώς 

20 εϊρηκέν σοι ό κύριος διάκονος, τοΰτο δέ ουκ άκρίτως ή άπεφθεγ-
ξάμεθα ή καί ύπίσχομεν, άλλ' εν έρευνήσει καί συζητήσει τής θε-
οπνεύστου Γραφής βεβαιωθέντες καί κρατυθέντες, ού μήν άλλά καί 
δι' ερωτήσεως τών όφειλόντων. καί γε ή αλήθεια οΰτως έχει, τοΰ 
θείου νόμου εμφανώς άπαγορεύοντος ού διά τοΰ θείου Παύλου μόνον, 

25 άλλά καί δι' άλλων θεολόγων πατέρων, αύτό τοΰτο διευκρινούντων 
καί άπολευκαινόντων καί συναποφαινομένων τή άποστολική έγκε-
λεύσει. καί πώς λοιπόν άλόγως άδιαφορήσω καί μή μάλλον διασταλ-
θώ καί ύπεξαγάγω έαυτόν άπό τών βλαπτόντων τήν έλεεινήν μου 
ψυχήν, καν οίος αν κίνδυνος παρή, τοΰ τών πατέρων κορυφαιοτάτου 

30 βοώντος καί λέγοντος δτι, εάν τι παρ' έντολήν έστιν ή τήν έντολήν 
παραβλάπτη, ούδαμώς άνέχεσθαι χρή, καν ζωής έπαγγελίαν έχη, καν 

4. inter mens. Sept. a. 795 ac autumnum a. 796 

21 2 Tim. 3,16 24 cf. Gal. 1,8 30 Bas. reg. br. 303 (PG 31,1297 C) 

C V PS 

3 μου: μοι V 4 έπεί VP Sirm 6 άπήτουν VPS Sirm δει: δή C 10 μ ε τ ή σ χ ο ν 
C: μετέσχον VPS Sirm: correxi 19 παρεμοΰ C 20 ε ϊρηκε VPS Sirm 21 
ύπέσχομεν S Mi 22 ού: καί Mi 25 δι' εύκρινούντων Ρ 26 σύν άποφαινομένων 
C 29 καν C: καί cett Sirm 30 π α ρ ε ν ι ο λ ή ν C 31 καν C (bis) 
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θανάτου άπειλήν; έώ λέγειν οσαι παρυφίστανται και αλλαι χρήσεις, 
μή έώσαι ήμάς έξυπάγεσθαι καν τό μικρότατον γοΰν έξω της εντολής, 
άλλως τε και πάλιν παραγγελίαν έχοντες του Μεγάλου Βασιλείου, 

35 οτι δει πάντα άπαραλείπτως φυλάττειν τά διά τοΰ ευαγγελίου και 
των αποστόλων υπό τοϋ Κυρίου παραδεδομένα. 

Ταΰτα ώς πατρί και φιλουμένω τεθάρρηκα φανερώσαί σοι- έπεί 
και ήμεΐς, ώς μάρτυς ό καρδιογνώστης θεός, οϋτε κηρύσσομεν (οϋτε 
γάρ έσμεν προύχοντες) οϋτε άπεχθανόμεθα. αλλά και τόν αύτοκρά-

40 τορα καί εύσεβέστατον βασιλέα έγκαρδιωμένον έχομεν τή αγάπη 
καί απαντας τούς συγγενείς μου, φιλοΐδιος ύπάρχων, ώς ύμεΐς γινώ-
σκετε, και μνημονεύομεν αύτοΰ καί εν τή θεία λειτουργία καί έπευ-
χόμεθα ιδία τε καί δημοσία, καί τής εκκλησίας κοινωνικοί έσμεν, 
καί μή ε'ίη ήμΐν ποτε διασχισθήναι άπ' αυτής, συγχωρήσατέ μοι τω 

45 μόνω άμαρτωλώ- είλάμην θρηνήσαι τάς άμαρτίας / μου έν τή γωνία 
ταύτη καί μή συμφύρεσθαι τοις έν κόσμω. τί τοΰτο έγκλημα; χάρισαί 
μοι τοΰτο, ποθεινότατέ μου ανεψιέ, (οίδα γάρ οτι καί δύνη) καί 
ήρεμεΐν ένταΰθα καί άποδιίστασθαι παντός τυχόν ανθρώπου- καί τή 
έμμελεϊ άγχινοία σου τά σκολιά ποίησον λεία καί τά τραχύνοντα 

50 καθομάλισον. καί γενοϋ τοϋ είρηνικοΰ ήμών <βίου> βραβευτής καί 
τής ήσυχίας συνασπιστής, ϊνα, ει καί τι ήμΐν έστιν έν τούτω χρήσι-
μον, διαιτήση δικαίως καί κατά λόγον. 

5. Στεφάνω άδσηκρήτις 

Έν τή χθες ήμέρα, έπειδή τής εύκλεοΰς σου παρουσίας έν μεθέξει 
γεγόναμεν, μετά τινας άλλας ομιλίας, δι' ας καί ό τρόπος τής ένταΰθά 
σου άφίξεως, εις λόγους πως έληλύθαμεν γραφικών ζητημάτων καί 

5 έν άμφιβολία πολλή συσχεθέντες άπιθάνως πρός ταύτα διέστημεν 
άπ' αλλήλων, καί ήμεΐς μέν, ώ δέσποτα, ίδιωτίζοντες ού πάντως κατά 

35 Bas. moral. 12,2 (PG 31,724 Β) 38 Act. 15,8 

33 κάν C σμικρότατον VP Sirm 34 έχοντας Mi 35 φυλάσσειν S 40 
έγκαρδιώμενον Sirm 43 κοινωνοί V 45 είλόμην VPS Sirm 47 μου om VP 
Sirm 48 άπό διίστασθαι C 49 έμμελή C 50 κατ' όμάλισον C βίου inscrui 

5. ante mens. Sept. a. 796 

C VM (11. 2 2 - 7 5 ) Τ PS 

1 άσηκρήτις VPS Sirm (sed cf Psaltes, Grammatik 83 sq) 3 καί om Τ 4 λόγον V 
Sirm πώς CPT 5 άπειθανώς C: άπειθάνως Τ (fort recte; cf Lexicon Lampei s. ν. 
άπείθανος) 6 μέν om Τ ΐδϊτίζοντες VP 
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τήν παροΰσάν σου σοφίαν ύπαντήσομεν ϊνα δέ μή τή εφησυχάσει 
των οφειλομένων λαληθήναι κρίμα έαυτοΐς άπενέγκοιμεν (έλεγμώ 
γάρ, φησίν, ελέγξεις τόν πλησίον σου και ου λήψη δι' αυτόν άμαρ-

ιο τίαν), άλλως τε δτι και σοφόν ελέγχοντες μάλλον άγαπηθησόμεθα, 
άναγκαΐον ωήθημεν προσφωνήσαί σοι τά επιβάλλοντα, ό κύριος 
μου, ινα συντόμως έρώ, τάς πολλάς πεύσεις καί άντιρρήσεις έπισυ-
στέλλων, εφης τά, ως ου χρή τόν προεστώτα ε'ίτουν ποιμενάρχην 
άτερ πίστεως επί ταϊς άλλαις έντολαΐς του Κυρίου κατά άγνοιαν ή 

15 έθελοντί πράττοντά τι των άπηγορευμένων πρός τίνος ύπομνήσκε-
σθαι, ήμών λεγόντων οτι καί μάλα, αλλ' υπό των προεχόντων εν 
γνώσει καί συνέσει παρά τούς άλλους, καί πρός τοΰτο οπόθεν καί 
ού παραστησόμεθά σοι τό τοΰ λόγου άτοπον; πρώτον μεν άπό της 
παλαιάς διαθήκης, τί γάρ σοι δοκεΐ τό τοΰ Δανιήλ; άρα τούς πρε-

20 σβυτέρους, καίπερ ων ού τοΰ εννόμου καιροΰ της εις τό λέγειν καί 
παρρησιάζεσθαι ήλικίας, παρανομοΰντας πρός τήν της θείας 
Σωσάννης καταδίκην, έπηνέθη ού μόνον ύπομνήσκων, αλλά καί 
κατακρίνων, ναι ή ου; εϊτα ού δέχη τόν Ίωάβ έν τή απαριθμήσει τοΰ 
λαοΰ, οντος τοΰ δράματος εις παροργισμόν θεοΰ, άντιβολοΰντα, 

25 έκλιπαροΰντα, άναπείθειν πειρώμενον τόν θείον Δαυίδ μή τοΰτο 
δράν; οΐσθα γάρ τήν ίστορίαν. έμέ δέ δυσωπεΐ καί Ίοθόρ ύπομνήσκων 
τόν μέγαν Μωσήν και παρεγγυώμενος μή ουτω διεξάγειν τόν λαόν 
καί οιονεί στοιχειών καί πρός τήν οίκείαν βουλήν μεταρρυθμίζων. 
καί τίς ων; αλλογενής, ει καί κηδεστής. καί τίνι φών; τω πάντα κατά 

30 άποκάλυψιν θεοΰ διαπραττομένω. 
Καί ταΰτα μέν έπ' ολίγον, ϊνα μή μακρηγορήσωμεν. μετιτέον δέ 

επί τήν νέαν. αίδεσθώμεν, ει βούλει, πανεύφημε, καί τό τοΰ της 
οικουμένης διαπρυσίου κήρυκος ύπαγόρευμα, τό εάν τω έσχάτω 
άποκαλυφθή, ό πρώτος σιγάτω- ούχ, ως αντιτείνει ή φιλότης σου, 

35 τοΰτο περί μόνης πίστεως, καί οίον δή μοι παρέλαθεν μικροΰ δεϊν, 
ό μέγας κήρυξ τής άληθείας 'Ιωάννης έλέγχει τόν Ήρώδην. ερωτώ, 

8 Ix. 19,17 19 cf. Su. 52 sq. 23 cf. 2 Reg. 24,1 sq. 26 cf. Ex. 18,14 sq. 33 1 
Cor. 14,30 36 cf. Matth. 14,4 

7 σου: σοι S ύπαντήσαμεν Τ έφ' ήσυχάσει C 8 κρίμα S Sirm (sed cf 
Blass-Debrunner-Rehkopf 13 adn 3) έπενέγκοιμεν Τ1" 10 άγαπησόμεθα Τ 12 
επί σύ στέλλων Τ 13 εφης τά: εφησθα Mi είτοΰν C: om VP Sirm 15 
ύπομιμνήσκεσθαι VPS Sirm 19 άρα CT πρός post άρα add S 22 (Σωσάν)| 
νης: hie inc epist in Μ post titulum έπιστολαϊ Θεοδώρου τοϋ στουδίτου, adscriptis 
in marg manu rec verbis ή μνήμη τοϋ παρόντος άγίου έστϊ τή ϊά τοΰ νοεμ-
βρίου ύπομιμνήσκων VMPS Sirm 26 ίοθώρ CT ύπομιμνήσκων VMPS'* 
Sirm 29 φωνών Τ: φάσκων S 34 σιγάτω ό πρώτος S 35 τής ante πίστεως 
add MT (fort recte) δή: δει C μοι: με VMP Sirm παρέλαθε VMPS Sirm 
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/ άπόκριναί μοι. αλλ' άγχίθυρος ό πρός έμέ οϊδ' οτι γέλως τοϋ οτι 
έν μέτρφ τοΰ προφήτου ισοστατεΐ έαυτόν. αλλ' ούχ ούτως, ώ βέλτι-
στε- ταΰτα δέ, φησίν, έγράφη πρός νουθεσίαν ήμετέραν. και αύθις ό 

40 Παΰλος· μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς κάγώ Χρίστου, πώς δέ και οϊόν 
τε όρθοδοξεΐν τόν λοξοεργοΰντα, τοΰ θείου Ιακώβου ένισταμένου, 
έκ των έργων δείκνυσθαι τήν πίστιν και τούς περί τό έν σφαλλομέ-
νους μηδέ τό θάτερον έχειν; 

Τοσούτων ούν και τηλικούτων όντων μαρτυριών ούκ ο'ίομαι άντι-
45 φάσκειν τήν εύγένειάν σου* ει δέ τούτο, άντεπεστελλέτω τή άσυφηλία 

ημών αναλύσεις μέν έν λόγφ τών προταθέντων, άντεξαγωγάς δέ 
διευκρινεστέρας τών συσκευασθησομένων σοι. ε'ίθε και πάρεισιν-

ήμεΐς γε σιωπήσομεν και συγγνώμην της ενστάσεως, καίπερ έν ζήλω 
οΰσης, αιτησόμεθα. τό γαρ έπιτιμαν μόνον ραστον και τοΰ βουλο-

50 μένου παντός, ώς άναγινώσκεις, τό δέ άντεισάγειν τήν έαυτοΰ γνώμην 
διά μαρτυρίας της θεοπνεύστου Γραφής ανδρός όντως ύγιοΰς και 
νουν έχοντος. 

Πρός δέ τό μή εις άμετρίαν ένεγκεΐν τήν έπιστολήν ένταΰθα 
καταπαυσόμεθα τόν λόγον, παραθέντες καί χρήσεις τοΰ Μεγάλου 

55 Βασιλείου εις έντελεστέραν άπόδειξιν. φυλαχθείης ούν ήμϊν πανέ-
στιος ό ήγαπημένος ήμών δεσπότης, εύεκτών άμφοτέρωθεν- ήμεϊς 
γαρ τό της αγάπης σου καλόν καί γράφοντες καί μή γράφοντες 
γλιχόμεθα έχειν. 
Τών ασκητικών τοΰ 'Αγίου Βασιλείου έκ τοΰ κ' λόγου [τών κατά 

60 πλάτος έκ τών ήθικών τοΰ λόγου]. 
"Οτι δει τόν προεστώτα ύπομνήσκεσθαι παρά τών προεχόντων έν 

50 ώς άναγινώσκεις: nempe in Demosthenis or. Olynth. I 1. 1. infra; fallitur Leroy, Vie 
quotidienne 42 adn. 4: „on ne trouve nulle part dans les oeuvres de Theodore la moindre 
allusion a des auteurs profanes" (pariter A. M. Talbot, Faith Healing in Late Byzantium. 
Brookline, Mass. 1983, 36); cf. adn. ad ep. 528,57 

39 1 Cor. 10,11 40 1 Cor. 11,1 42 Jac. 2,20 49 Demosth. 1,16 61 Bas. reg. 
fus. 27 (PG 31,988 A) 

37 τοϋ CST: t o cett Sirm 38 ίσοστατώ VMS 40 καί om VM 42 τοις 
σ φ α λ λ ο μ έ ν ο ι ς CS^VTP" (sed ultimam -οις ex -ους ortam esse videtur, ut saepe) 43 
τό om S 44 δντων: ούσών VM μαρτύρων Ρ Sirm (παρτύρων) an μαρτυρίων 
scribendum? 45 άντ' έπεστελλέτω C: άντεπιστελλέτω VMPS άσυφιλίςι CT: 
άσυμφιλίςι cett Sirm: correxi 46 λόγο ι ς VM 47 εϊγε M T (fort recte) 48 γε: 
δέ V M T σιωπήσωμεν C 50 άντ' ε ίσάγε ιν C: άντισάγειν Τ 51 ύγειοΰς CT 
54 κατεπαυσόμεθα C: καταπαυσώμεθα Τ: κατεπαυσόμεθα cett Sirm: correxi 55 
φυλαχθείης - 58 έχε ιν ad finem cpist transp Τ 56 και ante εύεκτών add Τ 59 
κ': ε ικοστού MP Sirm τών ασκητικών - 60 λ ό γ ο υ om Τ: έκ τοϋ ε ικοστού λ ό γ ο υ 
τών άσκητικών τοΰ άγίου βασιλείου V τών κατά - 60 λ ό γ ο υ uncis inclusi 61 
ύπομιμνήσκεσθαι VMPS Sirm 
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τη άδελφότητι, άν ποτε άποσφαλή. 
Έκ του λδ'. 

Τον μή καταδεχόμενον τά παρά τοΰ προεστώτος εγκριθέντα χρή 
65 έν τω φανερώ ή ιδία αύτω άντιλέγειν, εϊ τινα εχοι λόγον ίσχυρόν 

κατά τό βούλημα των Γραφών, ή σιωπήσαντα τό προστεταγμένον 
ποιεΐν. ει δε αύτός αισχύνεται, άλλοις τισΐ μεσίταις πρός τοΰτο 
χρησάσθω. 

Έκ των ηθικών τοΰ αύτοϋ λόγου οβ'. 
70 "Οτι χρή τών ακροατών τούς πεπαιδευμένους τάς Γραφάς δοκιμά-

ζειν τά παρά τών διδασκάλων λεγόμενα. 
"Οτι δει τον προεστώτα τοΰ λόγου μετά περισκέψεως και δοκι-

μασίας πολλής κατά σκοπόν τής πρός θεόν εύαρεστήσεως εκαστον 
ποιεΐν τε και λέγειν, ώς όφείλοντα και ύπ' αυτών τών πεπιστευμένων 

75 αύτω δοκιμάζεσθαι. 

6. Θεοκτίστη τή έαυτοΰ μητρί 

Ει οίόν τε ήν δάκρυα έν γράμμασιν άποκομίζειν, έμπλήσας ταύτην 
μου αν τήν έπιστολήν, τιμία και γλυκεία και θεοπόθητέ μου μήτερ, 
παρεπεμψάμην σοι έν ταύταις ταΐς ήμέραις. τω οντι γάρ ουκ άνεκτώς 

5 φέρω τά περί σοΰ άκούειν, ου λέγω εντάφια, άλλά και νοσήματα 
έπιθανάσιμα. και ίνατί ούτως, μήτέρ μου, ειλω ήμάς έάσαι, άγαπή-
σασα τόν μέλλοντα αιώνα, έκδημήσαι άφ' ήμών και ένδημήσαι / 
πρός Κύριον; άλλά τά έκεΐ πάντως ήγαπήκεις, έκ πλείονος πόθου τή 
διαθέσει μετατεθεΐσα, τήν καλήν και άγίαν μου άδελφήν ώς μάλλον 

ίο έπεθύμησας καταλαβεΐν και τόν γλυκύν μου κύριον Εύθύμιον, μάλ-
λον δέ τόν τών άγιων χορόν. και, ώ μήτερ, πώς ένέγκω, πώς άδακρυτί 

64 Bas. reg. fus. 47 (PG 31,1036 Β) 70 Bas. moral. 72 prooem. (PG 31,845 D) 72 
Bas. moral. 70,36 (PG 31,844 D sq.) 

62 ποτέ CVMP 63 λδ': τριακοστού τετάρτου Mi 65 έχει VMS 67 πρός τοϋτο 
S"tr 69 οβ': έβδομηκοστοΰ δευτέρου Mi 70 χρή: δει Τ 72 δει: χρή Τ 74 
και2 om Τ πεπιστευκότων VMPS Sirm (cf tarnen ep 10,9 et Bas 1. I.) 

6. a. 7 9 7 - 7 9 9 9 άδελφήν: cuius nomen non proditum; cf. Theod. Stud, epigr. 105 f 
(p. 275 Speck) 

6 2 Tim. 4,10 7 2 Cor. 5,8 

C VM PS 

6 ίνα τί C εϊλου VMPSpc Sirm 10 κϋριν MP 11 πώς ένέγκω om Sirm 
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παρελεύσομαι τήν έπιστολήν διερχόμενος; άρα άπόκειται τοΰτο τή 
δυστήνω μου ζωή, ϊνα και τον σόν θάνατον ακούσω; ϊνα έπιψάλω 
σον θρηνφδώς; ϊνα όρων σου τον τάφον επιγράψω ελεγεία; ϊνα ύπό 
γήν αύτη σώματι μεν τεθής (πνεύματι γάρ οϊδ' ότι έν ούρανοΐς 
αύλισθήση), εγώ δε ύπέρ γήν ώ, ελκών ετι τον όδυνηρόν και πολυ-
αμάρτητόν μου βίον; 

Και πώς ταύτα ανεκτά; μή μοι γένοιτο, πλήν παραχωρητέον πάντα 
έν τή βουλή και θελήσει του ύπεραγάθου θεού ημών και γάρ οϊδεν 
ö τι συμφέρει έκάστω ήμών, έπίσταται τό δέον, συναρμόζει τό πρέ-
πον, φιλόστοργος έστι πατήρ, άπαντα καλώς διατίθησιν, εύστόχως, 
εύβούλως, πανσόφως, παγκάλως, άκαταλείπτως. και ώ τής σοφίας 
και του βάθους τών κριμάτων αύτοΰ, οτι ανεξερεύνητοι και ανεξι-
χνίαστοι αί όδοι αύτοΰ. προσέλαβεν γοΰν τό πρότερον τήν άδελφήν, 
προσελήψατο δεύτερον τόν άδελφόν, ζητεΐ τον τρίτον, τίς εϊ'η ούτος; 
ει μέν αυτή, μέγα τό έγκώμιον. τριαδικής γάρ μερίδος επαθλον 
διανύεις, καλώς διαμείψασα τόν βίον, πάντα άπολιποΰσα, πάντα 
δοΰσα θεώ, τήν κεφαλήν, τά μέλη, σαυτήν, έν άσκήσει κατατρίψασα 
τό τίμιόν σου σώμα, πολύθλιπτον βίον διεξανύσασα, μάλλον δέ τήν 
στενήν και τεθλιμμένην όδόν του Κυρίου διαβαδίσασα και νϋν έν 
γήρει καλφ ζητούσα τήν άνάλυσιν. ταύτην τοίνυν άπεύχομαι τέως 
άρτι, πλήν κράτιστον, ο τω θεώ φίλον και τίς οίκειοτέρως τά περί 
ή μας βουλεύσεται άτερ αύτοΰ; 

'Αλλά μοι χαίρε, μήτερ, και ζώσα και κοιμωμένη· ού γάρ τεθνήξεις, 
διότι ζώσα εί. προαιρέσει άπενεκρώθης τω βίω, διότι καλόν αγώνα 
ήγώνισαι, διότι έστερήθης τών επιγείων, ϊνα τά ουράνια κληρο-
νομήσης, διότι τοις τοΰ μαρτυρίου ώμίλησας άθλοις άναιμωτί, τά 
μέλη σου ήμάς άποτεμοΰσα διά τήν άγάπην τοΰ Κυρίου, αμέριμνος 
άπέρχη, άδιάθετος· ού γάρ πάρεστίν σοί τι διαθέσθαι ή τό ένδυμά 
σου τό τρύχινον και ει τι άλλο τής άσκευάστου ζωής σχέδιον. άπ' 
έντεύθεν ήδη γυμνή παρίστασαι τω θεώ, καθαράν τής τών ύλών 
βορβορώσεως φέρουσα τήν ψυχήν. εχεις δ' δ τι ήμϊν καταλείψεις, 

16 Bas. renunt. 1 (PG 31,628 Β) 22 Rom. 11,33 30 Matth. 7,14 Gen. 15,8 35 
2 Tim. 4,7 

13 έπιψάλλω MPS έπιψάλλω σοι post θρηνωδώς transp S 15 γης V 16 
πολυάμάρτητον C 17 μου om V 21 δπαντα post διατίθησιν transp V Sirm 22 
άκαταλήπτως Spc (fort recte) 23 και1 om Sirm άνεξηρεύνητοι C ότι - 24 
αΰτοϋ om S προσέλαβε VMPS Sirm 27 διανοίης C άπολειποϋσα C 29 
πολύθριπτον VMJ l 30 βαδίσασα VMP Sirm 31 ταύτην: ταΰτα V 32 ό: φ CS 
33 ατερ PS 35 δι' δτ ι C (bis) 36 δι' δτι C 39 πάρεστι VMPS Sirm 40 
τρίχινον S Sirm άπεντεϋθεν CMPS Sirm 
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τήν κραταιάν εύχήν, ήν και νηπίοις ήμϊν ούσι σχεδόν κατέπεμπες, 
σημειοΟσα και κατασφραγίζουσα έν ταϊς νυκτεριναΐς ώραις, λιτάς 

45 άνθ' ήμών τω Κυρίφ έν παντί καιρώ προσφέρουσα. καταλείψεις δέ 
και τό άοκνόν σου έν ταΐς θείαις λειτουργίαις και φίλαγνον και 
σπουδαΐον και τό άποστολικόν καύχημα τοϋ καμάτου- τφ οντι γάρ 
πολύς κάματος εκ των όσίων σου χειρών έξελήλυθεν και διεσκέπασεν 
και διέθαλψεν ούχ ημάς μόνους, αλλά και άπασαν τήν αδελφότητα. 

50 οϊ και ώς μητέρα πνευματικήν εχοντές σε και περιέποντες τά 'ίσα 
ήμΐν καταλυπούνταί σε καί άνακαλοΰνται. 

Ταϋτα ώς μή γινόμενα έσχηματίσαμεν έν τοις γράμμασιν, παρη-
γορίαν ήμΐν αύτοΐς ποιοΰντες καί ύποδεικνύοντές σοι τά της καρδίας 
ήμών, άπερ καί έξ έαυτής / έπίστασαι. εγώ τοίνυν, μήτέρ μου άγία, 

55 ώς οίσθα, ει καί ήθελον είσελθεΐν, ουκ εϊχον πώς διά τήν φροντίδα 
τήν έπικειμένην μοι άναξίως καί ουκ οίδα ποίω λόγω. ώς θαυμαστόν 
γάρ, φησίν, εί καί Σαούλ έν προφήταις, καί γε Θεόδωρος έν ήγου-
μένοις. τοΰτό με είρξεν, τοΰτό με έδέσμευσεν- έπεί σιδηραΐς άλύσεσιν 
εί ήν κατεπιασμένος, διέρρησσον αύτάς καί προ προσώπου σου 

60 ίστάμην. νϋν δέ αντί έμοΰ έπεμψά σοι τόν πρεσβύτερον εις μικράν 
παραμυθίαν, οτι καί αυτός σοι ποθητός καί τίμιος, ϊνα έν πάσι 
συμπαρή τή άσθενεία σου, έπισκεπτόμενος καί φροντίζων τά δέοντα, 
καν τε έπιμένης έν τοις αυτόθι, έπιμένη, καν τε έξέρχη, συνεξερχό-
μενος άμα τοΰ οικονόμου, λοιπόν ώς εύοδώσει ό θεός καί φέρει ή 

65 άσθένεια οϋτως, μήτερ τιμία, καί διαγενού, καί μή ύπέρ δύναμιν 
ταθής θέλουσα έξελθεΐν. τάχιον δέ δπως διαφέρη έν τή νόσω διά-
γνωσιν πέμψον ήμΐν, ϊνα εύψυχήσωμεν μικρόν κανόνα δέ εύθέως 
πάντες οί άδελφοί έποίησάν σοι καί εύχήν έχουσι διηνεκή περί τής 
υγείας σου. χάρισαι ήμΐν τήν άγίαν σου εύχήν, εύλόγησον ήμάς 

70 μητρικαΐς δωρεαΐς, άσπασαι ήμάς διά τοϋ γράμματος, δός ήμΐν τήν 
είρήνην, ήν εχεις διά τής χάριτος τοΰ Χριστού καί έξεις εις αιώνας 
αιώνων. 

44 cf. Theod. Stud. laud. matr. 4 (888 Β) σημειοϋσθαι τά σφών μέλη τή τοϋ σταυρού 
σφραγΐδι 47 2 Cor. 11,23 sq. 57 1 Reg. 10,11 

45 καιρώ post προσφέρουσα transp Μ καταλείψοις C 47 τωόντι S 48 
έξελήλυθε VMPS Sirm διεσκέπασε VMPS Sirm 50 σε in marg C Ισα VPS 
52 γράμμασι PS Sirm αΰτοΐς ήμΐν ποιοΰντες παρηγορίαν Μ 56 ώς θαυμαστόν 
iteravit Μ 57 καί post γε add VP Sirm: in marg S 58 είρξε VPS Sirm έδέσμησεν 
VM Sirm εί post έπεί add S 59 εί ήν: εϊην C: ήμην S 63 έπιμένη: ύπομείνη 
Μ1"· 64 τω οικονομώ VPS'* Sirm 65 μου post μήτερ add VP Sirm 71 αιώνα 
αιώνος S 
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7. Ειρήνη βασιλίσση 

Φωνή, φησίν, έν 'Ραμά ήκούσθη, ό θεοπτικώτατος 'Ιερεμίας, θρή-
νος και όδυρμός πολύς, 'Ραχήλ τότε κλαίουσα τά τέκνα αύτής. τά 
δέ παρόντα οία και ήλίκα; πόθεν που χθές, δέσποινα ήμών πανάγαθε, 

5 άναφανέντες άγγελοι τοϋ ίεροΰ σου παλατιού και άκουτίσαντες ήμΐν 
πάσας τάς γεγενημένας σου των έργων άρτι αίνέσεις, ήχησαν ήμών 
άμφότερα ώς άληθώς τά ώτα. τί τοιγαροϋν; οτι ήρας σύσσημον έν 
τοις πέρασι τηλικαύτης εύσεβείας. καί ιδού ήκουσί σοι κυκλοτέρω-
θεν, ώς νεφέλαι πετόμεναι, λιταί παμπληθεΐς, γεραίρουσαι τόν θεόν 

ίο ύπέρ τών αισίων σου καταπράξεων. φράζε ήμΐν, ώ δέσποινα, τίς ό 
έπιβιβάσας σου τόν καθαρώτατον νοΰν επί τά ΰψη τών νοημάτων 
τής άληθείας, ώστε ώς από σκοπιάς τίνος ύψηλής μετεώρου καταθρή-
σαι τά τοιαύτα άρεστά θεώ καί οσια. δίδαξον οθεν σοι ό τής εύσε-
βείας τοσούτος έρως ένέσκηψεν, καλώς άπληστεύεσθαι τά θεάρεστα 

15 καί εις υπερ έλάσαι φειδούς τής ύπέρ τών Χριστιανών ψυχικής τε 
καί σωματικής πολυφελούς προμηθείας, ή επειδή πολύ τά θεία φρο-
νούσα καί όμειρομένη μητρικώς ούκ άρκετόν ήγήσω τό μόνον τόν 
λαόν σου τή άνωθεν επικουρία ώς έξ Αιγυπτιακής τίνος δουλείας, 
τής δυσσεβούς, φημί, πίστεως, λυτρώσασθαι, ει μή μετά τών προ-

20 λαβόντων πολυτρόπως έκλαμψάντων σοι δίκην αστέρων άγαθουργη-
μάτων καί τήν παρούσαν ώς κολοφώνά τινα τών άρετών έπιπροσθή-
σασθαι χάριν; 

"Αγιος, άγιος, άγιος, εύφράνθη ό ούρανός / άνωθεν, μετά τοΰ 
ίεροφωνοτάτου Ήσαΐου έπιβοήσωμεν, ει καί τόλμηρόν, οτι ήλέησεν 

25 ό θεός διά σού τόν λαόν αύτού. έπλήσθη γούν ή σύμπασά σου 
βασιλεία χαράς καί άγαλλιάσεως, δτι άφήρηται ό άνομος ζυγός ό 
έπ' αύτήν κείμενος καί ή ράβδος ή επί τοΰ τραχήλου τής τοιαύτης 
έπικρατήσεως. τίς ήκουσε τοιαύτα; δεύρο, είπατε, άνδρες' καί τίς 
έώρακεν έπ' άλλης βασιλείας τοιούτον καί τοσούτον κατόρθωμα; 

7. mens. Mart. - Apr. 801 

2 Jer. 38,15 7 Is. 5,26 21 Zenob. prov. 2,1 (IV 54 Bühler) 23 Is. 44,23 25 
Ps. 125,2 26 Is. 9,3 

C VM PS 

2 ^αμμςί PptS 3 τότε: ποτέ Μ 4 πού CVMPS Sirm: corr Mi 7 τοιγάρ ούν C 
ήρας C σ ύ σ σ η μ ο ν susp Sirm coll Is 1. 1.: σ υ σ σ ε ι σ μ ό ν codd Sirm 8 κυκλωτέρωθεν 
S 12 καί ante μετεώρου add P: S"" 14 ένέσκηψε VPS Sirm 16 πολυωφελούς 
VPSpt Sirm ή S πολύ post τά θεία transp VM 17 ίμειρομένη VMPS Sirm 
τό om Μ 21 καλοφώνα C 23 εύφράνθητι S 24 έ π ι β ο ή σ ο μ ε ν V T Sirm 
έ λ έ η σ ε ν Sirm (sed cf infra 72) 29 τοσούτον καί τοιούτον S 
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30 επαινέσατε αυτήν πάντες οί λαοί- μεγαλύνατε αυτήν σύν ήμϊν, αρ-
χοντές τε και αρχόμενοι, ιερείς τε και μονασταΐ και παν τό χριστια-
νικόν φΰλον. ούδέ γάρ δτι των τοσούτων τοΰ χρυσίου ταλάντων ή 
άφεσις γέγονε θαυμαστόν μόνον, καίπερ ον άνυπέρβλητον, αλλ' δτι 
και πόρος άδικίας πολυπλάσιος έν τη τοιαύτη υποθέσει συνεξεκόπη 

35 όσιώτατον. ήρθη έκ μέσου στραγγαλιά βιαίων και ψυχοφθόρων 
άπαιτημάτων λαθοΰσα τούς πρό σοΰ άπαντας, καίπερ τινάς εύσεβώς 
βεβασιλευκότας· τοΰτο γάρ σοι άπέκειτο. πέπαυται έφομοσία, πολυ-
ορκία, μάλλον δέ ψευδορκία επί τε των απαιτούντων και απαιτου-
μένων, άμφοτέρων εντεύθεν ώς τό συμβάν άπολλυμένων, τοΰ μεν ö 

40 τι άποκρύψειεν πειρωμένου, τοΰ δέ δτι ύπερπιάσειεν καταπολυορ-
κοΰντος. πέπαυται εκθλιψις στενοχωρουμένων και πενομένων φρον-
τιστήρια, ούχ δπως της πτώχειας φάρμακον άλεξιτήριον έξευρεθείη 
ζητούντων (ήττον γάρ αν ήν τό λυπηρόν), άλλ' ϊνα τό άσύνθετον και 
ανωθέν πως ώς άμαρτίας γέννημα έπεισφρήσαν άποτίσωνται τοις 

45 πράκτορσιν. ούκέτι αί όδοί τελωνοΰνται, δσαι κατά γής, δσαι κατά 
θάλασσαν, άντίφθογγα ταΰτα των υπό τοΰ μεγάλου και ιερού Χρυ-
σοστόμου είρημένων ούκέτι ήπειρώται έξαργυρίζονται άδικα κατά 
τούς στενωπούς έκ των έπικαθημένων ώσανεί άγριου τινός δαίμονος 
ή άτιθάσσου θηρός, άπογευομένου πάντως έκ της τοΰ πενομένου 

50 όδίτου έπιφορτώσεως, ούδ' αύ δέει των τοιούτων αισχρών λημμάτων 
ο'ΐκοι μένουσιν οί άπορούμενοι, μήτε τά έν άστει μήτε τούς παραθα-
λασσίους τόπους καταλαμβάνοντες· πανταχοΰ γάρ οί τής άδικίας 
σκόπελοι προεστήκασιν. ούκέτι οί πλωτήρες άπό άνατολών καί 
δυσμών καί βορρά έξορμώμενοι καί καταπλέοντες ύποπνίγονται, ώς 

55 αν έκ λαιμοΰ τοις στενοΐς στομίοις τό τελωνούμενον άποδώσοντες. 
άφείθησαν οί τήν άγρευτικήν μέθοδον μετερχόμενοι, κούφως ταύτην 
διαλαμβάνοντες, Ειρήνη ίερόψυχε. ό άλιεύς τυχόν τρεις ίχθύας άν-

32 ή αφεσις: cf. Theoph. chron. a. m. 6293 (I 475,15 De Boor) 37 πολυορκία: cf. J. F. 
Haldon, Byzantium in the Seventh Century. Cambridge 1990, 150; N. Oikonomides, in: 
ZRBI 26 (1987) 15 43 άσύνθετον: cf. ibid. 16; Haldon 149 48 έπικαθημένων: cf. 
Bury 1. 1. 3. 

30 Ps. 116,1 35 Is. 58,6 57 4 Ma. 17,4 

30 αυτήν2 post ήμϊν transp VM 31 μονάσται Μ 32 φύλον CV δτι om VM 
37 σοι VM έπομοσία V 39 τοϋ: τό Μ 40 άποκρύψειε VMPS Sirm ύπέρ 
πιάσειεν C: ύπερπιάσειε cett Sirm καταπολυορκοϋντος coll 1. 37 πολυορκία scripsi: 
καταπολιορκοϋντος CVMP Sirm: καταπολιουρκοΰντος S (πολυορκητής legitur apud 
Mansi XI 733 C) 43 αν ή ν CS: ή ν αν cett Sirm 44 πώς CP άποτείσονται C 
45 οΰκ έτι CS καταγής C: κατά γ ή ν VMS Sirm 47 οί πηροταί C 48 ώς άνεϊ 
C 49 άπογευγομένου C 50 λειμμάτων C 51 ένάστει C 53 ούκ έτι V 
56 άφήθησαν C 
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ελκύσας και τοϋτο πάντως πολλά κεκοπιακώς δι' όλης ημέρας τόν 
ένα ούκ άποτίννυσιν. ό τοξότης ή ό ίξευτής, οΰσπερ έθήρευσεν 

60 ολίγους τάχα ορνεις, εξ ών αύτφ ή άναγκαία τροφή, άλογοθέτητος 
διαμένων εύζωήσειεν. αί στρατιώτιδες, τό οίκεΐον πένθος έχουσαν 
της ανδρικής αποβολής, ούκ έπιθρηνήσουσι πικρώς τήν υπέρ τοΰ 
θανέντος έλεεινήν και άπάνθρωπον έξαπαίτησιν. και πάρειμι τούς 
συβότας, τούς προβατεμπόρους, τούς οινοπράτας· έώ λέγειν τούς 

6.5 κρεοπώλας, τούς ίστουργοΰντας, τούς χαλκετύπους, τούς σκυτοτό-
μους, τούς δευσοποιούς, άρωματοπράτας τε και άρχιτέκτονας, και 
συλλήβδην ειπείν άπασαν μέθοδον, οση κατά χρυσουργίαν, οση 
κατά ξυλουργίαν, οση κατά πάσαν αλλην υλην επιθεωρείται. 

"Ινα μή μακρόν άποτίννυμι λόγον έν τή τοιαύτη κατακερμασία, ώ 
70 πανάγαστε δέσποινα, έπεκρότησαν / ταϊς χερσίν αυτών άπαντες και 

έχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα, εκείνα είρηκότες- ευλογήσω σε, 
Κύριε, οτι ήλέησάς με και έγένου μοι εις σωτηρίαν διό πεποιθώς 
εσομαι έπϊ τή θεοσδότω μου βασιλεία, ταύτα πάντα αινέσεως πλήρης 
και έξυμνήσεως, Ειρήνη φίλη Χριστού, τό γλυκύ καί πράγμα και 

75 όνομα, ταύτα ου μόνον έν τή έπικρατεία τής βασιλείας σου, άλλά 
καί μέχρι τερμάτων τής οικουμένης διαδοθήσονται, και άκούσονται 
άλλοεθνεΐς και θαυμάσονται καί πτοηθήσονται άπό τής εύπραξίας 
των σοφών σου επιτηδευμάτων αιδούνται γάρ, φησίν, άνδρών 
άρετήν καί πολέμιοι, ώς ό των θεολόγων διαπρύσιος. ούτω φυλάτ-

80 τεταί σου άρραγές τό βασίλειον, οΰτω εϊκει καί πείθεται σοι ασμένως 
τό ύπήκοον- ταύτη θεραπεύεις τό θείον, ταύτη έπευφραίνεις τούς 
εκλεκτούς θεού άγγέλους, αλλ' ούν καί τούς όσίως καί δικαίως 
πολιτευομένους, Ειρήνη θεονόμαστε. έν τούτοις ή εύσέβειά σου 
διαλάμπει, έν τούτοις πάν στόμα καί πάσα γλώσσα πρός αι'νεσίν σου 

85 έξανοίγεται- αυτη ώς άληθώς ή δόξα τής εκκλησίας, αύτη ή σφραγίς 
τής περιποιηθείσης σοι πατρικής καί θεοπνεύστου τών Χριστιανών 
ορθοδοξίας, έκδικε τοΰ θεού καί τής αληθείας υπέρμαχε, τηλικαϋταί 

63 έξαπαίτησιν: cf. ibid. 3 adn. 5 

71 Matth. 2,10 72 Gen. 33,11 74 Greg. Naz. or. 22,1 (PG 35,1132A = p. 218 M.-
L.) 78 Greg. Naz. or. 15,11 (PG 35,932 B) 

58 τούτω Μ 59 άποτείννυσιν C 60 δρνεις CS Mi: δρνις cett Sirm 63 θανόντος 
Μ 65 κρεοπόλους C: κρεοπώλους Μ χαλκοτύπους VMPS Sirm 68 αλλην 
om VM 70 πανάγαθε Sirm 73 μου: σου V Sirm βασιλεία: βασιλίσση Μ 
πλήρη VMP Sirm 75 επικρατήσει Μ 77 ημάς ante άλλοεθνεΐς add V Sirm 
79 ώς om VMP Sirm 80 ούτως VMPS Sirm 81 ταύτη: τούτοις Μ (bis) 
θεραπεύεις S έπ' ευφραίνεις C: έπευφραίνέίς S 83 θεωνόμαστε C: θεώνυμε VMP 
Sirm 
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σου αί των αρετών επιδόσεις, ώς μεγάλοι και αξιέπαινοι οί μισθοί 
σου, ώς πολύ σου καΐ υπερβάλλον τό άνταπόδομα παρά τοΰ τών 

90 όλων θεοΰ. μέγα μεν γαρ και τό ένα σφζειν (πώς γάρ ου; έπεί, ώς 
φησιν ή θεία Γραφή, ό έξάγων άξιον έξ άναξίου, ώς στόμα μου 
έσται), τό δε τοσαύτας ψυχάς και τό παν τοΰ λαοϋ, πώς ου μέγα και 
σεβάσμιο ν και της άνωθεν μεγαλοδωρεάς όντως έπάξιον; σύ ούν, τό 
μέγα όντως και πραγματικόν όνομα, μετά τοΰ παντός καλού είσελή-

95 λυθας εις τά βασίλεια και σύ τά έγκαταλείμματα της δικαιοσύνης 
έάσειας διαιωνίζοντα. 

8. Συμεών ήγουμένω 

'Υπέρ ημάς τά καθ' ήμάς ύπολαμβάνουσα ή πατρική σου άγιωσύνη, 
διά τών δύο αύτής ίερογράφων επιστολών ώμίλησεν ήμϊν τά ξενί-
ζοντα και έκπλήττοντα. άλλά περί μεν τών γραμματηφόρων εύδόκη-

5 σεν ό θεός, ύποκλιθέντος τοΰ ήγουμένου, άναληφθήναι αυτούς εν τω 
οίκείω αύτών μοναστηρίω, καλώς τοΰτο πραξάσης της θεοσεβείας 
σου εις τό άνθυπενεγκεΐν αύτούς διά τοΰ διδακτικοΰ αύτής λόγου εις 
τά πατρφα και πνευματικά σπλάγχνα- περί δέ τοΰ λιποτακτήσαντος 
άδελφοΰ ήμών και ώς εκ παραδείσου τής κοινοβιακής ζωής έξο-

ιο στρακισθέντος ούκ οΐδ' ο τι ε'ΐπωμεν, και ημείς έωρακότες τον άνδρα 
τό πρότερον ώς άληθώς άμπελον θεοφύτευτον, πάσαν άληθινήν, 
πάσαν καρποφόρον. και πώς ότι άρτι έλυμήνατο αυτήν ύς εκ δρυμού 
και μονιός άγριος κατενεμήσατο αυτήν, στραφείσης αύτής, ώς ειπείν, 
εις / πικρίαν θανατικήν; μή γάρ ότι ού παραδοθείς τοις άτιθάσσοις 

15 θηρσί τών παθών, φιλοσαρκίας τε φημί και φιλαρχίας, εστίν ίδεΐν 
αύτόν άρτι τή τοΰ νοΰ θεωρία βιβρωσκόμενον ύπ' αύτών και κατα-

91 Jer. 15,19 

89 voces και άξιέπαινοι post σου1 transp Μ 
S (fort recte) 91 τό ante στόμα add S 
αϊωνί ζοντα C 

voces τών άρετών ante άνταπόδομα add 
93 άνω S 94 όντως: τε S 96 δι' 

8. ante mens. Ian. a. 809? 9 άδελφοΰ: Gelasius; cf. ep. 9,1 

11 Jer. 2,21 12 Ps. 79,14 

C V M (II. 1 - 5 ) PS 

3 ίερογράφων: ιδιογράφων Sirm 4 μεν post άλλά transp C (fort est άλλά μήν 
scribendum) γραμματοφόρων Sirm 5 ύποκληθέντος C (fort recte) άναλη| 
(φθήναι): hie desin epist in Μ verbo λείπει manu rec in marg inferiore scripto 8 
λε ιποτακτήσαντος VPS Sirm 9 ύμών C 10 εΐπομεν C 14 παρεδόθη S 15 
εστ ίν : έστι γάρ S 16 κατασπαραττόμενον Sirm 
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σπαρασσόμενον οία από στόματος λεόντων; την 'ίσην γάρ, ώς οϊσθα, 
κρίνει άπόπτωσιν ό θείος Βασίλειος τω άλόγως άναχωροϋντι και 
άποσχιζομένφ πατρός του και αυτό τό θεΐον επάγγελμα άπορριπτο-

20 μένου- δια τοϋτο και της αύτής είσι καταδίκης επί της άκοινωνησίας 
και των άλλων έπιτιμίων. 

'Αλλά τούτον μεν εύχόμεθα ώς άμαρτωλοί άντωπήσαι πάλιν πρός 
τό πρότερον φως έκ της άμβλυωπαθοϋς και έζοφωμένης αύτοΰ έν-
νοιας και ο'ίκαδε αύθις έπανιέναι πρός τόν γλυκύ πατέρα και την 

25 φιλτάτην συνοδίαν. αυτούς δε τούς άδελφούς παρακαλοΰμεν στήναι 
γενναίως πρός την κοινοβιακήν άθλησιν και μή σαλευθήναι έκ της 
του άσεβους καταπτώσεως, μάλλον δέ και μάλλον εντεύθεν έπιδρά-
ξασθαι γνησιωτέρας πίστεως και άδιασπάστου συντεύξεως, τοσούτον 
μέχρις αίματος, καθώς οί θεοφόροι πατέρες διαγορεύουσιν, ϊνα τε-

30 λειότητι τοΰ ύποτακτικοΰ αυτών βίου τόν τού μαρτυρίου στέφανον 
άναδήσωνται εν τη ήμερα της διαγνώσεως, χορεύοντες μετά Δο-
σιθέου και Άκακίου και Δομετιανοΰ των πάνυ παναγίων, των παν-
υπηκόως τήν πολιτείαν τετελειωκότων. σήμερον γάρ, καθώς αί λοι-
παί φωναί της όσιότητός σου, ακρισία πάσα καί ανυποταξία, έπε-

35 ρειδομένων των πάντων σχεδόν ειπείν ταΐς άνθρωπίναις συνηθείαις 
και ταΐς τών προσεχεστέρων διακρατήσεσιν, εξ εναντίας έχούσαις 
των έντολών τοΰ θεού καί μάλλον αίρουμένων τοΰ δεινός και τοΰ 
δεινός ήγουμένου παρατηρεΐν τόν βίον ή τών θεσπεσίων πατέρων 
ήμών. ένθεν οί ποιμένες, εξ ών εγώ πρώτος, ήφρονεύσαμεν και τόν 

40 κύριον ουκ έκζητοΰμεν ούδέ τό άμώμητον καί άκράδαντον της πο-
λιτείας ίχνηλατοΰμεν, άλλ' ώς παλαιωθέντος τοΰ θείου νόμου καί 
άργήσαντος τοΰ ευαγγελίου καί άτονησάντων τών πνευματικών 
θεσμών καί, ϊνα τι ε'ΐπω καί βλασφημότερον, ώς άλλοιωθέντος τοΰ 
άναλλοιώτου θεοΰ- τοΰτο γάρ έστι πρός τό λέγειν καί καταιτιάσθαι 

45 τούς χρόνους καί τάς ημέρας καί τάς γενεάς, άλλοίως μέν έκείνας 
καί άλλοίως ταύτας. 

Έγώ δέ άνταποκρίνομαι ώς ού παρά τό τοΰ χρόνου διάφορον 
τοΰτο ύπήχθη (ούδέ γάρ έτερόμορφος γέγονεν ό ούρανός ούδέ έτε-
ροκίνητος ούδέ έτερολαμπής ό δημιουργός της ημέρας φωστήρ ούδέ 

17 cf. Bas. const, mon. 21,1 sq. (PG 31,1393 D sq.) 30 Sap. 3,18 31 Δοσιθέου: cf. 
Act. SS. Febr. Ill (Antverpiae 1684) 382 sq. 32 Άκακίου : cf. Act. SS. Maii II (ibid. 
1680) 762 sq. Δομετιανοΰ: cf. Act. SS. Jan. II (ibid. 1643) 772 39 Jer. 10,21 

20 διά τοΰτο: διό V 23 an άμβλυοπαθοΰς scribendum? (cf tarnen άμβλυώχρους 
aliaque id genus) 24 γλυκύν VP Sirm: γλυκιον Spt 29 τη post ϊνα S%1" 35 
πάντων: πάντα C 36 έναντίαις C 39 έ ξών C 40 τό ante άκράδαντον add V 
Sirm 43 βλασφημότερον: |τερον in marg C 44 κατ' αιτιασθαι C 
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50 παρά την πριν τάξιν φέρεται τε και διεξάγεται τό παν έστησεν γάρ 
αύτά, κατά τά λόγια, εις τόν αιώνα και εις τόν αιώνα του αιώνος· 
πρόσταγμα έθετο, και ού παρελεύσεται), αλλά τοϋτο συμβέβηκεν, ώ 
άγιώτατε, κατά τό ένηλλαγμένον της αυτεξουσίου προαιρέσεως, 
όλιγωρησάσης έκ τοΰ θείου έρωτος και περί τά πρόσυλα τήν έαυτής 

55 έφεσιν έκδεδωκυίας καϊ ού θελούσης ουδέ αίρουμένης τών εύκλεών 
έφάψασθαι παραδειγμάτων ούδέ μεταγράψαι από της αρχετύπου και 
πατρίου θεοειδοΰς εικόνος, έκ δέ τών δυσμόρφων και άλλοκότων 
και τερατουργημένων. διά τούτο τά ψυχικά ινδάλματα έπιφέρομεν, 
τό μέν τι άνθρωπείου μέρους έχοντα, τό δέ κυνός, τό δέ λεοπάρδου 

60 τυχόν, τό δέ ιχθύος ή τίνος άλλου τών έρπε/τών, άναγωγικώς ταύτα 
λαμβανούσης της όσιότητός σου. 

Οί τά τοιαύτα τοιγαρούν έκ φενακισμού βατταρίζοντες ή ρηξάτω-
σαν γυμνή τή κεφαλή τά ευαγγέλια και τά μαρτύρια και τά δικαιώ-
ματα τοΰ Κυρίου και πασαν δέλτον άγιοπαράδοτον ή, τούτο μή 

65 ποιούντες, τό νηπιώδες φρόνημα και άλόγιστον άποθέμενοι, ώς 
όντως εις άνδρα τελούντες τής ηλικίας τοΰ πληρώματος τοΰ Χριστού, 
κατά τά θεοπαράδοτα λόγια και περιπατείτωσαν και τούς άλλους 
έκπαιδευέτωσαν- ή, μηδέτερον τών είρημένων ποιοΰντες, καν γούν 
τό εαυτών άθέλητον και ασωτον κατηγορησάτωσαν. ι'σως γάρ αύτοΐς 

70 έσται καιρός ανανήψεως. 
Φεΰ δέ μοι, πάτερ τιμιώτατε, οτι ένοχος ων πάντων τών είρη μένων 

και πάσης διαστροφής και άνευθύτητος υπουργός ώς έπεμβαίνειν 
άλλοις ήρξάμην και νομοθετεΐν. κλαυσάτωσαν και θρηνείτωσαν έπ' 
έμοί και αύτοί οί αναίσθητοι λίθοι, κινδυνεύοντι κατά πάσαν ώραν 

75 και ρήσσοντι τό ποίμνιον τοΰ Χριστοΰ, άναξίως μοι παραδεδομένον. 
τοσαΰτά μοι προήχθη κελεύοντί σοι, ώ θεοτίμητε, ανταποκριθήναι. 
αύτός δέ, έρηρεισμένος ων τή δυνάμει τοΰ πνεύματος και τή περιλή-
ψει τών νομίμων και πατρίων εντολών, ακίνητος μένοις και άσαλος 
και άκαταπτόητος έκ τών παρά τίνων πολυτρόπως προσεπεισφρη-

80 σάντων σοι, οία άνέμων ή τρικυμιών λογυδρίων, βαίνων έν τή βα-
σιλική όδώ τής ακραιφνούς πολιτείας και τήν έφ' έκάτερα παρα-
τρέχων ματαιολογίαν τών άνθρώπων εύχόμενός τε άδιαλείπτως ύπέρ 
τής ταπεινώσεως ήμών τά κράτιστα. 

50 Ps. 148,6 60 άναγωγικώς: cf. Dion. Ar. coel. hier. 2,1 (PG 3,137 B) 66 Eph. 4,13 
67 cf. 2 Thess. 3,6 

50 εστησε VPS Sirm 58 τερατουργουμένων VPSpc Sirm 59 μέρος Ρ Sirm 62 
τοιγάρ ούν C 64 άλλην post πασαν add S 66 άνδρας S 68 κάν CSV: και 
Sirm 71 τιμιώτατε: άγιώτατε S 76 άντ' άποκριθήναι C 78 πατρίων και 
νομίμων S ασαλος CS: ασάλευτος VP Sirm 82 τών άνθρώπων ante ματαιολογίαν 
transp S 
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9. Γελασίω μ α θ η τ ή 

ΤΩ τ έ κ ν ο ν μου, άββά Γελάσιε, πώς ποτέ σε έ ξ ω σ τ ρ ά κ ι σ ε ν ό άρχέ -
κακος σ α τ α ν ά ς έκ τοϋ κ ο ι ν ο β ι α κ ο ύ σου παραδε ίσου , ώς ποτε τον 
'Αδάμ έκ τ η ς Ε δ έ μ , πε ισθέντα τή βουλή τοΰ ό φ ι ο γ ν ώ μ ο ν ο ς Ά μ μ ο ϋ ν ; 

5 και άρτ ι αύλ ίζη έν τόπο ι ς , ους ουκ ε π ι σ κ ο π ε ί ό Κ ύ ρ ι ο ς , ά κ α ν θ ο φ ο ρ ώ ν 
και εργαζόμενος έν ίδρώτι τοΰ π ρ ο σ ώ π ο υ σου τά πάθη της ατιμίας , 
τί γ ά ρ κ α λ ό ν έ ξ ε λ η λ υ θ ώ ς ή ε ι ρ γ ά σ ω ή έργάζη ; τί δέ ου μ ά λ λ ο ν 
π ο ν η ρ ό ν και άπευκτόν; έξέλ ιπέν σου τό ν ο ε ρ ό ν φώς της οδηγ ίας , 
έ σ β έ σ θ η ό σ π ι ν θ ή ρ της πνευματ ικής φ ιλ ίας , οί φ ίλο ι σου και οί 

ίο π λ η σ ί ο ν (ού μόνον λέγω τούς ποθε ι νούς σου αδελφούς , αλλά καί 
τούς τοΰ θεοΰ αγγέλους ) έξ έναντ ίας σου από μακρόθεν έ σ τ η σ α ν , 
και ή γ γ ι σ α ν οί δα ίμονες , έκζητοΰντες άπολέσα ι σου τούς προε ιρ -
γασμένους α σ κ η τ ι κ ο ύ ς καμάτους , ποΰ ποτέ σου ή καθαρά π ρ ο σ ε υ χ ή ; 
πού ποτέ σου ή α κ ρ ά δ α ν τ ο ς ομολογ ία , ή φ ω τ ο π ο ι ό ς έξαγόρευσ ι ς , ή 

15 α γ γ ε λ ι κ ή χ ο ρ ο σ τ α σ ί α , ή θεομ ίμητος υπακοή , ή χ ρ ι σ τ ο φ ό ρ ο ς ταπει-
ν ο φ ρ ο σ ύ ν η , έ κ ε ΐ ν ο τό κ α λ ό ν καί τ ερπνόν , ο αδει ό α σ μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς 
Δαυίδ, ή έπί τό αύτό σ υ ν ο ί κ η σ ί ς σου τών αδελφών; 

Τούτων πάντων έπεί έ ρ η μ ο ς γέγονας , τ έκνον μου, έχε ι ς άντε ισα-
χθέντα σ ο ι τά εναντ ία , σ κ ο τ α σ μ ό ν νοός , ά ν α λ γ η σ ί α ν ψ υ χ ή ς , π ώ ρ ω σ ι ν 

20 κ α ρ δ ι α κ ή ν , δυσπ ιστ ίαν , άνελπ ιστ ίαν , ό λ ι γ ω ρ ί α ν , φ ό β ο ν θανάτου , 
τ ρ ό μ ο ν ά π ο λ ο γ ί α ς . καί τί δει καταλέγε ι ν ένα έκαστον , δτ ι σ τένων 
καί τρέμων κα ϊ τ ικώς πάντως δ ιαβ ιο ΐ ς ; καί οΰπω λ έ γ ω τών σ α ρ κ ι κ ώ ν 
/ παθών τόν έσμόν , ά ν α ρ ρ ι π ί ζ ο ν τ ά σ ο υ τά έντός καί ά ν α φ λ έ γ ο ν τ α 
τ ή ν άμαρτ ίαν . δ ιό δή , τ έ κ ν ο ν μου, έπ ι γνούς τό αληθές δια τ ή ς 

25 τ α π ε ι ν ή ς μου ε π ι σ τ ο λ ή ς καί ά ν α β λ έ ψ α ς π ρ ό ς τό φώς καί κατανυχθε ί ς 
θε ϊκώς καί π λ η γ ε ί ς φ ι λ ι κ ώ ς καί ά ν α π ο λ ή σ α ς καί ά ν α γ ν ω ρ ί σ α ς όθεν 
καί έξέπεσας καί έν π ο ί ο ι ς ή ς δε ινο ϊ ς καί ποΰ παρο ικε ί ς , ώς ε ιπε ίν , 
μετά τών σ κ η ν ω μ ά τ ω ν Κ η δ ά ρ , ά ν ά σ φ η λ ο ν καί ά ν α π ή δ η σ ο ν καί άν-
εγέρθητ ι καί άνανεώθητ ι καί άναθερμάνθητ ι καί μή ώραν , μή ήμέραν , 

9. ante mens. Ian. a. 809? 4 Άμμοϋν: de eius defectione cf. Theod. Stud, catech. 
magn. 10 (p. 67 sq. Papadopulos-Kerameus); p. 406* adn. 795 

3 Gen. 3,23 6 Gen. 3,19 Rom. 1,26 9 Ps. 37,12 16 Ps. 132,2 27 Ps. 
119,5 

C V PS 

2 μου om V 3 σου om V Sirm 4 Ά μ ο ϋ ν V 6 σου om Sirm 8 έξέλειπεν 
C: εξέλιπε cett Sirm 10 σου post πλησ ίον add VP ποθινούς C 11 έξεναντίας 
CVPS: corr Sirm άπομακρόθεν CS Sirm 18 έπεί: έπειδή VP Sirm 21 εν PS 
Sirm 22 Καϊνικώς Mi 23 έσμόν omnes: correxi 25 κατανυγεϊς Spt 26 
άναπωλήσας C: άναπλήσας Sirm 27 καί ' om VP Sirm: cancell S ής C: εΐ cett 
Sirm 
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30 μή εβδομάδα, αλλά θαττον χαίρενν πάσιν ειπών ήκε έρρωμένως και 
άνενδοιάστως πρός με τόν δύστηνόν σου πατέρα και προς τήν καλήν 
σου άδελφότητα καν πρός τόν μέγαν πατέρα μου και πατέρα σου. 

Και πρός τοΰτο έβουλόμην μέν, ήνίκα έμαθον οτι αυτόθι έξεπε-
λάσθης, καν άδελφόν πέμψαν σύν τοις γράμμασνν, ϊνα σε άναρρύση-

35 ταν έπεί δέ ό γραμματηφόρος καν πρεσβύτερος έβεβανώσατό με 
πάντως εκ μόνων των γραμμάτων ήκενν σε, διά τοΰτο ήρκέσθην τη 
επιστολή, καν δή πάντως, τέκνον μου, καθώς εϊρηται, ού μόνον εγώ 
ό τάλας καν ό πατήρ μου, άλλά καν οί δεσπόται ήμών, ό Πρόδρομος 
καν ό Θεολόγος, έγκελεύονταί σον τάχιστα άποκννήσαν, πριν άπροσ-

40 δοκήτου θανάτου καταλάβη τέλος, εν δ' έτι, ö ούχ ύπολαμβάνω, 
σκληρυνόμενος σκληρυνθής καν αύθαδνάσενς, γίνωσκε άκοννώνητόν 
σε είναν καν έκ πάντων των άγίων καν εξ ήμών τών άμαρτωλών, έως 
αν όψη τό πρόσωπον ήμών. εν δέ άποκννήσενς, καθώς ένετενλάμεθα, 
ήδη ερχόμενος λελυμένος εϊ καν τών θείων δώρων και τών άλλων 

45 βρωμάτων. 

10. Νικολάω μαθητή 

Επειδή ευδοκία θεού προεβιβάσθης, τέκνον πνευματικόν Νικό-
λαε, εις τό τής ήγουμενείας αξίωμα, δέον παραφυλάξαι σε πάντα τά 
εντεταλμένα σοι εν τω παρόντι γραμματίφ. ού διαλλάξεις ούν δνπερ 

5 παρέλαβες τύπον και κανόνα παρά τής πνευματικής σου μονής έν 
άπασιν άνευ ανάγκης, ού κτήση τι του κόσμου τούτου ούδέ αποθη-
σαυρίσεις ίδιορίστως εις έαυτόν μέχρι και ένός αργυρίου, ού δια-
μερίσεις τήν ψυχήν και τήν καρδίαν σου έν σχέσει και φροντίδι 
παρά τούς πεπιστευμένους σοι ύπό θεού και γενομένους σοι πνευ-

ιο ματικώς υιούς και αδελφούς ούτε εις τούς ποτέ ιδίους κατά σάρκα ή 

32 μέγαν πατέρα: Piaton 38 ό Πρόδρομος και ό Θεολόγος : loannes Baptista et 
Ioannes Evangelista, hie monaster» Saccudionis, ille monasterii Studiensis praeses 

33 αύτόθι S"" 35 έπειδέ C γραμματοφόρος Sirm 40 σε ante καταλάβτ) add 
S καταλάβει C τό ante τέλος add VP Sirm δ' έτι V: δέ τι cett Sirm 41 
σκληρυνθείς C άπαυθαδιάσεις S 42 και1 Ο*": om S 43 δψει VPS Sirm 

10. a. 801 - 806? 6 — 90 regulas recepit Athanasius in typicum Laurae; cf. Ph. Meyer, 
Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster. Leipzig 1894, 112 sq. 

4 - 8 7 = Theod. Stud. test. ( 1 8 1 7 C - 1821 C) 7 cf. Hebr. 4,12 

VM (11. 5 5 - 8 7 ) PS 

9 γεννωμένους VP (sed cf PG 99,1817 C) 
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συγγενείς ή φίλους ή συνεταίρους, ου χ ρ ή σ η τοις της οικείας σου 
μονής οΰτε ζών οΰτε μετά θάνατον έλεημονητικώς ή κληρονομικώς 
εις τούς ποτέ προειρημένους ιδίους και φίλους (ού γαρ έκ τοΰ κόσμου 
εϊ, ϊ να μετέχης των έκ τοΰ κόσμου, πλην ει μή που μετάβοιέν τίνες 

15 έκ τοΰ κοινωνικού βίου εις τό καθ' ήμάς τάγμα) και οΰτω φροντίσεις 
κατά μίμησιν των άγίων πατέρων, ού κτήση δοΰλον οΰτε εις οίκείαν 
χρε ίαν οΰτε εις ην έπιστεύθης μονήν οΰτε εις αγρούς σου τον κατ ' 
εικόνα θεοΰ γεγονότα άνθρωπον - τούτο γαρ μόνοις τοις έν τω βίω 
συγκεχώρηται . σοι δέ χρεών έαυτόν παρασχε ΐν τοις όμοψύχοις σου 

20 άδελφοϊς δοΰλον τή προθέσει, καν τή έξω έπι/φανεία ως δεσπότης 
λογίζη και διδάσκαλος, ού σ χ ο ί η ς ζωον των έκ τοΰ θήλεος γένους 
εις χρείαν ύπουργικήν, ό τω θήλει παντάπασιν άποταξάμενος, οΰτε 
έν τή μονή οΰτε έν τοις άγροϊς, καθώς ούδείς των όσίων και άγίων 
πατέρων ήμών έχρήσατο οΰτε ή φύσις αύτή έπιτρέπει. ούκ έποχού-

25 μένος εση ιπποις και ήμιόνοις άνευ άνάγκης, άλλά χριστομιμήτως 
πεζοπορήσεις · εί δ' ούν, πώλός σοι τό ύποζύγιον έσται. παραφυλάξεις 
πάντως τό τά πάντα τά έν τή άδελφότητι κοινά είναι και άμέριστα 
και μηδέν κατά μέρος τοΰ καθ' έκαστον εις έξαυθέντησιν μέχρι και 
ραφίδος· σοΰ δέ και τό σώμα και ή ψυχή, μή τί γε άλλο, έστωσαν 

30 διαμεμερισμένα έν ισότητι άγάπης πάσι τοις πνευματικοΐς σου τέ-
κνοις και άδελφοΐς. ούκ εξουσιάσεις έπΐ τοις δυσίν άδελφοΐς σου 
και τέκνοις μου οΰτε προς αρχήν οΰτε προς χε ιροτονίαν πράξαί τι 
πάρεξ τής πατρικής σου έντάλσεως. ού σχο ίης μετά κοσμικών άδελ-
φοποιίας ή συντεκνίας, ό φυγάς τοΰ κόσμου και τοΰ γάμου - ού γάρ 

35 εΰρηται έν τοις πατράσιν, ει δέ και εΰρηται, σπανιάκις, καί τοΰτο 
ού νόμος. 

Ού συνεστιαθής μετά γυναικός πλήν τής κατά σάρκα μητρός καί 
αδελφής, ούκ οίδα ει μή τις βία καί άνάγκη ( κ α λ ο ί η ) , καθώς πα-
ρακελεύονται οί άγιοι πατέρες. 

40 Ού σχο ίης τό πολυπρόοδον καί πολυγύρευτον άνευ άνάγκης έγ-
καταλιμπάνων τό οικεΐον ποίμνιον, οπου γε καί έγκαθημένου σου 

21 έκ τοϋ θήλεος γένους: cf. J. Pargoire, Une loi monastique de St. Platon. BZ 8 (1899) 
99 sq.; Dobroklonskij I 334 sq.; De Meester, De statu 168 adn. 7 28 μέχρι και ραφίδος: 
cf. Leroy, Mönchtum 31 et adn. 118 

16 cf. Theod. Stud. laud. Plat. 23 (825 Α) ατερ δούλων 21 cf. ibid. εξω τοΰ θήλεος 
ζφου 38 Bas. const, raon. 3 (PG 31.1344C) 

14 μεταβαΐεν Sirm 15 κοινωνικού: κοινού Äthan typ p. 113,1 (cf app test) 20 
κάν S 22 θήλεϊ V 24 αϋτη V 26 ούν: οϋ Sirm 33 παρέξ Sirm 35 καί1 

om S 37 γυναικών PS Sirm 38 καλοίη coll Theod Stud testam (PG 99,1820 B) 
inserui 
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μόλις διασώζοιντο τά πολυτροπώτατα και πολυδιεξόδευτα λογικά 
πρόβατα. 

Παραφυλάξεις πάντως τό ποιεΐσθαι τρισσάκις τήν κατήχησιν τή 
45 έβδομάδι και καθ' έσπέραν, έπειδή πατροπαράδοτον τοΰτο και 

σωτήριον. 
Ού δοίης όπερ λέγουσι μικρόν σχήμα, επειτα μετά χρόνους ετερον 

ώς μέγα- εν γάρ τό σχήμα ωσπερ και τό βάπτισμα, καθώς οί άγιοι 
πατέρες έχρησα ντο. 

50 Ού παραβής τούς νόμους και κανόνας των πατέρων, πρό γε πάντων 
του άγίου πατρός ήμών Βασιλείου, άλλά πάν ο τι <άν> ποιής ή λέγης 
ώς μαρτυρίαν έχων εκ των Γραφών πράξεις ή ώς εκ πατρικής σου 
συνήθειας, άνευ παραβάσεως έντολής θεοΰ. 

Ού καταλείψεις τό ποίμνιόν σου και εις ετερον μετάβοις ή προς 
55 μείζονα άξίαν έπαναδράμοις άνευ πατρικής σου διαγνώσεως. 

Ού φιλιάσεις μετά κανονικής ούδέ παραβάλης εν γυναικείω σε-
μνείω ούδέ κατά μόνας ομιλήσεις μοναζούση ή κοσμική, ει μή που 
ανάγκη ελκοι, και τότε δύο παρόντων έξ έκατέρου μέρους προσώπων 
τό γάρ εν, ώς φησιν, εύεπηρέαστον. 

60 Ούκ άνοίξεις τήν θύραν τής ποίμνης επί εισόδφ παντοίας γυναικός 
άνευ μεγάλης ανάγκης· ει δέ δυνατός εϊ άσυμφανώς δέχεσθαι, ούδέ 
τοΰτο άπόβλητον. 

Ού ποιήσεις σεαυτω καταγώγιον ή τοις πνευματικοΐς σου τέκνοις, 
οϊκον κοσμικόν, εν φ εισι γυναίκες, επί συχνώ παραβάλλων, άλλ' 

65 έκλέξη εις άνδρών εύλαβών τάς παροδικάς και άναγκαίας χρείας 
ποιεΐσθαι. 

Ού κτήση μαθητήν εις τό κελλίον σου μειράκιον προσπαθώς, άλλ' 

42 λογικά πρόβατα: cf. Sym. Ν. Th. hymn. 21,331 (p. 180 Kambylis) 44 κατήχησιν: 
intellige catechesin parvam; cf. Auvray lvii; Leroy ibid. 46; REB 15 (1957) 74; cf. eundem, 
Catecheses 354 sq.; Vie quotidienne 47 45 πατροπαράδοτον: cf. adn. ad ep. 71,62 
47 ού δοίης - 49 έχρήσαντο: verba afferuntur in cod. suppl. gr. 284 f. 336; iuris publici 
primum fecit Allatius, De consensione 1151; ad praeceptum cf. De Mcester 1. I. 82 56 
ού φιλιώσεις - 59 εύεπηρέαστον: cf. De Meester 1.1. 175 60 ούκ ανοίξε ις - 62 
άπόβλητον: cf. ibid. 171 

44 τρισάκις S Sirm (sed cf 1. Sevcenko, in: K. Treu, Studia codicologica. Berlin 1977, 441,4 
a. f.) 51 äv coll Theod Stud testam (PG 99,1820 C) inserui ποιείς omnes: correxi 
λέγεις omnes: correxi 54 μεταβής V: μεταβήση Sirm 55 διαγνώσεως: hie inc 
epist in Μ 56 κανον ικού Μ 57 καταμόνας Sirm 63 σεαυτω: έαυτω PS 
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έκ προσώπου άνυπόπτου και έκ διαφόρων αδελφών την ύπουργίαν 
σου ποιήσεις. 

70 Ού κτήση ίματισμόν έξηλλαγμένον και πολύτιμον άνευ τοϋ ιε-
ρατικού, άλλα τοις ταπεινοΐς πατρομιμήτως και ένδύση και ύποδήση. 

Ούκ εση άβροδίαιτος οΰτε έν τή οικεία σου δαπάνη οΰτε εν / ταΐς 
ύποδοχαΐς τών ξένων τοΰτο γαρ της μερίδος τών απολαυστικών τοΰ 
παρόντος βίου. 

75 Ού θησαυρίσεις χρυσίον έν τή μονή σου, αλλά τό κατά περίσσειαν 
επί παντός είδους μεταδοίης τοις πενομένοις έν ανοίξει τής αυλής 
σου καθώς και οί άγιοι πατέρες, ού κρατήσεις τόπον ήσφαλισμένον 
και τήν οίκονομικήν φροντίδα, αλλ' έστω σοι πάσα ή φροντίς άν-
ήκουσα περί τών ψυχών τό δέ χρυσίον και τά κατά χρείαν έγχει-

80 ρίσεις τώ οικονομώ, τώ κελλαρίτη και ώς έπιβάλλει έν έκαστη 
διακονία, σοΰ προδήλως πάντων τήν έξουσίαν έχοντος και μεταφέ-
ροντος ώς αν βούλη έκάστην διακονίαν έν τώ τυχόντι προσώπω και 
απολαμβάνοντος τόν λόγον έκάστης διοικήσεως καθό έντέλλη. ού 
ποιήσεις τι ή πράξεις κατ' οικείαν γνώμην έν παντί πράγματι οΰτε 

85 έν προόδφ οΰτε έν πράσει και άγορασία οΰτε έν δοχή ή έν άποκρίσει 
αδελφού οΰτε έν ύπαλλαγή διακονίας οΰτε έν άλλφ τινι τών σωμα-
τικών, άλλ' ούν ούδέ έν τοις ψυχικοΐς σφάλμασιν, άνευ βουλής 
προεχόντων έν γνώσει και εύλαβεία, ένός ή δύο ή και τριών ή και 
πλειόνων κατά τήν ύποκειμένην ύπόθεσιν, ώσπερ έντέταλται πα-

90 τρικώς. ταύτα πάντα και οσα έτερα παρέλαβες φυλάξοις και φρουρή-
σοις, ϊνα εύ σοι γένηται, και εση κατευοδούμενος έν Κυρίω πάσας 
τάς ήμέρας τής ζωής σου- τό γάρ εναντίον άπείη και λέγειν και 
έννοεΐν. 

80 κελλαρίτη: ad officium cf. Dobroklonskij I 550; De Meester 1. 1. 283 sq.; Grossu 98 
83 ού ποιήσεις - 84 γνώμην: cf. De Meester 1. 1. 267 adn. 1 

91 De. 5,16; cf. Eph. 6,3 92 Bas. ep. 262,2 (PG 32,973 Β = III 120,4 Courtonne) 

70 ιερατικού coll Theod Stud testam (PG 99,1821 A) scripsi: ίερατεύειν σε codd Sirm 
71 ύποδήση: ύποδύση VP 72 τή om Sirm 77 και om S οί om V 78 
φροντίδα om Μ 80 τω κελλαρίτη: τοις κελλαρίταις Theod Stud testam (PG 
99,1821 B); cf Äthan typ p. 113,26 82 διακονίαν: διάνοιαν Μ 83 καθ' δ Μ 85 
ή: οΰτε Μ 87 ούν: hie desin epist in Μ inscr in marg manu rec λείπει 90 
παραφυλάξης Theod Stud testam (PG 99,1821 C) φρουρήσης ibid (sed cf Sevcenko 
1. 1. 442,7) 
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1 1 . Άναστασίω έπισκόπφ Κνωσίας 

Τί σοι γένονεν, ώ ίερώτατε πάτερ, και τί τοσούτον μετά μίαν καν 
δευτέραν παραίτησιν έτι παραβιάζη, ώστε παρ' έμοΰ τοΰ άμαθους 
και περιπαθούς λόγον είληφέναι ωφελείας; έγωγε μάλλον έχω χρείαν 

5 υπό σου φωτισθήναι, ό καί τή τάξει δεύτερος και τω βίψ έσκοτι-
σμένος, ού τά περί επισκοπής οφειλόμενα (φεϋ γάρ της έμής άνικα-
νίας), αλλά τά περί μοναχικής ειτουν ήγουμενικής καταστάσεως, τό 
πώς άρα άφηγησάμενος κατά λόγον τό έμπιστευθέν μοι άναξίως 
ποίμνιον εϋροιμι θεόν ίλεω έν ήμέρα τής φρικτής άπολογίας μου. 

ίο 'Αλλά τοΰτο πέπονθας πάντως έξ άκρας μετριοφροσύνης· έκπει-
ράζειν γάρ μου τήν άπαιδευσίαν ού θέμις με ύπονοεΐν την άρχιερω-
σύνην σου. εγώ τοίνυν δέδοικα τά τοΰ οικείου βαθμοΰ, ώ ίερά 
κεφαλή, καί ίλιγγιώ περί τήν ψυχικήν κυβέρνησιν τφ οντι, πώς δή 
ούν έκ τής πολυταράχου καί άεικυμάντου νοητής θαλάσσης άποσώ-

15 σαιμι τό έγχειρισθέν μοι τοΰτο βραχύτατον καί λογικόν πλοιάριον 
εις λιμένα σωτηρίας· οτι προς τοΰτο καί πολιτείας άκραιφνοΰς χρεία 
καί γνώσεως ικανής επιτυχία, ϊν ' , ώς έν δυσίν αύχήσι πηδαλιουχών, 
γρηγόρως καί έπιστημόνως άκαταβάπτιστον τοις ϋδασι τής άμαρτίας 
έμαυτόν τε καί τούς έπομένους μοι διαφυλάττω. 

20 Αϋτη τοίνυν ή έμή άπολογία τοΰ ταλαιπώρου. έπεί δέ τό τής 
όσιότητός σου κέλευμα ούκ άκίνδυνον πάντη καταλιπεΐν, εί καί ύπέρ 
δύναμίν μου, άνυπήκοον, άλλως τε καί έκ τοΰ οικείου μου πατρός 
τήν έπιταγήν δεξάμενος, πεποιθώς τή άμφοτέρων εύπειθεία τοΰτό 
σοι, ώ θειότατε πάτερ, έν ε'ίδει ύπομνήσεως έπιφθέγγομαι, οτι μείζον 

25 κατά πολύ καί ύπερβάλλον τό πλοΐον τής σης τελειότητος πρός ΐό 
έμόν νηάριον (φημί δή τό έπισκοπικόν / ΰψωμα πρός τό ήγουμενικόν 
άξίωμα) καί τοσοΰτον, οσωπερ αν καί πλειόνων άρχειν ήξιώθης, καί 
ταΰτα ούχ έκόντων ϊσως ούδέ όμογνωμόνων ούδέ τής αύτής φύσεως 

11. ante mens. Ian. a. 809? 22 πατρός: Piaton 

2 Tit. 3,10 

C V PS 

1 κνοσίας CS (lectio ex nummis orta? cf B. de Montfaucon, Palaeographia graeca. Parisiis 
1708, 132) 4 λ ό γ ο ν post ε ίληφέναι transp V Sirm 6 άνικανίας: άνοιας Sirm 
7 εϊτ' ούν CPS Sirm 8 ä p a VP Sirm 9 θεόν om V ϊλεων S 10 έξάκρας 
C 13 τωόντι S 14 άεικυμάντου: άκυμάντου V 15 post τοϋτο voculam τό eras 
V καί λ ο γ ι κ ό ν om V 17 ϊνα S αύχέσι VPS Sirm 21 κέλευσμα VPS1* 
Sirm post πάντη voculam καί eras V καταλειπε ΐν C 23 έπιταγήν: ύποταγήν 
Mi 24 έπιφθέγξομαι VP Sirm 27 τοσούτω Spc 28 ούκ C 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



36 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 945 

και αξίας, αλλά και αρρένων και θηλείων, μοναστών τε και μιγάδων, 
30 αρχόντων τε και αρχομένων, γημώντων τε και άγαμων, δούλων τε 

και ελευθέρων, ορφανών τε και χηρευόντων, πλουσίων τε και 
πενήτων, δυναστευόντων τε καί καταπονουμένων, χρεωφειλετών τε 
και δανειστών, άβροδιαιτούντων τε καί λιμοκτονουμένων, πολυ-
κτημόνων τε καί άνεσθήτων, μαλακοφορούντων τε καί ρακοδυ-

35 τούντων. ταϋτα γάρ καί πλείω τούτων ουκ έπιφαίνεται τω ήμετέρφ 
βίφ, ό δέ σός έμπέπλησται. καί ουδέ πάς ό λαός σου υπό μιάς 
φροντίδος δεδιοίκηται ουδέ πάντων τά πρόσωπα καί τά ονόματα 
οϊσθα ουδέ έκάστου τάς μεθόδους της ζωής διαγινώσκεις, άλλά άλλοι 
άλλως κατά πολύ τό διάφορον έχουσιν οί μέν γάρ ϊσως γεωπονοΰσιν, 

40 οί δέ ναυτίλλουσιν, οί δέ ποιμενεύουσιν, οί δέ άπρακτοϋσιν, οί δέ 
πρακτορεύονται, καί πολύς ό λόγος τής έφ' έκάστφ όρωμένης ερ-
γασίας. 

Έπί τούτοις δέ πάσιν δσος καί όπηλίκος ό κόπος, καθά λογίζομαι 
ό άλόγιστος, οσος ό ίδρώς, ό άγών, ό δρόμος, ή εύτονία, ή φροντίς, 

45 ή μέριμνα, ή εκτηξις τής σαρκός, ή οδύνη τής ψυχής, ή τής διανοίας 
κατακοπή. ώσπερ ούν ό άπευθύνων τήν ναύν εν μεγάλη ζάλη καί 
καταιγίδι θαλάσσης ολος νήφων εστί καί άπερίτρεπτος, άνύστακτον 
έχων τόν όφθαλμόν (ουδέ γάρ εις βραχύν φέρει κίνδυνον τό μικρώς 
πως παρεμπεσεΐν άπειρίαν καί άμέλειαν), οΰτω πολλώ μάλλον ό 

50 κυβερνήτης τών ψυχών άγωνιστικώτερον καί άκριβέστερον όφείλει 
είδέναι τό τής προστασίας έργον, ϊνα μή υποβρύχιος γένηται τω 
βυθώ τής άπωλείας. διά ταΰτα, ως οΐμαι, άγιώτατε, έβόα ό μέγας 
άπόστολος τίς άσθενεΐ καί ουκ άσθενώ; τίς σκανδαλίζεται καί ουκ 
έγώ πυροϋμαι; καί πάλιν οτι έγενόμην τοις Ίουδαίοις ώς 'Ιουδαίος, 

55 τοις ύπό νόμον ώς ύπό νόμον, τοις άνόμοις ώς άνομος, μή ών άνομος, 
αλλ' έννομος Χριστού, τοις πάσι γέγονα τά πάντα, ϊνα τούς πάντας 
κερδήσω. ιδού οϋτως καί οί κατ' αυτόν κανόνες καί δροι επισκοπής 
καθάπερ καί αύτοί οί θεσπέσιοι πατέρες ήμών διαγορεύουσιν. 

Λοιπόν άναγνούς καί διαγνούς τά τών άγίων καί έπί χείρας έχων 

53 2 Cor. 11,29 54 1 Cor. 9,20 56 1 Cor. 9,22 

29 θηλειών VPS Sirm 30 γημάντων VPS Sirm τε2 om VP Sirm 34 άνεσθήτων: 
άνεστίων V Sirm (quod in simili opponentium catena legitur apud Theod Stud epigr 110,3 
[p. 286 Speck]) ρακκοδυτούντων C 37 δεδιφκηται V τά ονόματα καί τά 
πρόσωπα S 38 ούδ' Sirm μεθοδείας V 39 γ α ι ο π ο ν ο ΰ σ ι ν C 40 ποι-
μαινεύουσιν VPS Sirm 43 όπηλίκος CS·": πηλ ίκος cett Sirm κόπος: λ ό γ ο ς 
V καθώς V 44 ό1 om V Sirm 47 νηφών C 48 βραχύ CP 49 πώς C 
50 είδέναι ante όφείλει transp V Sirm 52 έβόα post ταΰτα transp S 55 ύπό νό-
μον: ύ π ο ν ό μ ο ν C (bis) 56 Χριστώ S Sirm 58 ήμών ante πατέρες transp 
S διαγορεύουσι VPS Sirm 
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60 τά θεοπαράδοτα λόγια, τί προς έμοϋ τοΰ τάλανος τοιοΰτόν τι επιζη-
τείς; έγώ δοκώ τόν έπίσκοπον είναι έφορον και ύπεύθυνον της επί 
πάσι των αρχομένων γενομένης διαπράξεως, άγγελον άσίγητον, τά 
τοΰ θεοΰ δικαιώματα κηρύσσοντα, όμμα άκοίμητον τάς εκάστου 
όδούς των ύπ' αύτοΰ εξαγομένων έπιβλεπόμενον, μίμημα Χρίστου, 

65 εις öv οί έπόμενοι προσέχοντες την έαυτών ζωήν εύαγγελικώς χα-
ρακτηρίζουσιν, φωστήρα άειλαμπή τοις εξ αγνοίας και αμαρτίας 
νυκτομαχοΰσιν γνωριζόμενον, τόν λόγον της διδασκαλίας έπομβρί-
ζοντα τοις διψώσι τά σωτήρια, οικονόμον μέγιστον, τόν εκάστου 
βίον λογοθετεΐσθαι μέλλοντα έν καιρώ άνταποδόσεως. ουτε ούν 

70 μεΐζόν τι τής πρός θεόν έγγύτητος καί αγάπης οΰτ' αν εύ/μισθότερον 
ως ή τηλικαύτη επιστασία (καθώς φησιν αυτός ό Χριστός πρός τόν 
κορυφαΐον άπόστολον, ει φιλεΐς με, Πέτρε, πλεΐον τούτων, ποίμαινε 
τά πρόβατα μου) ουτε έπικινδυνότερον καί όλεθριώτερον τοις άνα-
ξίως ταύτην άσπαζομένοις. 

75 'Αλλ' αυτός εύ οίδα, πατέρων άριστε, δτι ώς αγαθός ποιμήν τήν 
ψυχήν σου αεί τεθεικώς εϊ ύπέρ των σών προβάτων, προκινδυνεύων 
υπέρ ένός έκάστου, μή πτοούμενος άπειλάς άνθρωπίνας, μή ύπο-
στελλόμενος τόν τής αληθείας λόγον έξ εναντίας τών άντιδιατιθε-
μένων, τό τοΰ μόνου βασιλέως θέλημα άποθεραπεύων πρός τούτοις 

80 ελέγχων μετά παρρησίας, επίτιμων μετά συμπαθείας, ειρηνεύων καί 
καταλλάσσων τούς διισταμένους, άφορίζων μετά εύκρισίας τό βέβη-
λον άπό τοΰ όσίου, τό υγιές άπό τοΰ νενοσηκότος, ώς αν μή μεταδοίη 
τής οικείας άρρωστίας τό πλησιάζον, τό πλανώμενον επιστρέφων, 
τό ήσθενηκός ένισχύων, τό συντετριμμένον καταδεσμεύων. 

85 Ώ ς πολύ σου όντως τό έργον ήγουμένων επίσκεψις, κελλιωτών 
έπίκρισις, πρεσβυτέρων καί διακόνων χειροτόνησις καί βίου τούτων 
πάντων έπιτήρησις, χηρών προστασία, όρφανών έπικουρία, κατα-
πονουμένων έκδίκησις, άδικουμένων ύπερμάχησις καί μέντοι καί 
υπεροχής διατήρησις. επειδή δταν μηδέν ή τό βλάπτον καί κωλΰον 

90 εις θεοσέβειαν, ύποτάσσεσθαι καί ημάς πάση άρχή καί έξουσία 
προσήκει καί φιλιάζειν, ει δυνατόν, πρός άπαντας διά τής εύμετα-
δότου καί φιλοφρόνου δεξιώσεως καί προεπιδόσεως. άπείη γάρ περί 

63 1 Cor. 4,16sq. 68 1 Cor. 4,1 72 Joh. 21,15sq. 75 Joh. 10,11 78 2 Tim. 
2,25 81 cf. Ez. 22,26 83 Matth. 18,12 

65 χαρακτηρίζουσι VPS Sirm 67 νυκτομαχοϋσι VPS Sirm 70 αν: αύ Mi (fort 
recte) 76 τεθηκώς C 78 έξεναντίας CSV 83 τω πλησιάζοντ ι VPS'" Sirm 
89 δτ' αν C κωλύον καί βλάπτον S 91 voces διά παντός post φιλιάζειν add V 
Sirm 92 προεπιδώσεως (ubi προ-5"') C 
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της μακαριότητός σου τά της εναντίας μερίδος των κακών ποιμένων 
διαγορεύειν, οίον των αισχροκερδώς ποιμαινόντων τό ποίμνιον, τών 

95 εις άφορμήν βίου λογιζομένων τοιαύτην άξίαν και εις σαρκός άνά-
παυσιν και εις επιθυμίας άπόλαυσιν, εις κατάσχεσίν τε πλούτου τοϋ 
ρέοντος και εις κτήσιν πλέθρων γης τόσων και τόσων, αγέλης τε 
άνδραπόδων και βοσκημάτων πληθύος, και διά τούτο ανθρωπίνως 
και ού θεϊκώς έπιπηδώντων τω ΰψει της προστασίας εις τό αϊρειν 

ιοο την όφρϋν κατά τών υποδεεστέρων και προκαθέζεσθαι σοβαρώς κατά 
τών ύπερτίμων. και έώ λέγειν περί τών διαμαχομένων ϊσα και τών 
δεκανικών υπέρ τών άπολλυμένων πραγμάτων και ούκ άνθισταμένων 
ύπέρ τών της εύσεβείας δογμάτων ή, τό πολύ χείρον τούτων, περί 
τών ύποσπώντων και ύπωπιαζόντων τά τών ύποχειρίων κάκ τούτου 

105 συναθροιζόντων δύναμιν και περιουσιασμόν. οίς γάρ μάλλον εδει 
χεϊρα όρέγειν πενομένοις, τούτους κατά μικρόν έκθλίβειν ού παραι-
τούμενοι, τίνι όμοιωθήσονται; Πέτρω και 'Ιωάννη άρα και τοις 
όπαδοΐς αυτών; οίς, φησίν, άργύριον και χρυσίον ούχ ύπήρχεν, αλλ' 
ή τοϋ θείου πνεύματος χάρις; ή Σίμωνι τω μάγω και 'Ιούδα τω 

n o προδότη και Γιεζη τω φιλαργύρω και τοις λοιποΐς πλουσίοις τοϋ 
αιώνος τούτου; εκείνων δέ λέγω, τών τό παρόν μόνον οπως αύτοϊς 
εύ έξει σκοπούντων και σάρκα θεραπευόντων και τω χρυσφ τή 
καρδία προστιθεμένων καί τούτον ίσως τοκιζόντων ή επί πλεονασμώ 
διανειμόντων τοις ένδεέσιν καί πρός τά οικεία θελήματα κατακρα-

115 τούντων καί προσπαθώς τοις ούκ / άξίοις ή τοις άγχιστεύουσι 
χρωμένων. οϊτινες ολην φροντίδα κέκτηνται τάχα έπί τοϋ σπεΐραι 
πολλά καί άμήσασθαι καί έπί τοϋ φυτεΰσαι τοσαυτα καί καρπώσα-
σθαι καί έπί τοϋ προσθεΐναι καί πληθύναι βουκόλια ή ποίμνια, ώσπερ 
τινές γεωργοί καιροσκοπούντες καί καταπραγματευόμενοι τάς έν-

120 δείας πρός τό πωλεΐν καί άγοράζειν ταύτα καί εκείνα, πραγματευ-
τικώς καί έμπορικώς οιονεί πολιτευόμενοι, αλλ' ούκ έπισκοπικώς 
καί ίερατικώς, πρός τό μόνον πτερώσαι ψυχήν καί άρπάσαι κόσμου 
καί δούναι θεώ καί ολον τό ποίμνιον διασώσασθαι έκ θανάτου 
αμαρτίας, καί ούτως κατά δεύτερον λόγον καί τά επιτήδεια της 

125 παρούσης ζωής δι' οικονόμων καί επιτρόπων πορίζεσθαι. 
Ά λ λ ' ούαί μοι, δτι έμαυτώ ταύτα κατέλεξα, έκ τών οικείων παθών 

τά ούκ οντα τοις άλλοις διαγραφόμενος, σύ δέ, ώ πανσεβάσμιε πάτερ, 

94 1 Petr. 5,2 108 Act. 3,6 109 Act. 8,18 sq. 110 4 Reg. 5,25 sq. 

95 τήν ante τοιαύτην inser Sirm 97 κτήσιν: κτίσιν Ρ γης ante πλέθρων transp 
S της ante γης add V 100 όφρύν C 101 Ισα VP Sirm 102 δικανικών VPS 
Sirm 104 ύποπιεζόντων V (fort recte) 110 Γιεζί C 111 δέ: δή S 113 τούτων 
Sirm 114 διανειμόντων VPS Sirm ένδεέσι VPS Sirm 116 οϊ τίνες Sirm 118 
προσθήναι C πληθύναι Mi 
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καθαρός ών άπό των τοιούτων, ταϊς ίεραϊς εύχαΐς τούς νοητούς 
λύκους άποσοβοίης έκ της χριστοσφραγίστου έπαύλεώς σου, ευ οϊδ' 

130 οτι, και ταύτα άγοις και διεξάγοις εις τά χωρία των άρετών, έκτρέφων 
και λιπαίνων τη πόα της εμμελούς σου διδασκαλίας και τω ϋδατι 
της καθαράς πίστεώς σου, και εκάστοτε προσάγοις θύματα δεκτά 
ταΐς λογικαΐς σου και ήγνισμέναις τω θεώ λατρείαις. άλλά ταΐς 
ίκετηρίαις προφθάνων ποιμαίνοις κάμε τόν τληπαθέστατον και πολυ-

135 αμάρτητον, δέομαι και άντιβολώ. και σύγγνωθι, εϊ τι ώφλησα γέλωτά 
σοι άμαθίας μου- πλην οτι ούχ έκών, άλλ' εκβιασθείς υπό της ίεράς 
σου και πνευματικής άγάπης, μάλλον δέ κελεύσεως, καθήκα έμαυτόν 
εις τούτο, ού προς ονησίν σού τινα φθεγξάμενος, αλλά προς ένδειξιν, 
ώς ε'ίρηται, ύπακοής άνυποκρίτου σου. 

140 "Ερρωσο έν Κυρίφ, ύπερευχόμενος ημών των μόνων άμαρτωλών, 
τά πάντα όσιώτατε πάτερ. 

12. Θωμά δισυπάτω 

Ποία πρόσρησις ή τίς λόγος παρακλήσεως εύρεθείη πρός ημών 
τών ταπεινών τη σή κυριότητι πρός τά ενόντα αυτή λυπηρά, ώ 
δέσποτα; έξενώθης τής ένεγκαμένης σε και θρεψάσης πόλεως, άπε-

5 στερήθης τής μεγίστης έστίας, άπεγυμνώθης τής λαμπράς άξίας, 
προσθήσω δέ καί τής ύπάρξεως, άποδιέστης τών φίλων, τών συν-
ήθων, τών φιλτάτων σου τέκνων, ύπερωρίσθης ώδε κάκεΐσε- τά δέ 
τής ύπερορίας δσα εις κακοπάθειαν τω άήθει σου σώματι, ένδεια 
βρωμάτων, πομάτων, λοετρών, έρημία ομιλούντων, εύπορία προσε-

ιο πεμβαινόντων, προσπλησσόντων. οί γάρ ποτε εύγνώμονες νύν ϊσως 
άγνώμονες καί οί φίλοι καί γνώριμοι τετράφθωσαν τά πρόσωπα, ή 
έγγύθεν ή μακρόθεν οντες, άπό τοΰ γνωρίζειν καί φιλεΐν καί κήδε-
σθαι. φροντίς επί τούτοις τών έτι έπιλελειμμένων υπηρετών δούλων, 
καί πρό γε τούτων τών καλλίστων / παίδων- καί τό δύνασθαι ού 

15 πρόσεστι. καί έπί τούτοις καθέζη πρό τοΰ αστεος, οίον επί τών 

132 Rom. 12,1 

129 χρ ιστοφραγίστου Ρ 130 ταϋτ' Sirm 133 καί post άλλά add V 

12. a. 8 0 4 - 8 0 6 

15 Ps. 136,1 

V PS 

1 παραμυθητικός titulo add Ρ: παραμυθητική add Spt 9 λούτρων Sirm 
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ποταμών Βαβυλώνός ποτε άπαγόμενος εις Άσσυρίους 'Ισραήλ- έν 
φ, φησίν, έκαθίσαμεν καί έκλαύσαμεν έν τω μνησθήναι ή μας την 
Σιών. 

Στεναγμού τοίνυν και κατηφείας και δακρύων τά σά. αλλ' έπεί 
20 πρόσεστί σοι γνώσεως χάρισμα και φρονήσεως δώρημα, ού πάντως 

καταπίπτειν οιόμεθά σε έν τούτοις, ειδότα δτι πειρατή ριον ό βίος 
ανθρώπου, κατά τόν άοίδιμον Ίώβ, δς δσα πέπονθεν ουκ αγνοεί σου 
ή πολυπειρία ουδέ τήν άλλην άστατον φοράν της παραυτίκα ζωής, 
άλλοτε άλλως έχούσης κατά πάσαν σχεδόν ήμέραν τε και ώραν ροή 

25 γάρ και απορροή έοικεν, άνθεσί τε καϊ όνείρασι και οΐστισιν άλλοις, 
κατά τάς θείας φωνάς τών άγίων. άναλογιζέσθω γάρ σου ή τιμία 
ψυχή, πόσα έν τω μεταξύ χρόνω τής απαγωγής πέπρακται, τών μεν 
άποπεπτωκότων, τών δέ άνυψωθέντων, άλλων τεθνηκότων, έτέρων 
εύπραγησάντων, άλλων δυστυχησάντων. και ουδεμία στάσις έν τω 

30 άστάτω και εύκινήτω δρόμω τοΰ βίου ήμών. 
'Εκείνο τε πάλιν αληθές ον, δτι πάντες άνθρωποι έν έξορία έσμέν, 

κατά τό άποικισθήναι ήμάς διά τοΰ πρωτοπλάστου έκ τοΰ παραδεί-
σου, ώς ό λόγος, καί εις τόδε τό θανατηφόρον χωρίον έναυλίζεσθαι, 
έως άν τό έξάγαγε έκ φυλακής τήν ψυχήν μου, τοΰ έξομολογήσασθαι 

35 τω ονόματι σου άδωμεν, μεταβαίνοντες έκ παροικίας εις έλευθερίαν. 
ώστε ούδέ έξορίζειν δύναιντ' άν άνθρωποι τούς ομογενείς, κατά τό 
άκριβές τοΰ λόγου, έξόριστοι δντες καύτοί. έπεί πάντες πάροικοι 
καί παρεπίδημοι περιγεγράμμεθα. 

Εϊ τι τοιούτον φάρμακόν σοι παρηγορίας, παραμύθιον παρακλή-
40 σεως, αιτοΰμεν, άντιβολοΰμεν εις τό ένεγκεΐν μακροθύμως τά συμ-

βάντα, εύχαρίστως τά λυπηρά, δπερ πεπείσμεθα έσχηκέναι σε. έπεί 
πόθεν άλλοθεν ο'ίσομεν τήν έπιφοράν; εϊτα δτι κάντεΰθεν τά μεγάλα 
κερδανοΰμεν, δι' απραξίας εύπραξίαν τήν μείζονα, διά πενίας πλοΰ-
τον τόν άμετάπτωτον, δι' άδοξίας δόξαν τήν άκήρατον. καί τάχα 

45 παρακληθήσονται καί αυτοί οί κρατούντες ευσεβείς ήμών βασιλείς 
όψέ ποτε έπαναγαγεΐν σε εις τά οϊκοι καί άποδοΰναι τά δέοντα, ϊσμεν 
γάρ αύτών τό φιλάνθρωπον καί εύμετάμελον, φπερ κιχρώνται με-

45 βασιλείς : Nicephorus I et Stauracius 

21 Jb. 7,1 34 Ps. 141,8 37 Ps. 38,13 

17 τήν: τής V Sirm 28 έτέρων εύπραγησάντων in marg V 29 ούδέ μία Ρ 31 
τε: δέ V άληθές : άληθινόν V 36 ούδέ Vsstr voculam ούδέ post έξορίζειν 
eras V 47 κιχρώνται: και χρώνται Vpc 
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γάλως επί τοις τοιούτοις. έως δ' αν έπιμένης, παρακαλέσαι σε κύριος 
ό θεός παρακλήσει ύπομονητική και ευχάριστηρίφ, αλλά και πεί-

50 σειεν αυτούς τους κρατοΰντας τό προειρημένον ήμΐν πράξαι επί σοι 
και άποδοΰναί σε τον περιπόθητον τοις φιλοΰσι σε. 

13. Εις τήν διακονίαν των άπρονοητών 

"Οτι κατ' εικόνα θεού και όμοίωσιν ό άνθρωπος έκτισται, άναγ-
καΐον τή ανθρωπινή φύσει, καθόσον έφικτόν, ώς εικόνι τά τοΰ 
άρχετύπου μιμήματα εν έαυτή περιφέρειν. έπεί ούν τό θείον επί πάντα 

5 διήκει τήν της οικείας άγαθότητος πρόνοιαν, δίκαιον αν εϊη έκμι-
μεΐσθαι τό άνθρώπινον τήν της αρρήτου σοφίας προνοητικήν ώς 
δυνατόν διοίκησιν. οθεν / και ημείς οί ταπεινοί και ελάχιστοι, 
εύλαβώς εις τό θείον άπιδόντες και πρός τό όμόφυλον τήν άγαπη-
τικήν διάθεσιν άναλαβόντες, καθήκαμεν εαυτούς εις τόδε τό ευσεβές 

ίο σύστημα, καθώς ύποτέτακται, πρόνοιαν ποιούμενοι τών άπρονοητών 
σκηνωμάτων, ε'ίτουν νενεκρωμένων καί έκ πενίας ή εκ ξενιτείας μή 
εχόντων πώς έκκομίζεσθαι και ένθάπτεσθαι εν ταύτη τή βασιλευούση 
τών πόλεων. 

Τω τοίνυν θείω τούτω τύπω έπερειδόμενοι έκάστφ τε ένιαυτώ έκ 
15 τών προσόντων παρά θεώ δωρεών, ό καθείς ώς έχει δυνάμεως, κα-

ταβολήν ποιούμενοι πρός τε άγορασίαν ένταφίων καί [τά] τών εις 
ταφήν άλλων συντελούντων, διορίζομεν έν Κυρίω τάδε, τούτων 
μηνυομένων ή θεωρουμένων κατά περίοδον πρός έκάστου τών συν-
ειλεγμένων έν τή άδελφότητι. νεκρόν άνθρωπον, τούτον τοις προ-

20 σήκουσιν ένταφίοις έκκομίζεσθαι καί άποτίθεσθαι έν ταΐς άποτεταγ-
μέναις ήμΐν όσίαις θήκαις. καί μήν δια τοΰ ένιαυτοΰ, άρχή τε ινδί-
κτου καί διά τής έν τή Πεντηκοστή πολυημερίας έπιτελεΐν ήμάς 
κοινώς τά μνημόσυνα πάντων τών κηδευθέντων, ποιούντων ήμών έν 

48 έπιμένοις PS 51 σε: σοι σέ V 

1 3 . a . 8 0 3 - 8 0 6 ? 

2 Gen. 1,26 

C V PS 

1 άπρονοήτων VPS Sirm (fort recte; cf ep 109,21) 9 άσεβες Mi 10 άπρονοήτων 
VPS Sirm (fort recte) 11 εϊτουν S: ήγουν V: εΐτ' ούν Ρ Sirm: ήτ' ούν C 14 τούτφ 
θείω V Sirm τύπω τούτω S 15 θεοΰ V Sirm 16 τά uncis inclusi 17 
συντελοϋντα VPS Sirm διορίζωμεν C τούτων: τό τόν V 18 μηνυόμενον 
V θεωρούμενον V 20 καί om Mi 21 ύμϊν omnes: correxi άρχή CP1"·" 
22 πολυημερίας V: πολυμερίας CV": πολυμερείας PS Sirm 23 ύμών CP 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



42 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 953/56 

ταύτφ έκ της συνεισφοράς και άγάπην παρακλήσεως σωματικής, μή 
25 μέντοι έξω των νενομισμένων της αύταρκείας ορών, ώς ή πολυοινία 

ή πολυφαγία έξορχεΐσθαι ήμάς τά επιτελούμενα μνημόσυνα- αλλά 
μετ' εύλαβείας αναφερόντων ήμών δοξολογίαν τω καταξιώσαντι 
ημάς θεφ την όσίαν ταύτην τελετήν ποιήσασθαι, ούτως επί τήν της 
τραπέζης ίέναι χρείαν, προσαναγινωσκομένου ήδη τοΰ τόμου, ώς αν 

30 και έπ' αύτής τής τροφής ήμών τά αρεστά Κυρίω μεταδιώκειν, τό 
κατά περισσείαν διανεμόμενον πτωχοϊς, μή έμπολιτευομένων αργών 
ρημάτων εν τή έστιάσει μηδέ γελοιασμάτων, πολλοΰ γε ειπείν παι-
γνίων, όπου γε ουδέ τω τυχόντι χριστιανώ ένεργεΐν δέχεται ό λόγος, 
ει δε και λαλεΐν δεήσειεν, ταϋτα οσα πρέπει χριστιανοϊς, τοΰ φυ-

35 λάττεσθαι ήμάς ορκον, τό άγάπην εχειν έν άλλήλοις, άλήθειαν έκ 
τοΰ στόματος προφέρειν, δόλου και φθόνου άποδιδράσκειν, εύποιίας 
τό κατά δύναμιν άντέχεσθαι, έπισκέψεις ποιεΐσθαι τών έν φυλακαΐς, 
τών έν άρρωστίαις, προσέχειν ταΐς άναγνώσεσιν και ταϊς έν έκκλη-
σίαις προεδρίαις, αλλήλους τή τιμή προηγεϊσθαι και μάλιστα ιερείς 

40 τε θεοΰ και μοναστάς, φιλοξενίαν μεταδιώκειν, πορνείας και μέθης 
τό καθόλου άπέχεσθαι, τήν όρθόδοξον πίστιν κατέχειν, αιρετικών 
κοινωνίας άποφεύγειν. καί γάρ ή τών τοιούτων λαλιά και μελέτη 
πολλών άγαθών πρόξενος γένοιτ' αν ήμΐν. 

Ταύταις ταΐς θείαις συνθήκαις συγκατατιθέμενοι καί συνεπόμενοι 
45 έπεδώκαμεν έαυτούς ώς τω Κυρίω τώδε τω συστήματι (φησί γάρ· ό 

ποιήσας ένί τούτων τών άδελφών μου τών έλαχίστων, έμοί πεποίη-
κεν), μηδέν τών κειμένων άθετοϋντες μηδέ παραμελοΰντες, ώς έάν 
ποτε όφθείη τις τών άδελφών ή παρορών τον κείμενον νεκρόν καί 
μή άναφέροι τω τά πρώτα φέροντι τής άδελφότητος ή έν τοις άρί-

50 στοις φθεγγόμενος α μή θέμις καί πράττων τά ούχ δσια, ώς έντεΰθεν 
τόν θεόν παροργίζεσθαι, έπιτιμίω ύποβάλλεσθαι παρά τοΰ προκαθη-
γουμένου, τριών ημερών άποχήν οϊνου ή άργυρίου ένός καταβολήν, 
εΐθ' οΰτως αίτεϊν πρός τό έξής / βελτίωσιν. πρός τούτοις φυλάττεσθαι 
ήμάς καί τό, οταν τύχη ένί τών άδελφών ήμών ό κοινός θάνατος, 

35 Joh. 13,35 38 1 Tim. 4,13 39 Rom. 12,10 40 Rom. 12,13 1 Thess. 4,3 
46 Matth. 25,40 

27 ύμών CP δοξολογίας V κατ' άξ ιώσαντ ι C 28 ύμας C 29 πρός 
άναγινωσκομένου C 30 τό CPJLSJ1: τοΰ cett Sirm 31 καταπερισσείαν Ρ πε-
ρ ισσίαν C διανεμώμενον C: διανεμόμενον PJCS'K: διανεμομένου cett Sirm 34 
δεήσειε VPS Sirm τοΰ CS: τό cett Sirm 35 ύμδς CP 38 άναγνώσεσι VPS 
Sirm 39 προσεδρίαις S 40 φιλοξενίας V 42 ή om VP Sirm 43 ύμΐν 
CP 45 ώς τω: έν S 46 πεποίηκε VPS Sirm 47 δτι at αδελφότητες τών 
απρονοήτων ύπό τούτου τοΰ μεγάλου πατρός ώρ ίσθησαν in marg Ρ 52 αποχή Ρ 
Sirm: αποχή Spc ή: καί Sirm καταβολή Ρ Sirm: καταβολή Spc 54 ύμάς 
omnes: correxi ύμών CP 
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55 πάντας συναθροίζεσθαι επί τό αύτό και την έκκομιδήν και ένταφία-
σιν αύτοΰ ποιεΐσθαι, ώστε και έκ τούτου τό καλόν ήμών σύναγμα 
έπαννεΐσθαι προς δόξαν και αϊνον του μεγαλοδώρου θεού ήμών. 

Πίστεν οϋν και φόβφ τώδε τω γραμματεία) συντάξαντες έαυτούς 
και τά έαυτών ονόματα ύπεσημηνάμεθα σύν του ποσοϋ, τήν μισθα-

60 ποδοσίαν ταύτης ήμών της ελαχίστης προθέσεως άπεκδεχόμενοι έν 
τω μέλλοντι αίώνι παρά του μισθαποδότου δικαίου κριτοΰ των δλων 
Ίησοΰ Χριστού τοΰ κυρίου καί θεού ήμών. 

14. Ίγνατίω ήγουμένω 

Πρό παντός άλλου τό της προσηγορίας χρέος άποτιννύω τή πα-
τρική σου άγιωσύνη (ώφελον γάρ), εΐθ' οΰτως τήν αίτίαν τών γραμ-
μάτων άπαγγελώ. πρόβατον ήμών λογικόν, ό δείνα ό άδελφός, δε-

5 λεασθείς υπό τής πολυμεθόδου πανουργίας τοΰ ψυχοφθόρου λύκου, 
άπεξεώθη τής ταπεινής ήμών ποίμνης καί, ώς έγνωσται ήμΐν, προ-
σεδέχθη έν τή μονή τής όσιότητός σου. καί ει μέν παρευθύ δεξαμένη 
νενουθέτηκεν τά πρός ύποστροφήν, υποδεικνύουσα τήν άπάτην καί 
τόν ολεθρον ον πέπονθεν, είτα βελτιώσασα άνθυπήγαγεν πρός τήν 

ίο εύτέλειαν ήμών, ουδέν τό άπεικός, αλλά καί τό έφαρμόζον αύτή, ώς 
έντετάλμεθα ύπό τών άγίων. έπεί δέ τοσούτος χρόνος παρίππευσεν 
καί ούδαμοϋ ή άνάλυσις, έρωτηθήναι βούλομαι, ποίω τρόπω τόν 
μαθητήν μου επικρατεί ή θεοφιλία σου. ώς άγνοούσα; αλλ' έδει μετ' 
έπιγνώσεως öv ουκ άπέκειρεν άποπέμψασθαι. ώς γινώσκουσα; πολύ 

15 τό επιβλαβές· έπίσταται γάρ τί νομοθετεί ό θείος καί μέγας Βασί-
λειος, τοΰ άπρόσδεκτον είναι έν πάσαις ταΐς άδελφότησι τόν 
άποπηδώντα τής τών οικείων άδελφών συναφείας. πώς γάρ άν καί 
συσταίησαν τά κοινόβια, ει μή τοΰτο παρατηρηθείη πρό γε πάντων 

61 cf. Hebr. 11,6 

55 πάντες V έκκομιδήν και om V 56 ύμών CVP Sirm σύνταγμα VPSrt Sirm 
59 τω ποσω VS Sirm 62 verba τοΰ κυρίου και θεού ήμών om S 

14. post a. 7 9 8 - 7 9 9 

16 Bas. reg. fus. 36 (PG 31,1009 A) 

C VM PS 

2 προπαντός C 3 ώφειλον S 6 cave legas άπεξενώθη coll ep 538,56 8 
νενουθέτηκε VMPS Sirm 9 άνθυπήγαγε VMPS Sirm 10 καί om VM Sirm 11 
παρίππευσε VMPS Sirm 12 έρωτήσαι S 13 θεοφίλεια VMP Sirm 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



44 Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ Τ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Δ Ι Τ Ο Υ Mi 956/57 

τό κεφάλαιον; ει γάρ επί των παιδοδιδασκάλων τοϋ κόσμου τούτου 
20 ούχ οϊόν έστι δέξασθαι έν τοΐς μαθήμασί τινα τον έν έτέρα σχολή 

προπαραδοθέντα παϊδα ή τοΰτο πονοΰντα ύποβάλλουσι συνηθροι-
σμένοι οί πάντες έπιτιμίοις ζημίαν, πόσω γε μάλλον έφ' ήμών, άγιώ-
τατε πάτερ, των εκκλησίας θεοΰ κατεχόντων και ψυχών καθηγου-
μένων κατά μίμησιν τοΰ πρώτου διδασκάλου και ποιμένος ήμών 

25 Ίησοΰ Χριστού; οϊδα τοίνυν οτι πεπληρωμένος εϊ σοφίας και 
γνώσεως, άλλα δέομαι σου έπιγνώναι τό πραττόμενον εκτοπον, και 
μάλιστα αυτός ό προέχων τών άλλων και βρίθων έν ιερά άδελφότητι-

ή ούκ οϊδας, όσιώτατε, οτι και αύτώ τω ποιμνίω σου έπιβλαβές έστι 
συνάπτειν πρόβατον έτεροδέσποτον; 

30 Τοσούτου ούν δντος λοιπόν όμολογουμένως τοΰ κακού άντιβο-
λούμεν, ήνίκα δέξηται ήμών τά εύτελή γράμματα, παραδούναι αύτόν 
τοΐς πρός αύτό τοΰτο πεμφθεΐσιν άδελφοΐς ήμών, ι να άγάγωσιν αύτόν 
προς τήν ιδίαν ποίμνην μεθ' ών έσφετερίσατο πραγμάτων τής εκκλη-
σίας. ει δέ απείθεια χρήται ό άδελφός, άποσκορακίσαι αύτόν θελήσει 

35 τής ιεράς αύτοΰ ποίμνης παραυτίκα. εί δέ, δπερ ούκ οιόμεθα, μετά 
τήν γνώσιν ταύτην έπικατέχειν αύτόν βούλεται, γινωσκέτω οτι δε-
δεμένος εστί / παρ' ήμών ούκ άλόγως, άλλά και λίαν έγκεκριμένως, 
μάλλον δέ ύπό τής Ά γ ι α ς Τριάδος και πάσης θεσμοθεσίας ιερατικής 
τοΰ άκοινώνητον αύτόν εϊναι τών θείων δώρων, έπεί και άμέτοχον 

40 τών έξωτέρων βρωμάτων, έως αν άνθυποστρέψας εΐσοικισθή έν τή 
μάνδρα αύτοΰ. ώσπερ δέ ού θέμις, ον δεσμοί οικεΐον μαθητήν ή 
άγιωσύνη σου, λύειν τινά τό καθόλου (παρανομίας γάρ τοΰτο έργον 
και εκ ψήφου κοινοΰ τής δλης έκκλησίας καταδίκη όμοιοπαθείας), 
ούτω πάντως ούδέ πρός τήν ήμετέραν έξουσίαν, ην άναξίως δέδωκεν 

45 ήμϊν ό Κύριος, ούκ εις καθαίρεσιν άλλ' οίκοδομήν ψυχών έπιβάλλει 
έαυτήν ή άγιωσύνη σου- φρικτόν γάρ τό κρίμα, διά τοΰτο, παρακα-

44 2 Cor. 10,8 

20 τε post οϊόν add Mi 21 προπαραδοθέντα CS: παραδοθέντα cett Sirm τόν 
ante τοΰτο dubitanter add P. Speck, Die kaiserliche Universität von Konstantinopel, 
49 έπ ιβάλλουσ ιν Μ έπ ι τ ιμ ίο ι ς ζημίας συνηθρο ισμένο ι οί πάντες Μ 22 
ζημίας Μ: ζημίςι VP: ξημία (sic) Sirm 28 έστ ιν Μ 29 έπισυνάπτειν Μ 30 
λοιπόν om Μ (ομολογημένου V Sirm 31 verba τήν άγιωσύνην σου inter 
άντ ιβολοϋμεν et ήν ίκα excidisse susp Kambylis δέξεται Ppc: δέξη Vpc Sirm αύτό 
Mi 33 έσφετερήσατο C 34 θελήσα ι Μ 35 δ' VMP Sirm 36 ταύτην: 
τούτων Μ έπικατέχε ιν : έτ ι κατέχε ιν Μ αύτόν V 39 τοϋ: τφ Μ έπεί : 
έτ ι Spc 40 άνθ' υποστρέψας C εις ο ί κ ι σ θ ή C 41 δεσμε ϊ VMPp cS Sirm 43 
κο ινής Μ Sirm 45 ψυχής Μ έπ ιβαλε ϊ VMPSP ' : έπ ιβαλή Sirm 46 κρίμα 
Mi παρακαλοϋμεν C P ^ S " : παρακαλουμένη VM Sirm 
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λοΰμεν, πάντως γε τό πνευματικόν ημών τέκνον παραδώσει τοις 
άδελφοΐς, εύχομένη υπέρ ήμών τών άμαρτωλών αδιαλείπτως. 

15. Θεοδούλω κιονίτη 

Έ κ χρόνου πολλοΰ έπιθυμίαν εχοντι έως τοΰ παρόντος, άγιώτατέ 
μου πάτερ, έλθεΐν και κομίσασθαί σου τάς άγίας εύχάς ουκ έξεγένετό 
μοι οδός πάντως δια τάς αμαρτίας μου, ώσπερ και νΰν. διό ήναγκά-

5 σθην άποστεϊλαι τόν άδελφόν ήμών τόν Καλόγηρον, άναπληρουντα 
της ταπεινώσεως ήμών τήν άπουσίαν έπεί καί ήμεϊς έλευσόμεθα 
προσκυνήσοντες τά τίμιά σου ϊχνη, θεοΰ εύοδοΰντος. 

Σύγγνωθι δέ μοι, πάτερ, ο μέλλω λέγειν, δτι εν άπλότητί έστι καί 
έξ αγάπης ειλικρινούς και έκ τοΰ έφίεσθαί με τό άμώμητον της 

ίο πολιτείας σου. τινές ύπέκρουσαν ώς έπιστάμενοί με γνήσιόν σου 
είναι καί όμόψυχον τέκνον καί φίλον, οντες καί αυτοί φίλοι διαφε-
ρόντως, δτι παρά τό δέον πράττει ή άγιωσύνη σου- κάμοΰ πρός τοΰτο 
δυσχεράναντος καί ένισταμένου καί έπιφθεγγομένου τά μέγιστα κα-
τορθώματα τοϋ ύψηλοΰ σου βίου συνείροντό μοι έν τούτω, πρός δέ 

15 ρήματά τινα καί πράγματα καταιτιώντο- καί, ϊνα έν ε'ίπω, έφασαν οτι 
„αγγέλους άνιστόρησεν, καί τούτους ισότυπον τοΰ Χρίστου έν τοις 
φεγγίοις εσταυρωμένους, αυτόν δέ τόν Χριστόν καί τούς άγγέλους 
γηραλέους". καί πολλά πρός τοΰτο φιλοπευστών ούκ ήδυνήθην αύ-
τοΐς άντιφθέγξασθαν εϊροντο γάρ ξένον τι καί άλλότριον της πα-

20 ραδόσεως της εκκλησίας εϊργάσθαι καί πάντως ούχ υπό θεοΰ αλλ' 
υπό τοΰ έναντίου είναι τό πράγμα, έπάν έν τοσούτοις έτεσιν καί 
τοσούτοις θεοφόροις καί άγίοις πατράσιν ούχ ύποδειγματίσθη τοΰτο 
τό ιδίωμα, τό γάρ νΰν καινοτομούμενον, καν έξ άγγέλου εστίν, 
ασφαλίζεται ήμας ό απόστολος μή δέχεσθαι, λέγων που, καν ήμεΐς 

15. a. 803-806? 

23 Gal. 1,8 

C VM (11. 1 - 9 ) PS 

1 θεοδούλω: θεοδώρω MP κιωνίτη C 5 καλόγηρων VP 8 καί om Mi 9 
άγάπης: hie desin epist in Μ vocibus λείπει πολύ manu rec in marg scriptis 10 με: 
γε Mi 11 φίλον καί τέκνον VP Sirm 14 συνείροντος S 15 τινά ρήματα 
V κατ' αϊτιώντο C: καταιτιώντο Sac: κατητιώντο cett Sirm 16 άνιστόρησε VPS 
Sirm 17 καί τούς άγγέλους Ssstr 18 γηραλαίους CS 19 ήροντο VP Sirm 21 
έπαν CP: έπεί Spt έτεσι VPS Sirm 22 ύπεδειγματίσθη VPS Sirm 23 κάν 
C έξαγγέλου C 24 πού CP καν C 
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25 αυτοί ή άγγελος ευαγγελίζεται (προσθήσω, καν παραδίδωσιν) παρ' ο 
εύηγγελισάμεθα, ανάθεμα έστω. 

Τί ούν, πάτερ μου άγιε, πρός ταΰτα φήσαν ουκ έχω- και τή άπορία 
συνεχόμενος ήναγκάσθην γράψαι σοι, ϊνα άπολύσωμεν εαυτούς 
πάσης βλάβης πρός τούς έν λόγω έγκαλοϋντας και ώς εκ πάσης της 

30 εκκλησίας, και διά τον θεόν δέξαι με ώς τέκνον σου, πονοΰντα ύπέρ 
σοΰ και ήγούμενον την δόξαν σου δόξαν μου και μή θέλοντα άκούειν 
μώμόν σου εν / τινι, του όντως άμωμήτως βιοτεύοντος. φώτισον, 
όδήγησον, έπάκουσον, πρόσσχες, έπίστησον, λΰσον πάσης διχο-
νοίας τούς όρώντάς σου τόν ύψηλόν βίον. 

16. Νικηφόρφ βασιλεϊ 

"Εμελλεν ό αγαθός θεός ημών, της έαυτοΰ εκκλησίας φροντίζων, 
τήν ύμετέραν εύσέβειαν επί της παρούσης γενεάς προστήσασθαι 
βασιλεύειν τών Χριστιανών, ϊνα μή μόνον ή κοσμική αρχή εύ δια-

5 τεθή, κακώς διακειμένη, άλλα και ή κατά τήν έκκλησίαν ήγεμονία, 
ει τι ένδεώς έχει, άνορθωθείη και νέον πως φύραμα γένηται έν 
άμφοτέραις- δπερ τή αυτού χάριτι κατώρθωκεν έν τω ένί μέρει ή 
φιλόχριστος ύμών βασιλεία, αλλά και έτι κατορθώσειεν, ταΐς άνωθεν 
ροπαΐς δυναμουμένη. λειπόμενον ούν έστιν άρτι και τό έτερον της 

ίο ϊσης άπολαΰσαι προμηθείας και θεραπείας, τούτο δ' άν ε'ΐη μετά θεόν 
και σύν θεώ πρός ύμών δωρηθήναι διά της κατ' εύαρέστησιν νομίμου 
έκλογής τοϋ μέλλοντος άρχιερατεύειν. 

Έπεί δε και παρ' ήμών έπεζήτησας μαθεΐν, τών άμαρτωλών και 
αναξίων, τό παριστάμενον ήμϊν ώς ενώπιον Κυρίου τοΰ μέλλοντος 

15 εύθύνειν ημάς, περί ού μέλλομεν λέγειν έν ημέρα κρίσεως, οΰτως 
έχει. ού γινώσκομεν ούδέ έπιστάμεθά τινα, ούχ οτι άπέλιπον οί 
διαλάμποντες έν βίω και λόγφ (είσί γάρ και θεφ φαινόμενοι και 

25 εύαγγελίζηται VPS Sirm παραδίδωσι VPS Sirm παρώ C: παρό S 29 
πάσης βλάβης in marg V 30 σύμβουλον ante τέκνον add V Sirm (fort recte) 33 
πρόσχες omnes: correxi λύσον codd 

16. inter diem 18 mens. Febr. ac diem 12 mens. Apr. a. 806 3 προστήσασθαι 
βασιλεύειν: cf. Spanheim, Historia imaginum 538 sq. 

6 1 Cor. 5,7 15 Matth. 12,36 

C V PS 

1 ή της ψήφου in marg C 6 εχει: έξε ι Mi άνορθωθή V Sirm πώς C 7 
άμφοτέροις VP Sirm κατόρθωκεν C 8 κατορθώσειε VPS Sirm ανω V 11 
πρός ύμών S" lr 15 εύθύναι V Sirm: εύθϋναι Mi 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



Mi 960/61 ΕΠΙΣΤ. 15 — 16 47 

άνθρώποις, εί και ούκ ϊσφ λόγω, και μάλιστα τή σή φωτεινή ψυχή), 
έπεϊ δέ τοιούτον ζητεί ό λόγος και ό πόθος τής ύμών βασιλείας, τόν 

20 εν τελεία καρδία δυνάμενον έκζητήσαι τά τοϋ θεοϋ δικαιώματα, τόν 
βαθμώ και τάξει εκ τοϋ κατά μικρόν εις τό ύψηλότερον προανηγ-
μένον, τόν πεπειραμένον κατά πάντα, δς γε έξ ων πέπονθεν τοις 
πειραζομένοις δύναιτ' αν βοηθήσειν. και τί δει πολλά λέγειν προς 
σέ τόν εύ ειδότα και εκ τής οικείας καταστάσεως και προκοπής τόν 

25 τηλικοΰτον άνιστοροϋντα; των πολλών οφείλει προλάμπειν ώς έν 
αστρασιν ήλιος. 

Ήνίκα τοίνυν ούχ όρώμεν τοιούτον, ουδέ άποτολμώμεν ψηφίσα-
σθαι. τοϋτο δέ ώς έν ύπομνήσει μετά συστολής και αίδοΰς ύποτιθέ-
μεθα, όπερ άλάθητόν έστι πάντως τή πολυπείρω και θεία μεγαλονοία 

30 σου, ίνα από τε των έπισκόπων από τε τών ήγουμένων άπό τε των 
στυλιτών άπό τε τών έγκλειστών, εϊτα τοΰ κλήρου υποδεχόμενος 
έκλογήν έξ αυτών τε τών έπιδεδωκότων λαβών τούς έν συνέσει και 
φρονήσει και βίω τών άλλων προέχοντας (καταβάτωσαν γάρ και 
στυλϊται έκβαινέτωσάν τε και έγκλειστοι, έπείπερ κοινή και συμ-

35 φέρον τό ζητούμενον) έπικρίνη και συγκρίνη και σύν αύτοΐς από-
δειξη τόν άξιώτερον. καί μακάριος ε'ΐη, μάλλον δέ και τρισμακάριοι, 
εάν τοΰτο δλον άπεργάσησθε, χριστομίμητοι ήμών δεσπόται. καί έν 
τούτω έτι μάλλον κρατυνθήσεται ύμών ή / βασιλεία μεγαλυνθήσεταί 
τε τό δνομα ύμών άπό γενεών εις γενεάς, αύξηθήσεται δέ καί τά τοϋ 

40 κράτους ύμών έτη. έπειδή δύο ταΰτα δέδωκεν ό θεός τοις Χριστιανοϊς 
δωρήματα, ίερωσύνην καί βασιλείαν, δι' ών θεραπεύεται, δΓ ών 
κοσμείται ώς έν ούρανώ τά έπίγεια- όποτέρως ούν άναξίως έχει, καί 
τό δλον ανάγκη συγκινδυνεύειν. 

"Ωστε ει βούλοισθε τή βασιλεία ύμών συγκροτεΐν τά μέγιστα καί 
45 διά τής βασιλείας ύμών πάσι τοις Χριστιανοΐς, ισόρροπον τό δσον 

εις δύναμιν τής κατά τήν βασιλείαν άρετής ύμών δέξηται καί ή 
έκκλησία τόν εαυτής πρόεδρον, ϊνα άγαλλιάσηται τά ουράνια καί 

34 στυλΐται: ut Symeon Mytilenaeus; cf. Bury, Eastern Roman Empire 33 adn. 1 έγ-
κλειστοι: ut Platon 

20 Ps. 118,145 22 Hebr. 4,15 Hebr. 2,18 

18 ούχ CSJl 22 πέπονθε VPS Sirm 23 βοηθήσαι S Sirm πολλά λέγειν: 
πολλών λόγων V 31 εγκλείστων VPS Sirm (sed cf epp 34,3; 48,34; Theod Stud catech 
parv 38,24 [p. 140 Auvray]) 33 καταβάτω V 34 στυλΐται CP Sirm: στυλίτης 
V έγκλειστοι PS Sirm: έγκλειστος V καί2 om VP Sirm 35 έπικρίνει 
CS συγκρίνη καί om Mi συγκρίνει CS καί2 C 1" άποδείξει CS 36 
εϊη: εί V Sirm τρισμακάριος V 39 εις γενεάν καί γενεάν V Sirm: άπό γενεάς 
εις γενεάς Sp,; 42 όπότερον V Sirm 43 συνκινδυνεύειν C 44 συγκροτήσαι V 
45 ΐσόροπον CV 46 ύμών άρετής V δέξεται V 47 ούράνια: έπίγεια S 
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άση χα επίγεια, ε'ΐη ή χειρ τοΰ θεοΰ, έν ή και ή καρδία υμών έστιν, 
εις όδηγίαν και άποκάλυψιν τοΰ κρείττονος- και άπολήψεσθε παρ' 

50 αύτής τούς υπέρ τοΰ έργου τούτου καταβαλλομένους ύμΐν πόνους 
καν μέριμνας και φροντίδας, τήν βασιλείαν την άδιάδοχον. 

17. 'Ιωάννη σπαθαρίω 

Θεΐόν τν δράμα άκηκοότες πεπρακέναι σου τήν κυριότητα τεθαυ-
μάκαμεν επί τη μεγάλη σου ώς αληθώς πίστει, άνθρωπε τοΰ θεοΰ. 
φασΐ γαρ ό διδάξας χρήσασθαί σε τή ιερά εικόνι τοΰ μεγαλομάρτυρος 

5 Δημητρίου άντί άναδόχου τινός και ούτως έπιτελέσαι τό φώτισμα 
τοΰ θεοφυλάκτου σου τέκνου, και ώ της πεποιθήσεως· ουδέ έν τω 
Ισραήλ εύρον τοσαύτην πίστιν ό Χριστός ου μόνον τότε τώ έκα-
τοντάρχη δοκώ έπιφθέγξασθαι, άλλά και σοι άρτι τω έφαμίλλω τή 
πίστει. εΰρατο τοίνυν εκείνος ο έπεζήτησεν, έπέτυχες καυτός ού 

ίο πέποιθας. εκεί τό θείον πρόσταγμα άντί της σωματικής παρουσίας, 
κάνταΰθα ή σωματική είκών άντί τοΰ πρωτοτύπου· εκεί συμπαρήν 
τω λόγω ό μέγας λόγος άοράτως τή θεότητι τό παράδοξον τής ίάσεως 
έργασάμενος, κάνταΰθα δέ συνήν ό μεγαλομάρτυς πνεύματι τή οικεία 
εικόνι τό βρέφος δεχόμενος. 

15 Άλλά βεβήλοις μέν άκοαΐς και άπίστοις ψυχαΐς ταΰτα άπαράδεκτα 
ώς άπιστα, και μάλιστα τοις είκονομάχοις, τή δέ σή εύσεβεία εναργή 
τά γνωρίσματά τε και υποδείγματα πεφανέρωται. τί γάρ τώ θεώ 
άδυνατεϊ παρέχειν τοις πιστεύουσιν; και πώς ουχί έν τή εικόνι ό 
εικονιζόμενος όμωνύμως όράταί τε και εϊναι πιστεύεται; ή γάρ τής 

20 εικόνος, φησίν ό Μέγας Βασίλειος, τιμή επί τό πρωτότυπον διαβαί-
νει. ώστε σαφώς ό μάρτυς ήν διά τής οικείας εικόνος τό βρέφος 
είσδεχόμενος, εφ' οσον οΰτω πεπίστευκας. άλλά τίς ή ευδοξία τής 

48 επίγεια: επουράνια S 

17. 5 άντί άναδόχου: cf. epist. Michaelis II et Theophili ad Ludovicum Pium (XIV 
420 Β Mansi) plerique autem linteaminibus easdem imagines circumdabant et filiorum 
suorum de baptismatis fontibus susceptrices faciebant 2 — 22 πεπίστευκας: laudavit 
Hennephof 88 

6 Matth. 8,10 17 Gen. 18,14 19 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 

C V PS 

2 δράμα CVP Sirm πεπραχέναι VPS Sirm 4 φασί C: φησί cett Sirm 6 ώ C 
8 σύ CS 9 εϋρετο Ρρι Sirm καί αύτός V Sirm 13 μεγαλόμαρτυς V Sirm τω 
ante πνεύματι S"cr 14 an άναδεχόμενος scribendum? 18 πιστεύουσι VPS Sirm 
22 εφόσον CSP 
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μεγαλωσύνης σου οτι τηλικοΰτον, τό δή λεγόμενον, σύντεκνον προσ-
εκτήσω, ού τόν δεΐνα ή τόν δείνα άρχοντα τυχόν ή δυνάστην, εϊποι 

25 δ' αν ούδ' αυτόν τόν τό διάδημα περικείμενον μείζων γάρ και 
ύπέρτερος ό έξευρημένος. των γάρ μαρτύρων ό κράτιστος, των θαυ-
ματουργών ό διαπρύσιος, των φίλων Χρίστου ό γνήσιος, των αγ-
γέλων ό συμπολίτης, τοσαΰτα και τηλικαΰτα και δυνηθείς και δυ-
νάμενος έν τοις υπό τόν ούρανόν, ώστε απ' άκρου / της γης έως 

30 άκρου γης τή σάλπιγγι τών θαυμάτων αύτοΰ διαθρυλλεϊσθαι. 
Μακάριος όντως εϊ, άνερ ευσεβέστατε, οτι τοιούτου τετύχηκας 

αναδόχου, τρισμακάριός σου και ό γόνος, έχων τόν δεξάμενον τηλι-
κοΰτον τω κλέει και δυνάμει, άλλ' ϊδοιμεν τόν υίόν σου και όμώνυμον 
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, ε'ΐπερ συγκατέρχη, ϊνα ώς υίόν αύτοΰ προσ-

35 πτυξάμενοι τά εικότα μέν προσφθεγξώμεθα καί ήμεϊς ώς άμαρτωλοί, 
έχωμεν δε τό διήγημα καί εις έτέρους παραπέμπειν δει γάρ τά καλά 
μή σιωπάσθαι, άλλά προκεΐσθαι τοις άλλοις εις πίστεως εύσεβοΰς 
εναργή υποδείγματα. 

18. Σταυρακίω σπαθαρίω 

Την μέν αίτίαν της ταπεινής απουσίας ήμών ήδη ε'ίπομεν καί ού 
χρή τι πλέον άπολογεΐσθαι. πώς δέ άρξόμεθα, ή τίς δύναμις έξευ-
ρεθείη εις τό συμβάν πάθος ταΐς τιμίαις υμών ψυχαΐς; καθάπερ γάρ 

5 τις ίατρός επί δυσιάτω νόσω ερχόμενος αμηχανία περιίσταται δπως 
έπιβάλη τήν έγχείρησιν, ούτως ίλιγγιώμεν, πώς τόν παρακλητικόν 
λόγον επί τφ βαρυτάτω ύμών πάθει προσενέγκασθαι. ώ τής συμφο-
ράς, ώ τής συμβάσεως- ώχετο ύμϊν παις καλός καί ωραίος, αυτός ό 
τάς πρώτας μητρικός ώδΐνας διαλύσας, δι' ού ύμϊν τό τών γονέων 

ίο όνομα κεχρημάτικεν, ή άρχή τής διαδοχής τοΰ γένους, ή ρίζα τής 
τεκνοποιίας, ό ορπηξ τής λογικής βλαστοφορίας, τό οιονεί πρωτο-
φυές ρόδον τής πατρικής καρποφορίας. καί τί άν εϊποιμι παριστών 

29 Jud. 11,21 

23 τό: τω CS" 24 εϊποις VS (attamen est ή μεγαλωσύνη subiectum) 25 ούδ' CP 
Sirm: ουδέ V: και S μείζον CSac 29 τοις: τή V άπάκρου C 32 σοι V 
34 συνκατέρχη C 35 προσφθεγξόμεθα CS" 36 εχομεν C 

18. C VM (II. 7 - 6 4 ) PS 

1 παραμυθητική in marg C: post titulum add S 3 τί CSP: om V άρξώμεθα S 
6 ούτως S 7 ήμών S πάθει: hie inc epist in Μ ώ C 8 ώ C ήμϊν S 
9 ώδίνας CV: όδύνας Μ διαλύσας: διακύψας Μ 11 δρπηξ VP: δρπιξ C 
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τό του γόνου κάλλος; ή ότι τό παιδίον ηυξανεν και προέκοπτεν 
ήλικία και συνέσει και χάρις θεοΰ ή ν έπ' αύτώ, δσον εκ μικροϋ καί 

15 ήμενς πεπειράμεθα; πώς τοίνυν τό τοιούτον καί τηλικοΰτον, έκτμηθέν 
τή θανατική μαχαίρα έξ αυτής ειπείν τής όσφύος υμών, ού κατερ-
γάσειεν αν άπαραμύθητον άλγος εν ταϊς καρδίαις υμών; ή τίς ού 
συμποτνιάσειεν και συναλγυνθήσεται επί τώ τεμνομένψ διά ξίφους 
κατά τι τών ύπαρχόντων αύτφ μελών ώς έφ' ύμΐν; στενάξειεν δ' αν 

20 είκότως καί πατέρες, τοιούτου καλλίστου παιδός άποβολήν θεώμε-
νοι, θρηνήσειεν δ' αν καί μητέρες, τηλικούτου ώραίου σπλάγχνου 
έκτομήν προσβλέπουσαι. τέτμηται γάρ αληθώς μέλος ύμών, έκκέ-
κοπται σάρξ ύμών τό όδυνηρόν πολύ, τό θεραπευτικόν φάρμακον 
δυσεξεύρητον. κατήφεια επί τής οικίας, οδύνη επί τοΰς οίκέτας, 

25 λύπη επί τούς συγγενείς, μάλλον δέ πρό τούτων επί τον προπάτορα 
κύριον πατρίκιον καί τήν προμήτορα κυρίαν πρωτοσπαθαρέαν. πάν-
τοθεν δεινά καί περίλυπα. 

Άλλά δεΰρό μοι, άνερ χρηστέ, ό πολύς έν συνέσει, ό σοφός έν 
φρονήσει, ό πλείστην συνειληχώς εκ πολλών τών χρόνων τήν 

30 γνώσιν, σαυτόν θεράπευσον, σαυτόν ϊασαι. έπίβαλέ σου, παρακαλώ, 
τόν όφθαλμόν τής διανοίας εις τήν τής κτίσεως θεωρίαν, έμβλεψον 
εις άρχαίας γενεάς άπ' αύτοϋ του προπάτορος ήμών 'Αδάμ καί ϊδε 
καί γνώθι, τίς έν/έμεινεν τώ αίώνι τούτω εις φώς έλθών, άλλ' ούχί 
δίκην άνατέλλοντος χόρτου θάττον έξήνθησεν καί άπεξηράνθη διά 

35 θανάτου, ή ώς έν ρεύματι ποταμιαίφ, ότι τό μεν ύπεξήλθεν, τό δέ 
άντεισήλθεν, τοΰ κατά διαδοχήν γένους μή ισταμένου, άλλά παρα-
τρέχοντος καθ' έκάστην ήμέραν ούτως οί γεννήσαντες τούς ήμάς 
γεννήσαντας καί οί εκείνων άνώτεροι. καί άναποδίζων ό λόγος εις 
τό καταρχήν έλεύσεται καί κατιών πάλιν εις τήν συντέλειαν τοΰδε 

40 τοΰ παντός καταντήσει, καί ουκ έστιν ος ζήσεται, κατά τό γεγραμ-
μένον, καί ούκ οψεται θάνατον, τό δέ παρόν λειτουργία τις διωρι-
σμένη καί πραγματεία ημερήσιος, καί αύτίκα εις τά οικεία έπανέλευ-

13 Luc. 2,40 34 Is. 44,4 35 Ps. 36,2 40 Ps. 88,49 

13 τοϋ om VMP Sirm ηϋξανε VMPS Sirm 14 έπ': έν VM καί ήμεϊς έκ 
μικρού Μ 16 όσφϋος C 17 τή καρδίςι VM Sirm 18 συμποτνιάσειε PS: 
συμποτνιάσεται V Sirm: συμποτνιάσηται Μ 19 στενάξειαν VMPS Sirm 20 
θεόμενοι C 21 θρηνήσειαν VMPS Sirm post αν tres litt eras S 22 έκτομήν 
Spc: έκνομήν Sirm προβλέπουσαι Μ 26 πρωτοσπαθαρίαν VP Sirm (sed cf ea, 
quae disseruit Hatzidakis, BZ 2 [1893] 278) 27 δεινή Μ περίλυπος Μ 28 
άνήρ Sirm 30 έπίβαλόν V 33 ένέμεινε VMPS Sirm 34 έξήνθησε VMPS 
Sirm ante διά vocem παραυτίκα add Μ 35 ύπεξήλθε VMPS Sirm 36 
άντεισήλθε VMPS Sirm 38 ανωτέρω V 39 τό: τήν V Sirm τό κατ' αρχάς Μ 
41 διορισμένη C 
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σις, της των ένθένδε λέγω προς τά έκεΐσε μεταβάσεως, πατριάρχαι, 
και παρήλθον, προφήται, και μετήλθον, πατέρες και μητέρες, και 

45 άπεγένοντο, αδελφοί καν φίλοι καί συγγενείς, και παρέδραμον. τί δέ 
βασιλείς; τί δέ σατράπαι; τί δέ άρχοντες; τί δέ πάσα ηλικία καί πάν 
γένος ανθρώπου; ουχί πάντες ύπό γήν γεγόνασιν καί γενήσονται 
μικρόν ΰστερον εκ γης φύντες; άλλ' ώδε τό ζητούμενον, ϊνα καλώς 
τά ενταύθα άμείψαντες καί πρός τό βούλημα τοΰ πεποιηκότος θεοΰ 

50 έμπολιτευσάμενοι τοΰ έκεΐσε φοβερωτάτου κριτηρίου τήν παράστα-
σιν άκατάκριτον εύρήσομεν. οπερ τό ύμέτερον τέκνον ασφαλώς καί 
βεβαίως ηυρατο καί έπιτετύχηκεν μακάριος γάρ, φησίν, ό εν γεννη-
τοϊς γυναικών όλιγόβιος καί ον Κύριος έξελέξατο καί προσελάβετο 
εν πρώτη ηλικία, μή πειραθέντα τών πικρών άμαρτημάτων του τήδε 

55 βίου. 
Έξήλθεν καί άπήλθεν ό κύριος Σωτήριχος φερωνύμως εν σωτηρία, 

ήχους έορταζόντων καταξιούμενος, άγαλλιάσεως άνεκλαλήτου, συν-
αριθμήσεως τών έν κόλποις 'Αβραάμ άναπαυομένων βρεφών άγίων, 
μηκέτι δουλεύων φθορά καί σαρκί, άιδιότητι συνών. εντεύθεν βου-

60 λόμεθά σε λαμβάνειν τάς άφορμάς της παρηγορίας, εντεύθεν τάς 
παρακλήσεις, γενοΰ δημιουργός ευφροσύνης καί θεραπευτής ού μό-
νον σαυτοΰ άλλά καί τής κυρίας τής σπαθαρέας, της μάλιστα δεο-
μένης ιατρείας καί παρακλήσεως πολλής διά τό μικρόν περιπαθές, 
είτα καί τών λοιπών διαφερόντων σοι- ώς αν δειχθείης τά θεία 

65 πεπαιδευμένος καί θεοΰ νόμφ κρατούμενος καί ειδώς ποΰ ποτε άπήει 
ό μεθιστάμενος (καί μάλιστα επί τοΰ σοΰ γλυκείου τέκνου), δτι ουκ 
εις θάνατον ουδέ εις τό μή ον, άλλ' εις ζωήν αίώνιον καί εις θεόν 
τον τά πάντα ποιήσαντα, καί ώς αν παραδειχθείης πατράσι καί πάσι 
τοις γνωρίμοις καί συνειλεγμένοις έν τή κηδεία ύπόδειγμα καλόν, 

70 μετά σωφροσύνης καί ευχαριστίας διαφέρειν τάς τών τέκνων άπο-
βολάς καί μή άντιτείνειν θεοΰ προστάγμασιν. 

52 Jb. 11,2 53 Ps. 64,5 57 Ps. 41,5 58 Luc. 16,23 

43 έκεΐσε: εκείθεν Μ: οίκεΐα S 47 γεγόνασι VMPS Sirm 50 φοβερωτέρου Μ 
51 εύρήσωμεν MS Sirm 52 ηϋρατο C: εϋρατο VMS Sirm: εϋρετο Ρ έπιτετύχηκε 
VMPS Sirm 53 ό ante Κύριος add VMPS"5" Sirm έξελέξατο: π ρ ο σ ε λ έ ξ α τ ο Μ 
54 πειρασθέντα Sirm 56 έξήλθε VMPS Sirm 57 ήχους C: ήχους Ρ: ή χ ο υ cett 
Sirm (cf tarnen Luc 21,25) 58 άβραάμ VMP 59 σαρκός Μ 62 σπαθαρίας Ρ 
Sirm 63 π ο λ λ ή ς ora VMP Sirm μικρόν: cave legas μακρόν; est enim matris 
exigua tolerantia ad dolorem ob filium mortuum intelligenda 64 δειχθής VMP 
Sirm τά: hie desin epist in Μ 65 άπίει C 66 σου Sirm γλυκείου CS: 
γλυκίου Ρ: γλυκυτάτου V 70 μετ' ευχαριστίας καί σωφροσύνης V Sirm 71 τοις 
post θεοΰ add V Sirm 
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19. Προς τό κοννόν τοΰ λαοϋ Άντισάρχου 

Γράμματα έδεξάμεθα παρά της τιμιότητος ύμών περί τοϋ μαθητού 
ήμών, τοΰ πάλαι άποδράσαντος και έν τοις αυτόθι ουκ οϊδ' δπως 
άμαθία και άνοσιότητι προσδεχθέντος, καί έν ένΐ άντρφ ούχϊ μονα-/ 

5 στήριον αλλά ληστήριον παθών άναδειμαμένου, ίνα τοΰτον λύσεως 
άξιώσωμεν. και σύντομος ή άπόκρισις. Μαρκιανός ό μαθητής ήμών, 
έως αν ύποστρέψη έν τω οίκείφ μοναστηρίω, έν φ τάς συνθήκας 
εθετο ύπό μάρτυρι θεώ της άποταγής αύτοϋ, έστϊ δεδεμένος καί 
κατακεκριμένος καί άνάξιος τής κοινωνίας, καθ' ους έγραψε θεοκε-

ιο λεύστους κανόνας· ου γάρ έξ ήμών ή έπηρτημένη απειλή, αλλ' έκ 
θεοπνεύστων πατέρων. 

Τοΰτον τοίνυν, ε'ίπερ αγαπάτε σφζεσθαι, νουθετήσατε άνθυπο-
νοστήσαι εις τά οίκεΐα, ον ήμεΐς μεταμελόμενον καί ύποστρέφοντα 
πατρικοΐς σπλάγχνοις έτοιμοι έσμεν ύποδέξασθαι καί συγχωρήσαι 

15 πάντα τά ήμαρτημένα αύτώ- ώς γάρ ούκ έστι πρόβατον έκ τής ιδίας 
μάνδρας άποσπασθέν καί άποπλανηθέν μή θηριάλωτον γενέσθαι, 
οΰτως τόν άπό μοναστηρίου έξερχόμενον άνόμως έν τω οίκείω θελή-
ματι καί έν τόπω ού ούκ έπισκοπεΐ ό Κύριος καθεζόμενον μή ύπό 
δαιμόνων άλώναι. τό ούν κελλίον αύτοΰ φωλεός έστι δαιμόνων, 

20 άγρευτήριον ψυχών, παγιδευτή ριον γυναικών, πάσης ανομίας έρ-
γαστήριον, καν όποίοις αν λόγοις καί τρόποις ή αυτός ή ύμεΐς 
μεθοδεύειν πειράσθε τά λεγόμενα. 

Ει ούν ύπακούει καί ύπακούετε, εύ αν έχοι άμφοτέροις, φυγοΰσι 
τάς θείας οργάς καί άπειλάς· ει δέ μή γε, οψεσθε απέναντι τών 

25 οφθαλμών ύμών τούς τής παρακοής ύμών καρπούς, ό δέ άγιώτατος 
έπίσκοπος ευλογημένος έστίν ύπό Κυρίου, τηρών τούς νόμους καί 
τόν άνόσιον πόρρω που διώκων. ού γάρ χειροτονίας άξιος τό καθ-
όλου, καν ένταΰθα ύποστρέψη· οϊδα γάρ τά αύτοϋ ύπέρ έκεϊνον αύτόν, 
πατήρ αύτοΰ γεγονώς. 

19. a. 806-807? 11 πατέρων: ut Basilius Magnus 20 άγρευτήριον ψυχών: cf. 
Haidon 1. 1. 334 sq. 

16 Ex. 22,13 

V PS 

8 εστι PS: εσται V Sirm 10 άπηρτημένη Sirm 15 ήμαρτημένα: άμαρτήματα 
V έκ τής ιδίας: άπό τής οικείας V 18 τόπφ: τύπω Mi ό Ssscr 20 
παγιδευτή ριον: παιδευτήριον Sirm 24 ειδεμή Ρ 27 τοκαθόλου S 28 κάν V: 
κάν S 
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20. Πινουφίω και Μάρη τέκνοις 

Ούκ έβουλόμην ύμΐν έπιστεΐλαι δια τό τά δεύτερα γράμματα υμών 
μή συμφωνεΐν τοις προτέροις (τά μεν πρότερα έπαγγελίαν εϊχον 
ταχίστης μεταγνώσεως και έλεύσεως πρός ήμάς, τά δέ δεύτερα άνά-

5 νευσιν και άνατροπήν) και δτι έπαφορμίζεσθε τοϋτο και εκείνο και 
ουχί μάλλον έν άληθεία. ομολογείτε τό πταίσμα υμών, θρηνοΰντες 
και μεταμελούμενοι έφ' οίς κακώς πεπράχατε. ει ούν μετανοείτε και 
εστίν έν ύμΐν σπινθήρ φόβου θεού, άνακαίων τάς καρδίας ύμών εις 
ας δεδώκατε ομολογίας και συνθήκας θεώ τε και ήμΐν έπΐ τοΰ φο-

ιο βεροΰ βήματος αυτού υπό μάρτυσιν αγγέλων και πάσης της άδελ-
φότητος, εύ αν εχοι- καί μηδέ έντεϋθεν μηδέ εντεύθεν έπιβλέψησθε, 
άλλά συντόμως διαρρήξαντες τήν έκ τοΰ δαίμονος συμπλοκήν της 
προσπαθείας ύμών καί ιδιορρυθμίας, ή πεπλάνηκεν ύμάς έκβαλών 
τοΰ κοινοβίου καί περιάγων ύμάς εις τόπους, εις ους ούκ επισκοπεί 

15 Κύριος (πώς γάρ αν καί έπισκοπήση έπ' αθετήσει τών αγίων αύτοΰ 
έντολών;), ήκατε πρός ήμάς, ήκατε έν συντετριμμένη καρδία καί 
λόγω τεταπεινωμένω πρός τό άλλον ύμάς βίον άναλαβέσθαι ύπέρ 
τόν πρότερον. ό γάρ πρότερος σκαιός ήν έκ της κατά μικρόν χαυνώ-
σεως, θρασύτητος ύμών καί άντιλογίας, ύπαγαγών ύμάς έν τω της 

20 άποστασίας πτώματι. καί ημείς, καν άμαρτωλοί έσμεν, άλλ' ούν 
σπλάγχνοις πατρικοΐς προσδεξόμεθα ύμάς καί τήν / έαυτών ταπεινή ν 
ψυχήν μέχρι θανάτου ύποτιθέντες εις τό άναβαστάξαι ύμών τά 
άσθενήματα κατά ψυχήν καί σώμα- ού γάρ έξ δτε άπωλισθήσατε έν 
άμεριμνία γεγόναμεν, ώσπερ ουδέ έπί τών άλλων, άλλά τηκομένην 

25 έχομεν έν έαυτοΐς τήν καρδίαν καί πρός τόν θεόν α'ίροντες φωνήν 
ήμών οίκτράν καί βέβηλον, ϊνα άνθυπονοστήση ύμάς πρός τήν 
μάνδραν ύμών έμπνεύσει λογισμοΰ μετανοίας, καί έάνπερ οΰτως 
πράξοιτε, θεραπεύοιτε πάλιν τόν θεόν καί ήμάς τούς άμαρτωλούς· 
ού γάρ ζητεί τόν θάνατον τοΰ άμαρτωλοΰ ώς τό έπιστρέψαι καί ζην 

30 αύτόν. 

20. 14 cf. De. 11,12 16 Ps. 50,19 22 Rom. 15,1 29 Ez. 33,11 

C V PS 

6 πταίσμα C 7 μεταμελόμενοι VS1* Sirm 8 ύμΐν: ήμΐν S 10 αγγέλων CSJ1: 
άγγέλοις cett Sirm πάση τή άδελφότητι VPSpt Sirm 11 μηδέ1: μή V 12 έκ: 
άπό V Sirm 13 ίδιορυθμίας CVPSJt Sirm 14 εις2 om VS Sirm 16 πρός — 
ήκατε in marg V 18 τόν: τό CP έκ: άπό V καταμικρόν S 19 έν τω: 
αύτω Mi 20 καν C: κάν V 21 ταπεινήν om V 22 άναβαστάσαι V Sirm 23 
άσθενήματα: άσθενή V έξότε CS: έ ξότου Ρ: έξ ότου V Sirm 27 ήμών S 28 
θεραπεύητε S 
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54 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 969 

Επιστρέψατε ούν, έπιστρέψατε, πριν αφνω έπιστή ύμΐν ό όλεθρος, 
καθώς τω Πετρωνίω, και εύρεθήτε κενά και άνόνητα μεταμελούμενοι, 
οτε της μετανοίας κέρδος ούδέν. ποϋ τοίνυν είσΐν οί λόγοι σου, 
Πινούφιε, και σοΰ, Μάρη; μαρτυρίου αγώνας ύποδέχεσθαι διά τήν 

35 ταπείνωσιν ημών προεθυμεΐσθε, μάλλον δέ δια τήν σωτηρίαν τήν δι' 
ύπακοής, και τοΰτο πολλάκις- και μικρά τις αύρα έλθοΰσα έρρίπισεν 
ύμας ώς αν τινα άνέμην. ανανήψατε, επιβλέψατε εις θεόν, φοβήθητε 
άπό των κριμάτων αύτοΰ και εξ ών συνεπίστασθε πράξεων υμών, οτι 
εν έκείναις μόνον ούκ αρκετός ύμΐν πάς ό βίος εις μετάνοιαν. τί 

40 λοιπόν προσθήκας άμαρτημάτων προστίθεμεν επί άμαρτήμασι χα-
λεποΐς; 

Πρός δέ τό γράψαι ημάς εις ους είρήκατε, ασμένως προσδεχθέντες 
και ξενοδοχούμενοι υπ' αυτών, τοΰτο μέν ού ποιοΰμεν ου γάρ εξ 
ήμών εξήλθατε διά λόγου ύπακοής, ινα κρίνωμεν άξιους υποδοχής, 

45 τούναντίον δέ καταλογιζόμενοι όριζόμεθα ύμΐν ούτως, αφ' ής ούν 
ήμέρας δέξησθε τά γράμματα, άποκινήσατε καταλαβόντες τά εν-
ταύθα. εί δέ άπειθούντες έπιμένοιτε, δπερ μή δφη ό θεός, δ απεύχομαι, 
έστέ άκοινώνητοι, κατακεκριμένοι τε και καταδεδικασμένοι παρά 
άληθεία δικαζούση, νενεκρωμένοι τε τήν ψυχήν και έστερημένοι 

50 τού πνεύματος, καθώς ό μέγας και θείος Βασίλειος άπεφήνατο- άλλ' 
ουτε οί ύποδεχόμενοι ύμάς εξω κατακρίσεώς είσιν, ώς μή τούς θείους 
κανόνας φυλάττοντες. 

21. Συμεών μονάζοντι 

Έγνωμεν, ώ πάτερ, και διά τών προλαβόντων οίος και ήλίκος 
γέγονας πρός τήν ταπείνωσιν ήμών, έν πασι τοις συμβεβηκόσι θλι-
βεροΐς όμαλίζων καί διευθετών πάντα πρός τό λυσιτελές· ήσθημεν 

36 Bas. ep. 46,2 (PG 32,373 A = I 118,44 Courtonne) αλλά νΰν όλίγην αύραν δεξαμένη 
49 Bas. const, mon. 21,2 (PG 31,1396 Β) 51 cf. Cone. Nie. II can. 21 (XIII 438 Ε sq. 
Mansi) 

31 έπιστεΐ C ό om V Sirm 32 εύρεθεΐτε C μεταμελόμενοι VP Sirm 35 
ύμών PSpc προθυμεΐσθε C" 39 ύμΐν om V 40 προστίθεσθε Sirm 42 
γράψαι Mi 44 εξήλθατε CS"': έξήλθετε cett Sirm άξιους: οτι ούκ αξιός έστιν 
ύποδοχής ό παρά γνώμην τοΰ προεστώτος εν τισι παραβάλλων in marg Ρ 46 
δέξεσθε VPSpc Sirm τά2 om S 47 έπιμένητε Sirm 48 κατακεκριμμένοι S 

21. a. 808 

C VT PS 

1 περί μοιχειανών post titulum add Τ περί ϊωσήφ τοΰ καθηρημένου in marg CSP 
2 καϊ C.'""S'"' 4 ΐσθημεν C: ήσθημεν Τ: ϊσμεν VPS'" Sirm 
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5 δέ και νΰν περίλυπόν σε διά της επαγγελίας τοΰ άδελφοΰ γεγενήσθαι 
έν τοις παρισταμένοις. αλλά τί πάθωμεν; οτι εντολή θεοΰ πρόκειται 
και κανόνες πατρικοί οί άπείργοντες ημάς έκ της τοιαύτης κοινω-
νίας. ώδε δέ φθάσειε ή ταχεία ροπή σου και ή ειλικρινής σου πρός 
θεόν και ήμάς τούς άμαρτωλούς σχέσις, ϊν ' ώσπερ τινά τρικυμίαν 

ίο μεταγάγοις τον πειρασμόν και γαληνιάσης τήν ταραχήν των ευσεβών 
/ ημών δεσποτών, ού γάρ πρός αύτούς ήμΐν ό λόγος τής άκοινωνησίας 
ουδέ ή αιτία τής αμφισβητήσεως (μάλλον δέ ή τιμή και ή προσκύνη-
σις, ή φιλία και ή έντευξις κατά τό όφειλόμενον), πρός δέ τόν άνόμως 
στεφανώσαντα τόν μοιχεύσαντα κατά τόν λόγον τοΰ Κυρίου, πρός 

15 τόν τολμήσαντα τηλικούτου κακοΰ ύπουργόν γενέσθαι και βε-
βαιωτήν επί του κόσμου παντός, ον καθήρεν αύτός ό Χριστός δυσϊ 
κανόσιν ύποπεσόντα (έπεί και άλλοις), κατά μέν τόν πρώτον, οτι 
ουδέ έστιαθήναι εις διγαμοΰντος γάμον παραχωροϋντος τόν πρε-
σβύτερον (εις γάρ μοιχού ουδέ έτόλμησεν ό κανών γράψαι), πόσω γε 

20 μάλλον στεφανώσαι; κατά δέ τόν δεύτερον, οτι τόν ύποπεσόντα έν 
τινι σφάλματι και διά τούτο άφορισθέντα, εί μή έντός ένιαυτοΰ 
έπαγωνίσηται τή οικεία συστάσει, ουκ εξόν έτι φωνήν αύτοΰ προσ-
δεχθήναι- ό δέ εννέα χρόνους υπερβάς είσεπήδησεν έν τή εκκλησία, 
εί ούν ούτος αναίτιος, πολλώ γε μάλλον ό μοιχεύσας· εί δέ εκείνος 

25 ένοχος τής αμαρτίας, τίς αμφιβάλλει περί τοΰ συζεύξαντος και κατά 
τοΰ 'Αγίου Πνεύματος δυσφημήσαντος ώς ουχί εναγέστερος και 
βεβηλότερος; 

Ταύτά έστι, πάτερ αγιε, τά φοβοΰντα και συστέλλοντα ήμών τήν 
καρδίαν. και διά ταΰτα πρός τό μή κοινωνήσαι αύτώ τε και τω 

30 προηγησαμένω πατριάρχη, έπάν μετεδίδοι τω μοιχεύσαντι, άπεκλεί-
σθην εγώ μέν έν φ καθέζη τόπω, ό ήγούμενος δέ και οί λοιποί έν 

11 δεσποτών: Nicephorus I et Stauracius 14 στεφανώσαντα: oeconomus Josephus 
24 μοιχεύσας: Constantinus VI 

17 Cone. Neoc. can. 7 (II 542 Β Mansi) 20 Cone. Afric. can. 46 (IV 493 Ε Mansi 
[latine]) 2 8 - 6 3 = ep. 22,111 - 151 

6 άλλά τί πάθωμεν in marg V πάθομεν C T 7 οί om V έκ: άπό V 8 
φθάσειε scripsi: φθάσοι Mi: φθάσει codd Sirm ταχεία CS 9 τόν ante θεόν add 
V P S " " Sirm: τε Τ 10 μεταγάγης TS: μετάγοις Vac γαλην ιάσε ις C 12 της 
αμφισβητήσεως ή αιτία V (cf tarnen ep 22,5) 16 καθε ϊρεν C 18 παραχωροϋντα 
V T Sirm 22 έπαγωνίσεται Ρ: άγωνίσεται V: έπαγωνίζεται Sirm έπαγωνίσηται 
— αύτοϋ om Τ 23 ε ις έπ ίδησεν C: ε ί ς έπηδησεν S 24 γε om V Sirm 25 
βλασφημήσαντος κατά τοϋ άγίου πνεύματος V: δυσφημήσαντος κατά τοϋ άγίου 
πνεύματος Sirm 28 τά συστέλλοντα ήμών τήν καρδίαν και φοβοΰντα V (cf 
tarnen ep 22,111) 29 κο ινωνε ΐν V Sirm (sed cf ep 22,112) 30 μετεδίδου VPS'* 
Sirm άπεκλε ίσθημεν Sirm 31 έγώ μέν in marg V καθέζη: καθέζομαι 
Sp t σύν τω άρχιεπισκόπω post λο ιπο ί add Τ (fort recte; cf ep 22,114) 
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Θεσσαλονίκη ύπερορισθέντες. αλλ' ό θεός πάλιν έπισυνήγαγεν ημάς 
εύχαΐς σου- και ούδ' οΰτως ώς έτυχεν ήνώθημεν τω πατριάρχη, ει μη 
ώμολόγησεν καλώς ήμάς πεποιηκέναι. έάν ούν, δτε ή μοιχεία ήν και 

35 ή των κανόνων παράβασις, ούχ ύπεστάλημεν δυνάμει θεοΰ, πώς ούν 
άρτι, δτε εύσεβοϋσά έστιν ή βασιλεία, ένεκεν ένός πρεσβυτέρου 
ύποσταλησόμεθα και προδώσομεν τήν άλήθειαν, κινδυνεύοντες κατά 
ψυχήν; ουδαμώς, αλλά πάντα ήμΐν φορητά μέχρι θανάτου ή μετα-
σχεϊν της εκείνου κοινωνίας και των έκείνφ συλλειτουργούντων, έως 

40 αν παύση της ιερουργίας, ώσπερ επί τοΰ προτέρου, έστω οικονόμος· 
τί καί άναξίως ίερουργεΐ; έξέλιπεν πρεσβύτερος; ει δέ ούδέν δοκεΐ 
τοις συλλειτουργοΰσιν αύτω, δψονται εφ' οίς πράττουσιν. φείσονται 
της ήμών ταπεινώσεως, στεργόντων καί μηδέν εως τοΰ παρόντος 
λαλησάντων, άλλ' οικονομησάντων έν τοις δυσϊν έτεσι τούτοις, εξ 

45 δτε είσήλθεν, ϊνα ούτως ειρηνικώτερον διεξέλθωμεν, οί δεσπόται 
ήμών οί άγαθοί, μεσΐται καί κριταί τοΰ δικαίου, φιληταί τών παρρη-
σιαζομένων έν άληθεία, ώς αυτό τό τίμιον αυτών στόμα πολλάκις 
διαγορεύει. ένέγκωσιν οί ίερεΐς ίερώς, ή πείσωσιν ή πεισθήσονται. 
ει δέ ούδέν τοιοΰτον, αλλά καί τό γρύξαι μόνον ήμάς ουκ άνεκτόν, 

50 θεός έφορά, ού μείζων ούδείς, ού μόνος ό φόβος φοβερός καί τό έκεΐ 
δικαστήριον, φ πάντες παραστησόμεθα εύθυνόμενοι κατά πάντα. 

Άλλά δεόμεθά σου της άγαθότητος καί ώς προκυλινδούμενοι τοις 
τιμίοις σου ι'χνεσιν παρακαλοΰμεν καί άντιβολοΰμεν ποιήσαι έλεος 
μεθ' ήμών / καί κοινόν όφελος αύτοΐς τε τοις εύσεβέσιν ήμών βα-

55 σιλεΰσιν τω τε άγιωτάτω πατριάρχη καί πάση τη εκκλησία, ού τή 
καθ' ήμάς μόνον, άλλά καί τή ανά πάση τή οικουμένη, ϊνα παύση ό 
είς εις δόξαν θεοΰ καί μή ταραχθή ή αύτοΰ εκκλησία, εί δέ μή γε, 
άλλά τό γε δεύτερον τό έπιμεϊναι ήμάς έν τω αύτω καθάπερ έν τοις 

51 Rom. 14,10 

32 πάλιν om V 34 ώμολόγησε VPTS Sirm 36 post πρεσβυτέρου exc fort 
vox καθηρημένου (cf ep 22,120) 38 τήν ante ψυχήν add V 40 της om 
Sirm καίπερ οντος χαλεπωτέρου τοΰ δευτέρου· ούδέ γάρ συνελειτούργησεν αύτω 
καθάπαξ ό προηγησάμενος. καί έκεΐ μέν συνίλθεϊν άτοπον ήν, πλήν ού τοσούτον 
κακόν, ώδε (sic) δέ καθαίρεσις ήμών της ίερωσύνης, έάν συλλειτουργήσωμεν post 
προτέρου add Τ (cf ep 22,124sq) 41 έξέλειπεν C: έξέλιπε cett Sirm 42 πράττουσι 
VTPS Sirm φείσωνται Sirm 43 ήμών της ταπεινώσεως Τ 44 έτεσι: έτέροις 
V έξότε CT: έξότου PS: έξ δτου V Sirm 45 είσήλθον V 46 μεσίται CVT 
Sirm φιλητά V 48 πίσωσιν C: πείσουσιν VP Sirm: πείσονται Τ πεισθή-
σονται ή πείσουσιν V 49 ήμας μόνον Τ 50 μείζον C έκεΐ: έκεϊθεν ep 22,138 
52 προκυλινδόμενοι Sirm 53 ϊχνεσι VTPS Sirm 54 βασιλεϋσι VTPS Sirm 56 
πασαν τήν οίκουμένην VPS Sirm ϊνα παύση ό είς ό μοιχοζεύκτης ϊνα στη τοϋ 
ίερουργεΐν in marg Ρ 58 γε τό Τ 
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δέκα ετεσι τούτοις, οί γάρ λοιποί καν μυρίοι ώσιν ίεράρχαι και 
60 ιερείς και ήγούμενοι οί κοινωνοΰντες αύτω ού θαυμαστών έπεί αυτοί 

και συνήλθον τω μοιχεύσαντι και ουδείς τι λελάληκεν. ταύτα θεός 
δι ' ήμών, εί και τόλμηρόν ειπείν, και παρακαλεί και προσφθέγγεται 
και ώς κελεύεις. 

22. Τω αύτω 

Και πάλιν παρακαλέσαι σου τήν πατρικήν άγιωσύνην καλόν 
ήγησάμεθα έπιβαλέσθαι έαυτήν πρός τό κοινή συμφέρον και λυσι-
τελοΰν κράτιστα. ού γάρ πρός τούς εύσεβεΐς ήμών δέσποτας ό λόγος 

5 της άκοινωνησίας ούδέ ή αιτία της αμφισβητήσεως, καθά προγεγρά-
φαμεν (μάλλον δε ή τιμή και ή προσκύνησις , ή ύπόπτωσις και ή 
εντευξις κατά τό όφειλόμενον), πρός δε τόν άνόμως στεφανώσαντα 
τον μοιχεύσαντα κατά τόν λόγον του Κυρίου, πρός τόν τολμήσαντα 
τηλικούτου κάκου ύπουργόν γενέσθαι και βεβαιωτήν επί τοϋ κόσμου 

ίο παντός. 
Και ϊνα έκδηλότερον εϊη τό λεγόμενον ού πρός δ ιδαχήν, άλλά 

πρός ύπόμνησιν αύτήν, εί κελεύεις, τήν κατά τήν στεφανικήν συν-
άφειαν ίεράν προσευχήν παραθήσομεν και καθίδωμεν εντεύθεν, δπως 
έξ εναντίας αύτφ τφ Χριστώ, εί και τόλμη ρόν ειπείν, άντεφθέγξατο 

15 και άπεμαχήσατο δια τοΰ εναγούς αυτού στόματος ό άνένοχον εαυτόν 
άποδεικνύς. τοΰ γάρ Χριστού μοιχόν άποκαλέσαντος τόν άφιέντα 
τήν νομίμως συναφθεΐσαν άνδρί γυναίκα (μοιχεία δέ, ώς οϊσθα, τό 
χαλεπόν αμάρτημα και ίσοδύναμον φονέως, άρρενοφθόρου τε και 
άλογευομένου, φαρμακού τε και ε ίδωλολάτρου κατά τόν κανόνα τοϋ 

20 θείου Βασιλείου) αύτός τούτον τω θυσιαστήρίω παραστήσας ένυπή-
κοον παντός τοΰ λαού έτόλμησεν ρήξαι τάς βεβήλους φωνάς έκείνας. 

59 καν C: κάν V: κάν Ρ 60 αύτοί και coll ep 22,148 scripsi: και αυτοί codd Sirm 
61 τί CPS λελάληκε VTPS Sirm 62 καϊ εί VP Sirm 

22. a. 808 4 δέσποτας: cf. adn. ad ep. 21,11 5 προγεγράφαμεν: cf. ep. 21,11 - 12 

16 Matth. 5,32 18 Bas. ep. 188,7 (PG 32,673C = II 126 Courtonne; cf. Ill U 8 9 D 
Mansi) 

C VM (11.97-151) Τ (11. 1 - 1 1 1 ) PS 

9 βεβαιωτήν: βεβαίωσιν τήν Τ έπί παντός τοϋ κόσμου S (ubi έπί"") 13 
κατίδωμεν VPS Sirm 14 έξεναντίας CVT 15 άντεμαχήσατο V Sirm (sed cf ep 
31,72) 16 Χρίστου γάρ V (ubi γάρ"") Sirm 17 άνδρί: αύτω Τ 19 φαρμάκου 
C 20 έ ν υ π ή κ ο ο ν C: εις έ π ή κ ο ο ν Τ: έν έπηκόω cett Sirm 21 έτόλμησε VTPS 
Sirm εναγείς ante βεβήλους add Τ (cf ep 31,78) 
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Και σκοπήσωμεν, πάτερ, παρακαλώ, τό φοβερόν καν εκτοπον έχει 
γάρ οΰτως· ,αυτός, δέσποτα, έξαπόστειλον τήν χεϊρά σου εξ άγίου 
κατοικητηρίου σου και άρμοσον τω δούλφ σου τήν δούλην σου. 

25 σύζευξον αύτούς έν όμοφροσύνη, ένωσον αυτούς εις σάρκα μίαν, οίς 
εύδόκησας συναφθήναι άλλήλοις· τίμιον τόν γάμον άνάδειξον, 
άμίαντον αύτών τήν κοίτην διατήρησον, άκηλίδωτον αύτών τήν 
συμβίωσιν διαμεΐναι εύδόκησον'. ούκ άρα φρικτόν και άκουόμενον 
και έννοούμενον; πόσον εστίν ενταύθα ύπολαβεΐν τόν παροξυσμόν 

30 του Άγίου Πνεύματος έν τή τοιαύτη βλασφημία συνοργισθήναί τε 
τούς άγιους αγγέλους έν ταΐς τηλικαύταις δυσφημίαις; ή πώς ού 
παραυτίκα, ώς τόν Δαθάν καί Άβειρών, ύπέλαβεν ή γή χάνασα τόν 
ύφηγητήν του ψεύδους και δεικνύντα τό σκότος φως καί τόν Χριστόν 
εις έναν/τιολογίαν περιπεσεΐν πειρώμενον; πάντως γάρ, δσα ό ιερεύς 

35 ύποφαίνει, ταΰτα καί θεός κυρούν επαγγέλλεται κατά τόν μέγαν 
Διονύσιον. αλλά μακροθυμών ήνεγκεν, ύπανοίγων θύραν μετανοίας 
τω ένόχω της άμαρτίας. είτα αντί τού κλαίειν καί πενθεΐν τόν τοι-
ούτον μέχρι θανάτου, άπόπτυστόν τε είναι καί άποτρόπαιον εις 
ύπόδειγμα ταΐς μετέπειτα γενεαΐς θείας ζηλοτυπίας πάλιν έν τή 

40 έκκλησία είσελθεϊν καί πάλιν ύπάρχειν ιερέα άναφανδόν; ούκούν ώς 
καλόν τι πεπραχώς είσελήλυθεν καί Χριστός ήττηται κατ' αύτόν 
παραλόγως διαγορεύων; καί δέον διά της έν τω κοινώ ιερουργίας 
αύτού διαδοθήναι εις πάσαν τήν καθ' ημάς έκκλησίαν καί συγκα-
τανεύσαι πάντας έπί τω τοιούτω έργω; τί γάρ άλλο καί ού τούτο 

45 γενήσεται; 
'Αλλά μή γένοιτο, δει δέ τάχα εκ παραζήλου από του δεύρο τό 

τοιούτον γίγνεσθαι- καί στεφανούσθωσαν μοιχοί, καί οί στεφανούν-
τες, ώς μέγα τι κεκατωρθωκότες καί τούς πολλούς ώφελεΐν καί 
ένάγειν εις όμοτροπίαν δυνάμενοι, άσπαζέσθωσαν ύπό τών πολλών. 

50 αλλά μή γένοιτο- οΰτε γάρ εκείνος ιερεύς ούτε οί έκεΐνον μιμούμενοι, 
μή γάρ έν έκείνω άπατάσθω, ώς δτι βασιλεύς ήν ό μοιχεύσας- αρ-
χουσι γάρ οί τοΰ θεού νόμοι πάντων κατά τό γεγραμμένον. αλλ' 

23 prec. nupt. (p. 317 Goar) 32 Num. 26,10 33 Luc. 11,35 

22 πάτερ om Τ 25 οίς CP: ους VTS Sirm 26 εύδοκήσας S 27 διατήρησον: 
διαφύλαξον Τ (sed cf ep 31,84) 28 αρα VT 29 παροξυσμόν: παρολυσμόν (sic) 
Sirm: παροργισμόν Mi (cf tarnen ep 31,86 παροξυνθήναι) 31 δυσφημίαις: βλασφη-
μίαις VT 33 δεικνϋντα CVT 34 έναντιλογίαν Τ 36 ύπ' άνοίγων C 40 
ούκ ούν CT 41 τι: τε Τ εΐσελήλυθε VTPS Sirm 43 συνκατανεϋσαι C 47 
γίνεσθαι V Sirm 48 κεκατορθωκότες CT: καί κατωρθωκότες Ρ: κατωρθωκότες Vpt 

Sirm 51 ώς om VP Sirm 
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ομως τοϋτο δράσας τό παγχάλεπον έτι φιλονεικεΐ την άνομίαν δι-
καιοσύνην γνωρίσαι καί, τό δή λεγόμενον, απόδειξαν έαυτόν του 

55 Προδρόμου καί ΒαπτιστοΟ όσιώτερον εκείνου γαρ ελέγχοντος την 
τοϋ Ήρώδου μοιχείαν καί ύπέρ αληθείας θνήσκοντος, ούτος τον 
δεύτερον Ήρώδην ώς αληθώς τή όμοτρόπφ μοιχεία δεδειγμένον καί 
έστεφάνωσεν καί κατησπάσατο μέχρι θανάτου, λόγοις μέν ου, αύτοϊς 
δέ έργοις φθεγγόμενος ώς πεπλάνηται Ιωάννης ό Πρόδρομος, άκαί-

60 ρως καί άνόμως διελέγξας καί αποθανών. 
'Αλλά μή γένοιτο- ό μέν γάρ τοΰ νόμου υπερασπιστής καί τοΰ 

μύσους ελεγκτής, ό δέ τών θείων μυστηρίων καταπατητής καί της 
άθέσμου συμπλοκής συναπτής καί κατασφραγιστής. καί ό μέν καί 
θανών βοά ,ούκ έξεστίν σοι εχειν τήν γυναίκα Φιλίππου τοΰ αδελφού 

65 σου', κάν τω Ήρώδου προσώπω έμβοά πάση τή οικουμένη μηκέτι 
τι τοιούτον τολμηθήναι, ό δέ έως τοϋ νΰν αύτοϊς τοις έργοις άντικρυς 
κράζει τω δευτέρω Ηρώδη ,έξεστίν σοι έχειν γυναίκα Θεοδότην τήν 
μαχλώσαν', κάν τω αύτοΰ προσώπω διαρρήδην προστάσσει έως τοΰ 
αίώνος μοιχεύειν τούς άνθρώπους καί τούς τοιούτους στεφανοΰντας 

70 είναι ιερέας. 
"Ω τόλμηράς καρδίας· ώ καταφρονήσεως θεοΰ κριμάτων. διατί μή 

μάλλον έκαστος καταγορεύει τής ύποθέσεως καί διαστέλλεται τοΰ 
τοιούτου καί μέχρι βρώσεως ε'ίτουν συντυχίας, εί μή έξαγορεύει τήν 
άμαρτίαν μετά τό παντάπασιν ε'ίργεσθαι αύτόν έκ πάσης ιερουργίας; 

75 άλλά διά τοΰτο δεόμεθά σου τής θεοσεβείας καί τής κατά τό ιερόν 
ήμών σχήμα ακριβείας ένηχήσαι εις τά ώτα τών ευσεβών ήμών 
δεσποτών τούς τοιούτους λόγους, πιστεύομεν γάρ οτι, εί τούτον 
παραστείλωσιν σύν εύδοκία τοΰ άγιωτάτου / ήμών πατριάρχου, έπι-
κροτήσαι έχουσιν άγγελοι, άνευφημήσωσι πάντες οί άγιοι, εύφραν-

80 θήσεται δέ καί πάσα ή εκκλησία, γενήσεται δέ καί τω κράτει αύτών 

57 δεύτερον Ή ρ ώ δ η ν : Constantinus VI 78 πατριάρχου: Nicephorus 

5 3 - 6 0 = ep. 31 ,63-70 55 Luc. 3,19 64 Marc. 6,18 67 ibid. 

53 οτ ι ού τ ο σ ο ύ τ ο ν τ ό άνομήσαι , δ σ ο ν φ ιλονε ικε ΐ ν τήν άνομίαν δ ικα ιοσύνην γνωρ ί -
ζ εσθαι in marg Ρ 56 τοϋ om V Sirm (sed cf ep 31,65) 57 ώ σ α λ η θ ώ ς S 58 
έ σ τ εφάνωσε VTPS Sirm 62 έλέγκτης V 63 συναπτής C: συναπτής Τ : συναπτής 
cett Sirm καί ' om Τ 64 ε ξ εσ τ ι VTPS Sirm τ ή ν om V 65 καν C: καν Τ 
Sirm 66 τι om VPS Sirm αύτοϊς εως S το ι ς om V Sirm 67 ε ξ ε σ τ ι VTPS 
Sirm 68 καν C: καν Τ Sirm π ρ ο σ τ ά σ σ η C 69 an τούς τούς το ιούτους 
scribendum? τοιούτους: τούτους V 71 ώ C (bis) διά τί Τ Sirm 73 
ε ϊ τ ' ούν CV Sirm 74 ε ϊργεσθαι Τ έκ πάσης: τής θείας S 76 ήμών ' om 
Sirm έν ήχήσα ι C εις om V δ εσπο τών ήμών V 78 παρασ τ ε ί λωσ ι VPS 
Sirm 79 άνευφημήσωσ ι ν Τ : άνευφημήσουσι VPS Sirm 
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θείας άνωθεν επικουρίας προσθήκη πολλή έν τε προσλήψει εχθρών 
τε καί πολεμίων και έν είρηναία και μακροημέρφ αυτών ζωή. 

Ποΰ δέ καί θήσομεν, πάτερ αγιε, τούς ιερούς κανόνας, εϊργοντας 
αυτόν του ίερατεύειν; τόν μέν πρώτον μή παραχωροΰντα μηδέ εις 

85 διγαμοΰντος γάμον έστιαθήναι τόν πρεσβύτερον, καίπερ δντος έκ 
θεού παρακεχωρημένου. ει δέ δτι μή τόν παρακεχωρημένον γάμον 
ούτος, άλλ' εις τόν άποκήρυκτον και μοιχικόν δλαις τριάκοντα 
ήμέραις εύωχήσατο, καί ού μόνον τούτο, άλλ' δτι καί τούς νικητικούς 
επί τή παρθενία στεφάνους έπιτέθεικε τοις μοιχοΐς καί άκαθάρτοις, 

90 τίνος ε'ίη άξιος; μικρόν τάχα ή καθαίρεσις. εί δέ τούτο άνεκδίκητον, 
παίγνια τά θεία καί έωλοι οί κανόνες, κατά τόν δεύτερον πάλιν 
κανόνα, δτι ό ύποπεσών έν τινι σφάλματι καί διά τούτο άφορισθείς, 
εί μή εντός ένιαυτού έπαγωνίσηται τή οικεία συστάσει, ουκ εξόν έτι 
φωνήν αυτού προσδεχθήναι. ό δέ έννέα χρόνους ύπερβάς είσεπήδη-

95 σεν έν τή έκκλησία. 
Εί δέ λέγοι παρά τοΰ προηγησαμένου λαβείν τήν έπιτροπήν καί 

άνέγκλητον είναι τήν ύπόθεσιν, τί δήποτε ούχ ό έπιτρέψας αύτούργη-
σεν στεφανώσας; έστι γάρ πάντως πατριάρχαις βασιλείς στεφανούν, 
ούχ ιερέα τινά" ού γάρ πώποτε γεγένηται. άλλά δήλον δτι κινδύνου 

ιοο αύτώ κειμένου εις αύτήν τήν άρχιερωσύνην καθαιρέσεως εύρων 
τούτον προθυμούμενον (ήν γάρ συναλιζόμενος εις τά βασίλεια) παρ-
έπεμψεν εις τό έκείνου πρόσωπον τόν κίνδυνον (εϊπερ καί αληθές 
δτι καί έπέτρεψεν ού γάρ πιστεύομεν ήμϊν τε καί άλλοις πολλοίς 
πεπληροφορηκώς). εί δέ πάλιν λέγοι μή είναι άφωρισμένος ύπό τοΰ 

105 προηγησαμένου, τί δήποτε ούκ έλειτούργει έν τοις έννέα έτεσιν; τί 
δήποτε ύπό συνόδου, ώς λέγει, νϋν λέλυται; δήλον δτι ό δεδεμένος 
λέλυται, ούχ ό άδετος, ώστε έαυτώ περιπίπτει κάνταύθα είργμένος 
είναι, εφόσον ούκ έντός τοΰ ένιαυτού κατά τόν κανόνα ύπέδειξεν 

96 προηγησαμένου: Tarasius 

84 Cone. Neoc. can. 7 (II 542 Β Mansi) 91 Cone. Afric. can. 46 (IV 493 Ε Mansi 
[latine]) 

83 θήσωμεν S 85 τόν om V Sirm 86 εί om V Sirm: εις CS δτι δέ V Sirm μή 
τόν: εις τόν μή V Sirm: τόν μή Ρ δτι μή - 87 άλλ' om Mi ούτος: ούτως CT 
88 άλλ' δτι: άλλά Τ 90 ή καθαίρεσις: ή καθαιρέσεως V 91 αϊολοι C: α'ίωλοι 
Τ δέ post κατά add V Sirm 93 έπαγωνίσεται VTPS Sirm 95 έν V,str 96 
λέγει Τ π ρ ο η γ η σ α μ έ ν ο υ CS: προηγουμένου cett Sirm, quod ex ηγουμένου corr V 
(sed cf infra 1. 105) 97 ούχ: hie inc epist in Μ αύτούργησε VMTPS Sirm 99 
δηλονότι Τ 101 τούτον: τοσούτον Sirm συναλ ι ζόμενος C: συναυλιζόμενος 
cett Sirm 103 ύμΐν V Sirm 104 π ε π λ η ρ ο φ ο ρ η κ ό σ ι ν perperam susp Sirm λέ-
γει VMS άφορισμένως Τ 105 ετεσι VMTPS Sirm 106 δηλονότι Τ 107 
κάντεύθεν V ε ίργομένος CS 108 έαυτόν ύπέδειξεν S 
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έαυτόν άθώον και έλαβεν την λύσιν εμφανώς, εϊπερ ήν λύσις τώ 
no όλοδεσμίω, καν μυρίους παριστά ψευδομάρτυρας. 

Ταύτα έστι, πάτερ άγιε, τά φοβοϋντα και συστέλλοντα ήμών τήν 
καρδίαν. και διά ταϋτα πρός τό μή κοινωνήσαι αύτφ τε και τω 
προηγησαμένω πατριάρχη, έπάν μετεδίδοι τω μοιχεύσαντι, άπεκλεί-
σθην εγώ μεν εν φ καθέζη τόπω, ό ηγούμενος δε και οί λοιποί σύν 

115 τώ άρχιεπισκόπω έν τη Θεσσαλονίκη ύπερορισθέντες. αλλ' ό θεός 
πάλιν έπισυνήγαγεν ήμάς εύχαΐς σου* και ούδ' ούτως ώς έτυχεν 
ήνώθημεν τώ πατριάρχη, ει μή ώμολόγησε καλώς ήμας πεποιηκέναι. 
εάν ούν, οτε ή μοιχεία ή ν και ή τών κανόνων παράβασις, ούχ 
ύπεστάλημεν δυνάμει θεού, πώς ούν άρτι, δτε εύσεβούσά έστιν ή 

120 βασιλεία, ένεκεν ένός πρεσβυτέρου καθηρημένου ύποσταλησόμεθα 
και προδώσομεν τήν άλήθειαν, κινδυνεύοντες κατά ψυ/χήν; ούδαμώς, 
αλλά πάντα ήμΐν φορητά μέχρι θανάτου ή μετασχεϊν της εκείνου 
κοινωνίας και τών έκείνω συλλειτουργούντων, έως αν παύση τής 
ιερουργίας, ώσπερ επί τού προτέρου, καίπερ οντος χαλεπωτέρου τού 

125 δευτέρου- ούδέ γάρ συνελειτούργησεν αύτω καθάπαξ ό προηγησά-
μενος. και έκεΐ μεν συνελθεΐν άτοπον ήν, πλήν ού τοσούτον κακόν, 
ώδε δε καθαίρεσις ήμών τής ίερωσύνης, εάν συλλειτουργήσωμεν. 
έστω οικονόμος" τί και άναξίως συλλειτουργεί; έξέλιπεν πρεσβύτε-
ρος; εί δέ ούδέν δοκεΐ τοις συλλειτουργούσιν αύτω, δψονται εφ' οίς 

130 πράττουσιν. φείσονται ήμών τής ταπεινώσεως, στεργόντων και μηδέν 
έως τού παρόντος λαλησάντων, άλλ' οίκονομησάντων έν τοϊς δυσίν 
έτεσι τούτοις, έξ οτε είσήλθεν, ι'να ούτως είρηνικώτερον διεξέλθω-
μεν, οί δεσπόται ήμών οί αγαθοί, μεσΐται και κριταί τού δικαίου, 
φιληταί τών παρρησιαζομένων έν άληθεία, ώς αύτό τό τίμιον αύτών 

135 στόμα πολλάκις διαγορεύει. ένέγκωσιν οί ιερείς ίερώς, ή πείσωσιν 
ή πεισθήσονται. ει δέ ούδέν τοιούτον, άλλά και τό γρύξαι ήμάς 
μόνον ούκ άνεκτόν, θεός έφορά, ού μείζων ούδείς, ού μόνος ό φόβος 
φοβερός και τό έκεϊθεν δικαστήριον, φ πάντες παραστησόμεθα εύ-
θυνόμενοι κατά πάντα. 

1 1 1 - 1 5 1 = ep. 2 1 , 2 8 - 6 3 138 Rom. 14,10 

109 έλαβε VMTPS Sirm 110 καν C: καν V 111 συστέλλοντα: hie desin epist in 
Τ 113 έπαν Ρ μετεδίδου VMPS Sirm άπεκλε ίσθημεν Sirm 114 μέν έγώ 
V καθέζομαι S δέ S: τε cett Sirm (cf tarnen ep 21,31) 116 ούδ' om Sirm 
118 ούδ' post ούν add Sirm και om Μ 121 προδώσωμεν C 128 έξέλε ιπεν 
C: έξέλ ιπε cett Sirm 130 πράττουσι VMPS Sirm φείσωνται Sirm και -
131 λαλησάντων om Mi 132 τούτοις om Μ έξότε C: έξότου PS: έξ δτου VM 
Sirm ε ί σ ή λ θ ο ν V 133 μεσίται C S V M Sirm 135 πε ίσουσιν V Sirm: πε ισθώσιν 
Μ 137 μόνον om Μ μείζον C 
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140 'Αλλά δεόμεθά σου της άγαθότητος και ώς προκυλινδούμενοι τοις 
τιμίοις σου ιχνεσιν παρακαλοΰμεν και άντιβολοΰμεν ποιήσαι ελεος 
μεθ' ημών και κοινόν όφελος αύτοΐς τε τοις εύσεβέσιν ήμών βασι-
λεΰσιν τω τε άγιωτάτω πατριάρχη και πάση τή έκκλησία, ού τή καθ' 
ημάς μόνον αλλά και τή άνά πάση τή οικουμένη, ϊνα παύση ό εϊς 

145 εις δόξαν θεοΰ και μη ταραχθή ή αύτοίί έκκλησία. ει δέ μή γε, αλλά 
τό γε δεύτερον τό έπιμεϊναι ήμάς έν τω αύτω καθάπερ έν τοις δέκα 
έτεσι τούτοις, οί γάρ λοιποί καν μυρίοι ώσιν, ίεράρχαι και ιερείς 
και ήγούμενοι κοινωνοΰντες αύτω, ού θαυμαστόν- έπεί αύτοί και 
συνήλθον τω μοιχεύσαντι και ούδείς τι λελάληκεν. ταύτα θεός δι' 

150 ήμών, ει και τόλμηρόν ειπείν, και παρακαλεί και προσφθέγγεται και 
ώς κελεύεις. 

23. Τω αύτω 

Ούδέν ών δεδήλωκας ήμϊν τό παρόν, άγιε πάτερ, λυπηρόν, οσον 
τό μή θέλειν τούς εύσεβεΐς ήμών δέσποτας έλθεΐν ήμάς κατά τό 
σύνηθες και άξιωθήναι τής τιμίας αύτών προσκυνήσεως και τούς 

5 προπεμπτικούς και εύκτηρίους ώς πάς τών ανθρώπων κατά τήν εξο-
δον αύτών άποδούναι λόγους, αλλ' ού πάντως ή εύμείλικτος και 
άμνησίκακος και χριστομίμητος αύτών καρδία τούτο δλον ποιήσειεν 
εις τήν ήμετέραν ταπείνωσιν έπεί και τοις έχθροΐς οϊδεν διαλλάτ-
τεσθαι, ούχΐ δέ ήμάς, τούς αληθινή καρδία / φιλούντας και σέβοντας 

ίο αύτούς. άριστα δέ ύπέβαλεν ή άγιωσύνη σου τάς τής εύτελείας ήμών 
αποκρίσεις έν ταΐς ίεραΐς αύτών άκοαΐς. και οτι κατένευσαν, τής 
αύτών εϊη μεγαλόφρονος θεοσυνεσίας· και γάρ ισασι τά θεία κρίνειν 
εύθυβόλως, ώς σοφίας μεμεστωμένοι και γνώσεως θεοΰ άνάπλεοι. 
κελεύει δέ έρωτάν, τίνος χάριν έπεδώκαμεν έαυτούς εις τήν ίεραρ-

15 χίαν, εγνωσμένου οντος τοΰ σφάλματος, και πρός τούτο μετ' αίδοΰς 
άποκρινόμεθα οτι, οσον τό καθ' ήμάς, ούκ έβουλόμεθα, τό μέν διά 

141 ϊχνεσι VMPS Sirm και άντιβολοΰμεν ante και κοινόν transp V: om Μ 142 
βασιλεϋσι VMPS Sirm 144 πάσαν τήν οίκουμένην VMPS Sirm 145 εις δό-
ξαν θεοΰ Sss,:r 147 μύριοι Μ 148 ante κοινωνοϋντες exc fort vocula οί (cf ep 21, 
60) και ante αύτοί add Μ 149 τί CPSM λελάληκε VMPS Sirm 151 
κελεύει Sirm 

23. a. 808 3 δέσποτας: cf. supra 5 εξοδον: cf. adn. ad ep. 26,24 

C VM PS 

2 post λυπηρόν exc fort vox τόσον 8 οίδε VMPS Sirm 10 ύπέβαλεν: ύπέλαβεν 
VacM 14 έπιδεδώκαμεν VMP Sirm 
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τό έπικίνδυνον τοΰ αξιώματος, τό δέ δι' αύτό ήδη τό λεγόμενον του 
οικονόμου, έπεί δέ έλήλυθαν οί Θεσσαλονικείς, ίκετεύοντες ώς έκ 
πάσης της πόλεως, οϊ τε δεσπόται ημών οί άγαθοί συνεπιτιθέμενοι 

20 τώ ψηφίσματι, δέος ήμΐν έγένετο μη ύπακοΰσαι και άντιφέρεσθαι 
θεώ τε και τοις εύσεβέσιν ήμών δεσπόταις, λογισάμενοι δτι δυνατός 
έστιν, ή νίκα υπό τών οικείων επισκόπων ή χειροτονία γίγνεται, 
φυγείν τόν προκείμένον κίνδυνον. πρός γαρ τό μετά ταΰτα, τό μέν 
δτι πόρρω τών ενταύθα αποικίζεται, τό δέ οτι έγχωρεΐ και έπιδη-

25 μοΰντα φυλάττεσθαι κατά πολλούς τρόπους, είτα οτι καί θάνατοι 
συμβαίνουσιν καί έκ μέσου γίνεται τό σκάνδαλον, ώσπερ καί έφ' 
ήμών αυτών τών ταπεινών ώδε καθημένων συνέβη διαφυλαχθήναι 
έως τοΰ παρόντος οικονομία χρωμένων δει γάρ έφ' δσον οίόν τε 
ύποχωρεΐν τούς πειρασμούς, άλλως τε καί μή επισκοπής έχόντων 

30 αξίωμα. 
Διά ταΰτα ώς επί μάρτυρι θεφ έπεδώκαμεν εαυτούς, δοκοϋντες, 'ίνα 

καί τούτο ε'ίπωμεν, μηδέ ήγνοημένον είναι πάντως τοις εύσεβέσιν 
ήμών δεσπόταις, είδόσι τά πόρρω καί μακράν δι' άκραν άγχίνοιαν, 
άλλά μήν ούδέ αύτώ τω άγιωτάτφ πατριάρχη, έπεί κάκείνφ τηνικαΰτα 

35 γεγράφαμεν τήν ύπόθεσιν ώς ήμεΐς γε τούτου χάριν, ύπέρ τοΰ μή 
κοινωνήσαι τω στεφανώσαντι τόν μοιχόν καί τώ προηγησαμένω 
πατριάρχη, ήνίκα μόνον μετεδίδοι αύτφ, διαφόρως τήν έξορίαν 
ύπέστημεν. πλήν οτι πολλαχώς καί αύτό τό τίμιον αύτών στόμα 
έπανέκρινεν καί διέγνω ταΰτα ούτως εχειν. 

40 Αύτη εστίν ή απολογία, καί ταύτην ώς κελεύεις άνάγαγε τω εύηκόω 
αύτών κράτει. 

18 οικονόμου: Josephus 34 πατριάρχη: Nicephorus 35 γεγράφαμεν: ep. 25 37 
πατριάρχη: Tarasius 

18 έληλύθασιν Μ 21 δυνατός: δυνατόν perperam coni Sirm; cf p. 163s adn 87 b 
22 γίνεται V Sirm 23 προκείμενον CSP: προειρημένον cett Sirm 24 άπωκίζεται 
C: άποικ//ίζεται S 26 συμβαίνουσι VMPS 28 έφόσον CP οίόν τε: οϊονται 
C 31 έπιδεδώκαμεν VMP Sirm 37 μετεδίδου VMPS Sirm 39 έπανέκρινε 
VMPS Sirm 
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24. Θεοκτίστφ μαγίστρφ 

Ότιπερ πονουμένη εστίν τά καθ' ημάς ή μεγίστη σου υπεροχή έξ 
ύπερβαλλούσης φιλοθεΐας έδειξεν μεν και τά διά τοΰ εύλαβεστάτου 
ήγουμένου ρήματα, έφανέρωσε δέ και νυν τά διά τοΰ άδελφοϋ ήμών 

5 πρός τά σταλέντα δηλώματά τε και άνταποκρίματα. και της υπέρ 
τηλικαύτης σου αγαθής διαθέσεως πρός τό κοινή συμφέρον τους 
μισθούς / λογιεϊται αύτη πάντως και ήμών μή λεγόντων ό πάντα 
μέτρω και σταθμω διορίζων θεός. τίνα δέ δει οίκονομίαν γενέσθαι, 
ώ δέσποτα, οσον τό καθ' ήμας πλέον ής πεποιήκαμεν; οτι έως τοΰ 

ίο παρόντος ύπεστείλαμεν έαυτούς σιωπήν άγοντες εγώ τε και ό άρχιε-
πίσκοπος (έπεί καί καιρός τοΰ λαλεΐν και τοΰ σιγάν), πάντα τρόπον 
μεθοδεύοντες εις τό μή εις προΰπτον έκβεΐν τήν ύπόθεσιν. άλλ' ό 
άνακρίνων άνέκρινεν καί ό ειπών ού διέψευσται, οτι ουκ έστι κρυ-
πτόν ö ού φανερωθήσεται- ώς καί ήμών μή αίρουμένων οΰτω φύσεως 

15 εχόντων τών πραγμάτων, μή επί πολύ παρ' ο εισιν έτερον τι φαίνε-
σθαι. 

Καί νΰν δέ οικονομία χρώμενοι δύο ταΰτα λέγομεν, οτι ή παύσει 
ό καθηρημένος τής ιερουργίας, καί παραυτά κοινωνοΰμεν τω άγιω-
τάτω πατριάρχη, ο καί λυσιτελές κατά κοινοΰ, ή, ει μή άνεκτόν, καί 

20 έσμέν ύπό τής αυτής συστολής κατά τό πρότερον, τω Κυρίφ τήν 
υπέρ τοΰ τοιούτου κεφαλαίου έκδίκησιν παραχωροΰντες. τό δέ μείζον 
τούτου, ούκέτι, σύγγνωθι, οικονομίας τρόπος, άλλά παρανομίας καί 
παραβάσεως τών θείων κανόνων οφλημα. οικονομίας γάρ ορος, ώς 
οϊσθα, μήτε τι τών κειμένων άθετεϊν καθόλου, μήτε έφ' φ οίόν τε 

25 μικρόν ύφεΐναι κατά καιρόν καί λόγον, ώς εντεύθεν εύρεϊν τό ζητού-
μενον άτεχνώς, πρός τό σφοδρότερον ύπάγεσθαι τω πράγματι καί 

24. a. 808 10 άρχιεπίσκοπος: Josephus 18 καθηρημένος: oeconomus Josephus 
19 πατριάρχη: Nicephorus 

7 Sap. 11,20 11 Eccl. 3,7 13 Marc. 4,22 

C VMT PS 

1 μαγίστρφ ex μαγγίστρφ corr Ρ 2 δτιπερ πονουμένη CS"T: οτι περιπονουμένη 
cett Sirm (fort recte; cf app er ad 1 Cor 4,13) έστι VMTPS Sirm 3 εδειξε VMTPS 
Sirm 5 ύπέρ τής Μ 7 καί om Μ 11 καιρός ante τοΰ σ ιγαν add Τ (fort recte; 
cf ep 219,17) 12 έκβήναι VMPS"* Sirm 13 άνέκρινε VMTPS Sirm 15 έχόντων: 
έχούσης Τ έπιπολύ S παρό S: παρώ C 18 παρ ' αύτά Τ Sirm κοι-
νωνοΰμεν CS: συγκοινωνούμεν cett Sirm άγίω τάτω V: άγίω τούτω Sirm 20 
ύπό: έπΐ Τ τήν αύτήν συστολήν S1" 22 ούκ ετι V 23 δρος CS 
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ζημιοΰσθαι τά τελεώτερα. και τοΰτο δεδιδάγμεθα έν μεν τοις άπο-
στόλοις παρά τοΰ Παύλου, άγνισαμένου καί περιτεμόντος τόν Τι-
μόθεον, έν δέ τοις πατράσι παρά τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, προσηκα-

30 μένου τό λήμμα τοΰ Ούάλεντος καί ύποσιωπήσαντος προς καιρόν 
τήν ,θεός' φωνή ν γυμνή ν επί τοΰ Πνεύματος, αλλ' οΰτε ό Παΰλος 
έμεινεν άγνιζόμενος ουτε Βασίλειος έτι προσηκάμενος τό τοΰ Ούά-
λεντος δώρο ν και μή κηρύττων θεόν τό Πνεΰμα' τούναντίον μέν 
αμφότεροι υπέρ έκατέρων θανάτους αίρησάμενοι φαίνονται. 

35 Οΰτως τις εκ τοΰ αιώνος οΐκονομών ου διέσφαλται τοΰ καλοΰ-

θάττον γάρ έπεδράξατο, ο μικρόν ένέλιπεν, ώς επί οίακοστρόφου, 
ύπανέντος μικρόν τό πηδάλιον διά τήν άντιπνεύσασαν καταιγίδα, 
έτέρως δέ ένεχθείς διήμαρτεν τοΰ σκοποΰ, άντί οικονομίας παρά-
βασιν τελέσας. καί τά παραδείγματα πολλά, α παρέλκον εστί γράφειν 

40 διά τό μακρηγορές. τό δέ τήν κυριότητά σου φήσαι έπί τοΰ κανόνος 
τών άποστόλων περί των έν χρήμασι χειροτονούντων καί χειροτο-
νουμένων ΰφεσίν τινα πεποιηκέναι τόν Χρυσόστομον έφ' ών καθήρεν 
εξ έπισκόπων, ούδέν τό παραλλάττον, ει καί δοκεΐ, ήνίκα κάκείνους 
πάσης ίερωσύνης άλλοτριώσας μόνην τήν εις τό θυσιαστήριον με-

45 τάληψιν αύτοΐς παρεχώρησεν. δώμεν δέ καί παραλλάττειν καί ΰφεσιν 
έχειν. μιμείσθωσαν οί βουλόμενοι, καί ουδείς ό κωλύσων- στόμα γάρ 
θεοΰ καί ούτος καί τών άποστόλων όμόσκηνος, ον καί πολλοί 
μέμνηνται έως τοΰ παρόντος καί ούδείς περί τούτου διήνεκται. άλλ' 
ούχ ώδί οΰτως εχει- ό γάρ τόν μοιχόν στεφανώσας, ώς μηδέν πε-

50 πραχώς άτοπον, ιερουργών πάλιν έστίν καί ουδέ έν άποβύστω που 
εισερχόμενος, / άλλ' έπ' αυτής τής καθολικής έκκλησίας ώς εις 
ύπόδειγμα καλόν τοις ίερεΰσι προκείμενος. 

Τίς δέ ήμϊν ή τοΰ Βαλεντινιανοΰ δυογαμία έθνική; καί τίς αύτόν 
στεφανώσας έπί τούτω άνακηρύττεται άγιος καί ουχί παράνομος, 

55 εϊπερ καί έστεφάνωται; καί τίς τηνικαΰτα τών θεσπεσίων πατέρων 

28 Act. 16,3 29 cf. Bas. ep. 236,6 (PG 32,884 Β = III 53 sq. Courtonne) 42 Pallad. 
vita Jo. Chrys. 15 (PG 47,51) 53 Βαλεντινιανοΰ δυογαμία: cf. Theoph. chron. a. m. 
5860 (I 56 De Boor); Socr. hist. eccl. 4,31 (PG 67,548 Α sq.) 

30 λεΐμμα C 32 προσηκάμενος ετι VP Sirm τοΰ om Μ 33 ούν post μέν 
add VMP Sirm 34 έρησάμενοι C: αίρετισάμενοι V 36 ένέλειπεν C: έλιπεν 
Τ τοΰ ante οίακοστρόφου add VMPS"cr Sirm ύακοστρόφου Τ 38 δέ 
S"" ένεχθείς CSJT: διενεχθείς VMP Sirm διήμαρτε VMTPS Sirm 39 έστί 
γράφειν διά: έστίν ιδία γραφή Μ 42 έφών C 43 έξ' C 45 παρεχώρησε 
VMTPS Sirm παραλλάττειν: παραφυλάττειν Τ 47 καί' om Τ ον: ού V 
Sirm καί' om Τ πολλοί: πολλά V Sirm 48 τουπαρόντος S διήνεγ-
κται S 49 ούχί Vpt Sirm όδί S: ώδε VT: ώδε Μ Sirm 50 έστί VMTPS 
Sirm άποβύστφ: παραβύστφ Τ (sed cf ep 30,33) ποΰ CM 51 εις om Τ 
53 Οΰαλεντινιανοΰ VTpc Sirm διγαμία VSpc: δυγαμία Τ1* 54 τοΰτο Τ 55 
θεσπεσίων: άγιων S 
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γραφή παρέδωκεν ώς όσίως Βαλεντινιανός πεποίηκεν δύο γυναίκας 
αγόμενος και χρεών έκ του δευρο τοΰτο πράττεσθαι; πολλοί τοίνυν 
και άλλοι, επειδή τό βούλεσθαι και αύτοΐς νόμος εστίν ού θείος, 
αλλά ανθρώπινος και κατηγορούμενος, δεδράκασι και δράσωσι τυ-

60 χόν έως τοϋ αιώνος, αλλ' ή τοΰ θεοΰ εκκλησία μεμένηκεν άπήμαντος, 
καν πολλοίς εβλήθη τοξεύμασι, και πύλαι αδου κατισχΰσαι αυτής 
ού δεδύνηνται. ούδέ παρά τούς κειμένους δρους και νόμους πράττειν 
τι και λέγειν άνέχεται, καν πολλοί πολλαχώς ποιμένες ήφρονεύ-
σαντο- έπεί και συνόδους συνεκρότησαν μεγάλας και παμπληθεϊς 

65 και εκκλησίας θεοΰ έαυτούς ώνομάκασιν και υπέρ κανόνων έφρόν-
τισαν τό δοκεΐν, κατά κανόνων τό αληθές κινούμενοι, τί δή θαυμα-
στόν, ει και νυν πέντε και δέκα τυχόν επίσκοποι συναχθέντες τόν 
ύπό τών κανόνων καθηρημένον κατά δύο αιτίας ήθώωσαν, λύσαντες 
τοϋ ίερουργεΐν; σύνοδος τοίνυν, δέσποτα, ού τό απλώς συνάγεσθαι 

70 ίεράρχας τε και ιερείς, καν πολλοί ώσιν (κρείσσων γάρ, φησίν, εΐς 
ποιών τό θέλημα τοΰ Κυρίου ή μυρίοι παραβαίνοντες), άλλά τό εν 
ονόματι Κυρίου έν τή έρεύνη και φυλακτική τών κανόνων και τό 
δεσμεΐν και λύειν ούχ ώς έτυχεν, αλλ' ώς δοκεΐ τή άληθεία και τω 
κανόνι και τφ γνώμονι τής ακριβείας, ή δείξωσιν οί συνελθόντες 

75 τοΰτο πεποιηκότες, και ήμεΐς σύν αύτοΐς, ή, (ε ι ) ού δεικνύουσιν, 
έκβαλέτωσαν τόν άνάξιον, ϊνα μή εις κατηγόρημα αύτοΐς και ταϊς 
μετέπειτα γενεαΐς παραδοθήσεται- ό λόγος γάρ ό τοΰ θεοΰ δεδέσθαι 
φύσιν ούκ εχει, και εξουσία τοις ίεράρχαις έν ούδενί δέδοται επί 
πάση παραβάσει κανόνος ή μόνον στοιχεΐν τά δεδογμένα και έπεσθαι 

80 τοις προλαβοΰσιν (ούκ οΐδα, ει μή τι άκανόνιστόν έστι και παρεω-
ραμένον). και πρός τοΰτο κανών τοΰ Άγιου Βασιλείου εις ιερέα 
όμωμοκότα έπ' άληθεία τοΰ άρκεΐσθαι μόνον τή οικεία εκκλησία 

61 Matth. 16,18 63 Jer. 10,21 70 Sir. 16,3 77 2 Tim. 2,9 81 Bas. ep. 199,17 
(PG 32,716 D sq. = II 155 Courtonne; cf. Ill 1197C Mansi) 

56 Ούαλεντιν ιανός VT Sirm πεποίηκε VMTPS Sirm 57 χ ρ ε ό ν CT 58 καϊ 
om Sirm 59 άλλ' V M T Sirm δράσωσι CT: δράσουσι VMPS: δράξουσι Mi 
61 καν C: κάν V: και Μ εβλήθη: έθλίβη Τ κατισχύσαι CSVP Sirm 63 τι: 
τε Τ καν C: κάν V 65 έκκλησίαν Sirm ώνομάκασι VMTPS Sirm 66 
τό: τω VMP Sirm τοαληθές S καϊ post δή add Τ 67 πέντε και δέκα S Sirm: 
πεντεκαίδεκα cett (attamen dicendi seu enumerandi genus indefinitum esse posset; cf app 
cr ad ep 381,94; 555,46; aliter Thomas 79, Dobrolclonskij I 607 aliique) 68 τίς έστι 
σύνοδος και τί τό δεσμε ΐν και λύειν in marg Ρ 70 καν C: κάν V ώσι VMTPS 
Sirm φησι VMTPS: φησί Sirm είς φησι VM 71 μύριοι Τ ένονόματι 
C 72 έρεύνη: ε ιρήνη Sirm φυλακτική C: φυλα/ / /κή S: φυλακή cett Sirm 74 
δείξουσιν V 75 ει supplevi 76 έκβαλλέτωσαν CS 77 παραδοθή Μ 79 
δεδομένα Τ: τοις δεδογμένοις V 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



Mi 985/88 ΕΠΙΣΤ. 2 4 - 2 5 67 

και μηδαμοΰ άλλη προσφέρειν δώρον. και πάλιν της έν Καρθαγένη 
επί των χειροτονούντων τούς έκ των μοναστηριών άποστατοΰντας 

85 τό τούς τοιούτους μή δεΐν εις έτέραν έκκλησίαν παρ' ην κατέχει 
έκαστος έπισκοπήν ίερουργεΐν, τούς δέ χειροτονηθέντας είναι καθ-
ηρη μένους. 

Εί τοίνυν επί τούτων των ψιλών και τοις πολλοίς ούδέ δοκούντων 
τι είναι έφάμαρτον ούκ άνεκδίκητα τά κρίματα και τά του θεού 

90 δικαιώματα, πόσω γε μάλλον επί τοΰ παρόντος; ούκ εστίν ούν, ούκ 
εστίν, ώ δέσποτα, ούτε τήν καθ' ημάς έκκλησίαν ουτε έτέραν παρά 
τούς κειμένους νόμους και / κανόνας ποιεΐν τι. έπεί, ει τούτο δοθείη, 
κενόν τό εύαγγέλιον, εική οί κανόνες, και έκαστος κατά τόν καιρόν 
της οικείας άρχιερωσύνης, επειδή έξεστιν αύτώ ώς δοκεΐ μετά των 

95 σύν αύτώ πράσσειν, έστω νέος εύαγγελιστής, άλλος απόστολος, 
έτερος νομοθέτης, άλλ' ούδαμώς· παραγγελίαν γάρ έχομεν εξ αύτού 
τοΰ άποστόλου, παρ' ο παρελάβομεν, παρ' ο οί κανόνες τών κατά 
καιρούς συνόδων καθολικών τε και τοπικών έάν τις δογματίζη ή 
προστάσση ποιεΐν ημάς, άπαράδεκτον αύτόν έχειν μηδέ λογίζεσθαι 

ιοο αύτόν έν κλήρω άγιων και τό δύσφημον παρήμεν λέγειν, ο αύτός 
ε'ίρηκεν. ήμΐν ούν τοις έξω κόσμου ούδέν άλλο οφείλεται ή τό τά 
τοιαύτα ζητεΐν και πράσσειν, έξ ων και ύμϊν τό συνεπαίρεσθαι και 
ζηλούν. και εί μέν έν τούτοις ή ζωή, εΰ αν έχοι- εί δέ μή, συμφέρον 
και άοίκους εϊναι και άνεστίους και τήν υπ' ούρανόν περιέρχεσθαι 

105 μετά πάσαν θλΐψιν και στενοχωρίαν. βοηθησάτω τοίνυν τά κατά 
δύναμιν ή θεοφιλής σου ψυχή και ζηλοτυποΰσα τά θεία. 

25. Νικηφόρφ πατριάρχη 

Παραπετάσματί τινι χρώμενοι τω εύτελεΐ ήμών γραμματείω αίδοϊ 
τοΰ αγγέλου της μακαριότητός σου έμφανίζομεν έαυτούς οί ταπεινοί 

83 Cone. Carth. can. 13 (111 971 A Mansi = Cone. Afric. can. 47 [IV 493 Esq. Mansi] 
[latine]) 97 Gal. 1,9 105 Rom. 8,35 

83 άλλή C: αλλη cett Sirm (sed cf epp 31,21; 133,30 etc) 83 καρταγένη VMP ση-
μείωσαι in marg S 84 και εις ήγουμενίαν προβαλλομένους post άποστατούτας 
add Τ 86 ίερουργεΐν έπισκοπήν Μ 97 παρώ C (bis) κατακαιροϋς Τ 99 
προστάσσει C 100 παρώμεν S 102 έξών C ήμΐν VMTPS Sirm (sed cf infra 
σου ... ζηλοτυποΰσα) 103 ειδεμή C 105 πάσης θλίψεως V Sirm θλίψιν 
CS στενοχώριας V Sirm 

25. a. 808 

C VMT PS 

2 γραμματίω VMP Sirm 
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τή ίερωτάτη αυτής κορυφή κατά τό άναγκαΐον. ήδη γάρ τό παρόν 
5 άπήγγειλεν ήμΐν 'Ιωάννης ό σύνδουλος καί μαθητής ημών, ώς αξι-

ωθείς τής σεπτής σου προσκυνήσεως άκήκοεν παρ' αυτής ξένα τινά 
καί απευκταία· ,άποσχίσται γάρ', φησιν, ,έστέ τής εκκλησίας', πόσον 
οϋν έπί τούτοις, ώ μακαριώτατε, ούκ είκότως ήν ημών διατεθήναι 
την ψυχήν λυπηρώς; πώς δε ούκ έκλαλήσαι άπολογητικώς τή άγιω-

10 σύνη σου καί μή τή σιωπή κυρώσαι τήν κατηγορίαν; 
Έγώ δέ προ τής απολογίας εκείνο μετ' αίδοΰς προσαναφέρω, οτι 

ούχ ώς έτυχεν δει τά ώτα άνοίγειν παντΐ τω βουλομένω κατά τινός 
τι λέγειν, ούδ' ού μήν άποφαίνειν άκρίτως εις τό διαβληθέν πρό-
σωπον μή γάρ ό νόμος ύμών, φησί, κρίνει τον άνθρωπον, εάν μή 

15 άκούση παρ' αύτοϋ πρότερον καί γνώ τί ποιεί, ώστε άκουσάσης τής 
μακαριότητός σου τούτο τό δύσφορον καί έλεεινόν περί τής εύτε-
λείας ήμών (τί γάρ μείζον κακόν τοΰ τής εκκλησίας χωρισμού καί 
τοΰ τόν άρχιποίμενα τό πρόβατον άπολέσαι εϊτουν τόν συμποιμένα; 
έστι γάρ, ει καί άναξίως, καί ήμΐν τοις άμαρτωλοΐς χρίσμα καί όνομα 

20 παρά θεού ποιμένος, τολμώ λέγειν), ένεγκεΐν, άνακρΐναι, νουθετήσαι, 
πή μεν ιδία, πή δέ δημοσία κατά τήν ύπό τοΰ Κυρίου ύπαγορευομένην 
μεταξύ σού καί αυτού μόνου ή μετά δύο διδασκαλίαν καί είθ' ούτως 
τή έπιμονή, ώς αύτός φησιν, έστω σοι ώσπερ ό εθνικός καί ό 
τελώνης, ημείς δέ μέχρι τοΰ δεΰρο ουτε δι' αποστόλου ούτε αύτοψεί 

25 τι τοιούτον πρός τής αγίας σου ψυχής άλλ' οΰτε άκηκόαμεν ούτε 
νενουθετήμεθα- καί ούτως τό ένεγκεΐν άπόφασιν σκοπησάτω ή τε-
λειότης σου, ει ούκ άξίως λυπηρόν γεγένηται τοις τέκνοις σου. 

/"Ιημεν δέ έπ' αύτής τής απολογίας, θεώ τε τω παντεφόρω καί τή 
άρχιερωσύνη σου ποιούμενοι τόν λόγον. ούκ έσμέν άποσχίσται, ώ 

30 αγία κεφαλή, τής τοΰ θεοΰ εκκλησίας, μήποτε τοΰτο πάθοιμεν. άλλ' 

7 cf. Theoph. chron. a. m. 6298 (I 481,24 De Boor) σχ ίσμα μελετήσαντες; Cedr. hist. II 
34,10 (Bekker) σχ ίσμα εποίησαν 14 Joh. 7,51 22 Matth. 18,15 23 Matth. 
18,17 2 9 - 3 2 = ep. 28 ,25 -28 

5 τό παρόν post ή μ ΐ ν transp VM 6 άκήκοε VMTPS Sirm 7 αποσχιστοί Mi: 
άπεσχίσθαι Μ έστέ: άπό Μ post εκκλησίας rasuram circiter octo litt exhibet 
V πόσον: πώς M T 8 τήν ψυχήν ante διατεθήναι transp Τ 11 πρός άνα-
φέρω C 12 ετυχε VMTPS 13 ούδ' ού: ούδέ Μ 14 κρίνη Τ 18 ε'ίτ' ούν 
VMP Sirm συνποιμένα C: συμποίμενα VMST Sirm 19 καί ante χρίσμα add 
VM χρίσμα VP Sirm 20 άνακρίναι omnes: correxi 22 δύο: των πατέρων 
δευτέραν (ubi των πατέρων in marg) Τ δευτέραν Tp t 23 ώσπερ S: ώς VMP 
Sirm 24 αύτοψί CST (fort recte) 25 τί VPS άλλ ' cancell S 28 ϊωμεν 
VMS αυτήν τήν άπολογίαν V τε om Τ 29 αποσχιστοί Mi 30 άγία: 
ίερά Τ 
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ει και άλλως έν πολλοίς άμαρτήμασιν ύπάρχομεν, πλην ορθόδοξοι 
και της καθολικής έκκλησίας τρόφιμοι, πάσαν αϊρεσιν άποβαλλό-
μενοι και πάσαν καθολικήν και τοπικήν σύνοδον έγκεκριμένην απο-
δεχόμενοι, ού μήν αλλά και τάς παρ' αυτών έκφωνηθείσας κανονικάς 

35 διατυπώσεις· μηδέ γάρ τέλειον είναι όρθόδοξον, αλλ' έξ ήμισείας, 
τόν τήν πίστιν όρθήν οίόμενον έχειν τοις δέ θείοις κανόσι μή 
άπευθυνόμενον. και τήν μακαριότητά σου, ήνίκα προεβλήθη, άπε-
δεξάμεθα, καθά είς ύπήκοον αυτής άπελογησάμεθα. και εκτοτε και 
μέχρι τοϋ δεΰρο έν τή μυσταγωγία ως καθήκει άναφέρομεν καί, ώς 

40 μάρτυς θεός, εί κατ' αυτήν τήν ήμέραν έζήτησεν κοινωνήσαι ήμας, 
συνεκοινωνοΰμεν αν αυτή μηδέν διακρινόμενοι, έπεί και ποθητή 
ήμΐν έξ αρχής. 

Οΰ χάριν δέ τό θρυλλούμενον; διά τόν οίκονόμον, öv καθήρεν 
αυτή ή αλήθεια, πολλοίς κανόσιν ύποπεσόντα- επειδή και προ τής 

45 εμφανούς μοιχείας, μοιχεύοντι τω προβεβασιλευκότι έν διαφόροις 
προσώποις, ού μόνον ήν λειτουργών καί μεταδιδούς καί συνεστιώ-
μενος, αλλά και τήν μερίδα μετ' αύτοΰ τιθέμενος, έξ ού και προς τήν 
αναφανδόν άσέλγειαν πρόθυμος γέγονεν, καταφρονήσας θεού και 
των θείων κριμάτων. καί ϊνα έκδηλότερον ε'ίη τό λεγόμενον, ού προς 

50 διδαχήν, άπαγε, αλλ' ή μόνον προς ύπόμνησιν, αύτήν, ει κελεύει, 
τήν κατά τήν στεφανικήν συνάφειαν ίεράν μυσταγωγίαν άναλήψεται 
καί κατίδοι πόσον έστίν ένταύθα ύπολαβεΐν τόν παροξυσμόν τοΰ 
'Αγίου Πνεύματος έν ταΐς τοιαύταις έναντιολογίαις· πάντως γάρ οσα 
ό ιερεύς ύποφαίνει, ταύτα καί θεός κυρούν επαγγέλλεται κατά τόν 

55 μέγαν Διονύσιον. 
Άλλά διά τούτο δεόμεθά σου τής τελειότητος τόν ύπό τών κα-

νόνων καθηρημένον καί ύπό τοΰ προηγησαμένου τήν άγιωσύνην 
σου είρχθέντα έν ολοις έννέα έτεσιν παύσαι τής ιερουργίας, παρα-
λόγως είσελθόντα. αρτι γάρ τό ταπεινόν ήμών στόμα ήνοίξαμεν, 

37 ήνίκα προεβλήθη: die 12 mens. April, a. 806 43 οικονόμον: Josephus 56 ύπό 
τών κανόνων: cf. ep. 21,16 sq. 57 προηγησαμένου: Tarasius 

3 2 - 3 5 = ep. 30 ,8 -11 

34 έκφωρηθείσας Τ 35 δρα τών όρθοδόξων τά ίδιαίτατα γνωρίσματα in marg 
Ρ έξημισίας C: έξημισείας Ρ 37 προσεβλήθη Sirm 38 έπήκοον VMPS 
Sirm εκ τοτε Sirm: έκ τότε Mi 39 καθήκει: προσήκει Τ άναφέρομεν ώς 
καθήκει Μ 40 έζήτησε VMPST: έζίτησε (sic) Sirm 42 έξαρχής CS 46 
συνεσθιόμενος CST 47 έξοΰ C 48 γέγονε VMPST Sirm 54 κυροϋν: πληρούν 
VM 56 διατοϋτο MP 58 είρχθέντα C έν om VMP Sirm ετεσι VMPST 
Sirm 59 στόμα ήμών VMP Sirm 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



70 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Μι 989/92 

60 ήνίκα ένεκλήθημεν όπηνίκα γάρ έγεγόνει ή συνέλευσις εκείνη ή 
μικρά και ούκ οΐδ' όποία ειπείν εκ της φυλακής ήμην καταυτά 
έξεληλυθώς. και έπεΐ έώρων τούτους συνηθροισμένους, τούς και 
πρότερον τήν μοιχείαν καταδεξαμένους και τόν μοιχοζεύκτην άσπα-
σαμένους, έμνήσθην τοϋ προφητικού εκείνου, δτι ό συνιών εν τω 

65 καιρώ έκείνω σιωπήσεται, δτι καιρός πονηρός έστιν. αλλ' έπεί ό 
αύτός λέγει- έσιώπησα- μή καί αεί σιωπήσομαι; διά τοΰτο εν καιρφ 
εύθέτω συκοφαντηθείς άνένεγκα τά παριστάμενα- έπεί τό όσον έν 
έμοί παντί τρόπφ έφυλαξάμην έν τοις δυσίν έτεσι τούτοις μή εις 
προΰπτον έκβεϊν τήν ύπόθεσιν, έκεΐνο έν έμαυτώ λέγων, δτι, έπεί 

70 ούκ ειμί έπισκόπου έχων αξίωμα δυνάμενος έλέγχειν, άρκετόν μοι ή 
οικεία φυλακή καί τοΰ μή μετασχεΐν με τής τε έκείνου κοινωνίας 
καί των έκείνω έν γνώσει συλλειτουργούντων, έως αν έκ μέσου 
γένηται τό / σκάνδαλον. 

Τοΰτο τοίνυν παρακαλοΰμεν καί δεόμεθα, δυσωπηθήναί σου τήν 
75 άγίαν ψυχήν παρασταλήναι τόν άνδρα πρός τό μή μωμεϊσθαί σου 

τήν άληπτον όσιότητα μηδέ χραίνεσθαι τό θείον θυσιαστήριον καθ-
ηρημένου λειτουργία μηδέ είναι αιτίας εύλογους σχισμάτων γινω-
σκέτω γάρ άψευδώς καί ακραιφνώς ή μακαριότης σου δτι, εί μή τούτο 
γένηται νεύσει καί τής φιλοθέου ψυχής των εύσεβεστάτων καί καλ-

80 λινίκων ήμών βασιλέων (ζηλωταί γάρ είσιν), τό μέν ήμέτερον δπως 
αν έξει, ύπέρ τής έντολής ένισταμένων, θεώ έγνωσμένον, σχίσμα δέ 
μέγα υπό μάρτυρι θεώ καί τών έκλεκτών αύτοΰ αγγέλων γενήσεται 
έν τή καθ' ήμάς έκκλησία. αλλ' έλέησον, ό ποιμήν ό καλός, αλλά 
βοήθησον, ό ιατρός ό έπιστήμων, τήν ποίμνην σου, τά πρόβατά σου, 

85 τάς έκκλησίας σου, τρόποις σοφίας σου, λόγοις συνέσεως σου, 
φαρμάκοις ιατρείας σου τό έν πρόβατον άπεϊρξαι μόνης τής ιερουρ-
γίας καί τά δλα κερδήσαι, καί μή τή τοΰ ενός ψώρα λυμανθήναι τήν 
έκκλησίαν, ην περιεποιήσατο ό Κύριος καί θεός ήμών τω οίκείω 
αϊματι. 

60 συνέλευσις: synodus a. 806 convocata 61 έκ τής φυλακής: cf. Theod. Stud. laud. 
Plat. 35 (837 D); Thomas 80 adn. 8; p. 167* adn. 98 68 έν τοις δυσίν έτεσι: a. 806 - 808 

64 Amos 5,13 66 Is. 42,14 83 J o h . 1 0 . i l 8 6 - 8 9 = ep. 3 0 , 5 2 - 5 5 87 Act. 
20,28 

60 άνεκλήθημεν Τ 61 κατ' αύτά ΡΤ: παραυτά Μ: κατάυτά Sirm: κατ' αύτό Mi 
63 άσπαζομένους VMP Sirm 64 συνιών Ρ Sirm (συνίων LXX 1.1.) 67 άνήνεγκα 
VMPST Sirm 69 έκβεϊναι Τ1": έκβήναι VMPSpc Sirm 70 ή om Μ 71 τοϋ: τό 
VMP Sirm τε om ST εκείνων Μ 72 έκ μέσου γένηται: έκφένηται Τ 79 
σου ante ψυχής add V καί ante τών add Sirm 80 είσι VMPST Sirm 81 έξη 
C 82 τών om Sirm τοις έκλεκτοϊς Μ άγγέλοις Μ 84 ό2 om Τ τή 
ποίμνη VMJC Sirm 86 άπήρξαι C 88 Κύριος: χριστός VM 
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26. Συμεών ήγουμένω 

Άξίαν της ήγιασμένης καν θεοφόρου σου ψυχής έχάραξεν ήμϊν 
τήν έπιστολήν ή τιμία σου πατρότης, όμοΰ μεν σημαίνουσαν τήν 
άγαπητικήν πρός ήμδς τούς άμαρτωλούς διάθεσνν, όμοΰ δέ δηλοϋσαν 

5 τήν ίσόρροπον και ταύτόγνωμον αύτής περί των θείων εντολών 
συμφωνίαν, και μήν έκδιδάσκουσαν τά κρείττονα και συμπροθυμοΰ-
σαν εις τούς προκειμένους αγώνας άκλονητί ένίστασθαι και μηδα-
μόθεν τή τών έτεροδόξων και εικαιολόγων άνατρέπεσθαι κενοφωνία. 
και γέγονεν ήμΐν τό τίμιόν σου γράμμα ώς αληθώς έμψύχωμα άν-

ιο δρείας και χαράκωμα δυνάμεως, ώς δοξάσαι ήμδς τόν αγαθόν ήμών 
Κύριον, τόν μή τελείως τήν ταπεινήν ήμών γενεάν έγκαταλιπόντα, 
άλλά δόντα σπινθήρας ζωτικούς τοις έθέλουσιν άναζωπυρεϊσθαι 
πρός τήν της εύσεβείας άγαθοεργίαν. 

"Εχει μέν οΰτω ταύτα, και εύχήν εύχόμεθα ώς άμαρτωλοί έπιμένειν 
15 σου τήν τής άγιωσύνης ζωήν εις σωτηρίας υπόδειγμα ήμΐν τε καί 

οίστισιν άλλοις βουλομένοις· ου γάρ πάντως οί τούς κανόνας στρε-
βλούντες καί τούς γνώμονας σκελίζοντες εύθύτητα βλέπουσιν έν τοις 
όρθοτομοΰσι τόν λόγον τής άληθείας, άλλά καί γέλωτα άνάπτουσι 
και όνειδισμούς προσάπτουσι. καί τί άλλο ή τό εντεύθεν μάλλον 

20 στερεούσθαι ήμάς, μανθάνοντας τό σαθρόν καί επισφαλές τών 
τοιούτων; ύφ' ών οτι ή σή υψηλή διάνοια ούχ άλίσκεται, άξιάγαστον 
καί ήμΐν πολύευκτον. ζητεί δέ μαθεΐν ο τι γέγονε καινότερον πρός 
τήν ένισταμένην ύπόθεσιν καί ουκ εχομεν λέγειν διά τό τούς κρα-
τούντας τό νΰν φοσσατεύειν. πρός γάρ τόν άρχιερέα τί δει καί λέγειν, 

25 μήτε λόγον διαπέμψαντα μήτε έθέλοντα άκοήν παραδέξασθαι, τα-
μιευόμενον πάντα Καίσαρι; ό γάρ κύριος Συμεών άμφοτερόγλωσσος, 
πή μέν ούτως, πή δέ άλλως μεταβαλλόμενος, πλήν ότι καί πάλιν 

26. a. 808 24 φοσσατεύειν: hoc Nicephori bellum silentio praeteriisse videtur 
Theophanes; cf. chron. a. m. 6301 (I 484 De Boor); ad vocem cf. Psaltes, Grammatik 
130 αρχιερέα: Nicephorus 26 ταμιευόμενον — Καίσαρι: cf. Alexander, Nice-
phorus 73; Hussey, Church 53 

18 2 Tim. 2,15 

VM PS 

3 σημαίνουσα VM 4 δηλοϋσα VM 5 αύτής scripsi: τής Ρ: cancel! S: τήν VM 
Sirm 6 έκδιδάσκουσα VM συμπροθυμοϋσα VM 9 άνδρίας V 11 τα-
πε ινήν Spt (quod iterum in marg) καταλιπόντα VM 18 καί om V 19 
όνε ιδ ισμόν VM 24 τονϋν S 
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συνήραμεν λόγον και ούχ ύφήκαμεν της αληθείας, και μικρόν μέν 
μαλάσσε/ται, μένει δέ ό αυτός, εκείνα φρονών και ζητών, α έφετά 

30 πάντως τοις κρατοϋσιν. έν δέ τφ έξέρχεσθαι τόν ευσεβή ήμών δε-
σπότην πάλιν γεγράφαμεν, έκζητήσαντος αύτοΰ τούτο- και ομως ούκ 
ήθέλησεν ήμας εις όψιν αύτοΰ έλθεϊν. μένομεν δέ ήμεΐς οί άμαρτω-
λοί, ε'ίπερ γρηγορεί ή εύχή ύμών, ώσαύτως, μη βουλόμενοι προδοϋ-
ναι τήν άλήθειαν μηδέ μετασχεΐν της κοινωνίας αύτών, καν εξορία 

35 πρόκειται, καν ξίφος στιλβοΰται, καν πυρ άνάπτηται. αλλ' ούκ αν 
τούτο δυνηθείημεν, άνάξιοι τυγχάνοντες τοΰ καί όνομάζεσθαι μόνον 
μοναχοί, ει μή προσσχών Κύριος ταΐς ύμετέραις ίεραΐς προσευχαϊς 
δυναμώσειε τό ήμών άσθενές καί σαθρόν. 

Διό γρηγορείτε, πατέρες άγιοι, εις αύτό τούτο, ύμέτερον ήγούμε-
40 νοι, οπερ καί εστί, τό κοινωφελές πρόβλημα, θεού δέ κελεύσει 

έξερχόμενος ό αιδεσιμώτατος αδελφός ήμών καί οικονόμος τής άγίας 
ήμών μονής άγάγη τή άγιωσύνη σου αντίγραφα τών διαπεμφθέντων 
έπιστολών πρός έκάτερα πρόσωπα, ϊνα κάντεϋθεν έναργέστερον μαν-
θάνουσα τά καθ' ήμας τό μέν βοηθή γράμμασι, τό δέ έπικουρή 

45 ίκετηρίαις. καί άλλον δέ τινα παρεθέμεθα τω άδελφώ λόγον, καύτόν 
πάντως άναγγελεΐ καί αποδώσει, όπηνίκα φθάσει ίδεϊν τόν τίμιόν 
σου χαρακτήρα. 

Προσαγορεύει σύν ήμΐν καί ό αρχιεπίσκοπος, ό Καλόγηρος, ό 
άββας Λεόντιος καί ή λοιπή ήμών αδελφότης, τήν άγίαν σου συν-

50 οδίαν προσειπεΐν εξ ήμών καταξίωσον. 

27. Νικήτα πατρικίω 

Τούς μέν άλλους τυχόν χάρις άνθρωπίνη άναβιβάζειν πέφυκεν επί 
τό ύψος τών αξιωμάτων σέ δέ τόν εύσεβέστατον καί παμπόθητον 

4 2 διαπεμφθέντων έπιστολών: cf. adn. ad ep. 34,90 48 άρχιεπίσκοπος: Josephus 

2 8 Matth. 18,23 35 Ps. 7,12 

33 ήμών Sirm ύμών ή εύχή V M 36 τυγχάνοντες: οντες Sal 37 προσχών PS 
Sirm 39 ήμέτερον S 4 0 εστ ι Mi 41 ήμών άδελφός V M 4 2 ύμών omnes: 
correxi διαπεμφθεισών Vpt Sirm (sed cf ep 34,90 φθασάντων παρανομιών; ep 48,148 
προλεχθέντων έ ξορ ιών aliaque id genus) 4 8 καλόγηρως codd (cf tamen epp 15,5; 
72,23) και ante ό άββας add V M Sirm 

27. a. 808 

C V M PS 
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ήμών δεσπότην αρετή ώς αληθώς και ού χάρις τις άνήγαγεν έν τφ 
5 μεγέθει τού αξιώματος, ού μέν ούν κατά τινα χρόνον και έν μιά 

εξουσία, άλλα διά παντός και έν πολλαΐς, ώσπερ τινά χρυσόν με-
ταχειριζομένη και εις πάν ότιοΰν κόσμον τή εύσεβεΐ ήμών βασιλεία 
προβαλλομένη. και τά πράγματα δήλα, καν ήμεΐς μή λέγωμεν, ώστε 
και τό νυν άξιολόγως οί χριστομίμητοι ήμών βασιλείς άντιπρόσωπον 

ίο της έαυτών καλοκαγαθίας έθεσάν σε έν ταύταις ταΐς ήμέραις τήδε 
τή βασιλευούση πόλει. αύτη έστίν υπέρ τής πεμφθείσης προσηγορίας 
παρά τής εύσεβείας σου τό νυν διά του γραμματηφόρου άντι-
προσφώνησις. καί γε Κύριος ό θεός ήμών διαφυλάξειέν σε άπήμονα 
ψυχή τε καί σώματι πρός τό εξής έν τώ άρχειν τε καί έξουσιάζειν, 

15 ώς αν ύπό θεού σοι δι' αύτών τών πραγμάτων μεμαρτύρηται ή έξουσία 
δεδόσθαι. 

Επειδή δέ φειδοΐ τής ταπεινώσεως ήμών (ουτω γάρ πιστεύομεν 
καί ούκ άλλως) διελέχθη σου ή εύσέβεια τώ άδελφφ περί τής ύπο-
θέσεως τών τριχών, τούτο καί έκεΐνο ποιησάντων ήμών, καί ώς δέον 

20 καί καιρόν σκοπεϊσθαι καί κανονικώς πράττειν καί έν τοις οικείοις 
οροις μένειν, έπειδή καί πατριάρχης προκαθεζόμενος ώδε, τάληθή 
άπολογούμεθα, πρότερον άπευχαριστοϋντες αύτη ότι πονούσά έστι 
καί κηδομένη τών καθ' ήμάς. καί δέον ιδίωμα γάρ αύτό τούτο / καί 
μαρτυρία τής ήσπερ άναγγέλλομέν σου καλοκάγαθίας, τάχα δέ καί 

25 διά τήν άγχιστείαν οφείλει τις είναι ιδικωτέρα παρά τούς πολλούς 
διάθεσις. 

Νόμοι τοιγαρούν, ώ δέσποτα, θείοι καί κανόνες είσίν οί άγοντες 
πάντα τόν εύσεβούντα, παρ' ους ούκ έστιν ουτε πρόσθεσιν ούτε 
ύφεσιν ποιεΐσθαι. αύτοί καί ήμάς τούς ταπεινούς, εί καί μυριάκις 

30 σφαλλόμεθα πρός ταϊς άλλαις ύποθέσεσι, καί εις τόν τών κομώντων 
ϊσχουσιν. καί ώσπερ ή έξουσία σου τά διατεταγμένα πρός τών ευ-
σεβών ήμών δεσποτών φυλάττειν διαγωνίζεται, πή μέν άναγγέλλουσα 
τά συμβαίνοντα, πή δέ έκπληρούσα τά προστασσόμενα, εϊργουσά τε 
καί άφορίζουσα καί οσα άλλα επισυμβαίνει, ού δυσωπουμένη προσ-

5 οϋμεν ούν VMP: οϋμενουν S 6 διαπαντός MS 7 παν δτι ούν C: παν ότιοΰν 
cett: πάντα όντινοϋν Sirm κόσμου V γράφεται πάντα όντινούν κόσμον in 
marg V ήμών om Μ 8 καν C: κάν V 12 άντί προσφώνησις S: προσφώνησις 
Μ·"· 13 διαφυλάξειέ VMPS Sirm 19 περί τών κομώντων ταϊς θριξίν in marg 
CP 20 σκοπήσθαι C 21 έπεί C δέ ante καί add V 22 πρότερον: πρώτον 
S έπευχαριστοϋντες S 23 αύτό om S 25 πολλούς: άλλους Sirm 27 τοιγάρ 
ούν C θείοι Ssscr 28 ους C: οίς cett Sirm 30 τόν CV^MP^S": τήν cett Sirm 
31 ϊσχουσι VMPS Sirm 32 δι' άγωνίζεται C 34 πρόσωπα V Sirm 
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35 ώπφ τινι ουτε μικρώ ουτε μεγάλφ (άπαξ γάρ ο ήκουσεν και ένετάλθη 
έκπληροΰν κατασπεύδεται- κίνδυνος γάρ ούχ ό τυχών καν πρός 
μικρόν άναβάλλεσθαι), οϋτω τοίνυν και πολλώ μάλλον εφ' ήμΐν τοις 
λαχοΰσι τό ίερατεύειν μείζων και όλεθριώτερος ό κίνδυνος μή άπο-
περαιώσειν πάντα τά διά των θείων κανόνων και θεσπεσίων πατέρων 

40 παρά του βασιλέως των όλων θεοΰ προστασσόμενα. δτι δε πρόσταγμα 
θείον, πρώτον μέν φανεροί ό άπόστολος, έπειτα αί διατάξεις, είτα ό 
Χρυσόστομος, κατασκευάζων άμάρτημα όμολογούμενον είναι τό κο-
μάν τούς άνδρας, τελευταΐον ό παρά τή εκτη άγία συνόδω κανών, 
προστάσσων και άφορισμόν τοις μή πειθομένοις· öv και άπέστειλα, 

45 ϊνα αύτήκοος γενομένη γνοίη μηδέν ήμάς τούς άμαρτωλούς άκανο-
νίστως ποιεΐν. 

Ήμεΐς δε τούτου τοΰ κανόνος ούκ έπικρατεΐς νυν γεγόναμεν, άλλά 
πάλαι, και γνωστόν γέγονε και τω προηγησαμένω πατριάρχη· έπεί 
και διελέχθη ήμΐν τά εικότα, ούκ έγκαλών, αλλ' αποδεχόμενος (πώς 

50 γάρ αν και ήδύνατο, κανόνος κειμένου;) λέγων τε οτι ,γέγονε κάμοί 
ύπόμνησις περί τούτου, καν ούκ ήκούσμεθα'. αλλ' έκείνω μέν τήν 
οίκονομίαν ούκ ήκριβολογούμεθα, ήμεϊς δέ εως τοΰ νΰν οϋτω διήλ-
θομεν, ού δημοσίως διαγορεύοντες (έπεί μηδέ έπισκοπούμεν), έν δέ 
τή οικεία εκκλησία φυλαττόμενοι, διότι ίερατεύομεν, και προέσθαι 

55 τό σώμα και αίμα τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού έν τοις ομολο-
γουμένως κρατουμένοις ύφ' άμαρτήματος ούχ οίόν τέ έστι, καν όστι-
σούν τυγχάνη, ούκ οϊδα, ει μή επαγγέλλεται τήν διόρθωσιν και γάρ 
πολλοίς και συνεχωρήσαμεν και παραχωρούμεν μέχρι μιάς και δευ-
τέρας ύπομνήσεως ή και τρίτης, τό δέ πλέον άδιαφορία και τών 

60 κανόνων καταφρόνησις, μάλλον δέ θεοΰ, παρ' ού έδόθησαν. 
Αύτη ήμών ή απολογία, δέσποτα, πρός τήν ύπερφυή σου ύπεροχήν. 

και δεόμεθα αύτής, οπουπερ αν έπιρρυή λόγος, τά δέοντα ως ύπό 
θεοΰ άνακρινομένη και μισθαποδοτουμένη ύποβαλεΐν περί γάρ δτι 
χειρί έποιήσαμεν ήμεϊς ένταΰθά τινι, γελοΐόν έστι και τό πιστεύεσθαι 

48 πατριάρχη: Tarasius 

41 cf. 1 Cor. 11,14 42 Jo. Chrys. hom. in 1 Cor. 4sq . (PG 61,217sq.); cf. ibid, prooem. 
(PG 61,11) 43 Cone. quin. can. 96 (XI 984Esq . Mansi) 

35 τινί: τινα V μικρώ: μικρά V Sirm μεγάλα V Sirm ήκουσε VMPS 
Sirm έντετάλθη C (fort recte) 36 καν CV 38 άποπεραιοΰσι V 43 άγίςι 
εκτη VM άγίςι S"" 49 ήμΐν: ήμών Mi 51 κάν CV 54 voces και προ-
έσθαι τό σώμα post ίερατεύομεν iterum scriptas cancell S 56 κάν CV 57 τυγχά-
νει C 62 έπιρροιή C 63 τοΰ ante δτι add VS"tr Sirm δ τι V 64 fort 
exc ante τινι vocula τί και om Mi 
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65 πρός τίνος των εύ φρονούντων. ουδαμώς· αλλά τό παρ' ήμών μετά 
πάσης παρακλήσεως και των καταδεχομένων μετά πάσης συγκατα-
θέσεως γέγονεν, καν τότε ακρωτηριασμός των ύπερκομώντων σχεδόν 
/ μέχρι ζώσεως και καταβλακευομένων, ϊνα δόξωμεν μικρόν τι τοΰ 
κανόνος μή άποπίπτειν και 'ίσως εκ τούτου γένηταί τις πρός τό 

70 βέλτιον έπαναδρομή. 
Εϋχου τοίνυν, ώ δέσποτα, έννόμως και είρηνικώς ήμάς ζην, συμ-

βάλλων και τά παρ' έαυτοΰ εν τοις καθ' ήμάς κατά τό δυνατόν, ϊνα, 
εάν τι αγαθόν, συμμεθέξει και ή τιμία σου ψυχή τοΰ καλοΰ. 

28. Βασιλείω μονάζοντι 

Έδεξάμεθά σου τά γράμματα της αδελφικής αγάπης και έθαυμά-
σαμεν έπί τή αθρόα μεταβολή αυτής, τά μεν πρότερα (ϊνα τά άλλα 
έάσω λέγειν), ουκ άναγκαΐα οντα κατά τό παριστάμενον, 'Ιωσήφ τοΰ 

5 οικονόμου κατηγορίαν εϊχον, ώς κακώς είσελθόντος αύτοΰ εις τήν 
έκκλησίαν, τά δέ δεύτερα τουναντίον άθώωσιν έμφαίνοντα παντά-
πασιν. καί ό τον αυτόν κατά τό αυτό πράγμα ποτέ μεν έπαινών ποτέ 
δέ ψέγων ο τι λέγει τις τών άγίων γινώσκειν οφείλει ή θεοσέβειά 
σου. άλλ' έστω τοΰτο εις μηδέν, καίπερ ον έναντιολογίας οφλημα. 

ίο τί δέ οτι οΰτως άκρίτως προήχθη, πριν εξεταστικής καί μαθηματικής 
πείρας, άποφήνασθαι κατά τής ταπεινώσεως ήμών άποσχισμόν τής 
καθ' ήμας εκκλησίας καί διά τοΰτο άναθεματισμόν; πρόσεχε σεαυτώ, 
φησίν ό λόγος, και πριν εξετάσεις, μή μέμψη καί νόησον πρώτον, 
καί τότε έπιτίμα. αυτή δέ μηδέν τούτων παρατηρήσασα μηδέ ύπο-

15 λογισαμένη οτι πρόσεστι καί ήμΐν πάντως τό κατά λόγον λέγειν καί 
πράττειν ούτως ώς άπαιδεύτοις καί άλόγοις καί άρτιγεύστοις τής 
μοναδικής πολιτείας καί έν μαθητευομένοις τελοΰσιν έπετίμησας. 
καί ού μόνον τοΰτο, άλλά καί έπέπληξας. καί εϊθε τοΰτο- αλλά καί 

65 εύφρονούντων Sirm 67 γέγονε VMPS Sirm 69 άπό πίπτειν C 73 συμμεθέξη 
Ρ Sirm καί om Mi 

28. a. 808 

12 Ex. 34,12 13 Sir. 11,7 

C VM (II. 1 - 6 9 ) PS 

6 παντάπασι VMP Sirm 8 γιγνώσκειν Ρ 9 μηδέν CS: ουδέν cett Sirm έν-
αντιολογίας öv VMP Sirm 10 προήχθης Mi 11 άποσχοινισμόν VMPSpc Sirm 
12 διατοϋτο VMP σημείωσαι in marg C 13 πρώτον νόησον VM Sirm 14 
αΰτη VM 15 καταλόγον C 
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άναθεματισμώ παρέπεμψας. και φεΰ τά των ανθρώπων πώς ουκ επί 
20 πολύ διασφζει τούς της φιλίας δρους άμετακινήτους; ει γάρ τούτο 

ύπήρχεν τη τιμιότητί σου άκραιφνές, ούκ αν ούτως άπροόπτως την 
εύτέλειαν ήμών κατεκερτόμει. πλην άξιοι των τοιούτων, και ού 
θαυμαστόν, εί και υπό της φιλίας σου προυπηλακιζόμεθα. 

Ήμεΐς δέ ο έσμέν, θεώ μέν πεφανερώμεθα, δίκαιον δέ και τη 
25 συνέσει σου, έπάν προσκόπτη και σκανδαλίζεται, έπιδηλώσαι. ούκ 

έσμέν άποσχίσται, ώ θαυμάσιε, της του θεού έκκλησίας, μήποτε 
τούτο πάθοιμεν αλλ' εί και άλλως έν πολλοίς άμαρτήμασι τυγχά-
νομεν, δμως όμόσωμοι αύτής και τρόφιμοι μετά τών θείων δογμάτων 
και τούς κανόνας αύτής και διατυπώσεις γλιχόμενοι φυλάττεσθαι. 

30 τό δέ ταράττειν και άποσχίζειν απ' αύτής, τής μηδεμίαν έχούσης 
αληθώς κηλίδα ή ρυτίδα κατά τε τόν τής πίστεως λόγον και τόν τών 
κανόνων δρον άπ' αρχής αιώνος και μέχρι τοϋ δεύρο, εκείνων έστίν, 
ών ή πίστις τό ένδιάστροφον έχει και ό βίος τό άκανόνιστον και 
άθεσμον- ών εϊς έστι και ό Ιωσήφ ό τόν μοιχόν στεφανώσας οϊ τε 

35 τούτω ώς άμέμπτφ άνεχόμενοι συλλειτουργεΐν, και μήν και οί συν-
ιστώντες αυτόν ώς άθώως ίερουργοΰντα. πώς γάρ κανονικώς ήμΐν 
γράφουσα ή εύλάβειά σου ού τούς θείους κανόνας έπίσταται, δτι 
κατ' αύτούς καθηρημένος έστϊν ό άνήρ; ει γάρ εις διγαμοΰντος / 
γάμον ούκ έώσι τόν πρεσβύτερον έστιαθήναι, τί πρός τό τόν δίγαμον 

40 στεφανώσαι; τί δέ τό εις μοιχικόν γάμον έστιαθήναι ολαις τριάκοντα 
ήμέραις; τί δέ (τό όλεθριώτερον) τό και στεφανώσαι μοιχόν κατά 
τόν λόγον του Κυρίου, τήν επί τή συναφεία ίεράν προσευχήν λέγοντα 
τόν μοιχοζεύκτην και προσκαλούμενον τήν θείαν χάριν άθέως έπί 
τούς βεβήλους; άπόπτυστός έστι παρά θεώ κατά τόν θείον Διονύσιον 

45 και ανίερος ό τοιούτος- παρέλκον γάρ έστι τούς έπ' αύτώ άλλους 
κειμένους κανόνας ώδε γράφειν. δτι δέ και υπό τοϋ προηγησαμένου 
πατριάρχου αφορισμένος ένναετή χρόνον έτυχεν και ό κανών, εί μή 
εντός ένιαυτού λυθή, ούκ ανέχεται έτι τήν λύσιν, πού θήσομεν; 

47 πατριάρχου: Tarasius 

30 Eph. 5,27 38 Cone. Neoc. can. 7 (II 542 Β Mansi) 42 cf. prec. nupt. p. 317 
(Goar) 44 vocem άπόπτυστος apud corpus Dionys, non inveni 47 cf. Cone. Afric. 
can. 46 (IV 493 Ε Mansi) 

20 διασώζεις VMP Sirm 21 υπήρχε VMPS Sirm 23 προπηλακιζόμεθα VMS Sirm 
25 προσκόπτει CS σκανδαλίζηται VMP Sirm 26 αποσχιστοί Mi 28 διδαγ-
μάτων V 29 τάς ante διατυπώσεις add MSsscr (fort recte) γλιχόμεθα V 30 
τής: τήν Sirm μηδέ μίαν CVP έ χ ο ύ σ η ς αληθώς: ώς άληθώς έ χ ο ύ σ η ς VM 
31 κιλίδα CP: κηλίδα cett Sirm 32 δρον S: δρων CP'"· απαρχής C 40 
τόν πρεσβύτερον ante δλαις add S ήμέραις τριάκοντα V 44 τόν βέβηλον 
V verba παρά θεώ post Διονύσιον transp VM 45 άλλως VM 47 έτυχε VPS 
Sirm: έτύγχανε Μ 48 λυθεί C 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



Mi 1000 Ε Π Ι Σ Τ . 28 77 

πάντως δέ ή άπάντησις, οτι έλέλυτο. και εί έλέλυτο, πώς ούχ ίερ-
50 ούργει; καν ει έλέλυτο, πώς άρτι έζήτησεν λύσιν ύπό συνόδου; 

δήλον οτι ό δεδεμένος ζητεί λυθήναι, ούχ ό άδετος· ώστε κάνταΰθα 
περιπίπτει έαυτώ ό θέλων κατά της αληθείας κινεΐσθαι. 

Βεβήλωσις οϋν τών άγίων έστίν, ώ αδελφέ, τούτον ίερουργεΐν, καί 
σύγχυσις παντελής τών κανόνων τό μη τά τοιαύτα φυλάττεσθαι. τί 

55 γάρ λέγει και ό Χρυσόστομος; δτι ουκ άκίνδυνόν έστι τό άνεξέτα-
στον επί του ιερέως, ού περί πίστεως, ως οϊει, τοϋτο λέγων, άλλα 
περί της κατά τόν βίον άκριβείας. έκζητεϊν τοίνυν καί άνερευνάν 
έκαστον όπως εχει ού δέον ή χάρις γάρ καί επί τους άναξίους διά 
τούς προσιόντας κάτεισιν. εις δέ τούς προδήλως κατεγνωσμένους, 

60 ών έστιν εϊς καί ό 'Ιωσήφ, μάλα άνομίαν μεγάλην συνάψας άναφαν-
δόν της οικουμένης, ην ό Κύριος άπέφηνεν, καί εναγέστερος τοΰ 
μοιχεύσαντος χρηματίσας ό τούτον συζεύξας, τό μή διαστέλλεσθαι 
κατά τόν Θεολόγον προδοσία της άληθείας σαφής καί τών κανόνων 
παράλυσις. 

65 Ή ούκ οίδέν σου ή φιλία οτι αύτό τό θείον αύτεκδίκητον γέγονεν, 
ήνίκα ού διανέστη ό ιθύνων τήν έκκλησίαν τό τηνικάδε, ώς Σαμουήλ 
πάλαι επί τοΰ άφρονος Σαούλ, διαρρήξαι τήν τοΰ νέου Ήρώδου κατά 
τόν της μοιχείας τρόπον βασιλείαν; ταύτα γάρ πέπονθεν καί Ηρώδης 
έκεΐνος, ύπό τοΰ οικείου λαοΰ άνασοβευθείς καί άποκτανθείς, έπάν 

70 ε'ίασεν τήν τοΰ Άρέτα βασιλέως θυγατέρα, νόμιμο ν αύτοΰ ούσαν 
γυναίκα, άγαγόμενος παρανόμως τήν τοΰ άδελφοΰ Φιλίππου Ήρω-
διάδα. ει δέ ταΰτα ού δέον έκδικεΐσθαι, ήμαρτηκώς ενώπιον της 
άγάπης σου γέγονεν, ει καί τολμηρόν ειπείν, ό Πρόδρομος Ιωάννης, 
έλέγξας τόν Ήρώδην καί θανών ύπέρ τοΰ έλεγμοΰ- ώσαύτως καί ό 

75 Χρυσόστομος, ύπέρ τοΰ άγροΰ της χήρας ένστασιν άθλητικήν έπι-

67 νέου Ή ρ ώ δ ο υ : Constantinus VI 

52 cf. Herod. 1, 108, 4 μηδέ σοι αΰτω περιπέσης 55 Jo. Chrys. sacerd. 2,4 (PG 
48,635) 66 1 Reg. 15,10 sq. 71 Matth. 14,3 73 Marc. 6,18 75 Theod. Trimith. 
vita Jo. Chrys. 15 (PG 47, lxvii) 

49 ίερουργεΐ Mi 50 έ ζ ή τ η σ ε MPS: έ ξ ή τ η σ ε V Sirm (fort recte; cf Theod Stud catech 
parv 71 [p. 246,2 Auvray]; Euagr h. e. 2,18 [p. 85,6 Bidez-Parmentier]) 51 δηλονότι 
V Sirm λυθήναι: λύσιν S 52 περιπέπτωκεν V 56 οϊη C: ο ϊ / / ε ι V 58 
τούς: τόν V άνάξιον V 60 έστιν om V 61 άπέφηνε MPS Sirm: άπέφησε 
V έναργέστερος Vp cPS" Sirm: έναργέστερον Μ 62 τό: τω V Sirm verba 
τό μή διαστέλλεσθαι post συζεύξας iterum scripta cancell S 65 οίδε VMPS Sirm 
66 τό: τω CS 67 τω αφρονι V Sirm διαρρήξαν Cac τήν: τά Μ 68 της 
om VM τρόπον: τύτον (sic) Μ βασιλείαν: βασιλεύσαντος Μ πέπονθε 
VMPS Sirm 69 άνασοβευθείς: hie desin epist in Μ έπαν CP 70 εϊασε VPS 
Sirm 74 ώς αϋτως C 
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δειξάμενος (υπέρ γαρ τοΰ άγαθοΰ, φησίν, τάχα τις καί τολμά άποθα-
νεΐν), ϊνα μή λέγω τάς των άλλων αγίων όμοτρόπους ύπέρ των 
τοιούτων ενστάσεις, ή πάλιν αγνοεί ή τιμιότης σου οτι έκ δύο 
συνισταμένου τοΰ χριστιανισμού, λέγω δή πίστεως και έργου, ει 

80 θάτερον λείπει, ουδέ τό έτερον όνίνησι τω έχοντι; 
Ζηλούτω τοίνυν, παρακαλοϋμεν, τά θεία, και πρώτον μεν ως τοΰ 

κοινού πατρός τέκνον χρηματίζουσα συνεπαιρέσθω προς τά δέοντα, 
δεύτερον ώς τω μακα/ρίτη Σάβα μαθητευσαμένη άκρίβειαν ού μόνον 
κατά τήν πίστιν, άλλά και κατά τούς κανόνας άσπαζέσθω, τρίτον τά 

85 άδελφά ήμΐν φρονείτω ώς όμάδελφος ούσα και (ύπομιμνήσκομεν) τό 
οίκεϊον κάθισμα έπιτηρείτω, μήπως εντεύθεν σκάζωμεν περί τά κάλ-
λιστα. σύγγνωθι άδελφικώς ύπομνήσκουσιν, ώσπερ και αύτώ ημείς· 
και ού χρεών ήμάς άγανακτεΐν ύπομνησθέντας, μηδέ ή σή τιμιότης 
δριμυσσέσθω, άλλά άναπτέσθω μάλλον εις άγάπην και έπιστελλέτω 

90 οσάκις αν και βούληται τά τοιαύτα, ούδέν γάρ παρά τούτου βλαβη-
σόμεθα ή τό βιούν άσφαλέστερον. 

Περί δέ τοΰ πάπα, τίς ήμΐν λόγος ούτως πράσσοντος ή εκείνο, ώς 
τοις οίκείοις, συγχώρησον, έάλω πτεροΐς κατά τό λόγιον; μηδέν γάρ 
περί τών έκδήλων άμαρτημάτων τοΰ ιερέως φροντίζειν φάμενος ού 

95 τόν τινα ίερέα, άλλά τήν κεφαλήν της έκκλησίας κατεκωμφδησεν 
τοσαΰτα καί άπεμυσάξατο, ώς ήμάς αιδεσθήναι και άκοΰσαι. ει δέ 
άληθώς ούτως έστί, φεύ τής ιεραρχίας, πλήν νουνεχώς κινοΰμεν τήν 
γλώτταν, παρακαλοϋμεν, έπί τάς κεφαλάς καί μή ούτω σφοδρώς 
άποφαινώμεθα. εί δέ οτι οί άνθρωποι μέλλουσιν άνοίγειν τά στόματα, 

100 ώς γέγραφας, έπί τό λέγειν οτι έκπεσόντες τής ένταύθα πατριαρχίας 
εις έτέραν ύπόθεσιν μετεπέσαμεν, μή φροντιζέτω σου ή τιμιότης. 
οϊδεν ό θεός καί τήν πρώτην κίνησιν καί τήν δευτέραν, άλλά μήν 
καί τήν τρίτην αύτός δοκιμάσει, αύτός διελέγξει, αύτός παραστήσει 

78 ή πάλιν - 80 εχοντί: verba primum edidit Allatius, De consensione 1327 83 
μακαρίτη: hegumenus Sabas etiam inter vivos moratur in ep. 3,76 

76 Rom. 5,7 79 Jac. 2,17 83 cf. Bas. ep. 188,1 (PG 32,669 C = II 123,80 Courtonne; 
cf. III 1188 A Mansi) δουλεύειν άκριβείςι κανόνων 93 Aesch. fr. 139 (p. 45 Nauck = 
TrGF III 252 Radt; collectio omnium locorum ibid. 252 sq.); cf. Macar. 8,57 (CPG II 222) 
103 Rom. 14,10 

76 γάρ post τάχα transp V Sirm φησϊ ante καί transp V Sirm τις post τολμφ 
transp V Sirm ύπέρ τοϋ άγαθοΰ γάρ φησι Ρ 79 έργων V Sirm 80 τόν έχοντα 
VPS'" Sirm 83 δέ post δεύτερον add VS Sirm σάββα V 84 και om Ρ 85 
ημών VP Sirm 86 σκάζομεν CS 87 ύπομιμνήσκουσιν VPS Sirm 88 χ ρ ε ό ν 
C ύμας V 89 άλλ' V Sirm 92 έκείνως VS Sirm ώς: ος V Sirm 94 
τοΰ Ιερέως άμαρτημάτων V 95 κατεκομώδησεν C: κατεκωμφδησε cett Sirm 96 
άπεμυσάψατο C 97 κινώμεν Sirm 99 άποφαινόμεθα CS 
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επί τοΰ φοβερού βήματος, αύτός άποδιδούς καθώς διεθέμεθα καί 
105 πεπράχαμεν τό γάρ, εν άνθρώποις ήρεσκον, Χρίστου δούλος ουκ αν 

ήμην, ου πρός ήμών των αμαρτωλών φθέγγεσθαι. 
Ήμεΐς τοίνυν και τοΰ άγιωτάτου πατριάρχου μνημονεύομεν, ώς 

καθήκει, έν τή μυσταγωγία, ώσπερ καί των εύσεβών ήμών βασιλέων, 
και εκ παντός ιερέως άδιαβλήτου κοινωνεΐν ού παραιτούμεθα. γε-

ιιο γράφαμέν τε αύτώ τω άρχιερεΐ, έπεΐ και τοις εύσεβέσιν ήμών βασι-
λεΰσιν γνωστόν γέγονεν, δτι έν ούδενί διαφερόμεθα ή μόνον διά τόν 
'Ιωσήφ, καί ήνίκα ούτος ύποσταλή της ιερουργίας, ευθύς συγκοινω-
νούμεν αύτώ. καί ποθητός ήμϊν ό άνήρ, ού μόνον δτι κορυφή της 
καθ' ήμας έκκλησίας γέγονεν, αλλ' οτι καί σεβαστός ήμϊν ήν εκ-

115 παλαι- καί οσα τοΰ βίου αύτοΰ καλά, άποσεμνύνειν ού παυόμεθα. 
Ει δέ φθάσει οτι καί αύτός αποδέχεται τόν ζήλον (έώ γάρ λέγειν 

επισκόπους άγιους ήγουμένους τε καί μονάζοντας καί πλήθος 
λαϊκών), τί φαίη ή σή φιλότης; διό ϊσθι μή είναι σχίσμα της έκκλη-
σίας, άλλ' άληθείας έπικράτησιν καί τών θείων νόμων έκδίκησιν 

120 έτέρως δέ, ώς έφθη είποΰσα ή τιμιότης σου, τής άληθείας ρήξις καί 
τών κανόνων παράλυσις. καί έκεϊνο εχοι καλώς λέγεσθαι, οί ίερεΐς 
ήθέτουν νόμον μου καί έβεβήλουν τά άγιά μου- βεβήλοις καί όσίοις 
ού διέστελλον, άλλ' ήν αύτοϊς άπαντα κοινά, τό γάρ μή έχειν σπίλον 
ή ρυτίδα, ϊνα καί πάλιν εϊπωμεν, ουτω νοεί τω, τό μή προσιεμένην 

125 τά τε άσεβη δόγματα καί τά άκανόνιστα εγχειρήματα, ού μήν άλλά 
καί τά έν τοις αύτουργοΰσι τά άπηγορευμένα συμφρονήματα, ώς πού 
φησιν ό θεϊος Βασίλειος· πρός α Παύλος ό μέγας ούδέ συνεστιάσθαι 
τοις τοιούτοις παραχωρεί, έπεί άπό τών / άποστόλων καί κατόπιν 
πολλαχώς πολλαί αιρέσεις προσερράγησαν αύτη καί ρυπάσματα 

130 άθεσμα καί άκανόνιστα έπεπόλασαν, ώσπερ καί τό νύν άλλά μήν 
αύτή τφ προειρημένω τρόπω άσχιστος καί άμώμητος διαμεμένηκεν 

109 γεγράφαμεν: ep. 25 128 έπεΐ - 134 κύματα: edidit Allatius ibid. 1328 

105 Gal. 1,10 121 Ez. 22,26 122 Greg. Naz. or. 2,65 (PG 35,476 Β = p. 178 Bernardi) 
123 Eph. 5,27 126 vocem συμφρονήματα apud Basilii opera non inveni; videant alii 
127 1 Cor. 5,11 129 Bas. ep. 199,50 (PG 32732 C = II 164 Courtonne; cf. Ill 1209 D 
Mansi) 

109 ιερέως om Mi 110 βασιλεΰσι VPS Sirm 112 συνκοινωνοΰμεν CS: κοινω-
νοϋμεν C,cVPpL Sirm (sed cf epp 25,41; 31,14; 32,30 etc) 114 ήν om Mi 118 λαϊκόν 
PS 119 ante νόμων rasuram duarum litt exhibet C 120 έτέρως scripsi: έτερος 
C: έτερον cett Sirm 121 ή ante παράλυσις add V Sirm έχει V Sirm σοι 
ante καλώς inser V Sirm 123 σπ ίλον PS Sirm 124 νοήτω C 126 πού C 
128 παραχωρεί τοις τοιούτοις S 129 πρός έρράγησαν C 130 έπεπόλεσαν 
C τανϋν S 131 διαμεμένηκε VMPS Sirm 
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και διαμενεΐ έως τοΰ αιώνος, ύπεξαιρουμένων και άποπεμπομένων 
πάντων άπ' αυτής των κακώς φρονησάντων ή πραξάντων, ώσπερ εξ 
άσείστου και παραλίου πέτρας τά προσρήσσοντα κύματα. 

135 Εις έαυτούς ούν γενώμεθα, ώ αδελφέ, και άπίδωμεν προς τό φως 
της αληθείας, και τών ίερών κανόνων ώσπερ και των δογμάτων 
εγκρατείς φαινοίμεθα μάλιστα ήμεΐς οί μονάζοντες, μάλιστα ήμεΐς 
οί δοκοΰντες εΐναί τι. εί γάρ τό εν ήμΐν φως σκότος, τό σκότος 
πόσον; και εί τό αλας μωρανθήσεται, έν τίνι άλισθήσονται οί λαϊκοί; 

mo ήμεΐς οίόμεθά σε και εύχόμεθα τών αυτόθι σωτήρα είναι και φωστήρα 
και λύχνον εύσεβείας καί άκριβείας, ούκ έκ τοϋ πάσι τά πάντα 
γίγνεσθαι, αλλ' έκ τοΰ τής αρετής ϋψους καί έκ τοΰ κεκανονισμένου 
βίου καί έκ τοΰ ίεροπρεποΰς πολιτεύματος, καί φέρε άδελφοΰ σου 
ύπόμνησιν, άγαπητικήν ούσαν καί φιλαλήθη καί θεόκριτον. καί τά 

145 πλείω λέγειν ή έπιθυμία με έλκει, ή άμετρία δέ τοϋ γράμματος 
συνέλκουσα ένταύθα ήμάς καταπαύει, άπεδεξάμεθά σου τοίνυν τήν 
εύλογίαν τήν πλουσίαν καί οτι έφρόντισας περί τής ταπεινώσεως 
τοΰ μοναστηρίου σου, δείγμα μέν τοΰ φείδεσθαι καί πονεΐν υπέρ 
αύτοΰ, κόπος δέ σου ικανός. 

150 Ά λ λ ' ό Κύριος άνταμείψεταί σε οίς χρήζεις, τήν τών άρετών 
επανάληψιν καί τήν τών αιωνίων αύτοΰ αγαθών άπόλαυσιν. 

29. Λέοντι όρφανοτρόφω 

Έβουλόμεθα ήμεΐς αύτοί παρεΐναι καί κοινωνήσαι τής ένούσης 
ύμΐν συμφοράς περί τό μακάριον υμών τέκνον, κύριέ μου ποθεινό-
τατε, ούχ οτι δια γράμματος θρηνωδήσαι τό πάθος καί συμμετασχεΐν 

5 ύμΐν τοΰ λυπηροΰ. πώς γάρ ούκ έλεεινόν, πώς δέ ούκ έκστατικόν, 
παιδός επί παιδί στέρησιν παθεΐν καί οίον άπολέσαι τόν έμψυχον 
θησαυρόν, τόν πλοΰτον τής γονικής διαδοχής, τόν πολύευκτον καρ-
πόν τής μητρφας θηλής, τόν περικαλλή όφθαλμόν τής οικίας, τής 
προμήτορος τό άγαλλίαμα, τής όλης συγγενείας τό σεμνολόγημα; 

138 Matth. 6,23 139 Matth. 5,13 141 1 Cor. 9,22 

132 ύφ' εξαιρουμένων C από πεμπομένων C 133 πάντων om VP Sirm 140 
εύχώμεθα C 141 ακριβείας και εύσεβείας VP Sirm 142 γίνεσθαι VP Sirm 150 
άνταμείψαιτο V 

29. C V PS 

1 παραμυθητική in marg Ρ 2 ένούσης C 5 ήμΐν PSJt 
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ίο ήκεν ό πρώτος καρπός, και άωρος εκ των γονικών χειρών άνηρπά-
σθη. εφυ ό δεύτερος, και τοΰτον έλυμήνατο ό πικρός θάνατος, τέθηλε 
τό τρίτον βλάστημα, παραμυθία τών προτέρων, εύανθές, περικαλλές, 
άγον τό βιώσιμον εις τριετή χρόνον, έν φ αί ψυχαί άπεκρέμαντο τών 
τεκόντων και φεύ της συμφοράς (έγκόπτει γαρ τό πάθος και τό 

15 φθέγγεσθαι), ωχετο και τοϋτο εξ οφθαλμών υμών καί, τό γε έλεει-
νότερον, μηδέ έπ' όψεως της πατρικής παρουσίας, και τί δει έκτρα-
γψδεΐν τήν συμφοράν; τέτμηται ύμών ή καρδία, τοϋ πατρός, τής 
μητρός, τής κυρίας τής πατρικίας, καί ρομφαία διά μέσου αμφοτέρων 
διελήλυθεν. και τό άλγος θεραπεύσει ού / λόγος, ού παραμύθιον, ούκ 

20 εξ ανθρώπου, ούκ εξ αγγέλου, αλλ' εκ μόνου θεοΰ, τοϋ οΰτως δια-
θεμένου τούς τής ζωής ήμών ορούς· αυτός γάρ έστι, δέσποτά μου, ό 
τό τριπόθητον ύμών τέκνον προσλαβόμενος, ώσπερ και τά προλα-
βόντα προσληψάμενος. 

Λυπηρόν μέν καί λίαν τό καθ' ύμάς, ού πάντως δέ καί τοις προσ-
25 ληφθεΐσιν, επειδή άχραντοι καί άκηλίδωτοι έξ άμαρτιών διά τής 

άρτιγενείας έκχωρήσαντες τών ένθένδε πρός τόν μακάριον καί απαθή 
βίον έν κόλποις 'Αβραάμ χορεύουσιν, μετά άγίων νηπίων συναλί-
ζονται, μετά παίδων χριστοφόρων άναμέλπουσιν. ώστε ούκ άπόλωλεν 
τά κάλλιστα τέκνα, άλλά σέσωσται ύμΐν καί διαμένει- καί έπόψεσθε 

30 αύτά μικρόν ύστερον, ήνίκα τέλος δέξηται ή χρονική ζωή αϋτη, 
χαίροντα καί άγαλλιώμενα ούκ έν βραχεία ηλικία, αλλ' έν τελειότητι 
τοΰ πληρώματος τοϋ Χριστού, καθώς γέγραπται. διό παρακαλούμεν 
καί άντιβολοϋμεν τοις λογισμοΐς τούτοις κατεπάδειν έαυτοΐς κατά 
τό αληθές καί εντεύθεν έξαίρειν τό άμετρον λυπηρόν τής ψυχής. 

35 μέτρα γάρ έδωκεν ήμΐν ό Κύριος, ινα καί τά φυσικά σπλάγχνα 
ένδεικνύμεθα καί τούς τής αύταρκείας ορούς μή ύπερβαίνωμεν τό 
μέν γάρ εις έλεον κινεί τό θείον, τό δέ άντιφέρεσθαι ποιεί τοις τής 
προνοίας διατάγμασιν. καί τό μέν εύφραίνει τούς απελθόντος, τό δέ 

10 cf. Bas. ep. 5,1 (PG 32,237 C = 1 16 Courtonne) έκ μέσου τών πατρικών χειρών 
άναρπασθείς 13 cf. Bas. ep. 300 (PG 32,1045 A = 111 175;25 Courtonne) αυτό τής 
ήλικίας αγων τό βιώσιμον 27 Luc. 16,23 31 Eph. 4,13 

13 αγων S 16 έπόψεως C 18 τής2 om V 19 διελήλυθε S: έλήλυθε VP 
Sirm άλγος: άλογος Sirm: αλογον Mi 20 έξ2 om Mi τοϋ ante θεοΰ add V 
Sirm 24 καθυμας C 26 έγχωρήσαντες Mi 27 άβραάμ VP χορεύουσι VPS 
Sirm συναλίζονται scripsi, coll ep 22,101 συναλιζόμενος, ubi VMPS συναυλιζόμενος 
exhibent: συναυλίζονται codd Sirm; cf etiam catech magn 43 (p. 122 Cozza-Luzi); Act ap 
1,4, ubi συναυλίζεσθαι v. 1.; J. Leroy, in: Scriptorium 15 (1961) 47 28 άπόλωλε VPS 
Sirm σημείωσαι in marg C 30 αν post ήνίκα inser VP Sirm 31 άγαλλιώμενα 
CS: άγαλλόμενα cett Sirm ώραΐον in marg C 36 ύπερβαίνομεν C 38 
διατάγμασι VSP Sirm 
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λυπεΐν ε'ίωθεν αυτούς τούς αναπαύσεως λαχόντας· πας γάρ τις βού-
40 λεται χαίρειν έπΐ τή οικεία χαρά, άλλ' ούχί λυπεΐσθαι τούς φιλεΐν 

όμολογοΰντας. 
Ήμεΐς δε πιστεύομεν και πάλιν εν γαστρί έξειν τήν κυρίαν τήν 

χαρτουλαρέαν και τέξεσθαι υίόν ούκέτι ταχύμορον, αλλά μακροη-
μερεύοντα είς διαδοχήν γένους, μόνον εάν μετριώσωμεν τό πάθος 

45 και τάς υπέρ τού παιδός άποδώμεν εργφ και λόγω προσφοράς ευ-
χάριστους τω δεσπότη Χριστώ. 

30. Νικηφόρω πατριάρχη 

Ούκ άναγκαϊον διά γράμματος σημάναι τω άγγέλω της μακαριότη-
τός σου α διά στόματος προανηγγέλθη, ει και μή δι' αμφοτέρων 
ημών τών ταπεινών άλλ' ϊνα μή ή χθές κατά τήν κέλευσίν σου 

5 συνέλευσις τών επισκόπων, έτερον τι διδάξασα παρά τά εν αύτη ύφ' 
ήμών ρηθέντα, έπιθολώση τάς ιεράς σου άκοάς, άρμόζον ήγησάμεθα 
άνενεγκεϊν έν κεφαλαίφ τήν δλην της απολογίας ήμών σύστασιν. 
ήμεΐς τοίνυν, ώ μακαριώτατε, ορθόδοξοι έσμεν κατά πάντα, πάσαν 
αιρεσιν άποβαλλόμενοι και πάσαν σύνοδον οικουμενικήν τε και 

ίο τοπικήν έγκεκριμένην αποδεχόμενοι, ού μήν άλλά καί τάς παρ' αύ-
τών έκφωνηθείσας Ιεράς καί κανονικάς διατυπώσεις ασφαλώς κατ-
έχομεν μηδέ γάρ όρθοτομεΐν έστι τελείως τον λόγον της αληθείας 
τόν τήν πίστιν όρθήν οίόμενον έχειν, τοις δέ θείοις κανόσι μή 
άπευθυνόμενον. και μήν καί τάς ένθέσμους υπό τών άγίων κατά 

15 καιρόν οικονομίας προσιέμεθα, έπεί καί ήμών τών ταπεινών νΰν τό 
τήν άγιωσύνην σου διά τήν έκβολήν του οικονόμου άσπάζεσθαι ού 

43 χαρτουλαρέαν: ex hac appellatione uxoris Leonem titulum quoque chartularii possidere 
constat 

39 τούς om V λαχόντας CS: τυχόντας cett Sirm 43 χαρτουλαρέαν CS: χαρτου-
λαρίαν cett Sirm (cf tarnen adn ad ep 18,26) ταχύμωρον Ρ προμακροημερεύοντα 
Mi 44 μετριάσωμεν VPS Sirm 

30. mens. Ian. a. 809 5 συνέλευσις: synodus mens. Ian. a. 809 convocata 16 
οικονόμου: Josephus 

8 - 1 1 = ep. 2 5 , 3 2 - 3 5 12 2 Tim. 2,15 

C VT PS 

2 σημάναι CVPT 3 παρηγγέλθη Mi 6 έπιθολώσει CSacT 12 έστι CVTP Sirm: 
corr Mi 13 τοις δέ: τοϊσδε C 14 τάς ante ύπό add Τ 
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των άκριβευομένων εστίν, των δέ λίαν / οίκονομούντων και συνερ-
χομένων. καν τόν προηγησάμενον την άγιωσύνην σου όσνώτατον 
πατριάρχην τω λόγω τούτω έδεξάμεθα εις τήν προκειμένην ύπόθεσιν, 

20 ήνίκα έπανήλθομεν της εξορίας, διαρραγείσης μέν της μοιχικής 
συναφείας, ειρχθέντος δέ του οικονόμου της ιερουργίας, οτι ,μή 
έστω ήμΐν μέρος ένεκεν του άδιαφόρως ύπό της όσνότητός σου 
μεταλαμβάνειν τόν μοιχεύσαντα, μήτε εν τω νΰν αιώνι μήτε έν τω 
μέλλοντι'. ήδη είπόντος αύτοΰ οτι ,οικονομία έχρώμην και αύτω τω 

25 μεταδιδεΐν έως καιρού', εϊτα και οϋτως δηλώσαντος, οτι ,αί χεϊρές 
μου κεκομμέναι αν ύπήρχον εις τό μοιχικόν στεφάνωμα ή εγώ ολως 
έστεφάνουν', έπϊ τούτοις τοίνυν κεκοινωνήκαμεν αύτω μέχρι κοιμή-
σεως αύτοΰ. και τήν άγιωσύνην σου πάλιν άπεδεξάμεθα εις τό της 
άρχιερωσύνης άξίωμα, καθώς και μνημονεύομεν αύτήν έν τη ίε-

.30 ρουργία καθ' έκάστην. και έν ούδενί τό άμφιβάλλον ή δια τόν 
οικονόμον, καθηρημένον όντα ύπό των ίερών κανόνων πολυτρόπως 
και μάλιστα μετά τόν άφορισμόν τής ένναετίας πάλιν ίερουργεΐν και 
ουκ έν άποβύστω που (ήν γαρ αν φορητόν, μή κοινωνούντων ημών 
τω πράγματι), αλλ' οτι έν αύτη τη πηγή τής καθ' ήμάς ίερωσύνης, 

35 τό δή λεγόμενον, μετά τής ειλικρινούς σου πολιτείας συνεισιέναι 
και συλλειτουργεΐν εις τό αεί. 

Τό μέν ούν δίκαιον και δσιον καί άσκανδάλιστον τοις λαοϊς τοΰ 
θεού, και μάλιστα τω καθ' ήμάς τάγματι, έκβληθήναι τής ιερουργίας 
τόν άναξίως είσελθόντα, ήμών μνημονευόντων τής άγιωσύνης σου 

40 καί έκ παντός ίεράρχου καί ιερέως κοινωνούντων, μή προδήλως 
όντων κατεγνωσμένων κατά τόν Θεολόγον. ει δέ τοϋτο ούδαμώς διά 
τάς άμαρτίας ήμών, μή ϊνα τι γένηται (ούκ έκ φόβου ό λόγος, άλλ' 
έξ οίκτου τοΰ κατακοινοΰ) έν τή ταπεινώσει ήμών παρά τής όσιότη-
τός σου άκανόνιστον καί αθεσμον έπεί ήμεΐς μέν ύποστησόμεθα 

45 δυνάμει θεοΰ όπερ αν καί συμβαίη παραχωρήσει αύτοΰ, μαρτυρού-

19 πατριάρχην: Tarasius 

3 0 - 3 1 = ep. 3 2 , 2 5 - 2 7 40 Greg. Naz. or. 40,26 (PG 36,396 Β = p. 258 Μ.-G.) 

17 έστι V: εστί PS Sirm 18 τής άγιωσύνης Ρ όσιώτατον: άγιώτατον VP Sirm 
20 τής εξορίας om Τ 21 είρχθέντος C 22 όσιότητός: άγιότητος Sirm 24 
αύτω τω: αύτό τό CST 25 μεταδιδόναι VPS Sirm οϋτω VP Sirm 26 ή C: εΐ 
SPCT': ή ' M i 29 αύτής VPS Sirm 30 καθεκάστην CSVP Sirm 32 τόν om V 
33 πού C 34 έν ante τω add Τ 35 συνιέναι V": είσιέναι Τ 39 an τήν 
άγιωσύνην scribendum? cf 1. 29 supra αύτήν 40 τοΰ ante ίεράρχου add Τ ιερέων 
Mi 41 απεγνωσμένων VP Sirm 42 ϊνα τι: ίνατί Τ 43 κατά κοινού VPST: 
κατά τοΰ κοινού Sirm 45 μαρτυρόμεθα PS1* Sirm: μαρτύρομαι V 
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μεθα δέ τή άγιωσύνη σου κατενώπιον Χρίστου έν άκροάσεν των 
άγίων αγγέλων οτι μέγα σχίσμα έργάζη έν τή καθ' ή μας εκκλησία, 
και ει εξουσία χρώμεθα άνθρωποι οντες, άλλ' ύπό της έξουσίας των 
ίερών καί θείων κανόνων νοητώς και μή βουλόμενοι και άρχόμεθα 

50 καί πεισόμεθα. 
Ά λ λ α δεόμεθά σου της όσιότητος, κλΐνον τό ούς σου και έπάκου-

σον της φωνής ήμών ώς ιατρός επιστήμων, ως ποιμήν αγαθός τό εν 
πρόβατον εΐρξαι της ιερουργίας καί τά όλα άσκανδάλιστα κερδήσαι, 
καί μή τή τοϋ ένός ψώρα λυμανθήναι τήν καθ' ήμας έκκλησίαν, ήν 

55 περιεποιήσατο ό Κύριος καί θεός ήμών τω οίκείω αιματι. περί γάρ 
φλυαριών φλυαρείτωσαν οί βουλόμενοι καί συκοφαντείτωσαν οί 
συκοφάνταΐ' έτοιμοι έσμεν προς πάσαν άπολογίαν, πρός πασαν διά-
λυσιν προτάσεως κατηγορητικής. φίλοι καί ύμνηταί σου ύπάρχομεν, 
καί μάλα γε τών εύσεβεστάτων καί καλλινίκων ήμών δεσποτών, καί 

60 όντων ήμών ούτως, τίνος ένεκεν ή ταραχή; ούτινος χάριν συμβήσεται 
α συμβήσεται, ε'ΐπερ έναντία τών του θεού προσταγμάτων; χάρισαι 
ήμΐν τήν ίεράν σου προσευχήν. 

/31. Τοις έν τφ Σακκουδίωνι άδελφοϊς 

"Εως μεν ήν καιρός του οικονομεΐν καί κρύπτειν τήν ύπόθεσιν τής 
άκοινωνησίας 'Ιωσήφ του οικονόμου, έποιοΰμεν τοΰτο, τέκνα καί 
άδελφοί, ούκ εκ φόβου κρατούμενοι, καν άμαρτωλοί τυγχάνωμεν, 

5 άλλ' έξ οικονομικής συγκαταβάσεως, έκμιμούμενοί πως τούς άγιους 
πατέρας ήμών, καθά κάκεΐνοι έν καιρώ τω δέοντι χρώμενοι ταύτη 
ύπεξήγαγον έαυτοΐς τόν πειρασμόν, τό μέν φειδόμενοι τών άσθενε-

5 2 - 5 5 = ep. 25 ,86-89 54 Act. 20,28 

46 κατ' ένώπιον VPT 49 θείων καί ίερών Τ 51 κλίνον V 53 εΐρξαι Ρ: εΐρξαι 
C δλα: αλλα Τ 56 συκοφαντήτωσαν CT 58 σου post φίλοι add Τ 59 
καί2 Cpc 61 εΐπερ έναντία: εί έναντίον Τ 

31. a. 808 2 οικονομεΐν - 3 οικονόμου: ludit in vocibus 

C VT PS 

1 κατηχητική post titulum add T: in marg Ρ 4 καν C: κάν V: κάν Ρ 5 πώς C 
6 δέοντι: προσήκοντι Τ 7 εαυτούς V Sirm τών πειρασμών V Sirm άσθε-
νούντων Τ 
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στέρων και κακούντων, τό δέ μικρόν ύπενδιδοΰντες κυβερνητικώς, 
ι'να τό ζητούμενον μικρόν ύστερον άντιλάβωσι κατόρθωμα, έπάν δέ 

ίο νϋν ηύδόκησεν ό άγαθός ήμών θεός εις προΰπτον έκβήναι τήν ύπό-
θεσιν, φανερώς άρτι και γράφομεν. πώς δέ; διά της τοΰ λογοθέτου 
τοΰ δρόμου έπερωτήσεως και της προς αυτόν τοΰ αρχιεπισκόπου 
άποκρίσεως. 

Φησϊ γάρ, ,διατί έως τοΰ παρόντος ού συνεκοινώνησας ήμΐν και 
15 τω πατριάρχη, τοσούτων εορτών διελθουσών; και οτι ,ειπέ παρρησία 

τό αίτιον', και ώμολόγησεν ό αρχιεπίσκοπος και ουκ ήρνήσατο, και 
ώμολόγησεν δτι ,ουτε προς τούς ευσεβείς ήμών βασιλείς έχω τι ούδ' 
αύ προς τόν πατριάρχην, άλλα πρός τον οικονόμον τόν στεφανώ-
σαντα τόν μοιχόν καί διά τοϋτο καθηρημένον παρά των ιερών κα-

20 νόνων'. πρός οίς ή άπόκρισις τοΰ λογοθέτου οτι ,οί ευσεβείς ήμών 
βασιλείς χρείαν σου ούκ έχουσιν ουτε έν Θεσσαλονίκη οΰτε άλλη'. 

"Εως τούτου μήτε εύθύς άνταποκρίσεως δοθείσης μήτε έτέρας 
έρωτήσεως προταθείσης έως τοΰ παρόντος διελθουσών ή μερών δε-
κατριών, ή μόνον δτι πεπόμφαμεν γράμματα πρός τόν κΰριν Συμεών, 

25 α ένδον τών γραμμάτων έστείλαμεν, πρός τό διαγνώναι υμάς τήν 
δλην δύναμιν τοΰ πράγματος, έξηχήθη δέ ή ύπόθεσις έπί τε τοΰ 
πατριάρχου καί πάσης της πόλεως σχεδόν, καί εισί μέν πολλοί 
συνθλιβόμενοι καί συμφθεγγόμενοι ήμΐν, αλλά νυκτερινοί θεοσεβεΐς, 
μή δυνάμενοι έν φωτί παρρησιασθήναι. 

30 Ήμεΐς δέ, τέκνα καί άδελφοί, τή εις θεόν πεποιθήσει καί τη της 
αληθείας έδραιώσει αυτή τε τή προγεγενημένη καί άποφανθείση 
έκβάσει τοΰ δικαίου κατά τά ύποδειχθέντα έν τω κόσμω ε'ίς τε τόν 
μοιχεύσαντα καί τούς συνεργήσαντας άκλινεΐς έσμεν τής εντολής 
καί τών πατρικών κανόνων καί ούκ ένδώσομεν ούδέ προδώσομεν 

35 τήν εύσέβειαν, ούδ' ού μήν καταλύσομεν α καλώς προφκοδομήσαμεν 
διά τής κατά τήν έξορίαν ενστάσεως, ϊνα μή άποδειχθώμεν παρα-

11 λογοθέτου τοΰ δρόμου: cuius nomen non traditur 12 αρχιεπισκόπου: Josephus 
21 χρείαν — έχουσιν: cf. Alexander, Nicephorus 91 adn. 1 24 γράμματα: epp. 21 - 2 3 
28 νυκτερινοί θεοσεβεΐς : cf. Bury, Eastern Roman Empire 36 adn. 1 

8 cf. ep. 24,37 ύπανέντος τό πηδάλιον 20 1 Cor. 12,21 36 Rom. 2,25 

8 ύπενδιδόντες VPSpcT Sirm (sed cf ep 555,43) 9 έπαν Ρ 10 εύδόκησεν VP 
Sirm ό om Sirm 11 γράφωμεν C 12 post αυτόν spatium duarum litt eras 
S vocis άρχιεπισκόπου partem (-επι-) in marg C 14 διά τί VT Sirm 15 
τοσούτων Vsscr 20 ή om Mi 21 Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η (sic) Mi ά λ λ ή CT: ά λ λ η V 
Sirm 22 τούτου: τοΰ Τ έτέρας om S 23 δεκατριών: ΙΓ Τ 24 κυριν C: 
κύριν S 28 θλιβόμενοι Ρ " συνφθεγγόμενοι C 29 καί ante μή add V Sirm 
31 προσγεγενημένη Sirm άποφανθείση: ultimam - σ η C " " 35 ούδ' ού: ούδέ V 
(fort recte) 
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βάται νόμου, νόμω δέ θείω κρατούμενοι κρατοΰμεν, ώς προκεκρατή-
καμεν, πάντα στέργοντες, πάντα υπομένοντες, ε'ΐπερ και παραχωρή-
σει θεός, ή της εκείνου και των αύτφ συλλειτουργούντων μετέχοντες 

40 κοινωνίας, έως αν παύσηται ό καθηρημένος της ιερουργίας. 
Πολλά ούν βαττολογήσουσιν οί άνθρωποι, έμπαίξουσί τε και 

έπιγελάσονται, καί γε τό έλεεινότερον, των όμοσχή/μων και όμο-
ταγών και δοκούντων εϊναι φίλων ουκ ολίγοι, άλλ' ουδέν ξένον 
γέγραπται, καί εχθροί τοϋ ανθρώπου οί οικιακοί αύτοϋ. καί δτι αυτοί 

45 έμαστρόπησαν καί συνήργησαν καί συνέφαγον καί συνέπιον τω 
μοιχικω γάμφ καί τόν κάλαμον έβαψαν επί τη εξορία ήμών. άλλ' ό 
εξεγερθείς Κύριος τότε εις έκδίκησιν τοϋ νόμου αύτοϋ καί ρήξας 
μέν τήν τοϋ μοιχεύσαντος βασιλείαν τη έκτυφλώσει, καταισχύνας 
δέ τούς συλλήπτορας ώς τούς τοϋ Βαάλ ιερείς, έπισυνάγων δέ τήν 

50 ήμετέραν ταπείνωσιν εις τό ϊδιον μοναστήριον παρ' ελπίδας, αύτός 
καί νυν πάρεστιν, αύτός. ει καί πρός μικρόν παρεχώρησεν πάλιν τήν 
άθέμιτον συμπλοκήν, άλλ' αύθις ηύδόκησεν άποδοκιμασθήναι τήν 
έπιχαρμονήν των μοιχοζευκτών καί μοιχοφίλων Ναζιραίων διά της 
των εύσεβών ήμών βασιλέων δικαιοκρισίας, άποδωσάντων μετά θά-

55 νατον τόν μοιχόν τη νομίμφ γαμέτη αύτοϋ, άποκαλεσάντων δέ τήν 
μαχλώσαν μοιχαλίδα καί τό μοιχογέννητον τέκνον έασάντων άκλη-
ρον ώς άθέμιτον καί άνομώτατον, ώς ένυπήκοόν μοι τό τίμιον αύτών 
στόμα λελάληκεν κατά τούς ρωμαϊκούς νόμους. 

'Αλλ' δμως οί άνομήσαντες ούκ έγκαλύπτονται ούδέ ό κατά τοϋ 
60 'Αγίου Πνεύματος δυσφημήσας εν τη κατά τήν στεφανικήν συν-

άφειαν ίερα προσευχή καταδύεται, άλλ' είσπηδήσας ώς αίλουρος έν 
τη εκκλησία τοϋ θεοΰ πάλιν αλλεται καί πάλιν άρχεται μιαίνειν τά 
άγια διά τής ιερουργίας, καί φιλονεικεΐ τήν άνομίαν δικαιοσύνην 

40 καθηρημένος: oeconomus Josephus 55 γαμετή: Maria 56 μαχλώσαν: Theodote 
57 άθέμιτον καί άνομώτατον: cf. P. Speck, in: Ποικίλα βυζαντινά, 9. Bonn 1988, 445 
adn. 966 

38 1 Cor. 13,7 2 Tim. 2,10 44 Matth. 10,36 49 Jer. 2,8sq. 63 - 70 = ep. 
22,53 - 60 

37 τοϋ ante νόμου add V 40 τής ιερουργίας ό καθηρημένος Τ 41 βαττολογήσω-
σιν Τ έμπαίζουσί Mi 42 τών: καί Τ καί2 om Τ 43 ουκ: ού CVPS'1 

44 γάρ post γέγραπται S"cr οίκειακοί VPSpt Sirm 48 μέν om Τ 49 τοΰ om 
Τ βαάλ Ο*·': βά/αλ Spt: βάαλ cett (sed cf Theod Stud catech magn 24 [p. 67 Cozza-
Luzi] etc) 50 παρελπίδας CS: παρ' ελπίδα Τ 51 παρεχώρησε VPST Sirm 52 
εϋδόκησεν VPT Sirm 53ναζηραίωνΤ 54 βασιλέων in marg C άποδοσάντων 
CVPS τόν ante θάνατον add Sirm 55 αύτοϋ γαμετή VP Sirm άποκαλε-
σάντων: an άποκληρωσάντων scribendum? 57 έν έπήκοόν Src: έν έπηκόω VP Sirm 
58 λελάληκε VPST Sirm 61 έλουρος CPT 63 φιλονικεΐ Τ 
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γνωρίσαι καί, τό δή λεγόμενον, άποδεΐξαι έαυτόν του Προδρόμου 
65 καί Βαπτνστοϋ όσιώτερον εκείνου γάρ ελέγχοντος τήν τοϋ Ήρώδου 

μοιχείαν καί ύπέρ άληθείας θνήσκοντος, ούτος τόν δεύτερον 
Ήρώδην τή μοιχεία δεδειγμένον καί έστεφάνωσεν καί κατησπάσατο 
μέχρι θανάτου, λόγοις μέν ου, αύτοΐς δέ εργοις φθεγγόμενος ώς 
πεπλάνηται 'Ιωάννης ό Πρόδρομος, άνόμως καί άκαίρως διελέγξας 

70 καί αποθανών. 
Καί τί δή λέγω Ίωάννην, τόν μείζω πάντων άγίων; αύτώ τφ Χριστώ, 

εί καί τόλμηρόν ειπείν, άντεφθέγξατο καί άπεμαχήσατο διά τοΰ 
εναγούς αύτού στόματος· τοΰ γάρ Χριστού μοιχόν άποκαλέσαντος 
τόν άφιέντα τήν νόμιμον γυναίκα (μοιχεία δέ τό χαλεπόν άμάρτημα 

75 καί ίσοδύναμον φονέως καί άρρενοφθόρου καί άλογευομένου καί 
φαρμακού καί είδωλολάτρου, ώς ό κανών τοΰ αγίου Βασιλείου) αύτός 
τοΰτον τω θυσιαστή ρίω παραστήσας μέσον παντός τοΰ λαοΰ έτόλμη-
σεν ρήξαι τάς έναγεΐς φωνάς έκείνας κατά τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, 
λέγων ούτως (καί σκοπείτε τό φοβερόν καί έκτοπον)· ,αύτός, δέ-

80 σποτα, έξαπόστειλον τήν χεΐρά σου εξ άγιου κατοικητηρίου σου καί 
αρμοσον τω δούλω σου τήν δούλην σου. σύζευξον αύτούς έν όμο-
φροσύνη, ένωσον αύτούς εις σάρκα μίαν, οϊς ηύδόκησας συναφθήναι 
άλλήλοις· τίμιον τόν γάμον άνάδειξον, άμίαντον τήν κοίτην αύτών 
διατήρησον, άκηλίδωτον αύτών τήν συμβίωσιν διαμεΐναι εύδόκησον 

85 έν καθαρά τή καρδία'. 
Ούκ άρα έφρίξατε συνιέντες; πόσον δοκεΐτε παροξυνθήναι τό 

Πνεύμα τό "Αγιον έν τή βλασφημία ταύτη καί συνοργισθήναι τούς 
άγιους άγγέλους; ή πώς ού παραυτίκα, ώς τόν Δαθάν καί Άβειρών, 
ύπέλαβεν ή γή χάνασα τόν ύφηγητήν τοΰ ψεύδους καί δεικνύντα / 

90 τό σκότος φώς καί τόν Χριστόν εις έναντιολογίαν έαυτω περιπίπτειν 
πειρώμενον; πάντως γάρ, οσα ό ιερεύς ύποφαίνει, ταΰτα καί θεός 
κυροΰν επαγγέλλεται κατά τόν μέγαν Διονύσιον. άλλ' δμως τοιούτον 
δράσας πονηρόν καί δούς υπόδειγμα κακίας τοις ύποχειρίοις εις 

66 δεύτερον Ή ρ ώ δ η ν : Constantinus VI 

65 Marc. 6,18 7 1 - 9 2 = ep. 2 2 , 1 4 - 3 6 73 Luc. 16,18 75 Bas. ep. 188,7 (PG 
32,673 C = II 126 Courtonne; cf. III 1189D Mansi) 79 prec. nupt. (p. 317 Goar) 
88 Num. 26,10 89 Luc. 11,35 

65 ίωάννου post βαπτιστοΰ add Τ 67 έστεφάνωσε VPST Sirm κατεσπάσατο C 
(sed cf ep 22,58) 68 έργοις δέ αύτοϊς V Sirm (cf tarnen ep 22,58) 76 φαρμάκου 
C δηλοΐ post βασιλείου add Τ 77 έτόλμησε VPST Sirm 78 έκείνας φωνάς 
V Sirm (sed cf ep 22,21) 82 οίς: ους Spt εύδόκησας VPT Sirm 87 τούς άγιους 
άγγέλους S"" 89 χ α ν ο ϋ σ α VP Sirm (cf tamen ep 22,32) δεικνΰντα PST 91 
πε ιρόμενον CT ό ante θεός add Sirm (sed cf ep 22,35) 
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όμοτροπίαν (ο και γέγονεν, μάλλον δε και τοΐς πόρρω κρατοϋσιν 
95 και άρχουσιν, ö καθ' όμοίωσιν καί έτελέσθη έν τη Λογγιβαρδία και 

Γουτθία και τοΐς κλίμασιν αυτής- ουδέ γάρ έν τοΐς έθνεσι τοιοΰτόν 
τι τετόλμηται) καί ού καταισχύνεται ό δείλαιος, αλλ', ώς εϊρηται, 
ίερουργεΐ ό ανίερος καί τούς καλώς αυτόν άποστρεφομένους έξορί-
ζειν κατεπείγεται. Κύριος δέ βοηθός των υπέρ της εντολής αύτοΰ 

ιοο ένισταμένων, ος παρακαλέσει τάς καρδίας των ευσεβών ημών βασι-
λέων ποιήσαι τήν έκδίκησιν τής εκκλησίας αύτοΰ, καθάπερ επί τοΰ 
μοιχού, ι'να καί τούτον εύδοκήση έκβληθήναι τής ιερουργίας επί τε 
λυσιτελεία τοΰ άγιωτάτου πατριάρχου καί πάσης τής καθολικής 
εκκλησίας. 

105 Διό θαρσεΐτε, τέκνα καί αδελφοί, καί μή δείσητε, μηδέ καταπέσητε. 
καιρός όμολογίας, καιρός ενστάσεως, καιρός αθλήσεως τυχόν καί 
άλλων παθημάτων, άλλα καί στεφάνων καί δόξης επουρανίου· φησί 
γάρ, άλλ' ή τούς δοξάζοντάς με δοξάσω, καί ό έξουθενών με άτιμα-
σθήσεταν καί, μακάριοι οί μή έκκλίνοντες από τών έντολών αύτοΰ. 

no διό χαίρετε καί άγαλλιάσθε, δτι ό μισθός ύμών τοΐς ύπομένουσιν 
πολύς έν τοΐς ούρανοΐς. τών έργων ύμών έχεσθε, τών βασιλέων ήμών 
ύπερεύχεσθε, τοΰ άρχιερέως, τοΰ έκβληθήναι τόν Ιωσήφ έκ τοΰ 
θυσιαστηρίου, τήν ειρήνην τής εκκλησίας πορευόμενοι έν όδφ 
άμώμω έν ταΐς έντολαΐς αύτοΰ θελήσαντες σφόδρα, έν πάση καλή 

115 καταστάσει καί κανονική διαβιώσει, έως αν άκούσητέ τι πλέον ή 
καί ημείς έπισημανοΰμεν. ό Χριστός μεθ' ύμών, ή Θεοτόκος σκέ-
πουσα ύμάς, ό Πρόδρομος καί ό Θεολόγος φρουροΰντες υμάς, οί 
άγιοι πάντες τή εύχή τοΰ πατρός μου καί πατρός ύμών. πάντας 
προσαγορεύω κατ' δνομα- ή χάρις τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ 

120 έστω μετά πάντων ύμών, τέκνα ήγαπημένα. αμήν. 

96 κλίμασιν: cf. F.. Honigmann, Die sieben Klimata. Heidelberg 1929, 4 sq. 117 ό 
Πρόδρομος καί ό Θεολόγος : cf. adn. ad ep. 9,38 

95 cf. vitam Β (252 D) οϋτω γάρ ό τής Λογγιβαρδίας ί>ήξ, οϋτως ό τής Γοτθίας 108 
1 Reg. 2,30 109 Ps. 118,21 110 Matth. 5,12 113 Ps. 100,6 114 Ps. 111,1 
119 2 Thess. 3,18 

94 γέγονε VTPS Sirm κρατοϋσι VTPS Sirm 95 αρχουσι V καθομοίωσιν 
C καί2 om VP Sirm Λογγοβαρδίςι Sirm έτελέσθη - 96 κλίμασιν om 
Τ Γοτθία VTPS Sirm κλήμασιν C 97 καί om Ρ: cancell S ού καταισχύ-
νεται: ούκ αίσχύνεται Τ 98 ίερουργεΐ CTS: λειτουργεί cett Sirm 110 ύμών: 
ύμϊν VS Sirm ύπομένουσι VTPS Sirm 111 έν om Τ έχεσθε: εϋχεσθαι 
Τ ήμών: ύμών Τ 113 τής ε ιρήνης VPS Sirm 116 σημανοϋμεν Sirm 
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32. Νικολάω χαρτουλαρίω 

Ύπελάβομέν πως άπεχθώς έχειν την μεγάλην σου εύσέβειαν, παμ-
πόθητε ημών δέσποτα, προς την ταπείνωσνν ήμών διά τινα παρεμ-
πίπτουσαν ύπόθεσιν άλλ' όντως εδειξας έν τω παρόντι καιρώ καθα-

5 ράν σου τήν τιμίαν ψυχήν πάσης δυσμενείας, ου μην άλλά καν 
πάσης θεοσεβείας πεπληρωμένην έν τω γοργόν και θερμόν σε γε-
νέσθαι εις τό χάριν ειρήνης της έκκλησίας του θεού ευθύς από 
πρώτης ήμών παρακλήσεως κινηθήναι πρός συνάφειαν του άγιωτά-
του ήμών πατριάρχου, τοϋτο γνώρισμα ειλικρινούς φιλίας, τούτο 

ίο ιδίωμα ανθρώπου θεοφόβου, τούτο άπόδειξις εναργούς ζήλου αλη-
θείας. καί γούν άποδώσειέν σοι Κύριος, ει καί μηδέν τι γένηται, / 
όλόκληρον δικαιοσύνης μισθόν ουδέ γαρ άπό τού τέλους τών πραγ-
μάτων, άλλ' άπό της περί αύτά προθέσεως, εϊτε έπαινετώς εϊτε ούχ 
ούτως, ε'ΐωθεν τάς άμοιβάς τό θείον έπιψηφίζεσθαι τοις δρώσιν. 

15 κεκέρδηκας τοιγαρούν έν μια καιρού ροπή ού χρυσίον τε και άρ-
γύριον, άλλά θησαυρούς άνεκλείπτους ούρανίας άνταποδόσεως. 

"Ετι δέ παρακαλούμεν και δυσωπούμεν έπειχθήναί σε έν τή τοιαύτη 
ύποθέσει, ϊνα αύτός μέν κερδήσης πλούσιον τό θησαύρισμα, ημείς 
δέ οί ευτελείς τύχωμεν τού πρός τον άρχιερέα συνοπτικού, μάλλον 

20 δέ ϊνα ή έκκλησία τού θεού, τή σή μεσιτεία βραβευθείσα, πολλούς 
σου τούς τών εγκωμίων στεφάνους καταπλέξειεν. καί ού πλέον τι 
χρή λέγειν, έπειδή δέ έκέλευσας έπισημάναι όπόσος έστίν ό λόγος 
της ταπεινώσεως ήμών, ήδη άψευδώς γνωρίζομεν τή μεγίστη σου 
ύπεροχή ώς έν προσώπω Κυρίου τού τών άδήλων γνώστου ούκ έστιν 

25 ήμΐν έν τινι τό άμφιβάλλον τής πρός τόν άρχιερέα κοινωνίας ή διά 
τόν οίκονόμον, κατά τό καθηρημένον αύτόν είναι υπό τών θείων 
κανόνων, καί ήνίκα ύποσταλή τής ιερουργίας, καθά τό πρότερον 

32. a. 808 exeunte vel a. 809 ineunte 19 άρχιερέα: Nicephorus 

15 cf. Theod. Stud, catech. parv. 35 (p. 127,2 Auvray) καί τοϋτο έν μια καιρού ροπή 
16 Luc. 12,33 25 - 27 = ep. 30 ,30-31 

C V PS 

2 ύπελάβωμρν C πώς CPS Mi πανπόθητε Mi 10 εναργούς: εναργής V 
11 άποδώσειέ VPS Sirm 13 άλλά V 14 εϊωθε VPS Sirm δρώσι VPS 
Sirm 15 τοιγάρ οΰν C 17 σε ante έπειχθήναί transp V Sirm 19 τύχο-
μεν CSJt συνοπτικού V Sirm (sed cf ep 497,20) 21 σου CP Sirm: σοι 
VS καταπλέξειε VPS Sirm 22 έπισημάναι Ρ 23 σου om Mi 25 άμφιβάλ-
λον: άμφίβολον V 26 κατά: διά Spt 27 καθά: κατά Μι τοπρότερον S 
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ευδοκία θεοΰ τοΰ τε άγιωτάτου πατριάρχου των τε ευσεβών ημών 
δεσποτών, δήλον οτι οντος αύτοΰ οικονόμου και την τιμήν έχοντος 

30 ευθύς παραυτίκα και συλλειτουργοϋμεν και συγκοινωνοΰμεν και 
χειροτονούμεθα, μηδέν έπιζητοΰντες περί της έν τοις τρισϊ χρόνοις 
τούτοις συλλειτουργίας αύτοΰ οικονομίας χάριν, ού διά φόβον, άλλα 
διά τό κοινωφελές και σωτήριον. 

Σιγάτωσαν γάρ αί ψευδοκατήγοροι γλώτται, κατά της ειρήνης τοΰ 
35 θεοΰ κινούμενοι, δτι, έπάν είρχθή της ιερουργίας ό οικονόμος, έπι-

δραξόμεθα αιτίας κατενεγκεΐν τον άρχιερέα ημών, ώς ήδη τω καθ-
ηρημένφ συλλειτουργήσαντα, έπειτα τον προηγησάμενον άγιώτατον 
πατριάρχην. χείλη δόλια, τά λαλοΰντα τά τοιαΰτα, ανθρώπων συ-
κοφαντών και φθονερών τό δράμα και μή θελόντων εις ϊασιν έλθεϊν 

40 τό προσπεσόν δφλημα τή εκκλησία, ουδαμώς, μή γένοιτο, και τον 
πατριάρχην τον προηγησάμενον και έδεξάμεθα και δεχόμεθα, διό 
και έως θανάτου συνεκοινωνοΰμεν αύτώ, και τον νυνΐ άγιώτατον 
άρχιερέα και έδεξάμεθα και δεχόμεθα- έπί τούτω γάρ και άναφέρομεν 
καθεκάστην. ό οικονόμος είρχθή τής ιερουργίας ό τον μοιχόν στε-

45 φανώσας καί, ώς προδεδηλώκαμεν, συλλειτουργοϋμεν αύτω, εί κε-
λεύει, επί τής καθολικής εκκλησίας, έκαστος κατά τήν οίκείαν ήμών 
τάξιν. καί ει τοϋτο γένηται, χαρά έν ούρανοϊς, ειρήνη έν τή καθ' 
ήμάς έκκλησία τοΰ θεοΰ· τό σχίσμα υποχωρεί, ή ομόνοια άναλάμ-
ψειεν τρανώς, ό άρχιερεύς ήμών στεφανωθήσεται τοις έπαίνοις 

50 καί τοσούτον, ώς διαδοθήναι αύτοΰ τό έγκώμιον έως γενεάς, οί κρά-
τιστοι ήμών βασιλείς σύν τοις πολυτιμήτοις αύτών διαδήμασι 
καταστεφανωθήσονται τή αγγελική ευφημία, οί ίερεΐς ένδύσονται 
δικαιοσύνην, έτι μάλλον οί όσιοι, τό μοναδικόν λέγω τάγμα, άγαλ-
λιάσει άγαλλιάσονται. ό δεσπότης ήμών οίον καί ήλίκον λήψη τό 

55 βραβεϊον, τί δει λέγειν; καί τί μάλλον ού γενήσεται; τί τερπνόν ούκ 

38 πατριάρχην: Tarasius 

38 Ps. 11,3 47 Luc. 15,7 52 Ps. 131,9 

29 δηλονότ ι VS 30 συνκοινωνοΰμεν C 31 τής: τοις CPJ1S" 33 κοινοφελές 
C 35 έπαν Ρ είρχθή C έπιδραξώμεθα CS 39 δράμα VP έλθεϊν 
V"1 ' 40 πρός πεσόν C: προσ πεσόν S ουδαμώς CS: μηδαμώς cett Sirm 42 
συνκοινωνοΰμεν Mi νϋν V Sirm 43 τοϋτο C γάρ om V 44 καθεκάστην 
CPS post οικονόμος exc fort vox μόνον (cf ep 28,111) είρχθή C: ε ίρχθήτω 
VPpcS Sirm 48 άναλάμψειε S: άναλάμψεται Ρ: άναλάμψει V Sirm 50 γενεάς: an 
γενεάς <καί γ ενεάς ) scribendum? cf Ps 99,5 52 καταστεφανωθήσονται iterum scrip-
tum cancell V: στεφανωθήσονται S 55 fort exc ante λέγειν vocula καί; cf epp 34,107; 
56,4; 204,5 etc τί τερπνόν - 57 δοξασθήσεται in marg V 
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είσαχθήσεται; εϊπωμεν και τοΰτο, δτι και αυτός / ό οικονόμος εύφη-
μηθήσεταν και δοξασθήσεται και κληρονομήσει διά τοϋτο μέγα 
έλεος και έν τω νΰν αίώνι και έν τω μέλλοντί' ήμεΐς τε οί άμαρτωλοί 
έσόμεθα ύποπίπτοντες και προσκυνοϋντες και ύπερευχαριστοϋντες, 

60 έργω και λόγω τά δέοντα ώς άρχιερεΐ υπέρ πάντα ανθρωπον κατά τό 
όφειλόμενον συνεισφέροντες, πρός δε πίστωσιν των είρημένων ποι-
ούμεθα τόν λόγον έγγραφον διά πλάτους, δτι μετά τήν παΰσιν της 
ιερουργίας, καθά τό πρότερον, εάν μή ευθύς είσέλθωμεν και 
κοινωνήσωμεν, ώς προγέγραπται, έστω ή ψήφος καθ' ύμάς, εϊ τι 

65 βούλεσθε, και μή εξόν έτι λαλεΐν ήμάς περί τής υποθέσεως, και ιδού 
ούκ άνθρωπος, ουκ άγγελος, άλλ' αυτός ό Κύριος ό δι' ημών έλκων 
και συνωθών και παρακαλών σε. 

33. Λέοντι πάπα 'Ρώμης 

Τω άγιωτάτω και κορυφαιοτάτω πατρί πατέρων Λέοντι τω δεσπότη 
μου άποστολικώ πάπα Θεόδωρος ελάχιστος πρεσβύτερος και ήγού-

μενος των Στουδίου. 

5 Έπειδήπερ Πέτρω τω μεγάλψ δέδωκε Χριστός ό θεός μετά τάς 
κλεϊς τής βασιλείας των ούρανών και τό τής ποιμνιαρχίας αξίωμα, 
πρός Πέτρον ήτοι τόν αύτοΰ διάδοχον ότιοΰν καινοτομούμενον έν 
τη καθολική εκκλησία παρά των άποσφαλλομένων τής αληθείας 
άναγκαΐον άναφέρεσθαι. τοΰτο τοιγαροΰν δεδιδαγμένοι και ήμεΐς οί 

ίο ταπεινοί και ελάχιστοι εκ των ανέκαθεν άγίων πατέρων ημών, έπεί 
ύπήρχθη τις και νΰν καινοτομία έν τή καθ' ήμάς εκκλησία, και 
πρότερον μέν διά μέσου τοΰ εύλαβεστάτου άρχιμανδρίτου, ήγουν 
τοΰ άδελφοΰ και συνδούλου ήμών Έπιφανίου, και νΰν διά τοΰ εύ-

56 εϊπομεν C 57 διατοΰτο S 63 καθά: κατά Mi τοπρότερον S 65 έξών 
C 66 άγγελος ούκ άνθρωπος VP Sirm 

33. a. 809 5 τάς κλε ΐς τής βασιλείας: ad elocutionem cf. Mann, Lives of the Popes 
II 142 sq.; J. Cozza Luzi, Le chiavi di S. Pietro. Rom 1887 5 έπειδήπερ - 16 κεφαλή 
ac 51 σ ώ σ ο ν - 54 Πέτρω: primum edidit Allatius, De consensione 303 

5 Matth. 16,19 

C VN PS 

3 πάπα άποστολικώ V 4 των om Ν 7 δτι ούν C κενοτομούμενον CS 9 
τοιγάρ ούν C 11 κενοτομία CS (sed cf ep 36,81) 12 άρχιμανδρίτου om Ν 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



92 Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ Τ Ο Υ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Μι 1017/20 

τελοΰς ήμών γραμματείου όφειλόμενον ήγησάμεθα τώ άγγέλω της 
15 κορυφαίας σου μακαριότητος ταύτην άνενεγκεΐν. 

Γέγονε τοίνυν, ώ θειοτάτη των δλων κεφαλών κεφαλή, κατά τόν 
προφήτην Ίερεμίαν σύνοδος ώς άληθώς άθετούντων και συνέδριον 
μονχωμένων. οπερ γάρ έκεΐσε διά της ειδωλικής έκπορνεύσεως λέ-
λεκταν, τοΰτο ενταύθα διά της μοιχοζευκτικής επικυρώσεως δέδει-

20 κται- αμφότεροι γάρ τόν αύτόν Κύριον ήθετήκασιν, οί μέν διά 
της νομικής, οί δέ διά τής εύαγγελικής παραβάσεως, καί γε ου μέχρι 
τούτου έστησαν, παρασυναγωγή διά προτέρας συνελεύσεως έν τή 
τοϋ μοιχοζεύκτου παραδοχή και συνιερουργία κατά τόν θεΐον Βα-
σίλειον χρηματίσαντες, άλλ', ώς αν έαυτοΐς αίρέσεως τελείας όνομα 

25 περιποιήσωνται, δι' έτέρας συνόδου δημοσίας τούς μή τή παρανόμφ 
αύτών κακοδοξία συγκαταθεμένους, μάλλον δέ ολην τήν καθολικήν 
έκκλησίαν, άναθεματισμω ύποβεβλήκασι, τούς ήδη φθάσαντας επί 
προσώπου αύτών πόρρω που ους μέν έξοστρακίσαντες, ους δέ φυ-
λακαΐς κατέχοντες, διωγμόν κατά τό σύνηθες τών ενταύθα πάλιν 

30 καινουργήσαντες. καί τό δικαίωμα αύτοΐς λόγου πονηρού κρα-
ταίωμα. οίκονομίαν ούν τήν ζευξιμοιχείαν δογματίζουσιν επί τών 
βασιλέων τούς θείους νόμους μή κρατεΐν διορίζονται- τούς ύπέρ 
αληθείας καί δικαίου μέχρις αίματος ένστάντας, / ώσπερ τόν Πρό-
δρομον καί Χρυσόστομον, μιμεΐσθαι άπαγορεύουσιν έκαστον τών 

35 ιεραρχών έξουσιάζειν έν τοις θείοις κανόσι παρά τά έν αύτοϊς κε-
κανονισμένα αποφαίνονται. 

Καί διά τοΰτο, οπόταν τύχη καί κρυπτώς καί εμφανώς άλώναί τινα 
τών ιερωμένων καθαιρετικοΐς κανόσι, τή τού βουλομένου έξουσία 
μένειν άκαθαίρετον. καί μάρτυς τού λόγου ό διαφόροις κανόσι σύν 

40 άλλοις κεκρατημένος μοιχοζεύκτης καί συλλειτουργών αύτοΐς δημο-
σία. τούς παρανομίας ώς οικονομίας ποιούντας άλλους τε καί εαυτούς 
άγιους έν τούτφ όνομάζουσι καί τούς μή ταύτας προσιεμένους ώς 
ήλλοτριωμένους θεού άναθεματίζουσι- μάρτυς δέ κάνταύθα τού λό-
γου ών καί ό διωγμός, τί ούν έστιν έν τούτοις, ώ μάκαρ, ειπείν ή τό 

17 Jer. 9,1 22 Bas. ep. 188,1 (PG 32,665 A = II 121,20 Courtonne; cf. III 1185 A Mansi) 

14 γραμματείου C S " : γραμματίου Ρ Sirm: γράμματος VN 17 ώσαληθώς S συν-
εδρίων VN 25 περιποιήσονται C 26 συνκαταθεμένους C 28 πόρρω που 
V s '": post έξοστρακίσαντες transp VN Sirm ποϋ C 30 κενουργήσαντες CS J t 

35 κεκανονευμένα VN 37 διατοϋτο S 40 κεκρατημένοις C P S " 41 τούς: τάς 
CS ποιουντες S 42 ταϋτα V"S 44 ών: ών Sirm ό om VN εστ ίν C: 
έστιν PS 
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45 άποστολικόν εκείνο, δτι νΰν πολλοί αντίχριστοι γεγόνασιν, ε'ίπερ 
μή ύπό των θείων νόμων και κανόνων πάντες άνθρωποι έξουσιαζό-
μεθα; 

Τούτων ήδη άψευδώς ύπό της εύτελείας ήμών άνενεχθέντων 
έκείνην τήν φωνήν, ην ό κορυφαίος σύν τοις λοιποΐς άποστόλοις 

50 προσήγαγεν Χριστώ, ήνίκα ό της θαλάσσης κλύδων έπεγείρετο, 
προσφέρομεν τή χριστομιμήτω σου μακαριότητι- σώσον ήμάς, άρχι-
ποιμήν της ύπ' ούρανόν εκκλησίας, άπολλύμεθα. μίμησαί σου τον 
διδάσκαλον Χριστόν και ορεξον χεΐρα τή καθ' ήμάς εκκλησία, ως 
εκείνος Πέτρω, οσον ό μεν άρχομένω καταποντίζεσθαι έν τή θα-

55 λάσση, αυτός δ' αύ καταποντισθείση ήδη έν τω της αίρέσεως βάθει. 
ζήλωσόν σου, δεόμεθα, τόν όμώνυμον πάπαν, και ώς εκείνος τηνι-
καΰτα της Εύτυχιανικής αίρέσεως άναφυείσης λεόντειόν πως διη-
γέρθη τφ πνεύματι, ώς ισασι πάντες, ταΐς δογματικαΐς αύτοΰ άπο-
στολαΐς, ουτω καυτός, τολμώ λέγειν, φερωνύμως βρύξον θείως, μάλ-

60 λον δέ βρόντησον κατά της παρούσης κακοδοξίας τά εικότα, εί γάρ 
ούτοι έαυτοΐς έξαυθεντήσαντες αίρετικήν σύνοδον εκπληρώσαν ουκ 
έδεισαν καίπερ, ει και όρθόδοξον, ουκ άνευ της υμών είδήσεως 
έξουσιάζοντες, ώς τό άνωθεν κεκρατηκός έθος, πόσω γε μάλλον 
εΰλογον και άναγκαϊον αν ε'ΐη, ύπομνήσκομεν φόβφ, ύπό της θείας 

65 πρωταρχίας σου έννομον κροτηθήναι σύνοδον, ώς άν τό όρθόδοξον 
της εκκλησίας δόγμα τό αίρετικόν άποκρούσηται καί μήτε ή κορυ-
φαιότης σου σύν άπασι τοις όρθοδόξοις άναθεματίζοιτο παρά τών 
νέων κενοφώνων μήτ' αΰ όρμητήριον άνομίας τήν μοιχοσύνοδον 
εύρίσκοντες οί βουλόμενοι κατολισθαίνουσιν εύπετώς πρός τήν 

70 άμαρτίαν. 
Ταύτα ώς τό άνήκον τή ούθενότητι ήμών άναγγελκότες ώς ελάχι-

στα μέλη τής έκκλησίας καί τή ύφ' ύμών ύπείκοντες θεία ποιμεναρ-

56 πάπαν: Leo I (440-461) 57 διηγέρθη: cf. Ε. Caspar, Geschichte des Papsttums I 
465 sq. 

45 1 Joh. 2,18 51 Matth. 8,25; cf. ibid. 14,30 50 cf. Bas. ep. 242,3 (PG 32,901 A 
= III 67,4 Courtonne) 54 Matth. 14,29 sq. 59 cf. Conc. Cpolitanum 111 (XI 661 D 
Mansi) Λέοντος τοίνυν ή δέλτος καθάπερ λέοντος βρύχημα ί>ωμαλέον έκ 'Ρώμης 
ήχήσασα 

46 καί κανόνων in marg C 50 προσήγαγε VPSN Sirm 51 άρχιποίμην VPSN Sirm 
55 ήδη S"cr 57 λεόντιον C πώς C 58 έπιστολαΐς Mi 59 καί αύτός VPN 
Sirm 61 εαυτούς V έξαυθεντίσαντες V έκ πληρώσαι Sirm 62 ήμών Ρ 
64 ύπομιμνήσκομεν VPSN Sirm 65 εϋνομον Ν 68 an καινοφώνων scriben-
dum? μήτ αΰ C 69 κατωλισθαίνουσιν C: κατολισθαίνωσιν cett Sirm 71 
άνηγγελκότες VPS^N Sirm 72 ήμών CPSpc ύπήκοντες CSat 
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χία, τό λοιπόν έξαιτοϋμεν τήν άγίαν αυτής ψυχήν λογίζεσθαι ημάς 
ώς οικεία αυτής πρόβατα και ταΐς ίεραΐς προσευχαΐς πόρρωθεν φωτί-

75 ζειν και στηρίζειν εί δέ και διδαχαΐς, τής σής αν ε'ίη θείας συγκα-
ταβάσεως. έπεί και Χριστός Αύγάρω έπέστειλεν και πολλοί των 
ύφειμένων παρά αποστόλων και άγίων γράμματα δέξασθαι κατηξι-
ώθησαν. παρ' έμοΰ δέ μόνου τοΰ άμαρτωλοΰ και τηρουμένου εν 
φυλακή ή έπιστο/λή διά τό τόν πατέρα και σύνδουλόν μου τόν 

80 έγκλειστόν τόν τε άρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης καί άδελφόν ημών 
εις ετέρας νήσους ωσαύτως τηρουμένους. πλήν και αυτοί δι' έμοΰ 
καί σύν έμοί τά αυτά καί φθέγγονται καί προσπτύσσονται τοις ίεροΐς 
τής μακαριότητός σου ι'χνεσιν. 

34. Τφ αύτω 

Τω ίσαγγέλω μακαριωτάτφ καί άποστολικω πατρί πατέρων Λέοντι 
πάπα Τώμης Πλάτων έγκλειστος καί Θεόδωρος πρεσβύτερος καί 

ήγούμενος των Στουδίου. 

5 Μέγα ήμϊν τοις ταπεινοΐς ώς αληθώς καί ευχής έργον τής άνωτάτω, 
άξιωθεΐσι δέξασθαι παρά τής άποστολικής υμών μακαριότητος πρόσ-
ρησιν προσαγορευτικήν, καί μήν άποσημείωσιν τών πνευματο-
κινήτων αυτής ιερών λογίων δι' Έπιφανίου τοΰ συνδούλου καί 
άγαπητοΰ ημών τέκνου, καί ταΰτα κεκλεισμένοις ούσιν ύπό τών 

ίο κακοδόξων καί οψει θεασαμένοις τόν γραμματηφόρον. έφ' οίς έ-
σκιρτήσαμεν, ήγαλλιασάμεθα, άνθωμολογησάμεθα τω Κυρίω, τω ταϊς 
θείαις αυτής προσευχαΐς τά παρ' ελπίδα παραδόξως ήμΐν τοις άνα-
ξίοις χαρισαμένφ, μονονουχί καί όράν αυτής τόν ιερόν χαρακτήρα 
διά μέσου τών φωνών φανταζομένοις. 

81 εις ετέρας νήσους: cf. vitam Β 27 (269 Β) 

77 F.useb. hist. eccl. 1, 13, 3 (p. 84 Schwartz-Mommsen) επιστολής γοϋν αύτόν ιδίας 
καταξιοΐ 

76 ό ante Χριστός add V Sirm αύάρω C έπέστειλε VPSN Sirm 77ύφημένων 
C 80 εγκλειστον VPSN Sirm (sed cf adn ad ep 16,31) τής ante Θεσσαλονίκης 
add Sirm 81 ώς αϋτως C τηρουμένους: τηρουμένους είναι PS (ubi είναι in marg 
Ρ : S1""): τηρεΐσθαι VN Sirm 

34. a. 809 2 ίσαγγέλω: ad vocem cf. J. Gretser, Opera omnia, VII. Regensburg 
1736, 287 

C VMN PS 

2 πατέρων om VMP Sirm 3 έγκλειστος VMPSN Sirm (sed cf adn ad ep 16,31) 6 
πρόσρρησιν V 9 τέκνου ημών S 11 άνθομολογησάμεθα CS 12 παρελπίδα 
CS 13 μονονούχι C 14 διαμέσου Ρ: διά μέσων VM 
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15 Ά λ λ ' αύτη μέν χριστομιμήτως και προσηγόρευκε τούς ευτελείς 
καν άνεζωπύρησεν ήμών τό πνεύμα, έπέρρωσέν τε τό ασθενές και 
έστιβάρωσεν τό αδρανές, οιονεί έπαλείψασα τοϊς ύπέρ ήμάς πα-
ρακλητικούς και νουθετικοΐς φθέγμασιν στήκειν τε εν τή όρθοδόξω 
πίστει άκλινώς μέχρι τέλους παρεγγυοΰσα (και γένοιτο ήμΐν ίλέοις 

20 αυτής ίκετηρίαις), ημείς δε οί ούθενεΐς και πάλιν εύ εχειν νενομί-
καμεν, ώσπερ τό πρότερον δι' αύτοΰ τοΰδε του πιστοτάτου ήμών 
γραμματηφόρου και αύθις δι' Εύσταθίου τοΰ έταίρου αύτοΰ και ήμών 
τέκνου, ούτω και νΰν άνενεγκεϊν αύτη τά εικότα. 

Σύνοδος γέγονεν έν τοις καθ' ήμας, ώ μακαριώτατε, πάνδημος, 
25 συγκαθεσθέντων και άρχόντων των έν τέλει- και ή σύνοδος έπ' 

αθετήσει τοΰ εύαγγελίου Χριστοΰ, ού σύ τάς κλεΐς έδέξω πρός αύτοΰ 
δια μέσου τοΰ των αποστόλων προστάτου και των άμοιβαδόν μέχρι 
τοΰ προηγησαμένου τήν ίερωτάτην σου κορυφήν. και όπως άνά-
σχοιτο έπακηκοέναι ή θεομίμητος έπιείκειά σου, άρξώμεθα δέ από 

30 τοΰ νόμου και τών προφητών, και γοΰν φησίν, ού μοιχεύσεις, ού 
ψευδομαρτυρήσεις, ού λήψη τό όνομα Κυρίου τοΰ θεοΰ σου επί 
ματαίω. και Ιερεμίας μέν, άφρων καί ασεβής ό κατέχων μοιχαλίδα, 
Μαλαχίας δέ, χείλη ιερέως φυλάξατε γνώσιν, και νόμον έκζητήσου-
σιν εκ στόματος αύτοΰ, διότι άγγελος Κυρίου παντοκράτορός έστιν. 

35 μετέλθωμεν επί τό εύαγγέλιον- ό άπολύων, φησίν, τήν γυναίκα αύτοΰ 
καί γαμών έτέραν μοιχεύει. καί πάλιν, οΰς ό θεός συνέζευξεν, άν-
θρωπος μή χωριζέτω. οσον δέ τό διάφορον νόμου καί χάριτος, έξ 
αύτών τών λόγων τοΰ Κυρίου εισόμεθα λέγοντος, / καί ιδού πλέον 
τοΰ ίεροΰ ώδε- είτα καί έκ τών τοΰ άποστόλου φωνών φάσκοντος, 

40 άθετήσας τις νόμον Μωσέως χωρίς οικτιρμών επί δυσίν ή τρισί 
μάρτυσιν άποθνήσκεΐ" πόσφ δοκεΐτε χείρονος άξιωθήσεται τιμωρίας 
ό τόν υίόν τοΰ θεοΰ καταπατήσας καί τό αϊμα τής διαθήκης κοινόν 
ήγησάμενος καί τήν χάριν τοΰ Πνεύματος ένυβρίσας; 

15 χρισιομιμήτως: cf. Hausherr, Limitation 237 et 249 24 σύνοδος - 28 κορυφήν: 
verba iuris publici primum fecit Allatius, De consensione 303 sq. 28 προηγησαμένου: 
Hadrianus I 

18 1 Cor. 16,13 30 Ex. 20,13 Ex. 20,16 31 Ex. 20,7 32 Prov. 18,22 33 
Mal. 2,7 35 Matth. 19,9 36 Matth. 19,6 38 Matth. 12,6 40 Hebr. 10,28 sq. 

16 τό πνεϋμα: τήν διάνοιαν Ν έπέρρωσε VMPSN Sirm 17 έστηβάρωσεν C: 
έστιβάρωσε cert Sirm 18 φθέγμασι VMPSN Sirm έστήκειν Ν 19παρεγγυώσα 
VMPSp,:N Sirm ελεος Μ 22 έτέρου VM Sirm αύτοΰ καί: και αύτοΰ V Sirm 
23 αύτη άνενεγκεϊν S 26 τοΰ ante Χριστού add VMP Sirm 27 πρωτοστάτου 
VMPSN Sirm 28 κορυφήν: κεφαλήν VMPN Sirm όπως: ώ πώς Μ 29 σου 
έπιείκειά V 33 φυλάξεται Mi 34 εστί V: έστι MPSN Sirm 35 φησϊ VMPSN 
Sirm αύτοΰ VM 38 ϊσόμεθα C 40 δυσί Sirm 42 τό om Ν 
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Τούτων τοίνυν οϋτως εχόντων, οί μετά γλώσσης ανόμου τά πρός 
45 Κύριον άπειθοΰντες τήν λύσιν του τε νόμου και του ευαγγελίου 

(ήγουν τήν μονχείαν του πριν κρατήσαντος επί τή εκβολή τής νο-
μίμου καί είσοικίσει τής μονχαλίδος και τήν ταύτης μείζονα και 
χαλεπωτέραν παρανομίαν, ήτοι τήν μοιχοζευξίαν, δια τό ψευδομαρ-
τυρήσαν κατά θεοΰ καί τό τούτου ονομα λαβείν επί τή άθεμίτω πράξει 

50 κατά τήν μυσταγωγίαν, καί μήν καί δούναι τοις μοιχωμένοις νικη-
τικούς κατά Χρίστου τούς στεφάνους επί μεθέξει των θείων δώρων, 
των ως κοινών ένυβρισθέντων παρά τοΰ μοιχοζεύκτου, καί αγγέλου 
ού τοΰ παντοκράτορος θεοΰ, άλλά τού κοσμοκράτορος σατανά άπο-
φανθέντος κατά τό άληθές, έτι μήν καί πάντων των διά συνδρομής 

55 καί ευδοκίας έν τήδε τή παραβάσει τήν μερίδα θεμένων μετά μοιχού 
καί μοιχοζεύκτου) οικονομίαν σωτήριον τή εκκλησία τοΰ θεοΰ προ-
ηγορεύκασιν, τοσοΰτον όχυράν καί θεοκύρωτον ύπάρχουσαν, ως 
τούς μή ε'ίξαντας καί συνθεμένους αύτοΐς άναθέματι συνοδικώς ύπο-
βάλαι μετά φυλακών καί ετέρων παθημάτων, ώς μή δεξαμένους 

60 ταύτην τήν οικονομίαν άγιόπρακτον είναι. 
"Ακουε, ουρανέ, φησίν 'Ησαΐας, καί ένωτίζου, γή, οτι Κύριος 

έλάλησεν, ήμεΐς δέ οί ευτελείς πρός σέ τανΰν ,άκουε, ή μεγάλη τοΰ 
θεοΰ κεφαλή, καί ένωτίζου, α ό σατανάς άπειργάσατο'. ει τοίνυν 
κατά θεοΰ βούλησιν καί άποδοχήν ή συνάθροισις αΰτη ή τε άναθε-

65 ματιστική άπόφασις, ού θεοΰ ό νόμος δήλον οτι οϊ τε προφήται, μεθ' 
ών ό Πρόδρομος ώς μοιχοελέγκτης, είτα καί τό εύαγγέλιον, παρ' ο 
εκείνοι φίλην τήν οικονομίαν αυτών πεποίηνται. εί γάρ φαϊεν τοΰ 
αύτοΰ, δυοΐν θάτερον, ή ψευδήγορον τον Χριστόν, πάλαι μέν έν τοις 
προφήταις λαλήσαντα καί νομοθετήσαντα, νΰν δέ δι' έαυτοΰ έν τω 

70 εύαγγελίφ, άποφανοΰνται ή άληθεύοντα, ώσπερ έστίν αύτός ή αλή-
θεια, αυτούς ψεύδεσθαι καί θεοκατηγόρους έναποδειχθήναι άρα-
ρότως, καί διά τοΰτο τοΰ άναθέματος, ού κατά Χριστοΰ καί τών 
άγίων αυτοΰ άπεφήναντο, είναι υπευθύνους, βεβαιωσαμένους τήν 
μοιχείαν καί μοιχοζευξίαν καί μοιχοσυνδρομίαν οικονομίαν θεοΰ 

75 καί άγίων. 

61 Is. 1,2 70 Joh. 14,6 

44 άνομου CS: άθέσμου cett Sirm 50 μοιχομένοις C: μοιχευομένοις VMPN Sirm 
(sed cf ep 33,18) 51 έπιμεθέξει C 53 vocis παντοκράτορος ultima -ρος in 
marg C άποφανέντος Sirm 56 προηγορεύκασι Ρ: προσηγορεύκασι VMSN 
Sirm 58 ύποβαλεΐν VS1* Sirm 62 τά vöv VMP 63 σατανάς Ρ 64 ή τε: 
εϊτε CSJC άναθεματική Ν 65 δηλονότι VMPSN Sirm 66 παρό C: παρ' ού 
Μ 68 δυεΐν C ψευδηγόρον VMPSplN Sirm 72 διατοϋτο VMS χϋ ex χν 
corr C 73 άπεφήνατο Mi 
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Καν άλλοίως ούκ εστίν ού γάρ προσωποληψία παρά τω θεώ, ώς 
ύποδεικνύουσιν οί μοιχειανοί, μή έφίσης τούς νόμους αύτοΰ κεΐσθαι 
έπί πάσιν, αλλ' επί των βασιλέων, ώς φησιν, ύποχωρεΐν και. καινο-
τομεΐσθαι. και ποΰ τό των βασιλέων εύαγγέλιον; άλλ' όντως ήσεβή-

80 κασι λίαν, μή συνιέντες ότι θεός πρόσωπον ανθρώπου ού λαμβάνει, 
καθά έφη ό ιερός απόστολος, μη δ' δτι ό αύτός δι' ένός / των 
προφητών, ταλανίζων αυτούς, λέγει, ύμεΐς ούκ έφυλάξατε τάς οδούς 
μου, άλλ' έλαμβάνετε πρόσωπα έν νόμφ. ούχί θεός είς εκτισεν ύμάς; 
ούχί πατήρ εϊς πάντων υμών; γράφει δέ και Σολομών τάδε- άκούσατε 

85 ούν, βασιλείς, και σύνετε. και μεθ' έτερα' δτι ύπηρέται όντες της του 
ύψιστου βασιλείας ούκ έκρίνατε ορθώς ούδέ έφυλάξατε νόμον ούδέ 
κατά τήν βουλήν του θεού έπορεύθητε. φρικτώς και ταχέως έπιστή-
σεται ύμϊν, ότι κρίσις άπότομος έν τοις ύπερέχουσι γίνεται, ού γάρ 
ύποστελεΐται πρόσωπον ό πάντων δεσπότης, πάλιν δέ ότι και όλον 

90 τό εύαγγέλιον διά τών φθασάντων παρανομιών ήθετήκασιν, ώ ιερά 
και θεία κορυφή, έπεϊ και έν άνόμημα άρκεΐ τόν καθόλου νόμον 
άνατρέψαι· πάσαι γάρ αλλήλων έχονται, φησιν ό Μέγας Βασίλειος, 
αί έντολαί, ώς έν τή λύσει της μιας και τάς λοιπάς έξ ανάγκης 
συγκαταλύεσθαι, ούκ έξ εαυτού τούτο, άλλ' έκ τοΰ φθεγγομένου έν 

95 αύτώ Χριστού λέγων, ός φησιν, πάς ό λύων μίαν τών έντολών τούτων 
τών έλαχίστων, ούτος έλάχιστος κληθήσεται έν τή βασιλεία τών 
ούρανών, δηλονότι άπολλύμενος. και ό θεσπέσιος 'Ιάκωβος, όστις, 
φησί, τελέσει όλον τόν νόμον, πταίσει δέ έν ένί, γέγονε πάντων 
ένοχος. 

ιοο Λελύκασιν ούν παλαιάν και νέαν διαθήκην, ώ μάκαρ, διά της 
λύσεως ού τών έλαχίστων, αλλά τών μεγίστων έντολών Κυρίου, 
νόμον κατά νόμου εύαγγελικού έκτεθεικότες οί τάλανες, τό βούλημα 
τών βασιλέων προκρίνειν θεού, όπόταν βούλοιντο. βούλονται δέ 
άλλοι άλλο και άλλοτε άλλως, και διά τούτο ανατροπή τοΰ παντός 

105 μέχρι τοΰ 'Αντίχριστου, και εντεύθεν εικότως ή λεγομένη παρ' αύτοΐς 

90 φθασάντων παρανομιών: cf. Phot. epp. 2,1 ύπερανεστηκότων ευεργεσιών, 4,2 εύχών 
έπαμυνόντων et Balettas 143 adn. 3; Blass - Debrunner Rehkopf 113 adn. 4 92 πασαι 
γάρ α λ λ ή λ ω ν εχονται: cf. D. Amand, L'ascese monastique de Saint Basile. Maredsous 
1949, 281 et adn. 82 

76 Rom. 2,11 80 Gal. 2,6 82 Mal. 2,9 sq. 84 Sap. 6,1 85 Sap. 6,4 sq. 88 
Sap. 6,7 92 Bas. reg. fus. prooem. 2 (PG 31,893 A) 95 Matth. 5,19 97 Jac. 2,10 

77 έπίσης VMPSN Sirm 78 ? in marg Ρ και om VM 80 ό ante θεός 
add V M N 81 καθώς Μ 83 π ρ ό σ ω π ο ν VM 84 και: ό Ν 85 μεθέτερα 
C 95 φησι VMPSN Sirm 100 παλαιάν in marg C 101 και post άλλά add VMP 
Sirm τοΰ ante Κυρίου add S 102 οί τάλανες in marg C 104 διατοϋτο VMS 
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οικονομία προσαγορευθήσεχαι άντιχριστική προδρομία. περί γάρ 
παραβάσεως κανόνων τί δει και λέγειν; όπότε γάρ τοϋ ευαγγελίου 
άποτροπάδην ήλθον, σχολή περί αυτών φροντίζειν. και ό μεν θεός 
διά τοΰ προφήτου τάδε φησίν δώσω τήν κλείδα οίκου Δαυίδ επί τοϋ 

no ώμου αύτοϋ, και άνοίξει, και ουκ εσται ό άποκλείων και κλείσει, 
και ουκ εσται ό άνοίγων. οί δέ άντιθέως έφ' οίς μέν ήνοιξεν, απέ-
κλεισαν, καθή ράντες τούς άνευθύνους ώς δοκεΐ αύτοΐς, άλλ' ού θεώ, 
έφ' οϊς δέ έκλεισεν, ήνοιξαν, προχειρισάμενοι τούς ύποπίπτοντας 
καθαιρέσει θεοκρίτως άπαξ προς τό αύτοΐς δοκούν και άρέσκον, 

115 άποχρώμενοι αεί δεσποτικώς τοις ίεροΐς κανόσιν ώς ύπηρέταις και 
ύποδουλίοις. 

Ταύτα τής μοιχειανικής αίρέσεως τά άνομα και άσεβη έγχειρήματά 
τε και άποτελέσματα. και ταύτα ώς ελάχιστα τέκνα τής καθολικής 
εκκλησίας σοί, τή πρωτίστω ήμών άποστολική κεφαλή, άναγγεΐλαι 

120 κατά τό άναγκαΐον προεθυμήθημεν. λοιπόν αύτής έστι τά αρεστά 
θεφ και διανοηθήναι και πράξαι, υπό Πνεύματος 'Αγίου ώς έπ' 
άλλοις και έν τώδε κινουμένης, ού μήν άλλά και δυσωπουμένης 
άξιώσαι ήμάς αύτόλεκτα καί θεοχάρακτα αύτής γράμματα δέξασθαι 
κατά μίμησιν τών όμοζήλων αύτής άγίων, ώσπερ νΰν τάς πλούσιας 

125 καί ύπέρ ήμάς δωρεάς αύτής καί εύλογίας. / 
Άπήγγειλεν δέ ήμΐν ό αύτός αδελφός ήμών Έπιφάνιος, θειοτάτη 

κορυφή, ώς έγκλησιν έδέξατο παρ' αύτής ένεκα Βαρσανουφίου, 
Ήσαΐου τε καί Δωροθέου τών αιρετικών, ώς δεχομένων ήμών αύτούς 
ορθοδόξους· καί πάνυ ήγάσθημεν, εΐ ήμεΐς οί ταπεινοί ύπέρ όρθο-

130 δοξίας πάσχοντες αίρετικοΐς προσπάσχομεν. έμφραγέσθω πάν τό 
καθ' ήμών ύποβάλλον καί συκοφαντούν στόμα, ορθόδοξοι έσμεν, 
καν άλλως άμαρτωλοί, ώ μακαριώτατε, μη δ' ότιούν ύφεσιν έχοντες 
έν τούτω τής άποστολικής πίστεως, πάσαν σύνοδον οίκουμενικήν τε 
καί τοπικήν έγκεκριμένην τή άληθεία μετά τών έκτεθέντων αύταΐς 

135 άγίων κανόνων άσπαζόμενοι καί πάσαν αϊρεσιν καί αίρετικόν μυ-
σαττόμενοι καί άναθεματίζοντες. καί ανάθεμα Βαρσανουφίω, Ησαΐα, 
Δωροθέω τε καί Δοσιθέω, τοις ύπό τοΰ 'Αγίου Σωφρονίου άναθεμα-

109 Is. 22,22 137 cf. Sophron. ep. synod, ad Serg. (PG 87,3193 C) 

106 ante οικονομία voces ύπό τοϋ σατανά add VMPN Sirm 108 σχολή Spc (fort 
recte) 109 φησί VMPSN Sirm 111 οί V ^ M ^ S : ό CP άντιθέως: cave legas 
αντιθέτως coll κατά Χρίστου (1. 72 supra) etc 113 έφοΐς C 117 μοιχιανικής 
CS 119 πρωτίστη VMPp tN Sirm 126 άπήγγειλε VMPSN Sirm 128 ήσαΐου 
codd fort exc post Ήσαΐου vox Δοσιθέου (cf I. 137 infra) 130 πρός πάσχομεν 
C έμφραττέσθω VMPSpcN Sirm 132 καν C δτι ούν C 136 ήσαΐςι codd 
137 τοις ύπό: ύπό τοις Sirm 
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τισθεϊσιν. άλλα και άλλος εϊ τις ε'ΐη τούτοις ομώνυμος, όμως αιρε-
τικός κατά τήν εκείνων αϊρεσιν ή έτέραν, καν έπίσκοπος, καν 

140 άσκητής, καν όστισοΰν, ανάθεμα εστω. άλλά και εϊ τις μή άναθε-
ματίζοι εύκαίρως κατά τό άναγκαΐον πάντα αίρετικόν, εϊη της αυτών 
μερίδος. ήμεΐς γάρ καθαροί έσμεν παντός αιρετικού φρονήματος 
εύχαΐς σου ίερωτάταις, παναγέστατε. 

"Ετι μην καί τούτο άναφέρομεν, οτι, εί και εν τή επιστολή ήμών 
145 τή διά του αδελφού Ευσταθίου ού δεδήλωται έπιστεΐλαι ή μας τή 

άγία σου κορυφή δι' Έπιφανίου, ού διέψευσται Έπιφάνιος, και ό 
τρόπος εν τούτφ. ήμεν ώς αληθώς έκδώσαντες αύτω τήν έπιστολήν, 
καί πάλιν φόβω τών κρατούντων άπαλείψαντες· ό δέ, εχων των 
σημείων τήν γνώσιν, ήγαγεν πρός τά αγια αύτής ίχνη εύ φρονών 

150 μετά τό έξορισθήναι ημάς. καί γάρ έστι στόμα τής ταπεινώσεως 
ήμών καί λόγος έξερευγόμενος τής καρδίας ήμών. καί μή τί γε 
ύπολάβοι ή άγία σου ψυχή σκάνδαλον εν τω συνδούλω ήμών, οντι 
πιστοτάτω κατά πάντα. 

Ό αδελφός ήμών καί αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ύπτίαις καρ-
155 δίας χερσί καί έδέξατο τήν τής μακαριότητός σου προσηγορίαν καί 

δι' ήμών προσκυνητώς κατασπαζόμενός έστι τήν ίερωτάτην σου 
κορυφήν. 

35. [Βασιλείω ήγουμένφ] 

Βασιλείω τώ εύλαβεστάτω ήγουμένω καί αρχιμανδρίτη 'Ρώμης 
Πλάτων ταπεινός έγκλειστος καί Θεόδωρος έλάχιστος πρεσβύτερος 

καί ήγούμενος τών Στουδίου. 

5 Ούτως άπεκαραδοκούμεν οί ταπεινοί δέξασθαι γράμματα τής πα-
τρικής σου όσιότητος, ώς γη διψώσα τόν εαυτής ύετόν καί επειδή 
άπετύχομεν τής ελπίδος, ήλγήσαμεν, ώς τό εικός, δμως μαθόντες τήν 

151 Ps. 44,2 

138 εϊη om VM 139 καν C (bis) 140 καν C όστις ούν C 143 παναγιώτατε 
5 147 ώσαληθώς S 149 ήγαγε VMPSN Sirm αύτοϋ CVMPN Sirm εύ-
φρονών Mi 151 καί — ήμών in marg Ρ: om Ν μή τι CS: μήτοι cett Sirm 

35. primo semestri spatio a. 809 

6 Jb. 29,23 

VM PS 

1 Βασιλε ίφ ήγουμένω Sirm: uncis inclusi 3 έγκλειστος coll ep 34,3 scripsi: Εγκλειστος 
codd Sirm 
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αιτίαν παρά Έπιφανίου τοϋ ποθεινοτάτου και πιστοτάτου ήμών υίοΰ, 
δτι έξ αναγκαίου καί ούκ έκ καταφρονήσεως ήμών των ευτελών και 

ίο λίαν εραστών της θεοφιλίας σου, μετεβάλομεν τό άλγος της καρδίας, 
χαράν προσκτησάμενοι ίκανουμένην. ανήγγειλε γάρ ήμΐν τόν αυτόν 
διαμένειν έν τή πρός ήμάς διαθέσει τε και αγάπη, ου μήν άλλα καί 
προστιθέμενον μάλλον άγαθότητος ποικίλοις τρόποις. τήν δέ τοϋ 
ζήλου / της εύσεβείας διανάστασιν, δση εστί τή άγία σου ψυχή 

15 έξηγησάμενος, ήχησεν ήμών άμφότερα τά ώτα. καί εύλογητός Κύ-
ριος τών δυνάμεων, ό θέμενός σε έν τή πρωτίστη τών πόλεων, 
φωστήρα θεολαμπή λόγον ζωής έπέχοντα άμφιλαφεία τών άγαθών 
πράξεων, ό δούς σοι γλώσσαν έλευθεροστομοΰσαν τά θεία τής ορθο-
δοξίας διδάγματα μετά ύψηλοΰ κηρύγματος, έν φ καί παρακαλοϋμεν 

20 βοηθεΐν τή καθ' ήμάς έκκλησία τή τε οικεία κραταιότητι καί τή 
πρός τόν άγιώτατον άποστολικόν μεσιτεία, ή γάρ υμών άνδρική υπέρ 
τοϋ λόγου τής αληθείας έκδίκησις τής υπ' ούρανόν έκκλησίας ύπάρ-
χει στερέωσις, καί ό άφ' ύμών ζήλος άνάπτειν πέφυκεν αεί άπασαν 
τήν οίκουμένην εις τήν διάπυρον έν Πνεύματι ΓΑγίω τής πίστεως 

25 ήμών όμολογίαν. ώστε εικαζέτω σου ή θεοσέβεια, όσος ό λόγος ύμϊν 
τοϋ τής εύσεβείας κράτους καί όπόσος ό έπαινος άπό θεού μετά τών 
άξίων άμοιβών έν τή ταύτης φυλακή καί άναρρήσει- ην καί φυλάτ-
τοιτε καί κηρύσσειν ού λήγοιτε, οί θειότατοι καί άξιάγαστοι ήμών 
πατέρες. 

30 Ού δέ χάριν άπεστείλαμεν πάλιν τόν άδελφόν καί προσκυνητήν 
τών ιχνών σου Έπιφάνιον; ϊν' άνταναγγείλη ό αύτός τά καθ' ήμάς, 
ώς εύχαΐς ύμών άγίαις εύ έχει, χαιρομένων ήμών τών άμαρτωλών 
καί θυμηδιώντων έν τω διωγμώ καί ταΐς φυλακαΐς, ώς τολμάν λέγειν, 
ήμΐν έχαρίσθη ού μόνον εις Χριστόν πιστεύειν, άλλά καί τό υπέρ 

35 αύτοΰ πάσχειν ϊνα εις ώς έκτενεστέραν ύμάς προσευχήν παρακινήση 
ύπέρ τε ήμών τών ασθενών εύανδρίας καί τοϋ κοινή συμφέροντος, 
υπέρ ού ό λόγος ήμΐν καί πρός ύμάς τούς άγιωτάτους δέησις τρις 
άρτι γινομένη ούχ ϊνα άφεθώμεν τής φυλακής, δτι μηδέ λογιζόμεθα 
αύτήν άδοξίαν, άλλά μέγιστον καί ύπέρ τήν ήμετέραν άναξιότητα 

40 κλέος, αλλ' δπως έξει τό έπωφελές έν τω κοινώ, καν τών έσχάτων 
έσμέν. πανταχοΰ γάρ, φησίν ό Θεολόγος, τό καθ' έαυτούς παρορα-
τέον πρός τό τών πολλών συμφέρον, συμφέρον δ' αν ε'ΐη, ώς ό 

34 Philipp. 1,29 40 1 Cor. 10,33 41 Greg. Naz. or.2,54 (PG 35,464C = p. 164 
Bernardi) 

9 έξαναγκαίου S 22 τής ante έκκλησίας add Ρ Sirm 23 τήν ο ίκουμένην απασαν 
Μ 35 εις ώς scripsi: ώς codd: εις Sirm 39 τήν Μ"1' 
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ημέτερος σκοπός καί πόθος, έπντιμηθήναι συνοδικώς δια του κορυ-
φαιοτάτου αποστολικού ώσπερ επί των άνωθεν και έξ αρχής τούς 
συνεδρεύσαντας κατά του ευαγγελίου τοΰ Χρίστου καί άναθεματί-
σαντας τούς άντεχομένους αύτοΰ και μή την μοιχείαν καί μοιχοζευ-
ξίαν καί μοιχοσυνδρομίαν δεξαμένους ώς οικονομίαν των άγιων, 
καθά οί μοιχειανοί έδογμάτισαν, άποκαλέσαντες εν τούτω τούς 
άγιους παρανόμους· οτι μηδείς άγιος τήν μερίδα μετά μοιχού εθετο, 
ούχ οτι καί μοιχωμένους έστεφάνωσε καί δώρων των θείων μετα-
δέδωκεν, όπότε ούδέ στέγης καί πυρός μεταδιδόναι αύτοΐς, καν 
βασιλείς εϊεν, διηγορεύκασι. καί οτι καί αύτό τό θείον εξύβρισαν 
ταΐς στεφανικαΐς μυσταγωγίαις, άνενεγκόντες τό ανάθεμα έπ' αύτό 
διά της των άντεχομένων τοΰ νόμου αύτοΰ άναθεματίσεως. εί δέ 
τούτο ου, ημείς τό λοιπόν εύχόμεθα ύμών των προσευχών τό σθένος, 
τών της αγάπης θεσμών τό κύρος, τών άντιγράφων τό κράτος, ö 
πάντως παρακληθείητε ποιήσαι, παραμυθούμενοι τούς όλιγοψύχους 
καί έπιρρωννύντες / τούς άνάλκιδας, άγιώτατοι ήμών καί ποθητοί 
καί άεισέβαστοι πατέρες. 

36. Εύπρεπιανώ καί τοις σύν αύτώ 

Εΰελπίς είμι, τέκνα ήγαπημένα, περί της είρηναίας καί θεοτάκτου 
διαγωγής ύμών. διό μετελεύσομαι τόν λόγον επί τό κατεπείγον, τί 
δέ τούτο; όταν άνακαλύψωμεν τά πονηρά αύτών δόγματα καί ύπο-
δείξωμεν τάς αιτίας, δι' ας ήμάς άνεθεμάτισαν μετά τών άλλων, 
παντάπασιν άποδείκνυνται ούχ αιρετικοί ψιλοί πως, άλλ' άποστάται 
τοΰ ευαγγελίου τοΰ θεού τών τε άγίων άναθεματισταί καί τών κα-
νόνων καταλύται. τό πρώτον, άντικαθιστάμενοι παλαιάς καί νέας. 
μή μοιχεύσης, ό νόμος· μή λήψη τό ονομα τοΰ θεού επί ματαίω- είς 
νόμος εστω τω Ίουδαίφ καί τω προσηλύτψ. αύθις τό εύαγγέλιον, 

55 τοΰτο: τό έπιτιμηθήναι συνοδικώς (1. 43) 

57 1 Thess. 5,14 

56 κύρος VM 57 παρα ante παρακληθείητε add S 

36. a. 809 8 τό πρώτον: apodosis infra 63 et 123 

9 Ex. 20,13 Ex. 20,7 Ex. 12,49 

VM PS 
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ήτοι ό Χριστός, ήκούσατε, φησίν, δτι έρρέθη τοις άρχαίοις ,ού 
μοιχεύσεις'; εγώ δέ λέγω ύμϊν μηδέ έμβλέψαι γυναίκα πρός τό έπιθυ-
μήσαι αύτήν- καί, ό λύων μίαν των εντολών τούτων τών ελαχίστων, 
ούτος έλάχιστος κληθήσεται εν τή βασιλεία τών ουρανών, ήγουν εις 

15 τό πυρ, ώς οί πατέρες έρμηνεύουσιν, έμβληθήσεται. οί δέ (ώ τοϋ 
φοβερού ακούσματος) την μοιχείαν την έκκήρυκτον νόμου και χά-
ριτος μέχρι καί έπιθυμίας έμβλεμματικής τήν τε λύσιν της ουκ 
ελαχίστης, αλλά πρώτης ειπείν έν τω πρακτικώ καί μεγίστης εν-
τολής, καί πρός τούτοις τήν ούκ επί ματαίω λήψιν τοϋ ονόματος τοΰ 

20 θεού, άλλ' επί άθεμίτω τηλικαύτη πράξει πονηρά, λέγω δή μοιχο-
ζευξία, λήψιν τοΰ ονόματος τοϋ θεοΰ καί μετάληψιν τών μυστηρίων 
Χριστού καί στεφανικήν τοΰ μοιχουργοΰ διαβόλου καί ύπηρέτου 
αύτοΰ θεομαχίαν, οικονομίαν θεοΰ προσηγόρευσαν, άγαθήν τε καί 
σωτήριον τή έκκλησία. 

25 Βύσωμεν τά ώτα μή ποτε τακώμεν τή βλασφημία, ώ άδελφοί. καί 
τό δικαίωμα αύτοΐς, έπί τών βασιλέων φησί χρήναι παραβλέπειν 
τούς ευαγγελικούς νόμους, ϊδε άλλη άντιχριστική προδρομία. καί 
ποΰ τό εϊς νόμος έσται; καί ποΰ τό κρίσις άπότομος έν τοις ύπερέ-
χουσι; καί πού τό πρόσωπον άνθρωπου θεός ού λαμβάνει; καί τίς ό 

30 νομοθέτης βασιλέως; καί επειδή κατά τό άρχον καί τό άρχόμενον, 
ούδέ τών άρχομένων οί νόμοι οί εύαγγελικοί. ει γάρ εκείνου, κά-
κείνων, ϊνα μένωσιν ώς ύφ' ένί ταττόμενοι νόμω καί νομοθέτη εύ-
πειθεΐς καί άστασίαστοι. ει δέ εκείνου ου, οτε βούλεται, ού βούλοιτο 
δέ τυχόν ούδένα φυλάττειν, αυτών δέ ναί, δύο ταύτα, ή θεός ό 

35 βασιλεύς (μόνον γάρ τό θείον ούχ ύπό νόμον) ή άναρχία καί στάσις-

ού γάρ νόμος μή ταύτός, πώς ειρήνη, τοΰ βασιλέως άλλο θέλοντος, 
ήγουν μοιχεύειν, αίρετίζειν, καί τών ύπό χείρα μή συντίθεσθαι τήν 
μερίδα μετά μοιχού νομοθετουμένων μηδέ συναιρετίζειν μηδ' ότιοΰν 
παραβαίνειν τό ύπό Χριστού καί τών άποστόλων παραδεδομένον; 

40 καί πώς εντεύθεν ού συναναφαίνεται ό 'Αντίχριστος έπί θύραις είναι; 
ού γάρ τολμήσουσι / φάναι οί μοιχειανοί, ,μή ούχί ö άνομεΐ ό 
βασιλεύς, ποιεί τε καί κελεύει ύπείκειν τόν λαόν'. καί ϊδε είσήλθεν 

22 μοιχουργοΰ: cf. F. Bader, Les composes grecs du type de demiourgos. Paris 1965, 48 

11 Matth. 5,27 sq. 13 Matth. 5,19 14 Jo . Chrys. hom. in Matth. 16,4 (PG 57,243) 
19 Ex. 20,7 25 Ps. 57,5 28 Ex. 12,49 Sap. 6,5 29 Gal. 2,6 30 cf. adn. 
ad ep. 544,37 

11 έ ρ ρ ή θ η VMP Sirm 21 τοΰ post μυστηρίων add Μ 34 αύτών: αυτόν 
Μ έστ ιν post θεός add V Sirm 38 οτι ούν Mi 41 φαναι Μ δ: φ V 
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έν τφ λόγφ αύτών πάντως ό 'Αντίχριστος· βασιλεύς γαρ ών κάκεΐνος, 
τοϋτο μόνον επιζητήσει, ö θέλει και λέγει γίνεσθαι και ουδέν τό 

45 διάφορον πρός τούς πρό αύτοΰ ή τό μή τοσούτον θέλειν και βούλε-
σθαι ώς εί και θελήσειεν και άρτι. ή αύτη έξουσία παρά των ιεραρχών 
συνοδικώς έκπεφώνηται. και πώς συνιών τις και ούκ ών δύσερις ούχ 
όμολογήσειεν ούτως εχειν; τί δέ ταύτης της αίρέσεως χείρον έσται 
έως άναδείξεως αύτής του 'Αντίχριστου; εγώ οΰπω δοκώ είναι, αλλ' 

50 αύτήν ταύτην εις πέρας άρξαμένην έκ του δεϋρο τω τότε καιρώ 
άπολήξαι- και οσοι έν ταύτη ύποπέσωσι, καν τότε ύπήρχον, ύπέπε-
σον αν, και όπόσοι δυνάμει θεού ανταγωνιζόμενοι στώσιν, εϊεν αν 
καν ταΐς ήμέραις έκείναις νικώντες τόν Άντ ίχρ ιστον έν θανάτω μετά 
Χριστού. 

55 Ά λ λ ' ώ της ανθρωπινής ταλαιπωρίας, πώς άπ' έντεύθεν νώτα 
έστρεψαν; πώς ύποδεικνύομεν τί έσόμεθα; διά τούτο ολίγοι οί μέλ-
λοντες στήναι- διά τούτο 'Ηλίας και Ένώχ (ούκ ο'ίδαμεν εί και ό 
Θεολόγος καί εύαγγελιστής) αρωγοί της ανθρωπινής ασθενείας και 
πρωτοστάται καί αθλοφόροι της ύπέρ ομολογίας Χριστού νίκης· διά 

60 τούτο κολοβωθήσονται αί ήμέραι της άνάγκης έκείνης, τή έπιφανεία 
Χριστού άναιρουμένης. οί συνιώντες στήτε, μή άρνήσησθε Χριστόν 
από τοΰ δεύρο' άρκτικά γάρ τά παρόντα τών τότε. 

Τό δεύτερον ού πολλής δεΐται σαφήνειας, έκ τοΰ προτέρου έπιδη-
λούμενον. άναθεματίσαντες ούν τούς μή δεχομένους τήν μοιχοζευ-

65 ξίαν καί τήν μοιχείαν τοΰ βασιλέως καί τήν τοΰ παντός εύρεθέντος 
καί έν αύτη τήν μερίδα θεμένου παρανομίαν ώς άγίαν οίκονομίαν, 
τί άλλο ή τούς άγιους, καί πρώτον γε τόν Πρόδρομον, άναθεματί-
κασιν; άληθές ειπείν, εί καί φοβερόν, καί αύτόν τόν τών άγίων 
δεσπότη ν ος γάρ ταύτα άπηγόρευσεν, ού δέχεται ούδέ εύδοκεϊ δήλον 

70 δτι, αλλά λίαν ήπείλησεν άπαραίτητον τό κρίμα καί τό μόνον μετά 
μοιχού τήν μερίδα θεΐναι, ού τοΰδε ή τοΰδε, άλλα παντός ούτινοσοΰν, 
βασιλέως, δυνάστου, μικροΰ καί μεγάλου, είς γάρ νόμος έσται, φησί, 
καί έν εύαγγέλιον παρελάβομεν καί ος έκ τοΰδε τοΰ εύαγγελίου καν 
τό τυχόν παρασαλεύσοι, καν άγγελος έξ ούρανοΰ, αρκεί σοι ή ά-

75 σφάλεια. μή βασιλεύς μείζων αγγέλου; μή ούχί ό κοσμοκράτωρ έν τω 
κόσμω μείζων πάντων τών κοσμοκρατορικώς κρατούντων δαιμόνων 

55 Jer. 31,39 60 Matth. 24,22 72 Num. 15,16 74 Gal. 1,8 

44 έπιζητήσοι VMP Sirm 46 ώσε ί Sirm θελήσοιεν VMP Sirm 47 συνιών 
Mi 49 σημείωσαι in marg Ρ 53 κάν: καν Sirm: καί Μι 55 άπεντεϋθεν VMP 
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και ανθρώπων, άλλ' ούχί θεϊκώς; και τί ό άπόστολος; ανάθεμα εστω. 
άγγελοι ού τολμώσι παρασαλεΰσαι, ουδέ σαλεύοντες μένουσι μή 
άναθεματιζόμενοι, ώς ό διάβολος και ή άποστατική αύτοϋ πληθύς. 

80 και πώς άνθρωπος πας έν σαρκί ών, σαλεύων και καινοτομών, και 
μάλιστα τοιαύτας καινοτομίας, ουκ αλλότριος θεοΰ; 

Ό ς δέ ού δέχεται α άπηγόρευσεν (άναληπτέος γάρ έξ ού εις 
μεταξυλογίαν μετήλθεν ό λόγος), ούτος κατά τούς μοιχειανούς, μάλ-
λον δέ αντίχριστους, ήδη άναθεμάτισται. εί δέ / τόν δεσπότην οΰτως, 

85 ώσπερ οί 'Ιουδαίοι, έν Βεελζεβούλ έκβάλλειν αυτόν τά δαιμόνια 
κεκλήκασι, τί περί τών δούλων και θεραπόντων αύτοϋ; ή γάρ ώς ού 
πειθαρχήσαντας τοις δεσποτικοΐς νόμοις έν ταΐς οίκονομίαις αύτών 
έδογμάτισαν ίσόρροπον και ίσοκλεή τήν μοιχοζευξίαν καί μοιχο-
κοινωνίαν, οικονομίαν αύταϊς συντάξαντες, και διά τούτο ώς άνομους 

90 τούς αγίους και παραβάτας τών εντολών ούκ άνεθεμάτισαν (καί 
έντεύθεν πάντως άναθεματιστέοι) ή νομοφύλακας αύτούς όμολο-
γοϋντες έαυτούς άνεθεμάτισαν, άλλ' ού τούς άγιους, σφετερισάμενοι 
οί δείλαιοι εις έαυτούς τό τών άγίων ονομα έν τη λεγομένη αύτοΐς 
οικονομία της μοιχοζευξίας' καί διά τούτο πάλιν τούς άγιους άνεθε-

95 μάτισαν ώς μή οντάς άγιους, έπεί άγιοι κατ' αύτούς οί κατά δύναμιν 
τής μοιχοζευξίας καί μοιχομεριδαρχίας τάς οικονομίας πεποιηκότες 
καί ποιοΰντες· καί ούτοι αλλότριοι θεοΰ καί άνομοι καί παραβάται 
έντολών καί άναθεματισμένοι παρ' αύτοΐς, οί μή τήν μοιχοσύστατον 
αύτών οικονομίαν δεχόμενοι καί τά κατ' ϊχνος αύτής οίκονομοϋντες. 

ιοο Όθεν ούν βούλει, καί ποτέραν τών άσεβειών αύτών φαεινήν έθέ-
λοις ίδεΐν, νόει, ό άγχίνους, καί θαύμαζε, βάθος έκ βάθους άθεΐας 
άναθεωρών καί άναλαμβανόμενος- ούδέ γάρ αί αιρέσεις προφανή 
τήν ολην άσέβειαν έχουσιν, άλλ' αί μέν πόρρω τοΰ εύαγγελίου πάντη 
γε, αί δέ ύποδυόμεναι έκ τοΰ εύαγγελίου ρήσεις τινάς συνεισέρχον-

105 ται, ού λέγουσαι μή στοιχεΐν τοις εύαγγελικοΐς θεσπίσμασιν, άλλά 
καί πάνυ τω δοκεΐν ύπέρ αύτών άντιποιούμεναι τω οΰτως νοεϊσθαι 
καί μή οΰτως, εις τούς θείους λόγους τήν άμφιβολίαν έχουσαι. καί 
επειδή άποτυγχάνουσι τοΰ ορθού φρονήματος, αιρέσεις κατωνομά-
σθησαν. ενταύθα δέ φανερά έκπτωσις πίστεως, ού περί τόν νοΰν 

no σφαλλόμενοι, άλλά λέγοντες· ,καί εϊπεν ό Χριστός οΰτω, καν νόμος 
έχη τάδε έπί τών βασιλέων οΰτως γίνεσθαι, νικάσθαι τό εύαγγέλιον'. 
σκόπησον πώς τη άρχή τό τέλος άκολουθεΐ. άπό Χριστοΰ έναν-

77 ibid. 85 Luc. 11,15 
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θρωπήσεως ήρξαντο έξωθεν τοϋ ευαγγελίου αί αιρέσεις, εϊτα απο-
κρουσθείς ό διάβολος διά της κατά μικρόν προκοπής της χάριτος 

115 υπεισήλθε λανθανόντως έξ αύτοΰ του ευαγγελίου- γεννά τάς αιρέσεις 
μέχρι των εικονομάχων, άπό Γραφής και των κειμένων αυτών ύπο-
δυόμενος τό δέλεαρ, και έπάν ήσθετο ευήκοους αύτω τούς άνθρώπους 
ύπάρχειν, συνελαύνοντος και τοΰ καιροϋ τής συντελείας, ήρξατο έκ 
του δεΰρο ώς τό απ' άρχής, κατ' αύτοΰ τοΰ ευαγγελίου άνάπτειν τόν 

120 φόνον, οπως καταντήση εις τόν Άντίχριστον εύθέτως, έφ' öv κα-
τοικήσει και έν φ άποκαλυφθήσεται ή πάσα αύτοΰ πικρία και άπο-
στασία, öv άνελεΐ Κύριος τή έπιφανεία αύτοΰ δτι τάχιστα. 

Περί τοΰ τρίτου τί και φώμεν; οί γάρ τό εύαγγέλιον παραβαίνειν 
γυμνή τή κεφαλή κατατολμήσαντες και τούς μή παραβαίνειν αίρε-

125 τισαμένους άναθεματίσαντες, τί περί κανόνων αύτοΐς μελήσει; καί 
γε και τούτων ύπό Πνεύματος 'Αγίου έσφραγισμένων και έν τή λύ-/ 
σει αύτω ν λελυμένων όντων των άπάντων εις σωτηρίαν ημών 
ήκόντων ούδαμοΰ γάρ ίερωσύνη, θυσία, τάλλα ιάματα των ψυχικών 
ημών άρρωστημάτων. τί δέ λέγω κανόνων καί ποιοΰμαι διαφοράν; 

130 ταύτόν έστιν είπεΐν καί έπ' αύτών εύαγγελίου Χριστού, αύτός γάρ 
τάς κλεϊς δέδωκε τής βασιλείας τών ούρανών τω μεγάλω Πέτρω 
φάσκων, öv αν λύσης, καί öv αν δήσης, έσται τό καί τό. καί πάλιν 
πάσι τοις άποστόλοις- λάβετε πνεΰμα αγιον άν τίνων άφήτε τάς 
αμαρτίας, άφίενται καί αν τίνων κρατήτε, κεκράτηνται, καί επομένως 

135 τούτοις εις τούς μετ' αύτούς διαβιβάζων τήν έξουσίαν, έάνπερ 
ώσαύτως πράξοιεν. καί διά τοΰτο Βασιλείου καί τών ίσοστασίων 
αύτφ άγίων ώς τών άποστολικών όντων κανόνων δεδεγμένων, καθότι 
έξακολουθήκασι μηδέν καινοτομηκότες, άλλά καί έπαυξήσαντες 
κατά τό δέον. 

140 Ούτοι ούν οί νέοι ψευδαπόστολοι άποφαίνονται έμπράκτως, μή 
πάντως κατά τούς κειμένους ορούς τών άγίων, άλλ' οικεία εξουσία 
καί διακρίσει παρά τό ύπ' αύτών διατεταγμένον έσθ' οτε έκαστον 
τών ιεραρχών ποιεΐν, λύειν έν οϊς ού παρ' αύτών λύσις καί δεσμεΐν 
έφ' οΐς ούχ ύπ' αύτών ό δεσμός, καί όράτε ταΰτα καθ' έκάστην 

145 γιγνόμενα' καί έβεβηλώθη τά άγια, καί έφόδιον άμαρτίας κρύβδην 
τε καί εις τούμφανές ή μοιχοσύνοδος. καί καθαίρεται ό άκαθαίρετος 
καί χειροτονείται ό διαβεβλημένος καί έάται ό ύποπίπτων κανόσι 

122 2 Thess. 2,8 126 Eph. 4,30 131 Matth. 16,19 133 Joh. 20,22 

116 ύποδούμενος Sirm 117 έπαν VMP 119 άπάρχής MP: απαρχής S 128 
ταλλα MpcS Mi 130 καί ante εύαγγελίου inser Mi 136 ίσοστασίων αύτω: σύν 
αύτω ίσοστασίων Μ 137 δντων om Mi 138 κεκαινοτομη κότες V^M Sirm 143 
ποιεΐν om Μ 144 όράται S καθεκάστην Ρ Sirm 
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καθαιρετικοΐς άνευθύνως ιερουργών, και εκ κελεύσματος ανθρωπί-
νου και ούκ έκ ψήφου θείας και κανονικής αί προβολαί. 

150 Και φεύ μοι τής ταλαιπωρίας, πάντα κατατραγωδεΐν. και τίς έχων 
καρδίαν αίσθητικήν ούκ άλγεΐ και στένει; καί ποίος νους ταύτα 
άναθρώσκων και συμβάλλων ούχ ομολογεί αιρέσεων τήν άποστά-
τριαν είναι Χριστού; καί πού μοι πάντα λέγειν τά κατά νούν καί 
ύπερβαίνειν μέτρον επιστολής; ευσύνοπτα τά λεγόμενα, ού κεκομ-

155 ψευμένα, ού δυσνόητα- τό μέν, δτι ούδέ εγώ ύψηγορεΐν δυνάμενος, 
αλλά καί λίαν ολίγος καί όλιγόλογος καί βραχύγνωστος, αύτά ταύτα 
δι' εύχής τού κοινού πατρός καί ύμών έχων, τό δέ, καί διά τό τινάς 
ύμών μή ίσχύειν δογματικώτερον καταλαμβάνειν τήν αϊρεσιν, καί 
αμα δτι καί άπλούς ό λόγος τής αληθείας ή τε αϊρεσις φανερά καί 

160 αδογμάτιστος καί παιδί εύκατάληπτος- φ γάρ ό θεός είπε, σύντομος 
ό λόγος, ούτοι ού στοιχούσιν, αλλά καί στοιχούντας άναθεματίζουσι. 

Δώη δέ ύμΐν χάριν ό Κύριος επί πάσιν, άγαπητά τέκνα. 

37. Ιωσήφ άρχιεπισκόπψ Θεσσαλονίκης 

"Αξια τής ταπεινοφροσύνης καί σοφίας σου τής τε πρός με τόν 
ταλαίπωρον αγάπης καί ύπέρ άξίαν μου άποτιμήσεώς σου τά νύν μοι 
έπεσταλμένα, ειλικρινή / καί άσύμφυρτον τηλαυγούντα έκ τής φωτο-

5 ειδούς σου ψυχής, τρισόλβιέ μου άδελφοπάτορ, τήν άλήθειαν ην 
άσπασάμενος ηύχαρίστησα τω άποπληρωτή τής επιθυμίας μου Χρι-
στώ, τω τών καλών άπάντων δοτήρι. καί πώς γε ούχί, γνώσεώς σε 
πεπλουτισμένον οντα καί ζήλου τού προσήκοντος, άλλως τε τέκνον 
άληθινόν τού κοινού πατρός, συνωδά ήμΐν τοις έλαχίστοις καί φρο-

ιο νεΐν καί συνδιατίθεσθαι; 
Ά λ λ ' εύ γε μέν ταύτα, εύκταιότερον έχοντος μου τού άνακούστου 

τών αμφοτέρων όμοφωνίαν, δι' ήν ή τε τής αληθείας άκτίς μαρμαίρει 
λαμπρότερον καί ή τών άντιδιατιθεμένων αύτή σκολιότης, μάλλον 
δέ νυκταυγία, άπονευρούταί τε καί άποζοφούται. εύρηκώς δέ έν τοις 

159 Eur. Phoen. 469 άπλούς ό μϋθος τής αληθείας εφυ; cf. Aesch. fr. 176 (p. 58 Nauck 
= TrGF III 290 Radt) 161 cf. Gal. 6,16 

37. a. 809 

C VM PS 

2 αξια: διά Mi 5 άδελφοπάτωρ CS 6 μοΰ Mi 11 γε: τε C 12 τών CSat: 
τήν cett Sirm 14 νυκταυγεϊα C: νυκταυγεία S δέ: δ' Sirm 
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15 γράμμασι την του άναγκαίου διαίρεσιν, σύγγνωθι, άπηνεώθην. ού 
γάρ αϋτη τοΰ άναγκαίου, του δέ ενδεχομένου, ο διήρηται τριχώς, εις 
τε τό έπί πλέον, έπ' ϊσης και έπ' έλαττον τοϋ δέ προτέρου εϊς τε τό 
παρόν και έσόμενον, εϊτα τοΰ παρόντος έπιδιαίρεσις εις άΐδιον και 
εις τό έστ' αν ή. τοΰ δέ έστ' αν ή ύποδιαίρεσις εις τό ύποκείμενον 

20 και κατηγορούμενον, τοΰ ώς επί πολύ ενδεχομένου χωροΰντος εις 
τό ύπάρχον, τοΰ δέ εις τό άναγκαϊον, ού μήν άντιστρέφοντος, εί και 
εκείθεν κατιόντας· ού γάρ ει τι άναγκαϊον ήδη και ένδεχόμενον, ε'ί 
τι δέ τό ώς έπί πολύ ένδεχόμενον, όδεΰον διά μέσου τοΰ ύπάρχοντος 
έστ' αν ή άναγκαϊον. καϊ γοΰν πάς άνθρωπος γραμματικός, καί τις 

25 άνθρωπος γραμματικός, άλλά τό μέν πρώτον ένδεχόμενον, δυνατόν 
γάρ γενέσθαι, τό δέ δεύτερον άναγκαϊον, έπάν έστιν ενεργεία- ού 
θανέντος άπέστη ή κατά τό άναγκαϊον ενέργεια, τοΰτό φησιν έστ' 
αν ή, τό έως αν ή ήτοι. τό δέ έτερον, τό μήποτε τοΰθ' όπερ έστίν 
άλλοιούμενον οϊα τά άΐδια, άγγελος και ψυχή. καί γε έχομεν τό 

30 ζητούμενον. ώστε τόν άλόντα ένδεχομένφ κανόνι πείσεσθαι έστιν 
δτε διά τήν τοΰ άνδρός άλλην μοχθηρίαν τά τοΰ κατά τό άναγκαϊον 
κειμένου, άλλ' ούχϊ τούδε τά τοΰ κατά τό ένδεχόμενον" ού γάρ 
ένδέχεται, ισορροποΰντος ήδη τώ άδυνάτφ. πάν γάρ ö άδύνατον, 
άντεστραμμένως και άναγκαϊον οίον, άναγκαϊον τόν ήλιον λάμπει ν, 

35 άλλά και άδύνατον μή λάμπειν. τό δέ φάναι τήν άγιωσύνην σού ποτε 
μή λάμψαι, πάντως έπί τοΰ πάθους τοΰ Χριστοΰ - έν νυκτΐ γάρ ούκ 
οΐδ' όπως. ταΰτα δέ τέρατα καί ούκ έννομα, ούδέ έγκάνονα, άλλ' ή 
ύπέρ φύσιν ή παρά φύσιν. καί τό μέν πρώτον δηλοϊ ή Χριστού 
οικονομία, τό δέ δεύτερον ή νΰν παρανομία, μάλιστα ούκ έν άπο-

40 βύστω καί ώς έν παρεκδρομή γεναμένη, άλλ' έμφανώς καί εις νόμον 
κρατυνθεΐσα τό καθ' αυτήν διά τής συνοδικής πράξεως καί τής τών 
ύπέρ άληθείας ένισταμένων έξορίσεως, ώς έπί τίνος τούναντίον θείων 
κανόνων παραβάσεως, τάληθέστερον δέ ειπείν στιβαράς καί πονηράς 
αίρέσεως. 

16 cf. Arist. anal. pr. 25J 37sq. 20 cf. ibid. 25b 14 οσα δέ τώ ώς έπί πολύ καί τφ 
πεφυκέναι λέγεται ένδέχεσθαι ... ούχ όμοίως έξει έν ταϊς στερητικαΐς άντιστροφαΐς 
22 ibid. 32* 28 εσται άρα τό ένδεχόμενον ούκ άναγκαϊον 

15 σημείωσαν περί τοϋ άναγκαίου καί ένδεχομένου in marg CVMP 17 έπιπλέον 
C επίσης omnes: disiunxi έπέλαττον C 19 έστάν ή C (bis) 22 κατιόν-
τος VMPpi Sirm 23 έπιπολύ CS 24 έστάν C καί ante πάς add S (fort 
recte) τίς codd Sirm 26 έπαν Ρ: έπ' αν VM Sirm έστιν CS ένέργεια 
Sirm 27 έστάν ή C 30 έστιν VM 35 φάναι CMP"' 37 ή om Sirm 40 
γενομένη VMPptSpc Sirm 41 καθ' αυτήν C: κατ' αύτήν S: καθ' αύτήν Sirm 42 
τουναντίον C 
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45 "Ω της τόλμης των δρασάντων οϊς οσον τό κατάκρνμα της των 
θείων νόμων, μάλλον δέ τοϋ ευαγγελίου καί πάντων σχεδόν κανόνων 
καθυβρίσεως, τοσούτον ήμϊν τοις ταπεινοΐς έπικίνδυνον, καθυφοΰσί 
τι τοΰ πρέποντος, πώς δ' αν ε'ίη οικονομία έν τοις συλλειτουργοΰσι 
τω μοιχοζεύκτη καί προάρξασι της μοιχοκυρώτου συνόδου, ως ό 

50 θειος εφη Βασίλειος; / φησί γάρ πολλάκις καί τούς τοις άνυποτάκτοις 
συναπελθόντας, έπάν μεταμεληθώσιν, εις την αυτήν άποδέχεσθαι 
τάξιν, αλλ' ου παρ' ημών, εϊπερ ποτέ καί μεταγνοϊεν, παρά δέ τών 
ίσοστασίων, ως ό θείος εφη Διονύσιος. 

Τά πλείστα άφίημι τή συνέσει σου, ίερώς ίσχυούση έποπτεύειν τά 
55 ήμΐν λανθάνοντα, δόξα θεώ επί τή τών αδελφών απολύσει, ε'ίπερ 

αληθές, δόξα θεώ καί περί τής θεοσδότου σου, αδελφέ μου, καρτερίας 
έν τοις τών αυτόθι σκληροΐς καί άπεριτμήτοις τω πνεύματι κεντή-
μασιν. χαρίζου μοι τήν εισαεί ύπόμνησιν, νηφαλεοΰσάν με τόν 
νυστάζοντα, εϊτα καί τήν ίεράν προσευχήν πάνυ πάντων, τοϋ δέ 

60 πατρός ήμών καί σου διαφερόντως χρήζοντι. μεμάθηκα πεποιηκέναι 
σε χάριτι Χριστού πόνημά τι, καί, ει κελεύεις, άναγνώσαιμι αυτό έπ' 
ωφελεία. 

38. Άρσεν ίω τέκνω 

Ήλίκον έχάρην καί τανύν άναγνούς σου τά γράμματα, τέκνον 
ποθεινότατον, ού τοσούτον έν τή άνεωχθείση σοι μάλλον θύρα τής 
προς αδελφούς συντυχίας, εί καί αυτή ευκταία, οσον έπί τή τής 

5 γλώττης έν χάριτι θεού, δι' ή ς κλείεις τά άπύλωτα στόματα τών 
αίρετιζόντων. προσθείη σοι τοιγαρούν έτι Κύριος λόγον γνώσεώς 
τε καί σοφίας διακατελέγχειν τούς τής ασεβείας προασπιστάς, ώς 

50 Bas. ep. 188,1 (PG 32,668 A = II 122,29 Courtonne; cf. III 1185 Β Mansi) 52 cf. 
Dion. Ar. ep. 8,4 (PG 3,1093 C) 

45 ώ CS·11 47 καθ' ύβρίσεως C καθ' υφοΰσι C: καθυφεϊσι S: καθυφιοϋσί Mi 
48 τί codd 51 έπαν MP: έπ' αν V Sirm μετά μεληθώσιν C 54 πλείστα C: 
πλείω VMP Sirm 55 ήμας V M Sirm 56 αληθώς S 56 θεοδότου Sirm 57 
κεντήμασι VMPS Sirm 58 εις άεϊ CP νηφαλαιοϋσάν CS 59 νυστάξοντα 
Sirm δέ: τε S 61 έπωφελείςι C 

38. a. 809 

3 2 Cor. 2,12 5 Aristoph. ran. 838 

V M T (11.74-85) PS 

2 τά νϋν VMP 3 θύρας Ρ 5 έν χάριτι: εύχάριτι Sirm 7 εύσεβείας Sirm 
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αν έξει σοι εύ μάλα τφ θείω Δαυίδ συμψάλλειν, τό στόμα μου ήνοιξα 
και εί'λκυσα πνεύμα, οτι τάς έντολάς σου ουκ έπελαθόμην. καθ' ών 

ίο λυττήσαντες οί μοιχειανίζοντες έκεΐνό πως τό γραφικόν αυτοϊς έρ-
γοις φθέγγονται, άπόστα άπ' έμοΰ, όδούς σου είδέναι ου βούλομαι-

εΐ γάρ ήδεισαν, ούκ αν παρέβησαν τά τοΰ Κυρίου εντάλματα, ουκ 
αν παραβάντες οίκονομίαν σωτήρνον τή έκκλησία Χρίστου τάς πα-
ραβάσεις συνοδικώς έδογμάτιζον υπ' άναθέματι των ταύτας μή ουτω 

1.5 προσιεμένων. δπερ άσεβες δόγμα τοσούτον έστιν, ώς μή μόνον τό 
ιερόν εύαγγέλιον άνατρέπειν, κατά τό έκ μέρους φύσιν εχειν τό ολον 
άνατρέπεσθαι, άλλά και αυτήν τήν Χρίστου οίκονομίαν άναιρε ΐν 
αιρετικά γάρ άλλήλων τάναντία. οτι δέ εναντία ή μοιχοζευξία, δογ-
ματισθεΐσα σωτήριος οικονομία, τή θεία και έπ' αναιρέσει της άμαρ-

20 τίας οικονομία, παντί που δήλον. άλλά μεν ούν και ετέρων άσεβη-
μάτων εστίν έπίμεστος ή μοιχοσύνοδος, ά, εί περιτύχοις πάλιν ίδεΐν 
τον άδελφόν Εύπρεπιανόν, ύποδείξειέ σοι. 

"Ερρωσο και εύσθένει, τέκνον, άμφοτέρωθεν, τούς βάλλοντας άο-
ράτως έκβάλλων κράτει πίστεως, φόβου τε θείου και άγάπης. επειδή 

25 γάρ έξωθεν δι' ών έπεγείρουσιν αιρέσεων προσβάλλοντες άποκρού-
ονται υπό τοΰ ορθοδόξου φρονήματος, ένδοθεν επέρχονται οί δόλιοι, 
συλήσαι τόν της ψυχής θησαυρόν τεχναζόμενοι. ών λυτρωθείημεν 
τής θήρας, χείρας πρός θεόν αϊροντες συνεργία των τοΰ κοινοΰ 
πατρός ήμών προσευχών και πάντων τών εύσεβούντων, εγώ τε και 

30 σύ και πάντες οί άδελφοί ήμών. 
Ό τοΰ / Αύλητοϋ καθηγούμενος αύλεΐ, άλλά άσημα και ου τω 

Πνεύματι τω Ά γ ί ω εΰρυθμα, και τό λέγειν αύτόν άφοράν εν 'Ρώμη 
ασθενείας λόγου και πρός τό παρόν ψευδαπολογίας καταφύγιον. και 
τό φάναι αύτόν περί Σάβα τε και Θεοκτίστου, τών εύλαβεστάτων 

35 μοναχών, τοΰτο κάκεΐνο και ώς ή 'Ρώμη τό και τό, ούκ αληθές, οί 
μεν γάρ ένεκεν τοΰ μή προσδεχθήναι τούς έκ τής είκονομαχικής 
αίρέσεως υποστρέφοντας επισκόπους εις τούς οικείους βαθμούς (και 
ού πάντας, άλλά τούς έξοχους και πρωτάρχους τής αίρέσεως, κατά 
τόν λόγον τοΰ 'Αγίου 'Αθανασίου) ένίσταντο, δπερ ούκ άπεικότως. 

31 καθηγούμενος: Antonius; cf. ep. 201,1 

8 Ps. 118,131 9 Ps. 118,176 11 Jb 21,14 36 cf. Cone. Nie. II (XII 1030 D sq. 
Mansi); ibid. 1118 A 38 cf. ibid. 1030 D περί τών πρωτάρχων τής αίρέσεως; Äthan, 
ep. ad Rufin. (PG 26,1180 Β sq.; cf. Conc. Nie. ibid. 1030 B) 

10 πώς VMP εργοις αύτοϊς S: αύτοϊς τοις εργοις Sirm 18 αιρετικά V , lMP: 
άναιρετικά V1" Sirm 19 έπαναιρέσει Ρ 35 μοναχών: άδελφών Μ ή 'Ρώμη: 
έν Ρώμη Sirm 
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40 αλλ' έπεί ή τηνικαϋτα σύνοδος κέκρικεν ολους εΐσδέξασθαι, έχουσα 
τήν τετάρτην άγίαν σύνοδον παράδειγμα, συνήλθον ού γάρ ήν των 
άναγκαίων τι παραβαινόμενον. 

Περί δε των Σιμωνιανών, τηνικαϋτα μέν παρεκαλύφθη, ως μετά 
τήν σύνοδον έκζητηθησομένου τοϋ κεφαλαίου, έπεΐ δέ έζητήθη, 

45 (έλκεται Ταράσιος) τό πρώτον μέν εις έπιτίμιον ένιαυσιαΐον ή και 
πλέον (ώ του τολμήματος) σύν τισι μονασταΐς, ών άφίημι λέγειν τά 
ονόματα, εδόθη δρος ύπ' αύτοϋ έξιλεώσεως της εις αιώνας καθαι-
ρέσεως εις τό είναι τούς υπό θεοΰ διά Πέτρου του τών αποστόλων 
κορυφαίου καθηρημένους πάλιν ιερουργούς Χριστού, εϊτα, έπεί ού 

50 συνήλθον οί περί Σάβαν έν τούτφ, άλλα και διηνέχθησαν πρός αύτόν, 
τί ποιεί; κακόν καλώ άπαλλάττει. άρνεΐται μή δεδωκέναι έπιτίμιον, 
μηδέ προσίεσθαι τούς έν χρήμασι χειροτονήσαντάς τε και χειρο-
τονηθέντας· λέγων διελέγχεται υπό τής τηνικάδε κρατούσης, άφ' ής 
και είλκύσθη δούναι τό ανομον έπιτίμιον. 

55 Παρήν ή ημέρα τών Θεοφανίων Χριστού, έληλύθασιν έν ταύτη οί 
έπιτιμιασθέντες, πεπληρωκότες τό έπιτίμιον και λύσιν έπιζητούντες" 
ό μέν άπηξίου, ή βασίλισσα κατηπείγετο τήν εισδοχήν. πάλιν κακφ 
τό καλόν διαμείβει ό πρόεδρος· συλλειτουργεί αύτοΐς τή αυτή έορτή 
εις προύπτον, ούχ εκουσίως δήθεν, άλλ' έκουσίως. έπάν δυνάμενος 

60 μή συλλειτουργεΐν καθηρημένοις συνελειτούργησε, καν όπωσοϋν 
φαίη τις άδυνατεΐν αύτόν, έντεύθεν ή πρός αύτόν διαφορά τών περί 
Σάβαν, έντεύθεν έπεπόλασεν ή λύσις πλειόνως τών θείων κανόνων, 
ή δέ 'Ρώμη ταύτα ού προσήκατο (μή γένοιτο), αλλ' ούδέ αύτήν τήν 
σύνοδον ώς οικουμενικήν, αλλ' ώς τοπικήν και τό ϊδιον πτώμα τών 

65 τήδε άνορθώσασαν ούδέ γάρ οί κεκαθικότες άντιπρόσωποι τών 
άλλων πατριαρχών, ψευδές· τού μέν 'Ρωμαίων δι' άλλο, ού διά σύν-
οδον, παραπεμφθέντων ενταύθα (διό και καθηρέθησαν, ώς φασι, 
παλινοστήσαντες ύπό τού πεπομφότος, καν έπεκαλώντο βεβιάσθαι), 
οί δ' άλλοι εκ μέν άνατολής, άλλ' ύπό τών ένταΰθα προτραπέντες 

70 και έλχθέντες, ούχ ύπό τών πατριαρχών άποσταλέντες, ότι μηδέ 

53 κρατούσης: Eirene; cf. Μ.-F. Auzepy, in: Byzantion 58 (1988) 17 55 Θεοφανίων: 
die 6 mens. Ian. a. 789 

43 cf. ibid. (XIII 466 Β Mansi) 48 Act. 8,20; cf. Cone. Nie. II (XIII 466 C Mansi) 
62 cf. Constit. apost. 8, 47, 29 (p. 572 Funk); Cone. Chalc. can. 2 (ACO 2, 1, 2, 158 
Schwartz) 

44 έκζητησομένου Sirm post έζητήθη spatium eras vel vacuum 15 ca litt exhibent 
codd 45 έλκεται Ταράσιος coll lin 54 ε ίλκύσθη δούναι τό έπιτίμιον supplevi 49 
είτα: και Mi 50 σ ά β β α ν S 59 έκουσίως1: άκουσίως Sirm έπαν VM 60 
κάν MP 62 σ ά β β α ν S 66 τοϋ: τών Mi 68 κάν V 
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ένόστησαν ή ύστερον, διά τό τοΰ έθνους δέος δήλον οτι. τοΰτο δέ 
έποίουν οί ένταϋθα, ϊνα τόν αίρετίζοντα / λαόν μάλλον πείσωσιν 
όρθοδοξεΐν έκ τοΰ οίκουμενικήν δήθεν άθρονσθήναι σύνοδον. 

Ei δέ φαίης, πώς ήμεΐς ούκ ένιστάθημεν τηνικαΰτα καί διατί 
75 χειροτονίαν έδεξάμεθα μετά τήν σύνοδον παρά τοΰ κυροΰ Ταρασίου, 

άπολογούμεθα καί σοι και πάσιν οτι τό μέν εν ύπηκόοις έτελοΰμεν, 
μή τά ύστερον γνωσθέντα ήμϊν πρότερον ειδότες, τό δέ, δραξάμενοι 
αιτίαν ευλογον, τό λέγειν Ταράσιον μήτε έπιτίμιον δεδωκέναι μη δ' 
αύ, εί γνοϊεν, των τοιούτων συνιερουργεΐν τινι, άλλα καί καθαίρειν. 

80 καν ούχ οΰτως ήν τό αληθές, διά τό προφανές, αλλ' ομως ήμεΐς, 
όρεγόμενοι τήν όμόνοιαν, ήρκέσθημεν τοις λεγομένοις, τοΰτο κε-
κρικότες, επί τό φιλανθρωπότερον της ειρήνης νεΰσαι έν τω άμφι-
βόλφ πράγματι, καθώς φησί που ό Θεολόγος· καί αμα, οτι δεδεγμένος 
ήν διά τήν όρθοδοξίαν καί τό κατ' αυτήν άνδρεΐον καί σπουδαΐον 

85 γενέσθαι υπό των άλλων εκκλησιών. 
Ταΰτά σοι έγνώρισα, τέκνον, εις ειδησιν των καθηκόντων καί οτι 

οί περί Σάβαν, εί διά τοΰτο καί ούκ άλλοις τισίν άλόγοις διεφέροντο 
προς αύτόν, εϊχον ευλογον καί έχουσιν. ώς γάρ υπό παραπετάσματι 
ήμεΐς τοΰ λέγειν μή δέχεσθαι τους τοιούτους άλλά καί καθαίρειν 

90 συνήλθομεν τω προέδρφ, ούτως έκεΐνοι τό πραχθέν έμφανώς έχοντες 
δικαίωμα αντιποιούνται είκότως τοΰ θείου κανόνος, καί ούκ έστιν ό 
χάριν τούτου τοΰ κεφαλαίου δυνάμενος άντιστήναι αύτοϊς, εϊ γε 
λέγοιεν οτι Ταράσιος οικονομικώς έδέξατο τούς χρηματοχειροτο-
νοΰντας, άλλά γάρ ούδ' αν Πέτρος καί Παΰλος έπιστή· αυτοί γάρ 

95 έξέθεντο τόν κανόνα καί αύτοί φασιν, άλλά καν ήμεΐς ή άγγελος εξ 
ούρανοΰ εύαγγελίζηται ύμΐν παρό εύηγγελισάμεθα, άνάθεμα εστω. 

82 Greg. Naz. or. 21,15 (PG 35,1097 Β = p. 140 sq. M.-L.) 95 Gal. 1,8 sq. 

71 έ ν ό σ τ η σ α ν scripsi: έ ν ό η σ α ν codd Sirm ή Msscr δηλονότι omnes: distinxi 
74 εί: hie inc epist in Τ titulo τοΰ αύτοϋ έκ της έπ ιστολής της πρός Ά ρ σ έ ν ι ο ν τέκνον 
praecedente ένεστάθημεν VT 75 κυροΰ: άγίου Τ 77 δραξάμενος Mi 79 
καθαίρειν Sirm 83 γρηγόριος post Θ ε ο λ ό γ ο ς add Τ (fort recte; cf Theod Stud catech 
magn 43 [p. 120 Cozza Luzi] etc) 85 καί ante ύπό add Τ δεχθήναι post εκκλησιών 
add Τ (qua voce desin fragm epist in T) 89 καθαίρειν Sirm 
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39. Θεοφίλω ήγουμένφ 

Έβουλόμην ταχύτερον έπιστεΐλαι τη άγιωσύνη σου, αλλ' ουκ 
εύωδούμην, φρουρούμενος ασφαλώς, δτε δε εύδόκησεν ό αγαθός 
θεός χαρίσασθαι καν τόν τρόπον και τό πρόσωπον, τηνικαΰτα τόν 

5 έμόν πόθον πληρώ ό ταπεινός και προσαγορεύω και ασπάζομαι τόν 
έμόν πνευματικόν πατέρα και λίαν όντως φιλούμενον. ου γαρ επειδή 
διέστησαν ήμάς σωματικώς οί άρχοντες τοΰ αιώνος τούτου, ήδη 
διέλυσαν και τήν επί θεόν ήμών πρός άλλήλους όμόνοιάν τε και 
σχέσιν, μάλλον μεν ούν και έβεβαίωσαν. πείθομαι γάρ και τήν σήν 

ίο όσιότητα ποθεΐν τήν ήμετέραν άναξιότητα και άκλινή διαμένειν τής 
ορθοδόξου και θεαρέστου ενστάσεως εξ ων τε πρότερον και ύστερον 
ύπέδειξεν έαυτήν θεώ τε και άνθρώποις, ώς συναιρεΐσθαι ήμΐν τοις 
ταπεινοϊς και τόν ύπέρ εύσεβείας διωγμόν, καν ούκ ήβουλήθησαν οί 
κρατούντες φειδοΐ του μή πολλούς έξορίζειν και καθείργειν και ώς 

15 αν δόξωσιν εντεύθεν πείθειν τόν κόσμον εις ήμάς μόνους περιίστα-
σθαι τήν πρός αυτούς διαφοράν και μή εϊναι άλλους τούς ένιστα-
μένους' οϊ τοσούτοι τω πλήθει εν τη ύπ' αύτούς εξουσία, καν φόβω 
εϊτε καί / οικονομία ύποκρύπτωσιν εαυτούς, ώς εστίν άκούειν τοΰ 
θείου Δαυίδ κράζοντος, έξαριθμήσομαι αύτούς, καί ύπέρ άμμον 

20 πληθυνθήσονται. 
Ουδέ γάρ μικρόν τι καί λανθάνον τό άσεβούμενον, αλλά καί 

σφόδρα μέγα τε καί προφανές τοις νούν έχουσι. τήν οίκονομίαν 
Χριστού, ώ άγιώτατε, τό καθ' εαυτούς άνέτρεψαν, τήν παράβασιν 
τοΰ εύαγγελίου έν τη μοιχοζευξία καί μοιχεία οίκονομίαν σωτήριον 

25 τή έκκλησία δογματίσαντες ύπ' άναθέματι τών μή οΰτω προσδεχο-
μένων τό εύαγγέλιον διά λύσεως τής μιας εντολής διέλυσαν, τήν 
λύσιν οίκονομίαν θεοΰ άποφηνάμενοι. εί γάρ, ώς γέγραπται, όστις 
όλον τόν νόμο ν πληρώσει, πταίσει δέ έν ένί, γέγονε πάντων ένοχος, 
ούτοι δέ τό πταίσμα, μάλλον δέ τά πταίσματα τοΰ τε μοιχού καί τοΰ 

30 μοιχοζεύκτου, μοιχοσυνδρόμων τε καί όλων τών μετά μοιχού τήν 
μερίδα θεμένων (ούδέ γάρ οίόν τε έξ άλλήλων χωρισθήναι τούς 
πράξαντας καί τούς συναπαχθέντας) ούκ ένοχους φασίν, άλλ' οικο-

39. a. 809 -811 

7 1 Cor. 2,6 19 Ps. 138,18 27 Jac. 2,10 

VM PS 

5 άποπληρώ Μ 17 αύτούς: αύτής Sirm 18 εστίν Ρ 31 ούδέ: 00 VM Sirm 
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νόμους θεοΰ, έψευσται ό άποφηνάμενος ενόχους εϊναι, άλλο-
τριοΰνται δε και οί άγιοι των οικονόμων θεοΰ, οτι ουδείς άγιος τον 

35 του θεοΰ νόμον παραβέβηκεν ούδέ παραβάς δύναται καλεϊσθαι άγιος, 
οί δέ δόγμα εν τή παραβάσει έκθέμενοι άπαράβατον ως νόμον θεοΰ 
και τούς μή συναιρομένους αύτοΐς έν τούτω άναθεματίζοντες (ού 
συναίρονται δέ δήλον οτι οί έν ούρανώ και επί γης άγιοι τή μοιχεία) 
φανερόν άρα δτι τή λύσει της μιας έντολής τοΰ ευαγγελίου ού μόνον 

40 δλον τό εύαγγέλιον ανέτρεψαν, όρισάμενοι αυτήν συνοδικώς οίκο-
νομίαν σωτήριον τή έκκλησία, θέντες νόμον άπαράβατον τό καθ' 
έαυτούς επί πάσης έντολής παραβαινομένης οικονομίαν γίνεσθαι 
τήν ταύτης παράβασιν όμοΰ τε και όνομάζεσθαι, άλλά γάρ και τούς 
άγιους μή προσιεμένους, οτι μηδέ θεός, κατ' αύτούς άνεθεμάτισαν. 

45 και άπλώς τί πολλά λέγειν, μή έγχωρούσης τής επιστολής δέχεσθαι; 
χαλεπή κακοδοξία έδογματίσθη έν τή καθ' ήμάς έκκλησία αΰτη ή 
μοιχειανική αϊρεσις, άμα τή ανατροπή τοΰ εύαγγελίου και τούς 
θείους κανόνας διά τής άθωώσεως τοΰ παρ' αυτών καθηρημένου 
μοιχοζεύκτου διαλύσασα- ει γάρ τό εύαγγέλιον ήθέτησαν, σχολή 

50 αύτοϊς περί των ιερών κανόνων φροντίζειν. 
Ταύτα ούν σύν τή προσηγορία άναγκαΐον ένόμισα ύπομνήσαι τήν 

πατρωσύνην σου, δπως, είδυΐα δτι αϊρεσις, φεύγη τήν αϊρεσιν, ήγουν 
τούς αιρετικούς, τοΰ μήτε κοινωνεΐν αύτοΐς μήτε άναφέρειν έν τή 
εύαγεστάτη αύτής μονή έπί τής θείας λειτουργίας- δτι μέγισται 

55 άπειλαί κείνται παρά τών άγίων έκφωνηθεΐσαι τοις συγκαταβαίνου-
σιν αύτοΐς μέχρι και έστιάσεως. εί δέ λέγοι ή όσιότης σου, πώς αύτή 
προ τής λεηλασίας τοΰτο ούκ εϊπομεν, αλλ' δτι και ήμεϊς έμνημο-
νεύομεν τών έν τή Βυζαντίδι, έκεΐνο γινωσκέτω, δτι ουπω σύνοδος 
ήν ούδέ έκφωνηθέν ύπήρχε τό πονηρόν δόγμα και άνάθεμα- και πρό 

60 τούτων ούκ ή ν άσφαλές άποστήναι τών / παρανομούντων τελείως ή 
τό φεύγειν μόνον τήν προφανή κοινωνίαν αύτών, οικονομία δέ πρε-
πούση άναφέρειν έως καιροΰ. έπεί δέ έξήλθεν εις προΰπτον ή αιρε-
τική άσέβεια διά συνόδου εις τούμφανές, δει άρτι και τήν σήν 
εύλάβειαν σύν πάσιν όρθοδόξοις παρρησιάζεσθαι διά τοΰ μή κοινω-

65 νεΐν τοις κακοδόξοις μηδέ άναφέρειν τινά τών έν τή μοιχοσυνόδω 
εύρεθέντων ή όμοφρονούντων αύτή. καί γε δίκαιον, δσιε πάτερ, κατά 
πάντα σε όντα φερωνύμως θεόφιλον, φιλεΐν καί έν τούτφ τον θεόν 
έχθρούς γάρ θεοΰ ό Χρυσόστομος ού μόνον τούς αιρετικούς, άλλά 
καί τούς τοΐς τοιούτοις κοινωνοΰντας μεγάλη καί πολλή τή φωνή 

70 άπεφήνατο. καί έάν ή σή στερρότης ούκ άσφαλίσηται, τίς λοιπόν 

34 καί om VM 37 συναιρουμένους VM Sirm 38 συνάρονται Mi δηλονότι 
omnes: distinxi 56 αύτοΐς: αύτή VM Sirm λέγη Sirm 57 τοΰτο om S 58 
έν τή S"" 59 έκφωνητόν Sirm 
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σωθήσεται; και έάν ό παρρησιασάμενος δυνάμει θεοΟ ώς άγιος πλην 
τελείας αίρέσεως άρτι μετά τήν αϊρεσιν ύποστείληται, πώς έτερος 
τολμήσει γρύξαι; και έάν τό μοναδικόν τάγμα ούχ ήγήσηται πάντα 
σκύβαλα, μοναστήρια λέγω και πάντα τά περί αύτά, πώς λαϊκός 

75 καταφρονήσει γυναικός, τέκνων και τών άλλων; 
Διό ύπομιμνήσκω ώς έλάχιστος άδελφός και τέκνον μή σιγήσωμεν, 

ϊνα μή κραυγή Σοδόμων γενώμεθα, μή φεισώμεθα τών κάτω, ϊνα μή 
άπολέσωμεν τά άνω, μή θώμεν σκάνδαλον τή εκκλησία τοΰ θεοΰ, 
ήτις εστί και εν τρισίν όρθοδόξοις όριζομένη κατά τούς άγιους, ι'να 

80 μή τή άποφάσει τοΰ Κυρίου καταδικασθώμεν. και ού δι' εαυτόν ταϋτά 
φημι ό τάλας (έμοί γάρ, ει και τόλμηρόν ειπείν, και τό άποθανεΐν 
ύπέρ της άληθείας κέρδος και χαρά και ζωή, ε'ί γε δυναμωθείην ταΐς 
ίεραϊς προσευχαΐς ύμών), αλλά διά τήν έν ήμΐν άγάπην άρχαίαν και 
πνευματικήν και τό κοινή συμφέρον ει γάρ ό υιός τοΰ θεοΰ, ό κύριος 

85 και δεσπότης άπάντων, έαυτόν άνήνεγκεν ύπέρ πάντων τω θεώ και 
πατρί θυσίαν, τί όφείλομεν ήμεΐς και πόσον ού χρεωστοΰμεν δι' 
αύτόν παθεΐν και ύπομεΐναι, καί γε οί μονάζοντες και τή άποταγή 
σταυρωθέντες, οι γε αληθώς καί ούκ άνονήτως άποταξάμενοι; έπεί 
μή άπό τοΰ έξωθεν σχήματος μόνον έστι κρίνειν τά πράγματα (πολ-

90 λοί γάρ οί προσωπεία ύποδυόμενοι καί ούκ οντες οπερ φαίνονται), 
αλλ' έκ τών έργων δήλον οτι τά σχήματα, ει ούν μοναχοί είσί τίνες 
έν τοις νΰν καιροΐς, δειξάτωσαν επί τών έργων έργον δέ μοναχοΰ 
μηδέ τό τυχόν άνέχεσθαι καινοτομεΐσθαι τό εύαγγέλιον, ϊνα μή 
ύπόδειγμα τοις λαϊκοΐς προτιθέμενοι αίρέσεως καί αιρετικής συγ-

95 κοινωνίας τής ύπέρ αυτών απώλειας λόγον ύφέξουσι. 
Πολύ με ληρολογήσαι τήν ύπόθεσιν ή άκρα ταπεινοφροσύνη τής 

άγιωσύνης σου ώς δεχομένη πεποίηκε. σύ δέ, ώ πάτερ, ευχου καί 
ύπερεύχου ύπέρ σαθροΰ καί άμαρτωλοΰ αλλ' ούν έραστοΰ σου οτι 
μάλιστα, ό συμφρουρούμενός μοι ωσαύτως καί προσαγορεύει καί 

ιοο δέεται σου τών ικεσιών. 

99 συμφρουρούμενος: Studita Gregorius; cf. ep. 40,176 

73 Philipp. 3,8 77 Gen. 18,20 79 Matth. 18,20 80 Matth. 18,7 

71 πλην: πριν Mpc (fort recte) 79 όρθοδόξοις in marg S 82 και' om VM 88 
ούκανονήτως S 91 δηλονότι codd Sirm τί τό έργον τοΰ αληθούς μοναχοΰ in 
marg Ρ μοναχοί τίνες οί τωρινοί manu rec in marg Μ 95 ύφέξουσι PS: ύφέξωσι 
VM 96 τής - 97 δεχομένη in marg V: om Μ 
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40. Ναυκρατίφ τέκνω 

Πάλιν έτέρα σοι φυλακή, τέκνον ήγαπημένον, αλλά και πάλιν 
στήλη μεν των δυσωνύμων αίρετι/κών, σοι δέ προσθήκη άθλων τε 
και επαίνων ούρανίων. δια τούτο ύπέρ μεν εκείνων τό στένειν μοι 

5 και δακρύειν, ύπέρ δέ σοΰ τό χαίρειν και εύχαριστεΐν. ή ουχί 
δοκιμώτερον εστι σε γίγνεσθαι τή μεταφρουρήσει, καθάπερ χρυσόν 
διπυρούμενον ύπό χωνείας; εύριζωθείης ούν, ώ ιερέ παΐ, καί όφθείης 
τω δεσπότη Κυρίφ εν πασι καθαρός καί άκίβδηλος, σκεύος όντως 
εΰχρηστον, κατηρτισμένος πρός παν έργον άγαθόν. φέρε ούν μα-

10 κροθυμία τό αηθες τοΰ δευτέρου φύλακός σου (ού γάρ ηγουμένου 
ουδέ ιερέως λέγοιμι - ουδείς γάρ θεού λειτουργός καί γε μοναστής 
στρατιωτικοΐς έργοις ύπουργήσειεν, αλλά μην ούδέ τω ουτω ύπουρ-
γοΰντι κοινωνήσειε), πλήν δήλωσόν μοι οπως σε κρατεί- δοκώ γάρ 
διαφορώτερον εϊναι τοΰ προτέρου, αλλ' εϊ γε οΰτως ή έτέρως, σύ δέ 

15 ομως, τέκνον μου, στήθι γενναίως, εύμαρίζων τά λυπηρά τή των 
έλπίδων περιχαρεία καί κατακτώμενος έαυτω τήν μόνωσιν άπαθείας 
ευρεσιν διά της έπί μόνον τόν όρώντά σε θεόν άποβλέψεώς τε καί 
σχέσεως, σκυβαλίζων καί λικμίζων τούς έπεισαγομένους άχυρώδεις 
λογισμούς παρά τοΰ των ζιζανίων σπορέως έκάστοτε. 

20 "Α δέ έπεζήτησας άποκριθήναί με περί τε των αιρέσεων καί βα-
πτισμάτων κατ' έπος, επιστολής ύπερβαίνει μέτρο ν καί πάλιν περιτ-
τολογεΐν έστι ταύτα άφηγεΐσθαι, α ό θεοφόρος Έπιφάνιος έξεΰρε 
καί διέγραψεν ώς ούδείς των πατέρων, έντυχε ούν τή περί αυτών 
ίερα αύτοΰ βίβλφ, κάκεΐσε διαγνώσειας α μαθεΐν έφίεσαι. παράσχοι 

25 δέ αύτήν έν χερσί σου ό καλός Εύπρεπιανός. 
Τό δέ των βαπτιζομένων συντομώτερον άποκριθήσομαι. τριχή 

40. a. 8 0 9 - 8 1 1 24 βίβλφ: liber Epiphanii adv. haer. 

8 2 Tim. 2,21 22 cf. Epiph. adv. haer. 1,1 sq. (PG 41,173 sq.) 

VMT (11.20-175) PS 

4 διατοΰτο S 6 εστί Mi γενέσθαι Sirm 7 εύριζωθείης Sirm (quod divisim 
scriptum mavult Lampe s. v.): εύρυζωθείης VMP: εύροιζωθείης S 11 μονάστης VM 
12 οΰτως V Sirm 13 κοινωνήσειεν Μ πλήν: δμως Μ 20 α: hie inc epist in 
Τ titulo έκ της πρός ναυκράτιον τέκνον μ επ ιστολής κατά μοιχ ιανών praecedente 
21 κατέπος Τ 23 τή post αυτών transp Ρ γράφεται· εντυχε ούν τή περί αύτών 
ίερα αύτοΰ β ίβλφ in marg Ρ 24 βίβλου Ρ 25 εύτρεπιανός VMT 26 βαπτισμά-
των VMT τρ ιχή Sirm 
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διήρηται τό θεώρημα, βαπτίζονται μέγ γάρ Μαρκιωνισταί, Τασκορ-
διουργοί, Μανιχαΐοι και οί σύστοιχοι αύτών όμοΰ εως των Μελχι-
σεδεκιτών, αιρέσεις εικοσιπέντε- χρίονται δέ τω άγίω μύρω Τεσσα-

30 ρεσκαιδεκατΐται, Ναυατιανοί, Άρειανοί, Μακεδονιανοί, 'Απολινα-
ρισταί, όμοΰ πέντε- οί δέ μήτε βαπτιζόμενοι μήτε χριόμενοι, άλλα 
μόνον άναθεματίζοντες την ιδίαν καί πάσαν αλλην αι'ρεσιν, Μελε-
τιανοί, Νεστοριανοί, Εύτυχιανισταί και οί τούτων όμόστοιχοι μέχρι 
της δεϋρο αίρέσεως, τφ άριθμφ ούχ ύποβαλλόμενοί μοι κατά τό 

35 παρόν δια τό πολυσχεδές των Άκεφάλων καί τό ύπερτενές της 
έπιστολής. 

Τό δέ ειρηκέναι σε μη διακρΐναι τον κανόνα, αλλ' οριστικώς 
άποφάναι τούς άπό αιρετικών χειροτονηθέντας ή βαπτισθέντας οΰτε 
κληρικούς είναι δυνατόν οϋτε πιστούς, έκεϊνο λογίζου, οτι αίρετι-

40 κούς ό άποστολικός κανών έκείνους εφη, τούς μή εις ονομα πατρός 
καί υίου καί αγίου πνεύματος βαπτισθέντας ή βαπτίζοντας, καί τούτο 
έκ θείας φωνής τοΰ Μεγάλου Βασιλείου διδασκόμεθα- φησί γάρ 
αιρέσεις μεν τάς παντελώς άπερρηγμένας καί κατ' αύτήν τήν πίστιν 
ήλλοτριωμένας, σχίσματα δέ τούς δι' αιτίας τινάς εκκλησιαστικός 

45 καί ζητήματα ιάσιμα πρός αλλήλους διενεχθέντας, παρασυναγωγάς 
δέ τάς συνάξεις τάς / παρά τών άνυποτάκτων πρεσβυτέρων ή επι-
σκόπων <καί> παρά τών άπαιδεύτων λαών γινομένας. καί τοΰ μέν 
πρώτου αύτός έπιφέρων εν παράδειγμα φησί πρός τόν "Αγιον 'Αμ-
φιλόχιον- τίνα ούν λόγον εχει τό τών Πεπουζηνών βάπτισμα έγ-

50 κριθήναι, τών βαπτιζόντων εις πατέρα καί υίόν καί Μοντανόν ή 

31 μήτε βαπτιζόμενοι μήτε χριόμενοι : cf. J. Gouillard, in: Byzantion 31 (1961) 378 adn. 2 

27 Μαρκιωνισταί: cf. ibid. 1, 3, 42 (696Asq.) Τασκορδιουργοί: cf. ibid. 2, 1, 48 
(856 A sq.) 28 Μανιχαΐο ι : cf. ibid. 2, 2, 66 (PG 42,29 A sq.) Μελχισεδεκιτών: cf. 
ibid. 2, 1, 55 (PG 41,972 A sq.) 29 Τεσσαρεσκαιδεκατϊται: cf. ibid. 2, 1, 50 (881 Dsq.) 
30 Ναυατιανοί: cf. ibid. 2, 1, 59 (1017 A sq.) Ά ρ ε ι α ν ο ί : cf. ibid. 2, 2, 69 (PG 
42,201 Csq.) Ά π ο λ ι ν α ρ ι σ τ α ί : cf. ibid. 3, 2, 77 (641 A sq.) 32 Μελετιανοί: cf. 
ibid. 2, 2, 68 (184 Β sq.) 39 Constit. apost. 8, 47, 49 (p. 578 Funk) 43 Bas. ep. 188,1 
(PG 32,665 A = 11 121 Courtonne; cf. Ill 1184Esq. Mansi) 49 Bas. ep. 188,1 (PG 
32,668 Β = II 122,39 Courtonne; cf. Ill 1185 C Mansi) 

27 Μαρκιονισταί V M T Sirm Τασκορδιουργοί: Τασκοδρουγΐται legitur apud Epiph 
1.1. II 1,48 (PG 41,856 A) 28 μελχισεθεκιτών Τ: μελχισεδεκιωτών Vac 29 ε ίκοσι 
πέντε Sirm 30 Ά π ο λ ι ν α ρ ι α σ τ α ί Sirm 31 χρ ιχρ ιόμενο ι Τ 32 α λ λ η ν om Τ 
35 πολυσχιδές VMPS Sirm (sed cf epp 477,228; 555,76) 37 διακρίναι VTS άπο-
σ τ ο λ ι κ ό ν ante κανόνα add Τ 39 έκείνω Τ δτι om Τ 40 άποστολ ικός om 
Τ 41 ή: καί Sirm 47 καί coll Bas ep 188 1. 1. supplevi 50 ή: καί S 
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Πρίσκιλλαν; ού γάρ έβαπτίσθησαν οί εις τά μή <παρα)δεδομένα 
ήμΐν βαπτισθέντες. τούτους ούν και τούς κατ' αυτούς ό κανών και οί 
πατέρες, ώς φησιν ό θείος Βασίλειος, αιρετικούς ώνόμασαν. τοΰ δέ 
δευτέρου παράδειγμα πάλιν φησΐν ό "Αγιος Βασίλειος- οί Καθαροί, 

55 και αύτοί των άπεσχισμένων είσίν. 
Εί δέ φαίης· και πώς λέγονται αιρετικοί και ούτοι και πάντες οί 

μεταγενέστεροι; τοΰτο λέγομεν και νοοϋμεν, οί μεν πρώτοι κυρίως 
αιρετικοί διά τό εις αυτό τό καίριον της τριαδικής ήμών πίστεως 
ήσεβηκέναι, οί δέ δεύτεροι κατά κατάχρησιν και ώς εκ τών πρώτων 

60 παρηγμένοι, όμολογοϋντες δ' όμως εις τριάδα και πιστεύειν και 
βαπτίζειν, εν ιδιώματι οικείω της εκάστης υποστάσεως και ουχί μιας 
τών τριών ύπαρχούσης, καν εν άλλοις ήρέτιζον τοΰ τρίτου παρά-
δειγμα αύτός ό άγιος πάλιν φησίν, οίον ει τις εν πταίσματι έξετασθείς 
έπεσχέθη της λειτουργίας και μή υπέκυψε τοις κανόσιν, άλλ' έαυτφ 

65 έξεδίκησε τήν προεδρίαν καί τήν λειτουργίαν. καί γε ώς οί δεύτεροι 
ομώνυμοι τοις πρώτοις, οϋτω καί οί τρίτοι ομώνυμοι τοις δευτέροις. 
άμέλει τούς Μελετιανούς σχισματικούς οί πάλαι καλούσι Μελετίω 
τώ σχισματικώ συναπαχθέντες, καίτοι μή οντάς κακοδόξους· άνα-
θεματίζοντες γάρ τό ι'διον σχίσμα, ώς φασι, δεδεγμένοι είσί τή 

70 καθολική έκκλησία. 
"Εοικε δέ σειρά τις εϊναι δαιμονόπλοκος ή καθόλου αϊρεσις, έτέρα 

τής έτέρας έχομένη καί ώς έκ κορυφής μιας έξηρτημένων άπασών 
τής ασεβείας καί αθεΐας, καν έτερωνυμία καί χρόνω καί τόπω καί 
ποσότητι καί ποιότητι καί δυνάμει καί ένεργεία διαφέρωσιν. έπεί 

75 μηδέ εν καί τό αυτό σώμα εν μόνον μέλος, άλλά καί πολλά, καί 
διάφοροι αί τούτων πρός άλληλα ένέργειαι, δυνάμεις, ιδιότητες, 
θέσεις τε καί τιμαί. 

Περί τών έτέρων σου έρωτήσεων ή πρώτη, περί πρεσβυτέρου τοΰ 
όρθοδοξοΰντος, άλλ' δμως μνημονεύοντος φόβω διωγμοΰ τον αίρε-

80 τικόν έπίσκοπον προαπεκρίθη σοι, πλήν καί αύθις· εί μή συλλει-

54 Bas. ep. 188,1 (PG 32,668 Β = II 122,46 Courtonne; cf. III 1185 C Mansi) 63 Bas. 
ep. 188,1 (PG 32,665 A = II 121 Courtonne; cf. III 1185 Α Mansi) 

51 παραδεδομένα coll Bas ep 188 1. 1. scripsi: δεδομένα codd Sirm 56 αιρετικοί σοι 
λέγονται καί οί μεταγενέστεροι manu rec in marg Μ 58 άγίας ante τριαδικής add 
Τ 59 voces ήτοι όμωνυμίαν post κατάχρησιν add Τ 60 δέ Τ 63 φησί Sirm 
64 εαυτόν Τ 66 οί ante όμώνυμοι add Τ 67 Μελετιανούς: Μελητιανοί 
nominantur apud Epiph 1.1. II 2,68 (PG 42,184B) 68 συναπαχθέντας V M T 
Sirm καίτοι: καί τι Τ 71 δεμον ιόπλοκος Τ 73 καν: καί Μ τόπω: τρόπω 
Τ 74 διαφέρουσιν VacM 75 εν om Τ 76 διάφορα Τ 80 προαπεκρί&ην 
MPS Sirm 
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τουργεϊ αίρετικώ και ει μή μεταδνδοϊ τοις τοιούτοις, δεκτέον τόν 
τοιούτον εις συνεστίασιν και ψαλμφδίαν και εύλογίαν βρωμάτων 
(και τούτο κατ' οίκονομίαν), ού μέντοι εις θείαν μετάληψιν. δει δε 
έπερωτάν της αίρέσεως κρατούσης πάντως, όμολογίαν δε δεχομένοις 

85 άρκεΐσθαι, ούκ οϊδα εΐ μή προδήλως ψευδολόγος αϋτη· τό γάρ φαίειν 
σε διδάσκεσθαι ή μας παρά των πατέρων, μή έπερωτάν, περί καιρού 
οϋ μή έστιν αϊρεσις μαινομένη και περί των μή προδήλως κατεγνω-
σμένων. τοιούτον δε πρεσβύτερον σπάνιον εύρεΐν νυν μή μιγνύμενον 
και συγκοινωνούντα αίρετικοΐς. 

90 Ή δευτέρα, περί φιλοχρίστου προσκαλουμένου εις τό εύκτήριον 
αυτού ποιήσαι παννυχίδα, και εί δει εν αύτω λειτουργήσαι, και μεθ' 
ων χρή. ύπακουστέον και ίτέον και συμψαλτέον δήλον οτι, ει ορθό-
δοξος ό προσκαλούμενος και οί ψαλτωδοί, φυλαττόμενοι άμφότεροι 
τής των αιρετικών κοινωνίας, και μήν και λειτουργητέον έν τω 

95 εύκτηρίω, εϊ γε όμολογοίη ό κατέχων μηκέτι υπό αιρετικού αυτό 
λειτουργεΐσθαΐ" προείρηται γάρ άναγκαΐον εϊναι τό έπερωταν έν πάσι 
διά τήν λυττώσαν αϊρεσιν. 

Ή τρίτη, εί λάβοι τις παρά τίνος έκκλησίαν ορθόδοξος, έστι δέ 
συνήθεια τού κατ' ένιαυτόν απαξ ή δις συνηθροϊσθαι έν αυτή λαόν 

ιοο και έν τή λειτουργία άναφέρεσθαι τόν αίρετικόν. τού μέν ψάλλειν 
έκεϊσε κατά ανάγκην συγχωρητέον, λειτουργεΐν δέ ου- εί δέ δυνατόν 
διακοπήναι τήνσυνήθειαν, και λειτουργητέον. 

Ή τετάρτη, ει έκκλησία έστίν έφ' ή ό λειτουργών αναφέρει τόν 
αίρετικόν, έχει δέ ό ορθόδοξος θυσιαστήριον καθηγιασμένον έν 

105 σινδόνι ή έν σανίσι, προσήκει αυτό τεθεΐναι έν τή αυτή έκκλησία, 
μή παρόντος τού άναφέροντος και έν αύτω συλλειτουργήσαι τόν 
όρθόδοξον. ού προσήκει, αλλ' ή μάλλον κατά άνάγκην έν κοινώ 
ο'ΐκω, έκλελεγμένω τινί καθαρωτέρω τόπω. 

Ή πέμπτη, εί καθ' όδόν τύχοι όρθόδοξον υπό τίνος ιερωμένου ή 
no λαϊκού προσκληθήναι εις συνεστίασιν, ειη δέ καιρός ψαλμωδίας· 

πώς έστι διαγενέσθαι; εΐπον, και πάλιν λέγω· αίρέσεως έπικρατούσης 
και μή καταβληθείσης δι' ορθοδόξου συνόδου, άναγκαΐον τό διερω-
τάν έπί τε τής θείας μεταλήψεως και κοινής έστιάσεως, και ούδείς 
καιρός πρός ταύτα αίδοΰς και άωρίας. λαβείν μέν γάρ άρτον απλώς 

115 παρά τού τυχόντος ούκ άναγκαΐον εις έρώτησιν και παρ' αύτω έστι-
αθήναι, κατά μόνας τυχόν, και κοιτασθήναι, εί μή γε προεγνωσμένος 

81 μεταδίδοι VMT 85 ψευδολόγος im marg S φαίην VMPS Sirm 91 
παννυχίδα: κανόν χίδα Μ 92 δηλονότι omnes: distinxi 99 συνηθροϊσθαι Ρ 
100 τοϋ: τό MS 105 τεθήναι Sirm 106 λειτουργήσαι Τ 107 άλλ' ή: άλλά 
Sirm κατ' Sirm 109 καθοδόν Τ 111 έστι VM: έστι TPS: corr Sirm 113 
κοινής: κοινωνίας και Τ συνεστιάσεως Τ 114 άπλώς: συνεχώς Τ 116 ή 
ante κατά add Τ καταμόνας Τ Sirm 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



Mi 1056/57 Ε Π Ι Σ Τ . 40 1 1 9 

εστίν έν αίρέσει ή κακία' περί δέ των λοιπών έξ ανάγκης έρωτητέον. 
Ή έκτη, ει κατά πάροδον εύρόντα όρθόδοξον έκκλησίαν πλησιά-

ζουσαν πόλει ή κώμη δέον αύτόν ευξασθαι εκεί ή και καταλΰσαι, 
no φεύγοντα ύφέστιον γενέσθαι λαϊκοΐς. και εύκτέον και καταλυτέον, 

ε'ί γε μόνη εστίν άλλα και εις οίκίαν λαϊκοΰ ή ιερωμένου, ώς ε'ίρηται, 
κατεπειγούσης αναγκαίας ώρας άδιάφορόν έστι μεΐναι και έστιαθή-
ναι καθ' έαυτόν άνευ ερωτήσεως και λαβείν τά πρός χρείαν, εϊ γε, 
ώς εϊπον, μή ε'ίη ό υποδεχόμενος προεγνωσμένος τω ύποδεχθέντι 

125 άσεβών ή άνομών. πλην δέ άνάγκης, ού καλόν ώς έτυχε τά προρ-
ρηθέντα καταδέξασθαι, αλλ' έρωτάν και παρά τω όρθοδόξω κατα-
λύειν καί, ει χρεία, παρ' αύτοΰ εφόδια αϊρειν οΰτω γαρ ό Κύριος 
εντέλλεται διά τών αγίων αύτοΰ. 

Τω πρεσβυτέρω και ήγουμένφ καλώς άπεκρίθης, είρχθήναι της 
130 λειτουργίας τούς νυνί χειροτονηθέντας υπό τού εύρεθέντος άρτίως 

άρχιερέως έν εκκλησία, λέγοντος δέ ομως οτι κακώς έγένετο ή 
σύνοδος, και ,άπολώλαμεν'. διατί γάρ όμολογών ού φεύγει τήν άπώ-
λειαν, διαστέλλων έαυτόν της αίρέσεως, ι'να μένη παρά θεώ επί-
σκοπος; καί εισίν αύτοΰ δεκταί αί χειροτονίαι αύτίκα. ή διατί προ-

135 κει/μένης της αίρέσεως εις χειροτονίαν ό ήγούμενος προήγαγε τούς 
αδελφούς αίρετικήν; αν ούν ό χειροτονήσας ώρθωσεν, ήν αύτοΐς 
εύθύς ίερουργεΐν, οντος δέ έν τή αίρέσει διά τοΰ άναφέρειν αύτόν 
αίρετικόν, καν τό φρόνημα λέγοι έχειν ύγιές, ούχ οϊόν τε ους χει-
ροτονεί τή άληθεία είναι λειτουργούς θεοΰ. ει δέ πνεΰμα ζήλου θεοΰ 

140 άνήψεν έν τω καθηγουμένω καί προθυμεΐται ομολογίας στέφανον 
άναδήσασθαι, μηδέ λειτουργείτω έν τή ύπ' αύτοΰ ένθρονιασθείση 
εκκλησία μήτε άναφερέτω αύτόν ώς έπίσκοπον. καί μακάριος ούτος, 
πολλών καί άλλων παράδειγμα σωτηρίας γινόμενος, τεθέντος δέ 
θυσιαστηρίου έν τή αυτή έκκλησία ούδέν τό κωλύον λειτουργεΐν 

145 έκεΐσε. 
Ό δέ με έλαθεν ανωτέρω σημάναι, μνησθήσομαι ένταΰθα· οτι, 

επειδή λέγει ό "Αγιος Βασίλειος περί τών έν παρασυναγωγή γενο-
μένων τάδε, ώστε πολλάκις καί τούς έν βαθμώ συναπελθόντας τοις 

147 Bas. ep. 188,1 (PG 32,668 A = II 122,29 Courtonne; cf. Ill 1185 Β Mansi) 

117 έξανάγκης S 119 κώμη ή πόλει VMT Sirm καταλΰσαι codd 120 ευκταίο ν 
PS 125 ανόμων Mi άνευ ante άνάγκης add Τ έτυχεν Τ 1 3 0 ν ϋ ν Τ άρ-
τίως - 131 έκκλησίςι in marg Τ: om cett Sirm δτι om Τ 132 διά τί Τ Sirm 
134 διά τί Τ Sirm 135 της in marg Τ 136 χειροτονίσας Τ 137 εύθύς om 
Τ όντως Τ post άναφέρειν voces quasdam cancell Τ 139 ζήλου om Τ 
143 γενόμενος VMT Sirm 144 post έκκλησίςι voces εΐ χρή λειτουργεΐν Τ"" 145 
έκεϊ Μ 146 σημάναι PST Sirm 
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άνυποτάκτοις, έπενδάν μεταμεληθώσνν, εις τήν αυτήν παραδέχεσθαι 
150 τάξιν, μή οιέσθω σου ή ευλάβεια έναντιοΰσθαι τόν λόγον τω άπο-

στολικω κανόνι λέγοντι, ε'ΐ τις καθηρημένορ κληρικός ών ώς κληρικω 
συνεύξεται, καθαιρείσθω και αυτός, αλλά νομιζέτω οτι, ώς διεκρίθη 
παρά των πατέρων, τίνες εϊεν αιρέσεις πρός σχίσματα, ουτω διακέ-
κριται δηλονότι κατά τήν άκόλουθον εννοιαν, τίς έστιν ό άπα-

155 ραιτήτως καθαίρων κανών τόν καθηρημένω συνευξάμενον παρά τόν 
έν παρασυναγωγή γενόμενον οτι ό μεν ειδώς οτι ομολογουμένως 
καθηρημένω συνεύχεται είκότως αύτίκα καθαίρεται, άδιαφόρως ένε-
χθείς και μή προσεσχηκώς τω κανόνι, ό δέ ώς ούκ οίόμενος είναι 
καθηρημένον φ συναπήχθη μετά πλήθους, έπάν, φησί, μεταμεληθή, 

160 εις τήν αύτήν παραδέδεκται τάξιν. πρόσκειται δέ και τοΰτο πολλάκις 
έν τφ λόγω τοΰ αγίου, ώστε έστι και μεταμελόμενον μή εις τήν αύτήν 
τάξιν παραδεχθήναι. και ούτος μέν ό λόγος ένδεχομένως έκδέδοται, 
ό άποστολικός δέ κανών άναγκαίως και απαραιτήτως. 

"Οτι ό ψευδώνυμος Χριστοφόρος πάλιν εις τό ϊδιον έξέρασμα 
165 ύπέστρεψεν, ούδόλως έθαύμασα, είδώς αύτοΰ τό άστατον και άπαγές-

οτι δέ ό Κληδόνιος ύπέρ άληθείας μίαν μόνην ήμέραν ήνεγκε φυ-
λακήν και πληγάς παρά τών ασεβών, πάνυ έξέστην. ώστε, εί έως τοΰ 
νΰν επιμένει δυνάμει θεοΰ, μή άεργόν γένηταί σοί τε και άλλοις 
άδελφοΐς όρέγειν αύτφ χείρα, εϊπερ οΐόν τε. 

170 Περί δέ τών προειρημένων, βαπτιζομένων λέγω χριομένων τε τφ 
άγίω μύρω και άναθεματιζόντων τε τήν αϊρεσιν, ούχ ώς ό θείος 
Έπιφάνιος τέταχε και ήρίθμησε τάς αιρέσεις γέγραφα, άλλ' ώς εύρον 
παρασημείωσίν τίνος τών αρχαιοτέρων φιλοπόνου ανδρός και εκ 
τής έν Βυζαντίδι εκκλησίας τήν εκ βιβλίων ερευναν και εΰρεσιν 

175 ποιησαμένου. 
Ό άδελφός Γρηγόριος γνησίως προσαγορεύει. 

164 εις τό ϊδιον έξέρασμα ύπέστρεψεν: scil. a monachico statu defecit; cf. Officium 
magni habitus (p. 408 Goar) 

151 Constit. apost. 8, 47, 11 (p. 566 Funk) 164 2 Petr. 2,22 

149 έπειδαν VMPT: έπεί δ' αν Sirm 155 καθαιρών Sirm τόν': τω Τ 157 
καθαίρεται: καθαιρείται Sirm 159 φ: ώς Τ έπαν Μ: έπ' αν Sirm 160 
πρόκειται S 161 έστι Mi μεταμελούμενον Μ 163 δέ ante άποστολ ικός 
transp VT Sirm 164 δέ post οτι add Τ (fort recte) 175 ποιησαμένου: hie desin 
epist in Τ 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



Mi 1057/60 ΕΠΙΣΤ. 4 0 - 4 1 121 

41. Σιλουανώ και Εύπρεπιανώ τέκνοις 

'Επειδή ζητώ μανθάνειν περί των αδελφών, τέκνα, / ή και αυτοί 
πολλάκις θέλετε δηλοΰν περί αύτών, έσκόπησα καλόν είναι όμοΰ τε 
διά τό συντομώτερον και έπικρυπτότερον από των στοιχείων, ήγουν 

5 τών εικοσιτεσσάρων γραμμάτων, τούτους έπιδηλοΰσθαι. και δή 
λέγω. 

Τό α του πατρός ήμών, τό β του αρχιεπισκόπου, τό γ του Καλογή-
ρου, τό δ τοϋ 'Αθανασίου, τό έ τοΰ Βαρσανουφίου, τό ζ του Νικολάου, 
τό ή τοΰ Σωφρονίου, τό 0 τοΰ Εύθυμίου, τό ϊ τοΰ 'Ιωάννου, τό κ τοΰ 

ίο Δομετιανοΰ, τό Χ τοΰ οικονόμου, τό μ τοΰ 'Αρσενίου, τό ν τοΰ 
Άκακίου, τό ξ τοΰ Μελετίου, τό ö τοϋ Αουκιανοΰ, τό π τοΰ Έπι-
φανίου, τό ρ τοΰ Λιτόη, τό σ τοΰ Βασιλείου, τό τ τοΰ Εύσχήμονος, 
τό ϋ τοΰ Σιλουανοΰ, τό φ τοΰ Εύπρεπιανοΰ, τό χ τοΰ Γρηγορίου, τό 
ψ τοΰ Εύσταθίου, τό ώ τό έμόν. 

15 "Οτε τοίνυν κείται εν τή επιγραφή τι στοιχεΐον, ούτινος έστιν ή 
επιστολή πάντως έγνωρίσθη- οίον, τό α τοΰ πατρός ήμών, και εκα-
στον ωσαύτως, πάλιν έρωτώντός μου, πώς έχει τό Ρ; δήλον οτι 
έγνωρίσθη περί τοΰ άρχιεπισκόπου είναι τήν έρώτησιν. ομοίως εν 
τω πάλιν έρωτήσαί με, πώς έχουσιν οί περί τό β; φανερόν οτι περί 

20 τών δντων μετ' αύτοΰ ή έρώτησις· ώσαύτως επί τών λοιπών στοι-
χείων. πάλιν ετέρα έρώτησις" τί άκούετε περί τοΰ π ή περί τοΰ ρ ή 
περί τοΰ ψ; προς έν έκαστον στοιχεΐον ή άπόκρισις. πάλιν ερωτώ, 
τις ήλθεν εκ τών έξω; δέον υμάς άποκριθήναι κατά τό στοιχεΐον, ή 
οτι τό ή ή οτι τό ö ή εκ τών λοιπών ή (οτι) ουκ εισήλθε τό ή ή τό 

25 δ, αλλ' οί περί τό ή ή τό ö τόσοι, οτι γέγονε τόδε κάκεϊνο εις τό ό 
δεΐνα στοιχεΐον. οτε ούν θάνατος πάλιν, ,άπέθανε τόδε τό στοιχεΐον' 
ή ,ασθενεί' ή ,λυπεΐται', και οσα άλλα. ει δέ τίς έστιν έκ τοΰ περί τό 
στοιχεΐον παθών τι, και τό όνομα δηλούντες, οίον επί τοΰ Χριστο-
φόρου, οτι άπέδρασεν άπό τοΰ έ, ο και γέγονε. 

30 Δεχόμενοι ούν τάς παρ' ήμών πεμπομένας έπιστολάς πάντως, εάν 
έστιν έκ τών στοιχείων, τήν έπιγραφήν τοΰ στοιχείου έξει ή έπι-

41. a. 8 0 9 - 8 1 1 7 πατρός: Piaton άρχιεπισκόπου: Josephus 10 ο ικονό-
μου: Naucratius 28 Χριστοφόρου: cf. ep. 40,164 

VM PS 

9 'Ιωάννου: Ίωαννικίου Sirm 12 Λ η τ ό η VM Sirm 15 ού τινός Mi 17 Ρ: βήτα 
V 19 β: βήτα V1* 23 τό om V 24 ή1 Μ"" δτι supplevi 25 όδε ΐνα 
VP": δείνα cett Sirm 27 τοΰ: τών Μ τό om V 31 εστίν codd: corr Sirm 
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στολή, πέμποντες ούν καν αυτοί τάς εκ των αυτών στοιχείων έπιστο-
λάς, τό αύτό στοιχεΐον θέσθε εν τη ιδία επιστολή· καν δέ άγνοώσιν 
οί πέμποντες, ύμεΐς λειοΰτε την έπιγραφήν και έντιθεΐτε τό στοιχεΐον 

35 τοΰ έπιστείλαντος. ει δέ ούκ εστίν έκ των στοιχείων, μενέτω ή 
επιγραφή· ώσπερ και εν τω γράφειν με, εάν ούκ έστιν έκ των στοι-
χείων, μενέτω ή επιγραφή πρός ον ή επιστολή, πάλιν σκεπτέον οτι 
εφ' έκάστης μου επιστολής πρός τούς οντάς ύπό τά στοιχεία οϋτως 
εξει ή έπιγραφή- τό ώ τω α, και καθεξής, και πεμπόμεναί μοι αί 

40 έπιστολαί οϋτως έχέτωσαν τό α τω ώ, ή άλλο των στοιχείων. 
Γνωστέον και τούτο, / οτι, επειδή και ταύτα τά τρία είσί γράμματα, 

άτινά είσιν έξω των εικοσιτεσσάρων στοιχείων, τό ς, τό τό \ τό 
ς δηλοΐ τούς άθετήσαντας πάντας καί πρότερον και υστερόν ποτε 
άδελφούς ήμών, τό ^ τόν πατριάρχην, τό > τόν κρατούντα, οταν ούν 

45 χρεία γένηται εϊτε έρωτήσαί με ε'ίτε δηλώσαι ύμάς περί ενός των 
τριών, διά τοΰ γράμματος έσται ή δήλωσις. 

42. "Αννη μοναζούση 

Έδόκουν τετελευτηκέναι τήν μακαρίαν μου μητέρα, εκείνη δέ έτι 
ύπέρ γής έστιν, ως έοικεν τί γάρ έμελλεν αν πλέον ποιεΐν, ως αυτή 
πρός με τόν ταπεινόν μητρική κηδεμονία φερομένη; αλλ' εί κάγώ 

5 άμαρτωλός, δμως πιστεύω τω Κυρίω άνταμείψασθαί σε τοις ύπέρ τής 
άναξιότητος ήμών ού τήν τυχοϋσαν χάριν καί έπίτευξιν ών ποθείς 
καί αιτείς, πλήν ίκανώς εχει τά γεγενημένα- τούτο γάρ καί διά τών 
προλαβόντων γραμμάτων άπελογησάμην. αύτή δέ τούναντίον προσ-
έθηκας μάλλον τοΰ έκδαπανάσθαι έν τή έπιδόσει. πόθεν δέ καί ού 

ίο μέλλομεν άρτι μνημονεύειν σου τής θεοσεβείας; έκ τών περιβολαίων, 
έκ τοΰ ίεροΰ αναθήματος, έκ τής βρώσεώς τε καί πόσεως, πανταχόθεν 
ήμάς έξέστησας. διά τούτο καί τέλος έπίθες τοις δώροις καί εύελπις 
έσο περί τής θείας άμείψεως- άψευδής γάρ ό είρηκώς καί ύπέρ 

39 τώ: τό codd: corr Sirm 40 τώ: ή τό omnes: correxi ώ: ϋ Sirm ίίλλθ: an 
αλλω scribendum? 42 εικοσιτεσσάρων: κδ VM \ π " (sic) Sirm: π Mi 44 γ. 
ι Mi \ (sic) Sirm: π Mi Οταν Ρ 46 ή om VM 

42. a. 8 0 9 - 8 1 1 

13 Matth. 10,42 

C VM PS 

3 εοικε VMPS Sirm äv ante εμελλε transp VMP Sirm 5 τοις: τούς Ρ: τών V 
Sirm: om Μ 9 τοΰ: τό Μ ούκ έμέλλομεν V Sirm 12 διατοΰτο S 
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ψυχροϋ ποτηριού μισθούς άποδιδόναι. 
15 Λυπεΐσθαι δέ φαίης έν τη φροντίδι του τέκνου, άπασχολίαν έμ-

ποιούση σοι της δεούσης περί τήν ψυχήν μερίμνης, και δυνατός ό 
θεός και τήν τοΰ καλοΰ τέκνου διοίκησιν άπεργάσασθαι και σε επί 
πάσιν σχολήν άγειν περί των ψυχωφελών καταστήσασθαι, ως έτοιμη 
καρδία πρός τήν έξοδον τοΰ σώματος παρίστασθαι. νηστεύειν δέ και 

20 ταλαιπωρεΐσθαι, σώμα έχουσα νοσερόν, ού δύνη, κάν τούτω άλύπως 
φέρε, τά δυνατά είσοίσουσα τω Κυρίφ και τω πλεονασμώ της ταπει-
νοφροσύνης τό εκ της ασκήσεως ένδέον άναπληροΰσα. 

Προσεύχεσθαι δέ δπως σε χρή, επιζητείς έκδιδαχθήναι. και τοϋτο 
αύτός ό Κύριος έξεδίδαξεν δια της τοΰ πάτερ ημών έπιφωνήσεως 

25 και του μηδέν αίτεΐν πρόσκαιρον, άλλά τήν βασιλείαν αύτοΰ και τήν 
δικαιοσύνην τήν αΐώνιον. πλήν οτι τετύπωται ύπό τών πατέρων 
πρώτον ή εις θεόν ευχαριστία, έπειτα ή τών αμαρτημάτων πρός αυτόν 
έξαγόρευσις, και οϋτω ή αίτησις της αυτών αφέσεως και τής τών 
άλλων σωτηριωδών τρόπων επιτεύξεως. 

30 Έπάν ούν μέλλης προσεύχεσθαι, ευχαριστεί τω Κυρίω και δε-
σπότη, οτι έκ τοΰ μή οντος εις τό εϊναι παρήγαγέν σε, οτι έλυτρώσατό 
σε έκ πάσης πλάνης, καλέσας και άξιώσας τής έαυτοΰ έπιγνώσεως 
μέτοχον γενέσθαι, πλάνης εθνικής, πλάνης αιρετικής, είτα οτι και 
τοΰ μοναδικού και ίσαγγέλου βίου έντός σε παρεσκεύασεν ύπάρξαι 

35 μετά τήν τοΰ κοινωνικοΰ βίου άπόλαυσιν, ών ή έννοια ίκανή κατα-
μαλάξαι τήν ψυχήν πρός κατάνυξιν και δακρύων προβολήν άφ' ών 
φωτισμός καρδίας, γλυκύτης πνεύματος, έπιθυμία θεοΰ. ταύτης ένυ-
παρχούσης τή καρδία πάσης κακίας έστίν αποβολή, όταν οΰτως 
εύχαριστίας άναπέμψης τω θεώ, έξαγόρευε αύτώ λέγουσα, ,σύ 

40 οΐδας, / δέσποτα, οσα σοι ήμαρτον και δσα άμαρτάνω καθ' έκάστην 
ώραν', τήνδε τήν άμαρτίαν και τήνδε τήν πλημμέλειαν και τά έν 
γνώσει και αγνοία άναλογιζομένη, πλήν μή άνιστοροΰσα ώς έτυχεν 
τά βλάβη ν έκ τής εναργούς ύπομνήσεως έμποιοΰντα τή ψυχή. κάν-
τεΰθεν άνατελεΐ σοι ταπεινοφροσύνης χάρις μετά συντριμμοΰ καρ-

45 δίας και φόβου άνταποδόσεως θεοΰ. μετά τοΰτο αϊτησον, στέναξον, 

18 Ps. 56,8 24 Matth. 6,9 27 Bas. reg. br. 229 (PC 31,1236 A) 31 Bas. ep. 8,2 
(PG 32,249 Β = I 25 Courtonne) 

15 φής S 18 πασι VMPS Sirm 20 κάν C: κφν Sirm 23 σημείωσαΐ ' πώς δεί 
προσεύχεσθαι in marg C 24 έξεδίδαξε VMPS Sirm 27 εΰχαριστεία C 30 
έπαν VMP: έπ' αν Sirm μέλλεις CS 31 παρήγαγε VMPS Sirm 35 ϊκανεϊ C 
36 προσβολήν Μ Sirm άφών C 38 δτ ' αν C 41 πλημμελείαν C 42 ετυχε 
VMPS Sirm 44 χάρις ante ταπεινοφροσύνης transp S 45 άνταποδώσεως C 
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δεήθητι του Κυρίου σου τήν τούτων άφεσιν, τήν πρός τό μέλλον 
πρός τό εύαρεστεΐν αύτω ένδυνάμωσιν, λέγουσα, ,ούκέτι, Κύριέ μου, 
Κύριε, παροργίζω σε, ούκέτι φιλήσω άλλο τι παρά σέ τόν όντως 
άγαπητόν, καν τε παροργίσω πάλιν προσπίπτουσά ειμι τοις οικτιρ-

50 μοΐς σου, δοθήναί μοι ίσχύν εν έξει γενέσθαι τοΰ εύαρεστεϊν σοι', 
ε'ί τι αλλο κατά νουν σοι παρίσταται άνυσθήναι αγαθόν θερμώς 
αιτουμένη, και μετά ταΰτα έπικαλοϋ τήν άγίαν Θεοτόκον έλεήσαί 
σε, τούς άγιους αγγέλους και öv έχεις της ζωής σου φύλακα άγγελον 
ϊνα σε φρουρή και σκέπη, τόν Πρόδρομον, τούς άποστόλους, τούς 

55 άγιους πάντας και ους έχεις έξαιρέτως συνήθως έπικαλεΐσθαι, και 
τόν κατά τήν ήμέραν μνημονευόμενον. 

Ταΰτα ούν μοι δοκεΐ έχειν τής προσευχής τήν δύναμιν, καν έκαστος 
άλλοις λόγοις και ούχί τοις αύτοΐς πάντως προσεύχηται- δτι μηδέ 
αύτός έαυτώ ό προσευχόμενος τά αύτά φθέγγεται πάντοτε, ή δέ 

60 δύναμις ή αυτή άναγκαία πάσι λελόγισταί μοι. φυλαχθείης ούν 
προσευχομένη τά δέοντα και βελτιουμένη εκάστοτε και δλην έαυτήν 
παριστώσα διά τής ακριβούς βιώσεως άρέσκουσαν τω Κυρίω. 

43. 'Ιωσήφ άδελφώ και άρχιεπισκόπω 

Και ή πρώτη επιστολή τής άδελφικής και πατρικής σου άγιω-
σύνης, εί και μικρά ήν τφ πλήθει τών συλλαβών, αλλ' ούν γε 
άπήρτιστο τω πλάτει τής αλληγορικής διανοίας- και ή δευτέρα πάσης 

5 γνώσεως και ταπεινώσεως, εν έχουσα μόνον ψεκτόν, τούς περί έμέ 
τόν δείλαιον αναξίους επαίνους, εγώ δέ ου κατ' άντίφρασιν (μή 
γένοιτο), αλλ' άληθεία έκλάμψαι σε έν τή καθ' ήμάς γενεά έν τω τής 
άρχιερωσύνης άξιώματι καθ' όμοίωσιν τών άγίων πατέρων εϊρηκα. 
και ούκ αν άμάρτοιμι, στύλον και έδραίωμα κεκληκώς σε τής έκκλη-

ιο σίας, κάλλιστέ μου άδελφέ- πάς γάρ ό υπέρ άληθείας ένιστάμενος 
και πανθάνων έρεισμα και ύψωμα αύτής τυγχάνει. 

48 παροργίσω (παρογίσω sic) coni Sirm φιλήσω: ποθήσω V: om Μ φιλήσω 
αλλο τι: αλλο τι ποθήσω V 49 αγαπήσω post άγαπητόν add Μ παρωργίσω 
C πρός πίπτουσά C 52 μεταταϋτα S 56 τόν om CP: S"*' 

43. a. 809-811 

9 1 Tim. 3,15 

C VMT (11. 1 -31 ) PS 

6 άναξίως Mi 
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Εύ δέ γέγονεν, δτν έπεσκέψω τάς τετράδας, ύπήρξεν γάρ ήμϊν ή 
ύπόμνησις, μάλλον δέ κέλευσίς σου, επιστασίας και διαλύσεως της 
τοιαύτης προτάσεως άφορμή, ην μεθ' έτέρων υποβληθέντων δι' 

15 ύπομνήσεως τοϋ πατρός ήμών εν ταΐς προγραφεΐσι τετράσιν άπέ-
στειλα τη άγιότητί σου, μηδέν εξ έαυτοϋ έν δλψ τω συντάγματι 
φρόνημα εισκεκομικώς (δτι μηδέ θέμις τοΰ νόμου νομιμώτερον μηδέ 
του κανόνος εύθύτερον γίνεσθαι) ή μόνον τό ύφεΐναι και συνάψαι 
τά των θείων πατέρων, καν άμαθώς, διδάγματά τε καί παραγγέλματα 

20 εις δπερ ή πρότασις έκκαλεΐ της αντιθέσεως, καί, ει μή παραιτήσοιτο 
διά κόπον άναγνώναι, οϊδ' δτι λυσιτελήσειεν. 

"Οτι δέ ή ειρήνη καλή ομολογουμένως (φιλώ γάρ αυτήν, καν 
άμαρτωλός είμι) καί δτι πρός αύτήν / άποκλιτέον, έως έξήν, πεπρά-
χαμεν, πολλά τοΰ φόρτου άποσκευασάμενοι κατά τόν θείον Κύριλ-

25 λον, τοϋτο μέν ήνίκα τό πρότερον ήθώουν τόν μοιχοζεύκτην, πα-
ρόντος μου έκεϊ καί, καθά συνεβουλευσάμεθα, άποσιωπήσαντες (ή 
δέ σιωπή μέρος συγκαταθέσεως- ήν καί δραξάμενοι οί εξ εναντίας, 
ως οϊσθα, άποκλείειν ήμάς έπειρώντο της ενστάσεως), τούτο δέ 
έπειδάν έκροτεΐτο ή δευτέρα άθώωσις αυτού παρά των πατησάντων 

30 τούς νόμους τού θεού, λεγόντων ήμών δτι ,στήτω μόνον τής Ιερουρ-
γίας, απολαύων τής τιμής κατά τόν κανόνα τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, 
ήδη συλλειτουργήσαντος αύτοΰ έν τοις δυσίν έτεσι τώ πατριάρχη1-

ο ήν φοβερόν καί ύπέρ οικονομίαν. έώ λέγειν τάς ψευδοπροφάσεις 
τής άπ' αύτοΰ φυγής καί τό ως παρά πρεσβυτέρου τάς εύλογήσεις έν 

35 ταΐς έστιάσεσιν κοινωνεΐν, τήν τε άναφοράν τοΰ πατριάρχου, άλλ' 
δμως, ει καί ημείς δι' οικονομίαν τοσοΰτον κατηγόμεθα, εκείνοι 
τούναντίον τή σκληρότητι συνεπαίροντο τή αμαρτία, τοΰ θεού κρεΐτ-
τόν τι προβλεψαμένου, ίνα καί ήμεϊς οί ταπεινοί μή άνόνητον τήν 
πρώτην έξορίαν ύποίσωμεν μηδέ ή τολμηθεΐσα επί τοΰ κόσμου 

40 μοιχεία ώς έτυχεν διά τής τοΰ συνάψαντος αύτήν περισσοτέρας 
οικονομίας κατασμικρυνθή. 

23 Greg. Naz. or. 22,15 (PG 35,1148 C = p. 252 M.-L.) 31 Bas. ep. 217,70 (PG 32,801 A 
= II 212 sq. Courtonne; cf. Ill 1216 A sq. Mansi) 

12 ύπήρξε VMPST: ήπήρξε (sic) Sirm 15 προγραφείσαις VMPSpTpc 16 αύ-
τοΰ Τ συγγράμματι Τ 18 ύφήναι CS Τ 19 καν C: κάν Ρ 20 είσόπερ 
C παραιτήσοιτο: παραίτηση τό (attamen est ή άγιότης σου subiectum) 22 καν 
C: κάν Ρ 25 τοϋτο Τ: τοϋ CVP Sirm: τό MS1" τό πρότερον ante παρόντος transp 
S 27 ήν: ής VMPSpcT Sirm έξεναντίας CSP 29 έπειδαν VP 31 κανόνα: 
hie desin epist in Τ Μεγάλου: άγίου VMP Sirm 35 έσθιάσεσιν C: έστιάσεσι 
VMP: έστιάσεσϊ S 40 ετυχε VMPS Sirm περισσοτέρως Μ 41 κατασμικρυ-
νθεΐ CS": κατασμικρυνθήναι VacM 
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"Ωστε καιρός άρτι έκεΐνο ημάς, ήγαπημένε, λέγειν έως πότε οι-
κονομήσεις; καί, οίκοδομήσαί ποτε προθυμήθητν και κατά τόν θείον 
Βασίλειον ακρίβεια κανόνων ή μας δουλεύειν (άλλοι γαρ λόγοι πρό 

4.5 πολέμου καί άλλοι μετά πόλεμον) εν υπομονή τε διεξάγει ν τάς ή μέρας 
ήμών, καθώς νενουθέτηκας, καί εΰχεσθαι ύπέρ των διωξάντων. άσπα-
σταϊ δέ μοι και όμογνωμονικαί αί τρεις σου τιμίαι ρήσεις, ή τε τοΰ 
δι' ένός άνθρώπου ύπόπτωσιν μή σχίζειν της έκκλησίας, ή τε τοΰ 
μή συγκοινωνεΐν τή λύσει τοΰ τοιούτου καί ή εκ παντός άδιαβλήτου 

50 ιερέως μεταλαμβάνειν, οϋτως έχούσης πάντως της διανοίας. 
Καί σύγγνωθί μοι, ώ άδελφέ, ου διδακτικώς, αλλά πρός τό κοινή 

συμφέρον διατρανοΰντι τόν λόγον. κατά τήν πρώτην ού δι' ένα 
άνθρωπον άποσχίζομεν τής έκκλησίας της από βορρά καί δυσμών 
καί θαλάσσης, καί μέντοι καί τής ένταΰθα δήλον ότι, πλήν των 

55 μοιχοκυρώτων ού γάρ ούτοι εκκλησία Κυρίου, ει δέ εκκλησία, 
άποσχίζομεν τής έκκλησίας δι' ένα άνθρωπον συνημμένον αυτή, 
λέγω δή τόν μοιχοζεύκτην μή προσιέμενοι. έπειδή δέ ούκ εκκλησία 
θεοΰ, άποσχίζουσιν αύτοί ώς άληθώς δι' ένα άνθρωπον συνημμένον 
αύτοϊς τή εκκλησία τοΰ θεοΰ, έκείνοις παρεοικότες τοις έν τω χρο-

60 νογράφω κειμένοις, ήμών μή σχιζομένων αύτής διά τόν τοιοΰτον. 
κατά τήν δευτέραν ού κοινωνοΰμεν τή λύσει αύτοΰ δήλον οτι, μή 
κοινωνοΰντες τοις προδήλως λύσασιν αύτόν. ει δέ έκείνοις κοινω-
νοΰμεν, συγκοινωνοΰμεν τή λύσει αύτοΰ. άλλ' έπεί έκείνοις θεο-
πρεπώς ού συγκοινωνοΰμεν λύσασιν, άσφαλώς άρα ού συγκοινωνοΰ-

65 μεν τή λύσει αύτοΰ. κατά τήν τρίτην εκ παντός ιερέως άδιαβλήτου 
μεταλαμβάνομεν. διά τούτο δέ έκ τοΰ 'Ιωσήφ ού μεταλαμβάνομεν, 
ώς διαβεβλημένου αύτοΰ δημοσία- διαβεβλημένοι δ' αν εϊεν πάντως / 
καί οί τούτω συλλειτουργούντες καθηρημένω οντι. εί δέ έκ τών 
τοιούτων μεταλαμβάνομεν ώς έξ άδιαβλήτων, άδιάβλητος αν εϊη καί 

70 ό 'Ιωσήφ συλλειτουργών αύτοΐς. έπεί δέ διαβεβλημένος ώς άληθώς 
καί παρ' αύτοΰ ού μεταλαμβάνομεν, δήλον οτι ουδέ έκ τών συνιερ-
ουργούντων αύτώ, ώσαύτως όντων διαβεβλημένων. 

44 άκριβεία κανόνων: cf. Dobroklonskij I 360 sq. 

44 Bas. ep. 188,1 (PG 32,669 C = II 123,80 Courtonne; cf. III 1188 A Mansi) 59 cf. 
Paral. 26,21 

42 έ κ ε ΐ ν ο om S 46 ήμάς post διωξάντων add S 47 τίμκιι MPatS: τίμιε Ppt τοΰ: 
τό CS 48 τής: τάς Vpc Sirm 49 τοϋ ante έκ add Μ 54 δηλονότι VMPS 
Sirm 55 μοιχοκυρωτών Sirm (fort recte) 57 δή: δέ Mi 61 ού κοινωνοΰμεν: 
έκοινωνοΰμεν Μ δηλονότι VMPS Sirm 64 άρα C 66 διατοϋτο MPS 67 
αύτοΰ om S 68 καθημένω Mi 71 δηλονότι VMPS Sirm 72 ώς αΰτως C 
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Έρρωται τοίνυν ό λόγος της άγιωσύνης σου, και ούτως συμφρο-
νοΰμεν. και έστω ήμΐν τό άδιάσπαστον δια της ενταύθα αληθούς 

75 συμφωνίας έν τω μέλλοντι αίώνι, φίλτατέ μου αδελφέ, ως αν άξι-
ωθείημεν και ημείς οί ταπεινοί άπενέγκασθαί τι ϊχνος κατορθώματος 
τοις πατράσιν ήμών άκόλουθον. περί δέ της πόλεως σου στύλον 
άνήψας εύσεβείας, ου σβεννύμενον παρά ανθρώπου έως αιώνος, καί 
ού λυπεΐσθαι χρή, άλλά μάλλον χαίρειν, ώσπερ κάγώ ό τάλας έν τή 

80 διαλύσει του ταπεινού μου μοναστηρίου, οτι δια Κύριον ή διάλυσις. 
καί ούχ οτι τοσούτοι έστησαν μή κατακαμφθέντες μέγα τό κλέος, 
αλλ' ει καί είς· κρείσσων γάρ εις ποιών τό θέλημα Κυρίου ή μυρίοι 
παραβαίνοντες, καί ουκ αίτιος αυτός της λύσεως αυτών, εί καί 
φλυαρώσί τίνες, αλλ' εγώ ό δύστηνος. ε'ίη δέ ήμΐν κοινωνία, εϊπερ 

85 άνέχη, έπ' άμφοτέροις. καί τοσούτον έξοις αυτός τόν μισθόν έν τη 
ένθέφ διαλύσει τών αδελφών, οσον έγώ εΰροιμι έν τη κατά νόμον 
θεού καταλείψει της Θεσσαλονίκης. 

Περί δέ τοΰ φυλακίτου μου ουδείς λόγος, τοιούτου αύτοΰ άνθρώπου 
οντος καί συμψύχου τοΰ 'Ιωσήφ, μή διαλείποις ύπερευχόμενος της 

90 ταπεινώσεώς μου κραταιώς, άδελφοπάτορ μου καλέ καί όσιώτατε. 
γίνωσκε ένσταθέντα τόν Θεόσωστον τοΰ μή κοινωνήσαι αύτόν εκ 
τοΰ άνιέρως άνελθόντος εις τόν θρόνον σου, καί έκδιωχθέντα νεα-
νικώς έκ τοΰ μοναστηρίου αύτοΰ. οί περί τόν Άθανάσιον αδελφοί 
ήμών άκμήν κρατοΰνται περιωρισμένοι έκεΐσε. ό φυλακίτης μου 

95 έξελθών ήγαγέν μοι προσκύνησιν έκ τοΰ πατριάρχου, λέγοντος οτι 
,ό θεός συγχωρήσει σοι τοΰ, <οτε> ε'ΐχομεν <χρείαν> έχειν σε ώδε 
εις βοήθειαν ήμών, έξήλθες καί έκάθισας αύτοΰ' καί οτι ,φθονώ σε', 
καί άκούσας έγέλασα- ού γάρ ήν χρεία τέως άποκριθήναί με ή μόνον 
οτι, εάν φθονή, έξέλθη κάκεΐνος. έχαύνωσεν δέ καί τήν φυλακή ν 

ιοο προτρεπόμενος εις άνάπαυσιν. έξήγαγεν γάρ μοι καί έκ τοΰ Συμεών 
προσκύνησιν καί οτι ,βούλεται λαλήσαι τω βασιλεΐ οτι κεκοπίακας 
έν τή φυλακή', καί έκ τοΰ Λεοντίου τεταπεινωμένην προσκύνησιν, 

92 τοϋ άνιέρως άνελθόντος: cf. ep. 51,14 sq. 

82 Sir. 16,3 

73 συμφωνοΰμεν VM 76 Ιχνος VMP 82 κρεϊσσον CSJt μύριοι Mi 84 
φλυαροϋσί VMPS Sirm 85 έπαμφοτέροις C έξεις S 89 διαλίποις VM: 
διαλίπης S 90 μου' post ύπερευχόμενος transp S άδελφοπάτωρ CS 94 
περιορισμένοι CS 95 ήγαγε VMPS Sirm 96 δτε supplevi εΐχομεν: ηύχόμεθα 
Sirm χρείαν supplevi ώδε om S τοϋ, δτε - 97 ήμών om Μ αύτοΰ: 
αύτόθι Ρ Sirm: αύ//// Μ 99 έξέλθοι VM έχαύνωσε VMPS Sirm 100 εξήγαγε 
VMPS Sirm 
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λέγοντος οτι ,ανάγκην έπαθον, και μή χωρίση με ό θεός τοϋ λόγου 
σου', και εϊπον οτι ού χρήζω ταϋτα άπ' αύτοϋ. ήνάγκασαν δέ αυτόν 

105 άπελθεΐν εις τε τον οίκονόμον και τον Ά ρ σ έ ν ι ο ν και τόν Ίωάννην, 
λέγοντα οτι ό κΰρις Ταράσιος άπέλυσεν αυτόν και οτι ,αρτι άν-
έβλεψα'. και άπερράπισαν αύτόν τω οντι. 

Ό σύν έμοί προσαγορεύει πόθω πολλώ τόν ποιμένα μου έξ έμοΰ. 

44. Σεργίω ύπάτω 

Αυτός μέν, ώς μανθάνω, αμείβεις αρχάς έξ άρχων / παρά τω κάτω 
Καίσαρι και παρά προαίρεσιν, ήγαπημένε μοι όμοϋ και τιμιώτατε, 
εγώ δέ ό ταπεινός ού διαλιμπάνω (προσεύχεσθαι ) τω άνω και πάντων 

5 βασιλεΐ φίλον οίκεϊόν σε δι' εύσεβείας ύπάρχειν διότι κρεϊσσον και 
τό πολλοστόν τετάχθαι κατά τό άκρότατον εσχατον τω ούρανίω ή 
κατά τό πρώτιστον τω έπιγείω. πιστεύω δέ είδώς σου τό φιλομέριμνον 
της σωτηρίας μηδέν παραζημιοΰσθαι εις ψυχή ν, αλλά και παρακερ-
δαίνειν έκ του αξιώματος, όντων τρόπων ούκ ολίγων εις λυσιτέλειαν. 

ίο ήρκεσε γάρ τω πτωχω ύποτελεΐ ού μόνον άνοχή φόρων, άλλά και 
οψις εύμενής τοϋ τά βασιλικά χρήματα αιροντος και φωνή ήπία και 
φθόγγος χαιρετιστικός. και οΰπω λέγω λύσιν συνδέσμου άδικίας, 
άλλα τε οσα έπακολουθοΰσιν εύχερώς ποιεΐν τω άρχοντι τω άρχο-
μένω. 

15 Μή τοίνυν έφ' ών δύνη εύ ποιεΐν σαυτόν διά της εις έτέρους 
χρηστότητος άμελοίης, κύριέ μου, άλλ' ώς συνετός και είδώς μικρόν 
ύστερον έξελεύσεσθαι ήμάς τούδε τού βίου, μηδέν άλλο συναίροντας 
ή τάς πράξεις, ταύταις και προσκείμεθα, τάσδε και θησαυρίζοιμεν 
δήλον οτι, τάς έφόδιον ήμΐν ζωής αιωνίου και άπολαύσεως 

20 απορρήτων άγαθών μελλούσας έσεσθαι. ναί, παρακαλώ τό έμόν αϊμα, 

105 Ίωάννην: abbas monaster» Cathara; cf. epp. 271,3; 272,3 108 ό σύν έμοί: Studita 
Gregorius 

103 χωρήση C: συγχώρηση VacMP Sirm 104 χρήζων Sirm ήνάγκασε VM 
106 κύρις CS ταράσσιος C 107 τωόντι S 

44. a. 8 0 9 - 8 1 1 ? 

5 Eph. 2,19 12 Is. 58,6 17 cf. Theod. Stud, catech. magn. 30 (NPB IX 2,85) μηδέν 
ών έκέκτητο συνάρας ή τάς πράξεις 

VM PS 

4 προσεύχεσθαι supplevi 12 φθόγγος: φθέγμα Μ χαιρετιστικόν Μ 15 
σεαυτόν Mi 18 ταύταις: τοιαύταις Mi τάς δέ omnes: correxi 
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τό έμόν πόθημα, τό αγαθής όντως ρίζης βλάστημα, "Αννης έκείνης, 
της έμοί μέν σεβασμίας καν έρασμιωτάτης δτι μάλιστα, πάσι δέ τοις 
γνωρίμοις έπαινουμένης διά σεμνότητα, της έμής ώς άληθώς μακα-
ρίας μητρός άμφοτέρωθεν. 

45. Ναυκρατίω τέκνω 

46. "Αννη ηγουμένη 

47. Ναυκρατίφ τέκνω 

48. Άθανασίω τέκνφ 

Ένέτυχόν σου τοις γράμμασιν, άδελφέ ήγαπημένε, μακροθύμως, 
και έξέστην επί τή άθρόα σου μεταβολή λίαν. άφήσω τό πρότερον, 
δτι συνοψισθείς μοι ώμοφώνησας αϊρεσιν είναι τήν μοιχειανικήν 

5 ψευδοδοξίαν, άγνοιαν προβαλλόμενος και τήν άπ' άλλων συντυχίαν, 
αλλ' δτι γε και μετά ταΰτα άναγνούς τήν Πεντάλογον άπέφηνας 
αυτήν πεντάφωτον είναι, νΰν δέ, ώς εοικεν, αντιθέτως αυτήν ύπο-
λαμβάνεις, δλην σου τήν όμιλίαν όμοίαν σοι τής πριν αγνοίας, 
μάλλον δέ καί πλέον άπεχθανομένην τοις υπό τής ταπεινώσεώς μου 

ίο ρηθεΐσι πνεύσας. καί ει μέν έμοΰ λόγια, επειδή σκοτεινός, ουδέν 
θαυμαστόν έπειδή δέ διά φωνής Κυρίου, αποστόλων τε καί 
προφητών, προς καί θεοφόροις πατράσιν έναποδέδεικται, δτι αιρεσις 

21 "Αννης: Theodori matertera, soror Theoctistae; cf. Theod. Stud. laud. Plat. 3 (805 B); 
Dobroklonskij I 286 sq.; Speck, Jamben 311 sq. 

22 μέν om Sirm 24 post άμφοτέρωθεν spatium Septem fere linn cancell S: spatium 
trium fere linn cancell Ρ epistula in mediis verbis abrumpi videtur; adv άμφοτέρωθεν ab 
antecedentibus interpunctione disiunxerunt VPS 

45. titulum tantum servavit V in indice (f. 89) 

46. titulum tantum servavit V in indice (f. 89) 

47. titulum tantum servavit V in indice (f. 89) 

48. a. 8 1 0 - 8 1 1 

CA VM (11. 1 - 2 8 5 ) PS 

5 άπάλλων C 6 μεταταϋτα SM άναγνούς om A 7 πεντάφωτον: πεντάφωνον 
A 8 σου om VM 9 άπεχθανόμην VM 12 πρός C: πρός δέ SA: om V: cancell 
Μ: πρός τούτοις δέ Ρ Sirm 
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χαλεπωτάτη, βλεπέτω σου ή σύνεσις και ε ί τ ινοσοΰν άλλου όμογνω-
μονοΰντός σο ι που προσκρούειν μέλλετε, αί γαρ παρ' ύμών προτάσεις 

15 περί του μή εϊναι αϊρεσιν, σύγγνωτε , ούκ έκ φωνής Κυρίου ούδέ εκ 
στόματος αγίου, προφητικώς δε ειπείν έκ γης φωνούντων και έκ 
νόμων άλλοκότων , πληθύος τε της φόβφ άνθρωπίνω πάντα / λέγειν 
επιτρεπομένης, φαίης γάρ δτι πάντες φίλοι καί ευσεβείς, γνωστ ικο ί 
τε καί ίδιώται έκμαίνονται άκούοντες δτι αϊρεσις, παράστασιν ταΰτα 

20 προβαλλόμενοι, δτι ,μηδενός άνθισταμένου και διδάσκοντος τοΰ 
μοιχεύειν καί λύειν τούς άνιέρους, πώς καλέσομεν αυτούς αιρετικούς; 
παραβάτας γάρ των εν τολών τοΰ Κυρίου καί καταπατητής τών θείων 
κανόνων καί άνιέρους δίκαιον'. 

Πώς ούν ούκ έστ ιν έκπλαγήναι πρώτον εις την ύμών έμμέλειαν, 
25 τά αύτά πολλάκις δήθεν έκείνων προσάγουσαν καί άντακούουσαν 

τάληθή, α καί παΐδας πείθει ν δύναιτ ' άν, είτα αύθις τά αύτά, ώσπερ 
έπιλαθομένην τά πρότερον άκουσθέντα, έπάγουσαν μετά σφοδροτέ-
ρας τής απορίας καί καθάψεως ήμών, ώς άλόγως λεγόν των αϊρεσιν; 
ούτω μέν μοι τό περί ύμάς έκπληκτικόν. περί δε τών εναντ ίων εκείνα 

.30 ειμί λέγων - πώς, ö έκήρυξαν συνοδικώς καί έβεβαίωσαν ύπ' άναθέ-
ματι τών άντ ιπιπτόντων τ ω δόγματι, ήτο ι τή οικονομία αύτών, καί 
έτι καθ' έκάστην εμπράκτως διδασκόντων, μή κηρύσσειν μηδέ δι-
δάσκειν λέγουσιν; υπέρ τ ίνος έγώ ό ταπεινός ενταύθα άπόκλειστος; 
ύπέρ τ ίνος ό πατήρ μου ό έγκλειστος τεταλαιπώρηται , μεμονωμένος 

35 τό πρίν, έπειτα παραρρεριμμένος έν φ περιώρισται τόπω; ύπέρ τ ίνος 
ό άρχιεπίσκοπος ώς κατ' αύτούς καθηρημένος καί έν πολλή στε-
νοχώρια παραγγελία τε καί άσφαλεία, ώς καί τροφήν μέτρου λαμ-
βάνειν αύτόν παρακελευσθέντων τών τροφοδοτών, είτα έν τ ω παλα-
τ ίφ μετεγκλεισθείς, άρτι τε έν ξεν ία παραρριφείς; ύπέρ τ ίνος ή 

40 τιμιότης σου σύν τοις άδελφοΐς έν Θεσσαλον ίκη φρουρουμένη, Θε-
όσωσ τό ς τε ό ήγούμενος διωκόμενος σύν τοις φοιτηταΐς έκ τής αύτής 
πόλεως, έτερος τε ήγούμενος άμέτρως μαστιγωθείς τών έκεΐσε; ύπέρ 

40 Θεόσωστος: ad quem epist. perdita scripta; cf. ep. 51,7 sq. 

16 Is. 29,4 

13 ε'ί τίνος ούν C: ούτινοσοΰν Spt: είτινοσοΰν cett 14 σοι: σου Α 19 έκμαίνονται: 
λυμαίνονται Α: έκμείνονται Sirm 21 καλέσωμεν CS 22 τοΰ om S 24 ήμών 
Mi 25 έκείνων δήθεν Μ άντ' άκούουσαν C 26 τά αύτά post έπιλαθομένην 
transp Α 27 έπιλαθομένην ώσπερ Α 29 μοι: τοι Mi 30 είμί: ήμί C 32 
καθεκάστην CSPA Sirm 33 ενταύθα ante έγώ transp Α 34 έγκλειστος VMPSA: 
έγκλειστος Sirm (cf tarnen adn ad ep 16,31) 35 τοπρίν SA παρεριμμένος Ρ: 
παρερριμμένος VMSA Sirm 36 ώς om VM 37 μέτρω VMSpt λαμβάνειν: 
λαβείν A 38 τροφοδοτών ex τροδοτών corr C 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



Mi 1072/73 ΕΠΙΣΤ. 48 131 

τίνος Ναυκράτιός τε και "Αρσένιος οί άδελφοι έως δεϋρο ασφαλώς 
καταφρουρούμενοι, Βασίλειος τε και Γρηγόριος ώσαύτως; υπέρ τίνος 

45 Στέφανος ό ενάρετος ήγούμενος σύν πεντήκοντα μαθηταΐς μετα-
νάστης έκ τοΰ οικείου φροντιστηρίου, σύν έκατόν τε δέκα άμα 
επισκοπώ, πρότερον άναθεματικώς τήν μοιχοσύνοδον ώς τό εύαγ-
γέλιον λύσασαν, καθά περιέχει τό άποσταλέν παρ' αύτοΰ γραμμα-
τεΐον; υπέρ τίνος 'Αντώνιος ό ευλαβέστατος ήγούμενος εν φρουρά 

50 εις τό Άμόριν, ομοίως τοΰ προτέρου σύν τή κατ' αυτόν άδελφότητι 
άναθεματικώς τήν μοιχοσύνοδον; υπέρ τίνος οί περί τόν άδελφόν 
Αιμιλιανόν εν Θυνία παρά τοΰ Νικομηδέως δεθέντες και άχθέντες, 
πεΐράν τε μαστιγών και εμπαιγμών λαβόντες, καταληϊσαμένων τών 
έπιπεσόντων αύτοΐς τά της μονής ώς πολεμικά λάφυρα; υπέρ τίνος 

55 έν Χερσώνι δεδιωγμένος Λέων ό θεοσεβέστατος επίσκοπος τό 
έπίκλην Βαλελάδης, 'Αντώνιος τε ό τετιμημένος ήγούμενος σύν 
δυσίν άλλοις πεφρουρισμένος; ύπέρ τίνος έν Αιπάρει τή ύπερέκεινα 
Σικελίας άδελφοι ήμών έν φυλακή τηρούμενοι; ύπέρ τίνος οί περί 
Λιτόιον έν Χερσώνι παραφυλαχθέντες κάκεΐθεν έν φυλακή παραπεμ-

60 φθέντες προς τόν βασιλέα, είτα φυλακι/σθέντες έν τω Βυζαντίω και 
συντηρούμενοι έν μοναστηρίοις; 

Εϊπω πάλιν τά εις ήμάς τοΰς τρεις; ύπέρ τίνος εις τά 'Αγαθού τά 
παρά τοΰ βασιλέως διά τών σπαθαρίων δηλωθέντα ήμΐν, ώς ,ύμεΐς 
άναθεματισμένοι έστέ και καθηρημένοι παρά τής συνόδου'; ύπέρ 

65 τίνος ή εις τόν "Αγιον Μάμαντα φυλακή μεμονωμένων τών τριών; 
ύπέρ τίνος ή έκεΐσε παρουσία τών αύτών σπαθαρίων σύν τρισί τοις 
παρά τοΰ άντιδόξου έπιφερομένοις ύπαναγνωστικόν καθαιρέσεως και 
άναθεματίσεως ήμών πάλιν; και έπεί περιεφράξαμεν τά ώτα και τοΰ 
άκοΰσαι, ύπέρ τίνος ήμεΐς μεν εξόριστοι άλλος άλλαχοΰ και ένα-

70 πόκλειστοι, ο τε οικονόμος και ό 'Αρσένιος οί άδελφοί, διωγμός δέ 
τών άλλων άπό δυοκαίδεκα μιλίων τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς 
τούς μέν έν σπηλαίω κατακρυβήναι διά τήν πρός ήμδς λανθανόντως 

49 'Αντώνιος: ad quem ep. 56 scripta 52 Νικομηδέως: Theophylacti superior; cf. ep. 
175,13 62 τά Άγαθοϋ: cf. Janin, Eglises et monasteres 23 65 "Αγιον Μάμαντα: 
cf. Janin, Geographie 314 sq. 

44 φρουρούμενοι Α: καταφρονούμενοι Ρ 45 μεταναστάς Sirm 46 τε om S 47 
επισκοπώ: έπισκόποις Α 48 γραμμάτιον VM 50 άμώριν CA: άμόριον Spt: 
Άμμόριον cett Sirm: correxi 52 αιμιλιανόν VMSA θηνία S 53 εμπαιγμών 
και μαστιγών S 54 έπιπεσόντων CSA: έπεισπεσόντων cett Sirm 57 πεφρουρη-
μένος VMPSA Sirm (sed cf epp 125,10; 177,60) λείπαρι A 59 λιτόϊον CSacA: 
Αητόϊον cett Sirm 62 τά3 om Sirm 63 τών σπαθαρίων: τοϋ σπαθαρίου VM (sed 
cf infra) 64 άνατεθεματισμένοι Α παρά: άπό A 66 έκεΐσε: έκεϊ VM 67 
ύπ' άναγνωστικόν C 68 έπεί: ήμεΐς Α 70 ό om VMSA 71 δύο και δέκα Sirm 
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διακονίαν, μεταμφιασαμένων έσθήτα λαϊκών, των δέ δλην ήμέραν 
υπό πλάκαν ύποδύντων καί, επειδή ούκ ήν έν ήμέρα έμφανίσαι, νυκτί 

75 εις αλλήλους περιτρεχόντων; ύπέρ τίνος οί ευρισκόμενοι κρατού-
μενοι ύπό στρατιωτών και έν τω πραιτωρίιο φυλακισθέντες, είτα 
έξορισθέντες της πόλεως; 

Καί ι'να τά κατ' αρχάς ε'ΐπω, ύπέρ τίνος τά Στουδίου ύπό στίφους 
στρατιωτών αφνω έπελθόντων φρουρούμενα, ώς μηδέ άναπνεΐν ή μας, 

80 τήν τε έκεΐσε άφιξιν του Νικαίας και Χρυσοπόλεως εις τό δέξασθαι 
ήμάς τόν μοιχοζεύκτην, ώς παρά του προηγησαμένου πατριάρχου 
έπιτραπέντα ποιήσαι τήν μοιχοζευξίαν; καί ,έπεί', φησίν, ,άγιος ό 
έπιτρέψας ώς ό Χρυσόστομος, άγίου εστίν οικονομία, καί δέξασθε 
ταύτη ν', ύπέρ τίνος ή έν νυκτί αρσις ήμών τών τεσσάρων έκ τών 

85 έκεΐσε δι' άρχοντος καί στρατιωτών καί άπαγωγής πρός τόν Συμεών, 
τόν ούκ οίδ' όπως ε'ίπω, καί τά δι' αύτού παρά του βασιλέως 
δηλωθέντα εις τό δέξασθαι ήμάς μετανενοηκότας καί εις όπερ έως 
δεΰρο ένέστημεν, ώς οικονομίας γενομένης; ύπέρ τίνος πάλιν κατά-
κλειστοι εις τόν "Αγιον Σέργιον καί πάλιν τοΰ Συμεών έκεΐσε παρά 

90 τοΰ βασιλέως άφιξις εις αυτό τοΰτο; ύπέρ τίνος ή δι' αρχόντων 
παράστασις ήμών έν τή πολυανθρώπω συνόδω, συγκαθεζομένων καί 
τριών τών μεγίστων άξιωμάτων; ύπέρ τίνος εγώ ό ταπεινός έκεΐσε 
ύβριζόμενος καί κυκλόθεν περιστοιχιζόμενος καί άκούων, ,ούκ οΐδας 
τί φλυαρείς, τί λαλείς'; βοώντος μου, ,πίπτει ό Πρόδρομος, λύεται 

95 τό εύαγγέλιον, ούκ έστιν οικονομία', κάκείνων τό έπιλέγειν πολύ, 
οτι ,οικονομία' καί ,ούτως οί άγιοι φκονόμησαν καί ό έν άγίοις 
προηγησάμενος· ϊδε μάρτυρες, δτι έπέτρεψεν τήν μοιχοζευξίαν', καν 
ούκ έλεγον αυτήν ούτως, αλλά καί τό ειπείν μοιχοζεύκτην διεπρίοντο 
τούς οδόντας τοΰ οιονεί ροφήσαι. ύπέρ τίνος τό άνάθεμα τοις μή 

80 τοΰ Νικαίας: Petrus? cf. J. Pargoire, in: EO 4 (1900-1901) 351 89 "Αγιον Σέργιον: 
cf. Janin, Geographie 451 sq. Συμεών: ad quem epp. 21—23 scriptae 97 προ-
ηγησάμενος: Tarasius 

98 Act. 7,54 

73 μεταμφιασαμένους VMA Sirm 74 πλάκα VMPSA Sirm (sed cf Α. N. Jannaris, An 
Historical Greek Grammar 542) 75 περιτυχόντων A 76 και om A 78 καταρχάς 
S 80 τήν: ή S αφίξις S χρυσουπόλεως VM 81 προηγησαμένου: 
προε ιρημένου Μ 82 ό ante άγιος add Μ 83 εστίν om Α δέξασθαι CA 
84 αυτήν Α 85 έκεϊ VM απαγωγή Α 86 ε'ίπω in marg C 87 μετά 
νενοηκότας C καί ante δεΰρο transp Α 88 γενομένης VMPSA Sirm 89 έκεϊ 
Μ 90 δ ιαρχόντων C 92 τριών τών: τών τριών Α έγώ post ταπεινός transp 
Α 97 επέτρεψε VMPSA Sirm καν C 98 fort exc post διεπρίοντο voces καί 
εβρυχον; cf Act 1. 1. 
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loo δεχομένοις τάς οικονομίας των αγίων διαβοήτως άνακραχθέν, και 
εγώ σύν τω πατρί μου και Καλογήρφ ύπ' αρχοντικής χειρός αφορι-
σθείς έκ μέσου, ό δε αρχιεπίσκοπος έναπολειφθείς καί, διότι μόνον 
έλειτούργησεν ύπ' έμοΰ παρακληθείς εις τά Στουδίου, ώς κοινός 
πρεσβύτερος καθαιρεθείς κατ' αυτούς; τόν γάρ ύπ' αυτού Χριστού 

105 καθαιρεθέντα καί των θείων κανόνων μοι/χοζεύκτην ήθώωσαν, άν-
ένοχον άποφηνάμενοι κατά πάντα καί συνιερουργόν αύτοΐς οντα καί 
πρότερον, τόν δέ άκαθαίρετον έκ κανόνων καθαιρέσει ύπέβαλον, 
έργω τόν λόγον αυτών βεβαιούμενοι, ώς έξουσίαν έχειν τούς ίεράρ-
χας κατά τό αύτοΐς δοκούν κεχρήσθαι τοις κανόσιν. δπερ ένεργούσιν 

no εις τό άεί, ούδέ εκείνο συνιδεΐν βουλόμενοι, οτι, εί τούτο έστιν, 
ίεράρχην καθαίροντες, ύπ' αύτού ού καθαίρουσι δυνατόν αύτούς 
έκείνους καθαιρεθήναι, πληρουμένου τού των αποστόλων λογίου· 
ταύτα καί περί κανόνων διατετάχθω ύμϊν παρ' ήμών, ώ επίσκοποι-

ύμεΐς δέ έμμένοντες αύτοΐς σωθήσεσθε καί ειρήνην έξετε, άπειθούν-
115 τες δέ κολασθήσεσθε καί πόλεμον μετ' αλλήλων άίδιον έξετε, δίκη ν 

τής άνηκοΐας τήν προσήκουσαν τιννύντες. ύπέρ τίνος τά μετά τήν 
σύνοδον, ή τε πάντων των αδελφών άνάκρισις ύπό τού βασιλέως, 
λέγοντος ημάς μεν καθηρημένους, τήν δέ σύνοδον άγίαν, έπισφρα-
γισθεΐσαν ύπ' αύτού ώς οικονομίας ούσης άγίων τής μοιχοζευξίας 

no καί άκαταγνώστου τού ταύτα τετελεκότος; καί, επειδή ού προσεδέ-
ξαντο, ή ενός έκάστου ή καί όμού δύο ή τριών ή καί πλειόνων εν τε 
τοΐς μοναστηρίοις καί τοις κάστροις κατάκλεισις, τινών δέ καί 
μαστιγώσεις καί κουσπισμοί, πανταχού γής τε καί θαλάττης διατε-
θρυλλημένων τούτων; 

125 Ύπέρ τίνος ούν ταύτα πάντα, ίνα συνελών ε'ίπω; ούχ ύπέρ τού μή 
καταδέχεσθαι ειπείν ή συγκαταθέσθαι τήν παράβασιν τού εύαγγελίου 
οίκονομίαν, ήν ώς σωτήριον καί ισάγιον οί ενάντιοι έξεβόησαν 
έμπράκτως καί τω λόγω εις τόν κόσμον καί εισέτι καί έως αν έπι-
μένωσιν ούτως λέγοντες καί πράττοντες διά τόν διωγμόν; πώς ούν 

130 φασιν οτι,μηδενός άνθισταμένου καί διδάσκοντος καλέσομεν αύτούς 

101 πατρί: Piaton 102 αρχιεπίσκοπος: Josephus 

113 Constit. apost. 8, 48, 1 sq. (p. 592 Funk) 

100 διαβοήτως om S 101 άφορισθείς έκ μέσου ante ύπ' transp A 104 πρέσβυς 
A 108 αύτών: έκ των Α 110 είστοαεί S συνειδεΐν C 111 καθαιροΰντες 
Spt Mi καθαίρουσι Spi: Mi 113 περί: παρά Μ 114 δέ: μέν Α 116 μετά: 
κατά Α 117 πάντων post αδελφών transp Μ 119 άγίων: άγίας Α 121 ή VMP: 
ή cett καί ante τριών add VM 122 και2 om MP Sirm 126 ή: καί Sirm 129 
οϋτω Α 130 τοΰ μοιχεύειν post διδάσκοντος excidisse susp (coll linn 20 et 141) 
Kambylis καλέσωμεν CS 
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αιρετικούς'; φαντασία τά προλεχθέντα και ονειροι ή άληθή; επειδή 
δέ άληθή, πώς ούχί διδάσκουσιν έκάστοτε και κηρύττουσιν έργω 
και λόγφ; ή πώς ούχ ύμεΐς πειθόμενοι αύτοΐς μικρού δεΐν μετ' αύτών 
τών λεγόντων ι'στασθε (αλλά και εάν ήμεΐς σιωπώμεν, τά πέρατα βοά 

135 τήν άλήθειαν), τό φοβερόν τής σιωπής κρίμα εφ' έαυτοϊς έπισπώ-
μενοι; δι' ήν αΐτίαν εγώ ό ταπεινός του μή σιγάν άναγκάζομαι 
εγγράφως τε και άγράφως κατά τήν ένούσάν μοι δύναμιν, μετά φόβου 
και τρόμου, μετά παρασκευής θανάτου, καν τις υμών ϊσως ουκ άναγ-
καίως, εϊπω δ' οτι και περιττολόγως, ο'ίεται ταύτα ένεργεΐν με. 

140 'Αλλ' επί τό προκείμενον ό λόγος, έφης, ,μηδενός άνθισταμένου 
και διδάσκοντος τοΰ μοιχεύειν και λύειν τούς άνιέρους, πώς ευλόγως 
καλέσομεν αύτούς αιρετικούς;' μοιχεύειν ούν και λύειν τούς άνιέρους 
τφ λόγω, άληθές, ου διδάσκουσιν, έπεί μηδέ τά έθνη τά μή νόμον 
έχοντα μοιχεύειν διδάσκει, και ούδέ ήμεΐς γυμνώς τούτο έκφωνεΐν 

14.5 αύτούς έξεθέμεθα ή οτι, τήν μοιχοζευξίαν κυρώσαντες και τά σύν 
αυτή και δι' αυτής ετέρας παραβάσεις τοΰ εύαγγελίου σύν ταΐς τών 
θείων κανόνων λύσεσιν οικονομίαν είναι σωτήριον ύπ' άναθέματι 
και τούτο καθ' έκάστην έκδικούντες διά τών προλεχθέντων εξοριών 
και φυλακών, τό εύαγγέλιον λελύκασιν κατά τήν φωνήν τών αγίων 

150 και δυνάμει επί πάσης παραβάσεως οικονομίαν γίνεσθαι ύποτίθενται, 
τάς άναλ/λοιώτους έντολάς τοΰ θεού άλλοιώσαντες και τρεπτάς άπο-
δεικνύοντες. και πώς δ' αν ούκ εϊεν άλλοιωταί και τρεπταί, εϊ γε 
παραβαινόμεναι οίκονομίαι σωτήριοι έργω και λόγω συνοδικώς δογ-
ματίζονται; μή γάρ εις τοσούτον ψεύδος προκόψωσιν, ώστε μή λέγειν 

155 αύτούς πεποιηκέναι σύνοδον ή μή τήν μοιχοζευξίαν όνομάσαι οι-
κονομίαν ίσόρροπον αγίων ή μή άναθεματίσαι τούς μή προσιεμένους 
αύτήν. ει δέ λέγουσιν μή άναθεματίσαι, ύπέρ τίνος άνεβόησαν ,τοΐς 
μή δεχομένοις τάς οικονομίας τών άγίων άνάθεμα έστω'; δήλον γάρ 
οτι ένισταμένων τινών μή δέχεσθαι ή έκφώνησις, εί μή μεθύομεν. 

160 περί ποίας δέ υποθέσεως άλλης ή ένστασις ή τής μοιχοζευξίας; 
ούκούν άσφαλώς αύτής ένεκα ό άναθεματισμός ως ούσης κατά τάς 
τών άγίων οικονομίας, και ει μέν εφάμιλλος αύταΐς, αί τών άγίων 

137 2 Cor. 7,15 143 Rom. 2,14 159 Greg. Naz. or. 29,6 (PG 36,81 Β = p. 188 G.-
J.) εί μή μεθύομεν 

133 οί post ύμεΐς add A 135 κρίμα PA Mi έαυτούς VMP Sirm 139 οϊηται 
Ρ με: μόνον V: μέν Μ 140 άνθισταμένου: ένισταμένου Mi (ένθισταμένου Sirm) 
142 καλέσωμεν CS ούν: μέν Α 145 τά: τάς SA 148 και om Α καθεκάστην 
CPSA Sirm 149 λελύκασι VMPSA Sirm 150 γίνεσθαι om Α 151 έντολάς post 
θεοϋ transp Α 154 προκόψουσιν Α 155 ή CSA: εί cett Sirm όνομάσαι ante 
τήν transp A 156 ή CSA: εί cett Sirm 157 λέγουσι VMPSA Sirm έξεβόησαν 
A 159 οτι: ώς A 161 ούκ ούν CV 
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οίκονομίαι παράνομοι- εν δέ οί άγιοι ού παράνομοι, δπερ αληθές, 
αυτοί άνεθεματίσθησαν μή προσιέμενοι τήν μοιχοζευξίαν, καν τέ-

165 χναις σοφίζωνται τά εναργή αφανή δεικνύειν. αλλ' άμήχανον κρυβή-
ναι τό γεγονός. 

"Οτι δέ αμετάβλητοι αί έντολαί τοϋ ευαγγελίου άκουε τοΰ Μεγάλου 
Βασιλείου βοώντος· τάχα τονώσαί μου τήν ψυχήν και νηπτικωτέραν 
προς τό εφεξής καταστήσαι ό Κύριος ήβουλήθη, ώς μή προσέχειν 

170 άνθρώποις, αλλά διά των ευαγγελικών εντολών καταρτίζεσθαν αϊ 
ούτε καιροΐς οϋτε περιστάσεσιν άνθρωπίνων πραγμάτων συμμετα-
βάλλονται, άλλ' αύται διαμένουσιν, ώς προήχθησαν άπό τοΰ άψευ-
δοΰς και μακαρίου στόματος ουτω διαιωνίζουσαι. οί δέ δι' εναντίας 
κηρύξαντες τήν μοιχοζευξίαν οίκονομίαν σωτήριον τί άλλο ή τρε-

175 πτάς τάς έντολάς τοΰ θεοΰ άπεφήναντο, πή μέν μεταβαλλομένας, πή 
δέ ού μεταβαλλομένας άλλ' ενεργούσας άτρέπτως, καιροΐς δέ τισι 
και περιστάσεσιν άνθρωπίναις, ώσπερ έφασαν αύτοϊ περί τών κρα-
τούντων, μεταβαλλομένας και μή εις άνομίαν λογιζομένας, άλλά γάρ 
και τοσούτον ίσχύν έχούσας, ώς και τούς μή προσιεμένους αύτάς, 

180 ήγουν τάς παραβάσεις τάς (ώς φασιν) οικονομίας άγίων, άναθεμα-
τισμένους παρά τή εκκλησία εΐναι; 

Συνήκται ούν έντεΰθεν ούδέν ετερον ή τό τόν θεόν τρεπτόν είναι 
και άλλοιωτόν, όμοιουμένου τοΰ λέγοντος τώ οίκείω λόγω, τό τε 
εύαγγέλιον αόριστον πρός τε σωτηρίαν και άπώλειαν. άρα γάρ έπί 

185 πάντων άνθρώπων και έπί πάσης έντολής παραβάσεως οικονομία ή 
έν τισι καί τινι; και τίς ή άποκλήρωσις τοΰ έπί τισι μέν καί τινι 
εΐναι, έπί δέ τισι καί τινι ούδαμώς; καί πρός τίνων άρα καί παρά 
πόσων τό οικονομεΐν; παρά ιεραρχών μόνων ή καί ιερέων; συνοδικώς 
ή καί ίδικώς έκαστον; καί ει έπί τών βασιλέων μόνων, έπί τής 

190 μοιχείας μόνης ή καί έφ' εκάστης παρανομίας; καί πώς έπί τών 
βασιλέων ύποχωροΰσιν αί τοΰ θεοΰ έντολαί; ή πάντως ώς τής βα-
σιλείας αύτοΰ τέλος έχούσης, οτι μηδέ βασιλέως ύποχωρεΐ νόμος, 
μή έτέρου βασιλέως αύτόν διαδεχομένου; άλλά γάρ καί τούτο άπορη-
τέον επειδή φησιν ό θείος άπόστολος, οί άνδρες άγαπάτε τάς έαυτών 

168 Bas. ep. 244,8 (PG 32,921 C s q . = III 82 Courtonne) 191 Luc. 1,33 194 Kph. 
5,25 sq. 

164 μή om Α καν C 165 σοφίζονται C 167 άμετάβλητοι post ευαγγελίου 
transp VM 168 μου: με Μ 172 αί ante αύται inser Mi (cf Bas 1. 1.) αυτοί Ρ 
173 δι' αίωνίζουσαι C 180 τών ante άγίων inser Sirm 183 (ομοιωμένου Α 184 
άρα S 186 μέν om Α 187 αρα PSA 188 μόνον CSA 189 μόνον CSA 190 
καί1 om Α 194 γυναίκας έαυτών Α 
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195 γυναίκας, καθώς και ό Χριστός / ήγάπησεν την έκκλησίαν και έαυτόν 
παρέδωκεν ύπέρ αυτής, ί'να αυτήν άγιάση καθαρίσας τω λουτρώ του 
ύδατος έν ρήματι, ϊνα παραστήση αυτήν έαυτώ ένδοξον τήν έκκλη-
σίαν, μή έχουσαν σπίλον ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων, αλλ' ϊνα ή 
αγία καί άμωμος, πώς άρα νΰν μέν τήν μοιχείαν και μοιχοζευξίαν 

200 προσηκαμένη, έν δέ τοις πέριξ χρόνοις ετέρας έφαμίλλους, διαμεί-
νοιεν αν άσπιλος τε καί άρρύτιδος, αλλ' ουχί βεβορβορωμένη (ο καί 
φρίττω λέγων), διακρινέτωσαν ήμΐν οί νΰν εύαγγελισταί- εαυτούς 
γάρ ταύτας προσηκάμενοι έκκλησίαν θεοΰ όνομάζουσιν, άντιθέτους 
αύτη τούς μή προσιεμένους αύτάς διακρίναντες. αλλ' όντως κατά 

205 τον προφήτην, ό μωρός μωρά λαλήσει καί ή καρδία αύτού μάταια 
νοήσει, του συντελεΐν άνομα καί λαλεΐν πρός τόν θεόν πλάνησιν. 

Χαλεπωτάτη ούν αιρεσις αυτη, καί τό τοΰ μακαριωτάτου αποστό-
λου έστιν ένταϋθα λέγειν θαυμάζω οτι ούτως ταχέως μετατίθεσθε 
από τοΰ καλέσαντος ύμάς έν χάριτι Χριστοΰ εις έτερον εύαγγέλιον 

210 ö ούκ έστιν άλλο, ει μή τινές εισιν οί ταράσσοντες ύμας καί θέλοντες 
μεταστρέψαι τό εύαγγέλιον τοΰ Χριστοΰ. αλλά καί εάν ημείς αύτοί 
ή άγγελος εξ ούρανοΰ ύμΐν εύαγγελίζηται παρ' ο εύηγγελισάμεθα 
ύμϊν, ανάθεμα έστω. παρ' ö δέ εύηγγελίσατο ούχ ό απόστολος, άλλ' 
αυτός ό Χριστός, εύηγγελίσατο ή μοιχοσύνοδος τήν μοιχοζευξίαν, 

215 έξ ής ή μοιχεία, καί τήν πρός τούς μοιχωμένους πολυτρόπως 
απαγωγή ν οικονομίαν σωτήριον καί τοΰτό έστιν εύαγγελιζομένη 
έκάστοτε έργω καί λόγω, καν προσποιήται δολερώς ύπολωφεΐν, ι'να 
μετά τήν θήραν των άπατηθέντων τόν έαυτής κορύβαντα αύθις έπαν-
υψώση. ής τήν πεΐραν φύγοιμι μέν έγώ ό τάλας, φυγείν τε εύχομαι 

220 ύμας ώς άμαρτωλός, καν ού βούλοισθε προσέχειν μοι. 
Ιδού ούν έγώ, άδελφέ, εύαγγελικώς τε καί άποστολικώς όμοΰ τε 

καί πατρικώς παρέστησά σοι, ε'ίπερ βούλοιο πείθεσθαι λόγοις αλη-
θείας, οτι αιρεσιν άναμφιβόλως πεπλήρωκεν ή μοιχοσύνοδος, άρ-
χθεΐσα από της μοιχείας, ει καί δια μέσου ύπελώφησεν, έκ μόνου 

225 τοΰ όνομάσαι, μάλλον δέ κηρύξαι τήν μοιχοζευξίαν οικονομίαν έν 

205 Is. 32,6 208 Gal. 1,6 sq. 

195 ήγάπησε VMPSA Sirm 198 σπϊλον VPA Sirm βυτΐδα A 199 αρα 
PSA Sirm 200 πέριξ: cave corrigas πάρεξ coll Arist Int 16b18 τόν πέριξ (χρό-
νον) διαμείνειεν SA 202 νϋν om A 203 ταύτας: ταϋτα Α 204 αύτάς: 
αύτά ΜΑ διακρίνοντες Α 207 τό om CA 208 οϋτω Μ 210 έθέλοντες 
VMP Sirm 212 ύμΐν om S: post εύαγγελίζηται transp A 215 έξης C 217 πρός 
ποιήται C δολερώς: ή δολερός Α ύπολωφαν S 218 έπανυψώσει C 220 
βούλησθε Α 221 ώ ante άδελφέ add Α 222 θείοις ante λόγοις add Α 223 
άρθεϊσα Α 224 διαμέσου CP 
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τή εκκλησία χοΰ θεοΰ γίνεσθαι. και μή θαυμάσης, εί μία φωνή τίκτει 
αί'ρεσιν, άκούων του Κυρίου λέγοντος- ιώτα έν ή μία κεραία ού μή 
παρέλθη άπό τοΰ νόμου, έως αν πάντα γένηται. μηδέ δόξη σοι λέγειν, 
,τίς χρεία πολυπραγμονεΐν και διά μιας λέξεως άνασειράζειν τάς 

230 γνωστικός θεωρίας καί συνάγειν τοΰτο κάκεϊνο;', ίνα μή έμπέσης εις 
την λεγομένην των γνωσιμάχων αϊρεσιν, περί ής φησιν ό συγ-
γράφων γνωσιμάχοι οί πάση γνώσει τοΰ χριστιανισμού άντιπίπτον-
τες, έν τω λέγειν αυτούς δτι περισσόν τι ποιοΰσιν οί γνώσεις τινάς 
έκζητοΰντες έν ταΐς θείαις Γραφαΐς· ουδέν γάρ αλλο ζητεί ό θεός 

235 παρά χριστιανού, εί μή πράξεις καλάς. άγαθόν ούν έστι μάλλον 
άπλουστέρως τινά πορεύεσθαι καί μηδέν δόγμα γνωστικής πραγμα-
τείας πολυπραγμονεΐν. 

Ουτω μέν ούν οί γνωσιμάχοι. / δός αύτός, εϊπερ εχοις, έκ θείων 
φωνών δτι ούχ αϊρεσις, καί μή μοι πλήθος έποίσης μηδέ τούς 

240 νυκτερινούς θεοσεβεΐς αϋχει, γνωστικούς τε ους λέγεις καί ίδιώτας 
καί φίλους, εί γάρ θεοσεβεΐς, που ή παρρησία; καί εί γνωστικοί (καί 
ούχ οτι ούκ είσί λέγω* ομολογώ γάρ πολλούς καί υπέρ έμέ τόν 
ίδιώτην), αλλ' ε'ίπερ έχουσιν άλήθειαν, δείξωσι γνωστικώς εξ αύτής 
τής αληθείας, καί μήν καί έκ παραδειγμάτων, έξ άρμοζόντων δέ, 

245 άλλά μή έξ άσυμβάτων καί ύπεναντίων τή άληθεία καί τοις άποστο-
λικοΐς καί πατρικοΐς κανόσιν. καί εί φίλοι κατά θεόν, πώς τή κοινω-
νία τών έτεροδόξων κοινωνοΰντες; ού γάρ φίλοι οί τοιούτοι αληθινοί 
καί πιστοί. 

Πρόσεχε ούν, άδελφέ, τί ό θεΐος Βασίλειος λέγει προς τούς έν 
250 πλήθει κρίνοντας τήν άλήθειαν. ό μή τολμών, φησί, δούναι λόγον 

τής προκειμένης ζητήσεως μηδέ εύπορών άποδείξεως καί διά τοΰτο 
καταφεύγων εις πλήθος όμολογεΐ τήν ήτταν, ως ουδέν έχων παρρη-
σίας έφόδιον. καί μεθ' έτερα- δειξάτω μοι κάλλος άληθείας καν εις 
καί σύντομος εύθύς ή πειθώ* πλήθος δέ χωρίς άποδείξεως αύθεντοΰν 

255 φοβήσαι μέν ίκανόν, πεΐσαι δέ ούδαμοΰ. ή πόσαι μυριάδες πείσουσί 
με τήν ήμέραν νύκτα νομίσαι ή τό χαλκοΰν νόμισμα χρυσοΰν είδέναι, 

227 Matth. 5,18 232 Jo. Damasc. haer. 88 (PG 94,757 A = IV 57 Kotter) 250 - 293 
= (Ps.-)Athan. confut. 1 (PG 28,1340 C - 1341 D) 

228 δόξει A 233 δτι om A 238 ούν post δός add PA Sirm έχεις VMSA Sirm 
239 έποίσης VM: επίσης C: έποίσεις SpcA μηδέ: μήτε A 243 έχουσιν: έθουσιν 
Sirm 244 έξαρμοζόντων C 245 έξασυμβάτων C 246 κανόσι VMPSA Sirm 
247 καί ante άληθινοί add A 251 διαιοϋτο MSA 253 καί μεθ' έτερα om 
Α καν C 254 άθετοΰν C lc 255 ουδαμώς Α πείσωσι CA 256 νομίζενν 
S 
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και ούτω δέχεσθαι ή προσίεσθαι δηλητήριον πρόδηλον αντί κα-
ταλλήλου τροφής; είτα γηίνων μέν ένεκα πραγμάτων ούκ αίδεσθη-
σόμεθα πλήθος ψευδομένων, ουρανίων δέ χάριν δογμάτων νεύμασιν 

260 άναποδείκτοις ακολουθήσω, των πάλαι και πρόπαλαι μετά πολλής 
συμφωνίας και τής των άγίων Γραφών μαρτυρίας παραδοθέντων 
άναχωρήσας; ούκ ήκούσαμεν του Κυρίου λέγοντος, πολλοί κλητοί, 
ολίγοι δέ έκλεκτοί; και πάλιν- στενή και τεθλιμμένη ή οδός ή 
άπάγουσα εις τήν ζωήν, καί ολίγοι είσίν οί εύρίσκοντες αυτήν, τίς 

265 ούν των εύ φρονούντων ούκ εύχεται των ολίγων είναι των δια τής 
στενής εισιόντων εις σωτηρίαν ή των πολλών τών διά τής πλατείας 
εις άπώλειαν ώθουμένων; τίς δ' ούκ αν έπεθύμησεν, ει κατά τόν 
καιρόν έτυχεν τής αθλήσεως τοΰ μακαρίου Στεφάνου, τής έκείνου 
μερίδος γενέσθαι, τοΰ μόνου τοΰ λίθοις βαλλομένου, τοΰ πάσιν εις 

270 γέλωτα προκειμένου, ή τών πολλών τών οίομένων τό άξιόπιστον 
έχειν εκ τής κακής αύθεντίας; εϊς εύδοκιμών εις τό θείον προτιμό-
τερος υπέρ μυριάδας αύθαδεία σεμνυνομένας, ώς καί επί τής παλαιάς 
διαθήκης εύρίσκομεν, εν ή χιλιάδες έπιπτον τοΰ λαού θεηλάτω 
πληγή, μόνος δέ Φινεές έστη καί έξιλάσατο, καί έκόπασεν ή θραύσις. 

275 ει δέ εΐπεν έκεϊνος, ,πώς τολμήσω προς τά συμφώνως υπό τοσούτων 
γινόμενα; πώς έναντίως ύπόθωμαι ψήφον τών ούτως κρινόντων ζην;', 
ούτ' αν αύτός ήρίστευσεν οΰτ' αν τό κακόν έστησεν ούτ' αν οί λοιποί 
διεσώθησαν ούτ' αν θεός τήν εύμένειαν έχαρίσατο. καλόν ούν, κα-
λόν, καί τό ένα καί δικαίως παρρησιάζεσθαι, καί τήν τών πολλών 

280 συμ/φωνίαν αδικον λύεσθαι. 
'Αλλά σύ μέν προτίμησον, εί δοκεΐ, τοΰ σφζομένου Νώε τό ύπο-

βρύχιον πλήθος, έμοί δέ συγχώρησον τοις ολίγοις τή κιβωτώ προσ-
δραμεΐν καί πάλιν, εί βούλει, τάξον σαυτόν μετά τών πολλών έν 
Σοδόμοις, έγώ δέ συνοδεύσω τω Λώτ, καν μόνος τών όχλων συμφε-

285 ρόντως χωρίζεται, πλήν έμοί καί πλήθος αίδέσιμον, ού τό φεΰγον 

262 Matth. 22,14 263 Matth. 7,14 266 Matth. 7,13 268 Act. 7,58 sq. 274 
Ps. 105,30 281 Gen. 6,14 sq. 284 cf. Gen. 19,22 sq. 

259 δογμάτων: πραγμάτων A 266 voces εις άπώλειαν ante διά transp A 268 αν 
post ετυχεν add V Sirm 269 τοΰ2: τοις Ρ Sirm 270 προκειμένουν Ρ 273 
επιπτον τοΰ: έπίπτοντο VM (an έτύπτοντο scribendum?) 276 άπόθομαι C: άπώθομαι 
Α οϋτω Α 279 σημείωσαΐ' ένθα ή τών πλειόνων ψήφος ανίσχυρος in marg 
C καί2 om VMPA Sirm 282 τής κιβωτού Μ 284 καν C τών όχλων 
δχλων C 285 χωρίζηται VMPA Sirm φεΰγον: hie desin epist in Μ 
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έξέχασιν, αλλά τό παρέχον άπόδειξιν, ού τό πικρώς άμυνόμενον, 
άλλά τό πατρικώς διορθούμενον, ού τό χαΐρον καινοτομία, άλλα τό 
φυλάσσον πατρφαν κληρονομίαν. ποίον δέ μοι και πλήθος λέγεις; 
τό μιστωθέν κολακεία και δώροις; τό κλαπέν άμαθία τε και άγνοια; 

290 τό πεπτωκός δειλία και φόβω; τό προτίμησαν πρόσκαιρον άμαρτίας 
άπόλαυσιν της αιωνίου ζωής; α πολλοί φανερώς ώμολόγησαν; πλήθει 
τό ψευδός κρατύνεις, εδειξας τοΰ δεινού τήν έπίτασιν δσω γάρ 
πλείους εν τω κακώ, τοσούτω μείζων ή συμφορά. 

Οϋτω μεν δή ταΰτα. ιέναι δέ επί τάς έτέρας σου προτάσεις παρέλ-
295 κον αν εϊη, αγαπητέ, διά τό έκβαίνειν τοΰ μέτρου της έπιστολής, και 

άλλως οτι τοις εύαισθήτως δεχομένοις τους λόγους εύαπάντητα είεν 
τά λεγόμενα. 

49. Ναυκρατίφ τέκνω 

Φθέγγη και διήγησαί μοι έκάστοτε, τέκνον μου περιπόθητον, ου-
δέν τι περιττόν και είκαιομυθές, αλλ' ευκαιρον και πρεπώδες και 
φέρον εις ονησιν ψυχής, ώσπερ και τανΰν. εγώ δέ σου τό εΰτονον 

5 επαίνων άποδέχομαι και τήν προκόπτουσαν διάλεξιν, ήν οτι μάλιστα 
καλλυνεΐς, εάν τής γραμματικής σχόλια δυνηθής έπιέναι- δει γάρ 
και τής εν λόγω δυνάμεως και πείρας μετέχειν τόν ορθοδοξίας άντ-
εχόμενον και άντιφέρεσθαι τοις κακοδόξοις βουλόμενον. επειδή 
γάρ εκείνοι τή εντεύθεν είδήσει δοκοΰντές τι μέγα έχειν κατακομ-

ιο πάζουσι, τοΰς κνηθομένους τάς άκοάς γαργαλίζοντες, κάλλιστον τοις 
όρθόφροσι μηδέ τή τοΰ λόγου ισχύι ελλιπώς έχειν και καταβάλλειν 
αύτών τάς εύθυβόλους έλεπόλεις. οΰτω μοι φίλον δυναμοΰσθαί σε, 

290 Hebr. 11,25 

288 και om Α 289 μισθωθέν VPS Sirm 
ζον CS 296 αν post είεν add A 

κολακίςι A 293 τοσούτο C μεΐ-

49. a. 810 -811 

10 2 Tim. 4,3 

VM (11.22-89 et 122-149) Τ (11. 57 -149 ) PS 

2 διηγή V 3 εϊκαιόμυθες V 4 φέρων S τά νϋν Ρ Sirm 6 καλυνεϊς 
Mi τά post έάν add V σημείωσαι in marg Ρ 
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τέκνον. ού πάντως δέ ö έπΐ σοι βούλομαι και έπί παντός δια τό άλλον 
άλλως έχειν κατά έξιν και συμφέρειν. 

15 Κεκοίμηται δέ, εφης, ό αδελφός Φίλιππος και Φίλων, και εύγε, 
εύγε, δτι αμφότεροι τέλει άγαθφ, ούχ οτι τά προτέλεια ψεκτά (πώς 
γάρ οί άπειπάμενοι κόσμω σάρκα και αίμα και εύαφή τήν της υπο-
ταγής ζεύγλην έαυτοΐς ύποθέμενοι;), άλλ' δτι του άκροτάτου μακα-
ρισμοΰ τετυχήκασι, διά Κύριον δεδιωγμένοι, θλιβόμενοι και στε-

20 νοχωρούμενοι. καί προς ταύτα ούδείς ό άντιλέγων ή οί τό εύαγγέλιον 
ήθετηκότες δυσώνυμοι μοιχειανοί. καί τω μεν Φίλωνι φίλον μέχρι 
τούδε στήσαι τον επαινον, τά δέ τού καλού Φιλίππου πολλά κατορ-
θώματα, α αύτός προκατέλεξας. εγώ δέ προς τοις είρημένοις καί τό 
άπλαστον αύτού καί άκέραιον θαυμάζω, τό τε άόργητον καί άμνη-

25 σίκακον, φιλοσυμπαθές τε καί φιλάδελφον, ευήκοον τε καί άνολίγω-
ρον καί, συντόμως ειπείν, απαθές, εξ ού καί τό εύκατάνυκτον, / 
μισόκοσμόν τε καί φιλόθεον καί άπαρρησίαστον. λέγε σύ, ώς καί 
προύφηνας, τό πολύδακρυ τού άνδρός, τό φιλοπάτριον καί φιλακό-
λουθον, καν τοΐς κινδύνοις τό άγωνιστικόν καί σπουδαΐον καί άγόγ-

30 γυστον καθόλου, καί τό οιονεί αειθαλές τής πολυανθούς αύτού ψυχής 
των αρετών. 

Καλώς εχει καί τά τού στερρού Γαϊανού, διελθόντος έν παντί τόπω 
σχεδόν, ένθα ή διασπορά τών αδελφών, καί οτι ύγιαίνουσι, χάρις τω 
δεσπότη θεώ- δτι ού καταπίπτουσιν έν ταΐς θλίψεσιν, άλλα μάλλον 

35 άνδρειούνται, δόξα τω ένδυναμούντι αύτούς Χριστώ - δτι απελαύνον-
ται μηδέ σκέπης άξιούμενοι παρά τίνων μοναστών, μάλιστα πανδη-
μινών συμπεφωνηκότων όμού έν τούτω, μή θαυμάσης. γέγραπται-

καί έχθροί τού άνθρώπου οί οίκειακοί αυτού, μή γάρ τόν ταύτα 
φήσαντα Χριστόν τόν θεόν ήμών ούκ άπώσαντο οί τάλανες; καί γούν 

40 φησίν ό τής βροντής υιός· εις τά ϊδια ήλθε, καί οί 'ίδιοι αύτόν ού 
παρέλαβον. 

Τί ούν έστι τό διάφορον, εΐ οί μέν Χριστόν ούχ ύπεδέξαντο, τόν 
λυτρωτή ν τού κόσμου, οί δέ τούς ένεκεν έκείνου καί τού αύτού 

28 φιλακόλουθον: ad vocem cf. Μ . Landfester, Das griechische Nomen „Philos" und 
seine Ableitungen. Hildesheim 1966, 168 sq. 

19 2 Cor. 4,8 28 Aristoph. ran. 414 φιλακόλουθός εϊμι 35 1 T im. 1,12 38 
Matth . 10,36 40 Joh . 1,11 

17 κόσμον coni Sirm 22 τά δέ: hie inc epist in Μ 25 φιλοσύμπαθές Sirm 29 
κάν VP: küv MS: καί Sirm 34 δεσπότη om V M 36 πανδημιών Sirm (an πανδημϊ 
νυν scribendum?) 
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ευαγγελίου διωγμούς και φύλακας ύπομείναντας; ούδέν ή τό σταυρώ-
45 σαι και θανατώσαι. μή αύτοΐς λογισθή ό σύνδεσμος της ανομίας, 

αλλ', ώς εϊρηκας, μή φέροντες τάς των ύποτασσομένων αύτοίς προσ-
κρούσεις καί ώς αν μή άνάψη αύτοΐς φως αληθείας, άλλ' έν σκότει 
άγνοιας διαπορεύωνται, αποπέμπονται τούς αδελφούς ήμών, μή πως 
λόγος δσιος αληθείας και δικαιοσύνης ακουστός αύτοϊς, ήγουν 

50 ύπομνηστικός, γένηται. ουκ έσται, ουδέ μή μείνη ή βουλή αυτών 
αϋτη, άλλ' ό λόγος τοΰ θεοϋ, öv πεπατήκασι, λαληθήσεται καί 
στερεωθήσεται εις αιώνα, ό ουρανός γάρ, φησί, καί ή γή παρελεύ-
σονται, οί δέ λόγοι μου ου μή παρέλθωσι. καί πρός ταύτα τίς ικανός 
άντιφέρεσθαι, εί μή ό τύραννος σατανάς καί οί τούτου ύποφήται, 

55 τήν μοιχείαν οικονομίαν σωτήριον τή εκκλησία Χριστού κεκυρω-
κότες, οί ματαιόφρονες όντως καί έχθίστατοι; 

Έπί τάς ερωτήσεις σου τρεπτέον τόν λόγον. έφης άνθ' ότου ό 
θείος Κύριλλος φκονόμει μή άποσχίζεσθαι τών τής έώας έν διπτύ-
χοις αναφερόντων τόν Θεόδωρον τόν Μοψουεστίας, αίρετικόν όντα, 

60 έπάν ορθότατα καί καιριώτατα τά τής εύσεβείας δόγματα παρ' αύτοΐς 
έσέσωστο' οΰτω γάρ γέγραπται καί ό ύπομνηματίζων ταύτα, ό έν 
άγίοις Εύλόγιος άρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, έν τω Περί οικονο-
μίας αυτού λόγω, οδ καί χρήσιν ένεθέμεθα έν τή ύφ' ήμών πονηθείση 
ιδίως Περί τής καθόλου οικονομίας πραγματεία, τήν λύσιν ούν αύτός 

65 δέδωκεν ό καί ίστορήσας (ου γάρ πω άλλαχόσε λέλεκται, καί ίκανόν 
μή έπιζητεΐν άλλο, σαφήνειας δέ ένεκεν έστω τά παρ' ήμών έχόμενα 
τής αύτής έννοιας) ότι τών οικονομιών αί μέν πρός καιρόν γεγόνασι 
παρά τών πατέρων, αί δέ τό διηνεκές έχουσιν. οίον διηνεκές μέν, ώς 
άντί τών υποστάσεων παραχωρεΐσθαι τά πρόσωπα πρός τοΰ 'Αγίου 

70 'Αθανασίου τοις Ίταλοΐς' πρός καιρόν δέ, οίον τοΰ άποστόλου έπί 
τής περιτομής, / τοΰ Μεγάλου Βασιλείου έπί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, 
οίον καί τό νΰν τοΰ θείου Κυρίλλου- ά μέχρι τινός καιρού γινόμενα, 
ούδέν έχει τό μεμπτόν ουδέ τό κατά τι άπηχές καί έκνομον, ύφειμένον 

52 Matth. 24,35 58 cf. Cyr. ep. 72 (PG 77,344 C sq.) 62 Περί οικονομίας: opus 
perditum ut videtur 70 cf. Act. 16,3 71 cf. Bas. ep. 236,6 (PG 32,884 Β = III 53 sq. 
Courtonne) 

48 διαπορεύονται S 52 αιώνας V 57 έπί: hie inc epist in Τ titulo τοϋ αύτοϋ έκ 
τής μ0 επιστολής πρός ναυκράτιον τέκνον praecedente άνθότου PS 59 τόν ' 
om Τ (fort recte) 60 έπαν VMP: έπ' αν Sirm 61 έπέσωστο VM: έπεσέσωστο 
Τ έν άγίοις: άγιος Τ 62 σημείωσαι τί φησιν ό άγιος περί οικονομιών, δτι αί 
μέν πρός καιρόν παρά τών άγίων πατέρων γεγόνασιν, αί δέ τό διηνεκές έχουσιν in 
marg Ρ 63 άνεθέμεθα V M T 64 καθ' ολου Τ 65 πω: που Τ 68 παρά: διά 
Τ 69 ώς post πρόσωπα add Τ 70 προσκαιρόν S 72 οίος Sirm 
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δ' ούν ομως καί ούκ άγαν ακριβές· τοϋτο γάρ ή οικονομία ή προς 
75 καιρόν, μηδέ γάρ δυνατόν ΐατρόν τόν ήρρωστηκότα θάττον άπαλ-

λάξαι της νόσου μήτ' αύ ϊππον άκρατη ή ξηρόν πτόρθον τόν μέν 
εύχάλινον, τό δέ εύθύτομον έξαυτής καταστήσασθαι, ει μή τοις κατά 
μικρόν ποππυσμοΐς τε καί κολακεύμασι, μαλαγαϊς τε καί έπικλήσεσι 
χρώμενον τόν των τοιούτων έμπειρότατον. οϋτω καν τοις άγίοις έν 

80 ταΐς οίκονομίαις, ώς και Κυρίλλω τω μεγάλω έν τφδε- μικρόν γάρ 
πάντως ανέμενε των ανατολικών τό βραδύνουν ή προσπαθές πρός τό 
αίρετικόν μή ύπολαμβάνειν τόν όντως αίρετικόν. τί γάρ ήν άλλο τό 
μεσολαβούν, έπάν όρθοδόξως έκήρυττον τήν πίστιν καν τούτω αύτόν 
τόν μνημονευόμενον αύτοΐς άναθεματίζοντες; επειδή πας όρθοδοξών 

85 κατά πάντα πάντα αίρετικόν δυνάμει, καν ου ρήματι, αναθεματίζει, 
έπειτα, δτε αύτοΐς άνήψεν ό τέλειος νους, τότε αύτοΐς συναφθέντος 
κατά πάντα τού άγίου 'ίσως. ή ούχί καί ήμεΐς τό αύτό ποιούντες 
φαινόμεθα; έσθ' δτε τινών όμογνωμόνων ήμΐν κατά τι διαφερομένων, 
ένθα ού πολύ τό λυπούν ή έξιστών της άκριβείας, καί δμως κατα-

90 δεχόμεθα τήν πρός αυτούς κοινωνίαν, ϊνα μή διά μικρόν τι, μικρόν 
ύστερον δυνάμενον κατορθωθήναι, άπολέσωμεν τό παν τούτο δέ 
άτέχνων καί ού μυστηρίων θεού οικονόμων. 

Τοιούτον μέν τό πρός καιρόν οικονομεΐν τούς λόγους καί τούς 
τρόπους έν κρίσει καί άληθεία καί νόμω, αλλ' ούκ έν παρανομία καί 

95 ψεύδει τό καθόλου, μή προβαλλέσθωσαν τάς γλώσσας οί μοιχειανοί 
ενταύθα, μηδέ τόν χειραγωγόν κρημνιστήν οιέσθωσαν, μηδέ τόν 
κυβερνήτην καταποντιστήν, μηδ' αύ τόν ιατρόν νοσοποιόν φπερ 
αύτοί ώμοιώθησαν, τω μοιχώ συμμοιχεύσαντες, τω μοιχοζεύκτη συ-
ζεύξαντες, τω θεοκατηγόρφ συνθεοκατηγορήσαντες, τώ εύαγγελιο-

ιοο λύτη συνευαγγελιολυττήσαντες κυνικώς· ουτω γάρ φράσαι οίκειό-
τερον. Διόσκορον δέ πού ή πώς, τόν 'Αλεξανδρείας αίρετικόν, Κύ-
ριλλος ό θείος έδέξατο, ώς φασιν οί μοιχειανοί, οί περί τό φως 
σκοτεινοί, οί κατήγοροι τών άγίων; ούτε ήκούσθη ούτε φύσιν έχει 

98 συμμοιχεύσαντες etc.: cf. Ε. ν. Dobschütz, in: RPTK 19 (1907) 606 sq. 

74 προσκαιρόν S 77 εύχάλινον: άχάλινον Μ τό PS: τόν cett Sirm έξ αύτής 
codd: corr Sirm τοις: της Τ 78 μαλακαΐς Mi 79 καν Μ Sirm 82 άλλο: 
ίίλλω Τ 83 έπαν VMP: έπ' αν Sirm καν MS 85 κάν Ρ 88 δτε: δτι Μ 
89 λυπούν: hie desin epist in Μ 92 ού Vss" 93 προσκαιρόν S 96 οιέσθωσαν 
- 97 καταποντιστήν om Τ αύ: αν Mi 98 συζεύξαντες: an συσυζεύξαντες 
scribendum? 100 συνευαγγελιολυτήσαντες Sirm, Lampe s. v. (cf tarnen κυνικώς) 
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τό ψεϋδος αυτών δνότν μεταγενέστερος έστι τοΰ θείου Κυρίλλου. 
105 πώς ούν τόν μετά κοίμησιν τοϋ άγίου γνωρισθέντα αίρετικόν εν 

καιρώ της ληστρικής συνόδου έν Έφέσω μετά τήν τρίτην και άγίαν 
αύτός ό άγιος έδέξατο, τά ύπερκόσμια λαχών; ουτω ψευδοεποΰσι 
μυθαρευόμενοι, όπως θηρεύσωσι ψυχάς άφελότητι πορευομένας. 

Διά τοϋτο τεχνοΰσθε και γνωσίζεσθε κατά πάντα, ϊνα τόν οφιν και 
no τούς όφιοφώνους φεύγοιτε, έφ' οίς ώλέκοντο οτι μάλιστα πλείστοι 

από γενεών εις γενεάς, περί δέ τών άλλων πεύσεων (εί ό επίσκοπος 
ούχ ευρηται εις τήν μοιχοσύνοδον, καλοίη δέ αύτήν / ψευδοσύλ-
λογον, μνημονεύοι δέ τόν έν αυτή ευρεθέντα μητροπολίτη ν αύτοΰ 
εκ τοϋ πρεσβυτέρου τοΰ επισκόπου όρθοδοξοϋντος, ει χρή κοινω-

115 νεΐν) άπεκρίθην και δι' έτέρων, τών πρός Εύόδιον γραμμάτων, οτι 
ναί, οικονομίας χάριν, μόνον μη συλλειτουργοΰντος αύτοΰ αίρετι-
κοΐς. εις ουδέν γάρ έστι, μνημονευομένου τοΰ επισκόπου ορθοδόξου 
δντος, καν εκείνου φόβφ αίρετικόν άναφέροντος τόν οίκεΐον μητρο-
πολίτην. τοΰ τοιούτου πρεσβυτέρου καί εις παννυχίδα προσκαλου-

120 μένου, ίτέον, καί έκκλησίαν παρ' αύτοΰ δεδομένην ληπτέον καί εις 
αύτήν ερχομένου αύτοΰ λειτουργήσαι παραχωρητέον ή καί μνημο-
νεΰσαι νεκρόν, όρθόδοξον μέντοι, συγχωρητέον καί έν αύτή λει-
τουργεΐν τόν λαβόντα ούδέν κωλυτέον. εί δέ αίρετικόν αναφέρει οντα 
έπίσκοπον, καν μακαρίζη, καν όρθοδοξή, τής μέν θείας κοινωνίας 

125 άφεκτέον, τής δέ κοινής τραπέζης, έπάν εκεί δέει μνημονεύοι, ώδε 
δεκτέον τάχα καί εύλογοΰντα αύτόν καί συμψάλλοντα, έάνπερ μήτε 
αίρετικώ ή τω οίκείω επισκοπώ εϊτε τινί άλλφ συνιερουργή ή έν 
γνώσει μεταδίδοι. εί έσθίει τις μετά τοΰ μοιχοζεύκτου ή μεθ' έτέρου 
αίρετικοΰ άδιαφόρως, φυλακτέον μή συνεστιάσθαι τοις τοιούτοις, 

130 καν ύποκρίνωνται όρθοδοξεϊν ού γάρ φυλάσσουσι τό πρόσταγμα 

105 κ ο ί μ η σ ι ν : a. 444 106 έν Έ φ έ σ φ : synodus a. 449 convocata τ ρ ί τ η ν και άγ ίαν: 
synodus a. 431 convocata 115 γραμμάτων: epistula perdita ut videtur 

105 τ ή ν ante κ ο ί μ η σ ι ν add Τ 106 σύνοδον post άγ ίαν add Τ 109 γ ν ω σ ί ζ ε σ θ ε : 
γ ν ω ρ ί ζ ε σ θ ε Τ Sirm 113 καί ante τόν add V T αύτοΰ V 115 τών: τόν 
Τ εύώδιον Τ 117 έ σ τ ι ν Τ 118 τόν post φόβω add Τ 122 (συγχω) |ρη-
τέον: hie inc denuo epist in Μ 123 τόν post οντα add V T 125 έπαν VMP: επ αν 
Sirm δέε ι S: δέο ι cett Sirm μ ν η μ ο ν ε ύ ο ι Pp tS: μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι ν cett Sirm 127 
σ υ ν ι ε ρ ο υ ρ γ ε ϊ Τ 130 κάν Ρ υποκρ ίνοντα ι Τ 
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τοϋ αποστόλου, τοις τοιούτοις, λέγοντος, μηδέ συνεσθίειν. πλέον 
ουκ έξερευνητέον, ει μετά του συνεστιαθέντος τω αίρετικώ οσδε 
συνεστιάθη, ζητεΐν, και μετά τοϋδε έτερος, κάντεΰθεν άνασειράζειν 
τον λόγον και άφίστασθαι πάντων, έθελόγνωμον τό χρήμα και ού 

135 των άγιων μέχρι γάρ τούτου, φησί, στήθι και ούχ ύπερβήση. μή 
γάρ ούκ ήδεισαν ταϋτα έξερευνάν και διαγγέλλεσθαι ήμΐν; αλλ' 
ούδαμώς. διό ούκ έσθλόν μεταβαίνειν δρια, α έθεντο οί πατέρες 
ήμών. μεθ' ού δέ ούκ έσθίομεν, ούδέ δώρον τούτου δεκτέον, ε'ΐπερ 
διδαχθείς απαξ και δις άδιαφοροίη και ού πείθεται ήμΐν. ούκ οϊδα, 

140 ει μή παρά των φυλάκων τάς ούχ ως εύλογίας, αλλ' ως χρείας 
λαμβάνειν ή οικονομίας ένεκεν- και τά παρά των άλλων, φευγόντων 
μέντοι τό συνεστιάσθαι αίρετικοΐς άδιαφόρως, ούκ οΐδα, εί μή τύχη 
κατά περίστασιν καί δέξασθαι και συνεστιαθήναι και τοϊσδε. δούναι 
δέ τοις τοιούτοις καί τοις φύλαξι βρώμα καί πόμα ού διακριτέον, οτι 

145 καί παντί άνθρώπω μεταδοτέον. εις δέ τήν έκκλησίαν τοΰ κυρίου 
Γρηγορά, τοΰ τέκνου ήμών, ού τολμώ ειπείν λειτουργήσαι πρεσβύ-
τερον ήμών διά τό μετά τήν μοιχοσύνοδον ένθρονιασθήναι καί ύπό 
τού συλλειτουργούντος καί συλλειτουργήσαντος τφ μοιχοζεύκτη διά 
τοΰ πρωτομοιχειανοΰ καθιερωθήναι. 

146 Γρήγορα: cf. ρ. 220" adn. 260 

131 1 Cor. 5,11 135 Jb 38,11 137 Prov. 22,28 

.132 συνεσθιαθέντος Τ δς δέ VJCM 133 μετά τοϋδε: μετ' αύτοϋ δέ Τ (fort 
recte) ετερον Μ 134 τουτέστιν άνατρέπειν ή άνακόπτειν post λόγον add Τ 
135 φησί ante τούτου transp Τ 142 συνεστιαθήναι Τ τύχοι S: om Τ 143 
καί' om Τ 145 κυρίου: κυροϋ Τ 149 καθιερωθήναι: καθαιρεθήναι Μ 
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50. Ναυκρατίφ τέκνω 

Θερμός εϊ, τέκνον ήγαπημένον, περί του έρωτάν και μανθάνειν τά 
χρήσιμα, και τό μέν χρήμα έπαινετόν, ούχ ικανός δέ εγώ λύειν τάς 
άπορίας σου- / όμως διά τό κοινή συμφέρον είσενεκτέον και νΰν τά 

5 κατά δύναμιν. 
Ή έρώτησίς σου περί των διγάμων δτι άμφισβητούμενόν έστι 

περί τής συναφείας αυτών, άρα στεφανοϋσθαι αυτούς ώς επί τών 
μονογάμων ή μή; και πώς, εάν τοΰτο γενήσεται, εϊη συνάφεια, μή 
υπό τοϋ Ιερέως ζευγνυμένων αυτών; δτι φέρεται λόγος άπό τών 

ίο ημερών του άσεβους Κωνσταντίνου κρατήσαι τήν συνήθειαν τοΰ 
διγαμικοΰ στεφανώματος έκ τοΰ κατ' αυτόν τριγαμήματος· έπεί μή 
εϊναι έν τοις πρό αύτοΰ χρόνοις. εγώ δέ εχειν μέν τον λόγον τό 
πιστόν εντεύθεν ουκ άποδοκιμάζον δει δέ δμως τοις άληθείας έρα-
σταΐς μή έκ φοράς, ώς έτυχεν, λόγου ή συνήθειας άνθρωπίνης 

50. a. 809-811 10 Κωνσταντίνου: Constantinus V 

C VM PS YBEeWKIam (11. 1 - 5 0 ) 

1 ναυκρατίφ τέκνφ C: τω αύτω περί τών διγάμων V: τω αύτω ναυκρατίφ περί τών 
διγάμων Μ, ubi ναυκρατίφ*"·': τω αύτω Ρ: τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Θεοδώρου καϊ 
ήγουμένου τών στουδίου καϊ όμολογητοϋ πρός ναυκράτιον περί διγάμων Β: Θεοδώρου 
άδελφοϋ ήγουμένου τών στουδίου και όμολογητοϋ πρός ναυκράτιον πρεσβύτερον 
περί διγάμων Ε: έπιστολή τοϋ όσίου πατρός ημών Θεοδώρου τοϋ ήγουμένου όμο-
λογητοϋ τών στουδίων πρός ναυκράτιον μοναχόν W: τοΰ μακαρίου πατρός ήμών 
Θεοδώρου πρεσβυτέρου καί ήγουμένου τοϋ στουδίου και όμολογητοϋ άντίγραφον 
έπιστολής πρός ναυκράτιον τόν μαθητήν αύτοΰ, έρωτηθέντος παρ' αύτοϋ περί τοΰ εί 
δει στεφανοϋσθαι τούς διγάμους, άπολογία έκ τών θείων κανόνων καί τής γραφής e: 
έπιστολή τοϋ όσίου πατρός ήμών Θεοδώρου τοϋ όμολογητοϋ ήγουμένου τών στουδίων 
(στουδίου Υ) πρός ναυκράτιον άδελφόν (μοναχόν Im) YKIm: τοΰ έν άγίοις πατρός 
ήμών νικηφόρου (sic!) πατριάχου Κωνσταντινουπόλεως πρός ναυκράτιον περί τών 
διγαμούντων a: τοΰ όσίου πατρός ήμών Θεοδώρου τοΰ όμολογητοϋ καί ήγουμένου 
τών Στουδίων έπιστολή πρός Ναυκράτιον μοναχόν b περί τών διγάμων in marg 
CP: περί διγάμων in marg Κ: περί διγάμου m 2 τέκνον ήγαπημένον: τέκνον S: 
ήγαπημένον μοι τέκνον Ε: ήγαπημένον τέκνον Be τοΰ:'τό BE 3 τό μέν χρή-
μα: τοΰτο e καί — έπαινετόν om BE 4 κοινή: κοινόν Κ εις ένεκτέον 
C τά: τό e 6 ήν post διγάμων add Ε 7 τής om Β αρα ΡΒΕ άρα στε-
φανοϋσθαι: άναστεφανοΰσθαι e χρή post άρα add F. ώς om e τών 
μονογάμων: τόν γάμον Β 8 γενήσεται: προγενήσεται I: μή γένηται a μή 
post τοϋτο add Κ in marg ή ante συνάφεια add Be μή: καϊ a 9 ζευγνυμέ-
νου Β: ζευγνύμενον W αυτών: αυτόν W δτι: καϊ γαρ Ε οτι post λόγος 
add BYKWIem 10 άσεβοΰς: εύσεβοΰς W: εύσεβεστάτου I 11 διγαμικοΰ: δι-
γαμήσαι 1 σημείωσαι in marg Ρ μή ante κατ' add Β τριγαμήσαντος Β: 
τριγαμήτου W1 12 δέ: γάρ I τών λόγων m τό om a: τόν e 13 τοις: τής 
Ym

Jt τής post τοις add Be 14 φοράς: φθοράς Ba ετυχε VMPSEKY Sirm 
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15 πιστοΰσθαι τά πράγματα, άλλ' έξ αυτής της θεοπνεύστου Γραφής και 
της πατρικής και κανονικής εκδόσεως. 

Ή μέν ούν διγαμία παρακεχώρηται δήλον οτι ύπό τοϋ ίεροϋ 
αποστόλου και δι' αύτοΰ παρά Χρίστου, ού μην νόμος, ώσπερ ό 
Θεολόγος Γρηγόριος, αλλά συγχώρησις· συγχώρησις δέ ουκ επί 

20 άμέμπτου και απταίστου γένοιτ' αν (πώς γάρ και διατί;), άλλ' επί 
ήττης τινός και άλωσίμου δράματος, αύτό γάρ τοϋτο ό θειος από-
στολος ήνίξατο ειπών, ει ουκ έγκρατεύονται, γαμησάτωσαν. ή δέ 
άκρασία, τό κράτος τής ανδρείας άπολέσασα, ήττης εστίν καί 
άποπτώσεως έκγονον. έντεΰθεν όρμηθέντες οί θείοι πατέρες έπιτιμίω 

25 ύπέβαλον τούς διγάμους, οί μέν τής εν Λαοδικεία συνόδου άορίστως 
διά του είπεϊν, ολίγου χρόνου παρελθόντος καί σχολάσαντας ταΐς 
προσευχαΐς καί νηστείαις κατά συγγνώμην άποδίδοσθαι αύτοΐς τήν 
κοινωνίαν ώρίσαμεν, ό δέ Μέγας Βασίλειος ώρισμένως· φησί γάρ, 
περί τριγάμων καί πολυγάμων τον αυτόν ώρισαν κανόνα, οί πατέρες 

30 δήλον οτι, ον καί επί τών διγάμων αναλόγως- ένιαυτόν μέν γάρ επί 
των διγάμων, άλλοι δέ δύο έτη. 

Δέδεικται τοίνυν εκ τών ρηθέντων ώς ύπό τό πταιστόν γεγονυΐα ή 
διγαμία είλήφει τό έπιτίμιον. διά τοΰτο γάρ καί οί τής έν Νεοκαι-

15 2 Tim. 3,16 17 1 Cor. 7,39 18 Greg. Naz. or. 37,8 (PG 36,292 Β = p. 286 M.-
G.) 22 1 Cor. 7,9 26 Cone. Laod. can. 1 (II 563 A Mansi) 29 Bas. ep. 188,4 
(PG 32,673 A = II 125 Courtonne; cf. Ill 1189 A Mansi) 

15 πιστοΰσθαι: πιστευθήναι BE αύτής: αυτών BEe θεοπνεύστων BEe γρα-
φών BEe 16 κανονικής: πνευματικής b 17 ή: εί Ε παρακεχώρηται: πάσι 
(πάσα Β) συγκεχώρηται BE δήλον δτι C: om a: δηλονότι cett Sirm ύπό: 
άπό Ε 18 τοϋ post παρά add BEe ού μήν: ούκ εστι Ε νόμος: νόμιμος 
Κ ώσπερ: ώς φησιν Κ 19 ούκ έπί: ούκέτι BEe 20 άμέμπτφ W άπταίστω 
W έπεί Ym 21 δράγματος m: πράγματος BEe αύτό: αύτός YKWIm 22 
γαμησάτωσαν: γαμείτωσαν SBEe 23 ήττης: ήτις I εστί VMSEK: έστι Ρ 
τής ανδρείας - 24 έντεΰθεν om Υ άπό πτώσεως BW: ούκ άποπτώσεως e έγ-
γονον Ye voces oi θείοι πατέρες iterum scripsit Ε 25 ύπέβαλον: καθυπέβα-
λον a έν Λαοδικείςι: λαοδικείας Β σύνοδον Mi 26 post διά τοΰ easdem 
voculas iteratas cancell Κ τοΰ: τό WI σχολάσαντος Ma: σχολάσασι Ε έν 
ante ταϊς inser Sirm 27 προσευχαΐς: πρός εύχαϊς Β ταϊς προσευχαΐς: προσ-
ευχή I ταΐς post καί add BEe κατασυγγνώμην Ce γνώμην m άπο-
διδόσθαι YKW 28 voces διετίαν λέγει post ώρισμένως add Ε φησί: φασί WI 
29 τών ante τριγάμων add Β καί πολυγάμων om a κανόνα om Κ 30 
δήλον δτι C: om BE: δηλονότι cett Sirm αναλόγως - 31 διγάμων om BE άνα-
λόγως: εύλόγως e άναλόγως — έπί: καί πολυ m μέν om e έτη om BEe 
32 τό om Κ: τών e 33 εϊληφε BEe τό om Κ διατοΰτο VMSEYWIam 
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σαρεία συνόδου άγιοι πατέρες άπεΐρξαν καν του έστιαθήναι πρε-
35 σβύτερον εις διγαμοΰντος γάμον, λέγοντες' έπεί μετάνοιαν αιτούντος 

του διγαμοϋντος, τίς εσται ό πρεσβύτερος ό διά της έστιάσεως 
συγκατατιθέμενος τοις γάμοις; τί ούν τό συμπεραινόμενον εξ αναγ-
καίου; οτι ό μέν πρώτος γάμος ώς κυρίως ών νόμος εικότως έστε-
φάνωται υπό της ίερωσύνης ώς ανέπαφος, ώς άρρυπος, ώς άνάλωτος 

40 πορνικώ πάθει και διά τοΰτο ώς νικητής της αμαρτίας κατεστεμμένος. 
έφ' φ έπεται και ή των άγιασμάτων μετάληψις, και ή τοϋ στεφανώ-
σαντος και παντός άλλου ιερατικού εν τω τοιούτω γάμω έστίασις. 
καθά και ό Κύριος και θεός ήμών εν Κανά της Γαλιλαίος ήξίωσεν 
άριστήσαι, διά της έκεΐσε έστιάσεως πάντα γαμικόν άριστον κατευ-

45 λογήσας. άλλά και της στεφανικής άρμογής αυτός προλαβών την 
εύλογίαν εθετο έπί του άρχιπάτορος ήμών 'Αδάμ· πώς; και έποίησεν 
ό θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα θεοΰ έποίησεν αυτόν, άρσεν και 
θήλυ έποίησεν αυτούς, και εύλόγησεν αυτούς ό θεός, λέγων αύξά-
νεσθε και πληθύνεσθε και πλη/ρώσατε τήν γήν καί κατακυριεύσατε 

50 αύτήν. 
Αϋτη ούν ή ευλογία τής γαμικής συναφείας, άφ' ής πάσα εύλογι-

στία μονογαμικής συζεύξεως- έπεί και μονόγαμος 'Αδάμ. έπιτηρη-
τέον δέ οτι καί ή στεφανική έπίκλησις έκεΐθεν ώρμηται, τήν του 
πρώτου άνθρώπου διάπλασιν καί πρός τήν έκ πλευράς αυτού γυναίκα 

55 σύζευξιν ύπομνηματίζουσα. ό δέ δεύτερος γάμος, εί καί συγκεχώρη-
ται, αλλ' έπιτετίμηται. πώς γάρ αν καί εϊη στεφανώσεως άξιος, 
ήττηθείς αλλ' ού νικήσας; τίς δέ καί ό στεφανώσων τούτον πρε-

35 Cone. Neoc. Can. 7 (II 542 Β Mansi) 43 cf. Joh. 2,1 sq. 46 Gen. 1,27 sq. 

34 κανών ζ' in marg a άπεΐξεν m καί om YKWIm τοϋ: τό F.: τούτου Β: 
τοϋτο e έσθιαθήναι m: συνεστιαθήναι VMBE 35 γάμον: γάμου Β λέγοντες 
om Ε 36 εσται: έστϊν Β 37 συγκατατιθέμενος: συγκαταθέμενος ΒΙ γάμοις: 
διγάμοις Β 38 οτι om Υ νόμος: γάμος a στεφανοΰται BEe 40 πορ-
νικφ πάθει: σαρκικών παθών BE διατοϋτο VMSEYWIa 41 καί ante επεται add 
BE καί' om VMPB Sirm 42 τοιούτω om BEe 43 ό ante θεός add W τής 
Γαλιλαίος - 44 τής om a κατ' ευλογήσας C 45 αυτός om F. 46 έθετο: 
εσται, τό Ε: ϊθετο Β ήμών Kss" καί om Κ 48 ηύλόγησεν I και 
εύλόγησεν αύτοϋς om Υ 50 αύτήν: hie desin epist in m αύτής VMPSpcBEeWKIam 
Sirm 51 άφ' ής: αφής C εύλογιστία: ευλογία VMBEae συναφείας: συζεύ-
ξεως W συναφείας - 52 μονογαμικής om ΥΚ: in marg 1 έπεί — 'Αδάμ om 
W ό ante 'Αδάμ add Ea έπεί - 55 σύζευξιν om Β 53 δτι: δτε 1 ή om 
F. τήν Κ"" 54 πρός om W 55 σύζευξιν: διάζευξιν Υ ύπομνηματίζουσαν 
CYI δέ Κ"": om Υ: ante γάμος transp W συγχώρηται ΥΚ 56 ούν post άλλ' 
add Ε αν καί om W καί om ΥΚ1 εϊη om VM Sirm: ή e 57 ούχί 
BE νικήσας: νικήσων Υ τίς: τί Κ καί om Ε στεφανώσων: στεφανώσας 
Υ 
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σβύτερος, ος και τό απλώς έστιαθήναι έν τφ κατ' αυτόν άρίστω 
πατρικώς κεκώλυται; πώς δέ και μεθέξει της θείας κοινωνίας ό δι' 

60 αύτό τοΰτο είργόμενος χρόνω ένϊ και δυσί τών αγιασμάτων; τίνος 
δέ ή οϊας της εύλογητικής προσευχής γινομένης επί της συναφείας 
αύτοΰ, μη οΰσης άλλης παρά τήν μίαν της μονογαμικής και πρώτης; 

Συνήκται ούν εκ πάντων γραφικώς τε και πατρικώς άμέτοχον εΐναι 
στεφανώματος τήν δευτερογαμίαν, δια τοΰτο ούδέ υπό τοΰ ιερέως 

65 ζευγνυμένην, αλλά μήν ουδέ παραδεδομένην, τότε δέ προσδεδεγ-
μένην, όπηνίκα ε'ίη πλήρωσις τοΰ όπωσοΰν κατά ίερατικήν δοκιμα-
σίαν δοθέντος έπιτιμίου· μεθ' ην έξει καί τών θείων δώρων τήν 
μετάληψιν, εντεύθεν εύλογουμένους αυτούς οιονεί ώς επί στεφανώ-
ματος, κατά δεύτερον λόγον μετά συγχώρησιν. ευλογία γάρ τό δώρον 

70 τηνικαΰτα καί συναφείας παρά τοΰ ιερέως δείγμα, έκτοτε μή κεκω-
λυμένου αύτώ συνεστιαθήναι τοις διγαμήσασιν ώς επί τών μονο-
γάμων. καί οϋτω νόμω όρμάται συγχωρητικώ ή διγαμία κατά τόν 
άπόστολον, γινώσκουσα τά δευτερεΐα εχειν τής μονογαμίας καί μή 
άλόγως τής πρώτης έπιζητοΰσα τά δικαιώματα, απερ προαπήλαυκεν. 

75 Φαίης δ' α ν καί πώς έλθωσιν επί τήν συνάφειαν; τοις άνθρωπίνοις 
καθήκουσιν, ώσπερ καί οί τρίγαμοι καί πολύγαμοι (οϋτω γάρ κέκλη-
ται ή μετά τήν τρίτην πρός τών πατέρων), ή στεφανούσθωσαν κά-

72 1 Cor. 7,8 sq. 

58 τό: τοΰ EBPpc: om Κ αύτόν: αύτώ Κ 59 πατρικώς post κεκώλυται transp 
Β μεθέξει: μετάσχη Ε τής om S θείας om BE 60 voces τής κοι-
νωνίας ante είργόμενος add Β: ante χρόνω add e είργομένος CE: είργμένος Ρ 
Sirm δυσΐ: δυϊ I 61 εύλογητικής SEa: εύλογιτικής CB: ευλογίας WI: εύλογι-
στικής cett Sirm προσευχής om YKWI 62 τής om Κ 63 ούν om Ε γα-
μικώς ante γραφικώς add I γραφικώς: γαμικώς, γραμικώς W 64 διατοΰτο 
VMPSEYWla ύπό: άπό Κ: παρά W τοΰ om Ε 65 άλλα μήν: ψαλμήν 
Κ προσδεδεγμένην CSEK: προσδεχομένην cett Sirm 66 ε'ίη: ή Ε: και ή 
Β: ή e τοΰ: τό Β δπως ούν C τήν post κατά add VMP Sirm: 
Ssscr ίερατικήν: έρατικήν Sirm 67 ην: ών ΚΙ δώρων: δωρεών BEe 68 
έντεϋθεν — αυτούς om Β εύλογουμένων αύτών Ε ώς om KWI έπί: έπεί 
Sirm ώς έπί στεφανώματος om Β στεφανώματι Ε 69 ευλογία: ευλογίας BEe 
71 συνεστιαθήναι C: συνεστιάσθαι cett Sirm διγαμήσασιν: γαμήσασιν Ε: διγάμοις 
Κ 72 ούτως Ee όρμάτω Ε συγχωρητικών Υ: συγχωρητικώς BE: συγχωρείται 
W voces ή διγαμία ante συγχωρητικφ transp VMBE 73 δευτέρια C: δεύτερα 
Κ μονογαμίας: διγαμίας W 74 άλόγως: άναλόγως VatM: εύλόγως Wa voces 
τής πρώτης post έπιζητοΰσα transp YKWI προαπήλαυκεν C: προαπέλαβε Ε: πρός 
άπήλαυκεν Β: προαπήλαυκε cett Sirm 75 φαίης δ': φαίη δέ Β καί om a τήν 
post συνάφειαν add Ε άνθρωπίνοις: άνθρωπίνης W 76 καθήκουσιν: καθήκου-
σαν Ε: καθίκουσιν Κ κέκληται ή om BE 77 τρίτην: τριετίαν Ε πρός — ή 
om Ε πρός — πατέρων om Β ή: εί Κ 
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κείνοι, άλλ' όντως ή αγαν διάλυσις των κανόνων, μάλλον δέ τοϋ 
εύαγγελίου, ού διγάμους νυν καί τριγάμους, αλλά και μοιχούς στε-

80 φανοΰσθαι υπό των ιερέων πεποίηκεν, ως και τούς τή άντοχή του 
θείου νόμου μή έν τούτω συναιρουμένους διώκουσα και άναθεματί-
ζουσα ώς άλλοτρίους Χριστού, τούς υπέρ έντολής και αληθείας 
αυτού ένισταμένους. έκστηθι, ουρανέ, επί τούτω- τά άνω κάτω, ή 
δικαιοσύνη ανομία, τό φως σκότος, έξ ών οί μοιχειανοί λέγουσιν 

85 και πράττουσιν, δείκνυνται, τούτο τοις τυφλοΐς και κωφοΐς κατά 
ψυχήν, και εντεύθεν τού 'Αντίχριστου τά πρόλαβα φέρουσιν. 

Τάχα δ' αν κάκεΐνο ε'ΐποις· εί τό εν μέρος εϊη παρθένον, πώς 
λέγουσί τίνες ώς τό μέν στεφανούται έν τη κεφαλή, τό δέ άπό γάμου 
έν τω ώμω γενομένης της στεφανικής εύχής; καί μοι πρός τή άτοπία 

90 έτι καί γελοΐον φαίνεται, δεδόσθω γάρ τριγαμεΐν καί πού τεθείη ό 
στέφανος, έν τή χειρί ή εις τό γόνυ; ε'ί γε καί ή γημωμένη εϊεν άπό 
χηρείας, έν τω ώμψ τόν στέφανον δέξεται; άτοπα ταύτα. / τίς δέ ό 
στέφανων καί πώς ή αμέριστος εύχή μερισθήσεται; θάτερον των 
μερών, ώς άκηλίδωτον καί νικήσαν, εύλογούμενον, θάτερον δέ μή; 

95 τών γελοίων καί άμηχάνων. πώς τό μέν έν μεθέξει τής κοινωνίας, τό 
δέ έτερον ου; έπείπερ έν έπιτιμίοις; ε'ί γε καί εϊη τούτο ό άνήρ, άνήρ 
κεφαλή γυναικός καί εις έν σώμα άμφω τά συνελθόντα- μεταλήψεται 
τό λοιπόν σώμα, ή κεφαλή δέ ου; τμηθήσεται τό ζευχθέν ευθύς ύπ' 
αύτού τού συνάπτοντος ιερέως, τούτό γε κατά συγχώρησιν δοθέντος 

83Jer. 2,12 96 1 Cor. 11,3 

78 όντως: οϋτως Β μάλλον - 80 ιερέων om Κ 79 νϋν om W 80 ώς 83 
ένισταμένους om BEe 80 τούς om WK αντοχή: εντολή a 81 συναιρουμέ-
νους: συναιρομένους SWIa 83 ούν post έκστηθι add WI καί ante έπί add 
Κ τά ante κάτω add Κ καί ante ή add BE 84 ή ante άνομία add 
Κ ή — σκότος om a τό ante σκότος add Κ voces γέγονεν έκ τής τών 
πραττομένων (πραγμάτων Β) καταφρονήσεως post σκότος add BEe έξ ών - 86 
φέρουσιν om BEe λέγουσιν C: άγουσί a: λέγουσι cett Sirm 85 πράττουσιν C: 
πράττουσι cett Sirm πράττουσι καί λέγουσι S 86 τοΰ om Κ φέρουσιν C: 
φέρουσι cett Sirm 87 κάκεΐνο: έκεϊνο Κ εΐποις: εϊπης W1* τό: γάρ V εϊη: 
ήν Be: om Ε 89 γινομένης Ea τής om YKWI 90 γέλοιον CBY δεδόσθω 
CSEK: δεδόσθαι W: διδόσθω cett Sirm τεθή ΒΕΚ: τεθεί YWI 91 γε: δέ 
Ε γημωμένη CSatYKIe: γαμωμένη VM: γημαμένη cett Sirm εϊεν: εϊη BE: ει a 
92 δέξεται: έπιδέξηται YWI γάρ post άτοπα add Υ 93 μερισθήσεται: ώρισθή-
σεται a 94 νικήσαν: νικήσαντα Ε εύλογουμένους Ε θάτερον: θατέρου Ε 
95 μέν om Κ εν: έν a τής om 1 96 καί post έπείπερ add Β γε: δέ Ε εϊη 
om Ba: ή e άνήρ2 om SK 97 γάρ ante κεφαλή add Eae εις om a καί ante 
άμφω add Β 98 τοίνυν post τμηθήσεται add Ε 99 γε om BEe 
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100 τυχόν ποιεΐν αύτόν (κεφάλαιον γάρ και τέλος της ζεύξεως τό άγιον 
και ένιαΐον σώμα και αίμα Χρίστου), ή άμφοΐν μεταδοίη; 

Καί γε άπηλλάγμεθα άδολεσχίας. εσται γάρ άριδήλως ό τοιούτος 
ούχ ιερεύς, αλλά παραβάτης των θείων διατάξεων καί δια τοϋτο καί 
της ίερωσύνης έκπτωτος, όπότε ουδέ έστιαθήναι τω τοιούτω γάμω 

105 παρακεχώρηται, ούχ οτι τοσούτον άνομήσαι. τί ούν, φαίης, άπόλλυσι 
τό παρθενικόν μέρος τον νικητικόν στέφανον σύν τή εύλογία καί 
ούκ έκνικά τό μή ήττηθέν μάλλον συνευλογήσαι καί συστεφανώσαι 
καί συμμεθέξαι της κοινωνίας έαυτφ τό ήττημένον διά της διγαμίας 
μέρος; εί ήν τούτο, έτυπώθη αν παρά των πατρικών κανόνων άλλ' 

no ούκ έγεγόνει τις διαφορά, ö δέ ύπό πατρικής μαρτυρίας μή ή διευ-
κριθέν καί ύποτυπωθέν, κενεμβατεΐν έστι καί έννοεϊν καί λέγειν καί 
πράττειν. εγώ δέ έκεΐνό φημι, οτι είκότως αν τό παρθενικόν μέρος 
άποτυγχάνη τής μονογαμικής παραδόσεως· εξόν γάρ δι' όμοταγούς 
άπόνασθαι ταύτης, επειδή καθαρόν καθαρώ συναπτέον καί παρθένον 

l is παρθένω καί νικών νικώντι. άποπίπτει δέ τις μή παρθένω έθελήσας 
συναφθήναι, κάντεϋθεν άτιμάζοι τό παρθενικόν κλέος, ο μηδέ εϊχεν 
τυχόν, ή καί εχων τή προσπαθητική σχέσει τού διγαμούντος καθ' 
οίονοΰν τρόπον κατέβαλεν κάκ τούτου ού μάλλον άνάξει, αλλά 
κατάξει αύτόν εις τό έπιτίμιον τού διγαμούντος μέρους. 

114 Tit. 1,15 

100 τυχόν: τυχεϊν Β: om a άγίας ante ζεύξεως add Ε τέλος τής ζεύξεως: 
ζεύξεως τής άγίας τέλος Β 101 καί αίμα om BEae ή: εί Κ 103 ούχ: ούχί 
Β ιερεύς: άρχιερεύς Κ διατοϋτο VMPSEYWIa καί2 om Ee 105 παρα-
κεχώρηται: συγκεχώρηται Κ άνομήσαι: ήνόμησε Fx: ήνόμησαν Β 106 νικη-
τικόν: παρθενικόν BEe εύλογίςι CS: ευλαβείς Ε: εύλογιστίςι cett Sirm 107 μή 
ήττηθέν: τιμηθέν F.: μή τιμηθέν Β συνευλογήσαι: συλλογήσαι Mi συστε-
φανώσαι: στεφανώσαι CcKae: στεφανοϋσαι Β 108 συμμεθέξαι: συμμετασχεΐν 
Ε έαυτω: αύτώ Β τό ήττημένον: τω ήττημένω CSacYWKPVa':e διγαμίας: άγα-
μίας WI 109 και ante εϊ add W 110 διαφορά: διαφθορά Β δ: τό BE διευ-
κριθέν CSP: εύκρινηθέν a: διακριθέν KVM Sirm: διευκρινηθέν e ή διευκριθέν: ήδη 
εύκρινηθέν BE i l l έννοεϊν: νοεΐν WI 112 καί ante έκεϊνο add Β 113 
άποτυγχάνει CW1: άποτυγχάνοι Ε άποτυγχάνει ante μέρος transp WI έξών C 
έξ ων a'u γάρ Vsscr: om Μ δι' όμοταγοϋς: δημοταγοϋς Β 114 άπόνασθαι 
άποτυγχάνη Υ: αποτυγχάνει WI καί ante καθαρώ add Κ 115 νικών CSEKP 
νικόν WI: νικώντες Β: νικώντα VM Sirm τω ante νικώντι inser Sirm άποπίπτοι 
Ce δέ om Ε τις: ταύτης a έθελήσαν CYWla 116 ατιμάζει EW: άτιμάζη 
a μηδέ: μή YKWI εϊχεν C: εχει BE: είχε cett Sirm 117 ό ante έχων add 
Ε πρός παθητική C διγαμοϋντος om Β 118 οίον ούν CY κατέβαλεν C: 
κατέλιπε Κ: κατέλαβε W: κατέβαλε cett Sirm κάκ: καί έκ BE ού: ούν Υ 117 
καθ' - 119 διγαμούντος om a: in marg I καί ante κατάξει add BE κατάξει: καί 
τάξει e αύτόν SV: έαυτόν Μ: αύτόν cett έπιτίμιον: επί YKW μέρους: μέρος 
WIK: μέρει Υ 
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120 Ταΰτά μοι κατά τό δυνατόν εϋρηται και λέλεκται, ώ παΐ καλέ. ει 
δέ σοι έτέρως έχειν δοκεΐ τάληθές ή τινι άλλω, μόνον έκ γραφικής 
και πατρικής και κανονικής παραστάσεως, συνεπομένης τούτοις και 
τής οίκοθεν διανοηματικής επιδόσεως, και ήμεΐς γε ποδηγηθήναι 
έτοιμοι και έλλαμφθήναι πρόθυμοι τής παρ' άλλων δαδουχίας, έν-

125 δεεΐς φωτός υπάρχοντες οτι μάλιστα. 

51. Τω αύτω 

Τρία ταΰτα πέπονθα έν τοις παροΰσί σου γράμμασι, ποθητόν τέ-
κ ν ο ν όμοϋ τε έξεπλάγην, ήγάσθην τε και ήσα, τό μεν διά τούς 
παρανόμους, τό δέ διά τούς εύνόμους, τό τρίτον διά τόν δυναμούντα 

5 θεόν τούς έν τώ νόμω αύτοΰ έπερειδομένους. και περί μέν τοϋ ίεροΰ 
μου 'Αθανασίου και των σύν αύτώ τριποθήτων, έτι μήν καί τοΰ 
άνδρικωτάτου μου Θεοσώστου τής τε αύτοΰ δυοπεντεκαιδεκάδος 
θεοσθενοϋς συνοδίας, ώς έν τοις πρός αύτούς μοι γραφεΐσιν ικανού 
οντος, έατέον ενταύθα λέγειν, εί και οτι πλειόνων δέοιντο λόγων καί 

ίο έπαίνων, θείως και / άθλητικώς διηγωνισμένοι και έτι έναγωνιζό-
μενοι. 

Έ π ί δέ τόν κολοφώνα τοϋ λόγου μέτειμι. τίς ούτω άκήκοε σχεδόν 
παράνομα καί έκτοπα χριστιανός, α υπό των δυσωνύμων μοιχειανών 
γεγένηται, λεγομένων μέν ιεραρχών, όντων δέ άνιέρων υπό πάσης 

15 αποστολικής καί πατρικής φωνής καί άνευ τής αίρέσεως; τύπτων 
ούτω τίς τέτυφεν ανθρώπων (ου λέγω χριστιανική χείρ, άλλα βαρ-
βαρική), δις έκατοντάσι πρός έξήκοντα καί εξ μαστιγών, είτα μετ' 
ού πολύ δις δύο έκατοντάσι βουνεύρων έπί τόν νώτον, ώς ό γενναϊός 
γε αρχιεπίσκοπος, μάλλον δέ άλλοτριοεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, 

120 Plat. Euthyd. 289 b ώ καλέ παΐ 

120 μοι: μέν Β λέλεκται: hie desin epist in BE έκλέλεκται Κ καλέ παΐ Υ 
121 σοι: τι a 122 καί' - 123 διανοηματικής in marg.a διανοητικής MJt: 
έπινοηματικής W γε om a 125 φωτός om Κ φωτός post υπάρχοντες transp 
WI 

51. a. 8 1 0 - 8 1 1 8 γραφεΐσιν : cf. epp. 48 et 562 19 άρχιεπίσκοπος: cuius 
nomen non traditur; cf. Le Quien II 44 

12 Zenob. prov. 2,1 (IV 54 Bühler) 19 1 Petr. 4,15 

VM PS 

4 διά1 S""" 6 post ετι μήν easdem voces iteravit Μ 8 μοι: μου VM 18 τόν 
νώτον: των νώτων V * Sirm 19 άλλοτρ ιεπ ίσκοπος VM 
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20 και ού των άγελαίων τινά, αλλά μονάζοντα, και τοΰτον ήγούμενον 
και μάλα τόν εύλαβέστατον, τοΰνομα Εύθύμιον, τόν της ευθυμίας 
όντως φερώνυμον; έξέστη επί τούτω ό ουρανός και έφριξα εγώ ό 
τάλας, οϊμαι δέ και πάς τις των άνθρώπων, την φυσικήν ήμερότητά 
τε και έλεημοσύνην έχων και άκούων. δς εις τύπον Χριστού όφείλων 

25 κεΐσθαι και τυπτόμενος μή άντιτύπτειν, και των θηρίων ωμότερος 
γέγονεν, ου τί που ϊχνος χριστιανικόν φέρων, πολλού γε ειπείν 
ίεραρχικόν. 

Και ύπέρ τίνος ό δαρμός; ινα τόν τοΰ Χριστού άθλητήν πείση 
συνθέσθαι άναφέρειν αύτόν ώς ίεράρχην. αλλ' ώ της γενναιότητος 

30 και κραταιότητος τοΰ μάκαρος (ούτω γάρ δίκαιον ειπείν), οτι και 
μετά τοσαύτας πληγάς και αίματος αγίου ρύσιν, ώς φοινίσσεσθαι τά 
πέλματα των ποδών τών έκεΐσε παρόντων και οιονεί πηλοποιεΐσθαι 
τό πορφύρεον κονίαμα εις οίκοδομήν της τοΰ θεού έκκλησίας, κεί-
μενος ήδη βραχύ άπνους και άφωνος και ερωτηθείς παρά τών κο-

35 λαστών μνημονεύειν τόν τύραννον, φημί, άλλ' ουκ άρχιεπίσκοπον, 
,οΰ', φησίν ό μακάριος, οϋτω μέχρι θανάτου σχεδόν ού παρατρέψας 
τόν νοΰν, ού παρεκκλίνας τι τών όρθοδόξως εγνωσμένων αύτφ. 

Μικρού δή παρέδραμέ με άναγκαΐόν τι, οτι και ό ναός τοΰ θεού 
πραιτώριον γέγονε Πιλατικόν. έκεΐσε γάρ, έφης, ήτοι εις τόν λεγό-

40 μενον τοΰ 'Αρχαγγέλου ίερόν δόμον, τετύφθαι τόν μάρτυρα- δν οί 
μέν άτίθασσοι τιμωροί εϊασαν ήμιθνήτα, τις δέ χριστομίμητος λαβών 
επί τόν 'ίδιον οίκον και ταΐς αίμορραγίαις και ξεσμοσαρκίαις προσ-
πλάσας κώδιον άρνοΰ άρτισφαγοΰς έζωοπύρησε τόν άνδρα, μικρόν 
δέ και κατά βραχύ άναρρώσας έξαπέστειλε λάθρα δια. την καλοΰσαν 

45 εντολή ν, πεφευγότος τοΰ θανέντος ήδη και παραδόξως έξεγερθέντος 
εις στήλην ορθοδοξίας και θρίαμβον τών κακοδόξων. 

Τί τούτων άσεβέστερον; τίς δέ παρά ορθοδόξων εις αίρετικόν 
τοιαύτα πέπραχεν; άλλ' ϊνα φανή κάντεΰθεν αύτών ήλίκη ή ασέβεια 
τών μοιχειανιζόντων και τίς τίνος μαθητής, Χριστοΰ μέν ό τυπτό-

50 μένος κατ' αύτόν και φέρων, διαβόλου δέ ό τύπτων οΰτω ιεράρχης 
και ένθεν έκφοβεΐν βουλόμενος και έκδικών τά κατ' αυτόν ού ρυ-
σθείημεν τής μερίδος, άδελφέ, τοΰ δέ πρώτου ε'ΐημεν σύν πάσιν 

22 Dion. Ar. ep. 8,4 (PG 3,1093 D) 25 Plat. Crit. 51 a 33 1 Cor. 14,12 39 Matth. 
27,27 41 Luc. 10,30 44 Luc. 10,37 

36 οϋ: ού Mi 41 ήμιθνήτα PS: ήμιθνή VM Sirm: ήμιθανή Mi τίς codd: corr 
Sirm 44 καταβραχύ S 46 τών: an κατά τών scribendum? 
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εύσεβέσι. και ϊδε, Κύριε, Κύριε, τήν κάκωσιν ταύτην και φεΐσαι τοϋ 
λαού σου, πρυτανεύων είρήνην ορθοδοξίας τή καθ' ήμάς εκκλησία· 

55 ουδέν γαρ ήμΐν λέγειν άλλο πρός τά παρόντα, μετά τοΰ και πάντα 
φέρειν ράως ύπέρ τοΰ ονόματος αύτοΰ. / 

Σύ δέ, ώ τέκνον μου ήγαπημένον, ει και μετεφρουρήθης έτέρωθι, 
καθά έσήμανας, χαίρε, οτι οί στέφανοι σου πλείους πλέκονται, και 
εί και Λεόντιος ό ποτέ μαθητής, νυν δέ άρνητής, ήγουμενεύσει των 

60 έν οϊς εϊ κεκλεισμένος, μή θαυμάσης- καιρός ό παρών μακροθυμίας 
θεοΰ, και οπως οί δόκιμοι φανώσι και ινα αρξη ό υίός Ταβεήλ της 
Βηθλεέμ, περί τοΰ έξαγορεύσαντος και αίτησαμένου τό έπιτίμιον, 
καλώς δέδοται. σύμφημι δέ σοι είπόντι αύτώ, εΐ μή βούλοιτο έπιτι-
μιάζεσθαι έν τω κτένειν εχθρούς, μηδέ άφιστάσθω τοΰ κτένειν, καί 

65 ήμεΐς γε έξω κρίματος. εί δέ έλοιτο ύποπίπτειν τοις της εκκλησίας 
κανόσιν, εν τοΐν δυοΐν αίρετόν αύτω- ή κτένοντι έπιτιμάσθαι ή μή 
μένειν άνεπιτίμητον. καί ου διά τοΰτο τό πρώτον διαβλητέον-

έπαίνων γάρ άξιοι, ως ό θεΐός φησι πατήρ, αλλά ληπτέον αύτοΐς καί 
τό έπιτίμιον. έπεί καί πάλαι Μωσής ό θεόπτης, ύποστρέψαντα τόν 

70 'Ισραήλ έκ τοΰ κατά των Μαδιανιτών πολέμου μετά νίκης, άφορίζει 
έξω της παρεμβολής επτά ήμέρας, έκ θεοΰ δήλον οτι κινούμενος, 
λέγων οΰτως- πάς ό άνελών ψυχήν καί άπτόμενος τοΰ τετρωμένου 
άγνισθήσεται τή ήμέρα τή τρίτη καί τή ήμέρα τή έβδομη, ύμεϊς καί 
ή αιχμαλωσία ύμών. δθεν μοι δοκεΐ ό Μέγας Βασίλειος άφορμηθείς, 

75 μάλλον δέ θεοπνευσθείς, δίδωσι τό τής τριετίας έπιτίμιον καί ώς αν 
οίκονομήση ό διδούς· ενδεχομένη γάρ καί ούκ άναγκαίως κατά τό 
κείμενον πάντως ή των τοιούτων δόσις. 

"Ερρωσο έν Κυρίφ, υίέ μου ποθητέ, ευχόμενος περί έμοΰ τοΰ 
άμαρτωλοΰ καί τοΰ συμπροσαγορεύοντός σε άγαπητοΰ τέκνου μου, 

80 σοΰ δέ άδελφοΰ, Γρηγορίου. 

80 Γρηγορίου: cf. ρ. 238* adn. 325 

53 Joel 2,17 61 Is. 7,6 72 Num. 31,19 75 Bas. ep. 188,13 (PG 32,681 C = 11 
130 Courtonne; cf. Ill 1196 Β Mansi) 

64 μηδέ cancell S (fort recte) 66 κτενόντι Sirm 67 διατοϋτο VMS 70 κατά 
των in marg S 71 δηλονότι omnes: distinxi 75 ώσάν S 76 αναγκαία V 
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52. Φιλίππω διακονώ 

Μή ο'ίου με, ώ ιερέ ανερ, κλείειν τήν πύλην της μετανοίας (Ναυ-
ατιανών γαρ τό έργον), άλλα μή βούλεσθαι άνοίγειν θύραν της 
άμαρτίας τοις βουλομένοις. ή γάρ ούχί τοιούτον, όπερ δια των 

5 προτέρων σου γραμμάτων δεδήλωκας, τό τήν νεάνιδα εύξαμένην 
εύχήν, ει άναρρωσθείη ό μνήστωρ, νυμφευθήναι Χριστώ, είτα, επειδή 
άνέσφηλεν εκείνος, έθέλουσαν αύτώ συναφθήναι έπ' άθετήσει του 
δευτέρου, ζητεΐν πρός τούτο ι'αμα; κάλλιστα τοίνυν άπεκρίθημέν σοι, 
και ούχ οίόν τε άλλως άποδιδόναι λόγον τόν ανθρώπων τά θεοΰ 

ίο προκρίνοντα. τίς γάρ αν και δοίη έπιτίμιον τόν μήπω ήμαρτηκότα 
πλήν τοΰ βούλεσθαι; ή τίς ιατρός πρό νόσου μοτοΐ, και ουχί μάλλον 
ε'ίργει μή νοσηλεΰσαι τόν επί τούτο ρέποντα; καί γε ιατρείας ορος, 
ή τήν ύπάρχουσαν ύγιείαν περιφυλάξαι ή τήν άποΰσαν άνακαλέσα-
σθαι. αλογον δέ, σύγγνωθι, τό μή ήδη παροΰσαν, άλλά μελετωμένην 

15 ( ν ό σο ν ) ιατρεύειν ως ούσαν ου γάρ ιητροΰ, άλλά πτωματιστοΰ τό 
δράμα, ύφελκομένου προσεμπαρήναι εις πάθος αυτό τό έτι απαθές, 
τοιούτον ο'ίου και τό της παιδός. καί ούπω λέγω δτι καί τό αγαθόν 
τι ένθυμηθήναί τινα, μή τούτο εις πέ/ρας άγοντα ύφέξειν κρίμα, καθά 
ό θείος Βασίλειος διωρίσατο. ενταύθα δέ οιονεί καί έργον προύβηκεν 

20 τό βουλευθέν διά τής αιτήσεως καί θείας συντεύξεως. 
Φείδοισθε ούν, ώ φιλούμενοι, τά τοιαύτα παίζειν, άκούοντες τοΰ 

λέγοντος, αγαθόν μή εΰξασθαι ή εύξασθαι καί μή άποδούναι. ούχί 
μένον έμενέν σοι; φησίν τί οτι έψεύσω τω Πνεύματι τω Άγ ίω ; καί 
τό έξης πάρειμι διά τό δύσφημον. καί ούχ οτι καταφρονητικώς έχω 

52. 8 άπεκρίθημεν: epistula perdita? 

17 locum non inveni 22 Eccl. 5,4 Act. 5,4 23 Act. 5,3 

C VM PS 

2 Ναυατιανών: ναυτιανόν CS 6 καί post ει add VMPS Sirm 9 οίόν τε: οίονται 
C ανθρωπον CVpcM τά: τοϋ Μ 10 τόν CSac: τφ cett Sirm ημαρτηκότι 
VMPS"" Sirm 11 μωτοϊ C: μοττεϊ Spc 12 εϊργει C τοϋτο: τούτω CS 13 
ύγιεΐαν C: ύγίειαν cett Sirm 14 τό: τήν S 15 νόσον inserui ίατροϋ Sirm 
16 δράμα CV πρός έμπαρήναι C 18 κρίμα Sirm (sed cf app er ad ep 5,8) 19 
προύβηκε VMPS Sirm 20 συντεύξεως CSJCP: συντάξεως cett Sirm 23 έμενέ VMPS 
Sirm φησί VMPS Sirm 24 πάρειμι: παρίημι Spc 
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25 της παιδός (φείδομαι γάρ αυτής ώς της κόρης μου τοϋ οφθαλμού, 
και δι' έαυτήν έφιεμένην έκ της εύτελείας μου θεραπεύεσθαι και διά 
τήν κυρίαν τήν μητέρα, ην σέβω και περιέπω ώς τήν έμήν όσίαν 
μητέρα), αλλά τό κρίμα δεδοικώς, ο παρασταίη εν ήμέρα κρίσεως 
έκάστω, τω τε έρωτώντι και τω άποκρινομένφ· ώς ουκ έκφευκτέον 

30 μέχρι και άργοΰ τοΰ τυχόντος ρήματος μή δώσειν ήμας λόγον τω 
άδεκάστω κριτή, ει μέν ούν μήπω έζευκται ή νεάνις, ό αύτός ήμΐν 
λόγος και ούκ άλλος εναντίον θεοΰ και άνθρώπων, öv καί υμάς 
εύλαβεϊσθαι χρεών, ει δε συνέζευκται (φεΰ τής έμής ταλαιπωρίας), 
δηλωτέον, και τότε δώσομεν τό έπιτίμιον ουδέν γάρ άθεράπευτον 

35 τοϊς ίαθήναι βουλομένοις. 

53. Στεφάνω αναγνώστη καί τοις σύν αύτω 

Γράμματα έδεξάμην τής θεοζήλου άγάπης σου, τή μέν επιγραφή 
έξ ένός, τή δε δυνάμει έκ διαφόρων μοι προσώπων έπεσταλμένα. ε'ΐτε 
γοΟν έξ ένός ει'τε έκ πλειόνων, οφειλέτης είμι έρωτηθείς, καθ' οσον 

5 οίόν τε τή άμαθία μου, άξιόλογον τήν άπόκρισιν άποδοΰναι. έκεΐνο 
δέ μοι πρώτον, δτι, ών κατεπαδόμην παρά τής πολυυμνήτου γλώττης 
σου, ξένος έγώ έπαίνων, αμαρτωλός υπάρχων καί άκατόρθωτον τόν 
βίον κεκτημένος, ει δέ τι γέγονεν, θεοΰ τό δώρον, διά μέν τής τοΰ 
γεννήσαντός με πνεύματι πατρός ευχής κεχαρισμένον, δι' υμών δέ 

10 τών τής εύσεβείας εραστών ίκετηρίας πρός τό έξής φυλαχθησόμενον 
άπήμαντον. δεύτερον, ούκ οΐδ' όπως τήν έξηγορίαν ποιήσομαι, μή 

25 Ps. 16,8 28 1 Joh. 4,17 30 Matth. 12,36 

28 κρϊμα C Sirm 29 ούκ om Mi 31 νεάνις CVMP 32 ημάς Spc 34 δώσωμεν 
CS 

53. a. 809-811 

8 Eph. 2,8 

C VMT (II. 1 - 102) PS Ο (11. 75 - 85) 

1 τοϋ άγιου Θεοδώρου τοϋ στουδίτου πρός στεφάνω άναγνώσττ) καί τοις σύν αύτω Τ 
3 μοι om VMP Sirm άπεσταλμένα Τ 4 γ' ούν C καθόσον CS 5 οίόν 
τε: οϊονται C άμαθεία CS 7 τόν om Τ 8 γέγονε VMTPS Sirm θεοΰ 
post τοΰ add Τ 9 εύχής in marg Τ: om cett Sirm (χάριτος olim conieci) 
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ευκρινώς προαχθείσης της πεύσεως· ολως τό ζητούμενον εις Ταρά-
σιον τόν πατριαρχήσαντα περιίστασθαι ύπολελόγισμαι. 

Έγώ μέν ούν και εκπαλαι περί του προταθέντος ουκ άμελώς έσχον, 
15 πολλά συστραφείς εν έμαυτω και άναθεωρήσας των πραγμάτων τάς 

εκβάσεις, και μέντοι και τούς ύπέρ τοΰ καλοΰ ένισταμένους και 
πολλοίς χρόνοις τληπαθήσαντας εν έπαίνω και αποδοχής λόγω εχω, 
ού μήν παντάπασιν, ώς δηλώσων έρχομαι, και τό κτήσασθαι όμογνώ-
μονας έφίεμαι (πώς γάρ οϋ;) τηλικούτους ανδρικούς έπ' εύσεβεία 

20 δεδειγμένους, αλλά μετά τοΰ της άληθείας λόγου και της ενδεχομένης 
και προσηκούσης δυνάμεως. 

Τοιγαροΰν ώδε φαίημι- τί τό τήν διαφοράν πρός Ταράσιον / ποιούν 
ύμΐν; πίστις; και οσον έκ τοΰ προφανούς ορθόδοξος, ταΐς τε άγίαις 
συνόδοις ήκολουθηκώς και όμοφρονήσας τοις άλλοις πατριάρχαις, 

25 άγωνισάμενος μάλιστα ύπέρ πίστεως τό πρότερον. ή τών εξ αίρέσεως 
ύποστρεψάντων παραδοχή; και ούχ ύπ' αυτού καινοτομηθεϊσα- πρός 
γάρ τών αγίων πατέρων, τριχώς παραδεχομένων, ή διά άναβαπτι-
σμού, ώς ή τών Πεπουζηνών, ή διά χρίσεως μύρου, ώς ή τών Άρει -
ανών, ή διά άναθεματισμού της οικείας δόξης, ώς ή τών Νεστο-

30 ριανών. ή εν χρήμασι χειροτονία, ήτις ύποπίπτει κατά τό άναγκαϊον 
καθαιρέσει; ναί, πανάληθες- και γούν τηνικαύτα ποιμένες λύκοι 
βαρείς ώφθησαν, κατεσκάφη θυσιαστήρια, ήτιμώθη θεΐα λείψανα, 
βίβλοι ίεραί ένεπρήσθησαν. τί πλέον; αυτή ή είκών τοΰ Χριστού 
πρός άλλαις σεπτοτάταις ένύβριστο και κατεπεπάτητο. και τίς αν εν 

35 όλίγω διεξέλθοι τά μακράς ιστορίας δεόμενα; αλλά τί; δτι ό μετέπειτα 
πρόεδρος, έκ τής κοσμικής υλης θάττον εις τό τής ιεραρχίας αξίωμα 
προβάς, ούχ οίός τε γέγονεν ύπερμαχήσαι ίκανώς τοΰ πνεύματος, 
έντεύθεν τά σκάνδαλα, εκείθεν και τά ήδη ταράττοντα τήν αίτίαν 
εϊληφεν. 

40 'Υμεΐς μέν ούν, οπως τά πρός αύτόν έχοιτε, ιστέ. ημείς δέ, επειδή 
έν τω μέρει τών έν χρήμασι χειροτονηθέντων ήκούομεν παρ' αύτοΰ 

31 Act. 20,29 

12 δλως: δλος C ταράσσιον C 16 τοϋ S s s" 18 κτίσασθαι Τ 19 τηλικού-
τους - 20 δεδειγμένους om Τ 22 τοιγαρ ούν CT φαίοιμι S ταράσσιον 
C σημείωσαΐ' περί τής τών κεντουκλάδων δόξης in marg CP 23 ήμΐν VMTptS 
(sed cf infra 40) 25 τοπρότερον S έξαιρέσεως TP 26 κενοτομηθεΐσα S 
27 διά: δ ι ' Τ 29 διά: δ ι ' V M T Sirm 30 ή: ή ή Τ 31 γ 'ούν C 32 κατεσκάφη 
CS: κατεσκάφθησαν Τ: κατεσκάφθη cett Sirm 33 ένεπρίσθησαν CS αύτή: αΰτη 
Μ 34 έν ϋβριστο C καταπεπάτητο VM ένολίγφ S 35 διεξέλθη Τ 
37 ύπέρ μαχήσαι C 40 αύτόν: αύτούς Μ έχοιτε: έχοντες Μ 
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μή προσίεσθαι αυτούς είς κοινωνίαν, καν ούχ οΰτως ύπενοεϊτο, 
συμφέρον ήγησάμεθα διά τό της ειρήνης καλόν την πρός αύτόν 
όμόνοιαν έπείπερ φησί και ό Θεολόγος, εως έξήν, άποκλιτέον πρός 

45 ταύτην. και ού τό λυποΰν ύπόνοια, βέλτιον της αύθαδείας ή συγκα-
τάθεσις. καν οϋτε ημείς καθέλκομεν υμάς της συνειδήσεως, μη δ' 
αυτοί άπαιτοίητε ήμάς της ού προφανούς ήμϊν διαγνώσεως, επειδή 
και πρόσωπον και χρόνος και πείρα διαλλάττειν ποιεί τούς μή επί 
των αύτών ωσαύτως φθάσαντας. 

50 Άλλα τίς ό πρός τον θείον Γερμανόν άναποδισμός και τό εκείθεν 
εκ παντός ζητεΐν τήν χειροτονίαν; τί γάρ και οί έν μέσφ τρεις 
αιρετικοί; ουκ εστίν τις μή ύπ' αύτών χειροτονηθείς ή έκ τών πρός 
αύτών χειροτονηθέντων, κατά κάθοδον μέχρι Ταρασίου άμειβομένης 
της χειροτονίας, πόσοι εξ άνατολών και δυσμών και βορρά και 

55 θαλάσσης ήκασιν έν τω μεταξύ και συνήφθησαν διά κοινωνίας τή 
καθ' ήμας εκκλησία ιερωμένοι; και οσοι άνευ χρημάτων τηνικάδε 
κεχειροτόνηνται και κεχειροτονήκασι, καν ήρέτιζον; ταύτα πάντα 
θεού μόνου γινώσκειν και ούκ ανθρώπου διαβεβαιούσθαι, καί διά 
τούτο πάντας καθηρημένους ύπολαμβάνειν. άλλ' έπεί άνθρωποι, ώς 

60 άνθρωποι, παρακαλώ, τά πράγματα κατίδωμεν. διότι άνθρωπος είς 
πρόσωπον, θεός δε είς καρδίαν όρα, καί ή διά στόματος ομολογία 
μόνον άπαιτείσθω, ήνίκα μή προφανώς διαψεύδηται- καθ' ην καί 
Ταράσιος τήν χειροτονίαν έδέξατο, εφ' ή καί οί τότε ζηλωταί καί 
ακριβείς καί συνήλθον Ταρασίω καί ώμογνωμόνουν, καν θάττον μετά 

65 τήν σύνοδον διηνέχθησαν πρός τή παραδοχή κατ' αύτούς της έν 
χρή/μασι χειροτονίας καί δι' άλλα τινά ζητήματα, αν τούτό γε ουτω 
δοκοίη εύ εχειν καί ύμΐν, καί πρός τό εξής βαδιούμεθα- ταύτα γάρ 
καί άπό Ταρασίου μέχρι τού δεύρο λεχθήσεται. τί δε τό συμπέρασμα; 
τό άπό παντός ιερέως άδιαβλήτου κατά τόν Θεολόγον καί Χρυσό-

70 στομον μετέχειν. ό μέν γάρ φησίν, εστω σοι πάς αξιόπιστος είς τήν 

51 τρεις: patriarchae Anastasius Constantinus II Nicetas I 63 ζηλωταί καί ακριβείς: 
cf. Dobroklonskij I 156; Ostrogorsky, Geschichte 149 

44 Greg. Naz. or. 22,15 (PC 35,1148C = p. 252 M.-L.) 60 1 Reg. 16,7 70 Greg. 
Naz. or. 40,26 (PG 36,396 Β = p. 256 sq. M.-G.) 

44 ό γρηγόριος post Θεολόγος add Τ έξήν CS": εξόν cett Sirm ύποκλι-
τέον Τ 48 πείρα CTVM 49 ώς αϋτως C 51 καί om Τ 52 έστι VMTPS 
Sirm πρός: πρό VatM 53 ταρασσίου CS 57 χειροτονίκασι Τ καν C: 
κάν Ρ 58 διατοϋτο VMS 62 αν post ήνίκα add VMTP καθήν C 63 
ταράσσιος CS καί2 om Τ 64 ταρασσίφ CS όμογνωμόνουν CSJtT καν 
C: καν PS: καί cett Sirm 65 της: τοις Τ 68 ταρασσίου CS 
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κάθαρσιν, μόνον εστω τις των εγκρίτων και μή προδήλως κατεγνω-
σμένων, μηδέ των της πίστεως αλλότριων ό δέ, περιεργάζου, πολυ-
πραγμόνει· ού γάρ άκίνδυνος ή άνεξέταστος κοινωνία, περί γάρ 
μεγάλων ό κίνδυνος. 

75 Έκζητήσωμεν τοίνυν και πολυπραγμονήσωμεν, παρ' ού όφείλομεν 
κοινωνήσαι. εί τήν πίστιν όμολογοίη όρθήν, ει μή χρήμασι κεχει-
ροτόνηται, εΐ μή τι άλλο των κατά τόν βίον αύτοϋ ύποπτευομένων 
και ήκουσμένων σφαλερών αληθές, ει δέ οτι τήν χειροτονίαν κατα-
γομένην έχει από τοϋ δεινός, ε'ίτε εξ αιρετικού ε'ίτε εκ χρηματοχει-

80 ροτονήτου, αυτός δέ οΰτε αιρετικός ούτε εν γνώσει εκ χρηματολήπ-
του ε'ίτουν Σιμωνιανοΰ κεχειροτονημένος, όμολογοίη δέ δμως τήν 
πάσαν άλήθειαν, τήν τε πίστιν φυλάττειν και τούς κανόνας άπα-
ρατρώτους, τούς τε κατ' αμφότερα παρατετραμμένους άποβαλλόμε-
νος, ουδείς ήμΐν λόγος άποχής πρός αυτόν άκατάγνωστος γάρ ό 

85 τοιούτος κατά τούς προδεδηλωμένους αγίους, και δι' αύτών κατά 
πάντας. 

Ούτω τοίνυν καί κοινωνοϋμεν, και ύμΐν ταύτό ποιεΐν συμβεβου-
λεύμεθα, ε'ΐπερ άκουοίμεθα. έπεί, εΐ περισσότερον διηρεύνηται, απο-
κρούεται μέν, ως δέδεικται, τά των πατέρων παραγγέλματα, έκλιμ-

90 πάνει δέ τοσούτον τό της ίερωσύνης δώρον, έφ' φ τό χριστιανοί 
καλεΐσθαι εχομεν, ώς εις εθνική ν ή μας μεταπεσεΐν λατρείαν (όπερ 
άτοπον), πρός τό γε καί άκριβευομένους ούτω μηδέ εν δύσει καί 
ανατολή άφικομένους εύρίσκειν τό ζητούμενον, άναδρομάδην καθ-
αιρομένων πάντων διά τής άλληλούχου συλλειτουργήσεως· επειδή 

95 προφανώς τω 'Ρωμαίων προέδρφ επί Ταρασίου συνιεράτευσαν οί έκ 
τώνδε άποκρισιάριοι άποσταλέντες, κάκεΐνοι τάχα τοις τής έφας, 
καί φρούδα εντεύθεν τά τής ίερωσύνης· ο άπαγορεύσαντες πάντως 
καταδεξόμεθα έν τφ προειρημένω κατά τούς αγίους μέτρψ στήναι. 

71 έκκρίτων Τ ιών post μή add Τ 75 έκζητήσωμεν: hie inc epist in Ο titulo 
τοΰ άγιου Θεοδώρου τοϋ στουδίτου έκ τής πρός τόν στέφανον τόν άναγνώστην καί 
τοις σύν αύτώ έπιστολής αύτοΰ praecedente ζητήσωμεν Ο 76 όμολογοίει C 
77 εποπτευομένων Ο 78 σφαλερών: φανερών Ο καταγομένην om S 79 
έξαιρετικοϋ C χρηματοχειροτονίτου Τ: χρηματοχειροτονητοϋ Ο 81 είτοϋν 
C: εϊτ' ούν VMTPSO Sirm έκ post εϊτουν add Ο σιμονιανοϋ Τ δέ: δ' Ο 
83 καταμφότερα C 84 ούδ' εϊς Τ 85 τοιούτος: hie desin epist in Ο 87 καί' 
om VMT τ' αύτό CT 88 εϊπερ άκουοίμεθα: εί ούκ άκουσόμεθα coni Mi 89 
έκλειμπάνει C 90 έφφ C 91 μετά πεσεΐν C 93 άφηκομένους CT καθ-
αιρουμένων MS Mi 95 τών post τω add Τ ταρασσίου CS"1' 96 κάκείνου 
VMTP Sirm 98 καταδεξώμεθα CS" ' 
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διότι πολλά συνέβη και συμβαίνει τοιαύτα παραπτώματα έν τή 
ιοο εκκλησία, α ούδεϊς των αγίων ηϋρηται οϋτω διερευνήσας (οτι μηδέ 

οίόν τε) οϋτε μην έκδέδωκεν φυλάττειν ημάς. 
"Εχει μεν ταΰθ' ούτως, περί δέ τοΰ προύργιαίτερον ήμΐν είναι της 

μοιχοκυρώτου συνόδου τήν καθ' ύμάς ενστασιν, τεθαύμακα άκούσας· 
τοσούτον γαρ προτιμοτέρα, οσον άποστολικής φωνής ή κυριακή. 

105 και οϋπω λέγω οτι Ταράσιος ουκ έκήρυξεν έν χρήμασι χειροτονεΐ-
σθαι, άλλά καί τούς τοιούτους όμολογών μή δέχεσθαι κατά τό προ-
φανές. ώδε δέ δόγμα κατά τε τοΰ ευαγγελίου τοΰ τε Προδρόμου των 
τε / κανόνων συνοδικώς διά της τοΰ μοιχοζεύκτου παραδοχής έκ-
πεφώνηται, βεβαιοΰν τήν παρανομίαν οίκονομίαν, τούς τε ίεράρχας 

n o καί ιερείς οπόταν βούλωνται έξουσιάζειν των κανόνων καί τούς μή 
ταύτό φρονοΰντας άναθεματίζον τε καί έκσκορακίζον, καθάπερ ιστέ. 
τοΰτο της είκονομάχου αίρέσεως ει καί δεύτερον, άλλ' ουκ έλαττον 
τοις εύσεβώς άναθεωροΰσιν. ών ό Κύριος ταΐς εύχαϊς έκποδών τό 
κακόν άρας πρυτανεύσοι ειρήνην ώς τό άπ' αρχής τή αύτοΰ έκκλη-

115 σία. πλήν οτι, καθά γέγραφας, θάτερον υπό θατέρου βάλλεται, καί 
διάλληλος ή έπίγνωσις καί λύσις τής άνομοδέσμου πράξεως. 

Έρρωμένον καί εύχόμενον ύπέρ τής ταπεινώσεως ήμών πανέστιον 
ό Κύριος σε διαφυλάξειεν, φίλων πρώτιστε καί ζηλωτών κράτιστε. 

54. "Αννη ήγουμένη 

Τί ύπεστείλω τοΰ γράφειν καί γνωρίζειν ήμΐν τά τής όσιότητός 
σου; ήμεΐς δέ διά τοΰτο μάλλον ού διαλείψομεν, τό μέν διά τό άπαξ 

117 Bas. ep. 176 (PG 32,653 C = II 113 Courtonne) έρρωμένος καί εϋθυμος έν Κυρίω 
ύπερευχόμενός μου διαφυλαχθείης μοι 

99 συνέβη καί om Τ 100 εϋρηται VMTPS Sirm 101 έκδέδωκε VMTPS 
Sirm ήμας in marg S 102 οΰτως: hie desin epist in Τ προυργιέτερον CSat 

103 ήμας S Sirm 105 ταράσσιος C 109 παρανομίαν: παράνομον Μ 111 
ταύτόν VMP Sirm άναθεματίζων CS τε om Sirm έκσκορακίζων CS 112 
καί post τοΰτο add VMPS Sirm: Ssscr 113 έκποδών CVMP τό κακόν ante έκποδών 
transp S 114 άπαρχής CSP 118 διαφυλάξειε V ' M S : διαφυλάξοιε Ρ Sirm 

54. a. 809-811? 

V M PS 

3 διατοΰτο VMS 
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ήμάς άνοΐξαι τό ταπεινόν στόμα, τό δέ δνά τόν κατά θεόν σου ζήλον 
5 και πυρίπνουν εύσέβειαν πυνθάνομαι γάρ σε αληκτον εχειν τό περί 

τούς αδελφούς ήμών εύποιές, ένθεν κάκεϊθεν περιθέουσαν καν έκα-
στον τόν παρατυγχάνοντα δεξιουμένην φιλανθρώπως και τοις εύ-
κταίοις ρήμασι παραπέμπουσαν ώς Χρίστου δνάκονον. 

'Ώ της καλλίστης σου ταύτης πραγματείας· ώ της γρηγορούσης 
ίο σου περί τά θεΐα ίεράς ψυχής· ού γάρ όρφανικά ταύτα, αποκυήματα 

δέ έτέρων άρετών, ήγουν προβλήματα της πνευματικής σου πολυ-
καρπίας. έπεί ουδέ οίόν τε μή εύωδεϊν τόν έπιφερόμενον άρώματα 
μηδέ λαμπαδουχεϊν τόν φωτοφόρον. διαδείκνυνται τοίνυν εντεύθεν 
πάντοτε καν πάντως, και μάλιστα έν τοις ύπέρ Χριστού διωγμοΐς, 

15 τίνες οί της όσιότητος έρασταί καί θεόλβιοι και τίνες οί φαυλότητος 
καί άμοιράγαθοι, καν τω έξω σχήματι τά ένδον καλώς έχειν ύπο-
πλαττόμενοι. 

55. Ειρήνη πατρικία 

Φιλτροποιόν τι πράγμα ή γραμματική προσφώνησις, σχέσιν έμ-
ποιούσα ταΐς ψυχαΐς των έρώντων, καί τοσαύτην, οσφπερ αν καί 
πυκνάζη ή όμιλία, οιονεί άνασκαλεύουσα τούς έναποκειμένους έρω-

5 τικούς σπινθήρας καί πολλή ν τήν άγαπητικήν διάθεσιν άνακαί-
ουσα. τοιούτον τι καί έν ήμΐν τοις ταπεινοΐς άπειργάσατο ή επιστολή 
τής έμμελείας σου, πολυπλασιάσασα τήν πνευματικήν φιλίαν αύτής 
καί τά τής μνήμης έμπυρεύματα ακμαιότερα ένιζάνουσα. χρω τοι-
γαρούν, θεοσεβεστάτη κυρία, τω άγαπητικω τφδε φαρμάκω καί 

ίο γνώριζε ήμΐν τά τής ευεξίας καί εύπραξίας σου (ϊσμεν γάρ τό κατ' 
άρετήν σου αειθαλές καί ποριστικόν εις εύσέβειαν εξ ών τε άκηκόα-
μεν καί εισέτι άκούομεν καί άφ' ών ήμεΐς αυτοί εύ πεπόνθαμεν καί 
πανθάνομεν), / είτε δανειζομένη τήν φωνήν ε'ΐτε καί εξ οικείας 
γλώττης φθεγγομένη- ώς ήμεΐς γε ήδεία ταύτην μάλλον έπαΐομεν 

15 διαθέσει, ού ψιλφ ήχω προσέχοντες καί άμα έκεΐνο γινώσκοντες, ώς 

6 εύποιές: εύποιητικόν Mi 15 φαυλότατοι Μ 16 post ύποπλαττόμενοι sparium 
15 fere linn eras S, 7 fere linn eras Ρ 

55. a. 811-815? 

VM PS 

1 πατρικίω Sirm 3 τοσούτον V Sirm 6 τοιούτον: τοσοϋτόν Sirm 13 πανθά-
νομεν: πάσχομεν Mi 
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ούδείς οϋτως εικονίσειε ψυχήν ώς ό παρ' αυτής προϊών λόγος, καν 
όποιος ποτ' αν εϊη. 

Περί της κυρίας της θυγατρός σου, οτι γέγονεν οϋτω μαθόντες, 
ήνιάθημεν - εύχήν δέ ή άπομύρισμα ποίαν ή οίον δώμεν, άμαρτωλοί 

20 τυγχάνοντες; πλην εκείνο πέπενσο, οτι ούδέν ισχύουσιν αί τοιαϋται 
περιεργίαι, ει μή γε ημείς δώμεν χώραν άπροσεξία τινί - ώς γάρ ούχ 
οϊόν τε τόπον τινά ήλίφ περιλαμπόμενον τό άντίθετον σκότος είσ-
δέξασθαι, οϋτως ουδέ άνθρωπον θείω φωτί, ήγουν συνέσει και αρετή 
έπερειδόμενον, παθεΐν τι τών σκαιών και δαιμονικών μαγγανευ-

25 μάτων. ιαθείη τοίνυν ή παις εν ονόματι Κυρίου, του θεραπεύοντος 
πάσαν νόσον καϊ πάσαν μαλακίαν, και έστω χειρ θεοϋ περιιπταμένη 
και έπισκιάζουσα τήν αύτής κεφαλήν καϊ αποσοβούσα πασαν ένέρ-
γειαν βλαπτικήν, ώς αν εύεκτοΰσα σύν μητρί θεοφόβφ άποδοίη τάς 
εύχάς αύτής χαριστήρίως τώ Κυρίω. 

56. Άντων ίφ ήγουμένω τοΰ 'Αγίου Πέτρου καϊ τοις σύν αύτώ 

Τάς έκ πολλής συνοχής και θλίψεως καρδίας γραφείσας ήμϊν 
έπιστολάς παρά τής πατρικής υμών αγιοσύνης δεξάμενοι, οσον κατ-
εστενάξαμεν, τί δει και λέγειν, άδελφικοϊς σπλάγχνοις κινούμενοι, 

5 ει και ανάξιοι τυγχάνομεν, και έκ ταύτοπαθείας τήν περιπόνησιν 
ύμών στοχαζόμενοί τε και συνυφιστάμενοι; ούδέ γάρ άλλοις εστι 
γνωρίζεσθαι τό όδυνηρόν ή τοις όμοιοπαθώς τοις αύτοΐς ένεχομένοις 
λυπηροϊς. αλλ' αί άμαρτίαι ημών τοσούτον έπλήθυναν έν τή παρούση 
γενεά τήν άνομίαν, ψυγείσης τής άγάπης κατά τόν τοΰ Κυρίου λόγον, 

ίο ώστε, τούς οφείλοντας διαλύειν τά σκώλα και προσκόμματα, τούτους 

25 Matth. 4,23 

16 καν: και V 19 ή — ή: ποίαν ή άπομύρισμα V Sirm 26 θεοΰ: κυρίου S 28 
ώσάν S 29 αύτής V χαριστήρίους S 

56. a. 812 ineunte 

2 2 Cor. 2,4 8 Matth. 24,12 

C VM PS 

1 καϊ — αύτώ om Μ 6 εστί VMP 9 τής άνομίας Sirm 
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τά ισα ή τ ά χ α και δε ι νότερα τ ο ΐ ς έν τα ΐ ς έξωθεν ά ρ χ α ΐ ς έστ ι ν ό ρ ά ν 
πράττουσ ι . 

Δ ε σ μ ω τ ή ρ ι ά φατε, άπαγωγάς , όνενδισμούς, δ ιωγμούς και περ ιστά-
σε ις ύφ ιστάνα ι και έτι ύφ ίστασθα ι παρά των κρατούντων τάς έ κ κ λ η -

15 σ ίας τοΰ θεού. και ούχ δτι υπέρ ε ν τ ο λ ή ς θεού έν ιστάμενο ι , αλλά και 
ει έαλωκότες ήτε έν π α ρ α π τ ώ μ α σ ι ν ά ν θ ρ ω π ί ν ο ι ς , ουδαμώς τά το ιαύτα 
π α ν θ ά ν ε ι ν έξόν ή ν ύμϊν παρά πο ιμένων θεού, μή οτι γε ύπέρ αληθε ίας 
δ ιαθλούσ ιν , ο ίς τό έπα ινε ΐσθα ι και μακαρ ίζεσθα ι κ ε χ ρ ε ώ σ τ η τ α ι , και 
ταύτα τω μ ο ν α δ ι κ ά κ α τ α κ ε κ ο σ μ η μ έ ν ο ι ς έπαγγέλματ ι . έκ των έργων 

20 αύτών έ π ι γ ν ώ σ ε σ θ ε αύτούς, έφη ό Κύρ ιος , ου δ ή π ο υ το ιούτον π α ρ ά 
το ΐ ς άγ ίο ι ς έ γ ν ω ρ ί σ θ η , τ ο ύ ν α ν τ ί ο ν δέ αύτοί μ ά λ λ ο ν πεπονθότες έδεί-
κνυντο , δ ι δασκόμενο ι παρά της α π ο σ τ ο λ ι κ ή ς φωνής , ή φ η σ ι περί 
τοΰ Κυρίου - δς λ ο ι δ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς ουκ άντελο ιδόρε ι , π ά σ χ ω ν ούκ ήπε ί -
λει , π α ρ ε ΐ χ ε ν δέ εύμενώς τω πα ίοντ ι και τ ή ν θε ίαν σ ιαγόνα , εντεύθεν 

25 οί πο ιμένες Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ν ώ ρ ι μ ο ι κάκε ΐθεν οί ά λ λ ο τ ρ ι ο ε π ί σ κ ο π ο ι . 
Ά λ λ ά τί δει παθε ΐ ν κατά τ ή ν έ ν σ κ ή ψ α σ α ν έν τή / ταπε ι νή η μ ώ ν 

γενεά μ ο χ θ η ρ ί α ν τών ανθρώπων , ή ν και ώς α ύ χ η μ α πο ιούμενο ι σε-
μνύνοντα ι , τό π α ρ ά ν ο μ ο ν έ ν ν ο μ ο ν λογ ι ζόμενο ι , κατ ' έ ναντ ιό τητα τών 
θείων π ρ ο σ τ α γ μ ά τ ω ν τ ή ν π ρ ο σ τ α σ ί α ν μετερχόμενο ι ; έκε ΐ νο ι μέν οϋν 

30 α δεδράκασ ι καϊ δ ρ ώ σ ι ν εύροιεν , μ ά λ λ ο ν δέ σ υ γ χ ω ρ η θ ε ΐ ε ν π α ρ ά τοΰ 
άδεκάστου κρ ιτοΰ , τοΰ μή ότ ιοΰν άνεξέταστον καί άνεύθυνον πα-
ραβλέπε ιν μ έ λ λ ο ν τ ο ς έν ή μέρα κρ ίσεως , ύμε ΐς δέ, ώ αδελφοί τ ιμ ιώ-
τατοι καί πατέρες σεβασμ ιώτατο ι , χα ίρετε καί εύφραίνεσθε , οτι τού 
θείου μ α κ α ρ ι σ μ ο ΰ τό κλέος ά π η ν έ γ κ α σ θ ε καί τά τ η ς άτ ιμ ίας τοΰ 

35 Χ ρ ι σ τ ο ΰ έντ ίμως ύπεδέξασθε , μ ικρο ΐ ς κ ό π ο ι ς καί ά γ ώ σ ι ν μέγ ιστα 
καί α ιών ια άνταμε ιβόμενο ι . καί επε ιδή , καθά καί προγεγράφαμεν , 
ευδοκία τοΰ ύπεραγάθου θεού έκποδών γέγονε , δ ι ' ού ή δ ι χ ό ν ο ι α έν 

36 προγεγράφαμεν: epistula perdita ut videtur 37 έκποδών γέγονε: oeconomus 
Josephus; cf. Ostrogorsky, Geschichte 165 

20 Matth. 7,16 23 1 Petr. 2,23 24 Luc. 6,29 25 1 Petr. 4,15 

11 Ισα VMP Sirm 12 πράττοντας VM 13 όνειδισμούς ante άπαγωγάς transp 
VM 14 ύφεστάναι Ρ Sirm ύφίστασθε C 15 θεοϋ2 om Sirm 16 ήτε: εϊτε C 
24 παρείχε VMPS Sirm 25 τοΰ ante Χριστοΰ add S 31 μή: an μηδ' scriben-
dum? δτι ούν C: ότι ούν S 35 κόποις: πόνοις S άγώσι VMPS Sirm 37 
ύπέρ άγάθου C έκποδών CSac 
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xrj καθ' ήμάς εκκλησία ύπήρχθη, βεβράβευταν ή ειρήνη νεύμασι και 
ροπαΐς καν εύμενείανς, προσθείην δ' αν και παρακλήσεσν, των καλ-

40 λινίκων και φνλοχρίστων ημών βασιλέων, συνεργία τε και απολογία 
τοΰ άγιωτάτου ήμών πατριάρχου- δει γαρ από τοΰ νΰν οϋτω καλεΐν. 
δεξάσθω και ή ύμετέρα όσιότης τά παρ' ήμών τών ταπεινών σύν 
πολλή σκέψει τε και διερευνήσει άναθεωρήσει τε τών πατρικών 
αναστροφών, τών τε εσθ' οτε ύποπεπτωκότων σκανδάλων έκκλησια-

45 στικών εγκριθέντα και περαιωθέντα, ινα οϋτω και έν τή καθ' ύμδς 
εκκλησία τοΰ Χρίστου ή ειρήνη τοΰ θεοΰ βραβεύση τάς καρδίας τών 
απάντων ουδέ γάρ, ει μή τοΰτο πράξοιμεν, οσιον τω θεώ λογισθή-
σεται, οΰτε ήμΐν νΐκος γενήσεται, προσαπόλλυμεν δέ τάχα, ζητοΰντες 
περισσότερον τό δεξιόν, καί ο τοις προλαβοΰσι κόποις διηνύκαμεν 

50 αγαθόν. 
Δέξασθε τοιγαροϋν, παρακαλοΰμεν, καί άποδέξασθε τόν άγιώτατον 

ήμών πατριάρχην, κοινωνοί τε έσεσθε, έν οϊς ού πρόδηλος ή παρα-
νομία, καί τω καθ' υμάς έπισκόπφ, τά διά μέσου παραχωροΰντες τω 
Κυρίω, τω εξεταστή καί άποδότη τών πρακτέων, τών ρητέων. πρός 

55 τοΰτο γάρ αύτό δεήσει χρησάμενοι, παρωρμήσαμεν καί τόν άγιώ-
τατον ήμών πατριάρχην έπιστεΐλαι, ώς αν άφεθήτε καί αύτοί τών 
φυλακών, ειρήνης τε σύνθημα πρός αλλήλους ποιησάμενοι, καν τι 
άμφιβαλλόμενον ή, αύτίκα διαλυθείη ή, άνιάτως έχον, διά τής έν-
ταΰθα ύμών τε καί τοΰ τιμιωτάτου έπισκόπου εϊσελεύσεως έπί παρου-

60 σία τοΰ αύτοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχου θεραπευθείη τά άρρωστή-
ματα καί συνδράμοιεν τά πάντα πρός θυμηδίαν ειρήνης καί ομονοίας 
είλικρινότητα. 

40 βασιλέων: Michael 1 et Theophylactus 

38 ή: δέ S 40 συνεργεία C 41 άποτουνϋν S 43 τε om VMP Sirm 45 ή μας 
S Sirm 46 Χρίστου VM: θεοΰ cett βραβεύσει C 48 νίκος VM προς 
άπόλλυμεν C 51 τοιγαρ ούν C 52 πρόδηλος CS: προδήλως cett Sirm 53 
ημάς S τά: τό Sirm διαμέσου PS 55 παρορμήσομεν VM 56 τής φυλακής 
V 57 κάν C 58 έχων C 59 ήμών S Sirm (cf Janin, F.glises et monasteres 207 
adn 4) 60 θεραπευθή VMP Sirm 61 θυμηδείαν CS 
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57. Τοΰ αύτοΰ επιστολή πρός Πλάτωνα τον έαυτοϋ πατέρα περί 
προσκυνήσεως των σεπτών εικόνων 

Εαυτούς παραμυθούμεθα, προσλαλοΰντες τη ίερά κεφαλή ήμών· 
τί γάρ αν και εϊη παρακλητικώτερον παιδί ή πατρϊ διαλέγεσθαι, καί 

5 γε τοιούτω καί τηλικούτφ, ού την άρετήν αδουσι πολλαί πόλεις, 
χώραί τε καί νήσοι, ούτος ό έμός ποθεινός πατήρ, καν ό καρπός τω 
δένδρω ουκ έοικώς διά τό άχρηστον τής ταπεινώσεώς μου, αλλ' δμως 
τω προκεΐσθαί σε κανόνα εύσεβείας εχομεν ούχ ήμεΐς μόνον, άλλα 
και οί'περ αν ελοιντο θεοσεβεΐν, πτεροΰσθαι εις άνδρείαν καί διαν-

ιο ίστασθαι πρός εύδρομίαν. έπειδή δέ άπό χρόνου πολλού έπεζήτησέ 
σου ή άγιωσύνη δοΰναί με λόγον, πώς δει τήν σεπτήν Χριστού 
εικόνα προσκυνεΐν (ουκ αγνοούσα, άλλά βουλομένη κάντεύθεν τον 
άλογόν μου λόγον κινεΐν), τηνικαύτα μεν ουκ έξεγένετό μοι άπο-
κριθήναι, νυνί δέ έπιμνησθείς δέον ήγησάμην τό ένταλθέν μοι εφ' 

15 δσον οίόν τέ έστι τη συνεργία τών Ιερών σου προσευχών άποπληρώ-
σαι, εί καί δτι άλλοθι που περί τούδε αύτοΰ τάχα ίκανώς έξεΐπον. 

Πάσα τοίνυν τεχνητή είκών όμοίωσίς έστιν ού αν ή είκών καί εν 
έαυτή τόν χαρακτήρα τοΰ άρχετύ/που μιμητικώς δείκνυσι, καθώς 
φησιν ό πολύς τά θεία Διονύσιος, τό αληθές εν τω όμοιώματι, τό 

20 άρχέτυπον εν τη εικόνι, τό έκάτερον έν έκατέρω, παρά τό τής ουσίας 
διάφορον ώστε ό προσκυνών τήν εικόνα προσεκύνησε τόν οπερ 

57. ante diem 4 mens. April, a. 814 6 νήσοι : ubi Platon in exsilium eiectus? 16 
άλλοθι που: nempe in Antirrheticis suis; cf. PG 99, 428 Β sq. 

19 Dion. Ar. eccl. hier. 4,3 (PG 3,473 C) 

CH V PS G (11. 1 - 1 1 7 ) 

1 επιστολή om S Θεοδώρου τοϋ οσ ίου πατρός ήμών τοΰ στουδίτου επιστολή περί 
τών άγίων καί ίερών ε ικόνων G: τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών καί ό μ ο λ ο γ η τ ο ΰ Θεοδώρου 
τοϋ στουδίτου επιστολή περί τών θείων καί ίερών καί πανσέπτων ε ικόνων Η τής 
post περί add V Sirm 3 υμών GH 4 καί1 om Sirm 6 κάν V 8 τό omnes: 
correxi προσκεΐσθαί G 9 άνδρίαν VPGSH 10 δέ om G 11 σεπτήν om 
SG εικόνα Χριστοϋ V Sirm 14 τό ένταλθέν: τά ένταλθέντα G έ φ ό σ ο ν Ρ Ρ Ή 
15 συνεργεία Mi (fort recte) συνεργία post προσευχών transp G σου om G 
16 αύτοΰ om S τάχα post έ ξ ε ΐ π ο ν transp S 17 τεχνιτή Η: τεχνική CG (sed cf 
infra lin 42) τοίνυν post είκών transp Η ή: εϊη G 20 παρά: περί G 21 
οπερ C: δνπερ cett Sirm 
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εμφαίνει ή είκών ασφαλώς, οΰτε γαρ την της εικόνος ούσίαν, αλλά 
τον έν αύτη γεγραμμένον προσεκύνησεν, οϋτε μήν τοϋ αρχετύπου 
τήν εικόνα διέσχισε κατά τό ταύτόν της προσκυνήσεως· ταύτόν γάρ 

25 ή είκών τώ άρχετύπω τη ομοιώσει, ουτω τοιγαροΰν και ό Μέγας 
Βασίλειος, οτι βασιλεύς λέγεται και ή τοΰ βασιλέως είκών και ού 
δύο βασιλείς· οΰτε γάρ τό κράτος σχίζεται οΰτε ή δόξα μερίζεται, 
ώς γάρ ή κρατούσα ήμών αρχή και εξουσία μία, ουτω και ή παρ' 
ήμών δοξολογία μία και ού πολλαί, διότι ή της εικόνος τιμή επί τό 

30 πρωτότυπον διαβαίνει, ει δέ επί τό πρωτότυπον διαβαίνει, ούκ άλλη 
και άλλη, άλλά μία και ή αύτή τιμητική προσκύνησις, ώσπερ εν και 
ταύτόν τό προσκυνούμενον κάν τή είκόνι πρωτότυπον. 

"Αλλο δέ φυσική είκών και άλλο μιμητική, ή μεν ού φυσικήν 
διαφοράν έχουσα πρός τό αϊτιον, αλλ' ύποστατικήν, ώς ό Υιός πρός 

35 τόν Πατέρα (άλλη γάρ ύπόστασις τοΰ Υίοΰ και ετέρα τοΰ Πατρός, 
μία δέ φύσις δήλον οτι), ή δέ τό άνάπαλιν, φυσικήν διαφοράν έχουσα, 
αλλ' ούχ ύποστατικήν, ώς ή είκών τοΰ Χριστοΰ πρός τόν Χριστόν 
άλλη μέν γάρ φύσις ύλογραφίας και έτεραι τοΰ Χριστοΰ, ούκ άλλη 
δέ ύπόστασις, άλλά μία και ή αύτή τοΰ Χριστοΰ κάν τή είκόνι 

40 γεγραμμένη, τοΰ αύτοΰ θείου Βασιλείου πάλιν λέγοντος· ö ούν έστιν 
ένταΰθα μιμητικώς ή είκών, τοΰτο έκεΐ φυσικώς ό Υιός· και ώσπερ 
έπΐ τών τεχνητών κατά τήν μορφήν ή όμοίωσις, οΰτως επί τής θείας 
και άσυνθέτου φύσεως τή κοινωνία τής θεότητος ή ένωσις. 

Ό ρ α ούν τό διάφορον οτι έπΐ τής φυσικής εικόνος και τοΰ αιτίου, 
45 ήγουν τοΰ Υίοΰ και τοΰ Πατρός, ήνίκα μία φύσις, μία και προσκύνη-

σις κατά τό ταύτόν τής φύσεως, ού τής ύποστάσεως (επειδή ώς μίαν 
φύσιν, μίαν και προσκύνησιν και δοξολογίαν όμολογοΰμεν τής 
'Αγίας Τριάδος, τρεις δέ ύποστάσεις, Πατρός και Υιού και 'Αγίου 
Πνεύματος), επί δέ τής μιμητικής εικόνος και τοΰ αρχετύπου, ήγουν 

50 τής εικόνος Χριστοΰ και τοΰ Χριστοΰ, ήνίκα μία ύπόστασις Χριστοΰ, 

26 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C); cf. Cone. Nie. II (XIII 72 C Mansi) 40 ibid. 

24 τό om Sirm 27 μερίζεται: διαμερίζεται G 28 ώς: ώσπερ G άρχή και 
om Η 29 οϋτω post ήμών transp Η 32 καν CSH Sirm τή om Mi 34 ό 
om Sirm 35 ετέρα: α λ λ η Η 36 δηλονότι C^'VPGSH Sirm 38 γάρ om 
G ετεραι: ετέρα G Sirm (sed cf infra lin 52) 39 καν CH 40 θείου: μεγάλου 
G πάλιν post λέγοντος transp Η έστιν om G 42 τεχνητών: τεχνικών G 
43 κοινωνίςι: κοινώσει G δρα in marg Ρ 45 τοϋ2 om S 46 δέ post επειδή 
add G 48 και' om S σημείωσαι in marg V 50 τής — Χριστοΰ: χρ ιστοΰ και 
τής χρ ιστοΰ ε ικόνος V: χρ ιστού και ε ικόνος δηλαδή τής χριστοΰ Ρ (ubi voces ε ικόνος 
δηλαδή in marg) 
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μία καί ένταΰθα προσκύνησίς έστι, κατά τό ταύτόν δήλον οτι της 
μιας ύποστάσεως, ού τό έτεροΐον των φύσεων Χρίστου και της 
εικόνος, ει δέ ώσπερ κατά τό ταύτόν της ύποστάσεως ουτω και κατά 
τό ταύτόν της φύσεως μίαν φαίημεν εϊναι τήν προσκύνησιν της 

55 εικόνος πρός τό πρωτότυπον, ούκέτι διαφοράν εικόνος και είκονι-
ζομένου γνωριοϋμεν, άλλ' εσται ώς μία ύπόστασις ουτω και μία 
φύσις της εικόνος Χριστού και αύτού δή Χριστού, και έμπίπτομεν 
εις έλληνικήν πολυθεΐαν, πασαν ΰλην εις Χριστού εικόνα χαρακτη-
ριζομένην θεοποιούντες. κάντεύθεν άνοίξομεν γλώσσαν τοις είκο-

60 νομάχοις κατηγορεΐν ήμών, τόν ένα θεόν εν τρισίν ύποστάσεσι 
προσκυνούντων, πολλούς θεούς προσκυνεΐν τε και σέβειν ουκ άπει-
κότως. ει δέ μήτ' αύ κατά τό ταύτόν της / ύποστάσεως μήτε κατά τό 
ταύτόν της φύσεως λέγοι τις είναι τήν της εικόνος πρός τό άρχέτυπον 
προσκύνησιν, δήλον οτι έσχισε τό κράτος και έμέρισε τήν δόξαν 

65 τοϋ αρχετύπου από τής εικόνος, καί ούτως προσκυνών τήν εικόνα 
Χριστού είδωλολατρεΐ φανερώς, ού μίαν αλλά δύο προσκυνήσεις 
εισφέρων οπερ άποδεικνύναι σπεύδουσιν οι εικονομάχοι, άναιρούν-
τες εντεύθεν ώς τό εικός Χριστόν σαρκΐ περιγράφεσθαι, 'ίσα τοις εν 
δοκήσει καί φαντασία έπιδεδημηκέναι θεόν τοις έν γή άσεβεΐν άπε-

70 λεγχόμενοι. 
'Αλλ' έρρίφθω τό άμφοτέρων επίσης ασεβές έν τω οίκείφ σκότει. 

ή δέ άληθής των χριστιανών πίστις, καθώς προείρηται, ώς μίαν έπί 
τής 'Αγίας Τριάδος τή κοινωνία τής θεότητος ομολογεί προσκύνησιν, 
ουτω καί έπί τής εικόνος Χριστού μίαν καί τήν αύτήν προσκύνησιν 

75 ομολογεί κατά τήν ταύτότητα τής ύποστάσεως τού Χριστού- ή αύτή 
γάρ έστι προσκυνουμένη, καν γεγραμμένη ε'ίη. έπεί ούκ αν εϊη εικών, 
ει μεσολαβεΐται καί διασχίζεται τή τιμή από τού πρωτοτύπου, άλλ' 
ίδιοϋπόστατόν τι πράγμα τυγχάνει, καί ουτω λοιπόν κάν τή τής 
εικόνος τού Χριστού προσκυνήσει μία ή προσκύνησις καί δοξολογία 

80 τής πολυυμνήτου καί μακαρίας Τριάδος. 

71 Ερ. Jer. 70 

51 δηλονότι VPGSH Sirm 52 άλλ' ante ού add G 53 αύτοΰ ante εικόνος add G 
56 άλλ': άλλά G|U 59 άνοίξωμεν Η γλώσσαν (quod in marg): θύραν V 60 
τόν: των VP Sirm 61 τε om G 62 τό1 Gss" 64 δηλονότι VPGSH Sirm 65 
άπό: καί G ουτω G 67 άποδεικνύναι CacSVPH 68 Ισα codd Sirm: correxi 
71 επίσης post ασεβές transp Η 74 τοϋ ante Χριστού add S 75 ομολο-
γεί: όμολογοΰμεν G τού om G 76 κάν V επειδή G 77 εί: εϊπερ 
G μεσοσυλαβεϊται Η άλλά G 78 καν Cpt 79 τοϋ om Η 80 
μακαριωτάτης G 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



Mi 504/5 ΕΠΙΣΤ. 57 167 

Δόξειε δ' αν τις κάκεΐνο λέγε ιν ,ούκοϋν, επειδή ή προσκύνησις 
λατρεία, συλλατρεύεσθαι συμβαίνει τήν εικόνα Χρίστου τή 'Αγία 
Τριάδι'. αλλ' έοικεν ό τοιούτος μή είδώς διαφοράν προσκυνήσεως· 
έπεΐ προσκυνοΰμεν άγίοις, αλλ' ού λατρεύομεν αύτοϊς, και αρχουσι 

85 κατά νόμον θεοϋ, άλλ' ούδ' αύτοϊς λατρεύομεν. έπειτα μανθανέτω 
αύθις δτι ού της ουσίας της εικόνος εστί προσκύνησις (τοΰτο γάρ 
έκτοπον και των λατρευόντων τή κτίσει παρά τόν κτίσαντα έργον), 
αλλά τοΰ έν τή εικόνι προσκυνουμένου Χριστού, άκοινωνήτου με-
νούσης παντάπασι της εικονικής ύλης πρός τόν προσκυνούμενον έν 

90 αύτή Χριστόν τω όμοιώματι- δπερ εστίν ϊδιον τής ύποστάσεως Χρι-
στού, κεχωρισμένον τής ύλης, καν έν αύτή όράται. καί μοι δοκεΐ τφ 
έν κατόπτρω παραδείγματι έοικέναι - κάκεΐ γάρ οιονεί διαγράφεται 
τοΰ όρώντος τό πρόσωπον καί μένει έξω τής ύλης τό ομοίωμα, καν 
δόξειεν άσπάσασθαι τήν εαυτού έκεΐσε εικόνα, ού τήν ϋλην προσε-

95 πτύξατο, οτι μηδέ δι' αυτήν πρόσεισιν, αλλά τό έν αύτή άπεικονισθέν 
αύτού ομοίωμα, δι' ο καί προσέφυ τή ϋλη. άμέλει μεταστάντος αύτού 
τοΰ έσόπτρου συναπέστη αύτφ άμα καί τό 'ίνδαλμα, ώς μή κοινωνούν 
τι τή τοΰ έσόπτρου ύλη, ώσπερ ούν καί έπί τής εικονικής ύλης, οτι 
άφανισθέντος τοΰ έν αύτή δρωμένου ομοιώματος, έφ' φ ή προσκύνη-

ιοο σις, έμεινεν ή ύλη άπροσκύνητος, ώς μηδέν κοινωνοΰσα τφ όμοιώ-
ματι. 

"Εστω πάλιν δακτύλιος έγκεχαραγμένος βασιλικήν εικόνα, είτα 
έκτυπούσθω έν κηρφ, έν πίσση, έν πηλφ. ή μέν ούν σφραγίς μία καί 
ή αύτή άπαράλλακτος έν άμφοτέραις ταΐς υλαις, αί δέ πρός άλλήλας 

105 διαφορούμεναι- ούκ αν δέ έν ταΐς διαφορουμέναις άπαράλλακτος 
έμεινεν ή παρά τό μηδέν ταΐς ύλαις κοινωνεΐν, άλλ' είναι αύτήν τή 
έπινοία τούτων κεχωρισμένην, μένουσαν έν τφ δακτυλίω. ούτως ούν 
καί τό τοΰ Χριστοΰ ομοίωμα, καν έν όποιαοΰν ΰλη / κεχαρακτήρι-

87 Rom. 1,25 

81 δόξει G: δόξτ) Η ούκούν om Η 82 συνλατρεύεσθαι G τοΰ ante Χριστού 
add S 83 post προσκυνήσεως exc fort voces καί λατρείας 84 επειδή G άλλ' 
ού λατρεύομεν om G 85 ούδέ G μανθάνεται Ρ 86 εστί V: εστι CS: εστίν 
G ή ante προσκύνησις add G 87 τή κτίσει Η"" 88 vocem Χριστού post 
εικόνι add V Sirm 91 καν C: κάν V ώραΐον in marg Ρ 92 διαγράφεται: 
συνδιαγράφεται G 93 κάν V: κάν Ρ 94 δόξη G εικόνα έκεΐσε VP Sirm 
95 πρόεισιν G 96 διό C G μεταστάντος: άποστάντος S 97 κοινωνούν τί 
CS: κοινωνοΰντι VG Mi 102 δέ post εστω add G βασιλική εικόνι G 103 
κηρφ: καιρώ Mi 105 διαφορούμεναι: διαφέρουσιν V ούκάν V 108 κάν 
ΡΗ όποία ούν CS 
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σται, άκοννώνητόν έστι τή έν ή δείκνυται ΰλη, μένον έν τή του 
no Χρίστου ύποστάσει, ήσπέρ έστι και ϊ'διον. και άπλώς ειπείν, ού 

λατρεύεται ή είκών τοΰ Χριστού, αλλ' ό έν αύτη προσκυνούμενος 
Χριστός, και προσκυνητέον αύτη κατά τό ταύτόν της υποστάσεως 
τοΰ Χριστού, παρά δέ τό της ούσίας της εικόνος διάφορον. 

Ούτω τοιγαρούν, ώς έμέ γοΰν είδέναι, τή των άγίων πατέρων 
115 διδασκαλία έπερειδόμενον, ή της εικόνος τοΰ Χριστοΰ προσκύνησις. 

ής αναιρουμένης άνήρηται δυνάμει και ή Χριστοΰ οικονομία, και 
ής μή προσκυνουμένης άνήρηται ωσαύτως και ή Χριστού προσκύνη-
σις. και διά τούτο, ώ θείε πάτερ, σύν φόβω και εύλαβεία προσιτέον 
και προσκυνητέον αύτή, ώς της προσκυνήσεως έπϊ τόν Χριστόν 

120 διαβαινούσης, και πιστευτέον χάριν θείαν έν αύτή έπιφοιτάν και 
άγιασμοΰ αύτήν ύπάρχειν μεταδοτικήν τοις πίστει προσιοΰσιν. έπεί 
και έπΐ τοΰ τύπου τού ζωοποιού σταυρού, της εικόνος της τε παναγίας 
Θεοτόκου και πάντων των άγίων πάσης άγιωτικής εικόνος προσ-
κυνήσεως διά μέσου των κατ' αύτάς πρωτοτύπων έπί θεόν άναβαι-

125 νούσης καί διά τούτο μιας και μόνης οϋσης λατρευτικής προσκυνή-
σεως τής άγίας και ομοουσίου Τριάδος, δι' ην έπί των άλλων αί 
διάφοροι προσκυνήσεις καί πρός ην ή αναφορά των άπασών προσ-
κυνήσεων ένιαία. ει δέ τι άγνοια έσφαλμένως εϊρηκα ή τοΰ καθή-
κοντος ένδεώς ή πέρα, ώς πατήρ άγαθός τό μέν έπανορθοΰν, τό δέ 

130 άναπληροΰν, τό δέ καί περιελεΐν άξίωσον, ευχόμενος καί ύπερευ-
χόμενος τής ταπεινώσεώς μου καί νοεΐν ορθώς καί λέγειν απταίστως 
καί πράττειν άνεπιψόγως. 

124 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 

109 δέδεικται Η 110 σημε ίωσαι in marg V 112 ταύτόν: αύτόν Sirm 116 τοΰ 
post ή inser Sirm 117 ή: τοΰ Mi τοΰ post ή inser Sirm προσκύνησις : hie 
desin epist in G 122 τε post ε ικόνος transp VS Sirm 123 πάσης — προσκυνήσεως: 
πάσα άγ ιαστ ική ε ικόνος προσκύνησις Sp tVP Sirm άγ ιωτ ική in marg V: άγιωτάτης 
Η ε ίκόνων Sirm 124 άναβαινούσης: άναβαίνε ι Sp tV Sirm 125 μιας — 
προσκυνήσεως: μία και μόνη έστ ίν ή λατρευτ ική προσκύνησις SpcVP Sirm 126 
vocem καί ante έπί add Η 128 έσφαλμένον Η ε ϊρητα ι Η 129 έπανορθώσαι 
Η έπανορθοΰν - 130 άναπληροΰν: άναπληροΰν, τό δέ έπανορθοΰν S καί1 

om V Sirm 131 καί ante τής add Η 
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58. Τοις άγίονς μου πατράσι και όμολογηταΐς Χρίστου, 'Ιωάννη, 
Μιχαήλ και Βασιλείω 

Και νϋν έπιστεΐλαι εύ εχειν έδοκίμασα τοις έμοϊς πατράσι, και 
έπιστεΐλαι όμοϋ, ώς της αυτής αρετής και ομονοίας, μάλλον δε 

5 μαρτυρίας Χρίστου ήξιωμένοις. επειδή γάρ εύδόκησεν ό αγαθός θεός 
ήμών άφεθήναι και ημάς τούς άμαρτωλούς τής φυλακής τη μεσιτεία 
τοΰ άγαθοΰ βασιλέως, ώσπερ τι εδνον προσφέρω ύμϊν τό γράμμα, 
χαίρων και συγχαίρων / υμών τή πατρωσύνη και τη, οίον ειπείν, 
κατά Χριστόν νίκη. καί γάρ νενικήκατε τόν πονηρόν, ώ θαυμάσιοι, 

ίο καί ένδον διά τής πάλης των λογισμών καί εκτός διά τής ένθέου 
ύπομονής, μή κάμψαντες γόνυ τω ύπηρετοΰντι δράκοντι. εκείνου γάρ 
άριδήλως ύπουργός Λέων ό παγκάκιστος, εκείνου θεραπευτής, ό τής 
εικόνος Χρίστου ύβριστής καί τών αγίων φονευτής, έκάτερος έκα-
τέρφ συμφωνήσας καί συνθήκην άμφω ποιησάμενοι περιελεΐν τό 

15 ονομα Χριστού δι' άφαιρέσεως τοΰ θείου καί προσκυνητοΰ αύτοΰ 
χαρακτήρος" έπεί μή πέφθακεν ό καιρός τής δευτέρας θείας επιφα-
νείας, ϊνα όλοφανώς Χριστός άρνηθείη. 

Ά λ λ ' εύλογητός ό θεός, ος καί τόν διώκτην ώλεσεν θανάτφ πε-
ριβοήτφ καί άξιολόγω τής αποστασίας (εδει γάρ τόν τεμόντα τό 

20 κυριακόν σώμα ξίφει κατατμηθέντα άπορρήξαι τήν ζωήν) καί υμάς 
στεφανίτας άναδείξας κλέος τή έαυτοΰ εκκλησία περιεποιήσατο, 
άρετής άλείπτας, ερεισμα πίστεως, έδραιώματα αληθείας, ύποδείγ-
ματα καρτερίας, τω οντι καθηγητάς, ώς αληθώς μοναστάς, άπεικο-
νίσματα τών μακαρίων έκείνων καί πάλαι άγιων οι εν τοις όμοίοις 

25 άνδρικοί γεγονότες τω άμαράντω τής δικαιοσύνης στεφάνφ κατε-
κοσμήθησαν, χορεύοντες αιώνια. 

Τοιούτοι ύμεΐς, καί ύμών ό έπαινος ύπέρτερος τής έμής ούδαμινής 
γλώττης, τοσούτον δέ μόνον άδούσης, οσον τόν καιρόν άφοσιώσα-

58. a. 821 ineunte 7 βασιλέως: Michael II 

8 Philipp. 2,17 11 Rom. 11,5 22 1 Tim. 3,15 25 2 Tim. 4,8 

C VM PS 

1 μου om S 5 έπειδή CS: έπεϊ cett Sirm 7 ήμών post βασιλέως add S εδνον 
omnes: correxi 8 καί2 om Μ 14 τό χριστού όνομα Μ 15 τοΰ ante Χριστού 
add S 18 ώλεσε VMPS Sirm 21 άναδείξας: άποδείξας V 22 έρείσματα V 
Sirm (έρείματα) έδραίωμα Μ 23 τωόντι S ώσαληθώς S μονάστας Ρ 
24 οί Sirm 27 καί ante ύμεΐς add Μ ούδαμεινής C 28 άφοσιώσασασθαι Μ 
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σθαι και τόν πόθον θεραπεΰσαι και τό πνεΰμα άναζωπυρήσαι εις 
άληκτον δέησιν τοϋ έπικληθήναι θεόν τέλειον ήμνν τό της ειρήνης 
αγαθόν έξανατεΐλαι. οράτε γάρ, ώ σεβάσμιοι, όπως έτι κραδαίνει τά 
πράγματα; δυνατός δέ εστί τη άρχή και τό τέλος δεξιόν συναναφάναι. 

Εϋχεσθαι παρακλήθητε περί της ταπεινώσεώς μου, άεισέβαστοι. 

59. Τη ήγουμένη των Γόρδινα 

Άπήτησεν ημάς ό άγαπητός ήμών αδελφός Αντώνιος τό παρόν 
γραμματεΐον, λέγων ότι τοΰτο ύπεσχόμην πάλαι ποιήσαι. και δι' 
αυτό ούν τοΰτο και διά τάς άποστολάς υμών ιδού προσφθέγγομαι 
και προσαγορεύω ύμάς ώς μητέρας, ώς αδελφός εν Κυρίω, μεμνη-
μένος της ύπαντής ύμών και τοΰ κόπου της άγάπης, ής ένεδείξασθε 
εις τό όνομα αύτοΰ, διαφυγοϋσαι τήν κοινωνίαν τών αιρετικών και 
διατηρήσασαι ασπίλους έαυτάς από τοΰ κόσμου. 

Βλέπετε ούν και πρός τό έξης, αγιαι. επειδή έτι ένίσταται ή 
ασέβεια, τηρήσατε τήν παρακαταθήκην τής πίστεως ασυλον, ώς, ει 
δέοι και άποθανεϊν, μετά χαράς προέσθαι έαυτάς ή τής ζύμης μετα-
σχεΐν τών έτεροδόξων. και μήν και κατά τόν βίον παρακαλώ υμάς 
όσίως πολιτεύσασθαι. μή γίνεσθε κλέπτριαι δούλης ηδονής, άλλά 
τή παρθενία, ή Χριστός υμάς ένυμφεύσατο, άγνίζετε καρδίας και 
σώματα, φεύγουσαι αρρένων όψεις όράν, όσον δυνατόν εκ γάρ τοϋ 
βλέπειν πΰρ άνάπτεται καί φλέγει άμαρτία. ή ήγουμένη ώς ήγουμένη 
έστω, ύποτύπωσις άγαθοεργίας προκειμένη, αί μαθήτριαι ώς / μαθή-
τριαι, εν θέλημα έχουσαι, μίαν καρδίαν, μή έρεσχελοΰσαι, μή βατ-
τολογοΰσαι, μή ιδιοκτημονοΰσαι, άλλά τήν διδάσκαλον άναπνέου-
σαι, τά παρ' αύτής εγκεκριμένα φυλάττουσαι εν νόμω Κυρίου, ει δέ 
ταΐς μαθητρίαις ταΰτα άνήκει, πόσω μάλλον τή καθηγουμένη, ής 
όσος ό μισθός τής προστασίας, τοσούτος καί ό κίνδυνος τής δια-
μαρτησίας. τό έμόν και τό σόν λέγειν έν κοινοβίω οιχέσθω, ώς 

30 έπικλιθήναι C τέλεον VMP Sirm 32 σύν άναφάναι C: συναναφήναι S 

59. a. 821 - 8 2 6 2 'Αντώνιος: ad quem ep. 56 scripta 

C VM PS (VMP 11. 1 - 9 ) 

3 γραμμάτιον VMPS 9 ετι om VMP Sirm ένίσταται: hie desin epist in VP ή: 
hic desin epist in Μ 11 πρόεσθαι C 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



Mi 1348 Mai 237 ΕΠΙΣΤ. 5 8 - 6 0 171 

μυρίων πολέμων αίτιον τό ιδιορρυθμεΐν καν ΐδιοπραγεΐν έξοριζέσθω, 
25 ώς διαλυτικόν ευταξίας· τό γλωσσομαχεΐν και θορυβοποιεΐν άπελη-

λάσθω, ώς άνόσιον μοναζούσαις. αλλ' ε'ΐ τι σιωπηλόν, ε'ΐ τι εύκτικόν, 
ε'ΐ τι ψαλμικόν, εϊ τι έργαστικόν, ταΰτα πράσσετε, και ό θεός της 
ειρήνης και της αγάπης εσται μεθ' υμών. 

Προσεύχεσθε περί ήμών τών άμαρτωλών, ϊνα και ήμεΐς σωζοίμεθα. 
30 ή χάρις του Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού μετά πάντων ύμών. αμήν. 

60. Βασιλείφ ήγουμένω 

Έν οϊς γέγραφεν ή τιμιότης σου, αδελφέ, ύπέδειξεν έαυτήν ευδο-
κούσαν έν τοις έπιτιμίοις και έπειγομένην προς τά κρείττονα, καθά 
έξεδίδαξεν ού μόνον ό γραμματηφόρος, αλλά γάρ και πρό αύτοΰ ό 

5 τιμιώτατος αδελφός ήμών Πέτρος, ό και σοι φιλούμενος- έφ' οΐς 
ήσθην ό ταπεινός και ευχαρίστησα, ού γάρ τοι μικρόν τι καί εύκα-
ταφρόνητον δ πεπόνθαμεν, ώ τάν, επί τή άρνήσει της εικόνος Χρι-
στού κεκοινωνηκότες, αλλά καί λίαν έκτοπον καί άρνητικόν 
άριδήλως τής πίστεως, διότι ή της εικόνος άρνησις επί τό πρωτό-

ιο τύπον αναβαίνει· καί ταύτη τή άρνήσει Χριστού πάντες οί όπωσούν 
κεκοινωνηκότες κεκοινωνήκασιν. έπεί δέ πάλιν έξηγόρευκας καί 
έπιτρέψαι δέει τού διώκοντος άφανίσαι εικόνας, χαλεπώτερον τό 
άνόμημα- οτι δέ καί ύπογράψαι εφης, ολόσωμος ή άμαρτία και ή 
άρνησις. 

15 Τί ούν δει ποιεΐν, ότι καί έπιζητοίης τό τής ύγείας φάρμακον, καί 
ού φέρειν πάλιν φής τήν κατ' ολίγον έπίθεσιν, άσθένειαν προβαλ-
λόμενος καί τούτο κάκεϊνο μάλλον εισδέξασθαι προαιρούμενος; 
στενά μοι εκατέρωθεν, καί έώντι διά τό φιλάδελφον καί σμικρύνοντι 

30 2 Thess. 3,18 

24 πολέμων: σκανδάλων S 

60. a. 821 - 8 2 6 5 Πέτρος: ad quem epp. 205 et 353 scriptae 

9 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 

C VM PS (VMP 11. 1 - 2 6 ) 

6 ήσθην C ηύχαρίστησα VMP Sirm τοι CS: τι cett Sirm τι CPS: τε V 
Sirm: om Μ 7 τάν S Χρίστου εικόνος VMP Sirm 10 ταυτή C: ταύτη cett 
Sirm πάντες om V δπως ούν C 11 έξηγόρευσας V Sirm 15 ύγιείας VP 
Sirm 16 κατολίγον CS 
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τό φάρμακον διά τό της άμαρτίας μέγεθος, ομως συμπιεζόμενος 
20 μάλλον τη άγάπη όρίζω σύν φόβω και τρόμω τάδε- εν έτος άλλο 

άπόσχου, αδελφέ, των άγιασμάτων, εφ' έκατέροις τοις συμπτώμασι, 
της των άγίων εικόνων κατενέξεως λέγω και άσεβους υπογραφής 
(υπογραφή γάρ καν ότι μόνον έάλως σταυρόν χαράξαι) ποιών και 
τάς προσευχάς τάς αύτάς και γονυκλισίας άνευ ασθενείας, επειδή δέ 

25 ολίγον λίαν τό έπιτίμιον, έπιδόσει ελεημοσύνης ικανής άντισηκοΰ-
σαν συνεισένεγκε τήν άντιστάθμησιν. όπόσης δέ ταύτης δηλώσει ό 
αδελφός Εύσέβιος, ον σύν έτέροις δυσίν άδελφοΐς κατά τήν αϊτησίν 
σου ε'ίασα είναι εν τοις αύτόθι οικονομίας τρόπω, τοΰ τε εκείνους 
καταπαΰσαι άλωμένους ώδέ τε κάκεϊσε και τοΰ σέ σχεΐν παραμύθιον 

30 εύψυχίας, ου μήν τοΰ έν φ τόπφ καθέζη μοναστηρίου, άλλαχή δέ 
που, ύποτελοΰντι τή μονή άγριδίω. 

Φύλαξαι ούν, αγαπητέ, πρός τό εξής, καθά και ύπέσχου, τοΰ 
μηδόλως έτι ύποπεσεϊν μήτε μήν άπιέναι εις οψιν τοΰ 'Αντωνίου, 
αλλ' έτοίμως έχειν έκστήναι ού μόνον μοναστηρίου, άλλά και τής 

35 σαρκός εινεκα τής άγάπης Χριστοΰ. 

61. Γρηγορίφ ήγουμένω 

"Ηδη έπεστείλαμέν σοι κατά τήν ύπόσχεσιν ώς ήμετέρω υίώ ποι-
μαίνειν τό αύτόθι ποίμνιον μετ' επιστήμης κατ' έντολήν τοΰ Κυρίου, 
μηδέν παραθεωροΰντι τών συντεινόντων εις ώφέλειαν τών αδελφών. 

5 ει γάρ ό τά αλόγα πρόβατα εμπιστευθείς ού καθεύδει, άλλ' αγρυπνεί, 
ούδέ άμελεΐ, αλλά πυκτεύει νύκτωρ και μεθ' ήμέραν μήτε θηριάλωτόν 
τι έργάσασθαι μήτε άλίπαντον, άλλά και κλέπτας και ληστάς κατα-
σκοπεΐ καί θήρας άποσοβεΐ και προσλαλεΐ τοις θρέμμασιν, και έμ-
προσθεν αύτών πορευόμενος τάς τροφάς αύτοϊς περιποιείται, έφ' ΰδωρ 

27 Εύσέβιος: ad quem ep. 212 scripta 33 Αντωνίου: cf. adn. ad ep. 59,2 

23 κάν C: κάν Ρ καί τάς om Μ 25 άντ ισήκουσαν C 26 άντεισένεγκε 
Μ δηλώσει: hie desin epist in VMP 27 εύσέβειος C 30 μοναστηρίω C άλ-
λ α χ ή C 33 μηδ' όλως C 

61. a. 821 - 8 2 6 ? 2 έπεστείλαμεν: ep. 64 an epistula perdita? 

C VM PS 

6 μεθημέραν VPS Sirm 8 θρέμμασι VMPS Sirm 9 αύτών: αύτοΐς S έφύδωρ 
C 
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ίο αναπαύσεως και σκιαδίων περιορίζων, και οσα αλλα εστίν όραν έν 
ποιμαντική ράβδω, τί δει και πόσον εϊναι τόν ψυχών λαχόντα προ-
στατεΐν, ών τό αίμα, ει κατά τι αμελές γίνοιτο, έκ των χειρών αύτού 
έκζητηθήσεται, καθά γέγραπται; 

Έπίστηθι ούν λοιπόν, ώ τέκνον, γρηγορών τή ποιμνιαρχία, ιασαι 
15 τούς ήσθενηκότας, επίστρεφε τούς πεπλανημένους, παρακάλει, νου-

θέτει, ύπομίμνησκε την έπηγγελμένην βασιλείαν τοις άγιοπρεπώς 
πορευομένοις και έκ του έναντίου την άτελεύτητον κρίσιν τοις έμ-
παθώς διαζώσιν, ινα ούτως και σεαυτόν σώσης και τούς άκούοντάς 
σου. ό αγαπών επιμελώς παιδεύει, ό δε μισών έα άδιαφορεΐν τούς 

20 έπομένους. αλλά και ύμεΐς, αδελφοί και τέκνα έν Κυρίφ, ώς πρόβατα 
Χριστού έσεσθε, φιλοΰντες τάς έντολάς αυτού έργάζεσθαι και μο-
ναχικώς άναστρέφεσθαι, αλλά μή κοσμικώς. έν έστω θέλημα πάντων, 
μία καρδία, μία ψυχή, μή τό έμόν και τό σόν, πάντα κοινά, πάντα 
καθαρά διά της έξαγορεύσεως· εί δε μή ούτως, και τόν κοσμικόν 

25 άπωλέσατε και μονάχοι μή οντες άληθινοί ύπόδικοι γενήσεσθε κα-
τακρίσεως δικαίας. 

'Αγαπώντες ύπεμνήσαμεν. ύμεΐς δέ εύ πράξοιτε και τω θεώ εύα-
ρεστήσοιτε, ευχόμενοι και περί ήμών τών άμαρτωλών, ών διδάσκο-
μεν, τούτων έργάται εϊναι έν Χριστώ 'Ιησού τφ Κυρίφ ήμών, φ ή 

30 δόξα. άμήν. 

62. Ειρήνη και Εύφροσύνη μοναζούσαις 

Εισερχομένου τού αδελφού και παροικονόμου ευ/καιρον ήγησά-
μεθα χαράξαι ύμΐν βραχεΐαν συλλαβήν, ταϊς κατά Κύριον άδελφαΐς. 
και δή έρωτώμεν, πώς έχει ή άγία δυάς ύμών, αί πάσαι άδελφαί. 

5 όράτε πώς ώς ουκ αλλαις άδελφαΐς ύμΐν προσκείμενοι κατά θεόν 
έρωτώμεν και διαλεγόμεθα; και εικότως· ού γάρ πίστις, έκεϊ και 

12 Εζ. 3,18; cf. Luc. 11,50 18 1 Tim. 4,16 19 cf. Prov. 3,12; Hebr. 12,6 23 Act. 
4,32 

10 voces και σκιαδίων post περιορίζων transp Μ έστίν CMS 11 τόν: τών C 
Sirm 12 αμελές CS: αμιγές cett Sirm 18 ζώσιν Μ" 23 τό έμόν και τό σόν: 
και τό έμόν τό σόν Sirm 24 ειδεμή 30 άμήν om V 

62. a. 821 - 823 

C VM PS 

3 post συλλαβήν abbrev KV"ci cancell V 4 άγία in marg C 5 ώς: και Sirm 
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πόθος, ελκών και άνθελκόμενος διά Πνεύματος 'Αγίου, ού δε ταΰτα, 
έκεϊ και φροντίς σώσματος. διά τοϋτο γράφομεν παρακαλοΰντες υπέρ 
Χρίστου οί ανάξιοι έχεσθαι ύμάς της καλής ομολογίας, ής ώμο-

ιο λογήσαμεν άπαντες ενώπιον θεοΰ και των εκλεκτών αγγέλων, ζήσαι 
έν Κυρίω εν τή άποθέσει τοΰ σαρκικού φρονήματος, δπερ έστί τό 
ραγήναι των δεσμών τής προσπαθείας τοΰ τήδε αιώνος και μετά θεοΰ 
γενέσθαι, ον και ήγαπήσαμεν, φ καί ένυμφεύθημεν, μεθ' ού καί 
συνεσόμεθα είσαεί. τοΰτον, άδελφαί, άναπνέομεν αεί, τούτον έρω-

15 τευόμεθα τόν άληθινόν έρωτα, τόν άπρόσιτον πόθον, τον μόνον 
δεσπότην ουρανού καί γής· ου ή πρός ανθρώπους άγάπησις τοσαύτη, 
ώς δούλου μορφήν αυτόν άναλαβεΐν εις τό άνακαλέσασθαι ημάς τής 
φθοράς καί θεούς άπεργάσασθαι. ώς μεγίστη ή επαγγελία- ώς έξαί-
σιον τό έν ούρανοϊς άπάντημα. έκεΐ έκλάμψουσιν οί δίκαιοι ώς ό 

20 ήλιος· έκεϊ αί τήν παρθενίαν ένδεδυμέναι τω άφθάρτω νυμφίω συν-
αφθήσονται- έκεΐ αί τήν ύποταγήν καί ύπακοήν έξασκήσασαι ώς 
άρχουσαι Χριστοΰ χορεύσουσιν αιώνια, αί δέ έναντίαι τά έναντία 
δήλον οτι πείσονται. 

"Ωστε, άδελφαί σταυροφόροι, μή λάθωμεν έαυταΐς αντί ζωής καί 
25 χαράς άπειρου κόλασιν καί πΰρ αίώνιον θησαυρίζουσαι δι' άμελείας 

καί φθοράς σαρκός, παρακοής τε καί έμπαθοΰς άναστροφής. ή άρετή 
έκ θεοΰ καί θεία, ή κακία έκ σατανά καί σατανάς· οί τήν πρώτην 
έλόμενοι θεοΰ καί θεοί, οί τήν δευτέραν δαίμονες καί τοΰ σατανά, 
οΰτως ύμάς καί νΰν δεξιούμεθα. καί μή βαρύς ύμΐν λογισθείην ώς 

30 φορτικά λαλών, άλλά μάλλον ήδύς ώς ύπέρ θεοΰ παραινών. καί ού 
πρός τάς κυρίας ό λόγος (αύται γάρ διδάσκαλοι καί έτέρων), άλλά 
πρός τό τής άδελφότητος πλήρωμα, δπερ φυλαχθείη έτι τε καί έτι 
εύεκτοΰν, εύθηνοΰν εις καύχημα καί έμοί ώς παρακλήτορι είς ήμέραν 
Χριστοΰ' φ ή δόξα εις τούς αιώνας, άμήν. 

32 άδελφότητος: virgines monaster» Clubii; cf. p. 205* adn. 213 

17 Philipp. 2,7 19 Matth. 13,43 

8 σώσματος C: σώματος cett Sirm (sed cf ep 463,13) 9 ήμας MP Sirm 10 των 
εκλεκτών om Μ 13 μεθοϋ C 14 ε ις άεί C άδελφαί — τοϋτον om VMP 
Sirm έρωτευώμεθα VMP Sirm 17 δούλου — άναλαβε ΐν : άναλαβε ΐν δούλου 
μορφήν αύτόν V 21 ύποταγήν και om Μ 22 χορεύουσιν Ρ 23 δηλονότ ι 
VMPS Sirm 24 λάθομεν C έαυτάς S 25 άποθησαυρίζουσαι VMP Sirm 26 
σαρκός φθοράς S 28 θεοί καί θεοΰ VMP Sirm 33 εύθηνόν M a c ήμέραν Ppt 
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63. Άβολίω καν 'Ιωάννη μονάζουσιν 

Προσηγορίαν ύμών των άγίων κομισάμενος παρά Ήσαΐου τοΰ 
θεοφιλεστάτου επισκόπου και πνευματικοΰ πατρός ού μόνον έξεδι-
δάχθην, τίς ή όσία καΐ πατρική ύμών δυάς, αλλά γάρ και προετράπην 

5 χαράξαι ύμΐν τήνδε τήν οικτράν συλλαβήν. ήμεΐς δέ ταπεινοί μεν 
και άμαρτωλοί, ομως φιλοΰντες ύμάς άνάψαι εις άγάπην, ής ούδέν 
προτιμότερον, άλλως τε και ύπακοήν πληροΰντες, έπεδώκαμεν έαυ-
τούς τω γράμματι. και δή εύχαριστοΰμεν τω θεώ οτι και ύμεϊς εν τφ 
σεισμώ της εικονομαχικής αίρέσεως άσειστοι διεμείνατε, άγιοι πα-

ιο τέρες, μή άλόντες τη κατ' αυτήν ψυχοφθόρω κοινωνία, άλλά τή φυγή 
τον τοΰ διωγμού θεομακάριστον στέφανον κομισάμενοι, άξιον όντως 
της αρετής και κατάδηλον τών προδιηνυσμένων ύμΐν άσκητικών 
αγώνων διότι έκ τών ήδη φθασάντων άπόδειξιν έκφέρει πάς τις τοΰ 
προτέρου βίου. εύ τε και ώς έτέρως εχει- οί τήν όσιότητα άμπεχό-

15 μενοι ένεδύσασθε και τήν όμολογίαν Χρίστου, άμφικαλλεΐς γενό-
μενοι. ομολογία γάρ Χριστοΰ, πατέρες, ή τής άγίας αύτοΰ εικόνος 
ύπερμάχησις, ώς και εμπαλιν άθετών έστι Χριστόν ό ταύτη ν έξαρ-
νούμενος- διότι, φησίν ό Μέγας Βασίλειος, ή τής εικόνος τιμή επί 
τό πρωτότυπον άναβαίνει, και έν έκατέρω έκάτερον και όρώμενόν 

20 έστι και προσκυνούμενον, καν Λέων ό θηριώνυμος και τοΰ σατανά 
υπηρέτης / ζήλω τής τοΰ πάλαι Κωνσταντίνου δυσσεβείας μανείς 
έμάνη κατά Χριστοΰ, τής τε άγίας μητρός αύτοΰ και παντός άγιου-

ού τό μνημόσυνον ολοιτο μετ' ήχους άναθέματος αιωνίου, ύμεϊς δέ 
φυλαχθείητε τή τοΰ θεοΰ εκκλησία στΰλοι και έδραιώματα, ήμϊν τε 

25 τοις ταπεινοΐς πρός θεόν τόν άγαθόν προασπισταί τε και παρακλή-

63. a. 821 - 8 2 6 2 Ή σ α ΐ ο υ : cf. ep. 538,3 20 θηριώνυμος: de Leone V legitur 
etiam apud Georg. Mon. hist. 1,22 (p. 776 Bekker) aliosque; cf. E. Follieri, in: F.EBS 3 9 - 4 0 
(1972-1973) 350 adn. 12 23 ήχους: ad vocem cf. Blass - Debrunner -Rehkopf 41 

7 cf. 2 Cor. 10,6 14 cf. Aristid. or. 13,166 (I 274 Dindorf) εύ τε καϊ ώς έτέρως 
χωροΰσιν 18 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 24 1 Tim. 3,15 

c (S,) PS2 

I περί άγίας εικόνος titulo add PS2 2 Ή σ α ΐ ο υ codd Mi 3 πνευματικοΰ S " " 
I I θεομακάριστον: τρ ισμακάριστον praeter necessitatem coni Sirm 19 διαβαίνει PS2 

inscr γράφεται άναβαίνει in marg 20 καν C 22 έμάνει C 23 μετήχους C: 
μετ' ήχου S 24 ύμΐν S" 
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τορες, ώς αν την πίστιν ένεργουμένην δι' άγάπης έχοντες σωθείημεν 
από τοΰ πονηρού. 

Επειδή δέ έπεστείλαμεν, τό της άγάπης έργον πληροΰντες, καί 
άντιδεξοίμεθα λόγον έγγράμματον, ϊνα μάλλον και γνωρίσωμεν άλ-

30 λήλους καϊ ώς όρώντες όρώμενοι τή γραμματική προσφωνήσει δια-
μενοΰμεν έν Χριστώ Ίησοΰ τω Κυρίω ημών ού ή άχραντος είκών 
σωτηρία κόσμου, τής είδωλικής πλάνης άντίθετος. 

64. Τή περί τόν πνευματικόν υίόν Γρηγόριον άδελφότητι 

'Αδελφοί και πατέρες, παρακληθεΐς υπό τοΰ πατρός ύμών ώς πατήρ 
κάκείνου και ύμών δι' εκείνου λαλήσαι ύμΐν τά πρός σωτηρίαν, και 
έπείσθην είκότως και φθέγγομαι ό ταπεινός, ένθεν ελών. ή / σωτηρία 

5 ήμών, τέκνα αγαπητά, πιστεύειν όρθώς εις τήν Άγίαν Τριάδα και 
έργα έχειν μαρτυρούμενα ύπό τών άγίων εντολών τοΰ θεοΰ. έν γάρ 
Χριστώ Ίησοΰ, καθώς φησιν ό άπόστολος, ουτε περιτομή τι ισχύει 
ουτε άκροβυστία, άλλά πίστις δι' άγάπης ένεργουμένη· και ό μεν τής 
πίστεως λόγος εις τό τής ορθοδοξίας δόγμα, ό δέ τής άγάπης εις τό 

ίο τής εύπραξίας θεώρημα άναφέρεται. 
Πιστεύομεν ούν εις πατέρα και υίόν και αγιον πνεΰμα, άπερ εστί 

τρία πρόσωπα, μία φύσις, μία δύναμις, μία άρχική τών άπάντων 
βασιλεία, έν ένί ώς φύσει καί θελήσει και ένεργεία προσκυνουμένη 
κράτει και κλέει. πιστεύομεν ώς ό είς τής "Αγίας Τριάδος, ό υιός και 

15 λόγος τοΰ θεοΰ καί πατρός, δι' ακραν αγαθότητα κενώσας έαυτόν, 
μορφήν δούλου έλαβεν έν τω καθ' ήμάς ε'ΐδει όφθείς- τοΰτο γάρ έστιν, 
ö φησιν ό Θεολόγος, καί ό λόγος σάρξ έγένετο, καί ö φησιν ό μέγας 
άπόστολος, θεός έφανερώθη έν σαρκί. καί έστιν εϊς καί ό αυτός έν 
δυσί φύσεσιν, τέλειος θεός καί τέλειος άνθρωπος, καί έν έκατέρω 

26 ώσάν S 

64. a. 821 - 8 2 6 ? 

6 Gal. 5,6 15 Philipp. 2,7 17 Joh. 1,14 18 1 Tim. 3,16 

C (S,) VM PS, (11. 2 - 1 2 ) 

1 titulum epistulae erasit S2 πνευματικόν: Πατρίκιον V Sirm Γρηγόριον om V 
Sirm δογματική περί θεολογίας και περί τής (om Sirm) τοΰ κυρίου καί θεοΰ ήμών 
ίησοΰ χρ ιστοΰ παναχράντου καί ίερας ε ικόνος titulo add Ρ: in marg Sirm 2 ύπό: 
παρά Sirm 5 αγαπητά: ήγαπημένα Sirm 7 Tt om Sirm 12 μία1: hie desin epist 
in S2 19 φύσεσι VMPS Sirm 
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20 τελείω ούχ ύφείς τι ιδίωμα άπρόσληπτον, έχων δε μάλλον πάντα τά 
του πατρός θεϊκώς και πάντα τά της μητρός άνθρωπικώς, ώς υίός 
γνήσιος, ώς ούν έκ πατρός απερίγραπτος, ούτως εκ μητρός περι-
γραπτός, ήγουν έξεικονιζόμενος μητρομοίως. 

Οί ούν είκονομάχοι, περί ών και τό ταΰτα δογματίζειν, μή όμο-
2.5 λογοΰντες αύτόν περιγράφεσθαι ευρίσκονται ασφαλώς μηδέ όμολο-

γεΐν αύτόν γνήσιον υίόν της μητρός· που γάρ τό γνήσιον και ού 
πάντη μάλλον άλλότριον, αν μή κατά τήν γεννήσασαν έν πάσι τοΐς 
φυσικοΐς ίδιώμασιν είεν αν και τό γέννημα; ώς γάρ κατά τήν περι-
γραφήν ούδεμίαν κοινωνίαν έχει προς τον πατέρα, αλλά πρός τήν 

30 μητέρα, ούτως ούδέ κατά τήν άγραφίαν τό έμπαλιν πρός τόν γεννή-
σαντα γάρ ή κοινωνία, ού πρός τήν τεκούσαν. ούτως τό ορθόν δόγμα 
της αληθείας, αύτη ή άποστολική πίστις, περιγραπτόν όμολογεΐν 
τόν Χριστόν έν σαρκί. και γούν ό Μέγας Βασίλειος, έγγραφέσθω τω 
πίνακι και ό τών παλαισμάτων άγωνοθέτης Χριστός, και τήν έγγε-

35 γραμμένην εικόνα τιμάν, ώς έν αύτη προσκυνουμένου Χριστού, έν 
γάρ τή είκόνι βοά ό χρυσούς Χρυσόστομος ίδεϊν άγγελον καί ει τόν 
άσώματον έν είκόνι, πόσω ούν μάλλον τόν ένσώματον λόγον; καί εί 
όρά, δήλον οτι καί προσκυνεί έν είκόνι τόν άγγελον ώσπερ καί τόν 
Χριστόν τό γάρ άξιωθήναι ίδεΐν έν γραφή ϊσον εστί τω προσκυνεΐν. 

40 έπείπερ καί ή της εικόνος τιμή έπί τό πρωτότυπον αναβαίνει, ώς 
πάλιν φαίη ό θείος Βασίλειος, άρνηταί τοιγαρούν εισι Χριστού οί 
τής εικόνος αύτού ύβρισταί, διά της έπ' αύτη άθετήσεως εις αύτόν 
τήν άθέτησιν άναφέροντες, καν λέγωσιν όμολογεΐν Χ ρ ι σ τ ό ν έπεί 
καί τά δαιμόνια όμολογούσι, φησί, θεόν, τοις δέ εργοις αρνούνται. 

45 Μέγα ούν, αδελφοί, τό άσέβημα αύτών καί μεγάλη ή ομολογία 
ήμών καί ού τί που άποδέουσα τών πάλαι μαρτύρων, στήτε ούν / 
κραταιοί, μηδόλως όκλάζοντες περί τών ήδη άποδεικτικώς ήληθευ-
μένων, αλλά ταύτη τή πίστει μέχρις αίματος, εί καλοίη καιρός, 

33 Bas. in Barl. 3 (PG 31,489 B); cf. Conc. Nie. II (XIII 80 D Mansi) 35 Jo. Chrys. de 
legis!. 6 (PG 56,407); cf. Conc. Nie. II (XIII 9 Α Mansi) 40 Bas. spirit. 18,45 (PG 
32,149 C) 44 Tit. 1,16 48 Hebt . 12,4 

20 τά ante πάντα transp Sirm πάντα om VM 22 τοϋ ante πατρός inser 
Sirm τής ante μητρός inser Sirm 28 περί γραφήν C 31 ού: ούχί VM 33 
γοϋν: γάρ VM 38 δηλονότι S 39 τό: τοϋ S Ισον VMP τω: τό CS 41 
φαίη: φησίν VM Sirm θειος: μέγας V Sirm τοιγάρ ούν C 42 αύτη: αύτής 
Sirm 43 καν — Χριστόν om VM 44 θεόν: χρ ιστόν VM 46 οΰτίπου Sirm 
47 κραταιώς V Sirm μηδ' δλως CS 48 μέχρις αίματος om VM 
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ύποδυόμενοι τούς άγώνας. έντεΰθεν ανατέλλει και ό φαεινός βίος, 
50 έξ ήλίου ήλιος, έπείπερ θάτερον θατέρου μαρτύριον ό άδελφόθεος 

άποδέδειχεν εΐναι. αγαπάτε τόν θεόν έξ ολοκλήρου των τριών δυ-
νάμεων, καθώς ή εντολή κελεύει, αγαπάτε και έαυτούς ώς μέλη 
Χριστού· εν τούτω γάρ, φησί, γνώσονται πάντες οτι έμοΐ μαθηταί 
έστε, εάν άγάπην έχητε έν άλλήλοις. δια πίστεως άγετε τόν καθη-

55 γούμενον ύμών. μηδεΐς έστω άνεξαγόρευτος αύτφ- ό γάρ τοιούτος 
όφιοτρόφος. μηδείς χλιαρόπιστος· ό γάρ τοιούτος αμέτοχος της τού 
'Αγίου Πνεύματος ζέσεως, μηδεΐς κρυφιοκτήμων ό γάρ τοιούτος 
ίουδοκλέπτης. μηδεϊς ιδιόγνωμος· ό γάρ τοιούτος έξωμόναχος. 
μηδεϊς παρρησιοποιός· ό γάρ τοιούτος φθορεργάτης. μηδείς κλεψι-

60 φάγος- ό γάρ τοιούτος δουλόμοιος. μηδείς έν μηδενί διδούς προσκο-
πήν, ϊνα μή μωμηθή ή διακονία, ώς βοά ό απόστολος, άλλ' έν παντί 
συνιστών έαυτόν ώς θεού διάκονος έν υπομονή πολλή, έν θλίψεσιν, 
έν στενοχωρίαις και τοις λοιποΐς, οίς αύτός άπηριθμήσατο, καταρ-
τίζων τόν άληθινόν χριστιανόν. ει δε ό υπήκοος ούτως, τί και πόσον 

65 άπαιτοΐτο ό καθηγούμενος, τύπος αγαθός ών διδάσκει όφείλων προ-
κεΐσθαι; 

Μέγας ό άγών, άλλά και ό μισθός άπειροπλάσιος, βασιλεία ού-
ρανών, ής άξιωθείημεν και άρχοντες και αρχόμενοι, θείως βιοτεύ-
οντες έν Χριστώ 'Ιησού τω Κυρίφ ήμών, φ ή δόξα και τό κράτος 

70 σύν τφ πατρί και τφ Άγίω Πνεύματι νύν και άεΐ και εις τούς αιώνας 
τών αιώνων, αμήν. 

65. Κανονικαΐς Πριγκίπου 

Χθές ιδών υμάς, τάς έν Κυρίω άδελφάς, έπεΐ κατεπείγον ήν διά 
τήν τού θεοφιλεστάτου άρχιεπισκόπου άσθένειαν, έκωλύθην ύμΐν 

50 Jac. 2,17 f. 52 1 Cor. 6,15 53 Joh. 13,35 60 2 Cor. 6,3 sq. 

50 μαρτύριον post άδελφόθεος transp S 51 άποδέδεικται VM εξολοκλήρου C: 
έξ ολοκλήρων VM 54 εχετε Mi 55 γάρ Vss" 57 κρυφοκτήμων VM 58 
έξομόναχος CS 62 διάκονον Μ Sirm 71 τών αιώνων om Μ 

65. a. 821 - 826 1 κανονικαΐς: cf. p. 207* adn. 219; adn. ad ep. 141,1 3 άρχιεπι-
σκόπου: Josephus 

C VM PS 

1 πριγκίπου titulo add VMP Sirm: om CS 
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λαλήσαι όσον έχρήν νυνί δέ διά τοΰ γράμματος τό έλλιπές άνα-
5 πληρώσαι καλώς έχειν ένόμισα. είδον υμών την αδελφότητα δση 

και ήλίκη, ότι τε και πλήθει ηύξημένη και συνέσει διαφέρουσα, και 
έδόξασα τόν άγαθόν θεόν ήμών, ος συνήγαγεν ύμάς τοσούτον πλήθος 
έπί τό αύτό τφ σταυροφόρω βίω δουλεύειν αύτω εν όσιότητι και 
δικαιοσύνη, τίνα ούν έπαινέσω, τήν καθηγουμένην πλέον ή ύμάς τάς 

ίο έπομένας και ύποτασσομένας; άμφότεραι έγκωμίων πλήρεις, αϊνων 
και έπαίνων και ού μόνον κατά τό συναφές τής πνευματικής ζωής, 
αλλ' οτι και βίφ ήκριβωμένφ κατά τε έγκράτειαν και τήν εφ' έαυταΐς 
δουλείαν και πάσαν διακονίαν, καθά μεμάθηκα, διατηρεΐσθε. 

Ευλογημένοι ύμεϊς έν Κυρίφ· μακάριον τό σύνταγμα υμών αίνετόν 
15 τό πολίτευμα / ύμών. πάσαι νύμφαι Χριστού - έκάστη παρθένος, 

ασματικώς ειπείν, κήπος κεκλεισμένος, πηγή έσφραγισμένη, ρόδον 
εύοσμίας θεού, κρίνον άχραντίας. ώ καλού παραδείσου- ώ λειμώνος 
θεοτερπούς. Χριστός έν μέσω ύμών, δς έστι τό ξύλον τής ζωής. 

Ά λ λ ' επειδή πρός πεΐραν και δοκιμήν αρετής έστι καί τό φυτόν 
20 τό άπειρημένον, οπερ ώραΐον εις κατανόησιν, ού μήν οπερ φαίνοιτό 

έστιν, άλλα πικρόν καί θανάσιμον τή μεταλήψει (και τί τούτο άλλ' 
ήδονή, ύφ' ής έάλω Ευα ή προμήτωρ;), ύπομνήσκομεν και παραι-
νούμεν μήποτε άψασθαι ύμάς τοΰ θανασίμου καρπού, άλλά μεταλαμ-
βάνειν τής εντολής τοΰ πανωραίου καί άληθινοΰ ώς άληθώς καρποΰ, 

25 υπακοή καί ταπεινοφροσύνη κεχρημένας, άγάπη τή εις άλλήλας καί 
αφθονία, άκτημοσύνη καί ειρηνοποιΐα. οϋτω γάρ βιοΰσαι δοξάσοιτε 
τόν θεόν έν τώ σώματι ύμών καί έν τω πνεύματι, καθά βοά ό ίερός 
άπόστολος- ούτω καί μάλλον πληθυνθήσεσθε- ούτω κάνταΰθα όνο-
μασθήσεσθε ονόματι όσιότητος καί έν τω μέλλοντι αίώνι συνδοξα-

30 σθήσεσθε- εϊπερ γάρ συμπάσχομεν, καί συνδοξασθησόμεθα, γέγρα-
πται. καί τί λοιπόν ώραιότερον ύμών; τί δέ σεβασμιώτερον θυγατέρας 
θεού καλεΐσθαι, αναθήματα ίερά, ναοί παρθενίας; 

Έπεί ούν ταΰτα, χαίρετε, άδελφαί, έν Κυρίω, χαίρετε, μισοΰσαι 
τήν χαράν τοΰ κόσμου, μισοΰσαι τό πρός τούς κατά σάρκα ιδίους 

5 αδελφότητα: in monasterio insulae Principi 

7 Act. 15,30 8 Luc. 1,75 16 Cant. 4,12 18 Gen. 2,9 26 1 Cor. 6,20 30 
Rom. 8,17 33 Philipp. 4,4 

4 τό έλλιπές post άναπληρώσαι transp Μ 5 ΐδον C 6 καί2 om VMP Sirm 8 
έπιτοαυτό VMPS 14 σύνταγμα: an σύναγμα scribendum? 17 ώ CS (bis) 18 
θεοπρεποϋς Μ 19 άρετής om S 21 άλλ': άλλή S ή post άλλ' add MS Mi 
22 εύα CS ύπομιμνήσκομεν VMPS Sirm 23 μετά λαμβάνειν C 27 καθά: 
καθώς Μ 32 ναούς VMS Sirm 
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35 προσπαθές, μισοΰσαι τό κλήρον έχειν έπϊ γης, μισοΰσαι τά κατά 
κόσμον έραστά απαντα. έπείπερ ύμών τό πολίτευμα έν ούρανοΐς, και 
κληρουχία ή βασιλεία των ούρανών, και νυμφίος αύτός Χριστός, ό 
κεκληκώς ύμας όπίσω αύτοΰ άκολουθεϊν καί εισάξων διά τελειώσεως 
εις τόν έπουράνιον νυμφώνα μετά των φρονίμων παρθένων. 

40 Ταΰτα δή έπ' ολίγον, ώς αν γνώτε 5τι έν Πνεύματι Ά γ ί φ ως 
άδελφάς ύμάς λελογίσμεθα καί έπευχόμεθα τά κρείττονα. 

66. Μαρία παρθενευούση 

Επειδή και απαξ καί δις άποστολάς έφθάσαμεν παρά της τιμιότη-
τός σου δέξασθαι, άναγκαΐον έκρίναμεν μή μόνον ψιλή προσρήσει, 
άλλά καί διά γράμματος προσαγορεϋσαι τήν σεμνοπρέπειάν σου· καί 

5 ου τοσούτον διά τάς άποστολάς, δσον διά τήν σεμνότητά σου-

μανθάνομεν γάρ οτι τόν έν παρθενία βίον είλαμένη δουλεύειν τω 
Κυρίω κατεδέξω έν όσιότητι καί δικαιοσύνη, τί γάρ κρεϊττον παρ-
θενίας, ής ή μέριμνα πώς άρέσει τω Κυρίω, πώς έπιτεύξεται τών 
μελλόντων αγαθών, πώς δυνηθείη διαδράσαι τάς πολυπλόκους μεθο-

10 δείας τοΰ διαβόλου; ή δέ υπό γάμον τελούσα τουναντίον, πώς αρέσει 
τω άνδρί, πώς τά τοΰ κόσμου εύ διαθείη, ή περικλυζομένη τοις 
άλμυροϊς κύμασι τοΰ βίου έν τω φροντίζειν περί τέκνων τε καί 
δούλων καί δουλίδων καί πρό γε τούτων τά περί άρέσκειαν τοΰ 
άνδρός, οϋπω δυναμένη ύπερανεστάναι τών στροφών τοΰ κόσμου 

15 καί τω τής διανοίας πτερώ κουφίζεσθαι προς Κύριον. 
Σύ ούν, ώ καλλίστη γυναικών, μακαρία ώς αληθώς καί τρισμα-

καρία, οτι τήν άγαθήν μερίδα έξελέξω μετά Μαρίαν έκείνην τήν 
άοίδιμον, οιονεί παρακαθεζομένη παρά τούς πόδας Ίησοΰ καί άκού-
ουσα δι' άπραγμονεστέρου βίου τόν λόγον αύτοΰ. ήγίασας έαυτήν 

20 ώς κειμήλιον θεώ άναθεμένη τήν ζωήν σου. έξευγένισας τό αϊμά σου 

36 Philipp. 3,20 38 Matth. 10,38 

35 προσπαθές: συμπαθές Μ 38 ε ις άξων C 40 δή: δέ Sirm 

66. a. 8 1 5 - 8 2 0 ? 

8 1 Cor. 7,32 10 1 Cor. 7,34 17 Luc. 10,42 18 Luc. 10,39 

C V M (11. 1 - 2 6 ) PS 

2 καί1 om Μ 6 έλομένη VMPS Sirm 8 άρέσει post Κυρίω transp Μ 11 τά: 
τάς Sirm 18 τούς: τοΰ Ρ (corr R) τοΰ post πόδας add Μ Sirm 19 τόν λόγον: 
τών λόγων Μ 
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έν Πνεύματι Άγίω, καλόν υπόδειγμα έαυτήν προθεμένη. τί γάρ και 
κερδήσουσιν αί ύπό ζυγόν, εν μή τι άρα έκζητήσοιεν και ψηλαφή-
σοιεν και αύται τον θεόν καθ' δσον οίόν τε; ουχί πάσαι συζυγίαι 
άποζεύγνυνται διά θανάτου; ούχ ώς οναρ τά ώραΐα του τήδε βίου 

25 άπέρχονται; δσα δέ περί τόν γάμον έλεεινά. οί μεν απαιδες, οί δέ 
κακόπαιδες. πενίαι και πλούτοι, αί μέν πιέζουσαι και οίονεϊ άποτη-
γανίζουσαι, οί δέ μεταρριπτούμενοι ώς έν κύβοις έκ τώνδε εις τόνδε. 
παστάδες έγειρόμεναι, άλλα και μετά θρήνους καταλυόμεναι, θρήνοι 
και κοπετοί, άλλεπάλληλοι συμφοραί, ών πλήρης ό βίος και τά 

30 παραδείγματα προ όφθαλμών. 
Σύ δέ τούτων πάντων απέφυγες, καλλιπάρθενε, κατοικούσα μονο-

τρόπως έν οίκω, φυλαττομένη ώς ρόδον εύωδίας Κυρίω τή παρθενία, 
έχουσα μέν ούν γε πάντως και θλιπτικά έκ τε ορατών και άοράτων 
έχθρών επειδή δπου άνάθημα Κυρίω, έκεΐ ό ληστής έφεδρεύει κλέ-

35 ψαι καί συλήσαι τό ιερόν, άλλά θάρσει έν Κυρίφ, έν φ πέποιθας, έν 
φ στέργεις τούς κόπους, δτι αυτός φύλαξ της ζωής σου, έπίκουρος / 
καί βοηθός έν ταΐς θλίψεσιν δς καί τελειών σου τόν δρόμον άξίαν 
σε ποιήσει τής ούρανίου βασιλείας αύτοΰ. 

Ταΰτά σοι παρ' ήμών τών άμαρτωλών προσπεφώνηται, ϊν' είδείης 
40 δτι, ή τού Κυρίου δούλη, καί ή μας τούς σπεύδοντας δουλεύειν τω 

Κυρίω έχεις κατά πνεύμα αδελφούς σου ώσπερ καί όμοδούλους κατά 
φύσιν, ύπερευχομένους σου τής τιμιότητος. 

67. Τή άδελφότητι Κιζάρων 

Ή αγγελία τής κοιμήσεως του πνευματικού ήμών καί ύμών πατρός, 
ήγαπημένοι άδελφοί, έθρόησεν ήμών τήν ψυχήν, ώς τό εικός, καί 
είς στεναγμόν ήγαγεν θλιπτικόν, ού διά τόν κοιμηθέντα (μακάριος 

5 γάρ εκείνος μακαρίω βίω τελειωθείς, έπειδή καί μονάζων δόκιμος 

22 Act. 17,27 37 Act. 20,24 

22 άρα CS 23 καθόσον PS 25 παρέρχονται S 26 άποτηγανίζουσαι: hie 
desin epist in Μ (exciso quaternione) 27 τώνδε: τοϋδε V τόνδε: τούσδε S 29 
άλλ' επάλληλοι C 33 μενοϋνγε VPS Sirm 39 ίνα VPS Sirm 40 δτι um S 

67. a. 8 1 5 - 8 2 0 

C V PS 

2 ύμών καί ήμών S 3 ώστοεικός Spt 4 ήγαγε VPS Sirm 
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και έως γήρους έξησκηκώς άριστα καί, τό κεφάλαιον, πεφυλαγμένη 
και όρθοδόξω πίστει μετά διωγμών και των υπέρ του καλοΰ ταλαιπω-
ριών έξεληλυθώς των ένθένδε καί οιονεί έστεφανωμένος της ύπέρ 
Χρίστου ομολογίας δικαιοσύνη), άλλα δι' ήμάς, μάλλον δέ υμάς 

ίο αύτούς, τούς καί έναφεθέντας ώς ποίμνιον ήπορημένον τη του καλοΰ 
ποιμένος μεταστάσει. καί γάρ έλκει πρός οίκτον καί συντριμμόν 
καρδίας ή τοΰ προεστώτος μνήμη, άναθεωρουμένη κατά τόπον καί 
τρόπον της εν Κυρίω άφηγήσεως· πώς öv μεν παρεκάλει συμπί-
πτοντα, öv δέ έπέπληττεν θρασυνόμενον, έτερον προσεκαλεΐτο άφη-

1.5 νιάζοντα καί άλλον διύπνιζεν νωθρευόμενον, πραότητι καί επιείκεια 
διέπων κατά μίμησιν αύτοϋ τοΰ ειπόντος δεσπότου, μάθετε άπ' έμοΰ, 
ότι πράός ειμι καί ταπεινός τή καρδία- καί άπλώς εν πάσιν οϊς δι-/ 
έπρεπεν εν μέσω ύμών ώς έωθινός άστήρ. άλλως τε καί τω πολυχρο-
νίω έθει βαρύνειν ε'ίωθεν την ψυχήν σφόδρα ό τοΰ πατρός χωρισμός. 

20 'Αλλά τί ποιήσωμεν, άδελφοί, πρός νόμον θεοΰ οΰτω κελεύοντα, 
γη εϊ, καί εις γήν άπελεύση; μάλλον δέ έκδημία πρός Κύριον ή 
διάζευξις. επετράπη τήν μετάστασιν καί έξήλθεν τοΰ σώματος, έχω-
ρίσθη άφ' ύμών καί προσετέθη πρός τούς πατέρας αύτοΰ, καλόν 
ύπόδειγμα τόν έαυτοΰ βίον της άρετής όμοίωσιν έγκαταλελοιπώς 

25 ύμϊν. τί ούν λοιπόν έστι τό ζητούμενον; εις έαυτούς ύμάς γενέσθαι 
καί παρακαλέσαι άλλήλους εν Πνεύματι Άγ ίω . καί καθώς ύμΐν 
εϊασεν τόν κύριον Άντώνιον καθηγούμενον, τω αύτώ κανόνι καί 
τοις αύτοΐς 'ίχνεσιν της εύσεβείας άπάρξασθαι ύμάς πολιτεύεσθαι, 
φρουροΰντας τήν πίστιν καί ύπέρ αύτής κακοπαθεΐν, εί δέοι, μέχρι 

30 θανάτου κατά τόν παρόντα διωγμόν καί μηδαμώς προδοΰναι τήν 
άλήθειαν, τήν τε άγάπην πρός άλλήλους καί τήν πρός τόν καθηγού-
μενον ύπακοήν παντί σθένει άσπάσασθαι. τοΰτο γάρ πρός τήν ύμών 
σωτηρίαν, τοΰτο καύχημα καί τω μακαρίφ έκείνφ εις ήμέραν Χρι-
στοΰ, τοΰτο καί ήμΐν τοις φίλοις καί άδελφοΐς ύμών έρασμιώτατον. 

35 οΰτω γάρ περιπατοΰντες κάλλιστα εξετε ήμάς συνεπομένους ύμϊν, 
όσον οϊόν τε, εις τά πρός Κύριον, άδελφοί τιμιώτατοι. 

27 καθηγούμενον: monaster» Auletu? cf. ep. 201,1 

16 Matth. 11,29 18 cf. Plat, epigr. 6,1 (I 103 Diehl) άστήρ μέν πριν έλαμπες ένί 
ζωοΐσ ιν Έ ώ ι ο ς 21 Gen. 3,19 

10 αύτούς om PS τούς Vsscr καί τούς CPS: om Sirm: τούς καί correxi καί 
om V 14 έπέπληττε VPS Sirm 15 δι' ΰπνιζεν C: διύπνιζε cett Sirm 19 εϊωθε 
VPS Sirm 20 π ο ι ή σ ο μ ε ν VP Sirm θεού S"" 22 εξήλθε VPS Sirm 27 ε ϊασε 
VPS Sirm 28 ϊ χ ν ε σ ι VPS Sirm 35 σ ύ ν επομένους C 
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68. Έφραίμ και Άγάθωνι και τοις λοιποΐς τέκνοις 

"Οτι έκοιμήθη ό μακάριος Λαυρέντιος, έκείνω μεν άνάπαυσις ό 
θάνατος- άνδρί γαρ άγαθφ πώς ουχί τοΰτο άπαντήσεται, από κόπων 
ασκητικών μεταβάντι τοΰ βίου, μάλλον δέ άπό τοΰ κατά δικαιοσύνην 

5 διωγμού ένδημήσαντι πρός Κύριον, ού τών άρετών μάρτυρες πολλοί; 
ύμΐν δέ συνέβη, άδελφοΐ τιμιώτατοι, έπεΐ και ήμΐν τοις ταπεινοΐς, τό 
λυπηρόν, άπολέσασι δόκιμο ν μοναστήν, τίμιον άδελφόν, εις κε-
φαλήν καθιστάμενον της κατά ψυχήν οδηγίας, αλλ' όμως τό λυπηρόν 
εις χαράν άμφοτέροις περιετράπη, διότι έκλεκτός θεού ό άρπασθείς 

ίο άφ' υμών κελεύσει θεοΟ τοΰ άγαθοΰ έν όσιότητι καί δικαιοσύνη, διό 
κάγώ ό ταπεινός χαίρω καί συγχαίρω ύμΐν, οτι παρεπέμψαμεν πρός 
τόν Κύριον τηλικοΰτον σκεύος, εκλογής γάρ σκεύος ό αληθώς Λαυ-
ρέντιος, πρώτον μεν διά τής άψευδούς άποταγής καί ύποταγής, δεύ-
τερον διά τής φιλαρέτου σπουδής τε και προκοπής- έξ ών καί ίερω-

15 σύνης ήξίωται καί πολλών άδελφών επιστασίας άνεδέξατο αξίωμα, 
φιλητώς ποιμαίνειν χρήσιμος τή ποίμνη, ζών θεώ καί τώ καθηγου-
μένφ ώς αληθώς, αλλ' ού κόσμω καί τοις κατά κόσμον πράγμασιν. 
ού καί έξορίαι διά Κύριον καί διωγμοί, καί πρότερον καί ύστερον, 
ού καί οί πόδες ώραΐοι, γραφικώς ειπείν, ώδέ τε κάκεΐ περιιόντος 

20 καί εύαγγελιζομένου τοις άδελφοΐς τά σωτήρια επαγγέλματα, μύρον 
ό πνευματικός αύτού ίδρώς, δρόσος ίερός ό εναγώνιος αύτοϋ δρόμος 
τής αρετής, ος προσληφθείς έν αύτώ τω παρόντι διωγμώ, τί άλλο ή 
τόν ύπό Κυρίου μακαρισμόν άνεδήσατο; καί νύν εκείνος μέν έστιν 
έν ούρανώ, συμπολεύων τοις όμοταγέσιν, ήμεΐς δέ έτι επί τοΰ άγώνος 

25 ιστάμενοι καί επί φόβον τροπής κείμενοι- ού γάρ έστι μακαρισμός 
τέλειος ανθρώπου έως άποβιώσεως διά τό άδηλον τής έκβάσεως. 

Διό παρακαλώ υμάς, άδελφοί, γρηγορεΐν καί νήφειν, άνδρίζεσθαι 
καί κραταιοΰσθαι έν τω προκειμένω άγώνι τοΰ τε νοητοΰ καί αισθη-

68. a. 8 1 5 - 8 2 0 

5 2 Cor. 5,8 12 Act. 9,15 19 Rom. 10,15 23 Matth. 5,10 25 cf. Herod. 1,32 

C VM PS 

1 Εφραΐμ Sirm 3 γάρ in marg C τούτω CMP 6 αδελφοί ante συνέβη transp 
Μ 10 ήμών VMPS Sirm (fort recte) θεοϋ post άγαθοΰ transp S 12 κύριον 
C: θεόν cett Sirm ό C: ώς cett Sirm (fort est ό ώς scribendum) 16 φ ιλητός VM 
19 περιόντος VP Sirm 20 μϋρον PS 21 ίερά S 24 συμπολιτεύων Μ '25 
έστάμενοι C 26 άνθρώπω VMPS Sirm άπό βιώσεως C 
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τοΰ διωγμού" δεδίωκται γάρ αεί ό κατά θεόν ζών υπό του άοράτου 
.30 διώκτου είς κατάληψιν αμαρτίας, ον φύγωμεν, γενναίοι στρατιώται 

Χριστού, πώς δέ εστι φυγείν; τω υπό τήν κραταιάν χείρα τοΰ θεοΰ 
γενέσθαι διά της είς άπαν εύαρεστήσεως αύτοΰ. έσται δέ τούτο, εάν 
μή ίδιοβούλως, αλλά κοινοβιακώς ζήσητε, δηλονότι έχοντες τον 
άδελφόν Έφραίμ προκαθηγούμενον, καθώς κάκεΐνος ειασεν και 

35 ήμεΐς συνευδοκοΰμεν και ό χρόνος και ό τρόπος άπαιτοίη. έστωσαν 
πάντα κοινά, τό έμόν και τό σον έξοριζέσθω, ή αγάπη χαρα/κτηρι-
ζέτω, ή ύπακοή φυλαττέτω- καί, εί ταϋτα οϊδατε, μακάριοι έστε, 
φησίν, εάν ποιήτε αυτά. 

69. Προκοπίω μονάζοντι 

"Αρτι έπιστέλλω τή τιμιότητί σου, όπότε τόν διάκονον τοΰ γράμ-
ματος έμόν τε καί σον εύρον, ού μήν αλλά καί παρορμήσαντά με είς 
αυτό τοΰτο, ως καί της εύσεβείας σου οΰτως έπιζητούσης καί φι-

5 λούσης, άλλά χαίρε, ώ άνθρωπε τοΰ θεοΰ, χαίρε, φίλων άριστε καί 
μάλα τών αρχαίων, χαίρε, ό εύλαβεία περιβόητος καί έν γνώσει 
έξακουτιζόμενος. ποΰ ποτε άπολέλοιπας ημάς, τοσούτοις χρόνοις 
ύποκρύψας σου τό τίμιον πρόσωπον; τίς δέ ό τρόπος της κατά τήν 
έστίαν περιορίσεώς σου, μήπω προϊόντος καί εμφανιζομένου δημο-

ιο σία; καί τρίτον, ϊνα παρρησιαστικώτερον φήσω, μάλλον μέν ούν 
άγαπητικώτερον (άγάπης γάρ ϊδιον τό μή ύποστέλλεσθαι έν ταΐς 
ώφελίμοις πρός τόν άγαπώμενον ύπομνήσεσιν), τίς ή έργασία σου 
αϋτη, πεφευγότος κόσμον διά της μοναχικής τελειώσεως καί ο'ίκαδε 
πάλιν άναστρέψαντος, λυθέντος δεσμών προσπαθείας (τοΰτο γάρ ή 

15 άποταγή) καί αύθις δεθέντος τή συνοικήσει τής κυρίας τής όμοζύγου 
καί τών θεοφυλάκτων τέκνων; καί, δ έτι ξενικώτερον, άποκαρθέντος 

30 2 Tim. 2,3 35 Act. 4,32 37 Joh. 13,17 

30 τοΰ post στρατιώται add Μ 31 έστι codd Sirm: corr Mi τφ: τό C 33 
ζήσετε MP δ ή λ ο ν δτι C 34 Εφραΐμ Sirm κάκεΐνος: έ κ ε ΐ ν ο ς Μ εϊασε 
VMPS Sirm 36 τό2 om VMPS Sirm ή άγάπη χαρακτηριζέτω om Μ 37 
φυλαττέσθω Μ (fort recte) 38 εάν: αν Μ 

69. post a. 8 1 7 - 8 1 8 ? 

C VM PS 

3 καί2 om Μ 6 ό: ώ Sirm 12 ύπομνήσεσι VMPS Sirm 13 τής om Μ 14 
προπαθείας Mi 
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τφ της ένιαίας ζωής ιδιώματι και τελειωθέντος τφ θείφ μυσταγωγή-
ματι, και αύθις καρηκομώντος έρημικοειδεΐ πολιτεύματι; έκαστος, 
φησίν ό απόστολος, εν τη κλήσει ή εκλήθη μενέτω- και πάλιν 

20 έτέρωθι, άπρόσκοποι γίνεσθε και Ίουδαίοις και Έ λ λ η σ ι και τή 
εκκλησία του θεοΰ· και άλλαχοΰ πάλιν αυτός περί έαυτοΰ, ού μή 
φάγω κρέα εις τόν αιώνα, ϊνα μή τόν άδελφόν μου σκανδαλίσω, και 
έκαστος εκ του ιδίου σχήματος γνώριμον εαυτόν καθίστησιν, στρα-
τιώτης εκ τοϋ φορεϊν μάχαιραν, αστικός από του φορεΐν περιβόλαιον. 

25 και άπλώς έκαστος σχεδόν των έν άρχαΐς ή τέχναις ή μεθόδοις τά 
προσήκοντα αύτώ σκεύη επιφέρεται- ουτε γαρ ιατρός ποιμαντικήν 
ράβδον έλοιτο βαστάζειν ουτε ποιμήν ίατρικόν όργανον επί χεΐρα 
έχοι. ει δε ταΰτα οϋτως, πολλφ γε μάλλον έπϊ των πνευματικών και 
μεγίστων ούκ οφείλει τις παρά τά οικεία της καταστάσεως ουτε ζην 

30 ουτε μετασχηματίζεσθαι, ϊνα μή τό έπηρτημένον παρά τοΰ Κυρίου 
κρίμα ως τόν κόσμον σκανδαλίζων άποίση. ού φύγοιμεν, ώ τρι-
πόθητε, καί μάλιστα ήμεϊς οί και γνώσει και βαθμώ τών πολλών 
διαφέροντες- επειδή κρίσις απότομος έν τοις ύπερέχουσιν, ό δέ 
ελάχιστος σύγγνωστος, καθά / γέγραπται. και πάλιν ό Κύριος - φ 

35 παρέθετο πολύ, περισσότερον άπαιτήσουσιν. 
Μή ούν, παρακαλώ, ήμεΐς οί όφείλοντες φώς είναι τών έν σκότει 

τουναντίον ώμεν, μηδέ οί άλίζειν εύαγγελικώς τεταγμένοι μωραν-
θείημεν εξ απροσεξίας, πάντα εύσχημόνως καί κατά τάξιν γινέσθω, 
βοδ ό άπόστολος, πάντα προς ώφέλειαν τοϋ πλησίον, άλλά μή πρός 

40 βλάβη ν. καν έπ' αύτών τών συγκεχωρη μένων ήμΐν σκινδαλμός γί-
νοιτο, τούτο πάλιν βοά ό Μέγας Βασίλειος, καί πάσα άπλώς ή τε 
παλαιά καί νέα διαθήκη έν τοις ιδίοις οροις καί τρόποις έκαστον 
διαμένειν έγκελεύεται. καί μή με νομίσης, δέσποτα, κατεπαρτικώς 
σοι ένεχθήναι, άλλά καί λίαν άγαπητικώς καί πεπονημένως, άναδε-

45 χόμενον τά σά έν έμοί κατά τήν της άγάπης άνάκρασιν και έφιέμενον 
τό σωτήριον της τιμίας σου ψυχής ώς τό έμαυτοϋ. εΐ δέ τι έξω τοϋ 
εικότος ό λόγος έχει, ό παρά σοΰ λόγος διδαξάτω καί πεισάτω τήν 
έμήν ταπείνωσιν τά εικότα σε πράττειν έν τοις άπελεγχθεΐσιν έκ-
τόπως έχειν. 

18 1 Cor. 7,20 20 1 Cor. 10,32 21 1 Cor. 8,13 31 Matth. 18,7 33 Sap. 6,5 
34 Luc. 12,48 37 Matth. 5,13 38 1 Cor. 14,40 

19 φησί Mi 23 καθ ίστησ ι VMPS Sirm 26 αύτώ Μ 28 εχε ι Spc: εχε ιν 
Μ γε in marg C 30 τοϋ om Μ 31 κρίμα PS Sirm 32 τών πολλών SS 5" 
34 συγγνωστός VMPS Sirm 35 άπαιτήσουσι VMPS Sirm 38 γενέσθω Sirm 40 
καν C: κάν Ρ ή μ ΐ ν post αύτών transp Μ σκινδαλμός: σκανδαλισμός Μ 41 
άπλώς πασα V 42 δροις C Mi 
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186 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1533/36 

70. Θεοδώρω δνακόνφ 

Ή κ ω τή επιτροπή της αγάπης σου επί τή άπαν/τήσει των αιρε-
τικών προβλημάτων, και ει μεν εύ άπαντήσοιμι , έπίθες τήν σφραγίδα 
τω λόγω, ει δέ μή γε, σαφηνίσειας αυτός εύκρινέστερον. έπεΐ δέ ούχ 

5 ο ΐόν τέ έστιν εύ μάλα διαλΰσαι τό αίρετικόν φρόνημα, εί μή αυτή ή 
πρότασις ύποδείκνυτο, πρώτον κείσθω αυτη, και εϊθ' ούτως ή ορθό-
δοξος λύσις. 

Πρόβλημα αιρετικού. 
Μίαν φύσιν τοϋ θεοϋ λόγου σεσαρκωμένην όμολογοϋντες ολον τι 

ίο τόν Χριστόν, ήγουν μίαν ολότητα εκ μερών, θεότητός τε και άνθρω-
πότητος δήλον οτι, λέγετε, πυνθανόμεθα ούν, τί συναριθμεΐτε τή 
'Αγία Τριάδι, τό ολον ή τό μέρος; καί εί μέν τό ολον, ούκ εσται 
ομοούσιος ή 'Αγία Τριάς· ει δέ τό μέρος, ή τήν θεότητα συναριθ-
μούντες εκτός της 'Αγίας Τριάδος τήν ανθρωπότητα προδήλως κα-

15 ταλιμπάνετε ή τήν άνθρωπότητα συναριθμούντες άλώσεσθε της Τριά-
δος εκτός τήν θεότητα λέγοντες. 

Αύσις προς τούτο. 
Μίαν φύσιν τού λόγου σεσαρκωμένην όμολογουντες ούχ άπλώς 

ολον τι τόν Χριστόν, αλλ ' έκ δυοΐν ολοτήτων συνενηνεγμένων, 
20 θεότητός τε καί άνθρωπότητος, όμολογοϋμεν καθ' ας ολότητας, τάς 

ώς μέρη πρός τήν σύνθεσιν είλημμένας, ολος έστίν ώς θεός τώ πατρί 
τε καί πνεύματι φυσικώς συνημμένος καί δλος ώς άνθρωπος τή μητρί 
καί ήμϊν ούσιωδώς συντεταγμένος, τω μοναδικώ χαρακτήρι τά άκρα 
πρός έαυτόν συνδέων καί τούς τών άκρων ορούς άλωβήτους καί 

25 άσυγχύτους έν τή ένώσει διαφυλάττων. εφ' φ ή Τριάς μένει Τριάς, 
άσυμφυές τι εις προσθήκην μή προσιεμένη, καί ή άνθρωπότης μένει 
άνθρωπότης, της ένωθείσης αυτή θεότητος μήπω διαιρουμένη. ώστε 

70. post a. 815? 8 - 4 8 laudavit Hennephof 87sq. 

C VMN PS 

1 δογματική αναιρετική αιρετικών προβλημάτων titulo add PS: in marg Sirm 3 
σφραγίδα VMNS Sirm 4 ειδεμή S εύκρινέστερον: άκριβέστερον Μ 5 έστιν 
om VMN Sirm διαλύσαι VMNPS φρόνημα: πρόβλημα VMN Sirm 6 
ύποδείκνυτο: άποδείκνυται VMN Sirm 7 λύσις: πίστις VMN Sirm 10 καί 
άνθρωπότητος om Ν 11 δηλονότι VMNPS Sirm 13 εί: ή C 17 λύσις πρός 
τούτο in marg VMNP 19 δυεΐν C συνενηνεγμένον C 20 καθάς C 21 
έστιν CPS 22 τε om VMN τω post καί add VMN Sirm 23 μοναδικών Ν 
25 έφ': έν VMN 
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σου άλογώδες τό πρόβλημα, εκ της των Άκεφάλων συγχυτικής 
αίρέσεως άποζευγνύμενον. 

30 Του αύτοΰ αιρετικού ετερον πρόβλημα. 
Ούτος ό Χριστός ό παρ' ύμών όμολογούμενος συναριθμεΐται τή 

Άγια Τρνάδν ή ου; και ει μεν συναριθμεΐται τή 'Αγία Τριάδι, πώς 
εσται λοιπόν ή Τριάς ομοούσιος; ει δέ ού συναριθμεΐται, ουδέ θεός 
εσται, αλλά μόνον ψιλός άνθρωπος, οίς τοίνυν ύμεϊς τήν άπορίαν 

35 έπιλύσοισθε λόγοις, τήν περί ένός Χριστού φυλάττοντες δόξαν άπή-
μαντον, ούτοι και ήμΐν πρός ταύτην άρκέσουσιν. 

Λύσις πρός τούτο. 
Ούτος ό Χριστός ό παρ' ήμΐν όμολογούμενος, οϊς λόγοις άληθότη-

τος έξεκρούσατο τήν προτέραν πρότασιν, τούτοις και τήν παρούσαν 
40 συνεκκρούσειεν, ώς ισορρόπως τό άσεβες εχουσαν. öv δέ ύμεΐς 

Χριστόν, ήγουν μίαν ολότητα φυσικήν έκ μερών, θεότητός τε και 
άνθρωπότητος, πρεσβεύετε, οϋτε ομοούσιος αν ε'ΐη τω πατρί, εϊπερ 
ό πατήρ θεός μόνον, άλλ' ουχί και άνθρωπος, ουτε ομοούσιος τή 
μητρί, εϊπερ ή μήτηρ άνθρωπος μόνον, άλλ' ουχί και θεός. και ώρα 

45 ύμΐν ζητεϊν έτέρους Χριστούς, οίς ούτος αν εϊη ομοούσιος· έπεϊ μή 
οϊόν τε μονοπρόσωπο ν φύσιν γνωρίζεσθαι. ει δέ ούχ εύρίσκοιτε, 
τοις ιδίοις προβλήμα/σιν έαλωκότες, τω κενώ άναπλασμώ ού Χρι-
στόν εΐναι όλως δοξάζοιτε. 

30 τοΰ — πρόβλημα: ετερον πρόβλημα αίρετικόν in marg Μ 31 ημών ValM 
Sirm Χριστός post όμολογούμενος transp Μ 35 έπιλύσησθε C: έπιλύσεσθε 
cett Sirm: correxi 37 λύσις πρός τοϋτο in marg Μ 38 ήμΐν CVM: ήμών cett Sirm 
40 συνεκρούσειεν Sirm: συγκρούσειεν Mi ήμεΐς V^MNS 42 οϋτε om Ν 44 
ώρα: δρα C 47 κενφ: an καινώ scribendum? 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:18



ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΥΔΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΞΟΡΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ 

71. Tfj είκονομαχική συνόδω ώς έκ προσώπου πάντων των 
ήγουμένων 

Νόμοις θείοις και κανονικοΐς θεσπίσμασιν επόμενοι τοΰ μή δεΐν 
παρά τήν τοϋ οικείου επισκόπου γνώμην πράττειν τι ή λέγειν των 

5 οσα είς έκκλησιαστικήν φέρει εύταξίαν, πολλοΰ γε ειπείν εις δογ-
ματικήν έξέλκει συζήτησιν, τούτου χάριν της υμετέρας εξουσίας 
απαξ καί δις έκκαλεσάσης προς τά τοιαύτα τήν καθ' ή μας εύτέλειαν, 
ουκ έτόλμησεν εξω τι των νενομισμένων πράττουσα παραγενέσθαι 
ώς υπό τήν ίεράν χείρα Νικηφόρου τοΰ άγιωτάτου πατριάρχου πνεύ-

ιο ματι θείω τελούσα, επειδή δέ τίνες των όμοταγών ήμΐν ήγουμένων, 
άπόπειράν τινα ποιούμενοι, κεκρίκασιν άφικέσθαι, εις τε λόγους 
έλθεΐν αντιθετικούς, τί άλλο ή εκείνα ημάς άκουτισθήναι, α έξίστη-
σιν ήμών τήν ταπεινήν καρδίαν; φασι γάρ τήν πρόσκλησιν είναι επί 
καταστροφή τής εν Νικαία τό δεύτερον αγίας συνόδου, τό δή λε-

15 γόμενον έπ' άναιρέ/σει τοΰ προσκυνεΐσθαι τήν σεπτήν εικόνα τοΰ 

71. mens. April, a. 815 

3 - 9 = vita Β 36 (285 CD) 

C VMN P2 P,S 

tit. τοΰ όσίου — εξορίας τρίτης C: αρχή τοΰ πρώτου βιβλίου, τοΰ αότοΰ (om R) έκ 
των διαφόρων αΰτοΰ έπιστολών εκλογή τής τρίτης εξορίας Ρ,Ρ2, ubi αρχή τοΰ πρώτου 
βιβλίου om P2R: τοΰ αύτοΰ όσίου πατρός ήμών και όμολογητοΰ Θεοδώρου ήγουμένου 
των στουδίου έκ των διαφόρων αύτοΰ έπιστολών έκλογή τής τρίτης έξορίας VM Sirm 
2 δογματική περί (τών S) άγιων εικόνων titulo add P,S: in marg Sirm 4 έπϊ σκόπου 
C 7 έκκαλεσαμένης vita Β 1.1. 9 θείω πνεύματι VMN 14 άγίας om Ν 15 
έπαναιρέσει CP, 
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Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού, της τε Θεοτόκου και πάντων όμοΰ 
των αγίων, ώ τίς ένηχηθείς ταΰτα ουκ αν στενάξενεν πικρόν έκ βάθους 
καρδίας, ώς άνατρεπομένης ήδη εν τούτοις της σωτηρίου οικονομίας 
τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού; άκουε, ουρανέ, και ένωτίζου, γη, 

20 βοάτω μεθ' ήμών ό μεγαλοφωνότατος Ησαΐας, και δσα τούτοις 
έπιφερόμενα κατά συνέχειαν μάλλον δέ, ιν' οικειότερον φθεγξώ-
μεθα, άκουε ανατολή και δύσις, βορρά τε καί ή κατά θάλασσαν 
λήξις, εν οίς νύν τά καθ' ήμάς και εφ' οϊς συνεδρεύειν τετόλμηται. 

Ήμεΐς μεν ούν οί έλάχιστοι, οϊ τε παραγενάμενοι και μή παρα-
25 γενόμενοι (άμφοτέροις γάρ εϊς ό λόγος, ώς συμψύχοις ούσιν έν ένί 

θείω φρονήματι), τή ύπ' ούρανόν εκκλησία σύμφωνον πίστιν άγον-
τες, ήγουν άναστηλοΰν τε και προσκυνεΐν τήν θείαν εικόνα αύτού 
τοΰ σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ, τής τε παναγίας μητρός αύτού 
και ούτινοσοΰν των αγίων, ούχ δτι παρά τή έν Νικαία τό δεύτερον 

30 άγία συνόδφ ή παρά τή προ αυτής δογματισάση θειότατα τό ασφαλές 
εχειν διαβεβαιούμεθα, αλλά γάρ άπ' αυτής τής παρουσίας τοΰ Κυρίου 
ήμών και θεοΰ έγγράφως τε και άγράφως έρηρεισμένοι δντες 
ασφαλώς βεβήκαμεν έπ' έκείνην τήν έδραν, εφ' ή φησιν ό Χριστός, 
σύ εΐ Πέτρος, και έπί ταύτη τή πέτρα οικοδομήσω μου τήν έκκλη-

35 σίαν, καί πύλαι αδου ου κατισχύσουσιν αυτής. 

Τίς γάρ καί λόγος έξευρεθείη τω άντηγορεΐν έλομένφ τοσούτφ 
κράτει τής άληθείας; ει γάρ ομολογουμένως ό Κύριος ήμών Ίησοΰς 
Χριστός έν ανθρωπεία μορφή καί έν ε'ίδει τω καθ' ήμάς ώπται, 
άραρότως περιγράφεται τε καί εικονίζεται καθ' ήμάς, εί καί μένει τή 

40 θεία μορφή ό αύτός άπερίγραπτος, έπείπερ έστί μεσίτης θεοΰ καί 
άνθρώπων, έκατέρων των φύσεων, έξ ών έστι, τά ιδιώματα άλώβητα 
διασώζων. ει δέ μή περιγράφοιτο, άπόλωλεν τοΰ εϊναι άνθρωπος, 
πολλοΰ γε ειπείν μεσίτης, διά τής αναιρέσεως τοΰ περιγραπτοΰ 
συναναιρουμένων πάντων των όμοστοίχων ιδιωμάτων, εί γάρ ού 

45 περιγραπτός, ούδ' άπτός. εί δέ άπτός όμοΰ καί ψηλαφητός (οίς 
άντερεϊν ήλιθιώδες- σώματος γάρ ταΰτα, τοΰ άφή τε καί χροιά ύπο-

19 Is. 1,2 Greg. Naz. or. 4,2 (PG 35,532 Β sq. = p. 86 sq. Bernardi) 34 Matth. 
16,18 40 1 Tim. 2,5 

16 όμοΰ om NP,S 17 ώ C ούκ αν CS: ού cett Sirm στενάξειε VMNP Sirm 
20 ήσαΐας Ν τούτοις: τούτφ VM: τούτων Ν 21 έπί φερόμενα C φθεγξόμεθα 
C 22 βορρά CVMN (fort recte) 24 ούν om PS παραγενόμενοι VMNPS Sirm 
(bis) μή Spc 29 ούτινος ούν C 34 Πέτρος: πέτρα VMN 38 άνθρωπία C 
40 ό om Ρ2Ν 42 άπόλωλε VMNPS Sirm τοΰ C: τό cett Sirm 45 ούδ' C: οϋθ' 
cett Sirm ει δέ άπτός om Ν 
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πίπτοντος), πώς ούχί και περιγραπτός, έξ ού και παθητός; ει δε 
περιγραπτός και παθητός, πάντως και προσκυνητός δηλαδή καί καθ' 
ην περιγράφεται είδέαν, ώς μή σχιζομένης της δόξης του πρωτοτύπου 

50 έν τω παραγώγφ κατά τον Μέγαν Βασίλειο ν ή γαρ της εικόνος τιμή 
επί τό πρωτότυπον αναβαίνει, δήλον οτι ούτινοσοΰν, εϊτε φυσικής 
ε'ΐτε τεχνητής, έπεϊ καϊ επί τοΰ τύπου τοΰ τιμίου σταυρού τό αύτό 
θεώρημα νοητέον τή γαρ προσκυνήσει τοΰ τύπου συμπροσκυνεΐται 
τό ζωοποιόν ξύλον, ώς και εμπαλιν τή αναιρέσει συναναιρεΐσθαι 

55 εστίν έξ αναγκαίου, ή ουχί ή ομολογία τοΰ τύπου ομολογία εστί τοΰ 
ζωοποιού σταυροΰ, ώσπερ ούν και ή άρνησις καθ' όμοίωσιν αντι-
στροφής; τό άνάλογον ούν ληπτέον έπί τε τής εικόνος Χριστοΰ καϊ 
αύτοΰ δή Χριστοΰ παντί τώ συνιόντι. και οϋπω καιρός δογ/ματικής 
εξαπλώσεως, πειθούσης και τον αγαν άμυδρόνουν άνανεύειν εύπετώς 

60 πρός τάς αύγάς τής αληθείας. 
Αΰτη ή εύαγγελική ήμών πίστις τών άμαρτωλών, αυτη ή αποστο-

λική ήμών ομολογία τών εύτελών, ει δ' ούν, ή πατροπαράδοτος ήμών 
θρησκεία τών ελαχίστων, παρά ταύτην ούχ οτι ό τίσδε καί τίσδε τών 
νΰν ή τών πάλαι, άλλ' ούδ' εΐ Πέτρος καί Παΰλος (ε'ΐπωμεν γάρ τά 

65 άνένδεκτα ώς ενδεχόμενα) ούδ' αν έξ αύτών ήκη τών ούρανών δογ-
ματίζων καί εύαγγελιζόμενος, δυνάμεθα αύτόν κοινωνόν προσήκα-
σθαι, ώς μή στοιχοΰντα τή ύγιαινούση τής πίστεως διδασκαλία, καί 
πρός ταΰτα, ο τι αν δοκή τή έξουσία ύμών, έτοιμη ή ταπείνωσις 
ήμών μέχρι θανάτου ύποστήναι ή έξάρνους ήμάς γενέσθαι τής 

70 τοιαύτης ήμών εΐλικρινοΰς ομολογίας. 

62 πατροπαράδοτος: ad vocem cf. Leroy, Cursus 18 et adn. 63 

49 Matth. 28,3 50 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 65 Gal. 1,8 

48 καϊ3 om VN Sirm 49 ίδέαν VMNPS Sirm (sed cf Matth 1. 1.) 50 τφ παραγώγω: 
τη παραγωγή VMN 51 αναβαίνει C: διαβαίνει cett Sirm δηλονότι VMNPS 
Sirm ούτινος ούν C 52 τεχνίτης C 53 σύν προσκυνείται C 56 αντί 
στροφής C 57 έπί: έπεί C 58 συνιέντι S: συνιώντι Μ 63 τίσδε: τήσδε 
ΜΡ2: τίς δε Mi (bis) καϊ: ή Sirm 64 καί: ή Μ εϊποιμεν P,S: ειπομεν Ρ2 

Sirm τά om Sirm 65 ήκει C 70 ειλικρινούς S 
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72. 'Ιωσήφ άδελφώ και άρχιεπισκόπω 

Έδεξάμην τά γράμματα της σης άγιωσύνης, εν οϊς μαθών τήν προς 
τον κρατούντα διάλεξιν αυτής και τέλος ειπείν τήν εύλογημένην 
αυτής έξορίαν έστέναξα μέν ό ταπεινός (πώς γάρ οϋ;), έδόξασα δέ 

5 τον θεόν, τον δοξάσαντα αυτήν εν τούτω, χαίρω ούν καί συγχαίρω 
σου, άδελφέ ήγαπημένε, τή εύδοκιμήσει καί έγκαλλωπίζομαί σου 
ταΐς εύπραγίαις ε'ΐτ' ούν έξορίαις, δσον οί βασιλεύοντες τοις δια-
δήμασι. καί τίς άν μοι εδωκεν ΐδεΐν σου τό ποθούμενον πρόσωπον; 
περιεπτυξάμην γάρ άν άπλήστως, τρις άρτι έξοριζόμενον καί φυλα-

10 κιζόμενον υπέρ αληθείας θεού. ήδικεΐτο όντως ή αρετή σου καί 
οίονεί ύπό μόδιον ήν εν τω μοναστηρίω καθημένου σου- νΰν άνεισιν 
έπί τήν λυχνίαν καί λάμπει πάση τή έκκλησία. οϋτως οί δοκούντες 
κατακρύπτειν έξέλαμψάν σου τήν άρετήν. καλή μέν καί ή των άλλων 
άγιωτάτων επισκόπων εξορία καί ούκ άποδέουσα εγκωμίων, οΰπω δέ 

15 τής σης ισοστάσιος- διατί; οτι μονοστέλεχός τίς έστιν, αλλ' ούχί έκ 
δυνάμεως εις δύναμιν προϊούσα κατά τήν σήν τριστέλεχόν τε καί 
τρικόρυφον. διά τούτο αινετόν τό ονομά σου, περίβλεπτον τό κα-
τόρθωμά σου, αίώνιον τό άγαλλίαμά σου. έξενώθημεν άλλήλων καί 
άπωκίσθημεν, άλλά άγαθός ό θεός ένώσαι ήμάς καί συνοικίσαι 

20 άιδίως· τάχα δέ κάνταύθα ούκ άδυνατήσει αύτω πάλιν κατ' οφθαλμούς 
ΐδεΐν άλλήλους. 

Προεπέμψαμεν τούς αγίους πατέρας καί αδελφούς, καί γε τόν 
καλόν Καλόγηρον, ού εν ταΐς χερσί σου ή έναπόψυξις, ώσπερ έκ 
προστάγματος θεού καί ούκ έκ βασιλέως φθαρτού μεταστάντος Θεσ-

25 σαλονίκης καί / έξελθόντος έν τφ Σακκουδίωνι. έναπελείφθημεν 
δυοΐν, λάλημα ούκ οϊδ' όποιον τοις άνθρώποις, άλλ' ούν τοις εύσε-
βέσιν αγαθόν, καν άγέραστός είμι ταΐς άμαρτίαις εγώ. σύ δέ, ώ 
μακαριώτατε, προβαίνοις αεί τω καλώ, εύχόμενός μοι άενάως τήν 
σωτηρίαν οτι δέ κάγώ μνημονεύω σου — καί τί γάρ άν άλλο μετά 

30 θεόν ή τό σέ άναπνέειν; διέσπασαν άπό τής πλευράς σου τόν άδελφόν 

72. hieme a. 8 1 5 - 8 1 6 3 κρατούντα: Leo V 16 τριστέλεχόν: quia tertium 
expulsus 

11 Matth. 5,15 17 Ps. 112,1 

C (S) 

7 εύπραγίαις C: εύπραξίαις S 10 ήδικείτω C καί C"" 13 κατακρύπτειν C: 
κρύπτειν S 17 διατοΰτο S 19 συνοικήσαι C 20 άδυνατήση codd: corr Mai 
25 έν άπελείφθημεν C 26 δυεΐν C 
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Άθανάσιον (προσθήκη πόνου, άλλα καί στεφάνων), ωσαύτως και 
τον Νεκτάριον- άλλ' ει μεν ακοντα, ού πολύ τό λυπηρόν, ει δε έκ 
συνθήματος, φεΰ της έμής ταλαιπωρίας· πλην όποτέρως ήρθη δεί-
ξειεν ό καιρός, έμονώθης σχεδόν, έχων τόν καλόν μου "Ανθον και 

35 Έπιφάνιον. χαριτώσειεν αυτούς ό Κύριος επί τή υπηρεσία της 
όσιότητός σου, ους και προσαγορεύω πλείστα και εύχομαι φανήναι 
μέχρι θανάτου συνεπομένους σοι. τί τάλλα; θεός έπίδοι την έαυτού 
κληρονομίαν καί βραβεύσειεν ειρήνην έν τή εκκλησία αυτού. 

'Ασπάζονται σε δουλοπρεπώς οί σύν έμοί άδελφοί. 

73. Τω αύτω 

Δίς άρτι έπιστέλλω μετά τήν άπό τού Βυζαντίου αφιξιν της άγιω-
σύνης σου. έγώ δέ καθ' έκάστην έβουλόμην τούτο ποιεΐν, εί οΐόν τε 
ή ν δμως χάριν τφ θεώ άναθετέον, δτι έν τοσούτφ διαστήματι εδωκεν 

5 ό άγαθός έντός ολίγου χρόνου τή τού γράμματος μεσιτεία όμιλήσαι 
ήμάς άλλήλοις, ήγαπημένε. 

Ή μεν ούν τής ποντοπορίας μέριμνα κατέληξεν ή μ ΐ ν πιστεύομεν 
γάρ τω θεω άποσεσώσθαί σε άκινδύνως μέχρις ού περιωρίσθης τόπου 
ύπέρ άληθείας, ό τής ορθοδοξίας στύλος καί τό τής εκκλησίας 

ίο έδραίωμα. όποιος δέ ό χώρος καί ή ύποδεξαμένη σε εστία, οϊ τε 
κτήτορες, ένστρέφεται ήμών έν τή κατά νούν θεωρία ποικίλαις μορ-
φαΐς διαζωγραφούμενα, μήπως δύσχρηστα- δλως όποΐά ποτ' αν είεν, 
οϊδ' δτι ένέγκοι ή θεοφιλία σου, ένειθισμένη ταλαιπωρεΐσθαι έν τοις 
ύπέρ Χριστού μαρτυρίοις. 

15 Περί γάρ ήμών τών άμαρτωλών ούδέν τι καινότερον των προ-
εγνωσμένων σοι ή δτι / λόγος έρρύη μεθορίζεσθαι ήμάς άλλαχού 
πάλιν, τού Κυρίου δέ ή γή πάντως, έφ' ήν αν παραρριφώμεν, ε'ίπερ 

35 Eph. 1,6 

31 στεφάνου Mai ώς αϋτως C: ώς οϋτως Mai 34 ίίνΘον S: cave legas ανθιμον 
coll ep 266,1 

73. vere a. 816 

9 1 Tim. 3,15 17 Ps. 23,1; cf. 1 Cor. 10,26 

c (S) 

3 καθεκάστην S οΐόνται C 4 τω σούτω C 8 άπό σεσώσθαί C 9 στύλος 
Mai 10 έστεία C Mai 11 κατανοΰν C Mai 13 θεοφίλειά S 16 έρρύει C 
Mai 17 έφήν C 
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194 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 3/4 

μή διαλείποις προσεύχεσθαι έν άγαθοΐς ήμας άναστρέφεσθαι διανοία 
καί καρδία και ψυχή" όμολογοΰμεν γάρ μυρίοις σφάλμασιν ύποκεΐ-

20 σθαι. τά δε της αίρέσεως αυξει καθ' έκάστην κατά τάς αμαρτίας 
ήμών καί οίονεί παφλάζει τη πυρά των βασάνων και εξοριών, ένι-
σταμένων χάριτι Χριστού πλείστων δτι μάλιστα ηγουμένων, έώ λέ-
γειν ύποτακτιτών. καί γε ό ποτέ διώκτης Χρίστου νυν υπέρ αύτοΰ 
πάσχων, 'Ιωσήφ ό εύλαβέστατος ηγούμενος, ιδε ούν θεού φιλανθρω-

25 πίαν, αδελφέ, πώς σώζειν έθέλει πάντας. αλλά άθρει πάλιν τόν δόλιον 
έχθρόν ήρεν τόν ουδέποτε πιστόν, άλλα πολλαχώς προδότη ν, Νε-
κτάριον τόν ποτέ ήμέτερον, νΰν δε μετά των άσεβων, καί τό γε 
σχετλιώτερον, δτι είς έστι των τά της άσεβείας χειρόγραφα άπαι-
τούντων παρά των καθηγουμένων της έξω χώρας, μή ούν θαυμάσης, 

30 ώ άνθρωπε του θεού, μηδέ λυπήση σε πολύ, έπεί ουδέ άλυπον πάντως 
τό εκ του κόλπου ήμών έξελθεΐν τόν άνομον έπεί καί έξ αποστόλων 
'Ιούδας, εΰροιεν δε έλεος οί συναποθνήσκοντές σοι πιστοί αδελφοί 
ήμών, ους καί προσαγορεύω πλείστα, έξαιρέτως τόν καλόν μου 
"Ανθον, ει σύνεστι, καί τόν φερώνυμον Άθανάσιόν μου. 

35 Οί σύν έμοί μετ' αίδούς κατασπάζονταί σου τά ϊχνη. 

74. Εύθυμίφ Σάρδης 

Έμακρύνθη σου ή όσιότης ύπό εξουσίας διά τήν απάντων έξου-
σίαν άφ' ήμών τών άμαρτωλών, άλλ' ού τω πνεύματι, φ μάλλον 
ένούσθαι φίλον θεώ' έπεί πολλοί τών σωματικώς ήνωμένων ού σύν 

5 άλλήλοις διά τήν του πνεύματος στέρησιν. ώστε ούδ' αν είς αύτά τά 
τέρματα της οικουμένης φιλονεικήσοι διάραι ήμάς ό κρατών, χωρί-
σειεν άπ' αλλήλων, καί μάλιστα εύδοκούντος θεού γράμμασιν όράν 
ήμάς καί όμιλεΐν άλλήλοις. 

Ούτος δή μοι ό πρώτος λόγος, δεύτερος, ή έσχα/τιά είς ην περιω-
10 ρίσθης, μέριμναν έμποιοΰσα της διαφυλάξεώς σου διά τήν έγγύθεν 

24 'Ιωσήφ: abbas monasterii Cerameae; cf. ep. 74,31 

20 καθεκάστην S 23 ύποτακτικών S Mai 24 θεοϋ Ssscr 26 ήρε S: ήρεν Mai 
29 καθ' ηγουμένων C 32 σύν αποθνήσκοντες C 34 ανθον S 

74. inter mens. Ian. ac April, a. 816 9 εσχατιά: insula Thasus? cf. p. 214* adn. 240 
supra 

C (S) 

3 ώ C 6 χωρήσειεν C Mai 7 άπαλλήλων C 
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βαρβαρικήν χώραν. πλην έν χειρί Κυρίου τά σά, δς σε περιέπων 
διαφυλάξειεν από παντός κακοΰ. τάχα δέ βουλόμενος ό θεός διάττειν 
ώσπερ τινάς αστέρας τούς έαυτοΰ εκλεκτούς έν τω στερεώματι της 
πίστεως άλλον άλλαχοΰ των ώς σύ ανδρικών ανδρών διεπέμψατο, 

15 ώς αν μή περί ένα χώρον ή της ορθοδοξίας λαμπηδών διαβαίνοι, 
πολλούς δέ φωτίζοι των άμυήτων. τοιγαροΰν άνάτειλον ώς ό λαμπρός 
έωσφόρος τάς ήλιακάς σου διδασκαλίας καί δημιούργησον ήμέραν 
σωτηρίας τοις νυκτομαχοΰσιν, ή καί έπίρρωσον τούς έκ φωτολειψίας 
άσθενοΰντας. γένοιο Παύλω σύνδεσμος, ει δ' ούν, άλλα γάρ 'Αθα-

20 νασίω σύναθλος· έκ Δύσεως γάρ αύτω τό πολύ κλέος. 
Ούτως ήμεΐς φιλοπαθοΰντες τω καλώ πατρί υίικώς διαλεγόμεθα, 

τούς έν τή θεοφιλία σου ιερούς σπινθήρας άνασκαλεύειν πειρώμενοι, 
ώς αν πλέον ό της διδασκαλίας αυτής πυρσός άναλάμψειεν. επειδή, 
ώς οίσθα, νύξ χαλεπή καί σκότος βαθύ, πολύ τής κατ' Α'ίγυπτον 

25 ενάτης πληγής όλεθριώτερον, συμφέρουσα καί συγχέουσα καί ζο-
φοΰσα ού σώματα, αλλά ψυχάς αύτάς τό έλεεινότατον. βρέμει ό 
κρατών, άπειλαί, πληγαί, φυλακαί, κακώσεις, δοκιμασίαι, έξεγχελή-
σεις, κολακεΐαι, έξορίαι, πάν ότιοϋν είδος φόβου καί άπάτης. δια-
λάμπουσι δέ καί κεκραταίωνται τίνες άλλοι ή οί καθ' ήμάς Ναζιραΐοι, 

30 τά νεύρα τής έκκλησίας, τά άκροθίνια τής όσιότητος, ών ούκ άξιος 
ό κόσμος; σύν πολλοίς τοις άριθμουμένοις καί ό ευλαβέστατος ήγού-
μενος των Κεραμέα- οϋτω γάρ κλητέον τον τήν ήτταν άναμαχησά-
μενον. καί εύλογητός Κύριος ό πολλούς έχων μάρτυρας έν τω νυν 
διωγμώ εις στηριγμόν τής πίστεως τής άμωμήτου. 

35 Μή ούν παρασιωπησάτω σου ή άγία ψυχή δεομένη ύπέρ του 
λωφήσαι τά κακά έπιλάμψει θείας προμηθείας, αλλά γε καί περί 
έμού τοΰ ταπεινού, ϊνα κατ' ίχνος ύμών τών άγίων πατέρων πορεύσω-
μαι. / 

17 διδασκαλίας: cf. quae de imaginibus disseruit Euthymius in concilio Nie. II apud 
Mansi XII 1087 Ε sq.; 1147Dsq. 31 ήγούμενος: Josephus; cf. ep. 73,24 

30 Hebr. 11,38 

11 χώραν codd: corr Mai 15 διαβαίνει C Mai 16 φωτίζει C το ίγαρ ούν C 
21 καλω Ssscr 22 θεοφιλεία codd: corr Mai 25 έννάτης codd: έννάτης Mai: correxi 
27 άπηλαί C φυλακαί ante πληγαί transp Mai έξεγχελήσεις codd: έξελεγ-
χήσε ι ς Mai 28 κολακεΐαι: κολάσεις Mai δτι ούν C 29 κεκραταίονται C 
Mai ναζηραΐοι C Mai 32 Κεραμέων Mai τόν om Mai 
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196 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 5 

75. Ίγνατίφ έπισκόπφ Μιλήτου 

Εϋρεμα καλόν έθήρασα επιτυχών γραμματηφόρου, δι' ού χαράττω 
σου τη αγιοσύνη τήν έν χερσίν έπιστολήν, ούδενός μέν άξίαν λόγου 
ώς άλλως, πλείστην δέ δτι μάλιστα τήν άγαπητικήν διάθεσιν έχου-

5 σαν- φιλούμεν γάρ σε, ώ πατέρων άριστε, διαφερόντως ού μόνον ώς 
ποιμένα θεομακάριστον καθ' δτι προκινδυνεύων ώφθης της πίστεως, 
έλόμενος πάσαν κακοπάθειαν, έξορίαν και άφαίρεσιν πάντων, αλλ' 
δτι και όμόσχημος ήμΐν ύπάρχεις και των έξ αρχής γνωρίμων τε και 
φίλων, προσθείην δ' άν, και δια τήν εύλάβειαν, ήν έν έγκρατεία 

ίο χαρακτηρίσαι έαυτώ ήγωνίσω. 
Χαίρομεν ούν δτι τοιούτον και τηλικοΰτον εχομεν πατέρα, μάλλον 

δέ έχει ή τού θεού εκκλησία στύλον και έδραίωμα έν τούτω τφ 
χαλεπφ σεισμώ τής ασεβείας· σεισμός γάρ τω οντι, έν φ ασεβείς μέν 
καταπίπτουσιν ανερμάτιστοι δντες, εύσεβεΐς δέ οί μέν σαλεύονται, 

15 οί δέ ούδ' ότιούν πάσχουσιν έκ τής άγαν στερροκαρδίας. δια τούτο 
δσον πολλοί οί στύλοι καί τά νοητά έδραιώματα, τοσούτον όχυρού-
μεθα καί ημείς οί ύφειμενέστεροι. εύλογητός ό θεός ό ύποδείξας σου 
τήν άρετήν έν τω παρόντι καιρώ μάλα τηλαυγέστερον. δοκίμιον γάρ 
έστιν ή, ιν ' οίκειότερον ε'ίπω, χωνευτήριον ή πείρα αύτη, ώς άν οί 

20 εκλεκτοί φανώσι καί οί άλλως έχοντες διελεγχθώσιν ού γάρ άνήκοος 
εϊ πάντως, θεοτίμητε, οίοι καί δσοι τών έξ έκατέρου μέρους, διό καί 
λυπούμενοι στένομεν τω διασπασμώ τών μελών καί πώς οί τίμιοι καί 
αντιτιθέμενοι χρυσίφ ώς άγγεΐα όστράκινα έλογίσθησαν. 

'Εκείνοι μέν ούτως, σέ δέ ή μεγάλη τού θεού χειρ περιφυλάξειεν 
25 τον ποθητόν ημών πατέρα, ύγιαίνοντα, διαλάμποντα τή διδασκαλία, 

διαβοούμενον τή παρρησία, προσευχόμενόν τε ύπέρ τε τής έκκλη-
σίας τού Χριστού καί περί ήμών τών αναξίων, ϊνα κατακολουθών 
έσομαι τοις ιχνεσιν υμών ρυόμενος έκ τού πονηρού. / 

75. a. 816-818 2 γραμματηφόρου: cf. Hunger, Literatur 1 229 et adn. 131 23 
όστράκινα: ad vocem cf. A. Bonhöffer, Epiktet und das Neue Testament. Gießen 1911, 
123 sq. 

12 1 Tim. 3,15 18 Sap. 3,6 23 Thr. 4,2 28 Matth. 6,13 

c (S) 
1 έπί σκόπω C μιλίτου codd: corr Mai 2 επί τυχών C 3 επί στολήν C 
8 έξαρχής S 12 στύλον omnes: correxi 13 τφόντι S 15 δτι ούν C δια-
τοϋτο S 16 στύλοι C Mai 22 στένωμεν C 24 περιφυλάξειε S 26 διαβοώμε-
νον S Mai 
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76. 'Ιωάννη ήγουμένω Χαλκίτου 

Έβουλόμην διακονώ χρήσασθαι τοΰ παρόντος γραμματείου Σι-
λουανφ τω πνευματικφ ημών τέκνφ, παρ' ού και προσαγορίαν έδε-
ξάμην ύπό της άγιωσύνης σου πεμφθεΐσάν μοι καθ' δν καιρόν έστέλ-

5 λετο τήν δια Κύριον έξορίαν. αλλ' έπεί ουκ έξεγένετό μοι εν τω 
τέως, δι' ών εύρον αρτι άποκρισιαρίων άρμόζον ήγησάμην προσ-
φθέγξασθαι τήν τιμιότητα σου. χαίροις, ώ καλέ αδελφέ, μάλλον δέ 
μοι πατέρων ποθεινότατε, συνεξορίζη Χριστώ, συμπάσχεις τω πα-
θόντι ύπέρ σοΰ- εύγε δτι ήρες αρμα πνευματικόν, εύγε δτι ήγήσω 

ίο πάντα σκύβαλα διά Χριστόν. καλόν τό μοναστήριον ο συνεστήσω 
διά πολλών κόπων και ίδρώτων και των κύκλωθεν νήσων ύπερλάμπον 
τή τε θέσει τοΰ τόπου και ουκ ολίγοις έτέροις γνωρίσμασιν. 

Άλλ ' δρα δ τι τό ζωηρόν χωρίον τοΰ παραδείσου σοι προεξένησεν 
και τάχα και αυτό ουκ άδυνατήσει θεός άποδοΰναί σοι, εϊπερ βού-

15 λεται. έξέλαμψας έν τοις όμοταγέσιν ήλίου τηλαυγέστερον εργω τό 
μοναχός είναι έξεπλήρωσας, μονωθείς απάντων, και πνευματικών 
τέκνων και συγγενών και φίλων και πατρίδος και ειτινοσοΰν άλλου 
διά τήν άλήθειαν. ε'ΐπω τι και παρρησιαστικώτερον (εχω γάρ τό παρά 
σοΰ θαρρεΐν), έξεπλήρωσας τάς υποσχέσεις, ήττημαι τήν καλήν 

20 ήτταν και χαίρω νενικημένος μάλα, έμόν ποιούμενος τον σόν στέ-
φανον τοιαύτα γάρ τά κατά θεόν φίλτρα, οΐδας δ λέγω, ήνίκα 
ώνείδιζον εγώ πρός τήν τότε σύμπτωσιν, ει και ουκ ένομίζετο, έζήτει 
δέ ή σή ευλάβεια τά τελεώτερα. 

"Εχεις με, ώ φιλότης. άλλ' ώς εύγνωμονών εγώ ένταΰθα φαίνοιμι, 
25 ουτω καύτός έκεΐσε, παρακαλώ, συντίθεσο. τί τοΰτο; δτι και τότε 

ύπέρ αληθείας ή φυλακή, και ούχ ύπέρ έμαυτοΰ τοΰτο λέγοιμι 
(άπαγε), άλλ' ϊνα σε θεός διά της ομολογίας εκείνης κρατύνειεν κάν 
ταύτη, ώς αν άθλής νομίμως, ταΰτα έξ ύπερβαλλούσης αγάπης ε'ίρη-

76. a. 816 10 μοναστήριον: Hagia Trias? 25 τότε: a. 809 

9 Philipp. 3,8 14 Luc. 1,37 34 Ps. 105,30 2 Thess. 3,1 sq. 

C (S) 

1 χαλκ CS: om Mai: coli ep 542,33 supplevi 2 γραμματίου S 3 παροΰ 
C προσηγορίαν Mai 5 τόν post διά inser Mai 6 διών C 8 ποθηνώ-
τατε C: ποθινώτατε Mai συνεξορίζει C: συνεξορίζεις Mai σύν πάσχεις C 
9 αρμα C 11 κυκλόθεν Mai νήσσων C ύπερλάμπων C 13 δ τι: δτι 
Mai προεξένισεν C Mai: προεξένησε S 17 ε'ί τίνος oöv C 22 όνείδιζον C 
Mai 
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198 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 6/7 

ταί μον έπεί προς άλλον ουκ αν έθάρρησα λέγειν, καίτοι γε εύχομαι 
30 πάντας ουτω φρο/νεΐν από κορυφής έως ποδών, άρτι γάρ εξω ύπολή-

ψεων και σκαιότητος τά ήμέτερα, καν ώς άλλως έν άμαρτίαις έσμέν. 
Γνώρισον δε ήμΐν, ώ πάτερ, καυτός έν οίς εϊ και οπως καθέζη, μή 

άθυμών μηδέ άπελπίζων τά έλέη Κυρίου- ει γάρ ε'ίποι ,σιώπα, πε-
φίμωσο', έκόπασεν ή θραΰσις. άλλά καί προσεύχου μοι αδιαλείπτως, 

35 παρακαλώ, ϊνα ρυσθώ έκ τοΰ πονηρού. 

77. Ειρήνη πατρικία 

Σοι πρέπει ύμνος αληθώς, ου παρ' έμοΰ μόνου τοΰ αμαρτωλού, 
άλλά σχεδόν καί παρά πάσης τής εκκλησίας τοΰ θεοΰ. τίνος χάριν; 
οτι έν τω παρόντι σεισμώ τής ασεβείας, όπηνίκα ιερείς πίπτουσιν, 

5 άρχιερεΐς ολλυνται, μονάζοντες συντρίβονται, άρχοντες καταρρήσ-
σονται, αρχόμενοι καταλύονται, άνδρες έκλύονται, γυναίκες δεδία-
σιν, μόνη έφάνης γυναικών άδιάπτωτος, άσάλευτος, ακράδαντος, 
άφοβος, άμάθαλκτος, αδιάρρηκτος, πόθεν τούτο; δτι έπΐ τήν νοητήν 
πέτραν τήν σεαυτής ψυχικήν οικίαν τεθεμελιωμένην έσχες, έκ προ-

ιο λαβουσών πολλών καί διαφόρων αγαθοεργιών καί λίθων οιονεί πνευ-
ματικών συσφιγχθεΐσάν τε καί καλλιεργηθεΐσαν, έφ' οίς έωλοι καί 
ανίσχυροι δυνάμει θεοΰ οί δαιμονικοί άνεμοι καί οί τών προσβολών 
νιφετοί έναπεδείχθησαν. 

Εύλογη μένη σύ έν γυναιξί, μεμακαρισμένη σύ έν άρχούσαις, δε-
15 δοξασμένη σύ έν ταΐς ύποζυγίοις. ήγειρας όντως κέρας σωτηρίας τή 

τοΰ θεοΰ έκκλησία, ηΰφρανας άγγέλους, ήσχυνας δαίμονας, ένίκησας 
κακοδόξους, έπληξας λαοπλάνους, έστερέωσας σαλευομένους, 
έτραυμάτισας λειποτακτοΰντας, έδρίμυξας φιλοσαρκοΰντας, ώμο-
λόγησας Χριστόν διά τής ιεράς εικόνος αύτοΰ, συνηριθμήθης τοις 

20 αύτοΰ όμολογηταϊς. εύγε άνδρειόφρων ψυχή, εύγε μαρτυρόνους καρ-

29 καί τοί Mai 

77. a. 8 1 5 - 8 1 8 

14 Luc. 1,42 15 Luc. 1,69 

C (S) 

6 δεδείασιν C: δεδίασι S 8 άμάθαλκτος: an άμάλθακτος scribendum? 10 άγαθοερ-
γειών C Mai 11 συνσφιγχθεΐσαν C Mai έφοΐς C 14 έναρχούσαις C 18 
όμολόγησας C Mai 
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δία, εύγε έμοί μήτηρ προσκυνουμένη· ή γαρ Χρίστου ποιήσασά τε 
καί ποιούσα τό θέλημα, πολλοΰ γε ειπείν έμοΰ τοϋ αναξίου, οΰτως 
σε θεός έδόξασέν τε και ϋψωσεν, αλλά και έτι δοξάσειεν, έάνπερ 
μέχρι τέλους έπιμείνωμεν τη καλλίστη ημών όμο/λογία. καί τί τό 

25 άπ' αύτής κέρδος; βασιλεία ουρανών, έν ή εκλάμψεις ώς ό ήλιος 
μετά πάντων τών αγίων. 

Τή συνάθλω σου καί ώς αληθώς δρπηκι προσφωνώ τά εικότα. 

78. Ζαχαρία ύπάτω 

'Ασπάζομαι σε, άνθρωπε του θεοΰ, κάλλιστε φίλων, έργάτα Χρί-
στου. τί παρ' ήμών τών άμαρτωλών παθών αγαθόν άνταποδίδως ήμΐν 
χάριτας; καί χάριτας ουκ εξ ών σαρξ ευφραίνεται ούδ' άφ' ών έπίκη-

5 ρος ή ευεργεσία, άλλά τάς δντως είς ψυχήν διαβαινούσας καί ού 
κενουμένας εις αιώνας· οϊδας ας λέγω, επί τε τοΰ θεοφιλεστάτου φημί 
άρχιεπισκόπου καί άδελφοΰ ήμών, επί τε τοΰ πρωτοπρεσβυτέρου, 
ήμών τε αυτών τών άμαρτωλών καί ούτινος άλλου τών ήμετέρων 
τέκνων, ή τοΰ μεν εΰ παθεΐν ούδέν ουδαμώς (πόθεν γάρ καί πότε;), 

ίο έξ αγαθής δέ καρδίας καί προθέσεως φιλοθέου, καθ' ήν καί πρότερον 
εύηργέτησας, δτε βασιλεύς έμαίνετο καθ' ήμών ήρωδιανίζων οΰτω 
γάρ ειπείν σεμνοπρεπέστερον. 

Δφη σοι τοιγαροΰν χάριν άντί χάριτος ό είς έαυτόν τάς χάριτας 
ας πεποίηκας έν ήμΐν τοις ταπεινοΐς διά φιλανθρωπίαν άναδεχόμενος, 

15 καί ρύσεταί σε πανοικεί έκ παντός κακοΰ καί μάλιστά γε της 
λυττώσης αίρέσεως κατά Χρίστου. 

27 τη συνάθλω: eius filia; cf. ep. 55,18 

24 1 Tim. 6,12 

21 ή: εί C Mai 22 οΰτω Mai 23 και1 om Mai 24 έπΐ μείνωμεν C 27 
ορπηκι C Mai 

78. a. 8 1 5 - 8 1 8 7 πρωτοπρεσβυτέρου: Studita Athanasius 11 βασιλεύς: Con-
stantinus VI 

13 Matth. 25,40 

C (S) 

3 παθών C 4 σαρξ post εύφραίνεται transp S έπίκηρος: επίκαιρος Mai 6 
επί: έπεί C 7 επί: έπεί C 8 ούτινος C Mai 9 ή scripsi: ή C: ή S: ή Mai (fort 
recte) 13 τοί γάρ ούν C 15 πανοικεί C: πανοικί S: corr Mai (sed cf ep 95,16, LSJ 
s. v.) 
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79. Άθανασίφ τέκνω 

"Εγνω ό θεός τούς δντας αύτοΰ, καθά γέγραπται- δια τοΰτο, τέκνον 
μου περιπόθητον, ουκ ήβουλήθη έν παραβύστφ σε παρεξελθεΐν εν 
ταΐς ήμέραις ταύταις, άλλ' οίόν τινα μαργαρίτην εύσεβείας εις προΰ-

5 πτον φανερωθήναι, ϊν' δτι μάλιστα δοξασθή ώς εν τισι των προ-
εχόντων άδελφών σου και επί τή ση στερροκαρδία. λυπηρόν μεν 
ούν (πώς γάρ οΰ;) τό διαζευχθήναί σε τοΰ θεοφιλεστάτου άρχιεπι-
σκόπου, ούκ έχοντος αύτοΰ ϊσοστάσιον της αρετής σου εις παρηγο-
ρίαν και συμβουλίαν πλην οίδεν οικονομεΐν θεός τά συμφέροντα, 

ίο ϊνα αμφοτέρων ή βάσανος της αρετής διαδειχθή. 
Χαίρω επί σοί, τέκνον μου, και έναβρύνομαν 'Αθανάσιος εϊ, άλλα 

και ε'ΐης εργω και λόγφ ευδοκία τοΰ δυναμοΰντος τά πάντα θεοΰ. / 
ένεγκε, τέκνον μου, την υπέρ Χρίστου και μετά Χρίστου φυλακήν. 
εϊ καί τι εύδοκεΐ άλλο, δέξαιο άσπασίως- ού γάρ τό παθείν, αλλά τό 

15 μη ύποΐσαι διά Χριστόν πάθη δυσφορώτατον καί έπιζήμιον τοις 
εχουσι νουν. ό Κύριος μετά τοΰ πνεύματος σου- καταλάβοι σε ή 
εύχή τοΰ μακαρίου πατρός ημών καί τών όσίων άδελφών, προηγου-
μένως ή πρεσβεία τής αγίας Θεοτόκου σύν πασι τοις άγίοις. 

Μιμνήσκου μου τοΰ σοΰ άμαρτωλοΰ πατρός. 

80. Τιμοθέω τέκνω 
ΤΩ καλέ Τιμόθεε, πάντοτέ σε οϊδα φιλόθεον, φιλοπάτορα, εΰνουν, 

σύμψυχον, άδολον, οικοΰρον, εύσυμπάθητον προς τον μακάριον 
πατέρα ήμών, πρός με τόν άμαρτωλόν, πρός τον θεοφιλέστατον 

5 άρχιεπίσκοπον. δεΐξον ούν τό παρόν έργα δυνάμεώς σου, φιλίας, 

79. a. 815 -818 7 άρχιεπισκόπου: Josephus 17 πατρός: Piaton 

2 2 Tim. 2,19 16 2 Tim. 4,22 

C (S) 

8 αύτοΰ om Mai 10 ϊν' Mai 13 ενεγκον Mai 15 ύποίσαι codd: corr Mai 

80. hieme a. 8 1 5 - 8 1 6 

C (S) 

3 οικουρόν S 5 άρχιεπίσκοπον C τό παρόν Ssscr 
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ευπιστίας, θεοσεβείας, θεοζηλίας. τί ταϋτα; ϊνα μή δώς υπνον σοΐς 
όφθαλμοΐς, μηδ' όπωσοΰν λαμβάνων άνεσιν εως αν καταλάβης τόν 
θεοφιλέστατον άρχιεπίσκοπον. συμπόνησον αύτώ, τέκνον μου 
ήγαπημένον, συνάθλησον, σφράγισον τά παρελθόντα τοις ήδη φθά-

ιο σ α σ ι ν ουτω γαρ εύαρεστήσεις Κυρίω, ούτω κάμε τόν άμαρτωλόν 
θεραπεύσεις, μόνον εύσκόπως καί τετηρημένως άπιών και καταλαμ-
βάνουν αυτόν, διδούς καί τά γράμματά μου. 

Εΰχου μοι άεί, τέκνον ποθεινόν. 

81. Άνατολίφ και Σαββατίω τέκνοις 

Τρίτην ταύτην έπιστολήν ύμών έδεξάμην, έπιπόθητά μου τέκνα 
καί λίαν ήγαπημένα, άφ' ής πολλήν ύμών κατέμαθον τήν άγαθήν 
πρός θεόν διάθεσιν καί τήν πρός με τόν άμαρτωλόν σ χ έ σ ι ν τό γάρ 

5 πυκνοτέρως γράφειν καί γνωρίζειν τά οικεία, καί μήν καί των 
άδελφών των εν τοις αύτόθι διεσπαρμένων πού καί πώς αυτούς 
καθέζεσθαι, οπερ έδήλου ή προγενεστέρα συλλαβή, άπόδειξιν εχει 
της θερμής ύμών φιλοπατορίας καί τής διακαούς θεοζηλίας. έν αίς 
φυλαχθείητέ μοι, ώ καλοί παίδες, θέρμην έκ θέρμης προσλαμβάνον-

ιο τες καί ζωπυρούμενοι τω πνεύματι εις πάν έργον άγαθόν. υπομονής 
ό καιρός, άδελφοί, / κακοπαθείας· ως στρατιώται Χριστού τα-
λαιπωρήσατε. ούκ άξια τά παθήματα πρός τήν μέλλουσαν δόξαν, 
υπέρ ής πολλά ένιδρώσαντες έπέτυχον οί πατέρες ήμών των στε-
φάνων; 

8 άρχιεπίσκοπον: Joscphus 

6 Prov. 6,4 

7 όπως ούν C 10 εύαρεστήσης omnes: correxi 13 ποθινόν C 

81. vere a. 816 

2 cf. Philipp. 4,1 11 2 Tim. 2,3 12 Rom. 8,18 

C (S) 

1 σαβατίω C Mai 2 έπϊ στολήν C επί ποθητά C 3 αφής C 4 τήν om 
Mai 7 καθέζεσθε C 8 έναΐς C 9 πρός λαμβάνοντες C 11 ώς: ώ Mai 
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15 Οϊδατε τοΰτο, δτι Νεκτάριος ό αρχαίος προδότης άπεστάτησεν, 
χείρον του Ιούδα πράττων δτν ό μέν εξαρνος γενόμενος και προδούς 
τόν κύριον της δόξης άπήγξατο μεταμελεία, ό δέ αύτομόλως και τον 
Χριστόν ήθέτησεν δια της αρνήσεως της άγιας αύτοΰ εικόνος και 
άμεταμελήτως μετά της οικείας ψυχής άπώλλυ και άλλων πολλών, 

20 άπαιτών τά τής άσεβείας χειρόγραφα, καί γε 'Ορέστης λειποτακτή-
σας έκ των επτά διά τά μυσαρά πάθη άπέδωκεν εαυτόν τω βαλανείφ 
τής αποστασίας. 

Διό, τέκνα μου, φυλαττοίμεθα- άσεβων γάρ καταπιπτόντων οί δί-
καιοι, φησίν, εμφοβοι έσονται, προσέχετε έαυτοΐς, παρακαλώ, και 

25 μή δώτε τόπον τω διαβόλω, αλλ' έστω ό φόβος τοΰ θεοΰ φρουρών 
ύμάς εν πάσιν. ζηλώ εφ' ύμάς τοΰ είναι πεπαιδευμένους, άλλά βλέπετε 
δτι ή γνώσις φυσιοΐ τούς άπροσέκτους καί ή φυσίωσις καταρράσσει. 
ύμΐν οΰν καί ή γνώσις προστεθείη καί ή ταπείνωσις ύψωθείη. 

Μεθορίζουσίν με έκ τής Μετώπης εις Βονήτης τό κάστρον, εις 
30 'Ανατολικούς, καί χαίρω λίαν, δτι διά τόν Κύριόν μου καί θεόν 

μεταβιβάζομαι, εΰχεσθε υπέρ εμού, τέκνα μου, ϊνα σφζωμαι, παρα-
καλώ. όρέγοιτε χείρα τοις άδελφοΐς ύμών καί μάλιστα τοις δέκα 
λόγω, έργω, κατά τό δυνατόν, ϊνα άναπληροΰντες ήτε τό ύστέρημά 
μου. 

35 Οί άδελφοί ύμών Ύπάτιος καί Νικόλαος θερμώς προσαγορεύου-
σιν. ή χάρις τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ εστω μετά τοΰ πνεύ-
ματος ύμών. άμήν. 

21 επτά: cf. p. 219* adn. 254 29 Μετώπης: ad situm cf. Hasluck, Cyzicus 72 sq. Βο-
νήτης: ad situm cf. J. Pargoire, La Bonita de Saint Theodore Studite. EO 6 (1903) 
207 sq.; L. Robert, Villes d'Asie Mineure. Paris z1962, 343 sq.; L. Zgusta, Kleinasiatische 
Ortsnamen. Heidelberg 1984, 124; K. Belke —N. Mersich, Phrygien und Pisidien. Wien 
1990, 213 sq. 32 δέκα: cf. p. 239* adn. 332 

17 Matth. 27,5 23 Prov. 29,16 ' 25 Eph. 4,27 27 1 Cor. 8,1 33 Philipp. 2,30 
36 2 Thess. 3,18 

15 ό om Mai 16 χείρων codd: χείρω Mai: correxi 18 ήθέτησε S 19 άπώλλη 
C: άπόλλει S: απώλεσε Mai: correxi 20 Ό ρ έ σ τ η ς C Mai 21 βαλανίφ C 22 
άπό στασίας C 25 δότε C Mai 26 πασι S Mai 29 μεθ' ορίζουσίν C Βό-
νιτα legitur apud vitam A Theod Stud 83 (PG 99,189 C) (cf J. Pargoire, in EO 6 [1903] 
209) 31 σώζω με C 36 εστω om Mai 
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82. Πέτρω Νικαίας 

Πολλάκις προθέμενος έπιστεΐλαι τή έμοί ποθητή και πατρική 
άγιωσύνη σου έκωλύθην ύπό των αμαρτιών μου (ού γάρ αν άλλο τι 
αιτιάσομαι μέχρι του δεΰρο), νΰν δέ έπιτυχών καιροϋ και γραμματη-

5 φόρου ήδέως ήδη προσφθέγγομαι και προσαγορεύω την έμοί σεβα-
σμίαν / και ίεράν κεφαλήν εί γάρ και τά μάλιστα άπας έναθλών ύπέρ 
εύσεβείας έραστός τή έμή οίκτρότητι, αλλ' δμως έξαίρετόν μοί τι 
σέβας επί τή σή πατρότητι πρόσεστιν. έπεί γάρ φιλοϋμαι άναξίως 
παρ' αυτής, ουκ άπεικότως και φιλώ παρά τούς πολλούς, δτι δέ 

ίο στέργομαι, δείγμα μέγιστον τό εν καιρώ τής τών πραγμάτων κωδωνί-
σεως ώς ε'ΐς τι χρήσιμον δντα με τό κοινή συμφέρον έκθειάζεσθαι 
πρός αυτής και έπαινεΐσθαι, και ταΰτα ουκ ιδία πως και έν παραβύ-
στφ, αλλ' ήδη και έπ' αύτάς τάς άρχιερατικάς άκοάς άναφερούσης· 
δ τής σής μέν φιλίας καί, ϊν' οΰτως ε'ΐπω, ξενολογίας έπίσημον, τής 

15 δ' ούν έμής άναξιότητος εκφυλον, ύποφριττούσης εισέτι καί νυν τον 
τής θεοφροσύνης σου έπαινον. 

Τοσαΰτα μέν περί τούτου, είδος απολογίας μοι ποιουμένω. τί δ' αν 
τά έξής; ήρθης ό πατήρ καί μετήρθης, περιωρίσθης καί μεθωρίσθης. 
ακοή έξ ακοής προσπελάζουσα έθρόησεν, έπτόησεν ημάς τά τέκνα 

20 σου, ουκ είδότας τον τρόπον, άγνοοϋντας τάς διαθέσεις, ήμεϊς γάρ 
οί ταπεινοί ώς εν τινι άγκύρα έν τή νΰν κλυδωνιζούση καί καταπον-
τιζούση αίρέσει πεποιθότες έσμέν επί τή μεγαλωσύνη σου, πηδαλιου-
χούση καί άπευθυνούση ήμάς ταΐς θεοσθενέσιν ένστάσεσιν εις 
άκίνδυνον εύπλοΐαν. γνώρισον ούν ήμΐν, ώ μάκαρ, ακροθιγώς δπως 

25 τά κατά σέ, ϊνα σου τω έρείσματι περιζωννύμεθα δύναμιν. καί πρός 
τούτοις σθένοις ταΐς προσευχαΐς, άλείφοις ήμάς ταΐς παραινέσεσι, 
πείθοις ώς ουκ εις τέλος αφήσει Κύριος τήν ράβδον τών άμαρτωλών 
παίουσαν τήν αύτοΰ έκκλησίαν ει δ' ούν, καρτερώς ήμάς φέρειν τήν 
βραδυτήτα, ην τοις άθεωρήτοις αύτοΰ κρίμασι τής σοφίας οίδεν 

30 συμφερόντως έπάγεσθαι ήμΐν τοις ταπεινοΐς πάντως. 

82. hieme a. 8 1 5 - 8 1 6 

C (S) 

2 επί στεΐλαι C 3 αν om Mai 4 αίτιάσωμαι S επί τυχών C 10 
κωδωνήσεως omnes: corr Kambylis 11 τό: τω C Mai συμφέρων C 15 εις 
ετι codd: corr Mai 18 ταεξής S μεθ' ωρίσθης C 24 άκροθήγως C 28 εϊ 
δ': εΐτ ' Mai 29 βραδύτητα Mai κρίμασιν Mai 
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83. Ιωσήφ ήγουμένω 

Ή ν ε γ κ ε ν ό καιρός χρήσασθαί με φιλικώ γράμματι τη άγιωσύνη 
σου- πρότερον μεν γάρ, ήνίκα σκυθρωπαί υποθέσεις ύπό των κρα-
τούντων είσεφθάρησαν έν τη τοΰ θεοΰ εκκλησία κατά τάς άμαρτίας 

5 μου, τοσούτον άπεσχοινίσθημεν έξ άλλήλων, ώς άνατολή και / δύσει 
άκουστόν γενέσθαι τό δραμα της διαστάσεως, φεΰ των ημερών 
εκείνων φεΰ της δραματουργίας εκείνης· εύαγγελίου θεοΰ γάρ ήν 
παράβασις, δι' ήν έδονήθη τά πέρατα και ούρανός έπεστέναξεν. νυνί 
δέ, έπάν εκποδών γέγονε τά τηνικαΰτα τυρβασθέντα νεύσει της προ-

10 νοίας, εΐ και τά χείρονα παραχωρήσει ταύτης έξεκαύθη τανΰν, δήλον 
δτι έκ τών προλαβόντων ώρμημένα, φεΰ μέντοι γε και τών τήδε 
ημερών, ας ουδέν άλλο ύποληπτέον ή της τοΰ 'Αντίχριστου παρου-
σίας προεισόδια. 

"Ομως επειδή χάριτι τοΰ ύπεραγάθου θεοΰ εις ταύτόν ήμΐν, μάλλον 
15 δέ τή άληθεία συμφρονοΰσα ώφθη καί τήν αυτήν ενστασιν τής 

εύσεβείας τοις πάσιν όρθοδόξοις αίρησαμένη, καί ταΰτα έν γήρει 
καί προθυμία ζεούση, ο καί παράδοξον καί αίνούμενον, έπανατρέχων 
ειμί ό ταπεινός εις τήν πάλαι άγάπην καί συνάφειαν ουδέν γάρ 
ούτως ισχυρόν εις όμόνοιαν, ώς φησι τό θείον στόμα, ώς ή περί θεοΰ 

20 συμφωνία, καί ουδέν ούτως εις διάστασιν ώς ή περί αύτοΰ διαφωνία. 
Δια τοΰτο άπεκδυσάμενος ώσπερ τι νέφος πονηρόν τά προλαβόντα 

μετά χαράς μεγάλης α'ίθριόν σοι τό τής ομονοίας φάος ανατέλλω 
προς τά παρόντα καί ώς πατρί μου άγαπητώ προσφθέγγομαι καί ώς 
δεδιωγμένφ καί περιωρισμένψ ένεκεν δικαιοσύνης πρόσειμι, στε-

25 φανών σε τοις έπαίνοις καί μεγαλύνων τοις έγκωμίοις τήν πολιάν 
τήν αίδέσιμον, τήν ασκησιν τήν μακροχρόνιον. καί ώ τής μεγα-
λοδωρεάς τοΰ θεοΰ, ουκ έασάσης ύπό τόν σκοτεινόν μόδιον τόν πριν 
καλυφθήναί σου τά φωτοειδή άριστεύματα. όμολογητήν σε νΰν Χρι-

83. a. 816 

19 cf. (Ps.-)Athan. de syn. 48 (PG 26,780A) 24 Matth. 5,10 27 Matth. 5,15 

C (S) 

4 είσφθάρησαν Mai 5 άπησχυνίσθημεν C έξαλλήλων C 6 δράμα CS" Mai 
8 έπεστέναξε S 9 εκποδών C: έκ ποδών Mai 13 προεισόδεια C 15 συμφρο-
νοΰσα: συμφωνοΰσα Mai 21 διατοϋτο S έπεκδυσάμενος Mai 23 πρός 
φθέγγομαι C 26 ώ C Mai 
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σχοΰ προσκυνώ, φύλακα ορθοδοξίας αινώ, συγχαίρων και συναγαλ-
30 λόμενός σοι έν τοις ύπέρ του άγαθοΰ άγωνίσμασιν, εϊπερ των χαρι-

σμάτων τό μέγιστον κατά τόν άπόστολον τό ύπέρ Χριστού πάσχειν 
πλήν δτι τό τίμιόν σου γήρας κατελεών είμι, κακοπαθεΐν ουκ ευχερώς 
έχον. αλλ' δμως πέποιθα δτι πάντα ίσχύσειας έν τω ένδυναμοΰντί σε 
Χριστφ εις νΐκος ορθοδοξίας, εις καύχημα έμοΰ τε του αμαρτωλού 

35 καί τών εξ 'ίσου φιλούντων σε, μάλλον δέ / και της δλης έκκλησίας 
τοΰ θεού, εις στέφανον δικαιοσύνης σου αίώνιον. 

Άντιγράψαι δέ ει ούχ οίόν τε, αλλ' ούν χαρίζου μοι τό κράτιστον 
ών έχεις, τάς ιεράς προσευχάς σου- πλήρης γάρ είμι αμαρτημάτων 
καί πάντων ανθρώπων οικτρότερος. 

84. Γρήγορα λαϊκώ 

Ή πολλή σου καί θερμή διακονία καί προσεδρία τών έν ταΐς 
φυλακαΐς αδελφών πεποίηκέν σε, ώ άνθρωπε τοΰ θεού, άποικον, 
φυγάδα, άλήτην. αλλά θάρσεί' έν σκέπη τοΰ θεού τοΰ ουρανού 

5 αύλισθήση, ή άνω 'Ιερουσαλήμ σοι εις κατοικητήριον. τω δντι 
ένήθλησας, έταλαιπώρησας, έδαπανήθης, έκονδυλίσθης, έξεζη-
τήθης, καί μέντοι καί κατεκρατήθης, καν ού τέλεον, ό μισθός σοι 
μέγας έφίσον τών φρουρουμένων, έπεί καί μείζων, άδελφός ήμών εί, 
σύμψυχος, συγκοινωνός, ε'ΐ γε καί έχοιμέν τι αγαθόν καν τοις σωμα-

10 τικοΐς ώσαύτως. ό θεός σε σώσειεν, προσεύχου περί ήμών. καί από 
τοΰ νΰν δέ καί πόρρωθεν, ως αν δύνη, τοις ύπέρ θεοΰ φρουρουμένοις 
βοήθει, ε'ί τίνες αν εϊεν, άνδρες καί γυναίκες· πάντες γάρ έν Χριστφ 
αδελφοί. 

31 Philipp. 1,29 33 Philipp. 4,13 

32 κατ' ελεών C 33 εχων C 35 εξίσου codd: distinxit Mai 37 άλλοϋν C 

84. a. 817 

4 Ps. 90,1 5 Jer. 9,10 

C (S) 

2 ή om Mai 4 σκέπει C (fort recte) 
έφ' ϊσον Mai 9 καν codd: corr Mai 

5 τφόντι S 6 έξεζητήθης om Mai 8 
10 σώσειε S 
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85. "Αννη ήγουμένη 

Τί αν άκούσας περί της τιμιότητός σου περιχαρώς έδεξάμην ώς 
επί τω μαθεΐν με έγκεκλεΐσθαι αύτήν νυν δια τόν Κύριον ημών και 
θεόν; ώ σοφή γυναικών ώ αίμα Θεοκτίστης της μεμακαρισμένης 

5 σαρκικόν όμοϋ και πνευματικόν, τοΰτό σοι των προηνυσμένων άσκη-
τικών άγώνων τό διάδημα, τοΰτο της δεδοκιμασμένης σου ύποταγής 
τό άναβλάστημα. ώς μέγιστόν σου τό κλέος· ώς ύπέρλαμπρόν σου 
τό κατόρθωμα, έξ εύγενών εύγενής τό κατά σάρκα και τό κατά 
πνεύμα, ποΐός σοι λόγος ούκ άξιος επαίνου; ποία σοι γλώσσα ουκ 

ίο εγκωμίων χρεώστις; αλλά τί τό ζητούμενον; ϊνα σου τελειώσης τόν 
άγώνα. εί και μόνη εί έγκεκλεισμένη, αλλά μετά Χρίστου και τών 
αγγέλων ει και σωματικώς όδυνηρόν, αλλά / πνευματικώς άγαλλια-
στόν, μη όρώσης σου προς τά βλεπόμενα πρόσκαιρα, άλλα πρός τά 
άόρατα καί ούράνια. εάν σου τελειωθείη τό έργον, οϊόν σοι χορεϋσαι 

15 μετά όμολογητών Χρίστου. 
Στήθι, παρακαλώ, κυρία, δυναμώθητι άνωθεν, μή πτοηθής βασιλέα, 

εάν δει σε κατ' οψιν έλθεϊν, ώς ούκ έπτοήθησαν αί μάρτυρες, μή 
γύμνωσιν σώματος καί πληγάς, εάν καί τοΰτο ελθη· ό Χριστός γάρ 
περιστολή σου, βοήθεια ίσχύσαι σε πάντα, ώς Φεβρωνία καί αί 

20 εφάμιλλοι αύτής. ταΰτά σοι παρ' εμού εκ πολλής φροντίδος καί τής 
κατά Κύριον άγάπης, ϊνα μή εξαρνος γίνη Χριστού. 

86. Λέοντι πατρικίω 

Εί αύτός ούκ ατονείς εύ ποιεΐν τή έμή ταπεινώσει δι' οϊκτον 
φιλανθρωπίας, μή τι άρα εγώ ύποίσω του μή άπολογεΐσθαι τή αγαθή 
σου ψυχή καν διά λόγου; ώ τής συμπαθούς σου διαθέσεως· ώ καρδίας 

85. a. 815 -818 

13 2 Cor. 4,18 14 Joh. 4,34 19 Φεβρωνία: cf. Act. SS. Jun. VII (Parisiis 1867) 
16 sq. 

c (S) 

2 an περιχαρώς <οϋτως> scribendum? 3 τω: τό C Mai 8 έξευγενών C 9 σοι: 
σου Mai 10 χρεώστις omnes: correxi 11 μόντ| Mai εΐ: ή C Mai 18 έάν: 
αν Mai 19 Φεβρονία omnes: correxi 

86. a. 815 - 818 

C (S) 

4 ώ C Mai (bis) 
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5 φιλελεήμονος- ώ ψυχής φιλοοικτίρμονος. έοικάς μοι, ώ δέσποτα, 
πηγή άειρρύτφ άναψυχούση με έκ δίψους αισθητού τε και νοητοΰ, 
ή μάλλον παραδείσφ παντοίων ώραίων καρπών πεπληρωμένφ, έξ ού 
πάρεστίν μοι άπολαύειν των έπιθυμουμένων. και όντως φίλου πιστού 
ουκ εστίν άντάλλαγμα των όντων ούδέν. εγώ δέ πατέρα σε προσα-

ιο γορεύειν άξιώ, φιλοτεκνίας ιδιώματα έπιδεδειγμένω μοι εκπαλαι των 
χρόνων μέχρι του δεύρο- ο και θαυμάζειν άξιον, δτι ουτε χρόνος 
ούτε τρόπος θλίψεως, ού πειρασμού ύπόθεσις, ούχ ύπαρχόντων έξ 
επήρειας άφαίρεσις, ούκ άλλο τι, ού μικρόν, ού μέγα, ήμβλυνέν σου 
τό πλήρες τής άγαθοσύνης. καίτοι γε όρώμεν επί γονέων ού πάντη 

15 διασεσωσμένον τό φυσικόν φίλτρον, αλλ' εστίν δτε ύπολήγον ή και 
εις εχθραν μεθιστάμενον καθ' ήντιναοΰν σύμβασιν. επί δέ τής σής 
μεγαλοφυίας και θεοσεβείας ούχ ούτως- ό αύτός γάρ εϊ αεί και 
αναλλοίωτος, έπειδή θεού του άναλλοιώτου και ωσαύτως έχοντος 
τον έρωτα κέκτησαι. 

20 Σοι μέν οΰν τοιούτον, άνθρωπε τού θεού, τό κλέος, έγώ δέ δέδοικα 
μή ποτε εις κρίμα μοι ε'ίη ή τής / άγαθότητός σου περιουσία- τί γάρ 
και άποδώσοιμι ό πτωχός ή παραρρεριμμένην μου προσευχήν; αιτώ 
οΰν τόν αγαθόν μου θεόν έπισκοπήν άντί τής έμής ταπεινώσεως 
ποιεΐσθαί σοι προς πάσαν μέν σωτηρίαν, μάλιστα δέ κατά την λυττώ-

25 σαν χριστομάχον αϊρεσιν. 

87. Ειρήνη πατρικία 

Έγώ, καν ού δέχωμαι γράμματα παρά τής τιμιότητός σου, ώ κυρία, 
ού διαλείψω οπόταν τύχοιμι έπιστοληφόρου πιστού έπιστέλλειν σοι 
ώς μητρί μου πνευματική- πώς γάρ και μή καλέσαιμί σε ούτως διά 

5 Χριστόν πάσχουσαν, διασπασθεΐσαν τής κεφαλής, έκβληθεΐσαν οι-
κίας, πόλεως, συγγενών, φίλων και εν εσχατιά τινι περιωρισμένην; 
και οϋπω λέγω τών άλλων σου αγαθοεργιών τά έπίσημα, εκπαλαι 

8 cf. Eur. Or. 1156 sq. άλόγιστον δέ τι τό πλήθος άντάλλαγμα γενναίου φίλου 18 
Dion. Ar. div. nom. 2,6 (PG 3,644 C) 

5 ώ: ώ C Mai φιλοοικτίρμονος S: φιλοοικτείρμονος C: φιλοικτείρμονος Mai 
8 πάρεστί S 13 αλλο τι: άλλ' δτι C ήμβλυνέ S 16 μεθ' ιστάμενον 
C καθήντινα ούν C 17 και θεοσεβείας om Mai άεί om Mai 18 ώς 
αϋτως C 21 κρίμα codd: corr Mai 22 παραρερημμένην C: παραρεριμμένην Mai: 
παρερριμένην S 23 ούν om Mai επί σκοπήν C 25 χριστόμαχον Mai 

87. a. 815-818 

C (S) 

3 όπ' οτ' αν C έπί στέλλειν C 7 άγαθοεργειών C Mai 
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των χρόνων διηνυσμένα, έπεί και τά εις έμέ τόν άμαρτωλόν γεγενη-
μένα και έτι γιγνόμενα. ταΰτα γυναικός άνδρικωτάτης τω πνεύματι, 

ίο ταϋτα ψυχής μαρτυρόφρονος, ταϋτα καρδίας ζητούσης τόν θεόν εξ 
δλης δυνάμεως, άκουσάτωσαν πραεΐς και εύφρανθήτωσαν, δτι γυνή 
συγκλητική ήρεν ομολογίας Χρίστου στέφανον, άκουέτω ανατολή 
και δύσις δτι καί νΰν τό χρυσοΰν γένος των μακαρίων θηλειών εξ 
ών Θέκλα καί Φεβρωνία άνατέταλκε. τί γάρ; εί καί μή έσφάγης, 

15 αλλά τή προθέσει καί τοις παρακολουθήμασιν εϊλου τό πάθος, μα-
καρία εί εν γυναιξί, τρισμακαρία εϊ εν μητράσι. που ποτ' άν εϊεν αί 
λοιπαί μητέρες; ποΰ ποτ' άν αί εν τοις μεγίστοις άξιώμασι τελοΰσαι; 
μία έκ πασών καί προ πασών σύ ήρίστευσας, σύ δέδωκας καιρίαν 
πληγήν τω διαβόλφ. 

20 'Αλλ' έπεί ούχ ό έναρξάμενος ήδη του καλού μακαριστός, άλλ' ό 
εις πέρας άγαγών τήν καλήν έγχείρησιν, δέομαι σου, δέσποινά μου 
αιδέσιμε, τόνωσόν σου τό πνεύμα επί τέλει τών αγώνων, βίου εύ-
κλεοΰς συγγραφήν τοις μεταγενεστέροις τήν σαυτής ζωήν έγκατα-
λιμπάνουσα. τούτο δέ παρακαλώ καί ύπομνήσκω, πεφεισμένως εχειν 

25 σε τοΰ σώματος σου της υγείας· οίδα γάρ σου τό ακρατές τής 
προθυμίας, χρω τοις / ρωννύειν σε δυναμένοις· παρηγοροΰ έαυτήν, 
ίκανόν τό άθλον τής στερήσεως πάντων. 

Σοι μέν τή μητρί ταΰτα ώς έν βραχέσι. τί δέ φώμεν τή κυρία 
θυγατρί καί παρομαρτούση σου τή αρετή; έξ αγαθής ρίζης αγαθός 

30 έβλάστησας καρπός, μή λυποΰ δτι έστερήθης τοΰ όμοζύγου- εί γάρ 
παρήν, ουκ άν έν οίς εί νΰν κατελαμβάνου, μετά μητρός μέν, αλλά 
καί μάρτυρος, μετά πατρός, άλλά πλέον μετά τοΰ άνω καί αθανάτου, 
ούκέτι ώς έν σαρκί, άλλ' ύπέρ σάρκα, άλειφε τήν τεκοΰσάν σε 
μάρτυρα, παρακαλώ, συνδιάμειβε τό τής εξορίας άθλον, καθά καί 

35 ποιείς, ύπηρέτει όμολογηστρία Χριστοΰ. άρκεΐ σοι εις εύδοξίαν καί 
σωτηρίαν ή συνοίκησις καί συνάθλησις. ταΰτα έξ αγάπης πνευμα-
τικής, έκ φροντίδος μοι περιπονητικής· έπεί, ώς εϊρηται, ϊσμεν 
σοφήν σε ούσαν πάντα ποιεΐν δσα ό λόγος άπαιτοίη. 

11 Ps. 33,3 14 Θέκλα: cf. adn. ad ep. 472,30 

9 γινόμενα Mai 10 έξόλης C 12 ήρεν Mai 14 Φεβρονία omnes: correxi 
20 άλλ'2: άλλά Mai 21 τήν om Mai 23 τοις μεταγενεστέροις post ζωήν transp 
S 24 ύπομιμνήσκω S Mai 27 άθλον C 28 σοι: σύ C 29 και om Mai 
33 ούκ ετι codd 34 άθλον C 35 όμολογιστρία C Mai 36 συνοίκησις: 
συνείδησις Mai 
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Άπεδεξάμην και νυν τάς προσφοράς σου και έως ποτέ άρτι έν 
40 εξορία, άλλα παντί ό πόθος πράγμα εύάνυστον. άνενεχθείησαν πάντα 

είς όσμήν εύωδίας τω Χριστώ, ευχεσθε και αύται περί έμοΰ τοϋ 
άμαρτωλοΰ. 

88. Μόσχψ λαϊκώ 

Πολλά σου τα αγαθά, θεοφιλέστατε δέσποτα, α εφ' ήμΐν τοις 
ταπεινοΐς ου μόνον είργάσω, αλλά και έτι έργάζη (τί ού παρηγορού-
μενος; τί ουκ άποστέλλων;), μεθ' ών και τά νΰν πλείστα και ήδυτερπή. 

5 και τίς ό άνταποδιδούς άλλ' ή ό άγαθός θεός; δι' ών ποιείς έδειξάς 
σου την άγάπην άναλλοίωτον, έφανέρωσάς σου τάς άστραπάς της 
προθέσεως διαττούσας. έκ πόσου γάρ τόπου διεκτοπισμένος και ομως 
άπολαύω σου των αγαθών, μετά τό καί τούς εισιόντας αδελφούς 
κόπους σοι παρέχειν τούς μέν, ως άκήκοα, καί νοσηλευθέντος έν 

ίο τή Άβραμιαία σου καί εύλογημένη έστία, διά τό καταγώγιον αύτήν 
είναι πολλών μοναχών και τροφευτήριον ορφανών, ό τών ορφανών 
σε πατήρ θεός διαθρέψειεν εις αιώνας· ό 'Αβραάμ σε περιθάλψειεν 
έν κόλποις ώς όμόζηλον σύν ταΐς κυρίαις ταΐς άδελφαΐς, μεθ' ών 
θεραπεύεις Χριστόν. ιδού δή, τί καλόν ή τί τερπνόν άλλ' ή τό 

15 κατοικεΐν άδελ/φούς επί τό αυτό; καί έφ' ύμΐν πεπλήρωται. άπήλαυσά 
σου τών άγαθών διαπορευόμενος τήν έξορίαν έκ του εύλογημένου 
σου προαστείου της Προύσης· ιδού καί πόρρωθεν ών δεξιοΰσαι ημάς. 

Πληθυνθείη σοι πάντα τά καλά πνευματικώς τε καί σωματικώς, 
φυλαχθείης μοι άσινής κατά σώματος ύγίειαν καί γε κατά ψυχήν έξ 

20 άκοινωνησίας τών χριστομάχων αιρετικών. 

41 Ex. 29,18 

39 τά προσφορά Mai πότε omnes: correxi 40 εύάνυστον S: εύάναστον C: 
εύάναδοτον (sic) Mai 41 ευχεσθαι C 

88. inter ver a. 815 ac ver a. 816 13 άδελφαΐς: Eirene et Cale, ad quas epp. 161, 
200, 211 scriptae 16 διαπορευόμενος: ad Metopam ut exsul 17 προαστείου: ad 
rem cf. G. Ostrogorsky, Die ländliche Steuergemeinde des byz. Reiches im X. Jahrhundert. 
Amsterdam 1969, 20 sq. 

12 Luc. 16,23 14 Ps. 132,1 

C (S) 

3 έργάζη: έργάζει C 5 άντ' άποδιδούς C 10 άβραμιαία S 12 άβραάμ S 13 
ταΐς2: σαΐς Mai 16 διαπορευόμενος - 17 σου πρ] Spc 18 σοι: σου Mai 
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89. Εύσχήμονι Λαμψάκου 

Έ γ ν ω ν ώς ή όσιότης σου ε'ΐληπται ύπό των διωκτών καν τοΰτο 
της προνοίας, ϊνα και δια της σης ομολογίας ύπηρεισθή καί έδραι-
ωθή ή του θεοΰ έκκλησία εκ του καταλαβόντος αυτήν έξ ασεβείας 

5 σεισμού, οία γάρ όρας, ώ φιλότης, τά πτώματα- πώς εύαρίθμητοι 
σχεδόν οί ακατάβλητοι έξ απάντων βαθμών, πάντες δέ ύπτιοι, ώ της 
έξαφθείσης οργής· ώ τής επί τά πάλαι αναδρομής, έγενήθημεν ώς τό 
άπ' αρχής, δτε άφήρητο ό τής εκκλησίας κόσμος καί διεσχέδαστο 
νόμος θεοΰ. τοιαύτα τά παρόντα, ελεεινά, σκυθρωπά- θυσιαστήρια 

ίο καθυβρισμένα δι' άτιμίας τών άγίων εικόνων, ναοί βεβηλούμενοι διά 
τών εναγών ιερέων, τί πολυλογεΐν δει; Χριστός άτιμώμενος καί 
διωκόμενος διά τής άθετήσεως του Ιερού αύτοΰ χαρακτήρος. ει δέ 
Χρίστου ούτως, τί τής Θεοτόκου ή ούτινοσοΰν τών θεοΰ θεραπόντων; 
ταΰτα θρήνων καί όδυρμών- ταϋτα ήκουτίζετο μέν ήμΐν παρά τών 

15 οικείων πατέρων, πείρα ειδότων τά τότε συμβεβηκότα, νυν δέ καί 
ήμΐν τοις ταπεινοΐς παρίσταται άγαν άνιώντα. 

'Αλλά άρον, ώ πάτερ, πρός τόν ούρανόν σου τάς παλάμας- άλλ' 
ίλέωσαι θεόν- αλλά ορεξον δεξιάν πρεσβευτικήν κάμοί τφ άδρανεΐ 
καί άμαρτωλώ, ένεγκεΐν ήμας πάντα μετά χαράς οσα καί χαρίσοιτο 

20 Χριστός δι' αυτόν παθεΐν, μή φοβουμένους θεοκελεύστως τούς άπο-
κτένειν δυναμένους τό σώμα, αλλά τόν καί τοΰτο καί τήν ψυχήν 
έμβαλεΐν έχοντα έξουσίαν έν τω άσβέστω πυρί τής γεέννης. / 

89. a. 815 18 πρεσβευτικήν: ad vocem cf. Speck, Jamben 243 

19 Philipp. 1,29 20 Matth. 10,28 

C (S) 

3 ύπειρισθΐ) C 6 ώ C Mai 7 ώ C Mai τοαπαρχής S 8 διεσκέδαστο Mai 
10 καθ' υβρισμένα C άγίων om Mai 13 ούτινος ούν C: ούτινος Mai 17 
αρον C Mai 20 άποκταίνειν omnes: correxi 21 καί τόν omnes: correxi 22 
έχοντος codd: corr Mai 
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90. Ίλαρίωνι αρχιμανδρίτη 

Εύρον όψέ τοΰ καιροΰ άσπάσασθαι τόν έμόν αγιον πατέρα δια 
γράμματος· ώς γάρ γινώσκει σου ή τιμιότης, της αίρέσεως μαινο-
μένης και μακράν ημών άπωκισθέντων διά της εξορίας, σπάνιον 

5 εύρεΐν γραμματηφόρον καί μάλιστα πιστόν. γλίχομαι ούν μαθεΐν τά 
της πατρότητός σου, που καί πώς καί ένεστι καί περιενέχθη ύπό των 
άνομούντων. πάντως δέ, ώς τών πολλών κατ' αρετή ν προύχοντα, 
πολλά σε παθεΐν ύποτοπάζω θλιπτικά καί στενωστικά - ού γάρ ή κατά 
θεόν ισχύς βαθεΐα, εκεί καί ό τών εναντίων πόλεμος πικρός, αλλ' 

ίο ομως καί σου έστιν, ώ πάτερ, λέγειν πάντα ισχύω εν τω ένδυναμοΰντί 
με Χριστώ, οίδας δέ πώς ήμας έγκατέλιπον οί πολλοί τών όμοταγών, 
ών τά ονόματα έκών ύπερβήσομαι, άγαπήσαντες τόν νΰν αιώνα, φεΰ 
της συμφοράς, φεΰ της ήττης· εάν τό φώς, φησί, τό εν σοί σκότος, 
τό σκότος πόσον; καί εάν τό αλας μωρανθη, έν τίνι άλισθήσεται; 

15 ποτνιώμενος καί σφαδάζων φώ. ταύτα, πάτερ, επί σέ ούκ έστι διδάξαι. 
έξέλιπεν φυσητήρ, ό προφήτης φησίν, εις μάτην άργυροκόπος άρ-
γυροκοπεΐ. πόσα ό Ιεράρχης ήμών καί άληθινός ποιμήν, πόσα ή 
αδελφότης πρός έαυτήν; καί εωλα πάντα- μικρά προσβολή έναντίου 
πνεύματος καί αυτανδρος ή ναΰς τών ψυχών βυθώ της ασεβείας. 

20 Έκείνοις μέν δοθείη όψέ ποτε άνανήξασθαί τε καί άναμαχήσασθαι 
τήν ήτταν σέ δέ ό αγαθός θεός φυλάξειεν έναθλούντα, κοπιώντα, 
εις μέγα όφελος της αυτού έκκλησίας, εις αυχημα της Βυζαντίδος, 
εις κλέος τών μοναστών, αλλά γάρ καί περί εμού τοΰ αμαρτωλού καί 
τέκνου αύτοΰ προσευχόμενον, ϊνα σώος διαμείνοιμι, έπόμενος ύμΐν 

25 τοις άγίοις μου πατράσι. 

90. a. 816 17 ιεράρχης: Nicephorus 

10 Philipp. 4,13 11 2 Tim. 4,10 13 Matth. 6,23 14 Matth. 5,13 16 Jer. 6,29 

C (S) 

6 περιηνέχθη S 8 στενωτικά S Mai 9 βαθεία C Mai 11 έγκατέλειπον C Mai 
16 έξέλειπεν C Mai: εξέλιπε S 
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91. Τοις Γραμματικοΐς τοις δυσίν άδελφοΐς 

Ουδέν ισχύει τό γράμμα τό έμόν πρός παράκλησιν όδυνωμένης 
ψυχής, οϊα ή ύμετέρα των έμοί σεβασμίων πατέρων έκ της πείρας 
καί φρουρητικής βασάνου των κακούντων. αλλ' δμως, επειδή 

5 ραστώνην τινά φέρει τό έξει/πεΐν καί άκοϋσαι, κατ' άμφότερα καλώς 
εχειν έδοξα και νυν έπιστεΐλαι, ύποδεικνύς ύμΐν τήν ένοΰσάν μοι 
διάθεσιν τή πρός τήν σεμνότητα υμών αγάπη άκρως κεχαρακτηρί-
σθαι, έμμέριμνόν τε είναι ούκ όλίγως εις τήν περιφύλαξιν υμών, 
ύπολογιζομένην δι' ήν αίτίαν τών άλλων μόνον υμάς κατέχεσθαι έν 

ίο τοις αύτόθι ύπό χειρών ανόμου, δεινά ζην ποιοϋντος τούς τοΰ Κυρίου 
όσιους, ώ της τοΰ θεοΰ μακροθυμίας, άναινομένης τών πραττομένων 
πάντως, ϊνα τών πασχόντων τό δοκίμιον τής πρός αύτόν πίστεως 
χρυσίου τιμαλφέστερον γνωρισθή, τών δε δρώντων εκκλησις όδο-
ποιηθή πρός μετάνοιαν, ε'ΐτουν άναπληρωθή τό τών αμαρτιών άπό-

15 κρίμα, πάσχοιτε, οΐδ' δτι, πατέρες μου, πικρά καί δύσοιστα (πώς γάρ 
οΰ;), εχοντες μέν δεινόν τον κακοΰντα καί τοσούτον, δσον τών 
πάντων ύπερβάλλοντα τή άσεβεία, ούκ εχοντες δέ ως οί πολλοί τών 
άθλούντων τούς ήμεδαπούς καί γνωρίμους, όπερ οϊδεν πλείστα πα-
ραμυθεΐσθαι τούς ταλαιπωρουμένους. τί ούν πρός ταύτα έρούμεν; τό 

20 ύμΐν άδόμενον έξ αποστολικών χειλέων έναργώς, ούκ άξια τά παθή-
ματα τοΰ νΰν καιροΰ πρός τήν μέλλουσαν άποκαλύπτεσθαι δόξαν εις 
ήμάς. 

Διό μετάδοτε ήμΐν, ώ σεβαστοί, τοις άστηρίκτοις τής ανδρικής 
ύμών καρτερίας, τονώσατε ήμών τάς εύσαλεύτους ψυχάς ταΐς ίεραϊς 

25 προσευχαΐς, ίλεώσασθε θεό ν έπιταχύναι εις συμπάθειαν τών άπο-
λελωκότων τήν ύπομονήν καί τοΰ καιροΰ φροντιζόντων, αλλ' ού 
ψυχών- καί γε είσακούσειεν ό Κύριος, ταχεΐαν καί μή βραδύνουσαν 
ποιούμενος τήν έπισκοπήν. 

91. a. 816 10 άνομου: Ioannes Grammaticus; cf. p. 224* adn. 273 

20 Rom. 8,18 27 Ps. 4,4 

C (S) 

3 έμοϊ: έμών Mai 4 φρουριτικής C 6 ύπό δεικνύς C 11 ώ C Mai μή 
ante άναινομένης inser Mai 14 είτοϋν C Mai 18 οίδε S 24 ήμών: ύμών S 
25 επί ταχύναι C άπολωλεκότων S 27 ύπακούσειεν Mai 
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92. Στεφάνω άνεψιώ 

"Εμαθον ώς κρατείσαι και αύτός υπό των δυσωνύμων αιρετικών, 
ώ γνησιώτατέ μοι και τιμιώτατε' και έλυπήθην μεν δτι έξ άφορμής 
άλλης, έχάρην δέ λίαν δτι δια Χριστόν ή φυλακή σου. πάντα γάρ 

5 χαρίζονται οί νυν άσεβοΰντες, άντιλαμβάνοντες ö ζητοΰσιν. αλλά 
χάρις τω ένδυναμώσαντί σε Χριστώ πάντα παριδεΐν υπέρ ένός μόνου, 
τοΰ μή άσεβήσαι, ο γενήσεταί σοι εις κλέος ψυχής, εις δόξαν άν-
θρωπίνην, εις άρετής αυχημα, εις / πάν ότιοϋν των αγαθών. 

Ένέγκωμεν ούν, αδελφέ, την δια Κύριον φρουράν, την θλΐψιν, 
ίο τήν στενοχωρίαν, άνθ' ών άνατελεΐ σοι ευφροσύνη αιώνιος, ζωή 

ατελεύτητος, και τανύν δέ άγγελος έστιν ό περιέπων σε, ύφέστιός 
σοι γιγνόμενος· αΐνοΰσίν σε οί γνώριμοι, εύφημοΰσιν οί ορθόδοξοι-

πάντα σοι εις καλόν συντρέχει καί συνδραμεΐται τελειοϋντι ισχύει 
Χριστού τον δρόμον. σήμανόν μοι, εί δύνη, καί αύτός τά σαυτοΰ διά 

15 γραμμάτων, προσευχόμενός μοι, άδελφέ, άνεπιλήστως, δτι αμαρτω-
λός είμι ύπέρ πάντα άνδρα. 

93. Κηροπράτη 

Έν ταΐς ήμέραις ταύταις μέγα φιλίας καί εύσεβείας δείγμα χαι-
ρετισμός καί προσηγορία ψιλή εις τούς διά Χριστόν έξωρισμένους, 
τό δέ καί δωρεάς άποστέλλεσθαι πολλού δτι μάλιστα τοΰ πόθου καί 

5 τοΰ θείου ζήλου, τοιούτος ό ήγαπημένος μου δεσπότης προς τήν 

92. a. 815-818 9 τήν θλΐψιν, τήν στενοχωρίαν: ad hanc elocutionem cf. Α. 
Bonhöffer, Epiktet und das Neue Testament. Gießen 1911, 117 sq. 

6 1 Tim. 1,12 9 Rom. 2,9 13 Act. 20,24 

C (S) 

2 κρατήσαι C Mai 8 οτι ούν C 9 τήν post διά inser Mai 11 τά νΰν C Mai 
12 αΐνοΰσί S 14 σ' αυτοΰ C 

93. a. 815-818 

C (S) 

3 προσαγορία S 4 από στέλλεσθαι C 
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ταπείνωσίν μου, και αί άποστολαί σου ήδεΐαι, φωτός ύπεκκαύματα, 
σύμβολα τοιαύτα της κατά ψυχήν σου καθαρότητος καν της κατά τό 
φρόνημα ορθοδόξου τηλαυγήσεως. νΰν γάρ, ώς οράς, έν νυκτί τά 
της εκκλησίας και ζάλη, καταποντιζούση ού σώματα, οΰπω γάρ τό 

ίο δεινόν, δσον τό ψυχάς εϊναι τάς αθανάτους τάς ναυαγούσας. καί ώ 
της δεινής συμφοράς, πυρσοΰ μή φαινομένου μηδ' αύ λιμένος έν τοις 
αυτόθι. 

Φυλάττου τοιγαροϋν, αγαπητέ, κυβερνώμενος όρθοδόξως, άκατα-
βαπτίστως ταΐς αίρετικαΐς τρικυμίαις, εις ούρανόν άνατείνων τό 

15 δμμα, εξ ού και σωτήρα άπεκδεχόμεθα τον Κύριον τής δόξης, ον 
άτιμάζειν τολμώσι δι' άτιμίας τής αγίας αύτοΰ εικόνος οί τά 'Ιου-
δαίων 'ίσα πράττοντες. αϋτη ήμών ή μικρά προσφώνησις εις άντί-
δοσιν αγάπης τή φιλουμένη σου τιμιότητι μετά και προσευχής ήμών 
αμαρτωλής, μή εχόντων άλλο άμοιβαΐον δώρον. 

94. Λέοντι άρωματοπράτη 

Έπιστέλλω σοι καί ώς άνθρώπω τοΰ θεοΰ καί ώς φίλφ γνησίω καί 
ώς εύσεβεΐ άνδρί καί ώς ζηλωτή διαπύρφ. όρας οία τά παρόν/τα, ώ 
φιλότης, οίον πυρ έμπρήζον την έκκλησίαν τοΰ θεοΰ, δήλον δτι εκ 

5 των προλαβόντων ύπεκκαυμάτων έξηρτυμένον. εφαγεν ήμάς ή φλόξ 
τής μοιχείας, έδαπάνησεν ήμάς ή βολίς τής μοιχοζευξίας, αί δι' 
αύτάς, φημί, διώξεις καί φυλακαί, ποιναί τε καί έξορίαι καί ανα-
βρασμοί, προσθείην δ' αν ουκ άπεικότως καί τά πρό τούτων έπί των 
Σιμωνιανών καί διά τούς Σιμωνιανούς (ού γάρ ή έκκλησία τοΰ θεοΰ 

ίο μάστιξιν, έξορίαις τε καί φυλακαΐς τά εαυτής οϊδεν έκδικεΐν), εϊτα 

6 ύπεκκαύματα: cerei; cf. Hunger, Literatur I 232 

9 post καταποντιζούση undecim litt cancell C 10 post δεινόν exc fort vox τό-
σον ώ C Mai 13 τοιγάρ ούν C 14 άνατείνον C 16 αγίας om Mai 17 
Ισα S 

94. a. 8 1 5 - 8 1 8 

C (S) 

4 έμπρίζον codd: έμπυρίζον Mai: correxi 6 διαυτάς C 
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προς τούτοις τά δια τούς Παυλικιάνους και κατά των Παυλικιάνων. 
ού γάρ μάχαιραν και ξίφος και μάστιγας ό νόμος ό εκκλησιαστικός 
φέρει κατά τίνος· πάντες γάρ, φησίν, οί λαβόντες μάχαιραν μαχαίρα 
άποθανοΰνται. αλλ' δμως επειδή ταΰτα πάντα ένηργήθη, συνεξελή-

15 λυθε και ό των κακών κολοφών ώς έκ μυχών του αδου, ήδε ή 
χριστομάχος αϊρεσις, πάντας όλεθριοΰσα. ώ ώ τών δεινών, και ήμΐν 
εξεστι λέγειν, ουκ εστίν εν τω καιρώ τούτω οϋτε θυσία ουτε προσ-
φορά οΰτε θυμίαμα, ού τόπος του καρπώσαι ενώπιον σου και εύρεΐν 
ελεος. 

20 Διό παρακαλώ σου τήν θεοφιλίαν φυλάττεσθαι της άθέου κοινω-
νίας τών αίρετιζόντων χεΐράς τε όρέγειν, καθ' δσον οίόν τε, τοις 
άπολλομένοις, άλλά γάρ και τοις εύσεβέσιν, δπερ σοι καί σύνηθες 
ποιεΐν πάντοτε, εργω, λόγω, δτι περί ψυχής τής αθανάτου τό κιν-
δυνευόμενον. αν ούτω ποιής, οΐδ' δτι και θεός σοι εις άσφάλειαν 

25 κινδύνου εσται επίκουρος, άποδιδούς μοι τήν εύχήν σου- χρήζω γάρ, 
αμαρτωλός τυγχάνων. ει δε σώζοιεν μυστήριον αί άδελφαί, περί 
ημών αύτάς προσαγόρευσον. 

95. Πολιτιανώ δομεστίκφ 

Όντως εργφ καί λόγω φίλος εί γνήσιος τής ταπεινώσεως ήμών, 
άφ' ών εδρασας πραγμάτων εν τοις άδελφοΐς ήμών, κύριέ μου" τί γάρ 
ουκ έποίησας καί πόσον ουκ έπέδωκας έαυτόν, ελεών αύτούς, συμ-

5 παθών, ύπεξάγων, ύπαλείφων, προθυμοποιούμενος, διάδηλον ποιών 
τοΰτο κάκεΐνο, συμφέρων, / συνοψίζων, ύποκρινόμενος, μικρού καί 
προκινδυνεύων; αλλά μή τις τών άλλων γειτόνων; ούδαμώς" φίλοι 

11 Παυλικιάνους: cf. P. Lemerle, L'histoire des Pauliciens d'Asie Mineure. T M 5 (1973) 
82 

11 cf. Theoph. chron. a. m. 6304 (I 495 De Boor) 13 Matth. 26,52 15 cf. Syn. ep. 
79 (p. 144,13 Garzya) τόν Κολοφώνα τών κακών; Zenob. prov. 2,1 (IV 54 sq. Bühler) 
17 Dan. 3,38 

12 ξ ίφος C 14 από θανοΰνται C 16 ώ ώ C Mai 20 θεοφίλειαν S 21 χεΐρά 
S 22 άπωλλομένοις C: άπολλυμένοις Mai 23 τής om Mai 25 από διδούς C 

95. a. 815-818 

C (S) 

5 ύπ' άλείφων C 
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γάρ τραπεζών εκείνοι, ού φίλοι Χρίστου, επειδή καί αίρετίζοντες ή 
και αίρετικοΐς συνεπόμενοι φιλικώς, σύ δέ, άνθρωπε, του θεοΰ φίλος 

ίο και τών δια Χριστόν διωκομένων, δια τοϋτο, ώς μανθάνω, και φυ-
λάττεις έαυτόν εκ της κοινωνίας τών ανόμων, και φυλαχθείης έτι 
υπό Κυρίου σύν τή καλλίστη σου όμοζύγφ και τέκνοις εύγενεστά-
τοις- τών γάρ ευγενών σύ, Χριστόν φιλών καί ύπό Χρίστου κατα-
γόμενος. 

15 Πολλά σοι χρεωστώ, αλλ' έχεις τόν Κύριον ύπέρ έμοΰ σοι άμει-
βόμενον τήν άντιχάριτα. σωθείης πανοικί, άνθρωπε του θεοΰ και 
φίλε καλέ. 

96. "Αννη μοναζούση 

Και μή δεχόμενος αντίγραφα, ποθώ έπιστέλλειν τή έμή κυρία-

χρεωστώ γάρ, ει καί τις άλλος, τάς ευχαριστίας σοι προσάγειν ύπέρ 
πολλών καί μεγάλων ών άπήλαυσά σου άγαθών καί μέντοι καί 

5 άπολαύω. ε'ίθε ήδυνάμην καί σωματικώς εν έργοις ταύτην άποδιδό-
ναι· αλλ' οίσθά με άπορον είναι, προσέτι καί άμαρτωλόν. εκ δυοΐν 
τοίνυν άπορών, πόθεν άμείψοιμί σοι τό χρέος, ούδαμόθεν ή έκ θεοΰ, 
τοΰ εις έαυτόν άναλαμβάνοντος τάς εις τούς πλησίον ευεργεσίας; 

Ταΰτα επί πολλοίς τοις προλαβοΰσι- τί δέ δτι καί μετά τήν θλΐψιν 
ίο τών εξ άνοιας όφλησάντων σοι ουκ ήτόνησας άγαθύνεσθαι εν τοις 

άδελφοΐς; είσήλθον οί περί τόν άββάν Ύπάτιον, καί προέφθασας 
αυτούς είς έλεος· έξω έν ένί τών προαστείων σιτηρετούμενοί εισιν 
οί περί τόν άββάν Θεόκτιστον έώ λέγειν τά έμά, καί μέντοι καί τά 
τοΰ άδελφοΰ Σιλουανοΰ, ε'ί τίνος άλλου τών επιτυχόντων σου της 

15 δεξιάς. 

15 cf. Matth. 25,40 

13 ύπό: από S 

96. a. 8 1 6 - 8 1 8 11 Ύπάτιον: c£. epp. 150,5; 139,24 12 εξω: vox indicat Annam 
in urbe se tenere; cf. Dobroklonskij II 216 adn. 1 

8 Matth. 25,40 

C (S) 

2 έπΐ στέλλειν C 3 εύχαριστείας C Mai 6 πρός έτι C Mai 9 θλίψιν omnes: 
correxi 10 έξανοίας codd: distinxit Mai 12 τών Ssscr 14 ε'ί: ή S 
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"Εστω σου ούν ή μερίς μετά αγίων, εί δέ καί μεθ' ημών, εάν ού 
φεύγης, γενηθείη σοι- εί γάρ έν τοις σαρκικοΐς λειτουργείς ήμΐν, 
ούκ άπεικότως καί έν τοις πνευματικοΐς κοινώνησαν σε κατά την 
άποστολικήν διδασκαλίαν. έπεί δέ ταΰτα ούτως, μεριμνώ καί περί 

20 της κατά ψυχήν διαφυλάξεώς σου διά την αϊρεσιν μάλιστα, αλλά σε 
ό θεός υπό τήν κραταιάν αυτού χείρα διαφυλάξειεν άσινή καί άπρόσ-
κοπον. / 

97. Ζαχαρία ύπάτω 

Καί πάλιν γράψαι τή θεοφιλεΐ εύκλεία σου, κύριέ μου, οφειλέτης 
ειμί ό ταπεινός, διατί; δτι εύεργέτης ήμών καθίστασαι αεί, φίλος 
κραταιός, φίλος πιστός, τί δέ φίλου πιστού ιδίωμα; τό τήν ψυχήν 

5 ύπέρ τοΰ άγαπωμένου τιθέναι τον φιλοΰντα. ιδε σαυτόν ούν καί 
κατανόησον, εί μή έν τω μέτρω τούτω έγένου προς τήν ήμετέραν 
ταπείνωσιν, πρός τήν τοΰ θεοφιλεστάτου άρχιεπισκόπου, πρός τήν 
τών παρατυγχανόντων σοι αδελφών ήμών ώφέλειαν ών έκαστον 
άναθεωροΰντές σου τών ευεργεσιών καί φιλοΰμεν καί εύλογοΰμέν 

ίο σε, εύχόμεθα καί ύπερευχόμεθα, τών αμοιβών άποδότην Χριστόν σοι 
παριστώντες, τον έπαγγειλάμενον καί ύπέρ ψυχροΰ ποτηριού μι-
σθούς άποδιδόναι, μή δτι γε ύπέρ τηλικούτων. 

Φυλαχθείης ούν ήμϊν επί πολύ ύγιαίνων, εύθηνούμενος, εΰθυμος, 
καί μέντοι γε καί όρθοφρονών περί τήν άμώμητον πίστιν. 

17 Rom. 15,27 

18 άπεικότως: άπεικός susp Kambylis 

97. a. 815-818 7 άρχιεπισκόπου: Josephus 

11 Matth. 10,42 

C (S) 

3 διά τί codd Mai 12 άπό διδόναι C 
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98. Λέοντι φίλω 

Ούκ έπιλέλησμαί σου, ώ φίλε καλέ, της αγάπης εγώ ό ταπεινός, 
ότι έν καιρώ παντί τά της φιλίας έπιδέδειξαι προς ήμάς, μή εύλα-
βηθείς μηδ' αυτήν την ώραν τοΰ πειρασμού ήμών οΐδα γάρ σε, οίδα, 

5 πώς, δτε πάντες οί φίλοι και οί πλησίον ήμών ύπεξέστησαν, φόβφ 
θεοϋ αύτός και πόθω νύκτωρ παρών παρής δωροφορών, συντασσό-
μενος, ποτνιώμενος, συλλυπούμενος, επερωτών τά της τιμίας σου 
ψυχής φυλακτήρια, προθυμούμενος. 

Διά ταΰτα μικράν συλλαβήν χαράττω, άπευχαριστών πάνυ και ύπέρ 
ίο της ξενοδοχίας τών εισερχομένων αδελφών έν τοις αύτόθι διά δια-

κονίας άρτι, δτε φόβητρα πάντοθεν. αλλ' ό θεός σε άμείψεται τοις 
παρ' έαυτοΰ χαρίσμασι και έξελεΐταί σε της μυσαράς κοινωνίας τών 
εικονομάχων και σώσει εις τήν βασιλείαν αύτοΰ τήν έπουράνιον. 

99. Ύπάτφ 

Έδεξάμην σου, αδελφέ, τό πιττάκιον καί, / επειδή έκβεβίακάς μου 
τήν ταπείνωσιν, έν τω έλέει τοΰ θεοϋ τοΰ παρορώντος παν αμάρτημα 
συγχωρηθείη σοι τό έπιτίμιον. κοινώνησον ούν από τοΰ δεΰρο τών 

5 αγιασμάτων, ασφαλιζόμενος εαυτόν μηκέτι έμπεπτωκέναι έν τοις 
αύτοΐς παραπτώμασιν, ϊνα μή άνίλεως ήμΐν γένηται ή κρίσις εις 
αιώνας, μηδέ μετά ιατρείαν καί ταχεΐαν άφεσιν σωφρονήσασιν. 

Ό θεός συγχωρήσει σοι, αδελφέ, τά αμαρτήματα, εΰχου περί ήμών 
τών αμαρτωλών. 

98. a. 815-818 10 εισερχομένων: Cpolim 

4 Apoc. 3,10 

C (S) 

3 εύλαβηθης S 4 τήν om Mai ταπεινός in marg C 5 οί φίλοι και om Mai 
10 τοις: ταΐς Mai διά διακονίας: διακονίαις Mai 

99. C (S) 

4 τό om Mai 6 άνίλεος C Mai 
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100. Άνεπίγραφος 

Ούκ έδει τόν της εύσεβείας θησαυρόν εις προΰπτον κεΐσθαν έλυ-
μαίνετο γαρ αν έκ των της άσεβείας λωποδυτών καί μή βουλόμενος. 
εΐκότως ούν λοιπόν ύπό θεοΰ περιώρισται εις εύπορίαν ορθοδοξίας 

5 τη του θεοΰ εκκλησία, τοιοΰτόν σοι τό κλέος, ώ μοι πατέρων άριστε 
και όρθοφρόνων κράτιστε και έπιπόθητε. λυπηρά τά έπαχθέντα (πώς 
γαρ ου;), οίκου άφαίρεσις, φίλων στέρησις, τέκνων διάζευξις, έτέρων 
δτι μάλιστα ούκ ολίγων τών έμποιούντων τά αλγεινά, καθ' ήν μά-
λιστα εσχες και ύπεροχήν προσώπου, 

ίο Άλλά θάρσει, ώ πανσύνετε, δτι πρόβολος έγνωρίσθης εύσεβείας, 
μέγας εν τη περιγείω αξία, μείζων έν τω ούρανίω άξιώματι, περιβόη-
τος εν τη κοσμική χρησιμεύσει, περιβοητότερος έν τη μοναδική 
θεωρία, έχω σε άεί κατ' οφθαλμούς ψυχής μου, περιπτύσσομαι άπό 
φιλημάτων μου καρδίας, προσεύχομαι ώς άμαρτωλός ύγιαίνειν σε 

15 τω σώματι περιέπεσθαί τε έν χειρί θεοΰ κατά πάντα, δ καί ό δεσπότης 
μου ύπέρ τέκνου σου ποιεΐν μή διαλείποις, προσαγορεύων, εί οίόν 
τε, τόν Καλόγηρον εί δ' ούν, καν τόν κύριόν μου, τόν τοΰ θεού 
άνθρωπον, τόν σπαθάριον λέγω. 

101. Ίσιδώρω Βυζαντίω 

Μνημονεύεις μου αεί, ώ φίλε καλέ, άλλά άντιμνημονεύσει σοι ό 
θεός μου. μικρόν ήγοΰμαι παρά τών μεγάλων έν δυνάμει λαβείν 
άδρόν βαλάντιον ώς παρά τής θεοφιλούς σου τιμιότητος τό πεμπό-

5 μενον, καν ένός όβολού τυγχάνη· καίτοι γε μεγάλα καί ύπέρ έμέ καί 
αύτά τά πεμφθέν/τα. άνθ' ών δφη σοι Κύριος πάσαν αύτάρκειαν βίου, 
άμέτοχον τής τών χριστομάχων αίρέσεως διαφυλάττων σε. 

"Ερρωσο έν Κυρίφ, τά πάντα μοι σεβάσμιε. 

100. a. 815-816 17 Καλόγηρον: Studita? cf. ep. 72,23 18 σπαθάριον: Theo-
dorus? cf. p. 228* adn. 288 

C (S) 

3 άν S 13 κατοφθαλμοϋς C 

101. a. 815-818 

3 cf. Marc. 12,43 sq. 

C (S) 

2 σοι: σου Spc 4 άδρόν codd: corr Mai 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:21



220 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 25 

102. Γεωργίφ ξενοδόχω 

Καταγώγιόν σου μανθάνω είναι των αδελφών ήμών τό εύλογημέ-
νον οίκημα- καϊ μεγάλη ή χάρις πάντοτε μέν, αρτι δε μάλιστα, δτε 
άποκέκλεισται ήμΐν σχεδόν πάς οϊκος φίλων φόβω άνθρωπίνφ. άλλ' 

5 ό τοΰ θεοΰ φόβος την σήν θύραν άνεωγμένην ήμΐν παρίστησιν, εφ' 
ην εισερχόμενοι ώς αμαρτωλοί τήν παρά Κυρίου είρήνην σοι προσ-
φωνοΰμεν, εύλογοϋντες και εύφημοΰντές σε ώς οικίαν θεού ύπάρ-
χοντα. εϊη τό μέρος σου μετά 'Αβραάμ τοΰ ξενοδοχοΰντος άγγέλους, 
πληθυνθείη σοι πάν αγαθόν νοούμενον και όρώμενον, εύφρανθείης 

ίο καί εν τφ νΰν αίώνι καί εν τω μέλλοντι. άλλ' ούν μετά ταύτης σου 
της άρετής έστω φυλάττουσά σε καί ή αποχή της κοινωνίας των 
αίρετιζόντων κατά Χρίστου, τής Θεοτόκου καί παντός άγίου. 

103. Ναυκρατίω τέκνω 

Επειδή εύδόκησεν ό άγαθός θεός ιδεΐν ημάς τον άδελφόν Άδρια-
νόν, ευκαιρον ήγησάμεθα, τέκνον μου ήγαπημένον, προσαγορεΰσαί 
σε καί διά σοΰ τούς λοιπούς αδελφούς σου καί τέκνα ήμών. πώς δέ 

5 τά καθ' ήμάς; εύχαΐς ύμών άπεκατέστημεν καί ή οικησις καλή, καί 
ή ήσυχία τερπνή, καί ό θεός εγγύς, αλλά καί ό εχθρός ήμών διάβολος, 
δς παντί πάρεστιν εις τό πειράζειν. δέομαι ύμών, μή έπιλάθησθε 
μνημονεύειν μου έν ταΐς προσευχαΐς ύμών ϊνα διασφζωμαι μεθ' ών 
ειμι αδελφών, οϊ καί προσαγορεύουσιν. αλλά γάρ καί παρακαλώ 

ίο εμμένει ν ύμάς έν τή πίστει καί έλπίδι καί μηδαμώς έκκακεΐν έν ταΐς 
παρούσαις θλίψεσιν εγγύς γάρ Κύριος τοις ύπομένουσιν αύτόν. σύ 

102. a. 815-818 

8 cf. Hebr. 13,2 

c (S) 

5 έφήν C 8 άβραάμ S 

103. a. 815 

11 Ps. 144,18 

C (S) 

6 ήσυχία: εύτυχία Mai 7 έπιλάθησθε: έπιλάθης σε Mai 
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τε, ώ τέκνον μου, ώς ψυχή μου και δύναμις κιχρώ σαυτόν τοις 
όπουδηποτοΰν εύρισκομένοις άδελφοϊς ήμών έν φ τ' αν ισχύης και 
εφ' ότω ή χρεία καλοίη· δια τοΰτο / γάρ πάντως καν φκονομήθη 

15 παρά θεώ άναπόκλειστόν σε εϊναι. γίνωσκε γάρ δτι εΰθετόν έστι και 
πέμπειν ύμας ενταύθα, άλλά και σε αυτόν έλθεΐν καιρώ τινι, μόνον 
εύσκόπως προς τό μή έν διαγνώσει γενέσθαι υπό τίνων άφελεστέρων 
άδελφών. οϊδεν δέ ό 'Αδριανός πότε είσήλθεν και πώς. ού χρειαζό-
μεθά τι πλην βιβλίων, και εάν έστιν ή έρμηνεία του κατά Ίωάννην 

20 τοΰ κατά σάρκα πατρός μου, παράπεμψόν μοι μεθ' έτέρων, ών εΐπον. 
Ό θεός σε, τέκνον μου, φυλάξοι ώς κόρην οφθαλμού. 

104. Τω αύτώ 

Ηύχαρίστησα τω Κυρίφ ό ταπεινός ιδών τον άδελφόν Προτέριον, 
μεμεριμνημένος ών περί της διασώσεως αύτοΰ· καί οϊδα δτι παρά 
Κυρίου αυτη, τοΰ παροράσει τών αμαρτιών μου προς τό τών άδελφών 

5 όφελος εύοδοΰντος τήν ε'ίσοδον και τήν εξοδον αύτοϋ και οίον εκ 
μέσου πυρός άφλέκτως αυτόν διαβαίνειν παρασκευάζοντος. οία δέ 
καί τά νϋν αναγγελθέντα, εύ τε καί ώς έτέρως έχοντα, αλλ' έν μέν 
τοις πρώτοις χαρά, ευχαριστία, μάλιστα δτι καί γυναίκες άνδρίζονται 
κατά τοΰ διαβόλου, έν δέ τοις δευτέροις λύπη καί στεναγμός- πώς 

ίο γάρ ουχί άνιώεν ήμάς πτώσεις άδελφών, καί τοσούτον, δσον εύο-
δοΰται καί ή λαοπλάνος αιρεσις; άλλ' δμως φέρειν άναγκαΐον, άτρέ-
πτους ήμάς διαμένοντας εκ της άγάπης τοΰ Χριστοΰ- καν έτι καί έτι, 
δπερ καί τό εικός έχει, χαλεπώτερα ε'ΐη τά τών χριστιανών, καλώς 
ήμάς άσφαλίζει. άλλ' ουκ οΐδ' δπως τό φύλαξαι άπό της συγκοίτου 

16 ένταΰθα: Metopa 19 έρμηνεία: a Photeino scripta; cf. Grossu 4 adn. 2 20 
πατρός: Photeinus 

21 Ps. 16,8 

12 κιχρώ σαυτόν: κιχρώς αύτόν Mai 13 δπου δήποτ' ούν C τ' scripsi: δ' codd 
Mai 14 έφότω C Mai διατοϋτο S 16 σεαυτόν C Mai 18 οϊδε S 
εισήλθε S 21 φυλάξει C 

104. a. 815 

7 cf. adn. ad ep. 63,14 14 Mi. 7,5 

C (S) 

2 ευχαρίστησα S 3 καί om Mai 8 εύχαριστεία C 13 τών S"cr 14 άσφαλίζη 
omnes: correxi φυλάξαι Mai 
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15 σου προήγαγες, σύγγνωθι άρτι, άδελφέ, τό λαλεΐν καν μή σιωπήσης, 
οτι λαός μοι πολύς έστιν χρεία, έκεΐνο προς τούς άλλοτρίους της 
πίστεως, τοΰτο πρός τούς όμογνώμονας. 

Έ γ ώ δέ ό τάλας σχετλιάζω έκάστοτε φόβω συνεχόμενος κρίματος 
θεού οτι ουκ έπιστέλλω και μή δεχόμενος γράμμα- αγάπης γάρ θεού 

20 έργον τοΰτο, τό δέ σιωπάν και τό καθ' έαυτόν εκαστον σκοπεΐν 
άκίνδυνον ού μόνον ούκ εχει / τό τόν πλησίον αγαπάν, άλλα και 
σάθρωσιν εργάζεται ψυχής τώ ουτω ποιοϋντι. δια τοΰτο μέσως πως 
χωρώ καί τοΰτο μετά βουλής καί συγκρίσεως των συνόντων μοι, 
τοσοΰτον άκριβαζόμενος, οσον μή παροργίσαι με τόν θεόν καί έκ-

25 πεσεΐν άληθείας πρό τής των έχθρων τοϋ θεοΰ έπιχειρήσεως, σκοπών 
κάκεΐνο, όπόσον με δει πρός τούς άλλους διαγωνίζεσθαι, καί εύ-
ρίσκων τριπλοΰν καί μηδέ τό άπλοΰν ϊσως άποπληρών. έπεί καί 
γέγραπται οτι φ παρέθεντο πολύ περισσότερον άπαιτήσουσιν. 

Πλήν γράφε, τέκνον μου, καί άσφαλίζου- ού γάρ βαρέως φέρω, 
30 αλλά πάλιν τό δέον ύποφαίνοιμί σοι. ό δέ θεός τοΰ πατρός μου έπίδοι 

έπί πάσιν οίς ποιοΰμεν καί πράττοιμεν είς εύαρέστησιν αύτοΰ είναι, 
έρρωσο καί σφζοιο, τέκνον πολυπόθητον. 

105. Τώ αύτω 

Έ ν τοις πρός τόν άδελφόν άρχιεπίσκοπον γράμμασιν ίκανώς άπο-
κλαυσάμενος τόν θάνατον τοΰ μακαρίου μου Καλογήρου, τέκνον 
ήγαπημένον, ούκ έχω νυν τι λέγειν ή οτι σκεΰος έκλεκτόν ήρεν ό 

5 θεός άφ' ήμών ού τήν άρετήν διηγεΐσθαι έργον έμοί ευχής καί ού 
τοΰ παρόντος καιροΰ, άλλως τε τοΰ τε γραμματηφόρου σπεύδοντος 
κάμοΰ οντος τώ πάθει τετρυχωμένου. γινώσκειν σε γάρ βούλομαι, 
τέκνον, δτι λίαν ήψατό μου ή λύπη τής καρδίας καί κεκένωκα δάκρυα 

19 δτι ούκ έπιστέλλω: cf. ep. 120,17 sq.; supra p. 39* 

15 Act. 18,9 sq. 21 De. 10,18; cf. Matth. 5,43 28 Luc. 12,48 30 Gen. 31,6 

16 εστίν C Mai 24 παρωργήσαί C: παροργήσαί Mai 27 άπό πληρών C 28 
φ: δ C παρέθετο C Mai 

105. hieme a. 815 —816 3 Καλογήρου: mortis Studitae Calogeri meminit primo 
ep. 72,23 

C (S) 

6 γραμματοφόρου Mai 7 δντως C 
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Mai 27/28 ΕΠΙΣΤ. 104 -106 223 

οδυνηρά, μήπω θεασάμενος αύτοΰ τήν κοίμησιν άλλα πάλιν θάττον 
ίο εύθύμησα, πολλά εύχαριστήσας τω άγαθώ μου θεώ οτι δι' αυτόν 

κεχωρισμένος ετυχον αύτοΰ τε του μακαρίως κοιμηθέντος καί ύμών. 
Ό μεν οΰν τον άγώνα τον καλόν άγωνισάμενος, ώς ϊ'σασι πάντες, 

και επί τέλει τόν τοΰ διά Κύριον διωγμού μακαρισμόν οία θεόπλοκον 
στέφανον κομισάμενος (έώ γάρ τά πάλαι λέγειν) έξεδήμησε κατα-

15 λαβών τόν μακάριον ήμών πατέρα συν τοις άοιδίμοις άδελφοΐς, 
στάσεως και άναπαύσεως άγγελικής (θαρρώ λέγειν) καταξιωθείς, 
ήμϊν δε άρτι άγών, τέκνον, μή άπολειφθήναι των κα/λών πατέρων 
διό στώμεν κραταιώς, πηδαλιουχούμενοι ταΐς εύχαΐς αυτών, καί 
άγαθός ό θεός κατευθΰναι ήμάς εις τόν εκείνων λιμένα. 

20 Είδον τόν καλόν Γαϊανόν καί άνεπάην, έρωτήσας καί άκούσας 
δσα έζήτουν μαθεΐν. έλυπήθην μαθών οτι τη λύπη τοΰ θανάτου πάλιν 
έσιάνθης· καί πρόσσχες τη περιποιήσει έαυτοΰ λίαν περί ών άλλων 
έσήμανας καλώς. 

106. Τω αύτω 

Παντί προλαμβάνεις, τέκνον μου, πάντως θεοΰ εύοδοΰντος· αμα 
γάρ τό πιττάκιον καί ό βασιλικός επέστη, άναγγείλας ήμΐν δσα 
έρωτήθη, ού μήν άλλά καί απερ επετράπη παρά τοΰ βασιλέως, ήν δε 

5 ταΰτα, „εάν ευρης οτι έδίδαξέν τινας ή οτι λέγει ,διδάσκειν έχω', 
δεΐρον αύτόν εκατόν κορδάτα". ό μεν άνθρωπος καί ταΰτα μετ' αιδοΰς 
έφη, έξαιτών καί συγγνώμην της λαλιάς· εγώ δε άπεκρίθην οτι ,ώδε, 
οπου περιώρισμαι, ούκ έχω τίνι διαλέγεσθαι πλήν καν τοις όρνέοις', 
καί απλώς ώς έδήλωσα διά τοΰ έξορίσαντός με τά αυτά καί διά τοΰ 

ίο κυροΰ Λέοντος, ό δέ παρητήσατο ούτως ειπείν, είπον ούν αύτω οτι 
,έγώ μεν οϋτως, καί έτοίμως έχω έκδύσασθαι'. αυτός δέ, ώς οίδας. έν 
τούτοις καί απέλυσα τόν άνδρα. 

13 θεόπλοκον: ad vocem cf. Speck, Jamben 202 

12 1 Tim. 6,12 13 Matth. 5,10 

13 μακαρισμω C Mai (sed cf ep 447,21) 14 πάλαι: πολλά Mai 17 άποληφθήναι 
C 22 έσιάνθης: ήνιάνθης Mai περί ών S: περιών C: περί των Mai 

106. a. 815 vel a. 816 3 βασιλικός: mandator Nicetas 

c (S) 

4 ήρωτήθη Spc 5 έδίδαξε S 6 εκατόν: ρ codd Mai 
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224 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 28/29 

Έχάρην δέ δια τό άπολυθήναι τον άρχιεπίσκοπον καί τους αδελ-
φούς. είχον έπιστεΐλαι αύτω, άλλα δια τόν πειρασμόν παρητησάμην. 

15 τοΰτο ούν άπολόγησαι αύτω- καί γάρ ώς έν πειρασμω αυτόν περιώ-
ρισεν έν τοις αύτόθι. και οϊδα δτι λυπεΐται, καθώς μοι και ό βασιλικός 
εϊπεν, άλλά ώς φκονόμησεν ό Κύριος, προσαγόρευσον αυτόν 
γνησίως καί παρακάλεσον εΰχεσθαι περί της ταπεινώσεώς μου, 
ομοίως τούς μετ' αύτοΰ αδελφούς μου καί τέκνα, έξαιρέτως τόν 

20 πρωτοπρεσβύτερον καί τόν άββαν Τιμόθεον. μόχθησον καί αυτός τό 
εις δύναμιν καί οί περί τόν άββαν Τιθόην άναπαΰσαι αυτόν, όρώντες 
αυτόν ώς έμέ. ϊνα δέ έχης τήν ε'ΐδησιν δτι τω κυρώ Ίσακίω ουδέν 
έτερον έγραψα ή δτι ,τόν μισθόν της έπισκέψεως ό θεός δφη σοι, 
δτι μόνος αυτός μοι έγραψας, καί ευχου ϊνα καν μίαν ήμέραν εύα-

25 ρεστήσω τω θεώ', είτε ούν / διά τοΰτο εϊτε δι' άλλο ένεκεν Χριστού 
εκείνο έχω λέγειν, δτι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, καν παντί τρόπω 
φεύγω τόν πειρασμόν φειδοΐ της έμαυτοΰ ασθενείας, υμών τε καί 
αυτών τών δρώντων. τούτφ ούν τω τρόπψ καί αυτός διαγενοΰ έν τη 
πρός έμέ μάλιστα διακονία καί γράφων καί πέμπων, δσον σκοπείς 

30 δτι θέλημα θεοΰ έστιν. μετά τούτου πάντα μοι έφετά, καν πυρ άπειλή 
ό κρατών, καν ξίφος, καν θήρας, καν ότιοΰν ούχ δτι δυνατώς έχω 
(ειμί γάρ αράχνης άδρανέστερος), άλλ' δτι βούλεται θεός ουτω πάντα 
χριστιανόν διατίθεσθαι, δμως δτι οικονομικώς έγένετο τό γεγονός· 
ήσφαλίσαντο γάρ οί φύλακες καί έξήλθεν καί ό γέρων ό ών ένταυθα 

35 καί ό μοναχός. 
"Εχομεν τόν θεόν καί τάς εύχάς υμών. καιρώ εύθέτω δήλωσον που 

διεσπάρησαν οί άδελφοί, καί ει έδέξαντο τά γράμματα οί δέκα καί 
οί επτά, καί εί έστι δυνατόν πέμψαι εις τούς δέκα ώς ε'ΐπαμεν. πολλά 
οί συνόντες μοι άσπάζονται. 

13 άρχιεπίσκοπον: Josephus 20 πρωτοπρεσβύτερον: Studita Athanasius 23 
έγραψα: epistula perdita 37 δέκα: de decern Studitis cum Thaddaeo martyre cf. p. 239* 
adn. 332 38 επτά: turma Septem Studitarum cum archiepiscopo Josepho; cf. ep. 115,5 

32 cf. Bas. ep. 193 (PG 32,705 Β = II 146 Courtonne) ούτως ύπό της αδυναμίας διάκειμαι 
ώστε μηδέν έν τούτφ άποδεϊν άραχνίου 

15 αύτόν omnes: correxi 21 τιθόιν C Mai (fort est Τιμόθεον scribendum; cf epp 80, 
198, 307, ex quis apparet archiepiscopum Timothei opera usum esse) άναπαύσαι 
codd: corr Mai 22 ίσαακίω Spc 25 δι': διά Mai 31 ξίφος C 34 και έξήλθεν 
om Mai εξήλθε S 38 εϊπαμεν: cave legas εϊπομεν coll ep 4,45 είλάμην; W. 
Schmid, Atticismus IV 603 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:21



Mai 29/30 ΕΠΙΣΤ. 106 - 1 0 7 225 

107. Τω αύτώ 

Τω övu, τέκνον, έσκαλλον έν τη βραδυτήτι, αλλ' δτι ό χειμών 
έπέκειτο ουκ ήγανάκτουν. νυν δέ όμοΰ μέν τήν έπνστολήν σου, όμοϋ 
δέ και τόν αδελφό ν απολαβών και άμφοτέρωθεν μεμαθηκώς τά ζητού-

5 μενα ηυχαρίστησα τω Κυρίω, τω εύδοκήσαντι ύπέρ αληθείας έξο-
ρισθήναι τόν καλόν ημών άδελφόν και πατέρα, τόν άρχιεπίσκοπον 
δη λέγω, σύν τοις λοιποΐς άδελφοΐς και πατράσι. κάμνετε ύμεΐς 
άδολεσχοΰντες επί τη προσδοκουμένη μεταστάσει, άλλ' ουδέν άμι-
σθον στέργετε έν Κυρίφ καί δτε κελεύει, καλόν δέ έστιν άποπλεΰσαι 

ίο έν τη πόλει έν ευδία μόνον τόν άδελφόν Προτέριον, ι'να, εί καί μή 
τις άλλος, άλλα οί προς ους άρτι έπέστειλα δέξωνται τά γράμματα, 
καν μή έλθη ένταΰθα, έχει τήν ταπεινήν εύχήν ήμών. διεταξάμεθα 
αύτφ περί πάντων έπιτετηρημένος έστω πώς εΐσίοι έν τη πόρτη, πώς 
άποδίδοι τά γράμματα, μή ως έτυχεν παρρησία περιπατών. 

15 Έστω ούν ό Κύριος σκέπων αυτόν δι' εύχής του πατρός ήμών. 
περί του παροικονόμου, εάν έλθη, ύπέμνησας, τέκνον / ώς συνορώ-
μεν και ήμεΐς καλόν εϊναι ποιοΰμεν. ε'ΐ τι πάλιν μάθοις δια τούς 
πατέρας, καιρφ εύθέτψ γράφεις ή μ ΐ ν και τέως μή κατεπειχθής, εί 
μή άναγκαΐόν τι, πέμψαι δια τό χειμέριον είναι τόν καιρόν, οπότε ό 

20 άδελφός Τιμόθεος άποκινεΐ, μάθοιμι, ϊνα άρη γράμματα. 
Ό θεός_σε, τέκνον, σκεπάσοι έν πάσιν. οί αδελφοί προσαγορεύ-

ουσιν τό δ καί τό λ έξ ήμών. 

107. hieme a. 8 1 5 - 8 1 6 22 8: Studita Athanasius secundum ep. 41,8; sed cf. adn. 
ad ep. 120,9 X: Litoius? sed cf. p. 254" adn. 384 

C (S) 

2 τφόντι S εσκαλον C: ήσχαλλον S: correxi βραδύτητι Mai 3 και ante 
όμοΰ inser Mai 5 ευχαρίστησα S 6 πατέρα καί άδελφόν S 8 προσδοκωμένη 
S 9 άπό πλεύσαι C 10 εύδεία codd 13 επί τετηρημένως C Mai εισίει 
omnes: correxi 14 έτυχε S 16 ύπεμνήσειας Mai 17 μάθεις C: μάθης S: corr 
Mai 18 γράφοις Mai εΐ om Mai 21 σκεπάσει C Mai 
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226 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 30/31 

108. Τώ αύτώ 

Καλώς έποίησας, τέκνον μου θεοπόθητον, τον άδελφόν άποστείλας 
άγγελον αγαθόν ού τή θέα όμοΰ τε και τή άγγελία εύθυμήσαντες 
εύχαριστήσαμεν τω Κυρίω. εδοξας δέ άρκεΐσθαι ζώση φωνή μα-

5 θόντας ήμάς μή χρήζειν έπιστολιμαίου λόγου, και ούχ ούτως εχει. 
καίτοι ούδέ διά στόματος έδωκας ήμΐν άπόκρισιν περί ών έρωτήσα-
μεν, του τε ει δυνατόν έπιστεΐλαι τοις έξορισθεΐσιν έπισκόποις και 
τοΰ ει καλόν διά ιαμβικών μέτρων ποιήσαι κατά εικονομάχων, ού 
τοσούτον δι' άλλων ώφέλειαν, δσον δι' οίκείαν, εις τό άντιπερισπά-

10 σθαι τόν νουν μου έξελκόμενον έκ τών άτοπων. 
Γράφε τοιγαροΰν, οσάκις παραγένηταί τις, καν μή άλλο τι, οτι 

ερρωσαι και σφζονται οί άδελφοί. θέλω γαρ τήν μικράν σου προσ-
ηγορίαν ως ουκ άλλων τούς μακρούς λόγους· ποΰ γάρ και άναπνέω, 
άλλ' ή πλήν σοΰ, της καρδίας μου; άναγκαΐον δέ έστιν αύθις άπο-

15 σταλήναι τόν Προτέριόν μου εν τοις έν άστει επί διαγνώσει τών 
άδελφών ήμών, κομιζόμενον, ως δοκώ είναι καλόν, και γραμματεΐόν 
σου προς τούς περί τόν άββάν Γρηγόριον, έπαλείφων αύτούς εις 
εύσθένειαν (δέον γάρ και άλλους τούτο ποιήσαι, μή τί γε ημάς· εγώ 
δέ τέως ύπεστάλην δέει της διαγνώσεως), προς δέ τούς εις τά Στου-

20 δίου οντάς λόγους παρακλητικούς διά στόματος και ως ευχόμενος 
είμι εγώ περί αυτών και άγωνιών. 

Μή δείσης, τέκνον. ό Χριστός μεθ' ήμών, εάν και πορευθώμεν έν 
μέσω σκιάς θανάτου, έρχεσθαι ώδέ τινας έμοί τί δηλοΐς; οΰς / πέμπεις, 
όρώ, τίνα, ού ζητώ- καλώς γάρ άσφαλίζη. δρα διά τε τοΰ αδελφού 

25 'Αδριανού και τοΰ χελανδίου τίνα πέμποις και πότε. δήλον δτι και 
άναγκαΐον και άναγκαίως· περί σοΰ γάρ τέως στέρξον και ώς ό 
Κύριος εύοδοΐ. 

'Αναγίνωσκε, εχε έργον, εΰχου θερμώς· ό Κύριος σε σώσοι. προσ-
αγορεύω τόν Κάλλιστόν μου. προσαγορεύουσίν σε οί σύν έμοί. 

108. hieme a. 815-816 2 άδελφόν: Studita Adrianus? 8 ποιήσαι: cf. p. 35s 

no. 21 supra 25 χελανδίου: cf. R. J. H. Jenkins, in: Const. Porph. De Administrando 
Imperio, II. Commentary. London 1962, 195 sq. 

22 Ps. 22,4 

C (S) 

5 χρήζειν: χρίζειν C 6 περιών C ήρωτήσαμεν S 11 τοίγαρ oüv C 12 
προσαγορίαν S 16 γραμμάτιο ν S 17ύπαλείφων5 18ύμδς5 25 Χελανδίου 
Mai πέμπεις S 29 προσαγορεύουσί S 
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Mai 31 ΕΠΙΣΤ. 108 -109 111 

109. Τώ αύτφ 

'Από τε της πρώτης καν δευτέρας σου επιστολής ήσθην, τέκνον 
μου, και ύπερήσθην καν τό σταθερόν της ψυχής σου καν τό άνεν-
δοίαστον της πίστεώς σου καν τό προς παν ότνοΰν καρτερνκόν και 

5 εύπρόθυμόν σου- και χάρις Κυρίω, τω όχυροΰντι και βεβαιοΰντί σε 
εις τόν φόβον αύτοΰ. οίκονομών φκονόμησεν ό Κύριος έως τοΰ 
παρόντος άφύλακτόν σε είναι, ινα αί δέουσαι διακονίαι τελεσθώσιν. 
εϊδον και τόν καλόν Γαϊανόν και έτράφην τήν ψυχήν έκ τής περί 
των δέκα έξηγήσεως. εν έλυπήθην, περί των δύο αδελφών τών άπό 

ίο τής Πελεκητής ποτε, δτι ούχ ως μέλη ήμών και άδελφοί έδιοικήθη-
σαν. άλλ' ει δυνατόν και δσον απαιτεί ή άγάπη τοΰ θεοΰ δνονκηθήτω-
σαν. 

Άπεδεξάμην πάντα και τά νϋν σταλέντα. άνεπάην εις τάς βεμβρά-
νας, εις πάν ότ ιοϋν άνταναπαύσειέν σε ό Κύριος, τέκνον μου, έν τή 

15 βασιλεία αύτοΰ. έκδεχόμενοι τούς αιρετικούς κάμνετε, αλλά και 
τοΰτο εις δοκιμήν ύμών. συναντιλαβοΰ τώ άδελφω Τνθοΐω, κατα-
νύγητι (επειδή γέγραπται, άδελφοί έν άνάγκαις εστωσαν ύμΐν χρήσι-
μοι), ον και εξ έμοΰ προσαγόρευσον. παρακαλώ δέ και αύτόν κάκεΐ-
νον 'ίνα ώς έν πάσιν κοπιάτε, ετι καί εις τόν άδελφόν ύμών τόν άββάν 

20 Πέτρον ένδείξησθε διάθεσιν άρμόζουσαν καί δοίητε αύτω τά προς 
χρείαν κατά τό δυνατόν έδήλωσε γάρ μοι δτι άπρονόητον αύτόν 
έάσατε. ύπέρ πάντας καί ώς κελεύετε εξ ήμών τόν άδελφόν Δομετια-
νόν καί τόν παροικονόμον προσαγόρευσον δν καί είπέ δτι έδεξάμην 
σου τά γράμματα. 

25 Ό θεός συγχωρήσοι σοι έν π ά σ ι ν ό Χριστός μετά πάντων ύμών. / 

109. a. 815 vel hieme a. 8 1 5 - 8 1 6 9 δέκα: cf. adn. ad ep. 106,37 10 Πελεκητής: 
de monasterio Ioannis Evangelistae cf. p. 311* adn. 574; Menthon, Olympe 37 sq. 

17 Prov. 17,17 

C (S) 

2 επί στολής C 4 δτι ούν C 8 ϊδον C Mai 10 πελεκιτής C Mai μέλει 
C ύμών S διωκήθησαν Spc 11 διοικηθείτωσαν C 13 άνεπάειν 
C μεμβράνας Mai 14 δτι ούν C άνταναπαύσειέ S 16 κατανύγηθι S 
17 ήμΐν C Mai 19 ήμών S Mai (fort recte) 22 δομιτιανόν S 23 öv: φ S 25 
συγχωρήσει C Mai 
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228 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 32 

110. Τώ αύτώ 

Τον άδελφόν Σιλουανόν αμα τω Δωροθέφ ευδοκία Χρίστου, τέκνον 
μου ήγαπημένον, εΐδον εϊπον δέ ευδοκία, επειδή ουκ εις κακόν ούδ' 
εις άκαιρον έληλύθασι, καν εγώ κακός, πρός πατέρα αυτών παρα-

5 γενόμενοι και εν καιρώ τοιούτφ. εΐδον μετά άσφαλείας, ώσπερ και 
ήλθον, άσυμφανώς πως συνοψισθέντες μοι- οίς και παρήγγειλα μηδα-
μού ώς ετυχεν έκφερομυθήσαι τήν συνόψισιν, εν οίς και απέστειλα 
αυτούς μετ' ειρήνης, εύρων τον Σιλουανόν ώς έπόθουν. ον και αυτός, 
έρχόμενον πρός σέ μετά τοϋ καλού Δωροθέου εξ οικείας όρμής καί 

ίο προθέσεως, άδελφικώς πρόσδεξαι, φιλούντά σε λίαν καί σεβόμενον 
ουδέ γάρ, ώς ήκουσας, παρεποιήσατο τήν πρός σέ πρώτον άφιξιν, 
πλήν στόματι άπολογεΐται. έτύπωσα δέ αυτόν κατά τό κάθισμα αυτού 
καί άπλώς άμεριμνίαν έσχον, εν πάση ταπεινώσει δντος αυτού, δπως 
δέ άπεκίνησεν ό άρχιεπίσκοπος καί δι' αύτού μαθών άνέθην, περί τε 

15 τών έτι κρατουμένων αδελφών ήμών τά αυτά. άρτι ζητώ μαθεΐν καί 
περί τού αδελφού Προτερίου, ει άρά γε άπεκίνησε, δεδιώς διά τόν 
χειμώνα. 

Τοίνυν ερχομένου τινός κατά τό ώρισμένον φανέρωσόν μοι περί 
πάντων, καί ό Κύριος έστω μετά τού πνεύματος σου. 

111. 'Ιωσήφ άδελφώ καί άρχιεπισκόπφ 

Έγώ εύχαριστώ τώ θεώ μου δτι ύγιαίνων διατελείς· τούτο γάρ 
εύηγγελίσθην διά τών τιμίων σου γραμμάτων, έπεί τίς είμι ό τάλας 
τοιαύτα άκούειν παρά της θεοφιλούς σου όσιότητος, α σοί μάλλον 

5 έπάδειν έμέ δέον διά τήν άξιάγαστόν σου άρετήν; δτι εν έπισκόποις 

110. hieme a. 815 -816 

19 2 Tim. 4,22 

c (S) 
6 πώς C 7 συνόψησιν C Mai 16 αρα Mai δεδειώς C: δεδειώς Mai 

111. hieme a. 815 -816 

C (S) 
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Mai 32/33 ΕΠΙΣΤ. 110-111 229 

ήνεσας αληθώς τόν Κύριον ουκ άρτι μόνον, οτε καί τίνες συνανέστη-
σάν σοι προς τά μετέωρα της αληθείας των όμοταγών, αλλά γαρ καί 
πάλαι και οίον ειπείν εξ αυτής βαλβΐδος της προεδρίας, ήνίκα ποι-
μένες πολλοί, ει καί τραχύς ό λόγος, ήφρονεύσαντο μή έζητηκότες 

10 τόν Κύριον, καί ταΰτα έν φυλακαΐς, έν μονώσεσιν, εν άνάγκαις, / εν 
στενοχωρίαις, έν πόνοις, έν δάκρυσιν, έν πνιγμοΐς, ώς άν τις φαίη, 
της κακώσεως. αποστολικά σου τά αύχήματα, ίσοπάτρια τά αθλή-
ματα- ει 6έ καί έγώ τι των τοιούτων, αλλ' ή σμικρότης τοΰ βαθμού 
καί ή άδρότης των αμαρτιών καλύπτει καί φαίνειν ουκ έα. πλήν τά 

15 σά έμά καυχήματα, τριπόθητε αδελφέ, πατέρων κορωνίς. προσεύχου 
τοίνυν μάλλον άφέμενος τοΰ έπαινεΐν, ϊνα μου έδραιούται ή ταπεινή 
ψυχή έν φόβω θεού καί προς τούς άοράτους καί όρωμένους έχθρούς, 
συμπαρομαρτούσης καί της τοΰ μακαρίου ημών πατρός ίκετηρίας-

καί γάρ δεδοικώς είμι τά κατ' έμαυτόν, άδελφέ, μέχρις άν ώ έν τω 
20 σκήνει τούτω, εί δέ καί τι θαρρώ, άλλά καί τοΰτο έλπίδι θεοΰ, τοΰ 

καί τόν άπεγνωσμένον εις φώς φέροντος δι' άπειρον αγαθότητα. 
Εύθύμησα δέ πάνυ δτι σύνεστί σοι ό καλός 'Αθανάσιος, επί τε τή 

εύπαρηγορήτφ ξενία της έξορίας σου. οία δέ τά ένταΰθα, ό χρηστός 
Σιλουανός οψει ύπολαβών διηγήσοιτο, καί ου μόνον ταΰτα, άλλά 

25 καί όσα δι' επιστολής παρέλκον γράφειν. εί μέν ούν ταμιεύεται ήμΐν 
Κύριος έτι έν σαρκί ίδεΐν αλλήλους, της αύτοΰ κελεύσεως έργον εΐ 
δέ μή, άλλά σύ γε, ώ πάτερ, πρεσβεύοις όφθήναι ήμάς σύν πατρί, 
μάλλον δέ πατράσι καί άδελφοΐς όμοΰ άλλήλοις έν μακαρία θέα καί 
όφθήσεσθαι ύπό θεοΰ ευμενώς, δι' ον ό παρών χωρισμός καί πόλεμοι. 

30 Προσκυνεί δουλικώς ό άδελφός Νικόλαος, μόνος εγκαταλειφθείς 
μοι. προσαγορεΰσαι άξίωσον τούς συνόντας τή άγιωσύνη σου, έξαι-
ρέτως τόν καλόν Άθανάσιον. 

18 πατρός: abbas Piaton 

8 Jer. 10,21 15 κορωνίς: cf. Zenob. prov. 2,1 (IV 55 Bühler) 17 2 Cor. 7,1 19 
2 Cor. 5,4 

8 βαλβίδος omnes: correxi 17 όρωμένους καί άοράτους S 19 ώ C 21 καί om 
Mai 22 έπί: έπεί C 24 διηγήσεται S 28 αλλήλους Mai 29 πόλεμος Mai 
31 προσαγόρευσαι Mai 
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230 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 33/34 

112. Εύθυμίω Σάρδης 

Δις άρτι έπιστέλλω τή μακαριότητί σου. αλλά φευ της έμής άμαρ-
τίας- έν δάκρυσι γάρ ό λόγος, δτι δυάς των πριν επιστολή φόρων 
άφικομένη πρός τήν έξορίαν σου ύποβρύχιος γέγονεν, δ μου συν-

5 έτριψεν ού μετρίως τήν ταπεινήν ψυχήν. δμως επειδή υιοί ύπακοής 
καΐ τοιαύτης διακονίας απόστολοι, και τρίτον δτι είς μόνος θάνατος 
ο'ΐκτιστος, ό της αμαρτίας, καν έπΐ κλίνης / φθάσοι, ήνεγκα ευχα-
ρίστως, άφέμενος τό λυπηρόν. 

Τοίνυν και έν τοις πρώτοις γράμμασι τον όφείλοντα μακαρισμόν 
ίο άνήψα τή θεοφιλία σου- και γάρ έστιν άξία μακαρίζεσθαι, πρόκριτα 

πάντων άγωνισαμένην και παρρησιασαμένην έν ίεράρχαις, και ταΰτα 
μηδέ τόν καιρόν τοΰ θαρρεΐν έχουσα δια τήν σχολήν του θρόνου, 
δμως έν τφ της αληθείας κράτει τόν θρόνον εχων τους ύποθρόνους 
σχεδόν πάντας ύπερήρας, ομολογίας στέφανον άπενεγκάμενος. τά 

15 αύτά και νυν σου τή ίερα κορυφή προσφθέγγομαι, στέφων ού χρυ-
σοκολλήτω διαδήματι (έπεί μηδέ κατά σάρκα τό νΐκος), αλλά θεο-
πλόκοις λόγοις· ούράνιον γάρ τό έκνίκημα. χαίρε τοίνυν και θυμη-
δία, θαυμάσιε, φέρων έτι και διανύων τόν δίαυλον τής ύπερορίας, 
ινα έπΐ στάματος τής έκδημίας έπαναδράμοις έστεμμένος είς ούρα-

20 νούς' και πρό γε ταύτης ε'ίη μέ σε θεάσασθαι έν καιρώ ειρήνης 
λελαμπρυμένον επί τής προεδρίας. 

Τά γάρ νυν δπως τετάρακται και έμπεπύρισται ή καθ' ήμάς εκκλη-
σία πολλού τό λέγειν δια τό πολυειδές τής ασεβείας, θυσιαστήρια 
θεία άφανίζονται, αίρομένων τών σεπτών εικόνων, ναοί ιεροί τήν 

25 εύπρέπειαν άπόλωλαν, πασα ψυχή σχεδόν ώκλασε, χειρόγραφα τοις 
άσεβέσι δώσασα- όλίγοι οί άντεχόμενοι, και ούτοι ώς έν πυρί δο-
κιμαζόμενοι ταΐς κακώσεσιν. ώλίσθησεν ό Σμυρναίος έν έπισκόποις 

112. a. 816 3 δυάς: Studitae Gaianus et Zosimas fluctibus obruti 27 ό Σμυρ-
ναίος: de cuius occursu cum Theodoro cf. ep. 407,42 sq. 

5 1 Petr. 1,14 9 Matth. 5,10 24 Jac. 1,11 

C (S) 

10 θεοφιλεία omnes: correxi 11 άγωνισαμένη S Mai παρρησιασαμένη S 
Mai ϊράρχαις C 13 ύποθρόνους: πό θρόνους S 14 ύπέρ ήρας C 19 έπΐ: 
από τοϋ S στάματος C: σκάμματος S Mai έπαναδράμης S 20 θεάσασθε C 
21 λελαμπρυσμένον Spc 
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Mai 34/35 ΕΠΙΣΤ. 112 231 

καί ό Χερσώνος, έν ήγουμένοις ό Χρυσοπολίτης, ό της Δίου, ό της 
Χώρας και μικρού δεΐν πάντες οί έν άστει. ένίστανται οι της Βιθυνίας 

30 χάριτι Χρίστου, προσεύχου, πάτερ, κραταιοϋσθαι αυτούς σύν ήμΐν 
τοις ταπεινοΐς έως τέλους, ουδείς έκ τοΰ λαϊκού τάγματος στήκων, 
πλην τοΰ Πηξιμηνίτου, δς καί δαρείς έξώρισται- έν κληρικοΐς ό 
θαυμαστός Γρηγόριος, ού έπίκλην Κεντροκούκουρος, καί γε έν ήγου-
μέναις μέχρι των εξ, έν μοναστηρίοις φρουρούμεναι. / 

35 "Ελθοιμι έπί τό άναγκαΐον της έντολής σου. τί, ώ πάτερ, έπιτέταχας 
τα ύπέρ έμέ καί κατά βαθμόν καί κατά τήν ένεστώσαν ανάγκην; 
κρύβδην πως καί τό εις τούς γνησίους προσαγορεύειν με. δέος έπί 
πάντας, καί γε μάλιστα έπ' έμοί τω άμαρτωλφ, μή πού τι διάδηλον 
γίνοιτο τω κρατοΰντι. καί γάρ μετεξωρίσθην έν Άνατολικοΐς καί 

40 θυμός περί έμέ τον δείλαιον οόκ ολίγος τω Καίσαρι, έκ δηλωμάτων 
μάλλον άναφθείς, τοΰ μέν σιγάν μοι καί μή διδάσκειν προστάττοντος, 
κάμοΰ τοΰ δυστήνου άναινομένου καί προσαντέστερα άντιφωνοΰν-
τος. διά ταΰτα πληγαί, καν ελαθον ταύτας αίδοΐ καί εύσεβεία τοΰ 
πλήκτορος, άρπαγαί των ύπηρετούντων μοι, βιβλιδίων αυτών ών 

45 είχον. πώς ούν έν τούτοις δυναίμην τι των ένταλθέντων έγχειρήσαι, 
απορώ- σύγγνωθι τη ταπεινώσει μου, εί καί μακάριον τό πράγμα, καί 
οϋπω λέγω οτι έφίσον τών αυτόθι κάνταΰθα ή τοΰ λιμοΰ συντριβή, 
πλην έφ' ένί προσώπω θαρρήσας έπέστειλα- εί άνύσειέν τι τό γράμμα, 
δηλώσει ή αποστολή. 

50 Τό λοιπόν προσεύχου ύπέρ τοΰ τέκνου σου κατόπιν βαδίζειν της 
άγιωσύνης σου. 

34 εξ: quarum una prior monasterii S. Phocae; cf. ep. 151,47 39 έν Άνατολικοΐς: 
Boneta 43 τοϋ πλήκτορος: Nicetas Alexiu 44 τών ύπηρετούντων: Studitae Hy-
patius et Lucianus 

29 άνίστανται S 32 πηξιμινήτου C: πιξιμινήτου S: corr Mai 45 δυναίμην om 
Mai 47 έφ' ϊσον Mai 50 τολοιπόν S 
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232 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 35/36 

113. Πατρικίω 

Όφειλέτην έμαυτόν λογιζόμενος της περιδόξου μεγαλοφυίας σου 
κέκρικα νυν μή ψιλή φωνή, αλλά γράμμασι προσαγορεΰσαί σε τον 
ποθούμενον. ει γαρ και άλλοις ούκ έκφερομυθεΐν μυστήριον πα-

5 ραχωρεΐ ό καιρός, αλλά γε ύμΐν τοις έμοΐς ου κωλύειν έχει- έμοΰ 
γάρ ύμεΐς και δεσπόται και άφ' αίματος, διό και τό φίλτρον, καΐ ού 
τοσούτον εκ γένους, οσον εκ πνεύματος έναρέτου. έπεί και άλλοι 
άγχιστεΐς, αλλ' ούχ ούτως έραστοί, ώστε με τά ϊσα έπιστέλλειν. 
έπεύχομαι ύμΐν καν άμαρτωλός τά σωτήρια, καί γε τά ύγιαστήρια 

ίο ψυχής και σώματος, τούτο δέ φημι διά τήν ένεστώσαν αιρεσιν και 
ψυχοφθόρον πλάνησιν, ώς άν άπήμαντος διαφυλαχθείης ό θεόφοβός 
μου δεσπότης, καί γε πανέστιος· ήρκται γάρ ή οργή παρά Κυρίου 
από Βυζαν/τίδος της ύβριστρίας, καθ' οσον άποδοκιμάζειν ε'ΐωθεν τά 
προς Κύριον εκπαλαι. και ήδη κατέδεται τό πΰρ τά έκασταχοΰ. 

15 μακάριος ό συνιών καί μένων άφλεκτος. 
Ει γάρ πτωχός καί πένης Χριστός δι' ήμάς, πώς ού τά τής πτώχειας 

ιδιώματα έν αύτώ, ήτοι χροιά, αφή, σώμα, εξ ών καί εν οίς ή 
περιγραφή, άποσκευάζουσι τοίνυν, ώ άνθρωπε τοΰ θεοΰ, τήν 
σωτήριον οίκονομίαν τοΰ λόγου οί μή όμολογούντες αύτόν περιγε-

20 γράφθαι, καί τής τοΰ 'Αντίχριστου παρουσίας προεισόδια τά παρ-
όντα. αλλ' ούαί σοι, Βυζαντίς, οτι καί από σού τό κρίμα ήρκται καί 
έν σοι τελευτήσειεν τά κακά, δταν άναπληρωθώσιν αί άμαρτίαι σου. 

Ταΰτά μοι εκ πόθου καί πόνου τή μεγαλονοία σου, είδυία τά 
μείζονα. 

113. a. 8 1 5 - 8 1 8 6 φίλτρον: cf. Hunger, Literatur I 223 

13 Jer. 27,31 20 Bas. ep. 264 (PG 32,984 A = III 127 Courtonne) 

c (S) 

5 γε: γα C 8 άλλ' ούχ οϋτως: άλλ' οϋτως C " έπί στέλλειν C 13 καθόσον 
S ε'ίωθε S 17 χροιά S: χρυα C: χρόα Mai 18 άπό σκευάζουσι C 22 
τελευτήσειε S δτ' αν C 
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Mai 36/37 ΕΠΙΣΤ. 113 -114 233 

114. Άθανασίφ τέκνω 

Γράφω σοι τανΰν, τέκνον μου, ώς ούκ έβουλόμην, καί τον τρόπον 
οϊδας. φεΰ μοι τω άθλίω, οί'μοι τω ταλαιπώρω, οίον συμβέβηκε τοις 
δυσίν άδελφοΐς ήμών. έμοί δέ, εί και αμφω ποθητοί (τέκνα γαρ 

5 αληθινά), άλλ' δμως ό σφέτερος έρασμιώτερος. διατί; δτι άνθρωπος 
θεοΰ, πλήρης πίστεως καί αληθείας, υίός ύπακοής, τέκνον φωτός, 
άνήρ επιθυμιών, ύποτακτίτης άψευδής, δαμαστής παθών, καί γε 
ζηλωτής, καί γε πρόθυμος οδοιπόρος των κατ' έντολήν, φιλών σφό-
δρα τόν έν πνεύματι πατέρα καί φιλούμενος ϊσα, άσχετος σαρκός 

ίο καί θεώ συνημμένος, χρήσιμος πασιν καί ύπό πάντων αίρετιζόμενος. 
δοκεϊς με χαρίζεσθαι τώ άνδρί; καί πλέον έχει τά της άληθείας. 
ήψατό μου τό περί αυτόν πάθος κραταιώς, έκλόνησέν μου τόν νουν, 
συνέτριψέν μου τήν καρδίαν, έδάκρυσα πικρά, συνεχύθην τω όδυρμώ 
ώς ουδέποτε οίδα, ούχ εί'νεκα της κοιμήσεως αυτών, αλλ' οτι έν 

15 τοιούτω τόπφ, δεδοικώς μή ή προσταγή μου αιτία (καί γάρ έπειθάρχει 
χαίρων εις πΰρ βαίνειν έκ πίστεως καί μηδέν βλάπτεσθαι), δμως οτι 
ού προαιρούμην πάντως έξορμεΐν αυτούς έν τω χειμώνι. πέπεικα δέ 
προητοιμακότος τοΰ οικονόμου τήν πορείαν αύτών. 

Τοιαύτα τά συμ/βεβηκότα. ού μην έναπέμεινα, τέκνον μου, έν τω 
20 πένθει, άνενέγκας δέ τόν λογισμόν καί συλλογισάμενος δτι είς θά-

νατος μόνος πονηρός, ό της άμαρτίας, καί ούχ ό τόπος, άλλ' ό 
τρόπος τοΰ θανάτου ό ζητούμενος ηύχαρίστησα έν τώ συμβάντι τω 
Κυρίω, τοις άθεωρήτοις αύτού κρίμασι της οικονομίας παραχωρήσας 
τό πάν ος προ καταβολής κόσμου συμφερόντως καί τόν καιρόν καί 

25 τόν τόπον του τέλους άπένειμεν ένί έκάστφ. 
Έ ν τούτοις εύθύμει καί αύτός, άδελφέ μου άειπόθητε, τάττων μετά 

Ζωσιμά καί Γαϊανόν τόν θαυμάσιον, τούς ίσους άδελφούς τώ πνεύματι 
ώς καί τά σώματα- ών εί'ην της μερίδος ό ανάξιος, προσεύχου μοι 
άενάως ϊνα σφζωμαι, τέκνον ήγαπημένον. 

114. aestate a. 816 4 δυσίν άδελφοΐς: cf. adn. ad ep. 112,3 5 ό σφέτερος: 
Zosimas 18 τοΰ οικονόμου: Naucratius 27 Ζωσιμά: ad formam nominis cf. W. 
Petersen, in: Classical Philology 32 (1937) 121 sq. 

6 1 Petr. 1,14 Joh. 12,36 

C (S) 

2 τά νυν C Mai 3 συμβέβηκεν Mai 5 δια τί Mai 10 πάσι S 12 έκλόνισεν 
C (fort recte) 13 συνέτριψέ S 16 δτι in marg C 17 προηρούμην S 29 
σώζομαι C 
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234 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 37/38 

1 15 . Ναυκρατίω τέκνφ 

Και μή παρεμπιπτούσης αφορμής γραμμάτων φιλώ σοι διαλέγε-
σθαι, πόσω γε μάλλον έξευρισκομένης; εύηγγελίσθην ούν διά των 
γραμμάτων σου, τέκνον, τά άγαθά- εύαγγέλια γάρ έμοί τό τον δντως 

5 έμόν άδελφόν και άρχιεπίσκοπον έξορίζεσθαι διά Χριστόν και τούς 
λοιπούς πατέρας μου και αδελφούς, και τίς αν μοι εδωκεν ισχύν 
ρήξαι πρός αυτούς φωνήν άλαλαγμοϋ; πλήν πιστεύω λήψεσθαί ποτε" 
οτε γάρ δόξειεν ό βασιλεύς πανταχόθεν περικόψαι μου τήν φωνήν, 
τηνικαΰτα βοήσομαι πνεύματι πτερούμενος και εύρίσκων τάς διεξό-

10 δους. 
Σύ ούν, τέκνον μου άγαπητόν, ένδυναμοΰ έν Κυρίω, μηδόλως 

καταπίπτων έν τή εκδοχή τής μεταστάσεως· στήθι κραταιώς, όμο-
λόγησον ερωτώμενος τήν καλήν όμολογίαν. εάν δει ραπισθήναι, 
ραπίσθητι μετά Χριστού, φυλακίσθητι, πίε χολήν θλιβερών περι-

15 στάσεων, άνιθι επί τον σταυρόν τή προαιρέσεν ουτω γάρ λογισθή-
σεται παντί τω προαιρουμένω οισειν τά πάθη. ουκ άρκεϊ σοι υίόν 
θεοΰ γενέσθαι; ούχ ικανοί σοι συγκληρονόμον γενέσθαι Χριστού; 
τίνων τό αΰχειν, τίνων τό χαίρειν και άγάλλεσθαι και εύπαθεΐν; αλλ' 
ούχί τών διά Χριστόν πασχόντων και περιοριζομένων; / εϊθε και 

20 αλλα παθεΐν ομοίως τω δεσπότη, και τίς άξιος; άλλά χάρις ομοίως 
και τοις φθάσασιν. 

Έγώ ό τάλας οϋποτε έχάρην τοσούτον ούδέ ευπαθών διετέλεσα 
(ναί, ναί, και έν ταΐς προλαβούσαις έξορίαις) και ούκ έπιλέλησμαι 
τών τού Κυρίου μου ευεργεσιών, άλλά απλώς και άρτι διά τό παρα-

25 πέμψαι τον μακάριο ν μου πατέρα σύν τώ άγίω μου Καλογήρφ βα-
σιλεύω, δεσπόζω, γήθω, χορεύω, ούτως έκδέχομαι τάς παρά τού 
κόσμου κακώσεις ως τρυφάς. άφοβος, απτόητος τολμώ λέγειν μετά 
τού αγίου Δαυίδ, έάν παρατάξεται έπ' έμέ παρεμβολή, ού φοβηθή-
σεται ή καρδία μου· ό θάνατος μοι επιθυμητός διά τήν ζωήν τήν 

30 αίώνιον. καί γε ούτως και τηλικούτως διατιθέμενος ομολογώ βδέ-

115. hieme a. 815-816 25.πατέρα: Piaton 

11 Eph. 6,10 12 1 Tim. 6,12 17 Rom. 8,17 28 Ps. 26,3 

C (S) 

5 άρχι έπίσκοπον C 11 μηδ' δλως C 18 αύχεΐν S Mai 23 ναί2 om Mai 29 
επί θυμητός C 
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Mai 38/39 ΕΠΙΣΤ. 115 -116 235 

λυγμα εϊναι πάντων άνθρώπων και άπερριμμένον από θεοϋ διά τά 
αμετρά μου άμαρτήματα. 

Οϋτως ταΰτα· ϊσως γαρ καί τελευταία φωνή. έξοριζόμενος θεοΰ 
κελεύσει αίρεις πάντως τόν Κάλλιστον καί öv άλλον βούλει άδελφόν 

35 ή εύθύς ή ύστερον έασον δέ μοι τόν Προτέριον ώδέ που περικρυ-
βόμενον καί διακονοΰντά μοι, ε'ΐπερ εύοδοί θεός. 

Ό Χριστός μετά τοΰ πνεύματος σου. 

116. Τω αύτώ 

Όπόταν μάθω τόν χελανδάριον έπιστήναι μόνον, έως αν άναγνώ 
τήν έπιστολήν, σφαδάζων ειμί καί άδολεσχών τί τά σημαινόμενα- ο 
καί νΰν πέπονθα. εγνων ούν τά γεγενημένα, α πώς ουκ έστιν άκούοντα 

5 στενάζειν; δτι γε μάλιστα καί Νεκτάριος ό αρχαίος προδότης είς 
έστι των τά της ασεβείας χειρόγραφα άπαιτούντων ον ό κρατών ού 
τοσούτον διά τήν χρείαν, δσον διά τό εκ τοΰ πληρώματος της καθ' 
ήμάς άδελφότητος χρηματίσαι άπόστολον αύτοΰ πεποίηκεν. λυπηρά 
μέν οΰν ώς αληθώς, αλλά καί χαράς άνάπλεα, δτι οί πατέρες ήμών 

ίο άχείρωτοι της έπιχειρήσεως τών εναντίων διαμένουσι διά θεοΰ 
άγάπην. πλήν τί τό τοΰ Νικαίας δράμα καί πάντως γε ϊνα μαθών 
διδάξης, έπεί καί περί τών έγγύθεν ήγουμένων. ίνατί δέ περί ήμών 
έλυπήθης; είς / ουδέν έστιν άδελφοί είσι καί άδελφικώς πολλάκις 
διαφέρονται εις αλλήλους. 

15 Ευχου ούν, τέκνον μου, ϊνα ή χειρ τοΰ θεοΰ σκέπη άμφοτέρους, 
καί ταΰτα κοΰφα. παρά τοΰ άδελφοΰ Κληδονίου έδεξάμην γραμμα-
τεΐον καί άνεπάην έν καιρώ άντιγράφω. παρακαλώ σε δέ, δτι παρ-
εκάλεσέ με ϊνα αυτόν έπιτηρής καί περιέπης· καί δεΐξον δτι παρ-
εκάλεσα. δν καί προσαγόρευσον ώσπερ καί τόν άδελφόν Τιθόην 

20 κάκείνφ δι' άλλης έπιστέλλω. οί άδελφοί προσαγορεύουσιν. 

37 2 Tim. 4,22 

31 άπερριμένον: άπεριμμένος Mai 

116. vere a. 816 11 τοΰ Νικαίας: Petrus 19 Τιθόην: ad forraam nominis cf. 
L. C. Youtie, in: Zeitschr. f. Pap. u. Epigr. 11 (1973 ) 271 

C (S) 

2 όπ' ότ' αν C Χελανδάριον Mai έπΐ στήναι C 4 γεγενημένα: γεγραμμένα 
Mai 8 πεποίηκε S 10 έπΐ χειρήσεως C 11 δράμα C Mai 12 ϊνα τί C Mai 
16 γραμμάτιον S 17 άνεπάειν C 18 έπΐ τηρής C 19 Τιθόϊν C Mai 
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236 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 39/40 

117. Τω αύτώ 

Έγρηγόρησας, τέκνον μου, δοΰναί μοι μικράν άμεριμνίαν καί γε 
ό θεός τοΰ πατρός μου έλεήσαι σε καί άναπαύσαι σε. γνούς δέ τά 
δηλωθέντα εύχαρίστησα τω Κυρίφ. πάντα χαράς ευαγγέλια, αϊ τε 

5 των αγιοτάτων επισκόπων έξορίαι, ύπέρ Χρίστου ούσαι, αι τε των 
αγαθών ήμών αδελφών ενστάσεις, εφ' οϊς και πολλή μοι μέριμνα καί 
άδολεσχία τω ταπεινω, πώς άποβήσεται τά κατ' αύτούς σκοποΰντι-
τών γάρ πάντων άγωνιστικώτερον άθλοΰσιν. αλλ' εσται Χριστός 
έπαμύνων καυτούς, άλλά μήν και τούς ήγουμένους, πολλοϋ γε ειπείν 

ίο τούς της χώρας. 
Σύ δέ, ώ τέκνον, ώς ύπό θεοΰ βοηθούμενος τε καί σκεπόμενος μή 

φείση έπιστέλλειν, έπιδημεΐν, στηρίζειν, νουθετεΐν, παραμυθεΐσθαι, 
διυπνίζειν, έκδιδάσκειν, έπαλείφειν τούς εξω, τούς εσω, τούς κακου-
μένους, τούς εύδρομοΰντας, ού μήν μέχρι τούδε, άλλά γάρ καί τούς 

15 ούχ ύπό χείρα ήμών τελούντος, δει γάρ σε περαιτέρω χωρήσαι διά 
Χριστόν, δηλονότι οικονομία καί ευκαιρία χρώμενον άρτι γάρ δει 
καί τούς μαθητάς διδασκάλους γενέσθαι. 

Έγώ γοϋν ό άχρεΐος, ει καιρόν λάβοιμι καί πιστόν γραμματηφό-
ρον, εϊτε οίκοθεν εϊτε έξωθεν προθυμούμαι πασι τοις έξορίστοις 

20 πατράσιν έπιστεΐλαι (πολύ γάρ όνίνησι καί τον γράφοντα καί τόν 
δεχόμενον τούτο, έπεί καί τοις άγίοις σύνηθες καί τή εκκλησία 
χρήσιμον), άλλά γάρ καί μέχρι τερμάτων της οικουμένης βοήσαι ό 
κύων καί ό ψύλλος παρασκευάζομαι, τίς δέ τούδε ε'ίη μοι συνεργός 
πλήν σου, τοΰ ύπέρ πάντας τών αδελφών θερ/μού φιλητοΰ καί Χρι-

25 στού καί εμού τοΰ τάλαινος; ζώμεν δέ χάριτι Χριστού καί εύχαΐς 
υμών ένταΰθα, καθώς προγέγραφα διά τοΰ Άδριανοΰ, έν ούδενί 
λειπόμενοι πλήν βιβλίων, ήξει δέ καί ταΰτα, οπόταν εύοδοΐ Κύριος. 

Προσεύχου περί έμοΰ, τέκνον, θερμότερον ϊνα σφζωμαι. 

117. a. 815 

3 Gen. 31,6 22 1 Reg. 24,15 

c (S) 

3 έλεήσαί C Mai άναπαϋσαί Mai 7 άπό βήσεται C 9 κ' αύτούς C 12 
φείσει C Mai επί στέλλειν C 13 δι' ϋπνίζειν C έξω, τούς om Mai 15 
ούχ om Mai 16 δήλον δτι C 23 ψΰλλος S 25 τάλανος S Mai 27 όπ' όταν 
C 
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Mai 40/41 ΕΠΙΣΤ. 117-119 237 

118. Τώ αύτώ 

Ώ ς καλά σου τά γράμματα, τέκνον ήγαπημένον, πάντα ήμΐν ευ-
κταία εύαγγελιζόμενα. πρώτον μεν την κυρίαν ήμέραν της κυρίας 
Θεοτόκου, δεύτερον τήν προς τό κρεΐττον εύεξίαν σου, είτα τήν 

5 ύγιείαν των αδελφών, καί μήν και των επτά- εϊτα τήν θαυματουργίαν 
της Χρίστου σεπτής εικόνος, ει γάρ και στενακτός ό τοΰ τολμητία 
θάνατος (πώς γάρ ου;), άλλα δοξαστός ό Κύριος και θεός ήμών κάν 
τή αύτού εΐκόνι θαυματουργησάση, καν ουκ έπιστρέφωνται οί άσε-
βοΰντες, μεθοδεύοντες άλλως τόν θάνατον, έπεΐ και Ιουδαίοι τήν 

ίο άληθή τοΰ Χριστού άνάστασιν. ήμΐν δε πιστά αμφότερα, εύ δέ ποιή-
σαι ό θεός τώ καλώ Γαϊανώ. άγγελος αγαθός ήκεν, άγγελος τοιούτος, 
και άπίτω καθά ε'ΐρηκας. ε'ίη ευλογημένος και ό Νείλος, ει τούς επτά 
έπεσκέψατο, μετά των πεμψάντων αυτόν, καλώς φρονών έλήλυθεν 
και ό άδελφός 'Ιγνάτιος, ό Προτέριος πορευέσθω. ίνατί δέ κόπους 

15 ύμΐν παρέχω τή συχνή έπισκέψει; όμως έπεΐ ή εορτή, τόν μισθόν 
ύμΐν δοίη Κύριος, τό ά, τό β έξ ήμών προσαγόρευσον. 

119. Τώ αύτώ 

Ίκανώς ημάς έξεδίδαξας, ώ τέκνον ήγαπημένον, τά γεγονότα και 
ήδη παριστάμενα, και μέντοι άπό στόματος τό χ. επί πάσιν ούν 
εύχαριστεΐν όφείλομεν τω Κυρίω και τά κατά δύναμιν εισοίσειν τοις 

5 άδελφοΐς ήμών. διά τούτο οσον έπεφέρετο χρυσίον τό χ έξ άγαθο-
ποιών και είχον κάγώ ενταύθα, πλήν μικράς χρείας, άπέσταλκά σοι. 
και γενού βοηθός τών βοηθείας ενδεών, καθά διεταξάμην τό χ· εις 
τούτο γάρ σε ε'ίασεν ό αγαθός ήμών θεός. γράμ/μα εις τούς δέκα 

118. mens. Mart, vel Apr. a. 816 5 έπτά: cf. adn. ad ep. 106,38 

14 Matth. 26,10 

C (S) 

5 ύγίειαν S 7 καν C Mai 10 ποιήσαι C Mai 12 άπείτω C Mai 14 ϊ να τί 
C Mai 

119. hieme a. 815 — 816 3 χ: Studita Gregorius? cf. tabulas ep. 41 et adn. ad ep. 
120,9 8 δέκα: cf. adn. ad ep. 106,37 

C (S) 

5 διατοϋτο S έξαγαθοποιών C Mai (an έξ άγαθοποι ϊών scribendum?) 6 μικράς 
C Mai 7 τό: τφ Mai 
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2 3 8 Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ Τ Ο Υ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 41 

εύρίσκων πιστόν άδελφόν πέμψον εγώ γάρ πέπομφα, και τέως ούκ 
ίο άναγκαΐον. ει δέ μή, καν εύλογίαν. τω δ έπέστειλα- άλλα και εφ' ετέ-

ρου προσώπου ή των ήμετέρων ή των άλλων, ήνίκα επινοείς χρήσι-
μον εϊναι, δήλου, και ει δοκιμάσω κάγώ εύ εχειν, έπιστέλλω. ού γάρ 
καθήκει σιωπάν δέει των κρατούντων, οπόταν δέον έάν γάρ ύπο-
στείλη, φησίν, ούκ εύδοκεΐ ή ψυχή μου εν σοί. φ άντιτασσόμενος ό 

15 βασιλεύς τό μή διδάσκειν μηδέ λαλεΐν καθόλου έγκελεύεται. άλλ' ει 
και άμαρτωλοί έσμεν οιδαμεν εκείνων είναι μαθηταί των λεγόντων, 
ύμεΐς κρίνατε, ει δίκαιον έστιν ύμών άκούειν ή τοΰ θεού ήμών ού 
δυνάμεθα ούν α ήκούσαμεν καί οϊδαμεν μή λαλεΐν. άσφαλιζόμεθα 
ούν καί περί των έκβαινόντων άκοών καί γε, εΐ ούκ εστίν άναγκαΐον, 

20 ού θεωρήσομεν ούδέ έκ των ών παραπέμπεις, παραπέμψοις δέ πάλιν, 
δταν καθήκη· εί ύπερβής τάς δύο εβδομάδας μή πέμπων, λογισμο-
μαχήσομεν, εί δέ ένδον, ούδαμώς. 

Ό Χριστός μετά τοΰ πνεύματος σου, τέκνον εΰχου μοι ζεόντως, 
ώς κάγώ σοί. 

120. Τω αύτω 

Έξέπληξέν με λίαν ή άγγελία, τέκνον - καί τί ειπείν ούκ εχω ή οτι 
θεού κίνησις έγένετο οϋτω θαρσυνθήναι τούς γενναίους άδελφούς 
ήμών τά κατά τον άσεβη Άντώνιον πράξαι ριψοκινδύνως. μαρτύρων 

5 ούν άπενέγκαντο κλέος, των έκκαλεσαμένων άφ' εαυτών τά ίερά 
σκάμματα, καί ό άντιλέγων ούδείς. άλλ' εύλογητός ό θεός ήμών, ό 
άνδρειώσας καί κρατύνας καί τά αύτοΰ στίγματα φορέσαι αύτούς 
καταξιώσας· ευξαιντο περί έμοΰ τοΰ ταπεινοΰ κατόπιν αύτών βαδίσαι. 
εύγε καί τω ή καί τω θ δτι άναγκαίως, μάλλον δέ καυτοί μαρτυρικώς 

ίο έπέδωκαν εαυτούς προς βοήθειαν τών έν τω μοναστηρίω κακουμένων 

19 έκβα ινόντων άκοών: cf. adn. ad ep. 34,90 

13 Hab. 2,4 17 Act. 4,19 23 2 Tim. 4,22 

10 τω: τό CSac Mai 13 όπ ' όταν C 15 καθ ' ολου C Mai 20 ών om C Mai 
21 δτ ' αν C λ ο γ ι σ μ ο μ α χ ή σ ω μ ε ν C Mai 

120. hieme a. 815 — 816 9 ή — 0: litterarum notae certo persequi nequeunt; cf. p. 186"' 
adn. 157 

C (S) 

2 τί om Mai (an τι scribendum?) 3 οϋτω om Mai 4 πράξαι C Mai 7 αύτούς 
S55" 9 τω: τό CS" Mai (bis) 
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Mai 41/42 ΕΠΙΣΤ. 119-121 239 

κρατηθήναι. εύλογήσαι καΐ έλεήσαι Κύριος και τον καλόν μου 
Προτέριον εν τε ταΐς είσόδοις αύτοΰ και / έξόδοις· καί πάλιν, τέκνον 
μου, άπόστειλον αυτόν, ει καί τόλμηρόν, καί Κύριος εύοδώσειεν τάς 
όδούς αύτοΰ, οτι δι' αύτόν ό λόγος και ό τρόπος, καί ό πονών, φησί, 

15 θήσει μηρόν. καί πώς άλλως δοξασθήσεται ό θεός ή εν ταΐς άμη-
χανίαις δεικνύς εύμηχανίας; αρτι των φιλαδέλφων τά γνωρίσματα, 
άρτι των φιλοτέκνων τά ιδιώματα, διά τούτο κάγώ ό τάλας προθυ-
μούμαι, άπαιτούμαι γράφειν, παρακαλεΐν, ύποστηρίζειν οσον εν-
δέχεται, δεύτερα τιθέμενος τά ανθρώπινα, ύποδειγματιζόμενος τω 

20 έργφ του 'Αγίου Κυπριανού ό άνάξιος· φησί γάρ ό Θεολόγος δτι καί 
έξορισθείς ού διέλειπεν ταΐς έπιστολαΐς άλείφων καί κρατύνων τούς 
ύπό χείρα, εξ ών πολλούς απετέλεσε μάρτυρας. 

Δεύρο δη ούν, τέκνον μου, άπόστειλον πάλιν τό χ, κομίζοντα 
έπιστολάς, τρακταϊζόμενον αύτόν ύπό της άγχινοίας σου- καί ϊδοι 

25 Κύριος τό έργον καί εύμαρίσοι την όδόν αύτοΰ. πίστις ή τά μεγάλα 
κατορθοΰσα, πίστις ή καί εκ θανάτου ρυομένη· ταύτη έπερειδόμενοι 
πράττομεν α πράττομεν οί άνάξιοι. περί τοΰ μ, ήνίκα ό Εύθάλιος 
ύποστρέψει, τότε παράπεμψον αύτόν, θεού εύοδοΰντος. εις τον λο-
γισμόν, δν έλάλησά σοι, εύχαΐς σου έρραΐσθημεν πλην χρεία τοΰ 

30 μ. τά λοιπά ώς ό Κύριος εύοδοΐ σοι πράττε, έπίστειλον δε καί τω ή 
καί τφ θ. 

Ό Κύριος σε σώσοι, τέκνον. προσαγόρευσον τούς αδελφούς· οί 
σύν έμοί άσπάζονταί σε. 

121. Τω αύτω 

Κόπος εστί, τέκνον, έν τω τηλικούτφ χειμώνι παραγίνεσθαί τινα 
ένταΰθα, περώντα μάλιστα τον βορβορωθέντα ποταμόν πλήν οτι 
άνέθημεν ιδόντες τον άδελφόν καί έντυχόντες τοις γράμμασί σου, 

20 Κυπριανοϋ: cf. Η. Delehaye, in: AB 39 (1921) 323 sq. 

13 Gen. 24,56 21 Greg. Naz. or. 24,15 (PG 35,1188 A = p. 72 M.-L.) 

11 εύλογήσαι C Mai και έλεήσαι om Mai έλεήσαι C 21 διέλιπε S 23 
κομίζοντα: κομίζον τάς Mai 30 τω: τό CS" Mai 31 τό CS" Mai 32 σώσει C 
Mai 

121. hieme a. 8 1 5 - 8 1 6 3 ποταμόν: Rhyndacus 

C (S) 

3 βαρβαρωθέντα omnes: correxi 4 άνείθημεν S 
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240 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 42/43 

5 εν λυπηρώς δεξάμενοι, τήν πτώσιν του ελεεινού Νεκταρίου, ομως 
δτι ακόλουθα τοΰ δλου βίου αύτοϋ καί τά παρόντα, εν ζητεί μόνον, 
ποιήσαι τάς έπιθυμίας της σαρκός αύτοΰ, καί τά της πίστεως αύραι 
φέροιεν. 

Εκείνος μεν οΰτως έχων, ουτω και ώλίσθησεν. σε δέ ό θεός τοϋ 
ίο πατρός μου καί τούς πάντας αδελφούς ήμών, τούς τε κρατουμένους 

καί μή, στηρίξειεν, σθενώσειεν, βεβαιώσειεν, ήμέραν εξ ή μέρας τό 
/ μαρτύριον της ομολογίας αυτών άποπληρώσαι- ού γάρ τό ένάρξα-
σθαι τά καλά έπαινετόν άπλώς, αλλά τό εις πέρας άγαγεΐν. πρόσεχε 
ούν τη αναγνώσει, άπτόμενος καί της γραμματικής δσον ένδέχεται, 

15 ασφαλώς τό κάθισμά σου, μή έξαπίνης οί αιρετικοί, τον θεόν φοβοΰ, 
εν φ έστι τό καθαίρεσθαι ή μένειν καθαρόν. περί τοΰ παροικονόμου 
άπαγγελεΐ σοι ό αδελφός, τίς άπίη εις τον άρχιεπίσκοπον, ϊνα δώ 
γράμματα πάλιν; 

Προσαγορεύουσιν οί αδελφοί καί έπιθυμοΰσί σε ιδεΐν μεθ' ήμών. 
20 προσαγόρευσον τό δ, τό λ, τό θ. ό Χριστός βοηθός ήμών ε'ίη. 

122. Γρηγορίω τέκνω 

Νΰν καιρός καί μονομερώς σοι έπιστεΐλαι, υιέ μου ήγαπημένε καί 
άδελφών όμόψυχε, διά τό μεμονώσθαί σε καί εϊναι εν φρουρά ύπέρ 
τοΰ ονόματος τοΰ Χριστοΰ. τί καλλιώτερον, τί δέ μακαριώτερον, δτι 

5 διά Χριστόν πάσχεις, ύπέρ τής άγίας αύτοΰ εικόνος, διά τήν Θεο-
τόκον, ύπέρ έκάστου τών άγίων, ού μεριζομένων τών πρωτοτύπων 
από τών παραγώγων; όντως, αδελφέ μου, μεγάλων δωρεών ήξιώθης-

επίσκοποι έκπέπτωκαν, ήγούμενοι ώλίσθησαν καί σύ, έν ύποτακτί-
ταις τελών, 'ίσα τών εκλεκτών ιεραρχών τε καί καθηγητών τήν ύπέρ 

ίο άληθείας φυλακήν κατεκρίθης. ούδείς ύπηκόων τοιοΰτον έδοξάσθη, 

20 S —0: cf. adn. ad ep. 120,9 

7 Eph. 2,3 9 Gen. 31,6 11 1 Petr. 5,10 2 Petr. 2,8 

9 ώλίσθησε S 11 στηρίξειε S σθενώσειε S βεβαιώσειεν om Mai 12 
άπό πληρώσαι C 17 άπείη omnes: corr iudex Consortii Pervestigationis Germanici 
(cf app er ad epp 504,39; 485,51) 

122. aestate ineunte a. 816 

6 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 

C (S) 

8 έκπεπτώκασιν S ύποτακτήταις C Mai 9 ίσα S 
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πλήν των συγκοινοβιωτών σου. σκίρτησον έν τούτοις, δόξασον 
άνθομολογούμενος τω θεώ, τω καλέσαντί σε εις κοινωνίαν των παθη-
μάτων αύτοΰ. έξέπεσεν εξ υμών ό ελεεινός Όρέστης σύν τω 'Αφράτη, 
ού γαρ ήσαν έξ ημών ή γάρ αν μεμενήκεισαν μεθ' ύμών. ών ό 

15 πρότερος βίος άπιστος εις ύποταγήν, τούτων πώς αν ούκ έωλος εις 
Χριστόν; εγώ έξενιζόμην και εις δ μικρόν ύπέστησαν. σύ ούν, τέκνον 
μου, ένδυναμοΰ έν τω κράτει της πίστεώς σου, φέρων γενναίως τά 
παρόντα, προθυμούμενος και έτερα δι' άγάπην θεοΰ, ήμέραν έξ ημέ-
ρας προσδεχόμενος τόν θεόν, τόν σφζοντά σε από όλιγοψυχίας και 

20 από καταιγίδος- και έγγύς Κύριος τοις ύπομένουσιν αύτόν. 
Προσεύχου καί περί έμοΰ τοΰ αμαρτωλού ϊνα σφζωμαι έν Κυρίω. 

προσαγορεύει σε ό άδελ/φός Νικόλαος, ή χάρις τοΰ Κυρίου μετά 
σοϋ, άδελφέ στεφανίτα. 

123. Θεοκτίστφ τέκνω 

Ει καί τω σώματι έχωρίσθην σου, τέκνον μου Θεόκτιστε, αλλ' ού 
τω πνεύματν αεί γάρ σε όρώ κατά νουν, περιπονούμενος έν τή 
διοικήσει σου πώς τά κατά ψυχήν, πώς τά κατά σώμα. καί γε σημεΐον 

5 ών λαλώ αληθές, τό έπτάκις της ήμέρας έν τή άμαρτωλή μου ευχή 
μνημονεύειν σου έξ ονόματος μετά τής συνοδίας σου- τοιούτος μοι 
ό πόνος καί περί σέ. καί οίδα οτι ύστερούμενος εΐ, στενοχωρούμενός 
τε καί θλιβόμενος, άλλ' ό μακαρισμός σοι τοΰ διωγμοΰ παρά Χρι-
στοΰ. διό χαίρε έν τή έλπίδι τών αιωνίων άγαθών, κουφίζων έντεΰθεν 

ίο τά λυπηρά- πόσον γάρ καί ένταΰθα χαρήση μετά τήν άπαλλαγήν τών 
πειρασμών καί έν τω μέλλοντι αιώνι σκιρτήσεις; αρτι τρίτον διώ-
κεσαι διά Κύριον, τρίπλοκον έξεις τόν στέφανον. μή καταπέσης, 

17 Eph. 6,10 18 2 Petr. 2,8 20 Ps. 144,18 

11 συνκοινοβιωτών C Mai 13 ήμών S 14 ή Mai ύμών: ημών S 19 
προδεχόμενος Mai 20 Κύριος Ssscr 

123. aestate ineunte a. 816 

7 2 Cor. 4,8 

C (S) 

3 σε post περιπονούμενος inser Mai 10 χαρίση omnes: correxi 12 εξει Mai 
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τέκνον μου άγαπητόν, τή ραθυμία, αλλά στήθι ετι γενναίως, καν δεν 
άποθανεΐν, άποθάνωμεν σύν τω Χριστφ, ινα καί συζήσωμεν εις 

15 αιώνας- πάντως γαρ άποθανούμεθα, καν μή βουλώμεθα. ναί, παρα-
καλώ, τέκνον έμόν. 

Χαίρω δέ δτι σύνεστί σοι και ό καλός Μεθόδιος μου. έστω ό 
Χριστός μέσον ύμών, σκέπων, εύψυχών ύμας και προνοών έπί πασι. 
προσεύχου και αύτός περί έμοΰ του ταπεινού ινα σωθώ σύν ύμΐν. ό 

20 αδελφός Νικόλαος προσαγορεύει. 

124. Δωροθέω τέκνω 

Καιρός μοι μονοπροσώπως σοι έπιστεΐλαι, τέκνον ήγαπημένον, 
έπάν έμονώθης διά τόν θεόν άπό των αδελφών σου. ώ της καλής σου 
όμολογίας, ώ τής διά Κύριόν σου φυλακής· δ έζήτεις εκπαλαι φιλών 

5 τόν Χριστόν, νυν επιτυχών άγάλλου, τέρπου. και τί γάρ ει'η άλλο 
τερπνότερον του μετά Χρίστου συμπάσχειν; έξέλαμψες εν τοις άδελ-
φοΐς σου, άγωνίζη ϊσα τών αληθώς επισκόπων καί ήγουμένων ο 
ουδείς ύποτακτιτών ήξίωται, πλήν τών συγκοινοβιωτών σου, σύ 
δεδόξασαι. έξ/έπεσαν άφ' ύμών ό ελεεινός 'Ορέστης καί 'Αφράτης· 

ίο και ού θαύμα, έπειδή αρχαίοι άπιστοι άμφότεροι, καί γε άρνητής ό 
δεύτερος, σύ ούν, τέκνον μου, ένδυναμού εν Κυρίφ, καθώς ήρξω 
κλήσει θεού, καί τελείωσόν σου τόν δρόμον. φέρε εύψύχως τά τής 
φυλακής δυσχερή, ήμέραν εξ ήμέρας προσδεχόμενος τό σωτήριον 
του θεού. αν δει καί άποθανεΐν διά Χριστόν, άποθάνωμεν, ινα 

15 ζήσωμεν. 
ΤΩ καλέ Δωρόθεε, στήθι γενναίως ως δώρον θεού. προσεύχου καί 

περί έμοΰ τού ταπεινού ϊνα σφζωμαι έν Κυρίω. προσαγορεύει σε ό 
άδελφός Νικόλαος, ή χάρις τού Κυρίου ει'η μετά τού πνεύματος σου. 

14 2 Tim. 2,11 

14 άπό θανεΐν C 15 άπό θανούμεθα C 18 εύψυχών: cave corrigas έμψυχων; non 
raro enim utitur noster verbo intransitivo pro transitivo; cf indicem Graecitatis s. v. 

124. aestate ineunte a. 816 

3 1 Tim. 6,13 11 Eph. 6,10 12 Act. 20,24 13 2 Petr. 2,8 14 2 Tim. 2,11 
18 Philem. 25 

c (S) 

2 έπί στεΐλαι C 3 ώ C Mai 4 ώ C Mai 5 εϊη Ssscr 7 ϊσα S 8 ύποτακτητών 
C Mai συνκοινοβιωτών C 9 ήμών S (fort recte) 13 προδεχόμενος Mai 
14 άπό θανεΐν C άπό θάνωμεν C 17 τοΰ om C σώζομαι C Mai 
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125. Βασσιανφ τέκνω 

Καιρός μοι μονομερώς σοι έπιστεΐλαι, τέκνον μου ήγαπημένον, 
έπάν των αδελφών σου άπεμονώθης- εύχαρίστησα καϊ. ευχαριστώ τω 
θεώ μου επί σοί, οτι ύπέρ ο ήλπιζον εύρόν σε τανΰν πιστόν έν Κυρίω, 

5 άνδρα γενναΐον, φύλακα άνοθεύτου ύποταγής, άρνα Χρίστου, ύπέρ 
αύτοΰ προαιρούμενον άποθνήσκειν. εγώ και εκ των πρώτων γραμ-
μάτων σου ήνεσά σε και άπεδεξάμην, φανερώσαντά μοι τά συμβεβη-
κότα ύμϊν και μετά τοσαύτης εύψυχίας. εύγε, καλόν μου τέκνον 
Βασσιανέ- τάχα οικονομία γέγονεν θεού μή άραί σέ με έν τη εξορία 

ίο μου, ϊνα τό δοκίμιόν σου της αρετής φανή. ώμολόγησας, έφρουρί-
σθης, έπυρώθης ώς χρυσός έν τή θλίψει και τή άσθενεία' έτι, τέκνον 
μου, έπίμεινον μακροθύμως όπως έκλάμψοις ώς ό ήλιος, ό γαρ 
'Ορέστης καί 'Αφράτης μικρόν ούκ ήνεγκαν λυπηθήναν διό γεγό-
νασιν υιοί σκότους, κακοπάθησον οσον δσον ώς στρατιώτης Χρι-

15 στοΰ, τά άνω όρών, τά μέλλοντα σκοπών τά γάρ παρόντα ώς όνείρατα 
άφίπταται. οίον μέλλεις σκιρταν μικρόν ύστερον, ού μόνον έν τω 
μέλλοντι αιώνι, αλλά καί ένταϋθα. διό εύψύχει, διαβίβαζε ώραν έξ 
ώρας, σκοπών καί τούς ένδοθεν εχθρούς ϊνα πάντοθεν άκυρίευτοι 
ώμεν. καν δέ μικρόν τι παραπίπτωμεν, θάττον διανιστάμεθα. προσ-

20 ευχώμεθα, κλαίωμεν, άρωμεν τήν / καρδίαν πρός θεόν καί παραυ-
τίκα ή βοήθεια. 

Ναί, τέκνον μου, παρακαλώ, ναί, δέομαι σου τής άγάπης. τελείω-
σόν σου τόν αγώνα, προσευχόμενος καί περί εμού τοΰ άμαρτωλού 
ινα σώζωμαι. ό άδελφός Νικόλαος προσαγορεύει σε. 

125. aestate ineunte a. 816 

14 2 Tim. 2,3 

C (S) 

1 Βασιανω omnes: correxi 2 έπϊ στεΐλαι C μου om S 4 τά νΰν C Mai 6 
άπό θνήσκειν C 9 γέγονε S 10 φανεί CS" έφρουρίσθης: έφρουρήθης S 
12 ό1 S"cr 18 και om Mai 20 κλαίομεν Mai 
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126. Θαδδαίφ τέκνω και όμολογητή 

~Ω Θαδδαΐε, στρατιώτα Χρίστου, τέκνον μου ποθητόν, άνήρ στερ-
ροκάρδιε, προσπτύσσομαί σε δια τοΰ γράμματος ώς άπό στόματος, 
περιπλέκομαι σε άπό άγκαλών καρδίας μου. ήσθην και ύπερήσθην 

5 της εύτολμίας σου, των αφ' ήλίου άνατολών ευγενέστερε, των εύδια-
λέκτων ρητόρων εύλαλέστερε και σοφώτερε. τί γάρ, ει οί μέν άπεμω-
ράνθησαν άλογώτερον κτηνών, εξαρνοι Χριστού γενόμενοι ώς 
'Ορέστης καΐ 'Αφράτης, υιοί τοΰ σκότους, σύ δέ ύπέρ αύτοΰ εν 
φρουρά και κακώσει, και ταΰτα παρρησιαζόμενος και διαθερμαινό-

10 μένος; ώ της καλής σου ύποταγής, ή σε ήγαγεν εν τοις μέτροις 
τούτοις· ετι, τέκνον μου, ύπένεγκε, ένάθλησον, ύπόμεινον ϊνα στε-
φανωθής, συνετώς άποκρινόμενος, ταπεινοφρόνως διεξερχόμενος, 
μετά ελπίδος διαβιβαζόμενος, προαιρούμενος και τό αίμα κενώσαι 
διά σφαγής ύπέρ θεού, δπερ καί προαιρή, ώς εγώ σε οϊδα. 

15 Προσεύχου και περί εμού τοΰ ταπεινοΰ ϊνα σφζωμαι. ό άδελφός 
Νικόλαος προσαγορεύει σε. 

127. Λιτοΐω τέκνω 

Ού διά μακράς περιόδου μοι ό λόγος, ούδέ γάρ έα τό πάθος τής 
περιχαρείας, ώ τέκνον, άναβάλλεσθαι τήν φωνήν. έπεί ούν ειρηκας 
,ήμαρτον', παρεβίβασε Κύριος τό άμάρτημά σου, ό βραδύς εις όργήν 

5 καί ταχύς εις οικτιρμούς. αλλά τί ανταποδώσω μου τώ Κυρίφ, δτι 
ούκ εις τέλος παρεΐδέν μου τήν ταπείνωσιν άπολέσαι με πρόβατον, 
δ πόνω πολλω καί πόθω περιεποιησάμην, ο εϊχον εν άγέλη μου εν 

126. aestate ineunte a. 816 10 ύποταγής: cf. adn. ad ep. 252,7 

2 2 Tim. 2,3 

C (S) 

3 πρός πτύσσομαι C 7 γενόμενοι S ώς om Mai 9 θερμαινόμενος Sac 10 
ώ C Mai 11 ύπένεγκαι C Mai 14 προαιρεΐ C Mai 15 σώζομαι C Mai 

127. a. 815-818 

4 2 Reg. 12,13 Jac. 1,19 

C (S) 

1 Λητωΐω Mai: λιτωΐω C 3 περιχαρίας C Mai 5 οϊκτειρμούς C Mai 6 
παρίδεν C Mai: παρεΐδε S 
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έπισήμοις, ού φωνή ήκούετο καί άντηκούετο ήδύπνους μάλα, στάσις 
έπεφαίνετο εΰκοσμος άγαν; καί τί δει πολλά λέγειν; εύρον ο απώλεσα, 

ίο / έστερνισάμην ο άφηρπάγην συγχαίρουσί μοι οί έφοροι ήμών 
άγγελοι, συνήδονται οί σύννομοι, εύφραίνονται οί θεόφρονες, στυ-
γνάζει μόνος ό Βελίαρ, ό ψυχοφθόρος λύκος, καν πολλά τά δήγματα, 
φιλάνθρωπα και ιάσιμα τά φάρμακα. 

Μή δή ούν βαρυνθής, ώ καλλίτεκνον, εγώ ό ταπεινός μετά σοΰ, 
15 εγώ σου υπέρ της ψυχής τόν έμαυτοΰ τράχηλον ύποτίθημι- μόνον 

εύθύμει, μόνον στήθι έν ταΐς έντολαΐς του θεού ήμών έκ τοΰ δεΰρο. 
τί τοϋτο; τοΰ συνεΐναί σε μεθ' ού ήρετίσω βιοΰν άρτι άδελφοΰ σου, 
προσέχειν έντολαΐς άγίαις, φεύγειν τούς της βλάβης χώρους, τόν 
τής αίρέσεως θανάσιμον βρόχον, ε'ί τι καλόν, ε'ΐ τι όνησιφόρον 

20 καρπούμενος, φέρων τά θλιπτικά ύπομονητικώς τής ώδε κάκεΐσε 
περιφοράς διά τήν ένεστώσαν άνάγκην, προσευχόμενος και περί 
έμοΰ τοΰ αμαρτωλού, σφζοιο, τέκνον μου ήγαπημένον, από τοΰ νΰν 
καί έως τοΰ αιώνος. 

128. Βησσαρίωνι τέκνφ 

Χαρά μοι επί σοί, τέκνον μου ήγαπημένον Βησσαρίων, δτι έκλογή 
θεοΰ έγένου έν τοις άδελφοΐς σου, πάντως ώς τά κάλλιστα προαι-
ρούμενος καί ύπέρ αληθείας παρρησιαζόμενος. εισήλθες ώς χρυσοΰς 

5 έν καμίνω διά τής φρουράς, προηνδρίσω, προεφυλακίσθης, ώμο-
λόγησας, άπεγράψατο Κύριος τήν μαρτυρίαν σου. τί γάρ αλλο οί 
μάρτυρες έποίησαν; τό άποθανεΐν δήλον δτι ύπέρ Χριστοΰ. τοΰτο 
καί σύ τή προαιρέσει- αεί γάρ άποθνήσκεις έν τή φυλακή, δόξα τω 

14 καλλίτεκνον: ad significationem cf. Ε. Fraenkel, Aeschylus Agamemnon II 348 sq. 

12 2 Cor. 6,15 15 Rom. 16,4 22 Mi. 4,7 

8 άντ' ήκούετο C 10 έστερνησάμην C Mai 11 στυγνάζοι C 12 δήγματα: 
δείγματα CS" 17 τοΰ: τό S 

128. aestate ineunte a. 816 

C (S) 

1 βισαρίωνι C: Βησαρίωνι Mai: correxi 
Mai: correxi 7 δηλονότι S Mai 

2 βισαρίων C: βισσαρίων S: Βησαρίων 
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δοξάσαντί σε θεώ, χάρις τφ καλέσαντί σε εις τηλνκαύτην δόξαν. φευ 
ίο τοις έξαρνησαμένοις, 'Ορέστη τφ άθλίω καν Άφρατίω- διά μικράν 

εύπάθειαν εξέπεσαν Χρίστου, άσχημονοΰντες τανΰν καν τω μέλλοντι 
αίώνι άπαρνηθησόμενοι ύφ' ού Χρίστου ήρνήσαντο. 

'Εκείνοι μεν ούτως, ως αρχαία ζιζάνια, σύ δέ, τέκνον μου, τε-
λείωσόν σου τον δρόμον υποφέρων τά θλιπτικά, προαιρούμενος 

15 και τό δι' αίματος τελειωθήναι, ϊνα σύν μάρτυσι χορεύσης, ϊνα διά 
σου κάγώ ό αμαρτωλός εύδοξήσω. ναί, τέκνον μου, άρί/στευσον ώς 
ένήρξω εως τέλους, προσευχόμενος και περί έμοΰ του άμαρτωλοΰ. ό 
άδελφός Νικόλαος προσαγορεύει σε. 

129. Τίτω καί Φίλωνι τέκνοις 

Επισκέπτομαι υμάς, τέκνα μου ήγαπημένα, και νϋν διά της επι-
στολής, πώς εχετε φιλών μαθεΐν, πώς υπομένετε τήν έν Κυρίω φυ-
λακήν. χάρις τω θεώ, δτι άνεδείχθητε όμολογηταί Χρίστου, στύλοι 

5 και έδραιώματα της εκκλησίας- καν γάρ μικροί έστε έν τοις άδελφοΐς 
υμών και μηδαμινοί λογίζεσθε τοις εύσεβέσιν, άλλά παρά τώ θεφ 
μεγάλοι ύμεΐς καί άγίοις συναρίθμιοι. λοιπόν βλέπετε, αδελφοί, τήν 
κλήσιν ύμών, οΐον τό υψος, ποταπόν τό χάρισμα- ύπομένοντες ύπο-
μείνατε τον Κύριον, ήμέραν εξ ή μέρας άπεκδεχόμενοι τό ελεος 

ίο αύτοΰ, ώς αδελφοί μετ' αλλήλων αναστρεφόμενοι, βλέπε σύ, Τίτε, 
αδελφέ μου, βλέπε Φίλων, τέκνον μου, διά θεόν καί μετά θεοΰ ή 
φυλακή ύμών. Χριστόν έχοντες μή ραθυμήτε- εξέλθετε από τής 
φυλακής οτε βούλεται Χριστός ώς χρυσός άπό χωνευτηρίου, όλως 
καθαροί, τετιμημένοι, δεδοξασμένοι, στεφανίται. 

14 Act. 20,24 

9 θεώ om Mai εις τηλικαύτην δόξαν ante χάρις iterum scripsit Mai 11 καν 
omnes: correxi 12 αΐώνι: άγώνι Mai 

129. aestate ineunte a. 816 

4 1 Tim. 3,15 8 Ps. 39,2 9 2 Petr. 2,8 13 Sap. 3,6 

C (S) 

4 στύλοι Mai 6 λογίγεσθαι C 11 Φίλων: φίλον Mai 12 ραθυμεϊτε C Mai 
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15 ToCxo τό πέρας ένθυμούμενοι σχέργετε, φέρετε, χαίρετε, εγγύς 
Κύριος τοις ύπομένουσιν αυτόν, προσεύχεσθε και περί εμού τοϋ 
ταπεινού πατρός ύμών ϊνα σφζωμαι. ό αδελφός Νικόλαος προσαγο-
ρεύει. 

130. Ίγνατίω τέκνω 

Καν ουκ ήδυνήθην τό πρότερον ιδία σοι έπιστεΐλαι, νυν, τέκνον 
μου ήγαπημένον, δεξάμενός σου τό γράμμα εύθύμως έπιστέλλω. 
ύγιαίνων έσο ψυχή τε και σώματι, πραγματευόμενος τήν βασιλείαν 

5 των ούρανών, ύπέρ ής και ό όρώμενος διωγμός παρά των εχθρών της 
αληθείας, καλώς ούν έποίησας γεγονώς εν τοις αύτόθι, οντος τοϋ 
αρχιεπισκόπου, τοΰ οικονόμου και τών λοιπών αδελφών, τών τε 
παρά βασιλέως άποσταλέντων και τών διοικούντων έξ αρχής τό 
μοναστήριον. εϊτε ούν εν τώ Βοσκυτίω ε'ίτε έν τω Άγίω Γεωργίφ, 

ίο καθώς διεταξάμην τω άδελφώ Τιθοΐω, έπίμεινον. άνθρωπος εί τοϋ 
θεοΰ, έγγεγυμνασμένος παρά της τα/πεινώσεώς μου τά τής μοναδικής 
καταστάσεως, προβεβηκώς έν αρετή κάντεΰθεν άχθείς εις ίερωσύνην 
εις βαθμόν έπιστημονάρχου, άφώ λέγειν πρωτοκαλλιγράφου και 
χρυσοφύλακος. ταΰτα πάντα εις κλέος σου, είς δόξαν μου. 

15 Φάνηθι ούν και από τοΰ δεΰρο, τέκνον μου, τοις άδελφοΐς σου, 
τοις τε προέχουσι και ισοις και ύφειμένοις, ώς 'Ιγνάτιος ό θεοφόρος, 
έξ ού και καλείσαι, χάριν διδούς έν τω λόγω σου, αποπνέων τά μύρα 
τών αγαθών πράξεων, ϊνα ή εύωδία σου διαδράμοι εις τό πλήρωμα 
τής άδελφότητός σου, ϊνα έκλάμψοις έν τή βασιλεία τών ούρανών 

20 ώς ήλιος μικρόν ύστερον, ό γαρ θάνατος ενεργείται αεί, ώς όρώμεν 
έξ αυτών τών αδελφών ημών- και μακάριος ό καθάρας έαυτόν καί 

16 Na. 1,7 

17 σώζομαι C 

130. a. 815 9 Βοσκυτίω: monasterio Saccudionis 13 έπιστημονάρχου: cf. 
Dobroklonskij 1 554; Grossu 97; Leroy, Reforme 201 adn. 162 πρωτοκαλλιγράφου: 
cf. Dobroklonskij I 552 sq. 

19 Matth. 13,43 

C (S) 

2 έπϊ στεΐλαι C 3 εύθύμως: an ευθέως scribendum? 6 δντος: δντως C 8 και 
- 9 μοναστήριον om Mai 12 καντεϋθεν C 17 καλείσαι: καλέσαι Mai άπό 
πνέων C μύρα Spi: 
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οϋτως αποδήμων, δνομά τε έγκαταλιμπάνων δσιον τοις ετι ζώσιν. 
ούτως εϊη σοι, τέκνον μου, τελειωθήναι. 

Οί αδελφοί ασπάζονται σε θερμώς. 

131. Τω αύτώ 
ΤΩ καλέ μου 'Ιγνάτιε, γίνωσκε δτι με α'ΐρουσι των ενταύθα και 

μετεξορίζουσιν δπου ό Κύριος μου ήτοίμασέ μοι τόπον καταπαύ-
σεως· μή ούν λυποΰ, αλλά χαίρε, οτι κατηξίωμαι ό αμαρτωλός διά 

5 Χριστόν μεθορίζεσθαι και φυλακίζεσθαι. και τί γάρ χαριέστερον 
άλλο έπϊ της γης ή τερπνότερον άλλ' ή διά θεόν πάσχειν; οΐδά σε 
ούν όχυρόν τφ πνεύματι, πιστόν τω Κυρίω- φύλαξον σεαυτόν άσπιλον 
της χριστομάχου αίρέσεως. φεΰ τω προδότη Νεκταρίφ, οτι τήν 
άρχαίαν άποστασίαν ουκ έπελάθετο- φεΰ τω άθλίω 'Ορέστη, δτι διά 

ίο τά πάθη τόν παθόντα υπέρ αύτοΰ Χριστόν ήρνήσατο, ύπογράψας 
κατά της εικόνος αύτοΰ. ει έμέ έδιωξαν, φησίν ό Χριστός, καί ύμας 
διώξουσι- τί ούν θαυμαστόν, ει διωκόμεθα δι' αύτόν; ε'ΐθε καί άπε-
θάνομεν. 

Ταΰτά σοι ώς έν διαθήκη παρ' έμοΰ τοΰ ταπεινοΰ. σύ δέ, ώ καλόν 
15 τέκνον, μετά της πίστεως καί πάσης άγαθοπραξίας έπιμελοΰ- έχε 

φιλίαν γνησίαν μετά πάντων σου των αδελφών, έξαιρέτως μετά τοΰ 
οί/κονόμου, διά τό τή όμονοία των πρώτων συνομονοεϊν καί τούς 
ύφειμένους. έπεχε τή αναγνώσει, σοφίζου τά θεία. προσεύχου καί 
περί έμοΰ τοΰ αμαρτωλού ϊνα σωθώ. ει'η Χριστός ό θεός ήμών φυλακή 

20 σοι έν απασιν. αμήν. 

22 από δημών C 

131. vere a. 816 2 ένταϋθα: Metopa 

11 Joh. 15,20 

C (S) 

15 επί μελοΰ C 16 σου om Mai 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:21



Mai 50/51 ΕΠΙΣΤ. 130 -132 249 

132. Ναυκρατίφ τέκνφ 

Πεπονημένως άπεσκόπουν τήν των γραμμάτων σου άπαγγελίαν, 
τέκνον μου ποθητόν, ου μόνον δια τά προγεγραμμένα μοι παρά σου 
όπως άπέκβη, άλλα γάρ και. διά τά θρυλλούμενα ένταϋθα περί τοΰ 

5 σεισμού, και ώς δεξάμενός σου τήν έπιστολήν άνέγνων, έξέστην 
εκστασιν ίκανήν, στενάξας επί τοις συμβεβηκόσι, κατελεήσας τούς 
τεθνεώτας, είτα οτι και τούτων γενομένων μένει αμείλικτος ή καρδία 
των άσεβούντων, άνδριζομένη μάλλον μεν ούν επί τή κακία· απαξ 
γάρ ζωγρηθέντες εν τω τοΰ διαβόλου θελήματι άνανήξασθαι ου 

ίο βούλονται ή ουδέ βουλόμενοι δύνανται, τίς κοπάσει τόν χειμώνα; 
τίς ίάσεται τό σύντριμμα της καθ' ήμάς έκκλησίας; τίς άλλος ή ος 
έφη τή θαλάσση πεφίμωσο; άλλ' ουκ αν γένοιτο, ει μή μαθητιώντες 
είεν Χριστώ κατά άλήθειάν τίνες, ών ύπακούσειεν τής κραυγής ό 
θελητής τοΰ έλέους Κύριος. 

15 Γενοΰ ούν είς των τοιούτων, τέκνον, διά καθαράς καρδίας και 
έξιλέωσαι, ι να μή έτι όργιζόμενος ό θεός συναπολέση δίκαιον μετά 
άσεβοΰς κατά τό γεγραμμένον. στήριζε τούς έπτά διά γραμμάτων καί 
τίνων αποστολών, εύ σε ποιήσαι ό θεός, οτι έχρηστεύσω προς τόν 
κληρικόν Στέφανον, καί ετι χρήστευσαι δυνάμενος, άνάγνωθι τοΰ 

20 μητροπολίτου τήν έπιστολήν καί δός μοι λόγον τής έρωτήσεως, 
λάβε δέ καί παρά τοΰ άρχιεπισκόπου, άποκαλύπτων αύτώ τήν γνώμην 
ώς παρ' έμοΰ, μή μέντοι οτι γέγραφα τω μητροπολίτη, κοπιάς, τέκνον, 
τρέφων ήμάς, τρέφεις δέ εξ. έργόχειρον ελειψέν μοι τοΰ γράφειν, ö 
έχω είς πολλήν παρηγορίαν καί βοήθειαν ψυχής- διό φρόντιζέ μοι 

25 άπάρτι εργόχειρα οία θέλεις συρμαιόγραφα, μόνον μή ζη/μιοΐς με 
εις τάς τιμάς, είπον δέ τω άδελφώ τό τί πέμψεις συντόμως. 

Προσαγόρευσον τούς σύν σοι άδελφούς μου. οί ένταΰθα άσπάζον-

132. mens. Apr. vel Maio a. 816 5 σεισμοϋ: cf. Theoph. cont. 1,21 (p. 33 Bekker); 
Georg, mon. 1,5 (p. 766 ibid.) 25 συρμαιόγραφα: cf. Dobroklonskij I 948 adn. 1; O. 
Kresten in: Scriptorium 24 (1970) 205 f.; P. Lemerle, Byzantine Humanism. Canberra 1986, 
130 sq.; C. Mango, Byzantium and its Image. London 1984, VI 717 sq. et adn. 143 

11 Is. 30,26 12 Marc. 4,39 14 Mi. 7,18 16 Gen. 18,23 

C (S) 

4 άπέκβοι C Mai: άπεκβή Spc: correxi 7 γενομένων S 13 ύπακούσειε S 18 
άπό στολών C: αποστόλων Mai ποιήσαι C Mai 20 επί στολήν C 23 ελειψέ 
5 26 πέμψοις C Mai 
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ταί σε θερμώς, άπηγγέλη μοι περί των αποθανόντων, και μακάριος 
ό μητροπολίτης, εϊη τό πνεύμα αύτοΰ μετά άγίων. 

133. Τφ αύτω 

Αι περιστάσεις τάς της ψυχής ύποστάσεις αΰξουσι, διό χρή, τέ-
κνον, στήναι γενναίως εν τοις συμβαίνουσι πειρασμοΐς, ύπό θεοΰ 
παραχωρουμένοις είς δοκίμιον της πίστεως ήμών· γέγραπται γάρ, δν 

5 άγαπα Κύριος παιδεύει, πόθεν ούν γνωσθήσεται τό ύπερβάλλον της 
άσεβείας, εί μή διωγμούς και κολαφισμούς έξυφάνοι; πόθεν δε των 
ορθοδόξων τό όχύρωμα, εί μή κατ' ίχνος βαδίσειεν των προωδευ-
κότων πατέρων; άρίθμει τούς πειρασμούς και τοσούτους εύρήσεις 
τούς στεφάνους, μακάριοι οί αποθανόντες διά Κύριον, δτι έν άκα-

ιο ριαίω χρόνφ αιώνας άτελευτήτους κερδήσωσιν. ήρθη ό αρχιεπί-
σκοπος, ο καί προεμελέτων ό Χριστός σύν αύτω, ύπερεύχεσθε αύτοΰ. 
έδάρη ό Εύπρεπιανός· ιδε θεοΰ αγαθότητα, δτι ηύδόκησεν ύπέρ 
ορθοδοξίας αυτόν τυφθήναι. προσεύχεσθε καί περί αύτοΰ (σύν αύτω 
καί τούς έπτά φυλάττεσθε)' πέμψον τι τώ άνθρώπω τού θεού είς 

15 βοήθειαν αμφοτέρων, ου δοκώ δέ έτι τό μοναστήριον κρατεΐν ύμάς, 
αλλ' ουδέ τον άρχιεπίσκοπον έξέρχεσθαι. καί χάρις τώ θεώ άδέτους 
ύμας είναι, μία μονή ήμών αληθινή, ή άνω Ιερουσαλήμ. 

Χαίρετε, άδελφοί μου, χαίρετε, δτι Χριστός χαίρεται διωκομένων 
ήμών ύπέρ αύτοΰ. άγγελοι κροτοΰσιν, άγιοι εύλογοΰσι, δαίμονες σύν 

20 είκονομάχοις πίπτουσιν, εί καί μαίνονται, έως δ' αν έστέ έν τοις 
αύτόθι δηλοποιεΐτε ήμΐν καί όπως τά τών έσω συμβαίνει, έπάν με-
τασταίητε, έξερχομένων αιρετικών, όπου δοίη Κύριος κλΐναί σε 
κεφαλήν, τέκνον, εί δυνατώς σχοίης, φανεροΐς. εί δέ μή, οΐδά σε ποΰ 
εί· έν Χριστώ γάρ καί μετά Χρίστου, ε'ΐη δέ καί / ημάς ομοίως σε 

25 διαγινώσκειν. άπαρασκεύαστος μή καθέζου, μή θαττον ή άρθής ή 
διωχθής. 

29 μητροπολίτης: Cosmas Chalcedonensis 

133. vere a. 816 15 μοναστήριον: Saccudionis? 

3 Jac. 1,2 sq. 4 Prov. 3,12 

c (S) 

6 έξυφάνη C Mai 7 βαδίσοιεν codd: corr Mai 9 άπό θανόντες C 10 κερδή-
σουσιν S Mai 11 ύπερεύχεσθαι C 12 εύδόκησεν S 13 προσεύχεσθαι C 
14 φυλάττεσθαι CS 21 δηλοποιεΐται C 25 αρθείς C Mai 26 διωχθείς C Mai 
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Προσειπέ τοις άδελφοΐς μου πάσιν, έξαιρέτως Πέτρω, Τιθοΐω, 
Ίγνατίφ, Τιμοθέω και τοις λοιποϊς. ό Χριστός μετά του πνεύματος 
σου δια της πρεσβείας τοΰ πατρός μου. έμέ ου δοκώ δτι μεθιστά, ει 

30 μή άρα προς τό δεΐραι ή άλλη έξορίσαι. εΰχεσθε περί της ταπεινώ-
σεώς μου ϊνα ισχύς μου γένοιτο Χριστός δωρεάν τω ώς αληθώς 
έκτρώματι. προσαγορεύουσίν σε οί αδελφοί γνησίως. 

134. Τω αύτω 

"Οσον ήθύμησεν ήμάς ή ακοή της ασθενείας σου, τοσούτον εύ-
θύμησεν ή απαγγελία της άναρρώσεώς σου, τέκνον ήγαπημένον ε'ί 
γε και διαμενεΐ σοι, αλλά μή εξ οχλήσεως των αδελφών εις ύπο-

5 στροφήν σε άξει. έκεΐθεν γάρ φμην και νοσήσαί σε, χρησαμένω και 
πολλή ύδροποσία, τή τε αλλαγή τοϋ τόπου, εύ δέ γέγονεν δτι άφαί-
μαξας- προς γάρ τήν κάκωσιν τών σπλάγχνων σου πώς αν άλλως 
διεφορήθης, οπου γε και μετά τήν άφαίρεσιν, εί μή συντόνω χρήση 
άλοιφή, ούκ αν εύεκτήσειας επί μακρώ. διό έπιμελήθητι εν πάσιν, 

10 ϊνα δουλεύης και θεώ κάμοί τω άμαρτωλώ διακονής. 
Έγώ δέ μάλλον έτι και έτι άποκαθαίρομαι τής νόσου, ε'ΐη δέ και 

της ψυχής, περί γάρ ταύτης πάς ό λόγος παντί άνθρώπφ· τό γάρ 
σώμα ουδέν έστι, καθώς ό Κύριος εϊπεν. τό χ έφοδίασον και άπό-
στειλον προς τά έν άστει, ασφαλιζόμενος αύτόν σοφία και φρονήσει 

15 τά διατεταγμένα αύτω ποιεΐν. μέσον δύο παθών έν μεταιχμίω κεΐμαι 
ό τάλας, φόβου τε τοΰ προσήκοντος και αφοβίας διά τήν έντολήν, 
ώς πολλάκις σοι λέγω. ου γάρ αρκεί μοι ή φρουρά προς άπολογίαν, 
δυναμένφ μοι λαλεΐν εί γάρ οί εχθροί τοΰ Κυρίου τόν Καίσαρα 
έχοντες βοηθόν παρρησιάζονται τήν άσέβειαν, έκκλίνοντες τόν λαόν 

20 τοΰ θεοΰ, και έμπιπρώσι πάσαν έκκλησίαν, τί ήμεϊς οί τόν απάντων 

28 2 Tim. 4,22 31 1 Cor. 15,8 

27 πρός ε ϊπέ C: π ρ ό σ ε ι π ε S 29 μεθιστώ Mai 30 ώρα omnes: correxi α λ λ η 
Mai εϋχεσθαι C 32 προσαγορεύουσ ί S σε om Mai 

134. inter ver ac aestatem ineuntem a. 816? 

2 Bas. ep. 52,1 (PG 32,392 Β = I 133 Courtonne) 16 Mat th . 10,28 

C (S) 

5 αξει: εξει Mai 8 άφαίρεσ ιν : an άφα ίμαξ ιν scribendum? 10 δουλεύστ |ς S 
Mai δ ιακονε ίς CSac 13 είπε S 
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βασιλέα έχοντες πεισόμεθα, μηδέ κρύβδην λαλοΰντες τοις όμο-/ 
ζήλοις; δια τοΰτο φησίν ό Θεολόγος, σιγα των εύσεβούντων τά 
στόματα, άντί μεγάλης κατηγορίας τιθείς αυτό· πάλιν δέ φεύγειν τόν 
πειρασμόν προστετάγμεθα. μέσω ούν χωρητέον, καθώς ειρηται, και 

25 μετά τοΰτο και τό έμπεσεΐν μακάριον. 
Μηδείς ούν νοείτω οίς γράφω, μηδ' αύτός ό αρχιεπίσκοπος, και 

ώς ό Κύριος εύοδοΐ. τόν μητροπολίτην ει και φεύγουσι τό α και τό 
β, αλλά σύ, τέκνον, λεληθότως ένοΰ αύτώ φιλία, δηλών και την έμήν 
προς αυτόν διάθεσιν μεγάλως γαρ ήγωνίσατο ύπέρ θεού έν τοις 

30 έπισκόποις. 
"Εχομεν τάς χρείας πάνυ, μη άδολέσχει. ό θεός σε σώσοι. πλεΐστά 

σε άσπάζονται οί αδελφοί, εξ ημών τόν Κάλλιστον. 

135. Τώ αύτώ 

Καί άκήκοα τά γεγονότα καί τεθαύμακα ούκ εις τόν αποστάτη ν 
Νεκτάριον τοσούτον, δσον εις τόν άσεβη οικονόμον, δν ό Κύριος 
έθαυμάστωσεν, εϊπερ αληθεύει τέλειον ή ακοή έν ταΐς ήμέραις ταύ-

5 ταις ταϊς πονηραΐς. άγών δέ μοι ύπεισίει περί τών έπτά, όπως άποβή 
τά κατ' αυτούς άποσκοποϋντι- ή γάρ διαχώρισις δοκιμασίας έργον, 
στηρίξειεν αύτούς ό Κύριος άτρέπτως ύπεξελθεΐν τάς έπαγομένας 
προσβολάς, ού μόνον αύτούς, αλλά καί πάντας τούς ήγαπηκότας την 
έπιφάνειαν αύτού, ήτις έστίν όρωμένη και προσκυνουμένη έναργώς 

ίο έν τή άνθρωπομόρφω αύτοΰ είκόνι. 
Καλώς έποίησας άναγγείλας ήμΐν τό άκουσθέν μήτηρ ημών γάρ 

χρηματίζει πνευματική, έπεί καί πάς ώσαύτως πάσχων πατήρ καί 
μήτηρ καί άδελφός. μεριμνώμεν περί τοΰ χ αρτι, δν άγάγοι Κύριος 

27 μητροπολίτην: Petrus episcopus Nicaeae 

22 ό Θεολόγος: immo Basilius: ep. 164,2 (PG 32,637A = II 99,21 Courtonne); cf. Bas. 
ep. 92,2 (PG 32,480 D = I 201,37 Courtonne) 

21 πεισώμεθα C Mai 24 μέσον Spc 28 λεληθότως om S 31 άδολέσχη C 
Mai ό θεός σε σώσοι om S σώσει C Mai 

135. inter ver ac aestatem ineuntem a. 816 3 οικονόμον: Josephus 

3 Ps. 4,4 

C (S) 

3 οικονόμον: οίκον S: oiicö Mai 4 τέλεον S 5 ύπεισήει S 6 άποσκοποΰντι 
- 8 αύτούς om Mai 6 διαχώρησις codd: correxi 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:21
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ύγιώς και άστείως. άπελάβομεν α άπέστειλας. τή μνημονευσάση 
15 ήμών δός εύλογίαν τό μαλάκιον και έχε αυτός τα εντός· ού γαρ 

ειχομέν τι άλλο έξ έτοιμου, οί ένταΰθα ασπάζονται σε· προσαγόρευ-
σον τους σύν σοι περί ήμών. 

136. Τώ αύτώ 

Μία καιροΰ ροπή πόσα γίνεται; ήρθη ό Εύπρεπιανός, έφ' ώ και 
λυπούμαι, άποσκοπών τό τέλος, προεπήρθη ό Μιλήτου' με/ριμνώ 
καν τούτφ. οί έπτά που και πώς είσιν και διεγένοντο και λίαν κάμνω. 

5 άλλα αγαθός ό θεός τά σκώλα εύθετήσαι- έπεί και δια τούς Άγρινίτας 
στένω, ποίον ό πονηρός έκαμεν. οϊδεν δε ό Κύριος καί τάς τών 
κακών αιτίας άγαθοποιούς δυνάμεις άποφαίνειν. λύπη εν τούτοις, 
χαρά εν τοις όμολογηταΐς, εϊπερ εισίν ους έδήλωσας· καί έκπληρώ-
σειεν ό Κύριος τον δρόμον αύτών. εύγε καί τω Μηδικιώτη, καλώς 

ίο άποκριθέντι, öv καί άσπασαι περί έμοΰ. περί τής βουλής γέγραπται, 
πολλαί συμβουλίαι παρά τοΰ πέλας, έκάστω δε ούδέν τής οικείας 
βουλής άρμοδιώτερον. τοϋτο δή καί κρατήσωμεν, μή λαμβάνοντές 
τι παρά τών ύπογραψάντων, αν άρα καί πέμψωσι. τελείως δε έμάθομεν 
δτι υπέγραψαν, τούς δέ φόβους, τέκνον, χαίρειν εα, άποσκοπών 

15 μόνον εις τό τώ θεώ φ ίλον ό γάρ μή τοΰτο ζητών ούδέ τά ένταΰθα 
εξει. 

Τούς άδελφούς άσπασαι- οί μεθ' ήμών προσαγορεύουσιν. 

16 έξετοίμου codd: distinxit Mai 

136. inter ver ac aestatem ineuntem a. 816? 3 Μιλήτου: Ignatius; cf. ep. 75 4 
επτά: Josephus cum Studitis 5 Άγριν ίτας : monachi monasterii Agru 9 Μηδικιώτη: 
Nicetas abbas monasterii Medicii 

C (S) 

2 μια S 4 καν C Mai τοϋτο C Mai 5 σ κ ώ λ α C Mai Ά γ ρ ι ν ή τ α ς C Mai 
7 άπό φαίνειν C 8 οϊπερ codd: corr Mai 10 περί': παρά coni Mai 11 
συμβουλεΐαι C Mai 15 τό om Mai 
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254 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 54/55 

137. Τώ αύτφ 

Την πρώτην περιοχήν της επιστολής σου, τέκνον, μετά μειδιασμοΰ 
άνέγνων, έλθών δέ εις τήν έξωθεν συνεστάλην, άφιδών τό μέγεθος 
τοΰ κακοϋ. πλην εύλογητός ό θεός, ό πάντα προς τό συμφέρον 

5 οικονομών. έτοιμασθώμεν ώς Χρίστου στρατιώται, καν άμαρτωλοί 
έσμεν. γλυκείς οί ήλοι τοΰ δεσπότου, ει και λίαν οδυνηροί, έπεί 
πάντως δει ήμας τόν κοινόν θάνατον άποθανεΐν, άποθάνωμεν τόν 
προαιρετικόν ύπέρ Χρίστου, ϊνα μή φεύγοντες τό παθεΐν δι' αυτόν 
προς ώραν τά ανθρώπινα κολασθώμεν αιωνίως τά άθάνατα. βλέπε δέ 

ίο δτι και ό ξενοδόχος τοΰ Λουπαδίου οϋτω προείρηκεν άπό χρόνου, 
καθώς και δεδήλωκά σοι δια στόματος, και λοιπόν άληθές έστιν ö 
ήκουσας. 

Έπείχθητι, τέκνον μου, στηρίζειν εαυτόν και τούς αδελφούς, ό 
Κύριος σε διαφυλάξειεν. εΰχου περί έμοΰ τοΰ ασθενούς. / 

138. 'Ιωάννη μοναχώ Άνατολικώ 

Επειδή και αύθις έπέστειλας, ώ φίλτατε παίδων και αδελφών, και 
πάλιν κάγώ κινώ σοι γραφίδα όμοΰ μέν προσαγορευτικήν, όμοΰ δέ 
και ύπομνηστικήν, δτι καλόν αεί και θεώ φίλον αίτιάζειν έαυτόν 

5 εκαστον εφ' απασιν, αλλ' ου τόν πέλας· έξ ού και τό ον μειοΰσθαι 
πέφυκε και τό μή ον ού προσγίνεσθαι. και γοΰν περί τοΰδε άλις· 
δίδου γαρ σοφώ άφορμήν και σοφώτερος εσται, και τω εμφρονι εκ 
βραχέων σπερμάτων πολλή ή τοΰ νοητοΰ σίτου συγκομιδή. 

Τί δέ τό εξής; εύχαριστία μοι τω άμαρτωλώ και αϊνεσις ύπέρ τής 

137. inter ver a. 815 ac hiemem a. 817 -818 10 ξενοδόχος: Georgius? cf. ep. 102 

5 2 Tim. 2,3 14 Ps. 40,3 

C (S) 

2 μηδιασμοϋ C 3 άφειδών C: άπιδών S: άπειδών Mai 10 και om Mai 13 
έπίχθητι C Mai 

138. a. 815 -818 3 πάλιν: prima epistula ep. 219 an perdita? 

7 Prov. 9,9 

C (S) 

4 και ύπομνηστικήν: ύπομιμνηστικήν Mai 6 öv: öv C γ' οϋν C 9 τοεξής 
5 εύχαριστεία C 
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ίο του εμού άγαπητοΰ τέκνου Μελετίου προσλήψεως- ου μόνον γάρ 
σου εισακούω της δεήσεως, άλλά γάρ και χάριν σοι ομολογώ, ώ 
ποθητέ, μεγίστην της προσενέξεως εξ εμμελούς σου εύθυλογίας 
μετηνηνεγμένην έξ ακυβέρνητου ζήλου εις δρμον ευταξίας καί 
αληθείας, και ώ της προνοίας, μή έώσης παντάπασι άποπεπλανήσθαι 

15 τούς τήν οικείαν σωτηρίαν τεταπεινωμένως έκζητοϋντας. προσείλημ-
μαι ούν αυτόν δια φωνής σου καί σεσωμάτωκα τοις οίκείοις μέλεσι, 
καί γε χαίρω έπ' αύτω μάλλον ή εφ' οίς ήμην έξ αρχής συνηρτημένος· 
εάν δέ μοι και έπιστείλη, δ δει καί γενέσθαι, καί άντιδέξεται τά 
εικότα, ον προσαγορεϋσαι παρακαλώ σε, προσευχόμενον ύπέρ 

20 σωτηρίας μου άνεπιλήστως. 

139. Νικήτα μανδάτορι 

Διαγνούς τήν μετά τών αδελφών μέχρι τοΰ Βυζαντίου διάσωσιν 
τοΰ ήγαπημένου μου δεσπότου, δπως τε άπεσυνόψισε καί άπεσυνο-
ψίσθη τω βασιλεϊ καί ως πάντα ακινδύνως αύτω παρηκολούθησεν 

5 εύδοκία θεού, τόν θεόν μου έδόξασα, τον έξω ένέδρων σε καί πείρας 
καϊαφαϊκής διατηρήσαντα μεσιτεία τοΰ καλού ανδρός καί δρομαρ-
χοΰντος. γίνωσκε δέ, δέσποτα, δτι κέντρον άγάπης ού τό τυχόν ήμΐν 
ένέθηκες έν τή ταπεινή ψυχή· πολλούς γάρ κατά πολλάς προφάσεις 
παραλαβών έν ούδενί οϋτω ήγάσθην καί έτέρφθην άρχοντι βασιλικώ, 

ίο ώς επί σοί, κατά τε σύνεσίν φη/μι, φρόνησίν τε καί μειλιχιότητα, 
εύθύτητα καί περιδεξιότητα καί ε'ί τι άλλο τών εις άρετήν φερόντων, 
τήν δέ εύσέβειάν σου που θήσω, τό φιλόλογόν τε καί φιλομαθές, τό 
τε εύσημείωτον καί εύνούστατον; άλλά που παρήσω τό θεοταπείνω-
τον καί εύσυγκατάβατον; κάμνοι αν ήμΐν ό λόγος καί επιστολής 

15 εκβοιμι μέτρον, εί πάντα καταριθμοίμην τά ενόντα σοι εις καλοκά-
γαθίαν- ώς έγωγε άδικεΐσθαι φαίην αν τήν άλήθειαν, μή τής συγκλή-
του σε τά πρώτα έχειν, εί δ' ούν, άλλά τά δευτεροβαθροϋντα. δμως 

13 μετενηνεγμένην S 14 ώ C παντάπασιν S Mai άπό πεπλανεΐσθαι C: 
άποπεπλανήσθαι Mai 17 έπαυτφ C: έπϊ αύτω Mai εξαρχής codd: distinxit Mai 
18 επί στείλη C 

139. aestate a. 816 17 εί δ'οΰν: cf. Karlsson, Ideologie 145 

C (S) 

1 μανδάτωρι C Mai 3 μου: μοι Mai 6 διατηρήσαντι C Mai 8 ένέθηκας Mai 
13 παροίσω C Mai 16 φαΐεν omnes: correxi 
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256 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 56/57 

ή άρετή, καν ούχ υπό τίνος ύψούται, φύσει και πρός αυτής έχει τό 
βασιλικόν τε και άναντες. 

20 Ούτως εγώ τά περί της εύγενείας σου φρονώ καί, ώς έμαυτόν 
πείθω, άκλέπτως έξ αγάπης, τοίνυν έχου της αρετής σου καί μή τινα 
φθονήσειας των παραδυναστευόντων τοις βασιλεύσιν άλλα γάρ καί 
μνημονεύειν ήμών των αμαρτωλών μή διαλείποις, επίκουρων τοις 
περί τον άββάν Ύπάτιον έως ενδέχεται, τοΰτο παρακαλοΰμεν όμοΰ 

25 τε καί προσαγορεΰσαί σε τούς διαφέροντάς σοι καί έμοί διά σοΰ εύ 
ποιήσαντας. 

140. Λογοθετίσση 

Ό καιρός χαλεπός τοΰ διακομίζεσθαι γράμμα τής ταπεινώσεώς 
μου έν τοις αυτόθι- αλλ' δμως ή κατά θεόν άγάπη τής κυριότητος 
σου έπεισεν ήμάς έπιστεΐλαι καί γνωρίσαι σοι οτι άνεπίληστος ήμΐν 

5 έστιν ή θεοσέβειά σου καί ή πλουσία πεποίθησις, ην περί ήμάς τούς 
άναξίους έσχες, ουδέν έχοντας έπαγωγόν έφελκύσασθαί τινα εις 
πίστιν. άλλ' δμως ούκ έζημιώθης έν τή άχρηστότητι ήμών τον μισθόν 
σου, θεού μετρούντος καί δεχομένου τό έργον τής πεποιθήσεώς σου. 
διό καί εύχόμεθα ύγιαίνειν σε καί άτάραχον είναι έν ειρήνη Κυρίου 

ίο κατά ψυχήν. ούκ έστιν δέ άνευ θλίψεων είναι άνθρωπον, παιδευτή-
ριον ήμΐν παραχωρουμένων υπό θεοΰ, ϊνα τό δοκίμιον ήμών τής πρός 
αυτόν άγάπη ς καί πίστεως έντεΰθεν φανερωθή. 

Φέρε ούν τά συμβαίνοντα καί χαίρε έν τή ύπομονή, οτι τήν έλπίδα 
σοι τής σωτηρίας προξενεί, φύλαττε δέ σου καί τήν όρθοδοξίαν, / 

15 παρακαλώ, μή συναπαχθεΐσα τοις άπειθούσι τή άληθεία διά τής 
ύβρεως τής άγίας εικόνος Χριστού ή τής Θεοτόκου ή ούτινοσούν 
τών άγιων- οϊδα γάρ σου τήν έν άπασιν ορθότητα, ό θεός σε, κυρία 
μου, φυλάξειεν κατά πάντα ώς κειμήλιον αύτού άγιον. 

18 εχοι C Mai 23 διαλίποις S: διαλείπης Mai επί κούρων C 25 έμοί: έμέ 
Mai 

140. a. 815-818 3 έν τοις αύτόθι: Cpolim? 

14 2 Petr. 3,17 

C (S) 

1 Λογοθετήση Mai 
συναπαχθεΐσαν Mai 

2 ό om Mai 5 ή ν C 10 εστί S παιδευτηρίων S 15 
16 ούτινος oöv C 
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141. Κανονικαΐς 

"Οχι ουκ έπιλέλησμαι της κατά θεόν υμών αγάπης λογίζομαι και 
αύτάς ύμάς είδέναι· ού γάρ αν αμνημόνευτος ύμΐν διεξέρχομαι επί 
των προσευχών, ούχ δτι αγαθόν εν έμοί, άμαρτωλώ τυγχάνοντι, άλλ', 

5 ώς εϊρηται, δνά την έν Κυρίφ άγάπην και γνωριμίαν, προσθείην δ' 
αν και όμοσχημίαν. έγώ δε δια πολλά έχω τοΰ μεμνήσθαι υμών, δτι 
και ευσεβείς και ευλαβείς και μέντοι γε και συμπαθείς πρός τήν 
ταπείνωσιν ήμών ού γάρ τοι άμνημονώ τών εύποιϊών και χαρίτων 
ύμών, τών οδυνών, ιν' οΰτως ε'ίπω, και δακρύων εκ της περί τήν 

ίο έξορίαν και διά τήν έξορίαν διαστάσεως ήμών. διά ταΰτά τοι και 
μνημονεύομεν και περιέπομεν και έχομέν σε ώς μητέρα πνευματικήν, 
ού μήν αλλά και τήν μετά σέ τά δεύτερα διέπουσαν, προσευχόμενοι 
ύμΐν τήν ύγιείαν και άπό θεού εύλογίαν και εύπραγίαν έν τη ασκητική 
ύμών διαβιώσει· ισμεν γάρ ύμας τον θεόν φοβεΐσθαι και αγαπάν τον 

15 έρωμένον καί άντερώντα ύμάς Χριστόν. διό και άγωνιώμεν έφ' ύμΐν 
διά τήν ένεστώσαν ανάγκην τής χριστομάχου αίρέσεως· φευκτέον 
γάρ ταύτην, ώ μήτερ, έκ παντός τρόπου- ή γάρ κοινωνία αύτής 
διΐστησιν ήμάς άπό Χριστού. 

Πέπεισμαι ούν τό καθ' ύμάς καί χαίρω δτι Χριστού έστε θεραπεύ-
20 τριαι καί ύπηρέτριαι- δέομαι δέ ένεργέστερον τάς ύπέρ τής ταπεινώ-

σεώς μου ποιεΐσθαι ύμάς έντεύξεις πρός θεόν, δπως ρυσθώ άπό τών 
παγίδων τοΰ έχθροΰ κατά πάντα. 

142. Ηγουμένη 

Γνώριμος ήμΐν έστιν ή σεμνοπρέπειά σου άπό διηγήσεως Ύπατίου 
τοΰ πνευματικοΰ / ήμών τέκνου, ούκ άπό τής κατ' οφθαλμούς θεω-
ρίας· αρτι δέ καί μάλα έγνωσται ήμΐν ή θεοσέβειά σου έκ τής κατά 

5 θεόν ένστάσεως, έλομένης σου έκπεσεΐν καί μονής καί προστασίας 

141. a. 8 1 5 - 8 1 8 1 sic inscribitur etiam Bas. ep. 52 (PG 32,392B = I 133 Cour-
tonne); cf. Bas. ep. 173 (ibid. 648 Β = II 108 Courtonne) 14 διαβιώσει: in insula 
Principe; cf. ep. 65,1 

c (S) 
6 μεμνεΐσθαι C 8 εύποιειών C Mai 13 ύγίειαν S 15 έρώμενον S άντ-
ερόντα C 

142. a. 816? 

C (S) 
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258 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 58 

αδελφών, καί γε ύποστήναι φυλακήν, ήν κατεκρίθης, ή της εις 
Χριστόν πίστεως έκπεσεΐν. εκπτωσις γάρ έστιν ώς αληθώς Χρίστου 
ή της αύτοϋ άγίας εικόνος άρνησις, ήν οί νέοι 'Ιουδαίοι απαιτούντες 
τούς μή πειθομένους φυλακίζουσι, δαίρουσι, πνίγουσι, θλίβουσι, 

ίο πειράζουσιν, έξορίζουσι, σιδηροδεσμοΰσι, παν ότιοϋν κακωτικόν 
έπινοοΰντες. δια τοΰτο, ώ άμμάς άγαθή, άκηκοότες σου την τοιαύτην 
καλήν όμολογίαν, δίκαιον ήγησάμεθα διά τοϋ παρόντος γράμματος 
έπισκέψασθαί σε, προσφωνοΰντές σοι τά εις ειρήνην. ό Χριστός 
μετά σου, δν έπόθησας και υπέρ ού πάσχεις, εύθύμει, κραταιού, 

15 'ίσχυε έν τω ένδυναμοΰντί σε Χριστώ μή τά έν οϊς εϊ μόνον, αλλά 
καί δσα μέλλει συγχωρεΐν έπαχθήναι εις δοκιμήν της άνυποκρίτου 
σου πίστεως Χριστός, μή ε'ΐποις ,έξώκειλαν ίεράρχαι, ιερείς, ήγού-
μενοι, κάγώ γυνή, τήν φύσιν έχουσα άσθενή, τί πράξω; πώς ύποίσω;' 
μηδαμώς, ώ μήτερ· έκαστος ήμών ειληφεν δύναμιν παρά θεώ, άνήρ 

20 τε και γυνή, νέος καί πρεσβύτης, της μέχρις αίματος ύπερμαχήσεως 
τοΰ θείου νόμου καί της ορθοδόξου πίστεως ήμών. καί ουκ αρκέσει 
εις άπολογίαν ήμΐν ή τοΰ πέλας πτώσις. πόσοι καί πόσαι έν τοις 
άνω ύπέρ Χρίστου μαρτυρίοις; καί ολίγοι καί όλίγαι, ϊνα μή κατο-
νοματίζω, αί τον της αθλήσεως στέφανον κομισάμεναι. 

25 Αύταΐς οΰν έοικυΐα στήθι καί αυτή ανδρείως, παρακαλώ· ύπέρ 
Χρίστου γάρ, φησί, πρεσβεύομεν, ώς τοΰ θεοΰ παρακαλοΰντος δι' 
ήμών. δίδου δέ ήμΐν καί αυτή αντί λόγου τάς ίκετηρίας σου, δπως 
καί ήμεΐς οί ταπεινοί κατόπιν που τών αγίων ήμών πατέρων τών 
έναθλούντων καταντήσωμεν. 

11 άμμάς: cf. adn. ad ep. 536,10 

15 Philipp. 4,13 25 2 Cor. 5,20 

9 δαίρουσι: δήρουσι Mai 11 άμμας C Mai 16 μέλλει: μέλει Spc 17 εϊπης S 
19 εϊ'ληφε S θεω: θεοΰ S 23 κατ' ονοματίζω C 28 ποΰ C 
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143. Ύπατίσση 

Χρεώστην έμαυτόν λογισάμενος της κατά θεόν σου τιμιότητος δια 
τό άπολελαυκέναι με δωρεών σου εύσεβείας έπέστειλα τό πα/ρόν 
γραμματεΐον, άπολογίαν ποιούμενος τή κυριότητί σου. τί γάρ; δτι 

5 οϋτως κατηνύγη σου ή εύσυμπάθητος ψυχή, πρώτον μεν άνοΐξαι 
θύραν της θεοφυλάκτου σου οικίας τω άδελφώ Προτερίφ εις πασαν 
άνάπαυσιν και έν τοιούτφ καιρώ, όπότε κλείουσιν οί πολλοί των 
φίλων και ιδίων άπό προσώπου τών δια Χριστόν διωκομένων φόβω 
άνθρωπίνω τάς οικίας· έπειτα και ήμΐν τοις ταπεινοΐς παραπέμπειν 

ίο ά έστιν εις άνάπαυσιν και παρηγορίαν. πολλής ούν κατανύξεώς σου 
και άγαθότητος έργον, πολλής φιλευσεβείας και φιλεντολίας δείγμα 
εύεργετεΐν άνθρώπω μή γνωριζομένψ, αλλά καί άμαρτωλώ τυγχά-
νοντι. άλλα τούτο ούκ όρφανικόν, εξ αγαθού δέ θησαυρού έτέρων 
πλείστων άγαθοεργιών και πίστεως ορθοδόξου σου άνίσχον, καθώς 

15 ήμΐν καί ό γραμματηφόρος απαγγέλλει. 
Δοξάζομεν ούν τόν θεόν επί σοί (έπείπερ εις δόξαν θεού ό ενάρετος 

σου τής χηρείας βίος), είτα καί προσευχόμεθα διαμένειν σοι τά 
αγαθά αναφαίρετα, ώς αν εύκλεέστερον άεί διαβιούσα φθάσοις εις 
μέτρον τελειότητος καί τύχοις τής βασιλείας τών ουρανών, ής τά 

20 έργα έξανύεις. γένοιτο. 

144. Σεργίω ύπάτφ καί έξαδέλφω 

"Α έπέστειλάς μοι, γνησιώτατε καί ποθεινότατε, έπέγνων, άποδε-
ξάμενός σου τήν άγαθήν προαίρεσιν, δτι καί εύτολμεΐς γράφειν έν 
ταΐς ήμέραις ταύταις καί παρηγορείς λόγοις έκ πολλής σου περι-

5 πονήσεως καί τής περί ήμάς τους ταπεινούς έλεημοσύνης. έγώ δέ 
άφείς τά έμαυτού (ουδέ γάρ εισι χάριτι Χριστού λυπηρά, καν δοκή, 
διά τήν ύπέρ αυτών ελπίδα) επί τοις σοΐς συμβάμασι τρέπομαι ό 

143. a. 815-818 

c (S) 
1 Ύπατήση Mai 4 γραμμάτιον S 5 κατενύγη S άνοίξαι codd: corr Mai 
6 οικείας C 17 χηρίας C 20 έξανοίεις C: έξανύοις Mai 

144. a. 815-818 

C (S) 

2 ποθηνότατε C: ποθινώτατε Mai 3 εύτολμης CSac: εύτολμας Mai 
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αμαρτωλός, πώς ούτως αλλεπάλληλοι σου αί συμφοραί, έξωθεν, 
οίκοθεν, εξ αυτών τών τέκνων, άφ' ών δτι μάλιστα έδει και την 

ίο οΐκουρίαν και τήν αϋξησιν της οικίας, τήν τε χειραγωγίαν και 
βακτηρίαν και ε'ί τι άλλο τών πατράσι φίλων είναι; φεΰ της έμής 
ταλαιπωρίας, εις οία περιέστη σου ή ζωή. πίστευσόν με, ώ καλέ 
εξάδελφε, απτεταί μου της ψυχής τά κατά σέ ώς του πατρός ήμών 
τοΰ μάκαρος αισθανομένου- ήνιατο γάρ ει / καί τις άλλος επί ταϊς 

15 δυσπραγίαις σου. 
Μή ούν άθυμήσης, μάλλον μέν οΰν ευχαρίστως οϊσον, φέρε· οίδεν 

γάρ ήμΐν ό αγαθός θεός καί διά τών εναντίων καί θλιπτικών οίκο-
νομεϊν τά συμφέροντα, μετά δέ πάντα έργον τό φυγείν τήν κοινωνίαν 
τής χριστομάχου αίρέσεως, ής ή μέθεξις μελαίνει τήν ψυχήν καί 

20 άπόλλυσιν. δσον ούν δύνη, φρόντιζε σαυτοϋ, δτι τά μέν αλλα, καν 
άφηρήμεθα, ουδέν μέγα (καν μή βουλώμεθα γάρ, πάντες πάντα 
καταλείψοιμεν, γυμνοί προς τον κριτήν μεταχωροΰντες ώς έγεννή-
θημεν), τήν δέ πίστιν ζημιούμενοι τό μέγιστον καί μόνον τών κινδύ-
ν ω ν μετά ταύτης γάρ έξελευσόμεθα καί αυτή ήμΐν παρασταίη μόνη 

25 μετά τών έργων εν ήμέρα κρίσεως αιωνίως. 
Μακαρία ή ήγουμένη, ει τελειώσειεν τον δρόμον αυτής, καί αύθις 

προσαγόρευσον τούς ήμετέρους, οίς καί εύχομαι αεί ώς αμαρτωλός 
τήν σωτηρίαν. 

145. Ναυκρατίφ τέκνφ 

Τό σπουδαΐόν σου, τέκνον μου, τής τε προς θεόν αγάπης καί τής 
περί έμέ τον ταπεινόν αναπαύσεως ου διαλιμπάνεις έπιδεικνύμενος, 
ώς καί τανϋν, άποστείλας τον άδελφόν Κάλλιστον έν αστει πρός τά 

5 άναγκαίως οφειλόμενα- öv δεξάμενοι μετά τών γραμμάτων σου τε 

13 πατρός: Piaton 

26 Act. 20,24 

8 ούτος S άλλ ' επάλληλο! C 10 ο ΐκουρίαν καί τήν om Mai 12 περιέστι C 
Mai με: μοι Spc 16 άθυμήση S Mai οίδε S 22 καταλείψομεν S 26 
τελειώσειε S 

145. vere a. 816 

C (S) 

3 διαλειμπάνεις C Mai 4 τά νϋν C Mai 
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και των έπιδωσάντων έμάθομεν καν λυπηρά και περιχαρή, τό μεν δια 
τον λιποτάκτησαντα άθλιον Όρέστην, ος ούδέ τήν τυχοΰσαν θλϊψιν 
ένεγκών υπέρ του ονόματος τοΰ θεού άπηυτομόλησε προς τους εναν-
τίους, έπίχαρμα γενόμενος και δαίμοσι και άσεβέσι, τό δε δια τούς 

ίο σωζομένους αδελφούς ήμών και φέροντας τάς κακώσεις ύπέρ θεοΰ, 
καί γε δια τούς πατέρας ήμών τούς κοινούς, ει δέ δτι ώλίσθησεν ό 
δείνα καί ό δείνα, μη θαυμάσης, αλλ' ε'ΐ γέ τις διασωθείη τέλεον, 
περί τούτου δόξασον πολλά δει καμεΐν, ινα κτήσηταί τις τήν άθα-
νασίαν. 

15 Διό θάρσει, και παραθαρρύνειν άλλους κατά τό έφικτόν σοι μή 
έκκακήσης. επειδή δέ καί περί ήμών λόγος μεταστάσεως, λυπηρόν 
σοι, τέκνον, οϊδα, ώσπερ καί τοις / άδελφοΐς σου. αλλά χάρις Κυρίω, 
ούδενός λόγον ποιούμαι, καν άμαρτωλός ειμι, χάριν της δόξης τοΰ 
Χριστού, ύπέρ ού δονείται ή ταπεινή Γραικία μάλα. άλλά πώς; ί'να 

20 οί εκλεκτοί φανώσι, μή πυρπολουμένης τής δοκιμασίας, εσω οί 
πατέρες τύπτονται καί λιμαγχονοΰνται - τί μέγα καν ήμάς τούς 
αχρείους μεθορίσωσιν άλλαχοΰ; του Κυρίου ή γή δπου αν ριφώ ή 
μόνος ή καί μεθ' έτέρων. τίνα δέ αίρήσομαι παραχωρούμενος συν-
οδίτην τών αδελφών ούκ οϊδα, διά τό εφ' ένί έκάστω διαμερίζεσθαί 

25 μου τήν ταπεινήν καρδίαν. πλήν, ώς άπαγγελεΐ ό αδελφός, εστίν ή 
βουλή, ει δέ εύοδώσειεν Κύριος προ έπάρσεως ίδεΐν ήμάς αλλήλους, 
άσφαλέστερον διαθώμεθα καί περί τούτου καί περί ετέρων ει δέ μή, 
ειη ό Χριστός μετά τοΰ πνεύματος σου. εϋχου περί έμού τοΰ ταπεινοΰ. 

146. Τώ αύτώ 

"Ηδη άπεσώθημεν, τέκνον μου άγαπητόν, εως τοΰ τόπου, ού εύ-
δόκησεν ό αγαθός θεός ήμών διά τό ονομα αύτοΰ τό αγιον περιορι-

7 Όρέστην: cf. ep. 81,20 19 Γραικία: cf. adn. ad ep. 458,28 25 αδελφός: Studita 
Callistus 

22 Ps. 23,1 28 2 Tim. 4,22 

6 έπιδοσάντων C Mai 7 λειποτακτήσαντα omnes: correxi 16 μετά στάσεως C 
20 εσω: cave legas εως; sunt enim patres in urbe vel in carcere intelligendi 

146. vere a. 816 2 τόπου: Boneta 

C (S) 

1 βονητ in marg C 
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σθήναι ήμάς, διανύσαντες την όδόν δια πεντεκαίδεκα ήμερων ού 
5 πολύ μετά κόπου διά τε τήν αβροχον και άπηλον τρίβον καί διά τό 

τον άπάγοντα ήμας εύσπλάχνως πάνυ και συμπαθώς και τιμητικώς 
προς τήν ταπείνωσιν ήμών διατεθήναι. παρωκήσαμεν ούν εν τή 
Βονέτη εν τή εστία τής πατρικίας της τοΰ Τούρκου, φιλοφρονηθέντες 
ύπ' αύτής ευμενώς αγαν και μέντοι γε και υπό των γειτνιαζόντων 

ίο αρχόντων, έστι δέ τό τής λίμνης υδωρ άλμώδες, αιχθυ, αλλ' δμως 
ήμΐν διά Χριστόν και τό άλμυρόν γλυκύ και ή άιχθυς ιχθυοφοροΰσα. 

Δίδου ούν ήμΐν τάς προσευχάς οπως εις άρέσκειαν θεού βιωτεύσω-
μεν ένθάδε, ύπό τήν κραταιάν αύτοΰ χείρα σκεπόμενοι, και προς παν 
ήμών έργον και λόγον κατά θέλησιν αύτοΰ κινεΐσθαι. οί περί τον 

15 "Αρχιππον άδελφοί έναπέμειναν ούκ οΐδα ει φθάσωσιν έλθεΐν, δι' 
αυτών δέ ού πάντως έπιστέλλομεν, δεδιότες. πολλή εστίν ή όδός καί 
ούκ οιδαμεν εί έλευθερίως εχεις έτέρους αύθις άποστεΐλαι αδελφούς, 
ε'ΐ γε / καί προθυμούνταί τίνες· πλήν, ει καί εΰρηνται, χαλεπόν 
έπιφέρειν αύτούς τινας χρείας, ούκ οΐδα εί μή βιβλία ή ε'ΐ τι άλλο 

20 άναγκαΐον, οπερ ούκ εστίν εν τώδε τω τόπω καί κατά μικρόν, έστι 
καί πλοΐμως έλθεΐν από γάρ Λυκίας τής κατά παραθάλασσαν μέχρι 
τών ώδε έκατόν μίλια τυγχάνει, χρήζω καί έργόχειρον τοΰ γράφειν 
στέργω δέ προς πάντα τά κατά δύναμιν ύμών. ώστε, καν ουπω δέξωμαι 
άπόκρισιν παρ' ύμών έξ αποκλεισμού τυχόν ή έξ άλλης τινός δυσ-

25 κολίας, φέρω εύχαριστών τω Κυρίφ· τό γάρ κατά πρόθεσιν ύμών 
οίδα δτι καί τούς οφθαλμούς ύμών, εί χρεία καλεί, έξορύξαντες αν 
έδώκατέ μοι, πεποθημένα μου σπλάχνα. 

"Εως, τέκνον μου, ισχύης, μή δώς έαυτω άνεσιν έπικουρεΐν τοις 
άδελφοΐς σου, στηρίζων, νουθετών, άλείφων (δει γάρ ήμάς άγρυπνεΐν 

30 ύπέρ τών ψυχών αύτών, ως λόγον άποδώσοντας τω Κυρίω), καί 
μάλιστα τοις κεκρατημένοις κιχρώ εαυτόν. Χριστός μεθ' ήμών ό 
νικήσας τον κόσμον, ό καί ήμΐν παρεγγυών νικάν. διό μηδαμώς 
άθυμώμεν, καν σωματικώς ύπό τοΰ κόσμου χωριζώμεθα, καν είς 

21 άπό Λυκίας: cf. J. Pargoire 1.1. (ad ep. 81,29) 210 

26 Gal. 4,15 31 Joh. 16,33 

4 πέντε καν δέκα Mai 5 πολύ: πολλοϋ Mai 8 Τύρκου Mai 10 άϊχθύ Mai 
11 άϊχθύς C: άϋχθύς Mai 14 ή μ ΐ ν S 15 φθάσουσιν Spc 16 έπϊ στέλλομεν 
C δεδειότες C Mai 19 έπί φέρειν C 20 καταμικρόν codd: distinxit Mai 
21 παρά θάλασσαν S Mai 24 τυχών C 28 ισχύεις omnes: correxi δός C Mai 
30 λ ό γ ο ν om Mai 32 ö Mai 33 χωριζόμεθα C Mai 
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έρήμους τόπους και άοικήτους περιοριζώμεθα, καν θλιβώμεθα, καν 
35 ύστερούμεθα, καν κατακλειώμεθα- δσον τά πάθη καταλέγονται, 

τοσούτον οί στέφανοι πληθύνονται, τίς άρα άξιος καί μελοκοπηθή-
ναι ύπέρ θεοΰ και άποθανεΐν; συμμορφωθήσεται γαρ περισσοτέρως 
τω Χριστώ. 

Ταΰτα ισθι, εν τούτοις σου ή μελέτη, ή εύθυμία, ή χαρά και ό 
40 στέφανος, τάς ένδον της επιστολής σου έπιστολάς άπόδος κατ' 

ονομα. άσπασαι τό δ, τό λ, τον Ίγνάτιον, την ποθητήν μοι συνοδίαν 
σου, πάντας τούς φυλάττοντας μυστήριον. οί σύν έμοί τρεις πλεΐστά 
σε προσαγορεύουσι σύν τοις της συνοδίας σου. ό Κύριος μετά του 
πνεύματος σου, τέκνον μου ύπεραγαπώμενον. 

147. Ηγουμένη 

Έπιδών τήν δύναμιν των τιμίων σου γραμμάτων όση και ήλίκη 
προς τήν έμήν ταπείνωσιν έξ άκρας σου ταπεινοφροσύνης και κα-
τανύξεως, έκεΐνό μοι έπήλθεν είπεΐν, / εί και τόλμηρόν, δ φησιν ό 

5 Χριστός- ώ γύναι, μεγάλη σου ή πίστις, γενηθήτω σοι ως έπίστευσας. 
καί γάρ ή τοΰ δεχομένου πίστις έστί δοκιμαζομένη παρά θεώ, καθ' 
ην και δίδωσι τά αιτήματα, καν προς άνάξιον άναφέρωνται. αυτήν 
μεν ούν ταύτην τήν συντετριμμένη ν σου προσφώνησίν τε καί πρόσ-
πτωσιν δικαίως άν τις έπαινέσειέν τε καί δικαιώσειεν δίκαιος γάρ, 

ίο φησίν, έαυτοΰ κατήγορος εν πρωτολογίαις. καί αύθις ό Χριστός, ό 
ταπεινών έαυτόν ύψωθήσεται. επειδή δέ καί βίον εϊλου μοναδικόν, 
άντηλλάξασα των φθειρομένων τά άΐδια, χαίρε επί τή καλή ευβουλία 
σου, ιχνηλατούσα καί όρεγομένη αεί τάς εις βασιλείαν ουρανών 

42 τρεις: Studitae Lucianus Hypatius Nicolaus; cf. ep. 150,5 sq. 

34 Hebr. 11,37 43 2 Tim. 4,22 

34 περιοριζόμεθα C Mai 36 τοσούτον: τόσον Mai 37 άπό θανεΐν C 40 έπί 
στολάς C 

147. vere a. 816 

5 Matth. 15,28 9 Prov. 18,17 10 Matth. 23,12 

C (S) 

2 έπ' ίδών C 5 ή πίστις in marg C 6 δεχομένου: δεομένου Mai 9 έπαινέσειε 
S δικαιώσειε S 12 άντιλλάξασα C Mai: άνταλλάξασα Spc: correxi; cf ep 500,3 
έξηγορευθεΐσα 
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φερούσας τρίβους διά της άναλήψεως των θεοποιών αρετών, δι' ών 
15 προσγέγονε τοις άγίοις πατράσιν ή εις θεόν άνοδος, δυνατόν δέ 

πάσαν ήμέραν ή μας βελτιοΰσθαι και μεταστοιχειούν εαυτούς εις τά 
κρείττονα. 

Έπί τούτοις ούν μοι ό πρώτος λόγος, ήμεΐς δέ τί σοι προσαγά-
γοιμεν έπάξιον άνθ' ών εκ πεποιθήσεως περιπόνως λίαν εσχες προς 

20 τήν εύτέλειαν ήμών, ώστε μακαρίζειν τούς ξενίζοντας ήμάς και 
σαυτήν ταλανίζειν; οΰπω μέγα τών ύποδεξαμένων οίον τό σον οι 
μέν γαρ άγχου και έξ ετοίμου τροφοδοτοΰσι, σύ δέ πόρρωθεν οτι 
μάλιστα διισταμένη τω της συμπαθείας πτερώ προφθάζεις τρέφουσα, 
πιαίνουσα, θάλπουσα, πή μέν άπό Λαοδικείας ταΐς προσταγαΐς 

25 (ε'ΐληφα γάρ), πή δέ άπό Βιθυνίας ταΐς άποστολαΐς. οϋτως ημάς κατά 
κράτος έξέστησας πάσαν τήν έκστασιν ταύτην, τής Σουμανίτιδος 
πλεονάζουσα μικρού δεΐν κατά χάριν, καν ή μέν προφήτην, ή δέ 
άνομίτην ξενίζουσα. εί δέ δει προσθεΐναι τή έξεικονίσει και λόγον, 
έξεις εν γαστρί διανοίας μάλα τον του θεού φόβον, καί ώδινήσειας 

30 τόν ούράνιον έρωτα και τέξειας πνεύμα σωτηρίας σου πληρεστάτης. 
Όρας οί'ας φωνάς άναλέγομαι, μή έχων οπως άμείψομαί σοι τά 

γέρα; τί δέ ήμών άποθαυμάζεις τόν λόγον, ήγροικισμένον δντα καί 
έρραψωδημένον τής αγάπης τό πάθος; μακράν ήμεΐς οί άμαρτωλοί 
οίς παραβάλ/λεις ή ό ουρανός άπό τής γής έργφ καί λόγω- εί δέ τά 

35 λογύδρια ήμών άρεστά σοι, χρώ αύτοΐς, εις δ' άλλους μή υψου. τόν 
κύριόν μου τόν σπαθάριον καλώς έκθειάζεις (κάλλιστος γάρ έστιν), 
ον καί προσαγορεύω πλείστα, έπεί καί τούς αύτού κλάδους, έκ ρίζης 
άγαθής άνατεθηλότας. ό θεός τής ειρήνης έσται μετά σοΰ. 

36 σπαθάριον: Theodorus; cf. ep. 148 

26 4 Reg. 4,12 sq. 37 Rom. 11,16 38 Rom. 15,33 

21 an <τό> τών ύποδεξαμένων scribendum? 22 άγχοϋ Mai έξετοίμου codd 
23 προφθάζοις C: προφθάνοις Mai 24 Λαοδικίας omnes: correxi 25 κατακράτος 
codd: distinxit Mai 26 σουμανήτιδος C: Σουναμίτιδος Mai; sed Σουμανΐτις legitur 
etiam in Suda s. v. (IV 399 Adler); act David 19, in: AB 18 (1899) 235,32 28 προσθήναι 
C Mai 32 άπό θαυμάζεις C ήγρυκισμένον C: ήγρικ ισμένον Mai 38 εσται: 
ι'στω Mai 
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148. Θεοδώρω σπαθαρίω 

Τήν έπιστολήν άρτι ειμί χαράττων τή εύσεβεία σου, δτε τήν φάσιν 
έδεξάμην παρά τοΰ έπιφοιτήσαντος βασιλικού της μεθορίσεως ήγουν 
εξορίας ήμών των ταπεινών και δσον μεν προς τήν έπίτασιν ώκνουν 

5 τοΰ γράφειν, οσον δε πρός τόν πόθον έκίνουν τήν γραφίδα, καί γε 
νενίκηκεν ό πόθος τόν τρόπον εχει γαρ επί χείρας ή μεγαλωσύνη 
σου τό γραμματεϊον, όμοΰ μεν προσηγορίαν φιλικήν εχον, όμοΰ δέ 
άπολογίαν ευχαριστίας φέρον χάριν τών δωρεών, ών ε'ίληφα παρά 
της φιλοθέου υμών δεξιάς, συλλαμβάνω γάρ και τό τίμιον πρόσωπον 

ίο της κυρίας τής πενθεράς, ής πολλήν εγνων τήν εις έμέ τόν άμαρτωλόν 
προαίρεσιν. άμφοτέρους οϋν περιφυλάξειεν ό Κύριος άσινεΐς καί 
εύθηνουμένους εις τά πρός Κύριον τά γάρ κατά βίον κεχάρισται 
ύμΐν. ήσθην δέ μαθών τόν τε ευσεβή ζήλόν σου, δέσποτα, καί τό 
περί τήν άλήθειαν φιλομαθές σου, καί μήν καί τό περί τούς μονά-

15 ζοντας φιλόξενόν σου. 
Άλλ ' ει καί οί καρποί ωραίοι εις ορασιν τοΰ δένδρου, ομως εκ 

τής ρίζης ή αιτία- τίς δ' αν ε'ΐη αΰτη ή ό άγιώτατος μητροπολίτης 
καί πατήρ ήμών πνευματικός; οδ ταϊς εύχαΐς σωθείημεν αμφότεροι 
πανέστιοι. ερρωσο έν Κυρίω, τά πάντα μοι ποθεινότατε καί πανευ-

20 κλεέστατε. 

149. Μονάζουσι 

Έν τω καιρώ τούτφ, έν φ ό Χριστός διώκεται διά τής εικόνος 
αύτοΰ, ού μόνον εί βαθμώ τις καί γνώσει προέχων έστίν οφείλει 

148. vere a. 816 3 βασιλικού: mandator Nicetas; cf. ep. 139 10 πενθερας: ad 
quern ep. 147 scripta? 17 μητροπολίτης : ad quem ep. 100 scripta? cf. p. 228,:' adn. 
288 

C (S) 

6 μεγαλοσύνη C Mai 7 γραμμάτιον S 8 εύχαριστείας C Mai 12 εύθυνου-
μένους Mai; sed cf Liban or 11,24 (1 p. 445,2 Foerster) cum app er κεχαρίσται C 
13 τε om S 19 ταπάντα S 

149. aestate a. 816 1 μονάζουσι: ad monachos quorum hegumeni defecerunt; cf. 
ep. 222,5 sq.; p. 25Γ1 adn. 375 

C VMT PS 

1 μονάζουσι C: μονάζουσιν VMPS Sirm: τοΰ αύτοϋ τοις μονάζουσι περί τής εικονο-
μαχίας Τ: ex cod 633 pag 28 περί τής ε ικονομαχίας manu rec V 2 ό om Τ 
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διαγωνίζβσθαι, λαλών και διδάσκων τον της ορθοδοξίας λόγον, αλλά 
5 γάρ καί εί μαθητού τάξιν επέχων εϊη, χρεωστεΐ παρρησιάζεσθαι την 

άλήθειαν και έλευθεροστομεΐν. ούκ έμός ό λόγος τοΰ αμαρτωλού, 
αλλά τοΰ θείου Χρυσοστόμου, έπεί καί άλλων πατέρων, τό δε τούς 
κυρίους τούς ήγουμένους, κρατηθέντας υπό τοΰ βασιλέως, μή τά 
προειρημένα πράξαι, καίπερ οντάς και εν βαθμώ και εν γνώσει παρά 

ίο πάντας τούς καθηγουμένους της γης ταύτης, τουναντίον δε μάλλον 
σιωπήσαι, καί ου τούτο μόνον, καίπερ ον δεινόν, άλλά καί χειρό-
γραφον ποιήσαι μήτε εις αλλήλους συνέρχεσθαι μήτε διδάσκειν, 
τοΰτό έστι προδοσία της άληθείας καί άρνησις της προστασίας καί 
κατάλυσις των ύποτακτικών, έπεί καί των όμοταγών. οί άπόστολοι 

is παραγγελθέντες υπό των 'Ιουδαίων μή διδάσκειν έπί τω ονόματι τοΰ 
Χριστού τάδε φησίν ύμεϊς κρίνατε, εί δίκαιον έστιν ύμών άκούειν 
ή τοΰ θεοΰ ήμών. καί πάλιν, πειθαρχεΐν δει θεώ μάλλον ή άνθρώποις. 

Τοιαύτα καί παρόμοια έχρήν λαλήσαι αυτούς ϊνα έδοξάσθη ό θεός 
δι' αυτών, ϊνα φκοδόμησαν τούς ορθοδόξους, ι'να έστήριξαν τά μο-

20 ναστήρια, ινα ένεδυνάμωσαν τούς πάσχοντας έν έξορίαις. άλλά τί; 
δτι προτιμώμεθα μάλλον θεοΰ τά μοναστήρια καί της ύπέρ τοΰ 
άγαθοΰ κακοπαθείας τήν έντεΰθεν εύπάθειαν. ποΰ έστι τό, έλάλουν 
έναντίον βασιλέων καί ούκ ήσχυνόμην; ποΰ έστι τό, ιδού τά χείλη 
μου ου μή κωλύσω, Κύριε σύ έγνως; ποΰ έστι τό κλέος καί ή ισχύς 

25 τοΰ καθ' ή μας τάγματος; πώς Σάβας καί Θεοδόσιος οί μακάριοι, τό 
τηνικαΰτα 'Αναστασίου τοΰ βασιλέως δυσσεβεΐν έλομένου, διέστη-
σαν, θερμώς προμαχοΰντες της πίστεως, τούτο μεν μεθ' ών άνεθε-
μάτισαν τούς κακοδόξους έν τή έκκλησία, τοΰτο δέ έν οίς έπέστειλαν 
τφ βασιλεΐ, διαμαρτυρόμενοι θάνατον έλέσθαι ή τι μετακινήσαι τών 

30 καθεστώτων; / 
Καί λέγουσιν, ως φασιν, οί κύριοι ήγούμενον ,ήμεΐς τίνες έσμέν;' 

πρώτον χριστιανοί, οι όφείλουσιν άρτι λαλεΐν πάντως, έπειτα μο-

8 ήγουμένους: cf. ibid. 

16 Act. 4,19 17 Act. 5,29 22 Ps. 118,46 23 Ps. 39,10 25 Cyr. Scyth. vit. Sab. 
56 (p. 151,17 sq. Schwartz) 

7 έπεί: έπί Sirm (sed cf infra lin 14) 9 πράξαι CST Sirm και1 om Τ έν1 om 
V έν2 om VMPS Sirm 10 καθ' ήγουμένους C 13 έστι om Τ 14 ύποτακτι-
κών: an ύποτακτιτών scribendum? cf epp 73,23; 122, 8; 124,8 16 φασίν VMTPS Sirm 
18 αύτοΐς VMPS Sirm 20 ϊνα - 21 μοναστήρια: αύτοΐ δέ προύκριναν τών αιωνίων 
τά πρόσκαιρα Τ 22 έστι C 23 εναντίων C 25 τοτηνικαΰτα S 26 διέστησαν 
C: διανέστησαν cett Sirm 27 άνεθεμάτησαν Τ 31 και: ού Τ και ante ημείς 
add Τ 32 όφείλουσι VMPS Sirm αρτι λαλεΐν πάντως CT: πάντως αρτι λαλεΐν 
cett Sirm 
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νάζοντες, οί μηδέ τό τυχόν ύφαρπαζόμενοι ώς άδετοι τω κόσμφ και 
άκράτητοι, έπειτα ήγούμενοι, οί και τά των άλλων προσκόμματα 

35 έκβάλλοντες και έν μηδενί προσκοπήν δνδόναι χρεωστοΰντες, ίνα 
μή, φησί, μωμηθη ή διακονία, οιαν δέ προσκοπήν και μώμησιν, 
μάλλον δέ συγκατάβασιν, διά τοΰ ιδιοχείρου αυτών δέδωκαν, τί χρή 
και λέγειν; ει γάρ ή σιωπή μέρος συγκαταθέσεως, τό καί εγγράφως 
αύτήν κυρώσαι επί της όλης εκκλησίας πόσον τό χαλεπόν; 

40 Και λέγετε δτι ,κρυπτώς ιερουργών Νικηφόρον αναφέρει'; τό 
λάθρα και πάντες οί πατρίκιοι, ϊνα τούς άλλους έάσω, όρθοδοξοΰσιν. 
αλλά τί λέγει ό Χριστός; ει τις ομολογήσει έν έμοί έμπροσθεν των 
άνθρώπων, ομολογήσω κάγώ αυτόν εμπροσθεν τοΰ πατρός μου τοΰ 
έν ούρανοΐς. ώσπερ καί τό εναντίον έπί της αρνήσεως· καν μόνον 

45 τό μή συνέρχεσθαι εις αλλήλους έποίησαν τό χειρόγραφον, τό αυτό 
έστιν. πώς γάρ φυλάξουσιν δ φησιν ό Χριστός, τον έρχόμενον πρός 
με ου μή έκβάλω έξω; έρχεται τις διερωτών, ζητών μαθεΐν τήν 
άλήθειαν, ε'ΐτε ήγούμενος ε'ίτε τις άλλος· τί άποκριθήσεται ό ήγού-
μενος; δήλον ότι ,παραγγελίαν έλαβον μή λαλεΐν'. εϊθε ουτω μόνον 

50 άλλά ,μηδέ είσδέξασθαί σε εις τό μοναστήριον καί συναλισθήναι'. 
ό Χριστός λέγει, ,δέξαι καί δίδαξον'· εάν γάρ ύποστείλη, φησίν, ουκ 
ευδοκεί ή ψυχή μου έν αύτφ. έγγράφως ούν έποίησαν ϊνα τω βασιλεΐ 
πειθαρχοΰσιν άπεναντίας τοΰ Χρίστου. 

Τοσαΰτά είσιν, ώ άδελφοί καί πατέρες, ά συνεπίσταμαι εξ αληθείας 
55 πεποιηκέναι αύτούς. καί έπειδή κατεκρίνατέ με ειπείν τό παριστά-

μενόν μοι, ανήγγειλα ύπό μάρτυρι θεώ λαβών καί λόγον ώς φυλάσ-
σεται μυστήριον φειδοΐ τοΰ πειρασμοΰ. λοιπόν ύμεΐς σφζοντες σώ-
ζετε τάς έαυτών ψυχάς, ευχόμενοι καί υπέρ έμοΰ τοΰ ταπεινοΰ. 

35 2 Cor. 6,3 38 Greg. Naz. or. 23,6 (PG 35,1157B = p. 292 M.-L.) 42 Matth. 
10,32 44 Matth. 10,33 46 Joh. 6,37 51 Hab. 2,4 

36 πρός κοπήν C 38 ή om VMPS Sirm 40 λέγεται CT" Νικηφόρος coni 
Sirm (sed cf Dobroklonskij II 263 adn 2) ιερουργών: τόν Μ 41 όρθοδοξώσιν C 
43 αΰτόν κάγώ Τ 44 κάν PS 46 έστι VMTPS Sirm φυλάξωσιν C 47 
έκβάλλω C και ante ζητών add VT Sirm 49 δηλονότι VMTPS Sirm 50 
είσδέξασθαί: άποδέξασθαι Τ συναυλισθήναι Τ 52 εύδοκη C 53 πειθ-
αρχώσιν VMTPS Sirm 55 με: μοι Τ 56 ύπό: έπί V ώς: hie desin epist in 
VMPS φυλάσσεται - 58 ταπεινού: in marg V verbis „ex cod 633 pag 29" manu rec 
adscriptis: om Sirm 56 φυλάσσηται V 57 σφζετε: σώζεσθε V 
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150. Ναυκρατίω τέκνω 

Γίνωσκε, τέκνον μου, δτι πάλιν κατέλαβεν ό έξορίσας ήμάς αγαθός 
άνήρ μετά απειλής τοΰ βασιλέως διά τά δηλωθέντα αύτω παρ' ήμών, 
καίπερ ού πάντα εΐπόντος τοϋ βασιλικού, πρός τό δεΐραί με έκατόν 

5 μάστιγας και έπάραι τούς δύο αδελφούς, Λουκιανόν και Ύπάτιον, 
τά τε βιβλία / πάντα μέχρι και τροπολογίου, ού μην άλλα και εικόνα 
εύρισκομένην έντός εγκολπίου, χρυσίου τε αμα και έάσαι μοι δέκα 
νομίσματα, πρός ταΰτα ηύχαρίστησα τω άγαθω μου θεώ, είδότι τό 
συμφέρον και οΰτω τά καθ' ήμάς πάντως οίκονομοΰντι - άπεκρίθην 

ίο αύτω δτι εγώ ούχί δαρήναι, αλλά και άποθανεΐν έτοίμως έχω ύπέρ 
τοΰ ονόματος τοΰ θεοΰ. 

Τοΰτο μεν ούν ώς ήβουλήθη πεποίηκεν εις δέ τούς αδελφούς 
προαιρούμην και τόν Νικόλαον αύτόν συναπδραι, άλλ' ού κατεδέ-
ξατο' βιβλία ήρεν, τήν Κλίμακα και τροπολόγιον. περί χρυσίου 

15 είπον αύτω δτι, εί έπ' αύτω ήμην πεποιθώς, τί καί ύπομένω ταΰτα; 
διαχωρισθείς ούν αύτών ειμί μετά Νικολάου, φύλακα έχων άεί συγ-
καθεζόμενον ήμΐν. εΰχου ούν καί ύπερεύχου ύπομονητικώς ήμάς καί 
εύχαρίστως διαζήσαι, εύ τε παρατεταγμένους πρός πάντα τά θλιβερά 
μέχρι θανάτου καί μέντοι γε καί άβλαβώς είναι μετ' αλλήλων, έχον-

20 τας τόν θεόν εν μέσφ· ού γάρ έστιν εκείνος, εκεί πάντα οίστά. 
Διό άνδρίζου καί αύτός· ήξει γάρ πάντως καί πρός ύμάς ή πείρα, 

δι' ην ο'ΐομαι καί μετεξωρίσθαι ενταύθα, άλλ' έχεις τόν Κύριον 
βοηθούντά σοι, ύπέρ ού καί τό πάσχειν. μή πτοηθήτε, τέκνα μου, 
άπειλάς, ώς είθισται, μη δ' αύ πληγάς, άφορώντες εις Χριστόν, δς δι' 

25 ήμάς έτραυματίσθη, άλλά μήν μηδέ θάνατον ζωής γάρ έστιν αιωνίου 
έφόδιον. εγώ, άσθενής, περιπαθής, άλλ' έχων τάς εύχάς ύμών σύν 
τοΰ μακαρίου πατρός ήμών καί των πάντων αδελφών χαίρω δ τι αν 
καί πάθω έτερον, μόνον γρηγορείτε προσευχόμενοι, δυναμούμενοι 
τω πνεύματι εις τό θεαρέστως ύπαντήσαι πρός πάντα, αυτό τοΰτο 

150. aestate a. 816 3 άνήρ: mandator Nicetas 14 Κλίμακα: scalam Ioannis 
Clim. 22 ενταύθα: Boneta 

21 1 Cor. 16,13 23 Philipp. 1,29 

C (S) 

4 δήραι C Mai 7 εντός scripsi: εως codd Mai 8 ευχαρίστησα S 10 άπό θανεΐν 
C 13 προτ|ρούμην S συναπδραι: an συνεπαραι scribendum? cf supra έπαραι, 
ep 152,3 τήν των άδελφών επαρσιν 14 ήρε S 24 ήθισται C 
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30 μυστικώς προσαγορεύων προσειπέ τό <5 και τό λ, τόν Ίγνάτιον, ε'ΐ 
τινα άλλον πιστόν. 

Ό θεός ειη σοι εύχαΐς του πατρός μου υπερασπιστής και περι-
φύλαξ περί πάντα. / 

151. Τω αύτω 

"Οσα έπέστειλας, τέκνον ήγαπημένον, ήσθην, άγαθά και ούκ 
άγαθά, περιχαρή και λυπηρά, εύέλπιστα και δυσέλπιστα, γινωσκό-
μενα και αγνοούμενα- έώ γάρ λέγειν τούς περί τής άθλιότητός μου 

5 έπαίνους, ού ποιοΰντος ούδ' ού μήν ποιήσαντος αγαθόν επί τής γής, 
καν σοι σύνηθες έπαίρειν τά κατ' έμέ εκ τε άγάπης και πίστεως, αΐς 
κεχαρακτηρισμένον όρων σου τό τής ψυχής πρόσωπον δοξάζω μου 
τόν θεόν, τόν βεβαιοΰντά σε εν τή πεποιθήσει τοΰ φόβου αύτοΰ. 

Τά ήμέτερα μέν οΰτως εν ταπεινώσει και άθλιότητι. τί γάρ και 
ίο πεπόνθαμεν; ούδ' ώς οί πατέρες μου και όμοταγεΐς, κατόπιν δέ πολύ, 

επειδή και τής κατ' άρετήν αύτών άξιας- δμως δτι έλέει θεοΰ και 
ικεσία πατρική, έπεί και άδελφική, εύφορος ήμΐν ή εξορία και ή 
μόνωσις, άλλως τής άγαθότητος τοΰ θεοΰ ύπαγαγόντος τήν τής 
ταπεινώσεως ήμών διάθεσιν. ής ούκ αν έπέτυχον, ει μή έμονώθην, 

15 ήν ήσπασάμην βελτιώτερον μέλιτος, και ώ τής φιλανθρωπίας τοΰ 
προς τό συμφέρον μικρόν λυποΰντος, είθ' ύστερον δεικνύοντος τό 
εκ τής θλίψεως κέρδος και τό έκ τής πικρότητος γλυκύ, ού μή ούν 
ετι ό τάλας δυσχεράνω εφ' οίς με άξοι Χριστός, ή πάντων χαρά, 
έπιφωνών δέ εΐμι, κτηνώδης έγενήθην παρά σοί, κάγώ διά παντός 

20 μετά σοΰ. διό ού φροντίσω περί τίνος, ώσπερ ούδέ περί τής σκαιωρίας 
τοΰ βασιλέως, εΐ και σχοινίοις διέτεινε παγίδα τοις ποσί μου, έχό-
μενα τρίβου σκάνδαλα θέμενός μοι- γέγραπται γάρ, επί άσπίδα και 
βασιλίσκον έπιβήση και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. 

30 πρός είπε C 31 τινα: τι Mai 

151. aestate ineunte a. 816 

19 Ps. 72,22 sq. 21 Ps. 139,6 22 Ps. 90,13 

c (S) 

15 ώ C 18 αξει Mai 19 έπϊ φωνών C 20 σκεωρίας codd: corr Mai 
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270 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 66/67 

Ειη μοι, ώ καλόν τέκνον, δι' εύχών ύμών έξ άκρας φιλανθρωπίας 
25 θεοΰ καλυπτούσης μου άβυσσον αμαρτιών ενεργής ή προσταγή αύτη 

προς πάσαν μου τήν ζωήν κατά πάσης ορατής τε και αοράτου δυ-
νάμεως. όπως δέ καθέζομαι, καθ' έπος και ανήγγειλα, και δι' οικείας 
φωνής διηγήσοιτο εύ μάλα ό γραμματηφόρος, τίς τέ έστιν προστάτης 
τής ξενίας μου κατά πολλούς τούς τρόπους, ους και λαμβάνειν εν 

30 ταϊς προσ/ευχαΐς παρακαλώ, ίνατί δέ κεκοπίακας, φιλοπάτωρ, έν οίς 
άπέστειλας, πολλοίς και ποικίλοις ούσιν; άνταμείψεταί σε ό θεός 
μου τοις εντεύθεν πνευματικοΐς και τοις εκείθεν άιδίοις. κάμνεις, 
οΐδ' δτι, έλκόμενος και άνθελκόμενος, πιεζόμενος και περιτεινόμενος 
προς τούς κατ' οψιν, πρός τούς άπόντας, προς λόγον, προς έργον, 

35 πρός νουθέτησιν και συμβίβασιν, πρός υπερέχοντας και ύπέχοντας, 
πρός παν ότιοΰν των παρισταμένων και συμπιπτόντων, και ταύτα 
μετά και παρασκευής άρσεως ή και κινδύνου, αλλά θάρσει, πολύς 
σου ό μισθός, μαρτυρίου σοι στέφανος, και ώ τής προνοίας, τή τού 
κρατούντος σκαιωρία άποχρησαμένης εις πολλών σωτηρίαν. πλήν 

40 γρηγορεί λίαν σύν τοις λοιποΐς- ου γάρ ώς ετυχεν εκτείνεται δίκτυα 
πτερωτοΐς. 

'Αλλ' ύμΐν ό Κύριος ύπερπτήναι ποιήσειεν μέχρι τέλους, ώς άλη-
θώς ήψατό μου τής ελεεινής ψυχής ή πτώσις τού Χρυσοπολίτου. 
άλλ' ό Κύριος ε'ΐη βοηθός τών τε Γραμματικών και τού κυρίου Ιωσήφ 

45 και ούτινος άλλου πειραζομένου υπό τού νέου Ίαννού- οίσπερ και 
έπέστειλα, ε'ίπερ εύοδωθείη ή άπόδοσις αυτών, πρότερον άναγινώ-
σκοντός σου τάς έπιστολάς. κιχρώ σεαυτόν και τή τού 'Αγίου Φωκά 
κατά Κύριον και διά Κύριον τά δυνατά, έπεί καί άλλαις φρουρου-
μέναις- θεοΰ γάρ διάκονοι είσιν, ομολογίας έργον πληρούσαι. 

50 Ή χάρις τού Κυρίου ε'ίη σοι φυλακτήριον έν πάσιν, ήγαπημένε. 
προσαγορεύει ό κϋρις 'Ιωάννης σύν τώ άδελφώ Νικολάφ. 

43 Χρυσοπολίτου: cf. ep. 112,28; p. 252* adn. 378 44 Γραμματικών: ad quos ep. 91 
scripta 45 Ίαννοϋ: loannes Grammaticus 47 τη τοϋ 'Αγίου Φωκά: seil, ηγουμένη 
51 'Ιωάννης: cf. ep. 509,44 

37 Matth. 5,12 40 Prov. 1,17 

27 καθέπως C: κατ' επος S: μαθέ πως Mai άνήγγειλαι Mai 28 έστι S 30 
ϊνα τί C Mai 32 κάμνειν Mai 36 δτι ούν C 37 πολύς: πολλοίς C 38 ώ 
C 39 σκεωρία codd: corr Mai άπό χρησαμένης C 42 ποιήσειε S 44 
γραμματικών Mai 45 οϋτινος C 51 κύριος S 
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Mai 67/68 ΕΠΙΣΤ. 151 - 1 5 2 271 

152. Τω αύτώ 

Τετράκις άρτι γράφων ειμί έξ δτε άπεχωρίσθην σου, τέκνον μου 
ήγαπημένον, δηλών τά καθ' ήμάς όμοΰ τε και τήν των αδελφών 
έπαρσιν και ώς μόνος κατελείφθην μετά τοΰ αδελφού Νικολάου, διό 

5 ούδέ πολλού μοι λόγου χρεία ή μόνον έπισημάναι, εύρόντι τόν 
γραμματηφόρον, άδελφόν τε οντά και πιστόν, οτι ύγιαίνομεν σώματι, 
ήμέραν έξ ημέρας προσαναμένοντες τό σωτήριον τοΰ θεοΰ· ποΰ γάρ 
άλλη περιβλεψώμεθα ή άποσκοπήσωμεν ή τίνα και άναπνεύσωμεν / 
εις έτοίμην βοήθειαν και παράκλησιν θλίψεως; όθεν ούδέ γέγονεν 

ίο ήμΐν δυσχερές τό τούς αδελφούς άρθήναι, τούναντίον παρ' ελπίδα 
άναπαυστικόν, σφιγχθεΐσιν εις θεόν και μόνον, καθάπερ σωλήνος 
θλιβομένου άναπέμποντος τό υδωρ ύψοΰ. διό αίρούμεθα καί τοΰ 
άδελφοΰ Νικολάου διαιρεθήναι, ομως στέργομεν εν τοις φθάσασιν 
ούκέτι ήμέτερον θέλημα, άλλα θεοΰ οίκονομίαν, τοΰ συμφέροντος 

15 πάντως οίκονομήσαντος τό ταπεινόν ήμών καθισμάτιον. 
"Εχω τοίνυν άεί συνόντα μοι εκ διαδοχής έβδοματιαίου καί ένα 

των πορταρίων σύν αύτφ έσθίομεν, ψάλλομεν, κοιμώμεθα. ούτω 
διαμείβομεν τήν ήμέραν, ώς αν οίδεν ό έφορών θεός, έργαζόμενοι, 
άναγινώσκοντες, ήσυχάζοντες, έν καιρώ καί τά συμπίπτοντα όμι-

20 λοΰντες πρός τε ήμάς αύτούς καί προς τούς έπισκεπτομένους άνδρας 
άγαθούς, ού μήν άλλά καί μονάζοντας· έκίνησεν γάρ ό θεός ου μόνον 
έκ τών εγχωρίων, άλλά καί εκ της ύπερορίου καί έτι πορρωτέρω, 
παρακαλοΰντας ήμάς καί σωματικώς καί ψυχικώς αύτάρκως καί είς 
τοσοΰτόν τινας όμοψυχοΰντας, ώς καί δεξιάς δοΰναι μέχρι θανάτου 

25 έν τοις ύπέρ εύσεβείας άγωνίσμασι. καν γάρ ήμεϊς ανάξιοι καί τοΰ 
άναπνεΐν, άλλ' ό άγαθός Κύριος έν παντί τούς δι' αυτόν ύπεροριζο-
μένους προφθάζει, φυλάττει, προνοείται, φροντίζει ύπέρ ö έλπίζει 
τις· ούτως τόν Ή λ ί α ν ύπό κόρακος πεινώντα έθρεψεν, ούτως τόν 
Δανιήλ διά τοΰ Άμβακούμ άεροπορήσας καί δντινα άλλον τών 

30 θεραπόντων αύτοΰ. 

152. aestate a. 816 17 πορταρίων: cf. adn. ad ep. 376,35 

7 2 Petr. 2,8 28 3 Reg. 17,4 29 Bei 33 sq. 

C (S) 

2 έξότε codd: έξ δτου Mai 7 πρός άναμένοντες C 8 άλλή C: άλλη S: άλλ' ή 
Mai (sed cf ep 31,21) 14 ούκ ετι C 21 εκίνησε S 24 δεξιάς C Mai 28 
Ήλίαν C Mai 29 άββακούμ S (sed cf K. Dieterich, Untersuchungen zur Geschichte 
der griechischen Sprache. Leipzig 1898, p. 93) 
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272 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 68/69 

Μή δή ούν, ώ τέκνα, λυπεΐσθε έφ' ήμΐν τοις ταπεινοΐς ώς έγκα-
ταλειφθεϊσιν. δταν καί του δυστήνου τοΰδε σώματος διαιρεθώ υπό 
των χριστοδιωκτών (καί τοϋτο γάρ, καν ανάξιος εΐμι, παρασκευά-
ζομαι παθεΐν), τότε σωθήσομαι, τότε προσληφθήσομαι εις ζωήν, τότε 

35 τόν έμόν διώκτην, και τον έσωθεν και τόν έξωθεν, νικήσω εις αιώνα, 
διό, τέκνον μου, θερμώς μοι προσεύχου μετά τών αδελφών σου πάντα 
πάντοτε ύπό έφόρω θεώ και διανοεΐσθαι καί διαλέγεσθαι και έργά-
ζεσθαι- δπερ κάγώ ύπέρ τε σου, του ποθητού μου και όμοκαρδίου 
παρά τούς άλλους σου αδελφούς, και αυτών παρακαλεΐν μετά δα-

40 κρύων νύκτωρ καί μεθ' ήμέραν / ού διαλιμπάνω, ώς άν οί πάντες 
εύαρέστως Κυρίφ, άνδρικώς τε καί μαρτυρικώς διενέγκοιμεν καί 
τόνδε τόν καλόν άγώνα, μή καταισχύνοντες τοις ήδη παρισταμένοις 
τά προϋπηργμένα. 

Διά τοΰτο μόχθει καί αυτός ύπέρ έμοΰ έν τοις άδελφοΐς, τούς μέν 
45 ελκών διά ζώσης φωνής καί στηρίζων, τούς δέ καί από μέλανος 

ανακαλούμενος, καί άπαξαπλώς δλον έπιδίδου σεαυτόν εις δ τι άν ή 
χρεία καλοίη. περί τής οίασουν σωματικής χρείας μή καταπονοϋ 
(εχομεν τήν αύτάρκειαν θεού προνοία), αλλά μηδέ τάς βίβλους πέμ-
ψης, ούκ οϊδα έάν τό λεξικόν καί τό τετράδιον, έν φ διά σημείων 

50 λόγον έποίησα, δπερ καί ύπέδειξεν ό Ύπάτιος τω Καλλίστω πρός 
τό μεταγράψαι αύτόν. καί πάλιν ώς οικονομεί ό Κύριος δηλοϋμεν 
διά γάρ φίλων ήδυνήθημεν καί ώδε έχειν τινά πρός άνάγνωσιν. εύ 
σε ποιήσαι ό θεός, δτι έπεμψας εις τό ά- αλλά καί πάλιν έπέστειλα, 
καί δτε εύρεθή τις άποστελεΐς. μεριμνώ δέ περί τών δύο αδελφών, 

55 πώς τά κατ' αυτούς, διό εύρίσκων σήμανόν μοι, ωσαύτως περί τών 
εννέα καί δέκα. 

Ό θεός σε, τέκνον, ύπό τήν κραταιάν αύτοΰ χείρα σκεπάσειεν. 
προσαγόρευσον τούς φυλάσσοντας λόγον, έξαιρέτως τό δ, τό λ, τό ϊ. 

50 λόγον: cf. adn. ad ep. 153,29 53 ä: cave subaudias Platonem secundum ep. 41,7; 
cf. adn. ad ep. 120,9 54 αδελφών: Γραμματικοί? cf. ep. 151,44 56 εννέα: cf. adn. 
ad ep. 172,6 δέκα: cf. adn. ad ep. 106,37 58 5 — 1: cf. adn. ad ep. 120,9 

58 Luc. 11,28 

31 λυπεΐσθαι C 33 τών om C 39 αύτόν omnes: correxi 40 διαλειμπάνω C 
Mai ώσάν C 41 καί1 om Mai 45 τούς: τοις C Mai 46 ή: ή Mai 48 
αύτάρκιαν C Mai πέμψεις C Mai 50 δπερ: an δνπερ scribendum? 53 ποιήσαι 
Mai ä: ö Mai 54 εύρεθεΐ C 55 ώς αΰτως C 57 σκεπάσειε S 
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Mai 69/70 ΕΠΙΣΤ. 152-153 273 

153. Τφ αύτώ 

Έτάχυνας, τέκνον, τοΰ έπισκέψασθαι ήμών την ταπείνωσιν, αλλ' 
ό πόθος πράγμα αστεκτον, τάς ημέρας ώς ώρας και τούς ένιαυτούς 
ώς καιρούς λογιζόμενος, ευχαριστώ ούν τω θεώ μου, δτι ανάξιος ών 

5 ούτως ύφ' ύμών στέργομαι και περιέπομαι. πέπομφας τόν καλόν 
Άδριανόν εις άνδρείαν καί παρηγορίαν μου (ούκ άκόπως δήλον δτι 
διά την σύζευξιν και άποσύζευξιν των μετ' αύτοΰ' ευχαριστώ καν 
τούτα»), δνπερ και έκράτησα, εξωθέν που περιάγοντα. τούς δε περί 
τόν άδελφόν Σιλουανόν ανέπεμψα πάλιν, παρακληθείς έν αύτοΐς. ώς 

ίο ωραίοι οί πόδες τών ευαγγελιζομένων είρήνην, των εύαγγελιζομένων 
τά αγαθά- τοιούτοι οί άνδρες, ιν' έν συντόμω τό κατ' αύτούς πα-
ραστήσω. 

Ή μ ΐ ν δέ τοις ταπεινοΐς ύγιεία πάρεστι σώματος, ε'ίη δέ και ψυχής 
διά τών υμετέρων προσευχών. / δσα και διά γράμματος και στόματος 

15 άπηγγέλη μοι, εγνων- και δέομαι ώς αμαρτωλός ετι βεβαιωθήναι έν 
τή άμετακινήτω πίστει ήμών της αληθείας πάντας τούς πατέρας ήμών 
καί αδελφούς, τούς τοΰ ήμετέρου σώματος καί τούς τοΰ κοινού 
πληρώματος, μακαριστός ό πλεονάζων έν τοις υπέρ Χριστού παθή-
μασι καί τέλος αγώνος άποδιδούς. ιδού νΰν καιρός μαρτυρίου, τω 

20 νικώντι παρά θεοΰ ό στέφανος, ήσθη τοίνυν καί άγωνίζου, ώ καλέ 
Ναυκράτιε, νοός κράτος φερωνύμως γενόμενος, πάντοτε νήφων, 
πάντα κατά θείαν βουλήν διαπραττόμενος· μηδεμίαν γάρ φησιν έν 
μηδενί προσκοπήν δίδοντες, ϊνα μή μωμηθή ή διακονία ήμών, άλλ' 
έν παντί συνιστώντες έαυτούς ώς θεού διάκονοι. 

25 Τέως άρτι μη δεις διέλθη εις ήμδς διά τήν έξέλευσιν τοΰ έθνους ή 
δταν υποστροφή, όπόσα άπεκλαυσάμην διά τό πάθος τών δύο 
αδελφών, δηλοΐ καί ή πρός τόν άββάν Άθανάσιον επιστολή, μετ' 
εύχαριστίας άπίτω ό χρηστός Σιλουανός τήν έν Κυρίφ πορείαν 

153. aestate a. 816 2 έπισκέψασθαι: per litteras 27 αδελφών: Studitarum 
Gaiani et Zosimae επιστολή: ep. 114 

9 Rom. 10,15 22 2 Cor. 6,3 sq. 

C (S) 

3 τούς om Mai 6 άνδρίαν S δηλονότι S Mai 7 καν C 13 ύγίεια S 14 
διά ante στόματος add S 15 άπηγγέλλει C: άπήγγελλες Mai 19 άπό διδούς C 
20 ήσθη Cpc: ι'σθι S: ήσθαι Mai (an ήσθητι scribendum?) ώ om Mai 26 cn' αν 
C 27 άββαν Ssscr 28 εύχαριστείας C Mai άπείτω C Mai 
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274 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 70/71 

αύτοϋ, εφοδιασθείς καί παρ' υμών γράμμασι. τόν λόγον, ον έπεμψα, 
30 μεταγραφείτω καν εν έτέροις, ϊνα διασφζηται' έτόλμησα αύτόν ποιή-

σαι έκ πόθου, ει αρα μή πολύ έστιν άπόπτυστος τοις άναγινώσκουσιν 
καί τη μητρι του Κυρίου εις υβριν. 

'Αλλ' ίλεώσασθαι αυτήν παρακληθείητε ύπέρ έμοΰ. ασπασαι τό δ, 
τό θ, ασπασαι τούς συγκελλίτας, ασπασαι τους μύστη ριοφύλακας' 

35 ασπάζονται σε οί σύν έμοί. ή χάρις τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου 
μετά τοΰ πνεύματος σου, αμήν. 

154. Λιτοΐω τέκνω 

Διά των αμφοτέρων σου επιστολών, τέκνον ήγαπημένον, έγνων 
καί νυν τήν όλικήν σου μετάνοιαν καί έπιστροφήν, μάλιστα οτι 
έξέφυγες τών έν άστει τάς διατριβάς, προσφυείς τω οικονομώ, τοϋτό 

5 με πέπεικεν εξ ολοκλήρου σε φιλεΐν, μάλλον δέ θεόν, δι' ον στέργω 
καί στέργομαι, έν φ καί γεγέννηκά σε, υιέ μου αγαπητέ Λιτόιε. μή 
δή ούν έν τοις προλαβοΰσι καταπέσης έφ' / οσοις καί ύπεσκελίσθης 
συμβάμασιν έξ άμαρτιών μου. μή γάρ ούκ έστιν ρητίνη, φησίν, έν 
Γαλαάδ; ή ό άποστρέφων ούκ επιστρέφει; έπιστράφητε πρός με, βοά 

ίο ό θεός. άναπαλαίσας στρατιώτης καί πάλιν στρατιώτης, ώσαύτως 
καί κυβερνήτης· ου γάρ εί καί τήν πρός θάνατον άμαρτίαν ήμάρτο-
μεν, ούκέτι έστι ζήν. ζώμεν πάλιν διά μετανοίας- άψευδής γάρ ό 
ειπών, ζώ εγώ, λέγει Κύριος, ού θέλω τόν θάνατον τοΰ άμαρτωλοΰ 
ώς τό έπιστρέψαι καί ζήν αύτόν. ώστε έστι μετά θάνατον άμαρτίας 

15 ζήσαι, ούκέτι δέ μετά τήν ένθένδε άποβίωσιν συνέκλεισεν γάρ κατ' 
αύτοΰ, φησίν. 

29 λόγον: or. 5 an 19? cf. pp. 27*, 28* 33 5 - 0 : cf. adn. ad ep. 120,9 

35 Gal. 6,18 

31 άρα codd: corr Mai άναγινώσκουσι S 

154. hieme a. 815-816? 4 οικονομώ: Naucratius 

8 Jer. 8,22 9 Joel 2,12 13 Ez. 33,11 15 Ps. 34,3 

C (S) 

1 λιτωΐω C: λητοΐω S: Λητωΐφ Mai 2 επί στολών C 3 επί στροφήν C 4 
προσφυεΐς C Mai 5 εξολοκλήρου codd: distinxi 6 λιτώϊε codd: Λητώϊε Mai: 
correxi 7 καταπέσοις C Mai 8 έστι S 10 ώς αϋτως C 12 ούκ ετι codd 
Mai 15 συνέκλεισε S 
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Mai 71/72 ΕΠΙΣΤ. 153-155 275 

Δεΰρο λοιπόν, αδελφέ, προφθάσωμεν τό πρόσωπον αύτοΰ έν εξο-
μολογήσει, εγγύς Κύριος τοις έπικαλουμένοις αυτόν, στέρξον, τέ-
κνον μου, έν τω οικονομώ, έάν έμοί πείθη· οι γάρ άνατρέποντές σε 

20 πάλαι τήν εξοδον εχθροί και ου φίλοι, οΰτε σου οΰτε θεοΰ. κοπίασον 
μικρόν, δέομαι, έπιλαβοΰ αρχής, εξεως φροντιστικής τής σωτηρίας, 
δτι ή ώρα ού προσδοκώμεν ό Κύριος έρχεται- μνήσθητι, τέκνον, τής 
άποταγής σου, τής ύποταγής, τής κοπής τοΰ θελήματος σου, των 
λοιπών κόπων καί άγώνων σου. εγώ εγγυητής σου τής σωτηρίας, ό 

25 άμαρτωλός· εγώ ετεκον, εγώ ιατρεύσω. μόνον αυτός στήθι, μόνον 
άνάνηξον τοΰ βάρους τής άθυμίας, μόνον έπεχε σεαυτώ, μόνον μή 
μονωθής έτι, καν συμβή μή συμποιεΐν μηδ' αύ πως συνεΐναί σε τω 
οίκονόμφ. 

Ταύτα τό νΰν, έπεί καί, ήνίκα τύχη γραμματηφόρος, ού κατοκνήσω 
30 γράφοντί σοι άντιγράφειν. αυτός ό Κύριος τής σωτηρίας ήμών έφα-

ψάμενός σου τής καρδίας έμποιήσειεν φώς έν τή ψυχή σου, παράκλη-
σιν, διέγερσιν, έργασίαν καθ' δσον οΐόν τε και σώσειεν εις τήν 
βασιλείαν αύτοΰ τήν έπουράνιον. τέκνον μου, προσεύχου μοι, ϊνα 
σωθώ κάγώ. οί αδελφοί σου προσαγορεύουσίν σε. 

155. Τω αύτώ 

Οία χαίρω ό ταπεινός δεχόμενος σου λόγον, τέκνον, καί έχων έν 
καρδία ον πά/λαι απώλεσα, αλλά χάρις τω συνάψαντι θεώ- ε'ΐθε καί 
τό πρόσωπον είδον, ώφελον καί ζώσης σου φωνής έπαϊέναι. οΰτω 

5 σε ποθώ καί χαίρω άνακληθέντα. μή δή ούν ραθυμήσειας, υίέ μου, 
εύθυμών δέ πορεύου τήν έν Κυρίω πορείαν τής ψυχής, τά ύπο-
βληθέντα παρά τοΰ έμποδιστοΰ τής σωτηρίας σκώλα καί έμπτώματα 
πόρρω βάλλων καί όδοποιών έαυτφ τήν προς θεόν εϊσοδον ήνοικται 
γάρ σοι ήδη, τών κλείθρων τής άμαρτίας άρθέντων. αλειψαί σου 

ίο τούς νοητούς πόδας καί κατά μικρόν κινούμενος πέποιθα δτι καί 

17 Ps. 94,2 18 Ps. 144,18 

27 συμποιεΐν: an συμπιε ΐν scribendum? cf ep 168,16 29 τονϋν S τύχει codd: 
τύχοι Mai: correxi κατ ' οκνήσω C 31 έμποιήσειε S 32 καθόσον codd: 
distinxit Mai 34 προσαγορεύουσί S 

155. hieme a. 815-816? 

C (S) 

4 οΰτως S 9 σοι: τοι Mai 10 καταμικρόν codd: distinxit Mai 
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όξυποδίσενς καί φθάσεις εισελθείν εις τά ποθούμενα, ήδη πρόκειται 
καί ό άγων τί ούν παράδοξον καί εις κατάλογόν σε μαρτύρων 
φθάσαι; ναί, τέκνον μου Λιτόιε, στήθι, σώθητι, εύδόξησον. εύ δε 
πάνυ δτι απορία μετά τοΰ οικονόμου σε είναι φκονομήθη· συνεζεύ-

15 χθης τω Προτερίω άδελφώ, της ταπεινώσεως έργον, ταπείνωσις δέ 
τό καθαιρετικόν φάρμακον τοΰ άντικειμένου. 

Ειρήνη σοι και ισχύς έκ θεοΰ. προσεύχου περί έμοΰ. οί σύν έμοί 
άσπάζονταί σε. 

156. Ειρήνη πατρικία 

Και γράφοντες καί μή γράφοντες έργον εχομεν άνεπιλήστως 
μνημονεύειν σου της τιμιότητος ου μόνον κατά τον της ευεργεσίας 
λόγον, ον ένεδείξω εκπαλαι πρός την ταπείνωσιν ήμών, αλλά γάρ 

5 καί κατά τον της ομολογίας Χριστού τρόπον, συντάσσοντές σε τοις 
ώδε κάκεΐσε διά Χριστόν περιωρισμένοις καί έναθλούσι- μή γάρ καί 
αύτή ου δεδιωγμένη, ούκ άποικος, ουκ άπολις, ού περιωρισμένη, ουκ 
έμπαράσκευος άεί πρός κινδύνους; ναί άληθώς καί διά τοΰτο μακα-
ρία, δτι σοί έστιν ή βασιλεία των ουρανών, τίς ούκ οίδεν των 

ίο όμολογητών οτι συνωμολόγησας; πού ούκ ήκούτισται δτι καί 
συγκλητική εν μάρτυσιν; έθαύμασάν σε μοναστών τάγματα, ήνεσάν 
σε λαϊκών συνεδ ρεύματα' τί δέ ταύτα; αυτά τά τών άγγέλων καί αγίων 
τάγματα εύφράνθησαν επί σοί. καί μή δοκήσης κολακείαν είναι τον 
λόγον. βλέπε ούν, ώ μάρτυς Χριστού, οϊον τετίμησαι, οίον ύψωσαν 

15 σύγκρινόν / μοι πηλόν καί χρυσόν, τοσούτον καί πολλω πλέον ού 
κατέλιπες επιγείου άξιώματος τό νύν δωρηθέν σοι υπό θεού αξίωμα 
έπουράνιον, μάρτυρα καλεΐσθαι Χριστού, όμολογητήν άληθείας. 

Διό ύπομνήσκω μή τραπήναι τό καθόλου τής ένστάσεως, επί τήν 
άσάλευτον πέτραν τής ορθοδοξίας έρηρεισμένην σε, μηδέ εύπτόητον 

20 καί άμφοτερίζουσαν γενέσθαι ταΐς τίνων καταπτώσεσιν ε'ίτε λαϊκών 

11 όξυποδίσοις C Mai (an όξυποδήσεις scribendum?) φθάσοις CS" Mai 12 ό 
om Mai 13 μου om Mai λιτώϊε C: λητόιε Spc: Λητώϊε Mai 

156. a. 8 1 5 - 8 1 8 

8 Matth. 5,10 

C (S) 

8 ένπαράσκευος C Mai διατοϋτο S 9 οΐδε S 16 κατέλειπες C Mai 18 
ύπομιμνήσκω Spc 20 καϊ om Mai λαϊκών είτε om Mai 
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ε'ΐτε μοναστών και δοκούντων εϊναί τι εϊτε άπλώς ούτινοσοΰν οί γαρ 
τοιούτοι ψευδάδελφοι, ψευδαπόστολοι, έχοντες μόρφωσιν εύσεβείας, 
τήν δε δύναμιν αυτής ήρνημένοι. πολλοί δοκησίσοφοι και άρχιε-
ροφανεΐς και άγιόδοκοι εν τοις πάλαι έαλώκεσαν έλαμψαν δέ ώς 

25 φωστήρες εν κόσμω ολίγοι και αληθινοί σοφοί, οι'τινές είσι φόβω 
θεού διαζώντες, έπείπερ αρχή σοφίας φοβεΐσθαι τόν Κύριον, και μή 
οίηθέντες είναι πολλού άξιοι" επειδή άνθρωπος εις πρόσωπον, θεός 
δέ εις καρδίαν δρα. 

Παρακαλώ έτι, στόμωσον έαυτήν τω άνθρακι τής θείας αγάπης, 
30 κόπτουσα πάσαν προσπάθειαν ουτω γάρ συγκάψεις τάς προσβολάς 

τάς μελλούσας. μή γάρ πάντως ο'ΐου αβασάνιστος διαμένειν εϊτε λόγω 
ή και έργω- φθονεί σε γάρ ό διάβολος, λαβών καιρίαν πληγήν επί 
σοί. ,,δτι και γυνή μου κατεξανίσταται", φησί, ,,καί ταύτη ύπό ζυγόν, 
καί γε έν περιφανεία", τοιαΰτά πως λέγων ,,ού φέρω, κινώ κατ' αυτής 

35 ετι μου πολλάς μηχανάς, τόν άνδρα, τό τέκνον, τό αίμα ολον, τάς 
όμοσυγκλήτους, τάς γνωρίμους, τούς παΐδας, τάς παιδίσκας, τήν 
περιουσίαν, πρός τούτοις ελεεινά δάκρυα, παρακλήσεις, υποσχέσεις· 
ει δέ γε εντεύθεν άποτύχω, μετέρχομαι επί τό έτερον είδος, προσάγω 
βασιλικάς άπειλάς, φθόνους των όμοαξίων, ,ούά', λεγόντων, ,εκείνη 

40 μόνη ύπερέξει πάντων; όστις καί ποία;', ύβρεις ετι, χλευασμούς, 
μυκτηρισμούς, καταγέλωτας, ενίοτε καί έμπτυσμούς, μή καί ραπί-
σματα, μή καί κολαφίσματα, μή καί θάνατον". 

Όρα , αδελφή έν Κυρίω, μή ένδώσης. ταΰτα Χριστού στίγματα, 
ταύτα στέφανοι ούράνιοι, νέαν σε μάρτυρα ποιοΰντα- μή γάρ κάκεΐ-

45 ναι ούχ όμοιόσαρκοι, εύγενίδες, πολύολβοι, / έξ ανδρός τμηθεΐσαι 
μαχαίρα τοΰ πνεύματος; ούτως σε ό λόγος παρασκευάσθαι ύποτίθε-
ται, άδελφομήτηρ, μή σε δελεάση εν τινι ό πειραστής διάβολος, ϊνα 
πολλούς τω οίκείω ύποδείγματι στερεώσης καί σώσης, δπως χορεύ-
σης έν τη βασιλεία τοΰ θεοΰ αιώνια. 

50 Προσεύχου περί έμοΰ- ασπάζομαι έν Κυρίω τήν ορπηκά σου καί 
σύναθλον. 

47 άδελφομήτηρ: cf. Dobroklonskij I 289 adn. 4 50 δρπηκα: filiam 

21 2 Cor. 11,13 24 Philipp. 2,15 26 Ps. 110,10 43 Gal. 6,17 

21 ούτινος ούν C 30 συγκόψοις C Mai 33 μου post δτι transp S ταύτη C 
Mai: αϋτη S 39 ούα C Mai 41 μυκτηρισμούς om S 45 εύγένίδες C 46 
παρεσκευάσθαι S 47 άδελφομήτερ Mai δελεάσει C Mai εν τινι: εκ τ ίνος 
Mai 49 αιωνία Mai 
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157. 'Ιωάννη επισκοπώ Σάρδης 

Οΰπω μοι μέχρι τοΰ δεΰρο ήκουσται, που ποτ' αν ε'ίη περιωρισμένη 
ή πατρική σου αγιοσύνη· διό ύπέμεινα συνέχων την χείρα και ούχ 
εύρίσκων πληρώσαί μου τήν έπιθυμίαν. έλπίδι οΰν πτερωθείς έπιτεύ-

5 ξασθαι τοΰ ποθουμένου έπέστειλα τό παρόν και οίδ' δτι ού διαψευ-
σθήσομαι της ελπίδος εν Κυρίω. αλλά γε δεΰρο φράσον, ώ μεγαλο-
πάτορ, πώς ή έξορία και ποΰ και οϊος ό ύποδεξάμενός σε χώρος, οϊ 
τε αυτόχθονες και οί πλησιάζοντες; ώρα δεξιοί και της εκλεκτής 
μερίδος έκάτερα ή άμφω τά εναντία και σκολιάζοντα; πλήν δτι διά 

ίο Χριστόν και τά δυσχερή ευχερή και τά λυπηρά περιχαρή, μακάριος 
εϊ, ύπέρ αληθείας δεδιωγμένος τής οικείας έκκλησίας και έξωρι-
σμένος πορρωτέρω τής ένεγκαμένης- μακάριος εϊ, διά Κύριον έμπαι-
χθείς και κονδυλισθείς υπό των άσεβων εμπροσθεν τοΰ καϊαφαϊκοΰ 
συνεδρίου, μετά Χρίστου έθεατρίσθης σύν τοις όμάθλοις, σύν Χρι-

15 στώ κατεδικάσθης- και επί τον σταυρόν μεν ουκ ανήλθες, δτι μη 
καιρός, σταυροφορών δε εξήλθες, προπηλακισθείς και διασυρθείς 
παρά των παρανόμων εξ ού και ό τής δικαιοσύνης σοι στέφανος 
ούρανόθεν άγγελόπλοκος. 

"Αγε δή, πατέρων κορωνίς, εις μέσον τούς θείους σου αγώνας, 
20 σύναψον αύτοΐς και τούς έξής- ετι γάρ καιρός μαρτυρίου εις κόσμον 

τή Χριστού εκκλησία, άπαράτρεπτος εσο (μετ' αιδοΰς ύπομνήσκω, 
λαβών έκπαλαι έπιτροπήν τοΰ λέγειν έξ άκρας σου ταπεινοφρο-
σύνης) τής καλής ομολογίας, ής ελαβες ώς έπαθλα τάς έντιμους 
άτιμίας / και ην ώμολόγησας ένώπιον θεοΰ και ανθρώπων, διά Χρι-

25 στόν έστι παθεΐν τό ύπέρ τής αγίας αύτοΰ εικόνος άθλήσαν οΰτε 
γάρ, φησίν ό Μέγας Βασίλειος, τό κράτος έπ' άμφοΐν σχίζεται ουτε 
ή δόξα μερίζεται, οί δε χριστομάχοι ού μόνον μερίζουσιν, αλλά γάρ 
και άτίμως καθυβρίζοντες διά θατέρου θάτερον απαρνούνται, ίου-
δαΐζοντες πλαγίως και τό τής οικονομίας μυστήριον άνασκευάζοντες. 

157. a. 815-816? 14 συνεδρίου: synodus vere a. 815 convocata 

17 2 Tim. 4,8 23 1 Tim. 6,12 25 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 

C (S) 

1 δογματική in marg C 4 έπΐ θυμίαν C 6 μεγαλοπάτωρ C 7 οίος om Mai 
15 κατεδικάσθης: και έδικαιώθης Mai 21 ύπομιμνήσκω Spc 22 έπΐ τροπήν C 
25 έστι: ετι Mai 28 καθ' υβρίζοντες C 
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30 Ει γαρ μή εικονίζεται Χριστός καθ' ήμας, έστιν απερίγραπτος ώς 
έξω σώματος- πάν γάρ τό ένσώματον περιγραφόμενον. καί ποΰ οτι 
ό λόγος σαρξ έγένετο; ή πώς διαγνωσθείη ό της σαρκώσεως λόγος, 
ει ώς πριν σωματώσεως οΰτω και μετά σωμάτωσιν άπερίγραπτος, 
ήτοι άνεικόνιστος χαρακτήρι τω καθ' ήμας μεμένηκεν Χριστός; δει 

35 γάρ διαφοράν εϊναι δυοΐν πραγμάτων έτεροφυών, οίον ύδατος και 
πυρός, ΰλης καί άυλίας, συνθέσεως καί άπλότητος καί των έξ εναν-
τίας απάντων άφεστηκότων άλλήλοις· οϋτω τοιγαροϋν καί άσωμα-
τότητος καί σωματώσεως, ήτις εστί διαφορουμένη πρός τό περι-
γραπτόν καί άπερίγραπτον, καθ' ήν Χριστός μεσίτης θεοΰ καί άν-

40 θρώπων, τοΐν δυοΐν τά ιδιώματα έν μια ύποστάσει άπαράφθαρτα 
φέρων, καί γέγονεν ό άυλος ένυλος, ό άπλοϋς σύνθετος, ό άσαρκος 
ένσαρκος, ό άνεμφερής καί άνεικόνιστος όμοιος ήμΐν κατά πάντα, 
εί δε ούκ εικονίζεται, ουπω διαφορά, ουπω σύνοδος τών εναντίων εκ 
θείας ευδοκίας τε καί δυνάμεως· διά τοϋτο ούδέ σάρκωσις, ψεύδεται 

45 δε καί ό λέγων, θεός έφανερώθη έν σαρκί καί δτι παραπλησίως ήμΐν 
καί αύτός μετέσχε σαρκός καί αίματος. 

Οϋτω συνήκται τοις δόγμασιν ίουδαΐζειν τούς είκονομάχους καί 
προδρόμους πεφηνέναι τοΰ 'Αντίχριστου, ών φύγοιμεν, ώ πάτερ, τήν 
άσέβειαν ίσα ιουδαϊσμού, μή άτονοΰντες πρός τά πάθη μηδ' αύ πρός 

50 τό μακροημερές της αίρέσεως, μιμούμενοι τούς άγιους, τούς διά 
μακροθυμίας καί πολλών παθημάτων κληρονομήσαντας τάς θείας 
έπαγγελίας. συγ/γνωμονήσεις δέ μοι πάντως, ώ ιερά κεφαλή, έφ' οίς 
διελέχθην, τά προστεταγμένα ποιοΰντι- αλλ' ούν καί ύπερεύξη έν 
άφέσει αμαρτιών καί άπτωσία λόγου καί έργου παρελθεΐν με τον 

55 τήδε βίον. 

32 Joh. 1,14 39 1 Tim. 2,5 45 1 Tim. 3,16 

31 καί που omnes: correxi 34 μεμένηκε S 36 έξεναντίας codd: distinxit Mai 
37 τοιγαρ ούν C 44 διατοΰτο S 49 Ισα S άτονοϋντας Mai 52 θεία και 
ante ίερά add S 53 υπερεύξει C Mai 
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158. Πέτρω Νικαίας 

Κελεύει με έπιστέλλειν ή άγιωσύνη σου και έχειν τοϋτο έρασμίως· 
δτου χάριν πυνθάνομαι, όσιώτατε, και δι' ήν τινα αιτίαν, η πάντως 
έφέλκειν θέλων προς αγάπη ν, δπερ σοι δώρο ν θεός υπέρ τούς πολ-

5 λούς έχαρίσατο, δημιουργεΐν φιλίας και διά τοΰτο στέργεσθαι άντι-
πεπονθότως; ε'ΐκω τω πατρικφ προστάγματι ώς υίός ελάχιστος, άλλα 
τίς ό παρ' έμοΰ λόγος του άσυφήλου, ώνήσασθαι δυνάμενος τον 
πολλούς ώφελοΰντα, μάλιστα τανΰν αύτοΐς εργοις ύπέρ αληθείας 
πάσχοντα και μηδέν ύπέρ αυτής προκρίνοντα; ήλιος ελαμψας έν τή 

10 αιρετική νυκτομαχία, στύλος ήγερσαι έν τή εκκλησία, ύπερείδων 
τούς σαθρουμένους. άντιβολώ, ώ Πέτρου του μεγάλου συνώνυμε 
Πέτρε, πέτραν σε σχοίη άσάλευτον εύσεβείας ό παρών σεισμός τής 
ασεβείας, ώς αν και ήμεΐς οί εύκαταγώνιστοι έρηρείσμεθα έν σοί. 
διάνυε τούς διαύλους τής ομολογίας, ουκ άνιδρωτΐ πάντως· έν τούτφ 

15 γάρ και οί στέφανοι, ει έν έπτά περιόδοις τον δρόμον τελούντες οί 
επί γής άρματηλατούντες καταστέφονται, τί θαυμαστόν, ει τοις την 
ανω νύσσαν θέουσι μηκυνεϊ Χριστός ό αληθινός αθλοθέτης, ώσπερ 
εϊωθεν έκπαλαι, τούς χρόνους; έμοί δοκεϊν τω άμαθεϊ, ϊνα καί τών 
τρεχόντων τό άνολίγωρον δοκιμάση καί τών έλαυνόντων την μανίαν 

20 έπίσχη, ει δ' ούν κολάση. 

Σοί μέν τά παρ' έμοΰ τοσαΰτα, παρεγγυούντι, ώ μακάριε- έμοί δέ 
άρκέσειεν ιερών ευχών σου αποστολή, καν έπιστολής άποτύχοιμι. 

159. Μακαρίφ ήγουμένφ 

Έμοί χαρά παντί μέν άλλφ όμιλεΐν διά γράμματος εύσεβούντι, 
πόσω γε μάλλον πατρί τοιούτα) καί τηλικούτω, ού ή άγάπη έν έμοί 

158. a. 815-818 

c (S) 
2 επί. στέλλειν C 4 θεός: θεοΰ Mai 5 διατοϋτο S 6 ήκω CSac Mai 7 
άσυφίλου codd: corr Mai 8 τά νΰν C Mai 13 έρηρείμεθα Mai 17 μηκύνει S 
19 δοκιμάσοι C Mai 21 παρεμοΰ C παρεγγυώντι Mai 

159. a. 816 

C (S) 

2 διαγράμματος C 
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κραταιά και ή εύχή άσπαστή ώς / δμβρος έπ' άγρωστιν; και γάρ, 
5 όσιώτατέ μου, χρήζω σου των ικεσιών μετέχειν αεί διά τό άκατάρ-

τιστόν με είναι καί εύκαταγώνιστον, ώς αν διαδράσοιμι και τον 
άόρατον διωγμόν και τόν όρώμενον. ού όρας οία τά τυρβάσματα, τά 
κολαστήρια, αίματα μέν τυχόν ού κενοϋντα αισθητώς φθόνω του μή 
δοκεΐν τους πάσχοντας εϊναι μάρτυρας (ει καί οτι ουκ από της αυτών 

ίο γνώμης, άλλά τή της αληθείας ψήφω κρίνει θεός τά πράγματα), έκ 
τοΰ κατά μικρόν δέ ύπωπιασμοΰ και έκθλιμμοΰ αίματεκχυσίαν ερ-
γαζόμενα άψευδώς· οπόταν γάρ εν λιμώ και δίψει, έν έξορίαις καί 
είρκταΐς, έν σιδήροις έπί ποδός καί μονώσεσιν, έν άρπαγαΐς ύπάρ-
ξεων καί έκδιώξεσιν, έν διατριβαΐς έρήμων οικήσεων, έν ορεσί τε 

15 καί σπηλαίοις κατά τό γεγραμμένον (καί ουπω λέγω καί αιμάτων διά 
μαστιγών κενώσεσι), πώς ού ταύτα μαρτύρια; πόσοι οί στεφανΐται; 
άρον κύκλω τούς τοΰ νου οφθαλμούς, ώ μακαριώτατε, καί ι'δε άπαντα 
καί πέρα τούτων, καί έξ έαυτού αθλήσεως τόν λόγον πιστούμενος. 

Ά λ λ ' δμως νικών νίκα, τριπόθητε, οία καί εΐεν τά έπαγόμενα καί 
20 έπαχθησόμενα, ινα σε κορωνίδα ή μοναχική πολιτεία εχοι, ή τε δλη 

τοΰ Χρίστου έκκλησία ομολογίας στεφανίτην γνωρίσοι, ήμεΐς τε οί 
ελάχιστοι έγκαλλώπισμα λάβοιμεν εύπρεπείας. 

160. Τω φίλφ ό φίλος 

Καιρός μοι τοΰ γράφειν, τοΰ δέ μνημονεύειν σου της καλής αγάπης 
απας· καί τοΰτο ού δώρον, άλλά κατά χρέος, ού μόνον διά τήν φειδώ, 
ην ένεδείξω έν ήμΐν (ήν τίς μαθών ουκ άν άγάσαιτο, πληρωτήν οϋσαν 

5 της έντολής έκείνης, ίνα τις θήση τήν ψυχήν αύτού υπέρ τοΰ φίλου 
αύτού;), άλλά καί διά τήν καλοτροπίαν σου- ώς γάρ έπεται τω μύρφ 
τό εύωδεΐν, οΰτω καί τή σή τιμιότητι τό χαρίεν καί άγαπητόν. καί 
τοΰτο ού λόγος διάκενος· τίς γάρ σε ιδών ούκ ήσθη, τίς δέ σου 

4 De. 32,2 14 Hebr. 11,38 17 Is. 49,18 

4 έπάγροστιν C 8 ού κενοϋντα: ούκ ένοΰντα Mai 11 ύποπιασμοΰ omnes: correxi 
17 αρον C Mai 

160. a. 815 -818 

5 Joh. 15,13 

C (S) 

7 χάριεν S 
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πειραθείς ούκ έχρώθη εις φιλίαν; πυνθάνομαι δχι και εξ ακοής είλές 
ίο τινα, ώστε σε άγχιστεύσαι θέλειν. καί γε τό παραδοξότερον- φασί 

γάρ γυμνόν εν βαλανείω εΐσελθόντα έπιγαμβρεύσασθαι, ούδενός 
άλλου / έπιζητουμένου δια τό πολύολβον τοϋ έκκαλουμένου. καί 
είκότως· ό γάρ τοι τήν άρετήν ήμφιεσμένος πλουσιώτερος πάντων, 
ώς που τόν 'Οδυσσέα ίστορούντες έκ ναυαγίου γυμνόν περισωθέντα 

15 φάναι τάδε. ϊδε ου διέψευσμαι εν τοις άνόπιν αλλ' ώς εμαθον καί 
είς αρχήν κομητάτου προήχθαί σε, έχάρην μέν ού πολύ (μικρόν γάρ 
τή εύσεβεία σου καί άμφοτεροδεξιώσει τουρμαρχάτον), έλυπήθην δέ 
δτι άπομακρύνεις- δμως τω πτερώ του γράμματος δυνατόν πέτασθαι 
καί συνάπτεσθαι άλλήλοις. 

20 Φύλασσέ μοι ούν, ώ παΐ καλέ, ει ού δυσχεραίνοις άκούων, τήν 
παρακαταθήκην της ορθοδόξου πίστεως καί κοινωνίας· μνημονεύων 
μου έξ ϊσου σώζοιο έν Κυρίω πάντοτε. 

161. Ειρήνη καί Καλή άδελφαΐς 

"Οτι παρεκλήθη ή τιμία υμών δυάς από τοΰ άδελφικοΰ πάθους, 
χάρις τω παρακαλέσαντι θεώ. τοΰτο γάρ έδήλωσεν ό γραμματηφόρος, 
δς καί ήγαγεν ή μας τά άποσταλέντα παρ' ύμών α ίδόντες έδόξαμεν 

5 εκείνον τόν μακάριον θεωρεΐν καί προσφθέγγεσθαι. καί γοΰν εχομεν 
αύτά εις ύπόμνημα αύτοΰ άνεπίληστον άναπαύσειεν ό θεός κάκεΐνον 
μετά αγίων, ών εί'λετο ζών τήν μερίδα, δοίη καί ύμΐν τόν μισθόν, 
υπέρ αδελφού αληθινού άγωνιζομέναις διά της τοιαύτης εύποιΐας, 
άναπεμπούσαις τά άπόμοιρα αύτω έν τω μέλλοντι αίώνι, δς καί έτι 

ίο ζών προαπέθετο τήν ασυλον κληρονομίαν. 
'Αλλά τί δτι καί αύταί, τόν αύτόν τής παρθενίας είλάμεναι βίον, 

ούδέν άπολείπεσθε κόσμω, πάντα θεώ θησαυρίζουσαι, έχόμεναι καί 

13 Plat. rep. 457 a 14 Horn. Od. 6,136 20 Plat. Euthyd. 289 b ώ καλέ παΐ 

9 έξακοής codd: distinxit Mai 11 βαλανίω C 14 ποΰ Mai 15 άν' δπιν Mai 
16 προίχθαι S 17 τρουμαρχάτον codd: corr Mai 18 άπό μακρύνεις C 20 
φύλασσαί Cpc Mai 22 εξίσου codd: distinxit Mai 

161. a. 8 1 6 - 8 1 8 2 πάθους: mortis fratris Moschi 

C (S) 

4 ήμας C: ήμΐν S: πρός ήμας coni Mai 5 γ' oöv C 7 post ζών rasuram septem 
fere litt exhibet S 11 παρθενείας C 
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γε της ορθοδοξίας; εύλογηθείη ή τρνάς υμών, ευλογημένη καν ή δυάς, 
ή ένεγκοϋσα ύμάς εις φώς· καλή ή φρόνησις ύμών, μακαρία ή πράξις 

15 ύμών. 
Εϋχεσθε υπέρ έμοΰ, αγιαι γυναίκες. / 

162. Σεργίφ ύπάτω και. έξαδέλφω 

Ούχ δτε γράφω, τότε μνημονεύω σου της αγάπης, γνησιώτατόν 
μου αίμα, άλλα καί πάντοτε λαμβάνων σε έν τή αμαρτωλή μου ευχή 
ού διαψεύδομαι- έρώ γάρ σε ού μόνον ως άγχιστέα, άλλά και ώς 

5 όμογνώμονα καί ύπέρ πάντα συγγενή οίκειωμένον τή ταπεινώσει 
μου, ού μήν άλλά καί ώς φιλοσυνόμιλον, ώς αύτός άφ' έαυτοΰ 
είκάζειν έχεις, επειδή πως έσοπτρον τής αγάπης τής πρός τόν 
πλησίον έν έαυτω έκαστος κέκτηται, διέστησε δε ήμάς ό καιρός, ώς 
οΐδας- άλλ' ώσπερ εγώ εϋχομαί σε φυλάττεσθαι άσινή καί άμέτοχον 

ίο τής χριστομάχου αίρέσεως, οΰτω καί αύτός ύπερεύχου, φίλτατε, 
διασφζεσθαί με κατά πάντα τόν άμαρτωλόν άπήμονα. 

Τί δέ όράταί σοι τά κατά τήν Βυζαντίδα; έγκαταλέλειπται σπέρμα 
όρθόδοξον ή πάντες έξέκλιναν άμα ήχρειώθησαν; στοναχίζει τις τήν 
άλωσιν ή ώς επί Νώε ή αναίσθητος άδιαφορία, ους ϋδωρ ούράνιον 

15 κατέκλυσεν; άρα δέ καν εκ τών Ναζιραίων οί έαλωκότες κλάουσιν 
ή ώς μηδέν πεπονθότες νήχονται τοις τής αίρέσεως κύμασι; καί γε 
ό ημέτερος Μαξιμινίτης; δίδαξον, φρουρών τήν παρακαταθήκην τής 
πίστεως άσυλον, εΐ μή τι άλλο, ταύτην ειλικρινή τω θεώ παριστώντες. 

162. a. 816? 17 Μαξιμινίτης: abbas monasterii Maximini; cf. Janin, Geographie 
323 

12 Is. 1,9 13 Ps. 13,3 

C (S) 

5 φκοιωμένον S 15 κλαίουσιν S 17 Μαξιμηνίτης C Mai 18 είλικρινεΐ C 
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163. Γρηγορίω κληρικώ 

Χαίρε, στρατιώτα Χρίστου, γέγονας εξόριστος δι' αυτόν επειδή 
γαρ ώσπερ τις χρυσός έχωνεύθης οιονεί και έπυρώθης ταΐς μάστιξι, 
ταϊς φυλακαΐς, τοις προπηλακισμοΐς, τοις έμπτυσμοΐς, οίστισιν άλ-

5 λοις έπομένοις τοις προηγουμένοις (ούδέ γαρ άπαριθμεΐν πάντα δυ-
νατόν), ε'ΐληφας και τό της ύπερορίας κλέος ώσπερ τι διάδημα, εχει 
σε ή νήσος προίκα ορθοδοξίας, αύχεΐ σε ή ένεγκαμένη, περιθρυλ-
λοΰσά σου τό κράτος της ανδρείας, ώ τοΰ θαύματος· μόνος εκ του 
κλήρου τής βασιλίδος, θείον σύ άνάθημα. που δή τό πρεσβυτέριον; 

ίο που δέ / τά ύφειμένα τάγματα; ώ τής άπωλείας· πάντες τοΰ καιρού, 
πάντες των τήδε, πάντες τής σαρκός, πάντες των φόβων, αλλ' ούχ ό 
Ιερός και ιερουργός τοΰ Χρίστου Γρηγόριος- καλώ γάρ σου καί τό 
ονομα, ώσπερ τι θείον άκουσμα ύπομνηματίσαι. τοις μεγάλοις Γρηγο-
ρίοις σύ συναρίθμιος, φερωνύμως γρηγορήσας τά θεία καί ύπέρ θεοΰ 

15 άνατλάς πόνους καί Ιδρώτας, προσθείην δ' αν καί αίματεκχυσίας. 
χαίρετε, άπόστολοι Κυρίου, ό θειος ναός και περιβόητος· άφ' ύμών 
γάρ ό κήρυξ τής αληθείας, ύμεΐς τον γενναΐον άνδρα καί ίερουργόν 
ύμών οί καρποφορήσαντες. χαίρετε, μάρτυρες Χρίστου, οίς ή εϋλα-
λος γλώσσα πολλαχώς παννυχίως έμελφδησεν, ού ή άρετή διαπρύ-

20 σιος καί ή γνώσις περίδοξος καί ή εύμέλεια άξιέραστος. 
Δεΰρό μοι, μύστα, μύησον καύτόθι τά μυήσεως άξια, δίδαξον τούς 

άμαθεΐς, φώτισον τούς ένσκοτισμένους, δι' ους ηύδόκησεν τήν έξό-
ρισιν θεός. εχεις τούς τό άσθενές σου σαρκίον ύπερείδοντας ή 
πάντων άφηρέθης δια Χριστόν; πλήν Χριστός σοι εστία, Χριστός 

25 έπαρωγός, Χριστός στεφανοδότης- φ μή έλλείπης προσεύχεσθαι 
κάμέ σώον καί άπήμονα διαφυλαχθήναι τοΰ ώρυομένου αεί δράκον-
τος. 

163. aestate a. 816 7 περιθρυλλοϋσα: verbum activum usurpavit etiam Jo. Tzetzes, 
ep. 11 (p. 19 Leone) 

2 2 Tim. 2,3 3 Sap. 3,6 

C (S) 

8 άνδρίας Spc ώ C 10 ώ C 17 κήρυξ omnes 20 εύμέλια C Mai 22 
έσκοτισμένους S Mai εύδόκησε S 25 στεφανοδότης: στεφανίτης Mai 26 
όρυομένου C Mai: δρυομένου S: correxi 
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164. Άνατολίφ τέκνω 

Χαίρω, οσάκις δέξωμαι ύμών γράμμα, τέκνα μου αγαπητά και 
έπιπόθητα- ακούω γαρ ύμών της φωνής και ήδομαι, βλέπω κατά νοΰν 
ύμών τον χαρακτήρα και γάννυμαι. πότε γαρ και έπιλαθέσθαι ύμών 

5 δυνηθείην, των έμών σπλάγχνων, τών έμών μελών; περισσοτέρως δέ 
χαίρω άκούων και μανθάνων δτι μένετε όμοΰ άδιάσπαστοι καθώς 
καί συνήφθητε έν Κυρίω κατά προσώπου μου. τοΰτο δέ της σής 
έπιχάριτος πρώτον, ήγαπημένον μου τέκνον Άνατόλιε, ό τών 
οφθαλμών μου φωτισμός έν πνεύματι, έπειτα και σοΰ, τέκνον μου 

ίο καλόν Σαββάτιε, τοΰ ύπό τοΰ αδελφού σου διά Κύριον φιλοϋντος 
πρωτεύεσθαι, δπερ εστίν άποστολικόν καί γάρ ανά δύο άποστέλ-/ 
λων ό Κύριος τούς μαθητάς εις τό κήρυγμα τοΐν δυοΐν τον ένα 
ύπέταξεν. έπεί καί πνεύματα προφητών προφήταις ύποτάσσεται, ως 
φησιν ό απόστολος, καί ούτος άριστος νόμος, καί αύτη άριστη ζωή. 

15 Στέργετε ούν οϋτως, αγαπητοί, έλκοντες ήμέραν έξ ή μέρας μεθ' 
ύπομονής καί μακροθυμίας (έν ταύτη γάρ έκομίσαντο τάς επαγγελίας 
οί αγιον ό γάρ ύπομείνας εις τέλος, φησίν, ούτος σωθήσεται), έπιτη-
ροΰντες μή τι παρ' έντολήν τό γινόμενον, μη τι κατά παρρησίαν 
όλέθριον, μή τι κατά ψυχικόν νυσταγμόν- ιστέ γάρ, άδελφοί μου, δτι 

20 ακήρυκτος ό έν ήμϊν πόλεμος τοΰ έχθρού, παντοίαις μηχαναΐς πάν-
τοτε γλιχομένου ήμάς πτώσαι, όλέσαι, καταπιεΐν. αλλ' ού δοίη αύτφ 
Κύριος δύναμιν καθ' ήμών, έάνπερ γρηγορώμεν, έάνπερ νήφωμεν, 
έάνπερ ό αγνός αύτοΰ φόβος καθηλοΐ τάς σάρκας ήμών καί κατασπα 
έσθ' δτε έρεθιζομένας καί κινουμένας- πολέμου γάρ ταϋτα. ή σάρξ 

25 έπιθυμεΐ κατά τοΰ πνεύματος, φησίν ό άπόστολος, τό δέ πνεύμα κατά 
της σαρκός, ϊνα μή α αν θέλωμεν, ταΰτα ποιώμεν, άλλ' απερ τό 
πνεύμα, ε'ΐη Χριστός βοηθός ήμών, έν φ νικάν τόν σατανάν προστε-
τάγμεθα κατά τε τόν τής πράξεως λόγο ν καί τόν της πίστεως, έν ή 
μάλιστα καί ό άγών τανϋν άκμάζων. βλέπετε, τεκνία, μή δειλανθήτε 

164. a. 8 1 5 - 8 1 8 

13 1 Cor. 14,32 15 2 Petr. 2,8 17 Matth. 10,22 24 Gal. 5,17 29 Matth. 
10,28 

c (S) 
2 δέξομαι codd: δέχομαι Mai: correxi 8 έπί χάριτος C 10 Σαβάτιε omnes: cor-
rexi 17 οΰτως C 18 παρεντολήν C 20 ό Ssscr 25 έπί θυμεΐ C 29 τά νΰν 
C Mai δειλανδρήτε coll epp 186,56 et 187,9 coni Kambylis 
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30 από των άποκτενόντων τό σώμα- μαρτυρίου καιρός, πάντα ύποίσω-
μεν, παρακαλώ, υπέρ Χριστοί), ϊνα στεφανωθώμεν. 

Προσεύχεσθε περί έμοΰ τοΰ άμαρτωλοΰ ϊνα σφζωμαι έν πασιν. 
άσπάσασθε τούς σύν ύμΐν, μάλιστα τον άδελφόν Σίμωνα, εάν εστι 
σύν ύμΐν- οι μετ' έμοΰ άδελφοί ύμών πλείστα άσπάζονται. ό Κύριος 

35 μεθ' ύμών. αμήν. 

165. Συμεών τέκνω 

Ούχ δτε γράφω μνημονεύω σου μόνον, τέκνον ήγαπημένον, έπεί 
ουδέν μέγα, άλλά σου πάντοτε τήν άγαθήν μνήμην έχω μετά τοΰ 
συνόντος σοι τέκνου μου άββα 'Αντωνίου, ευχόμενος φυλάττεσθαι 

5 άμφοτέρους ώς δύο κόρας οφθαλμών άθολώτους κατά πίστιν τε και. 
άγάπην τήν έν Χριστώ 'Ιησού τώ Κυρίω ήμών. περισσοτέρως δέ 
έπαινών είμι τήν φρό/νησίν σου, τέκνον μου, δτι έμάκρυνας φυγα-
δεύων από της ένεγκαμένης σε, παροικών επί της ξενίας· τί γάρ 
ώφέλησεν τώ αναπαυμένα) Δανιήλ ή έγκάθισις; διό λυπούμαι δτι τω 

ίο οντι άθέσμως και σκανδαλιστικώς έναπέμεινεν ό πρώτος αδελφός 
μεθ' ών έχει. 

Σύ μεν ούν θεία φρονών καλώς έξενίτευσας και πορεύη- καί γε 
Κύριος καταρτίσαι υμάς εις παν έργον άγαθόν, ποιών έν ύμΐν τό 
εύάρεστον αυτού, βοηθεΐτε δέ δπως ούν δύνασθε καί άδελφοΐς ύμών 

15 ου καλώς καθεζομένοις εϊτε δια γράμματος ε'ίτε διά παρουσίας εις τε 
τον προειρημένον καί εις τούς έν τοις αύτόθι. τούτο δέ λέγω διά τον 
Θεωνάν καί τον Θεόφιλον τον τέκτονα- άκούω γάρ τόν μέν πάντη 
άπαυθαδιάσαντα, τόν δέ μετά της αδελφής καταμένοντα. εις μέν 
τούτον έπέστειλα' καί διά τήν άγάπην τοΰ θεού κοπώθητε άπελθεΐν 

30 άπό κταινόντων C: άποκταινόντων S Mai: correxi (an άποκτεννότων scribendum? cf 
Matth 1.1.) 32 προσεύχεσθαι C 33 έστϊ Mai 

165. a. 816 17 Θεωνδν: ad formam nominis cf. W. Petersen, in: Classical Philology 
32 (1937) 121 sq. 

4 Ps. 16,8 

c (S) 
1 Συμεώνι Mai 8 ξενείας C Mai 9 άναπεπαυμένω S: άναπαυομένφ Mai έγ-
κάθησις C Mai τφόντι S 12 πορεύει C Mai 13 ήμΐν C 14 εύάρεστον: 
εύαγγέλιον Mai δύνασθαι C 19 έπέστειλα Spc: άπέστειλα C Mai 
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20 μέχρις αύτοΰ και έπιδοΰναι αύτφ την έπιστολήν καί άναγνώναι, ήτις 
και έμφέρεται ένδον της επιστολής σου. και ϊσως ό θεός όρων τον 
κόπον υμών εύθετήσει την ζωήν αύτοΰ. εις δέ τον Θεωνάν ύπεστάλην 
τέως γράψαι, μή καί προδότης γένηται. αλλά δέομαι σου καί έπ' 
εκείνου ή αυτοπροσώπως ή διά γραμμάτων μαθεΐν την δύναμιν αύτοΰ, 

25 λέγων αύτω δτι ,λυπεΐται σφόδρα ό πατήρ ήμών άκούσας ούκ αγαθά 
περί σοΰ· καί γράψον αύτω κάγώ δύναμαι ϊνα άποσωθή ή επιστολή 
σου προς αύτόν καί αντιγράψει σοι', καί ίσως οΰτως ελκεται καί 
γράφει ή παντελώς μανθάνομεν τήν άποστασίαν αύτοΰ. 

Ναί, τέκνα μου, παρακαλώ, κοπιάσατε εν τούτω- ό δέ θεός τοΰ 
30 πατρός μου αναδείξει ύμάς στύλους καί έδραιώματα τής αύτοΰ εκκλη-

σίας εν τφ ύπενεγκεΐν υμάς ού μόνον τά τής εξορίας θλιπτικά, αλλά 
καί τά μέχρις αίματος αγωνιστικά ύπέρ τής άγάπης αύτοΰ, προσευ-
χομένους καί ύπέρ τής ήμετέρας ταπεινώσεως ϊνα σφζώμεθα έν 
πάσιν. οί σύν έμοί αδελφοί ύμών άσπάζονται ύμάς πόθω. ή χάρις 

35 μεθ' ύμών αμήν. 

166. Θεοφίλφ τέκνω 

'Αδελφέ Θεόφιλε, ύγιαίνων εση· τί τοΰτο, ο άκήκοα περί σοΰ, τοΰ 
άγαπητοΰ μου υίοΰ, τοΰ πιστοΰ μου τέκνου, τοΰ ύπέρ τους πολλούς 
τών / αδελφών εύλαβεστέρου, τοΰ προκειμένου τοις τέκτοσι πάσιν 

5 έξ αρχής εις ύπόδειγμα καλόν, τοΰ θερμοτέρου τών άλλων εις άπο-
λογίαν εύσεβή καί ζήλον θεοΰ διάπυρον (καί τί δή πολλά λέγω;), 
τοΰ όφείλοντος είναι καί κατά τό ονομα φώς τών έν βίω καί άλας 
τών μεμωραμμένων; σύ συνοικεΐν εϊλω μετά τής κοσμικής άδελφής; 
σύ εις χωρίον κοσμικόν άναστρέφη; σύ κατά όνειδισμόν τοΰ εύαγ-

ιο γελικοΰ σχήματος ποδοβολεΐς; σύ κατά τών θείων νομοθεσιών πα-

30 1 Tim. 3,15 32 Hebr. 12,4 34 1 Tim. 6,21 

20 επί στολή ν C 23 έπεκείνου C 26 άπό σωθή C έπϊ στολή C 30 
αναδείξει S 32 προσευχόμενος Mai 

166. a. 816 

C (S) 

9 κοσμικόν: κοσμικών C Mai (fort recte) κατ' Mai 
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ρανομεΐς; σύ κατά της έπαινουμένης ήμών άδελφότητος ένασχημο-
νεΐς; άλλων αδελφών σου των μεν φρουρουμένων κατά μόνας, των 
δε δαρέντων και έξορισθέντων, των δέ ώδέ τε κάκεΐσε έν έρημίαις 
καν ορεσι και άποκρύφοις τόποις έναυλιζομένων καί δπως άπλώς 

15 έκάστω ήνοιξεν θύραν ό άγαθός θεός, σύ μόνος κατά θεοϋ του 
σώσαντός σε καί καλέσαντος καθέζη; ώ φρίκης της ταπεινής μου 
ψυχής, ώ καταφρονήσεως κριτηρίου θεοϋ. ου φέρω, Κύριέ μου, 
Κύριε, ού καρτερώ τά εντός· καίομαι, φλεγόμενος τά σπλάγχνα, άντί 
φωτός ό υιός μου γέγονε σκότος, αντί δόξης ατιμία, άντί ευφημίας 

20 βλασφημία, άντί ώφελείας σκάνδαλον άκουε, άδελφέ, του Κυρίου 
λέγοντος περί σου, συνήφερεν αύτώ ϊνα μύλος όνικός έκρεμάσθη 
περί τόν τράχηλον αυτού καί έρρίφη εις τήν θάλασσαν ή ϊνα σκαν-
δαλίση ένα τών άδελφών αύτού- σύ δέ, σκανδαλίζων πάντας, πομ-
πεύεις. ο'ΐμοι, τω άθλίω, πώς ουκ αίσθάνη, άδελφέ; έλέησόν με, 

25 τέκνον μου, ήνίκα δέξη τήν έπιστολήν παρά τών άδελφών σου, 
άποπήδησον, άναχώρησον έκ τής κατάρας τοΰ Κυρίου, έκ τού αιω-
νίου ούαί· σύμμιξον σεαυτόν άδελφω σου, ϊνα διαλλαγή Χριστός επί 
σοί, δπως παύσης τό άλγος μου τοΰ άμαρτωλοϋ, ϊνα καταλύσης τό 
σκάνδαλον τοΰ σατανά, φτινι έφιλιώθης. μη παρακούσης θεοΰ- πυρ 

30 γάρ ό θεός ήμών καταναλίσκον. έπεί αϋτη ή φωνή σοι, ην ό Μέγας 
Βασίλειος πρός τινα ομοίως σοι συνοικοΰντα γυναικί ε ιρηκεν άνά-
θεμα έση παντί τφ λαώ, καί οί δεχόμενοι σε έκκήρυκτοι έσονται, 
όπερ άπείη έν σοί, τέκνον μου Θεόφιλε, καί λέγειν καί έννοεΐν. / 

167. Πασαρίωνι τέκνω 

Μαθών δτι άπέστης εξ ού ής έως τοΰ παρόντος τόπου καί κατήλθες 
πρός τόν οΐκονόμον, τέκνον, ζητών τό καλώς πορεύεσθαι, έδόξασα 
τόν άγαθόν μου θεόν, άποβαλών τό λυπηρόν καί γάρ ού μικρόν 

5 έλυπούμην δτι ένέμεινες παρά τήν έντολήν έκεΐσε, μή συνελθών έν 

13 Hebr. 11,38 21 Matth. 18,6 29 De. 4,24 31 Bas. ep. 55 (PG 32,404 Β = 1 
142 Courtonne) 33 Bas. ep. 262,2 (PG 32,973 Β = III 120 Courtonne) τοΰτο δέ άπείη 
και λέγειν και έννοεΐν 

12 καταμόνας S Mai 14 άπό κρύφοις C 15 ήνοιξε S 16 ώ C φρίκη Mai 
17 ώ C 21 συνέφερεν S Mai ώνικός C 25 επί στολήν C 28 παύσεις C 
33 άπίει C Mai: άπήει S: correxi 

167. a. 815 -818 

C (S) 

4 άπό βαλών C 
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καιρώ του διωγμού και της περιστάσεως ήμών ένεκεν της αληθινής 
ήμών λατρείας, καίπερ ων εκ των κεφαλών και δυναμένων βοηθεΐν 
εργφ καί λόγφ. αλλ' δμως έγένετο και ό θεός συγχωρήσοι σοι. 

Νΰν ούν, τέκνον μου άγαπητόν, περιπάτησον εύαγώς, άνοικο-
ιο δομών τήν βραδύτητα σου εις τήν τών αδελφών σου και ετέρων 

ώφέλειαν, μέχρι θανάτου έγκαρτερών και μη προδιδούς τον Χριστόν. 
μόνος μή εϊ, αλλά μεθ' ένός ή και πρός, μετ' εκείνου δε πάντως τοϋ 
αίρουμένου, εϊ τις αν ειη· οριστικώς γαρ ούχ οϊόν τε έπιτρέψαι με. 

Μνημονεύων μοι μή διαλείποις· ασπάζονται σε οί αδελφοί σου. 

168. Λαυρεντίφ τέκνω 

Τίς έστιν ή τοσαύτη χάρις σοι, τέκνον, ϊνα έκκαλεΐταί με ό οι-
κονόμος ύπέρ αυτού ευχαριστίας σοι προσφέρειν; όλως ούχ ύπέρ 
εκείνου μόνον, αλλά καί ύπέρ έμαυτοΰ καί γράφω καί επαινώ καί 

5 εύχομαι σοι, οτι ως άληθώς πιστός υιός εϊ, φιλοπάτωρ, φιλάδελφος, 
δεικνύων αύτοϊς εργοις. τίς γάρ πρώτον σου έπεσκέψατό με τον 
άμαρτωλόν ενταύθα; τίς δέ τον οίκονόμον ή έθεώρησεν ή έπέδωκεν 
διάθεσιν αγάπης εμπρακτον; καί γάρ έστι πρώτος αδελφός, καί ό 
έκείνφ ποιών τι έμοί ποιεί- ούχ δτι καί αύτοί πάντες ουκ έστέ 

ίο σπλάγχνα μου (έστέ γάρ), αλλ' οτι εκείνος τιμιώτερος, τό πρόσωπον 
τής ταπεινώσεώς μου φέρων κατά τό δίκαιον. 

Εύλογημένος εί, υίέ μου ποθητέ, καί εύλογημένη ή υποταγή καί 
ύπακοή σου. προσεύχου περί έμού τού ταπεινού ϊνα σφζωμαι έν 
πασιν. έξ εμού προσαγόρευσον τόν άδελφόν μου καί άγαπητόν υίόν 

15 Διονύσιον καί, ε'ί τις εστίν άλλος φυλάττων μυστήριον τών τέ/κνων 
μου, κάκεΐνον ασπασαι. παρακαλώ δέ, τόν Άρκάδιον, εάν ου συμπίη 
δπου έστί, παράλαβε αύτόν ώς άπ' έμού καί περίσωσον αυτόν, μισθόν 
έχεις. 

6 εινεκεν S 8 συγχωρήσει C Mai 14 μοι: μου S διαλίποις S 

168. inter aestatem ac autumnum a. 816 2 οικονόμος: Naucratius 

17 1 Cor. 9,17 

C (S) 

3 εύχαριστείας C Mai 5 ώσαληθώς S 7 έπέδωκε S 16 συμποίη C: συμποιοίη 
Mai (cf ep 444,20) 
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169. Άθανασίφ ήγουμένω 

Καν αυτη σου ή επιστολή θεοχάρακτος, εύφράνασα μεν ήμας τούς 
ταπεινούς επί τη ύγιεία και εύανδρία σου, λυπήσασα δέ έπί τοις 
έπαίνοις και έγκωμίοις, οίς κατασεμνύνεις ήμας τούς άσέμνους και 

5 άτημελεϊς και μηδ' ότιοΰν πεποιηκότας αγαθόν έπί γης- λέγουσι μεν 
γαρ τούτο έκ ταπεινώσεως οί άγιοι, εγώ δέ ό άμαρτωλός εξ αληθείας, 
αλλ' ή φιλία της πατρικής σου αγιοσύνης τά ουκ οντα προσάπτει 
ήμΐν, ι'να πάντως βελτίους ποιήση, επειδή πολλάκις και έπαινος 
όνίνησι. 

ίο Χάρις ούν τω άγίφ θεώ οτι εύψύχως φέρεις τά δεσμά και τήν 
φρουράν, γενναίε Χριστού στρατιώτα. τάς γάρ θείας προθυμίας και 
άγάπας σου οιονεί πυροβολείς διά των τιμίων λόγων σου και τό 
κάλλιστον, δτι μετά γνώσεως και άνηγμένης θεωρίας, ην σοι παρέ-
σχεν ή έκ μέσου άποπήδησις και έφ' ύψους άναδρομή της Χριστού 

15 ομολογίας- εν ή και περιφυλαχθείης τέλεον, φρυκτωρών ώς έωος 
άστήρ τοις έν νυκτομαχία τής αίρέσεως, τάχα δέ και ώς στύλος και 
έδραίωμα τής αληθείας, ύποστηρίζων τούς χαύνους και όκλάζοντας. 
αλλά μήν και ώς βραχίων υψηλός χείρα όρέγοις τούς ύποπεπτωκότας 
και όλισθήσαντας. και τούτο έδήλωσεν ήμΐν τό πρός τον Φωτεινου-

20 δίου γραμματεΐον εύ έπραξας, εϊπερ και άνύσειέν τι- τέως δ' ούν 
αύτός τό δέον έπλήρωσας. σκεπτέον δέ τό εγχείρημα μήπως πρός τό 
μηδέν όνήσαι έτι και βλάβης αίτιον εί'η, έκφερομυθούντος τό γράμμα 
τού δεχομένου κάντεύθεν άνατρεχούσης ταραχής έπί πάντας τούς 
όμολογητάς Χριστού' πάντα ούν δοκιμάζοντες, φησίν ό απόστολος, 

25 τό καλόν κατέχετε. 
Μή έπιλάθη τοιγαρούν τής / ταπεινώσεώς μου, ήγαπημένε και τού 

πολυάθλου συνώνυμε, αδιαλείπτως προσεύχεσθαι δπως ρυσθείην έκ 
των παγίδων τού διαβόλου και κατά τον ένδον και έξωθεν ανθρωπον. 

169. inter autumnum ac hiemem a. 816 19 τόν Φωτεινουδίου: seil, ήγούμενον 

11 2 Tim. 2,3 16 1 Tim. 3,15 24 1 Thess. 5,21 28 1 Tim. 3,7 

C (S) 

2 ήμας post ταπεινούς transp Mai 4 κατασεμνύνειν C (an κατασεμνύνειν <ού 
παύεις) scribendum?) 5 ότι ούν C 7 πρός άπτει C 13 άνημμένης C Mai 
14 άπό πήδησις C 16 στύλος CSac Mai 18 ώς om Mai πρός ante τούς inser 
Mai 20 γραμμάτιον S άνύσειέ S 21 τό3: τω Spc 22 όνήσαι: άνύσαι S 
26 τοιγάρ oöv C 
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170. Ήγουμένω Πανάγρου 

Ή αγάπη ουκ άνεκτόν πράγμα- οΰτε γάρ τόπω περιώρισται ουτε 
χρόνω πειρασμού άποσβέννυται, οία των έπιπολαίως και σαρκικώς 
φιλεΐν είωθότων, οι, όπηνίκα περιφορά τις εϊη δυσχερείας, πόρρωθεν 

5 και έξ έναντίας γίνονται των φιλουμένων. ουκουν τοιούτοι ήμεΐς οί 
ταπεινοί, εΐ και τά άλλα στεναγμού άξιοι δια τάς άμαρτίας, άλλα καί 
μάλλον εν τοις πειρασμοΐς έπιτείνειν ειθίσμεθα τό της αγάπης φίλ-
τρον ού χάριν τοσούτφ μήκει διφκισμένοι ουκ ήνέγκαμεν, καί ταΰτα 
εν φρουρά δντες, μή τό καθήκον της άγάπης πληρώσαι και γράμ-

10 μασιν έπισκέψασθαι την όσιότητα ύμών, ώ πατέρες τίμιοι, μεμαθή-
καμεν γάρ έγκαταλιπεϊν ύμάς τό μοναστήριον καί εν ορει προσ-
υποκρυβήναι πειθαρχία της κελευούσης εντολής δια τούς χριστο-
μάχους διώκτας. καί γε μακάριοι ύμεΐς, πάντα δεύτερα ήγησάμενοι 
διά Χριστόν καί, άποστολικώς ειπείν, εν ορεσι πλανώμενοι καί 

15 σπηλαίοις καί ταΐς όπαΐς τής γής. 
'Αλλ' ει καί θλιβερά ή τοιαύτη ζωή τή σαρκί, όμως, άδελφοί, οτι 

πρόξενος έστι τής αιωνίου ζωής έφάμιλλός τε τής των αγίων πολι-
τείας· τίς γάρ των άπ' αιώνος άτερ πειρασμού εύηρεστηκέναι θεώ 
πεφανέρωται; μαρτυρεί δέ καί ό άπόστολος λέγων, καί πάντες οί 

20 θέλοντες εύσεβώς ζήν εν Χριστφ Ίησοΰ διωχθήσονται, πονηροί δέ 
άνθρωποι καί γόητες προκόψουσιν επί τό χείρον, πλανώντες καί 
πλανώμενοι. οίοι είσιν οί νυν αίρετίζοντες καί τόν Χριστόν διά τής 
αγίας αύτοΰ εικόνος σύν τής αύτοϋ αγίας μητρός καί πάντων όμοΰ 
των αγίων διώκοντες καί έξουδενώσει έξουδενοΰντες εν πάσαις πό-

25 λεσι καί χώραις. αΰτη γάρ εικόνος φύσις, μίμημα εϊναι του αρχετύ-
που καί ού λέγεται, φησίν ό Θεολόγος Γρηγόριος· καί αύθις ό Μέγας 
Βασίλειος, ή γάρ τής εικόνος τιμή επί τό πρωτότυπον διαβαίνει. / 
καί οΰπω καιρός μακρηγορεΐν διά τό καί την ύμετέραν έμμέλειαν 
ίκανώς πεπειράσθαι τά τής άλη θείας καί τό τής επιστολής μέτρο ν 

30 ύπερβεβηκέναι. 

170. altero semestri spatio a. 816 7 φίλτρον: cf. Hunger, Literatur I 223 

14 Hebr. 11,38 19 2 Tim. 3,12sq. 25 Greg. Naz. or. 30,20 (PG 36.129B = p. 268 
G.-J.) 27 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 

C (S) 

3 από σβέννυται C οία Mai 5 έξεναντίας S γίνωνται C Mai ούκ oüv 
Mai 7 έπϊ τείνειν C ήθίσμεθα C Mai 10 ημών Mai 18 άπαιώνος C 
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Παρακαλώ ούν ύμάς, πατέρες άγιοι, κατέχειν τήν όμολογίαν της 
πίστεως άκλινή μέχρι τέλους μηδ' δλως τι ύποχαυνώσαι έκ της 
ύποσκελίσεως των φρεναπατηθέντων ψευδαδέλφων ήπάτηνται γάρ 
λίαν, κοινωνήσαντες κατά του Χρίστου, αλλ' εΰχεσθε και ήμάς τούς 

35 άμαρτωλούς τελειώσαι τόν προκείμενον ήμΐν άγώνα έν Χριστώ, τω 
περιζωννύντι καί τούς ασθενείς δύναμιν. 

171. Παρθενίω τέκνω 

~Ω καλέ Παρθένιε, θεού στρατιώτα, έμόν γνήσιον τέκνον, και σύ 
έν άθληταΐς Χρίστου; και σύ υπέρμαχος ορθοδοξίας, μικρός έν ηλι-
κία καί μέγας έν εύψυχία; δεΰρο φράσον μοι, υιέ μου ποθητέ, πώς 

5 προείλου παθεΐν ύπέρ Χριστού; πώς ήνεγκας μαστιχθήναι σύν τοις 
πολυχρονίοις, ό νεανίσκος Χριστού, ό ιουλος τήν οψιν, ό άρνιός ό 
λογικός; δόξα τω δυναμώσαντί σε θεώ, αίνος τω έκλεξαμένφ σε 
Χριστώ ένα της δεκαδικής σου άδελφότητος αστέρα εύσεβείας δια-
δειχθήναι. διηγωνίζου προ πράγματος, ώς ήκουσταί μοι, καί έφθασας 

ίο μακαρισθήναι υπό τών άκουσάντων σε καί μή άκηκοότων. ύπό 
πρώτον σε ενέταξα καί τών πρώτων πρώτιστος έν αρετή έγένου. 

Υίέ μου, χαίρε, α'ΐνει τόν θεόν τόν μεγαλύναντά σε, μεγαλυνεΐ σε 
δέ έτι μάλα, έάν τελειώσης σου τόν άγώνα. διό ερωτώ καί παρακαλώ 
σε, στήθι, κραταιού έν υπομονή, μεμνημένος σου τών καλώς διηνυ-

15 σμένων άγώνων, έτι μικρόν οσον οσον ό έρχόμενος ήξει καί ου 
χρονιεΐ. οιαν χαράν μέλλεις κτασθαι έν καιρώ αναλύσεως τού σώμα-
τος ή καί πρό τής διαζεύξεως. τέκνον, πρόσεχε σεαυτώ, δτι καί ένδον 
άεί ό τύραννος διάβολος έρεθίζων έστί διά τών παθών, άθλησον καί 
κατά συνείδησιν, μή ύποσκελιζόμενος τή άμαρτία- νήφε γρηγόρως 

20 καθ' ήμέραν καί ώς τελευταίαν τού βίου σου τήν φθάσασαν πάντοτε 
ύποτίθεσο, ϊνα ούτως έν φόβφ καί τρόμω εύαρεστήσης θεώ, τό μέν 
έργαζόμενος ταΐς χερσί, τό δέ ψαλμολογών, / τό δέ προσευχόμενος, 
ε'ΐ τι άλλο εις παραβίβασιν τής ημέρας. 

31 Hebr. 10,23 

32 μηδόλως S 33 ύποσκελήσεως codd: corr Mai 34 εϋχεσθαι C 

171. altero semestri spatio a. 816 8 δεκαδικής: decern Studitae; cf. p. 263* adn. 
415 

C (S) 

9 μοι: μου Mai 13 παρακαλώ: παραλαλώ (sic) Mai 
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Ναί, τέκνον μου, πλήρωσόν μου τήν χαράν, ϊνα άκούων τα περί 
25 σοΰ χαίρω καί έγκαυχώμαι. προσεύχου δέ καί περί έμοΰ, του ταπεινού 

πατρός σου. οί σύν έμοί αδελφοί σου ασπάζονται σε. 

172. Ήγησίμψ τέκνω 

Εύγε, τέκνον Ήγήσιμε, ήγοΰμαί σε όμολογητήν Χρίστου- ήγήθης 
γάρ καλώς είσελθεΐν είς τό στάδιο ν σύν τοις άδελφοΐς σου της 
σωτηρίας, έξεδύθης σύν Χριστώ, έμαστιγώθης σύν αύτω, σύμμορφος 

5 έγένου τω σώματι της δόξης αύτοΰ. ού χαίρεις; ου σκιρτάς; πόσοι 
τω πλήθει οί αδελφοί σου, καί όμως σύ κατηξιώθης σύν τοις εννέα 
άθλοφορήσαι. πόθεν σοι τοΰτο, ώ τέκνον; δόξασον, υμνησον, α'ΐνε-
σον τον δωρεάν σε μεγαλύναντα Κύριον. μή μέντοι άναπέσης, αλλά 
καρδιώθητι ετι είς τήν άγάπην Χριστού, προθύμως καί θερμώς δου-

10 λεύων αύτω δια πάσης εντολής· ετι γάρ ένέστηκε τό μαρτύριον, 'έως 
αν ό θάνατος παρή. μή άπονυστάξης κατά ψυχήν έργάζου ταΐς χερσί, 
ψάλλε τω πνεύματι, ψάλλε καί τω νοΐ. κάθαιρε τον νοΰν άπό τών 
κοινούντων τήν καρδίαν λογισμών πονηρών, χαίρε τή έλπίδι, ύπό-
μενε τή θλίψει, μνημόνευε τήν έξοδον, μιμνήσκου τής ήμέρας τής 

15 φοβέρας τής άνταποδόσεως. προθυμοΰ, αν δέη, καί πάλιν μαστι-
γωθήναι, τυχόν καί θανεΐν, δια Χριστόν, οπως ε'ΐη σοι λέγειν έν χαρά 
δτι ένεκά σου θανατούμεθα δλην τήν ήμέραν, έλογίσθημεν ώς πρό-
βατα σφαγής. 

Προσεύχου καί περί εμού τοΰ άμαρτωλοΰ ϊνα σφζωμαι έν πάσιν 
20 προσαγορεύουσίν σε οί σύν έμοί αδελφοί σου. ή χάρις μετά σοΰ-

αμήν. 

24 Philipp. 2,2 

172. altera semestri spatio a. 816 6 εννέα: Studitae Euthymius Ephraim Aphrodisius 
Ammonas Hyperechius Stephanus Parthenius Symeon [II] Dorotheus [II] 

4 Philipp. 3,21 12 1 Cor. 14,15 17 Ps. 43,23 

C (S) 

8 άλλά - 9 προθύμως om Mai 13 κοινούντων: cave legas κινούντων coll ep 177,45; 
Matth 15,11 19 πασι S 20 προσαγορεύουσί S 
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173. Στεφάνω τέκνω 

Χάρις σοι, αδελφέ Στέφανε, τέκνον μου ήγαπημένον, άθλητά Χρι-
στού· επισκέπτομαι σε διά τοΰ γράμματος, ασπάζομαι σε άπό καρ-
δίας. καλή σου ή διά Χριστόν άθλησις και εξορία- εϊλου ένεγκεϊν 

5 πληγάς, ινα σύμμορφος γένη τοις παθήμασι Χρίστου, φερωνύμως 
στεφανωθείς τω μαρτυρίω Χρίστου, χαίρε / και εύφραίνου, δτι πολύς 
σου ό μισθός εν τοις ούρανοΐς. αλλ' επειδή άκμήν ό άγων ένέστηκεν, 
χρεία ύπομονής, ί'να ούτως μέχρι τέλους κομίση τήν έπαγγελίαν τοΰ 
θεού, έτοιμάζου τυχόν καί αύθις μαστιγωθήναι, ού μήν άλλά και 

ίο άποθανεΐν μαρτυρικώς. καί τίς άξιος τούτο ύπομεΐναι; εγώ οίδά σου 
τούς εν τω μοναστηρίφ άγώνας, τούς ασκητικούς τε καί φιλομαρ-
τυρικούς, τό πρόθυμον καί ζέον της καρδίας, έξ ών καί ύπήχθης 
είσελθεΐν εις τό στάδιον της μαρτυρίας Χριστού, ετι άρίστευσον, ετι 
άνδραγάθησον δι' ύπομονής, ί'να χορεύσης σύν όμολογηταΐς, σύν 

15 μάρτυσιν. περί τής φυλακής τής ψυχής σου περισσόν μοί έστι τό 
γράφειν σοι, είδώς τήν άκρίβειάν σου, τό άπαρρησίαστον, τό νηφά-
λεον, τό διεγερτικόν. εν τούτοις ισθι, ινα σου ή προκοπή διαλαλήται, 
μνημόνευε τής ήμέρας τοΰ θανάτου καί άνολίγωρος έση πάντοτε. 

Εύχου καί ύπερεύχου τής ταπεινώσεώς μου ινα σφζωμαι εν πάσιν 
20 οί σύν έμοί άδελφοί σου άσπάζονταί σε πλείστα, ή χάρις μετά σοΰ" 

άμήν. 

173. altero semestri spatio a. 816 

5 Philipp. 3,21 6 Matth. 5,12 17 1 Tim. 4,15 

C (S) 

7 ένέστηκε S 13 τό om Mai · 14 σύν όμολογηταΐς: συνομολογηταϊς C σύν 
μάρτυσιν: συνμάρτυσιν Mai 15 μάρτυσι S εστι C Mai 16 εύπαρρησίαστον 
Mai (sed cf ep 249,21) νηφάλαιον C Mai: νηφάλιον S: correxi 17 διαλαλεΐται 
CSac Mai 
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174. Έφραίμ τέκνω 

Χαίρε, τέκνον Έφραίμ, ό καλός στρατιώτης Χριστού- πώς εχεις; 
πώς ή εξορία; πώς ή υπομονή; ευχαριστείς τω θεώ οτι ήξίωσαι δια 
τό δνομα αύτοΰ παθεΐν άπερ πέπονθας; δοξάζεις αύτόν και αινείς δτι 

5 έκ πάσης της άδελφότητος είς τών δέκα έγένου, δευτερεύων έν τφ 
δέρεσθαι και πρωτεύων έν τω σχήματι; ύμνεΐς αύτόν καΐ στέργεις 
οτι είδες τό αΐμά σου χυθέν έπί τήν γήν και τάς σάρκας σου έξεσμένας 
διά τήν άγίαν εικόνα Χριστού; χάρις Κυρίω, αδελφέ μου, τω καλέ-
σαντί σε είς τήν όμολογίαν αύτοΰ σύν τοις λοιποΐς- ελαμψες έν τοις 

ίο άδελφοΐς σου, μάλλον δε έν τη εκκλησία τού θεού. βλέπε ούν τήν 
κλήσίν σου, βλέπε τήν δόξαν σου, πού ής κάτω και πού σε ύψωσε 
Χριστός· άναλόγισαι γαρ σαυτόν και τά σαυτού και δός δόξαν τω 
άγαθώ θεώ, δτι ού τού θέλοντος ούδέ τού τρέχοντος, αλλά τού 
έλεούντος θεού. 

15 Στήθι ούν ετι, τέκνον μου, υποφέρων τον κόπον τών ένδον / 
λογισμών μέγας γάρ ούτος ό πόλεμος και άκατάληκτος μέχρι τέλους 
ζωής. ώς ήρίστευσας εξωθεν ένεγκών τάς πληγάς και φυλακάς, άρί-
στευσον και προς τούς άοράτως πολεμούντας, τούς πικροτέρους τών 
σωματικών τυράννων, ϊνα κομίση τον μισθόν τής στεφανώσεώς σου. 

20 ετι άγών κείται, μή άτονήσης δσα αν και παραχωρή θεός ή εύδοκή 
έπαχθήναι, μή παραπεισθής υπό τίνος μέχρις αγγέλου ετερόν τι 
φρονήσαι ή ο παρελάβετε έκ θεού, προσκυνεΐν τάς τών άγίων εικόνας 
σύν Χριστού και τής παναγίας Θεοτόκου- και ή ειρήνη τού θεού 
βραβευέτω τήν καρδίαν σου έν πάση υπομονή καί παρακλήσει. 

25 Προσεύχου περί εμού τού ταπεινού ϊνα περισφζωμαι- οί μετ' εμού 
αδελφοί προσαγορεύουσίν σε. ή χάρις μετά σού- άμήν. 

174. altero semestri spatio a. 816 5 δέκα: cf. adn. ad ep. 171,8 

2 2 Tim. 2,3 10 1 Cor. 1,26 13 Rom. 9,16 21 Gal. 1,8 sq. 

C (S) 

7 εΐδες: ΐδες C: ϊδε Mai 20 παραχωρεί CS" Mai 21 παραπεισθης: παραπιστής 
C: παραπιστης Mai (fort recte) 
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175. Θεοφυλάκτφ Νικομήδειας 

Διετίαν άγω μερίμνων καί κάμνων τοις λογισμοΐς εις τό έπιστεΐλαί 
με τη ίερα σου κορυφή καί μόλις μέχρι του νΰν έξεπλήρωσά μου ό 
ταπεινός τόν πόθον. άλλ' εύγε δτι άξιοΰμαι διά τοΰ γράμματος άσπά-

5 σασθαί σε, τόν έμόν πατέρα, τόν στΰλον της άληθείας, τό έδραίωμα 
της ορθοδοξίας, τόν φύλακα της εύσεβείας, τό στήριγμα της έκκλη-
σίας, τόν νικηφόρον άνδρα, τόν χριστοφόρον αρχιερέα, τόν ομο-
λογία θεοϋ μάρτυρα- μη γαρ ου μαρτυρίου στέφανος σοι δτι διά 
Χριστόν εξόριστος, άποικος, πολύτλας, και ταΰτα έν άπαλώ τω 

ίο σώματι δσον έκ φύσεως, προτετρυχωμένω δε εξ ασκητικής οίδ' δτι 
θεοδρομίας; αύχεΐ έν σοι των όρθοφρόνων ό χορός, ό τής Νικομή-
δειας χώρος χαίρει καί εύδοξεΐ, προίκα προβαλλόμενος σε τή ύπ' 
ούρανόν, άποσεισάμενος τά πάλαι θρυλλούμενα έκ τών έκεΐσε προ-
εδρευσάντων / όνείδη. εί δέ τι οίκειότερον δει φάναι, θυμηδια Τα-

15 ράσιος ό έν άγίοις, έκ τής αύτοΰ αυλής καί χειρός πρόβατον πρίν, 
επειτα ποιμένα περιβόητον όρων τανΰν άγωνιζόμενον καί προκιν-
δυνεύοντα ύπέρ ορθοδοξίας, ή συνεισήνεγκεν τά παρ' έαυτοΰ συν-
οδικώς χάριτι θεοΰ έν ήμέραις βασιλείας ειρηνωνύμου καί είρη-
νοδώρου, ώς συνδραμεΐν φερωνύμως τοις όνόμασι τά πράγματα. 

20 Άλλ ' έκεΐνα μέν τοιαύτα- τά δέ νΰν πικρά τε καί επώδυνα (πώς 
γαρ οΰ;), θυσιαστηρίων άφανιζομένων, εκκλησιών πορθουμένων, 
άνω καί κάτω κυκώσης τής αίρέσεως καί Χριστόν διωκούσης σύν 
μητρί καί θεράπουσιν. ή γάρ ούχ ούτοι δεδιωγμένοι, τών αγίων 
εικόνων αύτών πορθουμένων; ει μή άρα καί τοΰ τύπου τοΰ ζωοποιοΰ 

25 ξύλου άφανιζομένου λέγοι τις τόν σταυρόν μή έκποδών γενέσθαι- εί 
δέ έπί τοΰδε ούχ οϋτως δοτέον, πώς ουχί καί έπί τής εικόνος συγ-
καταθετέον; είκών γάρ καί ό τύπος, ώς άνάπαλιν αντιστρέφει ό λόγος. 

'Αλλά τίς είμι έγώ ό τάλας καί αμύητος θείω πατρί τε καί διδα-
σκάλω αίτιολογών ταΰτα; σύ ήμάς διδάσκοις, ώ ίερώτατε, τά τελεώ-

175. a. 817 13 προεδρευσάντων όνείδη: cf. ep. 48,52 18 βασιλείας: sub regno 
Eirenae 

5 1 Tim. 3,15 

C VM P2P,S 

1 επισκοπώ titulo add VPS Sirm δογματική περί (τών S) άγίων εικόνων add P,S: 
in marg Sirm 4 άξιοΰμαι post γράμματος transp Sac 5 στύλον VMS Sirm 7 
όμολογίας VMPS Sirm 9 πολυΰτλας C 11 ν ικομηδαίων V 14 δε ΐν VMPS 
Sirm ταράσσιος Cpc 15 αύτοΰ: αύτής Μ 16 τά νΰν VMP 19 φερωνύμως: 
συνωνύμως S 25 έκποδών VMP 28 έγώ om Sirm τε om Sirm 
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30 τερα ώς θεομύητος και έργω παιδεύοις φέρειν καρτερώς την νυν εϊτε 
παιδείαν εϊτε δοκιμασίαν, τό πρώτον εφ' ήμΐν δια τάς αμαρτίας, τό 
δεύτερον επί σοι δια τήν θείαν άγάπην Χρίστου- φ λιτανεύειν μή 
έλλείποις έκτρέψαι τήν της ασεβείας σκιάν εις πρωΐαν ειρηνικής 
ορθοδοξίας τάχιστα. 

176. Έπιφανίω ήγουμένφ Ευκαιρίας 

Παρά τό διδαχθήναί με μεθορισθήναί σου τήν άγιωσύνην τής διά 
Κύριον φυλακής, έν ή τανύν κατέχη, ουκ έξεγένετό μοι μέχρι του 
δεύρο έπιστεΐλαι, καίπερ έχων πόθον έπεί δέ εμαθον ασφαλώς δτι 

5 νικαΐζεις και τόπω και τρόπω, σύν τάχει και πόθφ μοι τό γράμμα, 
δι' ού και φιλώ σε τήν ίεράν κεφαλήν και άσπάζομαι καί χαίρω καί 
συγχαίρω- πώς γάρ ού χαράς τά καθ' ήμας, οτι διά τήν χαράν, ην 
έγέννησεν ή Θεοτόκος, έν έξορίαις καί φυλακαϊς είς έκαστος ήμών; 
συναριθμεΐν γάρ τολμώ εαυτόν ό άνάξιος τοις όμολογηταΐς Χριστού, 

ίο ύπέρ ού καί δι' ον κακοπαθεΐν ήξιώμεθα. ευφροσύνης τά ημέτερα, ώ 
άνερ, επιθυμιών, θυμηδίας, αύχήσεως- ουκ άκούεις Παύλου φάσκον-
τος, νυν χαίρω έν τοις παθήμασιν ύπέρ ύμών καί άνταναπληρώ τά 
ύστερήματα τών θλίψεων τοΰ Χριστού έν τή σαρκί μου ύπέρ τοΰ 
σώματος αύτοΰ, δ έστιν ή εκκλησία; ύπέρ ταύτης καί νΰν τά παθή-

15 ματα, ό θλιμμός, ή στενοχώρια, ό διωγμός, ό δαρμός, ότιούν άλλο, 
είς ένδειξιν μέν απώλειας τοις ίουδαΐζουσιν, εις αμοιβή ν δέ σωτηρίας 
τοις σύν σοι ύπομένουσι τά τού Χριστού στίγματα. 

'Αλλά ταύτα μέν / ούτως, πώς δέ καί οια ή φρουρά καί ό φρούρ-
αρχος; εί άρά εισί τίνες εύσεβούντες καν νικοδήμως έν τοις στρα-

20 τιομονάχοις καί λαΐζουσιν ή πάντες έκκεκλικότες ήχρείωνται; πώς 
δέ σοι τά τής θεωρίας έχει; έπειδή καθαρός ων ειλικρινείς τάς 
έμφάσεις πρός θεόν δέχη, κάμπτεται Χριστός λιτανιζόμενος πρός τό 

33 έλλίποις VM 34 ορθοδοξίας: θεοσεβείας S 

176. a. 8 1 6 - 8 1 7 

7 Joh. 16,21 12 Col. 1,24 15 2 Cor. 12,10 17 Gal. 6,17 20 Ps. 13,3 

c (S) 
1 εύκαιρίας in marg CS 3 τά νΰν C Mai κατέχει C Mai 11 θυμηδείας C 
Mai 15 δτι oüv C 19 στρατιωμονάχοις C Mai (sed cf laud Plat 39 [841 C]) 20 
έκκεκληκότες C 21 εχει om Mai 22 θεόν: θεοϋ S δέχει C 
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έπιτιμήσαι τη αιρετική πολυκυμία ή έτι εις τό δοκιμάσαι, ών μεν 
τον προς αυτόν πόθον, ών δέ κενώσαι τήν δλην κακίαν εις τό καί 

25 κολάσαι ένδίκως, αναβάλλεται τήν έπιτίμησιν; 
Δίδαξον έκαστα και στηρίζοις με εύχαΐς δτι μάλιστα, άσαλεύτως 

ταΐς ένδοθεν των παθών και έξωθεν πειρασμών προσβολαΐς διαμέ-
νειν, τον σόν, ει καί άμαρτωλόν, αλλ' δμως έραστήν καί έπαινέτην. 

177. Ναυκρατίφ τέκνω 

Οί προμεμελετηκότες άκούειν τά θλιπτικά ού ξενοπαθοϋσιν έν 
ταΐς άπευκταΐς άγγελίαις. διό ουτ' έθροήμεθα, τέκνον, έν ταΐς τών 
γραμμάτων σου άπαγγελίαις· έλεειναί δέ δτι μάλιστα (πώς γαρ ου;), 

5 έτι άφανιζομένων τών ιερών ναών τοϋ θεοΰ τοΰ τε κατά τών εύσε-
βούντων διωγμού μάλλον κορυβαντιώντος έσω τε καί έξω. δει δέ 
δμως κωδωνισθήναι πάσαν ψυχήν καί κοσκινισθήναι πάντα τόπον, 
ινα τών άχύρων ό σίτος διαχωρισθή, ει καί όλιγοστός· έπείπερ 
ολίγοι, ώς ό Κύριος έφη, οί εκλεκτοί, έλύπησεν ήμάς ού μικρόν ή 

ίο τοΰ Δημητριάδος κατάπτωσις· καί γε μή έπαινέσης άνδρα, φησίν, 
έως εξόδου αύτοΰ. τί γάρ καί πεπόνθαμεν; οΰπω μέχρις αίματος 
άντεκατέστημεν προς τήν άσέβειαν άνταγωνιζόμενοι καί έκλελή-
σμεθα, άποστολικώς είπεϊν, της παρακλήσεως. άγωνία μοι περί τών 
συλληφθέντων όμοΰ αδελφών, πώς τά κατ' αυτούς άποβή σκοποΰντι-

15 πλήν δτι είθίσμεθα, ώσπερ οί έν τοις χαλκείοις τή σφυροκοπία, μή 
παραξενίζεσθαι έν ταΐς βαρείαις τών συμφορών άκοαΐς. 

Εύχομαι τοίνυν ώς αμαρτωλός εύ πράξαι αύτούς· διά Χριστόν γάρ 
ό άγών καί ού μικρολογούμενος ώς έπί τής / μοιχείας παρά τισι τών 
άσυνέτων Χριστός εμφανώς ό τανΰν άθετούμενος σύν μητρί καί 

20 θεράποσιν. ώ άνδρες, ώ στρατιώται Χριστού, στήτε γενναίως, άρατε 
δυνατά δπλα, οίς πεφράχθαι ήμάς πρός καθαίρεσιν τών τοΰ διαβόλου 
όχυρωμάτων Παΰλος διακελεύεται. ί'δε ό πόλεμος, ί'δε ή νίκη (Χρι-
στός γάρ έπίκουρος), ιδε οί στέφανοι τής δικαιοσύνης οί άμαράν-

177. altero semestri spatio a. 816 

9 Matth. 22,14 11 Hebr. 12,4 sq. 20 2 Tim. 2,3 21 Eph. 6,11 23 2 Tim. 
4,8 1 Petr. 5,4 

C (S) 

6 δέ om Mai 7 κωθωνισθήναι Mai 12 άντικατέστημεν S 14 συλλειφθέντων 
C αποβεί C 15 ήθίσμεθα Mai χαλκίοις C Mai 18 έπί: μέν Mai 19 
τά νυν C Mai 20 θεράπουσιν S 
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τινοι, ιδε ό παράδεισος, ι'δε ή βασιλεία των ουρανών όρώσιν οί 
25 άγγελοι, συνεφήπτονται τή πάλη ήμών κατά των εναντίων, συναγω-

νιοΰσιν οί άγιοι εξ ουρανού, εποπτεύοντες τά σκάμματα ήμών. μή 
έκκλίνωμεν, ώ σύναθλοι καλοί, μή ύποπτήξωμεν τάς φυλακάς καί 
ταλαιπωρίας, έσθ' δτε καί ποινάς, μή καταισχύνωμεν Χριστόν έν τή 
ήττη ήμών, δπερ άπείη, μή έντρέψωμεν τούς συναγωνιστάς ήμών 

30 άγγέλους, μή λυπήσωμεν τούς όμοταγεΐς ήμών προδρόμους καί νικη-
τάς. εστίν ούν τού πρώτου διαύλου ό άγών, έν φ τά πολλά έπαθλα, 
ώς ϊστε, κατά τον κάτω δρόμον. αλλά γε καν τού δευτέρου ήμεΐς 
τύχοιμεν εί δέ γε διαμαρτοίημεν καί τούδε, καν τεταρτοβαΐσωμεν-

μή δή μόνον λειφθώμεν κατησχυμμένοι, ευρισκόμενοι έν τω φοβερώ 
35 βήματι Χριστού, μή εύρίσκοντες δευτέραν άναπάλαισιν. ναί, δέομαι, 

νικήσωμεν. έπειδή δέ στάδιον ό παρών καιρός, πώς ουκ έστι χαίρειν 
με τον ταπεινόν, άκούσαντα καί νύν δτι γε νενικήκασιν οί έκδημή-
σαντες αδελφοί ήμών καλώς πολιτευσάμενοι; ήσθην έν τώ Μηδι-
κιώτη δτι κάλλιστα άνεπαλαίσατο, καί γε έπί τή έξορία τού της 

40 Νικαίας· ών εύχαΐς στηριχθείην κάγώ ό άχρεΐος. εί έφιστώσιν ύμΐν 
είκονομάχοι, θύραν άφ' έαυτών μή άνοίξητε- αν δέ ληστρικώς κατά 
τό σύνηθες αύτοΐς ποιήσωσιν, αθώοι ύμεΐς. μή ύποχωρήσητε, αλλ' 
έτι μένετε έως διωγμού ή έπάρσεως· ό αφανισμός έπί κεφαλάς αύτών. 
ύμεΐς δέ τού ναού μή άποστήτε καί ψάλλειν καί λειτουργεΐν ουκ 

45 οίδα εί μή κοινώσωσι τον ναόν διά τής οικείας μυσαρίας, ήγουν 
λειτουργίας. / 

Περί ών ήτησας συγχώρησιν, ε'ΐη σοι άπό θεού έπί πάσι. τήν 
δυάδα των γραμματηφόρων, έπειδή άσύνοδος, έλαβον αυτήν εις ύπη-
ρεσίαν όλοτελώς τού λόγου τής αληθείας· τί τούτο; εύαγγελίζεσθαι 

50 διά τής όδοιπορίας ώδε κάκεΐσε τοις άδελφοΐς τά σωτήρια, ε'ίθε καί 
άλλους έξελεξάμεθα άνδρας δυνάμεως, γήν καί θάλατταν περιερχο-
μένους. ώδε τανϋν έγώ- προς τό έξής ουκ ϊσμεν πού καί πώς οικο-
νομήσει ό Κύριος, ού μόνον τά καθ' ήμάς, άλλά καί τά κατά σέ, τού 
τε αρχιεπισκόπου καί ούτινος άλλου τών έναθλούντων αδελφών, έπεί 

55 καί έν Θεσσαλονίκη τινές, ώς γέγραφας, δει ήμάς πανταχού περιιέναι 
γράμμασι καί άδελφοΐς· ούτω φιλεΐ Χριστός, ούτω χρέος ήμϊν φρον-
τίζειν. καί εί ούτως εύοδώσειεν Κύριος άνοΐξαι ήμΐν θύραν έν τή ύπ' 

55 τινές: quorum unus Studita Theodulus; cf. ep. 190,4 

34 2 Cor. 5,10 

25 συνεφάπτονται S Mai 33 τεταρτοβαήσωμεν C Mai 35 τοΰ post βήματι add 
S 51 θάλασσαν Mai 52 τά νϋν C Mai τοεξής S 54 ούτινος C 57 
εύοδώσειε S άνοίξαι C Mai 
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300 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 93/94 

ούρανόν ουδέν γαρ αύτφ άδυνατεΐ. εν δέ απεισί τις βοηθήσων τοις 
εν Θεσσαλονίκη, ημείς προθυμούμεθα τά θεώ φίλα και αύτός τά 

60 ευοδα παρέχοι- καν πάντες φρουρισθώμεν, δύναται εκ των λίθων 
έγεΐραι διακονητάς. διό μή καταπίπτωμεν, άλλα πιστεύωμεν. 
έτόλμησα ποιήσαι έγκώμιον εις τον Θεολόγον καί κεφάλαια τινα 
κατά των είκονομάχων, τό μέν ως χρέος, κινούμενος και παρά των 
άδελφών, τά δέ ώς έπισείοντά μου τον νουν ει τι έν αύτοΐς καλόν, 

65 ύμών εύχαϊς καί του ποιμένος, ει δέ τι σαπρόν, έξ έμών αμαρτιών, 
διό μεταγράψαντες έχετε ασφαλώς, καιρώ δυνάμεως έπισκεπτομένων 
παρά τοΰ άββά Ιωάννου. 

Προσαγορεύουσιν οί άδελφοί, άσπάζομαι τους σύν σοι καί γε τό 
τό 9 καί γε σέ, τέκνον μου ποθητόν Λιτόιε. ή χάρις μετά πάντων 

70 ύμών. 

178. Τιθοΐω τέκνω 

Μικρά ή επιστολή σου, τέκνον, αλλά μεγάλης θλίψεως έχουσα 
δύναμιν και οίδ' δτι έλύπησά σε, τον υιό ν μου, άλλ' ού βουλόμενος, 
άλλ' οόκ άσυμπαθώς φερόμε/νος, ινα δέ γνοίης δτι πατέρα έχεις, καν 

5 άμαρτωλόν, ομως φιλότεκνον. εκ γάρ πολλής μου αγάπης, ής έχω 
περί σέ, πρός τό τέλειόν σε εϊναι και έν μηδενί λειπόμενον, έπληξα, 
έλύπησα, ώνείδισα, έβάρυνα τήν άγανάκτησιν, οπως οίον ζητεί ή 
άλήθεια άπεργάσοιμί σε. καί γε χάριτι Χριστού εύρον ώς έν πυρί τή 
θλίψει δοκιμασθέντα καί χρυσίου τιμιώτερόν μοι όφθέντα δι' ών 

ίο άπελογήσω, δι' ών κατηνύγης, δι' ών έβραχυλόγησας' τό γάρ μικράς 
φωνάς άφεΐναι απολογίας τον έπιτιμούμενον μεγάλης ταπεινώσεως 
καί αρετής μέτρον. είδες πώς σου άνεσκάλευσα τω ορυκτήρι τής 
έπιτιμίας τούς τής αρετής θησαυρούς, τέκνον, και άγνοουμένους εις 
προύπτον ήγαγον τοις άδελφοΐς σου, άλλον έξ άλλου σε φανερώσας; 

62 έγκώμιον: or. 9; cf. p. 27* 

60 Matth. 3,9 69 Tit. 3,15 

60 παρέχει omnes: correxi φρουρισθώμεν C: φρουρηθώμεν S (sed cf epp 48,57; 
125,10) 66 έπι σκεπτομένων C 69 λιτώϊε C: λητόϊε S: Λητώϊε Mai 

178. altero semestri spatio a. 816 

6 Jac. 1,4 

C (S) 

3 έλυπήσα C 10 κατενύγης S 11 άπό λογίας C έπιτιμώμενον S 
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15 ώστε καΐ χάρ ιν οφείλεις μοι όμολογε ΐν έπί τη υψώσει της δόξης 
σου. έστρεψάς μου την θλ ΐψιν , ην άκων έποίησας, εις χαράν με-
γάλην, έκαρδίωσάς με μείζον πολύ εν τη θέρμη σου φιλία ώς μάρτυς 
θεός· ώστε ού μεταμεμέλημαι πλήξας (ήνοιξα γάρ πηγήν αγάπης), 
ώστε ουκ εύκαταφρόνητος ό αποστολικός νόμος - έλεγξον, φησίν , 

20 παρακάλεσον, έπιτ ίμησον εύκαίρως άκαίρως. 
Ουτω, τέκνον μου ποθητόν, εις καλόν έν πάσι γέγονε τό γράμμα 

έκεΐνο· οϊδα δτι αγαπάς με, έπεί κάγώ σε· οϊδα ότι δι' έμέ ζής, έπεί 
κάγώ δια σέ· οϊδα δτι και τούς οφθαλμούς σου, ει δυνατόν έξορυ-
χθήναι , έδωκές μοι αν, έπεί κάγώ σοι. χάρις τω θεώ τω ούτως 

25 οίκονομήσαντι . εχου, τέκνον μου ποθητόν, της διακονίας σου τε-
λεώτερον συγχωρηθείη σοι πάν άμάρτημα, ώς και τοις πάσιν . ϊ να 
δέ σοι δείξω και έν ύποδείγματι τό πλεονάζον της πρός σέ μου 
άγάπης έν Κυρίω, δέξαι τό έγκώμιον τοΰ δεσπότου ήμών τοΰ Θεο-
λόγου, δ έπί σου και διά σου πλέον κ ινηθείς έτόλμησα ό ανάξιος 

30 ποιήσαι . μετάγραψον ούν αυτό καθαρίως και εΰξασθε καταπεμφθήναί 
μοι αφεσιν αμαρτιών έν οϊς και έν τω έγκωμίω έσφαλα και ένέλιπον 
ό τάλας / και έν παντί πάντοτε τω άμαρτωλώ μου βίφ. περισσοτέρως 
δέ παρακαλώ παρασκευάσθαι ύμάς καθ' έκάστην έν τω προκειμένω 
διωγμώ ύπέρ Χριστού, ινα μη δεις υμών θεού ευδοκία καταισχυνθή. 

35 βλέπε, αδελφέ, πώς παρακαλείτε και ύπομνηματίζετε αλλήλους έν 
τοις ύπέρ εύσεβείας άθλοις. ασπασαι τόν καλόν μου Δομετ ιανόν 
ασπασαι Εύπρεπιανόν τόν σύγκλειστον και σύμψυχον και συντα-
λαιπωρήτην μου· ασπασαι Θεόδουλον τό π ιστόν μου τ έ κ ν ο ν ασπα-
σαι Μητροφάνην τόν ποθητόν μου υ ί ό ν ασπασαι μυστηρίως Κασια-

40 νόν και Νε ΐλον , τούς πριν μέν λυπήσαντας, άρτι δέ διά σης άπολο-
γίας φιλητούς μου παΐδας. 

Ό Χριστός μεθ' ύ μ ώ ν ή άγάπη μου έν Κυρίω μετά πάντων ύμών -

άμήν. 

28 έγκώμιον: cf. adn. ad ep. 177,62 

19 2 Tim. 4,2 23 Gal. 4,15 31 Act. 5,31 

16 έποίησας: έποίησα Mai 18 πηγήν: an πληγήν scribendum? 19 άπό στολικός 
C 20 έπί τίμησον C 22 δτι2 - 23 οΐδα om Mai 31 ένέλειπον C Mai 33 
παρεσκευάσθαι S καθεκάστην S 34 ήμών C Mai 40 σης: της Mai 
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179. Τφ αύτφ 

Ού πολλού μοι λόγου χρεία έν τήδε τή επιστολή, τέκνον ήγαπη-
μένον, δια τό έν τη προπεμφθείση τά νΰν δηλωθέντα μοι δια των 
γραμμάτων σου και άποδέξασθαι και άποκριθήναν δμως και ή έπι-

5 δευτέρωσίς σου άποδεκτέα μοι πάνυ. εύχομαι ούν ως αμαρτωλός τε-
λειώσαί σου τον δρόμον ού μόνον τον δια παντός τοΰ βίου, αλλ' ήδη 
μάλιστα τόν ένιστάμενον ϊ'δε γάρ τί έπαθον οί αδελφοί σου, οί μέν 
διά της ύπομονής των οδυνών στεφανωθέντες, οί δέ δια της ολιγωρίας 
καταισχυνθέντες. κράτυνον ετι, κράτυνον σαυτόν, τέκνον μου, σύν 

ίο τοις ύπό χείρα της διακονίας σου- και έμπαράσκευοι έστέ, παρακαλώ, 
καθ' εκάστη ν ήμέραν προς τό τά 'ίσα παθεϊν. ει δέ τις έξ απιστίας 
όκλάζει κατά τάς άμαρτίας μου, ύποχωρείτω, ίνα μή προς τή οικεία 
άπωλεία και άλλοις γίνοιτο αίτιος ήττης· πόσφ γάρ συνέφερεν τούς 
περί Λουκιανόν τούτο πράξαι και μή τω δοκεΐν φερεπόνους ύπάρχειν 

15 και εις πτώσιν ένεχθήναι. 
"Ω τών αμαρτιών μου- δι' έμέ γάρ πάντα τά κακά. έδεξάμην και 

νΰν τάς ευλογίας υμών, και πολλαί είσιν καί καταβαρώ ύμάς, 
συγχωρήσατε - πλήν πληρωθείητε παντός αγαθού, άσπασαι τόν οί-
κονόμον καί παροικονό/μον καί τούς λοιπούς, λέγων τω οικονομώ 

20 οτι πάνυ άπεδεξάμην τά γράμματά σου. οί σύν έμοί προσαγορεύουσίν 
σε. 

180. Δομετιανώ τέκνω 

Ε'ίωθας πάντοτε, τέκνον μου, άνακαλεΐσθαί με έν ταΐς έξορίαις ως 
παις γνήσιος τήν οίκείαν μητέρα, καίπερ ού γάλακτος δεόμενος, 

179. a. 816 exeunte 18 οίκονόμον: Naucratius 

6 Act. 20,24 17 2 Cor. 12,16 

C (S) 

2 επί στολή C 4 άπό κριθήναι C 11 ίσα S 13 συνέφερε S 14 τω: τό C 
Mai 17 εΐσι S 

180. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 

3 1 Cor. 3,2 

C (S) 
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άλλα στερεοτροφών έν Κυρίω. τί ούν; της πολλής σου άγάπης τό 
5 αίτιον, ουκ άνεκτώς φερούσης τόν χωρισμόν. άλλα δφη σοι Κύριος 

τό έαυτοΰ φίλημα και στερεώσειέν σε τόν ύπέρ αυτού άγώνα ήδη 
προκείμενον άριστα διανύσαν οίδά σε γάρ τίς εί, οτι θερμώς ζητείς 
τόν Χριστόν. ιδε καιρός σύντομος εύρέσεως, διάθου σαυτόν κράτι-
στα. πίωμεν, τέκνον μου, τό ποτήριον, ο επιεν ό Κύριος ήμών, ϊνα 

ίο γλυκανθώμεν σύν αύτώ εις αιώνας, ζέσωμεν μάλα τω πυρί τής θείας 
άγάπης, και τόν χειμώνα τής άπιστίας ού δείσωμεν οί γάρ χλιαροί 
αδελφοί τί πεπόνθασιν, οίσθα. ήμεΐς τών ζεόντων έσόμεθα, ών τά 
στέφη ίσομάρτυρα- εϊεν ταΰτα και έφ' ήμϊν. 

Έδεξάμην σου καί νυν τάς προσφοράς καί μάλιστα τόν καμψάκην 
15 του έλαίου- καί ίνατί αύτό ö είχες έπεμψες; πλήν ό θεός μου άντιδοίη 

σοι τά αιώνια, προσεύχου περί έμοΰ του ταπεινού θερμότερον. οί 
σύν έμοί αδελφοί ασπάζονται. 

181. Εύθυμίφ καί τοις λοιποΐς άδελφοΐς 

Τίς ή άκοή ή τά ώτα τής έμής ταπεινώσεως περιηχήσασα; τίς ή 
άγγελία ή την άθλίαν μου ψυχήν έξάπινα έκθαμβήσασα; καί Εύθύ-
μιος ό έμός γνήσιος υίός έν μάρτυσι μεθ' ετέρων εννέα, ών τά 

5 ονόματα Έφραίμ, 'Αφροδίσιος, Άμμωνας, Ύπερέχιος, Στέφανος, 
Παρθένιος, Ήγήσιμος, Συμεών καί Δωρόθεος, μικρού καί άπιστώ, 
μικρού καί τού γράφειν έγκόπτομαι, δάκρυσιν όμού καί χαρά περιε-
χόμενος. δόξα σοι ό θεός, ό μαρτυρικοΐς άγώσι περιαστράψας ύμάς. 
έβαστάξατε, τέκνα αγαθά, αύτοί τά στίγματα τού Χριστού έν τοις 

ίο τιμίοις ύμών μέλεσιν, έδώκατε ώσαύτως τόν νώτον ύμών εις τοσαύτας 
μάστιγας· ήγιάσθη ή γή έν τοις αϊμασιν / ύμών. πόθεν καί πώς έκ 
πάντων αύτοί τόδε τό κλέος έκληρώσασθε; πολλή ή παρρησία, 

14 καμψάκην: cf. Theod. Stud, catech. parv. 36 (p. 131 Auvray); W. Hilgers, Latein. 
Gefäßnamen. Düsseldorf 1969, 140 

9 Matth. 20,22 14 Judith 10,5 

6 στερεώσειέ S 11 δείσομεν S 14 καμψάκιν C 15 ίνα τί C Mai 

181. a. 816 

9 Gal. 6,17 

C (S) 

5 Άμωνάς C Mai: άμωνδς S: correxi 
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304 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 97/98 

άθλοφορική ή προς τον χριστομάχον Άντώνιον ύπόκρισις υμών. 
εύλογημένοι ύμεΐς τω Κυρίω, απαρχή αγία, στήλη ανδρείας τή τοϋ 

15 Χρίστου εκκλησία, εύζηλία καί άναπύρωσις τοΰ μοναδικού τάγμα-
τος. μία ώρα ή ποινή καί διαιωνίζουσα ή μισθαποδοσία, έπ' ολίγον 
τά αλγεινά καί άπλήρωτα τά αγαθά, απιτε καί αυτοί χρυσότεκνοι, 
τάττοισθε μετά τών ισαρίθμων υμών κρητιαίων μαρτύρων, προσεύ-
ξασθε επομένως ύμΐν κάμε τόν άνάξιον υμών πατέρα θεοΰ εύδοκία 

20 έπιέναι. ήκουσεν καί ηύφράνθη Σιών καί ήγαλλιάσαντο αί θυγατέρες 
της Βυζαντίδος, ει δ' ούν ανατολή καί δύσις, μακαρίζουσα ύμών τήν 
θεοστεφάνωτον δεκάδα. 

Ούτως ύμΐν έν βραχέσι διελέχθην, πολλοίς έγκωμίοις ούσιν άξίοις-

ών τήν μνήμην ό έξης δηλώσει χρόνος εις καύχημα ορθοδόξων, εις 
25 αισχύνην τοΰ έχθροϋ. τά δε νυν, συγκακοχούμενος καί συνανιώμενος 

ύμΐν τή διαθέσει, έπεί έμά μέλη τά άλγυνόμενα ταΐς πληγαΐς, παρα-
καλώ καί άντιβολώ, ασπάζομαι καί περιπτύσσομαι, προτείνω ύμΐν 
τάς χείρας, στήτε, κύριοι μου, στητέ- ετι ό Χριστός άγωνοθετεΐ, ετι 
βούλεται πολυπλασιάσαι ύμών τούς στεφάνους, ών ή αρχή θαυμαστή, 

30 τούτων ειη καί τό τέλος έπάξιον. μή δείσωμεν τά μέλλοντα- ό τότε 
δυναμώσας καί αύτίκα πάρεστιν, καί μάλλον άσπάσεται καί κουφίσει 
τά άλγη καί ύψώσει τό κέρας ύμών. είπατε καί αύτοί, βέλη νηπίων 
έγενήθησαν ήμΐν αί πληγαί αύτών- εκείνων έστέ σπέρμα, τών έν πυρί 
δροσισθέντων καί λέοντας φιμωσάντων. 

35 Μή δή καλώς έναρξάμενοι καί μαρτυρικοΐς αϊμασιν άλειψάμενοι 
επειτα κατολιγωρήσωμεν- φοβερόν γάρ, ώ τέκνα, τό έμπεσεΐν εις 
χείρας θεοΰ ζώντος, κώνωψιν παραβλητέα τά άνθρώπινα άλγη. ουτω 
τοιγαροΰν καί πιστεύω καί έγκαλλωπίσομαι κάγώ ό τάλας δι' ύμών, 
άλλά μήν καί σωθήσομαι. τέλος τοΰ λόγου, / σκοπήσατε δτι οσον 

40 έξεφημίσθητε εις τήν οικουμένην, τοσούτος καί ό αγών ύμΐν της 
καλής τελειώσεως, θεοΰ δηλαδή ένισχύοντος. 

18 μαρτύρων: de decern martyribus Cretensibus cf. Sym. Met. mart. SS. X MM Cret. (PG 
116,565 sq.); vit. S. Nicolai Stud. (PG 105,868 C) cum adn. F. Combefisii; P. Franchi de' 
Cavalieri, 1 dieci martiri di Cteta, in: Miscellanea Giovanni Mercati, V. Vaticano 1946, 
7 sq. 

16 Hebr. 10,35 20 Ps. 96,8 25 Hebr. 11,25 32 Ps. 63,8 33 Dan. 3,50 34 
Dan. 6,19 36 Hebr. 10,35 

s 
13 ύπόκρισις S 14 άνδρίας S 15 άναπύρωσις: άναπλήρωσις Mai 16 καί om 
Mai έπολίγον S 17 απειτε C 20 ηκουσε S ή ante Σιών add S σιών 
C 21 εΐ δ': είτ' Mai 25 συγκακουχούμενος S (sed cf Ε. Trapp, in: Byzantine 
Studies 8, 11, 12 [1981 -1985] 395 adn 1) 31 άσπάσηται C: άσπάση τε Mai 36 
κατ' ολιγωρήσωμεν C 37 κώνωψι S 38 τοίγαρ ούν C 
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Άσπάσασθε αλλήλους έν φιλήματι άγίφ· οί σύν έμοί ήδη φιλούν-
τες φιλοΰσνν ύμάς. 

182. Γενναδίφ τέκνω 

Βραδύ μέν, δμως έδεξάμην σου γράμμα, έπιπόθητόν μου τέκνον, 
και τούτο εμμελές, άλλ' ίνατί ώψίσθης; ουκ οίδας δτι έν τή απουσία, 
εί μή ό έγγράμματος συνοψισμός γίνοιτο, κινδυνεύει τό τής αγάπης 

5 καλόν και τό τής πίστεως όμονοητικόν; και εί μέν ούχ οίός τε ής 
έπιστέλλειν απειρία γραμμάτων, ήν αν τό σύγγνωστον, δπου γε καί 
ουτω ούκ έξω μομφής διά τό χειρί έτέρου έκτελέσαι τό καθήκον 
έπεί δέ χάριτι Χριστού ισχύεις καί άλλοις κιχράν έαυτόν, ούκ έπαι-
νετή ή βραδυτής. 

ίο 'Αλλά τούτο μέν έστω σοι συγχωρητόν. ίνατί δέ προσάπτεις μοι 
επαίνους ών άμοιρώ; ευχου τοίνυν έπιτυχεΐν με θεού διά τής έν παντί 
τρόπφ δεξιοπραγίας· καί γε τούτο κάγώ επί σοί αιτώ, ώς αν διασω-
θείης, μήτε υπό αοράτων έχθρων μήτε ύπό των νυν δρωμένων άλούς, 
σώάν σου δέ τήν παρακαταθήκην προσαγάγοις τω δεδωκότι θεώ. 

15 εϊεν. 

183. Θαδδαίω τέκνω καί όμολογητή 

Τί καλά τά γράμματά σου, τέκνον μου ήγαπημένον Θαδδαΐε- τί 
τούτο; δτι καί ταπείνωσιν έχουσιν καί πίστιν ειλικρινή καί άγάπην 
θερμήν, τό θαυμαστόν, δτι καί γνώσιν άψευδή· ήψατο γάρ αληθώς, 

5 τέκνον, τής περί τής εικόνος Χριστού αληθείας ό νούς σου. καί 

42 Rom. 16,16 

182. a. 8 1 6 - 8 1 7 

c (S) 
3 ϊνα τί C Mai 4 ό om Mai 10 ϊνα τί C Mai 

183. altero semestri spatio a. 816 

C (S) 

3 εχουσι S 
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κράχει ώς έδράξω και έφώτισεν ό θεός· καί γάρ αχώριστος έστιν άπό 
Χρίστου ή είκών αύτοΰ, δπουπερ αν ε'ΐη εν ϋλη έκτετυπωμένη, ώς 
έξω της ϋλης μένουσα τή έπινοία, καθ' ο καί ή τιμή και ή προσκύνη-
σις μία εν άμφοτέροις. ώστε τη της εικόνος άρνήσει άρνεΐσθαί έστι 

10 Χριστόν, ώς και εμπαλιν τη ομολογία όμολογεΐσθαι. καί μακάριος 
εί δτι έπέγνως την άλήθειαν, ή ν άπέκρυψεν τοις σοφοΐς, μάλλον / 
δέ μωροΐς τοΰ αιώνος τοΰδε ό θεός και άπεκάλυψεν αυτήν νηπίοις 
ε'ίτουν άκάκοις καθάπερ σύ. αϋτη ή αληθής ημών λατρεία τών ορθο-
δόξων καί υπέρ ταύτης μέχρις αίματος άγωνισώμεθα, τέκνον, 

15 μηδαμώς πτυρόμενοι υπό τών αντικειμένων μηδέ ύποχαυνούμενοι. 
χαίρω έπί τή προθυμία σου και δτι, έν φυλακή ών, έναβρύνη έχό-
μενος τοΰ έργου σου. 

Ήμεΐς δέ ούκ ήξιώθημεν διά Χριστόν παθεϊν τι, ευχου δέ, τέκνον, 
διανύσαι θεοπρεπώς σύν ύμΐν τον προκείμενον αγώνα, προσαγορεύ-

20 ουσίν σε οί άδελφοί σου- ό Κύριος μετά τοΰ πνεύματος σου. 

184. Ίγνατίω τέκνφ 

Έπέγνων σε καί νΰν διά τών γραμμάτων δτι έμόν τέκνον εϊ καί 
σπλάγχνον. άλλα φυλαχθείης, δπουπερ αν καί εϊης· ουδέ γάρ τό 
ύποχωρήσαί σε μεμπτέον, ήνίκα μάλιστα ουδέ παρεπέμφθης προς 

5 τοΰ βασιλέως έν Σακκουδίωνι. πλήν άφελε, τέκνον μου, τήν δειλίαν 
καί πτόησιν εκ ψυχής σου, άκούων καί πιστεύων τω λέγοντι, μή 
φοβηθήτε άπό τών άποκτενόντων τό σώμα, τήν δέ ψυχήν μή δυνα-
μένων άποκτεΐναι- φοβήθητε δέ μάλλον τον δυνάμενον καί ψυχήν 
καί σώμα έμβαλεΐν εις τήν γέενναν τοΰ πυρός, ώστε, δπου ό τοΰ θεοΰ 

ίο φόβος, ό άνθρώπινος έξώρισταν οί δύο γάρ έπί τό αυτό ούκ έγχω-

8 Jo. Chrys. liturg. 368,10 (Hammond-Brightman) 11 Luc. 10,21 

7 έν ϋλη in marg S 8 καθό S 11 άπέκρυψε S 13 εϊτ' οϋν C 19 διανΰσαι 
5 προσαγορεύουσί S 

184. a. 8 1 6 - 8 1 8 

6 Matth. 10,28 

C (S) 

7 άποκταινόντων C: 
8 άπό κτεΐναι C 

άποκτεινόντων Mai (an άποκτεννόντων scribendum? cf Matth 1. 1.) 
9 τήν om Mai 
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ροΰσιν είναι ώς ουδέ φως όμοΰ καί σκότος, τίς γάρ, φησίν, δύναται 
δυσί κυρίοις δουλεύειν; ή γάρ τον ένα μισήσει και τόν έτερον 
άγαπήσει ή τοΰ ένός άνθέξεται και τοΰ έτέρου καταφρονήσει, τί ούν 
τό λεγόμενον; δτι ό τόν των ανθρώπων φόβον έχων τόν τοΰ θεοϋ 

15 ουκ έχει' εί ούν υποβάλλεται υπό τοΰ έχθροΰ, ώσπερ καί έπι των 
άλλων παθών και πάντως γίνεται, αλλ' ούν νικάτω ό νενικηκώς τόν 
κόσμον. 

Σπουδαστέον τοίνυν τα εφόδια προπαρασκευάζειν της άνθρωπίνης 
αφοβίας, άτινά έστι πίστις, έλπίς, αγάπη- ή αγάπη, φησί, χρηστεύ-

20 εται, μακροθυμεν ή αγάπη ου ζηλοΐ, ή αγάπη ου φυσιοΰται, ου 
περπερεύεται, ουκ άσχημονεΐ, ου ζητεί τά έαυτής, ου παροξύνεται, 
ου λογίζεται / τό κακόν, ού χαίρει επί τή αδικία, συγχαίρει δέ τή 
αλήθεια- πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ύπομένει, πάντα ελ-
πίζει. ή αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, εν τούτοις διατηρηθείης σύν έμοί 

25 και πασιν άδελφοΐς. 

185. Σεργίω νοταρίω 

'Ακούω ν δτι φυλάττει εαυτή ν ή θεοφιλία σου αμέτοχο ν της τών 
αιρετικών κοινωνίας και δτι ζηλοΰσά έστι τω Κυρίω, άποδεχομένη 
τούς όρθόφρονας καί ανδρικούς μέχρις αίματος, άπαναινομένη δέ εν 

5 τοις άνερματίστοις καί προδόταις της αληθείας, χαίρω ό ταπεινός, 
εύχαριστών τφ θεώ δτι ό αρχαίος φίλος καί ϊδιος τά τω θεώ φίλα τε 
καί ϊδια ορέγεται καί περιέπει. βλέπεις γάρ ώς κορυφοΰται έτι μάλλον 
καί μάλλον ό διωγμός, άποτελών ήδη καί μάρτυρας· ών είς ό ημέ-
τερος Θαδδαΐος καί τών άγίων σύσκηνος. 

ίο "Οτι δέ φιλεΐς ή μας τούς άποθήτους διά τάς άμαρτίας, ϊ'σμεν 
στέργομεν γάρ σε καί ήμεϊς, ουκ έστι δέ φιλοΰντα μή ύπό τοΰ 
φιλουμένου άντιστέργεσθαι. αλλ' ϊνα καί προσεύχη παρακαλώμεν 
τελειώσαι ήμας τόν προκείμενον αγώνα έλέει θεοΰ. 

11 Matth. 6,24 19 1 Cor. 13,4 sq. 

11 φησι S 12 δυσί: δύο Mai 21 τά om Mai 22 τό: τά τό Mai 23 πάντα 
στέγει in marg C 

185. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 

C (S) 

4 και om Mai έπαναινομένη Mai 12 παρακαλοΰμεν S 
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186. Ναυκρατίω τέκνω 

'Αγγελία έπί αγγελία, λόγος επί λόγαν τί ε'ΐπω καί τί λαλήσω; πώς 
διατεθώ ό τάλας έπί τοις γεγενημένοις; χαρά μοι καί λύπη, αϊνεσις 
καί άπόκλαυσις. έν μεταιχμίω δύο παθών άπειλημμένος γέγονα καί 

5 ούκ έχω πότερον αίρήσομαι λέγειν, ομως νίκα ό νικήσας τόν σα-
τανάν καί τούς άρχοντας καί κολαστάς τοΰ αιώνος τοΰδε. έθανατώθη 
ύπέρ Χριστού τό άρνίον τού Χριστού μαστιγούμενον, Θαδδαΐος ό 
έμός δρπηξ, τό έμόν σπλάγχνον, ό υιός της ύπακοής, τό στέλεχος 
της εύσεβείας, ό τοΰ αποστόλου συνώνυμος, άβάστακτος ή χαρά, 

ίο ανυπέρβλητος ή ευφροσύνη, ούκ έμοί τω ταπεινώ μόνφ, αλλά καί 
άγγέλοις καί άνθρώποις. ώς έμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε, οτι καί 
νυν έν τη ταπεινή γενεά ταύτη μάρτυρα της αληθείας σου άπαρά-
γραπτον άνέδειξας, καί τούτον ούκ έκ τών σοφών καί εύγενών τοΰ 
τήδε κόσμου, αλλ' έκ τών έναντίως εχόντων, ϊνα πληρωθή ό λόγος 

15 τοΰ αποστόλου, οτι τά αγενή καί έξουθενημένα έξελέξατο καί τά μή 
όντα, ϊνα τά οντα καταργήση. ποΰ μοι άπέστης, ώ μακάριον τέκνον; 
ποΰ θάττον ύπερυψώθης, μάρτυσι συναρίθμιος γεγονώς; ώ τής έπι-
τυχίας σου- ώ τής ευγενείας σου- ώ τής ευβουλίας σου. έν ήμέρα μία 
έκέρδησας άπειρους αιώνας· έν άνίαις βασανιστικαΐς έκτήσω τάς 

20 άνεκλαλήτους εύφροσύνας· έν πληγαΐς εκατόν προς τριάκοντα εί'λη-
φας τόν τέλειον τής / έργασίας μισθόν σύν μάρτυσι παρά τής Αγίας 
Τριάδος, ε'ΐπερ ό μέν τής τελειότητος, ό δέ τής Τριάδος αναλογών 
έστιν άριθμός, ϊνα κάξ αύτοΰ τοΰ κολασμοΰ σου παραδείξειεν θεός 
τό μεγαλοφυές σου. τό αίμά σου μύρον, τό λείψανόν σου άγιασμοΰ 

25 μεταδοτικόν τοις ψαύουσι. 
Δέομαι σου, άγιε τοΰ θεοΰ Θαδδαΐε, πρέσβευε ύπέρ έμοΰ τοΰ 

αναξίου δούλου σου- ού γάρ τολμώ σε καλέσαι τέκνον. όρατε, αδελ-
φοί μου, τί γέγονε, ποίον θησαυρόν καί μέλος έκεκτήμεθα; αρκεί εις 

186. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 12 μάρτυρα άπαράγραπτον: cf. Jo. Tzetz. 
ep. 66 (p. 93,14 Leone); A. Karpozilos, The Letters of loannes Mauropus. Thessalonike 
1990, 224 sq. 22 τελειότητος: ad hanc explicationem numerorum raysticam cf. Do-
broklonskij I 301 

2 Ez. 7,26 11 Ps. 91,6 15 1 Cor. 1,28 

C VM PS 

2 έπί1: έπ' Sirm 3 αΐνεσις CV: ίίνεσις cett Sirm 8 δρπηξ Sirm: δρπηξ VMPS: 
δρπιξ C 10 μόνον VMPS Sirm 12 σου om Μ 15 άγεννή VM τά post 
καί add VMPS Sirm 17 ώ C 18 ώ C (bis) μια VMPS Sirm 23 παραδείξειε 
VMPS Sirm 24 μϋρον PS 
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χε θεοϋ δόξαν και ήμέτερον καύχημα όμοΰ τε και της δλης εκκλησίας 
30 χαρμόσυνον ό μάρτυς Χρίστου Θαδδαΐος. τί τάλλα; έσονται, φησίν, 

οί πρώτοι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι- τοΰτο επί τοΰ 'Ιακώβου 
φημί καί Λουκιανού, τοΰ μεν έναθλήσαντος (ειη και έναθλήσοντος 
μέχρι τέλους) σύν Δωροθέφ και Βησσαρίωνι, του δέ κατά τάς άμαρ-
τίας μου ναυαγήσαντος σύν τοις όμοτρόποις. ώ, πώς έπεσον εν μέσω 

35 φωστήρων οί ο'ίκτιστοΓ έπελάθοντο τοΰ είρηκότος άρα, μή φοβηθήτε 
από τών άποκτενόντων τό σώμα. μή γάρ ου κατεμέτρησε τό δυνατόν 
ό μόνος δυνάστης και δυναμών τούς άσθενοΰντας; και οί μάρτυρες 
έγγύθεν μή γάρ ουκ εξαιρούμενος εξ ανάγκης τούς έτι μή ισχύοντας 
τή φύσει, ου τή προθέσει; και ό μάρτυς Θαδδαΐος εν ούρανώ πιστός. 

40 Μή δή οϋν, αδελφοί μου, πτοηθώμεν μηδέ έμφοβοι γενοίμεθα τή 
τών ήττημένων πτώσει ώς δτι και ήμεΐς ούχ ύποίσομεν τάς πληγάς. 
ο'ΐσομεν θεοΰ δυνάμει και διαβησόμεθα καν πΰρ, καν ξίφος· θεός ό 
προηγούμενος και προσκαλούμενος είσελθεΐν ήμας εις τήν έπηγγελ-
μένην ήμΐν βασιλείαν, ώς τόν 'Ισραήλ εις τήν γήν τής επαγγελίας. 

45 ούκ ιστέ τί πεπόνθασιν οί τότε άναστατοΰντες τόν λαόν, λέγοντες 
,ού δυνησόμεθα διαβήναι, δτι εκεί πόλεις τειχήρεις έως τοΰ ούρανοΰ 
καί γίγαντες, έν οίς ό Ένάκ;' και τί τό γεγονός; ουχί διά τοΰτο αύτοί 
μέν πυρίκαυστοι, ό δέ γογγυστής λαός απας ώλετο, ών τά κώλα 
έπεσεν έν τή έρήμω; μή τις τοιούτος άναστάτης, μή τις όλίγωρος, 

50 μή τις δύσελπις. διαβησόμεθα ούν, αδελφοί, διαβησόμεθα ώς Χαλέβ, 
λέγω, καί Ίησοΰς τοΰ Ναυή, οί τής επαγγελίας κληρονόμοι, τείχη 
ήμΐν κατασεισθήσονται νοητά, ώς τηνικαΰτα τά Ίεριχούντεια, σάλ-
πιγγι εύχαριστίας, ην ήσεν ό μακάριος Θαδδαΐος, ψάλας εκ βαλβΐδος 
τών ποινών, αυτη ή ήμέρα ήν έποίησεν ό Κύριος. 

55 Ουτω παρακαλώ, οΰτω άντιβολώ- ύπέρ Χριστοΰ γάρ, φησί, πρε-
σβεύομεν, ώς τοΰ θεοΰ παρακαλοΰντος δι' ημών. δεόμεθα μή δειλ-
ανδρήσαι προς τόν ύπέρ αύτοΰ καί σύν αύτώ θάνατον, έάν δέη. 
πρός πάντας ή επιστολή καν εις πρόσωπον σου, τέκνον άγαθόν διό 

30 Matth. 19,30 35 Matth. 10,28 37 1 Tim. 6,15 39 Ps. 88,38 40 Prov. 
29,16 44Hebr. 11,9 46 De. 9,1 sq. 48 Num. 14,29 50 Num. 34,17 sq. 54 
Ps. 117,24 55 2 Cor. 5,20 56 4 Ma. 13,10 

30 τάλλα Sirm: τ' άλλα C: τ' άλλα VM: τάλλα Ρ: ταλλα S Mi: corr Sirm 32 εϊη: ή 
Μ 33 Βησαρίωνι VM Sirm: βισαρίωνι cett: correxi 34 ώ C 35 άρα C 36 
an άποκτεννόντων scribendum? cf Matth 1.1. 38 εξ ανάγκης τούς: τούς έν άνάγ-
καις Μ 42 ο'ίσωμεν C 43 και om Μ 47 διατοΰτο VMPS 49 επεσον Μ 
52 ίεριχούντεια VM: Ίεριχούντια cett Sirm 53 εύχαριστείας C ψάλλας 
C βαλβίδος codd Sirm: corr Mi 54 τών: τής PS ποινών C: πόνων V Sirm: 
πόλεως MPS ή Csscr 55 ουτω2: οϋτως VMPS Sirm 56 δειλανδρίσαι C 
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310 ΘΕΟΔ. ΤΟΥ ΣΤΟΥΔ. Μί 1125/28 Mai 100/1 

και. πάντας άσπάζομαι και πάσι συγχαίρω έν τοις παθήμασι. καί τίς 
60 άξιος άνταναπληρώσαι τά υστερήματα των θλίψεων τοΰ Χρίστου έν 

τη σαρκί αύτοΰ; καν ούαΐ τω έξάρνφ καί έκκεκλικότν, καν θάνατος, 
δτι ό αιώνιος θάνατος ποιμανεΐ αυτόν και κατακυριεύσουσιν / αύτόν 
οί ευθείς τό πρωί. 

Ειρήνη ύμΐν Χρίστου, κράτος, ισχύς, παράκλησις, προσευχόμενοι 
65 περί πάντων αδελφών καί υπέρ έμοϋ, ϊνα πληρωτής ών νουθετώ έλέει 

θεοϋ φανώ. οί σύν έμοί αδελφοί ασπάζονται. 

187. Κληδονίω τέκνφ 

Εναγώνιος τή των αδελφών σου άθλήσει γέγονας, τέκνον, καί ου 
θαυμαστόν έπβί καί ημείς τό αυτό πεπόνθαμεν. αλλά μή δείσης· 
γέγραπται γάρ, Κύριος έμοί βοηθός, καί ου φοβηθήσομαι τί ποιήσει 

5 μοι άνθρωπος, ώστε θαρρεΐν ήμας χρή καί ου δεδοικέναν τούτω τω 
θάρσει νενικήκασιν οί άθλήσαντες. καί γε τω οίκείω αιματι τελει-
ωθείς Θαδδαΐος ό άγιος ένεδήμησε προς Κύριον. ουκ εστίν ούν 
πραγματειών ή μεγίστη έκατόν μάστιξιν ή καί πρός, δσον αν καί 
ύποβάλλη ό λογισμός ή οίκοθεν ή έκ διαβολικής ύποσποράς, δειλ-

ιο ανδρήσαι έμποιούσης, άντισχεΐν βασιλείαν ουρανών καί τήν έν 
άπείροις αΐώσιν άγαλλίασιν; καί ουκ εστι χαλεπόν σφό/δρα φειδοΐ 
τών έκ μαστιγών οδυνών προέσθαι τήν πίστιν, καί μήτε ώδε εχειν 
ανεσιν αισχύνη τής πτώσεως καί συνειδότι τρομαλιοΰντι καί εις 
αιώνας άτελευτήτους κολάζεσθαι; 

15 Ουτω, τέκνον μου ήγαπημένον, στόμωσον τήν καρδίαν σου, καί 
ουτω φρονών σχοίης τόν Χριστόν έπίκουρον, ώς αληθώς εχει. ει δέ 
καί υποτίθεται ό λογισμός καί μετά άρνησιν εϊναι πάλιν δια μετα-
νοίας σωτηρίαν, ώσπερ καί έστιν, αλλά τίς ό ύπισχνούμενος δτι 

59 Col. 1,24 62 Ps. 48,15 

61 έκκεκληκότι C 62 αύτόν2: αύτοΰ VMPS Sirm (fort est αυτών scribendum; cf Test 
Vetus a. 1.) 63 τό: τω C 64 προσευχομένοις Vpc Sirm 65 περί: υπέρ Μ 

187. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 

4 Ps. 117,6 7 2 Cor. 5,8 

C (S) 

1 κλιδονίω C: κλυδονίφ S: corr Mai 3 τοαυτό S: τω αύτω C Mai 5 ού: ούδέ C 
Mai 7 ένεδήμησεν Mai 8 πραγματιών C 9 δειλανδρίσαι omnes: correxi 
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πάντως εϋρωμεν μετάνοναν, ή άρπαζομένων ήμών θάττον ή δυσχερώς 
20 άνακλννομένων του πτώματος; πόσον δέ και είσοίσομεν δάκρυον και 

τά άλλα της μετανοίας φάρμακα, ννα διαλλάξωμεν τόν κρντήν, καί 
ουτω τρεμόντων τόν θάνατον καν αεί κατησχυμμένων όντων καν 
άπαρρησιάστων; έρώτησον τούς περί τόν έλεεννόν Λουκνανόν, είτα 
τούς περί Δωρόθεον τόν μακάριον, ποταπή καρδία εν άμφοτέρονς· 

25 καί εύρήσεις καν άκούσενς εν μεν τοις πρώτονς όδύνην, σκότος, 
αίσχύνην, ραγήναν την γήν εύχομένονς είς τό καταπιεΐν αυτούς, εν 
δέ τονς δευτέρονς χαράν άβάστακτον, φως, εύπροσωπίαν, αύτόν τόν 
Χρνστόν, ώς μήποτε έσχηκόσνν από γεννήσεως τοναύτην ήδονήν. 
τίς οΰν άφρων, τίς λνθοκάρδνος, τίς μεμηνώς μή γνώναν δτν καλόν 

30 τό παθενν ύπέρ Χρνστοΰ; 
Οΰτως σε θεός τελενώσενεν, τέκνον μου, εύχόμενον ύπέρ έμοΰ, 

καθά λέγω καί πραξαν έν Κυρίω. 

188. Δωροθέφ τέκνφ 

Χαίρω καν συγχαίρω σον, Δωρόθεε, τό ώς αληθώς δώρον θεοΰ. 
έγένετό σον τοΰνομα πραγμα, ή κλήσνς πράξνς' έδάρης, τέκνον μου 
σεβαστόν, ύπέρ Χρνστοΰ. εύγε, άθλητά στερροκάρδνε, χρυσόσαρκε, 

5 σαπφείρου τνμνώτερε, πορφύρας ώρανότερε" εν'θε μον άσπάσασθαν τόν 
τών σαρκών σου ξεσμόν, τά νερά μέλη σου, α άπενργάσω μέλη 
Χρνστοΰ, ού τω αν'ματν τό αίμά σου κράμα, εύγε, σύμμορφε του 
Χρνστοΰ, δτν ουκ έδίστασας ενσελθενν ενς τό στάδνον ουδέ προείλου 
τήν παροΰσαν ζωήν της ανωνίου καί άθανάτου. ήδη γάρ τή προθέσεν 

ίο έξεδήμησας πρός Κύρνον, ον κατείληφεν ό σός σύναθλος καί μάρτυς 
Θαδδανος- τάχα / γάρ δνά τοΰτο είάθης ετν έν σαρκί, ώς αν πλενοτέρως 
δοξάσονς τόν θεόν έν τοις μέλεσί σου. ούά, χαρά μεγάλη έν ούρανώ 
καί έπν γης, δτν μάρτυρες Χρνστοΰ έγενήθητε- ον, πονον καλόν, δτν 

26 Num. 16,31 sq. 

19 ευρομεν omnes: correxi 31 τελειώσειε S 32 πράξαι CS" Mai 

188. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 

2 Eph. 2,8 6 1 Cor. 6,15 7 Rom. 8,29 

C (S) 

5 σαπφίρου C Mai 6 α om Mai 11 είάθης: ϊάθης Mai 13 οϊ C: οϊ S: corr 
Mai 
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312 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 102 

στϋλοι και έδραιώματα της αληθείας ώφθητε, ήλίου λαμπρότερον 
15 έξελάμψατε, μαργάρων τιμαλφέστερον άπηυγάσατε. ώ της μεγα-

λοδωρεας· ώ της αίνέσεως· ού φέρω τήν ήδονήν, εκδημος γέγονα τω 
πνεύματι. κατέλαβόν σε, τέκνον ίερόν, κατασπάζομαι, στεφανώ, 
αινώ- ερωτώ, πώς τά άθλα, πώς ήνεγκας τάς άλγηδόνας, πώς ήν ή 
τιμία σου ψυχή έν τούτοις και έπ' αυτής τής εισόδου; καί μοι δοκεΐ 

20 άνταποκρίνεσθαί σε τοιαύτα- ,δπου θεού φόβος, εκεί καταφρόνησις 
θανάτου, παρόρασις σαρκός, έκστασις τής πρός τά μέλη σχέσεως, 
νικώσης τήν δριμύτητα τών αλγεινών τής πίστεως και αγάπης καί 
ελπίδος Χριστού'. 

Ούτως εχει, έμόν σπλάγχνον, Χριστού άρνίον. άλλα δέομαι σου, 
25 μή με καταισχύνης, μάλλον δέ, εί καί τόλμηρόν ειπείν, Χριστόν, 

άλλά τέλεσόν σου τόν αγώνα, τοις προλαβούσιν έπισφραγίζων τά 
μέλλοντα, ήδη ώς σίδηρος πυρι έστομώθης, αδελφέ, τώ καυστήρι 
τών μαστιγών βούλεταί σε Χριστός ώς σκεύος εκλογής ετι τυχόν 
χαλκευθήναι, σύν Παύλφ χορεύσαι. μή δειλιάσης, γενναΐέ μου 

30 άθλητά- ό σώσας καί διαβιβάσας σε έν τοις φθάσασιν ήδη πλειόνως 
συνέσται σοι καί ρύσεταί σε έκ στόματος λέοντος καί νοητού καί 
αισθητού, στεφανών σε μετά μαρτύρων, άρτι άκουστόν σου τό ονομα, 
άρτι μάλα ήρξατό σε ύψούν θεός ύπέρ άρχιερεΐς καί ιερείς, ύπέρ 
στυλίτας καί καθηγητάς, ύπέρ πατριάρχας καί βοτανικούς, όρθοδό-

35 ξους δήλον οτι. μή πέσης ό στύλος, μή λιποτακτήσης ό όμολογητής, 
άνω ή καρδία, Χριστός σοι άναπνοή, ταπείνωσις κραταιά, έν ή 
ένίκησεν ό ταπεινώσας εαυτόν μέχρι θανάτου τόν άρχοντα τού κό-
σμου τούτου καί νικάν αύτόν καί ήμΐν έν έαυτώ έδωρήσατο δύναμιν. 

Προσεύχου περί εμού, παρακαλώ σε ώς φιλοπάτορα, ϊνα συνεπο-
40 μένως ύμΐν έκβιώσω. / 

14 1 Tim. 3,15 28 Act. 9,15 31 2 Tim. 4,17 37 Philipp. 2,8 

14 στύλοι Mai έδραιώματα: εδραι, δμματα Mai 15 ώ C 16 ώ C 18 αθλα 
C S " Mai 20 άντ' άποκρίνεσθαί C 29 δειλιάσοις C Mai 35 δηλονότι S 
Mai στύλος Mai 
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189. Ίακώβψ τέκνφ 

Εύγε, 'Ιάκωβε, τέκνον έμόν σεβαστόν που ποτε εγώ ήλπιζον δτι 
εν μάρτυσι Χρίστου σύ, ό έσχατίζων έν τοις άδελφοΐς σου τω βαθμώ; 
καί γε τό θαυμασιώτερον, δτι και των συνάθλων σου πρώτος εισήλθες 

5 εις τό ύπέρ Χριστού στάδιον. ένόμισεν ό άνομος διώκτης δια σου 
ώς άφερεπόνου καί ούθενός αξίου τά νικητήρια έχε ιν αλλ' ήττηται 
ό δείλαιος, έντυχών άνδρί έκδεδωκότι ύπέρ τοΰ ονόματος τοΰ θεού 
τήν έαυτοΰ ψυχήν καί ίσχυροτέρω των έαυτοΰ πληγών εύρεθέντι. ώ, 
τέκνον, τής εύάνδρου σου ψυχής· ήνεγκας ώς άδάμας τοσαύτας καί 

ίο τηλικαύτας μάστιγας έν τω νώτφ καί τω στέρνει καί έν τοις βραχίο-
σιν ώσαύτως. ώ τής άπηνείας των θηριογνώμων- καί ώ τής ευλογη-
μένης σου σαρκός, πάντοθεν έστίχθης, ήρθης ώς νεκρός, φόρτος 
γεγονώς έμπεριειλημμένος ράκει τοις άθέοις· είτα καί απειληθείς 
πάλιν κόλασιν ού κατηγωνίσθης, αλλ' έπαρεσκευάσθης, διαθέμενος 

15 τά έπιτάφια. δόξα θεώ καί α'ΐνεσις· ύπόθεσις καί ύπαλοιφή σύ καί 
τοις συνάθλοις σου άδελφοΐς, ών ό είς έξεδήμησε πρός Κύριον, οί 
δέ έπί τοΰ αύτοΰ σοι άγώνος. πόσος σοι ό μισθός· σύ μου ού τέκνον, 
άλλά πατήρ, θεόν θεραπεύσας. 

Άλλά βλέπε δτι τά τέλη έπιζητεΐται καί ούκ αρκεί τό καλώς 
20 ένάρξασθαι, εΐ καί έφόδιόν έστι τοΰ καί καλώς τελειώσαι. άπόθανον, 

τέκνον, ύπέρ Χρίστου, μή άπολέσης τον θεοπάροχον καί μέγαν 
άγώνά σου. ώμοι έπί τοις ώλισθηκόσιν, δτι ούκ ήσαν εκ τοΰ πνεύ-
ματος ύμών ή γάρ αν μεμενήκασι σύν ύμΐν έν Κυρίω. έγένοντο 
έπίχαρμα τώ διαβόλω, ον προσήκαντο άντί Χριστοΰ, έμοί τε τω 

25 άμαρτωλώ πένθος καί πάση τή άδελφότητι δκλασις. 
Άλλά δοίη Κύριος αύτοΐς μετάνοιαν εις άνάκλησιν, σοι δέ πέρας 

ίσάξιον τής άρχής. προσεύχου, τέκνον μου, ύπέρ έμοΰ τοΰ ταπεινοΰ 
σύν ύμϊν εύρεΐν τον Χριστόν. 

189. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 3 βαθμώ: cf. Speck, Jamben 119 sq. 16 
εϊς: Studita Thaddaeus 22 ώλισθηκόσιν : intellige Studitas Lucianum Titum Philonem; 
cf. ep. 190,22 sq. 

15 Is. 12,2 19 Matth. 10,22 

C (S) 

8 ώ C Mai 11 ώ C (bis) 13 ένπεριε ιλημμένος C £>άκκη C Mai απειληθείς 
C Mai 14 παρεσκευάσθης S 15 έπί τάφια C ύπαλειφή C Mai 22 δμμοι 
C Mai: ο'ίμοι S: correxi 23 ή C Mai 27 εις ά ξ ι ο ν C: άξ ιον Spc Mai 
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314 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 103/5 

190. Θεοδούλω τέκνω 

"Ιδε που περιήλθες, τόπον εκ τόπου μετ/ερχόμενος, τέκνον μου 
Θεόδουλε, και ό μεν διοδευμός ου θαυμαστός, θαυμαστόν δε άγαν 
ότι ένήθλησας εν Θεσσαλονίκη, υπό του άνιέρου τυφθεις έν μάστιξι 

5 διακοσίαις- ταΰτα άκούσας έδόξασα τον θεό ν, ήράσθην σου πλέον 
της ψυχής, αλλ' ούν γε καί ήγωνίασα, αναλογιζόμενος τί τό κρίμα 
του θεοΰ τό ούτως σε περιαχθήναι έν τοις αυτόθι- άρα άβουλία ή 
θεία οικονομία; τά μέν ούν φθάσαντα ευδοκία θεοΰ, υπέρ ού και δι' 
ον έτραυματίσθης, δούς τον νώτόν σου εις μάστιγας και φρουρού-

ιο μένος ώς θησαυρός αληθείας, καί γε μακάριος σύ, τέκνον μου, μή 
έλεήσας και φεισάμενος σάρκας, άλλά δοξάσας Χριστόν έν τοις 
μέλεσί σου ομολογίας τε άθλον ένώπιον θεοΰ καί ανθρώπων άπενεγ-
κάμενος καί μή προδούς τήν πίστιν. καί γε Θεσσαλονίκη επί σοι 
φερώνυμος, θεΐσά σοι αλλω παρά τούς οντάς αυτόχθονος τήν νίκην. 

15 Βλέπε δέ, ώ σπλάγχνον μου, δτι μέχρι τέλους δει ήμας μαρτυρήσαι. 
μή ούν όλιγοψυχήσης μηδέ έπαισχυνθής τό μαρτύριον τοΰ Χριστοΰ, 
άλλά συγκακοπάθησον ώς καλός στρατιώτης θεοΰ, ύπόμεινον αυτόν 
μετά σοΰ έστιν έν φυλακή, μετά σοΰ έν δαρμω, ει τύχοι πάλιν, 
έξαιρούμενός σε παντός κακοΰ. μιμοΰ τούς αδελφούς σου, οιτινες 

20 έμαστίχθησαν ώσαύτως, Βησσαρίων, φημί, Δωρόθεος, Θαδδαΐος, ό 
καί μετά δευτέραν ήμέραν πρός Κύριον έκδημήσας ώς μάρτυς, είτα 
καί Ιάκωβος, ό από τοΰ αγίου μάρτυρος Χριστοφόρου μαθητής τοΰ 
Λουκιανού, άλλά τό έλεεινόν, δτι ό διδάσκαλος έξέπεσεν, μή 
ένεγκών τάς πληγάς, ό δέ μαθητής ήθλοφόρησεν. πεπτώκασι δέ κατά 

25 τάς άμαρτίας μου καί άλλοι τέσσαρες των έσχάτων, έν οίς ό Τίτος 
μετά τοΰ Φίλωνος· ό γάρ Εύόδιος καί Ύπάτιος οΰτε πεπτώκασιν οΰτε 
έστησαν, ήμιθνεΐς πως γεγονότες διά τό λόγφ μέν πεσεΐν, ού μήν 
καί έργω, φυγόντες τήν αί/ρετικήν κοινωνίαν. 

Βλέπε ούν, αδελφέ, καί πάλιν λέγω, μή ένδως, μή άπολέσης α 
30 έθησαύρισας, μή άρνητής γίνη· άκουσθήτω σου ό άγων πανταχοΰ, 

190. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 22 Χριστοφόρου: intellige monasterium S. 
Christophori; cf. Leroy, Reforme 205 adn. 191 

11 1 Cor. 6,20 17 2 Tim. 2,3 

C (S) 

3 ού: σου S 6 κρίμα codd: corr Mai 8 εύδοκία Mai καί δι' öv om Mai δι-
όν C 12 αθλον codd: corr Mai 20 ώς αΰτως C Βησαρίων Mai 21 
έκδημήσας: an ένδημήσας scribendum? cf ep 187,7; 2 Cor 5,8 23 εξέπεσε S 24 
ήθλοφόρησε S 29 άπολέσοις C 
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χαρήτωσαν έπί σοι άγγελοι, αίσχυνθήτωσαν δαίμονες σύν τοις έρ-
γάταις αυτών είκονομάχοις, καί γε ένδοξασθήσομαι κάγώ μετά της 
άδελφότητός σου ό ταπεινός, ή χάρις μετά σοΰ, ένισχύουσά σε πάντα 
ύπενεγκεΐν μέχρι θανάτου, οί σύν έμοί ασπάζονται σε- προσεύχου 

35 περί έμοΰ ώσπερ καί ύπέρ πάντων των αδελφών σου. 

191. Γρήγορα λαϊκώ 

"Ανθρωπε του θεοί), σήμερον ό Κύριος σε άνέστησεν εις βοήθειαν 
καί σωτηρίαν πολλών, μάλιστα ήμών τών ταπεινών καί γοΰν ακούω 
την φροντίδα, ην άνεδέξω ώς από θεού εν τοις διά Κύριον άθλοΰσι, 

5 καί εξίσταμαι, αλλ' δμως, έπάν θεοπρόβλητός σου ή διακονία, ου 
ξένον, καί δτι έκ θεοΰ, δηλοΐ τά πράγματα - πώς γάρ αν διεσώθης 
μέχρι τοΰ δεΰρο μη κρατούμενος, ει μή υπό θείας προνοίας σκεπα-
ζόμενος ής; εύλογητός ό θεός, ό έξεγείρας σε άλείπτην τών αγωνι-
ζομένων ύπέρ τοΰ ονόματος αύτοϋ, ό φρουρών σε ύπό την κραταιάν 

ίο αύτοΰ χεΐραν, ό διδούς τό άνολίγωρον, τό άπερικάκητον, τό ριψο-
κίνδυνον. έκλάμπει σου τό έργον, διαβοεΐταί σου τό δράμα- καί πώς 
γάρ ου, θεοΰ διακονίαν άναδεδεγμένου; άθλεΐς, συναθλεΐς, καί γε τό 
παραδοξότερον, οτι ού μόνον μάρτυς, άλλά πολυμάρτυς σύ- ένί γάρ 
έκάστω τών άθλούντων διά της επισκέψεως, διά της τών τραυμάτων 

15 αλοιφής, διά τής θρεπτικής επιδόσεως, διά τής προτροπής καί προ-
θυμοποιήσεως συμμαρτυρών λογίζη παρά θεώ καί έχεις ούχ ένα 
στέφανον, άλλά τοσούτους, οσους καί ύπηρετεΐς. έξέπεμψας τον 
άγιον Θαδδαΐον, έχεις τρεις μαρτυροΰντας καί ένα μή ζητηθέντα έκ 
τής φυλακής- μικρόν άνάμεινον καί δέξη καί έτέρους. 

20 Άλλά φεΰ τής αμαρτίας μου, φεΰ τής ήττης τών πεπτωκότων, τούς 
περί Λουκιανόν λέγω καί / τούς ήμιθνεΐς, τούς μή έργω άλλά λόγω 
έξάρνους. μηδ' αύτούς άποστραφής, άνθρωπε τοΰ θεοΰ, κλαίοντας 
καί μετανοοΰντας, καν άναξίους εαυτούς εποίησαν θεοΰ καί τών 

31 χαρίτωσαν C Mai 33 ένισχύουσά: ένισχύου σά Mai 

191. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 18 τρεις: Studitas Dorotheum Bessarionem 
Jacobum; cf. ep. 195,6 

9 1 Petr. 5,6 

C (S) 

3 γ' οδν C 5 έπ' αν Mai 10 χείρα S Mai 11 σου Ssscr δράμα C Mai 13 
παραδοξώτερον C Mai πολύμαρτυς S 21 έν ante εργω inser Mai 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:21



316 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 106 

θείων πόσα δακρύσουσι, πόσα κακοπαθήσουσιν ϊνα φθάσωσιν είς 
25 σωτηρίαν. ό θεός σε στερεώσοι, αδαμάντινε* αυτός σε σκεπάσον και 

σώσοι είς τήν βασιλείαν αύτοΰ. εΰχου περί έμοΰ τοΰ ταπεινού. 

192. "Αννη πατρικία και μοναζούση 

Λύπης τά γράμματα της αγιοσύνης σου καί οιονεί ήκανθωμένα 
ταΐς κατ' έμοΰ τοΰ ταπεινοΰ μέμψεσι. καί ού θαυμαστόν φέρει γαρ 
πάντως ή ύπόμνησις τοιαΰτα. αλλ' εάν κατανυγή σου ή τιμία ψυχή 

5 άνέχεσθαι τοΰ φήσαντος άξιοπιστότερα τραύματα φίλου ήπερ έκού-
σια φιλήματα έχθροΰ, έπαινέσειεν μάλλον τον ού μόνον φίλον έν 
Κυρίω έμέ, αλλά καί ίκετευτήν καί φειδόμενον αυτής ώς της έαυτοΰ 
ψυχής, ού τοίνυν άποστραφήσομαι τής κατά θεόν αγάπης σου ούδ' 
αν πλείους άγανακτήσεις ύποδέξωμαν ού γάρ ειμί οΰτως άδίδακτος, 

ίο ώς έν ταΐς εύεργεσίαις προστίθεσθαι, έν δέ ταΐς άποστροφαΐς άφί-
στασθαι (άνθρώπινα γάρ ταύτα), άλλα τότε μάλλον περισσεύω τήν 
διάθεσιν, οπόταν αποτρόπαιος γίνωμαι. 

Έγώ δέ ούδέ τι φορτικόν, ώς οίμαι, έφθεγξάμην ή μικρόν 
ύπόμνημα, δόξης σου φροντίζων καί άμεμψίας· οί γάρ εις πρόσωπον 

15 εύλογοΰντες ούκ άποδεκτέοι, ώς κρύβδην τάναντία λέγοντες, δέχού 
μοι, κυρία μου, παρακαλώ σε, ει κελεύεις, ποτέ καί τραχύτερον 
λόγον- ένθεν γάρ γνώσομαι κάγώ δτι με έχεις έν μέτρφ. οϋτε γάρ 
υίός πρός μητέρα, ουτε άνήρ προς σύνευνον, οΰτε φίλος προς φίλον 
αεί χρηστολόγος, άλλ' έστιν οτε καί καθάπτης. 

20 Μήπως διά τάς φλόγας τής έκκλησίας καί σύντομον δέξη μου τήν 
έκ τών ένθένδε άποβίωσιν. ή χάρις μετά σοΰ, ή εύλογία καί σωτη-
ρία. / 

25 στερεώσει C Mai σκεπάσει C 26 σώσει C Mai 

192. a. 8 1 5 - 8 1 8 

5 Prov. 27,6 

C (S) 

5 ήπερ έκούσια coll Prov 1.1. scripsi: ύπερεκούσια C: ύπέρ έκούσια S Mai 6 
έπαινέσειε S 9 ύποδέξομαι CS" Mai 12 όπ' ότ' αν C 19 καθάπτης scripsi: 
καθάπτης Mai 20 μήπως: μή πώς C τής om Mai 
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193. Σπαθαρέα 

Ό οίκός σου οϊκος εύσεβείας, οίκος φιλοξενίας, οίκος καταφυγής 
των υποχωρούντων των πειρασμών διά τοΰτο ευλογημένη και δε-
δοξασμένη σύ ύπό Κυρίου, άποστολικώς σου τά κατορθώματα πε-

5 φανέρωται, ει έτεκνοτρόφησεν, ει έξενοδόχησεν, ει αγίων πόδας 
ένιψεν, εί θλιβομένοις έπήρκεσεν, εί παντί εργφ άγαθφ έπηκολού-
θησεν, την όντως χήραν ύποτυπών και ύποδεικνύς. τοιαύτην σε ό 
Κύριος κυρίαν άνέδειξε, διαβοουμένην έν πολλοίς- άλλα και άνα-
δείξειεν έτι, φυλάττων και περιέπων σε εις κλέος της χηριακής 

ίο εκκλησίας τε και χορείας ενταύθα, έν δέ τω μέλλοντι αιώνι εισαγάγοι 
σε εις νυμφώνα άθανασίας σύν παρθένοις άγίαις. 

194. Άθανασίω τέκνω 

Ήδέως έδεξάμην σου και νυν τήν έπιστολήν, τέκνον μου ήγαπη-
μένον. έπεί δέ και άνέγνων, περισσοτέρως ήδύνθην, εύρών σε τοι-
ούτον οντα, οίον καί έγνώριζον έξ αρχής, οίκειότερον δέ ειπείν, 

5 οίον έτεκον έν Πνεύματι Άγίφ. καί γε τοΰτο θαυμαστόν, τό έν 
απουσία χρονία άναλλοίωτον του πόθου είναι τον στέργοντα του 
φιλουμένου καί διψαλέως έχειν τον μαθητήν τό τοΰ διδασκάλου 
βλέπειν πρόσωπον, οΰτω συνημμένον οντα τω διδασκάλω τήν 
στοργήν φυλάττειν ασβεστον άλλά τής άνοθεύτου υποταγής τό 

ίο αίτιον καί τό ακοντα καί μή βουλόμενον διαζευχθήναί μου τοΰ 
αναξίου δι' οικονομίαν κρείττονα, ην δέδειχεν ό καιρός ο τε νΰν καί 
ό προλαβών εύ γε καί πάνυ καλώς έχουσαν. 

Στέργε οΰν, τέκνον, συγκοπιών καί συναθλών τω άδελφω ημών 
καί άρχιερεΐ (ού μικρός γάρ σοι ό έπαινος καί ό μισθός), ου μήν 

15 άλλά καί γύμναζε προς τήν ένισταμένην υπέρ Χρίστου άγωνίαν 
όράς γάρ οία τά πραττόμενα. μαρτυρίου καιρός, καθώς ήκουσταί σοι 

193. 5 1 Tim. 5,10 

c (S) 
6 έπηκολούθησε S 9 ετι om Mai 

194. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 

C (S) 

7 διψαλαίως C Mai 
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προς τοις προλαβοΰσι καί τά των άδελφών σου. μή δή ούν, άδελφέ 
μου αγαπητέ καί έπνπόθητε, άμερίμνως έχε ώς πορρωτέρω ών των 
κολαζόντων, άλλά παρα/σκευήν ποιου θείαν, έτοιμη ή καρδία μου ό 

20 θεός, έπιλέγων, ,πρός ο τι καί καταξιώσειας έλθειν με', μάρτυς 
Χρίστου ό αδελφός Θαδδαΐος, τελειωθείς έν αί'ματι άθλητικφ· έπεί 
καί εϊ τις άλλος έκ του πληρώματος ήμών ή καί έξωθεν έτι έναθλών 
έξορίαις, φυλακαΐς, τυφθείς, ου μην ώς Θαδδαΐος ό στεφανίτης. καί 
γοΰν δοξάσωμεν τόν θεόν οϊον προεπέμψαμεν έκ τοΰ χοροΰ ήμών έν 

25 ούρανοΐς. στενακτέον έπί τοις ώλισθηκόσι καί εύκτέον καί φυλα-
κτέον τό περί ήμάς, μή πως άλλοις κηρύξας, φησίν ό Παύλος, αυτός 
αδόκιμος γένωμαι. 

Διό, άδελφέ, θερμότερον ποιου μοι τήν προσευχήν, ϊνα στερεότητι 
ψυχής τούς τε ένδοθεν καί έξωθεν έχθρούς πολεμήσαιμν περί γαρ 

30 σου δτι έγώ αιτώ, μάρτυς Κύριος ώς έπτάκις σε της ήμέρας λαμβάνω 
έν τή ταπεινή μου ευχή εις τό σφζεσθαί σε καί εύδοξήσαι μεγάλως 
έν Κυρίω. ειρήνη σοι, σοφία, ισχύς, φιλητέ μου· οί σύν έμοί σε 
άσπάζονται. 

195. 'Ιωσήφ άδελφώ καί άρχιεπισκόπω 

Παραμύθιον τή ταπεινή μου ψυχή τό τής άγιωσύνης σου γραμ-
ματεΐον, οσάκις αν καί έπιφοιτήση, καί γε μάλιστα άρτι, όπηνίκα 
έκπέπληγμαι ό ταπεινός έκ των έν τοις άδελφοΐς ήμών συμβεβη-

5 κότων. έθανατώθη ό Θαδδαΐος ταΐς μάστιξιν ύπέρ Χρίστου καί ήρθη 
μετά μαρτύρων, έπεί καί Δωρόθεος σύν Βησσαρίωνι καί Ίακώβφ, 
καν έτι έπιμένωσιν έν σαρκί· ήττηται Λουκιανός ό ταπεινός, περί τά 
μέσα που τών πληγών όκλάσας καί προδούς τήν άλήθειαν, έπεί καί 
έτεροι τέσσαρες, οί μεν ολίγα δαρέντες, οί δέ αυτήν τήν άπειλήν 

17 Philipp. 4,1 19 Ps. 107,2 26 1 Cor. 9,27 

20 έπί λέγων C 22 καί2 om Mai 23 στεφανήτης C 24 γ' ούν C 27 γίνωμαι 
C: γίνομαι Mai 28 στερρεότητι codd: corr Mai 30 σε om Mai 

195. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 

C (S) 

2 γραμμάτιον S 3 έπί φοιτήσει C: έπιφοιτήσοι S: έπιφοιτήσει Mai: correxi 6 
βισαρίωνι C: βησσαρίωνι Spc: Βησαρίωνι Mai 8 ποΰ C 
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ίο καταπλαγέντες. ώ των συμβάσεων έκ μεν των πρώτων χαρά άν-
εκλάλητος, έκ δέ των δευτέρων λύπη δυσφόρητος. τί τάλλα; ήφάνι-
σται θυσιαστήρια και αφανίζεται πας Ιερός οϊκος, πας θίασος αίρε-
τίζει, πας τόπος έμπέπρησται, πάσα άποκέκλεισται θύρα εύσεβείας. 
νύξ βαθεΐα, ύπέρ κεφαλής τα κακά. 

15 Όρας , άδελφέ, εις οϊας ή μέρας τετηρήμεθα, ελληνισμού ή ουδέν 
ή μικρόν τι διενηνοχυίας; αλλ' δμως καί / ουτω χάρις τω προελομένω 
ήμάς άγαθω θεώ ημών εις μαρτύριον του ευαγγελίου αύτοΰ. καί τίνες 
έσμέν οί αχρείοι, δσον τό κατ' έμέ, καί πόθεν ήμΐν τοΰτο ϊνα μάρ-
τυρες τής αγίας αύτοΰ εικόνος εϊημεν; αλλά γένοιτο μέχρι τέλους 

20 τον τής ομολογίας δρόμον διανύσαι εύχαΐς των προεκδημησάντων. 
χαίρω άκούων δτι έρρωταί σου τό τίμιον σώμα ώσπερ καί ή ψυχή· 
έχω δέ κάγώ ώσαύτως, καν επί του συναμφοτέρου διά τάς έκτοτε 
αμαρτίας ούδέν επαίνου έν έμοί, καν σεμνολογώμαι υπό τής δοκι-
μότητός σου, ώς οϊσθα. εύχομαι δέ ό ελάχιστος έως τέλους έκλάμπειν 

25 σε έν άρχιερεΰσι Χρίστου, λαμπρότητας κατορθωμάτων έπί ταΐς 
προλαβοΰσι λαμπρότησι φρυκτωροϋντα. 

Οί σύν έμοί μετ' αίδοΰς ασπάζονται τούς ύπό τήν ίεράν σου χείρα 
αδελφούς μου, κατ' εξοχήν Άθανάσιον τόν σύμπονον καί σύναθλον 
πλείστα προσαγορεύω. 

196. Εύχαρίστφ τέκνα» 

Επε ιδή έπεζήτησας, τέκνον μου ήγαπημένον, γράμμα μου έχειν, 
ιδού σοι τό έπιθύμιον άλλα τί όνήση εξ αύτοΰ, οικτρού δντος καί 
ούδενός αξίου; πλήν πίστεώς σου καί αγάπης ειλικρινούς έργον, δι' 

5 ών ό αληθινός ύπήκοος γνωρίζεται καί ή πρός τά κρείττονα πορεία 
έμφανίζεται. φυλαχθείης μοι τοίνυν έν άμφοτέροις βελτιούμενος καί 
εις κλέος αρετών προαγόμενος, ό ώς άληθώς εύχάριστος καί χαράς 
επώνυμος, καί 'ίδοιμί σε όσίοις συναρίθμιον καί δικαίοις συνεκλάμ-
ποντα. 

ίο Προσεύχου περί εμού, γλυκύτατον τέκνον. 

10 1 Petr. 1,8 

10 ώ C 11 τ ' αλλα C: ταλλα S Mai: correxi 14 βαθεία CS" Mai 15 οίας: 
ποίας Mai 16 δ ιενηνοχυΐας codd: corr Mai 22 ώς αϋτως C 

196. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte? 

C (S) 

8 συν έκλάμποντα C 
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197. 'Ιωάννη ήγουμένω 

Και πάλιν έπιστέλλω τη άγιωσύνη σου (και έπιστέλλων ού παύ-
σοιμι, μόνον εν γραμματηφόρου έπιτεύξοιμι), όμοΰ μέν τό της αγάπης 
καθήκον άποπληρών, ö παρά τούς πολλούς έστι μοι άναπτόμενον, 

5 μη ταΐς πρότερον συμβάσεσι μειούμενον άλλα ταΐς μετέπειτα έκλάμ-
ψεσι φρυκτωρούμενον, όμοΰ δέ και αποδεχόμενος έν μακαρισμω τήν 
παροΰσάν σου εύανδρίαν, μάλλον δέ όμολογίαν Χρίστου, καί / ώς 
ούκ ήγήσω τι των παρόντων προτιμότερον της θείας άγάπης, δι' ην 
έν εξορία τληπαθών διανύεις μαρτυρικόν άγώνα, ούδ' ού μήν παρε-

ιο τράπης της ένστατικής προθέσεως τή των φρεναπατηθέντων ψευδ-
αδέλφων ύποσκελίσει, προηγουμένως κρατούμενος τή τούτων άγα-
πητική σχέσει, άλλ' οίον πάντων άπορραγεϊς καθάπερ κάλων μόνης 
έγένου τής εφέσεως των άνω. 

Διά τοι ταύτα και μακαρίζω σε, ώ πάτερ, καί άγαπώ λίαν και αιτώ 
15 πάνυ προσεύχεσθαι ώς επί τών εγκαρδίων σου φίλων καί περί εμού 

τοΰ έλαχίστου, δπως έν παντί τρόπω πάντοτε εύαρεστήσαιμι Κυρίω, 
οτι έως τοΰ δεΰρο ούκ οΐδα αγαθόν τι πεποιηκώς ένώπιον αύτοΰ. τά 
δέ τής εκκλησίας δπως έχει χαλεπώς, άκουτίζεταί σοι πάντως, καί 
οία τιμωρητήρια γέγονεν έπί τών άδελφών τής καθ' ημάς άδελφότη-

20 τος, ών είς 'ίσα μαρτύρων έξεδήμησε προς Κύριον. ϊνα δέ γινώσκης, 
οτι καί ό Φλουβουτής ώσπερ ό Μηδικιώτης άνέσφηλεν- καί ό μέν 
κρατείται, ό δέ άπανεχώρησε τής μονής κλαίων τήν ήτταν. δοίη 
Κύριος τό αύτό καί έπί τών άλλων πλην οτι ό 'Ιωσήφ παρρησίαν 
εί'ληφεν είς τόν κρατούντα καί διωγμών αίτιος γίνεται ώς πάλαι. 

25 Προσειπεΐν άξίωσον τούς ύπό τήν ίεράν σου πλευράν τελοΰντας· 
σέ οί σύν έμοί πλείστα προσφθέγγονται. 

197. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 
κιώτης: abbas Nicetas 

C (S) 

20 ϊσα S 21 Φλουβουτής C Mai 
άπηνηχώρησε C Mai 23 τοαυτό S 

20 είς: Studita Thaddaeus 21 Μηδι-

Μηδικιότης S Mai άνέσφηλε S 22 
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198. Τιμοθέω τέκνω 

Ώ ς καλή ή επιστολή σου, τέκνον ήγαπημένον, πίστει τε και αγάπη 
τή προς τήν ταπείνωσιν ήμών κατηγλαϊσμένη. καί γε δοξάζω τον 
Κύριον έπί τή άμεταθέτω σου διαθέσει, ου μήν άλλα καί επί τή 

5 εύλαβεία καί εύδοκιμότητί σου, δτι καί δίχα τοΰ θεοφιλεστάτου 
άρχιεπισκόπου ών διαβιοΐς μετά των άδελφών σου άσφαλώς, κιχρών 
έαυτόν εν τοις άναγκαίοις άπασιν. εις τί δε οί έπαινοι, ους μοι 
αναφέρεις, ουκ οΐσθα δτι ερημός ειμι παντός άγαθοΰ; δλως καί τοΰτο 
του φιλικού σου τρόπου αίτιον, 

ίο Μάλλον ούν, άδελφέ, προσεύχου άφέμενος τούς λόγους, καί μά-
λιστα άρτι, όπότε πυρ άσεβείας κατεμπιπρών τήν / έκκλησίαν, ήνίκα 
μαρτυρικοί άγώνες, τούς μέν αίρουμένους καί εύσεβοΰντας άθλητάς 
Χριστού άπεργαζόμενοι, ώσπερ Θαδδαΐον τόν αγιον άδελφόν ήμών, 
ει τινας άλλους, τούς δέ φυξήλιδας, λιποταξίου αίσχύνην προξε-

15 νοΰντας, ώσπερ Λουκιανό ν τόν ελεεινό ν άδελφόν ήμών, ε'ί τινας 
όμοτρόπους. παρακαλώ σε ούν, τέκνον μου ήγαπημένον, έμπαρά-
σκευον είναι καί μή δοκεΐν σε άπείραστον διαμένειν ώς μακράν που 
διιστάμενον. ήξει ώς ού δοκοΰμεν ή άρπαγή, επειδή καί θεός έκαστον 
δοκιμάζει ώς εν πυρί καί ό κρατών πλέον τών άλλων βρέμει εφ' ήμΐν 

20 διά τε τά προλαβόντα καί τήν περισσοτέραν ενστασιν - τις γάρ άλλος 
εν ύποτακτίταις άρτι έναθλών πλήν τών ήμετέρων ή τίς ό έν αϊματι 
τελειωθείς πλήν Θαδδαίου τοΰ μάρτυρος; 

Στερεού ούν, παρακαλώ, ού μόνον σεαυτόν, άλλά γάρ καί τούς 
σύν σοι άδελφούς καί τέκνα μου, ίνα, κάν μή ελθη τά τοιαύτα, 

25 μάρτυρες τή προαιρέσει ειημεν. ό Κύριος 'Ιησούς Χριστός μετά τοΰ 
πνεύματος σου· ή χάρις μεθ' υμών. άμήν. 

198. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 6 άρχιεπισκόπου: Josephus 

14 Horn. II. 17,143 18 Ps. 65,10 25 2 Tim. 4,22 

C (S) 

8 ολως: όμως S 11 κατεμπιπρών Mai 12 αίρουμένους: έρουμένους C: έρρωμένους 
Mai 13 άπεργαζομένους codd: corr Mai 17 ποΰ C 19 δοκιμάζοι C Mai 
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199. Βασσιανώ τέκνω 

"Εμαθον οία συνέβη έπί των αδελφών, ώ τέκνον, και ώς αύτός 
έναπέμεινας, μή έπιζητηθείς, οπερ ούκ εις ήττάν σου, αλλ' εις οΐ-
κονομίαν παρά θεοΰ γεγενημένον. πλην έμπαράσκευος έσο- ούκ 

5 οϊδας γάρ ποία ώρα κελεύει σε ό θεός παραστήναι τοις κολασταΐς. 
μή οΰν δειλιάσης τη περί τον Λουκιανόν πτώσει καί τή των άλλων 
δειλοκοπία' αμφότεροι γάρ κατά τάς άμαρτίας μου ελεεινοί, άπα-
ρασκεύαστοι, εύάλωτοι τω διαβόλφ, φειδοΐ της σαρκός άπολέσαντες 
τά αιώνια· ους εγείρει Χριστός έκ νεκρών διά της άξιολόγου μετα-

ιο νοίας. σύ ούν ώς καλός στρατιώτης Χριστού συγκακοπάθησον τοις 
συνάθλοις σου, μεθ' ών καί ήσφαλίσθης, μεθ' ών καί κατελογίσθης· 
τίνων τούτων; Θαδδαίου τού άγίου μάρτυρος, Δωροθέου καί Βησσα-
ρίωνος καί 'Ιακώβου, τοΰ νεολέκτου στρατού τού Χριστού, έξήλθεν 
(ο καί ελεεινό ν ειπείν καί αληθές λέξαι) Ιούδας καί άντεισήλθεν 

15 Ματθίας. 
Μή ούν φοβηθής τάς / βασάνους των ανόμων, οτι θεός ό συγκου-

φίζων τούς πόνους, ό συντυπτόμενος. βέλος νηπίων έγενήθησαν αί 
πληγαί αύτών, ώς γέγραπται, τοις άδελφοΐς σου- μή ούκ ισόσαρκοί 
σου καί όμοιοπαθεΐς; άλλ' οτι, φησίν, έγώ ού καθαρός ώς εκείνοι-

20 αλλά διά τούτο μάλλον οιστέον, ϊνα διά τοΰ οικείου αίματος καθα-
ρισθώμεν, ώς χιών λευκανθησόμενοι καί σύμμορφοι Χριστώ γενη-
σόμενοι. 

"Εστω ό θεός βοηθός σοι, ώ καλόν τέκνον μου· μνημόνευέ μου 
τοΰ ταπεινού εν τοις πόνοις σου. 

1 9 9 . a. 816 exeunte vel a. 817 ineunce 

9 Hebr. 11,19 10 2 Tim. 2,3 14 Act. 1,26 17 Ps. 63,8 20 Hebr. 9,22 21 
Ps. 50,9 Rom. 8,29 

C (S) 

1 Βασιανω omnes: correxi 9 έγερεΐ S έκ νεκρών om S 12 βισαρίωνος C: 
Βησαρίωνος Mai 14 καί3 om Mai άντ' εισήλθεν C: άντεισήλθε S 20 οιστέον: 
ίστέον C Mai 
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200. Δυσίν άδελφαΐς Ειρήνη και Καλή 

Πονών είμι περί της τιμιότητος ύμών άτε ώς ιδιαζουσών, άλλα 
μήν και ώς εύσεβουσών εν τή της παρθενίας φυλακή και τή τής 
ορθοδοξίας κατοχή, και τρίτον ώς εύεργετουσών ήμάς πάντοτε, δια 

5 τοΰτο, μηδέν έχων άνταπόδομα, τόν λόγον προσφέρω, ήλίκον ύμών 
τό έργον, δτι οϋτε πλούτος, ουτε νεότης, οΰτε ευγένεια, οΰτε δόξα, 
οΰτε φιλία κόσμου, ουτε συγγενικόν αίμα, οϋτε αίρετισμός αν-
θρώπων, ουτε τι αλλο των υπό τόν ούρανόν τερπνών τε και ώραίων 
καταπείθει ύμάς έμπαρήναι τοις τοϋ βίου τέλμασιν, άλλ' έκείνην 

10 προαιρεΐσθε την ζωήν, τήν έν άγαμία και άκτησία και άπαρνήσει 
πάντων τοΰτο γαρ τό θέλειν ύμάς μονάσαι. εύλογητός ό θεός ό 
νυμφευσάμενος ύμάς διά τής παρθενίας και τόν ούράνιον ύμΐν εύ-
τρεπίζων νυμφώνα. πλην δτι και έξω τοϋ μοναδικού βίου οδσαι τά 
τών αληθινών μοναζουσών εργάζεσθε, ψάλλουσαι, όρθρίζουσαι ταΐς 

15 τεταγμέναις ώραις, νηστεύουσαι, προσευχόμεναι, όρφανοτροφοΰσαι, 
έλεημονοΰσαι, εύτελοφοροΰσαι, ε'ΐ τι αλλο έργαζόμεναι τω τά κρυπτά 
βλέποντι, ατινά έστιν μονήρους βίου έργα. 

Πλήν δοίη ύμΐν Κύριος κατά τήν καρδίαν ύμών και πάσαν τήν 
βουλήν ύμών πληρώσειεν, τής άγαθής ρίζης τά βλαστήματα, τοΰ 

20 καλού άδελφού αί όμαίμονες, τής ούρανίου παστάδος αί νύμφαι. 
προσεύχεσθε και περί εμού, παρακαλώ. / 

201. Άντωνίω ήγουμένφ <τών> Αύλητού 

Και πάλιν έπιστέλλω τή θεοσεβεία σου, συμπροθυμούμενος και 
συγχαιρόμενος αυτή επί τοις ύπέρ Χριστού πόνοις τε και κόποις, 
διωγμοΐς τε και άφορισμοΐς· ήνεγκεν ό καιρός στεφανίτας γενέσθαι, 

200 .3 .815-818? 20 άδελφοΰ: Moschus 

c (S) 
4 διατοΰτο S 5 άνταπόδωμα codd: corr Mai 8 τών ουρανών C 9 έμπαρειναι 
omnes: correxi 10 προαιρεϊσθαι C Mai 14 έργάζεσθαι C 19 πληρώσειε S 
21 προσεύχεσθαι C 

201. a. 816-818 

C (S) 

1 αύλιτ in marg C: suppl Leroy, Catecheses 340 
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324 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 113/14 

5 άθληχάς, όμολογηχάς, και μέντοι διώκτας, χριστομάχους - οί γαρ τη 
είκόνι Χρίστου μαχόμενοι τί άλλο εϊεν ή διώκται αληθείας καί 
Χρίστου άντάρται; ή γάρ της εικόνος τιμή καί ατιμία επί τό πρωτό-
τυπον διαβαίνει , ένέγκωμεν δή οΰν, πάτερ τίμιε, τήν παρά των εχθρών 
κάκωσιν, ής τό άνταπόδομα ζωή αιώνιος καί ή μετά μαρτύρων άγαλ-

ιο λίασις . έπαινετός εί, άνθρωπε τοΰ θεοί), δτι εκ πάντων μικρού δεϊν 
τών έν άστει καί προ τοΰ άστεως ήγουμένων σύ μόνος εξήλθες 
προκινδυνεύων της εύσεβείας, φώς τών έν σκότει γινόμενος, έλεγχος 
τών άσεβούντων όμοταγών. τί τό κέρδος μικραΐς ήμέραις άντέχεσθαι 
μοναστηρίου, δόξης, εύπαθείας της προσκαίρου καί μετά αιρετικών 

15 άπενεχθήναι εις α ίσχύνην αίωνίαν; δσον δε άγαθόν καί μακάριον 
βραχύ τι κοπιάσαι καί πάντων άποστήναι τών οικείων ή τάχα καί 
τό σώμα προΐεσθαι καί εύρεΐν θεόν εύμενή καί τήν βασιλείαν τών 
ουρανών. 

Οϋτως ώς ελάχιστος προήχθην διαλεχθήναι , αιτούμενος σε, όσιώ-
20 τατε πάτερ, μνήμην μου ποιεΐσθαι τοΰ άμαρτωλοΰ ρυσθήναι έκ τών 

παθών τής άτιμίας καί ετοιμον είναι εις δ τι αν καί κελεύοι θεός 
ύπέρ τοΰ ονόματος αύτοΰ έτι ύποστήναι . 

202. Ά ρ κ α δ ί ω μοναχώ 

Ή κ ο υ σ τ α ί μοι πώς άριστα διέθου τά κατά σέ, άδελφέ ήγαπημένε, 
καί έδόξασα τόν θ ε ό ν τί τοΰτο; δτι ού συναπήχθης τοις προδεδωκόσι 
τήν άλήθειαν διά τής τών αιρετικών κοινωνίας, καν εις καθηγητών 

5 εϊεν τάξιν, άλλ ' εαυτόν άπορρήξας τής θεοχωρίστου συναφείας ένα-
πεκρύβης έν ορεσι καί σπηλαίο ις διαιτώμενος σύν ύπηρέταις, μάλ-
λον έλόμενος κακουχεΐσθαι καί ταλαι /πωρεΐσθαι ή διά πρόσκαιρον 
ήδονήν πρόεσθαι τήν αίώνιον ζωήν, έχων καθηγητήν καί ·διδάσκα-
λον Χριστόν τόν θεόν ήμών, ύπέρ ού καί τό πάσχειν . 

7 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 

9 άνταπόδωμα codd: corr Mai 11 αστεος S 21 αν om Mai 22 ετι S"cr 

202. a. 8 1 6 - 8 1 8 

6 Hebr. 11,38 9 Philipp. 1,29 

C (S) 

3 συν άπήχθης C 8 προέσθαι Mai 
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ίο Χάρις ούν τώ δόντι σοι τελειόφρονα γενέσθαι- σου όντως ούκ 
άξιος ό κόσμος, ύπερκοσμίως βιοΰντος κατά τον θείον άπόστολον, 
σου όντως ό μακαρισμός Χρίστου, δεδιωγμένου ένεκεν δικαιοσύνης, 
καί γε έπρεπεν τόν δι' άγάπην θεοΰ καταλιπόντα τά μέγιστα των 
έπιγείων αξιωμάτων και τάς βασιλείους διατριβάς, προσθείην δ' αν 

15 και τά σωματικά κάλλη τε και περιουσιάσματα, μή άλώναι άγεννώς 
και άπανθρώπως, αλλά τά θεία προκρίναι και τά ερημικά και όρικά 
εδάφη καταλαβεΐν έν οϊς έστι σοι άγγελικώς άναστρέφεσθαι, θεόν 
άναπνέοντι, ούρανόν όρώντι, άγγέλοις συμπεριπολοΰντι. 

Ύπόμεινον, αδελφέ, τόν καλέσαντά σε Κύριον, καί ύψώσει σε έν 
20 δόξη μεγίστη, εις τε ύπόδειγμα αρετής τοις έν τω βίω καί εις κληρο-

νομίαν των έν έλπίσιν άποκειμένων αγαθών τοις άγαπώσιν αύτόν. 
μέμνησο δέ καί ήμών των αναξίων καί φιλούντων σε έκάστοτε, δπως 
εύαρέστως Χριστώ άποβιώσοιμεν έν τω παρόντι άγώνι. τούς σύν σοι 
πλείστα προσαγορεύω. 

203. Κόμητι 

Άκούων ακούω, άνθρωπε τοΰ θεοΰ, τάς άριστείας σου καί θεοσε-
βείας, ας περί τούς έν τοις αυτόθι οντάς ή καί διερχομένους αδελφούς 
ήμών έργάζη, καί δοξάζω τόν θεόν, δτι ως αν πατήρ ή καθηγεμών ή 

5 τις άγγελος εκ θεοΰ άποσταλείς πρακτικεύεσαι τά προς αύτούς, δν 
μέν παραινών, δν δέ συμβιβάζων, καί άλλον μεν τρέφων, άλλον δέ 
παραπέμπων, έτερον δέ συμμίγων μονοβιοΰντα, καί άλλον μέν έν-
δύων, έτερον δέ έφοδιάζων. καί τί δει πολλά λέγειν; αύτόν έμέ δοκώ 
εϊναι έν σοι ή τινα τών εις δεξιόν μου όφθαλμόν τελούντων, πόθεν 

ίο σοι, ώ δέσποτα πανσεβέστατε, ή φροντίς αυτη, πόθεν ή φιλία, πόθεν 
ή παράκλησις αλλ' έκ θεοΰ, τοΰ κατά τόπον καί χώραν έχοντος τούς 
έαυτοΰ έργάτας καί θεραπευτάς; αύτός καί έν / τή πάλαι εξορία 
ωσαύτως ποιεΐν ού διέλιπες, ήμάς αύτούς σκεπάσας καί θεραπεύσας. 

10 Hebr. 11,38 12 Matth. 5,10 19 Ps. 36,34 

13 καταλειπόντα C Mai 16 προκρίναι C 18 συνπεριπολοΰντι C 23 αίώνι 
susp Kambylis 

203. a. 8 1 5 - 8 1 8 12 έν τή πάλαι εξορία: Chalcae? 

C (S) 

1 Κώμητι C Mai 11 ή post άλλ ' inser Mai (fort recte) 13 διέλειπες C Mai 
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326 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 115 

Δια πάντα τοίνυν εχεις ή μας ύποχρέους προσευχών εύχαριστη-
15 ριών, μάλλον δέ θεόν, τον είς έαυτόν άναδεχόμενον τάς εις τούς 

αδελφούς εύποιΐας σου- παρ' ού σοι ή αφεσις των άμαρτιών και ή 
βασιλεία των ουρανών. 

204. Ναυκρατίω τέκνω 

Άδολεσχία ήδολέσχουν, τί τό άποβησόμενον εις τούς αδελφούς· 
καί ως δια της άπαγγελίας τοΰ γράμματος σου, τέκνον, εγνων αυτούς 
διασεσωσμένους ετι μετά καί τοΰ Ύπατίου (τοϋτο γαρ ή επί των 

5 προτέρων φρουρών άνάπεμψις), τί δει καί λέγειν δσον εύθύμησα, 
εύθάρσησα, ευχαρίστησα, ήγαλλιασάμην; καί γάρ ώσπερ τό μακά-
ριον τέλος τοΰ άγίου μου Θαδδαίου κράτος γέγονεν, ού μόνον έμοί 
τω ταπεινω ύμΐν τε τοις αύτοΰ άδελφοΐς, αλλά καί πάση τη εκκλησία, 
ουτω καί των ετι άθλούντων ή εύανδρία καί διακαρτερία, ώσπερ καί 

ίο τό εναντίον έναντίως. εστίν ούν ό δυναμών θεός καί πρός τό έξης 
κάλλιστα αυτούς διαγωνίσασθαι, ού μην αλλά καί ήμάς σύν αύτοΐς· 
οί μεν γάρ εδραμον καί ένίκησαν, καν ούκ εις τό αεί, διά τό μή 
είδέναι τί τέξεται τά μετέπειτα, ήμεΐς δέ επί παρασκευής μόνον, ουπω 
δεδραμηκότες. 

15 Διό ύπομνήσκω, παρακαλώ, κυλινδοΰμαι καί διά σοΰ πάντας πα-
ρασκευασμένους είναι, μεμελετημένους διά τήν αιφνίδιον άρπαγήν. 
ούδείς επί συμβολή πολέμου ιστάμενος άμεριμνεΐ, ού φιλονεικεΐ, ού 
διακέχυται, ού γελωτοποιεΐ, ού μισοπονηρεΐ, ού κενεμβατεΐ" αλλά 
τί; γρηγορεί, προσεύχεται, συμφράττεται, συμπλέκεται καί πρό συμ-

20 πλοκής, διωθεΐται τάς επιθυμίας, αύταρκοτροφεΐ, άσχετεϊ κόσμου, 
ζωής, οικείου σώματος, πάντα κατά τον άπόστολον σκύβαλα είναι 
νομίζει διά Χριστόν. ούκ ο'ίδατε τί πέπονθεν ό ταπεινός Λουκιανός, 
ι'να τούς άλλους ώς ού τών δοκούντων εΐναί τι έάσω λέγειν; πώς 

14 an ευχαριστηρίων? sed apicem apposuit ut in ίκετηριών 16 εύποιείας C 

204. primo semestri spatio a. 817 

21 Philipp. 3,8 

C (S) 

6 εύθάρσησα om Mai 10 προστοεξής S 12 είστοαεί S 15 ύπομιμνήσκω 
Spc παρεσκευασμένους S 17 φιλονικεΐ C 18 ού κενεμβατεΐ: ούκ ένεμβατει 
Mai 22 ο'ίδατε: fort est είδατε scribendum 
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πέπχωκεν, πώς γέγονεν ύπό χείρα (φευ μοι λέγειν) τοΰ βασιλέως, 
25 μάλλον δέ τοΰ διαβόλου; δέομαι ύμών, προσεύχεσθε περί εμού ϊνα / 

έπισκηνώση έπ' έμέ τον άσωτον, τόν αδρανή, τον αχρηστον ή δύ-
ναμις τοΰ Χριστοΰ, έν ή έστι τό νικάν έπεί, φησίν, χωρίς έμοΰ ού 
δύνασθε ποιεΐν ουδέν. 

Ταΰτα κάγώ περί ύμών αιτώ μετά δακρύων καθ' έκάστην. ναί, 
30 δέομαι ύμών, έτοιμάζεσθε, θωρακίζεσθε, διανίστασθε, έχοντες πρό-

μαχον και προασπιστήν τόν Κύριον, ος πάντως τόν πιστεύοντα 
σφζοι· πιστεύετε, φησίν, δτι δύναμαι τοΰτο ποιήσαι; οί δέ ε ίπον 
ναί, Κύριε, και αυτός· ύπάγετε, ώς έπιστεύσατε, γενηθήτω ύμ ΐν και 
έπέτυχον της έπιζητήσεως. τοΰτο και νΰν εφ' ήμΐν τοις ταπεινοΐς. 

35 ύπόδειξον τό γράμμα, αδελφέ μου, τοις προέχουσι, καί γε πρό πάντων 
άσφαλέστεροι ήτε οί έκ τών έσω παραπεμφθέντες προς τοΰ βασιλέως· 
και ό Κύριος έστω μεθ' ύμών. αμήν. 

205. Πέτρω τέκνω 

Τό μέν έπιστεΐλαι καλώς (φιλώ γάρ αεί, τέκνον μου ήγαπημένον, 
όμιλεΐν σοι διά τοΰ γράμματος), τό δέ άποστεϊλαι διά τί, καί γε 
τοσαΰτα καί τηλικαΰτα; έξέστησάς με πασαν τήν έκστασιν ταύτην. 

5 ούκ ήρκει σοι ή φροντίς τών άδελφών; άλλ' ό πόθος πράγμα βίαιον. 
στήσον έτι, παρακαλώ, τό έκδαπανάσθαί σε. πλήν άπεδεξάμην, πλήν 
άπευχαρίστησα, οτι αναξίου μου οντος ή τοιαύτη σου θεόθεν έκκέ-
χυται προαίρεσις. τί άνταποδώσω ό τάλας; τί γάρ αγαθόν έχω ή 
έσχες παρ' έμοΰ ή αύτός ή άλλος τών συμφοιτητών σου; θεοΰ τό 

ίο δώρον, ούκ άπ' έμοΰ τι ώνήσασθαι. δμως άνθ' ών προαιρούμενος εί 
έκ πρώτης ήμέρας έως δεΰρο προς τήν ταπείνωσίν μου, ώ καλόν 
τέκνον, εΰροις τόν Χριστόν εύμενισμένον, τής πεποιθήσεώς σου 
χαριζόμενόν σοι τούς μισθούς- δι' αύτόν γάρ πράττεις, α πράττοις. 

25 2 Cor. 12,9 27 Joh. 15,5 32 Matth. 9,28 sq. 

27 φησί S Mai 29 μετά Ssscr καθεκάστην codd: distinxit Mai 

205. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte? 

9 Eph. 2,8 

C (S) 

3 διατί S 10 ώνήσασθε S άνθών codd: distinxit Mai 13 πράττοις: πράττεις 
S Mai 
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328 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 116/17 

γρηγορεΐν δέ παρακαλώ ύμάς, στήκειν έν τή πίστει, άνδρίζεσθαι, 
15 κραταιοΰσθαι, πάντα ύμών έν αγάπη γίνεσθαι* ό γάρ καιρός άγώνων. 

σκοπείτε πώς τίνες δοκοΰντες ιστασθαι καταπεπτώκασι, και άλλοι 
άλλως, παραζηλοΰμεν έν τοις έναθλοΰσιν, ών Χριστός στερέωμα, ών 
κάγώ ό τάλας ε'ίην κοινωνός· / οίς και ύμεΐς συναρίθμιοι έν Χριστώ 
Ίησοΰ, τώ λαμπρύναντι την πολιτείαν ύμών έκπαλαι, άφ' ών και ό 

20 ζήλος άνήφθη έν τφ νυν καιρώ τολμώ λέγειν. 
Πρός ους εϊρηκας έπιστεΐλαι γέγραφα. προσαγόρευσον τήν καλήν 

σου συνοδίαν οί σύν έμοί θερμώς σε άσπάζονται. 

206. Πατρικία 

Ουπω οΰτε έν όψει, ώς οίμαι, ήλθον της ευγενείας σου οΰτε εις 
λόγον γραμματικής προσφωνήσεως, ήχθην δέ κινηθείς παρά του 
πνευματικού ήμών τέκνου, Πέτρου δη λέγω, του ιδίου σου- πολλά 

5 σοι γάρ τά έγκώμια συνείρει και πολλούς σου φαίη άπολελαυκέναι 
τιμής και χάριτος, και τούτο ψυχής αγαθής, άγαθοποιεΐν πρός πάν-
τας, καί μάλιστα πρός τούς οικείους καί άγχιστεύοντας. λέγει δέ ό 
άδελφός καί μή χραίνεσθαί σε τή μυσαρά αίρέσει τών χριστομάχων. 
καί γε πάλιν μέγας σοι ό έπαινος εντεύθεν, πιστά φυλαττούση τώ 

ίο δεσπότη σου Χριστώ, καθάπερ καί τώ μακαρίφ σου όμόζυγι. αλλ' 
ώ, πώς ήλθον εις μνήμην τού άνδρός; καν γάρ τή τιμιότητί σου 
άγνώριστος, άλλ' ούκ έκείνω τώ άειμνήστω* έφίλουν γάρ αύτόν πάνυ 
διά τήν έν απασιν εύσέβειαν αύτού καί θεοφοβίαν, πείθομαι δέ δτι 
καί άντεφιλούμην. γέγονε δέ ώς γέγονε, καί θεός αύτόν άναπαύσειεν-

15 ού γάρ τό θανεΐν έν πολέμφ άπλώς κακόν, άλλά τό έν άμαρτία, ού 
δ' αν φθασθείη τις καν έπί κλίνης. 

Λοιπόν εύθυμος έσο, κυρία, περί τής σής κεφαλής, öv δψη μικρόν 
ύστερον, έλπίζω, έν χαρα, δτε τή έσχάτη σάλπιγγι άναστήσονται 

14 1 Cor. 16,13 

18 εϊην: εϊκω Mai συν άρίθμιον C 19 ήμών S 

206. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte? 15 θανεΐν έν πολέμφ: cf. Ν. Oikonomides, 
in: REB 25 (1967) 134 

18 1 Cor. 15,52 

C (S) 

3 πρός φωνήσεως C 5 συνήρει CSäC: συνήρει Mai 8 μυσερά C 11 ώ C 17 
δψει S 
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πάντες εις αμειψιν των βεβιωμένων. ϊδε πώς άρξάμενος έτέρως έτε-
20 λείωσα- ευρέθη γάρ μοι τό γράμμα κατά χρέος τή τοΰ εμού κυρίου 

καν γνησίου φίλου όμόζυγι πεποιημένον. χαρισθείης μοι εύσεβώς 
διαβιούσα. 

207. Πατρικία άλλη 

Τανΰν έπιστεΐλαι τή έμή κυρία εκ προφάσεως γέγονε τοΰ πνευ-
ματικού ήμών τέκνου άββά Πέτρου, τοΰ καϊ της σης θεοσεβείας / 
άγχιστέως. τί δέ δ τι ουκ άπέλιπες καί αύτώ άγαθοποιοΰσα, ώσπερ 

5 καί τοις περί τόν άββαν Εύόδιον άλλοις τε τοις φθάσασι της έλα-
χίστης ήμών μονής ύπάρχειν; υπέρ ών καί δι' ών αξιόν έστιν εύχα-
ριστεΐν σοι, άπολογεΐσθαι, προσεύχεσθαι τά άγαθά σοι εύθηνήσαι. 
ό ούν έπιχορηγών σπέρμα τω σπείροντι καί άρτον εις βρώσιν 
χορηγήσαι καί πληθύναι τόν πνευματικόν σπόρον καί αύξήσαι τά 

ίο γεννήματα της δικαιοσύνης σου εν παντί, θεία έργασία πλουτιζο-
μένης· τούτο γάρ σοι έγκώμιον εν τωδε τω βίω καί έφόδιον αιωνίου 
ζωής έν τή βασιλεία τών ουρανών. 

Άπολαύομεν πάντοθεν τών άγαθών σου, έχομεν δέ έν όφθαλμοΐς 
ήμών μνήμης έμπύρευμα καί τό προσκεφάλαιον, έν φ άναπαυόμενοι 

15 χρεωστικώς ύπερευχόμεθά σοι. τί τό εξής; δτι καί τήν πίστιν, ώς 
μανθάνω, φυλάττεις ώς κεφαλίδα σου, τό φρόνιμον τοΰ οφεως έχουσα 
κατά τήν Γραφήν καί τό τής περιστεράς άκέραιον. ώ τής έπαινετής 
σου θεοσεβείας· οϊδας οτι ούδέν θεού προτιμότερον, όντως πεπαί-
δευσαι τά θεία, αληθώς γινώσκεις τά άνθρώπινα παρερχόμενα. καί 

20 γε διαφυλάξειέν σε Κύριος έως τέλους άκατάγνωστον, άμέτοχον τής 
τών αίρετιζόντων θεοχωρίστου κοινωνίας, τήν έν άπασιν πανεύφη-
μον καί πανσύνετον. 

20 καταχρέος codd: distinxit Mai 

207. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte? 

8 2 Cor. 9,10 sq. 16 Matth. 10,16 20 Ps. 40,3 

c (S) 

2 τά νϋν C Mai επί στεΐλαι C 4 άπέλειπες C Mai 5 εύώδιον C 6 και 
δι' ών om Mai διών C 7 εύθυνήσαι Mai 9 χορηγήσαι CS" Mai αύξή-
σαι CSac Mai 11 καί om Mai 15 σοι: σου S τοεξής S 17 άκαίρεον C 
Mai ώ C 18 προτιμώτερον omnes: correxi 19 γινώσκης C 20 διαφυλάξειέ 
S άκατάγνωστον: άκαταγώνιστον Mai 21 απασι S 
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208. Ίλαρίωνι τέκνφ 

Χαίρε τέκνον, άββά Ίλαρίων πυνθάνομαί σε πώς έχεις, πώς διε-
ξάγοις τόν τοΰ διωγμού καιρόν, καν άρτι άπεριόριστος, αλλά τά 
πάλαι ού μόνον περιορισμένος, άλλα και έν πληγαΐς ύπέρ Χριστού' 

5 δμως και τανϋν δεδιωγμένος και ό μακαρισμός έγγύθεν. δεδέημαι 
και πριν καί νυν τό αυτό, εύαρέστως διεξάγειν τήν έν Κυρίφ ζωήν 
υμών. ή συνοδία σου έστω συνοδία Χρίστου, ή άλεία σου άλεία 
αποστολική· και γαρ μαθητών Χρίστου τό επιτήδευμα, δοξάσατε δή 
τόν θεόν, τέκνα μου, έν τω έργφ υμών, δτι έπί θύραις θανάτου έσμέν. 

ίο άλιεύων ήλιεύθης υπό Κυρίου εις τό αγιον σχήμα- οϋτως εισαεί έστω 
σου ή άγρα έν τω άγρεύεσθαί σε υπό θεού εις τά καλά. ορών τόν 
βυθόν θαύμαζε τόν / ποιητήν σου θεόν, άγρεύων τόν ιχθύν δόξαζέ 
σου τόν τροφοδότην Κύριον, πιπράσκων δια χρείαν μοναχικώς, αλλ' 
ού κοσμικώς- πλέκων τήν όρμαίαν συμπλέκοις μου αγαθούς λογι-

15 σμούς. ψαλμόν έχεις, φδήν έχεις, μελωδίαν έχεις, έν τώ έσθίειν τό 
άπρόσκοπον, έν τώ πίνειν τό σύμμετρον, έν τώ κοιμάσθαι τό αϋταρ-
κες· πάντα εύσχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω, ϊνα δοξάζηται ό 
Κύριος ύπό τών όρώντων ύμας. σκοπείτε καί τόν πειρασμόν, μήπως 
καί συλληφθήτε- διό ουκ άμεριμνεΐν χρή ούδέ άδιαφόρως ζήν, άλλα 

20 σύν φόβω καί έγρηγορήσει έλπίδι τε θεού εις τό ένεγκεΐν πάντα ύπέρ 
Χριστού. 

Ναί, τέκνον μου, παρακαλώ σε ουτω πορεύεσθαι. στήριζε τούς 
μετά σοΰ, ύπομίμνησκε φοβεϊσθαι καί τρέμειν θεόν καί μηδέν ποιεΐν 
κακόν, ώς κατ' οφθαλμούς αύτοΰ παρόντων ήμών αεί, δπερ αληθές. 

25 άπεδεξάμην σου τούς Ιχθύς έξ έργων τών εύλογη μένων χειρών σου. 
εύλογήσειεν Κύριος τήν αγραν σου. προσειπέ τόν αδελφό ν Θεοφύ-
λακτον καί ει τινα άλλον πιστόν οί σύν έμοί ασπάζονται σε πε-
ποθημένως. 

208. a. 816-818 14 όρμαίαν: de hoc apparatu piscantium cf. Ph. Kukules, BB V 
333; όρμιά legitur apud Theod. Stud. or. 9,5 (776 C) 

5 Match. 5,10 15 1 Cor. 14,26 17 1 Cor. 14,40 

C (S) 

5 τά νϋν C Mai 6 τοαυτό S 7 άλία omnes: correxi (bis) (an est utroque loco 
άλι<εί)α scribendum?) 8 τοΰτο ante τό inser Mai 10 εις άεί C 12 ίχθϋν Mai 
14 όρμέαν S: όρμειάν Mai συμπλέκεις S μου: μοι S 18 ή μας Mai 20 
έγρηγόρσει S 25 ιχθύς C: ϊχθύας Mai 26 εύλογήσειε S πρός είπέ C: 
πρόσειπε S 
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209. Νείλω τέκνω 

Προσαγορεύω σε, ώ τέκνον μου άγαπητόν Νείλε- άπεδεξάμην σου 
την εύλογίαν, τούς ίχθύας. τι σοι άνταποδοίην, δτι και πάλιν μου 
έμνήσθης έκ τοΰ κόπου των χειρών σου; ουδέν άλλο ή εύχήν μου 

5 άμαρτωλήν καί γε παράσχοι ό Κύριος τον φόβον αύτοΰ πλειοτέρως 
εν καρδία σου, ϊνα καν τε έν γη καν τε εν θαλάσση αυτόν άναπνης, 
αύτω δουλεύης. οϊδας γάρ, τέκνον, δτι θνητοί έσμεν πάντες, μικρόν 
ύστερον έκβαίνοντες τοΰδε τοΰ σαρκίου, λόγον ύφέξοντες περί δλου 
τοΰ βίου ήμών μέχρι καί λόγου καί παροράματος, μέχρι ένθυμήσεως-

ίο καί τί λέγω; καί άκουσίων καί των έν αγνοία δώσειν ή μας λόγον 
έπήγγελται τω Κυρίω. ποταπούς δει ήμας λοιπόν εΐναι; έμφόβους 
καί έντρομους, εύαπολογήτους- φοβερόν γάρ τό κριτή ριον της δια-
γνώσεως. πΰρ ασβεστον ένθεν, κάκεϊθεν βασιλεία ουρανών, τό μεν 
τοις άμαρτωλοΐς καί παρα/κρούσασι τάς έντολάς τοΰ Κυρίου, ή δέ 

15 τοις νομοφύλαξι. 
Δια τοΰτο παρακαλώ όσίως σε βιοΰν, καθαρώς, ενώπιον εί θεοΰ· 

καν δίκτυον άνακαθαίρης, καν αγκιστρον βάλλης, καν ίχθύν άνέλ-
κης, πάντα εις δόξαν θεοΰ, τέκνον. μη ως οί λαϊκοί ήμεΐς οί σταυ-
ρόκοσμοι μήτε άγρεύοντες μήτε πιπράσκοντες, άλλά άποστολικώς, 

20 ών καί τό χειροτέχνημα, υπέμνησα έκ πόνου, έκ φόβου- εάν γάρ μή 
διαστείλωμαι, ούαί μοι. ναί, υίέ μου ήγαπημένε, μνήσθητι τοΰ ευ-
εργέτου σου θεοΰ, που ής ποτε καί πώς, καί νΰν τίς εϊ καί έν ποία 
δόξη- δόξασον τον θεόν έν τω βίω σου, ϊνα καί ό θεός σε δοξάση 
εις αιώνας. 

25 Σοι μέν παρ' έμοί ταΰτα, προς δέ την συνοδίαν σου αυτός άντί 
έμοΰ γενοΰ, στηρίζων καί νουθετών τά αυτά, καί ή ειρήνη τοΰ Κυρίου 
βραβεύσειεν ύμδς έν όμονοία. προσεύχου καί αυτός περί της τα-
πεινώσεώς μου- προσαγορεύουσίν σε οί αδελφοί σου. 

209. a. 816-818 3 ίχθύας: cf. Hunger, Literatur I 231 et adn. 166 

11 Hebr. 12,21 20 Ez. 3,19 26 Col. 3,15 

C (S) 

6 άναπνεΐς CS": άναπνοΐς Mai 7 δουλεύεις CSac: δουλεύοις Mai 8 τοϋδε om 
Mai 10 καί άκουσίων Ssscr 11 Κυρίφ: θεω S ένφόβους C 17 βάλλεις C 
Mai άνέλκεις C Mai 25 έμοί: έμοΰ S 28 προσαγορεύουσί S 
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332 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 120/21 

210. Άνεπίγραφος 

Μανθάνω σε, ώ μακαριώτατέ μου πάτερ, είργμένον είναι και οίον 
ώς καμίνφ πυρός δοκιμαζόμενον υπό των άσεβούντων. και ε'ΐθε μοι 
ήν δυνατόν καταλαβεΐν τό κατέχον σε φρουρεΐον, ώς αν ήσπασάμην 

5 την έμοί ίεράν καί σεβασμίαν κεφαλήν, ασας σοι αίνέσεως ρήματα, 
οτι δια Χριστόν βασανίζη, λιμώττεις, διψεϊς, στενοχωρούμενος, ύπω-
πιαζόμενος, ταλαιπωρούμενος, τάχα καί τόν αέρα άναπνεΐν ουκ έλευ-
θερίως έχων έώ λέγειν όνειδισμούς, μυκτηρισμούς, άπειλάς, δσα 
αλλα και φυλακή φέρει καί οί κακοΰντες είώθασι πράττειν. διά ταΰτα 

ίο πάντα άλγύνομαι ό ταπεινός επί τη σή άγιωσύνη, άγωνιώ, σφαδάζω, 
στοναχίζω, τήν καρτερίαν σοι προσευχόμενος ώς αμαρτωλός, τήν 
άναψυχήν, τήν τοΰ άγώνος τελείωσιν καί γε πιστεύω οτι ό έναρ-
ξάμενος έν ύμΐν τό μαρτύριον της ομολογίας αύτοΰ καί έπιτελέσειεν 
εις δόξαν τοΰ κράτους αύτοΰ, εις έπαινον της έκκλησίας αύτοΰ, εις 

15 καύχημα ημών των ελαχίστων καί αδρανών, πάντες ημών εις ύμάς / 
άποβλέπομεν, πάντες εφ' ύμΐν έπερειδόμεθα, ώσπερ οί κατά δευτέραν 
έπιβολήν σταδιοδρομεΐν παρασκευασμένοι καί τή τών προτέρων 
νίκη ή τούναντίον εύθαρσούντες ή καί άνάπαλιν καταπεπτηχότες 
καί της ανδρείας τόνον ούκ έχοντες. δεόμεθα ύμών, άνδρειώσατε 

20 ήμας· ναί, ναί, παρακαλοΰμεν τά πατρικά ύμών σπλάγχνα, δότε ήμΐν 
νίκης σημεΐον έν ταΐς άηττήτοις εύδρομίαις καί μή τούναντίον, όπερ 
άπείη καί έννοεΐν. ώστε ύμεΐς ήμών καί στέφανος καί χαρά καί έλπίς 
καί μαρτύριον έν προσώπω Χρίστου· δς ήμας σύν ύμΐν τοις άξιοθέοις 
χαρίσεται άκαταγνώστως διανύσαι τόν προκείμενον άγώνα της όμο-

25 λογίας αύτοΰ. 

210. a. 8 1 5 - 8 1 8 4 ώς αν ήσπασάμην: cf. Karlsson, Ideologie 134 

12 Philipp. 1,6 14 Philipp. 2,16 21 Bas. ep. 262,2 (PG 32,973 Β = III 120 Courtonne) 
22 Philipp. 4,1 

c (S) 

4 φρουρίον C: φρούριον Mai 5 έμοΐ: έμήν Mai 17 παρεσκευασμένοι S 19 
άνδρίας Spc άνδριώσατε omnes: correxi 20 δώτε omnes: correxi 22 άπίει C 
Mai ώστε: εστε Mai 
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211. Ειρήνη καί Καλή, δυσίν άδελφαΐς 

"Ω τής συμφοράς- από γαρ στεναγμού ένάρχομαι τής επιστολής, 
συσκυθρωπάζων ύμΐν έπί τω πάθει και συνδακρύων, ει καί τόλμη ρόν 
ειπείν, ώς ό Χριστός ό άγαθός ταΐς περί Μάρθαν δυσίν άδελφαΐς εν 

5 τφ θανάτω Λαζάρου, φίλος γαρ ό άνήρ, φίλος έγγίζων έν αΐματι, 
άγαθός άνθρωπος θεοΰ, έργάτης εντολών Κυρίου, μόσχος ών καί 
ονόματι καί πράγματι δι' εύωδίαν των δεξιών αύτοϋ πράξεων, τότε 
τοίνυν επί Λαζάρω πολλοί των Ιουδαίων ήκον έν Βηθανία, συν-
θρηνήσοντες ταΐς όμαίμοσι διά τήν άρετήν του άνδρός- ει γάρ του 

ίο Χρίστου φίλος, πώς ού πάσιν έραστός; νΰν δέ, φεϋ τής συμβάσεως, 
ουδέ καν ό θάνατος κατ' οφθαλμούς, οπερ φέρειν οϊδεν πολλήν 
παραμυθίαν, έξόδια ρήματα καί συντακτήρια παραψιθυρίσματα- φι-
λεΐται γάρ ό άπιών καί περιτρύζεται παρά τών παρεστηκότων καί 
νεύει όφθαλμόν καί κινεί χείρα καί φθέγγεται άδρανές τι, α ούκ 

15 όλίγην καί μετά θάνατον έπαφίησι παρηγορίαν τοις πενθοΰσιν. ούδέν 
δέ δεΰρο τοιούτον, διό καί τό πένθος ύμών ύπολαμβάνω άπαράκλητον 
εϊναι, άφεμένων μόνων, άπροστατεύτων, άνεπικούρων. βαρύ τό 
πάθος, βαθεΐα ή πληγή, άπαρηγόρητος ό χωρισμός' καί γάρ ήτε 
αμφότεροι ξένον τι ζώσαι έν βίω, άδελφός δυοΐν άδελφαΐς, άζυξ 

20 αζυξι, παρθένος παρθένοις, φέροντες τά τής εύγενείας έν λαμπρότητι, 
/ τά τής ηλικίας έν ακμή, τά τής θεωρίας έν εύειδία, τά τής ούσίας 
έν εύπορία, τά τών προσόδων έν εύθηνία. καί ομως τής φιλαλληλίας 
ούδέν προτιμότερον γέγονεν, εις διάζευξιν άναγκάζον διά τού γάμου 
έν ύμ ΐν ιδού δή τί καλόν ή τί τερπνόν άλλ' ή τό κατοικεΐν άδελφούς 

25 έπί τό αυτό; καί οΰπω έφην τήν μητρόθεν παραδεδομένην άγαθοερ-
γίαν έν έλεημοσύναις, έν προσευχαΐς, έν ψαλμωδίαις, έν έγκρατεία, 
έν σεμνότητι, έν εύλαβεία, έν φιλοξενία, τό τελευταΐον καί πρώτον, 
έν ορθοδοξία, πού παρήσομεν τήν όρφανοτροφίαν καί δσα έν αύτη 
όράται έν πάση ήλικία κληρώσαι καί προικίσαι καί ε'ΐ τι άλλο; ώ 

30 τού θαύματος· τεσσεράκοντα εϊασεν ορφανά έν τή αποβιώσει έν ύμΐν 

211. a. 815-818 5 άνήρ: Moschus 

4 Joh. 11,35 8 Joh. 11,19 24 Ps. 132,1 

c (S) 

2 ώ codd: corr Mai 7 καί πράγματι om Mai 8 τών om Mai βιθανία codd: 
corr Mai 11 κ' αν codd οϊδε S Mai 13 άπιών C 19 δυεΐν Mai 25 
έπιτοαυτό S άγαθοεργείαν C Mai 29 ώ C 30 τεσσαράκοντα S Mai 
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ταΐς τά 'ίσα πραττούσαις- ξένον άκουσμα, έργον άγίων, ούτοι σύν 
πολλοίς άλλοις οί θρηνηταί τοΰ πατρός ώς αληθώς των ορφανών, 
θεομίμητον τό κατόρθωμα. 

Τοιαύτα τά εκείνου και ύμών, τοιούτον αύτοϋ και τό έντάφιον, δι' 
35 ών και μετά θάνατον όρφανοτροφεΐ, ελεεί, ψυχάς πενήτων έμπίπλη-

σιν αγαθών, ταϋτα κενούτω τό πάθος της λύπης ύμών, εις χαράν 
μεταβάλλοντα, εν έλπίδι τών άποκειμένων αύτφ αιωνίων αμοιβών 
ών και ύμεΐς μετασχοίητε καλώς και όμοτρόπως τον ύπολειπόμενον 
ύμΐν διαμείβουσαι βίον έν Χριστώ Ίησοΰ, τω φυλάττοντι ύμας ώς 

40 κόρας δύο οφθαλμών θεοσεβείας. 

212. Εύσεβίω τέκνω 

Έδεξάμην σου τό γράμμα, τέκνον, και γνούς συνήκα δτι φοβή σύ 
τόν θεόν δια της αγάπης και πεποιθήσεώς σου, ής έχεις δι' αυτόν 
προς τήν έμήν ταπείνωσιν δείγμα γάρ ύποταγής θεοθεραπεύτου ή 

5 προς τόν καθηγούμενον αγάπη και έπιποθουμένη θεωρία, χάρις ούν 
τω θεώ, οτι άσβεστοι σου οί σπινθήρες τής πίστεως διαμεμενήκασιν, 
άλλά καί διαμενοΰσιν εις τό αεί- εύαπόδεκτός σου καί ή πρός τά 
ενταύθα προαιρετική άφιξις. αλλ' ούν καλώς έποίησας έπισχών εαυ-
τ ό ν πειρασμός γάρ έστιν ή ελευσις τοΰ τυχόντος, παρακαλώ δέ σε, 

ίο τέκνον μου, φυ/λάττεσθαι άπό παντός κακού, έστω σου τό κάθισμα 
έν τόπω άσκανδαλίστω (φεύγειν γάρ δει τούς τών πτωμάτων τόπους) 
μετά ένός πάντως ή δύο αδελφών σου· γέγραπται γάρ ούαί τώ ένί, 
οτι εάν πέση ουκ έστιν ό έγείρων αυτόν ή σάρξ έπιθυμεΐ κατά τοΰ 
πνεύματος, τό δέ πνεΰμα κατά τής σαρκός, ταΰτα δέ, φησίν, άντίκει-

15 ται άλλήλοις. μή τήν νικώσαν τή σαρκί δώμεν ροπήν (αξει γάρ ήμάς 
εις πυθμένα αδου), άλλά τφ πνεύματν ζησόμεθα γάρ έν τούτφ εις 
αιώνας εύφραινόμενοι. διό μέτρω και σταθμώ έσθίωμεν καί πίνωμεν 
καί ύπνώττωμεν τώ νικώντι ό στέφανος, μή ούν καταισχυνθής, 

39 Ps. 16,8 

34 τοιούτον: τοιούτο Mai 37 μετά βάλλοντα C 

212. a. 816-817 

12 Eccl. 4,10 13 Gal. 5,17 18 2 Cor. 6,4 

C (S) 

2 φοβεΐ C: φοβεΐς(!) Mai 13 έγειρών Sac έπί θυμεΐ C 15 αξει: εξει Mai 
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τέκνον μου, άλλ' έν παντί σύστησον έαυτόν αμεμπτον, ώς θεοΰ 
20 διάκονον. ζηλών ζήλου τω Κυρίφ έν τή ορθοδοξία, οτι ή άρνησις 

αύτοϋ έν τή είκόνν αύτοΰ γίνεται τοις νυνί διώκταις· φεϋγε πάσης 
κοινωνίας αύτών ώς ιόν δφεως. εϊη σοι Χριστός βοηθός έν πάσιν. 

Άπεδεξάμην και τάς νυν εύλογίας σου ώσπερ και τάς πάλαι, και 
άντευλογήσειέν σε ό θεός τοΰ πατρός μου. προσαγόρευσον τόν 

25 άδελφόν Έλευθέριον και είπε αύτώ οτι άνέπαυσάς με λίαν έν οϊς 
είργάσω ύποδήμασι των αδελφών σου, ύπακούσας τω οικονομώ, 
αλλά άνταναπαύσειέν σε ό Κύριος, α σοί, τέκνον, ένουθέτησα, γνώτω 
κάκεΐνος - χαίρω γάρ, ει μάλιστά έστε σύν άλλήλοις. προσεύχεσθε 
περί τής ταπεινώσεώς μου- ή χάρις τοΰ Κυρίου μεθ' υμών. άσπάζονται 

30 ύμάς οί συνόντες μοι αδελφοί υμών. 

213. Εύθυμίω τέκνω 

Έ κ τών γραμμάτων σου έπέγνων, τέκνον μου ήγαπημένον, τήν 
θλΐψιν σου, οτι περιάγεις έκ τόπου εις τόπον, φεύγων τούς δυσσε-
βοΰντας και έναποκρυβόμενος. πώς ούχί τεθλιμμένως και στε-

5 νοχωρητικώς 'έστι σε διαζήν; άλλ' εί και οϋτως, τή έλπίδι νευρού-
μενος χαίρε, οτι διά Χριστόν πάσχεις, διά τόν υπέρ σοΰ θάνατον 
έλόμενον. έν ϊχνεσιν εφθασας τών αγίων, οι περιήλθον έν πολλαΐς 
θλίψεσιν, ύστερούμενοι, στενούμενοι, άλήται γινόμενοι, πέτραις 
σκεπόμενοι, δρεσιν έμβατεύοντες, φυγάδες, άπόλιδες, άποικοι / δντες 

ίο μετά και πληγών και θανάτων, ίνα Χριστόν κερδήσωσιν. οΰτω, 
τέκνον, καί αυτός δ τι αν ούν πάσχης, έκεΐ απόβλεπε, έκεΐθεν λάμ-
βανε παράκλησιν καί στήθι γενναίως ώς αθλητής Χρίστου - μαρτυ-

23 εύλογίας: dona 26 οικονομώ: Naucratius 

24 Gen. 31,6 29 1 Thess. 5,28 

21 πάσαν κοινωνίαν coll ep 221,39 coni Kambylis 23 καί2 om Mai 24 άντευ-
λογήσειέ S 27 άλλ' Mai άντ' άναπαύσειέν C: άνταναπαύσειέ S 28 προσεύ-
χεσθαι C 

213. a. 8 1 5 - 8 1 6 

6 Philipp. 1,29 8 Hebr. 11,37 sq. 

C (S) 

1 περ in marg C 3 θλίψιν omnes: correxi 6 διά2 om S 8 πέτραις: πέταις Cac 
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ρίου γάρ καιρός, και. μακάριος ό ύπομείνας μικράς και πονηράς 
ήμέρας, έν αίς στέφανος αιώνιος, δόξα άνεκλάλητος. ούαί δέ τω 

15 άρνητή και προδότη της εικόνος Χρίστου, δτι μετά τοΰ 'Ιούδα ή 
μερίς αύτοΰ. 

Σύ οϋν, τέκνον, άγώνισαι έτι τόν καλόν αγώνα έν τή ύπομονη τών 
συμβαινόντων δρα δτι άλλοι έν φυλακαΐς, ώσπερ καί τίνες τών 
αδελφών σου μαστιγωθέντες σύν Χριστώ, μή δειλιάσης, μή πτοηθής 

20 τόν κρατούντα σαρκός' Χριστός μετά σοΰ, ό τά σύμπαντα φέρων τω 
νεύματι αύτοΰ. προσεύχου καί περί της έμής ταπεινώσεως ϊνα σώζω-
μαι έν Κυρίω. προσαγορεύουσίν σε οί σύν έμοί αδελφοί σου. ή χάρις 
μετά σοΰ. 

214. Θεοφάνει ήγουμένω τοΰ Άγροΰ 

Όψέ τοΰ καιρού, δμως έμαθον συλληφθήναί σε υπό τών ΐουδαιο-
φρόνων καί ψευδοχριστωνύμων, ώ πάτερ πολυπόθητε καί πολυ-
θρύλλητε· καί ώ, πώς ούκ ήδέσθησαν ύποΐσαι χείρα εις ανθρωπον 

5 θεοΰ, εις άνδρα δσιον, εις σκήνος κατατετρυχωμένον εκ τε πολυετοΰς 
άσκήσεως καί νόσου δεινοπαθοΰς λίαν; αλλ' οί εις αύτόν Χριστόν 
έκτείναντες χείρας ύβρεως καί διωγμού τί καί φείσονται, τί καί ου 
πράξωσι τών άνοσίων; χάρις δέ τω θεώ επί τη άνεκδιηγήτψ αύτοΰ 
δωρεά, δτι σέ τόν σώματι νοσηλευόμενον θανάσιμα έκραταίωσεν τω 

ίο πνεύματι ύπέρ τούς πολλούς τών ύγιαινόντων κήρυκα γενέσθαι της 
αληθείας, άπτοήτως έλέγξαντα γλώσσαν αίρετίζουσαν καί μένοντα 
άσάλευτον τό καθόλου έν τή ομολογία Χριστοΰ. τοΰτο τών ασκη-
τικών σου αγώνων ό κολοφών, αΰτη της θεοσόφου σου γνώσεως ή 
κορωνίς· ηΰφρανας θεόν, τόν σόν έραστήν, ήδυνας άγγέλους, τούς 

13 Eph. 5,16 17 2 Tim. 4,7 19 Luc. 21,9 

22 προσαγορεύουσί S 

214. a. 816? 2 όψέ τοΰ καιροϋ: ad elocutionem cf. Psaltes, Grammatik 335 11 
γλώσσαν: Ioannis Grammatici 

7 2 Cor. 9,15 13 κολοφών - 14 κορωνίς: cf. Zenob. prov. 2,1 (IV 54 sq. Bühler) 

C (S) 

1 τοΰ Ά γ ρ ο ΰ in marg C 7 φείσονται, τί και om Mai 8 πράξουσι S: παρέξωσι 
Mai τών om Mai τω ante έπϊ inser Mai 9 έκραταίωσε S 12 τό: τω C 
Mai τό καθόλου SS5cr 13 κολοφών C 14 εΰφρανας S 
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15 σούς εφόρους της αίνετής ζωής, εστεψας την σεαυτοϋ κάραν ομο-
λογίας διαδήματι, έγένου σύν τή εκκλησία Χρίστου κάμοί τω οικτρώ 
καί έλαχίστω σου τέκνω στηριγμός σωτηρίας. 

Διό χαίρε και εύφραίνου ταΐς εις αιώνα άμήρυτον / άμοιβαίαις 
σου έλπίσι, προσευχόμενος κατόπιν σου ιέναι κάμέ τον σον έλάχι-

20 στον υίέα. προσειπεΐν σε άξιώ, άγιώτατε, τόν σύναθλόν σου, πατέρα 
δε έμόν, φημί τόν εξαρχον. 

215. Πρεσβυτέρω ύπογράψαντι 

Οίον πέπονθεν ή τιμιότης σου εν τω ναυαγίω της ύπογραφής και 
όπόσον άπεκλαύσω τό πτώμα (πτώμα γάρ έστιν ώς αληθώς ή κατά 
της άγίας εικόνος του Χριστού εκτασις καί μόνον της χειρός), εγνων 

5 διά του πιττακίου σου, ώ άνθρωπε τοΰ θεοΰ, καί συμπέπονθα καί 
συνεποτνίασα καί συνήλγησα, σχέτλια φθεγξάμενος καί οία εικός 
αρμόζει τω φιλαδέλφως εχοντν καί γάρ μέλη αλλήλων έσμέν καί, 
εί'τε πάσχει εν μέλος, συμπάσχειν οφείλει πάντα τά μέλη (φωνή έστιν 
αποστολική), εί'τε δοξάζεται εν μέλος, ή χαρά επί πασιν. αλλ' ώ της 

ίο έπηρείας· έσυλήθημεν, έπτοήθημεν, έφοβήθημεν εν οίς ου φοβητέον 
ούδ' αύ πτοητέον, ε'ίπερ άναγινώσκομεν τό μή φοβηθήτε από τών 
άποκτενόντων τό σώμα, τήν δε ψυχήν ου δυναμένων λαβέσθαι. τί 
ούν πρός με τόν άχρεΐον, ώ φίλε, άνήνεγκας τόν λόγον; τίς εγώ πρός 
ίατρείαν, ό νοσών εν άμαρτίαις καί ού τών τά τοιαύτα πεπιστευμένων 

15 ίάσθαι συντρίμματα; έπεί μή αταξίας ό θεός, τά τών πρεσβυτέρων, 
ήγουν ιερέων, έπισκόποις άπένειμεν έπανορθοΰν καί ιάσθαι. πώς 
παρ' εμού έπιζητοίης τά ύπέρ έμέ; ουκ έγχωρεΐ. τούτο δέ συμβου-

20 υίέα: erat enim Theophanes sponsor Theodori; cf. ep. 333,26 21 εξαρχον: Hilarion; 
cf. Pargoire, Theophane 84; de munere cf. De Meester, De statu 185 sq. 

18 χαίρε: χαίρω Mai 20 πρός είπεϊν C 21 "Εξαρχον Mai 

215. a. 815 -818 

7 Eph. 4,25 8 1 Cor. 12,26 11 Matth. 10,28 

C VM P2P,S 

1 δογματική περί αγίων εικόνων titulo add P,S: in marg Sirm 7 άρμόζει om M: 
άρμόζειν V 9 ώ CSac 11 post άπό rasuram octo litt exhibet C 12 an άποκτεν-
νόντων scribendum? cf Matth 1.1. ού C: μή cett Sirm λαβέσθαι: βλαβέσθαι 
coni Sirm 13 ώ φίλε post άνήνεγκας transp PS 16 καί om Μ 
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λευχικώς καν άγαπηχικώς ύποχίθημι και λέγω, ινα μή σε άναπόκριχον 
έάσω πάνχη. ό θεός αγαθός έσχνν, ού θέλων χόν θάναχον χοϋ άμαρχω-

20 λοΰ ώς χό έπισχρέψαι καί ζην αύχόν. εί οΰν έν άληθεία ή μεχάνοια, 
στήθι χής Ιερουργίας πανχάπασιν. ούκ οϊδα, εί μή καχά ανάγκην χήν 
ένεσχώσαν μεχαδοίης χισί χών άγιασμάχων έσχι γάρ εξ ανάγκης και 
άπορίας καί άφ' έαυχοΰ μεχαλαβεΐν χόν χυχόνχα διά χό φευκχόν χής 
αίρέσεως. οσα γάρ έποίησας, είχε παρ' έαυχοϋ εϊχε και πρός άλλου 

25 έπιχραπείς, καλά μέν καί έπαινεχά εις θεοϋ έπίκαμψιν, ούδέν δέ χό 
καθόλου χό δυνάμενον λΰσαι χής ιερουργίας καν εξ οίουδηποχοΰν 
άρχιερέως δόξειεν είναι, καί χοΰχο έως ειρήνης χής χοΰ θεοΰ εκκλη-
σίας, έν ή χηνικαϋχα κρίσει συνοδική ώς δέον πάν όχιούν χών 
χοιούχων κανονισθήσεχαι καί κρίσιν εξει θεόψηφον. εί δέ φής δχι 

30 ,ύπογράφων έκραζον προσκυνεΐν με χάς αγίας εικόνας', σύγγνωθι, 
άδελφέ, καί Πιλάχος χω σχόμαχι άθωών έαυχόν χής σφαγής Χρισχοΰ 
χω καλάμω έκύρου χόν θάναχον. 

Ταύχά σοι παρ' έμοΰ χοΰ χαπεινού ώς ενώπιον θεοϋ. αλλά, δέομαι, 
μνείαν ποιου ύπέρ έμής σωχηρίας έν χή μεχανοία χής συνθλίψεώς 

35 σου, προσαγορεΰσαί χε παρακλήθηχι ους έφης όράν αγίους παχέρας 
μου έν έπισκόποις ώς έξ έμοϋ χοΰ οίκχροΰ. / 

216. Καλλίσχω χέκνφ 

Ούκ έπιλέλησμαί σου, χέκνον μου ήγαπημένον Κάλλισχε, άλλα 
καί μέμνημαι καί έχω σε έν χή καρδία μου έν άγάπη Χρισχοΰ-

άποδεχόμενός σε λίαν έν χή πρός χόν οίκονόμον συναφεία καί 
5 διακονία (καί ού ψεύδομαι ο λέγω) δοκώ αύχός έγώ ύπηρεχεΐσθαι 

καί άναπαύεσθαι. έν πάσιν ούν χρήσιμόν σε ό Κύριος μου άναδεί-
ξειεν, έξυπηρεχησάμενον πρώχα καλώς χω μακαρίω παχρί ήμών, εϊχα 
καί χω άειμνήσχφ Άρσεν ίφ μου, μεχά χαΰχα νϋν χω οίκονόμφ, έν 

19 Εζ. 18,32 31 Matth. 27,24 

19 αμαρτωλού C: ανθρώπου cett Sirm 20 έπιτρέψαι Sirm 24 γάρ: οΰν V Sirm 
26 τό: τόν C: om VM Sirm λύσαι C 28 ότι ούν C 31 Πιλάτος omnes: cor-
rexi τοϋ post σφαγής add Μ 33 τοϋ ταπεινού in marg C 34 συνθλίψεως: 
θλίψεως Μ 

216. a. 8 1 5 - 8 1 7 7 πατρί: Piaton 8 οίκονόμφ: Naucratius 

3 Philipp. 1,7 

C (S) 
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άμφοτέροις έμέ, ώς ε'ΐρηται, τόν ταπεινόν θεραπευκώς καί δουλεύσας, 
ίο πλήν οτι καί έδούλευσας δια της τοΰ κελλαρίου διακονίας, χαίρω 

δτι εν παντί εί δόκιμος, Ικανός, άπεξεσμένος, πιστός, εϋνους, ύπο-
μονητικός, φιλοπάτωρ, όξύνους, οικονομικός, σταθερός, νομοφύλαξ, 
άπαράτρεπτος της πίστεως καί ομολογίας τοΰ Χρίστου. 

Έν τούτοις ούν ισθι, εν τούτοις βέβαιου, έν τούτοις χαίρε, δτι ό 
15 μισθός σοι πολύς παρά θεώ. ήθελον δε κάγώ σχεΐν σε αρτι εις 

έμαυτόν, άλλα άπάρτι (χάρις τω θεω) μειζόνως έν τή απουσία άνα-
παύεις με, άναπαίων τόν όφθαλμόν μου, τήν ψυχήν μου, τόν οικο-
νόμον, ού μόνον έν τοις ο'ίκοι, άλλα καί έν ταΐς πρός τούς άδελφούς 
είσόδοις καί έξόδοις. ε'ίη σοι ή χάρις παρά θεοϋ πλεονάζουσα. 

20 προσεύχου περί της ταπεινώσεώς μου- άσπάζονταί σε οί άδελφοί 
σου. 

217. Κασσία κανδιδατίσση 

"Απερ άπέστειλάς μοι διά Κύριον έδεξάμην καί τίς είμι εγώ ό 
ταπεινός μνημονευθείς παρά της εύλαβείας σου; ομως οτι αγαθής 
ρίζης ούσα βλάστημα οίδας άγαθοποιεΐν. ακούω δέ εύ ποιεΐν σε καί 

5 τω πνευματικώ ήμών τέκνφ Δωροθέφ, οντι πε/φυλακισμένω ύπέρ 
Χριστού έγγιστά σου. οϊδας τί ποιείς· συμμερίζη γάρ έν τούτω τόν 
της αθλήσεως αύτοΰ αγώνα- δόκησον δέ ήμάς αύτούς τούς αμαρτω-
λούς διατρέφειν έν τω υίώ ήμών. τί ούν άνταπόδομά σοι παρ' ήμών 
ή προσευχή καί ό λόγος ό παραινετικός; καλόν προείλου βίον διά 

ίο θεόν, ώς πυνθάνομαι, παιδιόθεν. νύμφη Χριστού γέγονας, μηκέτι 
ζήτει άλλον μήτε φίλει- τίς γάρ αύτοΰ ώραιότερος; ού τό κάλλος 
έναστράψειέν σου έτι έν τή καρδία εις τό σβέσαι σε πάντα πόθον 

10 κελλαρίου: ad vocem cf. Hahn, Romanismus 234 

14 Matth. 5,12 19 2 Cor. 4,15 

9 τεθεραπευκώς S 15 πολύς: πολύ Mai 17 άναπαίων: άναπαύων S Mai 20 
ταπεινώσεώς μου: έμής ταπεινώσεως Mai 

217. a. 816 — 818 textus epistulae etiam apud Rochow, Kassia 20 

C (S) 

1 κανδιδατήσΐ] C Mai 5 δντι: δτι Mai 6 συμμερίζει C: συμμερίζεις Mai 9 
η: ή Mai (fort est ή <ή> scribendum) 12 έναστράψειέ S 
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ρέοντα και φθειρόμενον. φεύγουσα φεΰγε τάς όψεις των αρρένων, εΐ 
θέμις και σωφρόνων, μή που πληγής ή πλήξης- έκδέχεταί σε ό 

15 νυμφών ό επουράνιος- εκεί οψει ον ήρμόσω, μεθ' ού χαρήση αιωνίως. 
Μικρός ό λόγος, αλλά άρκών εις ύπόμνησιν τή τιμιότητί σου. 

σωθείης, κόρη Χρίστου. 

218. Μελετίω τέκνω 

Kai από των γραμμάτων τοΰ άδελφοΰ 'Ιωάννου πρότερον, και νυν 
από της σής επιστολής, τέκνον Μελέτιε, ήνεσα τόν αγαθόν μου θεόν 
έπΐ τή επιστροφή και ομολογία σου. και χάρις τω Κυρίω, δτι ουκ 

5 εις κενόν έγένετό σου ή καλή ύποταγή έν άρχαϊς και έως τίνος-

όμολογώ γάρ και μαρτυρώ σοι εκ ζήλου πεπονθέναι, αλλ' ού κατ' 
έπίγνωσιν, ώσπερ και οί άλλοι, δια τοΰτο τή ιδία δικαιοσύνη και 
φρονήσει έπερειδόμενοι τής υποταγής έρράγητε τής ένθέου και 
σωτηρίου, άλώμενοι και κενεμβατοΰντες εις άκίχητα- και εδειξεν 

10 και δείξειεν ό καιρός και τά πράγματα. 
Άλλα τούτοις τό χαίρειν φράσας εις εύχαριστίαν πάλιν καταλήξω 

τόν λόγον. ηύφράνθην, τέκνον μου άγαπητόν, απολαβών σε δια τοΰ 
γράμματος, και χαίρω επί σοι ή επί τοις μή πλανηθεΐσι. σός εϊμι, 
καν αμαρτωλός, πατήρ, τήν ψυχήν μου τήν ταπεινήν ύπέρ σου θήσω. 

15 συγχωρητά σοι πάντα, εκ τοΰ δεΰρο στώμεν, δουλεύσωμεν τώ Κυρίφ 
ύποτεταγμένως, φεύγοντες τόν αύτάρεσκον και απατεώνα δαίμονα-

ούτως γάρ σωθείημεν έν Κυρίφ. ούδέν μοι διαφέρει περί τοΰ είναι 
σε έν τοις αυτόθι έως / ειρήνης τής εκκλησίας τοΰ θεοΰ- μόνον 
άσινής διαφυλάττοιο, προσευχόμενος αεί περί τής ταπεινώσεώς μου. 

14 που: πως Mai 15 χαρίση C Mai 

218. a. 815-818 2 'Ιωάννου: ad quem ep. 138 scripta 

9 Horn. II. 17,75 13 Matth. 18,13 14 Joh. 13,37 

C (S) 

3 έπΐ στολής C 5 τινός S 9 άλώμενοι S έδειξε S 11 εύχαριστείαν C 
Mai 12 εύφράνθην S 13 post σοι exc fort vox μάλλον (cf Matth 1. 1.) 16 
άπαταιώνα codd Mai 18 τής post εως add S 
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219. 'Ιωάννη τέκνφ 

Ήδομαι, τέκνον και αδελφέ, έν ταΐς έπιστολαΐς σου, οτι και καθ' 
είρμόν έρχονται καν τον της πολυλογίας ναυτιασμόν άπαναίνονται-

και γαρ επιστολής αρετή εύθύς της προκειμένης ύποθέσεως άπτεσθαι 
5 καί τοσαΰτα λέγειν αττα έπάναγκες, αλλά μή έπικυκλεΐν τά ούχ 

ούτως. 
Εΐεν περί ών ήρώτησας, ού τοΰ παρόντος καιρού τά τοιάδε φι-

λοπευστεΐν ουτε προς ήμών μυεΐσθαί σε, ώ καλέ παν επειδή μετά 
των άλλων καί άμύητος εγώ των δυσεφίκτων. ώς αν δέ μή παρα-

10 λυπήσαι τή αφασία, εκείνο λέγω περί τοΰ πρώτου, οτι ουδείς πω των 
άλλων θεοφόρων έλεύκανε τό πρόβλημα ούτως ώς ό Νυσσααΐος 
Γρηγόριος. άρκεσθώμεν ούν τή τοΰ πατρός θεωρία έν άνηνεγμένη 
θεωρία άγαν τό γάρ έπέκεινα Γαδείρων ού περατόν, ώς ό λόγος, περί 
δέ τοΰ δευτέρου (ό συνιών έν τω καιρώ έκείνω σιωπήσεται, οτι καιρός 

15 πονηρός έστιν) ού δοκεΐ μοι καμπύλον καί σκολιόν είναι- καιρός 
γάρ τοΰ λαλεΐν ημάς διώρισται ύπό τής θεοπνεύστου Γραφής καί 
καιρός σιωπής, κατά τήν έπιβάλλουσαν χρείαν σκοπούντων ήμών 
καί οΐκονομούντων τόν λόγον τής αληθείας· ή γάρ ούχί μή βάλλειν 
τοις κυσί τά αγια μήτε ρίπτειν τούς μαργαρίτας έμπροσθεν τών 

20 χοίρων προστετάγμεθα; άθρει τούς θεοφόρους, καί τούσδε εύρήσεις 
πή μέν ύπό τόν μόδιον τής σιωπής τόν λόγον τιθέντας, οπότε αλυ-
σιτελές τό λέγειν, μάλλον δέ καί ζημιώδες, πή δέ επί τής λυχνίας 
αύτόν άνιόντας, όπηνίκα εΰκαρπος ή σπορά καί ού πετρώδης. 

Τοσαΰτά μοι συνεώραται έν τή προτάσει. έξευρίσκων δέ παρά 
25 σεαυτοΰ ή καί ύφ' έτέρων τά δοκιμώτερα μή φθονήσειας μεταδοΰναι 

έμοί τω σω πατρί καί άδελφώ, ένδεεΐ τών νοημάτων ύπάρχοντι. 
έρρωσο, πλεΐστά μοι προσευχόμενος. 

219. a. 8 1 5 - 8 1 8 

11 de quali sententia Gregorii Nysseni agitur haud conspicuum 13 Greg. Naz. or. 43,24 
(PG 36,528 C); cf. Greg. Naz. ep. 173,4 (PG 37,284 A = II 62 Gallay); Pind. Nem. 4,69 
14 Amos 5,13 15 Eccl. 3,7 18 Matth. 7,6 21 Matth. 5,15 23 Marc. 4,16 

C VM PS 

2 καί2 om Mi καθειρμόν C 5 αττα CVMP 9 αν δέ: δ ' αν Sirm ώς αν: 
ώσάν S παραλυπήσαι : παραλυπήσω VM 11 πατέρων post θεοφόρων add VM 
Sirm ό C"cr νυσααΐος C: νυσσαεύς cett: Νυσσεύς Sirm 12 πατρός C: 
πνεύματος cett Sirm άνηγμένη VMPS Sirm: άνεωγμένη coni Sirm 14 συνιών S 
Sirm ό ante καιρός add S 15 καμπϋλον PS 20 τούσδε: τούς δέ Sirm 21 
οπόταν VM Sirm 23 άνιέντας VM Sirm 25 σεαυτω Μ 
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220. Ύπατίω τέκνω 

Kai νυν α γέγραφας έπέγνων, τέκνον ήγαπημένον, και περί πάντα 
αποδέχομαι σου τήν προαίρεσιν, έν ζεούση καρδία πίστεως ύπάρ-
χουσαν, αίρουμένην τε συνεΐναί μοι καί σωματικώς. αλλ' ού του 

5 παρόντος καιρού" ο γάρ έπενοήθης, της μέν πεποιθήσεώς σου 
γνώρισμα, αλυσιτελές δε πάντη. μή ούν τολμήσειας ποιήσαί τι τοι-
ούτον ώς γάρ ό Κύριος φκονόμησεν, στερκτέον ή ουκ οϊδας οτι 
ύπέρ ή μας ό θεός τά περί ήμών φροντίζει έν σωτηρία; καί τό όμό-
ψυχον του μαθητού ουκ έν τω σωματικώς συνεΐναι γνωρίζεται 

ίο τοσούτον, δσον έν τω άχωρίστω της πνευματικής συναφείας φρονή-
ματι καί φιλήματι- τί γάρ; σαρκικώς έρώμεν αλλήλους, ινα τή σαρκί 
χρώμεθα συνεργώ; ει ούτω, έλεεινότεροί έσμεν πάντων ανθρώπων, 
απαθές ήμών τό άγαπητικόν, ώς αν τοϋ απαθούς γνωριζώμεθα θεοΰ. 
διό ού πάντως χρεία καί σωματικής συναφείας. 

15 Οΰτω, τέκνον, στέργε, γινόμενος κατά τό δυνατόν βοηθός τοις 
άδελφοΐς σου έν ταπεινώσει, ευχόμενος καί περί έμοΰ του ταπεινού, 
ασπασαι τον άδελφόν Λουκιανόν, τον άδελφόν Εύόδιον ή Τριάς 
τούς τρεις περιφυλάξειεν μεθ' ού ύπηρετεΐσθε. ασπάζονται σε οί 
αδελφοί σου πλείστα- ασπασαι τον ανθρωπον τοΰ θεοΰ. 

221. Θεόδωρος πάσαις ταΐς άδελφότησιν ήτοι συνοδίαις ταΐς 
πανταχού δια Χριστόν διεσπαρμέναις σύν τοις έν φυλακαις τε καί 

έξορίαις κρατουμένοις έν Κυρίω χαίρειν 

Χάρις ύμϊν καί ειρήνη, άποστολικώς ειπείν, από θεοΰ πατρός ήμών 

220. altero semestri spatio a. 816 19 ανθρωπον: mandator Nicetas? 

19 2 Tim. 3,17 

C (S) 

1 Ύπατίω: ϊωάννη S 7 φκονόμησε S 8 ύμας S φροντίζοι C: φροντίζοιεν 
Mai έν σωτηρία: σωτήρια Mai 13 γνωριζόμεθα C Mai υίοΐ ante θεοΰ inser 
Mai 14 σωματικώς Mai 17 εύώδιον C 18 περιφυλάξειε S ύπηρετεΐσθαι 
C 

221. a. 815-816 

4 2 Cor. 1,2 

C VM (11. 1 - 1 4 0 et 172-197) P2 P,S 

1 κατηχητική ante titulum add VMP2 Sirm: in marg R 
περί (των S) αγίων εικόνων titulo add PiS: in marg Sirm 

2 τε om P]S 3 δογματική 
4 άπό στολικώς C 
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5 καν Κυρίου Ίησοΰ Χρίστου, της ελπίδος ήμών υπέρ ού και δι' δν ό 
διωγμός, ή θλΐψις και ή στενοχώρια, ή έρημία και φυγαδεία, αί 
είρκταΐ και ποιναί και οσα αλλα καθ' έκάστην εις ταλαιπωρίαν 
ύπαντήματα και συμβάματα. τούτου χάριν, άδελφοί μου αγαπητοί, 
της άπολείψεως του ταπεινού ήμών προσώπου παραμυθίαν τινά έπι-

ιο νοησάμενοι στέλλομεν ύμΐν τήν έπιστολήν ταύτην, γνωρίζοντες ώς 
αδιαλείπτως μνείαν ύμών ποιούμεθα εν ταΐς ταπειναΐς ήμών προσευ-
χαΐς, ενα εκαστον άναπολοϋντες και αναλογιζόμενοι, δάκρυσι και 
στεναγμοΐς αϊροντες χείρας εις θεόν, ϊνα, καθώς ύπεδυσάμεθα τούς 
ύπέρ αληθείας αγώνας και έξ/εληλύθαμεν εν ένί πνεύματι και μια 

15 ψυχή ώς εκ καλιάς από τών ιερών ήμών άσκητηρίων, ούτως δια-
μείνωμεν μέχρι τέλους δυνάμει Κυρίου, τήν αύτήν πίστιν έχοντες, 
τήν αύτήν άγάπην, σύμψυχοι, τό εν φρονούντες και κρατούντες 
δόγμα της άληθείας, τό κηρυχθέν και έγγραφέν και οψει και ακοή 
εν πάση τή κτίσει τή ύπό τόν ούρανόν, προσκυνεΐν μέν ούν Πατέρα 

20 καί Υίόν καί Πνεύμα "Αγιον, τήν πολυύμνητον καί μακαρίαν Τριάδα 
κατά τόν της θεολογίας λόγον, όμολογεΐν δέ τόν ενα της Τριάδος, 
τόν Υίόν καί Λόγον τού θεού Κύριον δέ ήμών Ίησούν Χριστόν, 
εαυτόν κεκενωκέναι, δούλου τε μορφήν άναλαβόντα εν όμοιώματί τε 
ανθρώπων γεγονότα εν εί'δει τω καθ' ήμάς εικονίζεσθαι χαρακτήρι 

25 σώματος, καθότι ό αύτός τέλειος θεός όμού τε καί άνθρωπος έχρη-
μάτισε, τοσούτον περιγραφής εισω γενόμενος καθ' ήμάς, ών καί τήν 
φύσιν ε'ίληφεν, δσον ταύτης τω άπεριγράπτω τής θείας φύσεως άν-
φκισται. ού γάρ δήπου καθά τά λόγια αγγέλων έπιλαμβάνεται, ε'ίπερ 
κάκείνοις τό εικονίζεσθαι, ώς ώπται τοις βλέψασιν ύπό Πνεύματος, 

30 αλλά σπέρματος 'Αβραάμ έπιλαμβάνεται, οθεν ώφειλε κατά πάντα 
τοις άδελφοΐς όμοιωθήναι. είπάτωσαν ούν οί χριστομάχοι, πώς οίόν 
τε τό Άβραμιαΐον σπέρμα μή εικονίζεσθαι, πώς δ' αύτώ έξει τό κατά 
πάντα ομοιον ήμϊν, ών άδελφός κέκληται, ε'ίπερ ού τό περιγραφής 
ιδίωμα καθ' ήμάς τούς αδελφούς αύτού είληφώς δείκνυται; ουκουν 

35 άδελφός ούδ' ού μήν όμοιος ήμΐν, διά τούτο ούδέ άνθρωπος, ούτω 

6 2 Cor. 6,4 17 Philipp. 2,2 18 Col. 1,23 23 Philipp. 2,7 28 Hebr. 2,16 sq. 

6 θλίψις omnes: correxi και2: ή Μ 7 καθ' έκάστην Μ: καθεκάστην cett Sirm 
11 ύμών: ήμών V Sirm 15 ούτω VM Sirm 16 μέχρι: αχρι P,S 19 τη2 om 
Sirm ύπό τόν: ύπ' V 20 τό ante "Αγιον add VM Sirm πολυϋμνητον 
C 21 τής θεολογίας: τοΰ θεολόγου Μ 24 τω: τό C χαρακτηρίζεσθαι 
ante χαρακτήρι add VMPS Sirm (fort recte) 27 δσον: δ σ φ Μ 28 καθά: κατά 
Sirm έπιλαμβάνετε C 29 βλέψασιν C: βλέπουσιν cett Sirm 30 άβραάμ 
VMPS 32 άβραμιαΐον VMPS αύτό S 34 ούκοϋν Sirm 
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συνήκται έκ τοΰ μή λέγειν αυτούς Χριστόν καθ' ήμάς εικονίζεσθαι-

καν ούτως άποσκευάζονται τήν σωτήριον οίκονομίαν, έπ' ϊσης των 
Μανιχαίων, Ούαλεντίνων τε και Μαρκιωνιστών. 

ΤΩν φύγοιμεν τήν κοινωνίαν, αδελφοί, ώς ιόν οφεως, μελαίνουσαν 
40 ού σώμα, ώς πού φησιν ό Θεολόγος, άλλα τά βάθη της ψυχής· τή 

αποστολική δε και ύπ' οόρανόν εκκλησία τά ι'σα φρονοϋντες (αυτη 
γάρ ή Βυζαντιαία τμήμα αίρετικόν, ώς είθισται αυτή πολλαχώς τών 
άλλων άποσχίζεσθαι) είκονίζομεν τον Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν 
σωματικώ χαρακτήρι, είρμώ τω άνέκαθεν άπ' αυτής τής επιφανείας 

45 αύτοΰ έξ αποστολικής πράξεως παρηγμένω, έξ εικόνος εικόνα με-
ταγράφοντες καθάπερ και τοΰ ζωοποιού σταυρού, και μή τον μεν 
τυπούντες, δς έστιν οπλον Χριστού κατά τοΰ διαβόλου, τον δε ούκ 
εικονίζοντες, ος έστιν οπλίτης και καθαιρέτης τοΰ σατανά- πώς γάρ 
άν και έγγραφείη οπλον νικητικόν και άληθές μή τόν όπλίτην έχον 

50 ύπ' οψιν δεικνύμενον; είτα και προσκυνοΰμεν αύτοΰ τήν άγίαν ει-
κόνα, ώς έν αύτή προσκυνοΰντες τόν έξεικονισμένον Χριστόν έξει-
κονισμένος γάρ προήλθεν έκ κοιλίας αγίας μητρός αύτοΰ τής Θεο-
τόκου- ει δέ μή, άμβλωθρίδιόν τι καί ού μεμορφωμένος άνθρωπος, ώ 
θεομάχοι. ει δέ έξεικονισμένον τό βρέφος πρόεισιν, ώσπερ άληθές, 

55 περί ού φησιν ό προφήτης πάν άρσεν διανοΐγον μήτραν άγιον τω 
Κυρίω κληθήσεται, πάσα άνάγκη καί έξεικονίζεσθαι πέφυκεν. οί 
κωφοί άκούσατε καί οί τυ/φλοί έμβλέψατε- έν ένί μόνον ή καθ' ήμάς 
καινοτομία έπί Χριστού, οτι άνευ σποράς συνείληπται έν μήτρα 
παρθένου καί δίχα φθοράς γεγέννηται, καθότι ούτε άμαρτίαν έποίη-

60 σεν γραφικώς ούδέ δόλος εύρέθη έν τω στόματι αύτοΰ- τά δ' άλλα 
πάντα καθ' ήμάς, έφαγεν, έπιεν, διεπνεύσθη, ηύξησεν, έβάδισεν, 
ιδρωσεν, έκοπίασεν, έσταυρώθη, άπέθανεν (καν ώς θεός), τριήμερος 
έγήγερται, έχων καί μετά τήν άνάστασιν τήν έξεικονισμένην ήμών 
μορφήν θεωθεΐσαν καί άφθαρτισθεΐσαν έν έαυτώ, καθ' ην καί έθεάθη 

65 τοις άποστόλοις καί συνέφαγεν καί συνέπιεν έγη γερμένος καί έψη-
λαφήθη υπό Θωμά, λέγων τοις πάσιν, ύποτοπήσασιν αύτόν πνεΰμα 
είναι, ψηλαφήσατέ με καί ί'δετε οτι πνεΰμα σάρκα καί όστέα ούκ 

39 Greg. Naz. or. 33,4 (PG 36,220 A = p. 162 sq. M.-G.) 55 Ez. 20,26 57 cf. Matth. 
11,5 59 1 Petr. 2,22 62 Matth. 27,63 64 Act. 10,41 65 Joh. 20,25 67 
Luc. 24,39 

37 επίσης omnes: distinxi 39 φύγοιμεν: φύγωμεν PiS 40 που C 41 δέ om 
Μ Ισα VMPS Sirm 42 πολλαχώς: π ο λ λ α χ ή Μ 47 voces δς έστιν iteravit Ρ, 
48 πώς: ποΰ Mi 49 καί1 om VM Sirm 52 αγίας om VMPS Sirm 56 Κυρίφ C: 
θεώ cett Sirm 58 κενοτομία C 59 καθ' cm C: καθότι cett Sirm οδτε: ούδέ 
VM Sirm έποίησε VMPS Sirm 61 επιε VMPS Sirm 62 απέθανε VMPS Sirm 
64 έαυτω C: αύτω cett Sirm καθήν C 65 συνέφαγε VMPS Sirm 
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έχει, καθώς έμέ θεωρείτε έχοντα, οΰτω και άνελήφθη έν δόξη, 
ώσαύτως καί ήξει έν μορφή τή αύτη τοΰ καθ' ήμάς είδους, δν οψεται 

70 πάσα σαρξ άπ' ούρανοΰ μετ' αγγέλων δυνάμεως αότοϋ έν πυρί φλο-
γός, διδόντα έκδίκησιν τοις μή εΐδόσι θεόν καί τοις μή ύπακούσασι 
τω εύαγγελίω αύτοΰ, καθώς γέγραπται- μεθ' ών οί σταυρώσαντες 
αυτόν 'Ιουδαίοι κόψονται καί οί μή άνεχόμενοι αυτόν είκονίζειν 
είκονομάχοι. 

75 Ταΰτά έστιν, άδελφοί, τά εύαγγελικά κηρύγματα, ταΰτα τά άπο-
στολικά διδάγματα, οί δε τάναντία φρονοΰντες εις έτερον εύαγγέλιον 
(δ ούκ εστίν άλλο) πειρώνται μεταστρέψαι τον λαόν τοΰ θεοΰ προ-
φέροντες νόθα συγγράμματα, εκ κοιλίας φωνοΰντα καί ούκ από 
στόματος Κυρίου- ε'ΐωθεν γάρ άεί τω σίτω τά ζιζάνια παρασπείρεσθαι 

80 καί τη άληθεία τό ψεύδος παρατίθεσθαι- έπεί πώς καί φανείη αλήθεια 
μή άντιλογίαν έχουσα; αλλά καί εάν ήμεΐς, φησίν ό απόστολος, ή 
άγγελος έξ ούρανοΰ εύαγγελίζεται ύμΐν παρ' δ εύηγγελισάμεθα ύμΐν, 
άνάθεμα έστω- ώς προειρήκαμεν καί άρτι πάλιν λέγω, εϊ τις εύαγ-
γελίζεται ύμάς παρ' δ παρελάβετε, άνάθεμα έστω. 

85 Περί δέ της Θεοτόκου ή ούτινος των άγίων, δτι εικονίζονται, 
περισσόν μοί έστι τό γράφειν ύμΐν ήλίθιον γάρ όντιναοΰν άνθρωπον 
φαίειν μή χαρακτηρίζεσθαι. άλλ' οί Χριστόν άπαναινόμενοι περι-
γράφεσθαι, δς έστιν ή κεφαλή τοΰ σώματος της έκκλησίας, συμπε-
ριελεΐν έδοξαν καί τά μέλη Χριστοΰ μή είκονίζεσθαι, ειπερ σώμα 

90 Χριστοΰ ήμεΐς πάντες καί μέλη έκ μέρους· έλεγχος γάρ αύτοΐς μητέρα 
μεν θεοΰ είκονίζεσθαι, ού μήν τόν έξ αύτής τεχθέντα καί αύτη 
ύπομάζιον όφθέντα καί δσα της σωματικής αύτοΰ παρουσίας ύπεί-
κοντα, ή πάλιν τούς αύτόπτας καί ύπηρέτας στηλογραφεΐσθαι, τόν 
δέ ύπηρετηθέντα καί συναναστραφέντα μή χαρακτηρίζεσθαι. καί 

95 Ιουδαίων χείρους δείκνυνται, δτι ούδέ Μωσέως ούδ' ε'ί τίνος άλλου 
τών προφητών εικόνα προσίενται, προσιεμένων έκείνων των προ της 
χάριτος ώς νομικών καί ού χριστιανών οί δέ τοσοΰτον άνοηταίνου-
σιν ώς καί έαυτοΐς καί Ίουδαίοις μάχεσθαι, καί μήτε 'Ιουδαίους εϊναι 
νομοφύλακας μήτε χριστιανούς ούκ ειδογραφοΰντας Χριστόν, δν 

ιοο προσήκαντο άνθρωπον γεγονότα, φωνή Πέτρου τοΰ / αποστόλου 

68 1 Tim. 3,16 69 Is. 40,5 70 Ex. 3,2 2 Thess. 1,8 79 Matth. 13,25 81 
Gal. 1,8 sq. 88 Col. 1,18 89 1 Cor. 12,27 

69 ώς αϋτως C 76 τάναντία C 78 φωνοϋντες VM Sirm 79 εϊωθε VMPS Sirm 
82 εύαγγελίζηται VMPS Sirm παρό C 84 παρό C 85 ούτινος: ούτινοσοΰν 
VM Sirm 86 έστι om Μ έστιν post ύμΐν add Μ οντινα ούν C 87 φαίην 
omnes: correxi μή ante περιγράφεσθαι add VM 91 αύτη om Μ 96 τών2: 
τούς V 99 τόν ante Χριστόν add VM Sirm 
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εστίν έν ιστορία μαρτυρίου τοϋ 'Αγίου Παγκρατίου- ,τέκνον Ιωσήφ, 
έξένεγκον τήν είκόνα τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστού και έντύπω-
σον αυτήν έν τω πυργίσκφ, ινα ϊδωσιν οί λαοί ποίαν μορφήν άνέλα-
βεν ό υίός τοΰ θεοΰ, ινα ίδόντες έπί πλέον πιστεύσωσιν, όρώντες τον 

105 τύπον της μορφής, καί ύπόμνησιν λαμβάνωσι των παρ' ήμών εις 
αύτούς κηρυχθέντων'. φωνή Παύλου εστίν ώ ανόητοι Γαλάται, τίς 
ύμάς έβάσκανεν τή άληθεία μή πείθεσθαι, οίς κατ' οφθαλμούς 'Ιη-
σούς Χριστός προεγράφη έν ύμΐν έσταυρωμένος; φωνή Βασιλείου 
τοΰ Μεγάλου έστίν έγγραφέσθω τω πίνακι καί ό των παλαισμάτων 

no άγωνοθέτης Χριστός· καί αύθις· ή της εικόνος τιμή έπί τό πρωτό-
τυπον αναβαίνει, φωνή Αθανασίου τοΰ πολυάθλου έστίν ούχ ώς 
θεούς τάς εικόνας προσκυνοΰμεν οί πιστοί (μή γένοιτο) ώσπερ οί 
"Ελληνες, άλλα τήν σχέσιν μόνον καί τον πόθον τής ήμών αγάπης 
πρός τόν χαρακτήρα τοΰ προσώπου τής εικόνος έμφανίζοντες. φωνή 

115 τοΰ Χρυσοστόμου έστίν έγώ καί τήν κηρόχυτον ήγάπησα γραφήν, 
εύσεβείας ένεκεν πεπληρωμένην είδον γάρ άγγελον έν είκόνι έλαύ-
νοντα βαρβάρων στίφη, είδον πατούμενα βαρβάρων φΰλα καί τόν 
Δαυίδ άληθεύοντα- Κύριε, έν τή πόλει σου τήν είκόνα αυτών έξου-
δενώσεις. οπερ εις Χριστόν νυν οί είκονομαχοΰντες ε'ΐς τε τήν Θεο-

120 τόκον καί τούς άγιους έργάζονται (ώ τοϋ φοβεροΰ ακούσματος) τάς 
άγίας αύτών εικόνας έξουδενοΰντες. 

Καί ινα τάς τών άλλων φωνάς παραδράμω (πολλαί γάρ είσιν), μίαν 
προσθείς έπ' άλλο τρέψοιμι τόν λόγον. φωνή τών τής έκτης συνόδου 
άγίων πατέρων έστίν έν τισι τών σεπτών εικόνων γραφαΐς αμνός 

125 δακτύλφ τοΰ Προδρόμου δεικνύμενος έγχαράττεται- ος εις τύπον 
παρελήφθη τής χάριτος, τόν άληθινόν ήμΐν διά νόμου προϋποφαίνων 
άμνόν, Χριστόν τόν θεόν ήμών. τούς ούν παλαιούς τύπους καί τάς 

111 πολυάθλου: cf. J . Pelikan, Imago dei. New Haven 1990, 34 123 έκτης συνόδου: 
cf. Η. Ohme, Das Concilium Quinisextum und seine Bischofsliste. Berlin 1990, 14 

101 cf. Act. SS. April. I (Antverpiae 1675) 237 106 Gal. 3,1 109 Bas. in Barl. mart. 
3 (PG 31,489B) 110 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149C) 111 (Ps.-)Athan. de imag. (PG 
28,709 A) 115 Jo. Chrys. de legisl. 6 (PG 56,407); cf. Conc. Nie. II (XIII 300 C sq. 
Mansi) 124 Conc. quin. can. 82 (XI 977 Ε sq. Mansi); cf. Conc. Nie. II (XIII 40 Ε sq.; 
220 C sq. Mansi) 

102 έξένεγκε VMP 2 Sirm 103 ε'ίδωσιν Sirm άνέλαβεν C: ελαβεν cett Sirm 107 
έ β ά σ κ η ν ε VMPS Sirm οίς: ο ΐος P,Sac 111 αναβαίνε ι C: δ ιαβαίνε ι cett Sirm 
113 ύμών S 1 1 6 y a p o m P , S 117 στ ίφη: φΰλα S φΰλα: στ ίφη S 118 πόλει : 
δυνάμει Μ 119 οί post οπερ transp P 2 VM Sirm 120 ώ C 121 έξουδενοΰντος 
Μ 122 ε ίσ ι VMPS Sirm 123 έκτης: an μετά τήν εκτην scribendum? cf ep 532, 
203 άγίας post έκτης add VP2 Sirm: post τής add Μ 124 άγίων: θεοφόρων 
VMP 2 Sirm έστ ίν om Μ γραφαΐς: γραφών Μ 127 άμνόν om C 
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σκιάς, ώς της αληθείας σύμβολα τε καί προχαράγματα τη εκκλησία 
παραδεδομένους κατασπαζόμενοι τήν χάριν προτιμώμεν και την άλή-

130 θειαν, ώς πλήρωμα νόμου ταύτη ν ύποδεξάμενοι. ώς αν ούν τό 
τέλειον καν ταΐς χρωματουργίαις έν ταΐς απάντων οψεσιν ύπογράφη-
ται, τόν του α'ΐροντος τήν άμαρτίαν τοΰ κόσμου άμνοΰ Χριστού του 
θεοϋ ήμών κατά τό άνθρώπινον χαρακτήρα και έν ταΐς είκόσιν από 
τοΰ νΰν αντί τοΰ παλαιοΰ άμνοΰ άναστηλοΰσθαι όρίζομεν, δι' αύτοΰ 

135 τό τής ταπεινώσεως υψος τοΰ θεοΰ λόγου κατανοοΰντες και πρός 
μνήμην τής έν σαρκΐ πολιτείας τοΰ τε πάθους αύτοΰ και τοΰ σωτηρίου 
θανάτου χειραγωγούμενοι καί τής εντεύθεν γινομένης τω κόσμω 
άπολυτρώσεως. 

Ταύτας ούν έχοντες, άγαπητοί, τάς μαρτυρίας μετά τής οίκοθεν 
140 καί παρ' αύτής τής αληθείας άναμφιλέκτου αποδείξεως, καθώς προ-

αποδέδεικται, παρακαλώ, γρηγορείτε, στήκετε έν τή πίστει, άνδρί-
ζεσθε, κραταιοΰσθε, μή πτυρόμενοι έν μηδενί ύπό τών αντικειμένων 
μηδ' αύ / ύπό τών ύποσκελισθέντων καί φρεναπατηθέντων ψευδα-
δέλφων (ήτις έστίν αύτοΐς μέν ένδειξις απώλειας, ήμΐν δέ σωτηρίας, 

145 καί τούτο άπό θεοΰ, καθά γέγραπται, δτι ήμΐν έχαρίσθη από θεοΰ τό 
ύπέρ τοΰ Χριστοΰ ού μόνον τό εις αύτόν πιστεύειν, αλλά καί τό ύπέρ 
αύτού πάσχειν), τόν αύτόν αγώνα έχοντες οίον ε'ίδετε έν έμοί τω 
άμαρτωλω καί νΰν άκούετε, συμφρονοΰντες, συμψυχοΰντες, συνα-
θλοΰντες τή πίστει τοΰ εύαγγελίου, μετά φόβου καί τρόμου τήν έαυτών 

150 σωτηρίαν κατεργαζόμενοι, 'ίνα άκούων τά περί υμών χαίρω ό αμαρτω-
λός. βλέπετε τόν σατανάν, βλέπετε τήν παρρησίαν, οράτε μή τις έν 
τινι παραπικράνοι τόν θεόν. ό γάρ δράκων ό μέγας πολύτεχνος έστι 
καί πολύπειρος· ένθεν διά πίστεως ούχ εύρίσκει όλέσαι, εκείθεν 
τρέχει διά παραπτώματος τό αύτό κακόν άπεργάσασθαι διά τοΰ 

155 άντιστρατευομένου νόμου τής άμαρτίας τω νόμφ τοΰ νοός ήμών. 
βρυχα, έπιτηρεΐ ώς λέων άρπάσαι, γαργαλίζει, πΰρ άνάπτει, έμπιπράν 
ορέγεται τόν οίκον τής ψυχής, έχομεν έκ θεοΰ τά καθαιρετικά αύτοΰ 
άμυντήρια, υδωρ κεφαλής, πηγήν δακρύων, δεήσεις, προσευχάς. έπί 
πάσιν ό θείος φόβος σιδηρών καί καθηλών τάς σάρκας ήμών έστω· 

160 μηδαμοΰ φθόνος αύλιζέσθω μηδ' αύ έρις μή μήν κενοδοξία μήτε τι 

141 1 Cor. 16,13 142 Philipp. 1,28 144 Philipp. 1,28 sq. 148 Philipp. 1,27 149 
Philipp. 2,12 151 Ps. 77,56 155 Rom. 7,23 159 Ps. 118,120 160 Philipp. 2,3 

131 καν C: καν PS 133 τό: τόν Cpc Sirm 140 προαποδέδεικται: post hanc vocem 
exc folium in Μ 141 άνδρίζεσθαι C 142 κραταιοΰσθαι C 145 ύμιν Sirm 
147 ϊδετε C 154 voces έν ή μ ΐ ν αύτοϊς post άπεργάσασθαι add VPS Sirm 156 
βρυχδ CVP2

ac: βρυχδται cett Sirm άρπασαι Sirm 160 μή: μήτε V 
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των έργων τοΰ σκότους, εως δτε άκροβολεΐ τά πάθη έκκρουέσθω, 
ίνα μή είσοικισθέντα και φαρμάξαντα την ψυχήν δυσαπάλλακτα 
γένηται. ό αγωνιζόμενος πάντα έγκρατεύεται. ούτως τρέχετε, ϊνα 
καταλάβητε. ύπείκητε οί έσχατοι τοις πρώτοις· ού γάρ έστιν άκα-

165 ταστασίας ό θεός, άλλ' ειρήνης, άγαπάτε θεϊκώς οί προηγούμενοι 
τούς έπομένους και μή έξ αύθεντίας, άλλ' εξ αρετής και άγαθότητος 
άπαιτοίητε τό ύποτακτικόν καί ύπήκοον. μή χωρίζεσθε αλλήλων, 
άμείβοντες πολλούς πρώτους καί ούδαμοΰ χρησιμεύοντες. Μάρκον 
τον εύαγγελιστήν ούχ εϊλατο συμπαραλαβεΐν Παύλος, ώς γέγραπται, 

170 διά τό μή συνελθεΐν αύτοΐς, άλλ' οϊκοι άναστρέψαι τό πρότερον. 
πόσω μάλλον ήμεϊς όφειλέται έσμέν στέργειν; έκαστος έν φ εκλήθη, 
άδελφοί, έν τούτω μενέτω. καθαρίζωμεν έαυτούς, άγαπητοί, από 
παντός μολυσμοΰ σαρκός καί πνεύματος, έπιτελούντες άγιωσύνην έν 
φόβω θεοΰ. τάς παραδόσεις κρατείτε, ας έδιδάχθητε, κατηχείτε άλ-

175 λήλους, ύπόμνησιν λαμβάνετε αεί τοΰ θανάτου, εΰχεσθε ούν, παρα-
καλώ, ύπέρ πάντων, εύλογεΐτε τούς διώκοντας ύμας, εύλογεΐτε καί 
μή καταράσθε, περιερχόμενοι έκ τόπου εις τόπον, ύστερούμενοι, 
θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, έν έρημίαις καί ορεσι πλανώμενοι ή 
τάχα καί έν όπαϊς τής γης είσδύοντες. αύχεΐτε οτι διά Χριστόν, δτι 

180 ύμών ούκ άξιος ό κόσμος. 
Ένέγκατε, τεκνία μου, τεκνία, ένέγκατε μικρόν, καί έλεύσεται 

Κύριος ό στεφανοδότης, ό μισθαποδότης, ού συγκληρονόμοι γεγε-
νήσθαι έπηγγέλμεθα (ε'ίπερ συμπάσχομεν, ϊνα καί συνδοξασθώμεν), 
έπί πασι προσευχόμενοι / καί ύπέρ έμοϋ τοΰ αθλίου, ϊνα μου στε-

185 ρεωθή ή καρδία έν Κυρίω ένεγκεΐν μέχρι θανάτου τά επαγόμενα 
ήμΐν, ϊνα μή με άπώσηται Χριστός διά τήν άναξιότητά μου, ϊνα 
ρυσθώ άπό τοΰ πονηροΰ διά παντός έν παντί τρόπω, νΰν ζώ, άγαπη-
τοί, έάν ύμεΐς στήκετε έν Κυρίω. τίς γάρ ήμών έλπίς ή χαρά ή 
στέφανος καυχήσεως άλλ' ούχ ύμεΐς καί έν τω νΰν αίώνι καί έν τω 

190 μέλλοντι; ναί, ύμεΐς γάρ καί παραμύθιον αγάπης καί παράκλησίς 

163 1 Cor. 9,25 164 1 Cor. 14,33 171 1 Cor. 7,20 172 2 Cor. 7,1 174 2 
Thess. 2,15 176 Rom. 12,14 177 Hebr. 11,37 sq. 182 Hebr. 11,6 Rom. 8,17 
187 Philipp. 4,1 190 Philipp. 2,1 

161 δτε: δτου V 164 ύπείκετε VPS Sirm 166 αύθεντίας C: αύθεντείας cett Sirm 
167 άπ' ante αλλήλων add VPS Sirm 168 πρώτους: τόπους S coni Sirm 169 ούκ 
C εϊλετο VPS Sirm (sed cf Blass - Debrunner - Rehkopf 64) 170 αύτοΐς C: αύτούς 
cett: om Sirm 172 καθαρίζωμεν: cum hac voce narrationem resumit Μ έαυτούς: 
αύτούς VM άεί ante άπό add VMPS Sirm 175 λαμβάνετε post θανάτου transp 
Μ 178 κακουχούμενοι — πλανώμενοι om V 185 έν Κυρίω om VMPS Sirm 
187 διαπαντός VMPS 189 ούχ C: ούχί cett Sirm 
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μου. αύτός δέ ό θεός της ειρήνης άγιάσαι υμάς όλοτελεΐς, και 
όλόκληρον ύμών τό πνεΰμα καί ή ψυχή και τό σώμα άμέμπτως 
τηρηθείη. 

Πιστός ό θεός ήμών, ος καί ποιήσει, αδελφοί, άσπάσασθαι άλ-
195 λήλους εν φιλήματι άγίω. ό ασπασμός μου τοΰ ταπεινού Θεοδώρου 

προς πάντα τά μέλη μου άπό χειλέων μου καρδίας, ασπάζονται ύμάς 
οί μετ' έμοΰ αδελφοί, ή χάρις μετά τοΰ πνεύματος ύμών. αμήν. 

222. Ιωσήφ άδελφώ καί άρχιεπισκόπω 

Έμοί τό έπιστέλλειν τη άγιωσύνη σου πάντοτε ποθητόν, καί 
τοσούτον, δσον καί τό της περιορίσεως διάστημα μακρότερον εγγύς 
γάρ με ποιεί τοΰ τιμίου προσώπου σου καί ραστώνην έμποιεΐ δια 

5 της προσφωνήσεως, οϊα καί νΰν, λυπηρώς διακειμένω έν τή των 
τίνων ήγουμένων προδοσία της αληθείας, ϊνα γάρ οίδέν σου ή 
όσιότης δτι ή πάλαι κουστωδία, λέγω δή 'Ιωσήφ ό μοιχοζεύκτης, ό 
Φωτεινουδίτης, ό Ηρακλειώτης, ό Μηδικιώτης, ό / Μυλιανός, ό 
Ύπολυχνιώτης, ό Γουλαιάτης (αλλά φεΰ της αμαρτίας μου, οτι καί 

ίο ό Φλουβουτηνός, συλληφθείς έξ άφρονος άπλότητος) ομοθυμαδόν 
μικρόν ένστάντες δήθεν οικονομίας ύφορμηθέντες παρά τοΰ είωθό-
τος κατεργάζεσθαι τά τοιαύτα Ιωσήφ έξετράπησαν οπίσω τοΰ σα-
τανά, κοινωνήσαντες άπαξ καί δις τοις άσεβέσιν έν φ καί εύμενώς 
άπολυθέντες άλίσκουσιν έν τω οικείω πτώματι τούς αστήρικτους. 

15 αλλ', ώς εοικε, καί ό τής Νικαίας εις πτώμα κείται των έπισκόπων 

191 1 Thess. 5,23 194 2 Cor. 13,12 197 Philem. 25 

194 άσπάσασθε MPS Sirm 195 μου om Μ 

222. inter aestatem exeuntem ac autumnum a. 816 8 Μηδικιώτης: Nicetas 9 
Γουλαιάτης: Petrus? cf. Theoph. chron. a. m. 6298 (I 482 De Boor) 12 'Ιωσήφ: 
oeconomus 15 Νικαίας: Petrus 

12 1 Tim. 5,15 

C (S2) VM PS, 

1 άρχιεπισκόπω: έπισκόπφ V 4 σου om Mai 6 τινών codd Mai: corr Sirm ot-
δέ VMPS Sirm 7 παλαιά Μ 8 Μυλιανός: νωλιάνος Μ 9 ύπολιχνιότης CS2 

Mai: Ύπολιχνιώτης cett Sirm: correxi 10 φλουβουτινός CP 11 ένστάντες: έκ-
στάντες Μ 14 άλίσκουσι Μ 
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άνακαλοΰνται γαρ τούς έν έξορίαις πρός τό τά δμοια πράξαι καί, ει 
μή προφθάσει ή χειρ τοΰ θεού ύπερείδουσα, όλλύμεθα καί οί ύπο-
λειφθέντες. τί ούν έστιν; δτι και πάλιν, ώς φαίνεται, εις ή μας τούς 
ταπεινούς περιίσταται τό δράμα σύν ολίγοις. 

20 'Ανάστα ούν, ώ άνθρωπε τοΰ θεοΰ, ώς άρχιερεύς Χρίστου τοΰ 
άληθινοΰ άρχιποίμενος και τοσούτον, δσον των απάντων εϊ ύπερ-
έχων τή κεφαλίδι της άρχιερωσύνης, πλήν τοΰ ενός έν παραβύστφ 
κειμένου, δόξασον δή τόν θεόν έν τω σώματι σου καί έν τω πνεύματί 
σου, ού πάντως άφεθήση έν τή νήσω- τυχόν πειρασθήναί σε δει κατά 

25 τά πάλαι, ϊνα καί στεφανίτης κάνταΰθα λαμπρότερος χρηματίσοις. 
ναί, ναί, αδελφέ, εις οίους καιρούς έταμιεύθημεν. αλλά χάρις όμως 
τφ ταμιευσαμένφ· καί τοΰτο από θεοΰ, φησίν ό άπόστολος, δτι ήμΐν 
έχαρίσθη ύπέρ Χριστοΰ ού μόνον τό εις αυτόν πιστεύειν, αλλά καί 
τό ύπέρ αύτοΰ πάσχειν. ού παρεϊδεν Κύριος τήν ταπείνωσιν ήμών 

30 έν τοις προλαβοΰσιν, αλλ' ούδέ νυν, πέποιθα, ύπερόψεται της τι-
μιότητός σου, άλλ' ώς τηνικαΰτα, οϋτως καί άρτι μεγαλυνθήσεται 
Χριστός έν τω σώματι σου, ποιών ύπερεκπερισσοΰ τό έλεος αύτοΰ 
εις ένδειξιν της άρε/τής σου. 

Διό όρέγοις κάμοί χείρα πρεσβευτική ν, δσιε, στηριχθήναι καί 
35 σωθήναι από τοΰ ένεστώτος χειμώνος πικροΰ. στήθι καί ίλέωσαι 

μεταστραφήναι τήν καταιγίδα εις αυραν τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, γέ-
νοιτο. τούς άδελφούς άσπαζόμενος πλείστα καί παρακαλώ ύπερεύ-
χεσθαί μου τής ταπεινώσεως' οί σύν έμοί τοις ποσί σου προσπί-
πτουσιν. / 

223. Ναυκρατίω τέκνω 

Πονηρά ή άγγελία τών γραμμάτων σου, ώ τέκνον ήτις καθαψα-

23 1 Cor. 6,20 27 Philipp. 1,28 sq. 32 Eph. 3,20 

16 πράξαι CM Mai 17 προφθάση C Mai 18 φαίνετε C 19 δράμα CVM 
20 τοΰ post άρχιερεύς add VMS Sirm 21 άρχιποιμένος Mi 22 άρχιερωσύνης: 
ΐερωσύνης VMPS, Mai Sirm 24 post άφεθήση voculam τυχόν cancell S, πει-
ραθήναί Μ 25 χρηματίσης S, 26 ναί, ναί C: αϊ, αϊ cett Sirm 28 ύπέρ: άπό 
S|pcV 29 παρεϊδε VMPS Sirm 32 ύπέρ έκπερισσοΰ C Mai 37 παρακαλών V 
38 πρός πίπτουσιν C 

223. inter aestatem exeuntem ac autumnum a. 816 

C VM (11. 1 - 6 7 ) P2P,S 

1 δογματική περί (τών S) αγίων εικόνων titulo add P,S: in marg Sirm 2 ώ om Μ 
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μένη μου της ταπεινής ψυχής τω οντι ώδύνησεν και δάκρυον προσ-
εκαλέσατο καρδιακόν, μικρού δεΐν αυπνόν μοι τήν νύκτα, καθ' ην 

5 έδεξάμην επί χείρας τήν έπιστολήν, έμποιήσασα. τούτο μεν επί 
πάντων των συμπεπτωκότων, έξαιρέτως δέ εις τόν τής Φλουβουτής, 
και οτι οί μεν τοις προλαβοΰσιν ομοια και τανϋν έπραξαν, ό δέ των 
δοκούντων έστάναι ασφαλώς έγνωρίζετο. έθαύμαζον ούν έτι έστη-
κότων αυτών, ότι μή όμολογήσαντες τήν προτέραν έπϊ μοιχεία και 

10 μοιχοζευξία ήτταν αύτών άντεποιοΰντο έπί τή προκειμένη ύποθέσει, 
και τάχα ύπενόουν ιδία καί καθ' έαυτούς τήν μεταμέλειαν έσχηκέναι 
και εχαιρον ό ταπεινός επί τή ορθοποδήσει αύτών. αλλ', ώς εοικεν, 
εν σαθροΐς τήν οικίαν αύτών οικοδομήσαντες τω λαίλαπι τής προσ-
πεσούσης αίρέσεως πεπτώκασι πτώσιν τήν χαλεπωτάτην, πάλιν 

15 οίκονομίαν λέγοντες τήν άθέτησιν τής άληθείας. οί αύτοί καί πρό-
τερον σκάνδαλον γεγόνασι τή εκκλησία τοΰ θεού καί νύν τό αύτό 
δι' ών έπραξαν, πάντας προσκαλούμενοι εις άπώλειαν. καί γε έτοιμοι 
οί πλείστοι προς τήν τοΰ κακού μετουσίαν, εν ταΐς άνάγκαις ζητοΰν-
τες έξευρεΐν τινα πρόφασιν, δι' ής άθλιπτος καί άταλαίπωρος αύτοΐς 

20 ό υπέρ εύσεβείας άγων ύπαχθείη. έκοινώνησαν επί τή άρνήσει Χρι-
στού, τής Θεοτόκου, των πάντων αγίων τούτο γαρ ή τής εικόνος 
ούτινοσούν αρνησις. φεύ τής συμφοράς· φεύ τής απάτης- ο'ΐμοι, πώς 
έναρξάμενοι καλώς έστράφησαν εις τά οπίσω; ο'ΐμοι, πόσοις έσονται 
καταστροφή όμοταγέσι καί ύπερέχουσι, λαϊκοΐς τε καί κληρικοΐς 

25 καί μονασταΐς; άλλα ή άρχαία πληγή, τό έγκόλπιον κακόν, 'Ιωσήφ 
ό πάλαι είκότως κληθείς μοιχοζεύκτης, νυνί δέ χριστεμπαίκτης, 
αύτός οδηγός τοις τής άρχαίας κουστωδίας. 

Τί πρός ταύτα; έκλυθησόμεθα, καταπεσούμεθα, άποκαμούμεθα 
προς τήν Χριστού όμολογίαν ήμών καί ενστασιν; μηδαμώς, ώ άδελ-

30 φοί, μηδαμώς· ει γάρ άσεβών καταπιπτόντων οί δίκαιοι έμφοβοι 
έσονται, άλλ' ούν τω τοΰ πέλας πτώματι άσφάλεια τω έστηκότι 
μεγίστη, στώμεν ούν έν Κυρίφ βεβαιότερον μάλλον, παρακαλώ, μή 
πτυρόμενοι έν μηδενί ύπό τών άντικειμένων μή γάρ ένεκεν τών 
ύποσκελισθέντων ή ομολογία ήμών ή τή τούτων στάσει έπερειδό-

23 Joh. 20,14 30 Prov. 29,16 32 Philipp. 1,28 

3 τωόντι S ώδύνησεν C: ώδύνησε cett Sirm προσεκαλέσατο: cave corrigas 
προεκαλέσατο coll προσκαλεΐν εκκρισιν (LSJ s. v.) aliaque id genus 4 καθήν C 
6 Φλουβουτής: Φλουβουτηνής Μ 7 καί1 om VMPS Sirm ομοια post μέν transp 
Μ τά νΰν CVMP 8 έσταναι V 11 τε post ιδία add Μ 12 όρθοποδίσει S 
(fort recte) 18 τοΰ Ssscr 22 ούτινος ούν C 25 μονάσταις VMP2 άλλ' VMPS 
Sirm 26 είκότως ante νυνί transp VM 29 ante όμολογίαν eandem vocem iterum 
scriptam cancell S ήμών: όμοϋ P,S Sirm 33 ύπό om Μ 34 όμολογία: ομόνοια 
Μ 
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35 μενοι έστερεούμεθα, ινα καί τή σκελίσει αυτών κατασεισθώμεν; μή 
γένοιτο- οΰτε τούτων οΰτε άλλων. Χριστός ήμών ό θεμέλιος, έν φ 
στήκομεν, έν φ καυχώμεθα, σύν τω Παύλω λέγοντες· τίς ήμάς χωρί-
σει / από της αγάπης τοΰ θεοΰ; θλΐψις ή στενοχώρια ή λιμός ή 
διωγμός ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα; καί γαρ έν τούτοις πάσιν 

40 ύπερνικώμεν δια τοΰ άγαπήσαντος ημάς. οϋτως ό μή παρατεταγμένος 
ουκ άγωνιεΐται ύπέρ Χρίστου, ου δύναται χριστιανός είναι. 

Ούκ εική οί αγώνες τών μαρτύρων, τά άθλα, αί βάσανοι· μή γάρ 
ούχ όμόσαρκοι ήμών; μή ουκ έπόνουν τοσαύταις τιμωρίαις υποβαλ-
λόμενοι; μή ούκ έξηποροΰντο καί τοΰ ζήν, ώς φάσκει ό άπόστολος; 

45 αλλά τω φόβφ τών αιωνίων κολάσεων καί τω πόθω τών ουρανίων 
άμοιβών εϊλαντο μάλλον ώς εμφρονες τον τής σαρκός θάνατον ήπερ 
τον αίώνιον. ήνεγκαν, ούκ έπτοήθησαν, ού κατεπλάγησαν καί ώς 
παρόντα τά μέλλοντα φανταζόμενοι χαρά έχώρουν πρός τάς βασά-
νους, δωρεάς ήγοΰντο τάς πολυπαθείας. ήμΐν γάρ έχαρίσθη ύπέρ 

50 Χριστοΰ ού μόνον τό εις αυτόν πιστεύειν, αλλά καί τό ύπέρ αύτοΰ 
πάσχειν καί αύθις έτέρωθι- έν γάρ πολλή δοκιμή θλίψεως ή περίσ-
σεια τής χάριτος αύτών. ούτως εχαιρον, ούτως ήγάλλοντο ύπέρ 
Χριστού πάσχοντες πάντες οί άγιοι, γευσώμεθα καί ήμεΐς, άγαπητοί, 
τής άγάπης Χριστοΰ, περιπατήσωμεν έν ϊχνεσιν αγίων, ρέξωμεν τάς 

55 προσπαθείας τοΰ αιώνος τούτου, ούκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, ή 
άνω Ιερουσαλήμ πατρίς καί πόλις ήμών. ώ άνδρες δυνατοί έν πνεύ-
ματι, ώ τέκνα θεοΰ (ού γάρ έμοΰ τοΰ ταπεινοΰ ούτοι οί λόγοι καί 
άμαρτωλοΰ), μή όκλάσωμεν καν πάντες τραποΐεν, οπερ μή γένοιτο, 
άλλ' ήμεΐς ώς πάλαι ύπό θεοΰ δυναμωθέντες καί τανΰν μονομαχήσω-

60 μεν. μεθ' ήμών ό θεός, πάντες οί άπ' αιώνος άγιοι, μεθ' ήμών άνατολή 
καί δύσις. μικρά μερίς ή άπορρήξασα έαυτήν από τής ύπ' ούρανόν 
εκκλησίας, καί τούτο διά φόβον, διά τά πρόσκαιρα, διά τήν σάρκα, 
ην μικρόν ύστερον παραδώσομεν τώ αιωνίω πυρί σύν τή ψυχή, ει 

37 Rom. 8,35 sq. 44 2 Cor. 1,8 46 cf. Rom. 8,6 49 Philipp. 1,29 51 2 Cor. 
8,2 54 2 Cor. 12,18 55 Hebr. 13,14 

35 στερεούμεθα Μ 36 ήμών post θεμέλιος transp VM 38 θλίψις omnes: correxi 
41 ού: ούδέ Sirm 42 αθλα CS 44 φάσκει C: φησιν cett Sirm 46 εϊλαντο CP,: 
εϊλαντο S: εϊλοντο cett Sirm ύπέρ omnes: correxi 47 post έπτοήθησαν voces 
ούκ έπλανήθησαν cancell V 49 δωρεάς C γάρ om P,S ύπέρ: ύπό S 51 
περίσσεια V"M 52 χάριτος C: χαράς cett Sirm (fort recte; cf 2 Cor 1.1.) 54 
αγίων: άγίοις Μ ρέξωμεν C: ρίψωμεν VM: ρήξωμεν cett Sirm 57 ταπεινού — 
καί in marg C manu rec: om VMPS Sirm 58 κάν C 59 τά νύν CVMP Sirm 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:21



Mi 1144/45 ΕΠΙΣΤ. 223 353 

μή άντισχώμεθα της αληθείας, έστω και πειρασθώμεν, και μαστι-
65 χθώμεν, και τοΰτο πολλάκις, τέλος και άποθάνωμεν είτα ουκ έστι 

χαρά άνεκλάλητος έπιτυχεΐν ημάς βασιλείας ουρανών κάντεϋθεν 
άπενέγκασθαι κλέος άθάνατον; ή τουναντίον φυγόντας τά προειρη-
μένα κάντεϋθεν κωμωδισθήναι μέχρι τέλους καί αίσχύνην ύποΐσαι 
άτελεύτητον; ναί, δέομαι, τεκνία μου, ους έγέννησα έν Κυρίω, οΰς 

70 ηυξησε Χριστός έν πόνοις και κόποις ού μόνον άσκητικοΐς, άλλα 
γαρ καί άθλητικοΐς· πληρώσατέ μου τήν χαράν ϊνα τό αύτό φρονήτε, 
την αυτήν άγάπην έχοντες, σύμψυχοι τό εν φρονοϋντες, μηδέν κατ' 
έριθείαν ή κενοδοξίαν, άλλά τη ταπεινοφροσύνη άλλήλους ήγού-
μενοι ύπερέχοντας έαυτών. άποστολικά τά παραγγέλματα, καν παρ' 

75 έμοΰ τοϋ ταλαιπώρου ύπομιμνησκόμενα. προσεύχεσθε καί περί έμοΰ, 
παρακαλώ, ϊνα μοι δοθή ισχύς, κράτος, λόγος δι' ύμάς (καν εγώ 
άνάξιος θείας χάριτος), όπως ομοθυμαδόν έν ένί πνεύματι δοξασθή 
ό θεός έν τω σώματι καί έν τω πνεύματι ήμών. 

Στεΐλον εις τον άρχιεπίσκοπον τον καλόν Διονύσιον. προσαγό-
80 ρευσον τον άββάν Πέτρον, / τόν άββάν Ίγνάτιον καί τόν άββάν 

Τιθόιον καί ύπόδειξον αύτοΐς τό γράμμα, έτι έτοιμάζου σύν τοις 
λοιποΐς, καί μάλιστα τοις προγεγραμμένοις, οτι των έγγύθεν ύμών 
όλισθησάντων ουκ έστιν ύμάς έαθήναι, ύπ' αυτών έκείνων διαβαλ-
λομένους. δοίη δέ Κύριος σθένος, κράτος, νουν, όφθαλμόν, σύνεσιν, 

85 πάν ότιοΰν εΰ πράξαι ύμάς εις έπαινον καί δόξαν Χριστού, εις 
καύχημα έμόν, εις κλέος ύμών αΐώνιον. προσαγορεύουσιν οί συν-
όντες μοι άμφοτέρους· ό Χριστός μεθ' ύμών. άμήν. 

66 1 Petr. 1,8 71 Philipp. 2,2 77 1 Cor. 6,20 

67 τουναντίον: hie desin epist in Μ 68 κωμφδηθήναι V Sirm 70 κόποις καί 
πόνοις P,S 71 γαρ ora V 72 κατεριθείαν C 75 προσεύχεσθαι C 76 κάν 
S 78 ήμών: fort est ύμών scribendum; cf 1 Cor 1. 1. 81 Τιθόην VPS Sirm 82 
ήμών VPS Sirm 83 ήμδς V διαβαλλομένους C: ένδιαβαλλομένους cett Sirm 
85 δτι οϋν C πράξαι CP 86 καύχημα: κλέος V κλέος: καύχημα V 
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354 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 129 

224. Τφ αύτφ 

Τίς ό έμός βίος καί λόγος, δτι ουτω περιτρύζετέ με, ώ τέκνον, και 
περιπονεΐσθε, εκ τοσούτου μήκους καί έν τοσούτφ πειρασμφ παρα-
λογιζόμενοι πάντα πόνον καί κίνδυνον έν τω έπισκέπτεσθαι τήν 

5 ταπείνωσίν μου, καί τοΰτο αδιαλείπτως, καί τοΰτο μετά τοσαύτης 
δωροφορίας; έποιήσατε τά μακράν εγγύς, τά δυσάνυστα εύάνυστα, 
τά έρημα εύδιάβατα, έξεπλήξατε τούς ορώντας, διηνοίξατε στόματα 
εις αίνέσεις Κυρίου κατανοούντων της πίστεως καί αγάπης ύμών τά 
κατορθώματα- ποΰ γάρ ουτω προήχθησάν τίνες τών άλλων ένδείξα-

ιο σθαι προς τούς οικείους πατέρας τά της ειλικρινούς φιλίας; εύλογη-
τός ό θεός ό ούτως ύμάς άναδείξας κατά τήν ύμών μεν άρετήν, παρ' 
άξίαν δέ της έμής ταλαιπωρίας' ομολογώ γάρ άμαρτωλός ύπάρχειν, 
πάντων ανθρώπων έλαχιστότερος, καν αυτός αγάπη φερόμενος 
τοσούτοις έγκωμίοις με δοκιμάζοις καταστέφειν. άπέχω ούν, ώ έπι-

15 πόθητε, τά τής πεποιθήσεώς σου, άπέχω τά τής γηροκομίας σου- ώς 
τέκνον έβάστασας, ώς άδελφός έθεράπευσας, προσθείην καί ώς 
πατήρ έθησαύρισας· ει δέ καί ώς συνεργός συνεκοπίασας, εϊ τε ώς 
μαθητής τά ύστερήματα άνεπλήρωσας, εύ σε ποιήσαι Κύριος ό θεός 
τοΰ πατρός μου καί προσθείη πνευμά σοι επί πνεύματι, δύναμιν επί 

20 δυνάμει, σύνεσιν επί συνέσει μέχρι τέλους. 
Είεν. τό λοιπόν προσεύχου περί τής ταπεινώσεώς μου ϊνα εύα-

ρέστως Κυρίω πορεύσωμαι καν πρός τό έξής τής ζωής μου. πάνυ 
άνεπάην επί τφ άδελφφ Άδριανφ, ε'ΐ γε καί παραχωρηθείη μοι 
συνεΐναι· έπίσχες τοΰ άποστεΐλαι μέχρι Σεπτεμβρίου ενταύθα διά 

25 πολλά, ούκ οίδα εί μή τι άναγκαΐον. γνούς τά τών τίνων ήγουμένων 
έστέναξα ό τάλας· στηριχθείησαν οί λοιποί πατέρες, στηρίζοντες 
ήμάς τούς όλιγώρους δι' έαυτών. προσειπέ τούς συνήθεις, προσα-
γορεύουσί σε οί σύν έμοί πάνυ. έρρωσο έν Κυρίω, άλλά γάρ καί 
σώματι επιμελώς έχε- μαθών γάρ τήν τών σπλάγχνων σου κάκωσιν 

30 ήνιάθην ού μετρίως. / 

224. aestate exeunte a. 816 

7 Thr. 3,46 17 1 Cor. 16,16 sq. 18 Gen. 31,6 

C (S) 

1 τω αύτφ: ναυκρατίω τέκνω S 3 περιπονεϊσθαι C 9 οϋτως S 10 ειλικρινούς 
S 11 παραξίαν codd: distinxit Mai 14 δοκιμάζεις S επί πόθητε C 15 
γηροκομείας C 18 ποιήσαι C Mai 21 τολοιπόν S 22 πορεύσομαι 
C προστοεξής S 23 άνεπάην: άνεπάειν C Mai 24 άποστεΐλαι: fort est 
έπιστεΐλαι scribendum; cf ep 225,2 sq σεμπτεβρίου S 27 πρός είπε C: πρόσειπε 
S 
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225. Τω αύτώ 

Παρά προσδοκίαν εϊδον τά γράμματά σου, τέκνον ήγαπημένον, 
και. τούς αδελφούς· ού γάρ, ώς προέγραψα, έπέσχες μέχρι Σεπτεμ-
βρίου. άλλ' δμως άπεδεξάμην σου τό πρόθυμον, τό ουκ άνεκτόν της 

5 αγάπης, τό διάπυρον του πόθου, τό περί πάντα φιλόθεον, προσθείην 
δ' αν και φιλοπάτριον. σύ μου χαρά καί παραμύθιον, σύ μου έν 
Κυρίω έν πάσι τοις κινδύνοις καί θλίψεσιν έδρασμα καί στέφανος 
καυχήσεως μετά πάντων των συνάθλων σου καί προ πάντων αδελφών 
ήμών έν Χριστώ Ιησού καί τέκνων, διό καί χαίρω, εύλογών τον θεόν 

ίο τοΰ πατρός μου, οτι ύγιάζη ψυχή καί σώματι, ούτως ύπό θεοΰ οί-
κονομηθέντος εϊναί σε άφετον έκ δεσμών, ϊνα τούς έν δεσμοΐς άλεί-
φης, τούς άφεμένους συνδέων έπιστηρίζοις' ο καί ποιείς χάριτι 
Χριστού, παρακαλών, νουθετών, παραμυθούμενος ένα έκαστον, ώς 
αληθώς θεοΰ οικονόμος, δέομαι ούν αυτό τούτο, μή έκκακεΐν έργά-

15 ζεσθαί σε εις δόξαν Χριστού, εις περιποίησιν σωτηρίας σου, εις 
καύχημα έμοί τω ήπορημένω έν παντί ούν άγαθφ. 

Πλήν, αδελφέ, οτι ούκ εις κενόν έδράμομεν καί τρέχομεν πάλαι 
τε καί νύν ούδ' είς κενόν κοπιώμεν ύπέρ Χριστού γάρ καί διά 
Χριστόν, ύπέρ ού τό πάσχειν πάσχα, ύπέρ ού τό θλίβεσθαι χαρά. 

20 ε'ίπερ συμπάσχομεν, φησίν, ϊνα καί συνδοξασθώμεν λογίζομαι γάρ 
οτι ούκ αξια τά παθήματα τοΰ νΰν καιροΰ προς τήν μέλλουσαν δόξαν 
άποκαλυφθήναι είς ήμάς. καί είκότως· ή γάρ ένταΰθα σύνθλιψις 
όποιαοΰν σκιώδης καί ονειρώδης, ή δε έκεΐσε άντάμειψις ζωή απέ-
ραντος μετά δόξης αιωνίου, μή ούν έπαισχυνθώμεν, ώ τέκνον, τό 

25 παρόν μαρτύριον τοΰ Κυρίου γάρ έστιν. πολλοί έπεθύμησαν έξ 
αγάπης Χριστού τούτο ίδεΐν, άλλ' ούκ έπέτυχον, ημείς δέ κατηξιώ-
μεθα. τί τούτο; ύπέρ αύτοΰ πάσχειν, διώκεσθαι, αιχμαλωτίζεσθαι, 
φυλακίζεσθαι, έκ τόπου εις τόπον περιορίζεσθαι ή τάχα καί τύπτε-
σθαι, θέατρον γίνεσθαι καί άγγέλοις καί άνθρώποις. 

225. paulo ante mens. Sept. a. 816 

7 1 Thess. 2,19 9 Gen. 31,6 13 1 Thess. 5,14 15 1 Thess. 5,9 Philipp. 2,16 
18 Is. 65,23 20 Rom. 8,17 sq. 24 2 Tim. 1,8 25 Matth. 13,17 27 Philipp. 
1,29 29 1 Cor. 4,9 

C VM (11. 13 - 128) Τ (11. 9 9 - 1 0 2 et 106 - 120) PS 

1 τω αύτω: ναυκρατίφ τέκνω S 2 ι'δον C 3 σεπτε/ /βρίου V 8 πάντων Sss" 
12 έπιστηρίζης Spt 13 παρακαλών: hie inc epist in Μ 16 παντιοϋν Sirm 19 
θλίβεσθαι C: λυπεϊσθαι cett Sirm 23 όποια ούν C έκεΐσε: έκεΐ Μ 25 έστι 
VMPS Sirm 27 αύτοϋ: χρ ιστού Μ 
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30 Εν δέ δτι και τό δνομα ημών ώς πονηρόν έξέβαλον, άναθεματί-
ζοντες ιδία τε και δημοσία σύν άγίοις, ουκ ενι χαρά; ουκ ένι σκιρτάν; 
οϊδας, τέκνον, τον μακαρισμόν Κυρίου' τούτοις και αύτός γήθου, 
τέρπου σύν ολοις τέκνοις, ύμεϊς γάρ έστε σώμα Χριστού και μέλη 
έκ μέρους· και ε'ΐτε πάσχει / εν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη, 

35 εϊτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τά μέλη. ζήτει, φησί, τά 
λειπόμενα, έμπτύσματα, κολαφίσματα, τέλος τον σταυρόν, τούς γλυ-
κείς μου Χριστού ήλους, οι, τίς αν καταξιωθείη συσταυρωθήναι, 
συλλογχευθήναι δούλος δεσπότη, μϊξαι αίμα αϊματι άνθρωπος θεού 
τού ζώντος; τοιαύτη διαθέσει χωρούντες οί άγιοι εχαιρον κοπτόμε-

40 νοι, ήδον μελοτομούμενοι. έφθασεν τοιγαρούν και ή ημετέρα χαρά-

έκ μέρους έπειράθημεν (ε'ί γε και πειραθείημεν τέλεον) χάριτι και 
φιλανθρωπία 'Ιησού Χριστού τού Κυρίου ημών τή γάρ χάριτι ειη 
τό νΐκος έφ' ότφούν, ϊνα μή τις καυχήσηται ο'ΐκοθέν τι εχειν. ώστε 
έλκομεν τόν έλεον θεού εν Χριστώ 'Ιησού διά της ταπεινοφροσύνης 

45 και ενεργούς πεποιθήσεως. ε'ί τις ούν παράκλησις έν Χριστώ, ε'ί τι 
παραμύθιον αγάπης, ε'ί τις κοινωνία πίστεως, ε'ί τις σπλάγχνα και 
οικτιρμοί, πληρώσατέ μου τήν χαράν, σύν τω άποστόλω ό τάλας 
λέγειν, τό αύτό φρονεΐν, τήν αύτήν άγάπην εχοντες, σύμψυχοι τό εν 
φρονούντες, μηδέν κατ' έριθείαν ή κενοδοξίαν άντιπράττοντες και 

50 άντικαθιστάμενοι άλλήλοις· πέφυκεν γάρ και έπ' αύτών τών ύπέρ 
εύσεβείας αγώνων τό φιλόπρωτον και φιλόνεικον παρεισδύειν. αλλ' 
ύμεΐς ώς θεού διάκονοι (συμπαραλαμβάνω γάρ τω προσώπω σου τούς 
ύπερέχοντας, οι και άναγνοΐεν τήν έπιστολήν), μηδεμίαν έν μηδενΐ 
δοίητε προσκοπήν, ίνα μή μωμηθή ή διακονία υμών γένοιτο. 

55 Περί ών εγραψάς μοι έν μετανοία γεγονέναι, εις τούς τού σώματος 
ημών, ει και ανάξιοι, αλλ' ούν ήμεΐς ιατροί, ο τοίνυν έδώκαμεν 
έπιτίμιον τω 'Ορέστη έλθόντι ενταύθα διά φωνής τών αδελφών (ουδέ 

57 'Ορέστη: cf. ρ. 219* adn. 255 

30 Luc. 6,22 31 Luc. 6,23 32 Matth. 5,12 33 1 Cor. 12,26 sq. 35 Is. 50,6 
38 Luc. 13,1 45 Philipp. 2,1 sq.; cf. Bas. ep. 90,2 (PG 32,473 C = I 196 Courtonne) 
52 2 Cor. 6,4 53 2 Cor. 6,3 

32 οϊδα VMPS Sirm του post μακαρισμόν add S 37 μου C: μοι cett Sirm o'i 
scripsi: οϊ C: ώ V: οϊς cett Sirm: om Μ 40 ήδον C: ήδοντο cett Sirm έφθασε 
VMPS Sirm τοίγαρ ούν C ή Vsscr 41 εϊ γε: an ε'ίη γε scribendum? cf ep 
186,32 etc 42 voces Ίησοΰ Χρίστου post ημών transp Μ 43 νίκος VP 45 εϊ 
τις: ή τ ι ς ^ Ρ ^ ν " εϊ τι S Sirm: ήτις CM: ήτις V: εϊ τις Ppc 46 εϊ τις1 PpcS Sirm: 
ήτις C: ήτις V ε'ί τις2 PpcS: ήτις CM: ήτις V: ε'ί τινα Sirm 47 μου: μοι V 49 
κατεριθεΐαν C: κατ' έρίθειαν cett Sirm 50 πέφυκε VMPS Sirm 52 συμπαραλαμ-
βάνω: an συμπεριλαμβάνω scribendum? 53 μηδέ μίαν Ρ 54 μωμηθή C: μωμητή 
cett Sirm γένηται VM 
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γαρ κεκρίκαμεν εύ έχειν συνοψισθήναι αύτφ διά πολλά αϊτια), τοΰτο 
σχοΐεν καί οί λοιποί, αμέτοχους είναι των άγιασμάτων και εν τοις 

60 άλλοις παρατηρήμασιν. έρωτας, έως πότε; έως αν άναλάμψη ή της 
ορθοδοξίας αιθρία, εί, φησί, τύχοι θάνατος; κοινωνείτωσαν πιστεύ-
ομεν συγκεχωρήσθαι αύτοΐς τό αμάρτημα, έπειδή δέ γέγραφας τοΰτο 
κάκεΐνο άντιλεκτεΐν ύμας πρός αλλήλους, διαλύεσθε των προ-
βλημάτων ύμών και ειρηνεύετε εν έαυτοΐς. ούχ ως οί εξ αίρέσεως 

65 επιστρέφοντες ούτοι δεκτέοι (εϊπερ κάκεΐ παρατήρησις διαφοράς ού 
της τυχούσης τήσδε πρός τήνδε), αλλ' ώς άρνησάμενοι τό ονομα 
Κυρίου, ήτοι έπί τή άρνήσει αύτοΰ κεκοινωνηκότες τοις χριστομά-
χοις διά φόβον ή τινα άλλην περιπέτειαν έπί γάρ τή άρνήσει αύτοΰ 
έκοινώνησαν προδήλως ήρνημένοις την άγίαν αύτοΰ εικόνα, ή γάρ 

70 της εικόνος άρνησις έπί τό πρωτότυπον άναβαίνει, ώς βοά ό βοών, 
και ούκ έστιν άλλοίως, καν τίνες σμικρύνειν τήν αρνησιν βούλοιντο. 
εΐ ούν μή όρθοδοξοΰντες τό πρότερον μηδέ μυηθέντες τήν άλήθειαν 
έκ θείας προνοίας αύγασθέντες τό αληθές μετεπήδησαν εις ήμάς, 
άλλως ε ΐχεν κάκείνους ούχ ώς έτυχεν προσδεκτέον, εΐ μή διά 

75 πλείστων ορθοδόξων συμφωνήσεως, ώς δεδήλωκεν ό θείος Βασίλειος 
πρός τούς / έν Μεσοποταμία έξ Αιγύπτου περιορισμένους, καθα-
πτόμενος αυτών έν τω άφυλάκτως προσήκασθαι. ή άγνοεΐτε ο φησιν 
ό αύτός πατήρ έν έτέρα έπιστολή; ούκ οϊδα έπίσκοπον μηδέ άριθμή-
σαιμι έν έπισκόποις τόν έπί καταστροφή τής πίστεως ύπό τών 

80 βεβήλων χειρών προαχθέντα εις προεδρίαν οίοι είσιν τανΰν, ού δι' 
άγνοιαν, άλλά διά φιλαρχίαν έπιπηδώντες τοις θρόνοις, προέμενοι 
εκουσίως τήν άλήθειαν καί άντιλαμβάνοντες τήν τής άσεβείας προ-
εδρίαν. ει κατά άνθρωπον έθηριομάχησα, φησίν ό άπόστολος, έν 
Έφέσω, τί μοι τό όφελος; λέγω κάγώ- ει καθ' υμάς μετά τήν αρνησιν, 

85 ήτοι κοινωνίαν τών χριστομάχων, ευθύς δεκτέοι καί άνεπιτίμητοι οί 
τοιούτοι, τί μάτην κινδυνεύω καθ' έκάστην ήμέραν καί μή αύτο-
μολήσας πρός τούς ύπεναντίους αύθις διά μετανοίας άνεπιτιμήτως 
τοις όρθοδόξοις συνταχθείην; μή πλανάσθε, φθείρουσιν ήθη χρηστά 

69 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 75 Bas. ep. 265,3 (PG 32,989 A = 111 131 Courtonne) 
78 Bas. ep. 240,3 (PG 32,897 Α sq. = III 64 Courtonne) 83 1 Cor. 15,32 86 1 Cor. 
15,30 88 1 Cor. 15,33 

61 πιστεύωμεν C 63 δναλύεσθαι C 73 τό αληθές Cpt: τάληθές cett Sirm 74 
είχε VMPS Sirm ετυχε VMPS Sirm 78 πατήρ Ssscr 80 είσι VMPS Sirm τα 
νϋν CVP 81 προϊέμενοι Mpc 82 εκουσίως: ακουσίως Ρ Sirm 83 ό άπό-
στολος in marg Ρ: om VM 86 καθεκάστην CS 87 άνεπιτιμήτως post όρθοδόξοις 
transp VM Sirm 
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όμιλίαι κακαί. έκνήψατε έν Κυρίω. τίς δέ κοινωνία φωτί προς σκότος, 
90 ινα έκ παραλλήλου των χριστομάχων τά ημέτερα τηρείται; ώς δτι, 

φησίν, αύτοί τούς εξ ορθοδοξίας προς αυτούς χωρούντας χαρά άν-
επιτιμήτως προσίενται (ούά), δέον ούν και στεφανούν ήμάς τούς 
άρνητάς του Χριστού και σολυμνιάζειν ώς έκεϊνοί τινας έκείνων. 
αδελφοί, δέομαι ύμών, μη παιδία γίνεσθε ταΐς φρεσίν, αλλά τελει-

95 ούσθε δια της αληθούς έπιγνώσεως. 
Περί των έξω της άδελφότητος ήμών τίς είμι δούναι λόγον; εί δέ 

καί άναγκάζοι τις, επειδή ή αγάπη, πλήρωμα ούσα νόμου, έχει και 
τήν πειθώ, τούτό φημι, δ και επί των ήμετέρων ήμεδαποί γάρ 
κάκεΐνοι. πρεσβύτερος ε'ΐτε ύπογράψας ε'ΐτε κοινωνήσας φόβφ, μή 

100 φέρων τήν κάκωσιν, είργέσθω της κοινωνίας· κατά Χριστού γάρ 
κοινωνήσας, πώς δύναιτο αν Χριστώ κοινωνεΐν; της γάρ έγκρατή-
σεως της ιερουργίας παρά συνοδικής επισκέψεως ή λύσις. ό δόξας 
μετά τήν ήτταν άναπαλαΐσαι άποχωρείτω τού έν φ έκαθέζετο πριν 
τόπου- έπεί πώς γνωσθήσεται αύτώ τε έκείνω ή άρνησις, ην ύπέστη, 

105 καί άλλοις; ού χωρώ έπιτρέψαι, έπάν ή άναπάλαισις αύτού μάλιστα 
ουκ έγένετο έπισήμω τινί δράματι, οίον έπί τού Λαοδικείας· ουδέ 
γάρ έκείνψ συμβουλεύσαιμι αν έγωγε ίερουργεΐν ή μόνον κοινωνεΐν 
δια τό έπίσημον. ούτως έπί τού τυχόντος μονάζοντος, ούτως έπί 
λαϊκού- είρξις της κοινωνίας μετά των άλλων αξίων καρπών της 

no μετανοίας, άναμένειν τε τόν καιρόν της ορθοδοξίας, πλήν έπειδή 
ένδέχεται καί υφεσιν καί πρόσθεσιν γίνεσθαι παρά τού έπιτιμώντος, 
έπί της κοινωνίας λέγω, έκτεινομένων τών χρόνων της αίρέσεως 
κατά τά αθεώρητα κρίματα της δικαίας οργής τού θεού, έστιν καί 
πρό συνόδου λύσαι έν Κυρίω, καθώς ύποπέπτωκεν τό πρόσωπον 

115 βαρύτερον ή έλαφρότερον καί καθ' ην πάλιν ύποδείκνυσι μετάνοιαν 
εις τε τούς ήμετέρους καί τούς εξω συνεστιάσθαι αύτοΐς ού κωλυτέον, 
/ ούχ ϊνα καί εύλογώσιν έως λύσεως. 

89 2 Cor. 6,14 94 1 Cor. 14,20 97 Rom. 13,10 109 Matth. 3,8 

90 ώς δτι: cave legas δτι ώς coll ep 186,41 91 εξ όρθοδοξίας: ορθοδόξους Μ άν-
επιτιμήτους V: άνεπιτιμήτω Μ 93 σολυμνιάζειν: σημείωσαι τήν λέξιν in marg 
Ρ 97 τίς omnes: correxi 99 πρεσβύτερος: hie inc fragmentum epist in Τ titulo έκ 
της πρός ναυκράτιον επιστολής τοϋ αγίου Θεοδώρου του στουδίτου praecedente 101 
δύναιτ ' VMTPS Sirm 102 λύσις: hie desin fragmentum epist in Τ 103 άναπαλαΐσαι 
C από χωρείτω C 105 ού χωρώ: ουχ δ ρ φ C (sed cf ep 496,25) 106 έν ante 
έπ ισήμω add VPS Sirm οίον: hie inc fragmentum alterum in Τ έπί: γάρ Τ 
109 ε'ίρξης Τ άξίων om Τ 113 κρίματα om Τ εστι VMTPS Sirm 114 
λύσαι CMS ύποπέπτωκε VMTPS Sirm 116 αύτοΐς C: αύτούς cett Sirm 117 
καί om VacMPS Sirm δέ post ί να add Τ 
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Τοσαΰτά μοι ώπται περί τούτων έν φόβω θεοΰ και άληθεία. ει δέ 
τι έξ ύμών ή άπ' άλλων καινότερον, διδαχθώ- ομολογώ γαρ ώς πολλά 

120 άμαρτάνων και πολλά άγνοεΐν δέχομαι, άσπασαι τούς αδελφούς σου 
και τέκνα μου, τον άββάν Πέτρον και Ίγνάτιον και Τιθόιον, τούς έν 
Κυρίφ έπιποθήτους μου και συνεργούς· άσπασαι τούς έκ της αγίας 
σου συνοδίας φιλητούς μου· άσπασαι τούς μύστη ριοφύλακας, τά έμά 
ήγαπημένα σπλάγχνα - άσπασαι τήν κοπιώσαν έν Κυρίω, ής άπέχω 

125 καί περισσεύω έν άγαθοΐς· άσπασαι πάντας τούς έν Χριστώ αδελ-
φούς, καν λαϊκοί, έξ ών Σέργιος ό εύσεβής και έγγυος. ασπάζονται 
σε και τούς άλλους οί σύν έμοί άδελφοί. ό Κύριος 'Ιησούς Χριστός 
μεθ' ύμών, άδελφοί άειπόθητοι - μνημονεύετέ μου της ταπεινώσεως. 

226. Ίγνατίω τέκνω 

'Από τών γραμμάτων σου θεωρών είμι τήν καρδίαν σου, ώ καλέ 
μου 'Ιγνάτιε, και χαίρω μέν τή πεποιθήσει και είλικρινεΐ άγάπη σου, 
λυπούμαι δέ, δτι μή άξιος ών τοιούτους εχω τούς φιλούντάς με υίούς 

5 έν Κυρίφ, πάντα προαιρουμένους εις έμέ τον δύστηνον, δτι, εί δυ-
νατόν, και τούς οφθαλμούς έξορύξαντες αν έδώκατέ μοι. τίς ώς εγώ 
έν μαθηταΐς δοξαστός, καί τίς ό έμού ύποδεέστερος δια τάς άμαρτίας; 
ούδείς. 

Ά λ λ ' εΰχου, τέκνον, καί ύπερεύχου κατορθοΰντά με πορεύεσθαι, 
ίο ίνα έν έμοί μή όνειδος, αλλά καύχημα έχοιτε - κάγώ παρακαλώ διά 

τού Κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού ύμάς τούς της άδελφότητος άκρό-
μονας εδραίους είναι τανΰν, άμετακινήτους της πίστεως, περισσεύ-
οντας έν τω εργω Κυρίου πάντοτε, αφ' ών γίνοιτο εις τούς ύφειμένους 

118 ώπται: ώ παΐ VM: ώ πάτερ Τ περί τούτων: τών Τ 120 άμαρτάνω 
Μ δέχομαι: hie desin fragmentum alterum epist in Τ 121 τά ante τέκνα add VPS 
Sirm Τιθόην VM Sirm 123 σου om VMPS Sirm 126 εγγυος scripsi, coll 
Hebr 7,22; Bas ep 45 (PG 32,368Β): εγγιος codd Sirm: άγιος coni Sirm 127 σέ 
V ήμών post Κύριος add VMPS Sirm 128 άειπόθητοι — ταπεινώσεως ante ό 
Κύριος transp VMPS Sirm 

226. autumno a. 816? 

5 Gal. 4,15 12 1 Cor. 15,58 

C (S) 

3 είλικρινεΐ S 9 ευχου: εχου Mai 11 ήμας Mai άκραίμονας S (fort est 
άκρέμονας scribendum) 12 τά νϋν C Mai 
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εύθύτης. εϊητε έξεμπλάρια τοις πάσιν άγαθοεργίας, κραταιότητος· 
15 βλέπετε τούς καταπίπτοντας έν άσεβεία καϊ έμφοβοί έστε, μάλλον 

δε προσεκτικοί, θερμοκάρδιοι, διδακτικοί και διεγερτικοί πρός τούς 
πλησίον, ϊνα καθ' έκάστην στεφανοΰσθε. 

Τεθεράπευκάς με, τέκνον, έν ταΐς τετράσιν, αλλά πάλιν άνταπέ-
σταλκα αύτάς, ινα μοι συμπληρωθείσας άποστείλης. ασπάζονται σε 

20 οί σύν έμοί αδελφοί σου. 

227. Μαρία αύγούστη 

Νΰν δοξάζειν έστι τόν θεόν έπί παντί άνθρώπω τω ένισταμένφ 
ύπέρ άληθείας Χρίστου, καθότι ού προτιμάται τι των έπί γης ούδέ 
μέχρις οικείας σαρκός χάριν της άμωμήτου πίστεως ήμών των χρι-

5 στιανών- μάλιστα δέ δοξάζειν έστιν, δτι σύ ή δοκοϋσα δια την 
βασιλικήν άξίαν, προσθείην δ' άν και δια την γυναικείαν φύσιν και 
δσα έξ άμφοΐν δυσχερώς έχει, ύποπτήσσειν καί προδιδεΐν τήν εύ-
σέβειαν τουναντίον γενναίως έστης, στέφανον ομολογίας αίρουμένη 
και μηδενί των έπιγείων έρωτι κρατουμένη. όντως βασιλικόν σου, 

ίο δέσποινά μου, τό φρόνημα, ύπερφερές τό / της ψυχής αξίωμα- μα-
καρία εϊ τελειοΰσά σου τόν αγώνα, έδωκας σύσσημον έν τη γενεά 
ταύτη αρετής σου θεοτιμήτου, αίνετόν σου γέγονε τό δνομα έν 
ούρανώ καί έπί γής. έφάνης μάλλον έν τω κόσμω βασιλεύουσα τή 
αρετή ή δτε διάδημα περιετίθετό σοι χρυσοκόλλητον. ευλογημένη 

15 σύ έν βασιλίσιν, άρτι κλέος μοναζουσών, άρτι φώς έν κόσμω, έπεί 
καί πρότερον, αλλ' ού τοσούτον, στήθι έτι, παρακαλώ, μή πτοηθής, 
ή θεόν έπίκουρον έχουσα, δι' δν πτοηθήσεταί σε ό δοκών πτοεΐν σε. 
ήδίκησαι τό πριν άδικίαν άθεράπευτον παρά βασιλεΐ, του καί όμο-
ζύγου, δι' ην καί τετάρακται πόσα καί πηλίκα ή έκκλησία τοΰ θεοΰ. 

14 έξεμπλάρια: cf. Hausherr, Limitation 247 sq.; Triandaphyllidis, Lehnwörter 19; Hahn, 
Romanismus 168 et adn. 7 

15 Prov. 29,16 

14 άγαθοεργείας C Mai 17 καθεκάστην codd: corr Mai 19 άπό στείλης C 

227. a. 815-818 18 όμοζύγου: Constantinus VI 

12 Dan. 3,26 14 Luc. 1,42 16 Luc. 21,9 

C (S) 

7 εύσεβείαν S 18 βασιλέως S Mai 
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20 μή και άρτι; τότε ήδυνήθη - παρά γαρ τοΰ κρατούντος ϊσχυσεν ό 
διάβολος, ού μην άρτι- παρά σοΰ γάρ τό προαιρεΐσθαι τά κράτιστα. 
πιστός ό θεός, εις ον ήλπισας δοΰναί σοι της τελειώσεως τον στέ-
φανον. μόνον παρακαλώ ετι μικρόν δσον όσον ένεγκεΐν σε τάς 
προσβολάς, τάς άπειλάς, ας ή στερρότης σου ώς άφρόν θαλάττιον 

25 διαλύσειεν έν Χριστώ Ίησοΰ τω δεσπότη και νυμφίω σου. 
Δέξαιό μου τό γράμμα εξ άγάπης πνευματικής και άντιδοίης μοι 

τήν ίεράν σου προσευχήν. 

228. Σπαθαρέα 

Έ κ πολλών προακηκοώς της κατά θεόν σου πολιτείας τά έξαίρετα 
άρτι και πείρα εμαθον δι' ών άπέστειλας τή εύτελεία μου δτι εχεις 
σπέρματα εύσεβείας έν τή καρδία σου, μεμνημένη των διά Χριστόν 

5 πασχόντων, δθεν, ώς μανθάνω, και φυλάττεις έαυτήν άμέθεκτον τής 
των αιρετικών κοινωνίας, χάρις τω θεώ έπί τή σεμνοπρεπεία σου. 
τοΰ καλοΰ δή έκείνου άνθρωπου και πάσιν έπιποθήτου σύμβιος ή 
κυρία μου- αγαθός άνήρ, γνώριμος ήμΐν πάλαι, ύμεΐς έξ αρχής και 
φιλομόναχοι και θεραπευταί των ενδεών, ώσπερ και τανΰν και γάρ 

ίο ξενοδοχεΐσθαι πύθομαι παρά τή ευλογημένη σου έστία και Λιτόιον, 
τόν ήμέτερον υ ίόν τούς γάρ άλλους αυτή οϊσθα, ους καί περιέπεις. 

'Αγαθή σου ή εργασία, ευλογημένη σου ή χηρεία - φυλαχθείης έν 
απασιν εύαρεστοΰσα Χριστώ και τόν ύπέρ ήμών μισθόν άμει/βομένη 
έν τή αιωνία ζωή, δέσποινά μου τιμιωτάτη. 

23 cf. Is. 26,20 μικρόν δσον δσον; Hebr. 10,37 

21 σοΰ: σοι S 24 θαλάσσιον Mai 

228. a. 815 -818 

C (S) 

5 σεαυτήν S 7 έκείνου post άνθρώπου transp S 8 εξαρχής codd: distinxit Mai 
9 τά νΰν C Mai 10 Λητόϊον S Mai 
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229. Ύπατίσση 

Άνέγνων την έπιστολήν της τιμιότητός σου, και έπί μέν τή ύγιεία 
σου έδόξασα τον θεόν ό ταπεινός· ύγιείαν δε λέγω ού την τοΰ 
σώματος τοσούτον (έστι γάρ δτε τισί καν αλυσιτελής αυτη, όπότε 

5 ού προς αρετής έστιν έργασίαν), αλλά τήν τής ψυχής· αυτη γάρ άει 
εύκταία. πόθεν γνωστόν; δτι φυλάττεις έαυτήν σώαν τής κοινωνίας 
τής χριστομάχου αίρέσεως φόβω θεοΰ και πίστει όρθοδόξφ· εν οίς 
κάγώ χαίρω, τοιαύτης γυναικός θεόφρονος άλείπτης ύπαρχων, έπί 
δε τή θλίψει σου συνελυπήθην ού μετρίως, συμφορά έπί συμφορά 

ίο δοκιμαζομένης. εύχομαι οΰν ώς ελάχιστος διασκεδασθήναι τά προσ-
πεσόντα σοι λυπηρά έλέει θεοΰ και εις τά τέκνα και εις τούς 
δούλους· σύ δε φέρε, ώ γύναι σεβαστή, εύχαρίστως τά θλιβερά, δτι 
δν άγαπά Κύριος παιδεύει, επειδή δια θλίψεών έστιν έπιτυχεΐν ζωής 
αιωνίου, φειδοΐ δέ (ύπομνήσκω) έν τοις υπό χεΐρα- άνιέντες, ώς φησιν 

15 ό απόστολος, τήν άπειλήν, εΐδότες δτι και ύμών αυτών ό Κύριος 
έστιν έν τοις ούρανοΐς. οϊδα δέ δτι φιλανθρώπως έχεις τά περί αύτούς. 
και μή βαρηθής έν τή ύπομνήσει τή άγαπητική. έν πάσιν ούν ό 
Κύριος μου άθλιπτόν σε διατηρήσοι, εύθηνουμένην έν τή τρίβω τών 
έντολών αύτοΰ. 

230. Μακαρίω ήγουμένω 

Και πρό αναγνώσεως, άπ' αύτοΰ μόνου τοΰ έπί χείρας δέξασθαί με 
τήν τής μακαριότητός σου άγίαν έπιστολήν, παρεκλήθη μου ή τα-
πεινή ψυχή, θεοτίμητέ μου πάτερ· έπεί δέ και άνέγνων, άπελύθην 

5 πάσης ύπονοίας ύπολυπούσης μου τήν ταπείνωσιν, μαθών τής βρα-

229. a. 815-818 

13 Hebr. 12,6 Act. 14,22 14 Eph. 6,9 

C (S) 

3 ύγίειαν S 6 σεαυτήν S 14 ύπομιμνήσκω Spc 16 εστίν S 17 βαριθής C: 
βαρυνθης Mai (cf tarnen Luc 21,34) 18 διατηρήσει C Mai εύθυνουμένην CpcS 
Mai: correxi 

230. inter aestatem exeuntem ac autumnum a. 816 

C (S) 
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δυγραφίας τάς αιτίας, και έδόξασά μου τον αγαθόν θεόν, εύρηκώς 
την πνευματικήν άγάπην της θεοφιλίας σου διαμένουσαν ειλικρινή 
προς ήμάς τούς ευτελείς, άλλα και διαμείνοιεν, ώ εί/ρηνοποιητά του 
παντός, θεέ καί Κύριε- ϊσθι γάρ, φιλοθεώτατε, γνησίως φιλεΐσθαί σε 

ίο παρ' ήμών καί αρραγή τόν τής αγάπης σύνδεσμον ήμάς διατηρεΐν, 
καθότι και προήχθημεν τό πρότερον γράψαι πρός τούς ύπέρ εύσε-
βείας αγώνας έμβεβηκότι σοι, ούχ ώς του ευτελούς ήμών γράμματος 
όνήσασθαί τι δυναμένου ή άλείφειν έξισχύοντος (πόρρω γάρ των 
τοιούτων ήμεΐς και λόγω καί βίω παρερριμμένοι), άλλ' ώς τοϋ καιρού 

15 καί τής άγάπης απαιτούσης· ού χάριν καί τό πρός άλλους άδελφούς 
καί πατέρας έπιστέλλειν ήναγκάσθημεν. εύ δέ καί πάνυ είκότως 
λέλεχέν σου ή τιμιότης τόν καιρόν έξαγοράζειν φειδοΐ των διω-
κόντων καί τών μή τά άδελφά φρονησάντων ών τίς ού στενάξειεν 
την πτώσιν, χαλεπήν ούτω οΰσαν καί επιβλαβή πάση τή τοΰ θεού 

20 εκκλησία; εί κάκείνοις άλογευθεΐσιν οικονομίας δοκεΐ είργάσθαι 
τρόπος, ώ τής κακής αρχής καί ρίζης — οΐδας ό πατήρ ον λέγω, έξ 
ού καί οί λοιποί ωχοντο τή δυσβουλία. 

Άλλ ' ώ, πώς άδακρυτί τόν Φλουβουτής εις μνήμην ένέγκω; επί 
μεν γάρ τών άλλων σύνηθες τά πραττόμενα καί ού τοσούτον έκπλήτ-

25 τοντα, εις δ' ούν τόν άνδρα εκείνον τί εϊπω, τί διανοηθώ; ώ, πώς 
πέπτωκεν ό έωσφόρος; ώ, πώς κατηνέχθη ό ούρανομήκης στύλος; 
μικρού καί έξέστην τή ακοή καί ώς πολλού άπιστος μοι εδοξεν είναι, 
εί, ον εγώ ήπιστάμην έν πολλή πείρα καί γε εν τω έξορίζεσθαί με 
ενταύθα είδον καθ' όδού καί ελαβον φωνάς μαρτυρικός, άναπείσαντα 

30 καί αύτόν τόν Νικαίας μή συνελθεΐν εις κοινωνίαν, ώς φησιν, ή 
άπορρήξαι εαυτόν εκείνου συνελθόντος, ούτος κοινωνός τοις χρι-
στομάχοις γέγονεν καί, τό γε έλεεινότερον, δτι καί άναλγήτως έχει, 
ώς πυνθάνομαι, επί τή άσεβεία, μηδέ ρήμα πρόεσθαι εύχής συγχωρη-
τικής πρός τούτο εις θεόν βουλόμενος. ού θαυμάζεις, ώ άνθρωπε τοΰ 

35 θεού; ού πεπλήρωται τό προφητικόν, δτι Ιερεύς καί προφήτης άμα 
έξέστησαν; τίς δφη τή κεφαλή μου ύδωρ καί τοις βλεφάροις μου 

21 ον λέγω: Josephum; cf. ep. 222,12 30 Νικαίας: Petrus 

25 Is. 14,12 35 Is. 28,7 36 Jer. 8,23 

7 ειλικρινή S 17 λέλεχέ S 18 στενάξειε S 19 χαλεπόν Mai ούτως 
S θεοϋ om Mai 23 ώ C Φλουβουτής: φλουβουτηνόν Mai 25 ώ C 
26 ώ C στύλος omnes: correxi 29 καθοδοΰ C: καθ' όδόν S 31 άπορρήξαι 
C Mai 32 γέγονε S 33 προέσθαι S 
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364 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 133/34 

πηγήν δακρύων και κλαύσομαι επί τω τηλικούτω συντρίμματι; οί 
τίμιοι και ισόχρυ/σοι έγενήθησαν ώς άγγεΐα όστράκινα. 

'Αλλά τί τά άλλων κατοδύρομαι; εις έμαυτόν επιστρέψω τόν θρή-
40 νον. πώς σωθώ από τοΰ πονηρού; πώς διαβιβάσοιμι τόν ενεστώτα 

άγώνα ανίσχυρος ων, των δυνατών όλισθησάντων; δια τοΰτο δέομαι 
σου της όσιότητος, στήθι καν αύτός ό έκλεκτός τοΰ θεοΰ άκλινής, 
πάγιος, έρηρεισμένος εν τή άσαλεύτω πίστει Χρίστου, τή οικεία 
στάσει στερεών και βεβαιών σύν πολλοίς άλλοις, οίς έστι πνεΰμα 

45 ζωτικόν, και τήν έμήν χαυνότητα, φιλούσαν μεν υπέρ Χρίστου καί 
δια Χριστόν παθεΐν πάντα, άναξιουμένην δέ δια τά αμετρα άμαρτή-
ματα. έρρωμένον σε και ισχύοντα μετά θεοΰ κατά τών κατά θεοΰ ή 
μεγάλη χειρ τοΰ Κυρίου διαφυλάξειεν, τόν έμόν πατέρα και δε-
σπότη ν. 

231. Άθανασίω ήγουμένω 

Άδολεσχοΰντά με ήδη έκ πολλοΰ χρόνου και ποθοΰντα μαθεΐν τά 
της όσιότητός σου, έπιστάν τό θεοφιλές σου γράμμα, δσον εΰφρανεν 
καί ήδυνεν τί χρή καί λέγειν; άπελύθην γάρ τής μερίμνης καί έδό-

5 ξασα τόν αγαθόν ήμών θεόν, γνούς τό ύγιές σου τής τε τοΰ σώματος 
εξεως καί τοΰ καταστήματος τής τιμίας σου ψυχής· οϊα γάρ ή επι-
στολή, άγάπης αδελφικής έπίμεστος, ανδρείας θεϊκής άνάπλεως, 
ζήλου διαπύρου κατάκαρπος, τών χαρισμάτων όντως τοΰ πνεύματος 
πεπληρωμένη, καί ταΰτα έν είρκτή οντος σου σιδηροδεσμίου. ώ τής 

ίο καλής σου ομολογίας, ώ τής σταθηρας σου καρδίας· έμαστιγώθης 
μετά Χριστοΰ, ούχ απαξ αλλά καί δίς, καί τετυμμένος έγεγήθεις καί 
τήν έξορίαν εί'λου περιχαρώς καί ώς έντρυφήματα τά υπέρ θεοΰ σοι 

38 Is. 30,14 44 Sap. 15,11 

37 πηγάς Mai 43 έρειρισμένος C Mai 47 τοΰ ante θεοΰ add S 48 διαφυλάξειε 
S 

231. inter aestatem exeuntem ac autumnum a. 816 

9 1 Tim. 6,12 

C (S) 

3 εύφρανε S 4 ήδυνε S 7 άνδρίας S 9 ε ϊρκτη S ώ C 10 ώ C 
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Mai 134/35 Ε Π Ι Σ Τ . 2 3 0 - 2 3 1 365 

βασανίσματα έγεγόνεν. δια τοΰτό σε καλώ πατέρα μου και πατέρα 
πολλών, άθλητήν εύσεβείας, στΰλον και έδραίωμα της άληθείας και 

15 ομολογουμένως όμολογητήν Χρίστου, ούχ ένα δίαυλον διανύσαντα 
έν τω δρόμω της μαρτυρίας, είτα ήτονηκότα και εις τούπίσω τρα-
πέντα, ώς οί περί 'Ιωσήφ όλισθήσαντες (έν οίς εκείνο αν λεχθείη 
εικότος· ούδείς βαλών τήν χείρα έπ' αροτρον και στρα/φείς εις τά 
όπίσω εΰθετός έστιν έν τή βασιλεία των ούρανών οίς μεγάλη μεν ή 

20 ανομία, μείζων δέ ή αισχύνη έν μέσω τοΰ κόσμου μετά και της αράς 
της μυλιονίτιδος τοΰ σκανδάλου), αλλά πολλούς και καλούς διαμεί-
βοντα και διαμείψοντα, εύ οίδ' οτι, ευδοκία θεοΰ έπί τέλει των 
στεφάνων. 

Χαίρε κράτιστε 'Αθανάσιε, τό μέγα παρά πάσιν και σεβάσμιον 
25 ονομα, είκότως σοι έπιτεθέν καί κατά φερωνυμίας λόγον χαίρε 

ορπηξ εύστέλεχε Κυρίου, ού προς σέ ή άνάπαυσις. έν τίνι, φησί, 
κατορθώσει νεώτερος τήν όδόν αύτοΰ; έν τω φυλάξασθαι τούς λόγους 
σου. χαίροις έμοί προσφιλέστατε καί τεκνοπάτωρ, τό μέν διά τον 
πόθον, τό δέ διά τό αξίωμα, ό συνεργός καί σύναθλος, εί'περ ένεστιν 

30 εις ψήφισμα κάμέ τόν άχρεΐον λαμβάνεσθαν διότι ουδέν αγαθόν 
κέκτημαι ούδέ συνεισήνεγκα τή έκκλησία τοΰ θεοΰ, εΐ δέ καί έστιν, 
αύτώ ή χάρις, συνυπουργούντων καί υμών τή όμοτροπία διά τής 
αλληλουχίας, ϊνα, καθώς γέγραπται, εκ πολλών προσώπων τό εις 
ήμάς χάρισμα εύχαριστηθή ύπέρ υμών. 

35 Αυτη ή μικρά μου προσφώνησις τοΰ εύτελοΰς. σύ δέ, ώ ιερά 
κεφαλή, τω καλώ σου θεμελίω έποικοδομών, τελείωσον σεαυτόν 
οίκον θεοΰ, μέχρις αίματος έτοιμαζόμενος έν τή ομολογία Χρίστου, 
τά αυτά κάμοί αεί ύπερευχόμενος, ώς αν μή διά τάς άμαρτίας άπο-
σχισθείην τής ιεράς υμών τριάδος μηδ' αύ τών άλλων ισοκλεών ύμΐν 

40 πατέρων- είσί γάρ έτι οί μή κάμψαντες γόνυ τή Βαάλ. 

14 1 Tim. 3,15 sq. 18 Luc. 9,62 20 Matth. 18,6 26 Ps. 118,9 33 2 Cor. 1,11 
36 Hebr. 3,6 37 Hebr. 12,4 40 1 Reg. 19,18; cf. Rom. 11,4 

13 διατοϋτο S 14 στύλον S Mai 18 ε ί σ ι α ο π ί σ ω S 24 πασι S 25 σοι C 
26 δρπηξ C 32 καί C s s c r: om Mai 34 ήμών Mai (fort recte) 
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366 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 135/36 

232. Φιλίππω μονάζοντι 

Τά συμβεβηκότα σοι, τέκνον πνευματικόν, γνωστά ήμΐν έγένετο-

τί ταΰτα; δτι μετά τό όμολογήσαί σε ενώπιον θεοΰ και των εκλεκτών 
αγγέλων έν ώσΐν τοΰ τε οικονόμου και. της συμπαρούσης άδελφότη-

5 τος τέκνον ημών είναι και συναρίθμιον τοις άλλοις, έτυχεν κοι-
μηθέντος τοΰ κατά σάρκα σου πατρός ληφθήναί σε εις προστασίαν 
τών έν τοις αυτόθι αδελφών μεσιτεία τοΰ άδελφοΰ Θεοδούλου / καί 
τέκνου ήμών, άποσταλέντος αύτοΰ παρά τε τοΰ οικονόμου, τοΰ τε 
άντιπροσώπου μου καί τών ύπ' αύτώ αδελφών, εις αυτό τοΰτο συν-

ιο εργησάντων πάντων, καί γε έδεξάμεθα καί ημείς οί ταπεινοί την 
ψήφον, σφραγισάμενοι έν Πνεύματι Άγίω τό γεγονός, είναι σε ήγού-
μενον τοΰ τήδε μοναστηρίου ώς ύφ' ήμών αυτών προβληθέντα καί 
δοθέντα εις κεφαλήν τοΰ σώματος της αυτής άδελφότητος, διά σοΰ 
προσειληφότες τούς άπαντας. χαίρομεν ούν έν τούτοις καί έχομέν 

15 σε έν τοις αυτόθι έπόμενον καί μαθητιοΰντα ήμΐν, προηγούμενον δέ 
τών λοιπών έν Κυρίω. βλέπε ούν, τέκνον, πώς μέλλεις βιοΰν, θεο-
πρεπώς καί κεκανονισμένως, τή κατά τήν αδελφότητα ήμών μιμήσει, 
ευθυνόμενος εις πάσαν έντολήν θεοΰ. έπειδή δέ τό ζητούμενον άρτι 
ή τής ορθοδοξίας φυλακή, φύλαξαι, τέκνον, της τών αιρετικών 

20 κοινωνίας παντάπασιν άπεχόμενος, έτοιμος είναι εις πάσαν θλΐψιν 
καί στενοχωρίαν ύπέρ Χρίστου, δι' öv καί ό πόλεμος πανταχοΰ τοΰ 
διωγμού, στήθι κραταιώς πρός τάς προσβολάς τών ύπεναντίων τής 
πίστεως, μή πτοηθής, μή προδώς τόν Χριστόν προδιδούς τήν άλή-
θειαν έάν δει διωχθήναι, χαίρων διώχθητι, καλόν τό συμφυγαδευ-

25 θήναι Χριστώ- έάν άπαιτοίη καί άλλο τι ό καιρός, δός τό σώμά σου 
εις μάστιγας, τό αίμα εις μαρτύριον Χριστοΰ, συνδιεγείρων έν τούτφ 
καί τούς ύπό χεΐρά σου τά αυτά παθεΐν, διδάσκων, νουθετών, παρα-
καλών, άλείφων, όπλίζων ώς καλός πρωτοστρατιώτης Χριστοΰ. άρε-
σον τώ στρατολογήσαντί σε θεώ εις τήν καλήν στρατείαν ταύτην, 

232. a. 8 1 5 - 8 1 8 20 θλ ΐψ ιν και στενοχωρίαν: cf. adn. ad ep. 92,9 

13 Col. 1,18 20 Rom. 2,9 28 2 Tim. 2,3 

C (S) 

4 ώσΐν: ώσϊ S: φ σύν Mai 5 ετυχε S 15 μαθητιώντα coni Kambylis coll ep 294,5 
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Mai 136/37 ΕΠΙΣΤ. 232-233 367 

30 μή συνδεόμενος τη επιθυμία των γηίνων, δτι πάντα παρερχόμενα και 
ξένα ήμών, διότι πάροικοι πάντες και παρεπίδημοι, ποΰ ό ένεγκών 
σε εις φως; ού παρήλθεν; ου πάντα ε'ίασεν, εν μόνον άράμενος, τό 
φορτίον των έργων, εϊτε καλόν ε'ίτε άλλως; 

Έάν οϋτω εύθυνθής πολιτεύσασθαι, ιδού μετά σοΰ τό πνεύμα της 
35 ταπεινώσεώς μου. ομολογώ σε μέλος μου είναι τίμιον, τέκνον 

γνήσιον έν μερίδι της ήμετέρας άδελφότητος, οικειότερον δε ειπείν 
εν κλήρφ άγίων. ε'ΐληφας τό ποίμνιον Χρίστου, άγρύπνησον, ποί-
μανον, κο/πίασον ώς Ιακώβ τω παγετώ της νοητής νυκτός και τω 
καύσωνι της ημέρας, τό ήσθενηκός ένισχύων, τό πλανώμενον έπι-

40 στρέφων, τό συντετριμμένον καταδεσμών, τούς νοητούς θήρας εύχαΐς 
άποσοβών, σεαυτόν περί πάντα παρεχόμενος τύπον καλών έργων, 
ϊνα βασιλείας ουρανών δια τής εύαρέστου ποιμνιαρχίας άξιος έση, 
προσευχόμενος αμα και περί ήμών, ϊνα ώς διδάσκειν έπιστεύθημεν 
ύπό θεοΰ και πράττοντες πορευώμεθα. έρρωσο, άνερ. 

233. Κωνσταντίνω κουράτορι 

'Ακοή αγαθή τής τιμιότητός σου έλθοΰσα έν ώσί μου έπεισέν με 
έπιστεΐλαί σοι, άνερ άγαθέ. τίς δέ αϋτη; δτι μετά τής άλλης σου 
αρετής, ής έσχες από χάριτος θεοΰ, έτι έχεσαι άκακίας, φυλάττων 

5 τήν όρθόδοξον πίστιν ώς θησαυρόν έν τω ταμιείφ τής τιμίας σου 
ψυχής και άφιστάμενος τής κοινωνίας τών αιρετικών, χάριν πολλήν 
έσχον έν τούτω τω θεώ μου, δτι λαϊκοί ϊσα μονάζουσιν άγωνίζονται 
εύαρεστεΐν Κυρίω, φεύγοντες τόν βόθρον τής αίρέσεως· βόθρος γάρ 
έστιν ώς αληθώς, άδελφέ, και παγίς διαβόλου, και ή κοινωνία αυτών 

ίο διίστησι του Χριστού τόν άλώντα και μακράν τής ποίμνης Κυρίου 
αποφέρει, ώς γάρ τό φώς από τού σκότους κεχώρισται, οϋτως και ή 
ορθόδοξος μετάληψις τής αιρετικής κοινωνίας· ή μεν γάρ φωτίζει, 

31 Ps. 38,13 38 Gen. 31,40 

30 παρεχόμενα Mai 39 ένισχύον S 40 θήρας C Mai 41 άπό σοβών C σέ 
αύτόν C 44 πορευόμεθα C 

233. a. 815-818 

9 1 Tim. 3,7 11 2 Cor. 6,14 

C (S) 

3 έπϊ στεϊλαι C 7 ϊσα S 11 άπό φέρει C οΰτω S 
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368 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 137/38 

ή δέ σκοτίζει, και ή μέν ένοΐ τφ Χριστώ, ή δέ τφ διαβάλω, και ή 
μεν ζωοποιεΐ την ψυχήν, ή δέ θανατοΐ. 

15 Καλώς ούν ποιείς, επί την πηγήν της ζωής τρέχων και ουκ άρυό-
μενος τοϋ θανασίμου ποτηριού της ασεβείας, ής τό τέλος ολεθρος 
αιώνιος, μακαρίζω σε πάνυ- άλλα βλέπε ϊνα καθώς ένήρξω και τε-
λειώσης έν τή δυνάμει Χρίστου, του έχοντος σε προσλαβέσθαι εις 
τήν έαυτοΰ βασιλείαν και δόξαν διά τοΰ αγαθού τέλους, προσεύχου 

20 περί ημών των άμαρτωλών, αδελφέ όμόπιστε. 

234. Σισόη επισκοπώ 

Ήινεσα τον θεό ν ήμών τον αγαθόν, έντυχών τοις γράμμασι της 
άγιωσύνης σου, ήγαπημένον μου τέκνον και αδελφέ και πατήρ, / δτι 
και ταπείνωσίς σοι πρόσεστι και πίστις κραταιά και προθυμία ζέουσα 

5 και εύψυχία υπομονής και σοφία λόγου, ή ουκ ήδυνήθη ύπαντήσαι 
ό υίός τής άπωλείας καί μυωξός τής άλογίας· και χάρις θεφ τφ 
ευθύβολον δόντι σοι στόμα καί γλώσσαν διατέμνουσαν αίρετικήν 
γλωσσαλγίαν. 

Νΰν ούν, υίέ μου γνήσιε καί πατήρ πολυπόθητε, έτι αγώνων 
ίο έπαθλα, έπείπερ έμαθον δτι μετέστης εις τό κολαστήριον. στήθι, 

παρακαλώ, ανδρισαι, δέομαι, άρίστευσον, άντιβολώ, δεΐξον έργα 
δυνάμεως θεού έν τή άσθενεΐ ταύτη σαρκί, προ τών ποδών σου 
ικετεύω- άπείποι ό κολάζων τών άλλων, τοις σοΐς ήττηθείς άγωνί-
σμασιν. έν έπισκόποις, φώς μου, λάμψον, έν μονάζουσι, ζωή μου, 

15 κορυφώθητι, έν όμολογηταΐς, σπλάγχνον μου όμοΰ καί κορυφή, 
στεφανώθητν αινεσάτωσαν έπί σοι ό ουρανός καί ή γή, δοξασάτωσαν 
ιερείς καί ίεράρχαι όμοΰ τε καί μονασταί, τών έαυτών έκαστος 
είσποιούμενος εις έγκαλλώπισμα διά τοΰ οικείου άξιώματος. έστω, 
ταλαιπωροΰμεν, λιμώττομεν, έκλείπομεν δίψει, άπορούμεθα, έξαπο-

15 Jer. 2,13 18 Matth. 10,22 

18 πρός λαβέσθαι C 

234. a. 815-818 

6 Joh. 17,12 

C (S) 

1 σισοϊ C: Σισοΐ Mai 9 πάτερ Mai 19 άπό ρούμεθα C έξαπορούμεθα om 
Mai 
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Mai 138/39 ΕΠΙΣΤ. 233 - 235 369 

20 ρούμεθα, προσθείην, μαστιγούμεθα- επί ξύλου ό πους, έπί δεσμοΰ ό 
τράχηλος, μάχαιρα, τό τελευταΐον, πΰρ. τί προς την βασιλείαν των 
ουρανών; τί προς τά έν έπαγγελίαις αγαθά; και δτι ούκ εστι διά 
Χριστόν πάσχοντα μη Χριστόν έχειν έπικουροΰντα και τοσούτον 
παραχωροΰντα πειρασθήναι, όπόσον και οίόν τε ένεγκεΐν ημάς· μή 

25 γάρ άλλος εστίν ό θανατών και ζωογονών; μή δή ούν, άδελφέ, 
άτονήσωμεν, άκούοντες τοΰ λέγοντος, πέπεισμαι δτι οΰτε θάνατος 
οΰτε ζωή οΰτε άγγελοι οΰτε άρχαί οΰτε δυνάμεις οΰτε ένεστώτα οΰτε 
μέλλοντα οΰτε ΰψωμα οΰτε βάθος οΰτε τις κτίσις έτέρα δυνήσεται 
ήμάς χωρίσαι από της αγάπης τοΰ θεοΰ. 

30 Οΰτως ελπίζω τά περί σοΰ, οΰτω και αυτός προσεύχου τά περί 
έμοΰ τοΰ άμαρτωλοΰ, έών ους άναξίως προσάπτεις μοι επαίνους· ειμί 
γάρ έλαχιστότερος πάντων άνθρώπων. 

235. Βησσαρίωνι τέκνω 

Ήδέως άνέγνων σου τήν έπιστολήν, τέκνον μου, έν τω εύρεΐν με 
τήν ύγίειάν σου και / προθυμίαν, τήν ύπομονήν και παράκλησιν 
μακάριος εϊ, τέκνον μου Βησσαρίων, δτι διά Χριστόν πάσχεις, φυ-

5 λακήν κατακριθείς παρά των άσεβούντων, ήτις έστί δόξα σοι και 
στέφανος· τί ο'ίει πανθάνειν τούς Κρήτας, άκούοντας δτι όμολογητής 
Χρίστου εί; εύκλέησας και τό γένος και τήν πατρίδα σου κάμε τον 
άνάξιον, και μέντοι τούς άδελφούς σου. όξύνου εις γνώσιν θεοΰ, 
έπιστόμιζε τούς προσβάλλοντάς σοι αιρετικούς, δτι Χριστός ή Χρι-

ιο στοΰ είκών τή κλήσει ού τή φύσει, έν ή τιμάται (ώς και τούναντίον), 
οΰτως τής Θεοτόκου, οΰτως έκάστου αγίων, έν τή υπομονή σου 
κτήσαι τον μισθόν σου, μνημονεύων κάμοΰ τοΰ άμαρτωλοΰ, ϊνα 
διασφζωμαι έν πάσιν. 

26 Rom. 8,38 sq. 

20 ό ποϋς: δπους S 21 μαχαίρα C Mai 22 ούκ εστι: ούκέτι Mai 27 ουτε 
δυνάμεις om Mai 29 χωρήσαι C 31 πρός άπτεις C 

235. altero semestri spatio a. 816 6 Κρήτας: cf. adn. ad ep. 181,18 

11 Luc. 21,19 

C (S) 

1 βισαρίωνι CS" 4 βισαρίων C: Βησαρίων S Mai: correxi 5 εστι C Mai 6 
Κρήτας C Mai 7 τήν om Mai 10 καϊ om Mai 11 an <τών> άγίων scribendum? 
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370 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 139/40 

236. Ύπατίω τέκνω 

Ήρέσθην έν τοις γράμμασί σου, τέκνον μου, δτι εκείνα στέργεις 
και αγαπάς, οϊα και δσα φιλώ έν Κυρίφ, ώστε άποδέξασθαί με και 
τήν προτέραν σου πρόθεσιν και την ύστεραίαν ταπείνωσιν. έσο 

5 τοίνυν, τέκνον, εύαρεστών τω θεώ μετά του άδελφοΰ Λουκιανού· ουδέ 
γάρ ευαγές οΰτε άπρόσκοπον διηρημένους ύμας είναι, ού μόνον 
αδελφούς όντας, άλλά και άπ' εμού τοΰ ταπεινού χωρισθέντας. ουκ 
άρκεΐ μοι τούτο, άλλά και μετά χώρισιν πάλιν χώρισις; φεύ τοΰ 
κακού- μή, παρακαλώ, ει και παρά διαβόλου, βασκαίνοντος τήν 

ίο όμόνοιαν και διά τούτο ή άπεχθείας ή σχέσεις παραρτύοντος, ώς έξ 
αμφοτέρων τόν χωρισμόν έργάσασθαι, άλλ' ήμεΐς γε, τά νοήματα 
αυτού μή άγνοούντες, βιαζοίμεθα τήν φύσιν και ελκωμεν διά ταπεινώ-
σεως τόν ελεον τοΰ θεού προς τό μή διίστασθαι ήμάς· ειη γάρ ό 
Χριστός ούτω μεθ' ύμών. τίς Πέτρου και 'Ιωάννου μείζων έν άπο-

υ στόλοις; άλλά καί Πέτρος παραχωρείται υπό 'Ιωάννου δημηγορεΐν, 
παίει και Πέτρος, Παύλου λαλοΰντος· ού γάρ όπως τό πρωτεΐόν τις 
άρπάσοι, άλλ' ώς αν τό χρειώδες γίνοιτο και τό τακτικόν αύτοΐς 
έσκοπεϊτο. 

Οϋτω καί αύτοί μιμηταί ε'ίητε των αγίων, χαίρω δτι διά σοΰ 
20 προέρχεται λόγος εις τούς ζητοΰντας, άλλά μετά συμβουλίας. άλλά 

μή εις όψεις γυναικείας εκτός / άνάγκης έρχεσθε, μή που πλήξωμεν 
ή πληγώμεν ώς έτι ΐάσασθαι προαιρούμεθα άλλους, και τάς προσό-
δους έξ αναγκαίου- τό φιλογύρευτον άκαρπον καί διαλυτικόν ψυχής, 
ταύτα γινώσκων φύλασσέ μοι έαυτόν σώον. 

236. altero semestri spatio a. 816 

15 Act. 3,11 sq. 

C (S) 

22 ϊάσασθε Mai προσόδους: προόδους S 24 φύλασσαί C Mai 
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Mai 140 ΕΠΙΣΤ. 236 - 238 371 

237. Βασσιανώ τέκνω 

Επισκέπτομαι σε και αύθις διά τοϋ γράμματος, τέκνον μου Βασ-
σιανέ, και χαιρετίζω σε έν Κυρίφ. ζήθι, γήθου, εύφραίνου, οτι ήξίω-
σαι διά Χριστόν έν φυλακή είναι, έν μονώσει, έν θλίψει, έν στε-

5 νοχωρία- άνατελεΐ σοι μικρόν ύστερον χαρά άνεκλάλητος έπί τέλει 
των αγώνων, διό, τέκνον, στέρξον, καρτέρησον έν Κυρίω, τάς αιω-
νίους άμοιβάς άναλογιζόμενος, οτε σκιρτήσεις αιώνια· βλέπε οτι ό 
διάβολος παντί έστιν έφεδρεύων, ζητών την άπώλειαν ήμών, ϊνα 
συμποδίση, ϊνα σκοτώση τον νουν. μή δώς αύτω χώραν γρηγορεί 

10 καί έν τη φυλακή, οτι και μάλλον ώδε άγριώτερος καθίσταται ήμΐν, 
μεμονωμένοις ούσι καί ουκ έχουσιν ύπό τίνων περιέλκεσθαι ώδε 
κάκεΐσε. σύ ούν χρω έργοχείρφ, αναγνώσει, στιχολογία, προσευχή, 
έννοίαις ούρανίοις, ϊνα μή άργόν καί απρακτον εύρίσκων σε βάλλοι-

άλλά καί οσάκις τιτρώσκει, τοσαυτάκις άνταναιρείσθω φόβφ θεοΰ 
15 καί μηδαμώς κάτω ήμας έχέτω. μέγα τό σωθήναι, μεγάλων καί 

άγώνων χρεία, συγχωρηθείη σοι τά έως τοΰ παρόντος· νυν ήρξάμην, 
είπέ καί αύτός, αυτη ή άλλοίωσις της δεξιάς τοΰ Υψίστου. 

Μνημόνευε της ταπεινώσεώς μου. προσαγορεύουσίν σε οί σύν 
έμοί αδελφοί σου. ό Κύριος μετά σοϋ. 

238. Εύοδίω καί Ιωάννη τέκνοις 

Καί νΰν δεξάμενος τήν έπιστολήν σου, τέκνον μου ήγαπημένον, 
άπεδεξάμην, έπιγνούς τήν άληθινήν πίστιν σου καί άγάπην, ού μήν 
άλλά καί ευγενή καί ίεράν σου πρόθεσιν, ήν εχεις ύπέρ άληθείας 

5 θεοΰ, έτοιμος ων πάντα παθεΐν ύπέρ αύτοΰ. εύλογητός Κύριος ό 
ούτως έτοιμάσας καί παρασκευάσας σε- τοΰτό με μάλα εΰφρανεν, 

237. altero semestri spado a. 816 12 στ ιχολογ ία : cf. Leroy, Vie quotidienne 44 sq. 
et adn. 7 

5 1 Petr. 1,8 sq. 16 Ps. 76,11 

c (S) 
1 Βασιανω omnes: correxi 13 ούρανίαις Mai βάλλη S 18 μνημονεύετε 
Mai προσαγορεύουσί S Mai 

238. a. 817 

C (S) 

3 έπϊ γνούς C 6 σε om Mai εύφρανε S 
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372 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 140/41 

τούτό με εις φίλτρον σου περισσότερον ήγαγεν, εϊτα κάμε έστερέω-
σεν ύμών γαρ σπενδομένων δια Χριστόν εγώ έστερέωμαι / ό ταπει-
νός. έν τη τοιαύτη ούν διαθέσει συντηρήσειεν υμάς τό Πνεύμα τό 

ίο "Αγιον (κοινώς λέγω διά τό μαθεΐν με σύν σοι εϊναι και τον άδελφόν 
Ίωάννην, τό έξ ϊσου ήγαπημένον μου τέκνον)- τούτο γάρ έστιν οτι 
ένεκά σου θανατούμεθα ολην την ήμέραν, ή τοιαύτη, λέγω, παρα-
σκευή και ετοιμασία. 

Άλλά προσεύχεσθε, παρακαλώ, και υπέρ εμού τού ταπεινού τε-
15 λειώσαί με έν Κυρίω τόν προκείμενον ήμΐν αγώνα, ού μόνον τόν 

όρώμενον, άλλά και τόν νοούμενον. άσπάζονται υμάς οί σύν έμοΐ 
αδελφοί ύμών ή χάρις μεθ' ύμών. άμήν. 

239. Δωροθέω τέκνω 

Και πάλιν κατάρχω τού γράφειν σοι, τέκνον μου ήγαπημένον ήν 
γάρ έδεξάμην έπιστολήν σου, άπόδοσις ήν προτέρων μου γραμμάτων, 
πώς ούν έχεις ερωτώ, πώς διαβιβάζεις σου τάς ήμέρας. καλώς, οίδ' 

5 οτι (λέγω δε κατά θεόν τί γάρ ήδύτερον τού υπέρ άληθείας πάσχειν;), 
πρός δέ τό σώμα και λίαν θλιπτικώς, φυλακής ούσης και ταύτης 
κάκιστης, έπειτα και τού διδομένου σοι άρτου δυσβρώτου δντος, 
καθώς άπηγγέλη μοι. άλλά τί πρός τόν κατέχοντά σε άτεράμονα και 
στρατοφύλακα, άλλ' ού μονάζοντα, πολλού γε ειπείν ήγούμενον; 

ίο ήνεγκεν δέ δμως ό καιρός ϊνα φανώσιν οί τού θεού και τά ζιζάνια 
έξ έναντίας. επί της μοιχοσυνόδου προεφασίζοντο προφάσεις έν 
άμαρτίαις- άπηλέγχθησαν τανύν δτι κάκεΐνα άσεβοΰντες έποίουν. 

Εκείνοι μέν ούτως, σύ δέ, ώ τέκνον μου ήγαπημένον, ώς τά πάλαι 
διά Χριστόν ούτω τε και τανύν πάσχεις, φρουράν οίκων δι' αύτόν, 

12 Ps. 43,23 17 2 Tim. 4,22 

9 τή S"cr 11 εξίσου S 14 προσεύχεσθαι C 

239. altero semestri spatio a. 816 

11 Ps. 140,4 

C (S) 

4 διαβιβάζοις C Mai 8 άτεράμωνα C 10 ήνεγκε S 11 έξεναντίας codd: 
distinxit Mai 12 τά νΰν C Mai 14 τά νϋν C Mai 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:21



Mai 141/42 ΕΠΙΣΤ. 2 3 8 - 2 4 0 373 

15 μόνος ών έν αύτη, αλλ' ού μόνος· ό Χριστός γαρ μετά σου και ό 
φύλαξ της ζωής σου άγγελος, ύπομείνωμεν, παρακαλώ, τόν της 
ύπομονής τούς στεφάνους ήμΐν έτοιμάζοντα* εί και πνιγόμεθα τή 
ολιγωρία, άλλα γλυκανθώμεν τή έλπίδι- ει καΐ στενούμεθα ταΐς 
χρείαις, άλλ' εύψυχώμεν τή άποκαραδοκία. τί γάρ; ού δυνατός ό 

20 Κύριος όμβρίσαι άορασία άρτους, πάν ε'ΐ τι έδώδιμον άλλο; άλλα 
άναμένει τήν ύπομονήν ημών, ινα στεφανώση, δπως δοξάση και 
εύφράνη εις αιώνας, ναί, τέκνον, δέομαι, φέρε γενναίως, ήμέ/ραν έξ 
ήμέρας διαβιβάζων και μη μακροτονία χρόνου άκηδίαν έμποιών έν 
τή ψυχή σου. ιδού ώς δναρ ό κόσμος ούτος- πάντα παρελεύσονται, 

25 ό δε ποιών τό θέλημα Κυρίου ζήσεται άιδίως και ούκ άποθανεΐται. 
τούτοις τοις ένθυμήμασι νεαροποιών αεί τήν ψυχήν σου, χαίρε, δτι 
πολύς ό μισθός σου έν τοις ούρανοΐς. 

240. Δωροθέω τέκνω έτέρω 

Καλέ Δωρόθεε, χαίρε· ειη σοι χάρις, έλεος από θεοΰ και Κυρίου 
Ίησοϋ Χριστού, του ένισχύσαντός σε υπέρ αύτού έκδοΰναι έαυτόν 
εις μάστιγας και πληγάς, εις φυλακήν και έξορίαν. πόθεν σοι τό 

5 άγαθόν τούτο; έξ άφανών έμφανής έγένου, έξ άδοξων ένδοξος, έξ 
ύστερήσεως τών έν Κυρίω άδελφών σου μέγας και τίμιος, βλέπεις 
πώς σοι διαλέγομαι ό ταπεινός; πολλοί τών προαγόντων σε έπιθυ-
μούσι συλλαβήν μου δέξασθαι, σοι δέ μετ' έγκωμίων τό γράμμα-

ούτως γάρ ό θεός δοξάζει τούς δοξάζοντας αύτόν. αινεί τόν θεόν, 
ίο εύχαρίστει, δτι έποίησέν σοι μεγάλα και θαυμαστά, όμολογητήν 

αυτού όνομάζεσθαι νΰν έν τοις χριστιανοΐς. πολλούς άπέκρυψας 
έπισκόπους, πολλούς ήγουμένους, πολλούς έρημίτας, έκλάμπων έν 
τή έκκλησία- βλέπε τήν κλήσίν σου, βλέπε τήν δόξαν σου. μή 

18 Rom. 8,19 22 2 Petr. 2,8 23 Ps. 118,28 26 Matth. 5,12 

19 άλλα O ' S 21 δοξάσει C 25 τοΰ post θέλημα add S 26 ένθυμήμασιν Mai 

240. altero semestri spatio a. 816 

9 Jb 42,3 13 1 Cor. 1,26 

C (S) 

10 έποίησέ S 
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374 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 142/43 

άπονυστάξης, μή άποπέσης, μέχρι θανάτου άγώνισαι έν υπομονή· ό 
15 γαρ ύπομείνας εις τέλος, ούτος, φησί, σωθήσεται. φυλακή πάση 

τήρει εαυτόν μή παραρρυήναι έν πάθει τινί ατιμίας· και τοΰτο γάρ 
μαρτύριον μέγα, τό τηρεΐν τό συνειδός καθαρόν άπό άμαρτίας. καθά-
ριζε αυτό αεί δια μετανοίας, δια δακρύων, δια προσευχών, δεόμενος 
και περί εμού του αμαρτωλού, δπως ώ σεσωσμένος άπό παντός έργου 

20 πονηρού. 
'Ασπάζονται σε οί σύν έμοΐ αδελφοί σου πλείστα, ό θεός σε, τέκνον 

μου ήγαπημένον, περί πάντα διαφυλάξειεν αβλαβή και άπήμονα, 
πληρούντα τον προκείμενόν σοι αγώνα έν Κυρίω. αμήν. 

241. Τίτω και Φίλωνι τέκνοις 

~Ω καλέ Τίτε και ώ καλέ μου Φίλων, τί τό ξένον θέαμα, οτι εκ των 
πολλών άδελ/φών υμών ύμεΐς έξελέχθητε παρά θεώ όμολογεΐν αύτώ 
και διά τοΰτο είναι έν φυλακή; πάντως οτι πολύ ήγαπήσατε, πάντως 

5 οτι άληθώς έπιστεύσατε. ευλογώ ούν τον θεόν μου καί Κύριον, τον 
μεγαλεία ποιήσαντα έν ύμΐν. βλέπετε, άδελφοί, καθώς καί προέγραψα 
ύμΐν, στήτε γενναίως, άνολιγώρως, κραταιώς, καθώς έκλήθητε ύπό 
θεού- δοξάσατε αύτόν έν τοις μέλεσιν ύμών, μή παραδέξησθε διδα-
σκαλίαν αιρετικού, μή όκλάσητε προς τήν κακοπάθειαν τής φυλακής, 

ίο άκούοντες τοΰ λέγοντος οτι διά πολλών θλίψεων δει ή μας είσελθεΐν 
εις τήν βασιλείαν τών ούρανών. 

Μνημονεύετε κάμοΰ τοΰ αμαρτωλού, ασπάζονται ύμάς οί σύν έμοί 
άδελφοί- ό Κύριος μεθ' ύμών. άμήν. 

14 Matth. 10,22 

16 σημείωσαι in marg C 

241. altero semestri spatio a. 816 6 προέγραψα: ep. 129? 

4 Luc. 7,47 8 1 Cor. 6,20 10 Act. 14,22 

C (S) 

8 δοξάσατε: δοξάτε Mai παραδέξεσθε Mai 
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Mai 143/44 ΕΠΙΣΤ. 240 - 243 375 

242. Νικολάφ μάγκιπι 

Πώς ο'ΐει δέχεσθαί με τάς άποστολάς σου και ευλογίας, ήγαπημένε 
ανερ; ούδ' αν χρυσίου τάλαντα τοσαΰτα ήδύτερόν μοι εις ύποδοχήν, 
διότι έξ άνθρώπου ορθοδόξου, φυλάττοντος άρχαίαν άγάπην και μή 

5 έαλωκότος τη κοινωνία της αίρέσεως' ο και μάλα με ξενίζει, πώς έν 
μέσφ πυρός άφλεκτος διαμένεις, αλλά γάρ και έτι διαμενεΐς θεία 
προμήθεια, ώς αν μέγα δώρον άπενέγκοις τω θεώ της οικείας 
σωτηρίας. 

Πάνυ δε έθεραπεύθην καί γε μεμακάρικά σε, δτι τον γραμματη-
ιο φόρον έν ημέρα εορτής έλαβες συνδαιτυμόνα έν τόπφ ξένψ και 

τραπέζη πληθούση· άνθ' ού άνακλινεΐ σε ό Κύριος έν τή ήμέρα 
έκείνη μετά 'Αβραάμ και 'Ισαάκ εις εύφροσύνην αιώνιον. 

243. Ίσιδώρω λαϊκω 

Καί πάλιν κόπους σοι παρέσχον, άνθρωπε τοϋ θεοΰ καί γνήσιε 
φίλε, έπί ταΐς άποστολαΐς σου- άλλ' ό Κύριος άντιμετρήσει σοι 
μισθόν έπουράνιον, ον χρήζεις παρά Κυρίου, υπέρ ού καί μετέρχει 

5 βίον παρθενίας καί εύλαβείας, σχολάζων έν έκκλησίαις, διατριβών 
έν έργοις εύσεβείας ώς φιλομόναχος, ώς απλαστος, οικών οικίαν 
κατά τον πατριάρχην Ιακώβ, έτι παρακαλώ έχεσθαί σε τής ορθο-
δοξίας καί αποχής τής αιρετικής κοινωνίας, / δι' ήν έξομεν παρρη-
σίαν έπί τοΰ βήματος τοΰ Χριστού, 

ίο Μιμνήσκου ήμών εύχάς αγίας ποιούμενος, τιμιώτατέ μου καί πο-
θεινότατε. 

242. a. 815-818 

5 Dan. 3,50 11 Matth. 8,11 

C (S) 

1 μάγκηπι C 6 διαμένοις C Mai 9 μεμακάρικά: με μακάρικα Mai 

243. a. 815-818 

6 Gen. 25,27 8 1 Joh. 5,14 

C (S) 

1 ϊσηδώρω C 3 άντιμετρίσει C 4 χρήζει Mai 8 τής Ssscr διήν C 
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376 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 144/45 

244. Ηγουμένη 

Άπήγγειλέν μοι ό αδελφός έωρακέναι σου την τιμιότητα και ώς 
έρρωται κατά πνεύμα, την δι' υπομονής ελπίδα κατέχουσα, καί γε 
έδόξασα τον αγαθόν θεόν ήμών, τον και έν ασθενεί φύσει τήν έαυτοΰ 

5 δύναμιν έμφανίσαντα- τω οντι γαρ μακαρία σύ έν μοναζούσαις, άλλά 
γαρ καί έν γυναιξί πάσαις, οτι έν ταΐς ήμέραις ταύταις, έν αίς 
έάλωσαν ού μόνον γυναίκες όμόσχημοι καί κανονικαί, άλλά καί 
πάντες μικροΰ δεΐν έν τή Βυζαντίδι μονασταί τε καί ήγούμενοι, αύτη 
σύν άλλαις τέσσαρσιν ή καί προς εϊλου υπέρ Χριστού πάσχειν ή 

ίο μετασχεΐν της χωριζούσης Χριστού αιρετικής κοινωνίας, ό γάρ 
μετέχων αυτής απόκληρος Χριστού ώς ό 'Ιούδας καί κοινωνός των 
παραλαβόντων τόν Κύριον εις τό σταυρωθήναν καί γάρ τού Χριστού 
διώκται καί σταυρώται οί τήν εικόνα αυτού έκμειούντες καί άπο-
σκορακίζοντες, ώσπερ καί αύτής τής Θεοτόκου καί έκάστου των 

15 άγίων. 
Βλέπε, δούλη Χριστού, μή καταισχύνης τόν καλέσαντά σε εις τήν 

όμολογίαν αύτού. σπέρμα αγιον σύ (έώ τό κατά σάρκα, οτι καί τούτο 
τοιούτον), άλλά Θέκλης λέγω τής πρωτομάρτυρος, Φεβρωνίας, Εύ-
γενίας, Ματρώνης καί των όμοιων είπον δέ Ματρώνης, δτι καί έν 

20 ταΐς κατ' αύτήν ήμέραις αίρέσεως ούσης καί τίνων μοναζουσών 
ένισταμένων άπέχεσθαι τής κοινωνίας ώς ύμεΐς νυν οί άλάστορες 
αιρετικοί, μή φέροντες τήν μανίαν, βία χειρί ήνοιγον τά στόματα 
καί ένέχεον τήν κοινωνίαν αύτών. άλλά τό χειρί ού συνηγορεΐτο, 
ώστε καί αύτή σκόπει πολλά διά Χριστόν πειρασθήναι. 

25 Άλλά μηδαμώς έκκλίνωμεν Χριστός γάρ ήμΐν βοηθός, καν μέχρις 
αίματος πειράσωσιν. προσεύχου περί ήμών διά τόν / Κύριον καί 
ήμάς τούς αμαρτωλούς μή άποτυχεΐν Χριστού. 

244. altero semestri spatio a. 816 2 ό αδελφός: Hypatius? cf. ep. 142,2 

12 Matth. 27,27 19 Ματρώνης: cf. Act. SS. Mart. II (Antverpiae 1668) 390 sq. 25 
Hebr. 12,4 

C (S) 

1 post ηγουμένη vocem quandam eras S 2 άπήγγειλε S 4 τόν2 om Mai 5 τω: 
τή Mai τωόντι S 6 γυναιξίν Mai 13 οί om C 18 Ευγενείας C Mai 22 
βία: an βιαία scribendum? 24 σκοπείς Mai 26 πειράσωσι S 
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245. Ιωάννη Καλχηδόνος 

Ό ν έκ μακρού χρόνου ώδινον πόθον, νΰν άποτεκών είκότως ευ-
χαριστώ τω θεώ μου ό ταπεινός· τίς δε ό πόθος; τό γράμματι συν-
αφθήναί με τη πατρική άγιωσύνη σου και δούναι άσπασμόν και 

5 γνωρίσαι τόν πόθον όσος και ήλίκος, ούχ δτι τό πριν ουκ ήν, άλλ' 
δτι αρτι μάλα έξήπται τη υπέρ αληθείας ταύτοπαθεία* ού γαρ ομόνοια 
πίστεως, εκεί δηλαδή και άγάπης σύνδεσμος, ού δέ αγάπης σύνδε-
σμος, έκεΐ θεός τό κεφάλαιον, ύπέρ ού και δι' öv τό πάσχειν. άλλα τό 
μεν ήμέτερον ούδενός λόγου δια τό άμφοτέρωθεν μηδαμινόν, τό δέ 

ίο της σής όσιότητος καί των οίος σύ μεγίστης ευδοξίας τα παρόντα, 
ύπέρ εύσεβείας έλομένων κινδυνεύειν καί κακοπαθείας άνατλάν 
όπόσης γαρ θλίψεως τό περιορισθήναί σου τήν θεοσέβειαν πόρρω 
που των εν αστει καί ελκειν ήμέραν εξ ήμέρας πόνους καί όδύνας 
έξοριστικάς καί μεριμνητικάς των διαφερόντων καί πνεύματι καί 

15 σώματι, καί ταύτα έν ασθενεί σώματι καί άήθει των τοιούτων, εί καί 
τοις έκουσίοις της ασκήσεως πόνοις ίκανώς προγεγυμνασμένω. 

'Αλλ' εύγε, ώ πατέρων κράτιστε, δτι σέ έλαβεν ή εκκλησία έκ της 
συγκλήτου κόσμον εαυτή τά πρώτα, νΰν δέ καί φύλακα των εύσεβών 
αύτής δογμάτων, ομολογίας στέφανον άναδησάμενον (πώς γαρ οΰ;) 

20 ύπέρ Χριστού πάσχοντα καί μή ύπείκοντα τοις Χριστόν διώκουσι, 
καν ού δοκή τοις έλαύνουσι- Χριστός γάρ ή Χριστού εικών ώς 
σταυρός ό σταυρού τύπος· καί οΰπω λέγω τής Θεοτόκου καί ούτι-
νοσούν τών αγίων, είδότι σοι καί ήμδς μάλλον μυούντι καί τεχνούντι 
τούς άμυήτους καί άσόφους. δεινόν ούν, ώ θεία καί ιερά κεφαλή, τό 

25 άσέβημα καί προεισόδιον τής τού 'Αντίχριστου έλεύσεως καί οιονεί 
είκών, ε'ίπερ τή Χριστού είκόνι μάχεται, μηδένα διαμερισμόν πρός 
τό πρωτότυπον έχούση· τοιαύτη γάρ ή φύσις τών λεγομένων, διό 
δσον / τό μέγεθος τής άσεβείας έκείνοις, τοσούτον ήμΐν τό αΰχημα 
τής ομολογίας, μή τά δευτέρια παραχωρούσης τών πάλαι Χριστού 

30 μαρτύρων. 

245. a. 816-818 

8 Philipp. 1,29 

c (S) 

1 Χαλκηδόνος Spi: Mai; sed cf p. 300* adn 536 2 από τεκών C 3 τό: τφ Mai 
5 τοπρϊν S 13 ποϋ C 15 άηθεΐ C Mai 16 τής: τοις S 18 ταπρώτα S 22 
ούτινος ούν C 29 δευτερεΐα S 
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τΩν τόν στέφανον κομίσειας, τρισόλβιε, προσευχόμενος ειρήνην 
τή εκκλησία καί γε κάμοΐ τω έλαχίστω μή πάντη διαμαρτεΐν της των 
ιχνών σου προσψαύσεως δια τό μέγιστόν με φορτίον ο'ίσειν των 
άμαρτιών. 

246. Εύθυμίφ τέκνφ 

Υγίαινε, τέκνον μου ήγαπημένον Ευθύμιε- ου παύομαι ούν μεμνή-
σθαί σου έν ταΐς ταπειναΐς μου προσευχαΐς, ύπόμνησιν λαμβάνων 
της έν σοι άνυποκρίτου πίστεώς τε καί αγάπης, πώς από πρώτης 

5 ήμέρας άνεστράφης έν τή υποταγή σου χρηστώς, πώς τε έν αύτή τή 
ήμέρα του χωρισμού έδειξας τό της αγάπης σου καί εύπροθύμου 
γνώμης, τούτο μεν έλθών καί ένεγκών τά κατά χρείαν έν τω οικφ 
τού άρπάσαντός με άρχοντος, τούτο δέ καί έμπλοήσας καί συμπρο-
θυμησάμενός με περί τών χρηστοτέρων έλπίδων εις τήν αδελφότητα, 

ίο φρουρουμένην στρατιωτική χειρί εις τά Στουδίου. καί γε δέδειχας 
έξ ών προεθυμού μόνος καλώς βουλευσάμενος, ει καί ριψοκινδύνως-

τί τούτο; άναθεματίσαι τόν άλιτήριον Άντώνιον, καθελόντα τάς 
σεπτάς εικόνας, σύν πάση τή άδελφότητι- δι' ην αίτίαν έτύφθης σύν 
εννέα προέχουσιν ανδρεία τών άλλων, έργον έποίησας, τέκνον μου, 

15 μάρτυρος, στρατιώτου 'Ιησού Χριστού, ώ της μεγαλονοίας σου- ώ 
τής στερροκαρδίας σου, πρώτου μαστιγωθέντος ύπέρ Χριστού καί 
μετά Χριστού καί έκβάντος έκ τών τοσούτων πληγών έξαίμου καί 
σαρκοτμήτου, μήτε γοεράν φωνήν άφεΐναι μήτε συμπεσεΐν τφ προσ-
ώπω, άλλ' έκείνην ρήξαι τήν ρήσιν, ην αδουσι πολλοί, ,μή φο-

20 βηθήτε, αδελφοί, ουδέν έστι ταύτα', ώ τής άγίας σου γλώσσης" αυτη 
ή φωνή καί τόν τύραννον καί πανδαμάτορα ήσχυνεν, τύψαντά σε έτι 
διά ταύτην, καί τούς άδελφούς σου παρεθάρρυνεν ϊσα σοι ένηθλη-
κέναι, καί τό μέγιστον, τόν θεόν εΰφρανεν, τόν έτοιμάζοντά σοι τόν 
στέφανον τής δικαιοσύνης. 

246. altero semestri spatio a. 816 13 σύν εννέα: Studitis Ephraimio Aphrodisio 
Ammona Hyperechio Stephano Parthenio Hegesimo Symeone (II) Dorotheo (II); cf. ep. 
181,4 sq. 

15 2 Tim. 2,3 23 2 Tim. 4,8 

C (S) 

11 προεθύμου Mai 12 άλιτήριον S 14 π ρ ο έ χ ο υ σ ι Mai άνδρία S 15 ώ C 
(bis) 21 η σ χ υ ν ε S 22 ίσα S 23 εϋφρανε S 
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25 Μόνον, τέκνον, τελείως άγωνισώ/μεθα τον καλόν αγώνα- πέποιθα 
δε δτι ό έναρξάμενος εν ύμΐν τον άθλον τούτον και τελειώσειεν. 
βοήθει και εν τη έξορία, αδελφέ, τοις συνεξορίστοις σου λόγω, εργω. 
προσεύχου και περί εμού τοΰ ταπεινού ϊνα ένέγκω πάντα διά Χρι-
στόν, τον νυν διωκόμενον διά της άγίας εικόνος αύτοΰ. προσαγο-

30 ρεύουσίν σε οί σύν έμοί αδελφοί σου- ή χάρις τοΰ Κυρίου Ίησοΰ 
Χριστού μετά τοΰ πνεύματος σου. άμήν. 

247. Ύπερεχίφ τέκνω 

Εύγε, εύγε, Ύπερέχιε τέκνον έμόν, καλόν άθλον ήξιώθης άπενέγ-
κασθαι ύπέρ Χριστού - έδάρης, έφυλακίσθης, έξωρίσθης, έλογίσθης 
μετά όμολογητών Χριστού, πόθεν σοι ή χάρις αϋτη, τό δώρον τό 

5 ούράνιον, ϊνα σου τό αίμα ιδης διά Χριστόν περιρρεόμενον και τάς 
σάρκας έξεσμένας ταΐς μάστιξιν; άπελούσω τάς άμαρτίας, ήγίασας 
σεαυτόν. βλέπε, άδελφέ μου, μή ποτε έπιλάθη της ευεργεσίας, μή 
ποτε άπονυστάξης από θεού. γρηγορεί εις τήν σωτηρίαν σου, πα-
ρακαλώ, εις ύπομονήν τελειώσεως· ού γάρ τό άρξασθαι μόνον, αλλά 

ίο και τό τελειώσαι μακάριον. ήνεγκας πόνους πληγών, ενεγκον, τέκνον 
μου, καί κόπους ασκήσεως, λογισμούς πονηρούς καθαίρων από της 
καρδίας σου, εξ ών προάγεται άνθρωπος εις πράξιν άμαρτίας. φο-
βερός ό θεός, πΰρ καταναλίσκον τούς καταφρονητάς - φύγωμεν τήν 
παρρησίαν, τήν θύραν της άνομίας, εστω τό κάθισμά σου άσκανδά-

15 λιστον, δσιον. ψαλμόν έχεις, φδήν έχεις, εύχήν έχεις - άνάγνωσιν 
εχε, δάκρυον, άναλογίζου αεί τον θάνατον, τήν ήμέραν τής κρίσεως, 
δτε γυμνά και τετραχηλισμένα σταίη τά σύμπαντα, οίος φόβος εκεί 
και τρόμος τω κατ' έμέ άμαρτωλφ και πηλίκη χαρά καί άγαλλίασις 
τφ δικαίω. 

20 Ναί, τέκνον, φυλακή φυλάξωμεν έαυτούς, ινα τήν παραθήκην 

25 1 Tim. 6,11 30 Philem. 25 

26 ύμΐν: an ήμΐν scribendum? αθλον C τελειώσετε S 27 σύν έξωρίστοις C 
29 προσαγορεύουσί S 

247. altero semestri spatio a. 816 

6 1 Cor. 6,11 13 De. 4,24 15 1 Cor. 14,26 17 Hebr. 4,13 20 2 Tim. 1,12 

C (S) 

1 ωραία in marg C 2 αθλον C 13 καταναλίσκων C Mai 
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ήμών, τουτέστι τήν ψυχήν, προσενέγκωμεν τώ θεώ σώαν, καθαράν 
καν γάρ ρυπούται διά των σκόλιων λογισμών, άλλα καθαρίζεται 
πάλιν διά τών έν μετανοία δακρύων, προσεύχου περί εμού τοϋ 
αμαρτωλού ίνα σφζωμαι έν πάσιν. οί μετ' εμού άδελφοί σου προσ-

25 αγορεύουσίν σε· ή χάρις μετά σοΰ. άμήν. / 

248. Άφροδισίω τέκνω 

Χαίροις, 'Αφροδίσιε, τό έμόν τέκνον, μάλλον δέ θεού, υπέρ ού ό 
προκείμενος άγών. τί τό γεγονός έν σοί, δτι ούτως άπηυτομόλησας 
έκδούναι τάς εαυτού σάρκας εις μάστιγας ύπέρ Χριστού, ούτως 

5 ένεγκών τάς τοσαύτας πληγάς ώς άδάμας καρτερώς; χαίρε, τοϋ Χρι-
στού στρατιώτα- δρα πού σε κέκληκεν ή χάρις, πώς άνεπήδησας εις 
υψος αρετής, άναποιησάμενος έαυτόν από προλαβόντων έλαττω-
μάτων. έδόξασας τον θεόν, τέκνον μου, έν τοις μέλεσί σου, έτίμησας 
κάμε τον άμαρτωλόν έλαμψας έν τη άδελφότητί σου μετά της ίσά-

ιο θλου έταιρείας ώς άστήρ έωθινός, έγένου της έκκλησίας τού θεού 
στύλος. 

Μακάριος εί και καλόν σοι έσται. αλλά βλέπε τό έργον σου, δτι 
άκμήν ουκ εις πέρας έστίν δει μέχρι τέλους έγκαρτερήσαι, 'ίνα ούτως 
στεφανωθής. φέρε γενναίως τά της έξορίας, έτοιμάζου και άποθανεΐν 

15 διά Χριστού τήν άγίαν εικόνα- φύλαττε έαυτόν άπαρρησίαστον, 
γρηγορεί προς τούς άοράτους εχθρούς, χαίρε τή έλπίδι, υπόμενε τή 
θλίψει, νήφε ταΐς προσευχαΐς, δεόμενος καί περί έμού τού άμαρτωλού 
ϊνα σφζωμαι σύν ύμΐν. ασπάζονται σε οί σύν έμοί άδελφοί σου- ό 
Κύριος μετά σοΰ. 

24 προσαγορεύουσί S 

248. altero semestri spatio a. 816 10 έταιρείας: novem Studitarum 

5 2 Tim. 2,3 8 1 Cor. 6,20 16 Rom. 12,12 

C (S) 

1 αφροδησίω C 2 άφροδήσιε C 3 γεγονώς C " Mai 4 σεαυτοΰ S είς 
μάστιγας om Mai 13 έστϊ S 14 από θανεΐν C 
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249. Άμμωνα τέκνω 

'Αδελφέ Άμμωνα, χαίρε έν Κυρίφ- ασπάζομαι σε από χειλέων 
καρδίας μου, στέφανων σε έπαίνοις, καλώς άγωνισάμενον, υπέρ 
Χρίστου μαστιγωθέντα και εύφόρως ένεγκόντα τάς τοσαύτας πληγάς. 

5 εϊθε ήσπασάμην τάς ξανθείσας σου σάρκας διά Χριστόν, ε'ίθε 
ήξιούμην κάγώ ό ταπεινός συγκοινωνήσαί σου τοις πάθεσι- πλην τή 
διαθέσει συνεκοινώνησα και χαίρω, δτι τοιούτον τέκνον κέκτημαι ό 
άμαρτωλός, ού τό αίμα σύν τοις συνάθλοις άδελφοΐς σου εις μαρ-
τύριον αληθείας τή εκκλησία του θεοΰ, ού ή εξορία εις έξοστράκισιν 

to της άσεβείας. μια ροπή τετραυμάτισαι, καί όράς ο'ίοις έγκωμίοις 
έπάδεσαν τί λοιπόν επί του κριτηρίου των απάντων, δτε προσληφθή-
σονται εις βασιλείαν ούρανών παρ' αύτοΰ οί εύλογημένοι τοΰ πατρός 
αύτοϋ; 

Διό / θάρσει, στήθι· έτι γάρ ό άγών, έτι ό δρόμος, μή άναπέσης 
15 ώς ήδη τελειοδρομήσας· έάν δέη, και σφαγιασθώμεν ύπέρ τής άγίας 

εικόνος Χρίστου, ναί, τέκνον μου, παρακαλώ, μή όλιγωρήσωμεν την 
ασκησιν, τήν έξορίαν ού γάρ ό έναρξάμενος μόνον επαινετός, αλλ' 
ό τελειών τό έργον τοΰ θεοΰ. έχομεν καθ' ήμέραν τούς νοητούς 
εχθρούς τιτρώσκοντας ήμας βέλεσι λογισμών- βλέπε τούτους, έσο 

20 τεθωρακισμένος τή πίστει, τή αγάπη, τή έλπίδι. ακούω δτι άκριβο-
λογεΐσαι τό καθισμάτιόν σου άπαρρησιάστως και χαίρω" πάντων 
γάρ κακών μήτηρ ή παρρησία, ό θεός σε, τέκνον, ετι άνδρειώσειεν, 
στερεώσειεν, καταρτίσειεν εις πάν έργον αγαθόν, προσεύχου και 
περί .έμοΰ τοΰ άμαρτωλοΰ ινα σφζωμαι. έάν σύνεστί σοι ό κατά 

25 σάρκα και πνεΰμα αδελφός καί τέκνον μου, προσαγορεύω αύτόν. οί 
σύν έμοί άδελφοί σου ασπάζονται σε- ή χάρις μετά σου. αμήν. 

249. altero semestri spatio a. 816 2 Άμμωνα: ad formam nominis cf. adn. ad ep. 
165,17 

C (S) 

1 Άμωνδ omnes: correxi 2 Άμωνα omnes: correxi 8 εις om Mai 9 έξο-
στράκησιν C Mai 18 καθημέραν S 20 άκριβολογήσαι codd: άκριβολόγησαι 
Mai: correxi 22 άνδριώσειεν C Mai: άνδριώσειε S 23 στερεώσειε S 
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250. Συμεών τέκνω 

Χαίρε, τέκνον μου Συμεών, ό κληθείς ύπό της χάριτος εις όμο-
λογίαν Χρίστου- ϊδε πώς ουκ έπησχύνθη σε Χριστός κατά την προ-
τέραν άναστροφήν, αλλ' εύδοκών ευδόκησε μαστιγωθήναί σε υπέρ 

5 αύτοΰ, χλευασθήναι, φυλακισθήναι, είτα και έξορισθήναι σύν τοις 
όμοτρόποις σου άδελφοΐς. τί ανταποδώσεις τω Κυρίω; τί προσενέγ-
κοις κατ' άξίαν; τί άλλο ή τό φυλάξαι σε άναφαίρετον τήν χάριν δια 
μακροθυμίας και τελείας πίστεως; δθεν γρηγορεί, νήφε προς τάς 
μεθοδείας τοϋ διαβόλου μή που παρεισδύση, μή που υποσκέλιση, 

ίο φύγε από όψεως γυναικών κάθου μή παρακινούμενος, τούτο δέ λέγω 
δια τό άκηκοέναι με χάριν ιατρείας άφίστασθαί σε της κέλλης- ου 
τοιούτος ό καιρός, τέκνον μου, άλλά μαρτυρίου, ιατρεύειν θέλεις; ιώ 
τούς κατά ψυχήν νοσούντας διά λόγου' ει δέ και σώματι, ανπερ 
εΰκολόν σοί έστι καθημένφ και μή μεταβαίνοντι τόπον έκ τόπου, 

15 και τούτο έπΐ άνδρών ευσεβών, ου μέντοι γυναικών. 
Φιλών σε ύπομιμνήσκω. εστω δέ άεί ή μέριμνα και άδολεσχία σου 

εν νόμω Υψίστου μετά έργοχείρου- ή γάρ αργία μήτηρ αμαρτίας. / 
έκδέχου και αύθις πληγάς διά Χριστόν, μήπως και θάνατον τον 
άοίδιμον, έάνπερ τοσούτον καταξιώσειεν εις σέ. προσεύχου και περί 

20 εμού τού αμαρτωλού ϊνα σφζωμαι εν πάσιν. οί σύν έμοί αδελφοί 
προσαγορεύουσίν σε. ό Κύριος σε διαφυλάξειεν άσινή κατά πάντα-

ή χάρις μετά σού. αμήν. 

251. Θεοφυλάκτω πρεσβυτέρα) 

Έξ ών έπέστειλεν ή τιμιότης σου, έφανέρωσεν εαυτής τήν άρετήν 
διά τε της κατά τήν έπιγραφήν ταπεινολογίας και διά τής έν τοις 

250. altera semestri spatio a. 816 11 κέλλης: ad vocem cf. Hahn, Romanismus 9 

8Eph. 6,11 21 Ps. 40,3 

c (S) 
2 συμεών C 4 εύδόκησε om Mai 6 προσενέγκεις codd: corr Mai 12 ό Ssscr 

14 εστι C Mai 21 προσαγορεύουσί S 

251. a. 817 

C (S) 
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Mai 150/51 ΕΠΙΣΤ. 250 - 252 383 

γράμμασιν έμφερομένης δυνάμεως· τό γάρ τοι τοις μάρτυσι συμ-
5 παρεΐναί σε, συμπροθυμούμενον καν συναγωνιώντα, και τό τον άγιον 

Θαδδαΐον οικείαις χερσίν ένταφιάσαι άπόδειξιν δτι μάλιστα με-
γίστην εύσεβείας σου εχει, ώ ίερέ άνερ. άλγώ δε έν σοι διά τό της 
άσεβείας χειρόγραφον. άλλα μή λυποΰ- ήδη λεαίνεται και τφ στε-
ναγμφ σου διαρρήσσεται. φέρε τοίνυν τό άλγος και τόν καιρόν της 

ίο είργομένης ίερατείας, έως αν έπιλάμψειεν Χριστός έαρ ορθοδοξίας, 
έν φ καυχήση έν οίς διά Χριστόν δρας νΰν μετά και της άπολήψεως 
τοΰ βαθμοϋ δήλον δτι. 

252. Βησσαρίωνι τέκνω 

Ει και μή έδεξάμην αντίγραφα ών έπέστειλά σοι, τέκνον μου 
ήγαπημένον (δι' ην αΐτίαν οίδεν ό γραμματηφόρος), αλλ' ομως έμοί 
τό γράφειν ούκ όκνηρόν, καίπερ δντι έγκεκλεισμένφ άσφαλώς σύν 

5 τω άδελφω Νικολάω. χαίροις οδν, ό μάρτυς τής αληθείας, χαίροις, 
ό όμολογητής τοΰ Χρίστου, χαίροις, τό έμόν και τής έκκλησίας 
καύχημα, οράς οϊας φωνάς άκούεις, τί σοι παρέσχεν ή καλή υποταγή, 
ή πίστις ή ορθή, ή υπομονή τής φυλακής, ή άδειλία και άφόβητος 
ένστασις, ή των μαστιγών ύποδοχή, των σαρκών ό ξεσμός, τοΰ 

ίο αίματος ή κένωσις, των μωλώπων αί ώτειλαί; ποΰ σε άνύψωσαν, τί 
σε άπειργάσαντο; και έτι ύψωθήση, καί έτι μεγαλυνθήση, έάνπερ, 
ίερέ μου παΐ, ύπομείνης τελέως δσα αν και συμβαίη έλθεΐν. ό γάρ 
ύπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται, εΐπεν ό Κύριος, ει καί πάλιν 
τύψωσιν, ό Χριστός βοηθός· ή ούκ οί/δας δτι δσον περισσεύει τά 

15 παθήματα τοΰ Χριστοΰ τοσούτον καί ή δόξα καί ή παράκλησις; 
φέρε, υιέ μου, τήν μόνωσιν, τήν φυλακήν, τήν στενοχωρίαν, τήν 

5 τό om Mai 10 ε ίργομένης Mai έπιλάμψειε S 12 δηλονότι S Mai 

252. a. 818 2 έπέστειλά: ep. 235 4 έγκεκλεισμένφ: Boneta 7 ύποταγή: ad 
hanc notionem monasticam cf. J. Leroy, Saint Theodore Studite, in: Theologie 49 (1961) 
433 sq.; D. Amand, L'ascese monastique de Saint Basile. Maredsous 1949, 326 sq.; H. 
Mogenet, L'obeissance religieuse, vertu evangelique et humaine. Revue d'ascetique et de 
mystique 27 (1951) 75 sq. 

12 Matth. 10,22 14 2 Cor. 1,5 

C (S) 

1 βισαρίωνι C: Βησαρίωνι Mai 11 άπειργάσοντο Mai 
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384 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 151 

άθυμίαν άνάπνεε Χριστόν, κόπτε τούς λογισμούς των εναντίων, την 
ήμέραν μερίμνησον διελθεΐν, έν ή ζής, και περί της αυριον μη 
φροντίσης· ό δούς σήμερον ύπομονήν δοίη καί εις την έξης, εάν 

20 φθάσωμεν. 
Ταΰτά σοι παρ' έμοΰ, ταΰτα και αύτός περί ήμών των άμαρτωλών 

εϋχεσθαι μη διαλείποις. ειρήνη σοι παρά Χρίστου. 

253. Ιωάννη τέκνω 

Έπέγνων τήν δύναμιν των γραμμάτων σου, τέκνον μου, και ηύ-
χαρίστησα τω θεώ μου δτι διαφυλάττη άσινής, ρυσθείς έκ χειρός 
των διωκτών, βλέπε ούν πώς καθέζη, ϊνα μή άλως πάλιν ει δέ πως 

5 καί γένηται, στερέωσον τήν ψυχήν σου, τέκνον μου, ύπέρ τοΰ ονό-
ματος τοΰ θεοΰ ύπομεΐναι πάντα, όρων μάλιστα τούς αδελφούς σου 
άθλήσαντας καί έτι άθλουντας. πάντα ισχύει ό πιστεύων έν τω έν-
δυναμοΰντι Χριστώ, ος καί έκάλεσέν σε έν καθέδρα πρεσβυτέρων 
αίνεΐν αυτόν. 

ίο Ίερατικώς ζήθι, εύλαβώς ισθι καθαίρων σαυτόν, ί'να καθαρός τω 
καθαρώ προσπελάζοις. προσεύχου καί περί ήμών ϊνα σωζοίμεθα, ϊνα 
τούς λόγους ήμών ή πράξις σφραγίζη, επειδή άμαρτωλός ειμί άν-
θρωπος. ό Κύριος μετά τοΰ πνεύματος σου. 

254. Εύοδίφ τέκνω 

Έπεί έδεξάμην σου τήν διά τοΰ γράμματος άπολογίαν, τέκνον 
ήγαπημένον, μετέβαλον τό λυπηρόν της ταπεινής μου ψυχής, άλγυ-

22 εϋχεσθε Mai διαλίποις S 

253. a.817 

10 Tit. 1,15 13 2 Tim. 4,22 

C (S) 

4 καθίζη Mai 10 καθαρώς codd: corr Mai 

254. a. 817 

C (S) 

1 εύωδίω C 2 άπό λογίαν C 
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νομένης επί τοις συμβεβηκόσν μή γάρ οϊου, άδελφέ, μικρόν είναι 
5 τό εν λόγω πεσεΐν. τί λέγει ό Κύριος; ει τις ομολογήσει έν έμοί 

έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω κάγώ έν αύτφ έμπροσθεν του 
πατρός μου τοΰ έν ούρανοΐς. ομοίως καί τό έναντίον. αλλ' έπεί 
γέγονεν, ό θεός ελεήμων, συγχωρών τά ολισθήματα ήμών. μέχρι δέ 
τούτου φθάσας φοβήθητι τόν θεόν και μή προβής εις περισσότερον, 

ίο άλλα φεΐσαί σου της ψυχής κάμοϋ τοΰ ταπεινού, όρων σου τούς / 
αδελφούς άθλούντας· οί γάρ πεσόντες έλεεινοϊ καί ένθεν κάκεΐθεν, 
εί μή μετανοήσειαν άξιολόγως. 

Τά δέ καθ' ήμας ώς αν άπαγγείλη ό γραμματηφόρος μανθάνων 
προσεύχου σώζεσθαι ήμάς. 

255. Νικήτα ήγουμένω 

Καί προ των γραμμάτων διά φωνής τοΰ γραμματηφόρου πάλαι 
διαγνούς τά κατά τήν όσιότητά σου ήνεσα ό τάλας, καί νύν διά της 
άναγνώσεως ήσα τφ Κυρίω μεγάλως, δτι ό πατήρ έν τοις πατράσι 

5 καί ό λαμπτήρ έν τοις λαμπτήρσιν έδει γάρ, έδει τόν δι' ύποταγής 
δοκίμου άχθέντα καί διά νομίμου βίου καθηγησάμενον μή έναπο-
μεΐναι τοις συναπαχθεϊσι κατά τάς άμαρτίας μου τω αιώνι τούτω, 
αλλά θαττον ραγήναι τή μαχαίρα τοΰ πνεύματος καί περιφανεστέραν 
ποιήσασθαι της ήττης τήν άνάκλησιν, άναδραμόντα έν τή περιωπή 

ίο τής Χριστοΰ ομολογίας καί φρυκτωροΰντα έν κόσμω τό φως τής 
αληθείας. 

Τοιαΰτα τά τής πατρικής σου άγιωσύνης, α καί τούς ορθοδόξους 
εΰφρανεν καί τούς ύπεναντίους έπληξεν, έν δπλω δοκοΰντι ιδίω τήν 
τρώσιν δεδεγμένους· ού γάρ οΰτω δάκνει ό ένιστάμενος ώς ό μετά 

15 τήν αλωσιν άναπαλαίσας έν Κυρίω. τά δέ ήμέτερα ούχ ώς έγκωμιάζει 
ή φιλία σου, ύφ' ής καί φιλεΐ κλέπτεσθαι, ώς φασιν, ή αλήθεια-

πόρρω έγώ ό ταπεινός καλοΰ παντός, τής σης δ' αν ε'ίη θεοκλινούς 

5 τό έν λόγω πεσεΐν: cf. ep. 190,27 

5 Matth. 10,32 7 Matth. 10,33 

255. altero semestri spatio a. 816 

16 Greg. Naz. or. 2,1 (PG 35,408 Β = p. 86 Bernardi) 

C (S) 

9 περιοπή codd: corr Mai 13 εύφρανε S 
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386 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 152/53 

προσευχής χρησιμεΰσαί με εις τι και εν φ νύν πάρεσμεν άγώνι της 
μερίδος ύμών των άγίων μή άποπεσεΐν. ό δέ άγών γνωστός τη θεο-

20 σεβεία σου, δτι ύπέρ Χρίστου έστι της εικόνος αύτοΰ εινεκα άθλεΐν 
έκάτερον γαρ εν έκατέρω άχώριστον καί όμολογούμενον και άρνού-
μενον. και οί άρτι όμολογηταΐ μάλλον των πάλαι ήξίωνται έπαΐειν 
πρός του Κυρίου, μακάριοι οί μή ΐδόντες καί πιστεύσαντες. 

Ό σύν έμοί προσαγορεύει τήν άγιωσύνην σου ώσπερ κάγώ τόν 
25 αληθώς Άρσένιον, τόν άρσενα τή φρονήσει καί διάπυρον τφ ζήλφ, 

τόν σον μέν άληθινόν υίόν, έμόν δέ έραστόν άδελφόν. / 

256. Άντιόχω σιλεντιαρίω 

"Αξιον τής εύσεβείας σου τό γράμμα, δτι έν καιρφ έν φ φεύγουσιν 
οί πλείστοι καί ψιλήν προσηγορίαν ήμΐν ποιεΐσθαι αύτός καί γράφεις 
καί γράφειν ήμάς έκκαλεΐσαι, έγκαλών τήν σιωπήν. φαίνη τίνος εϊ 

5 δρπηξ, τοΰ χρυσοΰ γένους, τής ευσεβούς ρίζης- διά τοϋτο καί φίλοι 
σοι καί φίλων έμοί ό διάπυρος, ούτως στεργόμενος ώς ό μακάριος 
γεννήτωρ. αλλά τό θαυμαστόν δτι καί έν τω τής απιστίας χειμώνι 
ουκ έμαράνθη σου τό τής αρετής άνθος, αχραντον διαμένον τής 
αιρετικής κοινωνίας, καθά γράφεις, ο καί διαμεμενηκέναι έτι προσ-

10 ευκτέον μοι· τφ οντι γάρ χαλεπόν διαφυγεΐν καί μάλιστα έν άξιώ-
ματι, έαλωκότων σχεδόν απάντων δέει κινδύνου ανθρωπίνου, κατα-
φρονήσει δέ θεού τοΰ άθετουμένου- ού τή προμήθεια φυλάττοιο καί 
σφζοιο άμφοτέρωθεν, ό κατά πάντα έρασμιώτατος άπασιν. 

21 Dion. Ar. eccl. hier. 4,3 (PG 3,473 C) 23 Joh. 20,29 

24 ώσπερ - 25 Άρσένιον in marg C 

256. a. 815-818 

C (S) 

3 ήμΐν: ημών Mai 4 έκκαλήσαι C: έκκάλησαι Mai φαίνει C Mai 5 όρπηξ 
C Mai διατοΰτο S φίλοι σοι scripsi: φίλη σύ C: φίλος σύ S: φιλη σύ Mai 
6 ουτω S 10 τφόντι S 
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257. Γρηγορίω 

Αί άποστολαϊ των επιστολών σύζυγοι- σύ δέ, ώ φίλων άριστε, 
προσθείην δ' αν και ευσεβών κράτιστε, ταΐς μέν εΰφρανας και μά-
λιστα επί τοσαύταις και τηλικαύταις, των δέ έφθόνησας μεταδοΰναι, 

5 και ταϋτα εκ τών άδύτων θησαυρών σου της καρδίας δαψιλώς δυ-
ναμένων προϊέναι. ιν' ούν μή έτεροζυγοϋντες φαινοίμεθα, προσθώμεν 
ταΐς πρώταις και τάς δευτέρας. 

Όρδς οίά σοι φιλοσοφώ έν καιρώ φιλοσοφίας; φιλοσοφία γάρ 
έστι τό φυγείν τον ολεθρον της αίρέσεως, ή ς σέ θεός άμέτοχον 

ίο διατηρήσειεν, άνταμειβόμενος υπέρ ών εθρεψας ήμάς τούς ταπεινούς 
τοις άκηράτοις άγαθοΐς. 

258. Λουκιανώ τέκνω 

'Αδάμ, πού εί; φωνή έστι θεοΰ ού μόνον πρός τον άρχιπάτορα 
ήμών, άλλά γάρ καί πρός έκαστον τόν έκπεπτωκότα της θείας εν-
τολής. πού ούν εί, τέκνον καί αδελφέ; έκ ποίας δόξης ώλισθήσαμεν, 

5 περιθέμενοι αισχύνης κάλυμμα; άλγώ επί σοί, στένω, κλάω, έν τή 
ήττη σου τό οικεΐον πτώμα / όρών. οί'μοι, τί ύπέστης, τί πέπονθας; 
άλλ' επειδή θεός τών μετανοούντων, ανάστα, τοΰτο πρώτον καί 
τελευταΐον φάρμακον μετανοίας λαμβάνων, τό πασιν έξαγορεύειν 
σου τήν άνομίαν, δπως ό Κύριος άφήση σοι τήν τής ασεβείας 

ίο κοινωνίαν. 

257. a. 815 -818 2 αί άποστολαί — σύζυγοι: ad hoc eloquendi genus cf. Hunger, 
Literatur I 231 pariter incipit Jo. Tzetz. ep. 68 (p. 98 Leone): έπ ιστολήν ήτησάμην, 
άλλ ' ούκ άποστολήν 8 φιλοσοφία: verae religionis meditatio; cf. F. Dölger, Byzanz 
und die europäische Staatenwelt. Darmstadt 1964, 198 sq. 

6 2 Cor. 6,14 

C (S) 

4 μετά δούναι C 9 σε Mai 10 δ ιατηρήσοιεν omnes: correxi 

258. a. 817 

2 Gen. 3,9 

C (S) 

5 άλγώ: κάγώ Mai 6 ο'ίμμοι C Mai 9 άφήσει C Mai 
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388 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 154/55 

Άρκεΐ τοσούτον ειπείν ο'ΐομαι γάρ σε συντετριμμένον είναι και 
λίαν λελυπημένον, αλλά άνες, τέκνον εγγύς Κύριος τοις συντετριμ-
μένος τη καρδία, και τούς ταπεινούς τω πνεύματι σώσει. 

259. Μύρωνι 

Ώψίσθην έπιστεΐλαι τή θεοσεβεία σου, δεδιώς τούς πειρασμούς 
καί έν πείρα αύτής ουπω ώς δοκώ γεγονώς' έπεί δέ εμαθον άκριβέ-
στερον όστις και οίος ό δεσπότης μου, οτι αγαθός καί ευσεβής, 

5 προθύμως έχάραξα τήν έπιστολήν, δι' ής άπευχαριστώ, καί μάλα γε 
εΐκότως, δτιπερ έμνήσθης μου της ταπεινώσεως, καίτοι γνώρισμα 
αύτής ούτως έναργώς μή έχων, καί γε έν τοιούτω καιρώ, οπότε δέει 
άνθρωπίνω καί φίλοι τφ δοκεΐν γνήσιοι άποτροπάδην έστησαν, 
ήκιστα φροντίζοντες θεού καί της εντολής, έπειδή οι μεν ώλλυντο 

ίο τής άγάπης φέρειν τόν καρπόν, οί δέ περί τήν πίστιν τό χαλεπώτερον 
έναυάγησαν, τω κλύδωνι τής αίρέσεως καταβαπτισθέντες καί τούς 
λογισμούς. 

Άλλ ' εύγε, δτι ό κύριος μου άμφοτέρωθεν κυβερνώμενος διασφζεις 
τήν όλκάδα τής ψυχής, ταΐς αυραις τοΰ πνεύματος εις λιμένα 

15 σωτηρίας άπευθυνόμενος. έδόξασα ούν τόν αγαθόν ήμών θεόν, οτι 
έχει καί έν τοις αύτόθι κρύβδην τούς μή παραρρυέντας, άλλ' όμο-
λογοϋντας αύτόν άνθρωπον δια φιλανθρωπίαν άπειρον γεγονέναι- οί 
γάρ μή άνεχόμενοι εικόνα αυτού τοΰ σωματικού χαρακτήρος ένοράν 
αρνούνται αύτόν άριδήλως μορφήν τήν καθ' ήμάς είληφέναι, ιου-

20 δαΐζοντες εντεύθεν, καν προσποιούνται όμολογεΐν Χριστόν εί'σω τής 
ήμετέρας φύσεως γενέσθαι· ος γάρ ουκ εικονίζεται, ούτος ουδέ άν-
θρωπος, αλλά τι έκτρωμα- πώς γάρ πρόσωπον τις εχων ουκ εικονι-
σθήσεται; εί ούν Χριστός είχεν πρόσω/πον, είς ο ένέπτυσαν οί 
θεοκτόνοι, δήλον οτι περιγράφεται, ήγουν εικονίζεται- ει δέ είχεν, 

12 Philipp. 4,5 

259. a. 815 — 818 14 λιμένα: ad hanc metaphoram frequentissimam cf. adn. ad ep. 
330,5 

9 cf. Joh. 13,34 

C (S) 

2 δεδειώς C: δεδειώς Mai: correxi 8 τό codd: corr Mai 13 διασώζοις C Mai 
14 λιμένας Mai 18 cvopüv: έν όραν C 20 πρός ποιούνται C: προσποιώνται S 
23 είχε S 
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Mai 155 ΕΓΤΙΣΤ. 258 - 260 389 

25 άλλ' ουκ εικονίζεται, ώς τοις άσεβέσι δοκεΐ, φάντασμα σαφώς- και 
γαρ τοΰ Ούαλεντίνου τό άσέβημα εχουσι μανιχαΐζοντες οί εικονο-
μάχοι. 

ΤΩν της πλάνης ρυσθείης τελέως και αυτός και ε'ί τίς σοι της 
αρετής και εύσεβείας παραπλήσιος, μικρά ώς μεγάλα δέξαιο, φίλε, 

30 άνθ' ών άπέστειλας τή ταπεινώσει μου, μηδέν έχούση κρεΐττον άμεί-
ψασθαι. 

260. Γεωργίω μιθανή 

'Ώ πώς καλόν τό πλάσμα τής ψυχής σου, φίλε καλέ και πιστέ, 
φίλε γνήσιε και φιλόθεε, φίλε κοινωνέ θλίψεων καί περιστάσεων 
αληθώς ε'ίρηκεν ή Γραφή οτι ό εύρών αυτόν εύρεν θησαυρόν, ού τόν 

5 εκ χρυσίου, αλλά τόν δια Πνεύματος 'Αγίου καταπεπλουτισμένον. 
τοιούτος σύ προς ήμάς τούς ταπεινούς, τόν μέν επισκεπτόμενος, τόν 
δέ προσδεχόμενος εξ όδοΰ ήκοντα, καί άλλον θεραπεύων και έτερον 
παραμυθούμενος, τοΰ δέ καί εγγυητής γινόμενος έγκρατουμένου. 
οΐδας δ φημν καί τί γάρ ού ποιών καί λέγων, δσα εικός τόν φιλόθεον 

ίο άνδρα καί άγαθοκάρδιον άνθρωπον έστι πράσσειν; καί γε έν ταΐς 
ήμέραις ταύταις, οτε καί ψιλή προσηγορία φίλου μέγιστόν τι χρήμα 
λογίζεσθαι ήμϊν πέφυκεν. 

Ουτω μέν ούν ταύτα ημείς οί άμαρτωλοί εχομεν παρά τής τιμιότη-
τός σου. σέ δέ ό Κύριος άμείψεται τοις αιωνίοις αύτοΰ άγαθοΐς- διό 

15 μή έκκακήσης τό θεΐόν σου έργον τελεΐν ένώπιον τοΰ σφζοντός σε 
θεοΰ. 

26 ού άλεντίνου C 

260. a. 815 -818 

4 Sir. 6,14 

C (S) 

1 ϊθανή S: Μιθανή Mai (an μιθανεΐ scribendum?) 4 εύρε S 9 φημί codd 15 
έκκακήσοις C Mai 
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261. Πάρδω μιθανή 

Έπιστέλλω τη τιμιότητί σου χρεωστικώς διότι άνθρωπος εϊ τοΰ 
θεοΰ καί φίλων ό άληθινός και πιστός· ό γάρ τοι τοιούτος φίλος εν 
τοις πειρασμοίς δοκιμάζεται, μή έκτρεπόμενος της φιλίας, άλλα 

5 διασφζων τό δοκίμιον της προς θεόν και τον πλησίον αγάπης' οί δέ 
μή ούτως σκαιοΐ και μισάνθρωποι, τοις καιροΐς καί πράγμασιν άλ-
λοιούμενοι. οϊδας παρά σεαυτω α ποιείς άγαθά- μάρτυρες δέ καί οί 
μετέχοντες αύτών / άδελφοί ήμών, πολλά σε βαροΰντες, άλλά καί 
πλείστα εύχαριστοΰντες, δτι προσφύγιον αύτοΐς γίνη καί κουροτρό-

10 φος μάλα ηδύς καί περιδέξιος, ούχ ύποπτήσσων τόν καιρόν ώς οί 
λοιποί, άλλά τρέμων θεόν τόν μόνον φοβερόν, δν καί θεραπεύεις διά 
των άδελφών, δς σε καί άνακηρύξει έν καιρώ της άνταποδόσεως ώς 
εύποιητήν αύτοΰ, ώς ξεναγιστήν αύτοΰ, ώς τροφοδότην αυτού. 

"Εχων ούν τοιαύτας τάς ελπίδας, άνθρωπε θεού, χαίρε καί εύφραί-
15 νου καί νόμιζε πολύν πλοΰτον συναθροίζειν έν τή καλλίστη σου 

πραγματεία ταύτη, πλοΰτον ού φθαρτόν, άλλά τόν διαμένοντα εις 
αιώνας επί κτήσει της βασιλείας των ουρανών, ερρωσο έν Κυρίω. 

262. Γενναδίω τέκνφ 

"Α έπέστειλας, τέκνον ήγαπημένον, έπέγνων. λυπή, δτι έν τω 
διωγμώ τόπον εκ τόπου άμείβεις, υπό δέους καί μερίμνης συνεχό-
μενος· ταύτα γάρ ύποβάλλει ό λόγος της φυγαδείας, πρός δέ καί 

5 ένδεώς έχειν τών κατά χρείαν. άλλά ό μακαρισμός τοΰ Κυρίου 
εύφραινέτω σε καί κουφιζέτω τά άλγη· μακάριοι οί δεδιωγμένοι 
ένεκεν δικαιοσύνης, δτι αύτών έστιν ή βασιλεία τών ούρανών. άρα 
ού πάσαν θλΐψιν καί στενοχωρίαν ικανή έστιν διαλΰσαι ή έπαγγελία 
αυτη; ό υιός τοΰ άνθρώπου ούκ εχει ποΰ τήν κεφαλήν κλίναι. οράς 

ίο δτι θεομίμητόν σε έργάζεται ή βία; βιαστών ούν έστιν ή βασιλεία 

261. a. 8 1 5 - 8 1 8 

c (S) 
1 ίθανή S: Μιθανη Mai (an μιθανεϊ scribendum?) 14 fort est <τοΰ> θεοϋ scribendum 

262. a. 817? 

6 Matth. 5,10 9 Matth. 8,20 10 Matth. 11,12 

C (S) 

8 έστι Mai 9 κλϊναι C 
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των ούρανών. ενεγκον, τέκνον, ώς προήνεγκας διά Χριστόν ού μόνον 
δνωγμόν, αλλά και φυλακήν. ό προσθείς γνώσιν προσθήσει αλγημα, 
φησίν. νεωστί ήρίστευσας· και πρεσβυτισθείς έν τή γνώσει και 
ήλικία ού περισσότερος εϊης; 

15 Ναί, τέκνον, παρακαλώ, περιφρουρών έαυτόν παντοίως, ϊνα σφζη 
ώσπερ δορκάς έκ βρόχων και ώσπερ ορνεον έκ παγίδων, εΰχου περί 
εμού του άμαρτωλού. 

263. Κληδονίφ τέκνω 

"Αρτι συνέφθασα, τέκνον ήγαπημένον, άντεπιστεΐλαί σοι. χαίρω 
ούν οτι ύγιαίνεις, είς / δε τό μεμονώσθαί σε ούχ ήδέως εχω, καν 
ακουσίως, έκ τοϋ τόν άδελφόν Νεΐλον κρατηθήναι. σπούδασον ούν, 

5 παρακαλώ, συνεΐναι ένί τών άδελφών, και τούτω, ει οίόν τε, συνετώ-

οΐδας γάρ οτι παντί ό εχθρός, καί χρεία ασφαλείας ψυχικής, είς δέ 
τόν άββάν Λεόντιον τί σοι ολως έπήλθεν άπιέναι; εί μεν έγνως 
πεφυλαγμένον αύτόν της αίρέσεως, εύ αν ε ίχεν τοϋτο γάρ κάγώ 
προεθυμούμην, καθά και προενετειλάμην τω μακαρίφ Θεοδούλω. 

ίο επειδή δέ συναπήχθη τοις αίρετικοΐς δι' υπογραφής καί κοινωνίας, 
δι' ήν καί άπέστη άπ' αύτοΰ ό μακάριος έκεΐνος, ουδέν άλλο εστί τό 
άπελθεΐν σε προς αύτόν ή τό γενέσθαι δμοιον αύτώ καί άπολέσαι τά 
πάντα, καί τήν ύποταγήν καί την Χρίστου όμολογίαν. στήθι, τέκνον 
μου, έν τω κράτει τής άληθείας, τόπον έκ τόπου μή ώς έτυχεν 

15 μετερχόμενος άνευ ανάγκης, πάντως δέ ό ειπών ού μή σε άνώ ούδ' 
ού μή σε έγκαταλίπω θεός ού παρόψεταί σε έν αληθινή καρδία 
πορευόμενον καί σκέπων καί τρέφων καί παντοίως προνοούμενος· 
πλήν οτι θλίψεως καιρός καί ύπομονής χρεία, μακάριοι οί δεδιω-
γμένοι ένεκεν Χριστού" τούτο εύφραινέτω σε καί τά έπώδυνα κουφι-

20 ζέτω. ό δέ κατά σάρκα σου άδελφός, σάρξ ων, σάρκα σε θέλει 
γενέσθαι. 

12 Eccl. 1,18 15 Prov. 6,5 

263. a. 817 9 μακαρίω: cf. Theod. Stud, catech. parv. 36 (p. 130 Auvray) 

15 Jos. 1,5 18 Matth. 5,10 

C (S) 

2 άντ' έπιστεΐλαί C 5 οίόν τε: όϊόνται C 8 είχε S 14 ετυχε S 16 
εγκαταλείπω C Mai' 
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392 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 157/58 

Τί μοι τοιαύτα γράφεις; ιδε τούς κατά πνεύμα αδελφούς σου ένα-
θλοΰντας κάκείνους ζηλοΰν έπείγου, ινα γίνη στεφανίτης. ό θεός σε, 
τέκνον μου, περιφυλάξειεν, εύχόμενον περί εμού τοΰ αμαρτωλού. 

264. Εύστρατίω άρχιητρώ 

Έγίνωσκον μεν την τιμιότητα της αγάπης σου και πρότερον, οπότε 
της προσκυνήσεώς σου ήξιώθην, ούπω δέ τό πόση και ήλίκη- διά 
δε του πνευματικού ημών υιού 'Αδριανού τοσαύτά σου καλά ήκου-

5 τίσθημεν και οΰτω διέθετο ή μας ή απαγγελία εις αγάπη σιν (μάλιστα 
δτι και της αίρέσεως μένοις ανώτερος, διαφυλαττόμενος ώς εν μέσω 
φλογός άφλεκτος της αιρετικής κοινωνίας), ώστε εύχαριστήσαι τόν 
αγαθόν ημών θεόν λίαν και δόξαι εις πρόσωπον σου τίμιον έλθεΐν 
καί περιπτύξασθαί / σε άπό καρδίας, χάρις ούν τω Κυρίφ, τω έχοντι 

ίο εκλεκτούς καί έν Βυζαντίδι έν τω παρόντι καιρώ χαλεπώ, εφ' φ 
Χριστός διώκεται σύν μητρί καί θεράπουσι διά της τών αγίων αυτών 
εικόνων καταδρομής καί ατιμίας- καί γάρ ή τής εικόνος ύβρις τοΰ 
είκονιζομένου εστίν άριδήλως άτιμία, καν ου συνιώσιν οί χριστο-
διώκται. άρα ούχ ό τόν τύπον τοΰ ζωοποιοΰ σταυρού ύβρίζων τόν 

15 ζωοποιόν σταυρόν ύβριεΐται; καί μάλα. οϋτω καί επί τοΰ τύπου, ήτοι 
τής εικόνος Χριστού. 

Ά λ λ ' έκείνοις μέν ε'ΐη επιστροφή καί παΰλα τής ασεβείας· σέ δέ 
Κύριος έτι διαφυλάξειεν μετά τής κυρίας τής όμοζύγου, τής καί αφ' 
αίματος ήμών, ώς ό λόγος, άσινή καί αβλαβή έν πάσι, παρέχων σοι 

20 καί ύπέρ τής τοΰ άδελφοΰ καί γραμματηφόρου έξ αρχής μέχρι τοΰ 
δεΰρο καλοποιΐας καί ξενοδοχίας πολλούς τούς μισθούς, πολλά σου 
τά άγαθά έξαγγέλλοντος, ού μην άλλά καί ύπέρ ών έστερήθης προσ-
όδων φυγάς την τοΰ άσεβάρχου συνεστίασιν. ε'ΐη σοι θησαυρός 
ούράνιος τών πνευματικών χαρίτων. 

264. a. 815-818 20 άδελφοΰ: Adrianus 

17 Ps. 40,3 

c (S) 

1 άρχιατρφ Mai 5 επαγγελία Mai 13 εστίν codd: corr Mai 18 διαφυλάξειε 
S κυρίας τής: κυρίας σης Mai 19 πασιν Mai 21 ξενοδοχείας Mai 23 
συνέστίασιν C 
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265. 'Ιωσήφ άδελφώ και αρχιεπίσκοπο) 

Ήξίωμαι και τανΰν μαθεΐν σου τά της ύγιείας και όσιώσεως ού 
μόνον άπό τιμίου γράμματος, αλλά και από ζώσης φωνής τοΰ καλοΰ 
Διονυσίου, δς εθρεψέν μου τήν ταπεινήν ψυχήν, έκαστα έξηγησά-

5 μένος, α ύπέλαβεν όφθαλμοΐς των αύτόθι, τήν ξενίαν, τήν παροικίαν, 
τήν ήσυχίαν, τό δρος, τό υδωρ, μάλλον δέ, πάρεις ταΰτα, εξ ών έστι 
γνωριμώτερον λέξω, τόν θεόν, φ λατρεύεις, και ον θεραπεύεις και 
υπέρ ού σοι ή έρημία και ή τληπαθεία, άπορφανισθέντι προσώπω, 
ού καρδία, ήμών τε των ταπεινών, άλλα μήν και της ύπό χείρα 

ίο μεγάλης τοΰ θεού εκκλησίας, ελεεινά μέν ούν ταΰτα (πώς γάρ οΰ;), 
άγαπήσει ήγαπημένος ύπ' αμφοτέρων καί οϊα τομή μαχαίρας διηρη-
μένος- δμως έχεις μέν αύτός, ποθεινότατε και άγιώτατε, εις θεόν 
μεγάλας τάς ελπίδας, έχει δέ σου ή εκκλησία σύν ήμΐν πολλά τά 
αύχήματα εις σέ, τόν δι' άλήθειαν καί προπαθόντα τοι/αϋτα και νΰν 

15 μετά Χριστού πάσχοντα- εν οίς τελειώσειέν σου ή θεία χάρις τόν 
καλόν άγώνα εις αμειψιν τοΰ στεφάνου τής δικαιοσύνης έν ήμέρα 
τής δικαίας τοΰ Κυρίου άνταποδόσεως. δέδιας, ώ πάτερ, τούς οίκοθεν 
καί άοράτους εχθρούς παρά τούς όρωμένους, καί ούκ άπεικότως, 
άλλ' ως εμφρων, αλλ' ώς έμπειροπόλεμος, αλλ' ώς άσφαλής· τούτους 

20 κάγώ ό τάλας πτοοΰμαι καί δέδοικα, δτι όμοΰ τό άναπνεΐν καί ή 
βολίς πυρπολουμένη, ούτε καθεύδοντί μοι άργοΰσα διά τών ινδαλ-
μάτων, μή δτι γρηγοροΰντι. άλλ' είς έπαρωγός, ό τοΰ θεοΰ φόβος· 
ού γάρ ούτος γρηγορεί, εκεί κοιμάται τά πάθη. 

Δέομαι σου ούν τής όσιότητος έπαμΰναί μοι ταΐς προσευχαΐς 
25 αδιαλείπτως περισώζεσθαι άνώτερον τής παγίδος τοΰ έχθροΰ· πρός 

γάρ τό ήμάς τούς άναξίους ελκεσθαι εις μνήμην σου πρός έκαστα τί 
δει καί λέγειν, ει μή δτι καί προ τής οικείας σωτηρίας τήν σήν 
έξαιτούμεθα έν Κυρίω συντετριμμένη καρδία εύδοκίμησιν καί διά-
σωσιν έν πάσιν. προσαγορεύουσιν οί σύν έμοί αδελφοί μετ' αιδοΰς 

30 τήν ίεράν σου κορυφήν. πλείστα ασπάζομαι τούς αδελφούς, μάλιστα 
τόν καλόν Άθανάσιον, έργφ καί λόγω συμπεπονθέναι σοι έν Κυρίω 
θερμώς προαιρούμενον. 

265. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 

15 2 Tim. 4,6 16 2 Tim. 4,8 

c (S) 
2 τά νΰν C Mai 4 εθρεψέ S 7 και öv θεραπεύεις om Mai 8 τληπάθεια S Mai 
15 τελειώσειέ S 17 δέδειας C Mai 24 έπαμύναι S 25 παγΐδος codd: corr Mai 
29 πασι S 
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394 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 159/60 

266. "Ανθω τέκνω 

To μικρόν έπιστολίδιόν σου, τέκνον ήγαπημένον, μέγιστόν μοι 
εις αποδοχής λόγον άρκεΐ γάρ μοι τό σημαίνειν σε οτι ζής και 
ύγιαίνεις, υπηρετών τω άγιωτάτφ άρχιεπισκόπω και πατρί. ετι ούν 

5 ερρωσο, φίλτατον τέκνον, και σώματι και πνεύματι, ϊνα άκούων 
χαίρω ό ταπεινός, προσεύχου άνεπιλήστως τήν σωτηρίαν μου ώς 
υίός αγαπητός, ώς άνθος αρετών, ώς ήγαπηκώς απ' άρχής τήν 
άγνείαν. σωθείης. 

267. Ίγνατίω επισκοπώ Μιλήτου 

Παρά τό μή είδέναι με ακριβώς τόν τής εξορίας τόπον τής πα-
τρικής σου άγιωσύνης ουκ ήξιώθην έπιστεΐλαι μέχρι τοΰ παρόντος, 
καίτοι έπιθυμίαν εχων και είς αύτό τοΰτο άσχάλλων τφ πνεύματι· 

5 αρτι δέ πως έληλυθότος Διονυσίου τοΰ άδελφοϋ ημών έκ τών αύτόθι 
και / άναγγείλαντος ήμΐν δτι και έώρακέν σου τήν όσιότητα και 
προσηγορίαν αυτής εσχεν εν τή καθ' ημάς ούθενότητι, τίς τε καί 
οίος ό χώρος αύτήν ό κατέχων, καί χαρα έχάρημεν οι ταπεινοί καί 
εύθύμως τήν έπιστολήν έχαράξαμεν. 

ίο Ήμεΐς γάρ, ώ τιμιώτατε, έκπαλαι κάτοχοι τής αγάπης σού έσμεν 
καί σέβομεν ου μόνον ώς γνώριμον καί όμόσχημον, άλλα γάρ καί 
ώς όμολογητήν τοΰ Χρίστου, ύπέρ ού καί δι' ον ό διωγμός καί 
ύπερορισμός. αλλά χάρις Κυρίω τω γνωρίσαντί σε εν τω νΰν καιρώ 
στΰλον καί έδραίωμα τής αληθείας, μή κατασεισθέντα υπό τών προσ-

15 βολών τών ύπεναντίων, άλλά διασφζοντα τό τής εύσεβείας μυστή-

266. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 

C (S) 

4 άρχιεπισκόπφ: επισκοπώ Mai 6 άνεπιλήπτως Mai 

267. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 2 παρά τό μή: sic incipit Jo. Tzetz. ep. 67 
(p. 96 Leone) 

14 1 Tim. 3,15 15 1 Tim. 3,16 

C (S) 

6 έώρακέ S 7 αυτής: αύτήν C Mai 14 τών om Mai 
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ριον έν τή κραταιότητι του Αγίου Πνεύματος άκαπήλευτον πάντως 
γαρ έγνως όσοι και πηλίκον οί κατά τάς άμαρτίας μου ώλισθηκότες -

εφ' οΰς τίς ου στενάξειεν δάκρυον; καί γε επί τω Μηδικιώτη, συ-
ληθέντι έκ των περί 'Ιωσήφ οικονομίας χάριν ήσεβηκέναι εις Χρι-

20 στόν. τοΰτο δέ, ώ θεόσοφε, άπηχές πάνυ και εκτοπον εάν γάρ τις τό 
κακόν έν προσχήματι άγαθοΰ ποιή, διπλούν έργάζηται τό αμάρτημα, 
δτι αυτός τε τό ούκ αγαθόν ποιεί καί κέχρηται οιονεί παραπετάσματι 
τω τοΰ άγαθοΰ ονόματι, φωνή έστι τοΰ θείου Βασιλείου, ούτω μέν 
εκείνοι πρός τή οικεία πτώσει καί πολλοίς άλλοις δλισθος γενόμε-

25 νοι, πλήν δτι ό Μηδικιώτης, έπιγνούς τήν ήτταν, καί ώμολόγηκεν 
ώλισθηκέναι καί μεταμεμέληται σφόδρα, ώς μεμάθηκα, καί δια τοΰτο 
φυγάς ωχετο, μέγιστον δείγμα μετανοίας καί ώφελείας έγκαταλείψας 
τοις τε οίκείοις φοιτηταΐς καί τοις εύ φρονοΰσιν. ιστανται δέ χάριτι 
Χριστοΰ έρηρεισμένοι έν έπισκόποις οί προηγωνισμένοι έν Κυρίω, 

30 έν ήγουμένοις ό των Καθαρά, τοΰ Πικριδίου, τοΰ Παυλοπετρίου, τοΰ 
'Αγρού, ό τής Δελμάτου, ό της Πελεκητής Μακάριος. 

Προσεύχου τοίνυν, ώ ποθεινότατε πάτερ, ύπέρ ειρήνης τής εκκλη-
σίας, εϊτα καί ύπέρ εμού τοΰ αμαρτωλού καί ελαχίστου ϊνα σύν ύμΐν 
τοις άγίοις πατράσιν έπιτύχοιμι θεοΰ, κατόπιν ύμών άξιούμενος 

35 βαίνειν. 

268. 'Ιωάννη ήγουμένω 

Δύο επιστολών τής άγιωσύνης σου εκτισις τό παρόν γραμματεΐον 
διά τό μή έπιτυ/χεΐν με γραμματηφόρου, άληθέστερον δέ ειπείν, διά 
τό φασματικήν ήμάς συντυχίαν δέξασθαι, ην άπήγγειλεν ό ένεγκών 

5 τήν έπιστολήν. χάρις ούν τω θεώ δτι ύγιαίνων διατελοίης, πάτερ 

18 Μηδικιώτη: Nicetas 30 ό τών Καθαρή: Ioannes; cf. ep. 271,3 τοΰ Παυλο-
πετρίου: Athanasius; cf. Theod. Stud, catech. parv. 21 (p. 77 Auvray) τοΰ Ά γ ρ ο ϋ : 
Theophanes confessor 31 τής Δελμάτου: Hilarion; ad fo rmam nominis cf. Psaltes, 
Grammatik 2 sq. 

20 Bas. serm. mor. 1,6 (PG 32,1128 C) 

18 στενάξειεν: στάξειε S (fort recte; cf epp 275,38; 280,4) 21 εργάζεται S 25 
επί γνούς C 28 δέ Csscr 29 έρειρισμένοι C Mai 31 άγροϋι C: Ά γ ρ α ϋ 
Mai δαλμάτου S (sed cf Psaltes 1. 1.) Μακάριος scripsi: μακάριος Mai (cf tarnen 
epp 230; 362; 371; Van de Vorst, Note sur S. Macaire de Pelecete. AB 32 [1913] 270 sq) 
34 τοις om Mai 

268. a. 817 ineunte 

C (S) 
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τιμιώτατε, φέρων τόν όνειδισμόν του Χρίστου, υπέρ ού και δι ' ον ή 
εξορία καί ή κακοπάθεια, ή τε άφαίρεσις των οικείων και ή άπαλ-
λοτρίωσις των ιδίων, δέχη άκοάς θλιπτικάς των εις τά τοΰ μοναστη-
ρίου παρανομούντων καί οίδα οτι δριμύττει ό λόγος (πώς γάρ ου;), 

ίο ών έστι κόπος χε ιρών σου, ίδρώς άγώνων, ϋπαρξις γονέων, πολλών 
άλλων είσφοραί καί συγκομιδαί, επειδή καί ήρξας έν βασιλικοΐς 
πράγμασιν , όψώνια καί σ ιτηρέσια ουκ ολίγα λαβών, καθότι καί έξ 
εύγενών έφυς καί έκ συγγενών συνεκροτήθης καί πολυούσιον 
έτεκτήνω άσκητήριον . 

15 Ά λ λ α τί δει παθεΐν, ούτως τοΰ καιρού ένεγκόντος; θάρσει ούν, ώ 
τιμιώτατε, οτι καί ταΰτα άπολήψη μικρόν ύστερον, ήνίκα δοκιμάση 
τω ίκανώ του πειρασμού ως έν πυρί τό δοκίμιον της προς αύτόν 
ημών πεποιθήσεως ό αγαθός θεός· καί έτι κρείττονα καί μένουσαν 
έν ούρανοΐς ϋπαρξιν ταμιεύσοιτό σοι Χριστός άνθ ' ών νΰν κατέλιπες 

20 πάντα δι ' αύτόν, κλέος άπενεγκάμενος αίώνιον έν τε τω μοναδικώ 
τάγματι καί έν πάση τη έκκλησία τοΰ θεοΰ. μη ούν, παρακαλώ, 
καταξαινέτω τήν καρδίαν ή μνήμη καί άγγελία τών λ υ π η ρ ώ ν γέ-
γραπται γάρ, ύπομιμνήσκω, οϋπω μέχρις αίματος άντεκατέστημεν 
προς τήν άμαρτίαν άνταγωνιζόμενοι. δυνατός δέ ό θεός ποιήσαι σύν 

25 τω πειρασμώ καί τήν έκβασιν της ελπίδος καί πιστός έστιν εις 
μαρτύριον ή μ ΐ ν λογίσασθαι καί τά φθάσαντα καί φθάζοντα. 

Διό ύπομονής ήμ ΐν χρεία έτι, ώ πάτερ, ϊνα κομισώμεθα τάς έπηγ-
γελμένας παρά θεώ ύποσχέσεις . απέχω δέ καί ύπεραπεδεξάμην τήν 
έφ' οίς ήτησάμην σου πειθώ εί'νεκα της άληθείας όμολογίαν καί 

30 συγκατάθεσ ιν καί λογισθείη σοι εις χάριν , ε'ΐπω, καί συγγνώμην 
τών όφληθέντων κατά κοινοΰ, έπειδή τοΰτο καί ό τής ιεραρχίας 
κορυφεύς ούκ έπησχύνθη ώμολογηκέναι θεώ τε καί τισιν. άλλ ' άγε 
τόν / λόγον έπί τούς καθ' ήμάς λογάδας. ποΰ ποτέ είσιν οί περί τόν 
άββάν 'Ιωσήφ, οί καί νΰν προσχήματ ι ο ικονομίας άσεβήσαντες καί 

35 άπορραγέντες ού μόνον ήμών τών ταπεινών, αλλά γάρ καί τής κε-
φαλής; καί <δν ) τά πρώτα εις πρόσωπον εύλόγουν, έφάνησαν ού 
συνημμένοι αύτώ πνεύματι, αλλά κατά α ν θ ρ ω π ο ν δεξάμενοι γάρ καί 

32 κορυφεύς: Nicephorus patriarcha 

23 Hebr. 12,4 24 1 Cor. 10,13 

6 δν: οδ C Mai 10 ών: α Spc 12 καθ' οτι C Mai 16 δοκιμάσοι C Mai 19 
κατέλειπες C Mai 23 άντικατέστημεν S 25 πιστός: πίστις Mai 26 τά ante 
φθάζοντα add S 28 θεώ: θεοϋ S 29 πειθώ omnes: correxi 31 κατακοινοϋ C 
Mai 34 οϊ omnes: correxi 36 δν inserui 
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κεκοινωνηκότες τφ αντιθέτω και χριστομάχω άπώσαντο σύν Χριστώ 
καί τόν άληθινόν ήμών πατριάρχην. ιδοι Κύριος και έπισκέψοιτο 

40 τήν έκκλησίαν αύτοϋ έν τάχει, λελυμασμένην συΐ άγρίω, δήλον δτι 
σαΐς προσευχαΐς και πάντων αγίων ίλεούμενος. μνημονεύειν μου του 
αμαρτωλού μή έπιλάθη, ώ ποθητέ, δπως ρυσθείην από παντός έργου 
πονηρού, έπόμενος ύμΐν κατόπιν, τοις όμολογηταΐς Χριστού. 

269. Γρηγορίφ τέκνω 

"Αρτι αποκρίνομαι προς α έπέστειλας πάλαι, τέκνον, και αποκρί-
νομαι ούκ εξ ών εγραψας δτι μηδέ κατά λόγον ύποταγής, άλλα άφ' 
ών διήγγελμαι, δτι κρίμα μοι έπήρτηται ποιμενικόν και ούαί μοι τω 

5 άθλίω, ει μή άρκούντως άναγγείλοιμι. ει μεν γάρ έώρων πρός μή 
γεγονότα έν υπακοή μου εϊναι τόν λόγον, ουδέ άπαξ τυχόν έδεοίμην 
λέγειν επειδή δέ πρός τοιούτον, ώς υπό μάρτυρι θεώ και άγγέλοις 
καί πάλιν μοι τό γράμμα ομού μέν παρακλητικόν, όμού δέ και 
διαγγελτικόν, καί οίδ' δτι πρός έχοντα οϋς άκουστικόν διαλέξομαι. 

ίο 'Αδελφέ Γρηγόριε, μνήσθητι ήμερων αρχαίων, μνήσθητι αναθέ-
σεως υίϊκής, μνήσθητι άγαπήσεώς μου, ταπεινής μέν, άληθινής δέ, 
ώς πάντες 'ίσασι- μνήσθητι δτι βασιλείς καί αρχιερείς ούχ εύρον 
ισχύν διασχίσαι ημάς έξ αλλήλων πολλοίς τρόποις κινηθέντες, τού 
συνδέσμου τής άγάπης ουδαμώς ρηγνυμένου. είτα, δτε πολλοί οί 

15 πολεμούντες καί πλείους οί άγώνες, άήττητοι καί νικηταί καί αδιαί-
ρετοι, οπότε δέ παύλα, τότε ήττα καί διαίρεσις; φεύ τής ταλαιπωρίας 
μου, άβάλε τής δαιμονικής / επήρειας· οίος ής οχυρός έξ ών έδρασας 
έν ύποταγή, τίμιος, αξιόπιστος, περιφανής, πολλά τά εδνα προσ-
φέρων τοις έντυγχάνουσιν. τί τό γεγονός, τέκνον μου; τί τό διατεμόν 

20 σε, σπλάγχνον μου; δτι έλύπησά σε έπιτιμών, κόπτων τό θέλημά 

40 Ps. 79,14 

40 δηλονότι S Mai 

269. a. 815-818 

10 Ps. 142,5 

C (S) 

1 αποκεσα in marg C 4 κρίμα S ούαΐ C 5 μή2: με codd: corr Mai 6 
έδεοίμην: έδεόμην S 13 διασχήσαι C 18 εδνα omnes: correxi 19 έντυγχά-
νουσιS 
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σου; ομολογώ, αλλά διά θεόν και ψυχήν εν δε και αδίκως τυχόν, 
σύγγνωθι. μνήσθητι δέ οτι και την φύσιν μου έξεβιασάμην, εϊπω, 
καί τό της ύποταγής δίκαιον έλυμηνάμην, τά της άναπαύσεώς σου 
διώκων. καθομολογώ και τά σά, ού γάρ ειμί άγνώμων, υίέ μου, οτι 

25 δι' έμέ Χρίστου ακολουθήσει καί ώνειδίσθης και έρραπίσθης καί 
έφρουρήθης καί την ψυχήν μέχρις αίματος προήσω- οϊδας τάς βα-
σιλικός αποκρίσεις, οίδας τάς έν τω παλατίφ είρκτάς, τάς έν τω 
Άγί(ρ Μάμαντι άπαγωγάς· οϊδας τήν φυλακιστικήν αμφοτέρων ζωήν, 
την εις άλλήλους συμφυΐαν, ην έθαύμασαν καί βασιλείς καί ιερείς 

30 καί πας τις άλλος, είτα, τί τό διαρρήξαν; οτι των διωξάντων κατα-
ποθέντων καί τοΰ σκανδάλου εκποδών άρθέντος σύμβασιν έποιη-
σάμεθα μετά τοΰ άρχιερέως. ώ της επήρειας· καί τί έβούλου; ϊνα, 
φησίν, έγένετο σύνοδος καί καθηρέθη τό αίτιον, καί τίς ό συν-
εδρεύων ή καθαιρών; ούχ όρας άνένδεκτα λέγων; αλλ' οτι ουκ ώφει-

35 λεν συνελθεΐν τω βασιλεΐ ό ιεραρχών, ομολογουμένως, ώς ουδέ ό 
προ αύτοΰ, εφ' φ καί ό μείζων κίνδυνος, εξ ού καί συναπέρχεται 
δήθεν οικονομίας ό δεύτερος. 

"Εα ταϋτα, τέκνον. γέγονεν ώς γέγονεν, καί κριτής θεός τών 
τοιούτων, τοίνυν περιφανεστέραν καί όσιωτέραν πιστεύω τω θεώ μου 

40 ύπάρξαι τήν ενωσιν της ένστάσεως τω εύ φρονοΰντι καί είδότι μέτρον 
καί αξιώματος καί ένστάσεως. καί γε εδειξεν ό χρόνος, ομολογίας 
στέφανον άναδησαμένου τοΰ άρχιεράρχου σύν πολλοίς άλλοις, κά-
μοΰ τοΰ ταπεινοΰ συμπαρομαρτούντος τω άρχιεραρχοΰντι- öv καί 
έδεξάμην καί δέδεγ/μαι, έπί τον βασιλεύσαντα άνενεγκόντα τό α'ί-

45 τιον. καί μή ο'ΐου με, αδελφέ, φιλαρχοΰντα ταΰτα λέγειν, ώς άν 
έναβρύνεσθαι ή νικαν έν τή ύποταγή σου· μηδαμώς. ει οϊόν τε 
γενέσθαι εύάρεστον θεώ, δέχομαι ού μόνον ειπείν σοι τό ,ήμαρτον', 
άλλά καί ύποταγήναί σοι. καί δέομαι σου, τέκνον μου άγαπητόν, μή 
σκληρυνθής, ό θεός σε παρακαλεί δι' έμοΰ- ί'δε οτι τό κρίμα καί τών 

50 όντων μετά σου τέκνων μου έχεις. 
Παρακαλώ σε μή αποτύχω μου της ελπίδος έπ' άμφοτέροις, λέγω 

δή καί τοΰ άδελφοΰ μου Βασιλείου τοΰ ήγαπημένου, φ γράψαι ιδία 

32 άρχιερέως: Nicephorus 35 ό πρό αύτοΰ: Tarasius 44 βασιλεύσαντα: Nicepho-
rus I 

30 Hebr. 11,29 

24 καθ' ομολογώ C 26 προΐσω C Mai 28 Άγίω om Mai 32 ώ C Mai 34 
ώφειλε S 36 σύν απέρχεται C 38 γέγονε S (bis) 39 πιστεύω post μου transp 
Mai 44 άνενεγκότα Mai 50 τέκνον S 
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περισσότερόν τι ουκ είχον. ει δέ, δπερ μή γένοιτο, άπειθήσητε, εγώ 
μεν ό ταπεινός άθωώ έμαυτόν τοΰ αίματος υμών, ύμεΐς δέ οψεσθε, δ 

55 και ιστέ, τί τό της απείθειας κρίμα και δέσμημα παρά θεώ. 

270. Πρωτοσπαθαρέα 

'Εγώ, φειδόμενος και εύλαβηθείς μή τι δια του γράφειν με γενηθώ 
σοι εις κόπον, κυρία μου, ούκ επέστειλα τό πρότερον αύτή δέ, ούκ 
οϊδα πώς ίδοΰσα τον γραμματηφόρον, έπλήρωσας τήν δεξιάν αύτοΰ 

5 αργυρίου, άποστείλασα εις άνάπαυσιν της ταπεινώσεώς μου. καί 
ίνατί έκαινοτόμησας τήν εύλογημένην σου οίκίαν; και ίνατί προς 
πλησμονήν σου έγενόμην; πλήν ό πάντα ζυγοστατών καί σταθμίζων 
άποδφη σοι άντίμισθον καί άντίξενον τήν βασιλείαν αύτοΰ, ύπα-
κούων σου της πεποιθήσεως καί της προκειμένης εύχής, καταρ-

10 ραΐζων πάσάν σου θλΐψιν καί άδολεσχίαν, γαληνιαίαν τε καί είρη-
ναίαν παρέχων σοι διαβίωσιν. μνημόνευε καί ημών εν τή όρθοδόξφ 
καί καθαρά σου λατρεία- μανθάνω γάρ οτι άντέχη εύσεβείας, καί γε 
κρατυνθείης έτι. 

271. Πασχαλίω πάπα "Ρώμης 

Τω τά πάντα παναγεστάτω, φωστήρι μεγάλφ, άρχιερεΐ πρωτίστω, 
κυρίφ ήμών δεσπότη άποστολικώ πάπα, Ιωάννης, Θεοδόσιος, Άθα-

54 Matth. 27,24 55 Eph. 5,6 

53 άπειθήσετε S 55 άπειθίας Mai κρίμα omnes: correxi 

270. a. 815 -818 

6 Is. 1,14 

c (S) 
1 πρωτοσπαθαρία C Mai 3 τοπρότερον S 6 ϊ να τί C Mai έκενοτόμησας 
Mai ϊνα τί C Mai 10 σου ante πασαν transp Sac θλίψιν omnes: correxi 

271. a. 817 

2 2 Paral. 7,20 

C VM (11. 1 - 3 8 ) Ν PS 

2 τα om VMPS Sirm 
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νάσιος, ' Ιωάννης, Θεόδωρος, ελάχιστοι πρεσβύτεροι και ηγούμενοι 
5 των Καθαρά, των Πικριδίου, τοΰ Παυλοπετρίου, της Εύκαιρίας, των 

Στουδίου. 

Ή δ η που πάντως ήκουσται τη κορυφαία ύμών μακαριότητι τά 
κατά τάς αμαρτίας ήμών τή καθ' ήμάς εκκλησία έπελθόντα (και γάρ 
γεγενήμεθα εις παραβολήν και δ ιήγημα έν πάσι τοις εθνεσι, γρα-

10 φικώς ειπείν), ου μήν ϊσως ή άπαγγελία εντελώς τε καί έπιστολικώς. 
διόπερ ήμεΐς οί έλάχιστοι , εΐ καί μέλος που τοΰ σώματος Χρίστου 
έσχατον τυγχάνοντες, όμως της κεφαλής ήμών είργομένης τών τε έν 
τή άδελφότητι προεχόντων ώδέ τε κάκεΐσε διεσπαρμένων ήδυνήθη-
μέν πως έκ τοΰ σύνεγγυς είναι και δια τής εις αλλήλους καταμηνύ-

15 σεως εις εν γενέσθαι καί πνεΰμα καί ρήμα, γράφοντες, εί καί 
τόλμη ρώς, τάδε. 

"Ακουε, αποστολική κάρα, θεοπρόβλητε ποιμήν τών Χριστοΰ προ-
βάτων, κλειδούχε τής ουρανών βασιλείας, πέτρα τής πίστεως, εφ' ή 
φκοδόμηται ή καθολική εκκλησία· Πέτρος γάρ σύ, τόν Πέτρου 

20 θρόνον κοσμών καί δ ι έπων λύκοι βαρείς ε ίσεφθάρησαν έν τή αύλή 
Κυρίου, πύλαι αδου ώς πάλαι προσερράγησαν αύτη. τί τούτο; διώ-
κεται Χριστός σύν μητρί καί θεράπουσιν, ε'ΐπερ ή τής εικόνος κα-
ταδρομή τοΰ πρωτοτύπου διωγμός· έντεΰθεν κατένεξις πατριαρχ ικής 
κεφαλής έξορίαι τε καί περιορισμοί άρχιερέων τε καί ιερέων, μο-

25 ναστών τε καί μοναζουσών, είρκταί τε καί σιδηρώσεις , βάσανοι τε 
καί τέλος θάνατοι, ώ τοΰ φοβερού ακούσματος - ή σεπτή είκών τοΰ 
Σωτήρος ήμών θεοΰ, ην καί δαίμονες φρίττουσιν, ένύβρισται, έξου-
δένωται, ού μόνον έν τή βασιλευούση πόλει, άλλά γάρ καί κατά 
πάσαν χώραν καί πολ ίχνην . θυσιαστήρια ήφανίσθη, ναοί ήμαυρώ-

30 θησαν, ιερά έκοινώθη, έχέθη αίματα καί χέεται τών άντ/εχομένων 
τοΰ εύαγγελίου, διωγμοί καί φυγαδεΐαι τών ετι ύπολελειμμένων. 
έσ ίγησεν πάν εύσεβοϋν στόμα δέει θανάτου, ήνέφκται ή αντίθετος 
καί βλάσφημος γλώσσα, σεσάλευται πάσα σάρξ άμφοτερίζουσα. 

17 άκουε - 20 διέπων: primum edidit Allauus, De consensione 306 

18 Matth. 16,18 20 Act. 20,29; cf. Bas. ep. 90,2 (PG 32,473 Β = I 196,8 Courtonne) 
21 Matth. 16,18 32 Bas. ep. 92,2 (PG 32,480D sq. = I 201,37 Courtonne) 

5 Καθαρά CVMNP Sirm Εύκερίας CPS Sirm: εύ Μ, ubi pars altera vocis erasa 
7 ποΰ CNPS 10 εντελής Μ έπιστολικαί Μ 11 που CNPS 12 είργομένης 
C 13 τή om Mi 17 τοΰ ante Χριστοΰ inser Μ 18 πέτρα Ν 25 είρκταί PS 
27 θεοΰ: ίησοΰ χριστοΰ Ν οί ante δαίμονες add S 28 γάρ om Μ 30 
έκοινώθη: έκοινώθησαν VN 32 έσίγησε VMNPS Sirm άνέωκται Ν 
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ο'ΐμμοι, φησίν, δτι έγενήθημεν ώς συνάγων καλάμην έν άμητώ καν 
35 ώς επιφυλλίδα έν τρυγητώ, ούχ υπάρχοντος βότρυος. 

Έφ ' ημάς, ώ μάκαρ, έγένετο πάντα ταΰτα. α τίς μεν ούκ έπιστυ-
γνάσειεν, εις εαυτόν τά του πλησίον άναθεωρών πάθη, τίς δέ ού 
λογίσοιτο προεισόδια είναι της τοΰ 'Αντίχριστου παρουσίας, τοσού-
τον διαφέροντα δσον είκών αρχετύπου, έφ' ή και μαίνεται; δεΰρο δή 

40 ούν άπό δυσμών ό χριστομίμητος, άνάστηθι και μή άπωση εις τέλος· 
προς σέ ε'ίρηκε Χριστός ό θεός ήμών, και σύ ποτε έπιστρέψας 
στηρίξεις τούς αδελφούς σου. ιδε ό χρόνος καί ό τόπος· βοήθησον 
ήμΐν ό ύπό θεοΰ τεταγμένος εις τούτο, δρεξον χείρα καθ' δσον οίόν 
τέ έστιν έχεις τό ίσχύειν παρά θεφ έκ τοΰ πάντων πρωτεύειν έν φ 

45 καί έτέθης. πτόησον, δεόμεθα, τούς αιρετικούς θήρας σύριγγι τοΰ 
θείου λόγου σου- ό ποιμήν ό καλός, θες τήν ψυχήν ύπέρ των Χριστοΰ 
προβάτων, ίκετεύομεν. άκουσάτω ή υπ' ούρανόν δτι ύφ' ύμών άνα-
θεματίζονται συνοδικώς οί ταΰτα τετολμη κότες καί γε άναθεματί-
ζοντες τούς άγιους πατέρας ήμών. τούτο εϊη θεώ εύπρόσιτον, άγγέ-

50 λοις καί άγίοις χαρμόσυνον, σαλευομένοις στήριγμα, έδραιουμένοις 
έπισφράγισμα, καταπεπτωκόσιν ανάστημα, πάση έκκλησία ορθο-
δόξων άγαλλίαμα, καί γε τή σή κορυφότητι κατά τούς πάλαι προ-
ηγησαμένους μνημόσυνον αΐώνιον- οι έν τοις όμοίοις καιροΐς τά 
παρ' ήμών τών άμαρτωλών νΰν αιτούμενα δεδρακότες πνευματο-

55 κινήτως καί μνημονεύονται καί μεμακάρινται. 
Πάντως δέ πιστεύομεν ώς ελέω οίκτιρμών καμπτόμενος δέξη ήμών 

τό εύτελές γράμμα, Χριστόν μιμούμενος, δς, θεός ών τών απάντων, 
ούκ άπηξίωσε τήν παρά Αύγάρου έπιστολήν καί δέξασθαι καί πρός 
αυτήν άντιγράψαι. 

39 δεϋρο - 44 πρωτεύειν: idem ibid. 

34 Mi. 7,1 38 Bas. ep. 264 (PG 32,984 A = III 127 Courtonne) 40 Ps. 43,24 41 
Luc. 22,32 46 Joh. 10,11 58 cf. Euseb. hist. eccl. 1, 13, 3 (p. 84 Schwartz-Mommsen) 

34 οϊμοι VMNPS Sirm 36 πάντα ταΰτα C: ταΰτα πάντα cett Sirm 38 λογ ίσοιτο: 
hie desin epist in Μ verbis ένταΰθα λείπει πολύ manu rec in marg scriptis (septem folia 
excidisse videntur) 43 τοΰ post ύπό add VNPS Sirm κ α θ ό σ ο ν Ρ 46 Χ ρ ι σ τ ο ΰ 
om VNPS Sirm 47 ίκετεύωμεν C 52 κορυφαιότητι VpcPpl:S (fort recte; cf ep 272,13) 
52 κατά - 53 μ ν η μ ό σ υ ν ο ν om Ν 55 μεμακάρινσται VP 
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272. Τφ αύτώ 

Τω παναγεστάτω πατρί, κορυφαίω φωστήρι οίκουμενικφ, κυρίψ 
ήμών δεσπότη άποστολικφ πάπα, 'Ιωάννης, Θεοδόσιος, 'Αθανάσιος, 
Θεόδωρος, ελάχιστοι πρεσβύτεροι και ήγούμενοι των Καθαρά, τοΰ 

5 Πικριδίου, τοΰ Παυλοπετρίου, των Στουδίου. 

Έπεσκέψατο ημάς ανατολή εξ ύψους, Χριστός ό θεός ήμών, τήν 
σήν έν τή δύσει μακαριότητα ώσπερ τινά λυχνίαν θεαυγή εις έπί-
λαμψιν της ύπ' ούρανόν εκκλησίας επί τόν άποστολικόν πρώτιστον 
θρόνον θέμενος. και γάρ ήσθημεν φωτός νοερού οί έν σκότει καί 

ίο σκιά θανάτου ένισχημένοι της πονηράς αίρέσεως καί τό νέφος της 
άθυμίας άπεθέμεθα καί προς χρηστάς έλπίδας άνενεύσαμεν, μεμαθη-
κότες δι' ών άπεστείλαμεν αδελφών ήμών και συνδούλων οία καί 
ήλίκα πέπραχέ τε καί λέλεχεν ή αγία υμών κορυφαιότης, τούς μεν 
αιρετικούς / άποκρισιαρίους ώς λωποδύτας μηδέ εις ίεράν αυτής 

15 θέαν προσηκαμένη, πόρρω δέ οντάς ένδίκως άποπεμψαμένη, τοις δε 
ήμετέροις ταλαιπωρήμασι διά της έπακροάσεως τών γραμμάτων καί 
διηγήσεως τών άποσταλέντων έπιστυγνάσασά τε καί έπιστενάξασα 
θεομιμήτως ώς επί οικείοις μέλεσι. καί όντως εγνωμεν οί ταπεινοί 
ώς εναργής διάδοχος τοΰ τών άποστόλων κορυφαίου προέστη τής 

20 'Ρωμαϊκής εκκλησίας· αληθώς πεπείσμεθα οτι ουκ έγκατέλιπεν Κύ-
ριος τέλεον τήν καθ' ήμάς έκκλησίαν, μιας καί μόνης τής παρ' υμών 
επικουρίας άνωθέν τε καί έξ αρχής έν ταΐς συμβαινούσαις περιστά-
σεσιν ύπαρχούσης αύτη θεοΰ προμήθεια, ύμεΐς ούν ώς αληθώς ή 
άθόλωτος καί άκαπήλευτος πηγή έξ αρχής τής ορθοδοξίας, ύμεΐς ό 

25 πάσης αιρετικής ζάλης άνωκισμένος ευδιος λιμήν τής δλης έκκλη-
σίας, ύμεΐς ή θεόλεκτος πόλις τοΰ φυγαδευτηρίου τής σωτηρίας, αλλ' 

272. inter aestatem ac autumnum a. 817 7 θεαυγή: ad vocem cf. Speck, Jambem 
239 10 και τό νέφος - 29 έλθεΐν: primum edidit Allatius De consensione 306 sq. 
12 αδελφών: Studitae Dionysius et Euphemianus; cf. ep. 273,16 14 άποκρισιαρίους: 
legatos Leonis V 24 άκαπήλευτος: ad vocem cf. Richter, Primat 406 sq. 

6 Luc. 1,78 9 1s. 9,1 

C VN PS 

2 voces τα πάντα ante παναγεστάτω add VNPS Sirm 4 Καθαρά CVNP Sirm τοΰ: 
τών VM Sirm 6 ύμδς Mi 7 έπίλαμψιν C: περίλαμψιν cett Sirm 11 
άθυμίας: ατιμίας Allatius 1. 1. 18 έπϊ om VNPS Sirm 20 έγκατέλειπεν C: έγκα-
τέλιπε cett Sirm 21 τέλεον om VNPS Sirm 22 ε ξ α ρ χ ή ς C 24 εξαρχής C 
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δτι τόλμη ρόν παρ' ήμών των οικτρών και αναξίων έγκώμια συναίρειν 
την υπό θείων γλωσσών πάλαι μεμακαρισμένην ύμών θεωνυμίαν δέον 
επί τό πονούν έλθεΐν. 

30 Οί μεν ούν άσεβοΰντες τά συνήθη σύν πάση σπουδή και μανία 
ποιεΐν ουκ ένδιδόασι, πάντας ύφέλκοντες και κατασπώντες εις τό 
τής αίρέσεως βάραθρον, δεδιττομένους τόν θάνατον ανάγκη γαρ 
πάσα τόν μή ε'ΐκοντα τή πονηρά φλογί των μαστιγών ύποβληθήναι 
σύν τοις άκολούθοις, ώστε κατά μικρόν ύπορρέειν (τό σχετλιώτατον) 

35 και έξ αύτών των ήθληκότων. ήμεΐς δε καί αύθις οί ταπεινοί και 
έσχατοι εν τοις μέλεσιν, ύπέρ τε τής οικείας ίεράς κεφαλής καί τής 
ένισταμένης ύπερεχούσης πατρότητός τε καί άδελφότητος τολμών-
τες, πρεσβεύομέν τε καί έκλιπαροΰμεν παρακληθήναί σου τήν άγίαν 
καί άποστολικήν ψυχήν πρώτον μέν, δπερ καί πιστεύομεν ποιεΐν, 

40 μή καταλήξαι τής ύπέρ στηριγμοΰ καί διασώσεως απάντων θεοκλι-
νοΰς προσευχής (ναί, δεόμεθα τά ίερώτατα σπλάγχνα), έπειτα, α 
πνευματοκινήτως αύτή βεβούλευται καί ώρισται έπ' ωφελεία μέν 
ήμών τών ταπεινών, αιωνίω δέ μακαρισμώ τής οικείας αρετής, εις 
πέρας σύν θεώ άγαγεΐν. 

273. Βασιλείφ αρχιμανδρίτη "Ρώμης 

Καί τό πρότερον ουκ έγραψα διά τινα / περιπέτειαν, αλλά γε νΰν 
έπιστέλλω τω εμώ ήγαπημένφ καί άγίω πατρί. καί προς τίνα γάρ 
άλλον έχω διαλέγεσθαι έν τοις αυτόθι ή πρός τόν άνωθεν καί έξ 

5 αρχής καί γνώριμον καί φίλον καί πατέρα καί προασπιστήν καί 
σύμψυχον καί ταύτόφρονα καί συζηλωτήν καί έπίκουρον καί σύμ-
βουλον καί πάν ότιούν έστιν ειπείν εις οικειότητα καί προμήθειαν 
καί άντίληψιν διά μόνον θεόν καί τήν άρετήν, ην άμφίεσας έαυτώ 
ένθέω πολιτεύματι; έραστός τω δντι καί προύχων τω άξιώματι έν τή 

ίο πρωτίστη τών έκκλησιών τοΰ θεού διαλάμπεις κάξ αυτής ήλιοβολεΐς 

32 Bas. ep. 243,2 (PG 32,905 A = III 69 -70 Courtonne) 

28 τήν: τή V N Sirm μεμακαρισμέντ) V N Sirm θεωνυμία V N Sirm 29 
πονοϋν C: πονεΐν cett Sirm 32 δεδειττομένους C 33 ήκοντα C μαστιγών: 
βασάνων C (cf tarnen Bas ep 1. 1.; vox surrepta ex ep 278,53, ut videtur) 

273. primo semestri spatio a. 818 

C (S) 

4 εξαρχής codd: distinxit Mai 7 cm oüv C 8 άμφίεσας: ήμφίασας S εαυτόν 
5 9 τωόντ ι S 10 διαλάμποις C Mai 
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404 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 165/66 

οίονεί τά πέρατα δνά της πανταχή έξακουομένης θεωνυμίας και ώς 
άληθώς βασιλείου προσηγορίας σου. 

Τοιούτος μεν και τηλικοΰτος σύ, ό του θεού άνθρωπος και άξιά-
γαστος πατήρ· ήμΐν δέ τό έπιστεΐλαι και αύθις άποστεΐλαι Ευφημια-

15 νόν τον πιστόν υίόν ήμών. ή ύπόθεσις ού δι' άλλο τι ή δι' ήν αιτίαν 
και τά πρότερα γράμματα, απερ άπεσώσαντο Διονύσιος και ό αύτός 
Εύφημιανός, οί γνησιώτατοι ήμών υίοί και ήγαπημένοι. οι, ει και 
μή άντεκόμισαν αντίγραφα, αλλ' ούν διά τε της οικείας έξηγορίας 
καί της του ίεροΰ Μεθοδίου όμοΰ και του θεοφιλέστατου επισκόπου 

20 Μονοβασίας επιστολής ίκανώς ήμών άνεζωπύρησαν τάς ταπεινάς 
ψυχάς, είπόντες ευκταία καί θεάρεστα μάλα καί όντως άποστολικής 
ψυχής αξια, α έλαλήθη συμπαθώς και χριστομιμήτως καί μήν καί 
έτυπώθη πνευματοκινήτως και πατροπαραδότως παρά του άγιωτάτου 
αποστολικού, οΰτω γάρ καί ήμεΐς οί ταπεινοί έποθοΰμεν ροπή τοΰ 

25 κρατούντος τής καθ' ύμδς οικουμένης τήν έπικουρίαν διά τής τοΰ 
πρωτοθρόνου μεσιτείας καί θεοδωρήτου εξουσίας γενέσθαι, αλλ' 
ουπω έτολμώμεν τούτο αιτήσασθαι διά τό ύπέρκαλον- έπάν δέ ένε-
πνεύσθη δακτύλφ θεού εις τήν ίεράν καρδίαν, τούτο καί ζητεί ό λόγος, 
τούτο καί / περαιωθήναι εύχόμεθα οί ανάξιοι εις μεν δόξαν θεού 

30 προηγουμένως, ήτις εϊη λυσιτέλεια μεγίστη τής έαυτού εκκλησίας· 
ώς γάρ είς Κύριος, μία πίστις, εις θεός, οΰτω δήλον δτι καί μία 
εκκλησία, καν κορυφιάζη άφ' υμών. ώστε τό ύμέτερον άσφαλίζεσθε, 
δεσπόται μου, τό ήμέτερον φροντίζοντες· τό αυτό γάρ υπέρ αλλήλων, 
φησί, μεριμνώσι τά μέλη, καί εϊτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα 

35 τά μέλη, ε'ίτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τά μέλη (ύπεμνή-
σαμεν οί αμαρτωλοί, οόκ έδιδάξαμεν, άπαγε), εις δέ υμών τών αγίων 
κλέος. 

Ταΰτα μέν ώς παρά τοΰ μακαριωτάτου αποστολικού θεοκρίτως 
προερχόμενα- τίς δ' αν ε'ΐη πλήν σοΰ τοΰ καλοΰ παραστάτου καί 

40 συμβούλου δεξιοΰ καί κατά πάντα άποστολίζοντος συνθέσθαι καί 
συμπραξαι καί συμπροθυμήσασθαι είς τελείωσιν τών θεοζητήτων, 

16 Διονύσιος: cf. ep. 456,2 sq. 19 επισκόπου: Ioannes; cf. ep. 274 25 κρατούντος: 
imperator Ludovicus Pius 26 πρωτοθρόνου: papa Paschalis I 

28 Luc. 11,20 31 Eph. 4,5 33 1 Cor. 12,25 sq. 

12 Βασιλείου Mai 20 Μονεμβασίας S 21 άπό στολικής C 24 άπό στολικοϋ 
C 27 έπ' αν Mai 31 δηλονότι S 32 κορυφιάζοι C Mai 33 τοαυτό S 39 
post εϊη exc fort vox άξιος 
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ώς και τά πάλαι επί τοις πάλαι ένεδείξω θεάρεστα, ζηλών τφ Κυρίω 
ώς ύπέρμαχος αληθείας και προστάτης μετά τήν άποστολικήν κο-
ρυφήν της Χρίστου έκκλησίας; 

45 Δέομαι σου της αγίας ψυχής ποιεΐσθαί μου μνήμην τοΰ τά πάντα 
αμαρτωλού εις τό σφζεσθαι εν παντί τρόπω. 

274. Ιωάννη έπισκόπω Μονοβασίας και Μεθοδίφ ήγουμένω 

Τοις θεοτιμήτοις και πνευματικοΐς μου πατράσι 'Ιωάννη τω θεοφι-
λεστάτω έπισκόπω Μονοβασίας και Μεθοδίφ τω εύλαβεστάτω ήγου-
μένφ Θεόδωρος αμαρτωλός μοναχός και ήγούμενος των Στουδίου. 

5 Καλήν βουλήν έβουλεύσατο ή έμμελής υμών άγιωσύνη, άπάρασα 
τοΰ τήδε αιρετικού ψυχοφθόρου κλύδωνος και προς τον ευδιον λι-
μένα τής πασών εκκλησιών πρωτοβαθρούσης εύθυδρομήσασα, ου 
μάλλον τό καθ' έαυτήν άσφαλισαμένη ή τό κοινή συμφέρον σκοπή-
σασα θεοβούλως, όπερ εστί τής άνωτάτω ευφημίας· τοΰτο γάρ έδήλω-

ιο σεν ή τε ιερά ύμών συλλαβή και μήν και ή γλώσσα των παλινοδη-
σάντων αγαπητών ημών υιών. 

Ά λ λ ' εύλογητός ό θεός, ό και τον λογισμόν ένσκήψας και τόν 
τρόπον ύποθέ/μενος και ευμενώς ύμάς προσδεχθήναι έν τοις αυτόθι 
εύοδώσας, εΐ και θάτερος θατέρου προέδραμεν ώς έπί τοΰ θεοδόχου 

15 μνήματος· καί γάρ χαράς εύαγγέλια άμφω, δι' ών οϊ τε τής αιρετικής 
κουστωδίας ήπράκτησαν ή τε ήμετέρα δέησις τών ταπεινών εύμα-
ρεστέρως εις τά ώτα τοΰ άποστολικοΰ είσελήλυθεν καί έξ άμφοΐν 
έτυπώθη τά δακτύλφ θεοΰ έν τή άποστολική καρδία βεβουλευμένα. 
ώς γεραρός ύμών ό πλοΰς, ώς εύκλεής ό άγών, τών ενταύθα ένα-

20 θλούντων τιμαλφέστερον τό κατόρθωμα έργασάμενος, ε'ΐπερ δυοΐν 
άνδροΐν ή πάντων σωτηρία κατέπρακται. ου κότινος ύμΐν | έξο-
λογικός άλλ' ύμνικός έκ ροδωνιάς θεοπλόκου στέφανος τω ιχνηλάτη 
τοΰ Προδρόμου, ε'ΐη δε ειπείν καί συνωνύμω, καί τω ώς αληθώς 

274. primo semestri spatio a. 818 6 λιμένα: Roma 16 κουστωδίας: ad vocem 
cf. Hahn, Romanismus 233 et 261 

14Joh. 20,4 18 Luc. 11,20 

C (S) 

1 Μονεμβασίας S 2 πατράσιν S 3 Μονεμβασίας S 17 είσελήλυθε S 21 
ου κότινος: ούκ' ότινος C έξολογικός codd, quod corruptum videtur: έξομολογικός 
Mai sine perspicuitate; fort est εξομολογητικός scribendum 22 ροδωνιάς S 
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Μεθοδίφ, ε'ΐπερ μέθοδος άρετών ωφέλιμος τή Χρίστου εκκλησία ή 
25 σή πράξις. 

Τί ούν τό λειπόμενον, ιστέ οί σοφοί, καν ήμεΐς σιγώμεν ό έναρ-
ξάμενος εν ύμΐν έργον αγαθόν και τηλικοϋτον σωτήριον τη έαυτοΰ 
εκκλησία θεός τελειώσειεν. διό ύπομνήσκομεν καί παρακαλοϋμεν, 
ö πάντως ποιεΐν ύμάς ουκ άγνοοΰμεν, μή ύφεΐτε προσκείμενοι καί 

30 έκλιπαροΰντες έως αν περαιωθή τά θεοειδώς εγκεκριμένα τω άγίφ 
πρωτοθρόνω- εις αυτό γαρ τοϋτο άπεστείλαμεν Εύφημιανόν, τόν 
άγαπητόν ήμών υίόν, προς τό καί αγγελον γενέσθαι ακριβή πάντων 
των ενταύθα πραττομένων. προσειπεΐν άπαντας τούς όμοζήλους καί 
αγίους, μάλιστα τόν σεβασμιώτατόν μου άρχιμανδρίτην, αξιώσατε" 

35 έπεί καί ήμεΐς περί υμών, ει που δυνηθεί η μεν, εύαγγελίσασθαι τά 
άγαθά καί προσαγορεΰσαι τά εικότα σπουδάσομεν. 

275. Πάπα 'Αλεξανδρείας 

Τω τά πάντα άγιωτάτω πατρί πατέρων, φωστήρι φωστήρων, κυρίφ 
μου δεσπότη μακαριωτάτω πάπα 'Αλεξανδρείας, Θεόδωρος ελάχι-
στος πρεσβύτερος καί ήγούμενος τών Στουδίου. 

5 Ώ ς μέγιστον τή έμή ταπεινώσει δώρον καί ευχής τής άνωτάτω 
έργον δια γράμματος άξιωθήναι εις όμιλίαν έλθεϊν τής αποστολικής 
σου κορυφής, ού μόνον διά τό ευτελές τής σμικρότητός μου, ής καί 
τό πρός 'ίσους γράφειν ένδεές, μή οτι γε προς ουτω μεγάλην καί 
θείαν κεφαλήν, αλλά γάρ καί διά τήν εν τοσούτω μακρυσμώ πάροδον, 

ίο τή εθνική δτι μάλιστα ειργομένην διατειχίσει. δμως ευδοκία του 
ύπεραγάθου θεού έξεγένετό μοι δυοΐν εί'νεκα, ενός μέν, ώς αν ην 
πάλαι είχον έπιθυμίαν / ό αμαρτωλός αποπληρώσω διά νοεράς προσ-
ψαύσεως τών ιερών σου ιχνών (ουδέ γάρ άλλως ήν δυνατόν τό 

34 άρχιμανδρίτην: Basilius 

26 Philipp. 1,6 

28 τελειώσειε S ύπομιμνήσκομεν Spc 30 εγκεκριμένα: an έγκεκρυμμένα scri-
bendum? 33 πρός ειπείν C 36 σπουδάσωμεν codd: corr Mai 

275. a. 818 2 τω-πατέρων: sic inscribitur etiam specimen epistularum ad patriar-
cham in cod. Palat. gr.~367f. 101; cf. H. Rabe, in: RhM 64 (1909) 287 

C VN PS 

1 ή αύτή δέ επιστολή καί πρός τόν άντιοχείας πατριάρχην απεστάλη in marg C 10 
διατειχήσει C 11 δυεΐν C ώς αν: ωσάν S 
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καταθύμιον πληρωθήναι), ετέρου δέ, δ και μάλλον κατεπείγον, προς 
15 τό γνωριμώτερα παραστήσαι τά έπελθόντα δεινά ενταύθα τη θειοτάτη 

σου κορυφή ώς συμπασχούση τοις του δλου σώματος της εκκλησίας 
μέλεσιν α έξήκουσται, ώς οίμαι, καί είς τά έσχατα της οικουμένης 
διά τό της κακίας περιβόητον. 

Διωγμός κατείληφεν ήμάς, ώ μακαριώτατε, και διωγμών ό βαρύ-
20 τατος. πάλαι μεν ούν Άχαάβ, ζητών Ήλίαν τον προφήτην, πάντα 

τόπον έμπρήσαι λέγεται, τοΰ εμπρησμού τον θυμόν του άσεβους 
ύποφαίνοντος· νυνί δέ ό Άχααβίτης καί τήν άξίαν καί την καρδίαν 
ού τόν Ήλιου μόνον έγγεγραμμένον, άλλα καί τόν τούτου δεσπότην 
Ίησοΰν Χριστόν, τόν Κύριον καί θεόν ήμών, τήν Θεοτόκον καί 

25 πάντα άγιο ν ζητών έκζητεΐ καί εύρών εξαφανίζει θυμώ μεγάλω έκ 
πάσης πόλεως καί χώρας τής ύπό χείρα, εντεύθεν θυσιαστήρια κατ-
εσκαμμένα, ναοί Κυρίου ήχρειωμένοι καί κατ' οίκους καί καθο-
λικώς καί έν άνδρώσι καί έν παρθενώσιν, οί πάλαι, οί νεωστί έγη-
γερμένοι- έλεεινόν θέαμα, ώσπερ έξοψισθέντας άνθρώπους, τέρατά 

30 τινα, ούτως τάς τοΰ θεοΰ εκκλησίας βλέπειν άφηρημένας τόν οΐκεΐον 
κόσμον καί άμορφώτους καθεστώσας. τίς ήκουσε τοιούτον ή έώρα-
κεν έν τοις πάλαι άσεβήσασι; τάχα ό επικείμενος ύμϊν "Αραψ αιδοΐ 
χρώμενος φιλοχριστότερον διέξεισιν έν τούτω, άλλ' οόχ ό ήμέτερος 
Ταβεήλ- φεΐσαι, Κύριε, καί μή δώς τέλεον τήν κληρονομίαν σου είς 

35 όνειδος, καίει τούς έν πίναξι χαρακτήρας, τούς έν ίεροΐς άναθήμασι, 
δέλτους τάς ύπομνηματιζούσας περί αύτών, σκώπτει, κωμωδεΐ, δια-
σύρει ώς βδελύγματα, ώς θεοστυγή, τά θεοφιλή καί κόσμου σωτήρια. 

"Ω, τίς ούκ έπιστάξειεν δάκρυον; τίς ουκ άφήσει στεναγμόν, έκ 
βάθους καρδίας άναπεμπόμενον; όδοί Σιών πενθοΰσι παρά τό μή 

40 είναι τούς εύσεβώς διοδεύοντας. καί γε πάντες έξέκλιναν, άμα ήχρει-
ώθησαν ίεραρχεΐν δοκούντες καί ιερείς, μονασταί καί μιγάδες, πάν 
γένος καί πάσα ηλικία, οί μέν τέλεον ναυαγήσαντες περί τήν πίστιν, 
οί δέ, ει καί τούς λογισμούς ού καταποντισθέντες, τή δέ αιρετική 
κοινωνία έξ ήμισείας δέει σωματικού θανάτου συγκινδυνεύοντες. 

45 πλήν δτι εισίν ύπολελειμμένοι οϊτινες ούκ έκαμψαν γόνυ τή Βαάλ, 
καί τοσούτοι, όπόσοι καί ήρίθμηνται Κυρίω- προ πάντων ό πρώτι-

19 Bas. ep. 243,2 (PG 32,904 Β = III 69 Courtonne) 20 3 Reg. 18,1 sq. 26 3 Reg. 
19,10 34 Joel 2,17 39 Thr. 1,4 40 Ps. 13,3 45 1 Reg. 19,18; cf. Rom. 11,4 

14 ö om C 20 ήλ ίαν C 21 έμπρίσαι C 23 ήλ ιοϋ CN: Ή λ ι ο ύ Sirm 24 
voces τόν Κύριον ante Ί η σ ο ϋ ν transp VN 31 καθιστώσας Ν 32 άσεβήσασι C: 
άσεβήμασι cett Sirm ήμϊν VN 35 καίει: και εί VN Sirm 38 ώ C έπ-
ιστάξειε VNPS Sirm 41 μονάσται VNP 45 βάαλ VNPS Sirm 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:21



408 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1157/60 

στος, ή ιερά ήμών κεφαλή και όμοταγής τή τελειότητί σου, ίεράρχαι 
και Ιερείς Κυρίου, μονασταί και μονάζουσαι. τούτων οί μέν εμ-
παιγμών και μαστιγών πεΐραν έλαβον, οί δε δεσμών και φυλακής, 

50 αρτφ μετρίφ καί ΰδατι τρεφόμενοι, άλλοι έξορίαις περιορισθέντες, 
έτεροι έν έρημίαις καί δρεσι καί σπηλαίοις καί ταΐς όπαΐς τής γής 
ένδιαιτώμενοι- ενιοι δέ καί παραυτά μαστιγωθέντες μαρτυρικώς προς 
Κύριον ένεδήμησαν. είσί δέ οι καί σακκισθέντες έθαλασσεύθησαν 
άωρία, ώς σαφές γέγονεν έκ τών τούτους θεασαμένων. / 

55 Τί τάλλα; αναθεματίζονται οί άγιοι ήμών πατέρες, ανακηρύττονται 
οί ήσεβηκότες- τά νήπια έν τοις τής ασεβείας δόγμασιν ανατρέφονται 
τω δοθέντι τόμω τοις διδασκάλοις. ούκ έστι που καταφευκτήριον 
σώσματος έν οίκουμένοις· ούκ έστι προέσθαι εύσεβές τι ρήμα, καί 
ή θήρα έγγύθεν, ώς φυλάττεσθαι άνθρωπον καί από τής συγκοίτου. 

60 μηνυταί καί πιττακοδόται εις αύτό τοΰτο παρά τοΰ κρατούντος με-
μισθωμένοι, πού τίς τι λέγοι άπαρέσκον τω Καίσαρι ή μή κοινωνόν 
τή άσεβεία ή βίβλον έχων περί εικόνων έχουσάν τι λεγόμενον, ήγουν 
αύτήν εικόνα- αν τε φυγαδευόμενον είσδεχόμενος ή τοις διά Κύριον 
φρουρουμένοις διακονών καν φωραθείη, ευθύς ανάρπαστος, δαρήσι-

65 μος, έξόριστος, έξ ού καί τοις δούλοις οί δεσπόται ύποπίπτοντες 
δέει μηνύσεως, ήμΐν πρέπει λέγειν δτι ούκ έστιν έν τω καιρώ τούτω 
άρχων ούτε προφήτης οΰτε ήγούμενος, ού τόπος τοΰ καρπώσαι ένώ-
πιον Κυρίου καί εύρεΐν έλεος. 

Διά τοΰτο ταΰτα έπεβοησάμεθα οί ανάξιοι τή αγία σου ψυχή ώς 
70 από στόματος πάντων τών άντεχομένων τής αληθείας, εις άντίληψιν 

καί συμπάθειαν ήμών έκκαλούμενοι αύτήν οϊδαμεν γάρ δτι, καν μή 
οίόν τε έπικουρεΐν άλλως, αλλά γε τή τών ευχών βοηθεία μέγα 
παρέξει ήμΐν έν τοις άναγκαιοτάτοις τό δφελος, εύμενή τόν θεόν 
έχουσα, ίνα δέ γνοίη έκ μέρους οία τά ασεβή δόγματα τών άθέων, 

75 συναπέστειλα τοις γράμμασι καί ταΰτα έν τετραδίοις- α καί έδοξα ό 

47 κεφαλή: Nicephorus 53 έθαλασσεύθησαν: nuntium pro veritatis traiectione habet 
Bury, Eastern Roman Empire 74 et adn. 4 

48 Hebr. 11,36 51 Hebr. 11,38 52 2 Cor. 5,8 66 Bas. ep. 243,2 (PG 32,905 C 
= III 70 Courtonne) 67 Dan. 3,38 

46 ήμών post πρώτιστος add VN Sirm 48 μονάσται VN 53 ένεδήμησαν: έξεδήμη-
σαν VN Sirm 55 τΤαλλα Sirm: τδλλα Ρ: τ'αλλα V: τ' αλλα C: ταλλα NS Mi 57 
ποΰ CVNP 58 σώσματος: σώματος Sirm προέσθαι: προέσται Ν 61 λέγει 
Sirm κοινωνών VNPS Sirm 62 εχον Ν εικόνος VN ήγουν: ή γε Ν 
65 έξόριστος Spc (item in marg) 66 δτι om S 67 τοϋ καρπώσαι om Ν 68 
Κυρίου: σου S 69 διατοϋτο VNPS 70 ήμών post άντίληψιν transp S 71 δτι 
om NS 73 παρέξει: πράξει VN 75 σύν άπέστειλα C τετραδύοις Ρ 
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άμαθής άνατρέπειν, προτραπείς παρά ευσεβών, αιτώ δέ ύπό της θείας 
σου μεγαλονοίας έπισκεφθήναι καν τό ελλιπές άνορθωθήναι καν 
συγγνώμη ν τών έπωφλη μένων δέξασθαί με, λαμβάνεσθαί τε εις 
μνήμην εν ταΐς θεοκλννέσιν αύτής προσευχανς ώς άχρεΐον τέκνον. 

276. Πατρνάρχη 'Ιεροσολύμων 

Τω τα πάντα άγνωτάτω πατρί πατέρων, φωστήρν φωστήρων, κυρίω 
μου δεσπότη πατρνάρχη 'Ιεροσολύμων, Θεόδωρος ελάχιστος πρε-
σβύτερος καν ήγούμενος τών Στουδίου. 

5 Τις άναγγελεν Αβραάμ οτν Σάρρα θηλάζει; φησί που ό ίερός λόγος· 
καν τίς έμοί τω άναξίφ εύαγγελίσοιτο, οτν μου τό ταπεινόν γράμμα 
ενς νεράς χείρας φθάσειεν της αποστολικής ύμών μακαριωτάτης 
κορυφής; δμως πιστεύω οτν γενήσεταν ου γάρ άλόγω έπιθυμία, αλλ' 
αναγκαία ύποθέσει κινηθείς ό αμαρτωλός έτόλμησα καί τό γράμμα 

ίο άποστεΐλαι καί τόν έπιστοληφόρον Διονύσιον τόν ποθεινότατον 
άδελφόν συνεκπέμψασθαι, πιστόν δντα καί δυνατόν δσα ελλείπει τη 
έπιστολή άφ' έαυτοΰ έξηγορήσαι. 

Τοιγαροΰν ώς άπών τω σώματι παρών δέ τφ πνεύματι πρώτον μέν 
ό ταπεινός κατασπάζομαι τά θεοβαδή αύτής ϊχνη (τοΰτο γάρ έμοί 

15 εύλογία τε καί αγιασμός), έπειτα ώς πρός αύτής έπιτραπείς απειμι 
εν τοις σεβαστοΐς τόποις· προσπτύσσομαν τό θείον έδαφος, οδ τά 
θεία ϊχνη βέβηκεν, τό ζωοποιόν μνήμα, / έφ' φ τό πανάγιον σώμα 
του θεού καί Σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χριστού κατετέθη, τόν χώρον 
του αγίου Κρανίου, εν φ έσταύρωται ό Κύριος τής δόξης, μέτειμι 

20 άλλαχοΰ- ορώ τήν άγίαν Βηθλεέμ, προσκυνώ τήν θείαν φάτνην ύπέρ 

79 ή αύτή δέ έπιστολή καί πρός τόν τής Α ν τ ι ο χ ε ί α ς πατρ ιάρχην απεστάλη post 
τέκνον add VNP Sirm ή αύτή δέ έπιστολή και πρός τόν πατρ ιάρχην άντιοχείας 
απεστάλη in marg S 

276. a. 818 11 οσα ελλείπει: cf. Hunger, Literatur I 230 et adn. 143 13 ώς 
άπών: cf. Karlsson, Ideologie 34 sq. 

5 Gen. 21,7 13 1 Cor. 5,3 19 1 Cor. 2,8 

C VM (11. 96 -100) Ν PS 

1 titulum om VNPS Sirm 3 και ante δεσπότη add S voces πατρ ιάρχη 'Ιερο-
σολύμων post άγιωτάτφ (2) transp S 5 τω post άναγγελεϊ add S άβραάμ 
VNPS Σάρρα post θηλάζει transp S 7 φθάσειε VNPS Sirm 8 άλλά VNP 
Sirm 13 το ίγαρ ούν C 15 επιτραπείς: προτραπείς Ν απειμι: άπίημι C 16 
πρός πτύσσομαι C 17 βέβηκε VNPS Sirm 20 voces ώς τήν Ε δ έ μ ante προσκυνώ 
add VNPS Sirm (fort recte) 
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τήν στάμνον την χρυσήν, έν ή ού μάννα, αλλ' ό της ζωής άρτος 
τέθειται. και μήν βλέπω τό άγιον δρος, ού ή θειοτάτη μεταμόρφωσις, 
τό των έλαιών ορος, άφ' ού άνέπτη πρός ούρανούς ό των δλων 
Κύριος, τήν άγίαν Γεσσημανή, εφ' ή ό τάφος τής πανσεβάστου 

25 δεσποίνης ημών Θεοτόκου, τοΰτο κάκεΐνο, ϊνα μή μακρόν άποτεί-
νοιμι λόγον. ώ, πώς και άπ' αύτής μόνης τής έπιμνήσεως άγιασμοΰ 
έστι μετάληψις- ώ, πηλίκων και φρικτών σεβασμάτων ή τής σής 
μακαριότητος ύπάρχει κορυφή, σύ πρώτος πατριαρχών, καν πεντά-
ζοις τω αριθμώ- ού γαρ ό επίσκοπος τών ψυχών και τών δλων 

30 άρχιερεύς και έγεννήθη καί έδρασε τα θεουργά πάντα και έπαθεν 
και τέθαπται και ανέστη καί έζησε καί άνελήφθη, εκεί δήλον δτι τό 
ύπεραΐρον απάντων αξίωμα. 

'Αλλά περί μεν τούτων τοσαΰτα πόθω καί τρόμω τετόλμηταί μοι 
λαλήσαι, επί δέ τό έτερον τρέψομαι άπάγγελμα. διωγμός ήμάς κα-

35 τείληφεν, ώ μακαριώτατε, καί διωγμών ό έλληνοειδέστατος· έπεί γάρ 
ήσθετο ό σατανάς έν προθύροις είναι τήν μακαρίαν έλπίδα καί 
έπιφάνειαν τής δόξης τοΰ μεγάλου θεοΰ καί Σωτήρος ήμών 'Ιησού 
Χριστού, μείζους τών αιρέσεων άνάπτει τάς φλόγας, προεισόδια τής 
τοΰ 'Αντίχριστου παρουσίας, τί τοΰτο; τήν πάλαι έπί Λέοντος καί 

40 Κωνσταντίνου διεγερθεΐσαν άσέβειαν καί μανεΐσαν έπί πολύ καί 
ραγεΐσαν θεία έπιτιμήσει, αύθις άρτι ό ομώνυμος καί συνώνυμος τή 
άσεβεία κρατών άνενεώσατο, καί τοσούτον, ώς άποκρύψαι τήν 
εκείνων λύτταν. διώκει τόν Χριστόν έγγεγραμμένον σύν μητρί καί 
θεράπουσι καί ού αν εύροι καθαιρεί, φλέγει- έντεΰθεν θυσιαστήρια 

45 κατεσκαμμένα, ίεροί ναοί ήμαυρωμένοι, σκεύη ίερά έμπεπρησμένα-

ούκ έστιν δ τι μή έλλέλειπται μέρος τής ύπ' αύτόν βασιλείας έαθέν 
άκαθαίρετον, αλλ' ε'ί πως εύρεθείη τις έγκεκρυφώς σεπτήν εικόνα ή 
δέλτον, περί αύτής λεκτόν τι έχουσαν, ανάρπαστος εύθύς, μάστιξι 
καταξαινόμενος καί πάν αλλο δεινόν ύφιστάμενος. έντεΰθεν δείματα 

50 καί τρόμοι καί έκστάσεις περί πάντα ανθρωπον, ώς καί χαίρειν λέγειν 

44 θυσιαστήρια - 55 κομιδή; 60 τί - 61 πλάνης; 68 οί μέν - 77 άθεωτάτη: laudavit 
S. Zampelios, Βυζαντιναί μελέται 418 sq. 

21 Hebr. 9,4 Joh. 6,48 sq. 22 Matth. 17,1 sq. 23 Act. 1,9 sq. 29 1 Petr. 2,25 
34 Bas. ep. 243,2 (PG 32,904 Β = III 69 Courtonne) 44 3 Reg. 19,10 

24 Γεθσημανή VNPS Sirm έφ': έν Nac 25 άποτείνοιμι : αποτείνω Ν 26 ώ 
C τής om VNPS Sirm 27 ώ C 28 υπάρχει C Mi: έπάρχει cett 
Sirm πεντάζης NS 29 τών ψυχών in marg V 30 επαθε VNPS Sirm 31 
δηλονότι VNPS Sirm 34 τρέπομαι Ν 41 επιτιμήσει: έπιμήσει Ν 44 καθαιρεί 
S 46 έλλέλειπται: λέλειπται VN μέρος: an ιερόν scribendum? 
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άδελφώ άδελφόν καν φίλω φίλον έκτρέπεσθαι. σύνοδος κυροΰσα την 
πάλαι άσεβεστάτην καί καταθεματίζουσα τήν όρθόδοξον. Ιερείς 
ήφρονεύσαντο καί τον Κύριον ουκ έξεζήτησαν, άλλα τό τω Άχαάβ 
δόξαν συνεκρότησαν. πάντες έξέκλιναν, άμα ήχρειώθησαν, πλην 

55 ολίγων κομιδή" τίνων τούτων; επισκόπων τε καί ηγουμένων, μονα-
ζόντων τε καί μοναζουσών, αύτοΰ τε χάριτι θεοΰ τοΰ κορυφαιοτάτου 
ήμών άρχιερέως· ών οί μεν έμαστίχθησαν, άλλοι ύπερωρίσθησαν, 
ενιοι δέ καί παραυτά των ποινών πρός Κύριον έξεδήμησαν, άθλη-
τικόν στέφανον άράμενοι. 

60 Τί τά της βλασφημίας; κωμωδεΐται ή σεπτή καί / φρικτή εΐκών 
Χριστού ως βδέλυγμα έρημώσεως, ώς ε'ΐδωλον πλάνης· οΰτως πάσα 
άλλη δεσποινική, άγιωτική. άρτι, φησί, καθαρά καί άμώμητος πίστις, 
άρτι, φησί, Κύριος έλάλησεν είρήνην επί τόν λαόν αύτοΰ καί επί 
τούς οσίους αύτοΰ καί επί τούς επιστρέφοντας καρδίαν έπ' αυτόν. 

65 ώς ήδη άρθείσης της ειρήνης, άφ' ού Χριστός εφη, είρήνην άφίημι 
ύμΐν, είρήνην τήν έμήν δίδωμι ύμΐν μέχρι τοΰ δεΰρο, καί έρρυπω-
μένης ούσης της εκκλησίας αύτοΰ, ην ό ίερός Παΰλος βοά μή εχειν 
σπίλον ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων, άλλ' είναι άγίαν καί άμωμον, οί 
μέν τέλεον περί τήν πίστιν έναυάγησαν, οί δέ, ει καί τοις λογισμοΐς 

70 ού κατεποντίσθησαν, δμως τή κοινωνία της αίρέσεως συνόλλυνται. 
άλλά γάρ καί αύτοί οί κατά νοΰν όρθοδοξοΰντες τή επιμονή τοΰ 
διωγμοΰ ίλιγγιώσι περί τήν άλήθειαν, ώσπερ οί ύπό τρικυμιών θα-
λάσσης απειρία πλεύσεως σκοτούμενοι. ελεεινά τά πάντα ήμΐν καί 
όδυρμών άξια. παραστέλλονται ψαλμφδίαι άρχαιοπαράδοτοι, εν αϊς 

75 περί εικόνων άδεταί τι, άντάδεται τά νέα δόγματα, άσεβη εις προΰ-
πτον κείμενα, άλλα τοις παισί πρός τών διδασκάλων παραδιδόμενα-

καί μεταστοιχείωσις τών πάντων άθεωτάτη. έγενόμεθα κυρίως ειπείν 
ώς Σόδομα καί Γόμορρα κατά τάς άμαρτίας ήμών καί ή καταιγίς τής 
αίρέσεως κορυφουμένη κορυφοΰται όσημέραι, καί ό διαναστήσων 

80 Χριστόν τόν θεόν ήμών έπιτιμήσαι τή πονηρά ταύτη θαλάσση ούχ 
ευρηται. 

51 σύνοδος: vere a. 815 convocata 57 άρχιερέως: Nicephorus 75 περί ε ικόνων 
αδεταί τι: cf. J. Gouillard, in: T M 2 (1967) 136 

52 Jer. 10,21 54 Ps. 13,3 61 Dan. 12,11 62 Ps. 84,9 65 Joh. 14,27 67 
Eph. 5,27 77 Is. 1,9 

52 καταναθεματίζουσα Mi 53 άχαάμ Ν 58 voces ετεροι έφυλακίσθησαν ante 
ενιοι add VNPS Sirm, quod additamentum ex ep 275,49 ortum esse videtur παρ ' 
αυτά Ν 62 δεσποιν ική: δεσποτική Ν 63 ε ίρήνην in marg V 68 σπ ίλον VNPS 
Sirm 73 ύμΐν Mi 75 άντ' αδεται C άσεβη ante νέα transp VNPS Sirm 79 
ώσήμεραι C 80 έπϊ τ ιμήσαι C 
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Άλλα γενοϋ ήμΐν είς των δώδεκα αποστόλων, ώ μακαριότατε, 
διύπνισον τον άκοίμητον όφθαλμόν, οικονομικώς καθεύδοντα, οτι 
άπολλύμεθα τέλεον. ει πως και άλλως εστί τι φάρμακον βοηθείας, 

85 ίατρεΰσαι τούς ήσθενηκότας ώς έπιστήμων έπείχθητι. ναί, δεόμεθα, 
άγιώτατε, άντιβολοΰμεν, παρακαλοΟμεν σοϋ έσμεν μέλη, έπεΐ οί 
πάντες πιστοί σώμα Χρίστου καί μέλη εκ μέρους, έπίτρεψον καί τοις 
άλλοις άγίοις πατράσιν ήμών χείρα πρεσβευτικήν όρέξαι, ινα έκ 
πολλών προσώπων τό είς ήμάς έλεος ε'ΐη παρά θεού. τούτου δή χάριν 

90 τό γράμμα, καί ό γραμματηφόρος προς πάντων τή προθέσει απε-
σταλμένος, εί καί παρ' ήμών μόνων τών ελαχίστων, άναπληρούντων 
τό εκείνων πρόσωπον, ϊνα δέ γνοίη έκ μέρους ή κορυφαιότης σου 
οία τά τών άθέων δόγματα, συναπέστειλα τοις γράμμασι ταΰτα έν 
τετραδίοις, α καί εδοξα ό άμαθης άνατρέπειν, προτραπείς ύφ' ετέρων. 

95 αιτώ δέ παρά της σης θεοσοφίας έπισκεφθήναι καί τό ελλιπές άν-
ορθωθήναι, συγγνώμην τε τών έπωφλημένων δέξασθαί με, ου μήν 
άλλά καί τον σύνδουλον ήμών άδελφόν συγκροτηθήναι πρός τε 
διάδοσιν τών έν οίς έπεστείλαμεν έτέρων άγίων προσώπων επι-
στολών καί δή, θεού θέλοντος, είς έπιστροφήν παλινοδίας αύτοΰ τών 

ιοο ένταΰθα. 

277. Είς τήν λαύραν τοΰ Αγίου Σάβα 

Τω θεοτιμήτω, ήγαπημένφ καί πνευματικώ μου πατρί, κυρίω καθη-
γεμόνι της περιβοήτου λαύρας τοΰ παμμάκαρος αγίου πατρός ήμών 
Σά/βα, καί τοις υπ' αύτη όσίοις μου πατράσι Θεόδωρος ελάχιστος 

5 πρεσβύτερος καί ήγούμενος τών Στουδίου. 

90 γραμματηφόρος: Dionysius 94 τετραδίοις: cf. p. 37* no. 27 

87 1 Cor. 12,27 

83 δι' ϋπνισον C 85 δεοίμεθα C 86 παρακαλοΰμεν om Ν 93 σύν απέστειλα 
C 94 τετραδύοις PN Sirm 95 έπϊ σκεφθήναι C 96 συγγνώμην hie inc epist 
in Μ 97 ήμών post άδελφόν transp Ν 99 επί στροφήν C παλινωδίας PS 
Sirm: παλινωδίας Ν 

277. a. 818 

C (11. 2 - 5 et 5 0 - 8 1 ) VM PS 

1 titulum om CV ή αύτη δέ (om PS) επιστολή απεστάλη καί πρός τήν μονήν τοΰ 
αγίου Θεοδοσίου in marg CPS σάββα V 4 σάββα V αύτήν VM 
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Χαρά μον μεγάλη και δόξης περιβολή τω άναξίω, δτιπερ ήξίωμαι 
ευτελές μου γραμματεΐον άποστεΐλαι έν τόπω άγίω, εν σκηναΐς όσίων 
της υμετέρας περιποθήτου πατρότητος. επειδή γάρ τή τοΰ σώματος 
παρουσία ούχ οίόν τε ήν παραγενέσθαι με προς τά ϊχνη υμών και 

ίο ιδεί ν τό αγιον τέμενος, τήν ίεράν περιοχή ν ύμών, ή ν έγώ ό ταπεινός 
ώς πόλιν θεού δι' αϊδοΰς έχων ειμί, εύδόκησεν ό αγαθός θεός δια 
της τοΰ γράμματος επισκοπής τό καταθύμιόν μου πληρώσαι του 
άμαρτωλοΰ. καί δή ώς παρών πρό των ποδών ύμών και περιπτύσσομαι 
ύμάς τφ άγίω πόθψ και προσκυνώ τό θείον έδαφος, έν φ τό έκλεκτόν 

15 σκεύος τοΰ θεού τεταμίευται, τό φώς τών μοναζόντων, ό λαμπτήρ 
της οικουμένης, ό τοΰ νοητοΰ Φαραώ καταποντιστής καί τοΰ αγίου 
έθνους καθηγητής, ό τής άγίας γης εγκρατής καί τών θείων μονών 
κληροδότης. συνασπάζομαι καί τάς λοιπάς σεβασμίας θήκας, εφ' αίς 
τά ιερά σώματα τών όσίων, οίς ό πλούτος τών αρετών έν νυκτί τοΰ 

20 τήδε βίου αστροις έοικώς θεοφαέσιν. όρώ τον χώρον, εφ' φ ό στΰλος 
τοΰ πυρός τω στύλω τών άρετών ώπται, ή προς τούς άοράτους 
εχθρούς νικηφόρος πάλη, τό τής θαυματουργίας δράμα, τοΰτο κά-
κεΐνο ποικιλλόμενον ταΐς κατά καιρόν ένεργείαις τοΰ Πνεύματος, ώ, 
πόσα μοι ό πόθος έπιβάλλει λέγειν καί ό τρόπος εϊργει τοΰ μή εις 

25 άμετρον έκπεσεΐν τήν έπιστολήν ώ, πόσων άγαθών πράξεων σύμ-
βολα καί ύπομνήματα έν ύμΐν, μονονουχί καί ύπό θέας αύτη ς δυνά-
μενα παρακαλεΐν ψυχήν εις έπίδοσιν άρετής. 

Άλλ ' ό μεν πρώτος λόγος έχέτω ταΰτα, ει καί ένδεέστερον τής 
επιθυμίας· εφ' έτερον δέ μετελεύσομαι όδυρτικόν, ού περιχαρή, δι' 

30 ον καί ό πρότερος ύφωρμήθη μοι ύπάρξαι. οργή θεοΰ ήμάς κατέλα-
βεν, ώ πατέρες άγιώτατοι, δια τό πληθυνθήναι τήν άνομίαν, ψυγείσης 
τής αγάπης, ώς ό Κύριος ειρηκε, διωγμός έλληνοειδής, χαλεπώτατος 
λίαν. άπηλάθη τής αυλής ό άρχιποιμήν ήμών, διεσκορπίσθη τά 
Χριστοΰ πρόβατα- λύκοι βαρείς είσεφθάρησαν έν τή ποίμνη καί γε 

35 μονιός άγριος κατενεμήσατο αυτήν, τί τοΰτο; πάλιν ένταΰθα ήτιμά-
σθη ή σεπτή είκών τοΰ θεοΰ καί Σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ, τής 

9 παρουσία: cf. Karlsson, ibid. 15 σκεύος: S. Sabas 33 άρχιποιμήν: Nicephorus 

14 Act. 9,15 20 Ex. 13,22 31 Matth. 24,12 34 Act. 20,29 35 Ps. 79,14 

7 γραμμάτιον VMS 11 διά S5Scr 20 έοικόσι omnes: correxi στύλος omnes: 
correxi 22 δράμα VM 26 ύπό: άπό Μ (fort recte) 27 ψυχήν παρακαλεΐν 
Ρ παρακαλεΐν δυνάμενα Sac 30 ήφορμήθη V 33 άρχιποιμήν PS Sirm 34 
είσεφθάρησαν: εϊσέφθασαν coni Sirm 
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Θεοτόκου, παντός ούτινοσοΰν αγίου, διά τούτο ποιμένες ήφρονεύ-
σαντο καί ούχ δτι τον Κύριον, προφητικώς ειπείν, ούκ έξεζήτησαν 
(ήττον γάρ αν ήν τό άσέβημα), αλλ' δτι συνήχθησαν ΐουδαϊκώς κατά 

40 τοΰ Κυρίου καί κατά του χριστού αύτοΰ, άποδοκιμάσαντες αύτοϋ 
τήν άγίαν εικόνα της τε αύτοΰ μητρός καί των θεραπόντων. 

Διά τούτο θυσιαστήρια άγια ήφανίσθη καί ναοί Κυρίου ήμαυ-
ρώθησαν εν πάση πόλει καί χώρα της τήδε έξουσίας, είς πένθος 
προκείμενοι τοις όρώσι, τόν οίκεΐον κόσμον της θείας εύμορφίας 

45 αφηρημένοι- διά τούτο ίερά σκεύη άναχωνευόμενα καί έσθής / θεία 
πυρί παραδιδομένη σύν τοις εν πίναξι χαρακτήρσι καί βίβλοις, έν 
οίς τι λεκτόν περί εικόνων διά τούτο γελάται τό μέγα της οικονομίας 
μυστήριον καί βδέλυγμα κέκληται (ο καί φρίττω λέγων) τό σωτηριό-
κοσμον ομοίωμα Χριστού, μάλλον δέ Χριστός σύν μητρί καί θερά-

50 πουσιν, ε'ίπερ ως τή τιμή καί τή κλήσει ταύτόν άμφότερα, είκών καί 
πρωτότυπον διά τούτο έξερευνήσεις καί εκζητήσεις καί κατ' άνδρα 
καί κατ' οίκον, καί φόβοι καί άπειλαί, μή ύπολειφθήναι άνάλωτον 
τή αίρέσει τινά μη δ' αϋ πάσαν εικόνα- διά τούτο ιερείς άνομούντες 
καί μοναχοί άμόναχοι κατά των όμοσχήμων φερόμενοι, φοιτηταί 

55 κατά των ήγουμένων, άθλον τής αποστασίας τήν προεδρίαν κομι-
ζόμενοι, καί ό τά πλείστα μανείς κατά Χριστού πλείους καί τιμάς 
ήξιωμένος· διά τούτο μάστιγες, δεσμοί, φυλακαί, λιμοκτονήσεις, 
έξορίαι, θάνατοι έπί τούς ένισταμένους. ούκ άρχιερωσύνη τοις άσε-
βέσιν αίδέσιμος, ού πολιά οίκτειρήσιμος, ούκ άσκησις εύσεβείας, 

60 ούκ άλλο τι των φειδούς αξίων εΐς νόμος, τό τοΰ Καίσαρος θέλημα, 
καί μία σπουδή, απαντας έν τούτω άλω ναι. αί έρημίαι τούς διαπε-
φευγότας έχουσιν, αί πέτραι καί τά σπήλαια τούς διασεσωσμένους. 
ώ, πώς ώμοιώθημεν πελεκάνι έρημικώ- ώ, πώς παρεδόθημεν εις 
χείρας, τοις όδοΰσι τών άσεβων, καί τά πλείω παρήκα διά τό προσ-

65 κορές. 

'Αλλά στενάξατε έφ' ήμάς, ώ συμπαθέστατοι, ώς σύσσωμοι, όρέ-
ξατε χείρα πρεσβευτικήν ώς φιλάδελφοι. τών αύτόθι χείρονα τά 

67 τών αύτόθι: Saraceni Palaestinae 

37 Jer. 10,21 39 Ps. 2,2 47 cf. Eph. 3,9 59 Bas. ep. 243,2 (PG 32,904 Csq. = 
III 69 Courtonne) 63 Ps. 101,7 

37 διατοϋτο VPS 42 διατοϋτο VMPS 45 διατοΰτο VP 47 οΐς: αΐς Vpc Sirm 
(fort recte; cf ep 278,48) διατοΰτο VMPS 48 σωτηριόκοσμον: σωτήριον κόσμου 
V: σωτήριον κόσμω PS Sirm (cf ep 380,43) 50 είκών: hie inc textus epist in C 51 
διατοΰτο VMPS και1 om C 53 διατοΰτο VMPS 54 όμοσχήμων: όμοσκήνων 
Μ 55 αθλον C 56 τοΰ post κατά add VM πλειόνων καί τιμών VMPS Sirm 
57 διατοΰτο VPS 63 ώ C (bis) 64 καϊ τά: τά δέ Μ 
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ημέτερα βαρβαρίζεται. ώς Σόδομα ήδη γεγόναμεν και ώς Γόμορρα 
ήδη ώμοιώθημεν. δια τοΰτο τοιγαροΰν καν έπεβοησάμεθα τή άγιω-

70 σύνη υμών οί ταπεινοί ώς έν ένί στόματι των πάντων αδελφών και 
συμπασχόντων ϊσμεν γαρ δτι ισχύει ή δικαία ύμών δέησις ένεργου-
μένη, ώς αν τω έξιλασμώ αυτής κοπάση ή θραΰσις τής αιρετικής 
ρομφαίας, τοΰ Κυρίου εις είρηνικήν όρθοδοξίαν έπανάγοντος και 
τήν καθ' ήμας έκκλησίαν. ϊνα δε ειδήτε και ύμεΐς, ώ σεβάσμιοι, εκ 

75 μέρους, οία τά ασεβή δόγματα τών άθέων, συναπέστειλα τοις γράμ-
μασι ταύτα έν τετραδίοις, α και έδοξα ό άμαθης άνατρέπειν, προτρα-
πείς παρά εύσεβών. αιτώ δέ ύπό τής θείας ύμών άγχινοίας έπισκε-
φθήναι και τό ελλιπές άνορθωθήναι και συγγνώμην τών έπωφλη-
μένων δέξασθαί με, λαμβάνεσθαί τε εις μνήμην έν ταΐς θεοκλινέσιν 

80 ύμών προσευχαΐς, και μήν και συντάττεσθαι ώς έσχατον πάντων 
μέλος έν τω πληρώματι τής άγίας ύμών έκκλησίας. 

278. Εις τήν λαύραν τοϋ Αγίου Χαρίτωνος 

Τω θεοτιμήτφ, ήγαπημένω και πνευματικώ μου πατρί, κυρίω καθη-
γεμόνι τής μεγίστης λαύρας τοΰ παμμάκαρος άγίου πατρός ήμών / 
Χαρίτωνος, και τοις ύπ' αύτη όσίοις μου πατράσι Θεόδωρος έλάχι-

5 στος πρεσβύτερος και ηγούμενος τών Στουδίου. 

Επειδή παρ' έλπίδα ή έπίτευξις τών γραμμάτων, θαυμαστικώς 
βοήσομαι- ,πόθεν μοι τοΰτο, ϊνα άξιωθώ ό ευτελής έπιστεΐλαι ύμΐν, 
τοις άγίοις μου πατράσιν;' ιδού γάρ ώς κατείληφεν ήμας διά τάς 
άμαρτίας ήμών ό χαλεπώτατος διωγμός ούτος, ού ή ακοή πάντως 

ίο μέχρι και ύμών έφθασεν. έσκόπουν και άνηρεύνων ό ταπεινός, πώς 
και δι' ούτινος προσώπου δυνηθείην άποδύρασθαι και πρός ύμάς 
τούς αγίους τά συμβάντα ήμΐν δεινά, ούκ άλλου τινός ένεκεν ή τοΰ 

68 Is. 1,9 72 Ps. 105,30 

69 διατοϋτο VMPS τοίγαρ οΰν C 70 ήμών Sirm 71 ήμών Sirm 72 ώς 
αν: ωσάν S 73 εις om C 75 σύν απέστειλα C 76 τετραδύοις VMP Sirm 
77 παρά: ύπό S 81 ή αύτή επ ιστολή άπεστάλη και πρός τήν μονή ν τοϋ άγίου 
Θεοδοσίου ad finem epistulae add Sirm 

278. a. 818 

C VM PS 

1 titulum addidi ex indice titulorum codicis V (f. 188v): om codd Sirm ή αύτή 
επιστολή άπεστάλη και πρός τήν μονήν τοΰ άγίου εύθυμίου in marg CPS 4 αύτήν 
VM πατράσιν Sirm 7 μοι om VM: Psscr 
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εις συμπάθειαν έκκαλέσασθαι ύμών τάς αγίας ψυχάς άντιλαβέσθαι 
ήμών διά των προσευχών, συμπάσχειν δήλον δτι είδότων κατά τήν 

15 άποστολικήν διδασκαλίαν, ειπερ έσμέν οί πάντες σώμα Χρίστου και 
μέλη έκ μέρους, καί ώς ήδη ταϋτα ένενόουν, έπέστη αθρόως και ό 
γραμματηφόρος, έκ τών αύτόθι ήκων, καί ούτος υίός έμός εν πνεύματι 
καί λίαν πιστότατος, πώς ούν ουκ εμελλον ό αμαρτωλός έκπλαγήναι 
επί τω έρμαίω, πώς δε ουκ άνθομολογήσασθαι Κυρίφ τω θεώ μου τά 

20 εικότα; 
'Αλλά πρίν έξειπεΐν τά οδυνηρά, τόν προς ύμάς μου πόθον άφο-

σιώσομαι ό ταπεινός, χαίρετε, ώ μακαριώτατοι πατέρες, οί της αγίας 
γης οίκήτορες, τό χρυσοΰν γένος, οί τήν πίστιν δοκιμώτατοι καί τών 
παθών πανδαμάτορες· χαίρετε, ή περιβόητος όμήγυρις Χρίστου, οί 

25 έργάται τών εντολών Κυρίου καί τής εν παραδείσω διαίτης τήν 
θεοειδή ζωήν μιμούμενοι- χαίρετε, ή του θεοΰ πόλις εκλεκτή, ε'ΐπερ 
έν μέσφ ύμών Κύριος, διά τής τών αγαθών έργων αναλήψεως θερα-
πευόμενος. έβουλόμην οψει ύπολαβεϊν τήν θείαν ύμών περιοχήν καί 
προσάψασθαι τών ιερών ύμών ιχνών, ίδεΐν τό αγιον τέμενος, προσ-

30 κυνήσαι τό θείον έδαφος, έκαστα κατασκοπήσαι, ποΰ ό άγιος του 
θεοΰ, ό φερωνύμως χαρίτων πεπλη ρωμένος, ένήθλησε μαρτυρικώς 
τε όμοϋ καί άσκητικώς, πή δέ τό ιερόν αύτοΰ σώμα τεταμίευται, ό 
όντως θησαυρός τών άρετών, ό τής ερήμου πολίτης καί τής οικου-
μένης λαμπτήρ, ού τό έντιμον σπέρμα ούκ έκλέλοιπεν ούδέ έκλεί-

35 ψειεν έως συντελείας του αιώνος, ε'ΐθε είδον ταΰτα καί περιεπτυξάμην 
τόν χοΰν ώς έμψυχον ώφελον άπήχθην καί έν ταΐς λοιπαΐς θήκαις 
τών όσίων, άπ' αύτής μόνης όψεως άγιαζόμενος. 

Άλλ ' έπεί ταΰτα έξ ολίγου μοι ϋμνηται, φέρε διηγήσωμαι καί τά 
οδύνης έμπλεα, άνέστη βασιλεύς έτερος, φησί που τό ιερόν γράμμα, 

40 δς ούκ ήδει τόν 'Ιωσήφ, τοιούτος δή ούν ό ήμέτερος Φαραώ, ώ 
άγιώτατοι, ού τόν 'Ιωσήφ άγνοών, αλλά τόν άγοράσαντα αύτόν 
δεσπότην αρνούμενος' δήλον γάρ ώς ό άθετών αύτοΰ τήν εικόνα 
αύτόν αθετεί, ούτω καί τήν Θεοτόκον καί πάντα αγιον ήθέτησεν. ού 

17 γραμματηφόρος: monachus e Laura S. Charitonis 

15 1 Cor. 12,27 39 Ex. 1,8 

13 ύμών om Μ 14 δηλονότι VMPS Sirm 15 έσμέν: εϊσίν Μ 17 γραμματο-
φόρος VP Sirm 21 μου om VM 23 γης: μονής Μ 24 δαμάτορες VMPS Sirm 
29 τε post ιδεϊν add Μ καί ante προσκυνήσαι add Μ 31 Χαρίτων Sirm 34 
έκλέλοιπεν: εκλείπει VM έκλείψειεν: έκλείψει Μ 35 τής post έως add VMPS 
Sirm 36 καί ante άπήχθην transp VMPS Sirm 38 διηγήσομαι codd Sirm: corr 
Mi 
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γαρ έφερεν, φύσις ών αρνητική, μή ουχί τη κεφαλή συμπεριελεΐν 
45 και τά μέλη πάντα, ινα μόνη ή αύτοΰ εικών έμφανίζηται Ναβουχο-

δονοσορικω δόγματι. εντεύθεν έρήμωσις πασών των έκκλησιών του 
θεού, άφανιζομένης / πανταχού πάσης σεπτής εικόνος· εντεύθεν 
εμπρησις ιερών αναθημάτων, εν οίς εικών, και βίβλων, έν αϊς περί 
αυτής τι λεκτόν εντεύθεν τά της άσεβείας χειρόγραφα απαιτούμενα 

50 και ή μέθεξις τής άθέου κοινωνίας διά πολλής έκζητήσεως καί 
έρεύνης, ως μή ύπολειφθήναι άνάλωτον πάντα άνθρωπον δυοΐν γάρ 
θάτερον άνάγκη, ή προσκυνήσαι τή εικόνι τή χρυσή ή τή πονηρά 
φλογί τών βασάνων ύποβληθήναι. καί δμως εύαρίθμητοι οί άκαμ-
πεϊς. τίνες ούτοι; ό ιερός ήμών πατριάρχης, ίεράρχαι τε καί ιερείς, 

55 μονασταί καί μονάζουσαν ούδέ γάρ ή πόρνη οψις ήδέσθη καί μέχρι 
τούτων τάς μάστιγας έπαφεΐναι. πώς αν έναργώς παραστήσαιμι τάς 
θλίψεις, τάς φυλακάς, τούς δεσμούς, τάς λιμοκτονήσεις, τάς εξορίας, 
τάς έπαγωγάς, τούς θανάτους (έπεί καί μέχρι τούδε ή πείρα), τάς έν 
ορεσι φυγαδείας, τάς έν σπηλαίοις καί όπαΐς τής γής κατακρύψεις; 

60 Άβδιού ό προφήτης, έτι ών τριστάτης Άχαάβ, τής Ίεζάβελ φο-
νώσης, λέγεται κατακρύψαι υίούς τών προφητών ανά πεντήκοντα εις 
δύο σπήλαια, ους καί διέτρεφεν ενταύθα δέ ει φωραθείη τις καί 
μόνον ένα κεκρυφώς, έν κινδύνφ μεγάλφ, άλλά γάρ καν κρύβδην, 
φεύγων τήν ασεβή κοινωνίαν, ή εικόνα φρουρών ή βίβλον περιέ-

65 χουσαν τά κατ' αυτήν, σιγά τά τών εύσεβούντων ένδον στόματα, 
άνεΐται βλάσφημος γλώσσα, κωμωδεΐται τό μέγα τής οικονομίας 
μυστήριον. αρτι, φησί, Κύριος έλάλησεν εΐρήνην έπί τον λαόν 
αύτοΰ, καί έπί τούς όσιους αύτοΰ, καί έπί τούς έπιστρέφοντας καρδίαν 
έπ' αυτόν, ό έν αρχή φήσας τοις οικείοις μαθηταΐς- εΐρήνην άφίημι 

70 ύμΐν, εΐρήνην τήν έμήν δίδωμι ύμΐν. αρτι, φησί ν, ήρθη εκ μέσου 
βδελύγματα έλληνικής πολυθεΐας, τοΰ αποστόλου άρχήθεν βοώντος, 
ούδέν ειδωλον έν κόσμφ· αρτι, φησί, κεκάθαρται ή έκκλησία, ην 
πάλαι άπέφηνεν ό αυτός απόστολος μή έχειν σπίλον ή ρυτίδα ή τι 
τών τοιούτων, άλλ' είναι άγίαν καί αμωμον άρτι, φασί, τό φώς 

75 ηΰγασε τοις χριστιανοΐς, ένισχημένοις ζόφω αγνοίας, οϊς άνωθεν 

51 Bas. ep. 243,2 (PG 32,905 A = III 6 9 - 7 0 Courtonne) 59 Hebr. 11,38 61 3 Reg. 
18,13 67 Ps. 84,9 69 Joh. 14,27 72 1 Cor. 8,4 73 Eph. 5,27 

44 εφερε VMPS Sirm 45 αύτοΰ εϊκών: είκών αύτοΰ VMPS Sirm 48 εμπρισις C 
54 ύμών Sirm 55 μονάσται VM πόρνης coni Sirm 56 γάρ ante αν add MPS 
Sirm: cancell V 57 δησμούς Sirm 58 άπαγωγάς Sirm 60 άβδιοΰ C ίεζάβελ 
V 63 μόνον ενα: ενα μόνον Μ 65 σιγά C 70 φασίν VMPS Sirm 72 φασϊ 
VMPS Sirm 73 άπ' έφηνεν C σπϊλον CPS Sirm 
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και άπ' αρχής Χριστός έφησεν, έγώ φώς εις τον κόσμον έλήλυθα, 
ϊνα πας ό πιστεύων εις έμέ εν τή σκοτία μή μείνη. όράτε, αδελφοί 
άγιοι, την άποστασίαν, ήν δει πρώτον έλθεΐν, καθά φησιν ό απόστο-
λος; ήδη εν όφθαλμοΐς ημών όρώμεν τά είσόδια του 'Αντίχριστου. 

80 έκλελοίπαμεν, παρανηλώμεθα- έξέλιπεν φυσητή ρ, άπελήλαται πάσα 
έλπίς δσον κατά ανθρωπον. 

Άλλά στενάξατε εφ' ήμάς, ώ συμπαθέστατοι, ώς σύσσωμοι, ορε-
ξάτε χείρα πρεσβευτικήν ώς φιλάδελφοι. τών αύτόθι χείρονα τά 
ήμέτερα βαρβαρίζεται. ώς Σόδομα ήδη γεγόναμεν και ώς Γόμορρα 

85 ήδη ώμοιώθημεν. διά τοΰτο τοιγαροΰν και έπεβοησάμεθα τή αγιο-
σύνη ύμών οί ταπεινοί ώς έν ένί στόματι τών πάντων άδελφών και 
συμπασχόντων ί'σμεν γάρ οτι ισχύει ή δικαία ύμών δέησις ένεργου-
μένη, ώς αν τω έξιλα/σμώ αύτής κοπάση ή θραΰσις τής αιρετικής 
ρομφαίας, τοΰ Κυρίου εις είρηνικήν όρθοδοξίαν έπανάγοντος και 

90 τήν καθ' ήμάς έκκλησίαν. ϊνα δε είδήτε καί ύμεΐς, ώ σεβάσμιοι, έκ 
μέρους, οϊα τά ασεβή δόγματα τών άθέων, συναπέστειλα τοις γράμ-
μασι ταύτα έν τετραδίοις, α και έδοξα ό αμαθής άνατρέπειν, προτρα-
πείς παρά εύσεβών. αιτώ δέ ύπό τής θείας άγχινοίας ύμών έπισκε-
φθήναι καί συγγνώμη ν τών έπωφλη μένων δέξασθαί με, λαμβάνεσθαί 

95 τε εις μνήμην έν ταΐς θεοκλινέσιν ύμών προσευχαΐς, καί μήν καί 
συντάττεσθαι ώς έσχατον πάντων μέλος έν τω πληρώματι τής αγίας 
ύμών εκκλησίας. 

279. Τοις έν τή άγία πόλει μονάζουσιν Ισαάκ καί Άρσενίω 

Άγαπητόν ήμϊν τοις ταπεινοΐς παντί πατρί τών τής άγίας γής 
προσφθέγγεσθαι, εύοδωθεΐσιν άποστεΐλαι ένα τών αγαπητών ήμών 
άδελφών έν τοις αύτόθι, μή οτι γε ύμΐν τοις άγιωτάτοις πατράσιν, 

5 ών ή έπ' ολίγον χρόνον συνουσία ούτως ένεφυτεύθη φιλικώς έν / τή 

76 Joh. 12,46 78 2 Thess. 2,3 80 Jer. 6,29 84 Is. 1,9 88 Ps. 105,30 

77 σκοτεία C 79 ήμών om S 80 έξέλειπεν C: έκλέλοιπε Μ: εξέλιπε cett Sirm 
84 γόμορα C 85 διατοΰτο VMS τοίγαρ ούν C και om Μ 86 στόματι 
C: σώματι cett Sirm (cf tarnen ep 277,70) 87 δέησις: αίτησις Μ 88 κοπάσει C 
91 σύν απέστειλα C 92 τετραδύοις MP Sirm 93 voces και τό ελλιπές άνορθωθή-
ναι post έπισκεφθήναι add VMPS Sirm (fort recte; cf ep 277,78) 94 συγνώμην C 
97 ή αυτή επιστολή άπεστάλη καί πρός τήν μονήν τοϋ αγίου Εύθυμίου ad finem 
epistulae add Sirm 

279. a. 818 3 ενα τών άδελφών: Dionysius; cf. ep. 276,10 

C (S) 
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ταπεινή ήμών καρδία, ώς άνεπίληστος είναι ταΐς άγαθαΐς μνείαις δια 
τήν έν πασι χρηστότητα των τρόπων τε και των λόγων υμών. ού γαρ 
ταπεινοφροσύνη, έκεΐ παν αγαθόν κατόρθωμα, έφ' φ ή αγία υμών 
δυάς μυρίζουσα ού μόνον τηνικαϋτα, αλλά γάρ και εως νΰν όσμήν 

ίο εύωδίας ήμΐν αγιάσματος ένίησι. 
Τοιούτοι ύμεΐς υπέρ πάντας τούς έξ ανατολής έπιφοιτήσαντας 

ώφθητε άξιεπαίνετοι, άγαθά υπομνήματα έναφήσαντες τοις άγαπώσιν 
ύμάς. ού δέ εινεκα ή αποστολή τοΰ αδελφού αύτός διδάξει, οίμαι δέ 
ούδέ ύμΐν άγνοούμενον, έτι ούσιν έν τω Βυζαντίω τυρβαζομένης τής 

15 ύποθέσεως. άνήψε τοιγαρούν τήν κατά τών σεπτών εικόνων αίρε-
τικήν φλόγα ό κρατών, ώς έμπρήσαι πασαν τήν έκκλησίαν και 
όλέσαι σχεδόν πάντα άνθρωπον ύπαχθέντα τή άσεβεία, άλλος τις 
Άχαάβ ή Ναβουχοδονόσωρ γενόμενος· δς καθαιρέσει πάσης άγίας 
εικόνος τήν εαυτού μόνην προεστήσατο, ην ούχ ό βουλόμενος προσ-

20 κυνεΐν εύθύς παραδίδοται τή φλογί τών βασάνων. 
Τά καθ' εκαστον λέγειν παρέλκον ήγούμαι, έν τοις πρός τόν 

άγιώτατον ύμών πατριάρχην γράμμασιν έμφερόμενα, άλλως τε και 
τοΰ αδελφού δυναμένου άπαγγεΐλαι, τούτο δέ παρακαλώ ό έλάχιστος 
ύμών άδελφός, διά τήν έν Κυρίω άγάπην άνοΐξαι τω γραμματηφόρω 

25 σπλάγχνα οικτιρμού εις τε προσέλευσιν καί προσκύνησιν τής άγίας 
κορυφής καί εις ο τι άλλο χρή τό φιλάδελφον ύμών δοκιμάζειν 
έπιφέρεται γάρ καί έτέρας έπιστολάς πρός έτερα πρόσωπα, καί μέντοι 
καί σύγγραμμα ήμών τών άμαθών. ώς ούν σύσσωμοι καί συμμέτοχοι 
τής ταπεινώσεως ήμών, μάλλον δέ ώς τοΰ θεού θεραπευταί καί τοΰ 

30 κοινοΰ κηδεμόνες καί προσβλέψαι καταξιώσατε τόν άδελφόν καί 
είσδέξασθαι καί τροποφορήσαι έν παντί τρόπφ, ώς άν θεοΰ εύδο-
κοΰντος πάλιν άναπεμφθείη πρός ήμάς. τό δέ άποσταλέν ήμΐν γράμμα 
ύμών άπεδεξάμεθα καί έγνωμεν δι' ην αιτίαν άπάραντες έκ Κωνσταν-
τινουπόλεως ούκ εύωδώθητε άπελθεΐν εις δύσιν./ 

28 σύγγραμμα: quaterniones adversus iconoclastas; cf. ep. 276,93 sq. 

9 Ez. 20,41 19 Dan. 3,11 23 Bas. ep. 92,1 (PG 32,480 A = I 199,34 Courtonne) 
25 Col. 3,12 28 Eph. 3,6 

6 ταΐς: παις Mai 15 τοίγαρ ούν C 17 άλλος τις: άλλ ' δστις Mai 18 Ναβου-
χοδονόσορ omnes: correxi 21 καθέκαστον S 22 ύμών scripsi: ήμών codd Mai 
(est enim intelligenda ep 276 ad patriarcham Hierosolymitanum scripta) 25 ο ΐκτ ιρμών 
S 33 διήν C 34 εύοδώθητε C Mai 
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280. Νικήτα ήγουμένψ 

Οία τά συμβεβηκότα τή άγιωσύνη σου κατά τάς εμάς αμαρτίας τό 
πριν έγνωκώς ού μικρόν έστέναξα, άλλά και μεγάλος άπωδυράμην, 
δάκρυον αγάπης άποστάξας άποφθέγματά τε θρηνητικά μελφδήσας 

5 ό τάλας. τί γάρ φίλου συμφοράς άνιαρώτερον; όποια δε τά δεύτερα 
ευδοκία θεοΰ, του μή έάσαντος φροΰδα γενέσθαι σου τά πάλαι άγω-
νίσματα διά της καλλίστης άναπαλαίσεως, αύθις άκουτισθεΐς ένθους 
γέγονα, εύχαριστήσας Κυρίω τω στρέψαντι τον κοπετόν εις χαράν 
πάσι τοις εύσεβοΰσιν ουδέ γάρ εις βραχύ τό λυπηρόν, εξ ού ήλπιζον 

ίο κράτος διά τήν ένοΰσαν άρετήν, έντεΰθεν πρόσκομμα εύρηκέναι. 
'Αλλ' εύγε, γενναίε, δτι της ήττης περιφανεστέραν έργάζη τήν 

νίκην, δι' ής έγνώρισέν σε τρόφιμον αύθις ή του θεού εκκλησία, 
έγκαταριθμήσασά σε τω καταλόγω των έαυτής όμολογητών τοιαύτη 
γάρ ή του θεοΰ φιλανθρωπία, καί τοις εύδρομοΰσι φιλοδωρούσα και 

15 τούς παλινδρομοΰντας καταστηριζομένη. φευ τής κακής συνεδρίας 
ε'ίτουν συνοδίας· εντεύθεν γάρ οίδ' δτι εί'λω, τιμιώτατέ μοι. καί γε 
προύλεγον τόν σκινδαλμόν εκ των προγεγονότων στοχαζόμενος· 
τοιούτος γάρ ό των πάντων προύχων. ό γάρ πάλαι τάς ευαγγελικός 
παραβάσεις οικονομίας τιθέμενος, και ταύτα μετά διωγμών, αύτός 

20 καί τήν νύν κοινωνίαν των αιρετικών, καί γε εν προύπτφ, εξ ής ή 
κατά άρνησιν Χριστού, τής τε Θεοτόκου και ούτινοσούν αγίου διά 
τών οικείων εικόνων έν ούδενί τών ολέθριων έθετο, συλλαβών και 
συλλαμβανόμενος διά τού κατ' αύτόν ύποδείγματος άεί τούς άστυ-
φελίκτους. καί εΐκότως· πώς γάρ ό έπί τοις πρώτοις άσεβήμασι μή 

25 καταγνούς έαυτού έν τοις μεταγενεστέροις άγωνίσμασιν εμελλε θεώ 
παρισταν έαυτόν άκατάσειστον και μή ήσεβηκέναι; 

Διό ερωτώ σε και παρακαλώ, πάτερ μου, έν ομολογία άθετήσεως 
τών τότε πολυτρόπως πραχθέντων τήν άρτι θείαν όμολογίαν διάνυε, 
ευχόμενος ύπέρ έμού τού άμαρτωλού./ 

280. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 2 τά συμβεβηκότα: defectio 18 προύχων: 
oeconomus Josephus 

8 Ps. 29,11 

C (S) 

2 τοπρϊν S 4 άπό φθέγματά C 12 έγνώρισέ S 16 εϊτ ' ούν C συνοδείας 
C ε ϊλω C: ηλω S: corr Mai 21 ούτινος oöv C 22 εθετο: an έτέθη scribendum? 
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Mai 170/71 ΕΠΙΣΤ. 280 -281 421 

281. Άρσενίφ μοναχώ 

Έδεξάμην τά γράμματα της αγάπης σου, α κατανοήσας έμμελώς 
έστέναξα μέν επί τή γεγενημένη δραματουργία, μάλλον δέ ύποπτώσει 
των δοκούντων εϊναί τι, ύφ' ής εϊλω και ό σος πατήρ, έμός δέ 

5 όμόψυχος αδελφός· ού και ύπέρ τούς άλλους ήλγυνέν με ή πριν ήττα 
ώς νυν ηυφρανεν ή άναμάχησις μάλα. έπήνεσα δέ λίαν τό διαπονη-
τικόν σου, άδελφέ, περί τον αύτόν καθηγεμόνα, δτι ώς αληθώς 
μαθητού αληθινού άγαπήματα και τέκνου άψευδοΰς άποκλαύματα τά 
εγκάρδια καί εμπυρα ρήματα της έξηγορίας σου- και γαρ τω οντι 

ίο θάνατος ψυχής ή σύμπτωσις και σωματοποίησις τής χριστομάχου 
αίρέσεως και ή άπαξ κοινωνία αυτής τω έαλωκότι καί ταΰτα μετά 
ένστασιν γενναίαν, καί τοΰτο έν βαθμώ καί γε ίερατικω καί ήγου-
μενικώ. 

Είκότως ούν, πανσύνετε, άπεκλαύσω, εύεπιγνώστως έλεεινο-
15 λογήσω, ώς ήμαγμένην έσθήτα όρων τήν πατρώαν δυσημερίαν, μάλ-

λον δέ θηρίο βρωσίαν νοητή ν, εκείνα οίον φθεγγόμενος, ,θηρίον 
πονηρόν ήρπασεν ού τον 'Ιωσήφ, δν πάλαι θρηνών ήν 'Ιακώβ, άπεμ-
ποληθέντα ύπό των άδελφών έν πλάσματι τοΰ ύποδειχθέντος χιτώνος, 
άλλά τον έμόν πατέρα, θηρίον άνθρωπόμορφον 'Ιωσήφ, ό ειθισμένως 

20 θηρεύων τούς όμογνωμονοΰντας ταΐς εκείνου άσεβείαις, άλλ' ουκ 
οικονομίαις'. εκείνος, άδελφέ, καί τά πάλαι είλεν έν ταΐς τοΰ εύαγ-
γελίου παραβάσεσιν ούκ ολίγους, εκείνος καί νϋν επί άθετήσει τής 
Χριστού εικόνος τήν κοινωνίαν οικονομίαν δογματίσας τούς άνόμως 
πεισθέντας συγκατέπτωσε. 

25 Καί τοιούτος μέν αύτός, σύ δέ μεμακαρισμένος, καί θρηνήσας, καί 
άμφω τώ χεΐρε συνανελκύσας τόν πατέρα καί εις τήν αυτήν όμολο-
γίαν πάλιν καθιδρύσας· ούτω γάρ εχει. καί χαίρε, δτι ζών έστιν έν 
Κυρίω, καν τεθνήκει πρώτον πατάξει γάρ, φησίν, καί μοτώσει καί 
τή τρίτη ήμερα αναστήσει, τίς ταΰτα; ό Λάζαρον τετραήμερον έγεί-

30 ρας έκ τάφου καί τόν σόν νΰν / δ' αύ καί έμόν πατέρα ζωοποιήσας. 

281. a. 816 exeunte vel a. 817 ineunte 4 πατήρ: Nicetas 

16 Gen. 37,33 28 Osee 6,2 29 Joh. 11,17 sq. 

C (S) 

4 εϊλω C: ήλω S: corr Mai 5 ηλγυνέ S 6 εϋφρανεν S 9 τωόντι S 14 εύ 
έπιγνώστως C 15 δυσημέριαν C Mai (fort recte) 21 ταπάλαι S 22 και - 23 
εικόνος om Mai 26 σύν άνελκύσας C 28 φησι S μοττώσει S 
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422 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 171 

γήθου, γήθου καν μηκέτι κλαίε Μαρθαϊτικά, έφ' δσον οίόν τε και 
από τοΰ δεΰρο βοηθών αύτώ, φτινι και έπέστειλα. 

282. Σεργίω ύπάτω τοΰ άερικοΰ 

Πάλαι αν έπέστειλα τη εύγενεία σου, δεδιδαγμένος μη άτονεΐν τοΰ 
φιλικοΰ καθήκοντος, άλλ' ή των πραγμάτων μεταβολή ύπενάρκησέ 
μου τήν χείρα, μή πως άπευκτός ώ και τοις αγαν φίλοις, άλλοιωθεΐσιν 

5 ού τήν καλήν άλλοίωσιν και ής έργον ουκ εκ τοΰ κατόπιν εις τό 
πρόσω φέρεσθαι, άλλα τήν έναντίαν και προς τό έναντίως καθυπά-
γεσθαι. έπεί δέ ού των τοιούτων ό τοσούτος τήν άρετήν, πέπεικα 
έμαυτόν έπί τό γράφειν έλθεΐν. και δή διά τήσδε της γραφίδος 
προσφθέγγομαί σε τον έμόν δεσπότην και διαφερόντως έραστήν, ού 

10 πολλή μέν ή γνώσις, πατρόθεν δέ ήργμένη ή εύσέβεια, και ού τό 
συστέλλειν έαυτόν των πολλών και θεώ συγγίνεσθαι μάλλον έρά-
σμιον, ολίγα δέ φροντίζειν Καίσαρος καί τών περί Καίσαρα ίδιώτατον. 
πώς ούν, ώ φιλότης (παρρησιάσεται γάρ ό λόγος), ό τηλικοΰτος έν 
τοις όρωμένοις ύπήχθης; άρκετόν γάρ έν τοσούτω δηλώσαι τό προ-

15 κείμενον, αίδοΐ της περιεπούσης σε τιμιότητος. 
'Αλλά φεΰ τής όλισθηράς φύσεως τών άνθρώπων ταΰτα μέν ό 

καιρός τοις κατά καιρόν τάς πίστεις μεταμείβουσιν, αλλ' ού παγίοις 
και περί τοΰ αύτοΰ ωσαύτως άει έχουσι. σέ δέ δμως εύχομαι ό 
ταπεινός τοις έν μέσφ έγκαλινδούμενον ολίγα μέν τοις κατά βίον 

20 κύμασιν άλμυροΐς ραντίζεσθαι, ασπιλον δέ όμοΰ καί άμωμον τον τής 
ορθοδοξίας χιτώνα διατηρεΐν. 

31 Μαρθαϊτικά scripsi: μαρθαητικά codd: Μάρθα ήτοι και Mai (quod vereor ne non 
recte interpretatus sim locum corruptum) 

282. a. 815-818 

C (S) • 

2 έπέστειλα: άπέστειλα Mai 4 τοις om Mai 7 fort exc ante ού vocula σύ 9 
πρός φθέγγομαί C 12 τών: τον C Mai ϊδιαίτατον S 18 ώς αϋτως C άεί 
om S: ante ωσαύτως transp Mai 19 κατά: έκ Mai 21 διατηροίην C: διατηροίης 
Mai 
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Mai 171/72 ΕΓΊΙΣΤ. 281-283 423 

283. Ναυκρατίφ τέκνφ 

Βραχέσι συλλαβαΐς αμείβομαι σου, τέκνον ήγαπημένον, τούς πλεί-
στους λόγους των εγκωμίων, ους έπαΐω, δεδιώς σφόδρα μή ών τοι-
ούτος, άλλ' οίος ό έρριμμένος έν τριοδία διά νεκρότητα άμαρτη-

5 μάτων, οΰτε / λόγω ούτε έργω εύηρεστηκώς πώποτε τω θεώ μου. ει'η 
δ' αν της ύμετέρας εύχής έργον άρξασθαί με από του δεΰρο θεοσεβεΐν 
έν τω κτήσασθαί με καινήν καρδίαν, μισούσαν και βδελυττομένην 
τήν ώς άληθώς μυσαρών άμαρτίαν και άγαπώσαν τήν μόνην έφετήν 
και έρασμιωτάτην άρετήν, ήτις εστίν ό θεός. 

ίο Σύ δέ, ώ παΐ καλέ, νήφε έν πασιν, έργον ποιών εύαγγελιστοΰ διά 
της καλλίστης σου διακονίας - οίδα γάρ σε διατεινόμενον ώδε κάκεΐ 
και φροντίζοντα πολλών ώς οικονόμον θεοΰ. ει και βρέμει απειλής 
ό κρατών, μή πτοοΰ· ου γάρ έδωκεν ήμΐν ό θεός πνεϋμα δειλίας, 
αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού, εί και τοις σημείοις 

15 ουκ εικουσιν οί ύπεναντίοι, μή θαυμάσης, άλλά μακροθύμει- οΰτε 
γάρ έκεΐνοι άλλως εις τό άναπληρώσαι αυτών τάς αμαρτίας εικουσιν 
ουτε οί τοΰ θεοΰ εις τό κομίσασθαι τήν μισθαποδοσίαν δι' έλπίδος 
γάρ και πίστεως και ύπομονής πάντες οί άγιοι ειλήφασι τάς έπαγ-
γελίας- ώστε μή ζήτει καιρούς και προθεσμίας λήξεως των κακών 

20 τότε λωφήσουσιν, οπόταν συμφέρον ήμΐν. διό τόν προκείμενον ήμΐν 
αγώνα τρέχωμεν, άφορώντες εις τόν της πίστεως άρχηγόν και τε-
λειωτήν Χριστόν δς, πέποιθα, τελειώσειεν ήμών τόν δρόμον, ίλεού-
μενος ίκεσίαις πατρικαΐς σύν πάσαις αγίων. 

Προσειπέ τούς αδελφούς πάντας, έξαιρέτως τό δ, τό θ, τό λ. οί 
25 σύν έμοί πλεΐστά σε προσαγορεύουσιν. 

283. a.817 

10 2 Tim. 4,5 13 Luc. 21,9 2 Tim. 1,7 18 Apoc. 13,10 21 Hebr. 12,2 
22 Act. 20,24 

C (S) 

3 δεδειώς C 5 εύερεστηκώς Mai 13 πτοοΰ: φοβοΰ Mai 15 ήκουσιν CS" 
16 ήκουσιν S Mai: ήκουσιν C: correxi 20 όπ] όταν C 23 σύν πάσαις: συνπάσαις 
C Mai 24 πρός είπε C: πρόσειπε S τό θ om Mai 
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424 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 172/73 

284. Τώ αύτώ 

Εί και ούκ έδεξάμεθά σου γράμματα, τέκνον ήγαπημένον, διά τοΰ 
άδελφοΰ Θεοδούλου, αγνοία σου άπάραντος καί ώς έπ' άλλης όδοΰ, 
αλλ' ούν ήμεϊς καλώς έχειν ένομίσαμεν έπιστεΐλαί σον, γνωρίζοντες 

5 οτι χάριτι Χρίστου ύγιαίνομεν σωματικώς. ε'ίη δέ καί κατά ψυχήν 
έρρώσθαι ήμάς τούς ταπεινούς διά της ύμών δεήσεως και επικλήσεως 
του μακαρίου μου πατρός, οτι ούκ οίκοθεν ούδέ έξ έργων μου έχω 
ίσχύν, δυνατός δέ ό θεός δι' ύμας σφζειν κάμέ, εις δν άποκρέμασθε 
εν αγάπη ώσπερ κάγώ εν ύ μ ΐ ν τίς γάρ μου άλλη δόξα ή χαρά ή 

ίο προθυμία πάρεξ ύμών, διαφερόν/τως δέ σου τοΰ πιστού και αγαπητού 
καί τα πάντα μοι μετά θεόν έν τή ζωή ταύτη άνήκοντος; 

Διά τούτο χαίρω επί τή ζωή καί προκοπή σου, παρακαλών τον 
άγαθόν μου θεόν ϊνα επί πλεΐον δφη σοι σύνεσιν έν φρονήσει τελεία 
καί ταπεινώσει πληρεστάτη εις τό μη διαψευσθήναι τάς έλπίδας μου 

15 μηδ' αύ τάς των πολλών επί σοι υπολήψεις - καί γάρ έν ούκ όλίγων 
στόμασι κεΐσαι έπ' αρετή λόγου, βλέπε ούν, τέκνον, τό έργον σου 
όποιον, οτι ό προσθείς γνώσιν προσθήσει άλγη μα καί ό δεξάμενος 
έπαινον, ειπερ θείος καί σοφός, συνέλαβεν πύρ ζήλου έν πολλώ 
τρόμω. τήρει σεαυτόν καί προς τον έσω άνθρωπον άκαταγώνιστον 

20 είναι έκ τής άκηρύκτου καί ανενδότου διαβολικής πάλης καί πρός 
τόν έξωθεν διά τής έν άπασι εύσυστροφίας καί εύβουλίας. ήδη 
άπεκδεχόμεθα καί τόν άδελφόν Προτέριον, δι' οΰ πάντως, εϊπερ 
οικονομεί θεός έτι έπιμένειν ύμάς έν τοις αύτόθι, καί δεξόμεθά σου 
γράμμα καί άνταποστείλωμεν. 

25 Ώ ς ειρήνης υιός είρηνοποίει, τέκνον μου, τούς άδελφούς σου 
χριστομιμήτως. γίνωσκε αύτάρκως έχειν ήμάς τά κατά χρείαν. 
ώναίμην σου, τέκνον, έν Κυρίφ, άνάπαυσόν μου τά σπλάγχνα έν τω 
καί σωματικώς ύγιαίνειν σε. προσαγορεύουσιν οί σύν έμοί. τούς 
άδελφούς πλείστα ασπάζομαι, ή χάρις μετά σοΰ. 

284. a. 817? 26 χριστομιμήτως: cf. Hausherr, L'imitation 237 et 249 

17 Eccl. 1,18 18 Sophon. 1,18 

C (S) 

12 παρακαλώ Mai 15 αύ τάς: αύτάς Mai 18 συνέλαβε S 21 απασιν Mai 
24 άντ' αποστείλωμεν C: άνταποστείλομεν S 
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Mai 173/74 Mi 1173 ΕΠΙΣΤ. 2 8 4 - 2 8 6 425 

285. Τφ αύτφ 

"Εως πότε, τέκνον, ού παύση άποσεμνύνων ήμάς τοις λόγοις; έως 
τίνος ού λήξεις έπαίρων ήμάς τοις έγκωμίοις; αλλ' οϊμαι έκ δυοΐν 
τρόπων τοΰτό σε πράττειν, ενός μεν τοϋ έλκεσθαι υπό της αγάπης, 

5 ύφ' ής καί φιλεΐ συλασθαι ως τά πολλά, καθά φησνν ό Θεολόγος, ή 
αλήθεια, ετέρου δέ, δπερ και μάλλον τίθημι, ώς αν διά των έπαίνων 
στερεοΐς τό άνειμένον της ταλαιπώρου μου ψυχής, δοίη τοίνυν Κύ-
ριος ού κατά τάς ύψώσεις σου (πολλαί γαρ καί ύπέρ λίαν), άλλά 
μικρόν τι δι' εύχών υμών αγίων εν κατορθώσει γενέσθαι με καί μη 

ίο πάντη εκπτωτον της τών καλώς αγωνιζομένων ίχνηλατίας. 
Έδάχθην δέ ού τό τυχόν / επί ταΐς προλαβούσαις σου θλίψεσι καί 

γε μάλιστα έπί ταΐς άνίαις του σώματος σου. άλλά τί λέγει ό από-
στολος; ευδοκώ έν άσθενείαις, εν ϋβρεσιν, εν άνάγκαις· οταν γάρ 
άσθενώ, τότε δυνατός είμι. εις μεν ούν τήν νόσον, παρακαλώ, χρήσαι 

15 τοις θεραπευτικοΐς· χρήζουσι γάρ σε πολλοί ύγιαίνειν, έξαιρέτως ό 
ταπεινός εγώ. περί γάρ τών κρυπτών ό καί ψυχών καί σωμάτων 
ιατρός ρώσειέν σε ώσπερ καί ρώννυσιν, οπόταν καί ύποχαυνώσοιμεν 
έν τή άνενδότω ταύτη πάλη του της ταπεινώσεως ήμών σώματος καί 
μηδαμώς όλιγωρήσοιμεν θάττον άνιστάμενοι· στεφάνων γάρ ή άνα-

20 πάλαισις, ού κατακρίσεως. 
Σώσοι σε ούν έν πάσιν ό αγαθός θεός ήμών, αδελφέ τιμιώτατε. 

286. Νικηφόρφ, τω άγιωτάτω πατριάρχη 

Πολλάκις προθέμενος έπιστεΐλαι τή ιερά κορυφή τής μακαριότη-
τός σου ένεκόπην, πή μέν τήν εαυτού άναξιότητα έπαισθανόμενος, 
πή δέ ύποδεής ων διά τούς πειρασμούς, νυνί δέ περιφρονήσας άμ-

285. a. 815-818 

5 Greg. Naz. or. 2,1 (PG 35,408 Β = p. 86 Bernardi) 13 2 Cor. 12,10 

C (S) 

2 άπό σεμνύνων C 4 τρόποιν S 5 ύφ' ής: ύφεΐς C ταπολλά S 11 
ούτοτυχόν S 13 δτ' αν C γάρ om Mai 17 ρώσειέ S και1 om Mai 

286. a. 816 -818 

C VM PS 

2 έπί στεΐλαι C 3 έπαισθανόμενος C: έπαισθόμενος MPS: λογιζόμενος V Sirm 
4 διά om Sirm 
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426 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1173/76 

5 φοτέρων καί τή Τριάδι ό χάλας θαρσήσας λέγων ειμί τάδε. χαίρε 
άληθώς νικητήριον άσεβείας, ό έν τεθρίππω άρετών διανύων τον της 
πίστεως δρόμον χαίρε ό μέγας ήλιος της ορθοδοξίας, ού ταΐς όμο-
λογητικαϊς άκτϊσι φωτοβολείται ή οικουμένη· χαίρε υπέρμαχε της 
αληθείας, κατά τούς έκπαλαι θεοφόρους διαπρέπων τω της αρετής 

ίο κλέει. άπέλιπες τον ύψηλόν θρόνον διά τον έαυτόν ταπεινώσαντα 
μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού· άπέλιπες άρχιερατικάς υπηρε-
σίας και άναπαύσεις, μάλλον έλόμενος συγκακουχεΐσθαι τω όμο-
λογητικώ τρόπω ή πρόσκαιρον εχειν αμαρτίας άπόλαυσιν, δμως δτι 
ουδέ κατ' αύτάς, καν έν αύταΐς, ζών ής, νεκρών τά μέλη τή έν Κυρίφ 

15 ζωή. ήνεγκας άγίας μητρός στέρησιν, άδελφών τιμίων, πάντων ομού 
έν απασιν άφαιρεθείς. και ουπω λέγω τούς χριστοειδεΐς σου όνειδι-
σμούς, τάς έκ των κρατούντων προσβολάς, έρεσχελίας, στενοχώριας 
καί οίονεί άποπνίξεις. κατηνέχθης σύν Χριστώ έν νυκτί, επειδή καί 
αύτός προδιδόμενος περιωρίσθης, μεθωρίσθης, έν γεωλόφφ που κα-

20 θεζόμενος ό μάρτυς Χριστού. 
Άλλ ' εύγε, δτι πάντα εις καλόν σοι. άρον κύκλω τούς οφθαλμούς 

σου από τής τού νοΰ σκοπιάς καί ιδε σου τά τέκνα ε'ΐτουν πρόβατα 
ό ποιμήν ό καλός, ει καί διεσκορπισμένα σώματι, άλλ' ηνωμένα 
πνεύματι, διειληφότα σχεδόν άλλο κατ' άλλο μέρος τήν έκκλησίαν 

25 σου πάσαν καί ταΐς αύγαΐς τής ομολογίας δίκην άστέρων φρυκτω-
ρούντα τοις έν νυκτομαχία τής αίρέσεως τό φώς τής ορθοδοξίας, τά 
μεν τυθέντα θεώ δι' άθλητικής τελειώσεως, τά δέ άθλοϋντα, μηδέν 
ύποπτήσσοντα των παρόντων, αλλά ρωννύμενα ταΐς θεοκλινέσι σου 
προσευχαΐς. αϋτη ή δόξα σου τής έκκλησίας, τούτό σου τό / σύσση-

30 μον τής μαρτυρίας· δπερ ό μέλλων χρόνος ύποδεξάμενος δοξάσειεν 
τόν θεόν έν σοι ώς καί τανύν. πολλά σου τά έγκώμια οφείλεται, τω 
υπέρ τής εικόνος Χριστού έναθλούντι. 

'Αλλά μοι σύγγνωθι, ώ θεομίμητε, τολμήσαντι έκ πόθου έν οϊς 
έφθεγξάμην, χαριζόμενος τήν ίεράν σου προσευχήν, ώς αν μή άπο-

35 πέσοιμι τού εϊναί σου έλάχιστον τέκνον, ό τών πάντων άχρειότερος 
διά τάς αμαρτίας. 

10 Philipp. 2,8 12 Hebr. 11,25 21 Is. 49,18 23 Joh. 10,11 

5 θαρρήσας VMPS Sirm 10 κλέει C: κάλει S: κάλλει cett Sirm vocem έαυτόν 
interavit Ρ 17 στενοχώριας in marg V: om Μ 18 άποπνίξεις: άπό πνήξεις C 
19 που CPS 22 εϊτ' οϋν codd (εϊτούν PS) Sirm: correxi 27 τελειώσεως: σημειώσεως 
Μ 30 δοξάσειε VMPS Sirm 31 τανϋν S: τό νϋν Μ: τά νΰν cett Sirm σου C: 
σοι cett Sirm 33 θεοτίμητε Μ 34 ώς αν: ώσάν S 35 πάντων C: απάντων cett 
Sirm 
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287. Ναυκρατίφ τέκνφ 

Έ ξ αγώνων εις αγώνας καν έκ θλίψεως εις θλίψεις τά καθ' ύμας, 
τέκνον μου Ναυκράτιε, ό έπιπόθητος και άειπόθητος. αλλ' άνθ' δτου 
ταΰτα; δια Χριστόν. ούκοΰν ού λυπηρά, άλλά και λίαν περιχαρή. 

5 έχαρίσθη και ύμΐν από θεοΰ τό ύπέρ Χριστού πάσχειν. νϋν χαίρω έν 
τοις παθήμασιν ύπέρ ύμών (φωνή έστι τοΰ άποστόλου, συμβαλλο-
μένη και ήμΐν τοις άναξίοις), έπειδή πάντα έγράφη προς νουθεσίαν 
ήμετέραν, ιν', οπόταν έν τοις όμοίοις καιροΐς έμπίπτωμεν, έχοιμεν 
τά φάρμακα τής σωτηρίας, διεΐλαν και τό μοναστήριον, ώς έμαθον, 

ίο οί άνθρωποι κατά άμυναν, άλλά δύο ταΰτα, εν μέν δτι οϊδεν ό θεός 
τά κακώς διαιρεθέντα καλώς ένοΰν, οπόταν βούλοιτο, έτερον δέ δτι 
ύπέρ Χριστού καί ό έν Εδέμ παράδεισος ήμΐν καταφρονητέος. πλήν 
δτι καί ήμεΐς και οί διειλάμενοι καί πάς τις ξένοι καί παρεπίδημοι 
πάσης τής γής. 

15 Ουτω μέν ταΰτα. πώς δέ έξει τά καθ' ύμάς έτι άσχάλλω μαθε ΐν τά 
γάρ ήμέτερα ήδη διέγνωσται καί φέρομεν μεθ' ύπομονής Κυρίου 
ήμέραν έξ ήμέρας τήν κάκωσιν. δμως τί καί πεπόνθαμεν; ουκ άξια 
τά παθήματα τοΰ νΰν καιρού πρός τήν μέλλουσαν δόξαν άποκαλυ-
φθήναι εις ήμάς, έάνπερ τελείως άγωνισώμεθα, άδελφέ. διό προσεύ-

20 χομαι ό τάλας στεφανίτας ύμας άναδει/χθήναι, Χριστόν έχοντας 
συναθλοΰντα ύμΐν έν πάσιν. έρωτα καί αύτός περί ήμών τόν Κύριον 
σφζεσθαι ήμάς παντί τρόπω από τοΰ πονηροΰ. 

Προσαγόρευσον τούς συνάθλους σου αδελφούς. 

287. hieme a. 8 1 7 - 8 1 8 

5 Philipp. 1,29 Col. 1,24 7 1 Cor. 10,11 13 Ps. 38,13 17 2 Petr. 
2,8 Rom. 8,18 22 Matth. 6,13 

c (S) 

1 Ναυκρατίφ τέκνφ: τφ αύτφ S Mai 3 άνθότου S 4 ούκ ούν C 5 ή μ ΐ ν S Mai 
8 οπότ1 αν C 13 διηλάμενοι C 15 έτι om Mai 16 φέρωμεν C 21 ή μ ΐ ν 
omnes: correxi 
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288. Σιλουανώ τέκνω 

Άξίαν της εύλαβείας σου, τέκνον έπιπόθητον, έχάραξάς μον τήν 
έπιστολήν και γε άνέθην και έδόξασα τόν αγαθόν μου θεόν, δτι σου 
ή πίστις ή εις έμέ τόν άμαρτωλόν ζή και ή αγάπη πυροβολεί καί ό 

5 πόθος ακμάζει, ούτω κάγώ προς σέ, μικρόν λυπώ, μικρόν καθάπτομαι, 
και τούτο εν φόβω, ϊνα τά προειρημένα συντηρηθείη, ε'ίπερ ό αγαπών 
επιμελώς παιδεύει. 

Φυλαχθείης ούν μοι, υίέ μου αγαπητέ, ώς υίός φωτός έν τώδε τω 
σκοτεινώ χρόνω της χριστομανίας. οπως δέ έγκέκλεισμαι μετά τό 

ίο δαρήναί με σύν τω άδελφώ Νικολάω όρών τό χ ακριβώς μάθηση· 
θέλω γαρ συνοψίζεσθαί σε αύτόν οπου εύοδοΰται ύμΐν, επειδή και 
διά στόματος χρεία διαλέξεως. καί τί άπεσχοίνισας, αδελφέ, ούτως; 
μή, παρακαλώ, συνέρχεσθε εις ταύτόν, ϊνα λυσιτελή άμφοτέροις καί 
γε έμοί τω ταπεινω- ον άεί λαμβάνειν έν τή προσευχή σου μή 

15 κατόκνει είς τό εύαρεστεΐν με Κυρίω καί διασφζεσθαι από τοΰ 
πονηρού. 

Ό αδελφός Νικόλαος προσαγορεύει σε. 

289. "Αννη μοναζούση 

Αί προς τά τέκνα των μητέρων άποστροφαί πρόσκαιρόν πώς ε ίσιν 
ύπό γάρ της φύσεως ευθύς συνελκόμεναι πρός έαυτάς ύποστρέφουσιν 
αυτά, διπλούν τό φίλτρον αΰξουσαι καί τά καταθύμια αύτοΐς έν πάσι 

5 παριστώσαι. τί δή μοι βούλοιτο δηλούν τό προοίμιον; δτι καί πρός 
ήμας τούς ταπεινούς ή σεβασμιότης σου μικρόν άγανακτήσασα πά-
λιν ουκ ήνεγκε μή τά τής συνήθους άπαθείας ένδείξασθαι έν Κυρίφ 
σπλάγχνα, διά τούτο μητροπρεπώς καί έδωροφόρησε καί ένέδυσε 

288. hieme a. 817-818 

6 Prov. 3,12 8 Joh. 12,36 

C (S) 

2 έπϊ πόθητον C 5 άκμάζοι C Mai 7 έπΐ μελώς C 13 συνέρχεσθαι C 

289. hieme a. 817-818 5 τί δή μοι etc.: cf. Hunger, Literatur I 218 

C (S) 

1 τριφων in marg C 8 καί ένέδυσε om Mai 
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και άπελογήσατο, τόν οϊκτον διπλασιάσασα του έλέους. 
ίο Χάρις ούν τω θεφ, τω διά λύπης χαράν γεννήσαντι και έν ήμϊν 

τοις άμαρτωλοΐς· τίς γάρ έστι, φησίν, / ό εύφραίνων με, ει μή ό 
λυπούμενος έξ έμοΰ (ει και μή έσμέν άξιοι τοΰ λόγου ήμεΐς); χαρι-
σθείης μοι επί πολύ και λυπούσα και εύφραίνουσα, και μην και 
προσευχομένη μοι την σωτηρίαν ως κάγώ αεί περί της άγιωσύνης 

15 σου. 

290. Ίγνατίφ τέκνφ 

Όσάκις αν δέξωμαί σου γράμμα, εύρίσκων σου την άληθινήν 
πίστιν και. άγάπην, ην έχεις πρός τε τόν θεόν και την ταπείνωσίν 
μου, χαίρω όμοΰ και δοξάζω τόν Κύριόν μου, τέκνον ήγαπημένον, 

5 ευχόμενος σε προσμένειν έν ταύταις, δι' ών και ψυχή καθαίρεται και 
παρασκευή πάρεστιν αθλήσεως· μή γάρ πάντως οϊου έκπεφευγέναι 
σε τούς διώκτας, τούς αδελφούς σου όρων έμπαρέντας. έτοιμάζου 
ούν λοιπόν μή καταπτήσσων θεός μετά σού. τούτο δέ λέγω ούχ ϊνα 
έπεισάξης εαυτόν, αλλά φεύγων μή πως καταλειφθής και μή εύρεθής 

ίο άπαρασκεύαστος. έστω ούν ό θεός μετά σού, οπως αν και οικονομή 
σου τήν ζωήν δέομαι σου, τέκνον, δόξασον τόν θεόν έν τω σώματι 
σου και έν τω πνεύματί σου. 

Ού δέ εϊνεκα ύπέμνησας, ούχ ούτως έγώ, αλλά αμαρτωλός, σαθρός, 
ού ριψοκινδύνως άρτι λαλών, αλλά γάρ και μετά πολλής συνοχής 

15 και δέους μήτε ύπερτείνειν μήτε καθυφίεσθαι, ει και τανύν τύψαντες 
ήμάς άσφαλώς ένέκλεισαν σύν τω άδελφω Νικολάω. προσεύχου 
τοίνυν, υίέ μου, φρουρεΐσθαί με έν Κυρίω έν τή φρουρά και έτοιμον 
είναι εις ο και καλεί παθεΐν δι' αυτόν έτερον. 

Προσαγορεύει ό άδελφός· προσειπέ τω άδελφω Συνετω. 

11 2 Cor. 2,2 

13 έπιπολύ S 

290. a. 818 10 δπως αν και: cf. Ph. Weber, Entwickelungsgeschichte der Absichts-
sätze, II. Würzburg 1885, 87 sq. 

11 1 Cor. 6,20 

C (S) 

5 π ρ ό ς μένειν C 15 τα νϋν C Mai 16 άσφαλώς in marg S 19 προσε ιπέ Cac: 
πρόσειπε Cp,:S Mai (cf tarnen epp 208,26; 283,24 etc) συνετω Mai, ad detrimentum 
prosopographiae Studiensis 
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291. Θεοφάνει ήγουμένω και όμολογητή 

Φίλον παιδί πατρική προσφώνησις ώσπερ και τό εμπαλιν δια 
τοΰτο και πάλιν μοι τό γράμμα, έπεί εγώ σός υίός έν Κυρίω, άλλα 
φεϋ δτι ούκ έοικώς τή πατρώα αρετή, πλήν δτι δόξα μοι τά παθήματα 

5 της ομολογίας σου. άνθρωπος έν γήρει, έν νόσω χαλεπωτάτη, 
κλινήρης δλος, άλγυνόμενος σφόδρα, θανατούμενος καθ' έκάστην, 
και της όσίας μονής άποικισθήναι και τής Ιεράς άδελφότητος διαι-
ρεθήναι και ύπό φυλακήν τηρεϊσθαι και τής άναγκαίας ύπηρεσίας 
άμοιρεΐ/σθαι και πρός μηδέν των είρημένων κατακάμπτεσθαι εϊνεκα 

ίο τής Χρίστου αγάπης, αλλ' ένίστασθαι και όμολογεΐν, και πρός τάς 
πεύσεις τάς άποκρίσεις διδεΐν. μαρτυροστεφής ώς άληθώς ό τοιού-
τος, ώ μακάριε πάτερ, ώς μέγα σου τό κλέος, ώς πολύαθλόν σου τό 
άγώνισμα, έκούσιά σοι λογιζόμενα παρά τε θεώ και τοις εύγνώμοσι 
τά άκούσια τής άσθενείας άλγήματα διά τήν Χρίστου μαρτυρίαν. 

15 έστήριξας τούς ορθοδόξους, κατήσχυνας τούς ύπεναντίους, προσ-
θείην δ' αν και τούς προφασιζομένους προφάσεις έν άμαρτίαις ειτουν 
άσθενείαις ή τισιν άλλαις αιτιολογίαις. 

Άλλ ' ό άρχηγός τής ομολογίας σου Χριστός και τελειωτής ειη 
σοι, προσευχομένω περί έμοΰ τοϋ παιδός σου τά αυτά. ει πάρεστιν 

20 ό πατήρ μου και εξαρχος, προσαγορεύω ό ταπεινός. 

292. Μοναζούσαις 

Άγαθήν άκοήν ένηχούμενος περί τής τιμιότητος υμών χαίρω ό 
ταπεινός, και μάλιστα δτι αίμα και πνεΰμά έστε τοΰ άνθρώπου τοϋ 
θεοΰ και κοινοϋ πατρός, έτι δέ περισσοτέρως ήδομαι καί δοξάζω τόν 

5 θεόν μανθάνων δτι άχραντοι διαμεμενήκατε έως τοΰ νΰν τής των 

291. mens. Febr. a. 818 12 πολύαθλον: cf. adn. ad ep. 221,111 20 εξαρχος: 
Hilarion 

6 Ps. 43,23 16 Ps. 140,4 18 Hebr. 12,2 

C (S) 

2 διατοΰτο S 6 καθεκάστην codd: corr Mai 16 τούς om Mai είτ' ούν C: εϊτ' 
oöv Mai 

292. inter a. 815 ac mens. Mart, vel Apr. a. 818 3 τοΰ άνθρώπου: Theophanes 
confessor; cf. Pargoire, Theophane 53 

C VM PS 

3 και' om VMPS Sirm 
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αιρετικών κοινωνίας, καί γε δει τούς τά σώματα ανέπαφα έχοντας 
και κατά τήν πίστιν παρθενεύειν μοιχεία γάρ έστιν, ώ πανσύνετοι, 
καί τό της αιρετικής κοινωνίας μετέχειν, ής ύμας Κύριος μέχρι 
τέλους διατηρήσειεν άψαύστους, ό νυμφευσάμενος έαυτώ δια τοΰ 

ίο κατά τήν παρθενίαν έπαγγέλματος. 
Ούτος ό πρώτος μοι λόγος, διδασκαλίαν δέ παρ' έμοΰ τοΰ αμαρτω-

λού ίνατί αΐτεΐσθε; ύμεΐς θεοδίδακτοί έστε χάριτι Χριστού- καί γάρ 
καί έκ γονέων ευσεβών άμφότεραι καί γνώσει διαφέρουσαι καί τώ 
βίω τό διδασκάλιον τών έντολών προβαλλόμενοι, εί δέ τι καί παρ' 

15 ήμών δέοισθε τών αμαθών, ό φόβος τοΰ θεοΰ τό ζητούμενον ούτος 
γάρ εν καρδία δεχθείς φώς έλαμψεν, τά πάθη έμείωσεν, έξ ού κατά-
νυξις, δάκρυον, μίσος κόσμου, επιθυμία ούρανών. καί τί γάρ ού 
καλόν εντεύθεν προσγίνοιτο; 

Τούτο ούν έστιν ένοίκησις θεοΰ- ού δέ θεός, εκεί τών άγαθών ή 
20 πηγή, ειρήνη, χαρά, αγάπη, παρακαλώ ούν ύμάς ό ταπεινός μή πρός 

τά τών πλησίον άποβλέπειν παραδείγματα καί μάλιστα της έπι-
πλάστως εν ταΐς πλείσταις τών μοναζουσών έπιδεδειγμένης πολιτείας 
χλιαράς, ί'ν' ούτως ε'ίπω, καί συγκεχυμένης, αλλά πρός τά αρχέτυπα 
κάλλη, ών οί βίοι έν χερσίν ύμών, άστραπηφορούντες τούς θείους 

25 έρωτας- έπεί καί ζωγράφος ούκ έκ φαύλων, άλλ' έξ ώραϊσμένων καί 
άρχαιότητι διαφερόντων εικόνων μεταγράφοιεν εικόνα, τί ήν έν 
έκείναις γνωστόν ύμΐν; λύσις τών δεσμών της προσπαθείας, φυγή 
άρρενικής όψεως δσον ενδέχεται, καταβεβλημένον φρόνημα, 
ρυπώσα έσθής, ομμα κάτω νενευκός, ούς φεΰγον ανωφελή άκού-

30 σματα, στόμα λαλούν ένθεα, ύποπιεσμός σώματος· ούτω γάρ περιε-
γένοντο τοΰ τής σαρκός φρονήματος, έπείπερ ή σάρξ επιθυμεί κατά 
τοΰ πνεύματος, ώς γέγραπται, τό δέ πνεύμα κατά τής σαρκός, ταύτα 
δέ αντίκειται άλλήλοις, καί ακήρυκτος πόλεμος, καί δει ήμάς πάσαν 
ήμέραν, ε'ΐπω καί ώραν, όπλίζεσθαι κατά τών παθών άνδρικώς μετά 

35 θεοΰ καί σύν θεώ έν πολλώ άγώνι νικώντας τον έχθρόν, τον άεί 
διψώντα τήν άπώλειαν ήμών, ού αί ρομφαΐαι εις τέλος έξέλιπον τοις 

24 Aristoph. Pax 722 31 Gal. 5,17 36 Ps. 9,7 

8 αιρετικής om Sirm 9 άψαύστους: έναψαύστους Sirm (ex antecedent! -εν seductus) 
12 ίνα τί C Sirm αίτήσθε C 13 καί γνώσει διαφέρουσαι om Μ 14 διδα-
σκάλειον C έντολών: αρετών S, verbis γράφεται έντολών in marg scriptis 16 
έλαμψε VMPS Sirm 17 μίσος CVM έπΐ θυμία C 21 πλησίων C άπό 
βλέπειν C 25 έξ ώραϊσμένων: εξωραϊσμένων CMP 26 μεταγράφοιεν: an μετα-
γράφοι αν scribendum? ή ν: ούν Μ 27 έστιν post γνωστόν add Μ 29 φεύγων 
S 30 ύπωπιασμός V Sirm ού δέ θεός εκεί τών άγαθών ή πηγή, ε ιρήνη και τά 
αλλα in marg S (cf supra 19) 34 όπλίσασθαι VMPS Sirm 36 έξέλειπον C 
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προσέχουσιν / άσφαλώς. ουκ εστίν δέ μή ήττάσθαι πάντως καί 
πλήττεσθαι τόν άγωνιζόμενον έν λόγω και έννοια καί εν τοις όμοίοις 
τοις μή προς θάνατον άμαρτίας, άλλά τό θάττον άναπαλαίειν χρή 

40 καν επί της δεούσης ϊστασθαι καταστάσεως· παραπτώματα γάρ τίς 
συνήσει καί τίς καυχήσηται την ψυχήν άγνήν έχειν; καί έν θλίψει 
μεν ό έν Κυρίφ ζών, έπειδή στενή καί τεθλιμμένη ή οδός ή άπάγουσα 
εις τήν ζωήν, ώσπερ καί ή έναντία τοις έναντίοις· δτε δέ έλθοι τό 
πέρας των αγώνων, τότε εϊσεσθε, ώ νύμφαι Χρίστου, τί προεξένησεν 

45 ύμΐν ή πολιτεία- άρθήσεσθε γάρ έν χαρά άνεκλαλήτφ υπό αγαθών 
αγγέλων καί είσελεύσεσθε εις τήν άχειρότευκτον παστάδα, εις τόν 
ούράνιον νυμφώνα, πάντοτε σύν Κυρίω εις αιώνα έσόμεναι. 

Ή ν μέν καί πλέον τι λέγειν, άλλ' έπειδή στοχάζομαι ύπερβεβη-
κέναι τό μέτρον της έπιστολής, ένταΰθα καταπαύσοιμι τόν λόγον 

50 ύπέρ ού χαρίσασθέ μοι τω άμαρτωλω τάς αγίας ύμών εύχάς. 

293. Λέοντι πατρικίω 

'Οφειλέτης είμί ού χάρτην καί μέλαν, άλλ', εί ένδέχοιτο, δέρμα 
καί αίμα άποστέλλειν τή άγία σου ψυχή, οΰτως έπιδούση έαυτήν 
εκπαλαι τή ταπεινώσει μου καί όμειρομένη ού μόνον τά κατά σώμα, 

5 άλλά γάρ καί τά κατά πνεύμα, καί μή άπιστήσης ο μέλλω λέγειν, 
δέσποτα- έστι γάρ αληθές δτι, α μήτε ίεράρχαι μήτε ιερείς μήτε μήν 
μονασταί καί μιγάδες ή τις άλλος σχεδόν οικείος καί φίλος εύηρ-
γέτησεν ή έφρόντισεν έπ' έμοί, ταύτα ή σή ευσέβεια ύπερβαλλόντως 
ένεδείξατο εις έμέ. καί, εί οίόν τε ήν έπιδεΐν τήν καρδίαν μου τήν 

ίο μεγαλωσύνην σου, έθαύμασεν έαυτήν μεγάλως αν. 
Άλλά ταύτα μέν έν τούτοις, καί οΰ τί που παύσοιμι έπιστέλλειν 

τάχα γε καί μετά θάνατον άοράτως άοράτω. νΰν δέ έκεΐνο ό τάλας 

40 Ps. 18,13 41 Prov. 20,9 42 Matth. 7,14 45 1 Petr. 1,8 

37 έστι VMPS Sirm 39 τοις: fort est της scribendum 41 καυχήσεται VMPS Sirm 
42 ή2 om Sirm 43 και om VMPS Sirm 48 ύπέρ βεβηκέναι C 49 έπϊ στολής 
C 50 χαρίσασθαί C 

293. a. 815-818 

C (S) 

3 από στέλλειν C 4 όμηρομένη omnes: correxi 8 ύπέρ βαλλόντως C 9 έπ' 
ιδεΐν C 
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εύχομαι, διαφυλαχθήναί σε άσννή ψυχή τε και σώματι και διαφυγεϊν, 
ει καί μή τοΰ καπνοϋ, αλλά γε τοΰ αιρετικού πυρός, προσεύχου και 

15 ό δεσπότης μου περί της ταπεινώσεώς μου ϊνα, ο ένήρξατο Χριστός 
δωρεάν έν ήμΐν τοις άναξίοις, και τελειώσειεν, ρυόμενος έξ δρω-
μένων καί αοράτων ήμάς έχθρων. / 

294. Μακαρίω ήγουμένω 

Τί ποιείς, ώ θείε πάτερ, έαυτόν ταπεινών, τόν ύψηλόν τη αρετή, 
κάμέ ύψών έν τοις τιμίοις λόγοις σου, τόν χθαμαλόν τή κακία ώς 
μυρίοις πάθεσι πολιορκούμενον καθ' έκάστην; εγώ τοίνυν δούλος 

5 σος καί παις, μαθητιαν μάλλον έφιέμενος ή διδάσκειν δυνάμενος, 
δμως ό αγαθός άνθρωπος έκ τοΰ άγαθοΰ θησαυροΟ της καρδίας 
έκβάλλει τά αγαθά- τοιούτος σύ καί όρώμενος καί άναγινωσκόμενος. 

Περί μεν ούν τοΰ της Δημητριάδος καί των μαθητών οτι ωχοντο, 
ϊνα γνοίης έκ τών καρπών τό δένδρον καί εΰξη έκείνοις μέν μετά-

ιο νοιαν, έμοί τε τω άθλίω στηριγμόν πρός τε τούς πολεμοΰντας άο-
ράτως τε καί όρωμένως, ώς αν κατόπιν άξιωθείην έλθεΐν τών νυνί 
πάντων όμολογητών Χρίστου- όμολογητής γάρ πας ό ένιστάμενος. 
περί δέ τών δύο άλλων κεφαλαίων τοιοΰτον τό παριστάμενόν μοι. 
ύπογράψας πρεσβύτερος τή άσεβεία μετανοεΐν οφείλει καί προσκλαί-

15 ειν θερμώς συγχωρηθήναι αύτώ τό άσέβημα, λειτουργεΐν δέ, καν ού 
μνημονεύη τοΰ άσεβοΰς, ούδαμώς, αλλ' εϊργεσθαι της ιερουργίας, 
έως αν έπίδοι Κύριος καί δοίη καιρόν ορθοδόξου συνόδου, έν ή 
λήψεται έκαστα τά κατ' άξίαν θεοκρίτως. έγώ δέ συμβουλεύω, ει 
μετέσχεν της άσεβοΰς κοινωνίας έν μεταλήψει, καί τών αγιασμάτων 

20 άπέχεσθαι μέχρις ένός ή δυοΐν χρόνοιν γέγραπται γάρ, ού δύνασθε 

16 τελειώσειε S 

294. a. 816-818 

6 Luc. 6,45 9 Luc. 6,44 20 1 Cor. 10,21 

C VMT (11. 13-31) PS 

2 σεαυτόν S 3 έν Ssscr 4 καθεκάστην VPS Sirm 5 σός: σου Sirm μαθητειαν 
C 10 τε1 C: δέ cett Sirm 13 περί: hie inc epist in Τ titulo έκ της πρός μακάριον 
ήγούμενον έπιστολής praecedente δύο S'str 14 οφείλει om Μ 15 κάν Ρ 
16 ασεβώς Sirm, voce άσεβοΰς in marg scripta 16 εϊργεσθαι C 17 όρθοδόξου: 
ορθοδοξίας τουτέστιν Τ (fort recte) όρθοδόξου post συνόδου add Τ 18 έκα-
στος VT Sirm καταξίαν CVT 19 μετέσχε VMTPS Sirm 20 δυεΐν C: δοιοΐν 
Τ δύνασθαι Τ 
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ποτήριον Κυρίου πίνειν και ποτήριον δαιμονίων, ου δύνασθε τρα-
πέζης Κυρίου μετέχειν και τραπέζης δαιμονίων, τό δ' αυτό καί επί 
των εκκλησιών τίς συγκατάθεσις ναώ θεοΰ μετά ειδώλων; ου δει ούν 
είσιέναι εις τά μαρτύρια των αιρετικών προστέτακται ήμϊν ύπό της 

25 άγίας συνόδου, ούκ οϊδα, εί μη ύπ' έξουσίαν τελέως γίνοιτο ό ναός 
ορθοδόξου του μηκέτι λειτουργεΐσθαι ύφ' αιρετικού- τότε γάρ καί 
είσιτέον / καί λειτουργητέον τόν όρθόδοξον, ούκ οντος προκρίματος 
τά προλαβόντα. 

Ουτω φρονώ, πάτερ μου, ό ταπεινός, άναθεωρών τά ύπό τών θείων 
30 πατέρων παραδείγματα, της σης δ' αν ειη τελειότητος τά κρείττονα 

καί θεωρήσαι καί έμοΐς ομμασιν ύποδεΐξαι. έρρωμένος καί έναθλών 
ύπέρ θεοΰ διαφυλαχθείης μοι έτι, ό έξάκουστος έν πατράσιν, όμοΰ 
τε καί ύπερευχόμενός μου της άναξιότητος· τό μεν αγάπης, τό δε δια 
την κελεύουσαν έντολήν. 

295. Γρήγορα λαϊκώ 

Έπέγνων σου, άνθρωπε τοϋ θεοΰ, τήν έπιστολήν αλλ' ιδού σοι 
καί έτεροι όμολογηταί, τούς περί τόν οίκονόμον λέγω. εχου τοΰ 
άγίου έργου σου, της έν Κυρίω προσφοράς σου, ίερούργησον έαυτόν 

5 διά της ύπηρεσίας. ει καί ύποκίνδυνον τό εγχείρημα, αλλά θεός ό 
εξαιρούμενος· αυτός γάρ σε κατέστησεν ύπηρέτην τών μαρτύρων 
αύτοΰ, άλείπτην τών όμολογητών, βοηθόν τών όκλαζόντων. διέρχου 
τήν θείαν διακονίαν σου, Χριστός προπορευόμενος σου, μή πτοοΰ. 

Τάς ίσχάδας λόγω έδεξάμην αλλ' ούκ έργω διά τόν έγκλεισμόν. 
ίο έπέστειλα τω πρεσβυτέρψ, καί χάρις τω θεώ δτι συνδιακονεΐ σοι 

παρά θεοΰ κληθείς, προσεύχου περί ημών, αδελφέ καί κοινωνέ τών 
παθημάτων. 

23 2 Cor. 6,16 33 cf. Le. 19,18 

21 δύνασθαι Τ 24 ύμϊν Spc 25 ύπεξουσίαν C: έπ' έξουσίαν cett Sirm γένοιτο 
Τ ό ναός om Τ 26 ύφ': ύπό Τ 27 είσιτητέον VpcMT καί λειτουργητέον 
om Τ ούκ - 28 προλαβόντα om Τ 29 θείων: άγίων S 31 ύποδεΐξαι: hie 
desin epist in Τ έρρωμενός Sirm 32 θεοΰ: χριστού V 33 τε om Μ έξ 
ante αγάπης add VMPS Sirm και ante διά add VMPS Sirm 

295. a. 818 3 οίκονόμον: Naucratius 10 πρεσβυτέρα): Theophylactus? cf. ep. 
251 

C (S) 

5 ύπό κίνδυνον S 9 τάς: τούς Mai 
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296. Ναυκρατίφ τέκνω 

"Οτι ζής έν Κυρίφ και διαμένεις άτρεπτος της έν πίστει θεού 
αληθείας μαθών δια του γράμματος σου, τέκνον μου καΐ αδελφέ 
έπιπόθητε, ηύχαρίστησα περιχαρώς λίαν τω άγαθώ θεώ ήμών και 

5 γάρ, ει καί περί πάντων μοι μέριμνα τω άμαρτωλώ, δμως εναγώνιος 
σύ ό διαφερόντως ποθητός τε καί τίμιος, ούχ άπλώς, αλλ' ώς των 
απάντων προύχων έν τη άδελφότητι καί δτι έν αρκυσι μάλλον ύπάρ-
χεις των άσεβούντων. 

'Αλλ' δπη θεός καί θεού αλήθεια, εκεί ασθενή τά άνθρώπινα- ουδέν 
ίο γάρ ουδαμώς δύναιτ' αν μετακινήσαι τόν ούτως βεβαιόπιστον, καν 

ή γή ταράσσοιτο, καν μετατίθοιντο δρη έν καρδίαις θαλασσών, 
καθώς αδει ό άγιος Δαυίδ, διό διψυχίαν άποθέμενοι πάσαν δι' ύπο-
μονής τρέχωμεν τόν προκείμενον ήμΐν αγώνα, άφορώντες εις τόν 
τής πίστεως άρχηγόν καί τελειωτήν Ίησοΰν δς δφη δύναμιν καί 

15 κραταίωσιν ένεγκεΐν ήμάς τά ύπέρ αύτοΰ παθήματα μέχρις αίματος, 
ήγουν θανάτου, καί μακάριος δς πιστεύσει δτι έσται τελείωσις τοις 
λελαλημένοις ύπ' αύτοΰ. ούκ έά με ό χρόνος μακρηγορεΐν έτερον τι 
ή τοΰτο προστίθημι, τοΰ επί πλέον προσκεΐσθαί σε τω θεώ έν θερμή 
δεήσει τής αυτής σοι μερίδος καί τών / οίος σύ μέτοχόν με τόν 

20 άνάξιον διά τάς άμαρτίας γενέσθαι. 
Ό σύν έμοί άδελφός σου προσαγορεύει. 

296. a. 818 21 άδελφός: Studita Nicolaus 

11 Ps. 45,3 12 Hebt. 12,1 sq. 15 Hebr. 12,4 16 Luc. 1,45 

c (S) 
2 διαμένοις C Mai 4 επί πόθητε C ευχαρίστησα S 5 έν άγώνιος C 9 
ασθενεί omnes: correxi 10 ούτω S 12 καθώς: καθ' ώς C άπό θέμενοι C 
18 επιπλέον codd: distinxit Mai 
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297. Προτερίω τέκνω 

Ώ ς βαρεία ή επιστολή σου, τέκνον, τοιαύτα και τηλικαΰτα μηνύ-
σασα, ώστε με άκούσαντα καταπλαγήναι τάς άκοάς και όδυνηρόν 
στενάξαι- αλλ' δμως ένεκτέον και προσευκτέον σφόδρα ϊλεω θεόν 

5 έκ φιλανθρωπίας γενέσθαι, φείσασθαί τε των άγίων εκκλησιών και 
μή δοΰναι τήν κληρονομίαν αύτοΰ εις όνειδος, ό γάρ τοι καπνός 
μεγάλου πυρός άγγελος- δς, ει μή διασκεδασθείη Πνεύματος Αγίου 
αυραις, έμπρήσειεν άπαντα. γρηγορείτε, φησίν ό άπόστολος, στήκετε 
έν τή πίστει, άνδρίζεσθε, κραταιούσθε- οί άνεμοι επνευσαν, ήλθον 

ίο αί βροχαί εύαγγελικώς, προσρήσσοντες τή οικία, μακάριος ό επί 
τήν πέτραν Χριστόν τεθεμελιωμένος, δς ου πτοηθήσεται, αλλ' ύπε-
ρέξει και μετά Χρίστου νικήσει και μετά μαρτύρων χορεύσει αιώνια, 
δει ούν έλθεΐν τά σκάνδαλα, ι να οί δόκιμοι Χριστού φανεροί γένων-
ται. 

15 Δεϊξον ούν τήν έπιστολήν, ει δυνατόν, τοις όμολογηταΐς άδελφοΐς, 
έπεί καί τοις άναποκλείστοις· μακάριοι γάρ κάκεΐνοι διωκόμενοι και 
υπό σκέπην θεού διαφέροντες τον διωγμόν. περί δέ ήμών ουδείς 
λόγος, ή μόνον τούτο, οτι έλθών άνθρωπος τού στρατηγού καί 
ύπαλλάξας τον παραφύλακα έζήτησεν ίδεΐν ήμας· έπεί δέ είδεν, ούτε 

20 προσεκύνησεν, ήμών ποιησάντων σέβας διά της θυρίδος, ούτε έχαι-
ρέτησεν, άλλ' άμα τού ίδεΐν ωχετο. εάν τι άλλο γίνοιτο, δηλώσειεν 
ό χρόνος, τό ή λαβέτω τάς έπιστολάς, ας φέρει ό γραμματηφόρος, 
καί άπίτω έν Κυρίφ τήν όδόν αύτοΰ. αύτός δέ μετά τό έκστρατεύσαι 
τον βασιλέα τότε ι'θι, φέρων ήμΐν τά συμβεβηκότα καί τάς τών 

25 άδελφών ύγιείας. 
Σφζοιο καί σύ, τέκνον μου άγαπητόν, έν Κυρίφ άσινής άπό τών 

συνεχόντων πειρασμών, οί έν Κυρίω κοιμηθέντες αδελφοί μακάριοι 
εΰξονται ύπέρ ήμών. / 

297. mense Ianuar. vel Febr. a. 818 18 στρατηγού: Thracesiorum 19 παραφύ-
λακα: ad officium cf. Η. Antoniadis-Bibicou, Recherches sur les douanes a Byzance. Paris 
1963, 181 adn. 2 

8 1 Cor. 16,13 9 Matth. 7,27 11 Matth. 16,18 13 Matth. 18,7 2 Cor. 13,7 

C (S) 

8 έμπρίσειεν C 16 άναποκλείστοις: cave legas έναποκλείστοις coll ep 103,15 19 
ύπαλλάξας τόν: ύπαλλάξαντος Mai ϊδεν C Mai 20 έχαιρέτισεν omnes: correxi 
23 άπείτω C 
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298. 'Ιωάννη ήγουμένω 

Παρά τό άρθήναι τον άδελφόν ήμών, τον θεοφιλέστατον άρχι-
επίσκοπον, των αυτόθι, είτα και τό μή δέξασθαι ή μας αντίγραφα ών 
άπεστείλαμεν τή πατρική σου άγιωσύνη, ή ελλειψις των ταπεινών 

5 ήμών γραμμάτων, και τρίτον τό κατέχεσθαι ημάς νυν ασφαλώς ουκ 
εδωκεν ήμΐν καιρόν της έν τοις γράμμασιν ήδίστης σου ομιλίας, 
άλλά νΰν, εύοδώσαντος του Κυρίου, και έπιστέλλομεν καί προσα-
γορεύομέν σε γνησιώτατα, οίονεϊ επί προσώπου σε τή τοϋ νοΰ θεωρία 
λαμβάνοντες και συμπλεκόμενοι τω πνευματικώ σου καί άγίω πόθω-

ίο καί γάρ ουκ έξω της ταπεινής ήμών ψυχής ή θεοφιλία σου, άλλά 
άγαν στεργομένη καί άγαπωμένη καί εισαεί άναστρεφομένη. επαινώ 
σου τό φιλόθεον, δοξάζω τό εγκρατές, τό προς τον πλησίον άγαπη-
τικόν, τό άπλοΰν, τό εύχαρές, τό εύαπάντητον έχεις γάρ ού ταύτα 
μόνον, άλλά καί πλείω ών ε'ίρηκα χάριτι Χρίστου, αρτι δ' οδν ύμνώ 

15 σου καί τό ένστατικόν επί τή ομολογία Χριστού, καί γε ουκ ήν 
δίκαιον άμοιρόν σε είναι τοΰ τηλικούτου εγκωμίου τόν υπό τοσούτων 
καλών κατωρθωμένον, άλλ' ώσπερ κεφαλίδα τινά τοις λοιποΐς έγ-
καλλωπίζεσθαι. ει δέ δτι έκτέταται ό διωγμός, μή θαυμάζωμεν, πάτερ-
οΰπω ώς επί τών πάλαι τά νΰν. δει ημάς έτι πειρασθήναι, εϊπερ έν 

20 'ίχνεσι τών αγίων ήμών πατέρων έφιέμεθα είναι, πλήν πιστεύω δτι 
ού χρονιεΐ Κύριος έπισκοπήν ποιήσασθαι, μόνον ει ήμεΐς τό εύχά-
ριστον έν τοις θλιβεροΐς πρός αύτόν άποσφζοιμεν. 

Γράφε ούν ήμΐν καί αύτός, παρακαλώ, όμού τε καί προσεύχου 
διασφζεσθαι ήμάς τούς άναξίους, ώς αν έχωμεν άφορμάς τοΰ άντε-

25 πιστέλλειν. τούς δέ ήξιωμένους τή όσιότητί σου ύπηρετεΐν πλείστα 
προσαγορεύω. 

298. a. 818 

21 Prov. 29,13 

C (S) 

4 άπεστείλαμεν: έπεστείλαμεν S (fort recte) 7 επί στέλλομεν C 10 θεοφίλειά S 
11 εις άεϊ C 14 δ': δι' Mai 16 τόν: τών C"S 17 καλών om Mai 21 επί 
σκοπήν C 22 άπό σώζοιμεν C 
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299. Νικολάφ μάγκιπι 

"Οτι μνημονεύω σου, φίλε καλέ, ιδού τό γράμμα μάρτυς' πώς δέ 
σου και εστίν έπιλαθέσθαι, οϋτω περί ήμάς λίαν καλώς διακειμένου, 
μάλλον δέ πρός Χριστόν; τί τούτο; / δτι έν μέσφ πυρός των αιρετικών 

5 διαμένεις άφλεκτος, πηγαζομένην έν τή σεαυτοΰ καρδία έχων τήν 
όρθοδοξίαν, έν ή και διαφυλαχθείης μέχρι τέλους, τοΰτο τό πρώτον 
και μέγιστον δεύτερον τό τούς αδελφούς ημών εύρίσκειν σε είσερ-
χομένους έν τοις αυτόθι λιμένα σωτηρίας εκ της κυμαινούσης αί-
ρέσεως τούς πάντας· έν φ άναψύχοντες δια της έν άπασί σου φιλο-

ιο φρόνου δεξιώσεως πάλιν άφίκονται πρός ήμάς. πόσης ούν ημάς 
εύφροσύνης τοΰτο έμπίπλησι, πόσης δέ ού θείας θεραπεύσεως μισθός 
σοι λογισθήσεται, ε'ίπερ φησίν ό δεχόμενος ύμάς έμέ δέχεται. 

Χριστόν ούν, αδελφέ, είσδέχη δια τών αδελφών κάκεΐνον αναπαύ-
εις· κάκεΐνός σε προσλήψεται έν τή βασιλεία τών ούρανών άνθ' ών 

15 ένταϋθα αύτόν ξενίζεις διά τών αδελφών, έρρωσο έν Κυρίω. 

300. Κωνσταντίνω λαϊκώ 

Πολυτρόπως ό θεός τάς της σωτηρίας όδούς ήνοιξεν ήμΐν έν παντι 
μέν καιρώ, νΰν δέ μάλιστα, όπότε τά σκάνδαλα εΐσήλθον έν τή 
έκκλησία τοΰ Χριστού καί δοκιμάζονται οί πιστοί τοΰ θεού ώς έν 

5 χωνευτήρίω. οί μέν ούν άθλούσιν έν φυλακαΐς τηρούμενοι διά τον 
λόγον της άληθείας, τυφθέντες καί έτασθέντες έτεροι, άλλοι τήν 
φυγαδείαν εϊλαντο, δευτερεύοντες τοις παθήμασι. τινές μέν διατρέ-
χουσι, λόγον έπιφερόμενοι βοηθείας, ένιοι δέ κρύβδην διακονουσι 

299. a. 815-818 

12 Matth. 10,40 

C (S) 

1 μάγκηπι C 5 διαμένοις C Mai 10 ούν in marg C 11 ού: ούν Mai 13 
άναπαύοις C Mai 14 πρός λήψεται C άνθ' ών: άνθών codd: corr Mai 

300. a. 815-818 

4 Sap. 3,6 

C (S) 

4 τοΰ θεού Ssscr 
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τοις φρουρουμένοις, οί δέ καθ' όδόν υποδέχονται τούς διερχομένους 
ίο κατά Κύριον. 

Αύται αί όδοί και έτι πλείους' σύ ούν, ώ άνθρωπε του θεοΰ και 
πιστέ θεράπων, ως μανθάνω, είς εκ των τοιούτων ύπάρχεις, ξεναγών 
τούς άδελφούς ημών όδοιποροΰντας έν Χριστώ, μακάριος εϊ και 
καλόν σοι εσται- θεώ προσφέρεις την χάριν, έχου, παρακαλώ, της 

15 εργασίας ής κρατείς, δπως συναθλών τοις πονοΰσιν έν τούτω και 
συναπολήψη τούς μισθούς παρά του πάντα μετροΰντος θεοΰ τά γι-
νόμενα. 

301. Θεόδωρος τοις διά Κύριον έν διαφόροις φυλακαΐς 
τηρουμένοις άδελφοΐς άγαπητοΐς έν Κυρίφ χαίρειν 

Τί τά παρόντα; χαρά και άγαλλίασις, δτι έν τοις ύπέρ Χρίστου 
μαρτυρίοις έναθλεΐν ήξιώμεθα, δτι φυλακαΐς τε και θλίψεσι διά τον 

5 λόγον του θεοΰ παρεδόθημεν, δτι πληγαΐς τε και υβρεσι διά Χριστόν 
τόν ύπέρ ήμών μαστιχθέντα και όνειδισθέντα, έπειτα και σταυ-
ρωθέντα ύπεβλήθημεν. τίς ουκ αινέσειεν; τίς ου δοξάσειεν; ανατολή 
ήδεται, δύσις ευφραίνεται, πάσα έκκλησία της τετραπεράτου κτίσεως 
άγάλλεται. και τί λέγω τόν περίγειον κόσμον; ό ούρανός αυτός 

ίο θυμηδίας πεπλήρωται, δτι ού μόνον ό κορυφαίος τών καθ' ημάς 
ιεραρχών, ίεράρχαι τε και ιερείς, καθηγεμόνες τε και φοιτηταί, άλλά 
και μονάζουσαι σύν προεστώσαις εϊλαντο τά της μαρτυρίας σκάμ-
ματα, έώ λέγειν τούς έν έρημίαις και δρεσι καί σπηλαίοις και ταΐς 
όπαΐς της γης εκ φυγαδείας θλιβομένους, ύστερουμένους, κακουχου-

15 μένους διά τόν ύπέρ Χριστού διωγμόν. 
Είκότως ούν, αδελφοί μου ήγαπημένοι καί έπιπόθητοι, χαρά καί 

στέφανος μου, χαίρω και συγχαίρω ύμΐν, τό δ' αύτό καί ύμεΐς χαίρετε 

9 καθοδόν C 12 θεράπον codd: corr Mai ξεναγαγών Mai 

301. a. 8 1 7 - 8 1 8 4 διά τόν λόγον τοϋ θεοΰ: anceps 10 κορυφαίος: Nicephorus 
patriarcha 

13 Hebr. 11,38 16 Philipp. 4,1 17 Philipp. 2,17 sq. 

C VM P2P,S 

1 κατηχητ ική ante tit add VMP2 Sirm 2 έν Κυρίω C: om cett Sirm δογματική 
περί (τών S) άγιων εικόνων titulo add P,S: in marg Sirm δογματική in marg 
C 7 αίνέσειε VMPS Sirm 12 εϊλοντο VMPS Sirm 14 ύστερουμένους om 
VM καί ante κακουχουμένους add Μ 16 έπί πόθητοι C 
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και συγχαίρετέ μοι. Παύλου μεν του μακαρίου αί φωναί, τώ καιρώ 
δέ πρέπουσαι, επειδή εις ήμετέραν νουθεσίαν πάντα γέγραπται και 

20 μιμητάς αύτοΰ εκλιπαρεί γίνεσθαι ήμας. πρώτον μεν εκείνο αληθές 
ειπείν, δτι ούχ δσον προαιρούνται και βούλονται οί κακοϋντες ήμας 
ταΐς θλίψεσι και περιστάσεσι παραδιδόμεθα (ουτω γάρ αν άνύποιστος 
ήν ή πείρα, καθά και ή παρά τών δαιμόνων άοράτως ήμας προσβάλ-
λουσα), άλλα καθόσον παραχωρεί ό άγωνοθετών και συναθλών ήμΐν 

25 Χριστός, μέτρω και σταθμώ της εκάστου δυνάμεως εν κρίσει δικαία 
τούς άγώνας έπαφείς ή εις έκτισιν άμαρτιών (ει και αυθαιρέτως 
ήκομεν προς τό πάσχειν) ή έπί στεφάνων άθλοφορικών άμοιβήν, εκ 
δόξης εις δόξαν προερχομένοις- μή γάρ ώς Πέτρος ή Παΰλος σύν 
τοις όμοταγέσιν ή Γεώργιος και Θεόδωρος σύν τοις όμοκλεέσιν ή 

30 Θέκλα και Φεβρωνία σύν τοις όμοδόξοις βεβασανίσμεθα, οίς πολύ 
άγαπήσασιν αναλόγως περιέσσευσε και τά Χριστού παθήματα 
δεδωρημένα; οϊς δέ τό της άγαπήσεως ολίγον, ένδεέστερον και τό 
πάσχειν, ώστε λυπεΐσθαι και δυσφορεΐν δτι μή πολλά πανθάνομεν, 
ούκ άλλοιού/σθαι δεΐν καί άποκάμνειν, έν οίς μετρίως έσμέν τιμω-

35 ρούμενοι. 
Εί δέ έκπέσοιμεν (όπερ άπείη καί έννοεΐν), ού παρά τήν θεόκριτον 

έπαφήν, παρά δέ τήν τοΰ καταμαλακισθέντος άτονίαν καί άκαρδίαν 
καί άθεΐαν ό μέν γάρ δέδωκε τό ίσχύειν κατά τοΰ πονηρού κράτους, 
νικηφόρον βουλόμενος τον άγωνιστήν έσεσθαι, ό δέ ολιγωρία ρίψας 

40 τά της υπομονής οπλα ώλετο. μάρτυς τοΰ λόγου ό κράζων, πιστός ό 
θεός, δς ούκ έάσει ύμάς πειρασθήναι ύπέρ δ δύνασθε, αλλά ποιήσει 
σύν τω πειρασμώ καί τήν εκβασιν τοΰ δύνασθαι ύμάς ύπενεγκεΐν. 
ώδε ή υπομονή, ώ άδελφοί, ώδε οί θεόπλοκοι στέφανοι της ευπιστίας, 
μή ούν έπαισχυνθώμεν τό μαρτύριον τοΰ Κυρίου ημών μηδέ άπολει-

45 φθώμεν Θαδδαίου τοΰ νεοκλήτου μάρτυρος καί τών συνομολογη-
σάντων καί συνεκδημησάντων οπίσω αύτοΰ, ών ϊστε δή τά ονόματα, 
αϊματι μαρτύρων ήρδεύθη καί νΰν ή έκκλησία τοΰ θεοΰ, έπεί καί 
αρδεύεται διά τών έτι άθλούντων καί πολυτρόπως έκπιεζομένων ταΐς 
θλίψεσιν. αίμα κενοί ό καθειργμένος, ό μεμονωμένος, ό στενοχω-

50 ρούμενος, ό άφηρπασμένος έκ παντός προσώπου, ό ύστερούμενος 
τών κατά χρείαν, ό πεινών, ό διψών, ό μή τήν τοΰ ήλίου ακτίνα 

31 2 Cor. 1,5 36 Bas. ep. 262,2 (PG 32,973 Β = III 120 Courtonne) 40 1 Cor. 10,13 

23 ήμας C: ή μ ΐ ν cett Sirm 24 καθ' δσον C V " M συναθλών: συναίρων Μ 30 
τοις C: ταϊς cett Sirm 31 έπερίσσευσε Spc 36 άπήει C 37 μαλακισθέντος VM 
38 εδωκε V 43 ώ om VM Sirm 44 άπό λειφθώμεν C 45 νεοκλήτου C: 
νεολέκτου cett Sirm 46 σύν έκδημησάντων C δή om P,S 51 ό2: καί Μ 
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δεχόμενος, καθ' ήμέραν αποθνήσκων, ώς βοά ό Παύλος, και δλην 
τήν ήμέραν θανατούμενος, ώς άδει Δαυίδ, αλλ' ει άποθάνωμεν, καί 
συζήσομεν Χριστώ- ει ύπομείνωμεν, και συμβασιλεύσομεν αύτώ. έν 

55 τοις άνω χρόνοις έξελέξατο ή χάρις ους έξελέξατο εις τό Χρίστου 
μαρτύριον, κατά γενεάν και γενεάν άνίσχουσι μάρτυρες· ανάγκη γαρ 
έλθεΐν τά σκάνδαλα, Χριστός εφησεν, ϊνα οί εκλεκτοί έκλάμψωσιν 
ήλιοειδώς καί τά ζιζάνια φανερά γένηται νυκτοειδώς. 

Γενοίμεθα, ώ αδελφοί, έν τη γενεά ταύτη τη σκόλια και διεστραμ-
60 μένη ώς φωστήρες αύγάζοντες τοις έν σκοτομήνη της αίρέσεως, 

καθά ήμάς έξελέξατο Χριστός εις καύχημα αύτοΰ, εις κλέος ορθο-
δοξίας. ώς ήμΐν οί ανέκαθεν, οϋτω ήμεΐς τοις μετέπειτα στηριγμός 
και ύπογραμμός ύποδειχθείημεν και εις ήμέραν Χρίστου εύρεθείημεν 
χορεύοντες. καίτοι γε των προσεχών ήμεΐς μάλλον φανερώτερον τό 

65 μαρτύριον έχομεν ουδέ γάρ περί τών έν Χριστώ φύσεων ή θελημάτων 
και δσα προς τούτοις αμφισβητούμενα, ών ή διαμάρτησις, κατά τά 
νοήματα ούσα, ουδέν αισθητώς παρείχε τήν άπόδειξιν, νυν δέ σύν 
τοις νοήμασι και κατ' οφθαλμούς τό άμφισβητούμενον ήτοι άσεβού-
μενον. τόν γάρ Χριστόν οί αντικείμενοι ου μόνον ουκ είκονίζεσθαι 

70 λέγουσί τε καί λοξονοοΰσι σύν τή Θεοτόκω καί ούτινοσοϋν τών 
άγίων, άλλά γάρ καί έγγεγραμμένους έξαφανίζουσι, πλάνην καί δλε-
θρον ψυχών τούς θείους χαρακτήρας δογματίζοντες. ώ τής ιουδαϊκής 
καί ελληνικής άντιπεπονθότως άσεβείας. ουδέν ούν άρα τό καθόλου 
ή παρά τό τής ούσίας διάφορον ή έξαλλαγή, έν φ ό λόγος· φή ό 

75 'Ιουδαίος ήτοι ό Έλλην τω χριστιανώ, άρνησαι τόν Χριστόν, τήν 
Μαρίαν τούτο καί ό είκονομάχος. ή / γάρ εικών Χριστού ώσπερ 
καί τής Θεοτόκου όμωνύμως Χριστός καί Θεοτόκος λέγεται, ώστε 
λέγων τήν εικόνα άρνεΐσθαι, τόν ούτινος ή εικών, εκείνον διαρρήδην 
έξαρνεΐσθαι άπαιτοίη. μή γάρ εμού τού ούδαμινοΰ ό λόγος; άκουε τί 

80 φησι τω Μωυσεΐ ό τών όλων θεός· ποίησον Χερουβίμ. καίτοι εικόνα 
Χερουβίμ ποιήσαι προστέταχεν ου γάρ τοι φύσιν χερουβικήν 
φρονών τις παραστήσαι αυτόν φαΐεν άν. καί αύθις· ποίησον δφιν 
χαλκοΰν. καί μήν κάνταΰθα εικόνα δφεως ποιεΐν προστάσσει. 

52 1 Cor. 15,31 Ps. 43,23 53 2 Tim. 2,11 sq. 56 Matth. 18,7 58 De. 32,5; 
cf. Philipp. 2,15 80 Ex. 25,18 82 Num. 21,8 

52 καθημέραν VP,S Sirm από θνήσκων C ό C: om cett Sirm 53 άποθάνομεν 
P2 54 συζήσωμεν C ρυμβασιλεύσωμεν C 55 τοΰ ante Χρίστου add Μ 
57 έκλάμψωσιν C: λάμψωσιν cett Sirm 60 τοις C: om cett Sirm 62 ούτως VMPS 
Sirm 70 λέγουσί: έώσι Μ ούτινος ούν C: ούτινοσοϋν S 71 γάρ C: om cett 
Sirm 72 ώ C 73 άντιπεπονθότος P,S Sirm άρα C 74 φή: φησϊν Μ: φή 
Mi 80 Μωϋσή C: Μωσεϊ cett Sirm 83 κανταΰθα C 
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'Αλλά αϋτη ή φύσις πρωτοτύπου και. παραγώγου, τό παραχθέν 
85 ήγουν τό είκονισθέν τοΰ αρχετύπου τω ονόματι καλεΐσθαι και τή 

θατέρου αναιρέσει θάτερον άναιρεΐσθαι ως των άμα όντων, ήν άγ-
γελος; δια τούτο και είκών αγγέλου- ήν οφις; διά τούτο και είκών 
οφεως και ούτινοσούν άλλου των όντων, και καλούνται πή μέν 
εικόνες ώνπερ και εϊσί, πή δε διά τήν σχέσιν ως αυτά τά αρχέτυπα 

90 ονομαζόμενα και ούκ εικόνες αυτών, ούτω φησί και ό ιερός απόστο-
λος, ύπεράνω δέ αύτής Χερουβίμ δόξης κατασκιάζοντα τό ίλαστή-
ριον, τω ονόματι των πρωτοτύπων χρησάμενος επί των εικόνων, 
άκουε και τοΰ Μεγάλου Βασιλείου- έγγραφέσθω τω πίνακι και ό τών 
παλαισμάτων άγωνοθέτης Χριστός, μή γάρ εϊπεν, ,έγγραφέσθω ή 

95 είκών τοΰ τών παλαισμάτων άγωνοθέτου Χριστοΰ', άλλά ,Χριστός', 
άκουε και Γρηγορίου τοΰ Νυσσαέως, πρόκειται 'Ισαάκ, τήν εικόνα 
τοΰ 'Ισαάκ 'Ισαάκ όνομάσαντος. άκουε τοΰ Χρυσοστόμου- είδον 
άγγελον έν είκόνι- μή γάρ άγγέλου εικόνα έφη εν είκόνι ίδεΐν, άλλά 
άγγελον. έν γάρ τή είκόνι τό άρχέτυπον έκφαίνεται ως έν τώ τύπω 

ιοο τοΰ σταυροΰ ό ζωοποιός σταυρός, καθό και άχώριστόν έστι θάτερον 
θατέρου τή προσκυνήσει, διά τοΰτο και τήν κλήσιν τοΰ πρωτοτύπου 
έχει τό εικόνισμα- σταυρός γάρ ό τύπος τοΰ σταυροΰ κέκληται. οΰτω 
και επί βασιλέως και παντός άνθρώπου και παντός είδους αληθές 
ήμΐν λέγειν δτι βασιλεύς λέγεται και ή τοΰ βασιλέως είκών. φησίν 

105 ό θείος Βασίλειος- και Πέτρος ή Πέτρου είκών. ε'ίπω τι και ύψηλό-
τερον; και θεός ό άνθρωπος ώς θεοΰ είκών. τοιγαροΰν Βασίλειος 
έφη, και Χριστός ή Χριστοΰ είκών- εϊπεν γάρ, και αύθις λέγω, 
,έγγραφέσθω τω πίνακι' ούχί ,ή είκών Χριστοΰ', άλλά ,Χριστός', ει 
δέ ούκ άνέχονται οί δύσερεις, πρώτον μέν άθετοΰσι τάς θείας φωνάς, 

n o έπειτα έντεΰθεν μή άνθρωπον γενέσθαι τόν Χριστόν έργω, καν λόγφ 
οΰ, δογματίζουσιν. εί γάρ άνθρωπος, καί εικονίζεται δήλον οτι-

άνθρώπου γάρ τό εϊκονίζεσθαι πρώτον ιδίωμα, εί δέ ούκ εικονίζεται, 

91 Hebr. 9,5 93 Bas. in Barl. mart. 3 (PG 31,489B) 96 Greg. Nyss. or. de deit. Fil. 
et SS. (PG 46,572C); cf. Conc. Nie. 11 (XIII 324B Mansi) 104 Bas. spirit. 18,45 (PG 
32,149 C) 

84 άλλ' Sirm 85 ήγουν C: εϊτουν S: ε'ίτ' oöv cett Sirm 87 διατοΰτο VMPS (bis) 
88 και1 om Μ ούτινος oöv C: ούτ ινοσοΰν Ρ, 89 ώνπερ: ώσπερ Μ 91 ύπέρ 
ανω C αύτής: αύτοΰ Μ 96 Νυσσέως Sirm (sed cf Psaltes, Grammatik 156 et 
254) ό ante 'Ισαάκ add VMPS Sirm 98 άλλ' VM Sirm 99 και post ώς add 
VMPS Sirm 100 καθό C: καθά cett Sirm 101 διατοΰτο VMPS 102 οΰτως VM 
103 και1 om VM 104 δτι: ό Μ 105 voces καί Παύλος ή Παύλου είκών post 
είκών add VMPS Sirm (παϋ)λος — ύ ψ η λ ό τ ε ρ ο ν in marg Ρ2 ε'ίπω - 106 είκών 
in marg V: om Μ τοιγαρ ούν C καθάπερ post το ιγαροΰν add VMPS Sirm 
107 εϊπε VMPS Sirm 108 ούχϊ: ούχ VM Sirm ή Ssscr 109 δύσερεις C: δυσέρις 
Ρ,: δύσερις cett Sirm πρώτα Ρ2 Sirm 110 εργω om P,S καν Ρ: καί Μ 111 
οΰ: αύ V: om Μ δηλονότι VMPS Sirm 
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ουκ άνθρωπος αλλά άσαρκος, και οΰπω ήκεν Χριστός, ώς 'Ιουδαίοι 
φενακίζονται. διά τούτο καί τήν Θεοτόκον εΐκονιζομένην έξορίζουσι 

115 καί πάντα άγιον ώς ού μητέρα θεοϋ ουδέ θεράποντας οντάς Χρίστου, 
καί βοά ό χρυσορρήμων, των λόγων σου τά έργα έμοί πιστότερα. 

Συνήκται ούν έξ αληθείας ιουδαΐζειν τούς είκονομάχους, καί ό 
πανθάνων ύπ' / αυτών δια Χριστόν καί ύπέρ Χρίστου πάσχοι, διά 
τήν Θεοτόκον καί ύπέρ της Θεοτόκου, διά πάντα αγιον καί ύπέρ 

120 πάντων άγιων μάρτυς απαράγραπτος καί όμολογητής Χριστού ό 
έναθλών καί ένιστάμενος. καί ουδείς άντερήσει λόγος, οί Μακκα-
βαΐοι μάρτυρες, μη κρεών ύείων άνασχόμενοι παρανόμως γεύσασθαι-

ό Πρόδρομος μάρτυς ύπέρ έλεγμοΰ αληθείας, καί άλλος ύπέρ του μή 
καταβαλέσθαι όβολόν εις οίκοδομήν είδωλείου, καί έτερος δι' έτερον 

125 ένταλμα, τί γάρ δει τά πολλά λέγειν; καί ενταύθα προδήλως ό διά 
Χριστόν έναθλών ού μάρτυς, ώς φασί τίνες τών δυστήνων; μάρτυς 
αληθής, μηδ' ότιούν ένδέων τών εφ' Ελλήνων ή 'Ιουδαίων μαρτυρη-
σάντων καί ό μάρτυς εν ούρανώ πιστός, δλως ούν, ει ό τόν τύπον 
τού σταυρού άθετών εις Χριστόν άναφέρει τήν άθέτησιν, πολλώ 

130 μάλλον ό τήν εικόνα Χριστού αρνούμενος εις Χριστόν άναπέμπει 
τήν άρνησιν. ούτως καί ό έφ' έκάτερα μαρτύρων μάρτυς άληθέστατος, 
καί μάλλον έν τη είκόνι, δτι ό μέν σημεΐον, ή δέ μορφή Χριστού. 

Παρακαλώ δέ, άδελφοί μου άγιοι, κλήσεως επουρανίου μέτοχοι, 
πρώτον μέν μνήμην μου ποιεΐσθαι τού ταπεινού, οίς λέγω έργω 

135 άποδειχθήναί με εύχόμενοι, μηδαμώς ύποχαυνούμενον έκ τε τών 
άοράτων καί δρωμένων προσβολών, έπειτα προσέχειν έαυτοϊς καί 
τή ένισταμένη άθλήσει, αλλά μή τοις λογισμοΐς έμπυρίζεσθαι διά 
πτωχείαν συνέσεως έν τή τών πραγμάτων δείξει, ύπό τής προνοίας 
διοικουμένων βαθέως καί ώς ούκ έφικτόν άνθρώπου διανοία. μηδέ δ 

140 ψάλλετε πάθοιτε, εμού δέ παρά μικρόν έσαλεύθησαν οί πόδες, παρ' 
ολίγον έξεχύθη τά διαβήματά μου, δτι έζήλωσα επί τοις άνόμοις, τό 
καί τό θεωρών, αλλά μάλλον άκούειν τού Κυρίου λέγοντος, ύπό-
μεινόν με εις ήμέραν άναστάσεώς μου καί δτι ό ύπομείνας εις τέλος, 
ούτος σωθήσεται. 

128 Ps. 88,38 140 Ps. 72,2 142 Sophon. 3,8 143 Matth. 10,22 

113 ήκεν C: ήκε cett Sirm οί post ώς add V 114 διατουτο VPS 115 θεοϋ om 
S 117 οϋν: γοϋν VM 118 ύπ': ύπέρ C πάσχον, πάσχων VM Sirm 121 
άντερίσει V (fort recte) 122 υΐων C 126 έν άθλων C 127 αληθής: αληθώς 
Μ ότι ούν C έφ': ύφ' Μ 130 άναπέμπει: αναφέρει Μ 132 ή scripsi: ό 
codd Sirm 133 δέ om VMPS Sirm: ούν Μ έπουρανίας Μ 134 μέν om Sirm 
136 έαυτώ Μ 138 πτωχής Μ συννεύσεως Μ δείξει: δψει V 140 
ψάλλοιτε Μ παραμικρόν CP,S παρολίγον CVS 141 έζήλωσα: ό ζήλος ό 
Μ 143 με om P,S 
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302. Τοις άποΰσι πάσιν άδελφοΐς 

Πάντοτε μεν διατίθεσθαι τά πρός θάνατον χρή τον χριστιανόν, 
μάλιστα δέ οπόταν πειρασμοΐς περιπαρείς θάνατον άπειλοΰσιν. έπεί 
ούν τοιούτον τό καθ' ήμάς διά τήν σφύζουσαν των διωκτών μανίαν 

5 εϊνεκα της Χρίστου αγάπης, του προκειμένου δη μαρτυρίου της περί 
αυτόν ομολογίας, και ουκ οίδα τί μοι άποβήσεται αθρόως οντι 
μεμονωμένα) και περιειργμένω μακράν που άφ' ύμών των απάντων 
αδελφών μου και πατέρων, εδοξα καλώς εχειν τελευταίαν οιονεί 
φωνήν ταύτην τήν έπιστολήν παραθέσθαι ύμΐν και δι' ύμών πάση τη 

ίο άδελφότητν καλόν γάρ πολλάκις διατίθεσθαι καί έπιμένειν ή προσ-
δοκία ζωής έξάπινα άνάρπαστον γινόμενον άδιάθετον άβούλως έγ-
καταλιμπάνεσθαι. τί τοίνυν τό παρόν; επειδή πολλάκις δσα εδει 
ειπείν εϊτε βαρέως νοσήσας ε'ίτε διωγμών προκειμένων καί διεθέμην 
καί ύπεμνημάτισα καί ουπω χρεία περί τών ήδη λεχθέντων δευτε-

15 ρολογεΐν, εκείνο πρώτον, αδελφοί μου, ϊνα μοι συγγνώμην / δοίητε 
εφ' οίς παρά λόγον διά τής καθηγήσεως ελεξα ή έδρασα εις ύμας 
λογικώς καί πραγματικώς- άμαρτίας γάρ τίς συνήσει; καί, πταίομεν 
απαντες, καί γε μάλιστα εγώ ό πάντων αχρειότερος ανθρώπων. 

Διό καί έξαιτοΰμαι ύμών τήν προσευχήν εις έπίτευξιν σωτηρίας 
20 τής ταλαιπώρου μου ψυχής, έπειτα διά τούς κατά τάς άμαρτίας μου 

άπορραγέντας τής εν Πνεύματι Ά γ ί φ συναφείας ήμών άδελφούς. 
εστι μέν ούν, εστι δεδηλωμένον απασι τό ένδικον αύτοΐς παρά θεώ 
κρίμα, αλλ' ομως, έπεί τέκνα καί μέλη, συμπαθητέον καί διαμαρ-
τυρητέον αύτοΐς έτι- λέγω δή τω άδελφώ Λεοντίω, Μαξίμω, 

25 Κλήμεντι, τοις άλλοις απασι καθ' οίονδήποτ' ούν τρόπον προφασι-
λογίας ματαίας άποσχισθεΐσιν. τά εις έμέ καί είπον πάλαι καί λέγω 
άρτι- συγχωρητέον αύτοΐς. αλλ' επειδή τά εις θεόν ούκ ανθρώπου 
λύειν αμετανόητα μένοντα (ου δήπου δέ μετανενοηκότες φαίνονται, 

302. a. 818 13 διεθέμην: seil, testamento suo; cf. supra p. 36* 

17 Ps. 18,13 Jac. 3,2 

C VM PS 

1 άποΰσι πάσιν C: αύτοΐς Μ: άποϋσιν cett Sirm 2 voces τά πρός θάνατον post 
χρ ιστ ιανόν transp VMPS Sirm χρή ante διατίθεσθαι transp Μ 3 όπ' δταν 
C περιπαρη VMPS Sirm 6 άπό βήσεται C αθρόως om Μ 13 καί 
om VM 14 λεχθέντων: ρηθέντων S 16 παρά λόγον: παραλόγως Μ 17 
πταίωμεν C 21 άγίας Μ ύμών Μ 22 έν ante απασι add VPS Sirm απα-
σι om Μ αύτοΐς: αύτών Μ 23 κρίμα CP Sirm 25 τοις post απασι inser 
Sirm καθοϊον δήπ' ότ' οΰν C οίονδηποτοϋν Sirm 26 άποσχισθε ΐσι VMPS 
Sirm 27 άρτι om Μ 28 δέ om Μ μετά νενοηκότες C 
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αλλά και προσεξεργασάμενοι τούτο κάκεΐνο, α ϊσασι), παρακαλώ δι' 
30 υμών ή νϋν ε'ίτε μετά θάνατον μου φόβω των πειρασμών δοθήναι 

αύτοΐς τόν λόγον οτι ,βλέπετε, άδελφοί, φοβερόν τό κρίμα και άπα-
ραίτητον, ει μή μετανοία αξιολογώ έξιλεώσησθε τόν θεόν τό γάρ 
εν έμοί τω άμαρτωλώ συγχωρητέον ύμΐν'. 

Τοΰτό έστι τό ύπολυπούν με και παριστάμενον, ö διατελέσαι πρός 
35 πάντας δυσωπώ ύμάς. έρρωσθε εν Κυρίω. 

303. Προτερίφ τέκνω 

Έθροήθην, τέκνον μου ήγαπημένον, εν τή παρουσία σου- άλλ' 
έπάν άνέγνων τήν έπιστολήν σου (ουκ οΐδα, ει ιδιόχειρόν σου- ταχύ 
/ γάρ έξέμαθες, και χάρις Κυρίω), της θροήσεως άπηλλάγην εύχα-

5 ριστήσας τω θεώ και άνεπαυσάμην έφ' οϊς καλώς έβουλεύσασθε, ό 
μεν άπάραι έν αστει, ό δέ προ τοΰ Πάσχα παραγεγονώς καί γε μετά 
των εφοδίων της έορτής. άνθ' ών θρέψειέν σε ό Κύριος τοις πνευ-
ματικοΐς χαρίσμασιν, οΰτως περιπονούμενον εις τήν ταπείνωσιν 
ήμών. 

ίο Ύγιαίνομεν ούν σωματικώς, εί δέ προσεύχεσθε, καί πνευματικώς, 
ώστε της έφ' ήμΐν αγωνίας σου άφέμενος μετ' έλπίδος καί χαράς 
θερμότερος εσο τή προσευχή· θεού γάρ χάριτι καί εύχαΐς τοΰ μα-
καρίου μου πατρός σύν ικεσία καί υμών διανύομεν ευχαρίστως καί 
μακροθύμως καί ύπομονητικώς τόν προκείμενον ήμΐν αγώνα, ετεροι 

15 έξ έτέρων γεγονότες παρ' έλπίδα, καί τοσούτον ως ούκ αν ποτε 
έγενόμεθα, έξ οτε γινώσκομεν καλόν τε καί κακόν, θεού τό δώρον, 
ούκ έξ οικείων έργων, μόνον έάνπερ καί πρός τό εξής μή έκκακήσητε 
παρακαλεΐν τόν θεόν υπέρ ήμών ώσπερ καί ήμεΐς υπέρ υμών. 

29 πρός έξεργασάμενοι C 31 κρίμα CP Sirm 32 έξιλεώσεσθε VMPS Sirm 

303. mense Mart, vel Apr. a. 818 6 Πάσχα: die 28 mens. Mart. a. 818 6 έν 
αστει: Cpoli 16 έξ οτε: cf. Psaltes, Grammatik 335 

16 Eph. 2,8 

C (S) 

3 έπ' αν Mai εί om S 7 θρέψειέ S 8 οϋτω S Mai 10 ούν om 
S προσεύχεσθαι C 11 σου om Mai 17 προστοεξής S 
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Τό πρόβλημα, έπεί άπορο ν εϊασεν ό πατήρ, πώς δυνάμεθα ήμεΐς 
20 δναλϋσαι οί αμαθείς; πλην ή παρούσα αϊρεσις αρνησις Χρίστου έστιν 

ασφαλώς- και δήλον μεν καί έξ άλλων, δήλον δε και έκ τοΰ λέγειν 
εν τώ πατερικφ πρός τόν πολεμούμενον υπό της πορνείας· συμφέρει 
σοι μηδεμιάς έταιρίδος άποσχέσθαι ή την εικόνα Χρίστου μη προσ-
κυνεΐν. ώστε ούχ ή τυχούσα αϊρεσις, αλλά άρνησίχριστος· και τούς 

25 προβαλλομένους τό τοΰ Κλίμακος απορον επί τοΰ έμπεσεϊν εις πορ-
νείαν ή αίρέσει άλώναι, ώς θατέρου αίρετωτέρου δντος μάλλον, 
φοβείτω ή εν τώ πατερικώ άπόφασις και μήτε εις πορνείαν μήτε εν 
τή χριστομάχω αίρέσει έμπαρείτωσαν καθ' έκάτερον γάρ μοιχεία, 
καί έτι πλείονα είχον λέγειν, άλλ' ού χωρεί τό γράμμα. 

30 Ύγιαίνων υπόστρεφε προσαγορεύων τούς αδελφούς καί πάλιν ερ-
χόμενος, οτε εύδοκήσει Κύριος φθάσαι τούς άδελφούς. 

304. Ζαχαρία ύπάτω 

Έγώ καί γράφω πάλιν καί γράφειν ού παύσομαι, άπολογούμενος 
καί ύπερευχαριστών τή / θεοφιλεΐ σου αγάπη εί'νεκα της κατά Χρι-
στόν σου σπουδής καί φιλαρέτου γνώμης πρός τήν ήμών ταλαιπω-

5 ρίαν, ην άνωθεν καί έξ αρχής ένεδείξω, δωρεάν ευεργετών, δωρεάν 
κατελεών, δωρεάν ύποτιθείς έαυτόν μικρού δεΐν εις κινδύνους, ού 
τόν καιρόν τής δυσκολίας εύλαβούμενος, αλλά τόν δρον τής αγάπης 
υποφαινόμενος, ού τώ πλήθει τών θεραπευομένων καταβαρούμενος, 
αλλά τή έλπίδι τών θείων δωρεών άναπτερούμενος· οπερ εστίν άλη-

ιο θινού χριστιανού ιδίωμα, φοβουμένου τόν θεόν, ήμέραν θανάτου 
καί κρίσεως έπί τοΰ φοβερού δικαστηρίου Χριστού έναργώς διαμε-
ριμνώντος. τοιαύτης αρετής καί ή παρά θεώ άρμοσθεΐσά σοι ομό-
ζυγος, άλλά γάρ καί οί παίδες· καί είκότως, επειδή αγαθής ρίζης 
άγαθά εϊεν αν καί τά βλαστήματα. δοκώ δέ καί τούς υπό χείρα 

15 τοιούτους είναι, διότι οϊον τό αρχον τοιούτον καί τό άρχόμενον ώς 
τά πολλά πέφυκεν ύπάρχειν. 

25 Jo. Clim. seal. 15 (PG 88,889Β) 

27 φοβήτω C Mai 28 έμπαρήτωσαν C (έμπαρίτωσαν coni Kambylis) 31 ευδοκή-
σει: εύοδώσει Mai 

304. a. 815-818 

C (S) 

12 τφ ante θεφ inser S 
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Τί ούν έστιν ειπείν πρός ταΰτα ή όπερ ό θείος Δαυίδ, ιδού οΰτως 
εύλογηθήσεται άνθρωπος ό φοβούμενος τόν Κύριον; εύλογήσαι σε 
Κύριος εκ Σιών καί ι'δοις τά αγαθά της άνω 'Ιερουσαλήμ πανέστιος, 

20 ό παμπόθητός μου δεσπότης. 

305. Ήγουμένω 

Έβράδυνα έπιστεΐλαι τή πατρική σου άγιωσύνη, οϋτω πως έμ-
ποδισθεϊς ύπό της περιεχούσης με ασφαλείας· έπεί πάλαι άκηκοώς 
είμι τής δια Κύριον φυλακής καί έναθλήσεώς σου τόν αγώνα, άλλ' 

5 εύλογητός ό θεός, ό καί τήν σήν όσιότητα καλέσας εις τήν όμολογίαν 
του υίοΰ αύτοΰ Ίησοΰ Χριστού, του Κυρίου καί θεοΰ ημών. ου γάρ 
τι άλλο εστίν τό ύπέρ τής εικόνος τοΰ σωματικού αύτοΰ χαρακτήρος 
έναθλεΐν ή τό περί αύτοΰ μαρτυρεΐν έπειδή έν καί ταύτόν τή όμοιω-
τική ύποστάσει ή εικών πρός τόν εικονιζόμενον. δτι δέ εικονίζεται 

ίο Χριστός καί οί λίθοι κεκράγασι, διότι όμοιος ήμΐν γέγονε κατά 
πάντα πλήν άμαρτίας, καθά γέγραπται, άμαρτίας δέ, δτι άνευ σποράς 
ε'ίληφε τήν σάρκα καί έκυήθη παρθενικώς εκ τής παναγίας αύτοΰ 
μητρός καί Θεοτόκου. 

Έπεί ούν ήμεΐς εΐκονιζόμεθα άπαντες (δς γάρ ούκ εικονίζεται, ουκ 
15 άνθρωπος, άλλά τι έκτρωμα, δτι καί πάν ζώον εις φώς έλθόν είκο-

νίζεσθαι πέφυκεν), είκόνισται δήλον δτι καί Χριστός, καν τοις άθέοις 
ου δοκή, άρνουμένοις έντεΰθεν τό τής σωτηρίου οικονομίας μυστή-
ριον. πώς γάρ άν όμολογηθείη ό υίός τοΰ θεοΰ άνθρωπος χρηματίσαι 
καθ' ήμάς, ών καί άδελφός ήξίωσε κληθήναι, μή έφίσης ήμΐν περι-

20 γραφόμενος; πώς δέ γεννηθήναι νόμω φύσεως, μή έμφερής ών τή 

17 Ps. 127,4 18 Ps. 133,3 

18 εύλογη σοι Mai 

305. a. 818 

C VM P2P,S 

1 δογματική περί (των S) άγιων εικόνων titulo add P,S: in marg Sirm 2 πώς CPiM 
7 έστιν C: εστί VM Sirm: έστι cett 8 έν άθλεΐν C όμοιώτηκή Cpc: όμοιωματική 
P,S: όμοιωτική cett Sirm 9 τόν: τό PiS 10 κεκράγασιν Μ διότι: δτι 
Μ 12 παναγίας: άγιας P,S 14 γάρ Vsscr 15 καί om Μ 16 δηλονότι VMPS 
Sirm κάν Ρι 17 δοκεΐ Ρ, 18 θεοΰ Vss" 19 έφίσης C: έπίσης cett Sirm 
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οικεία μητρί; εί ούν ού περι/γέγραπται, ουκ εκ των παρθενικών αυτής 
αιμάτων, εξ ών έπλαστούργησεν έαυτφ ναόν, αλλ' ούράνιον φέρων 
σώμα, καθώς Μαρκέλλω τω αίρετικώ δοκεΐ και τοις προ αύτοΰ πάλαι 
άσεβέσιν. έντεΰθεν λοιπόν ουδέ μήτηρ αληθής ή μήτηρ αλλά ψευδώ-

25 νυμος, ούδ' ήμΐν ομοιος άλλ' έτερούσιος. ού μήν οΰτε 'Αδάμ άνα-
κέκληται- πώς γάρ αν έτερογενεΐ άναστήσεται σώματι τό χοϊκόν; 
διότι τω όμοίω τό ομοιον άνασφζεσθαι δέδεικται. οΰτε ούν ό θάνατος 
κατεπόθη κατά τό άκόλουθον ουτε ή νομική λατρεία πέπαυταν χρεία 
περιτομής και τών λοιπών. 

30 Όρας, ώ τοΰ θεοΰ άνθρωπε, εις δ βάραθρον ασεβείας έληλακότες 
ένεπάρησαν εκ τοΰ μή έγγράφεσθαι τόν Χριστόν εν πίνακι δοξάζειν 
οί είκονομάχοι; ιουδαΐζουσιν άρα ασφαλώς, έντεΰθεν οΰτε την Θεο-
τόκον οΰτε τινά τών αγίων παραδέχονται, διά τής τών οικείων 
αύτών χαρακτήρων αρνήσεως τούς χαρακτηριζομένους βδελυττό-

35 μενον ή γάρ τής εικόνος τιμή καί ατιμία επί τό πρωτότυπον ανα-
βαίνει, ώς φησιν ό Μέγας Βασίλειος, βδέλυξαι τόν τύπον τοΰ σταυ-
ροΰ- καί τίνα βδελύσση; ούχί τόν ζωοποιόν σταυρόν; οΰτως τοΰ 
βασιλέως, οΰτως ούτινοσοΰν άνθρώπου- οΰτω καί τοΰ Χριστοΰ, τής 
τε μητρός αύτοΰ καί παντός αγίου, ήρνηται νΰν ό Χριστός καί 

40 δεδίωκται καί έξουδένωται. καί μακάριος εϊ, πάτερ, έναθλών καί 
άντεχόμενος τής ορθοδοξίας. 

'Αλλά προσεύχου καί περί έμοΰ τοΰ οικτρού κατόπιν ιέναι τής 
αγιοσύνης σου καί μή άπωσθήναι διά τάς αμαρτίας μου. 

35 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 

21 ού om VM 24 αληθής C: άληθώς cett Sirm 25 ήμΐν: ού μήν C (ex sequ ού 
μήν seductus, ut videtur) 31 πίναξι Μ 32 άρα C 33 παραδέξονται Μ 34 
βδελυσσόμενοι S 35 αναβαίνει C: διαβαίνει cett Sirm 37 βδελύττη Μ 38 
ούτινος ούν C οΰτω: ούτως VM 39 πάντων αγίων Μ νΰν: οΰν Μ 40 
έν άθλων C 42 περί C: ύπέρ cett Sirm 
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Mai 183/84 ΕΠΙΣΤ. 3 0 5 - 3 0 6 449 

306. Οικονομώ 

Ήκουσα περί της τιμιότητός σου οπως καλώς ύπέρ Χρίστου 
ήγωνίσατο, μάστιξιν υποβληθείσα και φυλακή τηρουμένη, και ηύ-
χαρίστησα πάλιν τω καλέσαντί σε εις τήν αύτοϋ όμολογίαν δεσπότη 

5 Χριστφ, ου μόνον δια τό είναι σε τοΰ άγίου σχήματος, αλλ' δτι και 
έν ύποτακτίταις τελούντα, προσθείην δ' αν οτιπερ και του έμοΰ 
μοναστηρίου- τό γάρ έκ Συμβόλων είναι, έν φ ό μακάριος μου πατήρ 
και ύπετάγη τω ίερφ Θεοκτίστω και ήσκηκώς έξέλαμψεν έν άρετή, 
έμοί έστι τω ταπεινφ λογίζεσθαι τό σον κλέος και μαρτύριον. εύγε 

ίο τοίνυν, ώ καλέ οικονόμε, στρατιώτα Χρίστου, ήγουμένους πολλούς 
ύπερακοντίσας, μάλλον δέ καταισχύνας, ε'ΐ γε σύ μέν προβάτου τάξιν 
έχων άνάλωτος της των αιρετικών θήρας άνεφάνης, οί δέ τό δο-/ 
κεΐν ποιμένες οντες, ύπό τοΰ νοητού λυκωθέντες θηρός, έλεεινόν 
θέαμα πρόκεινται τοις πάσιν, αίρέσει τών τήδε και φειδοΐ τής σαρκός 

15 προδεδωκότες διά τής συμπτώσεως εϊτε κοινωνίας ε'ίτε και ύπο-
γραφής τών αίρετιζόντων Χριστόν τόν θεόν ήμών, τήν μόνην άλή-
θειαν. 

Χαίρε λοιπόν, ποιμήν ως αληθώς τοις έργοις, χαίρε, μάρτυς Κυ-
ρίου· τό τελεώτερον άνδρίζου πρός τό έξης. έμαστίχθης σύν Χριστώ, 

20 φυλακίζη ως αυτός· δεΰρο δέξαι και ραπίσματα, ήλοις έμπάρθητι, 
λογχεύθητι, ύψώθητι τω σταυρικώ πάθει, μέχρι τούδε καλεί ήμάς ό 
λόγος και άπαιτοίη τό χρέος- εί άποθάνωμεν, καί συζήσομεν Χριστφ, 
εΐ ύπομένωμεν, και συμβασιλεύσομεν. 

Τοιαΰται αί έπαγγελίαι τοΰ άψευδούς· σύ δέ μοι, ώ καλέ αδελφέ 
25 καί πατήρ ποθητέ, μεμνήσθαι διά παντός μή έπιλήση, τυχεΐν με 

αιτούμενος σύν σοι θεού τοΰ κεκληκότος. 

306. inter aestatem a. 816 ac a. 818 7 πατήρ: Piaton 

10 2 Tim. 2,3 22 2 Tim. 2,11 sq. 

C (S) 

3 ευχαρίστησα S 7 συμβόλων Mai 11 ύπέρ άκοντίσας C 13 λυκοθέντες 
Mai 22 χρέως C Mai άποθάνομεν S συζήσωμεν C Mai 23 ύπομένομεν 
S συμβασιλεύσωμεν C Mai 25 πάτερ Mai 
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450 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 184/85 

307. Τιμοθέω χέκνφ 

Τί άκήκοα; και σύ, χέκνον Τιμόθεε, μετά μαρτύρων ήράσθης θεού; 
ζηλών έζήλωκας τω Κυρίω- χαίρειν ειπών τή φυγαδεία παραδέδωκας 
σεαυτόν εις μαρτύριον. ώς μακάριόν σου τό βούλευμα, ώς θεόληπτόν 

5 σου τό της καρδίας διάπυρον, ώ και πάλαι ύπαστράπτων έν πολλοίς 
κατορθώμασιν έγνωρίζου. νΰν δε άνέλαμψας τελεώτερον, μάρτυς 
αναδειχθείς ώς άληθώς· λέγειν εστίν και σοι έν χαρα, τόν νώτόν μου 
έδωκα εις μάστιγας και τό πρόσωπον μου ούκ άπέστρεψα από αι-
σχύνης έμπτυσμάτων, ώς Χριστός διά Χριστόν, ει και ούχ ούτως δοκεϊ 

ίο τοις χριστοδιώκταις. εύλογητός ό θεός ό ένισχύσας σε καταξανθήναι 
έν έκατόν και πεντήκοντα μάστιξι και μη πρόεσθαι την σωτηρίαν, 
αλλά τουναντίον έλέγξαι τόν τεκταίνοντα δυσσεβέστατον, ού αί 
μάστιγες μενοΰσιν αίωνίζουσαι, μή μεταμελομένου δήλον 5τι. μια 
ροπή, αδελφέ καλέ, δριμυχθεϊς οίον αίώνιον κλέος ήρας- συνεβλήθης 

15 ώς λίθος άγιος τή ένδομήσει τής ομολογίας Χριστού, εις χαράν των 
άδελφών και συνάθλων σου, εις καύχημα έμοί τω άμαρτωλώ καί γε 
τω θεο/φιλεστάτω άρχιεπισκόπω, αλλά γάρ καί πάντων των εύσε-
βούντων. τίς άκούσας σου τόν αγώνα ούκ ασεται; τίς των γνωρι-
ζόντων ού μακαρίσει σε; έστεφάνωσέν σε Χριστός ούρανόθεν, ήσπά-

20 σατό σε ό χορός τών αγίων. 
Άλλ ' έπειδή ού τό καλώς άρξασθαι μόνον μακαριστόν, τό δέ 

τελειώσαι τόν αγώνα τό ζητούμενον, στώμεν, τέκνον άγαπητόν, προς 
τό έξης άνδρειούμενοι, φέροντες τά κατά τήν φυλακήν δυσχερή 
γενναίως. Χριστός ό συμπαρών, ό μή έών ύπέρ ο δυνάμεθα ύπενεγκεΐν 

25 πειρασθήναι, αλλά διδούς σοι καρτερίαν μέχρι θανάτου καί τούς τής 
αθλήσεως στεφάνους έπί τέλει τών αγώνων χορηγών σοι. ώ καλέ 
Τιμόθεε, προσεύχου καί περί έμοΰ του αναξίου ϊνα σώζοιμι έν Κυρίω 
σύν ύμΐν τοις άγίοις. 

307. a. 817-818 3 ζηλών έζήλωκας: cf. adn. ad ep. 508,9 17 άρχιεπισκόπω: 
Josephus 

2 1 Tim. 1,18 7 Is. 50,6 15 1 Petr. 2,5 16 Philipp. 2,16 24 1 Cor. 10,13 

C (S) 

5 υπ' άστράπτων C 7 εστι S 11 μάστιξιν Mai προέσθαι Spc 13 δηλονότι 
S Mai 19 έστεφάνωσέ S 22 προστοεξής S 24 ύπέρ δ: υπεδ C 
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Mai 185/86 Μι 1189/92 ΕΠΙΣΤ. 307-308 451 

308. Ίγνατίφ τέκνω 

"Α γέγραφας, τέκνον ήγαπημένον, έγνων, και χαίρω άκούων σου 
της φωνής, ού μην ως σύ ύπολαμβάνεις τά κατ' έμέ* έωλα γάρ και 
μηδαμινά, πλην ει λέγοις ώφελεΐσθαι έν τοις λόγοις μου, γράφε και 

.5 δέχου, και φθόνος ουδείς. 
Συνίημι βίον έλκει ν σε στενοχωρητικόν έν τω παρόντι διωγμώ 

ώσπερ και οί όμότροποί σοι κρυπτόμενοι, αλλ' ή έλπΐς κουφιζέτω-

έχε τά κατά σέ ασφαλώς μετά τοΰ καλοΰ Εύσεβίου, δν και προσα-
γορεύω. ή παρά των αιρετικών κοινωνία ού κοινός άρτος, άλλα 

ίο φάρμακον, ού σώμα βλάπτον, αλλά ψυχήν μελαΐνον και σκοτίζον. 
ρίπτειν δε και κρύβδην ούκ έμοί τό λέγειν, άλλά τών ποιούντων 
φόβφ, περί ών εκείνο λέγειν έστιν, δτι πολλοί τών αρχόντων έπί-
στευον εις αύτόν, άλλ' ούχ ώμολόγουν διά τούς Φαρισαίους, ϊνα μη 
άποσυνάγωγοι γένωνταν ήγάπησαν γάρ την δόξαν τών ανθρώπων 

15 μάλλον ή τήν δόξαν τοΰ θεού- δτι όρθοδόξω αί εύχαί της ιερουργίας, 
τί τούτο, εί παρά αιρετικών γίνοιντο, συμβάλλεται; ού γάρ ώς ό 
ποιήσας αύτάς φρονοΰσιν ούδέ ώς αύται αί φωναί σημαίνουσι πι-
στεύουσιν, έπείπερ πάσα ή μυσταγωγία Χριστόν ανθρωπον άληθώς 
γεγενήσθαι δοξάζει, οί δέ / άρνοϋνται, καν λέγωσι, διά τό φρονεΐν 

20 μή έξεικονίζεσθαι αύτόν, ώς αν εί και λέγων τις ,πιστεύω εις πατέρα 
και υίόν και "Αγιον Πνεύμα', φρονών δέ δτι ό πατήρ και ό υιός και 
τό "Αγιον Πνεύμα μία ύπόστασίς έστι τριώνυμος, δπερ ύπάρχει 
δόγμα Σαβελλίου τοΰ ματαιόφρονος. τί οΰν; ε'ίπωμεν τον τοιοΰτον 
πιστεύειν εις Τριάδα; ούδαμώς, καν λέγη. ούτως ούν ούδέ ένταΰθα 

25 πιστεύει ώς λέγει, καν ορθόδοξος ή μυσταγωγία, αλλ' είκαιολογεΐ 
έκάτερος, μάλλον δέ ένυβρίζει, παίζων τήν λειτουργίαν έπεί και 
γόητες και έπαοιδοί χρώνται θείαις φδαΐς έν τοις δαιμονιώδεσι. 

308. a.818 

12 Joh. 12,42 sq. 

C (S2) VMT (11. 28-33) PS, 

4 λέγεις MS (fort recte) 7 όμότροποί S2: όμοτρόποις C: όμοτρόπως cett Sirm 12 
εστίν codd Sirm: corr Mi 13 φαρισσαίους V1' 15 δτι: εί δέ Sirm όρθοδόξφ 
CS2: ορθοδόξων cett Sirm 19 γεγενήσθε C 20 ώς άνεί C: ώσανεί S, Mai 22 
ύπάρ////χει V 25 κάν Ρ εί και όλογεϊ C: είκαιολογεΐ S2: είκαιολογεΐ cett Sirm: 
εί και ομολογεί Mai 26 έκάτερος: έκάτερα Μ: ό τοιούτος Sirm δέ om Mai 
27 τοις: ταΐς VM 
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452 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 186/87 

Συμφέρει τον άβάπτιστον, ει μή εύρίσκοιτο ορθόδοξος ό βαπτίσων, 
ύπό μοναχού, ή και τούτου μή δντος, υπό λαϊκοΰ βαπτισθήναι, 

30 λέγοντος ,βαπτίζεται ό δείνα εις τό δνομα του πατρός και του υίοϋ 
καί τοϋ Αγίου Πνεύματος' ή άφώτιστον έκδημήσαι. και αληθώς 
έβαπτίσθη· εξ ανάγκης γάρ και νόμου μετάθεσις, ώς γέγονε πάλαι 
και άποδέδεκται. 

309. Μαρία αύγούστη 

Ένέτυχον και αύθις τη επιστολή της σεμνοπρεπείας σου καί 
έναθλητικής ύπομονής καί ευχαρίστησα τω Κυρίω, δτι διαμένεις τη 
αύτη προθέσει, τή αύτη ομολογία Χριστού, έχουσα καί λόγον εύ-

5 προσήγορον μετά γνώσεως καί βίον ένάρετον κατηρτισμένον δια 
πίστεως, αύτη τοίνυν πρέπει αϊνος καί έπαινος ώς αληθώς τη βασι-
λίσση τών παθών, ούχ ήμΐν τοις άμαρτωλοΐς καί ούδαμινοΐς, εί καί 
ούτω κελεύεις λέγειν. 

"Α δέ περί τοΰ άδελφοΰ προέγραψα, ούχ ώς έπ' άτόπφ τινί (μή 
ίο γένοιτο), αλλ' επειδή τό παρ' άλλων γινόμενον ύγιώς έτέροις σκαν-

δάλου εστίν αίτιον έντετάλμεθα δέ παρά τοΰ αποστόλου μή τιθέναι 
τω πλησίον πρόσκομμα ή σκάνδαλον. διά τούτο ού προϊσχόμην 
έκφυλακίζεσθαι τον άδελφόν, δπου γε, καν άφετος ήν, ού λυσιτελές 
αύτώ εν παρθενώσιν είσέρχεσθαι. καί τούτο ούκ οφείλει σε λυπήσαι, 

15 κυρία μου, εΐδυΐαν δτι σού φροντίζω τό άψεκτον καί τό εύκλεές ώς 
μητρός / οικείας, δπερ καί έστν μήτηρ γάρ μου σύ, έπείπερ τοΰ 

32 Hebr. 7,12 

28 συμφέρει: hie inc epist in Τ, scriptis ante συμφέρει vocibus και μεθ' ετερα' τοΰτο 
titulo τοΰ αύτοϋ έκ της πρός ϊγνάτιον τέκνον επιστολής praecedente εύρίσκητο 
Τ βαπτίζων Tac Sirm 32 γίνεται post μετάθεσις add Τ 33 άποδέδεικται 
CS2VMT άπλοϋς ό λόγος- φησί γάρ που ό άγιος έπιφάνιος έν τω περί τοΰ πάσχα 
αύτοΰ λόγω οίος αν ή άνθρωπος παρά τά έν τή θεία γραφή κείμενα συμβουλεύων άπό 
καρδίας λαλεί καί εντάλματα άνθρώπων διηγείται· και περί τών τοιούτων φέρων τά 
τοΰ αποστόλου λέγειν, δτι καν άγγελος έξ ούρανοΰ έστιν, ανάθεμα αύτω ( = ep 
1,47 — 52) ad finem epistulae add Τ 

309. a. 817-818 9 προέγραψα: epistula perdita ut videtur 

11 Rom. 14,13 

C (S) 

8 οϋτως S 11 εστίν C Mai 12 τω πλησίον om S voces τω άδελφω post 
πρόσκομμα add S διατοϋτο S 15 σου S 
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Mai 187 ΕΠΙΣΤ. 3 0 8 - 3 1 1 453 

Κυρίου εί· ει μή γάρ οϋτως εϊχόν σε, ουκ αν τά πρότερα έπέστελλον, 
ουκ αν έποίουν τά κατά σέ. 

Ταύτα γνοΰσα αφες την λύπην και πρόσθες τοϋ προσεύχεσθαι περί 
20 έμοΰ τοΰ ταπεινού ώς κάγώ υπέρ σοΰ. 

310. Εύοδίφ και 'Ιωάννη τέκνοις 

Ή σ θ η ν , τέκνα, επί τη αμφοτέρων προσφωνήσει, δτι συνημμένοι 
δντες όμοΰ και έφθέγξασθε, α και την ύγείαν υμών έδήλωσεν και 
την ύποκρυβήν υμών έσήμανεν και τόν περί ήμάς τους αμαρτωλούς 

5 πόθον εδειξεν και τήν έτοιμασίαν υμών της όμοτρόπου τών αδελφών 
ομολογίας διεσάφησεν και τό δλον μαθητάς υμάς είναι Χρίστου 
κατεμήνυσε. πώς ούν ήμάς εμελλεν μή χαίρειν και γάνυσθαι ταΰτα 
άκηκοότας; αλλ' ό έν σκέπη αύτοΰ της τοΰ φιλανθρώπου προνοίας 
περιέχων, αυτός και πρός τό έξης περιθάλψειεν, έκθρέψειεν, παρα-

ιο γάγοι ώς αν βούλοιτο, εϊτε άπροσλήπτους εϊτε και προσληφθέντος 
ύπό τών διωκόντων. μή ούν, ει τό δεύτερον γένοιτο, δειλανθήτε - ό 
γάρ παραχωρήσας έμπαρεΐναι, αυτός παράσχοιεν ΐσχύν ύποΐσαι τά 
υπέρ αυτοΰ αθλήματα. 

Έμοί δέ τω ταπεινώ μή διαλείποιτε εύχήν σωτηρίας ποιεΐσθαι. 
15 καθά ήτήσασθε, έπέστειλα ταΐς δυσί. σωθείητε, αδελφοί πολυπόθη-

τοι. 

311. Ανατολία» τέκνω 

Ή βραδυτής σου τών γραμμάτων, ώ ίερόν τέκνον, εις λογισμούς 
με ήγαγεν ουκ ευαγείς, έπεί και ή μετάστασίς σου και ή άφεσις αΰτη-
και δσον μέν εξ άμφοτέρων έστιν έννοεΐν, πτώσις (πώς γάρ ταΰτα 

310. a. 8 1 7 - 8 1 8 

c (S) 
1 Εύοδίφ: Έ ν ω δ ί ω Mai 3 ύγιείαν S 4 ύμών om S 5 εδειξε S 6 δ ιεσάφησε 
S 7 εμελλε S 9 περιθάλψοιεν Mai έκθρέψοιεν C Mai: έκθρέψειε S: correxi 
12 an παράσχοι αν scribendum? 14 διαλείπητε S 15 τοις Mai 

311. mens. Mart, vel Apr. a. 818 

C (S) 

3 ή2 om Mai 
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454 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 187/89 

5 οϋτως, ουκ έχούσης φύσεως αφετόν τι να είναι και δπη θέλοι πορεύ-
εσθαι έν τω διωγμώ τω παρόντι; οθεν μοι ούχ ή τυχοΰσα περιωδυνία), 
δσον δέ έκ των γραμμάτων διδαχθείς, άνέθην ό ταπεινός, έσκίρτησα, 
έδόξασα τον θεόν μου. καί γε Κύριος ό θεός μου απτωτόν σε τη 
προνοία αύτοϋ διαφυλάξοι, άμέτοχον της αιρετικής κοινω/νίας· 

10 βλέπε δέ πώς καθέζη καί ποΰ καί δίδαξον δι' έτέρας επιστολής 
έντελέστερον τον τρόπον τής αφέσεως καί τό σώσμα τής τιμίας σου 
ψυχής· καί φρόντισον καί σπούδασον έγγίζειν θεφ τω μακρυσμώ των 
παθών ό θάνατος γάρ εγγύς, ϊδε, τέκνον, ωχετο καί ό τίμιος ανάδοχος 
μου, μακαρίως τελειωθείς έν τή ομολογία Χριστού, άνθρωπος έν 

15 νόσω χαλεπωτάτη έξορισθείς καί μή άλούς ύπό τών ασεβών, τί ημείς 
ε'ίπωμεν; ού στερεοκαρδήσομεν; ού στομωθησόμεθα φόβω καί αγάπη 
θεού πάντα ένεγκεΐν καθά καί οί αδελφοί ημών; ναί, άντιβολώ, υίέ 
μου ήγαπημένε, κλέος μου καί αυχημα, μή τοις όρωμένοις θελχθώμεν, 
οτι παρερχόμενα, αλλά τοις ούρανίοις κρατηθώμεν ταύτα γάρ τά 

20 αιώνια. 
Ούτω ταύτα, περί τού Σαββατίου, οτι ούτως ήχθη καί ήγρίωται 

καί γε μετά πτώσιν, πώς ού λυπηρόν μοι; αλλά τί άλλο ή καί σέ 
ύπομεΐναι, α σοι κατεπράξατο, καί ήμάς τούς ταπεινούς προσεύχε-
σθαι τήν άνακάλεσιν αύτού; 

312. Ιωάννη Καλχηδόνος 

Καί ώς πατήρ ήξίωσας τέκνον ελάχιστον προσειπεΐν καί ώς σοφός 
τά θεία έδίδα/ξας τούς αμαθείς ήμάς, έπαινέσας τούς άγεράστους, ώς 
διδάσκαλος πολυειδής κέντρον αγάπης ένθείς ήμΐν. ήλυθας διά τα-

5 πεινοτέρων φωνών τό ύψος τής άρετής σου, καί μή βουλόμενος 
ύποδείξας άριστα· οτι δέ προετρέψω καί αύθις έπιστεΐλαι ήμάς καί 

13 ανάδοχος: Theophanes confessor 

5 θέλει S πορεύεσθε C 6 περιοδυνία C Mai 7 έκ om Mai 23 σοι S 

312. a. 816-818 

C (S) 

1 Χαλκηδόνος S; sed cf p. 300* adn 536 2 πρός ειπείν C 6 έπΐ στεΐλαι C 
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μή έγκόπτειν, τοΰτο ημάς τέλεον εϋφρανεν και εις πίστιν ήγαγεν 
εύρηκέναι σε οίον ό λόγος ζητεί και ό ποιμαντικός χαρακτηρίζει 
τρόπος, ουδείς γάρ που ουτω διείλεκται ουδέ έφέλκεται των όμο-

ιο ταγών σου, ώς έοικεν, οτι μηδέ δεχόμενοι γράμματα άξιοΰσιν άντε-
πιστέλλειν και ό λόγος αύτοΐς τό παρά της εξουσίας έντετάλθαι μή 
διδάσκειν, μή χαράττειν γράμμα, και συγγνώσειάς μοι, μακαριώτατε, 
σκινδαλμόν δεξαμένω- ει γάρ ά πράττει ό κρατών απεναντίας θεοΰ 
δει φυλάττειν, τί μή και συναιρετίσωμεν αύτω, αλλ' εξ ήμισείας 

15 όρθοδοξοΰμεν; 
Ά λ λ ' αυτοί μέν, ουκ οΐδ' δπως, ουτω φέρονται- σύ δέ και. έφώτισας 

και έστερέωσας και καθωδήγησας, πάντα ειπών, δσα εικός τόν ώς 
αληθώς ίεράρχην έστιν φάναι. ου μήν ήμεΐς, ιερά κορυφή, ώς εκθει-
άζεις, πενιχροί δέ και άμαρτωλοί και εύχόμενοι μή πάντη άποστήναι 

20 του ίεροΰ πληρώματος των ένισταμένων εν Κυρίω. α δέ ειρηκας περί 
τής αίρέσεως, ούτως εχει- πραγματικώς γάρ μάχεται τη άληθεία, εν 
δπλον κτωμένη, τήν έξουσίαν ής αναιρουμένης άκαμάτως συναναι-
ρεθήσεται και αύτή τηνικαΰτα, οπόταν έκτριβείη ή ανομία, δι' / ην 
και ή μάστιξ. έμέ δέ λυπεί οτι ασθενές τό σώμα τής άγιωσύνης σου 

25 ύποφέρειν τάς έκ τής περιορίσεως κακοπαθείας' άλλ' ισχύς σοι παρά 
θεώ, φ πέποιθας και δι' ον τά πάντα ήγήσω σκύβαλα, πρότερον μέν 
διά τής άναλήψεως τής μοναχικής τελειώσεως, νυνι δέ διά τής 
όμολογητικής ενστάσεως. 

Προσεύχεσθαι ύπέρ του ελαχίστου τέκνου σου, άγιώτατέ μου πά-
30 τερ, μή διαλείποις. 

313. Πέτρω Νικαίας 

Είδώς οτι φιλεΐς φθέγγεσθαί με, τόν ούδενός άξιον, πρός σέ, τήν 
ίεράν μου κορυφήν, φιλίας χάριν, ου χρείας ένεκα ήδη φθέγγομαι* 

26 Philipp. 3,8 

7 εύφρανε S 11 μή διδάσκειν om Mai 14 σύν αίρετίσωμεν C 17 καθ' 
οδήγησας C ώς αληθώς Ssscr 18 εστι S 22 κτωμένη Mai σύν άναιρεθή-
σεται C 23 όπ' όταν C 30 διαλίπης S 

313. a. 815 -818 

C VM PS 

3 κορυφήν C: κεφαλήν cett Sirm φιλίας: φίλου Μ 
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φαίνομαι δέ καΐ προσφθεγξάμενος δι' ετέρας επιστολής, ήν, ει έδέ-
5 ξατο, ουκ έπίσταμαι. εν ούν άμφοτέραις είς μοι ό λόγος, ύγιαίνειν 

σε τω σώματι, τόν έμόν πατέρα, τον στερεόν θεμέλιον της αληθείας 
είς εδρασμα πολλών, εις σφραγίδα πίστεως, είς επαινον Χρίστου, 
είς κλέος της δλης εκκλησίας- επειδή περιφανής σύ οφθαλμός παρά 
τούς άλλους, ανατολή καί δύσει γνωριζόμενος, έχων μετά τοΰ ίεροΰ 

ίο βίου καί τόν λόγον πολλοστόν, έξ ού και βασιλεύσι γέγονας φιλητός 
καί άρχουσιν έραστός καί μονασταΐς έπαινετός. τή δέ οικεία έκκλη-
σία τί δει καί λέγειν; μακαρίζουσί σε καί έπιποθοΰσι δι' α έδρασας 
πλείστα οτι μάλιστα κατορθώματα ώς νήπια τούς μητρικούς μαζούς, 
ώς νεοττοί τήν τροφόν, ώς άρνες τόν αληθώς ποιμένα (καί πώς γάρ 

15 οΰ;), εναυλα έχοντες τά ζωηρά σου ρήματα, κατ' οφθαλμούς βλέπον-
τες τούς ύπό σου άνορθωθέντας ναούς θεοϋ. καί ουπω λέγω τό 
δαψιλές τής ελεημοσύνης καί τά λοιπά όσιώματα. καί μή δόξειας 
φιλία με χαρίζεσθαΐ' εί γάρ καί μή όψει ύπέλαβον, αλλ' ομως κατή-
κοος έγενόμην παρά τών είδότων. ει δέ δτι νυν κάθαρμα ό ώς άληθώς 

20 έτερόφθαλμος καί τοις έξω καί τοις ένδον ομμασι κατέχει ταΰτα, μή 
λυπού, ώ μάκαρ, μήτε μήν θαυμάσης· οί άπόστολοι εν τω ύπερφφ 
ήσαν καί τόν περιβόητον ναόν οί θεοκτόνοι περιελάμβανον. τοιαύτα 
καί τά είκονομάχων καί ίουδαιοφρόνων νυν ους έπιστρέψειεν ό 
Κύριος καί σε περιφυλάξειεν προσευχόμενον περί έμοΰ, τοΰ σοΰ 

25 τέκνου. 

20 έτερόφθαλμος: successor Petri in cathedra episcopali Nicaeae; ad vocem cf. K. S. 
Kontos, in: Ά θ η ν α 1 (1889) 11 sq. 

21 Bas. ep. 240,2 (PG 32,896Dsq. = III 63 Courtonne) 

4 προφθεγξάμενος PS Sirm έπί στολής C 7 σφραγίδα CVMP 11 μονάσταις 
VM 12 καί1 om Μ μακαρίζουσί C: μακαριζούσΐ] cett Sirm έπιποθοΰσι C: 
έπιποθούση cett Sirm post a rasuram trium fere litt exhibet V 15 εχοντες τά: 
έχοντα C βλέποντες: έχοντες VM 16 ύπό σου Sirm 20 έξω καί τοις ένδον: 
ένδον καϊ τοις έξω VM 23 τών ante είκονομάχων add VM Sirm επιστρέψει 
Μ 24 σέ VMPS περιφυλάξειε VMPS Sirm σου Sirm 
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314. Θεοφυλάκτω Νικομήδειας 

Πάλαι έπεθύμουν έπιστεΐλαι τή μακαριότητί σου καί ουκ έξεγένετό 
μοι τω ταπεινω απορία γραμμα/τηφόρου. νΰν δέ εύδοκία θεοΰ επι-
τυχών τόν πόθον μου άποπληρώ, δν εικότως έπ' αύτη κέκτημαι, ού 

5 μόνον διά τήν έν Κυρίφ όμολογίαν, άλλά γάρ και ιδίως διά τήν 
έξαίρετόν σου παρά τούς πολλούς ίδιοτροπίαν, τό μειλίχιον, τό 
άπλοΰν, τό έπίχαρι, τό γλυκύ έν ταΐς όμιλίαις, τό εύπροσήγορον έν 
ταΐς έντεύξεσι, τό περί πάντα αγαθοεργές· άφ' ών ό της ίεράς σου 
ψυχής χαρακτήρ και μή όρώμενος τεθεώρηται ώραϊσμένος τή ποι-

ιο κιλία των αρετών. 
Ά λ λ ά περί τούδε μέν ίκανώς, δτι μηδέ καιρός έγκωμίων τί δέ σοι 

ώπται, ώ μάκαρ, τά παρόντα; άλλ' ούχί μικρού δεΐν ιουδαϊσμός, ήτοι 
ελληνισμός; άφηρέθη ό κόσμος τής εκκλησίας, ή δψις των ιερών 
ναών, πυρί παρεδόθη τά αγία- άλλο τι σχήμα γνωρίζεται έν τω 

15 χριστιανισμώ, ει γε χριστιανισμόν, άλλά μή ίουδαϊσμόν καλεΐν. 
εΰκαιρον και νΰν λέγειν, Κύριε τούς προφήτας σου άπέκτειναν και 
τά θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν. καί γε έκτειναν, καί γε κατέσκα-
ψ α ν τό γάρ ξέειν καί έξορύσσειν τήν δψιν αυτών ούχί κατασκάπτειν 
έστίν έμφανώς; άφελε δψιν ανθρώπου, καί ούκέτι άνθρωπος, άλλά τι 

20 έκτρωμα, ε'ΐγε καί έστι ζήν. ένεπύρισαν έν πυρί τό άγιαστήριόν σου. 
καί ταύτα αληθώς, πάσαν θείαν εικόνα έν πάση ύλη χαραχθεΐσαν 
έμπρήσαντες. άνέωκται γλώσσα βλάσφημος, τόν Χριστόν ε'ΐδωλον 
λέγουσα, τήν Θεοτόκον, πάντα αγιον. καί γάρ τοΰ αρχετύπου τήν 
κλήσιν τό παράγωγον κέκτηται, έπειδή καί τήν προσκύνησιν διά 

25 τούτο καί πάντα τύπον σταυρού σταυρόν λέγομεν καί προσκυνούντες 
τόν ζωοποιόν σταυρόν προσπτυσσόμεθα. 

Ά λ λ ά ταύτα έξετραγφδησα ό ταπεινός ούχ ως άγνοούσης σου τής 
πανσόφου τελειότητος τής πλάνης τόν δλεθρον (μή τι πάθοιμι μωρι-

314. a. 817-818 

16 3 Reg. 19,10 20 Ps. 73,7 

C VM P2P,S 

1 δογματική περί (των S) αγίων εικόνων titulo add P^: in marg Sirtn 3 απορία: 
εύπορία VM επί τυχών C 4 άπό πληρώ C 15 δει post γε add V Sirm 18 
ξέειν: καίειν VP,S 19 ούκέτι: ούκ ετι C 22 πασα ante γλώσσα add Μ 24 
διατοΰτο VMP 25 πάντα — και om Sirm τύπον post σταυρού transp 
Mi λέγομεν: καλοΰμεν Mi 26 πρός πτυσσόμεθα C 
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κόν), τό θλιπτικόν δέ πάθος παραμυθούμενος της έμαυτοϋ καρδίας 
30 δια των άναφορών, οι πως πεφύκασι λαλούμενοι κουφίζειν τά εν 

κρυφή άλγεινά, και άμα ύποκινών αυτήν θερμότερον προσιέναι θεω, 
ταχεΐαν έπιτίμησιν ποιήσαι τή πονηρά ταύτη αίρέσει είς σωτηρίαν 
του λαού αύτοΰ. 

Προσεύχου και περί έμοΰ του ελαχίστου σου τέκνου, άγιώτατέ 
35 μου πάτερ. 

315. Τιμοθέφ τέκνω 

Οϊα σου ή ψυχή, τέκνον μου ποθητόν, τοιαύτα και τά γράμματα, 
θαρσαλέα, εύθυμα, εύπρόθυμα, φιλόθεα, φιλομάρτυρα. καί γε τής 
ψυχής εικόνες οί λόγοι καί εκ του περισσεύματος τής καρδίας 

5 έκαστος φέρει τά λόγια- ώστε καί ήμας, άκούσαντάς σου των 
ρημάτων, έπιρρωσθήναι καί μάλλον άνδρειωθήναι καί προς άθλησιν 
έπειχθήναι. έμέ δέ καί ό άδελφός 'Αδριανός έξηγησάμενος πλέον 
έξένισεν, άναγγείλας σου τό εϋθαρσον καί σταθερόν καί εύπαρρη-
σίαστον, καί μέντοι καί διαλεκτικόν πρός τούς αίρετίζοντας. πόθεν 

ίο σοι ταΰτα; ή ουχί επί τής προαγούσης αγαθής διαθέσεως καί θείας 
περιποιήσεως, δι' ής ήνεγκας τά προλαβόντα καί εστηκας τή έλπίδι 
τής δόξης του θεού, μέχρι θα/νάτου εύτρεπιζόμενος; χαίρε, εύφραί-
νου- ισχύσεις σύν θεω πάντα ένεγκεΐν, άθλοφορικόν στέφανον άνα-
δησάμενος. 

15 Ά λ λ ' ευχου κάμοί, αδελφέ, συνέπεσθαι σοί τε καί ε'ΐ τινι άλλφ 
παραπλησίω. Ικανοί δέ χάριτι Χρίστου - καί γαρ ώς τό στάδιον 
λαμπρόν καί εμφανές πλείστοι καί οί μάρτυρες, μή γάρ οίου τι άλλο 
είναι τά παρόντα ή Χρίστου άρνησιν επί τούς διώκοντας καί Χριστού 

30 οϊ: seil, psalmi 

30 οϊ: αϊ VpcM Sirm: cancell Ρ,: om S πώς CS: περ Μ λαλούμεναι VpcM Sirm: 
λαλούμεν Ρ, (ubi ultima cancell) : λαλοΰμεν S ένκρυφτί Sirm 31 ύποκινεΐν Μ 
32 ταχείαν Μ 34 περί: ύπέρ Μ 35 μου om Μ 

315. a. 817-818 

4 Matth. 12,34 

C V M PS 

1 ώραία επιστολή in marg C 8 σταθηρόν VPS Sirm 9 αίρετίζοντας: ερεθίζοντας 
V Sirm 10 διαθέσεως: προαιρέσεως VM Sirm 11 περιποιήσεως: πεποιθήσεως 
V 12 μέχρι: αχρι Μ 15 κάμοί: καμέ V 17 μάρτυς Ρ 
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μαρτυρίαν είς τούς τά άθλα φέροντας, και τοΰτο εΰδηλον ώς γαρ έν 
20 τη εΐκόνι τοΰ σταυροΰ ό ζωοποιός σταυρός και ώμολόγηται και 

ήρνηται, οϋτω και έν τή είκόνι Χρίστου τό αυτό άπαραλλάκτως, ει 
και τετύφλωται ό κόσμος και Χριστόν αρνούμενος παίζει τήν υβριν 
διά τήν τοΰ ύβριζομένου μακροθυμίαν. καί τί θαυμαστόν, ει ύπομένει, 
ζητών τήν των παροινούντων έπιστροφήν; μή ουχί στέφανον έξ 

25 ακανθών έπέθηκαν αύτοϋ τή κεφαλή οί στρατευόμενοι; μή ουχί καί 
ίμάτιον πορφυροϋν περιέβαλον αυτόν, οι και ελεγον, χαίρε, ό βα-
σιλεύς τών 'Ιουδαίων, και έδίδουν αύτω ραπίσματα; ό δέ εφερεν 
πάντα, καταγελώμενος, μυκτηριζόμενος καί οσα άλλα πάσχων έν τφ 
σταυρώ. τοιαϋτά έστι νυν πάσχων διά τής εικόνος αύτοΰ καί έν τή 

30 είκόνι αύτοϋ, έπειδή τό άρχέτυπον έν τή είκόνι έκφαίνεται, ώς 
ειρηται τοις άγίοις. 

Άλλ ' εϊη έλεος έν τάχει τή έκκλησία αύτοΰ, ένδυναμών τούς 
όμολογοΰντας. ακούω δτι νηστείαν έλκεις και χαίρω μέν, συμβου-
λεύω δέ καθ' έκάστην σε έσθίειν μετά τά έσπερινά- τοΰτο γάρ ή 

35 βασιλική οδός καί αύτη επαινετή έγκράτεια έν τή μαρτυρία. 

316. "Αννη ήγουμένη 

"Οτι έπέστειλάς μοι, εΐκότως· μάλλον γάρ διά τών γραμμάτων έν 
γνώσει γέγονα τής διασώσεως τής τιμιότητός σου καί ηύχαρίστησα 
τω θεώ, οϋτως έπιμενούσης σου τή καλή προθέσει καί ομολογία 

5 Χριστοΰ καί ού κατανοούσης τήν μόνωσιν, τήν φυλακήν. μηδέ γε 
άτονήσειας Χριστόν έχουσα ύφέστιον, υπέρ ού καί δι' ον πάσχεις-
έχε επί νοΰ τών μακαρίων γυναικών τά άθλα, τών παρθένων τά 
σκάμματα, τάς ύπομονάς, τά πειρατήρια- άναθεώρει τά ούράνια, τάς 

24 Matth. 27,29 25 Joh. 19,2 sq. 30 Dion. Ar. eccl. hier. 4,3 (PG 3,473 C) 

19 αθλα CS 21 voces τό αυτό post άπαραλλάκτως transp Μ 25 καί om Μ 26 
αύτω Μ 27 εφερε VPS Sirm 28 τω om VMPS Sirm 34 καθεκάστην CPS 
Sirm σε om Sirm 35 post αϋτη voculam ή eras C 

316. a. 8 1 6 - 8 1 8 

C (S) 

3 τής2 om Mai ευχαρίστησα S 7 νοΰ: νουν Mai άθλα C 8 π ε ι ρ α σ τ ή ρ ι α 
Mai 
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ήτοιμασμένας αναπαύσεις των αγίων, τό φως τό άδυτον, την χαράν 
ίο τήν άνεκλάλητον, την ζωήν τήν άκήρατον, εϊτα απεναντίας τάς 

τιμωρίας των αμαρτωλών, τό σκότος τό έξώτερον, τό της γεέννης 
πυρ, τον ιοβόλον σκώληκα, τά δεσμά τά αλυτα, τό χάος, τον τάρ-
ταρον. ταΰτα δή ένθυμουμένη κούφιζε τάς ολιγωρίας, στερεού τή 
ύπομονή, δίωκε τά πάθη, φωτίζου τήν ψυχήν, έτοιμάζου πρός περισ-

15 σοτέραν άθλησιν ού γάρ αξια τά παθήματα τοΰ νΰν καιροΰ πρός 
τήν μέλλουσαν δόξαν άποκαλυφθήναι εις ήμάς. εάν οΰτω διαμένουσα 
διαμείνοις, θεραπεύσεις θεόν, εύφρανεΐς αγγέλους, αίσχυνεΐς δαί-
μονας, μέγιστον κλέος και δνομα ασβεστον και εν τω νΰν αιώνι 
εαυτή περιποιουμένη. 

20 Εΰχου περί ήμών των αμαρτωλών. 

317. Βασιλείω ήγουμένω 

Πάντα καταμαθών, άπερ διά Κύριον υπέστη σου ή όσιότης σύν 
τω ίερώ ύπηκόω, έδόξασα τόν αγαθόν ήμών θεόν λίαν, δτιπερ άν-
έτειλας και αυτός φωστήρ έν τω κόσμω σύν άλλοις λαμπτήρσιν έν 

5 τή νυνί νυκτομαχία τής αίρέσεως, σκεύος εκλογής, στύλος και 
έδραίωμα τής άληθείας. ώς θαυμαστή ή δυάς ύμών, ώς εραστή τω 
Χριστώ, πληγάς δι' αύτόν ύπομείνασα, άπαγωγάς, φυλακάς, και 
ταΰτα έως τοΰ παρόντος, αλλά τί δτι προ τής πείρας ήκες πρός με 
τόν ταπεινόν, καθά έδίδαξας, μή επιτυχών μου τοΰ συνοψισμοΰ; και 

ίο είκότως- επειδή γάρ ώς ύπελάμβανες ούκ ήν (οικτρός γάρ έγώ και 
σκοτεινός- τί ϊνα και έβλάβης;), πλήν δτι συνήψας ήμΐν εαυτόν νυνι 
διά τοΰ γράμματος, και όρώμεν αλλήλους ήδη τω πνεύματι και εις 
ταύτόν συνήλθομεν έν πνεύματι, μία ψυχή έν Κυρίω γεγονότες, έγώ 

16 διαμένουσα διαμείνοις: cf. adn. ad ep. 530,52 

9 1 Petr. 1,8 11 Matth. 8,12 15 Rom. 8,18 

16 άπό καλυφθήναι C 

317. a. 816-818 6 δυάς: Basilius et Procopius; cf. ep. 389,29 

5 Act. 9,15 1 Tim. 3,15 12 1 Cor. 14,23 

C VM PS 

1 ώραία επιστολή in marg C 3 ήμών post θεόν transp VM Sirm 4 φωστήρ: 
λαμπτήρ VM 5 στύλος VMPS Sirm 6 ώς2: καϊ Μ 11 σεαυτόν Μ νΰν S 
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ό ταπεινός έν ύμΐν τοΐς άγίοις και ύμεΐς έν έμοί, δτιπερ Χριστός εν 
15 μέσω αμφοτέρων κατά τήν άψευδή έπαγγελίαν. 

Τί λοιπόν έτι; ϊνα, καθά ένηρξάμεθα έν τοΐς ύπέρ Χριστού μαρ-
τυρίοις, τελειώσωμεν τον προκείμενον ήμΐν αγώνα, μηδέν ύποπτήσ-
σοντες, μή πληγάς αύθις, μή δεσμά, μή στρεβλωτήρας, μή πΰρ, μή 
ξίφος, μή ϋδωρ μηδέ / μάχαιραν. ούτω ύποτίθεται ήμΐν ό λόγος, 

20 ούτως βοά ό άπόστολος, οΰτως ή τελείωσις των μαρτύρων- ουκ έσμέν 
άγενέστεροι αυτών, καν εγώ τάλας, έκ θεοΰ και αύτοί έγεννήθημεν, 
τήν αύτήν μητέρα της υιοθεσίας κεκτήμεθα. έκεΐνοι ήθλοφόρησαν 
και ήμεΐς άσχημονήσομεν; γυναίκες καί κόραι έστέφθησαν και ημείς 
φιλοσαρκήσομεν; γέροντες καί νήπια νενικήκασι τυράννους καί 

25 βασιλεύοντας καί ήμεΐς ίλιγγιάσομεν; ουδαμώς, δώμεν τάς σάρκας 
τοΐς σαρκοφίλοις, ή ψυχή αληπτος· μή φοβηθώμεν τούς σωματο-
κτόνους, άλλα τόν δυνάμενον καί ψυχή ν καί σώμα έν γεέννη άπολέσαι. 
τανΰν άγαλλίασις, θυμηδία- ε'ΐπερ γάρ συμπάσχομεν, καί συνδοξα-
σθησόμεθα. θρηνείτω ό διάβολος καί οί αυτού ύπηρέται- τούτο γάρ 

30 πάσχουσιν έν τή άκαταπλήκτω ένστάσει τών μαρτυρούντων. φής μή 
ιδέσθαι πώποτε βασιλέα μηδέ άρχουσι παριστάναι, κάντεύθέν πως 
δεδιάν μηδαμώς, ώ πάτερ, καταφρόνησον άμφοτέρων, ό Χριστόν 
έχων ένδεδυμένον. έκεΐνός σε πτηξάτω ώσπερ καί δαίμονες· άνοιξον 
σόν στόμα παρών πρός αύτόν δοθήσεται γάρ σοι λόγος, Χριστός 

35 έπηγγείλατο. έλεγξον αύτόν, ει ματαιολογεΐ- ού τόν Άχαάβ ήλεγξεν 
'Ηλίας, ού τόν Ήρώδην 'Ιωάννης, ούκ άλλοι τούς άλλους, ϊνα μή 
κατονοματίζων μακρολογώ; ό τότε θεός, καί νυν ώς ήγάπησεν έκεί-
νους, καί ήμάς. μαθητιών ής τοΐς άποστόλοις, μάρτυσι, προφήταις, 
πατράσιν, όσίοις. ό καρπός τω δένδρω έξομοιούσθω, καί ει μή ούτω 

40 περιπατήσομεν, σκαιοί καί ούχί μαθηταί, ουδέ υιοί, ουδέ καρποί, 
αλλά της άντικειμένης μερίδος, τών φιλοκόσμων δή λέγω καί δου-
λοσάρκων ών τήν μίμησιν φύγοιμεν, έπιτύχοιμεν δέ θεού, τελειο-
φρόνως άγωνιζόμενοι έν Χριστώ 'Ιησού τω Κυρίω ήμών τω είρηκότι, 
θαρσεΐτε, έγώ νενίκηκα τόν κόσμον. 

14 Matth. 18,20 17 Hebr. 12,1 26 Matth. 10,28 28 Rom. 8,17 35 3 Reg. 
18,18 36 Marc. 6,18 39 Matth. 12,33 44 Joh. 16,33 

15 άπαγγελίαν C (cf tarnen infra 34) 18 δεσμά: δεσμούς Μ 19 οΰτως SpcV Sirm 
20 ούτως': ουτω V άπάντων post μαρτύρων add VMPS Sirm 24 φιλοσαρκήσωμεν 
S 25 ίλιγγιάσομεν: φιλοψυχήσωμεν S 26 σαρκοφίλοις: σαρκοφάγοις Μ 28 
τά νυν codd καί ante θυμηδία add VM Sirm 30 μαρτυρησάντων Μ φής 
VMP 31 παρεστάναι VMPS Sirm πώς CVMP Sirm 32 εχων ένδεδυμένον: 
ένδεδυμένος Μ 37 κατ' όνοματίζων C: κατονομάζων cett Sirm 38 μαθητειών C 
41 δουλοσάρκων: φιλοσάρκων V 42 επί τύχοιμεν C 43 τω2 om VMPS Sirm 
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462 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 190/91 

318. 'Ιωάννη ήγουμένω 

Αυτός εί ούκ έπιστέλλεις, οίδ' δτι ουκ όκνία, άλλ' άπορία τόπου 
καί τρόπου γραφΐδος· εγώ δε ει άπόσχομαι, οσάκις αν και τύχοιμι 
γραμματηφόρου, έπιστέλλειν τη όσιότητί σου, δικαίως αν έγκλη-

5 θείην παρ' αύ/τής, άλλως τε καί του πόθου βιαζομένου ουχί διά 
τόσου γε χρόνου, αλλά σχεδόν ειπείν καθ' έκάστην προσφθέγγεσθαί 
σε, τόν έμόν πατέρα καί όμολογητήν Χρίστου πολύαθλον. έτι τοίνυν, 
ώ μάκαρ, δέρου καί νίκα, προσευχόμενος καί περί εμού τοΰ τέκνου 
σου κατόπιν ίέναι σου- εάν δέ τίνες των συνομολογητών πάρεισι, 

ίο κάκείνους σύν σοι κατασπαζόμενος αιτώ τάς ίεράς προσευχάς αύτών 
είς σωτηρίας έφόδιον. 

319. Νικήτα ήγουμένω τοΰ Μηδικίου 

Φιλώ τοΰ δέχεσθαι αντίγραφα παρά της τιμιότητός σου ών έπι-
στέλλω, ου μήν δεχόμενος σιωπήσομαι. διό καί νϋν προσφθέγγομαι 
την όσιότητά σου, τό της αγάπης χρέος πληρών καί τήν έμαυτοΰ 

5 ταλαιπωρίαν καταμηνύων ως ζών εΐμι εύχαΐς σου άγίαις, πταίων μέν 
πολλά τω θεώ καθ' έκάστην, έπιθυμών δέ σύν ύμΐν τοις άγίοις 
Χριστόν θεραπεΰσαι πίστει δι' άγάπης ένεργουμένης. 

Έγνως δέ πάντως ώς ένεδήμησε προς Κύριον ό κοινός πατήρ τών 
πολλών κάμοΰ ιερός άνάδοχος, ό ώς αληθώς Θεοφάνης, μακάριος 

ίο εκείνος, καλώς έν τή ασκήσει άγωνισάμενος καί καλλίστην κορω-
νίδα τω τέλει τοΰ βίου άπενεγκάμενος τήν όμολογίαν Χρίστου έν 
τοιαύτη δυσφορωτάτη νόσω καί ανία καί γήρει σώματος· άλλ' δμως 

318. a. 818 

C (S) 

5 άλλως τε: άλλ' ώστε Mai 

319. mens. Mart. - Apr. a. 818 

8 2 Cor. 5,8 

C (S) 

1 τοϋ μιδικιου S: in marg C: om Mai: correxi 2 έπϊ στέλλω C 6 καθεκάστην 
codd: distinxit Mai 
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ώς νεάζων τω σώματι ήθλοφόρησεν, ινα γένοιτο στηριγμός μέν των 
έστηκότων και ασφάλεια, έλεγχος δέ των προφασιζομένων προφά-

15 σεις εν άμαρτίαις· ού ταΐς εύχαΐς άμα και υμών τών πατέρων μου 
σωθείην κάγώ ό άμαρτωλός. 

Τόν έμόν αιδέσιμον άδελφόν 'Αρσένιον πλείστα άσπάζομαι. 

320. 'Ιωάννη ήγουμένω 

Ήδέως έδεξάμην σου την άγίαν έπιστολήν και άνέγνων ήδύτερον, 
άπό πατρός έμοΰ όμοΰ μέν αγαπητού, όμοΰ δέ όμολογητοΰ άπεσταλ-
μένην. χάρις, έλεος, ειρήνη σοι άπό θεοΰ πατρός ήμών και κυρίου 

5 Ίησοΰ Χριστού, άνθρωπε τοΰ θεοΰ, ανδρικέ τω φρονήματι, στερρέ 
τή καρδία, τί ούν ήθλησας, πρότε/ρον φυλακή άπορραγείς τοΰ άπα-
τηθέντος άδελφοΰ ώς υίός φωτός; πάλιν κράτησις, πάλιν περιορι-
σμός- και ποΰ; αφ' ού οφείλεις στηρίζεσθαι, ινα εκείθεν διαλυθής. 
άλλ' ούχ οΰτως· έλεγχόν σε τοΰ προάγοντος και τών άκολουθούντων 

ίο εθετο ό θεός. 
Παρακαλώ ούν σε, πατήρ μου, μή συγκοινωνήσης αύτοΐς έν τινι, 

άλλ' ώς άληθώς άμωμος και όμολογητής Χριστού διαφύλαξον έαυτόν 
άπήμονα, ώς αν έκλάμψης έτι μάλλον έν άρετή, φωστήρ έν κόσμφ 
και γενόμενος και λεγόμενος, έμοι δέ εϋχου τοΰ σφζεσθαι τω άχρείω 

15 παντάπασιν και μηδέν έχοντι έπαίνου άξιον, καν αύτός φιλών τοΰτο 
κάκεΐνο ένεκωμίασας. 

14 Ps. 140,4 

320. a. 818 

7 Joh. 12,36 13 Philipp. 2,15 

C (S) 

11 συγκοινωνήσω Mai 13 έκλάμψοις C Mai 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:21



464 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 192/93 

321. Άθανασίφ ήγουμένω 

Τίνος ένεκεν έχρόνισα έπιστεΐλαι τη άγιωσύνη σου; πολλά τά 
αίτια- πρώτον μέν ή ασφαλής φυλακή, ώς διηγήσεται καί ό γραμ-
ματηφόρος, επειτα ή σύλληψις τοΰ οικονόμου άλλα τε, άττα γράφενν 

5 εργώδες, άλλα νυν, δτι ήξιώθην ρήξαι φωνήν, ευχαριστώ τω θεώ 
μου- έμοΐ γαρ φίλον άει προσφθέγγεσθαι και άκούειν φωνής σου, 
διότι σύ άνήρ αγαθός, αθλητής Χρίστου, σύμψυχος, ταύτόφρων, 
ίδιαίτερόν τι παρά τούς άλλους κεκραμένος μοι τη εν Κυρίω αγάπη. 

Άλλά δεΰρό μοι, θρήνησον, ώ πάτερ, τά παρόντα, οράς δπως 
ίο γεγόναμεν ώς τό πρίν, δτε ούκ ήρχεν ήμών Κύριος· πάντες έξέκλιναν 

αμα ήχρειώθησαν, πάς ναός ήμαύρωται, πάν Ιερόν κεκοίνωται, πάς 
θίασος βλασφημεί και Χριστός καθεύδει. και ουδείς ό άξίως δια-
ναστήναι αυτόν ίλεούμενος, έπιτιμήσαι τοις άνέμοις καί τή πονηρά 
ταύτη θαλάσση τής αίρέσεως· εί καί άξίως, άλλ' ούκ εύκαίρως- οίδεν 

15 γάρ αύτός μόνος τόν ώφέλιμον καιρόν καί τής ιατρείας καί τής 
έκτομής. διό άναμονητέον καί μακροθυμητέον τόν άριστον καί παντ-
επιστήμονα ίατρόν, δς εν τέλει ούκ έάσει τήν έκκλησίαν αύτού 
κυμαίνεσθαι. 

Σύ δέ φράσον ήμΐν οϊα σου ή φυλακή και δπως ζής εν αύτη, εί 
20 άρά γε έστι λείψανον θεοσεβείας εν τοις / εγγιστα, ή παρά σοΰ 

ίεροποιηθέν νεωστί ή άφ' έαυτού όρθοδοξούν, εί έν ταΐς χερσί σου 
βίβλοι, εί τρέφει τις Ήλίαν, εί εύγνώμων μαθητής, εί ώς Πέτρος καί 
'Ιωάννης ήκολούθηκεν αίρομένω σοι ού προς "Ανναν καί Καϊάφαν, 
άλλά πρός ίσους ίουδαιόφρονας. ταύτα δίδαξον καί τό λοιπόν πρόσ-

25 ευξαι διυπνισθήναι Χριστόν, είρηνευθήναι τήν έκκλησίαν, σωθή-
ναί με, τόν πανάθλιον μέν, φιλούντα δέ σε λίαν. 

321. a. 818 4 οικονόμου: Naucratius 12 Χριστός καθεύδει: cf. adn. ad ep. 
333,22 

10 Ps. 13,3 22 3 Reg. 18,13 Joh. 18,13 sq. 

C (S) 

2 έπϊ στεΐλαι C 4 αττα C 6 πρός φθέγγεσθαι C 14 οίδε S 18 κοιμαίνεσθαι 
S 20 αρα S 22 Ήλίαν C Mai 23 ήκολούθησεν S 24 τολοιπόν S 
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322. Βασιλείω μονάζοντι 

Ώ ς εμαθον δτι και αύτός συλληφθείς ύπό των ανόμων ένήθλησας 
υπέρ Χριστού, ιερέ Βασίλειε καί τοΰ Μεγάλου απόγονε Βασιλείου, 
ήσθην, έδόξασα, ήνεσα, ηύχαρίστησα τω Κυρίω, τω καλέσαντί σε 

5 εις κοινωνίαν των παθημάτων αύτοΰ δι' ών ήνεγκας πληγών έν τω 
νώτφ καί της παρούσης φυλακής, εδει τοίνυν, έδει οϋτω φιλομαθή 
όντα καί φιλόθεο ν μη άγέραστον όφθήναί σε της των όμολογούντων 
θεοδοξίας, αλλά συμμετασχεΐν των άλλων καί όνομαστόν γενέσθαι 
καί τεθήναι εις φως των έν σκότει. 

ίο Στήθι ούν, ώ γενναίε, καί προς τά μέλλοντα, μή δεδοικώς τι-

Χριστός γάρ μετά σοϋ, ό νικών έν ήμΐν καί νικήσας τόν ίσχυρόν 
καί δούς ήμΐν αύτόν ύποπάτιον. 

323. Μεγαλώ καί Μαρία μοναζούσαις 

Τό γράμμα υμών τίμιον καί ή προσηγορία συνετή- ή δέ αγγελία, 
τί ε'ίπω, οδυνηρά ή χαροποιός; ό έμός πατήρ έξεδήμησεν, ό όμο-
λογητής Χρίστου, ό δεύτερος 'Ιώβ, τό έγκαλλώπισμα τών μοναστών, 

5 ό τής αγάπης δημιουργός, ό παντοφίλητος άνήρ, ό τοΰ θεοΰ άνθρω-
πος, ό πολύδακρυς οφθαλμός, ό φιλομαθής νους, ό θεία γνώσει 
πεπλουτισμένος, ό πολύς έν ταπεινοφροσύνη καί πολλοστός έν συν-
έσει, ό περιφανής προ σχήματος καί μετά τήν μοναχικήν τελείωσιν 
ύπέρτερος, ό δεθείς έν άγάπη θεοΰ κάντεΰθεν μισήσας κόσμον δούς 

ίο τε προίκα πάντα Χριστώ, πολύολβον ούσίαν, εϊτα διαζευχθείς περι-
δόξου όμοζύγου γένους τε καί φίλων καί συνήθων ό καταλελοιπώς 
περίγειον αξίωμα, οίκον, πόλιν, πατρίδα, καί ταΰτα έν άκμαζούση 

322. a. 815 -818 

9 Rom. 2,19 

C (S) 

4 ήσθην C Mai εύχαρίστησα S 

323. vere a. 818 3 όμολογητής: Theophanes; cf. Pargoire, Theophane 53 

C VM PS 

1 Μεγαλω καί Μαρία om C Mai μεγαλώ S ώραία in marg C 8 πρό 
σχήματος: έν σχήματι Μ 10 τε post περιδόξου add Μ 11 καί1 om Μ 
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ήλικία ευπρεπεία τε προσώπου και ΰψει ήλικίας, εύσθενεία τε σώμα-
τος και άμφοτεροδεξνότητι τρόπων νοητών τε και ορατών, καν πλέον 

15 τούτων αν τις ειπών έλάτ/τω ελθοι της του ανδρός αρετής, ούτος 
φχετο, άνήλθεν πρός Κύριον. ποΰ και πώς; αρθείς φόρτφ έκ της 
ποίμνης δια τήν δύσοιστον νόσον, φυλακισθείς έν αστει άλλοις δύο 
έτεσι και πρός, έπειτα έξορισθείς έν νήσω τινί κάκεΐσε τελειώσας 
τον όμολογητικόν δρόμον υπέρ Χρίστου. 

20 Ουκ όδυνηρόν μοι ούν τό πάθος, άλλα και λίαν περιχαρές· ού 
τέθνηκεν, άλλα μετέστη εις αΐώνιον ζωήν, ού γη αύτόν έκάλυψεν, 
άλλ' ουρανός ύπεδέξατο. ύπέλαβεν αύτόν ή όμολογητών χορεία, ή 
άσκητών όμοσκηνία, οπου τό φώς τό άληθινόν, ένθα αί μακαρίαι 
άναπαύσεις, άνθ' ών εϊλετο κόπων και πόνων έν σαρκί άσκητικώς 

25 τε και όμολογητικώς. νΰν μοι πανήγυρις, εορτή, θυμηδία, αλλά μήν 
και πάσιν όρθοδόξοις, προστάτην εις θεόν παραπέμψασιν σύνδρομον 
τών προδραμόντων μαρτύρων τανΰν. άγαλλιάσθω ή έκκλησία οτι 
στύλους έτι κτάται, εύφραινέσθω ό ιερός θίασος οτι φωστήρες έν 
κόσμφ πάλιν άνίσχουσι, φρυκτωροΰντες τούς έν σκότει τής αίρέ-

30 σεως. ώ, ώ, πάτερ, πάτερ, ώς καλός σου ό δρόμος, ώς οσιον τό 
μνημόσυνόν σου, ώς μακάριον τό ύπόμνημά σου' δλος σύ φαιδρός, 
ολος χαρίεις, τίς σε ίδών ουκ ήγάπηκεν, τίς δέ συντυχών ού γεγλύ-
κανται; ή συνουσία σου έφετή, ή άρετή γνωριστική. τί τό λοιπόν; 
μέμνησο ώς τής ποίμνης σου κάμοΰ τοΰ σοΰ υίοΰ, καν έλαχίστου 

35 καί έρριμμένου. οϊδας τόν πόθον σου τον έν έμοί ώς κάγώ τον έν 
σοι έμοΰ. βόησον ύπέρ πάσης τής έκκλησίας πρός Κύριον, δεήθητι 
καί περί έμοΰ τοΰ οίκτροΰ τάχει έλθεΐν πρός σέ, έν φ τρόπφ τετε-
λείωσαι. 

Αύται μέν μοι αί φωναί πρός τόν κοινόν πατέρα, υμάς δέ παρακαλώ 
40 μή προδοΰναι τήν πίστιν, όσίως βιούν ώς έκείνου οντες θατέρα 

θατέρως, ή μέν ομόζυγος, ή δέ τής όμοζύγου όμαίμων, ώς αν σύν 
έκείνφ δόξης τής άιδίου άπολαύσοιτε. 

13 εύσθενεία σώματος: erat enim Theophanes crassus; cf. p. 282* adn. 481 18 νήσω: 
Samothrace 41 ομόζυγος: Megalo, uxor Theophanis όμαίμων: Maria 

28 1 Tim. 3,15 Philipp. 2,15 

14 πλέον: πλείω V Sirm 15 έλάττων V Sirm 16 ανήλθε C"VMPS Sirm 
Mai φόρτα Sirm 20 μοι ούν: ούν μοι Μ 23 μακάριαι Sirm 24 ασκητικών 
VM 25 όμολογητικών VM 26 παραπέμψασι VMPS Sirm 27 τανΰν S Sirm 
30 ώ C Mai (bis): ώ2 Sirm 32 σύ ante χαρίεις add VM ήγάπηκε VMPS 
Sirm γεγλύκαται VM 36 βόησον: βοήθησον V"MPS Sirm 37 καί om V 
40 δντες: ούσαι VM Sirm Mai 41 θατέρως C Mai: θατέρας cett Sirm 42 από 
λαύσοιτε C 
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324. Γενναδίω τέκνω 

"Α μεν γέγραφας, τέκνον, έγνων, και α γέγραφας πεποιθήσεως και 
περιποθήσεως δείγματα- άλλ' ήμεΐς ούχ ώς νομίζεις και λέγεις, 
άμαρτωλοΐ δέ και ενδεείς φωτός, πλην ή πίστις σου σωσάτω σε 

5 δπουπερ αν ής, τοΰτο μέν εκ της φονοκτονούσης αίρέσεως, τοΰτο δέ 
και έκ πάσης άμαρτητικής ενεργείας, καλώς επιθυμείς ρυσθήναι του 
φθοροποιού κόσμου, λύτρωσις δέ έστιν ή φυγή της αμαρτίας, ής ή 
πραξις θάνατος αιώνιος και ή άποχή άίδιος ζωή- ό ουτω βιών ούδέν 
δέδοικεν, ούδένα πτοείται, 

ίο Οϋτως εΰχομαί σε διαζήν, ταύτώς και σύ περί εμού, ήγαπημένε 
υίέ μου, την εύχήν κράτει. / 

325. Καλλίστφ τέκνφ 

Έ ν βραχέσι συλλαβαϊς ή επιστολή σου, τέκνον. και εύγε- αρκεί 
γάρ σημαναί σε οτι έρρωσαι, έπειδή πυκνάζεις ήμΐν τό γράφειν και 
πολλαί αί έπιστολαί των προσώπων, ένθεν κάμοί βραχύ τό γράμμα. 

5 ύγιαίνειν με ί'σθι και εΰχεσθαι ύπέρ σοΰ. 

326. Κληδονίφ τέκνω 

Τί με εγκωμιάζεις, ώ τέκνον, τον άνεγκωμίαστον; τί δέ επιζητείς 
τήν ταχεΐαν άπαλλαγήν τών λυπηρών; είκότως μέν τό δεύτερον, άλλ' 
δμως μακροθυμητέον, έως αν έπίδοι Κύριος καί τήν κάκωσιν του 

5 λαοΰ αύτοΰ ΐάσηταν ώς γάρ ουκ ενδέχεται κάμνοντα άναρρωσθήναι, 

324. a. 817-818 

C (S) 

2 α2 C"" 4 σωσάτω: σωζέτω Mai 8 πράξις C 

325. a. 815-818 

C (S) 

3 ερρωσε C τό: τφ coni Kambylis 

326. a. 817-818 

C (S) 
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468 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 194/95 

έως αν ή ύποκειμένη τώ στομάχω ύλη υπό πυρετοΰ μή έκδαπανηθείη, 
ουτω δή και την είρήνην τη τοΰ θεοΰ εκκλησία άμήχανον άναλάμψαι, 
μή της εκ των αμαρτιών ημών κακώσεως ένδίκως ύπό της μαστι-
γούσης ήμάς αίρέσεως έκτριβείσης· μάστιξ γάρ έστι τοϋ θεοΰ, μικρόν 

ίο παιδεύουσα τούς φιλοϋντας αύτόν, έπειτα καιρώ τώ καθήκοντι ίω-
μένη. και ούτως άνωθεν καί άπ' αρχής τά καθ' ήμας φκονόμηται. ει 
δε τοις μαθητιώσι τηλικαύτη ή μάστιξ, τί τό κρίμα των άπειθούντων 
και διωκόντων; δήλον δτι άπέραντον κατά τήν τιμωρίαν. 

Διό στώμεν, αδελφέ, καί ύπομείνωμεν τον Κύριον, ι να συνδοξα-
15 σθώμεν αύτώ. ήσθην δτι ού μεμόνωσαι. αλλά τί προς τον Λεόντιον 

καί τούς δυοΐν αδελφούς; εϊδες άμφοτέρων, ώς εϊπας, κακίαν, τοΰ 
μέν τέλεον ήσεβηκότος καί ίουδαϊκώς προστατεύοντος, τών δέ 
ζητούντων δπως σύν αύτοΐς όλέσωσίν σε; αλλά σύ, ώ τέκνον άγαπη-
τόν, ώς υίός φωτός διάμεινον, μή όμοιωθής τοις άνόμοις, τοις από 

20 θεοΰ άφεστηκόσι καί τώ σατανά έαυτούς πεπρακόσι. φύγε έκ της 
πόλεως, έπεί άλώση- έχεις τον Χριστόν έπίκουρον, αύτός σε δια-
σώσειεν. εϋχου μοι πλείστα. 

327. Μελετίω τέκνω 

Ά φ ' ού εμαθον άπατηθήναι τον έλεεινόν Γρηγόριον διά τής άσε-
βοΰς ύπογραφής, / έμερίμνων, τέκνον, τά κατά σε πώς εϊη· καί ώς 
έδεξάμην σου τό γράμμα άναγγέλλον τήν έξ αύτοΰ σου διάζευξιν, 

5 έστέναξα μέν έπ' έκείνω πώς δλωλεν καί δπως έπιπλάστως έδόκουν 
θεοσεβεΐν οί αμφότεροι (πάντως γάρ καί ό Βασίλειος ϊσα φρονεί), 
ευχαρίστησα δέ τώ θεώ μου έπί τή σή διασώσει, δτι σέ ού κατέπιεν 
ό δράκων, αλλ' ώς έκ κήτους θαλασσίου άνειλκύσθης τής φθορο-
ποιού αίρέσεως. 

16 δυοΐν αδελφούς: Studitae Maximus et Clemens; cf. ep. 302,24 

14 Rom. 8,17 19 Joh. 12,36 

11 απαρχής codd: distinxit Mai 12 μαθητειώσι C Mai κρίμα omnes: correxi 
13 δηλονότι S 15 ήσθην C 16 δυεΐν C Mai: δύο S: correxi 18 ώλέσωσιν C: 
όλέσωσιS 

327. a. 815-818 

C (S) 

2 άφοΰ codd: distinxit Mai 5 ώλωλε S 6 ίσα S 7 σε S 
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Mai 195 ΕΠΙΣΤ. 3 2 6 - 3 2 9 469 

ίο Μένε ούν, τέκνον μου άγαπητόν, καθά διεσώθης, ύφέλκων πρός 
εαυτόν καί έτέρους των άπαχθέντων αδελφών εν αγνοία (μάλλον 
άπειθεία) άπ' έμοΰ τοΰ ταπεινού, αληθές δέ ειπείν άπό θεοΰ. ό γαρ 
άλόγως τοΰ ιδίου ποιμένος άπορρηγνύμενος πώς ουχί της άληθείας 
εστίν αποσπώμενος; αλήθεια δέ έστιν ό θεός, δς καί φυλάξειεν καί 

15 στηρίξειεν. καί ει εύδοκήσειεν συλληφθήναί σε ύπό των χριστο-
μάχων, δφη δύναμιν καί κραταίωσιν ένεγκεΐν πάντα μέχρις αίματος 
τών ύπέρ αότοΰ παθημάτων. 

328. Ίακώβω τέκνω 

Γέγραφάς μοι τοΰτο κάκεϊνο πολλοίς λόγοις επαίνων με, αλλ' εγώ 
ούδέν έμαυτώ συνεπίσταμαι άγαθόν εχων. σοι δέ εγώ εύχομαι έναρ-
ξαμένφ καί τελειώσαι τό έργον τοΰ θεοΰ, τό μαρτύριον της ομολογίας 

5 Χριστού. διό καρτέρει, τέκνον μου ήγαπημένον, τά της φυλακής, 
τόν έσω άνθρωπον καθαίρων δι' αιχμαλωσίας τών έναντίων λο-
γισμών οϋτω γάρ έμπαράσκευος έση αεί πρός τόν ύπέρ Χριστοΰ 
θάνατον, μακάριος ούχ ό έναρξάμενος καλώς άπλώς, άλλ' ό τελειώ-
σας τό έργον Χριστοΰ. τόν άδελφόν Λουκιανόν κάγώ πενθώ, άλλ' 

ίο δμως ήττηται κατά τάς αμαρτίας μου, καί τό άνακαλέσασθαι ήτταν 
δυσχερές. 

Προσεύχου περί τε αΰτοΰ καί ύπέρ έμοΰ τοΰ αμαρτωλού αενάως. 

329. Εύπρεπιανώ τέκνω 

Έγώ, ώ τέκνον, έπειδή έλθών σύ πρός με εις Ανατολικούς ύπέμνη-
σας φιλεΐν σε, έγκεκλεΐσθαι μέν τω διωγμφ άπέτρεψα τότε, ήνίκα δέ 

16 Hebr. 12,4 

12 ή ante άπειθεία add S άπειθία Mai 14 εστίν omnes (bis): correxi άπό 
σπώμενος C φυλάξειε S 15 στηρίξειε S εύδοκήσειε S 

328. a. 817 -818 

C (S) 

2 λόγοις om Mai 12 άεννάως S 

329. a. 818 2 'Ανατολικούς: Bonetam 

C (S) 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:21



470 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 195/97 

διέστης των άδελφών, έδόκουν τό πλείστον δια τό αγαπάν σε ή συ-/ 
5 χίαν τοΰτο πεποιηκέναι και ουκ εις πολύ έλάττωμά σου ήγούμην 

αυτό είναι- διό και ανιστορούν κατά νοΰν επί τα Προυσινά ορη 
ένδιατρίβειν σε και δουλεύειν τω θεώ, και έχαιρον. ώς δε νϋν ήκουσα 
ούδέν τοιούτον, αλλά κωμάσαντα δήθεν οικονομίας τοΰ μή άλώναι 
τη αίρέσει καί άσπροφοροΰντα, μόνον τε δντα και μειζοτερικώς 

ίο ήγουν κουρατορικώς τή ήγουμένη δουλεύοντα ζφά τε έπαγοράζοντα 
καί φορτοκομεΐν έκ των έσω έξω, έξιόντα τε καί είσιόντα, έξέστην, 
παρείθην, έγενόμην ώσεί νεκρός, ούαί μοι, τω άθλίω- αδελφέ, τί 
πεποίηκας, πώς έτόλμησας τοΰτο όλον πράξαι; ό πριν όμολογητής 
επί τε των μοιχειανών καί νυν των εικονομάχων αρτι χριστέμπορος, 

15 έμπορίαν ήγούμενος τά θεία· ό πάλαι ακριβής μέχρι βλέμματος νυν 
γυναικόδουλος, ϊνα μή τι χείρον ειπώ- ό λίαν φυγάς των ιδίων αρτι 
όπισθόρμητος καί σάρξ καί αίμα άδελφοΐς συζών- ό φυγόπατρις άρτι 
λωποδύτης, φησί που ό θείος Βασίλειος, καί τόν συγκλητικόν άπώ-
λεσας καί μοναχόν ούκ έποίησας, καί ταύτα διά τό μή ακριβώς αυτόν 

20 ζήν, αλλά παρακατασχεϊν τινα τών αύτοΰ χρημάτων, σύ δέ, συγχώρη-
σον, ούκ άπώλεσας τόν μοναχόν, αλλ' ήρνησαΐ" τί σε καλέσωμεν; 
μοναχόν; αλλά κωμαστής σύ. άλλά, φησί, λέγεις ένδον φορεΐν μαύ-
ρον καί έν καρδία μή έξαρνήσασθαι. τοΰτο καί νΰν πάντες καί οί 
κοινωνοΰντες τή αίρέσει λέγουσι. κρεΐττόν σοι, άνθρωπε, ήν 

25 κοινωνήσαι τή αίρέσει καί μετανοεΐν ή ρίψαντα τό αγιον σχήμα 
άμετανόητον είναι- ρίψας γάρ αύτό τόν υίόν τοΰ θεοΰ κατεπάτησας, 
τό αίμα τής διαθήκης κοινόν ήγήσω, τό πνεΰμα τής χάριτος ένύβρι-
σας. διό ούδέ τών άγιασμάτων μετασχεΐν άξιος εί. ώ, ώ, τί έπραξας, 
καί ταΰτα έπιστήθιος ων; κατήγαγές με εις τά αδου ταμιεΐα, έκέρασάς 

30 μοι ποτήριον θανάτου- έλαβέν σε ό διάβολος διά τρόπου οπου έβού-
λετο. 

Ά λ λ ά άνάνηψον, τέκνον μου καλόν, Εύπρεπιανέ" έπαίχθης υπό 
τοΰ σατανά, δοκήσας παΐξαι αύτόν, πρός ή μέρας τινάς κατά περί-
στασιν / ύπακοή πατρική καί διακονία ύποφορήσαι άσπρα καί κα-

35 τακαλΰψαι τήν κεφαλήν, ώσπερ έποίησας σύ, έν έμοί έν τή φυλακή 
νύκτωρ έλθών διά τών κεραμιδιών, ναί, ενδέχεται, καί αύθις άπιέναι 
οίκοι καί άπορρΐψαι τό κάλυμμα τής κεφαλής καί τό έπανωφόριον 
καί έχεσθαι τής θείας εργασίας, οΰτως δέ, ώς σύ ής, ριψοσχημία 
έστίν. έλέησον σεαυτόν, άδελφέ, κάμέ, τόν άνάξιόν σου πατέρα καί, 

6 προυσινά Mai: προυσηνά S 12 ούαΐ C 23 οί Css" 24 ήν ante άνθρωπε 
transp Sac 28 ώ C (bis) 30 ελαβε S 34 κατακαλύψαι C Mai 
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40 άμα δέξη τά γράμματα, και. την κόμην κεΐρον και τό λευκοφόρον 
άπόρρνψον καν μετά άδελφοΰ συνδέθητι και ώς οί λοιποί σου αδελφοί 
καθέσθητι, αντιγράφων μοι εύθύς, ϊνα πάλιν ανταποκριθώ σοι. οϊδα 
δτι δοκών καλόν ποιεΐν τοΰτο επραξας. αλλά άνάλυσον, του πονηρού 
έστι δράμα. 

330. Σπαθαρία του Φλαβίου 

Έν καιρώ πειρασμού οί άληθινοί φίλοι δοκιμάζονται ώσπερ και 
οί λιμένες, τοις χειμαζομένοις εκ καταιγίδος εις ύποδρομήν φαινό-
μενοι- και γάρ εΐ ώς αληθώς γυναικών εύγενεστάτη και εύσεβεστάτη, 

5 άνωθεν και εξ άρχής λιμήν όμοΰ καί περιοχή πολλών ψυχών άστέγων 
καί άτρόφων. καί ούκ εστι σχεδόν τις έν τοις μονασταΐς ό μη 
μεγαλύνων σου τό ονομα καί διηγούμενος τό φιλόξενον, καν αύτός 
ού πέπονθεν, άλλ' έκ των πεπονθότων άκροασάμενος, ώς καυτός εγώ, 
ου μόνον έτι ων έν τοις αυτόθι, άλλα καί απών μακροτέρως. τίνες δέ 

ίο οί άπαγγείλαντες; ους ύπεδέξω καί έτροποφόρησας έν τω παρόντι 
καταποντισμώ της δυσσεβοΰς αίρέσεως" ής ύπερπλέειν σε εύχομαι 
τφ θεφ μου, πηδαλιουχουμένην τώ έμφρονι λογισμώ της εύσεβείας, 
ή συνέζησας καί ην έκτήσω άνωθεν ύπερσύμβιον καί ή σε παραστή-
σει τω θεώ έν τή εξ ουρανών άποκαλύψει αύτοΰ ευμενώς κληρονο-

15 μοΰσαν την αίώνιον ζωήν. 
Ταϋτά σοι εύχομαι ό αμαρτωλός διά τούς περί Ίγνάτιον άδελφούς 

ήμών, τιμιωτάτη κυρία. 

42 άντ' άποκριθώ C: αποκριθώ S 

330. a. 8 1 7 - 8 1 8 4 εύγενεστάτη: mulieres non raro alloquitur ita Basilius; cf. 
Dinneen, Titles 50 5 λιμήν: ad usurpationem vocis tectam cf. H. Rahner, Symbole 
der Kirche. Salzburg 1964, 548 

10 De. 1,31 

c (S) 

1 fort est σπαθαρέα scribendum, ut Theodorus saepe 4 καί εύσεβεστάτη om Mai 
5 εξαρχής codd: distinxit Mai 8 κ' αύτός C: ούκ αύτός Mai 11 καταποντισμώ: 
διωγμω S υπέρ πλέειν C σε: τε Mai 13 ύπέρ σύμβιον S (fort recte) 
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472 ΘΕΟΔ. ΤΟΥ ΣΤΟΥΔ. Mai 197/98 Mi 1200 

331. Μαρία μοναζούση 

'Αγαθόν ονομα ήκουτίσθη μοι της τιμιότητός σου και πράξις δεξιά 
και βίος ένά/ρετος παρ' ών αδελφών ήμών ξενίζειν και περιέπειν 
από θήρας των διωκόντων ειλετο ή θεοφιλία σου. καί χάρις τω θεώ, 

5 εχοντι πολλούς έν άφανεία βιωτική περιφάνειαν έχοντας θεϊκήν καί 
γάρ ό Χριστός, παρωσάμενος τά έν κόσμω ένδοξα έν τη δια σαρκός 
επιδημία αύτοϋ, τά άσθενή και έξουθενημένα έξελέξατο, ίνα καται-
σχύνη τά πλούσια και ύψαυχοΰντα κατά σάρκα, έχέγγυον της πολι-
τείας σου ταύτης ή των αδελφών έστι πρόσληψις- ους σκέπουσα 

ίο νόμιζε Χριστόν σκέπειν (δι' αυτόν γάρ ή φυγαδεία), έχουσα καί τήν 
οίκοθεν άρετήν εις κλέος σωτηρίας, έφ' ή φυλαχθείης αύξουσα έτι 
έν άγαθοΐς, φρουρουμένη θεοπρεπώς, πρεσβυτικήν άρετήν προσφέ-
ρουσα Κυρίω ως ή άοίδιμος "Αννα καί ε'ΐ τις αλλη τών έπαινετών έν 
γήρει πίονι λατρευσασών θεώ. 

332. Συμεών μονάζοντι 

Δεξάμενος έπί χείρας τήν της άγιωσύνης σου επιστολή ν καί άνα-
γνούς καί διδαχθείς έκαστα τών συμβεβηκότων αυτή τε καί τοις σύν 
αύτη άγίοις πατράσιν ήμών, ών τά ονόματα έν βίβλω ζωής διά τήν 

5 άπάντων ίεράν φυγαδείαν καί άλλοδαπή μετανάστασιν καί πειρα-
στικήν καί θλιπτικήν διά τής ώδέ τε κάκεΐσε άπαγωγής τε καί 
φρουρητικής παρά τών άθέων καταπράξεως, ομού μεν έστέναξα ό 
ταπεινός, εις οϊα ήγαγεν ό χρόνος πειραστήρια τάς έκκλησίας τοϋ 

331. a. 8 1 5 - 8 1 8 2 τιμιότητος: ad allocutionem cf. Dinneen 1. 1. 71 sq. 

7 1 Cor. 1,27 sq. 13 Luc. 2,36 sq. 

C (S) 

2 πράξις C δεξιοί C 3 παρ' ών: παρών C 4 θεοφιλεία C Mai: θεοφίλειά S 
12 πρός φέρουσα C 13 ε'ί τις: ήτις C 

332. a. 8 1 5 - 8 1 8 2 άγιωσύνης: cf. adn. ad ep. 451,2 

4 Philipp. 4,3 

C VM PS 

5 άλλοδαπή C: άλλοδαπήν cett Sirm 8 πειρατήρια VMPS (fort recte; cf epp 316,8; 
402,16; Bas ep 238 [PG 32,889 C]; attamen supra scripsit πειραστικήν) 
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θεοΰ κατασκόπων, όμοΟ δέ έμακάρισα τά άθλα των δεδιωγμένων 
ίο ένεκεν Χρίστου, έπειτα και σέ, τόν αγγελον ήμΐν γεγονότα απάντων 

των δραματουργηθέντων, ούκ άποκνήσαντα πρός με τόν ούδενός 
άξιον και χείρα έπί τό γράψαι δοΰναν και ίχνομυθήσαι δλην τήν της 
κακώσεως ύπόθεσιν. άνθ' ών εύλογήσαι σε Κύριος / στηρίξαι τε επί 
πλέον και βεβαιώσαι έν τή άμειλίκτω ένστάσει της μαρτυρίας Χρι-

15 στοΰ. 
Και γάρ εμαθον δτιπερ συμβαλών μετά τήν ένστασιν τφ άσεβάρχη 

'Ιωάννη ούχ ύπεστάλης ουδέ δεύτερος ήλθες της εις λόγους συμ-
πλοκής, άλλά στερρώς άντικαταστάς περιεΐλες αυτόν και άπεστο-
μάτισας νεανικώς λόγω αληθείας τής δοθείσης σοι ύπό ενεργείας 

20 του 'Αγίου Πνεύματος, και γάρ ούδέ πάρεστιν έν τοις ήπατημένοις 
δύναμις λόγου, έπεί μηδέ φως ούδέ αληθείας άπόδειξις ούδέ τι εύθές 
ούδέ δσιον, έν σκότει διαπορευομένοις τή άσυνέτω καρδία καί μεμω-
ραμένη σοφία, τάληθές δέ ειπείν, άσοφία και άμαθία και τυφλότητι. 
έν δέ μόνον και πρώτον καί τελευταΐον, ή έξουσία του σκότους-

25 τοϋτο αύτοΐς καί λόγος καί δρος καί πίστις καί δόξα καί δπλον. έκ 
των έργων αύτών έπιγνώσεσθε αύτούς, εφη ό Κύριος, τί γάρ ούκ 
έδρασαν ασεβές τε καί ίουδαϊκόν; Χριστόν ένύβρισαν, τήν Θεοτό-
κον, τούς άγιους· ών γάρ οί σωματικοί χαρακτήρες άτιμάζονται, 
αύτοΐς έκείνοις ή ύβρις αναπέμπεται τοις πρωτοτύποις, καί διά τοϋτο 

30 είκότως 'Αντίχριστοι ρηθεΐεν οί εικονομάχοι, επειδή λέγει ό Θεο-
λόγος καί εύαγγελιστής, καί νυν πολλοί 'Αντίχριστοι. 

Ταύτα μικρά μέν πρός τήν σήν σύνεσιν, τής αγάπης δέ σύμβολα 
τής έν ένί φρονήματι καί μιά ψυχή δοθείσης ήμΐν ύπό θεοΰ. άλλά 
μοι προσεύχου, άδελφέ καλέ, τά ϊσα σοι έναθλεΐν, καί γνωρίσαι μοι 

35 πάλιν άξίωσον δπως σύ τε διάγοις καί όπως έχει καί έξει τά τής 
ιεράς σου συνοδίας. 

17 'Ιωάννη: Grammatico 32 σύνεσιν: titulus saepe apud epistulas Basilii reperitur; cf. 
Dinneen 1. 1. 58 

22 Rom. 1,21 24 Luc. 22,53 26 Matth. 7,20 31 1 Joh. 2,18 

9 αθλα C 12 γράψαι: γράφειν Μ 14 βεβαιώσαι CPS" 16 άσεβάρχη: άσε-
βάρ Μ 18 άλλά: άλλ' ώς Μ στερρός Μ 23 άμαθεία S 26 έπιγνώσεσθαι 
C ό om Μ καί ante ούκ add S 29 διατοϋτο VMPS 32 σύμβολον Μ 
34 ΐσά VPS Sirm 
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333. 'Ιωσήφ άδελφώ και άρχιεπισκόπω 

"Οσον μεν από γραμμάτων, ούκ εμαθον τά της υγείας σου. άλλα 
φεΰ των αμαρτιών μου, δτι ούτω γέγονεν έδηλώθη γάρ μοι ύπό των 
αδελφών ή τούτων μεθ' έτέρων απώλεια, και ιδε, τοΰ διαβόλου ένέρ-

5 γεια. άλλα δόξα τω θεώ τω κρύψαντι αυτά άπό τών κρατούντων 
ήμελλον γάρ πολλοί κινδυνεύειν. άλλ' δτι και οί ίαμβοι συναπώ-
λοντο, ους εύ ποιών έμέτρησας κατά τών είκονομάχων (ου πάντως 
δέ άμεταγράφους και άπαρασημειώτους έμελλες αυτούς πέμπειν), 
ταΰτα μέν έλύπησεν ή μας, ώς τό εικός, εγώ δέ ό ταπεινός και αύθις 

ίο προσαγορεύω τήν άγιωσύνην σου, γλιχόμενός σου τό τίμιον πρόσ-
ωπον (και τίνος γάρ προ σου; και ουχί αεί;), ού τοσούτον εκ φύσεως 
δσον εκ συμπράξεως, ού της χαμόθεν έγειρομένης, άλλ' ούρανόθεν 
ένεργουμένης έκ πρώτης βαλβΐδος σχεδόν μέχρι τοΰ δεΰρο, ώς ισασι 
πάντες και έμόρφωσαν οί γεννήσαντες, ε'ίπω και σωματικώς και 

15 πνευματικώς. ε'ίη δέ μένειν ήμάς και πρός τό έξης ώσαύτως και μή 
με διαιρεΐσθαί σου της άρετής πλήθει τών άμαρτιών, έκ θείας φιλ-
ανθρωπίας συγκροτουμένους και έντεύξεως τών εις φώς ένεγ-
κόντων. 

Τά μέν δή της εύχής τοιαύτα, τά δ' αλλα, οία και όσα έπΐ της 
20 έκκλησίας τοΰ θεοΰ στεναγμών καί όδυρμών άξια, ήδη πάντως / 

άκούοις· α γάρ ουδέ οί πάλαι αίρετίσαντες έπραξαν κατά Χριστού, 
ταΰτα μανικώτερον έξείργασται νυν. καί Χριστός καθεύδει, καί ή 
άλμυρά τής απιστίας θάλασσα κεκορύφωται, πανωλεθρίαν ποιούσα, 
άλλ' ε'ΐησαν σύν σοι οί γνησιεύοντες τών μαθητών, Χριστόν εις 

25 έπιτίμησιν καί καταστόρεσιν τής κινδυνεύσεως διεγείροντες. ο'ίχεταί 
μου καί ό τοΰ σχήματος άνάδοχος, άνήρ άγαθός, ομολογίας άθλον 
άπενεγκάμενος έν τοιαύτη χαλεπωτάτη νόσφ, ώς ένδεώς έχειν καί 
τοΰ έπί κλίνης στρέφεσθαν πώς; ένστάς καί άρθείς καί φυλακισθείς, 

333. vere a. 818 22 Χριστός καθεύδει: ad hanc elocutionem cf. Theod. Stud. or. 
11,27 (829 D); P. J. Alexander, in: Speculum 37 (1962) 356 26 άνάδοχος: Theophanes 
confessor 

22 cf. Epiph. hom. in die resurr. (PG 43,465 Β) ό ύπνων Κύριος 

C VM PS 

4 ϊδε C: ήδε cett Sirm (sed cf ep 385,5) 6 εμελλον VMPpcS Sirm σύν άπώλοντο 
C: συναπώλλοντο V 7 έμέτρισας C 11 φύσεως: θλίψεως Μ 13 μέχρι: αχρι 
V 15 ώς αΰτως C 21 άκούεις Spc 23 πανολεθρίαν CP Sirm 25 καταστό-
ρευσιν Sirm (quod lemma ex lexico Lampei delendum) 26 άθλον CS 27 ένδεώς: 
ήδέως Μ 28 πως Μ ένστάς: καί στάς Μ φυλακισθείς: φενακισθεϊς Μ 
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εϊτα καν έξορισθείς, και ταύτη τό μαρτύριον τελέσας. ού παρεΐδεν 
30 ούν αύτοΰ Κύριος τούς υποτακτικούς κόπους, όπόσους οϊσθα, καν 

έάλω κατά τάς αμαρτίας μου εν τοις μοιχειανοΐς φειδοϊ τοΰ σώματος, 
ού συναιρούμενος τω φρονήματι, ώς τά πράγματα έδείκνυ. διά τούτο 
ύπό θεού και ραγείς της συμμορίας έτεραλκέα την νίκην πεποίηται 
ώσπερ και ό Μηδικιώτης, αλλά μην και ό Νικαίας, ώς γράμμασιν 

35 αύτοΐς έπιστώθην. και τί λέγω τούτον κάκεϊνον; και γάρ πείθομαι 
και έκαστον των ένισταμένων ούτως εχειν αλλά γάρ καί αύτός ό 
αληθινός ήμών πατριάρχης όμολογών έστι τήν άλήθειαν, ώς εμαθον 
εκ στόματος τοΰ παρ' αύτοΰ άκηκοότος καί έπαινοΰντος τήν τότε 
ενστασιν. 

40 Εϊρηκα ταΰτα, όμοΰ μέν τον έκδημήσαντα είκότως άποτιμών, όμοΰ 
δέ καί τη σή όσιότητι γνώριμα καθιστών τά οφειλόμενα, άλλ' οϊδας 
δτι τό έγκόλπιον κακόν Λεόντιος ό ποτέ ήμέτερος ώς συναπήχθη 
τοις μοιχειανοΐς πρότερον καί νΰν προστάτης των είκονομάχων. διά 
τούτο καί τά Στουδίου παρέλαβεν καί τοΰ Σακκουδίωνος άνόμως 

45 άρχει, εξ ακαθάρτου ουδέν καθαρόν οίος ό φύσας κατά σάρκα, 
τοιούτον δη καί τό γέννημα, ον ό θεός μεταστρέψειεν εύχαΐς σου 
άγίαις κάμέ στηρίξειεν τόν άμαρτωλόν εις φόβον αύτού. τούς ήξιω-
μένους ύπηρετεΐσθαι τη τιμιότητί σου προσφθέγγομαι. ό σύν έμοί 
σε δουλικώς προσκυνεί. 

334. Άθανασίω τέκνω 

Χαίρω, τέκνον, δεχόμενος σου γράμμα της έμμελείας, έξ ών ού 
μόνον της φωνής σου άκούων ήδομαι, άλλά καί τήν προκοπήν τής 
ύπαγορείας όρων ευφραίνομαι, χρω τοιγαροΰν τω γράμματι, έπάν 

34 Μηδικιώτης: Nicetas Νικαίας: Petrus 37 πατρ ιάρχης : Nicephorus 

33 Horn. 11. 16,362 45 Tit. 1,15 

32 συναιρόμενος PS τά πράγματα C: τό πράγμα cett Sirm διατοϋτο VMPS 
36 και1 Ssscr 37 εστι C 42 τό Vsscr 43 διατοϋτο VMPS 44 παρέλαβε VMPS 
Sirm σακουδίωνος S 47 στηρίξε ιε VMPS Sirm 49 σέ Sirm: om PS 

334. vere a. 818 2 έμμελείας: allocutio saepe cum litterarum mentione ut hoc loco 
coniungitur; cf. Dinneen, Titles 64 sq. 

C (S) 

4 σου post ύπαγορείας inser Mai το ίγαρ ούν C 
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5 κατ' άμφότερα λυσιτελοίη· έπεί καν τά φρέατα αντλούμενα εύρύνεται 
τοις ρείθροις, ταΰτ' ήδη και γλώττα έξεργαζομένη τάς έπιστολάς. 
εγώ δε ούκ οϊδά τι έμαυτω δεξιόν, καν πλείονα τοις κατ' έμού 
έγκωμίοις διεξερχόμενος εϊης· αλλά με τοσούτον συστέλλεις, όπό-
σον και έπαινοίης, αΐσθόμενον τά κατ' έμαυτόν. ει δέ τι ύμΐν φαίνοιτο 

ίο εις δνησιν των παρ' ημών λεγομένων, τω θεφ άναθετέον τό πράγμα, 
παρ' ού δι' ύμας και έν τω τυφλφ φως και εν τω άλόγψ λόγος, μικρός 
τις και πενιχρός· öv ού συστελτέον, άδελφέ, άλλ' έξεργαστέον δέει 
της απειλής και έλπίδι τής αποδοχής, δτι δέ ώδέ τε κάκεΐσε περιέρχη, 
τόπον εκ τόπου αμείβων φειδοΐ τών διωκόντων, πώς ού του καιρού, 

15 ο και τληπαθές καί στενακτικόν; άλλ' δτι διά Χριστόν ε'ίη, χαρμο-
νικόν και διανυστικόν. 

Εύ δέ ποιήσαι Κύριος τω άγαθφ σπαθαρίω, ξεναγοΰντι καί περιέ-
ποντί σε διά Χριστόν- δς γε κάμοί χρηστός ώπται έν πολλοίς, τα-/ 
νύν έπέστειλα τω άρχιεπισκόπφ, τό δέ μή πρότερον, ως ύπέλαβες, 

20 μή άντίδοσιν τών προαγόντων δεξάμενος- έπεί έμοί τίς προτιμότερος 
έν κόσμω έκείνου έφ' άπασιν, ώς τό εικός έχει καί δίκαιον; είδες δέ 
σκαιωρίαν τού δαίμονος, δτι άπώλοντο αί έπιστολαί' αλλά δόξα θεώ 
τω μή εκφορά ποιήσαντι τά γράμματα τοις κρατούσιν. κεκοίμηταί 
μου ό πνευματικός πατήρ, καθά έσήμανας. αλλά άνάγνωθι τήν έπι-

25 στολήν τού αρχιεπισκόπου κάκεΐθεν γνοίης όσον έστέναξά τε καί 
έλάλησα καί περί ετέρων προσώπων, εϊη δέ έν αναπαύσει καί ό 
στρατηγήσας ομώνυμος μου καί δι' αύτό τό μνημονεύσαί μου τού 
άναξίου έν τοις τελευταίοις. ώς έπαινετός σύ, παρά τοιούτων προσ-
καλούμενος καί επί τοιαύταις ύποθέσεσιν όφθείης έτι όσιώτερος 

30 καί αίρετώτερος ύπό πολλών διά <τό> τόν ένα σε καί μόνον Κύριον 
τών απάντων θεραπεύειν φ μάλα προσκολλώμενος μάλλον ύψωθήση 
καί τιμηθήση, ε'ίπερ άληθεύει λέγων, άλλ' ή τούς δοξάζοντάς με 
δοξάσω, καί ό έξουθενών με άτιμασθήσεται. 

Τί δέ τοσαύτην έλκεις νηστείαν, άδελφέ, τριημερίζουσαν; εύ 
35 ποιείς, δουλαγωγών τήν σάρκα καί ύποπιέζων άλλά τήρησον μέτρον, 

17 σπαθαρίω: Flavius? cf. ep. 330,1 19 έπέστειλα: ep. 333 άρχιεπισκόπφ: 
Josephus 24 πατήρ: Theophanes 

32 1 Reg. 2,30 35 1 Cor. 9,27 

5 εύρύνεται codd: corr Mai 12 an συσταλτέον? sed cf Psaltes, Grammatik 3 17 
ποιησαι C Mai 18 τά νΰν C Mai 23 κρατοΰσι S 26 έν αναπαύσει in marg S 
30 τό inserui τόν C: τό S (quod sine supplemento mavult Kambylis) 31 ύψωθήσει 
C 32 τιμηθήσει C an <o> λέγων scribendum? 35 ύποπιέζον Cpc: ύποπιάζων 
S: corr Mai (cf ep 292,30) 
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ö δύνη άποπεραναι μεθ' ύγείας του σώματος, και τούτο κράτιστον. 
τό λοιπόν προσεύχου περί εμού τοΰ ταπεινού εις τό σωζεσθαι. ό σύν 
έμοϊ προσαγορεύει. τούς σύν σοι ασπάζομαι. 

335. "Ανθφ τέκνω 

Και γράφων σοι, τέκνον, και μή γράφων άληθάργητόν σε έχω εν 
τή ταπεινή μου ψυχή ού μόνον διά τήν εκ παιδός έπιμέλειάν σου 
της ψυχής, οτι ού παιδικά και νηπιάζοντά σου τά φρονήματα, γηρά-

5 λεα δέ και ανδρικά, ούκ έμπαρέντος έν άκαθέκτοις όρμαΐς και φαύ-
λοις δράμασιν, αλλά γάρ και διά τό συνεϊναί σε τω εμώ μόνω άδελφώ 
και σού πατρν άρετής γάρ σου ού της τυχούσης δείγμα, εκ πάντων 
είλήφθαι αύτώ εις συγκακοπάθησιν ε'ίτουν ύπηρεσίαν. έχου της δια-
κονίας σου, ώς έν όφθαλμοΐς Κυρίου πάντα ποιών και λέγων, έν φ 

ίο ό μισθός σου πολύς και ή δοκιμή σου χρυσή και ή πίστις σου 
ακραιφνής, και ή έμή τοΰ ταπεινού προς σέ αγάπη Χριστού γνησιω-
τέρα καί αποδοχή τω οντι πο/λυτελεστέρα. 

Βραχέα ταύτα, αλλά δυνάμεως ικανής, προσεύχου, τέκνον ήγαπη-
μένον, περί εμού τοΰ αμαρτωλού σου πατρός θερμώς. 

336. Ευχαριστώ τέκνω 

Και πάνυ σοι χρεία έπιστεΐλαί με, ώ τέκνον, καν αύτός σύ ούκ 
έπεζήτησας- άρα γάρ ούκ επαινετός και άξιόδεκτος, οτι μόνος σχεδόν 
άνατλας κόπους καί όδοιπορίας κινδύνους τε και περιστάσεις, δια-

5 κονών τω άγίω άρχιεπισκόπω; ώς μακαριστόν σου τό έργον, ώς 

36 άπό πέρανα; C: άποπεράναι S 37 τολοιπόν S 

335. vere a. 818 

10 Matth. 5,12 

C (S) 

1 "Ανθφ: Άνατολίω Mai 4 γηράλαια S 8 εϊτ' oöv C 10 ό om Mai 12 
τωόντι S 

336. vere a. 818 5 άρχιεπισκόπω: Josephus 

C (S) 
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άθλητικόν σου τό δράμα- έν μέσω παγίδων εϊλω διαβαίνειν, έπ' 
άνθράκων πυρός περιπατεΐν τοιαύτα γάρ τά των δυσσεβούντων. 

'Αλλ' ετι ϊσχυε, τέκνον, καί άνδρίζου- τήν διακονίαν σου πληρο-
φόρησον, πολυπλασίασον τό τάλαντον, ινα εΰ σοι γένηται και έση 

ίο μακαριζόμενος εις αιώνας, τό λοιπόν προσεύχου και περί έμοΰ τοΰ 
ταπεινού σου πατρός. 

337. Λέοντι 

Εύ πεποίηκας, τέκνον πνευματικόν, έπιστείλας ήμΐν, ει και βραχέα, 
πλήν δτι αρκούσαν έχοντα δύναμιν της συνέσεώς σου καί ύποδει-
κνύντα δτι, ει καί τω σχήματι πρός ήμάς πτόρθος, αλλ' ου τω τρόπψ. 

5 σύ δέ καί άλλως δίκαιος άν ε'ΐης συνάπτεσθαι ήμΐν υίικώς, τέκνον 
χρηματίζων τοΰ άδελφοΰ ημών καί θεοφιλεστάτου αρχιεπισκόπου, 
καί τέκνον γνησιώτατον τό γάρ όπαδόν αύτοΰ γενέσθαι έκ παντός 
τοΰ κληρικοΰ πληρώματος μόνον καί συναθλεΐν καί συνδιώκεσθαι 
τοις ύπερέχουσι τών αδελφών άπόδειξιν πολλής γνησιότητος εχει, 

ίο καί μήν πρός θεόν άγάπησιν κραταιάν. διά τοΰτό σε καί ήμεΐς οί 
ταπεινοί καί άγαπώμεν καί περιέπομεν καί έν τω καταλόγφ τής 
άδελφότητος ήμών άριθμοΰμεν. 

338. Κωνσταντίνω 

Τίς ή αιτία τοΰ έπιστεΐλαί με τή τιμιότητί σου; ή καλή σου περί 
τήν πίστιν όρθότης, δτι ού συναπήχθης τοις χριστοδιώκταις, ρίψας 
τούς λογισμούς φέρεσθαι δπη άγουσιν, αλλ' ώς επιστήμων κυ-

5 βερνήτης καθέζη επί τών νοητών οίάκων, εύθύνων τήν / ψυχικήν 
όλκάδα εις καλούς τής ορθοδοξίας λιμένας, πρύμναν κρουσάμενος 

6 Sir. 9,13 Prov. 6,28 8 2 Tim. 4,5 9 Matth. 25,14 sq. 

6 δράμα Mai 10 τολοιπόν S 

337. vere a. 818 

c (S) 
3 αρκούσαν: αρκούσα οιει Spc ύποδεικνΰντα C Mai 5 υίκώς codd: corr Mai 

338. a. 8 1 5 - 8 1 8 

C (S) 
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τάς αίρετικάς τρικυμίας αϋραις του πνεύματος, τοϋτο έπει έδιδάχθην 
παρά του έπιδιδοΰντός σοι τά γράμματα αγαπητού ημών άδελφοΰ, 
καλώς έχειν έδοξα έπιστεΐλαι, συνάπτων έμαυτόν τη αγάπη σου, 

ίο δπερ ποιεΐν τον χριστιανόν άναγκαΐον, μάλιστα δε οταν τέτμηται 
αίρέσεως μαχαίρα ύπό τοΰ διαβόλου ώς νυν τό σώμα Χρίστου. 

Φυλάττοιο δή ούν, ώ αγαθέ ανερ, προμήθεια θεοΰ άπήμων, έποι-
κοδομών τω θεμελίω χρυσόν, αργυρον, ήγουν λίθους τιμίους, ώς αν 
ναός Κυρίου χρηματίσοις. εϊεν. 

339. Πρεσβυτέρω 

Έν χειμώνι ε'ΐ τις ιδοιεν ρόδον, εικότως προστρέχοι ώς ξένου 
οντος θεάματος και τώ ύποδείξαντι χάριν ομολογεί' τοιούτος σύ, ώ 
ίερέ άνθρωπε τοΰ θεοΰ, έν τώ της απιστίας χειμώνι έγνώσθης ήμΐν, 

5 και ό ύποδείξας σέ, τό έμψυχον ρόδον και όρθόδοξον, ό γραμματο-
δότης, έμός υίός αγαπητός, είδον δέ ούκ αισθητώς, τή τοΰ νοΰ δέ 
θεωρία, και προσέδραμον ου ποσίν, άλλα γράμμασι, και ώσφράνθην 
ού ρισίν, άλλά πνεύματι, και ήδεΐά μοι ή οσμή μάλα, μάλλον δέ 
Κυρίω" ος και διαφυλάξειέν σε άδρεπτον έξ αιρετικών χειρών, ώς 

ίο αν εύρεθείης έν τφ νοητώ έαρι παριππεύσει τοΰ τήδε πικροΰ κρυμοΰ 
εις πλοκήν στεφανώσεως τής δόξης αύτοΰ. 

Χαρίζου ήμΐν ών έχεις τό κάλλιστον, τάς ιεράς προσευχάς. 

12 1 Cor. 3,12 

10 δτ' αν C 11 μάχαιρα C 12 έπ' οικοδομών C 

339. a. 815 -818 2 ρόδον: cf. adn. ad ep. 393,6 

C (S) 

2 ϊδοιε S πρός τρέχοι C: προστρέχει S 9 διαφυλάξειέ S 10 εαρι om Mai 
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340. Θαλελαίω τέκνφ 

Καλώς έποίησας έπιστείλας μοι, τέκνον ήγαπημένον έδειξας γάρ 
έν τούτφ τήν πίστιν καΐ άγάπην σου. άλλα τί μοι επαίνους άδεις, ών 
άμοιρώ κατά πάντα; ουκ οϊδας ότι άμαρτωλός εγώ και ιδιώτης τω 

5 λόγω; αλλ' ή άγάπη κλεπτίστατος, τά μή δντα τοις άγεράστοις παρά 
των φιλούντων προσάπτουσα. άφέμενος ούν τό έπαινεΐν προσεύχου 
μάλλον, τέκνον, στηρίζεσθαί με έν Κυρίω και σφζεσθαι έν παντΐ 
τρόπω άπό τοΰ πονηρού, ή σωματική σου άσθένεια έν ευχαριστία 
εί'η προς θεόν καί μή λυποΰ τον τρόπον έξ ού ήλθεν. οίδεν Κύριος 

ίο τά συμφέροντα έκάστφ τιθέναι, πλήν άγνοώ όθεν σοι ή κ ε ν ή 
βλασφημία καταφρονείσθω και οΐχήσεται θάττον, φοβοΰσα δέ μάλ-
λον παραγίνεται, ής ρυσθείης θεοΰ έπιρρώσει. ει καί καταπόνησις 
πολλή παρά τών διωκτών, αλλά τό βραβεΐον ούράνιον. ειπερ ούν 
συμπάσχομεν, καί συνδοξασθώμεν ού γάρ εύπαθείας ό καιρός, αλλά 

15 μαρτυρίου. / 
Τό πρόβλημα περί τοΰ πρεσβυτέρου τοΰ όρθοδοξεΐν δοκοΰντος, 

συνεσθίοντος δέ έπισκόπφ, καθά ε'ΐρηκας, ει μέν παύσοιτο της 
τοιαύτης συνεστιάσεως μετ' έπιτιμίου άπείρξεως της ιερουργίας έως 
τινός χρόνου μηκέτι εις τον αυτόν ολισθον ύποπίπτειν, έχει ι'ασιν 

20 τοΰ ίερουργεΐν θεώ- εΐ δέ άδιαφοροίη, μή γένοιτο λύτρον ανδρός ό 
ϊδιος πλούτος τοΰ φυγείν τή δόσει καί αιρετικής κοινωνίας καί 
άμαρτητικής άλλης πράξεως, ού μήν τή άνταλλαγή δούναι τό καλόν 
καί λαβείν τό χείρον, οίον δούναι φώς καί λαβείν σκότος, ούδ' αν 
τά ολα χρήματα τοΰ κόσμου παρέξει τις καί κοινωνοίη τή αίρέσει, 

25 φίλος θεοΰ καθίσταται, άλλ' έχθρός. καί τί λέγω κοινωνίας; καν έν 
βρώματι καί πόματι καί φιλία συγκάτεισι τοις αίρετικοΐς, υπεύθυνος· 
τοΰ Χρυσοστόμου ή άπόφασις, έπεί καί παντός άγίου. πώς δέ άκού-
σιον καί ουκ έργον τω δοκοΰντι όρθοφρονεΐν, κοινωνοΰντι δέ όμως 

340. a. 816 -818 

2 Bas. ep. 262,1 (PG 32,973 A = 111 119 Courtonne) 5 Greg. Naz. or. 2,1 (PG 35,408 Β 
= p. 86 Bemardi) 13 Rom. 8,17 20 Prov. 13,8 

C VM PS 

1 θαλλελαίφ CPS 6 τό C: του cett Sirm 8 εύχαριστεία C 9 οϊδε VMPS Sirm 
10 ώραΐον in marg C 12 παραγίνεται: περιγίνεται Μ, non infeliciter 14 ϊνα ante 
καί inser Mi 17 σύν έσθίοντος C post έπισκόπφ exc fort vox αίρετικω 18 
σύν εστιάσεως C 19 μήκ' ετι C αύτό Ρ 20 άδιφοροίη V 21 σύν post 
φυγείν inser Sirm 22 άντ' αλλαγή C 24 κοινωνείη C: κοινωνών εϊη cett Sirm: 
correxi 26 πώματι C 
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τη αίρέσει; άκούσιόν έστιν, όταν τό στόμα τις ορθοδόξου βιαίως 
30 άναχάνας έγχέη τήν αίρετικήν κοινωνίαν, δπερ έποίησαν οί πάλαι 

αιρετικοί και ποιοΰσιν, ώς έμαθον, οί νυνί χριστομάχοι- τό δε άφ' 
έαυτοΰ μετασχεΐν έκούσιον. ει δε δτι δέει (τοϋτο γάρ έστι τό ζητού-
μενον), ουδέ οΰτως έξει άπολογίαν μή φοβεΐσθε γάρ άπό των άποκτε-
νόντων τό σώμα, αλλά θεόν, τον τό συναμφότερον γεέννη αιωνίου 

35 πυρός παραπέμποντα, άκούομεν. αληθώς ό κόσμος δλος αντάξιος 
μιας ψυχής ουκ εστίν, της φυλαττούσης έαυτήν άμέτοχον και αιρε-
τικής κοινωνίας και παντός κακού- οί δέ αμφοτέρων μέτοχοι χόρτω 
ισότιμοι, ξύλοις, καλάμη, α κατακαύσειεν τό δοκιμαστικόν πυρ τής 
κρίσεως, τούς δ' αύτών πράκτορας συντηρήσει άιδίως φλογιζομένους 

40 και μή χωνευομένους. 

341. Θεοδούλφ τέκνω 

Ήδέως έχω, τέκνον μου, δεχόμενος σου γράμματα, έλυπήθην δέ 
δτι έν πόνοις εϊ τοιούτοις μετά και τής φυλακής· άλλ' δτι διά 
Χριστόν, ύπομονητέον πάντα, άρα δέ έάσει σοι τόν συνόντα άδελφόν 

5 ό άγνώμων μαθητής και προδότης τής αληθείας Λεόντιος; αύτός γάρ 
παρέλαβεν και τό Βοσκοίτιον, ώς 'Ιούδας τήν άγχόνην κληρωσά-
μενος- δς γε καί τούς αδελφούς έσω έστενοχώρησεν, καί σέ τό αυτό 
ο'ίομαι αύτόν ποιεΐν. 

'Αλλά στήθι, άδελ/φέ μου, μέχρις αίματος κατά τούς μακαρίους 
ίο αδελφούς σου, ϊνα σύν αύτοΐς σωθείης έν Κυρίω. εΰχου μοι θερμώς, 

προσειπέ τόν άδελφόν. 

33 Matth. 10,28 35 Hebr. 11,38 

29 αίρέσει: αρέσει Mi δτ' αν C τοΰ ante ορθοδόξου inser Sirm 30 εγχέει 
C 33 an άποκτεννόντων scribendum? cf Matth 1. 1. 34 τοσυναμφότερον S 35 
παραπέμποντος C δλος ante ό transp Μ άντ' άξιος C αντάξιος post 
εστίν transp VMPS Sirm 38 κατακαύσειε VMPS Sirm 

341. a. 817-818 6 Βοσκοίτιον: monasterium Saccudionis; cf. ep. 333,44sq. 

9 Hebr. 12,4 

C (S) 

6 παρέλαβε S Βοσκοίτιον: legitur Βοσκύτιον in ep 130,9; vita A 6,7 (121 Β - D ) 
7 έστενοχώρησε S Mai 11 πρός είπε C: πρόσειπε S 
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342. Συμεών τέκνφ 

"Αρτι έφθασα έπιστεΐλαί σοι, τέκνον μου ήγαπημένον δι' ήν αίτίαν 
έβράδυνα οί αδελφοί άπαγγελοΰσιν. α μέν ούν προέγραψας, έγνων 
και άπεδεξάμην έν πασιν, δτι αγαθής διαθέσεως πάντα- και επαινετός 

5 εϊ, δτι καλώς καθέζη επί σωτηρία μέν σαυτοΰ και των όντων μετά 
σοΰ, έπ' οικοδομή δέ των έξω, μή άστατών μηδέ γυροκοπών, αλλ' 
έν ήσυχία και ευχαριστία και ύπομονή τον διωγμόν παραπέμπων. 
δια τοΰτο και άσπαστός γέγονας τοις ξενίζουσί σε και άκούουσιν. 
έτι ούν έχου τής έργασίας σου, σοφιζόμενος τα θεία, φωτιζόμενος 

ίο τούς νόας, φεύγων τόν έχθρόν, έγγίζων τω θεώ, ϊνα έπιτυχών αύτοΰ 
κληρονομήσης βασιλείαν ουρανών, βοήθει, καθώς και προέγραψά 
σοι, ει τις τών αδελφών κακοτροπεΐ, γράφων αύτώ ή και άπιών πρός 
αύτόν. ό Άκάκιος, ό κατά σάρκα ανεψιός σου, μετά τών ύπηρε-
τούντων μοί έστι και έγραψέν μοι- ό γάρ οικονόμος συνελήφθη. 

15 Προσεύχου περί έμοΰ τοΰ αμαρτωλού, ό σύν έμοί αδελφός προσ-
αγορεύει. τούς σύν σοι ασπάζομαι, ό Κύριος μετά σοΰ. 

343. Εύθυμίφ τέκνφ 

Χαίρε έν Κυρίω, καλέ Εύθύμιε- ήξίωμαι και αύθίς σε ιδεΐν διά τοΰ 
γράμματος, όμοΰ δέ και περιπτύξασθαι ώς όφθαλμόν μου, ώς σπλάγ-
χνον μου, ώς υίόν φωτός, ώς όμολογητήν Χριστοΰ. εϊ δέ δτι βραδύ, 

5 διηγείται ό γραμματηφόρος τάς αιτίας, έτι ούν καιρός υπομονής, διό 
μακροθυμήσωμεν, αδελφέ, ϊνα τάς επαγγελίας τοΰ θεοΰ κομισώμεθα, 
βιοΰντες εύσχημόνως εις δόξαν θεοΰ διά πάσης φυλακής τών έντολών 
αύτοΰ. 

342. hieme a. 817 -818 vel vere a. 818 
Studita Nicolaus 

11 1 Cor. 6,10 

C (S) 

8 διατοΰτο S 

343. hieme a. 8 1 7 - 8 1 8 vel vere a. 818 

4 Joh. 12,36 

C (S) 

14 οικονόμος: Naucratius 15 άδελφός: 
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Προσεύχου περί έμοϋ τοΰ αμαρτωλού ινα σφζοιμι. ό σύν έμοί 
ίο άδελφός πρασαγορεύει σε. ό Κύριος μετά σου. / 

344. Έφραίμ τέκνω 

Χάρις σοι παρά Κυρίου, τέκνον Έφραίμ· ιδού και πάλιν όρώ σε 
τω γράμματι. πώς έχεις; πώς ή ύπομονή; πώς ή εργασία; οΐδα οτι 
καλώς, έπείπερ διά Χριστόν ή έξορία και ό περιορισμός, έβράδυνα 

5 έπισκέψασθαι, αλλά την αΐτίαν άπαγγελοΰσιν οί αδελφοί, υπομένων 
ύπόμεινον τόν Κύριον, διαβιβάζων διαβίβαζε πάσαν ήμέραν ώς στρα-
τιώτης Χριστού, καθαίρων λογισμούς, φωτίζων τήν ψυχήν τη μνήμη 
θεού καί τών αιωνίων άγαθών. ό κόσμος οναρ, ή άρετή ζώσα- ταύτην 
διώξωμεν, ινα δοξασθή ό θεός εν ήμΐν καί σωθώμεν ήμεΐς. 

ίο Προσεύχου περί εμού τοΰ άμαρτωλού. ό άδελφός Νικόλαος προσ-
αγορεύει σε. ό Κύριος μετά σοΰ. 

345. Άφροδισίω τέκνω 

Εύγε, τέκνον μου 'Αφροδίσιε, εύγε, τέκνον μου ήγαπημένον 
ειρήνη σοι έν Κυρίω, έν φ ή έλπίς σου, δι' ού ή έξορία καί ό 
περιορισμός, πώς δή, καλώς έχεις; ύπομένων ύπομένεις τόν Κύριον; 

5 καί γε προσσχοίη σοι καί εΐσακούσοι της δεήσεώς σου, φυλάττων 
καί σκέπων σε ώς κόρην οφθαλμού. 

"Οτι βραδεία ή επίσκεψις, άπαγγελεϊ ό άδελφός. έτι στήθι, έτι 
μακροθύμησον, έτι δεήθητι, έγγιεΐ Κύριος, ταχυνεΐ τοΰ έπισκέψα-

9 άμαρτωλοϋ: άδελφοΰ Mai 

344. hieme a. 8 1 7 - 8 1 8 vel vere a. 818 6 διαβιβάζων διαβίβαζε: cf. adn. ad ep. 
360,2 

5 Ps. 39,2 6 2 Tim. 2,3 7 2 Cor. 10,4 

C (S) 

2 σε: τε Mai 7 τοϋ post μνήμη add S 

345. hieme a. 8 1 7 - 8 1 8 vel vere a. 818 

4 Ps. 39,2 5 Ps. 16,8 8 Ps. 26,4 

C (S) 

5 προσχείη omnes: correxi εϊς άκούση C: είσακούσή S 
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σθαι τόν λαόν αύτοΰ. μόνον ήμεΐς φόβψ καν τρόμω δουλεύσωμεν 
ίο αύτώ. δεΐξον έαυτόν τοις όρώσί σε καί άκούουσιν άγγελον έν σώματι, 

φωστήρα Θεοφάνη, ίνα δοξάζηται δια σοΰ ό θεός. προσεύχου καί 
περί έμοΰ τοΰ αμαρτωλού ϊνα σφζωμαι. προσαγορεύει ό σύν έμοί 
αδελφός, ό Κύριος μετά σοΰ. 

346. Ύπερεχίω τέκνφ 

Εύγε, εύγε, Ύπερέχιε τέκνον μου- φέρε, φέρε τόν χαλεπόν καιρόν, 
την έξορίαν, την κάκωσιν. διατί βραδεία ή επισκοπή, διδάξουσίν σε 
οί αδελφοί- πλήν εγώ και αλλην σοι έπιστολήν έπεμψα, έν ή έδωκά 

5 σοι τήν συγχώρησιν, καί νΰν ό θεός συγχωρήσει σοι καί εκείνο καί 
πάντα. 

Άπόθες τήν λύπην πάς πατήρ καί παιδεύει καί πάλιν παρακαλεί, 
καί / ό απαίδευτος καί άνεπιτίμητος άχρηστος, σύ ούν γίνοιο 
χρηστός, δόκιμος, καθώς καί έπαθες υπέρ Χριστού, βλέπε, τέκνον, 

ίο σεαυτόν πώς καθέζη, πώς διαζής, φύγε τάς των πτωμάτων άφορμάς 
καί τούς τρόπους καί τούς τόπους, ϊνα σφζη ως υιός φωτός, ύπόμεινον 
έτι. προσεύχου περί έμοΰ τοΰ άμαρτωλοΰ. προσαγορεύει σε ό σύν 
έμοί. ό Κύριος μετά σοΰ. 

13 αδελφός: Studita Nicolaus; cf. p. 239s' adn. 329 

9Ps. 2,11 l l l P e t r . 4,11 

11 σου Mai 12 σε post προσαγορεύει inser S 

346. hieme a. 817-818 vel vere a. 818 4 έπιστολήν: ep. 247? 

11 Joh. 12,36 

C (S) 

3 δια τί Mai διδάξουσί S 4 και om Mai 10 δια ζης C σο in marg C 
11 τόπους και τούς τρόπους S" 
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347. Άμμωνα τέκνω 

Καλέ Άμμωνα, χαίρε χαρά μεγάλη, δτν διά Χριστόν ή εξορία και 
ό περιορισμός σου. ιδού και πάλιν γράφω, ει δέ οτι βράδιον, άπαγ-
γελοΰσιν τήν αίτίαν οι αδελφοί, πλήν δτι άεί βλέπω σε τω πνεύματι 

5 καί προσεύχομαι ϊνα σφζη· τοϋτο και αυτός ποίει ύπέρ εμού τοΰ 
άμαρτωλοΰ. μόνος εϊ άρα ή μετά τοΰ άδελφοΰ; αγαπώ αυτόν εϊναι 
μετά σου, επειδή ως σύ κάκεΐνος, τέκνον μου. μανθάνω οτι καλώς 
καθέζη και άναστρέφη, και χαίρω, καί γε οΰτως εσο επί πλέον εις 
υπόδειγμα καλόν τοις άδελφοΐς σου' λάμπειν γάρ δει τό έργον ήμών 

ίο τοις πάσιν ώς χριστομαρτύρων εις δόξαν θεοΰ. ισχύς σοι παρά 
Κυρίου, ελεος, ειρήνη, ευλογία, σωτηρία αιώνιος, περί έμοΰ τόν 
άδελφόν. προσαγορεύει σε ό σύν έμοί. ό Κύριος μετά σου. 

348. Στεφάνω τέκνω 

Χαίρε, Στέφανε, τέκνον μου τιμιώτατον από θεοΰ σοι χάρις, ελεος, 
ειρήνη πληθυνθείη. ει καί έβράδυνα έπισκέψασθαι, τήν αιτίαν άπαγ-
γελοΰσιν οί αδελφοί- εγώ δέ καί μή γράφων εν τή καρδία μου εχω 

5 σε άεί. άνδρίζου ούν έτι καί ι'σχυε εν Κυρίω, φέρων γενναίως τά 
παρόντα λυπηρά διά τά μέλλοντα αγαθά, ήμέραν εξ ήμέρας εύθύμως 
πορεύου εις όδόν ευθείαν θεοΰ· δίωκε τά πάθη, κάθαιρε τήν καρδίαν, 
εύαρέστει θεώ, φ άνέθου σεαυτόν, δι' δν καί έμαστίχθης, ύπέρ ού 
καί ή εξορία, αυτός ούν ανταποδώσει σοι άνταπόδομα τήν βασιλείαν 

ίο αύτοΰ, εάν μέχρι τέλους ύπομείνης αυτόν. 
Προσεύχου περί ήμών. ό άδελφός ό σύν έμοί ασπάζεται, ό Κύριος 

μετά σοΰ. / 

347. hieme a. 8 1 7 - 8 1 8 vel vere a. 818 2 Άμμωνα: cf. adn. ad ep. 249,2 

7 Hebr. 13,18 10 1 Tim. 1,2 

C (S) 

1 Άμωνα omnes: correxi 2 Άμωνα omnes: correxi 3 βράδειον C Mai άπ-
αγγελοΰσι S 8 επιπλέον S 11 προσεύχου ante περί inser Mai (attamen preces 
praescripsit iam supra; subaudienda, ut videtur, vox προσαγόρευσον; cf ep 135,16 προσ-
αγόρευσον τούς σύν σοι περί ήμών) τόν άδελφόν: τοΰ άδελφοΰ σου Mai 

348. hieme a. 8 1 7 - 8 1 8 vel vere a. 818 11 άδελφός: Nicolaus 

5 Dan. 10,19 9 Joel 4,7 10 Matth. 10,22 

C (S) 
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349. Συμεών τέκνω 

Χαίροις, Συμεών τέκνον μου. ιδού σοι πάλιν ό λόγος- εΐ δε οτι 
βραδύ, διηγήσονται οί άδελφοί. πώς έχεις, πώς διαζής; βλέπε, τέκνον, 
έποικοδόμησον έν τω έργω του θεοΰ, δ έχαρίσθη σοι ύπ' αύτοΰ, τήν 

5 καλήν άναστροφήν, τήν ύπομονήν, τήν μακροθυμίαν, τήν έν τω 
περιορισμώ άκινησίαν επειδή ήκουσα οτι προόδους ποιείς και έλυ-
πήθην, οτι ουκ έστι θέλημα θεοΰ ουδέ συμφέρον τη ψυχή σου. ό 
Χριστός σε έκάλεσεν εις μαρτύριον αύτοΰ, ουκ εις τό ίατρεύειν 
σώματα, εις τό καθέζεσθαι και καθαίρειν εαυτόν από παντός κακού, 

ίο ούκ εις τό γυρεύειν και φαντασιοκοπεΐσθαι. 
Μή λυπηθής οτι ύπομνήσκω, αλλά φύλαξαι, τέκνον μου, από τοΰ 

νΰν και εύαρέστει τω θεώ και εύχου περί εμού τοΰ άμαρτωλοΰ. ό 
αδελφός Νικόλαος προσαγορεύει σε. ό Κύριος μετά σοΰ. 

350. Παρθενίω τέκνφ 

'Ω καλέ Παρθένιε, χαίρε, τέκνον μου ποθητόν, υίέ φωτός άληθι-
νοΰ. πάλιν ομιλώ σοι δια τοΰ γράμματος, αύθις όρώ σε και προσ-
πτύσσομαι- οτι έβράδυνα, άπαγγελούσιν οί άδελφοί τήν αίτίαν, 

5 δμως δτι άληθάργητόν σε έχω έν τή καρδία, εύχόμενός σε διαμένειν 
σώον, κατηρτισμένον εις πάν έργον άγαθόν. ώς καλός σου ό δρόμος-
ομολογία γάρ Χριστοΰ. ώς αίνετόν σου τό ύπομονητικόν πρόξενον 
γάρ βασιλείας ούρανών. 

Μή δή όλιγωρήσειας, ώ παΐ μου- έτι μικρόν μακροθύμησον, εγγύς 
ίο Κύριος τοις ύπομένουσιν αύτόν. οιαν χαράν μέλλεις έχειν έν τή 

349. hieme a. 8 1 7 - 8 1 8 vel vere a. 818 

5 cf. Col. 1,11 

C (S) 

3 διά ζής C 4 έπ' οϊκοδόμησον C 11 ύπομιμνήσκω Spc 

350. hieme a. 8 1 7 - 8 1 8 vel vere a. 818 

2 Joh. 12,36 9 Ps. 144,9 + 18 

C (S) 

3 προς πτύσσομαι C 9 μή δή: μηδέ Mai 
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αναλύσει ή του τόπου ή του σώματος, άλλα τίς άξιος αρτι του 
δευτέρου έπιτυχεΐν; φοβοΰ τόν θεόν, πρόσεχε σεαυτω, μίσει τήν 
ήδονήν ώς λίαν όδυνηράν, φίλει τόν θεόν ώς μόνην χαράν 5ς σε 
και διατηρήσειεν μέχρι τέλους άσινή. εΰχου περί έμοΰ του άμαρτω-

15 λοΰ. ό σύν έμοί αδελφός σου προσαγορεύει. ό Κύριος μετά σοΰ. 

351. Ήγησίμω τέκνφ 

Ή χάρις σοι άπό θεοΰ, Ήγήσιμε, τέκνον μου ήγαπημένον έβρά-
δυνα τοΰ έπισκέψασθαί / σε, αλλά τήν αίτίαν διηγούνται οί άδελφοί. 
ερωτώ σε και παρακαλώ έπιμένειν και μακροθυμεΐν τήν έξορίαν, τόν 

5 περιορισμόν. δρα τόν τόπον καί τόν τρόπον τοΰ καθίσματος σου, 
ϊνα εν Κυρίω ή· βλέπε τούς άοράτους εχθρούς, ϊνα μή λάβωσι χώραν 
έν σοί δι' ύποδοχής των πονηρών λογισμών, καθ' ήμέραν πόλεμος 
άλλά καί στέφανοι, μή ύποπιπτόντων ήμών. 

Ούτως βίωσον ώς άγγελος, ώς μάρτυς Χριστού- καν ύποχαυνοϋσαι 
ίο καί τιτρώσκεσαι ύπό τοΰ έχθροΰ, άλλά θάττον άνάστηθι, καθάρθητι, 

άσφαλίσθητι, καί ουτω διεξιών διασφζου, προσευχόμενος καί περί 
έμοΰ τοΰ άμαρτωλοΰ. ό σύν έμοί σε ασπάζεται, ό Κύριος μετά σοΰ. 

352. Δωροθέφ τέκνω 

Εύλογηθείης ύπό Κυρίου, τέκνον μου Δωρόθεε- χάρις σοι καί 
ελεος, ισχύς καί κραταίωσις. τήν βραδύτητα της επισκέψεως άγγε-
λοΰσιν οί άδελφοί. βλέπε, αδελφέ, πώς άναστρέφη, πώς διαζής· μή 

12 έπί τυχεϊν C 14 διατηρήσειε S ευχου — άμαρτωλοΰ in marg S 

351. hieme a. 8 1 7 - 8 1 8 vel vere a. 818 

C (S) 

8 στέφανος Mai 

352. hieme a. 8 1 7 - 8 1 8 vel vere a. 818 

C (S) 

3 βραδύτητα Mai άπαγγελοΰσιν S 4 άναστρέφει C: άναστρέφεις Mai διά 
ζής C: διαζή Mai 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:21



488 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 206/7 

5 άθύμει, άλλα μακροθύμει· μή όλιγώρει, αλλ' ύπόμενε. μή άνοιγε 
θύραν τοις πονηροϊς λογισμοΐς, αλλ', δταν έπαναστώσιν, άνθίστα, 
βρΰξον προς αυτούς, καί αύτοί εν ονόματι Κυρίου οίχήσονται φυ-
γαδευθέντες. ψάλλε ους οΐδας ψαλμούς, ευχου πλείστα· εν τή καρδία 
φόβος Κυρίου, έν τω στόματι δόξα θεού, οπως φυλαχθείης άσινής. 

to To λοιπόν ευχου περί έμοΰ του αμαρτωλού, ό σύν έμοί αδελφός 
προσαγορεύει. ό Κύριος μετά σου. 

353. Πέτρω τέκνω 

Αύτός ού διαλιμπάνεις δι' έκάστης επιστολής έγκωμιάζειν ημάς 
τούς άγεράστους, ήμεΐς δέ, τά καθ' έαυτούς έπαισθανόμενοι, στένο-
μεν μάλλον ή χαίρομεν, μή δντες ούτως. πλήν άποδεχόμεθά σου, 

5 τέκνον ήγαπημένον, τήν πίστιν, εξ ής καί οί λόγοι σοι τοιούτοι, α 
δέ έπεζήτησας άποκριθήναί με, έν έξαιρέτω πιττακίω έσήμανα κοινή 
πάσι- πολλοί γάρ είσιν οί τά αυτά έρωτώντες καί κόπος μοι πρός 
πάντας άποδιδόναι λόγον. αύτός δέ θερμοτέρως προσεύχου τής τα-
πεινώσεώς μου ί'να σφζοιμι έν Κυρίφ ό άμαρτωλός. καί πάλιν τάς 

ίο άποστολάς σου έδε/ξάμην καί εως πότε ού μή άνής; δλως άνταμεί-
ψεταί σοι Κύριος α φιλεΐς. 

Ό σύν έμοί προσαγορεύει σε, τούς σύν σοι κάγώ. 

354. Τω οικονόμφ τής Συμβόλου 

Άπεδεξάμην τήν έπιστολήν τής αγάπης σου καί άνέγνων καί 
έπέγνων τήν ταπεινοφροσύνη ν σου, δι' ής ύψοΐ θεός τούς άγαπώντας 

5 cf. Matth. 15,19 

7 βρύξον codd: θρύξον Mai: correxi 10 τολοιπόν S 

353. a. 818 6 πιττακίω: ep. 359? 

3 cf. Hebr. 13,17 

C (S) 

2 έπϊ στολής C 6 άπό κριθήναί C 7 πασι: πάση C Mai 8 άπό διδόναι 
C ύπέρ post προσεύχου inser Mai 

354. a. 8 1 7 - 8 1 8 

C (S) 
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αυτόν ενθεν και ήξίωσαν κοινωνός των παθημάτων αύτοΰ γενέσθαι 
5 εν τη νυνί μαρτυρία, ει δε δτι ήττηθέντες οί χριστομάχοι τη καρτερά 

σου ύπομονή άπέλυσάν σε, τοΰτο ούδέν σοι ελάττωμα, άλλα νίκη. 
εύαρέστει ούν τω θεώ εν φ τόπφ καθέζη· μαρτύριον γάρ καθ' έκάστην 
έστι τό κατά συνείδησιν τω άγωνιζομένφ και καθαίροντι έαυτόν άπό 
των έπανισταμένων δαιμονικών λογισμών, 

ίο Φυλαχθείης μοι εύθυμος, εύσωστος, εύκλεής, προσευχόμενος περί 
έμοΰ του άμαρτωλοΰ άνεπιλήστως. τούς σύν σοι άδελφούς προσκυνώ. 

355. 'Ιωσήφ άδελφώ και άρχιεπισκόπφ 

Ό τ ι ήκουσα της φωνής σου, ώ τριπόθητε, έσκίρτησεν τό ταπεινόν 
μου πνεΰμα και εδοξα έν όφθαλμοΐς σε όράν, περιφύς δλος τω ίερω 
σου προσώπω, ού τά ινδάλματα οΰποτε απολήγει μοι ούδ' άν άπολή-

5 ξοι, καν έπέκεινά σε Γαδείρων άποίσωσιν οί σώματι διατέμνειν ή μας 
έξουσιάζοντες, οϋτω του πόθου βιαζομένου, ώς τό είκός. σύ δε ήμας, 
άγιώτατε, ώς άδελφόν μέν ποθών και έπαινών ουκ άν δέξαιο κατη-
γορίας έγκλημα (φέρει γάρ ή φύσις), άλλως δέ πως εύφημών τήν 
άλήθειαν άδικοίης· ειμί γάρ, ώς οϊσθα, άμαρτωλός, ενδεής φωτός, 

ίο ού φωτίζων, ούδέ τι μεγαλειότερον των σών, ου τίνος άλλου των νυν 
ένισταμένων ύπέρ Χριστού φέρων. 

Ε'ΐθε τά ϊσα. αλλά πώς ό καιρός ήνεγκε τά της καθ' ημάς έκκλησίας, 
πώς δοκιμάζονται οί πάντες ώς έν χωνεία· και όμως ολίγοι οί χρυ-
σοειδεΐς, τών άπάντων σχεδόν μολυβδιώντων. του Κυρίου ό λόγος· 

15 άλλ' δτι και έχθροί τού ανθρώπου οί οικιακοί αύτοΰ. λάβε μοι τον 
Λεόντιον προς τών άλλων- οία θήρ άνήμερός έστι διώκων τούς 
συμμαθητάς και / πορθών τάς έκκλησίας τού θεού- δν ό Κύριος 
έπιστρέψειεν και ήμάς ένισχύσειεν εις τόν προκείμενον αγώνα, δν 

7 2 Cor. 1,12 

7 καθεκάστην S 

355. a. 818 

5 Greg. Naz. or. 43,24 (PG 36,528 C); cf. Greg. Naz. ep. 173,4 (PG 37,284 A = II 62 
Gallay); Pind. Nem. 4,69 15 Matth. 10,36 17 Gal. 1,13 

C (S) 

1 άρχιεπισκόπφ: έπισκόπω Mai 2 έσκίρτησε S Mai 3 δλως S 4 άπό λήγει 
C 8 άλλως δέ: αλλωσδε C πώς omnes: correxi 10 an ούτινος scribendum? 
16 τών άλλων: τοις άλλοις S 18 έπιστρέψειε S 
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ούκ άλλο τι ήγητέον ή μαρτύριον Χρίστου ίσόρροπον τοις πάλαι. 
20 Προεδιώχθης ύπέρ αληθείας, έφυλακίσθης, έμονώθης, ουχ άπαξ 

αλλά και δις τληπαθήσας πολλά- τρισσεύεις τοις πάθεσι νυν, φέρων 
α φέρεις, τρίπλοκόν σοι παρά της 'Αγίας Τριάδος τό στεφάνωμα, 
όσιώτατε. έχέτω ή Θεσσαλονίκη τοις προλαβοΰσι και τά σά καλλω-
πίζεσθαι αιωνίως, έχέτω καί Θεόδωρος έπ' άδελφω τοιούτω γάννυ-

25 σθαι και αύχεΐν, μηδέν οίκοθεν φέρων αινέσιμον. τοΰτο ή εύγένεια 
του πνεύματος, ζην καί μετά θάνατον, αυτη ή ζητούμενη παρά θεώ 
πράξις, τοΰτο ό άρραβών της άτελευτήτου βασιλείας· ής σύν σοι 
άξιωθείην κάγώ ό τάλας, συνεπόμενος όρθοδόξως καί όρθοβίως. 

Ό σύν έμοί σε καί μάλα δουλοπρεπώς ασπάζεται, ώς κάγώ τόν 
30 ίερόν "Ανθον. 

356. Λιτοΐω τέκνφ 

Μετά τό άπαρτίσαι με τήν άνατροπήν έδεξάμην πάλιν τούς ιάμ-
βους καί έγένετό μοι εις κόπο ν, πλην καλώς έποίησας, τέκνο ν, 
δήλους αυτούς γνωρίσας. ή ούν δια μέσου άκροστιχίς ου διασφζεται-

5 ου γάρ έπί πάντων τών στίχων εκ της εβδόμης συλλαβής άρχεται, 
άλλά εξ άλλης καί άλλης, διατέμνει δέ καί τήν οπίσω συλλαβήν, 
καί τοΰτο ούκ έστιν άκροστιχίς. πλήν ιδε πώς έποίησα καί γνώση 
τό σαφές, δέξαι τοίνυν τά τετράδια καί άνάγνωθι καί ευθύς μετάγρα-
ψον, άποδιδούς πάλιν ταΰτα. ασφαλώς δέ κάτεχε, μή έκφερομυθών 

ίο αύτά εις τούς ασεβείς· θανάτου γάρ παραίτιον. εάν δέ τις πιστός 
άναγνούς εύροι τι ελλιπές ή άντίστοιχον, ήγουν λέξιν ήτοι νόημα, 
ή καί αυτός διερχόμενος επανορθώσει, μάλλον δέ δηλοποιήσει μοι-

ού γάρ ώς ετυχεν εγραψά τι, άλλά καί πολύς λόγος ρεΐ αληθείας, ώς 
δοκώ, έν αύτοϊς. 

15 Μνημόνευε ημών, τέκνον, άεί έν Κυρίω σφζεσθαι, ώσπερ καί ημείς 
περί σοΰ. / 

21 τρισσεύεις : tertium in exsilium expulsus 

3 5 6 . a. 816 — 818 2 άνατροπήν: spectat ad refutationem et subversionem impiorum 
poematum; cf. PG 99,436 sq.; Dobroklonskij II 384 4 άκροστιχίς : cf. P. Speck, in: 
Ε λ λ η ν ι κ ά 18 (1964) 33 sq.; W. Hörandner, in: J O B 40 (1990) 14 11 άντίστοιχον: cf. 
E. Follieri, 'Αντίστοιχα, in: Δίπτυχα 4 (1986 — 1987) 217 sq. 

C (S) 

1 λιτωΐω C: λητοΐω S: Λητωΐω Mai: correxi 11 άντίστοιχον: cave corrigas άντίστιχον 
(ut in PG 99,1740 C) coll E. Follieri 1.1. 219 sq 15 ύμεΐς Mai 
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357. Θεοδούλφ τέκνω 

Έφ ' δσον φκονόμησεν ό θεός οΰτω γενέσθαι, ουδέν ήμαρτες, 
τέκνον, ύποχωρήσας εκ μέσου, εν και δτν τελειότητος έργον ουκ 
έστνν. πλην στέρξον μεθ' ού εί άδελφοΰ, ον καν προσαγορεύω, δνα-

5 σωζόμενον άμφότερον καν ενς έαυτούς δια φόβου θεοΰ μεσιτεύοντος, 
και μήν και άπό των αίρετνκών θηρών ώδέ τε κάκενσε, εν δρεσνν, εν 
σπηλαίονς κρυπταζόμενον καν τελενοΰντες του μακαρισμοΰ τον δρό-
μον, εύχόμενοί τε καν περν έμοΰ τοϋ αμαρτωλού ενς τό σωζεσθαν. 

Ό σύν έμοί προσαγορεύεν. 

358. Ναυκρατίφ τέκνω 

Ότν άνέσφηλας, εν καν μή τελέως, ής έπάλανσας δυσφορωτάτης 
άσθενείας μαθών ηύχαρίστησα τω Κυρίω, ήγαπημένε. έστν δέ ή 
νόσος γυμναστήρνον ψυχής, συμφερόντως παρά τοΰ ονκονομοΰντος 

5 τά καθ' ήμάς θεοΰ έπαγομένη, έφ' ή εύδοκενν ήμάς δενν δταν γάρ 
ασθενώ, φησίν, τότε δυνατός ενμν. 

Ούτως μεν ούτος ό λόγος, τί δέ ή μανία τοϋ έλεεννοΰ Λεοντίου 
καθ' ήμών, ούτως τούς άδελφούς έκθλίβοντος λίαν καν χωρνς αίμα-
τεκχυσίας αισθητής τό αίμα αυτών κενουντος τή τών σαρκών κα-

ιο τατήξεν; δμως, ννα ό λόγος τοΰ Κυρίου πληρωθή, δτν καν εχθροί τοΰ 
άνθρώπου οί οίκνακον αύτοΰ- μή γάρ καν αύτός ού πρός τοΰ ονκείου 
μαθητού προδίδοταν ενς θάνατον; δρα ούν ον άθλοΰντες τίνν ώμοίων-
ταν, δτν Χρνστώ τω πρωτομάρτυρν, καν τίνν ό κολαστής έπέονκεν, δτν 
ού μόνον 'Ιούδα τω δυσγνώμονν, άλλα καν Πνλάτφ καν Καϊάφα τοις 

15 θεοκτόνοις. εκ προλαβόντων ήκεν καν τά παρόντα ακόλουθα τω δεννώ 

357. a. 818 

6Hebr. 11,38 7 Matth. 5,10 

C (S) 

2 εφόσον S 4 εστι S 

358. a. 818 8 άδελφούς: Studitae Carterius Aphthonius Agapius; cf. ep. 402,22 sq. 

5 2 Cor. 12,10 8 Hebr. 9,22 10 Matth. 10,36 

C (S) 

5 δει S Mai δτ' αν C 6 φησι S 7 οϋτω S 8 οΰτω S 13 έπ' εοικεν C 
15 ήκε S 
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Λεοντίω, ώς οϊσθα, έκ μοιχειανισμοΰ εις τό είκονομαχεΐν, μάλλον 
δέ χριστομαχεΐν, καί τοσούτον εις άσέβειαν πρός τόν κρατούντα, 
δσον καί κατά τοΰνομα έγγίζων της κλήσεως· ό μεν γαρ Λέων τό 
κύριον, ό δέ Λεόντιος τό παράγωγον, ώς έκ πυρός φλόξ καί έκ 

20 σιδήρου κέντρον. αλλ' έγγύς Κύριος τοις ύπομένουσιν αύτόν, συν-
τρίψων τό κέντρον, λεπτύνων δέ καί τόν σίδηρον. διό μή έκκακώμεν 
τοις πα/θήμασιν, αδελφέ, είδότες δτι καί ή μακροπάθεια δοκιμής 
έργον καί στεφάνων πληθυσμός πάσι τοις άγαπώσι τόν θεόν γίνεται, 
καθάπερ άνωθεν καί απ' άρχής τοις άγίοις. έπικρατείτω λοιπόν ό 

25 χρόνος, πληθυνέσθωσαν οί μάρτυρες, δοκιμαζέσθω ό άκίβδηλος χρυ-
σός· ού γάρ ε'ίη άξιόδεκτος τω χρυσεψητή θεώ τις μή κεκαθαρμένος, 
ταΐς άρκούσαις διαπυρώσεσι τό δοκίμιον της πίστεως άποδεικνύς. 

Περί του Εύπρεπιανοΰ δτι οϋτως, λυπηρόν μοι τω άμαρτωλώ, πλήν 
εύκτέον τά περί αύτοΰ. ούχ ούτως δέ έχει, οϊδα κάγώ, περί ών 

30 ήρώτησας, δμως δτι κρυπτάγιοι οί τοιούτοι, εις τό αεί λευκοφο-
ροϋντες έξω, καν ένδοθεν φαιοφόροι ώς μονάζοντες ή μονάζουσαι. 
τούτο γάρ τρόπος οικονομίας, ό παρά τήν ύπόκρισιν λεγόμενος, έπί 
μικρόν καί χρόνον καί τόπον ύπαλλάξαι καί σχήμα καί έξιν καί 
αναστροφή ν, ού τό εις αεί- καί τοΰ μέν πρώτου πράκτωρ ό "Αγιος 

35 Άβράμιος, τοΰ δευτέρου ό "Αγιος Δαυίδ, τοΰ δέ τρίτου ό "Αγιος 
Πέτρος, δυοΐν ούν προκειμένων κακών, πτώσεως καί χωλεύσεως, τό 
κουφότερον αίρετέον, ήγουν τό δεύτερον συμφέρει γάρ κρυπτομό-
ναχον εϊναι καί άμέθεκτον της ασεβείας έξ άδυναμίας προφασιζο-
μένης ή έκπτωτον γενέσθαι παντάπασιν. 

40 Περί ού εϊρηκας διά στόματος τοΰ γραμματηφόρου ογδόου κεφα-
λαίου ελλιπώς έχει ν διά τό ύπό κανόνα κεΐσθαι τοΰ 'Αγίου Πέτρου 
ήγνόουν. κρατείτω ό κανών τίς γάρ ειμι εγώ ό τάλας ι'να άντινο-
μοθετώ; πλήν δτι συμβουλευτικώς καί α εν τοις άλλοις κεφαλαίοις 
καί εν οίς άρτι έπεζήτησας καί εφ' οίς παρ' άλλων έρωτηθείς άπε-

45 κρίθην, ού κανονικώς, ού νομοθετικώς δσον εις προΰπτον πρός τούς 
έξω, έπεί μή θεμιτόν μηδέ έξουσιαστικόν ιερεύς γάρ ειμι, ει καί 

32 έπί - 33 τόπον: cf. ep. 396,15 35 Ά β ρ ά μ ι ο ς : S. Abramius Crataeensis, de Crataea 
ad Palaestinam profectus; cf. S. Vailhe, in: Diet, d'hist. et de geogr. eccles., I (Paris 1912) 
168 sq. Δαυίδ: eremita Thessalonicensis? 36 Πέτρος: patriarcha Alexandrinus 

20 Ps. 144,9 + 18 21 Dan. 2,40 27 1 Petr. 1,7 35 Δαυίδ: cf. Delehaye, Synaxa-
rium 771 sq. 36 Πέτρος: cf. ibid. 256 sq. cf. Aristaen. 1,13 δύο δέ κακών ε ις 
α ϊρεσ ιν προκειμένων, τό μετριώτερον α ίρετέον 41 cf. Petr. epist. canon, can. 5 (PG 
18,473 Dsq . ) 

18 κατατούνομα C: καθ' ουνομα Mai 24 άπαρχής S 30 ε ίστοαεί S 34 ού τό: 
αύτό Mai ε ϊσαε ι S 36 δυε ΐν C Mai 41 έλλε ιπώς C Mai 
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άνάξιος, ουκ ιεράρχης- του τοιούτου γάρ και των αύτφ όμοταγών 
καθολικώς κανονίζειν και νομοθετεΐν. / 

359. Προς τούς αντιλέγοντας μή περιγραπτόν εϊναι τον Χριστόν 

Ό μή περιγραπτόν εϊναι σώματος χαρακτήρι τον Χριστόν λέγων 
είρμώ τινι πάντως φυσικφ και αποδείξει λογική κεχρημένος τήν περί 
τούτου ένστασιν πεποίηται εις βεβαίωσιν αληθείας καί διασάφησιν 

5 τών άμυήτων. ούκοΰν παρελθών διδασκέτω δπως εχει φύσεως ό λόγος 
και τίς ή αιτία τής άγραφίας· δτι τω καθ' ήμάς ε'ΐδει ού μεμόρφωται; 
δτι όστέοις τό σώμα ού διείληπται; δτι βλεφάροις και όφρύσι τός 
όπτικάς κόρας ούκ έφήρμοσται; δτι ώσϊ τούς έλικοειδεΐς πόρους ού 
τετόνωται; δτι ρισί τών όσφραντών άντιλαμβάνειν ούκ ηύθείασται; 

ίο δτι παρειαΐς ήβώσαις ούκ έξήρτυται; δτι στόματι και γλώττη χείλεσί 
τε και όδοΰσιν ού διείλεκται, βέβρωκέ τε καί πέπωκεν; δτι ώμων καί 
ώλένων καί χειρών περιθέσει ού διέπλασται; δτι στέρνα αύτω καί 
νώτα σύν κνημΐσι καί ποσίν ούκ έμπέφυκεν; δτι παράτασιν χρονικήν 
κατά προκοπήν καί αΰξησιν ηλικίας ούκ ε'ίληφεν; δτι κίνησις αύτω 

15 πορευτική, ή άνω, ή κάτω, ή εντός, ή εκτός, ή δεξιά, ή αριστερά, ή 
κυκλοφορική ού συνεκπέφανται; δτι κόποις καί / άχθηδόσι καί τοις 
άλλοις άδιαβλήτοις πάθεσιν ού συνουσίωται, θριξΐ τήν κεφαλήν 
κομών καί χιτώσι τό δλον σώμα σκεπόμενος; εΐ δέ έν τούτοις ομο-
λογουμένως ώπται, ών ή άθροισις άνθρωπος άληθής καί ού ή κατά 

20 τον σωματικόν χαρακτήρα έξεικόνισις γραφίς άψευδής καί ής άνευ 
ούδέ συστήναι πάν σώμα σύνθετον οϊόν τε, εί'περ έν άφή καί χροιά 
τό τοιούτον, τίς ή άγαν τυφλότης καί άθεος έρις, τον ήμΐν όμοούσιον 
καί δμοιον κατά πάντα πεφηνότα άγραπτον Χριστόν λέγειν; πώς δέ 
καί του γραπτού οιχομένου ού συνοιχήσεται άπαντα τά σύστοιχα 

25 ιδιώματα; ή γάρ ίδιότης, φησίν ό Θεολόγος, άκίνητος· ή πώς μένοι 
ίδιότης κινουμένη καί μεταπίπτουσα; είπάτω ό άντικείμενος. 

359. a. 818? 26 αντικείμενος: anceps 

7 Bas. ep. 16 (PG 32,280 Β = I 46,10 Courtonne) εί όστέοις τό σώμα διείληπται 14 
Arist. de an. 432b 14 τήν πορευτικήν κίνησιν 21 Arist. meteor. 382" 26 τά σώματα 
τα σύνθετα 25 Greg. Naz. or. 29,12 (PG 36,89 Β = p. 202 G.-J.) 

C VMN (11. 1 - 2 4 ) P2P,S 

1 αντιλέγοντας C: λέγοντας cett Sirm 6 ή om Ν 9 φισί - 10 δτι' om Ν έξ-
ήρτηται omnes: corr Kambylis 11 διήλεκται C: διείλικται Μ 12 ώλενών Ρ,Ρ2 
Sirm 13 κνημήσι PiS: κνημίσι CP2VNM 20 γραφϊς: γραφής Μ 24 οιχομένου: 
hie desin epist in Ν 25 ιδιώτης C μείνοι Μ 26 ιδιώτης C 
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360. Τιμοθέφ τέκνφ 

Υπομένων ύπόμεινον τον Κύριον, τέκνον μου πεποθημένον Τι-
μόθεε- γέγραπται γάρ, ει ύπομένομεν, και συμβασιλεύσομεν αύτω. 
ήλίκη ή επαγγελία, βασιλέα σε δειχθήναι εν ούρανοΐς, συμπλη-

5 ροΰντα τό μαρτύριον της ομολογίας αύτοΰ. καί μή ξενόφωνόν σοι 
εί'η τό λεχθέν βασιλείαν ήμάς έποίησεν, ιερείς τφ θεώ καί πατρί 
αύτοΰ, φησίν ό Θεολόγος και απόστολος, καί τί λέγω τοΰτο; καί 
θεόν τόν άνθρωπον ό θεός κεκέλευκεν γίγνεσθαι- εγώ είπα θεοί έστε 
καί υίοί ύψιστου πάντες, ώστε ό μή αποθνήσκων τή αμαρτία μηδέ 

ίο πίπτων τή άσεβεία ε'ίληφεν τό άξίωμα. 
Διό στώμεν, άδελφέ, καί μήποτε άποθάνοιμεν, ϊ'να θεοί καί βασι-

λείς χρηματίσωμεν. πρός ταϋτα φυλακαί, θλίψεις, στενοχωρίαι, λι-
μοί, πϋρ, ξίφος, μυρίοι θάνατοι, της άγάπης τοΰ θεοΰ ουδέν τό 
χωρίζον- κεχρήσθωσαν οί άσεβοΰντες οϊοις βούλοιντο κολαστη-

15 ρίοις. έμοί μέν ισχύς ουδεμία, άλλα πάσα έξ άμαρτιών άπορία, ό δέ 
της αληθείας λόγος υπέδειξε τό ζητούμενον- ού σύ χάριτι Χριστού 
καί άπήρξω καί μάλα πρόθυμη, ώς ακούω. 

Άλλ ' εΰχου καί περί εμού τοΰ οίκτροΰ κατόπιν σου προθυμηθήναι 
έλθεϊν. ό σύν έμοί προσαγορεύει σε. 

361. Βασιλείω μονάζοντι 

Τίς ούτος ό από δύσεως ήμΐν άνατείλας αστήρ της εύσεβείας, ού 
ή αύγή τοΰ λόγου περιφαής καί ή άκτίς τοΰ βίου διαγλαής; αί 
αναβάσεις σου αναβάσεις ήλιακαί καί αί όμολογίαι σου όμολογίαι 

5 μαρτυρικαί, ει καί μή παρεχωρήθη τή τοΰ όμολογουμένου οικονομία 
της δαρτικής σε άθλήσεως τέως μετασχεΐν, τάχα ϊνα τή ύποκρατήσει 

360. a. 818 2 ύπομένων ύπόμεινον: cf. Blass -Debrunner - Rehkopf 350 sq. 

2 Ps. 39,2 3 2 Tim. 2,12 6 Apoc. 1,6 8 Luc. 6,35 12 Rom. 8,35 13 Rom. 
8,39 

C (S) 

3 ύπομένωμεν C Mai συμβασιλεύσωμεν C Mai 11 άπό θάνοιμεν C 15 ούδέ 
μία C 

361. inter aestatem a. 816 ac annum 818 exeuntem 

C (S) 
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τοϋ δώρου πλείονα τον πόθον άναφθήναι της λήψεως εύοδώσειεν ό 
αγαθός (θεός) έν τη τιμία σου ψυχή, οία τά των μητέρων πρός τά 
εγγόνα, τανς έφ' έτέροις των όμαιμόνων διαδόσεσιν έκκαίοντες των 

ίο έλλείφθέντων τό φιλόδωρον / ή πάλιν, ϊνα μη λείπη τό των μαρτύρων 
αίμα χεόμενον πρός τό έξης, άφ' ού καί χρόνος λαμπρύνεται και 
έδαφος αγιάζεται καί ό των ορθοδόξων θίασος έστερέωται. 

Χαίρω ούν καί συγχαίρω σου τή συνεισφορά τοΰ καταλόγου των 
όμολογούντων καί, ώς ίδών κατ' οφθαλμούς, περιφύς ασπάζομαι σε 

15 τω πνεύματι καί ώς όμογνώμονα κρίνω καί ώς πατέρα ε'ΐτουν άδελφόν, 
ούχ ώς αυτός εκ πολλής ταπεινώσεως φής. εχω καί περιέπω καί 
δεξιάς υπό μάρτυρι θεώ άοράτως δίδωμι τής επί τό αυτό συμφρονή-
σεως καί συνομολογήσεως μέχρις αίματος, ούχ ώς έτυχεν, αλλά τοΰ 
μή έξαρνήσασθαι ήμάς τόν ποιήσαντα ήμάς Χριστόν τόν θεόν ήμών 

20 μήτε μήν τήν Θεοτόκον μήτε τινά των αγίων δήλον γάρ δτι τή τής 
εικόνος έκάστου άρνήσει ό εικονιζόμενος ήρνηται άπαραλλάκτως, 
ε'ΐπερ ταύτόν αμφότερα, άρχέτυπον καί είκών, τιμή τε καί τω κράτει. 
εί δε τούτο οϋτως, ώς φασιν οί θεοφόροι, δήλα δή καί τή ομολογία 
καί άρνήσει. έπεί ούδέ ήρνηται ό ζωοποιός σταυρός έκπτυομένου 

25 τοΰ τύπου αύτοΰ; άλλ' ήρνηται σαφώς· ούδέ ήθέτηται άντιρρητικώς 
τής εικόνος αύτοΰ; άλλ' ήθέτηται άσφαλώς. τί φησιν ό Κύριος; ό 
άθετών υμάς έμέ άθετεΐ. καί γε είκών άνθρωπος θεοΰ καί έγγυος 
μάλλον ή τέχνη [τή] τοΰ σωματικού χαρακτήρος αύτοΰ ή άνθρωπος, 
καθόσον πλείστη έμφέρεια επί θατέρας τοΰ πρωτοτύπου Χριστοΰ ή 

30 μίμησις επί τής ετέρας τής άνεμφεροΰς έν πάσι τοις ούσι θεότητος, 
καν κατά τι ένδεχόμενον λέλεκται ώμοιώσθαι. τοιγάρτοι αύτός ό 
Κύριος ε'ΐρηκεν κατά τό άκόλουθον τής διανοίας δυνάμει, ό άθετών 
τήν εικόνα μου έμέ άθετεΐ- καί άλλοίως ουκ έστιν, ει καί μή δοκοίη 
τοις άρνησιχρίστοις. 

35 Στήτω ό λόγος ενταύθα, μή ύπεραλλόμενος τοΰ τής επιστολής 
μέτρου- καί προσευχέσθω ή άγιωσύνη σου περί τής ούθενότητός 
μου, άφεμένη τών κατ' έμοΰ έγκωμίων, ούδέν έχοντος άγαθόν οΰτε 
μήν πράξαντος. εί δέ δτι ό φοιτητής ήμών αδελφός Ύπάτιος έπαι-
νετέος σοι, χάρις τω δρπηκι, ού τή ρίζη· πολλοί γάρ καί εύθύκομοι 

40 βλαστοί εκ κακορρίζων καί μάλιστα επί τών προαιρετικών. / 

13 Philipp. 2,17 26 Luc. 10,16 

8 θεός inser Mai 10 ήλλε ιφθέντων Mai 11 προστοεξής S 17 έπιτοαυτό S 
27 εγγυος coll Hebr. 7,22 scripsi: εγγιος codd Mai 28 xfj om S: del Mai 29 καθ' 
δσον Mai ή codd: corr Mai 30 έτέρας τής om Mai 32 ε ϊ ρ η κ ε S 
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362. Μακαρίω ήγουμένω 

Αύταρκώς διιππεύων ό της σιωπής χρόνος· διό άναγκαΐον 
ήγησάμην άφήσαι φωνήν μου οικτράν μέν, δμως άγαπητικήν προς 
τήν πατρικήν σου όσιότητα. τίς γαρ καί ό συναπτικώτερός σου ήμΐν 

5 εις τά προς Κύριον, εκ τε τοΰ βίου και τοΰ λόγου κατηγλαϊσμένου, 
προσθείην δ' αν και της ταύτοπαθείας έκπαλαι συνημμένου; 

Τί δέ σοι, πατέρων άριστε, δοκεΐ τά παρόντα, αλλ' ούχί προεισόδια 
της τοΰ 'Αντίχριστου έλεύσεως; ήρθη Χριστός έκ μέσου γραφόμενος 
σύν μητρί καί θεράπουσιν, όπερ εστίν ΐουδαϊσμοϋ ήτοι ελληνισμού, 

ίο άρχουσιν ου ποιμένες αλλά λύκοι, όλους τούς ύπό χείρα ομοίους 
έχοντες καί, εϊ που πρόβατον Χριστού εύρεθή, σπεύδουσι θηριάλω-
τον αυτό άπεργάσασθαι. δυοΐν των ποτέ μου μαθητών νΰν άθέως 
ποιμαίνοντες άγριώτερον των άλλων μαίνονται, τούς συμμαθητάς 
ους μέν κατεσθίοντες τή ύφαρπαγή τής αίρέσεως, ους δέ κολάζοντες 

15 ώς ούκ άλλος των κολαζόντων. καί τί δει καταλέγειν; τά πάντα 
συγκέχυται καί ήφάνισται, τή των προϋπαρξάντων κακών συμπλοκή 
συναπαρτηθέντα εις ύπερβολήν καθ' ύπερβολήν τά νΰν άσεβούμενα. 

Τίνος εινεκα έξεΐπον ταύτα; τό μέν ώς αν ραστώνην τινά λάβοιμι 
διά τής άναφοράς τών τήν ταπεινήν μου ψυχήν λυπούντων, τό δέ 

20 δπως προσεδρευτικώτερον ποιήσαιμι τή νύξει τοΰ λόγου τήν άγιω-
σύνην σου έντυγχάνειν εις λύσιν τών κατεχόντων τω άγαθώ ήμών 
θεώ- εύιλατεΐται γάρ δικαίου σου οντος, οίδ' οτι, ό φιλάνθρωπος. 

363. Κωνσταντίνω ήγουμένω 

Προστίθημι τή προτεραία επιστολή καί τήνδε, προσαγορεύων τήν 
πατρικήν σου άγιωσύνην, ην εγώ έχω διά πάσης άγαπητικής δια-
θέσεως ού μόνον διά τήν άρχήθεν κραθεΐσαν ήμΐν έν Χριστώ σχέσιν, 

362. a. 818 12 δυοΐν: Studitae Leontius et Lucianus 

2 Bas. ep. 223,1 (PG 32,820 C = III 8 Courtonne) επειδή αυτάρκης ό τής σιωπής έγένετο 
χρόνος, εϋκαιρον λοιπόν άνοΐξαι τό στόμα 11 Ex. 22,13 

C (S) 

2 αύτάρκως S 12 δυοΐν: δύο S 13 ποιμένοντες Mai 15 άλλους Mai 17 
συναπαρτιθέντα C: συναπαρτισθέντα S Mai: correxi 20 νύξι C 

363. a. 816 vel a. 817-818 2 επιστολή: ep. 305? 3 άγιωσύνην: cf. adn. ad ep. 
451,2 

C (S) 
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5 άλλά γαρ και δια τήν ταύτοπάθειαν των υπέρ Χριστού μαρτυρίων, 
πρότερον ούν έν αστει σε είναι έμαθον, διαγωνιζόμενον τήν όμο-
λογίαν κάλλιστά τε και θερμότατα, είτα έξωρίσθαι έν τη Θρα/κφων 
χώρα, άρτι πάλιν ήρθαι και μεθορισθήναι έν τή Βυζαντίδι. διαυλεΐς, 
ώ μάκαρ, τον της εύσεβείας δρόμον. 

ίο Ά λ λ ά χαίρε, δτι σοι στέφανοι θεόπλοκοι και έπαθλα άφθαρτα 
αιωνίως ταμιευόμενα. φθέγξαι και αύτός ήμΐν τοις ταπεινοΐς ρήματα 
ζωής (τοιαύτα γάρ τά παρά σου, ει καί βραχυλογούμενα), εί δέ μή, 
άλλά γε τό ύπερεύχεσθαι τής άθλιότητός μου μή διαλείποις εις τό 
σφζεσθαι. 

364. Μιχαήλ Συννάδων 

Πάλαι έμαθον δτι σέ, τόν στΰλον καί έδραίωμα τής άληθείας, 
μεθήκαν τοΰ προτέρου περιορισμού οί καταλύται τής εύσεβείας, έν 
αστει κατέχοντες- καί έβουλόμην έπιστεΐλαι τή μακαριότητί σου, 

5 έπέσχον δέ έμαυτόν έκ τοΰ απαξ καί δις φθέγξασθαι καί μή άξιωθήναι 
άντακοΰσαι. άλλ' έπεί έκρινα εις εαυτόν μέγα εϊναί μοι τω σμικρω 
καί εύτελεΐ τό καί μόνον προσηγορίαν άκοΰσαι παρ' αύτής, ήν νΰν 
έδεξάμην υπό τοΰ συνάθλου σου πατρός μου αγίου των Καθαρά διά 
γράμματος, εύθύμως άφορμηθείς ήλθον επί τό γράφειν, ούδεμίαν 

ίο δνησιν φέροντος τοΰ λόγου τή θεοτελεΐ σου αρετή, έπεί πενιχρός 
καί άσύφηλος, έμοί δέ τω άμαρτωλω παρηγορίαν έμποιοΰντος, ώς 
παιδί τινι πατρί άξιαγάστω διαλεγομένφ, έναθλοΰντι γενναίως ύπέρ 
Χρίστου- συνίημι γάρ τόν τόπον, έν φ κατέχη, κολαστήριον είναι, 
έκλελεγμένον ου τή θέσει τοΰ τόπου, άλλά τή κακώσει τοΰ κρατοΰν-

15 τος. καί συνήλθεν εις ταύτόν δόκιμος κολαστής προς δοκιμώτερον 
άνταγωνιστήν, καί τό θέατρον κοινόν, τοις μεν άσεβέσι κατ' ελπίδα 

11 Act. 5,20 

12 ειδεμή S 13 διαλίποις S 

364. a. 817-818 3 περιορισμού: in Eudociade urbe Phrygiae 8 πατρός: Ioannes 
abbas monasterii Cathara; cf. epp. 271,3; 272,3 13 τόπον: monasterium SS. Sergii et 
Bacchi 15 κολαστής: Ioannes Grammaticus? 

2 1 Tim. 3,15 

C (S) 

1 συνάδων codd: Συνάδωνι Mai: correxi 6 άντ ' άκοΰσαι C 9 ούδέ μίαν C 11 
άσύφιλος codd: corr Mai 13 κατέχει C 16 άντ ' αγων ισ τήν C κατελπίδα C 
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τεύξεσθαι των εφετών, ήν ό Κύριος άπορραπίζεν, ήμΐν δέ έναγώνιον 
(πώς γάρ ου;), ομως καί έδράσιμον, έν τη εύανδρία στομουμένοις 
προς τήν αθλησιν. 

20 Αυτη μου ή βραχεία προσφώνησις, ήν συγκαταβατικώς δεξάμενος 
άνταμείψεταί μοι τάς ιεράς προσευχάς εις ψυχής σωτήριον, άγιώτατε 
όμοΰ και τριπόθητε. / 

365. Τιθόη τέκνω 

Καλώς και προσηκόντως, αδελφέ, τό γράμμα σου, ουτε πολυλογίαν 
έχον ουτε έλλεΐπον τοΰ δέοντος, ώστε με ήδέως άναγινώσκοντα 
εύλογεΐν σε καί εϋχεσθαι διαρκή είναι καί λόγω καί εργφ. ϊσχυε ούν 

5 έτι και άνδρίζου, εαυτόν αεί παρασκευάζων εις τόν ύπέρ Κυρίου 
θάνατον, τεχνούμενος έν αναγνώσει, έν τή καταλήψει τών τής αλη-
θείας δογμάτων καί γε τής προκειμένης εύσεβείας. χαίρε καί μή 
λυποΰ, αλλ' εύχαρίστει τόν ήγαπηκότα σε Χριστόν έν τοιούτω μέτρω 
φθάσαι τής ομολογίας αύτού, έφ' ή ζωή αιώνιος καί χαρά άνεκλάλη-

ιο τος, καν μελοκοπώμεθα, ούχ δτι εάν έγκεκλείσμεθα καί μονούμεθα 
καί ριγώμεν καί όλιγοψωμιζώμεθα- ό γάρ μή ούτως παρεσκευασμένος 
ξηραίνεται ώσεί χόρτος ήγουν έκπίπτει, ώς έξέπεσαν οί έκπεπτω-
κότες. 

Σύ ούν, ώ τέκνον μου, στήθι, κακοπάθησον ώς καλός στρατιώτης 
15 Χριστού, τήν όμολογίαν σου έκπλήρωσον, όρέγων χείρα, καθά καί 

γέγραφα πρότερον, τοις εις τά Στουδίου άδελφοΐς, εί έτι σφζονται 
έν Κυρίφ, έπειδή έξαιρέτως άνήκουσί σοι ώς σύναθλοι καί σύνοδοι, 
ό Κύριος χρυσώσοι σε τή καθαρότητι τής καρδίας, προσεύχου περί 
ήμών τών αμαρτωλών, ήγαπημένε. 

22 τριπόθητε: περιπόθητε Mai 

365. a. 817-818 16 γέγραφα: ep. 402? άδελφοΐς: cf. adn. ad ep. 358,8 

2 Bas. ep. 130,1 (PG 32,561 Β = II 42 Courtonne) 9 1 Petr. 1,8 12 Is. 40,7 14 
2 Tim. 2,1 2 Tim. 2,3 

C (S) 

1 Τιθόϊ C Mai 11 όλιγοψωμιζόμεθα C Mai οΰτω S 18 χρυσώσει C Mai 
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366. Σιλουανφ τέκνφ 

"Ηινεσα τόν θεόν μου, μαθών σου δια τοΰ γράμματος, τέκνον, τήν 
ύγιείαν, ήσθην δέ και πάνυ δτι έξέδραμες των έν άστει, συναφθείς 
τω άδελφώ σου Λουκιανώ· και ζήτε έν τοιούτφ τόπω, ού άπέδρα 

5 κόμπος καί τάραχος και ή της αίρέσεως φλόξ, έναυλίζεται δέ ήσυχία 
και άταραξία, άφ' ών έγγίνεται έξις αγαθή τή ψυχή, μάλιστα δέ και 
σοι έμμισθον όμοΰ καί φιλάδελφον έν τή λύπη τοΰδε καί έμοί 
εύπαρήγορον, ουκ άπαθώς φέροντι. ευλογημένος εΐ, αγαπητέ, καλώς 
διανοηθείς, εύοδωθείη ύμών τό σύνταγμα έν Κυρίω, κατευθυνθείη 

ίο ύμών τό έργον όσίως, εύκτικώς έχόντων καί περί ήμών τών 
άμαρτωλών ινα σωζοίμεθα κατά πάντα. / 

367. Εύοδίω καί 'Ιωάννη τέκνοις 

Μικρά συλλαβή τήν ύγείαν καί σεσωσμένην ύμών δυάδα εϊδομεν 
ώς κατ' οφθαλμούς καί χαίρομεν οτι ζήτε έν Κυρίω καν θλιπτικώς 
(πώς γάρ οΰ;) τω διωγμώ. αλλ' ή έλπίς κουφιζέτω τά λυποΰντα· ουδείς 

5 χαίρων τήν τοΰ κόσμου χαράν χαρήσεται εις ουρανούς καί ουδείς 
θλιβόμενος διά Κύριον ένθεν άποτεύξεται της αιωνίου άγαλλιάσεως. 
στερεοΰτε έαυτούς, παρακαλείτε, συμφράττεσθε, γνωσιματίζεσθε, ώς 
αν έργω καί λόγφ δούλοι θεού χρηματίζοιτε, τής τοΰ θεολέκτου 
μακαρισμοΰ καταξιούμενοι. 

ίο Άεί γράφετε, ϊνα καί αεί δέχησθε έπιστολή έπιστολήν. προσεύ-
χεσθε καί περί ήμών τών άμαρτωλών εις τό σφζεσθαι. 

366. a. 817-818 

c (S) 

3 ύγιείαν C: ύγίειαν S ήσθην C Mai 9 διανοηθείς om Mai εύοδωθείη: 
διανοηθείη Mai 

367. a. 817-818 

8 Matth. 5,10 

C (S) 

1 εύωδίω C: Ένωδίω Mai 3 χαίρω μεν codd: corr Mai 5 ώραΐον in marg 
C χαρίσεται omnes: correxi 7 στερεοΰται C παρακαλείται C 8 τής 
eras S (attamen est βασιλείας supplendum; cf Matth 5,10) 
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368. Συμεών τέκνφ 

Επειδή άνέγνων σου τήν έπιστολήν καν κατέμαθον οπού καθέζη 
καί όπως και μεθ' δσους καί οϊους άδελφούς σου, τέκνον ήγαπημέ-
νον, πάνυ άνεπάην ό ταπεινός καί ευλόγησα άμφοτέρους καί πρό γε 

5 των άλλων σέ, τον καλώς προηγούμενον καί εξ άγαθής καταστάσεως 
ύφ' έαυτόν έλόντα καί τούς λοιπούς, τοιγαροΰν φυλαχθείητέ μοι επί 
τό αυτό, συζώντες έν ειρήνη καί όμονοία καί τόν τοΰ διωγμού καιρόν 
διανύοντες σωτηρίως καί μεμακαρισμένως* καί γάρ μακαρίους ύμας 
ειρηκεν έν εύαγγελίοις ό Κύριος, ή ευφημία μεγάλη, ή έλπίς άν-

ιο υπέρβλητος· καί γάρ βασιλεία ούρανών. 
Στήτε ούν, παρακαλώ, αδελφοί μου, στήτε άκαταγώνιστοι εκ τε 

των δρωμένων έχθρών καί αοράτων, παρασκευαζόμενοι μήπως καί 
συλληφθήτε καί ϊνα άθλοφορήσοιτε δυνάμει θεοΰ, καθά καί πολλοί 
των άδελφών ύμών. τέως δέ, έως αν οίκονομή Κύριος άσυλλήπτους 

15 μένειν, μένοιτε εύζωοΰντες, τούτο μέν άγαπητώς έχοντες προς αλ-
λήλους καί άπαρρησιάστως, τούτο δέ ύποτασσόμενοι άλλήλοις έν 
φόβφ Χριστού, δήλον δτι κεφαλής σού, αδελφέ, προηγουμένου- παν 
γάρ τό άκέφαλον καί άναρχον άτακτον καί στασιώδες, ού λυτρω-
θείημεν. προσεύχεσθε περί ειρήνης της τοΰ θεοΰ έκκλησίας, περί 

20 πάντων των διεσπαρμένων άδελφών ύμών, καί μάλιστα τών / εις τά 
Στουδίου ύπό τοΰ άθέου Λεοντίου πιεζομένων καί λίαν τετρυχωμένων 
καί μέντοι ένισταμένων κραταιότατα, έπειτα καί περί ήμών τών 
αμαρτωλών, ϊνα σφζοίμεθα έν Κυρίω. ό αδελφός ύμών Νικόλαος 
πλείστα προσαγορεύει. 

368. a. 818 

8 Matth. 5,10 10 ibid. 16 Eph. 5,21 

c (S) 

6 τοιγαρ ούν C έπιτοαυτό S 7 καιρόν om Mai 16 άπαρρησιάστως: cave 
corrigas εύπαρρησιάστως, coll ep 315,8; est enim nimia fiducia Theodoro iudice mater 
malorum; cf ep 249,21 17 σου S Mai 23 ήμών S 
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369. Κωνσταντίνο) λαϊκώ 

Ευλογία Κυρίου έπί σέ καί επί πάντα τόν οΐκόν σου άνθ' ών 
άποστέλλεις τη ταπεινώσει ήμών, άνθρωπε του θεού, κρίνον ορθο-
δοξίας, φίλε διάπυρε. ει κτάσαι φίλον, ως φησιν ό λόγος, έν πειρασμω 

5 αυτόν κτήσαι, έπειδήπερ εστί κοινωνός θλίψεως, πίστεως φύλαξ, 
ούπερ ούκ εστι σταθμός της καλλονής, τοιούτος σύ, εξ ών ποιείς 
καί λέγεις πιστούμενος τόν λόγον. αλλ' άνες, παρακαλώ, μή ύποπιέ-
ζεις σεαυτόν. ει δε ούκ άνέχη, μηδέ σέ ό αγαθός θεός, άοράτως 
εύεργετών δς καί διαφυλάξειέν σε έτι άσινή πανοικί. 

370. Κασσία 

Οία ήμΐν καί αύθις έφθέγξατο ή κοσμιότης σου όμοΰ μέν σοφά, 
όμοΰ δέ καί συνετά, ώστε με εικότως εστί ξενολογεϊσθαι καί εύχα-
ριστεΐν τω Κυρίφ, επί κόρη άρτιφυεΐ τηλικαύτην γνώσιν ένορώντα, 

5 ου μέν ούν κατά τάς πάλαι (πολλοΰ γάρ άποδέομεν καί άπειρον καί 
άνδρες καί γυναίκες της εκείνων σοφίας καί παιδεύσεως οι νΰν), 
δμως δ' ούν δτι κατά τό παρόν ύπερήρας δτι μάλιστα καί κόσμος 
σοι ό λόγος, πάσης επική ρου εύπρεπείας ώραιότερος. άλλά τό ζητού-
μενον δτι σύνδρομος καί ό βίος τω λόγω καί ου σκάζοις περί θάτερον, 

ίο ε'ΐπερ οΰτω προείλου έν τω νυνί διωγμώ πάσχειν ύπέρ Χρίστου, ούχ 
δτι έμαστιγώθης πάλαι άρκουμένη, αλλά γάρ καί αύθις σφαδάζουσα 
οιονεί καί φέρειν ούκ ισχύουσα τόν πυρπολούμενον έρωτα τής καλής 
ομολογίας, έν ή φυλαχθείης διαζέουσα· όντως γάρ οίσθα τί καλόν 
καί τί τερπνόν άλλ' ή τό πάσχειν ύπέρ αληθείας καί πλεονεκτεΐν έν 

15 τοις παθήμασι. χρυσός δέ καί άργυρος, δόξα καί εύπάθεια καί πάν 

369. a. 8 1 5 - 8 1 8 

4 Sir. 6,7 6 Sir. 6,15 

C (S) 

6 οϋπερ C 9 διαφυλάξειε S 

370. a. 8 1 6 - 8 1 8 4 άρτιφυεΐ: ut inter annos 800 ac 805 nata; cf. Rochow, Kas-
sia 31 

10 Philipp. 1,29 13 Ps. 132,1 

C (S) 

1 Κασία omnes: correxi (cf ep 217,1; Rochow, Kassia 3sq) 5 οϋμενουν S 9 σκά-
ζεις S 
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ότιοΰν δοκούν εύ έχει ν των επιγείων ουδέν ούδα/μώς, καν έξωνόμην-
ται των καλών εΐναι, έπείπερ εν ροή και απορροή, όνειρόμοια και 
σκιόεντα. 

Τί τό έξης; ή φιλομόναχός σου αιρεσις τοΰ βίου, ώς φής, μετά 
20 τήν παΰλαν τοΰ διωγμού, δπερ ούκ έξένισέν με, εί και ξένον διατί; 

δτι έκ των προηγουμένων τά έπόμενά τις τεκμαίρεται και διάλληλος 
ή δεΐξις. εί καπνός, πάντως πΰρ προελεύσεται- κάνταΰθα, έπεί ομο-
λογία Χρίστου, δήλον δτι βίος της μοναχικής τελειότητος άναλάμ-
ψειεν. ώς μακαρία σύ κατ' αμφότερα, πλήν έπιβολήν έμής χειρός μη 

25 άποκαραδόκει, επειδή αμαρτωλός, αλλ' εκείνης, ής τή σεπτή επιθέσει 
καθαγιασθήση. 

Τήν ένεγκοΰσάν σε εις φως διαπλάσει τοΰ άληθινοΰ φωτός ώς 
ήμέρας μητέρα πλείστα προσαγορεύω- ής σύν τοις από σοΰ είληφώς 
τά δώρα δώρον άνεθέμην τω Κυρίω μου τήν εύχαριστίαν και τήν 

30 ύπέρ αμφοτέρων έντευξιν. πλήν δτι πολύ υμάς κατεβάρησα- άλλά 
κουφίσειεν ύμάς νοουμένου φορτίου ό α'ΐρων τήν άμαρτίαν τοΰ κό-
σμου. 

371. Μακαρίω ήγουμένω 

Πάνυ έφιέμενος μαθεΐν ποΰ ποτ' αν μεθορισθεΐσά σου ή όσιότης 
τηρείται, επειδή έδεξάμην αυτής τό γράμμα καί κατέμαθον, χαράς 
ένεπλήσθην ό ταπεινός καί πρό τής αναγνώσεως· επειδή δέ καί 

5 άνέγνων, πώς ούκ αν εμελλον γήθειν, δτι μου ό πεφιλημένος πατήρ 
ζής εν Κυρίω, τον αγώνα τόν καλόν αγωνιζόμενος, τόν θεοστιβή 
δρόμον διαυλίζων καί τήν πίστιν άποστολικώς τηρών; μακάριος εί 
φερωνύμως, ώ Μακάριε, καί μακαριστέος σου ό άεθλος, καί πάλαι 
γνωριζόμενος καί άρτι άκουτιζόμενος, δτι τής αγάπης τοΰ θεού ούδέν 

31 Joh. 1,29 

16 δτι ούν C Mai 20 έξένισέ S δια τί Mai 26 καθ' άγιασθήση C 31 
ήμάς CCS αϊρων C Mai 

371. a. 818 7 μακάριος εΐ: cf. Η. Hunger, in: Byzantina 13, (1985) 9 

6 2 Tim. 4,7 

C (S) 

2 που ποτ' αν: πουπ' οταν C 7 άπό στολικώς C 8 μακάριε Mai άθλος Mai 
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ίο προέκρινας ουδέ έθέλχθης ύποσχέσεσι των τήδε πρός τοΰ κρατούν-
τος είσποιουμέναις, οΰτε μήν έχαυνώθης άπειλαϊς ύπανακρουομέ-
ναις, αλλ' έμεινας ό αύτός, στρατιώτης Χρίστου, όμολογητής ίερός, 
μάρτυς έτίζωος, μή καταισχύνας τον πάλαι βίον, τούναντίον δε 
λαμπρύνας τοις φθάσασιν δτι μάλιστα. 

15 Τό δέ ήμέτερον ούχ ώς εξ αγάπης και άγαν ταπεινώσεως φής εχει, 
ώ πατέρων κράτιστε, αλλ' ώς αυτοί ήμεΐς έν έαυτοΐς / ϊ'σμεν πώς; 
δτι άνάξιοι και τοϋ καλεϊσθαι ύμών τοΰ αριθμού δια τό πλήθος των 
άμαρτιών. πλην δτι στένομεν έπΐ τοις προκειμένοις, πώς άπελάκτι-
σαν οι ήγαπημένοι, πώς και οί δοκοΰντες εϊναί τι εξ εναντίας εστη-

20 σαν ους, καν μή έξονοματίσοιμι, έπίσταταί σου ή άγιωσύνη. προσ-
θείην δ' αν, καί εχθροί τοΰ ανθρώπου οί οικιακοί αύτοϋ, και 
Άβεσσαλώμ ούχ είς, άλλά πολλοί- καί άνθρωποι πονηροί καί γόητες 
προκύπτοντες επί τό χείρον, πλανώντες καί πλανώμενοι- καί τά 
σπήλαια τούς διωκομένους έχουσι καί γελάται τό μέγα της εύσεβείας 

25 μυστήριον καί κωμωδεΐται Χριστός εγγεγραμμένος σύν μητρί καί 
θεράπουσι. 

Ταύτα πώς ού λυπηρά καί δακρύων άξια; άλλ' ώ ίερώτατε, δίδου 
χείρα πρεσβευτική ν τή πεπτωκυία έκκλησία, δπως έξεγερθεΐσ' ώς ό 
ύπνών Κύριος έπιτιμήσειεν τω νοητώ λαίλαπι καί καταστορέσειεν 

30 εύδίαν είρηνόδωρον. προσεύχου περί τοΰ παιδός σου καί γε περί τοΰ 
συνόντος μοι άδελφοΰ, δς καί προσαγορεύει, διασώζεσθαι ήμάς έν 
Κυρίω. 

372. Ειρήνη πατρικία 

Τί σοι κόπους παρέχω, ώ φιλόθεε καί φιλομόναχε; αί άποστολαί 
σου ύπέρ τήν άξίαν μου. ήρκουν αί πάλαι καί πρόπαλαι πολλαί καί 

19 ήγαπημένοι : Leontius? 28 ό ύπνών Κύριος: cf. adn. ad ep. 333,22 

12 2 Tim. 2,3 18 De. 32,15 21 Matth. 10,36 22 2 Tim. 3,13 24 1 Tim. 3,16 

15 εχοι C 19 έξεναντίας codd: distinxit Mai 21 οίκειακοί Mai 23 vocem 
προκύπτοντες iteravit S 28 πεπτωκυία Ssscr έξεγερθεΐς oranes: correxi 

372. a. 815 -818 

C (S) 
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ήλίκαι- τί καί αύται; αλλ' εοικας τή Σολομωντείω βδέλλη, τη περί 
5 τό εΰ ποιεΐν ού κορεννυμένη, καν οιονεί έκπιέζουσα τό οΐκεΐον αίμα 

εις τροφήν άλλων, καίπερ ού τοΰτό σοι μόνον γνώριμον, άλλα πολλά 
τά συντρέχοντα, ζήλος, πόθος, έρως εις θεόν καν μικρόν ύποπεπτώ-
καμεν, πάλιν ούν άνακλητέον και τήν όδόν Κυρίου πορευτέον. πάρες 
τό λυπηρόν, άνάλαβε χαράν πνευματικήν, έπείπερ εγγύς Κύριος τοις 

ίο ύπομένουσιν αύτόν, δς, έτι λαλούντων ήμών τά της προσευχής 
ρήματα, έρεΐ ,ίδού πάρειμι'. 

Τή κυρία Ειρήνη ειρήνη θεοπάροχος, ής άπεδεξάμην και τήν 
εύλογίαν, ήν ελπίζω εις τον ύψηλόν βίον της μοναδικής πολιτείας 
άναδραμήσεσθαι, οπότε μεταστρέψειεν Κύριος τήν καταιγίδα εις 

15 αύραν. / 

373. Παύλω τέκνω 

Άνέγνων σου τήν έπιστολήν, τέκνον, και εύρων δτι υγιαίνεις και 
σώματι και πνεύματι ηύχαρίστησα τω Κυρίω' καί καλώς έποίησας 
δτι έγραψας, μάλιστα σημάνας δτι σου και ό νους ήδραίωται εν τή 

5 πίστει. αλλ' ε'ίη και έν τή πράξει- διό πρόσεχε σεαυτώ, φεύγων 
γυναικείας όψεις, φεύγων πάσαν παρρησίαν ώς δλεθρον ψυχής' άπέ-
χου καί των πονηρών λογισμών ώς έμπυρισμόν καρδίας καί άπώ-
λειαν φοβοΰ τον θεόν και έν τρόμω δούλευε αύτώ, τελών τάς καθη-
κούσας ψαλμωδίας και αγρυπνίας· μή εσο αργός άλλά καματηρός, 

ίο μή γελοιαστής άλλά θρηνητής, μή άργολόγος άλλά χρησιμορρήμων. 
Ταύτα ού σοι μόνφ, άλλά καί τώ Άντιπάτρψ καί τω έτέρω άδελφώ 

λέγω- ους καί προσαγορεύω καί εύχομαι ώς άμαρτωλός σφζεσθαι 
άμφοτέρους. 

13 εύλογίαν: donum 

4 Prov. 30,15 9 Ps. 144,9 + 18 

4 σολωμοντίω omnes: correxi 14 μεταστρέψειε S 15 αΰραν Mai 

373. 7 Matth. 15,19 

C (S) 

3 ευχαρίστησα S 5 φεύγων - 6 δψεις om Mai 10 μή γελοιαστής άλλά θρηνητής, 
θρηνητής in marg S 
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374. Λιτοΐφ τέκνω 

Χαίρω άκούων σου της φωνής, τέκνον, ώς αί μητέρες των νεοττών, 
και μάλιστα δτι έγγιώτερον μάλλον ή παροικία σου, ήγουν ή φυ-
γαδεία, τή φυλακή ήμών κατέστη, άφ' ού γέγονεν οικονομία μετα-

5 γράψαι σε τάς προλαβούσας έπιστολάς. αλλά δέξαι και ετέρας, οϊδα 
δέ δτι πολύ κεκοπίακας, άλλα και έτι, αγαπητέ, κοπίασον, είδώς δτι 
μισθός σοι ούχ ό τυχών, ήμισεύοντί μοι τω άμαρτωλώ εις κέρδος 
ψυχής, εύ δέ ποιήσειεν Κύριος τω ξενοδοχοΰντί σε, δτι έμνήσθη 
φιλίας καί έχεται εύσεβείας· δν διά σοΰ πλείστα προσαγορεύω, 

ίο άπολογουμένου ώς δτι έμοί τήν έλεημοσύνην ποιείται. 
Τά κεφάλαια δτι έκστηθίζεις, καλώς- μάλλον γάρ ε'ΐση τήν δύναμιν 

τών λεγομένων, πλην δτι παρά τούς άλλους κεχορήγηταί σοι υπό 
Κυρίου τό νοεΐν άντίδος αύτώ εύχαριστίαν έμπρακτον, τέκνον, καί 
προσεύχου περί ήμών. ό αδελφός προσαγορεύει σε. σωθείης αεί. 

375. Κανονικαΐς 

Επειδή ύμεΐς ούκ ένδιδεΐν φιλεΐτε είς τό εΰ ποιεΐν, ούδέ ήμεΐς οί 
ταπεινοί είς τό έπιστέλλειν. αλλά μικροπρεπής ή άντά/μειψις, εργω 
λόγοι, πείθομαι δέ καί έργα, καί πολύ τών τήδε έργων τιμαλφέστερα. 

5 πηνίκα καί πρός τίνος; παρά θεού καί εν τω μέλλοντι αιώνι- ουδέν 
γάρ θεώ άλόγιστον. καί μάλιστα τής υμετέρας μεγαλοψυχίας ή προσ-
φορά, ην δεξάμενοι καί νΰν τά εικότα ύμΐν ύπερηυξάμεθα, άρκού-
μενοι καί μή έπιζητοΰντές τι έτερον αρκετός γάρ ό κόπος. 

374. a. 818 4 μεταγράψαΐ: cf. ρ. 42* adn. 8 14 αδελφός: Nicolaus 

C (S) 

1 Λητοΐω S Mai 4 άφοϋ codd: distinxit Mai 8 ποιήσειε S 11 τήν om Mai 
13 καί om Mai 

375. a. 815 -818 

C (S) 

7 ύπερευξάμεθα S Mai 
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Ύμεΐς δέ, μητέρες και άδελφαΐ έν Κυρίφ, τόν καλόν άγώνα της 
ίο μοναδικής πολιτείας αγωνιζόμενοι, χαίρετε, εύσθενεΐτε έπειγόμεναι 

πρός τά κρείττονα, επειδή ού στάσις τω πορευομένω τήν εις άρετήν 
φέρουσαν όδόν άφθαστος γάρ και καταλαμβανομένη. μακάριοι ούν 
έστε, προελόμεναι τόν έν παρθενία βίον, τόν όντως άγγελικόν και 
ούράνιον, δς κοπώδες μέν και βίαιον ού τό τυχόν, αλλά και μάλα 

15 ίδρωτικόν έχει, άνταπόδομα δέ βασιλείαν ουρανών, ού μήν άθυμη-
τέον και ύποχαυνωτέον έν τοις πόνοις· ει γάρ ό των έπικήρων 
έφιέμενος τυχεΐν ούχ ύποκλάζει ούδέ ένδίδωσιν, έως αν κατάσχοι τό 
ζητούμενον, καίπερ δν ουκ άναφαίρετον αλλά μεταπΐπτον και άπολ-
λύμενον, τυχόν δέ και έφόδιον αιωνίου κολάσεως, πόσφ μάλλον ήμΐν 

20 ουκ άποκνητέον, αλλ' έμπυριστέον εις τό δουλεύειν θεώ ζώντι και 
άναμένειν τόν υίόν αύτοΰ εκ τών ουρανών άνθρωποπρεπεΐ θέα, δν 
άρνοΰνται έγγεγραμμένον οί νΰν αίρετίζοντες; φεύγοιτε, κυρίαι, τόν 
δλεθρον, ούτως έλεύσεται, δν τρόπον ώφθη αναλαμβανόμενος, πώς 
δέ ώπται; ώς άνθρωπος εικονιζόμενος κρΐναι τά σύμπαντα σύν τοις 

25 ήρνημένοις αύτόν γραφόμενον. τόν βίον, παρακαλώ, σύνδρομον τή 
πίστει άκριβεύεσθε- αί ύπό ζυγόν, φησίν, δότε τι και θεώ, αί παρθένοι 
τό παν θεώ. μή γίνοισθε ώς τίνες τή άκαλλεΐ συνήθεια έμφυρόμεναι, 
ύλάζουσαι τά περιττά· έφήμέρος ή ζωή, διά χειρών ό βίος. τών 
σχέσεων άπορράγητε, τω Χριστώ συνδουλούμεναι, έπείπερ διχοδε-

30 σμεΐσθαι ούχ οίόν τε- τήν σάρκα ύπωπιάζοιτε, δουλαγωγοΰσαι τω 
πνεύματι, τήν καρδίαν καθαίρετε, ϊνα κατ' άμφότερα παρθενεύητε-

τούτο γάρ τό ύπερ/φυές και ζητούμενον. 
'Αγαπών έν Κυρίφ ώς αν έπί μητρός μου ή αδελφής ύπέμνησα, 

αύται δέ προσεύχεσθε ϊνα ών άλλοις καθίσταμαι διδάσκαλος, τούτων 
35 πληρωτής γένοιμι. σωθείητε. 

376. Ναυκρατίω τέκνω 

Τί τούτου χαριέστερον, τοΰ άκουσαί με τόν άμαρτωλόν δτιπερ σύ, 
ό αγαπητός μου υιός, μεθ' έτέρων επτά αδελφών σου, ών τά ονόματα 

9 1 Tim. 6,12 30 1 Cor. 9,27 

22 φεύγετε Mai κύριαι omnes: correxi 34 καθ' ίσταμαι C 

376. a. 818 ineunte 

3 Philipp. 4,3 

C VM PS 
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έν βίβλφ ζωής, έμαστίχθητε ύπέρ Χρίστου, τοΰ άγαθοΰ ήμών θεοΰ; 
5 δόξα τω καλέσαντι ύμας εις την όμολογίαν της αληθείας αύτοϋ· δόξα 

τω σταθερώσαντι τάς τιμίας ύμών ψυχάς των άλλων προκινδυνεΰσαι 
εις τό μή πτήξαι μηδέ ύποχωρήσαι από προσώπου τοΰ άλάστορος, 
άλλα τήν καλήν ύμών όμολογίαν όμολογήσαι καί διά ταύτην σύν 
Χριστώ δούναι τόν νώτον εις μάστιγας, προσετέθητε χορός άλλος 

ίο ομολογίας τή εκκλησία τοΰ θεοΰ, ηύξήσατε τό κλέος της έν Χριστώ 
άδελφότητος. μακάριοι όντως, ποθητοί μου, καί τρισμακάριοι, μα-
κάριαι καί αί κοιλίαι, αϊ είς φως ύμας ήγαγον ει δέ τι καί περί έμοΰ, 
μακάριος κάγώ ό άμακάριστος καί άθλιος, ότι τηλικούτων ακούω 
πατήρ τέκνων, θεοΰ υιών καί κληρονόμων Χριστού, τίς ή χαρά αΰτη; 

15 άλλ' ούχί πάσης χαράς θυμηρεστέρα; τίς ή δόξα αυτη; αλλ' ουχί τών 
τά διαδήματα φορούντων θαυμασιωτέρα, στίγματα φέρειν τοΰ Χρι-
στοΰ, τά ζωοποιά αύτοΰ πάθη ώς στέφη; 

Ούτως μέν ούν τά καθ' ύμάς, α καί ούρανός ήνεσεν καί γή ήκου-
τίσθη. τά δέ ήμέτερα μηδαμινά καί άμαρτωλά, πλήν ώς άπήγγειλεν 

20 ό άδελφός 'Αδριανός· πάντως γάρ άποσέσωσται. εί δέ τι δέοι προσ-
θεΐναι, ταΰτα καί δηλώσομεν. μετά τόν δαρμόν έκλεισαν ήμάς τούς 
δύο είς άνώγαιον, άναφράξαντες τήν θύραν καί άραντες τήν κλίμακα, 
κυκλόθεν φύλακες, μή πού τις θίγη μηδέ αψηται τοΰ δωματίου- αλλά 
καί πάντα τόν είσερχόμενον εις τό κάστρον προϋπαντώντες οί φύ-

25 λακες ούκ έώσί που τραπήναι πάρεξ τοΰ ιδίου οϊκου, έως αν αύθις 
έξέλθοι. παραγγελία κραταιά μή έπιδοθήναι ήμΐν τι πάρεξ ύδατος 
μόνου καί ξύλου- ούτως άπλώς θέμενοι ώς έν τάφω καί πρός τό 
κτεΐναι ήμάς. ό δέ θεός έλέει φιλανθρωπίας αύτοΰ δι' ών προειση-
νέγκαμεν χρειών καί έτι δι' ού έπιδίδοται ήμΐν τό προσταχθέν δι' 

30 οπής τής θυρός, / επί κλίμακος ανιόντος κατά τήν ώραν έστώσης, 
διατρέφει, ού τολμώμεν φήσαι έκεΐνο, δ φησιν ό Δανιήλ δεξάμενος 
παρά τοΰ Άμβακούμ τό άριστον, έμνήσθη γάρ μου ό θεός, πλήν δτι 
έμνήσθη καί ήμών τών αμαρτωλών καί ελεεί καί περιέπει καί σκέπει, 
έως αν ούν πάρεστιν ήμάς τρέφεσθαι έκ τών ένδον ή όπως ποτέ, ένός 

21 τούς δύο: cum Nicoiao 

8 1 Tim. 6,13 16 Gal. 6,17 32 Bel 38 

18 τά: τάς Sirm ήνεσε VMPS Sirm 20 καί ante προσθεΐναι add V Sirm 22 
άνώγεων VMPS Sirm (cf Marc 14,15 άνάγαιον) 23 κυκλώθεν C: κύκλωθεν Μ πού 
τις C: τίς που cett Sirm δωματίου: δώματος Μ 25 αύθις: αύτις coni Sirm 26 
έξέλθη Μ 28 προεισενέγκαμεν VpcP Sirm 29 επί δίδοται C: έπιδίδοται Μ: 
έπιδέδοται cett Sirm 30 θυρός CP: θύρας S: θυρίδος cett Sirm 31 φησι Sirm ό 
om Sirm 32 άββακούμ MS 34 ενδων C όπώσποτε codd: corr Sirm 
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35 των πορταρίων οίκοθεν λάθρα έπιδιδοϋντος τοΰ και έβδομαρησίου, 
τρέφει ημάς και δοξάζομεν τον θεόν. έπιλιπόντων δε των χρειών 
οικονομία θεοΰ συγκαταλείψομεν και ήμεΐς τήν ζωήν και έν τούτω 
χαίρομεν, και τοϋτο της μεγαλοδωρεάς τοΰ θεοΰ. και τίς είμι εγώ ό 
τάλας, τοιούτω τρόπω καταληφθείς ύπέρ τοΰ ονόματος αύτοΰ καί 

40 προς τό έξης, ώς κελεύει, δόξης περισσοτέρας τον άγέραστον κα-
ταξιώσαι σύν τω άδελφώ; 

Παρακαλώ ούν υμάς, άδελφοί, συναγωνίσασθέ μοι έν ταΐς προσ-
ευχαΐς ύπέρ ήμών πρός τον θεόν ινα ρυσθώ έν παντί τρόπφ διά 
παντός έκ τοΰ πονηροΰ και ινα ό έναρξάμενος έν ήμΐν έργον όμο-

45 λογίας αύτοΰ διά σπλάγχνα οΐκτιρμών ούκ έξ έργων μού τίνων (ού 
γάρ έποίησά τι αγαθόν έπί της γης άλλα τούναντίον) αυτός και 
έπιτελέσειεν έν άμφοτέροις. τοΰτο καί ήμεΐς οί ταπεινοί πρός ύμάς 
τούς τά αυτά πάσχοντας αιτεΐσθαι ού διαλιμπάνομεν μετά δακρύων, 
ού μόνον τούς οκτώ, τήν έκλογήν τοΰ Κυρίου, άλλά καί τόν άββάν 

50 Πέτρον καί τόν καλόν Λιτόιον καί ει τινα άλλον άσπαζόμεθα έν 
Κυρίω. 

377. Έπιφανίω τέκνω 

'Ιδού, τέκνον μου ήγαπημένον, καθώς προεθυμήθης άπάραι έν τή 
Δύσει, είπόντος μου άραι γράμματα ταΰτα. απέστειλα δύο έπιστολάς, 
τοΰ τε άποστολικοΰ καί τοΰ κυροΰ Μεθοδίου- οί γάρ περί τόν άδελ-

5 φόν Διονύσιον ευδοκία θεοΰ καί άπεσώθησαν έως τών έκεϊ καί 
χρηστάς έλπίδας ήνεγκαν πρός ους καί πάλιν έπιστεΐλαι εύ ένόμισα. 
έπέστειλα δέ ούχ ώς άπ' έμοΰ μόνον, άλλ' ώς τό πρότερον, έξ 

35 πορταρίων: cf. Triandaphyllidis, Lehnwörter 124 49 όκτώ: Naucratius cum sociis; 
cf. 1. 3 

42 Rom. 15,30 sq. 44 Philipp. 1,6 

35 έπιδιδόντος VMPS Sirm 36 έπιλειπόντων codd Sirm: corr Mi 38 καίρομεν 
(sic) Sirm 39 τοιούτω τρόπφ: τοιουτοτρόπως Μ 40 προστοεξής S 42 συν-
αγωνίσασθαι Μ 43 ύπέρ ήμών: ύμών V Sirm 47 επιτελέσει Μ ύμεϊς Mac 

48 αιτεΐσθαι post διαλιμπάνομεν transp VPS Sirm 50 Λητόϊον VMPS Sirm 

377. altera semestri spatio a. 817 2 έν ττ| Δύσει: Romam 4 αποστολικού: papa 

5 Διονύσιον: cf. ep. 456,2 sq. 

C VM PS 

2 μου om VM άπάραι CPS Sirm 3 αραι PS vocem απέστειλα iteravit S 
6 ους scripsi: ας codd Sirm 7 άπ' om Μ 
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άμφοτέρων των ήγουμένων, οΰς δηλον ή επιστολή, πάρεξ του της 
Ευκαιρίας- ούτος γάρ, ώς έμαθον, κατά τάς αμαρτίας μου κατέπεσεν. 

ίο γνώσει ούν και κοινή γνώμη δια μηνύματος λαθραίου και ανα-
γνώσεως της επιστολής ώς τότε έπεστείλαμεν, ώς και έδήλου τό 
άπιόν γράμμα, νΰν δέ, καν ου δεδύνημαι τοΰτο ποιήσαι δια τήν 
άσφάλειαν, άλλ' ώς ήδη όμογνωμονούντων άμφοτέρων και αυτη ή 
επιστολή· ι'σως δέ και μετά ταΰτα ενδέχεται κάκείνους έπιγνώναι. 

15 "Απιθι ούν, ώ καλέ Έπιφάνιε - έπίφανον τή Δύσει άγγελος πιστός, 
Φρόνιμος, άρχαιογνώριστος, άποδιδούς τήν επιστολή ν και κατά τά 
θεοκινήτως τυπωθέντα εν τω άγίφ άποστολικω ύποθετικω τρόπω και 
λόγω τοΰ ίεροΰ Μεθοδίου και τοΰ τής Μονοβασίας αγίου επι-
σκόπου καί αύτός συνεπιπρεσβεύων καί έκλιπαρών εις πέρας ένε-

20 χθήναι ταΰτα θεοΰ εύδοκία, τοΰ έχοντος σε και άποσώσαι καί πα-
ραστήσαι τή ίερα καί μακα/ρία κορυφή, μή δείσης· πολύς σοι ό 
μισθός καί μέγας ό άγών- Χριστός μετά σοΰ. προσειπέ πάντας τούς 
αγίους καί μάλιστα τούς γνωριμωτέρους, έξαιρέτως τον αγιόν μου 
πατέρα τόν άρχιμανδρίτην, αλλά καί τόν δεσπότην μου τόν χαρτο-

25 φύλακα, ού ή άγάπη έγκειται εν τή ταπεινή μου καρδία. 

378. Τω αύτφ 

Καί αύθις ήκουσα τής φωνής σου, τέκνον ήγαπημένον, καί έδοξα 
κατ' οφθαλμούς σε όράν καί περιπτύσσεσθαι. άλγεΐς οτι αφέθης 
άδεσμος είναι; χάρις τφ ούτως οικονομήσαντι Κυρίφ, σύ δέ τή 

9 Εύκαιρίας: abbatis Ioannis 18 επισκόπου: Ioannes; cf. ep. 274 24 άρχιμαν-
δρίτην: Basilius; cf. ep. 273 χαρτοφύλακα: bibliothecarius S. Sergii? cf. Sansterre, 
Les moines I 180 sq.; II 204 adn. 73 

21 Matth. 5,12 

8 τοΰ Vsscr: om Μ 9 έμάθομεν PS κατέπεσε VMPS Sirm 11 ώς1 om VPS 
Sirm καϊ om VM 12 καν Ρ 13 όμογνωμονούντων: όμογνωμόνων αύτών Μ 
14 μεταταΰτα MP 18 Μονεμβασίας S Sirm 22 πρός είπε C: πρόσειπε cett Sirm 
23 γνωριμωτάτους VM Sirm καϊ ante έξαιρέτως add Ρ 

378. akero semestri spatio a. 817 

C (S) 

1 τω αύτω: έπιφανίω τέκνω S 4 εΐναι: ειη Mai 
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510 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mai 222/23 

5 προθέσει δέσμιος και τή ομολογία μακάριος, πλην ουκ οϊδας τί 
τέξεται ή αΰριον. έσο τοίνυν παρεσκευασμένος και όπη τφ θεώ φίλον 
άγέσθω τά κατά σέ- παντί φυλακής χρεία, έκασταχοΰ ό διώκτης 
έχθρός. έχου, τέκνον μου, της σωτηρίας σου δπουπερ αν ε'ΐης, προσ-
ευχόμενος περί του αμαρτωλού σου πατρός εις τό άπαραί σε προς 

ίο τά δυτικά, ήνίκα ύπέστρεψαν οι αδελφοί, δι' ευχής μοι μάλα 
πληροΰντα τά θεοφιλή και αναγκαία, αιροντα δηλονότι καί τά γράμ-
ματα. 

"Α δέ έκεΐσε πέπρακται υπό τοΰ πριν προεδρεύσαντος μαθών 
έξέστην καί εις έλεεινολογίαν κατέληξα· πώς δέ ουκ έσήμανας περί 

15 τοΰ Φιλαγρίου, οϋ ή μέριμνα πιέζει μου την ταπεινήν ψυχήν; 

379. Τω αύτώ 

Έκ παραδόξου μοι τό γράμμα σου, ώ φίλτατον τέκνον- ον γάρ 
προσεδόκουν ρωμαΐζειν, έκ Βυζαντίου μοι φθέγγεται, καί ον έλογι-
ζόμην άφέμενον είναι, δέσμιος ήκει. τί τοΰτο; δήλον δτι προνοίας 

5 θεοΰ τό έργον, ϊνα καί σύ μετασχοίης σύν τοις ίεροΐς άδελφοΐς σου 
τών ύπέρ Χρίστου παθημάτων, ού μόνον ώς τών προεχόντων ων, 
αλλά καί τών πολλών εν γνώσει διαφέρων καί τό πρωτεΐον τών 
γραφέων έχων, προσθείην δ' αν καί ώς στόμα τής ταπεινώσεώς μου 
υπάρχων, σύ μεν ούν έφθέγξω α έφθέγξω έν τοις γράμμασιν έκθειάζων 

ίο τά έμά (σά δέ ειπείν αληθές, έπειδή υίώ τά πατρός ανήκει) καί τοΰ 
μέτρου διά τόν πόθον έξιστάμενος, έγώ δέ σε παρακαλώ στήναι 
γενναίως έν τοις ύπέρ Χριστοΰ άγωνίσμασι, πάντα φέρων τά μέ-/ 
χρις αίματος, έπειδή ουκ άξια τά παθήματα τοΰ νϋν καιροΰ προς τήν 
μέλλουσαν δόξαν άποκαλύπτεσθαι εις ήμάς, ώς γέγραπται, άλλως τε 

15 δτι καί προήρου κατ' αρχάς ύποβληθήναι τοις όμολογηταΐς καί 

10 άδελφοί: Studitae Dionysius et Euphemianus 

5 Prov. 3,28 

9 άπάραι S Mai 11 δήλον δτι C 14 πιέζη C 

379. hieme a. 817-818 3 βωμαΐζειν: Roma morari; ad verbum cf. Psaltes, Gram-
matik 329 

13 Rom. 8,18 

C (S) 

4 δηλονότι S 6 προεχόντων: προσευχόντων Mai 10 αληθές Mai 11 σε om 
Mai 15 καταρχάς S 
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σαυτόν έπέρριψας μικρού δεΐν τω κινδύνω. νόμιμον ούν τό μαρτύριόν 
σοι φκονομήθη, αδελφέ, άρτι άχθέντι κατά λόγον. μή ούν άναδύωμεν, 
άντιβολώ, μηδέ έλεήσωμεν σάρκας, αλλά προησώμεθα ταύτας εις ο 
τι αν και παρασκευάσοι Χριστός, ινα και ψυχή ν και σώμα εις 

20 αθάνατα αγαθά έμβάλωμεν. 
Προσεύχου και αύτός τά ϊσα περί έμοϋ τοΰ άμαρτωλοΰ. ό σύν έμοί 

αδελφός προσαγορεύει. 

380. Ναυκρατίω τέκνφ 

Χαίρω έπί σοί, αδελφέ μου Ναυκράτιε, δτι της χαράς υιός χρημα-
τίζεις, δπερ εστί τό διά Χριστόν πάσχειν. και τί γάρ τούτου χαριέ-
στερον, τί δέ εύκλεέστερον; έμαστίχθης ούν χριστομιμήτως, ήρθης 

5 έκ φυλακής εις φυλακήν, παραδοθείς εις χείρας 'Ιωάννου τοΰ άσε-
βους, έφ' φ ό ταπεινός καί ήγωνίασα - αλλ' δτι προσβαλόντος αύτοΰ 
ού περιετράπης, τούναντίον δέ καί άπεπέμψω διελεγκτικώς τόν μα-
ταιόφρονα, πάνυ ό τάλας ήσα καί εύθύμησα. ειη δέ σοι καί προς τό 
έξης πρός πάν ότιοΰν των συμβησομένων παρά Κυρίου βοήθεια, 

ίο επειδή δέ εφης προτεΐναι αυτόν έν τη διαλέξει φωνάς έπ' άνατροπή 
των άγίων εικόνων, ήγουν Άστερίου, Έπιφανίου καί Θεοδότου, 
άναγκαΐον φήθην πρός καταρτισμόν αμφοτέρων παραθέσθαι εν-
ταύθα, εί καί ύπερτείνει τό έπιστολιμαΐον υφος, αύτάς εκείνων τάς 
φωνάς καί τήν σύν θεώ παρ' ήμών των άμαθων άνατροπήν αυτών. 

15 Ή ούν τοΰ Άστερίου έπί λέξεως τάδε- ,μή γράφε τόν Χ ρ ι σ τ ό ν 
άρκεΐ γάρ αύτώ ή μία τής ένσωματώσεως ταπεινοφροσύνη, ην αύθ-

18 αντί βολώ C προϊσώμεθα C Mai 20 έμβάλλωμεν S 21 ϊσα S 

380. a. 818 4 χριστομιμήτως: cf. adn. ad ep. 284,26 15 ad verba Asterii cf. F. 
Combefis, S. patris nostri Asterii Amaseae episcopi ... orationes et homiliae. Paris 1648, 
238 sq.; Marx, Der Bilderstreit 81 

15 Aster. Amas. hom. 1, 4, 1 0 - 1 3 (p. 9 Datema); cf. Conc. Nie. II (XIII 305Bsq. Mansi) 

CH (11. 95 - 249) VM P2P,S 

1 δογματική περί (των S) άγίων εικόνων titulo add P,S: in marg Sirm 6 πρός 
βαλόντος C: προσβάλλοντος S 7 έλεγκτικώς S 8 ήσα C: ήσθην cett Mi: ήσθην 
Sirm 9 δτι ούν C 10 έπ': έν Sirm 15 σχόλιον (ora MP2)' ίστέον ώς έστιν 
άστέριος ύπό τοΰ άγίου (άγιωτάτου Ρ2) σωφρονίου έν τοις αύτοΰ συνοδικοΐς άναθε-
ματιζόμενος καί ύπό άλλου πατρός ώς άνέγνων άπολιναρίω καί εύτυχεϊ συνταττόμενος 
in marg CP2M 
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αιρέτως δι' ήμας κατεδέξατο. επί δέ της ψυχής σου βαστάζων νοητώς 
τον άσώματον λόγον περίφερε', έρωτάσθω τοιγαροΰν ό λογογράφος, 
άνθ' δτου άπαγορεύσας Χριστόν γράφεσθαι άρκεΐν αύτώ λέγει την 

20 μίαν της ενσωματώσεως ταπεινοφροσύνην, ώς και τήν άπαξ αίρε-
θεΐσαν αδοξον ύποφεύγοντι τήν δευτερεύουσαν τής ταπεινοφρο-
σύνης φανέρωσιν. και πώς αύθαίρετος, ει άδοξος; τό γάρ αύθαίρετον 
ένδοξον, ουκ έχον τοΰ ακουσίου τό αδοξον. ει δέ τοΰτο ου, αλλ' δτι 
δευτέρωσις, πώς δευτέρωσις ή τό αυτό καί πρώτον καθ' όμοίωσιν 

25 δεικνύουσα γραφή; πώς δέ και τό ύπομνηματίζεσθαι δι' ακοής ου 
παραιτήσεται, ειγε τό δι' όψεως θριαμβεύεσθαι ώς δευτέρωσιν φέρον 
νεμεσητόν αύτώ; έκάτερον γάρ θατέρου σύνοδόν τε καί ισοδύναμον, 
ώς τό θείον στόμα, Βασίλειος ό Μέγας, άπεφθέγξατο. λογισθήσεται 
δέ κατά τό άνάλογον και τό τον σταυρόν άπαξ γραφήναι έτέρου 

30 δηλαδή σταυρού δευτέρωσις, ώς και επί τοΰ ευαγγελίου- καί επειδή 
αεί γράφεται αμφότερα, απείρους σταυρούς, προς δέ καί ευαγγέλια, 
ούχ ένα καί εν ύπάρχειν. ει δέ είς καί ού δεύτερος, καν μυριοστώς 
γράφοιτο, σταυρός, καί εν καί ού δεύ/τερον, καν απείρως γράφοιτο, 
εύαγγέλιον, καί είς καί ού δύο, καν ώσαύτως γράφοιτο, Χριστός. 

35 γραφόμενος γάρ έστιν ώς άναγινωσκόμενος καί ού πλησθήσεται ούς 
από ακροάσεως ουτε μήν οφθαλμός άπό οράσεως· δτι ό θεός άνθρω-
πος γέγονε καί δτι ώφθη βρέφος ό αιώνιος- καί γαλακτοτροφεΐται ό 
τρέφων τά σύμπαντα καί άγκαλίζεται ό άπερίληπτος καί χρηματίζει 
άνήρ ό ύπέρθεος καί βαπτίζεται ή τής σοφίας άβυσσος καί δρα τά 

40 θεοπρεπή τε καί άνθρωποπρεπή ό ύπερούσιος καί σταυροΰται ό τής 
δόξης Κύριος καί θάπτεται καί άνίσταται ό ζωών τά σύμπαντα καί 
αναλαμβάνεται άνθρωποπρεπώς ό μηδαμοΰ χωρούμενος. παυσάσθω 
άπαγορεύειν τήν ουτω σωτήριον κόσμου καθ' έκάτερα φανέρωσιν, 
καί τήν δόξαν Κυρίου άδοξίαν υποτιθέμενος καί τήν αύθαίρετον 

45 ταπεινοφροσύνην άκούσιον ύποβαλλόμενος, παυσάσθω δέ καί τω 
Μεγάλω Βασιλείω άντιφερόμενος, ού ή φωνή θεοΰ φωνή, ώδέ που 
προστάσσοντι- έγγραφέσθω τω πίνακι καί ό τών παλαισμάτων άγω-
νοθέτης Χριστός. 

18 άσώματον λόγον: cf. Martin, History 193 

35 Eccl. 1,8 47 Bas. hom. in Barl. mart. 3 (PG 31,489 B) 

18 τοίγαρ ούν C 20 τής Ssscr 24 πώς δευτέρωσις om Sirm 26 παραιτήσεται: 
παραστήσεται Μ 27 συνφδόν VM (fort recte) 29 καί ante κατά inser Sirm 30 
εϊς έστι χριστός, καν γράφωνται μύριοι" και σταυρός οϋτω, καν γίνωνται πλείονες in 
marg MPS 32 ού δεύτερος: ουδέτερος Sirm μυριοστός VM: μυριστός Ρ2" 33 
ού δεύτερον: ούδέτερον Sirm κάν Ρ, 34 κάν Ρ2 ώς αϋτως C 38 
άγγαλίζεται S 40 τε om VMP2 Sirm 41 ζωών: ζωογονών VM: ζωοποιών Sirm 
45 ύποβαλλόμενος: προβαλλόμενος Μ 
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Έρρίφθω δέ που θείου χοροΰ σύν τη παρούση άποφάσει καν ή 
50 έξης κατάφασις, ώς τό 'ίσον της άτοπίας έχουσα, τί γάρ φησιν; ,έπί 

δέ της ψυχής σου βαστάζων νοητώς τον άσώματον λόγον περίφερε', 
ώ της άλογίας· ου τί που γάρ θείον στόμα άσώματον τον λόγον μετά 
τό γενέσθαι αύτόν σάρκα λέλεχεν. ούκέτι μέν γάρ σάρκα Χριστόν, 
αλλ' ουκ άσώματον ό ίερός άπόστολος εϊρηκεν, έν οίς φησιν ήμεΐς 

55 δέ άπό τοϋ νυν ούδένα οϊδαμεν κατά σάρκα- εΐ δέ και έγνώκαμεν 
κατά σάρκα Χριστόν, άλλά νΰν ούκέτι γινώσκομεν. όπερ έρμηνεύων 
ό Θεολόγος Γρηγόριος τά σαρκικά, εφη, πάθη καί χωρίς της αμαρ-
τίας ήμέτερα- ώς καί άλλαχοϋ φησιν, ούκέτι μέν σάρκα, ουκ άσώ-
ματον δέ. ό δέ άσώματον τόν λόγον φήσας ού μόνον τοις δυσίν, 

60 άλλά γάρ και πάσι τοις θεοφόροις μαχόμενος εϊεν. 
Δέδεικται τοίνυν φύσεως λόγω άτόπω άτοπον επακολουθήσαν καί 

τή του ψεύδους άνατροπή κείσθω άντιστρόφως ή αλήθεια, πώς; 
γράφε τόν Χριστόν δπου δεΐν, ώς έχων αύτόν κατοικοΰντα έν τή 
καρδία σου, ϊνα καί άναγινωσκόμενος έν δέλτω καί όρώμενος έν 

65 γραφή ώς ταΐς δυσίν αίσθήσεσι γνωριζόμενος διττώς φωτίζη σου 
τάς φρένας, μαθόντος δπερ διά λόγου κατηχήθης τούτο βλέπειν κατ' 
οφθαλμούς, καί γε έν τω ούτως άκουτίζεσθαι καί όράσθαι ουκ έχει 
φύσιν μή ούχί δοξάζεσθαι θεόν καί κατανύττεσθαι ανθρωπον ευσεβή· 
ού τί αν γένοιτο σωτη ριωδέστερον καί θεώ εύπρόσιτον; ούτως ούν 

70 οί ούδαμινοί νοούμεν τάληθή, εΐ καί τίνες τών προ ημών ιερών 
πατέρων έτέρως ύπειλήφασι τό διελεγχθέν πρόβλημα. 

Τής γοΰν τούδε φωνής περαιωθείσης, τίς ή τοΰ Έπιφανίου;,νοήσει 
ή σή θεοσέβεια, ει πρέπον έστί / θεόν έχειν ήμάς ζωγραφητόν διά 
χρωμάτων', δρα δή τόν ψευδηγόρον ού Χριστόν είπεν, έφ' φ δηλού-

75 ται ή περιγραφή μετά τοΰ άπεριγράπτου (ώδε γάρ τών έκατέρων 
φύσεων ή δήλωσις), άλλά θεόν έχειν ήμας ζωγραφητόν, άπαμφιεννύς 
τόν λόγον τής άνθρωπότητος μανιχαϊκώ φρονήματι καί θεόν γυμνόν 

75 απερίγραπτου: cf. Μ. V. Anastos, in: Late class, and med. Studies in Honor of A. M. 
Friend Jr. Princeton 1955, 180 adn. 19 

54 2 Cor. 5,15 57 Greg. Naz. or. 30,14 (PG 36,121 C = p. 256 G.-J.) 58 Greg. Naz. 
or. 40,45 (PG 36,424 C = p. 306 M.-G.) 72 Epiph. fr. 21 (p. 360 Holl) 77 cf. adn. 
ad ep. 532,102 

50 ίσον VMP Sirm 52 ούτίπου Sirm 53 ούκ ετι CP2 54 voces τόν λ ό γ ο ν post 
άσώματον add VMPS Sirm 56 ούκ ετι CP2 γινώσκωμεν C 57 τής om VMP2 

Sirm 58 ώς: an ος scribendum? 60 γάρ om VMPS Sirm 61 έπ' ακολούθησαν 
C 62 κείσθω: καίσθω Sirm 63 δεΐν: δει Mi 65 φωτίζει C 71 διελεχθέν V 
72 γ' οϋν C τοϋδε: τήσδε P,S σ χ ό λ ι ο ν (om PiSP2)' ΐστέον ώς έπιφάνιος ύπό 
τοϋ αγίου έπιφανίου έν τω 7. β κεφαλαίω τών αιρέσεων ( = PG 41,544 A sq) ούαλεντίνω 
(ιουαλεντίνφ Ρ,) καί ΐσιδώρφ συντάττεται, ύπό δέ τοϋ αγίου σωφρονίου μετά καρ-
ποκράτην έπιφάνιος αναθεματίζεται in marg CPS 
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προτείνας, ώς αν τφ άτόπω της προτάσεως τον άκροατήν έκπλήξειεν. 
ούτω δή και όρατόν θεόν ειπείν έκτοπον, ει'περ φησί τά ίερά λόγια, 

80 θεόν ουδείς έώρακεν πώποτε. καί μήν ό μονογενής υιός, θεός ών και 
όρώμενος, τούτο έξηγήσατο- αλλ' εΰδηλον δτι γυμνόν θεόν άνθρω-
πότητος ουδείς έώρακεν. έπεί δέ ό μονογενής ού γυμνός μετά τήν 
σάρκωσιν, διά τοΰτο καί ορατός, και βεβόηκεν ό ιερός απόστολος· 
θεός έφανερώθη έν σαρκί, έδικαιώθη εν πνεύματι, ώφθη άγγέλοις, 

85 έκηρύχθη έν έθνεσιν, έπιστεύθη έν κόσμω, άνελήφθη έν δόξη. τό 
ούν έν σαρκί έπί πάση άποφάνσει από κοινού ληπτέον ειρμός γάρ 
τίς έστιν ή πρώτη φωνή ού μόνον ταΐς έφεξής, αλλά γάρ καί πάσαις 
ταΐς της ένσωματώσεως ίδιότησιν. ώς ούν θεός έφανερώθη έν σαρκί 
καί έφ' έκάστω των προειρημένων (ού γάρ άν εχοι φύσιν μη προσ-

90 υπακουομένου του έν σαρκί ή όφθήναι ή άναληφθήναι), ουτω 
δηλαδή καί γαλουχείται έν σαρκί καί προκόπτει ήλικία καί βαδίζει 
ποδί καί ίδροι άγωνία καί διαλέγεται γλώττη καί δσαπερ άλλα της 
αυτής συστοιχίας. 

Ει δέ ταύτα ούτως, έπειδή έν των απάντων ιδιωμάτων τού σώματος 
95 καί ή περιγραφή, εΰδηλον δτι καί περιγράφεται θεός έν σαρκί ε'ίτε 

χρωματουργικώς ε'ΐτ' ούν έτεροτρόπως. δυοΐν γάρ έκάτερον πάσα 
ανάγκη· ει ώπται έν σαρκί, καί περιγράφεται έν σαρκί, έπείπερ 
σύστοιχον καί άλληλαίτιον έκάτερον έκατέρου. ει ούν μή τό δεύτε-
ρον αληθές, ούδ' άρα τό πρώτον αλλά μήν τό πρώτον αληθές, ούκούν 

ιοο καί τό δεύτερον, ουτω καί κατά τά θεία λόγια καί κατά κοινόν 
συλλογισμόν ήλίθιον τό μή όμολογεΐν θεόν έγγράφεσθαι έν σαρκί, 
ειπερ ώπται έν σαρκί. έπεί καί έτέρωθι ό γεννάδας φησίν ,ήκουσα 
δτι καί τον άκατάληπτον υίόν τού θεού τίνες γράφειν έπαγγέλλονται-

φρΐξαί έστι τό άκούσαι'. τίς γούν νούν έχων ούκ έγγελάσειεν τον 
105 ματαιόφρονα; ου τί που άνέγνω δτι συνέλαβον τον Ίησούν, καί 

έδησαν αύτόν, καί άπήγαγον αύτόν προς "Ανναν πρώτον τον άρχιε-
ρέα; καί έτέρωθι πάλιν έλαβον ούν τό σώμα τού 'Ιησού καί έδησαν 
αύτό έν όθονίοις μετά τών άρωμάτων; ούχ ομολογεί θεόν τον Ίησούν; 

80 Joh. 1,18 84 1 Tim. 3,16 102 Epiph. fr. 22 (p. 361 Holl) 105 Joh. 18,12 
107 Joh. 1 9 , 4 0 

79 ήπερ P,S ίερά: θεία Sirm 80 έώρακε VMPS Sirm 83 διατοϋτο VPS 85 
έν1 om VM 86 άποφάσει Μ γάρ M s s c r 87 έφ' έξης C 88 ό ante θεός 
inser Sirm 89 και om PS 94 απάντων om S 95 εΰδηλον: hie inc epist in 
Η θεός Ssscr 96 ε'ίτ' ούν: ε'ι'τε HS έκάτερον: έκαστον Μ 98 και om Μ 
99 αληθές VMPSH Sirm (bis) άρα C ούκ ούν C 100 κατακοινόν C: 
κατάκοινον Η 102 εϊπερ — σαρκί om Η 104 φρίξαι VPS Sirm έστι : έπί 
Sirm τό CH: τοΰ cett Sirm γ' ούν C: γ ' οΰν Μ έγγελάσειεν CH: έγγελάσειε 
Μ: έκγελάσειε cett: έπιγελάσειε Sirm 105 ούτίπου Sirm 
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ει θεός ούν, πώς ό ακατάληπτος έλήφθη και έδέθη; ή δήλον δτι έν 
no σαρκί, καθά είρμολόγησεν ό πάνσοφος Παϋλος; σιγάτω ούν λυττών 

κατά Χρίστου και ούτος ό πλάνος, εάν δέ που άκούσειεν δτι και 
έσθιόμενον έχομεν θεόν, τάχα αν ού μόνον φρίξοι, αλλά και διαρ-
ρηχθείη, μή φέρων τό άκου/σμα. άλλά τί φησιν ό Χριστός; και ό 
τρώγων με κάκεΐνος ζήσεται δι' έμέ- ουκ αν δέ άλλως βρωθείη, εΐ 

115 μή έν σαρκί. και γάρ ό Χριστός, θεός όμοϋ και άνθρωπος τέλειος 
ύπάρχων, οπόταν καθ' έκάτερον των έξ ών συνετέθη φύσεων όνο-
μάζοιτο, καΐ καθ' ετερον κυρίως νοούμενος λέγοιτο, ού της θατέρου 
ιδιότητος έν τώ μοναδικώ της ύποστάσεως μειουμένης ή συμφυρο-
μένης. και μάρτυς τοΰ λόγου αύτός ό θεός και λόγος, πή μεν λέγων, 

120 τί με ζητείτε άποκτεΐναι, άνθρωπον δς την άλήθειαν ύμΐν λελάληκα; 
(καίτοι γε ό λέγων και θεός αθάνατος ή ν), πή δέ φάσκων, ύμεΐς 
λέγετε δτι βλασφημείς, δτι εϊπον υίός τοΰ θεοΰ ειμί- και μήν ό ειπών 
καί υίός ανθρώπου ήν. οϋτω τό πεφυκός έκατέρου ονόματος θατέρα 
φύσει απονέμοντες ου τί που διασφαλλόμεθα. 

125 Έπεΐ δέ καί τούδε τέλος ε'ίληφεν ή φωνή, τίς ή τοΰ Θεοδότου; ,τάς 
τών άγίων ειδέας ούκ έν είκόσιν έξ ύλικών χρωμάτων άναμορφοΰν 
παρειλήφαμεν, άλλά τάς τούτων άρετάς διά τών έν γραφαΐς περί 
αύτών δηλουμένων οίόν τινας έμψύχους εικόνας άναμάττεσθαι δε-
διδάγμεθα, έκ τούτου προς τον δμοιον αύτοΐς διεγειρόμενοι ζήλον 

130 έπεί είπάτωσαν οί τάς τοιάσδε άναστηλοΰντες μορφάς, ποίας άρα έκ 
τούτων καταπολαύοιεν ωφελείας ή έν ποία διά της τούτων άνα-
μνήσεως άνάγονται πνευματική θεωρία, αλλ' εϋδηλον ως ματαία ή 
τοιαύτη έπίνοια καί διαβολικής μεθοδείας εϋρεμα'. εύθύς ή βαλβίς 
τοΰ λόγου ού νεμεσητή, εί καί τών εφεξής άτοπων κατασκευαστική, 

135 έπεί καί πολλοί τών ιερών διδασκάλων τής εικονικής θέας τήν διά 

109 1 Tim. 3,16 113 Joh. 6,57 120 Joh. 8,40 121 Joh. 10,36 125 (Ps.-) 
Theod. Ancyr. in Cone. Nie. II (XIII 309 Ε sq. Mansi) 

109 ό om Η δηλονότι HP,SP2 110 καθώς Μ είρμολόγησεν: ώμολόγησεν 
Sirm 111 καί1 om P,S 112 φρίξοιε Ρ2 115 όμοϋ ante θεός transp VMP2 

Sirm τέλειος post όμοΰ transp Η 116 οπόταν: όπότερον P2V Sirm: όποτέρως 
Μ έκάτερον: έτερον Η: έκατέραν Μ 117 έτερον CH: έκάτερον cett 
Sirm καθεκάτερον Ρ, 119 βλέπε καί άκουε ό έχων ώτα καί οφθαλμούς, καθά 
φησιν ό σωτήρ (Marc 8,18), όραν καί άκούειν τα ίστορούμενα καί γραφόμενα in marg 
Ρ2 120 άλήθειαν V 121 γε om Η 123 τοΰ ante ανθρώπου add P,S (fort 
recte) έκατέρω ονόματι Μ 125 τοΰ om Sirm σχόλιον (om PS)· ϊστέον ώς 
θεόδοτοι S (τέσσαρες PS) υπό τοΰ αγίου σωφρονίου αναθεματίζονται· άλλ' οί μέν 
τρεις πρόδηλοι, ό δέ εϊς ανώνυμος, ύπό δέ έτέρου πατρός, ώς άνέγνων, θεόδοτος 
αγκύρων διαβέβληται in marg CPS 126 ιδέας VMSH Sirm ανά μορφοΰν Sirm 
130 άρα VPSH 131 καταπολάβοιεν Η 134 ου om VM έφ' έξης C 
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λόγου ίστορίαν προύργιαιτέραν τίθενται, ού διαβάλλοντες τήν θα-
τέραν, έτεροι δέ τό έμπαλιν. έχοι δέ τό ϊσον, καθά φησιν ό Μέγας 
Βασίλειος· α γάρ ό λόγος της ιστορίας δι' άκοής παρίστησι, ταΰτα 
γραφική σιωπώσα δια μιμήσεως δείκνυσι. και ού πάντες ζωγράφοι 

140 ουδέ πάντες λογογράφοι, αλλ' έκάστφ ως ό θεός έμέρισε μέτρον 
χάριτος. 

"Ωστε τήνδε τήν πρότασιν πάρεις λεγέτω τήν έξης* ,έπεί ειπάτωσαν 
οί τάς τοιάσδε άναστηλοΰντες μορφάς, ποίας εκ τούτων άρα κατα-
πολαύοιεν ωφελείας ή έν ποία δια της τούτων άναμνήσεως ανάγονται 

145 πνευματική θεωρία', άντερωτάσθω ούν ό γεννάδας· ποίαν γάρ ονησιν 
και ίεράν θεωρίαν ούκ εστίν εντεύθεν εύρασθαι; ει γάρ αύτη φύσις 
εικόνος, μίμημα είναι τοΰ αρχετύπου, καθά φησιν ό Θεολόγος Γρηγό-
ριος, και έν τή είκόνι τό άρχέτυπον έκφαίνεται, καθά φησιν ό 
πάνσοφος Διονύσιος, δήλον δτι εκ τοΰ μιμήματος, / ήγουν εικόνος, 

150 πολύ τό όφελος πρόεισι καί διά τοΰ μιμήματος πλείστη έπί τό 
άρχέτυπον ή πνευματική θεωρία άνεισι. και μάρτυς ό αυτός θείος 
Βασίλειος, ώδέ που λέγων ή της εικόνος τιμή έπί τό πρωτότυπον 
άναβαίνει. ει δέ άναβαίνει, καί κάτεισιν ευδηλον έπί τήν εικόνα άπό 
τοΰ πρωτοτύπου, ούκ άν δέ τις άνοηταίνων ανωφελή τήν τιμήν 

155 ε'ΐποιεν ούδ' αύ τό μίμημα μή ούχί τοΰ μεμιμημένου αποτύπωμα, ώς 
είναι έκάτερον έν έκατέρω κατά τον θείον Διονύσιον ού τί αν γένοιτο 
ώφελιμώτερόν τε καί άναγωγικώτερον; έμφασις γάρ έστιν τής αυτ-
οψίας καί σεληνιαΐόν τι φως, ϊνα καί οικείω παραδείγματι χρήσωμαι, 
πρός ήλιακόν φάος ή εικών· έπεί ει μή τοΰτο, τί όνίνησι τούς πάλαι 

160 ή σκηνή τοΰ μαρτυρίου, μίμημα ούσα των έπουρανίων; κάκεΐ γάρ 
μετά των άλλων χερουβιμ δόξης κατασκιάζοντα τό ίλαστήριον, τουτ-
έστιν εικόνες άνθρωπομόρφφ ε'ίδει διατυπούμεναι, άναγωγικά πάντα 
καί τής έν πνεύματι λατρείας θεωρήματα, μάτην δέ ήμΐν οσον έπί τή 
τοιάδε προτάσει καί ή σταυροειδής εικών, μάτην καί ή λογχοειδής, 

157 αύτοψίας: cf. Beck, Kirche 304 et adn. 5; Speck, Jamben 180 

138 Bas. hom. in quadr. mart. 2 (PG 31,509A); cf. Conc. Nie. II (XIII 300 C Mansi) 
146 Greg. Naz. or. 30,20 (PG 36,129 Β = p. 268 G.-J.) 148 Dion. Ar. eccl. hier. 4,3 
(PG 3,473 C) 152 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 156 Dion. Ar. ibid. 161 Ex. 
25,20 

136 λόγων Sirm 137 εχω Μ Ισον VPSH Sirm καθώς Μ 140 τό ante 
μέτρον add Η 143 αρα VPS Sirm άρα ante έκ transp S 145 άντ' ερωτάσθω 
C 146 εϋρασθαι Μ: εύρέσθαι Sirm (sed cf Schmid, Atticismus IV 603) 148 φαίνεται 
VM 149 δηλονότι SH τις ήμΐν τοις χριστιανοΐς ή έκ των άγιων εικόνων 
ωφέλεια in marg Ρ, 151 ante άρχέτυπον vocem μιμήματος cancell Η 153 καί om 
Μ 157 έστι VMPSH Sirm 158 χρήσομαι C 159 φως VMP Sirm 160 είναι 
ante ούσα cancell Η 161 τοϋτ' έστιν C 162 τυπούμεναι P,S 164 τοιαύτη V 
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165 μάτην και ή σπογγοειδής (έπείπερ και ταύτα μιμήματα, καν ούκ 
άνθρωπόμορφα), μάτην και δσα άλλα αίσθηταΐς είκοσι, Διονυσαϊκώς 
ειπείν, παραδέδοται ήμΐν, δι' ών επί τάς νοητάς κατά τό δυνατόν, 
φησίν, άναγόμεθα θεωρίας, επειτα καί ή μία των πέντε της ψυχής 
δυνάμεων ή φαντασία, φαντασία δέ δόξειέν τις είκών ινδάλματα γαρ 

170 άμφότερα. ούκ ανωφελής άρα ή είκών, τή φαντασία έοικυΐα. εί δέ 
άνωφελής ή προυργιαιτέρα, πολλω ούν μάλλον ή ύφειμενεστέρα, 
μάτην συνυπάρχουσα τή φύσει' και εί μάτην, καί αί σύστοιχοι αύτής, 
α'ΐσθησις, δόξα, διάνοια, νους. ουτω φυσιολογών ό λόγος άνουν 
ύπαγορεύει διά θεωρίας έπαγωγικωτέρας τόν τής εικόνος ήτοι φαν-

175 τασίας έξουδενωτήν. εγώ δέ καί άλλως άγαμαι τήν φαντασίαν φασί 
γάρ τίνες γυναίκα κατά τόν τής συλλήψεως καιρόν Αιθίοπα φαντα-
σθεΐσαν Αιθίοπα άποτεκεΐν. τοιούτον καί τό κατά τόν πατριάρχην 
'Ιακώβ επί τω των ράβδων λεπισμώ, έξ ή ς φαντασίας έποικίλλοντο 
τά εν τοις θρέμμασι τικτόμενα. καί ώ του θαύματος, οτι πραγματικής 

180 ενεργείας ή είκονοειδής φαντασία ώπται άποτέλεσμα. 
'Αλλ' έπί τό προκείμενον ό λόγος· ,είπάτωσαν οί τάς τοιάσδε 

άναστηλούντες μορφάς, ποίας έκ τούτων άρα καταπολαύοιεν ώφε-
λείας ή εν ποία διά τής τούτων άναμνήσεως άνάγονται θεωρία', καί 
τίς, ώ ταν, ούκ έκ τής εικονικής είδέας, ε'ΐπερ έναργώς άτενίσειεν, 

185 δεξιάς τε ή αριστεράς ινδάλματα λαβών εν νώ άπεισιν; αλλ' εί μέν 
έξ άριστης, άριστα, εί δέ έξ αίσχίστης, α'ίσχιστα, ώστε πολλάκις καί 
ο'ίκοι μένων τή μέν κατανύττεσθαι, τή δέ παθαίνεσθαι. ή ούχί καί 
τις ένίοτε άφυπνώσας τοις νυκτερινοΐς φαντάσμασι περιχαρώς ή 
λυπηρώς διανίσταται; εΐ δέ εκεί ούτως, πολλω ούν μάλλον έν τοις 

190 καθ' ύπαρ είκονίσμασι διατί/θεσθαι έστι προς έκάτερα τόν βλέποντα, 
ού δήπου άνέγνως, ώ βέλτιστε, ώς οί πάλαι ύποδείγματι καί σκιά 
λατρεύουσι των έπουρανίων; τί έκάτερον; ούκ είκών; ούκ έν είκόνι 
άνήγοντο προς τήν των έπουρανίων θεωρίαν; ούκ έν είκόνι διαπο-
ρεύεται πάς άνθρωπος, Δαυιτικώς ειπείν; ούκ αύτός σύ ό είκονο-

166 Dion. Ar. coel. hier. 1,3 (PG 3,124 A = p. 73 H.-G.) 168 Arist. de an. 428a 3 
173 ibid. 428" 4; cf. Jo. Damasc. de fid. 2,22 (PG 94,941 C = II 89 Kotter) 178 Gen. 
30,38 191 Hebr. 8,5 193 Ps. 38,7 

166 Διονυσιακώς VMPSH Sirm ειπείν διονυσιακώς V 167 ειπείν om 
Η ήμΐν παραδέδοται V έπϊ: καί Η 168 ή om V 169 δόξειέ VMPSH 
Sirm 170 άρα C 176 τής om Sirm 178 δέ post έπϊ add Η λεπτισμφ V 
179 ώ C πραγματικής: πρακτικής Μ 182 αρα VPSH Sirm αρα ante έκ 
transp V Sirm 183 ή: και Μ πνευματική ante θεωρία cancell V 184 ώ ταν: 
ώτ' αν C εϊδέας CP2

ac: ιδέας cett Sirm άτενίσειε VMPSH Sirm 185 ή: καί 
V 188 ενι δτε C 189 oöv om HP2V Sirm έν: έπί Η 190 καθύπαρ 
PS έστι VPS τόν: τά P,S 194 Είκονομάχος Sirm 
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195 μαχών είκών θεού καί κατά ειδέαν πατρφαν γεννηθείς καί είκονικώς 
έν πίνακι εγγραφόμενος; ή μόνος σύ άνεξεικόνιστος ώς ούκ άνθρω-
πος άλλά άμβλωθρίδιος, καί διά τούτο και τούς αγίους ούτως οίό-
μενος; 

Άλλ' ϊνα μάλλον ό περί τοϋδε λόγος πίστωσιν δέξοιτο, παρείς τό 
200 οίκοθεν δογματίζειν αυτούς προστήσεταν τούς της οικουμένης 

λαμπτήρας, άποκρινομένους σοι προς τήν έρώτησιν. Γρηγόριος ό 
Νυσσαεύς· είδον πολλάκις επί γραφής εικόνα του πάθους καί ούκ 
άδακρυτί τήν θέαν παρήλθον, έναργώς τής τέχνης ύπ' όψιν άγούσης 
τήν ίστορίαν. ό Χρυσόστομος· εγώ καί τήν κηρόχυτον ήγάπησα 

205 γραφήν εύσεβείας ένεκεν πεπληρωμένην εϊδον γαρ άγγελον έν εί-
κόνι έλαύνοντα βαρβάρων στίφη, είδον πατούμενα βαρβάρων φϋλα 
καί τόν Δαυίδ άληθεύοντα- Κύριε, έν τή πόλει σου τήν εικόνα αύτών 
έξουδενώσεις. Κυρίλλου 'Αλεξανδρείας- είδον εγώ κατά τοίχου 
γραφής έναθλούσαν τοις σκάμμασι κόρην καί ούκ άδακρυτί τήν θέαν 

2 ΐ ο κατώπτευσα. Γρηγόριος ό Θεολόγος· τής δέ ήν ύπερκύπτων Πολέμων 
έν είκόνν έταιρίς ταύτην ίδούσα (καί γάρ ήν σεβασμία) άπήλθεν 
εύθύς καί θέας ήττημένη, ώς ζώντα αίσχυνθεΐσα τόν γεγραμμένον. 
Βασίλειος ό Μέγας· άνάστητέ μοι νυν, ώ λαμπροί των άθλητικών 
κατορθωμάτων ζωγράφοι, τήν τοΰ στρατηγού κολοβωθεΐσαν εικόνα 

215 ταΐς ύμετέραις μεγαλύνατε τέχναις- άμαυρότερον παρ' έμού τόν στε-
φανίτην γραφέντα τοις τής υμετέρας σοφίας περιλάμψατε χρώμασιν. 
άπέλθω τή τών άριστευμάτων τοΰ μάρτυρος νενικημένος γραφή, 
χαίρω τή τοιαύτη τής ύμετέρας ισχύος σήμερον νίκη ήττώμενος· ιδω 
τής χειρός προς τό πυρ άκριβέστερον παρ' υμών γραφομένην τήν 

220 πάλην, ιδω φαιδρότερον επί τής ύμετέρας τόν παλαιστήν γεγραμ-

202 ε ϊδον πολλάκις etc.: cf. Marx 1. 1. 72 210 τής δέ ή ν ύπερκύπτων etc.: cf. ibid. 
95 213 άνάστητέ μοι etc.: cf. ibid. 72 sq. 

202 Greg. Nyss. de deit. Fil. et SS (PG 46,572 C); cf. Conc. Nie. II (XIII 324 Β Mansi) 
204 Jo. Chrys. de legisl. 6 (PG 56,407); cf. Conc. Nie. II (XIII 300 C sq. Mansi) 207 
Ps. 72,20 210 Greg. Naz. poem. mor. 10,804 sq. (PG 37,738 A); cf. Conc. Nie. II (XIII 
13 C Mansi) 213 Bas. hom. in Barl. mart. 3 (PG 31,489 Α sq.); cf. Conc. Nie. II (XIII 
80 C Mansi) 

195 ίδέαν VMPSH Sirm 197 άλλ' VM Sirm διατοΰτο VM 202 Ν υ σ σ ε ύ ς 
Sirm 205 ενεκα V 206 φύλα CVM 208 Κύριλλος VM Sirm Αλεξανδρίας 
Sirm κατατοίχου C (fort recte) 209 γραφήν SP2 Sirm 210 τής: τίς C δέ: 
δ' Sirm τής δέ: τήσδε VMPSH ύπερκύπτων: προκύπτων P,S 211 έταιρίς 
om Sirm 212 ζώντ' VMPS Sirm α ίσχυνθε ΐσα CH: έπαισχυνθε ΐσα cett Sirm 
216 περιλάμψετε P,S 217 voces παρ' ύμών ante νεν ικημένος add Η 220 πάλην: 
πάλιν C 
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μένον εικόνος, κλαυσάτωσαν δαίμονες καν νΰν ταΐς του μάρτυρος έν 
ύμϊν άριστείαις πληττόμενοι- φλεγομένη πάλιν αύτοΐς ή χειρ και 
νικώσα δεικνύσθω. δρας δπως ό μεν προτίθησι της λογογραφίας την 
ζωγραφίαν, έν ή ήλίκη ή έκθείασις, ώς καί κλαίειν τούς δαίμονας, 

225 ό δέ πηλίκως πως σεβαστήν τήν εΐκονουργίαν κέκληκεν, ώς έται-
ρίδος σωφρονισμόν ύπάρξασαν; εϊτα πάλιν πώς ό έτερος ουκ αδακρυς 
εκ της γραφικής θέας απεισιν, έν τή γραφή άθλοΰσαν βλέπων τήν 
μάρτυρα; πάλιν πώς ό άλλος ήγαπημένην καλεί τήν κηρόχυτον 
γραφήν, ώς έν αυτή ιδών τά πρωτότυπα; έπειτα και ό μετ' αυτούς, 

230 πώς ούδ' αυτός έκ της γραφής τήσδε άδακρυς άπει/σιν, ώς αυτήν 
ύπολαβών τήν αύτοψίαν; ϊδε δσα τά όνησιφόρα, σκόπησον πηλίκα 
τά ώφέλιμα. και έπειδή έρωτήσας ήκουσας ου παρά τοΰδε και τοΰδε 
σμικρών ανθρώπων και ούδαμινών, προς αυτών δέ τών πνεύματι θεοΰ 
φθεγξαμένων και βροντώντων τήν ύπ' ούρανόν, φράσον και τό συμ-

235 πέρασμα του λόγου, ώ δογματιστά. ,άλλ' εΰδηλον ώς ματαία ή 
τοιαύτη έπίνοια και διαβολικής μεθοδείας ευρεμα'. ευκαιρον ένταΰθα 
έκβοήσαι μέγα- έκστηθι, ουρανέ, έπΐ τούτω, δτι ματαίαν έπίνοιαν 
και ευρεμα μεθοδείας διαβόλου τά παρά τών θεοφόρων ίερά δόγματα 
έκπέφασται. αλλ' ούχ ούτως, ώ πλάνων μέγιστε, τουναντίον δέ έπί 

240 σοι άναθετέον τά τής γλώσσης σου άμαρύγματα. 
Έπεΐ ούν τέλος έχει τό υφος, εκείνο βούλομαί σε, αδελφέ, ειδέναι, 

δτι, άσπερ προφέρουσι χρήσεις οί εικονομάχοι, αί μέν προδήλως 
αιρετικών (ου γάρ έστιν, ουκ έστι μή ούχΐ παρυφίστασθαι τή άληθεία 
τό ψεύδος, ώς και τω σίτω τά ζιζάνια), αί δέ πατέρων αγίων, στρεβλώς 

245 υπό τής έσκοτισμένης αυτών διανοίας έκλαμβανόμεναι, αί δέ παν-
τάπασιν αλλόκοτοι, τά κατά ειδώλων τή εικόνι Χριστού άνάπτουσαι-

ών ού δει ώς έτυχεν προσίεσθαι φωνήν οϋτε μήν συναίρειν λόγον 
αίρετικοΐς παρά τήν άποστολικήν νομοθεσίαν. 

Τό λοιπόν σώζοιο, τέκνον, καί με σφζεσθαι προσεύχου. 

237 Jer. 2,12 238 Eph. 6,11 244 Matth. 13,25 247 Matth. 18,23 Tit. 3,10 

222 ήμΐν Η 224 και om V κλάειν S 225 πώς CP2V Sirm (fort recte) 228 
πάλιν post άλλος transp V: post πώς transp Μ 233 θεοΰ om Η: post φθεγξαμένων 
transp VM Sirm 240 γλώττης VMPS Sirm 243 έστι: εστίν Η 246 εικόνι post 
Χρίστου transp Η 247 'έτυχε VMPSH Sirm 249 μέ Mi: post σφζεσθαι transp Η 
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381. Θεόδωρος ταΐς πανταχού διεσπαρμέναις άδελφότησιν. 
κατηχητική 

Χάρις ύμΐν καί ειρήνη πληθυνθείη - δίκαιον γαρ από φωνών απο-
στολικών τοις διά Χριστόν δεδιωγμένοις έπιφθέγγεσθαι. εύλογητός 

5 ό θεός και πατήρ του Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου, ό άνοίξας ήμΐν 
τοις ταπεινοΐς θύραν, καίπερ τηρουμένοις ασφαλώς, τή διά τοΰ γράμ-
ματος ομιλία συναφθήναι ύμΐν τοις ήγαπημένοις άδελφοΐς ήμών. 
όντως ό λόγος τοΰ θεοΰ ού δέδεται, καν δεσμεΐν οί κρατούντες 
οιωνται· όντως μέγα όφείλομεν χαίρειν, δτι όρώμεν εν ήμΐν αύτοΐς 

ίο τοις άμαρτωλοΐς τάς εκβάσεις τών θείων προρρήσεων. δεΰτε, ε'ΐπω-
μεν, άδελφοί, μετά τοΰ αποστόλου - τίς ήμας χωρίσει από της αγάπης 
τοΰ θεοΰ; θλΐψις ή στενοχώρια ή λιμός ή διωγμός ή γυμνότης ή 
κίνδυνος ή μάχαιρα; μή γάρ δι' έαυτόν μόνον ταΰτα ειρηκεν, αλλ' 
ούχί και υπέρ ήμών, ινα καί ημείς τοιαύτη διαθέσει τά πρός θεόν 

15 έχωμεν; ώστε μή έκκακώμεν εν οίς έσμεν θλιβεροΐς, αλλ' άγαπώμεν 
και τά ελλείποντα παθήματα ύποΐσαι μετά χαράς' χαρά γάρ έστιν 
άνεκλάλητος ύπέρ Χριστοΰ καί μετά Χριστοΰ πάσχειν, καθώς έδει-
ξαν οί άγιοι πάντες μέχρι Θαδδαίου τοΰ ήμετέρου μάρτυρος καί 
ούτινος άλλου όμολογητοΰ μετόπισθεν άπάραντος ή εκ φυλακής ή 

20 καί έκ τίνος άλλου φυγαδείας τόπου καλή προθυμία καί άξιοδιώκτφ 
πράξει. / 

381. a. 819 ineunte 

3 1 Petr. 1,2 8 2 Tim. 2,9 11 Rom. 8,35 16 1 Petr. 1,8 17 Philipp. 1,29 

C VM PS 

τοϋ αύτοϋ βιβλίον β: αρχή βιβλίου β PS: ir> marg Sirm: om VM 

1 άδελφότησι Ρ Sirm 2 κατηχητ ική ante titulum transp VPS Sirm: om Mi 11 
χωρήσε ι C 12 θλίψις omnes: correxi 13 ταύτα S 15 άλλ ' : αλλά VPS 16 
γάρ om PS 19 ούτινος C 20 και1 om VM Sirm άξιοδέκτω S 
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Γενοίμεθα, αδελφοί μου, και ήμεΐς μάρτυρες τοιουτοτρόπως εν τώ 
αεί παρεσκευάσθαι συλληφθήναι, όμολογήσαι, φραγελλωθήναι, 
άποθανεΐν. τοΰτό έστι καθ' ήμέραν μαρτυρεΐν, τοΰτο καθ' ήμέραν 

25 άποθνήσκειν, έξ ού καθαίρεσθαι συμβαίνει τήν ψυχήν, άναχωρεΐν 
των παθών, έγγίζειν τω θεώ, μισεΐν κόσμον, φαντάζεσθαι ούρανόν, 
τά εις αιώνας άποκείμενα άγαθά άλλ' οΰν και σκυθρωπά' ουδέ γάρ 
αν ή τοιαύτη παρασκευή δίδωσι σχολήν τω νώ φιληδονεΐν και 
διαχεΐσθαι προσπαθώς ώδε κάκεΐσε, αλλά νευροϊ μάλλον τήν καρ-

30 δίαν, κατανύσσει δακρυρροεΐν τούς οφθαλμούς, έφίεσθαι τήν άπό 
σώματος έξοδον ώς εκ τίνος δεσμώτηρίου επαχθούς, σκοπώμεν ούν 
λοιπόν όποιοι έσμεν καί, ει ούτως, εύγε μάλα, ει δ' άλλως, έπαναγώ-
μεθα, καθαιρώμεθα- φεύγωμεν τόν άνήμερον δράκοντα διάβολον, τά 
πεπυρωμένα της πικράς και θανασίμου επιθυμίας βέλη. ουκ εστίν 

35 ήδονή, άλλ' οδύνη, ούχ ήδύτης, άλλά χολή, ούκ εύπάθεια, αλλά 
δυσμένεια, δουλεία, φθορά, δαιμονισμός, άλλοίωσις της κατά φύσιν 
εξεως. έπεί, ει καλή καί ήδεϊα, πώς οΰς έλη εύθύς δείκνυσι μωρούς, 
κτηνώδεις, ήσχυμμένους, δουλοπρεπεϊς, δυσελπίστους, έκλελυμέ-
νους, ύποδίκους θανάτου αιωνίου· ώστε φαρμακεύει έξιστώσα καί 

40 άλλοιούσα, ούκ ούσα ώς ύποτίθεται ή άρχιφάρμακος, καθάπερ τούς 
δαιμονώντας, ού συνιόντας δ ύφίστανται, εί μή μετά τήν άνάνηψιν. 
βλέπωμεν ούν λοιπόν, αγαπητοί, τά καταγώγια ήμών, τάς άναστρο-
φάς πού καί μεθ' ού- καί ει βλαβερόν έκεΐ, μεταστατέον, καί ει μετά 
σκανδαλίζοντος, έκκοπτέον, καί εί ού μεθ' ούδενός, προσληπτέον, 

45 έπείπερ άρατόν τό μεμονωμένον, έως αν αναγκαίος τρόπος ού πάρ-
εστιν. τηρητέον τάλλα, τήν βρώσιν, τήν πόσιν, τόν υπνον, τήν 
έργασίαν, ώς αν τά πάντα στάθμια, δυνατούντα τό σώμα ύπουργεΐν 
ταΐς έντολαΐς, άλλ' ούκ έξαγριούντα κατεξαναστήναι της ψυχής, 
πώλός εστίν- έάν ύπερμαζή, άτακτεΐ, φέρει κάτω τόν άναβάτην νοΰν. 

50 άφ' ήμών καί τά ύμών έξηγοροΰμεν, έπεί πάντες άνθρωποι τάς ήνίας 
του αύτεξουσίου ομοίως πρός θεού είληφότες αύτοκρατορικώς, καν 
άεί πόλεμος ψυχής καί σώματος άντικαθεζομένων. 

24 1 Cor. 15,31 49 cf. Plat. Phaedr. 254 a 

23 παρεσκευάσθαι CSV: παρασκευασθαι Ρ 24 καθημέραν PS (bis): καθημέραν2 C 
27 άποκείμενα: άγαπώμενα VM 29 διαχεΐσθαι C: διακεΐσθαι cett Sirm 32 εύγε: 
εύ VM 33 καί ante καθαιρώμεθα add VMPS Sirm 39 φαρμακεύειν Vpc 40 
άλλοίουσα Sirm ή: καί Sirm 42 αγαπητοί post ήμών transp S 43 μετά 
στατέον C 44 μεθ' C: μετ' cett Sirm 45 έπείπερ: έπεί V πάρεστι VMPS Sirm 
46 ταλλα VP: τάλλα CS Mi 48 κατεξαναστήναι: καταναστή ναι Μ 51 voces πρός 
θεοΰ ante ομοίως transp V 
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Ό μέν δή περί τούτου λόγος έχέτω ταΰτα- τί δέ τά έξης; ή πίστις 
άκλινής, άπερίτρεπτος, καθώς παρέδωκα ύμΐν και παρέλαβον παρά 

55 των αγίων, μάλλον δέ αμφότεροι άφ' ένός και του αύτοΰ πνεύματος. 
Χριστός ού Χριστός, ει μή έγγράφοιτο- άμα γάρ ειπείν Χριστόν 
έννοεΐν έστι τό της σωματώσεως αύτοΰ μυστήριον ού γάρ αν Χρι-
στός λέγοιτο γυμνός σώματος ό λόγος έννοούμενος. έπεί δέ σάρξ ό 
λόγος, σαρκί δήλον δτι και περιγράφοιτο και τω ,Χριστός' ονόματι 

60 και τό της περιγραφής συνεισήνεκται και συνεπινενόηται ιδίωμα, 
ώστε οί μή λέγοντες αύτόν γράφεσθαι, ήγουν είκονίζεσθαι, ασαρκον 
αυτόν ύπολαμβάνουσιν και πόρρω τής αύλής Χριστού, καν Πέτρος 
εϊεν καν Παύλος, ώς / αύτός Πέτρος και Παύλος άπέφηνεν προς 
άσφάλειαν ήμετέραν ούχ δτι τις των αποστόλων ή των μετ' αυτούς 

65 άγίων ε'ΐρηκεν μή περιγραφόμενον σώματι Χριστόν (απαγε), ώς οί 
δυσσεβεΐς τά νόθα προφέροντες λέγουσιν. 

Ταύτην τήν ειλικρινή πίστιν κατέχωμεν, ώ άδελφοί, τήνδε τήν 
καλήν όμολογίαν όμολογώμεν, μηδόλως παραφερόμενοι. άρνησί-
χριστοι οί μή ούτως έχοντες· χριστομάρτυρες οί ένιστάμενοι μετά 

70 των τεσσαράκοντα, μετά τής απ' αιώνος αθλητικής όμηγύρεως. ούά-

ύπέρ τού μή άπογεύσασθαι ύείων κρεών τό τηνικαύτα παρανόμως 
τούς Μακκαβαίους, μαρτύριον, και σύ ύπέρ τού μή έξαρνήσασθαι 
Χριστόν έγγεγραμμένον πανθάνων ού μάρτυς; 'Ιωάννης ό Πρόδρομος 
ύπέρ έλεγμού αληθείας τής προς Ήρώδην τυμπανισθείς μαρτύρων 

75 διάκοσμος, καί σύ ούκ έν μάρτυσι θνήσκων ύπέρ Χριστού; μηδείς 
ύμάς έξαπατάτω κενοΐς λόγοις, δι' ους έρχεται ή οργή τού θεού επί 
τούς υίούς τής άπειθείας. μάρτυς απαράγραπτος ό όμολογών καί 
τοσούτον, έφ' δσον καί πλεονάζει τοις παθήμασιν. μή σαλευέτω ύμας 
ή έπικράτησις τού διωγμού- οΰπω έπολυετήσαμεν κατά τούς προ-

80 λαβόντας όμολογητάς, οΰπω έπυρώθημεν τω διαρκεί πυρί τής δο-
κιμωτάτης πείρας· έτι μόλιβδος έμμιγής, έτι ρυτίς άμαρτητική. σύ 
τίς εΐ, ό έμβατεύων έν τοις των άθεωρήτων κριμάτων βάθεσιν; α 
προσετάγη σοι, ταΰτα διανοοΰ. τό έπαγγελθέν σπέρμα έν ευλογία 
θεού Αβραάμ κληρονομεΐν τήν άγίαν γήν, τετρακόσια τριάκοντα 

77 μάρτυς απαράγραπτος: cf. adn. ad ep. 186,12 

54 1 Cor. 11,2 62 Gal. 1,8 67 1 Tim. 6,12 75 Eph. 5,6 83 Gen. 15,13 

54 παρά: άπό V 57 εστι Mi 59 δηλονότι VMPS Sirm 62 ύπολαμβάνουσι 
VMPS Sirm 63 άπέφηνε VMPS Sirm 65 εϊρηκε VMPS Sirm 66 λέγουσι VMPS 
Sirm 68 μηδ' δλως CPS Sirm 71 γεύσασθαι V ύείων: ϋιών C 72 
άρνήσασθαι V Sirm 77 ό om Sirm 78 εφόσον Ρ παθήμασι VMPS Sirm 
80 πυρί: περί Sirm 84 άβραάμ VMPS τετρακοσίους Μ 
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85 <έτη> ύπό χείρα Φαραώ προδεδουλώσθαι φκονόμησε θεός. ό χρι-
στιανισμός άπ' αρχής τοΰ κηρύγματος των αποστόλων ύπέρ τό δια-
κοσιοστόν έτος μέχρι Κωνσταντίνου τοΰ πρώτου βασιλέως χρι-
στιανών εν διωγμώ βρέμοντι. οί μετέπειτα ύφειμένως μέν, ομως 
μακροετίζοντες, πάρεξ τοΰ κατά Ίουλιανόν τον άποστάτην. Παΰλος 

90 ό μέγας τριακονταπέντε ετεσιν διωκόμενος και καθ' ήμέραν 
αποθνήσκων, και σύ έν πέντε χρόνοις ήτονηκώς; Κλήμης ό πολύ-
αθλος εικοσιοκτώ ετεσιν μαρτυρών, και σύ άχανιών έν βραχέσιν; 
ποΰ μοι καιρός τά τών άλλων μαρτύρων λέγειν; ουκ ήκουσας τήν 
ύπομονήν Ίώβ; ουχί πεντεκαίδεκα έτη ή και προς έλκει πονήρφ 

95 έβασανίζετο προς τοις έπενεχθεΐσιν αύτώ άλλοις τραγφδήμασιν, και 
ταΰτα ου συνειδώς τι πεπραχέναι τών αριστερών, μάλλον μέν ούν γε 
και τών λίαν δεξιών; άλλά τί αύτώ ό χρηματισμός; ϊνα δίκαιος, 
φησίν, άναφανής. οΰτω και νΰν κοσκινίζει ή πρόνοια οιονεί τούς 
παρόντας, ϊνα τά ζιζάνια έτι έκριφή, ϊνα ό σίτος έναπομείνοι καθα-

ι ο ο ρός. ούκ άκούεις τί λέγει τω 'Ιερεμία; κάθες αύτούς εις τό χωνευτή-
ριον καί σκέψαι ει δοκίμιόν έστιν, καθώς εγώ έδοκιμάσθην ύπέρ 
αυτών, ένέγκωμεν έτι, ώ γενναίοι στρατιώται Χρίστου, αί ήμέραι 
ώσεϊ σκιαϊ παράγουσιν, καν οί διώκοντες έπιμένειν οϊωνται· ει έμέ 
έδιωξαν, φησίν, καί ύμάς διώξουσιν / ει τον λόγον μου έτήρησαν, 

105 καί τόν ύμέτερον τηρήσουσιν. άλλά ταΰτα πάντα ποιήσουσιν ύμΐν 
διά τό ονομά μου, δτι ούκ οιδασι τόν πέμψαντά με. έπ' άληθείας γάρ 
ούκ ο'ΐδασιν δτι ό θεός καί πατήρ επεμψεν τόν υίόν αύτοΰ τόν 
μονογενή γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον ύπό νόμον, ϊνα τούς 
ύπό νόμον έξαγοράση, ινα τήν οίκουμένην τω ίδίω πατρί κατακτήση-

110 ται. ή γάρ αν ούκ αν ήρνοΰντο αύτόν έγγράφεσθαι· ουδείς γάρ έκ 
γυναικός γεννώμενος άνεικόνιστος, εί μη δ' αν είεν έκτρωμα. 

91 πέντε χρόνοις: a. 8 1 4 - 8 1 9 

90 1 Cor. 15,31 93 Jac. 5,11 94 Jb 2,7 99 Matth. 13,30 100 Zach. 11,13 
103 Joh. 15,20 sq. 107 Gal. 4,4 sq. 

85 ετη inserui φκονόμησε: φκονόμησεν ό Μ 86 απαρχής C τοϋ κηρύγ-
ματος in marg V: om Μ 87 τοΰ ante Κωνσταντίνου inser Sirm τών ante 
χριστιανών add S 89 μακροετήζοντες Sirm 90 ετεσι VMPS Sirm καθημέραν 
CP Sirm 92 ετεσι VMPS Sirm βραχέσι VMPS Sirm 93 λέγειν: λέγων Sirm 
94 πέντε καϊ δέκα Μ 95 τραγωδήμασι VMPS Sirm 96 συνειδός C μέν ούν: 
μενοϋν S 98 κοσκηνίζει VMPS Sirm 99 έναπομείνη Mi 101 έστι VMPS Sirm 
103 σκιά Μ παράγουσι VMPS Sirm 104 φησί VMPS Sirm 105 ύμΐν: ύμας 
Μ 107 επεμψε VMPS Sirm 108 γενόμενον C 110 ή: ή Μ Sirm αν2 

M"cr έγγράφεσθαι: εγγράφως Μ 111 γενόμενος S 
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Ουτω τοιγαροΰν, αδελφοί, καταρτίζωμεν εαυτούς και οϋτω παρα-
καλούμεθα τοις λόγοις τοΰ σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρίστου, άναμέ-
νοντες την άνταπόδοσιν. αλλ' οιδατε οίος ό Λεόντιος· ευνούχων 

115 γένος ού μόνον άτιμον, ώς τις των θεοφόρων ειρηκεν, αλλά και 
άρνησίχριστον και ούδ' ούτως άρκούμενον, άλλα και άγρίως τιμω-
ρούμενον αδελφούς ήμών. ό πρίν μαθητής νΰν άρνητής ιουδαΐζων, 
ό εν άδελφοΐς ύπερέχουσιν κατά των άδελφών ύπέρ άπαντας τούς 
κολάζοντας- ό μή λέγων απλώς εικόνα, άλλά άγίαν εικόνα Χρίστου 

120 τυχόν, της Θεοτόκου ή τίνος οΰν τών άγίων άρτι εστί καίων, 
καθαίρων, ώς θήρ μαινόμενος βλασφημών. έξ ού και τώ κρατοΰντι 
φιλούμενος καί τών μοναστηριών ήμών άρχων καί πάντα πράττων ό 
τάλας εις Χριστού ΰβριν. αλλ' ούαί μοι- έμά γάρ τά εκείνου κωμωδή-
ματα- δμως οτι τω κατά σάρκα φύσαντι όμοιος, έπεί κάκεΐνος εν τοις 

125 πάλαι καιροΐς άκροθίνιον άσεβείας, ώσπερ καί του Έρμίου· άμφω 
γάρ δαιμονώσιν καί ού μίγει ό θεός κορώνην καί περιστεράν, άλλά 
τά δμοια τοις όμοίοις. 

Εκείνοι μέν ουτω- καί δοίη αύτοΐς Κύριος έπίγνωσιν άληθείας, 
έζωγρημένοις ύπό τοΰ διαβόλου εις τό εκείνου θέλημα, ύμάς δέ 

130 Χριστός σύν οίς ό αποστάτης κολάζει στηρίξειεν, δυναμώσειεν, 
κρατύνειεν ύπενεγκεΐν ετι πεινώντας, διψώντας, γυμνητεύοντας, κο-
λαφιζομένους, άστατοΰντας, κοπιώντας, λοιδορουμένους, διωκομέ-
νους, βλασφημουμένους, ώς περικαθάρματα οντάς τοΰ κόσμου, 
πάντων περίψημα κατά Παΰλον τον μέγαν, μεθ' ού είεν καί ή μερίς 

135 υμών. άδελφοί, προσεύχεσθε περί ήμών τών αμαρτωλών ϊνα σωζοί-
μεθα, άξιούμενοι πάντων τών ένισταμένων τοΰ έσχάτου βαθμοΰ. 
άσπάζεται ύμάς ό σύν έμοί αδελφός Νικόλαος, ή χάρις μετά πάντων 
ύμών. άμήν. 

122 τών μοναστηριών: societas Studiensis; cf. supra p. 11s' 

114 Bas. ep. 115 (PG 32,532A = II 20,18 Courtonne) 131 1 Cor. 4,11 sq. 132 1 
Cor. 4,13 137 Tit. 3,15 

112 τοιγάρ οΰν C 116 άρνησίχρηστον C 118 ύπερέχουσι VMPS Sirm 119 
κολάζοντας C: δικάζοντας cett Sirm αλλ' S 120 τίνος oöv C: ούτινοσοΰν V: 
τινοσοϋν cett Sirm 121 καθαιρών VMPS Sirm 126 δαιμονώσι VMPS Sirm 128 
οδτως VMPS Sirm 129 έζωγρημένους Pac 130 στηρίξειε VMPS Sirm στηρί-
ξειε post δυναμώσειε transp Μ δυναμώσειε VMPS Sirm 131 κρατύνοιεν PS 
Sirm 135 ήμών Μ 137 voces τοΰ θεοΰ ante μετά add VMPS Sirm 
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382. Κατηχητική. Θεόδωρος ταΐς πανταχού διεσπαρμέναις 
άδελφότησιν 

Χαίρετε, έπιπόθητοί μου αδελφοί και πατέρες, οτι χαράς εύαγγέ-
λνα. πάλιν ήξιώθημεν οί άνάξιοι όμολογήσαι την καλήν όμολογίαν, 

5 πάλιν ήκίσθημεν υπέρ του ονόματος τοΰ Κυρίου αμφότεροι' και γάρ 
καί ό αδελφός Νικόλαος ένήθλησεν κάλλιστα και πιστότατα, ειδομεν 
έκ σαρκών ήμών κενούμενα επί της γης αίματα οί ταπεινοί, έθεα-
σάμεθα μώλωπας, ίχώρας, τά τούτοις άκόλουθα. ού ταΰτα χαρας; ου 
ταΰτα άγαλλιάσεως ψυχικής; άλλα τίς είμι / έγώ ό τάλας σύν ύμΐν 

ίο τοις άξίοις Χριστού όμολογηταΐς ένταγήναι, πάντων άνθρώπων ων 
άχρειότερος; τό δέ αίτιον, ού χάριν τό συμβάν, ή πάλαι κατήχησις, 
ην επί χείρας δεξάμενος ό κρατών πέπομφε προς τον στρατηγούντα, 
παραγενέσθαι έγκελευσάμενος τον τής κόρτης κόμητα προς ήμάς· 
δς έληλυθώς σύν αρχουσι καί στρατιώταις έν άωρία καί περιστοι-

15 χίσας τό οίκίδιον έν φ ήμεν αθρόως μετά κραυγής ως έπί τι θηρά-
σιμον ευρεμα όρυκτήρσι κατέαξαν τό άνάφραγμα τάχιστα, είτα έξή-
νεγκεν, άνέκρινεν, ύπέδειξεν τήν κατή χη σι ν. ώμολογήσαμεν ημείς 
αυτήν πεποιηκέναι, ώς ό θεός ήθέλησεν. ό μέν εν έζήτει μόνον, 
έλθεΐν ήμας εις τό τοΰ βασιλέως θέλημα, εϊπομεν οπερ άπήτει ή 

20 άλήθεια (μή γένοιτο- ουκ άθετούμεν τον θεόν ήμών), δσα τε άλλα 
ήν άκούοντας άνταποκρίνασθαι. έν τούτοις εδειρεν βαρέως, καί ό 
μέν άδελφός ούδέν τοιούτον μετά τήν εύθύς κάθειρξιν καί άναφραγήν 
δεινόν έν πόνοις ύπέστη- έγώ δέ ό ταπεινός καί σαθρός πυρετοΐς 
λάβροις συσχεθείς καί πόνοις δυσυποίστοις μικρού δεΐν έξηπορήθην 

25 καί τοΰ ζήν. όμως ό αγαθός θεός κατά μικρόν ελεών ήλέησέν με, 
συνυπουργοΰντος καί τοΰ άδελφοΰ έν τοις καθήκουσιν, καν έτι αί 

382. vere a. 819 11 κατήχησις: epistula catechetica a Theodoro scripta ( = ep. 
381?); cf. vitam Β 42 (296 A) 13 κόμητα: Craterus; cf. ibid. 296 Β 14 έν άωρία: 
die 23 mens. Febr. a. 819; cf. ibid. 296 C 

23 cf. Bas. ep. 193 (PG 32,705 Β = II 146 Courtonne) 

C VM PS 

1 κατηχητική om Mi: post άδελφότησιν (2) transp Μ 3 εύαγγέλιον Μ 6 
ένήθλησε VMPS Sirm ΐδομεν C 7 κενούμενα: χεόμενα praeter necessitatem 
coni Sirm τής om VMPS Sirm 9 ήμΐν Mac 13 τόν καρτερόν (κρατερόν PS) 
λέγει in marg CPS 14 περιστοιχήσας C: περιστοιθίσας Sirm 16 κατέαξαν: 
κατέαξεν coni Sirm 17 ύπέδειξε VMPS Sirm 21 άνταποκρίνεσθαι Mpc εδει-
ρε VMPS Sirm 22 άναφραγήν C: άναγραφήν cett Sirm 24 λαύροις VMPS 
Sirm σχεθείς Mac 25 ήλέησέ VMPS Sirm 26 καθήκουσι VMPS Sirm κάν 
Ρ 
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πληγαί έπιμένωσιν, μή λαβοΰσαι τελείαν ϊασιν. 
Ταΰτα μεν έν τούτοις, καί έξηγόρησα ύμΐν τό πάθος, είδώς έφιε-

μένους μαθεϊν εις συνάλγησιν τί ούν; επειδή τά τοιαύτα, καί ή απειλή 
30 δεινοτέρα καί ή ασφάλεια κραταιοτέρα- δαρμοί γάρ καί επί τούς 

φύλακας καί τόν παραφύλακα τοΰ μή γρύξαι ήμάς, μή οτι γε καί 
γράφειν τινί. ύποπτήξομεν άρα καί άποσιωπήσομεν, πειθαρχοΰντες 
τω φόβφ άνθρώποις καί ούχί θεφ; ού μέν ούν αλλ' έως αν άνοίγη 
ήμΐν θύραν ό Κύριος, ού παυσόμεθα τό δέον άποπληροΰν κατά τό 

35 έφικτόν ήμΐν, φοβούμενοι καί τρέμοντες τό έπηρτημένον της σιωπής 
κρίμα, εάν ύποστέλληται, φησίν, ουκ εύδοκεΐ ή ψυχή μου έν αύτω. 
καί πάλιν ό απόστολος" ήμεΐς δε ούκ έσμέν ύποστολής εις άπώλειαν, 
άλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής. 

Διά τοΰτό μοι καί ή παρούσα έπιστολή πρός μέν πάντας τούς 
40 διεσπαρμένους αδελφούς καί διαφέροντας τόν διωγμόν θλιπτικώς, 

έξαιρέτως δέ εις ύμάς τούς όμολογητάς Χριστού, ένέγκωμεν, αδελφοί 
μου αγαπητοί, έτι μάλλον καί μάλλον δυναμούμενοι, αλλ' ού κα-
ταπτήσσοντες έν τοις παθήμασι. σάρκες είσί, μή φεισώμεθα- ύπέρ 
Χριστού βασανιζόμενοι άγαλλιώμεθα. ό περισσεύων έν τοις πόνοις 

45 χαιρέτω μάλλον ώς πλεονεκτών έν τοις μισθοΐς· ό δειλαινόμενος 
μαστιγών ένεγκεΐν πόνους διά τούτο άποσειέτω τό δέος, τάς αιωνίους 
ανίας έννοούμενος- αί γάρ πληγαί αύτών πρός έκείνας οναρ, βέλη 
νηπίων, ναί, δέομαι, άντιβολώ- γλυκανθώμεν έν τοις ύπέρ Χριστού 
άλγήμασι, καν λίαν οδυνηρά κατά σάρκα- άναθεωρούμεν τά μέλλοντα 

50 καί μένοντα, άλλά μή τά παρόντα καί παρερχόμενα. ποθήσωμεν τό 
αίμα ήμών μίξαι τω των μαρτύρων αϊματι, τό μέρος ήμών τή των 
όμολογητών μερίδι, ί'να χορεύσωμεν / σύν αύτοϊς αιώνια, τίς φρό-
νιμος, τίς σοφός, τίς καλός πραγματευτής, δούναι αϊμα καί λαβείν 
πνεύμα, καταφρονήσαι σαρκός καί έπιτυχεΐν βασιλείας θεού; ό φιλών 

55 τήν ψυχήν αύτοΰ άπολέσει αύτήν, είπεν ό Κύριος, καί ό μισών τήν 
ψυχήν αύτοΰ έν τω αιώνι τούτω εις ζωήν αίώνιον φυλάξει αύτήν. 
ένωτισθώμεν τούς λόγους αύτοΰ, άκολουθήσωμεν αύτώ' όπου ειμί 

31 παραφύλακα: cf. adn. ad ep. 297,19 

36 Hab. 2,4; cf. Hebr. 10,38 37 Hebr. 10,39 47 Ps. 63,8 54 Joh. 12,25 57 
Joh. 12,26 

27 έπιμένωσι VMPS Sirm 28 έξηγόρευσα Μ 31 επί ante τόν add V Sirm γρΰ-
ξαι S 32 άρα PS άποσιωπήσωμεν C 33 ού μέν ούν: ουμεν ούν CVMP: 
ουμενουν S Sirm: οϋμενοϋν Mi 34 από πληρούν C 36 κρίμα PSpc Sirm 39 
διατοϋτο VMPS 42 καί μάλλον om Mi 46 διατοϋτο VMPS 49 άναθεωρώμεν 
MPpcS Sirm 
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έγώ, φησίν, έκεΐ έσται και ό διάκονος ό έμός. ποΰ έκεΐνος; έπϊ 
σταυροΰ· και ήμεΐς οί ταπεινοί έκεΐ, ώς μαθητιώντες αύτω. 

60 Παρακαλώ ύμάς άνέχεσθαι τοΰ λόγου της παρακλήσεως· και γάρ 
δια βραχέων ή επιστολή, γινώσκετε ήμάς τούς αμαρτωλούς χαίρειν, 
αλλ' ούκ άθυμεΐν, έως αν ύμεΐς μόνον στήκετε εν Κυρίω. ασπάζεται 
ύμάς Νικόλαος ό σύγκλειστος και σύμπονος και συστρατιώτης μου, 
ύμών δε αδελφός αληθέστατος, άσπάσασθε άλλήλους έν φιλήματι 

65 άγίω. οί άθληταΐ τούς συναθλητάς, οί δεδιωγμένοι τούς δεδιωγμέ-
νους, οί πάντες τούς φιλοΰντας ήμας έν πίστει. ει τις ούχ ομολογεί 
τόν Κύριον Ίησοΰν Χριστόν έγγραφόμενον σώματι, ήτω ανάθεμα 
από της Τριάδος. 

Ή χάρις τοΰ Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού μεθ' ύμών. αμήν. 

383. Άθανασίω τέκνω 

Πρός τοις άλλοις και τούτο ήμΐν αγαθόν έν ταΐς ήμέραις ταύταις 
άγωνιζομένοις ύπέρ αληθείας θεού, συχνότερον της παρ' αλλήλων 
φωνής διά τοΰ γράμματος άκούειν και άνακοινοΰσθαι τάς έν καρδία 

5 διαθέσεις, όρας γάρ, αδελφέ ήγαπημένε, οπως ώσανεί εφημερίδες αί 
έπιστολαί ύπάρχουσιν, συνάπτουσαι ημάς φιλικώτερον; ιδε πόσα 
καλά ό ύπέρ Χριστού διωγμός παρέσχετο και έτι παράσχοιεν, έπάν 
θερμοτέρους ημάς πρός τό έξης λάβοιεν, μηδέν ύποπτήσσοντας τών 
ανθρωπίνων, αλλά γλιχομένους τά θεομίμητα ύποίσειν παθήματα, δι' 

ίο α ώδε κάκεΐσε φερόμενος και αυτός άθλεΐς. αλλ' εύ έσται τοις 
βοηθοΰσι και συνδιαφέρουσί σοι τά άγωνίσματα, οίς και καλώς 
προαπελογησάμην και αύθις δή άπολογήσομαι. 

Έπί δέ τήν έρώτησιν μέτειμι, έών ύπέρ ών δώρον εγκωμιάζεις με 
τάς άντιλέξεις άποίσειν, ώς μή οιηθήναί με συγκαταθέσθαι τοις 

15 έπαίνοις- ειμί γάρ έρημος παντός αγαθού, οπού οΰν ό Μέγας Βασί-

60 Hebr. 13,22 64 Rom. 16,16 67 Gal. 1,8 69 1 Thess. 5,28 

58 έγώ ante ειμί transp VM Sirm φησϊ VM Sirm 59 έκεΐ post αύτω (57) transp 
V Sirm ταπεινοί ώς V"cr 60 άνέχεσθαι: cave legas άντέχεσθαι secundum Hebr. 
1. 1. 62 μόνον om VM 66 ύμάς VPS Sirm 67 ήμών post Κύριον add VMPS 
Sirm (fort recte) ήτω Sirm 

383. a. 818 

C VM PS 

2 άγαθόν om VM 3 παραλλήλων C 5 ώς άνεϊ C έφημέριδες VM 6 
ύπάρχουσι VMPS Sirm 7 έπαν MP 8 τοεξής S 12 προαπελογισάμην Ρ 13 
δώρων Sirm 
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λείος, τό φως του κόσμου, άποφήσειεν, τίνι τολμητέον έχοντι νουν 
δλως άντιφέρεσθαι; εστι δέ τοΰτο εν τη ερωτήσει των ασκητικών, 
καθώς ύπεσημήνω, ήγουν ει χρή οικονομίας δήθεν χρησίμου ψεύ-
δεσθαι. προς δν φησιν ή άπόφασις τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού 

20 τοΰτο ου συγχωρεί, απαξ ειπόντος δτι τό ψεΰδος εκ τοΰ διαβόλου 
εστίν, διαφοράν ψεύδους μηδεμίαν έμφήναντος. και ό απόστολος δέ 
μαρτυρεί γράψας δτι, καν άθλή τις, ού στεφανοΰται, εάν μή νομίμως 
άθλήση. 

Ταύτα μέν παρά τοΰ πατρός, εφης δέ προσκεΐσθαι εν τω κεφαλαίφ 
25 σχόλιον, δτι χρησίμου ένεκεν ή έρώτησις, ουκ αναγκαίου- ού γάρ 

ταύτόν αμφότερα, και πάλιν / έν έτέρω κεφαλαίω τον αυτόν φωστήρα 
λέγειν δτιπερ δει τιθέναι τήν ψυχήν ύπέρ τών φίλων μέχρι θανάτου, 
ε'ίτε άμαρτωλοΰ εϊτε δικαίου δντος τοΰ φίλου, ώς εντεύθεν άπορεΐν 
σε πώς καί μή ψεύδεσθαι δλως έν ταΐς συμβαινούσαις άνάγκαις, εις 

30 θάνατον ήκούσαις άδελφοΰ, καί πάλιν τήν ψυχήν ύπέρ αύτοΰ τιθέναι· 
,έάν γάρ μή ψεύσωμαι', φής, ,άποθνήσκειν τον φίλον, και ψευδόμενος 
ουκ άθλώ νομίμως καί έκπίπτω τοΰ θεοΰ'. τοΰτο ούν τό κεφάλαιον 
καί έμοί ήπορημένον εστί, δοκώ δέ καί πολλοίς, πειράσομαι δ' ούν 
δμως, ώς οίόν τέ μοι, δούναι άπόκρισιν τή άγάπη σου, εύδοκοΰντος 

35 θεοΰ. δτι μέν ούν κατά τό σχόλιον ού ταύτόν χρήσιμον καί άναγ-
καΐον, αληθές- τό μέν γάρ ένδεχόμενόν εστίν οίον, χρήσιμον δή 
διαλεχθήναί με τω δεΐνι περί τούδε- αλλά μήν, καν ού διαλέξοιμι, 
εστι δυνατόν έπιτυχεΐν τοΰ ζητουμένου, καί πάλιν χρήσιμον έστιν 
άποστραφήναι τόν ό δείνα* αλλά γάρ, καν σήμερον μή άποστραφώ, 

40 δυναίμην αύτόν αΰριον άποστραφήναι. τοιοΰτόν εστι τό χρήσιμον, 
ήτοι ένδεχόμενόν. τό δέ άναγκαΐον άπαραίτητόν έστι, τό πάντως μή 
άμφοτερίζειν οϊον, εάν εΐμι αμύητος, ούκ ενδέχεται μή βαπτισθη-
σόμενον σωθήναί με. καί πάλιν εάν εί'πω ,δύναμαι μή άναπνεΐν καί 
ζην', ψεΰδος- άναγκαΐον γάρ τό άναπνεΐν, ού χωρίς ούκ έστι ζήν. 

45 Αί τοίνυν έντολαί τοΰ θεοΰ κατά τό άναγκαΐον παρά τοΰ άψευδοΰς 
στόματος διηγορεύθησαν καί εξ άνάγκης όφείλουσι φυλάττεσθαι, 
ού τρεπόμεναι εις τό πή μέν ένδέχεσθαι φυλάττεσθαι, πή δέ ου, ή 

19 Bas. reg. br. 76 (PG 31,1136 C); cf. Joh. 8,44 22 2 Tim. 2,5 27 Joh. 15,13 44 
cf. Arist. metaph. 1015" 21 οίον τό άναπνεΐν καί ή τροφή τω ζφφ άναγκαΐον άδύνατον 
γάρ ανευ τούτων είναι 

16 άποφήσοιεν C: άποφήσειε VPS Sirm: τί φήσειε Μ 18 καθά V Sirm 21 έστί 
VMPS Sirm μηδέ μίαν C 22 κάν Ρ έάν C: ει cett Sirm 23 άθλήσει 
VMPS Sirm 27 vocem τιθέναι post ψυχήν transp Μ 29 πώς om Sirm 31 
ψεύσομαι SM φής VMP 35 σημείωσαν ώραΐον (δλον τό χωρίον Ρ) in marg 
CP 37 τοϋδε: τούτου Μ κάν Ρ διαλέξαιμι VMPS Sirm 39 ό om VMS 
Sirm όδεΐνα Ρ κάν Ρ 41 ήτοι: όήτοι C 43 άναπνεΐν: άναπεΐν C" 44 
ού: ού Μ 46 έξανάγκης CPS 
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ύπό τοΰδε μεν ναί, ύπό τοΰδε δέ ου, ή ποτέ μεν ναί, ποτέ δέ ού, αλλ' 
αεί καί έπΐ παντός προσώπου καί καιρού. κατά τούτο ε'ΐρηκεν ό 

50 Μέγας Βασίλειος ,διαφοράν ψεύδους μηδεμίαν έμφήναντος', ώς οτι 
έξ αναγκαίου ή άπόφασις, καν ή έρώτησις προετάθη ώς ενδεχομένη· 
ταύτόν γάρ, ώς έφην, χρήσιμον καί ένδεχόμενον. είτα τί γενήσεταν, 
καθά προέφης, έν τη συμβάσει του άποθνήσκειν τον άδελφόν τω μή 
αίρήσασθαί με ψεύσασθαι; τοΰτο δέ ουκ έστι ψεΰδος, ώς δοκώ. οίον, 

55 μετασχηματίζω εις έμαυτόν τοιούτον τι- ήλθεν κόρη πρός με διω-
κομένη ύπό τίνος φθορέως, αίτοΰσα ,μή φανερώσαι τω φθορεΐ έρω-
τώντι οτι με φυλάττοις, έπεϊ φθείρει με πάντως', τοίνυν έλθόντος 
του φθορέως και άνακρίναντος ,ήλθεν ώδε κόρη πρός σέ;', λέγων 
εγώ ,οΰ' ού ψεύδομαι, ούχ δτι ουκ έχω την κόρην λογιζόμενος, αλλ' 

60 οτι ού ποιήσει τούτο εγγύς μου τό πονηρόν κατά τό σιωπώμενον 
λέξας. καί πάλιν άλλο- παρέθετό μοί τις ξίφος πρός τό άναιρεΐν 
έαυτόν, είτα έλθών επιζητεί τούτο παρ' εμού. εάν ούν εϊπω οτι ,ούκ 
οίδα ούδέ έλαβον' ού ψευδοεπώ. ,ούκ οίδα' γάρ, λέγω, ,ούδέ έλαβον 
πρός τό έπιδούναί μέ σοι τό ξίφος εις θάνατον'· έπεί, εάν εϊπω ,ναί', 

65 έφθάρη ή κόρη καί εσφαξεν έαυτόν ό δούς τό ξίφος· καί εστι τοΰτο 
κακόν, τό δέ κακόν ουκ έξ αγαθού, αλλ' έκ ψεύδους· πατήρ γάρ τού 
ψεύδους ό της κακίας εύρετής. τό δέ μή φθαρήναι τήν κόρην / καί 
μή άναιρεΐν έαυτόν τόν ξιφοδότην άγαθόν, τό δέ αγαθόν ή άλήθεια-

ό θεός γάρ άγαθός όμού καί αλήθεια, εύρέθη ούν τό δοκούν ψεΰδος 
70 αλήθεια όμολογουμένη είναι- καί εθηκα τήν ψυχήν έν τω δήθεν 

δοκοΰντι ψεύσματι ύπέρ τού φίλου καί ερρωται άμφοτέρωθεν ή 
έντολή, ούκ έν ψεύσματι, αλλ' έν άληθεία τελειωθεΐσα. ού μέντοι γε 
εϊνεκα έαυτοΰ, ϊνα μή αποθάνω, τοΰτο ποιεΐν χρή (ψεΰδος γάρ ώδε) 
οΰτε μήν όμόσαι τό καθόλου οΰτε περί έαυτοΰ οΰτε περί άλλου 

75 σωτηρίας· προφανής γάρ ή παράβασις. 
Ούτω τό έμοί φαινόμενον έχει. έπεί καί ή Σάρρα είπεν τω Άβιμέ-

λεχ οτι άδελφή εΐμι τού 'Αβραάμ· καί ό προφήτης Ιερεμίας τοις 

50 Bas. ibid. 66 Joh. 8,44 70 Joh. 15,13 77 Gen. 12,13 Jer. 39,3 sq. 

48 δέ1 om C 49 καί ante κατά add V 50 μηδέ μίαν Ρ 53 τω: τό Μ 54 ούκ 
εστι: ούκέτι Μ 55 ήλθε VMPS Sirm 57 φυλάττεις Spc φθείρει: φθείρη PS" 
(cave conicias φθαρεί, coll infra 61 άναιρεΐν) 58 άνακρίνοντος V πρός σε Sirm 
60 ποιήση S σιωπόμενον Μ 68 άναιρεΐν: άνελε ΐν V 74 όμώσαι S 76 
είπε VMPS Sirm 77 άβραάμ VMPS 
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έρωτώσιν αυτόν αρχουσι, τί σοι εΐπεν ό βασιλεύς; αλλο άντ' άλλου 
άπεκρίθη, καθότι ύπέθετο αύτω ό βασιλεύς, δέει θανάτου και τότε 

80 τοΰ οικείου, και εις τά αποφθέγματα των πατέρων έμφέρεται τό 
τοιούτον, ει δέ τι αύτός παρά σεαυτοΰ ή παρ' ετέρου ευροις, φα-
νερώσαι ήμΐν μή παραίτηση προς έπίγνωσιν αληθείας και φωτισμόν 
νοός ημών αμυδρού. 

Τόν συγκακοπαθούντά σοι προσαγορεύω. ό σύν έμοί προσαγορεύει 
85 σε. 

384. Ναυκρατίω τέκνφ 

Ειωθας αεί μακρόν ποιεΐσθαι τό της επιστολής προοίμιον, πολλά 
ήμΐν τοις άναξίοις συμφέρων τά εγκώμια, ουκ οντά αληθή, φιλικής 
δέ διαθέσεως ένδείγματα. έγώ δέ εν βραχέσν τί τούτο; ϊνα ύγιαίνοις 

5 έν Κυρίφ, αδελφέ μου, θερμότερος αεί γινόμενος τή άγάπη Χριστού 
ύποφέρειν τά ύπέρ αύτού, αλλ' οϋ τί που ύπολήγειν εκ ραθυμίας, και 
ειη σοι έτι έξαψις, ώς αν έπάδειν σε μετά τοΰ Δαυίδ τοΰ αγίου, δν 
τρόπον έπιποθεΐ ή ελαφος έπί τάς πηγάς τών υδάτων, οϋτως έπιποθεϊ 
ή ψυχή μου προς σέ ό θεός. τοΰτο δέ ενεργώς αδοιεν αν τις κε-

ιο καθαρμένην έχων τήν καρδίαν ή καθαιρομένην ού γάρ κάθαρσις, ώς 
φησιν ό Θεολόγος, έλλαμψις. ώς μακαρία ή ψυχή αύτη, ύφ' ής τό 
πάντα παθεΐν διά Χριστόν έπιπόθητον λίαν και τό βδέλυγμα ήγεΐσθαι 
απαν σαρκός έργον, εύξαι, αδελφέ, όσφρανθήναί με τής εύωδίας 
ταύτης, τόν όδωδότα τοις πάθεσιν. 

15 Ούτος ό πρώτος λόγος, ό δεύτερος περί τοΰ Άνατολίου - ώς λυπη-
ρόν μοι τό πτώμα αύτοΰ. πλήν άπεδεξάμην σου τήν ίατρείαν έτι οΰν 
έπιμελήθητι αύτοΰ φιλαδέλφφ διαθέσει, ό τρίτος περί ών προέτεινας 
κεφαλαίων. 

78 άντί VMPS Sirm 80 τοΰ om VMPS Sirm 84 σοι: σε S 

384. a. 818 15 Άνατολ ίου : cf. ρ. 218* adn. 253 

8 Ps. 41,2 10 Greg. Naz. or. 39,8 (PG 36,344A = p. 164 M.-G.) 

C VMT (11. 1 7 - 5 4 ) PS 

4 μάλλον ante διαθέσεως inser Μ 5 voces αδελφέ μου ante έν transp S 6 ούτί-
που Sirm 7 τοΰ om VMPS Sirm Δαβίδ Sirm 9 πρός σε Sirm έναργώς 
VM αδειεν VM 10 καθαιρομένην: καθαιρόμενος V 11 <έκεΐ> ελλαμψις 
coll ep 387,24 coni Kambylis 13 εϋξαι CVP Sirm 15 τοΰ om S 17 ό τρίτος: 
hie inc epist in Τ titulo τοΰ αύτοΰ έκ τής επιστολής πρός ναυκράτιον praecedente 
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Έάν ορθόδοξος διαβληθείς ώς μή κοινωνών ποιήση σταυρόν δτι 
20 ,κοινωνώ', μηδέν έτερον πολυπραγμονηθείς υπό τών αιρετικών, αυ-

τού δέ έχοντος κρύβδην τω λογισμώ δτιπερ ,έξ ορθοδόξου κοινωνών 
είμι', ουκ οικονομία τό τοιούτον, αλλά προδοσία της αληθείας, τό 
έπιτίμιον ήμισευμένον πρός τον όλοτρόπως τη αίρέσει κοινωνή-
σαντα. πόσον δέ τό τοιούτον ήδη προερωτηθείς καί αποκριθείς 

25 περιττόν έστι δις τά αυτά έπανακυκλεΐν. / 
Έάν τις πρός πληροφορίαν τών άσεβών έπ' δψεσιν αυτών ένέγκοι 

κρυπταζόμενον πρεσβύτερον κατά τό της ορθοδοξίας δόγμα καί μηδέ 
άναφέροντα αίρετικόν καί πρός αύτοΰ μεθέξοι τών άγιασμάτων, καί 
ούτος ώς προδότης αληθείας τό έπιτίμιον έχέτω, ένιαυτόν άποχήν 

30 τών άγιασμάτων. 
Έάν τις όμόση μή προσκυνεΐν θείαν εικόνα μήτ' αύ δέξασθαι 

όρθόδοξον μονάζοντα, μετά τήν όρκωμοσίαν ειδώς τό πταίσμα με-
τανοή καί προσκυνή κρυπτώς, βαρύ τό πτώμα- ήδη εξαρνος έγένετο 
Χριστού, της τε Θεοτόκου καί τών αγίων τριετή χρόνον είργέσθω 

35 τών άγιασμάτων σύν πολλή φιλανθρωπία. 
Έάν τις χρίσειεν δεδοικώς εικόνα Χριστού ή τίνος τών αγίων, 

ένιαυτόν είργέσθω τής κοινωνίας. 
Έάν τις Ιερεύς άναφέρη τον αίρετικόν δημοσία, ιδία δέ προσκα-

λούμενος ύπό τίνος ορθοδόξου έν εύκτηρίω στέλλεται άναφέρειν τον 
40 αίρετικόν, εί άρα έν τω τοιούτω εύκτηρίω τον άκριβή δει προσεύ-

χεσθαι; ούδαμώς. 
Έάν τις έπί τω οικείφ έπιτιμίω δύναται κατά λόγον προσλαβέσθαι 

τινά εις έπικουφισμόν τοΰ έπιτιμίου; έπί μέν τής κοινωνίας ούδαμώς, 
έπί δέ τών άλλων ουκ άπόβλητον. ούτε δέ έλεημοσύναις δύναιτ' αν 

45 ύφαιρεΐν τι τοΰ ορισμού ώς άφ' έαυτού- ό γάρ έπιτιμιάζων οΐδε 
πάντως καί πρόσωπον καί χρόνον καί τά έκτος δοκιμάζειν πρός τό 
ύφεΐναι. δρω γάρ έπί τών ενδεχομένως κειμένων κανόνων περιλαβεΐν 
τά τοιαύτα ούχ οίόν τε, καθώς αύτός ό Μέγας Βασίλειος εϊρηκεν 
δούς γάρ έξουσίαν τφ επισκοπώ προσθήκης καί ύφέσεως ούκ έξ 

19 α' ante έάν inser Mi: in marg Sirm ποιήσοι C: ποιήσει Τ 20 ύπό C: παρά 
cett Sirm 21 έ ξ ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ S ειμί ante κοινωνών transp V T 23 ό λ ο τ ρ ό π φ 
Μ 24 πρό ερωτηθείς C 25 έστιν Τ 26 β' ante έάν inser Mi: in marg Sirm 
27 τό om MPS: Vsscr 28 μεθέξει V T 29 τής ante αληθείας add VMTPS Sirm 
31 γ' ante έάν inser Mi: in marg Sirm ό μ ό σ η C: όμόσας cett Sirm 32 δέ post 
μετά add Τ (fort recte) μετανοεί C 33 προσκυνεί C 34 τε om Τ 35 
π ο λ λ ή φιλανθρωπία item in marg S 36 δ' ante έάν inser Mi: in marg Sirm Χρίση 
Τ: χρίσειε VMPS Sirm 38 ε' ante έάν inser Mi: in marg Sirm αναφέρει Τ 40 
αρα VPS Sirm 42 ζ ante έάν inser Mi: in marg Sirm οικείφ: ϊδίω Τ 46 και 
τά - 47 ύφεΐναι in marg S τά: τούς Μ 48 εϊρηκε VTPS Sirm 49 έξουσίαν 
post έπισκόπφ transp VMTPS Sirm έξαναγκαίου CPS 
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50 άναγκαίου, ήγουν απαραιτήτου, τόν κανόνα εθετο, άλλ' ενδεχομένως, 
ώστε ό διδούς βλεπέτω πώς δίδον κάγώ γάρ ό ταπεινός ούχ ορι-
στικώς, άλλ' έκβιαστώς, ήτοι συμβουλευτικώς, ώς πολλάκις ε'ΐρηκα, 
αποκρίνομαι προς τάς προτεινομένας μοι εϊτε υπό σου ε'ίτε παρ' 
άλλου πεύσεις. 

55 Τό λοιπόν προσεύχου περί τής ταπεινώσεώς μου, βοηθών τό κατά 
δύναμιν τοις εις τά Στουδίου έναθλοΰσιν, έπεί και οπουπερ αν ισχύης 
έν Κυρίφ. ό άδελφός Νικόλαος προσαγορεύει σε. 

385. Θεοφίλω τής 'Εφέσου 

Και τήν ίεράν σου συλλαβήν έδεξάμην ώς βιβλίον θεόγραφον και 
τήν εύλογίαν συναπεδεξάμην ώς πόθου εμπόρευμα, και τίς είμι εγώ 
ό τάλας, τοιαύτα παρά τοΰ άγίου σου στόματος εύφημούμενος, ό 

5 μηδέ τοΰ λΰσαι τόν ιμάντα τοΰ ύποδήματός σου επάξιος; ιδε ταπει-
νοφροσύνης θεομιμήτου ιδιώματα, σύ, ώ μακαριώτατε προπάτορ, 
μέγας καί λαλούμενος, μεγαλυνόμενός τε και έπαινούμενος ανατολή 
τε καί δύσει, ό τοΰ μεγίστου αποστόλου, εύαγγελιστοΰ τε και θεο-
λόγου κοσμήσας τόν θρόνον έπάξια δι' ών ήθληκας καί έτι άθλεΐς, 

ίο αϊμασι σαρκός σου άγίας λαμπρύνας τόν βίον καί Χριστόν όμολογών 
έγγρά/φεσθαι ώς ένσώματον, άλλ' ουχί ώς οί ασεβείς έξαρνούμενος, 
έπάν ου δέχωνται αύτόν εΐκονιζόμενον ö γάρ ουκ εικονίζεται, ουδέ 
ένσώματον. έώ λέγειν δτιπερ καί άγγελος, ών ασώματος, αίσθηταΐς 

56 έναθλοΰσιν: cf. adn. ad ep. 358,8 

51 διδοϊ Sirm 54 πεύσεις: hie desin epist in T, additis verbis του άγίου άθανασίου 
προστάσσοντος (= Äthan, c. Arianos 49 [PG 25,336 Β]) μηδεμίαν κοινωνίαν εχειν ήμδς 
πρός τούς αιρετικούς, άλλά μήν μηδέ πρός τούς κοινωνοΰντας μετά των άσεβων τά 
αύτά καί ό Φίλιξ πάπας (= Felix II) 56 έπεί: έπείπερ VM (ex sequenti οπουπερ 
sedueti) Sirm ϊσχύης: ϊσχύσης S 

385. a. 816 -818 8 άποστόλου: Ioannes; quod vero pervestigatio temporis nostri 
refutavisse videtur; cf. E. Schwartz, Über den Tod der Söhne Zebedäi, in: Johannes und 
sein Evangelium, WdF 82. Darmstadt 1973, 238 sq.; O. Zurhellen, Die Heimat des vierten 
Evangeliums, ibid. 352 sq. 

5 Joh. 1,27 

C VM P2P,S 

1 τοΰ δευτέρου βιβλίου ante titulum Ρ, έγράφη manu rec in marg C δογματική 
περί (των S) άγιων εικόνων titulo add P,S: in marg Sirm 6 προπάτωρ CM 9 έπ' 
αξια C 11 ούχ P,S 12 έπ' αν VP, Sirm: έπαν MP2 δέχονται C Sirm 
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είκόσιν ύπό των θεολόγων άναγράφεσθαι παραδέδοταν. οί δε και τον 
15 ένσώματον δεσπότην καί τον άσώματον δοΰλον, προσέτι τήν τε θεοΰ 

μητέρα σύν πάσι Κυρίου θεράπουσιν ήρνηνται έγγεγράφθαι, δια των 
εικόνων άριδήλως συναπαρνούμενοι τά πρωτότυπα, ούδ' αύτό τοΰτο 
έννοοΰντες, δτι τή παραδοχή του οικείου χαρακτήρος τό κρατεΐν 
έχουσιν, ού άφαιρεθέντος ή άτιμασθέντος άφήρηται δήλο ν δτι και 

20 ήτίμωται αυτών τό κράτος· άλλ' δμως ού βούλονται συνιέναι τοΰ 
άγαθΰναι. 

Έκείνοις μεν ούν εις κέντρα λακτίζειν εστ ίν σέ δε ή κραταιά χειρ 
περιφυλάξειεν εις κλέος της έαυτοΰ εκκλησίας ώς στϋλον, ώς 
έδραίωμα, ώς πρόμαχον. καί ιδοιμέν σε οί ταπεινοί ή ενθεν επί τήν 

25 Άσιάτιδα χθόνα έπαναστρέφοντα, ώς οί πάλαι από της έν Πάτμω 
φυλακής τον του εύαγγελίου ήλιον, ή έν ούρανοΐς επάνω δέκα πό-
λεων ίεραρχικώς δοξαζόμενον. 

386. Θαλελαίω τέκνω 

"Α μεν ούν έσήμανας διά τής επιστολής, έπέγνων, τέκνον, α δε 
εγώ άποκρινοΰμαί σοι, ταΰτά εστ ίν στέλλεσθαι ημάς από παντός 
άδελφοΰ άτάκτως περιπατοΰντος, διακελεύεται ό ίερός άπόστολος. 

5 πώς ούν λέγει Γρηγόριος ό τών Άδελφίων άλόγως ύμάς αυτόν άπο-
στρέφεσθαι, οπότε αύτός ούχ άπλώς άτάκτως, όλοτρόπως δε συν-
απήχθη τοις είκονομάχοις, ύπογράψας τή αίρέσει, συνεσθίων τε καί 
συμπίνων καί συναναστρεφόμενος αύτοΐς; ει δέ λέγοι μετανενοηκέ-
ναι καί έπιτίμια κρατεΐν, δειξάτω τοΰτο διά εγγράφου ομολογίας, 

26 ήλιον: Ioannes 

22 Act. 26,14 23 1 Tim. 3,15 26 Luc. 19,17 

15 πρός ετι C καί ante τήν inser Sirm τοϋ ante θεοϋ add VM Sirm 19 οδ: 
ουκ Mi δηλονότι VMPS Sirm 22 εστίν C: εστι Mi: έστί cett Sirm 23 στύλον 
omnes: correxi 

386. a. 8 1 6 - 8 1 8 

3 2 Thess. 3,6 

C VM P2P,S 

1 θαλλελαίφ CPiP2 δογματική περί (τών S) αγίων εικόνων titulo add P,S: in marg 
Sirm 3 εστί VMPS: έστι Sirm ύμας S (fort recte; cf 2 Thess 1. 1.) 5 ημάς S 
8 μετά νενοηκέναι C 9 διά C: δι' cett Sirm 
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10 άναθεματίζων τε τούς αιρετικούς σύν τή αίρέσει και μηδαμώς συν-
απτόμενος αύτοΐς. εως δ' αν τοΰτο ού ποιή, άποτρόπαιος ύμΐν έστω, 
τοις φοβουμένοις τόν Κύριον δόλιος γάρ έστιν έν προσποιήσει 
επιστροφής, ύφελκόμενος υμάς και ύποσπείρων λόγους λυμώδεις ώς 
εκ προσώπου δήθεν των εναντίων, δθεν σύ, ώς ατελέστερος έμπαρείς 

15 τή διαλέξει αύτοΰ, ήπόρηκας εις τοΰτο κάκεΐνο. 
Άλλ' , επειδή ήτησας την λύσιν, δέξαιο συνετώς, τό είρηκέναι τόν 

Χρυσόστομον ό ήμέτερος Χριστός τοίχοις ού περιγράφεται, έγκω-
μιάζοντα τόν "Αγιον "Ρωμανόν, ούχ απλώς έκλαμβάνειν δει, αλλά 
γνώναι τίνι διαλεγόμενος ειρηκεν, επειδή έν ταΐς διαλέξεσιν πα-

20 ρατηρητέον και χρόνον και πρόσωπον και τρόπον χρόνον, διά τό 
μή τά αυτά νενομοθετήσθαι τοις πάλαι πρός τούς έν τή χάριτι-

πρόσωπον, οτι άλλο αίρετικόν και έτερον ορθοδόξου- τρόπον, έπειδή 
ού ταύτόν έστι δογματικώς διαλέγεσθαι και άπλοϊκώτερον προτείνειν 
τόν λόγον. τίνι ούν διελέλεκτο ό Χρυσόστομος; άρά γε όρθοδόξω 

25 άναστηλούντι τήν εικόνα Χριστού; ουδαμώς· άλλά τινι Έλληνι , ος 
τήν πάντων ύπερκειμένην αΐτίαν καί έκ τών έν τοις ούσιν έσχάτων 
χαρακτηρίζει, ώς φησιν ό θείος Διονύσιος, και ούδέν αυτήν ύπερέ-
χειν φή τών πλατ/τομένων αύτω άθέων καί πολυειδών μορφωμάτων, 
καλώς ούν καί πάνυ εικότως έφη ό πατήρ, ό ήμέτερος Χριστός 

30 τοίχοις ού περιγράφεται- προσυπακουστέον ,τή τής θεότητος φύσει', 
ώς τών εκείνου θεών έν τοίχοις ιδρυμένων κάκεΐ περιωρισμένων και 
ούκ έχόντων τι άλλο νοούμενον παρ' ο βλέπονται τοις όρώσιν. 
οφθαλμοί αύτοΐς καί ού βλέπουσιν, ώτα καί ούκ άκούουσιν, χείρες 
καί ού ψηλαφώσιν, πόδες καί ού περιπατοϋσιν, ρίνες καί ούκ 

35 όσφραίνονται, καθά προφητικώς κατηγορούνται. 
Ό δέ ήμέτερος Χριστός ού κατά τό όρώμενον μόνον άνθρωπος 

κυρίως καί άληθώς, έπείπερ όμοιος ήμΐν κατά πάντα χρηματίσας, 
καί ενσώματος καί έμπνους καί ένήλιξ καί οσα άλλα γνώριμα τή 
άνθρωπεία φύσει πλήν μόνης άμαρτίας, άλλά καί θεός φύσει καί 

17 Jo. Chrys. hom. in Rom. mart. 2,3 (PG 50,616) 26 Dion. Ar. myst. theol. 1,2 (PG 
3,1000 A) 33 Ps. 113,13 sq. 38 cf. Greg. Naz. or. 26,6 (PG 35,1236 Β = p. 240 M.-
L.) πάντα δσα έγώ, πλήν άμαρτίας 

11 ού Μ** " άποτροπαΐος P,S 13 λο ιμώδε ις VMPS Sirm 19 δ ιαλέξεσ ι VMPS 
Sirm 21 τή om P,S 22 αιρετ ικού S 28 φή: φησ ϊ Μ Sirm αύτω Ρ2 30 
πρός ϋπακουστέον C 31 καί om V M Sirm 32 βλέπονται : βλέπεται coni 
Sirm 33 άκούουσι VMPS Sirm 34 ψηλαφώσι VMPS Sirm περιπατοϋσι VMPS 
Sirm ρίνες VMP 2 Sirm 38 έ ν ή λ ι ξ CPS 
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40 άληθεία, και ό αυτός αμφότερα, οϊόν τι λέγω, ώς φησί που ό αύτός 
Χρυσόστομος, κάτω κοπιά και άνω συγκροτεί τά στοιχεία, κάτω 
πεινά και άνωθεν ύετούς χορηγεί, κάτω δείλια και άνω βροντά, κάτω 
δικαστή ρίω παρίσταται και άνωθεν πάντα θεωρεί, κατά τοΰτο ούν 
ειρηται αύτω πρός τον "Ελληνα, ό ήμέτερος Χριστός τοίχοις ού 

45 περιγράφεται- και ούχ ήγεϊτο χρήναι άκριβολογεΐσθαι περί τήν 
άπόφασιν εί'νεκα της νυνί λυττώσης αίρέσεως. δήλον δε δτι τόν 
κοπιώ ντα και πεινώντα, δειλιώντά τε καί παριστάμενο ν κριτή ρίω 
οϊδεν ασφαλώς ό άγιος σώματος χαρακτήρι περιγράφεσθαι εϊτε έν 
τοίχω χρώμασιν ε'ίτε έν πίνακι. καί έν τοις έναργέσιν ουκ ήν λόγος 

50 αύτω διασαφήσεως- ει γαρ τόν άσώματον άγγελον ίδεΐν έφη έν εικόνι, 
τόν ένσώματον Χριστόν ού βλέπει είκονιζόμενον; ήλίθιον ούν τοι-
ούτον τι περί τοΰ άγίου ύπολαμβάνειν. ει ούν εις μαρτυρίαν αύτόν 
εχουσι τοΰ πονηρού αύτών δόγματος, τί τόν αύτόν άποβάλλονται, 
μη δεχόμενοι άγγελον είκονίζεσθαι μηδ' αύ τινα των θεοφόρων, 

55 λέγοντος ώδέ που πάλιν τοΰ Χρυσοστόμου- όπερ γοΰν έν όνόμασιν 
έποιήσατε, τοΰτο καί έπί της εικόνος έπράξατε της εκείνου (ήγουν 
Μελετίου τοΰ άγίου)' καί γάρ καί έν δακτυλίων σφενδόναις καί έν 
έκπώμασι καί φιάλαις καί έν θαλάμων τοίχοις καί πανταχοΰ τήν 
εικόνα τήν άγίαν έκείνην διεχάραξαν πολλοί, άλλ' δμως ούδέ άκοΰ-

60 σαι αύτοΰ ανέχονται. 
Περί τής ιστορίας τοΰ Άγίου Παγκρατίου, δτι ού δηλοϊ πρός 

τίνος συνεγράφη, τί τοΰτο; σχεδόν πάντα τά μαρτυρογράφια άνεπί-
γραφά ε ισιν άλλ' δμως βέβαιά είσιν, κάκεΐθεν οί διδάσκαλοι άφορ-
μίζονται ποιεΐν τά τών μαρτυρησάντων έγκώμια. ό "Αγιος Παγκρά-

65 τιος έν Σικελία τιμάται ναω μεγίστω, έν φ φασι καί σημεία γεγε-
νήσθαι. ό ούν μή δεχόμενος τήν ίστορίαν συναπεβάλετο τόν μάρτυρα 
δήλον δτι. 

Ταΰτα μέν ώς έν ολίγοις, σύ δέ, τέκνον, ύγίαινέ τε / καί σφζοιο 
καί τοΰ Γρηγορίου μακράν άπόστηθι, μή σε όλέση εξ άπροσεξίας. 

65 έν Σικελία: Tauromenio; cf. Act. SS. April. I (Antverpiae 1675) 238 Β 

55 Jo. Chrys. hom. in Meiet. Ant. 1 (PG 50,516) 

40 άλήθεια Ρ, ποΰ C 41 κάτω — στοιχεία om P,S 42 άνωθεν: ανω V 55 
λέγοντα S πάλιν om VM Sirtn τοϋ Χρυσοστόμου om S γ' ούν C: γ' οϋν 
Μ: οδν V" 56 και om VPS Sirm 58 έκπόμασι CPS Sirm 59 έκείνην ante τήν 
άγίαν transp V 61 δέ post περί add Sss" ού om Μ 63 εϊσί2 VMPS: είσι Sirm 
67 δηλονότι VMPS Sirm 68 ολίγοις: λόγοις Μ 69 όλέσει C 
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387. Έγκλειστη 

Άνέγνων σου τό γράμμα της εύλαβείας. άλλα τίς ό έπαινος, δν 
έποίησας ήμΐν, ξένοις ούσι παντός αγαθού; τίς δέ και ή έπιζήτησις 
τοΰ διδασκαλικού λόγου μή εχουσιν οίκειοποτεΐν, ούχ δτι γε καί 

5 έτέροις άρδειν νάματα; δμως επειδή γέγραπται παντί τφ αΐτοΰντί σε 
δίδου, δέξαιο βραχυλογίαν τινά της πενιχρότητος ήμών. των έν τω 
κοινώ βίω άναστρεφομένων ούχ ούτως δύναιτ' αν ό της διανοίας 
οφθαλμός κεκαθάρθαι, ώς ένατενίζειν άπαραποδίστως τω κάλλει της 
δόξης τοΰ θεοΰ, οίόν τινι λύμη τη της σαρκός προσπαθεία μυωπάζων 

10 ήμΐν δέ, οίς πάσιν άποτακτέον καί μόνον τον Χριστού σταυρόν α'ΐρειν 
έγκελευομένοις, εύπετής ή θεοπτία, ήγουν τό μηδέν άλλο καί έχειν 
και έννοεΐν ή τό πώς εύαρεστήσοιμεν τω Κυρίω καθαρά καρδία 
λατρεύειν αύτω έν άπορρήξει πάσης σχέσεως σαρκικής, έστω ούν 
ύμών ή τής έγκλείσεως περιοχή πόλις θεοΰ πεποικιλμένη χρυσέοις 

15 κατορθώμασιν, μή κλεΐς περί τό σώμα μόνον, άλλά γάρ καί κατά 
πνεύμα, προσήκον τοίνυν φεύγειν ύμάς τάς των ανδρών όψεις, τάς 
προς τούς άφ' αίματος σχέσεις, τάς πρός δλον τον κόσμον φιλίας, 
αύτάς δέ εφ' έαυτάς συνανεστράφθαι καί έχειν μίαν ψυχήν καί καρ-
δίαν κατά μίμησιν των άρχήθεν έπί τών άποστόλων πεπιστευκότων. 

20 ή καθηγουμένη οΰτω καθηγείσθω ώς Χριστού έπέχουσα χαρακτήρα, 
ποιούσα πρώτον, είθ' ούτως διδάσκουσα, μηδέν έλλιμπάνουσα τών 
κατ' έντολήν πρακτικώς ύποδεικνύναι, ή καθυποτασσομένη οΰτω 
πείθεσθαι καί ύπείκειν ώς αύτω Χριστώ τήν ύπακοήν άνύουσα. δπου 
δέ ταΰτα, εκεί πάσης αγαθοεργίας καρπός, ού δέ ού ταύτα, εκεί 

25 πάντως τά έναντία, έταιρίαι, φιλονεικίαι, ψιθυρισμοί, ίδιοκτημοσύ-
ναι, φυσιώσεις, προσπάθειαι πρός τε άλλήλας καί πρός τούς έξωθεν 
ε'ίτε έκ γένους ε'ίτε εκ φιλίας άλλης. 

Ούτω μέν ούν ώς έν όλίγω ή περί τούδε ύπόμνησις. έγώ δέ ό 
ταπεινός παρακαλώ σύν τω βίφ καί τήν πίστιν ήγλαϊσμένην κεκτή-

30 σθαι ύμάς, μηδαμώς τή χριστομάχω αίρέσει κοινωνεΐν, ήτις ιου-

387. a. 8 1 5 - 8 1 8 

5 Luc. 6,30 18 Act. 4,32 25 2 Cor. 12,20 

C VM PS 

1 Έ γ κ λ ε ι σ τ η Mi 3 δέ interavit Sirm: δή post δέ inser Mi 6 τινά Ssscr 8 
άπαρεμποδίστως VMPS Sirm (cf Arr Epict 2,13, 21) 9 λήμη CVP 15 κατορθώμασι 
VMPS Sirm 22 ύποδεικνΰναι CSV 25 ίδ ιοκτημοσΰναι Μ 
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δαϊσμοϋ ουδέν διενήνοχεν, την σωτήριον Χρίστου οίκονομίαν δια 
της καθαιρέσεως των σεπτών εικόνων αύτοΰ τε Χρίστου, της τε 
Θεοτόκου καί πάντων των αγίων άρνουμένη· έπειδήπερ ή είκών 
ταύτόν έστι τω πρωτοτύπω τιμή τε καί προσκυνήσει, οίον έπ' αύτοΰ 

35 τοϋ ζωοποιού σταυρού και τού τύπου, μη δή ούν άρνήσησθε τόν 
Χριστόν αί χριστοφόροι τω άγίω περιβλήματι μήτε τούς τοσούτους 
κόπους, ους άνατλάτε, τόν έν παρθενία βίον μετά καθείρξεως δια-
νύουσαι, ένθεν όλέσαι καί της άντικειμένης μερίδος, δπερ άπείη καί 
έννοεΐν καί λέγειν, γινόμεναι, αλλ' είδυΐαι δτι ούτε βίος δίχα πίστεως 

40 ορθής οϋτ' αύ πίστις ατερ πράξεως θείας σωζειν δύναιτο άμφοτέ-
ρωθεν ε'ΐητε δι/ηυγασμέναι εις δόξαν θεού, εις κλέος τής εκκλησίας, 
εις έπίτευξιν των έν έπαγγελίαις αιωνίων αγαθών, προσευχόμεναι 
καί περί ήμών τών αμαρτωλών ως αν σφζοίμεθα. 

388. Συμεών τέκνφ 

Ό ψ έ μέν, δμως έδεξάμην τά άντίγραφά σου, τέκνον, καί ηύχα-
ρίστησα τω Κυρίω έπί τή άπολογία σου, τη τε συνέσει καί διασώσει 
καί δτιπερ καί τοσούτους αδελφούς έχεις συνδιαφυλάττων από τής 

5 θήρας τών αίρετιζόντων καί ου σάρκας, άλλά ψυχάς σπαρασσόντων, 
πλην δτι καί σώματα δι' ών έπιφέρουσι πληγών καί θανάτων, ύγίαινε, 
υίέ μου αγαπητέ, αρίστευε, ήγοΰ τών αδελφών σου, προθυμοποίει, 
παραδείκνυε τά τής αληθείας, παράθηγε εις μαρτύριον ό γάρ καιρός 
τοιούτος, καν ύποκρύβεσθε έννόμως. τό γάρ έπιρρΐψαι εαυτόν έν 

ίο πειρασμφ καθά έζήτησας μαθεΐν, τούτό έστι, τό άφ' έαυτού κινηθήναί 
τινα καί φανερώσαι έαυτόν τοις φονεύουσιν. ει δέ δτι ό "Αγιος 

39 οϋτε βίος - 40 δύναιτο: primum edidit Allatius, De consensione 1327 

38 Bas. ep. 262,2 (PG 32,973 Β = III 120 Courtonne) 

31 δ ιενήνοχε VMPS Sirm Χρίστου om S 34 τιμή C 35 σταυρού om Sirm 
38 όλέσαι και: όλέσητε V: όλέσητε και Μ 40 ατερ C: δίχα cett Sirm 

388. a. 818 

2 Bas. ep. 250 (PG 32,929 C sq. = III 87 Courtonne) 

C VM PS 

2 post μέν rasuram quattuor fere litt exhibet C 4 καί1 om VMPS Sirm 8 παράθιγε 
C μαρτυρίαν Sirm 9 ύποκρύβησθε Spe (fort est ύποκρύβησθε, ύποκρύβεσθε 
scribendum) έπιρρίψαι CPSM Sirm 
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Γόρδιος, ώσπερ καί τίνες άλλοι των μαρτύρων, αυτόκλητοι ήκον, ό 
τρόπος ούτως άπήτει, ούδενός ώς ετυχεν παρρησιαζομένου και άνα-
πτούσης της αθεΐας σφοδρότερον, επειτα καί καθαρά καρδία θεόν 

15 ένοπτρισάμενοι καί προς αύτοΰ νυχθέντες· έπεί καί ό μέγας Πρό-
δρομος ριψοκινδύνως ήλεγξεν τόν Ήρώδην, άρτι δε πολλοί χάριτι 
θεοΰ ένιστάμενοι καί μαρτυροΰντες, καί ουκ εννομον τό έπιρρΐψαι. 

Έχάρην δε λίαν οτι καί έτεροι πατέρες συμπνέουσί σοι, ών τά 
ονόματα έν βίβλω ζωής" ους καί προσαγορεύω δια σοΰ καί δεδέημαι 

20 των άγίων προσευχών εις επικούρίαν σωτηρίας, ώφελον οτι παρά 
του αδελφού Ύπατίου εύρές τι των καλών αδελφοί έν άνάγκαις 
έστωσαν χρήσιμοι ή Γραφή έγκελεύεται. παρά γάρ τής έμής ταπεινώ-
σεως ουδέν οφελος, καν αύτός μεγαλαυχής ήμάς έξ αγάπης, επειδή 
δέ έπεζήτησας καί κατήχησιν, ην προς πάντας τούς αδελφούς 

25 έποίησα, αρτι απέστειλα καί προς σέ, σύ τε προσεύχου αδιαλείπτως 
τήν σωτηρίαν μοι. 

Τό κισσύβιον έδεξάμην καί έχω σου εις έναργεστέραν μνήμην, 
τήν έννάδα των αδελφών μου καί τέκνων προσαγορεύω, πλείστα 
δεόμενος καί τής ευχής, ό αδελφός Νικόλαος, ό σύν έμοί έγκε-

30 κλεισμένος, προσαγορεύει σε σύν πάσιν. ή χάρις μεθ' ύμών. αμήν. 

389. Βασιλείω ήγουμένω 

Ήδέως σου άνέγνων τό γραμματεΐον, ώ πατρότης αγία, ώς άπό 
καρδίας καθαράς προσενηνεγμένον, ού μήν έν τοις έπαίνοις ήσθην, 

12 αυτόκλητοι: ad rem cf. Η. Chadwick, Die Kirche in der antiken Welt. Berlin 1972, 
27 sq. 21 Ύπατίου: cf. p. 285* adn. 492 24 κατήχησ ιν : ep. 392 vel ep. 393 28 
τήν έννάδα: cf. adn. ad ep. 246,13 

12 cf. Bas. horn, in Gord. mart. 3 (PG 31,497Β) εκουσίως έπέδωκεν εαυτόν τω άγώνι 
etc. (= Act. SS. Jan. I [Antverpiae 1643] 131 sq.) 15 Matth. 14,3sq. 18 Philipp. 
4,3 21 Prov. 17,17 30 2 Tim. 4,22 

13 έτυχε VMSP Sirm 16 ήλεγξε VMPS Sirm 17 έπιρρίψαι CMPS Sirm 23 
ήμας in marg S επειδή C: έπεί cett Sirm 24 έζήτησας Sirm 25 έπέστειλα 
Sirm πρός σε Sirm τε C"" 27 κισύβιον C εχω: έστω Mi: έθω Sirm 
28 έννεάδα PS Sirm (sed cf Greg Nyss epist can [PG 45,232 A]) 

389. a. 8 1 7 - 8 1 8 

C VM PS 

2 γραμμάτιον VMS 3 ήσθην CV 
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ώς ξένος των λελεγμένων. αλλ' αύτός, εΐ βούλει, μάλλον προσεύχου 
5 της μερίδος καν στάσεώς σου έγγύθεν παραθήγειν. 

Τούτο μεν τοιούτον, εϊη δέ κατά τό ρήμά σου χρησιμεύειν τω θεώ 
Ύπάτιόν τε τον άδελφόν καί δντινα άλλον των έναθλούντων, ώς αν 
δι' αύτών σχοίημεν καί ήμεΐς οί ταπεινοί ευμενές τό θείον, τό έρώ-
τημα των έμπαρέντων εν τοις κατά φύσιν ή παρά φύσιν / πτώμασιν 

ίο έκείνην έχει την άπόκρισιν, δτι ή άληθής μετάνοια εν επιδείξει των 
κατ' αύτής καρπών, άτινά εσ τ ί ν ή άποχή τών άγιασμάτων κανονικώς 
μετά καί της συντελουμένης έγκρατείας την συγχώρησιν τών 
ήμαρτημένων άντιλαμβάνει καί άνευ μαστιγών καί μαρτυρίου, έως 
αν γαρ μη άποκλείση καθ' ήμών, ώς γέγραπται (άπόκλεισις δέ ό 

15 θάνατος), καν έν τή εσχάτη ήμέρα της ζωής ή άληθής μετάνοια 
φθάσειεν, έσωσε τόν έπιστρέψαντα της άμαρτίας. οΰτω θεός δια 
'Ιεζεκιήλ του θεολόγου διωρίσατο- καί τοιούτον φιλάνθρωπον Οεόν 
έχομεν, τόν καί ληστήν μια ώρα εισοικισάμενον, τόν πάλαι καί τόν 
έσχατον, καί τελώνην ώσαύτως δικαιώσαντα. εί δέ κατά τά φθάσαντα 

20 άρτι έπιδοΐεν εαυτόν ό ήμαρτηκώς καί πληγάς επί νώτου δέξασθαι 
καί τι άλλο περισσότερον, τίς άμφιβάλοι μή συγκεχωρήσθαι αυτόν 
τής άμαρτίας; τό γάρ καί θανεΐν έν τή ομολογία Χρίστου μάρτυρα 
άποτελεΐ κυρίως Κυρίου, άλλ' ϊσως ό λόγος περί τοΰ έπιτιμίου, δτι, 
έάν ύποβληθή βασάνοις, μή μέντοι Θάνοι, τοΰτο παρά τοΰ δόντος τό 

25 έπιτίμιον κανονιζέσθω, πόσον ύφελεΐν διά τά παθήματα, δλον, τό 
ήμισυ- ήμΐν γάρ όρίζειν ούχ οίόν τε. 

Ούτως ό τής ταπεινώσεως ήμών λόγος, εί δέ δει άλλως, δίδαξον, 
πάτερ, καί φώτισον ήμάς τούς άμυήτους. τόν άδελφόν μου, τόν κΰριν 
Προκόπιον, πλείστα προσειπέ. 

14 Luc. 13,25 16 Ez. 33,14 18 cf. Luc. 23,43 19 cf. Luc. 5,27 sq. 

5 παραθήγειν coll epp 388,8; 403,16 scripsi: παραθίγειν codd Sirm (quod lemma ex lexi-
co Lampei delendum) 7 τε Csscr όντ ιναοΰν Μ 15 καν: κάν Ρ ή om 
MPS σημείωσαι in marg C 17 ίεζεκιήλ V 19 ώς αϋτως C 20 αρτι: 
ήδη S έπινώτου CS 21 άμφιβάλλοι CSM 23 Κυρίου om V 24 μή: ού 
S θάνη S 25 δλου Sirm 27 οδτως: ούτος Μ 28 κύριν C 29 πρόσειπε 
VMPS Sirm 
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390. Άρκαδίω μοναχώ 

Δις άρτι γράφω, άφ' ού συνελήφθης, ήγαπημένε, ύπό των ίουδαϊ-
ζόντων. τήν πρώτην ουκ έδέξω- εύχομαι καν ταύτην την έπιστολήν 
εις χεΐράς σου έλθεΐν. έγώ γάρ, πρώτον μέν κατά τον κοινόν της 

5 άγάπης νόμον χρεώστην έμαυτόν λογιζόμενος, δτι χρή αλλήλους 
συμπροθυμοποιεΐσθαι τούς επί τό αύτό συνημμένους τω φρονήματι 
της ομολογίας Χρίστου, τό έπιστεΐλαί σοι άναγκαίως εχαν επειτα 
και διά τήν ίδιότροπον σχέσιν, ην οϊσθα όποία και πόση άπ' αρχής 
ήμΐν ύπήρξε, πάνυ έπειγομένως γράφω, 

ίο 'Αλλά χάρις τω θεώ, αδελφέ μου τιμιώτατε, δτι εν τώδε τω πικρώ 
χειμώνι τής άπιστίας άνθος διεφάνης όρθοδοξοΰν, μάλλον δέ όμο-
λογητής Χρίστου- απαξ ένεχθεϊς εις οψιν τών κρατούντων ούχ 
ύπέπτηξας, ώμολόγησας τήν καλήν όμολογίαν. έμαστιγώθης ίκανά, 
έξωρίσθης, περιωρίσθης ώδέ που εν παραβύστω' πάλιν ήχθης εν 

15 χειροΐν κολαστών, ουκ ώλιγώρησας, ουκ έξηρνήσω τήν πίστιν, κατ-
εξάνθης αύθις ταΐς πληγαΐς και μεμένηκας αήττητος, μή φοβούμενος 
από τών άποκτενόντων τό σώμα, αλλά τον μόνον Κύριον και θεόν 
και βασιλέα κατά τό ύπ' αύτοΰ έντεταλμένον. μακάριος εϊ και καλόν 
σοι εσταΐ' ως ευγενής σύ και τών άφ' ηλίου ανατολών ευγενέστερος. 

20 εί δέ δτι τοις ίστουργοΐς σε συναρίθμησαν ώς βασιλικόν οϊκέτην, 
μή / θαυμάσης- τοιαύτα γάρ τοις άγίοις. επειτα δτι και μή βουλόμενοι 
ώς αληθώς ύπέδειξαν τω κόσμω δούλόν σε είναι τοΰ βασιλέως τών 
ουρανών, ενδειγμα μαρτυρίας θεού, ελεγχον ασεβείας. 

Στήθι ούν, γενναίε στρατιώτα Χριστού, άρίστευσον τελείως, 
25 κακοπάθησον, έργον ποίησον εύαγγελιστού, τήν όμολογίαν σου 

πληροφόρησον, εχων άοράτως θεόν έπίκουρον, τόν φύλακα τής ζωής 
σου άγγελον κυκλούντά σε, περιέποντά σε, χαίροντα επί σοι λίαν 

390. a. 817 -818 3 τήν πρώτην: ep. 202 

13 1 Tim. 6,12 16 Matth. 10,28 18 Matth. 16,17 24 2 Tim. 2,3 25 2 Tim. 
4,5 

C VM PS 

6 έμπροθυμοποιεΐσθαι Μ τούς om Μ έπιτοαυτό MPS έν ante τω add Μ 
7 τό om Μ 8 απαρχής C Sirm 9 ύμΐν VMP γράφω: γράφειν Μ 12 απαξ 
ένεχθεϊς: άπενεχθείς V',CM οψιν: ΰψος VM Sirm ούχυπέπτηξας S: ούχ έπτηξας 
Μ 13 έμαστίχθης VM 15 χεροΐν MPS Sirm: χερσίν coni Sirm 19 αφηλίου 
CP 20 συνηρίθμησεν Μ: συνηρίθμησαν VPS Sirm 24 στρατιώτα Ρ 25 
όμολογίαν: an διακονίαν scribendum? cf 2 Tim 4,5 27 επί σοϊ om Sirm 
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καί τάς προσευχάς σου άναφέροντα εις θεόν εις όσμήν εύωδίας- εν 
αίς μέμνησο καί ημών των αμαρτωλών μέν, ποθούντων δέ σε λίαν. 

391. Ήγουμένφ 

Επειδή εμαθον εισαγώγιμόν σε γενέσθαι καί τετύφθαι ύπέρ Χρί-
στου, ώ τριπόθητε, χαίρω καί συγχαίρω σοι- τοΰτο γαρ χαρά καί 
άγαλλίασις, ού κατά την του κόσμου χαράν (άχαρης γάρ ήδε, δο-

5 κοΰσα μέν, ούκ ούσα δέ, έπείπερ ρέουσα ούχ ισταται καί τελευτώσα 
θάνατον κατεργάζεται), αλλά τήν κατά θεόν αΰτη γάρ καί μόνον 
θυμηδία καί ώσαύτως έχουσα, ής τό τέλος ζωή αιώνιος, εικότως ούν 
γήθω καί συγγήθω σοι, πάτερ τιμιώτατε. άλλ' δτι, ώς φασιν, έκατο-
στεύουσα ή νιφάς καί γε βαρύδαρτος, ί'δε πάλιν έπίτασις της εύφρο-

10 σύνης· ούκ άπαθώς ήνεγκα τήν άκοήν καί απών. άλλ' δμως δόξα τω 
δοξάσαντί σε θεφ επί νώτου σε κτανθήναι ύπό τών άσεβων άσβεστόν 
σου τό κλέος, Ιερόν σου τό πάθος, στήριγμα τών συνομολογούντων, 
προθυμία τών όρθοδοξούντων, διάρρηξις τών αίρετιζόντων, οικο-
δομή της του θεοΰ εκκλησίας, λίθοι άγιοι κυλίονται έπί της γης, ώς 

15 φησιν ό προφήτης· τί τοΰτο; εις όμαλισμόν εύσεβείας, εις ένδόμησιν 
της εκκλησίας, τών άπάντων ούν είς καί αύτός, ύπό τοΰ 'Αγίου 
Πνεύματος τω άκρογωνιαίω λίθω συναρμολογούμενος καί συμβι-
βαζόμενος. 

'Αλλά μέμνησο καί ήμών τών άμαρτωλών, άγιώτατε, έν ταΐς προσ-
20 ευχαΐς μή άποπεσεΐν της ένδομήσεως, άλλ' ώδέ που καν ώς χάλιξ 

εύρεθήναι χάριτι καί φιλανθρωπία τοΰ άγαθοΰ ήμών θεοΰ. 

28 Ex. 29,18 

28 εύοδίας S 29 μέν om VM 

391. a. 818 

3 Philipp. 2,17 13 1 Cor. 14,12 14 Zach. 9,16 17 Eph. 2,20 sq. 

C VM PS 

2 του ante Χρίστου add Μ 4 άχαρις VM καί ante δοκοΰσα add V 5 ούχ: 
ούκ C 6 μόνη VM Sirm 7 ώς αϋτως C 8 συνγήθω CPS φασι Sirm 9 
ϊδε: ήδε coni Mi (sed cf adn ad ep 333,4) 11 έπινώτου C σε2 scripsi: τε CVPS 
Sirm: om Μ κτανθήναι: παρακτανθήναι Μ: ξανθήναι corrigere possis coll Demosth 
19,197 ξαίνει κατά τοΰ νώτου πολλάς; sed verbum de more nostratum dictum esse putat 
Kambylis coll verbis σκοτώνω στό ξύλο aliisque id genus 20 χάληξ VPS: κάλιξ Sirm 
21 ήμών post θεοΰ transp VM Sirm 
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392. Θεόδωρος ταΐς πανταχού διεσπαρμέναις άδελφότησι σύν τοις 
έναθλούσιν έν τη ομολογία Χρίστου χαίρειν 

Πασαν χαράν ήγητέον, αδελφοί μου, έν τοις παρούσι θλιβεροΐς, 
έπείπερ δια Χριστόν και ό διωγμός των διωκομένων και αί φυλακαΐ 

5 των καθειργμένων, προσθείην δ' αν και αί μάστιγες των μαστιγου-
μένων. ούκ άποπαύσοιμι τοιγαρούν καί κοινή πάσιν καί ιδία έκάστφ 
προσφωνεΐν, παρακαλεΐν, ύπομιμνήσκειν, καίπερ ειδώς έστηριγμέ-
νους ύμάς έν τη πίστει καί οίκοθεν έχοντας τό παρακλητικόν καί 
νουθετητικόν. αλλ' δμως οφειλέτης ειμί ό άμαρτωλός / καί τό παρ' 

ίο έμαυτού προστιθεΐν, άλλως τε καί τοΰ πόθου έκβιαζομένου- ζηλώ 
γαρ ύμας ζήλω θεοΰ, έγκαλλωπίζομαι ό άκαλλώπιστος ταΐς όμο-
λογητικαΐς ύμών άρεταΐς. χαρά μοι καί στέφανος ύμεΐς, έρεισμα καί 
άκαταγώνιστον κραταίωμα. ναί, έρωτώ καί παρακαλώ άσαλεύτους 
διαμένειν απαντας έν πάση ευθυμία καί προθυμία." πάντοτε, φησίν ό 

15 θείος απόστολος, χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, έν παντί εύ-
χαριστεΐτε. καί ού χαρά ταΰτα καί άγαλλίασις, δτι, ε'ίπερ συμπά-
σχομεν, καί συνδοξασθησόμεθα, ει άποθάνωμεν, καί συζήσομεν, εί 
ύπομένωμεν, καί συμβασιλεύσομεν, ώς γέγραπται; ήλίκη ή επαγγε-
λία, αγαπητοί' ει καί είς πυρ έμβληθώμεν, οισομεν, ει καί θηρσίν 

20 έκδοθώμεν, ένέγκωμεν. οϋτω γαρ ήνεγκαν οί άπ' αιώνος άθλοφο-
ροΰντες, άνδρες τε καί γυναίκες, τα έκεΐθεν προ βλέποντες καί τό 
παρόν όδυνηρόν ταΐς έλπίσι κουφίζοντες καί τρυφήν ήγούμενοι τά 
έπώδυνα καί τήν προσθήκην τών παθημάτων επιθυμούντες, ούκ άπο-
στυγοΰντες, ώσπερ οί τά πλείω χρήματα τών συνεταίρων αρπάζοντες, 

25 ώς ί'στε ύμεΐς, αφ' έαυτών γευσάμενοι τής αθανάτου γλυκύτητος. ώ 
κόσμε πλάνε- δτι πικρόν σου τό δοκούν ήδύ καί θανάσιμον κατά 
πασαν ήδονήν καί περιχάρειαν καί ώ πόθε Χριστού- δτι σύ ή ευλογία 

392. a. 818 

10 2 Cor. 11,2 12 Philipp. 4,1 14 1 Thess. 5,16 sq. 16 Rom. 8,17 

C VM PS 

2 έναθλοϋσι Μ 3 έν om Μ 'γράφεται in marg C (ad aspirationem vocis ήγη-
τέον spectat) 6 τοιγάρ ούν C πασι VMPS Sirm 10 προστιθέναι VM Sirm 
11 καί ante έγκαλλωπίζομαι add VM 16 συμπάσχωμεν C 17 άποθάνομεν 
VPS συζήσωμεν C 18 ύπομένωμεν C: ύπομείνομεν S: ύπομείνωμεν cett 
Sirm συμβασιλεύσωμεν CV 19 καί1: γαρ Mi οϊσωμεν CVS Sirm 26 
ή μ ΐ ν ante ήδύ add Μ ήδύ in marg Μ 27 σύ: σοι Sirm: σοι V Mi 
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και ή χαρά και ή δεσποσύνη και. επί τούς κατόχους σου. ϊδετε 
πηλίκοις ύμΐν φθέγμασι παρακαλώ ό εύτελής, ου τί που των άξιε-

30 παίνων, αλλ' δτι φιλικοΐς. δσοι βραδύτητα ήγούνται τήν έπισκοπήν 
Κυρίου, εκείνο έννοείτωσαν, δτι τό χρηστόν τοϋ θεοϋ είς μετάνοιαν 
άγει τούς διώκοντας, εις δοκιμήν δέ τούς πάσχοντας, και μη άθυ-
μείτωσαν μηδέ τά κρίματα Κυρίου έξεταζέτωσαν. ούκ ευγνωμόνων 
δούλων λέγειν ,εως πότε;'· ούκ είπεν τούτο Ίώβ ό άοίδιμος, ούχ ό 

35 Πέτρος ούδ' ό Παύλος, οί μυρίαθλοι, ούδέ τις των μαρτύρων, οίδεν 
ό ακοίμητος οφθαλμός τό αρκούν έπ' άμφοτέροις. ούκ ελεείς, δτι 
θησαυρίζεις έαυτω όργήν έν ήμέρα οργής καί άποκαλύψεως και 
δικαιοκρισίας τοΰ θεού. ό τοιούτος, ού ούκ εστι πέρας της κολάσεως 
ούδέ έξαγόρευσις των έν πυρί άσβέστω άνυποίστων άνιών (και πα-

40 ρακαλεΐν ήμάς δει τήν άνοχήν, δσον τό έφ' ήμϊν, ει μή αν, δια τούς 
όλλυμένους και έκπεπτωκότας τής ύπομονής), ό έπειγόμενος τόν 
θάνατον ίδεΐν τοΰ αμαρτωλού ού δύναται είρήνην έχειν πρός τόν 
θεόν, ού χείρον ούδέν αεί γαρ έν ταραχή κατά ψυχήν, έπιθυμών 
δπερ θεός άποστυγεΐ καί θέλων δ ού θέλει, εντεύθεν άκηδίαι, έκλύ-

45 σεις, βλασφημίαι καί τά λοιπά βλαστήματα τής πονηρίας, ε'ίπωμεν, 
άδελφοί' γενηθήτω τό θέλημά σου έκ καρδίας, κτηνώδης έγενήθην 
παρά σοί, κάγώ διά παντός μετά σού. καί ούτως εΐρηνεύουσα ή ψυχή 
παρρησίαν έξει πρός θεόν, έκατονταετίζειν έν τοις ύπέρ αύτού παθή-
μασι προαιρουμένη· ούτε γάρ, εάν κατευξώμεθα, τό τάχος έπιστή 

50 οΰτ', αν έπευξώμεθα, βραδύνει, αλλά τότε ήξει, / όπηνίκα ό πρό 
καταβολής κόσμου διορίσας τό συμφέρον δίκαιον κρίμα οίδεν θεός. 

Προσεύχεσθε περί ήμών των άμαρτωλών, παρακαλώ, ινα σωζοί-
μεθα. ό αδελφός ύμών τε καί έμού Νικόλαος προσαγορεύει άπαντας. 
ή χάρις μεθ' ύμών. αμήν. 

31 Rom. 2,4 37 Rom. 2,5 46 Matth. 6,10 Ps. 72,22 sq. 54 2 Tim. 4,22 

29 ύμΐν: ύμας V Sirm 30 βραδύτητα Mi: βραδυτήτος Μ 34 εϊπε VMPS Sirm 
38 ού om Μ 39 ούδέ: ούδ' Μ voces βασάνων καί ante άνιών add Μ 40 
ύμας Sirm 45 εΐπομεν C 46 έγεννήθην S 50 ήξοι S 51 τό συμφέρον in 
marg V κρίμα PS Sirm οίδε VMPS Sirm 
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393. Τοις διά Κύριον πεφυγαδευμένοις πνευματικοΐς άγίοις μου 
πατράσιν Θεόδωρος ελάχιστος πρεσβύτερος και ήγούμενος των 

Στουδίου έν Κυρίω χαίρειν 

Και άφ' ένός ορθοδόξου τό δέξασθαι γραμματεΐον έν ταΐς χαλεπαΐς 
5 ήμέραις ταύταις, μή οτι γε έκ πολλών έπί τό αυτό συνεληλυθότων, 

ξένον πως τω καιρώ, ως έν χειμώνι πολύφυλλον ρόδον, και τη έμή 
ταπεινώσει χαρίεν οτι μάλιστα, ώστε άπ' αυτής της προγραφής 
σκιρτήσαί μου τό πνεύμα και άνθομολογήσασθαι Κυρίω τα εικότα -

δς και έν τω παρόντι Άχααβικώ διωγμώ κατέλιπεν έαυτώ τοσούτους 
ίο μή κάμψαντας γόνυ τή Βαάλ. οίμαι γάρ των τηνικαΟτα ισαρίθμους 

εϊναι τούς νυν άκαμπεϊς ού μόνον διά των εις προΰπτον κειμένων έξ 
ομολογίας, αλλά γάρ καί διά τών ώδέ τε κάκεΐσε διασεσωσμένων έν 
έρημίαις καί δρεσι και σπηλαίοις και ταΐς όπαΐς τής γής άποστο-
λικώς ειπείν, καθάπερ καί τήν ύμών όμάδα τό τρικόρυφον δρος ώς 

15 τρισόλβιον κλέος φέρον ώραΐζεται. 
Χάρις ούν τω θεώ, τω πλουτούντι ύμας σύν πασι τοις έπικαλου-

μένοις τό δνομα αύτού- έπαινώ τήν ίεράν φυγαδείαν ύμών, ύμνώ τήν 
όρεινήν συνοικίαν ύμών, δτι, ει καί τληπαθής, όμως θεοποιός. 
Μωσής έν δρει τω Σιναίφ θεώ συνωμίλει, Η λ ί α ς έν δρει τω Χωρήβ 

20 θεόν ιδεΐν ώς δυνατόν ήξίωται - 'Ιησούς αύτός ό θεαρχικώτατος εις 
τό δρος άνεισιν άνθρωποπρεπώς προσεύξασθαι. τί τούτο; έμοΐ δοκεΐ 
σύμβολον τής κατά ψυχήν αναβάσεως τό θεώρημα είναι - ώς γάρ τό 
δρος ύπερανεστώς έστι τής ύπουρείου πεδιάδος τε καί κοιλότητος, 
τοσούτω δή μέτρω ό νούς τοΰ προσευχομένου ανεισι πρός θεόν διά 

25 τοΰ μετεώρου τόπου, όράτε, ώ τριπόθητοι, οίον καί ήλίκον ύμών τό 
ένδιαίτημα; μιμνήσκεσθε καί ήμών τών άμαρτωλών καί χαμοζώων 
εντεύθεν, ώς αν συναναφθείημεν ύμϊν τοις ύψιπετέσιν άετοΐς Κυρίου. 

393. a. 817 -818 6 έν χειμώνι ρόδον: cf. C. Joret, La rose dans l'antiquite et au 
moyen äge. Paris 1892, 265 

5 1 Cor. 7,5 10 1 Reg. 19,18; cf. Rom. 11,4 13 Hebr. 11,38 16 Rom. 10,12 sq. 
19 cf. Ex. 34,1 sq. 3 Reg. 19,8 sq. 20 Luc. 9,28 

C VMT (11.57-107) PS 

2 πατράσι VMPS Sirm 4 τοΰ ante ορθοδόξου inser Sirm γραμμάτιον VMS 
5 έπιτοαυτό VMPS 6 πώς C 7 χάριεν VMPS Sirm τής: της της S 8 
τω ante Κυρίω add Μ 9 Άχαβαϊκώ PSV"M Sirm κατέλειπεν C 10 μή 
Ρ55" Βάαλ VMPS Sirm 11 έξομολογίας Ρ 15 φέρων C 16 ήμας S 19 
συνομιλεί C ήλίας C 23 ύπερανεστός C: ύπέρ άνεστηκός S ϋπουρίου C: 
ύπωρείου cett Sirm τε καί C: καί τής cett Sirm 27 συναναφθείημεν C: συν-
αφθείημεν cett Sirm 
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546 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1256/57 

Ά λ λ ' έχέτω μεν ταύτα ώδε, εί και ό πόθος άττει πλέον λέγειν, τί 
δέ εις τοσούτον έληλύθατε ταπεινώσεως μέτρον, παρ' έμοΰ του άμα-

30 θούς μαθεΐν ών προετείνατε πεύσεων τάς άποκρίσεις; αύτοί χάριτι 
Χρίστου άφ' έαυτών εΐδότες τό δέον εί δέ μή, προς των προεχόντων 
και άξιώματι και λόγω. είσί γαρ πλείστοι, ως ύπέδειξεν ό λόγος, 
όφείλοντες έκδιδαχθήναι. ιν' ούν μή δόξω λυπεΐν ύμάς, άμα τε και 
δεδιώς τό άνήκοον, καθίημι έμαυτόν πρός τό έπίταγμα. άλλα πρώτον 

35 εκείνο έχω λέγειν, δτι ή αιρεσις αΰτη, ει και τοις προλαβούσιν 
έφάνη άλλως ή καί τισι φαίνοιτο νΰν μεσοπόνηρος ούτωσί πως και 
ού λίαν χαλεπή, έμοί γοΰν τω άμύδρωπι ουδέν άλλο δοκεΐ ή άρνησις 
Χρίστου είναι· εί γάρ έν τη είκόνι τό άρχέτυπον έκφαίνεται, ώς 
φησιν ό πάνσοφος Διονύσιος, καί εί ή της εικόνος τιμή επί τό 

40 πρωτότυπον / αναβαίνει, ώς φησιν ό Μέγας Βασίλειος, έξουδένωται 
δέ νΰν ή είκών Χριστού, ήρνηται, πεπάτηται παρά των χριστομάχων, 
άρα έν τη είκόνι αυτού καί διά της εικόνος ήρνήθη Χριστός, ήτι-
μάσθη, άπεδοκιμάσθη ίουδαϊκώς· καί άλλοίως ουκ έστιν ύπεξαγαγεΐν 
τό θεώρημα, διά τούτο θρήνων καί κοπετών ό καιρός, διά τούτο καί 

45 τοσούτοι οί ένιστάμενοι, ού μόνον άνδρες, αλλά καί γυναίκες, ώς 
λογικώς τε καί πραγματικώς άρνουμένου Χριστού, δπερ έπί τών 
πάλαι αιρέσεων ούκ ώπται- λογικώς μέν έν τω φαίειν τούς άσεβεΐς 
μή οίόν τε έγγεγράφθαι Χριστόν σώματος χαρακτήρι, πραγματικώς 
δέ, δτι καθαιρούσι πάσαν εικόνα άγίαν Χριστού, της Θεοτόκου, 

50 άγγέλων, άγιου παντός καί άγίας εκ πάσης εκκλησίας, από παντός 
ιερού άναθήματος, πυρί παραδίδοντες, έπιτωθάζοντες, γελώντες τό 
μέγα της εύσεβείας μυστήριον, βδέλυγμα Χριστόν έγγεγραμμένον 
σύν μητρί καί θεράπουσιν άποκαλούντες. δπερ φρονεΐν καί λέγειν 
καί πράττειν Ιουδαίων εστί καί Ε λ λ ή ν ω ν οί γάρ "Αραβες καί Σκύθαι 

55 αίδοΐ χρώμενοι ούδέν τοιούτον έφάνησαν πεποιηκότες. πώς ούν ούκ 
άρνησις τής οικονομίας Χριστού ταύτα; 

Ά λ λ ' έπί τάς προτάσεις ό λόγος. ά. τινές έξ ιδίας προαιρέσεως 
ύπέκυψαν άνευ τού καταναγκάζοντος· β. άλλοι μετά πληγών γ. άλλοι 
δέ δι' άπειλής και μόνης· δ. έτεροι άνευ άπειλής καί βασάνων, δέει 

38 Dion. Ar. eccl. hier. 4,3 (PG 3,473 C) 39 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 51 1 
Tim. 3,16 

33 ήμας Μ καϊ om V M 34 δεδειώς C καί post δεδιώς add V M καθίειμι 
C 36 ούτωσί πως om VMPS Sirm 37 έμοί γοΰν: εμοιγ' ούν Μ γοΰν: γ ' ούν 
C 39 εί om C 40 αναβαίνει C: διαβαίνει cett Sirm 44 διατοϋτο VMPS δια-
τοϋτο VMPS 45 γάρ post μόνον add Μ 47 φαίειν S: φαίην CMP: λέγειν V 
Sirm 49 άγίαν om V 51 έπιτώ θάζοντες C 57 άλλ': hie inc epist in Τ, 
inscriptione decurtata ä om Mi: in marg Μ Sirm 58 β om Mi: in marg Μ 
Sirm γ om Mi: in marg V M Sirm 59 δέ om VMTPS Sirm S om Mi: in marg 
V M Sirm 
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60 και. μόνον ε. άλλοι διά τό μή έκπεσεΐν των ιδίων ς. τινές δέ και 
κατά αγνοιαν. τούτους επιστρέφοντας πώς δει άποδέχεσθαι; έπιδει-
κνυμένους δήλα δή άξιους καρπούς της μετανοίας άπαντας. τίνες δέ 
ούτοι; άποχή των αγιασμάτων μετά προσκλαύσεως και επιπόνου 
δεήσεως, επί μέν των πρώτων τριετίζουσα, επί δέ τών δευτέρων 

65 διετίζουσα1 έπί τών τρίτων καί τετάρτων καί πέμπτων ή τών πρώτων, 
έπί τών έκτων ένιαυσιαία. μετά τήν έκπλήρωσιν πώς δει έχειν αυτούς; 
εί μέν εκ τοΰ ιερατικού πληρώματος καί ούχ ύπέγραψεν, μηκέτι 
μετέχων της άσεβους κοινωνίας τις, ώς εν ώ έτέτακτο κλήρφ· εί δέ 
καί ύπογράψας ε'ΐη, ώς είργόμενος της ιερουργίας έως ορθοδόξου 

70 συνόδου, κοινωνών δ' οΰν όμως τών άγιασμάτων. τοις πάντη άσε-
βέσιν, εί έξεστιν κατά άνάγκην δέους ένεκα ή διά λιμό ν ή καί άνευ 
άνάγκης ή καί διά βίαν άλλοις κοινωνουσιν, ορθοδόξους δέ έαυτούς 
όμολογοΰσι συνεσθίειν; ούδαμή ούδαμώς, εί μή τί γε τοις έσχάτοις, 
ούκ άδιαφόρως, άλλ' έξ άναγκαίου τινός τρόπου απαξ ή δίς. ει τών 

75 τούτοις έδωδίμων τά λείψανα έσθίειν κατά άνάγκην ή καί άνευ 
άνάγκης, διότι προεσχημάτισται έν αύτοΐς ό σταυρός; εί μέν παρά 
ιερέως, ουδαμώς- ει δέ μή, μεταληπτέον κατά βίαν. εί δει εις εύκτή-
ριον αύτών είσέρχεσθαι ευχής χάριν καί εί δει τήν άγίαν άναφοράν 
έν αύτφ έπιτελεΐν μετά ιδίας τραπέζης; ούδαμώς έκάτερον. εί δει 

80 χαίρειν αύτοΐς λέγειν καί άσπάζεσθαι; ούδαμώς, ώς φησιν ό Μέγας 
Βασίλειος, ό Κύριος έκώλυσεν τον κοινόν άσπασμόν ώστε τούτο 
κατά σύμβασιν, ώς δέ έξ άγάπης καί φιλίας φευκτέον, ινα πληρωθή 
έν τούτω- ούκ έστι λέγειν χαίρειν τοις άσεβέσιν. είσί τίνες τών 
μοναστηριών, οϊ οΰτε εργω οΰτε λόγω συνήλθον, φυγή / τήν 

85 σωτηρίαν ποριζόμενοι καί πάλιν μετά τήν ύποχώρησιν τών ασεβών 
άνθυποστρέφοντες. εύ αν έχον ει δέ καί έλειτουργήθη εκκλησία ύπό 
τών άσεβών, εί μέν άπαξ, είσίτωσαν, έπιτελοΰντες έν αύτη τάς προσ-
ευχάς μόνον, εί δέ πολλάκις, ύποχωρείτωσαν ταύτης πόρρω, κο-
σμικοί τινές είσιν ή καί μοναχοί, σφοδρώς μυσαττόμενοι ή καί 

83 Is. 57,21; cf. 2 Joh. 10; Bas. ep. 44,1 (PG 32,361 A = I 109 Courtonne) 

60 έ om Mi: in marg VM Sirm ς om Mi: in marg VM Sirm καί2 om V M T 
61 κατ' Τ 62 δηλαδή omnes: distinxi 63 ούτοι: τούτων Τ 66 δέ post μετά 
add Τ 67 έκ τοΰ: έξ Sirm υπέγραψε VMTPS Sirm 69 ού post έως inser Τ 
70 έλθούσης post συνόδου add Τ κοινωνούν Τ ούν om Τ 71 έξεστι 
VMTPS Sirm 72 δ' Μ έαυτούς CM: αυτούς ΡΤ Sirm: αύτούς cett Mi 74 
έξαναγκαίου S 77 δει: δέ Mi 78 αύτών om Τ προσέρχεσθαι Τ 79 
έπιτελεΐν om Τ 81 έκώλυσε VMPS Sirm 82 δέ Vsscr: om Μ 84 voces ουτε 
έργω post λόγω transp VMTS" 86 ή ante εκκλησία add VPS Sirm 87 μέν: μή 
Mi ' 89 εϊσι VT ή1 om VT 
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548 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Μι 1260 

90 άποδυρόμενοι την άσέβειαν, δια δέ τάς άπειλάς των άθέων προσέρ-
χονται τη αυτών κοινωνία, οίόμενοι αυτήν δηλητήριον είναι, αι-
τούνται δέ εύχήν ύπέρ αύτών ήμας ποιεΐσθαν ει έξεστιν αύτοΐς 
μεταδιδόναι των θείων μυστηρίων; εύχήν μέν ποιεΐσθαι εξόν, ού μήν 
μεταδιδεΐν, καν ö τι αν λέγωσιν ή πράττωσιν. σταυρούς έάν ίστώσιν 

95 κατά τάς λεωφόρους, εί δει προσκυνεΐν; ού κωλυτέον. ει δει των 
τοιούτων τάς προσφοράς προσκομίζειν; ουδαμώς. 

Ταύτα οΰν, ώς ό Κύριος κατά νουν έπήγαγεν ήμΐν, έφθεγξάμεθα, 
ού νομοθετικώς (έπεί μηδέ έσμέν των ίεραρχούντων αύτών γάρ τό 
τυπούν κανονικώς), αλλά συμβουλευτικώς, έπεί έσμέν ύμΐν όμοταγεΐς 

ιοο και έπειδή έξ απορίας τών ίεραρχικώς όφειλόντων τυπώσαι άναγκα-
σθέντες ύφ' ύμών έληλύθαμεν εις τούτο, ύμεΐς δέ, άγιώτατοι πατέρες, 
σύγγνωτε, ε'ΐ τί έστιν άπαρέσκον ύμΐν εν τοις εΐρημένοις. πλήν δτι 
ό Ιατρός και ψυχής καί σώματος και προσώπου ποιότητα καί καιρού 
ιδιότητα, εξιν τε καί πάθος, δύναμίν τε καί άδράνειαν έπιτηροίη καί 

105 ούτω φαρμακεύοι καί ίάται, έλλείψεσι καί προσθήκαις χρώμενος" α 
έν κεφαλαίφ περιλαβεΐν ούχ οίόν τε κανονικώς, ώς καί αύτοί οί 
άγιοι πατέρες ήμών ώρίσαντο. 

394. Λουκιανώ τέκνω 

Ό αγαθός θεός ήμών, είδώς τό της ανθρωπινής φύσεως εύόλισθον 
καί δτι, ει καί δοκεΐ τις κατ' ορθόν πορεύεσθαι, ώς ούκ οίδεν μικρόν 
ραθυμήσας ύποσκελίζεται, φιλανθρώπως έδωρήσατο τήν μετάνοιαν, 

5 άνακαλουμένην τον άνθρωπον τής πτώσεως καί εις τό ύγιές άποκαθι-
στώσαν. έπεί ούν καί αύτός, αδελφέ μου, πέπονθας ö πέπονθας καί 
τον τής άξιολόγου μετανοίας καιρόν πεπλήρωκας, πολλή κατανύξει 
καί πλείστοις δάκρυσιν, ώς άκήκοα, έξιλεωσάμενος τον θεόν, έπιζη-

92 και ante εί add Τ 93 μετά διδόναι C 94 μετά διδεΐν C: μεταδιδόναι cett 
Sirm άν om VMTPS Sirm πράττωσι V Sirm ίστώσι VMTPS Sirm 96 
προφοράς Τ 97 ήμΐν, έφθεγξάμεθα: φθεγγόμεθα Τ 98 μηδέ: ούδέ Τ 99 ύμΐν: 
ύμών S 101 ύφ': άφ' VT Sirm έληλύθειμεν Μ 103 καί' om Τ 105 ούτως 
Τ φαρμακεύει Tpc 106 καί post αύτοΐ transp Μ 

394. a. 818 vel a. 819 ineunte 

C VM PS 

2 θεός ήμών C: ήμών θεός cett Sirm 3 κατ' όρθόν VM: κατορθών cett Sirm 
οΐδε VMPS Sirm 8 ώς ante έξιλεωσάμενος inser Mi 
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τοίης δέ αρτι λύσιν, καθά διά τε τοΰ οικονόμου και του παροικονόμου 
ίο έδηλώθη μοι, ε'ίη σοι αυτη παρά Κυρίου- και έση ύγιαίνων εκ τοΰ 

δεΰρο, υίέ μου, καί χαίρων εν Χριστώ και κατευοδούμενος εν αύτω, 
μηκέτι συμπίπτειν διδούς έγγυάς τω δεσπότη, αλλά θνήσκειν ύπέρ 
αύτοΰ, ώς και αυτός ύπέρ σου επαθεν. 

Πρότερον μεν ούν διά γράμματος ό άνάξιος κλαυθμυρικώς έφθεγ-
15 ξάμην προς σε, 'Αδάμ, ποΰ εϊ; την θείαν φωνήν ύπειπών, διά τό / έξ 

ύψηλοϋ σε βίου οιονεί παραδεισιακού έκπεπτωκέναί' νυν δέ άνα-
γκαΐον άποτολμήσαί με τον τάλανα και ειπείν ειρήνη σοι, ανάστα, 
Χριστός κελεύει, ζήθι εις αιώνα. 

395. Άλβενέκα πρωτοσπαθαρέα 

Έξένισέν με τό γράμμα της εύγενείας σου ούκ ολίγον, ούτω μέν 
εκ φιλοθέου καρδίας ύπαγορευθέν, οϋτω δέ ύπό συντετριμμένης και 
τεταπεινωμένης διαθέσεως προαχθέν, ώστε δις επί τό αύτό άναγνόντα 

5 με έπιλέγειν τίς καί όποία και ήλίκη ή ψυχή αυτη, ή ταύτα φθεγ-
γομένη πρός με τον ταλαίπωρον; ώς δέ καί παρά τοΰ γραμματηφόρου 
άνηγγέλη μοι απερ ζώση φωνή παρέθου αύτω έξειπεΐν, τότε καϊ 
μάλλον ήγάσθην λίαν καί έδόξασα τόν αγαθόν ήμών θεόν, δς ένέ-
πνευσέν σοι τοιούτον διαλογισμόν, και εις έργον αύτόν προαγαγεΐν 

10 έφιεμένην. 
Μέγα τοιγαροΰν τό έργον, ö έπεπόθησας, κυρία, καί των δυσα-

νύστων, ού μόνον διά τό ύψηλόν καί ούράνιον τοΰ βίου (ουδέν γάρ 

14 γράμματος: ep. 258,2 

15 Gen. 3,9 

12 έγγύας VMPS 13 σου Sirm επαθε VMPS Sirm 14 voces ό άνάξιος post 
κλαυθμυρικώς transp VM 15 σε Sirm 18 ζήθι εις αιώνα om Μ αιώνας V 

395. a. 8 1 5 - 8 1 9 ineunte 

12 Offic. magni habitus (p. 407 Goar) ή άποταγή τοίνυν ούδέν άλλο εστίν ... εί μή 
σταυροϋ και θανάτου επαγγελία; cf. Bas. reg. fus. 8,1 (PG 31,936 Β sq.) 

C VM PS 

1 ασπαθαρέςι Μ: πρωτοσπαθαρίφ V in indice titulorum (f. 189) Vac: πρωτοσπαθαρία 
VP<:PS Sirm 2 έξένισέ VMPS Sirm 4 προαχθέν: πραχθέν VMP Sirm έπιτοαυτό 
VMS άναγνώντά C 8 ένέπνευσέ VMPS Sirm 9 σοι om MPS: Vss" αύτήν 
VM 11 τοιγάρ ούν C 
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550 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1261/64 

άλλο ή άποχαγή ή σχαυροΰ καί θανάτου έπαγγελία τφ γε άληθινώς 
μονάσαντι), αλλά και δια τό δεδέσθαι σε άνδρί, ούπερ ούχ ώς έτυχεν 

15 εστι διαζευχθήναι, δια τό θεοσύναπτόν σοι είναι δήλον δτι. τίς ούν 
άποσυνάψειεν ή δήλα δή ό συνάψας, επί μείζονα έπειγμένην προ-
ελθεΐν πολιτείαν; δει ούν, καθάπερ ή διαταγή τοΰ 'Αγίου Βασιλείου, 
πρώτον τά πρός τον όμόζυγον εύ διαθέσθαι- τί τοΰτο; άπογυμνώσαι 
τόν λογισμόν τής εφέσεως, ύποδεΐξαι τό τοΰ κόσμου μάταιον καί 

20 ονειρώδες, ώς ουδέν μόνιμον έν αύτφ, άλλα παρατρέχον ισα και 
σκιαΐς, καν περιχαρές τι, καν άπολαυστικόν, καν πολύολβον, καν 
ένήδονον, καν βασιλεία αυτή· ώσεί άνθος γάρ τοΰ άγροΰ πάντα 
άφίπταταν καί ού τοΰτο μόνον, άλλά καί κρίμα άπαραίτητον επί των 
προσπαθώς ζησάντων έν τφ παρόντι αιώνι καί μή κατά τάς έντολάς 

25 τοΰ Χριστοΰ- δπερ εργώδες έκτελέσαι έν τφ κοινω βίω. 

Ταΰτα λάλησον, παρακάλεσον, έκμείλιξαι, ώς αν πείσειας αυτόν 
συναιρήσασθαί σοι τόν σκοπόν τής άποταγής (τί γάρ οΐδας, φησί, 
γύναι, ει τόν άνδρα σώσεις;), καί τοΰτο έπί χρόνον ίκανόν. καί εί 
μέν συνέλθοιεν, εύ αν έχοι, ει δέ μή, τότε, ει τοσοΰτον άνάπτει σε ό 

30 θεοϋ πόθος, πράττεις τά δόξαντά σοι καί μή βουλομένου τοΰ ομό-
ζυγος. αλλ', ώς προείρηται, δυσεξάνυστον τό πράγμα, καί μάλιστα 
έν ταϊς τοΰ διωγμοΰ ήμέραις καί δτι ούχ ή τυχοΰσα αυτή, άλλά τών 
ύπερεχουσών καί γε τών συναίμων τή βασιλευούση· έφ' φ καί θαυ-
μάζειν έστί, πώς έν τή άγαν ευδοξία τοΰ τήδε βίου ταύτην βδελυσ-

35 σομένη τήν ταπείνωσιν Χριστοΰ έπιποθεΐς ένδύσασθαι. εύλογητός 
Κύριος ό οΰτω πείθων καί γάρ πρός τήν τοΰ θεοΰ δόξαν ώς άληθώς 
βδέλυγμά έστι τά ένδοξα τοΰ ματαίου βίου. 

"Εχου τοίνυν τοΰ καλλίστου βίου σου- άκούω γάρ οία άγαθουργεΐς 
καί πώς άφιεμένη τάς βασιλικάς διατριβάς σχολάζοις έν έαυτή καί 

40 έν άγαθοΐς (έστι γάρ καί έν τφ / βίω σωθήναι καί μετά ανδρός), καί 
πάλιν πρός τό εξής, ώς ό Κύριος εύοδώσειεν, ουτω καί διαγίνη, μή 

18 όμόζυγον: protospatharius Anastasius? cf. ep. 401,1 

22 Ps. 102,15 27 1 Cor. 7,16 

13 γε post άληθινώς transp V άληθώς MS 15 έστι MPS δηλονότι VMPS 
Sirm 16 δηλαδή omnes: distinxi ήπε ιγμένην VMPS Sirm 20 Ισα VMPS 
Sirm 22 αϋτη VM 23 κρίμα PS Sirm έπι om VM 27 τών σκοπών Μ 
28 γϋναι Μ σώσεις Μ: σώζεις PS 32 ούχ ή: ούχί V Sirm 34 εστι Mi (fort 
recte) πως Mi 39 άφεμένη V σ χ ο λ ά ζ ε ι ς MS έαυτή: αύτη VM 41 
ούτως S 
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λυποΰσα τον όμόζυγον, αλλά μάλλον κατακάμπτουσα δια της ένθέου 
διαγωγής, περί της αδελφής, δεδήλωκα αύτη τό παριστάμενόν μοί' 
περί τοΰ οικονόμου μου και αγαπητού τέκνου, πλεΐστά σοι άπευχα-

45 ριστώ, συμπαθώς έπειχθείση πρός αυτόν, εύροις έλεος παρά Κυρίου. 

396. Μαρία μοναζούση 

Άνέγνων σου τήν τιμίαν συλλαβήν και έπέγνων σου τόν εύσεβή 
λογισμόν, οτι τής αυτής τω μακαρίφ έκείνφ πατρϊ διαθέσεως ακο-
λούθως έχεις ύπέρ Χριστού πάσχε ιν και είκότως, ϊνα φανή οτι ή 

5 μία σάρξ εν και φρόνημα κρατεί, ούχ έτεροζυγοΰσα περί τήν πίστιν. 
χάρις οΰν θεώ, τω ούτως ύμάς διά τόν φόβον και πόθον αύτού 
διαζεύξαντι άπ' αλλήλων μαχαίρα εύαγγελική σωματικώς και πάλιν 
τω ένί πνεύματι και φρονήματι συνάψαντι ψυχικώς, σπούδασον ούν, 
κυρία μου, τής ϊσης αύτω μερίδος άξιωθήναι και συντεύξασθαι εκεί 

ίο και συνεΐναι είσαεί, αίρουμένην αύτόν ώς ήρετίσατό σε- και γάρ 
πολλή αγάπη πολλή ν και φροντίδα εσχεν έν τή σωτηρία σου, ώς 
οίδα κάγώ, καθότι κοινωνών ήν τή ταπεινώσει μου τά καθ' αύτόν ώς 
υίώ. 

Περί τής κατά άνάγκην τοΰ διωγμού ύποκριτικής σου έξωθεν 
15 κοσμικοφορήσεως πρός μικρόν χρόνον και τόπον, εύρηται έν τοις 

άγίοις κατά τινα άναγκαίαν ύπόθεσιν, εις δε τό άεί ούδαμώς. λοιπόν 
ούκ οίδα τί ειπώ- έάν επιτρέψω ρΐψαι τήν ύπόκρισιν, ε'ΐποις αν μή 
φέρειν τό μαρτύριον ένεχθήση γάρ καί εις βάσανα- έάν τε πάλιν 
έπαφήσαιμι ούτως, ούκ έχω γραφικήν μαρτυρίαν. δύο τοίνυν κακών 

20 προκειμένων κρεΐττόν έστι κρυπτομόναχον είναι ή, μή φέροντα τάς 
πληγάς, κοινωνήσαι τή αρνητική αίρέσει καί άποστήναι Χριστού, 
εφ' φ έσται άεί ή μερί ς σου. 

44 μου om VM Sirm 45 έπιχθείση Ρ: έπ/χθείση S: έπαχθε ίση Μ Κυρίω Sirm 

396. a. 818 3 πατρί: Theophanes 15 έν τοις άγίοις: Actis SS. Abraamii Davidis 
Petri; cf. ep. 358,34 sq. 

5 2 Cor. 6,14 19 cf. Aristaen. 1,13 δύο δέ κακών εις α ϊρεσιν προκειμένων, τό 
μετριώτερον αίρετέον 

C VM PS 

5 κράτη C 6 τω ante θεω add VM Sirm 8 ένί: έν Μ 10 εις άεί C αύτόν 
CM: αύτω cett Sirm 11 πολλή αγάπη C 15 κοσμοφορήσεως V"MPS 
Sirm τόπον: τρόπον Sirm 16 τοαεί S 18 καί om VM 20 φέρουσαν S 
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397. Μοναζούση παραινετική 

Ό παρών καιρός τοιούτος, ος αναγκάζει ήμάς μεριμνάν ύπέρ 
άλλήλων δια τό της ισοψυχίας και όμοπιστίας αξίωμα, επειδή ώς 
μίαν έκκλησίαν, ήγουν συνοδίαν, συνεκαλέσατο ό θεός άπαντας τούς 

5 άντεχομένους τής άληθείας και εν αύτή όμολογούντας. καθάπερ ούν 
ούκ άκίνδυνον τω τής αύτής μονής οντι μή ύπέρ των συμμαθητών 
φροντιούντι, ή καθηγουμένω τό μή περί τών φοιτητών ώσαύτως 
φροντίζειν, οΰτω δή καί ήμΐν πασιν, έπειδήπερ, ώς ειρηται, μία 
εκκλησία κοινοβιακή έσμεν. 

ίο Επισκέπτομαι σε δια του γράμματος καί έρωτώ πώς δή έχοις έν 
Κυρίω, ώ άδελφή πνευματική, ει εμμένεις έν τή καλή ομολογία 
Χρίστου, ει τηρείς τήν παρακαταθήκη ν τής πίστεως δια Πνεύματος 
'Αγίου ασφαλή, εί κρατύνη έν θεώ, μή πτυρομένη από τών ασεβών. 
/ εύγε, εύγε- στηριχθείης έτι πλειόνως καί τοσούτον, ώς αν άδει ν σε 

15 σύν τώ άγίω Δαυίδ" ού φοβηθήσομαι έν τω ταράσσεσθαι τήν γήν καί 
μετατίθεσθαι ορη έν καρδίαις θαλασσών, καί γάρ ό ώς αληθώς 
βεβαιόπιστος αμετακίνητος έστι πάμπαν τής αγάπης Χριστού, ής ού 
θλΐψις, ού στενοχώρια, ού λιμός, ού διωγμός, ού κίνδυνος, ού μά-
χαιρα χωρίζειν δύναται, ταύτη τή πεποιθήσει οί άγιοι πάντες έτε-

20 λειώθησαν, τή αύτή καί ή σή τιμιότης ε'ΐη· ού γάρ εί αγενεστέρα 
Θέκλης, Φεβρωνίας καί τοΰ περί αύτάς μακαρίου χορού, θυγάτηρ 
θεού, νύμφη Χριστού ώς κάκεΐναι καί αύτή, ύπέρ ού καί τανύν τό 
μαρτύριον ώσπερ τηνικαύτα. 

Ύπομείνωμεν ούν, παρακαλώ, ούχ οτι έν οίς έσμεν θλιπτικοΐς, 
25 άλλά καν τά προειρημένα άπαντα έπιστή. άπροσωπόληπτος ό θεός, 

τή αύτή άγάπη αγαπών ήμάς ή ήγάπησεν καί τούς πάλαι, ταύτα ώς 
έν ολίγοις, είδώς οτι οίκοθεν καί έξ άλλων τάς παρακλήσεις έχει 
σου ή σεμνοπρέπεια- όμως καί παρ' ημών, ί'να γνοίης οτι οίκειοπα-
θούμέν σοι όφειλομένως καί δπως προσεύχη τοΰ στηρίζεσθαι καί 

30 ήμάς τούς άμαρτωλούς. 

397. a. 815-819 ineunte 

11 1 Tim. 6,12 13 Philipp. 1,28 15 Ps. 45,3 17 Rom. 8,35 25 Gal. 2,6 

C V M PS 

I παραινετική in marg Sirm: om Mi 7 τό: τ ώ PS ώς αϋτως C 10 εχεις VMS 
I I ώ πνευματική έν κυρίω άδελφή V: έν κυρίω ώ πνευματική άδελφή Μ ένμένεις 
C 13 πτυρομένη: πυρουμένη V M 15 Δαβίδ Sirm 16 ό ώς: ώς ό V M 18 
θλίψις omnes: correxi 21 φεβρονίας C 22 τά νΰν CVMP 26 ήγάπησε VMPS 
Sirm 29 και2 om VMS Sirm 
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398. Βασιλείω πατρικίω 

Της θεοτιμήτου σου συγκαταβάσεως έργον ού μόνον εις όψιν σου 
ίεράν ένεγκεΐν τόν άδελφόν ήμών εν πνεύματι όμιλήσαί τε τά δόξαντα 
οϋτω προσηνώς και μετρίως, αλλ' δτι και τήν κυρίαν και έμοί 

5 σεβασμίαν πατρικίαν αμα τοις εύγενεστάτοις σου βλαστοΐς άγαγών 
κλΐναί τε ού κεφαλήν, αλλά γόνυ πρός αύτόν έπιτέτραπας. ώ της 
μεγίστης σου ταπεινοφροσύνης- ώ της φιλοθέου σου συνέσεως- ώ 
της ύπερβαλλούσης σου έν άμαρτωλοΐς πίστεως, και ούκ άποτεύξη 
τού της εύαποδεξίας μισθού διά ταΰτά τοι πάντα, και έτι πλέον εις 

ίο αρετής λόγον είκότως ό έμός δεσπότης και αϊματι καί πνεύματι 
φιλούμενος γέγονας πρός πάντων των γνωρισάντων καί όρώντων σε. 
καί μάρτυρες τού λόγου αί κατά τάς αξίας ύπεροχαί σου, αρετής 
επαθλον ύπάρξασαι* έφ' ή σύν τω τής φύσεως νόμω μορφώσας υίούς 
τε καί θυγατέρας αμα τή όμοζύγω εικόνας όντως εναργείς τής εύ-

15 σεβείας σου έναπέδειξας, εκ τής πρός σέ έπιφαινομένης αύτοΐς όμοι-
ότητος έπιγινωσκομένους άψευδέστατα. 

'Αλλ' ό μέν περί τούτου λόγος τοιούτος, τίνα δέ λόγον παραμυθη-
τικόν έπί τω πάθει τού του Προδρόμου ομωνύμου ερνους σου παγ-
καλλίστου έξεύροιμι ό ταπεινός, λεαίνοντα μικρόν τι τό των τιμίων 

20 ύμών ψυχών θλιβερόν; έπεί άπηγγέλη μοι πρός αύτού τού αδελφού 
όποιον τό άλγος, οία τά δάκρυα, άποστάζοντα θερμά έξ οφθαλμών, 
τάς τε ανακλήσεις, έλεεινολογίας τε καί στοναχήσεις, ώς άκούσαντι 
έκαστα τά τού παιδός πλεονεκτήματα, παθεΐν τι μικρού δεϊν όμοιο-
παθές ύμΐν. ώ πώς ώμοιώθημεν τω θείω Δαυίδ, πενθήρη ψαλμόν έπί 

25 υίω ασαντι. ει δέ έκεϊνος ούτως έπί άτασθάλω καί άντάραντι καί 
δικαίαν δίκη ν τής πατραλοίας δώσαντι, τί δει ένταύθα ειπείν καί 
πηλί/κον έρανον τού λόγου ποιήσασθαι; οϊχεται παις αύτό τής ήλι-

398. a. 8 1 5 - 8 1 9 ineunte 

27 Bas. cp. 300 (PG 32,1045 A = III 175,24 Courtonne) 

C VM PS 

2 θεοτιμήτου C: θεομιμήτου cett Sirm (fort recte; cf ep 286,33) 3 όμιλήσαί -
4 μετρίως in marg S 6 κλίναι VS έπιτέτραφας Mi ώ C 7 ώ C 
(bis) σου2 om VMPS Sirm 9 τοι C: σοι cett Sirm 18 τοΰ τοΰ: τοϋ Sirm 20 
ύμών post ψυχών transp VMPS Sirm 24 ώ C όμοιώθημεν S θείω om VMPS 
Sirm Δαβίδ Sirm πενθήρει C: πένθηρή Sirm τω ante υίω add VMPS Sirm 
26 πατρολοίας C δόσαντι C 
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κίας άγων τό βιώσιμον, εύπαίδευτος καί τρόπω και λόγω, εύμελής 
και ήθεν καί φθέγματι, άπ' αυτής της οράσεως είς φίλτρον έπισπώ-

30 μένος τόν θεώμενον τό μείζον, καθαρός τό σώμα, λευκός την ψυχή ν, 
τό μεν τή παρθενία, όπερ εστίν άξιάγαστον, μή κατά τούς ρηξίφρονας 
άλούς, άλλά τοΰ πάθους ύπεραλλόμενος, τό δε τή άμεθεξία τής νυν 
κορυβαντιώσης αίρέσεως. δπερ θαυμασίως είς ταύτόν συνέδραμεν, 
άφθορία, άφθορία ψυχής, σώματος, ώς έπαινετέοι οί γεννήτορες, 

35 τοιούτου παιδός πατέρες χρηματίσαντες, ένεγκόντες ου σωματικώς 
μόνον, άλλά γάρ καί πνευματικώς εύφυέστατον έρνος. ώς μακαριστός 
ό γόνος, όμοΰ μεν πατρφζων, όμοΰ δέ καί εαυτόν Χριστώ ίνδαλμα-
τίσας· δς τή παρθένφ γεννήσει τήν παρθενίαν τιμήσας όπαδόν αύτοΰ 
ώς υίόν φωτός τόν υίόν ύμών ε'ίληφε. 

40 Τί ούν; κλαυθμοΰ τό δράμα ή χαράς; δήλα δή εύφροσύνης, καν 
άνίας ύμΐν ό χωρισμός αύτοΰ ένεποίησεν. ούτος χαίρει χαρά νΰν έν 
ούρανοϊς πρέσβυς καθιστάμενος, δει ούν συγχαίρειν ήμάς τω χαι-
ρομένω άπ' άρτι, άλλά μή λυπεΐν αύτόν έν τω λυπεΐσθαι. πέρας ό 
λόγος έχέτω, τήν έπί τή πεμφθείση ευλογία εύχαριστίαν καί άπο-

45 λογίαν συναποφερόμενος. 

399. Γρήγορα λαϊκω 

Χαίρε, όμολογητά τοΰ Χριστοΰ- είκότως άνθρωπον τοΰ θεοΰ πάλαι 
προηγόρευσά σε. ί'δε, ού διεψεύσθη ό ταπεινός μου λόγος, ύψηλός 
έν σοι άποφανθείς. πώς ή φυλακή; φέρεις καί σίδηρα, ώς άκούω, 

5 ένδον πιεζόμενος τάς σάρκας, κοπώδες τό πράγμα- πλήν ένδυνα-
μωθείης έν Κυρίω, όσίως καί μαρτυρικώς διαθλών, έ, έ, άδελφέ, 
ποίος έξέλαμψας, ήλίκον ύψώθης· είς εκ πάντων λαϊκός (τών ύπό 
τήνδε τήν έξουσίαν λέγω) σύ μόνος τω θεώ όμολογών ύπεδείχθης 
καί άνθρώποις καί άγγέλοις. όράς ποΰ σε καί κατέχουσιν οί διώκται; 

29 Bas. ep. 300 (PG 32,1045 Β = III 175,27 C o u r t o n n e ) 39 Joh . 12,36 

34 ά φ θ ο ρ ί α pos t ψ υ χ ή ς t r ansp V M P S Sirm (fort rccte) ε π α ι ν ε τ ο ί Sirm 36 γ α ρ 
o m V M P S Sirm 38 α ύ τ ο ΰ o m V M S P Sirm 40 δ ρ ά μ α V M δ η λ α δ ή omnes : 
dis t inxi 42 π ρ έ σ β ι ς codd: cor r Sirm 43 ά π ά ρ τ ι codd Mi : ά π ά ρ τ η Sirm: correxi 

399. a. 818 vel a. 819 ineunte 

C V M PS 

2 τ ο ΰ o m S 3 π ρ ο σ η γ ό ρ ε υ σ ά V M P S Sirm 6 ε, ε C: εύ εύ Vsscr: ώ, ώ cett Sirm: 
o m Μ 9 ά γ γ έ λ ο ι ς κα ί ά ν θ ρ ώ π ο ι ς VMPS Sirm κ α ί ' o m S 
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ίο εις τά βασίλεια, ώς μαργαρίτην, ώς βασιλέα των παθών, καν ούχ 
οϋτως νομίζουσιν. μή δή, φίλε, δείσης μηδ' αύ φοβηθής μάστιγας 
έρχομένας. ύποίσειας· Χριστός ό συγκουφίζων, ό συναντιλαμβανό-
μενος, ό συναθλών καί συντυπτόμενος. εάν ούν κατεχόμενος υπό 
τίνος των ύπό χεΐρα είχες τον βασιλεύοντα ύπερασπιζόμενόν σου 

15 καί εν τω δέρεσθαι συνδερόμενόν σοι τη διαθέσει, ουκ αν εχαιρες 
παθεΐν φιλών τόν κόσμον, ώς αν τω πάθει έδρέψω α έπόθεις χρήματα, 
δόξας, πρωτεία; πόσω δή ώδε μάλλον τοΰτο νοητέον ο και φιλητέον 
ήμΐν εξ αναγκαίου, ί'να μή τά ονειρώδη ταΰτα και μάταια, άλλά τά 
άίδια καί άληθινά καί άνεκλάλητα αγαθά άπολάβοιμεν, φυγόντες τάς 

20 αιωνίους τιμωρίας, ας οι άπαρνούμενοι Χριστόν έγγράφεσθαι 
ύποστήσονται. ών ρυσθείημεν, αδελφέ, ύπέρ αλλήλων προσευχόμε-
ν ο ι . 

400. Λέοντι πατρικίω καί σακελλαρίω 

Εί αυτός φιλεΐς μανθάνειν τά της ταπεινής / ζωής ήμών, ώς τή 
άγαθή καί φιλαλλήλω διαθέσει χρώμενος εϊρηκας, πόσον εγώ ό 
ταπεινός προθυμηθείην έπιστέλλειν τή άνυπερβλήτψ σου υπεροχή, 

5 αυτό τοΰτο μανθάνων τάς ευκταίας ύγείας σου καί δοκών όράν σου 
τό φιλούμενον πρόσωπον καί άκούειν σου ήδυτάτης φωνής τή πρός 
τόν γραμματηφόρον συγκαταβατική ομιλία καί θεωρία σου (δέχη 
γάρ δια θεόν ευμενέστατα καί ομιλείς ευπρόσιτα καί τω τυχόντι)' δς 
καί άπήγγειλέν μοι δπως έπιστυγνάζεις τοις ήδη κατά τάς αμαρτίας 

10 ήμών τετολμημένοις, στένων καί αλγών τήν καρδίαν εφ' έκάστω τών 
γιγνομένων. καί είκότως· άνθρωπος γάρ εί θεοϋ, νοϋν εχων Ιερόν, 
ψυχήν χριστοφιλή, γνώσιν θεοτελή, διάνοιαν εμμελή, δόξαν ειλι-
κρινή έν οίς σφαδάζεις, μή δυνάμενος βοηθήσαι τοις πράγμασι κατά 

11 νομίζωσι VMPS Sirm μή δή: μηδέ Sirm 12 σύν άντιλαμβανόμενος C 13 
ό CM: ώς cett Sirm συντιπτύμενος C (an συντυπτήμενος scribendum?) 14 post 
είχες duas litt eras V βασιλεύοντα: βασιλέα VM ύπέρ άσπιζόμενόν C 15 
καί — σοι in marg C σύν δερόμενόν C σοι: σου PS 17 ώδε VM 18 
έξαναγκαίου C 

400. a. 818 vel a. 819 ineunte 

C VM PS 

1 καί σακελλαρίφ om S 6 της ante ήδυτάτης inser VMPS Sirm 9 άπήγγε ιλέ 
VMPS Sirm 11 του ante θεοϋ inser V 12 ε ιλ ικρ ινή S 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:23



556 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1269 

τό είωθός, άλλ' όρων οΰτως κινδυνεύουσαν τήν έκκλησίαν, ήν πε-
15 ριεποιήσατο Κύριος δια του οικείου αίματος, ώ δέσποτα, εις οία 

δεινά έφθάσαμεν καί ήλίκα κακά τεθεάμεθα. άμοιβαϊ ταΰτα προλα-
βόντων άμαρτημάτων επειδή γαρ ουκ έδοκιμάσαμεν τον θεόν έχειν 
έν έπιγνώσει διά φυλακής των εντολών αύτοΰ, άλλ' έλύσαμεν ου 
μίαν αλλά καί πολλάς καί ιδία καί δημοσία σχίσαντες τό εύαγγέλιον 

20 τοΰ Χρίστου (οίσθα, ό σοφός, α λέγω), παρέδωκεν ή μας ό θεός έν 
οϊς πάσχομεν, ϊνα μή σύν τω κόσμω κατακριθώμεν, καί γε οι δο-
κοΰντες είναι τι. ώστε μή ύψούσθωσαν έν έαυτοΐς οι άσεβοΰντες ώς 
άρα εύσεβοΰντες, αλλά και λίαν γινωσκέτωσαν Χριστόν άρνεΐσθαι 
τή άθετήσει τής σεπτής αύτοΰ εικόνος· δς έτι αναβάλλεται έπαφεΐναι 

25 τήν έκδίκησιν φειδοΐ καί ελέω φιλανθρωπίας καί μετανοίας, οίδεν 
δέ έν τέλει άμύνασθαι τούς ανεπίστροφους. 

Αυτός ούν προσεύχου ώς θεοφιλής τήν των δυσχερών λύσιν, αλλά 
μή ήμΐν έπίτρεπε, οι ούκ άρκοΰμεν καν περί τών οικείων άμαρτιών 
έξιλεοΰσθαι τόν αγαθόν θεόν δμως, οτι καί ημείς αιτούμεθα. 

401. Άναστασίω πρωτοσπαθαρίω 

Ώ ς καλή ή φιλία, τά τε άλλα καί οτι άπούσα ώς παρούσα τούς 
φιλουμένους εύεργετεΐν εϊωθεν. τοιαύτη δή ή περιφανής σου καί 
άγάπη καί εύσέβεια πρός με τόν δύστηνον εκπαλαι καί μέχρι τοΰ 

5 δεΰρο καί παροΰσα κατ' οφθαλμούς καί έν τοσούτω άπειροπληθεΐ 
μήκει διεστώσα, άπό Σικελίας με εύεργετοΰσα έν τφ Βυζαντίω όντα 
καί άπό τοΰ Βυζαντίου ώδε κάκεΐ περιωρισμένον, ώσπερ καί τανΰν. 
καί τί τούτο, δτι εις άνθρωπον άμαρτωλόν καί άνάξιον τής εύγενείας 
σου ουτω πράττεις; πλήν δτι άγαπώντά σε λίαν διά τήν έν άπασιν 

ίο άρετήν καί φιλοθεΐαν σου, ήν άδει ού μόνον Σικελία καί ή τίσδε 
χώρα καί τίς, αλλά γάρ καί αύτή ή βασιλεύουσα πόλις. διά τοΰτο 

14 Act. 20,28 17 Rom. 1,28 20 ibidem 21 1 Cor. 11,32 

14 ουτω VMPS Sirm 25 οϊδε VMPS Sirm 

401. a. 8 1 6 - 8 1 9 ineunte 10 ή τίσδε καί τίς: cf. Speck, Jamben 172 

C VM PS 

3 εϊωθε VMPS Sirm 5 άπειροπλήθη VMPS Sirm 7 κάκεΐσε Sirm περιορισμέ-
vov C τά νΰν VMP 11 γάρ om VMPS Sirm διατοΰτο VMPS 
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και βασιλεύσι σύ φιλητός και τοις έν τέλει, και αί άξίαι σοι από 
αρετής, οϋτω φιλών τον θεόν πεφίλησαι και ύπ' αύτοΰ και παρά των 
αύ/τοΰ. 

15 Έγώ δέ όμοΰ μεν άπόθητος, όμοΰ δέ και ορφανός, ό πατήρ μου 
έγκατέλιπέν με χωρήσας πρός Κύριον, καθά πάντως διέγνως και 
αυτός, ώσαύτως και ό Καλόγηρος. ό αδελφός και αρχιεπίσκοπος 
μόνος μοι έγκαταλέλειπταν άλλά και ούτος διά τά νϋν κατειληφότα 
ήμάς δεινά διεσπασμένος λίαν πόρρω, στενά μοι έκατέρωθεν, δμως 

20 δτι διά Χριστόν και λίαν γλυκεία και ευρύτατα, άλλά τί πρός τον 
κλύδωνα τής απιστίας, εφ' φ τό παγκόσμιο ν δσον τό κατά τήν καθ' 
ήμάς έξουσίαν ναυάγιον; ιδε, δέσποτα, εις οία πονηρά έταμιεύθημεν, 
ουδέν ή μικρόν τι άποδέοντα ίουδαϊσμοΰ, ήνίκα ή εικών Χρίστου, 
τής τε άγίας Θεοτόκου καί παντός άγίου ήθέτηται, έξουδένωται, 

25 ένυβρίζεται· αυτός γάρ Χριστός σύν μητρί και θεράπουσίν έστιν ό 
ταϋτα ύφιστάμενος, καν ού δοκή τοις άρνουμένοις. 

Άλλά σέ Κύριος φυλάξειεν έν τω όρθω φρονήματι άκαταβάπτι-
στον, εί καί τοις αίρετικοΐς κύμασι καταρραντιζόμενον έξωθεν (έπεί 
ούχ οίόν τε διαφυγεΐν σε παντάπασιν, έν μέσω ένστρεφόμενον), καί 

30 τόν ύπέρ τής έμής ταπεινώσεως μισθόν σοι παράσχοι πολυπλασίονα 
ώδέ τε καί έν τω μέλλοντι αίώνι. 

402. Τοις εις τά Στουδίου άδελφοΐς 

Χαίρετε έν Κυρίφ, άδελφοΐ καί πατέρες, χαίρετε, στρατιώται του 
Χριστού, χαίρετε, τριάς αδελφική, τής Άγίας Τριάδος τήν χάριν 
καταπλουτήσαντες, δντως άξιοι τοιούτων χαιρετισμών, δτι διά Χρι-

5 στόν φέρετε γενναίως τήν δεινοτάτην φυλακήν, υπό Λεοντίου τοϋ 
άλάστορος κολαζόμενοι. ώ τής αποστασίας του ίουδαιόφρονος· ει 

15 πατήρ: Piaton 17 Καλόγηρος: de morte Studitae Calogeri cf. ep. 72,23 

12 άπ' Sirra 16 έγκατέλιπέ VMPS Sirm 17 ώς αϋτως C Καλόγηρως VMPS 
Sirm 20 γλυκέα VMPS Sirm (sed cf app er ad ep 1,75) 25 υβρίζεται V 29 
στρεφόμενον VMPS Sirm 

402. a. 818 exeunte vel a. 819 ineunte 6 ίουδαιόφρονος: ad hanc vocem cf. Martin, 
History 34 adn. 4 

2 Philipp. 3,1 2 Tim. 2,3 

C VM PS 

6 ώ C 
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θήρ ή ν άγριος, τοσούτοις χρόνοις έκκενών τη κακώσει και πίνων τό 
αίμα ύμών, έκορέσθη αν. ό δέ μένει ακόρεστος αίματοπότης, άγριού-
μενος ό δαιμόνων, ού λαμβάνων αισθησιν ελέους, ουκ οίκτιρμόν 

ίο φιλανθρωπίας εις ύμάς τα άρνία του Χρίστου, αλλ' έκθλίβων και 
παντί τρόπφ μηχανουργών σύν τφ σατάν καταπιεΐν ύμας, ινα έγ-
καυχήσηται ό δράκων, ινα πτοήση δι' ύμών και ήμάς πάντας. αλλ' 
ουδαμώς· πιστός γάρ ό θεός, δς ούκ έάσει ύμας πειρασθήναι ύπέρ δ 
δύνασθε, αλλά ποιήσει σύν τω πειρασμώ και τήν εκβασιν τοΰ δύ-

15 νασθαι ύπενεγκεΐν. άναμνήσθητε των άπ' αιώνος άγίων, δτι ούδείς 
άνευ πειρατή ρίων και πολλών θλίψεων εύηρέστησε τω θεώ- ό μέν 
έπρίσθη, ό δέ έλιθάσθη, άλλος πυρίκαυστος γέγονεν, έτερος άπετυμ-
πανίσθη. καί ποΰ καιρός έξαριθμεΐν τό περικείμενον ήμΐν νέφος τών 
μαρτύρων; 

20 ΤΩν δντες καί ύμεΐς κοινωνοί καί σύναθλοι χαίρετε, αδελφοί μου, 
χαρά άνεκλαλήτω, βασιλεύοντες κατά της αίρέσεως, κατά τών 
παθών, σύ ό φερωνύμως καρτερόψυχός μου Καρτέριος, σύ ό εν 
ύπομονή δεδαψιλευμένος άφθονώτατα Άφθόνιος, σύ ό εύσθενημένος 
τη θεία αγάπη αληθέστατα 'Αγάπιος, τό ζοφώδες της φρουράς πρό-

25 ξένον ύμΐν τοΰ αιωνίου καί άπροσίτου φωτός, ή λιμοκτόνησις της 
τρυφής τοΰ παραδείσου, ή γυμνήτευσις τοΰ / της αθανασίας περι-
βολαίου, ή μόνωσις της μετά θεοΰ διαγωγής, ή τής κόμης άκαρσις 
τής ευπρεπούς θεομορφίας, εις τό άνακεκαλυμμένψ προσώπω τήν 
δόξαν Κυρίου κατοπτρίζεσθαι. ούκ ένι χαρά ταύτα; ούκ ενι άγαλλία-

30 σις, πάσης άγαλλιάσεως ύπεραίρουσα; τάχα όφείλομεν καί άνιάσθαι, 
δτι μή καί εις ξύλον ό πους καί αλυσις περικειμένη· δσον γάρ 
πλεονάζει τά παθήματα, τοσούτον καί ή παράκλησις τής δόξης τοΰ 
θεοΰ. 

Ταύτα έν ολίγοις, εΐδώς δτι οίκοθεν έχετε τήν ύπομονήν, παρε-
35 κάλεσα ύμάς, φίλτατοι- ύμεΐς δέ άντιδοίητέ μοι σύν τω συνόντι 

Νικολάφ, τω άδελφφ ήμών, δς ύμάς καί προσαγορεύει, τάς ίεράς 
προσευχάς εις τό σφζεσθαι ήμάς. 

13 1 Cor. 10,13 18 Hebr. 12,1 21 1 Petr. 1,8 32 2 Cor. 1,5 

11 σαταν codd Sirm 16 θλίψεων ante πολλών transp Μ 17 έπρήσθη VM 22 
ό2 om MP: Vsscr 23 άφθονώτατος VMPS Sirm (sed cf sq αληθέστατα) 24 αληθέ-
στατος VM 26 γυμνίτευσις Μ 30 άνιάσθαι C 31 αλυσις S Sirm 35 μοι 
post συνόντι add S 36 ύμών S 
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403. Μοναζούσαις 

Χρέος, ε'ίπερ αλλο τι, έμοί τω ταπεινω ύμάς τάς του Κυρίου αδελ-
φός και μητέρας κατά τό άληθές, ώς αύτός έφησεν, ή αλήθεια, λόγω 
παρακαλεΐν και παραινέσει άλείφειν, ύπομενούσας δια Χριστόν και 

5 στέρησιν μητρός πνευματικής και διάζευξιν αλλήλων και μονής 
εύαγοΰς άφαίρεσιν καί γε φυλακής τήρησιν, ήδη προμαστιχθείσας 
ομολογία αληθείας, άλλά τι τοσούτον ειπώ, έπαίρων ύμών τό άξιό-
χρεων έγκώμιον μιας μονής δλη αδελφότης τριακοντάριθμος εν τω 
παρόντι χρόνω, δτε έξετράπησαν όμοΰ μεν άρχοντες καί αρχόμενοι, 

ίο δέει θανάτου παρακρουσάμενοι τον του Κυρίου λόγον, όμοΰ δέ 
μονάζοντες καί μονάζουσαι, εί καί τίνες όλιγοστοί ύπελείφθησαν, 
όμοψυχήσαι οΰτως καί τόν ύπέρ Χρίστου αεθλον άναδήσασθαι, 
τοΰτο τοις πάλαι χρόνοις παραβλητέον των 'Αγίων Τεσσαράκοντα 
ή όμοίωσις ή τισιν άλλοις των μακαρίων αθλοφόρων έξεικονιζόμε-

15 νον. ώς μακάριαι ύμεΐς, μία τής μιας τω διαπύρω ζήλω ύπερβάλλου-
σαι και πάσαι όμοΰ άλλήλας παραθήξασαι εις τό τής ομολογίας 
στάδιον. άξιον θέαμα αγγελικής χορείας, μαρτυρικής όμηγύρεως 
έπέραστον θεώ, ύπέρ ού καί τά παθήματα. 

Δεΰρο δή ούν, θυγατέρες τής άνω Ιερουσαλήμ, κλήματα τής άλη-
20 θινής άμπέλου, μαθήτριαι άψευδώς τοΰ λόγου, άγαλλιασώμεθα θεο-

πρεπώς, άνθομολογησώμεθα τω δυναμώσαντι ή μας Χριστώ ύποΐσαι 
τά φθάσαντα, είτα καί προς τά μέλλοντα παρασκευασώμεθα. τί τοΰτο; 
καν αύθις μάστιγες, καν δεσμά, καν πΰρ, καν ξίφος, μηδαμώς άνα-
δυήναι, άλλά πάντα προθυμηθήναι ένεγκεΐν σύν Χριστώ" ίσχύσομεν 

25 γάρ. έπείπερ ε'ΐρηκεν τω πιστεύοντι πάντα δυνατά, όράτε οία τά 
εγκώμια; τί λοιπόν τά μέλλοντα άνταποδόματα, βασιλεία ουρανών, 
χαρά άνεκλάλητος; μή τις ούν ύποπίπτουσα τω σατανά, μή τις φι-
λόζωος, ώς εΐς τών τεσσαράκοντα, έκ τών τριάκοντα, εκείνοι τής 
έγκρατείας τό άπεικόνισμα, ύμεΐς τής 'Αγίας Τριάδος τό ύποτύπωμα, 

30 τριαδικώς δεκατούμενον. 
Τοιαύτη ή ούδαμινή ήμών παράκλησις· ύμεΐς δέ άντιδοίητέ μοι 

τάς προσευχάς, ώ μητέρες τρισόλβιοι, εις σωτηρίας έφόδιον. / 

403. a. 818 vel a. 819 ineunte 

25 Marc. 9,23 27 1 Petr. 1,8 28 Bas. hom. in quadr. mart . 6 (PG 31,520 A) 

C VM (11. 1 - 6 et 3 0 - 3 2 ) PS 

6 καίγε Sirm γε: hie desin pars prima epist in Μ (exciso folio) 7 ά ξ ι ό χ ρ ε ο ν C 
21 ύμας VPSpc Sirm 24 ίσχύσοομεν C 25 ε'ίρηκε VPS Sirm 29 άπ ' ε ι κόν ισμα 
C 30 δεκατούμενον: hie inc pars altera epist in Μ 31 ούδαμε ινή C 
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404. Κανονικαΐς 

Και από των προλαβόντων ίκανήν άπόδειξιν της ευσεβούς ύμών 
πρός τήν ταπείνωσιν ημών διαθέσεως είλήφαμεν, νΰν δέ και μάλα, 
ώς έκστήναι ημάς τω οντι, διαβλέποντας τάς δωρεάς ύμών όπόσαι 

5 καί ήλίκαι, έπειτα και έκδιδαχθέντες παρά του γραμματηφόρου, 
αύτοψει ύπειληφότος οση ή φειδώ και ή φροντΐς περίεστιν ύμϊν 
έλεεΐν, οίκτείρειν, τρέφειν, ποτίζειν, ένδιδύσκειν, ει τι άλλο έπιτή-
δειον ζωής εις τήν εύτέλειαν ήμών έπειγομέναις ποιεΐν και έκζητού-
σαις μαθεΐν εις τό τελεΐν. ώρα ούν ουκ είκότως εύχαριστεΐν με εστίν 

10 εν τούτοις τώ θεώ, μητέρας εύρηκότα καί άδελφάς πνευματικός; άρα 
ουκ όφειλομένως πρέπον μοι ΰμνους ύμΐν άναθεΐναι, έκζητούσαις 
θεόν όλοκαρδίως; 

Χαίρετε, μητέρες καί θυγατέρες εν Κυρίω, χαίρετε, φιλεργάτιδες 
τών ευαγγελικών προσταγμάτων, χαίρετε, κρίνα του αγρού τοΰ νοη-

15 τοΰ, εν μέσω άκανθών ένειμέναι κατά τόπον, κατά δέ τρόπον τής 
αιρετικής άκανθώσεως πορρωτέρω θέουσαι- χαίρετε, ή καλή ξυνω-
ρίς, έν άλλήλαις έχόμεναι καί δι' αλλήλων πρός θεόν συνδεσμού-
μεναι. ήλίκη ύμών ή κατά θεόν ομόνοια, ή άγαπητική σύνδεσις, ή 
μοναδική βίωσις. χαίρε, ή κυρία τής κυρίας, ή μήτηρ τής μητρός, ή 

20 καθηγουμένη τής καθηγουμένης, όμοΰ μέν άρχουσα, όμοΰ δέ καί 
άρχομένη· ώς καλή σου ή εργασία καί τό επιτήδευμα, ϊνα καί τόν 
εξ ύποταγής μισθόν έρανίζη καί τή προεστώση ασφάλεια ύπάρχης. 
χαίρε, ή καθηγουμένη καί ύποτασσομένη, τό μέν τών πολλών, τό δέ 
τή μια- μακαρία σου ή σύνεσις, κυβερνώσα καί κυβερνωμένη καί εις 

25 λιμένα σωτηρίας άπευθυνομένη. 
Βραχέα τά εγκώμια, αλλ' έξ ολίγων τά πολλά συνεξακούεται. 

άνταποδφη ύμΐν Κύριος τόν ύπέρ ήμών μισθόν, τόν ύπέρ τοΰ οικο-
νόμου, τόν ύπέρ ούτινοσοϋν άλλου εύ πανθάνοντος. φυλάξατε έτι 
έαυτάς, παρακαλώ, τής ψυχοφθόρου αίρέσεως, ής ή κοινωνία άλ-

30 λοτρίωσις Χριστού, τήν πολιτείαν όμοΰ φαιδροτέραν άπεργάζοισθε, 
τήν χρυσήν σειράν καί τοις πολλοίς άπλοκον, ϊνα έξ άμφοτέρων 
κοσμούμεναι λαμπραϊς ταΐς λαμπάσιν εις τόν νυμφώνα Κυρίου 
καταντήσοιτε, τών αιωνίων άγαθών άπολαύουσαι. 

404. a. 815 - 819 ineunte 27 οικονόμου: Naucratius; de munere cf. De Meester, 
De statu 281 sq.; C. Bradford Welles, in: AJA 42 (1938) 252 sq. 

C VM PS 

6 αύτοψί C (fort recte) 8 έπειγόμεναι C 9 με: μή Sirm έστιν VPS 11 
ουκ Μ 13 θυγατέραις C 14 κρίνα PS 22 άσφαλεία Mi υπάρχεις C 
28 ούτινος οϋν C 31 χρυσήν C 
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405. Ναυκρατίω τέκνω 

Τοιούτου πιστού γραμματηφόρου έπιτετύχηκας, δι' ού οίκονομίαν 
ήγησάμην είναι του άγαθοΰ θεοΰ ήμών κάγώ ό ταπεινός έπιστεΐλαί 
σοι, ιερόν τέκνον. αύτό μεν ούν τό μαθεϊν ή μας δτι ύγιαίνεις σύν 

5 πάσι τοις όμολογηταΐς και άδελφοΐς σου, πόσης ούκ αν εϊεν ήμΐν 
τοις άμαρτωλοΐς χαράς, σοΰ μάλιστα του κορυφαιοτάτου εύσταθούν-
τος και συμπεριφερομένου τω λόγφ της αγάπης και φροντίδος πρός 
άπαντας θεοπρεπώς; έπειτα, δτι τε και ό αδελφός 'Αδριανός άπο-
σέσωσται μέχρι των αύτόθι, άνείθημεν της μερίμνης, εύχαριστήσαν-

10 τες / τω Κυρίω, ει και δτι εισαεί δια τόν άδελφόν Έπιφάνιον, καθά 
προεδήλωσας, έμμέριμνοί έσμεν και έμπαράσκευοι πρός πειρασμόν, 
ύπονοούμενοι τά ύφορμώντα κατά τό εικός, οπη δε τω θεώ φίλον 
έχέτω ταύτα καί άγέσθω' τοις άγαπώσι θεόν πάντα συνεργεί εις τό 
άγαθόν, ως φησιν ό ιερός λόγος, τοιούτους ήμάς, αδελφέ, προσεύχου 

15 γενέσθαι, καν μακράν έσμεν από θεοΰ ταΐς άμαρτίαις· καί ού φο-
βηθησόμεθα τί ποιήσειεν ήμΐν άνθρωπος, ούδέν ούν τοιούτον, οίον 
ήσας ήμΐν, καταστέφων τοις έπαίνοις, ύπέστημεν ει δέ καί τι δεξιόν, 
αλλά καί τούτο δι' ύμάς καί ύφ' υμών ταΐς εύχαΐς δυναμωθέντες καί 
άξιωθέντες. ε'ΐη καί πρός τό έξης τό έλεος τού Κυρίου έφ' ήμάς τούς 

20 αναξίους. 
"Ησθην δτι συμπεριηνέχθης τη πατρικία έν Κυρίω, καί τούτο δι' 

ήμας· καί γάρ κάκείνη αύτό τούτό μοι δεδήλωκε καί προσετέθη 
μάλλον άγαθοποιεΐν. δι' ήμάς ζής, αδελφέ, αλλά καί ήμεΐς δι' ύμάς. 
μή θαύμαζε δτι κορυβαντιώσιν οί χριστοδιώκται μηδ' δτι ανέχεται 

25 Χριστός· δει πάντα τελεσθήναι, ινα καί οί δόκιμοι φανερώτεροι 
έκλάμψωσι καί οί άνομούντες τέλεον άποτίσωσιν ών εΐργάσαντο την 
άντιμισθίαν. 

Άπέσταλκά σοι βιβλιδάκιον καί τετράδας δεκατέσσαρας, έφ' οίς 
είσι λόγοι καί βίοι τών αδελφών έμμέτροις στίχοις· άπερ άναγνούς 

30 αύτός τε καί τίνες τών πιστών αδελφών άσφαλώς κατάκρυψον. ούδέν 

405. 3. 818 28 βιβλιδάκιον etc.: cf. p. 37* no. 28 29 λόγοι και βίοι: cf. P. 
Speck, in: Ε λ λ η ν ι κ ά 18 (1964) 31 

12 Plat. Phaedr. 246 d άλλά ταϋτα μέν δή, οπη τω θεώ φίλον, ταύτη έχέτω τε καϊ 
λεγέσθω 13 Rom. 8,28 25 1 Cor. 11,19 

VM PS 

5 πόσης: πώς VM Sirm 6 χαρά VM Sirm 7 της om Sirm 8 τε om VM Sirm: 
SSSCT 11 εύπαράσκευοι VacM 15 κάν Ρ 18 ήμών V 19 τοεξής S 21 
ήσθην Ρ 25 καί om VM φανερώτερον VM 
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ούν ποιώ, άδελφέ, άξιον λόγου- αλλ' επειδή εύκαιρώ και επειδή 
νύσσομαι ώς ύπό τοΰ άγίου μου πατρός, άκούων τε πάλιν τοΰ θείου 
Παύλου λέγοντος τω άγίω Τιμοθέφ, μή άμέλει τοΰ έν σοι χαρίσματος, 
ώς ανάξιος μετά φόβου και τρόμου ποιώ α ποιώ. 

35 Τον άδελφόν Άθανάσιον σύν τω παροικονόμω άσπασαι. ει και 
έγραψα ώς δτι είσήλθεν ό άδελφός 'Αδριανός, άγνοών είπον, ύστερον 
μαθών δτι οΰπω εφθασεν ήνίκα έπέστειλας. ό άδελφός Νικόλαος 
πλεϊστά σε προσαγορεύει, αΐδούμενος τούς λόγους σου. ό Κύριος 
μετά τοΰ πνεύματος σου, άδελφόπατερ. 

406. Κατήχησις 

Πρώην ύμΐν εξ 'Ανατολικών άναγινωσκόμενος νΰν άπό Θρακη-
σίων έπιφαίνομαι- έν γάρ τη Σμύρνη μεθωρίσαντο ημάς οί άρχοντες 
τοΰ αιώνος τούτου καί μάλλον της προτέρας φυλακής άσφαλέστερόν 

5 τε καί πειραστικώτερον. άλλ' ό λόγος τοΰ θεοΰ ού δέδεται ούδ' ό 
πόθος ήρεμεΐ ούδ' ή εντολή παρασιωπά- διά τοΰτο πάλιν ό ταπεινός 
φθέγγομαι. 

Χαίρετε έν Κυρίω, πατέρες καί αδελφοί, χαίρετε, οί δεδιωγμένοι 
ένεκεν δικαιοσύνης, χαίρετε, οί έν ορεσι καί σπηλαίοις ένδιαιτώ-

10 μενοι, άλλά μήν καί οί έν πόλεσι καί έρημικωτέροις τόποις κρυ-
πταζόμενοι- ει γάρ πάντοτε δεΐν ημάς χαίρειν έπιτέτραπται παρά τώ 
άποστόλφ, πόσω γε μάλλον άρτι, όπότε ύπέρ Χριστοΰ έστι τά παθή-
ματα τοΰ έγγραφομένου τώ πίνακι, τοΰ έμφαινομένου έν τή οικεία 
είκόνι, τοΰ / τιμωμένου δι' αύτής; μή γάρ έμά τά ρήματα τοΰ οίκτροΰ; 

15 Διονυσίου τοΰ πανσόφου καί Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, καί οϋπω 
καιρός τών άλλων θεοφόρων τάς χρήσεις έπεισάγειν έν τώδε τφ 

35 παροικονόμφ: de munere cf. De Meester 1. 1. 283 adn. 1 

33 1 Tim. 4,14 38 2 Tim. 4,22 

37 έπέστειλα V " M 

406. mens. Maio vel Jun. a. 819 

5 2 Tim. 2,9 8 Philipp. 3,1 Matth. 5,10 9 Hebr. 11,38 11 1 Thess. 5,16 
15 cf. Dion. Ar. eccl. hier. 4,3 (PG 3,473 C) cf. Bas. spirit. 45 (PG 32,149 C) 

C V M PS 

6 ήρεμεΐ CPS ουδέ VMPS Sirm πάλιν post ταπεινός transp V Sirm 12 
οπόταν V έστ ι om VMPS Sirm 13 ένγραφομένου V 14 τά Msscr οϊκτροϋ: 
έχθροϋ Μ 16 έπεισάγειν C: εισάγειν cett Sirm 
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γράμματι. άκουε, ουρανέ, καν ένωτίζου, γή· Μωάβ ήθέτησεν, ή Βυ-
ζαντίς δήλον δτι τον εύαγγελικόν ζυγον άπεσείσατο, ώς δάμαλις 
παροιστρώσα ήφηνίασεν. οδούς σου ειδέναι ού βούλομαι, πραγμα-

20 τικώς τε και λογικώς άπεφθέγξατο. κορυβαντια, μαίνεται, αίμοποτεΐ 
ώς λέαινα, ώσεΐ άσπίς βυοΐ τάς άκοάς, ελεγχομένη αποτινάσσεται, 
ήκεν αύτη φωνή ύπομνηστική ώς άπ' ούρανοΰ, εκ τοΰ κορυφαιοτά-
του, έκ τοΰ 'Ρωμαϊκού θρόνου, ,τί πέπραχας;' βοώσα- ,Χριστόν 
ήρνησαι, Χριστού τήν εικόνα άθετοΰσα, της Θεοτόκου, των πάντων 

25 αγίων, άνοιξον εύήκοον ούς, ένώτισαι λόγους εύαγγελικούς, απο-
στολικούς, προφητικούς, πατρικούς', και ού προσήκατο, ούκ έδέ-
ξατο, άλλά διαρρήξασα έαυτήν τοΰ πεντακορύφου σώματος της 
εκκλησίας (επειδή ετι ζή καί Νικηφόρος ό Ιερός) τραχηλιά κατά 
θεοΰ παντοκράτορος, ένυβρίζουσα Χριστόν, πατοΰσα τά άγια. 

30 Τοιαύτα τά παρ' αύτής, ώ τριπόθητον καί μεθ' ήμών ό θεός, 
ανατολή, δύσις, βορρά, θάλασσα, έν τούτοις ή χαρά- εί δέ καί θρήνος 
διά τούς άπολλυμένους, δεϋρο δή στήτέ μοι γενναίοι, εύχάριστοι, 
αρπάζοντες τά ύπέρ Χριστού παθήματα ώς θησαυρίσματα, ο'ΐ, οίος 
ό καιρός άγαθός πρός τούς άγωνιζομένους, ήδύπνους, μυρίζων τά 

35 άθλοφορήματα ύπέρ πάντα τά άρώματα. αίμα ρεΐ μαρτυρικόν έπί τήν 
έκκλησίαν, άρδον αυτήν ύπέρ Εδέμ έκ τετραποτάμου κρήνης ποτιου-
μένην. προστίθενται οί χοροί τών άπ' αιώνος μαρτύρων, των όμο-
λογητών τά πάλαι μακαριζόμενα έν όφθαλμοΐς νΰν όράται. άρ' ούν 
ούκ έπείγη πρός τήν αθλησιν ό άκούων, δυσχεραίνων τήν όρεινήν 

40 ή τήν έρημίαν ή τήν όπωσοΰν κρυπταδίαν; άλλ' δμως μένε έν οίς εί-

έχεις καί σύ τόν μακαρισμόν ήλίκον. προσεύχου καί έπαίνει τούς 
πλεομακαρίστους, βάλλε μοι τόν άόρατον δράκοντα, τρέπε μοι τόν 
έμφύλιον τής σαρκός πόλεμον. νικάτω τό πνεΰμα, δουλούτω τό σώμα, 
ώς αν ή ψυχή έλευθεριάζοι, ή κυρία καί δέσποινα, είρήνην έχουσα 

45 πρός τόν θεόν. εάν οΰτω, μαρτύριον καθ' έκάστην, στέφανοι θεό-
πλοκοι. 

22 κορυφαιοτάτου: Paschalis I 

17 Is. 1,2 18 Osee 4,16 19 Jb 21,14 25 Gen. 4,23 28 Jb 15,25 41 Matth. 
5,10 

18 δηλονότι VMPS Sirm εύαγγελικόν: άγγελικόν V 21 ώσεί C: ώς cett 
Sirm βυοΐ C: βύει cett: μύει Sirm 22 αύτη: αύτή C 30 τά om VM 31 
ßoppä S 33 οι, ο ΐος scripsi: οϊ C: οίος PS: om VM 34 ήδύπνοους V 37 οί: ό 
C 38 äp' C Mi 40 δπως ούν C 43 έμφύλλιον S 44 έλευθεριάζει Mi 45 
καθεκάστην CVPS Sirm 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:23



564 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1280/81 

Περί ημών των άμαρτωλών μή άνιάσθε, καν άκηκόατε οτι και 
αύθις έμαστιγώθημεν. ήνέγκαμεν εύχαΐς ύμών εύχαρίστως, περι-
χαρώς, καν προς ολίγον ή δρίμυξις. μόνον μή άνήτε τάς όσίας ύμών 

50 χείρας έκτείνοντες· πιστεύομεν γάρ, εί καί ασθενείς λίαν, έν χούτφ 
τον Άμαλήκ τροπώσασθαι. άσπάζεται πολλά Νικόλαος, ό άδελφός 
ύμών. άσπάσασθε αλλήλους έν φιλήματι άγίφ, αί συνοδίαι τάς συν-
οδίας, οί μικροί τούς μεγάλους καί μέντοι τούς πλησιάζοντας πατέ-
ρας. καί όταν άναγνωσθή παρ' ύμΐν ή έπιστολή, μή παραιτήσησθε 

55 καί παρ' έκείνοις άναγνωσθήναι, εάν ή αξία μόνον, επειδή πάντες 
όμόψυχοι καί εν σώμα, καν διάφορα μέλη. ό Κύριος Ιησούς Χριστός 
μεθ' ύμών καί μεθ' ήμών τών άμαρτωλών. αμήν. / 

407. Ναυκρατίφ τέκνφ 

Ού πλησθήσεται τό ούς μου άπό φωνών σου άκροάσεως- φωνεΐς 
γάρ αναγκαία καί κατεπείγοντα, α καί νΰν ένωτισθείς, ώ παΐ καλέ, 
ήσα ό ταπεινός χαριστή ρια, ώς ού καταλέλοιπεν τέλεον Κύριος τήν 

5 έκκλησίαν αύτοϋ, άλλ' έδειξεν έτι εχειν τήν ισχύν αύτής, κινήσας 
τούς άπό Δύσεως άδελφούς ήμών έλεγχον της παροινίας τών τήδε 
καί φωτισμόν τών νυκτομαχούντων τή αίρέσει. καν άπεσείσαντο οί 
άτεράμονες, καν οφθαλμούς καρδίας ουκ ήνοιξαν (μαρτυριώ άρτι 
κατενώπιον θεοΰ καί άνθρώπων), έαυτούς άπέρρηξαν του σώματος 

ίο του Χριστού, τοϋ κορυφιακοϋ θρόνου, έν φ Χριστός έθετο τάς κλεΐς 
της πίστεως, ής ού κατίσχυσαν απ' αιώνος ούδ' αν κατισχύσωσι 
μέχρι συντελείας πύλαι αδου, τά τών αιρετικών δηλαδή στόματα, ώς 
ή τού άψευδούς ύπόσχεσις. 

Χαιρέτω ούν ό μακαριώτατος καί αποστολικός καί φερωνύμως 
15 Πασχάλιος, οτι τό έργον Πέτρου έξεπλήρωσεν. σκιρτάτω πάς ορθο-

δόξων θίασος, ότι κατ' οφθαλμούς εϊδεν τήν έπισκοπήν Χριστού 

52 Rom. 16,16 

47 κάν Ρ 54 δτ' αν C 

407. mens. Maio vel Jun. a. 819 4 ού καταλέλοιπεν - 19 έλεεινότατον: verba 
iuris publici primum fecit Allatius, De consensione 308 

2 Eccl. 1,8 11 Matth. 16,18 

C VM (11. 1 - 2 3 et 47 -74 ) PS 

4 καταλέλοιπε VMPS Sirm ό ante Κύριος add VM 5 κινήσασα VMPS 8 
μαρτυρώ Mi 9 κατ' ενώπιον MPS 10 ό ante Χριστός add VM 11 κατ' 
ισχύσωσι C 14 φερώνυμος Mi 15 έξεπλήρωσε VMPS Sirm 16 είδε VMPS 
Sirm 
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κατά τούς πάλαι άγίους πατέρας ήμών τά γάρ άλλα δπη τφ θεώ φίλα 
άγέσθω. άρδευέτω τό μαρτυρικόν αίμα τήν έκκλησίαν, αύξανέσθω ό 
χορός των όμολογητών τοΰτο ευδοκία θεοΰ, τοΰτο χαρά και άγαλ-

20 λίασις, καν διά τούς άπολλυμένους έλεεινότατον. τί φήσοιεν οί 
έναντίοι; 'Ανατολήν ούκ έχουσιν, Δύσεως έστέρηνται, του πεντα-
κορύφου εκκλησιαστικού σώματος (ζή γάρ έτι και Νικηφόρος ό 
ιερός) διεσπάσθησαν. ούκούν ήλλοτρίωνται Χριστού, αρα ένε-
κρώθησαν, άρα έν σκότει διαπορεύονται. ει δέ δτι άρχουσιν έπ' 

25 ερήμου αίρέσεως, τοΰτο και λησταί, έπεΐ και κτείνουσιν ώσπερ και 
ούτοι, αίματα κενούντες ώς έπος ειπείν καθ' έκάστην. 

Έχέτω ταύτα ώδε. ήλίκον δέ ασομαι επί τή μεταβολή Λεοντίου; 
ώ των μεγίστων τού θεοΰ τεραστίων σύ μέν, ώ τάν, εις τοΰτο κάκεΐνο 
μετεσχημάτισας τόν δύσχριστον, εγώ δέ κυπριανίζειν αύτόν έν τω 

30 πράγματι φήθην, άποκρουσθέντα παρά τού βασιλέως προσδραμεΐν 
τοις άθλοφοροΰσι καί έναγωνιζομένοις κατά Ίουστίναν τήν άοίδι-
μον. δφη Κύριος τέλεον έπ' άμφοΐν τά άμφότερα άποφανθήναι. ή 
φυλακή σου δτι ένδότερον έγένετο λυπηρόν μοι διά τό άσθενεΐν σε-

πλήν ίσχυε καί κραταιού, όμολογητά Χριστού, ώς προεσημάναμεν. 
35 ϊνα δέ γνοίης έτι λευκότερον, προστίθημι καί ταΰτα, ώς έτι ασφα-

λίζεται ήμάς ό φρούραρχος, διατί καί πώς; έπεί γάρ δει οικονομία 
κεχρήσθαι έν τοις άναγκαίοις, όπηνίκα συνωψίσθημεν τφ Χωνών 
αίρεσιάρχη (έκεΐ γάρ πρώτον άπήχθημεν ύπό τών από 'Ανατολικούς 
άράντων ήμάς), καί γόνυ έκλίναμεν, συγγονυκλιτήσαντος κάκείνου, 

40 καί ήσπασάμεθα αύτόν. καί έπειδή ειασεν εις ταύτόν έλθεΐν έμέ τε 
καί τόν κύριον Άθανάσιον, καί συνεπίομεν αύτφ άπαξ καί δίς, ού 
μέντοι συνεφάγομεν, έκλιπαροΰντος τού δφεως καί ψιθυρίζοντος 
απατηλά, τούτω τφ μέτρω / έχρησάμεθα άπαχθέντες ένθεν καί προς 
τόν έν φ έσμεν δράκοντα- δς, προμαθών τόν είρμόν, ούδέν πλέον 

45 ήνάγκασεν ώς μή ισχύων πεΐσαι, συνεκίνησεν δ' ούν δμως λόγους 
έν τφ ίδεΐν ήμάς περί της ύποθέσεως· ώς ούδέν έστι, φησί, καί 

21 πεντακορύφου: cf. adn. ad ep. 478,64 37 συνωψίσθημεν etc.: cf. A. Ducellier, 
L'Eglise byzantine. Paris 1990, 150 sq. 44 δράκοντα: metropolita Smyrnaeus 

17 Plat. Phaedr. 246 d 29 κυπριανίζειν: cf. Greg. Naz. or. 24,12 (PG 35,1184 A sq. = 
p. 66 M.-L.) 

17 φίλον VM 21 εχουσι VMPS Sirm 23 ούκ oöv C V M Χρ ιστώ Sirm Χρ ί -
στου: hie desin prima pars epist in Μ (exciso folio) 26 καθεκάστην CPS Sirm 
28 ώ: ώ C 30 άπό κρουσθέντα C προδραμεΐν Sirm 31 κατ' VPS Sirm 32 
τέλεον S s s " έπ': έπί Mi 33 άσθενεΐν σε C: ασθενές σου cett Sirm 36 διά τί 
Sirm 37 συνοψίσθημεν C χονων C 38 'Ανατολικών PS Sirm 39 συγ-
γονυκλιθέντος V 43 άπατηλά Ρ 45 συνεκ ίνησε VPS Sirm 
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σμικρόν τι τό άμφισβητούμενον. προς ά άπεκρινάμην δτι ,καί των 
μεγίστων λίαν καί, ει κελεύεις, λέγε και άντάκουε'. αλλ' έάσωμεν τό 
νΰν ο και γέγονεν τάλλα μεν πολλού τό λέγειν, επί δε τό τελεώτερον 

50 ό λόγος, δι' ο καί άπηρξάμην. ωετο ό δεινός κατά μικρόν ήμας 
έλκειν, ουκ έκ τοΰ συναίρειν λόγον περί εικόνων, αλλ' εκ τοϋ 
άγαθοποιεΐν τυχόν τοΰ τε φιλικά όμιλεΐν καί άνατίθεσθαι τούς της 
έξαρχίας λόγους (επί γάρ των πέντε θεμάτων τέθειται), καί μην καί 
τά τοΰ κρατούντος έκθειάζειν. ήκεν, έκίνησεν τάς τοιαύτας ομιλίας, 

55 έτι, δ ούδ' άπαξ έποίησεν εν τη φυλακή, έπέδωκεν πιεΐν. έλαβον 
δαχθείς, επιον κατασφραγίσας τρις (έφοβήθην τό δράμα- ούά, κατά 
βραχύ, άνεπαισθήτως κατασπα), συνήρα λόγον περί άληθείας. 
ώτρύνθη κάκεϊνος, άντετοξεύσαμεν χρήσεσιν άλλήλους, αύτού μέν 
άποστομίζοντος χλευαστικώς κάμοΰ ύφειμένως ερχομένου εν τισιν 

60 διά τό άποτείνεσΟαι τούς λόγους πρός τόν βασιλέα καί τό μή ταραχή 
καταδιαστήναι αλλήλων, επειδή καί πρότασίν μου προτείναντος 
ήπόρησεν. καί είπον ,βλασφημία τίς αΰτη; ό πατήρ καί τό πνεύμα 
κεκοινώνηκεν έν οίς εδρασεν ανθρωπίνως ό Χριστός, ναι ή ου;' ό 
δέ κατένευσεν καί διισχυρίζετο ούτως έχειν. διά τοι ταύτα ή ΰφεσις 

65 καί ή ώς έν μάχη διάστασις. ό δέ έξελθών φησιν ,έδόκουν οτι ήδει 
τι- ουδόλως, άλλά καί άπεστομάτισα αυτόν', εγώ δέ εγνων μέν αυτόν 
αλογον οτι μάλιστα σύν άσεβεία, εν δέ έζήτησα, τήν ύπόκρισιν 
άποθέσθαι με καί άλλο πρόσωπον έπιδεΐξαι, ώς δει πρός άσεβάρχην 
έπεί ού θεμιτόν εις ϋας βάλλειν τούς μαργαρίτας, εντεύθεν ή πολλή 

70 άσφάλεια καί παραγγελία τού μή ίδεΐν ημάς ανθρωπον, καν άλλως 
οικονομή θεός. 

Ταύτα, ει καί παρεκβατικώτερον, δμως άναγκαίως ε'ίρηται πρός τό 
θερμώς αιτεΐσθαί σε ρυσθήναι ήμάς από τής ένέδρας τοΰ άσεβοΰς. 
ό άδελφός σου προσαγορεύει σε. 

53 έξαρχίας: cf. Bury, Eastern Roman Empire 10 adn. 4, qui tarnen de duce militari 
disputat 56 κατασφραγίσας τρίς: ad hunc gestum cf. Gretser, De S. Cruce I 364 
74 άδελφός: Studita Nicolaus 

51 Matth. 25,19 58 cf. Aristoph. nub. 943 sq. ρηματίοισιν καινοΐς αύτόν κατατοξεύσω 
69 Matth. 7,6 

47 τι om VPS καί των: hie inc pars altera epist in Μ 48 άντ ' άκουε C 49 
γέγονε VMPS Sirm ταλλα CS 50 διό CPS καταμικρόν S 54 εκίνησε 
VMPS Sirm 55 έπέδωκε VMPS Sirm 56 δράμα VM 59 άποστοματίζοντος V 
Sirm (fort recte; cf 1. 66 infra) τισι VMPS Sirm 60 άποτείνασθαι PS Sirm 62 
ήπόρησε VMPS Sirm τις Sirm 64 κατένευσε VMPS Sirm 66 ούδ' δλως 
omnes: correxi 69 ϋας VM 73 τής ένέδρας in marg S 
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408. Θεόδωρος άμαρτωλός μοναχός τοις πνευματικοΐς μου πατράσι 
και άδελφοΐς, όμολογήσασι και έναθλούσιν έν είρκταΐς, ών τά 

ονόματα έν βίβλφ ζωής 

Άκηκοώς, ώ τριπόθητοι, τό μαρτύριον της καλής υμών ομολογίας 
5 ύπέρ Χρίστου ύμνησα, έδόξασα θεόν τόν καλέσαντα ύμάς έκ τής 

αλλοδαπής έν τή βασιλίδι των πόλεων οιονεί άρνας λογικούς αίμα 
κενώσαι εις όσμήν εύωδίας αύτώ, φως των έν σκότει τής αιρετικής 
νυκτομαχίας· είτα έπιθυμία έπεθύμησα ό ταπεινός ίδεΐν ύμάς τούς 
άθλητάς και περι/πτύξασθαι ένα καθ' ένα, πόθω διαπύρφ έλκόμενος. 

ίο αλλ' έπειδή τοΰτο σωματικώς άδύνατον, δια του γράμματος άρπαγείς 
και μέσος έστώς και ασπάζομαι τά άγια υμών 'ίχνη και φιλώ φιλήματι 
άγίω τά ίερά ύμών πρόσωπα, ώ καλοί στρατιώται Χρίστου, ώς άπ' 
ουρανίου στρατολογίας κεκλημένοι- ώ αστέρες φαεινοί, έν νυκτί 
άσεβείας διαυγάζοντες όρθοδοξίαν, ύπέρ χρυσίον τιμαλφέστεροι, 

15 ύπέρ σμαράγδων και μαργάρων έκλαμπρότεροι. πολλοίς υμάς όνό-
μασι καταστέφειν άξιολόγως έφιέμενος ού παραχωρούμαι, τω μέτρφ 
τής επιστολής στενοχωρούμενος, ένί δέ λόγω τό πάν περιλαβών 
λέγοιμι δτι τό μαρτύριον ύμών ισοστάσιον τοις άνω μαρτυρίοις, 
έπείπερ τηλαυγώς Χριστόν ομολογεί ό τήν εικόνα Χριστού όμο-

20 λογών δέχεσθαι, ώς και τό τής άρνήσεως έχει- ή γάρ τής εικόνος 
τιμή έπί τό πρωτότυπον αναβαίνει, ώς ό Μέγας Βασίλειος έφη, και 
τό άρχέτυπον έν τή είκόνι έκφαίνεται, ώς αύθις Διονύσιος ό πάν-
σοφος είπεν. και έπεί Χριστός άνθρωπος τέλειος, μηδέν έλλελοιπώς 
τών έν άνθρώπω θεωρουμένων, έχει τό έξεικονίζεσθαι ώς πάς άνθρω-

25 πος, ώσπερ έχει τό μή περιγράφεσθαι, καθό καί θεός ό αύτός τέλειος, 
ει δ' ούκ έγγράφοιτο σωματικώ χαρακτήρι, ου τί που άνθρωπος· 
σημεϊον γάρ πρώτον καί άληθες οτι άνθρωπος, ει έξεικόνισται. καί 
οΰπω λέγω περί τής δεσποίνης τοΰ παντός Θεοτόκου καί δλων 

408. a. 8 1 8 - 8 1 9 11 ασπάζομαι: cf. Karlsson, Ideologie 36 

2 Philipp. 4,3 7 Ex. 29,18 8 Luc. 22,15 11 Rom. 16,16 12 2 Tim. 2,3 20 
Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 22 Dion. Ar. eccl. hier. 4,3 (PG 3,473 C) 

C VM PS 

1 Θεόδωρος — μοναχός cancell S ό ante άμαρτωλός add PM Sirm 2 άδελφοΐς 
S"" ε ίρκταΐς CM 5 τόν ante θεόν add VM Sirm 7 εύοδίας S 9 καθένα 
VMP 10 γράμματος: πράγματος V"M 15 σμαράγδους Μ: σμάραγδον VPp,:S 
Sirm μαργάρους VM: μάργαρον PpcS Sirm 20 ή: εί CM 23 εϊπε VMPS 
Sirm έκλελοιπώς Sirm 24 άνθρώποις VM Sirm θεωρούμενον Μ 25 
καθ' δ C 26 ούτίπου Sirm 27 άληθές VMPS Sirm 28 λέγω om Sirm 
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συλλήβδην των άγίων, ών άθέτησις ή των σεπτών αύτών εικόνων 
30 άναίρεσις· αλλ' ό συνιών συνιεΐ και ό άθετών αθετεί όλεθρίως, τοις 

λογίοις άντιφθεγγόμενος, και ή εξουσία δρα άεί έξουσιαστικώς. καί 
οι τοϋ θεοΰ ολίγοι, ει καί πάντες πλάσματα, καί τέλος τή θεοκλήτφ 
πέτρα άνωθεν καί έξ αρχής πύλαι αδου προσρήγνυνται, αλλ' ούδαμώς 
κατίσχυσαν ούδ' αν κατισχύσωσιν αυτής, ώς ή τοϋ άψευδοΰς ύπό-

35 σχεσις. 
Διό, πατέρες μου καί αδελφοί, στήκετε εν τή πίστει, άνδρίζεσθε, 

κραταιοΰσθε έν Κυρίφ. οί χοροί των μαρτύρων προς εαυτούς ύμάς 
έκκαλοΰνται, των όμολογητών ωσαύτως, ταΰτα ώς έν ολίγοις, συν-
άπτοντες ύμΐν έαυτούς οί ελάχιστοι καί απόντες τω πνεύματι, ώς αν 

40 γνοίητε δτι έχετε μέλος εσχατον ώδέ που περιωρισμένον επί τή αυτή 
ομολογία καί αιτούν ύμάς συλλαμβάνειν έν ταΐς άγίαις προσευχαΐς 
κατόπιν ιέναι των τιμίων ύμών ιχνών. 

409. Ναυκρατίω τέκνω 

Επειδή έμαθον παρά τοΰ γραμματηφόρου, ώ καλέ αδελφέ, δτι 
έριδες έν ύμΐν ανεφύησαν (λέγω δε τούτο, δτι ό μεν λέγει, ,έγώ την 
εικόνα τοϋ Χριστοΰ ώς αύτόν τόν Χριστόν προσκυνώ', ό δε άπαναί-

5 νεται), οΰτε άλύπως έδεξάμην, είδώς δτι έρεσχελίαι αύται παρά τοΰ 
διαβόλου ύποσπειρόμεναι τέμνειν εί'ωθεν / καί αυτό τό ύγιαΐνον 
μέρος τής ορθοδοξίας, δπερ εστί χαροποιόν τοις έναντίοις, εκ τών 
ήμετέρων άρρωστημάτων τό οικεΐον άσέβημα βεβαιουμένοις εύ 
έχειν, οϋτε μήν σιωπή τό άκουσθέν κατασχεΐν καλόν ένόμισα, αλλά 

ίο τι καί παρ' έμαυτοΰ φάρμακον έξευρεΐν θεραπείας, θεοΰ εύδοκοΰντος. 

33 Matth. 16,18 36 1 Cor. 16,13 

29 αυτών post εικόνων transp VM 30 συνιών CP Sirm 33 εξαρχής CS 34 
άψευδώς Ρ Sirm 38 εγκαλούνται Mi ώς αϋτως C 40 ώδέ VM περι-
ορισμέ νον C 42 ίέναι S 

409. a. 8 1 8 - 8 1 9 

CH VM Ρ2 P,S 

1 Ναυκρατίω τέκνω: τω αύτω Η δογματική καί άναγκαία πάνυ περί τής παν-
αγίας τοΰ χριστοΰ εικόνος, έφερμηνεύουσα πώς δει νοεϊν τό προσκυνεϊν τήν 
εικόνα χριστοΰ ώς αύτόν χ ρ ι σ τ ό ν δτι όμοιοματικώς εϊτ' ούν σχετικώς, άλλ' 
ού βεβαιωτικώς ήτοι φυσικώς titulo add P,S: in marg Sirm 4 τοΰ om VMPZH 
Sirm τόν om V 5 ai ante έρεσχελίαι add Η Sirm έρεσχέλιαι P2 6 
εϊωθεν C: εΐωθε cett: εϊώθασι Sirm 
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"Εστίν ούν τό λήμμα τοιούτον τό ,ώς' πή μεν έπϊ όμοιώσεως 
ε'ίληπται παρά τη θεοπνεύστφ Γραφή, πή δε έπϊ βεβαιώσεως, τό 
πρώτον έγενόμην ώς στρουθίον μονάζον επί δώματι και έγώ ώσεί 
έλαία κατάκαρπος. τό δεύτερον ώς αγαθός ό θεός του 'Ισραήλ και 

15 ώς αγαπητά τά σκηνώματά σου, Κύριε τών δυνάμεων ού γάρ καθ' 
όμοίωσιν αλλά βεβαίωσιν ενταύθα ό λόγος, ει ούν οϋτω λέγοι τις 
προσκυνεΐν τήν εικόνα Χριστού, ώς αύτόν Χριστόν, ερρωται τω 
φρονήματι, εΐ δέ βεβαιωτικώς, ούδαμώς· ού γάρ ταύτόν είκών και 
άρχέτυπον τη φύσει, αλλά ταύτόν τή ομοιώσει, ταύτιζόμενα γάρ 

20 άμφω τή ούσία διαφορεΐται παντάπασιν, έπϊ τών τεχνητών εικόνων 
δη λέγω. πώς ούν τήν εικόνα ώς αύτόν Χριστόν προσκυνήσει βε-
βαιωτικώς, ούκ εν αύτη οντος του Χριστού φυσικώς άλλά σχετικώς, 
ήγουν όμοιωματικώς; διέψευσται τής αληθείας και άλλως τό λεγό-
μενον. έν είκόνι έκφαίνεται τό άρχέτυπον και εν εικόνι προσκυνείται 

25 Χριστός· τό ούν ειπείν ,έν είκόνι' έν έτέρω έτερον δεδήλωται και δι' 
άλλου άλλο προσκυνείται, είδεν ό Χρυσόστομος άγγελον έν είκόνι, 
ό δέ Κορνήλιος αύτόν τον άγγελον βλέπομεν Χριστόν έν εικόνι, οί 
δέ άπόστολοι αύτόν τον Χριστόν έωράκαμεν γάρ, φησί, τον Κύριον. 
προσκυνοΰμεν αύτόν έν τή οικεία είκόνι, οί δέ αύτόν έκεΐνον καί 

30 ΐδόντες αύτόν, φησίν, προσεκύνησαν. όμοιωματικώς ούν προσκυνεί-
ται έν είκόνι εϊτ' ούν σχετικώς ε'ίτ' ούν όμωνύμως ό Χριστός (είς 
ταύτόν γάρ αμφότερα συντρέχει), ούκ αύτοπτικώς. καί δίχα ούν 
εικόνος έστί προσκυνούμενος νοερώς' ού γάρ πάντως πάντοτε αι-
σθητή είκόνι βλέποιτο. εί δέ τις φαίη, ,ούκούν, έπειδή έστι μοι 

35 νοερώς προσκυνεΐν, παρέλκον έν είκόνι', ιστω ό τοιούτος ήρνήσθαι 
καί τό νοερώς προσκυνεΐν Χριστόν εί μή γάρ ό νοΰς ένοπτρισθείη 
έν όμοιώματι ανθρώπου αύτόν έν δεξιά τού θεού καί πατρός κεκαθή-
σθαι, ούκ είσοίσει τήν προσκύνησιν, εΐ μή τι άρα άποσκευάζει σάρκα 
γενέσθαι τόν λόγον. τό δέ ώμοιώσθαι αύτόν άνθρώπω μάρτυς ή εΐκών 

40 αύτού πιστή' καί τή αύτής παραδοχή καί προσκυνήσει παραδέδεκται 

18 ού - 21 λέγω: verba laudavit Hennephof 91 

13 Ps. 101,8 Osee 14,7 14 Ps. 72,1 15 Ps. 83,2 24 Dion. Ar. eccl. hier. 4,3 
(PG 3,473 C) 26 cf. Jo. Chrys. de legisl. 6 (PG 56,407) 27 Act. 10,3 28 Joh. 
20,25 29 Matth. 28,17 

13 ώσεί: ώς VMP2 Sirm 16 βεβεβαίωσιν P2 22 δντως C 28 τόν1 om 
Η φησί: φησιν αύτόν Μ 29 προσκυνούμενον VM αύτόν om Μ 31 
ε'ίτουν' S ε'ίτουν2 S: ήγουν Η 33 έστί S Sirm: εστι cett 34 ούκ ούν 
CVM έστί Sirm μοι om Η 36 προσκυνεΐσθαι Μ τόν ante Χριστόν 
add Η 37 και Ssscr 38 άποσκευάζοι Η 39 τό C: τοϋ cett Sirm όμοιοϋσθαι 
Μ 40 πιστός Η 
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καί προσκυνείται Χριστός, ώς έμπαλιν έπί της άθετήσεως. προσε-
κύνησεν Αΰγαρος δεξάμενος πίστιν νοερώς Χριστόν, προσεκύνησεν 
δε μάλλον αύτόν έμφανέστερον εν τη πρός αύτοΰ Χρίστου πεμφθείση 
αύτω άχειροποιήτω είκόνι. ώστε έν αύτη όμοιωματικώς όμοΰ τε και 

45 νοερώς προσκεκύνηται Χριστός, νυν μεν οϋτως, έν δε τφ μέλλοντι 
αίώνι αύτοπτικώς, της μεν ορατής αύτοΰ θεοφανείας, ώς φησιν ό 
πολύσοφος Διονύσιος, έν πανάγνοις θεωρίαις άποπληρού/μενοι, φα-
νοτάταις ήμάς μαρμαρυγαϊς περιαστραπτούσης, ώς τούς μαθητάς έν 
εκείνη τη θειοτάτη μεταμορφώσει, της δε νοητής αύτοΰ φωτοδοσίας 

50 έν άπαθεΐ και άύλω τω νώ μετέχοντες. 
Ταΰτα εϊτε έλλιπώς ει'τε αρκούντως πρός ήμών. ύμάς δέ παρακαλώ 

έν τοις περί θεοΰ λόγοις εύλαβώς τε αμα και προσεκτικώς τάς 
επιζητήσεις ποιεΐσθαι και ή παρ' εαυτών ή καΐ παρ' έτέρων τό αληθές 
έξευρίσκειν, πόρρω άφέντας τό έρεσχελεΐν, ού μήν άλλα και ε'ί τι 

55 έσφαλμένον έν τοις ειρημένοις διορθώσεως τυχεϊν, έπείπερ όλιγό-
νους και αμαρτωλός έγώ. 

410. Κατήχησις 

Τό παρόν κοινώς πασι και ουκ ιδία έκάστω έπιστεΐλαί με ούκ έκ 
καταφρονήσεως ούδέ έξ ολιγωρίας, άπαγε (πώς γάρ αν καταφρονή-
σαιμι των έμών σπλάγχνων καί όμολογητών Χρίστου, μή ούχί μάλ-

5 λον καί τό αΐμά μου κενοΰν αντί μέλανος καί τάς σάρκας παρέχειν 
αντί χάρτου εις τό καθ' έκάστην, ει οίόν τε ήν, γράφειν καί προσφω-
νεΐν ύμάς; καί ούχ δτι ούκ έστέ άφ' έαυτών έστηριγμένον οίδα γάρ 
καί πέπεισμαι όση ύμΐν ή παρά θεοΰ δύναμις), άλλά τον έμαυτοΰ 
πόθον θεραπεύων καί τό τής έντολής άποπληρών χρέος, αίτιον δέ 

ίο τό τής φυλακής μάλλον άσφαλέστερον, μεθορισθέντων ήμών άρτι, 
καθώς καί προηκούσατε, έξ 'Ανατολικών εις Θρακησίους έν Σμύρνη, 

46 Dion. Ar. div. nom. 1,4 (PG 3,592 C) 48 Marc. 9,3; cf. Matth. 17,2 

42 Αυγαρος: αϋαρος P,P2 πίστιν: πίστει Η προσεκύνησε VMPSH Sirm 51 
έλλειπώς C 53 επιζητήσεις: αιτήσεις P,S και2 om VP2 Sirm 54 άφέντας: 
αφέντες Η 

410. mens. Maio vel Jun. a. 819 

C VM PS 

6 καθεκάστην CPS Sirm 9 άπό πληρών C 10 ήμών: ήμΐν CP 
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τό τε μή δέξασθαι άντίγραφα άπό χρόνου και άλλως δτν τοις ισοις 
άγωνισταΐς ή αύτή επιστολή άρκέσειεν άρα. 

Δεΰρο δή οΰν, αδελφοί μου, ασωμεν και νΰν χαριστήρια, δτι 
15 ήξιώθημεν δουλεύειν θεώ ζώντι και άληθινώ, ού μήν αλλά και τό 

ύπέρ αύτοΰ πάσχειν, δπερ εστί δόξης άπάσης ένδοξότερον και χαράς 
άπάσης χαριέστερον. έν τίνι γάρ τό πάθος ύμΐν; αλλ' ούχ ύπέρ του 
Χρίστου, Χριστόν όμολογοΰσιν άνθρωπον γεγονότα άληθινώς σαρκί 
περιγράφεσθαι, ε'ΐτουν έξεικονίζεσθαι, και τήν της εικόνος παρα-

20 δοχήν της ενανθρωπήσεως αύτοΰ είναι πίστωσιν; ής αναιρουμένης 
και άθετουμένης δήλον δτι συνανήρηται και συνηθέτηται και ή 
ένανθρώπησις. άλλ' έπειδή έτύφλωσεν ό θεός τοΰ αιώνος τούτου τά 
νοήματα των εικονομάχων πρός τό μή αύγάσαι αύτοΐς τόν φωτισμόν 
της εικόνος αύτοΰ, διά τοΰτο έν σκότει διαπορευόμενοι αρνούνται 

25 Χριστόν, αρνούμενοι αύτοΰ τήν εικόνα, και φιλονεικοΰσι πάντας 
συνεκτυφλωθήναι αύτοΐς, διώκοντες, αίκίζοντες, φυλακίζοντες και 
ώς είπεΐν άεί άποκτένοντες. άλλ' ούχ έλξουσι τούς βεβαιωθέντας και 
έστηριγμένους τή άμεταπτώτω άληθεία ούδ' ού μήν διέφυγον μή ούχι 
και ύπό τοΰ κορυφαίου θρόνου της εκκλησίας διελεγχθήναι, καθώς 

30 και έγένετο και οιδατε. και ήν μεν ήμΐν τό άσφαλές και ειλικρινές 
και πρό της των Δυτικών έλεύσεως, προσεγένετο δέ πλέον δτι μά-
λιστα κάν/τεΰθεν, ώς αν γνώμεν δτι άκόλουθα ταΐς άνω γενεαΐς και 
τήν καθ' ή μας ό θεός επισκοπών επισκοπεί και ύπ' όψιν ήγαγεν τό 
μαρτύριον, δτι ήλλοτρίωνται αύτοΰ οί της εικόνος άρνηταί' ει γάρ 

35 τοΰ κορυφαίου είσΐν διερρηγμένοι τών τε ετέρων τριών πατριαρχών, 
δήλα δή και τοΰ Χριστοΰ, δς κεφαλή τών προειρημένων. και πενθεΐν 
εστι και σκυθρωπάζειν έπ' αύτούς, ήμΐν δέ χαίρειν μέγα και ύπερφυές. 

Ένέγκωμεν οΰν λοιπόν, άγαπητοί, τά θλιπτικά τής φυλακής, τά 
προσδοκώμενα έτι πειρατήρια, αύτό τοΰτο, άποθνήσκειν καθ' ήμέ-

40 ραν, μαρτυρεΐν, άθλεΐν, έως αν έπιστή ό καιρός τής ειρήνης, δν ό 
Κύριος δεδοκίμακεν άρκούντως έχειν εις δοκίμιον τών όμολο-
γούντων και άνταπόδομα τών άπειθούντων. ή ημέρα τήν ήμέραν 
διαβιβαζέτω δι' ύπομονής και προθυμίας, ή χείρ έργαζέσθω οίονδη-
ποτοΰν έργον, τό στόμα ψαλλέτω, τό σώμα δουλαγωγείσθω, ό νους 

45 προσεχέτω έαυτώ μή άνοίγειν θύραν τοις πάθεσιν, ώς αν ή φυλακή 

15 Philipp. 1,29 22 2 Cor. 4,4 24 1 Joh. 1,6 39 1 Cor. 15,31 

12 τό: τω Mi τότε Sirm 15 τό om V 19 ε'ίτ' ούν omnes: correxi 21 
δηλονότι VMPS Sirm 24 διατοϋτο VMPS 27 ούκ C 30 ειλικρινές S 31 
δτι S!S" 33 ό θεός Ssscr ήγαγε VMPS Sirm 35 είσί VMPS Sirm 36 δη-
λαδή omnes: distinxi 37 έστι CPS Sirm (fort recte) αύτούς C: αύτοΐς cett 
Sirm ϋπέρ φυές C 39 καθημέραν CPS Sirm 42 άνταπόδωμα C 43 οίον 
δήποτ' οΰν C 45 έαυτω om VM 
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ευρύχωρος εϊεν, ευχάριστος, γλυκεία, παλάτιον Χρίστου- τό γάρ 
εναντίον πρόδηλον. πίστις παρά των έξωθεν πρός ύμάς άνδρών τε 
καί γυναικών, μοναζουσών τε και μιγάδων, και εϊκότως· έπεί φως 
έστε χάριτι θεοΰ της Βυζαντίδος, ινα μή ε'ΐπω δλου τοϋ κόσμου. 

50 άλλα βλέπωμεν τον έπισπείροντα τω σίτω ζιζάνια διάβολον και τφ 
διανοητικά κοσκίνφ τήν μεν πίστιν προσιέμεθα, τάς δε σχέσεις 
άποσειώμεθα, ινα μή ή ψυχική χώρα λυμαίνηται. εϊχεν καί Παΰλος 
ό μέγας άγαπητάς" τήν Άπφίαν, τήν Περσίδα καί Ευοδίαν παρακα-
λεί, καί Συντύχην παρακαλεί τό αυτό φρονεΐν έν Κυρίω ώς συγκο-

55 πιώσας καί συναθλούσας καί διακονούσας. καί άναγκαΐον πάντως 
εχειν, αλλ' εχειν ώς εϊχεν εκείνος· έπεί φησι περί Πρισκίλλης καί 
'Ακύλα, οι'τινες ύπέρ τής ψυχής μου τόν έαυτών τράχηλον ύπέθηκαν. 

Όρας τό θερμόν τής άγάπης καί τήν άποστολικήν άποδοχήν; 
ουτω, αδελφοί μου, καί ημείς καί ύμεΐς καί εχωμεν καί άσπαζώμεθα 

60 τάς έν τάξει τών τοιούτων ήμΐν καθισταμένας, ώς αν δοξάζηται ό 
θεός καί φωτίζωμεν, αλλά μή θολούμεθα καί συγχεώμεθα. ήκουσταί 
μοι περί υμών τών τριών δτι ήνώθητε υπό μεταμελείας του ελεεινού 
Λεοντίου καί τόν θεόν έδόξασα ό άμαρτωλός έπί τε τή μετοκλάσει 
εκείνου, ε'ίπερ καί διαμείνοι, καί τή ύμετέρα έναθλήσει- δτι ώς άπό 

65 καμίνου πυρός οί άγιοι τρεις παίδες καύτοί τών δεινών φυλακών 
άσινεΐς έξεληλύθατε, καταπλήξαντες τόν τύραννον. αλλ' έτι, γεν-
ναίοι μου, έναθλοΐτε καί τό πειρασθήναι έτοιμάζεσθε μέχρις αίματος, 
τοιούτος γάρ ό νόμος τής μαρτυρίας, εύλογηθείησαν καί οί άλεΐπται 
ύμών, οί ενδοθεν καί εξωθεν. 

70 Ήμεΐς οί ταλαίπωροι καί αύθις έμαστιγώθημεν, αλλ' ευχαρίστως 
έδεξάμεθα καί εύδοκούμεν μάλλον καί έτι. ώστε ύμεΐς μή άνιάσθε έν 
τή ταπεινώσει ήμών, αλλά μάλλον χαίρετε καί προσεύχεσθε ίσχύειν 
ή μας έτι έν πάσιν ο'ΐσειν τε καί τά παρά τών έξουσιαζόντων έπαγό-
μενα φέρειν τε καί τά ύπό του αοράτου / πολέμου συμβαλλόμενα 

75 σύν τω άδελφώ Νικολάω, δς καί προσαγορεύει ύμάς θερμότατα, 
μνημονεύετέ μου τών στεναγμών, ή χάρις μεθ' ύμών. αμήν. 

62 τριών: cf. adn. ad ep. 358,8 

50 Matth. 13,25 53 Rom. 16,12 Philem. 2 Philipp. 4,2 56 Rom. 16,3 sq. 
64 Dan. 3,46 sq. 76 1 Tim. 6,21 

46 εύρύχωρος S γλυκεία S 48 επειδή V 49 θεοΰ C: Χρίστου cett Sirm 50 
έπισπείραντα Μ 52 άποσεισώμεθα Sirm λυμήνηται VMPS Sirm είχε VMPS 
Sirm 53 Εύωδίαν CPS Sirm 57 έαυτόν Sirm 59 οϋτως VM Sirm ήμεΐς: 
ύμεΐς Mac 61 θολοίμεθα VM: θολώμεθα S Mi 62 ελεεινού: ταπεινού VM Sirm 
67 έναθλεΐτε S τό om V 68 και om VMPS Sirm 74 ύπό: παρά VM Sirm 
πολεμίου VM Sirm 
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411. Ναυκρατίω τέκνω 

Παρ' ελπίδα μέν, έπ' έλπίδι δέ δμως έδεξάμην σου τήν έπιστολήν, 
τίμιον τέκνον τό πρώτον διά τήν έπίσφιγξιν της φυλακής έξ επι-
τροπής τοΰ βασιλέως, τό δεύτερον διά τήν ύπεράπειρον άγαθότητα 

5 τοΰ φιλανθρώπου θεοϋ, δι' υμάς τούς αγίους και τά ήμών των 
αμαρτωλών εύ διατιθεμένου, καν οί άνθρωποι δυσδιεξόδευτα πειρών-
ται φέρειν. και τί ε'ίπω ή τί διανοηθώ ό τάλας ή οτι πάντα τά οστά 
μου έροΰσι Κύριε, Κύριε, τίς δμοιός σοι, ρυόμενος πτωχόν εκ χειρός 
στερεωτέρων αύτοΰ; 

ίο Αυτή μου ή πρώτη φωνή τοΰ οίκτροΰ, καν εκ Δαυιτικής φδής. 
δεύτερον οτι και άδολεσχίας άνέθην άναγνούς τό γράμμα, έπει εύρον 
τήν μέθειρξίν σου ούτως εχουσαν, ώς έδίδαξας· ήμην γάρ προμαθών 
οτι μόνον μετεφρουρήθης. εύψύχει, αδελφέ, και εύφραίνου, οτι καθώς 
πλεονάζει τά παθήματα τοΰ Χρίστου εις σέ και εις τούς όμόφρονάς 

15 τε και όμοτρόπους σοι, ουτω και ή παράκλησις καί ό μισθός και τό 
κλέος, καί πώς αν είχεν εις τούμφανές έλθεΐν τά σκεύη της εκλογής, 
εί μή παρήν τά σκάνδαλα, παραχωροΰντος θεοΰ, τούς μέν ποιοΰντας 
αύτά δεικνύντος οίοι εϊεν, ώς ζιζάνια τηρούμενα εις καΰσιν πυρός 
αιωνίου, τούς δέ ύπομονητικούς τών πειρασμών δοκιμάζοντος, 

20 ήλιοειδώς έκλάμψοντας εν τή βασιλεία τών ούρανών; ώστε μή σε 
ξενιζέτω τά γιγνόμενα καθ' έκάστην, εί ό μέν ήρθη, ό δέ δέδεται καί 
άλλη τέτυπται, ετέρα δέ ύπερώρισται καί δσα άλλα οΰτως ή έτέρως 
εχεν ήξει μικρόν ύστερον ό της άνταποδόσεως καιρός. 

Άνέγνων δ πέπομφας (καί έπιγνούς καί εύχαριστήσας τώ Κυρίω 
25 αύθις άντέπεμψα) περί τοΰ άββά Ιγνατίου' ο'ίμοι, δτι έάλω, έπεί 

φίλος ό άνήρ διαφερόντως. άλλ' εύ γε πεποίηκας, δούς μετανοοΰντι 
τήν ιατρείαν ίκανόν, τέκνον, τό παρά σοΰ δοθέν κάγώ ό τάλας 
εύχομαι αύτώ τήν άναπάλαισιν, ού καί δέδεγμαι τάς προσφοράς, εις 
τον άδελφόν Άνατόλιον σπλαγχνίζομαι ό ταπεινός, έπεί φιλαδελφής 

411. a. 819 

7 Ps. 34,10 14 2 Cor. 1,5 16 Act. 9,15 

C VM PS 

11 άνείθην VMPS Sirm 15 τε C: σοι S: σου cett Sirm 17 ποιοΰντας: ποιοΰντος 
Ρ 18 δεικνΰντος CVMP 20 έκλάμψαντας VM 21 καθεκάστην CPS Sirm 
22 αλλη omnes: correxi έτέρα omnes: correxi 23 εχεις Mi άνταποδώσεως 
CS 25 ο'ίμμοι C 27 ιατρείας Ρ 29 φιλαδελφεΐς omnes: correxi 
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30 και αυτός, διά τοΰτο τολμώ και λέγω- κουφισθήτω αύτώ καν έτερος 
χρόνος, ώστε πληρουμένης της διετίας μετεχέτω τών αγιασμάτων, 
οί κοιμηθέντες τών αδελφών, φωτός υίοί ύπέρ φωτός τω διωγμώ 
τελειωθέντες, προσεύξοιντο περί ήμών. οί άλλως τεθνηκότες ελεεινοί 
της έκδημίας κατά τάς εμάς αμαρτίας, ώς λέλεχας- τοιούτος καί ϋπερ 

35 ό Σευηριανός. 
Πλήν καί εκ τών ένδιαστρόφων εύστροφία τοις έμμελέσι καί ό 

λόγος βαλλέσθω εις ζήτησιν, οσάκις προσίοι, καν έκ τών εναντίων, 
ώς αν τη βασάνω καθάπερ εν παρατρίψει λίθων τό πΰρ έξάλλοιτο 
της αληθείας, καί δή καί νΰν τοιαύτη / ή πρότασίς σου. εν τισιν 

40 ίστορίαις ευρηνται εικόνες έπιγράφουσαι ,θειότης', ,κυριότης', ,βα-
σιλεία'· δήλον οτι επί της Χρίστου εικόνος τοΰτο λέγοις. καί πώς 
τοΰτο; αϊ τοιαΰται φωναί κοινώς επί της Τριάδος, ούκ έφ' ένός 
προσώπου διακεκριμένως νενόηνται. ει γάρ καί θεός καί Κύριος 
έκαστον πρόσωπον λέγοιτο, αλλ' ούχ άπλώς καί θεότης καί κυριότης· 

45 οίον, εγώ ό θεός τοϋ πατρός σου, φησίν, ούχ ή θεότης· εγώ ειμι ό 
ων, ούχί όντότης, καί έβρεξε Κύριος πΰρ παρά Κυρίου, ούχί κυριότης 
παρά κυριότητος, ει ούν επί της θεολογίας ούτως, πολλώ οΰν μάλλον 
επί της οικονομίας ούκ έχει λόγον την εικόνα Χριστοΰ ,θειότης' 
έπιγράφειν ή ,κυριότης'· θεός μέν γάρ λέγοιτο καί Κύριος ή τι τών 

50 όμοδυνάμων τούτοις (αλλά καί τοΰτο όμωνύμως), ού μήν θεότης ή 
κυριότης. ώς, φέρε ειπείν, καί επί τοΰ γεγραμμένου άνθρώπου, άν-
θρωπος μέν λέγοιτο, ού μήν άνθρωπότης, καί βασιλεύς τών επί γης, 
ού μήν βασιλεία, εσφαλμένως ούν εχει, ώς έμοί δοκεΐ, ή ύπογραφή· 
συμπεριγράφει γάρ καί τόν πατέρα καί τό πνεΰμα, οπερ άτοπον. 

55 Τοσαΰτα μέν ώς κατ' επιτομή ν. αύτός δε προσεύχου περί της 
ταπεινώσεώς μου θερμότερον, άλλά καί ύπέρ τοΰ άδελφοΰ, ος καί 
προσαγορεύει γνησιώτερον. τό ίμάτιον έδεξάμην καί έως πότε ού 
παύση ένδιδύσκων ή μας, αγαπητέ; άντιθάλψειέν σε Κύριος εν πνεύ-
ματι. τά ελλείποντα ό γραμματηφόρος άπαγγελεΐ. έρρωσο εν πάσιν. 

32 φωτός υίοί: cf. G. Α. Deissmann, Bibelstudien. Marburg 1895, 163; Ε. Buonaiuti, Figli 
del giorno e della luce. Rivista storico-critica delle scienze teologice 6 (1910) 89 sq. 56 
άδελφοϋ: Nicolaus 

32 Joh. 12,36 40 cf. Dion. Ar. div. nom. 12,3 (PG 3,969 C) αγιότητα καί κυριότητα 
καί βασιλείαν ύπερκειμένην καί άπλουστάτην θεότητα 45 Gen. 28,13 Apoc. 
hS 

30 διατοΰτο VMPS 35 σεβηριανός S 37 προσίει S 38 αν: έν Sirm: αν έν VM 
(fort recte) 41 δηλονότι VMPS Sirm τοΰτο: ταϋτα VM λέγεις S 42 έφ': 
άφ' VM 45 ούχ ή: ούχί VpcM 46 ούχί': ούχ ή Spc (fort recte) 49 ή: ε'ί CMacP" 
53 ύπογραφή CM: έπιγραφή VacPacS Sirm 56 γάρ post άλλά add VMPS Sirm (fort 
recte) 58 άντιθάλψειέ VMPS Sirm 
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412. Ειρήνη πατρικία 

Πρότερον, ή νίκα ή ύπόπτωσις, λυπηρόν μοι τό γράμμα πρός τήν 
τιμιότητά σου, νυν δε και λίαν περιχαρές διά τήν έξανάστασιν και 
τάς έπι των τιμίων σου σαρκών ύπέρ ομολογίας Χρίστου μάστιγας. 

5 και εύγε, εύγε, άνδρειοτάτη εν γυναιξίν, οτι της ήττης περιφανεστέ-
ραν τήν άναπάλαισιν άπειργάσω, εύφράνασα θεόν τε και αγγέλους 
καί των ανθρώπων τούς εύσεβεστάτους. και σύ δντως αληθώς ευ-
γενής, τών αφ' ήλίου ανατολών όρμωμένη· σύ φιλόθεος και φιλά-
ρετος, σύ παθοκτόνος και έχθρόκοσμος. ώς αΐνετόν σου τό ονομα 

ίο και διαλαλητή σου ή μαρτυρία, τί ταύτα; ελαβες τήν εύαγγελικήν 
μάχαιραν ώς στρατιώτις Χριστού, διέκοψας έν έκστάσει τάς σχέσεις 
τού σώματος, άπετμήθης κεφαλής ύποκυπτούσης, θυγατρός μονο-
κλαδούσης, ,έρρωσθε' φράσασα πόλει βασιλευούση, γένει περι-
βλέπτω, φίλοις ύπερέχουσιν, οικία ύπερλάμπρω, αξία ύπερφυεστάτη, 

15 τών κατά χθόνα οικετών πλήθει, ύπάρξει παντοδαπή, τοις άλλοις, 
οίς ουκ εύμαρώς μοι λέγειν, καί άραμένη τόν σταυροφόρον βίον 
άπεωρίσθης που μακράν, ώς μεμάθηκα, έν νήσφ. ευλογημένη σύ και 
ευλογημένος ό καρπός της μαρτυρίας σου. καί πόθεν σοι τούτο δλον 
τό αγαθόν, τό μέγα κλέος, ή μεγίστη εύφημία αλλ' ή εκ τών προ-

20 ϋπηργμένων σοι κατορθωμάτων, / εκ τής πολλής σου έντεύξεως καί 
προσευχής, εκ τής ύπερβαλλούσης σου φιλευποιίας καί φιλομονάχου 
καρδίας; ουκ ώλλυντο οί καρποί, καν επί μικρόν διεσείσθησαν, ού 
κατέαξέν σου τόν αρετής πύργον ό αντικείμενος οφις, εΐ καί δέδακεν 
άποκέκρουσται φθόνος τών έπιτωθασάντων, πέπτωκεν όνειδιζόντων 

25 υθλος. νενίκηκε Χριστός έν σοι καί διά σού, ώ καλλίγυναι, ώ φιλο-
μάρτυς καί, τό τρίτον, ώ μήτερ έμή· καλώ γάρ τούτο έν πνεύματι ώς 
σύναθλον καί τών από σαρκός γνωριζομένων σπλάγχνων έγγύτερον 
ούτω γάρ οίδεν τό πνεύμα συνάπτειν τούς άπ' αύτού κυοφορουμένους. 

412. a. 818-820? 

17 Luc. 1,42 sq. 

C VM PS 

13 έρρώσθαι VMPS Sirm 14 ο ϊκ ίαν ύπέρλαμπρον C 16 εύμαρές VMPS Sirm 
17 ποϋ CVM 20 σου: σον V 22 ώλοιντο C: ώλοντο cett Sirm: correxi 23 
κατέαξε VMPS Sirm πϋργον S 25 φιλόμαρτυς VMPS Sirm 28 οϊδε VMPS 
Sirm 
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Οϊδά σου τούς πόνους, οΐδα τάς ΐνοκοπίας της ψυχής, πάντα, δσα 
30 ραγεΐσα κόσμου ύποίσω. άλλα θάρσει- πολύς σου ό μισθός έν ού-

ρανοΐς- νύμφη Χρίστου χρηματίζεις, καν από ανδρός, συμπολΐτις 
των δικαίων και αγίων, εί'περ έμμενοΰμεν ταϊς θείαις όμολογίαις έως 
τέλους, νΰν δέ παραινώ και λιπαρώ ύπομονητικώς σε ένεγκεϊν τήν 
έξορίαν και έρημίαν πάντων, αναθεωρούσαν τά ουράνια, ειδυΐαν τό 

35 επί γης παίγνιον καί ώκύμορον. μετά σοΰ ό φύλαξ σου της ζωής 
άγγελος, Χριστός αυτός, ό ειπών εγώ καί ό πατήρ έλευσόμεθα καί 
μονήν παρ' αύτω ποιήσομεν. εν δέ ύπομνήσκω· σεαυτήν περιποιοΰ, 
δίαιταν παρακλητικωτέραν άσπαζομένη· ού γάρ καιρός έγκρατείας 
άρτι τοσούτον, δσον τό πρότερον. καί τέλος προσεύχου περί εμού 

40 τοΰ άμαρτωλού, ώς άν τοις λόγοις τον βίον συναρμόσοιμι. 

413. Ευφημία έγκλειστη 

Ει καί έλλείπομεν συχνότερον τή τιμιότητί σου έπιστέλλειν, αλλ' 
ούν τοΰ μεμνήσθαι αύτής έν Κυρίω ούκ έπιλελήσμεθα διά τό κοινω-
νικόν της προθέσεως καί τό έπιδοτικόν τής προαιρέσεως, ο ίκανώς 

5 έχει. ώς μανθάνω, άπό πρώτης ήλικίας ήρετίσω τον σταυροφόρον 
βίον καί έτι τήν φρουρητικήν διαβίωσιν. καί ήλίκον σου τό έγκώ-
μιον, νύμφη Χριστού, αλλ' ύπομνήσκω περιέπων σε πνευματικώς ώς 
άδελφήν έπείχθητι, κυρία, έπείχθητι θεραπεύσαί σου τόν νυμφίον. 
ή νυμφευθεΐσα, πάσης σχέσεως έαυτήν άποδιίστασο, δλην τήν καρ-

ιο δίαν καί δλην τήν ψυχήν καί δλην τήν διάνοιαν ερωτικώς πρός τόν 
έαυτής νυμφίον έχουσα, ει τούτο επί τοΰ φθαρτού καί ρέοντος 
<οΰτως> έχει, πόσω ούν μάλλον επί τοΰ άφθάρτου καί αθανάτου; 
ούτως όφείλομεν (κοινός ό λόγος) καί ήμεΐς διακεΐσθαι πρός τόν 
Κύριον καί δεσπότην καί μή λαμβάνειν κόρον τοΰ πόθου αύτοΰ, καί 

15 έν τούτω έξίστασθαι πάσης ήδονής καί <σχέσεως) φθοροποιού, δτι 

30 Matth. 5,12 34 Greg. Naz. or. 7,19 (PG 35,777 C) τοιούτο τό έπϊ γης παίγνιον 
36 Joh. 14,23 

31 κάν Ρ συμπολίτις codd Sirm: corr Mi 33 λιπαρώ και παραινώ V Sirm 37 
ποιήσωμεν C ύπομιμνήσκω VMPS Sirm 39 τοπρότερον S 

413. a. 816 — 820 2 τιμιότητί: allocutione alloquitur plerumque mulieres; cf. epp. 
85,2; 87,2; 412,3; 434,2; 454,4; 472,2; 539,2 etc. 

C VM PS 

1 έγκλειστη Mi 7 ύπομιμνήσκω VMPS Sirm 8 νύμφιον S 9 άπό διΐστασο 
C 10 δλην τήν' om Mi 12 ούτως supplevi ούν om V 13 όφείλωμεν 
C κοινώς C και om PS Sirm 15 σχέσεως supplevi 
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και αύτός ερωτικώς προς ημάς έχεται και οιονεί έξίσταται τη ύπερ-
απείρφ άγαπήσει- μή γάρ ού δια σε θεός ών δούλου μορφήν άνέλα-
βεν, ήν νΰν άτιμάζουσιν οί εΐκονομάχοι; μή ούκ έπτώχευσεν πλού-
σιος ών; μή ούχ ύπέμεινεν τά θλιβερά απαντα, ϋβριτας, έμπτύσματα, 

20 ραπίσματα, μάστιγας, σταυρόν και θάνατον; οΰτως οφείλει έκάστη 
ψυχή διατίθεσθαι, ώς ύπέρ αυτής μόνης, καν υπέρ πάσης, τά παθή-
ματα, και στέργειν και αγαπάν καί έφίεσθαι εξ ϊσου άντι/πεπονθέναι-

καν τυχόν ού παραχωρήται ύποΐσαι ταΰτα, και ή πρόθεσις άποδέ-
δεκται εις έργον, ούτω τοΰ άγαθοΰ θεοΰ φιλοτιμουμένου. 

25 Ταΰτα ούχ ώς ούκ έχούσης σου εναυλα, άλλ' ώς συμψυχών σοι έν 
Κυρίω. 

414. Θεοφίλω της 'Εφέσου 

Δανείσας τό γράμμα άπεκαραδόκουν λήψεσθαι τό χρέος τής 
άγάπης, άλλ' έπεΐ ούκ ειληφα, φιλώ καί αύθις δανεΐσαν ήδύ γάρ μοι 
τό δάνειον λίαν, ήγουν τή σή ίερά κορυφή διαλέγεσθαι διά Χριστόν 

5 πασχούση, μάλλον δε όμολογητικώς στεφανουμένη τε καί καλλω-
πιζομένη. ού γάρ, οίς όφθαλμοΐς βλέπει κόσμος, τούτοις άθρεϊ καί 
νους όρών θεόν καί θεία, δτι ό μέν τά φθειρόμενα καί άπολλύμενα 
οιεται τών αγαθών μοΐραν τυγχάνει ν, κακώς ειδώς καί πεπλανημένως, 
ό δέ εκείνο καί μόνον κρίνων μακάριον, ο ούκ ενταύθα τήν εύπάθειαν 

ίο όρίζοι, άλλ' εις τον μέλλοντα αιώνα έναποθησαυριζόμενον εις χαράν 
άπεράντου θυμηδίας. 

Ουτω τά κατά τήν άγιωσύνην σου έγώ ό τάλας όρών χαίρω καί 
συγχαίρω σοι, τριπόθητε. περιεφρόνησας δόξης επιγείου, εί'λου σύν 
Χριστώ τά ταπεινά καί έξουθενημένα, μάλλον δέ θλΐψιν καί στε-

17 Philipp. 2,7 

16 ϋπέρ άπείρω C 18 έπτώχευσε VMPS Sirm 19 ύπέμεινε VMPS Sirm ϋβρι-
τας C: ϋβριν V M : ύβρεις cett Sirm 22 εξ ίσου CVP Sirm 23 κάν Ρ παραχωρεί-
ται C V " 

414. a. 816 - 820 4 τή σή ίερα κορυφή: his vocibus plerumque imperator appellatur 
in epistulis; cf. Dinneen, Titles 33 

13 1 Cor. 1,28 14 Rom. 8,35 

C V M PS 

1 Θεοφίλου C 4 κορυφή: κεφαλή V 7 τόν ante θεόν add S 11 άπέραντον C " 
Sirm 13 σοι om VMPS Sirm τρισπόθητε Ρ 14 θλίψιν omnes: correxi 
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15 νοχωρίαν, πληγάς και εξορίας, ώς μακάριά σου τά πρακτέα, ώς αίνετά 
σου τά παθήματα, ανατολή και δύσει διαβοούμενα, έν ούρανοΐς 
άπογραφόμενα, άγγέλους εύφραίνοντα, όμολογητάς και μάρτυρας 
ήδύνοντα, δαίμονας και τούς τούτοις όμόφρονάς τε και όμοτρόπους 
είκονομάχους στίζοντα. είκότως ούν σοι συναγάλλομαι, πατροπάτορ· 

20 αλλ' αιτώ δέεσθαί σε καί περί έμοΰ τοΰ κατά πάντα οικτρού, ώς αν 
μή άποπεσεΐν με τής κατ' ϊχνος υμών παραστάσεως. 

415. Ναυκρατίω τέκνω 

Ώψίσθημεν έπιστεΐλαί σοι, τέκνον ήγαπημένον, άλλ' δτι καί έν-
ταΰθα διωγμός ζέων, πληγαί, δεσμά, φυλακαί, ουτω τοΰ κατέχοντος 
ήμάς πνέοντος θυμού καί απειλής καί τούς ώδε κάκεΐσε εύρισκομέ-

5 νους εύσεβεΐς συλλαμβάνοντος τε καί κολάζοντος- δς γε καί άπαίρων 
έν αστει (αυτόθι γάρ νύν διατρίβει) ουκ ώκνησεν ειπείν δτιπερ 
,έξαιτήσομαι τον βασιλέα βασιλικόν συνεπάραι εις τό πάντως άπο-
κεφαλίσαι ή καί γλωσσοκοπήσαι'. ούκ οϊδα μέν, ει ό λόγος εις πέρας 
έλθοι· εφ' φ ήμεΐς μέν τά συντακτήρια ήδη έποιησάμεθα καί άλλως 

ίο στοχαζόμενοι έκ τε τής κακοηθείας τοΰ ανδρός καί τής συνδρομής 
των έν τοις αύτόθι έπισκόπων έπείπερ, ώς φασιν, πάρεισιν, δτι 
τοιούτον τι άποτελεσθείη. ό δέ ύπηρέτης έμφοβος καί έντρομος 
γενόμενος (έπείπερ ήν καί προαπειλούμενος σφόδρα προς αύτοΰ τοΰ 
άσεβάρχου, ει εύρεθείη καν τι μικρόν ύπαίτιος, μηκέτι ζήν) έδεισε 

15 παντάπασιν έπιδοΰναι ήμϊν χάρτην καί μέλαν. εντεύθεν ή βραδυτής. 
έπειτα προσεγένετο εις έμπόδιον καί ακοή τοιαύτη, δτι τοι αυτός 
έπήρ/θης τής φυλακής, αλλ' δτι καί δι' άνοσιουργίαν τινά ό Σάρδης, 
ποίος ούχ ώρισμένως, έκαρατομήθη. έξ αμφοτέρων ούν ή ύποκράτη-
σις. δμως δτι ήξιώθημεν οί ταπεινοί καί αύθις ρήξαι φωνήν εις τά 

20 ώτά σου, γνωρίζοντές σοι δτι έρρώμεθα σώματι, ε'ΐη δέ ειπείν καί 
πνεύματι, εύχαΐς ύμών άγίαις σύν τοΰ μακαρίου μου πατρός. 

16 διαβοώμενα VMPS Sirm 19 πατροπάτωρ C: προπάτορ V l cM: πρωτοπάτορ Vpt 

Sirm 21 άποπεσεΐν με: άποπέσοιμι V 

415. altero semestri spatio a. 819 3 τοΰ κατέχοντος: metropolita Smyrnaeus 6 
αστει: Cpolis 18 ποίος: Euthymius vel Ioannes 

C VM PS 

2 ante έπιστεΐλαί exc fort vocula τοΰ; cf ep 527,2 4 ώδε VM 7 συνεπάραι CPS 
Sirm 11 έν τοις om VMPS Sirm φασι VMPS Sirm 13 πρό απειλούμενος C 
(fort recte) 18 όρισμένως C 
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Προς α δέ αυτός έσήμανας, τί ει'πω καί τί λαλήσω ή δτι κατά τό 
χαλεπόν της αίρέσεως ακόλουθος και ό πικρός διωγμός; τί γαρ 
βούλει όράν, έπάν ό Χριστός ήρνηται δι' ύβρεως της άγίας αύτοΰ 

25 εικόνος; ουχί αίματα κενούμενα καί σάρκας τεμνομένας, ού θλίψεις 
καί στενοχώριας, ου δεσμά καί φυλακάς καί άλλην παντοίαν κάκω-
σιν, ουχί σκεύη οργής κατηρτισμένα είς άπώλειαν, ών είς δν εϊπας; 
καί έτι δψει, αδελφέ, δεινότερα, έπάν μακροχρονή ή αϊρεσις. άλλά 
μακάριοι οί ύπομένοντες, δτι αυτών έστιν ή βασιλεία των ούρανών 

30 ήδη οί χοροί των όμολογητών, των μαρτύρων άγάλλονται, ευφραί-
νονται, ους μέν διά θανάτου αισίου ύποδεχόμενοι, ους δέ έπαλεί-
φοντες άοράτως ταΐς έπισκέψεσιν. καί τί λέγω μάρτυρας; αύτός 
Χριστός ό μαρτυρούμενος χαίρων τε καί συναθλών έστιν ένί έκάστφ 
των όμολογούντων. εί μή γάρ οϋτως, ούκ αν εφερον οί φέροντες τά 

35 παρόντα γενναίως, ούκ αν καί γυναίκες ήνδρίζοντο κατά τάς πάλαι 
άγίας, ούκ αν καί λαϊκοί καί συγκλητικαί άπεδύοντο πρός τούς 
αγώνας, ούκ αν καί κόραι κατεφρόνουν όψεως αρρένων άσεβούντων, 
ούκ αν έδείκνυντο πανταχού δημόσιοι φυλακαί καί έπληροΰντο έρη-
μοι δρη τε καί νάπαι καί σπήλαια τών διά Κύριον πεφυγαδευμένων, 

40 ούκ αν έκωδωνεΐτο ή ύπ' ούρανόν τέλος ειπείν, ώστε πιστευτέον 
έναργώς δτι Χριστός δεδίωκται, ώστε έλπιστέον ομού καί προθυμη-
τέον δτι ο'ΐσειεν πάς τις εν άληθεία πιστεύων πάν ότιοΰν κολαστικόν 
μετά Χριστού καί σύν Χριστώ. 

Τοιαύτα τά ήμέτερα διηγήματα, άκουσάτωσαν πραεΐς καί εύφραν-
45 θήτωσαν, άκουέτω ανατολή καί δύσις τά έν Βυζαντίω καί αίνείτω-

δπου έπλεόνασεν ή άμαρτία, ύπερεπερίσσευσεν ή χάρις, ώδε ένστα-
σις άθλητική, ώδε αίμα ρεΐ, αρδον τήν έκκλησίαν Χριστού ύπέρ τον 
ποτισμόν τού έν Εδέμ παραδείσου, ζώ έγώ, λέγει Κύριος, άλλ' ή 
τούς δοξάζοντάς με δοξάσω καί ό έξουθενών με άτιμασθήσεται. 

50 άπόγραφε καί σύ, δστις αν ε'ΐης, ζηλών τω Κυρίω, τά νεουργά, μάλλον 
δέ θεουργά μαρτύρια, ως αν ί'δοιεν οί μεταγενέστεροι δτι ό θεός 
όντως έν ήμΐν έστιν καί ζή τό σπέρμα τών δικαίων καί χριστοφορεΐ 

25 Rom. 8,35 27 Rom. 9,22 29 Matth. 5,10 38 Hebr. 11,38 44 Ps. 33,3 
46 Rom. 5,20 48 1 Reg. 2,30 51 Gal. 2,20 

23 ακόλουθος S!scr 24 έπαν MP ύβρεως S"" 27 καί post εις add S 28 
οψη C έπαν Ρ 31 ύπαλείφοντες S 32 έπισκέψεσι VMPS Sirm 34 post 
φέροντες voculam νυν cancell S 36 συγκλητικοί V Sirm 40 πιστευτέον scripsi: 
πιστεύοντε C: πιστεύεται MS: πιστεύονται cett Sirm 42 οί'σειε VMPS Sirm δτι 
ούν C 46 ύπέρ έπερίσσευσεν C ώδε VM 47 ώδε VM 48 τοϋ: τόν VM 
51 εϊδοιεν C: εϊδοΐεν cett Sirm: είδεϊεν Mi: correxi 52 έστι VMPS Sirm 
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τό χρυσοΰν γένος των μαρτύρων, ού πύλαι άδου ού κατίσχυσαν οΰτε 
κατισχύσειεν, ως ή ύπόσχεσις τοΰ άψευδοΰς. σκληρόν σοι, φησί, 

55 προς κέντρα λακτίζειν, και άλλοίως ουκ εστίν. 
Έγώ μέν ό τάλας ταΰτα προσφωνώ, σύ δέ, ώ παΐ ίερέ, άντιδίδου 

μοι τάς εύχάς. ασπασαι τούς συνομολογητάς σου κατ' ονομα καί 
συμμαθητάς και. ού μόνον τούσδε, άλλ', εί φθάζοις, και τούς άλλους 
άπαντας τούς εκλεκτούς τοΰ θεού, τούς έκλελοχισμένους από μυ-

60 ριάδων, τούς / έν κόσμφ φωστήρας, τά σκεύη τοΰ ελέους, τούς 
χρησίμους θεφ, τούς έφετούς τη Τριάδι, ών εύχαΐς σωθείημεν καί 
ήμεϊς οί ανάξιοι, σέ σύν πάσι καί ό σύν έμοί ασπάζεται. 

416. Νικολάω τέκνφ 

Επειδή φιλοπευστεΐς μαθεΐν, αδελφέ Νικόλαε, από ποίων τετ-
τάρων ύποθέσεων ή περί τήν σεπτήν εικόνα Χριστοΰ αλήθεια κρα-
τύνεται, ίστέον από φυσικοΰ δόγματος, άπό αρχαίας ιστορίας, από 

5 φωνών αγίων, άπό συνοδικής έκφωνήσεως. 
Πώς άπό φυσικοΰ δόγματος; δτι αΰτη φύσις σώματος, αφή καί 

χροιά ύποπίπτειν, τό δ' αφή καί χροιά ύποπΐπτον περιγραπτόν, ήγουν 
έξεικονιζόμενον τοιούτον δέ τό σώμα τοΰ Χριστοΰ, καθάπερ καί τό 
ήμέτερον, άπτόν καί ύπόχροιον. καί γοΰν γέγραπταν καί οσοι αν 

ίο ήπτοντο αύτοΰ, έσφζοντο. καί έτέρωθν έγένετο τό είδος τοΰ προσ-
ώπου αύτοΰ έτερον, ούκοΰν έγγράφεται κατά τον τοΰ σώματος 
χαρακτήρα, μηδέν πεπονθώς εις τό άπερίγραπτον αύτοΰ τής θεότη-
τος, δτι μηδέ έγώ σώματι περιγραφόμενος έξ άνάγκης καί κατά τήν 
άθέατον ψυχήν συμπεριγέγραμμαι- ούδέ επειδή τό μέν σώμά μου 

15 περιγραπτόν, ή δέ ψυχή άπερίγραπτος, ό εις εις δύο τέτμημαι. ουτω 

53 Matth. 16,18 54 Act. 26,14 60 Philipp. 2,15 

54 κατισχύσειαν VMPS Sirm 58 φθάζεις VMPS Sirm 59 έκλελοχισμένους: 
έκλελεγμένους VM: έκλελογισμένους Sirm 

416. a. 8 1 5 - 8 2 0 

9 Marc. 6,56 10 Luc. 9,29 

CH VM P2P,S 

1 δογματική περί (των S) αγίων εικόνων titulo add P,S: in marg Sirm 2 τεσσάρων 
Sirm 5 καί ante άπό add Η 6 äov in marg S a' in marg Sirm ä in marg 
P! 6 <ή> φύσις dubitanter Kambylis 7 υποπίπτει Mi τό — ύποπΐπτον om 
C ύποπΐπτον omnes: correxi 9 καί3 om VMH 10 καί ante έγένετο add VPS 
Sirm 11 ούκ ούν C 14 μου: σου PtS 15 τέτμηται MPS Sirm 
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πολλώ μάλλον ουδέ Χριστός τομήν ή διαίρεσιν υφίσταται διά τό 
έξεικονίζεσθαι αύτόν σωματικω χαρακτήρι. 

Πώς από αρχαίας ιστορίας; οτι ή υπ' ούρανόν άπ' αυτής της 
αναλήψεως Χρίστου τήν σεπτήν αύτοΰ εικόνα έν τοις ίεροΐς ναοΐς 

20 έγγεγραμμένην ύποδείκνυσιν ού τί αν γένοιτο εις άπόδειξιν άληθεί-
ας έναργέστερον, ειπερ έργον λόγου βεβαιότερον και οφθαλμός 
μάρτυς ακοής άξιοπιστότερος; 

Πώς από φωνών άγίων; δτι που μέν ό κορυφαίος τών αποστόλων 
Πέτρος λέγει- έξένεγκον τήν εικόνα τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρι-

25 στοΰ και έντύπωσον αυτήν έν τω πυργίσκω, ϊνα ιδωσιν οί λαοί οιαν 
μορφήν άνέλαβεν ό υιός τοΰ θεοΰ- πού δέ ό Μέγας Βασίλειος φάσκει-

έγγραφέσθω τω πίνακι και ό τών παλαισμάτων άγωνοθέτης Χριστός, 
οίς συνομοφρονοΰσι δήλα δή πάντες οί άγιοι. 

Πώς από συνοδικής έκφωνήσεως; οτι ή μετά τήν έκτην οίκουμε-
30 νικήν σύνοδον συναθροισθεΐσα τάδε φησίν- όρίζομεν τοίνυν άπό 

τοΰ νυν αντί τοΰ παλαιοΰ άμνοΰ άναστηλοΰσθαι τήν εικόνα τοΰ 
Κυρίου ήμών καί σωτήρος Ίησοΰ Χριστοΰ. 

Ει δέ λέγοιεν καί οί είκονομάχοι ταΐς αύταΐς τέσσαρσιν ύποθέ-
σεσιν τό έαυτών κρατύνειν δόγμα, δειξάτωσαν οίον έπί τοΰ πρώτου 

35 κεφαλαίου δπως τοΰτο. πότερον, σώμα τοιοΰτον λέγουσιν οίον ύπέ-
δειξεν ή αλήθεια ή ου; εί μέν τοιοΰτον, καί μή βουλόμενοι συνομο-
λογήσουσιν έξεικονίζεσθαι Χριστόν εί δέ ού / τοιοΰτον, λειπόμενόν 
έστι πάντως λέγειν αύτούς άναφές τε καί άχροιον τούτων γάρ μέσον 
ουδέν, ώς ουδέ ένύλου καί άύλου, δρωμένου τε καί αοράτου, τό δέ 

40 τοιοΰτον άνειληφέναι τον Χριστόν σώμα λέγειν Μανιχαίων, δοκήσει 
καί φαντασία τήν σωτήριον Χριστοΰ οίκονομίαν φληναφούντων 
γεγενήσθαι. έπί τοΰ δευτέρου, καν αύτοί σιωπώσιν τήν άλήθειαν, οί 
λίθοι κεκράξονται τήν ύφ' ήλίω τή είκόνι Χριστοΰ περιαστράπτε-

29 ή μετά τήν εκτην: synodus in Trullo a. 691 - 6 9 2 convocata 

21 Apost. cent. 18,71 (CPG II 7) 24 cf. Act. SS. April. I (Antverpiae 1675) 237 27 
Bas. hom. in Barl. mart. 3 (PG 31,489 B) 30 Cone. quin. can. 82 (XI 980 A Mansi) 
42 Luc. 19,40 

16 π ο λ λ ώ om P,S 18 j3 in marg P]P2 ß'] in marg Sirm της om VMPSH Sirm 
19 αύτοϋ post ίεροϊς add V M 23 γ in marg P,P2 γ ' in marg Sirm 24 έξένεγκε 
Η: έξενεγκών V M 25 καί om V M 26 άνέλαβεν: ελαβεν S πού Η 28 συν-
οφρονοΰσι C: συμφρονοΰσι Η 29 § in marg Ρ,Ρ2 δ ' in marg Sirm οικου-
μενική VH 30 σύνοδος VH 32 ήμών om V M H Sirm ήμών post 
σωτήρος add V Sirm 33 ύποθέσεσι VMPS Sirm 34 ä in marg ΡιΡ2 a ' in 
marg Sirm 35 λέγουσι C 42 β in marg P,P2 'ß°v in marg S ß' in marg 
Sirm κάν P2 σιωπώσι VMPS Sirm 43 κεκράξωνται C ϋφηλίω C: 
ύφήλιον V: ύφ' ή λ ι ο ν Μ τοΰ post είκόνι add Η 
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σθαι. επί του τρίτου, οί τφ κορυφαίω Πέτρφ και τφ Μεγάλω Βασι-
45 λείφ άντιδιατιθέμενοι της αυλής Χρίστου παντάπασιν αλλότριοι, επί 

τοΰ τετάρτου, ή εν Βλαχέρναις παρ' αύτοϊς λεγομένη σύνοδος κατά 
της εικόνος Χρίστου πολύ μεταγενεστέρα της μετά τήν εκτην συν-
αθροισθείσης ύπέρ της εικόνος Χριστού- και ή μεν άποδεδεγμένη 
παρά τοις πέντε πατριάρχαις, ή δέ άναθεματιζομένη παρά τοις τέσ-

50 σαρσιν ώς χριστομάχος. επειτα και ή εν Νικαία τό δεύτερον ώς 
όμόφρων τή μετά τήν εκτην συνόδω εύπρόσιτος παρά τοις πέντε, ή 
δέ νύν άθροισθεΐσα επί βεβαιώσει τής έν Βλαχέρναις κατά τής 
εικόνος Χριστού άπόπτυστος ώς κάκείνη. 

Αύτη τοιγαρούν σύντομος άπόδοσις τής αληθείας και ελεγχος των 
55 εναντίων. 

417. Ναυκρατίω τέκνφ 

Τό μεν Ιερόν γράμμα φησν φωνή έν 'Ραμά ήκούσθη, θρήνος και 
όδυρμός πολύς, 'Ραχιήλ κλαίουσα τά τέκνα αυτής, και ουκ ήθελε 
παρακληθήναι- εγώ δέ ό τάλας μεθαρμόσας τήν φωνήν εκείνο εί-

5 κότως φράσαιμι- χαράς ευαγγέλια ήκουτίσθη ήμΐν παρά τής τιμιότη-
τός σου, έφ' φ σκιρτάν εστίν ού τήν πόλιν τήνδε ή τήνδε, άλλά 
σχεδόν ειπείν άπασαν τήν υπ' ούρανόν, δτι καθεϊλεν Κύριος ού τόν 
Σηών βασιλέα των Άμορραίων ούδέ τόν *Ώγ βασιλέα τής Βασάν, 
βασιλείς μικρούς και μικρόν μέρος τής οικουμένης εκθλίβοντας, 

46 ή έν Βλαχέρναις: synodus a. 754 convocata 51 ή δέ νΰν: synodus vere a. 815 
convocata 

44 γ in marg P ^ yov in marg S γ ' in marg Sirm 46 δ in marg P,P2 'δ°ν 

in marg S δ' in marg Sirm 50 χριστομάχου Η 51 τοις: ταϊς V 54 τοιγάρ 
ούν C 

417. mens. Ian. a. 821 

2 Jer. 38,15; cf. Matth. 2,18 7 Greg. Naz. or. 4,1 (PG 35,532 A = p. 86 Bernardi) (de 
Juliano) 8 Num. 21,26 Num. 21,33 

C VM PS 

3 'Ραχήλ VMS Mi 4 αν post εκείνο add VM Sirm 5 ήκουτίσθη: ήκούσθη Sirm 
6 έστιν codd Sirm: corr Mi 7 καθεΐλε VMPS Sirm 8 άμμοραίων Ρ: άμμορραίων 
Μ 
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ίο αλλά τον νεοφανή και. μέγαν δράκοντα καί πολλήν οικουμένην 
ληίζοντα, τόν σκολιόν 5φιν καί συρίζοντα βλάσφημα, τό βδέλυγμα 
της έρημώσεως, τό σκεΰος της οργής, τόν υίόν τοΰ Ταβεήλ, ϊνα μή 
λέγω Καβαλλίνου, τόν άπόγονον τοΰ Άχαάβ, τό έξεμπλάριον 'Ιου-
λιανού, τό πλήρωμα τοΰ πονηροΰ, τόν ύβρνστήν Χρίστου, τόν έχθρόν 

15 της Θεοτόκου, τόν άντίπαλον των απάντων άγίων. ών γάρ τούς 
σεπτούς χαρακτήρας έδίωξέ τε καί έξηφάνισεν, δήλον δτι τούτων 
όλοτελώς εχθρός καί διώκτης έχρημάτισεν. εύφραινέσθωσαν οί ου-
ρανοί καί άγαλλιάσθω ή γη, ρανάτωσαν τά ορη γλυκασμόν καί οί 
βουνοί δικαιοσύνην. πέπτωκεν ό εχθρός, συνετρίβη ό κόπτων ήμάς. 

20 ένεφράγη στόμα λαλούν άδικα, έπεσχέθη χειρ Άβεσσαλώμ, οιχεται 
ό σκληροκάρδιος Φαραώ, καί ουπω μοι καιρός καί τόπος έκφράσαι 
τά ακοής άξια τοΰ παγκακίστου δράκοντος. 

Εκείνο δε προσθείην τοις εΐρημένοις, οτι έχρήν τόν άποστάτην 
τοιούτω τρόπω, καθά γέγραφας, άπορ/ρήξαι τήν ζωήν- έδει έν νυκτί 

25 τόν τοΰ σκότους υίόν έπικαταλαβεΐν θάνατον, εδει τόν τούς θείους 
ναούς έρημώσαντα έν ναώ Κυρίου ίδεΐν τά κατ' αύτοΰ ξίφη γυμνού-
μενα, έδει προσφυγόντα τω θεία) θυσιαστή ρίω μή σωθήναι τόν τούτο 
άφανίσαντα, κατά τής εις τά αγια έκταθείσης χειρός τομήν έπαχθή-
ναι, κατά τοΰ λάρυγγος τοΰ έρευξαμένου άθεα μάχαιραν διελάσαι, 

30 κατά τοΰ ώμου τοΰ παλλομένου εφ' ΰβρει Χριστοΰ καιρίαν πληγήν 
ύποδΰναι, ύπέρ εκχύσεως αιμάτων δικαίων αίμα άδικον χεθήναι, αντί 
κοπής καί ξεσμών μελών καί νώτων μέλη κοπή ναι θεοστυγή, αντί 
θανάτου όσίου άνόσιον θάνατον άποδειχθήναι καί αντί πορφυρίδος 
ράκος ένδύσασθαι τό άτιμον σπέρμα. 

35 Καί ούκ έπιχαιρόμενος τω πτώματι τοΰ ασεβούς (έπεί καί στένων 
καί κλαίων) κωμωδώ τόν τρόπον τοΰ θανάτου, αλλ' δτι κακός κακώς 

10 δράκοντα: cf. Α. Kurmann, Gregor von Nazianz, oratio 4 gegen Julian. Ein Kommentar. 
Basel 1988, 38 sq.; de cognominibus a Theodoro Leoni V. Armenio attributis cf. Basnage, 
Histoire II 1376; Schröckh, Kirchengeschichte 366; P. van den Ven, in: Le Museon 3 (21) 
(1902) 113 adn. 3 11 τό βδέλυγμα τής έρημώσεως: ad hanc appellationem Antichristi 
cf. B. Rubin, Das Zeitalter Justinians I 443 13 Καβαλλίνου: cf. Leo Gramm. 248,16 
(Bekker); Psaltes, Grammatik 125 et 127; de significatione prima cognominis cf. Spanheim, 
Historia imaginum 153 sq.; N. Adontz, La legende de Constantin V, in: Melanges Bidez. 
Bruxelles 1934, 9 sq. έξεμπλάριον: cf. adn. ad ep. 226 ,14 34 σπέρμα: filii Leo-
nis V 

10 Ez. 29,3 11 Is. 27,1 Dan. 9,27; cf. Matth. 24,15 12 Is. 7 ,6 17 Is. 49,13 
19 cf. Is. 14,8 20 Ps. 62,12 2 Reg. 18,18 34 Sir. 10,19 36 Matth. 21,41 

13 καβαλίνου V M 16 έξηφάνισεν C: ήφάνισε cett Sirm δηλονότι VMPS Sirm 
17 έχθρός ante ό λ ο τ ε λ ώ ς transp V 20 ά β ε σ α λ ώ μ CS 23 προσθήττω V M 25 
τόν ante θάνατον add S 29 διελάσαι V 31 ύποδύναι PSac Sirm 34 ράκκος 
CV a c M 36 κωμωδώ: καί κωμωδών S 
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άπολεΐται, ώς ή τοΰ άψευδοΰς άπόφασις, και πας νεανιευόμενος κατά 
θεοΰ εφάμιλλα ών έδρασεν άπολήψεται κάνταΰθα- οΰπω γάρ λέγω 
τό μέλλον και τελευταΐον πϋρ, φ δοκιμασθήσεται πας ασεβής καί 

40 παράνομος, τί ούν προς ταΰτα; νέου Ίωσίου χρεία, εί δε βούλει, 
Ίοβιανοΰ τίνος ή άλλου των τοιούτων δς ζηλών τω Κυρίω σπεύσειεν 
άνορθώσαι τά κατερραγμένα, συνάψαι τά διεστώτα, άποδοΰναι θεώ 
τά τοΰ θεού, τό δή λεγόμενον, άναστήσαι την εικόνα Χρίστου, της 
Θεοτόκου και εκάστου των αγίων ούχ οτι πέπτωκέν ποτε ή Χρίστου 

45 είκών, άπαγε, αλλ' ινα οί πεσόντες ήμεΐς τη άσεβεία άνασταθείημεν. 
Τοιούτον έπευχόμεθα οί αμαρτωλοί καί φανήναι καί έσεσθαι τον 

εύσεβέστατον βασιλέα καί θεοπρόβλητον. καί εί μεν ούτως, άριστον 
καί εις αιώνας ύμνούμενον εί δε κατά τάς αμαρτίας μου ούχ ούτως, 
αλλά γε ήμεΐς ούτως εν τή ομολογία Χρίστου, μή όλιγωροΰντες τήν 

50 άγίαν αύτοΰ φυλακήν μηδέ τι ύποπτήσσοντες μηδέ φοβούμενοι άλλο 
τι πρό θεοΰ, ώς αύτός θεός εγγυάται. 

Ταΰτα ύπόδειξον τοις συνομολογηταΐς σου, ους καί περί ήμών 
προσαγόρευσον, έπεί καί φίλους καί εύσεβεΐς οΰς δοκιμάζοις. άξι-
ωθείημεν καί επί της κατ' οφθαλμούς ομιλίας έλθεΐν εί δέ ου θελητόν 

55 Κυρίω, χρω, αδελφέ μου, τώ γράμματι, θεωρών έντεΰθεν καί θεω-
ρούμενος. ό αδελφός σου Νικόλαος θερμώς προσαγορεύει. 

418. Μιχαήλ αύτοκράτορι βασιλεΐ 

Δίκαιον έστιν οτι μάλιστα εν τω παρόντι καιρώ εκ στόματος 
απάντων τών δεδιωγμένων καταρτίζεσθαι αίνον, προηγουμένως μέν 
Χριστώ τώ παμβασιλεΐ, επειτα τώ ύμετέρω θεοπροβλήτω κράτει, δι' 

5 ού έσχήκαμεν τήν άπολύτρωσιν οί πεπεδημένοι, τήν άφεσιν οί 
πεφυλακισμένοι, τήν παράκλησιν οί τετρυχωμένοι, τήν ύγιείαν οί 

42 Matth. 22,21 54 1 Reg. 15,22 

41 ϊωβιανοϋ C 43 τε post της add VMPS Sirm 44 πέπτωκε VMPS Sirm ει-
κών ante Χρίστου transp VM 49 της αγίας VMPS Sirm 50 φυλακήν C: φυλακής 
cett Sirm 52 περί: παρ' VM Sirm 53 δοκιμάζεις S 55 κυρίω C: θεω cett Sirm 
56 σου Csscr 

418. a. 821 ineunte 

2 Ps. 8,3 

C VM PS 

1 αύτοκράτωρι C 6 ϋγιεΐαν C: ύγείαν VM: ύγίειαν cett Sirm 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:23



Mi 1308/9 ΕΓΤΙΣΤ. 4 1 7 - 4 1 8 585 

τετραυματισμένοι, την παρρησίαν οί κατακεκρυμμένοι, την ύπο-
στροφήν οί πεφυγαδευμένον. καί γε νομίζω καλώς ύπολαμβάνειν ώς 
ύποτύπωσιν Χριστού τό της ύμετέρας βασιλείας πάθος προϋπάρξαι, 

ίο ώς αν τω όμοίφ τό δμοιον δράσασα ε'ΐποιεν / καί αύτη σύν Χριστώ 
καί μετά Χρίστου τοις εν δεσμοΐς- εξέλθετε, καί τοις έν τω σκότει-

άνακαλύπτεσθε. καί εύλογητός Κύριος ό θεός τοΰ Ισραήλ, δτι ήγει-
ρεν κέρας σωτηρίας ήμΐν, τον νέον Δαυίδ, τόν δεύτερον Ίωσίαν, τόν 
της είρηναρχίας βασιλέα, δς ποιών ποιήσοι τά αρεστά θεώ, δς τά 

15 πεπτωκότα άναστήσειεν, τά διατμηθέντα συνάψειεν μοτώσει καί 
ύγιάσει καί τή τρίτη ήμέρα προφητικώς ειπείν άναστήσειεν έπειδή, 
βασιλεύ χριστομίμητε, οί φθάσαντες έν τή αίρέσει τελευτήσαι έν 
μερίδι απώλειας ώχοντο, Χριστόν ήρνημένοι τή τής εικόνος αύτοΰ 
άρνήσει, καν χριστιανοί όνομάζωνται. τό γάρ τοι πιστεύειν εις 

20 Χριστόν ούδέν έτερον έστιν ή δτι ό υιός τοΰ θεού καί πατρός, 
άνθρωπος γεγονώς τέλειος, έξεικονίζεται καθ' όμοίωσιν ήμών, ίνα 
μή άλλο τι ε'ΐη παρ' ήμάς, μένων ό αύτός άπερίγραπτος σύν πατρί τε 
καί πνεύματι, καθό έστι θεός άληθινός. ούτως οΰν νοοΐτο μεσίτης 
θεού καί ανθρώπων, ώς άμφοτέρων άμφότερα εχων καί έν έκατέρω 

25 ούδ' ότιούν λειπόμενος, καθώς άπας ό των θεοφόρων χορός βοά. καί 
ώσπερ έπί τοΰ ύμετέρου κράτους ή παραδοχή τής τυπουμένης εικόνος 
ομολογία έστί τοΰ βασιλεύειν ύμάς, καθάπερ καί τό έμπαλιν, οΰτω 
καί έπί Χριστοΰ τοΰ βασιλέως πάσης τής γής τό αυτό έστι λαβείν 
καί πολλώ μάλλον, δτι τής βασιλείας αύτοΰ ούκ έσται τέλος, εΐ ούν 

30 έν τή άρνήσει τής εικόνος Χριστοΰ αύτόν ήρνήσθαι Χριστόν άπο-
δέδεικται πάση άληθεία, δήλον δτι καί έν τή άθετήσει τής προσκυνή-
σεως αύτής αύτός Χριστός ήθέτηται προσκυνεΐσθαι. καί διά τοΰτο 
ή ύπ' ούρανόν άπ' αύτοΰ τοΰ άποστολικοΰ κηρύγματος, ώς μαρτυρεί 
καί ή δψις δι' ιστορίας καί ή άκοή διά λογογραφίας, τήν άγίαν 

35 εικόνα Χριστοΰ, τής Θεοτόκου, τών άγγέλων (έπειδή σωματογρα-
φοΰνται καί ούτοι θεοκελεύστως, καίπερ δντες ασώματοι), τών κατά 

35 σωματογραφοϋνται etc.: cf. Κ. Parry, Theodore Studites and the Patriarch Nicephoros 
on Image-Making as a Christian Imperative. Byzantion 59 (1989) 175 sq. 

12 Luc. 1,68 sq. 15 Osee 6,1 sq. 23 1 Tim. 2,5 29 Luc. 1,33 

7 κατακεκριμένοι VMP" Sirm 9 ύποτύπωσις VM προϋπάρξει VM 10 
ε'ΐποιεν CPac: ε'ίποι VM: εϊποι νϋν cett Sirm 12 ήγειρε VMPS Sirm 14 ποιών post 
ποιήσοι transp Μ ποιήσει VMPS Sirm 15 άναστήσειε VMPS Sirm συν-
άψοιεν C: συνάψειε cett Sirm 16 δέ post έπειδή add V Sirm 19 ονομάζονται C 
25 δτι ούν C 28 εστι Mi (fort recte) 31 δηλονότι VMPS Sirm 32 διατοΰτο 
VMPS 
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καιρόν άγιων εν τε τοις θείοις ναοΐς και ίεροΐς σκεύεσι φέρουσα 
έστιν και προσκυνούσα, καν αρτι ή καθ' ήμάς έκκλησία, διαρραγεΐσα 
των τεσσάρων πατριαρχών, ήνόμησεν διακενής. 

40 Άλλά νΰν καιρός ευπρόσδεκτος, δέσποτα φιλοχριστότατε, νΰν 
ήμέρα σωτηρίας, καταλλαγήναι ήμάς Χριστώ τή μεσιτεία και ευ-
δοκία της είρηνάρχου σου βασιλείας, ένωθήναι ήμας τη κορυφή των 
εκκλησιών τοΰ θεοΰ 'Ρώμη καί δι' αυτής τοις τρισί πατριάρχαις, ϊνα 
ομοθυμαδόν έν ένί στόματι δοξάζωμεν τόν θεόν καί πατέρα τοΰ 

45 Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου σύν τω υίώ καί Πνεύματι Άγίω, με-
γαλύνοντες καί την ύμετέραν εύσεβεστάτην καί πολύευκτον βασι-
λείαν. 

419. Στεφάνω άδσηκρήτις 

Σύ μέν, ώ φιλότης, προσηγόρευσας ήμας πάλαι δια φωνής τοΰ 
φρουροΰντος ήμάς (ού ρυσθείημεν αμφότεροι τής μανίας, έπείπερ 
έστίν ύπερβαλλόντως πνέων απειλής καί θυμοΰ εις τούς ευσεβείς, 

5 δεσμών τε καί φρουρών, αίκίζων τε καί πορθών τάς εκκλησίας τοΰ 
θεοΰ σύν πάση βλασφημία καί παροινία ώς ούκ οΐδ' εϊ τις τ' άλλος 
των έν άσεβεία / κατεγνωσμένων), εγώ δέ σου επαινώ τό φιλόσοφον, 
καί μάλα είκότως· φιλόσοφον γαρ τό ρήξαί σε φωνήν έπί τοΰ κράτους 
ήν οϊδας τά τε λοιπά σου λαλήματά τε καί σπουδάσματα ύπέρ άνα-

ιο κλήσεως τής πεπτωκυίας καθ' ήμας έκκλησίας. καί όντως έδει τόν 
σοφόν άνδρα καί διεγνωσμένον έν εύσεβεία τοΰτο δραν πρός τε τό 
οΐκεΐον συμφέρον καί τοΰ ολου σώματος Χριστοΰ" ο διέτεμεν ό 
δράκων ό μέγας, ό αποστάτης, ό σκολιός οφις, τό προεισόδιον τοΰ 
'Αντίχριστου, ή μιαρά καί βλάσφημος γλώσσα, ό ύπεραιρόμενος έπί 

40 άλλά — 44 θεόν: verba iuris publici primum fecit Allatius, De consensione 302 

40 2 Cor. 6,2 43 Rom. 15,6 

37 καιρούς VM 38 έστι VMPS Sirm κάν Ρ 39 ήνόμησε VMPS Sirm 

419. a. 821 ineunte 13 δράκων: Leo V; cf. adn. ad ep. 417,10 

13 Ez. 29,3 14 2 Thess. 2,4 

C VM (11. 1 - 5 0 ) PS 

1 άδσηκρήτ ις scripsi: άδσικριτης C: άσηκρήτ ι ς cett Sirm (sed cf ep 5,1) 3 φρου-
ροΰντας C 6 τ' om VMPS Sirm 
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15 πάντα ναόν θεού, ό νοΰς ό Άσσύριος, τό βαρβαρικόν έκτρωμα, ή 
Ταψακοειδής χείρ, ή θεοκατάρατος καρδία, ό ολόσωμος τοΰ σατανά 
ύπηρέτης, καί ουκ οϊδ' ο τι φράσω έπάξιον τοΰ άλιτηρίου κωμφδημα 
δια τήν πολυώνυμον τοΰ έξαγίστου άσέβειαν. 

Πλην άλλου χρόνου τό ταΰτα διαστείχειν. νΰν δέ μοι τοΰτο λέξον, 
20 ώ τριπόθητε, πώς τοΰ χειμώνος παρελθόντος ού τέλεον εαρ αλλ' ή 

μόνον καλλιωρία τις καί άπαυγασμός εύπλοήσεως. τό πΰρ έσβεσται, 
τί ετι καπνώδες ύπολέλειπται; κινήθητι έτι, πόθημα έμόν, διαγώνισαι 
μάλλον, μέλος Χρίστου- ούχ οράτε τον άσεβοκαύστην οίον πέπτωκεν 
έξαίσιον καί λαλούμενον καί άκουόμενον; εάν ό τοΰδε όλεθρος ού 

25 σωφρονίση ήμάς, φησίν ό χρυσορρήμων, τίς λοιπόν έλεήσει ήμάς; 
ούκ άνανήψομεν; ουκ έννοήσομεν δτι, εί μή Χριστός ήρνητο άθε-
τουμένης αύτοΰ της αγίας εικόνος, ούκ αν τόν ταύτης ύβριστήν 
ούτως ώλεθρίωσεν; 

'Ακούσατε ταΰτα πάντα τά έθνη, ένωτίσασθε πάντες οί κατοικοΰν-
30 τες τήν οίκουμένην τί γέγονεν έν Γραικοΐς. πρό τοΰ 'Αντίχριστου 

'Αντίχριστος, ήρθη άφ' ήμών τό σημεΐον τής βασιλείας τοΰ Χριστοΰ-
ει γάρ μή τοΰτο, δπερ εστί τό ίνδαλμα τοΰ σωματικού αύτοΰ χα-
ρακτήρος, έμφανίζοιτο έν ήμΐν καρηφοροΰν τόν τύπον τοΰ σταυροΰ, 
αλλά τό μεν έκρίπτοιτο, τό δέ προσείληπται, μεμέρισται Χριστός ή 

35 μάλλον ό βασιλεύς άπέπτυσται ό κτείνας τόν διάβολον, τό δόρυ δέ, 
δι' ού τόν έχθρόν εσφαξεν, τό τοΰ κράτους άνεδήσατο διάδημα, εφ' 
'ίση νίκη τοΰ σφαγέντος ύποτάξαν ώς έχθρόν τόν κατασφάξαντα. 
άκουε, ούρανέ, καί ένωτίζου, γή" τίς ή έκστασις αΰτη, ην έξέστη ό 
λαός τοΰ θεοΰ; άκουε, ανατολή καί δύσις, δπως έξετυφλώθη ή Βυ-

40 ζαντίς, δπως κεκώφευται, φωνής ύμών ελεγκτικής ούκ άκούσασα, 
ύποδεικτικής ύμών μαρτυρίας ούκ έμβλέπουσα, αλλ' Ίαννοΰ καί 
Ίαμβροΰ, τών άντιστατών Χριστοΰ, τής ολέθριου δυάδος, ην εύ οίδ' 
δτι ή Τριάς έν τάχει καταλύσειεν, ώς αν σύν τοις προολεσθεΐσι δυσίν 
άσεβέσιν άπαχθεΐεν καί αυτη ή δυάς, τό τετρακέφαλον τοΰ διαβόλου 

45 άρμα. 

41 Ίαννοΰ: Ioannes Grammaticus 42 Ίαμβροΰ: Antonius episcopus Sylaei; ad vocem 
cf. Blass - Debrunner - Rehkopf 33 43 δυσίν: Leo V et Theodotus Cassiteras 

15 Greg. Naz. or. 4,1 (PG 35,532 Β = p. 86 Bernardi) (de Juliano) 4 Reg. 18,17 sq. 
29 Ps. 48,2 38 Is. 1,2 41 2 Tim. 3,8 

17 άλητηρίου C 21 μόνη VM 25 σωφρονήση C 26 άνανήψωμεν C έν-
νοήσωμεν C 28 όλεθρίωσεν C 33 έν Ssscr 34 έκρρίπτοιτο VM 36 
εσφαξεν C: άπέσφαξε VM: εσφαξε cett Sirra τοΰ κράτους C: τούτου κράτος cett 
Sirm έφίση C: έπ' ϊση cett Sirm 40 κεκώφωται VMPS Sirm 41 υπό δεικτικής 
V 43 δυσίν: τρ ισ ϊν Μ 
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Δεϋρο δή, δεΰρο, αδελφέ, καταβαλού ετι άγώνας, Κύριος κελεύει, 
λάλησον αγαθά εις τάς τιμίας άκοάς τοΰ ευσεβούς βασιλέως η μ ώ ν 
μιμησάσθω Ίωσίαν τόν άοίδιμον, γίνοιτο νέος Δαυίδ ει'τε ώς Σαούλ 
εϊτε ώς Άμών , τά τοΰ έξαγίστου Λέοντος καταπτύων κάντεύθεν θεόν 

50 έξευμενιζό/μενος και τω της είρηναρχίας στέφει τό της βασιλείας 
αυτού κράτος άνίκητον περιποιούμενος. 

420. Στεφάνιο μαγίστρω 

Οϊδα, δέσποτα, ταΐς ύπεροχαΐς ύποστέλλεσθαι καί μάλιστα τη ση 
άνυπερβλήτω - αλλ' όμως τό εύπρόσιτόν σου καί μέτριον τοΰ φρονή-
ματος εδωκεν ήμΐν παρρησίαν καί πάλαι ποτέ έπιστεΐλαι καί άρτι 

5 τό αύτό ποιήσαι, καλούντος τοΰ χρόνου καί άφεμένων ήμών τών 
αμαρτωλών της δια Κύριον φυλακής κατά τήν τοΰ διώκοντος παΰλαν. 
ήτις άκουσθεΐσα ήχησε παντός ανθρώπου αμφότερα τά ώτα, ούχ οτι 
άπλώς ήρθη, αλλ' δτι τοιουτοτρόπως. 

Αυτη μεν ούν ή πρόφασις τής επιστολής, εγώ δέ προ τής όρμη-
ιο θείσης μοι υποθέσεως εις τό γράψαι έκεϊνο ύποδηλώ, οτι ούκ άστε-

νάκτως καί άπαθώς ήνεγκα τήν άκοήν τοΰ θανάτου τής αγαθής καί 
αειμνήστου όμοζύγου σου, ένθυμούμενος ήλίκην πληγήν ελαβεν ή 
τιμία σου ψυχή τή διαζεύξει- έπεί ήν ή μακαρία τών όντως επαινετών 
γυναικών οσον άπό τής εξω άκοής, ής πεΐραν κάγώ μικράν ό ταπει-

15 νός, πλέον δέ μάλλον ό μακάριος μου πατήρ ε'ίληφεν, τά δέ πάντα 
κατά πάντα αύτός εϊ, κύριέ μου, ό είδώς. 

Εκε ίνης μέν ούν ε'ΐη τό μνημόσυνον μετά δικαίων τεκμαίρομαι 
γάρ δτι καί όρθόφρων ήν λίαν μετά τής άλλης αρετής, ού δέ χάριν 
τό γράμμα, πρόδηλον τή μεγαλοφυεΐ σου εξουσία, έπιζητεΐ σε ό 

20 χορός τών δεδιωγμένων, έπικαλεΐταί σε ό λόγος τής αληθείας, ό μέν 

48 cf. Paral. 33,25 sq. 

50 έξευμενιζόμενος: hie desin epist in Μ 

420. a. 821 ineunte 2 δέσποτα: cf. adn. ad ep. 426,22 4 έπιστεΐλαι: epistula 
perdita ut videtur 6 διώκοντος: Leo V 15 πατήρ: Platon 

C VM PS 

6 παύλαν VMP 7 άκουσθεΐσα: άκουτισθεΐσα Μ 13 ή om CVPS Sirm 15 
ε'ίληφε VMPS Sirm 16 ό om Sirm 17 οϋν om CVPS Sirm τών ante δικαίων 
add Μ 18 τών άλλων αρετών Μ 19 μεγαλοφυή C 
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ώς φιλευσεβή και φιλομόναχον, ό δέ ώς έραστήν αυτής εύπαρρη-
σίαστον. ούχ δτι ουκ έκινήθης έως τοΰ νΰν, προμαχών αμφοτέρων, 
έπείπερ ήκούσαμεν οϊα θεοκινήτως καί πέπραχας και λέλεχας, αλλ' 
δπως και προς τό έξης. όρας, δέσποτα μου, οίον τό κακόν της 

25 αίρέσεως; ουδέ γάρ, εί μή τηλικοΰτον, τοσούτοι οί πάσχοντες και 
τοσαϋτα τά αίκίσματα καί θλιπτήρια, α μέχρις εσχάτων της οικου-
μένης διέδραμεν. βλέπεις καί τόν τοΰ διώξαντος θάνατον; παρα-
κλήθητι, ό εύπαράκλητος, συγκινήθητι, ό θεοκίνητος* ορεξον χείρα 
χαμαί κειμένη τή καθ' ή μας εκκλησία δσον ενδέχεται, έφ' δσον 

30 ισχύς λάλησον εις τά ώτα τοΰ εύσεβοΰς ήμών βασιλέως έτι αγαθά, 
ύπέρ Χριστοΰ σοι τό αγώνισμα, ύπέρ της Θεοτόκου, ύπέρ πάντων 
άγιων ουδέ γάρ ει τις της τοΰ βασιλέως εικόνος άντεχόμενος λέγει 
τι ή πράσσει, άλλω τινί ή τω βασιλεΐ χαρίζεται τόν λόγον. καί περί 
ενός άγίου εί ήν τό λεγόμενον, μέγιστόν σοι τό άθλον δπου δέ 

35 Χριστός καί ύπέρ Χριστοΰ ή διάπραξις, άρα ουχί χαρά σοι, δόξα τε 
καί άγαλλίασις σύν πολλή προθυμία δλον σεαυτόν έπιδοΰναι; ναί, 
κύριέ μου άειπόθητε, έκδυσωπώ κάγώ ό τάλας καί άλλως δτι ήμϊν 
αύτοΐς εύεργετοΰμεν τοΰ κοινοΰ φροντίζοντες, έπείπερ συννοσοΰμεν, 
καν ού φρονήματι στρεβλω, δμως δ' ούν χραινόμενοι τή αιρετική 

40 κοινωνία. 
Αυτη έστίν ή ταπεινή ήμών / έξαίτησις, τοΰτο τό ύπόμνημα καί 

δτι καί ύπέρ λόγου άπλώς άγαθοΰ ουκ εύκαταφρόνητοι μισθοί σοι 
άπόκεινται, μή δτι γε τοσούτω μόχθφ έαυτόν έπιδώσαντι, καθά 
ήκούσαμεν. σφζοι σε ή κραταιά χειρ τοΰ θεοΰ, τόν ώς αληθώς 

45 άξιάγαστον καί τής συγκλήτου πρωτόβαθρον. 

30 βασιλέως: Michael II 

44 1 Petr. 5,6 

21 φιλευσεβή: εύσεβή C 26 τά om Μ 27 διέδραμε VMPS Sirm 31 voces 
χριστοΰ και ante τής add Μ 32 των ante αγίων add VMPS Sirm 35 Χριστός: 
Χριστόν Sirm αρα C 36 έαυτόν Μ 37 αύτοΐς ante ήμΐν transp Μ 39 
κάν Ρ 41 αίτησις Μ 42 οί ante μισθοί add S 43 έπιδώσαντι: έπιδεδωκότι Μ 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:23



590 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1316 

421. Τοις άγίοις όμολογηταΐς πατράσι και άδελφοΐς 

Νυν καιρός έκβοήσαι μετά τοΰ Δαυίδ και ειπείν άγαλλιάσθε, 
δίκαιοι, εν Κυρίφ, τοις εύθέσι πρέπει α'ΐνεσις· ασατε αύτω και ψάλατε 
αύτω, δτι έπακήκοεν Κύριος σύν απασι τοις ίσοκλεέσιν ύμών της 

5 εκτενούς ίκετηρίας. καί τί γέγονεν; ώλετο ό άσεβής, συνετρίβη ό 
κόπτων ήμάς· νενικήκατε τόν της πονηρίας υίόν, κατεβάλετε τό 
θηρίον της οργής, τόν σκολιόγνωμον νουν. ώ, ώ τριπόθητοι, οία τά 
αίματα ύμών δυνατά- τάδε ερραξαν τόν άλάστορα κολαστήν, ταΰτα 
έκένωσαν τό εναγές αίμα τοΰ φονευτοΰ, ε'ΐπερ ύπακούειν ό άψευδής 

ίο έπηγγείλατο των βοώντων προς αύτόν νυκτός καί ημέρας, καθά φησι 
τά λόγια, μάθε, χρίστυβρι, όσον ϊσχυσεν ή βοή ών κατέξανας τάς 
σάρκας, ισθι, μυσάρχα, ήλίκον σοι τό κατά Χρίστου άποτέλεσμα-

επειδή πρός κέντρα λακτίζων ής, έλάκησας πρηνής, έξεχύθη σου, ει 
καί ού τά σπλάγχνα, αλλά τό εναγές αίμα εν τομαΐς τρισίν, ώς τή 

15 Τριάδι προσκρούσαντος διά της ύβρεως τής άγίας εικόνος Χριστού, 
άπιθι μετά τοΰ 'Ιούδα, ιουδαιόφρον, σύντυχε τω πατρί σου Ούραλυ-
φίω Καβαλλωνύμφ- πίε τοΰτο πρώτον, ώς φησιν ό προφήτης, καί τό 
δριμύτερον έπ' έσχάτω. 

"Ω τής εκείνου χριστομανίας καί τής ύμετέρας ομολογίας· ύμεΐς 
20 άνδρες χριστοφόροι, θρέμματα εύσεβείας, μυρίσματα άθανασίας, 

στηλιτεύματα τοΰ έχθροΰ- ύμεΐς νεΰρα τής εκκλησίας, έδραίωμα 
πίστεως, κλέος τή ύφηλίω. ύμών τό μνημόσυνον α'ΐσιον, ο καί ό μέλ-
λων ύποδέξοιτο χρόνος, ύμών τό στεφάνωμα ούράνιον, τοις ασμα-
τικοΐς άνθεσιν άξιοχρέως συμπλεκόμενον. τί τό λοιπόν; αινητέον 

25 θεφ, εύχαριστητέον τω εύσεβεΐ βασιλεΐ, δτι τών φυλακών καί οδυνών 
ε'ίασεν τέως, καί έλπιστέον δτι ό δούς θεός τήν απαρχή ν δεξιάν 

421. a. 821 ineunte 5 άσεβής: Leo V 6 πονηρίας υίόν etc.: cf. adn. ad ep. 
417,10 

2 Ps. 32,1 3 Ps. 104,2 10 Luc. 18,7 11 2 Ma. 5,24 13 Act. 26,14 Act. 
1,18 17 Is. 9,1 

C VM PS 

4 έπακήκοε VMPS Sirtn 7 ώ S: ώ cett Sirm: om Μ 11 ών: φ Sirm 13 έλάκισας 
CM: έλάκκησας cett: corr Sirm 14 ού τά: τά ού V έν τομαϊς: έντομαΐς Sirm 
(sed cf ep 424,17 τομήν) τρισσαΐς Μ 16 ϊοϋδα CPS ίουδαίοφρον Sirm 
18 έσχάτω C: έσχάτων cett Sirm 19 ώ C 22 ύφηλίφ: ύφ' ήλίω Ρ Sirm: ύφ' ήλιον 
Μ 24 (ίνθεσι Μ άξιοχρέως post συμπλεκόμενον transp Μ αϊνετέον VMPS 
Sirm 25 θεω CM: τόν θεόν V: θεόν cett Sirm εύχαριστέον VPS Sirm 26 
ε'ίασε VMPS Sirm θεός Ssscr άπαρχήν: άρχήν S" 
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συναποίσει xfj αρχή καν τό τέλος, της ειρηνοχύτου ορθοδοξίας 
έξανατεΐλαι τό κέρας, μόνον παρακαλώ μνημονεύειν μου εν προσευ-
χαΐς θερμότερον και προσέχειν έαυτοΐς πάντοτε, δτν, έως αν έμπνέω-

30 μεν, ό πειράζων πάρεστιν. ό αδελφός υμών Νικόλαος άσπάζεται κατά 
τό σύνηθες. 

422. Νικήτα ήγουμένω 

Έπέστειλεν, ώς εμαθον, ή άγιωσύνη σου πρός / τήν ταπείνωσίν 
μου, αλλ' ουκ έδεξάμην διά τινα περιπέτειαν εγώ δε ώς δεξάμενος 
χαράσσω σοι τόδε τό εύτελές μου γραμματεΐον, προσηγορίαν κο-

5 μίζων και τό ,χαίρε' φθεγγόμενος. διατί; δτι συνετρίβη, μάλλον δέ 
κατεκόπη ό κόπτων ήμάς, δτι δέδειχε Κύριος έν όφθαλμοΐς απάντων 
άρνητήν αύτοϋ εϊναι τόν της αγίας αύτοΰ εικόνος άθετητήν ώς γαρ 
ού χωρίζεται άκτίς άπό ήλίου, ούτως ουδέ είκών τοΰ πρωτοτύπου ή 
μόνον κατά τό της ουσίας διάφορον, επί τών τεχνητών δή λέγω. αλλ' 

ίο δμως καί ούτως άστραψάσης της αληθείας ουκ έστιν άθρησις, ού-
δαμοΰ άνάνηψις. καί τίς ού στενάξοι; καί τίς ούκ άποκλαύσοιτο, ού 
τούς άθλοφοροΰντας (μή τί γέ τις τούτο ύπολάβοι- πώς γάρ οί 
θεομακάριστοι έπικλαύσιμοι;), αλλά τούς άβλεπτούντας καί τω αύτώ 
ζόφφ της ασεβείας έπερειδομένους; 

15 Έγώ μέν ούν ό τάλας ουτω καί διανοούμαι, ούτω καί άποκλαίομαι. 
σύ δέ, ώ ίερά κεφαλή καί της έμής ούθενότητος φίλη, μή άπολήξειας 
προσευχομένη καταλλαγήν φθάσαι άνωθεν τω λαώ τοΰ θεού, έπειτα 
τοΰ καί ήμάς διασφζεσθαι τούς αναξίους, κατόπιν ύμών τών αγίων 
ιόντας. ό σύν έμοί άδελφός προσαγορεύει. τούς μετά της άγιωσύνης 

20 σου αδελφούς μου ασπάζομαι καί γε μάλιστα τόν ίερόν Άρσένιον. 

422. a. 821 ineunte 6 κόπτων: Leo V 16 ιερά κεφαλή: allocutio in epistulis 
pa t rum frequentissima; cf. Dinneen, Titles 65 sq. 19 άδελφός : Nicolaus 

8 Dion. Ar. eccl. hier. 4,3 (PG 3,473 C) 

C VM PS 

4 γραμμάτ ιον VMPS Sirm κομ ίζον VMPS Sirm 5 φθεγγόμενον VMPS 
Sirm διά τί Ρ Sirm 9 τ ε χ ν ι τ ώ ν C 13 μακάρ ιστο ι Cac αύτω om Μ 15 
καί1 Csscr 18 ύμας Μ " 
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423. Νικηφόρω τώ άγιωτάτω πατριάρχη 

Έπέστειλα πάλαι ό τάλας, ού προς άντίδοσιν γραμμάτων άπο-
σκοπών, δτι μηδέ δούλοις παρά δεσποτών οφειλή, αλλά την έμαυτοίί 
διάθεσιν γλιχόμενος ύπεκφάναι, οϋτω του πόθου και του καιρού 

5 βιαζομένων, ουκ άπεικότως. αυτός δέ, ώ θεία και κορυφαία των ίερών 
κεφαλών άκρότης, ού μόνον άντεπιστεΐλαι ήξίωσας τω άναξίω, 
θεομιμήτως δήλον δτι φερόμενος, αλλά γάρ και άπ' αύτής της προ-
γραφής τοσούτον ήμΐν τό τής ταπεινοφροσύνης σου θείον υψος 
ύπέδειξας, ώς καταπλαγήναι ήμών τήν οίκτράν διάνοιαν. ώ τού 

10 θαύματος· εΐ ό τοσούτος και τηλικούτος τήν άξίαν και τήδε συν-
ισουμένην εχων τήν άρετήν άπαστράπτουσαν, ώς αύτά μαρτυρεί τά 
πράγματα, υίόν εαυτόν τού ούθενούς άπεκάλεσεν, ό ούθενής καί 
αφανής τί εαυτόν όνομάσειεν; καί ει ό τής άγιωσύνης λαμπτήρ 
άμαρτωλόν εαυτόν ύπογράφοιεν, ό αμαρτωλός καί ήπορημένος τί δ' 

15 αν καί άποκριθήσεται; άρα, ει καί μηδέν έτερον έγέγραπτο τή επι-
στολή, ήρκει τούτο μόνον τού τε δεχομένου τον νούν έκθαμβήσαι 
καί τού πεπομφότος τό άνυπέρβλητον εν αρετή θριαμβεύσαι. έπεί δέ 
καί τό δλον ύφος τού ίερού βιβλίου διέγνωμεν οί ταπεινοί, τότε καί 
μάλλον ήσθημεν, τή κεφαλίδι τό δλον σώμα τής διαλέξεως καταλλή-

20 λως εύρηκότες άπηρτισμένον. 
Οϊδας, ό άγιος τού θεού, οία έφθέγξω πνευματοκινήτως, ώς έπέρρω-

σας ήμών τήν ασθενή διάνοιαν επαίνων φαρμακεύμασιν, ώς συνερ-
ρίζωσας ήμάς ύπομονητικώς μή έκκακεΐν εν ταϊς θλίψεσιν καί δσα 
άλλα ύπεσημαίνετο θεοσοφία καλλυνόμενα. αλλ' εύλογητός ό θεός, 

25 δς έν τοιούτφ σεισμώ άσεβείας τηλικούτον ύπέρμαχον ομού καί 
κυβερνήτην τή / έαυτοΰ εκκλησία έδωρήσατο, ασειστον, άκράδαν-

423. a. 821 ineunte 2 έπέστειλα: epistula 286? 

C VM PS L 

1 έκ των έπιστολών τοΰ όσίου πατρός ήμών Θεοδώρου τοΰ στουδίτου νικηφόρω τω 
άγιωτάτω πατριάρχη tit in marg L 2 απέστειλα L άπό σκοπών L 4 
ύπεκφάναι L 6 κεφαλών: κεφαλή και L 7 δηλονότι VMPSL φερόμενος: 
φάμενος L 8 τό ante θείον transp L 11 άναστράπτουσαν Sirm 12 ούθενοΰς: 
άσθενοΰς PSV"M Sirm 13 άφανής: άσθενής S όνομάσοιεν C: όνομάσειε cett 
Sirm εί οϊόν τε ήν δάκρυα έν γράμμασιν άπό κομίζειν έμπλήσας μου αν τήν 
έπιστολήν παρεπεμψάμην σοι ώ δείνα έν ταύταις ταΐς ήμέραις in marg L (cf ep 6, 
2 - 4 ) ει om C 14 ύπό γράφοιεν L 15 τή: τή σή ep 557,26 18 και1 om 
Μ: Lsscr δλον post δφος transp Μ 19 ήσθημεν CP"SL τή: έν L 23 
θλίψεσι VMPSL Sirm 24 ύπεσημαίνετο C: ύπεσημήνω ML: ύπεσημήνατο cett 
Sirm θεοσοφία Sirm 26 έαυτοΰ post εκκλησία transp V: τή έκκλησία αύτοϋ L 
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τον, λόγον ζωής επέχοντα, φως ομολογίας τη ύφηλίω πυρσεύοντα. 
εί δέ δτι ό χειμών ού τί που παρήλθεν, εί καί τις μικρά αιθρία 
όπήστραψεν, ουκ άθυμητέον, ώ τρισμακάριστε- δυνατός γαρ ό δούς 

30 τό βραχύ της ειρήνης εμπόρευμα Κύριος, ταΐς θεοκλινέσι σου καμ-
πτόμενος προσευχαΐς, και τό δλον τής ορθοδοξίας άναπετάσαι έαρ 
καί τότε δήλον δτι, οπότε καί τό τής οργής νέφος άμειφθείη τέλεον 
καί ό πόθος των θεοφιλών δοκιμασθείη λαμπρότερον. 

Ταΰτά μοι νΰν τετόλμηται ώσπερ τι κυνίδιον γρύξαι τω χρηστώ 
35 μου ώς αληθώς άρχιποίμενι, είληφότι καί τό προσκυνητόν έγχειρί-

διον μεθ' ύπερβαλλούσης άγαλλιάσεως. 

424. 'Ιωάννη λογοθέτη 

"Ηνοιξεν ό καιρός θύραν παρρησίας φθέγξασθαι ήμάς άγαθοΐς 
άνδράσιν όμοΰ τε καί φίλοις- τών δέ τοιούτων τίς αν ε'ίη μείζων τής 
σής εύσεβείας; δς γε δι' αύτό τοΰτο τό εύσεβεΐν σε ουκ ολίγας 

5 άνέτλης θλίψεις τε καί κακώσεις παρά τοΰ καί θεώ προσκρούσαντος 
καί κόσμον όλέσαντος έν άσεβεία καί ΐσόρροπον τής αποστασίας 
τήν ζωήν άπορρήξαντος, ούκ έν άγίφ τόπω, καν μορμολύττη τό 
λεγόμενον (διότι ου ναός θεού άγιος ό ύφ' αιρετικών βεβηλούμενος, 
αλλ' οίκος κοινός, ώς φησιν ό Μέγας Βασίλειος), τοΰ έφεστώτος 

ίο άγγέλου έν αύτώ ώς έφ' έκαστης έκκλησίας ύπεκστάντος διά τήν 
άσέβειαν. διόπερ ούδ' ή τελουμένη έν αύτώ θυσία θεώ εύπρόσδεκτος· 
καί άκουσον αύτοΰ λέγοντος· ό άσεβης ό θύων μοι μόσχον ώς ό 
άποκτένων κύνα. ει δέ καί ώς επί ναοΰ λάβοις τεθνάναι τον άσεβη, 
άρμόσειεν καί ούτος ό τρόπος· έδει γάρ, έδει τον κατά τών ναών τοΰ 

35 έγχειρίδιον: cf. J. Braun, Die liturgische Gewandung im Occident und Orient. Darm-
stadt 1964, 551 sq.; L. Eisenhofer, in: BZ 17 (1908) 192. 

28 ούτίπου Sirm που: πω Μ 32 δηλονότι VMPSL Sirm 34 νϋν om 
Μ γρϋξαι CS χρ ιστώ Ρ 36 αΰτη μικρόν τί έστι μεταπεποιημένη έκ τής 
πρό αυτής post άγαλλιάσεως add L (seil. ep. 557) 

424. a. 821 ineunte 5 προσκρούσαντος: Leo V 

9 Bas. ep. 238 (PG 32,889 Β = III 58,22 Courtonne) 12 Is. 66,3 

C VM PS 

7 κάν Ρ 8 δι ' δτι C 12 μοι S 13 άποκτείνων Sirm κΰνα VMac τε-
θναναι PS Sirm 14 άρμόσειε VMPS Sirm 
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15 θεού γενόμενον έν ναφ ίδεΐν τά κατ' αύτοΰ γυμνούμενα ξίφη, έδει 
τον τό θείον θυσιαστή ριον άφανίσαντα έν θυσιαστή ρίω έξαφανισθή-
ναι, κατά της έκταθείσης έφ' ΰβρει Χρίστου χειρός τομήν έπαχθήναι, 
κατά της κινηθείσης κεφαλής όλεθρίως ξίφος διελάσαι, κατά τοϋ 
ώμου τοϋ έπ' αικισμώ των ευσεβών έπαρθέντος καιρίαν έλθεΐν 

20 πληγήν, άτιμον άποπεμφθήναι τών βασιλικών αύλών τον άτιμάσαντα 
τήν άγίαν Χρίστου εικόνα, της Θεοτόκου και ούτινοσοΰν τών αγίων. 

Τί δήποτε ούτως σοι, κύριέ μου, έξετραγφδησα τοϋ έξαγίστου τόν 
θάνατον; δτι άναγκαΐόν έστιν εντεύθεν ού μόνον τόν ευσεβή βασιλέα 
έπιγνώναι τό κατάλληλον τή άσεβεία τοΰ άσεβους άποτέλεσμα, αλλά 

25 και πάντα ανθρωπον. καί άγαμαι λίαν πώς ό άγαθός ήμών δεσπότης 
γνούς τοΰτο ού θριαμβεύει τήν τοΰ παλαμναίου δυσσέβειαν καί 
χαρίζεται έαυτώ τε καί τω ύπηκόω τό τής ορθοδοξίας έξίλασμα ώς 
βασιλεύς ειρηναρχίας χριστομιμήτως. διά τοΰτο αιτώ, άντιβολώ ό 
ταπεινός έπειχθήναί σε τόν εύσεβέστατον, καθάπερ καί ήκουσταί 

30 μοι δτι έκινήθης, δούναι έαυτόν ολικώς εις άνόρθωσιν τής πίστεως, 
έν ή έστι τό σωτήριον τοΰ τε κράτους καί τοΰ ύπηκόου παντός. / 

425. Παντολέοντι λογοθέτη 

"Αλλων μεν ή αρετή έξ ακοής ήμΐν διέγνωσται, σοΰ δέ τοΰ ύπερ-
τίμου δεσπότου μου πρότερον δι' όψεως, νΰν δέ έξ ακοής μέχρι τής 
έσχατιάς έν ή έσμεν φθασάσης. τίς δέ ό λόγος; οτι έπαρρησιάσατό 

5 σου τό πνευματοκίνητον στόμα λαλήσαι σοφίαν θεού, λόγους αλη-
θείας έπ' ώφελεία καί σωτηρία τής τε οικείας ψυχής καί πάσης τής 
καθ' ημάς έκκλησίας. καί μακάριος εΐ καί εύλογημένον τό ονομά 
σου καί σε αίνέσαισαν πάντες οί άκούσαντες ευσεβείς· καί στέφανος 
χαρίτων επί τήν τιμίαν σου κάραν καί κλοιόν χρύσεον έπί τόν ιερόν 

ίο σου τράχηλον, υίέ ύπακοής, τέκνον φωτός, θρέμμα εύσεβείας. τάδε 
λέγει Κύριος· ανοιξον τό στόμα σου καί πληρώσω αύτό άνθ' ών 

25 δεσπότης: Michael II 28 χριστομιμήτως: cf. adn. ad ep. 34,15 

21 ούτινος ούν C 22 οϋτω VMPS Sirm 28 διατοΰτο VMPS 

425. a. 821 ineunte 

11 Ps. 80,11 sq. 

C VM PS 

9 κλοιόν χρύσεον C: κλοιός χρύσεος cett Sirm 
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ύπήκουσας φωνής μου. εντολή γαρ Κυρίου μή σιωπάν έν καιρώ 
κινδυνευούσης πίστεως· λάλει γάρ, φησί, καν μή σιώπα- καί, εάν 
ύποστέλληται, ουκ ευδοκεί ή ψυχή μου έν αύτώ- καί, έάν ούτοι 

15 σιωπήσωσιν, οί λίθοι κεκράξονται. ώστε, δτε περί πίστεως ό λόγος, 
ούκ εστίν ειπείν ,έγώ τίς είμι; ιερεύς; αλλ' ουδαμώς' άρχων; καί ούδ' 
ούτως· στρατιώτης; καί που; γεωργός; καί ούδ' αυτό τούτο- πένης, 
μόνον τήν έφήμερον τροφήν ποριζόμενος· ουδείς μοι λόγος καί 
φροντίς περί του προκειμένου', ούά, οί λίθοι κράζουσι, καί σύ σιωπη-

20 λός καί αφροντις; ή αναίσθητος φύσις θεόν έπακήκοεν, καί αύτός 
λαιλαπιστής; ο μή έμψύχωται μηδέ έν κριτηρίω λελογοθέτηται, 
δεδοικός οιονεί τό πρόσταγμα, φωνοβολεΐ, καί σύ, ό μέλλων εύθύ-
νεσθαι ύπό θεού έν καιρώ έτάσεως καί περί αργού ρήματος, καν 
έπαίτης εϊ, διδόναι λόγον, λέγεις άλογών ,τίς μοι έν τούτω φροντίς'; 

25 ταύτα, ώ δέσποτα, φησίν ό Παύλος, μετεσχημάτισα εις έμαυτόν καί 
Άπολλώ δι' ύμάς, ϊνα έν ήμΐν μάθητε τό μή ύπέρ ö γέγραπται 
φρονεΐν. ώστε καί αύτός ό πένης πάσης απολογίας έστέρηται έν 
ήμέρα κρίσεως, μή τανύν λαλών ώς κριθησόμενος, καί διά τούτο 
μόνον, μή δτι γέ τις τών έφεξής καθ' ύπεροχήν μέχρις αύτού τού τό 

30 διάδημα περικειμένου, φ καί άνυπέρβλητον τό κρίμα- δυνατοί γάρ 
δυνατώς έτασθήσονται, φησίν, καί, κρίσις απότομος έν τοις ύπερέ-
χουσιν. 

Λάλει ούν, κύριέ μου, λάλει* διά τούτο κάγώ ό τάλας, δεδοικώς 
τό κριτήριον, λαλώ. φθέγξαι έως τών θεοηχών ώτων τού εύσεβούς 

35 ήμών βασιλέως, έπείπερ εϊ τών ύπερεχόντων. ούδεμία αϊρεσις τών 
από τής έκκλησίας άναβρασάντων της εικονομαχικής ταύτης αίρέ-
σεως δεινοτέρα. Χριστόν ήρνηται, εις πρόσωπον δέρει, πραγματικώς 

33 κύριέ μου: allocutio in epistulis patrum frequentissima; cf. Dinneen 1. 1. 66 sq. 

13 Act. 18,9 Hab. 2,4 14 Luc. 19,40 23 Matth. 12,36 25 1 Cor. 4,6 30 
Sap. 6,6 31 Sap. 6,5 

14 εύδοκή C 15 κεκράξωνται C 16 ουδαμώς C: ούδαμοϋ cett Sirm 18 μόνην 
V 19 κράζουσι C: κράξουσι cett Sirm 20 θεόν C: θεοΰ cett Sirm έπακήκοε 
VMPS Sirm 21 λελαπιστής C έψύχωται VMPS Sirm 23 κάν Ρ 24 επαίτης 
Μ εϊ: ή C: om PS 26 άπολλώ C 28 τά νυν VMP 31 φησι ΡΜ Sirm: φησί 
cett Mi ύπερέχουσι VMPS Sirm 33 διατοϋτο VPS 34 θεοήχων V 37 
δαίρει S 
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καν λογικώς λυττώσα- τό μεν φληναφεΐ Χριστόν μή περιγράφεσθαι 
κατά τόν του σώματος χαρακτήρα, δπερ έστίν άναιρετικόν τοΰ σάρκα 

40 γενέσθαι τόν λόγον (ει γαρ σάρξ, πάντως και περιγράφοιτο, έπεί 
φάντασμα τό εύαγγελιζόμενον μανιχαϊκώ φρονήματι), τό δε δτι ξέει, 
κλα, κατασκάπτει, πυροκαυστεΐ πάντα θείον ναόν, πάν ίε/ρόν άνά-
θημα, εφ' φ ό Χρίστου χαρακτήρ, της Θεοτόκου, είτινοσοΰν τών 
αγίων, χριστιανοί άπολλύμεθα' προφθάσωμεν τό πρόσωπον Χρίστου 

45 έν εξομολογήσει, άσπασώμεθα Χριστόν, δν δι' άθετήσεως της άγίας 
αύτοΰ εικόνος άρνούμεθα. 

426. Δημόχαρι λογοθέτη γενικώ 

Ή τών αγαθών ανδρών εντευξις παρρησίαν δίδωσι και τούς άγνώ-
τας προς αυτούς ϊεσθαι, μή δτι τούς γνωρίμους και τής αύτών εύ-
θημοσύνης πεΐραν ειληφότας. δια τοΰτο τεθαρρηκότες οί ταπεινοί 

5 έπιστέλλομεν τή ύπερφυεΐ καί εύσεβεστάτη σου μεγαλωσύνη, εύφη-
μοΰντες αυτήν κατά τό εικός δτι ρίζης εύφυοΰς αγαθόν βλάστημα, 
δτι φρονήσεως δεξιάς ιερόν αποτέλεσμα, δτι παιδεύσεως ποικίλης 
αγλάισμα περισπούδαστον ενθεν καί βασιλεΰσιν άσπαστή καί πάσι 
διαλαλητή. κάκ τούτου αρχάς έξ άρχων αμείβουσα εις τήν κορυφαι-

10 οτάτην τών έν τέλει άνέδραμεν εύ γε καί πάνυ εικότως. ει δέ καί δτι 
ήμΐν τοις εύτελέσι δι' αυτήν τήν άρετήν ποθητή, ού πάνυ τι τών 
άγαστών διά τό ούδαμινόν πλήν δτι ύποβάλλοι ό καιρός καί έξ 
εύτελών παράκλησίν σοι προσάγεσθαι. ή δέ έστιν όρέξαι σε χείρα 
τή καταπεσούση καθ' ήμάς εκκλησία πτώματι ασεβείας, τοΰτο δή 

15 καί ήκουσται ήμΐν ένεργήσαντα καί εύξάμεθά σοι ώς αμαρτωλοί καί 
εύλογήσαμέν σε άπό καρδίας πεπονημένης, δτι καί έλεγμώ δικαίφ 
ήλεγξας τόν άσεβάρχην Ίωάννην, τοσαΰτα ειπών, δσα ήν άξιον 

38 λυσσώσα Μ an <δτι> φληναφεΐ scribendum? cf lin 41 42 πυρικαυστεΐ VMPS 
Sirm 43 εϊτινος ούν C: ούτινοσοΰν VM 44 Χρίστου: κυρίου Μ 45 αύτοΰ 
ante αγίας transp V Sirm 

426. a. 821 ineunte 17 Ίωάννην : Grammaticus 

16 Le. 19,17 

C VM PS 

3 ΐεσθαι C: ϊεσθαι MS Sirm: ϊέσθαι cett: correxi post αύτών spatium vacuum 
quattuor fere litt exhibet C 4 διατοϋτο VPS 6 εύφυοϋς: αγαθής S 10 εύγε 
Sirm 11 εύτελέσι Μ Sirm: έντελέσι cett τών S"" 12 ούδαμεινόν 
C υποβάλλει S ύποβάλλοι post καιρός transp Μ 15 ηύξάμεθά SM 
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άκοΰσαι τον μυσαρόν, άττα και ήμΐν, οΐμαι, και πολλοίς άλλοις 
προδεδήλωταν έπεί ουκ εστι κρυπτόν, ö ού γνωσθήσεται, καθά φησι 

20 τά λόγια, και άλλως δτι οί ασεβείας έξαρχοι τοιούτων πράξεων 
ένοχοι δικαιοτάτως πεφανέρωνται. 

Μή τοίνυν, ώ δέσποτά μου, άπολήξειας του καλοϋ σου αγώνος, 
άλλα συνεισένεγκον τη μεγίστη σου ύπεροχή ισόρροπον την βο-
ήθειαν ως υπό θεοΰ εις ταύτην προσκληθείς εξ αναγκαίου τοΰ χρό-

25 νου" ουτω γαρ μάλλον εύκλεηθήση παρά τε θεώ τώ εύδοκήσαντι και 
βασιλεΐ τω εύσεβεΐν άπαρξαμένω και άπασι τοις τον ορθόν λόγον 
της άληθείας πρεσβεύουσιν, ού μήν άλλά και σεαυτώ της κατά την 
αίρετικήν κοινωνίαν χράνσεως εντεύθεν χαρίση άλεξιτήριον φάρ-
μακο ν. 

427. Θεοδώρφ μονάζοντι 

Έγώ σου την θεοσέβειαν παρεκάλεσα, τών κατ' εμού εγκωμίων 
άφέμενον, μάλλον προσεύχεσθαι μή πάντη με θεοΰ άπομακρύνεσθαι 
καύτός, ούκ οΐδ' δθεν φερόμενος, εις μείζους έξήφθης λόγους αινέ-

5 σεως. μή ουτω, πάτερ, μηδαμώς· ή ούκ οϊσθα δτι ανθρώπων άπάντων 
έγώ ό τάλας άμαρτωλότερος, καν ούκ οϊδ' δπως έλέει θεοΰ εις 
φυλακήν αύτοΰ ήξίωμαι διατελεΐν; διό και δεδιώ μήπως έπισκεψά-
μενος εν τω τελουμένω όμολογητικφ γάμω ιδοι με ούκ ένδεδυμένον 
ένδυμα γάμου, ε'ΐτουν καθαρότητος, και ειποι τοις ύπηρέταις άγγέ-

ιο λοις· δήσαντες αύτοΰ χείρας καί πόδας έκβάλετε αύτόν και έμβάλετε 
εις τό σκότος τό εξώτερον, ως παρενείραντα έαυτόν άναξίως τοις 

22 δέσποτά μου: de hac allocutione in epistulis patrum cf. Dinneen 1.1. 56 sq. 

19 Matth. 10,26 

18 οΐμαι: ήκουσται S 19 προδεδήλωται om S 23 συνεισένεγκε SM 24 post 
εις spatium vacuum quattuor fere litt exhibet C 25 οϋτως Μ εύκλεϊσθήση Μ 
(fort recte) τω ante θεφ add Μ 26 εύσεβεΐν post άπαρξαμένω transp VMPS 
Sirm 

427. a. 815-826? 

8 Matth. 22,11 9 Matth. 22,13 

C VM P2P,S 

1 δογματική περί άγίας εικόνος titulo add P,S: in marg Sirm 
δεδειώ C: δέδια cett Sirm: correxi 9 ε'ιΥ οϋν CVMP Sirm 
μοι post συμβήναι transp Μ 

4 κ' αυτός C 7 
12 με om P,S 13 
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όμολογηταΐς μου. ώστε τοΰτο είδώς κλαΐέ με μάλλον, πάτερ, και 
προσεύχου μή τοΰτό μον συμβήναι. 

Και ώδε μεν ταΰτα. περί δέ του ,διά' και ,άνά' ύπό του Μεγάλου 
15 Βασιλείου είρημένων, δήλον δτι εν τή χρήσει κειμένων τών προθέ-

σεων της εικόνος, ούχ ύπό του άγίου δοκεΐ μοι έκφωνηθήναι και 
οΰτως και οϋτως, άλλ' εκ μεταγρα/φής τό σφάλμα- πλήν εις ταύτόν 
φέρει τον νουν αμφότερα, ο ίον ή της εικόνος τιμή επί τό πρωτότυπον 
αναβαίνει, και αληθές τοΰτο και επί φυσικής εικόνος, τοΰτο και επί 

20 τεχνητής, τής αναβάσεως ούδέν άλλο δηλούσης ή δτι ή αύτή έστι 
τιμή παρά τό τής ουσίας διάφορον επί τών τεχνητών, επί δέ τών 
φυσικών και κατά τό τής ούσίας ταύτόν άμφοΐν. και γοΰν αύτή ή 
άλήθεια ε'ίρηκεν ό άθετών ύμάς έμέ αθετεί, και ό έμέ άθετών άθετεΐ 
τον πέμψαντά με. φυσική οΰν τοΰ θεοΰ και πατρός είκών ό υίός, 

25 τεχνητή δέ τοΰ υίοΰ ώσπερ και τοΰ πατρός ήμεΐς, ήγουν ποιητική· 
και ποιητής γάρ και τεχνίτης τών άπάντων λέγοιτο θεός. ε'ΐληπται 
δέ τφ Ά γ ί ω Βασιλείω τό τεχνητόν έπί τών έν πίναξιν εικόνων, και 
ταύτόν ήμάς λαβείν τούς κατ' εικόνα θεοΰ γεγονότας και τήν έν 
πίνακι ύφ' ήμών τεχνουργουμένην εικόνα έπί τοΰ τεχνητοΰ. και 

30 μάλλον έγγυος ταυτισμός έπί τοΰ καθ' όμοίωσιν ό ήμέτερος χα-
ρακτήρ προς ήμάς, ώσπερ και ό Χριστοΰ προς αύτόν, ή ό ήμέτερος 
προς θεόν, έπειδή θεοΰ και ανθρώπων τό μέσον άπειρον δτι ό μέν 
άκτιστος, άπερίληπτος, άπερίγραπτος και δσα τής αύτής συστοιχίας, 
άνθρωποι δέ κτίσμα, σώμα, περιγραμμός και δσα όμόστοιχα τούτων. 

35 άνθρωπος δέ και είκών άνθρώπου έκάτερα κτίσμα, καν διαφορότης 
κτίσεως κατά θάτερον έπ' ούσία. 

Και εύγε τό πρόβλημά σου, δτι ύπέδειξεν ήμΐν έξ αύτής τής 
θεολέκτου φωνής έν τή άθετήσει τής εικόνος αύτόν άθετεΐσθαι και 
έν τή αύτοΰ Χριστοΰ αθετήσει άθετεΐσθαι τόν πατέρα τόν πέμψαντα 

40 αύτόν και εύρίσκονται οί είκονομάχοι ούκ άρνησίχριστοι μόνον, 
άλλά γάρ και τρισάρνητοι. τό δέ ,διαβαίνει', δτι εις ταύτόν φέρει ή 
διάβασις τή άναβάσει. εϊπεν ό Κύριος· άναβαίνω πρός τόν πατέρα 
μου- και ό Μωυσής- διαβάς δψομαι. άμφοΐν όμοιοφανής ή κίνησις 
και ουτε κυκλοφορική θατέρα θατέρας ουτε έλικοειδής, άλλ', ει και 

18 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 23 Luc. 10,16 42 Joh. 20,17 43 De. 3,25 

14 δέ om CMP: Vsscr διαβαίνει' αναβαίνει in marg Ρ, 15 δηλονότι VMPS 
Sirm τών: τής Μ 21 τε τεχνητών S 29 τεχνουργημένην VMP2 Sirm 30 
εγγιος codd Sirm: corr Mi 32 γάρ post έπειδή add Μ 33 συστοιχείας CMPS 
Sirm 34 τούτων ante όμόστοιχα transp P,S 41 γάρ om Μ 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:23



Mi 1328/29 ΕΠΙΣΤ. 427 - 4 2 8 599 

45 διάφορος, κατά θέσιν, ού κατά σχέσιν. έπτά γάρ φησιν είναι τάς 
κινήσεις· ή ούν άνάβασις, ϊνα και σχηματίσω, τοΰτο ,|.· και ή διά-
βασις τοΰτο άμφοΐν ούν, ώς ειρηται, ισοφανή- γραμμή γάρ 
φιλοσοφικώς τό δείγμα, ήν ούν έχει σχέσιν τό άνω προς τό κάτω, 
τήν αύτήν και τό δεξιόν προς τό άριστερόν. ώστε τό άναβαίνειν και 

50 τό διαβαίνειν εις ταύτόν φέρει, και εϊ μέν έπιτετεγμένος ό λόγος, τω 
θεώ και λόγω χάρις- εΐ δ' ούν, δίδαξον, λώστε, τόν άμαθη έμέ. 

428. Άθανασίω τέκνω 

,Πώς', φής, ,ού λατρεύεται ή εικών Χρίστου, αλλ' ό έν αύτη 
προσκυνούμενος Χριστός, μιας οϋσης έπ' άμφοΐν προσκυνήσεως;' 
δτι έπ' αύτοΰ δή Χριστού λατρευτική ή προσκύνησις· προσκυνών 

5 γάρ αύτόν συμπροσκυνώ τόν πατέρα και τό "Αγιον Πνεύμα όμοΰ, / 
δπερ εστίν ή τριαδική ήμών προσκύνησις και λατρεία, έπί δέ της 
εικόνος ή αύτή μέν (πώς γάρ ου; ών γάρ εν τό κράτος και ή δόξα 
μία, τούτων δήλα δή εν τό σέβας και μία ή προσκύνησις), σχετική 
δέ δμως, ήγουν όμωνυμική· προσκυνών γάρ αύτήν ού συμπροσε-

10 κύνησα, άλλά προσεκύνησα Χριστόν, ού διαιρούμενον καθ' ύπόστα-
σιν, άλλά διαφορούμενον κατά τόν της ούσίας λόγον. δπερ εστί 
σχετική, αλλ' ού λατρευτική, καν ή αύτή, εκεί μέν ούτως νοουμένη 
καί λεγομένη, καθότι τριαδική, ήγουν φυσική, ενταύθα δέ τό έμ-
παλιν, καθότι σχετική, ήγουν ύποστατική· ει γάρ ε'ίποις ,λατρευτική', 

15 έσήμανας σεσαρκώσθαι ώς τόν υίόν τόν τε πατέρα καί τό πνεύμα, 
δπερ εστίν έκτοπον. 

Τοιγαροΰν προσκυνών τήν εικόνα Χριστού ού τήν θεότητα προσ-
κυνώ, ώς φασί τίνες (τοΰτο γάρ τής Τριάδος σημαντικόν καί ού 

45 διάφοροι Μ αλλ ' ante ού add Μ 47 · - • codd, ubi punctum alterum fort 
pro interpunctione positum: Sirm: Mi 50 έπιτετευγμένος VMPS 
Sirm 51 και λ ό γ φ in marg S ού post ούν excidisse praeter necessitatem susp Sirm 

428. a. 815-826? 

1 - 2 4 = ep. 528 ,15-37 2 Dion. Ar. ep. 4,1 (PG 3,1072A) 4 - 1 0 = monum. gr. 
5,14 (p. 58 Hergenröther) 

C VM P2P|S epistulam cum ep 528 confundit R 

1 δογματική, άναγκαία πάνυ, περί τής παναγίας ε ικόνος τοϋ κυρίου (S"cr) καί θεού 
καί σωτήρος ήμών ΐησοΰ χρ ιστού titulo add P,S: in marg Sirm 2 φής VMPS Sirm 
4 voces καί φυσική post προσκύνησις add monum gr 1.1. 8 δηλαδή omnes: distinxi 
17 τοιγάρ ούν C 18 τίνες ante φασί transp Sirm (sed cf ep 528,31) 
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σεσάρκωται ή Τριάς, απαγε)· άλλά τί; αύτόν Χριστόν σχετικώς· 
20 μόνος γάρ αυτός ό σαρκωθείς θεός λόγος, προσκυνών δέ αύτόν 

Χριστόν δήλον οτι συμπροσεκύνησα τον πατέρα όμοΰ και τό πνεύμα, 
ώστε επί της εικόνος σχετική είκότως αν νοοΐτο και λέγοιτο, έπ' 
αύτοΰ δέ Χριστού λατρευτική, ώς συνεπινοουμένου τε και συμπροσ-
κυνουμένου τοϋ τε πατρός και τοΰ πνεύματος. 

429. Επ ιστολή εκ προσώπου πάντων τών ηγουμένων 
προς Μιχαήλ βασιλέα 

Ήμεΐς , οί έπι τό αυτό συνεληλυθότες κατά κέλευσιν της θεοστέ-
πτου ύμών βασιλείας ελάχιστοι επίσκοποι τε και ήγούμενοι, πρώτην 

5 φωνήν ταύτην φθεγγόμεθα έπι τοϋ θεοπροβλήτου ύμών κράτους 
εύχαριστήριόν τε καί αίνετήριον, οτι άνεκλήθημεν οί άπωσμένοι, 
δτι ήλεήθημεν οί τεταλαιπωρημένοι, δτι άνεψύξαμεν οί έκλελοιπότες 
άπό χειμώνος εις εαρ, από ζάλης εις γαλήνη ν, από άθυμίας εις 
εύθυμίαν, ξένα τινά καί παράδοξα έωρακότες· τοιαύτη γάρ ή δικαία 

ίο ύμών βασιλεία χαρμόσυνος, εύφρόσυνος, πολύευκτος, είρήναρχος, 
φιλοδίκαιος, πολλαΐς έτέραις προσηγορίαις άξιώνυμος, μιμήσει Χρι-
στού τοΰ άληθινοΰ θεού ήμών τά διεστώτα συνάπτουσα, τά νενοση-
κότα ύγιάζουσα, τά λυπηρά χαροποιούσα, εξαίρετος τις ούσα βασι-
λεία καί τών πάλαι μακαριζομένων ισόρροπος· ην άποσεμνύνειν τοις 

15 έγκωμίοις ούκ αν εύμαρώς γλώσσα ανθρώπου έξαρκέσειεν. 
Ά λ λ ' επειδή ταύτα ούτως, παρακαλούμεν καί άντιβολούμεν οί 

άνάξιοι καί αύτής της ιεράς ύμών θέας άξιωθήναι καί φωνής ήδίστης 
άκούσαι τοΰ παντίμου καί θεοσόφου στόματος ύμών, ώς άν, απερ 
ώσίν άκούομεν, ταύτα κατ' οφθαλμούς θεασάμενοι σκιρτήσοιμεν τω 

20 πνεύματι, ώσπερ τι ένδυμα πενθικόν τήν κατήφειαν μετενδιδυσκό-

19 Χριστόν om P,S 21 δηλονότι VMPS Sirm 22 εΐκότως: προσκύνησις Mi 
24 post πνεύματος verba καλώς, ώ ταν — τήν ύπόστασιν ( = ep 528,38-96) add R 

429. a. 821 ineunte 3 θεοστέπτου: ad vocem cf. S. G. Mercati, Collectanea byzan-
tina II 370 sq. 4 βασιλείας: ad allocutionem cf. Dinneen 1. 1. 28 

C VM PS 

1 έπισκόπων και post τών add S 3 έπιτοαυτό MS της om Sirm θεοσέπτου 
Sirm 4 έλάχιστοι om MPS: in marg V 5 φωνήν post ταύτην transp Μ 9 voces 
καί παράδοξα post έωρακότες transp Μ 15 άνθρώπων Μ 17 άξιωθήναι post 
ήδίστης add V 19 άκούωμεν C σκιρτήσωμεν SM 
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μενοι ευφροσύνης άγαλλιάματι. επειδή δε ό δεύτερος λόγος περί της 
ειλικρινούς τε και άμωμήτου ημών των χριστιανών έστι πίστεως, 
εκείνο μετά αΐδοΰς τολμώμεν άνενέγκαι, ώς, ει μεν άνθρώπινόν τι 
ήν τό λεγόμενον και ή πρός τοΰ άγιωτάτου ήμών άρχιερέως ή παρ' 

25 ήμών τών άναξίων έξουσιαζόμενον, ού τί που τό μικρόν, αλλά γάρ 
καί τό παν παραχωρεΐν εδει, ούτω της έντολής κελευούσης. / έπεί 
δέ περί θεού και εις θεόν ό λόγος, ού δούλα τά σύμπαντα, ούχ ό 
τίσδε ή τίσδε, αλλ' ούδ' εί Πέτρος και Παύλος ούδ' αν τις τών 
αγγέλων ε'ΐη, τολμήσειεν αν καν τό βραχύτατον παρακινήσαι, ώς διά 

30 τούτου τοΰ παντός ευαγγελίου άνατρεπομένου- πρός τε τό συναραι 
λόγον άντιρρητικόν μετά τών έτεροδόξων, έναντιούμενον τη απο-
στολική παραγγελία, ού καθήκον, ει μή τι πρός νουθεσίαν μόνον, 
καί διά τούτο οί άνάξιοι δούλοι τοΰ ευσεβούς υμών κράτους καί 
γρύξαι μόνον ού κατατολμώμεν. ει δέ τι άμφιβαλλόμενον ή άπι-

35 στούμενον τή θεία ύμών μεγαλονοία διαλύεσθαι ύπό τοΰ άρχιερέως 
εύσεβώς, ή μεγάλη καί θεοστήρικτος αύτής χείρ, ώς ζηλοτυποΰσα 
τά θεία έπ' ωφελεία τοΰ παντός, κελευσάτω παρά τής πρεσβυτέρας 
"Ρώμης δέξασθαι τήν διασάφησιν ώς άνωθέν τε καί εξ άρχής πατρο-
παραδότως εξεδόθη- αΰτη γάρ, χριστομίμητε βασιλεΰ, ή κορυφαιο-

40 τάτη τών εκκλησιών τοΰ θεοΰ, ής Πέτρος πρωτόθρονος, πρός δν ό 
Κύριος φησιν σύ εί Πέτρος, καί επί ταύτη τή πέτρα οικοδομήσω 
μου τήν έκκλησίαν καί πύλαι αδου ού κατισχύσουσιν αύτής. 

Τούτο ήμΐν τό αίτημα τών άναξίων δούλων σου, αΰτη σύν θεώ ή 
παράκλησις τών τεταπεινωμένων. ή κραταιά χείρ τοΰ θεοΰ σφζοι σε, 

45 τον κοσμοπόθητον καί θεοφιλή, τον βασιλέα τών χριστιανών, εν 
πολλοίς χρόνοις διατεινόμενον καί εις παΐδας παίδων τό κράτος 
αμείβοντα εν εύημερίαις τε καί νίκαις εχθρών τε καί πολεμίων, 
γένοιτο, γένοιτο. 

35 μεγαλονοία: cf. Dinneen 40; D. Hagedorn, in: Zeitschr. f. Papyr. u. Epigr. 9 (1972) 
203 36 ή μεγάλη - 42 αύτής: primum edidit Allatius, De consensione 302 38 
δέξασθαι τήν δ ιασάφησιν: cf. J. Gretser, Opera omnia, VII. Regensburg 1736, 559 46 
εις παΐδας παίδων: cf. Β. Gygli-Wyss, Das nominale Polyptoton im älteren Griechisch. 
Göttingen 1966, 17 sq. 

28 Gal. 1,8 30 Matth. 18,23 31 Tit. 3,10 sq. 41 Matth. 16,18 

28 καί: ή Μ 29 τολμήσοιεν CVPS Sirm 30 συνάραι VPS Sirm 34 γρϋξαι 
CS κατά τολμώμεν C 38 εξαρχής CS 41 φησί VMPS: φησι Sirm 43 
ήμΐν : ήμών VM Sirm 44 ούν post κραταιά add VMPS Sirm χε ίρ post θεοΰ 
transp Μ διασώζοι Μ 47 τε2 om MS ναι post πολεμίων add Μ 
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ΑΡΧΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Γ' 

430. Έπισκόποις δια Κύριον πεφυγαδευμένονς 

"Αρτι άκουτισθεΐς ό ταπεινός τά περί της μακαριότητος ύμών, ώ 
τριπόθητοι πατέρες, λίαν ήσθην και έδόξασα τον αγαθόν ήμών θεόν. 
δτι δέ ουκ ήξιώθην ιδεΐν ύμάς και άπολαϋσαι των εν ύμϊν χαρι-

5 σμάτων, καί πάνυ ήνιάθην εμελλον γάρ όράν άνθρώπους θεοΰ, ίεράρ-
χας Κυρίου, μακαρίους ανδρας, φωστήρας κόσμου, έρείσματα πί-
στεως, ε'ΐ τι άλλο των καλών και οντάς και όνομαζομένους. ώ της 
ζημίας· ώ της συμφοράς- πλήν αί πολλαί ήμών άμαρτίαι αίτιον τοΰ 
συμβεβηκότος. και ού θαυμάζομεν τήν άτυχίαν, άλλά προβάλλομεν 

ίο τήν ίκετηρίαν. τί τοΰτο; ϊνα γράμμασι παραμυθήσησΟε τήν άπόλει-
ψιν, νουθετούντες, φωτιοΰντες, στηρίζοντες, ύποφαίνοντες δσα εστίν 
αληθή, δσα σεμνά, δσα δίκαια, δσα ένστατικά, δσα εναθλα, ε'ΐ τις 
αρετή καί ε'ΐ τις έπαινος ομολογίας, ταΰτα γράφοιτε, καί πώς προσ-
κυνητέον Χριστόν έγγεγραμμένον, όμωνύμως ή συνωνύμως, έπειδή 

15 τό μέν ορθοδοξίας, τό δέ άντιδοξίας· καί πώς τής προσκυνήσεως 
νοουμένης εις Χριστόν τε καί τήν αύτοΰ εικόνα, μιας ή δυοΐν, έπειδή 
τό μέν ήμέτερον, τό δέ τών εΐκονομάχων- ών γάρ μία ή ύποστατική 
όμοίωσις, τούτων μία καί ή αυτή προσκύνησις, παρά τό τήν ούσίαν 
τής εικόνος / μή τί που προσκυνεΐσθαι. 

20 Ούτος ό μικρός ήμών λόγος ύπομνηματικός, αλλ' ού διδακτικός, 
ύμών δέ τά τελεώτερα πάντως τοσούτον, δσον καί τό καθυπερέχον 
τοΰ χρίσματος- εφ' φ τελοίητε τον προκείμενον δρόμον, όσιώτατοι, 
άνδρειότατα, ώς άποληψόμενοι τον τής δικαιοσύνης στέφανον. 

430. a. 821? 

22 Act. 20,24 23 2 Tim. 4,8 

C VM PS 

titulum libri om VMS: in marg CP Sirm 

3 ήσθην CV 4 δέ ουκ: ούδέ Ρ Sirm: δέ ούδέ V (ubi δέ"") 7 ώ C 8 ώ C 10 
παραμυθήσοισθε Μ 13 εϊ τις om Μ 14 τόν ante Χριστόν add Μ 16 εις ante 
τήν add Μ δυεΐν CVP Sirm 20 ύπομνηματικώς C διδακτικώς C (fort recte) 
23 άνδριώτατα C 
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431. Άμμοΰν τέκνφ 

Οί'μοι, έξ αύτής βαλβΐδος της επιστολής καν στεναγμόν αναπέμπω 
έκ βάθους καρδίας και δάκρυον άναμείγνυμι τω μέλανι έφ' οίς ήκου-
τίσθην περί σοϋ, αδελφέ- φασί γαρ άπορρίψασθαί σε τό αγιον ένδυμα 

5 του μονάχου και τελεΐν εν λαϊκοΐς και γυναίκα περιάγειν. ώ του 
ελεεινού ακούσματος- ώ της έμής συμφοράς- έμή γάρ ή σή, τέκνον, 
άμαρτία κατά τόν της πατρικής συμπαθείας τρόπον, ποΰ τό φως τής 
διανοίας; ποΰ τής ελπίδος τό πτερόν; ποΰ τής πίστεως ό θυρεός; ποΰ 
τοΰ λογιστικού τό κριτικόν; ποΰ ό ερως ό πρός θεόν; ποΰ ό εντεύθεν 

ίο τοΰ κόσμου δρασμός; ποΰ ή έγκατάλειψις άπάντων των επί γής; ποΰ 
ή επιστασία τής μονής; ποΰ ή εύκατάνυκτος παραδοχή τής εισδοχής; 
ποΰ ή στοιχείωσις τής κοινοβιακής ζωής; ποΰ ή φωτιστική έξαγό-
ρευσις; ποΰ σου τά καλά δάκρυα; ποΰ ή εύλαβοειδής έξις; ποΰ ή έκ 
τοΰ πληρώματος τής άδελφότητος μαρτυρία; ποΰ ή επί τοΰ ίεροΰ 

15 βήματος ομολογία; ποΰ αί υπό μάρτυρι θεώ τε και άγγέλοις ύπο-
σχέσεις; ποΰ ή φαεινή φαιδρότης τοΰ σχήματος; ποΰ ό πνευματικώς 
νοούμενος γάμος; ποΰ ό ύπέρ σοΰ τυθείς αμνός τοΰ θεοΰ; ποΰ τό 
εύαγγελικόν τε και άδελφικόν άγαλλίαμα; ποΰ ό παρά πάντων ίερώ-
τατος ασπασμός; ποΰ ή έν τφ θείφ θυσιαστή ρίω παράστασις; ποΰ ή 

20 τοΰ σώματος τε και αίματος τοΰ Χριστοΰ θεία μετάληψις; ποΰ ή ολη 
φαιδρά και άγγελοχαρμόσυνος τελετή; ποΰ ή φανή λαμπάς; ποΰ ή 
άμπελος ή αληθινή; ποΰ ή καρποφόρος φυτεία τοΰ Πνεύματος; ποΰ 
έμοΰ γε τοΰ αθλίου ό υίός, ό προαχθείς ετι και ετι έν καλώ και 
χρήσιμος όφθείς τή άδελφότητι, τό τέκνον τοΰ θεοΰ, ό τοΰ φωτός 

25 χορευτής, ό τής βασιλείας των ουρανών πολίτης, τό σκεΰος τό έκ-
λεκτόν; πώς έστράφη εις τά οπίσω; πώς άπελάκτισεν ό ήγαπημένος; 

431. 12 έξαγόρευσις: ad hanc institutionem monasticam cf. PG 99,1721 A; Dobro-
klonskij I 531 sq.; Leroy, Vie quotidienne 33 

25 Act. 9,15 26 De. 32,15 

C VM PS 

2 οϊμμοι C βαλβίδος oranes: correxi 3 άναμίγνυμι omnes: correxi 5 ώ C 
6 ώ C 8 verba ποΰ ό ερως ό πρός τόν θεόν post πτερόν inser Sirm 9 ποΰ ό ερως 
ό πρός θεόν om Sirm 10 τοΰ om VMPS Sirm πάντων Cac 15 verba αί ύπό 
om Mi: ante φαεινή errore typographico transp Sirm 16 ύποφαεινή Mi πνευ-
ματικός C 17 σου PS 21 φαεινή MS 26 είσταοπίσω S 
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πώς έσκοτίσθη ό πεφωτισμένος; πώς άπεσείσατο τά της άγνείας 
δπλα; πώς έγένετο θήραμα διαβόλου, έζωγρημένος ύπ' αύτου εις τό 
εκείνου θέλημα και άφείς τόν καλόν νυμφίον, τόν Κύριον της δόξης, 

30 τόν εξουσιαστή ν τών άπάντων; 
"Ω, τίς ού στενάξειεν έκ βάθους; τίς ουκ έλεήσειεν τόν έξηπατη-

μένον; ουρανέ, εκστηθι επί τούτω, γη, βόησον τό πάθος, τί γέγονεν, 
αδελφέ; ούκ ήδέσθης καν τούς ορώντας; ούκ έρυθρίασας απ' αύτοΰ 
τοΰ άέρος; ούκ έδυσχέρανας τήν δυσωδίαν τής παγκαταράτου άμαρ-

35 τίας; έχεις νοΰν; ζής άρα; άθρεΐς ήλιον; βλέπεις σελήνην; όρας 
άστέρας; ούκ έστιν, ούκ εστίν ειπείν δσον τό αμάρτημα, δσος ό 
σκότος, δση ή άλογία (και ε'ίθε μέχρι τούτων ό λόγος· εϊχεν γαρ αν 
ή άθλιότης συμμετρίαν), άλλ' δτι κρίμα, αδελφέ, άπαραίτη/τον, 
πΰρ αίώνιον, σκότος εξώτερον και άλαμπές, βρυγμός οδόντων, 

40 άπαντα τά άλλα κολαστήρια έν οϊς ή εύθύνη, και ταύτη απέραντος 
εις αιώνας, και οΰπω λέγω τών άγαθών τήν άπόπτωσιν, ην σεαυτώ 
προεξένησας· τίς αϋτη; μετά θεού γενέσθαι, χαρά άνεκλάλητος, ζωή 
άμήρυτος, εύφροσύνη αιώνιος, τρυφή παραδείσου, τής 'Αγίας Τριά-
δος ελλαμψις, πάσα άλλη και λεγομένη και νοουμένη μακαριότης. 

45 Δεύρο δή ούν, δεύρο, τέκνον, άνάνηψον, άνακλήθητι, άνακαινί-
σθητι, ρΐψον τά συμπλακέντα σοι υπό τοΰ έχθροΰ σχοινία τής αμαρ-
τίας, διατμήθητι τής Ευας, πρόσελθε τω άμνησικάκω και φιλανθρω-
ποτάτφ 'Ιησού, άντικρυς βοά- δεύτε πρός με πάντες οί κοπιώντες και 
πεφορτισμένοι ταΐς άμαρτίαις. ύπαντα, περιπλέκεται, εΐσοικίζεται, 

50 ούκ εγκαλεί περί τών προτέρων, άγει και πάλιν έορτήν, σώζει τόν 
άσωτευθέντα. ναί, δέομαι σου, τέκνον, άκουσον, έξάφθητι, τρώσον 
τόν τρώσαντά σε. ήκε ούν, ήκε τάχει πρός ήμας τούς άμαρτωλούς· 
έγώ τήν ψυχήν μου τίθημι ύπέρ σοΰ, εγώ εγγυητής τής σωτηρίας 
σου, έγώ σε ιατρεύσω άπαλοΐς φαρμάκοις, έγώ σύν θεώ ό τάλας 

55 άσπάσομαί σε ύπέρ τό πρότερον. μόνον πρόσδραμε, μόνον μή στης 
έτι, αλλά τήν μεν Εΰαν άφείς εις έαυτήν παίζειν (ει δ' ούν ακούει 

32 Jer. 2,12 35 Horn. Od. 4,833 ζώει και όρα φάος ήελίοιο 39 Matth. 8,12 46 
Ps. 118,61 48 Matth. 11,28 53 Joh. 10,11 

31 ώ C στενάξει VMPS Sirm έλεήσειε VMPS Sirm 33 ήρυθρίασας VMPS 
Sirm 35 αρα C Sirm 36 vocem ειπείν post έστιν1 transp V 37 είχε VMPS 
Sirm 38 κρίμα PS Sirm 40 ταύτη C: αΰτη cett Sirm (an ταύτη scribendum?) 42 
προεξένισας C 43 άμήρυτος C: ακήρατος cett Sirm (sed cf miracula S. Demetrii 
58,13 Lemerle, ubi eadem v. 1.) 47 εύας C 48 πρός με om VMPS Sirm 49 εις 
οϊκίζεται C 56 Εδαν CPS Sirm αφες VMPS Sirm κούει in marg S (quia 
verbum άκούει in textu vix legi possit) 
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θείως, έμβαλών εις σεμνεΐον), σαυτόν δέ παρέξεις τφ θεώ και ήμΐν. 
διαμαρτύρομαι ούν ενώπιον τοΰ θεού και τών εκλεκτών άγγέλων, ϊνα 
τούτων άκούων άλλάξης εαυτόν, κατεπείγων προς ημάς πριν ή φθάση 

60 τό τέλος, πριν ή άποκλείση κατά σοϋ ή απαραίτητος άπόφασις. 

432. Θεοφίλω ήγουμένω 

Ούκ ολίγα τά άκουσθέντα μοι περί της τιμιότητός σου, α καί 
έλύπει με ού μετρίως, δμως δτι άπεσκευάσθησαν δια τοΰ τιμίου σου 
γράμματος, καί γε δέδεκταί σου, τολμώ λέγειν, ό Κύριος τήν μετά-

5 νοιαν καί τήν άπολογίαν της εν τω μοναστηρίω άνθυποστροφής, εί 
καί ούκ αστεία τηνικαΰτα ήν, δτε Χριστός έδιώκετο- αρτι δέ, έπάν 
έλώφησεν ό διωγμός, τίς λόγος ύποστροφής καί ουχί μάλλον αθλή-
σεως; άπ' έμοΰ, φησίν, δψεσθε, καί οΰτως ποιήσατε, τοΰτό σε εδει 
φθέγξασθαι τοις φοιτηταΐς, έκκαλουμένοις ο'ΐκοι έπαναδραμεΐν, ούχ 

ίο ύπακοΰσαι καί γενέσθαι ύποτύπωσιν ήττης, καί ταΰτα μετά τήν 
πτώσιν ή ούκ οίσθα δτι έπ' άρνήσει Χριστού ή ν ή κοινωνία σοί τε 
καί τοις συναπαχθεΐσιν άθέως; είτα, επειδή εϊλου μετάνοιαν διά της 
ύποχωρήσεως (τούτο γαρ τό κεφάλαιον της μετανοίας καί ής ανευ 
άμεταμέλητος ή πτώσις), τί πάλιν επί τό πλημμελές άνέκαμψας 

15 (σύγγνωθι, πάτερ, αναγκάζομαι έπιδόντος σου σεαυτόν τή ταπεινώ-
σει μου λέγειν σοι ώς άπό στόματος Κυρίου τά προσήκοντα), τί ού 
πάντας ή όμοτρόπως συνδιώκεσθαί σοι νενουθέτηκας ή, μή βουλο-
μένους, ε'ΐασας ώς μισοχρίστους, ώς φιλοσάρκους, ώς άπειθεΐς, αλλ' 
ούχ υίούς; κάν τούτω καί τήν ήτταν <αν> άνεκαλέσω καλώς καί τοις 

20 ύπό χείρα έγένου ύπογραμ/μός χρηστός καί τή εκκλησία Χριστού 
ώφθης οικοδομή άντί καταλύσεως προτέρας. 

60 Luc. 13,25 

57 εμβαλον VMPS Sirm σ' αυτόν C 59 αλλάξεις C φθάσει omnes: correxi 
60 αποκλείσει omnes: correxi 

432. a. 8 2 1 - 8 2 6 

8 Joh. 13,15 

C VM PS 

4 καίγε Sirm 6 άστεΐα Μ έπαν VMP 10 τύπωσιν Μ 14 έπανέκαμψας 
Μ (fort recte) 19 καν C: καν Sirm αν inserui 
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Οϋτως είργάσατο ό θεοφιλέστατος αδελφός ημών και ήγούμενος 
του Μηδικίου, ούτως ό άγιώτατος πατήρ ήμών της Λαοδικείας, έπεί 
και έτεροι. δυοΐν θάτερον, εϊ ούτοι έννόμως, αυτός άνόμως και ει τίς 

25 σοι ομοίως δέδρακεν. αλλ' είσί τίνες, ώς μανθάνω, της συμπτωματι-
κής συστοιχίας (ών τά ονόματα εκών ύπερβήσομαι), οϊ λέγουσιν 
ύπέρ αυτής μηδ' ότιοΰν μετανοεΐν μηδ' αύ εν συγχωρητικόν και 
μόνον έξαιτεΐν, και καλώς πεποιηκέναν εξ ού και οί άδελφοί, φασί, 
σέσωνται και οί ναοί άσίαντοι. ώ τής πωρώσεως· ώ της θεομαχίας· 

30 Χριστός ήρνητο, άθετουμένης τής άγίας αύτοΰ εικόνος, ή Θεοτόκος, 
όστισούν τών αγίων, δι' ών και άρχιερεύς έδίωκτο και επίσκοποι 
περιωρίζοντο και ηγούμενοι ταύτοπαθοΰντες, μοναχοί και μονάζου-
σαι, λαϊκοί, λαΐζουσαι, οί μεν τυπτόμενοι, οί δέ φρουρούμενοι, άλλοι 
λιμοκτονούμενοι, ετεροι ξεόμενοι, άλλοι θαλαττευόμενοι, ετεροι θα-

35 νατούμενοι, άλλοι κρυπταζόμενοι, έτεροι δραπετεύοντες. πλήρεις αί 
έρημίαι και τά σπήλαια, πλήρη τά δρη και αί νάπαι- σάρκες κο-
πτόμεναι, αίματα ρέοντα, ή καθ' ήμάς οικουμένη κωδωνιζομένη τώ 
διωγμώ, πάσα ή ύπ' ούρανόν ώς ειπείν στοναχίζουσα και κατακλάου-
σα. και σύ, ώ τρισάθλιε, έαλωκώς τή ψυχοφθόρω κοινωνία και 

40 μένων εις τό όλετήριον (έπάν ούτως, αλλ' ού μοναστήριον) λέγεις 
εύ έχειν και έγγελας τούς χριστοφόρους, μάλλον δέ αυτόν Χριστόν, 
ύπέρ ού και τό πάσχειν; ποίον δέ και διεσώσω ναόν, τόν ναόν τοΰ 
θεού μιάνας, σεαυτόν; τίνας δέ και άδελφούς έφυλάξω, διεφθορότας 
τή όλεθρία σου κοινωνία, καν έν βρώμασι; σκάνδαλον τοΰ κόσμου, 

45 ύπόδειγμα αρνήσεως, προτροπή άπωλείας, σάρξ αλλ' ού πνεύμα, 
σκοτήρ άλλ' ού φωστήρ. ταύτα αύτή ή αλήθεια βοά πρός τούς ούτως 
άσεβούντας· ούς, εί μή μετανοήσωσιν έπιλέγειν ούτως άθεα, ού 
χριστιανούς ήγητέον. 

Ήκουσας τό κρίμα, πάτερ; ήμάρτηκας, ύποστρέψας και ήθετηκώς 
50 τήν ύπόσχεσιν. πλήν ό αγαθός θεός συγχωρήσει σοι. μεΐνον ούν 

22 ήγούμενος: Nicetas 

42 Philipp. 1,29 1 Cor. 3,16 

26 συστοιχείας CM 27 δτι ούν C 29 άσίναντοι Sirm: eras Ρ (cf Lexicon Lampei 
s. v. άσιάντως) ώ C (bis) 30 ήθετουμένης C 31 όστις ούν C δεδίωκτο 
VMPS Sirm 32 περιορίζοντο Sirm 35 πλήρης C 36 πλήρης C 38 δέ post 
πασα add Μ κατακλαίουσα Μ Sirm 40 έπαν VMP: έπ' αν Sirm 41 ίουδαϊκώς 
post έγγελας add VMPS Sirm 42 και' Ssscr 44 καν C: κάν PS 47 μετανοήσουσιν 
VMPS Sirm 49 κρίμα PS Sirm πάτερ: μάτερ Sirm 50 αγαθός Ssscr ούν 
om Μ 
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άρτι έν τω μοναστηρίφ, έπάν μετήλθεν άλλως τά πράγματα, έχόμενος 
του όμολογενν παντί άνθρώπφ τό ,ήμαρτον', ώς αν θεός εύμενισθείη 
και άναγάγη σε εις τό πρότερον φως, δτε ηυγει ό λύχνος της πολι-
τείας σου, δτε ής σεβαστός και βασιλεΰσιν, δτε οΰτε τό τυχόν 

55 παροφθέν ήν σοι εύκαταφρόνητον. και πρός τό έξης, ώς οικονομήσει 
Κύριος τά της έκκλησίας, ουτω και λαλήσομεν, ουτω και συναπο-
θανούμεθά σοι διά την αγάπη ν έν τη αγάπη, προσεύχου περί ήμών 
των άμαρτωλών καί μή ο'ΐου ύπεροπτικώς ήμάς γράψαι (ισμεν γάρ 
εαυτούς βδέλυγμα έν άνδράσιν όσίοις), αλλά διά τό άληθές καί σου 

60 σωτήριον- εί δε καί άλλων, ό παθών όμολογήσοι θεώ τήν χάριν. / 

433. Κατηχητική. Τοις ήγαπημένοις πνευματικοΐς τέκνοις τε καί 
άδελφοΐς Λαυρεντίφ, Συμεών, Διονυσία», Ποιμένι, Λιτοΐφ καί τοις 

λοιποΐς ώδε κάκεΐσε διεσπαρμένοις Θεόδωρος αμαρτωλός 
μοναχός έν Κυρίω χαίρειν 

5 Χαίρειν έστι πάντοτε τοις κατά θεό ν ζώσι, καν τοις της χαράς 
έναντίοις ύποπέσειεν, έπειδή εν ευφροσύνης άληθινής έργον, ή εις 
θεόν έλπίς καί τό ύπέρ αυτού καί δι' αύτόν καί ζην καί κινεΐσθαι καί 
πάν ότιούν αλλο πράττειν. δτι δε ούτως ύμεΐς, μαρτυρεί αυτά τά 
πράγματα- ούτινος γάρ άλλου ένεκεν ό σκορπισμός καί κόπος καί 

ίο κλόνος ύμών ή δι' αύτόν τόν αγαθόν θεόν ήμών; ει καί δτι νΰν τή 
αυτού προμήθεια έλώφησεν ό διωγμός άναρρήσει τοΰ χρηστού κρά-
τους καί παρρησίας θύρα άνεώχθη τοις δεδιωγμένοις, άπολαύουσι 
μετρίας αφέσεως καί ειρήνης κατά πάσαν πόλιν καί χώραν. εφ' οίς 
όφειλέται έσμέν, ώ πατέρες, εύχαριστίας προσάγειν Κυρίω καί πρε-

60 άλλων: seil, σωτήριον 

51 έπαν VMP: έπ' αν Sirm 52 ομολογούν Sirm ό ante θεός add VMPS 
Sirm 53 άναγάγει C, quod ex άγάγει corr 54 οΰτε C: ούδέ cett Sirm 55 ήν: 
εϊη C εύκαταφρόνητον Μ: άκαταφρόνητον cett Sirm προστοεξής S 56 
λαλήσωμεν C σύν άποθανούμεθα C 59 σου Sirm 

433. a. 821 
C (11. 1 - 2 5 ) VM PS 

1 κατηχητική post χαίρειν (1. 4) transp V: om Mi: in marg Μ περί της ανακλήσεως 
κλέμεντος in marg C 2 Λιτωΐφ VPS Sirm: λητοΐω Μ 5 καν C: κάν Ρ 6 
ύποπέσοιεν omnes: correxi 7 και3 om VMPS Sirm 8 δτι ούν C 9 ούτινος: 
τίνος Μ 11 προμηθία C 
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15 σβείας υπέρ τε πλουσιωτέρας ειρήνης και έπιστηρίξεως των θεο-
προβλήτων ήμών βασιλέων. 

Ούτος ούν ό πρώτος λόγος, δεύτερον, ϊνα και ήμεΐς και ύμεΐς μή 
τήν άφεσιν εις διάλυσιν αρετής δεξοίμεθα, αλλ' οπουπέρ έσμεν 
έκαστος τό αύτό φρονεΐν, τω αύτω στοιχεΐν κανόνι, εν μηδενί δι-

20 δόντες προσκοπήν, ινα μή μωμηθή ή διακονία, άλλ' έν παντί συν-
ιστώμεν εαυτούς, καθά γέγραπται, ώς θεοΰ διάκονοι έν υπομονή, έν 
θλίψεσιν, έν στενοχωρίαις, έν άλλοις, οϊς ό βίος των παρουσών 
ήμερων ύποπίπτεν οΰτω γαρ και τά προηνυσμένα φυλάττοιμεν ανα-
φαίρετα και τά ήδη προσπίπτοντα εύμαρίζοιμεν και τά μέλλοντα 

25 θεοπρεπώς ύπαντήσοιμεν. 
"Ώδέ έσμεν πρό τοΰ άστεως παροικοϋντες είδήσει τής βασιλείας, 

όρώντες και όρώμενοι υπό των φοιτώντων αδελφών και πατέρων 
ήμών καί ή έλευθερία πρός τοΰ άγαθοΰ βασιλέως έπιτεταγμένη. 
προς τό έξής, ώς αν εύοδοΐ Κύριος ή κελεύη τό κράτος έπιμένειν 

30 ένταΰθα ή άλλαχή μεταπίπτειν τε και ύποχωρεΐν, οΰτω καί ένεχθη-
σόμεθα. μόνον αυτοί τοΰ έργου ύμών έχόμενοι έχεσθε καί τοΰ προσ-
εύχεσθαι περί τής ταπεινώσεως ήμών, ώς αν άπρόσκοποι ώμεν 
τοΐσδε κάκείνοις καί τή έκκλησία τοΰ θεοΰ. τούς πρίν άπορραγέντας 
άβούλως αδελφούς κατά πολλούς τρόπους εύδόκησεν ό θεός ό ύπερ-

35 άγαθος ένωθήναι ήμΐν μετά τοΰ προσήκοντος λόγου, καί έχάρημεν 
οί άνάξιοι χαράν μεγάλην, ότι α ουκ ήλπίζομεν ε'ΐδαμεν έν όφθαλμοΐς 
ήμών καί συνουλώθη τά διασπασθέντα μέλη καί έορτάζομεν έορτήν 
Κυρίω έν τή ένός έκάστου συνδρομή καί άνθομολογούμεθα τω Κυρίω 
καί άπευχαριστοΰμεν τοις κρατοΰσιν, δτι, εΐ καί μηδέν άλλο, δσον 

40 πρός ή μας μέγα τό δώρημα, καί πάλιν, δτι ουκ αν άλλως ευθέτως 
έσχομεν τήν σύμβασιν ή τω οϋτως / άφεθήναι ήμάς τών φυλακών 
καί καθεσθήναι έν καθίσματι τηλικούτω. 

Πάντα εις καλόν ήμΐν συνέδραμε καί συνδράμοιεν, εύ οΐδ' δτι, 
εύχαΐς ύμών άγίαις. έπειδή δέ ό λόγος περί ανακλήσεως, άνεκλήθη 

16 βασιλέων: Michael II et Theophilus 26 πρό τοΰ άστεως: in Crescentiu? cf. p. 18* 
et adn. 80 

19 Philipp. 3,16 2 Cor. 6,3 sq. 35 Matth. 2,10 

13 τής ante μετρίας add Μ 14 εύχαριστείας C 15 πλουσιωτάτης Μ: περισσο-
τέρας V 17 δέ post δεύτερον add V Sirm 19 τό αύτό: τω αύτω Cpc 20 
συνιστώντες S (fort recte; cf 2 Cor 6,4) 24 πρός π ίπτοντα C 25 ύπαντήσοιμεν: 
hie desin epist in C 26 ώδε VM αστεος S 27 φοιτώντων in marg Μ 29 
προστοεξής S 36 ε'ίδομεν VM: οϊδαμεν cett Sirm: correxi 39 δσον: ώσι Μ 41 
τω VM: τό cett Sirm 
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45 καΐ ήνώθη ήμϊν σύν τοις άλλοις και πλέον μάλλον των άλλων ό 
γραμματηφόρος, ό αγαπητός ήμών υίός Κλέμης, ό εύλαβέστατος 
ήγούμενος, πάντα άσμένως είσδεξάμενος, α εδει αύτώ λαληθήναν, 
καί περί πάντων ποιησάμενος τήν προσήκουσαν άπολογίαν έφ' φ 
και άρεσθέντες ήσπασάμεθα αύτόν ένστερνισμένως, έλπίζοντες καί 

50 δι' αύτόν αΰχημα εχειν οί αμαρτωλοί σωτήριον αύτό τοϋτο. καί ύμεΐς 
προσήκασθε, παρακαλώ, τόν άδελφόν ώς αδελφοί, τό μέλος ώς μέλη, 
τόν όμόφρονα ώς όμόφρονες· ούτω γαρ αύτόν εύροιτε χάριτι Χριστού 
εν πάσιν εύ έχοντα καί ζητοΰντα θεόν. 

434. Ηγουμένη της Νικαίας 

Καί πρότερον αί περί της τιμιότητός σου άγαθαί άκοαί εϊλκυσαν 
ήμάς έπιστεΐλαί σοι, καί νΰν ταΐς αύταΐς εύφημίαις έπερειδόμενοι 
καί γράφομεν καί προσαγορεύομεν τήν σεμνοπρέπειάν σου άποδε-

5 χόμενοι καί μακαρίζοντες, οτι εϊλου δια Κύριον ύποΐσαι θλίψεις καί 
στενοχώριας, διωγμόν της μονής καί έξορίαν μεταθέσεως, ε'ΐ τι άλλο 
περιστατικόν καί ομολογίας ύποδεικτικόν. ταύτα αινέσεως καί έξο-
μολογήσεως, ταύτα νύμφης Χριστού έπαθλα καί άγωνίσματα καί τό 
ετι άξιαγαστότερον, ή περί τάς ύπό χείρα άδελφάς όσιότης· δτι κάξ 

ίο αύτών εϊλοντο συναποδύσασθαί σοι τή ομολογία καί ήνδρίσαντο 
καί έμαστιγώθησαν καί περιωρίσθησαν καί έδόξασαν τόν θεόν έν 
τω σώματι αύτών καί έν τω πνεύματι. ο'ΐ τών άθλων, ούά τής καλής 
παιδαγωγίας· οίον τό άρχον, τοιούτον καί τό άρχόμενον, οία ή 
διδάσκαλος, τηλικαύται καί αί μαθήτριαι. σοι εύ εχει λέγειν ιδού 

15 εγώ καί τά παιδία, α μοι εδωκεν ό θεός, εναθλοι, άνδρικαί, φιλό-
χριστοι μάλλον ή φιλόσαρκοι, πάντα σκύβαλα ήγούμεναι, ϊνα Χρι-
στόν κερδήσωσιν, πάντα τά μέλη Χριστώ προσενέγκασαι, ϊνα τόν 
έραστήν θεραπεύσωσιν. μετά όμολογητών συνετάγητε, μετά μαρ-
τύρων έστεφανώθητε, οσον έκ τοΰ φθάσαντος. 

46 Κλέμης Sirm (cf adn ad lin 1): κλήμης codd 

434. a. 8 1 5 - 8 2 0 

5 Rom. 8,35 11 1 Cor. 6,20 14 Is. 8,18 16 Philipp. 3,8 

C (11. 10-36) VM PS 

5 ύπεΐσαι Mi 6 και ante ει add V Sirm 10 συναποδύσασθαί: hie inc epist in 
C σύν άποδύσασθαί C 12 οϊ CVacP: ώ VpcM: erasit S: correxi 17 κερδήσωσι 
VMPS Sirm 18 θεραπεύσωσι VMPS Sirm 
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20 'Αλλ' επειδή, ώ μήτερ, ουδείς στεφανοΰται, εάν μή νομίμως 
άθλήση, νόμιμον δέ εστί τό μέχρι τέλους και πίστει και βίω άρι-
στεΰσαι, παρακαλώ καί ύπομνήσκω άξίως περιπατήσαι ή μας της 
κλήσεως ής έκλήθημεν μετά πάσης ταπεινοφροσύνης καί πραότητος, 
μετά ασφαλείας προς τό έξης μήτε άλώναι τή έτι κορυβαντιώση 

25 αίρέσει άρνησιχρίστω μήτε τι κατά τον όφειλόμενον κανονίζεσθαι 
άσκητικόν βίον παρατρέπεσθαι, άλλα πάντα ποιεΐν εις δόξαν θεοϋ, 
παντοίος διαλάμπειν τω φωτισμώ των εντολών δπερ πιστεύω ένερ-
γεΐν υμάς εις επαινον δόξης Χριστού, εις αΰχημα αιώνιον ύμών, ε'ΐη 
δέ είπεΐν καί ήμών τών άμαρτωλών. καί γάρ, ει ένός πατρός έσμεν, 

30 αδελφοί πάντες άλλήλων χρηματίζομεν καί τά πάντων σπουδάσματα 
έγκαυχήματα οί πάντες ούκ άπεικότως ήγού/μεθα. 

Προσεύχεσθε περί ήμών. ό ασπασμός ήμών έν πνεύματι. ό Κύριος 
'Ιησούς Χριστός μετά τοϋ πνεύματος ύμών. άμήν. άκήκοα δτι έγκρά-
τειαν έλκεις πολλήν καί ήσθην- πλήν επειδή τό μέτριον έν πάσιν 

35 άριστον, ύπομνήσκω, μετρίωσον έαυτήν κάν τούτω, ϊνα καί δουλ-
αγωγήται τό σώμα καί μή άτονη ύπουργεΐν ταΐς έντολαϊς. 

435. Έπισκόποις τοις διά Κύριον φυγαδευθεΐσιν έν Χερσώνι 

'Αληθινής αγάπης έργον καί πίστεως άνυποκρίτου άπόδειξις τό 
έκ τοσούτου διαστήματος τοπικού άποστεΐλαι τήν πατρικήν ύμών 
άγιωσύνην ένα τών συνδεδιωγμένων άδελφών, Άγαπητόν τόν αίδε-

5 σιμώτατον μοναστήν (μάλλον δέ μακαριώτατον κατά τό ύπό Κυρίου 
αδόμενον έν τοις δεδιωγμένοις ένεκεν δικαιοσύνης), έπισκοπήν ποιη-
σόμενον, προηγουμένως μεν τή θεία καί κορυφαιοτάτη κάρα, έπειτα 

20 2 Tim. 2,5 22 Eph. 4,1 sq. 29 cf. Joh. 8,41 35 1 Cor. 9,27 

22 ΰπομιμνήσκω VMPS Sirm ΰμας S (fort recte; cf Eph 1. 1.) 31 έκκαυχήματα 
Mi: έκαυχήματα Sirm 34 ήσθην C 35 ύπομιμνήσκω VMPS Sirm καν Sirm 
36 ατονεί C 

435. a. 821 7 κάρα: Nicephorus 

6 Matth. 5,10 

C VM PS 

1 κύριον C: Χριστόν cett Sirm 
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ήμΐν τοις έλαχίστοις έν άδελφοΐς και υίέσι πνευματικοΐς. ώ της 
καλής ευβουλίας· ώ της ειλικρινούς άγάπης· και τίνων άλλων ή των 

ίο δια Χριστόν είλαμένων και των οικείων έκστήναι και εις άλλοδαπήν 
έκπεφευγέναι τοσούτφ μήκει θαλάσσης διειργομένην και τληπαθεϊν 
εκεί δσα εικός έπισυμβαίνειν τοΰτο έναργέστατον δείγμα καθέστη-
κεν; εύλογητός ούν Κύριος ό θεός, δς κατήνυξεν ύμάς έπί τοσούτον 
προς την εύτέλειαν ημών και δς εδωκεν ισχύν και χάριν τω άποστόλφ 

15 γνωρίσαι ήμΐν πάντα, άπερ και ήνύσατε και έτι φέρετε, τρισόλβιοι 
πατέρες, υπέρ του ονόματος του Κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού' εφ' 
οϊς άκούσαντες έχάρημεν, ήνέσαμεν, άνθωμολογησάμεθα, ε'ΐπομεν 
οτι ό θεός όντως έν ύμΐν έστιν, εύαρεστούμενος και θεραπευόμενος 
τή ύπέρ αληθείας ομολογία. 

20 Έμοί δέ δοκεΐ, ούχ εϊνεκα ύμών σώσματος μόνον, άλλα γαρ και 
της έν τοις αυτόθι σωτηρίας την φυγαδείαν οίκονομηθήναι παρά της 
τά πάντα σωζούσης προνοίας, έπειδήπερ έπιστάντες ώφθητε 
φωστήρες των έν σκότει και πλάνης βίου, οδηγοί τυφλών, παιδευταί 
άρετής, κήρυκες εύσεβείας, διδάσκαλοι τών ένταΰθα πραχθέντων 

25 κατά Χριστού φοβερών τολμημάτων, ούτω καί έν τοις αυτόθι και 
πανταχού γής τε καί θαλάσσης ηΰγασε Κύριος τούς όμολογητάς εις 
ενδειξιν αληθείας, εις άποτροπήν άσεβείας, καθάπερ έπί τών άνωθεν 
χρόνων καί έμεγαλύνθη τό ονομα αυτού και έδοκιμάσθη ό εκλεκτός 
λαός Χριστού καί άπεδοκιμάσθη ό μισόχριστος θίασος καί τέλος 

30 έλαβεν δρον ζωής έπάξιον τής τόλμης ό μέγας δράκων, ό Άσσύριος 
νούς, ής έδρασε κατά θεού. 

Τό δέ δπως νύν έχει τά ένταΰθα παρέλκον αν εϊη λέγειν διά τό τόν 
γραμματηφόρον ίκανόν είναι χάριτι Χριστού έκαστα έκδιδάξαι έμ-
μελώς- φ καί παρεθέμεθα μετά τής έπιστολής καί τινα διανομήν, ην 

35 καί καταξιώσατε εισδέξασθαι, χαριζόμενοι ήμΐν τάς τιμίας προσευ-
χάς εις στηριγμόν ψυχής. / 

14 εύτέλε ιαν: ad hoc humilitatis dicendi genus cf. Dinneen, Titles 79 30 δράκων: Leo 
V 34 δ ιανομήν: ad hanc vocem cf. P. Speck, in: Rechtshistorisches Journal 3 (1984) 
25 sq. 

30 Ez. 29,3 Greg. Naz. or. 4,1 (PG 35,532 Β = p. 86 Bernardi) (de Juliano) 

8 ώ C 9 ώ C 10 έλομένων VMPS Sirm τήν ante άλλοδαπήν inser Sirm 
13 κατένυξεν VMPS Sirm 14 Ά π ο σ τ ό λ ω Sirm 17 άνθομολογησάμεθα C 18 
ή μ ΐ ν S 20 σώσματος: σώματος Sirm 21 τής 1 om VMPS 23 πλάνη V M Sirm 
32 τά om Μ 
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436. Εύδοκώ παρθενευούση 

Ούκ εστι καλόν φιλίας καν εύεργεσίας έπιλανθάνεσθαι- εί γάρ 
αλόγα ζώα, καίπερ νοΰ έστερημένα, οϊδεν άποσφζειν διάθεσιν τοις 
εύεργέταις, πόσω γε μάλλον προσήκον ήμΐν, τοις κατ' εικόνα θεού 

5 γεγενημένοις, άνεπίληπτον έχειν τό προς τούς φίλους μνημονικόν. 
διά τούτο έργον εσχομεν άποστεΐλαι πρός την τιμιότητα σου τον 
ήγαπημένον ήμών υίόν Προτέριον, αυτό τοΰτο δηλούντες οτι ούκ 
έπιλελήσμεθα, αλλά γάρ και πάνυ μνημονεύομεν και επί γλώσσης 
φέρομεν καί άλλοις διηγούμεθα τήν περί ημάς τούς αμαρτωλούς 

ίο συμπάθειάν σου, δση δέ καί ήλίκη αυτη· οτι εν καιρώ πειρασμού, 
έν καιρώ τού κατά Χριστόν διωγμού, οπότε έφυλακίσθημεν έν τοις 
αύτόθι, εγώ τε καί ό αδελφός Νικόλαος, ήνίκα προ της οπής τής 
φυλακής φύλακες, μή έώντες θίγειν όντιναούν κατά τήν τών άσεβων 
πρόσταξιν τω φρουρίφ, τότε, ϊνα τά πρότερα έάσω λέγειν, καίπερ 

15 δντα ίκανά, παρρησιαζομένη τή κατά θεόν πεποιθήσει, επεμπες, 
έγαλούχεις οιονεί, διέτρεφες, έπότιζες, παρεκάλεις, ήλειφες, σεαυτήν 
έπεδίδους ριψοκινδύνως εις θάνατον, δπερ μικρού δεΐν, εΐ μή ή χειρ 
τοϋ θεού φθάσασα είλέν σε, καί ενέπιπτες εις έργον, οϊδας τάς 
κατηγορίας τών γειτνιαζόντων, τάς εισπράξεις τών άρχόντων, δτι 

20 δώρα ειληφας παρά τού καταδίκου, οτι λόγους διαταγής ύπακούεις, 
τοΰτο κάκεΐνο. αλλ' δμως, ώ τής μεγαλοπιστίας, ούδέ ούτω τούτων 
τυρβασθέντων ύφήκας τό καθόλου, άλλ' ώς μηδενός καινού γεγο-
νότος ειχου πάλιν τής διακονίας, δώροις τούς φύλακας έξευμενιζο-
μένη καί, τό δή λεγόμενον, θεόν δι' ήμών τών αμαρτωλών θεραπεύ-

25 ουσα, έξ ού καί ή αρπαγή τών κινδύνων καί ή παρ' ελπίδα σωτηρία. 
Τί τούτο δεύτερον Πρισκίλλης καί Φοίβης εκείνης ή τών ταύταις 

ίσοστασίων κατά τήν τής διακονίας θεωρίαν, εφ' ή μακαρίζονται 

436. a. 821? 

26 Rom. 16,1 sq. 

C VM Ρ (VMP 11. 11 -49 ) 

11 έφυλακίσθημεν: hie inc epist in VMP Sirm 13 θήγειν C δντινα oöv C 14 
φρουρείω VMP Sirm 15 παρρησιαζομένη Sirm 17 έπιδίδους Sirm 18 εΐλε 
VMPS Sirm 20 an <ούκ> ύπακούεις scribendum? 23 εχου Sirm 25 παρελπίδα 
CP 26 τοΰτο M"cr 27 ύποστασίων Mi 
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ύπό του θείου αποστόλου; ούδαμώς, ώς έμοί γε δοκεΐ, ει μή δτι εις 
αναξίους, άλλα καί τοΰτο μάλλον αίνετώτερον εκεί γαρ τό μεγα-

30 λοφυές τοΰ προσώπου τάχα αν καί τούς άναισθήτους λίθους έκίνησεν 
εύεργετεΐν, ενταύθα δε τουναντίον, καί τούς εύαισθήτους νόας ναρ-
κάν επεισεν τό άπόπτυστον των ύποκειμένων. άλλ', δτι τοΰτο ούτως 
καί άντιπεπονθότως ώφθης δράσασα, σκόπησον τό έγκώμιον. άπέ-
χομεν τοίνυν, ώ καλλιπάρθενε, τό έλεος καί αίνοΰμέν σε είκότως, 

35 προσαποδεχόμενοι καί συνεπαινοΰντες καί τάλλά σου σεμνολογή-
ματα, την έγκράτειαν, την αύχμηράν κόμην, την ήμελημένην έσθήτα, 
τήν ελεημοσύνη ν καί έπ' άλλοις, την φιλαγνείαν, καί επί τούτφ 
μηδαμώς μωμοσκοπηθεΐσαν πρός τίνος ούν των ανθρώπων, ώ της 
καλής σου έργασίας· ώ της θεοφιλούς καί γηραλέας κεφαλής· ήνθη-

40 σας εν μέσω άκανθών ώς ρόδον, εύωδίασας εν μέσω γενεάς σκολιάς 
καί διεστραμμένης ώς όρθοφυές κρίνον. 

Τί τό λοιπόν; διαμένειν σε καί πρός τό έξής άπρόσκοπον, σεσω-
σμένην, φιλοκρινοΰσαν πάσαν άλλην έντολήν Κυρίου, ώστε μήτε 
όμνύειν τό ονομα Κυρίου τό παράπαν μήτε τι / άλλο παραθεωρεΐν 

45 των εντεταλμένων τοΰτο δέ λέγω ούχ ώς καταλαμβανόμενος σε 
ύπαιτιάσθαι, άλλ' ώς έχων έν έφέσει τοΰ έν πάσιν άρτιον είναι 
κάντεΰθεν έπιτυχεΐν των έν έπαγγελίαις αγαθών, ό άδελφός Νικόλαος 
προσαγορεύει κάγώ τον κύριον καί άδελφιδοΰν σου. ό Κύριος μετά 
σοΰ. 

437. Νικήτα κουράτωρι 

Ουδέν φίλου πιστού άξιολογώτερον άλλ' οταν μεσολαβή έν τοις 
φιλουμένοις ή περί τήν πίστιν διαφωνία, τότε τή πίστει συνδιασχί-

40 ώς ρόδον: ad metaphoram cf. Speck, Jamben 291 

40 De. 32,5; cf. Philipp. 2,15 

28 εμοιγε VMPS Sirm 31 έναισθήτους Sirm 32 επεισε VMPS Sirm 35 συν-
επαινοΰντες: σεμνολογοΰντες Μ τ' αλλα C: τά αλλα cett Sirm 37 φιλαγνίαν 
C 38 μωμοσκοπηθεΐαν C προστινοσοϋν Ρ: πρός τινοσοΰν Μ Sirm ώ C 
39 ώ C 40 σκόλιας ante γενεάς transp Μ 43 φυλοκρινοϋσαν V 46 ϋπ' 
αΐτιάσθαι C 48 ό Κύριος μετά σοϋ om VMP Sirm 

437. a. 821-826 

C V (11. 1 et 26-32) Ρ (11. 26-32) 

1 κουράτορι C 2 δταν: δτ' αν C 
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ζεσθαι και ή αγάπη πέφυκεν. τί ούν οϋτω προοιμιασάμεθα, δέσποτα; 
5 πάντως ουκ αγνοεί ή θαυμασιότης σου ούτε τήν πρώτη ν φιλίαν ουτε 

τήν μετέπειτα διάστασιν διά τοΰτο επί ταΐς της ύπερευφημότητός 
σου άποστολαΐς ίλιγγιάσαμεν ευθύς προς τό δέξασθαι. επειδή δέ ό 
αδελφός ήμών Γλυκέριος άπήγγειλεν οΰτως και οϋτως, δτι και ή 
φιλία μένει και ή ορθοδοξία ερρωται, δέει δέ μόνον άνθρωπίνω ή 

ίο ύπόπτωσις και ή ώς πας φιλόζωος αιρετική κοινωνία, επί τό φιλαν-
θρωπότερον ρέψαντες και τήν προσηγορίαν και τήν προσφοράν 
άπεδεξάμεθα και πάλιν ήγαπήσαμεν καί εις τό πρότερον άνεδράμο-
μεν, μάλιστα άκηκοότες δτι σου παρασκευάζεται ή τιμιότης ιεράς 
εικόνας άναστήσαι εν τω εύκτηρίφ οίκω, δπερ άπόδειξις θερμοτέρου 

15 ζήλου. 
Καί γε, τιμαλφέστατε, έναργής ή των είκονομάχων πλάνη· πάλαι 

γάρ, δτε θεός ασαρκος ήν, ουκ ήν όμοιοΰν θεόν θεόν γάρ, φησίν, 
ούδεις έώρακεν πώποτε, και ό τοΰτο ποιών ειδωλολάτρης, οπότε δέ 
ό λόγος καί θεός σαρξ έγένετο, ομοιωθείς ήμΐν κατά πάντα, τηνι-

20 καΰτα περιγράφεται, ήγουν έφίσης ήμΐν έξεικονίζεται, ε'ίπερ αλη-
θεύει ό λέγων άπόστολος, θεός έφανερώθη έν σαρκί- εί δέ τοΰτο, 
καί έξεικονίσθη έν σαρκί καί ο τι αν ε'ΐποις έτερον άνθρώπινον, 
έφαγεν έν σαρκί, ϊδρωσεν έν σαρκί, έκλαυσεν έν σαρκί, έπαθεν έν 
σαρκί. ει τι ούν βούλει λέγειν, ύπαντήσει τό ,έν σαρκί'· καί ερρωται 

25 τηλαυγώς ό λόγος καί τό άνατρέψαι τό είκονίζεσθαι αυτόν έν σαρκί 
συνανατρέπει πάντα τά προειρημένα άραρότως. καί ούτως ανάγκη 
λέγειν ,ούκ έφανερώθη θεός έν σαρκί'· ού τί αν γένοιτο ιουδαϊκώ-
τερον; 

Ταΰτα ώς έν έπιστολής μέτρω λέλεκται- έάν δέ δω θεός όψέ ποτε 
30 ΐδεϊν ήμδς αλλήλους, τότε τοσαΰτά σοι λαληθήσεται αληθείας δόγ-

ματα περί τε γραφής καί προσκυνήσεως τών άγίων εικόνων, δσα 
ουδέ τό τίμιόν σου ούς δυνηθείη άκοΰσαι. 

4 τί ούν οϋτω etc.: cf. Hunger, Literatur I 218 5 θαυμασιότης: allocutio etiam apud 
Jo. Chrysostomum Theodoretum Firmum reperitur; cf. Dinneen, Titles 43 sq. 

17 Joh. 1,18 21 1 Tim. 3,16 

6 υπέρ εύφημότητός C 13 σοΰ C Mai: correxi 18 έώρακε Mai 21 an λέγων 
ό άπόστολος scribendum? 22 και2 - 23 εκλαυσεν έν σαρκί in marg C 26 σΰν 
ανατρέπει C άραρότως: hie inc epist in VP Sirm 29 όψέποτε Sirm 
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438. Βασιλείω υίφ πνευματικώ 

Έπεθυμοΰμεν σύν τω κυρίω Γρηγορίφ και σέ / ένταύθα θεωρήσαι, 
τέκνον ήγαπημένον, άλλ' έπεί τοΰτο ού γέγονεν, γράμμασι παραμυ-
θούμεθα την άπόλειψιν, γνωρίζοντές σοι δτι εχομέν σε αεί έπί 

5 καρδίας ήμών ταπεινής, φιλούντες τήν σωτηρίαν σοΰ τε και των 
μετά σοΰ αδελφών και τέκνων και γαρ πατρΐ κλέος υίοϋ ευδοξία και 
αΰχημα ιερόν τό υίικόν σεμνολόγημα. παρακαλώ οδν σε εν Κυρίω 
εχεσθαι ού μόνον της οικείας ευσταθείας, άλλα και της τών άδελφών 
επιμελείας, ποθούμενον καί ποθούντα, στεργόμενον και στέργοντα-

ίο οπου γαρ αγάπη πνευματική, εκεί έν μέσω Χριστός, καθά έπηγγεί-
λατο. ως καλός καθηγητής άγε τούς άρνας Χρίστου συμπαθώς, πε-
φεισμένως, όμειρόμενος αυτών ώς οικείων μελών οϊδά σε τίς εϊ, δτι 
άπροσπαθής, οτι συμπεριφερόμενος, αλλ' ούν οτι καί άκριβολογού-
μενος περί τάς έντολάς τοϋ θεοΰ. εϊεν άπάντων ή ψυχή μία διά τοΰ 

15 πάντα είναι κοινά, εϊεν έξαγόρευσις, έπείπερ παν τό φανερούμενον 
φώς έστιν ώς καί τό εμπαλιν, εϊεν υπακοή, ύφ' ή ό ληστής ε'ΐσοδον 
έξαπάτης ούχ ευρίσκει, εϊεν ταπείνωσις, ην άμπεχόμενος ό θεός 
άνθρωπος γέγονεν, θεούς εντεύθεν τούς ανθρώπους δημιουργών. 

ΤΩ καλέ Βασίλειε, τήν παρακαταθήκην φύλαξον, έκτρεπόμενος τά 
20 πονηρά, έγκομβούμενος τά θεϊκά, τύπος άγαθοεργίας πάση προκεί-

μενος τή άδελφότητν καί ούτως ό σέ άθετών άθετεΐ θεόν καί ό 
ύπείκων σοι ύπείκει θεώ. μνημόνευέ μου της ταπεινώσεως σύν τοις 
άδελφοΐς. 

438. a. 821 - 8 2 6 15 έξαγόρευσις: cf. adn. ad ep. 431,12 

10 Matth. 18,20 14 Act. 4,32 17 Philipp. 2,7 sq. 19 1 Tim. 6,20 21 Luc. 
10,16 

C VM PS 

2 άγίω ante κυρίφ cancell R κυρω VMPS Sirm σε Sirm 3 γέγονε VMPS 
Sirm 4 άπόληψιν C 6 σοΰ: σέ Μ τε post άδελφών add Μ 7 υίϊκόν SM: 
ύϊκόν cett Sirm 12 ίμειρόμενος VM: όμειρόμενος CP: όνειρόμενος Sirm οϊδα 
σε C: οϊδα Μ: οίδας cett Sirm τις Sirm 14 διά τοΰ: an διά τό scribendum? 
16 ή: ής S 17 εξ απάτης VM 18 γέγονε VMPS Sirm 20 έγκομβούμενος C: 
έγκολπούμενος cett Sirm άγαθοεργείας C πάσι CPac 21 και ante θεόν add 
Μ 
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439. Τοις ήγαπημένοις άδελφοΐς Γρηγορίφ, 'Ιεζεκιήλ, Έράστφ, 
Θεοφάνει, Άνίνα και τοις λοιποΐς έν Έλλάδν 

Καιρός του λαλεΐν, φησίν, και καιρός τοΰ σιγάν. έπεί ούν του 
δευτέρου ό λόγος έν ταϊς προλαβούσαις ήμέραις, εϊπω δε και έν αίς 

5 τό παρόν, δια τοΰτο μόλις και άρτι έξεληλυθότες της πόλεως ευδοκία 
θεοϋ φθεγγόμεθα ύμΐν, πατέρες και αδελφοί, φθεγγόμεθα δέ άποστο-
λικαΐς φωναΐς· χαίρετε έν Κυρίφ πάντοτε, και πάλιν έρώ, χαίρετε, 
ού κατά την χαράν τοΰ τηδε κόσμου (πλήν δτι ουδέ χαρά, αλλά πάνυ 
θλΐψις, άτακτοΰντος τοΰ ύπηκόου), άλλα χαίρετε κατά πνεΰμα άγιω-

ιο σύνης, δτι έλυτρώθητε έκ της δουλείας τοΰ έχθροΰ, έκ της ματαίας 
άναστροφής, από σαρκός καί αίματος, δουλεύοντες θεώ ζώντι και 
άληθινφ· έξ ού καί ό πρότερος κατά τον διωγμόν μακαρισμός καί ό 
νΰν ξενισμός, ώδέ τε κάκεΐσε διεσπαρμένων υμών, έως ού έπίδοι 
Κύριος, είρήνην βραβεύων τή έκκλησία αύτοϋ καί άποκαθιστών 

15 ήμάς έπί τό αύτό. 
Τό δέ νΰν έχον δέομαι ύμών, άδελφοί, άξίως περιπατήσαι της 

κλήσεως ής έκλήθημεν μετά πάσης ασφαλείας καί προσοχής, μετά 
πάσης ταπεινοφροσύνης καί ύπακοής της εις αλλήλους, έχοντος τοΰ 
προηγουμένου τόν τόπον τής αρχής ούκ εις έπαρσιν δαιμονικήν, 

20 άλλ' εις τύπον αρετής τών επομένων, καί τώνδε ύπεικόντων καί 
πειθομένων ως έμοί τω άναξίω, μάλλον δέ Χριστώ, δι' öv καί τό παν 
τοΰ / βίου καί ό καθ' ήμέραν προαιρετικός θάνατος, ώ τέκνα, μέγα 
τό τής σωτηρίας μυστήριον βλέπετε πώς άναστρέφεσθε, μή ώς 
εμπαθείς, αλλ' ώς απαθείς, μή ώς φιλόσαρκοι, άλλ' ώς φιλόθεοι, μή 

25 έπιβάλλοιτε τά όμματα οψεσι γυναικών, αλλά μηδέ εις εαυτούς ε'ΐητε 
παρρησιαστικοί· παρρησία γάρ πΰρ καταφλέγον ψυχήν. μελετάτε 
τόν θάνατον άεί, ώς αν ε'ίητε παρασκευασμένοι προς τήν έξοδον έν 
χαρά- τάς παραδόσεις κρατείτε, τά ώρισμένα τελείτε κατά τε ψαλμ-

439. a. 821 - 823 3 καιρός τοϋ λαλεΐν: sic incipiunt etiam Bas. ep. 223 (PG 32,820 C 
= III 8 Courtonne); Theod. Stud, antirrh. I (PG 99,328 D); Cyrill, hom. pasch. 5,1 (PG 
77,472 B); Greg. Naz. ep. 118 (PG 37,213 Β = II 11 Gallay) 

3 Eccl. 3,7 7 Philipp. 4,4 11 Eph. 6,12 12 Matth. 5,10 16 Eph. 4,1 sq. 
23 1 Tim. 3,15 28 2 Thess. 2,15 

C VM PS (VMPS 11. 1 - 3 9 ) 

1 Ί εζεχ ιήλ Sirm 2 Θεοφάνη V 3 φησ ίν om VMPS Sirm (sed cf Bas ep 1.1.) 5 
διατοϋτο VPS 8 άλλά - 9 υπηκόου in marg C θλίψις omnes: correxi 15 
έπιτοαυτό MS τοαυτό Ρ 20 τώνδε: τών δέ Sirm 22 μέγα: μετά Mi 25 
έπιβάλλητε S τά om Μ 27 παρεσκευασμένοι VMPS Sirm 28 ορισμένα C 
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ωδίαν καί προσευχήν και ε'ί τι έτερον. μή θησαυρίζετε έαυτοΐς 
30 χρυσίον είς τό εν καιρφ έπισυναγωγής παρασχέσθαι αύτό ιδίοις ή 

φίλοις, ώς δτι τό μοναστήριον φροντίσει τά καθ' υμάς (ού τέκνων 
θεοϋ τοΰτο, άλλα σαρκοφρόνων), πώς δε ινα τά κατά χρείαν γίνοιτο 
καί τό φθάσαν εϊναι προσενεχθή τή άδελφότητι, ϊνα έκ πολλών 
προσώπων τό συστατικόν ε'ΐη τοΰ κοινοβίου. 

35 Ταΰτα δέ μοι εϊρηται, επειδή ήκουσται δτιπερ τινές ήδη άπ' έν-
τεΰθεν ορίζονται' ,τόδε', φησίν, ,τό ζώον και τόδε τό ίμάτιον ειτουν 
έτερον βούλομαι τω δεΐνι έάσαι'. ώ της άθλιότητος· ώ τής άφρο-
σύνης· ούκοΰν οϋτε τέκνον ό τοιούτος ουτε αδελφός, άλλ' άλλότριος, 
αλλά ιερόσυλος, ού ή μερΐς μετά Γιεζή τοϋ κλέπτου. μή δή ούτως, 

40 αδελφοί, φρεναπατάσθε μηδέ τοιαύτη διαθέσει φθαζόμενοι ένοχοι 
εύρεθήτε κρίματος αιωνίου' έπεί, εί τοΰτο, κάγώ ποιήσω ούτως και 
διανείμω τοις κατά σάρκα δσα έν χερσί μου. εί δέ εν έμοί τοΰτο 
ουδέ άκοΰσαι άνέχεσθε (ου γάρ ήγουμένου τό έργον, άλλά έχθροΰ 
θεοΰ), εικότως ουδέ εγώ περί υμών καί διά τοΰτο άσφαλίζομαι καί 

45 τό δικαίωμα τοΰ θεοΰ άναγγέλλω, άθωών έαυτόν τοΰ αίματος τοϋ 
ενόχου τής αμαρτίας, καί ούχ ώς επιζητών χρυσίον (μή πλανασθε), 
άλλά τό σώσμα τών ψυχών ύμών. έπεί καυχήσομαι έν Κυρίαν μέγα 
μοι πλούτου ύπόθεσις μετά τοΰ κορυφαίου τών αποστόλων λέγειν, 
άργύριον καί χρυσίον ούχ ύπάρχει μοι, καίπερ οϋτω φιλοΰντι έν 

50 αφροσύνη λέγω' έπιδίδοταί μοι τοσοΰτον, ώστε καί έκκακεϊν με 
λαμβάνειν. 

Ταΰτα ώς φιλών γράφω καί άσφαλίζομαι. ό δέ θεός τοΰ πατρός 
μου, ό τής ειρήνης δοτή ρ, ό τοΰ έλέους χορηγός, ό ποιμήν ό καλός 
έτι ποιμανεΐ ήμάς καί ύμάς, μηδέν υστερών τών δεόντων κατά τε 

55 πνεΰμα καί σωματικήν ζωήν καί άξιώσειεν καί τής αιωνίου βασι-
λείας. / 

39 4 Reg. 4,12 sq. 45 Matth. 27,24 49 Act. 3,6 50 Gen. 31,6 53 Joh. 10,11 

29 θησαυρίζητε Sirm 30 ή: καί Sirm 31 οτι: δτε Mi ήμας CVPS Sirm 32 
τά: τό Sirm γένοιτο Sirm 33 προσενεχθη item in marg S manu rec 35 
άπεντεϋθεν omnes: distinxi 36 φησϊ VMPS Sirm εϊτ' oöv VMPS Sirm 37 ώ C 
(bis) 38 ούκ οΰν C 39 γιεζεϊ C κλέπτου: hie desin epist in VMPS Sirm λεί-
πει in marg Μ 
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440. Άβρααμίω ξενοδόχω 

Φίλου γνήσιον γνώρισμα τόν φιλούμενον έπισκέπτεσθαι ε'ίτε δι' 
αύτοψίας εϊτε δια γράμματος, ώστε εντεύθεν γνώριζε ήμάς αγαπάν 
σε, τιμιώτατε και περιφανέστατε, άγαπώμεν δέ σε εικότος, και τοΰτο 

5 κατ' αιτίας διαφόρους· ή πρώτη δια τούς ποτέ ύπάρξαντας βασιλείς 
αυθεντικούς ήμών, έπείπερ εκείνοι, ώς οϊδας, των φιλούντων και 
φιλουμένων ή δευτέρα διά τό πρός τήν ταπείνωσιν ήμών συμπαθη-
τικόν σου, όπότε ήμεν έν τοις Άνατολικοΐς, ήνίκα τήν προσηγορίαν 
ήμΐν διεπέμψω και δσα κατά τόν Σμυρναίων άσεβέστατον πρόεδρον 

ίο ή τρίτη διά τήν του όρθοΰ φρονήματος δόξαν, ήν περισσοτέρως 
έξηγόρευκεν ό πνευματικός ήμών καί ήγαπημένος αδελφός και γραμ-
ματηφόρος, προσθείην δ' αν καί διά τόν κοινόν φίλον κύριον Άρ-
κάδιον, τόν σύντροφον λέγω καί σύμψυχον, öv καί περιέπεις έν τοις 
σοΐς, ώς μανθάνω. 

15 Άλλ' έπειδή φίλου έργον καί ύπομιμνήσκειν έν οίς χρή τόν 
άγαπώμενον, ύπομνήσκομεν καί παρακαλοΰμεν τήν μεγαλειότητά 
σου πεφεισμένως καί προσεκτικώς διεξέρχεσθαι αυτήν έν τή κατα-
πιστευθείση αυτή ύπό τών μεγάλων βασιλέων διακονία, καί μή μοι 
λεγέτω δτι άναγκάζεται φόβω ουτω διαπράττεσθαι- φόβου γάρ θεοϋ 

20 ούδέν μείζον καί σωτηρίας ψυχής ούδέν άναγκαιότερον. τί γάρ 
ωφελήσει άνθρωπος, φησίν, εάν δλον τόν κόσμον κερδήση καί 
ζημιωθή τήν ψυχήν αυτού; καί ό ιατρός έν ταΐς περιστάσεσι ζητητέος 
καί ό κυβερνήτης έν τω κλύδωνν ή ουχ οράς δτι κλύδων μέγας καί 
θεομηνής πληγή; ίάτρευσον, δέσποτα, κυβέρνησον, ινα καί σεαυτόν 

25 σώσης καί τούς υπαιτίους έξιάση καί άναστοιχειώσης εις εύστά-
θειαν, άνεχόμενος τήν άπειλήν ώς καί αυτός ων έν σώματι καί ύπό 
τό πταιστόν ούτως γάρ καί θεόν κτήση ϊλεω, θεού δέ περιέποντος 
τίς ό κακώσων; μνήσθητι, κύριέ μου, δτι σάρξ εί καί αύτός καί, ώς 

440. a. 823 5 βασιλείς: Nicephorus I et Stauracius? 7 ταπείνωσιν: ad hanc 
humilitatis elocutionem cf. Dinneen, Titles 80 16 μεγαλειότητα: reperitur allocutio 
etiam apud Greg. Naz. ep. 12,1 (PG 37,44 C = I 19 Gallay) 

20 Matth. 16,26 

C VM PS (VMPS 11. 1 et 19 -50 ) 

1 άβραμίω VMPS: Ά β ρ α μ ί ω Mi 6 τών om Mai 9 σμυρνέον C: σμυρναΐον 
Mai: correxi 19 αναγκάζεται C: συσκιάζεται cett Sirm Mai: hie inc epist in VPS 
Sirm φόβου: hic inc epist in Μ verbis λείπει ή αρχή manu rec in marg scriptis 
21 άνθρωπον Mi 22 αύτοΰ V 25 άναστοιχε ιώσεις C 
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φοβή τάς πληγάς, φείδου των πληγών έπείπερ, οιω μέτρφ μετροΰμεν, 
30 άντιμετρηθήσεται ήμΐν. μνήσθητι, αδελφέ καλέ, οτι σήμερον έσμεν 

και τί τέξεται ή έπιοΰσα ούκ ο'ΐδαμεν, ώς μή εύρεθήναι ήμας κωμω-
δουμένους και κατηραμένους και έν τω νυν αΐώνι και έν τω μέλλοντι. 
μνήσθητι της αποφάσεως εκείνης της φοβέρας και άπαραλογίστου, 
ύφ' ής οί άνελεήμονες είς πυρ άσβεστον έκπεμφθήσονται. μνήσθητι 

35 οτι παραστήσονται ήμΐν τά εύ πεπονθότα πρόσωπα και τά δεινο-
παθήσαντα ύφ' ήμών και τί ωφελήσει τότε τό ενταύθα άκοϋσαι ήμας 
ικανούς; 

Μή, παρακαλώ, μή ούτως είς έαυτούς τό ξίφος ώθώμεν φιλών 
λέγω καί μάλα κηδόμενος, δέσποτα, τέλος τοΰ λόγου, άκούσαιμι από 

40 τοΰ νΰν άγαθάς άκοάς καί φιλανθρώπως παιδευτικός περί τοΰ έμοΰ 
κυρίου, ί'να ασω, ϊνα γνώ ώς ύπακουόμενος έσομαι καί πρός τό έξης 
υπό του έμοΰ / φίλου, ήδη γάρ καί οί γειτνιάζοντες ήμΐν ένταΰθα 
έμφοβοι καί έντρομοι είσιν έξ ών άκούουσι, καίπερ μή έπταικότες 
τι- ,τύραννος έστιν ό ερχόμενος, μάχαιραν έπιφέρεται, πτωχός ούχ 

45 ύποίσει άπειλήν ούχ ινα άνταγωνίσηται δέχεται, καν μή βούλοιτο, 
επί τούτω ούχ ύπεύθυνος- ούδέ γάρ αυτός εγώ καταληφθείς οΰτως 
δυνηθείην αν έτέρως δράσαι'. εάν δε πέρα τούτων τό αίτιον, καλώς, 
αλλά καί ούτως συμπαθώς, ώς έν όφθαλμοΐς Κυρίου- έξ ού καί 
εύσταθήσει μάλλον τό ύπήκοον, δουλούμενον εύνοια τοις νικοποιοΐς 

50 βασιλεΰσιν. 

441. Ύπατίω τέκνφ 

Ούκ άπαθώς καί ημείς οί ταπεινοί έδεξάμεθα, ώ τέκνον, τήν ίεράν 
κοίμησιν 'Ιακώβου τοΰ όμολογητοΰ Χριστοΰ καί ήμών άδελφοΰ 
άξιεράστου, αλλ' ούν ούδέ άπεριχαρώς. τό πρώτον διά τό πνευματι-

29 Luc. 6,38 38 Dion. Ar. ep. 8,5 (PG 3,1097 A) 44 Prov. 13,8 

30 ύμΐν Pac 32 κατηραμένους: λοιδορουμένους Μ καί2 om Μ 38 φιλών: 
φίλων Mi 40 παιδευτικόν Μ 41 προστοεξής S 42 και om Mi 45 άντ' 
άγωνίσηται C κάν PS 47 δράσαι VMPS Sirm τούτων CM: τούτω cett Sirm 
49 εύσταθήση S 

441. a. 821 - 826 3 'Ιακώβου: cf. p. 427* adn. 843 

C (11.40-55) VM PS 

1 Ύπατίω V in indice R: 'Υπάτω cett Sirm 2 και Sss" 3 άδελφοΰ: δελφοΰ V 
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5 κόν φίλτρον (τί γαρ ή υιός, και υιός τηλικοΰτος, ού εγώ διά τάς 
αμαρτίας ουδέ παις καλεΐσθαι άξιος;), τό δέ διά τήν ελπίδα, μάλλον 
δέ διά τό λυσιτελές, και ούχ ημών μόνον, ών ώς μέλος κόσμος Ιερός 
καθίστασθαι πέφυκεν, άλλα γάρ και πάσης της τοϋ θεοΰ έκκλησίας· 
τί γάρ ο'ίει τόν άνδρα; αλλ' ούχ όμολογητήν; αλλ' ουχί μάρτυρα; 

ίο άλλ' ούχ δσιον; έκ νεότητος ήθλησεν άσκητικώς υποταγείς έννόμως, 
κατά παθών άνδρισάμενος, παρθένον τό σώμα φυλάξας δι' ύπω-
πιασμών έγκρατικών και δουλαγωγιών, ούτως ώς έτυχεν έσθίων, 
οϋτως καθεύδων, έτι ύγιαίνων ώς ξενίζειν τούς δρώντας, ύποχωρη-
τικός ώς τά πολλά, εφ' οσον οίόν τε και εις εαυτόν έπαναγόμενος 

15 κάντεΰθεν πτερών έαυτόν πρός τόν ούράνιον έρωτα, και μή τις 
νομίσειεν ύποπλάττεσθαί με ψυχαγωγίας ένεκεν τών άκουόντων λό-
γους· μάρτυς θεός και ό εκείνου παιδαγωγός Λουκιανός ό ιερός, καν 
δυσανέγερτος, εξ ού μοι και ή τών άγνοουμένων δήλωσις. 

Ταύτα ώς ι'νδαλμά τι σχέδιον της άσκήσεως· επί δέ της ομολογίας 
20 πόσοι και ήλίκοι; θέατρον έγενήθη και άγγέλοις και άνθρώποις. ώ 

της εύθύμου και θεοφιλούς καρδίας- είσήλθεν είς τό στάδιον ώς 
Χριστού στρατιώτης, άδείλαντος, άτρέμας· εντεύθεν και εντεύθεν οί 
ύπηρέται τού σκότους κατέξαναν ταΐς πληγαΐς νώτα, στέρνα, βρα-
χίονας, έξέχεαν αίματα, ύπέτεμον σάρκας, εϊασαν εις γη ν έρριμμένον 

25 τόν αγιον, μή προέμενον ρήμα άριστερόν τό καθόλου, αλλά θεοτελή 
τήν μαρτυρίαν ποιούμενον, και ταύτα ύπέρ Χριστού τού υίού τού 
θεοΰ και θεοΰ ημών τό γάρ περί τής αγίας αύτοΰ εικόνος έναθλεΐν 
ύπέρ αύτοΰ εκείνου έστί μαρτυρεΐν. άκουσάτωσαν πραεΐς και εύφραν-
θήτωσαν, χορευσάτωσαν φιλομάρτυρες και γεγηθέτωσαν αισχυνέ-

30 σθω διάβολος, πιπτέτω εΐκονομάχων στίφος, έκ τών έργων αμφο-
τέρων θεοκελεύστως έπιγνώσατε άμφοτέρους· οί μέν γάρ ού τόνδε 
μόνον, αλλά γάρ και πολλούς τών ήμετέρων και ούχ ήμετέρων, 
ήμετέρων δ' ούν όμως / (έπειδή οί πάντες εν σώμα έν Χριστώ 
'Ιησού, ος κεφαλή πάντων) ώσαύτως ήκίσαντο, έκτειναν, έλιμαγ-

35 χονήσαντο και οσα άλλα τούτοις έπόμενα- ό δέ, από τών δυσφορω-
τάτων εκείνων πληγών παραλυθείς και έξαρθρωθείς, και χειρουρ-
γείται άνίαις δριμείαις τό σώμα και έκτοτε μέχρι τέλους έντεΰθεν 
διαλελυμένος ώς καθ' ήμέραν αποθνήσκων διετέλει, καί γε έν εύ-
χαριστία, καί γε έν ταπεινοφροσύνη, ει δέ, ώς σύ φής, καί τόν 

11 1 Cor. 9,27 20 1 Cor. 4,9 28 Ps. 33,3 33 Rom. 12,5 38 1 Cor. 15,31 

5 η : ε ί Ρ 5 12 εγκρατειών S 18 δισανέγερτος MPS 20 πόσον Sirm ήλίκον 
Sirm 29 αίσχυνθήτω Μ 34 έλιμαγχόνησαν Μ 38 καθημέραν VP Sirm 39 
φής VP Sirm 
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40 θάνατον αύτοΰ προηγόρευσε, καν τούτο άκόλουθον των άθλων, 
επειδή δε προεΐπας καί πολυάνθρωπον συνδρομήν γενέσθαι της 
κηδείας καί γε και άπό των περιφανών κατ' αμφότερα, ετι μαρτύριον 
τοΰ λόγου- ού γάρ αν εις ανθρωπον άφανή τό κατά σάρκα, ει μή 
θεού νεΰσις, ή τοιαύτη συνάθροισις έγεγόνει. 

45 Έκεΐνος μέν ούν μετέβη πρός ούρανόν και προσετέθη τοις συν-
άθλοις, καί ηυξησεν ό χορός των άπ' αιώνος όμολογητών καί μαρ-
τύρων, εφ' φ χαρά εν ούρανώ καί θυμηδία· ού ταΐς εύχαΐς σωθείημεν, 
αδελφοί, ευροιτε δε μισθαποδοσίαν άξίαν της όσίας εξυπηρετήσεως 
αύτοΰ. εύλογημένοι δε καί οι συναγερθέντες ώς αληθώς εύσεβεΐς, ώς 

50 άληθώς φιλομάρτυρες- ών ή μερίς μεθ' οϋ έξεκομίσαντο εϊεν. περί 
τοΰ τιμίου αύτοΰ λειψάνου, ώς γέγραφα περί κανόνος, ει εύδοκεϊ 
Κύριος, ποιήσω, άσπάσασθε αλλήλους εν φιλήματι άγίφ· καί γάρ 
πάσι τοις άδελφοΐς άναγνωστέον. ασπάζεται ύμάς ό κύριος ό αρχι-
επίσκοπος, ό πρωτοπρεσβύτερος, ό οικονόμος καί οί λοιποί άδελφοί. 

55 ό Κύριος μεθ' ύμών. αμήν. 

442. Πέτρω Νικαίας 

Αϋτη ή παρ' ήμών συμβουλή πρός τήν έρώτησιν τοΰ κυρίου 
ήγουμένου, ϊνα μέχρι των 'Αγίων 'Αποστόλων καί λυθώσι πάντες 
τοΰ έπιτιμίου, μετέχοντες των αγιασμάτων, ού μέντοι ένεργεΐν τούς 

5 ιερείς τά της ίερωσύνης έως έλεύσεως ορθοδόξου συνόδου, εν ή 
πάσα λύσις καί πάσα θυμηδία. κοινώς δέ πάντες ώς κοινοί μοναχοί, 
ε'ΐτε ιερωμένοι ε'ίτε μή, εύλογείτωσαν καί εύλογείσθωσαν, εύχέσθω-
σαν καί εύχάς λαμβανέτωσαν. επειδή δέ άναγκαΐον καί λειτουργίαν 

53 άρχιεπίσκοπος: Josephus 54 πρωτοπρεσβύτερος: Athanasius οικονόμος: 
Naucratius 

52 Rom. 16,16 

40 θάνατον: hie inc epist in C 41 προσεΐπας VMPS Sirm 42 καίγε Sirm καί 
om VMPS Sirm 44 νεύσει VMPS Sirm 48 ευροιτε: εύροι τε Sirm δέ om 
VMPS Sirm όσίας S5Scr: om Μ ύπηρετήσεως Μ 49 δέ: τε Μ συν-
εγερθέντες S 50 ή om Mi 52 vocem άδελφοί post ποιήσω add Μ 54 ό οικο-
νόμος om MPS: Vsscr άδελφοί om Μ 

442. a. 821 - 823 3 'Αγίων 'Αποστόλων: die 29 mens. Junii 

C VM PS 

5 τά om MPS Sirm: V"" τήν ίερωσύνην Μ 7 ίερώμενοι Sirm καί ante 
εύχέσθωσαν inser Sirm 
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θείαν έπιτελεΐσθαι, ίνα χειροτονηθή και πρεσβύτερος και διάκονος, 
ίο άναπληροΰντες τόν τόπον των ειργομένων, ών ούχϊ φθόνος, αλλ' 

ευχαριστία γνωριζέσθω, έπείπερ αλλήλων τά βάρη βαστάζειν άπο-
στολικώς διατετάγμεθα, ήδη τούτου προδιομολογουμένου ύπό 
πάντων, τό εΐ παραχωρήσοι θεός κατά τά αθεώρητα αύτοΰ κρίματα 
της δικαιοσύνης πάλιν διωγμόν άναφθήναι, πάντα έλέσθαι μέχρι 

15 θανάτου ή τήν άλήθειαν προδοΰναι. 
Οϋτως ήμεΐς οί ταπεινοί φρονοΰμεν, έπει και πάσιν άποκρινόμεθα-

ώς δέ δοκεΐ τη πατρική σου άγιωσύνη, ε'ΐη αν πάντως τό εύκριτώ-
τερον. 

443. / Δημητρίω ύπάτω 

Μικρού και πρότερον διά του γράμματος άπελογησάμεθα ώς 
πολλή καί ύπέρ τήν άξίαν ήμών ή πίστις σου, δέσποτα, ή τε τιμή 
και ή άγάπησις. ήμεΐς δέ ούχ οϋτως έσμέν, καθά ύπολαμβάνετε, αλλ' 

5 αμαρτωλοί, εις ουδέν όφελος οΰτε ύμΐν, οΰτε μήν άλλοις υπάρχοντες, 
ε'ΐη δέ ύμΐν κατά τήν πεποίθησιν ό μισθός και ό έλεος παρά Κυρίου 
σύν τη κυρία ύπατίσση και τοις εύγενέσιν ύμών κλάδοις· ών καί τάς 
προσφοράς δεξάμενοι προσηνέγκαμεν Κυρίω τά χαριστήρια. 

Άλλ ' επί τό κατεπείγον ό λόγος, έλυπήθησαν, φησί, τινές διά τόν 
ίο δεύτερον Ήρώδην, δτι ορθόδοξος ήν καί ή εκκλησία μνημονεύει 

αύτοΰ. πρώτον μέν, Ήρώδην σύνηθες λέγειν τούς κρατοΰντας, καθά 
φησιν ό Θεολόγος, εάν Ηρώδη παραστής, σιώπησον έπειτα σκο-
πείτωσαν οί έπισκήπτοντες, ει μή είκότως ή άφομοίωσις. ό πρώτος 
Ηρώδης, γυναίκα έχων τήν θυγατέρα Άρέτα του βασιλέως και 

17 άγιωσύνη: cf. adn. ad ep. 451,2 

11 Gal. 6,2 

11 εύχαριστεία C γνωριζέσθω: νομιζέσθω Μ 12 ύπό: παρά Μ 13 τό C: τοΰ 
cett Sirm 17 αν om VMPS Sirm 

443. a. 8 2 4 - 8 2 6 10 Ή ρ ώ δ η ν : Constantinus VI 

12 Greg. Naz. or. 38,18 (PG 36,332 C = p. 146 M.-G.) 14 Matth. 14,3 sq. 

Τ (U) (11. 5 3 - 5 8 ) PS titulum tantum servant VM in indice (f. 1 8 9 v - f . 91v) 

1 δογματική titulo add PS: in marg Sirm 2 vocem άπελογησάμεθα ante διά transp 
S"1- 6 παρά: άπό S 7 κυρία om Τ 8 τω ante Κυρίω add Τ 14 καί om Τ 
(fort recte) 
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15 ταύτη ν έκβαλών, ε'ίληφε τήν γυναίκα Φιλίππου τοΰ άδελφοϋ αύτοΰ 
εις δεύτερον συνοικέσιον- καί, επειδή παρά τον νόμον τοΰτο, ελέγ-
χεται ύπό τοΰ Προδρόμου- καί, μή φέρων τον ελεγχον, κτείνει τον 
προφήτην. είτα μετά μικρόν ύπό τοΰ ιδίου λαοΰ άνασοβευθείς φο-
νεύεται, τοΰ δικαιοκρίτου θεοΰ άξίαν έπαγαγόντος δίκην τω φονευτή, 

20 αντί θανάτου όσίου θάνατον ο'ΐκτιστον. 
"Ελθωμεν επί τόν περί ού ό λόγος, γυναίκα καυτός έχων Μαρίαν, 

τήν νομίμως συναφθεΐσαν αύτώ εκ νεότητος, έκβαλών ταύτην μοι-
χικώς κατά τόν λόγον τοΰ Κυρίου ε'ίληφε γυναίκα Θεοδότην κου-
βικουλαρέαν εις δεύτερον συνοικέσιον καί, επειδή παρά τά εύαγ-

25 γέλια τοΰτο, ελέγχεται ύπό Πλάτωνος κατά πρόσωπον καί, μή φέρων 
τόν ελεγχον, κλείει τόν δσιον ώς τεθαμμένον. εϊτα μετά μικρόν ύπό 
τοΰ ύπηκόου άνασοβευθεΐς τυφλοΰται, τοΰ δικαιοδότου θεοΰ προσ-
ήκουσαν έπαγαγόντος δίκην τω φρουριστή, αντί φυλακής όσίας 
πήρωσιν οφθαλμών, ένωτισάσθω ούν πάς εχων νουν ώς άρα δικαίως 

30 δεύτερος Ηρώδης Κωνσταντίνος, έπάν ουκ άλλος έκτοτε μέχρι τοΰ 
δεΰρο πέπραχε τοιοΰτον, όνομάζοιτο, αύτός έαυτω προξενήσας πρα-
κτικώς τό ονομα. και περί τούτου πράγματα μή παρεχέτωσαν ήμΐν. 
ού δύναται Χριστός, ή άλήθεια, ψεύσασθαι, οτι μοιχός έστιν, ουδέ 
ό άντιπίπτων, οτι μή ούχί θεομαχεΐ- καί ού λήξοι λαλούμενον ö 

35 έποίησεν ό μοιχεύσας έως συντελείας τοΰ αιώνος. 
Άλλ' , επειδή οί λυπούμενοι συναπήχθησαν τή μοιχεία, άνιώνται 

κακώς τή ύπομνήσει, δέον αύτούς όμολογεΐν τό άληθές καί προσ-
πίπτειν καί προσκλαίειν τω θεώ ύπέρ τής άπαγωγής, έφ' ή καί 
δώσουσι λόγον εν ή μέρα κρίσεως μή μετανοοΰντες. οί δέ πρός τό 

40 παροξύνειν τόν θεόν έτι αμαρτίας έφ' αμαρτία έπισπώνταν ή λέληθεν 
/ αύτούς οϊος διωγμός εντεύθεν άνήφθη πανταχοΰ καί δσοι έμοίχευ-
σαν έκ τοΰ προύχοντος παραδείγματος; καί τάλλα σιωπώ λέγειν αιδοΐ 
τίνων προσώπων, παυσάσθωσαν λυπεϊσθαι λύπην θεοστυγή, οϊτινες 
αν ε ίεν πρόσωπον γάρ θεός άνθρώπου ού λαμβάνει- καί, παρ' δ έκ 

22 έκ νεότητος: a. 788 έκβαλών: mens. Ianuar. a. 795; cf. Theoph. chron. a. m. 6287 
(I 469 De Boor) 23 κουβικουλαρέαν: ad vocem cf. Psaltes, Grammatik 117 et 29 
27 τυφλοΰται: die 19 mens. Aug. a. 797 41 δσοι έμοίχευσαν: cf. ep. 31,93 sq. 

22 Luc. 16,18 26 cf. ep. 2,43 ένέκλεισάν σε 44 Gal. 2,6 Gal. 1,8 sq. 

21 καυτός: αύτός Τ 23 Κουβικουλαρίαν Sirm 29 αρα δικαίως: ούκ αρα άδί-
κως Τ 30 έπ' αν PST Sirm αλλο Τ Sirm 31 πέπρακται Τ 34 ούχί: ού 
Τ λήξει S 35 τοΰ αιώνος om Τ 39 άποδώσουσι Τ 41 αύτοΐς Τ 42 
ταλλα S: τ' αλλα Τ 
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45 του ευαγγελίου παρελάβομεν, εάν τις εύαγγελίζηται έτερον, μέχρι 
και αγγέλου, άναθέματι ύποβάλλεται, καθά βοά ό μακάριος απόστο-
λος. ταϋτα είδώς και ό ευλαβέστατος ηγούμενος μή έγκαλείτω περί 
του 'Αγίου Θεοφάνους δτι ήτιάθη εν τω πράγματι· άληθείας γαρ 
ούδέν προτιμότερον. καί ουκ άπαναίνεται άκούων ώς ουδέ Πέτρος ό 

50 μέγας απόστολος τήν άρνησιν, ουδέ Δαυίδ ό άγιος τήν μοιχείαν, 
ουδέ Κυπριανός ό ίερομάρτυς τήν γοητείαν; περί δέ του δτι ώς 
ορθόδοξος μνημονεύεται εν τή εκκλησία ούδέν προσίσταται τω 
εύαγγελίω, έπεί μνημονεύεται καί Ούαλεντινιανός, αλλ' ού κατά τό 
δύο όμοΰ γυναίκας έχειν παρανόμως, αλλά κατά τήν όρθήν πίστιν 

55 καί Ίοβιανός, αλλ' ού, καθώς ιστορείται, δτι άρρενοφθόρος ή ν καί 
Νικηφόρος, αλλ' ού καθό πλεονέκτης. καί πολλού έστι λέγειν περί 
των άλλων, οι, καν τά άλλα διαβεβλημένοι, διά δέ τήν όρθοδοξίαν 
μόνον μνήμης έτυχον εκκλησιαστικής. 

Ταΰτα έχέτω ώδε. αύτός δέ, δέσποτα, κάτεχε άσφαλώς τό σύγ-
60 γραμμα, μή έκφορον αυτό ποιών, επειδή κίνδυνος, καθά άναγγελεΐ 

ό γραμματηφόρος. ό Κύριος μετά τοϋ πνεύματος υμών. άμήν. 

444. Εύαρέστφ τέκνω 

Έκ πολλής θλίψεως καί συνοχής καρδίας μου, προσθείην καί 
δακρύων, ή επιστολή αυτη, / αδελφέ, διότι άκήκοα άποθανεΐν σε τον 
τής άμαρτίας θάνατον φασί γάρ άπορριψάμενον τό επάγγελμα τής 

5 παρθενίας, τό ένδυμα τό άγγελικόν, τό σεβάσμιον καί άγγέλοις καί 
άνθρώποις πολίτευμα, λαβείν σε γυναίκα μοιχικώς, μάλλον δέ τήν 
Ευαν ειπείν κυριώτερον αυτη γάρ σε τοΰ παραδείσου τής αγίας ζωής 

49 Matth. 26,34 50 cf. 2 Reg. 11,2 sq. 51 cf. Greg. Naz. or. 24,12 (PG 35,1184 Α sq. 
= p. 66 M.-L.) 61 2 Tim. 4,22 

46 απόστολος: παϋλος Τ 47 μή om Τ 48 ήτ ίσθη Τ (fort recte) 51 ίερόμαρτυς 
Ρ Sirm 52 προΐσταται ΡΤ 53 μνημονεύεται: hie inc fragm epist in U 55 
ϊουβιανός Τ 57 καν — διαβεβλημένοι: κατά αλλα βεβλημένοι Τ 58 εκκλησια-
στικής: hie desin fragm epist in U 

444. a. 821 - 826 

C VM PS 

1 παραινετική titulo add VMPS: in marg Sirm 3 voces πρός σέ post επ ιστολή add 
VMPS πρός σε Sirm 5 εύαγγελικόν VMPS Sirm (sed cf vitam S. Nicolai Stud 
[PG 105,872 C] άγγελικω άμφιάσματι aliaque id genus) 7 άγιας om Μ 
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626 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1357 

έκβαλοΰσα εθετο εις πένθος μέν έμοί τώ άμαρτωλώ σου πατρί εις τε 
αισχύνην της άγγελικής σου άδελφότητος καί εις έπαρσιν καί 

ίο αϋχημα τω διαβάλω, ώ, τί γέγονεν; φευ, πώς σε έχειρώσατο ό δράκων, 
εις οίον δέ σε απέρριψε βάθος δυσωδίας; τό φως γέγονας σκότος, ή 
Χρίστου εύωδία δυσωδία, ό ιερός μιαρός, ό τίμιος άτιμος, ό ένδοξος 
άδοξος, ό άσχετος τω δαίμονι χειροδέσμιος, ό φιλητός μισητός, τό 
πρόβατον Ίησοΰ θηριάλωτον (προσθήσω τά μείζω), ό δεδιωγμένος 

15 ένεκεν της δικαιοσύνης κατειλημμένος ύπό της άμαρτίας, ό όμο-
λογητής άρνητής, ό τον μακαρισμόν έπί κορυφής ώς διάδημα φέρων 
αφηρημένος τό θαυμαστόν ονομα του μοναχοϋ. 

Οί'μοι, τίς άκούσας ου στενάξειεν, τίς δέ κατανοών ού φρίξειεν; 
ήσχυνας τό μοναχικόν, έφόβησας τούς έστηκότας, έσάλευσας τούς 

20 όκλάζοντας, έπιες ποτήριον άνομίας, εϊλκυσας τό καθ' έαυτόν τούς 
όμοταγεΐς άπογεύσασθαι του θανάτου, ώ, καί αύθις λέγω, τί πέπονθας 
ελεεινέ; πώς ό εωσφόρος έσκοτίσθης; πώς τό χρησιμεΰον σκεύος 
συνετρίβης; ουκ αίδή καν τό δνομά σου, δτι, Εύάρεστος καλούμενος, 
Δυσάρεστος έχρημάτισας; ού πέρυσι ήκες πρός με, έπεϊ καί προς 

25 τόν κΰριν τον άρχιεπίσκοπον, δλος υγιής, εύθυμος, πρόθυμος, ύπέρ 
ετέρου μάλλον αδελφού σου παρακλήτωρ καί ανορθωτής; πώς έξά-
πινα εξέλιπες; πώς άπετυφλώθης; πώς ήμνημόνησας καί θεού καί 
ήμών τών τε προηνυσμένων άσκητικών σου πόνων καί ίδρώτων; έπεί 
ής καί τών χρησίμων, καί τών έν ταΐς ύπερεχούσαις διακονίαις 

30 τεταγμένων, εϊτα τί; μικρά προσβολή τού εχθρού, επιθυμία έχουσα 
μέν τό δοκεΐν γλυκύ, συνειλιγμένη δέ διστόμφ μαχαίρα, ής της 
πικρίας ούδέν χολωδέστερον, δραξαμένη σε κατήγαγεν ώς άπ' ού-
ρανού της ύψηλής πολιτείας, δείκνυσι δέ ώσεί τραυματίαν, καθεύ-
δοντα έν τάφφ. τί γάρ άλλο εστίν εϊναι τόν έν τή αμαρτία ή έν 

35 φθορά; ού τί που φώς νοερόν, ουδεμία έλπίς, ούδεμία γλυκύτης ψυχής, 
ούδεμία διανόησις Ιερά, άλλά νύξ βαθεΐα, μύσις τού διανοητικού, 
δαγμός καρδιακός, φόβος καί τοΰ τυχόντος, έν τώ βορβόρφ κυλιν-

25 άρχιεπίσκοπον: Josephus 

14 Ex. 22,13 Matth. 5,10 22 Bas. ep. 44,1 (PG 32,361 C = 1 110,33 Courtonne) 

8 an έξέθετο scribendum? 10 ώ C γέγονε VMPS Sirm 12 δυσωδία om Sirm 
15 της om Μ (fort recte) 18 ο'ίμμοι C στενάξειε VMPS Sirm 20 καθεαυ-
τόν C 21 ώ C 24 πέρυσιν Μ 25 κύριν C 26 ανορθωτής: διορθωτής 
Μ έξάπινα post εξέλιπες transp Mi 27 ύμνημόνυσας (sic) Sirm 31 τό C: τω 
cett Sirm συνειλεγμένη Μ 35 ούτίπου Sirm 36 βαθεία CS 
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δεΐσθαι καθ' έκάστην ώσεί τι ίλυσπώμενον κνώδαλον. ε, ε, τί είρ-
γάσατο ό δαίμων; τί σε άπετέλεσεν ή παγκατάρατος επιθυμία; δι' ή ς 

40 άπό τοΰ αιώνος οί ήπατημένοι ουδέ τά ενταύθα κεκερδήκασιν, αλλά 
και τά ούράνια απώλεσαν, εν κληρονομήσαντες μόνον, τό πΰρ τό 
αίώνιον. 

'Αλλά δεΰρο, υίέ μου, άνακλήθητι, καλώ σε άπό βαθέων καρδίας 
μου, άπό σπλάγχνων έμπυριζόντων με, επειδή ή σή δόξα έμή, ώς καΐ 

45 εμπαλιν ή αισχύνη, δεΰρο, έξεγέρθητι, ό Κύριος κεκέλευκεν ού μή 
μνησθώ, φησί, τών άνομιών σου καί, μή / ό πίπτων ούκ άνίσταται; 
καί, είδον οτι πορεύη στυγνός καί, ιαμαι τό σύντριμμά σου. ιδε θεός 
άγαθός, ιδε ιατρός έλεήμων. ναί, δέομαι σου, τέκνον (τέκνον γάρ 
μου εϊ, καν άποτέθνηκας), μή άναμείνης ετι τή άμαρτία- διαρρήσσων 

50 διάρρηξον τάχει τά συμπλακέντα σοι ύπό τοΰ διαβόλου σχοινία καί, 
ώς άπό βόθρου άναστάς, μεταπήδησον εις τό θαυμαστόν σου της 
προτέρας αγωγής φώς. κάγώ σε ύπτίαις χερσίν ύποδέξομαι, ούκ 
όνειδίζων, άλλά οίκτείρων, ού βαρύνων τά φάρμακα τής μετανοίας, 
άλλ' ήπιών αύτά καί κουφίζων οσον οίόν τε. καί γε σπεΰσον, σπεΰ-

55 σον, πριν ή αίφνίδιον έπελεύσεται ό άπότομος άγγελος, έλεεινώς σε 
χωρίζων τοΰ σώματος καί εις κρίσιν αίώνιον άποφέρων. 

445. Σευηριανω υίώ πνευματικω 

"Οσον εΰφρανεν ήμάς ή μικρά έπιστολή, τέκνον, τοσοΰτον έλύπη-
σεν ή μείζω- ώς γάρ μήπω κινήσαντός σου λόγον περί τών έν αύτη 

49 διαρρήσσων διάρρηξον: cf. adn. ad ep. 530,52 

45 Is. 43,25 46 Jer. 8,4 47 Is. 57,17 Jer. 3,22 

38 καθεκάστην CSP Sirm ώσεί: ώς εϊ S ε, ε om VMS Sirm: eras Ρ 40 
κεκερδάκασιν Mi 46 καί om Μ 47 ϊδον C 'ίαμαι: ϊαμα Sirm 49 καν C: 
κάν Ρ ετι: επί Μ Sirm 50 διαβόλου: πονηρού Μ 53 άλλ'Sirm 54 ήπίων 
S καί1 om Mi 55 άφνίδιον Sirm 

445. a. 821 - 8 2 6 

2 Bas. ep. 134 (PG 32,569 C = II 48,1 Courtonne) 

C V PS 

1 περί τοΰ δτι ούτε ό χριστός έν τη αύτοϋ εΐκόνι λατρεύεται οΰτε ή εϊκών λατρευτή 
ante titulum V δογματική περί τοΰ δτι οΰτε ό χριστός έν τή αύτοϋ εικόνι 
λατρεύεται οΰτε ή εικών τοΰ χριστού λατρευτή titulo add PS: in marg Sirm 3 μείζων 
VPS Sirm 
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628 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1469/72 

έμφερομένων προτάσεων μήτε άκηκοότος προς ήμών τό δέον, ήχθης 
5 νυν προτεΐναι τάς φωνάς, δήθεν μεν α λ λ φ προσώπφ μαχόμενος, 

μάλλον μέν ούν τή αλήθεια άντικαθιστάμενος, καίτοι μή όφείλων 
διδάσκειν, ού λέγω τοσούτον διά τό ύφειμένον σε είναι (καί γε φέρε 
μακροθύμως), άλλα γαρ και διά τό τούς άλόντας τή αιρετική κοινω-
νία, έξ ών εΐς σύ, μή έχειν παρρησίαν άνοίγειν τό στόμα, μένειν δέ 

10 έν ήσυχία καθηκούση και αΐτεΐσθαι συγγνώμην μέχρι βίου / παντός, 
έπειτα ουδέ τοσαύτη σοι εύτεχνίας δογματικής έπιστήμη, ώς ειδέναι 
άκριβώς φθέγγεσθαι, μήτε γραμματικής μήτε φιλοσοφίας άψαμένω, 
όπότε και οι τούτων επιστήμονες κατά θεό ν ούκ ϊδιόν τι δογματί-
ζουσιν, άλλ ' έπομένως τοις θεοφόροις. πόθεν ούν σοι έπήλθεν, 

15 ερωτώ, λέγειν ,ού σχετικώς προσκυνείται ή εικών του Χριστού'; 
οϊδας γάρ τί έστι σχέσις; ή σχέσις τών πρός τί έστιν, πρός τι δέ τό 
πρωτότυπον καί παράγωγον, ήτοι ό Χριστός και ή αυτού εικών, οτι 
έχεται έν έκατέρφ έκάτερον και ούκ άπέσχισται οΰτε τω κράτει ουτε 
τή δόξη. ιδού άμαθαίνων ούκ οΐσθα καί καλώς έστιν έκεΐνο ειπείν 

20 είδον πονηρίαν ύπό τόν ήλιον, άνδρα δόξαντα παρ' έαυτώ σοφόν 
είναι καί, ο τούτου χαλεπώτερον, παιδεύειν άλλους φιλονεικούντα. 

Οίον δέ σου καί τό δεύτερον πρόβλημα; ,λατρεύεται ό Χριστός έν 
τή αύτού εικόνι, ώστε καί ή εικών λατρευτή', πόθεν τούτο ή παρά 
τίνος μαθών δογματίζεις; ουδείς γάρ πω τών αγίων τούτο φαίη, άλλ ' 

25 οτι προσκυνείται έν τή αύτού εικόνι Χριστός καί προσκυνητή ή 
εικών, ε'ίτ' ούν τιμητική ειτ' ούν σεβαστή, αμφότερα γάρ εις ταύτόν 
φέρει τόν νούν, καί είκότως· έπειδή ή λατρεία, ώσπερ καί ή πίστις, 
τή 'Αγία Τριάδι μόνη αναφέρεται, τά δ' άλλα τοις άλλοις, τή μητρί 
τοΰ θεού, τω ζωοποιώ σταυρώ, τοις άγίοις, τή σεπτή εικόνι Χριστού 

30 καί πάσαις άλλαις άγιωτικαΐς εικόσιν, καί τοσούτον, δσον ύπερέχει 
τά πρωτότυπα τών κατά ταύτα παραγώγων, ει ούν λατρεύεται, ώς 
φής, ό Χριστός έν τή εικόνι, έπειδή τής Τριάδος τό λατρεύεσθαι, 
συλλατρεύεται έν τή εικόνι καί ό πατήρ καί τό πνεύμα, καί τί τό εν-
τεύθεν συναγόμενον; τό καί τόν πατέρα καί τό πνεύμα σεσαρκώσθαν 

18 Dion. Ar. eccl. hier. 4,3 (PG 3,473 C) Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 20 Eccl. 
6J 

5 προσώπφ post μαχόμενος transp V Sirm 8 γάρ om V 10 συγγνώμην: συγχώρη-
σιν S 11 τοσαύτη σοι: τοσαύτης V ή ante έπιστήμη add V ώς - 12 
φθέγγεσθαι om V 16 έστιν C: έστί PS: έστι V Sirm 19 ούκ: ού Sirm καλώς: 
καλόν V έστιν Mi 20 πονηρίαν: άνομίαν V Sirm 23 αύτοΰ Mi 24 πω: 
που V (fort recte) 25 αύτοΰ Mi 26 ε'ίτουν S (bis) 27 ή1 Ssscr 29 ζωοποιώ: 
άγίω Sirm 30 εικόσι VPS Sirm 32 φής VPS Sirm ό Χριστός έν τή εικόνι C: 
έν τή είκόνι Χριστός cett Sirm (ubi ό ante Χριστός add V) 33 συνλατρεύεται C 
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35 ού τί αν γένοιτο άσεβέστερον; επειδή δέ αύθις φής ,λατρευτή καΐ ή 
Χρίστου είκών', κατά τό άκόλουθον ουδέν αλλο ή τετραδίτης εύ-
ρεθήση, λατρεύων μετά της Τριάδος και τη εικόνι Χρίστου, ού μήν, 
δτι καί προσκυνοϋντι τή Τριάδι, επειδή και τή εικόνι, τό αύτό 
άκολουθήσει άτοπον ε'ΐρηται γάρ δτι ή τιμή και ή προσκύνησις 

40 κοινοποιούνται μέχρι και τοΰ τυχόντος ανθρώπου, ού μήν ή πίστις 
τε καί λατρεία- ώσπερ γάρ πιστεύομεν εις πατέρα καί υίόν καί "Αγιον 
Πνεύμα μόνον, ούτω καί λατρεύομεν. 

Ταύτα ένωτισθείς άπόσχου, αδελφέ, παρακαλώ, της κενοφωνίας 
καί Τζυκαλικής, ήγουν Κενδουκλαδικής, αίρέσεως, ήτις εκ διαμέ-

45 τρου πρός τήν εΐκονομαχικήν άντιφέρεταν ει δέ, δπερ μή γένοιτο, 
έπιμενεΐς, γίνωσκε μέρος μεθ' ήμών μή έχειν, μάλλον δέ μηδέ μετά 
παντός ορθοδόξου, μετά πόνου μοι περί σού ύπηγορεύθη ή επιστολή 
αύτη. 

446. Θεοδώρω μονάζοντι 

Ήδύνθην, ούκ έδάχθην, εφ' οϊς καθήψω μου, τιμιώτατε- ούδέ γάρ 
ούτως άνουθέτητός είμι, ώς εν / ταΐς άγαπητικαΐς ύποκρούσεσι δυσ-
χεραίνειν. ει δέ καί έδάχθην, ού διά τήν ύπόμνησιν, αλλά διά τήν 

5 έκαστου αϊρεσιν, έξ ής τέτμηται τό σώμα τοΰ Χριστού, εις μυρίας 
δόξας διαιρούμενον. έγώ τοίνυν, ϊνα έκ βαλβΐδος άφηγήσωμαι (δει 
γάρ με άπολογήσασθαι έγκληθέντα), δούς έπιτίμιον, καταναγκαζό-
μενος άπό πρώτης ήμέρας, καί τούτο από φυλακής διά γραμμάτων 
(δτι καί διά γράμματος ή έξαίτησις μοναζόντων τε καί ιερωμένων), 

ίο τούτο άπεκρίθην, ώς ούχ οριστικώς, άλλά συμβουλευτικώς πρός εμού 
τό έπιτίμιον διατί; δτι ούχ Ιεράρχης έγώ, αλλ' ιερεύς, πρός μέν τούς 
οικείους μαθητάς νομοθετικώς αγόμενος, πρός δέ άλλους ούχ ούτως, 
άλλ', ώς ε'ΐρηται, άναθέμενος τον λόγον αύτοΐς εως καιρού ειρήνης 

35 φής VPS Sirm 41 τε καί C: καί ή cett Sirm 43 παρακαλώ om V 44 
Κεντουκλαδικής VPS Sirm αίρήσεως Sirm 47 περί σου Sirm 

446. a. 8 2 1 - 8 2 6 

C VT PS 

1 voces Θεοδώρου τοΰ στουδίτου ante titulum add Τ δογματική περί των υπογραφή 
ή κοινωνία αιρετική άλόντων ιερέων και διακόνων καί περί των ύπό αιρετικών 
κατεχομένων εκκλησιών titulo add PS: in marg Sirm 3 προσκρούσεσι VT 4 καί 
om Mi 5 έξης C 6 βαλβίδος omnes: correxi 11 διατί in marg C: διά τί Sirm 
12 νομοθετικώς: νουθετικώς VT Sirm δέ Cpc Mi: δ' cett Sirm 
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και τηνικαΰτα, δπερ διορισθή προς του αγιοτάτου πατριάρχου σύν 
15 έπικρίσει της άγίας συνόδου, είσδέξασθαι, ει'τε πρόσθεσιν έχοντος 

του έπιτιμίου εϊτε ϋφεσιν. και ουκ έξω, οϊμαι, τοΰ εικότος πεποίηκα, 
όρέξας χείρα τοις πεπτωκόσι φιλανθρώπως, ου μην εις έμαυτόν 
περιστήσας τό κράτος, δπερ εκτοπον. τί δε τό έπιτίμιον; ποικίλον 
επί ποικίλοις τοις παραπτώμασιν, δπερ ούκ επιστολής μέτρον έξη-

20 γορεύει- εν κεφαλαίω δέ ειπείν, τόν ή ύπογραφή ή κοινωνία αιρετική 
άλόντα ιερέα ή απλώς διάκονον ε'ίργεσθαι παντάπασιν τής Ιερουρ-
γίας, άλλα γάρ και τής κοινωνίας, μετά δέ την τής έπιτιμίας περαίω-
σιν των μέν άγιασμάτων μετέχειν, τής δέ λειτουργίας ούδαμώς, έως 
άγίας συνόδου, εύλογεΐν δέ ή και εΰχεσθαι ώς κοινόν μοναχόν, ούχ 

25 ώς ίερωμένον, άλλα και τοϋτο μετά συμπλήρωσιν επιτιμητική ν εις 
τε τάς ύπό αιρετικών κατεχομένας έκκλησίας μή είσιέναι μήτε, εάν 
έαθή ναός κρατεΐσθαι ύπό ορθοδόξου μετά τό έκεΐσε αίρετικάς άνα-
φοράς γενέσθαι, λειτουργεΐν τόν όρθόδοξον άνευ λύσεως όρθοδο-
ξοΰντος έπισκόπου. 

30 Έπεί ούν ευδοκία θεού άφείθημεν τών φυλακών και συνήφθημεν 
τω τε άγιωτάτω πατριάρχη και τοις άγίοις έπισκόποις, πρός δέ και 
όσίοις ήγουμένοις, άνεθέμεθα τούς λόγους και ούκ έμέμφθημεν παρά 
τίνος εν ούδενΐ ή μόνον πρός ένός έπΐ τω εύλογεΐν ώτινι άπεκρι-
νάμεθα δτι, ,ει μεμπτέον, έξενεχθή δρος παρά τής κεφαλής και ήμεΐς 

35 σιωπώμεν'. ώστε οί έγκαλοΰντες μή ήμΐν, αλλά τοις κυρίοις έπι-
σκόποις έγκαλείτωσαν οίς ήμεΐς οί ευτελείς και ύφειμένοι επόμενοι 
και παρ' αύτών άναγκαστικώς προτρεπόμενοι μέχρι σήμερον και 
έδώκαμεν έπιτίμια κατά τόν είρημένον είρμόν και έπιδιδοΰμεν όπότε 
τύχοι. σκοπείτωσαν δέ οί φιλεγκλήμονες μήπως τόν κώνωπα διυλί-

40 ζοντες λελήθασι τήν κάμηλον καταπίνοντες και τά κάρφη ψηλαφών-
τες ούκ αισθάνονται τήν δοκόν περιφέροντες. 

39 Matth. 23,24 40 Matth. 7,3 

14 διορισθεί C πρός C: παρά cett Sirm 19 παραπτώμασιν: άμαρτήμασιν 
VT Sirm έξαγορεύει VTPS Sirm 21 παντάπασι VTPS Sirm 22 γάρ om 
VT μέχρις ένός ή δυοΐν χ ρ ό ν ο ι ν γέγραπται γάρ (1 Cor 10,21)· ού δύνασθαι 
ποτήριον κυρίου πίνειν και ποτήριον δαιμονίων, ού δύνασθαι τραπέζης κυρίου 
μετέχειν και τραπέζης δαιμονίων haec verba ex ep 294 ,20-22 sumpta post vocem 
κοινωνίας add Τ 24 και om PS Sirm 27 αιρετικής άναφορας PS 30 άφήθημεν 
C 31 τε om Τ άγίοις: άγιωτάτοις Sac 33 τφ: τό CT εύλογεΐν: λέγειν 
VT 34 μέν post εϊ add Τ έξενεχθεϊ C δρος Sac Sirm 36 έγκαλείσθωσαν 
VT ύμεΐς Ρ ύφημένοι C 37 καϊ — προτρεπόμενοι om Τ 39 τύχει 
C φιλ' έγκλή μονές Τ 41 αισθάνονται V 
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Ήμεΐς ούν ούτω, θεοτίμητε άδελφέ, ώς ύπό θεώ μάρτυρι διεγενό-
μεθα συμπαθεία και φιλαδελφία, ού κατά πρόσκλησιν ή τι να αλλην 
περιπέτειαν άνθρωπίνην- ό δέ ταράσσων υμάς, φησίν ό απόστολος, 

45 βαστάσει τό κρίμα, δστις αν ή. / 

447. Άνθίμω τέκνφ 

Ό νόμος του θεοϋ, ό φόβος τε και ό τρόμος αύτοΰ ώς φησι- σκοπόν 
σε τέθεικα τω ο'ΐκω 'Ισραήλ- ό δέ σκοπός της αγγελίας ήνάγκασέ με, 
άδελφέ, διά γράμματος πάλιν άναγγεΐλαί σοι την έρχομένην ρομ-

5 φαίαν του θεοΰ έπΐ σέ, ρομφαίαν φοβεράν, ρομφαίαν πύρινον, ρομ-
φαίαν ού σώμα, άλλα ψυχήν έμβάλλουσαν εις γέενναν πυρός εις 
άπεράντους αιώνας, και δακρύω γράφων, ό τάλας, και στένω πικρόν, 
δτι επί τόν έμόν υίόν και μαθητήν ό λόγος, άλλά τί πάθω; εάν μή 
άναγγείλω, τό αίμά σου έκ τών χειρών μου έκζητεΐν εφη θεός, ουδέν 

ίο έτερον ή τό αυτό με της τιμωρίας συναπολαΰσαι κρίμα, ώ / άδελφέ, 
τί έμυσας τό όμμα σου ούτω της καρδίας; τί κατεφρόνησας θεοΰ, ού 
τω βλέμματι τά σύμπαντα σείεται και ού φέρει στήκειν; άπεπήδησας 
πάλαι της άσκητικής παλαίστρας, έπορεύθης εις τόπους, ους ούκ 
επισκοπεί Κύριος, έλυσας την σφραγίδα της άγνείας, έφθειρας τήν 

15 ψυχήν και τό σώμα, έγένου δούλος της αμαρτίας· εϊτα όψέ ποτε έπ-
ανήκες προς ημάς εν τή άπαρχή τοΰ διωγμού, έξομολογούμενος, 
έπιτιμώμενος, έπαγγελλόμενος τήν άναδρομήν μετά τήν παϋλαν τοΰ 
διωγμού, επί τούτφ και πρός τοΰ οικονόμου έστοιχειώθης και παρά 
τοΰ άδελφοΰ Διονυσίου προσελήφθης και τήν καλήν φυγαδείαν 

20 εϊ'λου, έκ τόπων πονηρών εις τόπους άγαθούς διαιτώμενος, εφ' ους 
οφθαλμοί Κυρίου και ό μακαρισμός τοΰ διωγμού υπέρ κεφαλής σου 

44 Gal. 5,10 

43 μάλλον post συμπαθεία add Τ 44 ήμας VT Sirm 45 κρίμα PS Sirm 

447. a. 821 - 826 4 πάλιν: prima epistula perdita ut videtur 

2 Ez. 3,17 21 Matth. 5,10 

C VM PS 

1 παραινετική πρός τινα έκπεσόντα titulo add VMPS: in marg Sirm 3 τέθηκα C 
4 πάλιν om Μ ρομφαίαν C voces τοϋ θεοΰ ante ρομφαίαν transp S" 5 
ρομφαίαν C (ter) 10 κρίμα PS Sirm 11 τό ομμα σου C: τά όμματα cett Sirm 
12 σείονται Μ 14 σφραγίδα CVMS Sirm 15 όψέποτε Sirm 17 παύλαν Sirm 
18 τούτφ: τοϋτο C 
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περικυκλούμενος. και εύ γε της ανακλήσεως, της καθάρσεως, της 
αγγελικής έπικουρήσεως. τί ούν πάλιν τό γεγονός; τί τό έκστήσάν 
σε θεοΰ και παραδώσαν τω διαβόλφ; φεΰ τής έμής άθλιότητος· 

25 έπέστρεψας πάλιν εις τον βόρβορον τής άμαρτίας, φθείρων και 
φθειρόμενος ύπό γυναικός, μάλλον δέ γυναικών. Κύριε, έλέησον, 
φεΐσαι, ό θεός· άφήκέν σε ό φύλαξ σου άγγελος, προσελάβετο ό 
σατανάς, ζής άρα, άθλιε; και πώς εστι ζήν τον ύπό άνθρωποκτόνου 
κατεσθιόμενον; οράς άρα τό φώς; και πώς εστι βλέπειν τόν έσκοτι-

30 σμένον τή αμαρτία; προσεύχη άρα τω θεώ; και πώς εστι προσιέναι 
Κυρίω τόν έαυτόν δουλώσαντα τφ διαβόλφ; που έστιν ή καλή σου 
άρχή, ή θέρμη, ή κατάνυξις, ή ύποταγή, τό δάκρυον, ή θεοπτέρωτος 
προσευχή, ή ούράνιος πολιτεία; ωχοντο πάντα, άπολώλασιν. ώ στε-
ναγμών μοι πικρών επί τή σή άλογία· ε'ίθε ζώον άλογον ής, δπερ εις 

35 κρίσιν ούκ έρχεται- άλλ' οτι θεόπλαστον, άνιστάμενον και κρίνεσθαι 
μέλλον, τοΰτο έλεεινόν. 

Δεΰρο δή, ό άπολωλώς μου υιός, δεΰρο, έπίστρεψον προς Κύριον, 
οτι σφόδρα φιλάνθρωπος ών πάλιν δέχεται, πάλιν ύγιάζει, πάλιν 
νυμφοστολεΐ, πάλιν θύει τόν μόσχον τόν σιτευτόν και χαίρων συγ-

40 καλέσει τάς άνω δυνάμεις έπί τή σή εύρέσει. μή δή ούν άπειθήσης 
υίέ μου, υίέ μου, άλλά άνακλήθητι, αλλ' ύπόστρεψον, συγκολληθείς 
τω καλώ σου άδελφώ Διονυσίω, πρίν σε καταλάβη ή ρομφαία τοΰ 
αιωνίου θανάτου. 

448. Εύστρατίω ήγουμένω 

Έχάρην δεξάμενός σου τό τίμιον γράμμα, πατέρων φίλτατε, και 
διδαχθείς τά κατά την όσιότητά σου ούτως εχειν καί ούτως, έπεί, 
δσον έκ τών άπαγγειλάντων, καίτοι άξιοπίστων, λυπηρώς διεκείμην, 

5 άκούσας τήν ύποκριτικήν ύπογραφήν. καί με δέξαι, τιμιώτατε, 

28 Horn. Od. 4,833 39 Luc. 15,27 

23 έκστήσαν C 24παραδόσανΜ 27 άφήκέ VMPS Sirm σε post προσελάβετο 
add Μ 28 εστι C Mi: έστί Μ: εστι cett Sirm 29 εστι C Mi: έστϊ Μ: έστι cett 
Sirm 30 εστι C Mi: έστϊ Μ: έστι cett Sirm 31 post δουλώσαντα voces τή αμαρτία 
cancell C 37 μοι post δή add Μ 38 σφόδρα om VMPS Sirm άγιάζει V" Sirm 
41 άλλά: άλλ' Μ Sirm 42 καταλάβοι CS ρομφαία C 

448. a. 821 - 826 

C VM PS 

2 τίμιον: τιμιώτατον Μ 
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παρρησιαστικώτερον διαλεγόμενον. ούκ έξω αιτίας τό κατασχεθέντα 
σε ύπό βασιλικού μεΐναι απαθή, ήγουν άφετον τούτο γάρ των τε-
θρυλλημένων έπάγωγον. ούδείς ούν των πεπαρρησιασμένων άτερ φυ-
λακής ή τουλάχιστον εξορίας, ήτοι φυγαδείας, ώμολόγηται διαμεΐ-

ιο ναι. οι δέ τούτων έκτος έντός τής απαγωγής, ϊνα μή τραχύτερον 
ειπών λυπήσω. / ή ου διεβλέψω, διορατικώτατε, τον χαλεπόν διωγμόν 
Λέοντος τοΰ θηριωνύμου; ού ή Άχααβιτική χείρ εΐλε καί τούς έξ 
άλλου κράτους, έκτεινέ τε και ώλεσεν, τό γε φιλανθρωπότερον 
έφρούρησεν μετά πικράν μαστίγωσιν, μή οτι γε τούς ύπό χείρα, ει 

15 δέ αύτός ου τί που των τοιούτων πεπονθώς μετά τήν σύλληψιν, 
σύγγνωθι, έσυλήθης, άγιε. καί μή μοι φυλάττεσθαι τάς οικείας 
εκκλησίας λέγε καί σώας τάς ιστορίας μένειν τήν τε άναφοράν 
τοΰ άγιωτάτου ήμών πατριάρχου- τούτο γάρ καί άλλοι άπαχθέντες 
φιλολογούσιν. ού δύναται ταύτα διασεσώσθαι, ει μή τοι προδοσία 

20 άληθινής ενστάσεως έγένετο. τί τό όφελος, εί ήμεΐς, οί ναός θεού 
καί οντες καί λεγόμενοι, ήχρειώθημεν καί άψύχους οίκους περιε-
ποιησάμεθα; ή είκών τοΰ Χριστού ούτε τής Θεοτόκου οϋτε τινός 
αγίου διαπίπτει- μένει γάρ εν αύτοΐς ώς πρωτοτύποις, πίπτουσι δέ οί 
δοκοΰντες καθαιρεΐν αύτάς, αλλά γάρ καί οί φειδοΐ τούτων προώμε-

25 νοι τήν παρρησίαν καί τήν δι' αυτής κάκωσιν. ούά, άλλοι αποθνή-
σκοντες, έτεροι ύπεροριζόμενοι, άλλοι μαστιζόμενοι, έτεροι φρου-
ρούμενοι, τά ορη έχοντα καί αί έρημίαι, πέτραι τε καί σπήλαια τούς 
μακαρίως δεδιωγμένους, καί ήμεΐς ο'ΐκοι μένοντες, καί οίόμενοι 
άβλαβώς διαμένειν; ούδαμώς. άπολέσθω πάσα ή τοΰ κόσμου ϋλη των 

30 δοκούντων, ή όμολογουμένη βλάβη ψυχής προκρινέσθω, ην ύπέστη 
πάς προφασιστής. 

Ταΰτα φιλών καί ύπομνήσκων ε'ίρηκα, καί ώς ύπό έπιτιμίαν έσμέν 
άξιοι έλθεΐν καί οτι έν καιρώ ορθοδοξίας ούδέν άψηλάφητον άφε-
θείη. καί εύ έχει διά ταπεινώσεως βαδίσαι καί ίάσασθαι τό ήσθενηκός 

35 ή διά άναιτιασμοΰ προστρίβειν έαυτοΐς μείζονα αίτιάματα. 

20 1 Cor. 3,16 27 Hebr. 11,38 

8 έπαγωγόν VMPS Sirm 11 διορατικώτατε: διοριγικώτατε Μ, quod ex διορικώτατε 
corr χαλεπόν: χαλεπώτατον Μ 13 ώλεσε VMPS Sirm 14 έφρούρησε VMPS 
Sirm (an έφρούρισεν scribendum? cf epp 125,10; 177,60) δτιγε Sirm 15 δέ Cpc: δ' cett 
Sirm αύτός ού: αύτό σοϋ Ρ ούτίπου Mi: ού τίπου Sirm 19 τοι: τι S μή-
τοι Sirm προδοσία Sirm (fort recte) 22 cave suppleas ουτε ante ή; est enim 
negatio subaudienda 24 προέμενοι VMPS Sirm 25 ούα C 26 περιοριζόμενοι 
Μ 27 αί έρημίαι: αίρημίαι C: έρημίαι Μ 28 μακαρίως post δεδιωγμένους transp 
V 32 ύπομιμνήσκων VMPS Sirm 
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449. Λαυρεντίω τέκνφ 

Άκουστόν ήμΐν έγένετο, τέκνον Λαυρέντιε, δπερ εκ τοΰ πονηρού 
δαίμονος έτελέσθη δράμα έν τη Άντ ισάρχω κωμοπόλεν καί έστε-
νάξαμεν έπ' αύτω μεγάλως καί κατά τον κοινόν νόμον της άνθρω-

5 πίνης αγάπης καν διότι αφ' αίματος τοΰ άδελφοΰ 'Αθανασίου καί 
πρωτοπρεσβυτέρου (ύφ' ού καί κινηθείς γράφω) εστίν ό άπαγχονι-
σθείς. ώ φοβερού τραγωδήματος· άνθρωπος έν τιμή ων, προφερέστε-
ρος των έκεΐσε αύτοχθόνων, αύτάρκης κατά τόν βίον, άνήρ συνετός, 
προσκαρτερών εύχαΐς τε καί δεήσεσι καί τή λοιπή της ζωής αγωγή 

ίο έμπρέπων, μηδενός περιστατικού συμβεβηκότος, έξ ού πολλάκις έστι 
περιτρέπεσθαι τοΰ δέοντος κατά τι μικρόν, ούτως έν αταραξία πραγ-
μάτων τηλικοΰτον κακόν άπεργάσασθαι, αγχόνη χρησάμενος. 
ώ, καί αύθις έρώ, της άπευκτής ακοής, τοιαύτα τοΰ διαβόλου τά 
μηχανήματα- έκεΐνος άνθρωποκτόνος απ' αρχής, καθώς έφη ό Κύ-

15 ριος, έκεΐνος πρώτον μέν τόν Άχιτόφελ, έπειτα τόν Ίούδαν έπεισεν 
άπάγξασθαν δς ού παύεται καί μέχρι σήμερον τό αύτό άποτελεΐν έν 
τοις πειθομένοις αύτω. οίμαι δέ κατά δύο τρόπους συλάν τόν άνθρω-
πον, ώς πείρα έγνωμεν ή από οδύνης καρδίας άπαρακλήτου ή από 
εφέσεως άλογίστου, σκοτώσας καί περιτρέψας- ώς γάρ επί φόνου ή 

20 μοιχείας καί τών ομοίων άσελγημάτων ύποδείκνυσι τό σκότος φώς 
καί τό πικρόν γλυκεΐον (ού γάρ αν, εί μή ούτως άναστοιχειώσει 
λογίσασθαι, ήμάς εύρίσκη θηράσαι), ουτω καί έπί τής αγχόνης ήδυνε 
τόν θάνατον, έζόφωσε τόν νοΰν, άπετέλεσεν την άγχόνην. οί'μοι, οίός 
έστιν ό δράκων καί έφ' οσοις μαγγανεύμασιν άνθρωποκτονεΐ έκά-

25 στοτε - τοΰτον ούτως, άλλον άλλως, καί ουκ έστιν ος έκφεύξεται τάς 

449. a. 821 -826 

14 Joh. 8,44 15 2 Reg. 17,23 Matth. 27,5 20 Matth. 6,23 

C VM (11. 25-66) PS 

1 λαβρεντίφ V δογματική περί τοΰ μή γίνεσθαι προσφορών ή λειτουργίαν 
έπί τοϋ άπαγχονίσαντος (άπαγχονήσαντος S) έαυτόν, μόνην δέ έλεημοσύνην titulo 
add PS: in marg Sirm περί άπαγχωνισθένιος in marg C 2 λαβρέντιε V 3 
δράμα CV Άντ ισάρων (Άντ ι ζάρχω v. 1.) Sirm (sed cf ep 19,1) 6 εστίν VPS 
Sirm 7 ώ CSac 10 έξοϋ C: έξ ούπερ cett Sirm 10 έστί Sirm 11 τι om V 
13 ώ C ακοής: φωνής V 14 απαρχής C 15 πρώτα PS Sirm άχιτώφελ 
C ϊοϋδαν CPS 21 γλύκιον VMP Sirm (sed cf adn ad ep 1,75) άναστοι-
χειώση C 22 εύρίσκει C θηράσαι VPS: θηρεΰσαι Sirm 23 απετέλεσε VPS 
Sirm οίμοι Ρ: οί'μμοι C: οίμαι Sirm 24 εστίν Ρ 25 φεύξεται V τάς: hie 
inc epist in Μ 
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Mi 1476/77 ΕΠΙΣΤ. 449 635 

παγάς αύχοϋ άνευ βοηθείας τοΰ θεοΰ, ήτις ειη μετά φόβου και τρόμου 
τω κατ' έντολήν αύτοΰ πιστώς βιοΰντι. 

Ά λ λ ' επί τό κατεπείγον ό λόγος, έδήλωσας ώς οί τοΰ χωρίου όμοΰ 
άπαντες αποτρέπονται της οικίας αύτοΰ, ήγουν γυναικός και τέκνων, 

30 μήτε απτεσθαι μήτε θίγειν μέχρι και μεταδόσεως άρτου δανεικού, 
και ει μέν λέγουσιν οί τοΰ άπαγξαμένου καλήν εϊναι την πράξιν της 
άπαγχονίσεως και τήν αυτήν αύτφ φιλεΐν τελέσαι κάκεΐνοι, καλώς 
άφίστανται, όπότε ούδ' ούτως ευθύς· δεΐν γάρ πρώτον διδάξαι, φωτί-
σαι, παρακαλέσαι φυγείν τόν ολεθρον τοΰτο γάρ χριστιανών, τοΰτο 

35 φιλαδέλφων, οτι και ό Κύριος τόν Ίούδαν πολλοίς χρηστεύμασιν 
και διορθωτικοΐς προφητεύμασιν, ειδώς δ εμελλεν ποιεΐν, έπειράτο 
άναπείθειν, τό ούαί αυτώ έπιφθεγγόμενος και τό συνέφερεν ει ουκ 
έγεννήθη ό άνθρωπος εκείνος λέγων, καν ού συνήκεν ό τάλας. ει δέ, 
ώς φής, και καταθρηνοΰσι τόν ίουδοτέλεστον και απεύχονται της 

40 μερίδος εκείνης πάντα χριστιανόν καί εκστασιν / έξέστησαν άφορή-
του θλίψεως καί ζητοΰσι παράκλησιν, τί τοΰτο, δπερ διηγή, ή οτι 
τω Χριστώ έναντιοΰνται οί χωριάται καί τω διαβόλω άνοίγουσι 
θύραν άπωλείας τών άξιοπαρακλήτων; ούαί τοις ουτω ποιοΰσιν, οτι 
συνεργοί είσι τοΰ διαβόλου. 

45 Καλώς ούν ό κύριος Μακάριος καί πνευματικός πατήρ παρεκά-
λεσεν τούς τοιούτους, καλώς καί έστιάθη εν έκείνη τή οικία καί 
μηδείς χριστιανός διακρινέτω τό αύτό ποιεΐν. επειδή δέ λόγος περί 
έπιτιμίου, ούχ οτι υπαίτιοι (έκαστος γάρ, φησίν, εν τή αμαρτία αύτοΰ 
άποθανεΐται, καί ουκ άποθανοΰνται τέκνα υπέρ πατέρων, ώς καί 

50 εμπαλιν), πρός δέ παρηγορίαν, μια τεσσαρακοστή φυλάξονται κρεο-
φαγίας, δήλον ότι καί τοΰ μή μετέχειν τών αγιασμάτων, εις δέ τήν 
έκκλησίαν εΐσιέτωσαν εύχόμενοι, μέχρι τών κατηχουμένων έπιμέ-
νοντες, δότωσαν καί τήν άνήκουσαν μοΐραν τοΰ άθλιου εις πτωχούς-

προσφορά μέν γάρ καί λειτουργία υπέρ αύτοΰ ού θέμις γίνεσθαι 
55 πάντη, ή δέ ελεημοσύνη γινέσθοτ ώφελεϊ γάρ αΰτη καί εις άπιστον, 

ώς φησιν ό Χρυσόστομος, καί άλλως οτι τοΰ 'Ιούδα τά άγκτικά 

37 Matth. 26,24 48 De. 24,16 

26 πάγας VMPS Sirm 27 πιστώς βιοΰντι om VM 30 δανειακού VMPS 
Sirm 31 μέν λέγουσιν: έπί λέγουσιν Sirm: έπιλέγουσιν Mi 32 άπαγχονήσεως 
CSVM κάκείνην V: κάκείνους Μ 35 τόν Ίούδαν om V ΐοΰδαν C χρη-
στεύμασι VMPS Sirm 36 έμελλε VMPS Sirm 38 καν C: κάν Ρ: άλλ' VM 39 
φής VMS Sirm 40 άναφορήτου Sirm 42 χωρΐται VMPS Sirm 45 παρεκάλεσε 
VMPS Sirm 47 διακρινέσθω Μ 48 έν: έπί V αύτοΰ VM Mi 50 κρεωφαγίας 
VMP Sirm 51 δηλονότι VMPS Sirm 53 εις πτωχούς: τοις πτωχοϊς VM Sirm 
56 ίοΰδα C 
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636 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ M i 1 4 7 7 , 1 3 6 5 

άργύρια είς ταφήν τοις ξένοις εδόθη, πηξάτωσαν και τό σημεϊον τοϋ 
ζωοποιού σταυρού εις τόν τόπον, ού ή αγχόνη, δτι και αυτός ό 
σταυρός εν τω Κρανίου τόπω πήγνυται, διότι έκεΐ τοϋ άνθρωπο-

60 κτονηθέντος 'Αδάμ τό κρανίον, άφ' ού και ώνόμασται. 
Τοσαΰτα εχομεν λέγειν έκ των έγγράφως, και τούς μεν τοϋ πα-

θόντος παρακαλοΰντες καταλήξαι της πολλής λύπης καί δι' ευχαρι-
στίας και αγαθοεργίας προσεδρεύειν τω άγαθω θεώ, τούς δε τοΰ 
χωρίου παραινούντες, άφεμένους της πονηράς διακρίσεως, κοινω-

65 νούς εχειν ώς πριν τούς της οικίας εκείνης εν Χριστώ Ίησοΰ τω 
Κυρίφ ήμών. άμήν. 

450. Τοις έν άστει άδελφοΐς 

Εΰκαιρον ήγησάμην τανύν, εΐσιόντος τοϋ άδελφοΰ Λέοντος, έπι-
στεΐλαι κοινώς πάσιν, ευλογημένοι αδελφοί καί πατέρες, προσυ-
πομνήσκων τά έχόμενα σωτηρίας, επειδή καν τή απουσία ταύτη καί 

5 έξορία, εμφοβός είμι καί έντρομος μετά τοΰ οικείου φορτίου τών 
αμαρτημάτων καί περί της ανηκούσης μοι είς ύμάς φροντίδος καί 
προστασίας· φοβούμαι γαρ καί δεδιώ μήπως ύμεΐς οι έν άστει δια-
τρίβοντες εύριπιστότερον είς έμπτωσίν τινα έμπέσοιτε καί, απερ διά 
πολλών κόπων τε καί άθλων τών προ διωγμού καί έν τω διωγμώ 

ίο συνηθροίσαμεν άγαθουργήματα, άφυλακτήσαντες προς βραχύ άρδην 
άπολέσωμεν. ακούω άστασίαν, μεταβασίαν, άλλον έξ άλλου καί 
άδελφοΰ καί τόπου μεταβαίνοντα καί, τό γε έλεεινότερον, μόνον 
άλλον καθεζόμενον καί έτερον τό κελλίον εις οικίαν, ένθα γυναίκες, 
έχοντα- καί άλλον πάλιν είς μοναστήριον γυναικεΐον διαιτώμενον 

15 είσαεί, έτερον πάλιν ώδέ τε κάκεΐ οίκοτριβοΰντα, ένθα κόραι, ένθα 
πΰρ ουκ έμπρήζον χόρτον, άλλ' οίκον ψυχής, ένίους πάλιν έπιλα-
θομένους της έννομου ζωής, δούλους ώνησαμένους, αύτοΐς συζήν καί 

58 Matth. 27,33 

57 και ante πηξάτωσαν add VM 61 έγγράφως: έν Γραφαΐς Mi τοϋ παθόντος: 
τοϋτο παθόντας PS Sirm 64 διακρίσεως: διαθέσεως VM 

450. a. 821 - 826 11 άλλον έξ άλλου: cf. Β. Gygli-Wyss 1. 1. 68 sq. 

C VM PS 

2 τά νυν CVP 3 προσυπομιμνήσκων VMPS Sirm 7 δεδειώ C: δέδια cett Sirm: 
correxi 8 εύρριπιστότερον Μ έμπέσητε Μ 15 κάκεΐσε Sirm 16 έμπρίζον 
codd Sirm: έμπυρίζον Mi: correxi 
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Mi 1368 ΕΠΙΣΤ. 449 - 450 637 

/ γοΰν έτέρους άγρούς άγοράζενν. ώ της αθλίας μου ψυχής· πώς έν 
τούτοις ού στενάξω, πώς δε ού φοβηθήσομαι μή άναγγέλλων τό 

20 δικαίωμα τοϋ θεού; τί δή έξέστητε, αδελφοί, τί δέ οί δούλοι Κυρίου 
δούλοι παθών γεγόνατε; τί οί έν νόμω άνομεΐν άνέχεσθε, τί δέ οί 
θεραπευταί Χρίστου, υιοί παραπικραίνοντες, ού μετέρχεσθε της 
πονηρας απαγωγής, ού καθέζεσθε εις τόπους άσκανδαλίστους, ού 
δύο δύο ή και προς σύνεστε άποστολικώς; 

25 Ούαϊ τω μόνω- ούαϊ τω άκαθίστφ· ούαΐ τω γυναιάζοντι, ούαί τφ 
δουλοδούλω- ούαί τώ Γιεζή, ος ώνησάμενος άγρούς και αμπελώνας 
κεκληρονόμηκε την λέπραν Νεεμάν. μή ούχί θεΐαι φωναί αύται, μή 
τι έγώ παρ' έμαυτοΰ εισφέρω; δτε εβραζεν ό διωγμός, εϊχέ τις λόγον 
έξ άνάγκης έν τισιν ών άπηριθμησάμην έμπίπτειν και ή διά τήν 

30 πίστιν ανάγκη έσφζε τόν εύρισκόμενον. νυν δέ ούδείς ό διώκων ούδέ 
κωλύσων καλώς ή μας καθέζεσθαι και σύν άλλήλοις δυοΐν εϊναι 
τούλάχιστον έξ ύμών γαρ αυτών κατακρίνεσθε, τών έννόμως 
διαζώντων οί κακόζωοι. ή ούχί προδήλωμα τής έν ειρήνη άσυνδρο-
μίας ύμών ή παρούσα άθεσία; ανανήψατε, παρακαλώ, αδελφοί μου 

35 άγιοι, κλήσεως επουρανίου μέτοχοι' αν μή διορθώσησθε, ούχ ούτως 
κλητέοι, αλλ' έναντίως, δπερ άπείη. 

Ταύτα διαμαρτύρομαι ένώπιον του θεού καί τών έκλεκτών αγγέλων 
ε'ΐ τις μή διορθώσηται μετά τήν ώρισμένην είς χρόνου τινός σύμ-
φθασιν έπιμονήν, τών αγιασμάτων ύπό θεού είς μετάληψιν ε'ίργεται 

40 κατά τήν έξουσίαν, ην έδωκέν μοι ό Κύριος έν ύμΐν. εις οίκοδομήν 
καί ούκ είς καθαίρεσιν ό λόγος, ύμεΐς δέ, αδελφοί μου, ως υίοί 
υπακοής εύ πράξατε, ινα καί θεόν θεραπεύσητε κάμέ τόν έλεεινόν 
του θανάτου τής αμαρτίας έξέλησθε έν Χριστώ 'Ιησού τω Κυρίφ 
ημών, φ ή δόξα σύν πατρί καί ΕΑγίω Πνεύματι. αμήν. 

18 Luc. 14,18 23 Marc. 6,7 26 4 Reg. 5,27 34 Hebr. 3,1 40 2 Cor. 10,8 

18 γ' οΰν C ώ C 25 ούαϊ τω άκαθίστφ — γυναιάζοντι om Μ 27 μή ante 
φωναϊ add V Sirm 30 ούδέ C: ούδ' ό cett Sirm 31 ύμας S άλλήλοις Cpc: 
άλλοις Cac cett Sirm δυεΐν C 33 άσυνδρομίας: άσυγγνωμίας Μ (quod esset 
hapax legomenon) 37 τοϋ Csscr: om Μ 38 όρισμένην C 39 ε'ίργεται C 40 
εδωκε VMPS Sirm 44 σύν — Πνεύματι om Μ 
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638 Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ Τ Ο Υ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Μι 1368/69 

451. 'Ιωάννη Σάρδης 

'Από χρόνου ήκούσαμεν νοσηλεύεσθαί σου τήν πατρικήν άγιω-
σύνην, αρτι δέ μικρού δεΐν και άπογνωσθεΐσαν, και τοσούτον 
έθροήθημεν οι ταπεινοί και συνεκινήθημεν λυπηρώς, ώς όρμήσαι 

5 καταλαβεΐν ημάς έν τοις αυτόθι και οψει ύπολαβεΐν τήν άπευκτήν 
άκοήν ούκ έξεγένετο δέ δια τά παριστάμενα τοΰτο. διό ήναγκάσθη-
μεν οιονεί πετασθήναι τοις γράμμασιν ώς έν σώματι και ιδεΐν σε, 
τόν καλόν πατέρα, τον γνήσιον φίλον, τόν γενναΐον μάρτυρα της 
αληθείας· ειπερ ύπέρ αύτής σύ και εξόριστος και φρουροδέσμιος, 

ίο καί γε προ τούτων θέατρον γενάμενος, άποστολικώς ειπείν, και 
άγγέλοις καί άνθρώποις, καθ' ην ήμέραν ερριπταί σου υπό των 
ασεβών κατά πρόσωπον τοΰ καϊαφαϊκοΰ συνεδρίου εις τοΰδαφος ή 
Ιερά κορυφή, ώ, τί γίνεται έν ήμΐν; τί άπαίρειν των τήδε σπεύδεις ό 
στύλος της έκκλησίας; μεϊνον μεθ' ήμών έτι, μεΐνον, συγκακοπάθη-

15 σον τω / εύαγγελίφ ώς καλός στρατιώτης, όρας δπως ένεστιν ό 
πόλεμος, οπως βαλλοίμεθα και βάλλομεν ύπέρ τοΰ λόγου; 

Ναί, άντιβολούμεν, έπίμεινον αιτησαι öv ώμολόγησας Χριστόν 
καί ομολογείς προσκυνεΐν άνθρωποπρεπώς έγγραφόμενον καί εισ-
ακούσει της δεήσεώς σου. ει δέ πάντως άπαίρεις, ουτω τής προνοίας 

20 κελευούσης, αυτός μέν χωρήσεις, εύ ϊσμεν, ομολογίας έπαθλον άπε-
νεγκάμενος, ήμΐν δέ ϊλεω τόν θεόν τόν αγαθόν καταστήσοις ταΐς 
πρεσβείαις, ού μήν άλλα καί εις τό ταχύναι έπισκέψασθαι τήν έαυτού 
έκκλησίαν. 

451. a. 821 - 8 2 6 2 άγ ιωσύνην : ad allocutionem cf. Dinneen, Titles 2 sq. 12 ή 
ίερα κορυφή: cf. adn. ad ep. 414,4 

10 1 Cor. 4,9 14 2 Tim. 2,3 

C VM PS 

5 ύμας Μ " (fort recte) 6 τοΰτο C: τούτφ cett Sirm 10 κα ίγε Sirm γενόμενος 
VMPS Sirm 12 κα ϊαφατ ικοϋ Μ 13 ώ C σπεύδει C'c cett Sirm 14 στύλος 
omnes: correxi 16 βαλλόμεθα Mi 18 π ρ ο σ κ υ ν ε ΐ ν Ssscr ε ϊσακούσΐ] C: είσα-
κούσεται V 21 καταστήσε ι ς VMPS Sirm 22 τ α χ ύ ν α ι CVPS Sirm 
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Mi 1477/80 ΕΠΙΣΤ. 4 5 1 - 4 5 2 639 

452. Νικήτα ήγουμένω 

Ούκ ακαιρον, οΐμαι, τό παρόν γραμματεΐον τή πατρική σου αγιο-
σύνη, ού μόνον δτι τό της αγάπης πληροί, αλλ' δτι καί λυπηρόν τι 
ένιζάνον ημών τή ταπεινή ψυχή φανεροποιεΓ καί, ει κελεύεις, πρόσ-

5 σχες τοις λεγομένοις. μεθ' ύποστροφήν της έν τω 'Ακρίτα συνοψί-
σεως υμών των άγίων πατέρων συνέτυχον τω ήμετέρω άδελφω Άθα-
νασίφ, διηγούμενος έκαστα των έν Κυρίω διειλεγμένων, έπειπών δτι 
καί ό τοΰ Μηδικίου συνίστησι τόν Μαξιμίνου επί τή καλλίστη 
μεταβολή αύτοΰ, ήγουν απολογία καί ομολογία, ό δέ άνένευσεν, και 

ίο τήν αίτίαν τής άνανεύσεως εγώ μεν άπήτουν, έκεΐνος δέ φησιν· ,έν 
τω άπολογητικώ, δπερ συνεγράψατο καί αύτός άνέγνων, λέγει με-
ταλαβεΐν, άλλ' ουχί κοινωνήσαι, καί οΐκονομίαν είναι καθ' υφεσιν 
ακριβείας, άλλ' ούκ εκπτωσιν αληθείας τοΰτο'. τί ταΰτα, ώ πάτερ 
τιμιώτατε; ούχ ομολογεί, ώς έν τύπω ειπείν, δτι ,φειδοΐ τοΰ γη ρους 

15 / ώλεσά μου τήν ψυχήν, κοινωνήσας επί τή άρνήσει τής εικόνος 
Χριστού, τής τε Θεοτόκου καί πάντων αγίων τοΰτο γάρ ή εικονο-
μαχική αϊρεσις, καν τούτφ συνηλίσθην τοις άσεβέσιν, είτα καί έως 
τέλους ενέμεινα έν τω μοναστηρίω μου άδίωκτος, δονουμένης τής 
καθ' ημάς οικουμένης'; ουχ ούτως εξομολογείται καί προσκλαίει, 

20 αλλά τά βατταρίσματα εκείνα φαίη καί, ώς φησιν ό έξηγούμενος, 
δτι γε καί παράγει εις συνηγορίαν αύτοΰ Διάνιόν τινα τών πατέρων 
τό αύτό πεποιηκότα, δ ν, φησίν, είσεδέξατο ό "Αγιος Βασίλειος, έπεί 
καί τόν πατέρα Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου. 

'Ώ δικαίας άγανακτήσεως τοΰ τε ίεροΰ ήμών άρχιερέως καί παντός 
25 τοΰ όμολογητικοϋ πληρώματος- ει γάρ εκείνο ού κοινωνία ουδέ 

452. inter a. 821 ac mens. Apr. a. 824 8 τόν Μαξιμίνου: cf. ep. 162,17 

21 Bas. ep. 51,1 sq. (PG 32,389 Α sq. = I 132 sq. Courtonne) 

C VM PS 

1 δογματική περί τοΰ δτι μετάληψις και κοινωνία ταύτόν, και διά τοΰτο ό αιρετικών 
άρτος παρά τίνων μεταλαμβανόμενος κοινωνούς αυτών τούς μετόχους εργάζεται titulo 
add PS: in marg Sirm 2 γραμμάτιον VMS 3 λυπηρόν: ταπεινόν VM 4 
ένιζάνων V κελεύοις S πρόσχες omnes: correxi 5 τής — 'Ακρίτα om 
VM συνάψεως VM Sirm 6 ήμών Sirm 9 μετά βολή C άνένευσε VMPS 
Sirm 14 γήρως VMS 16 τών ante άγίων add VM 17 καν V Sirm 18 μου 
om VM 19 ύμάς Spc οικουμένης: εκκλησίας VM Sirm 21 γε om VM 22 
τό αύτό: ταύτό Cac VMPS Sirm 24 ώ CS 
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640 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1480/81 

έκπτωσις, τί τό όφελος των έκείνοις άγώνων τε καί άθλων, αιμάτων 
τε και ταλαιπωρημάτων; τί δε και αυτός έπετιμήθη; τί δέ καί άφίησι 
τό μοναστήριον; τί δέ καί ε'ΐργεται της ιερουργίας; ώ, καί αύθις λέγω, 
της θείας άγανακτήσεως· οτι την άλήθειαν έν αδικία κατέχων οιεται 

30 καί τούς πατέρας ταύτοπαθεΐν αύτώ. φέρε ούν, ί'δωμεν τόν άλόγιστον 
λόγον ,μετέλαβον, άλλ' ούκ έκοινώνησα'. λέγει τοιγαροΰν ώδέ που 
των θεολόγων ό διαβόητος· μετέλαβον της εικόνος καί ούκ έφύλαξα. 
μεταλαμβάνει της έμής άσθενείας, ϊνα καί τήν εικόνα σώση καί την 
σάρκα άθανατίση- δευτέραν ούν κοινωνίαν κοινωνεί, καί πολύ της 

35 προτέρας παραδοξοτέραν. ιδού, τό ,μετέλαβον' κοινωνεΐν έκπέφα-
σται- μετάληψις γάρ καί κοινωνία ταύτόν, ή μεν εκ τοΰ μετέχεσθαι, 
ή δέ έκ τοΰ τούς μετέχοντας κοινοποιεΐσθαι όνομαζομένη. καί τοίνυν 
ό θεσπέσιος απόστολος- τό ποτήριον της ευλογίας, δ εύλογοΰμεν, 
ουχί κοινωνία τοΰ αίματος τοΰ Χρίστου έστιν; τόν άρτον, δν κλώμεν, 

40 ούχί κοινωνία τοΰ σώματος τοΰ Κυρίου εστίν; δτι είς άρτος, εν σώμα 
οί πολλοί έσμεν οί γάρ πάντες έκ τοΰ ενός άρτου μετέχομεν. 

'Ιδού, δέδειχε κάνταΰθα τό φώς τοΰ κόσμου δτι κοινωνία εστίν ή 
μετοχή, ούκ αν τις δέ φρενών ε'ίσω ών ούχί τήν μετοχήν μετάληψιν 
εί'ποι. ώς ούν ό θείος άρτος ύπό τών ορθοδόξων μετεχόμενος πάντας 

45 τούς μετόχους εν σώμα αποτελεί, οΰτω δή καί ό αιρετικός άρτος 
κοινωνούς τούς αύτοΰ μετέχοντας άλλήλων άπεργαζόμενος εν σώμα 
άντίθετον Χριστού παρίστησι, καί ό κενολόγος μάτην κενολογεΐ. ει 
δέ δτι ό νοΰς, όπότε μετελάμβανεν, ού συνδιετίθετο τω πραττομένω, 
τοΰτό έστι τό μάλλον άρνητικόν, οτι, καίπερ είδώς έκτοπουργειν, 

50 δμως έν γνώσει ήμάρτανεν, μή φοβηθείς τόν άποκτένοντα θεόν καί 
ψυχήν καί σώμα δια της έν γεέννη εμβολής, αλλά τόν προσκαίρως 
σώμα τύπτοντα. τί συμφέρει τά ασύμβατα; τί οϊεται συνηγόρους τούς 
άντηγόρους αύτοΰ αγίους; ήδη καί μόνον κατάνευσις ή άνάνευσις 
επί τε ομολογίας καί άρνήσεως έργου πλήρωσις αύτοΐς δογματίζεται 

55 καί ουδέ ύπόκρισιν εις μαρτύ/ριον προσήκαντο τοΰ μόνον άψασθαι 

32 Greg. Naz. or. 38,13 (PG 36,325 C = p. 134 M.-G.) 38 1 Cor. 10,16 sq. 42 Joh. 
9,5 50 Matth. 10,28 

26 τό om VM τών post έκείνοις transp Μ 27 άπετιμήθη V: άπεμήθη (sic) Sirm 
28 εϊργεται C ώ C 31 τοιγάρ ούν C 33 άσθενείας: σαρκός S 34 
άθανατήση C: άπαθανατίση VM κοινωνίαν post κοινωνεί transp SM και om 
S 38 και ante ό add VM 39 Χρίστου: Κυρίου Sirm έστι MPS: έστί V Sirm 
42 verba ιδού, δέδειχε κάνταΰθα iterum scripta cancell S τό φώς om VM τω 
κόσμω Μ 46 οΰτω ante αύτοΰ add VM Sirm 47 Χριστφ Sirm cave legas 
καινολ- ut legit Balettas p. 185 adn 3 ad Photii ep 5,3 49 άρνητικόν: άναιρετι-
κόν Sirm 50 ήμάρτανε VMPS Sirm 53 άντιγόρους CPS κατάνευσιν 
C άνάνευσιν C 
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Mi 1481 ΕΠΙΣΤ. 452 641 

θύματος, ούκ είδωλικοΰ, αλλ' ουδέ ιδιοθύτου- και τά παραδείγματα 
άπειρα. 

Τί δή οΰν άλλο ή τοΰτο ήν έν τω προλαβόντν διωγμω; ό Ιερός 
πατριάρχης κατηνέχθη, έξωστρακίσθη, περιωρίσθη έν παραβύστω 

60 τόπφ· άντίθρονος χριστομάχος, σύνοδος άθετούντων, άναθεματισμός 
της έν Νικαία αγίας συνόδου, άνάρρησις της πάλαι άντιχριστούσης, 
ύπερορίαι των άγίων επισκόπων τε και ήγουμένων, μοναζόντων καί 
μοναζουσών αίματα χεόμενα, θάνατοι άωροι, είρκταί, λιμαγχονή-
σεις, λεηλασίαν τό φοβερώτερον καί όρώμενον καί άκουόμενον, ή 

65 σεπτή είκών τοΰ Χριστού ένυβριζομένη, καταπατουμένη, της Θεο-
τόκου, των απάντων άγίων, οϊ τε ναοί καί τά θυσιαστήρια έρειπού-
μενα, τά άγια βεβηλούμενα, πυρί παραδιδόμενα. τούτων ούτως 
έχόντων, ού πάς ό κοινωνήσας, ήγουν μεταλαβών, τοΰ ιοβόλου άρτου 
άρνησίχριστος, έκθετος, άνόσιος, εί μή τι διά μετανοίας άνακληθή; 

70 ούτως έχει ή άλήθεια καί ταύτη άπεκτάνθησαν οί μάρτυρες καί 
ΰποισαν άπαντα οί άντεχόμενοι. καί ει τις τω κανόνι τούτω στοιχεί, 
φησίν ό απόστολος, ειρήνη έπ' αύτόν καί έλεος καί επί τόν Ισραήλ 
τοΰ θεοΰ" τό γάρ τοΰ Διανίου καί τοΰ πατρός τοΰ Θεολόγου, εϊ τι 
καί τοιούτον έτερον, τεχνικού γράμματος υπό αιρετικών σκαιω-

75 ρηθέντος κλοπή ήν, άπλότητι κατασοφισθέντων καί ούκ έκ φόβου 
τινός (άπαγε) ύπογραψάντων των άγίων έκείνων. διόπερ εύθύς αύτοΐς 
άμα τοΰ γνώναι τόν δόλον ή άνάκλησις καί ή ευθαρσος άπολογία. 

Ταΰτα, πάτερ άγιε, ε'ί σοι θεμιτόν, έκφερομύθησον τω άνδρί, ϊνα 
είδώς τήν άλήθειαν άπορρίψοι τήν άδικον συγγραφήν έκείνην καί 

80 μετά εύσεβούντων τάττοιτο, έπάν καί γέρων καί επιτιμηθείς καί διά 
τοι τοΰτο έάσας τήν περιβόητον μονήν εί δέ μή, άλλ' ήμΐν γε 
εύξαι μηδεμίαν κοινωνίαν έχειν έν τωδε τω μέρει μετά τοΰ άνδρός, 
ε'ΐπερ καί ού μεταμελοΐτο. 

59 πατριάρχης: Nicephorus 60 άντίθρονος: Theodotus Cassiteras σύνοδος: vere 
a. 815 convocata 61 της πάλαι: synodus a. 754 Hierea convocata 

60 Jer. 9,1 71 Gal. 6,16 

56 τά om VM 58 ήν έν: ένήν Sirm 59 περιορίσθη C 63 είρκταί S 69 μή 
τι: μήτε Sirm 71 ύποϊσαν Mi 73 τοΰ2 Ssscr 75 άπλότητος V Sirm 76 αύτοϊς 
om VM αύτοΐς ante εύθύς transp Sirm 77 τοϋ: τω V άνάκτησις VMPS Sirm 
80 εύσεβούντων C: εύσεβών cett Sirm έπαν VMP: έπ' αν Sirm καί διά - 81 
μονήν in marg S 82 εΰξαι CVPS 83 μεταμέλοιτο VMPS Sirm 
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642 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1369 

453. Ηλ ία τέκνω 

Τίς ό άναγκάσας με έπιστεΐλαί σοι, άνθρωπε; θεός δήλον δτι, ό 
καταστήσας με επί σέ ποιμένα και νομοθέτην, φ δώσω ώς ύπέρ 
πάντων των αδελφών σου και περί σοϋ λόγον. άπετάξω δή ούν 

5 αύθαιρέτως, ύπετάγης εύηκόως, είτα έσινίασέ σε ό σατανάς, άπορρή-
ξας της θείας συναφείας· αύθις έλέει θεοΰ συνήφθης και πάλιν 
ένεργεία δαίμονος άπεπήδησας. έπειτα πάλιν έλθών εξομολογήσω, 
υποσχόμενος τήν πρός τό έξης άσφάλειαν, καί, επειδή ύποστροφή 
της εξορίας επί τοΰ Νικηφόρου, ού συνήλθες τοις λοιποΐς, άλλ' 

ίο έμεινας εφ' έαυτοΰ, δελεαζόμενος ύπό τοΰ οφεως, καί τοΰτο έως τοΰ 
νΰν βασιλεύοντος τετάρτου μετά Νικηφόρον. έως πότε, ελεεινέ, έγ-
κυλίη τοις τής άμαρτίας τέλμασιν; έως τίνος ούκ άνήσεις άσχημονεΐν 
ενώπιον θεοΰ καί ανθρώπων; ούκ ένι θάνατος; ούκ ένι κριτήριον; ού 
δώσεις τίσιν αίώνιον, ής καί μόνον ένθύμησις καταστέλλει ψυχήν 

15 καί επιστρέφει πρός μετάνοιαν; 
Άνάνηψον, άνθρωπε, άνακλήθητι, παρακαλώ" άφες οίκοδομεΐν 

οικίας κοσμικώς, ό τον οίκόν σου τής ψυχής καταλελυκώς· έα τεκτο-
νεΐν ώς λαϊκός, ό τεκταινόμενος ύπό τοΰ σατανά, μή προφασίση 
τοΰτο κάκεΐνο, ούδείς σε έξελεΐται εκ χειρός Κυρίου, μή ε'ίπης 

20 ήμαρτηκώς ,ούκ ο'ΐσω τάς επιτιμήσεις', οϊσεις, τέκνον μου- καλώ γάρ 
σε ούτως έλπίδι τής ύποστροφής εγώ ό ταπεινός· ει πατήρ, πεφεισμέ-
νως ΐατρεύσω, συμπαθητικώς, φιλοστόργως. μόνον θέλησον, μόνον 
κινήθητι, διάρρηξον τά κατέχοντά σε δεσμά τοΰ θανάτου- έγγύθεν 
θεοΰ βοήθεια καί ό φύλαξ σου τής ζωής άγγελος προπορεύσεταΐ" 

25 χαρά εν ούρανώ γενήσεται, θρηνήσει διάβολος, σκιρτήσω εγώ ό 
τάλας, εύρηκώς τό άπολωλός μου πρόβατον, καί γε ή άδελφότης 
σου. ει δέ μή, έση θήραμα τω διαβόλω, τοΰ ούαί κληρονόμος· ού 
ρυσθείης ύπακούσας καί σύν τω άδελφώ σου Σίλα έλευσόμενος. 

453. a. 8 2 1 - 8 2 6 11 τετάρτου: Michael II 

5 Luc. 22,31 24 Luc. 15,7 26 Luc. 15,6 27 τοΰ ούαϊ κληρονόμος: cf. adn. ad 
ep. 530,48 

VM PS 

1 παραινετ ική πρός τινα έκπεσόντα titulo add VMPS: in marg Sirm 2 δηλονότι 
omnes: distinxi 3 επί σε Sirm 5 έσυνίασέ S 9 έπϊ: ύπό Μ συνεισήλθες 
Μ (sed cf infra 28) 11 έγκυλίη ante άλεεινέ transp S 14 τήν ante ψυχήν inser Μ 
17 κοσμικω PpcM: κοσμικών S 25 ό ante δ ιάβολος add V Sirm 
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Mi 1369/72 ΕΠΙΣΤ. 453-454 643 

454. Τή όμόζυγι Δημόχαρι 

Άφ' ής ήμέρας άνηγγέλη ήμΐν ό θάνατος του μακαρίου στρατηγού 
μέχρι του δεύρο, πολλά δοκιμάσαντες, ουκ εύωδώθημεν έπιστεΐλαι 
τη τιμιότητί σου- καν νυν δέ έπιστέλλοντες ουδέν σε ώφελεΐν οόδέ 

5 έλαφροποιεΐν τοΰ βάρους της ένωδύνου καρδίας / δυνάμεθα (τίς γάρ 
και έξευρεθείη λόγος άλγος τοσούτον θεραπεύειν;), αλλ' ϊνα καταδή-
λους έαυτούς ποιήσωμεν ώς μετέσχομεν και αυτοί λύπης ου μόνον 
έπί τω ένδημήσαντι προς Κύριον, δτι άνήρ αγαθός και ευσεβής, 
πρόμαχος ορθοδοξίας και αγωνιστής ειρήνης άπολέλοιπεν ήμας (ώ 

ίο της συμφοράς), αλλά και επί σοι τή καταλειφθείση έρήμφ τής όμο-
ζυγικής επικουρίας, άλλως τε και φιλανδρούση λίαν. 

Ούτως ούν άπαραμύθητον τό πάθος άπέδειξεν ό λόγος, άλλ' έπεί 
ούκ εί άδίδακτος τοΰ θείου διατάγματος δτι γη εί και εις γήν άπε-
λεύση, και πάλιν, ϊνα μή έπί τοις κεκοιμημένοις λυπήσθε, καθώς 

15 και οί λοιποί οί μή έχοντες έλπίδα, ώς άχθησομένοις σύν τω 'Ιησού 
υπό θεού εν τή άναστάσει, παρακαλοϋμεν και άντιβολοΰμεν κενώσαί 
σε τό πολύ τής λύπης, λαβείν παραμύθιον μικρόν, εις έαυτήν γενέ-
σθαι, ίλαρύναι τήν ψυχήν, επειδή και τέκνα έχεις και οικία σοι 
πάρεστιν μεγαλοφυής καί, ει μή ό νούς άνενέγκοι τής κατακρατή-

20 σεως τοΰ πάθους, διοικεΐν καί διέπειν ορθώς ούκ αν ποτε δυνηθείη. 
έπί πάσι δέ κάκείνφ τω μακαρίω λυσιτελήσει τό λεγόμενον ού τί αν 
γένοιτο περισπουδαστότερον; 

Τί ούν λοιπόν, ώ κυρία; δός δόξαν τω άγαθώ θεώ, φθέγξαι τά τοΰ 
Ίώβ, ό Κύριος έδωκεν, ό Κύριος άφείλατο, ώς τω Κυρίω εδοξεν, 

25 οϋτως καί έγένετο. εϊη έντεΰθεν ώς αληθώς μέγιστο ν κλέος καί 

454. a. 821 - 8 2 6 2 στρατηγού: Democharis; cf. ep. 426,1; p. 403s" adn. 788 23 
κυρία: ad allocutionem cf. Dinneen 1. 1. 78 

8 2 Cor. 5,8 13 Gen. 3,19 14 1 Thess. 4,13 sq. 24 Jb 1,21 

C VM PS L 

1 δημόχαρη C παραμυθητική in marg Μ manu rec έκ των επιστολών τοΰ 
όσίου πατρός ήμών Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου παραμυθητική τή όμόζυγι δημόχαρι L 
2 άφ' — ήμέρας om L 3 και ante μέχρι add L 5 επώδυνου L 8 έκδημήσαντι 
VptML 9 ώ C 12 άπαραμύ///θητον Μ έπέδειξεν Μ 13 διδάγματος L 
14 λυπεΐσθε C 16 τοΰ ante θεοϋ add Μ 18 ίλαρύναι codd Sirm: corr Mi 19 
πάρεστι VMPS Sirm 21 δέ om Μ 24 άφείλετο VMPS Sirm 
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644 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1372, 1481 

φανείης οϊου πεπαιδευμένου ανδρός ομόζυγος έγένου- καν γαρ έκεΐ-
νος και γνωστικός και σοφός και παιδευτής των άμυήτων. ώς ούν 
έκεΐνος άνδράσιν υπόδειγμα καλόν, έσο και αυτή γυναιξίν, έκκλί-
νουσα τό φιλοπενθές και δεικνύουσα οτι σοι προστάτης ό θεός, δς 

30 και εκ του μή δντος εις τό εϊναί σε παρήγαγεν και εις άκμήν ηλικίας 
ήγαγε και τηλικούτω άνδρί συνέζευξεν, και αύθις διαζεύξας ένώσειεν 
δια της αναστάσεως, ώστε νόμισον άποδημίαν είναι τό πράγμα- ουκ 
άρα ήνεγκες τήν στέρησιν, εί βασιλεύς επίγειος έπέτρεψεν; οίσον, 
δέσποινά μου, καί τήνδε, ην ό μόνος αληθινός και πάντων βασιλεύς 

35 έκέλευσεν. ναί, παρακαλοΰμεν, καί γε πιστεύομεν άπολήψεσθαί σε 
αύτόν έν τη ημέρα έκείνη, φυλάττουσαν τήν χηρείαν εν Κυρίω και 
τεκνοτροφοϋσαν άριστα τά καλά βλαστήματα- άπερ καί προσαγο-
ρεύομεν καί όμοιοτρόπως σοι παραινοΰμεν φέρειν τήν πατρικήν 
στέρησιν καί μητρική διαπλάττεσθαι ρυθμίσει πρός πάσαν ευθύτητα. 

455. Θεοφίλω τής Εφέσου 

Έλαβον επί χείρας τό γραμματεΐον, δπερ άπέστειλεν ή Ιερά σου 
κορυφή Άθανασίφ τω ήμετέρψ άδελφφ, καί άναγνούς έλυπήθην, 
ίερώτατέ μου πάτερ, λύπη ν ίκανήν, πρώτον μέν οτι έν ήμΐν αύτοΐς, 

5 τοις όρθοτομοΰσι τον λόγον τής άληθείας κατά τήν νϋν λυττώσαν 
αϊρεσιν τών εΐκονομάχων, έρεσχελίαι γίγνονται καί σχίσματα έπι-
φύονται, έπειτα οτι αναγκάζομαι ό ελάχιστος άντιθετικώς τήν διά-

29 Bas. ep. 8,2 (PG 32,249 Β = I 25 Courtonne) 

27 καί γνωστικός Ssscr γαρ ante ούν add VMPS Sirm 30 και1 om Μ παρ-
ήγαγε VMPSL Sirm και - 31 ήγαγε om L συνέζευξε VMPSL Sirm ένώ-
σειε VMPSL Sirm 35 έκέλευσε VMPS Sirm σε om L 37 και om L 39 
ρυθμήσει CS 

455. a. 821 - 8 2 6 2 ή ιερά σου κορυφή: cf. adn. ad ep. 414,4 

5 2 Tim. 2,15 

C VM PS 

1 δογματική περί του δτι διδάσκεσθαι, ούκ άναιρεϊσθαι χρή τούς αιρετικούς titulo 
add PS: in marg Sirm 2 γραμμάτιον VMS έπέστειλεν Mi 4 ίερώτατέ: 
τιμιώτατε Sirm ύμΐν MSac 6 γίνονται VM Sirm 
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Mi 1481/84 ΕΠΙΣΤ. 454-455 645 

λεξιν ποιήσασθαι. άλλά συγγινωσκέτω ή μεγαλειότης σου- περί γάρ 
αληθείας ό λόγος, ής ουδέν προτιμότερον ουδέ αίδεστικώτερον. 

ίο Τί δέ τό έμφερόμενον εν τοις γράμμασι, περί ού ή λύπη; ήμεΐς, 
φησίν, ουτε κτένεσθαι τούς Μανιχαίους οΰτε μή κτένεσθαι συνεβου-
λεύσαμεν ει δέ και έπετρέψαμεν, των καλλίστων τό μέγιστο ν εϊχομεν 
/ αν ποίησαν, τί φής, ώ θεοτίμητε; ό Κύριος άπηγόρευσεν εν τοις 
εύαγγελίοις τούτο, ειπών ου, μήποτε συλλέγοντες τά ζιζάνια 

15 έκριζώσητε άμα αύτοΐς τον σΐτον άφετε συναυξάνεσθε μέχρι του 
θερισμοΰ. και αύτός των καλλίστων τό μέγιστον φαίης εϊναι τήν 
έπιτροπήν της έκριζώσεως; και οτι τά ζιζάνια τούς αιρετικούς ε'ΐρη-
κεν, τούς τε τηνικαύτα δήλον οτι και τούς έφ' ύστέρω, ήγουν άπαντας, 
άκουσώμεθα τοϋ Χρυσοστόμου, αύτό τούτο έρμηνεύοντος- έφ' φ 

20 τάδε- τί ούν ό δεσπότης κωλύει λέγων, μήποτε έκριζώσητε αμα αύτοΐς 
τον σΐτον; τούτο δέ ελεγεν κωλύων πολέμους γίνεσθαι και αίματα 
και σφαγάς· ού γάρ δει άναιρεΐν αιρετικούς, έπεί ό πόλεμος άσπονδος 
έμελλεν εις τήν οικουμένην είσάγεσθαι. και μεθ' έτερα- τί δέ άλλο 
διά τοϋ μή έκριζώσητε άμα αύτοΐς τόν σΐτον ή τούτό φησιν, οτι ,ει 

25 μέλλοιτε κινεΐν οπλα και κατασφάττειν αιρετικούς, ανάγκη πολλούς 
και των αγίων συγκαταβάλλεσθαι'. δπερ και γέγονεν έν τοις καθ' 
ήμάς χρόνοις· και γάρ και αίματα και σφαγαί έπλήρωσαν τήν καθ' 
ήμάς οικουμένην και πολλοί των άγίων συναπήλθον και ό λόγος 
τού Κυρίου ού διέπεσεν, ως ώμολόγηται παρά πολλοίς, και τί λέγομεν 

30 περί τού μή έπιτρέπειν κτένεσθαι αιρετικούς; ουδέ γε κατεύχεσθαι 
αύτών συγκεχώρηται ήμΐν. άκουσώμεθα γάρ αύθις τού Κυρίου προς 
Κάρπον τόν άγιον, ώς ύποδεδήλωται διά φωνής Διονυσίου τού παν-
σόφου, λέγοντος· παΐε κατ' εμού λοιπόν έτοιμος γάρ ειμι και αύθις 
ύπέρ ανθρώπων άνασωζομένων παθεΐν, και προσφιλές μοι τούτο, μή 

35 άλλων άμαρτανόντων άνθρώπων. πλήν δρα ει καλώς έχει σοι τήν έν 
τω χάσματι μετά των δφεων μονήν άνταλλάξασθαι της μετά θεού 
και των άγαθών και φιλανθρώπων αγγέλων. 

8 μεγαλειότης: cf. adn. ad ep. 440,16 

14 Matth. 13,29 sq. 20 Jo. Chrys. hom. in Matth. 46,1 (PG 58,477) 23 ibid. 2 
33 Dion. Ar. ep. 8,6 (PG 3,1100 C sq.) 

9 αίδεστικώτερον: αίδεσιμώτερον Sirm 13 φής VMPS Sirm 14 ού VM (sed cf 
Matth 1.1.) 17 ε ϊρηκε VMPS Sirm 18 δηλονότι VMPS Sirm έφ' ύστέρφ 
C: έφ' έτέρω PS: ύφ' έτέρων VM Sirm 19 άκουσόμεθα CV 21 ελεγε VMPS 
Sirm πολέμους om VM 27 και2 om Mi 28 σύν άπήλθον C 30 κταίνεσθαι 
C 31 άκουσόμεθα CV 32 ϋπό δεδήλωται C 34 και om VM Sirm 36 άντ' 
άλλάξασθαι C 
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646 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1484/85 

Όράς, θεοσύνετε, τήν θείαν άγανάκτησιν, έπειδή κατηύχετο των 
αιρετικών άπαλλαγήναι της ζωής, και δπως, ει επιμένων τή διαθέσει 

40 ταύτη ήν, έμελλεν ό άγιος καταδικάζεσθαι; οϋτε ούν, ώς δέδειχεν ή 
άλήθεια, κατεύχεσθαι δει δλως, μάλλον μεν ούν ύπερεύχεσθαι, ώς 
αύτός ό Κύριος ύπέδειξεν εν τω τοΰ πάθους καιρώ, λέγων προς τον 
έαυτοΰ πατέρα- πάτερ, αφες αύτοΐς τήν άμαρτίαν ού γαρ οιδασι τί 
ποιοΰσιν. τό δέ φαίειν σου τήν άγιωσύνην έχειν αύτη συμφωνούντος 

45 έν τφ προβλήματι τούσδε τούς άγιους, σύγγνωθι, πάτερ, ού καλώς 
έκλαμβάνομεν τάς τών άγίων φωνάς κάντεΰθεν εύρισκόμεθα πατρο-
μαχίαν, μάλλον δέ θεομαχίαν είσφέροντες. ό γάρ τοι θείος Κύριλλος 
έν τοις κατά Ίουλιανόν κατά τό πάλαι νενομοθετημένον προύτεινε 
τήν ρήσιν, ουκ έφάμιλλον τή νέα τήν παλαιάν συμβάλλων (μή 

50 γένοιτο)· ού γάρ ήγνόει οτι δσα ό νόμος λέγει, τοις έν τω νόμφ 
λαλεί, ούδέ τήν τοΰ σωτήρος σύγκρισιν, έν ή φησιν έρρήθη τοις 
άρχαίοις τόδε, έγώ δέ λέγω ύμΐν τόδε. ώστε, καθά φησιν ό θεοφάντωρ 
Διονύσιος πρός τι να Δημόφιλον, ούκ άποδεξόμεθά σου τάς άζηλώ-
τους ορμάς, ούδ' ει μυριάκις έπαναλάβοις τον Φινεές και τόν Ή λ ί α ν 

55 ταΰτα γάρ άκούοντα τόν Ίησούν / ούκ ήρεσκον οί τοΰ πραέος τότε 
και άγαθοΰ πνεύματος αμέτοχοι μαθηταί. και γάρ και ό θειότατος 
ήμών ίεροθέτης έν πραότητι διδάσκειν τούς άντιδιατιθεμένους τή 
διδασκαλία τοΰ θεού- διδάσκεσθαι γάρ ού τιμωρεΐσθαι χρή τούς 
άγνοοΰντας. ένωτίσμεθα ούν, ώ μάκαρ, α λέλεχεν και ό ιερός Παΰλος, 

60 ό ήλιος τής ύπ' ούρανόν. λέγει τοίνυν και ό θεοφόρος 'Ιγνάτιος- τούς 
μισοΰντας ούν τόν θεόν μισεΐν χρή και έπι τοις έχθροΐς αύτοΰ 
έκτετηκέναι, ού μήν δέ διώκειν ήμάς αυτούς ή τύπτειν, καθάπερ και 
τά εθνη τά μή είδότα τόν θεόν- ει δέ ού τύπτειν δει, σχολή γ' αν 
αύτούς κτένειν. επειδή δέ και τόν αγιον Συμεών τόν τοΰ θαυμαστού 

65 ορούς ε'ίληφας, δέσποτα, συνάδειν σοι, μή τούτο οϊου, ίερέ, ώς 
μάχεται Χριστώ ή τοις ύπέρ αύτόν διδασκάλοις, αλλά τί; έπί έθνει 

43 Luc. 23,34 51 Matth. 5,21 sq. 53 Dion. Ar. ep. 8,5 (PG 3,1096 C) 58 Hebr. 
5,2 60 Ign. ep. ad Philad. 3 (PG 5,821 B) 64 cf. Sym. Thaum. ep. ad Just. jun. (PG 
86,3216 Csq. = XIII 160 Dsq. Mansi) 

40 ταύτη om VM ήν ante τή (39) transp Μ δέδειχεν: έδειχεν VMP 42 
ύπέδειξεν om VM 44 ποιοϋσι VMPS Sirm φαίειν S: φαναι Μ: φάναι Mi: φαίην 
cett Sirm αύτούς PS Sirm 45 προβλήματι: προδηλώματι PS 47 ή ante μάλλον 
add VM δέ om VM 48 τοις: τφ V 50 τφ om PS 51 έρρέθη S 54 ούδ' 
εΐ: καν εί Μ: καν εί V Sirm ήλίαν CPS 55 πραέως C τότε: τούτου VM 
Sirm 57 ϊεροθύτης Vpc διδάσκει Mi 59 ήνωτισάμεθα S: ήνωτίσμεθα VMP 
Sirm λέλεχε VMPS Sirm 62 και om VMPS Sirm 63 δει om VM σχολή 
CV γάν C: γοΰν VM Sirm 64 κταίνειν C 
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τραυματίζοντι τό χριστιανικόν φΰλον ό λόγος αύτώ της πρός τόν 
τηνικαΰτα βασιλέα παρακλήσεως, ώς αν μή πορθοϋνται ύπό Σαμα-
ρειτών οί χριστιανοί, και εύ γε έχει, και νΰν τό αύτό τοΰτο παρα-

70 καλοΰμεν, και Σκύθας και "Αραβας θανατοΰντας τόν λαόν τοΰ θεοΰ 
πολεμεΐν και μή φείδεσθαι τούς βασιλέας, άλλο τοΰτο κάκεΐνο έτε-
ρον, τό μεν επί τούς πολεμίους, τό δέ έπί τούς ύπό χείρα αιρετικούς-

τό γάρ τοι περί τοΰ Νηστευτοΰ 'Ιωάννου, τοΰ της Κωνσταντινου-
πόλεως προέδρου, ου μοι φαίνεται αληθές, έπιτρέψαι άνασκολοπι-

75 σθήναι τούς γόητας, αλλά παρακεχωρηκέναι· φονεΐς γάρ καύτοί, έφ' 
οΰς ού κωλυτέον τοις κρατοΰσι τά των 'Ρωμαϊκών νόμων δράν ου 
γάρ εική, φησί, τήν μάχαιραν φοροΰσιν, εκδικοί είσι τω τό κακόν 
πράσσοντι. ού μήν έφ' ους ό Κύριος έκώλυσεν έπιτρέπειν χρή· 
σωμάτων γάρ άρχοντες τούς εν τοις σωματικοΐς άλόντας έξόν αύτοΐς 

80 κολάζειν, ούχί τούς εν τοις κατά ψυχήν τών γάρ ψυχών αρχόντων 
τοΰτο, ών τά κολαστήρια άφορισμοί καί αί λοιπαί έπιτιμίαι. 

Ούτως ούν, ώ δέσποτα, ήμεΐς οί εύτελεΐς φρονοΰμεν καί γε, ϊνα 
έν αφροσύνη ε'ΐποιμι, καί παρρησία λελαλήκαμεν τώ μεν μακαριω-
τάτω ημών πατριάρχη δτι ,μαχαίρα ή εκκλησία ούκ έκδικεΓ (καί 

85 κατένευσεν), τοις δέ τήν σφαγήν δράσασι βασιλεΰσι, τώ μέν πρώτω 
δτι ,ούκ ήρέσθη θεός έπί τη τοιαύτη άναιρέσει', τφ δέ δευτέρω, 
άπαιτοΰντι τήν συνηγορίαν της αναιρέσεως, δτι ,πρότερον ή κεφαλή 
μου αίρεται ήπερ συνθέσθαι με τούτψ'. ταΰτα δή παρ' ήμών τών 
αμαρτωλών ύμεΐς δέ, άγιώτατοι, ει έτερον εύαγγέλιον άνέγνωτε, όπερ 

90 ήμεΐς ούκ ί'σμεν, εύ αν έχοι- εί δέ μή, σκοπήσατε τί ό απόστολος 
άποφαίνηται. 

83 μακαριωτάτω: cf. Dinneen 1. 1. 83 sq. 84 πατριάρχη: Nicephorus 

76 Rom. 13,4 89 Gal. 1,6 90 Gal. 1,8 

67ΧριστιανόνΜί qniXovCVMP 68πορθοΐντο VMPSSirm 69EÖyeSirm τό 
αύτό C: ταυτό cett Sirm 70 "Αρραβας PS Sirm 73 περί: παρά Μ 75 κ' 
αυτοί C 79 έξών C 80 τούς: τοις Ρ τοις: τη PS 83 ε'ίποιμεν VM Sirm 85 
κατένευσε VMPS Sirm τοις δέ: τοΐσδε CS 87 πρόχερον: πρώτον VM 88 
εϊπερ C τούτω: τούτοις V: τοΰτο CP" 90 εχη V ειδεμή C 91 άποφαί-
νοιται C: άποφαίνοιτο cett Sirm: correxi 
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456. Τοις μονάζουσι Μυέλης 

Ή μεν κοίμησις του αγαπητού ημών αδελφού Διονυσίου τη ώρι-
σμένη βουλή του θεοϋ προ καταβολής κόσμου ήδη δρον ελαβεν ύμϊν 
δέ, αδελφοί, εύ ποιήσαι Κύριος, δτι ύπεδέξασθε αυτόν άσθενήσαντα 
κατά πάροδον έν τή διαφερούση ύμϊν μονή, και τοΰτο μέχρις αν 
άπέθετο τό σκήνος έν γή και άπέπτη εις ούρανόν. δτι δέ άξιος τής 
έκεϊσε πορείας ό αδελφός μαρτύρια πολλά- πρώτον μέν ή μέχρι γή-/ 
ρους από νεότητος δόκιμος αύτοΰ ύποταγή- έπειτα δις έφυλακίσθη, 
άπαξ άπήρεν έν τή Δύσει ύπέρ τής καθ' ήμας έκκλησίας απόστολος, 
δνπερ εύλόγησεν άποστολικόν στόμα και ήνεσε 'Ρωμαίων εκκλησία-

δς καί μεμαρτύρηται ύπό πολλής άδελφότητος αύτοΰ άνήρ δυνατός 
εργω καί λόγω, έργάτης έντολών θεού, στύλος και έδραίωμα του 
οικείου κοινοβίου, πολλά ένδειξάμενος αρετής ιδιώματα καί νΰν 
αυτό τοΰτο κατά τόν παρόντα διωγμόν περιερχόμενος πόλεις τε καί 
χώρας, ύστερούμενος, θλιβόμενος έν τω διακονεΐν τόν τής αληθείας 
λόγον μέχρις άπέπνει ένδημήσας προς Κύριον. 

Τοιούτον οΰν, ώς ή αλήθεια έχει, έξεναγήσατε δοΰλον Κυρίου καί 
τηλικοΰτον λείψανον άγιον παρ' ύμϊν φκονομήθη άποθησαυρισθή-
ναι. διό καί μάλλον προσετέθημεν τή κατά θεόν αγάπη υμών καί 
έπευχόμεθα ύμϊν τά αγαθά τής άνω 'Ιερουσαλήμ, άνθ' ών μετά αλη-
θινής καρδίας ύπεδέξασθε τόν δσιον Διονύσιον, ού τό μνημόσυνον 
μετά τών όμοταγών άγίων. 

457. Κατηχητική προς τούς έαυτοϋ μαθητάς 

'Αδελφοί καί πατέρες, άλλοι μέν λυπηρώς άναγγέλουσιν τάς τών 

456. a. 8 2 1 - 8 2 6 9 άπήρεν: a. 817 

11 Luc. 24,19 12 1 Tim. 3,15 15 Hebr. 11,37 16 2 Cor. 5,8 

VM PS 

1 παραμυθ in marg Μ manu rec 2 ήμών post άδελφοΰ transp Μ ή ώρισμένη 
Μ 6 είς: πρός V 7 γήρως Μ 8 αύτφ Μ 12 στύλος omnes: correxi 13 
δέ post νΰν add Μ 16 έδημήσας (sic) Sirm: έκδημήσας Mi 

457. a. 8 2 1 - 8 2 6 

C VM PS 

1 έαυτοϋ: αύτοΰ V in indice titulorum (f. 189v) παραμυθ in marg Μ manu rec 2 
άναγγέλλουσι VMPS Sirm 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:23
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οικείων άποβιώσεις, εγώ δέ και λίαν περιχαρώς· διατί; οτι οί άπο-
βεβιωκότες άδελφοί ημών άγιοι κλήσεως επουρανίου μέτοχοι, "Αν-

5 θος ό φερωνύμως ήνθηκώς τάς άρετάς, και Διονύσιος, ό διαπρέψας 
διονυσιακώς καθ' όσιότητα. οίος δέ και ό θάνατος αμφοτέρων δί-
καιον ειπείν ό μέν, έληλυθώς από της οικείας ξενίας αρτι καί γε 
συνταξάμενος ήμΐν αύτά δή τά τελευταία, έν τη υποστροφή καθ' 
όδόν νοσηλευθείς κεκοίμηται ίερώς έν μοναστηρίω της Μυέλης- ό 

ίο δέ, άσθενεία περιπεσών, ύπέστη, ει μή προπετές ειπείν, τά τοΰ άοι-
δίμου Ίώβ παθήματα- καί γάρ τάς σάρκας αύτοΰ εϊδεν ρυϊσκομένας 
καί τά οστά κεκολλημένα τή σαρκν πόνοι άνύποιστοι, πληγαί τραυ-
μάτων, ρύσις της γαστρός άμετρος, μόνη ή πνοή παραμένουσα- έν 
οίς εύχαρίστως καί ύπομονητικώς ένεγκών ένεδήμησε καί αυτός πρός 

15 Κύριον. ιδε οί μακάριοι ώς καί αύτοί μάρτυρες, Διονύσιος ό τοΰ 
θεοΰ εργάτης δόκιμος καί "Ανθος τό άρνίον τοΰ Χρίστου, Διονύσιος, 
ό μέχρι γήρους τόν της ύποταγής άεθλον από νεότητος τετελεκώς, 
καί "Ανθος, ό εκ παιδός όσιωθείς μέχρι μεσηλικιότητος καθ' ύπο-
ταγήν, αμφότεροι σκεύη εύχρηστα τφ δεσπότη θεώ, ού μόνον έν οίς 

20 ύμνήθησαν πρότερον καί ύστερον, πρός δέ καί φυλακών διαδήματα 
ένεκεν δικαιοσύνης περιεβάλοντο- οΰ τί αν γένοιτο ένδοξότερον; 
εχει δέ θάτερος άλλο καύχημα, τό έξυπηρετήσαι αυτόν τω κυρίω 
άδελφώ καί άρχιεπισκόπω, καί έξυπηρέτησιν μακράν, καί ού μόνον 
μακράν, άλλά καί έπαινουμένην λίαν. άμφοτέρωθεν ούν άξιάγαστος 

25 ό αδελφός. / 

Τί ούν εϊπωμεν πρός ταΰτα, αδελφοί; οτι μεταβαίνομεν πάντως 
πάντες άνθρωποι έντεΰθεν καί ή μετάβασις άπό παροικίας εις άλη-
θινήν κατάπαυσιν, έκ σκότους εις φώς, άπό ταραχής εις γαλήνην, 
έκ πολέμου είς είρήνην, δπου ουκ ένι δάκνων όφις, δπου ούκ ένι 

30 τροπής φόβος, δπου κομίσεται έκαστος τά διά τοΰ σώματος πρός α 
έπραξεν, ε'ΐτε άγαθόν εϊτε κακόν, διό σπεύσωμεν, άδελφοί μου, καί 
ήμεΐς όσίως άποβιώσαι, ώς αν φύγοιμεν αιωνίας κρίσεως καί άξι-
ωθείημεν βασιλείας ουρανών, φοβερόν τό έμπεσεΐν εις χείρας θεοΰ 
ζώντος- ό θεός ήμών πΰρ καταναλίσκον. φοβηθώμεν, τέκνα άγα-

35 πητά, φρίξωμεν, διαναστώμεν κατά τοΰ δράκοντος διαβόλου καί 

11 Jb 41,15 14 2 Cor. 5,8 28 1 Petr. 2,9 33 Hebr. 10,31 34 De. 4,24 

3 διά τί Sirm άποβεβιωκότες: άποβεβηκότες Μ 5 φερώνυμος VacPSac Sirm 
11 αύτοϋ Μ ΐδεν C: είδε cett Sirm 14 ύπομονητικώς — ένεδήμησε καί om Sirm 
17 τόν: τό Mi 21 περιεβάλλοντο V"PS 26 ού ante μεταβαίνομεν add MPS: eras 
V 
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οι δοκοΰντες έστάναι και οί ύποσκελισθέντες, δτι τοις μέν βραχεία 
χαύνωσις πτώσιν απεργάζεται θανάτου, τοις δέ μικρά άνάνευσις 
ιασιν άνατελεΐ ψυχικών τραυμάτων μή ό πίπτων ουκ άνίσταται ή ό 
άποστρέφων ούκ έπιστρέφει; 

40 Ναί, αδελφοί μου, οϋπω ή θύρα κέκλεισται, οϋπω ή πανήγυρις 
διαλέλυται. φεισώμεθα εαυτών, σκοπώμεν, πώς εν αστει διατρίβομεν, 
που καθεζόμεθα, μεθ' οϊων προσώπων διαλεγόμεθα, πηλίκη ή τροφή 
ήμών, ή ήσυχία, ή ύπνωσις, ή ομιλία, ή ϋμνησις, δλη αρεστή θεώ, 
δλη έπωφελής τω πέλας. ελεείτε, βοηθεΐτε- μή τίς τι πράττοι παρά 

45 τό εικός, τί δφελος, εάν δλον τόν κόσμον κερδήσω και ζημιωθώ τήν 
έλεεινήν μου ψυχήν; τί μοι προσθήσεται εν ήμερα θανάτου τών τήδε 
ήδυπαθειών τό τέλος, τί δέ πείσομαι, δταν τούς όμοταγεΐς μου ιδω 
προσλαμβανομένους είς βασιλείαν θεού, έμαυτόν δέ αιρόμενον εις 
τό εξώτερον σκότος; δντως, αδελφοί μου, ουδέν ή ευπάθεια της 

50 σαρκός, ούδέν βασιλεία επίγειος, ούδέν δόξα πρόσκαιρος, ουδέν 
πλούτος ρευματιζόμενος, ούδέν τρυφή άπορρέουσα, ούδέν εν ούδενί 
τών νομιζομένων τοις φιλοζώοις καλών και ωραίων δφελος, αλλά 
τά πάντα ματαιότης καί περίσσεια πνεύματος, ώς φησιν ό τών 
απάντων ήδέων τούδε τού αιώνος άπόπειραν ποιησάμενος. και ε'ΐθε 

55 ματαιότης μόνον αλλ' δτι άντ' αύτής αιώνιοι βάσανοι ταμιεύονται 
τοις έγκεκυλισμένοις αύτη. ήμϊν δέ, οίς ή πνευματική ζωή κεχάρι-
σται υπό Κυρίου, πόση καί πηλίκη τιμωρία, ει μή φευξόμεθα αύτής, 
άποκείσεται; 

Διά τούτο, άδελφοί μου, ύπομιμνήσκω, παραινώ, παρακαλώ ώς 
60 οφειλέτης, ώς δούλος ύμών διά Κύριον, δικαίως καί όσίως πολι-

τευσώμεθα καί προς τό έξής, ϊνα κληρονομήσωμεν ζωήν αίώνιον εν 
Χριστώ 'Ιησού τω Κυρίφ ήμών, φ ή δόξα είς τούς αιώνας, αμήν. 

45 Matth. 16,26 48 Matth. 8,11 sq. 53 Eccl. 1,2 

36 βραχεία CS 37 ανάνευσις: ανεσις Mac 41 φεισόμεθα C διατρίβωμεν C 
44 τω: τοις Μ 45 δλον τόν κόσμον: κόσμον δλον Μ 46 προστθήσεται C: 
προστήσεται Mpc (fort est προστεθήσεται scribendum) 47 δτ' αν C 53 περίσσια 
C: περίσσεια cett Sirm: correxi 54 τοΰδε τοϋ C: τοϋ τηδε cett Sirm 59 διατοΰτο 
VPS 62 φ: ώ C 
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458. Εύφροσύνη ήγουμένη του Κλουβίου 

Άπήτει τό συμβάν περί τήν μακαρίαν κυρίαν και κοινήν μητέρα 
(ού γάρ παραιτούμαι και ήμών μητέρα αύτήν όνομάζειν διά τήν 
άρετήν) αυτούς / ήμας άφΐχθαι καί τον προσήκοντα έπιτάφιον εκείνη 

5 μεν άσαι, σοι δέ τή ύπολελειμμένη καί οιονεί ορφανή τής μητρικής 
συναφείας τε καί σύμπνοιας φθέγξασθαι παραμύθιον, ε'ΐ γε καί έξευ-
ρεθείη τοιούτον φάρμακον, δυνάμενον καταπραϋναί σου τό τής 
ψυχής άλγεινόν καί συμπεπτωκός. αλλ' έπεί τοΰτο ουκ ενδέχεται, 
διά γράμματος ή έπισκοπή. ώ, πώς άπέπτη αφ' ήμών ή καλή άμμάς, 

ίο ή χριστοφόρος γυνή, τό κειμήλιον τής σωφροσύνης, τό κεχαριτω-
μένον πρόσωπον, τό τής εύλαβείας τέμενος, τό πλήρες ήμερών, τών 
τε λυομένων καί μενουσών, θέαμα, ό ήγιασμένος ναός, ό έλαιών τής 
συμπαθείας, ό οίκτιρμός τής επιδόσεως, τό ζώον όντως τό θεόπλα-
στον, ό άφθονος οφθαλμός, ή άβάσκανος καρδία, ή καί πρό θανά-

15 του εκδημος τών τήδε διά τον ποθούμενον νυμφίον Χριστόν καί διά 
τήν έκεΐσε άλυπον ζωήν καί άμήρυτον. ώ, ώ, πόσα λαλήσας δυνη-
θείην κενώσαι τό συνωθούν τήν καρδίαν μου σεμνολόγημα, καίτοι 
γε όψιμαθής εγώ τής κυρίας καί τών ενόντων ύμϊν αρετών καί τοσού-
τον έν πείρα, δσον άκρω δακτύλω έφαψάμενός τις μέλιτος, αλλ' ομως 

20 ή βραχεία γεύσις δήλωσιν παρίστησι τής δλης γλυκύτητος, άλλως 
τε καί παρά τών μάλλον πεπειραμένων ύμών τής άρετής άδελφών 
έκδιδαχθείς άρκούσαν έχω τήν περί αυτής γνώσιν έν Κυρίω. 

Εκείνη άπό τοιούτου βίου ήχθη εις τόδε τό πολίτευμα- δει γάρ με 
άνωθεν ύπολαβεΐν καί μικρόν τι ένδιατρίψαι τω λόγφ παρηγορίας 

25 χάριν, έχει ούτως, τών άφ' ήλίου ανατολών τό γένος καί κατά τόπον 
καί τρόπον, ε'ίπερ ή 'Αρμενία δθεν καί ή άρετή, ει δέ καί τό αίμα δει 

458 . a. 8 2 1 - 8 2 6 2 κυρίαν: Eirene 5 άσαΐ: epigrammate; cf. Speck, Jamben 299 
9 άμμάς: cf. adn. ad ep. 536,10 

2 Bas. ep. 28,1 (PG 32,304 C = I 65 Courtonne); cf. Bas. ep. 269,1 (PG 32,1000 A = III 
139 Courtonne) αυτούς ήμας παρεΐναι etc. 19 Diogen. cent. 1,29 (CPG II 5) 

C VM PS 

1 του κλουβίου in marg C: om cett 4 άφΐχθαι Μ 5 ασαι CPS Sirm 6 σου 
ante συναφείας add VPS Sirm 7 καταπραύναί CS 9 ώ C άμμας C 12 
ελεών C 13 τό 2 C" c r 14 καί πρό C: πρό τοϋ cett Sirm 16 άλυπον CM: άλυτον 
cett Sirm άμήρυτον: άκήρατον Vpc Sirm (sed cf adn ad ep 431,43) ώ ώ C 17 
καίτοιγε Sirm γε Ssscr 18 ένουσών V Sirm 19 τοϋ ante μέλιτος add Μ 20 
παρίστησι : παρέχει S 21 vocem πεπειραμένων post ύμών iterum scriptam cancell S 
23 τοΰ post άπό add MPS Sirm: cancell V 25 δέ post έχει add VS5cr καί om Μ 
26 κατά ante τρόπον inser Sirm άρμενία S 
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ζητεΐν, έκ βασιλικού κράματος· στρατηγίαι και δημαγωγίαι και έν 
'Αρμενία και έν Γραικία, τοΰ όμοζύγου λέγω, έπεί και τήν πρώτην 
στρατηγίδα είλεν ενταύθα ώσπερ και τήν πατρικιότητα ό άνήρ· ού 

30 άπορραγεϊσα διά θανάτου ουκ ήνεγκεν άζυξ μένειν, αλλ' εχειν 
μνηστήρα- τίνα άρα; ού τόνδε και τόνδε άρχοντα ή βασιλέα ώς ή 
των πολλών εφεσις, σαρκί και αιματι προσκειμένων, άλλα τόν μόνον 
ώραΐον νυμφίον, τόν άρχοντα τής ειρήνης· διό και εΐρηνώνυμος ή 
νύμφη, τόν των δλων βασιλέα Χριστόν, τόν Κύριον τής δόξης, και 

35 τούτον διά τοΰ μοναδικού επαγγέλματος μνηστευσαμένη. έφ' φ δπως 
ήρίστευσεν πράττουσα τά τοΰ έραστοΰ προδεδήλωκεν ό λόγος ώς έν 
σκιαγραφία, ταύτης ή άστράπτουσα προσευχή, ή κατάνυξις, ή τών 
δακρύων χύσις, ή άκατάλαλος γλώττα, ή άπαρρησίαστος έξις, ή 
χριστομίμητος ταπεινοφροσύνη, ή φιλέντολος δεξιά, ή θεογρήγορος 

40 διάνοια, ή καιομένη τω τής άγάπης Χριστοΰ πυρΐ καρδία καί τέλος 
ή ορθόδοξος λατρεία καί τό πεφυλαγμένον τής αιρετικής κοινωνίας 
μετά άνυποστόλου παρρησίας, καί θαΰμα, πώς έν τω παριππεύσαντι 
διωγμώ ού μόνον έαυτήν, άλλά καί σε, κυρία, καί ολην σου τήν 
άγίαν συνοδίαν άμέθεκτον σύν θεώ ταύτης διεφυλάξατο, καλήν 

45 κορωνίδα τω τέλει έπισφραγισαμένη, έκ τών ορθοδόξων πηγών μετα-
σχοΰσα τών άγιασμάτων κάντεΰθεν άπάρασα χαιρομένως· όπερ 
σημεϊον μέγιστον τής ών έπεπόθει / έπιτεύξεως, Χριστοΰ τυχεΐν καί 
μετά Χριστοΰ εσεσθαι είσαεί. 

Ούτως ούν έβίω ή μακαρία καί ούτως άγίως άπήρεν καί οϋτως 
50 πιστεύομεν έχειν οί αμαρτωλοί, λοιπόν έπί σέ ό λόγος μεθικτέος, 

δέσποινά μου- τί τούτο; ϊνα, ει καί δριμύς ό χωρισμός, αλλ' δμως 
ένέγκης εύχαρίστως, καθά καί άκηκόαμεν καί έπαινέσαμέν σε πάνυ, 
μή προϊεμένην κωκυτούς άλογους καί θρήνους άνελπίστους, άλλά 
δεόντως καί ώς άληθώς μοναζούσης καί άριστης διδασκάλου, ύπο-

55 τυπούσης τω καθ' έαυτήν ύποδείγματι τάς πιστευθείσας σοι ψυχάς 

28 Γραικία: ad hanc notionem geographicam cf. S. A. Kumanudes, Συναγωγή λέξεων 
αθησαύριστων 67; Speck, Γραικία 79 sq. όμοζύγου: Isaacius; cf. p. 205' adn. 213 
38 δακρύων χύσις: ad elocutionem cf. Speck, Jamben 300 44 συνοδίαν: virgines 
monasterii Clubii; cf. PG 116,72 D 

28 αρμενία S 29 εϊλεν: ε ΐχεν Μ 31 άρα VMP Sirm αρχοντα ante και transp 
Μ 35 μοναχικού Μ επαγγέλματος: αίματος Μ 36 ήρίστευσε VMPS Sirm 
39 θεογρήγορος C: θεηγόρος cett Sirm 46 χαιρομένη Μ 47 έπεπόθη C 48 
εις αεί C 49 άπήρε VMPS Sirm 50 έπί σε Sirm μεθικτέος coni Kambylis: 
μεθεκτέος C: μετενεκτέος cett Sirm 52 ένέγκεις C έπηνέσαμέν VMPS Sirm 
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Mi 1380 ΕΠΙΣΤ. 4 5 8 - 4 5 9 653 

ύπό Κυρίου, μάλλον δέ, ϊνα γνωριμώτερον ε'ΐπω, ώς εκείνης της 
άοιδίμου όμοψύχου, όμογνώμονος θυγατρός εν Κυρίω, νύμφης εν 
σαρκί, ίσαρέτου έν πολιτεία- και γάρ μία ψυχή εν δυσί σώμασι τό 
καθ' ύμάς καί αινετόν και δεδοξασμένον. ου τοίνυν εις απαν έχωρί-

60 σθη σου, κυρία, ή κυρία, αλλά πρός μικρόν, έως αν και ήμεΐς τήν 
αύτήν όδεύσωμεν όδόν πλήν δτι καί πνευματικώς και αρτι πάρεστι 
και συμφέρει σοι τά σπουδάσματα, καί τό μείζον, δτι καί έγγυτέρω 
γεναμένη θεού άντιβολεϊ τά περί σοϋ καί των σων. μη δή ούν λοιπόν 
καταπέσοις, παρακαλοΰμεν, ώς απροστάτευτος μηδέ ώς μεμονωμένη· 

65 έχεις αύτήν καί πρό αύτής τον θεόν, οΰ τά πάντα, εΐ δέ, καί ήμάς 
τούς αμαρτωλούς κατά τήν εκείνης καί πρό θανάτου καί έν τω 
άποπνεΐν α'ΐτησιν έχεις, ειπερ τι καί λυσιτελεΐν δύναιτο άνθρωπος 
άμαρτωλός. 

Αύτη ήμών ή έπιτάφιος προσφώνησις. σύ δέ, ώ μακαρία ψυχή 
70 (πρός αύτήν γάρ έπιστρεπτέον), μή πρός ήμών αίτοΰ τόν θεόν σοι 

ϊλεω γενέσθαι, αλλ' αύτή αύτόν ήμΐν κατάλλαξον ταΐς πρεσβείαις 
(θαρροΰμεν γάρ τούτο ισχύειν σε), μηδέ ήμάς έπικούρους έχειν τήν 
κυρίαν άδελφομητρότεκνόν σου, άλλά σαυτήν πάρεχε καί αύτή καί 
ήμΐν καί δλη τή ποίμνη σου έν Κυρίω, φ ή δόξα εις τούς αιώνας. 

75 άμήν. 

459. Ίουλιανώ βεστήτωρι 

Επειδή προσηγόρευσας ήμάς διά τοΰ άδελφού, άδελφέ καλέ, 
καλόν ήγησάμην διά γράμματος άντιπροσαγορεϋσαί σε, δεικνύων 
εντεύθεν ώς άγαπητώς έχω περί τήν τιμιότητά σου, ού μόνον δέ, 

5 άλλά καί μεριμνητικώς εις τό σφζεσθαι αύτήν από των τοΰ διαβόλου 
πειρατήρίων ϊσθι γάρ, άγαπητέ, δτι ώς λέων αεί περιέρχεται ζητών 
τίνα καταπίη. έχε ούν προσεκτικώς, μέμνησο τών συνθηκών, γέ-
γραπταν ήμαρτες; μή προσθής, καί περί τών προτέρων σου δεήθητι. 

57 post όμογνώμονος vocem quandam cancell C 59 είσάπαν CS 60 ή om Sirm 
63 γενομένη VMPS Sirm 64 καταπέσης S 67 άναπνεΐν V 71 σοι post ϊλεω 
transp Μ 72 ύμας Sirm ή ante τήν add V 73 αύτή C 74 εις τούς αιώνας 
om Μ 

459. 6 1 Petr. 5,8 8 Sir. 21,1 

C VM PS 

1 ώραία ολη in marg VP 3 άντιπροσαγορεϋσαί S 
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και. πάλιν ό Κύριος λέγει- παν κλήμα μή φέρον καρπόν αίρει αύτό 
ίο ό πατήρ, και εις πΰρ βάλλεται και καίεται. 

Φοβηθώμεν ούν τό υπόδειγμα, άγωνισώμεθα ύπέρ των ψυχών 
ήμών πριν ή έπιστήναι τήν ώραν τοΰ θανάτου, μή έκκο/φθώμεν ώς 
άκαρποι και ατελεσφόρητοι της αγαθής άμπέλου, ήτις έστίν ό Χρι-
στός. δια τοΰτο ήλθον, φησίν ό Κύριος, ούχ ινα κρίνω τόν κόσμον, 

15 αλλ' ινα σώσω" και πάλιν λέγει' ει μή ήλθον και έλάλησα αύτοϊς, 
άμαρτίαν ούκ εΐχον" νΰν δέ πρόφασιν ουκ έχουσι περί τής άμαρτίας 
αυτών και πάλιν ό λόγος, δν έλάλησα, έκεΐνος κρίνει αυτόν έν τή 
έσχάτη ήμέρα. ήδη, αγαπητέ, ό καλός θεός ήμών πάντα τά εις ήμας 
έπλήρωσεν έπί γής ώφθη, δούλου μορφήν άνέλαβεν, ύπήκοος έγέ-

20 νετο μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυρού, και ταύτα Κύριος ων τής 
δόξης καί τά πάντα φέρων τω ρήματι τής δυνάμεως αυτού, ανακα-
λούμενος ήμας από τής έγγινομένης ήμΐν διά τοΰ πρωτοπλάστου 
φθοράς, καί ού μόνον, αλλά γάρ καί θεώσας ήμάς διά τής άγίας αυτού 
σαρκός· ού καί αδελφοί ήξιώμεθα καλεΐσθαι καί σύσσωμοι καί 

25 συμμέτοχοι καί συγκληρονόμοι, δει ούν ήμας πάση φυλακή φυλάτ-
τειν έαυτούς. έν μέσω παγίδων διαβαίνεις έν τή πόλει διερχόμενος· 
δρα μή έμπαρής. έν φόβω Κυρίου ή αναστροφή σου έστω μετά 
ανδρών αγαθών φεύγε τούς άφυλάκτως ζώντας, φεύγε παίγνια καί 
γελοιάσματα νεωτερικά, φεύγε κραιπάλας καί πολυποσίας φθορο-

30 ποιούς. πάν ρήμα σαπρόν έκ τοΰ στόματος σου μή έκπορευέσθω, 
αλλ' ε'ί τι καλόν εις οικοδομήν τών άκουόντων. μή φρόντιζε πλουτεΐν, 
δτι γυμνός εισήλθες εις τόν κόσμον τούτον, γυμνός καί άπελεύση. 
μή αγάπα τήν δόξαν τοΰ κόσμου τούτου, δτι ώς καπνός παρέρχε-
ται. εν φίλει μόνον, τό άγαθόν, τό καθαράν έχειν τήν καρδίαν από 

35 τής ρυπαράς άμαρτίας, τό έπιτυχεΐν βασιλείας ούρανών καί 
φυγείν κρίσεως αιωνίου, τάς έντολάς, ας έλαβες, φύλαττε, κλΐνον 
πτωχώ τό ούς σου, ήνίκα έχει ή χείρ σου βοηθεΐν, δρεξον τω 
δεομένφ- δύο λεπτά χήρας πτωχής ύπερηκόντισαν πάντων τών έν τω 
γαζοφυλακίω έμβεβλημένων. δρκος έν τω στόματί σου μή αύλιζέσθω-

40 ό γάρ ομνύων ού σωθήσεται, καν δοκή πάσαν έντολήν ποιεΐν. έπι-

9 Joh. 15,2 sq. 14 Joh. 12,47 15 Joh. 15,22 17 Joh. 12,48 19 Philipp. 2,7 sq. 
20 Hebr. 1,3 24 Eph. 3,6 30 Eph. 4,29 32 Jb 1,21 33 Ps. 101,4 36 
Matth. 23,33 Sir. 4,8 38 Marc. 12,42 sq. 

14 διατοϋτο VPS 22 έγγενομένης Μ Mi 25 ήμας Ssscr 36 κλίνε Μ 37 ή 
om Μ 38 ϋπέρ ήκόντισαν C 39 γαζοφυλακείω C βεβλημένων S" ση-
μείωσαι περί ορκου τί φησι in marg VPS 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:23



Mi 1381/84 ΕΠΙΣΤ. 4 5 9 - 4 6 0 655 

σκέπτου ανθρωπον έν φυλακή, ϊνα έπισκεφθής υπό Κυρίου, προσεύ-
χου συνετώς και ψάλλε έν καρδία, ϊνα τό Πνεΰμα τό "Αγιον ύποδέξη 
σύνοικον. 

Ταΰτα έκ πολλών ολίγα δείγματα αγάπης, έντολαι άγαθαί, ας 
45 άμφότεροι πράξοιμεν καί σωθείημεν έν Χριστώ Ίησοΰ τω Κυρίφ 

ήμών, φ ή δόξα εις αιώνας των αιώνων, αμήν. 

460. Ευφροσύνη ηγουμένη 

Ώ ς καλά τά γράμματα της τιμιότητός σου, καί τό λυπηρόν έπιδει-
κνύμενα της έπί τή όσία μητρί κοιμήσεως καί τό ύπομνηστικόν της 
ελπίδος έχοντα- ώς γάρ τό πάντη άλυπον και άδακρυ έπί τή τών 

5 κεκοιμημένων διαζεύξει κατηγορείται (άναισθησίας γάρ τεκμήριον), 
οΰτω τό πέραν τοΰ μέτρου πάλιν κατακλασθαι τή λύπη τών μή 
εχόντων έστίν ελπίδα άναστάσεως. δεΰρο λοιπόν, αδελφή έν Κυρίω, 
τό / ίκανόν τοΰ πένθους άφοσιωσάμενοι εις έαυτούς γενώμεθα, ούχ 
δτι έκβαλεΐν τής καρδίας τό ίνδαλμα τής αγίας έκείνης (μή τι γένοιτο -

10 ε'ΐη γάρ έν ύμΐν ύπόμνημα πάσης παρακλήσεως καί διακυβερνήσεως), 
αλλά τό άγεσθαι εύθυμότερον καί διανύειν τον προκείμενον άγώνα 
τής άσκήσεως. ουκ ε'ίασεν οΰν σε έν άώρω ήλικία ή μήτηρ ουδ' 
αμαθή τών θείων ούδ' άπειρον τών έν βίω, πάντοθεν χάριτι Χρίστου 
ίκανουμένην καί βίου έμπειρον καί φρονήσεως έμπλεων καί γνώσεως 

15 εϋπορον καί διοικήσεως εΰθετον καί ήμερων άπηρτισμένων τή ζωή 
τών ανθρώπων. 

"Εχου δή τής οικείας ασφαλείας, λαμβάνουσα βοηθόν εϊτε οίκοθεν, 
άνπερ καί έστιν, ε'ίτε έξωθεν- ουκ άπορον γάρ εύρεΐν γυναίκα έπ' 
αναθέσει τών συμπιπτόντων έστιν δτε δυστεκμάρτων πραγμάτων, ών 

20 τήν λύσιν εις νοΰς ούχ οίός τέ έστι δούναι, έχου δή ομοίως καί τής 
κυβερνήσεως τών ύπό χείρα άδελφών, καθηγουμένη έν Κυρίω μετά 

42 Eph. 5,19 

41 ύπό: παρά V 42 συνετώς C: συνεχώς cett Sirm 46 εις — άμήν om 
Μ τών αιώνων om V 

460. a. 821 - 8 2 3 3 μητρί: Eirene 21 άδελφών: virgines monasterii Clubii 

6 cf. 1 Thess. 4,13 

C VM PS 

7 εστίν PM 10 ή μ ΐ ν Sirm 11 τό: τφ Μ 14 έμπλεον C: εμπλεω S 18 έστ ϊν 
Μ 
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πάσης μακροθυμίας, μετά συμπαθείας, μετά έκζητήσεως των οφει-
λομένων, μήτε καταπιέζουσα σφοδρώς, άλλ' ώς αν τροφός θάλπη τά 
έαυτής τέκνα τά κατ' αύτάς όμειρομένη, ώς και αυτήν τήν ψυχήν 

25 προέσθαι ύπέρ αυτών, μηδ' αύ άνεΐσα ολικώς τάς ήνίας τοΰ χαλινού· 
αίτιον γάρ τοΰτο διαλύσεως, αταξίας τε και άφιλοτεκνίας. οίδας 
δπως συνούσης της μητρός έποίεις· οίδας δτι οί οφθαλμοί πασών 
αυτών εις σέ άποβλέπουσιν ώς εις θεόν, όρώσαι τό πρόσωπον σου 
μεσιτεύον αύταΐς τά προς αύτόν. ει δε αυτή οϋτως, δήλον δτι κάκεί-

30 ναις όφειλόμενόν έστιν άλλο μηδέν άναπνεΐν ή δπερ σύ ή διδά-
σκαλος καί έρας καί έντέλλη και διαγορεύεις, και άπλώς ώς τέκνα 
γνήσια πρός μητέρα, ώς μέλη έκ μέρους πρός κεφαλήν, ώς άνθη 
προς ροδωνίαν επί τούτω γάρ καί έληλύθεισαν έπί τό αύτό, κατα-
λιποϋσαι κόσμον και τά εν κόσμφ, γονείς τε και αδελφούς, οικείους 

35 καί φίλους, ύπάρξεις τε καί σχέσεις σαρκός, άζυγίαν άγαπήσασαι 
καί Χριστώ νυμφευσάμεναι, ινα όσίως καί παρθενοπρεπώς ζήσασαι 
κληρομήσωσι βασιλείαν ούρανών καί τό μετά Χρίστου είσελθεΐν εις 
τόν ούράνιον εκείνον καί άνεκλάλητον νυμφώνα. 

Τοιούτον καί αύταΐς καί σοί, κυρία, τό αγώνισμα καί επάγγελμα, 
40 τούτω καί προσέχωμεν, έν τούτω καί κινούμεθα καί διαζώμεν, μή 

άποβλέπουσαι ώδέ τε κάκεΐ, δτι ούτως εκείνο τό μοναστήριον καί 
ούτως τό άλλο μοναστήριον. βλαβερόν τούτο- τή εντολή δεΐν πα-
ραμετρεΐν έαυτούς, αλλά μή τοις πέλας. εντεύθεν γάρ ούκ έρχεται 
τις εις τό όρθοποδεΐν ουδέ θεοπρεπώς πορεύεσθαι, επειδή ή παρούσα 

45 γενεά καί όλίγωρός έστιν, έκλελοιπυΐα τοΰ ήκριβωμένου βίου, καί 
τό άπ' αύτής κανονίζεσθαι έωλον καί αλυσιτελές· εκεί σκοπώμεν, ού 
ό ιερός βίος, ένθα ελαμψεν ή εύαρέστησις Κυρίω. 

Όρας, αδελφή καί μήτηρ πνευματική, δπως με ήνάγκασεν ή κατά 
θεόν άγάπη παρρησιασθήναι έν ύμΐν; ουδέν πλέον έμελλον αν ποιεΐν, 

50 ει πρός μητέρα τήν έμήν καί πρός άδελφάς κατά σάρκα ήν μοι 

24 όμειρομένη: ad verbum cf. Blass - Debrunner-Rehkopf 78 adn. 59 39 κυρία: cf. 
adn. ad ep. 454,23 42 τή εντολή - 43 πέλας: sententiolam laudavit Gardner, 
Theodore, post titulum 

24 cf. Joh. 10,15 32 1 Cor. 12,27 40 Act. 17,28 

24 όμειρομένη C: άμειρομένη cett Sirm: άμειβομένη Mi 26 φιλοτεκνίας Μ 28 
εις σε Sirm βλέπουσιν VMPS Sirm 30 έστ ι PS: έστ ί Μ αλλο om MPS 
31 έντέλλει C 33 ροδονίαν C: ροδωνιάν cett Sirm έπιτοαυτό MPS κατα-
λειποϋσαι C 36 Χρ ι σ τ ό ν VMPS Sirm παρθενοπρεπώς: θεοπρεπώς Μ 40 
κινώμεθα S Μί 41 ώδε VMP 42 δει M i 50 πρός2 om Μ 
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διαλέγεσθαι- πλήν δτι πάντες σώμά έσμεν Χριστοΰ και ένα πατέρα 
έπικαλούμεθα, τον άγαθόν θεόν ήμών. ώστε αδελφοί πάντες άλλη-/ 
λων καί σύσσωμοι και συμμέτοχοι και συγκληρονόμοι, κάντεΰθεν 
τό φιλεΐν ήμάς και σφζεσθαι υμάς, καθάπερ αγαπά Κύριος καί 

55 έντέταλται. ειρήνη σοι τη κυρία μητρί, ειρήνη ταΐς άδελφαΐς εν 
Χριστώ Ίησοΰ τω Κυρίω ήμών. αμήν. 

461. Ίωαννίκη ερημίτη 

Ήδύ θέαμα οπόταν τις θεάσοιτο, τοΰτο καί μετά τήν άναχώρησιν 
εις νουν άεί άναθεωρεΐν ειωθεν ούτως ούν καί ήμεΐς οί ταπεινοί, 
θεοτίμητε, άπαξ σε βλέψαντες καί ώμιληκότες ούκ έπιλελήσμεθα, 

5 αλλά φανταζόμενον εχομεν έν τη διανοία, αυτό τοΰτο γαννύμενοι 
όράν άνθρωπον θεού, προσώπω τε καί ομιλία χάριν θείαν λάμποντα 
καί εις δοξολογίαν θεού προτρεπόμενον. εσχες δε τοΰτο τη ερημική 
μονώσει καί τη προσευκτική προσελεύσει, λαμπρυνθείς μωσαϊκώς 
τήν δψιν προς τοΰ άρρήτου φάους. διό καί αύθις γλιχόμεθά σε 

ίο κατοπτεΰσαι καί συμμετασχεΐν των έν σοι χαρίτων κατά δευτέρωσιν 
άγιαστικοΰ μετουσιασμοΰ, σύ πρός θεοΰ καί ήμεΐς παρά σοΰ. όράς 
δσον σε θεός έδόξασεν, έπεί έδόξασας αύτόν; άλλά καί έτι δοξάσειεν 
έν τέλει τοΰ βίου άποπεραίνοντα άξίως τον δρόμο ν ήμΐν δέ τοις 
άμαρτωλοΐς εΰξαιο καν άρξασθαι τοΰ σωτηρίου δρόμου, έπείπερ 

15 μακράν από θεοΰ οί ελάχιστοι, ή πρώτη επιβολή τοΰ λόγου έν 
τούτοις. 

Τίς ή δευτέρα; περί Θεοκτίστου τοΰ έρημίτου- δς δπως διερράγη 
έξ αιρετικών τίνων υποθέσεων τοΰ σώματος τής εκκλησίας αυτός 
ήμών μάλλον έπίστασαι, τιμιώτατε. πλήν δτι καί ήμεΐς προπέρυσι 

20 πλησιάσαντες τοις καθ' υμάς ένδιαιτήμασιν έξεμάθομεν παρά τών 

51 cf. Rom. 12,5 53 Eph. 3,6 

52 πάντες ante αδελφοί transp S 54 ύμας: ήμας Μ 

461. a. 823 

C VM PS 

1 ίωαννίκτι C: ' Ιωάννη cett Sirm 2 όπ ' όταν C 9 πρός: πρό Sirm 11 θεοϋ: 
θεόν Sirm παρά σου Sirm 12 σε post θεός transp Μ 13 άπό περαίνοντα C 
17 περί: ή Μ 18 έξαιρετικών CP 20 ήμας CVacMacPS Sirm 
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ειδότων τά τοΰ ανδρός, ού μην άλλα και δια γραμμάτων ύπεμνήσαμεν 
και παρεκαλέσαμεν άποσχέσθαι αυτόν των σκοτεινών εκείνων καί 
δαιμονοποιών φθεγμάτων, όρθοδοξεΐν δε μάλλον επί τε της παναγίας 
Θεοτόκου καί των άλλων τρόπων, νΰν ούν Νικάνωρ ό ήμέτερος 

25 άδελφός φοιτήσας προς ήμάς άπήγγειλεν έλθεΐν εις μετάγνωσιν τον 
άνδρα καί έθέλειν όμοφρονεΐν τη εκκλησία λέγειν τε μηδέ γράμμα 
έμόν είληφέναι, άλλα καί έράν δέξασθαι. 

Έπεί ούν, πάτερ άγιε, γέγραπται, ό έξάγων άξιον εξ άναξίου ώς 
στόμα μου εσται καί, ό άποστρέφων άνθρωπον εκ πλάνης όδοΰ αύτοϋ 

30 καλύψει πλήθος άμαρτιών, δει την άγιωσύνην σου διαναστήναι καί 
δοΰναι χείρα βοηθείας τω πλανωμένω- εν τούτω γάρ θεοΰ συνεργός 
εση· εσται δέ τοΰτο πώς; ϊνα δηλώματι άξοις τον Θεόκτιστον προς 
σέ, εί'ποις τε καί διαλεχθής τά εικότα, καί ει μέν ευροις αυτόν ε'ΐκοντα 
τω θείω λόγφ, ε'ίποις καί περί έμοΰ τοΰ ταπεινού οτι εις αυτό τοΰτο 

35 κεκίνημαι, φιλών τήν σωτηρίαν αύτοΰ, καν δοκιμάζοις, ό πατήρ, 
κάκεΐνος έρα, έπιστείλω αύτω εύθέτως, ώστε άμφοτέρωθεν έλκυσθή-
ναι καί κερδηθήναι τόν άπολλύμενον τοΰτο γάρ βούλεται θεός κάν 
τούτω / ήλθεν επί της γής, τό άπολωλός έκζητών έπιστρέψαΐ' καί 
της εις αύτόν άγάπης άπόδειξιν τήν τοΰ πέλας φιλίαν ποιείται ήμΐν. 

40 καί δει παντί σθένει κινηθήναι ήμάς, πάτερ όσιε- εις τοΰτο γάρ κάγώ 
κινηθείς έγραψά σοι. ει δέ μετά τήν τοιαύτην έπιχείρησιν άπειθών 
άπειθεΐ, δψεται ό άνομων λέγει Κύριος, άφετε αυτούς, τυφλοί εισιν. 

Ώ ς ούν εύοδοΐ Κύριος άγαθύνθητι, πάτερ, δηλοποιήσαί μοι γράμ-
ματί σου τιμίφ. 

21 γραμμάτων: epistula perdita ut videtur 

28 Jer. 15,19 29 Jac. 5,20 38 Luc. 15,6 42 Matth. 15,14 

24 νυν: πλήν Μ 26 θέλειν Μ τε C: δέ cett Sirm λέγειν - 27 είληφέναι: 
λέγειν γράμμα έμόν μή είληφέναι δέ Μ έραν: άράν Μ (sed cf infra 36 έρδ) 28 
ούν: νϋν V 33 διαλεχθείς C εί Csscr 35 κάν Ρ 37 καν C: καν Μ Sirm 
38 τοΰτο Sirm 40 παντισθενεϊ C (an παντισθενεΐς scribendum?) 42 είσϊ Ρ 
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462. Άντωνίω του Δυρραχίου 

Όψέ μεν τοΰ καιρού, όμως δτι άντελάβομεν των πάλαι γεγραμ-
μένων έπιστολήν τιμίαν τοΰ άγιωτάτου ήμών πατρός, πάνυ ήσθημεν 
οί ταπεινοί- ούδέν γάρ οϋτως συνδεΐν οίδεν άγάπην και άδιασκέδαστον 

5 φυλάττειν ως άντιδιδομένη διάθεσις. αλλά τί δτι ούτως, ώ δέσποτα, 
ήρες τω εγκωμιαστικά λόγω της πολυσόφου σου γλώττης τά καθ' 
ημάς, τούς μηδ' ότιοϋν αγαθόν έχοντας; ή πάντως ή αγάπη αιτία, 
κλέπτουσα τάληθή και τά μη δντα ώς δντα τοις φιλουμένοις άνά-
πτουσα; πλήν δτι εν τοΰτο και ημείς εχομεν (ειρήσεται γάρ), ει μη 

ίο άπατώμεθα, τό στέργειν και άγαπάν τούς αδελφούς και πατέρας, καί 
γε τούς οίος σύ εί, ελκών τή χρηστότητι των αγαθών τρόπων προς 
φιλίαν καί τόν ήγριωμένον ήθει. 

Ταΰτα μέν ούν παρ' αμφοτέρων ήμών τή ιερά σου κορυφή, βραχέσι 
συλλαβαΐς άμειψαμένων τήν πολύστιχον καί πολύολβον έπιστολήν. 

15 α δέ προς ήμών εις άπολογίαν τής περί τόν άδελφόν Έραστον 
έγκλήσεως, έν τούτοις, ήμεΐς, ίερώτατε, εΐ καί άλλως ευτελείς έσμεν, 
ού μήν οϋτως αμαθείς ή / τών θείων διαταγών καταφρονηταί, ώς 
έντείλασθαι μαθητή ήμών, έξω ίερωσύνης τελοΰντι, κατατολμδν 
έγχειρεΐν τά τής ίερωσύνης κάντεΰθεν βαπτίζειν παιδία- τοΰτο γάρ 

20 τό έγκλημα, εί δέ λόγος ανάγκης άπήτησεν έν ταύταις ταΐς ήμέραις, 
έν αίς αιρεσις λαοπλάνος, καί μάλιστα έν ταΐς προλαβούσαις λεηλα-
σίαις, έφ' αίς ουδέ προκύπτειν ήν τόν φυλαττόμενον τοΰ κρυπτικοΰ 
δωματίου, ουκ έχω άποκρίνειν κατά τήν ένοΰσάν μοι βραχεΐαν σύν-
εσιν οΰτε τόνδε τόν μονάζοντα οΰτ' αύ έτερον, επειδή έξ ανάγκης 

25 καί νόμου μετάθεσις. καί γε όρώμεν έν τοις πάλαι χρόνοις τοιαύτα 
γιγνόμενα, καί δν μέν άμμώδει έπιχύσει κατ' έρημίαν, έπειδή θάνατος 

462. a. 823 2 όψέ τοΰ καιροϋ: cf. adn. ad ep. 214,2 3 άγιωτάτου: ad allocu-
tionem cf. Dinneen, Titles 3 sq. 26 άμμώδει έπιχύσει: pro fabella habet narrationem 
Basnage, Histoire II 1301 

7 Greg. Naz. or. 2,1 (PG 35,408 Β = p. 86 Bernardi) 24 Hebr. 7,12 

C VM PS 

1 του: τω VM Sirm δυραχίου C δογματική περί τοΰ έξ ανάγκης γ ινομένου 
(γενομένου Sirm) βαπτίσματος titulo add PS: in marg Sirm 2 άντελάβομεν: κατε-
λάβομεν PS Sirm ante των vocem έπ ιστολήν cancell S 3 ήσθημεν CP 4 οΐδε 
συνδε ΐν VM 5 δτι om VM 6 σου om VM 7 δτι οδν C 8 τ ' άληθή C Sirm 
9 εν: έν CV Sirm τούτω V Sirm εν τοΰτο καί ήμεΐς: και ήμεΐς έν τούτω V: 
καί ήμεΐς έν τοΰτο Μ 20 ό ante λόγος inser Sirm 22 τόν: τό PS 
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παρήν, βαπτίσαντα καί βαπτισθέντα και άλλον άλλως, ουκ έξω δέ 
γνώσεως τη τελειότητί σου τά κατά τον "Αγιον Άθανάσιον, όπως ή 
παιδική πράξις όραθεΐσα πρός τοΰ μακαριωτάτου 'Αλεξάνδρου ένε-

30 κρίθη ώς θεοτελής καί έλογίσθη ό τελέσας ώς ιερεύς και ό τελεσθείς 
ως άναγεννηθείς, καίπερ ούκ έξ άνάγκης ό καιρός, παραχωρεί δέ 
καί ή έκτη σύνοδος εν τοις θείοις κανόσιν, εί μή πάρεστιν ιερωμένος, 
έξ άνάγκης λαϊκόν έαυτφ μεταδοΰναι των αγιασμάτων- δπερ ού 
θεμιτόν άνευ περιστατικού λόγου. 

35 Ούτως ούν ει γέγονεν, ημείς, σύγγνωθι πάντιμε, ού τολμώμεν παρά 
τά θειωδώς τοις πατράσιν έκπεφασμένα ειπείν τι ή έπιτιμήσαι. συν-
ίστησι δέ τον άδελφόν ούτω πράξαντα καί μετά πολλής άγωνίας 
πρώτον μέν αύτός ό άναγκάσας (καί εστίν ό άνήρ τών λίαν καί 
εύσεβών καί έμφρόνων καί γε περιφανών, Θωμάς ό ύπατος τε καί 

40 χαρτουλάριος), έπειτα 'Ιάκωβος ό ευλαβέστατος μονάζων καί της 
αίρέσεως άμέτοχος, είτα καί Εύθύμιος, έτερος αίδέσιμος μονάζων 
καί δεδιωγμένος. επί δύο καί τριών μαρτύρων σταθήσεται, φησίν, 
πάν ρήμα. λέγεις, ό δεσπότης μου, ούχ ούτως έχειν, καί προφερέ-
στερος δήλον οτι τών πάντων, τί γούν ποιήσω εγώ, άπειλημμένος έν 

45 μέσω τοσούτων μαρτύρων; εάν ώς αύτός φής εχη, οτι παρόντων 
ιερέων φιλαρχία προμνηστευόμενος έαυτώ ίερωσύνην τούθ' είργά-
σατο, ε'ίη πρός ημών μήποτε εις τό της ίερωσύνης άξίωμα προβαίνων 
μετά καί ετέρων έπιτιμίων δίκαιον γάρ. ει δέ, ώς οί μάρτυρες καί 
αύτός διηγείται, άναγκασθείς καί δυοϊν προκειμένων, ή άμύητον τό 

50 βρέφος άποτεθνάναι, δπερ έπαθεν ού πεισθείς πρότερον έν δυσί 
παισίν, ή προέσθαι τοις αίρετικοΐς τούς φυλαττομένους τήν εύσέ-
βειαν, ούδέν εγώ ό ταπεινός τολμώ έπισκήψαι, έως αν ό μακαριώ-
τατος ήμών ίεροτελεστής έπιθεωρήσας έξοίσει κρίσιν, καί μή μου 
τής ταπεινώσεως, πατέρων φίλτατε, καταστενάξειας, αλλ' ή μάλλον 

55 προσεύχου έν τοις ιδίοις μέτροις έστάναι καί τόν έσφαλμένον βίον 
διορθώσασθαι ή μας. περί δέ έτέρων σφαλμάτων, ών έδωκεν έμφασιν 

28 Anon, vita Äthan. 1 (PG 25, ccxiiAsq.) 

28 δπως: ομως VM Sirm 29 πρός: παρά VM ένεκλήθη VM 30 τελεσθείς: 
τελειώσας Ρ Sirm 31 έξανάγκης CS 33 έξανάγκης CS 34 θεμιτόν: χωρητόν 
VM 35 ού τολμώμεν in marg S 42 φησιν C: φησι cett: φησί Sirm 43 μου 
om VM Sirm προφανέστερος VM 44 δηλονότι VMPS Sirm γοϋν: ούν VM 
45 φής VPS Sirm 46 αύτφ PS Sirm τοΰτ' S: τούτο VM Sirm 49 δυεΐν CP 
50 voces έν δυσί πρότερον ante ού transp VM Sirm 52 γαρ post ούδέν cancell 
C ταπεινός: αμαρτωλός VM Sirm 53 μή om VM 56 δέδωκεν VM 
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Mi 1492/93 ΕΠΙΣΤ. 462 - 463 661 

ή θεοσέβειά σου, και. έξηγόρευκεν ήμΐν και ούδόλως έπενοήσαμεν 
έκθέσμως αύτόν πραξαι, αλλ' η και επαίνου άξιον, ει, μοιχεύοντας 
άκούων, ούχ ύπεστείλατο μή ουχί άναγγεΐλαι τοις δυναμένοις / 

60 άπεΐρξαι τό άσέλγημα, ή τό τη κομητίσση αγχόνη αίρουμένη χρήσα-
σθαι ίδεΐν και τά προσήκοντα έπιπράξασθαι. τάδε γαρ οϊδεν ώφληκέ-
ναι και ουκ άλλο και πολλής ευφημίας προς των ανωτέρω 
δηλωθέντων ανδρών, ώς αύτήκοος έγενόμην, προανεδήσατο ό αδελ-
φός Έραστος επαίνους. 

65 Ού τοίνυν, άγιε, δια τό σκινδαλμόν αύτόν έμποιήσαι έν τοις αυτόθι, 
άλλα διά τά άδιόρθωτα σκάνδαλα εϊρξα τόν άδελφόν τής παλινοδίας, 
ώς αν εντεύθεν άθωωθή μεν ό κατηγορούμενος των εγκλημάτων, 
εΐρηνεύσειεν δέ οί φιλεγκλήμονες και παθοπράται, ο τε μακαριώ-
τατος ημών πατήρ ύπακουσθείς χαρίση ήμΐν τάς θεοκλινεΐς σου 

70 προσευχάς, έπεί και τώ άδελφώ συγχώρησιν. 

463. 'Ιωάννη σπαθαρίω 

Τό εύαγγέλιον τής σωτηρίας τοΰ εύλογημένου μου δεσπότου και 
πνευματικού άδελφοΰ, καί πρό του γράμματος άπαγγελθέν, ήδυνεν 
ημών τάς ταπεινάς καρδίας· έπεί δέ καί άνεγνώσθη, τελείως εΰφρανεν 

5 καί έχαροποίησεν, καί ούχ ήμας μόνους τους αμαρτωλούς, αλλά καί 
τάς άγγελικάς δυνάμεις, εί'περ έφ' ένί άνθρώπω μετανοούντι χαρά έν 
ούρανοΐς γίνεται κατά τά ίερά λόγια, άλλ' εύλογητός ό θεός, δς ούκ 

57 θεοσέβεια: de hac allocutione in epistulis patrum cf. Dinneen 1.1. 6 sq. 

57 έξηγόρευσεν Sirm ούδ' όλως CP 58 πράξαι CPV 60 άσέλγημα: άσέβημα 
VM Sirm κομητήση C: κομιτίσση PS Sirm αγχόνη post αίρουμένη transp 
VM Sirm 61 καί om Sirm έπιπράξασθαι in marg C: έπιφθέγξασθαι C " 63 
προσανεδήσατο Cac 65 ού τοίνυν: ού τοίνυν, ού τοίνυν Μ τό: τόν V M 66 
εΐρξα CP παλινωδίας VMPS Sirm 67 άθωοθεϊ C: άθωωθείη VM Sirm 68 
είρηνεύσοιεν C: είρηνεύσοιαν cett: είρηνεύσειαν Sirm: correxi 

463. a. 821-826? 

2 Eph. 1,13 6 Luc. 15,7 

C VM PS 

1 δογματική περί θεολογίας καί περί της θείας οικονομίας καί περί των άγίων καί 
ίερών εικόνων titulo add PS: in marg Sirm (qui voces καί περί τής θείας οικονομίας 
om) 2 μου om VM 4 επειδή C " καί om C εϋφρανε VMPS Sirm 5 
έχαροποίησε VMPS Sirm μόνον V M 6 μόνω ante άνθρώπω add V M 
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662 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ M i 1493/96 

εϊασε την τιμιότητα σου έως τέλους συναπαχθήναι τή πονηρά αί-
ρέσει των χριστομάχων, αλλά διά της καλής και μακαρίας θυγατρός 

ίο έπέστρεψεν εις τό φως της αληθείας, και ώ του θαύματος και τοϋ 
γεννήσαντος και της γεννηθείσης' ώ της των αμφοτέρων ειλικρινούς 
αγάπης, της μέν φροντισάσης έπ' αύταϊς ταΐς τελευταίαις άναπνοαΐς 
τό πατρικόν σώσμα, τοΰ δε κλίναντος θεοπρεπώς τό ούς και χαρι-
σαμένου τή αίτησαμένη καλόν έντάφιον, την όρθόδοξον έπιστροφήν. 

15 άπήλθεν ή μέν έχουσα μετά τής οικείας καλοκάγαθίας ξένιον τερ-
πνόν προσοΐσαι τω θεώ, τό πατρώον σωτήριον, ό δέ έπέμεινεν θυγα-
τρός ιεράς ευσεβές έγκαλλώπισμα καί πάντων των ορθοδόξων ώς 
αληθώς εύφραντήριον. τί γάρ οίδας, φησί, γύναι, εί τον άνδρα 
σώσεις; ή τί οίδας, άνερ, ει τήν γυναίκα σώσεις; ήμΐν δέ μικρόν 

20 ύπαλλακτέον, δτι έσωσεν ή θυγάτηρ τόν πατέρα, καί μακαρία εκείνη 
ή όσία, μακάριος καί σύ, ώ τριπόθητε- πείθομαι γάρ δτι σύν σοι καί 
δλην οΐκίαν, τάχα δέ καί γένος προσαγάγης όρθοδοξούν τω δεσπότη 
Χριστώ, ϊνα έκ πολλών προσώπων τό εις ύμας χάρισμα διά πολλών 
εύχαριστηθή ύπέρ ύμών. 

25 Τοιαύτη ή θεία προσφορά καί καλλίστη σου ή ομολογία, ην έν 
τοις γράμμασιν ώμολόγησας ενώπιον θεού καί ανθρώπων, οΰτω γάρ 
ή αληθινή πίστις τών χριστιανών, κατά μέν τό τής θεολογίας δόγμα 
πιστεύειν εις πατέρα καί υίόν καί "Αγιον Πνεύμα, έν οϊς καί τό 
βάπτισμα τήν τελείωσιν έχει, θεόν τόν πατέρα, θεόν τόν υίόν, θεόν 

30 τό Πνεύμα τό "Αγιον (εις ένα θεόν καί ού τρεις, / άπαγε, έπείπερ μία 
ή θεότης, ού διαιρουμένη ταΐς τρισίν ύποστάσεσιν, αλλ' δλη εφ' 
έκάστω προσώπω θεωρουμένη άμερίστως- ο καί παράδοξον, θεόν 
λέγειν έκαστον καί εις ένα θεόν άνακεφαλαιούν τό όμολόγημα), κατά 
δέ τό τής οικονομίας πάλιν πιστεύειν δτι ό λόγος σάρξ έγένετο, 

35 ήγουν ό είς τής 'Αγίας Τριάδος έγεννήθη έκ τής παναχράντου παρθέ-
νου Μαρίας, μείνας μέν δπερ ήν, θεός άναλλοίωτος καί τω πατρί 
συναΐδιος, προσλαβών δέ τό ήμέτερον διά τής παρθενικής έν Πνεύ-
ματι Ά γ ί φ γεννήσεως, καί έστιν όλος θεός καί δλος άνθρωπος, δλα 
φέρων ανελλιπώς έν έαυτφ τά τών έκατέρων φύσεων έξ ών συνετέθη, 

18 1 Cor. 7,16 34 Joh. 1,14 

10 ώ C 11 ώ C 13 σώσμα: σώμα VM (sed cf ep 62,8) χαρισαμένω C 16 
επέμεινε VMPS Sirm 18 γυναι C: γΰναι Ρ 21 και ante μακάριος add VM 22 
προσαγάγεις C 24 εύχαριστηθείη VM ήμών VpcM 25 θεία — καλλίστη: 
καλλίστη προσφορά και θεία VM ή2 Vsscr 26 όμολόγησας C οΰτως VM 
28 καί1 om VM 38 καί2 om VM 
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Mi 1496 ΕΠΙΣΤ. 463 663 

40 θεότητός τε φημί και άνθρωπότητος έν μια ύποστάσει τά ιδιώματα, 
περιγραπτός καν ού περιγραπτός, τό μεν κατά τήν θεότητα, τό δέ 
κατά τήν ανθρωπότητα- ταΰτα γάρ τά ιδιώματα, και τω μέν άπερι-
γράπτω είς ών της 'Αγίας Τριάδος, τω δέ περιγραπτω είς ών εξ ήμών. 
κάν τούτω πιστοΰται μεσίτης θεοΰ και ανθρώπων γενόμενος, ώς 

45 συναπτών τά άκρα προς έαυτόν και δι' έαυτοΰ θείας φύσεως κοινω-
νούς και θεοΰ υιούς ήμάς άπεργασάμενος, τό θαυμαστόν και ύπεραι-
νετόν και νοούμενον και λεγόμενον. ό ούν λέγων αύτόν μη περιγρά-
φεσθαι έν σαρκϊ καθ' ομοιότητα ήμετέραν, αρνείται, εύλογη μένε μου 
άδελφέ, θεόν έν σαρκί φάναι, άντιτασσόμενος τω εύαγγελίω του 

50 Χριστού και έστιν Ίουδαίοις ϊσος· πού γάρ άληθεύσει τό δμοιος 
ήμΐν κατά πάντα γεγονέναι, ε'ίπερ μή έξεικονίζοιτο καθ' ήμάς; πού 
δέ τό, ψηλαφήσατέ με και ιδετε οτι πνεύμα σάρκα και όστέα ούκ 
έχει, καθώς έμέ θεωρείτε έχοντα; πού δέ τό, τί με θέλετε άποκτεΐναι, 
ανθρωπον ος τήν άλήθειαν ύμΐν λελάληκα, ην ήκουσα παρά τοΰ 

55 πατρός; ό τοίνυν μή περιγραφόμενος ούτε όμοιος ήμΐν δήλον ότι 
οΰτ' αύ ψηλαφάται ούδ' ού μήν άποκτένεται. αλλά μήν άπεκτάνθη 
και έψηλαφήθη μετά τήν άνάστασιν ούκούν και περιγραπτός τή 
καθ' ήμάς έξεικονίσει. αλλ' έματαιώθησαν έν τοις διαλογισμοΐς 
αύτών οί εΐκονομάχοι και έσκοτίσθη ή άσύνετος αύτών καρδία, έκ 

60 τοΰ άρνεΐσθαι τήν εικόνα Χριστού σύν της Θεοτόκου και των 
άπάντων αγίων αρνούμενοι τήν σωτήριον οίκονομίαν, καί Χριστόν 
μέν όμολογοΰντες ώς τά δαιμόνια, τοις δέ έργοις άρνούμενον ού γάρ 
τοι Χριστός ό Χριστός, ει μή περιγράφοιτο, ούδέ προσκυνείται, ει 
μή πιστεύηται έν τή είκόνι αύτοΰ προσκυνούμενος. 

65 Ούτως ούν, ώ άνθρωπε τοΰ θεοΰ, ή αλήθεια καί ούτως δεδογμάτι-
σται παρά τε άποστόλων και προφητών και θεοφόρων πατέρων, κάν 
ούκ αύταΐς λέξεσιν, αλλά γε διά της άληθοΰς των ύπ' αύτών λελεγ-
μένων άναθεωρήσεως· οία γάρ τινα σπέρματα προβέβληνται πάσαι 
αί δογματικαί δυνάμεις έν ταΐς τών θείων λογίων νοήσεσιν, ταΐς δέ 

70 κατά καιρόν άναφυομέναις αίρέσεσιν άντεπεξάγεται τά εύσεβώς 

44 1 Tim. 2,5 52 Luc. 24,39 53 Joh. 8,40 58 Rom. 1,21 

40 τε om VMPS Sirm τά om S Sirm: cancell Ρ 44 οτι ante μεσίτης add V 45 
έαυτοϋ C: αύτοΰ cett Sirm 46 υπέρ αίνετόν C: ύπερεπαινετόν VM 48 ομοιότητα 
C: όμοίωσιν cett Sirm 49 φάναι VMPS Sirm 50 ίσος VMPS Sirm δμοιον 
Sirm 51 έξεικονίζοιτο: έξ εικονίζοιτο S 52 με om VM οτι om VM 55 
ουτε: οϋθ' PS Sirm δηλονότι VMPS Sirm 56 άποκταίνεται C 58 λογισμοΐς 
S" 59 αύτών Μ 60 τών άπάντων: πάντων τών VM: άπάντων τών Sirm 62 
μέν PS5Cr 64 πιστεύεται VMPS Sirm αύτοΰ Mpc 66 κάν Μ 67 λελεγμένων: 
λεγομένων VM 69 νοήσεσι VMPS Sirm 
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664 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1496/97, 1388 

δογματιζόμενα, έκεΐθεν πνευματοκινήτως γεωργού/μενα και τά της 
άσεβείας ζιζάνια έκτίλλοντα. ούτως και αυτός πιστεύων ερρωσο εν 
Κυρίφ, προσκυνών τόν Χριστόν, προσκυνών και τήν εικόνα αύτοΰ, 
τήν Θεοτόκον και τήν εικόνα αυτής, τούς αγίους και τάς εικόνας 

75 αύτών επειδή εν ταΐς είκοσι τά πρωτότυπα προσκεκύνηνται και ή 
της εικόνος τιμή έπϊ τό πρωτότυπον αναβαίνει, ώς φησιν ό Μέγας 
Βασίλειος. 

464. Μαριανω σπαθαρίω 

"Ελκει ήμας ή εύσέβειά σου προς τό γράφειν, ώς όφελος, φησίν, 
εύρίσκουσα (καί ού δοκώ, έπείπερ ήμών σύν τω βίω καί ό λόγος 
άχρηστος), άλλ' ώς αγάπη φερομένη· ή αγάπη γάρ, φησίν ό άπόστο-

5 λος, τό κακόν ού λογίζεται, πλήν, όποτέρως άν εχοι, εϊκω καί 
πείθομαι τω ήμετέρω εραστή, τω άγαθω άνδρί, τω πανευφήμω άρ-
χοντι, τω τροφίμφ της εύσεβείας, τω θρέμματι της ορθοδοξίας, τω 
άνθρώπφ τοΰ θεοΰ, τω φιλητή των μοναστών. πολλά σου τά εγκώμια, 
κάλλιστα τά άριστεύματα. άλλά βλέποις, ό δεσπότης μου, πώς πε-

10 ριπατεΐς (τοϋτο γάρ βοά ό απόστολος), μή ώς άσοφος, άλλ' ώς σοφός, 
μή ώς φιλόσαρκος, άλλ' ώς φιλόθεος, μή ώς άθάνατος, άλλ' ώς 
έμμέριμνος εξόδου, τό κοινόν χρέος, τό άνυπέρβατον όροθέσιον ουκ 
έστι γάρ, φησίν, δς ζήσεται καί ουκ οψεται θάνατον, τίνα οΰν 
άμφοτέρων τά ιδιώματα, ε'ίποις άν; εγώ σοι διεξίημι, φίλε- τοϋ μέν 

15 πρώτου χορεύματα, γελοιάσματα, παίγνια, αίσχρολογήματα, οινο-
φλυγίαι, γαστριμαργίαι, μετεωρισμοί, διάκενα φυσήματα, καλλωπί-
σματα άλλεπάλληλα, φιλοπλουτίας ερωτες, καί τά πλείω καί βαρύτερα 

75 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 

72 έκτείλλοντα C: έκτίλλονται Sirm 73 προσκυνών om VM 76 ως: καθώς S 

464. 2 εύσέβειά: allocutio in epistulis patrum plerumque ad imperatorem dicta; cf. 
Dinneen, Titles 29 sq. 

4 1 Cor. 13,4 sq. 9 Eph. 5,15 12 Ps. 88,49 

C VM PS 

1 ώραία δλη in marg C 5 τό κακόν post λογίζεται transp S (ut in 1 Cor 
1.1.) εϊκω Ρ: ήκω C (cf adn ad ep 158,6) 14 φίλος V 17 άλλ' ε π ά λ λ η λ α 
C φιλοπλουτίαι Mi βαρυτέρα Ρ 
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Mi 1388/89 ΕΠΙΣΤ. 4 6 3 - 4 6 4 665 

αιδοΐ της εξουσίας σου άφίημι- καί γε οί τά τοιαύτα πράσσοντες 
βασιλείαν θεοΰ ου κλήρο νομή σουσιν, άπέφηνεν ό απόστολος, δεΰρό 

20 σοι και τοΰ ετέρου ύποδείξαιμι τά κράτη· πτωχεία πνεύματος, κα-
τανύξεως δάκρυα, πραότης, ειρήνη, ελεημοσύνη, νου προς θεόν 
θεωρία, άφιλαργυρία, μισοκοσμία, αυτάρκεια, εγκράτεια- κατά δύ : 
ναμιν της έφ' έκάστφ δυνάμεως υπέρ όμόζυγον, ύπέρ τέκνα, υπέρ 
γονείς, ύπέρ αδελφούς, ύπέρ άπαντας άπλώς αγαπάν τον ποιήσαντα 

25 ήμάς Κύριον, τόν ύπέρ ενός έκάστου έκδεδωκότα εαυτόν εις θάνατον. 
Ταΰτα καί τά τούτοις ομοια καί τοΰ αληθινού χριστιανού- μή γάρ 

τοι νομίσης, δέσποτα, επί μονάζοντος τά λεχθέντα, αλλ' ουχί καί επί 
λαϊκού τά πάντα έφίσης (καν εν τω μονάζοντι έπιτεταμένως), πλήν 
αγαμίας καί άκτημοσύνης, έν οίς ό κοσμικός ου κατακέκριται. ομως 

30 κάνταΰθα έγκρατείας καιροί καί αύταρκείας θεσμοί- έχοντες γάρ, 
φησί, διατροφάς καί σκεπάσματα, τούτοις άρκεσθησόμεθα, οί δε 
βουλόμενοι πλουτεΐν έμπίπτουσιν εις τό άφυκτον βάραθρον. καί 
πάλιν ϊνα καί οί εχοντες / γυναίκας ώς μή εχοντες ώσιν. ιδού, 
δέσποτά μου, ήνάγκασάς με τό δικαίωμα τοΰ θεοΰ άναγγεϊλαί σοι. 

35 σπεύσωμεν αμφότεροι σωθήναι- αρκετός ήμΐν ό παρεληλυθώς χρόνος 
τοΰ βίου τό θέλημα της σαρκός κατεργάσασθαι. νΰν, φησίν ό άπό-
στολος, καιρός εύπρόσδεκτος, νΰν ήμέρα σωτηρίας, ιδού ό αγαθός 
θεός έκδέχεται έως εσχάτης άναπνοής τόν καρπόν ήμών- μή ειποι, 
έκκοψον αυτόν, ίνατί καί τήν γήν καταργεί; μή κλείση καθ' ήμών 

40 καί ούκέτι άνοιξις- μή λάβοι ήμδς ό διάβολος εις μέρος αύτοΰ, 
συγκολαζομένους αιώνια- μή ανάρπαστοι αφνω γενοίμεθα. ποσάκις 
έγγυάς έδώκαμεν ώς, ει τής άσθενείας ή τοΰδε τοΰ κινδύνου ή τήσδε 
της θλίψεως ρυσθώμεν, εύ βιώσομεν, θεώ γνησίως δουλεύσομεν, καί 
πάλιν έπελαθόμεθα τών συνθηκών; έως πότε άνέξεται; έως τίνος 

45 έάσει; ανάγκη πάντως μικρόν ύστερον έξελθεΐν τών ένθένδε. μή 
τοίνυν εύρεθώμεν άπαρασκεύαστοι τών άγαθών έργων, ϊνα μή τό 
ούαί ήμΐν ε'ΐη αίώνιον καί άπέραντον, άλλά έν ετοιμασία εύαρεστή-
σεως, δπως συμβασιλεύειν Κυρίω καταξιωθώμεν εις άτελευτήτους 
αιώνας, γένοιτο. 

18 Gal. 5,21 30 1 Tim. 6,8 sq. 33 1 Cor. 7,29 39 Luc. 13,7 44 Matth. 17,17 

24 post άγαπδν voces τόν Κύριον add VMPS Sirm 25 Κύριον om VMPS Sirm 28 
έφίσης C: επίσης cett Sirm καν C: κάν VP 30 εχοντες - 31 άρκεσθησόμεθα 
om Μ 39 ίνα τί C Sirm καταργή C 40 ούκ ετι S: ούκ εστίν Sirm 42 
έγγύας VMPS Sirm έδώκαμεν C: δεδώκαμεν cett Sirm 43 εύ βιώσομεν om 
VMPS Sirm βιώσωμεν C δουλεύσωμεν C 46 άπαράσκευοι S 47 άλλ' 
Sirm 
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465. Ευφροσύνη ηγουμένη 

"Αρτι μάλλον αποδέχομαι την τιμιότητά σου, άποκλαυσαμένην 
τήν μακαρίαν μητέρα, δτε έξεληλυθώς ό οικονόμος άπήγγειλε πα-
ρακεκλήσθαι αύτήν έν Κυρίφ. έφ' φ και ή ταπείνωσίς μου άνείθη, 

5 φροντίζοντος τά κατά σε ώς αδελφής έν Χριστώ, δει γάρ, ώ κυρία, 
έν τοις φιλτάτοις και τό της αγάπης ένδεικνυμένους πενθήσαι φυ-
σικώς και τω της ελπίδος έπερειδομένους δόγματι παρακληθήναι 
θεοπρεπώς, μη δ' όποτέρως λυμήνασθαι τό καλόν ι'σον γάρ έστιν 
αναλγησίας ή ύπέρμετρος περιωδυνία. μέτροις άγόμεθα και κανόσι 

ίο θείοις, και μάλιστα οί τό της τελειότητος έπάγγελμα έπανηρημένοι. 
έκλαυσε και Μωσέα τόν θεόπτην ό λαός, αλλά τεσσαράκοντα ημέ-
ρας, και Ταχήλ τήν θαυμασίαν Ιακώβ ό πατριάρχης σύν τέκνοις, 
αλλά βραχείαις ήμέραις, και αύτόν 'Ιωσήφ ό πολυθρύλλητος και 
άλλους άλλοι έν τε παλαιά και νέα διαθήκη, αλλ' ώρισμένως και 

15 ούκ άεί· ουτω δή και αυτή ποιήσασα και ποιούσα επαινετή παρά τε 
θεφ και άνθρώποις. βλέποις αεί κατά νουν τήν ποθουμένην, καί μάλα 
συμβουλεύω, εξ ού εύκατάνυκτος έση, μισόκοσμος, φιλόθεος, έμ-
παράσκευος πρός τήν αύτήν έξοδον οΰ τί αν γένοιτο σωτηριωδέ-
στερον; τό πιστευθέν σοι ποίμνιον τοΰ θεού ποιμαίνοις όσίως ώς 

20 μήτηρ πνευματική, άλλ' ούκ άρχουσα άνθρωπίνως, ώς τυπούσα δι' 
έαυτής έν τοις κατ' έντολήν, άλλ' ούκ άπαιτοΰσα τά ύπέρ δύναμιν, 
ώς έπ' ι'σης έν πάσαις τή αγάπη καταμεριζομένη, άλλ' ού προστι-
θεμένη αλλη άλλως δι' αίματος τρόπον. 

Όράς οπως νενομοθετήμεθα πρός της άληθείας; άλ/λά τί φησιν ό 
25 μέγας Πέτρος; και φανερωθέντος τοΰ άρχιποίμενος κομίσοισθε τόν 

άμαράντινον της δόξης στέφανον. ήλίκον σοι βοήσαι ένώπιον Κυ-
ρίου, ιδού έγώ και τά παιδία ά μοι δέδωκας· προσθείην δ' αν κάκεΐνο-

έγώ ούκ έκοπίασα κατακολουθών σοι και ήμέραν άνθρώπου ούκ 

465. a. 823 3 μητέρα: Eirene οικονόμος: Naucratius 

11 De. 34,8 12 cf. Gen. 35,20 13 cf. Gen. 50,1 25 1 Petr. 5,4 27 Is. 8,18 

VM PS 

3 άπήγγειλε om Μ 4 εφησεν post Κυρίω add Μ 5 voces έν Χριστώ post ώς 
transp Μ 8 ίσον codd Sirm: corr Mi 16 τε post θεω transp Μ 17 μάλα post 
συμβουλεύω transp Μ 19 τοΰ θεοΰ om Μ 22 επίσης omnes: distinxi 24 τήν 
άλήθειαν Μ 26 της δόξης Ssscr στέφανον ante της transp Μ 
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έπεθύμησα, Κύριε, καί γάρ ούτως έχει· πάντα θεφ δέδωκας, πάντα 
30 ήγήσω σκύβαλα, ϊνα Χριστόν κερδήσης. ώστε, ει καί θλίψεις, αίς 

συζώσιν οί θείως διαβιοΰντες, φέροις, κυρία· πολλαί γάρ αί θλίψεις 
των δικαίων, ώς βοά ό άγιος Δαυίδ, νοητώς τε και αισθητώς άνα-
πτόμεναι παρά τοΰ εχθροί)· ού τά νοήματα μή άγνόει, ού τάς μεθο-
δείας ταΐς προσευχαΐς τροποΰ. ουκ εστίν ήμΐν ή πάλη πρός αίμα καί 

35 σάρκα, ώς φησιν ό άπόστολος, αλλά πρός τάς άρχάς καί έξουσίας 
του τήδε κόσμου, ών διαφυγεΐν τάς πάγας άγωνιστικόν τω οντι. έχοις 
ψυχήν, έν ή άναθήση τά συμβαίνοντα- εντεύθεν γάρ χαλινός άμαρ-
τίας καί βοήθεια θεία. οίον αί άδελφαί, τήν σήν έχουσαι προστασίαν-

δει γάρ αύτάς άνατίθεσθαί σοι τάς εαυτών όρμάς καί πρός τί έκάστη 
40 έπιρρεπέστερον έχει καί αυτήν ύποδέχεσθαι, καί τήν μεν παρακα-

λεΐν, τήν δέ προθυμεΐσθαι, τήν δέ άσφαλίζεσθαι καί άπλώς τό πρόσ-
φορον άπάσαις προσφέρειν. καί μήτοι άκηδιάσης έν τώδε* θεός 
συνασπιστής, Κύριος ύπερείδων. ήμεΐς μόνον άρξώμεθα, καί αυτός 
διδάσκει γνώσιν, ζηλώ ύμάς, φησίν ό άπόστολος, ζήλω θεού- ήρμο-

45 σάμην ύμάς ένί άνδρί, παρθένον άγνήν παραστήσαι τώ Χριστώ. 
Ούτως ύπολάμβανε τά καθ' ή μας, οσον κατά έσχατο ν άπήχημα 

άφομοιώσεως, καν άλλως άμαρτωλοί ήμεΐς· καί ό θεός της ειρήνης, 
ό καί τήν συνώνυμον Είρήνην κληθεΐσάν σου μητέρα έν ειρήνη καί 
όσιότητι πρός έαυτόν προσλαβόμενος, καί σέ κατ' ίχνος εκείνης 

50 πολιτεύεσθαι άξιώσειε, ποιμαίνων ποιμαίνουσαν καί οδηγών οδη-
γούσαν έν αύτφ Χριστώ τώ θεφ ήμών, φ ή δόξα εις τούς αιώνας, 
άμήν. 

466. Ίακώβφ μονάζοντι 

Βραδεΐς καί ήμεΐς πρός τήν τών γραμμάτων άντίδοσιν άπηντή-
καμεν, άδελφέ τιμιώτατε, ούτω τοΰ χρόνου δυσκολήσαντος, αλλ' 
δμως άμειβόμεθά σε τοις ισοις της άγάπης μέτροις, δυσχεραίνοντες 

50 ποιμαίνων — όδηγοϋσαν: ad repetitionem verborum cf. adn. ad ep. 530,52 

29 Philipp. 3,8 31 Ps. 33,20 34 Eph. 6,12 44 2 Cor. 11,2 

31 θείως: όσίως Μ 34 σου ante τροποϋ add Μ 36 πάγας: παγίδας Mi τωόντι 
S 42 μήτοι: μή τι Μ 43 συνασπιστής: ύπερασπιστής Μ Κύριος: θεός Μ 
48 Είρήνην scripsi: είρήνην Sirm: om Μ 

466. a. 823? 

C VM PS 

4 της άγάπης S$scr 
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5 μέν εφ' οίς έξεύρες ι̂ αθ' ήμών έγκωμίοις, ώς ούκ εχόντων επαίνου 
λόγον, εύφραινόμενοι δέ επί τη διαπύρω ζηλοτυπία της ήκριβωμένης 
σου πολιτείας, φυλαττούσης έαυτήν άκατάτακτον των χυδαιουμένων 
τή αδιαφορία, περί ής σοι και ό πας λόγος. 

Έγώ δέ ούκ οϊομαι, φίλτατε, όπερ έσήμανας πρόσωπον ούτω 
ίο πράττειν και λέγειν πώς γαρ ό έν βαθμω ιεραρχίας άνηγμένος χα-

μαιζήλως αγοιτο, πώς δέ και ό ήθληκώς δι' ομολογίας συνυποφέρεται 
τοις άζηλώτοις και άνιέροις; φής γαρ λέγειν αυτόν ότι / τό καθέζε-
σθαι εις έπισκοπεΐον, έν φπερ ήσέβησεν ό κατέχων, τό κωλϋον ούδέν 
και τό παρά συγκαταβατών άνεπισκόπων σιτίζεσθαι ούδέν μάχεται 

15 τω κανόνι της εύσεβείας. και πώς τούτο ού μάχεται τη άληθεία, τοϋ 
αγίου Δαυίδ ψάλλοντος έλαιον αμαρτωλού μή λιπανάτω την κεφαλήν 
μου τοΰ τε Αγίου 'Αθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν 
έχειν ήμάς προς τούς αιρετικούς, άλλα μήν μηδέ πρός τους κοινω-
νούντας μετά τών άσεβων; πώς δέ ού κοινωνία, ε'ίπερ δει καθέζεσθαι 

20 έν τόπω τοιούτω κάκ τών τοιούτων σιτίζεσθαι; ούκ εχει φύσιν καν 
μή έκεΐσε κάθηταί τις, έκεΐθεν δέ τρέφοιτο, αύτή ή δόσις και λήψις 
κοινωνίαν έργάζοιτο' φησί γάρ ό άπόστολος· οί'δατε και ύμεΐς, Φιλ-
ιππήσιοι, οτι δτε έξήλθον άπό Μακεδονίας ούδεμία μοι έκκλησία 
έκοινώνησε χάριν δόσεώς τε και λήψεως, ει μή ύμεΐς μόνον, οτι και 

25 έν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δις εις τήν χρείαν μοι έπέμψατε. ει 
ούν τό άπαξ και δις λαβείν κοινωνίαν άπέφηνε τό φώς τοΰ κόσμου, 
τό άεί λαμβάνειν τίς δ' αν, τίς εύ φρονών ού φεύξοιτο ώς άντίθετον 
φωτός; 

Δει δέ τήν άγιωσύνην σου έπιεικώς και ταπεινοφρόνως τω πατρί 
30 τάς ύπομνήσεις είσοΐσαι, καν μέν πεισθή, έκερδήσαμεν τόν πατέρα, 

ει δέ μή, τό έαυτών άσφαλές μή προώμεθα. περί γάρ τοΰ τά παιδία 
βαπτίζεσθαι ύπό τώνδε άλλ' ούχ ύπό τώνδε τήν έπιστολήν δλην, ην 
πρός τόν αυτόν έγκαλέσαντα περί τοΰ αύτοΰ πράγματος έχάραξα, και 

30 πατέρα: Antonius episcopus Dyrrhachenus 32 έπιστολήν: ep. 462 

16 Ps. 140,5 17 Äthan, apol. 49 (PG 25,336 B) 22 Philipp. 4,15 sq. 

7 χυδαιουμένων coll ep 472,20 scripsi: χυδαιομένων codd Sirm 9 φίλτατε post 
πρόσωπον transp Μ οϋτως Μ 10 πράττειν και λέγειν C: και λέγειν και 
πράττειν cett Sirm και ante πώς add VMPS Sirm 12 φής VMP Sirm 13 
ένώπερ C κωλύον omnes: correxi 14 επισκόπων Μ 20 κάκ: και Μ καν 
C: κάν Ρ 25 και1 om VMPS Sirm (cf Philipp 1.1.) εις τήν χρείαν μοι: μοι τήν 
χρείαν Μ 27 τίς δ' αν, τίς C: τίς αν cett Sirm εύ φρονών SS5cr ούκ 
έκφεύξοιτο S 31 ειδεμή C τά om VMPS Sirm 32 βαπτίζεσθαι: βλάπτεσθαι 
Μ άλλ' ούχ ύπό τώνδε: ή ύπό τώνδε V in marg: om MPS Sirm 
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xrj σή τιμνότηχι απέστειλα, περιττόν ήγησάμενος δις επί τό αύτό 
35 είκαιολογεΐν. ούτως ούν εγώ ό ταπεινός φρονώ και φρονοΰντας τούς 

αγίους όρώ, ώς δέ έκάστφ δοκεΐ εχειν ευροιεν. ϊσως δέ φαίη ό 
σιτιζόμενος έκ τοΰ όρθοφρονήσαντος και έπιτιμηθέντος είναι τήν 
λήψιν. άλλ' οΰπω ταΰτα, έως δ' αν κατέχοι τήν έπισκοπήν, ει καί μή 
ίερουργεΐ μηδέ μετέχοι των αγιασμάτων, ή δέ άληθής μετάνοια εν 

40 τφ άφήσαι τήν έπισκοπήν καί πόρρω γενέσθαι, ώσπερ τινές εποίη-
σαν, αφ' ών αβλαβές τό λαμβάνειν, μεθ' ών καταδεκτόν καί τό 
συνεσθίειν. 

"Αλλο τι λέγειν ούκ έχω ή τό παρακληθήναί σε προσεύχεσθαι 
περί της ταπεινώσεώς μου ού μόνον όρθολεκτεΐν, αλλά καί όρθο-

45 ποδεΐν περί τήν πράξιν. 

467. Θωμά χαρτουλαρίω 

Έντυχών τοις γράμμασι της τιμιότητός σου καί καταμαθών δτι 
παρήλθεν τοΰ βίου ή κυρία καί ομόζυγος συνήλγησά σοι, δέσποτα, 
ειδώς δσον εστίν άλγεινόν τό πάθος· ον γάρ ποιεί μάχαιρα τέμνουσα 

5 σώμα πόνον, τόν αύτόν καί ό της όμοζυγίας χωρισμός· μία γάρ 
κάνταΰθα σάρξ κατά τήν τοΰ Κυρίου φωνήν. άλλ' δμως έγένετο καί 
ύπέστημεν τό κοινόν πάσιν έπιτίμιον της διαζεύξεως. μικρόν δέ 
ύστερον καί ημείς τήν αύτήν όδόν πορευσόμεθα, ώς οίσθα- καί ούτως 
ό βίος, ούκ δντας γενέσθαι καί γεναμένους άναλυθήναι. έπαινέσαμεν 

ίο δέ τήν εύσέβειάν σου, τή διαζεύξει αίρησαμένην μονάσαι καί κολ-
ληθήναι έξ ολοκλήρου τω Κυρίω- τοΰτο γάρ έδήλου τό γράμμα καί 
δτι αδελφός τις μονάζων πάρεστιν εις όδηγίαν τοΰ τηλικούτου βίου, 

44 ταπεινώσεως: cf. adn. ad ep. 440,7 

34 έπιτοαυτό VPS τό αύτό: τω αύτω Μ 37 σιτιζόμενος: άρτιζόμενος Sirm 
38 δ' om Μ κατέχη SM 39 μετέχει S έν om Mi 45 πράξιν C 

467. a. 823? 

2 Bas. ep. 191 (PG 32,701 Β = II 144 Courtonne) 5 Matth. 19,6 

C VM PS 

1 δογματική (om S) περί τοΰ δτι ό κτίζων μοναστήριον μετά τό παραδοΰναι άνδρϊ 
καθηγουμένω έπιβάλλων τούτω χείρα ούκ εστίν εύάρεστος τω θεω titulo add PS: 
in marg Sirm 3 παρήλθε VMPS Sirm 4 εστίν C 9 γενομένους VMPS 
Sirm έπηνέσαμεν VMPS Sirm 10 αίρησαμένου Μ 
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öv αύθις άπέκρινεν ώς άδόκιμον δια δηλώματος Γεωργίου του καλοΰ 
ανδρός και οικείου νοταρίου, άλλον δε προς ήμών δοθήναι μάλλον 

15 αιτούσα, τον ίκανώς έχοντα κυβερνήσαι ψυχάς και ολην μονήν 
διασώσασθαι. 

Ό μεν ούν έπαινος εικότως ήμΐν προείρηταν δει δέ πρώτον μαθεΐν 
ύμας τί τό μοναδικόν επάγγελμα και οσον τό τοΰ βίου υψος, ϊνα μή 
άπείρως εισαχθέντες κινδυνεύσωμεν περί τόν πλοΰν. ή άποταγή 

20 ούδέν άλλο καθέστηκεν, ει μή σταυρού και θανάτου επαγγελία, τί 
τούτο; κατά τόν λόγον τοΰ Κυρίου πάσι τοις εαυτού ύπάρχουσιν 
άποτάξασθαι τόν βουλόμενον καί, άραντα τόν σταυρόν, άκολουθεΐν 
οπίσω αυτού, επειδή δέ πρόσωπον επέχει Χριστού πάς αληθινός 
ήγούμενος, Χριστώ διά μέσου εκείνου άκολουθεΐν έστιν άψευδώς, 

25 καί ούτως σωθήσεται τό της εντολής άξιάγαστον. ό δέ μή ούτως 
έλόμενος, άλλά κτίζειν μοναστήριον έν τοις οικεί οις καί καθηγητή ν 
προσκαλούμενος, ώς αν έν τοις αυτού καί μονάση και όδηγηθή καί 
σωθή, άγνοεΐ οτι εική καί μάτην κοπιά καί άπερ ζητεί ούχ εύρήσει, 
άλλά τουναντίον έκτοπα, έπειδή ου κατ' έντολήν Κυρίου ή τοιαύτη 

30 άποταγή. ώφελον γυμνωθήναι πάσης ύλης καί πόρρω τών ιδίων 
γενέσθαι καί καθηγεμόνος έπιτυχεΐν άριστου καί ούτως περαιωθήναι 
τό μέγα πέλαγος τοΰ τήδε βίου ακινδύνως, ούχ οτι μηδέν τών προ-
ειρημένων, άλλ' έκ μόνου τοΰ οίκοδομεΐν μοναστήριον καί τό φαιόν 
περιβαλέσθαι καί ήγούμενον δοκεΐν έχειν δντα μάλλον έπίτροπον 

35 καί συμποδίζοντα καί συμποδιζόμενον καί ούτε σφζοντα ούτε σω-
ζόμενον. έξελθε, φησίν, έκ τής γης σου / καί έκ τής συγγενείας σου, 
λάβε τόν σταυρόν έπ' ώμων, έμπτύσθητι, κολαφίσθητι, πίε οξος, 
φραγελλώθητι, άνιθι έπί τόν σταυρόν, κένωσον αίμα ε'ΐτ' ούν νοητώς 
εί'τ' ούν αισθητώς, εί δέ μή φέροις ταΰτα, κάθου έν τω ο'ίκω σου, τώ 

40 ταπεινοτέρω βίω έκβιαζόμενος σφζεσθαν ούδέ γαρ ένταΰθα άμογητί 
τό σώσμα, άλλά γαρ καί διά πολλών θλίψεων, μή μοι τανΰν παρα-
δείγματα προσοίσης, πάν δπερ ου κατ' έντολήν Κυρίου άδόκιμον, 

19 Offic. magni habitus (p. 407 Goar); cf. Bas. reg. fus. 8,1 (PG 31,936 Β sq.) 22 Luc. 
9,23 36 Gen. 12,1 37 cf. Matth. 26,67 

13 nomen Γεωργίου post νοταρίου (14) transp S" 17 ήμΐν om VM 18 ήμας 
S" τό2: τόν C" αρχή in marg CP 19 σημείωσαι in marg C ώραΐον 
δλον in marg Ρ 21 τοϋ om VM 24 εστίν CP Mi 26 κτίζων Mpc 27 προ-
καλούμενος VMPS αύτοϋ omnes: correxi σωθή καί όδηγηθή PS Sirm 30 
οφελον VMS (an ώφελεν scribendum?) 31 έπιτυχεΐν C: τυχεΐν cett Sirm οϋτω 
VMPS Sirm 33 τό φαιόν: τόν θεόν VM Sirm 37 σου post ώμων add PS Sirm 
38 ανηθι C κένωσον αίμα om VM ει'τουν S 39 φέρεις S τω2 om VM 
40 γάρ om VM 41 τά νΰν CPS Sirm: om VM 42 Κυρίου om VMPS Sirm 
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εωλον, σκανδαλώδες, του ούτως άποταξαμένου έργον, αλλ' ού θείου 
προστάγματος, εί δέ έρας νεουργήσαι μονήν, ούκ έξω τοΰ εικότος, 

45 άλλ' έπάν παραδώσης αυτήν άνδρί καθηγουμένω, μηκέτι επιβάλεις 
την χείρα έπ' αύτω, καθάπερ επί των ού σων, και θεώ τό πράγμα 
εύάρεστον και άπαντήσει σοι εις ξενίαν αίώνιον. ήμεΐς επί τον ούτως 
αίρούμενον έπιδιδοΰμεν άδελφόν εκείνον, öv έκλέγοιτο ό επιζητών, 
μετά και ετέρων εννέα άδελφών, εθελοντών ύποτάττεσθαι τω προ-

50 ηγουμένω. 
'Ιδού, φίλε καλέ, τό δικαίωμα τοΰ μοναχού άνήγγειλά σοι. ό τρόπος 

τοΰ συνιστάνοντος μοναστήριον ή ήμετέρα έπίδοσις. τό λοιπόν ε'ΐη 
Κύριος παραμύθιόν σου, συνετίζων σε κατά πάντα εις σωτηρίαν. 

468. Νικήτα τοποτηρητή 

Επειδή έδωροφόρησεν ήμΐν ή φιλέντολός σου δεξιά τοΰτο κά-
κεΐνο, δέσποτα, δέξοιτο και τά προς ήμών των ευτελών, αί ήμέτεραι 
άποστολαί προσευχαί, εύχαριστίαι, εί δέ τι και έτερον δει προσθεΐ-

5 ναι, νουθεσίαι- και τίνες αύται; φοβεΐσθαι υμάς τον θεόν, πίστιν 
έχει ν ορθή ν, άπέχεσθαι σαρκικών επιθυμιών, πορνείας, μοιχείας, 
ακαθαρσίας, πάσης άλλης άσελγείας, αίρεΐσθαι δέ τά θεία πράττειν, 
έλεεΐν πτωχόν, φείδεσθαι δούλων, όρέγειν χείρα τω πλησίον, ταπει-
νοφρονεΐν, συνεσταλμένον είναι και / μή διακεχυμένον ταϊς αίσθή-

ιο σεσι, δι' ών θάνατος αμαρτίας ανεισιν, αύταρκείας έχεσθαι, μή με-
θύσκεσθαι οϊνφ, έν φ έστιν, άποστολικώς ειπείν, άσωτία, μή φιλαρ-
γυρεΐν, έν φ ή ρίζα πάντων των κακών έστιν, σχολάζειν έν δεήσεσιν, 
έν άναγνώσεσιν, έν ψαλμωδίαις, έν μερίμνη θανάτου, έφ' ή κατάνυξις 
ψυχής και δάκρυα (δακρύων γάρ ό παρών βίος, ώ χριστιανοί, άλλ' 

53 cf. 2 Tim. 2,7 

45 έπ' αν VM Sirm παραδώσεις VP Sirm έπιβαλής S 46 αύτω: αύτόν 
V ού σων disiunxi: ούσών Sirm 47 αϊωνίαν C 49 ύποτάττεσθαι Ο": τάττεσθαι 
C " cett Sirm 52 τό ante μοναστήριον add VMPS Sirm ύμετέρα VM Sirm 

468. 3 δέσποτα: cf. adn. ad ep. 426,22 

10 Eph. 5,18 11 1 Tim. 6,10 

C VM PS 

1 ώραία in marg C ώραία δλη ή έπιστολή in marg PS 4 εύχαριστείαι 
C προσευχαί post εύχαριστίαι transp Μ 5 ήμας Μ 11 άσωτεία C 12 
έστί V: έστι MPS Sirm 
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15 ού γελώτων), μηδαμώς όμνύειν μηδέ δρκιον τό πολυτίμητον ονομα 
τοΰ θεοΰ διά στόματος φέρειν (ού γάρ έστι τόν ομνύοντα σωθήναι), 
καθαρεύειν φθόνου του Καΐτου, καταλαλιάς της όλεθρίου, μίσους 
τοΰ έχθροθέου, λοιδορίας της έξω τιθείσης βασιλείας ούρανών, τιμάν 
τόν βασιλέα, τούς γεννήτορας, άγαπαν ώς έαυτόν τήν όμόζυγον και 

20 μη γνωρίζειν άλλην πλευράν πορνικήν, έφ' ή οργή θεοΰ (πόρνους 
γάρ και μοιχούς κρίνει ό θεός), παιδεύειν ένθέως τά τέκνα και έαυτόν 
ύπόδειγμα τιθεΐν της αύτών συνέσεως, και οσα άλλα ό της εντολής 
λόγος απαιτεί εις σωτηρίαν ψυχής. 

Ταύτα, ώ δέσποτα, άμειπτήρια των καλών σου παροχών, α μή 
25 άτιμάσοις, καν έξ άτιμου στόματος προήχθη- θεοΰ γάρ έντολαΐ παν-

τός χρυσίου και λίθων πολυτίμων τιμαλφέστεραι. 

469. Θωμά πατριάρχη 'Ιεροσολύμων 

Ήλίκον ήσθημεν οί ταπεινοί, τής διά τοΰ γράμματος πανσόφου 
ύμών προσφωνήσεως ήξιωμένοι, συνοράν πάρεστι τή κορυφαία ύμών 
μακαριότητί' οι γε, τω άποστολικώ βαθμώ ύπερανεστώτες καί τό τοΰ 

5 άδελφοθέου δι' εννόμου διαδοχής επέχοντες πρόσωπον, καί ψιλή 
προσρήσει τιμαν εχοιτε τούς καθ' ή μας άγεράστους κατά τό εικός, 
μή οτι γε τηλικούτων επαίνων ύψώμασιν, ών ήμεΐς τοσοΰτον άποδέο-
μεν, ώς μικροΰ δεΐν μηδέ τολμάν ο'ίεσθαι περί ήμών ύφ' ύμών ταΰτα 
λελέχθαι, άλλου δέ τίνος τών άνδρικών είναι τά εγκώμια, ήγουν τοΰ 

ίο θεσπεσιωτάτου ήμών άρχιποίμενος, έφ' φ πάς καί παντός ό τής 
εύφημίας εικότως άνάπτοιτο λόγος. 

'Αλλά πώς αν άλλως τό θεομίμητον ύμών καί εύσυμπάθητον υπε-
δείχθη, μή ούχί ταΐς πατρικαΐς διαθέσεσι θριαμβευόμενον ώς καί 
ηλίου έξαλμα, άκτΐσι κατασπειρόμενον; πώς δ' αν έτέρως τό σύμ-

15 ψυχον ήμΐν καί όμόγνωμον έγνωρίσθη, μή ούχί πρός τούς τοις 

20 Hebr. 13,4 

15 σημείωσαι περί δρκου in marg VP πολύτιμον VMPS Sirm 16 έστι CMPS 
17 Καΐτου: Καΐνου Mi 19 voces ώς έαυτόν ante άγαπαν transp Μ 22 τιθεΐν: 
τιθέναι VM Sirm 23 άπαιτεϊ post αλλα transp Μ σωτηρίαν post ψυχής transp 
Μ 25 καν C: κάν Ρ 26 και λίθων πολυτίμων in marg S 

469. a. 821 - 826 5 άδελφοθέου: Jacobus 

C VM PS 

2 ήσθημεν CP Sirm 3 ήμών S 4 τό: τω C 8 ύμών: ήμών V: ών MPS 9 
άλλου δέ: αλλ' ούδέ Sirm 13 πατρικαΐς: μητρικαΐς Μ 14 άκτίσι codd: corr Sirm 
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έναντίοις, όποιοι ποτε ήσαν, αύτομολήσαντας διακρινόμενον; έφ' 
οίς, ει και τολμηρότερον προς ήμών, δμως ενδικόν έστι φάναι (τί 
τοΰτο;) δτι, της αίρέσεως διωκτικώς άναπαφλασάσης, έχρήν τούς 
των ύψηλών θρόνων έξοχους, ως τοΰ πνεύματος συμμάχους και των 

20 αποστολικών ύποθηκών εμπλέους, συγκινηθήναι φιλαδέλφως, χείρα 
όρέξαι τοις ύπέρ αληθείας κάμνουσι συμπαθοπρεπώς- ε'ΐτε γάρ, φησί, 
πάσχει εν / μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη, εί'τε δοξάζεται εν μέλος, 
συγχαίρει πάντα τά μέλη, κεφαλής δηλαδή ούσης τοΰ εκκλησιαστι-
κού όλου σώματος Χρίστου τοΰ άληθινοΰ Κυρίου και θεοΰ ήμών. 

25 δπερ ό τής Δύσεως αποστολικός πεπραχώς δσον ώνησεν, τί δει και 
λέγειν; έπιρρώσας μεν τά τών ένισταμένων δτι μάλιστα φρονήματα 
(ε'ίπερ και σμικρά ροπή σθένος έμποιεΐν ειωθεν τω κάμνοντι), έπιρ-
ραπίσας δέ τω πνευματοκινήτω έλεγμώ τών άσεβούντων τά φρυάγ-
ματα- ού τί αν γένοιτο σωτηριωδέστερον; οϊς δέ τοΰτο ποιεΐν εξόν, 

30 ου τί που ποιήσασιν, τουναντίον δέ, ουκ εχω λέγειν ό τάλας αίδοΐ 
τοΰ τής μακαριότητος ύμών αγγέλου δσον ε'ΐη αν τό κατηγόρημα. 

Άλλ ' εκείνα μέν πέρας ειληφεν, οίον καί έξήκουσται απασι, τοΰ 
άγαθοΰ θεοΰ εκποδών ποιήσαντος τόν άλιτήριον δράκοντα καί γε 
θανάτω έξαισίω καί τής άποστασίας ένδίκφ, ού μήν τά παρόντα 

35 καθώς ύπετόπασεν πώς; δτι ό μέν χειμών παρήλθεν, οΰ τί που δέ τό 
ποθούμενον έαρ ή δσον αίθρίαν τινά ύπαυγάσαι, και τήνδε διά τό 
άπ' ήοΰς νέφος, άρκεΐ γάρ, ήγοΰμαι, επί τής εικόνος έάσαι τόν λόγον, 
μήτε τής ύμών μεγαλονοίας ένδεομένης μαθήσεως μήτ' αύ τοΰ καιροΰ 
επιτρέποντος φαίειν έκδηλότερα. ού χάριν και αί ίεραί ύμών κεραΐαι 

40 ανεπίδοτοι· πώς γάρ αν καί έπεδόθησαν, ήμών τών ευτελών ώδέ που 
πορρωτέρω τοΰ άστεος παραρρεριμμένων, ώσπερ καί άλλων άλλαχή 
τών δεδιωγμένων; καί γοΰν καί λογίαι, ώσπερ έποθοΰμεν, ουπω 

25 αποστολικός: papa Paschalis I 33 δράκοντα: Leo V 38 μεγαλονοίας: ad 
allocutionem cf. Dinneen, Titles 40 

21 1 Cor. 12,26 37 cf. Plat. rep. 487 e δι' εικόνων λέγειν 

16 ποτε: τε Μ 17 τολμηρότερον C: τολμηρόν cett Sirm πρός ήμών cum 
sequentibus iunxit Sirm 18 άναπαφλάσης Μ 19 έξοχους: έξάρχους Μ 20 καί 
ante χείρα add Μ 25 ώνησε VMPS Sirm 27 εϊωθε VMPS Sirm 28 δέ om Μ 
29 ποιεΐν post εξόν transp Μ 30 ούτίπου Sirm ποιήσασιν C: πεποιήκασι Μ: 
ποιήσασι cett Sirm 31 ήμών Sirm ε'ΐη αν C: αν ε'ΐη cett Sirm 33 εκποδών 
codd: έκ ποδών Sirm: correxi 34 αισίφ Μ 35 ύπετόπασέ VMPS Sirm πως 
VMPS Sirm ούτίπου Sirm 36 τινά ante αίθρίαν transp Μ ϋπ' αύγάσαι C 
37 άρκεΐ C: άρκεΐν cett Sirm έάσαι S 38 ένδεουμένης C 39 φαίην omnes: 
correxi 41 παραρρερημένων C: περιερριμμένων Μ: παρερριμμένων cett Sirm: cor-
rexi 
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έγένοντο, πλήν ή γεναμένη ώς έν τφ έμβολιμαίω πιττακίω δεδήλωται, 
των έπιδωσάντων είληφέναι μάλλον ή προέσθαι χάριν όμολο-

45 γούντων, οτι ήξίωνται κοινωνίαν τινά σχεΐν έν τοις άγιωτάτοις 
τόποις, έφ' οϊς τό μέγα της εύσεβείας άπετελέσθη μυστήριον, θεός 
έν τω καθ' ήμας όφθείς εϊδει (ώ του παναρρήτου θαύματος)' δνπερ 
έγγεγραμμένον καν τη γραφή πατροπαραδότως, ήτοι θεοκηρύκτως, 
ήμεΐς, μάλλον δε ή ύπ' ούρανόν, όμολογοΰμέν τε και προσκυνοΰμεν 

50 έξ αύτής τοΰ κηρύγματος βαλβΐδος (ού γάρ αν άλλως όμολογηθεΐεν 
Χριστός, ώς οί μακαριώτατοι διδάσκοιτε, ήρνηνται δέ ίουδαϊκώς οί 
δυσώνυμοι είκονομάχοι, ώς ύπό πνεύματος πονηρού ενεργούμενοι) 
και ον ταΐς θεοκλινέσι προσευχαΐς ϊλεω ποιήσειας, ώ θεία και Ιερά 
κεφαλή, έκτρέψαι τήν λαοπλάνον αιρεσιν, άνάψαι ορθοδοξίας ήλιον, 

55 είτα καί ήμας τούς έν τέκνοις σου τελοΰντας έλαχίστους περιποιή-
σασθαι, έπομένους τω μακαριωτάτω πατρι καί άρχιερεΐ ήμών. 

Είεν. τούς έξυπηρετουμένους ύμΐν πατέρας τε καί κλεινούς άδελ-
φούς ήμών έγώ τε καί ό έμός αδελφός, Θεσσαλονίκης ό θεοφιλέστα-
τος άρχιεπίσκοπος, πλείστα προσαγορεύομεν επί γάρ τω άγίφ σου 

60 προσώπω, προ των ποδών σου μάλλον εύλογηθήναι αμφω καί οσοι 
τών σύν ήμΐν ειπείν πρεπωδέστερον. / 

470. Θεοδώρω ξενοδόχω 

'Ιδού σοι, δέσποτα, τό γράμμα, άπαιτούντι, καί άπόλυσον ήμάς 
της έγκλήσεως. διατί δέ, φαίης, μή τάχιον; δτι αίδουμένως εϊχομεν 
νουθετικώς καί διδακτικώς τή τιμιότητί σου προσφέρειν τόν λόγον. 

5 έ π ε ί π ο θ ο ί η ς , δ έ ξ α ι ο , π ρ ο σ φ ι λ έ σ τ α τ ε , ο υ δ έ ν ο ύ ν α λ λ ο έ σ τ ί ν ό ά λ η -

56 άρχιερεΐ: Nicephorus 

46 1 Tim. 3,16 

43 γενομένη VMPS Sirm 44 μάλλον ante είληφέναι transp Μ 47 ώ C 48 
καν S Sirm 50 βαλβΐδος ante τοϋ transp VMPS Sirm άλλως: άλλος C (fort 
recte) όμολογηθείη Μ 51 διδάσκετε Mi 53 ποιήσει Μ 58 τε om VMPS 
Sirm 

470. a. 821-825 

C VM PS 

1 ωραία in marg CS ωραία δλη καί ήθική in marg VP 2 σοι om Sirm ήμας 
της έγκλήσεως in marg S 3 διά τι Sirm 4 νουθετητικώς Vpc και διδακτικώς 
om Sirm 5 αληθής V Sirm 
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θινός χριστιανός ή Χρίστου μίμημα και άποσφράγισμα, τοσούτον 
όφείλων οΐκειοΰσθαι αύτώ, ώς έχει μέλος εκαστον πρός κεφαλήν και 
κλήμα πρός αμπελον αυτός γάρ ό Κύριος ε'ίρηκεν, εγώ είμι ή 
άμπελος, ύμεΐς τά κλήματα- και πάλιν ό απόστολος· ύμεΐς έστε σώμα 

ίο Χρίστου και μέλη έκ μέρους, καρποφορήσωμεν ούν, ώ δέσποτα, τούς 
των αρετών βότρυας και μή άκαρποι ώμεν φησί γάρ ό Κύριος, παν 
κλήμα μή ποιούν καρπόν καλόν έκκόπτεται και εις πΰρ βάλλεται, τό 
της γεέννης δηλαδή, φοβηθώμεν τήν φοβεράν άπειλήν, δοξάσωμεν 
τόν θεόν έν τω σώματι ήμών και έν τω πνεύματι ήμών, κελεύει πάλιν 

15 ό άπόστολος· αυτός γάρ και ταύτα, αρας ούν τά μέλη τοΰ Χριστού 
ποιήσω πόρνης μέλη; μή γένοιτο, ούτω φυλαττώμεθα. άγαπώμεν τάς 
εαυτών γυναίκας ώς τά έαυτών σώματα και ούκ έρασθησόμεθα ασελ-
γούς σώματος, ή γυνή, φησίν, ϊνα φοβήται τόν άνδρα- τώ φίλτρω 
τόν φόβον γάρ κιρνώσα άριστον βιώσειεν βίον. τά τέκνα, ύπακούετε 

20 τοις γονεύσιν, ώς φησι πάλιν δίκαιον γάρ τούς γονέας τιμάσθαι και 
γηροκομεΐσθαι υπό τών παίδων, αυτοί γάρ αίτιοι μετά θεόν τοΰ είναι 
αύτούς εις φώς· καί, ευλογία πατρός στηρίζει οίκους τέκνων, κατάρα 
δέ μητρός έκριζοΐ θεμέλια- και οί πατέρες, πάλιν φησίν, μή παρορ-
γίζετε τά τέκνα ύμών, αλλ' εκτρέφετε αύτά έν παιδεία καί νουθεσία 

25 Κυρίου, ώστε καί γονεύσιν έργον εΐρηνεύειν τά τέκνα, στοιχειούν 
καί πλάττειν εύσεβείας χαρακτήρι. τί λοιπόν; δούλους δεσπόταις 
ύποτάττεσθαι μετά φόβου καί τρόμου, άδόλως καί εύψύχως, αλλά 
καί τούς δέσποτας, άνιέντας τάς άπειλάς, ισομοιρία φροντίδος τούς 
πάντας όραν, είδότας δτι είς κύριος πάντων, ό θεός, καί ώδε μεν ή 

30 δουλεία ώς καί ό γάμος, έν δέ τω μέλλοντι αιώνι τών άμφοτέρων 
άναίρεσις, οί πάντες δέ εν ώσπερ οί άγγελοι. 

Διά τούτο γρηγορητέον παντί τω θέλοντι σωθήναι κατ' έντολήν 
ζην, μή όμνύειν, μή μετεωρίζεσθαι, μή γελάν, μή τρυφάν, μή παίζειν, 
μή θυμοϋσθαι, μή πορνεύειν, μή μεθύειν, μή θησαυρίζειν χρυσόν 

35 άλλά τί; προσεύχεσθαι, προσκλαίειν, ύμνολογεΐν, έντολοποιεΐν κατά 
τό δυνατόν, όλιγαρκεΐσθαι, ταπεινοφρονεΐν, αγαπάν τόν πλησίον, 
μή καταλαλεΐν άδελφού, μή φθονεΐν, μή όργίζεσθαι, ετοιμον εϊναι 

8 Joh. 15,5 9 1 Cor. 12,27 11 Matth. 3,10 13 1 Cor. 6,20 15 1 Cor. 6,15 
16 Eph. 5,28 18 Eph. 5,33 19 Eph. 6,1 22 Sir. 3,9 23 Eph. 6,4 26 Eph. 
6,5 28 Eph. 6,9 

6 χριστιανός: χρ ιστ ιαν ισμός Μ 14 θεόν om Μ 15 τοϋ om VPS Sirm 16 
φυλαττόμεθα C 17 ού Sirm 19 γάρ post φίλτρω transp VMPS Sirm βιώσειε 
VMPS Sirm ύπακούετε: ύπείκετε Μ 21 γηρωκομεΐσθαι VMP Sirm 22 
στηρίζοι S 23 φησι VMPS Sirm 24 παιδία C 29 ώδε Μ 32 διατοϋτο 
VMPS 35 πρός κλαίε ιν C 
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άεί προς τούς ύπέρ τοΰ άγαθοΰ κινδύνους, μή φοβεΐσθαι πλην θεοΰ 
του άγαθοΰ άλλον επί γης, ύποτάττεσθαι βασιλεΐ εν οίς εντολή θεοΰ 

40 ού παραβλάπτεται, τιμαν άρχοντας ώς διακόνους ευταξίας, χαίρειν 
έν Κυρίω πάντοτε, καν σύμβασις εϊεν λυπηρών εύχα/ριστεΐν Κυρίω 
έφ' οίς αν οικονομή τά κατ' αυτόν. 

Ταΰτα ώς έν ολίγοις ύπέμνησα την εόλογημένην σου ψυχήν, ϊνα 
γνωρίσω ώς φιλών ειμι τόν έμοί όμώνυμον και ευσεβή άνδρα και 

45 φίλον διάπυρον. εάν δέ έτι ζώμεν, έτι λαλήσομεν, έτι παρακαλέσομεν, 
έτι συμβουλευσόμεθα πάντα δεύτερα ήγήσασθαι της θεοΰ άγάπης· τί 
γάρ ώφελήσει άνθρωπος, έάν ολον τόν κόσμον κερδήση, τήν δέ 
ψυχήν αύτοΰ ζημιωθή; ού φύγοιμεν, εΰροιμεν δέ έλεος έν ημέρα 
κρίσεως καί τό μετά θεοΰ γενέσθαι έν χαρά άνεκλαλήτω εις αιώνας. 

471. Γρηγορίω τέκνφ 

"Α μέν ούν έν τή προτέρα έπιστολή περί τοΰ τής Χαλκηδόνος 
άγιωτάτου μητροπολίτου και πατρός ήμών ειρηται ώς έν παραδρομή, 
νΰν δέ διεξοδικώτερον εΐρήσεται. ειπέ αύτώ πατροπρεπεΐ διαλέξει 

5 τί; δτι πάντως κατά τήν τοΰ άποστόλου άπόφασιν εκάστου τό έργον 
όποΐόν έστι τό πΰρ δοκιμάσει- ε'ΐ τίνος τό έργον μένει, ö έποικο-
δόμησεν, μισθόν λήψεται, ει τίνος τό έργον κατακαήσεται, ζημιωθή-
σεται, αυτός δέ σωθήσεται, οΰτως δέ ώς διά πυρός, πυνθάνομαι ούν 
τό ,κατακαήσεται' έξαφάνισίς έστι τελεία, ή ου; εί δέ ομολογουμένως 

ίο τό πρώτον, καθά πού φησιν επομένως τώ Παύλω καί ό Θεολόγος 
Γρηγόριος, και τό τελευταΐον πΰρ, φ πάντα κρίνεται ή καθαίρεται 
τά ήμέτερα, τί έπισείει τόν νοΰν τοΰ άκούοντος ουκ εύ εΐρηκέναι 

40 Philipp. 4,4 46 Matth. 16,26 

39 εντολή post θεοΰ transp Μ 41 εϊεν: ή Μ 43 ύπέμνησα om Μ 44 έμοϊ: 
έμόν Sirm 45 λαλήσωμεν C παρακαλέσωμεν C 47 ανθρωπον VMPS 
Sirm δλον post κόσμον transp Μ 48 αύτοϋ V Mi (sed cf Matth 1.1.) 49 τούς 
ante αιώνας add VMPS Sirm 

471. a. 821 - 8 2 5 2 προτέρα επιστολή: epistula perdita ut videtur 3 μητρο-
πολίτου: Joannes; cf. ep. 245 

5 1 Cor. 3,13 sq. 11 Greg. Naz. or. 32,1 (PG 36,176 A = p. 84 M.-G.) 

C VM PS 

1 δογματική περί αποκαταστάσεως· καί ορα οϊαν ταύτη ν 6 μέγας πατήρ διδάσκει 
titulo add PS: in marg Sirm 2 προτέρα: πρώτη VM χαλκιδώνος C 4 αύτψ: 
αύτός Μ 6 έπφκοδόμησε VMPS Sirm (sed cf 1 Cor 1.1.) 10 ποΰ C 11 
κατακρίνεται VM Sirm 12 έπισείσει VM 
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τον Ιερόν Μάξιμον τρεις είναι τάς αποκαταστάσεις, ας οϊδεν ή 
εκκλησία; μίαν μέν την έκάστου κατά τόν της αρετής λόγον, εν ή 

15 αποκαθίσταται τόν έπ' αύτφ λόγον της άρετής εκπληρώσας' δευτέραν 
δέ της δλης φύσεως έν τή άναστάσει την εις άφθαρσίαν και άθανα-
σίαν άποκατάστασιν τρίτην δέ, ή και μάλλον κατακέχρηται έν τοις 
έαυτοΰ λόγοις ό έν άγίοις Γρηγόριος Νύσσης, έστίν αυτη, ή των 
ψυχικών δυνάμεων τή άμαρτία ύποπεσουσών εις δπερ έκτίσθησαν 

20 πάλιν άποκατάστασις· δει γάρ ώσπερ τήν δλην φύσιν έν τή άναστά-
σει τήν της σαρκός άφθαρσίαν χρόνω έλπιζομένην άπολαβεϊν, οϋτως 
και τάς παρατραπείσας τής ψυχής δυνάμεις τή παρατάσει τών αιώνων 
άπολαβεϊν και περάσασαν τούς πάντας αιώνας και μή εύρίσκουσαν 
στάσιν εις / τόν θεόν έλθεΐν τόν μή έχοντα πέρας και ούτως τή 

25 έπιγνώσει, ού τή μεθέξει τών αγαθών άπολαβεϊν τάς δυνάμεις και 
εις τό άρχαΐον άποκατασταθήναι και μή δειχθήναι τόν δημιουργόν 
αίτιον τής αμαρτίας. 

Ούδέν ούν έτερον έστιν ή τρίτη άποκατάστασις· περί γάρ τοΐν 
δυοΐν άναμφίλεκτον ή δπερ δεδογμάτισται τω άποστόλω, τοϋ τό 

30 άμαρτητικόν έργον κατακαήναι και τόν πεπραχότα σωθήναι άκα-
τάκαυστον, οϋτως δέ, ώς ού μετέχοντα τών άγαθών, άλλ' έπιγινώ-
σκοντα τήν στέρησιν τής μεθέξεως. και μάλα είκότως ε'ίρηται τω 
πατρί ,καΐ μή δειχθήναι τόν δημιουργόν αίτιον τής αμαρτίας'· δ μέν 
γάρ παρά θεού, ήγουν ή καθ' ήμας φύσις, ώς έκ του οντος παρα-

35 χθεΐσα, άνάλωτος τω πυρί έκείνω, δ δέ ουκ έκ θεοΰ, ήτοι ή άμαρτία, 
άλλά τή του πράξαντος δημιουργηθεΐσα προαιρέσει, ώς ου τι τών 
όντων ούσα, άλλά παρυφιστάσα οίχήσεται, άκατάτακτος ούσα τοις 
ούσιν. ούτως ούν, καν μήτε Γρηγόριος ό Νυσσαεύς, καν μήτε Μά-
ξιμος ό πατήρ λέγοι, άλλά γε ό μέγας άπόστολος άπέφησεν δτι 

40 άμειψις διάπυρος ε'ΐη τής άμαρτίας, ή δέ έμφασίς έστιν άποκαταστά-
σεως, ώς εϊρηται τω πατρί, ούκ Ώριγενιαστική, απαγε- ούδεμία γάρ 
κοινωνία φωτΐ πρός σκότος ούδέ συμφώνησις άγίοις προς αίρεσιάρ-
χας, πρός ους, σφετεριζομένους τά του θειοτάτου Γρηγορίου ίερά 

14 Max. Conf. quaest. 13 (PG 90,796 A = p. 18 Declerck) 39 cf. 2 Thess. 1,8 41 
2 Cor. 6,14 sq. 

16 έν om Sirm 17 έν τοις έαυτοϋ λόγοις om V σημείωσαν ζήτει εμπροσθεν 
φύλλ.ιζ" in marg Μ manu rec 18 νύσης C 22 αιώνων: αιωνίων VM 25 post 
δυνάμεις voces τών άγαθών cancel] S 26 άποκαταστήναι VM 28 ετερόν έστιν 
om PS 33 σημείωσαι in marg PS 35 άνάλωτος: άναλόγως C 37 παρυφιστάσα 
C 38 κάν Μ (bis) 39 λέγη S 43 ούς Μ 
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δόγματα πρός την σφών κακόνοιαν, και ή ανόθευτος και ό κλεπτέ-
45 λεγχος, αλλ' ούκ έπ' άνατροπή των προειρημένων, ώς έμοί φαίνοιτο. 

ει δέ τι βαθύτερον έξευρεθείη τω άγιωτάτω μητροπολίτη, άκουσό-
μεθα πάλιν έπεί και ό ίερώτατος ήμών πατριάρχης, άκηκοώς τά 
λεχθέντα τω άγίφ Μαξίμφ, ουδέν άπεμφαΐνον τηνικαΰτα εφησεν. 

472. Εύφροσύνη ήγουμένη 

Άκηκοώς και νΰν οτι παρεμυθήθη σου ή τιμιότης από τοϋ περί 
την μακαρίαν μητέρα πάθους ευχαρίστησα τφ Κυρίω, δς έγνώρισέ 
σε και φιλομήτορα γνησιεύουσαν και φιλόθεον άριστεύουσαν, τό 

5 μέν διά του άγαπητικοϋ λυπηροΟ, τό δέ διά του συμμεμετρημένου 
παρακλητικού- έξ ών άποδέδεικται δτι και μητέρα και θεόν ήγάπη-
σας. αλλά δεΰρο, κυρία, χαίρουσα καί τρέμουσα βάδιζε την όδόν 
σου, χαίρουσα μέν οτι ήξίωσαι τοιαύτης μητρός θυγάτηρ χρηματί-
σαι, τρέμουσα δέ δτι τό της προστασίας φροντιστήριόν σοι πάρεστιν, 

ίο ού ούχ ό τυχών άγών ουδέ ευκαταφρόνητος ό μισθός, αλλά και λίαν 
άμφοτέρωθεν τό ύψωμα τοις νοΰν έχουσιν. 

Σύ οΰν ώς έχέφρων, ώς συνετή, ώς μητρόθεν ήγμένη εν πνεύματι 
άριστον βίον καί κεκανονισμένον διέλασον, τύπον έαυτήν προθεΐσα 
αγαθοεργίας ταΐς άδελφαΐς. μή νυστάξη τό όμμα της καρδίας σου 

15 από φυλακής των έντολών τοΰ θεοΰ, μή βύσης τό ούς της ψυχής 
είσακούειν φωνής διδασκαλικής, διδασκομένη καί διδάσκουσα, 
φωτιζομένη καί φωτίζουσα, χειραγωγουμένη καί χειραγωγούσα, 
προσαγομένη θεώ καί προσάγουσα. άκουστόν ε'ΐη τό δνομά σου έν 
αγαθή πολιτεία, ώς αν δοξάζηται θεός έν σοι καί έν τή μονή σου, 

20 μή χυδαιουμένη κατά τήν των πολλών χλιαρότητα, αλλά άκριβαζο-
μένη κατά τήν διαταγήν τοΰ πνεύματος έν ένί φρονήματι, έν ένί 
θελήματι, έν μια καρδία τε καί ψυχή, μιμήσει των έν άποστολικαΐς 

45 έ π α ν α τ ρ ο π ή Μ έμοί: ή μ ϊ ν Μ 

472. a. 8 2 3 - 8 2 6 9 φροντ ιστήρ ιον : monasterium Clubii 

C V,V2M PS 

3 η ύ χ α ρ ί σ τ η σ α V2 6 voces και θεόν ante καί μητέρα transp Μ 9 σοι om Μ 
11 έχουσι VMPS Sirm 12 ούν: γοϋν Μ 16 εις άκούε ιν C Sirm τ η ς ante 
δ ι δασκαλ ικής add V2 17 φωτ ιξομένη Sirm 20 πολλών : έντολών Μ ά λ λ ' 
VMPS Sirm 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:23



M i 1 4 0 1 / 4 ΕΠΙΣΤ. 471 - 4 7 2 679 

πράξεσιν ίστορουμένων αγίων- ήν γάρ, φησί, πάντων μία ψυχή και 
καρδία, καν ούδείς τι των υπαρχόντων αύτω ελεγεν ϊδιον εϊναν. 

25 Αύτη ζωή αγαθή, αυτη μερΐς Κυρίου, τοΰτο κοινόβιον άληθινόν 
ού δε ού ταΰτα, τουναντίον δήλον οτι. ήλίκη σον χαρά και δόξα, 
τιμιωτάτη, άλλά γάρ και τοις τέκνονς σου, άποστολικώς πολντεύε-
σθαι, πατροπαραδότως άγεσθαν, εύγενοπρεπώς- τοΰτο γάρ ευγένεια, 
θεαρέστως ζην, άγιοπρεπώς πολιτεύεσθαι, γένος ύμάς χρηματίζειν 

30 έκλεκτόν, σπέρμα εντιμον, τίνος; Θέκλης εκείνης της πρωτομάρτυ-
ρος, Φεβρωνίας, Εύπραξίας, του κατ' αύτάς ίεροϋ και μακαρίου 
καταλόγου, εί γάρ κόσμον κατελίπατε, ει γονείς / ήρνήσασθε, ει 
παρθενίαν εϊλασθε, εί Χριστώ ένυμφεύθητε, εί βασιλείαν ούρανών 
ήγαπήσατε, τί μή πασαν ύμών τήν σπουδήν και μέριμναν προς τοΰτο 

35 έχοιτε, χαίρουσαι οτι τοιούτου θεοσδότου δώρου ήξιώθητε, αξιώ-
ματος ανυπερβλήτου, ού λέγω κατά τά άνθρώπινα (σκιά γάρ ταΰτα 
και όνείρατα και τω παρόντι αίώνι συγκαταλυόμενα), άλλά και κατά 
τά πνευματικά, ε'ίπερ παρθενία και άκτημοσύνη των μεγίστων δωρεών 
τό έξαίρετον. καί ει άπληστεύονται οί κατά κόσμον μετασχεΐν τών 

40 ματαίων καί άπολλυμένων, τί και πόσον ήμεΐς όφείλομεν άκορέστως 
έχειν έν τοις άμηρύτοις καί άνεκλαλήτοις άγαθοΐς; 

Ναί, παρακαλώ, ναί, άντιβολώ, κατακτήσασθε τά ούράνια, γένοι-
σθε θεοΰ θυγατέρες, βασιλίδες ούρανοτίμητον, Χρνστοΰ νύμφαι, Χρν-
στοΰ συγκληρονόμοι, φώς έν κόσμφ, λάλημα άγιον, πολίτευμα άξιέ-

45 παινον, σύ τε ή κυρία καθηγουμένη καί έν Χριστώ άρχουσα ύμεΐς 
τε αί καλλίτεκνοι θυγατέρες της άνω Ιερουσαλήμ έν Χριστώ Ίησοΰ 
τω Κυρίφ ήμών, φ ή δόξα εις τούς αιώνας, αμήν. 

46 καλλίτεκνοι: ad vim vocis cf. Ε. Fraenkel, Aeschylus Agamemnon II 348 sq. 

23 Act. 4,32 30 Θέκλης της πρωτομάρτυρος: cf. Act. SS. Sept. VI (Antverpiae 1757) 
545 sq.; G. Dagron, Vie et miracles de Sainte Thecle. Bruxelles 1978, 284 31 Εύπραξίας: 
cf. Delehaye, Synaxarium 840 sq. 36 cf. Greg. Naz. ep. 178,9 (PG 37,292 Β = II 68 
Gallay) ρίψωμεν τά όνείρατα, παραδράμωμεν τάς σκιάς 43 Rom. 8,17 

24 αύτω V, ελεγεν om V2: ante αύτω transp Μ 26 δηλονότι VMPS Sirm 27 
γάρ om V2 30 Θέκλας Μ 31 Φεβρωνίας: φαρωνίας V2 32 κατελίπετε V2

peM 
33 εϊλεσθε VMPS Sirm 40 ημείς post όφείλομεν transp SpcV2 41 άμηρύτοις: 
άκηράτοις V2

pc • 47 εις — αμήν om V, 
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473. Κατήχησις προς τούς έαυτοΰ μαθητάς 

"Εργον έγώ ό ταπεινός εργάζομαι εν ταΐς κατηχήσεσιν ουκ έξ 
επιτηδεύματος φανητιασμοΰ ουδέ από συνεπάρσεως διανοίας άλλοκό-
του, αλλ' εκ φόβου και τρόμου, έξ έπιπόνου καρδίας και αγάπης, 

5 αδελφοί και πατέρες, ειπερ άγαπώντος δείγμα τό έπιμελώς παιδεύειν. 
έλεγξον, φησίν, έπιτίμησον εόκαίρως, άκαίρως· έπεί καί, παρακά-
λεσον, νουθέτησον, δσα άλλα ό τοΰ θεοΰ νόμος έχει καί διακελεύ-
εται. 

Τί δή ούν βούλεταί μοι ό λόγος ύποδηλώσαι; περί αταξίας· δτι, 
ίο προσκαλούμενοι υπό ευσεβών εις ψαλμωδίας, ού κατά τό πρεπώδες 

συναθροίζεσθε καί παννυχίζετε, αλλ' έν λογομαχίαις καί πρωτοκλι-
σίαις. ,προύλαβες σύ', φησίν, ,κάμέ ουκ άνέμεινας· τό ϊδιον δεΐπνον 
έφαγες κάμέ ού συνεκάλεσας· έγώ κανοναρχήσαιμι, αλλ' ού σύ', 
φησίν. καί ταΰτα έν έκκλησία, καί ταΰτα άκουόντων τών κεκλη-

15 κότων, έφ' οΐς οργή μέν θεοΰ άοράτως, λύπη δέ καί βλάβη όμολο-
γουμένη τών κεκληκότων μή γάρ χώραν ούκ έχετε, ει καί τι γίνοιτο 
θλιπτικόν, εις τό ιδία έγκαλεΐν άλλήλοις καί τά συμπίπτοντα καταλ-
λάσειν δι' απολογίας καί της δεούσης ταπεινώσεως; αλλά άδελφός 
μετά άδελφού μάχεται, οργίζεται, ύβρίζει, άσχημονεΐ έπί προσώπου 

20 πάντων. 
'Ώ της αταξίας· ώ της άμονάχου θεωρίας· ώ της καταφρονήσεως 

τών θείων νόμων, εϊτα ή αιτία έπί τον καθηγούμενον ,τοιούτου', 
φησί, ,διδασκάλου τηλικοϋτοι καί μαθηταί'. άρ' ούχί μισητόν με 
πεποιήκατε καί τοις έν άστει; άρ' ούχί τό καλόν ονομα, τό έπικληθέν 

25 έπί τη όσία άδελφότητι υμών, εις τουναντίον περιτρέπεται; μάχεσθε 
καί πολεμεΐτε, τρώγετε καί πίνετε ούκ εύλαβώς, ούχ / ήσύχως, αλλά 
άσέμνως, άλλά άμονάχως. ε'ΐτε ούν έσθίετε εϊτε πίνετε είτε τι ποιείτε, 
φησίν ό άπόστολος, πάντα εις δόξαν θεοΰ ποιείτε, ύμεΐς δέ ούχ 
οϋτως, καί καταισχύνετε τό άγιον σχήμα, σκανδαλίζετε τούς εύλα-

30 βεΐς, μάλλον δέ καί ανευλαβείς, εϊθε ήκούετο περί ένός έκάστου 

473. a. 8 2 1 - 8 2 6 

6 2 Tim. 4,2 11 cf. Marc. 12,39 26 1 Cor. 10,31 

C VM PS 

9 δή om Μ 10 πρός καλούμενοι C 11 πρωτοκλησίαις C 12 σύ Msscr φη-
σίν C: φησι cett: φησί Sirm 15 ομολογουμένως Μ 16 εχητε PS Sirm 17 
τό ιδία: τό ι'δια Ρ: τά 'ίδια S 18 άλλ' Sirm 19 μετ' Sirm οργίζεται om Μ 
21 ώ C (ter) 25 ήμών VPS Sirm 26 άλλ' Sirm 27 άλλ' Sirm τί Sirm 
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υμών, ,οϊ, ποίον ευλαβές πρόσωπον φέρει ό δείνα, ούά, ήλίκον τό 
σιωπηλόν του ό δείνα, εύγε τό άπαρρησίαστον εκείνου, τοΰδε τό 
τακτικόν, άλλου τό σεμνόψαλτον, ετέρου τό εύαπάντητον'. ταύτα και 
τούς έχοντας καλλύνει και τούς θεωροΰντας όνίνησιν, τόν τε θεόν 

35 εύφραίνει κάμε τόν άμαρτωλόν σεμνύνει. νυν δέ κατά τάς αμαρτίας 
μου αντίστροφα- και ου πάντων καθάπτομαι, έπει πολλοί χάριτι θεοϋ 
οίους ζητεί ό λόγος, άλλ' εκείνων των ένισχημένων τη απροσεξία. 

Παρακαλώ ούν υμάς, μάλλον δέ εντέλλομαι, άλλάξατε τά πονηρά 
εθη καί ήθη, τούς τρόπους καί τούς λόγους, τά σχήματα καί τά 

40 στάματα- έπεί τίς χρεία αντί άγαθοΰ πονηρίαν ύποδεικνύειν τοις 
κλήτορσι, θεόν τε λυπεΐν κάμε τόν έλεεινόν καταισχύνειν; άκουσθή-
σομαι, αδελφοί μου, έπεί βοήσω προς Κύριον ό ανάξιος, έπειτα καί 
διαστελοΰμαι άπό του άπειθοΰντος; άπλώς δέ λέγω τυχόν καί άδια-
φόρως φέρομαι, μή διαστέλλων τόν δσιον άπό του άνοσίου. ύμεΐς 

45 θεόν ού φοβεΐσθε; ούχί καί περί άργοΰ ρήματος δώσομεν λόγον; ό 
θεός ήμών πΰρ καταναλίσκον, άδελφοί" ον φοβηθώμεν, φ άπό του 
δεϋρο δουλεύσωμεν όσίως, ϊνα, κακίας άπάσης μέχρι καί άργολογίας 
άπεχόμενοι, άρετής δέ έχόμενοι, κληρονόμοι γενοίμεθα ζωής αιω-
νίου, φυγόντες τά ήπειλημένα κολαστήρια τοις καταφρονηταΐς, έν 

50 Χριστώ Ίησοΰ τω Κυρίω ήμών, φ ή δόξα καί τό κράτος σύν τω 
πατρί καί τω Άγ ίω Πνεύματι νΰν καί άεί καί εις τούς αιώνας τών 
αιώνων, άμήν. 

474. Τοις μοναχοΐς τοΰ Φωτεινουδίου 

Χαράς μέν ή προγραφή ύμΐν, άδελφοί, λύπης δέ δτι μάλιστα ή έπί 
τό γράφειν ύπόθεσις, δτι άπολέλοιπεν ύμάς ό ποιμήν ό καλός, ό έν 
Κυρίω πατήρ, ό οδηγός καί φωστήρ, ό πολλοίς έτεσι καί πολλά 

5 πρόβατα ποιμάνας καί τήν λείαν έάσας πλήρη θρεμμάτων, ε'ίπερ έν 

45 Matth. 12,36 De. 4,24 

31 οι Μ: οϊ C: οί cett Sirm οϊ, ποίον: όποιον Mi 32 ό om V Sirm τοϋδε: 
τοϋ δέ Sirm 34 καλύνει Μ όνίνησι VMPS Sirm 37 οίος Ρ 39 εθη καί 
ήθη C: ήθη καί εθη cett Sirm τούς2 om Μ 40 στάματα: στόματα Sirm άντϊ 
Ssscr πονηρίαν ante αντί transp Μ 45 ούχί: ού Μ καί: δέ Sirm: om MPS 
47 μέχρι om Μ 48 γενώμεθα Μ 50 φ - 52 αιώνων om Μ τών αιώνων om 
V 

474. a. 821 - 826 

VM PS 

2 προγραφή: γραφή Μ 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:23



682 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1408/9 

διακοσίοις παρά εικοσιν ήριθμημένην, ό αίδέσιμος άνήρ και χάριτος 
θείας μέτοχος, ό λευκός άγαν την τρίχα και έτι λελευκασμένος τήν 
καρδίαν, ό πλούσιος τήν άγάπην και πλουσιώτερος τήν έλεημο-
σύνην, ό πλείοσιν άρεταΐς ώς αληθώς κατακεκοσμημένος, ίνα μή εν 

ίο καθ' εν άπαριθμούμενος μακρόν εύρεθώ άποτείνων λόγον. ώ, ώ, πώς 
ού ταύτα θλιπτικά, πώς δε ουκ όδυρτικά, πώς δέ ούκ έπ' έρημίας ή 
θεωρία της ποίμνης δσον κατά τά φθάσαντα; 

Άλλα τί άρα; έπι/μείνωμεν τώ πένθει; κατηφιάσωμεν δυσθυμότε-
ρον; έναφεθώμεν τώ πάθει; ού μεν οΰν, ώ αδελφοί- αλλ', είδότες δτι 

15 δόγμα θεού πάσιν άνθρώποις εις γένεσιν έλθοΰσιν αύθις άναλύειν 
και τήν κρείττονα και άπήμονα μεταλαμβάνειν ζωήν, ής απαρχή 
Χριστός ό θεός ήμών, ό της ζωής αρχηγός, παρακληθώμεν παρακλή-
σει θεού, είς έαυτούς γενώμεθα, ειπωμεν ό Κύριος έδωκεν, ό Κύριος 
άφείλετο τόν καλόν διδάσκαλον, τόν ιερόν καθηγεμόνα- τίς γάρ 

20 έστιν άνθρωπος, δς ζήσεται και ούκ δψεται θάνατον, ι'να του ήμε-
τέρου πατρός ξενοπαθεΐν έχωμεν; εύχαριστέον δτι τοιούτου ήξιώ-
μεθα και δτι έως γήρους και πρεσβείου ή χρονική παράτασις και 
δτι γε έγκατέλιπεν ούκ άπροστατεύτους ούδέ έρήμους, άλλά καί 
εύλόγησεν έξόδια καί έπηύξατο άρμόδια καί ένα τών σύν ύμΐν 

25 κατέστησεν έφ' ύμας προστατεύοντα- δν παραινοΰμεν ζώσασθαι ώς 
τέλειον άνδρα τήν όσφΰν καί χριστομιμήτω ταπεινώσει της έμπιστευ-
θείσης αύτώ διακονίας εχεσθαι, κανόνι καί ιχνει του μακαρίου εκεί-
νου πορευόμενον τώ κατ' έντολήν θεού λόγω. 

Παρακαλούμεν δέ ώσαύτως καί υμάς, τήν καλήν αδελφότητα, 
30 όμογνώμω πίστει τε καί αγάπη τώ νεοκτίστφ καθηγεμόνι ύπείκειν 

έν Κυρίφ καί δεΐξαι δτι δντως ό θεός έν ύμΐν έστι καί ό δσιος πατήρ, 
προθυμούμενος καί συνδέων πάντας είς όμόνοιάν τε καί σύμπνοιαν. 
ναί, αδελφοί έπιπόθητοι, ούτως έσεσθε, ούτω παγιώθητε, καν πάσα 
άρχή ούκ εύθύς εύμάρειαν εχοι, χρόνφ δέ προϊούσα εις εξιν έπιστη-

35 μονικήν καθίσταται- μηδέ όμοιωθήτε τοις έκ φιλαρχίας άστάτοις καί 

27 διακονίας: ad hanc notionem monasticam cf. Leroy, Vie quotidienne 35 sq. et adn. 9 

18 Jb 1,21 19 Ps. 88,49 

10 καθέν V 11 έπερημίας Ρ 13 αρα CVP Sirm έπιμείνομεν S κατη-
φιάσομεν codd Sirm: corr Mi 14 οϋμεν οδν VP Sirm: οϋμενουν S: ούμενοϋν 
Mi ώ om Μ 21 εύχαριστητέον Μ Mi (fort recte; cf ep 421,25) 25 έφυμας 
Ρ προστατεύσοντα Vpc Sirm 31 όντως ante έν2 transp Μ 33 καν Ρ 
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άνεπιστήμοσιν. επειδή δε επί ξυροΰ τό τοΰ διωγμού πράγμα, μή 
προδώτε, ύμών δέομαι, τήν πίστιν μηδέ τήν ευσέβειαν, αλλ', εί ήξει 
μηδαμώς τοις αίρετικοΐς καθ' οιονδήποτε τρόπον συνυπαχθήναι, 
φέροιτε γενναίως, πάντα δεύτερα ήγούμενοι, μή μόνον μοναστήρια 

40 καί τά έν μοναστηρίοις άπαντα, καν εϊεν ύπερλίαν άπορα, αλλά γαρ 
καί τά εαυτών σώματα, τήν καλήν φυγαδείαν έλόμενοι καί τόν τοϋ 
διωγμού μακαρισμόν στεφανούμενοι, τόν ύπερένδοξον και ύπερθαύ-
μαστον, καθά καί έντέταλται ύμΐν ό μακάριος, εί δέ δτι έάλω εκείνος 
(ναί, καί φευ τής ήττης), πλήν δτι άνακέκληται, πλήν δτι έπιτετίμη-

45 ται καί μετά τών ευσεβών συνήπται καί είς έστι τών άδελφών καί 
πατέρων ήμών, καθότι καί εισδέδεκται προς τοΰ ίεροτελεστοϋ ήμών 
μακαριωτάτου πατριάρχου. 

Ταΰτα ούν είδότες, αδελφοί, εύψυχήσατε, εύτακτήσατε, εΰ πρά-
ξοιτε έν Χριστώ Ίησοΰ τω Κυρίω ήμών, δς κάκεΐνον άναπαύσειε 

50 μετά δικαίων καί υμάς καταρτίσειεν έν πάσιν άγαθοΐς, ήγαπημένοι 
ήμών αδελφοί. 

475. Πέτρω Νικαίας 

Νυν εύοδούμεθα έπιστεΐλαι τή πατρική σου / άγιωσύνη, όπηνίκα 
άνθυπεστρέψαμεν τής φυγαδείας· έπείπερ ή τών 'Αράβων έφοδος σύν 
πολλοίς άλλοις καί ήμάς τους ταπεινούς, μεθεΐσα τής ξενίας, άπή-

5 γαγε πρό τοϋ άστεος έν τή Πριγκίπω νήσω. έν ή δσον έταλαιπωρή-
σαμεν από τε τού συνέχοντος ήμάς φυγαδευτικοϋ λαοΰ, του τε καύσω-
νος καί τών δυσπότων ύδάτων, τί δει καί λέγειν; είτα, έπειδή πρού-
βημεν έγγυτέρω κατά τήν Χαλκηδόνα, έκεΐ τοΐν δυοΐν θάτερος 
κατεπέσαμεν έν άσθενεία δυσοίστω, νεφριτικοϊς πόνοις παιδευούση 

ίο ήμών τήν έλεεινήν σάρκα μέχρις έβδοματιαίου χρόνου καί, απλώς 

43 έάλω: cf. ep. 222,8 

34 εύθύς om Μ Sirm εχη S 35 εύθύς post έκ inser Sirm 38 ο ίονδήτ ινα S: 
οίον δήποτε Sirm συνυπαχθήτε S (an συναπαχθήναι scribendum? cf ep 494,12; 
495,33) 40 ύπέρ λίαν PS Sirm απορα V: απειρα cett Sirm 41 ύπέρ ante τοΰ 
cancell S 43 καθώς Μ έντέταλκεν Μ 48 εύταξήσατε Μ 50 τών ante 
δικαίων add Μ 

475. a. 823 

C VM PS 

3 Ά ρ ρ ά β ω ν VMP Sirm: βαρβάρων S συμπολλοΐς C 5 πρ ι γκήπφ C 8 τοΐν: 
τήν C θάτερον Sirm 
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ειπείν, άργαλεωτέρα ήμών ή όδός έγεγόνει. δμως τρία ταΰτα γέγονεν 
ήμιν έπιτεύγματα θεοΰ χάριτι, τόν τε μακαριώτατον ήμών άρχιερέα 
προσκυνήσαι, κομισαμένους τάς Ιεράς προσευχάς αύτοΰ, έπειτα 
τούσδε και τούσδε των ίερών πατέρων καί αδελφών και τρίτον τό 

15 διαλΰσαι έλέει θεοΰ τάς ένστάσεις και άντιπαραστάσεις, ας καθ' 
ήμών ουκ οΐδ' δθεν άνήψαν οί της ειρήνης δημιουργοί- σχισματικούς 
ήμάς προανεζωγράφησαν της τοΰ θεσπεσίου ήμών άρχιερέως συν-
αφείας, ίδιονόμους άπεφήναντο εν ταΐς έπιτιμίαις των έαλωκότων τή 
αιρετική κοινωνία, άλλα, αττα έργωδέστερον τω γράμματι έπικυ-

20 κλεΐν. 
Πλήν, ώς προείρηται, εύχαΐς σου προς εν εκαστον άπαντήσαντες 

εύθυβόλως, καί τοΰ ίεροΰ ήμών πατριάρχου κοινωνικοί είναι άπο-
δεδείχαμεν, ος καί μετά ύπερβαλλούσης συγκαταβάσεως καί έδέξατο 
καί έφιλοφρονήσατο καί άπέστειλεν ήμάς, μή τίνος λόγου τών 

25 σκαιωρηθέντων έπιμνηματισθέντος, ού μήν αλλά καί τοΰ κυρίου 
Ταρασίου καί έν άγίοις μνημονευομένου- έφασαν γάρ οί δήθεν φι-
λοπάτορες καί τούτου ήμάς διεσχίσθαι καί τήν γε έν Νικαία τό 
δεύτερον άγίαν σύνοδον τοπικήν άποκαλείν. ήμεΐς δέ συνεστησά-
μεθα έαυτούς καί αυτόν έν πατράσιν άγίοις έχειν καί τήν γε σύνοδον 

30 οίκουμενικήν όμολογεΐν έγγράφως τε καί άγράφως, ει καί που καί 
ποτε καί πως καί τισιν άπεκρίθημεν έτέρως. α ού δει, ώσπερ καί τά 
τηνικαΰτα έτέρως πεπραγμένα, νΰν άναζητεΐν καί άναξαίνειν- έστι 
γάρ ταραχής αίτιον καί ουδέν ονησιν φέρον ή μάλλον λογομαχίαν 
καί προσκοπήν τή έκκλησία τοΰ θεοΰ, ούτως καί οΰτως, οϊδε καί 

35 οιδε έδρασαν, έγραψαν, έκαστοι τό άληθές έχειν οιόμενοι. μακροΐς 
έτεσιν, ώς οϊσθα, τριπόθητε, τό θρυλλούμενον κατεπράχθη, ανατολή 
καί δύσει γνώριμον γενάμενον- τά πεπραγμένα καί γεγραμμένα ούθ-
έτερον μέρος άνατρέπειν οίόν τέ έστιν. νΰν καιρός ομονοίας, νΰν 
καιρός συναθλήσεως- τά έγκαταλείμματα τοΰ γεγραφότος, ει μέν εύ 

40 έξειν δοκεΐ τοις μετέπειτα, επαίνου ένδικα, εΐ δέ μή, τουναντίον, 
πιστός ό λόγος, καί περί τούτου λέγειν άλλο ού βουλόμεθα ουτε νΰν 

12 άρχιερέα: Nicephorus 

11 Horn. Od. 4,393 όδόν άργαλέην 41 1 Tim. 1,15 

11 άργαλαιοτέρα C ήμών post όδός transp Μ 13 κομισαμένοις V Sirm αύ-
τοΰ post ιεράς transp Μ 15 διαλύσαι CM 17 πρό άνεζωγράφησαν C 19 
αττα Sirm 21 προέρηται Sirm 23 ύπέρ βαλλούσης C 25 λόγου post σκαιωρη-
θέντων transp Μ σκεωρηθέντων C έπιμνηματισθέντας Μ: έπιμνησθέντας 
Μ" 26 ταρασσίου C γάρ om Μ 31 πώς Μ 33 ούδέν: ούδεμίαν Μ 35 
έγραψαν ante έδρασαν transp VMPS Sirm 37 γενόμενον VMPS Sirm οϋθ' ετερον 
Sirm 38 έστι VMPS Sirm 
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οΰτε προς τό έξης· και δηλώσει, φησίν, ή της άποκαλύψεως ημέρα 
και τό τελευταΐον πυρ, φ κρίνεται και καθαίρεται τά ήμέτερα. 

Ταΰτα, όμοΰ μέν ώς πατρί συμψύχω και είρηνάρχω, ομού δε και 
45 ώς τό έξειπεΐν τά λυπηρά ραστώνην οϊδεν φέρειν τοις όδυνωμένοις, 

άναγκαίως γέ/γραπται. ει δε παρακληθείς όφθής ήμΐν τοις ταπεινοΐς, 
κόπον αγάπης αναλαμβανόμενος, πάντως ήδείους ημάς ποιήσειας 
περί πάντα, οί σύν ήμΐν προσαγορεύουσι πλείστα τήν άγιωσύνην 
σου. τούς σύν σοί και ημείς πλείστα προσφθεγγόμεθα, παναγιώτατε. 

476. Νικήτα σπαθαρίω 

Έδηλώθη μοι ύπό τοϋ καλοΰ σου άδελφοΰ δτι τις των ήμετέρων 
ιεραρχών ένδιέβαλέν με έπί τοΰ τιμίου προσώπου της αγάπης σου 
ώς θεοποιούμενον τήν Χρίστου εικόνα καί τοϋτο κεΐσθαι εν τή πρός 

5 τον άδελφόν Άθανάσιον επιστολή μου. έφ' ή διαβολή έστέναξα ό 
ταπεινός, εννοούμενος πώς οί κατηγγελμένοι καί περί άργοΰ ρήματος 
δώσειν λόγον εν ήμέρα κρίσεως έπί των ουτω μεγίστων (τί γάρ 
μείζον πίστεως;) άπλώς καί άφυλάκτως φθέγγονται, κατηγορίας βέλει 
τιτρώσκοντες τούς άνευθύνους καί ούχί μάλλον, ε'ίπερ καί τι ήν 

ίο έσφαλμένον, άγαπητικώς ύπομνήσαι κατά τό γεγραμμένον έλεγμω 
ελέγξεις τον πλησίον σου καί ου λήψη δι' αυτόν άμαρτίαν. τό δέ 
οϋτως ένδιαβάλλειν ου μόνον έστί της έντολής άναιρετικόν, αλλά 
γάρ καί τω ονόματι τής διαβολής αυτός έαυτόν άξιον όνομάζεσθαι 
άποφαίνει- ού τί χείρον είεν έν άνθρώποις; 

48 άγιωσύνην: cf. adn. ad ep. 451,2 

42 1 Cor. 3,13 

42 προστοεξής S 45 ώς: εις Sirm οϊδε VMPS Sirm έν ante τοις inser 
Sirm όδυνομένοις C 46 όφθεΐς C 47 ήδείους C: ιδίους cett Sirm (sed cf adn 
ad epp 1,75; 487,6) 48 πλείστα post ήμΐν transp Μ 

476. a. 821-826? 5 επιστολή: ep. 428 

6 Matth. 12,36 10 Le. 19,17 

C VM PS 

1 δογματική περί τής παναγίας τοϋ χριστού εικόνος καί δτι ειδωλολάτρης ό τή εϊκόνι 
τοϋ χριστοΰ λατρεύων σχετική γάρ ή ταύτης προσκύνησις καί ό έν ταύτη σχετικώς 
προσκυνούμενος χριστός λατρεύεται σύν πατρί καί πνεύματι titulo add PS: in marg 
Sirm 3 ένδιέβαλέ VMPS Sirm 11 τό: τώ Μ δέ Cpc: δ' cett Sirm 12 
άναιρετικός Μ 
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15 Ά λ λ ' επί τήν εγκλησιν ό λόγος.,θεοποιείται', φησί, ,τήν / Χρίστου 
εικόνα', οΰ τί που τοΰτο, ώ τριπόθητε, εν τή έπιστολή μου, άλλ' δτι 
τή εΐκόνι Χρίστου ου λατρευτέον (ειδωλολατρείας γάρ φρόνημα 
τοϋτο- μόνη γάρ τή 'Αγία Τριάδι τοΰτο άναθετέον) και δτι ό έν τή 
οικεία εικόνι προσκυνούμενος Χριστός λατρεύεται σύν πατρί και 

20 πνεύματι, τήν δέ Χριστού εικόνα προσκυνητέον σχετική προσκυνή-
σει καί δτι ταύτην προσκυνοΰντες τόν Χριστόν προσκυνοΰμεν, ού 
διαιρούμενον κατά τήν ύπόστασιν, άλλά διαφορούμενον κατά τόν 
τής ουσίας λόγον, όπερ καί αληθές· τό γάρ άρχέτυπον έν τή εικόνι 
έκφαίνεται καί έκάτερον έν έκατέρω παρά τό τής ουσίας διάφορον, 

25 ώς φησιν ό πάνσοφος Διονύσιος. 
Πώς ούν, οϋτως έχούσης τής έπιστολής, ένδιαβάλλοι ό δι' εναντίας 

και άποδείκνυσιν εαυτόν άντίθετον τοις άγίοις; άλλά τί βούλοιτο; 
προσκυνοΰντας ή μας τήν Χριστού εικόνα όμολογεΐν προσκυνεΐν 
άλλη ν ύπόστασιν; φεύ τής άτοπίας· τούτω γάρ μερίζειν έστί τά 

30 άμέριστα. άλλ' ούκ ένδέχεται- ούτε γάρ τό κράτος σχίζεται ούτε ή 
δόξα μερίζεται, ώς αύθίς φησιν ό Μέγας Βασίλειος, διό καί προσκυ-
νουμένης τής εικόνος ό Χριστός προσκυνείται, ού έστι και όμοιότης, 
καί ούχί ή ύποδεξαμένη υλη τήν ομοιότητα, ώς καί επί τού τύπου 
τοΰ σταυρού διαδείκνυταΐ' ό γάρ τήν υλην δοκών προσκυνεΐν νήπιος, 

35 άλογος, ουτε ούν ή ύλη, έφ' ή ή εικών, προσκυνείται έπ' άμφοτέροις 
ούτε παρά τήν τοΰ εικονιζομένου άλλη ύπόστασις· έφίσης γάρ ή 
παρατροπή τό άσεβες εχει. τοιγαροΰν δια τοΰτο καί ό τύπος τοΰ 
σταυροΰ σταυρός ειρηται καί ή είκών τοΰ Χριστοΰ Χριστός ε'ίρηται, 
ού κυρίως, άλλά κατά κατάχρησιν. εάν ούν τοΰτο ημάς πείση μή τόν 

40 τύπον τοΰ σταυροΰ σταυρόν όνομάζειν, πείσειεν ήμάς μήτε τήν 
εικόνα Χριστοΰ Χριστόν όνομάζειν καί, εάν έν τω πρώτω τό μή 
προσκυνεΐν τόν σταυρόν προσκυνοΰντας τόν τύπον, μηδέ έν τω 
δευτέρω προσκυνεΐν Χριστόν προσκυνοΰντας τήν Χριστού εικόνα. 

2 1 - 2 3 = ep. 428,9-11 23 Dion. Ar. eccl. hier. 4,3 (PG 3,473C) 30 Bas. spirit. 
18,45 (PG 32,149 C) 3 1 - 3 3 = monum. gr. 9 (p. 56 Hergenröther) 

16 ούτίπου Sirm τοϋτο om VM 17 ώραΐον δλον in marg CS ώραΐον δλον 
πάνυ in marg Ρ εικόνι post Χριστοΰ transp VM Sirm ειδωλολατρίας Sirm: 
είδωλολάτραις V 18 ό om V 19 οικεία: άγία VM Sirm 22 ύπόστασιν: 
ύπόσχεσιν VM 23 αληθές VMPS Sirm 24 φαίνεται VM παρά: κατά VM 
Sirm 26 ένδιαβάλοι V: ένδιαβάλλει Mi 28 τοΰ ante Χριστοΰ add VM Sirm 
29 τοΰτο VM Sirm (fort recte) 33 τύπου: κύκλου VM 35 έπ' άμφοτέροις om 
VMPS Sirm 36 έφίσης γάρ C: έπ' άμφοτέροις γάρ επίσης cett Sirm 37 τοιγάρ 
ούν C διατοΰτο VP 39 κατάχρησιν: χρήσιν PS μή: μή μή Μ 41 τοΰ 
ante Χριστοΰ add VP Sirm Χριστοΰ om V τό om Μ 43 Χριστοΰ: αύτοΰ S 
vocibus γράφεται χριστοΰ in marg scriptis 
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άλλά μην τό πρώτον αληθές, δτι σταυρός και λέλεκται και προσκυ-
45 νεΐται ό οικείος αότοΰ τύπος, ούκοΰν και τό δεύτερον αληθές, δτι 

Χριστός και λέλεκται και προσκυνείται ή οικεία αύτοΰ εικών, και 
μάτην εικαιολογεΐ ό παρά ταύτα καινότερόν τι φρονών ή λέγων. 

Ταύτα γέγραφα, όμοΰ μεν εαυτόν έξω αιτίας τιθείς, όμοΰ δέ και 
της σης φειδόμενος άγαπητικής ύπεροχής εις τό άντιποιεΐσθαι όρθο-

50 δόξου πίστεως και μή παρασύρεσθαι λόγοις έτεροδιδασκαλίας. 

477. Θεοδώρω μονάζοντι 

Έδεξάμην σου τήν έπιστολήν της τιμιότητος έπιγράφουσαν εγ-
κύκλιος επιστολή, ήτοι θεραπευτική, και εύθύς άπό βαλβΐδος 
έξέστην, αδελφέ- έπελθών δέ τοις εφεξής μικροΰ καί τούς λογισμούς 

5 άπώλεσα, μή έχων ο τι διαλογίσομαι ή τί άπολογήσομαι τω ήγαπη-
μένω. καί μοι μακροθύμως ο'ίσειας, ει καί τραχύτερα τά λεχθησόμενα, 
ουκ έχοντί πως άλλως / τά ένσκήψαντα τη ταπεινή μου καρδία κατά 
τό εικός έκφερομυθήσαι και άναγκαϊον ειπείν. 

ΤΑρα μή τις, αγαπητέ, τό σον πρόσωπον ύποδύς εις τοσούτον έξε-
ιο τραχηλιάσθη δγκον φρονήματος, ώστε έννοήσαι τά ύπερνεφή καί 

δράσαι τά καταράσσοντα; άρα μή αυτοί ήμεΐς, έξω ποτέ φρενών 
γενόμενοι, παιδιάν τινα προειλάμεθα συγγράφεσθαι εν ου παικτοΐς, 
άλλά καί λίαν χαλεποΐς τολμήμασιν; τί λέγεις, ώ τδν; έξεστιν ήμΐν, 
τοις μή τινα κλήρον ίερωσύνης έχουσιν ή μόνον έν μοναχοΐς τε-

15 λούσιν, δίχα κινδυνευούσης άληθείας άρπαγμώ ιερατικού αξιώματος 

50 1 Tim. 6,3 

44 αληθές VMPS Sirm 45 ουκ ούν CV άληθές VMPS Sirm 

477. a. 821 - 8 2 6 

12 Jo. Chrys. horn, in Rom. 31,4 (PG 60,674); cf. ibid. horn, in 2 Cor. 22,3 (PG 61,551); 
horn, in Hebr. 27,5 (PG 63,191) 

C VMT PS 

1 δογματική περί δ ιαφόρων υποθέσεων και έν τω τέλει περί (των S) άγιων εικό-
νων titulo add PS: in marg Sirm Θεοδώρψ item in marg Τ έγράφη in marg C 
manu rec 2 σου post τ ιμιότητος transp VT Sirm 3 εύθής Sirm άποβαλβίδος 
ST βαλβίδος omnes: correxi 4 τοις: τά Μ 5 ή: καί Τ άπολογήσομαι 
C: άποκριθήσομαι cett Sirm 7 πώς CMTPS Sirm μου om V M T 10 έννοήσαι: 
νοήσαι VMT 11 δράσαι CVT ποτέ om VT 12 προειλόμεθα VMTPS Sirm 
13 τολμήμασι VMTPS Sirm ώ τάν: ώ τ ' ά ν C: ώ τάν Tpc ύμ ΐν ST 14 τελοΰσι 
VMTPS Sirm 
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έγκύκλιον έπιστολήν έντάττενν και ταύτη κατεξανίστασθαι Ιεραρχών 
τε και Ιερωμένων, μοναστών τε και καθηγουμένων, ού μήν αλλά και 
νόμους ιδικούς άποίσειν εξ ίδιοκρίτου καρδίας, προς δε και υβρεσι 
και όνείδεσι, κατακρίσεσί τε και άλλοτριώσεσιν ύποβάλλειν τό ολον 

20 πλήρωμα της όμολογητικής άδελφότητος; 
Ούτοι γάρ, ώς φής, καν ούχϊ πάντες οί της αληθείας ύπασπισταί, 

τό της μετανοίας ύποκρινόμενοι, δν τρόπον οί της εναντίας μοίρας 
τό της εύσεβείας δνομα ψευδώς ύποδυσάμενοι, εξ 'ίσου παγχάλεπα 
τήν άλήθειαν καί τήν μετάνοιαν διέθηκαν, δεινοΐς κατακοντίζοντες 

25 λόγοις καί συρφετό ν αθλίων εισκομίζοντες λογισμών, διχοστασίας 
έγείροντες, τήν άμώμητον πίστιν άδικοΰντες, τόν απάντων ήνίοχον 
καί έπιστάτην καί δημιουργόν άτιμάζοντες, άλλήλοις έρίζοντες, 
λημμάτων ήττώμενοι, πόρους έπινοοΰντες, τοις όμόφροσι τών 
άσεβησάντων χάριν προσκρούοντες, τών όμολογησάντων καί της 

30 αληθείας προκεκινδυνευκότων τούς τά μέγιστα ταύτην άδικήσαντας 
καί διώξαντας προτιμώντες καί προτιθέμενοι, οίς τε δρώσι τή αλή-
θεια χαλεπαίνοντες καί τό ύπέρ Χριστού παθεΐν ούδέν ήγούμενοι, 
κακώς ειδότες καί ύπέρ ών κεκινδυνεύκασιν ώμώς καί άκαθηκόντως 
άμνημονήσαντες. 

35 Έξέστη ό ούρανός επί τούτω καί έφριξα επί πλεΐον εγώ ό τάλας· 
καί, εί μή τών σών φωνών έπαΐειν, ούκ αν έπίστευσα τω προδεδηλω-
κότι έπιστολήν συντετάχθαι ύπό της τιμιότητός σου κατά της του 
θεού εκκλησίας- κατ' αυτής γάρ έστι τό τούς κλεινούς καί όμολογη-
τάς άνδρας, οι περιήλθον έν ποικίλοις πειρασμοΐς ύστερούμενοι, 

40 θλιβόμενοι, κακοχούμενοι, διωκόμενοι, έν έρημίαις πλανώμενοι καί 
ορεσι καί ταΐς όπαΐς τής γης, ών ούκ άξιος ό κόσμος, άποστολικώς 
ειπείν, καταγορεύειν τά τοιαύτα βατταρίσματα- καί οΰπω έκπέφασται 
τά αίτιολογικώτερα καί άπανθρωπότερα. τολμά τις, ερωτώ, έν στρα-
τιώταις κατειλεγμένος, βασιλικώ συγγράμματι έξαυθεντήσας τούτο 

45 κάκεΐνο διαγορεύειν καί τούς έν ύπεροχαΐς καθυβρίζειν ώς άτάκτως 
καί εική φερομένους; εί δε τούτο φωραθείη πεποιηκώς, άνάρπαστος 
ευθύς καί άγώγιμος ώς επιθανάτιος· τί καί ού πείσεται ό άπλώς 
μοναστής ύπό τοϋ τής έκκλησίας κριτηρίου παραπλήσιον έκείνω 

25 cf. Rom. 16,17 32 cf. Philipp. 1,29 35 Dion. Ar. ep. 8,5 (PG 3,1096 D sq.) 39 
Hebr. 11,37 sq. 

21 φής VTPS Sirm καν C: κάν Μ: om PS 25 συρφετών CPS λογισμόν CPS 
27 αλλήλους C 29 άσεβημάτων VMT 30 κεκινδυνευκότων Sirm 32 ούδέν: 
μηδέν VMT 35 εγώ post τάλας transp Τ 40 κακουχούμενοι VMTS Sirm (cf ep 
181,25) 43 τοις ante στρατιώταις add VMT Sirm 44 κατηλεγμένος C 47 ού 
om Τ 
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τετολμηκώς; μή γάρ ούκ εχομεν αρχιερέα, τόν δυνάμενον συμπαθή-
50 σαι ταΐς άσθενείαις ήμών κατά τό γεγραμμένον, με/τριοπαθεΐν τε 

δυνάμενον τοις άγνοούσι και. πλανωμένοις; ού ή εγκύκλιος επιστολή 
κατά τήν δεδομένην αύτφ έξουσίαν τοΰ πνεύματος, δς, ει ηδει εν 
τοις γιγνομένοις έκθεσμόν τι και ού λυσιτελοΰν, πάντως δή έφθέγ-
ξατο τα εικότα, αλλ' επειδή δρα τήν επικρατούσαν αϊρεσιν και στενά 

55 εκατέρωθεν παριστάμενα, ε'ίασεν απαντας τούς προθυμουμένους ια-
σθαι τά συμπεσόντα νοσήματα ώς έκαστος εχει δυνάμεως, εύ ποιών 
ό θεσπεσιώτατος, ώς μήτε νομοθεσίαν είναι τό τελούμενον μήτε μήν 
άθεράπευτον ψυχήν, ύπέρ ής Χριστός άπέθανεν, καταλιμπάνεσθαι, 
και τούτο δηλαδή μέχρις ορθοδόξου συνόδου, όπηνίκα και τά καλώς 

60 ύπηργμένα έγκριθήσεται και τά άλλως έχοντα άποδοκιμασθήσεται. 
και τό πράγμα θεώ προσφιλές δτι μάλιστα, δς έρά πάντας σφζεσθαι, 
μή δτι γε τούς τω της μετανοίας φαρμάκω προστρέχοντας, δς και 
συνεπικουρεί τω φιλαδέλφφ, χείρα όρέγοντι, και συνανίστησι τω έξ-
εγείροντι τον κάμνοντα- αύτοΰ γάρ φωνή εστίν- παρακαλείτε, παρα-

65 καλείτε, ιερείς, τόν λαόν μου, λαλήσατε εις τά ώτα Ιερουσαλήμ, τί 
δ' αν ε'ίη άλλο ή παράκλησις ή ή τών καθεστώτων συντήρησις και 
τών έκτραπέντων δια μετανοίας έπανόρθωσις; είτα πρός τούς ήμαρ-
τηκότας- δταν άποστραφεις στενάξης, τότε σωθήση και γνώση ποΰ 
ήσθα. και αύθις· ετι σου τά ρήματα της προσευχής λαλοΰντος, έρεΐ 

70 ,ίδού πάρειμι'. και βοηθός έστι τών άποστρεφόντων από όδοϋ πονη-
ράς και τό πεπλανημένον πρόβατον έπι τών ώμων αίρει και αχρις 
ού τό σήμερον καλείται τά της μετανοίας φάρμακα προτίθησι- και 
τόν ληστήν μια καιρού ροπή τοΰ παραδείσου ήξίωσεν και τόν μέγαν 
Πέτρον άρνησάμενον τω πικρφ κλαυθμώ προσήκατο και τω Δαυίδ 

75 ώς μηδ' ότιούν άμαρτήσαντι πάλιν τό της προφητείας χάρισμα 
ένίησι. και τί δει τά πολλά παραδείγματα ύποφαίνειν καί μηκύνειν 

49 Hebe. 4,15 50 Hebr. 5,2 64 Is. 40,1 sq. 68 Is. 30,15 69 Is. 58,9 70 
Jer. 25,5 71 Hebr. 3,13 73 Luc. 23,43 74 Matth. 26,75 

49 εχωμεν C 50 ήμών — γεγραμμένον om VT τε Css" 52 ύπό ante τοϋ add 
VT Sirm 53 γινομένοις Τ Sirm δή έφθέγξατο: διεφθέγξατο Τ 54 τήν 
επικρατούσαν C: επικρατούσαν τήν cett Sirm 55 άμφοτέρωθεν VMT Sirm 58 
απέθανε VMTS Sirm 63 σύν επικουρεί C φιλαδέλφως VMT Sirm συν-
ίστησι Cac 64 συνεγείροντι VMT Sirm έστι PST: έστι VM Sirm παρα-
καλείτε om VT 65 οί ante ιερείς add VMT Sirm ίεροΐς Mi 66 εϊη post 
αλλο transp VMT Sirm ή1 om VM καθεστώτων: άνθεστηκότων VMT 
Sirm συντήρησις: άντίρρησις Τ 68 δτ' αν C επιστραφείς Tpc 70 
επιστρεφόντων Tpc 72 καί ante τά add VMT προτίθησι Τ: προστίθησι cett 
Sirm 73 εν ante μια add VMT Sirm ήξίωσε VMTPS Sirm 74 άρνησόμενον 
Ρ 75 δτι ούν C χάρισμα post ένίησι transp VMT Sirm 
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τον λόγον; και χρηστός έστιν έν τοις προς τούς όμοδούλους χρηστευ-
ομένοις καί άπότομος έν τοις άσυμπαθέσιν. ού εί'νεκα αί ίατρεΐαι, αί 
έπιτιμίαι κατά τον παρόντα χρόνον τελούμεναι, ούχ ώς ή τιμιότης 

80 σου κεκωμφδηκεν (άπαγε της βλασφημίας) ουδέ σκανδάλων παραί-
τια τά γιγνόμενα, άλλ' άληθινής άγάπης τεκμήρια- φησί γαρ ό 
Κύριος, τοιαύτην άγάπην ούδείς έχει, ϊνα τις τήν ψυχήν αύτοΰ θή 
ύπέρ των φίλων αύτοΰ. 

Τιθέασιν ούν τάς ψυχάς αύτών ύπέρ των ιατρευομένων οί άκέστο-
85 ρες κατά τόν αληθή λόγον, ούκ έμπορευόμενοι τήν θεόκριτον οί-

κονομίαν ώς χριστέμπορον και ό λαός του θεοΰ όσημέραι άνακα-
θαίρεται και ό οίκος Σαούλ ασθενών ήλάττωται, ό δε οίκος Δαυίδ 
μεγαλυνόμενος έπηύξηται, έκ τούτου εις τούτο μεταταττομένου τού 
άνασφήλαντος. άλλά τί βούλοιο, ώ θαυμάσιε, έν τοσούτοις χρόνοις 

90 έπικρατούσης τής αίρέσεως καί όλλυμένου τού θείου πλάσματος μή 
όπτανθήναι ιατρόν τί που; μή εϊναι θεραπευτικός μεθόδους; μή 
χειραγωγηθήναι τυφλώττοντα; μή ύγιασθήναι / νοσηλευόμενον; μή 
μοτωθήναι τραυματιζόμενον; μή όρθοποδήσαι χωλεύοντα; μή κα-
ταδεσμευθήναι συντριβόμενον; μή έπιστραφήναι πλανώμενον; μή 

95 κατά πάν ότιούν νόσημα καθόσον οίόν τε έπαγωνίσασθαι τόν προ-
αιρούμενον; καίτοι γε όρώμεν έν τοις των σωμάτων ίατροΐς πολλήν 
τήν έπιμέλειαν καί πολλά τά ίατήρια- καί δς μέν τόνδε, δς δέ τόνδε 
έγκεχείρισται θεραπεύειν καί ούδέ ό έν στάσει ύπηρέτου κατατετα-
γμένος κεκώλυται χειραπτεΐν κατά τήν ένούσαν αύτοΐς ιατρικήν 

100 έπιστήμην ή προύχουσαν ή ύφειμένην. καί καθ' έκάστην οί συμπί-
πτοντες καί πλήρεις αί τούτους ύποδεχόμεναι έστίαι, καί ούδείς 
κατεγκαλεΐ τήν έπιμέλειαν ούδέ καταιτιάται τόν περί τήν ιατρείαν 
σπουδαιολογούμενον, άλλά καί πρώταρχοι καί άρχιητροί καί μέσοι 
καί τελευταίοι τήν φιλάνθρωπον δρώντες οίκονομίαν. εΐ δέ έκεΐ 

105 ούτως, πολλω δήπουθεν έν τοις κατά ψυχήν κατά τό άνάλογον πάντα 

82 Joh. 15,13 86 2 Reg. 3,1 94 cf. Jac. 5,19 

78 ϊατρίαι C: ίατρείαι Ρ 79 κατά — τελούμεναι in marg Τ 81 γινόμενα VMT 
Sirm 82 τίς Sirm θη: θήσει VMT 86 ώς: οί VM όσήμεραι C όση-
μέραι post άνακαθαίρεται transp PS 88 μετά ταττομένου C 89 άνασφή-
λαντος: άνοσήματος V Sirm: νοσήματος MTpc ώ om Τ 91 ιατρόν τί που: 
Ιατρών τύπον Τ τίπου Sirm 93 μωτωθήναι C μή1: καί VT 95 δτι ούν 
C καθόσον οίόν τε: καθώς όμοίωνται V καθ' δσον MS 98 έκκεχείρισται 
Sirm στάσει: τάξει VMT 100 ύφειμένην: ύφισταμένην Sirm καθεκάστην 
CTpcPS Sirm συμπίπτοντες: συγκύπτοντες VMT Sirm 102 κατ' αιτιάται C 
103 άρχιϊτροί C 104 δρώσιν Τ 
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και όράται και οφείλει γίγνεσθαι και ό κωλύσων λυμεών τις και 
κοινός εχθρός τοΰ γένους ώς τω απ' αρχής άνθρωποκτόνω συνεργών 
λογισθήσεται. ,οϋ', φησί, ,τοιούτον τό ήμέτερον, αλλ' εκείνο πυνθά-
νομαι δτι, ει ό Κύριος τήν μετάνοιαν, παρατροπήν ούσαν της τοΰ 

no δικαίου άκριβείας, δια τό άγαθόν ού τεθάρρηκε δωρεΐσθαι πριν 
πάσαν οφειλομένη ν τοις τοΰ δικαίου σταθμοΐς τε και ζυγοΐς δι' 
έαυτοΰ καταθέσθαι δικαίαν τιμωρίαν, τίς τολμηρός καί ύπερήφανος, 
ος επιτρέψει έαυτώ μετάνοιαν καθαρίζειν των άρνησαμένων τοΰ 
σωτήρος ημών Χρίστου τά υπέρ ήμών παθήματα, μή πρότερον άπα-

115 σαν εκτισιν άποδοΰναι τή τοΰ δικαίου άπαραβάτω αύστηρία;' 
Φεΰ τοΰ τόλμη ροΰ και άσυνέτου προβλήματος, πότε ώπται ό Χρι-

στός τήν μετάνοιαν εύαγγελιζόμενος; πότε τω παραλυτικφ ε'ίρηκεν, 
θάρσει, τέκνον, άφέωνταί σοι αί άμαρτίαι σου; πότε τή δακρυοβρε-
χούση πόρνη τούς θείους πόδας ή αυτή συγχώρησις δεδώρηται, 

120 έπιπλήττουσα Σίμωνα τον έστιάτορα; πότε τω έν άσθενεία κατακει-
μένω έν τριάκοντα καί οκτώ έτεσιν ε'ΐρηται, ιδε ύγιής γέγονας, μηκέτι 
άμάρτανε, ϊνα μή χείρον σοί τι γένηται, ώς έξ αμαρτίας δηλαδή τής 
ασθενείας έπισκηψάσης; άλλα, αττα ουκ εϋκαιρον άνελιττομένω 
ύποφαίνειν θεοσημείας έργα, πότερον, πρό τοΰ πάθους ή μετά τό 

125 πάθος; εί δέ πάσιν εΰδηλον και όμολογούμενον δτι πρό τοΰ πάθους, 
ώσπερ καί τούς μαθητάς άπεσταλκώς δίδωσιν έξουσίαν πάσαν νόσον 
καί πάσαν μαλακίαν θεραπεύειν, ήτις δια τής τών προσερχόμενων 
μετανοίας καί ύποπτώσεως έδεδώρητο, τίς ή τολμηρά γλώσσα έπι-
φθεγγομένη μή τεθαρρηκέναι Χριστόν πρό τοΰ πριν πάσαν τήν 

130 όφειλομένην τοις τοΰ δικαίου σταθμοΐς τε καί ζυγοΐς δι' έαυτοΰ 
καταθέσθαι δικαίαν τιμωρίαν κάντεΰθεν έπιτιμάν τοις τής μετανοίας 
άναδεξαμένοις τήν οικονομίαν ώς τόλμηροΐς καί ύπερηφάνοις, μή 
πρότερον άπασαν άποτίσασι τήν τοΰ δικαίου αύστηρίαν; ή δήλον / 
δτι Φαρισαϊκής διανοίας ή έπίπληξις καί Ναυατιανικής μισανθρω-

135 πίας ή άπαγόρευσις; 

110 cf. Le. 19,35 117 Matth. 9,2 118 Luc. 7,38 sq. 121 Joh. 5,14 126 Matth. 
10,1 129 cf. Le. 19,35 

106 γίνεσθαι Vat 108 οϋ φησι PS 113 μετανοία Mp<; καθαρίζειν: an καθ-
ορίζειν scribendum? τόν άρνησάμενον Μ 117 ε'ίρηκε VMTPS Sirm 118 
δακρυοβρεχούση C: δακρύοις βρεχούση cettSirm 119 πόρνη om VMT δεδώρη-
ται: ώμολόγηται VMT 121 τριάκοντα: λ Μ όκτώ: η Μ 122 σοί τι C: τί 
σοι cett Sirm post αμαρτίας voces τών φίλων αύτοΰ — καθόσον (καθώς) 
( = 11. 83-95) cancell Τ 123 αλλα: άλλά Sirm αττα V 124 ύποφαίνειν ante 
άνελιττομένφ transp VMT Sirm προτοϋ Τ 125 προτοΰ Τ 127 προσευχο-
μένων Sirm 129 προτοΰ Τ τήν om VMTPS Sirm 132 δεξαμένοις VMT 
133 άποτίσασθαι Mpc δηλονότι Τ 134 ναυτιανικής C: ναυατιανής S: ναυατικής 
Μ άπανθρωπίας VM Sirm 
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Ό ρ α δή ούν λοιπόν, ώ άνερ, οίον άπομετεωρισθείς κατεκρημνί-
σθης, των οικείων μέτρων έκστάς και μή συντετηρηκώς έαυτω τό 
ενόν σοι άξίωμα. ή ούκ άνέγνως ως πάς άλλοτριοεπίσκοπος έκκή-
ρυκτος; και ούκ άπέστελλον αυτούς, φησί, και προεφήτευον καί, 

140 ούχ έαυτω τις την τιμήν λαμβάνει, αλλ' ό καλούμενος ύπό τοΰ θεοΰ. 
ούτως και ό Χριστός ούχ έαυτόν έδόξασε γενέσθαι αρχιερέα κατά 
τό γεγραμμένον, αλλ' ό λαλήσας προς αύτόν σύ ιερεύς εί εις τόν 
αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ. σε δέ τίς κέκληκεν, άδελφέ, τίς 
δέ κατέστησεν νομοθέτην επί της εκκλησίας τοΰ θεού, δς, μηδέ 

145 άρχεσθαι τυχόν μεμαθηκώς κάκ τούτου μηδέ αρχειν τινός τεθεωρη-
μένος, οφείλεις νομοθετεΐσθαι μάλλον ή νομοθετεΐν, χειραγωγεΐσθαι 
μάλλον ή χειραγωγεϊν, φωτίζεσθαι ή φωτίζειν, διδάσκεσθαι ή διδά-
σκειν, κάκ της τοΰ προτέρου πείρας επί τό δεύτερον άνιέναι, ώσπερ 
δή θείος νόμος καί κάλλιστα εχων καν τοις θείοις καν τοις άνθρω-

150 πίνοις άξιώμασιν. 
Μή γάρ οίώμεθα, ώ φίλε, τό εκ τής μωρανθείσης σοφίας είδέναι 

τι φθέγγεσθαι καί έπίτριπτον λόγον συνεισβάλλειν, τοΰτο καθίστησι 
νομοθέτας (έπεί καί Μωαβίταις καί Άμμανίταις είσιτητόν τό θείον 
θυσιαστήριον), αλλ' ους ύπακοή χριστομίμητος έδοκίμασεν καί 

155 πολυχρόνιος ύπομονή έμαρτύρησεν καί εύαγγελικός λόγος έτελείω-
σ ε ν ει δέ καί εξωτερικός πάρεστιν, ούκ άχαρις, ει γε ύπό ταπεινο-
φροσύνης κεκόσμηται καί ύπό τοΰ εύαγγελικοΰ ήγεμονεύοιτο, άλλά 
μή τοις οίκείοις άξιώμασιν έναβρύνεται, οϊς οί έναβρυνόμενοι, ώς 
επί καλαμίνη ράβδφ έπερειδόμενοι, εικότως τιτρωσκόμενοι κατα-

160 ράσσονται. άλλά, φησί, ζηλών έζήλωκα τφ Κυρίφ καί ούκ άνεκτά 
τά δρώμενα, καί ποΰ ήμΐν τό τής προφητείας χάρισμα, ώ βέλτιστε; 
καί ποΰ τό Καρμήλιον όρος; καί ποΰ αί ούράνιαι κλεΐς; καί ποΰ ή 
διατέμνουσα τόν 'Ιορδάνην μηλωτή, έν διπλω χαρίσματι τω Έλισ-

138 1 Petr. 4,15 139 Jer. 23,21 140 Hebr. 5,4 sq. 151 Jer. 28,17 160 
3 Reg. 19,10 162 3 Reg. 18,19 sq.; cf. Bas. ep. 42,5 (PG 32,357 Β = I 107 Cour-
tonne) Matth. 16,19 163 4 Reg. 2,8 

136 δή om Μ 138 η: μή VMT 141 οϋτω S 142 εϊ om CPS εϊ - 143 
αιώνα om Τ τίς δέ: ή τίς VMT 144 κατέστησε VMTPS Sirm τή εκκλησία 
Μ 145 τυχόν: τινός VMT μηδέ: μή VMT Sirm 147 μάλλον post φωτίζεσθαι 
add Τ 148 δσπερ VMTPS 149 δή om VMT καν C: καν V (bis) 150 
άξιώμασιν C: πράγμασι S: άξιώμασι cett Sirm 151 οϊόμεθα Τ τό: τά Τ 152 
καθίστησιν Τ 153 άμανίταις CST ούκ ante είσιτητόν add PS Sirm τό θείον 
om Sirm 154 έδοκίμασε VMTPS Sirm 155 έμαρτύρησε VMTPS Sirm 157 
εύαγγελίου Τ " 158 οί om Τ 159 καλαμίνης C: καλάμω V: καλαμί//νη Τ 162 
καί2 - κλεϊς om Τ σημείωσαΐ' γήρισον όπισθεν κδ' φύλλα in marg Μ manu rec 
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σαίω έπιφοιτήσασα; ήμΐν δέ, εί και τι πάρεστι χάρισμα, τίνι κατα-
165 λειπτέον, μηδέ φοιτητήν έχουσιν; 

Ό θ ε ν σκοπώμεν ήδη μήπως των ύπέρ δύναμιν έφιέμενοι και των 
μετρίων άποτύχοιμεν μηδέ τόν κώνωπα διυλίζοντες τήν κάμηλον κα-
ταπίνωμεν ή και τά κάρφη εκ των οφθαλμών τών αδελφών έξαίρειν 
δοκιμάζοντες αύτοί τήν δοκόν επί τών οφθαλμών μή δοκοϋντες 

170 φέρωμεν, τό δή λεγόμενον, εξ ών συναναστρεφόμεθα και συνεσθίο-
μεν ώδε κάκεΐσε καταγινωσκόμενοι. ,ό δείνα', φησί, ,ψευδώς έξη-
γόρευκε, κρύπτων τό αϊσχιστον αύτοΰ αμάρτημα- και άλλος, κρύψας 
τό άσέβημα, έτερα άνθ' έτέρων έξηγεΐται. και πώς ό δήθεν ιατρεύων 
δύναται φάναι θεραπείας τούσδε τετυχηκέναι;' ού πιστευτέον, ώ τδν, 

175 αλλά και λίαν κατηγορητέον ουδείς γαρ αυθαιρέτως 'ίων πρός ί'ασιν 
μή ούχί άπογυμνούν τό οικεΐον πάθος αίρήσεται. ει δέ καί ποι 
αληθές, ούχ ήμών τό κρίνειν, άλλά θεού του έφορώντος· φησί γάρ· 
τά μέν φανερά θεώ καί ήμΐν, τά δέ κρυπτά Κυρίω τω / θεώ σου· σύ 
δέ τί κρίνεις τόν άδελφόν σου ή καί σύ τί έξουθενεΐς τόν ίητήρα; 

180 πάντες γάρ παραστησόμεθα τω βήματι τοϋ Χριστού, ος καί φωτίσει 
τά κρυπτά του σκότους καί φανερώσει τάς βουλάς τών καρδιών καί 
τότε ό έπαινος γενήσεται έκάστω άπό τοϋ θεού ή τουναντίον. 

,Πάντες', φησίν, ,ύπερβάθμιον έκτείνουσι πόδα καί τών ού παρα-
κεχωρημένων κατατολμώσιν καί τοις ύψηλοτέροις επεκτείνονται'. 

185 τοις οίκείοις έάλως πτεροΐς, ως πού τις έφη τών έξω, άφ' ού καί ή 
πρότασίς σου- πούς γάρ τεταγμένος εις κεφαλήν εξ αύθαδείας ήρθης, 
ταΐς άλλαις δυσί προτάσεσι περιπαρείς, ώ γενναίε, ετέρα πάλιν 
έγκλησις· ,πάντες έαυτοΐς έπιτρέπουσι τά ύπέρ δύναμιν καί ήττονας 
ήγοΰνται τούς άλλους καί τω λύειν καί δεσμεΐν άσχέτως καί άκλήτως 

190 έπιτρέχουσι καί πάντας φιλονεικοϋσι πρός τούς οικείους έλκειν 
πόδας καί μηδένα έτερον τόν λύοντα ή είναι ή νομίζεσθαι θέλουσιν 
καί φθονοϋσι τοις τά τοιάδε πράττουσι καί τούτους μόνους δέχεσθαι, 
ους αύτοί λελύκασι, τούς δέ ύφ' έτέρων τετυχηκότας έπιτιμήσεως 
άποστρέφεσθαι καί έγκαλεΐν, έπεί μή πρός αυτούς δεδραμήκασι καί 

167 Matth. 23,24 168 Matth. 7,3 178 De. 29,28 Rom. 14,10 180 1 Cor. 
4,5 185 Aesch. fr. 139 (p. 45 Nauck = TrGF III 252 Radt) 

164 καταλιπτέον C: καταληπτέον VM 170 συνεσθίωμεν C 171 ώδε VM 172 
αϊσχιστον: αισχρόν Sirm αύτοΰ V 174 φαναι C τούσδε: τούτους 
S τάν ST 175 ίων C: ιών cett Sirm 177 άληθές VMTPS Sirm 180 
τοϋ om Τ 182 τοΰ om VMTPS Sirm ή τουναντίον om VMT Sirm 183 
φησίν om Τ έκτείνουσι: έκκλίνουσι VMT 184 κατατολμώσι VMTPS 
Sirm ante κατατολμώσι tres litt eras Τ 185 πού: ποΰ C: om VMT 186 
πους CVMT 189 τω: τό C 191 θέλουσι VMTPS Sirm 192 τοιάδε: τοιαύτα 
VMT καί τούτους: κάν τούτων VMT 193 τετυχηκότες Sirm 194 καί' om 
VMT 
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195 παρ' αύτών ήτήσαντο την άφεσιν'. άναπλάσματα διανοίας δαιμονιώ-
δους τά κατηγορήματα καί έκ φθονερας καρδίας τά προβλήματα- οίς 
έπιγελάσειέν τις είκότως ώς παιδιάς τινας καί υθλους καί αθύρματα-

ή μάλλον τάληθές ειπείν, έπεί μηδείς ήμΐν έξ απιστίας ό προστρέχων 
κατά λήψιν έπιτιμήσεως, μαινόμεθα προς τούς έκ πεποιθήσεως των 

200 προσιόντων θεραπεύοντας, δαιμόνιόν τι πάθος πάσχοντες καί τοις 
είκονομάχοις τά ισα τούς αίδήμονας καθυβρίζοντες. 

,Τί', φησί, ,τό διάφορον της αίρέσεως ταύτης προς τον Μανιχαϊ-
σμόν; ουχί κατά Μανιχαϊκής αίρέσεως ήγωνίσμεθα καί λόγοις καί 
έργοις; καί δηλοΰσι τά έγγραφα συντάγματα των κατ' αυτής άγωνι-

205 σαμένων, έν οίς άπαραλογίστοις συλλογισμοΐς καί άκαθαιρέτοις 
άποδείξεσιν απέδειξαν, ει καί νΰν έαυτών καί των οικείων πονημάτων 
άμνημονοΰσιν'. έοικας, έταΐρε, άσυλλογίστως συλλογίζεσθαι καί 
ιδίοις λογισμοΐς έπ' αθετήσει άληθείας στηρίζεσθαι, μή ειδώς οτι 
τά παραδείγματα, τοις πρωτοτύποις παραβαλλόμενα, ουκ αυτά εκείνα 

2ΐο εϊεν τά αρχέτυπα, άλλά τοσούτον έχοντα τό πρός άλληλα ταύτόν, 
οσον τό κατά τοΰνομα κοινόν τοις άλλοις έξαλλάσσοντα. καί τά μέν 
κυρίως ώνόμασται, τά δέ ου κυρίως, καί τά μέν κατά κατάχρησιν 
λέλεκται, τά δέ κατά άλήθειαν- οϊον, φέρε ειπείν, έπί της εικόνος 
Χρίστου καί αύτοΰ Χριστού, οτι ό μέν κατά άλήθειαν Χριστός καί 

215 έστι καί ονομάζεται, ή δέ κατά κατάχρησιν, ήτοι όμωνυμίαν. έπεί 
καί Παύλος ό ιερός άπόστολος τήν φιλαργυρίαν δευτέραν ειδωλο-
λατρείαν άπεκάλεσεν αίτιολογικώς καί κατά άναφοράν όμοιωμα-
τικήν τής ούσης εΐδωλολατρείας- έξ ού ούδέ έπιτιμητέον τοις φιλ-
αργύροις ώς είδωλολάτραις, έπεί άρα όφείλομεν έκ τού κόσμου 

220 έξελθεΐν. νΰν δέ πολλοί φιλάργυροι καί πάντη άνεπιτίμητοι / παρεω-
ραμένοι. τί ούν άπαδον κάνταύθα, ει ή είκονομαχική αϊρεσις τή 
Μανιχαϊκή παραβάλλοιτο οσον κατ' εικόνος καί πρωτοτύπου λόγον; 
καθό καί ή έν Νικαία τό δεύτερον οικουμενική τε καί αγία σύνοδος 

216 1 Tim. 6,10 223 cf. Cone. Nie. II (XII 1093 Β sq. Mansi) 

197 έπιγελάσειε VMTPS Sirm παιδιάς — άθύρματα: παιδιαΐς τισι καί ϋθλοις και 
άθύρμασιν Τ ήθλους Sirm 201 Ισα VMTPS Sirm 203 αίρέσεως C: προαι-
ρέσεως cett Sirm 204 αύτής: αύτών VMT 206 πονημάτων C: υπομνημάτων cett 
Sirm 207 ώ ante εταίρε add VMT Sirm 209 σημείωσαι τί φησι περί αρχετύπου 
καί εικόνος in marg PS 211 έξαλλάττοντα Mi 213 λέλεκται om Τ ειπείν: 
είπει C 216 δευτέραν om S είδωλολατρίαν VMTpcPS 217 έκάλεσεν Μ 
218 ειδωλολατρίας VMTpcPS οδ: ών VM 219 άρα C 220 πάντη: πάνυ VMT 
221 ή om CVMPS 
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τούς έν ταύτη έαλωκότας ούχ ώς μανιχαΐσαντας ύπεξελθοΰσα τεθε-
225 ράπευκεν και ου τί που άμνημονήκασιν οί τα περί αύτής πονήματα 

καταβαλλόμενοι, καν λόγοις και έργοις κατ' αύτής άνταγωνισάμενοι. 
ήγνόηκας δ' αύτός όντως έαυτόν, ο πολλής έστι κατηγορίας και 
άβελτερίας έγκλημα. 

Έβουλόμην ούν και έτέρας προτάσεις τοΰ πολυσχεδοΰς και ταύ-
230 τολογοΰντος γραμματείου συνεισοΐσαι τοις προλεχθεΐσι και άποδεΐ-

ξαι πάντη εξ ορθού λόγου έληλεγμένας· άλλά ας μεν ώς αλυσιτελείς 
και άσυναρτήτους, ας δέ ώς αύτόθεν έχούσας τον έλεγχον, ένίας δέ 
ώς σκοτεινός και άντιδόξους τή άληθεία πόρρω που άπορριψάμενος 
ώς εις πυρ Ηφαίστου, έπί τέλει τοΰ λόγου εκείνο έπιφθέγγομαι, οτι, 

235 ει μεν αίτοΰμεν συγγνώμην εφ' οίς προπετώς καί θεόν παρωργίσαμεν 
και αγίους ήτιμάσαμεν καί τήν όμολογίαν κατητιασάμεθα καί τήν 
έκκλησίαν δεδυσφημήκαμεν, εύ αν έχον ει δέ μή, αλλ' ήμεΐς γε οί 
ταπεινοί έπί στόματι χείρα έπιθήσομεν, μή έκκαλούμενοί σου τήν 
όσιότητα εις δευτέραν γραμματικήν προσφώνησιν. 

478. Λέοντι σακελλαρίω 

Πολλού χρέους εύχαριστιών καί απολογιών ύπεύθυνοι οντες μι-
κράν τινα νομίζομεν άποδιδόναι όφειλήν έν ταΐς πρός τήν πανεύφη-
μον καί παμπόθητόν σου ύπεροχήν ύπό τής ταπεινώσεως ήμών έγ-

5 χαραττομέναις έπιστολαΐς. έπεί καί νύν έπί τω άδελφώ Σιλουανώ τί 
καί άπολογησόμεθα; πρώτον μέν οτι ούτως αύτόν προσήκατο ίδεΐν 
ή θεοφιλής σου ψυχή ώς ένα τινά των συνήθων, μειλιχίω ήθει καί 
εύπροσίτφ προσώπω συλλαλήσασα καί συνανακραθεΐσα μετά τοΰ 
εύτελούς· έπειτα τά περί ήμών τών αμαρτωλών ούτως συνανακρΐναι, 

ίο τήν τε τοΰ αμφοτέρων ήμών ταπεινοΰ σώματος άσθένειαν καί τήν 

239 όσιότητα: ad allocutionem cf. Dinneen 1. ]. 10 sq. 

224 ύπεξελθοΰσα C: έπεξελθοΰσα cett Sirm 225 ούτίπου Sirm ήμνημονήκασιν 
VMTPS Sirm 226 καταβαλόμενοι VM εργοις και λόγοις S3C 227 ήγνόηκε 
V 228 αβελτηρίας VMTPS Sirm 229 πολυσχιδοΰς S Sirm (sed cf ep 555,76; 
Psaltes, Grammatik 28) 230 γραμματίου VMT συνεξοΐσαι VMT 231 έξορθοΰ 
S αλυσιτελείς: άσυντελεΐς VT 232 άσυναντήτους VT 233 άντιδόξους: 
αντιθέτους VMT Sirm ποΰ C 234 έπιφθέγξομαι VMT 236 ήτιμήσαμεν Sirm 
237 ειδεμή Τ 

478. a. 823 

C V PS 

9 συνανακρΐναι CSV 
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άλλην ύποφήναι άγαπητικήν συνδιάθεσιν, ώς τοσούτον ειπείν, δτι 
,καί Στουδιώτης ύποπτεύομαι πρός τίνων των αντιθέτως πρός υμάς 
έχόντων' και τό άπεύξασθαι μή ποτε γενέσθαι τινά τρώσιν της τη-
λικαύτης φιλικής άνακράσεως. τοΰτο δλον έξένισεν ήμας και συνερ-

15 ρίζωσε μάλλον και μάλλον έν τή είλικρινεΐ αύτής αγαπήσει, τά αυτά 
λέγοντες- μή ποτε, ώ δέσποτα των απάντων, δφης ήμΐν έπιλαθέσθαι 
του καλοϋ ευεργέτου, τοΰ πιστού συμψύχου, του δοκίμου έραστοϋ, 
τοΰ ίεροΰ ανθρώπου, τοΰ κατά πάντα έν πδσιν και προστάτου και 
κηδεμόνος και κυρίου ημών και δεσπότου, αλλ' ειη τό φίλτρον και 

20 μετά πότμον ένιζάνον έν ήμΐν, μάλλον δέ και συμμετερχόμενον έν 
τφ μέλλοντι αΐώνι, έν φ πιστεύομεν γνωρίζειν αλλήλους καί συγ-
χαίρειν έν θεφ τούς φιλήσαντας εαυτούς πνευματοκινήτως. 

'Αλλ' έντεΰθεν ό λόγος μετελθών έν ταΐς δυσίν ύποθέσεσιν έν-
διατρίψειεν κατά τήν κέλευσιν. έπί μέν ούν τής πρώτης ώς έχεις, ό 

25 κύριος ήμών, οΰτω καί ήμεΐς διατιθέμεθα· προδιαιτείσθω δέ ό λόγος 
οϋτως. φονίσκος έπάν κρατηθή, δικαίως αποτίσει πρός τοΰ νόμου 
τήν άντισήκουσαν ποινήν. νυνί δέ εμφύλιος πόλεμος πρόκειται, ος, 
ώσπερ αί άλλαι θεομηνίαι, σεισμοί τε καί λιμοί, καταποντισμοί καί 
έμπρήσεις, παρά θεοΰ πρός σωφρονισμόν ήμών δικαία κρίσει άν-

30 ερριπίσθη, όλέσασα τοσούτον αριθμόν, οσος καί ώλλυτο. έπεί ούν 
σπλαγχνισθείς κεκόπακεν τήν θραΰσιν Κύριος, ου βούλεται τούς 
ύπολειφθέντας ολλυσθαι, έπεί πάντως πανωλεθρίαν ειργάσατο ώς 
έπί τοΰ κατακλυσμοΰ- αλλά τί; τό διασεσώσθαι τούς έαθέντας καί 
φειδοΰς γενέσθαι άξιους- φησί γάρ έν τοις εύαγγελίοις, άφετε καί 

35 άφεθήσεται ύμ ΐν καί δια τοΰ μακαρίου Παύλου- μή τίς τινι / κακόν 
άντί κακοΰ άποδιδότω, αλλά πάντοτε τό άγαθόν διώκετε καί εις 
αλλήλους καί εις πάντας. ού μήν άνεπιτιμήτως· έπεί καί Κάιν φο-
νεύσας τόν άδελφόν τό πολυειδές καί αδόμενον έπιτίμιον είκότως 
ειληφεν. έπιτετίμηται πρός έαυτοΰ καί Λάμεχ, καί Άβεσσαλώμ, τόν 

40 άδελφόν 'Αμνών κτείνας, έάθη ύπό τοΰ πατρός κατά τό υπό τής 

12 Στουδιώτης: vox reperitur etiara apud Method, ep. adversus Studitas (PG 100,1296 B) 
27 εμφύλιος πόλεμος: seditio Thomae 

31 Ps. 105,30 34 Matth. 6,14 35 1 Thess. 5,15 37 Gen. 4,11 sq. 39 2 Reg. 
13,28 sq. 

16 λέγοντας V 17 συμψήχου Sirm: συμμέτοχου C" 18 πασι VPS Sirm 23 
ένδιατρίψειε VPS Sirm 25 ούτως VPS Sirm 26 έπ' αν VP Sirm 27 άντεισή-
κουσαν C: άντισηκοϋσαν V Mi 30 ώλλυτο: ώλυτο V 31 κεκόπακε VPS Sirm 
32 ώλλυσθαι C πανολεθρίαν VPS Sirm 39 άβεσαλώμ S 40 αμνών S: άμνόν 
C: Αμνώμ Sirm 
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Θεκωίτιδος πρόβλημα ακταντος. και αύτός Δαυίδ ουκ έβούλετο τον 
Άβεσσαλώμ τόν πατρολφαν κτένεσθαι, αλλ' ούδέ τούς συναποστατή-
σαντας αύτω μετά τήν παΰλαν τοϋ πολέμου γέγραπται προστάξαι 
φονεύεσθαι. τοσαΰτα ώς κατ' έπιτομήν περί τοΰδε- ελεήμων γάρ ών 

45 ό θεός θέλει δι' έπιτιμήσεων, ήγουν έξοριών, φυλακών, άλλων τινών 
ύποθέσεων τό της μετανοίας αύτοΐς διά ζωής συντηρεΐσθαι. 

Έπί δε τή έτέρα ύποθέσει τί και φώμεν, εΐδότος σου τοΰ έχέφρονος 
και δραστήριου νοΰ τά πάντα; εις αυτό τοΰτο ή τοΰ προάρξαντος 
Λέοντος ένστασις συνάραι ή μας λόγον μετά τών έτεροδόξων, άντι-

50 θετικώς κρίσιν άποίσοντος, ώς ένόμιζεν. αλλά και αύτοΰ ήδη τοΰ 
βασιλεύοντος ή αύτη ένστασις, όπηνίκα κατά πρόσωπον πρό τριών 
ετών διελέχθη ήμΐν, ούκ αύτοΰ λέγοντος κρίνειν τήν διαδικασίαν, 
αλλά τοϋτον κάκεΐνον τών δήθεν όμοφρόνων ή μ ΐ ν άλλ' ουτε ημείς 
οί παρόντες κατά πρόσωπον ουτε ό κλεινός ήμών άρχιερεύς ήνέσχετο 

55 ώς έκθεσμον καί όθνεΐον. δπερ και άληθες, παμπόθητε ήμών δέ-
σποτα- ούδέ γάρ περί βιωτικών και σαρκικών ό λόγος, ών βασιλεύς 
τό κράτος έχει τοΰ κρίνειν καί τό βιωτικόν κριτήριον, άλλά περί 
θείων καί ούρανίων δογμάτων, ö άλλοις ούκ έπιτέτραπται ή έκείνοις, 
οίς φησιν αύτός ό θεός λόγος· οσα αν δήσητε επί τής γής, έσται 

60 δεδεμένα έν τω ούρανώ, καί οσα αν λύσητε επί τής γής, εσται 
λελυμένα έν τω ούρανώ. τίνες δή ούτοι οί έντεταλμένοι; απόστολοι 
καί οί τούτων διάδοχοι, τίνες δ' ούν οί διάδοχοι; ό τής 'Ρωμαίων 
νυνί πρωτόθρονος, ό τής Κωνσταντινουπόλεως δευτερεύων, Αλεξ-
ανδρείας τε καί 'Αντιοχείας καί ό 'Ιεροσολύμων, τοΰτο τό πεντακό-

65 ρυφον κράτος τής έκκλησίας, παρά τούτοις τό τών θείων δογμάτων 
κριτή ριον βασιλέων δέ καί ήγεμόνων τό συνεπικουρεΐν καί συν-
επισφραγίζειν τά δεδογμένα καί διαλλάττειν τά σαρκικώς διαφορού-
μενα. ούκ αλλο τι έν τοις θείοις δόγμασιν ουτε δέδοται πρός θεοΰ 
ουτε γενησόμενον στήσεται. διά τοΰτο άπεδοκιμάσθη επί τοΰ δόγ-

70 ματος τών θείων εικόνων τά επί τοΰ πάλαι Κωνσταντίνου καί Λέοντος 
βασιλικώ κράτει καί θράσει συνεδριασθέντα τε καί βατταρισθέντα-

51 πρό τριών ετών: a. 821 54 άρχιερεύς: Nicephorus 63 πρωτόθρονος: Paschalis 
I 64 πεντακόρυφον κράτος: cf. Ostkirchenkunde 103 

59 Matth. 16,19 

41 θεκοήτιδος CV: Θεοκοήτιδος PS Sirm: correxi 42 πατραλφαν S κταίνεσθαι 
C: κτενέσθαι Sirm 43 παΰλαν: παϋσιν Sirm 49 συνάραι codd Sirm: corr Mi 
53 τούτων S κάκείνων S 55 αληθές VPS Sirm 61 δή C: δέ cett Sirm 63 
an Κωνσταντίνου πόλεως scribendum? 66 σύν έπικουρεΐν C σύν έπισφραγίζειν 
C 68 δέδοται: δέδοκται C" 69 διατοϋτο VPS 
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έφ' οϊς έτμήθη ή τήδε εκκλησία των έτέρων τεττάρων, άναθεματι-
σμοΐς ύποβαλλομένη αίωνίοις σφραγΐδι τοϋ 'Αγίου Πνεύματος, εϊτα 
έλέφ θεοΰ ήγέρθη κέρας ορθοδοξίας επί Ειρήνης της πάνυ σύν τω 

75 αύτής ραδάμνφ, έφ' ής συνήφθη τά διεστώτα μέχρις Λέοντος τοΰ 
προσεχούς· έφ' φ αύθις διετμήθη ή τήδε εκκλησία, άναθεματιζομένη 
ύπό των προτέρων ΐσορρόπως. / 

Άμήχανον ούν έστιν, ώ δέσποτα, βιωτικώ κριτηρίω παραβάλλε-
σθαι τό θείον κριτήριον ή συναφθήναι τήνδε την έκκλησίαν μή ούχί 

80 όμονοούντων των πέντε πατριαρχών, ει δέ τις έρωτοίη ,καϊ πώς 
ενδέχεται τοϋτο γενέσθαι;' τω έκστήναι τούς έτεροδόξους των τοΰ 
θεοΰ εκκλησιών και άπολαβεΐν τον οίκεΐον θρόνον Νικηφόρον τόν 
ιερόν πατριάρχην δς, συνεδρεύσας μεθ' ών συνήθλησεν (εί ούκ 
ένδέχεται έκ τών άλλων πατριαρχών παρεΐναι άντιπροσώπους· δπερ 

85 δυνατόν έστιν, ει θέλοι βασιλεύς τόν έκ Δύσεως παρεΐναι, φ και τό 
κράτος αναφέρεται της οικουμενικής συνόδου), άποπεράνοι αν τό 
της ειρήνης και τό της συναφείας βραβευτήριον δήλον δτι δι' οι-
κείων συνοδικών, αποστελλομένων τω πρωτοθρόνφ. εΐ δέ ου τοΰτο 
καταδεκτέον τω βασιλεΐ καί, ως φησι, παρετράπη σύν ήμΐν της 

90 αληθείας Νικηφόρος ό πρόεδρος, έξ έκατέρου μέρους άποσταλτέον 
πρός τόν Τώμης κάκεΐθεν δεχέσθω τό ασφαλές της πίστεως, καί γαρ 
οΰτως έχει· εί παρατραπή είς έκ τών πατριαρχών, ύπό τών όμοταγών, 
καθά φησιν ό θειος Διονύσιος, τήν έπανόρθωσιν λήψεσθαι, ούχ ύπό 
βασιλέων κρίνεσθαι, καν έξαναστώσιν πάντες οί όρθοδοξήσαντες 

95 βασιλείς, καί τούτου τοΰ κεφαλαίου ούκ οφείλει άφειδήσαι ό βασι-
λεύς ήμών, άλλα καί προ πάντων γε φροντίσαι, έν φ καί τό βασίλειον 
μακάριον καί τό βασιλεύειν έννόμως δεδώρηται. 

"Αλλο τι ού φρονοΰμεν οί ταπεινοί καί άνάξιοι, ύπερευχόμενοι 
τής πολυεύκτου σου ευζωίας· ει δέ τι ελλιπές έν τοις γράμμασιν, ό 

ιοο προσκυνητής τών τιμίων σου ιχνών καί έπιστοληφόρος άπολογή-
σεται. 

80 εί δέ τις - 99 ευζωίας: primum edidit Allatius, De consensione 305 (cf. ibid. 342) 

92 Dion. Ar. ep. 8,4 (PG 3 ,1093C) 

73 σφραγίδι codd Sirm: corr Mi 75 οΐς codd: corr Sirm 81 τω: τό C 82 
Νικηφόρον Ssscr 87 τό om S δηλονότι VPS Sirm 92 παρατραπεΐ C 94 
έξαναστώσι VPS Sirm 
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479. Θεοδότω πατρικίω 

'Από τοΰ τιμίου γράμματος εϊδομέν σου τήν πανεύφημον ύπεροχήν 
και άπό ακροάσεως των σημαινομένων έπέγνωμέν σου τήν καλή ν 
ψυχή ν τό γαρ προς ή μας τούς αμαρτωλούς τοιούτοις χρήσασθαι 

5 τιμητικοΐς λόγοις, έπιθυμεΐν τε ήμών ίδεΐν τό ευτελές πρόσωπον, 
είτα και άκουτισθήναι λόγον σωτήριον, ανδρός έστιν όντως ένθέου 
και ψυχής έπιποθούσης θεόν. καν ως θαυμαστά τά έργα τοΰ μεγάλου 
καί μόνου θεοΰ ήμών των χριστιανών οτι έκάλεσέν σε έξ έθνους 
ούχ οσίου εις τήν σεπτήν έπίγνωσιν της αληθείας αύτοΰ τρόπφ 

ίο τηλικούτφ, δοκοϋντι μέν άκουσίω, αύθαιρέτψ δ' οτι μάλιστα, σύν 
τοις συνεξελθοΰσιν άγχιστεϋσιν, έπείπερ άλλως ου δεδοκίμασται τη 
θεία οικονομία άφαρπάσαι ύμας της άθεότητος. ώ της θαυμαστής 
κλήσεως· ώ τής επαινετής άπολυτρώσεως- ήνέχθης έκ σκότους εις 
τό θαυμαστόν αύτοΰ φώς, άπεκδυσάμενος τόν παλαιόν άνθρωπον σύν 

15 τοις άτόποις καί έθνικοΐς λογισμοΐς τε καί πράξεσιν, ένεδύσω τόν 
Χριστόν, χριστιανός άντ' έθνικοΰ χρηματίζων, υιός φωτός καί υίός 
ή μέρας, άνθ' υίοΰ σκότους καί νυκτός ασεβείας, ένα θεόν σέβων, τόν 
εν πατρί καί υίώ καί Άγ ίω Πνεύματι προσκυνούμενον, πεφευγώς 
τής πολυθεΐας καί Βουλγαρικής είδωλολατρείας τήν δυσσέβειαν είτα 

20 καί όμολογών τόν ένα τής Αγίας Τριάδος, αυτόν τόν υίόν καί λόγον 
τοΰ/θεοΰ, δι' ύπερβάλλον έλεος τοΰ καθ' ήμας γένους ανθρωπον 
γεγενήσθαι δμοιον ήμΐν κατά πάντα μετά καί τοΰ είναι τόν αύτόν 
θεόν τέλειον. θεός γάρ ό πατήρ, θεός καί ό υίός, θεός καί τό Πνεΰμα 
τό "Αγιον, εις θεός, ού τρεις θεοί, απαγε, τό μέν δια τήν μίαν θεότητα, 

25 τό δέ δια τά τρία πρόσωπα, αΰτη ή αληθινή πίστις των χριστιανών, 
καταργοΰσα πασαν πλάνην καί αι'ρεσιν. 

'Επειδή δέ διπλούς ό Χριστός, καθό θεός τέλειος καί άνθρωπος 
τέλειος, τό μέν ώς έκ τοΰ πατρός γεννηθείς προ αιώνων ώς έξ ήλίου 

479. a. 821-826? 8 έθνους: Bulgarorum 

14 Col. 3,9 16 Joh. 12,36 

C VM PS 

I Θεοδώρω V (sed Θεοδότω V in indice titulorum f. 190Γ) Μ Sirm δογματική περί 
(των S) άγιων εικόνων im marg PS Sirm βουλγα in marg C 2 σου post τιμίου 
add PS Sirm ΐδομέν C 5 τε post ήμών transp VM 8 έκάλεσέ VMPS Sirm 
I I σύν έξελθοϋσιν C άγχ ιτεϋσιν C: άρχιερεϋσιν Sirm 12 ήμας VM ώ 
C 13 ώ C 14 αύτοΰ: θυτοϋ Sirm 16 υίός2 om PS Sirm 19 ε ιδωλολατρίας 
VMPS δυσσέβειαν: άσέβειαν Μ 23 ο in marg CP 28 τοΰ om VM 
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απαύγασμα, τό δέ έκ της μητρός έπ' έσχάτου των χρόνων ώς ή καθ' 
30 ήμας γέννησις, μάλλον δέ και υπέρ ήμάς (έπειδή παρθένος ή τεκοΰσα 

και πριν και έν τω τίκτειν και μετά τον τόκον, έφ' οίς και Θεοτόκος 
άληθινώς και νενόηται και προσηγόρευται), δια τοΰτο, ώσπερ κατά 
τόν πατέρα απερίγραπτος, οϋτω κατά την μητέρα έν πίνακι περιγρα-
φόμενος και ή περιγραφή αύτοϋ, ήτοι εικών, προσκυνητή, έν ή 

35 βλέπεται ύφ' ήμών των χριστιανών οιαν μορφήν άνέλαβεν και δε-
δοξολόγηται ώς δμοιος ήμΐν κατά πάντα γεγονώς πλήν αμαρτίας, 
καταργήσας πάν είδωλικόν ομοίωμα, έφ' φ ώλλυτο λατρεΰον έξ 
ήμερων αιώνος τό γένος τών ανθρώπων, ό γοΰν μή καταδεχόμενος 
αύτόν έξεικονίζεσθαι, ώ καλέ φίλε, άπαναίνεται αύτοΐς πράγμασι, 

40 καν λόγω συγκατατίθεται, γενέσθαι τόν υίόν τοΰ θεοΰ ανθρωπον και 
ό μή προσκυνών αύτοΰ τήν άγίαν εικόνα μή προσκυνεΐν αύτόν 
άποδέδεικται, καν όμολογή προσκυνεΐν ή γάρ τής εικόνος αύτοΰ 
τιμή έπ' αύτόν διαβαίνει, ώσπερ καί ή αρνησις αύτής εις αύτόν τήν 
αρνησιν αναπέμπει. 

45 Έπεΐ ούν, ώς μανθάνω, ούτως καί αύτός πέποιθας καί διά τούτο 
στέλλη τής κοινωνίας τών είκονομάχων, χαίρω καί συγχαίρω σοι, 
εύχαριστώ καί συνευχαριστώ σοι οτι όρας τήν άλήθειαν, καίτοι 
όψιμαθής ών καί άρτιγέννητος υίός θεού. καί μή τοι θαυμάσης οτι 
καί έν χριστιανοΐς εισέρχεται πλάνη- δπου γάρ ή σωτηρία, έκεϊ 

50 τρέχει ό δράκων διάβολος ποιήσαι άπώλειαν, καί τοΰτο δι' ενός 
ανθρώπου τοΰ έξουσιάζοντος. άρτι γάρ ή πλάνη ταύτη έπεισήχθη έν 
τοις χριστιανοΐς, έπεί έξ αιώνος ή Χριστοΰ είκών, τής τε Θεοτόκου 
καί τών άγίων αύτοΰ. 

Ταΰτά σοι, δέσποτα τιμιώτατε, ώς παρά θεοΰ κινηθείς, καν άμαρτω-
55 λός ειμί, έφθεγξάμην πρός βεβαίωσιν τής πίστεώς σου, πρός σύμ-

βολον άγαπήσεώς σου, έπειδή σύ αδελφός ημέτερος καί ού ξένος, 
καθώς εϊρηκας. εΐ δέ ξένος τοΰ κόσμου, εΰ αν έχοι· καί ήμεΐς γάρ οί 
ταπεινοί τό αύτό έχομεν καί διά τοΰτό έσμεν άπορρεριμμένοι ένταΰθα 

36 cf. Greg. Naz. or. 26,6 (PG 35,1236 Β = p. 240 M.-L.) πάντα δσα εγώ, πλήν αμαρτίας 
42 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 46 Philipp. 2,17 

29 εσχάτων VMS Sirm 31 τόν τόκον: τό τίκτειν VM Sirm 32 άληθινώς: ώς 
αληθώς VM Sirm διατοϋτο VPS κατά τόν: και κατά VM 33 οϋτω: ούτως 
καί VM Sirm 34 voces καί σεβαστή post προσκυνητή add VMPS Sirm 35 ανέλαβε 
VMPS Sirm 37 δλλυτο C 39 είκονίζεσθαι VM Sirm 40 συνκατατίθεται 
C: συγκατατίθηται V Mi 42 κάν Μ 43 έπ' αύτόν: έπι τό πρωτότυπον VM 
Sirm αύτής: αύτοϋ V 45 διατοϋτο VMPS 51 ταύτη C: αϋτη cett Sirm 
52 post έπεΐ voculam έκ cancell S 55 πρός σύμβολον - 56 σου om VMPS 
Sirm σύ post αδελφός transp VM Sirm 57 οί ταπεινοί om VM 58 διατοϋτο 
VMPS άπορερριμένοι C: άπερριμμένοι cett Sirm 
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Mi 1517/20, 1421 ΕΠΙΣΤ. 4 7 9 - 4 8 0 701 

δια τόν λόγον τοΰ θεοΰ. και μακάριος εϊ, πιστεύων εις Χριστόν 
60 ορθώς και πάντα δεύτερα ύπέρ αύτοΰ ήγούμενος. ιδέσθαι δέ αλλήλους 

δύσκολον διά την έξουσίαν, εί μή τι θεός κελεύει καθ' δν οικονομή-
σει τρόπον, μεμνήσθαί σου δέ ού διαλειψόμεθα και αγαπάν σε ώς 
άδελφόν ήμών δν ποτε ούκ έγνωρίσαμεν άπό σαρκός και αίματος, 
νυν δέ άπό τοΰ 'Αγίου Πνεύματος έχομεν ώς σύγγονον, άποτεχθέντες 

65 άμφότεροι εκ μητρός της υίοθετικής, κολυμβήθρας / τοΰ βαπτίσμα-
τος. ειρήνη σοι, φίλε και αδελφέ και δέσποτα, ειρήνη και τω ο'ΐκφ 
σου και πασι τοις διαφέρουσί σοι άπό τοΰ πατρός και τοΰ υίοΰ και 
τοΰ Αγίου Πνεύματος, άμήν. 

480. Κατηχητική προς τούς έαυτοΰ μαθητάς. Θεόδωρος ελάχιστος, 
πρεσβύτερος και ήγούμενος τών Στουδίου, ήγαπημένοις άδελφοΐς 

μου και πνευματικοΐς υίέσιν, τοις διά Κύριον ώδε κάκεΐσε 
διεσπαρμένοις 

5 Χάρις ύμΐν καί ειρήνη άπό θεοΰ πατρός και Κυρίου Ίησοΰ Χρι-
στού, τοΰ χαρισαμένου ύμΐν τόν ύπέρ τοΰ ονόματος αύτοΰ διωγμόν 
δς, εΐ καί λυπηρός κατά σάρκα, άλλά χαροποιός κατά πνεύμα- μα-
καρισμών γάρ θεολέκτων αίτιος καί στεφάνων αιωνίων πρόξενος, 
ού χάριν κάγώ ό ευτελής χαρά χαίρω καί άγαλλιάσει άγαλλιώμαι, 

ίο δτι ήξίωμαι τούς έμούς άγαπητούς ιδεΐν εν τοιαύτη προκοπή, εν 
τηλικούτφ βαθμώ της καλής ομολογίας, ήν ώμολογήσαμεν ενώπιον 
θεοΰ καί άνθρώπων, προσκυνεΐν Χριστόν έγγεγραμμένον, ήγουν έξει-
κονισμένον, καθώς πάντες οί άγιοι πατέρες ήμών. μόνον παρακαλώ 
καί ύπομνήσκω άξίως τοΰ εύαγγελίου τοΰ Χριστοΰ ύμάς πολιτεύε-

15 σθαι, τήν άναστροφήν ύμών έχοντες καλήν έν οίς διατρίβετε καί 
τόποις καί προσώποις, τόν λόγον έν χάριτι αλατι ήρτυμένον, τήν 

59 Matth. 16,17 

62 σου δέ: δέ σου V Sirm 67 τοΰ om VM (bis) 68 τοΰ om VM άμήν om 
Sirm 

480. a. 821-826? 

5 Rom. 1,7 9 Matth. 5,12 16 Col. 4,6 

C V PS 

3 ϋιέσιν C: υίέσι cett Sirm 6 ή μ ΐ ν Vpc 7 εΐ καί C: και εϊ cett Sirm 14 
ύπομιμνήσκω VPS Sirm 15 έχοντας V 16 τόποις: τρόποις C"PS 
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702 Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ M i 1 4 2 1 / 2 4 

έξιν εύλαβεία μεμεστωμένην, την βρώσιν και τήν πόσιν αύταρκεία 
τετηρημένην, τό ένδυμα και, βάδισμα συνέσει τεθεωρημένον, ώς αν 
φωτισμός έστε των λαϊκών, αλλά μή τούναντίον, ύπόθεσις θείας 

20 έξομολογήσεως, αλλά μή τουναντίον, έκαστος καθώς έλαβεν χά-
ρισμα εις έαυτούς αύτό διοικούντες ώς καλοί / οικονόμοι ποικίλης 
χάριτος θεοΰ, καθώς γέγραπται. ε'ΐ τις λαλεί, ώς λόγια θεοί), αλλά 
μή ματαιολογίας· ε'ί τις διακονεί, ώς εξ ισχύος, αλλά μή καθ' ύπερη-
φανίαν ε'ί τις εργάζεται, ταΐς ίδίαις χερσίν πρός τό μή έπιβαρής 

25 είναι, αλλά μή ώς αργός κατακρινόμενος και τοΰ έσθίειν ε'ΐ τις εν 
πάσιν κατ' έντολήν πράσσει, ώς εργάτης θεοΰ, άλλά μή κατά σκάν-
δαλον γιγνόμενος τοΰ πέλας, ϊνα εν πάσι δοξάζηται ό θεός κάγώ ό 
τάλας άκούων εύθυμώ και χαίρω. 

Βλέπετε τούς κακούς συνδυασμούς, βλέπετε τήν όλεθρίαν παρρη-
30 σίαν, βλέπετε τήν πορνοποιόν άδηφαγίαν μή τις μετά γυναικός 

όμιλείτω άνευ ανάγκης, μή τις μεμονωμένος καθεζέσθω, μή τις φιλ-
αργυρείτω, κέρματι κέρμα προστιθείς καί αΰξων χρυσίον, έν φ 
ριζοΰται ή αμαρτία καί ή μερίς τοΰ Ιούδα, μή τις απεμπολείται τήν 
μοναχικήν έλευθερίαν, κτώμενος άργυρώνητον δοΰλον μέχρι γάρ 

35 τοΰδε έφθασεν ή τίνων πονηρία, δουλωθέντων τή προσπαθεία καί 
άπολελωκότων τό μοναχικόν άξίωμα. μή τις οίνοφλυγείτω, άκούων 
τοΰ άποστόλου, όλίγφ ο'ίνφ χρώ διά τον στόμαχόν σου καί τάς 
πυκνάς σου ασθενείας, άφ' ών άνάπτονται κατά της ψυχής αί σαρ-
κικαί έπιθυμίαι καί έμπυρίζεται ό οίκος τοΰ θεοΰ, όστις έστίν ό έσω 

40 ήμών άνθρωπος, άλλ' ώς ξένοι καί παρεπίδημοι ώμεν, ώ άδελφοί, 
έκαστος ήμών έν τώδε τω διωγμώ ώς άποθνήσκοντες, καί ιδού ζώμεν, 
ώς παιδευόμενοι καί μή θανατούμενοι, ώς λυπούμενοι, άεί δέ χαί-
ροντες, ώς πτωχοί, πολλούς δέ πνευματικώς πλουτίζοντες, ώς μηδέν 
έχοντες καί τά πάντα κατέχοντες, άποστολικώς ειπείν, οί οφθαλμοί 

45 μου διά παντός πρός ύμας τούς ποθητούς μου, ή καρδία μου καιομένη 
έν ύμΐν έν Κυρίω, τά αισθητή ριά μου μαιμάσσει με, ή νίκα άκούσω 
άπευκτήν άκοήν έπί τινι, έπάν μάθω έκτροπήν θεομίσητον οί οφθαλ-
μοί μου κατάγουσι δάκρυα, ή ψυχή μου συντρίβεται, οπόταν παρά 

20 1 Petr. 4,10 sq. 37 1 Tim. 5,23 41 2 Cor. 6,9 sq. 

20 ελαβε VPS Sirm 22 θεοΰ ante χάριτος transp S" 24 χ ε ρ σ ϊ VPS Sirm 26 
πδσι VPS Sirm 30 άδδηφαγίαν S 31 μεμονομένως Sirm 32 χρυσίον: άργύριον 
S 33 ϊοϋδα C 34 έλευθερίαν Spc, quod item in marg 35 τινών codd: corr Sirm 
36 άπολωλεκότων VPS Sirm 39 όστις C: δς cett Sirm 41 ύμών omnes: correxi 
45 διαπαντός VPS 46 μ/ /μάσσει Ρ 47 έπ' αν VP Sirm 
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Mi 1424/25 ΕΠΙΣΤ. 480-481 703 

την παράδοσιν και κατάστασιν και την των προειρημένων έκφανσιν 
50 περιπατή ό άφιλόθεος. 

Έξεληλύθατε, ώ πατέρες, από τοΰ μοναστηρίου είς ύψηλότερον 
φάος τοΰ διωγμού- μή γάρ είς έπισκότωσιν; διαιρέθημεν άπ' αλλήλων 
πνευματοκινήτως· μή γάρ ϊνα περιπαθώς ζήσωμεν; μή γάρ ό θεός 
ούχ όρά; μή γάρ ούκ άκουστόν γίνεται έκαστου τό έργον, όπως 

55 άναστρέφοισθε; οί τούς δούλους έχοντες ταΰτα άκούοιτε, οί μονο-
κάθιστοι, οί γυναικιζόμενοι, ινα μή τι πλέον λέγω, οί φιλάργυροι, 
οί φιλόγυροι. ούχ εκών όνειδίζω, σύγγνωτε, αλλά πονών κατηγορώ, 
ώς είς τούτο κείμενος, πληρώσατέ μου τήν χαράν, ώ τέκνα, ινα τό 
αύτό φρονήτε, τω αύτω στοιχήτε κανόνι, αγαθά ύποδείγματα και 

60 ύπομνήματα έναποσφραγίζοντες ταΐς ψυχαΐς τών όρώντων είς δόξαν 
θεού, είς κλέος ύμών άσβεστον, είς εύφροσύνην κάμοΰ τοΰ αμαρτω-
λού, είς έπαινον της άδελφότητος ύμών / εν Χριστώ Ίησοΰ τω Κυρίω 
ήμών, φ ή δόξα καί τό κράτος αμα τω πατρί καί τω Άγ ίω Πνεύματι 
νΰν καί αεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων, αμήν. 

481. Τή ήγουμένη Ίγνών 

Άπεδεξάμην τήν εύλάβειάν σου, αδελφή εν Κυρίω, καί εφ' οϊς 
άπέστειλας δώροις καί έν αίς διαθέσεσιν ύπολαμβάνεις τά καθ' ημάς. 
αλλ' ού τοιοΰτοι ημείς" οι γε ούδ' έαυτοΐς άρκοΰντες έν άγαθοϊς πώς 

5 αν άλλοις μεταδοίημεν άγαθοειδοΰς διδασκαλίας; γένοιτο δέ κατά 
τήν πίστιν σου θεοπρεπώς πολιτεύεσθαι, τον έν παρθενία βίον 
άμέμπτως διατελούσαν, ού μήν αλλά καί τον της προστασίας βαθμόν 
άκατακρίτως περιέπειν ί'σθι γάρ ώς πολύμισθον τό πράγμα, άλλ' ούν 
γε τοις μή προσέχουσι καί έπικίνδυνον, ψυχών άρχειν τών κατ' 

ίο εικόνα θεού πεποιημένων. 
Ώ ς ούν έν Κυρίω άρχουσα ήγοΰ καί κατευοδοΰ της ποίμνης σου, 

παντός άγαθοΰ προτύπωμα έαυτήν τιθεΐσα, ϊνα άξιωθής ειπείν, ιδού 

58 Philipp. 2,2 59 Philipp. 3,16 

50 περιπατεί C Sirm 52 διηρέθημεν VPS Sirm 55 άκούετε Sirm 58 τό αύτό: 
τω αύτω C 

481. a. 821-826? 7 βαθμόν: cf. adn. ad ep. 189,3 

12 Is. 8,18 

C V PS 

1 ι'γνων V in indice titulorum (f. 190) 4 τοιούτο Sirm ούδέ VPS Sirm 
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704 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1425/28 

εγώ και τά παιδία, α μοι έδωκεν ό θεός· θεός γάρ παραδέδωκέν σοι 
τάς ψυχάς δι' άποταγής και αύτω δεΐν σε αύτάς προσάξαι ώς θυσίαν 

15 εύπρόσδεκτον καν τούτω πολύς σου ό μισθός έν ούρανοΐς ύπάρξει. 
δίδασκε αύτάς, νουθέτει τά σωτήρια εντάλματα, ποθεΐν μόνον Χρι-
στόν, άλλά μή σάρκας και αίματα, άκτημονεΐν, άλλά μηδέν έχειν 
ίδιόκτητον, άπροσπαθεΐν, άλλά μή φιλοϊδιάζειν προς τούς άγχιστεύ-
οντας, προθυμοεργεΐν, άλλά μή όκνηρώς έχειν προς τήν ά σ κ η σ ι ν 

20 αν γάρ οϋτως, άπαντήσει αύταΐς ό νυμφίος Χριστός μικρόν ύστερον 
λαμπαδηφορούσαις και άπαντηθήσεται περιχαρώς, άσπάσεται και 
άσπασθήσεται ίεροπρεπώς, ανοίξει αύταΐς τον ούράνιον και άχει-
ρότευκτον νυμφώνα, δώσει αύταΐς βασιλείαν ούρανών, τρυφήν πα-
ραδείσου, πόματα άθανασίας, γλυκάσματα άειζωίας, ενδύσει αύτάς 

25 περιβλήματα φωτοειδή, κοσμήσει κόσμοις άφθαρσίας, νυμφαγωγι-
κοΐς διαδήμασιν, έμπλήσει των άπειρων άγαθών εις αιώνας αιώνων. 

Δια ταΰτα και σύ κάκεΐναι μοχθήσατε, διώξατε ημέρα καί ήμέρα 
κατεργάζεσθαι τήν εαυτών σωτηρίαν, άναψύχετε ταΐς έλπίσιν, σβεν-
νύετε τό έπεισαγόμενον πΰρ παρά τοΰ έχθροϋ έν ψυχαΐς τώ θείφ 

30 έρωτι, δ τι αν αλλο επαχθές τής άσκήσεως ταΐς άναλήψεσι τών θείων 
άναγνωσμάτων τε καί ασμάτων παραμυθεΐσθε, περιφρουροΰσαι καί 
τό άκοινώνητον τής αίρέσεως, καν δέη ύπέρ αυτού παθεΐν τι μέχρι 
καί θανάτου, μηδαμώς προώμεναι τήν π ί σ τ ι ν τής γάρ άγάπης Χρι-
στού ούδέν προτιμότερον, καθώς απέδειξαν αί άπ' αιώνος παρθένοι 

35 Χριστού μέχρι τοΰ δεΰρο, έπειδήπερ είσί καί νύν διωκόμεναι καί 
τών μονών έξεωθεΐσαι διά Χριστόν ή μετασχεΐν τοΰ αίρετικοΰ άρτου. 

Ταΰτα ώς κατά Χριστόν άδελφή οϋση καί θυγατρί γέγραφά σοι 
καί ταΐς μετά σέ, ώς αν ι'δοις δτι / κοινός έστιν ό δεσπότης αμφοτέρων 
ήμών καί ώς φιλοΰμεν πάντας σφζεσθαι ώς ενός οντες σώματος 

40 Χριστού καί άπ' αύτοΰ άδελφοί άλλήλων χρηματίζοντες· έν γάρ 
Χριστώ Ίησοΰ ούτε άρσεν ούτε θήλυ, άλλά πάντα καί έν πάσι 
Χριστός, δς διασώσειεν καί ήμάς καί ύμάς. 

15 Matth. 5,12 40 Col. 3,11 

13 παραδέδωκέ VPS Sirm 14 vocem προσάξαι iterum scriptam cancell C 16 
αύτάς: αύτά Sirm 20 άπαντήση C 21 άσπάσηται C 27 διαταΰτα Ρ 28 
κατεργάζεσθε CS έλπίσι VPS Sirm σβέννυτε VPS Sirm 30 ö τι: δτι 
Sirm άσκήσεως: άκήσεως (sic) Ρ 31 παραμυθεϊσθαι C 33 προόμεναι C: 
προέμεναι cett Sirm: correxi 35 Χρίστου om VPS Sirm 36 εξωθείσαι Sirm 41 
έν om Sirm 42 διασώσειε VPS Sirm ήμας καί ύμας C: ύμας καί ήμδς cett Sirm 
(sed cf epp 483,59; 490,77) 
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482. Ευφροσύνη ήγουμένη 

Ή μνήμη της μακαρίας μητρός, σου μεν άμφοτέρωθεν, έμοΰ δέ 
κατά πνεΰμα, θαρρώ δέ ειπείν καν πολλών άλλων (έπείπερ σεβασμία 
ή κυρία), προυτρέψατό με, ώσπερ υπ' έκείνης νυττόμενον, προσφθέγ-

5 ξασθαί σε, αδελφή εν Κυρίφ, βραχέα τινά και τανΰν. τίνα δέ ταΰτα; 
ϊνα άγωνίζη τόν καλόν αγώνα της ασκήσεως, εις ην εκλήθης και 
ώμολόγησας τήν καλήν όμολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων, πώς 
δέ έστιν άγωνίσασθαι; έκ του εχειν τόν φόβον του θεοϋ εν τή καρδία-

ού γάρ φόβος, έκεϊ εντολών τήρησις. έκ τοΰ μελεταν τόν θάνατον 
ίο ένθα γάρ μελέτη, παθών άλλοτρίωσις. έκ τοΰ μεριμνάν τήν από τοΰ 

σώματος διάζευξιν, τήν έπί ταύτη άγγελικήν έπιστασίαν, τήν 
άπαγωγήν τής ψυχής πρός τά ουράνια, πώς ώρα διέλθοι τόν άρχοντα 
τοΰ τήδε αιώνος, πειρώμενον πρός έαυτόν τήν άνιοΰσαν ψυχήν 
έπισπάσασθαι, ε'ΐπερ ιδοι αυτήν κατεστιγμένην τοις πάθεσιν, είτα 

15 που τήν άποκατάστασιν λάβοι μέχρι καιροΰ άναστάσεως, ήνίκα τό 
συζυγές σώμα ένωθείη κατά τήν άρρητον τοΰ θεοΰ δύναμιν. καί ουπω 
λέγω τήν μικρόν ύστερον έπέλευσιν τοΰ νυμφίου Χριστοΰ άπ' ου-
ρανού μετ' αγγέλων δυνάμεως αύτοΰ, τήν τε εις αέρα άρπαγήν τών 
θεοφιλών ψυχών καί τήν όμοΰ πάσης τής κτίσεως συναγωγήν πρό 

20 προσώπου τοΰ φοβεροΰ βήματος, είτα τήν άπόφασιν έκατέρων τών 
παρισταμένων μερών, τούς μέν δικαίους καλοΰσαν εις βασιλείαν 
ουρανών, τούς δέ άμαρτωλούς άποπέμπουσαν εις τό πΰρ τό εξώτερον, 
τοίνυν ή ταΰτα εννοούσα εύαισθήτως ψυχή τρέμει, δεδια, κατανύσ-
σεται, δακρύει, καθαίρεται, φωτίζεται, έξισταμένη τών τήδε σχέσεων, 

25 άλλοιουμένη τε τήν καλήν άλλοίωσιν καί πρός θεόν άνατρέχουσα 
έν χαρα πνευματική καί άρρήτφ θυμηδία, ώς άποστρέφεσθαι μέν καί 
ήλιον όράν καί τών άλλων ήδέων τοΰ παρόντος βίου διά τήν ύπερ-
νικώσαν τοΰ καλοΰ θεωρίαν. 

Οΰτως έστιν τόν καλόν άγώνα άγωνίζεσθαι, τιμιωτάτη, τοΰτον δή 
30 άγωνισαμένη ή καλή σου μήτηρ έκολλήθη θεώ καί μετέβη έπαινετώς 

482. inter mens. Ianuar. ac diem 7 mens. Mart. a. 824 2 μητρός: Eirene 

6 1 Tim. 6,12 17 2 Thess. 1,7 

C VM PS 

1 ωραία in marg C 4 προσφθέγξεσθαί Sirm 5 σε: σοι Μ τά νϋν CVMP 
8 έστιν codd Sirm: corr Mi 10 θανάτου post μελέτη add VMPS Sirm 12 αρα 
VMP Sirm 19 τής om S 20 έκατέρων ante μερών (21) transp Μ 23 δεδειδ C: 
δέδιε Μ 26 ώς: δς Mi μέν: fort est μην scribendum 27 άπολαύειν post βίου 
add Μ 
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των ένθένδε. έπειχθώμεν ούν και ήμεΐς, παρακαλώ, τοις εκείνης 
ϊχνεσιν έπεσθαι· και μή τι ίλιγγιάσης πρός τό ϋψος της αρετής 
έκκαλουμένη, τό μέν δτι χάριτι θεοϋ καν συνεπαίρη ταϊς καλαΐς 
άναβάσεσιν, έξ ών ακούω εύ πράττειν σε, τό δέ, δτι, ού τό θέλειν 

35 πάρεστιν, έκεΐ κατά μικρόν και ή τελείωσις προσγίνεται, του θεοϋ 
δυναμοΰντος και φιλοΰντος τήν σωτηρίαν τοΰ ούτως προαιρουμένου. 
τάχα δέ τήν προστασίαν των άδελφών έμπόδιον ήγήση τής τοιαύτης 
προθέσεως, προσβαρουμένη τή οδηγία, αλλά μηδαμώς, ώ κυρία-

ούδέν γάρ οΰτως άγαπητόν θεώ / ώς τό ποιμαίνειν και όδηγεΐν τούς 
40 έπομένους. φησί γάρ πρός τον μέγαν Πέτρον ει αγαπάς με, ποίμαινε 

τά πρόβατά μου. και πάλιν ό έξάγων άξιον έξ άναξίου ώς στόμα 
μου έσται. καί πάλιν ό έπιστρέψας άμαρτωλόν έκ πλάνης όδοΰ αύτοϋ 
σώσει ψυχήν αύτοΰ έκ θανάτου καί καλύψει πλήθος άμαρτιών. αν 
μέν γάρ έπιτρέχων τις έκ φιλαρχίας δράξηται τής ποιμαντικής ρά-

45 βδου, μισητός καί άπόπτυστος θεώ, οΰτε σφζων ουτε σωζόμενος· αν 
δέ κληθείς δι' ύπακοήν θεοϋ δέξηται τήν προστασίαν, καί φίλος θεώ 
καί σφζων καί σωζόμενος άποδειχθήσεται. έπειδή δέ αύτή οΰτως 
κέκλησαι, χαΐρε καί τρέμε, τό μέν διά τήν έλπίδα, τό δέ διά τήν 
άγωνίαν ήγοΰ καί κατευοδοΰ, ποιμαίνουσα καί διαφέρουσα τήν 

50 φροντίδα τής άδελφότητος. όρρωδεΐ σε τά θρυλλούμενα, ώς φής; 
άλλ' έχεις θεόν έπίκουρον συνεργία τών προσευχών τής μητρός, έφ' 
φ τήν μέριμνάν σου έπιρρίψοις καί αυτός ποιήσει ράους τάς διαθέ-
σεις σου. ούκ έχειν λέγεις τινά τον προστατοΰντά σοι γνησίως; άλλ' 
έχεις τόν προστάτην αύτόν öv ήγάπησας Κύριον, έπειτα καί τόν 

55 φύλακα τής ζωής σου άγγελον, ρυόμενόν σε έκ παντός κακοΰ. 
Διό εύθύμει καί μή άθύμει, εύρώστει καί μή άρρώστει, πρόνοιαν 

ποιοΰσα τής εύεξίας τοΰ σώματος, ι'να δουλεύης θεώ άρκούντως καί 
διέπης τάς άδελφάς. καί αί άδελφαί πάλιν (πρός αύτάς γάρ ό λόγος 
έπιστρέφοιτο) ϊνα έπωνται κατά λόγον καί ποιμαίνωνται θεοπρεπώς, 

60 σέ μόνον άναπνέουσαι καί σέ μητέρα άληθινήν γνωρίζουσαι καί 

50 άδελφότητος: virgines monaster» Clubii 

40 Joh. 21,16 41 Jer. 15,19 42 Jac. 5,20 
29 εστί VM Sirm: εστι PS Mi 32 μή τι: μήτ' Sirm 33 θεοϋ: χριστού V 34 δτι 
om Μ 42 εσται: εση VPS Sirm 43 αύτοϋ Μ 44 σημείωσαι in marg VP 50 
όρρωδεΐ σε: όρρωδήσαι C φής VM Sirm 51 συνεργεία C 53 λέγοις VMPS 
Sirm τόν: τών S σοι C: σου cett Sirm 54 προστάτην CM: πρωτοστάτην 
cett Sirm 56 εύρρώστει CVM 57 δουλεύεις C 58 διέπεις C 60 μόνην Μ 
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συγγόνους άψευδεΐς άλλήλας. δπου γάρ ή τοιαύτη συμψυχία πάρε-
στιν, εκεί ό Χριστός εν μέσω και ή μακαρία ζωή τελειουμένη· 
μακαρίαν γάρ ζωήν εϊλαντο, παρθενίαν άσπασάμεναι και Χριστόν 
νυμφίον εχουσαι και ούκ επική ρους μνήστορας, ών ή συνάφεια 

65 οδυνηρά και ή μικρόν ύστερον διάζευξις άλγεινοτέρα. ο ν δε νυμφίον 
έχουσι, Χριστόν, οΰποτε αποθνήσκει, άλλά καί ζωή έστι των 
άπάντων καί συνεισελεύσονται αύτώ, τηροΰσαι τό επάγγελμα της 
άγνείας εις τον ούράνιον νυμφώνα. και φαγέτωσαν καί πιέτωσαν και 
ένδιδυσκέσθωσαν και δ τι αν αλλο χρειώδες λαμβανέτωσαν πρός 

70 της ευδιάκριτου σου θεοφιλίας· έπείπερ φησίν ό άπόστολος· οΰτως 
όμειρόμενοι υμών εύδοκοΰμεν μεταδοΰναι ύμΐν ου μόνον τό εύαγ-
γέλιον τοϋ θεοΰ, άλλά και τάς έαυτών ψυχάς. μόνον όμογνωμονείτω-
σαν, συμφρονείτωσαν, μίαν ψυχήν εχουσαι, εν θέλημα, πάντα κοινά, 
μηδέν ιδιόκτητον, μηδέν έτερόγνωμον, καί τό παν αύταΐς της 

75 σωτηρίας έξείργασται καί ό σύντομος καί ό πάγκαλος τοΰ κοινοβια-
κού βίου διήνυσται. καί χορεύσουσιν εις αιώνας αιώνων μετά σοΰ, 
της καλής μητρός καί θεόφρονος· ουτω γάρ τό καλόν κοινόβιον καί 
ή καλώς ποιμαίνουσα εύφρανθήσονται όμοδίαιτον εύφροσύνην καί 
έσονται σύν Κυρίω πάντοτε. 

80 Αυτη ήμών ή μικρά καί μηδαμινή προσφώνησις. σύ δέ, κυρία, τά 
βραχέα σπέρματα λαβοΰσα, παρ' έαυτής πρόσθες τά ελλείποντα καί 
/ προσεύχεσθαι περί ήμών τών αμαρτωλών παρακλήθητν ϊνα, ών 
λόγων έσμέν διδάσκαλοι, τούτων ενεργείς όφθώμεν πράκτορες καί 
σωθώμεν σύν ύμΐν έν τή βασιλεία τών ούρανών. 

483. Κατηχητική 

Ό τ ι έπεζήτησεν ή τιμιότης σου λόγον νουθεσίας παρά της τα-

78 εύφροσύνην: ludit in nomine prioris 

70 1 Thess. 2,8 73 Act. 4,32 

63 ειλαντο C: ε ϊλοντο cett Sirm 68 άγνείας C: νηστείας cett Sirm 70 θεοφι-
λείας VMPS Sirm 71 ίμειρόμενοι Μ Sirm μετά δοΰναι C 75 πάγκαλλος 
C τοΰ κοινοβιακού βίου: κο ινοβιακός βίος Μ 76 δρόμος post βίου add V Sirm 
(fort recte) αιώνας: αιώνα PS τών ante αιώνων inser Sirm 82 προσεύχεσθε 
C 83 όφθώμεν: φανώμεν Μ 

483. inter mens. Ianuar. ac diem 7 mens. Mart. a. 824 

C V (11. 1 - 4 0 ) Μ (11. 1 - 3 8 ) Ρ (11. 1 - 4 0 ) S 

1 post κατηχητ ική exc fort voces τή αύτη 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:23



708 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1433 

πεινώσεως ήμών, και ό λόγος ήμών έξουθενημένος και ό βίος ήμών 
ήμελημένος· δμως οτι έρώμεν της σωτηρίας σου, καθότι και παρθέ-

5 νος εϊ νύμφη Χρίστου, κειμήλιον άγιότητος, καί καθώς εκ πεποι-
θήσεως επιζητείς ήμών την νουθεσίαν, επιζητείς δέ αυτήν δια τήν 
έπί θύραις έφισταμένην άγίαν Τεσσαρακοστήν. και ή αληθινή παρ-
θένος Χριστού ούκ εν ήμέραις άφωρισμέναις, αλλ' εν παντί καιρώ 
καί έν έκάστη ήμέρα ζητεί πώς άρέσει τφ Κυρίω καί νυμφίφ αυτής, 

ίο έχει δέ τι πάντως καί ό τών νηστειών χρόνος ιδίωμα σπουδής ένα-
ρέτου πρός τόν ολον ένιαυτόν. 

Τοιγαροΰν, ώ τιμιωτάτη, τόν κατασυνήθη σου κανόνα της ασκή-
σεως ένεργεΐν καί άρτι προθυμήθητι- ου γάρ δυνάμεθα όροθετεΐν 
τούτο κάκεϊνο ή σοί ή ταΐς μετά σού συνασκουμέναις διά τό μήπω 

15 εΐδέναι τήν τάξιν καί άγωγήν ύμών. είς δέ δρος καί κανών κοινω-
φελής πάσι κεχρεωστημένος, καί μάλιστα τοις άνηρημένοις τό μο-
ναχικόν επάγγελμα, τό μηδέν έξω τών άπαρεσκόντων θεώ πράττειν 
ήμδς, αλλ' έν φόβω καί τρόμφ τήν σωτηρίαν ήμών κατεργάζεσθαι-

καί γάρ νηστεία άληθής ή παντός κακού αποχή, νηστεύσωμεν 
20 πρώτον μέν από τού μή εισοικίζεσθαι τούς πονηρούς λογισμούς έν 

τή καρδία κάντεύθεν άνάπτεσθαι εις έπιθυμίας έκτοπους, μία γάρ 
έπιθυμία καί είς έρως αληθινός, ό Κύριος ήμών 'Ιησούς Χριστός, ό 
καλός καί ώραϊος νυμφίος, ού ή έφιεμένη έξ ολοκλήρου ψυχή μισεί 
σάρκα καί αίμα καί πάντα τά της φθοράς ινδάλματα, αεί δέ πτερου-

25 μένη τω περί αύτόν πόθω άποστρέφεται, σχεδόν ειπείν, καί αυτόν 
τόν ήλιον όράν καί σφαδάζει καί τού σώματος έκβήναι καί πρός τόν 
ποθούμενον γενέσθαι- όπερ εστί τό άκρότατον όρεκτόν τοις λόγου 
μετειληφόσιν. νηστεύσωμεν δή κατά δεύτερον λόγον καί από 
βρωμάτων ποσότητος τε καί ποιότητος καί τοσούτον, όπόσον ή 

30 δύναμις τού σώματος φέρει- φησί γάρ ό απόστολος- έκαστος καθώς 
προαιρείται τή καρδία, μή έκ λύπης ή έξ ανάγκης- τό ίλαρόν γάρ 
άγαπα ό θεός καί τό κατά δύναμιν. τούτο δέ επί σού τής καθηγου-
μένης κυριολεκτεΐσθαι δύναται, έπί δέ τής άδελφότητος ούκ έχει 

12 τιμιωτάτη: allocutione mulieres modo appellantur in epistulis Jo. Chrysostomi; cf. 
Dinneen 1. 1. 75; supra adn. ad ep. 413,2 

9 1 Cor. 7,32 18 Philipp. 2,12 30 2 Cor. 9,7 

8 άφορισμέναις C 10 σπουδής post έναρέτου transp Μ 12 τοιγάρ oöv 
C κατασυνήθη C: συνήθη cett Sirm τής ασκήσεως Sss" 15 τάξιν και om 
V και άγωγήν: τής ασκήσεως Μ τήν ante άγωγήν inser Sirm δρος 
CS σημείωσαι in marg VP 16 έπανηρημένοις Μ 20 λογισμούς post καρδία 
(21) transp Μ 25 ειπείν om Μ 28 μετειληφόσι VMPS Sirm 
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δύναμιν διά τό κατά τήν υπό σοΰ δεδομένην διάταξιν και έσθίειν καί 
35 πίνειν και τήν άλλην άγωγήν εϊναν εφ' έκάστης, ώστε διακριτικού 

δμματός σοι χρεία προσηκόντως τα κατ' αύτάς έπιθεωρεΐν. κοινώς 
δέ επί πασι τό άπέχεσθαι ματαιολογίας άκαιρου, βασκανίας άτοπου, 
άργίας / περιέργου, μάλλον μέν ούν ήσυχίαν άγειν εΰκαιρον και 
λόγον φθέγγεσθαι δέοντα καί αγαπάν καί στέργειν άλλήλας κατά 

40 Κύριον καί πάντα κοινά εχειν καί μηδέν άποτεταγμένως 'ίδιον, μήτε 
μήν ιδιοβούλως τι πράττειν, καν δοκή εύάρεστον είναι, αλλ' ώς ύπό 
σοΰ διατέτακται, μήτε μεμερισμένην εχειν τήν καρδίαν έν ταΐς τών 
κατά σάρκα ιδίων σχέσεσι, σχολή γε εΐπεΐν έν άλλων τινών άγαπή-
σεσιν, αλλ' δλην δι' δλου τήν ψυχήν συνημμένην είναι προς θεόν, 

45 εις τε τήν καθηγουμένην καί πρός τάς κατά πνεύμα άδελφάς, ώς 
μαρτυρεΐσθαι έκεΐνο έφ' ύμΐν λελέχθαι, δπερ καί έπί τών άποστόλων, 
δτι ήν ή καρδία καί ή ψυχή μία/πάντων καί ουδείς τι τών ύπαρχόντων 
αύτώ έλεγεν 'ίδιον, άλλ' ήν άπαντα κοινά. 

Ό π ο υ ούν τούτο κεκατώρθωται, έκεΐ ό αποστολικός βίος τε-
50 θεώρηται, έκεΐ ή ειρήνη τοΰ θεού, ή ύπερέχουσα πάντα νουν, έκεΐ ή 

άλυπος καί μακαρία ζωή, έκεΐ ή τών φρονίμων παρθένων χορεία, 
έκεΐ ό νυμφίος Χριστός, μέσος ορών καί όρώμενος, κατά νοΰν τρέφων 
καί τρεφόμενος, γλυκαίνων καί γλυκαινόμενος, έρών καί άντερώμε-
νος, έπειδή καί τρέφει ταΐς φωταυγέσι καί τρέφεται ταΐς εις άρετήν 

55 εκάστου έπιδόσεσι- πεινά γάρ τήν έκάστου σωτηρίαν καί οιονεί 
επισκέπτεται τήν συκήν- καν μέν ευρη καρπόν έν αυτή θεόβλαστον, 
ταύτη τρέφεται, ει δ' ούν, έπικεκατάραται, καθάπερ ιστορεί τό εύ-
αγγέλιον. 

Σπουδάσωμεν τοίνυν, άδελφή έν Κυρίω, καί ήμεΐς καί ύμεΐς καρ-
60 πούς ένεγκεΐν έξ έμφύτων καί θείων λογισμών γλυκείς τω Κυρίφ, 

τούτο μέν δι' δλης τής βιώσεως ήμών, τούτο δέ καν τη έπιούση ιερά 
έγκρατεία, ώς άν θρέψοιμεν αύτόν κατά τό άγιον Πάσχα παραγενό-
μενον, ευλογούντά τε ήμάς έπί καρποφορία καί ώς συμμόρφους τοις 
παθήμασιν αυτού συναναστήσοντα καί συνδοξάσοντα ήμάς κατά τήν 

65 ήμέραν τήν μεγάλην καί φοβεράν τής επιφανείας αύτού" δτι αύτφ 

47 Act. 4,32 50 Philipp. 4,7 55 Matth. 21,18 65 Jo. Chrys. liturg. (p. 376 
Hammond-Brightman) 

34 καϊ1 om Μ 38 άργίας: hie desin epist in Μ (exciso folio) 40 'ίδιον: hie desin 
epist in VP Sirm 43 σ χ ο λ ή C Mai 44 δ ιόλου C 46 έ κ ε ΐ ν ο Ssscr 48 αύτω 
Mai είναι post'ίδιον inser Mai fjv απαντα: αύτοϊς πάντα Mai 49κατώρθωται 
S Mai 54 fort exc post φωταυγέσι vox έντολαΐς; cf Nil ep 4,19 (PG 79,560 Β) ταΐς 
φωταυγέσιν έντολαΐς 55 τήν Ssscr 57 ούν: ού Mai 60 εμφοίτων C 61 καν 
C: καν Mai 
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πρέπει δόξα, τιμή και προσκύνησις σύν τφ πατρί και τώ Άγ ίω 
Πνεύματι νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων, αμήν. 

484. Θεοδότω στρατηγώ 

Του όντως δντος φίλου και ή λύπη και ή χαρά μεταβαίνειν πέφυκε 
προς τον φιλοΰντα, ε'ΐπερ μία σχέσις έν άμφοτέροις κατά τόν τοΰ 
πρός τι λόγον τεθεώρηται. έπεί οΰν και ή τοΰ περιποθήτου ήμών 

5 δεσπότου περί της έτεροδόξου κοινωνίας λύπη άνηγγέλθη ήμΐν παρά 
τής κυρίας της εύλαβεστάτης ήγουμένης τό νυν, τώ οντι ήψατο και 
ήμών τών ταπεινών τό / πάθος και άλγος ένεποίησεν ήμΐν κατά 
καρδίαν, έννοοΰσι τό εναντίον άπάντημα. ώ τής συμφοράς· τίς αϋτη 
ή ακούσιος απαγωγή; τίς δέ ή αναγκαστική μέθεξις, έπαπειλοΰσα 

ίο τόν κατά σάρκα κίνδυνον έν τώ μή προαιρεΐσθαι μεθέξειν τοΰ έτε-
ροδόξου άρτου; έκουσιόθυτον, ώ χριστιανικώτατε λογισμέ, τό σώμα 
καί αίμα τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ' φησί γάρ ό μέγας από-
στολος περί αύτοΰ- δς, έν μορφή θεοΰ ύπάρχων, ούχ άρπαγμόν 
ήγήσατο τό είναι ϊσα θεώ, αλλ' έαυτόν έκένωσεν, μορφήν δούλου 

15 λαβών έν όμοιώματι ανθρώπων γενόμενος· καί σχήματι ευρεθείς ώς 
άνθρωπος έταπείνωσεν έαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, 
θανάτου δέ σταυροΰ. έπεί ούν έκουσιόθυτον καί έκουσιόδοτον, τοις 
έθέλουσιν, άλλ' ουχί τοις μή έθέλουσιν καί γάρ αυτός ό Κύριος έν 
τοις εύαγγελίοις φησί πρός τούς αποστόλους, μή καί ύμεΐς θέλετε 

20 άπελθεΐν; διά τούς ήδη άπελθόντας άπ' αύτοΰ τών δοκούντων μαθη-
τιάν. καί ή παρά τοΰ μεγάλου Πέτρου άπόκρισις τοιάδε- πρός τίνα 
άπελευσόμεθα; ρήματα ζωής αιωνίου έχεις· καί ήμεΐς πεπιστεύκαμεν 
καί έγνωμεν οτι σύ εί ό Χριστός ό υιός τοΰ θεοΰ τοΰ ζώντος, καί 
πάλιν ό μέγας Πέτρος έν τή οικεία επιστολή· έκουσίως ποιμαίνειν 

25 δει, αλλ' ούκ άναγκαστικώς. 

484. a. 821 - 826? 4 περιποθήτου: vox etiam apud Basilium in allocutionibus 
epistularum reperitur; cf. epp. 204,1 (PG 32,744 D = II 172 Courtonne); 242,3 (PG 32,901 C 
= III 67,19 Courtonne) 

13 Philipp. 2,6 sq. 19 Joh. 6,67 21 Joh. 6,68 sq. 24 1 Petr. 5,2 

C (S) V (11. 8 - 48) Μ (11. 23 - 48) Ρ (11. 8 - 48) 

1 Θεοδώρω Sirm Στρατήγω Sirm 6 τό νΰν: τονϋν S τφόντι S 8 (έννο)| 
οϋσι: hie inc epist in Ρ Sirm ώ C τίς αΰτη: hie ine epist in V 14 τό om VP 
Sirm Ισα VS Sirm έκένωσε VMP Sirm (sed cf Philipp 1. 1.) 18 έθέλουσι2 

VMP Sirm 23 ό Χριστός: hic inc epist in Μ 24 έκουσίως om Μ 
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Γνώτωσαν ούν λοιπόν οί βιαστικώς ελκοντες προς τήν εαυτών 
κοινωνίαν τούς μή προαιρουμένους ώς έλληνοειδώς τοΰτο πράττου-
σιν, ού σώμα Χριστού τό έθελόθυτον παρέχοντες, άλλα τουναντίον 
ειδωλοθύτου εχον έμφασιν κατά τήν άκούσιον τοϋ θυομένου έν ταΐς 

30 κατ' αυτών φιλοδαίμοσι σπονδαΐς. και ό λόγος άληθής και ή δεΐξις 
εναργής και ό άκούων ούδείς- αλλά φεΐσαι, Κύριε, φεΐσαι και μή 
δώς τήν κληρονομίαν σου εις όνειδος τέλειον, ώς πού τις εφη τών 
προφητών, τί δε ήμεΐς πάθωμεν, ώ τριπόθητε και πανεύφημε; (ειρή-
σεται γάρ, εί και τραχύτερόν πως φιλία ό λόγος) άπαχθείημεν τφ 

35 καιρώ ετι; ύποπτήξωμεν τήν έξουσίαν πλέον ή καλώς εχει; και πού 
ή φωνή του Κυρίου, άπαγορεύουσα τόν άνθρώπινον φόβον και μάλ-
λον καθορίζουσα τόν θεού μόνον, έφ' φ ή πάσα εξουσία καί ή δύναμις 
τοΰ καί ψυχήν καί σώμα έμβαλεϊν εις γέενναν πυρός; φεϋ τής συμπτώ-
σεως· άβάλε τής ύποπτήξεως έφ' ότωοΰν προσώπω καί μάλιστά γε 

40 χριστιανωνύμω. 
Πλήν δμως δεΰρο πάλιν, φίλε καί κύριε καλέ, άνακληθώμεν, με-

ταμεληθώμεν, έγγύς Κύριος τοις ζητοΰσιν αυτόν καί ού βούλεται 
μέν τήν πτώσιν / ήμών κατά τι τών άμαρτανομένων, πεσόντας δε έρα 
άνίστασθαι ήμάς θάττον καί άμαρτάνοντας έπιστρέφειν, καί τοΰτο 

45 οσάκις αν καί συμβαίη κατά τινα περιπέτειαν άβουλίας. ε'ίποι δ' αν 
τυχόν ή τιμία σου ψυχή· ,ό βαλών καί ίάσεται'. καί οίον τό έπιτίμιον 
ουδέν γάρ άνιάτρευτον θεραπευόμενον, ού βαρύς ήμΐν ό τής ιατρείας 
λόγος. 

31 Joel 2,17 36 Luc. 12,4 sq. 46 Mantiss. prov. 2,28 (CPG II 763) 

34 πώς Sirm φιλία Sirm 35 ύποπτήξομεν VMPS Sirm 36 ή post Κυρίου add 
Μ τόν άνθρώπινον φόβον: τόν φόβον τόν άνθρώπινον Μ μάλλον: μόνον 
Μ 37 καθ' ορίζουσα C θεόν Sirm τοΰ ante θεοΰ add Μ μόνον: 
φόβον Μ 39 δτφ oüv CVP Sirm 40 χριστωνύμω Μ: χριστιωνύμφ Sirm 43 
τών om Μ δμως post δέ add Μ 45 άβουλείας C 46 τυχόν om Μ 47 
ύμϊν CSpcP Sirm (fort recte) 
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485. Θεοκτίστω ερημίτη 

Ή τοΰ Κυρίου έντολή, ή απαιτούσα ήμάς άγαπάν αλλήλους και 
τοσούτον, οσον την ψυχήν τιθέναι ύπέρ άλλήλων, ήνάγκασέν με, 
αδελφέ πνευματικέ, και πάλιν έπιστεΐλαί σοι, πονοΰντα περί της 

5 σωτηρίας σου και άκούοντα διαίρεσιν είναι σχισματικήν μεταξύ 
ύμών και ετέρων άδελφών ού την τυχοΰσαν, άλλα και λίαν χαλεπήν, 
ώστε και συναπορραγήναι εις δύο μέρη αντικείμενα τον άγελαΐον 
λαόν, έκατέρου έκατέροις προσκειμένου καί πόρρω άφισταμένου της 
άλληλούχου κοινωνίας, και τούτο ολον έργον τοΰ σατανά, τοΰ άρ-

10 χαίου άνθρωποκτόνου, καί τοΰτο σκάνδαλον μέγα- καί λέλεκται παρά 
τοΰ Κυρίου- ούαί τω κόσμω άπό των σκανδάλων, καί πάλιν συμφέρει 
ι'να μύλος όνικός δεθη περί τόν τράχηλον αύτοΰ καί ριφή εις τήν 
θάλασσαν ή ϊνα σκανδαλίση ένα τούτων των ελαχίστων, καί θαυμάζω 
πώς ή τιμιότης σου, άσκοΰσα καί προσκειμένη θεώ εν τοσούτοις 

15 έτεσιν, άφροντίστως έχει περί τοΰ κινδύνου τούτου- δς, εί μή διορ-
θωθή διά πάσης σπουδής σου καί επιμελείας, ού μόνον κενήν πάσάν 
σου τήν άσκησιν έργάσεται, άλλά καί πόρρω σε θεοΰ ποιήσει, ο μή 
γένοιτο. 

Διά τοΰτο, άδελφέ, φιλαδέλφως κινηθείς προ τριών ετών, ήνίκα 
20 έπλησίασα τοις αυτόθι άπό Σμύρνης έπανιών καί τό σχίσμα με-

μαθηκώς, έγραψά σοι απερ άκήκοα καί ως δει σε φρονεΐν περί της 
άλη θείας καί ως φυγείν τόν έπηρτημένον κίνδυνον τοΰ σκανδάλου 
καί ούκ άντέγραψάς μοι· καί πάλιν δεδήλωκα καί ούκ άπεκρίθης 
μοι. καί τοΰτο κατηγορία εναργής τοΰ μή θέλειν σε θεόν θεραπεύειν 

25 μηδέ όρθοποδεΐν περί τήν άλήθειαν. καί, συγχώρησον, μή καταγα-
νακτήσης / μου λέγοντος τό αληθές· γέγραπται- έλεγμώ έλέγξεις τόν 
πλησίον σου καί ού λήψη δι' αύτόν άμαρτίαν. ιδού εγώ ό τάλας, 
καίπερ μή ίδών σε πώποτε, άλλ' οτι άδελφός κατά Χριστόν, ούκ 
ήνεγκα τήν άκοήν φόβω θεοΰ, έλεγμώ δέ ήλεγξα, παρακαλών παρε-

485. a. 824 

2 Joh. 13,34 9 Joh. 8,44 11 Matth. 18,7 Matth. 18,6 26 Le. 19,17 28 
Matth. 18,15 

C VM PS 

2 Κυρίου C: θεοΰ cett Sirm 3 ήνάγκασέ VMPS Sirm 4 άδελφέ post πνευματικέ 
transp Μ 5 σχηματικήν MPS (sed cf infra 20; 31) 8 έκατέροις scripsi: έκάτεροι 
CPS: έκατέρω VM Sirm 12 μΰλος PS 19 διατοΰτο VMPS 20 έπανιών C 25 
κατ' άγανακτήστ|ς C: καταναγκάσης Μ 26 μου: με Μ λέγοντα Μ 29 θεοΰ 
om Sirm 
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30 κάλεσα, άποδυόμενος τό κρίμα καί φιλών την σωτηρίαν σου. πώς 
αυτός ό έγκληθείς και τοΰ σχίσματος πατήρ οισεις τό κρίμα; πώς δε 
άπολογήση τω Χριστώ, ύπέρ τοσούτου λαοΰ εύθυνόμενος; 'Ιωάννου 
τοΰ Προδόμου εί τό έργον εχοις, κενόν σε της βασιλείας άποπέμψει 
τοΰ θεοΰ, εί μή προκαταλάβοις διορθώσασθαι. 

35 Τίς δέ ή διόρθωσις; εί μέν οίόν τε, σοΰ αύτοΰ παρόντος, εί δε μή, 
δι' αποστόλου σου άπολογία γραμματική περί ών πρότερον ένε-
κλήθης, άθωών εαυτόν δια της απολογίας καί ύποδεικνύων όρθήν 
τήν πίστιν καί τήν έφ' άπασιν όρθοτομίαν τοΰ λόγου της αληθείας, 
καί οϋτως γινομένης ομονοίας έν Κυρίω, ού λέγω μετά τοΰδε καί 

40 τοΰδε, άλλα μετ' έμοΰ μόνου τοΰ ταπεινοΰ, ήρθη τό σκάνδαλον έκ 
μέσου καί συνήφθη τά διεστώτα- καί ό Κύριος έν μέσω ήμών καί ού 
βλασφημούμενον τό ονομα αύτοΰ δι' ημάς, ού λέγω έν τοις έθνεσιν, 
άλλ' έν τοις χριστιανοΐς. καν τίνες διαφέρωνται, μετά τήν εις αλ-
λήλους συμφωνίαν διδαχθήσονται καί συναφθήσονται δι' ήμών 

45 αύτών των ταπεινών, ύπερασπιζομένων σου ώς έμαυτών. καί ϊλεως 
έσται θεός καί ό βίος σου οϋτω μακάριος καί τό τέλος σου αίνετόν 
καί τά έγκαταλείμματά σου έν δικαιοσύνη. 

'Ιδού δευτέρα ή έπιστολή μου αΰτη ή εύτελής. καί εί μέν δράσεις 
τά δέοντα, δηλών καί άπολογούμενος περί πάντων ών έγκαλή, έκερ-

50 δήθης ό άδελφός ήμών, κυριολέκτως ειπείν, καί χαίρομεν έπί σοι 
μέγα οί ταπεινοί' εί δέ, δπερ άπείη, έμμείνης έν τή αυτή σιωπή καί 
άπειθεία, βαστάσοις τό κρίμα αίώνιον, άπρακτα άσκών, μάλλον δέ 
όλεθρίως σχίζων τον λαόν τοΰ θεοΰ διά τής οικείας ίδιοπραγίας. 
ήμεΐς δέ προσέξομεν τω άποστόλω λέγοντι, αίρετικόν ανθρωπον 

55 μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοΰ, είδώς οτι έξέστραπται 
ό τοιοΰτος καί άμαρτάνει ών αύτοκατάκριτος. 

38 2 Tim. 2,15 42 Is. 52,5; cf. Rom. 2,24 46 De. 28,5 54 Tit. 3,10 sq. 

30 κρίμα PS Sirm 31 κρίμα PS Sirm 33 post Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ spatium quinque fere 
litt vacuum exhibet C έχεις Μ 36 άπολογ ία γραμματική CVMP Sirm 39 
γενομένης Μ Sirm 45 ϋπέρ ασπιζομένων C σου: σε Sirm εαυτών Μ: 
έμαυτόν Sirm 46 θεός: κύριος Μ 51 άπίει C εμμείνεις C 52 βαστάσεις 
Spi:M κρίμα PS Sirm 54 προσέξωμεν C 
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486. 'Αρχιμανδρίτη Γοτθίας 

Χάριν όμολογοΰμεν τω άγίω θεώ, δτι ήξιώθημεν δέξασθαι γράμ-
ματα άγαπητικά της όσιότητος ύμών, ου μήν χρήζομεν απολογίας 
διά τήν βραδύτητα- τίνες γαρ ήμεΐς οί ευτελείς ή τίνος ένεκεν δλως 

5 τό τή ήμετέρα ούθενότητι άναφέρειν ύμάς περί των συγκινούντων 
ύμάς αναγκαίων; δμως επειδή μετριόφρονες τυγχάνοντες ο'ίδατε καί 
τοις έλαχίστοις συμπεριφέρεσθαι, είκότως καί αύτοί γεγράφατε καί 
ήμεΐς έδιδάχθημεν, ού μόνον δσα ή επιστολή, αλλά καί δσα οί ταύτη ν 
έπιφερόμενοι αίδεσιμώτατοι αδελφοί καί πατέρες έδίδαξαν. καθ' ών 

ίο άπάντων ό θεός ημών ύπερασπιστής καί των έπιφερομένων άλόγως 
αίτιαμάτων διαλλάκτης. συνεισοίσομεν δέ καί ήμεΐς οί ταπεινοί, εϊ 
ποτε λόγος γίνοιτο, τά παρ' έαυτών εν τοις φθάζουσιν ένδιαβάλλειν, 
ού χάριν ύμΐν καταβαλλόμενοι, αλλά τό κεχρεωστημένον τή αγάπη 
άποπληρώσοντες. ού χάριν ήναγκάσθημεν έπιστεΐλαι καί τω θεοφι-

15 λεστάτφ πατρί καί άρχιερεΐ κυρίφ Φιλαρέτω, ε'ΐ γε καί προσδεχθείη 
ή παράκλησις ήμών των ταπεινών, συνδέουσα τά πρός είρήνην, ής 
ουδέν λυσιτελέστερον καί εφ' ή Χρίστου μαθηταί οί άπ' αύτοΰ 
κεκλημένοι όφείλουσι χαρακτηρίζεσθαι. 

Ταΰτα ως εν κεφαλαίω περί τών κατεπειγόντων, ύπέρ δέ των άλλων 
20 τί καί έπεζητήθημεν δλως άποκριθήναι, εχόντων ύμών τών θεοδι-

δάκτων τήν θεοχάρακτον βίβλον του Μεγάλου Βασιλείου, διδά-
σκουσαν του μοναδικού εϊτουν κοινοβιακού βίου τά σωτήρια καί 
όνησιφόρα, ής χωρίς ούκ εστίν ούτε καθοδηγήσαι θεοπρεπώς ουτε 
καθοδηγηθήναι λυσιτελώς καί άρχοντα καί άρχόμενον; εκείνος έρω-

25 τώμενος επί πάση ύποθέσει καί άφορμή τής εν κοινοβίω ιεράς ζωής 
διά Πνεύματος 'Αγίου άποκέκριται καί ό έκείνω στοιχών έστοίχησεν 
τω Άγ ίψ Πνεύματι, ό δ' αύτώ άπειθών ήπείθησεν τω εν αύτφ φθεγ-
ξαμένω Χριστώ, τά γούν συμπίπτοντα εξ απροσεξίας τοις άδελφοΐς 

486. a. 821 - 826 3 όσιότητος: cf. adn. ad ep. 477,239 21 βίβλον: seil, de 
ascetica diseiplina; cf. Schneider, Theodor 40 

16 cf. Greg. Naz. or. 32,2 (PG 36,176 Β = p. 86 M.-G.) ή ειρήνη· προσθήσω δ' οτι καϊ 
τό λυσιτελέστατον 26 Gal. 5,25 

C VM PS 

1 δογματική (om S) περί μοναχικής καταστάσεως titulo add PS: in marg Sirm 4 
ύμεΐς Ρ" 5 τό: τφ C ύμας: ή μας V 10 ύμών CPSpc άλόγως: άλογίστως 
VM Sirm 11 διαλλακτής Mi 12 γένοιτο Sirm φθάσασιν VM 13 κατα-
βαλλόμενον Sirm 14 καϊ om VM 22 ήτοΰν C: ε'ίτ' οδν cett Sirm 23 όνησίφορα 
Mi 26 έστοίχησε VMPS Sirm 27 ήπείθησε VMPS Sirm 
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σφάλματα ούκ εξόν έπί λαϊκών προσώπων κρίνεσθαι και αυτός ό 
30 ιερός απόστολος βοα- τολμά τις υμών πράγμα έχων κρίνεσθαι έπί 

των αδίκων και ουχί επί τών άγίων; και μεθ' έτερα' οϋτως ούκ ενι εν 
ύμΐν ουδείς σοφός, ος δυνήσεται διακρΐναι ανά μέσον τοΰ άδελφοΰ 
αύτοΰ, αλλά αδελφός μετά άδελφοΰ κρίνεται, και τοΰτο έπί άπιστων; 
ϊσον δε τών άπιστων έστίν τό έπί τών λαϊκών τά τών μοναχών 

35 έξετάζεσθαι και άνοίγειν θύραν οίς ου θεμιτόν παρακύπτειν εις τά 
ήμέτερα' και τοΰτο άπάδόν έστι παντάπασι και άσύμφορον τη έκκλη-
σία τοΰ θεοΰ. / 

Περί άποταγής και άποκάρσεως, επειδή και τούτου λόγος, οϋτε 
τό άποσείεσθαι άκίνδυνον (φησί γάρ, τον έρχόμενον πρός με ού μή 

40 έκβάλω έξω) ουτε τό προσίεσθαι άπλώς και ώς έτυχεν και άποκείρειν 
άνεπιστημόνως δσιον ει γάρ ούδείς στρατευόμενος εμπλέκεται ταΐς 
τοΰ βίου πραγματείαις, ι'να τω στρατολογήσαντι άρέση, καθά γέ-
γραπται, πόσω δή ούν μάλλον έπί τήδε τη θεολέκτφ στρατιά; πάσιν 
άποτάξασθαι δει, πάντων άπογυμνωθήναι χρή, πάντων άπορραγήναι 

45 δέον και σχέσεων και οικείων και φίλων και συγγενών και τοΰ 
σύμπαντος κόσμου κατά διάθεσιν ξενωθήναι τόν γε ώς αληθώς άκο-
λουθεΐν μέλλοντα τω Χριστώ, εϊθ' ούτως στοιχηθήναι και διαπλα-
σθήναι την θεοστοιχή και θεόπλαστον μοναδικήν έξιν καί, πεΐραν 
δόντα καί βάσανον άρετής, ούτως είσαχθήναι τη μαρτυρία τών 

50 πολλών εις τήν μοναδικήν τελείωσιν καί ένα γενέσθαι τών τοΰ 
Χριστοΰ προβάτων, άμυήτως δέ καί άμαθώς, ώς άπήγγελται ήμΐν, 
άποκείρεσθαι έπικίνδυνον καί όλεθριώτατον καί τω κειρομένω καί 
τω κείροντι- αλλά γάρ καί άποσχηματίζειν μοναχόν ϊσον εστί τφ 
άποβαπτίζειν. ολως τολμάται τοΰτο γίγνεσθαι; φρικτόν έστι καί 

55 άκουόμενον. εί δέ μετά τοΰ δεόντως άποκεΐραι, επειδή ύπονοστοΰσί 
τίνες πρός τά χείρονα, τούς τοιούτους, έπιμένοντας τη κακία καί μή 
ίωμένους έαυτούς έν τοις ψυχικοΐς άρρωστήμασιν, έκκόπτεσθαι χρή 

53 ϊσον έστι etc.: cf. J. Leroy, Saint Theodore Studite. Theologie 49 (1961) 431 et adn. 
60 

30 1 Cor. 6,1 31 1 Cor. 6,5 sq. 39 Joh. 6,37 41 2 Tim. 2,4 

29 έξών C 32 ούδείς σοφός: σοφός ούδέ εϊς Sirm άνακρϊναι VM Sirm άνα-
μέσον C 34 ϊσον VMPS εστί VMPS Sirm 35 ού θεμιτόν C: άθέμιτον 
cett Sirm 38 επειδή — λόγος in marg Μ an περί τούτου scribendum? 39 τό 
om VM 40 ετυχε VMPS Sirm 43 στρατεία VM 47 τω om V καί om 
Sirm 48 μοναχικήν Sirm 51 άμυήτως - 52 καί τφ om PS σημείωσαι in 
marg CPS 53 ϊσόν VMPS Sirm τω2: τό C 54 γίνεσθαι VM Sirm 55 τοΰ: 
τό Μ δέοντος C" επειδή: επειτα Μ 
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716 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1521, 1441 

της άδελφότητος καθ' όμοίωσιν των σεσηπότων μελών, ώς αν μή τη 
συνεχεία και τό υγιές βλάπτοιτο- φησί γαρ ό Κύριος· συμφέρει σοι 

60 ϊνα εν των μελών σου άποκοπή και μή ολον τό σώμά σου βληθή είς 
τήν γέενναν τοΰ πυρός, εάν δέ αλλω δυνατόν ή τον έκκοπέντα 
προσήκασθαι κατά φιλανθρωπίας τρόπον, ουκ έξω τοΰ εικότος, ει 
γε εύρεθείη έπιστημονικωτέρως ίατρεύων, αλλά μή άπολλυμένω συμ-
περιφερόμενος. οί δέ άλλως κουφότητι άποπηδώντες του κοινοβίου 

65 άπρόσδεκτοι εστωσαν ταΐς αλλαις άδελφότησιν, ϊνα συνασπισμός ή 
και συμφωνία κατά πάντα τοις πάσι και μή ύπ' αλλήλων τά αλλήλων 
καταλύοντες σπουδάσματα, έξ ών ού κεφαλή ό Χριστός, ό τή ειρήνη 
συνδέων τά πάντα, αλλά τίς; άπευκταΐον καί λέγειν, δοΰλον δέ εχειν 
μοναχόν καί μοναστήριον τοσούτον ξένον, ώς καί τό εχειν γυναίκα-

70 αμφότερα γάρ της παρακοής εύρήματα. καί τοις είς τό κατ' αρχάς 
άναδραμεΐν έφιεμένοις διά της μοναδικής πολιτείας καί τήν άπήμονα 
τοΰ παραδείσου ζωήν μιμεΐσθαι έζηλωκόσιν απόβλητα τά προειρη-
μένα. 

Ταΰτα ούκ οίκοθεν, αλλ' έξ ών οί θεοφόροι πατέρες φθέγγονται 
75 συνειληχότες ύπομνηστικώς έφθεγξάμεθα, αιτούμενοι ύμας τούς παν-

ιέρους προσεύχεσθαι μή μόνον λέγειν ήμδς τά καλά, αλλά καί 
πράττειν έν Κυρίω. 

487. Στεφάνω ήγουμένφ 

Ή συχνότης τών γραμμάτων πυκνουμένην δείκνυσι τήν άγάπην 
τής τιμιότητός σου, πατρικώ εθει έπερειδομένην κάκεΐνος γάρ ό 
μακάριος προς τοις άλλοις αύτοΰ κατορθώμασι καί τώδε τω έπιτη-

5 δεύματι δημιουργών ήν πρός τούς αδελφούς τό τής αγάπης καλόν, 
γράφε τοίνυν, ώ τριπόθητε, πατρφζων έν τούτα», ήμάς τε ήδείους 
ποιών τω συνεχεΐ τοΰ φθέγματος· μή μέντοι έπαίνει μηδέ σύγκρινε 

59 Matth. 5,29 64 Bas. reg. fus. 36 (PG 31,1009 A) 

59 συμφερές Sirm 63 και post γε add V Sirm έπιστημονικώτερος VPS 
Sirm ίατρεύειν Sirm άπολλυμένων Sirm 64 κουφότατοι VM Sirm 
66 ante τά αλλήλων easdem voces iterum scriptae cancell S 67 καταλύωνται VMS 
68 σημείωσαν in marg CPS 69 καί': εις PpcS Sirm 70 εύρέματα VMPS 
Sirm καταρχάς CP 74 φθέγγοντες (sic) Mi 76 μόνον om VM 

487. a. 821 - 826 4 μακάριος: Theophanes confessor? 

C VM (11. 1 - 2 9 ) PS 

6 ήδίους omnes: coll ep 475,47 correxi 
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χρυσώ μόλνβδον μηδέ μαργαρίτη πηλόν, προσεύχου δέ μάλλον καν 
ύμών των έκείνου οπαδών κατόπιν ίέναι δια τό άχρεΐόν με εϊναι έν 

ίο πάσι, καν αυτός ώφελεΐσθαι λέγοις προς ήμών των ανωφελών, άγα-
πη/τικώς φερόμενος, ει δέ καί τι όνησιφόρον σου γίνοιτο, θεώ τό 
πράγμα άναθετέον, τω δι' αλλήλων και έν άλλήλοις οίκονομοΰντι 
τα κατά χρείαν. 

Εϊεν δή ταύτα. προς δέ τών έκ μετανοίας άνασφηλάντων, σφραγίδα 
15 επί τραπέζης ή κατά αλλην τινά περιπέτειαν δεδέχθαι τούς ήδη 

διαπεφευγότας τόν δλισθον, ήδη έπί πατέρων αγίων, σχεδόν είπεΐν, 
συνοδικώς συνεζητήθη καί συνεκροτήθη εύ εχειν, καί ήμΐν τοις 
ταπεινοΐς εύαπόδεκτον τό πραγμα καί φυλαττόμενον καί άλλοις 
μεταδιδόμενον. εί ούν καί αύτός ουτω βούλοιο κρατεΐν, καί έπαινοΰ-

20 μεν καί άποδεχόμεθα' τό γάρ τινας άπαναίνεσθαι έθελοθρησκείας 
εστίν έργον, κατηγορουμένης υπό τοΰ άποστόλου, άλλ' ουκ έχούσης 
οΰτε τό έννομον ουτε τό φιλάδελφον. πόθεν γάρ ερείδονται τό 
ασφαλές έχειν, μήτε κανόνος θεσπίζοντος μήτε τοΰ θεσπεσίου ήμών 
ίεράρχου άπείργοντος ήμάς τοΰτο δέχεσθαι; ή ούχί μάλλον άναιρε-

25 τικόν έστι μετανοίας καί άπογνωστικόν έστι σωτηρίας τό τόν άξιού-
μενον μετέχειν τών άγιασμάτων καί σημειοΰν εαυτόν τή σταυροειδεΐ 
εικόνι μή έξεΐναι σφραγίζειν βρώμα κοινόν ε'ίτε ιδία εί'τε δημοσία; 
ή ουκ ί'σμεν δτι ό αγαθός ήμών θεός καί Κύριος, ό μόνος άναμάρτη-
τος καί α'ίρων τήν άμαρτίαν τοΰ κόσμου, ύπό πόρνης τούς άχράντους 

30 πόδας ήνέσχετο καί χειραπτεΐσθαι καί ύπαλείφεσθαι δάκρυσιν 
ώσπερ καί μύρω; αλλά καί μετά τελωνών έσθίει καί παρά τελώναις 
καί μαθητεύει τελώνας· καί ουδέν αύτώ ουτω φιλητόν ως τό έπιστρε-
πτικόν έξ αμαρτίας καί άγαπητικόν έπ7 άλλήλοις. εντεύθεν καί χα-
ρακτηρίζεσθαι τούς μαθητάς αύτοΰ υπογράφει, καί γε τόν μακάριον 

35 Πέτρον μετά τήν άρνησιν πρώταρχον τών λοιπών αποστόλων άνα-
δείκνυσιν ού τί μείζον εις παράστασιν τοΰ προκειμένου λόγου; τί 
δέ άσυνετώτερον τών άμαθώς καί οίηματικώς μή καταδεχομένων 
σφραγίζειν καί προσεύχεσθαι τούς ήδη τή μετανοία βελτιωθέντας; 

24 ίεράρχου: Nicephorus 34 καί γε - 35 άναδείκνυσιν: verba iuris publici primum 
fecit Allatius, De consensione 302 

20 Col. 2,23 29 Joh. 1,29 30 Luc. 7,38 31 Matth. 9,11 34 Matth. 16,18 

9 έκείνου post οπαδών transp Μ 10 λέγοις om Μ φης post άνωφελών add Μ 
11 σου: σοι Μ 14 σφραγίδα CVM 18 καί1 om VMPS Sirm 19 μετά δ ιδόμενον 
C 28 ήμών post θεός transp Μ 29 κόσμου: hie desin epist in Μ (exciso folio) 
30 ϋπ' αλείφεσθαι C 31 fort exc post τελώναις vox διατρίβει vel simile quid 32 
τελώνας CVP έπιτρεπτικόν Sirm 
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Ήμεΐς τοιγαροΰν οί ταπεινοί οΰτως εχομεν, ώς προείρηται, και 
40 ύμΐν συμβουλεύομεν, άλλον δέ, άλλως έχοντες, δψονται περί τούτου, 

πρός α δέ ό αδελφός ήμών Συμεών ήρώτησεν, άπεκρίθημεν, και 
έφιέμεθα έν πάσι πρός άνάπαυσιν ύμών είναι των σεβασμίων οί 
ταπεινοί και εύχόμεθα άσινεΐς ύμάς διαφυλάττεσθαι έν πάσιν. 

488. Κατηχητική πρός τούς έν Κυζίκω 

Ήδέως ε'ίδομεν τούς περί τον άδελφόν Συμεών, τόν εις κεφαλήν 
ύμών τεταγμένον, τό μέν διά τήν του χρόνου άπουσίαν, τό δέ διά 
τήν καλήν πολιτείαν - άγαθή γαρ πολιτεία και αύτώ και ύμΐν τό 

5 τοσούτους έπί τό αυτό άδελφούς συζήν έν δεδιωγμένοις χρόνοις· 
δπου γαρ δύο ή τρεις τυγχάνοιεν δντες, έπαίνου άξιον, ώς τοΰ 
Χριστού μεσιτεύοντος κατά τήν έπαγγελίαν, τό δέ τοσούτους είναι, 
δλον μοναστήριον και μεγάλην συνοδίαν, άναντίρρητον τό έγκώ-
μιον. και χάρις Κυρίω, δς έδωκεν ύμΐν έν ένί / πνεύματι, μια ψυχή 

ίο συναθλεΐν τή πίστει τοΰ ευαγγελίου και διαφέρειν έν ταύτω τόν 
άσκητικόν βίον δίαθλον και διαυγή και διαστεφή αγώνα έν τούτω 
περαιοΰσθαι. έβουλόμεθα δέ και ύμας αυτούς τούς άπόντας κατ' 
οφθαλμούς ΐδεΐν και συμπαρακληθήναι τή κοινωνία τοΰ πνεύματος, 
ώς αν και τουνομα και πρόσωπον και ήθος και λόγον ένός έκάστου 

15 κατεμάθομεν άλλ' έπεί τοΰτο ήδυνάτει γενέσθαι, ε'ίδομεν ύμδς ήδη 
διά τοΰ προηγουμένου και τών όμοταγών ύμών, ών ή θέα έθρεψεν 
ήμών τάς καρδίας, εύλαβεία κεχαρακτηρισμένη. 

Τί ούν έστι λοιπόν ειπείν; ινα, καθώς χάριτι τοΰ Κυρίου ήμών 
Ίησοΰ Χριστοΰ ήθροίσθητε και συνηρτήθητε άρμονία πνευματική 

20 και συμψυχία όμονοητική, διαλάμψαντες έν τοις αυτόθι καθάπερ 

41 ήρώτησεν: seil, partieipes communionis haereticorum defuneti commemorari si de-
beant; cf. ep. 534,11 

39 τοιγάρ ούν C 

488. a. 8 2 1 - 8 2 6 

6 Matth. 18,20 

C VM (11. 1 6 - 4 1 ) PS 

2 ΐδομεν C τούς: τού Sirm: τοΰ Mi 4 ή μ ΐ ν Sirm 5 voces έπί τό αύτό post 
άδελφούς transp VPS Sirm τό: τω S αύτό Spc έπιτοαυτό VP 8 τό C"cr 

9 ή μ ΐ ν VPS Sirm 11 βίον: an βίου scribendum? fallitur Lampe s. v. δίαθλος hanc 
vocem cum sequentibus coniugens 14 λ ό γ ο ς Sirm: λόγους Mi 15 ΐδομεν C 16 
καϊ: hie inc epist in Μ 
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τινές αστέρες έν τή ζοφερά της αίρέσεως νυκτί, και προς τό έξης 
οί αύτοί διαμείνοιτε, σύμψυχοι, τό εν φρονοΰντες, όμογνώμονες, 
ύποτακτικοί, πειθήνιοι, ευήκοοι, ευχάριστοι, εΰκλητοι, φίλαγνοι, 
σώφρονες, άπαρρησίαστοι, άρτιοι, κατηρτισμένοι έν παντί έργω 

25 άγαθώ, έτι λάμποντες, έτι αύγάζοντες, έτι φωτοβολοΰντες, έτι άλί-
ζοντες, ώς αν και περί υμών εικότως ρηθείη υπό τοΰ Κυρίου- ύμεΐς 
έστε τό φώς τοΰ κόσμου- και αύθις- ύμεΐς έστε τό άλας της γης. τάχα 
δέ επειδή τήν όρεινήν κατοικείτε, καταλλήλως έπάδοιτο κάκεΐνο 
περί υμών, ού δύναται πόλις κρυβήναι, επάνω ορούς κειμένη, ορούς, 

30 δηλαδή ύψηλής πολιτείας, έφ' ή οί έπιβεβηκότες ώς έν ούρανώ έπί 
της γης διατρίβουσιν, ών ουκ άξιος ό κόσμος κατά τό άποστολικώς 
εΐρημένον. 

Βλέπετε, τέκνα και αδελφοί, δπως ύμάς ήρεν ό λόγος της αληθείας, 
άνω θείς τοις έγκωμίοις και ύποδείξας αληθινούς είναι μοναστάς, 

35 όμολογητάς Χριστού, φυγάδας κόσμου, άνδρας επιθυμιών τών κρειτ-
τόνων, σαρκός παθοκτόνους, στεφανίτας έν πνεύματι. και ταϋτα μέν 
λόγοι γυμνοί της άνταποδόσεως άρτι- εάν δέ τον αγώνα ύμών της τε 
υποταγής και ομολογίας έκτελέσητε κυριώτατα, τηνικαύτα μεταβαί-
νοντες τοΰ βίου τήν τών έργων άπολήψεσθε μακαριότητα, ή ς γένοιτο 

40 πάντας ημάς έπιτυχεΐν χάριτι τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ, φ 
ή δόξα καί τό κράτος εις τούς αιώνας τών αιώνων, αμήν. 

489. Γρηγορίω τέκνω 

Έχάρην έπί τω γράμματί σου, τέκνον ήγαπημένον, δτι καί αστεία 
ή όδός τών έν άστει καί ύγείαν / προσελάβου άμα τω άδελφώ Ζωσιμά 
διά τής άφαιμάξεως καί τάλλα ύμΐν δτι κατά σκοπόν απέβη, έπί δέ 

5 ταΐς παρά τοΰ ξενοδόχου προτάσεσι, τί δτι παρ' ήμών έπεζήτησας 

22 Philipp. 2,3 26 Matth. 5,14 27 Matth. 5,13 29 Matth. 5,14 31 Hebr. 
11,38 

23 ευήκοοι post εύχάριστοι transp Μ 28 κατοικείτε om Sirm 33 αδελφοί in 
marg S 34 αληθινούς είναι: άληθεΐς Μ μονάστας PS 37 άνταποδώσεως CS 
39 άπολείψεσθε C 40 ύμδς C 41 καί — αιώνων om Μ τών αιώνων om V 

489. a. 821 -826 3 Ζωσιμά: cf. adn. ad ep. 165,17 5 ξενοδόχου: Theodorus; 
cf. ep. 470 

C VM PS 

1 δογματική (om S) περί διαφόρων ύποθέσεων in marg PS Sirm 3 τω ante αστει 
add VM 4 ταλλα VMP: ταλλα cett Mi: corr Sirm 5 έζήτησας S voces παρ' 
ήμών post έζήτησας transp S" 
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έτι διασάφησιν, έγκεκριμένως άποκριθείς αύτώ κατά τήν των θεο-
φόρων πατέρων διδασκαλίαν; ούδέν περισσότερον έχομεν λέγειν των 
σων άντιπαραστάσεων. είκαιολογούσι δέ, ώς έοικε, και ού φιλομα-
θούσιν οί επερωτώντες· δμως έπειδή γέγραπται, έτοιμοι δντες πρός 

ίο άπολογίαν παντί τω αίτοϋντι ύμάς λόγον περί της έν ύμΐν ελπίδος, 
άποκρινόμεθα καί ήμεΐς τάδε. 

Τό των μοναχών σχήμα παρθενίας εστίν επάγγελμα καί μυστήριόν 
έστι μοναχικής τελειώσεως κατά τήν φωνήν του θείου καί πανσόφου 
Διονυσίου, καί τό λέγειν τινάς τό ,πόθεν παρεδόθη τό άποτάσσεσθαι 

15 καί γίνεσθαι μοναχόν;' ούδέν έτερον έστιν ειπείν ή δτι ,πόθεν παρ-
εδόθη γίνεσθαί τινα χριστιανόν;' ό γάρ τό πρότερον θεσμοθετήσας 
αποστολική παραδόσει καί τό δεύτερον έξέδωκεν, εξ μυστήρια έκ-
τεθεικώς, πρώτον περί φωτίσματος, δεύτερον περί συνάξεως ειτουν 
κοινωνίας, τρίτον περί τελετής μύρου, τέταρτον περί ιερατικών τε-

20 λειώσεων, πέμπτον περί μοναχικής τελειώσεως, έκτον περί των ίερώς 
κεκοιμημένων, τί ούν έστιν ειπείν έν τούτοις; δτι ό αμφισβητών περί 
εν των είρημένων αμφιβάλλει δήλον δτι καί περί τών άλλων μή 
θεοπαραδότως έχειν καί τή τοΰ ένός αναιρέσει συνανήρηται έξ 
αναγκαίου καί τά λοιπά- καί οΰτε φώτισμα ουτε σύναξις ουτε θείον 

25 μύρον ουτε ιερατική τελείωσις οΰτε τών ίερώς κεκοιμημένων δια-
τύπωσις εϊεν αν, εί'περ μή πάρεστιν ή μοναχική τελείωσις, καί έσμέν 
έθνόφρονες, άθεοι οντες έν τω κόσμω καί ελπίδα μή έχοντες, τοιούτος 
έστιν ό τήν πρότασιν είσάγων, τό πόθεν παρείληπται μονάζειν αν-
θρωπον. καί οϋπω λέγω δτι καί πάντες οί έξοχοι τών θεοφόρων 

30 πατέρων καί μονασταί γεγόνασι καί τόν μοναδικόν βίον ώς άγγελι-
κόν έκθειάζουσιν πρός ών καί τά διατυπωτικά τής ιεράς ζωής συγ-
γράμματα. ει δέ τινι νοϋς πάρεστι, πάντως εύρήσει καί αύτόν τόν 

12 τό τών - 38 άβαπτίστων: priraum edidit Allatius, De consensione 1265 13 
μοναχικής τελειώσεως: de hac elocutione cf. Hermann, Theoktista 109 adn. 60 17 
εξ μυστήρια: ubi coniugium deest; cf. K. Parry 1. 1. (ad ep. 418,35) 166 

9 1 Petr. 3,15 12 Dion. Ar. eccl. hier. 6,3 (PG 3,533 A) 18 ibid. 3,1 (424 B) 19 
ibid. 4,1 (472 C) ibid. 5,1 (500 C) 20 ibid. 6,3 (533 A) ibid. 7,1 (552 C) 27 
Eph. 2,12 

7 λέγειν post άντιπαραστάσεων transp PS 10 ήμΐν VM 11 άποκρινούμεθα VMPS 
Sirm 12 σημείωσαν περί τοϋ μοναχικού σχήματος πόθεν παρεδόθη in marg CPS 
13 τήν post φωνήν add VM 14 άποτάττεσθαι VM 17 καί. om VM σημείωσαι 
(om Ρ)· τίνα τά παραδοθέντα εξ μυστήρια τοις χριστιανοΐς in marg PS 18 ήτοϋν 
C: ε'ίτ' οΰν VM: εϊτ' ούν Ρ Sirm 19 ιερατικής τελειώσεως Μ 21 έστιν VPS 
22 εν: ένός VpcM Sirm δηλονότι VMPS Sirm 24 φώτισμα - 25 μύρον ουτε om 
Sirm μϋρον PS 28 εις άγων C 30 μονασταί: μοναχοί VM μοναδικόν 
C: μοναχικόν cett Sirm 31 έκθιάζουσιν C: έκθειάζουσι cett Sirm ών Sirm: δν 
codd 
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θεΐον Διονύσιον πώς κατά τούς αγγελικούς διακόσμους και τους 
ιερατικούς βαθμούς και τούς έξω ίερωσύνης ίσαρίθμως τρισί τάξεσιν 

35 άπένειμεν, πρώτην και είσαγωγικήν των έτι μαιευομένων, ήτοι κατη-
χουμένων, δευτέραν των πεφωτισμένων και τρίτην των μοναχικώς 
τελειουμένων- και τό τοις έναργέσι μάχεσθαι άναισθήτων εστίν ή 
άβαπτίστων. 

Τό δεύτερον πρόβλημα περί των νηπίων, ,οτι', φησίν, ,ό "Αγιος 
40 Βασίλειος εν τοις κανόσιν επιτρέπει ερχόμενα εις την εννομον ήλι-

κίαν, ει μή φέροιεν τόν ζυγόν της εν παρθενία ζωής, άποσχηματί-
ζεσθαι'. ούχ ούτως, αλλά νομοθετήσας πάντα εν πασι θείω πνεύματι 
καί σωτηρίως τω κόσμω και ώς ούκ αν έπινοηθεΐεν βελτιώτερόν τι 
γίνεσθαι, καν τίνες άφρονεύοντες πειρώνται τά κρείττονα νομοθε-

45 τε ΐν / αυτός καί περί των από πρώτης ήλικίας προσερχομένων τοις 
άναδεδεγμένοις τόν της ήγεμονίας θεσμόν νενομοθέτηκεν καί ή 
βίβλος δηλοΐ καί τό καθ' έπος λέγειν ενταύθα ούκ επαρκές, πλην δτι 
μετά τήν συμπλήρωσιν τού λόγου, ήγουν από έξκαιδεκαετίας καί 
πρός, μεθ' δν καί τιμαί καί τιμωρίαι, ώς φησιν αυτός, περί αύτών 

50 έγκρίνεσθαι δεΐν, καί συνάπτεσθαι ταΐς άδελφότησιν διά τής μονα-
χικής τελειώσεως προστέταχε. καί έκτοτε μετατιθεμένους πρός τόν 
κοινωνικόν βίον έξ ανατροπής πονηράς μηδέ θύραν άνοίγεσθαι 
αύτοΐς κατά ψιλήν περίοδον έξ ών άπέστησαν κεκέλευκεν ένδοθεν 
δε τού προειρημένου έτους, ει μή αίρουμένους τόν έν παρθενία βίον, 

55 ή καί αίρουμένους άλλά μή θέλοντας κατηρτισθήναι πρός τήν μο-
ναχικήν ζωήν, άποκρίνεσθαι καί άποπέμπεσθαι εις τόν κοινωνικόν 
βίον, ώς μή ονείδη άνάπτεσθαι ταΐς άποτυχίαις τω ίερω βίω. 

Ταύτα δέ, έπεί ου πάντως γίνονται έν τισι καθά έντέταλται, άλλά 
άποκείρουσι νηπιόθεν ή καί κατά ήλικίαν έννομον, αλλ' ού νομίμως 

60 καί κατηρτισμένως, διά τούτο τά άνω κάτω καί ιερεύς καί προφήτης 
έξέστησαν κατά τό γεγραμμένον καί μυριόδοξος παράδοσις καί αύ-
τόκριτος νομοθεσία ού διά θεοφιλίαν, άλλά διά φιλαργυρίαν, ούδέ 

58 ταϋτα - 65 άποκλαίειν: verba primum edidit Allatius ibid. 1151 

35 Dion. Ar. eccl. hier. 3,6 sq. (PG 3,432 C sq.) 39 cf. Bas. reg. fus. 15,4 (PG 31,956 Β sq.) 
60 Is. 28,7 

34 ισαρίθμους VPac Sirm 35 απένειμε VMP Sirm 36 και om VM 46 νενο-
μοθέτηκε VMPS Sirm 47 καθέπως C: κατ' επος cett Sirm επαρκές: έπαρκέσει 
VM 48 έκκαιδεκαετίας Sirm 49 öv scripsi: ών codd Sirm ώς: ας VM 50 
έκκρίνεσθαι Sirm άδελφότησι VMPS Sirm 53 περίοδον: παράδοσιν V M Sirm 
54 εί: ή C 55 καταρτισθήναι VMPS Sirm 57 ταΐς άποτυχίαις om VM Sirm 58 
καθά C: καθώς cett Sirm 60 διατοΰτο VPS καί2 om PS 62 θεοφιλίαν: φιλίαν 
VM Sirm διά2 om VM 
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διά σωτηρίαν, άλλα διά φιλοκερδίαν. και προς ταΰτα έγώ ό τάλας 
άποκρίνεσθαι ούκ έχω ή στένειν καν σκυθρωπάζειν και τάς εαυτών 

65 αμαρτίας ά π ο κ λ α ί ε ι ν σύ δέ σωθείης, τέκνον ήγαπημένον. 

490. Θεοκτίστω ερημίτη 

Δεξάμενος τό γραμματεΐον της τιμιότητός σου και άναγνούς εις 
ύπήκοον του θεοφιλεστάτου αρχιεπισκόπου και αδελφού μου αμα 
τοις συνοΰσιν άδελφοΐς εύχαρίστησα ό ταπεινός τω Κυρίφ, ος έκλι-

5 νεν την καρδίαν σου γράψαι ορθώς τό της πίστεως σύμβολον τό 
γάρ όμολογεΐν δέχεσθαι τήν παλαιάν και νέαν διαθήκην και πάντα 
τά ύπό τών άγίων πατέρων παραδεδομένα τή εκκλησία του θεοΰ 
κεφαλαιωδώς ή όρθότης εστί της πίστεως, επειδή δέ και αίρετικοΐς 
εστι ταΰτα λέγειν, ου μην εύρίσκεσθαι κατά τούς λόγους αυτών 

ίο όρθοτομοΰντας τόν λόγον της άληθείας, διά τούτο και παρά τών 
πεμφθέντων άδελφών, και μάλιστα παρά τοΰ άββά Σωσιπάτρου, 
έπεζητήσαμεν τό ακριβές, καθά και έζήτησας έν τοις γράμμασι, διά 
τό μή πάντα έγχωρεΐν άπαγγέλλειν τήν έπιστολήν, και ευρομεν 
χάριτι Χριστού άπαγγέλλοντας αυτούς όρθοφρόνως τά παρά σοΰ 

15 αύτοΐς παρατεθέντα. 
Τίνα δέ ταΰτα; δεΐν γάρ έν κεφαλαίοις έπισημανθήναι. πρώτον 

περί της άγίας Θεοτόκου· φασί γάρ λέγειν σε δτι πρό τών αιώνων ή 
παρθένος, τοΰτο επειδή αρνείσαι μήτε λέγειν μήτε δέ φρονεΐν, αλλ' 
όμολογεΐν εξ ανδρός και γυναικός 'Ιωακείμ και "Αννης τετέχθαι 

20 αυτήν, εύ αν εχοι. δεύτερον περί τοΰ Κυρίου, δτι ούκ έσταυρώθη· 
επειδή δέ ομολογείς / έσταυρώσθαι αύτόν κατά τάς γραφάς, εύ αν 

63 διά2 om VM φιλοκέρδειαν Spc 64 στένειν: σθένειν C 

490. a. 824-825 

2 Bas. ep. 322 (PG 32,1068 C = III 194 Courtonne) 10 2 Tim. 2,15 

C VM PS 

1 δογματική περί διαφόρων ύποθέσεων και έν τω τέλει περί (τών S) άγίων εικό-
νων titulo add PS: in marg Sirm 2 γραμμάτιον VM 3 έπήκοον VMPS 
Sirm αρχιεπισκόπου: έπισκόπου VM 4 ηύχαρίστησα VMPS Sirm (sed cf Bas 
ep 1.1.) εκλινε VMPS Sirm 8 και om Sirm 9 έστι VMPS 10 και ante διά 
add Μ διατοϋτο VMPS και om PS Sirm 13 πάντη VM vocem 
άπαγγέλειν iterum scriptam cancell S 14 αυτούς όρθοφρόνως: όρθοδόξως VM 15 
παρατιθέντα Sirm 16 γάρ om PS Sirm 18 άρνήσαι omnes: correxi άλλά VM 
19 ϊωακίμ C τετάχθαι Sirm 
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εχοι. τρίτον περί των αγγέλων καν των δαιμόνων, δτι μετά τήν κρίσιν 
άποκατάστασις έσται πάλιν καί γενήσεται μία ποίμνη, είς ποιμήν. 
και έπειδή τοΰτο απαρνείσαι καί ομολογείς αίώνιον είναι καί τήν 

25 κρίσιν καί τήν βασιλείαν των ουρανών, εύ αν εχοι. τέταρτον περί 
μονάχου ενός, δτι δύναται της κολάσεως ρύσασθαι έκατόν πεντή-
κοντα κρινομένους. καί έπειδή τοΰτο απαρνείσαι καί λέγεις μήτε 
μετάνοιαν είναι μετά θάνατον μήτε τινά τόν δυνάμενον έξελέσθαι 
άπό τής θεοΰ άπονεμηθείσης έκάστφ κολάσεως, εύ αν εχοι. πέμπτον 

30 περί βιβλίου του έπιλεγομένου τοϋ 'Αντωνίου, δτι λέγεις εύαπόδε-
κτον είναι, εν φ πολλά βλάσφημα, ως ήμεΐς αυτοί άναγνόντες έγνω-
μεν. καί τοΰτο έπείπερ ομολογείς άποβάλλεσθαι ώς άλλότριον τής 
εκκλησίας τοΰ θεοΰ καί μηκέτι μήτε έχειν μήτε άναγινώσκειν μήτε 
σε μήτε τούς μετά σοΰ, εύ αν εχοι. καί εύλογητός ό θεός, ό ποιη-

35 σάμενος καθαρισμόν εν ύμΐν των προειρημένων σκανδάλων, καί 
εύλογημένον τό όνομα τής δόξης αύτοΰ, τό πεΐσάν σε ειπείν χωρικόν 
εϊναι καί αμαθή καί ε'ΐκειν κατά πάντα καί πείθεσθαι τω λόγω τής 
ταπεινώσεώς μου. 

Έγώ δέ ούδέν παρά τά θειωδώς έκπεφασμένα τοις άγίοις άποστό-
40 λοις καί προφήταις καί πατράσι παραινέσω ή διατυπώσω, άλλ' αύτό 

τοΰτο, καθώς γέγραφας, πιστεύειν σε είς τήν Άγίαν Τριάδα, τήν 
άμερή κατ' ούσίαν, διαιρουμένην δέ τοις χαρακτήρσιν είς πατέρα 
καί υίόν καί "Αγιον Πνεΰμα, ένα θεόν, ενα Κύριον, καθό καί μία 
πίστις. έστι δέ καί ό πατήρ θεός καί ό υίός θεός καί τό πνεΰμα θεός, 

45 ού τρεις θεοί (μή γένοιτο), αλλ' είς θεός, ώσπερ καί Κύριος, τοΰτο 
τής θεολογίας τό δόγμα περί τής οικονομίας πιστεύειν δτι ό είς τής 
Τριάδος εύδοκία τοΰ πατρός καί συνεργία τοϋ 'Αγίου Πνεύματος 
έσαρκώθη έκ τής αγίας Θεοτόκου, προσεισεληλυθότος τοΰ 'Αγίου 
Πνεύματος έν αύτή καί οϋτως έπισκιάσαντος τής τοΰ ύψιστου δυ-

50 νάμεως κατά τό εύαγγέλιον εξ ής καί έτέχθη άνθρωπος τέλειος, ών 

22 τρίτον - 25 εχοι: verba primum edidit Allatius ibid. II 159 sq. 25 τέταρτον - 29 
εχοι: cf. ibid. 1268 

23 Joh. 10,16 48 Luc. 1,35 

24 άπαρνή Μ: άπαρνήσαι cett Sirm: correxi και3 Cssi:r 27 άπαρνήσαι omnes: 
correxi 29 έκ ante θεοΰ add PS: έκ τοϋ inser Sirm τής: τοϋ V παρά post 
τής add Μ έκάστφ om VM 31 αύτοΐ om VM 32 άποβαλέσθαι PS 34 
vocis ποιησάμενος litt μένος in marg C 40 ante πατράσι litt πατρ eras C 42 σ 
in marg C 43 καθό: καθώ/ C (an καθώς scribendum?) 45 ώσπερ: an οσπερ 
scribendum? 48 προεισεληλυθότος VMPS Sirm (fort recte) 49 έπ ισκ ιασάσης VM 
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έν ταύτώ και θεός τέλειος, είς τή ύποστάσει, διπλούς τή φύσει, καθώς 
οί θεοφόροι πατέρες και αί έπτά άγιαι οΐκουμενικαι σύνοδοι έξέ-
θεντο, όμολογεΐν τε τήν παρθένον Θεοτόκον, πάντων ούσαν ύψη-
λοτέραν και τιμιωτέραν δυναμένην τε πρεσβεύειν μητρικώς τφ αυτής 

55 υίφ και Κυρίω ύπέρ παντός τοΰ κόσμου, όμολογεΐν τε τούς αγγέλους 
ώς αγγέλους, ύπερδεομένων και αυτών πάντων τών ανθρώπων, τό τε 
δαιμόνιον φύλον άμιγές είναι εις αιώνας άτελευτήτους πρός αυτούς, 
τό ίδιον οίκητήριον δι' άποστασίαν άπολιπόντας και καταδεδικασμέ-
νους υπό θεού ένδίκοις κολάσεσιν όμολογεΐν και τούς αγίους πάντας 

60 ώς θεράποντας θεού, πρεσβεύειν τω θεώ δυναμένους εις σωτηρίαν 
ήμών έτι όμολογεΐν τάς άγίας εικόνας αύτού τε τοΰ Κυρίου ήμών 
'Ιησού Χριστού, της τε αύτού μητρός, αγγέλων τε και πάντων αγίων, 
προσκυνεϊν και άποδέχεσθαι κατά τό δογματισθέν τή έν Νικαία τό 
δεύτερον συνόδω, άναθεματίζειν τε πάντας αιρετικούς τούς ύπό τών / 

65 συνόδων άναθεματιζομένους, ανακηρύττει ν πάντας τούς ορθοδόξους 
παρ' αύτών εύφημουμένους. 

Αύτη ή ειλικρινής πίστις τών Χριστιανών, τούτο τό μαρτύριον 
τής Χριστού ομολογίας· παρά ταύτα ό φρονών ήτω άνάθεμα από τοΰ 
πατρός και τοΰ υίοΰ και τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, καθά φησιν ό Παΰ-

70 λος, οτι, καν ημείς ή άγγελος έξ ούρανοΰ ευαγγελίζεται ύμΐν παρ' ö 
εύηγγελισάμεθα ύμΐν, άνάθεμα εστω. ώς προείρηκα, και πάλιν λέγω· 
ε'ΐ τις ύμάς εύαγγελίζεται παρ' ο παρελάβετε, άνάθεμα εστω. έπεί ούν 
αύτός λεπτομερώς ταύτα ουκ έξεκάλυψας έν τοις γράμμασί σου, δέον 
πάσα ανάγκη όμολογήσαί σε οΰτως φρονεΐν. τούτο δέ έσται πώς; 

75 ϊνα έν τω πληρώματι τής επιστολής αύτής ταύτης ύπογράψης κατά 
τό έμφερόμενον πιττάκιον. και οΰτως ή ειρήνη τοΰ θεοΰ, ή ύπερέ-
χουσα πάντα νοΰν, φρουρήσει και βραβεύσει ήμάς τε και ύμάς έν 
ένί πνεύματι καί μιά καρδία πιστεύειν καί λατρεύειν τή 'Αγία Τριάδι 
επί σωτηρία τών τε οικείων ψυχών καί τοΰ διαιρεθέντος λαοΰ είς 

80 δύο μέρη, άπέναντι τοΰ κυρίου 'Ιωαννικίου, τοΰ πνευματικοΰ ήμών 
πατρός, καί σοΰ τοΰ τιμίου καί πατρός καί άδελφοΰ ήμών. 

68 1 Cor. 16,22 70 Gal. 1,8 sq. 76 Philipp. 4,7 

51 καί post καθώς add VM 55 τοϋ om VM 56 ώς αγγέλους om Sirm τών 
om Sirm 57 φύλον C πρός: τούς VM 58 απολείποντας C 59 τε post 
όμολογεΐν add V Sirm 60 ώς θεράποντας Sss" 62 και Vsscr 63 τε post 
προσκυνεϊν add V Sirm 64 δεύτερον: ßov Msscr 65 ώς ante όρθοδόξους add 
VM 67 ειλικρινής: αληθινή VM Sirm 68 ήτω: ήτο C 69 καθά — Παύλος 
om VM απόστολος ante Παύλος add PS Sirm 70 κάν Μ εύαγγελίζηται 
VMPS Sirm παρό CS 71 ύμΐν om VM Sirm 72 παρό CS 73 ούκ om VM 
Sirm 74 ούτω VM Sirm 75 αύτής om VMPS Sirm 77 ύπερέχουσα post νοΰν 
transp PS φρουρήσοι S βραβεύσοι S 80 κυροϋ PS Sirm 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:23



Mi 1529/32 ΕΠΙΣΤ. 4 9 0 - 4 9 1 725 

491. Διογένει άσηκρήτις 

Έρώτησις . 
Πώς δει καλεΐν τήν Χρίστου εικόνα και πώς αύτη ν προσκυνεΐν χρή. 

Άπόκρισις . 

5 Ή έρώτησις διπλήν έχει τήν άπόκρισιν, ήγουν τήν κ λ ή σ ι ν λέ-
γεται γάρ και κυρίως και ου κυρίως τό έπ' αυτή όνομαζόμενον. 
κυρίως μεν γάρ είκών Χρίστου ε'ίρηται ή είκών αύτοΰ, ου κυρίως δέ, 
δταν καλήται Χριστός , άλλα κατά κατάχρησιν, ώς εχει επί τε του 
ζωοποιού σταυροΰ και του τύπου αύτοΰ- αναλογούν τό θεώρημα 

ίο ώσαύτως και επί. τής προσκυνήσεως, παραπλησίως τω τύπω τού 
σταυρού ή προσκύνησις. σχετική γάρ ώς τών πρός τι όντων, πρωτο-
τύπου τε και εικόνος, κατά τήν φωνήν τού Μεγάλου Βασιλείου - ή 
γάρ τιμή τής εικόνος επί τό πρωτότυπον διαβαίνει, έστι γάρ τών 
αμφοτέρων μία ή προσκύνησις, ού σχιζομένη ούδέ διαιρουμένη, αλλ' 

15 έπί μεν τού πρωτοτύπου ούσιωδώς, επί δέ τού παραγώγου σχετικώς 
ύπάρχουσα, ώσπερ καί τό εϊδος τής μορφής, οτι έκεΐ μέν φυσικώς, 
ενταύθα δέ μεθεκτώς πάρεστιν. 

Ό γούν προσκυνών τήν εικόνα ούτι νοσούν, εϊτε Χριστού, ε'ίτε τής 
Θεοτόκου, εϊτε αγίου, ε'ίτε άπλώς βασιλέως, ε'ίτε άρχοντος, ε'ίτε 

20 ύφειμένου ανθρώπου, εν ταύτη προσεκύνησε τον ούπερ αύτη τυγ-
χάνει ε ίκών καί ούτω προσκυνών ού σφάλλεται, αλλ', όρθοδόξως 
έρειδόμενος, τούς έφ' έκατέρα τή άληθεία άντιπίπτοντας ένδίκως 
αποκρούεται, τίνες δέ ούτοι; οι τε άπαναινόμενοι προσκυνεΐν τάς 
σεπτάς εικόνας καί οί έν τή προσκυνήσει λέγοντες αύτά τά πρωτό-

25 τυπα / φυσικώς προσκυνεΐν, ών αμφοτέρων έπ' 'ίσης τό βλάσφημον, 
τών μέν ώς άναιρούντων τό τής οικονομίας μυστήριο ν, τών δέ ώς 
θεοποιούντων, ήτοι ούσιοποιούντων, τά μακράν απέχοντα τή φύσει 
άπό τών πρωτοτύπων, τοιγαρούν προσκυνητέον τήν εικόνα Χριστού 
(ώδε γάρ ό κολοφών τού λόγου) σχετικώς, άλλ' ού λατρευτέον τούτο 

491. 12 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 29 Zenob. prov. 2,1 (IV 54 Bühler) 

VMN PS 

1 δογματική περί τής παναγίας εικόνος τοΰ χριστού καί δτι προσκυνητέον ταύτην 
σχετικώς, άλλ' ού λατρευτέον titulo add PS: in marg Sirm 2 έρώτησις in marg VMN 
4 άπόκρισις in marg VMN 5 διπλήν VS εχει post άπόκρισιν transp VN Sirm 
6 καί1 om VMN 8 καλείται Ν ώς εχει om VN 9 άναλογοΰν: ομολογούν 
VMN 13 άναβαίνει VMN Sirm γάρ2 om Sirm 20 έπροσεκύνησε Nat 21 
ή ante είκών add VMN 23 σημείωσαι τί φησι ό μέγας πατήρ in marg S 25 
επίσης omnes: distinxi 29 ώδε VM κολοφών Ν 
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30 γαρ φυσικώς έπ' αύτοΰ Χρίστου, έπείπερ ή λατρεία μία της Τριάδος, 
και. ουδέ αύτη τη Θεοτόκω λατρευτέον ουδέ αύτώ τω ζωοποιω 
σταυρώ. οΰτως ουδέ τή Χρίστου εικόνι λατρευτέον, άλλά προσκυνη-
τέον, πασών τών προσκυνήσεων διά μέσου τών κατ' αύτάς πρωτο-
τύπων επί τήν μίαν και μόνην λατρευτικήν προσκύνησιν της 'Αγίας 

35 Τριάδος αναφερομένων αί γάρ αλλαι ού λατρευτικαί άπασαι, άλλά 
τιμητικαί, κατά τό διάφορον τοΰ ύφειμένου ή προύχοντος προσώπου. 

492. 'Ιωάννη Γραμματικώ 

Τό άνυπόκριτόν σου της ειλικρινούς άγάπης δέδειχεν ή τιμιότης 
σου εν τοις έπανορθωτικοΐς σημειώμασι τοΰ προς ημών τών αμαθών 
συνταχθέντος λόγου, και έχει μέν έκεΐνα ούτως ή οΰτως συγκεκρί-

5 σθαι τω λόγω. επειδή δέ ήπόρησεν πώς ήμΐν νενόηται τό ύποκείμενον 
και ώς άλλως έκλαμβάνεσθαι παρ' αύτής, καθά ύπεσημήνατο, συν-
ηπορήσαμεν και ημείς δτι ήπόρησεν ό περί πάντα σοφός- τό γάρ 
ύποκείμενον, ώ θαυμάσιε, κατά Λεόντιον τόν μακάριον, ού τά σχόλια 
ύπερκαλλή, ούσίαν είναι λέγει μετά ύποστάσεως. λέγει δέ και ό 

ίο Μέγας Βασίλειος ούχ εν τω ύποκειμένφ επί της 'Αγίας Τριάδος; άλλά 
γάρ και ό πάνσοφος Διονύσιος ώδέ πού φησιν τό, πολλά τοις συμ-
βεβηκόσιν, εν τω ύποκειμένφ- συμβεβηκότα δέ ούκ έν τή καθόλου 
ούσία, αλλ' έν τή ύποστάσει τεθεώρηται, ώς οίσθα. ώστε, ειπών τό, 
πολλά τοις συμβεβηκόσιν, έν τω ύποκειμένφ, τό ύποκείμενον ούσίαν 

15 μετά ύποστάσεως ε'ίληφεν- και ούκ έξω τοΰ εικότος, ώς οΐμαι, τω 

31 τή om Sirm (λατρευ) τέον - 32 εικόνι in marg Ρ 35 απασαι, άλλά τιμητικαί: 
άλλά προσκυνηταϊ απασαι VMN Sirm 

492. a. 821 - 826? 1 Γραμματικώ: ad nomen gentile cf. R. A. Kaster, Guardians of 
Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity. Berkeley 1988, 453 sq. 

9 Leont. Byz. adv. Nest. (?) 10 Bas. ep. 214,3 (PG 32,788 Dsq. = II 205 Courtonne) 
11 Dion. Ar. div. nom. 13,2 (PG 3,980 A) 

C VMN PS 

1 titulum om V, sed legitur in indice titulorum codicis (f. 190') δογματική (om S) 
περί τοϋ τί έστι τό ύποκείμενον titulo add PS: in marg Sirm, omissa vocula τί 5 
ήπόρησας Μ: ήπόρησε VPS Sirm 6 αύτής: αύτοΰ VMN Sirm 7 σημείωσαι τί 
έστιν (έστι τό Ρ) ύποκείμενον in marg CP 9 ύπερκαλλή C: ύπερκαλή VMNP 10 
ούχ εν C: ούκ έν cett Sirm (sed cf infra) 11 και om VMN φησιν C: φησί cett 
Sirm: φησι Mi 15 εί'ληφε VMNPS Sirm είκότως C τφ: τό MSpc 
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κεΐσθαι έν τώ λόγφ. πώς γαρ αν τό μή έν τώ ύποκειμένω μή ουχί 
τρισν καί όνόμασι καί πράγμασι θεολογηθήσεται, ώς είναι τό ύπο-
κείμενον ουδέν άλλο ή ούσίαν μετά ύποστάσεως; 

Εί δέ τι όπτικώτερον έξευρεθείη τη άγιωσύνη σου, μή παραιτήση-
20 ται διδάξαν τόν δώρον πρός αύτής έγκωμιαζόμενον. 

493. Ήγουμένω 

Μέγιστον δώρον δέδωκεν ό θεός έν τη καθ' ήμας επαρχία, τιμιώ-
τατε άδελφέ, τόν εύκλεέστατον κουράτωρα και κράτιστον έν εύσε-
βεία, οτι, Χρίστου εκδικος γεγονώς, εϊλκεν ύπό χείρα τόν ληστρικώς 

5 πολιτευόμενον έν τοις χριστιανοΐς, καίπερ οντα τό πρότερον ανά-
θημα θεοΰ διά της μοναδικής τελειώσεως, Άμμοΰν λέγω, τόν ποτε 
ήμέτερον άδελφόν, νΰν δέ ύπό χεΐρά σου τελούντα διά μεσιτείας τοΰ 
άξιαγάστου ανδρός τη εύδοκία αύτοΰ Χρίστου, τοΰ χαίροντος επί 
σωτηρία τοΰ άπολωλότος. ώς θαυμαστόν έργον τετέλεσται πρός τοΰ 

ίο θεοφιλούς κουράτωρος / και άξιον τής κατ' αύτόν άρετής, ου μήν 
άλλά και σοΰ, τοΰ πνευματικοΰ πατρός και τόν άπολωλότα ώς Χρι-
στός έπί τών ώμων άναλαβόντος. 

Εύφράνθην ούν ό ταπεινός έγώ καί ήγαλλιασάμην, οτι τό άπολω-
λός εύρέθη καί τό άπωσμένον είσφκίσθη. καί χάρις τω κράτει καί 

15 έλέει τής τοΰ θεοΰ δόξης, τοΰ κάκεΐνον έλεήσαντος κάμέ τόν ταπει-
νόν έκ τής άθυμίας άνακομίσαντος· ήθύμουν γάρ από πολλών έτών 
έπί τή άπωλεία τοΰ υίοΰ μου. σύ ούν άρτι πατήρ αύτοΰ έλέει θεοΰ 
κεχρημάτικας τή έπικουρία τοΰ άγαθοΰ μεσίτου καί σύ αύτόν προσ-
άξειας θεώ πρός τό εξής· ιδού γάρ παραδίδωμι αύτόν εις χεΐράς σου 

20 ώς άπό αύτοψίας οφθαλμών, καί καλείσθω σου μαθητής καί μαθη-
τεύσει σοι έως τέλους καί κληρονομήσεις τόν μισθόν αύτοΰ εις τούς 
αιώνας, καί τήνδε τήν έπιστολήν έπαναγνώσεις αύτώ, ώς αν έχοι τό 

16 αν Ssscr τό Spc: τώ cett Sirm εν C: έν cett τώ2 om VMN 17 τρισί om 
Ν 19 έξευρεθείη: έξενεχθείη VMN Sirm έν ante τή inser Sirm 20 τόν: τό 
VMN Sirm έγκωμιαζόμενον: έγκαλλωπιζόμενον VMN Sirm 

493. a. 821 - 826 3 κουράτωρα: Nicetas; cf. ep. 437 

13 Luc. 15,6 

VM PS 

2 δέδωκεν post θεός transp Μ ύμας S (fort recte) 5 τοπρότερον S 8 αύτοϋ 
om Μ voces τοΰ θεοΰ post Χριστού add Μ 9 τετέλεται Sirm 14 και1 om 
Sirm 17 ούν: γοΰν S 19 προστοεξής S 21 κληρονομήσεις S 22 έχοι: έχη 
S 
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ασφαλές, καθά κάκείνω αύτώ γέγραφα. και πληρούσθω τό του απο-
στόλου, αλλήλων τά βάρη βαστάζετε και ούτως άναπληρώσατε τόν 

25 νόμον του Χρίστου- ος φυλάξειέ σε μετά πάσης της θεολέκτου σου 
συνοδίας, προσευχόμενον και περί ήμών των άμαρτωλών τά κρείτ-
τονα. 

494. Βασιλείω ήγουμένφ 

Τά ύπέρ την άξίαν ήμών πάντοτε ή αδελφική σου τιμιότης έπι-
στέλλειν ε'ίωθεν, τιμαΐς και εύφημίαις άποσεμνύνουσα τήν ούθενίαν 
ήμών ήμεΐς δέ των οικείων μέτρων μή έξίστασθαι δεδιδάγμεθα, αλλ' 

5 ήγεΐσθαι έαυτούς ούθέν, όπερ έσμέν. καί τούτων μεν αλις· ή δέ 
βραδυτής τών τιμίων σου γραμμάτων ού δήπου λελύπηκεν ήμάς. 
διατί γάρ καί έφ' φτινι τό άναγκάζον; λελύπηκεν δέ (δεΐν γάρ έκ-
καλύψαι τά παριστάμενα) ή έν τή έν άστει διατριβή καί ή προς τόν 
κρατούντα φάσις καί άντίφασις καί ή ύπό κέλευσιν έξοδος, επί τών 

ίο αύτών πάλιν όντων ήμών πρακτικευμάτων της ύποχειρίου τών έτε-
ροδόξων κατοχής, προσθείημεν δ' αν καί ή προς του οικονόμου έπ' 
αύτοϋ τοΰ κράτους αποστολή, συνεστίασίς τε καί συναπαγωγή. 

Ταϋτα πάντα λελύπηκεν ήμάς, ώ τιμιώτατε, καί ε'ίργει ήμάς, σύγ-
γνωθι, ή προς ύμάς άπάρτι καί συνανάκρασις καί συναναστροφή, 

15 λήψίς τε καί δόσις καί ε'ΐ τι αλλο τών φιλικών καί εξ έθους· ίνατί 
γάρ, φησίν, ή ελευθερία μου κρίνεται ύπό άλλης συνειδήσεως; καί 
επειδή ίκανώς φκονομήσαμεν έν τοις προλαβοΰσιν καί, ως θεός 

23 γέγραφα: epistula perdita 

24 Gal. 6,2 

25 φυλάξει V 

494. a. 824 - 826 3 ούθενίαν: hoc humilitatis dicendi genere Jo. Chrysostomus ep. 
2 (PG 52,568) tantum utitur; cf. Dinneen, Titles 80 8 τή: μονή? 9 κρατούντα: 
Michael II 

15 1 Cor. 10,29 

C VM PS 

2 αδελφική: άδελφή Sirm σου post τ ιμιότης transp Sirm 3 ειωθε VMPS 
Sirm ούθένειαν VMPS Sirm 5 ούθέν: μηδέν Μ τούτων: τοϋτο C άλις 
S 6 βραδύτης Mi δή που Sirm 7 διά τί Μ Sirm λελύπηκε VMPS Sirm 
8 τή έν C: τω cett Sirm 12 απαγωγή Μ 13 πάντα in marg C 14 άπάρτη C: 
άπάτη cett Sirm 15 έξέθους Ρ ίνα τί C Sirm 17 προλαβοΰσι VMPS Sirm 
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μόνος οίδεν, σύν πολλή διαθέσει και ελεημοσύνη, δεΐν άρτι και 
οικοδομήσαι και μή άμφοτέρωθεν ζημιοΰσθαι μήτε τό άλλότριον 

20 προσλαμβανομένους και τό οικεΐον άλόγως προέσθαι. εΐδόσιν ό 
λόγος· ουδείς δύναται δυσϊ κυρίοις δουλεύειν ή αλήθεια άπεφήνατο. 
κύριοι έστε καί δεσπόται και καθηγούμενοι των ιδίων μονών και 
βουλευμάτων, ημείς δέ ταπεινοί καί άλίτιμοι, ώδέ που παραρρεριμ-
μένοι δια τον διωγ/μόν. χαρίσασθε ήμΐν τήν έλευθερίαν ταύτην καί 

25 τό τοις οίκείοις έπιστυγνάζειν άμαρτήμασιν. καί οίδα μέν δτι λυπη-
ρόν τό γράμμα τή τιμιότητί σου ώσπερ καί ήμΐν, αλλά της τοΰ θεού 
αγάπης ουδέν προτιμότερον, δι' ην καί ήμεΐς σύν τοις άγίοις πατρά-
σιν ήμών επί τή υβρει Χριστού ήρνησάμεθα α ήρνησάμεθα καί 
προαιρούμεθα α προϊσχόμεθα. 

495. Τω αύτώ 

Βραχύ τι παρεμυθήθη τό περί υμάς τούς τιμιωτάτους λυπηρόν της 
ψυχής ήμών, ει γε ώς γεγράφατε εχει καί υποχωρείτε τής ήγουμε-
νικής διακρατήσεως· ούδεμία γαρ κοινωνία, ώ φιλότης, δεδιωγμένοις 

5 καί άδιώκτοις (καί ού μόνον άδιώκτοις, άλλά καί ύποτελοϋσι τοις 
διώκταις,καθηγεμονιώντων ώνπερ έξουσιάζουσι μοναστηριών), ει μή 
άρα τις κοινωνία ώμολόγηται φωτί πρός σκότος, άλλ' ουκ ενδέχεται, 
ώς ό ιερός λόγος άπεφήνατο - τό γάρ εως τοΰ παρόντος έπιδούναι 
έαυτούς εν τοις άλοΰσι δι' ύποπτώσεως ιατρικής κατά τόνδε τόν 

ίο τρόπον γέγονε, τω λαβείν ήμάς έγγύας μήτε λόγω μήτε εργφ καθ' 
οιονδήποτε τρόπον ύπαχθήναι πάλιν τοις έτεροδόξοις - καί οίον έν 
μεταιχμίφ έστασι κρατήσεως καί ου κρατήσεως τών μονών καί, τό 
δλον ειπείν, ώς νόμιμον γενέσθαι τήν όμολογίαν διά τής τών έναν-

21 Matth. 6,24 

20 προλαμβανομένους Sirm 22 Ιδίων: οικείων V 23 άλήτιμοι omnes: cor-
rexi παρερριμμένοι VMPS Sirm 25 άμαρτήμασι VMPS Sirm 26 γράμμα: 
πραγμα Μ 27 προτιμώτερον C 

495. a. 824 - 826 

7 2 Cor. 6,14 

VM PS 

7 αρα: άρά Ρ 8 λόγος om Μ 10 τό omnes: correxi εργω μήτε λόγφ Μ 
11 οίον δήποτε S Sirm 
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τίων ύφβλκύσεως και ιών ένισταμένων άντιπράξεως. έπάν δέ καιρός 
15 ήκε του ζητουμένου, και τό όμολογηθέν ούκ έξηνύσθη ενώπιον θεοΰ 

και ανθρώπων προς άκριβεστέραν της προτέρας ύποπτώσεως έξίασιν, 
αλλά πάλιν απαγωγή και πάλιν ύπόπτωσις εν τε λόγοις και εργοις, 
ώς αυτά τά πράγματα μαρτυρεί κάκ των είδότων άκηκόαμεν, και 
πάλιν καθηγεμόνες άπαρασάλευτοι διά της άρτι ύπό τοΰ κράτους 

20 υποδοχής και αποστολής, ό λόγος δέ επί πάντων των ούτως πεπρα-
χότων και γελοϊόν έστιν άρτι τό έπιτιμάν, μάλλον δέ φρενοβλάβεια 
των έπιτιμώντων και σκινδαλμός των εύσεβούντων, σύγχυσίς τε και 
άβλεψία επί τή Χριστού ομολογία, δεΐν του αποστόλου άκοΰσαι, 
λέγοντος στέλλεσθαι ύμάς από παντός άδελφοΰ, ατάκτως περιπα-

25 τοΰντος και μή κατά τήν παράδοσιν, ην παρέλαβον παρ' ήμών, 
μάλλον δέ αύτοΰ τοΰ θεοΰ, διά τοϋ προφήτου βοώντος· εξέλθετε εκ 
μέσου αύτών και άφορίσθητε και ακαθάρτου μή άπτεσθε- κάγώ είσ-
δέξομαι ύμάς, τούς ούτως διαστελλομένους δηλονότι και μή συγ-
χέοντας τήν Χρίστου όμολογίαν. 

30 Τί γάρ φήσουσιν, ώ τιμιώτατε, ο τε των Κωμών ήγούμενος και ό 
τοΰ Γουλαίου σύν τοις ομοίως άρτι διωχθεΐσιν εν τή ένστάσει, ε'ΐπερ 
όρώσιν ύμάς, τούς προδοσία της αληθείας κατέχοντας τά μοναστή-
ρια, καί ήμάς ύμΐν συναπαγομένους; τί δέ οί εν τοις ορεσι τληπα-
θοΰντες κατά τό τοΰ διωγμοΰ στενοχωρητικόν; ού στενάξουσιν; ούκ 

35 οιμώξουσιν; ούχ ήγήσονται παιδιάν / τήν όμολογίαν τοΰ Χριστού; 
τί δέ οί ήγουμενεύσαντες τών μοναστηριών απ' άρχής καί διά Χρι-
στόν δεδιωγμένοι σύν ήμϊν; ού κατασφραγίσονται, ώς παιγνιώδές τι 
πασχόντων ήμών; μή πλανάσθε, φησίν ό απόστολος, θεός ού μυκτη-
ρίζεταν ή ομολογία Χριστοΰ ού κεκοίνωται, καν τίνες οϊωνται άλλως 

40 φρονεΐν και λέγειν. 
"Ωστε, εί βούλει, αδελφέ ήγαπημένε, μεθ' ήμών τών ταπεινών 

τετάχθαι, ύποχώρησον της κατοχής τοΰ μοναστηρίου, καθώς καί 
ύπέσχου' τούτο γάρ καί παρακαλοΰμεν, εις τοΰτο καί προσευχόμεθα, 
ϊνα, ώς τό εντός, ούτως καί τό έκτός ορθόδοξος ύπάρχης, τήν τιμίαν 

45 σου ψυχήν σώζων, ής ούδέν άντάξιον τών δρωμένων, ό κύριος 
αρχιεπίσκοπος σύν ήμΐν πλείστα προσαγορεύει σε, φιλών τήν 
σωτηρίαν σου άγαν, έπεί καί οί λοιποί άδελφοί. 

31 Γουλαίου: cf. p. 287s' adn. 500 46 αρχιεπίσκοπος: Josephus 

24 2 Thess. 3,6 26 Is. 52,11; cf. 2 Cor. 6,17 38 Gal. 6,7 

14 έπ' αν VMP Sirm 17 ύπόπτωσις: άπόπτωσις Mi 20 οΰτω Μ 24 στέλλετε 
Sirm ήμας Μ 26 αύτοΰ: ύπό Sirm 30 κωμών Mi 36 άπαρχής Sirm 39 
κεκοινώνηται Μ 45 σφζων ante ψυχήν transp Μ ό post κύριος add Μ 
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496. Θεόδωρος ύπέρ Ευστρατίου ήγουμένου 

Τό πρόβλημα της δοκούσης σοι εύδοξίας, ώ τάν, ϊνα τάλλά σου 
προηγούμενα και. έπόμενα λεξείδια ώς άσύφιλά τε και σεσολοικι-
σμένα παρώ, τοιούτον έστιν επί λέξεως- Χριστός ό αληθινός θεός 

5 ήμών, δύο φύσεις, δύο θελήσεις, δύο ενεργείας, εν δέ πρόσωπον εχων 
των δύο φύσεων, τίνος εικονίσω πρόσωπον; επειδή ούν ήρώτησας 
ποίον πρόσωπον, άισον έμμελώς" τό εϊδοποιηθέν, επειδή ό άνείδεος 
χαρακτήρ της ύποστάσεως του πατρός είδοποιήθη / τω καθ' ήμάς-

τό έγχρονον, έπειδή ό άίδιος παράτασιν ε'ίληφε χρονικήν τό έχον 
ίο οφθαλμούς, ώτα, ρίνα, στόμα, παρειάς, έπειδή ό ασχημάτιστος έν 

σχήματι ευρέθη ώς άνθρωπος· τό φιληθέν, έπειδή ό άπερίληπτος 
περιληφθείς έφιλήθη ύπό τοΰ προδότου- τό ραπισθέν, έπειδή ό άνα-
φής, επαφος γεγονώς, έρραπίσθη ύπό τοΰ ύπηρέτου- τό έν σταυρω 
όφθέν έγκάρσιον, έπειδή ό αθάνατος, κλίνας τήν κεφαλήν, παρέδωκε 

15 τό πνεύμα, και ού δυοΐν προσώπων τούτο έμφαντικόν (άπαγε της 
άσεβείας), άλλ' ένός προσώπου τοΰ έκ δύο και έν δυσί φύσεσιν οντος 
άδιαιρέτως και άσυγχύτως άποδεικτικόν. διό φησιν ό ιερός απόστο-
λος· περί τοΰ υίοΰ αύτοΰ, τοΰ γενομένου έκ σπέρματος Δαυίδ κατά 
σάρκα, τοΰ ορισθέντος υίοΰ θεοΰ έν δυνάμει κατά πνεΰμα άγιωσύνης. 

20 τοίνυν δέδειχέ σοι διά τοΰ ειπείν κατά σάρκα περιγραπτόν είναι, 
ήτοι έξεικονισμένον, διά δέ τοΰ φάναι κατά πνεΰμα άγιωσύνης άπε-
ρίγραπτον τον αυτόν ύπάρχειν Ίησοΰν Χριστόν άφ' ού έξειληφότες 
πάντες οί θεοφόροι πατέρες βοώσι τρανότατα περιγραπτόν αύτόν 
και άπερίγραπτον, όρατόν τε και άόρατον, εγχρονόν τε και άίδιον. 

25 Ει δέ ού χωρείς, Ίουδαϊκόν τό λήμμα- πώς δέ και δύο φύσεων τόν 
Χριστόν λέγων φής άπερίγραπτον μόνον; τοΰτο γάρ μιάς φύσεως 
αύτοΰ έστι σημαντικόν, τό δέ των δύο, τό περιγραπτόν ειπείν ακο-
λούθως και άπερίγραπτον. ούκοΰν σεαυτώ έναντιολογεΐς- ει γάρ 
άπερίγραπτος μόνον δοκεΐ σοι, τοΰτο και Μανιχαίω, άπαμφιεννύντι 

496. 13 M a t t h . 26,67 14 Joh. 19,30 18 Rom. 1,3 sq. 

V M PS 

1 δογματική περί τοϋ άπερίγραπτον εϊναι και περιγραπτόν τόν χριστόν titulo add PS: 
in marg Sirm 2 ταλλα S Sirm σου: σοι Sirm 3 άσύφυλα V M . 4 Χ ρ ι σ τ ό ς 
- 5 φύσεις om VM 7 αεισον PSac Sirm: άκουσον Spc Mi 8 τω: τω Μ: τό S Mi 
9 εϊληφε: εχει VM Sirm 10 ρίνα S 15 δυεΐν Ρ 21 an έξεικονιζόμενον 
scribendum? 25 ού χωρείς: cave corrigas ούχ όρας coll ep 225,105 δύο post 
φύσεων transp VM 26 φής Ρ Sirm 27 εστι Μ 28 έαυτφ Sirm 29 και om 
PSM τω post Μανιχαίω inser Mi: άπαίω (sic) inser Sirm άπαμφιέννυντι Μ 
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30 τόν λόγον της άνθρωπότητος. ό γάρ τήσδε γυμνός απερίγραπτος και 
άνεξεικόνιστος- ταύτόν γάρ αμφότερα, ή πώς πάλιν μετέχεις του 
σώματος και αίματος τοΰ Χρίστου, αύτοΰ οντος κατά σέ άπεριγρά-
πτου, ών δέ μετέχεις περιγεγραμμένων; ή μή μέτεχε, ώ βέλτιστε, ή 
μετέχων όμολόγει τοΰ περιγεγραμμένου Χρίστου μετέχειν τό περι-

35 γεγραμμένον σώμα και αίμα, ϊνα μή παυλιανίζης, ώς ψιλοΰ ανθρώπου 
μετέχων, αλλ' ού θεοΰ σεσαρκωμένου. 

Συνήκται ούν εξ άληθείας άραρότως ώς δ περιγράφων τόν Χριστόν 
ουκ άνθρωπολάτρης κατά Νεστόριον ή κτισματολάτρης κατά 
"Αρειον, ώς έφληνάφησας άμαθαίνων, άλλ' άπρίξ ορθόδοξος χρι-

40 στιανός αληθέστατος, ώς και ό μή περιγράφων κατά σέ μανιχαΐζων 
όμοΰ τε καί παυλιανίζων, τό μεν τή τοΰ άπεριγράπτου φωνή γυμνόν 
θεό ν είσάγων, φαντασιωδώς ένανθρωπήσαντα, τό δέ τή αυτή φωνή 
τοΰ άπεριγράπτου ώς ψιλοΰ ανθρώπου μετέχων σώμα καί αίμα κατά 
Παΰλον καί ού θεοΰ αληθώς ένανθρωπήσαντος. 

497. Θεοδώρω πατρικίω 

Βραδύ τοΰ καιροϋ τό γραμματεΐον, άλλ' οτι καί βράδιον ήκουτί-
σθημεν τήν άπευκταίαν άκοήν της επελθούσης συμφοράς τω ήμετέρφ 
δεσπότη, καί ώ τής στενακτικής άπαγγελίας· άπολέλοιπεν ήμάς ή 

5 ποθητή κυρία, έτμήθης τής καλής όμοζύγου, άπερράγης τής έπαι-
νουμένης σαρκός, εϊπερ φησίν ό ιερός λόγος έσονται οί δύο εις 
σάρκα μίαν. εί δέ μία σάρξ ομολογουμένως, δήλον δτι ό διαχωρισμός 
τηλικαύτην τήν πληγήν ένίησι τοις χωρισθεΐσιν, οϊαν ποιεί μάχαιρα 
τέμνουσα είς δύο τόν ένα ανθρωπον. αλγεινή ή τομή τώ οντι καί τό 

ίο αίμα οιονεί ρεΐ κατ' οφθαλμούς ύμών καί ουκ έστιν μάλαγμα έπι-
θεΐναι ούδέ καταδέσμους, οσον έξ άνθρωπείας βοηθείας· άλλως δτι 

40 καί om V 

497. 6 Gen. 2,24; cf. Matth. 19,5 

C VM PS L 

1 Θεοδώρα): an Θεοδότφ scribendum? (cf ep 479,1 cum app crit) τοΰ Στουδίτου 
Θεοδώρω πατρικίω L 2 βραδύ: βραδύς Mi γραμμάτιον VMSL βράδειον 
C 3 άκοήν: άγγελίαν L 4 ώ CS επαγγελίας L ήμας: an ύμας scribendum? 
6 ήπερ VMPSL Sirm 7 εΐ-σάρξ om L δτι om L δηλονότι VMPS Sirm 
8 ένίεισι C 9 τέμνουσα post δύο transp Μ τφόντι S 10 οιονεί ante τό αίμα 
transp Μ έστι VMPS Sirm 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:23



Mi 1452/53 ΕΠΙΣΤ. 496-497 733 

και ή άπολιποΰσα ούχ ώς έτυχεν των όμοζύγων, άλλά καν λίαν 
έπαινετή και θαυμασία, πρώτον μεν ούν έχουσα τό ευσεβές της 
πίστεως άκλινές, τό φίλανδρον, εΐ καί τις άλλη, όπερ απαιτεί προ 

15 πάντων έν ταΐς συζυγίαις ό ιερός απόστολος· έξ ού και ύπέρ της 
κεφαλής δεήσεις τε καί προσευχαί, βοαί τε και προσεδρίαι θεώ, 
γυμνοποδούσης τής μακαρίας έν ταΐς νυκτοπορίαις, ώς αν κάντεΰθεν 
κάμπτοιτο πρός έλεον θεός. τί δέ τό οίκουρον; τί δε τό τεκνοτρεφές; 
τί δέ τό πρός τούς δούλους περιποιητικόν, τό τε άπλοΰν τοΰ ήθους 

20 καί χαρίεν πρός τούς φίλους καί συναπτικόν τοΰ γένους, αφθονόν 
τε πρός τάς ίσοκλεεΐς καί τό περί πάντα σεμνοπρεπές τε καί κόσμιον; 
άπερ ύπέρ έμπλοκίων χρυσέων καί διακοσμήσεων μαργαριτών καί 
έσθήτων πολυτελών διεκόσμει όντως τήν άοίδιμον έκείνην καί οϊκοι 
μένουσαν, καί προόδους ποιουμένην, καί έν βασιλείοις αύλαΐς όρω-

25 μένην. 
Άλλ ' όμως ο'ίχεται ταΰτα πάντα καί έγενόμεθα, περιπαθώς ειπείν, 

ήμιθνεΐς καί άπερρωγότες, μάλλον δέ, ψαλμικώς ειπείν, ώσεί νυ-
κτικόραξ έν οίκοπέδφ, ώς στρουθίον μονάζον επί δώματι, όρώντες 
τήν οίκίαν έρημον τής προστατούσης, τά τέκνα προ οφθαλμών ύμών 

30 / περικυκλοΰντα καί περικυκλούμενα, ουκ έχοντα ποΰ άπερείσειεν 
τάς χείρας, δθεν λάβοιεν μητρικόν ποππυσμόν, γαλουχικόν έμ-
ψύχωμα. στυγνή ή έστία οιονεί ήλίου αύτήν άπολιπόντος, κελαδεΐ 
δέ ουδείς έν τε τοις ώσί σου τε καί των τέκνων καί πάντων τών 
ύποχειρίων, απούσης έκείνης τής όντως καλλιφώνου καί τερπούσης 

35 τούς έπαΐοντας τή ώς άληθώς έμμελεΐ διαλέξει τε καί ύπαντήσει. 
έλεεινά ταΰτα πάντα όντως καί στενακτικά, καί τροπολογούμενα καί 
διανοούμενα. 

Άλλά τί πάθωμεν, ώ δέσποτα; θεοΰ πρόσταγμά έστιν, μάλλον δέ 
άπόφασις, διά τοΰ θείου Δαυίδ αδομένη· ουκ έστιν άνθρωπος δς 

40 ζήσεται καί ούκ οψεται θάνατον, ουτω πάς τις από Αδάμ τοΰ προ-

14 Tit. 2,4 27 Ps. 101,7 sq. 39 Ps. 88,49 

12 ετυχε VMPSL Sirm 16 βοαί: βοήσεις VL Sirm 17 νυκτοπορίαις: πορείαις Μ 
18 οίκουρόν VMPSL Sirm (sed cf ep 80,3) 20 χάριεν VMPSL Sirm 22 ϋπερ 
Μ χρύσεων C και om L διακοσμήτων L μαργαριτών S: μαργαριτών 
Ρ 23 έκείνην om Μ 27 ήμιθανεΐς ML 30 που Sirm άπερείσειε VMPSL 
Sirm 31 ποπυσμόν C έμψύχωμαοπι ί 32 στεγνή VMP Sirm 34καλλοφώ-
νου VMPSL Sirm 35 τής L εμμελούς L 36 πάντα om Sirm 37 νοούμενα 
L 38 έστι VMPSL Sirm 39 καί ante διά add V: ante ούκ add L άδομένη: 
άδομεν Sirm: αδομεν Mi 
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πάτορος ήμών μέχρι του δεύρο, εισελθών εις τόν κόσμον διά γεννή-
σεως, πάλιν έξεισι δι' άναλύσεως εις τόν έκεΐσε κόσμον ύψηλότερόν 
τε και θεοειδέστερον σπείρεται γάρ, φησίν, έν φθορδ, εγείρεται εν 
άφθαρσία- σπείρεται έν ατιμία, έγείρεται έν δόξη· σπείρεται έν άσθε-

45 νεία, έγείρεται έν δυνάμει- σπείρεται σώμα ψυχικόν, έγείρεται σώμα 
πνευματικόν, ϊσάγγελοι γάρ έσόμεθα και υιοί της αναστάσεως, τοϋ 
θνητοΰ ύπό της ζωής καταποθέντος. 

Όράς, ώ δέσποτα, οτι, ει καί άπολέλοιπεν ήμάς ή κυρία, αλλ' εις 
φως έξελήλυθεν άπό σκότους καί από ζωής έπικήρου εις άθάνατον 

50 λήξιν; έκεΐ αυτήν δψη μικρόν ύστερον μεταβαίνων καί αυτός, ώστε 
μή λυπώμεθα καθώς καί οί λοιποί, οί μή έχοντες έλπίδα, έλπίζοντες 
τή άναστάσει βελτιωθήναι εις άπήμονα ζωήν, εις έαυτούς δε μάλλον, 
ύπομνήσκω, γενώμεθα καί τής οικίας άντεχώμεθα καί τών παίδων 
φροντίσωμεν καί, πρό γε πάντων, τής οικείας τιμίας ψυχής, κατ' 

55 έκείνην τήν μακαρίαν άρεταΐς κοσμούμενοι καί τούτω χαίροντες, οτι 
παρεπέμψαμεν όμόζυγον ίκέτιδα προς θεόν καί ύπόδειγμα καλοΰ 
βίου έπαφήσασαν ήμΐν τε καί πάσι τοις γνωρίμοις. 

498. Τή τουρμαρχίσση τής Ελλάδος 

"Οσον άπό λόγου άσυνοψίσεως ουκ έμέλλομεν έπιστέλλειν τή 
τιμιότητί σου, άγνωστοι άλλήλοις καί άσυνήθεις' άλλ' έπειδή έκ 
θεοφιλούς προσώπου καί έγνωσμένου ήμΐν, λέγω δή τής άγχιστευ-

5 ούσης σοι πανευφήμου πατρικίας καί τής ταύτης κυρίας εύλογημένης 
θυγατρός, ή προτροπή, εϊτα καί έξ αύτοΰ τοΰ γραμματηφόρου 
Ιγνατίου, τοΰ πνευματικού ήμών υιού, ή προς ήμάς σου τούς ταπει-

43 1 Cor. 15,42 sq. 51 1 Thess. 4,13 

50 Οψει VMPS Sirm 53 ύπομιμνήσκω VMPSL Sirm άντεχόμεθα C 54 τιμίας: 
φωνής και L 55 τούτω: τοϋτο CL 57 ύμϊν C 

498. 2 άσυνοψίσεως: fallitur Lampeius s. ν. άσυνόψισις „error for* άσύνοψις" scri-
bens 5 πατρικίας: Eirene? cf. p. 199* adn. 194 

C VM PS L 

1 τοΰ αύτοΰ rrj τουρμαρχίσση τής έλλάδος ής ό υίός άνηρέθη έν πολέμω L 3 
δντες post άλλήλοις add Μ 
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νούς προσηγορία έγεγόνει, άναγκαίως ήλθομεν επί τό γράψαι λόγον 
παρακλήσεως τή τετρυχωμένη σου ψυχή εκ του συμπεσόντος αύτη 

ίο πάθους εϊνεκα του μακαρίου υίοΰ του τεθνεώτος εν τω πολέμω. 
Άλλα ποίον αν και έξευρεθείη φάρμακον παραμυθίας εις ϊ'ασιν 

της δυσιάτου πληγής; ώ της και εν ακοή μόνη έξηγορουμένης συμ-
φοράς. ωχετο έντιμον σπέρμα, μητρώος οφθαλμός, έγκάρδιον σπλάγ-
χνον, κλάδος ευφυής, όλον δι' ολου της τεκούσης τό φως, / φέρον 

15 τούς πατρφους έν έαυτώ χαρακτήρας και την έρημίαν της χηρείας 
καθ' δσον οίόν τε ύποτεμνόμενον και ολου τοΰ βίου ον παραμύθιον 
κατά τε τήν ιδίαν έστίαν και τούς άφ' αίματος, και τί γέγονεν; άπέπτη 
των μητρικών οφθαλμών, έξεκόπη τής αγαθής ρίζης και ουδέ κατ' 
οφθαλμούς ό θάνατος, εφ' φ και παρηγορίαν δια τών έξοδίων 

20 ρημάτων και τής όσίας ταφής ερανίζονται οί τούς οικείους προπέμ-
ποντες. νΰν δε μετά τών άλλων άφαιρήθημεν και τήσδε τής παρακλή-
σεως, τοΰ αγαθού έρνους μαχαίρα πολεμική τμηθέντος. ώ τής ελε-
εινής τραγωδίας· ώ τής άπαρακλήτου συμπτώσεως· άστατεΐ άρτι ό 
νούς, άναθεωρών τό πάθος πού και πώς ύπήρχθη, κατά ποιον μέλος 

25 ή φονία χειρ έτάθη, κατά τίνα τόπον πεσών άπέπνει. άρα θάττον; 
άρα εκ μιας πληγής; άρά τι έπειπών; φεΰ τής ιστορίας· άβάλε τής 
ώρας εκείνης· άπεστείλαμεν μετ' ελπίδος χρηστής τον θησαυρόν και 
έτρυγήσαμεν άπαραμύθητον όδυρμόν. και τί άν τις ε'ίποι άξιον 
θρήνους, έλεεινολογών τό πάθος; τάχα σοι και ό ήλιος στυγνός και 

30 ό αήρ κατηφής και ή θάλασσα ούχ ήδεΐα και ή γή ούκ έφετή καί ό 
ούρανός επαχθής, ούκ έχων σου τον νοητόν αστέρα. 

Τοσαύτα καί έτι πλείω τούτων τά κραδαίνοντά σου τήν ψυχήν καί 
συνέχοντα τήν καρδίαν καί προχέοντα τά θερμά δάκρυα καί άναπέμ-
ποντα τάς οιμωγάς καί έξαπορούντα καί αύτοΰ τοΰ ζήν. αλλά δεύρο, 

35 κυρία, δεύρο, άναψύχησον (καιρός γάρ ανακλήσεως), άνοιξόν σου 
τά ώτα, έπακροωμένη τών θείων φωνών, άνθρωπος ώσεί χόρτος αί 
ήμέραι αύτοΰ, ώσεί άνθος τοΰ άγροΰ, ούτως έξανθήσει. ούκ έστιν 
άνθρωπος ος ζήσεται καί ούκ οψεται θάνατον, εί πιστεύομεν δτι 
Ίησοΰς άπέθανεν καί άνέστη, ούτως καί ό θεός τούς κοιμηθέντας 

40 διά τοΰ Ίησοΰ άξει σύν αύτώ. ού τοίνυν λοιπόν άπολώλαμεν τον 

12 Sir. 10,19 36 Ps. 102,15 37 Ps. 88,49 38 1 Thess. 4,14 

10 πάθους — υίοϋ τοΰ om Sirm 11 αν και om L και om Μ εις ιασιν om 
L 12 ώ C S " καί Csscr 16 καθόσον CPS 17 τούς: τήν L άφαίματος 
CP 20 όσίας om L 21 άφηρέθημεν VMPS Sirm 22 ώ C 23 ώ C 24 
καταποΐον Ρ 25 φονεϊα C: φονεία S 26 ώρα2: αρα V τί Sirm άβάλλε C 
32 κερδαίνοντα L 35 κυρία, δεϋρο om L γάρ om L άναβλήσεως L 39 
άπέθανε VMPSL Sirm ουτω MSL 
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υίόν, αλλά μικρόν ύστερον, ήνίκα ή εσχάτη σάλπιγξ φωνήσει, άνα-
στήσεται εις άπάντησιν του Κυρίου εις αέρα κάκεΐ αυτόν οψόμεθα, 
έπλήγη καιρίαν ένταΰθα πληγήν, άλλ' έκεΐσε άνίας αιωνίου ού πει-
ραθήσεται, Χριστόν ένδεδυμένος διά του βαπτίσματος, τήν τε πίστιν 

45 όρθόδοξον έσχηκώς και οϋπω έμπλησθείς των τήδε ηδέων, δσον 
ακρω τω δακτύλω άπογεύσασθαι διά τήν νεότητα- ού χάριν πιστεύο-
μεν και των ώς άνθρώπω αύτω παρεωραμένων καί πεπλημμελη μένων 
διά τον τοιούτον αωρον καί άδικον θάνατον συγχώρησιν λήψεσθαι. 
πόσων γαρ εμελλεν, ώ κυρία, επιμένων τη σαρκί, έμφορηθήναι 

50 κακών; ή ού δοκεϊ σοι δτι ό τήδε βίος πειρατήριον τω άνθρώπψ 
καθέστηκεν, συζύγου λήψις, τέκνων κτήσις, δούλων καί άλλων των 
κατά τόν βίον χρησιμευόντων περιουσία, προσθείην δ' αν καί επι-
γείου κλέους πρόοδος· ών απάντων άπαλλαγείς πολλήν εξει της 
ψυχής τήν έλευθερίαν, τω θεώ προσοικειούμενος καί ολίγα ραντι-

55 σθείς έκ τής άλμυράς τοΰ βίου τρικυμίας τήν ψυχήν. 
Εντεύθεν τοιγαρούν, άνες, άφες, δέσποινα, τό άπαρηγόρητον 

λυπηρόν, πήξον δρον τω πάθει διαρκή· θύσον τω θεώ θυσίαν αίνέ-
σεως, άνθομολογήσεως, / ειπέ μετά τοΰ μακαρίου Ίώβ· ό Κύριος 
έδωκεν, ό Κύριος άφείλατο- ώς τω Κυρίω εδοξεν, οΰτως καί έγένετο. 

60 φθέγξαι τά τοΰ Δαυίδ- έπίστρεψον, ψυχή μου, εις τήν άνάπαυσίν 
σου- ψυχή γάρ σου ή τοΰ υίοΰ άποβίωσις. πρός δε τήν χηρείαν 
άποβλέπουσα, άνάκραξον Κύριος έμοί βοηθός, και ού φοβηθήσομαι 
τί ποιήσει μοι άνθρωπος, οϋτω γάρ διατιθεμένη έαυτήν πρώτον μεν 
θεόν εύφρανεΐς ώς αύθαιρέτως θυσίαν κατά 'Αβραάμ τόν υίόν προσ-

65 φέρουσα, είτα καί αύτω τω φιλτάτω τέκνφ χαρίση τά κράτιστα, 
όρώντί σε εύχαρίστως φέρουσαν, τοις τε άλλοις απασιν ύπόδειγμα 
ύπομονής αγαθής καταστήσειας εν Χριστώ Ίησοΰ τφ Κυρίφ ήμών 
δν εύχόμεθα, άψάμενόν σου τής καρδίας εν έλέει καί οικτιρμοΐς, 

41 1 Cor. 15,52 43 Aesch. Agam. 1343 πέπληγμαι καιρίαν πληγήν εσω 46 Diogen. 
cent. 1,29 (CPG II 5) 57 Ps. 49,14 58 Jb 1,21 60 Ps. 114,7 62 Ps. 117,6 

41 φωνήση C 51 καθέστηκε VMPSL Sirm καί Ssscr 54 προσοικούμενος Sirm 
56 τοιγάρ ούν C 57 θύσον CMP 58 και post αΐνέσεως add L 59 άφείλετο 
VMPS Sirm 60 τοϋ om Sirm 62 άναβλέπουσα Sirm και om VMPS Sirm 
64 εύφρανοΐς Ρ άβραάμ VP τόν υίόν om Μ 67 καταστήση Μ 
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Mi 1457, 1537 ΕΠΙΣΤ. 4 9 8 - 4 9 9 737 

έμποιήσαί σοι φως εύπαρηγόρητον διατελέσαν τε την ζωήν σου 
70 είρηνεύουσαν κάνταΰθα άράμενον θεοτελή βίον καταξιώσαι της τε 

τοΰ υίοΰ συνοψίσεως και συναγαλλιάσεως αιωνίου. 

499. Νικήτα μονάζοντι 

Τό παρά της όσιότητος ύμών διά τοΰ θεοφιλεστάτου μητροπολίτου 
άποσταλέν ήμΐν βιβλίον άνέγνωμεν και ουκ εστίν ό τοΰτο συγγρα-
ψάμενος επί τω δόγματι των σεπτών εικόνων όρθοφρονών. λέγει γαρ 

5 τάδε- ,τήν άρρητον και άπερίληπτον εις ήμάς τοΰ θεοΰ φιλανθρωπίαν 
και τούς ιερούς των άγίων αγώνας έν γράμμασι μεν ημείς ίεροΐς 
άνευφημεΐσθαι διατυποΰμεν, ουδεμία πλάσει τό έφ' ήμΐν ή γραφή 
καθάπαξ ήδόμενον συγχωροΰμεν δέ τοις άπλουστέροις, άτελεστέροις 
αύτοΐς ύπάρχουσιν, υπό συμφυοΰς αυτών έναγωγής καί όψει τή 

ίο αύτοΐς συμμέτρω τά τοιαΰτα έν εισαγωγής τρόπω μανθάνειν'. 
Τί ούν εστίν έν τούτοις είπεΐν; πρώτον μέν δτι διαίρεσιν τής μιας 

καί εντελούς καί μηδ' ότιοΰν πρόσθεσιν ή ύφαίρεσιν προσιεμένης 
πίστεως ήμών απεργάζεται, έαυτώ μέν τήν διά τών ιερών γραμμάτων 
απονέμων διατύπωσιν, τοις άπλουστέροις δέ δήθεν καί άτελεστέροις 

15 ύπάρχουσι τήν έν πλάσει καί γραφή ίστορίαν άποίσας· επειτα έαυτώ 
μέν άνάπτοι τό τέλειον τής χάριτος, τοις δέ τήν Ίουδαϊκήν άπορ-
ρίπτοι νηπιότητα, δεομένοις συμφυοϋς άναγωγής. ούκοΰν κατ' αύτόν 
διαψεύδεται ό ίερός απόστολος, φάσκων ούκ ένι Ιουδαίος ούδέ 

70 άραμένην VMPSL Sirm καταξιώσαι VM 71 σου post υίοΰ add VPSL Sirm 
συνοψίσεως: αναπαύσεως L 

499. a. 821 - 826 3 συγγραψάμενος: Hypatius Ephesius; cf. J. Gouillard, in: REB 
19 (1961) 63 sq. 8 ήδόμενοί: de voluptate animi ex arte profecta cogitat P. Speck, in: 
Ποικ ίλα βυζαντινά 4. Bonn 1984, 260 adn. 62 

5 Hypatius, Zetem. 28 sq. (p. 127 Diekamp); cf. H. G. Thümmel in BS1 44 (1983) 167,31 sq. 
18 Gal. 3,28 

VM PS 

1 δογματική (om S) περί τοΰ δτι ώς δεΐται πας τέλειος (τελεϊος Sirm) κάν έν άποστολικω 
άξιώματι κατείλεκται τής ευαγγελικής δέλτου, οΰτω και τής κατ' αύτήν γραφικής 
ιστορίας titulo add PS: in marg Sirm 2 ήμών Sirm 5 λόγου post θεοΰ add S (fort 
recte) 8 καθάπερ VM Sirm 11 έστιν Μ 12 μηδοτιοΰν S 13 διά: άπό VM 
15 ύπάρχουσιν Μ άποίσας post ύπάρχουσι transp Μ αύτω Μ: αύτώ VP Sirm 
16 άνάπτει Mi απορρίπτει S Mi (an έπιρρίπτοι scribendum?) 17 δεομένης 
PS άναγωγής: an έναγωγής? cf supra 1. 9 ούκ ούν V κατ': δι ' VM 
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738 Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1537/40 

Έλλην, ουκ ένι δοΰλος ουδέ ελεύθερος, ούκ ενι άρσεν και θήλυ-

20 πάντες γάρ ύμεΐς εις έστε εν Χριστώ 'Ιησού. εί δε αληθεύει, ώσπερ 
ούν ήλήθευται, καί είς Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα, τίς ή καινή 
αΰτη διαίρεσις είς δύο τμήματα ανισα; τό έθνος τό άγιον, τό βασί-
λειον ίεράτευμα άποκρίνεσθαι, και τό μεν είναι τής έντελεστέρας 
μοίρας, τό δέ τής ύφειμενεστέρας. επειτα, δτι επειδή πας τις εύ 

25 φρονών έφίεται τελειότητος, νεμεσητόν ήγήσεται τό άτελές κάντεΰ-
θεν έξ αναγκαίου παρέλκον εστί τό τής ιστορίας δόγμα, έναντιοΰται 
δέ ότι μάλιστα και τω Μεγάλω Βασιλείω, μή ταύτίζων τά ύπ' εκείνου 
έπ' 'ίσης δογματιζόμενα- α γάρ ό λόγος, φησί, τής ιστορίας δι' άκοής 
παρίστησι, ταύτα γραφική σιωπώσα δια μιμήσεως δείκνυσιν. 

30 Άντανίσταται άρα ό γεννάδας τοις ίεροΐς λογίοις ώσπερ και τω 
κορυφαίω πατρί καί, οίόμενος άλλον έπ' αύτώ δή τούτω τω δόγματι 
διορθούσθαι, αυτός πεφώραται όφλισκάνων μάταια, καί δια τοΰτο 
ήμεΐς μέν πάντη διαγράφομεν τά τοιαύτα βατταρίσματα, ύπομιμνή-
σκομεν δέ καί τήν ύμετέραν έμμέλειαν τω αύτώ στοιχεΐν κανόνι τής 

35 ορθοδοξίας, ειδυϊαν δτι, ως δεΐται πάς τέλειος, καν εν άποστολικώ 
άξιώματι κατείλεκται, τής εύαγγελικής δέλτου, ούτω καί τής κατ' 
αύτήν γραφικής ιστορίας, δτι καί τής 'ίσης τιμής τε καί προσκυνή-
σεως αμφότερα. / 

500. Ήσυχίω πρωτονοταρίω 

Καλή μέν ή επιστολή τής παγκάλου σου τιμιότητος καί ώς άπ' 
άγαθού θησαυρού τής καρδίας έξηγορευθεΐσα καί ώς τω κάλλει τής 

37 τιμής τε καί προσκυνήσεως: cf. Maimbourg, Iconoclastes I 326 sq.; Spanheim, Historia 
imaginum 511 sq.; Speck, ibid. 228 

21 Eph. 4,5 22 Ex. 19,6; cf. 1 Petr. 2,9 28 Bas. hom. in quadr. mart. 2 (PG 31,509 A) 
34 Gal. 6,16 

21 κενή omnes: correxi 23 αποκρίνεσαι Sirm 24 τις om VM Sirm 26 έξα-
ναγκαίου S 28 επίσης omnes: distinxi 29 δείκνυσι Μ 32 διατοϋτο VPS 33 
ήμεΐς μέν: μέν V: ύμ ΐν Μ 35 κάν Μ 36 οϋτως VM 

500. a. 821 - 826 1 πρωτονοταρίω: cf. Η. C. Teitler, Notarii en exceptores. Utrecht 
1983, 265 

2 Matth. 12,35 

C VM PS 

1 δογματική περί άφιερώσεως τέκνου καί περί τοΰ μή σ υ γ κ ο ι ν ω ν ε ΐ ν αίρετικοΐς κατά 
τι titulo add PS: in marg Sirm 2 παγκάλλου CSpc άπό S 3 έξαγορευθεΐσα 
VMPS Sirm 
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Mi 1540 Ε Π Ι Σ Τ . 4 9 9 - 5 0 0 739 

άγάπης έναγλαϊσθεΐσα, ού μήν ώς άπεσέμνυνεν ή μας τούς άμούσους 
5 λόγοις έγκωμίοις έχει. πότε γαρ έγενόμην, ώς φή, λύχνος καιόμενος 

και φαίνων, εν φ ό δεσπότης μου ήγαλλιάσω φωτιζόμενος, ή πηγή 
νάουσα διειδέστατα, άφ' ής ήρύσατο ή φιλότης σου λόγον σωτήριον, 
και ούχί τούναντίον μάλλον έσκότασεν ύπέρ άσβόλην, προφητικώς 
ειπείν, τό είδος ήμών τή τοΰ βίου άχρηστότητι και ό λόγος ήσθένη-

ιο σεν, ουκ έχων τήν έξ έργου δύναμιν εις ένίδρυσιν τοΰ άκούοντος; 
και ταΰτα λέγω ού τήν εν τή Σμύρνη φυλακήν κακίζων (μή τι γένοιτο-

ή μεν γαρ σεβαστή, σεβαστής ομολογίας μοι φρουρός), έμαυτόν δε 
αίτιώμενος ώς ούκ άξίως έν αύτη πολιτευσάμενος. 

Άλλ ' άφείς ταΰτα, ώς της άγάπης οντα συμβόλαια, έπι τό κατε-
15 πεΐγον τον λόγον μεθαρμόσομαι. έσήμανεν ήμΐν ή χρηστότης σου 

ώς δύο έχειν, συντόμως ειπείν, θεοδωρήτους θυγατέρας, και τήν μεν 
πρώτην πρό γεννήσεως καθυποσχέσθαι δι' άφιερώσεως τοΰ μοναδι-
κού βίου θεφ, τήν δέ δευτέραν έν μεταιχμίω φέρεσθαι- νΰν δέ μετα-
βεβουλεΰσθαι έναλλάξ ποιήσασθαι κατά τινα άναγκαίαν περιπέ-

20 τειαν, ώστε τήν ύποσχεθεΐσαν άπονεΐμαι τφ κόσμω, ήγουν άποδόσθαι 
άνδρί καλφ τε τά πάντα και τή παιδί συνηλικιώτη, τήν δέ έν μεταιχ-
μίφ, κομιδή νέαν ούσαν και ού συντρέχουσαν τή ήλικία, άναθεΐναι 
θεφ, καν τούτω σκάζειν και δυσχεραίνειν μήπως έναντιοθελές ε'ΐη 
τω θεφ. έδει μέν ούν, ώ δέσποτα τιμιώτατε, άλλοις πυνθάνεσθαι περί 

25 τούδε τοΰ δράματος καί παρ' αύτών ώς προφερεστέρων κατά γνώσιν 
τής ήμών ούθενότητος λαμβάνειν τήν λύσιν καί μή τοσούτφ μήκει 
διφκισμένους ή μας τή θέσει τοΰ τόπου έπαναλαμβάνειν εις άπόκρι-
σ ι ν δμως, έπειδή κέκρικας οίς πεπίστευκας τρόποις, τοΰτο δή μετά 
τοΰ θεοφιλεστάτου αρχιεπισκόπου καί αδελφού ήμών συνέσκεπται 

30 ώς παρά τό δέον τό πράγμα καί παρά τήν όρθήν κρίσιν καί παρά τά 
έξ αιώνος παραδείγματα, πάλαι "Αννα ή άοίδιμος, τόν Σαμουήλ πρό 
γεννήσεως ύποσχομένη, ούχ ύπήλλαξεν τόν ύποσχεθέντα, καίτοι 
έχουσα καί έτέρους παΐδας, αλλά τοΰτον προσήγαγεν τφ θεφ" Νόννα 
ή μακαρία, ώσαύτως ύποσχομένη Γρηγόριον τόν Θεολόγον, άπέδω-

35 κεν θεφ τήν εύχήν αυτής· καί μήν ό "Αγιος Εύθύμιος δοτός τφ θεφ 

5 Joh. 5,35 8 Thr . 4,8 31 1 Reg. 1,11 33 Greg. Presb. vit. Greg. Nazianz. (PG 
35,248 B) 35 cf. Cyr. Scyth. vit. Euth. 2 (p. 9,12 sq. Schwartz) 

5 λόγοις έγκωμίοις: λόγοις εγκωμίων VSpc: λόγους εγκωμίων Sirm (fort exc ante έχει 
adverbium καλώς) φής V: φής Sirm 7 διειδέστατον Mpc ήρρύσατο VMPS 
Sirm 10 έργων V 13 αύτη: αύτω VM πολιτευσάμενον V Sirm 16 έχεις 
V θυγατέρας om VM 23 καν C: καν Sirm 24 άλλους V Sirm 29 επισκόπου 
VM 30 τό δέον iteravit Sirm κρίσιν: πίστιν VM Sirm 32 ύπήλλαξε VMPS 
Sirm 33 προσήγαγε VMPS Sirm 34 ώς αΰτως C άπέδωκε VMPS Sirm 35 
τω ante θεώ add VM Sirm 
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740 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1540/41 

παρά τοις γονεϋσι πρό γεννήσεως και ού διήλλακται μετά την γέννη-
σιν. οι καν χρήμά τι θαυμαστόν τω κόσμω ώφθησαν, εξ ών και ον 
τοκεΐς μεμακάρηνται. πώς δ' αν ούν ήμεΐς, ώ συνετώτατε, παρά ταύτα 
ποιούντες, εξω εγκλήματος πέσοιμεν καί ούχί μάλλον καθάψοιτο 

40 ήμών ό μακάριος Πέτρος, ώδέ που λέγων, / ούχι μένον σοι εμενεν 
και πραθέν έν τη ση εξουσία ύπήρχεν; τί οτι εθου εν τη καρδία σου 
τό πράγμα τούτο; καί τό έξης δύσφημον πάρειμι λέγειν, είδότι δια-
λεγόμενος. καί γάρ, έπάν ότιοΰν άποταχθείη θεώ δι' ευχής αίσιας, 
εις κοινήν χρήσιν μεταφέρειν ούκ άκίνδυνον. κοινή δέ χρήσίς έστιν 

45 ή τοΰ βίου έπιγαμία. καί ώσπερ ό ύποσχόμενος μονάσαι καί επί 
τούτφ κείμενος ύποστήσας καί γήμας κατακέκριται, ουτω καί ό 
προελόμενος υίόν ή θυγατέρα προσοΐσαι θεφ, είτα μεταλλάξας, τήν 
αυτήν κατάκρισιν έχοι. ουτω νοοΰμεν, σύγγνωθι, καίπερ έφιέμενοι 
τό άναπαυστικόν σου καί τό περί σεαυτόν εύχθέν εις έργον άποβήναν 

50 άλλ' ού δι' έντολήν εντολή παραβαίνοιτο ούδέ διά τό θατέρου 
σωτηριώδες τό θατέρου έπιζήμιον πραγματεύοιτο, ως οί θεοφόροι 
πατέρες άπεφήναντο. 

Ή δέ τρίτη επιβολή τοϋ λόγου, οτι εισί τίνες, φησί, μοναχοί, ώς 
τό δοκεΐν της ορθής πίστεως άντεχόμενοι καί πολλούς διωγμούς 

55 ύπέρ άληθείας ύπομεμενηκότες, συναναστρεφόμενοι δέ όμως καί 
συνεσθίοντες τοις αίρετικοΐς καί συγκαταβάταις καί άδιάφορον τό 
πράγμα οίόμενοι, ώς παρά τινι πατρί νενομοθετημένοι τρία ταΰτα 
φυλάξασθαι, μή εύλογεϊσθαι ύπό τών αίρετιζόντων, μή συμψάλλειν 
αύτοϊς προαρχομένοις καί τό άπέχεσθαι τής κοινωνίας του άρτου 

60 αύτών. παρά τά διατεταγμένα τοις άγίοις πατράσιν τό λεγόμενον 
οϋτε γάρ συναναστρέφεσθαι οΰτε συνεσθίειν οϋτε συμψάλλειν ούθ' 
δλως έχειν τινά κοινωνίαν πρός αυτούς καταδέχονται, αλλά καί τό 
ούαί έπιφθέγγονται τοις μέχρι βρώματος καί πόματος καί σχέσεως 
κοινωνοΰσιν αύτοϊς. ώστε έκκήρυκτος καί άλλοτριοδιδάσκαλος ό 

65 εκείνα λέγων, δστις αν ε'ΐη έν άνθρώποις. 

40 Act. 5,4 

38 μεμακάρινσται VM θαυμαστότατε VM Sirm 40 Πέτρος: παΰλος VM μέ-
νων C εμενε VMPS Sirm 41 υπήρχε VMPS Sirm 42 παρίημι VM Sirm 
(fort recte) 43 έπάν VMP οτι ούν C 44 σημείωσαι in marg CPS 47 
προελόμενος: προαιρούμενος VM 48 εχει Μ 49 άναπαυτικόν V άπό βή-
ναι C 50 τό: τοΰ C 51 πραγματεύοιτο: θεραπεύοιτο VM Sirm 53 φησί om 
VM Sirm 56 συγκαταβαίνοντες VMPS Sirm (sed cf ep 466,14) 59 προσερχομένοις 
V 60 πατρασιν C: πατράσι cett Sirm 62 πρός αυτούς om VM αύτού (sic) 
Sirm 
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Mi 1457/60 ΕΠΙΣΤ. 5 0 0 - 5 0 1 741 

501. Τή άδελφότητι της Πελεκητής 

Λυπηρόν μέν τό συμβεβηκός τή τιμιότητι ύμών, αδελφοί και πα-
τέρες (πώς γάρ οΰ;), δτι τόν ποιμένα ύμών άποβεβλήκατε καί έγένεσθε 
ώς ποίμνιον ήπορημένον, καί ταϋτα έν ήμέραις τοιαύταις, έφ' αίς 

5 λύκοι βαρείς έπι τά ποίμνια τοΰ Χρίστου επερχόμενοι και συλαγω-
γεΐν ψυχάς σοφιζόμενοι. αλλ' δμως, έπειδή παρά θεοΰ τό συμβάν 
καί παρ' αύτοΰ προσελήφθη ό ποιμήν ύμών, καθ' ον καιρόν ήδει τό 
συμφέρον άμφοτέρων ό τά πάντα έν τή αύτοΰ σοφία διοικών Κύριος, 
εύχαριστητέον καί ούκ άγανακτητέον - αύτός γάρ έδωκεν, αύτός καί 

ίο προσελάβετο καί, ώς τω Κυρίω εδοξεν, ούτως καί έγένετο. τί ούν τό 
έπιζητούμενον; ίνα εις έαυτούς άρτι γένησθε καί, καθώς ήρετίσασθε 
έλέσθαι ποιμένα τόν κύριον Σέργιον τόν εύλαβέστατον άδελφόν 
ήμών, ε'ΐπερ μή εστί τι πρός τόν κύριον Μακάριον τόν πνευματικόν 
ήμών πατέρα ένδοιάζον, έπιμείνητε εύθυνόμενοι καί αρχόμενοι ύπ' 

15 αύτοΰ, ού έξελέξασθε πνευματικού πατρός, εις έπισύστασιν ύμών 
θεόσωστον καί εις άποπεραίωσιν βίου θεοκλινοΰς, ώς αν τήν ζάλην 
τών αιρετικών πνευμάτων διαφύγοιτε καί εις λιμένα σωτηρίας έμ-
βιβάζοισθε εις τό μή βλασφημηθήναι δι' ύμας τό όνομα τοΰ θεοΰ, 
μάλλον δέ δοξασθήναι κατά τήν προκρατήσασαν εύαγή διαγωγήν 

20 τής ζωής ύμών. 
Σύ δέ, άδελφέ άγαπητέ, ούκ εξω τοΰ εικότος πέπραχας, έπάν ούτως 

έγένετο, κατεληλυθώς εκ τής οπής τής πέτρας καί ήγησάμενος τών 
αδελφών καί γάρ ό Κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός, συγκαταβάσει 
χρησάμενος, τό τής οικονομίας έξετέλεσε μυστήριον επί σωτηρία 

25 τοΰ παντός, στήθι ούν, καθό κέκρικας καί κέκριται ύπό τών αδελφών, 
εως ήμέρας αναδείξεως τοΰ ίεροΰ ήμών άρχιερέως, καί τότε γενή-
σεται δ δει γενέσθαι νομιμώτερόν τε καί κανονικώτερον εως δ' αν 
μή παρή ό καιρός ό έπιζη/ τούμενος, ήγοΰ τών αδελφών καί κατευ-

501. a. 823 

5 Act. 20,29 9 Jb 1,21 

VM PS 

1 τής om Sirm Πελεκήτης Sirm 3 voces πατέρα ύμών καί ante ποιμένα add 
Μ ύμών om Μ 8 αύτοΰ Sirm αύτοΰ post σοφία transp Μ 10 οϋτω 
Μ έστι post ούν add V Sirm 13 εστι codd: corr Sirm 14 an ύμών scriben-
dum? ήμών post πατέρα transp Μ έπιμείνοιτε Μ ίθυνόμενοι Μ 15 
πνευματικοΰ πατρός om Μ 16 ζαλήν Sirm 18 voces δι' ύμας post θεοΰ transp 
Μ 21 έπ' αν VMP Sirm 23 ό om Mi 27 δέ Mi 28 ό om Mi (bis) 
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οδού έν Κυρίω, ώς λόγον άποδώσων ύπέρ των ψυχών αύτών, άλλά 
30 και ώς τόν ύπέρ αύτών μισθόν κομιούμενος- καθ' οσον γαρ μέγας ό 

ζυγός της προστασίας, κατά τοσούτον και πολύμισθος. μόνον έχε 
οφθαλμούς τοΰ όραν και ώτα τοΰ άκούειν, καρδίαν άγρυπνον και 
θεοζήτητον, έξιν ποιμαντικήν, λόγον διδασκαλικόν, εΰρυθμον ήθος, 
εΰσημον στάσιν καί βάσιν, δλος δι' δλου ύπό τοΰ λόγου συντηρού-

35 μένος καί διευθυνόμενος. και μακάριος εϊ, άποστολικόν έργον δια-
τελών και γαρ ό Κύριος άπόδειξιν της εις αύτόν φιλίας προύχουσαν 
ύπέδειξε τω κορυφαίω των αποστόλων Πέτρω τήν ποιμαντικήν ρά-
βδον ει φιλεΐς με γάρ, φησί, πλέον τούτων, Πέτρε, ποίμαινε τά 
πρόβατα μου. 

40 Ποίμαινε ούν τά πρόβατα Κυρίου, ασφαλιζόμενος αύτά έν τή 
μάνδρα της ορθοδοξίας καί έκτρέφων αύτά εις χλόην τών έντολών 
αύτοΰ καί κατασκηνών επί ύδατος αναπαύσεως τοΰ θελήματος αύτοΰ. 
βλέπε μή που ύφαρπαγής ή αύτός ή τών σαυτοΰ τι προβάτων ύπό 
τών αιρετικών θηρών, αρκεί τά προλαβόντα έν τοις προλαβοΰσΐ' νΰν 

45 δέ ασφαλώς περιπατήσωμεν καί άνεμπτώτως, πάντα δεύτερα ήγού-
μενοι καιροΰ καλούντος, καί αύτά τά σώματα, μή δτι γε άλλο τι τών 
φθειρομένων ύπέρ της αγάπης τοΰ θεοΰ, ού ή ειρήνη βραβεύσοι τάς 
καρδίας ύμών καί τά νοήματα ύμών καί κατευθύναι τήν όδόν ύμών 
έν Χριστώ 'Ιησού τω Κυρίφ ήμών. 

36 καί γάρ - 38 τά πρόβατά μου: primum edidit Allatius, De consensione 302 

31 Ez. 12,2 34 στάσιν καί βάσιν: cf. adn. ad ep. 530,50 38 Joh. 21,16 41 Jer. 
28,13 

30 καθόσον Ρ ό om Mi 34 δλος: ό λόγος Sirm 47 θεοϋ: χριστού Μ ή 
eras Μ βραβεύσει VMPSac Sirm 49 Ί η σ ο ΰ om Μ 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:23



Mi 1541/44 ΕΠΙΣΤ. 5 0 1 - 5 0 2 743 

502. Γρηγορίω ύπάτφ 

Έζημίου ήμάς μέχρι τοΰ δεΰρο ή τιμιότης σου μή έπιστείλασα, 
καίπερ έπιστέλλουσα καλώς, ώς αύτά τά γράμματα δηλοΐ, έφ' οίς 
καί έπαινέσαμεν αυτής ού μόνον τό εύμαθές, άλλα και τό έτι φιλο-

5 μαθές, γλιχομένης παιδείας ύψηλοτέρας μετασχε ΐν ής τό πτυκτίον, 
καθώς έπεζήτησεν, εχομεν μέν, ού μήν δέ ενταύθα, εάν δέ συμβαίη 
άφικέσθαι έν τοις αυτόθι τόν παροικονόμον ήμών, λαβών έξ ούπερ 
τεταμίευται τόπου έπιδώσειεν αύτό. 

Καλή δέ ή παιδεία, ώ δέσποτα, έως αν συνεργός εί'η προς τήν 
ίο όντως άληθινήν παιδείαν, άλλά μή κορυβαντιώσα άπαιδεύτους δια-

δεικνύοι τούς μετόχους αυτής, τοΰ δέ άποστολικοΰ ρητοΰ ή έννοια, 
οτι έν αύτώ κατοικεί παν τό πλήρωμα της θεότητος σωματικώς, 
οϋτως μοι δοκεΐ έχειν, τουτέστιν δτι έν τή προσληφθείση έκ παρθέ-
νου σαρκΐ τοΰ λόγου, ήτοι έν τω ναώ, φ φκοδόμησεν έαυτώ, κατοικεί 

15 πάν τό πλήρωμα τής θεότητος· πάν τό πλήρωμα, φησίν, ου μέρος τι, 
καθά πεφρόνηται τοις τήν άμερή μερίζουσι θεότητα, τό δέ σωματικώς 
ήγουν ούσιωδώς· ούτω γάρ έξείληπται / τοις πατράσιν κατά άντίθεσιν 
τών σχετικώς φληναφούντων. τοιούτον έστι και τό, ό λόγος σάρξ 
έγένετο καί έσκήνωσεν έν ή μ ΐ ν ινα γάρ μή δόξειέν τις εις σάρκα 

20 τετράφθαι τόν λόγον, έπήγαγεν, καί έσκήνωσεν έν ήμΐν. δήλον δέ 
οτι άλλο τό σκηνοϋν καί άλλο τό σκήνωμα, έν φ ή σκήνωσις τοΰ 
σκηνοΰντος, ώσθ' άμα μέν εϊναι τά δύο, θεότητα καί άνθρωπότητα, 
έν τω ένί προσώπω Χριστοΰ. εί δέ σοι δοκεΐ άλλως έχειν, τής 
όπτικωτέρας καί άληθεστέρας θεωρίας μή άποστερήσειας ήμάς τούς 

25 όλιγομαθεΐς, προσθείην δ' άν καί άτημελεΐς, καν άλλως αύτός έξεθεί-
ασας τοις φιλικοΐς έπαίνοις. 

502. a. 821 - 826 18 ό λ ό γ ο ς etc.: cf. Marx, Der Bilderstreit 83 

12 Col. 2,9 16 Didym. Trin. 1,27 (PG 39,401 Β) σωματικώς· τοΰτ' εστίν, ούσιωδώς 
18 Joh. 1,14 

C VM PS 

1 δογματική (om S) περί τοΰ: έν αύτώ κατοικεί παν τό πλήρωμα τής θεότητος 
σωματικώς (Col 2,9) titulo add PS: in marg Sirm 2 voces μέχρι τοΰ δεΰρο post σου 
transp S" 3 αύτά in marg C 4 έπηνέσαμεν VMSpc Sirm 5 πυκτίον VMPS Sirm 
(sed cf ep 518,11; Evagr h. e. 3,39 p. 138,14 [Bidez-Parmentier]; R. Riedinger, Pseudo-
Kaisarios. München 1969, 337 et adn 11; L. Ianson, De Graeci sermonis nominum 
deminutione et amplificatione flexorum forma atque usu. Leipzig 1869, 17; forma πτυκτ-
in app er exhibetur apud Greg Naz ep 234,1 [II 125 Gallay]) 6 έπεζήτησας 
VM δέ1: δ' Sirm συμβή S 8 αύτη V 9 σημείωσαι in marg PS 10 
Κορυβαντιώσα Sirm διαδεικνύει CSpcVM: διαδεικνύη Sirm: δεικνύει Sac 12 
τό om VM 17 πατράσι VMPS Sirm 18 τό in marg C 19 δόξειέ VMPS 
Sirm ώραΐον in marg CPS 20 έπήγαγε VMPS Sirm 22 ώσθ' αμα: ώς θαΰμα 
VM 25 κάν Μ 
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503. Κατηχητική προς τούς έαυτοΰ μαθητάς 

Της ιεράς Τεσσαρακοστής ήδη έπιούσης εΰκαιρον ήγησάμην βρα-
χέα φθέγξασθαι πρός υμάς, ώ τέκνα ήγαπημένα και αδελφοί τιμιώ-
τατοι, καίτοι γε υπό του αποστόλου παρακαλεΐν, έλέγχειν, έπιτιμαν 

5 εύκαίρως άκαιρος προτρεπόμενος. νυν δέ ό τής νηστείας καιρός 
αύτοδίδακτον εχει τήν παράκλησιν, κατανύσσειν είδώς καί τόν άτε-
ράμονα. ύποδέξασθε ούν, αδελφοί, ασμενοι τάς ίλαρίους ήμέρας, 
έκαστος εν τω καταλύματι φ ξενίζεται τά είωθότα κατά δύναμιν 
επιτελών, ώς αν δια τής ήσυχίας καί μετριοτροφίας καθάρωμεν 

ίο καρδίαν, πτερώσωμεν ψυχήν, πτερνίσωμεν πάθη' τοΰτο γάρ ή 
νηστεία, τοΰτο ή ήσυχία, τοΰτο ή εντολή έπιζητοΰσα, τοΰτο τό τής 
σωτηρίας ήμών κεφάλαιον εξ ού καί τό μετέχειν των άγιασμάτων 
ε'ίη αν ήμϊν εύπρόσιτον, μάλλον δέ ζωής αιωνίου έφόδιον. ό γάρ 
έσθίων καί πίνων άναξίως, ήγουν μή καθαρώς δσον ενδέχεται τή 

15 ταπεινή ήμών φύσει, κρίμα έαυτώ έσθίει καί πίνει κατά τήν άποστο-
λικήν άπόφασιν, μή διακρίνων τό σώμα τοΰ Κυρίου. 

Διά τοΰτο άγωνιστέον, αδελφοί μου, καί άπό επιθυμίας έκτοπου 
καί άπό φθόνου κατεσθίοντος ψυχήν καί άπό φιλαργυρίας βυθι-
ζούσης νοΰν καί άπό άκηδίας σκοτιζούσης όφθαλμόν ψυχής καθα-

20 ρούς εαυτούς διατηρεΐν, προσδεχομένους άεί τήν / τοΰ σώματος 
έξοδον, έφ' φ τήκεται τά πάθη καί νευροΰται ψυχή. κλείετε τάς 
εισόδους τών παθών, φεύγετε τούς τών πτωμάτων τόπους, φεύγετε 
τάς γυναικείας ομιλίας καί συνδιαιτήσεις - πώς γάρ αν καί μή φλε-
χθείη καρδία, μάλλον δέ έμπυρισθείη, λόγους διδοΰσα καί λαμβά-

25 νουσα μετά παρθένου, μετά ψαλλούσης, μεθ' οιασδήποτε γυναικός; 
πώς, φησί, θεολογικώς ειπείν, σώσει ή άλλοτρία ον άπώλεσεν ή 
ιδία; καν γάρ πρακτικώς δόξειέν τις φυλάττεσθαι, αλλά γε καρδιακώς 
άμοίχευτος ού διασωθή κατά τήν άπόφασιν τοΰ Κυρίου. 

503. mens. Febr. a. 824 vel 825 vel 826 

4 2 Tim. 4,2 13 1 Cor. 11,29 26 cf. 1 Cor. 7,16 27 Matth. 5,28 

C VM PS 

2 ιεράς om Μ 4 καίτοιγε Sirm γε om Μ 7 ώ ante άδελφοί add V Sirm 
10 πτερνήσωμεν C ή om VMPS Mi 11 τό om VPS Sirm: post ήμών transp Μ 
15 κρίμα S Mi 17 διατοϋτο VMPS 24 λόγους post διδοΰσα transp Μ 25 οϊας 
δήποτε C Sirm 27 καν Ρ: καν C γάρ om Μ πρακτικώς CM: πατρικώς 
cett: πραγματικώς Sirm δόξειέ VMPS Sirm 28 άμοίχευτος om VMPS 
Sirm διασωθεί C 
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Ό διωγμός ούν ού δι' άπώλειαν, άλλά δια σωτηρίαν, ουδέ τοσαύτη 
30 άνάγκη κατεπείγουσα εις τό συνδιαιτασθαι γυναικί, καθώς έν τοις 

πατράσι τό περιστατικόν ήνάγκασεν ύπό παρθένφ τόν άοίδιμον 
Άθανάσιον έπταετήσαι ή τόνδε και τόνδε τόν αγιον ύπό γυναικός 
έξυπηρετηθήναι. άλλα νυν και πόλεις καί χώραι τό έλευθέριον 
εχουσι της άσυνδυάστω τρόπω γυναιξί ξενίας, σύ δέ, δήθεν όμολο-

35 γίας και διωγμού του ύπέρ Χρίστου, κατά τοΰ Χρίστου κινούμενος 
ούκ έπαισθάνη γυναιξί πυκνώς ομιλών, συμψάλλων ϊσως, τάχα δέ 
και συνεσθίων ή καί συνοικών, έσθίων τήν οψιν της συνοίκου καί 
έσθιόμενος ύπό τήσδε όλεθρίως; φύγετε ώς από πυρός και οί άνδρες 
από γυναικών καί αί γυναίκες από των άνδρών, ει δέ καί σύμβασιν 

40 δει γενέσθαι, τοσούτον, οσον ή άνάγκη καί ή χρεία άπαιτοίη, δια-
διδράσκοντες καί τό τιθέναι σκάνδαλον άλλοις, ίνατί γάρ ή ελευ-
θερία μου, φησί, κρίνεται ύπό άλλης συνειδήσεως; καί, ει βρώμα 
σκανδαλίζει τόν άδελφόν μου, ού μή φάγω κρέα εις τόν αιώνα, ϊνα 
μή τόν άδελφόν μου σκανδαλίσω. 

45 Άσκανδαλίστως ούν πολιτεύεσθε, ώ τέκνα, καί άποσκόπως καί 
Ίουδαίοις καί Έλλησι καί τή εκκλησία τοΰ θεοΰ, καθώς γέγραπται, 
έπινοούντες καί τό άδηλον τοΰ θανάτου, ήδη παρήλθεν καί ό άδελφός 
Σίλας, καί πρό γε τούτου ό άββάς Θεόσωστος καί γε ό άδελφός 
Προκόπιος, καί ουδείς έπιμενεΐ. καί μακάριος ό συνιών άκα-

50 ταγνώστως παρελθεΐν τόν τήδε βίον. προσεύχεσθε περί ημών των 
ταπεινών άνεπιλήστως ϊνα σφζοίμεθα. 

504. Δημητρίω ύπάτω 

Ή άπουσία τοΰ σώματος τίνα αλλην εύροι παραμυθίαν ή τήν διά 
τοΰ γράμματος συνάφειαν; ταύτη τοιγαροΰν, ώ φίλων άριστε, συν-

41 1 Cor. 10,29 42 1 Cor. 8,13 45 1 Cor. 10,32 

31 πατρασι C 34 γυναικί Μ 35 τοϋ2 in marg C: om Μ 38 σημείωσαι in marg 
C 40 ή χρεία καί ή άνάγκη Μ 41 ϊνα ιί C Sirm 45 ώ τέκνα S"" 47 
παρήλθε VMPS Sirm 

504. 3 συνάφειαν: cf. Karlsson, Ideologie 25 

2 cf. 1 Cor. 5,3 

C VM (11. 1 - 3 4 ) PS 

3 συνάφειαν om Μ τοιγάρ ούν C 
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απτόμεθά σου τή άγάπη οί ταπεινοί τό παρόν, προσπτυσσόμενοί σε 
5 τω πνεύματν καί γνωρίζοντες δτι ούχί ή άπουσία διέζευξεν τήν 

άγάπην, αλλά καί μάλλον έκκαλεΐται αύτήν διψώσαν τό φίλτρον, 
καθάπερ οί διψαλέως εχοντες έπιτρέχουσι προς τάς πηγάς των 
υδάτων. 

Άλλά τό μεν της αγάπης δεικτικόν τοσούτον, πώς δέ αυτός δια-
10 τελοίης εν τή πιστευθείση σοι παρά των βασιλέων αρχή άγνοοΰμεν, 

μάλλον δέ καί / έμμερίμνως εχομεν, επειδή καί μανθάνομεν τή 
προτέρα άρχή έτέραν έπιτεθήναί σοι, ούκ έθέλοντι, άλλά προστάσ-
σοντος του κρατούντος, καί δτι, πορρωτέρω της προτέρας οϋσαν, 
εγγίζει τοις βαρβάροις- έφ' φ καί δέος έσχηκέναι τήν τιμίαν σου 

15 ψυχήν, ώς φασι, μήτε έθέλουσαν μήτε έξηρτυμένην εις τό φορεΐν 
μάχαιραν καί πολεμεΐν καί πολεμεΐσθαι. ταΰτα άπαντα συνεκίνησεν 
καί ήμάς δεήσεις καί προσευχάς ποιεΐσθαι ύπέρ τοϋ άπήμονά σε 
φυλάττεσθαι εν άμφοτέραις ταϊς άρχαΐς· καί γε πιστεύομεν διατηρεΐ-
σθαί σε σώον, έχοντα πρό οφθαλμών τον φόβον τοϋ θεοΰ καί τήν 

20 εκείθεν έκκαλούμενον βοήθειαν. ού γάρ θεός επίκουρος, εκεί εκ-
ποδών πάν κακόν γίνοιτο· παρεμβαλεΐ γάρ άγγελος Κυρίου, φησί, 
κύκλφ τών φοβουμένων αύτόν καί ρύσεται αύτούς. 

Τοιούτος ούν εσο καί αυτός, δέσποτα ήμών έπιπόθητε, διά τής 
εύσεβείας σου καί άγαθοεργίας, ύπό τοΰ φύλακος τής ζωής σου 

25 άγγέλου φρουρούμενος. γρηγορεί έν προσευχαΐς, νήφε έν δεήσεσιν, 
εκφερε ένδικον κρίμα, έπιδείκνυσο ευμενές δμμα πτωχώ, προ-
ασπιστής γενοΰ τών άδικουμένων, μετριότητα εν τε βρώσει καί πόσει 
φέρων ή γάρ άκρασία τών κακών μήτηρ. άν άλλοι παίζωσι καί 
γελώσιν, ό κύριος μου, άκουε τοΰ Κυρίου πάντων λέγοντος, ούαί οί 

30 γελώντες, δτι κλαύσονται. άν άλλοι αισχρολογοΰσιν, αυτός, παρα-
καλώ, έπιφράσσαιο τά ώτα- όδός γάρ επί τά πράγματα οί λόγοι 
τυγχάνουσιν. άν άλλοι πληρώσι δώρων τάς δεξιάς αυτών, ό φιλόθεος 
μου, άρκούμενος ε'ΐης τοις όψωνίοις, εύαγγελικώς ειπείν, τοις κατά 

4 οί ταπεινοί: ibid. 44 

15 Rom. 13,4 21 Ps. 33,8 25 Rom. 3,8 29 Luc. 6,25 33 Luc. 3,14 

5 γνωρίζοντος Sirm διέζευξε VMPS Sirm 6 καί om Μ 10 σοι om VMPS 
Sirm 12 καί ante έτέραν add V Sirm 15 έξηρτημένην omnes: correxi 16 
συνεκίνησε VMPS Sirm 20 έκκαλουμένην MPS Sirm εκποδών CVP 24 
άγαθοεργείας C 26 κρίμα PS Sirm 30 α ισχρολογώσιν VMPS Sirm 31 έπι-
φράσαιο VMSP Sirm: έπιφράξαιο Mi 32 αυτών V 
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συνήθειαν άρχικώς διδομένοις. αν άλλοι άσεβώσιν, αυτός εύσέβει, 
35 δσον οίόν τε στελλόμενος των άτασθάλων ανδρών οϊσθα γάρ δτι ό 

βίος ούτος ονείρου δίκην παραπέμπει τούς λειτουργούντος αύτφ. και 
τί ωφελήσει άνθρωπος, εάν όλον τόν κόσμον κερδήση, τήν δέ ψυχήν 
αύτοΰ ζημιωθή; 

"Οπερ άπείη περί της τιμιότητός σου έννοεΐν, έχούσης εμφυτον 
40 τό αγαθόν και φιλούσης θεόν θεραπεύειν, τόν εκ του μή δντος εις 

τό είναι παραγαγόντα σε και αυτό τό ζην διδοΰντά σοι και τό 
κινεΐσθαι και άναπνεΐν. ώστε τήν παραθήκην, ην παρέθετό σοι διά 
Πνεύματος 'Αγίου, τήν τε πίστιν και τήν δεξιάν πραξιν φυλάξαι 
άποδοΰναι αύτω σώαν έν καιρώ έξόδου, άκούσων παρ' αύτοΰ" εύ, 

45 δοΰλε αγαθέ καί πιστέ, επί ολίγα ής πιστός, επί πολλών σε κα-
ταστήσω- ε'ΐσελθε εις τήν χαράν τοΰ Κυρίου σου. καί γένοιτο σοι 
ταύτης της φωνής ύπακοΰσαι καί σωθήναι πανοικί έν Χριστώ Ίησοΰ 
τω Κυρίφ ήμών. αμήν. 

505. Λυκάστω ύπάτω 

Αυτός ό τό γραμμάτιον έπιφερόμενος τή τιμιότητί σου άπήγγειλεν 
ήμΐν τήν έπελθοΰσάν σοι συμφοράν καί τω δντι καθήψατο ήμών ή 
περί σέ λύπη- 'ίδιος γάρ σοι καί άγχιστεύων, όμοΰ τε φίλος αρχαίος 

5 καί συνηλικιώτης, καί ούκ εστι τόν φιλοϋντα / γνησίως μή συμπά-
σχειν τω φιλουμένφ ως καί έμπαλιν επί τή χαρα. άλλ' ώ της απευ-
κταίας αγγελίας· άπολέλοιπεν ήμας ή κυρία ή ύπάτισσα, τό δή 
λεγόμενον, γυνή των έπαινουμένων, ώς καί παρ' άλλων άκηκόαμεν 
καί αύτοί ήμεϊς όφθαλμοΐς ύπελάβομεν, πρώτον μεν δτι φίλανδρος, 

ίο ο ύπό τοΰ αποστόλου ύποτυποΰται κάλλιστον είναι έν συζυγία, φρό-

37 Matth. 16,26 40 Bas. ep. 8,2 (PG 32,249 Β = 1 25 Courtonne) 42 1 Tim. 6,20 
44 Matth. 25,23 

34 συνήθειαν: hie desin epist in Μ (exciso quaternione) 37 κερδήσει Sirm 38 
αϋτοϋ V 39 άπίει C 41 παραγαγόντος C δίδοντα VPS Sirm σοι om 
VPS Sirm 43 πράξιν C 44 σώαν CS 47 της φωνής om S έπακοΰσαι V 

505. 9 Tit. 2,4 

V PS 

2 γραμμάτιον: fort est γραμματεΐον scribendum secundum usum Theodori (cf epp 490,2; 
497,2; 523,6 etc) 3 τωόν τ ι S 4 περί σε Sirm και ante όμοΰ add V τε om 
V 7 ή2 om Sirm 10 vocem τοΰ interavit Ρ 
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νιμος, οικουρός, εύαπάντητος, εύπροσήγορος, φιλευσεβής, φιλόπτω-
χος, τό μείζον, σωφροσύνη κατηγλαϊσμένη και ορθοδοξία περιηρ-
γυρωμένη, ής και οί καρποί, τά τέκνα, μαρτύριον της αμφοτέρων 
ύμών εύζωίας. και γάρ, ώσπερ εκ τοϋ καρποΰ τό δένδρον έπιγινώσκε-

15 ται, ούτως κάκ των παίδων οί φύσαντες, όποιον εισι και ήλίκοι. και 
οΰπω βαθεΐαν πεΐραν έσχηκώς της μακαρίας εκείνης πώς αν δυναίμην 
έκθειάσαι τά κατ' αυτήν; ή μόνον δις αύτη συνοψισθείς και εις 
όμιλίαν έλθών εγνων δτι γυναίκα έχαρίσατό σοι ό θεός τω οντι 
βοηθόν, ού κατά την πάλαι προμήτορα απάτης αιτία, αλλά γε 

20 σωτηρίας ύπόθεσις γενηθεΐσά σοι διά παντός του βίου. ώ της συμ-
φοράς· ωχετο αϋτη, άπέπτη έξ οφθαλμών ύμών, έγκατέλιπεν ύμάς 
ήμιθνεΐς, άπορραγέντας της καλής όμοζύγου. ούκ έχομεν όφθαλμοΐς 
όράν τό ύπέρ πάσαν θυμηδίαν παραμύθιον, ού τήν έν θλίψεσι πα-
ράκλησιν, ού τήν έν συμφοραΐς παρηγορίαν, ού τήν έν απασι τοις 

25 όφειλομένοις ύπόμνησιν και συνεργόν και σύμπραξιν. ό ήλιος τής 
εστίας εδυ- τίς ό ύπαντήσων; τίς ό χαριούμενος; τίς ό παρακαλέσων; 
ήδη έγενήθημεν ώς πόλις άποκειραμένη τον έαυτής κόσμον, ως 
στρουθίον μονάζον επί δώματι, Δαυιτικώς ειπείν. 

Τί ούν; λυπηθώμεν πέρα του μέτρου και περιβαλούμεθα άπαρα-
30 μύθητον πένθος; ούδαμώς ούν, ούδαμώς, ώ τριπόθητε, αλλ', εΐδότες 

οτι ό δούς ήμΐν αύτήν θεός τά πρώτα εις κοινωνίαν βίου αύτός έστιν 
ό νυν προσλαβόμενος, ο'ίσωμεν εύχαρίστως τό συμβάν, μιμούμενοι 
τον άοίδιμον Ίώβ και έπιφθεγγόμενοι τήν μακαρίαν έκείνην φωνήν, 
ην εκείνος ούκ επί αποβολή γυναικός, αλλ' επί παισί δέκα ομού 

35 τεθνηκόσι σύν ταΐς προτεραίαις τών εκτός πάντων άφαιρέσεσι και 
αύτη τή ύστεραία πληγή τοϋ σώματος, επί κοπρίας ό πριν βασιλεύς 
καθήμενος και ξέων τούς ίχώρας τών έαυτού σαρκών βώλαξι, τάδε 
φησίν ό Κύριος έδωκεν, ό Κύριος άφείλετο, ώς τω Κυρίω έδοξεν, 
ούτως και έγένετο. εάν ούν ταύτα, ώ φιλότης, έφ' έαυτοΐς και δια-

40 θώμεθα και φθεγξώμεθα, ού μακράν εί'ημεν τής μερίδος εκείνων, 
αλλά γάρ και τή μακαρία εκείνη τούτο καλόν έπιτάφιον ποιησαίμεθα, 
αύτούς τε τούς εκ θεού δοθέντας ύμΐν κλάδους ύποτυπωσόμεθα δι' 
εαυτών εις εικόνα θεοτερπούς βιώσεως και πάντα ύμΐν εντεύθεν εις 
καλόν άπαντήσον α γάρ ό θεός ό αιώνιος, ό τών απάντων δεσπότης, 

45 ποιών έν ήμΐν εύροιεν ευμενώς δεχομένους, πώς ούκ αν και τά 

14 Matth. 12,33 27 Ps. 101,8 37 Jb 7,5 38 Jb 1,21 

17 ή dubitanter Kambylis; fort sunt verba η μ ό ν ο ν — έλθών post 16 εκείνης transponenda 
18 τφόντι S 27 πόλις: μόλις Sirm 31 αύτήν post θεός transp V 32 νϋν S5!icr 

33 τον — έπιφθεγγόμενοι om Mi 42 ή μ ΐ ν V Sirm 43 ή μ ΐ ν S 
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παρόντα ήμΐν εύ διάθηται τη παρακλήσει του 'Αγίου αύτοΰ Πνεύ-
ματος και τά μέλλοντα έτοιμάσειεν άπολαυστήρια έν αίώσιν άπεί-
ρονς; 

Ταΰτα εγώ / μεν, εί καν βραχέα, δμως ώς σος έν αγάπη καί γέγραφα 
50 καί παρεκάλεσα- αύτός δέ, ώ δέσποτα, αύτά τά τίμιά σου τέκνα 

προσειπεΐν περί ήμών άξίωσον. 

506. Ευφροσύνη ήγουμένη 

Ό τ ι μέλει ήμΐν περί της τιμιότητός σου μαρτύριον τό τήδε ήμών 
ταπεινόν γράμμα- ούδέ γάρ, ον λόγον ύπεσχόμεθα τη μακαρία εκείνη 
καί άγία μητρί επί τό περιέπειν ήμας την σεμνοπρέπειάν σου έν τη 

5 δια λόγου έπισκέψει καθ' οσον οίόν τε, μακρόθεν ή έγγύθεν οντάς, 
δσιον διαψεύσασθαι. καίτοι γε, εί καί μή εκείθεν ε'ΐχομεν τόν λόγον, 
κάξ αύτής σου μόνης της περί ήμας τους ευτελείς πεποιθήσεώς τε 
καί περιποιήσεως έπειθόμεθα αν την δια του γράμματος προσοίσειν 
έπιμέλειαν. 

ίο Υγίαινε τοιγαροΰν, ώ τιμιωτάτη μοι, καί άγοιο τό ποίμνιον, ο 
παρέθετό σοι ή άγία άμμάς, μάλλον δέ δι' αύτής ό θεός, θεοπρεπώς 
καί έπιμελώς. ί'σθι ώς μέγιστον τό της προστασίας σου εγχείρημα, 
γνώθι τών ύπό χεΐρά σου ψυχών τό θεώρημα, δτι νυμφοφυλακτήριόν 
έστι τοΰ βασιλέως τών ουρανών, τοΰ μόνου ωραίου καί άφθάρτου 

15 νυμφίου Χριστού- ος ού μίαν νύμφην σοι παρέθετο εις ήμέραν νυμ-
φεύσεως αύτοΰ διά τής έν Άγίω Πνεύματι συναφείας, αλλά τοσαύτας, 
οσας γε καί εχοις, σοΰ τε αύτής πρωτονύμφου τυγχανούσης. νυμ-
φεύεται γάρ 'Ιησούς καί τάς ώς σύ διά βίου έληλυθυίας ώς πολύνυμ-
φος καί άπειρόνυμφος καί πάσας ψυχάς άνδρών τε καί γυναικών 

20 έρών άρμόζεσθαι εις τό πληρώσαι τόν άνω νυμφώνα- έν φ πολλαί αί 
μοναί οϊά τίνες θάλαμοι παρά τοΰ πατρός ήτοιμάσθησαν ταΐς άξι-
ωθησομέναις ψυχαΐς διά βίου καθαροΰ καί πίστεως ειλικρινούς, 
ή νίκα φθάση ό καιρός τής άποκαλύψεως τοΰ νυμφίου, οπίσω αύτοΰ 
δραμεϊν καί συνεισελθεΐν έν τω νυμφώνι καί τής άπεράντου χαράς 

25 έκείνης άπολαΰσαι εις αιώνας αιώνων, ιδού ύποδέδεικταί σου ή 

506. a. 8 2 4 - 8 2 6 4 μητρί: Eirena 11 άμμάς: cf. adn. ad ep. 536,10 

23 Col. 4,17 

C V (11. 1 - 6 2 ) PS 

2 μέλλει CS 5 καθόσον CPS 8 τήν om PS Sirm: Vsscr 10 τοιγάρ ούν C 11 
άμμας C 17 εχεις S 21 τίνες: τις C 22 ειλικρινούς S 23 φθάσει VPS Sirm 
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διακονία, ήν παρέλαβες παρά Κυρίου, μεγάλη τε καν πολλών αμοι-
βαία μισθών ουρανίων, ώς μή μόνον σέ, άλλα και πολλάς νύμφας 
προσοΐσαι τω άθανάτφ νυμφίω. υπέρ ών δση και ήλίκη ή άνταπό-
δοσις· τετάξεταί σε έν προυχούσαις νύμφαις, έν έκλεκταΐς νεάνισιν, 

30 έμπλόκιά σοι παράσχοι, τά τοΰ πνεύματος άίδια χαρίσματα, έπιβλή-
ματα φωτοειδή, άφθαρσίαν άστράπτοντα, στεφανώσει σε τω της 
δικαιοσύνης στεφάνω, χορεύσεις χορείαν άλυτον 'ίσα καί άγγέλοις 
σύν άγαλλιάσει άμηρύτω. 

Βλέπε λοιπόν, κυρία, και πρόσεχε σαυτή καί τάς νύμφας τοΰ 
35 Χρίστου φυλάττοιο περιμερίμνως· τρέφοις αύτάς τω καθαρω άρτφ 

της ορθοδοξίας, ποτίζοις τω νάματι της εύπραξίας, ώς αν εΐεν πίονες, 
ώραιοειδεΐς. προς τό κάλλος της ψυχής ό λόγος, ού καί επιθυμεί, 
καθώς ύπισχνεΐται ό άγιος Δαυίδ, Χριστός ό θεός ήμών φησί γάρ' 
άκουσον, θύγατερ, καί ιδε καί κλΐνον τό οϋς σου καί / έπιλάθου τοΰ 

40 λαού σου καί τοΰ οίκου τοΰ πατρός σου καί επιθυμήσει ό βασιλεύς 
τοΰ κάλλους σου- δτι αύτός έστι Κύριος σου καί προσκυνήσεις αύτω. 
οράς δτι έν τω έπιλαθέσθαι ύμάς, ήγουν άποτάξασθαι γονεΰσιν, 
άδελφοΐς καί συγγενέσιν, φίλοις τε καί πάσι τοις κατά τόν βίον, 
έπεθύμησεν υμών ό βασιλεύς τοΰ κάλλους τής ψυχής εις νυμφίωσιν; 

45 τό δέ, ,αύτός έστι Κύριος σου καί προσκυνήσεις αύτώ' γενήσεται 
ύμΐν έν τή ήμέρα τής έπιφανείας αύτοΰ. ώ, ώ, οίον έφρονήσατε, 
έπιλαθόμεναι τών απάντων βαβαί, βαβαί, οϊου έπετύχετε νυμφίου-

κροτήσατε χείρας, αλαλάξατε τω θεφ έν φωνή άγαλλιάσεως, δτι 
ύπέρ πάσας τάς έπί γής βασιλείας ύψώθητε, υπέρ πάντα τά ώραΐα 

50 τής γής ώραΐσθητε. αίδοΰνται ύμάς καί άγγελοι, περιέπουσιν ύμάς 
καί άρχάγγελοι, προύχουσαι ύμεΐς βασιλίδες έν ούρανοΐς, ύπεράνω 
πασών μητέρων καί θυγατέρων τών άπό σαρκός έρχομένων. 

Ούκοΰν χαίρετε καί συγχαίρετε άλλήλαις, τά έπίπονα έντεΰθεν 
τής άσκήσεως ε'ίτουν θαλαμεύσεως φέρουσαι εύψύχως, ειδυΐαι δτι 

55 πάσα σάρξ χόρτος, πάσα δόξα άνθρώπου ώς άνθος χόρτου, πάσαί τε 
έπιθυμίαι τοΰ αιώνος τούτου έκ φθοράς καί εις φθοράν καταλήγου-
σαι, μόνον δέ υμών ό έρως καί ή επιθυμία άπειρος καί άφθαρτος. 

34 νύμφας: virgines monaster» Clubii 

31 2 Tim. 4,8 39 Ps. 44,11 sq. 45 Ps. 44,12 48 Ps. 46,2 sq. 53 Philipp. 2,18 
55 Is. 40,6 56 2 Petr. 1,4 

27 μ ό ν η ν VPS 32 Ισα VPS Sirm 33 άμηρύτφ: άκηράτω Vpc Sirm (sed cf app cr 
ad ep 431,43) 39 κλ ίνον C 42 ήμδς CVP 43 τε post άδελφοΐς add VPS 
Sirm συγγενέσι VPS Sirm 46 ώ ώ C 47 ο'ίου Ρ 51 ύπέρ άνω C 54 
ήτοΰν C: εϊτοϋν Ρ: εϊτ' ούν V Sirm 55 και ante πασα 2 add V 
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μικρόν λοιπόν δσον δσον αναμείνατε, ύπομείνατε, όποτασσόμεναι 
μεν ύμεΐς τη κυρία τη πρωτονύμφω καλώς και εύηκόως, τά τοΰ 

60 νυμφίου Χριστού ερωτικά ιδιώματα και φυλάγματα έπιταττούση, 
αύτη δε κυρία ώς νυμφιοφόρος καϊ την ψυχήν προϊεμένη, μη δτι γέ 
τι τών άλλων, εις περιποίησιν τών νεανίδων, ού λέγω ψυχής μόνης, 
αλλά καί σώματος, πληρούσα τό υπό τοΰ αποστόλου είρημένον 
όμειρόμενοι εύδοκούμεν μεταδούναι ύμΐν ού μόνον τό εύαγγέλιον 

65 τοΰ θεού, άλλά και τάς έαυτών ψυχάς έν Χριστώ Ίησοΰ τω Κυρίφ 
ήμών δν και περί ήμών αιτεΐσθε την σωτηρίαν της ταπεινής ήμών 
ψυχής, ϊνα οίς ένουθετήσαμεν νενουθετήμεθα καί σωζοίμεθα πάντες 
από τοΰ πονηροΰ. 

58 cf. Is. 26,20 άποκρύβηθι μικρόν δσον δσον 64 1 Thess. 2,8 

58 δσον δσον: δσον VPS Sirm (sed cf ep 227,23) 62 εις: hie desin epist in V 64 
ίμειρόμενοι Sirm μετά δοΰναι C 
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ΑΡΧΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Δ' 

507. Φιλοθέω κτήτορι 

Εύαπόδεκτα τά γράμματα της τιμιότητός σου καί θεώ καϊ εύσεβεΐ 
άνθρώπω, δτι έν τω παρόντι καιρώ, έφ' φ νυκτομαχία αιρετική και 
ζάλη απιστίας, δήλωσιν ήμΐν έποιήσατο δτι ώσπερ τις αστήρ φαίνοις 

5 έν τοις αύτόθι, μη ζοφωθείς τή αιρετική κοινωνία μηδέ μήν ύποβρύ-
χιος γεγονώς τω τής απιστίας σάλω. και εύλογητός Κύριος, δς έχει 
και έν τω λαϊκω τάγματι τούς άντεχομένους τοΰ νόμου αύτοϋ κατά 
τήν νΰν σύγχυσιν και άνατροπήν τής ορθοδοξίας, μακάριος εί, 
άδελφέ τιμιώτατε, και όντως φερωνύμως σοι ή κλήσις, δτι και θεόν 

ίο πεφίληκας και τήν παρακαταΟήκην τής πίστεως πεφρούρηκας. 
Άπήγγειλας δε έν τοις γράμμασιν οΰτως καί ούτως ήχθαί σε ύπό 

των μακαρίων πατέρων έκείνων, των τέλει χρηστω έκδημησάντων 
προς Κύριον, ών τά ονόματα έν βίβλω ζωής. καί εύ αν έχοι, και 
τοΰτο τοΰ διαπύρου σου ζήλου ιδίωμα, έπειδή δέ τή έκδημία έκείνων 

15 οία άπορφανισθείς έπεζήτησας πάλιν προς τής ταπεινώσεως ήμών 
στοιχειωθήναι, ήμεΐς μεν εύτελεΐς καί ούδαμινοί, δμως, έπεί γέγρα-
πται άνεχόμενοι αλλήλων έν αγάπη, δια ταύτην τήν έν Κυρίφ άγάπην 
ύπείκομεν καί προσιέμεθα τήν άνάθεσίν σου, καλήν ούσαν τω δντι 
καί έπαινετήν. τό μέν οδν άπέχεσθαί σε παντάπασιν τής αιρετικής 

20 κοινωνίας καί ήγωνίσω καί άπέσχου, ώς φής, χάριτι Χρίστου, καί 
έτι άπόσχου' ούτω γαρ δείξειας τό προς τόν θεόν σου φιλητόν καί 
κοινωνικόν ή γάρ έναντία κοινωνία διίστησιν άπό Χριστού, εις ä 

507. a. 8 2 1 - 8 2 6 

13 Philipp. 4,3 17 Eph. 4,2 

C VM PS 

titulum libri om VMS: in marg C Sirm 

4 φαίνεις VM 9 φερώνυμός S: φερωνυμ Ρ 16 έπειδή V 19 τφόντι post 
έπαινετήν transp S παντάπασι VMPS Sirm: in marg S 20 φής VMP Sirm 
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δέ άναγκάζεσθε ύπό του στρατηγοΰντος, εις τε τό συμψάλλειν τοις 
αίρετικοΐς και τά προς αυτών σφραγιζόμενα βρώματα έσθίειν, ώς 

25 ουκ αν άλλως δύνασθαι τον κύριον τον στρατηγόν ακινδύνως διελ-
θεΐν, και πρός τοΰτο ουκ έχομεν εύπετώς άποκρίνεσθαι- διότι ή 
ακρίβεια άπείργει παντάπασιν άμέθεκτον εϊναι των έτεροδόξων τόν 
όρθόφρονα και μήτε εν βρώσει μήτε εν πόσει μήτε εν σχέσει συν-
έρχεσθαι αύτοΐς. 

30 Ταΰτα ειδυΐα ή χρηστότης σου έχέσθω του άγαθοΰ / αυτής ζήλου, 
έποικοδομοΰσα τω καλώ θεμελίω τάς της ακριβείας χρυσοειδεΐς 
ένδομήσεις, εύχομένη και υπέρ τής ταπεινώσεως ημών. 

508. Ειρήνη πατρικία 

Επειδή προσηγόρευσας ήμας τούς ταπεινούς, κυρία, δια τοϋ αί-
δεσιμωτάτου πρεσβυτέρου, άμειβόμεθα τήν προσηγορίαν γράμμασιν, 
αποδεχόμενοι σου τήν καλήν πίστιν και τήν θερμήν πεποίθησιν, 

5 έγνωκότες εντεύθεν άγαθήν σε είναι έν γυναιξίν, φιλόθεόν τε και 
φιλομόναχον, ώστε άρμόσαι εκείνο έπιφθέγξασθαι τό γραφικόν, γυ-
ναικός άγαθής μακάριος ό άνήρ. όρας, ώ κυρία, οτι τή άγαθότητί 
σου μακαρίζεται ύπό τής Γραφής ό κύριος ό πατρίκιος και θεόσδοτός 
σου σύζυγος; ούκούν ζηλοΰσα ζήλωσον έτι μακαριώτερον αύτόν 

ίο άπεργάσασθαι. πώς δ' αν εϊεν τοΰτο; έν τω σέ έτι άγαθύνεσθαι, ήγουν 
ύπομνηματίζειν αύτόν, παρακαλεΐν, έκλιπαρεΐν τό τής στρατηγίας 
ύψωμα διέπειν θεοφιλώς, καθά και διέπει, έπισκέπτεσθαι ορφανούς 
και χήρας έν τή θλίψει αύτών, ασπιλον έαυτόν τηρεΐν από αδικίας, 
φιλομόναχον τε είναι και φιλόπτωχον, ήμερότητι κεκραμένον, 

15 έπειδήπερ ή εξουσία αυτη άρκοΰσά έστι καταπλήξαι τούς ύπό χείρα, 
και μήν άνεχόμενον απειλής και παιδευτικώς μέν πλήττοντα, φιλαν-

25 στρατηγόν: maritus Eirenae; cf. ep. 508,8; 11 

25 τόν2 om Μ 26 άποκρίνασθαι Μ 28 συνέρχεσθαι αύτοΐς om VM 30 έχέτω 
C 

508. a. 821 - 826 9 ζηλοΰσα ζήλωσον: cf. adn. ad ep. 530,52 

6 Sir. 26,1 

C VM PS 

5 έν γυναιξ ίν om VM 
om V 9 ούκ οϋν C 

γυναιξί PS Sirm 8 μακαρίζεται post δτι (7) transp Sirm: 
11 τό: τά V 15 αύτή PS Sirm 
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θρώπως δέ και μεμετρημένως μαστίζοντα- έπείπερ οΰτε τό άφετον 
παντάπασι σωτήριον οΰτε τό ύπέρ μέτρον πληκτικόν εύαπόδεκτον 
καί, πρό γε πάντων, τό κατά πίστνν όρθόδοξον. εί γάρ και προς τό 

20 εξω εστι λέγειν άδυνατεΐν κατά τά φθάσαντα τοΰτο φυλάττειν (όπερ 
ούδέ τοΰτο άρκοΰν εις θεού άπολογίαν της γάρ αύτοΰ αγάπης ουδέν 
προτιμότερον), άλλ' οΰν γε κατά τον έσω ανθρωπον δυνατόν τοΰτο 
παραφυλάττεσθαι και πολλών σωτήρα χρηματίζειν αυτόν και μο-
ναστών καί λαϊκών καί αρχόντων καί αρχομένων. 

25 Ταΰτα, εξ άγάπης πνευματικής τής πρός ύμάς κινούμενοι, τε-
θαρρήκαμεν ύπομνήσαι, ειδότες και άνυπομνήστως εχεσθαι ύμάς τοΰ 
καλοΰ. 

509. Βρυένα στρατηγώ 

Άνηγγέλη ήμΐν ό θάνατος τής μακαρίας μητρός καί, οσον έστε-
νάξαμεν, τί δει καί λέγειν; ού διά την όσίως κεκοιμημένην (άπαγε-

κέρδος γάρ αυτή έγένετο ή μετάστασις, φυγούση τον πολυαμάρτητον 
5 βίον τοΰτον), άλλ' έννοοΰντες την σήν καλοκάγαθίαν ώς άπορφα-

νισθεΐσαν τέλεον καί μηδεμίαν έν τφ βίω παραμυθίαν κεκτημένην 
(καί ταΰτα έν οΰτω σκυθρωπή καταστάσει ύπάρχουσαν) καί ούδέ 
αύτής τής όσιας κηδείας άπολαύσασαν, ο φέρειν οϊδεν μικράν παρη-
γορίαν, λόγος έξιτήριος καί τελευταία φωνή, πρόσπτυξίς τε τοΰ 

ίο τιμίου λειψάνου καί αύτής τής έν φ κατατίθεται θήκης έπικύψεως. 
καί έοικας τό τοΰ Ταντάλου παθεϊν, ει καί μυθικώτερον τό επί-/ 
φθεγμα, έν μέσαις πηγαΐς δίψη τηκόμενος, άκοαΐς μόναις, άλλ' ούκ 
όφθαλμοΐς ύπολαβών την τής μητρός κοίμησιν. 

Τί ούν έν τούτοις; στενάξομεν άρα πέρα τοΰ δέοντος; δακρυρροή-
15 σομεν άπληστα; άποδυσπετήσομεν ακράτητα; καί ποΰ ή γνώσις, ποΰ 

ή σοφία, ποΰ ή σύνεσις, οίς κατεκοσμήθη σου ή εύγένεια καί γε 

17 δέ: τε CPS ανετον V 18 ύπέρμετρον omnes: distinxi 19 τό2: τόν Μ (fort 
recte; cf infra 22 τόν εσω) 20 εστί PS Sirm: om VM λέγει Μ 23 μοναστών 
και λαϊκών: λαϊκών και μοναχών VM 

509. a. 821 - 8 2 6 16 ευγένεια: ad allocutionem cf. Dinneen, Titles 48 sq. 

11 Apost. cent. 16,9 (CPG 11 657) 

C VM PS 

3 δει: χρή VM Sirm 4 μετανάστασις VM 8 οΐδε VMPS Sirm 9 τελευταία 
C τοΰ om Sirm 10 έπικύψεως C: επισκέψεως cett Sirm 12 δίψει VMPS 
Sirm (fort recte) 14 αρα C Sirm: S*er 
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ύπέρ πολλούς των νΰν δρωμένων έν τέλει; μηδαμώς ούν, ώ έπιπόθητε, 
μηδαμώς, αλλά στενάξας και κλαύσας μετρίως δσον και τά μητρικά 
επικήδεια άφοσιώσασθαι και τό της φύσεως έπιδείξασθαι εις εαυτούς 

20 πάλιν, ει βούλει, γενώμεθα και διαβλέψωμεν μετεώρω θεωρία τά τήδε 
ώς δναρ και σκιά και τό επί γης τούτο παίγνιον, ώς πού φησί τις 
των θεολόγων, ούκ οντάς γενέσθαι και γενομένους άναλυθήναι. καί 
γάρ τήν αύτήν όδόν καί ημείς πορευσόμεθα, ήνπερ οί πατέρες ήμών 
προωδεύκασι, και τό αύτό πασιν εξ ϊσου αναμένει κατάλυμα, τάχα 

25 δέ καί άλλου άλλο τραγφδικώτερον, δτι τού μεν έν ειρήνη ή ταφή 
τυχόν, τού δέ ούχ οϋτως· ή γάρ πολέμου παρανάλωμα γέγονεν ή 
θαλάσσης ύπορρόφημα ή πως άλλως, ώς όράται τά άλλοις τρόποις 
ελεεινά των έξαπίνης θανάτων, ών ή μακαρία μήτηρ ανωτέρα, έν 
όσιότητι καί σταυροφόρω βίω άπάρασα των ένθένδε. λειπόμενον ούν 

30 έστιν έν τούτοις ειπείν ήμάς τήν άοίδιμον φωνήν έκείνην τού μα-
καρίου Ίώβ, ό Κύριος εδωκεν, ό Κύριος άφείλατο, ώς τω Κυρίφ 
έδοξεν, ούτως καί έγένετο- προσθείην δ' αν λυσιτελεΐν ήμάς τήν 
φωνήν ταύτη ν καί έν οίς έσμεν θλιπτικώς καί έξαπορητικώς, έπεί 
κακεΐνος ό άοίδιμος, ώς οϊσθα, επί μυρίοις άλγεινοΐς τά εύχαριστή-

35 ρια τω θεώ άπεδίδου. 
Μή τοίνυν ραθυμήσωμεν, ώ φίλτατε, μηδέ έξαπορήσωμεν καί τού 

ζην, είδότες δτι ούκ έάσει ήμάς Κύριος πειρασθήναι ύπέρ ο δυνά-
μεθα. τίς οϊδεν τί τέξεται ή έπιούσα καί τίς άναγγελεΐ 'Αβραάμ δτι 
Σάρρα θηλάζει; συμβολικός ό λόγος, εύχόμεθα ούν αύτόν τον Κύριον 

40 της δόξης, έφαψάμενόν σου τής καρδίας, έμποιήσαι φως έν αύτη 
άλήκτου παραμυθίας, ώς αν οίκοθεν έχουσα τάς άφορμάς τής πα-
ρακλήσεως μή δεδεήσθαι φωνής ετέρας. 

20 μετεώρω θεωρία: ad Luciani Charonem seu Contemplantes animum referre videtur 
21 δναρ καί σκιά: cf. L. Bieler, Σκιάς δναρ άνθρωπος. Wiener Studien 51 (1933) 143 sq. 

21 cf. adn. ad ep. 1,36 Greg. Naz. or. 7,19 (PG 35,777 C) 31 Jb 1,21 37 1 Cor. 
10,13 38 Prov. 3,28 Gen. 21,7 

20 γενόμεθα C διαβλέψομεν CP 21 σκιά: an σκιάν scribendum? που C 
24 πασιν: πάντας VM εξίσου CVS 27 πώς codd Sirm: corr Mi άλλως ante 
πως transp V 30 εστίν Mi φωνήν post Ίώβ transp VMPS Sirm 31 άφείλετο 
VMPS Sirm 32 εδοξεν: εδωκεν Mi υμάς S 33 fort est θλιπτικοΐς καί 
έξαπορητικοΐς scribendum 37 ύμάς CP ύπενεγκεΐν post δυνάμεθα add VM 
38 οϊδε VMPS Sirm άβραάμ MP 40 έφάψασθαί Μ έμποιήσαι — παραμυθίας 
om VM 41 εχουσαν PS Sirm 42 μή δεδεήσθαι: μηδέ δεήσθαι PS Sirm: μηδέ 
δεϊσθαι Mi 
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Εϊδομεν δέ και τον άγαπητόν ήμών άδελφόν καν πνευματικόν υίέα, 
τον κύρνον Ίωάννην, τόν όμαίμονα της ύψηλότητός σου, έπνσκε-

45 ψάμενον ήμας τούς άμαρτωλούς κατά τό είκός· öv καν παρεμυθη-
σάμεθα βραχέσν λόγονς δνά τό μητρνκόν πάθος καν συμπαρεκαλέ-
σαμεν οϊσενν τή άδελφνκή συνδναθέσεν τά κατά τήν θεοσέβενάν σου. 

510. Εύφροσύνη ήγουμένη 

Καν επί τοΰ παρόντος έπνσκεπτόμεθά σου τήν τνμνότητα δνά τοΰ 
γράμματος, γλνχόμενον μαθενν δπως ύγνώς δνατελοίη, φέρουσα εύ-
αγώς τήν πνευμα/τνκήν ζωήν- καν γάρ έργον ήμνν όφενλόμενον τοΰτο 

5 πονενν, καθάπερ καν αυτη προσανατέθενκας έαυτήν τή ταπεννώσεν 
ήμών άπ' αύτής τής μακαρίας μητρός σου, ής τό μνημόσυνον έν 
βίβλφ ζώντων, καλώς βνωσάσης καν χαρακτήρα εύσεβείας τόν έαυτής 
βίον καταλνπούσης, ού μόνον σον τή ίερα καν θεόφρονν τανς τε ύπό 
χείρα, άλλά καν πασνν άλλονς, οίς έστν πόθος ζηλοΰν τά καλά. τό 

ίο γοΰν υπόδειγμα τής αρετής μητρόθεν έχουσα πρόσθες καν τά κατά 
σαυτήν έτν, κυρία, παρακαλοΰμεν, έξ ενκόνος αρίστης ενκών γινο-
μένη καν αύτή ένθέου βίου τονς όρώσί σε, ώσπερ καν γίνονο- καν γάρ 
άκούομεν έτν καν έτν τά καλά σε πράττουσαν, τοΰτο μεν έν τή 
καθηγήσεν τών αδελφών, μνα ψυχή άγαπητνκή τάς πάσας συνέχου-

15 σαν, γρηγορούσαν τά πρός θεόν έν προσευχανς, έν ψαλμψδίανς, έν 
άναγνώσεσν, τοΰτο δέ έν φνλαδέλφφ ξενοδοχία, πολυτρόπως δναμε-
ρνζομένην τανς φροντίσεσν τε καν έπνδόσεσν καν οϊόν τνς οφθαλμός 
έν σώματν, τοΰτο έν τή Βυζαντίδν, ώς κατανοώ, τό σον μοναστήρνον 
δν' ού δοξάζεταν θεός καν ήδεταν άρρήτως ή μακαρία μήτηρ, έπείπερ 

20 ήξίωνταν οί άγνον βλέπενν τών σφών μαθητών τά κατορθώματα. 

44 Ίωάννην: cf. ep. 151,51 

43 ΐδομεν C ήμών άδελφόν C: άδελφόν ήμών cett Sirm 46 πάθος: μάθος Sirm 
47 ο'ίσειν om VM 

510. a. 824-826 6 μητρός: Eirene 18 μοναστήριον: Clubium; cf. PG 116,72D; 
supra p. 205*' adn. 213 

VM PS 

5 αύτή S 7 ζώντων: ζωής S 9 έστι om V M 11 γιγνομένη S 12 όρώσί σε: 
όρώσιν VM 14 άγαπητικώς VM Sirm συνέχουσα Ρ 16 καϊ post δέ add V 
19 ήδεται: αδεται V έπείπερ - 20 βλέπει ν om V M τοις κατορθώμασι Μ 
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Χαίροις ούν, αγαθή διδάσκαλε και μήτηρ γνησιεύουσα των κατά 
θεόν τέκνων και άλλοι μεν έχέτωσαν δόξας γηΐνας και λαμπρότητας, 
διαδήματά τε και στεφανώματα πρόσκαιρα, σοι δέ αρκέσει ό σταυρός 
Χριστού, ό θεόληπτος βίος, ό χριστοπόθητος παρθενών, ει δέ βούλει, 

25 τά ύπέρ χρυσίον και λίθον τίμιον τιμαλφέστερα λόγια του θεοϋ, τό 
φαιόν ίμάτιον, ή άκολούθησις τοΰ Χρίστου, ατινά έστι μείζω πάντων 
των επιγείων και άρραβωνίσματα της βασιλείας των ουρανών, μή 
σοι λοιπόν ποτε νυστάξη τό δμμα της διανοίας μηδέ ή ακοή της 
καρδίας άνακουστήση μηδέ λήξη σού ποτε ό θείος έρως, άλλα γάρ 

30 καί προσθήκαις αρετών αεί έπαύξαιο, νύσσουσα και κατανύσσουσα 
τήν ψυχήν καί ώσπερ εκ τίνος πηγής προχέουσα δάκρυον. καλόν 
γάρ δτι μάλιστα τό ϋδωρ τούτο- καθαιρεί ψυχήν, έσθ' δτε ρυπουμένην 
εν λογισμοΐς, σβέννυσι πυρ εξ άπροσεξίας άναπτόμενον υπό έρωτος 
σαρκός, κατευνάζει ταραχώδη διάθεσιν καί δυσμενούς προσβολής, 

35 κάμπτει τω οντι θεόν εις έλεον καί ϊστησιν έπί της προτέρας 
γνησιότητος τόν έραστήν. σοφή ούσα νόει α λέγω- δίδωσι γάρ σοι 
Κύριος χάριν καί δώσειέ σοι έτι εις τό στέργειν αυτόν καί άντι-
στέργεσθαι, ποθεΐν καί άντιποθεΐσθαι, ώς αν έξει καί σοι ειπείν μετά 
τοΰ άποστόλου- ζώ δέ ούκέτι εγώ, ζή δέ έν έμοί Χριστός, καί γάρ ό 

40 αγαπών ολοσχερώς τόν θεόν έξίσταται εαυτού έν τω άγαπωμένω καί 
ζών καί κινούμενος καί ων. 

Τοιαύτην σε ό λόγος έπιζητεΐ, τήν νύμφην τοΰ Χριστού, καί γε 
τάς ύπό σέ θυγατέρας θεού. καί τί τό εντεύθεν; ό νυμφίος Χριστός, 
ό έπουράνιος νυμφών καί τά αγαθά τής άνω Ιερουσαλήμ, αυτη ή 

45 βασιλεία τών ουρανών καί οσα έπήγγελται άναπαυστικά τοις άγίοις· 
α φθάσασα ή μακαρία μήτηρ παρακαλεί έπιμένειν ύμάς έν τή άσκή-
σει, έν τή όμονοία, έν τή συμψυχία, πατεΐν τά πά/θη, μισεΐν σάρκα 
καί αίμα, άντέχεσθαι τών άρετών, δι' ών έστιν έπιτυχεΐν τώνδε τών 
άρρήτων αγαθών. 

39 Gal. 2,20 40 Act . 17,28 

21 μήτερ Μ σημείωσαι in marg PS 24 παρθενών S 25 τιμαλφέστατα VM 
29 καρδίας: διανοίας VM γάρ om VM 31 και om VM 32 έστιν post γάρ 
add VM Sirm τοΰτο om VM |?>ιπτουμένην Μ 34 π ρ ο σ β ο λ ή ν VM 35 
τφόντι S ϊστησι VM Sirm πάλιν ante έπί add VM Sirm 37 ετι om VM 
46 ή μας VacM 48 έστιν MPS 
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511. Ευδοκιμώ σπαθαρίω 

Δευτερεύω τοΰ έπιστέλλειν τή τιμιότητί σου, καί τοΰτο προτραπείς 
παρά Σιλουανοΰ, τοΰ αιδεσιμωτάτου ήμών αδελφού- επειδή γάρ 
ήλθεν εις όμιλίαν την κατ' οφθαλμούς, κατέκλασεν ήμών τήν τα-

5 πεινήν ψυχήν, έξηγορήσας έκαστα, δτι και ευχαρίστως φέροις, ό 
δεσπότης ήμών, τό συμβεβηκός καί επί θεόν άναφέρεις τό πάθος, 
έξω έαυτόν τιθών τών σκαιωρηθέντων άνθρωπίναις έπηρείαις, καί 
τέλος εν ζητών, όπως εύπρόσδεκτον προς τό έξης τήν ζωήν καταστή-
σειας τω δεσπότη τών απάντων, έπί πάσι τούτοις διέθηκεν ήμάς κατά 

ίο τό εικός, εκείνο είπόντας, δτι ό άγαθός άνθρωπος έκ τοΰ άγαθοΰ 
θησαυροΰ της καρδίας έκβάλλει τά αγαθά· και γάρ ώσπερ εν τινι 
ταμιείω τά έκ της προλαβούσης παιδείας θείας τε καί άνθρωπίνης 
έναποθέμενος τή ψυχή γνωστικά θησαυρίσματα έπί καιροΰ εικότως 
χρειώδους προΐοις τά πνευματικά πλούτη, οίκονομών τό κατά σεαυ-

15 τον σωτήριον. καί ϊδε, άνθρωπε αγαθέ, δτι εις καλόν σοι απέβη τά 
θεία μαθήματα, ή άνάγνωσις καί έπίγνωσις, ή σχολή καί εντριβή, ή 
έντευξις καί ή προσευχή, ή κτήσις τών ιερών λόγων τε καί δέλτων. 
ώς πλούσιος σύ άγαν, καν εις ολίγα σοι περίεστι τά της ζωής εφόδια, 
ώς εύωπής καί καλλιβλέφαρος, καν τήν δψιν αδικία άπεστέρησαι, 

20 ώς περιφανής λίαν καί περίδοξος, καν τήν άτιμον καί άδοξον ζωήν 
άνατλάν διανενόησαι. καί γε πάντως τοΰτο δοκιμή τίς έστι καί 
βάσανος αρετής, ίνα, έξ ών δοκώμεν έγκαταλελεΐφθαι, έντεΰθεν 
ευρωμεν εύεργετήσθαι πρός θεοΰ τοΰ άγαθοΰ- δς διά τών δεξιών καί 
άριστερών, διά δόξης καί άτιμίας, διά δυσφημίας καί ευφημίας καί 

25 τών άλλων, δσα ή άποστολική διεστείλατο φωνή, οίδεν οικονομεί ν 
συμφερόντως τήν ζωήν ήμών. καί τοΰτο δόγμα άρχαΐον καί της τών 

511. a. 8 2 4 - 825 2 δευτερεύω: prima epistula perdita uc videtur 

10 Luc. 6,45 23 2 Cor. 6,7 sq. 

C VM PS 

5 φέρεις Spc 7 τιθών C: τιθείς cett Sirm σκεωρηθέντων C έπηρείαις: 
έπινοίαις VM 8 προστοεξής S 11 εν om VM 13 έν άποθέμενος C 14 
χρειώδους Ssscr τό: τά VM 15 σωτήρια VM καί om VM 16 ή 
ante έπίγνωσις add VM Sirm ή ante έντριβή add VM Sirm 17 τε om VM 
18 κάν Μ περιέστη Μ 19 εϋώπις PS Sirm: εύώπης Mi καλλιβλέφος 
Sirm κάν Μ 20 κάν Μ 21 άνατλαν Sirm: άντλάν Mi τοΰτο om VM 
22 δοκοϋμεν VM 23 εύεργετεϊσθαι omnes: corr Kambylis 
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θεολήπτων άνδρών πολιτείας γνωριστικόν. λάβε μοι "Αβελ, τόν 
θεοκρίτως μαρτυρηθέντα δίκαιον ουχί παρανάλωμα αδελφικής χει-
ρός γέγονεν; τόν Ένώχ εκείνον, θεώ εύαρεστήσαντα, ουχί διά τούς 

30 τηνικαΰτα φθορεΐς και φθείρειν αύτόν έσπουδακότας θεός έκ μέσου 
ήρπασεν, έν άδήλοις τόποις μεταθέμενος, ος καί μένει μέχρι του 
δεΰρο προάγγελος της δευτέρας έπιφανείας Χρίστου έσόμενος; γνώθι 
τόν 'Αβραάμ, πειραζόμενον υπό θεοΰ πολύτροπος, ού τό δοκίμιον 
της πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου δτι μάλιστα, και ϊνα τούς άλλους 

35 παραδράμοιμι, πολλούς οντάς καί ουκ έν έπιστολής μέτρφ ύπομνη-
ματίζεσθαι έγχωροΰντας, Ίώβ τόν μυρίαθλον τάχα, εί παραβάλωμεν 
τά έαυτών τοις εκείνου πάθεσιν, εϋροιμεν δή ένδεώς έχοντα καί 
συμφθεγξόμεθα τήν εκείνου άοίδιμον φωνήν έκάστοτε άναλαμβά-
νοντες. 

40 Ούτως ούν παρα/καλοΰμέν σε, έπιπόθητε, διαθέσθαι τά κατά σαυ-
τόν καί τόν καιρόν της δυσπραγίας καί πολυπαθείας κρείττονι λο-
γισμώ καί βεβανοπίστω γνώμη εις εύτυχίαν καί εύπάθειαν μεταστοι-
χειώσασθαν τόν γάρ οϋτως έρηρεισμένον καί πεποιθήσει θεοΰ ζώντα 
ούδέν παρακινήσει των άνθρωπίνων, ύψηλότερον πεφηνότα πάντων 

45 των λυπεΐν ειωθότων. καν λέγης έν τή παρακροάσει τού άναγινώ-
σκοντος εις υπνον τρέπεσθαι, ού θαύμα- πέφυκε γάρ ή άφαίρεσις της 
όψεως τούτο έργάζεσθαι. καν φής μηδέν έργον έπί χείρας έχειν, 
άπρακτούσης της φύσεως, μηδέν σοι μελέτω· φησίν ό απόστολος· 
ψαλμόν έχεις, διδαχήν έχεις, γλώσσαν έχεις, άποκάλυψιν έχεις· 

50 πάντα πρός οίκοδομήν γινέσθω. φάγε, πίε, υπνωσον, μόνον τό εύ-
χάριστον κέκτησο καί, οσα σοι ο'ίκοθεν καί έν τω φυσικω τού νού 
βιβλίω απόκειται, άναγίνωσκε. καί μικρόν ύστερον αναβλέψειας 
μέγα καί ιδοις τό φώς τό άπρόσιτον, Ίησούν τόν υίόν τοϋ θεοΰ, απ' 
ούρανού έρχόμενον μετά δόξης δυνάμεως αύτού έν πυρί φλογός, ους 

55 μέν κρίνοντα ώς ένδικους κρίσεως, ους δέ δοξάζοντα ώς δόξης 
συνίστορας· μεθ' ών εϊης καί αυτός, φίλτατέ μοι καί τιμιώτατε, 
άπαστράπτων ισα καί ήλίου βολίδι. 

27 Gen. 4,8 29 Gen. 5,24 33 1 Petr. 1,7 49 1 Cor. 14,26 53 Matth. 24,30 
54 Ex. 3,2 

27 αβελ Ρ 29 γέγονε VPS Sirm τόν post έκεΐνον yansp Μ ούχί: ού VM 
31 μετά θέμενος C τοϋ: της VM 32 Χρίστου ante έπιφανείας transp VM Sirm 
33 άβραάμ ΡΜ 34 χδ Μ: χρυσου VPS Sirm 35 παραδράμαιμι C 36 παρα-
βάλομεν C: παραβάλλομεν Μ: παραβάλλοιμεν V (sed cf ep 306,22 εί άποθάνωμεν 
aliaque id genus) 40 σ' αυτόν C 41 δυσπραγείας C 45 καν C: κάν Μ 46 
υπνον: ΰμνον Mi 47 καν C: κάν Μ φής Ρ: φής Sirm έπϊ χείρας Ssscr 50 
γενέσθω Μ 53 τοϋ om Mi 54 ουρανών VMPS Sirm άπ' ουρανών in marg 
Ρ και ante δυνάμεως add VM Sirm 57 Ισα VMPS Sirm 
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Περί ού προώρισας προαστείου εις μοναστήριον καθεστάναι, ε'ί 
τι ούν άλλο οΰτως ή έτέρως έν καλώ διώριστο, πάντα ώς ήδη 

60 γεγονότα θεός έδέξατο, ε'ίπερ εύχαρίστως την άφαίρεσιν πάντων 
οϊσεις. προσεύχου περί ήμών των αμαρτωλών άρτι γαρ ούχ ήμεΐς 
οί άμαρτωλοί, άλλα και ε'ί τις των όσίων έξαιτήσοιτο άν σου τήν 
δέησιν, ώς κάμνοντος τοις παθήμασιν. ό θεοφιλέστατος αδελφός 
ήμών και άρχιεπίσκοπος πλεΐστά σε προσαγορεύει. 

512. Σεργίφ ήγουμένω 

Χάρις Κυρίω, δτι ύγιαίνει ή τιμιότης σου- τούτο γάρ άνήγγειλε 
τό γράμμα και ή δυάς τών άδελφών. άπεδεξάμεθα δέ και τήν πρόθεσιν 
του έπιθυμεΐν σε άφΐχθαι προς ήμάς, κωλυθέντα γε μήν ύπό της 

5 συνοχής τών εμφυλίων πολέμων και τής κατά τήν όδόν επήρειας· 
ατινα κακά Κύριος ό θεός ήμών διασκεδάσει έν τάχει, έπανάγων εις 
είρήνην τό ύπήκοον καί γε άπαλλάττων τής τών Άγαρηνών έπι-
δρομής· έδιδάχθημεν γάρ καί τήν περί αυτών ρομφαίαν, οί'α καί 
ήλίκη γένονεν έν τοις αυτόθι, 

ίο Καί ταύτα πάντα έπιτίμιά έστι παρά θεού έπί τή άμετανοήτω ήμών 
κακία, δμως σύ, άνερ άγαθέ καί αδελφέ τιμιώτατε, στήθι καί άνδρίζου 
έν τω καθηγεΐσθαι τής άδελφότητος, μή ύποπίπτων άθυμία, καν 
πολλαί αί δυσκολίαι, μή άποκάμνων ταΐς άπορίαις, καν ή ισχύς 
δαπανάται· άλλά πρώτον μέν, ο καί πρώτου λόγου εστί ζήτημα, τήν 

15 πίστιν φρούρει ασφαλή καί άκράδαντον, φεύγων τήν κοινωνίαν τών 
έτεροδόξων παντοίφ τρόπω, 'ίσθι γάρ δτι διωγμός πάρεστι, καί ού 
τελειότητος, τό ύμάς οϊκοι καθέζεσθαι καί άδιώκτους διαμένειν, τών 
ζηλωτών τής εύσεβείας πολλά πεπονθότων καί μαρτυρίου διά/δημα 
στεψαμένων τινών, ώστε ακριβούς ζωής ύμΐν χρεία, άναπληρούσης 

20 τό έλλιπές τής ύποπτώσεως, ην ύπέπεσεν ό προκαθηγησάμενος ύμών 

60 εύχαρίστως post άφαίρεσιν transp VM 64 ήμών ante άδελφός transp VM 

512. a. 823 5 εμφυλίων πολέμων: seditio Thomae 12 άδελφότητος: monasterii 
Pelecetae 

2 Bas. ep. 91 (PG 32,476 A = 1 197,1 Courtonne) 

VM PS 

3 καί2 Sss" 5 άπηρείας (sic) Sirm 12 κάν Μ 13 κάν Μ 20 ύποπτώσεως: 
ήλικίας VM Sirm ήμών Ρ 
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και δι' αύτοΰ πάντες ύμεΐς τη εκείνου παραδοχή· οία γαρ ή κεφαλή, 
τοιούτον και τό δλον σώμα. και ταϋτα λέγω ούχ ϊνα διαλυθήτε, αλλ' 
ϊνα συντηρήσθε ακριβώς και έπιρρώννυσθε τή άμεθεξία της αίρέ-
σεως. δεύτερον, νήφων νήφε και γρηγορών γρηγορεί, ότι πολλοί οί 

25 πολεμοΰντες ήμας από ύψους, δτι πολλά τά θήρατρα τοΰ διαβόλου, 
δτι ώς λέων ώρυόμενος ζητεί τίνα καταπίη· και ον μέν ήδονη σαρκός 
πειράται ροφήσαι, ον δέ άπιστίας νοσήματι διαρρήξαι της συναφείας 
τών άδελφών και άλλον φθόνου βέλεσι κατατιτρώσκει, Κάιν άλλον 
άποδεΐξαι βουλόμενος, έτερον δέ φιλαργυρίας πτώματι καταβάλλει, 

30 Ίούδαν δεύτερον γνωρίσαι γλιχόμενος. και άπαξαπλώς, έργον αύτώ 
νύκτωρ και μεθ' ήμέραν ή καθ' ήμών άπώλεια. 

Σκόπει, φυλάττου τρόποις και λόγοις τά πρόβατα τοΰ Χριστού και 
ό μισθός σου πολύς παρά θεού- αύτός γάρ ε'ίρηκε πρός τον κορυφαΐον 
τών αποστόλων Σίμων Ίωνά, φιλεΐς με πλέον τούτων; ποίμαινε τά 

35 πρόβατά μου. ώστε άπόδειξις της εις αύτόν αγάπης ή ποιμαντική 
κατά λόγον ράβδος. 

513. Στεφάνω τέκνω 

Κατέλαβεν καί ό άββάς "Ανθιμος, ώ καλέ Στέφανε και υίέ ήγαπη-
μένε, καί, καθάπερ σε όφειλομένως ίδών, άνέκρινα όπως διάγοις" 
επειδή ό λόγος της προστασίας απαιτεί τούτο, ούτως έχρησάμην καί 

5 επί τοΰ άδελφοΰ σου 'Ανθίμου, καί δτι μέν άγάπην έχετε μετ' 
αλλήλων διέγνων, ού μήν οιαν επιζητεί ή άλήθεια επί άδελφοΐς 
γνησιεύουσι κατά Κύριον. καί τί τούτο, δτι ού κοινοποιείτε πάντα, 
αλλά καί αύτός ίδιοχρυσεΐς καί ούτος ίδιοχρυσεΐ, δπερ εστί διαιρε-
τικόν άγάπης; πού γάρ δύναιτ' άν μία ψυχή καί μία καρδία εΐναι, 

ίο δπου ,τό έμόν καί τό σον' ε'ίρηται; εντεύθεν αί ύποψίαι, εντεύθεν αί 

24 νήφων — γρηγορεί: cf. adn. ad ep. 530,52 

26 1 Petr. 5,8 34 Joh. 21,16 

21 ήμεΐς VP Sirm οία PS 25 τοΰ διαβόλου om VM 26 ζητών V 30 
ίοϋδαν S ίίπαξ άπλώς Sirm αύτοΰ Sirm 31 μεθημέραν S 33 σου: σοι 
VM 

513. a. 821-826 

9 Act. 4,32 

C VM PS 

2 κατέλαβε VMPS Sirm 3 διάγεις VMS 5 μέν post άγάπην transp VM 
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καταλαλιαί· καν τό τρίτον, εντεύθεν ούχ ό Χριστός έν μέσω ύμών, ό 
είπών, οπού είσί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις τό έμόν ονομα, εκεί εΐμι 
έν μέσω αυτών, άλλ' ό έχθρός των ψυχών ημών, ό διατέμνων τά μέλη 
τοΰ Χριστού, δήλον γαρ οτι, δπου ίδιοκτημοσύνη και ου κοινότης, 

15 άπεστιν έκεΐθεν ό Χριστός, επειδή γέγραπται επί τών αποστόλων, 
εϊχον άπαντα κοινά και ουδείς τι τών υπαρχόντων αύτώ ελεγεν ι'διον 
είναι. 

Ουκ αίσχυνόμεθα αρτι, σύγγνωτε, δύο δντες μή κεκτήσθαι κοινά 
τά οντα, επί τών αποστόλων τοσούτου πλήθους οντος τήν κοινότητα 

20 ύπάρχειν; δια τούτο εκεί ήν ό Χριστός, έν ύμΐν δέ ούδαμώς, καν 
βαρύς ό λόγος· ή γάρ αν και σύμψυχοι ήτε, σύμφρονές τε και 
όμοκάρδιοι, άλλήλους άνεχόμενοι, άλλήλων φροντίζοντες, αύτάρ-
κεις, εύπειθεΐς, εύμείλικτοι, ιλαροί, άρκούμενοι τοις παρούσι, γλυ-
κεΐαν ζωήν έχοντες και μετά μόνου άρτου και ύδατος, οί'αν / είχον 

25 οί άγιοι, νύν δέ τούναντίον κατά τά προειρημένα. διά τούτο καί ό 
περισπασμός ύμΐν, ϊνα προστεθή έν άργύριον καί έν χρυσίον τω ήδη 
προστοιβασθέντι κέρματι- όπερ εστί φιλαργυρίας πάθος καί Ίουδαϊ-
κόν αποτέλεσμα, έρωτώ καί άποκρίθητέ μον έχετε άρτον καί οϊνον 
καί έλαιον κατ' όλιγότητα σύν τοις άλλοις έπιτηδείοις καί τροφευ-

30 τικοΐς τοΰ σώματος μέχρι μηνός ένός ή δυοΐν; εάν κατανεύσητε, 
χάρις Κυρίω, ει δέ μή, πριάσθε έξ ού δέδωκα ύμΐν νομίσματος άρτι, 
καί ούδείς περισπασμός, καί ούδεμία ταραχή· ίκανήσει γάρ οΐδ' οτι 
καί τετραμηνιαίου χρόνου εις χρείαν. καί δτε άπορήσητε πάλιν ή 
έντεύθεν ή άλλοθεν, προσθείην δ' αν καί έκ τοΰ έργοχείρου ύμών, ό 

35 τρέφων τά πάντα θρέψειεν καί ύμάς. 
Ούτος ό βίος άριστος, ούτως τον Χριστόν μέσον ύμών σχοίητε, 

πή μέν εργαζόμενοι, πή δέ προσευχόμενοι, καί ποτέ μέν ήσυχάζοντες, 
ποτέ δέ άναγινώσκοντες. καί άνατελεΐ ύμΐν φώς γλυκύ καί τοις 
όρώσιν έσεσθε έραστον καί θεός δοξασθήσεται έν ύμΐν καί άντιδο-

40 ξάσειεν ύμάς καί νΰν καί έν τω μέλλοντι αίώνι, ήμών τε αυτών τών 
άμαρτωλών έσεσθε καύχημα καί ολης της άδελφότητος κλέος, ταύτα 
ε'ίρηκα ώς ούκ εχόντων ύμών χρυσίον τεθησαυρισμένον, μηδέ ειη 

12 Matth. 18,20 16 Act. 4,32 36 Joh. 1,26 

15 άπεστην C 16 τι τών: τών τι Mi 18 αϊσχυνώμεθα C 20 διατοϋτο VPS 
ό om VM ήμΐν V"M κάν Μ 21 ή C: ή VMacPat Sirm και': τό Sirm 
22 άλλήλους: άλλήλων VMPS Sirm 25 διατοϋτο VMPS 26 ήμΐν VM και: 
ή Sirm χρύσιον Sirm 30 κατανεύσοιτε C 31 πρίασθε VMPS Sirm 32 
καί' om VM ούδέ μία Ρ voculam εύ ante οΐδ' add Μ 33 τετραμηναίου 
VM δτε: δταν VM άπορήσετε PS Sirm 34 οτι post αν add VM έργο-
χέρου Μ 35 θρέψει VM: θρέψειε PS Sirm 36 ήμών Μ 40 ήμάς S 42 ώς 
ούκ: ούχ ώς Sirm ήμών Μ 
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έχειν ύμάς, ώς αν μή άκούσοιτε- δπου ό θησαυρός υμών, έκεν και ή 
καρδία υμών έσται. θησαυρισμός δέ έστι μοναχώ, εάν επάνω τών 

45 τριών νομισμάτων κατά τό γεγραμμένον εν τοις πατράσι περιποιήση-
ταί τις έαυτώ, και τοΰτο επί τών πτωχών τήν διάνοιαν, έπεί ο γε 
ακριβής μοναχός και δεσπόζων κόσμου δι' άκτημοσύνης ούδέ εν 
άργύριον κέκτηται και κράζει μετά τοΰ αγίου Παύλου' ώς πτωχός 
εγώ, πολλούς δέ πλουτίζων καί ώς τά πάντα κατέχων και μηδέν 

50 έχων. και γάρ ό θεός τω τοιούτφ πάντοθεν ανοίγει θύραν, καί ήσυ-
χάζοντι καί διωκομένω καί φυλακιζομένω καί ότιοΰν πάσχοντι έτε-
ρον. καί χριστοφόρος ό τοιούτος καί χριστιανός αληθινός καί άγ-
γελος επί γης καί θεομίμητος άνήρ καί κληρονόμος θεού, συγκλη-
ρονόμος δέ Χριστού. 

55 Σκέψασθε ούν λοιπόν, ώ αδελφοί, τον λόγον καί, εί μέν τρινομεΐτε 
άμφότεροι, ουκ απόβλητοι έν μοναχοΐς κατά τό ύπόδειγμα τό πα-
τρικόν εί δέ έπάνω δεκανομοΰντες, καθώς ακούω, ή καί πρός, γινώ-
σκετε έκπτωτοι είναι της μοναχικής καταστάσεως καί θεραπευταί 
ου Χριστού, αλλά τοΰ έναντίου, καί τέκνα ούκ έμού τοΰ ταπεινού, 

60 άλλά τοΰ φιλοχρυσοΰντος. δόξειεν ύμάς λέγειν δτι ,έχεις, ναί- έπεί 
καί Χριστός διά τοΰ γλωσσοκόμου, ού έπεφέρετο, καί πάς καθηγού-
μενος καί προεστώς τών έκκλησιών'. άλλά διά τήν οίκονομίαν τής 
άδελφότητος' φησί γάρ έν τω εύαγγελίω ό Κύριος πρός τον Ίούδαν 
δ ποιείς, ποίησον τάχιον. τοΰτο δέ ουδείς έγνω τών άνακειμένων 

65 πρός τί εϊπεν αύτώ. τινές γάρ έδόκουν, έπεί τό γλωσσόκομον εϊχεν 
'Ιούδας, δτι / λέγει αύτώ, άγόρασον ών χρείαν έχομεν εις τήν έορτήν 
ή τοις πτωχοΐς ϊνα δω τι. ούτως κατά μίμησιν Χριστού έν πάσι τοις 
άληθινοΐς προεστώσιν έστι πάντως τό γλωσσόκομον καί ού δι' άλλο 
τι, άπαγε- έχθιστον γάρ θεώ. εί ούν καί ύμεΐς έστε προεστώτες καί 

70 έπιδιδοΰσιν ύμΐν τίνες, ώς καί αύτώ τω Χριστώ έκ τών ύπαρχόντων 
αύτών, καθά γέγραπται, αί συνακολουθοΰσαι αύτώ γυναίκες καί τοις 
άγίοις όμοιοτρόπως άλλοι καί άλλαι, εΰ αν έχοι, καί σχοίητε μή 
από δέκα νομισμάτων, άλλά καί άπό μυρίων ουδέν γάρ ύμέτερον, 

43 Luc. 12,34 48 2 Cor. 6,10 53 Rom. 8,17 64 Joh. 13,27 sq. 70 Luc. 8,3 
71 Luc. 23,49 

43 άκούσητε VMPS Sirm 44 σημείωσαν δρα μοναχέ in marg PS θησαυρισμός 
C: θησαυρός cett Sirm εστι Sirm 48 κράξει VM 49 πλουτίζω VM κατ-
έχω V 50 εχω V" 51 καί φυλακιζομένφ om VM δτι ούν C 54 δέ 
VsslT 55 λοιπόν, ώ om VM 63 τοις εύαγγελίοις VM ϊοΰδαν C 64 τάχειον 
C 65 πρός τι C 66 ϊοΰδας C 68 άληθινώς V 69 έκθιστον C γάρ om 
VM 70 τφ om VMPS Sirm 71 αύτών: αύτοϊς VM καθά: καθώς Μ σύν 
άκολουθοΰσαι C 73 ήμέτερον V" 
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άλλά Χριστού, καί οικονόμοι ύμεϊς των τοΰ Χρίστου, καθό και 
75 Παΰλος τά πάντα κατέχων ουδέν εϊχεν καί πας τις άλλος μέχρι τοΰ 

δεΰρο θεοφόβως έχων τήν προστασίαν. ει δε ούκ έστέ προστάται καί 
οικονόμοι ψυχών, παρακαλώ καί άντιβολώ, διανείματε τό παρά τό 
ώρισμένον μέτρον τάχει, ϊνα μή, τω της φιλαργυρίας πάθει άλόντες 
ύπό τοΰ διαβόλου, έκπέσοιτε από της μαθητείας Χριστοΰ. 

80 Ταΰτα ούχ ύμΐν μόνοις ε'ΐρηκα, αλλά καί δι' ύμών πάσι τοις άδελ-
φοΐς' καί ου μισών (άπαγε), άλλά καί πάνυ φιλών, καί ου στενοχωρή-
σαι υμάς αίρούμενος, άλλά καί πάνυ εύρυχωρήσαι. έν γάρ τη στε-
νότητι ή πλατύτης καί έν τη κατά Χριστόν θλίψει ή άγαλλίασις τοΰ 
πνεύματος, καί άκούσατέ μου, τέκνα, τοΰ άμαρτωλοΰ, καλώς συμ-

85 βουλεύοντος, έννόμως προστάσσοντος, ϊνα, κατά πάντα καί έν πάσιν 
εύαρεστοΰντες Χριστώ, κληρονόμοι γενώμεθα τών αιωνίων αγαθών. 

514. Μαρία βασιλίσση 

Όποιοι ημείς καί τίνες, οί ευτελείς, άπολογίας ήξιωμένοι επί τοις 
συμβάσιν άνιαροΐς, προς δέ καί έπαίνοις ύπεράγαν άφοσιωθέντες 
παρά της ύπερτίμου σου κυριότητος; δμως δτι άποδεδέγμεθα τό 

5 εύσυγκατάβατόν σου της εύσεβείας, διδαξάσης τό αληθές τών πρα-
γμάτων (έπεί τοι καί αναγκαίο ν) άπαλλαξάσης τε τούς πολλούς 
ψευδοεποΰς ύπολήψεως, είωθυίας έν ταΐς τοιαύταις ύποθέσεσι πα-
ρεισκρίνεσθαι. καί ού θαυμαστόν- ρυϊσκόμενος γάρ ό λόγος σκιδ-
νάται επί πολλοίς, ούκ έχων έφ' έκάστω τάληθές εντελώς, 

ίο Ήμεΐς δέ ποίοις λόγοις χρησόμεθα, πειρώμενοί σου θεραπεύειν 
τό άλγος της πολυωδύνου καρδίας; ή τίσι πραοτέραις έπαφαΐς λεαναί 
σου δυνηθείημεν τό τραχύνον της ψυχής; ήνεγκας τοιγαροΰν, ϊν' έξ 
ύπαρχής ήμΐν προΐοι ό λόγος, άδικον χωρισμόν όμοζύγου, συνεκρα-

75 2 Cor. 6,10 

74 ήμεΐς V τών: διά Sirm καθά PS Sirm 75 ε ϊχε VMPS Sirm άλλος 
om VM 76 θεοφόρως VM προσταται Ρ 78 όρισμένον C 85 προστάτ-
τοντος S 

514. a. 823 exeunte vel a. 824 5 εύσεβείας: allocutio in epistulis quoque patrum 
ad augustam dicta; cf. Dinneen, Titles 29 sq. 13 όμοζύγου: Constantinus VI 

C VM PS 

3 ύπεράγαν: ϋπέρ άγαν C 5 διδαξάσης: διδάξει VM Sirm 6 έπεί τοι: έπείτοιγε 
VM Sirm απαλλάξεις V Sirm: απαλλάξει Μ τε om Sirm 8 σκίδναται VMPS 
Sirm 11 λεάναι CMS: λειάναι Ppc Sirm: λειαναι Mi 12 το ιγάρ ούν C έξ-
υπαρχής S 13 ύπαρχής: άρχής VM Sirm προϊη VM όμοζύγου ante 
χωρισμόν transp VM Sirm 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:26



766 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1560/61 

γεΐσα και του κράτους, έφ' φ δεδόνηται ό κόσμος, έλεεινόν θέαμα* 
15 ή μοιχαλίς πορφυροφορούσα και ή βασιλίς μελανειμονοΰσα, ή 

δούλη δεσπόζουσα καί ή δέσποινα θητεύουσα. καί, ινα τάλλα πα-
ραδράμοιμεν, σοΰ της παθούσης μάλλον εΐδυίας υπέρ ήμάς τούς 
άγνώτας, ήνεγκας έξορίαν ύπέρ άληθείας, έκτμηθεΐσα τοΰ γνησίου 
σπάγχνου. κάνταΰθα καί ό πόνος μέγας καί ό ϋμνος σοι μάλα παρά 

20 τε θεω και πάσι τοις εύσεβέσιν. τρίτη πληγή / ή παρούσα, εφ' ή τό 
δέον παραδεΐξαι κεκελεύσμεθα. αλλα μεν ούν άλλοι φθέγξονται, 
συνέπεσθαι μητέρα θυγατρί, οτι τοΰτο καί θηρίοις, φασί, φυσική 
όλκή συμβαίνον 'ίδοι τις αν, ήμεΐς δε οί αμαρτωλοί τά τοΰ δεσπότου-

τίς έστιν ή μήτηρ μου καί τίνες εΐσίν οί αδελφοί μου; καί αύθις· ε'ί 
25 τις έρχεται πρός με καί ού μισεί την θυγατέρα, ούκ έστι μου άξιος, 

τί τό συναγόμενον; τό την σήν θεοσέβειαν οίκοι μένειν, της αύ-
γούστης έχούσης τά βασίλεια- έφ' φ δέδεικται ή εύαγγελική μάχαιρα 
τήν τομήν έπάγουσα. 

Ταύτα, σύγγνωθι, δέσποινα, σύν πολλή προσοχή καί συνοχή καρ-
30 δίας τεθαρρήκαμεν, ώς αν εις ούς ομιλούντες, έπιστεΐλαι, ύπέρ άμ-

φοτέρων προσευχόμενοι τά κρείττονα καί έχόμενα σωτηρίας νυν τε 
καί πρός τό εξής. 

515. Βασιλείω μονάζοντι 

Ού παραιτούμεθα γράφειν τόν ταπεινόν ήμών λόγον, οσάκις αν 
εύλόγως έπιζητή ή τιμιότης ύμών, εϊπερ καί ει'η λυσιτελών ύμ ΐν 
αύτό γάρ τοΰτο καί έν τή προλαβούση έπιστολή έπεσημηνάμεθα. 

5 ούκούν καί νύν προσιέμεθα αύτόν, όμού μεν παρακλητικόν, ομού δε 

15 μοιχαλίς : Theodota 19 σπλάγχνου: filia Euphrosyne 26 θεοσέβειαν: hac 
allocutione imperator appellatur apud Athanasium; cf. Dinneen 1. 1. 9 

22 cf. Synes. ep. 66 (p. 114,3 Garzya) ώσπερ όλκα ΐ ς τισι φυσικαΐς άκολουθήσαι 24 
Matth. 12,48 Luc. 14,26 29 2 Cor. 2,4 31 Hebr. 6,9 

15 ή1 om VM ή2 om VM 16 τ' άλλα Μ: ταλλα CS Mi παραδράμωμεν PS 
Sirm 18 γνησίου: οικείου VM 20 εύσεβέσι VMPS Sirm 21 φθέγγονται VM 
22 μητέρα θυγατρί: θυγατέρα τη μητρί VM 23 όλκη: όρμη VM άμαρτωλοϊ: 
ευτελείς VM Sirm 26 τί τό συναγόμενον om VM 32 προστοεξής S 

515. a. 8 2 4 - 8 2 6 3 τιμιότης: cf. adn. ad ep. 518,2 

VM PS 

3 εύλόγως post έπιζητη transp Μ 
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και ύπομνηστικόν. τίς δέ ό παρακλητικός; ότι επειδή άπεβίωσεν έν 
Κυρίω ή καθηγουμένη σύν δεκαδικώ αριθμώ άδελφότητος, ώς φατε, 
ουκ απαθές τό δράμα, άλλα και λίαν έκστατικόν, έπείπερ κεφαλής 
απούσης δλον τό σώμα νεκρόν καί μελών τών τιμιωτάτων έκκο-

10 πέντων τά έναπολειφθέντα ειδεχθή. 
Τοιούτον ούν δσον τό κατά σάρκα τό γεγονός, αλλ' επειδή πνευ-

ματικά πνευματικοΐς συγκρίνονται, όμού μεν λυπηρόν, όμού δέ και 
περιχαρές τό συμβάν, τό μέν διά τήν στέρησιν, τό δέ διά τήν ελπίδα, 
παρεπέμψατε καθηγουμένην ίεράν οτι μάλιστα, καθώς διηγεΐσθε, 

15 άδελφάς σεβασμίας. χαράς ύπόθεσις, εκείνων μέν τών προσληφθει-
σών έτοιμαζουσών ύμϊν τόπον αναπαύσεως διά πρεσβευτικής έν-
τεύξεως, ώς αν οι προκαταλαμβάνοντες καθ' όδόν τά καταλύματα, 
ύμών δέ τών άπομεινάντων ήγουν άπομεινασών, ζηλούντων καί 
ζηλουσών προκαταλαβέσθαι τόν αγαθόν βίον και τήν σεμνήν πολι-

20 τείαν και αεί εκεί βλεπόντων καί βλεπουσών, δπου μικρόν ύστερον 
συντευξόμεθα τή κατά θεόν μητρί καί ταΐς άδελφαΐς. ιδε τοιούτον 
τό καθ' υμάς πάθημα εϋελπες καί περιχαρές καί ούχ ώς τών κατά 
σάρκα τεθνηκότων, οϊ, θρήνοις καί κοπετοΐς άλόγοις βαλλόμενοι, 
'ίσα τοις μή εχουσιν ελπίδα εθνεσι λύπης πεπλήρωνται. διά τοϋτο 

25 ουδέ επιθυμητή αύτοΐς ή μετάστασις, αλλά καί λίαν φευκτέα. ήμΐν 
δέ, οίς τό ζήν Χριστός καί τό άποθανεΐν κέρδος, χαράς περιπέτεια 
ή κοίμησις τών πνευματικών πατέρων, ώς έν Κυρίω ζώντων καί 
μάλλον τής ένθάδε ζωής ύψηλότερον καί άθανατώτερον. 

Άπορρίψαντες ούν καί άπορρίψασαι πάσαν αλο/γον λύπην καί 
30 άγεννές δάκρυον, καθό κατέστητε χάριτι Χριστού, ό μέν επί τή 

καθηγήσει του άνδρώνος, ή δέ έπί τή άφηγήσει τοΰ παρθενώνος, 
νήφετε, γρηγορείτε, άνδρίζεσθε, κραταιοΰσθε- πάντα ύμών έν αγάπη, 
πάντα έν φυλακή εντολών κατά τάς ύποθήκας τοΰ Αγίου Βασιλείου 
μεταξύ ύμών τοΐν δυοΐν μοναστηριών έστωσαν, ϊνα, άπρόσκοπον καί 

35 άνένοχον βίον διανύοντες καί διανύουσαι, δοξάσητε τόν θεόν έν τω 
σώματι ύμών καί έν τω πνεύματι ύμών, έτερον ύφ' έτέρου μοναστή-
ριον θεοπρεπώς συγκροτούμενόν τε καί συνιστάμενον, δηλονότι σοΰ 

11 1 Cor. 2,13 24 1 Thess. 4,13 26 Philipp. 1,21 32 1 Thess. 5,6 35 1 Cor. 
6,20 

6 επειδή: έπείπερ VM άπεβίω VM 8 δράμα VM 16 πρεσβευτικής: πνευ-
ματικής VM 18 ημών Sirm άπομεινουσών V 22 εδελπι VM Mi 24 
διατοϋτο VPS 25 λίαν post φευκτέα transp V φευκταία Μ 26 περιπέ-
τεια: περιποιητέα VM 28 ύψηλοτέρα V άθανατωτέρα V 30 καθ' ö 
Sirm κατέστησε Mi 34 δέ post μεταξύ add VM Sirm τε post ύμών add 
MPS μοναστηρίοιν S 36 έν om VM ύμών2 om VM 37 θεοπρεπών Sirm 
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τοΰ αδελφού Βασιλείου, τοϋ και γεγραφότος ήμΐν και συνεγνωσμέ-
νου, συμπαρόντος και συναντιλαμβανομένου έκατέρας των μονών 

40 καθ' δσον οίόν τε· και μή δτι ούχ ύπέχεις λόγον προεστώτος, άλλ', 
ώς της έφέσεώς σου πληρωθείσης δια της τοΰ προβληθέντος ανα-
δοχής, μάλλον έαυτόν συνεισβάλλων και συνεπαμύνων τά δέοντα. 

"Εχετε τοιγαρούν καλά παραδείγματα εις αρετής έπίδοσιν, τάς 
έκδημησάσας ε'ίτουν έκδημήσαντας· έχετε τούς βίους των αγίων, τάς 

45 νομοθεσίας των πατέρων έχετε τό μείζον αύτών, τον ποιητήν των 
δλων θεόν εν μέσω ύμών κατά τήν άψευδή αύτοΰ έπαγγελίαν εχετε 
τήν άγίαν Θεοτόκον έπίκουρον, τούς πάντας άγιους πρεσβευτάς· 
έχετε και τήν ημών ούθενότητα, προθυμουμένην ύμΐν εν τάγαθώ. 
πάντα ούν εύ πράξατε, πάντα είρηνικώς διατελέσατε, πάντοτε χαί-

50 ρετε, άδιαλείπτως προσεύχεσθε, έν παντί ευχαριστείτε, βοα ό μέγας 
άπόστολος- ού ταΐς πρεσβείαις σωθείημεν και ήμεΐς και ύμεΐς. 

516. Ηλ ία πρεσβυτέρω 

Τό μέν φίλημά σου, ώ ίερέ άνθρωπε τοϋ θεοΰ, σεπτόν δτι μάλιστα 
και τό τής συμψυχίας άποσώζον γνώρισμα, τό δέ ερώτημα, ουκ οίδ' 
δπως ε'ΐπω, ακατάλληλον και ού συνεγνωσμένον τή ταπεινώσει ήμών 

5 ούδέπω γάρ και τήμερον άκηκόαμεν προς πατρός άναγκαστικώς και 
ούκ έθελουσίως άποκαρθήναι παϊδας. ει μέν γάρ κομιδή νήπιοι 
ε'ίτουν πρό τής ήλικίας, ούκ έν αύτοΐς τό θελητόν ούδέ γάρ είσι 
διαγνωστικοί καλού τε καϊ κακού, αλλά τή τών φυσάντων προαιρέσει 
άνενεκτέον τό πράγμα, ώς επί "Αννης, τής τόν Σαμουήλ προσαγούσης 

ίο θεώ, καί τών έφαμίλλων ταύτη ούκ εύλαβουμένων τό μέλλον, καθά 
πού φησιν ό τής θεολογίας επώνυμος Γρηγόριος' δοτός γάρ καύτός 

49 1 Thess. 5,16 sq. 

40 καθόσον PS 44 εϊτ' ούν Ρ: ήγουν Μ: εϊ'τ' ούν V Sirm <τούς> έκδημήσαντας 
dubitanter Kambylis 48 προμηθουμένην Μ ύμΐν: ύμών Μ 49 πάντοτε: 
πάντες Μ1" 

516. 10 Greg. Naz. or. 40,17 (PG 36,381 A = p. 234 M.-G.) 11 Greg. Presb. vit. 
Greg. Naz. (PG 35,248 B); cf. Greg. Naz. or. 43,73 (PG 36,596 A) 

C VM PS (VMP 11. 1 - 9 ) 

1 ήλία C 5 ούδέπου Mai πρός: ώς VM 6 παΐδας ante άποκαρθήναι transp 
Mai 7 εϊτοΰν C: εϊτ' οΰν Ρ Sirm: εϊτ' ούν cett Mi Mai 8 κακοΰ: πονηρού 
VM 9 άνανεκτέον C: άνακτέον VM Sirm πράγμα: hie desin epist in VMP 
Sirm λείπει φύλλον ä in marg Μ 11 ποϋ C κ' αύτός C 
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πρό γεννήσεως τφ θεώ. ών ή προσφορά ού πάντως έπιτευκτή δνά τό 
ήμαρτήσθαι παρά τίνων- και νοΰς ώδε των προσονσομένων προσώπου 
τε καί καιρού δια τα άποτεύγματα, επειδή τά μέν, ώς πάλαι τε και 

15 νΰν διέγνωσται, εις καλόν άπέβη, τά δέ εις τούναντίον. οϋτω δε 
έμφρόνων όντων και εννόμων τή ήλικία των παίδων, άναγκαστικώς 
τήν μοναχικήν τελειότητα τούς γεννήτορας έπιθεΐναι αύτοΐς οϋτε 
ήκουσται οΰτε φύσεως έχει λόγον. καί έπεί περί των έξω φύσεως 
έπιτετράμμεθα δούναι λόγον, ώς αν μή καί αυτοί αφύσικοι τίνες, 

20 μάλλον δέ ασύνετοι, λογισθείημεν τοις άσυφήλοις, παραπεμποίμεθα 
τήν περί τούτου διασάφησιν. 

Σέ δέ τον πισύνιον και θεοφιλή ύπομνήσκομεν και άντιβολοΰμεν 
όρθοτομεΐν τον λόγον της αληθείας ώς πυρ έχοντα τον λόγον μιμήσει 
του ομωνύμου, καί τόν μέν πορνείαις εαυτόν έκδεδωκότα μονάζοντα 

25 νουθετεΐν, παρακαλεΐν, φωταγωγεί ν άνασφήλαι της πτώσεως καί μή 
τά Χριστού μέλη πόρνης ποιεΐν μέλη- οδ 'ίσως άψάμενος ό λόγος 
όψέ ποτε καθάπερ σπινθήρα υλης της ξηροτέρας άνάψειεν τόν Χρι-
στού / έρωτα εις τόν έσω άνθρωπον, εύμαρή τήν άνάκλησιν έχοντα 
εκ τοΰ τόν εξω ανθρωπον εχειν μεμοναχημένον. τόν δέ παντάπασι 

30 τήν όμολογίαν ήθετηκότα, ώς εις αύτό τό "Αγιον Πνεύμα, παρ' ού 
καί ή χάρις, όφλήσαντα, παραιτήσειας καυτός καί πάς τις των εύ-
σεβούντων μηδέ άλών μετασχεΐν κατά τά εντάλματα των θεοπαρα-
δότων λογίων. 

517. Μακαρίω μονάζοντι 

Ό τ ι ήκούσαμέν σου τής αδελφικής φωνής, ήσθημεν, ήγαπημένε-

ούδέν γάρ φιλίας πνευματικής γλυκύτερον, καί μάλιστα όπηνίκα εν 
φρόνημα καί μία ψυχή έν τοις κατά θεόν λόγοις καί πράγμασιν 

5 έπιτεθεώρηται. ούτως αύτός άνωθεν καί εξ αρχής εγνωσμένος ήμΐν 

24 ομωνύμου: Elias propheta 

23 2 Tim. 2,15 cf. 3 Reg. 18,36 sq. 25 1 Cor. 6,15 

13 προσησομένων C 20 άσυφίλοις S 22 ύπομιμνήσκομεν S Mai 27 άνάψειε 
S Mai 31 κ' αύτός C 

517. a. 821 -826 

C Ρ (11. 9 - 4 7 ) S 

2 δτι om Mai, ήσθημεν C 
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ύπάρχεις- έφ' φ και προσευχόμεθα οί ταπεινοί έν τη αύτη σε διαθέσει 
έπιμένειν, τόν τε λόγον της ορθοδοξίας σώον διαφυλάττοντα και τόν 
βίον μή άνθιστάμενον τω λόγφ. ει δέ τι προς ήμών ομολογείς άπώ-
νασθαι, θεώ άναθετέον τό πράγμα, παρ' ού και ήμΐν και ύμΐν τό 

ίο σωτήριον ψυχής τε και σώματος. 
Και περί τούτων μεν αλις, δτι μηδέ καιρός μοι μακρηγορεΐν, έν 

άλλοις άσχολουμένφ πράγμασιν ούκ εύδιαλύτοις. περί δέ του έπι-
σκόπου Χίου τί τούτο κάκεΐνο γέγραφας; ημείς οΰτε τόν ανδρα εις 
οψιν ήμών ήγάγομεν έληλυθότα ένταύθα, τάς ύποψίας διαφεύγοντες, 

15 ουτε πάντη άναπόκριτον είάσαμεν, δτι μηδέ / θεμιτόν και τόν τυ-
χόντα άποπέμπεσθαι, μή δτι γε όμόσχημον και επισκοπής όνομα 
κεκληρωμένον. ήσμενίσαμεν ούν δτι όψέ ποτε άπενόσφισε τής επι-
σκοπής, είλάμενος ώδέ που παραρρερρίφθαι, ύποβάλλοντες αύτόν 
και έπιτιμίω προσήκοντι, ώσπερ πεποιήκαμεν επί τοις ομοίως αύτώ 

20 δράσασι. και ό θεός τών μετανοούντων εστίν, και τούτο εναργές 
ύπόδειγμα μετανοίας έπεζήτηται και παρ' ήμών και προς άλλων, τών 
ίατρεύειν έπιτεταγμένων, ή τού ύποπεπτωκότος ύποχώρησις τής 
επισκοπής και εΐρξις τής ιερουργίας σύν έπιτιμίφ έως καιρού 
ειρήνης. 

25 Εί ούν ταύτα ώμολόγηται τω άνδρί, τίνες ήμεν ήμεΐς άποσείεσθαι 
τόν προσιόντα και έχθραίνειν έν τούτφ θεώ; μή σύ, ώ θαυμάσιε, 
βαρέως φέροιο επί τω άνδρί, καν δτι μάλιστα, α λέγεις πεπραχέναι 
αύτόν, άποδέδεικται αληθή είναι, έπεί ήμεΐς ουτε άκηκόαμεν έως 
τού παρόντος οΰτε, εί και άκηκόαμεν, κρίνομεν αύτόν έν τούτοις-

30 γέγραπται γάρ· μή ό νόμος ύμών κρίνη τόν ανθρωπον, έάν μή άκούση 
παρ' αύτού πρότερον και γνω τί ποιεί, και πάλιν ό απόστολος λέγει-

κατά πρεσβυτέρου κατηγορίαν μή παραδέχου, έκτός ει μή επί δύο ή 
τριών μαρτύρων, έπειτα ούδέ περί τούτων πρόκειται λόγος ή έξουσία 

26 θαυμάσιε: de hac allocutione Placonica in epistulis patrum cf. Dinneen, Titles 88 sq. 

30 Joh. 7,51 32 1 Tim. 5,19 

9 άναθετέον: hic inc epist in Ρ Sirm ύμΐν: ή μ ΐ ν Mai2 15 άνυπόκριτον PSac 

Sirm 17 όψέποτε Sirm άπενόσφησε C τής om Sirm 18 έλόμενος PS 
Sirm που: πως Mai, παρερρίφθαι S Sirm: έλθεΐν Mai, αύτόν: αύτώ C 
Mai, 19 έπιτιμίω: έπι/// Mai, προσήκοντ ι — όμοίως om Mai, 20 έστί PS 
Sirm 21 μετανοίας: μετα/// Mai, 23 και om Mai, ε ϊρξις C: είρξις Ρ: εϊρξις 
Mai, συνεπιτιμίω S καιροϋ: κ/ / /ου Mai, 25 όμολόγηται C 26 σύ: σοι 
C 27 καν C λέγης C 30 ήμών Sirm κρίνει PS Sirm (fort recte) 33 
περί om Sirm 
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τοΰ κρίνειν, άλλά περί τοΰ προσίεσθαι τούς ύποπεπτωκότας τήν 
35 μετάνοιαν, ταμιευομένων των υπό της τιμιότητός σου λελεγμένων ή 

ενταύθα καιρώ τω δέοντι τοις προεστώσι της εκκλησίας ή εν τω 
μέλλοντι αίώνι τω κριτή των άπάντων. διό συμβουλεύω τή 
χρηστότητί σου, άφεμένη των λόγων εκείνων, εν τω τέως εύχαριστεΐν 
τω Κυρίω έπΐ τή τοΰ ανδρός μετανοία, ώς αν συνεργοί εϊημεν θεώ, 

40 τω φιλοΰντι σφζεσθαι πάντα άνθρωπον, καν τούτφ ειρήνην έχωμεν 
προς αύτόν διά τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου. 

Και τέλος, δταν λάβης καιρόν, ε'ίπερ και ζητείς, τότε ευθύτητας 
κρίνοιο- τό δέ νυν προσεύχου περί ήμών σφζεσθαι ήμας ψυχή τε και 
σώματι, δτι όμολογοϋμεν πάντων ανθρώπων άμαρτωλότεροι εϊναι. ό 

45 κύριος ό αρχιεπίσκοπος πλεΐστά σε προσαγορεύει, προσαγορευθείς 
υπό της φωνής σου, έπεί και πάντες οί μεθ' ήμών αδελφοί, έρρωσο 
έν Κυρίω, αδελφέ. 

518. Αύξεντίω ήγουμένω 

Τό μέν γράμμα τής τιμιότητός σου έδεξάμεθα και ώς ήν ήμΐν 
δυνατόν έπήλθομεν, τά μέν καθ' ήμών εγκώμια πορρωτέρω θέμενοι, 
ώς ουκ άξιοι εγκωμιαστικής ουδόλως έμφάσεως, δτι μη και κατη-

5 γορητικής μάλλον έπισκώψεως· τίνες γάρ έσμεν ήμεΐς οί αχρείοι 
και ούδέ ονόματος άξιοι, ού έπικεκλήμεθα; προς δέ τά έπιζητηθέντα 
σοι κεφάλαια γραφικά πάνυ έξενίσθημεν, δτι και προς ήμών τών 
αμαθών ή έξήτησις, καί γε περί τοιούτων έμφάσεων, / α άνήκει 
μόνοις τοϊς θεοφόροις διαλευκαίνειν, παρ' ών καί ή διασάφησις 

10 έγεγόνει, καί γε μάλιστα κατά λέξιν ύπό τοΰ Μεγάλου καί θείου 
Βασιλείου, λαβών ούν τό εις τόν Ήσαΐαν έρμηνευτικόν αύτοΰ πτυ-
κτίον μαθήση τά επιζητούμενα, άλλως τε δτι καί μέτρον υπερβαίνει 
επιστολής, δλης συγγραφής δεομένη ή τών τοιούτων έπίκρισις. 

38 τών λόγων εκείνων: τόν λ ό γ ο ν εκείνον C εύχαριστεΐν - 39 επί om 
Mai, ώς αν συνεργοί om Mai, 40 πάντα: τόν Mai, 41 πρός αύτόν om Mai, 
42 λάβης om Mai, εύθύτητας κρίνοιο: εύθύτη// / ίνοιο Mai, 44 ό κύριος: / / / /ς 
Mai, 

518. 2 τιμιότητος: de allocutione in epistulis patrum cf. Dinneen l. I. 71 sq. 

11 Bas. horn, in Is. 1 sq. (PC 30,117 Β sq.) 

C VM PS 

2 μέν om VM 3 πορρωτέρω θέμενοι: πορρωτέρωθεν μένοι V: πορρωτέρωθεν μένει 
Μ 4 άξιοι: άξίων V Sirm ούδ' δλως CP Sirm κατηγορικής VM 8 
έξήτησις C: έξήγησις cett Sirm (quae vox tarnen sententiae aliena) 11 ή σ α ΐ α ν Μ: 
Ή σ α ΐ α ν cett Mi πυκτίον VMPS Sirm (sed cf adn ad ep 502,5) 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:26



772 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1568 

Πρός δε δτι τοις Ίουδαίοις λογομαχία πρόκειται, έα τούς χριστο-
15 μάχους, ώ πατέρων άριστε, λυττάν εις έαυτούς· οί γαρ αύτοΰ Χριστού 

τοΰ αληθινού θεοΰ ήμών τάς διδαχάς άπορραπίσαντες, τάς τε των 
αποστόλων ύποθήκας παρωσάμενοι και συλλήβδην πάντων των θεο-
φόρων τάς ύψηγορίας βδελυξάμενοι σχολή γ' αν ύφ' ήμών αύτούς 
όδηγεΐσθαι ή συναίρειν λόγον καθήκον, άφετε αύτούς, ό Κύριος 

20 είπεν, τυφλοί είσιν. και ό προφήτης φησίν ούκ εστι λέγειν χαίρειν 
τοις άσεβέσι λέγει Κύριος, πρός γάρ τω μηδέν ώφελεΐσθαι έν τή 
συμβολή τοΰ λόγου καί έαυτούς παραβλάψοιμεν, τοις ιοβόλοις αύτών 
ρήμασι δίκην οφεως φαρμακευόμενοι. ό θεός συντρίψει τούς οδόντας 
αύτών έν τφ στόματι αύτών τάς μύλας τών λεόντων συνέθλασεν ό 

25 Κύριος. 
Ίκανούσθω σοι ταύτα, τό δέ όφειλόμενον ήμΐν έξ αναγκαίου, οπως 

εύαρεστήσωμεν τώ Κυρίω, πώς διαφευξόμεθα τάς παγάς τοΰ διαβό-
λου- δήλον οτι ύπόπτεροι τώ πνεύματι γιγνόμενοι, τά άνω ζητοΰντες, 
τά άνω φρονοΰντες, ού ό Χριστός έστιν, έν δεξιά τοΰ θεοΰ καθήμενος-

30 άφ' ού και ήξει μετ' άγγέλων δυνάμεως αύτοΰ έν πυρί φλογός, 
δίδοντος έκδίκησιν τοις μή είδόσι θεόν καί τοις μή ύπακούουσι τφ 
εύαγγελίφ αύτοΰ, ήγουν Ίουδαίοις καί ε'ΐ τισι σύμφροσι τών 'Ιου-
δαίων καί κατά πίστεως διαστροφήν καί κατά βίου στρεβλότητα. 

Ταύτα μελέτα, ώ τάν, έν τούτοις ί'σθι, ϊνα σου ή προκοπή φανερά 
35 ή έν πάσιν, παρακελεύεταί σοι Παΰλος, ό μέγας τής άληθείας κήρυξ-

τάς δέ μωράς ζητήσεις καί γενεαλογίας καί ερεις καί μάχας Ίουδαϊ-
κάς παραιτήσαιο. ϊνα δέ έν κεφαλαίω περί ών προέτεινας άποκριθώ-
μεν, δλον τό λήμμα τής προφητείας περί τής παρουσίας τοΰ Κυρίου 
ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ έστιν, έν φ καί ό λαός ό άπωσμένος άνασέσω-

40 σται έκ τών τεσσάρων πτερύγων εί'τουν περάτων τής γής- τό τε έπί 
τών χειρών έζωγραφήσθαι τά τείχη τής νέας Ιερουσαλήμ τό σταυ-
ρικόν πάθος δηλοΐ, έπείπερ, ήλοις έμπεπαρμένος ταϊς άγίαις 

19 Matth. 15,14 20 Is. 48,22 23 Ps. 57,7 28 Col. 3,1 sq. 30 2 Thess. 1,8 
34 1 Tim. 4,15 36 Tit. 3,9 39 Is. 11,12 41 Is. 49,16 

17 θεοφόρων: θεηγόρων VM 
post αύτοΰς transp idem 
VMPS Sirm 
δφεων VM 
VMPS Sirm 
σιν VM 
φανερά ή ή 
Sirm 
VMPS 

18 γ' αν: γάν C 
αύτούς ύφ' ήμών Μ 

ύφ' ήμών: πρός ήμών V, quod 
20 είπε VMPS Sirm εϊσι 

λέγειν om Sirm 21 τω: τό C 22 αύτών om VM Sirm 23 
26 τό: τί Sirm έξαναγκαίου CS 27 διαφευξώμεθα C πάγας 

28 δηλονότι VM Sirm 31 τοΰ εύαγγελίου VM 32 σύμφρο-
τών om VM 34 τάν S σοϋ C ή - 35 πασιν: έν τούτοις 

πίστις V: ή πίστις έν τούτοις φανερά ή έν πασι Μ πασι VMPS 
κήρυξ omnes: correxi 36 γενεαλογίας: μωρολογίας VM ερις 
38 λήμμα: λήμα C " vocem κυρίου post τοΰ iterum scriptam cancell 

C 39 ένώ C 
έζωγραφεΐσθαι C 

40 έκ om VM εϊτοϋν C: εϊτ' ούν VMP: είτε ούν Mi 41 
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χερσίν, άφηλοΐ τό άνθρώπινον έκ της εμπαθούς καθ' άμαρτίαν έξεως 
και ώραιοΐ τω άρχετύπω κάλλει της θεώσεως. έφ' οϊς μικρόν διά της 

45 τριημερονύκτου αναστάσεως, άρον κύκλω τούς οφθαλμούς σου και 
ιδε πάντας τούς υιούς σου- ιδού συνήχθησαν και ήλθον προς σέ· ζώ 
εγώ, λέγει Κύριος, επόμενα τούτοις τά συνημμένα τη προφητεία 
χαρήσιμά τε και έορτάσιμα καί πλήρη θυμηδίας. και ό μεν εύγνώμων 
ε'ΐσεται καί συνεπιφθέγξεται τά εικότα, ό δε άγνώμων 'Ιουδαίος 

50 στρεβλοκαρδιάσει καί ουτε παλαιάς οϋτε νέας διαθήκης έπακούσεται 
ύγιώς' ού ρυσθείημεν εύχαΐς αγίων, ήγιασμένε πά/τερ, καί σωθείημεν 
εν τή βασιλεία των ουρανών έν Χριστώ Ίησοΰ τω Κυρίω ήμών. 
άμήν. 

519. Ευδοκιμώ σπαθαρίω 

Καί άφ' έαυτών έπαισθανόμεθα οσον τό πάθος καί τό άλγος, τό 
συμπεσόν τή τιμιότητί σου' νυν δέ, επειδή ήκούσαμέν σου καί τών 
πολυστενάκτων φωνών, ύποδηλουσών έκαστα τών συμβεβηκότων 

5 άνιαρών, πλέον έπαιστάνθημεν καί συνηλγήσαμεν κατά τό εικός, 
αλλ' δμως, οπως αν μεθοδεύοις τά πράγματα, κατά δικαίαν εκτισιν 
θεοΰ άπαντήσαντά σοι, εύ πράττων κάν τούτφ, ώς κακίας μάλλον 
καί ουκ άρετής βάσανον τάς έπιφοράς ένεχθήναι. 

Ήμεΐς δ' ούν ού παυσόμεθα καί έτι πρός τό εϋσημον καί εύδιάγνω-
10 στον άνθυποφέρειν τόν λόγον. έστέρησαι τοιγαροΰν όψεως· καί 

άλγεινόν (πώς γάρ ου;) τόν λύχνον τοΰ σώματος άπολελωκέναι, άλλά 
πάλιν εύχαριστήριον, δτι άβλεπτοΰμεν τά τοΰ κόσμου μάταια, εξ 
ούπερ ύποφέρεσθαι πέφυκεν πάς νοΰς ουκ εύκταίως. ε'ΐρχθης 
προόδων καί συνόδων αστικών τε καί ανακτορικών; αλλ' ούν γε 

45 Is. 49,18; cf. Rom. 14,11 

43 άφ' ηλοϊ C έκ om VM Sirm 48 χαρίσιμά C: χαρίσματά PS Sirm 49 
ΐσεται C 

519. a. 824-825 11 τόν λύχνον τοΰ σώματος: ad metaphoram cf. Α. Karpozilos, 
The Letters of Ioannes Mauropous. Thessalonike 1990, 222 sq. 

11 Matth. 6,22 

C VM PS 

2 πάθος καί τό άλγος: άλγος καί τό πάθος VM Sirm 3 έπεί VM 5 έπησθάνθημεν 
VMPS Sirm 7 καν C: καν S 11 άπολωλεκέναι VMPS Sirm 12 πάλιν: πάντως 
VM άβλεποϋμεν VM 13 πέφυκε VMPS Sirm εϊρχθης C 
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15 λελύτρωσαι έκκλησίας πονηρευομένων και συναναστροφής παρα-
νομούντων (οΐδας δ λέγω), έψιλώθης τά ύπάρχοντα; και τοΰτο δυσ-
φορώτατον αλλ' εχεις τό κούφως φέρεσθαι και ύπερπλέειν των 
βιωτικών περιστάσεων και συναλλαγμάτων, που ποτ' αν εύρες, ώ 
θαυμάσιε, τόπον τοιούτον οϊον νυν, εν φ εστι σε σχολάζειν θεώ και 

20 γνώναι αύτόν καθ' δσον οίόν τε; που δέ καιρόν τοιούτον προσευχής, 
στεναγμού, κατανύξεως, έκπετάσεως χειρών, δσων πρόκειται ύμΐν 
άπολαύειν έκ τής έπενεχθείσης επήρειας; ούχ όράς δτι εις καλόν 
σοι άπήντηκεν τά πράγματα, περιτραπείσης τής κακίας των αν-
θρώπων εις σωτηρίαν σου; εν επί πάντων διαγνωστέον, δτι κατά τήν 

25 προτέραν άναστροφήν δυστέκμαρτον ήν έπιλαβέσθαι του σωτηρίου 
συντάγματος, πολλών όντων, ώς οΐσθα, τών άντιπραττόντων τώ εύ-
σεβεΐ σκοπώ" νϋν δέ ήνοικται ύμΐν ουχί μόνη τής μετανοίας ή θύρα, 
αλλά και τής ουρανίου βασιλείας ή είσοδος, και πάς τις τών εύ 
φρονούντων έν τώ μέρει τών σωζομένων σε τετάξεται, περί ού πας 

30 σπουδαίος επείγεται και ού του τυχεΐν ουδέν τών άπάντων άνταξιώ-
τερον. ε'ίθε ήν πως αντάλλαγμα γενέσθαι εις τό άμείψασθαι άλλήλοις 
τάς αισθήσεις' καί πολλού άν ευχής μοι έργον ήν τή αφαιρέσει τής 
όψεως συναφαιρεθήναι καί τών προ τής δψεως κέντρων τής άμαρ-
τίας. 

35 'Αλλά ταΰτα μέν κατά φιλίας τρόπον σέ δέ ό άγαθός θεός ήμών 
παρακαλέσειε παρακλήσει πολλή οϊσειν πάντα εύχαρίστως κατά 
μίμησιν του μακαρίου Ίώβ καί άξιώσειεν καί εις τήν κατ' οφθαλμούς 
όμιλίαν έλθει ν ή μας ποτε, ϊνα, δσα νΰν διαφεύγει τοις γράμμασι, 
ζώση φωνή άναπληρώσαιμεν καί μάλλον τηνικαΰτα γνωρίσωμεν 

40 άλλήλους, έκ μικράς πρότερον πείρας άπογευσάμενοί σου τής γλυ-
κείας αγάπης. 

15 Ps. 25,5 

15 εκκλησιών Μ voces πονηρευομένων ή μάλλον ante παρανομούντων add VM 
17 κούφος C 19 τοιούτον ante τόπον transp VM 20 αύτόν: fort est αύτόν 
scribendum καθόσον CS τοιούτον ante καιρόν transp V M 21 δσων Μ: 
δσον cett Sirm 23 άπήντηκε VMPS Sirm 25 έπιστροφήν V M 28 εύ φρο-
νούντων: εύφρονούντων Sirm 29 τάξεται Μ και ante περί inser Sirm 31 
πώς C Sirm 35 ήμών om VM 36 παρακαλέσει C 37 άξιώσειε VMPS Sirm 
39 άναπληρώσωμεν VM μάλλον: μάλα VM 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:26



Μί 1572 ΕΠΙΣΤ. 519-520 775 

520. Νικήτα σπαθαρίω 

Έπί μεν μικροΐς πάθεσιν εστίν έξευρίσκειν εύκόλως τάς παρακλή-
σεις τον προαιρούμενον παραμυθεϊσθαι τούς κακουμένους' έπί δε 
τοιούτω μεγίστω πάθει, έν φ περιεσχέθη ή θεοφίλειά σου, τίς αν και 

5 έξευρεθείη λόγος παρακλητικός; τίς δε ό έπιχειρών θεραπεύειν τοι-
ούτον άλγος έπιστημόνως δυνηθείη; ώ της απευκταίας άκοής· άπερ-
ράγη σοι ή κυρία ή ομόζυγος, ώς άρτι ήκουσται ήμΐν, άφηρέθη τό 
μόνον παραμύθιον έν ταΐς συμβατικαΐς περιστάσεσιν, άπεκοσμήθη 
ή ευλογημένη εστία- οί κλάδοι κατηφείς, της αγαθής ρίζης έκκο-

ιο πείσης, οί θεράποντες και αί θεράπαιναι ώδε κάκεΐσε περιειλούμεναι, 
ώς ούκ έχουσαι τό δεσποτικόν πρόσωπον έπιλάμπον τή οικία- τά 
πάντα κατηφείας μεστά, τάχα και ό αήρ σοι ήλλοιωμένος τή αλ-
λοιώσει των φρενών, που ή προσιεμένη σε έπανιόντα οίκοι περι-
χαρώς από τών ανακτορικών διατριβών; που ή τούς άγχιστεύοντας 

15 δεξιουμένη έπιεικώς, ή τόδε και τόδε και οσα έστί, συντόμως ειπείν, 
διευθετούσα και συμβιβάζουσα, οίκονομοΰσά τε και οικουροΰσα οσα 
τά κατ' οίκον, δσα τά πρός άλλους οικείους τε και έπιξενουμένους; 
πάντα ο'ίχεται και άπόλωλε, και γεγόναμεν ώς έν έρημία πάντων τών 
προσόντων αγαθών άπεστερημένοι. 

20 Τοιούτον και τηλικοΰτον τό πάθος της τιμίας σου ψυχής, ώ δέ-
σποτα, και ουδεμία παραμυθία πρός ανθρώπου, ίκανουμένη καταλεά-
ναι τήν φλεγμαίνουσάν σου καρδίαν, ή παρά μόνου θεού, τοΰ πα-
ρακαλούντος τούς ταπεινούς τή καρδία διά τής τών αγαθών λογισμών 
αναλήψεως, έκείνη μέν οϋν ή μακαρία (μακαρία γάρ έστιν), έπάν 

25 τήν πίστιν πρός θεόν έκέκτητο άσφαλή, καί τόν βίον διετέλει σεμνόν-

ού γνωρίσματα πολλά, ών καί ήμεΐς ούκ άμοιροι τετυχήκαμεν, τό δέ 
τελευταΐον, δτι ώς χρυσός έν πυρί τή μακροτέρα καί δυσοίστω νόσω 
δοκιμασθεΐσα άπέπτη τών ένθένδε. ούκούν άρκετόν ήμΐν τούτο εις 
παρηγορίαν, δτι τηλικαύτην όμόζυγον παρέπεμψας μέν θεώ, ύπό-

30 δείγμα καλλίστης πολιτείας τόν έαυτής βίον έναφήσασαν ήμΐν, καί 

520. a. 821 - 826 4 θεοφίλειά: de hac allocutione in epistulis patrum rarissima cf. 
Dinneen 1. 1. 26 

22 2 Cor. 7,6 

VM PS 

2 μικροΐς: πικροΐς Mi 6 έπιστήμονος VM δυνηθείη: δεηθείη VM 9 σου 
ante ή add VM 10 ώδε VM 17 έπιξενωμένους VM 20 ψυχής: κεφαλής VM 
21 ουδέ μία Ρ ανθρώπων Sirm καταλεάναι codd Sirm: corr Mi 22 ή: ή 
Μ"Ρ 24 έπαν codd: έπ' αν Sirm 28 ούκ ούν Ρ 29 μέν om Μ 30 άφήσασαν 
VM 
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άλλως δτι, τά θεία ών πεπαιδευμένος αυτός, ού τοσούτον οφείλεις 
έκσταθήναι επί τω γεγονότν οϊδας γαρ δτι, εις γέννησιν έληλυθότες 
κατ' εύδοκίαν θεοΰ, πάντως τή γεννήσει συνεζευγμένη και ή έξοδος 
ήμΐν προσγίνεται και ουδείς άνθρωπος άθάνατος καί ουδεμία συζυγία 

35 άδιάζευκτος. άναθεωρήσωμεν, ει δοκεΐ, τους από 'Αδάμ μέχρι τήμε-
ρον καί εύρήσομεν τήν ύπάλληλον διαδοχήν κατιοΰσαν εως αν καί 
συσταίη ό τήδε κόσμος, ποΰ οί φύσαντές σε, δέσποτα, καί οι εκείνους 
τεκόντες; καί άναποδίζων ουδέν άλλο εύρήσεις ή ροήν καί άπορροήν 
τά ανθρώπινα, τί ούν έστι νΰν τό ζητούμενον; δπως εις ήμας αύτούς 

40 γενοίμεθα, καί τά μέν εικότα επιτάφια έπιτελέσωμεν τή άειμνήστφ, 
ύπέρ ής καί ήμεΐς οί ταπεινοί ούκ ελάχιστα ηύξάμεθα, ει καί ουκ 
ήκούσθημεν ώς αμαρτωλοί, / τό έπιμεΐναι αύτήν εν τώδε τω βίω, τά 
δέ των παίδων εύ διαθώμεθα καί τά ήμέτερα έξόδια προευτρεπίσωμεν, 
έμβιοτεύοντες τω βίω θεοπρεπώς, 'ίνα, μεταστάντες των ένθένδε όπη-

45 νίκα επιτρέπει ή πρόνοια, εύρήσομεν έκεΐσε τήν καλήν όμόζυγον, 
εν άπείροις αίώσι χαίρουσαν σύν ήμΐν αύτοΐς επί μεθέξει των 
απορρήτων αγαθών. 

Ταύτα, ει καί ελάχιστα προς παρηγορίαν, ομως δτι επιδεικτικά 
της αγάπης σου, ήτις καί χαρισθείη ήμΐν ευθυμος καί εύπαρηγόρητος 

50 διά της επί πάντα εις θεόν αναθέσεως ύμών. 

521. Λέοντι σακελλαρίω 

Καί σιωπαν ουκ έπιτρεπόμεθα, τών ευεργεσιών τής μεγίστης καί 
έπιποθήτου σου ύπεροχής άπολαύοντες, καί άπανταν κατ' άξίαν ούκ 
εύποροΰμεν, λόγου άποροΰντες προσήκοντος, ει δέ δτι ή θεοφιλής 

5 σου ψυχή μή ούτως ο'ίεται, ού θαυμαστόν (ή άγάπη γάρ, φησί, τό 
κακόν ού λογίζεται), έπεί καί εκπαλαι τό αύτό ε'ίωθεν φιλικώς ύπο-
λαμβάνειν καί άποσεμνύνειν ήμας δωρεάν τούς άλιτίμους καί, ώς 
φησιν, ούδέ συγκρίνειν έχειν προς αλλήλους καθ' ύπεροχήν. 

32 οϊσθα VM 34 ούδέ μία Ρ 37 σε om VM 39 αύτούς VM 40 γενώμεθα 
V 44 έμβιωτεύοντες S 45 εύρήσωμεν S 50 διά: έπΐ Sirm ημών VM 

521. a. 821-826 

5 1 Cor. 13,4 sq. 

C VM PS 

4 post δτι tres litt erasit S 6 ε'ίωθε VMPS Sirm 7 σεμνύνειν VM Sirm ύμδς 
Sirm άλητίμους omnes: correxi 8 φασιν VMPS Sirm έχεις Sirm 
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Ά λ λ α ταύτα μέν, ώς εϊρηται, της ιεράς στοργής τά συμβόλαια, 
ίο αυτός δέ, ώ παντεπαίνετε, εοικας ακρόπολις τις ένιδρΰσθαι έν τη 

βασιλίδι των πόλεων ή, τάληθές οίκειότερον ειπείν, λιμήν πολυ-
χώρητος, θλιβομένων άνάπαυλα, διψώντων λόγου έμμελοϋς ίκανόν 
παραμύθιον, καθ' έκάστην, ώς ειπείν, εισδεχόμενος και ιώμενος, 
θεραπεύων τε και άφοσιούμενος τούτους κάκείνους, μείζους και 

15 έλάττους, ιερείς και αρχιερείς, εντελείς και ύφειμένους. ώς μεγαλο-
πρεπές σου τό θείον άξίωμα και τό θεοφιλές πρακτήριον. προσήκει 
σοι και τά τοΰ άοιδίμου Ίώβ έπιφθέγματα- πατήρ έγενόμην ορφανών, 
πούς δέ χωλών, παντί δέ άνθρώπω ήνέωκταί μου ή θύρα και οσα 
τούτοις συνεπόμενα. σύ τό λείψανον τής εύσεβείας, αύτός τό κειμή-

20 λιον τής ορθοδοξίας' και τά πολλά παρατρέχοι ό λόγος, ϊνα μή δόξη 
προς χάριν λέγειν και κολακείαν τά εις πρόσωπον άκουτιζόμενα. 
όμως μίαν φωνήν προσθείς άποπαύσειεν τοΰ λέγε ιν μία παραμυθία 
πατρί, μονογενής τε και φιλοπάτωρ υίός, και τή βασιλίδι πόλει ή 
σή μεγαλοφυής και περιβόητος άρισταρχία. 

522. Τή σπαθαρέα τοΰ Φλαβιανοΰ 

Έφθασεν ή άπευκτή αγγελία τοΰ περί τοΰ αειμνήστου υίοΰ σου 
πάθους μέχρι και τής ήμών ταπεινώσεως· έν ή, ώσπερ οί τάς άκοάς 
βροντηδόν καταπλαγέντες πεπτήχασιν δλως, ούτως ήμΐν ό λόγος 

5 έξαπορεΐσθαι πεποίηκεν και μηδέ εχειν τι φθέγξασθαι άξιον τής 
οδύνης, ώ, τί γέγονεν έξάπινα; πώς ωχετο άνήρ θαυμαστός, αυτό τής 
ήλικίας άγων τό βιώσιμον; ώς μεγαλοήλιξ' ώς ώραΐος τήν ό ψ ι ν ώς 
εύγενής τό/αίμα· ώς εύκλεής τό κΰδος· ώς μόνος εγκαταλελειμμένος 
παραμύθιον μητρί αισία, οικία πατρφα έρεισμα, γένει έγκαλλώπισμα, 

ίο προσθείην δ' αν και βασιλείοις αύλαΐς ξένον δραμα. ούτος, έν άλ-

11 λιμήν: cf. adn. ad ep. 330,5 

17 Jb 29,15 18 Jb 31,32 

10 παντεπαίνεται C: παντοπαντεπαίνετε VM 13 καθεκάστην PS Sirm 17 τά ante 
έπιφθέγματα inser Sirm 18 ποϋς CSVM άνέφκταί PS Sirm 20 παρατρέχει S 
Mi 22 άποπαύσειε VMPS Sirm 

522. a. 821-826 

6 Bas. ep. 300 (PG 32,1045 A = III 175 Courtonne) 

C VM PS 

1 σπαθαρέα C: σπαθαρ' VM: σπαθαρία cett Sirm 4 ήμΐν: ήμας Μ 5 πεποίηκε 
VMPS Sirm 7 μεγαλοήλιξ Μ Sirm 
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λοδαπή τά βασιλέως διοικούμενος, άπέπτη, καταλιπών μεν τήν πε-
ριβόητον μητέρα, συναπολιπών δε καί τήν περίδοξον ομόζυγα σύν 
εύγενέσι νεογόνοις και λαμπρών έστίαν, τό πολυθρύλλητον αίμα, τό 
πολυούσιον κτήμα, τούς δεξιούς ύπηρέτας, τούς φιλοδεσπότους πα-

15 ραστάτας, ταύτα κάκεΐνα, ομού τά πάντα, ώς αν μή κατακερματίζοιεν 
έν έκαστον ό λόγος, είτα, έπανελθών έκ τής ξένης οικαδε, φόρτος 
ελεεινός, σκυθρωπόν άπάντημα καί βασιλίδι πόλει και άξιαγάστω 
εστία, ώ τής ύπερβαλλούσης συμφοράς· στενάξειεν δ' αν καί αύτά 
τά τείχη τής πόλεως, μή οτι άρχοντες καί όμήλικες, στενάξειαν δ' 

20 αν καί αυτοί οί αυτοκράτορες, άποβεβληκότες ερνος πολυθαύμαστον, 
δακρύσειεν τάχα καί ό έπιπόλιος όμιλος, έπιστυγνάσει δε εικότως 
καί παν τό γένος, εΐ δε ταύτα ούτως, τίς τό επί σοι πάθος έκτραγ-
ωδήσειεν, ώ δέσποινα; τίς δέ τό τής όμοζύγου; τίς δέ τό τής αδελφής; 
τίς δέ τό των οικετών; ούδ' αν των ποταμών τά ρεύματα εις δάκρυον 

25 μεταποιούμενα έξαρκέσειεν ύμΐν ύπηρετεΐσθαι τω θρήνφ. τί δέ ό 
αήρ; ουκ ήλλοίωται τοις όφθαλμοΐς υμών άρα καί ό ήλιος ουκ 
άνατεταλκώς, τον τής έστίας ήλιον άπολελωκώς; 

Τοσαύτα καί δσα τούτοις εφάμιλλα ύπο βάλλει τό πάθος άποδύ-
ρασθαι. αλλ' επειδή πρός γυναίκα ήμΐν ό λόγος, πάλαι τά θεία 

30 πεπαιδευμένην καί δλην ύπόθεσιν αρετής τόν εαυτής βίον ύποδει-
κνύουσαν, ώς μαρτυρεί σχεδόν πάσα ακοή καί οψις, ού πολλής χρεία 
ύπομνήσεως, οίκοθεν έχουσαν τά φάρμακα τής παραμυθίας, πολλάς 
ίεράς βίβλους επί χείρας ε'ίληφας, πολλά πατρικά αναγνώσματα 
διεξελήλυθας, νύκτωρ τε καί μεθ' ήμέραν σχολάζουσα ταΐς προσευ-

35 χαΐς, ταΐς δεήσεσιν επιμένουσα ταΐς παννύχοις ειτουν νυκτεριναΐς 
καί ήμεριναΐς ψαλμωδίαις τε καί ύμνωδίαις· άφ' ών καί τό εγκρατές 
καί τό ύπωπιαστικόν τού σώματος, τό πρός τούς ενδεείς έπιδοτικόν, 
ιερείς τε καί μοναστάς θεραπευτικόν, τό επί πολλοίς ούν άλλοις 
εύσεβείας τρόποις ύμνούμενόν τε καί αδόμενον. οίκοθεν τοιγαρούν 

40 καί παρ' έαυτής ίκανώς έχεις έπάσαι τή ψυχή τά εικότα, ού μήν 

20 αυτοκράτορες: Michael II et Theophilus 

34 1 Cor. 7,5 37 1 Cor. 9,27 

12 σύν άπολειπών C 18 ώ C στενάξειε VMPS Sirm 21 δακρύσειε VMPS 
Sirm έπιστυγνάσειε S 24 δάκρυα VM 25 μετά ποιούμενα C ή μ ΐ ν 
V τόν θ ρ ή ν ο ν VM 27 άπολελοκώς C: άπολωλεκώς cett Sirm 28 άποδύρε-
σθαι V 30 δλην: δλοις Μ 34 μεθημέραν CS 35 εΐτ' ούν Ρ Sirm: ε'ι'τ' ούν cett 
Mi 37 τό1 Ssscr ύπωπιαστικόν: ύπό πιαστικόν C 39 τοιγαρ ούν C 40 έπ' 
άσαι C: έπασαι V Mi 
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άλλα και τη νύμφη και θυγατρί και πάση τη Άβραμιαία έστία ώς 
κοινός διδάσκαλος, ώς αρετής ύπόδειγμα, ώς έκπαλαι τά θεία λόγια 
θησαυρίσασα και έν καιρώ τό σιτομέτριον έκάστω διανέμειν έχουσα, 
άναμνήσθητι, ώ γενναία και θαυμαστή έν γυναιξίν, ώς ουδέν ξένον 

45 και των παρ' ελπίδα τό συμβεβηκός. άναθεώρησον τούς από 'Αδάμ 
μέχρι τής σήμερον και χώρησον εις τά τοΰ θεοΰ βαθέα κρίματα και 
ϊδε οτι άνθρωπος ώσεί χόρτος· αί ήμέραι αύτοΰ ώσεί σκιαί παρά-
γουσιν. έπεΐ οΰν ό προπάτωρ θνητός δι' άμαρτίαν, θνητός και ό 
γόνος, άλληλούχως ιών μέχρι τοΰ δεΰρο. αλλ' δμως δτι άφ' ού 

50 Χριστός ούκέτι θάνατος ό θάνατος, άλλά άρχή παλιγγενεσίας άθα-
νάτου. εύσεβή παΐδα και όρθόδοξον,/ φιλομόναχόν τε καί φιλάγαθον 
καί γεγέννηκας και προύπεμψας. εστω σοι παραμυθία αΰταρκες καί 
ευχαριστίας ύπόθεσις. 

Ναί, παρακαλοΰμεν, παρακαλοΰμέν σε, τήν θεοπαράκλητον καί 
55 πανσύνετον, γενοΰ ώς έν πάσι τοις άλλοις κάνταΰθα μεγαλοψυχίας 

ύπόδειγμα, καλόν έντάφιον καί τω παγκάλω υίω, ώς καί ψυχικώς 
όμειρομένη τά αύτώ επιβάλλοντα, άπόμοιραν θεώ εισοίσουσα- τάχα 
γάρ διά τοΰτο θεός σε έταμιεύσατο τών προλαβόντων ύστάτην, ϊνα, 
πάντα θεοπρεπώς διαθεμένη, εύκταίως συναπάρης τών ένθένδε καί 

60 κληρονομήσης σύν αύτοΐς ζωήν αιώνιον. ταύτα καί ό άδελφός ήμών, 
ό θεοφιλέστατος άρχιεπίσκοπος, συμφθεγγόμενός έστιν, πολυτιμιω-
τάτη μοι κυρία. 

43 Luc. 12,42 47 Ps. 102,15 Ps. 143,4 

41 τη ante θυγατρί add V Sirm άβραμιαία VP: Αβρααμιαία Sirm 42 κοινός: an 
κοινή scribendum? 43 έκάστω: έκαστη V 44 ώ Mi ούδέν: ούδέ VM 47 
ώσεϊ: ώς αί VM 48 δι ' : διά VM Sirm 50 ούκ ετι S άλλ ' VMPS Sirm 52 
αύτάρκης VMPS Sirm 54 ναί: καί S Sirm παρακαλοΰμεν 2 om Sirm 56 υίω: 
ίώβ V 57 όμειρομένη Sirm: ίμειρομένη VM Mi 58 διατοΰτο VPS 60 κληρο-
νομήσεις C 61 έστι VMPS Sirm 62 μοι om PS Sirm μου post κυρία add PS 
Sirm 
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780 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1577 

523. Παντολέοντι λογοθέτη 

"Ισμεν και τό εύπαρρησίαστον νεμεσητόν ύπάρχειν, συνεπιστά-
μεθα και τον καιρόν συστολήν ήμΐν έπιτρέπειν. άλλ' δμως τό ύπερ-
βάλλον της άμυθήτου σου περί ήμάς τούς ταπεινούς (εύμενείας) 

5 εύδιάθετον ήνάγκασεν ήμάς τόλμηρότερον χρήσασθαι και τώδε τω 
γραμματεία)· τόλμηρόν γάρ έστιν ώς αληθώς ού μόνον τά καθ' εαυ-
τούς άναφέρειν, αλλά και ύπέρ έτέρων δεδεήσθαι. δμως, ώς ε'ίρηται, 
τό πολύ σου εύμενές και διπλούν ευσεβές παρεθάρρυνεν ήμας τολμή-
σαι. τί ούν τό λεγόμενον; περί Θεοδότου τοΰ πρωτοσπαθαρίου, δς, 

ίο δπως εστίν εναγώνιος αιτία τοΰ συναπάραντος αύτω οικονόμου της 
εκκλησίας εν τή Δύσει, διαγινώσκει πάντως ή ανυπέρβλητος σου 
ύπεροχή. τίς ούν άλλος αν έξευρεθείη αρωγός επί τη άντιλήψει τοΰ 
ανδρός; τίς δ' αν έχεφρονέστερος της σης μεγαλονοίας συνιδεΐν τό 
δέον; τίς δέ και ό επί τοΰ κράτους τό ύπόγυον έχων πλέον της σης 

15 γνησιευτικής παραστάσεως; 
Δός ö ε'ίληφας παρά θεοΰ ελεος, δέσποτα παμπόθητε, τω δεομένω. 

προκυλινδούμεθά σου τοις τιμίοις ιχνεσιν βουλή σου ώς βουλή 
αγγέλου, φωνή σου ώς βολΐς άστράπτουσα τή τε λαμπρότητι τής 
παρρησίας και τή τής αγάπης άγλαΐα. ής εΐ άξιωθείη μέτοχος γενέ-

20 σθαι ό ικέτης σου, πάντως αν έξω που γένηται των κατηγορητικών 
βελών τοΰ αντικειμένου αύτω, ώς οϊδας ό ύψηλός νοΰς κατά διαφό-
ρους τρόπους, ήμεΐς τε οί ταπεινοί προσοίσομέν σοι πολλάς τάς 
ευχαριστίας τε και προσευχάς ύπέρ ύγείας αμφοτέρων υμών, τής 
καλής όντως και άξιαγάστου συζυγίας, και τάχα ύπέρ τών τά χρύσεα 

25 δώρα προσφερόντων ούκ άτιμοτέρα ειη ύμΐν ή θεοπάροχος δωρεά 
και ή από Κυρίου χορηγουμένη εύμένεια εις σωτηρίαν ψυχής τε 
όμοΰ και σώματος ύμών, τής παμποθήτου και πανευφήμου δυάδος. 

523. a. 8 2 4 - 8 2 6 10 οικονόμου: Theodorus; cf. Baronium XIV 60 no. 30 

17 Is. 44,26 

C VM PS 

2 νεμεσσητόν Ρ 4 σου om VM εύμενείας inserui, coll 1. 7 infra ώς ε'ίρηται, τό 
πολύ σου εύμενές: στοργής σου Μ: om cett Sirm 5 voces τούς ταπεινούς post ήμας 
add VM 6 γραμματίω MPS Sirm: γράμματι V 11 fortasse est (μεγάλης) εκκλη-
σίας scribendum 12 άρρωγός VMPS Sirm 17 ιχνεσι VMPS Sirm 19 voces 
ό ικέτης σου ante μέτοχος transp S γενέσθαι in marg S 20 πάντως in marg 
S ποΰ C 21 ύψηλός νοΰς: ύψηλόνους PS Sirm νοΰς om VM 22 τε: δέ 
V 23 εύχαριστείας C 24 τών τά: τήν τών PS Sirm τήν Psscr 27 πανευφήμου 
καί παμποθήτου VM 
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524. Θεοφάνει μονάζοντι 

Ε'ΐ σοι φίλον τό προς ήμών των εύτελών γράμμα, / δέχοιο και 
αύθις, ώ τριπόθητε, ουδέν μεν εχον εύπρεπές τε και εύφραδές, ώς 
χάριτι φής, τό δ' ούν της άγάπης σύμβολον και πάνυ ομολογουμένως· 

5 καί γε δσον ή άντίδοσις των γραμμάτων γίνοιτο, τοσούτον ή της 
άγάπης διάθεσις αυξοιτο- ού τί άν ε'ΐη σπουδαιότερον; 

'Αλλά τοΰτο νΰν κείσθω ένταυθα, πρός δέ τό έξης βαδιστέος ό 
λόγος, τί τό νΰν καινοτομηθέν έν τοις αυτόθι καί τίνες οί νεοφανείς 
δράκοντες, χαρυβδηδόν καταπίνοντες ψυχάς μη έστηριγμένας τω 

ίο λόγω της αληθείας; αύτός μέν ούν ουκ έξωνομάτισας, ημείς δέ και 
προ της δηλώσεως των γραμμάτων κατεστενάξαμεν δτι μάλιστα εφ' 
ένί άνδρΐ αίρετικφ, μάλλον δέ βλασφήμω τω δντι εις θεόν, λαχόντι 
έν τοις αυτόθι παρά τοΰ κράτους χαρτουλαρεύειν, έκεΐνο ειπόντες, 
δτι γε της περιβοήτου Σικελίας έφθασεν όλεθρος, τόδε τό πήμα ουκ 

15 εκ δογματικής πείρας τετεχνωμένον άπειρον γάρ τό άνδριαντάριον, 
άλλ' έξ άσεβους γνώμης πεπληρωμένον καί, ι'να τάληθέστερον 
ρηθείη, πατρόθεν έπί τό άσεβεΐν ήγμένον καί γε σύν δυσίν άλλοις 
όμαίμοσιν. 

'Αλλά τούτους μέν ή Τριάς οίδ' δτι έπιρραπίσειεν ένθέοις στόμασιν 
20 ύμών τε και των ένταΰθα ύπερμαχούντων της άληθείας. σε δέ και 

τόν οίος σύ μηδέν ξενιζέτω ή έτι λυττώσα αϊρεσις- ουπω γάρ έκτέ-
τριπται τό κακόν ουτε δεδοκίμασται ίκανώς των πιστών τό φιλόθεον 
καί, τρίτον, ουχ οίοί έσμεν έμβατεύειν εις άβυσσον κριμάτων θεοΰ, 
καθ' ους τρόπους άνέχεται άκμήν κλυδωνίζεσθαι τω σάλω της άπι-

524. a. 821 - 826 epistula in Photii epistularum editiones per errorem F. Scorsi pervenit 
(= Phot. ep. 108 [p. 4 2 9 - 4 3 1 Balettas]); cf. PG 102,924 D - 926 D; M. Thearvic, in: EO 
7 (1904) 31 sq. 2 και αύθις: prima epistula ep. 439 an perdita? 13 χαρτουλαρεύειν: 
cf. Balettas 430 adn. 3 

C VM PS 

1 Θεοφάνη Sirm δογματική δτι ό χρ ιστός ού χρ ιστός εΐ μή περιγράφοιτο τη καθ' 
ήμας ιδέα titulo add PS: in marg Sirm 4 φής VMP Sirm δ' ούν: δέ S και 
πάνυ om VM Mi [PG] 102 Bai [ettas] 7 βαδιστέον VM 8 νεοφανώς Mi 102 
(lectionem traditam codd Theodori restituit Bai) 12 ένί om Sirm 13 χαρτουλα-
ρεύειν: χαρτουλαρεΰσιν Mi 102 15 άδριαντάριον C 16 τ ' άληθέστερον CP 
17 πατρόθεν: πρόσθεν Mi 102 Bai σύν δυσίν: συνδόσιν Mi 102 (lectionem traditam 
codd Theodori restituit Bai) 19 τούτοις Mi 102 voces οίδ ' οτι έπιρραπίσειεν 
post στόμασιν transp VM άπορραπίσειεν V Bai: άπορραπίσει Mi 102 voces 
ένθέοις στόμασιν ante οίδ' transp V Mi 102 Bai ένθέους Mi 102 21 λυττοΰσα 
Mi 102 Bai 22 των: τό Μ 23 τε post οίοί inser Bai 
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782 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1580/81 

25 στίας τόν λαόν αύτοϋ, πλήν, συμπέρασμα τοΰ λόγου, ϊνα οί δόκιμοι 
φανεροί γίγνοιντο, ώς ό της σοφίας ταμίας Παύλος λέλεχεν. διό και 
παρακαλοΰμεν και άντιβολοϋμεν μή έκκακεΐν διακατελέγχειν σε τούς 
ύπεναντίους, εκ των άδύτων ταμείων της καρδίας σου προφέρων τά 
θεία διδάγματα και υποδεικνύων εντεύθεν άριδήλως οτι Χριστός ού 

30 Χριστός, εί μή περιγράφοιτο τη καθ' ήμάς είδέα· ε'ίπερ γάρ σαρξ 
έγεγόνει, πάντως καί ώς σάρξ περιγράφεται, ö δε μή περιγράφοιτο, 
τοΰτο ούκ ε'ίσω άνθρωπότητος, αλλ' έξω δήλον οτι και τόπου καί 
χρόνου, θεός γυμνός τή άπεριληψία τε καί αοριστία καί λεγόμενος 
καί νοούμενος- καί τοΰτο άραρότως εις άναμφίλεκτον άπόδειξιν της 

35 αληθείας φυσικαΐς άκολουθίαις άναγκαζόμενον, περιγράφεσθαι Χρι-
στόν, καν τή εικόνι προσκυνούμενον, έπείπερ εν αυτή τό άρχέτυπον 
έκπέφασται, ώς πού φησιν ό θεοφάντωρ Διονύσιος· καί άλλαχοΰ-

έκάτερον έν έκατέρω παρά τό τής ουσίας διάφορον. ώστε ό άπαναι-
νόμενος έγγράφεσθαι Χριστόν ήρνηται άνθρωπον γεγονέναι καί ό 

40 μή προσκυνών αύτοΰ τήν εικόνα οΰ τί που προσκυνεί αυτόν τό 
καθόλου, καν νομίζη προσκυνεΐν, έπεί φησιν ό ιερός λόγος, οί 
άπιστοι όμολογοΰσι θεόν ειδέναι, τοις δέ εργοις αρνούνται. 

Ταύτα ούχ ώς άγνοούση τή τιμιότητί σου ύπεδήλωσα, αλλ' ώς 
συνομογνωμονούση καί ώσπερ ρανίδα εκ πελάγους δογμάτων άν-

45 ελκύσας, προς τω καί άπειρον έσμόν εϊναι πατρικών μετά καί τής 
αρχαιολόγου ιστορίας άπ' αυτής βαλβΐδος / τοΰ κηρύγματος είς 
σύστασιν τής άμωμήτου ήμών τών χριστιανών πίστεως. 

25 1 Cor. 11,19 36 Dion. Ar. de eccl. hier. 4,3 (PG 3,473 C) 38 ibid. 41 Tit. 
1,16 

25 συμπερασμού Mi 102 26 γίγνοιτο ante φανεροί transp V Mi 102 Bai λέλεχε 
VMPS Sirm καί om Μ Mi 102 Bai 27 τοις ΰπεναντίοις Mi 102 28 προφέροντα 
V Mi 102 Bai 29 υποδεικνύοντα V Mi 102 Bai 30 περιγράφοντο Mi 102: 
περιγράψοιτο Bai είδέα C: ιδέα cett Sirm 31 περιγράφοιτο V Mi 102 Bai 32 
δηλονότι VMPS Sirm 35 φυσικής ακολουθίας Mi 102 Bai 36 καν C: καν Sac Mi 
102 Sirm 37 έκπέφανται Mi 102 Bai ώς πού: ώσπερ VM Mi 102 Bai πού 
C φησϊ Mi 102 ό om Mi 102 θεόφαντος Mi 102 Bai 40 τί που: τύπον 
Mi 102: δήπου Bai ούτίπου Sirm τοκαθόλου S 41 καν C: κάν Μ 45 
τω: τό CVM Mi 102 Bai έσμόν omnes: correxi 46 βαλβίδος omnes: correxi 
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525. Φιλοθέω κτήτορι 

Μέγα κέρδος ήγεΐταί σου ή τιμιότης, ώς φή, δεχομένη ήμών 
γράμματα όμοΰ τε και μνημονευομένη πρός ήμών αύτών, τοϋτο δέ 
της σης θεόφρονος διανοίας ταπεινοφροσύνη πολλή κεχρημένης 

5 έγκώμιον, ούχ ήμών τών ευτελών και ούδενός άξίων λόγου, δμως 
κατά τήν πεποίθησιν αυτής λήψεται τόν μισθόν υπό τής τοΰ άγαθοϋ 
ήμών θεοϋ δικαιοκρισίας, αμειβομένου τήν πίστιν έκάστου άμοιβαΐς 
ούρανίαις και εις έαυτόν τό τοΰ πέλας γιγνόμενον χριστοειδώς ανα-
τιθεμένου. 

ίο Ήμεΐς δέ τω δντι χαίρομεν, άνδρί τοσούτφ και τηλικούτω φιλιά-
ζειν γνωρίσαντες, ού, ή αρετή διαπρύσιος και ό έπαινος δικαιότατος 
και τό πολίτευμα πολλοίς υπόδειγμα τοις έθέλουσιν εύσεβεΐν εν τή 
παρούση γενεά, ώς εν περιωπή δρους άρετών προκείμενον. και φερω-
νύμως ώς άληθώς έξέλαμψας φιλόθεος, φίλτρω θεού τό άπράγμονον 

15 καί ήσύχιον αίρησάμενος έπιτηρήσει θείων εντολών και έπιτεύξει 
τών αιωνίων αγαθών, καίτοι ύπάρχων καί κατά είδέαν άξιος τυραν-
νίδος καί κατά γένος ύπέρλαμπρος τό αίμα, άλλ' ό θείος πόθος, 
σβέσας ταΰτα πάντα καί ώς ούδαμινά δείξας, δπερ καί αληθές, πρός 
τήν ύπέρφωτον τής θείας ώραιότητος ήρέν σου τούς τής διανοίας 

20 οφθαλμούς α'ίγλην, εκεί βλέπειν, εκεί φαντάζεσθαι, έκεϊ μετατιθέναι 
τό πολίτευμα, ού χαρά άνεκλάλητος, ενθα ζωή άμήρυτος, δπου ή 
ελλαμψις τής μακαρίας καί αρχικής Τριάδος, άλλά γένοιτο σοι, ώ 
θαυμάσιε καί έπιπόθητε ήμΐν, έπαύξησις αρετής έτι καί έτι καί 
θησαύρισις αγαθών έργων εις τό μεγαλεμπόρως άπάραί σε τών 

25 ένθένδε επί μεθέξει τών άιδίων. 
Τά μέν ούν τής προσηγορίας ενταύθα κείσθω. επειδή δέ καί περί 

τοΰ πρεσβυτέρου έπερώτησας αύθις, ύποδείξας τό άνεξαγόρευτον 

525. a. 821 - 8 2 6 

14 Bas. ep. 299 (PG 32,1044A = 111 173 Courtonne) και εξόν σοι κρατεϊν ... σύ τόν 
άπράγμονα καί ήσύχ ιον εί'λου βίον 

C VM PS 

2 φή: φησι Sirm 5 ευτελών: ταπεινών VM Sirm 6 αυτής: σου V λήψεται : 
λήψη καί V 8 χρηστοε ιδώς CVM 10 τφόντι S 14 ώσαληθώς S άπράγ-
μονον C: απραγμον cett Sirm 15 επί τηρήσει PS 16 ιδέαν VMPS Sirm 18 ώς 
om PS Sirm ούδαμεινά C αληθές VMPS Sirm 19 ήρε VMPS Sirm 20 
μετά τιθέναι C 21 άμήρυτος: άκήρατος VM Sirm (sed cf ep 431,43) 24 άπάραί 
Μ Mi: άπάραί cett Sirm 26 τά: σά Sirm 27 έπηρώτησας VMPS Sirm 
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δφλημα, εκείνο λέγομεν, δτι ό κανών ουδέ εις διγαμοΰντος γάμο ν 
έστιαθήναν τον πρεσβύτερον παραχωρεί, πόσω γε μάλλον στεφανώ-

30 σαι τόν τοιούτον; ό γάρ στέφανος έπιτίθεται έπί τω νικώντι τήν 
άκρασίαν και τό της παρθενίας κλέος άποσωσαμένω. ό δέ διγαμών 
πρός τω μή άξιος είναι στεφανωθήναι και έπιτιμίοις ύποβέβληται 
κανονικώς, πώς ούν ουκ εδεισε στεφανώσαι τούς ύπό κανόνας κει-
μένους της διγαμίας; παρ' ημών τοίνυν, σύγγνωθι, ϊνα μηδέν ήν άλλο 

35 αΐτίαμα, ουκ έπιτέτραπται τό καθόλου ίερουργεΐν, ουκ οϊδα ει μή τι 
κατ' οικονομίαν μεταδιδεΐν ύμΐν τών άγιασμάτων, παρά σεσωσμένου 
πρεσβυτέρου τετελεσμένων, περί τοΰ άναγνώστου, δτι έπέστρεψεν 
έπιτιμιασθείς, δίκαιον έστιν έως καιρού συνόδου μή άποστολίζεσθαι 
αυτόν ό μέν γάρ πρεσβύτερος ε'ίργεται της λειτουργίας έπιτιμια-

40 σθείς, ό δέ διάκονος της διακονίας και ό άναγνώστης της / ανα-
γνώσεως. ήμεΐς ούτως φρονοΰμεν και τυποΰμεν, ώς δέ ή εύσέβεια 
ύμών νομίζει, ποιείτω. 

526. Ειρήνη πατρικία 

Της αγαθής σου πεποιθήσεως σύμβολον τό ήμάς τούς ταπεινούς 
προσαγορεΰσαι, κυρία τιμιωτάτη μοι, διά τοΰ ήγαπημένου ήμών 
άδελφοΰ κυρίου Πέτρου και συγγενούς σου- δι' ού και ήμεΐς άντι-

5 προσαγορεύομεν όφειλομένως, έπαινούντές σου τό ευσεβές και 
εύζήλωτον εν άγαθοΐς, δτι τούτο και άφ' έαυτών ισμεν και παρά τοΰ 
άδελφοΰ πολλάκις διδασκόμεθα, καί γε ώς διά θεού άγάπην και αύτόν 
διά τιμής άγοις άξίως της ένούσης σοι άρετής καί της τοΰ άνδρός 
πολιτείας. 

ίο 'Επειδή δέ ήρώτησας περί τοΰ μοναστηρίου τοΰ επιλεγομένου τούς 
Λέοντας, ώς ει δέοι άνδρεΐον αύτό καταστήσασθαι, ούτως αίρέσεως 

41 ευσέβεια: cf. adn. ad ep. 464,2 

28 Cone. Neoc. can. 7 (II 542Β Mansi) 

28 σημείωσαι in marg PS 31 τό: τω C 32 τω: τό C 33 κανονικοΐς VM 35 
οϊδα: οΐδ ' δτι Sirm 36 μεταδιδόναι VMPS Sirm 37 έπέτρεψεν VM 38 άντί 
τοϋ μή άναγινώσκειν άπόστολον in marg Ρ 40 ό2 om C 41 οΰτω Μ 

526. a. 823 exeunte - a. 826 

VM PS 

6 τοϋ άδελφοΰ: τών αδελφών Μ 10 τοΰ' om VM 11 καταστήσεσθαι S 
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έχουσα έν τφ μετασχηματισμφ του πριν γυναικείαν μονήν όνομα-
ζομένου και χρηματίσαντος, τοϋτο άποκρίνασθαι έχομεν, οτι, εΐ μέν 
νεωστί ήρκταί σοι καθιεροϋν τόν τόπον, εξόν όπερ αίρή διαπράξα-

15 σθαν έπειδή δε προκαθιέρωται διά της έν μακαρία μνήμη τελε-
σθείσης σου θυγατρός έκεΐσε καθηγουμένης και τούτο επί χρόνοις 
ίκανοΐς διακρατησάσης μετά και συνοδίας παρθενικής, ει και οτι 
μετάθεσις γέγονεν έκ τοΰ προλαβόντος εμφυλίου πολέμου της άδελ-
φότητος των έκεΐσε, αύτής τε της ήγουμένης δεΰρο κατακειμένης έν 

20 θήκαις όσίαις μετά και προλαβουσών άλλων όμοταγών ψυχών, ού 
θεμιτόν, ως οϊμαι, κυρία, έξαλλαγήν ποιήσασθαί σε, μάλιστα των 
άφεθεισών άδελφών και τέκνων της προηγησαμένης ώδε αίρουμένων 
λατρεύειν θεφ, ένθα και ή καθηγουμένη κατάκειται. αποστολικός ό 
λόγος έστίν έκαστος έν φ έκλήθη, έν τούτω μενέτω. μονή έκλήθη 

25 γυναικεία' τίς λόγος τής μεταλλαγής άνδρώνυμον γενέσθαι, καίτοι 
άνδρών μή κατ' οφθαλμούς φαινομένων και των έκβεβλημένων ούκ 
άνεχομένων μή ούχί έκεΐσε διαζήν; ει δε οτι γέγονε πολλάκις έξαλ-
λαγή έν τισι μοναστηρίοις, αλλά κατά διωγμού αιτίαν καί υφαρπαγή ν 
ούχ όσίαν καί έξουσίαν ούκ ενθεσμον. οϊς δέ και πίστις ορθή και 

30 βίος μή άνθιστάμενος, τούτοις άκόλουθον αν ε'ΐη ένθέσμως καί κα-
νονικώς λέγειν καί πράττειν. 

Διά τούτο παραινούμεν καί άντιβολούμεν, ώς αύτής τής μακαρίας 
θυγατρός σου φωνήν άφιείσης δι' ήμών τών ταπεινών, μενέτω τό 
μοναστήριον οί Λέοντες γυναικεΐον χρηματίζον καί φρουρούν τάς 

35 καταλειφθείσας θυγατέρας αύτής έν πνεύματι λάτριδας θεώ' τούτο 
γάρ σύν έκείνη καί τή σή θεοσεβεία κλέος οτι μάλιστα καί άνεπί-
ψογον τοις έπισκήπτουσι τά ημέτερα, όπερ παρεγγυά ό άπόστολος, 
λέγων- άπρόσκοποι γίνεσθε καί Ίουδαίοις καί "Ελλησι καί τή εκκλη-
σία τοΰ θεού. έπεί, εάν / μή ούτως πράξοις, τό μέν δράμα στάσιν ούχ 

40 έξει, άπαξ κινηθέν έκ τοΰ καθήκοντος εις τό παρά φύσιν, ημείς δέ 
ούκ έξω κωμωδίας, προσθείην δ' αν καί κατακρίσεως, άπενεγκοίμεθα 
παράπτωμα. 

18 εμφυλίου πολέμου: seditio Thomae 

24 1 Cor. 7,20 38 1 Cor. 10,32 

22 ώδε VM 23 ηγουμένη V 27 ούχί: ούκ VM 29 καί2 om VM 31 λέγειν 
καί πράττειν: πράττειν καί λέγειν VM 32 διατοΰτο VPS καί post τοϋτο 
add VM Sirm παραινοϋμεν: παρακαλοϋμεν S 39 εάν: αν VM ουτω VM 
Sirm πράξης VMS δράμα VM 40 κινηθέντος V 
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527. Εύδοκίμω σπαθαρίω 

Ώψίσαμεν του άντεπιστεΐλαι τη τιμιότητί σου, ώστε μικρού δεΐν 
και έκκεκρούσθαι ήμάς της των έπεσταλμένων δυνάμεως, αλλά τό 
αίτιον, του μή παρεΐναι πιστόν γραμματηφόρον. νΰν δέ, επειδή έξ 

5 άναγκαίου άπεστείλαμεν τον οικονόμον της καθ' ήμας μονής έν τοις 
αυτόθι, εικότως τό ελλιπές άποπληροΰμεν, εκείνο πρώτον λέγοντες, 
οτι ούχ οϊοί έσμεν φαρμακεύειν ψυχή ν λυπουμένην και πολλοίς 
τετρυχωμένην πάθεσιν. δμως πειρατέον έκ των θεοπνεύστων λογίων 
τήν θεραπείαν έξευρίσκειν. 

ίο Τί ούν φησιν ό τούτων μέγιστος ταμίας; πάντοτε χαίρετε, αδια-
λείπτως προσεύχεσθε, έν παντί ευχαριστείτε, εί ούν έν παντΐ καιρώ 
και έν παντι πράγματι και αδιαλείπτως τό χαίρειν και εύχαριστεΐν 
και προσεύχεσθαι ήμΐν διατέτακται, ουκ αν έξοιχήσεται χρόνος, 
ούδέ ό ακαριαίος, μή ούχί περιοριζόμενος έν τω χαίρειν και εύχα-

15 ριστεΐν τόν άληθινόν χριστιανόν. ουκουν λοιπόν θλιπτικά τά παρ-
όντα, καν οίά ποτ' αν είεν, της δυσπραγίας έχοντα τό ύπέρογκον. 
και ταύτα ούχ ώς άγνοούση τή άγαθή σου ψυχή, αλλ' ύπομνηστικώς 
ε'ίρηταί μοι, επειδή κάμνουσα ψυχή έσθ' δτε ατονεί προς τό άνηγμέ-
νον τής θεωρίας, δεύτερος λόγος μοι οτι, ει και πολλών τών ένόντων 

20 άπεγύμνωσάν σε οί έξουσιάζοντες, αλλ' ουδαμώς άποστερήσαί σε 
του τιμιωτέρου κτήματος ήδυνήθησαν. ούχ όρας και εύχαριστεΐς, 
οϊαν σοι γνώσιν ό θεός έθησαύρισεν, πηλίκην γλώσσαν, έξ ή ς ώς έξ 
άδύτων θησαυρών τής καρδίας προφέρει τά άγορεύματα καί διανοή-
ματα προΐξ οτι μάλιστα; τούτο προφερέστατον καί πάντων χρημάτων 

25 χρηματιστικώτερον καί πάσης ουσίας ύπερουσιώτερον- ο, ε'ΐ τις 
κέκτηται, τών άγαν πολυουσίων αίρετώτερός έστι τω νοϋν έχοντι, 
καν ρακίοις μόνον άμπεχόμενος. καί τούτο δέδειχε σύμπας μέν ό 

527 . a. 824-826 5 οικονόμον: Naucradus 

10 1 Thess. 5,16 sq. 22 Luc. 6,45 

C V M PS 

1 δογματική περί προγνώσεως θεοΰ καί προορισμού titulo add PS: in marg Sirm 
2 όψίσαμεν C: an ώψίσθημεν scribendum? (cf epp 259,2; 415,2) τοϋ om PS 
Sirm άντ ' επιστεΐλαι C 4 τοϋ C: τό cett Sirm έξαναγκαίου CS 7 
ψυχήν ante φαρμακεύειν transp V M 17 άλλα Sirm 18 άνηγμένον: άνικμένον C 
22 έθησαύρισε VMPS Sirm 26 πολυουσίων: πλουσίων V " S " 27 καν C: κάν Μ: 
καί S μόνον: μάλλον V M 
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των δικαίων χορός, έν δέ τοις έξωτερικοΐς προσώποις ό 'Οδυσσεύς 
έκεΐνος, έκ ναυαγίου γυμνός όφθείς τή βασιλίδι. 

30 Άλλ ' έπί τό έρώτημά σου έπνστρεπτέον τον λόγον. καίτοι είδώς 
άφ' έαυτοΰ τό εΰ εχον, φιλοπευστεΐς πρός ημών των αμαθών έκδι-
δάσκεσθαι. φής γάρ δτι ,πή μέν ό λογισμός προτρέπεται με εις 
προσευχήν, πή δέ ανακόπτει', ώς του θεοΰ είδότος όπερ βουλόμεθα 
αίτεΐσθαι, ώς εντεύθεν παρέλκον αν τό προσεύχεσθαι. πρός τούτοις, 

35 έπεί αμαρτωλός εϊ, ούδέν όνίνησι τό προσεύχεσθαι, και άπλώς ει τι 
άλλο έδήλου τό γράμμα- ου γάρ παρήν μοι έπϊ χείρας έχειν. τί ούν 
έστιν ειπείν έν τούτοις; δτι τύχης και ειμαρμένης εμφασιν εχει ή / 
διάνοια καί, τό δλον ειπείν, τοΰ αύτεξουσίου άναίρεσιν, ού μέν ούν 
ταύτη τή δόξη έπερείδεσθαι ήμάς δεΐν, έχέφρονας οντάς και γνώσιν 

40 θεοΰ πεπλουτισμένους- άλλα περί μέν τοΰ δευτέρου προβλήματος 
πεπεΐσθαι δτι καί άμαρτωλών άκούει ό θεός μετανοία κεχρημένων 
άριστη (πώς γάρ εφ' οίς χαίρει μετανοοΰσι κατά τά ίερά λόγια μή 
ούχί καί είσακούειν της τούτων δεήσεως;), περί δέ τοΰ προηγουμένου 
προβλήματος οΰτως άπαντητέον, δτι ή θεία πρόγνωσις ούκ αναιρεί 

45 τό αύτεξούσιον καί γάρ ούχ δτι προγινώσκει πράττομεν α πράττο-
μεν, άλλ' δ τι πράξομεν προγινώσκει, καί έρρωται έν τούτω καί ό 
της προγνώσεως δρος καί ό τοΰ αύτεξουσίου λόγος, έν μέν γάρ τοις 
ούκ έφ' ήμΐν προηγούμενος έστιν ό τοΰ θεοΰ δρος έπί τε χρόνου καί 
τόπου καί τρόπου, έπί δέ τών έφ' ήμΐν, έφ' οίς τό αύτεξούσιον, οιονεί 

50 επομένη έστιν ή τοΰ θεοΰ πρόγνωσις έπί τε άρετής καί κακίας, ώστε 
δει ήμάς καί έράν καί εΰχεσθαι τά κρείττονα, ϊνα έχωμεν έντεΰθεν 
τον θεόν έφεπόμενον ήμΐν, άλλά μή τούναντίον έξ έναντίου γάρ 
έψεται ήμΐν, ώδε μέν κολάζων καί τιμωρών, εκεί δέ στεφανών καί 
άποδιδούς ήμΐν βασιλείαν ούρανών. 

28 Horn. Od. 6,136 42 Luc. 15,7 

30 έπιστρεπτέον: τρεπτέον PS Sirm 31 αμαθών: αγαθών Μ 32 φής Μ 
Sirm post φής vocem μέν cancell S ό om VMPS Sirm με: σε PS Sirm 34 
αίτήσαι VM Sirm 35 εϊ: εϊς Sirm: εΐς Mi όνίνησι : όνεΐ VM Sirm 37 έστιν 
PS: έστιν VM 38 ού μέν ούν: ούμεν ούν CVMP: οϋμενουν S Sirm: ούμενοΰν Mi 
39 δεΐν: χρή VM Sirm γνώσιν : δόξαν VM Sirm 42 χαίρει: λέγει VM μετα-
νοοΰσι: μετά νοϋσι C χαίρε ιν ante κατά add VM 43 εις άκούειν C δέ 
om VM 44 σημείωσαι in marg CPS 46 δτι Sirm 52 έφ' επόμενον C άλ-
λά - 53 ήμ ΐν om VM μή om Sirm έξεναντίου C: έξεναντίας PS Sirm 53 
ώδε VM 
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528. 'Ιωάννη Γραμματικώ 

Έ ν λόγοις έληλυθόχος μου των σεπτών εικόνων (παρήν δε συν-
διαλεγόμενος Πλάτων ό ήμέτερος) εφη δή πάλαι είληφυΐαν τήν 
λογιότητά σου έπιστολήν έμήν περί της αυτής ύποθέσεως ήπορη-

5 κέναι, πώς ουκ ευκρινώς δογματισθεΐσαν ή τάχα που και παρακο-
μίζουσαν τοϋ άληθοΰς τόν άκροατήν. εγώ δέ, ει μεν τών ως έτυχεν 
ήν ό βαλών, ου ταχέως έπεστράφην άν, είδώς και φθόνου βολίδας 
και άγνώτων έπιτιμήσεις ύποίσειν έπεί δέ παρά φίλου ή έπίληψις, 
και φίλου σοφωτάτου, άναγκαΐον φήθην αυτήν τήν έπιστολήν υπ' 

ίο οψιν άγαγεΐν καί, καθ' δσον οίόν τέ μοι έπικριθεΐσαν, άποστεΐλαι 
τή φιλότητί σου, ή άπολύουσαν τής απορίας ή έπανορθουμένην υπό 
τής άγχινοίας σου- δει γαρ άντεισάγεσθαι προς του έπιτιμώντος τήν 
οίκείαν γνώμην τής μεμφθείσης ύπολήψεως. εστίν οΰν ή επιστολή 
ήδε. 

15 Θεόδωρος Άθανασίφ 

,Πώς', φής, ,ού λατρεύεται ή εικών Χρίστου, αλλ' ό έν αυτή 
προσκυνούμενος Χριστός, μιας ούσης έπ' άμφοΐν προσκυνήσεως;' 
δτι έπ' αύτοΰ δή Χρίστου λατρευτική ή προσκύνησις (προσκυνών 
γάρ αυτόν συμπροσκυνώ τόν πατέρα καί τό "Αγιον Πνεύμα όμοΰ, 

20 δπερ έστϊν ή τριαδική ήμών προσκύνησις και λατρεία), επί δέ τής 
εικόνος ή αυτή μέν (πώς γάρ οϋ; ών γάρ εν τό κράτος καί ή δόξα 
μία, τούτων δηλαδή εν τό σέβας καί μία ή προσκύνησις), σχετική 
δέ όμως, ήγουν όμωνυμική. προσκυνών γάρ αύτήν ου συμπροσε-
κύνησα, αλλά προσεκύνησα Χριστόν, ου διαι/ρούμενον καθ' ύπό-

528. a. 821 - 8 2 6 3 Πλάτων: cave intelligas Platonem monaster» Saccudionis ab-
batem; est enim hie Platon ceteroqui ignotus 4 λογιότητά: allocutio etiam in epistulis 
patrum cum epistula missa coniungitur; cf. Dinneen, Titles 47 sq. 

1 5 - 3 7 = ep. 428 1 8 - 2 4 = monum. gr. 14 (p. 58 Hergenröther) 

VMN Ρ (R 11. 1 - 14) SH (11. 69 - 96) 

2 συνδιαλεγομένω Ν 5 πως S ούκ: ώς S δογματι / / / / /σθεΐσαν Μ 9 ύπ': 
έπ' VMN 11 άπορίας: ιστορίας VMN 15 δογματική περί τής παναχράντου 
εικόνος τοϋ κυρίου - δτι προσκυνοϋντες ταύτην ού τήν θεότητα προσκυνοΰμεν, αλλ ' 
αυτόν χρ ιστόν σχετικώς, δτι και αύτή ή τοϋ χριστού ύπόστασις προσκυνείται έν τή 
αύτοϋ είκόνι titulo add PS 16 φής MS Sirm 17 επί Mi (cf tarnen ep 428,3) 19 
όμοΰ om VMN Sirm (sed cf ibid 5) post Πνεΰμα voces τήν έν τριάδι μίαν φύσιν 
add monum gr 1.1. 20 ήμών: όμοΰ VMN Sirm 21 πώς om Ν 22 σέβας: κράτος 
VMN (sed cf ep 428,8) 23 post συμπροσεκύνησα voces τόν πατέρα καί τόν υίόν 
add monum gr 1.1. 26 καν Μ 
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25 στασιν, αλλά διαφορούμενον κατά τόν της ουσίας λόγον δπερ έστΐ 
σχετική, αλλ' ού λατρευτική, καν ή αυτή, εκεί μεν ούτως νοουμένη 
και λεγομένη, καθότι τριαδική, ήγουν φυσική, ενταύθα δέ τό έμπα-
λιν, καθότι σχετική, ήγουν ύποστατική. ει γάρ ε'ΐποις λατρευτική, 
έσήμανας σεσαρκώσθαι ώς τόν υίόν τόν τε πατέρα και τό πνεύμα, 

30 δπερ εστίν έκτοπον. τοιγαροϋν προσκυνών την εικόνα Χριστού ού 
την θεότητα προσκυνώ, ώς φασί τίνες (τούτο γάρ της Τριάδος σημαν-
τικόν και ού σεσάρκωται ή Τριάς, άπαγε), αλλά τί; αύτόν Χριστόν 
σχετικώς· μόνος γάρ αύτός ό σαρκωθεϊς θεός λόγος, προσκυνών δέ 
αύτόν Χριστόν δήλον δτι συμπροσεκύνησα τόν πατέρα όμοΰ και τό 

35 πνεύμα, ώστε επί της εικόνος σχετική είκότως αν νοοΐτο και λέγοιτο, 
έπ' αύτού δέ Χριστού λατρευτική, ώς συνεπινοουμένου τε και συμ-
προσκυνουμένου τού τε πατρός και τοΰ πνεύματος. 

Καλώς ούν, ώ τάν, έχειν μοι δοκεΐ τό θεώρημα, έπΐ μεν της 
μακαρίας και προσκυνητής Τριάδος τήν σύν πρόθεσιν ειλήφθαι (ή 

40 γάρ σύν διάκρισιν τών υποστάσεων ύποφαίνουσα ένότητα φυσικήν 
παρίστησι, καθώς έπι τοΰ συμβόλου τής πίστεως παρά πάσι χρι-
στιανοΐς αδεται), επί δέ τής προσκυνήσεως Χριστού τε και τής αύτού 
εικόνος ούκ έχει χώραν ή σύν πρόθεσις ειλήφθαι- ή γάρ αν εις δυάδα 
ύποστάσεων κατά τόν άποδοθέντα λόγον διιστασα τήν μίαν ύπόστα-

45 σιν άποκομίση ήμάς εις τό τής κοσμολατρείας άσέβημα. ούκούν 
εικότως ή αντωνυμία παρελήφθη, ήτις, τό ένιαΐον τής υποστάσεως 
έπ' άμφοΐν τηρήσασα, διίστησι τό έτεροΐον τών φύσεων, και γούν, 
φησίν ό πάνσοφος Διονύσιος, έκάτερον έν έκατέρω παρά τό τής 
ούσίας διάφορον. διαφορότητα ούν ουσίας φήσας ταύτότητα δήλον 

50 δτι ύποστάσεως κατά τό έκάτερον έν έκατέρω ύπέδειξε, καθ' ήν και 
ή κατά σχέσιν προσκύνησις τεθεώρηται. ή γάρ σχέσις, ώς φασι, τών 
πρός τί έστιν- άμα τε γάρ έστι και αντιστρέφει προς άλληλα, οίον 
άρχέτυπον πρός εικόνα, ού γάρ αν ε'ίη θάτερον μή θατέρου παρόντος, 

48 Dion. Ar. de eccl. hier. 4,3 (PG 3,473 C) 5 1 - 5 3 = monum. gr. 7 (p. 55 sq. ibid.) 

34 δηλονότι omnes: correxi 35 έπι: διά Sirm (sed cf ibidem 22) 36 τε om VMN 
38 τάν S 40 ύπεμφαίνουσα VMN (fort recte) 42 αύτοϋ om VMN 43 ή Ρ: ή 
S: ή cett Sirm 44 άποδοθέντα: τής ακολουθίας VM: τής αληθείας Ν 45 κοσ-
μολατρίας PS: κτισματολατρείας VMN (-τρίας Μ) Sirm 48 έν om Ρ (sed cf lin 50) 
49 δηλονότι omnes: distinxi 52 αμα τε γάρ έστι: τά δέ πρός τι αύτά απερ εϊσίν 
ετέρων είναι λέγεται monum gr 1.1. 
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καθό και των άμα πεφιλοσόφηται. πρόσκειται δέ, ήγουν όμωνυμική, 
55 καί γε της αυτής έμφάσεως καί ήδε ή λέξις· τό γαρ ονομα όνομα-

ζομένου ονομα. ώστε κάνταΰθα των πρός τι ό λόγος, έπεί και κατά 
φιλοσοφίας δρον όμώνυμά έστι διδασκόμεθα, ών ονομα μόνον κοι-
νόν, ό δε κατά τοΰνομα λόγος τής ούσίας έτερος, οίον αύτός Χριστός 
και ό εγγεγραμμένος, έπεί δέ καί ύποστατική πρόσκειται, τοΰτο 

60 διαρρήδην άποδέδεικται, δτι ούχ έτέρα ύπόστασις παρά τήν του 
Χρίστου έν τή αύτοΰ εΐκόνι, αλλ' αυτή δή ή ύπόστασις Χρίστου, 
ήγουν ό χαρακτήρ, τω τής μορφής αύτοϋ ε'ΐδει έκφαινόμενός τέ έστιν 
έν τή εικόνι καί προσκυνούμενος- καί ερρωται ό πάς λόγος τοις 
ύγιώς φρονοΰσι. 

65 Πρός δέ τό πίστωσιν έχειν μάλλον τον λόγον άναγκαΐον ήγησάμην 
τρεις χρήσεις πατρικάς ύποθεΐναι τή έπιστολή, ώς άν/πληρωθή κάν-
ταΰθα επί δύο καί τριών μαρτύρων σταθήσεται πάν ρήμα, γραφικώς 
ειπείν. 

Του Χρυσοστόμου έκ τής ερμηνείας του νιπτήρος 

70 "Οταν βασιλικοί χαρακτήρες καί εικόνες εις πόλιν είσφέρωνται, 
ύπαντώσιν άρχοντες καί δήμοι μετ' ευφημίας, ού σανίδα τιμώντες 
ουδέ τήν κηρόχυτον γραφήν, άλλά τον χαρακτήρα του βασιλέως· 
οϋτως ή κτίσις ού τό γήινον σχήμα τιμά, άλλά τον ούράνιον χα-
ρακτήρα αιδείται. 

75 Τής έν 'Αντιόχεια συνόδου έπί Θεοδωρήτου πατριάρχου 
Ούχ ώς έτερον τή μορφή, άλλ' ώς αυτόν ένα Κύριον έν μια μορφή 

οντα, καθ' ον καί χαρακτήρ είς πεφυκώς τής τοΰ πατρός ύποστάσεως 
καί πρό σαρκός άσώματος είς τε ήν καί έν σαρκί εϊς έστι καί έν 
εικόνι ό αύτός είς ύπάρχει, μή διαιρούμενος εις δύο χαρακτήρας 

80 μήτε δέ σχιζόμενος είς δύο δόξας, άλλ' εις μίαν συναγόμενος, καί 

57 διδασκόμεθα: nempe ab Aristotele 1.1. infra; cf. adn. ad ep. 5,50 

57 Arist. cat. V 1 67 De. 19,15; cf. Matth. 18,16 70 Jo. Chrys. in Cone. Nie. II 
(XIII 68 Ε Mansi) 76 - 93 = ep. 532,229-246 

54 καθό: καθά VMN των αμα: τό νάμα VMN: περϊ των αμα Sirm πρόκειται 
Ν 55 ήδε ή λέξις: ή διάλεξις Ν 56 και om VMN 57 δρον: λόγον VMN 
Sirm 59 γεγραμμένος VMN Sirm 60 άποδέδεικται: ώμολόγηται VN Sirm 61 
ή om Sirm 62 τω: τό Ν έστιν: έστι Mi 69 τοΰ Χρυσοστόμου: hie inc epist 
in Η ä in marg PS 70 είσφέρωνται: φέρωνται VMNH 73 κτήσις V 75 
β in marg PS Θεοδωρίτου omnes: correxi 76 τη μορφή: τήν μορφή ν VN 77 
καθ' δν: καθό Η 78 εϊς1 om VMN 
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μεθ' έτερα- αλλ' ώσπερ αύτός είς έστιν εκ δύο των εναντίων και εις 
εν συνάγεται πρόσωπον, οϋτω και ή είκών αύτοΰ μία τέ έστι καί του 
αύτοΰ ένός Χρίστου - καί ούχ έτερον χαρακτήρα έροΰμεν τον κατά 
σάρκα έπιφανέντα ήμΐν καί έτερον τον κατ' εικόνα σχηματιζόμενον 

85 χαρακτήρα έν ε'ΐδει μορφής αύτοΰ, αλλά τον αύτόν ένα, έπεί μήτε 
καθό σώμα ό χαρακτήρ ε'ΐρηται, άλλά καθό άσώματον. καί τοΰτο 
μάλλον διά του θείου Χρυσοστόμου διευκρινηθήσεται, τον χα-
ρακτήρα ούράνιον λέγοντος, έπείπερ καί εξ ούρανοΰ ού καθό σώμα, 
άλλά καθό άσώματον ό μονογενής θεός κατελθών εκ των ούρανών 

90 έσαρκώθη καί έπέφανε, σώμα περιθέμενος τό ήμέτερον. καί μετ' 
ολίγα- ούκούν έπεί κατά άναφοράν αύτόν δείκνυσι τόν χαρακτήρα, 
αύτόν Χριστόν προσκυνοΰμεν καί ού τήν ϋλην, τεχνικώς σχηματι-
ζομένην έν τή εικόνι. 

Τής έν Νικαία συνόδου τό δεύτερον 

95 Καί ό προσκυνών τήν εικόνα προσκυνεί έν αύτή τοΰ έγγραφομένου 
τήν ύπόστασιν. 

529. Εύδοκία κανδιδατίσση 

Έδηλώθη μοι ύπό τοΰ άδελφοΰ Σιλουανοϋ περί τής τιμιότητός 
σου δτι έν λύπη έστί διά τό έγγίνεσθαί σοι φόβον τινά καί πτόησιν 
έν τή ψυχή άνευ τινός αιτίας· καί άκούσας ούκ άπαθώς ήνεγκα ό 

5 ταπεινός, άλλά καί έλυπήθην καί ηύξάμην, ει καί άνάξιος ύπακού-
εσθαι παρά θεοΰ, λυθήναι τό δέος εκείνο από σου. άλλά καί έτι κάγώ 
καί ό κύριος ό αρχιεπίσκοπος καί οί άδελφοί συνεύχονται καταρ-
ραϊσθήναι τό πάθος άπό τής εύσεβείας σου- τοΰτο δέ, κυρία, άλ-
λόκοτόν έστι τό πάθος καί εύκαταφρόνητον καί ούκ οφείλεις λογί-

ιο ζεσθαι αύτό δλως έν τινι δυνάμενόν σε παραβλάπτειν, διότι, τόν 
Χριστόν ένδεδυμένη, καί τόν σταυρόν αύτοΰ έχεις δπλον, έφ' φ 
σημειουμένη άποδιώκειν παραυτά πίστευε πασαν / σκαιωρίαν δαι-
μονικήν, καν έν ήμέρα, καν έν νυκτί συμβαίνη σε έκθροεΐσθαι. ψάλλε 

82 ή om Sirm 83 έροΰμεν: αίρούμεν V: αίρούμενοι Μ: αίρούμενον Ν 85 ένείδει 
S 89 θεός: υίός ΗΝ (sed cf ep 532,242) 94 δεύτερον: βον Μ: β Ρ Sirm 

529. a. 8 2 1 - 8 2 6 

VM PS 

3 εστι Sirm σοι Msscr 7 ό2 om VM 13 κάν MP (bis) 
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ούν προς Κύριον, από φόβου έχθροΰ έξελοΟ τήν ψυχήν μου· και 
15 πάλιν- ού φοβηθήσομαι από φόβου νυκτερινού, άπό βέλους πετομέ-

νου ήμέρας, άπό πράγματος έν σκότει διαπορευομένου, άπό συμπτώ-
ματος και δαιμονίου μεσημβρινού· καί, εί ό θεός ύπέρ σοΰ, τίς κατά 
σου, οΰ και τό σώμα έσθίεις και τό αίμα πίνεις; εφ' οίς καταπατοΰμεν 
έπάνω δφεων καί σκορπιών καί επί πάσαν τήν δύναμιν του έχθροΰ. 

20 Μή τοίνυν συγκαταπέσης μηδέ ραθυμήσης έν τώ άκαίρω τούτω 
φόβω, αλλ' εύθύμει έν Κυρίω καί, ύπομιμνήσκομεν, προσεύχου, 
καθώς καί είθισται σοι, νύκτωρ καί μεθ' ήμέραν, ει δύνη, καί μικρόν 
άναγίνωσκε, καί ή ειρήνη τοϋ θεού φρουρήσει σε καί άπήμονα 
διατηρήσει έν πάσιν. 

530. Ευφροσύνη ήγουμένη 

Μεμάθηκα παρά τού εύ είδότος δτι σου ήψατο λύπη της τιμιότητος 
διά τό έθέλειν μίαν άδελφήν τετμήσθαί σου της άγίας συνοδίας. καί 
ουκ εξω τού εικότος ή λύπη· πώς γάρ αν καί ουκ άλγήσειεν ψυχή 

5 έκκοπτομένου τοϋ οικείου μέλους; άλλ' δμως, δτι συμβαίνει τά τοι-
αύτα εξ επήρειας τοΰ ένεδρεύοντος έν τοις υίοΐς τής άπειθείας, καί 
χρή ήμάς μακροθύμως φέρειν, πάσαν έπιδεικνυμένους έπιμέλειαν 
δσον επιτρέπει ό αληθής λόγος, ώς αν άθώοι τοΰ αίματος εϊημεν τοΰ 
τοιούτου, ήγουν τής τοιάσδε, άδελφοϋ τε όνομασθέντος ή άδελφής. 

ίο Έπεζήτησας δέ μαθεΐν, ει άνένοχόν έστι τή τιμιότητί σου άπο-
λΰσαι τήν φιλονεικοΰσαν έκραγήναί σου άδελφήν. καί πώς, σοφή 
ούσα καί συνετή, ούκ άφ' εαυτής έπιγινώσκεις τό δέον; οϋτε ούν 
σεαυτή τή διδασκάλω οϋτε τή μαθητευθείση ακίνδυνος ή διάστασις, 
έθελουσίως γινομένη, διατί γάρ καί πόθεν τό εΰλογον έχουσα; εί μέν 

15 γάρ τελεία ούσα καί κατηρτισμένη ή μαθήτρια πρός τό άλλων 

14 Ps. 63,2 15 Ps. 90,5 sq. 17 Rom. 8,31 18 Luc.10,19 

22 μεθημέραν PS 

530. a. 824 - 826 3 συνοδίας: virgines monasterii Clubii 

8 Matth. 27,24 

C VM PS 

4 είκότως C άλγήσειε VMPS Sirm 9 τοιάσδε VM τε om VM 10 
άπολύσαι VM 12 άφεαυτής CP 14 διά τί Μ Sirm 
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άδελφών καθηγεΐσθαι, ήδη έπιζητουμένης υπ' άδελφότητος, οικο-
νομία τό τοιούτον, καθώς φησιν ό "Αγιος Βασίλειος, καί ού διάστα-
σις, άπαγε' και γοΰν άπό του άρχεσθαι καλώς άνεισί τις επί τό άρχειν 
έννόμως, κάντεΰθεν ζήλος αγαθός ταΐς όμοτρόποις ίέναι επί τελει-

20 ότητα καί ταύτοπραγήσαι θεοπρεπώς, έπειδή ενδειξιν τής εις αυτόν 
αγάπης ό Κύριος και θεός ήμών τω κορυφαίω των αποστόλων ύπο-
δεικνύς εφη- ει άγαπας με, βόσκε τά άρνία μου· και πάλιν ποίμαινε 
τά πρόβατά μου. ώς δ γε, ό τοιαύτη προθέσει έκβεβηκώς εις τό 
ποιμαίνειν, μακάριος αν ε'ΐη, Χριστόν μιμούμενος τόν άληθινόν καί 

25 πρώτον άρχιποίμενα. 
"Εστι γοΰν καί έτέρα οικονομία έν τοις πατράσιν ήμών τεθεωρη-

μένη, οπόταν ψυχή δυστροπεύουσα μετά πολλή ν καί μακράν έπιμέ-
λειαν αίρήται μεταπεσεΐν εις άλλην αδελφότητα, ώς έκεΐσε χρησι-
μεύσειν μέλλουσα κατά μίμησιν των μεταφυτευομένων δένδρων έκ 

30 τοΰδε εις τόνδε τόν τόπον, εάν ούν καί τούτο / ποιήσειας, εχει τινά 
λόγον, άμφοτέρων δήλον δτι, τής τε έπιδιδούσης καί τής έπιδεχομέ-
νης, συναιρουμένων άλλήλαις, πληρουμένου τοΰ αποστολικού παρ-
αγγέλματος, άλλήλων τά βάρη βαστάζετε καί οΰτως αναπληρώσατε 
τόν νόμον τοΰ Χριστού, άλλον δε χωρισμόν ούκ έπιδέχεται ό λόγος 

35 τής άληθείας, πρώτον μεν δτι ή σύμβασις τοΰ 'Αγίου Πνεύματος 
διασπάται, ή καθομολογηθεΐσα ενώπιον θεοΰ καί ανθρώπων επί τή 
μοναχική τελειώσει- ού τί αν ε'ίη όλεθριώτερον; καί γε αρμόζει 
κάνταΰθα ό λόγος τοΰ Κυρίου, ους ό θεός εζευξεν, άνθρωπος μή 
χωριζέτω- ει γάρ εκεί, καίτοι επί σαρκική ζεύξει, άπηγόρευται ό 

40 χωρισμός, πόσω γε μάλλον επί πνευματική συναφεία, εί μή τι άρα 
παίζεται τά θεία; άλλ' άπαγε, πιστός ό λόγος τοΰ μυστηρίου επί τε 
άφέσει τών ήμαρτημένων επί τε δεσμώ άλύτφ τής συναφείας. επειτα, 
πώς οικοδομηθήσεται ή άδελφότης έξ ής άπορρήγνυται, ειπερ αν-
εύθυνος ή ή άπολελυμένη παρά τής καθηγουμένης, καί ουχί μάλλον 

45 ύπαχθήσεται εις διάστασιν, τφ όμοίω ζήλω τεμνομένη νΰν μέν αϋτη, 
πρός δέ τό εξής έτέρα καί μετ' ού πολύ άλλη (καί ουτω τό άρτιον 
σώμα τοΰ Χριστοΰ οίχήσεται καί διαφθαρήσεται πάμπαν), έκ τής 

16 Bas. reg. fus. 36 (PG 31,1009 A) 22 Joh. 21,16 Joh. 21,17 33 Gal. 6,2 38 
Matth. 19,6 

16 ύποζητουμένης VMPS Sirm ύπ': τής VM: om PS Sirm 18 γοΰν: γ' οΰν C 
19 άφαθός: καλός VM τήν post έπί add PS Sirm 22 εφη: φησί V 23 ό 
om VMPS Sirm 24 και om VM Sirm 26 γοΰν: γ' οΰν C 27 όπ' οτ' αν C 
28 αΐρεΐται C μετά πεσεϊν C χρησιμεύειν VMPS Sirm 30 τ ό ν om 
Mi εχη Μ 31 δηλονότι VMPS Sirm 32 συναιρομένων VMPS Sirm 37 
τελειώσει: καταστάσει VM 40 τή post έπϊ add VM äpa VMPS Sirm 44 ή: 
ει C 46 τοεξής S μεθουπολύ C ούπολύ Sirm 
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πρώτης βαλβΐδος άφορμηθεΐσα; και του ούαί κληρονόμος, ώς βοά ό 
"Αγιος Βασίλειος, ή τοΰτο δλον τό κακόν άπεργαζομένη· οΰτε γάρ 

50 στάσιν οΰτε βάσιν εξει ούτε ή ση μονή οΰτε ετέρα ή οΰτως πράτ-
τουσα. 

"Ωστε ό άπειθών άπειθείτω και ό άνομων άνομείτω κατά τό γε-
γραμμένον. σύ δέ σφζουσα σφζε την σεαυτής ψυχήν, μή προϊεμένη 
τούς νόμους τοΰ θεοΰ, αλλ' έρηρεισμένη εν ταΐς διδασκαλίαις των 

55 αγίων, ών πρώτος εν τούτοις ό Μέγας Βασίλειος, καν μετά δυοΐν ή 
τριών παρθένων φθάζης συζήν δπου γάρ εισι δύο ή τρεις έν τφ 
όνόματί μου, φησιν ό Κύριος, εκεί είμι έν μέσω αυτών, ού μήν μετά 
παρανομούντων, καν μυρίοι ώσιν. 

531. Δωροθέω τέκνω 

Έγνων, τέκνον ήγαπημένον, και έκ της άρτίως γραφείσης σου 
έπιστολής τό προς ήμάς τούς ταπεινούς πιστόν τε και άγαπητόν σου, 
δπερ εστί γνώρισμα αληθινής ύποταγής, ει και ημείς άμαρτωλοϊ και 

5 ούδαμινοί- εφ' φ και συντηρηθείης προς τό έξής, εύαρεστών Κυρίφ 
και διαλάμπων τή άρετή έν τη άδελφότητί σου, ού μήν άλλά και έν 
άλλοις πολλοίς, φύσιν γάρ ούκ έχει κρύπτεσθαι τό αγαθόν, άλλά 
και μάλλον λανθάνειν δοκούν ευδηλον τον έργάτην άποκαθίστησιν 
ώς πόλιν θεοΰ χρηματίζειν κατά τό γεγραμμένον. 

ίο Άλλά τοΰτο μέν επί τοσούτον, περί δέ ής έσήμανας υποθέσεως, 
ήγουν τοΰ ποιεΐν μνήμην τοΰ δεινός, οφείλεις εξ έαυτοΰ συνοράν 
δτι, ει μέν έν τφ θανάτφ, προκοινωνών τή αίρέσει διά φόβον άνθρώ-

52 ό άπειθών άπειθείτω: ad repetitionem verbi cf. Blass - Debrunner - Rehkopf 350 sq. 

48 Bas. const, mon. 21,3 (PG 31,1397 A) 50 cf. Plat. Crat. 437a βάσεώς τινός έστιν 
και στάσεως μίμημα 52 Εζ. 3,27 Is. 21,2 56 Matth. 18,20 

48 βαλβίδος omnes: correxi 53 σεαυτής: έαυτής VM Sirm 55 καν C: κάν 
Μ δυεϊν C 56 φθάσης VM Sirm 57 φησιν post τρεις transp VM 58 καν 
C: κάν Μ 

531. a. 821-826 

9 Hebr. 12,22 

C VM PS 

5 ούδαμεινοί C: ταπεινοί VM προστοεξής S 12 προκοινωνόν C έν ante 
τη add VMPS Sirm 
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πινον, εστη έξαγορεύων και οιονεί έπιτι/μώμενος πρός τίνος, εϊθ' 
οϋτως μετέλαβεν της ορθοδόξου κοινωνίας και ταύτη συναπέπτη, 

15 εχει φύσιν εν μνημοσύνοις τάττεσθαι ορθοδόξων, του άγαθοΰ ήμών 
θεοΰ διά πολλήν φιλανθρωπίαν έπ' αύτής της τελευταίας ώρας δε-
χομένου τον μεταμελούμενον και ώδε αύτόν κρίνοντος, ώστε, ει 
οϋτως έγένετο, ποιεΐσθαι λειτουργίας υπέρ αύτοΰ πρός θεόν ού παρ-
αιτητέον. ει δέ ουδέν τούτων γέγονεν, αλλά κοινωνών ήν τη αίρέσει 

20 καί ουκ έφθασεν μετασχεΐν τοΰ σώματος καί αίματος τοϋ Κυρίου 
(αιρετικός γαρ ό άρτος εκείνος και ού σώμα Χριστού), ού τολμητέον 
είπεΐν σύναξιν περί αύτοΰ (ούδέ γάρ παίγνια τά θεία), ως αν μή 
άκούση ό αιτών περί τοΰ τοιούτου, αιτείτε καί ού λαμβάνετε, διότι 
κακώς αιτεΐσθε. άλλο τι λέγειν ούκ εχω, δσον τό κατ' έμέ διαγινώ-

25 σκειν έστι τό αληθές· ούδεμία γάρ κοινωνία φωτί πρός σκότος, ουτε 
έν τω μέρει τών ορθοδόξων τετάξεται ό μή κοινωνών τή ορθοδοξία 
καν έν τη έσχάτη ώρα- δπου γάρ εύρεθη, έκεΐ καί κριθήσεται καί, 
οίον έφόδιον ει'ληφε πρός τήν αΐώνιον ζωήν, τούτω καί συναριθμηθή-
σεται. 

30 Τό λοιπόν εΰχου ύπέρ έμοΰ. ασπάζεται σε ό κύριος ό αρχιεπί-
σκοπος καί οί αδελφοί σου. τούς μετά σου αδελφούς ώς τέκνα μου 
προσαγορεύω, έπεί καί τήν κυρίαν Θέκλαν ώς θυγατέρα έν Χριστώ. 

532. Μιχαήλ καί Θεοφίλω βασιλεΰσιν. 

Βασιλεΰσι θεοφιλεστάτοις καί εύσεβεστάτοις εκ θεοΰ αύγούστοις 
καί αύτοκράτορσιν άπολογία τε καί προσφώνησις παρά τών ώδέ τε 

κάκεΐσε διεσπαρμένων 

5 Έγνωσμένον εστί τοις λόγου μετέχουσιν οτι ό παμβασιλεύς τών 
απάντων θεός τό της επιγείου βασιλείας χρήμά τε καί δνομα τούτου 

23 Jac. 4,3 25 2 Cor. 6,14 27 cf. Ez. 7,3 

13 εστη: εστι Sirm καϊ om VM 14 μετέλαβε VMPS Sirm: om Mi 15 φύσιν 
om VM ήμών om VM 17 ώδε VM 18 λειτουργίας post θεόν transp S 20 
έφθασε VMPS Sirm 22 ποιεΐν post αύτοΰ add V Sirm: ante περί add Μ 24 
διαγινώσκειν C: γινώσκειν cett Sirm 25 εστι om VMPS Sirm ουδέ μία Ρ 27 
καν C 31 μου om VM 

532. a. 826 

VMN PSH (11. 1 - 6 3 ) 

3 τε1 om ΗΝ ώδε VM 4 δογματική περί της ορθοδόξου πίστεως καί περί τών 
αγίων εικόνων post διεσπαρμένων add PS: in marg Sirm 
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χάριν έδωρήσατο τή ανθρωπεία φύσει, ϊνα, μιμήσει των ουρανίων 
και τά επίγεια τό εΐρηναΐον και άστασίαστον κεκτημένα, σύμφωνον 
αγοιεν την εις αυτόν δοξολογίαν τε και προσκύνησιν ής τάς ήνίας 

ίο λαχοΰσα θεοκρίτως ή ύμετέρα χριστομίμητος βασιλεία εικότος 
προσκέκληκεν ή μας τούς ελαχίστους εις λόγους έλθεΐν μετά των 
άντιδιατιθεμένων ήμΐν τω της πίστεως λόγω, ώς αν εντεύθεν γνοίη 
πότερον μέρος τό αληθές πρεσβεύοι και ταύτη δοίη τά νικητήρια 
εις τό μη είναι σχίσματα έν ήμΐν, αλλά τό αυτό φρονεΐν όρθοδόξως 

15 άπαντας. εφ' φ ήνέσαμεν μεν ύμών τό φιλομαθές της πίστεως, 
ύπερηνέσαμεν δέ τό ειρηνοθελές της προαιρέσεως, ούτως έφιεμένης 
έπ' ωφελεία και σωτηρία τό ύπήκοον καταστήσασθαν ε'ίη γάρ 
ύμΐν εντεύθεν άμειψις, έπί λαμπρότητι λαμπρότης άρρητος και επί 
βασιλεία βασιλεία άτελεύτητος. 

20 Άλλ' , ώ δεσπόται κράτιστοι και φιλοθεώτατοι, ούχ οίόν τέ έστι 
τούτο τό μέγα και πολύευκτον κατόρθωμα απλώς ούτως και άκαμάτως 
γενέσθαι, διότι των μεγίστων πραγμάτων μέγισται συναναφαίνονται 
και αί τληπαθήσεις. τί τούτο; πρώτον μεν τό τούς έναντιουμένους 
ήμΐν χρονίως τε και συνοδικώς πεπαγιώσθαι ταϊς οΐκείαις δόξαις, 

25 ή μας δέ άποστολικώς τε και πατρικώς κεκωλύσθαι συνάραι μετά τών 
ούτω κεκρατημένων τόν περί πίστεως λόγον έπειτα, δτι και ή περί 
αύτού κρίσις ουκ άλλοις ανήκει ή μόνοις τοις ύπό τού Κυρίου τήν 
έξουσίαν διά τού Πνεύματος είληφόσι, συναιρομένων τε καί συν-
επισφραγιζόντων καί ύμών / τών έπί τούτω ύπό θεού προηγουμένων 

30 κεκλημένων. τό δέ ύγιές καί άμώμητον της χριστιανικωτάτης ήμών 
θρησκείας φρόνημα όποΐόν έστιν άναγκαΐον έκθέσθαι. 

Πιστεύομεν εις ένα θεόν, τόν έν πατρί τε καί υιώ καί Πνεύματι 
Άγ ίφ προσκυνούμενόν τε καί συνδοξαζόμενον, τήν πολυύμνητον, 
παντουργόν καί άρχικήν Τριάδα κατά τό ύπό τών άγίων τριακοσίων 

35 δέκα καί οκτώ πατέρων παραδοθέν ήμΐν θεόπνευστον σύμβολον, δι' 

35 παραδοθέν: Nicaea a. 325 

25 Tit. 3,10 Matth. 18,23 32 cf. Symb. Nic.-CP (ACO 2, 1, 2 p. 80 Schwartz); 
Cone. Nie. II (XIII 376 C sq. Mansi) 

9 αγοιεν: αγοιτε VN αύτό Ν 13 πρεσβεύει Μ ταύτη: τούτω Μ 15 
φ: ών Η μέν om VNH 16 τό ante ούτως inser Sirm 18 ήμΐν Ν εν-
τεύθεν om Η λαμπρότης post άρρητος transp Ν 21 τοΰτο post μέγα 
transp Η οΰτω Ν άκαμάτως: άτάκτως Η" 24 τε om Η 25 δέ: τε 
Η συνάραι VpcMNPSH 27 τοΰ om VN 28 συναιρουμένων Η (fort recte; 
cf ep 530,32) 29 καί om Mi τούτω: τούτο ΜΝ προηγουμένως VMNH 
32 α in marg PS τε om Η 33 Άγίω ante Πνεύματι (32) transp HM δο-
ξαζόμενον Η 34 καί ante παντουργόν add Η τριακοσίων δέκα και όκτώ: 
τιη' Μ 35 ύμΐν Μ 
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ού πάσα αιρεσις έκκέκρουσται και παρ' ού πάσα άγία σύνοδος 
ήρτηται, οίάπερ από ρίζης κλάδοι καί πηγής ποταμοί, έντεΰθεν γαρ 
ή δευτέρα τήν κυρίαν φωνήν του Πνεύματος έτράνωσεν είτα ή τρίτη 
την άγίαν Μαρίαν Θεοτόκον, ώς αυτόν τόν μονογενή υίόν του θεού 

40 άποκυήσασαν, έκήρυξεν έπειτα ή τετάρτη έκ δύο καί εν δυσί φύσεσι 
καθ' ύπόστασιν ένικήν τόν Κύριον ήμών Ίησούν Χριστόν έδογμά-
τισεν είτα ή πέμπτη, τήν πρό αύτής έπισφραγίσασα, Ώριγένην τε 
καί τούς άμφ' αυτόν προϋπαρκτίτας άνεθεμάτισεν επειτα ή έκτη 
ακολούθως ταΐς δυσί φύσεσι δύο θελήματα τε καί ενεργείας επί του 

45 ενός Χρίστου έξεδίδαξεν είθ' ύστερον ή έβδομη επομένως ταΐς πρό 
αύτής, ώς διπλά πάντα τά έπί του ένός Χριστού φυσικά ιδιώματα, 
τόν αυτόν άπερίγραπτον κατά τό άόρατον καί περιγραπτόν κατά τό 
όρώμενον άνεκήρυξε, τέτρασι τρόποις έρηρεισμένως τό αληθές 
έχουσα, εκ τε φυσικού δόγματος, παρά τε πατρικών χρήσεων, εκ τε 

50 συνοδικών εκφωνήσεων καί παρά αρχαίας θεσμοθεσίας. κατά μέν 
ούν φυσικήν άκολουθίαν, φέρε ειπείν, ό ευαγγελιστής Ιωάννης ύπο-
δείκνυσι λέγων καί ό λόγος σάρξ έγένετο καί έσκήνωσεν εν ήμΐν. 
ει τοίνυν ό λόγος σάρξ έγένετο, δήλον δτι ώς μέν λόγος άπερίγρα-
πτος, ώς δέ σάρξ περιγραφόμενος· καί, ει έσκήνωσεν έν ήμΐν (άλλο 

55 δέ τό σκηνούν καί έτερον ή σκηνή), καθ' έτερον μέν περιγράφοιτο, 
καθ' έτερον δέ περιγραφής άνώτερος. έπεί, ποίοις σημείοις άνθρωπος 
γεγονέναι έπιγνωσθήσεται, ει μή τό τής έξεικονίσεως ιδίωμα, όπερ 
έστί πρώτον έν μεμορφωμένω άνθρώπω, φυσικώς κέκτηται, ού τη 
άναιρέσει φρούδος ό άνθρωπος; άλλά μήν άνθρωπος άληθώς, ούκούν 

60 καί ώς άνθρωπος περιγραφόμενος ό ώς θεός ων άπερίγραπτος. έφ' 
φπερ λόγω μεσίτης θεοΰ καί άνθρώπων έχρημάτισεν, ώς τά άμφότερα 
άκρα πρός εαυτόν συνάπτων καί άμφότερα ύπάρχων καί τά τών 
αμφοτέρων έξ ών συνετέθη φύσεων ιδιώματα έν μιά ύποστάσει άν-
ελλιπώς κεκτημένος, έκ τε πατρός σύν πάσι καί τό άπερίγραπτον, 

65 έπείπερ εί'ρηκε, πάντα τά έμά σά έστι καί τά σά έμά, έκ τε μητρός 
σύν πάσι καί τό περιγραπτόν, έπείπερ γέγραπται, ού γάρ δήπου 

38 δευτέρα: synodus a. 381 Cpoli convocata τρίτη: synodus a. 431 in Epheso con-
vocata 40 τετάρτη: synodus Chalcedoniensis a. 451 convocata 42 πέμπτη: a. 553 
Cpoli convocata 43 εκτη: a. 6 8 0 - 6 8 1 ibidem convocata 45 έβδομη: synodus 
Nicaeensis a. 787 convocata 

52Joh. 1,14 61 1 Tim. 2,5 65 Joh. 17,10 66 Hebr. 2,16 

37 an ήρτυται scribendum? β in marg PS 38 γ in marg PS 40 S in marg PS 
42 έ in marg PS ώρειγένην Η τε om V M N 43 ς in marg PS 44 τε otn 
S 45 ζ in marg PS 46 διπλά S 48 τρόποις: τόποις VN (sed cf infra 115) 50 
καί ante κατά add Η 53 δηλονότι Η εί - 54 ή μ ΐ ν om Ν εί om Sirm 55 
μέν om Ν 60 ό: καί Η 63 φύσεων ιδιώματα: ιδιώματα φύσεων Η, ubi desin epist 
in Η 
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άγγέλων επιλαμβάνεται, άλλα σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, 
δθεν ώφειλε κατά πάντα τοις άδελφοΐς όμοιωθήναι. εν ούν καθ' 
έκατέραν φύσιν άναιρούμενον ιδίωμα συναν/αιρεΐν πέφυκεν εξ άναγ-

70 καίου πάντα τά όμόστοιχα, αναιρουμένων δέ των ιδιωμάτων δήλον 
δτι συναναιρούνται και αί τούτων φύσεις, καί, μάρτυς τοϋ λόγου, ό 
ίερομάρτυς Ίουστΐνος ώδέ πού φησι· ουδέν γάρ διαμένει των όντων 
δπερ εστίν, ενός καί μόνου των προσόντων αύτω φυσικώς ελλείπον-
τος· κάντεΰθεν φρούδα τά της πίστεως ήμών εκ της καινής ύποθέσεως 

75 καθέστηκεν. επομένως δ' ούν τω ευαγγελιστή και ό άπόστολος τάδε 
φησίν δς, έν μορφή θεού υπάρχων, ούχ άρπαγμόν ήγήσατο τό εϊναι 
'ίσα θεώ, άλλ' έαυτόν έκένωσε μορφήν δούλου λαβών, τοίνυν, ε'ίπερ 
έν μορφή θεού υπάρχων μορφήν δούλου ελαβεν, άναντιρρήτως, ή 
μέν έν μορφή θεού υπάρχει, ουκ έξεικονίζεται, δτιπερ τό θείον υπέρ 

80 κατάληψιν, ή δέ μορφήν δούλου έλαβεν, έξεικονίζεται, δτι ύπό 
κατάληψιν τής έν άφή τε καί χροιά ή δουλική μορφή περιορίζεται, 
πώς γάρ έν όμοιώματι άνθρώπων γεγονέναι πιστευθήσεται, ει μή 
ομοίως τοις άνθρώποις έξεικονίζεσθαι πέφυκε; πώς δέ καί σχήματι 
εύρεθήναι ως άνθρωπος λεχθήσεται, ει μή τω άνθρωπίνω σχήματι 

85 γεγραμμένος όφθήσεται; 
Όράτε, ώ γαληνότατοι, πώς, όφειλομένως κατά πάντα τοις άδελ-

φοΐς όμοιούμενος, οϊς καί παραπλησίως μετέσχηκε σαρκός καί αί-
ματος, έξ άναγκαίου εχοι τό έπίσης τούτοις έξεικονίζεσθαι; εί δέ μή, 
ούχ ώμοίωται, καί διέψευσται ό άποφηνάμενος, καί ή φύσις παρήλ-

90 λακται. καί μήν αύτός ό θεός καί λόγος ώδέ πού φησν τί με ζητείτε 
άποκτεΐναι, άνθρωπον, ος τήν άλήθειαν ύμϊν λελάληκα, ην ήκουσα 
παρά του θεοΰ; ούκ αν δέ ό μή έξεικονιζόμενος άνθρωπον έαυτόν 
ε'ΐποιέ ποτε, ούδ' άν ό πεφυκώς άποκτένεσθαι μή ουχί πεφυκώς ε'ΐη 
καί τοΰ έξεικονίζεσθαι- θάτερον γάρ θατέρου εισαγωγικόν τε καί 

95 όμολογητικόν. ούτός έστιν ό θανατωθείς μέν σαρκί, ζωοποιηθείς δέ 
πνεύματι, καθώς ό μακάριος Πέτρος λέλεχε- τί δ' άλλο εϊεν τούτο ή 
τό φάναι έξεικονίζεσθαι σαρκί, ούκ έξεικονιζόμενον πνεύματι; ούτός 
έστιν ό είρηκώς, καί ό τρώγων με, κάκεΐνος ζήσεται δι' έμέ- ούκ άν 

76 Philipp. 2,6 sq. 89 Greg. Nyss. adv. Eun. 4 (PG 45,669 D = II 99 Jaeger) 90 
Joh. 8,40 95 1 Petr. 3,18 98 Joh. 6,57 

67 άβραάμ Μ 71 τοΰ λόγου: των λόγων Ν 72 ίερόμαρτυς Sirm φησίν S: 
λέγων cett Sirm, quod ante ώδε transp Ν 74 κενής PpcS 76 είναι: Ισα Μ 77 
ίσα codd Sirm: corr Mi 78 αναντιρρήτως - 80 ελαβεν om Μ 79 έξ εικονίζεται 
S 82 αν post γάρ add VMN Sirm 88 εχει Mi 91 άνθρωπον Vsscr 92 τοΰ 
Ν"" 93 άποκτείνεσθαι VMN Sirm και ante πεφυκώς add VN 94 τοΰ om 
Μ θατέρου: θατέρω Sirm τε om VMN Sirm 97 φδναι V σαρκί, 
ούκ: σαρκικώς VN Sirm ούκ om Μ 98 καί om VN 
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δέ ό μή περιγραφόμενος εϊποιεν έσθίεσθαι, εΐ μή τί γε άρα φάντασμα 
ιοο εϊεν. δπερ ει καταδεξοίμεθα, έμπεσούμεθα εις τό του Μανιχαίου 

φρόνημα, άποσκευαζόμενοι τό μέγα της εύσεβείας μυστήριον και 
γαρ εκείνος έν τω όρατώ και άοράτω τον υίόν την ιδίαν ουσίαν έν 
τω δρει πεφανερωκέναι φησίν, ού δύο έχοντα φύσεις, αλλά μίαν. 
ώστε και οί μή περιγράφεσθαι Χριστόν διισχυριζόμενοι, ώς μίαν 

105 φύσιν πρεσβεύοντες, εκείνου τω φρονήματι συνεμπίπτειν άπελέγ-
χονταΐ" ο γαρ άπερίγραπτον, τοΰτο και άσώματον, ούδ' αύ έν τω 
περιγεγράφθαι εις δυάδα προσώπων τό έν Χριστού πρόσωπον, ώς 
δοκεΐ τισι, διατέμνεται, δτι μηδέ φύσις εικόνος τε και πρωτοτύπου 
ύποστατικώς οίδε τέμνεσθαι, αλλά τω της ουσίας λόγω τήν διαφοράν 

no κέκτηται, φησϊ γάρ ό πάνσοφος Διονύσιος· έκάτερον έν έκατέρω 
παρά τό της ούσίας διάφορον. / έπεί καί επί τοΰ ζωοποιού σταυρού 
ούκ αν τις ε'ΐποι τήν σταυροειδή εικόνα άλλο τι παρά τό ταύτης 
πρωτότυπον ή μόνον τω φυσικώ λόγω διαφορουμένην και τό πα-
ράδειγμα έγγύθεν καί ή άλήθεια άναμφίλεκτος. 

115 Ούτος ούν ό πρώτος τρόπος τών είρημένων. τίς ό δεύτερος; αί τών 
αγίων φωναί, ού συλλογιστικώς, άλλά γυμνώς έξεικονίζεσθαι τόν 
Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν διαγορεύουσαι- άς, εί πάσας ενταύθα 
βουληθείημεν έντάξαι, έκβησόμεθα τοΰ μετρίου της προσφωνήσεως. 
έκ πολλών δέ δύο ή τρεις, και ταύτας προυργιαιτέρας, άναλεξάμενοι, 

120 έκ τώνδε καί τάς λοιπάς πιστωσόμεθα, πληρουμένου κάνταύθα τοΰ 
γεγραμμένου, έπί στόματος δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσεται πάν 
ρήμα. φωνή τοΰ κορυφαίου τών άποστόλων Πέτρου, έν ιστορία τοΰ 
ίερομάρτυρος Παγκρατίου ύπομνηματιζομένη· έξένεγκον τήν εικόνα 
τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ καί έντύπωσον αυτήν έν τω πυρ-

125 γίσκω, "ίνα ϊδωσιν οί λαοί ποίαν μορφή ν έλαβεν ό υίός τοΰ θεοΰ, ϊνα 
ιδόντες έπί πλεΐον πιστεύσωσιν, όρώντες τόν τύπον τής μορφής, καί 
ύπόμνησιν λαμβάνωσι τών παρ' ήμών εις αυτούς κηρυχθέντων. ώς 
φοβερός ό λόγος ούτος, μονονουχί καί έπιβοώντος, ,έξένεγκον τήν 
εικόνα τοΰ τη άρετή τούς ουρανούς καλύψαντος καί έντύπωσον 

130 οιονεί έν τώ μετεώρφ είς μαρτύριον εμφανές', ,ϊνα ϊδωσιν οί λαοί 

101 1 Tim. 3,16 102 Manes apud Eust. Mon. ep. ad Tim. (PG 86,904 A) 110 Dion. 
Ar. de eccl. hier. 4,3 (PG 3,473 C) 121 De. 19,15; cf. Matth. 18,16 123 cf. Act. SS. 
April. 1 (Antverpiae 1675) 237 

100 τοϋ Μανιχαίου: τών Μανιχαίων VMN Sirm 103 πεφανερωκέναι: πεφανερω-
μένος Μ: πεφανερωμένον VN Sirm 108 τισι om VMN 110 έν om Ν 117 
Χριστόν om VMN 123 έξένεγκε S 126 έπιπλεΐον S 127 voces είς αυτούς 
ante παρ' transp VMN Sirm 128 έξένεγκε S 
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ποίαν μορφήν έλαβεν ό υίός του θεοΰ'- ούκ άγγέλου ούδ' αρχαγγέλου 
ουδέ τίνος άλλης δυνάμεως, αλλά την καθ' ή μας δουλική ν μορφήν. 
,ι'να ΐδόντες επί πλεΐον πιστεύσωσιν'- ώς ούκ άρκούσης της δια λόγου 
ιστορίας, αλλά δεομένης καί της δι' όψεως ενεργείας εις πλείονα 

135 πίστωσιν δτι ό υίός τοΰ θεοΰ υίός άνθρώπου γέγονε. ,καί ύπόμνησιν 
λαμβάνωσι των παρ' ήμών εις αυτούς κηρυχθέντων'- δμοιον τοΰ 
ειπείν ,τοΰτο ύμΐν μνημόσυνον εις γενεάς γενεών', επισημαίνει δέ ή 
ιστορία δτι καί οί λοιποί απόστολοι τό αύτό έποίουν έν τε πόλεσι 
καί κώμαις, άπασαν ίστορίαν τής ενανθρωπήσεως τοΰ Κυρίου ήμών 

140 Ίησοΰ Χριστοΰ διακοσμοΰντες άπ' αρχής, δτε ό άγγελος τό ,χαίρε' 
κέκραγε τή παρθένω, μέχρις δτου και άνελήφθη- ας, φησί, καί φόβω 
παρήνουν τιμάσθαι. 

Όράτε, ώ φιλοθεώτατοι, δτι όμοΰ τή άναστηλώσει των ιερών 
εικόνων καί τό προσκυνεΐσθαι αύτάς φόβω ύπό των αποστόλων άπ' 

145 άρχής παραδέδοται; τό γάρ τοι τιμάσθαι ϊσόρροπον δήλον δτι τοΰ 
προσκυνεΐσθαι ώμολόγηται. φωνή 'Αθανασίου τοΰ πολυάθλου έκ τής 
έν Βηρυτώ προσφωνήσεως· άρατε τούς οφθαλμούς τής διανοίας υμών 
καί 'ίδετε τό καινόν θέαμα τούτο- καί μεθ' έτερα- τότε τήν εικόνα τοΰ 
Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ οί 'Ιουδαίοι κατενέγκαντες εφησαν δτι 

150 ,καθώς οί πατέρες ήμών ένέπτυσαν αύτώ ποτε, οΰτως καί ήμεΐς 
έμπτύσωμεν αύτώ'. τότε ήρξαντο έμπτύειν είς τό πρόσωπον τής 
εικόνος τοΰ Κυρίου καί έρράπισαν αύτήν κατά πρόσωπον τών συν-
ελθόντων ένθεν κάκεΐθεν, ήγουν τήν εικόνα / τοΰ Κυρίου, λέγοντες-

,δσα εποίησαν αύτώ οί πατέρες ήμών, πάντα ποιήσωμεν τή είκόνι 
155 αύτοΰ. καί λέγουσιν δτι ένέπαιξαν αύτώ- καί ήμεΐς τό αύτό ποιήσω-

μεν'. έμπαιγμοΐς οΰν άπείροις ένέπαιξαν τήν εικόνα τοΰ Κυρίου, 
άπερ ούδέ λέγειν ήμΐν τετόλμηται. είτα λέγουσιν, ,ήκούσαμεν δτι 
ήλωσαν αύτοΰ τάς χείρας καί τούς πόδας- τοΰτο καί ήμεΐς ποιήσωμεν 
αύτώ'. τότε τάς χείρας καί τούς πόδας τής τοΰ Κυρίου εικόνος έπηξαν 

160 τοις ήλοις. πάλιν λέγουσι μεμηνότες, ,ήκούσαμεν δτι δξος καί χολήν 
έπότισαν αύτόν μετά σπόγγου- ποιήσωμεν αύτφ καί ήμεΐς'. καί έποίη-

1 4 7 - 1 7 1 = Theod. Stud, antirrh. II 19 (PG 99 ,365B-D) ; cf. Mansi XIII 24Dsq. 

140 Luc. 1,28 147 (Ps.-)Athan. de imag. Dom. 1 (PG 28,805 C); cf. ibid. 797 A; Conc. 
Nie. II (XIII 24 Ε sq. Mansi) 148 (Ps.-)Athan. ibid. 4 (PG 28,808 C sq.); cf. ibid. 800 C sq. 

131 ούδέ VMN Sirm 135 ύπόμνησι Ρ 137 an ή μ ΐ ν scribendum? 140 ό 
om VMN 143 φιλοθεώτατοι: φιλανθρωπότατοι VN Sirm 145 δηλονότι 
omnes: distinxi 147 ήμών Μ 150 καθώς: καθότι VMN (cf tarnen antirrh 
II 1.1.) αύτφ: αυτή Μ 151 αυτή νΰν VN: αύτή Μ 153 δτι post λέγοντες add 
VM 154 αύτώ om VMN (sed cf antirrh II 1.1.) 159 αύτώ: αύτή VpcN 161 
αύτώ: αύτό VMN 
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σαν, προσθέντες τώ στόματι της εικόνος του Κυρίου τον σπόγγον 
τοϋ δξους πεπληρωμένον. πάλιν λέγουσι- ,μεμαθήκαμεν δτι καλάμφ 
έτυψαν την κεφαλήν αύτοΰ οί πατέρες ήμών τό αυτό και ημείς 

165 ποιήσωμεν'. καί, λαβόντες κάλαμον, έτυπτον εις τήν κεφαλήν τοΰ 
δεσπότου. τέλος λέγουσιν, ,ώς ακριβώς μανθάνομεν δτι λόγχη τήν 
πλευράν αύτοΰ ενυξαν, μηδέν παραλείψωμεν, άλλά προσθώμεν καί 
τοΰτο'. καί, ποιήσαντες ένεχθήναι λόγχην, έπέτρεψάν τινι αύτών 
άραι τήν λόγχην καί κροΰσαι κατά της πλευράς της εικόνος τοΰ 

170 Κυρίου- καί τούτου γενομένου εύθέως άνέβλυσεν απ' αύτής πλήθος 
αίματος καί ύδατος. 

Πιστός ό λόγος, ώ σοφώτατοι, τό μέν, δτι τά σημεία τοις άπίστοις, 
ου τοις πιστεύουσι, τό δέ, ώς αν καί ήμεΐς γνοίημεν δτι τή της 
εικόνος ϋβρει έφύβρισται τό πρωτότυπον, ώς έμπαλιν τή τής εικόνος 

175 τιμή άποτετίμηται. φωνή τοΰ Μεγάλου Βασιλείου εκ τοΰ έγκωμίου 
τοΰ εις τόν μάρτυρα Βαρλαάμ· έγγραφέσθω τω πίνακι καί ό τών 
παλαισμάτων άγωνοθέτης Χριστός, κάνταΰθα, ώ γαληνότατοι, ασφα-
λής ό δρος τής εικονικής αναστηλώσεως, ου γάρ, ώς τίνες εικαιο-
λογοΰσι, τω πίνακι τής ψυχής έγγεγράφθαι Χριστόν ε'ίρηται τώ 

180 θεοφόρω- ούδέ γάρ έγγεγραμμένον εν ήμΐν, άλλά κατοικοΰντα τόν 
Χριστόν διά τής πίστεως έν ταΐς καρδίαις ήμών έχομεν, ώς ό από-
στολος βοά. έπειτα, δτι καί τή έπιφορα τοΰ ,καί' συνδέσμου τά 
προηγούμενα ύπεσημήνατο, άτινά έστι τάδε- άνάστητέ μοι νϋν, οί 
λαμπροί τών αθλητικών κατορθωμάτων ζωγράφοι, τήν τοΰ στρατη-

185 γοΰ κολοβωθεΐσαν εικόνα ταΐς ύμετέραις μεγαλύνατε τέχναις· άμαυ-
ρότερον παρ' εμού τόν στεφανίτην γραφέντα τοις τής υμετέρας σο-
φίας περιλάμψατε χρώμασιν. άπέλθω τή τών άριστευμάτων τοΰ μάρ-
τυρος παρ' ύμών νενικημένος γραφή, χαίρω τή τοιαύτη τής ύμετέρας 
ισχύος σήμερον νίκη ήττώμενος. ϊδω τής χειρός προς τό πΰρ άκρι-

190 βέστερον παρ' ύμών έγγραφομένην τήν πάλην, ϊδω φαιδρότερον επί 
τής ύμετέρας τόν παλαιστήν γεγραμμένον εικόνος, κλαυσάτωσαν 
δαίμονες καί νΰν, ταΐς τοΰ μάρτυρος έν ύμΐν άριστείαις πληττόμενοι, 
φλεγομένη πάλιν αύτοΐς ή χειρ καί νικώσα δεικνύσθω. ταΰτα ου 
δήπου έγγεγράφθαι φαίη έν ήμΐν εί δέ καί τοΰτο δοθείη, ουκ αν 

172 1 Cor. 14,22 176 Bas. hom. in Barl. mart. 3 (PG 31 ,489 Β) 178 cf. Bas. in Conc. 
Nie. II (XIII 300 Α sq. Mansi) 180 Eph. 3,17 183 Bas. hom. in Barl. mart. 3 (PG 
31 ,489 Α sq.); cf. Conc. Nie. II (XIII 80 C Mansi) 

163 λέγουσιν Ν 164 έτυψαν post αύτοΰ transp V M N Sirm 165 αύτοΰ ante 
τοϋ scriptum cancell Ν 169 αραι S πλευράς τής in marg S 170 ούν post 
τούτου add antirrh II 1. 1. 365 D 174 έφύβρισται: έφύβρισε Μ 178 ό om Μ 
183 ύπεσημήνατο: π ρ ο ε σ η μ ή ν α τ ο Ν οί: ώ V M N : om Mi 192 έν ύμΐν in marg 
S ήμΐν Ν Sirm 194 δοθή V M N 
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195 πρότερον τον δοΰλον, εΐθ ' ούτως τον δεσπότην παρηγγυάτο, άλλως 
τε καί τω εύθύς εν τη απαρχή λέγειν ,άνάστητέ μοι νυν, ώ λαμπροί 
των αθλητικών κατορθωμάτων ζωγράφοι ' / δήλα δή τούς είκονουρ-
γούς, ού τούς λογογράφους έσήμανε, καθώς καί έν τώ έγκωμίω τών 
Τεσσαράκοντα μαρτύρων ό αυτός τάδε φ η σ ί ν έπεί και πολέμων 

200 ανδραγαθήματα καί λογογράφοι πολλάκις καί ζωγράφοι διασημαί-
νουσιν, οί μεν τω λόγφ κοσμοΰντες, οί δέ τοις π ίναξιν έγχαράττοντες. 

Έ π ε ί γοΰν καί ό δεύτερος τρόπος πέρας ε'ίληφε, τίς ό τρίτος; φωνή 
τών μετά τήν εκτην συνεδρευσάντων πατέρων έν Κωνσταντινουπό-
λεΐ ' εν τ ισι τών σεπτών εικόνων γραφαΐς άμνός δακτύλω τοΰ Προ-

205 δρόμου δεικνύμενος έγχαράττεται, ος εις τύπον παρελήφθη τής χά-
ριτος, τόν άληθινόν ή μ ΐ ν διά νόμου προϋποφαίνων άμνόν, Χριστόν 
τον θεόν ημών. τούς ούν παλαιούς τύπους καί τάς σκιάς ως τής 
αληθείας σύμβολά τε καί προχαράγματα τή εκκλησία παραδεδομέ-
νους κατασπαζόμενοι τήν χάρ ιν προτιμώμεν καί τήν άλήθειαν, ώς 

210 πλήρωμα νόμου ταύτην ύποδεξάμενοι. ώς αν ούν τό τέλειον καν ταϊς 
χρωματουργίαις έν ταΐς άπάντων οψεσιν ύπογράφηται , τόν τοΰ αϊ-
ροντος τήν άμαρτίαν τοΰ κόσμου άμνοΰ Χριστοΰ τοΰ θεοΰ ήμών 
κατά τό άνθρώπινον χαρακτήρα καί έν ταΐς ε ίκόσιν από τοΰ νΰν αντί 
τοΰ παλαιού άμνοΰ άναστηλοΰσθαι όρίζομεν, δι ' αύτοΰ τό τής τα-

215 πεινώσεως ϋψος τοΰ θεοΰ λόγου κατανοοΰντες καί προς μνήμην τής 
έν σαρκί πολιτείας, τοΰ τε πάθους αύτοΰ καί τοΰ σωτηρίου θανάτου 
χειραγωγούμενοι καί τής έντεΰθεν γ ινομένης τφ κόσμφ άπολυτρώ-
σεως. ένταΰθα όμοΰ τή Χριστοΰ είκόνι καί τών άπάντων άγίων 
εικόνων λόγος πρόσεστι , πρώτον μεν οτι ώς ήδη προεξεικονισμένου 

220 καί λείποντος τοΰ ,καί άντί τοΰ παλαιοΰ άμνοΰ' αύτόν άναστηλοΰ-
σθαι ή διαγόρευσις, έπειτα, οτι ού μόνον άσπαστή ή τοΰδε είκών 
κατά τά έν νόμω σύμβολά τε καί προχαράγματα άσπαστά κεκλήσθαι, 
άλλά καί προσκυνητή, αύτοΰ τε καί παντός ούτινοσοΰν αγίου, δήλον 
γάρ οτι τό σεπτόν καί προσκυνητόν αν τις όμολογήσειεν , έτι τε οτι 

225 πάσα είκών όμωνύμως τώ αυτής πρωτοτύπω κέκληται διά τοΰ ειπείν 

203 μετά τήν εκτην: synodus a. 6 9 1 - 6 9 2 in Trullo convocata 204 εν τισι etc.: cf. R. 
Cormack, Writing in Gold. London 1985, 99 sq. 

199 Bas. hom. in quadr. mart. 2 (PG 31,508 D sq.) 204 Cone. quin. can. 82 (XI 977Esq. 
Mansi); cf. Cone. Nie. II (XIII 40 Ε sq.; 220 C sq. ibid.) 

195 οϋτω Ν παρεγγυατο Sirm 196 τω Vp cMN: τό cett Sirm 197 δηλαδή 
omnes: correxi 201 δέ: an δ' έν scribendum? 202 γοΰν: ούν Μ 204 έκ τής 
εβδόμης έν Νικαία συνόδου τό δεύτερον in marg PS 206 προϋπεμφαίνων 
V M N 210 καν S 213 τό: τόν Sirm 220 τοΰ2 o n PS 225 ή ante είκών add 
V N Sirm κέκλυται Sirm 
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,αμνός δακτύλω του Προδρόμου δεικνύμενος έγχαράττεται', ώς και 
ό Νυσσαεύς θείος Γρηγόριος ώδέ πού φησν πρόκειται ό 'Ισαάκ τω 
πατρί παρ' αύτώ τω θυσιαστή ρίω. φωνή των έν 'Αντιόχεια συνεδρευ-
σάντων πατέρων ούχ ώς έτερον τη μορφή, αλλ' ώς αυτόν ένα Κύριον 

230 έν μια μορφή οντα, καθ' ον και χαρακτήρ είς πεφυκώς της του 
πατρός ύποστάσεως και πρό σαρκός ασώματος εϊς τε ήν και έν σαρκΐ 
είς έστι και έν είκόνι ό αυτός είς ύπάρχει, μή διαιρούμενος εις δύο 
χαρακτήρας μήτε δέ σχιζόμενος εις δύο δόξας, αλλ' εις μίαν συν-
αγόμενος. και μεθ' έτερα- αλλ' ώσπερ αύτός είς έστιν έκ δύο των 

235 εναντίων και εις εν συνάγεται πρόσωπον, οϋτω και ή εΐκών αύτοΰ 
μία τέ έστι και τοϋ αύτοΰ ένός Χρίστου, καί ούχ έτερον χαρακτήρα 
έροΰμεν τόν κατά σάρκα έπιφανέντα ήμΐν και έτερον τόν κατ' εικόνα 
σχηματιζόμενον χαρακτήρα έν ε'ΐδει μορφής αύτοΰ, αλλά τόν αύτόν 
ένα, έπεί μήτε καθό σώμα / ό χαρακτήρ εϊρηται, αλλά καθό άσώ-

240 ματον. καί τοΰτο μάλλον δια τοΰ θείου Χρυσοστόμου διευκρινηθή-
σεται, τόν χαρακτήρα ούράνιον λέγοντος, έπείπερ καί έξ ούρανοΰ 
ου καθό σώμα, αλλά καθό άσώματον ό μονογενής θεός κατελθών έκ 
των ούρανών έσαρκώθη καί έπέφανε, σώμα περιθέμενος τό ήμέτερον. 
καί μετ' ολίγα· ούκοΰν, έπεί κατά άναφοράν αύτόν δείκνυσι τόν 

245 χαρακτήρα, αύτόν Χριστόν προσκυνοΰμεν καί ού τήν υλην, τεχνικώς 
σχηματιζομένην έν τη είκόνι. δεΰρο τρανοτέρα ή δογματική δια-
σάφησις, πρώτον μέν, δτι μία μορφή έπ' άμφοΐν, τοΰ τε Χριστοΰ καί 
τής εικόνος, έπειτα, δτι αύτός ό χαρακτήρ της τοΰ πατρός ύποστά-
σεως έν είκόνι τω ε'ίδει τής μορφής αύτοΰ έκφαινόμενός τέ έστιν 

250 όμοΰ καί προσκυνούμενος άσχίστω δόξη. 
Λειπόμενός έστιν ό τέταρτος τρόπος τής αρχαίας νομοθεσίας, άρον 

κύκλω τούς οφθαλμούς σου, ώ φιλανθρωπότατε, καί ιδε τήν ύπ' 
ούρανόν, έξ αύτοΰ τοΰ άποστολικοΰ κηρύγματος πανταχοΰ γής τε 
καί θαλάσσης δι' ιερών ναών, θείων τε σκευών καί σεπτών άναθη-

255 μάτων τόν Χριστόν έξεικονισμένον φέρουσαν καί αύτοΐς έργοις 
φωνήν άφιεΐσαν δτι Χριστός βεβασίλευκε τών έπί γής κατά τό 

227 Greg. Nyss. or. de deit. Fil. et SS (PG 46,572 C); cf. Conc. Nie. 11 (XIII 324Β Mansi) 
2 2 9 - 2 4 6 = ep. 528 ,76-93 251 Is. 49,18 

227 θειος om Ν 228 πατρί om Μ 230 öv: ήν Μ 231 είς Msscr 232 είς2 om 
VMN 233 post χαρακτήρας voces μήτε δέ σχιζόμενος είς δύο χαρακτήρας inser 
Sirm 241 λέγοντος om Μ 244 αύτόν om VMN 248 ό ante αύτός inser Sirm 
249 έκφαινόμενός: έμφαινόμενός S" 251 νομοθεσίας: θεσμοθεσίας VMN Sirm 
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άδόμενον Δαυιτικώς, α'ΐτησαι παρ' έμοΰ και δώσω σοι έθνη τήν 
κληρονομίαν σου και τήν κατάσχεσίν σου τα πέρατα της γής· καί, 
οτι ουδέν ειδωλον έν κόσμω κατά τό υπό τοΰ αποστόλου ειρημένον 

260 και δτι πάντα ολβίου φωτός πεπλήρωται, έληλυθότος τοΰ είπόντος, 
έγώ φως εις τόν κόσμον έλήλυθα. οία γάρ τά δρώμενα; ώδε μέν έν 
σπηλαίω τικτόμενος και ύπ' άγγέλων δοξαζόμενος, δεΰρο δέ έπ' 
ώλένης ύπό της μητρός βασταζόμενος καί ύπό μάγων προσκυνού-
μενος· είτα έν μειρακίοις, όπηνίκα μέσος των διδασκάλων ώπται 

265 καθήμενος· έπειτα βαπτιζόμενος ύπό τοΰ Προδρόμου, είτα θαυματ-
ουργών σύν άποστόλοις, έπί τόν σταυρόν ανιών, άποπνέων, θαπτό-
μενος, άνιστάμενος, εις ούρανούς άνερχόμενος. τούτοις ούν πασιν 
εικονικώς ένατενίζοντες, ώς τηνικαΰτα αύτοπτικώς οί άπόστολοι, 
εϊποιμεν αν εικότως καί ημείς- έθεασάμεθα τήν δόξαν αύτοΰ, δόξαν 

270 ώς μονογενοΰς παρά πατρός, πλήρης χάριτος καί αληθείας. 
Αΰτη ούν έστιν ή εξ αιώνος κηρυττομένη πίστις, ταύτην ήσπά-

σαντο αί αγιαι σύνοδοι καί ταύτη σύμψηφοι τυγχάνουσι πάσαι αί 
πανταχού κατά τόπον έκκλησίαι, έν τε άνατολή καί δύσει, βορρά τε 
καί θαλάσση- ην καί ημείς οί ελάχιστοι άσπαζόμενοι εύχόμεθα καί 

275 ύπερευχόμεθα όφειλομένως της θεοφιλοΰς ύμών βασιλείας. 

533. Πέτρω Νικαίας 

Ήκουσεν πάντως ή ιερά σου ακοή τό περί τόν μακάριον καί 
κοινόν πατέρα ήμών μητροπολίτην Συννάδων πάθος καί ώδύρατό 
σου ή αγία ψυχή έπ' αύτώ τά εικότα, έπεί καί έτι τοΰ στεναγμοΰ ουκ 

5 άποπαύσοι ουδέ της οιονεί έκ της διχοτομίας γενομένης άλγηδόνος 
άπολήξειεν. άλλά δεΰρο καί παρ' ήμών, ώ τριπόθητε, διδάχθητι 
ένεργέστερον, ώς αν καί / ημείς τό όφειλόμενον χρέος τίσωμεν καί 
αύτός ίστορικώτερον έπιγνούς τά κατ' αυτόν ραστώνην τινά λάβοις 
έκ της έξηγορίας. ώ, ώ, πώς άδακρυτί ένέγκοιμεν τό όδυρτικόν 

257 Ps. 2,8 259 1 Cor. 8,4 261 Joh. 12,46 269 Joh. 1,14 

257 Δαβιτικώς Ν Sirm 261 φως post κόσμον transp VMN 263 ώλένων VMN: 
ώλενών Sirm 264 μέσος: μέσον Ν 272 άγίαι ΜΝ 275 post finem epistulae 
subscriptio τω θεώ δόξα εις τούς αιώνας των αιώνων αμήν legitur in Ν (f. 222) 

533. mens. Maio vel lun. a. 826 3 μητροπολίτην: Michael 

C V (11. 1 - 5 1 ) Μ (11. 1 - 3 7 et 4 5 - 5 1 ) Ρ (11. 1 - 5 1 ) S 

2 ήκουσε VMPS Sirm 3 Συνόδων VMPS Sirm 7 έναργέστερον VMPS Sirm (sed 
cf ep 541,41) 9 ώ ώ C 
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ίο άπάγγελμα; ύγιαίνων ήν ό πατήρ, τά συνήθη ενεργών της άνυποκρί-
του αύτοΰ αγάπης καν πρός τούς αδελφούς και πατέρας δεξιώσεως, 
τίς γαρ ό πλέον εκείνου φιλοξενίαν άσπαζόμενος και θεραπεύων 
φιλουμένους, ον ουχί ή επάλληλος τών έπιφοιτώντων παρουσία και 
επιμονή έδάμαζεν, δσον ηνία μάλλον ή σπάνη τούτων και ταχεία 

15 παλινοδία; 
Και τί δει πρός σέ τον εύ ειδότα ύποδειγματίζειν τό λεγόμενον; 

ήν ούν, ώς ειρηται, έν τούτοις, έπεί δε παρήν ή ήμέρα της μετά τήν 
Πεντηκοστήν δευτέρας εορτάσιμος, άναστάς άπό της εστιάσεως ελή-
φθη πόνοις καταρροίας, άπό της κεφαλής γενομένης επί τον σπόν-

20 δυλον και τούς τόπους τών μεταφρένων εφ' φ κινηθέντες οί ταπεινοί 
ευρομεν αύτόν κάμνοντα τω οντι και διασαφοϋντα τάς αιτίας τής 
συμπτώσεως, είτα, επειδή ύπεστρέψαμεν οϊκοι, αύθις τή έξής παρα-
γενόμενοι ευρομεν αύτόν ετι βαλλόμενον σφοδροτέραις άλγηδόσι 
και διακαεί πυρετώ, μόλις δυνηθέντα ήμΐν ή ρέμα προσφθέγξασθαι 

25 και τήν άπόγνωσιν τοΰ ζην έν σαρκί αινιττόμενον. τί τό έξής; τή 
τρίτη ήμέρα και δεσμός τής γλώττης πάμπαν και [ού] μετ' ου πολύ 
ό πικρός θάνατος. 

Άλλ ' ήμΐν μέν διά τήν στέρησιν τοΰ άγίου άνδρός τό πικρόν 
ειρήσθω, έκείνω δέ και πάνυ γλυκύ διά τό άναλΰσαι και σύν Χριστώ 

30 εϊναί' ού τί αν ειη μακαριώτερον; εκείτο ούν ό μακαρίτης (καλόν 
γάρ και τούτο ύπογράψαι) ώσπερ τι ξένον θέαμα, αίδέσιμος τή όψει, 
άγγελοειδής τω σχήματι, τής ένδημησάσης πρός Κύριον ψυχής 
ώσπερ τινάς ήλιοειδεΐς χαρακτήρας έναπομαξαμένης τω ίερώ 
σώματι, μεθ' ού και έφ' φ λελάτρευκε τή 'Αγία Τριάδι. ήθροίσθη 

35 έξαπίνης δμιλος, όμού μέν μοναστών, όμοΰ δέ και μιγάδων, πολύς 
δτι μάλιστα, περιεκέχυτο εις αυτό ώς εις ίερόν κειμήλιον άποβλέπων 
ή, μάλλον, οίκειότερον ειπείν, ώς εμπνουν και φωνεΐν δυνάμενον. 
έχεΐτο δάκρυα τών μέν αίδημόνων άψοφητί, τών δέ θεραπευτών 

26 τρίτη ήμέρα: die 23 mens. Maio a. 826; cf. Pargoire, Iconophiles 349 

10 Rom. 12,9 25 Philipp. 1,22 29 Philipp. 1,23 30 εκείτο ούν etc.: narrationem 
Gregorii Theologi de tempore mortis Basilii Magni ante oculos habere videtur; cf. Greg. 
Naz. or. 43,79 sq. (PG 36,600Csq.) 32 2 Cor. 5,8 

11 αύτοΰ Sirm 14 σπδνις Ρ: σπάνις VMS Sirm (sed cf Hatzidakis, Einleitung 79) 
15 παλινωδία codd Sirm: corr Mi 17 ε'ίρεται Sirm 19 γ ινομένης Μ 20 τόν 
τόπον VM 21 τφόντ ι S διασαφοϋντι C 25 τοεξής S 26 ού uncis inclusi: 
cancell S: om Μ (an ού μετά πολύ scribendum?) 27 ό: καί S 29 voces και 
έπιθυμητόν post γλυκύ ad4 Μ άναλύσαι CVMPS" Sirm Χριστώ: θεώ VM 
36 εις2 om VMPS Sirm 37 φωνήν C (δυνά) μενον - 45 πάντα desunt in Μ 
dimidia parte folii deleta 
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806 ΘΕΟΔ. ΤΟΥ ΣΤΟΥΔ. Mi 1613 Mai 243/44 

έκραγέστερον. ούτως οΰν σύν ψαλμωδίαις ταΐς καθηκούσαις και 
40 έπικλήσεσιν ίεραρχικαΐς παρεδόθη τω τάφω, καθ' δν τόπον ειώθει ό 

μακάριος λειτουργεΐν Κυρίαν καί γε προσετέθη ό πατήρ τοις πατρά-
σιν, ό όμολογητής τοις όμολογηταΐς, ό διδάσκαλος τοις διδασκά-
λοις, ό ύποφήτης τοις ύποφήταις, προσθείημεν δ' αν καί ταύτα, ό 
εγκρατής τοις έγκρατέσιν, ό άγνός τοις φιλάγνοις, ό φιλόξενος τοις 

45 φιλοξένοις, ό μέτριος τοις μετριόφροσιν, ό πάντα τοις πάσιν εύ 
γεγονώς καθ' δσον οίόν τε, ϊνα τους πάντας ή τούς πλείονας κερδήση, 
άποστολικοΐς κατορθώμασιν έπερειδόμενος. και νΰν ημείς μεν οί 
ταπεινοί όρφανικώς άποδυρόμενοι τον ώς αληθώς καί φιλοπάτορα 
καί φιλάδελφον, ή δέ κατ' αυτόν εκκλησία, ε'ίτουν τό μικρόν ποί-

50 μνιον, ήπορημένον λίαν καί άνακαλούμενον τόν ποιμένα καί πατέρα, 
οία εικός νεοττούς άπολελωκότας τούς φύσαντας καί πυκνά τρύζον-
τας καί άλύοντας καί ούκ έχοντας τόν δυνάμενον βρωματίζειν νοητώς 
τε καί αισθητώς- εφ' οίς καί φροντιστέον τά κατά δύναμιν τοις 
εκείνου φίλοις. 

55 Σύ δέ, ώ μάκαρ, τί φής προς ταύτα; επιμένεις τή σαρκί ή άναγ-
καιότερον κρίνεις άπάραι τών ένθένδε; επειδή κεκμηκότα σε λίαν 
πάλιν άρτι μεμαθήκαμεν. ή κρεΐττον μάλλον ήμας τούς γεγηρακότας 
καί μή τι χρησιμεύοντας τω βίφ, μάλλον δέ καί αμαρτίας εφ' ά/μαρ-
τίαις έπισπωμένους έκχωρήσαι τού δυστήνου τούδε σαρκίου, αύτόν 

60 δέ καί τούς οϊους αυτός, έπειδή φαεινοί καί βίω καί λόγφ, ετι 
έμπολιτεύεσθαι εν άνθρώποις; προς ταύτα άντίφθεγξαι ήμΐν, ώ έπι-
πόθητε, ου μήν άλλά καί φωνής σου άκουσάτωσαν παραμυθητικής 
οί τού σοΰ όμαδέλφου καί συνάθλου καί συμψύχου παίδες ιεροί" 
ούτω γάρ ράους γενοίμεθα αμφότεροι, θεώ τά χαριστή ρια καί εύκτή-

65 ρια χαρμολύπως ανατιθέμενοι. 

41 ό πατήρ τοις πατράσιν: cf. Β. Gygli-Wyss, Das nominale Polyptoton im älteren 
Griechisch. Göttingen 1966, 17 sq. 

41 Greg. Naz. ibid. 80 (601 C) cf. 1 Ma. 2,69 46 1 Cor. 9,19 55 Philipp. 1,24 

40 καθοντόπον Ρ 46 καθόσον PS 47 μεν ante ήμεΐς transp VM 49 είτοϋν C: 
ε'ίτ' ούν Μ: είτ ' ούν VP Sirm 51 νεοττούς: hie desin epist in VMP Sirm λείπει 
in marg V λείπει φύλλον in marg Μ άπολωλεκότας S τρύξοντας Mai 
56 άπάραι codd: corr Mai 
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534. Συμεών μονάζοντι 

To παρά της τιμιότητός σου προταθέν ερώτημα οφείλει οίκοθεν 
τήν διασάφησιν είληφέναν ούδέ γάρ των άμυήτων, αλλά και άλλους 
ώφελεΐν ισχυόντων υπάρχει, ποία γάρ κοινωνία, φησϊν ό απόστολος, 

5 φωτί προς σκότος ή τίς μερίς πιστω μετά απίστου; ει ούν τό ποτήριον 
της ευλογίας κοινωνία τοΰ αίματος τοΰ Χρίστου έστιν και ό άρτος 
ον κλώμεν κοινωνία τοΰ σώματος τοΰ Χριστοΰ έστιν, δήλον δτι και 
τό αίρετικόν ποτήριον και ό άρτος κοινωνία τοΰ αντικειμένου έστίν. 
ει δέ ταΰτα ούτως ομολογουμένως, φανερόν δτι έπί των κεκοιμημένων 

ίο εν τή έκατέρα κοινωνία, εν ταύτη και τήν άποκλήρωσιν σχοίη. ήμΐν 
δέ φυλακτέον έπί των τοιούτων τήν άναφοράν έγκεκριμένως ποιεΐ-
σθαι, ινα μή άκούσωμεν, αιτείτε και ου λαμβάνετε, διότι κακώς 
αίτεΐσθε. 

535. Φιλοθέφ κτήτορι 

Ό τ ε μή πάρεστι πρόσωπον προς πρόσωπον τούς φιλουμένους 
όμιλεΐν, ού μικρόν εις παρηγορίαν καί τό διά γράμματος φθέγγεσθαι, 
δπερ ποιοΰσα ή φιλόθεος σου ώς άληθώς ψυχή φαντασίαν ήμΐν 

5 παρέχει τοΰ όράν καί περιπτύσσεσθαι αυτήν, δθεν καί ήμεΐς, άφο-
σιούμενοι τό φίλτρον, ού διαλιμπάνομεν κινεΐν τήν γραφίδα καί 
πνευματικώς συνάπτεσθαι αύτήν, χαίροντες δτι τοιούτου φίλου κά-
τοχοι έσμεν, ού ό έπαινος διά πάσης Μακεδονίας παρά τε μονα-

534. a. 8 2 1 - 8 2 6 

4 2 Cor. 6,14 sq. 5 1 Cor. 10,16 12 Jac. 4,3 

C (S) titulum tantum servavit V in indice (f. 190") 

5 πιστω: πιστών Mai 6 έστι S 7 έστι S δτι - 8 αίρετικόν om Mai κοι-
νωνία τοΰ αντικειμένου: κοινων/ / / /τ ι κειμένου Mai 9 οΰτω Mai ο μ ο λ ο γ ο υ -
μένως: προηγουμένως Mai κεκοιμημένων: κεκ/ / / /μένων Mai 10 σχο ίε ι C 
Mai φυλακτέων Mai 11 έγκεκριμμένως S 

535. a. 8 2 4 - 8 2 6 3 διά γράμματος: cf. Karlsson, Ideologie 25 et 46 6 φίλτρον: 
cf. Hunger, Literatur I 223 

2 cf. 1 Cor. 13,12 

C (S) VM Ρ (VMP 11. 8 - 3 9 ) 

2 δτε: δτι Mai 6 φίλτρον: φ ίλερον Mai διαλειμπάνομεν C 7 αύτη S Mai 
8 ού: hie inc epist in VMP Sirm της post πάσης add VMP Sirm 
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808 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1616 

ζόντων και λαϊκών εύσεβών, επί γλώσσης φερόντων τήν καλλονήν 
ίο καί άρετήν της εύσεβείας σου. άλλ' έτι δφη σοι Κύριος άγαθοεργεΐν, 

πλουτεΐν εν έργοις καλοΐς, εύμετάδοτον είναι, κοινωνικόν, άποθη-
σαυρίζοντα έαυτώ θεμέλιον καλόν εις τό μέλλον, ώς αν επιτεύξη της 
αιωνίου ζωής. ώ Φιλόθεε κράτιστε, τήν παρακαταθήκην της πίστεως 
άσφαλώς κάτεχε, αεί λαμπρυνόμενος ταΐς θεουργοΐς πράξεσι. 

15 Καί περί τούτων μεν άλις. επειδή δε καί αύθις περί τοΰ πρεσβυ-
τέρου ό λόγος, έξαιτούσης τής τιμιότητός σου τήν λύσιν τοΰ ίερ-
ουργεΐν αυτόν, ει μέν άνθρώπινον ήν τό ζητούμενον, εύ αν ε ί χ εν 
έχωροΰμεν γαρ πρός πάσάν σου ύπακοήν, φιλοΰντές σε θεραπεύειν, 
τόν πολλοστόν θεραπευτήν ήμών. επειδή δέ περί θεοΰ τό κινούμενον 

20 καί τής τών θείων κανόνων όροθεσίας ή παράβασις, σύγγνωθι, 
άδελφέ φίλτατε, ούχ οϊοί τέ έσμεν κατά τε θεοΰ καί ιερών κανόνων 
άποΐσαι κρίσιν, μάλιστα δτι έν αύτω τούτφ τω παρομοίφ κεφαλαίω 
εν τοις προλαβοΰσι χρόνοις πάσαν τήν ζωήν ήμών έθέμεθα, χωρήσαι 
πρός κινδύνους καί εξορίας καί θανάτους ήπερ συνθέσθαι τή ανομία 

25 καί λύσει τοΰ εύαγγελίου τοΰ Χριστού, ουτε ούν μοιχοζεύκτης παρ' 
ήμών ουτε διγαμοζεύκτης λέλυται τής Ιερουργίας- εί γάρ ό ιερός 
κανών ούκ ανέχεται εις διγαμοΰντος γάμον έστιαθήναι τόν πρεσβύ-
τερον, πολλώ γε μάλλον άπείργει τούτον τοΰ στεφανώσαι. εί δέ 
άλλοι άλλως κρίνουσιν, οψονται εφ' οίς πράττουσιν ήμεΐς γάρ, 

30 φησίν, καί αί έκκλησίαι τοΰ θεοΰ τοιαύτην συνήθειαν ούκ έχομεν. 
"Ωστε, ειδώς τό έπικίνδυνον κρίμα, μή παραβιάζου τήν ταπείνωσιν 

ήμών εί γάρ ύπέρ τοΰ λόγου τής άληθείας καθ' έκάστην ήμέραν εις 
κινδύνους παρατετάγμεθα, πώς κατά τής άληθείας έτεροτρόπως κινη-
θησόμεθα; ούκ έχει φύσιν, ώ δέσποτα, παρά τά θειωδώς κεκριμένα 

35 τοις κανόσι δράσαί τι ή ειπείν, πιστεύομεν δέ δτι καί αύτός, έν 
ζητών, τό θείον θέλημα καί τό σωτηριώδες τής ψυχής σου, συμφή-
σειας ήμΐν έπί τοις λελεγμένοις καί προσεύξη μάλλον έπερείδεσθαι 
ήμάς τω θείφ νόμφ καί μή προΐεσθαι τό οίονοΰν έπί παραβάσει 
εντολής θεοΰ καί κανόνος. 

10 1 Tim. 6,18 sq. 13 1 Tim. 6,20 26 Cone. Neoc. can. 7 (II 542Β Mansi) 29 
1 Cor. 11,16 31 Act. 16,15 

13 φιλόθεε Sirm 14 άσφαλώς: ακριβώς VM Sirm 15 voces καϊ αύθις post 
πρεσβυτέρου transp VM 16 λΰσιν Spc 19 έπεί VMPS Sirm τοΰ ante θεοΰ 
inser Mi 20 τής om VM 22 δτι Csscr 24 ε'ίπερ C 25 λύσαι τό εύαγγέλιον 
Μ 30 φησι VMPS Sirm: φησϊ Mi 31 κρίμα PS Sirm 32 καθεκάστην C 35 
δράσαι CV 36 θείον om Sirm 37 λεγομένοις S 
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536. Ειρήνη ήγουμένη 

Μακράν από των εγκωμίων σου οί τρόποι και οί λόγοι της πολι-
τείας μου, τιμιωτάτη γυναικών αλλ' ειωθεν ψυχή πιστή και ζητούσα 
τον Κύριον επαίνους άνάπτειν τοις άγεράστοις, ώς αν εντεύθεν 

5 έρανίσοιτο τό της ταπεινοφροσύνης κλέος, τοιαύτη ούν υπεδείχθης 
ήμΐν, αδελφή εν Κυρίω, έπεί ημείς, γινώσκοντες τά καθ' έαυτούς, 
ουδέ των νΰν εσχάτων ίσοστατεΐν κρίνομεν έαυτούς, μή δτι γε ύψει 
τηλικούτω παρενείρειν, καθά γέγραφας. 

Ά λ λ ' ώδε μέν ταύτα κείσθω. επί δέ τη τοΰ πρεσβυτέρου υποθέσει 
ίο μετατακτέον τον λόγον. ου τί που ημείς, ώ άμμάς, νΰν μέν τούτο 

λέγομεν, αϋριον δέ έτερον, άλλ' ό αυτός λόγος ήμΐν έστιν αεί- τί 
τούτο; τόν άλόντα πρεσβύτερον τή κοινωνία των αιρετικών, ει γε 
μάλιστα και υπογραφή, μή έξεΐναι ίερουργεΐν εως καιρού ορθοδόξου 
συνόδου, έφ' ή τά τοιαύτα και θεωρηθήσεται και διακριθήσεται, ή 

15 μόνον τό κατά περίστασιν βαπτίζειν, έκκομίζειν νεκρόν, διδεΐν 
σχήμα μοναχώ, άγιάζειν τών Θεοφανίων τό ΰδωρ, εύαγγελίζεσθαι 
κατ' δρθρον καί μεταδιδόναι τών αγιασμάτων, ήδη θεουργηθέντων 
ύπό σεσωσμένου πρεσβυτέρου, καί ταύτα, ώς εΐπον, έξ ανάγκης, έπεί, 
ευρισκομένου τοΰ μή έμπαρέντος τή κοινωνία ιερέως, ουδέ τά προ-

20 ειρημένα πράσσειν εξόν. 
Ό μέν ούν ήμέτερος λόγος τοιοΰτος. ει δέ άλλοι άλλως ή φρο-

νοΰσιν ή κρίνουσιν εϊτε ΐσοστάσιοι εϊτε ύπερβάθμιοι (έπειδή ούχ 
δρος έξήνεκται άπό τοΰ άρχιερέως, έφ' φ άναγκαΐον ήν στέργειν 
πάντας), τής εξουσίας είσί κύριοι, και ήμεΐς γε σιωπήν έξομεν. 

25 παρακαλοΰμεν δέ σου τήν τιμιότητα ώς επί τή αγαθή πολιτεία ούτως 
και έπί τή ορθοδοξία άκρίβειαν έλκειν, άκούουσαν τοΰ άποστόλου 
λέγοντος· καθαρίσωμεν έαυτούς άπό παντός μολυσμοΰ σαρκός καί 
πνεύματος, έπιτελοΰντες άγιωσύνην εν φόβφ θεού. οϊδας γάρ δτι ού 

536. a. 821 - 826 10 άμμάς: ad appellationem cf. Η. Leclercq, in: Dictionnaire 
d'archeol. ehret, et de liturgie, 1 1306-1323 

27 2 Cor. 7,1 

C VM PS 

3 εϊωθε VMPS Sirm καί post ψυχή add Μ 6 καί post έπεί add PS Sirm καθ-
εαυτούς C 9 ώδε VM 10 μετά τακτέον C: μετακτέον cett Sirm ούτίπου 
Sirm άμμας CPS 11 έν ante ή μ ΐ ν add VMPS Sirm 15 διδόναι VM Sirm 
17 άρθρον Sirm 18 έξανάγκης CS μή post έπεί transp V 19 πρό ειρημένα 
C 22 έπειδήπερ VM Sirm 23 έξενήνεκται Mi 25 σου post τ ιμιότητα transp 
VM Sirm 
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810 ΘΕΟΔ. ΤΟΥ ΣΤΟΥΔ. Mi 1617/20, 1616/17 

μικρός άνερριπίσθη διωγμός έν τή λυσσώση μέχρι του παρόντος / 
30 αίρέσει, αλλά και αίματα έκενώθησαν και σάρκες κατεξάνθησαν και 

μάρτυρες άπετελέσθησαν δσα δέ τά έν ταΐς φυλακαΐς και είρκταΐς 
κακωτικά, τί δει και λέγειν, τάς έξορίας, τάς έπαγωγάς, τάς άρπαγάς, 
τάς σιδηρώσεις, τάς λιμαγχονήσεις, τάς μονώσεις, τά άλλα πάντα, 
ών ού μικράς έστιν ιστορίας έργον, ει τοίνυν ταύτα ούτως, και δεΐν 

35 τόν πρεσβύτερον ισοπαθώς διεξελθεΐν, κομιούμενον τον άμαράντι-
νον της δόξης στέφανον, τουναντίον, επειδή έάλω τη κοινωνία και 
τή ύπογραφή τή κατά Χρίστου, της τε μητρός αύτού και πάντων των 
αγίων (τούτο γάρ διά των οικείων εικόνων ή επί των πρωτοτύπων 
αναφορά), πώς ού μέγα ήγεϊται και τό όλως ζήν, και τό όλως συγ-

40 κεχωρήσθαι αύτώ τό άνόμημα, φεύγων έφάπτεσθαι και τών προειρη-
μένων κατά φιλανθρωπίαν, μή δτι γε και εξ ολοκλήρου λελύσθαι 
αύτόν ίερουργεΐν; ούκούν έωλα τά πάντα και είκή τά μαρτύρια και 
μάτην αί αθλητικοί ενστάσεις, αλλά μή γένοιτο- και ό μάρτυς μάρτυς 
έν τήδε τή ομολογία και ό ήρνημένος έκπτωτος έν τήδε τή έξαρνήσει, 

45 και δεΐν προσκλαίειν μέχρι θανάτου πάντα τόν άλόντα, ει γε έμοί 
πείθοιτο καλώ συμβούλω. 

537. Μαρία σπαθαρέα 

Ή τιμιότης σου γνωρίζει δτι ή έκκλησία φυγαδευτήριόν έστι 
σωτηρίας και ώσπερ εις χείρας θεού ό πρόσφυξ άποτρέχει, περιστα-
τηθείς ύπό αναγκών, ουτε ούν έν τή παλαιά διαθήκη εξόν ήν τόν εις 

5 τήν πόλιν τών φυγαδευτηρίων άποσεσωσμένον άφαρπάζειν τινά ουτε 
πολλώ μάλλον έν τή νέα θεμιτόν άποσπάν τής έκκλησίας τούς 
καταφεύγοντας· καθ/ύβρισις γάρ έστι τούτο τών θείων νόμων και 
τοΰ θείου θυσιαστηρίου, ώστε σκοπησάτω σου ή ευσέβεια ήλίκον 
τό τόλμημα. 

35 1 Petr. 5,4 

30 άλλα post έκενώθησαν add VM 31 ταΐς om VM Sirm είρκταΐς S 34 
ιστορίας: έξορίας VM 37 τε om VM 41 έξολοκλήρου CS λελΰσθαι CS 
42 ούκ οΰν C 

537. 4 Num. 35,32 

C VM PS 

1 σπαθαρία PS Sirm (sed cf app er ad ep 18,26) 4 τόν: τών Vpc Sirm 5 άποσεσωσμέ-
νων Vpc Sirm οϋτε VMSSC': ού cett Sirm 6 πολλώ — άποσπαν om VM 
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Mi 1617, 1620 ΕΠΙΣΤ. 5 3 6 - 5 3 8 811 

ίο Τις δέ ή θεραπεία; πρώτον μεν τοΰ θέσθαι εαυτή ορον μηκέτι 
τολμδν τοΰτο πράξαι, καν τά ανω κάτω γένηταν έπειτα τεσσαρα-
κοστήν ολην άπόσχου των αγιασμάτων, γονυκλιτοΰσα καθ' έκάστην 
δεκάκις και πεντηκοντάκις λέγουσα ,Κύριε, συγχώρησόν μοι τήν 
άμαρτίαν, Κύριε, ίλάσθητί μοι τή άμαρτωλώ', ομοίως και ,Κύριε, 

15 έλέησόν με δωρεάν', τρεις τε ψαλμούς στιχολογεΐν, έξαιρέτως τόν 
ς', τόν λζ' και τόν ν', και είθ' οϋτως ό θεός συγχωρήσει σοι τήν 
άμαρτίαν, κυρία, ει δέ καί πάρεστι δύναμις, τεσσαράκοντα αργύρια 
δούναι πτωχοΐς. 

538. Θεοδοσία αύγούστη καί Βασιλείω υίώ αύτής 

Έκ διαφόρων αξιόπιστων προσώπων, καί γε προ τών άλλων παρά 
τε τοΰ θεοφιλεστάτου επισκόπου Ήσαΐου καί τοΰ τιμιωτάτου καθη-
γουμένου τοΰ Μηδικίου, όσίων πατέρων ήμών, έκδιδαχθέντες τά 

5 καθ' ύμας, οτι ευδοκία τοΰ ύπεραγάθου θεοΰ ήμών μετεστοιχειώθητε 
εις τόν της εύσεβείας καί ορθοδοξίας τρόπον καί λόγον, χαίρειν 
φράσαντες τή πάλαι κακοδοξία ως ούκ ήργμένη θεόθεν, άλλ' έκ της 
εναντίας μερίδος, καθό καί ώρμηται πατρόθεν έξ εύσεβοΰς ρίζης ή 
σή θεοσέβεια (όμολογητέον γαρ οτι τοιούτος ό άνήρ εκείνος, θεώ 

ίο τε πεφιλημένος καί πάση καλοκάγαθία κατηγλαϊσμένος), ηύχαριστή-
σαμεν τω Κυρίω, ος ούκ ε'ίασεν ύμας εν τω ζόφω της αίρέσεως 
διαμεΐναι, άλλ' έπλησε τάς ψυχικάς ύμών όψεις ολβίου φωτός, εις 
τό έπιγνώναι οτι 'Ιησούς Χριστός ό υιός τοΰ θεοΰ, εν τω καθ' ή μας 
εί'δει γεγονώς διά σπλάγχνα οικτιρμών, εις τό άνασώσασθαι τό έαυ-

15 τοΰ έκπεπτωκός εις φθοράν πλάσμα, ομοίως ήμΐν έξεικονίζεται, ώς 

11 cf. Plat. Theaet. 153d; Greg. Cypr. 1 6 (CPG II 61) 

10 τοϋ: τό VMPS Sirm 11 πράξαι C καν C: κάν Μ 12 άπόσχου: άπέχεσθαι 
V Sirm: άποσχέσθαι Μ γονυκλινοϋσα Sirm καθεκάστην CS Sirm γονυ-
κλιτοΰσα - 13 πεντηκοντάκις om VM λέγουσαν Μ 16 ς: έκτον V κυρία 
post σοι transp V Sirm 

538. inter a. 821 ac mens. Apr. a. 824 3 καθηγουμένου: Nicetas? 9 ό άνήρ 
εκείνος: patricius Arsaber; cf. Genes. 21 (Lachmann) 

VM PS 

1 δογματική περί της παναχράντου (om S) εικόνος τοΰ κυρίου titulo add PS: in marg 
Sirm 3 Ή σ α ΐ ο υ codd Mi: correxi 8 καθό — πατρόθεν om VM οτι ante έξ 
add Μ 10 εύχαριστήσαμεν S 12 επλησεν Μ τάς ψυχικάς ύμών όψεις: τάς 
ψυχάς ύμών V Sirm: ύμών τάς ψυχάς Μ ήμών S 
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812 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ M i 1620/21 

αν μηδέν λείποι έν αύτφ των ανθρωπίνων ιδιωμάτων, μένων ώς θεός 
ό αυτός απερίγραπτος, ώς καί τά πατρώα ιδιώματα άπαντα ύφ' ένΐ 
προσώπφ κεκτημένος, καθό καί μεσίτης θεοΰ και ανθρώπων πέφηνε, 
τη μεσότητι τοις άκροις κοινωνών και δι' έαυτοΰ κοινωνούς ήμάς 

20 θείας φύσεως άπεργασάμενος. ώς γαρ ούκ ενδέχεται θεόν αυτόν οντα 
και 'ίσον τφ πατρί μή ούχί εξω περιγραφής εϊναι (άπειρον γάρ τό 
θείον καί αόριστον καί άπερίληπτον), τον αύτόν δή τρόπον άν-
εγχώρητόν έστιν άνθρωπον αύτόν άληθώς οντα καί δμοιον ήμΐν κατά 
πάντα γεγονότα μή ουχί περιγραφής ε'ΐσω μένειν / περιληπτόν γάρ 

25 αυτού τό σώμα, αφή καί χροιά ψηλαφώμενον. δπερ ούχ όμολογούν-
τες οί είκονομάχοι άρνησίχριστοι άριδήλως καθεστήκασι, τόν ένσώ-
ματον άσώματον ύπολαμβάνοντες καί τόν μεθ' ημών γεγονότα έξω 
τής καθ' ήμάς φύσεως δογματίζοντες. εντεύθεν έδονήθη ό κόσμος, 
ήρνήθη Χριστός διά τής σεπτής αύτού εικόνος, ή τε Θεοτόκος καί 

30 πάς τις τών αγίων τή γάρ παραδοχή τής εικόνος παραδέδεκται ό 
εικονιζόμενος, ώς καί έμπαλιν τή άθετήσει ήθέτηται. εντεύθεν διωγ-
μός άναβρασσόμενος καί πατριάρχης θεσπέσιος έκσκορακιζόμενος, 
ιερείς τε καί ίεράρχαι, μονασταί τε καί μιγάδες ένθεώτατοι, οί μεν 
έξοριζόμενοι καί φυλακιζόμενοι, έτεροι δέ μαστιγούμενοι καί λι-

35 μοκτονούμενοι, ένιοι δέ καί άποκτενόμενον εντεύθεν έν ορεσι φυ-
γαδευόμενοι καί σπηλαίοις καί ταΐς όπαΐς τής γής οί μηδέν τών τήδε 
προκρίνοντες θεού- έντεύθεν ναοί κατασκαπτόμενοι καί άγια βεβη-
λούμενα καί θεία άναθήματα πυρί παραδιδόμενα, καί κραυγής τά 
πάντα καί λεηλασίας πλήρη, ώς έν συντόμω ειπείν. 

40 Τοιαύτα τά τής ασεβείας έγχειρήματα, ώς άν έκ τού καρπού τό 
δένδρον γινώσκηται. επειδή δέ υμάς, ώς προείρηται, ή θεία χάρις 
ήγκαλίσατο διά τής καλής ομολογίας, ής ώμολογήσατε τοις πατρά-
σιν, ύπέρ ή ς καί μέχρις αίματος προθυμεΐσθε άντικαθίστασθαι, καί 
ήμεΐς οί ταπεινοί ταύτη δή, ταύτη τή όμολογητική πεποιθήσει σέ τε 

45 τήν κυρίαν δέσποιναν, τόν τε κύριον καί δεσπότην σύν τοις λοιποΐς 
εύκλεέσι κλάδοις καί είσδεδέγμεθα καί συνεισκρίνομεν τω μέρει τής 
ορθοδοξίας, μάλλον δέ τή τού θεοΰ εκκλησία- καί, ήκοντας υμάς 

42 πατράσιν: Esaias cum altero; cf. linn. 3 - 4 

18 1 Tim. 2,5 19 2 Petr. 1,4 35 Hebr. 11,38 40 Luc. 6,44 42 1 Tim. 6,12 
43 Hebr. 12,4 

16 λείποι έν: λείποιεν CVMP Sirm 17 ό αυτός post μένων (16) transp VM 21 
Ισον codd Sirm: corr Mi 23 οντα ante άληθώς transp Μ 24 περιληπτόν: περι-
γραπτόν Sirm 32 θεσπέσιος om VM 40 εύσεβείας VM 44 ταύτη2 ora VM 
Sirm σέ - 45 δέσποιναν om VM 
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Mi 1621/24 ΕΠΙΣΤ. 5 3 8 - 5 3 9 813 

πρός τήν ταπείνωσιν ήμών, προσκυνοΰμεν καν συγκοινωνοΰμεν ύμϊν, 
ευχαριστήρια τω άγαθώ θεώ άναπέμποντες, τω ποιοΰντι μεγάλα και 

50 ανεξιχνίαστα, ών ουκ έστιν αριθμός, τω εκ σκότους εις φως άγοντι 
και έξ όδοΰ πλάνης εις τρίβον εύσεβείας μεταφέροντι πάντα τόν έξ 
αληθινής καρδίας έφιέμενον σφζεσθαι. 

Ταΰτα μέν ούτως, επειδή δε άπεδόθη ύμΐν παρά τοΰ μεγάλου βα-
σιλέως εις κατοικητήριον διαίτης ή νήσος τής Χαλκίτου, ού μικρώς 

55 έλύπησεν ούχ ήμάς μόνους, αλλά και πολλούς των πατέρων δτι 
αδελφότης όλη σύν καθηγουμένω τής πάλαι οικείας μονής έξεώθη 
και νυν ώδε κάκεΐσε περιφέρεται καί δτι ώφθημεν άνοίγοντες 
γλώσσας έπΐ προτέραις δυσφημίαις. δμως, επειδή άπελογήσασθε διά 
του πνευματικοΰ ήμών υίοΰ Κλήμεντος, τοΰ εύλαβεστάτου ήγουμέ-

60 νου, οΰτως και οΰτως ύπάρξαι τήν ύπόθεσιν εκ βασιλικής εξουσίας, 
άπελύθημεν τής λύπης, τούτο δε παρακαλοΰμεν, όσον ενδέχεται 
έκβιάσασθαι ύμάς, θεραπεΰσαι τό άλγος τών έξιόντων, επειδή γέ-
γραπται, μή δώς άνθρώπφ τόπον καταράσθαί σε, καί, ίνατί, φησίν, 
ή ελευθερία μου κρίνεται ύπό άλλης συνειδήσεως; 

539. Κασσία κανδιδατίσση 

Χρονία ή επιστολή τής τιμιότητός σου, καί αΰτη / έγκλητική, καί 
πή μέν ύποταπεινουμένη, πή δέ κατεξανισταμένη τής ούθενότητος 
ήμών, ώς απλώς καί άνεξετάστως προσιεμένων τάς κατά σοΰ δια-

5 βολάς, ού μήν αλλά καί άκρίτως έκφερόντων φωνάς, καί ταύτας εν 
τοις μάλιστα άναγκαίοις. ήμεΐς δέ, κατειθισθέντες τοις τοιούτοις 
χαίρειν λέγειν, εκείνο δηλούμεν, δτι οΰτως άκούομεν τά θρυλλού-

49 Jb 5,9 63 Sir. 4,5 1 Cor. 10,29 

53 ταΰτα μέν οΰτως in marg S ήμΐν Vpc 54 verba ή νήσος τής Χαλκίτου ante 
εις transp VM Sirm 55 μόνον V 57 ώδε VM 59 τοΰ εύλαβεστάτου ήγουμένου 
om VM 63 ίνα τί Sirm 

539. a. 821 — 826 textus epist. etiam apud Rochow, Kassia 21 sq. 

C VM PS 

1 κασία CP κανδιδατήση C: κανδιδαστίσση Mi 6 κατ' ηθισθέντες C: κατ-
εθισθέντες cett Sirm τοις τοιούτοις post δέ transp PS Sirm 
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814 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1624 

μενα ώς παιδιάς τινας και οΰτως λαλοΰμεν, ούχ ώς άνθρώποις άρέ-
σκοντες, άλλα τω θεω, τω δοκιμάζοντι τάς καρδίας ήμών, εϊ και 

ίο άλλως αμαρτωλοί τυγχάνομεν εν γαρ Βαλαάμ ό οίωνοσκόπος ού 
παρά τό βούλημα τοΰ θεοϋ ήνέσχετο άποκριθήναι τω Βαλάκ, βασιλεΐ 
των άλλοφύλων, πώς ήμεΐς, οί εν βαθμω ίερωσύνης κείμενοι και 
λόγον ύφέξοντες έν ήμέρα κρίσεως άνθ' ών ερωτώμενοι άποκρινού-
μεθα, δυνατόν παρατετραμμένως φθέγγεσθαι τοΰ δέοντος; 

15 Ούτως ούν άπεκρίθημεν τοις έρωτήσασιν, ουκ αύτοί άφ' έαυτών 
έπιτετραπότες τοΰτο κάκεϊνο γενέσθαι, ώς αύτη προήχθης ειπείν, 
και τί βούλει, προς τό άρέσκον έκάστω έμπορικώς ήμας άποκρίνε-
σθαι ή όρθοτομοϋντας τον λόγον της άληθείας; μή τοίνυν μήτε αυτή 
πλήττου εις ήμας τούς ταπεινούς άκαίρως μήτε ή κυρία ή άδελφή 

20 μήτ' άλλος, ό προαιρούμενος σκώπτειν και διασύρειν ήμας, άλλά 
γίνωσκε δτι και τόν άείμνηστον στρατηγόν ουκ έχθρωδώς έχομεν, 
άλλά καί μάλα άσπασίως, ώσπερ και την όμόζυγον αύτοΰ. λυπούμεθα 
δέ και άντεγκαλοΰμεν εϊκότως δτι ύμεΐς, αί καί γνώσει διαφέρουσαι 
καί εύλαβείας άντιποιούμεναι, ούκ αληθινή άγάπη ήχθητε έν τέλει 

25 πρός αύτόν έπεί εδει προ πάντων καί ύπέρ πάντα τό σωτηριώδες τής 
ψυχής αυτού εις τό μετασχεΐν των αγιασμάτων άγωνίσασθαι, τά άλλα 
πάντα σκύβαλα ήγούμεναι, ώστ' αν εύρεθή έν τή όρθοδόξφ κοινωνία, 
έπειδή γέγραπται, δπου αν εϋρω σε, εκεί σε κρινώ. 

Ήμεΐς μεν ούτως φρονούμεν καί λέγομεν. ει δέ άλλοι άλλως, αύτοί 
30 κύριοι τής οικείας φωνής, καί ήμεΐς γε σιωπώμεν. οϊδεν Κύριος τούς 

δντας αύτώ, καί άποστήτω άπό άδικίας πάς ό όνομάζων τό ονομα 
Κυρίου, καθά γέγραπται. 

21 στρατηγόν: Theodotus? cf. ep. 484 

8 1 Thess. 2,4 10 Num. 23,3 sq. 18 2 Tim. 2,15 27 Philipp. 3,8 28 Ez. 7,3 
30 2 Tim. 2,19 

8 παιδίας Ρ ούχ ώς: ώς ούκ V 9 κασδίας Ρ 14 παρατεταμμένως C " 16 
έπιτετροφότες Mi 19 πλήττοιο V: πλήττε Μ 22 όμόζυγα PS Sirm: όμόζυγ 
Μ 23 άνατεγκαλοΰμεν (sic) Sirm 27 ήγουμένας V ώστ': an εστ' scriben-
dum? εύρεθείη VM 28 σε ante εϋρω transp VM 29 άλλοι om Mi 30 
οϊδε VMPS Sirm 31 αύτοΰ VM Sirm 
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Mi 1624/25 ΕΠΙΣΤ. 5 3 9 - 5 4 0 815 

540. Υπακοή μοναζούση 

Οί τόν μονήρη βίο ν έπανηρημένοι και τω κόσμω εντεύθεν εσταυ-
ρωμένοι, ως ήδη ανώτεροι γενόμενοι των σαρκικών σχέσεων και 
συμβάσεων, ού πεφύκασι κατακάμπτεσθαι έν ταΐς συμβατικαΐς τών 

5 συγγενών περιστάσεσιν ουδέ λυπεΐσθαι έν ταΐς τούτων άποβιώσεσιν. 
αλλ', επειδή εύρίσκομεν και έπ' αυτών τών αγίων κεκάμφθαι έν τω 
τών συναίμων πάθει και δάκρυον άποστάζειν θερμόν έν ταΐς τούτων 
άποβιώσεσιν, ού ξένον τι κρίνομεν και ήμεΐς τά αύτά πεπονθέναι, 
και μάλιστα έπί άδελφώ, και άδελφώ καλλίστω κατά τε φρόνησιν 

ίο και περιφάνειαν και οίον έν τάξει πατρός έπέχοντι τής καθ' υμάς 
φροντίδος τόν λόγον. 

Δεινόν δντως τό πάθος, άδελφή έν Κυρίω, / και ήψατο ύμών τής 
καρδίας ή πληγή καθάπερ ύπό μαχαίρας τεμνούσης. τί τοΰτο; έκ-
καλυπτέον γάρ τό πρόσωπον, ό κύριος ό άδελφός, ως φασι, κεκοίμη-

15 ται· ωχετο άνήρ άγαθός, έσβέσθη ό οφθαλμός τοϋ γένους, άπέπτη 
τό παραμύθιον ύμών. ορφανοί μέν οί παίδες ους ήνεγκεν, ορφανή δέ 
καί αύτη σύν ταΐς άδελφαΐς, ούκ έχουσα πού έρείση τήν χείρα 
όκλάζουσα ή ποΰ άποβλέψοις περιστατουμένη. αλλ' ίνατί έπί πλεΐον 
έλεεινολογοΰμεν τό πάθος; πρός θεοφιλή ήμΐν ό λόγος, προς συν-

20 ετήν, πρός έχέφρονα, πρός πολύπειρον, πρός εμπλεων τή θεία γνώ-
σει, δυναμένη ν καί άλλους σωφρονίζειν τω καθ' έαυτής ύποδείγ-
ματι. έκβαλε έκ του αγαθού θησαυρού τής καρδίας σου τόν πνευ-
ματικόν πλούτον, τά φάρμακα τής παραμυθίας, επαρκούσα σαυτή τε 
καί ταΐς άδελφαΐς· ισμεν γάρ οτι κάκείνων ήψατο έξ ϊσου ή λύπη, 

25 έπεί καί τής κυρίας ήγουμένης, άλλα γάρ καί δλου τοΰ γένους, 
προσθείην δ' αν καί αυτής τής συγκλήτου, τίς έπ' αύτω μή έπιστε-
νάξειε; τίς δέ μή καταγάγοι δάκρυα, δπερ καί ήμών τών ταπεινών, 
καίπερ ούτω φιλοσοφούντων, ήψατο ή λύπη; 

540. a. 821 -826 

2 Gal. 6,14 14 Joh. 11,11 22 Luc. 6,45 

VM PS 

3 γεγενημένοι VM 6 τω om V 7 δάκρυ Μ 9 καλλίστω post περιφάνειαν 
(10) transp VM Sirm 10 ήμας Ρ 12 ήμών VM 16 ήμών Ρ 17 έρείσοις Μ: 
έρείσης V Sirm 18 όκλάζουσαν VM Sirm άποβλέψεις S ίνα τί Sirm 20 
εμπλεω S 21 έαυτήν VM 22 έκ om VM 24 εξίσου VMS 26 στενάξειε S 
27 καταγάγη S δάκρυον V δπερ: ούπερ V 28 ήψατο om V ήψατο ή 
λύπη: κεκράτηκεν Μ 
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Άλλ' , έπειδή άπεβλέψαμεν οτι ουδείς εις γέννησιν έλθών μή ουχί 
30 και έκδημήσειε των ένθένδε, και τοΰτο άπό τοΰ προπάτορος ήμών 

Αδάμ μέχρι του δεΰρο, ούδέν ξένον ήγησάμεθα επί τω συμβεβηκότι-

ξένον δ' αν εΐεν, εϊπερ ή θεοσύνετός σου καρδία ένέγκοι ευχαρίστως, 
ύποτύπωσις γενομένη σύν τή κυρία καθηγουμένη ταΐς τε άδελφαΐς 
και έξαδέλφαις και πάση τη συγγενεία. διάθου κατά τό είωθός σοι 

35 εύψύχως πάντα, μεγάλο βούλως καθ' οσον ενδέχεται έπικουροϋσα 
και τήν οίκίαν τοΰ άδελφοΰ εις τό μή ερήμην καταδραμεΐν τούς 
έφεδρεύοντας έν ταΐς περιστάσεσι των ανθρώπων, φρόντισον οΰν 
οσον δυνατόν καί της τιμίας ψυχής τοΰ άγαθοΰ άνδρός εκείνου, οτι 
και μετά θάνατον βοηθούνται παρά των ζώντων οί έκδεδημηκότες. 

40 Και άπλώς τά πάντα έν πάσιν ο'ίδαμέν σε εΰ διατίθεσθαι καί 
στρατηγεΐν τόν λογισμόν μάλλον ή στρατηγεΐσθαι ύπό της άθυμίας 
καί μοχθηρίας, εις αυτό γάρ τοΰτο καί τόν άδελφόν 'Αθανάσιον 
άπεστάλκαμεν, έπιδεικνύντες τό περιπαθές ήμών προς τόν άνδρα καί 
πρός τήν ύμετέραν τιμιότητα έπικαμπτικόν ον εύχόμεθα τάχιον 

45 άποδέξασθαι, άγγελον αγαθόν τής εύχαρίστου υμών υπομονής γι-
γνόμενον. 

541. Όλβιανω πατρικίφ 

Γεώργιος ό θεοφιλής άνήρ καί περίδοξος νοτάριος, προσηγορίαν 
ήμΐν κεκομικώς παρά τής πανευφήμου καί διαβοήτου ύμών ύπεροχής, 
άπήτησε τόν άντασπασμόν έγγράμματον ήμάς ποιήσασθαι, ώς τοΰτο 

5 κελευούσης τής μακαριότητος υμών. ήμεΐς δέ, έαυτοΰς πεπεικότες 
ύπείκειν έν τοις φιλικοΐς καθήκουσιν, χαράττομεν τήνδε τήν έπι-
στολήν, πρώτον μέν προσαγορεύοντες τά εικότα οί εύτελεΐς, αυτό / 
τοΰτο αποδεχόμενοι καί ύπεραποδεχόμενοι, δτι γλίχεται τής φωνής 
ήμών άκοΰσαι, οικτρών όντων καί αμαρτωλών (καί γάρ ευσεβείας 

ίο δείγμα τοΰτο ου τό τυχόν, δτι ό ύψηλός τή ύπεροχή πρός τήν τών 

31 'Αδάμ om VM 32 θεοσύνθετος PS Sirm (sed cf ep 455,38 etc) 33 γινομένη 
VM 34 και έξαδέλφαις om Sirm 35 εύψυχώς Mi καθόσον PS 38 
γνωμικών in marg S 42 αύτό: ταύτό VM 44 πρός om VM 45 αγαθόν ante 
αγγελον transp VM Sirm (sed cf ep 542,6) 

541. a. 823-826? 2 νοτάριος: cf. Triandaphyllidis, Lehnwörter 124 

C VM PS 

2 ό om VM 4 άντ' άσπασμόν C 6 καθήκουσι VMPS Sirm 7 τά εικότα om 
VM 8 ύπέρ άποδεχόμενοι C 
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ταπεινών φωνήν έπικάμπτεται, καν μάλιστα έν τώ παρόντι καιρώ, 
οπότε άποτροπάδην οί πολλοί και τούς αγαν φίλους έχουσι, μή οτι 
γε και τούς άφανεστέρους), έπειτα ύπομνήσκοντες μεθ' ύποστολής 
αρχειν καί διέπειν τό ύπήκοον θεοπρεπώς· ει γαρ πασα αρχή και 

15 εξουσία ύπό θεοΰ έστι τεταγμένη, άποστολικώς ειπείν, δήλον οτι ό 
άρχων καί έξουσιάζων θεοτελώς οφείλει διεξάγειν τόν ύπό χείρα 
λαόν, τούτο μέν έν άδεκάστοις κρίμασι τών έν ταΐς διαδικασίαις 
αμφισβητουμένων, τούτο δέ καί έν εύμενεΐ καί είρηνικώ προσώπφ 
όπτάνεσθαι τούς προσιόντας καί διδεΐν τή εύπροσίτω παραδοχή 

20 θάρσος φθέγγεσθαι τό παριστάμενον (πτωχός γάρ, φησίν, ούχ υφί-
σταται άπειλήν), εϊτα καί περί τό πτωχόν μέρος καί τεταπεινωμένον 
έπικάμπτεσθαι καί παιδεύειν μέν, όπηνίκα ή χρεία αναγκάζει, παι-
δεύειν δέ μή έν θυμώ, άλλά σκοπώ διορθώσεως άταράχως, μηδέ έν 
πολλαΐς μάστιξι (τό γάρ άπηνές άφιλον θεφ), άλλ' έγκεκριμένως καί 

25 δσον τό άπαίδευτον άναστεΐλαι καί τό διορθωτικόν περιποιήσασθαι, 
οία πατήρ παιδί καί ώς ιατρός τώ κάμνοντι. καί μακάριος ό ούτως 
δημαγωγών καί στρατηγών, έπειδή καί Μωσής ό θεράπων τού θεοΰ 
αρχικός καί 'Ιησούς ό τού Ναυή στρατηγός· καί πολλού έστι φάναι 
δσοι ου μόνον έν βασιλεύσιν, άλλά καί κρ'ιταΐς καί αρχουσι καί προ 

30 νόμου καί έν νόμφ καί μετά τήν χάριν άρχαΐζοντες καί πρωταρ-
χούντες εύηρέστησαν τώ Κυρίω, σύν εύσεβεία αναστρεφόμενοι. 

Ταύτη δή ούν καί σέ, τόν πανεύφημον καί έπιπόθητον ήμών δε-
σπότην, φιλούμεν καί αιτούμεν διέπειν καί τούτοις δή τοις σεσω-
σμένοις καί άξιαγάστοις έναρίθμιον γενέσθαι, καί μή τοι δέξη τήν 

35 ύπόμνησιν ήμών ώς αύθαδιασμόν, αλλ' ώς άγαπητικόν τρόπον, 
έπειδή φιλούμέν σε, φιλούντα τόν θεόν, καί φίλου δείγμα τά επωφελή 
φθέγγεσθαι τώ φιλουμένω- όπερ δέδειχεν τό ευτελές ήμών γράμμα, 
άξιώσειε δέ ήμας ό αγαθός θεός ήμών καί εις τήν κατ' οφθαλμούς 
όμιλίαν όψέ ποτε έλθεϊν καί άπολαύσαι τών έν σοι καλών, ινα, οσα 

40 ό λόγος της ακοής ου παρίστησι, ταύτα ή αύτοπτική ιστορία ύπο-
δείξασα ένεργεστέρους ήμάς καταστήσειεν τής φιλικής άνακράσεως, 
έπειδήπερ έξεδιδάχθημεν παρά τοΰ χρηστού γραμματηφόρου ούκ 
ολίγων κατορθωμάτων κεχαρακτηρίσθαι τήν εύσέβειαν ύμών ην καί 

14 Rom. 13,1 20 Prov. 13,8 30 cf. Rom. 6,14 

13 ύπομιμνήσκοντες VMPS Sirm 15 ύπό: από Mi δηλονότι VP Sirm 16 ό 
ante έξουσιάζων add MPS Sirm 18 έν εύμενεΐ: ένευμενεΐ CP Sirm 19 διδόναι 
VMPS Sirm 20 θάρσος ante trj transp S 22 ή: καί Μ άναγκάζη C 24 
έγκεκριμμένως S 28 πολλούς PS Sirm έστι Mi φαναι C 29 βασιλεϋσι 
VM άλλά καί κριταΐς om VM 35 αύθαδειασμόν VM 37 δέδειχε VMPS 
Sirm 38 άξιώσει C 41 καταστήσειε VMPS Sirm 
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διασώσειεν ό Κύριος ώς κόρην οφθαλμού, ύπερθέουσαν πάσης βλα-
45 πχικής έπηρείας, και σώσειεν εις τήν βασιλείαν αύτοΰ τήν έπουρά-

ν ι ο ν . 

542. Άντωνίω επισκοπώ 

Πρέπουσαν προσφώνησιν ή πατρική σου άγιωσύνη / πεποίηται 
τανΰν, ουκ έφ' ήμΐν τοις ταπεινοΐς, απαγε (συνίσμεν γάρ εαυτούς 
οϊοί έσμεν, ώς άποδέοντες και των εν τω έσχάτω βαθμω άπονενεμη-

5 μένων κατά τόν της άρετής λόγον), άλλα τοις πάσι θείοις τε πατράσι 
και όμολογηταΐς, ώσπερ τις άγγελος άγαθός άναγγέλλων τά προσ-
αγορευτικά και συνδέων τούς άπαντας ήμάς τω άγαπητικω τρόπφ γε. 
τοΰτο δίκαιον και προσήκον, τούς άλλους άλλαχή διεσπαρμένους 
διά τόν λόγον τοΰ θεοΰ και τήν μαρτυρίαν τοΰ μονογενούς αύτοΰ 

ίο υιού Κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού φθέγγεσθαι άλλήλοις τοις γράμ-
μασι και συνάπτεσθαι πνευματικώς τοις ύπομνήμασι, και μηδαμώς 
τή άφωνία ώς τεθνεώτας λελογίσθαι. τοΰτο γάρ ισμεν και τόν μα-
κάριον άπόστολον Παΰλον σύν τοις όμοταγέσι θεοστόλοις αλλήλους 
μακρόθεν φωνοΰντας και εις ταύτόν έρχομένους τω συναπτικω λόγω 

15 και τό εύαγγέλιον τής βασιλείας τοΰ θεοΰ καταγγέλλοντας παντί τω 
κόσμω, εν φ και ήμάς τό Πνεΰμα τό "Αγιον, ει και τολμηρόν ειπείν, 
θέμενον παρεγγυά- λάλει γάρ, φησί, και μή σιωπήσης, δτι λαός μοι 
πολύς έστιν ένταΰθα. και άλλαχοΰ' έάν ύποστείληται, ούκ εύδοκεΐ ή 
ψυχή μου εν αύτω. ώστε φοβερόν τό κρίμα τής σιωπής, και ταΰτα 

20 εν τήδε τή έθελοκάκφ κωφεύσει των αίρετιζόντων. δπερ ή άγιωσύνη 

44 Ps. 16,8 45 2 Tim. 4,18 

542. inter mens. Maium ac Nov. a. 826 

17 Act. 18,9 sq. 18 Hab. 2,4; cf. Hebr. 10,38 

C VM PS 

3 τανϋν: τήν νϋν Μ: τά νϋν CVP Sirm σύνισμεν VMPS Sirm (sed cf ep 545,14) 
4 έν τω om PS 8 γε: σε V: om Μ γε. τοϋτο: καί γε τοΰτο Sirm και ante 
τοΰτο add Μ τούτω V 10 τοΰ ante Κυρίου add V 12 λελογεΐσθαι C 13 
όμοταγέσιν VM θεοστόλοις om VM 15 τοΰ om VMPS Sirm 17 μοι: μου 
VM 19 τό om Mi κρίμα Ρ Sirm 
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σου, καθά γέγραφεν, ενεργούσα θεοπρεπώς πολλούς πειρασμούς ύφί-
στασθαι φαίη παρά των ούκ εθελοντών λόγον οσιον ένηχεΐσθαι, αλλ' 
ήρνημένων τήν θεόγραπτον Χρίστου εικόνα, της Θεοτόκου καί ού-
τινοσοΰν των θεραπόντων αύτοΰ. 

25 Μένοις ούν, ώ τριπόθητε, επί της λυχνίας του λόγου κείμενος 
εύαγγελικω προστάγματι καί λάμπων πάσι τοις έν τη οικία ώς αν οι 
άπλοΰντες τάς όψεις τό φως εισδέχοιντο, οί δέ μύοντες τάς αισθήσεις 
της οικείας αβλεψίας τον καρπόν δρέψωνταν καί γε εΰξαιο τούτο 
και ημάς ποιεΐσθαι και άνένοχον τό της προστασίας δώρον άπενέγ-

30 κασθαι. γινώσκειν σε δέ βουλόμεθα δτι είς των λαμπτήρων άπέπτη 
προς Κύριον, ούτος δή ό άγιώτατος μητροπολίτης Συννάδων, έπεΐ 
καί πρότερον οί κλεινοί αδελφοί καί πατέρες, 'Αθανάσιος ό τοΰ 
Παυλοπετρίου καθηγεμών καί 'Ιωάννης ό της Χαλκίτου καθηγητής, 
καί οί αιρετικοί μέν δοκοΰσιν ύποτέμνεσθαι τό όμολογητικόν 

35 πλήρωμα τοΰ Χριστού, άγνοοΰσι δέ δτι καί μάλλον πληθύνεται, 
ζήλω των προηθληκότων συνανιπτάμενον καί τό πτερορρυήσαν τυ-
χόν στίφος. Χριστός δέ έτι καθεύδει, τοις μέν ύπανοίγων θύραν 
χρηστότητι άνεκδιηγήτω, των δέ δοκιμάζων τον πόθον έν υπομονής 
στεφανώματι, τούς δέ καί ώς χρυσόν δεδοκιμασμένον προσλαμβάνων 

40 έκάστοτε είς διάδημα κάλλους δόξης αύτοΰ. 
Ταΰτά σοι πρός ήμών, ώ μακαριώτατε. αυτός δέ έτι δυσωπήσειας 

τον θεόν είρήνην έμποιήσαι τή αύτοΰ εκκλησία, έκτίλλων πάν κακόν 
έκ μέσου καί τούς ύπολελειμμένους ήμάς άξιων εις τήν κατ' οφθαλ-
μούς όμιλίαν έλθεΐν, καθά καί εύκτικώς ύπεδήλωσας. 

30 άπέπτη: die 23 mens. Maio a. 826 32 'Αθανάσιος: obiit diem supremum die 22 
mens. Febr. a. 826 37 Χριστός καθεύδει: ad hanc elocutionem cf. adn. ad ep. 333,22 

25 Matth. 5,15 35 Eph. 4,13 39 Prov. 8,10 

20 έν τη δε om VM 21 ύφίστασθαι φαίη: ύφίσταται VM 22 ουκεθελόντων 
S ένηχήσθαι C 23 Χριστού εικόνα: εικόνα τοΰ χριστού V ούτινος ούν C 
25 μένοις: μόνος V ώ om VMPS Sirm 26 οί om Mi 28 δρέψονται C 30 
σε δέ: δέ σε Sirm 31 Συνάδων omnes: correxi 33 χαλκήτου C 36 τό om Μ 
37 στίφος CVMP Sirm 41 πρός: παρ' V Sirm μακάριε VM Sirm 42 έκτεϊλον 
C 
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543. Διονυσίω μονάζοντι 

Οί παρά των επιστημόνων ιατρών θεραπευόμε/νοι ού χρείαν 
εχουσι της των ύφειμένων επισκέψεως, ει μή τι άρα αγάπης τρόπφ 
άφοσιούμενοι τούς γνησιεύοντας· ώστε και ή αδελφική υμών τι-

5 μιότης περιττόν τι αν εΐργάζετο, παρά του θεοφιλεστάτου ήμών 
πατρός καί αρχιεπισκόπου του Δυρραχίου ίαθεΐσα και μή έμμείνασα, 
άλλ' ετι και πρός ήμών τών ύφειμένων καί τεταπεινωμένων θεραπείαν 
επιζητούσα, άλλ', έπεί ό λόγος της αγάπης κεκίνηκε νΰν υμάς έπι-
στεΐλαι, πέπεικεν καί ή μας τούς ούδαμινούς άντεπιστεΐλαι ύμΐν καί 

10 συνάψαι πρός έαυτούς τή άγαπητική διαθέσει- χρή γάρ καί δίχα 
τινός άναγκαίου τούς τό αυτό επάγγελμα έπανηρη μένους καί τό αύτό 
φρόνημα ούν άσπαζομένους άγαπητικόν συνανακρασθαι. καί γάρ διά 
τό πληθυνθήναι τήν άνομίαν ψυγήναι τήν τών πολλών άγάπην ό 
Κύριος ε'ΐρηκεν. 

15 Τό μέν ούν της ιατρείας ύμών κατά τό κεκανονισμένον ύπό τοΰ 
άγιωτάτου αρχιεπισκόπου συντηρείσθω άνοσον. τούτο δέ παραινού-
μεν καί ύπομνήσκομεν, μή ύφιζάνειν πάλιν εις τά οπίσω μηδέ πρός 
τήν όλεθρίαν ύπόπτωσιν άπάγεσθαι διά τώνδε καί τώνδε τών γνωρι-
σμάτων άρκεΐ γάρ καί τά πάλαι, έφ' οίς καί όφείλομεν στένειν καί 

20 ποτνιάν εις τό άεί, κλάειν τε καί οίμώζειν, δτι τών άδελφών 
όμοσχήμων πετασθέντων ως αετών ύψού τή ομολογία ήμεΐς ύπό 
παγίδα κεκρατήμεθα της αίρέσεως· κάκείνων διωκομένων ήμεΐς οϊκοι 
έμένομεν, καί τώνδε ήθληκότων μαρτυρικώς ήμεΐς εξαρνοι γεγόνα-
μεν χειρί καί στόματι, καν ού καρδία, καί άλλων φυλακιζομένων καί 

25 λιμοκτονουμένων ήμεΐς έν αδεία διήγομεν. πώς ούν ούκ ένθυμητέον 
ταύτα καί διά τάδε όδυρτέον; πώς εσομαι, φησίν ό Μέγας Βασίλειος, 
μετά Ίώβ, ό μηδέ τήν τυχούσαν θλΐψιν μετ' εύχαριστίας δεξάμενος; 
πώς δέ μεθ' εκάστου τών αγίων, ό μή τοις 'ΐχνεσιν αύτών έμπολιτευ-
σάμενος; 

543. inter mens. Maium ac Nov. a. 826? 6 αρχιεπισκόπου: Antonius; cf. ep. 542 

12 Matth. 24,12 26 Bas. serm. mor. 7,12 (PG 32,1213 C) 

C VM PS 

3 αρα VMPS Sirm 7 πρός: παρ' PS Sirm καί τεταπεινωμένων om Sirm 9 
πέπεικε VMPS Sirm ούδαμεινούς C 12 ούν ante φρόνημα transp VM Sirm: om 
PS άγαπητικώς PS Sirm 14 εϊρηκε VMPS Sirm 17 ύπομιμνήσκομεν VMPS 
Sirm εισταοπίσω S 18 ύπάγεσθαι VM 20 είστοαεί S κλαίειν VMPS 
Sirm 21 μετασθέντων (sic) Mi 23 μένομεν omnes: correxi 24 κάν C: κάν MP 
27 θλΐψιν omnes: correxi 
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Mi 1632/33 ΕΠΙΣΤ. 543-544 821 

30 Όράχε, αδελφοί, οίοι οί φοβερνσμοί, οία χά διαστήματα; τί, φησίν, 
ώφελήσει άνθρωπος, εάν ολον τον κόσμον κερδήση, την δέ ψυχήν 
αύτοΰ ζημιωθή; ουχί τοΰ Κυρίου φωνή αυτη; ούκοΰν φοβηθώμεν και 
τρομάξωμεν, καί περί μέντοι των προτέρων δεηθώμεν έτι τήν 
συγχώρησιν, πρός τε τά έξης βαδιούμεθα όρθοποδοΰντες, μηδόλως 

35 σκελιζόμενοι μηδέ έπ' άμφοτέραις ταΐς ίγνύαις χωλανοϋντες κατά 
τό γεγραμμένον, αλλ' εύθυποροΰντες εν ταΐς έντολαΐς τοΰ θεοΰ, τήν 
πίστιν ακραιφνή, τήν πολιτείαν άκίβδηλον συντηροΰντες, ϊνα 
κληρονομήσωμεν ούκ αγρούς καί αμπελώνας καί συκάς καί δσα τής 
επική ρου καί φθειρομένης ζωής, αλλά τά έν έπαγγελίαις αγαθά, τήν 

40 ζωήν τήν αίώνιον, τήν βασιλείαν των ουρανών τό γάρ εναντίον εκ 
των εναντίων πράξεων άπάντημα άπείη καί έννοεϊν καί λέγειν. 

Ειρήνη ύμΐν, αδελφοί έν Κυρίφ· ειρηνεύετε έν άλλήλοις, ευχεσθαι 
υπέρ ημών τών άμαρτωλών παρακλήθητε. 

544. /'Ιωσήφ καθηγουμένω τών Κεραμέων 

Καί προ τής έλεύσεως τοΰ καλοΰ Σεργίου ήκουτίσθη ήμΐν τό περί 
τον μακάριον μητροπολίτην πένθος υμών, ώ αδελφοί τιμιώτατοι, καί 
δσον έστενάξαμεν, προσθείημεν δ' άν καί έδακρύσαμεν, οίδεν ό τών 

5 άφανών γνώστης, έπειδή κοινός ό πατήρ καί υμών καί ήμών φίλος 
τε πιστός, τό παρά πάσι ζητούμενον καί σπάνιον εύρισκόμενον. ώ, 
πώς κατέπεσε στΰλος τής εκκλησίας άκράδαντος, πώς δέ άπεσβέσθη 
φώς τών έν σκότει καί τό ύμέτερον ίδιαίτατον αϋγασμα; σεσίγηκε 
γλώσσα ήδυεπής, ωχετο νοΰς έμφρονέστατος, ύπεσπάσθη έρεισμα 

ίο πίστεως, πρόμαχος εκκλησιών, μειλίχιος λόγος, πειθήνιος φωνή, 

30 Matth. 16,26 34 3 Reg. 18,21 41 Bas. ep. 262,2 (PG 32,973 Β = 111 120 Courtonne) 

31 ανθρωπον Mi 32 αύτοΰ Μ ζητιωθη (sic) Sirm 33 μέντοι: μέν τι Sirm 
34 τε om V ταεξής S μηδ' δλως CP Sirm 35 μηδ' Sirm 38 συκάς CVM: 
σΰκας Sirm 41 άπείημεν VM 42 εϋχεσθε CSac Sirm 43 άμαρτωλών: άδελφών 
VMPS Sirm 

544. inter mens. Sept. ac Nov. a. 826 

C VM PS 

1 τών Κεραμέων in marg C: titulo add PS Sirm: om V M 3 ώ: ό Sirm: om VM 
4 προσθείην VMPS Sirm 5 άφανών: κρυπτών V M Sirm 6 σπάνιον: πάνιον 
Ρ ώ C Sirm 7 στύλος omnes: correxi 9 γλώττα VM νούς Sirm 10 
εκκλησίας V 
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822 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1633 

παν δσον καλόν και δίδεται περί του ανδρός και γνωρίζεται, και 
γεγόναμεν (ού λέγω τό ύμών μόνον, άλλα και κατά τό των ορθοδόξων 
πλήρωμα) ορφανοί έπί προλαβούσαις όρφανίαις· προύλαβεν δσδε ό 
μακάριος πατήρ, έπηκολούθησεν ετερος, συναπέπτη άλλος, σχεδόν 

15 πάντες οί φωστήρες των πιστών έδυσαν κομιδή ολίγων έναπολει-
φθέντων. και στυγνάζει μεν ό ούρανός, νέφει περιεχόμενος, στυγνά-
ζει δε δτι μάλιστα ή εκκλησία νυν, τούς άστέρας αυτής άποβεβλη-
κυΐα. πλήν δμως ό τής δικαιοσύνης ήλιος ειληφε τούς άστέρας, 
μακαρίω τέλει άποβιώσαντας, και αύτός ύπέσχετο εως συντελείας 

20 του αιώνος εσεσθαι μεθ' ήμών ώστε, ει και λυπηρά τά παρόντα, 
άλλά πάλιν περιχαρή δια τήν ελπίδα δτι εχομεν εις θεόν τούς πατέρας 
ήμών ύπερασπιστάς, άνωθεν εποπτεύοντας ήμάς ϊλεως καί κάμπτον-
τας εις τόν περί ήμάς οϊκτον τήν αύτοΰ άγαθότητα. 

Λοιπόν έφ' ύμΐν επιστρεπτέος ό λόγος, ού ποίμνιόν έστε ήπορη-
25 μένον, ώ άδελφοί- ό γάρ καλός άρχιποιμήν ύμών, ό τοΰ μακαρίου 

Πέτρου τοΰ αποστόλου ομώνυμος, ήδη καί έτύπωσεν καί έστοιχείω-
σεν, έτι τε ζών ήγούμενον ύμΐν προεστήσατο καί πάν ότιοΰν όφει-
λόμενον διετάξατο- καί δλον ένιαυτόν ώς ήδη άπαίρων καθ' έκάστην 
ήμέραν τούς συντάκτη ρίους λόγους έπιφωνών κατήρτισεν ενα εκα-

30 στον. καί ευχής μέν έργον μή κατά τήν δυσκολίαν του χρόνου άλλως 
άπαντήσοι τά πράγματα, άλλ' ώς διετάξατο διαμεΐναι καί ύμάς καί 
αύτά. ού μήν, εΐ δι' εναντίας ελθοι, τούτου χάριν προέσθαι ύμάς τήν 
άλήθειαν, άλλά, καθώς κάκεΐνος διετάξατο εγγράφως, πάντα σκύ-
βαλα ήγήσασθαι διά Χριστόν καί μή προδοΰναι τούς περί πίστεως 

35 καί άληθείας λόγους. 
Ταύτα μέν πάσιν ύμΐν λεκτέον, προηγουμένως δέ σοί, τώ κυρίφ 

καθηγεμόνι, επειδή οίον τό άρχον καί τό άρχόμενον πέφυκε γίνεσθαι. 
καί γε άπαξ έαλώκαμεν έπί τή αιρετική κοινωνία φειδοΐ τών όρω-

26 όμώνυμος: Petrus episcopus Nicaeae, mortuus die 10 vel 11 mens. Sept. a. 826 

16 Matth. 16,3 19 Matth. 28,20 33 Philipp. 3,8 37 cf. Jul. or. 2,29 (88 a) πέφυκε 
γάρ έξομοιοϋσθαι προς τόν άρχοντα τά τών υπηκόων 

12 ήμών V κατά om VM 13 δσδε: δδε Sirm: om VM 15 άπαντες VM έν-
απολειφθέντων: άπολειφθέντων VM 16 ό om VM 18 άστέρας: πατέρας VM 
Sirm 19 τής post εως add PS Sirm 21 εχωμεν C 22 ίλέως VM 23 ύμδς 
VM 25 άρχιποίμην VMPS Sirm 26 έτύπωσε VMPS Sirm έστοιχείωσε και 
έτύπωσε VM 27 ύμΐν post ζών transp VM δτι ούν C Mi 28 καθεκάστην C 
31 άπαντήσαι S: άπαντήσει Ρ Sirm 32 πρόεσθαι C 36 σοι Sirm 38 καίγε 
Sirm γε: an <εϊ> γε scribendum? 
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Μι 1633/36 ΕΓΊΙΣΤ. 5 4 4 - 5 4 5 823 

μένων, μή πάλιν, δεόμεθα και ύπομνήσκο/μεν, διά μοναστήρια, άμ-
40 πελώνάς τε καϊ ελαιώνας και συκώνας, α μικρόν ύστερον και ήμεΐς 

ώς οί πατέρες ήμών καταλείψομεν (και καταλείψομεν εις αιώνας), 
προδώμεν τήν άκρίβειαν του έπαγγέλματος και χρανθώμεν τή έτε-
ροδόξφ κοινωνία, τά σκαμβά υποδείγματα κυκλόθεν περιβλέποντες. 
ού προστήσεται ήμϊν εν καιρώ θανάτου, εν ώρα κρίσεως εις βοήθειαν 

45 ταΰτα, αλλά τό χρηστόν συνειδός και ή άκατάγνωστος πολιτεία, και 
ταϋτα ούχ ώς βουλόμενοι ύμας πάσχειν τι δεινόν προτρεπόμεθα, αλλ' 
ώς αδελφοί άδελφοΐς βοηθεΐν προαιρούμενοι κατά τήν κελεύουσαν 
έντολήν. έπεί και κατελεοϋμεν και οικτείρομεν τόν κύριον Γρηγό-
ριον, τόν πνευματικόν ήμών άδελφόν, ώς ήδη λιπαρώς γεγηρακότα 

50 και τοιούτον οντα οίον ιστέ από τε τών σαρκικών καθηκόντων και 
άπό τών πνευματικών κατορθωμάτων, ει και δτι χριστομιμήτω τα-
πεινώσει ο'ίσειν πάντα προέκρινεν ή τι έναντίον τών πατρικών 
ορισμών διαπράξασθαι. 

Χαρισθείη ύμΐν ή ειρήνη τοΰ θεοϋ, ήνπερ έπεφθέγξατο τοις άγίοις 
55 αύτοΰ άποστόλοις άπαίρων εν ουρανοΐς, άλλά μήν και ή εις αλλή-

λους αγάπη- εν τούτφ γάρ, φησί, γνώσονται πάντες δτι έμοί μαθηταί 
έστε, εάν άγάπην εχητε εν άλλήλοις. εύθύμει, ό κύριος ό ήγούμενος, 
αύτός ό κύριος Γρηγόριος, είτα είς έκαστος τών έξης, άνανεύοντες 
άπαντες άπό τής λύπης και όδοποιοΰντες ώσπερ νέαν τινά όδόν τόν 

60 πνευματικόν υμών αγώνα, προσευχόμενοι και περί ήμών τών τα-
πεινών τά κρείττονα και έχόμενα σωτηρίας. 

545. Εύθυμίφ Σάρδης 

Σύ μέν, ώ μακάριε, τή συνήθει ταπεινοφροσύνη χρώμενος, ού 
διαλιμπάνεις άποσεμνύνειν ή μας τούς άγεράστους· ήμεΐς δέ σε ϊσμεν 
ώς αληθώς και κρηπΐδα τοΰ λόγου και ερεισμα τής εκκλησίας, καί 

5 μάλιστά γε άρτι, όπηνίκα άπολελοίπασιν ήμάς ό δείνα καί ό δείνα, 

47 Luc. 10,37 49 Horn. Od. 4,210 54 Joh. 20,21 56 Joh. 13,35 61 Hebr. 
6,9 

39 ύπομιμνήσκομεν VMPS Sirm 41 καϊ καταλείψομεν om PS Sirm 43 κυκλώθεν 
C: κύκλωθεν cett Sirm: κύκλοθεν Mi: correxi 50 οντα om VM 52 τά ante πάντα 
add VM προϋκρινεν VM 60 ήμών: ύμών S 

545. inter mens. Sept. ac Nov. a. 826? 

C VM PS 

1 Εύθυμίω: Εύφημίω PV: Εύφφημίφ Sirm 3 διαλειμπάνεις C 4 ώς V κρηπ ΐδα 
Mi: κριπίδα C: κρηπΐδα cett Sirm 
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824 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1636/37 

οί διαφανείς πατέρες, τό κλέος των ορθοδόξων, και ώς είς σχεδόν 
πυρσός ύπερλάμπων των ύφειμένων διαθέεις των εν άστει, πολλούς 
μεν φωτίζων μυωπάζοντας εκ φωτολειψίας, πλείους δε προσάγων τω 
θεώ δια της έπικλυζούσης οίον ρεύματί τινι μελισταγοΰς διδαχής 

ίο σου. 
'Αλλά φυλαχθείης ήμΐν έτι, ώ τριπόθητε, ού μήν αλλά και πάση 

τή εκκλησία είς στηριγμόν τε και θείον άγαλλίαμα. περί ού δε 
πρεσβυτέρου έκέλευσας σημάναι οΰτως και οΰτως, εϊναί τε και έκλε-
λυτρώσθαι της βαρβαρικής αιχμαλωσίας συνίσμεν, πρός αύτοΰ τού-

15 του έκαστα έκμεμαθηκότες. άλλ' ό άνήρ ού βούλεται ε'ίτουν ουκ 
ανέχεται τω καθ' ήμάς τύπφ κεκανονίσθαι- οΐσθα γάρ, θεοτίμητε, δτι 
κοινή ψήφω των τε ετι υπέρ γήν όντων και των έναγχος έκδημη-
σάντων πρός Κύριον όμολογητών τούς άπαξ έαλωκότας τή αιρετική 
κοινωνία ιερωμένους εϊρχθαι τής Ιερουργίας διώρισται, έως δήλον 

20 δτι καιρού επισκοπής τής άνωθεν προνοίας, καί πώς αν δυνηθείημεν 
/ λύσαι τόν κανόνα καί διά τής τού ένός παραδοχής νόμον επί 
άπαντας τούς προειργομένους άποΐσαι καν τούτω ύπεναντία μέν 
δράσαι τω θείω ήμών καί πρωτάρχω καθηγεμόνι, δτι μηδέ άπλώς 
αύτός τούς τοιούτους εύλογεΐν κοινήν βρώσιν άνέχεται, μη δτι γε 

25 πλέον τι ένεργεΐν ίερατικώς, τούς άλλους τε των όμολογητών σκαν-
δαλίσαι καί ύποΐσαι διχόνοιαν τούς άκριβείας άντεχομένους; καν 
τίνες ϊσως έφθασαν τή κατ' αύτούς διακρίσει διά τό στενόν τοΰ 
χρόνου καί τό των έπιζητούντων άναγκαστικόν τινάς τών πρεσβυ-
τέρων μετά την έπιτιμίαν άπολελυκέναι, ήμΐν δέ ούδαμώς τούτο 

30 κατεργάσασθαι άτερ τοΰ προέδρου, δτι καί νομιστέον εύ εχειν τόν 
λόγον τής καθείρξεως, πού γάρ φανείη τό διάφορον τών προδω-
σάντων την άλήθειαν καί μή, τών γενναίως ένηθληκότων καί μηδ-
αμώς έλομένων υπέρ τοΰ καλοΰ τληπαθεΐν; καί ποΰ ό Χριστός καί 
ό Βελίαρ, τό φώς καί τό σκότος, ε'ΐπερ άναμίξ τά πάντα καί προ κρί-

35 σεως συνοδικής κρίσις καί προ ειρήνης ειρήνη; άπώμοτον τοΰτο, 

23 καθηγεμόνι: patriarcha Nicephorus 

17 2 Cor. 5,8 33 2 Cor. 6,14 sq. 

6 ώς: ός Sirm 8 μυωπάξοντας Sirm 12 ού δέ: δέ οΰ PS Sirm 13 σημάναι 
CMPS Sirm τε om VM έκλελυτρώσθαι: λυτρωθήναι VM 14 τα ante τής 
add Μ σύνισμεν VMPS Sirm 15 εϊτοΰν C: εϊτ' οΰν VMP Sirm 16 ώ ante 
θεοτίμητε add S 19 εϊρχθαι C δηλονότι VMPS Sirm 21 λύσαι CVM 22 
προειργμένους Sirm καν C: καν Sirm 23 δράσαι CVM 26 κάν C 32 
γενναίως post ένηθληκότων transp Μ 33 ύπέρ τοΰ καλού Ssscr 34 Βελίαλ Sirm 
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Mi 1637 ΕΠΙΣΤ. 5 4 5 - 5 4 6 825 

ώ πατέρων κράτιστε, ώς ήμΐν γε δοκεΐ, ε'ίποιμεν δ'αν, και τή αλήθεια-

άρκετόν γε τω τοιούτω ή έπιτιμία αϋτη ή υπό των πλειόνων, ώς 
φησιν ό απόστολος, ώς αν μή τή περισσοτέρα λύπη καταποθή ό 
τοιούτος, ού μήν προακτέον εις τον άφ' ού ειρχθη διά την παράβασιν 

40 βαθμόν εως του δέοντος καιροΰ, ϊνα και τό τοΰ πλημμεληθέντος 
είδος ετι κολάζοιτο παραπληκτικώτερον και ό της ύγιώσεως τρόπος 
ύποφαίνοιτο, διά της προλήψεως τό ίκανόν έχων, ει καί οτι έξαίρετά 
τινα κατ' άπορίαν, μή παρόντος σεσωσμένου, συγκεχώρηται δράν 
ίερατικώς, α καί συνεπίσταται ή τελειότης σου, ό ήδη ειργμένος 

45 ταύτη, αλλ', οίον οσδε ό πρεσβύτερος, και πρό της βαρβάρων πε-
πραγμένα αύτω συννοών και ώς πολλούς τήδε έφώτισε και δεΐν, 
φασί, διά πάντα ταύτα λελυμένον είναι, ουκ ήνέσχετο ύπελθεΐν 
όμοιοπαθώς τοις ενταύθα ειρχθεϊσι- διό παρακεχωρήκαμεν αύτω τά 
κατ' αυτόν, ώς αν διακρίνοιτο πραξαι, ούτε λύσαντες ουτε ε'ίρξαντες. 

50 "Ερρωσο εν Κυρίφ, ύπερεύφημε, ήμεϊς τε και οί μεθ' ήμών αδελφοί 
πλείστα προσαγορεύομεν. 

546. 'Ιωάννη Γραμματικω 

Χάριν ομολογώ τω άγίω θεώ, οτι σου ήκουτίσθην, ει καί όψέ τοΰ 
καιρού, τήν φίλην φωνήν ού γάρ αν ειποιμι χάριν εχειν τω ταύτην 
άσυφήλω προπετεία διακόψαντι. αλλ' επειδή όμού τή αποσκευή τής 

5 λύπης ή σοφή σου τιμιότης και τον περί τής σεπτής εικόνος τοΰ 
Χριστού λόγον άντεπεξήγαγεν, εκείνο εχω λέγειν, ώ τριπόθητε, δτι 

37 2 Cor. 2,6 sq. 

36 κράτιστε: άριστε VM 38 ώς αν: ϊνα Μ 39 προαρκτέον VM εϊρχθη C 
42 ει om VM 43 κατ': κατά PS 44 είργμένος C 45 ταύτης VM άλλ' 
- 48 ειρχθεΐσι desunt in Μ 45 οσδε: δδε V Sirm (cf ep 544,13) τής: των V 
Sirm βαρβάρω PS 49 πράξαι CVM 

546. a. 821 -826 

2 Bas. ep. 323 {PG 32,1069 A = III 195 Courtonne) 

VM (11. 1 - 4 ) PS 

1 δογματική οτι προσκυνητέον τή είκόνι χριστού, ού λατρευτέον, αλλά τω έν αύτή 
σχετικώς προσκυνουμένω χριστφ titulo add PS: in marg Sirm 2 εϊ om VM 3 
εχειν: εύρεΐν V Sirm (sed cf Bas ep 1.1.) 4 άσυφίλφ codd: correxi άσυφήλφ 
προπετεία: άσυφίλως πρότερον Sirm άλλ': hie desin epist atque epistularum corpus 
in Μ 6 άντεξήγαγεν Mi 
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826 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1637/40 

συνηγορούσαν άλλ' ούκ άντηγοροΰσαν τοις προς έμοΰ άπεσταλμέ-
νοις πάλαι τήν εναγχός σου έπιστολήν συμβαίνουσαν εΰρον. όμολο-/ 
γουμένως γαρ κατά τά προκατασκευασθέντα σου λημμάτια δτν πάσα 

ίο είκών άλλου εστί δηλωτική, δηλονότι τοΰ πρωτοτύπου, καί, εί χρή 
φάναι κατά τήν γραμματικήν τεχνολογίαν, τοΰτ' αν ε'ίη άναφορικόν, 
δ και όμοιωματικόν και δεικτικόν καί άνταποδοτικόν καλείται, καί 
μήν ούχ ώς υλη δεΐν προσάγειν τή Χρίστου είκόνι τήν προσκύνησιν, 
άλλ' ώς αύτώ Χριστώ, εϊπερ ή της εικόνος τιμή επί τό πρωτότυπον 

15 άναβαίνει, ύπεξαιρουμένης τής ϋλης τω της έπινοίας λόγω έκ τοΰ έν 
αυτή σχηματιζομένου χαρακτήρος. καί λατρευτώς προσακτέον, ώς 
φής, τήν προσκύνησιν τω σωτήρι Χριστώ καί προ σαρκός καί μετά 
σάρκωσιν καί προ τής εικόνος καί δι' αυτής, καί ούδείς των εύ 
φρονούντων οίμαι άντιφέρεσθαι τοις ορθώς δεδογματισμένοις. άλλά 

20 γάρ καί τοις ύποδείγμασι τοΰ τε ηλίου πρός τό υδωρ καί τοΰ άύλου 
τριγώνου, ήτοι μαθηματικού, πρός τό ενυλον ούκ άπεμφαΐνον επε-
σθαι, έπεί καθ' ύπόθεσιν, εί ληφθείη λατρευτός ό ήλιος ή τό τρίγωνον 
σχήμα πρό τοΰ τον μέν έν ΰδασι πάλλειν, τό δέ πρό τοΰ έν ϋλη 
ύποφανθήναι, δήλον οτι καί μετά τήν έκεϊσε εμπτωσιν, ήτοι συμ-

25 φυΐαν, λατρευτόν έκάτερον. ουτω γάρ καί τον Κύριον ήμών Ίησοΰν 
Χριστόν άραρότως ύπέδειξας καί μετά σάρκωσιν ώς πρό σαρκώσεως 
λατρευτόν είναί τε καί προσκυνεΐσθαι. 

Λατρευτός ούν, ώ τάν, ό Χριστός ομολογουμένως, άλλ' ουχί ή 
σεπτή αύτοΰ είκών λατρευτή, ώσπερ καί ό ήλιος καθ' ύπόθεσιν 

30 συμμιγείς τω ϋδατι, άλλ' ούχί ή είκών τοΰ ήλίου, καί τό τρίγωνον 
ύλωθέν, άλλ' ούχί ή είκών τοΰ τριγώνου, ορα γάρ οτι μία ή λατρεία 
ήμών τών χριστιανών, μόνη τή άγία καί όμοουσίφ Τριάδι προσενη-
νεγμένη ύπό τε πάσης ορατής φύσεως καί άοράτου, καί ούκ έγχωρεΐ 
τήν σεπτήν εικόνα Χρίστου λατρευτήν φάναι· δυοϊν γάρ θάτερον, ή 

35 τό κατ' αύτήν λατρευτόν τή τριαδική λατρεία συνεισκρίνειν, όπερ 
άδύνατον (έπείπερ ούκ ενδέχεται προσθήκην τινά συνεισοίσειν τή 
Τριάδι· εύρεθήσεται γάρ τετράς ούσα), ή, μή συνεισκρινομένου 

14 Bas. spirit. 18,45 (PG 32,149 C) 

7 άλλ' om V άντιγοροΰσαν PS πρός: πρό PS άπεσταλμένοις: an έπε-
σταλμένοις scribendum? 9 προκατασκευασθέντα: προσκευασθέντα Sirm σου: 
σοι V Sirm 11 τοΰτο V 16 λατρευτικώς V 17 φής omnes: correxi ώς 
φής ante προσακτέον transp Sirm 21 έμφαΐνον V 24 άποφανθήναι V δη-
λονότι omnes: distinxi 28 τάν S ούχί: ούχ V 30 συμμιγής V Sirm 34 
τοΰ ante Χριστού add V 35 τή om V 
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Mi 1640/41 ΕΠΙΣΤ. 5 4 6 - 5 4 7 827 

έκεΐσε, καθ' εαυτό δέ οντος λατρευτού, δύο τάς λατρείας ημών 
δογματίζειν και τί αν άλλο ζητοΐεν Έλλήνιοι είκονομάχοι προς 

40 ήμών ή τό εντεύθεν απόδειξαν ήμας τη δυϊκή λατρεία λατρεύοντας, 
τη κτίσει παρά τόν κτίσαντα, και ούδέν των Άρειανών έλάττους 
κατά άσέβειαν; 

Προσκυνητέον ούν τή εικόνι Χριστού, ου λατρευτέον, αλλά τω εν 
αύτη προσκυνουμένφ Χριστώ κατά τόν της αληθείας λόγον, επειδή 

45 ταύτα δύο, εΐκών τε και πρωτότυπον, και ή διαφορότης ούκ έπί της 
ύποστάσεως, αλλά κατά τόν της ούσίας λόγον. 

547. Μιχαήλ συγκέλλω Άγιοπολίτη 

"Αρτι έπιστέλλω τή τιμιότητί σου, όπηνίκα εύωδώθη μοι έν τω 
θελήματι τού θεού εύρεΐν διάκονον / τού γράμματος, έπεί εμελλον 
αν εξ αύτής τής καθείρξεως ύμών αύτό τούτο ποιεΐν, και ούχ απαξ, 

5 άλλά καί δις καί πολλάκις ϊσως· ουδέ γάρ δτι ύμεΐς άλλοδαπεΐς ημείς 
ύμών ετεροειδείς, άλλ' οτι εκ μιας μητρός τής υιοθεσίας γεγεννημέ-
νοι καί τω αύτώ χαρακτήρι τής ειλικρινούς πίστεως μεμορφωμένοι 
καί αδελφοί καί συμπολΐται, κεφαλήν έχοντες τόν Χριστόν οΰπερ 
ώς σώμα τελούντες καί μέλη έκ μέρους, όφειλέται έσμέν καί συγ-

ιο χαίρειν άλλήλοις έν τοις δεξιοΐς καί άνιασθαι αύ πάλιν έπί τοις 
λυπηροΐς. 

Ά λ λ ' ώ, πώς άλλαχή ώρμημένους υμάς πορεύεσθαι ήνάγκασεν ή 
φορά τού καιρού έν άρκυσιν έμπεσεϊν τών τήδε κρατούντων; τί ούν 
έστιν ειπείν προς ταύτα; ή οπερ φησίν τό ιερόν γράμμα, καί ό αγων 

15 ήγεν τόν Ήού; άλλ' έκεΐ μέν είς τό βασιλεύσαι τού 'Ισραήλ, ένταύθα 
δέ εις τό μαρτυρήσαι τή άληθεία, ώς αν πληρωθή τό είρημένον καί 
τανύν, έκ Σιών έξελεύσεται λόγος, καί νόμος Κυρίου έξ 'Ιερουσαλήμ. 

38 όντως Mi 39 Έλλήνιοι : έλεϊν οί PS 44 άληθείας: άκολουθίας V Sirm επει-
δή: έπεί V 

547. a. 821 - 8 2 6 

9 1 Cor. 12,27 14 4 Reg. 9,20 17 Is. 2,3 

C V PS 

1 συγκέλω S 2 εύοδώθη C 4 ήμών V Sirm (fort recte) 5 ούδέ: ού V 6 
γεγενημένοι S 7 ειλικρινούς S 8 συμπολΐται C ουπερ C 9 μέρους: 
μέλους C'c 10 πάλιν om PS Sirm 14 φησι PS Sirm: φησΐ V Mi αγων: άγών 
Sirm 15 ήγε VMPS Sirm ϊοΰ C: cancell Ρ 17 τά νΰν CVP 
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828 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1641 

ώδε ό νους, ώ μάκαρ' στήθι γενναίως, ύπομνήσκομεν δόξασον δή 
τον θεόν εν τω σώματί σου καί έν τω πνεύματι, είπέ και αυτός μετά 

20 του θεσπεσίου Παύλου, οϊδα δτι τοΰτό μοι άποβήσεται εις σωτηρίαν 
δια της υμών δεήσεως και έπιχορηγίας τοΰ πνεύματος Ίησοΰ Χρί-
στου κατά τήν άποκαραδοκίαν καί ελπίδα μου οτι έν ούδενί αίσχυν-
θήσομαι, α λ λ ' έν πάση παρρησία ώς πάντοτε και νυν μεγαλυνθήσεται 
έν τω σώματί μου ε'ίτε διά ζωής ε'ΐτε διά θανάτου- έμοί γάρ τό ζήν 

25 Χριστός καί τό άποθανεΐν κέρδος, ϊδε ό γλυκύς άγών, ιδε ό μακάριος 
συναλλαγμός, βραχείαις θλίψεσί τε καί περιστάσεσιν, εί'τουν 
πληγαΐς τε καί ρανίσιν αίματος θεόν γενέσθαι καί θεοΰ τοΰ όντως 
οντος έπιτυχεΐν. 

Έμονώθης τοιγαροΰν, ώς άκηκόαμεν, τμηθείς τω φρονήματι άπό 
30 τών άγαπησάντων τόν νΰν αιώνα, αλλά συνηνώθης πάσι τοις άντε-

χομένοις τοΰ τής αληθείας λόγου, έντεΰθέν σε ό χορός τών μαρτύρων 
ύπολαβεΐν βούλεται όλόκληρον, έκεΐθεν τών όμολογητών τό στίφος 
χείρα προτείνει έλεΐν όμόχορον. μη δή άπολειφθώμεν τής καλής 
χορείας, ώ σεβάσμιε, μηδ' αύ καταισχύνωμεν τάς πάντων ελπίδας, ώ 

35 τριπόθητε. πόσα αν έκαμες, ώστε σου τό ονομα άκουστόν έν αρετή 
γενέσθαι τοις ώδε κάκεΐσε; νΰν δέ, ώς έπ' ορούς αρετών διά τής 
ομολογίας άναβεβηκώς, έμφανής έγένου τω κόσμω καί λαμπροφορεΐς 
ήλίου φωτεινότερον σύν τω λόγω καί τόν βίον εις δόξαν τοΰ πατρός 
ήμών τοΰ έν τοις ούρανοΐς- εις τόπον εϊρχθης ύπεραίροντα, εις 

40 γλώσσαν παρεδόθης βλάσφημον, πόσα μέν ού σαίνουσαν, πόσα δέ 
ου ψευδολογοΰσαν καί πειρωμένην ύποκλίνειν άπό τοΰ ύψηλοΰ καί 
θείου φρονήματος; αλλ ' ϊσμεν έξ ακοής οσος καί αυτός εϊ χάριτι 
Χρίστου, λόγον επέχων ζωής, σοφίας ρεΐθρον άπό στόματος προ-
βαλλόμενος άντεπεξάγειν τά είκότα ταΐς ματαίαις προτάσεσιν. ημείς 

45 δέ οί ταπεινοί έκεΐνο λέγομέν τε καί διασαφοΰμεν, οτι λογάδες πάλαι 
τε καί νΰν προέστησαν τοΰδε τοΰ ίεραρχικοΰ θρόνου, εύτεχνία δογ-

18 1 Cor. 6,20 20 Philipp. 1,19 sq. 38 Matth. 6,9 

18 ώδε: an δδε scribendum? ώ: ό V μάκαρ: παμμάκαρ V Sirm ύπομιμνήσκο-
μεν VMPS Sirm 23 post μεγαλυνθήσεται exc fort vox Χριστός; cf Philipp 1. 1. 26 
εί'τουν S: είτ' ούν C: εϊτ ' ούν cett Sirm 27 τε om V δντος όντως C 29 τοιγαρ 
ούν C 30 συνηνώθης: συναιώθης Sirm 32 στίφος VMPS Sirm 33 έλεΐν: 
λαβείν S όμόχρον Sirm: όμόχωρον Cpc (sed cf sequ χορείας) 35 έν άρετη om 
V 37 λαμποφορεϊς Sirm 39 ε'ίρχθης S: ήχθης V: ηρχθης Sirm ύπεραίροντα: 
ύπεραίνοντα Mi 40 ούν ante ού add PS Sirm (fort recte) 43 Χριστού: θεού V 
45 τε om V Sirm 
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Mi 1641/44 ΕΠΙΣΤ. 547-548 829 

μάτων τό περί των σεπτών εικόνων θεώρημα τε και σύνθημα δια-
τυπώ/σαντές τε και έκδώσαντες, καί, εί δει άποστολικώς ειπείν, όπου 
έπλεόνασεν ή αμαρτία, ύπερεπερίσσευσεν ή χάρις· ώδε γαρ προ-

50 ελθοΰσα ώς έξ αδου πυλών ή εικονομαχική αϊρεσις ώδε καί κατήργη-
ται, αλλά καί ετι καταργηθήσεται ταΐς αΰραις τοΰ Αγίου Πνεύματος, 
όπηνίκα επιτιμήσει Χριστός τη πονηρά ταύτη ώς αληθώς θαλάσση, 
περί ήν πολλά τά περί τήν πίστιν ναυάγια, ου τοσούτον διαστροφή 
νοός, οσον δέει των κρατούντων. 

55 Πλήν δτι ύπερήλαντο πολλοί τοΰ κλύδωνος, πηδαλιουχούμενοι 
Πνεύματι Άγίφ, καί πολλά τά μαρτύρια καί τά της εύσεβείας συγ-
γράμματα, πάσαν πλάνησιν διελέγχοντα καί τήν της άληθείας ώραι-
ότητα πάσαις ταΐς πισταΐς διανοίαις ύποφαίνοντα- μεθ' ών φυλαχθείη 
καί ή σή μακαριότης, τόν αγώνα τόν καλόν αγωνιζομένη, τόν δρόμον 

60 τελούσα, τήν πίστιν τηρούσα εις άπόληψιν τοΰ της δικαιοσύνης 
στεφάνου, εϊεν. 

548. Υπακοή μοναζούση 

Καί εύλαβούμενοι γράφειν, δμως άναγκαζόμεθα στόμα εύχάριστον 
καί αΐνέσιμον άνοίγειν τή τιμιότητί σου. εως πότε ούν ουκ άνήσης, 
καλλιμήτορ, κιχράν ήμΐν σεαυτήν; εως τίνος τά δωρήματά σου ουκ 

5 άπολήξωσιν εντεύθεν καί έντεύθεν παραπεμπόμενα; καί μάλιστά γε 
νΰν, δτε πολλά σοι τά λυπηρά περιεστοίχησαν, έφ' οϊς καί έκινήθη-
μεν μάλλον έπιστεΐλαι, μαθόντες ούτως καί ούτως επί τώ λειψάνω 
τοΰ μακαρίου άδελφοΰ σου καταπράξασθαί σε- φασί γάρ άνεωγέναι 
σε τήν θήκην, παραγενομένην εκ της αλλοδαπής, είτα περιπλακήναι 

ίο τω λειψάνω καί εις άγκάλας έλεΐν, μετενταφιάζουσα οιονεί τόν 

48 Rom. 5,20 59 2 Tim. 4,7 sq. 

47 σεπτών: ίερών Vpc Sirm 48 έκδόσαντες V 49 ύπέρ έπερίσσευσεν C 50 
αδου: άδύτου C 55 ύπερήλαντο scripsi: ϋπερείλαντο C: περιήλλοντο V: περιείλοντο 
cett Sirm κλήδωνος Sirm 58 ταϊς om VPS Sirm 60 εις: εί Sirm 

548. a. 821-826 4 καλλιμήτορ: cf. adn. ad ep. 472,46 

C V PS 

3 ποτέ Sirm άνείστ|ς C: άνήση cett Sirm: correxi 4 καλλιμήτωρ C 5 
άπολήξουσιν VPS Sirm 6 σοι C: σε cett Sirm, quod post λυπηρά transp 
V περιεστοίχισαν Sirm 10 μετενταφιάζουσαν Sirm: μεταμφιάζουσαν V 
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830 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1644/45 

νεκρόν άλλοις καινοΐς όθονίοις. τίς ούν ούκ άγάσαιτο τό φιλάδελφόν 
σου; τίς δέ τηνικαΰτα παρών ουκ αν έξέχεεν δάκρυα, ούκ αν ώλο-
φύρατο θερμώς, οπού γε και ήμών, πορρωτέρω διακειμένων, εξ ακοής 
μόνον ήψατο τό πάθος και περιωδύνησεν ήμών τήν καρδίαν σφόδρα; 

15 ώ αγγελίας πίκρας· ώ συναντήματος όδυρτικοΰ· τί ήμεν και τί έγε-
νόμεθα; έξαπίνης ορφανοί, έρημάδελφοι. τάχα έστέναξεν όρών καί 
ό ήλιος τό γιγνόμενον, έδάκρυσεν δέ σελήνη τα φθάσαντα, έστυ-
γνίασαν δέ αστέρες ώς λυπούμενοι, ότιοΰν ειπείν άλλο τών στοι-
χείων, πεπονθός τά δμοια. 

20 Τί ούν, έπιμείνωμεν τοις λυπηροΐς; συσκοτάσωμεν τώ νέφει τής 
λύπης καί γενώμεθα ώς οί άπολελωκότες; οΰμενουν, αδελφή έν Κυ-
ρίω· ού γαρ άπρονόητα τά ήμέτερα ούδέ ανέλπιστα κατά τά έθνη τά 
αμύητα, αλλ' έν χερσί θεού τοΰ τά πάντα συνέχοντος, παρ' ού καί 
γεγόναμεν καί ήμεΐς καί οί γεγεννηκότες ήμάς, έξ ού καί τό άναπνεΐν 

25 καί ζήν κεκτήμεθα καί τό εις τόδε προαχθήναι του μεγίστου τών 
αξιωμάτων παρθενικόν έπάγγελμα. έκλαύσαμεν ούν τά εικότα έπί τφ 
άδελφώ' νΰν καιρός παρακλήσεως, νϋν ή μέρα εύχαριστίας. άποθώ-
μεθα ούν τό πενθικόν σχήμα καί ένδυσώμεθα τά όπλα τής μεγαλο-
ψυχίας. / προυπέμψαμεν άδελφόν αγαθόν τω τε ε'ίδει καί τή γνώμη 

30 καί τή πίστει, ώσπερ καί πρότερον τούς όμαίμονας καί τούς γεννή-
τορας· μικρόν ύστερον συνεψόμεθα καί ήμεΐς, καί ουδείς ό γεννηθείς 
καί μή ταφείς. παρασκευασώμεθα λοιπόν καί ήμεΐς προς τήν έξοδον, 
έτοιμάσωμεν τά έφόδια τής μεταστάσεως, τυπώσωμεν τάς άδελφάς 
τω οίκείω καταστήματι καί πενθεΐν εύκαίρως καί εύχαριστεΐν άρ-

35 μοδίως· δείξωμεν τοις όρώσιν οτι ό θεός έν ήμΐν έστιν δοξαζόμενος, 
εύχαριστούμενος έφ' οίς κελεύει, αύτός έδωκεν, αύτός καί άφείλατο, 
ώς τώ Κυρίω εδοξεν, οΰτως καί έγένετο. 

Ναί, παρακαλώ τήν τιμιότητά σου ϊσα καί μητρί καί γεννησάση, 
ήτοι άδελφή τή φιλτοτάτη μοι, άφήσωμεν φωνήν αίνέσεως, ύπο-

36 Jb 1,21 

11 άγάσαιτο: αίάσατο Sirm 12 έξέχεε VPS Sirm όλοφύρατο C 14 περιω-
δίνησε VP: περιωδύνησε S Sirm ήμών om VPS Sirm 15 ώ C (bis) 17 
γινόμενον V: γενόμενον Sirm έδάκρυσε VPS Sirm έστυγνίασαν C: έστύγνασαν 
cett Sirm 18 δτι ούν C Sirm 20 έπιμείνομεν CS συσκοτάσομεν VPS Sirm 
21 γενόμεΟα CS άπολωλεκότες VPS Sirm οϋμεν οδν CVP άδελφή: αδελφοί 
V 23 τά om V 24 γεγενηκότες Mi 26 ούν om V 31 καί2 om PS Sirm: in 
marg C post ήμεΐς, καί verba ουδείς ό ζήσων καί μή τεθνηξόμενος (θνηξόμενος 
Sirm) add VPS Sirm 32 λοιπόν: λίαν Sirm 35 έστι VPS Sirm 36 εύχαριστού-
μενος: εύχαριστοΰμεν ώς V αύτός2: ούτος V καί om V άφείλετο VPS 
Sirm 37 έγένετο: έπίετο Sirm 38 ίσα VPS Sirm: corr Mi καί2 om V 
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40 δείξωμεν πρόσωπον φαιδρότητος, διδάξωμεν εργοις οτι τον σταυρόν 
έπ' ώμων φέρομεν και τή προαιρέσει άπεθάνομεν και εικομεν κατά 
πάντα τοις θείοις πράγμασιν. εάν ουτω πράξοις, δσον τό καλόν, 
ευφράνεις Χριστόν, τόν άθάνατόν σου νυμφίον έπεί, εάν λύπη, 
λυπείς αυτόν ώς τό εικός, ως άλλον περισσότερον εκείνου φιλούσα. 

45 δρας που σε ό λόγος ήγαγεν ώς ουδέ όρφανήν ούσαν ούδέ άνεπί-
σκοπον ούδέ άπροστάτευτον; ει γαρ ό θεός μεθ' ημών, τίς καθ' ημών; 
ει αυτός ό περιέπων, τίς ό άντιπίπτων; οΰτως καί τανΰν προήχθην, 
αδελφή, παρακαλέσαι σε- αυτή δε εύ πράττουσα πείθοιο άσόφψ 
γέροντι, εύ συμβουλεύοντι καί τω δντι οίκειοπαθοΰντι όφειλομένως 

50 ώς οικεία τα σά. 

549. Μεθοδίφ μονάζοντι 

Ό σ η ν εχει έπιποθίαν ή τιμιότης σου ιδεΐν τήν ταπείνωσιν ήμών, 
τοσαύτην οιέσθω καί τήν ήμετέραν είναι προς τήν κατ' οφθαλμούς 
όμιλίαν. άλλ' έπειδή γέγραπται, ου του θέλοντος ούδέ τοΰ τρέχοντος, 

5 αλλά τοΰ έλεοΰντος θεοΰ, αύτφ άναθετέον τόν πόθον καί έπιρριπτέον 
τήν μέριμναν, καί αύτός ποιήσει, όπηνίκα καί βούληται, θέλημα τών 
φοβουμένων αύτόν τό δέ νΰν εχον άναγκαΐον περί τών προταθέντων 
κεφαλαίων ύπό τών πνευματικών ήμών αδελφών Ίλαρίωνός τε καί 
Ευστρατίου, μεσολαβούσης της σης εύλαβείας, άποκριθήναι τά εί-

10 κότα. ώς αν δέ ευσύνοπτα γένηται τά λεγόμενα, ένός εκάστου προ-
ταθέντος κεφαλαίου κατά συνέχειαν καί ή άπόκρισις είεν. 

46 Rom. 8,31 

39 φιλτοτάτη C: φιλτάτη cett Sirm άφήσομεν Ρ 41 ήκομεν C 42 πράγμασιν 
C: προστάγμασιν cett Sirm οΰτως V πράξης V: ποιήσης S 47 τά νϋν PV 
48 άδελφή ante προήχθην transp V 49 συμβουλεύσαντι Sirm 

549. a. 821 - 826 epistulam sub nomine Nicephori patriarchae ediderunt Cotelerius et 
Rhalles-Potles; cf. p. 122* 

2 Rom. 15,23 4 Rom. 9,16 6 Ps. 144,19 

C (11. 1 — 80) FX (11. 1 2 - 2 3 , 2 9 - 4 4 , 5 3 - 1 2 0 ) PSD (PSD 11. 1 - 1 3 7 ) J (11.29-120) titulum 
tantum servavit V in indice (f. 190v) 

1 δογματική περί διαφόρων ύποθέσεων titulo add PS: in marg Sirm Θεοδώρου τοΰ 
ήγουμένου τοΰ στουδίου έπιστολή μετωδίφ μονάζοντι δογματική περί διαφόρων 
ύποθέσεων tit D έπιστολή τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών νικηφόρου πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως τοΰ όμολογητοϋ tit F Cotelier 6 αν post όπηνίκα inser PSD 
Sirm βούλεται Cotelier 7 προτεθέντων D 8 ήμών om PSD τε om F 
10 ένός om F Cotelier προταθέντος: προτεθέντος D 11 ή om D είεν: ε'ίη F" 
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Έρώτησις. περί των χειροτονηθέντων πρεσβυτέρων έν 'Ρώμη, εν 
Νεαπόλει και έν Λαγγιβαρδία άκηρύκτων και άπολελυμένων, εν χρή 
τούς τοιούτους δέχεσθαι και κοινωνεΐν αύτοΐς και συνεσθίειν και 

15 συνεύχεσθαι. 
Άπόκρισις. έν καιρφ αίρέσεως ου κατά τά έν ειρήνη τυπωθέντα 

πάντως άπαραλείπτως γίνεται δια τήν άναγκάζουσαν χρείαν, δπερ 
φαίνεται πεποιηκώς δ τε μακαριώτατος 'Αθανάσιος και ό άγιώ/τατος 
Εύσέβιος, ύπερορίους χειροτονίας αμφότεροι ποιησάμενοι. και νΰν 

20 δέ τό αυτό όραται πραττόμενον έν τη παρούση αίρέσει. ώστε οί 
ύποδηλωθέντες, ει ού προδήλως είσί κατεγνωσμένοι, ουδαμώς έκ τοΰ 
ούτως χειροτονηθήναι άποτροπιαΐοι, άλλά προσδεκτέοι κατά τέσ-
σαρας προτάσεις. 

Έρώτησις. περί των χειροτονηθέντων πρεσβυτέρων ύπερορία έν 
25 Σικελία, ει χρή τούτους δέχεσθαι. 

Άπόκρισις. τοΰτο τό έρώτημα, δμοιον τοΰ προτεθέντος, ει καί 
καθ' υφεσιν τόπου άνομοιοΰν, όμοίαν δήλον δτι εξει καί τήν άπό-
κρισιν. 

Έρώτησις. περί τών κοινωθέντων έκκλησιών έκ τών ιερέων των 
30 κοινωνησάντων τή αίρέσει καί κατεχομένων ύπ' αυτών, ει χρή έν 

αύταΐς είσιέναι χάριν εύχής καί ψαλμφδίας. 

13 άκηρύκτων: ad hanc vocem cf. Martin, History 181 adn. 3; Η. Ahrweiler, in: Iconoclasm 
24 

12 ä in marg CP α' post Έρώτησις add F Sirm Cotelier Έρώτησις: hie inc 
epist in X, inscr έκ τών ερωτήσεων και αποκρίσεων του άγιου Θεοδώρου τοΰ στουδίτου 
13 τή post έν add Χ Λαγγιβαρδία CXF: Λογγιβαρδία cett Sirm Cotelier καί2 

Sss" 14 τούς τοιούτους: τούτους F 15 συνεύχεσθαι: συμψάλλειν F Cotelier 16 
άπόκρισις in marg Χ voces καί κανονισθέντα post τυπωθέντα add Χ 17 
άπαραλήπτως C 18 μακάριος Χ 19 καί ante αμφότεροι add Χ, quas voces post 
ποιησάμενοι transp 20 πραττόμενος D 21 άποδηλωθέντες F 22 ούτως: δντως 
Χ άποτροπιαΐοι CX: άποτροπαϊοι PSD: αποτρόπαιοι F Sirm Cotelier κατά -
23 προτάσεις om Χ τάς ante προτάσεις add F 24 β in marg CP β' ante 
Έρώτησις add D, post vocem F Sirm ύπερορίςι C: ύπερόρια cett Sirm 24—28 
desunt in X 27 άνομοιοΰν: άνόμοιον Mi: om F Cotelier οΰν post όμοίαν add 
F δήλον δτι C: δηλονότι cett Sirm 29 Έρώτησις: hie inc epist in J titulo 
praecedente άποκρίσεις τοΰ οσίου πατρός ημών Θεοδώρου τοΰ στουδίτου Κωνσταντι-
νουπόλεως πρός τάς έπενεχθείσας αύτώ έρωτήσεις παρά κληρικών καί μοναχών, ubi 
ante Κωνσταντινουπόλεως vocem άρχιεπισκόπου cancell γ in marg CP γ' post 
Έρώτησις add F Sirm ά in marg J έρώτησις in marg Χ κοινωθεισών 
FXJ τών3 om F Cotelier 30 κοινωσάντων Χ" έν ante τή add S έν 
αύταΐς: εις αύτοϋς F, quod post είσιέναι (31) transp καί - 31 ψαλμφδίας om 
J αύταΐς: αύτοΐς Χ 
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Άπόκρισις. ού χρή τό καθόλου εις τάς τοιαύτας εκκλησίας εισιέ-
ναι κατά τούς ειρημένους τρόπους, επειδή γέγραπται, άφίεται ό οίκος 
υμών έρημος· άμα γαρ του εΐσαχθήναι τήν αϊρεσιν άπέπτη ό έφορος 

35 των έκεΐσε άγγελος κατά τήν φωνήν τοΰ Μεγάλου Βασιλείου και 
κοινός οίκος ό τοιόσδε χρηματίζει ναός. και ού μή εισέλθω, φησίν, 
εις έκκλησίαν πονηρευομένων και ό απόστολος· τίς συγκατάθεσις 
ναω θεού μετά ειδώλων; 

Έρώτησις. περί τών κοινωθέντων εκκλησιών ύπό τών αυτών ίε-
40 ρέων καί μή κατεχομένων ύπ' αύτών, εί χρή έν αύταϊς ψάλλειν και 

εΰχεσθαι. 
Άπόκρισις. χρή μεν ούν εισιέναι έν ταΐς τοιαύταις έκκλησίαις εις 

τό ψάλλειν καί εΰχεσθαι, άλλ' ε'ΐπερ άσφαλώς μηκέτι χραίνονται ύπό 
τών αιρετικών, αλλά κατέχονται ύπό τών ορθοδόξων εις τό άεί. 

45 τετύπωται δέ ενταύθα ύπό σεσωσμένου επισκόπου τά άνοίξια της 
εκκλησίας γίνεσθαι, ύποφωνουμένης εύχής· ώστε, ει τούτο γένοιτο, 
καί τοΰ λειτουργεΐν έκεΐσε ούκ άπαδον. παράδειγμα, τό τόν "Αγιον 
Άθανάσιον, ύπό Κωνσταντίου τοΰ βασιλέως παρακαλούμενον μίαν 
ταύτην χάριν παρασχέσθαι, τοΰ έν Άλεξανδρεία ένα ναόν παρα-

50 δοΰναι τοις "Αρειανοΐς εις τό συνάγεσθαι, κατανεΰσαι, άνπερ έν 

45 άνοίξια: ad vim vocis cf. L. Clugnet, Dictionnaire des noms liturgiques 12; F. Combefis, 
Originum rerumque Constantinopolitanarum variis auctoribus manipulus. Paris 1664, 
280 f. 

33 Matth. 23,38 34 Bas. ep. 238 (PG 32,889 Β = III 58,22 Courtonne) 36 Ps. 25,5 
37 2 Cor. 6,16 

32 Άπόκρισις om PD in marg Χ τάς om F Cotelier εισιέναι - 33 τρόπους 
post καθόλου (32) transp S ιδού ante άφίεται add F Sirm 34 τοϋ CX: t o J : τω 
cett Sirm άπέπτη: άπέστη F: εκπίπτει J 36 ό τοιόσδε: ό τοιούτος F: ότι δσδε 
J post χρηματίζει octo litt cancell D ναός om Χ φησίν om X 37 τίς: 
τί J 38 ναω: ναοϋ SacF 39 δ in marg CP β in marg J δ' ante Έ ρ ώ τ η -
σις add D, post vocem F Sirm έρώτησις in marg Χ τών1 voculam iteravit 
Mi κοινωθεισών FJ αύτών om X J 40 μή om F αύταΐς: αύτοΐς Χ : ταϊς 
τοιαύταις Sirm ψάλλειν: εισιέναι Χ 42 άπόκρισις in marg Χ χρή: έχρήν 
F ούν om Χ 43 μηκέτι χραίνονται: μή κατεχραίνοντο F Cotelier 44 post 
τών1 vocem αύτών excidisse opinatur Cotelier αιρετικών — τών om Mi αιρε-
τικών: εκκλησιών F Cotelier εις τό άεί: εϊστοαεί S: ές τόδε F εις - 52 
Άρειανών desunt in Χ 45 voces ή ιερέως post επισκόπου add F Sirm άν-
οίξια: άνάξια J 46 ύποφωνουμένης: ύποφαινομένης F: ύπό φονουμένης J ει: 
εις J : καί D 47 τοϋ C: τό cett Sirm άπφδον Sirm: έπάδον J : άπάδον cett τό: 
τε J "Αγιον: μέγαν J 48 Κωνσταντίνου DJ μίαν om J 49 τήν ante χάριν 
cancell D τοΰ: τόν D: om F ενα ναόν: έναόν J 50 ανπερ: απερ J 
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Κωνσταντινουπόλει λήψοιτο καύτός τήν αύτήν χάριν, του συνάγε-
σθαι τούς ορθοδόξους έν ένΐ ναώ προκατεχομένω ύπό Άρειανών. 

Έρώτησις. περί των έν σώματι αγίων, ει χρή είσιέναι εις τά 
κοιμητήρια αυτών και εϋχεσθαι και προσκυνεΐν αύτοΐς, κατεχομένων 

55 ύπό των μιανθέντων Ιερέων. 
Άπόκρισις. ού παραχωρεί ό κανών κατά τά προδηλωθέντα εισιέναι 

εις τά τοιαύτα κοιμητήρια (γέγραπται γάρ, ίνατί ή ελευθερία μου 
κρίνεται ύπό άλλης συνειδήσεως;), εί μή τι αν εξ ανάγκης κατά 
μόνον τό άσπάσασθαι τό του αγίου λείψανον ή είσοδος γένοιτο. 

60 Έρώτησις. περί των λαβόντων τό μοναχι/κόν σχήμα εκ των κοι-
νωθέντων ιερέων, πώς χρή τούτους δέχεσθαι. 

Άπόκρισις. όμολογοΰντας ήμαρτηκέναι και έπιτιμηθέντας χρόνφ 
τινί, είθ' ούτως σφραγίδα δεχομένους παρά σεσωσμένου πρεσβυτέρου 
προσδεκτέον. 

65 Έρώτησις. περί τών ύπογραψάντων και κοινωνησάντων μοναχών 
και κληρικών έν τή αυτή αίρέσει, πώς χρή τούτους δέχεσθαι, χωρίς 
έπιτιμίου ή μετά έπιτιμίου, εάν όμολογώσιν μηκέτι ένεργεΐν έν τή 
ιερατεία· και εί εξεστιν ήμΐν διδεΐν έπιτίμια τοις τοιούτοις. 

Άπόκρισις. δήλον οτι μετά τών προσηκόντων έπιτιμίων πώς γάρ 
70 αν μή τούς καρπούς τής μετανοίας έπιδεικνύμενοι εϊεν άξιοι συν-

αφθήναι τω όρθοδόξφ σώματι; διδεΐν δέ και ύμάς έπιτίμια τοις 

57 1 Cor. 10,29 

51 κωνσταντινοπούλει S καύτός: και αύτός F: γάρ αύτός J τοΰ: τούς J 52 
τούς om J προκατεχομένων J: κατεχομένω PSD Sirm τών ante Άρειανών 
add F 53 έ in marg CP γ in marg J ε' post Έρώτησις add FD Sirm 54 
voces και ψάλλειν post εϋχεσθαι add Χ κατεχομένοις F 56 άπόκρισις in 
marg Χ ού om Χ ό om Sirm 57 τοιαύτα om F αύτών post κοιμη-
τήρια add F γάρ om F ϊνα τί DJ Sirm 58 έξανάγκης CXJ 59 τό': 
τοΰ J γένηται Χ, quod ante ή είσοδος transp 60 ς in marg CP S in marg 
J ς' post Έρώτησις add FD Sirm έκ: έν J κοινωθέντων: κοιθέντων J 
61 χρή om F χρή τούτους: τοΰτο χρή Χ δει post δέχεσθαι add F 
62 άπόκρισις in marg Χ έπιτιμηθέντας: έπιτιμήθητι J voces τινί ante 
χρόνφ transp Χ 63 ούτω FX σφραγίδα CSJ om F παρασεσωσμένου J 
Mi πρεσβυτέρου: πρεσβύτερος J 65 ζ in marg CP έ in marg J έρώ-
τησις in marg Χ ζ' post Έρώτησις add FD Sirm και κοινωνησάντων om 
F μοναχών: μοναχικών F Cotelier, qui μοναχών coni 66 αύτη om F χρή: 
δή J 67 μετά: κατά Χ όμολογώσιν C: όμολογήσωσι F: όμολογώσι cett Sirm 
68 ιερατεία: ιερουργία J έάν — τοιούτοις om Χ διδεΐν C: διδόναι cett 
Sirm έπιτίμιον F 69 άπόκρισις in marg Χ δηλονότι SFXJ πώς γάρ 
αν μή: ούτω γάρ F 70 αν post εϊεν add F εϊεν άξιοι: εϊ έναξίοις J: εΐ ανάξιοι 
Χ 71 διδεΐν C: διδόναι cett Sirm διδεΐν - 73 Χριστού desunt in Χ και 
om F ή μας Sirm 
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τοιούτοις ούκ άποκριτέον- γέγραπται γάρ, αλλήλων τά βάρη βαστά-
ζετε και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χρίστου. 

Έρώτησις. περί των μοναχών τών άδιαφόρως παραβαλλόντων τοις 
75 τυχοΰσι και συνευχομένοις και συνεσθίουσιν αύτοΐς, εί χρή δέχεσθαι 

τούς τοιούτους εις συνεστίασιν και ψαλμωδίαν. 
Άπόκρισις. τοΰ αποστόλου λέγοντος, στέλλεσθαι ύμας άπό παντός 

άδελφοϋ ατάκτως περιπατοΰντος και μή κατά τήν παράδοσιν ήν 
παρέλαβον παρ' ήμών, πώς ουχί και άφ' έαυτών τό καλόν κρίνετε; 

80 εί μέν ούν άπόσχοιντο της έφαμάρτου συνήθειας καταδεχόμενοί τε 
και έπιτιμίαν τήν προσήκουσαν, δεκτέοι. έπιτηρητέον δέ, τίνες είσίν 
ους φήτε ,τυχόντας', άρα αιρετικοί ή προδήλως κατεγνωσμένοι επί 
τοΰ βίου; περί τών τοιούτων γάρ φησίν ό απόστολος· εάν τις αδελφός 
ονομαζόμενος πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης και τά έξης, τω 

85 τοιούτω μηδέ συνεσθίειν. 
Έρώτησις. περί τών πρεσβυτέρων τών βεβρωκότων μετά τών αι-

ρετικών απαξ και δις και μή κοινωνησάντων ή ύπογραψάντων ή 
συλλειτουργησάντων, εί χρή τούς τοιούτους δέχεσθαι εις συνεστία-
σιν και ψαλμωδίαν, χωρίς σφαγϊδος ή μετά σφραγΐδος. 

90 Άπόκρισις. έπί τών τοιούτων ρητέον ει οί βεβρωκότες ιερείς μετά 
ιερέων αιρετικών ή λαϊκών έφαγον και όμολογουμένων ή, όρθοφρο-
νούτων μέν, κοινωνούντων δέ τοις αίρετικοΐς (μείζον γάρ τό κρίμα 
έπί τών ιερωμένων), μετανοία δέ αξιολογώ έκατέρους προσδεκτέον 

72 Gal. 6,2 77 2 Thess. 3,6 83 1 Cor. 5,11 

73 και - Χρίστου om F νόμον: λόγον J 74 ή in marg CP ς in marg 
J έρώτησις in marg FX η' post Έρώτησις add FD Sirm διαφόρως 
Fac παραβαλλόντων: παραλαβόντων J 76 τούς τοιούτους: τοις τοιούτοις 
C είσυνεσθίασιν J: εις έσθίασιν Χ 77 άπόκρισις in marg Χ 78 
τήν om F 79 παρέλαβον: παρέλαβε F και ante πώς add F έαυτών: 
αύτών J κρίνεται Χ 80 άπόσχοιντο: hie desin epist atque epistularum corpus in 
C της: τό της J άφαμάρτου J τε om F 81 και έπιτιμίαν: έπιθυ-
μίαν J και — προσήκουσαν: τήν προσήκουσαν έπιτιμίαν Χ προσήκουσα 
J δεκτέοι: προσδεκτέοι Χ 82 φήτε: φατέ F έπιτηρητέον - 85 συνεσθίειν 
desunt in Χ 83 τοΰ βίου: τω βίω F Sirm τών τοιούτων γάρ: τούτων F 84 ή 
ante πόρνος add J (fort recte) post πλεονέκτης voces ή λήδορος add J τώ 
τοιούτφ: τόν τοιούτον J 86 θ in marg Ρ ζ in marg J θ' post Έρώτησις add 
FD Sirm έρώτησις in marg F τών' om F 87 και ante απαξ add Χ ή': 
μηδέ J ή συλλειτουργησάντων: ή λειτουργησάντων J: om F 88 τούς τοιούτους: 
τούτους F εις συνεστίασιν: είσυνεσθίασιν J: εις συνεσθίασιν Χ 89 σφραγίδος 
J (bis) 90 άπόκρισις in marg Χ Ρητέον: τό Ρητέον Χ: τηρητέον FJ Sirm (fort 
recte) εί οί: οί εί J: οί Χ 91 ιερέων αιρετικών: τών αιρετικών τών ιερέων 
J όμολογούμενον Sa,:F: όμολογήκε J ή2: εί F: ώς J: καϊ D: ή και Χ 92 
μή ante κοινωνούντων inser Rhalles-Potles γάρ: δέ F κρίμα Sirm: κρί-
ναι J 93 έκατέρους: έκατέροις Χ προσδεκτέοι J προσδεκτέον ante 
έκατέρους transp F 
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κοινωνήσαι αύτοΐς άλών τε και προσευχών και σφαγΐδος. 
95 Έρώτησις. περί. των ύπογραψάντων κοσμικών έν τή αίρέσει και 

κοινωνούντων, ει χρή τοις τοιούτοις κοσμικοΐς ορθοδόξους κοσμι-
κούς συνεσθίειν. 

Άπόκρισις. ή αδιαφορία των κακών τό αίτιον ανά μέσον γαρ 
καθαρού και βεβήλου ού διέστελλον. χρή ούν, ειπερ ζηλωταί εισιν 

ιοο οί όρθοδοξοΰντες, μή προσίεσθαι τούς τοιούτους είς συν/εστίασιν, 
ει μή πρότερον ύπέρ της πονηρας ύπογραφής έπιτιμηθεΐεν, είτα και 
άπόσχοιντο τής αιρετικής κοινωνίας, επειδή δέ κατά περίστασιν, 
φεύγοντες τούς κινδύνους, χραίνονται τή αιρετική κοινωνία τινές, 
όμολογοΰντας τήν περιπέτειαν και μετανοοΰντας προσδεκτέον εις 

105 συνεστίασιν, και τούτο ουκ άδιαφόρως, αλλά κατά τινα σύμβασιν 
περιστατικήν και φέρουσαν εντεύθεν κέρδος άμφοτέροις, αλλ' ού 
ζημίαν ψυχικήν. 

Έρώτησις. περί των θελόντων βαπτισθήναι, εάν μή εύρεθή ορθό-
δοξος ιερεύς ή αμεμπτος, εί χρή βαπτισθήναι ύπό τών κοινωθέντων 

no ιερέων ή άκηρύκτων, μάλιστα εάν θάνατος κατεπείγη. 
Άπόκρισις. τύπος τοιούτος έξεφωνήθη ενταύθα παρά τε όμο-

λογητών ιεραρχών τε και καθηγουμένων, τούς ειργμένους πρεσβυ-
τέρους τής λειτουργίας διά τήν αίρετικήν κοινωνίαν συγχωρεΐσθαι, 
μή εύρισκομένου σεσωσμένου ιερέως, και βαπτίζειν και μεταδιδόναι 

115 τών αγιασμάτων, προτετελεσμένων έξ άκρατήτου ιερέως, σχήμά τε 

98 Εζ. 22,26 

94 voces δέ χρή ante αύτοΐς add F άλών τε και: άλλων τε F: πολλών τε 
J σφραγίδος J: σφραγίδων F 95 ϊ in marg Ρ ή in marg J έρώτησις 
in marg F ι' post Έρώτησις add FD Sirm verba Έρώτησις - 107 ψυχικήν 
post 120 αυτόθι transp J 96 εϊ om J τοις τοιούτοις κοσμικοΐς: τούς τοιούτους 
κοσμικούς FJ όρθοδόξους κοσμικούς: κοσμικοΐς όρθοδόξοις F: ορθοδόξους και 
κοσμικούς Χ 97 συνεσθίειν: έσθίειν Fac 98 άπόκρισις in marg Χ άνα-
μέσον SpcFXJ Sirm φησί post γάρ add F Sirm 99 καθαρού και βεβήλου: βεβήλου 
και καθαρού S" εϊπερ ζηλωταί: ύπερζηλωταϊ J 100 οί om FD όρθοδο-
ξοΰντες: όρθόδοξοι Χ προσιέσθαι J συνεσθίασιν FXDJ 101 ύπέρ — 
ύπογραφής in marg S επιγραφής S 102 τής αιρετικής: τοις αίρετικοΐς 
J δέ: γάρ Χ καταπερίστασιν J 103 τινές: τινάς Χ 105 συνεσθίασιν 
FXJ άλλά: αλλ' ή J τινα post σύμβασιν transp F 107 ψυχικήν: ψυχήν J 
108 ΐά in marg Ρ 9 in marg J έρώτησις in marg F ια' post Έρώτησις 
add FD Sirm 109 ιερεύς: πρεσβύτερος F κοινωνηθέντων J 110 κατ-
απείγη Spc: κατεπείγει Sirm: om D 111 άπόκρισις in marg Χ τοιούτος: 
τοις τοιούτοις J 112 είργμένους S: είργομένους Χ: ειρημένους FJpc Mi 113 
post πρεσβυτέρους voces παύεσθαι μέν add F 114 δέ ante μή add F σεσωσμέ-
νου om F 115 πρωτετελεσμένος J και ante έξ inser Sirm έξακρατήτου 
SJ άκρατήτου: άχράντου coni Sirm σχήμά τε: σχήματα δέ Χ 
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διδόναι μονάχου, ευχή ν τε ποιεΐν επί έκκομιδής, εύαγγέλιόν τε έκφω-
νεΐν επί δρθρου και τό των Θεοφανίων ϋδωρ εύλογεΐν, ως εί'ρηται, 
κατά περίστασιν διά τό μή έναπομένειν τούς λαούς παντάπασιν 
άνηκόους του ευαγγελίου και άφωτίστους. ει ούν συναρέσκει ύμΐν, 

120 κρατείτω ό τοιούτος τύπος και έν τοις αυτόθι. 
Έρώτησις. περί των άποσχισάντων και τη μετανοία προστρε-

χόντων, ει έξεστιν ήμΐν τοις τοιούτοις έπιτίμια διδόναι ή δέχεσθαι 
αυτούς. 

Άπόκρισις. ήδη έν τοις ανωτέρω δεδήλωται δτι χρή διδόναι- και 
125 παρέλκον δις τό αυτό έπικυκλούν. 

Έρώτησις. έάν έπίσκοπος, εις έγκλημα περιπεσών, υπό συνόδου 
καθαιρεθή, είτα πάλιν μετά καθαίρεσιν χειροτονήση πρεσβύτερον, 
ό δε αυτός πρεσβύτερος, έν μοναστηρίφ παραγενόμενος, υπό τοϋ 
ιδίου ήγουμένου δέξηται έπιτίμιον πρός χρόνον και μετά ταΰτα 

130 ενεργή έν τή ίερωσύνη, ει χρή δέχεσθαι τον τοιούτον ιερέα, ει 
άνέγκλητόν έστι, διδαχθήναι δεόμεθα. 

'Απόκρισις. προφανούς ούσης τής άτοπίας, ούδέ έπερωτήσαι ύμάς 
έχρήν περί τού τοιούτου έγκλήματος- ε'ΐρηκε γάρ ό Χριστός, ου 
δύναται σαπρόν δένδρον καρπούς καλούς ποιεΐν. ώστε ούχ οτι υπό 

135 τού ιδίου ήγουμένου αλλά καν ύπό αγίου τινός επιτιμηθείς ό τοιούτος 
άπολέλυται τού λειτουργεΐν, ούχ ιερεύς ούδέ ό λύσας άγιος, έπεί 
ούτω περιτραπήσεται πάντα κανονικά παραγγέλματα και οίχήσεται. 
/ Έρώτησις. περί των πρεσβυτέρων των ύπό ορθοδόξων χειροτο-
νηθέντων, μή ύπογραψάντων δέ μηδέ κοινωνησάντων, συμφαγόντων 

140 δέ μόνον μετά Γρηγορίου τού μητροπολίτου. 

133 Matth. 7,18 

116 δίδειν J μοναχοϊς Χ: om J ποιεΐν: ποιεΐσθαι Sirm έκκομιδή F: 
έγκωμιδεΐς J τε om J έκφωνεΐν: έμφωνης J 117 γε post και add Χ τό: 
γε F: τφ J θεοφανείων F 118 ώς εϊρηται post περίστασιν transp J τόν 
λαόν J 119 συναρέσκει: άρκέσει Χ καϊ ante ύμΐν add F 120 και 
om D αυτόθι: hie desin epist in XJ 121 ιβ in marg Ρ έρώτησις in marg 
F ιβ' post Έρώτησις add F Sirm τή om F προστρεχόντων: προσερχομένων 
F 122 εξεστι F ήμΐν om F έπιτιμίαν F 123 αυτούς add F manu rec 
124 δεδήλωται: προδεδήλωται F 125 δις om F έπικυκλεΐν F 126 ΐγ in marg 
Ρ ιγ' post Έρώτησις add F Sirm έάν: καν Sirm: καν Mi τις post έάν add 
FS εις έγκλημα: έν έγκλήματι F 127 καθαιρεθή: καθαιρεθείη F μετά 
καθαίρεσιν om F 128 παραγενόμενος: γενόμενος S 129 ήγουμένου: πατρός 
F έπιτιμίαν F πρός χρόνον: πρό χρόνων F μεταταΰτα S 131 άνέγκλη-
τός F Sirm Cotelier διδαχθήναι om F 132 ήμας PD (fort recte) 133 Χριστός: 
κύριος F 134 καρπούς καλούς: καρπόν καλόν F ώστε om F 135 αλλά om 
D 136 ούχ: οϋτε γάρ αύτός F ούδέ: οΰτε F ό Dsscr 137 παρατραπήσεται 
F τά post πάντα add F οίχήσεται: hie desin epist in PSD 138 έρώτησις ιδ' 
in marg F ύπό: άπό F (sed cf infra 149) 140 Γρηγορίου: Κωνσταντίνου F 
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Άπόκρισις. έν τοις ανωτέρω προαπεδόθη ό περί τούτου λόγος, 
ε'ίτε ούν μετά Γρηγορίου ε'ίτε μεθ' οιουδήποτε των έτεροδόξων ή 
συνεστίασις γέγονε, μετανοία άξιολόγφ ό συνεστιαθείς του εγκλή-
ματος άπολέλυται, ού μόνον προς συνεστίασιν των πεφυλαγμένων, 

145 άλλα και πρός ήν ήξιώθησαν ίερωσύνην. τό δε μέτρον τοΰ έπιτιμίου 
ού δυνατόν ώρισμένως ύποβάλλειν διά ποιότητα καί προσώπου και 
τρόπου- ώστε έν δυσίν ή τρισί τεσσαρακοσταΐς άρκεΐσθαι τον επί-
τιμη θέντα. 

Έρώτησις. περί πρεσβυτέρων, ομοίως υπό ορθοδόξων χειροτο-
150 νηθέντων καί κατά άγνοιαν συμφαγόντων μετά πρεσβυτέρων βεβρω-

κότων μετά τοΰ αύτοΰ μητροπολίτου. 
Άπόκρισις. γέγραπται, παν τό έν αγνοία καθαρισθήσεταν ώστε 

άνένοχοί είσι παντός έπιτιμίου. 
Έρώτησις. περί πρεσβυτέρων ορθοδόξων, ήγουν Ίλαρίωνος καί 

155 Εύστρατίου μοναχού, αν έχωσιν έξουσίαν τοΰ διδόναι έπιτίμια. 
Άπόκρισις. προείρηται καν τοις ανωτέρω οτι χρή διδόναι. επειδή 

δέ έμφαίνει ή έρώτησις ει δει καί τόν μή έχοντα ίερωσύνην διδόναι 
κατά άπορίαν πρεσβυτέρων καί πίστιν τοΰ προσιόντος, ουκ έξω τοΰ 
εικότος καί τόν άπλώς μοναχόν έπιτίμια διδόναι. 

160 Έρώτησις. περί μονάζοντος, τοΰ λαβόντος τό ιερόν σχήμα κατά 
αγνοιαν από πρεσβυτέρου χειροτονηθέντος ύπό καθηρημένου. 

Άπόκρισις. ε'ΐρηται έν έτέρφ κεφαλαίω οτι πάν τό κατά αγνοιαν 
καθαρισθήσεται. καί ούκ έξόν άποστρέφεσθαι τήν μετά τοΰ τοιούτου 
συνεστίασιν καί έπί άλλων τήν σύμβασιν, ποιούντων ομοίως καί 

165 φιλίαν. 
Ταΰτά σοι μεν ώς συμψύχφ καί συμπονώ ημείς κατά τό έφικτόν 

άνεπτύξαμεν, αύτός δέ μεταδοίης ασφαλώς τοις έπερωτήσασιν άδελ-
φοΐς· ού γάρ πάντων ή πίστις ούδέ πολλοίς έκπέφρασται τά τοιάδε, 
ού μόνον διά τήν άνοιαν τών άνομησάντων, άλλά καί διά τούς 

170 πειρασμούς τών κρατούντων, άνθ' ών δέ οί ευλαβέστατοι άπεστάλ-
κασιν άποστολών πολλών τε καί καλών άμείψοιντο παρά θεοΰ τήν 
άξίαν μισθαποδοσίαν καί τάδε δύο μαλακίσκια εις ύπόμνημα φιλίας, 
έρρωσθε έν Κυρίφ, τιμιώτατοι, προσευχόμενοι ύπέρ ήμών τών 
αμαρτωλών τά κρείττονα καί έχόμενα σωτηρίας. 

168 2 Thess. 3,2 174 Hebr. 6,9 

142 Γρηγορίου: Κωνσταντίνου F οϊου δήποτε Sirm 143 συνεσθίασις F 
Sirm συνεσθιασθείς F Sirm 144 συνεσθίασιν F Sirm 149 έρώτησις ιε ' in 
marg F ιε' post Έ ρ ώ τ η σ ι ς inser Sirm 154 έρώτησις ις ' in marg F ις ' post 
Έ ρ ώ τ η σ ι ς inser Sirm 155 τοϋ om F τά ante έπιτίμια add F 156 καν Sirm 
158 πρεσβυτέρου F τοϋ1 om F 159 έπιτίμιον F 160 έρώτησις ιζ ' in marg 
F ιζ' post Έ ρ ώ τ η σ ι ς inser Sirm 164 συνεσθίασιν F τήν: τών F 168 
έκφρασται F Cotelier 171 Αποστόλων Sirm Cotelier 172 τά ante δύο add F 
Cotelier 
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550. 'Ιωάννη κληρικώ 

Τό μέν της αγάπης σου δώρον άπεδεξάμεθα, φίλε / γνησιώτατε- τό 
δέ αϊτημα, δπερ ήτήσω προς τό, εάν φθάσης συνεστιαθήναι αίρετι-
κοΐς, είδέναι τό έπιτίμιον, εκείνο λέγομεν, δτι επί παντός άμαρτή-

5 ματος ή αξιόλογος μετάνοια τήν συγχώρησιν έχει, ού μην πρό του 
αμαρτήματος έξεστιν έπιτίμια τιθέναι και άνοίγειν εντεύθεν τήν 
θύραν της άμαρτίας· ουδέ γαρ εάν έρωτήσης ,ει φθάσω πορνεΰσαι 
ώς ού βούλομαι, τί τό έπιτίμιον;', χρή με άποκριθήναί σοι τόδε 
(προτροπή γάρ γίνεται τοΰ άμαρτεΐν), άλλα τούτο άποκριτέον μή 

ίο ποιήσαι τήν άμαρτίαν μηδέ προσκόψαι προς λίθον τόν πόδα και 
νοητώς και αισθητώς· δταν δέ προσκόψης, τότε ό ιατρός παρακα-
λοΰντι και μετανοοΰντι έπιδίδωσι τό θεραπευτικόν 'ίαμα. 

Ταΰτά σοι γέγραφα σύν πολλή προσοχή, ευχόμενος ρυσθήναί σε, 
ήγαπημένε, άπό παντός κακού. 

551. Θωμαΐδι παρθενευούση 

Περιχαρώς έδεξάμην τήν πρότασιν της τιμιότητός σου δια φωνής 
ζώσης τοΰ ύπερτίμου κυρίου άρχιητρού, ατε παρά συγγενούς και 
θεοφιλούς προσφωνηθείσης. καί ουκ άπαναίνομαι και παρά γυναικός 

5 μανθάνειν έσθ' δτε τό λανθάνον, ού μήν δοκώ ήγνοηκέναι τήν περί 
τών σεπτών εικόνων προσκύνησιν, δπως οφείλει είναι, ήμεΐς τοι-
γαρούν, ώ τιμιωτάτη, ϊνα περί τών άλλων έάσω τό παρόν λέγειν, τήν 
εικόνα τοΰ Κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού ούτως προσκυνοΰμεν, ώς 
αύτόν τόν Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν. τό δέ ,ώς' τοΰτο όμοιώσεώς 

ίο έστιν, άλλ' ού βεβαιώσεως· ή γάρ αν ουκ εΐκών Χριστοΰ, αλλ' αύτός 
Χριστός έστιν. άλλά μήν είκών Χριστού έστι καί έν τή αύτοΰ είκόνι 
προσκεκύνηται καί ώς έτερον έν έτέρφ δέδεικται- φησί γάρ ό Χρυ-

550. 10 Ps. 91,12; cf. Matth. 4,6 

PS titulum tantum servavit V in indice (f. 190") 

3 ήτήσω S φθάσης: φθάση Sirm 

551. a. 8 2 1 - 8 2 6 3 άρχίητροϋ: Eustratius; cf. ep. 264 

V PS 

1 δογματική περί τοϋ μή λατρεύεσθαι τήν τοΰ κυρίου εικόνα titulo add PS: in marg 
Sirm 3 Αρχ ιήτρου Sirm 9 τόν om Sirm 10 ή: ή V Sirm 11 έστι: έστιν 
Sirm 
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σόστομος, εΐδον αγγελον έν είκόνι, και ό Θεολόγος Γρηγόριος πάλιν, 
της δ' ήν ύπερκύπτων Πολέμων έν είκόνι. ούκοΰν και ό Χριστός έν 

15 τη οικεία είκόνι και όρώμενός έστι και προσκυνούμενος" αλλ' ει και 
όμοιωματικώς, δμως, δτι αύτός προσκυνείται και αυτός λατρεύεται, 
ού μήν ή είκών αύτοΰ λατρευτή, έπεί ουδέν διάφορον εικόνος και 
πρωτοτύπου- καίτοι γε ταΰτα δύο τή διαφορότητι της ουσίας, ού τη 
όμοιότητι της ύποστάσεως. έπειτα καί, εί ή Τριάς μόνη έστί λατρευ-

20 ομένη, πώς δύναιτ' αν καί ή είκών λατρεύεσθαι; εύρεθήσεται γαρ 
τετράς ή Τριάς, προσθήκην δεξαμένη, δπερ έστΐν ασεβές, εί δέ και 
ιδιαζόντως έχει τό λατρευτόν ή είκών Χρίστου, καί ουτω δύο λα-
τρεΐαι εύρισκόμεναι είς κτισματολατρείαν ήμας άγάγοιεν έπ' ϊσης 
της των Άρειανών αίρέσεως. 

25 'Αλλ' απαγε τοΰ άσεβους φρονήματος, σέ δέ ό άγαθός θεός ήμών 
περιφυλάξειεν άσινή καί άπρόσκοπον τή τε όρθοδόξω πίστει καί τή 
σεμνοπρεπεΐ πολιτεία, ήν διά παρθενίας προείλου προς εύαρέστησιν 
Κυρίου. 

552 

[Λύσεις διαφόρων κεφαλαίων] 

Έρώτησις. περί πρεσβυτέρου, διακόνου τε καί άναγνώστου, έσχη-
κότων φρόνημα ορθόν, τοις αίρετικοΐς δέ κοινωνησάντων έξ άνθρω-

5 πίνου φόβου, εί χρή προσφοράν ύπέρ αύτών ποιεΐν ή παννυχίδα ή 
εύχήν. 

13 Jo. Chrys. de legisl. 6 (PG 56,407) 
37,738 A) 

14 της: τή Sirm της δ': τήσδε S 
17 αύτοϋ om V 19 ή om PS Sirm 
V επίσης omnes: distinxi 

14 Greg. Naz. poem. mor. 10,804 sq. (PG 

προκύπτων S 15 οικεία: εκείνη Sirm 
23 κτισματολατρίαν VpcPS Sirm αγοιεν 

552. a. 8 2 1 - 8 2 6 ? 

PSJ (11 .44-57 , 7 1 - 7 7 , 9 4 - 1 2 0 ) X (11. 2 - 1 5 , 3 2 - 4 3 , 7 1 - 8 1 , 9 4 - 1 0 4 , 1 3 8 - 1 4 6 ) titulum 
tantum servavit V in indice (f. 190v) 

1 nomen eius, ad quem est epistula scripta, atque epistulae prooemium excidisse videntur; 
cf compellationem infra lin 149 τη εύλαβεία σου 2 κεφάλαια προταθέντα παρά τίνος 
ιερέως V in indice: λύσεις διαφόρων κεφαλαίων Ρ Sirm: uncis inclusi 3 α in marg 
Ρ έρώτησις in marg Χ α' post Έ ρ ώ τ η σ ι ς inser Sirm περί om Χ ή 
ante δ ιακόνου add Χ τε καί: ή Χ έσχηκότων: έσχηκότος Χ 4 κοινωνησάν-
των: κοινωνοΰντος Χ 
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Άπόκρισις. εΐ μέχρις άποβιώσεως κοινωνοΰντες τοις αίρετικοΐς 
δνέμειναν, ουδαμώς· εί δε εν τή έξόδω καν μετεμελήθησαν και (ομο-
λόγησαν φόβω κεκρατήσθαι, και τρίτον, ει έκοινώνησαν των όρθο-

ιο δόξων άγιασμάτων, συγχωρητέον γίνεσθαι έπ' αύτοΐς τά προειρη-
μένα. 

Έρώτησις. περί μοναχών και μοναζουσών, ομοίως τή κοινωνία 
τών αιρετικών αποβιωσάντων. 

Άπόκρισις. ή προειρημένη άπόκρισις φυλαττέσθω και επί τοΐσδε, 
15 ομοίως καί επί λαϊκών, ανδρών τε και γυναικών καί παίδων, ειρηται 

δέ ταύτα περί τών τεθνεώτων. ει γάρ ετι ζών έστιν έκ πάντων τών 
προειρημένων καί μεταμέλοιτο, έξω ρίπτων τόν φόβον από τοϋ δεΰρο 
καί αίρούμενος ύπέρ του άγαθοϋ κακοπαθεΐν, εί μέν πρεσβύτερος ή 
διάκονος, είργέσθω της ιερουργίας έως συνόδου ορθοδοξίας, μετά 

20 δέ έπιτιμίαν την προσήκουσαν μετεχέτω τών ορθοδόξων άγιασμά-
των, ή / δέ δύναμις της έπιτιμίας άμεθεξία εστί τών άγιασμάτων καθ' 
ον καιρόν ή καιρούς ό έπιτιμών οικονομοίη· ού γάρ οριστικώς εστίν 
άποφήνασθαι δια τό άλλον άλλου διαφέρειν καί προσώπω καί γνώσει 
καί σπουδή καί ηλικία, ει δέ μονάζων ε'ίη ή αναγνώστης ή μονά-

25 ζούσα, του έπιτιμίου πληρουμένου ευθύς διδόσθω ή θεία μέθεξις, 
ώσαύτως καί επί λαϊκών, ανδρών τε καί γυναικών καί παίδων, δήλον 
δέ καν τούτοις διαφορότης κατά τε πρόσωπον καί τό αξίωμα καί 
ήλικίαν, ώς καί μια τεσσαρακοστή ίκανοΰσθαι τήν έπιτιμίαν τω 
λαμβάνοντν φανερόν δέ δτι τό έπιτίμιον της άμεθεξίας τών άγια-

30 σμάτων συνεπιλαμβάνεται καί προσευχών καί γονυκλισιών καί έγ-
κρατείας βρωμάτων κατά τήν ύποκειμένην φύσιν τοΰ έπιτιμωμένου. 

Έρώτησις. περί τοΰ διδόναι δώρα εν μοναστηρίοις άνδρείοις τε 
καί γυναικείοις. 

Άπόκρισις. δοτέον, εί εισί πεφυλαγμένοι τής αιρετικής κοινωνίας. 
35 Έρώτησις. περί τοΰ άφ' εαυτών κοινωνεΐν ή μονάζοντας ή μονα-

ζούσας τών άγιασμάτων. 

7 άπόκρισις in marg Χ 8 διέμειναν: διά μείναντες Χ εί: ό Χ και 
μετεμελήθησαν: μεταμεληθεϊς Χ καί ώμολόγησαν: ομολόγησε Χ 9 και - 10 
άγιασμάτων om Χ αύτοΐς: αύτω Χ 12 Ρ in marg Ρ β' post Έρώτησις inser 
Sirm Έρώτησις - 14 Άπόκρισις desunt in Χ ή — φυλαττέσθω: ομοίως 
φυλαττέσθω ή προειρημένη άπόκρισις Χ τοϊδε, ομοίως: μοναχών και μοναζουσών 
Χ 15 και2 om PS (sed cf infra lin 26) παίδων: παιδιών Χ εϊρηται - 31 
έπιτιμωμένου desunt in Χ 22 έστιν codd Sirm: corr Mi 24 ή αναγνώστης 
Ssscr 32 γ in marg Ρ έρώτησις in marg Χ γ' post Έρώτησις inser 
Sirm μοναστηρίω Χ άνδρείοις: άνδρώοις Χ 34 άπόκρισις in marg Χ 
35 5 in marg Ρ έρώτησις in marg Χ δ' post Έρώτησις inser Sirm 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:26



842 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Mi 1661 

Άπόκρισις. ουκ έξόν άπτεσθαι ούδέ των θείων αναθημάτων τούς 
εξω ίερωσύνης, πλήν ει μή τι κατά πάσαν ανάγκην, μή ευρισκομένου 
πρεσβυτέρου ή διακόνου, άφ' εαυτών μετέχειν του δώρου, τοΰτο δέ 

40 πώς; τιθεμένης βίβλου ιεράς και έφαπλουμένης οθόνης καθαράς ή 
ιεράς έπικαλυμματίδος, έκεΐσε του δώρου από χειρός σύν φόβω 
προτεθέντος, μετά τήν ύμνωδίαν από στόματος ληπτέον, είθ' ούτως 
διακλύσεως οίνου γινομένης τώ μεταλαμβάνοντι. 

Έρώτησις. περί λαϊκών άνδρών τε και γυναικών ορθοδόξων εξ 
45 ορθοδόξου κοινωνούντων, φόβω δέ άνθρωπίνω τάλλα πάντα τοις 

αίρετικοΐς συναναμιγνυμένων, πώς χρή τούς άκριβευομένους περί 
αυτών έχει ν. 

Άπόκρισις. από μέν ιερατικού, ήγουν πρεσβυτέρου καί διακόνου, 
μονάζοντος τε καί μοναζούσης, άφεκτέον συνεσθίειν τόν ήκριβω-

50 μένον, ούκ οϊδα εί μή τι οικονομίας τρόπω, καί τοΰτο σπανιώτερον, 
άπό δέ τών λαϊκών άδιάφορον τό συνεσθίειν. καν τύχη πολλάκις καί 
κοινωνεΐν αυτόν φόβω τή αίρέσει, έχοντα δέ ομως όρθόδοξον τό 
φρόνημα, πλήν ϊνα μή άκόλαστον ε'ίη τό άμάρτημα, μικρόν έπιτίμιον 
έπιδιδόσθω τοις άδιαφοροΰσιν έκ φόβου τοις αίρετικοΐς· τό δέ έπι-

55 τίμιον γονυκλισίαι πεντεκαίδεκα, εύχαΐ ωσαύτως ,Κύριε, συγχώρη-
σόν μοι τήν άμαρτίαν', ,Κύριε, ίλάσθητί μοι τω άμαρτωλώ', ,Κύριε, 
έλέησόν με' άπό πεντήκοντα ήτοι εκατόν. 

Έρώτησις. εί χρή τοις συμψάλλουσι τοις αίρετικοΐς, άπεχομένοις 
δέ τής κοινωνίας αυτών, αν τε πρεσβυτέρφ, άν τε διακονώ, άν τε 

60 λαϊκφ, άν τε γυναικί μεταδιδόναι τών άγιασμάτων τόν όρθόδοξον 
ιερέα. 

37 ούκ έξόν απτεσθαι etc.: cf. Κ. Kontogones, Φιλολογική καί κριτική ιστορία, II. 
Athenis 1853, 417 adn. 1 

56 Luc. 18,13 

37 άπόκρισις in marg Χ ούδέ om Χ 38 voces περίστασιν ή post κατά add Χ 
39 εαυτών: έαυτοϋ Χ 40 έφαπλωμένης Χ 43 γενομένης Χ 44 έ in marg 
Ρ Έρώτησις: hie ine epist in J ϊ in marg J ε' post Έρώτησις inser 
Sirm άνδρών — γυναικών om J έξορθοδόξου J 44 Έρώτησις - 70 αύ-
τούς desunt in Χ 45 κοινωνοΰντες J ταλλα S: τ' άλλα J πάντα om J 
47 έχειν: εχεις J 49 τών άκριβομένων J 50 ει: ή J οικονομία τρό-
που J τοΰτο: τούτου J 51 δέ om J τόν λαϊκόν J καν S τύχει J 
52 αύτούς J 54 έπιδιδόσθω: διδόσθω J φόβου: φόβω J 55 πέντε καί δέκα 
J ώς αϋτως J 56 Κύριε, ίλάσθητί μοι τώ άμαρτωλώ om J 57 ήτοι: έτη (!) J 
58 ζ in marg Ρ ζ' post Έρώτησις inser Sirm Έρώτησις - 70 αύτούς desunt 
i n j 
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Άπόκρισις. τό μεν ούν μεταδιδόναι μεταδιδότω, τοις μεν ίερωμέ-
νοις οικονομικώς μετά έπιτιμίου δια τήν προς τούς αιρετικούς 
άπαγωγήν έν τοις άλλοις, τοις δέ λαϊκοΐς άνευ έπιτιμίου- περί δε του 

65 διετίαν έχοντος άναγνώστου έν τή αποχή της / αιρετικής κοινωνίας, 
δίκαιον μετέχειν αύτόν των αγιασμάτων, καν έν τοις άλλοις συν-
απάγηται. οικονομικώς δέ ταΰτα ει'ρηται δια τήν άσθένειαν των 
ανθρώπων, ώς άν μή πάντη ζητοΰντες αυτούς καθαρούς ποιεΐν τής 
αιρετικής συμφύρσεως λάθωμεν είς αυτά τά καίρια παραλύοντες 

70 αύτούς. 
Έρώτησις. ει δει συμψάλλειν τοις μή κοινωνοΰσι τοις αίρετικοΐς, 

άδιαφοροΰσι δέ έν τοις άλλοις, ή δέχεσθαι προσφοράς παρ' αύτών 
ή κηρούς ή έλαιον. 

Άπόκρισις. ει μέν ιερωμένοι εϊεν και ού τοις έτεροδόξοις προσ-
75 φέρουσι, προσδεκτέον τά παρ' αύτών προσενηνεγμένα μετ' έπιτιμίου 

τινός, ει δέ λαϊκοί, άνευ έπιτιμίου προσιτέον δει γάρ διαφορότητα 
εϊναι διά τό τής ίερωσύνης άξίωμα. 

Έρώτησις. εί έξεστι ποιεΐν τοις αίτούσιν ήμΐν εύχήν ή εύλογεϊν 
έλαιον ή κηρούς άνάπτειν ή άπομυρίζειν άγια. 

80 Άπόκρισις. έάν έτερόδοξοί είσιν, ουδαμώς, καν πίστει προσ-
έρχωνταΐ" ουδεμία γάρ κοινωνία φωτί προς σκότος. 

Έρώτησις. έάν μονάζων ή μονάζουσα ήκοι πρός ήμάς έπΐ τή θεία 
κοινωνία, ποταπήν όμολογίαν άπαιτητέον διά τό άδιάγνωστα εϊναι 
τά κατ' αύτούς. 

85 Άπόκρισις. πάντα τον έρχόμενον κοινωνήσαι, ει αγνοείται τά κατ' 
αύτόν, έρωτητέον εΐ προσκυνεί τήν σεπτήν εικόνα Χριστού και τών 
άγίων, εί μή κοινωνεί τοις αίρετικοΐς και είς ο τι άν άλλο ύποπτεύη-
ται φρόνημα έτερόδοξον. και δταν κατά πάντα όμολογήση και ή 
ομολογία σφζοιτο έπί πάσης αίρέσεως άπαγορευτική, τότε μεταδο-

90 τέον και συγκοινωνητέον αύτώ τών άγιασμάτων. 

81 2 Cor. 6,14 

71 ζ in marg Ρ ιά in marg J ζ' post Έ ρ ώ τ η σ ι ς inser Sirm έρώτησις 
in marg Χ δει: δή J σύν ψάλλειν J κοινωνοΰσιν J 72 άδιαφοροϋσιν 
J πρός φοράς J 74 άπόκρισ ις in marg Χ εΐ: οί J ού: ό J 75 
πρός ένηνεγμένα Χ 76 εϊεν ante άνευ inser J προσιτέον: πρός ϊσταϊον 
J δει γάρ διαφορότητα: δ ιαφορότατον J δ ιαφορότητας Χ 77 είναι: 
ε'ίμε J 78 ή in marg Ρ έρώτησις in marg Χ η ' post Έ ρ ώ τ η σ ι ς inser 
Sirm Έ ρ ώ τ η σ ι ς - 93 ανάγκην desunt in J 80 άπόκρισις in marg Χ 81 
ούθεμία Mi ουδεμία γάρ: ούδέ γάρ μία Χ 82 δ in marg Ρ θ' post Έ ρ ώ τ η σ ι ς 
inser Sirm Έ ρ ώ τ η σ ι ς - 93 άνάγκην desunt in Χ 
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Έρώτησις. εΐ εξεστι μοναστρία άπομυρίζειν. 
Άπόκρισις. εξ απορίας πάσης ιερωμένου ή μονάζοντος άπομυρι-

ζέτω δια τήν κατεπείγουσαν άνάγκην. 
Έρώτησις. εις έκκλησίαν κατά πάροδον ύπό αιρετικού κρατου-

95 μένην ει δει εισιέναι. 
Άπόκρισις. άπαξ εί ύπό αιρετικού κρατουμένη εκκλησία εστίν, 

ού δει εισιέναι προσευχής χάριν, εΐ μή τι κατά άλλην περιστατικήν 
πρόφασιν. 

Έρώτησις. άββάν έρχόμενον προς ημάς άγνώριστον, ει χρή προ 
ιοο ανακρίσεως άγιολεκτεΐν αυτόν και αΐτεΐσθαι προς αύτού εύχήν. 

Άπόκρισις. έπάν ό καιρός αίρέσεώς έστι, πρό άνακρίσεως ού δει 
ουτε ,εύλογεΐτε άγιοι' λέγειν ουτε εύχήν αιτεΐν παρ' αύτοΰ- τόν δε 
κοινόν άσπασμόν ούκ άπαγορευτέον κατά τήν νομοθεσίαν τοϋ 'Αγίου 
Βασιλείου. 

105 Έρώτησις. περί φρέατος, εάν μιανθή, ει δει ποιήσαι εύχήν τόν 
όρθόδοξον ιερέα. / 

Άπόκρισις. εκεί δει ποιεΐν τήν εύχήν, ού έστιν ή ορθόδοξος 
κοινωνία, πρός δέ τούς κοινωνοΰντας τοις αίρετικοΐς ούκ ίτέον έν 
οίς γάρ μιαίνονται κατά ψυχήν διά τοϋ άρτου αύτών, μιανθήσονται 

no και κατά σώμα. 
Έρώτησις. περί βαπτίσματος, εΐ ούκ εστίν εκκλησία κρατουμένη 

ύπό ορθοδόξου, εάν αίτήσηται ήμάς τις πού χρή σφραγίζειν, κατη-
χεΐν και βαπτίζειν, ποταποί δέ οί γονείς και οί ανάδοχοι. 

Άπόκρισις. ούκ εισιέναι, καθά προείρηται, εις έκκλησίαν κρα-
115 τουμένην ύπό αιρετικού <εί> δει, πόσφ γε μάλλον τά λελεγμένα 

πράξαν άλλά διά τήν άπορίαν άναγκαΐον εις τόπον καθαρώτατον 

91 ϊ in marg Ρ ι' post Έρώτησις inser Sirm 94 ια in marg Ρ ΐγ in marg 
J έρώτησις in marg Χ ια' post Έρώτησις inser Sirm εις - 95 εισιέναι: 
εί δει εισιέναι κατά παράδοξον εις έκκλησίαν ύπό αιρετικού κρατουμένην Χ linn 
94—98 post lin 104 transp J 95 εϊ δει: είδη J 96 άπόκρισις in marg Χ άπαξ 
εί: εί απαξ Χ εί om J αιρετικών J κρατουμένη — εστίν: έστϊ κρατουμένη 
ή εκκλησία Χ ή ante εκκλησία add J εστίν om J 97 κατ' J 99 ιβ in 
marg PJ έρώτησις in marg Χ ιβ' post Έρώτησις inser Sirm 6 ante άββδν 
add Ρ 100 άγιολεκτεΐν: δέχεσθαι J και — εύχήν om J πρός: παρ' Χ 
101 άπόκρισις in marg Χ έπάν: έάν Χ έπάν — άνακρίσεως om J ό 
om Χ voces ού δει ante πρό transp Χ 102 εύλογεΐτε — λέγειν: εύλογε ΐν 
Χ άγιοι: ουτε αγιον J αιτεΐν: αΐτεΐσθαι Χ 103 άπειγορευταΐον J 105 
ιγ in marg Ρ ιδ in marg J Έρώτησις - 137 έπαγγέλλονται desunt in 
Χ ιδ' post Έρώτησις inser Sirm φρέατος: φραίατι J εί: ή J εύχήν: 
εύχαϊς J 107 έκεΐ: χρή J 108 ούκ ίτέον: ού δεκταΐον J 109 γάρ: 
γη J αύτών om J μιανθήσονται: μιαίνονται J 111 iE in marg Ρ ιέ in 
marg J ιδ' post Έρώτησις inser Sirm τοϋ post περί add J εί: ώς PJ 112 
ύπό: ύπ' J ύμάς J 114 πρό ειρηται J 115 εί inserui λελεγμένα: λελοιμένα 
J 116 πράσαι J 
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οικίας, έφ' ή δια θυσιαστηρίου καθηγιασμένου, ήτοι τραπέζης, τήν 
ίερουργίαν ό μέλλων έπιτελεΐν τό φώτισμα βαπτιζέτω. αναδόχους δέ 
εκείνους προσιτέον, τούς ου τοις αίρετικοΐς κοινωνοΰντας, και γο-

120 νέας τούς ωσαύτως πεφυλαγμένους. 
Έρώτησις. είσΐν έκκλησίαι εχουσαι δύο κόγχας ή και τρεις, έστι 

δέ έξ αύτών μία άνενθρονίαστος· χρή έκεΐσε λειτουργήσαι ή ου; 
Άπόκρισις. εάν υπό τόν άναφερόμενον αίρετικόν έστιν ή τοιαύτη 

εκκλησία, καν μία κόγχη ού καθιέρωται, ού χρή λειτουργεΐν έκεν 
125 ει δέ κρατείται υπό ορθοδόξου, ποιείτω λειτουργίαν εις τήν κόγχην 

ήτις ού καθιέρωται. 
Έρώτησις. εί δύναται τις κρατήσαι τήν έκκλησίαν αύτοΰ ϊνα μή 

λειτουργήται ύπό αιρετικού, πόσον χρόνον εξεστι σφαλισθήναι καί 
τί οφείλει περί αυτής. 

130 Άπόκρισις. τούτο ύφ' ήμών ού λέλυται τό κεφάλαιον επισκόπου 
γάρ έστι, τοϋ λύοντος τάς εκκλησίας. 

Έρώτησις. εάν δέ είσίν άνδρες τε καί γυναίκες λαϊκοί αιρετικοί, 
εϊτε από χωρικίας ε'ίτε εμφυτον εχοντες τήν αιρεσιν, ει εξεστιν 
έσθίειν μετ' αύτών ή λαμβάνειν έξ αύτών τίποτε. 

135 Άπόκρισις. οΰτε εί έκ κακονοίας είσίν αιρετικοί οΰτε ει έξ άμαθίας 
εξεστιν ή έσθίειν ή λαμβάνειν τά παρ' αύτών προσενηνεγμένα, ούκ 
οίδα εί μή τι οί αμαθείς βελτιωθέντες όρθοδοξεΐν έπαγγέλλονται. 

Έρώτησις. περί τού πατρός μου, ει εστίν άξιος εις λειτουργίαν 
μνημονεύεσθαι. 

140 Άπόκρισις. ε'ΐτε πατήρ εϊτε μήτηρ εϊτε αδελφός ή όστισούν άλλος 
κατελείφθη μέχρι θανάτου κοινωνών τή αίρέσει, προείρηται έν τω 
ανωτέρω κεφαλαίψ μή μνημονεύεσθαι έν τή λειτουργία, εί μή τι 
έκαστος κατά διάνοιαν έλοιτο ευχεσθαι περί τών τοιούτων καί υπέρ 
αύτών ποιεΐν έλεημοσύνας· πώς γάρ αν ό έτι ζών μετέχων τε τής 

145 αιρετικής κοινωνίας καί ούτως έκκομισθείς ληφθήσεται έν μνημο-
σύνοις κατά τήν μυσταγωγίαν τών ορθοδόξων; ούδαμώς. 

Ταύτα ού κανονικώς έφθεγξάμην (έπισκόπων γάρ τούτο), άλλά 
συμβουλευτικώς έξ άγάπης (ούδέν γάρ αγάπης άναγκαιότερον) φθεγ-

118 voces τό φώτισμα erasit S 119 προσιτέον, τούς: προσιταίονται J κοι-
νωνοϋντας: κοινωνοΰσι J γονέας: γοναίους J 120 ωσαύτως: ώς αϋτως 
J πεφυλαγμένους: hie desin epist in J 121 ιέ in marg Ρ ιε' post Έρώτη-
σις inser Sirm 127 ις in marg Ρ ις' post Έρώτησις inser Sirm 132 ιζ in 
marg Ρ ιζ' post Έρώτησις inser Sirm 138 ιη in marg Ρ έρώτησις in 
marg Χ ιη ' post Έρώτησις inser Sirm 140 άπόκρισις in marg Χ ή: ε'ίτε 
Χ 141 κατελήφθη Χ προείρηται - 142 κεφαλαίω μή: ού χρή Χ 143 
περί: ύπέρ Χ ύπέρ: περί Χ 144 τε om Χ 145 οϋτως om Χ ληφθείσεται 
Χ 146 ούδαμώς: hie desin epist in Χ 148 vocem φθεγξάμενος eras S 
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ξάμενος· ει δέ τι τή εύλαβεία σου άλλως δοκιμάζεται οίκονομεΐσθαι, 
150 ήμεΐς γάρ περί τούτου λόγον ουκ εχομεν ή τό έξαιτεΐ/σθαι ύμών τάς 

αγίας προσευχάς, δτι αμαρτωλοί άνθρωποι τυγχάνομεν. 

553. Προς τήν σπαθαρέαν, ής τό ονομα Μαχαρα 

Τί καλή ή επιστολή τής ευγενείας σου, τή έγχωρίω μέν φωνή 
ύπηγορευμένη, πολλή δέ τή τής ταπεινοφροσύνης χάριτι κατηγλαϊ-
σμένη καί, τό παράδοξον, έξάπινα τήν έξαγόρευσιν φέρουσα ώσπερ 

5 τι εδνον θεοχάριστον. αλλά πόθεν, ήμών όντων αμαρτωλών, ή 
τοσαύτη σου πίστις καί εύσεβής έπίχυσις; ή ϊνα καί ήμΐν γνωσθείη 
τίς καί ποταπή ύπάρχεις τήν εύσέβειαν, συλλαμβάνουσα μεθ' εαυτής 
τόν κύριον καί κεφαλήν, άλλα μήν καί συνεφελκομένη, καθάπερ τι 
όψώνιον θεοτράπεζον, καί τάς κυρίας τάς άδελφάς; 

ίο Ουτω μέν ούν θεοτερπής ή επιστολή καί τόν τής εύσεβείας ύμών 
χαρακτήρα ύποδεικνύουσα ώραιότατον. εγώ δέ προς τό λέγειν έπι-
δεδωκέναι ύμάς έαυτούς τή έμή ταπεινώσει ούχ Ικανός είμι- πλήν 
ούχ ήμΐν, αλλά θεώ έαυτούς έπιδίδοιτε. διά τοΰτο όφειλέται έσμέν 
καί χαίρειν επί τή άγαθή ζωή ύμών καί εΰχεσθαι ύμΐν τά δσια καί 

15 νέμειν μόνον ο εχομεν, παρέχειν τόν λεπτόν ήμών λόγον- ö καί νυν 
έπιδιδοΰντες έρωτώμεν, τίνι λόγω έπιζητείη σου ή τιμιότης φάναι 
με περί τής θείας κοινωνίας καί τίνος χάριν τοσαϋτα έτη σπανίως 
μετέχεις; τοΰτο γάρ λόγον οφείλει τινά έχειν. ου γάρ τό σπανίως ή 
τό καθ' έκάστην άπλώς, αλλά τό μετά καθαράς συνειδήσεως μετα-

20 λαμβάνειν δέον ό γάρ άναξίως, φησίν, έσθίων καί πίνων κρίμα 

553. a. 809 -811 2 φωνή: sermonis Graeci dialectus an lingua aliena? 

9 German, ep. II ad Cypr. 2 (PG 140,616 Β) και όψώνιον τω Χριστώ προσηγάγομεν 
άξιον τής ούρανίου τραπέζης αύτοΰ 20 1 Cor. 11,29 

Τ d 

1 τοϋ οσίου πατρός ήμών και όμολογητοϋ Θεοδώρου ήγουμένου τών στουδίου επι-
στολή πρός τήν σπαθαρέαν, ής τό όνομα μαχαρά Τ: τοϋ όσίου πατρός ήμών καί 
όμολογητοϋ Θεοδώρου τοϋ στουδίτου επιστολή πρός τήν σπαθαρέαν, ής τό ονομα 
χαρά d σπαθαρίαν Mai Mi Μαχαρά Τ Mai Mi: χαρά d: correxi (an Μαχαιρά 
scribendum? cf Ο. Masson, in: Zeitschr f. Papyr u. Epigr 11 [1973] 1 sq) 2 α' ante τί 
inser Mai Mi ή om Mai Mi 3 πολλή — κατηγλαϊσμένη om Mai Mi πολλύ 
d 9 τάς2: σάς Mai Mi 10 θεοτεπής (sic) d 12 έαυτούς: καί αυτούς Mai 
Mi ουκ Τ πλεΐν Td 13 όφειλήται Mai 16 έπιδιδόντες Mi (sed cf ep 
31,8 etc) β' ante τίνι inser Mai Mi 20 κρίμα Mi 
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έαυχφ έσθίει και πίνει, μή διακρίνων τό σώμα του Κυρίου, εΐ ούν 
τοιούτω τρόπφ σκοπούσα τά εαυτής καΐ εύλαβουμένη άναμένεις τόν 
καιρόν, εύ αν έχοι, ε'ίτε συντομώτερον εϊτε χρονιώτερον, και δρος 
εν τούτω άλλος ουκ εστίν ή ή εν καθαρά καρδία καθόσον δυνατόν 

25 τω άνθρώπω προσέλευσις· αν δέ διά πταίσμα τις έχη τό άκοινώνητον, 
δήλον δτι τότε έκεΐνος κοινωνήση, όπότ' αν πληρωθή αύτώ τό 
έπιτίμιον. εί δέ διακρίνεται αύ πάλιν δι' αϊρεσιν, τοϋτο άναγκαΐον 
τό γάρ κοινωνεΐν παρά αιρετικού ή προφανούς διαβεβλημένου κατά 
τόν βίον άλλοτριοΐ θεοΰ και προσοικειοΐ τω διαβόλω. 

30 Σκέψαι ούν, ώ / μακαρία, φτινι τρόπω των ειρημένων ε'ΐη σου ό 
σκοπός και κατ' αύτό πρόσιθι τοις μύστηρίοις. γνωστόν δέ πάσιν 
δτι νΰν αιρεσις έν τή καθ' ημάς εκκλησία κατακρατούσα των μοι-
χειανών έστν φείσαιο τοίνυν της τιμίας σου ψυχής μετά των αδελφών 
και τής κεφαλής, εφης δέ μοι δτι δέδοικας ειπείν τω πρεσβυτέρω 

35 σου μή άναφέρειν τόν αίρεσιάρχην. και τί περί τούτου ειπείν σοι 
τό παρόν ού καθορώ, πλήν δτι μολυσμόν έχει ή κοινωνία έκ μόνου 
τοΰ άναφέρειν, καν ορθόδοξος ε'ΐη ό άναφέρων. ό δέ Κύριος, ό έν 
τοσούτω μέτρω εύσεβείας ύμάς άγαγών, αυτός έν πάσιν άπήμονας 
και όλοτελεΐς σώματι τε καί ψυχή πρός παν έργον αγαθόν καί πρός 

40 πάσαν αύτάρκειαν βίου συντηρών διαφυλάξειε, τήν τε ύμών συζυγίαν 
φημί καί τάς εύλαβεστάτας άδελφάς, ύπερευχομένων πάντων τής 
ήμετέρας άναξιότητος. 

554. Πλάτωνι οίκείω πατρί 

Ίνατί μοι, πάτερ άγιε, τω άθλίω έπιτάσσης τά ύπέρ έμέ; εγώ χρείαν 
έχω ύπό σού φωτίζεσθαι, καί αυτός ζητείς παρ' έμού τοΰ έσκοτι-
σμένου κατηχεΐσθαι; αλλά καί τούτο τυπών με πρός ταπείνωσιν. ουκ 

5 οΐδα δέ τί ε'ΐπω τω καιρώ πρόσφορον ή δτι καλώς φκονόμησεν ό 
θεός τά καθ' ημάς· εί γάρ έκ φιλοθεΐας τινές καταλιπόντες τάς 
ύπαρχούσας αύτοΐς ήγεμονίας μακράν που άποδραμόντες τω ήσυ-

22 τοιουτοτρόπφ d 24 ή Tsscr 25 διά πταίσμα: δ ιαπταΐσμα d Mai: διάπταισμά 
Mi (quod lemma ex lexico Lampei delendum) 26 δηλονότ ι omnes: distinxi 27 
διακρίνηται Mai Mi αδ: ούν d 30 σοϋ Mai 32 ύμας d μοιχ ιανών d 
33 φείσαι Mai: φεϊσαι Mi 35 τόν om d τοΰτο d 36 καθορώ: καταθαρώ d: 
καθαρώ Mai 37 καν: ούκ αν Mai Mi το/ /σούτω d 41 ύπέρ εύχομένων d 

554. a. 809 -811 

Τ 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:26



848 Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ Τ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Δ Ι Τ Ο Υ M i 1112/13 

χαστι /κώ βίφ έμακαρίσθησαν, πώς ήμεϊς οί ταπεινοί , δια νόμον θεοΰ 
πεφρουρισμένοι έν εξορία, ουκ άγαλλιασόμεθα έν Κυρίω, χάρ ιν αύτώ 

ίο λογιζόμενοι και δωρεάν μεγίστην δτι ήξιώμεθα έν μέτρω τοιούτω 
καταντήσαι , ού πολλοί έφιέμενοι ουκ έπέτυχον; 

Κάθου δή, πάτερ μου άγιε, έν φ τόπω ό θεός αλλ ' ουκ άνθρωπος 
ε'ίσω έφρούρησέ σε έως καιροΰ (έπεί μηδέ ισμεν τί τέξεται ή έπιοΰσα, 
ε'ίτε οΰτως εϊτε άλλως της προνοίας κελευούσης) και δόξαζε τόν 

15 δοξάσαντά σε Κύριον διά της μαρτυρικής σου ενστάσεως, έσθίων 
τόν αρτον σου μετ' ευχαριστίας και χαράς, ον έδοξαν οί άνθρωποι 
πικρόν σοι προσφέρειν . οϋπω σοι δύναμις έν τω γήρει , κόπων ασκη-
τικών προηγωνισμένων σοι έν τή νεότητι χάριτ ι Χρίστου κατά 
πάντα, διά τούτο, παρακαλώ καί άντιβολώ, και βρώμασι καί πόμασι 

20 τοΰ κατατρυχωμένου σου σώματος άντιλαμβάνεσθαι μη παραιτοΰ' 
αρκεί σοι ή μόνωσις, ή κάθειρξις, ή έρημία, ή ύποστέρησις, ή 
αδυναμία τοΰ γήρους μετά καί άσθενείας, ή περί ήμάς τε τούς 
αμαρτωλούς καί τούς άλλους φροντίς. έν τούτοις ύπομένων αύταρ-
κού, καθαρότητα θηρεύων τών λογισμών διά της μετεωροπορήσεως 

25 της τιμίας σου ψυχής, ήνίκα γάρ άρτι τό έρημικόν πρόσεστιν , ευ-
χερώς ό νοΰς ώσπερ ύπό σωλήνος σφιγγόμενον ϋδωρ δύναιτ' αν 
άνατρέχειν έκ τών χαμαιζήλων προς τά έπουράνια. τούτό έστι τό 
ζητούμενον, τό μετά θεοΰ τή άπροσπαθεία εις αεί έσεσθαι. πλην οί 
πόλεμοι στεφάνων αίτιοι παρά τών πατέρων ημών ορίζονται - ώστε, 

30 εί καί πολεμούμενοι ένιστάμεθα, ν ίκης άποφερόμεθα κλέος κατά τοϋ 
ήττημένου διαβόλου. 

Έ γ ώ δέ αίσχύνομαι , ισχημένος ών τοις πάθεσι, τοιαύτα πρός σέ 
τόν πατέρα μου φθεγγόμενος, αλλ ' ήνάγκασμαι δι ' ύπακοήν σου. 
καλόν τό λυθήναι τής πολυδέσμου προσπαθείας καί δεθήναι τω 

35 άκορέστω έρωτι Κυρίου, συμφέρον, πάτερ μου, τό άποσχέσθαι τής 
τών παθών δυσωδίας καί όσφραίνεσθαι τής τοΰ πνεύματος εύωδίας. 
μακάριον τό κατανυχθήναι ένταΰθα καί κλαΰσαι υπέρ 

· καί άγαλλίασις τω τοιούτω, έν πάσι προηγουμένου <τοΰ 
φόβου) θεοΰ' δς, καθάπερ πΰρ δτε έν τή ψυχή γένηται , έγκαταφλέγειν 

40 πέφυκε τάς ε ίσβολάς τής άμαρτίας. πώς δέ ού φοβητέον δν φρίττουσι 

13 Prov. 3,28 

9 ά γ α λ λ ι α σ ώ μ ε θ α Τ Sirm: correxi 13 τέξηται Sirm 15 έσθ ίων om Sirm 16 
ε ύ χ α ρ ι σ τ ε ί α ς Τ 20 σ ο υ o m Sirm 26 δύνατ' Sirm 32 ή σ χ η μ έ ν ο ς Τ Sirm: corr 
Kambylis 36 τής - 37 κ α τ α ν υ χ θ ή ν α ι in marg Τ lacuna quadraginta fere litt in 
codice propter primam lineam paginae decurtatam; supplere e. g. possis τών φ ρ ο υ ρ η -
σ ά ν τ ω ν ή μ δ ς άμαρτωλών μ ο ι χ ο ζ ε υ κ τ ώ ν 38 lacunam octo fere litt verbis τοϋ φ ό β ο υ 
supplevi 39 έγκαταφεύγε ιν Sirm 40 φ ρ ί τ τ ο υ σ ι ν Sirm 
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άγγελοι, ού τω βλέμματι δονείται ή κτίσις, φ παραστησόμεθα πάντες 
γυμνοί καί τετραχηλισμένοι, μικρόν ύστερον άποληψόμενοι των 
βεβιωμένων τάς αμείψεις; εγώ / δε ό τάλας, έν ούδενί ών εϊπον εαυτόν 
καταλαμβανόμενος, σκυθρωπάζω, τήν των αγίων ευχών σου έπικου-

45 ρίαν αιτών εις διάνοιξιν τών της ψυχής οφθαλμών, εις γεΰσιν του 
όντως έρωτος, αλλ' εστι μοι σύν τή ψυχή και τό σώμα ασθενές, ως 
οϊσθα, και ούκ οϊδ' ο τι χρήσωμαι- μικρόν γαρ ει δόξω βιάζεσθαι, 
άπόλλω καί δπερ μικρόν κατέχω, μίαν ταύτην παρηγορίαν εΰρηκα 
(και δέον άναθέσθαι σοι, πάτερ μου), έξ αναγνώσεως καί ερωτήσεως 

50 τών 'Ανατολικών μαθών τό χρήναι τούς ήσυχάζοντας ει δυνατόν 
καθ' έκάστην μεταλαμβάνειν τής θείας κοινωνίας, έχρησάμην ούτως 
και εύρον βοήθειαν ό άθλιος, ύποστελλομένης τής διανοίας έκ τής 
εμπαθούς κινήσεως διά τήν τοϋ δώρου εμφοβον ύποδοχήν. καί τί 
γάρ μείζον εις άγαλλίασιν καί φωτισμόν ε'ίη αν τή ψυχή πλέον τής 

55 θείας κοινωνίας; έν ποτηρίφ δέ ύαλίνω άφωρισμένω προβαλών οϊνον 
καί εύξάμενος τά συνήθη μετέχω ό άνάξιος του δώρου, καί δήλωσόν 
μοι εΐ καλώς ποιώ ή οΰ· πέρα<νον τών) καρπών σου φαγέσθαι. 

Μακάριος εϊ, πάτερ μου, καί καλώς σοι εσται, πατήρ χρηματίσας 
πολλών καί εις μέτρον αρετής τοσούτον άγαγών, ώστε τανΰν έν 

60 εξορία ύπάρχειν τούς πάντας δι' έντολήν καί νόμον Κυρίου, αλλ' 
ύπερεύχου πασι τελειώσαι αύτοϊς τόν δρόμον. 

555. Βασιλείφ τω άοιδίμφ ήγουμένφ σύν πασι τοις άγίοις πατράσι 
τής σεβασμίας μονής του 'Αγίου Σάβα 

Τών τής εύσεβείας δογμάτων καθεστώτων φιλοτάραχον τό κινεΐ-
σθαι, τούτων δέ στασιαζόντων, ώς νΰν έν τή καθ' ήμάς μάλιστα 

5 εκκλησία, πώς ούκ άναγκαίως διεγερτέον, φειδομένους ούδενός, μη 
δτι γε μακράς όδού, τών τε άλλων τληπαθημάτων αλλά καί αύτοΰ 
θανάτου καταφρονεΐν; αυτη ή αιτία τής πρός υμάς τούς όσιωτάτους 
τών πνευματικών ημών τέκνων Λιτοΐου καί Συμεών αποστολής, ούτος 

41 Hebr. 4,13 

42 άποληψόμεθα Sirm 46 δντος Τ Sirm: correxi 47 χρήσομαι Τ Sirm: correxi 
48 an άπολώ scribendum? 49 έρωτήσεως: χρήσεως Sirm 53 ύποδοχήν: ύπεροχήν 
Sirm 55 αφορισμένα) Τ 57 supplevi 59 μέτρον: μέσον Sirm 60 και νόμον: 
νόμου Sirm 

555. a. 809-811 

Τ 

2 τοις άγίοις πατράσι om Mai Mi 
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ό τρόπος της μετά θεόν πεποιθήσεως κινδυνώδους εν τοις αυτόθι 
ίο έκδημίας. 

Άλλ' , ώ πατέρες άγιοι, πώς ύμΐν έναργώς διηγήσαιμι τά κατά τοΰ 
εύαγγελίου τοΰ Χρίστου ύπό των ένταΰθα τολμηθέντα και πραχθέντα; 
Ιερεμίας ό πολυθρηνότατος ώδέ πού φησιν έν ταΐς εαυτού προφητεί-
αις- ποιμένες ήφρονεύσαντο και τον Κύριον ούκ έξεζήτησαν. έν-

15 ταΰθα δε χαλεπώτερόν τι και λίαν έκτοπον τους γάρ έκζητεϊν αυτόν 
προαιρουμένους καί άντεχομένους τοΰ νόμου αύτοΰ ώς ήλλοτριω-
μένους αύτοΰ άναθέματι άνεθεμάτισαν, τίνι δ' αύτών άνενέγκαντες, 
ει καί φρικτόν ειπείν, τό άνάθεμα ή δήλον οτι τω είπόντι- ό άθετών 
ύμάς έμέ άθετεΐ, καί ό μή δεχόμενος ύμάς ού δέχεται τόν άποστεί-

20 λαντά με; 
Τί ούν; σύνοδος άντικαθισταμένη τοις τοΰ Κυρίου νόμοις καί 

λόγοις· καί τό πώς έρώ. αύτοΰ τοΰ Κυρίου είπόντος, οΰς ό θεός 
εζευξεν άνθρωπος μή χωριζέτω, ιερεύς τις μονάζων τόν μοιχεύσαντα 
βασιλέα Κωνσταντΐνον κατά τόν λόγον τοΰ Κυρίου επί τη εκβολή 

25 τής οικείας γυναικός καί είσοικήσει τής μοιχαλίδος συνέζευξεν, 
έστεφάνωσεν, έμαχήσατο διά τής εύκτικής έπικλήσεως τω άπαγο-
ρεύσαντι τήν μοιχείαν καί δεινά απειλήσαντι τά ταύτης αιώνια 
έπιτίμια άλόγως άπαγορεΰσαι καί οιονεί διορθωτής αύτω τοΰ σφάλ-
ματος γενέσθαι πεφιλονείκηκεν, ειπερ Χριστός άράται μεν τόν μοι-

30 χεύοντα, ό δέ εύλογεΐν αύτόν ύπεφώνησεν εις ύπήκοον πάντων, καί 
ό μεν οργίζεται επί τή άθεμίτφ πράξει, ό δέ εύδοκεΐν αύτόν επί ταύτη 
είρήκει, καί ό μεν άκλεα καί άγέραστον διαγορεύει διά τε προφητών 
καί άποστόλων τόν τοΰ νόμου αύτοΰ παραβάτην, ό δέ ύπέδειξε 
στεφανοΰν αύτόν τόν τοιοΰτον διό καί τό τελευταΐον τής συναφείας 

35 σύμβολον, τό άχραντον Χρίστου σώμα καί αίμα, ώς άγνοΐς καί 
άκιβδήλοις μετέδωκε τοις μοιχωμένοις. 

Έγνωσται άρα εκ τοΰ αιώνος έκτοπώτατον τοιοΰτον δράμα; ή οτι 
ού Χριστφ, τώ καθαρώ τών καθαρών συναρμοστή, άνήνεγκεν ό 
γεννάδας τήν έπίκλησιν, άλλ' αύτω τω συνεργώ καί συναυτουργώ 

40 τής μοιχείας σατανά, θεόν αύτόν καί πατέρα ό άνίερος άποκαλέσας 
καί δούς κατά Χριστοΰ τοΰ άληθινοΰ θεοΰ ήμών τω αύτοΰ αντάρτη 

21 σύνοδος: mens. Ianuar. a. 809 convocata 23 ιερεύς τις: oeconomus Josephus 25 
γυναικός: Maria μοιχαλίδος: Theodote 

14 Jer. 10,21 18 Luc. 10,16 22 Matth. 19,6 

9 θεόν: an θεοΰ scribendum? 14 ήφρονήσαντο Mai Mi έκζήτησαν Mai 16 
ώς om Mi 18 δηλονότι Τ Devreesse: correxi 29 πεφιλονίκηκεν Τ: έπεφιλονείκη-
σεν Devreesse: correxi 30 εύλογων Devreesse 34 τόν om Devreesse 37 άρα 
Devreesse: άρα Τ δράμα Τ 
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ΕΠΙΣΤ. 555 851 

διά μέσου των σατανοθελώς μοιχευσάντων τά νικητήρια; ουτω τοΰδε 
κατά θεού πεπραχότος, πρότερόν τε και ύστερον εως θανάτου συν-
διαιτουμένου τοις μοιχωμένοις και μεταδιδοΰντος των θείων δώρων, 

45 ει και ε'ΐρχθη ύπό του προηγησαμένου μετά την διάρρηξιν της μοι-
χικής βασιλείας, τί νυν γίνεται ύπό τοΰ νέου προέδρου μετά και 
πεντεκαίδεκα ιεραρχών έκ ροπής τοΰ κρατούντος; είσκρίνεται πάλιν 
ίερουργεΐν εν αύτή τή καθολική εκκλησία. 

Και επειδή ούκ έγκατέλιπε Κύριος τοσούτον τήν καθ' ήμάς γενεάν, 
50 ώστε πάντας κλΐναι γόνυ τή Βάαλ, αλλ' εύρεθήναί τινας ώς και έπ' 

αύτής τής μοιχείας πρότερον καί αύτίκα έρειδομένους τοις τοΰ θεοΰ 
νόμοις, γνωσθέντων τούτων τω δή παραιτουμένφ τήν κοινωνίαν 
αμφοτέρων κροτεΐται έκ προστάγματος βασιλικοΰ καθολική σύν-
οδος. καί δή πρό τής συνόδου φρουρήσαντες καί περιστοιχίσαντες 

55 στρατιωτικόν τάγμα τούς μή συνανομεΐν αύτοΐς άνελομένους ίστώσιν 
επί τοΰ συνεδρίου τής παρανομίας, άναθεματίζουσιν οί μοιχοΐστορες, 
αύτοφρουροΰσιν, ύπερορίζουσιν, ε'ίργουσιν ασφαλώς άλλον εξ 
άλλου, ους μεν καί σιδηροδεσμίους θέμενοι, ένίους δέ καί τω ξύλω 
τοΐν ποδοΐν συνείράντες. 

60 Ταΰτά έστι τά δραματουργήματα τής άναφυείσης μοιχειανικής 
αίρέσεως, ώ πατέρες, δεδογματίκασιν οΰν επί τών βασιλέων μή 
κρατεΐν μηδέ άρχειν τούς θείους νόμους, οπόταν ού βούλωνται, αλλά 
τήν σύν αύτοΐς παρανομίαν καί λύσιν τών τοΰ Κυρίου έντολών 
οΐκονομίαν προσαγορεύεσθαι. δθεν ουδέ μιμεΐσθαι θεμιτόν τούς έν 

65 τή παρούση γενεά τινα τών μέχρις αίματος έναντίον βασιλέων 
παρρησιασμένων ύπέρ θείων νόμων φασί· καί διά τοΰτο τόν Πρό-
δρομον μέν μή διά τόν προς Ήρώδην έλεγμόν εϊναι πρόδρομον 
εφασαν, κατασμικρύνοντες τήν κορωνίδα τής αρετής τοΰ άγίου, ειπώ 
δέ καί παρωθούμενοι αύτήν ώς ούκ άναγκαίαν, τόν δέ Χρυσόστομον 

70 καί φωστήρα τοΰ κόσμου καί φανερώς ειπείν έτόλμησαν καί λέγου-
σιν ού καλώς πεποιηκέναι ύπέρ τοΰ τής χήρας άγροΰ έξορισθέντα, 
έλέγξαντα τήν Εύδοξίαν κάντεΰθεν ταράξαντα τήν έκκλησίαν. έκά-
στφ τών Ιεραρχών πρός τό δοκοΰν αύτώ έν τοις παρεμπίπτουσι 
σφάλμασιν, αλλ' ούχ ώς ό κανών πάντως διαγορεύει, πράττειν έξέφη-

45 προηγησαμένου: Tarasius 46 προέδρου: Nicephorus 

50 1 Reg. 19,18; cf. Rom. 11,4 

50 κλίναι Τ 54 περιστοιχίσαντες Devreesse: περιστοιχήσαντες Τ 
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75 ναν, καν καθαίρεσις πρόκειται, και τοΰτο οικονομίαν νομίζοντες· 
μηδέ γαρ έγχωροΰν έστι φυλάττεσθαι τούς κανόνας φησίν απαντας. 

Τί τάλλα λέγειν και μηκύνειν τόν λόγον; πολυσχεδή αϊρεσιν 
έτεκτήναντο, τό ιερόν εύαγγέλιον άνατρέπουσαν, τούς θείους κανό-
νας διαλύουσαν, τάς των θεοφόρων πατέρων διδασκαλίας άπορρα-

80 πίζουσαν και την άντιχριστικήν άποστασίαν προευτρεπίζουσαν, άνθ' 
ών ού στοιχεΐν τω εύαγγελίω τοϋ Χρίστου κατά πάντα οϋτε τοις 
άποστολικοΐς διατάγμασιν οϋτε τοις πατρικοΐς έντάλμασιν έμμένου-
σιν, αλλά πη μεν ούτως, πη δέ ούχ οϋτως διά τήν έξευρεθεΐσαν 
αύτοΐς πονηράν καί άθετητικήν έργασίαν, αλλ' ουκ οικονομίαν 

85 ούδεμία γάρ οικονομία λύσιν αυτών αποτελεί, ούδ' ού μήν κανόνων, 
ή έφ' ών ενδέχεται μικρόν παροράν τι, ού μήν εις άθέτησιν νόμου ή 
αναγκαίου ήτοι καθαιρετικοΰ κανόνος· άποστασίας γάρ τοΰτο 
ση μείον. 

Ταΰτ' ούν ένωτισάμενοι, άγιοι πατέρες, συμπάσχοιτε ήμΐν τοις 
90 ταπεινοΐς υπέρ τοΰ κοινού κλήρου της πίστεως κάμνουσιν, καί έφ' 

δσον οίόν τε όρέξατε χείρα, ισμεν ύμών τήν έν πυρί τών πειρασμών 
τοΰ έθνους ζωήν και μακαρίζομεν ύμών τήν όμολογητικήν ύπομονήν 
καί μάρτυρας ύμάς Χριστοΰ ού διακρινόμεθα προσαγορεύειν αλλ' 
ομως καί τοΰ άναφθέντος έν ήμΐν πυρός της κακοδοξίας προθυμήθητε 

95 σβεστήρες γενέσθαι όσιώτατοι. ναί, δεόμεθα τά πατρικά ύμών 
σπλάγχνα, ύμεΐς της θείας έκείνης καί Σαβαϊκής ρίζης όμόζηλα 
βλαστήματα τής μετά τών άλλων καί θερμής όντως καί διαπύρου εις 
έκδίκησιν πίστεως, έγνώσθη καν ταΐς ανωτέρω γενεαΐς οία οί μα-
κάριοι Σαβαΐται διηγωνίσαντο υπέρ τής αληθείας, τής αύτής ούν 

ιοο οντες καί αύτοί χάριτος καί τοΰ αύτοΰ πνεύματος, ώ σεβασμιώτατοι, 
τά αύτά έκείνοις έν τή νΰν καινοτομία τής πίστεως μή παραιτήσησθε 
κατά τό δυνατόν ένδείξασθαι, ώς αν εύφράνοιτε θεόν, υπέρ ού καί ό 
λόγος, καί τόν παμμάκαρα Σάβαν σύν πασι τοις άγίοις. ίκανόν δέ 
έσται πρός τό ζητούμενον, ει καί μηδέν άλλο, τό τήν μοιχοσύνοδον 

105 ύμάς τήν άναθεματίσασαν τούς αγίους άναθεματίσαι καί δεύτερον τό 
τάς ιεράς ύμών προσευχάς χαρίζεσθαι ήμΐν εις τε ύπομονήν τών 
κακούντων καί όμονοίαν είρήνην τών έκκλησιών τοΰ Χριστοΰ. 

76 κανόννας Τ φασίν Devreesse 77 τ' άλλα Τ Devreesse: correxi πολυσχιδή 
Devreesse (sed cf ep 477,228; Cyrill vit Sabae 89 [p. 197 Schwartz] πολυσχεδής ασέβεια) 
78 έτεκτείναντο Τ 80 post άπορραπίζουσαν voces άνθ' ών ού στοιχεΐν cancell Τ 
101 παραιτήσασθε Devreesse 102 εύφράνητε Devreesse 105 άναθεματίσαι 
Devreesse: άναθεματήσαι Τ τό ante δεύτερον inser Devreesse 107 και ante 
είρήνην inser Devreesse 
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556. Γρηγορίω τέκνω 

'Απάντα τόν λόγον, αδελφέ ήγαπημένε, ώς Χρίστου στρατιώτης, 
ώς σύν έμοί τω άμαρτωλώ άπόκλειστος ύπέρ του εύαγγελίου αύτοΰ, 
μήτε άναλγήτως διατιθέμενος (άλογώτατον γάρ) μήτ' αΰ πέρα τοΰ 

5 δέοντος καταλυπούμενος ([άχρ]εώτατον γάρ). 
Έδεξάμην έπιστολάς δύο, μίαν παρά τοΰ πατρός ημών και έτέραν 

[παρά] του άδελφοΰ 'Αθανασίου, καθαπτομένου μου τοΰ πατρός ήμών 
της ταπεινώσεως τω δντι, αλλά και κλώντός μου τήν έλεεινήν ψυχήν 
εις συμπάθειαν, τοΰ δέ άδελφοΰ 'Αθανασίου τοσοΰτον πνεύσαντος 

ίο κατά της άσθενείας μου, ώς ει μή δτι Κύριος έβοήθησέ μοι παρά 
βραχύ παρφκησε τφ αδη ή ψυχή μου- οΐδας γάρ εξ ού άνθρωπος 
ελπίζει βοηθεΐσθαι και ύπολαμβάνει τόν τοιοΰτον ίσόψυχον, ίσόρ-
ροπον, ταύτοπρόθυμον, οπόταν έν καιρώ πολέμου παρά τοΰ τοιούτου 
τροπήν έπίδοι τήν έναντίαν, θανάσιμόν τι πανθάνει πάθος. 

15 Τοιοΰτό μοι, ποθεινότατε, ώφθη τανΰν. ό δεύτερος αγγελία επί 
αγγελία βαρεία, μάλλον δέ πονηρά κατασπαν μου τόν νουν και τήν 
έλεεινήν μου ψυχήν εις αδην έναγωνιζόμενος, καν, ώς φησι, φειδοΐ-

αμφότεροι μέν δτι ούκ έστιν αϊρεσις δυνάμει λαλοΰντες τά τοΰ β και 
γ μάλιστα (συνίημι γάρ τούς λόγους και τάς διαθέσεις άμφοτέρων) 

20 κάντεΰθεν ύποτιθέμενοι και ύπομιμνήσκοντες έπισκέψασθαι τά συγ-
γραφέντα μοι ώς εσφαλμένα και ώς ίνα μή αΐσχυνθεΐς διορθώσασθαι 
εκπέσω τής εκκλησίας ύπό τών μεταγενεστέρων, εύρισκόντων άλ-
λότρια θεοΰ τά συγγράμματα, θυμώδη με και έκστατικόν έπιγράφων 
ό πρώτος, ό δέ δεύτερος ώς τόν Κενδουκλάν χείρον ήμάς είναι και 

25 δτι ,ούδείς τών άδελφών φυλάττει τούς λόγους σου' (καθαπτόμενος 
λεληθότως τών δι' ερωτήσεων άποκρίσεών μου) και δτι εις μυρίας 
δόξας διηρέθησαν και δτι οι πλείονες καί γε τών προεχόντων ταΰτα 
λέγουσιν, ει καί μηδείς εγνω δτι έπέστειλα, επιχειρήσεις φέρων 
άσυνέτους καί άλλοκότους, ώς δτι εις έαυτόν περιπίπτω έν τοις 

30 γεγραμμένοις μοι, τοΰτο δέ διδάσκων παντί σθένει εύ εχειν έπεί, 

5 5 6 . 3 . 8 1 0 - 8 1 1 6 πατρός: Piaton 

2 2 Tim. 2,3 

A 

3 άμαρτολφ Gill 4 διατιθέμενος om Gill 5 [άχρ] εώτατον suppl Gill 7 [παρά] 
suppl Gill 10 παραβραχύ Α Gill 13 ταύτοπρόθυμον: τοΰτο πρόθυμον Gill 15 
άγγελία Gill 17 fort exc post αδην vox ένεγκεϊν κάν Gill 18 εστι Gill 19 
τοΰ ante γ inser Gill συνίειμι Α: corr Gill 24 Κενδουκλάν coll ep 445,44 supplevi: 
κεν / / / / /λαν A Gill 
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φησί, δτι πάντες οί φίλοι και εύσεβεΐς τω μή λέγειν αιρεσιν αλλ' ή 
μόνον παράβασιν των εντολών του θεοΰ, καταπατητάς των θείων 
κανόνων και άνιέρους, ,φεύγετε αύτών την κοινωνίαν παντάπασι', 
και έτερα προς τοις ειρημένοις έπιπλήττων, ως ούχ οίόν τε τό γράμμα 

35 άπαγγεϊλαι διά τό πλήθος. 
Τί ούν ό ταπεινός εγώ; άποτιναξάμενος τήν άθυμίαν βοηθεία καί 

του άδελφοΰ Εύπρεπιανοΰ και άπαρνησάμενος τή διαθέσει πάσαν 
σάρκα, προς μόνον δε θεόν άποβλέψας, υπέρ ού μοι ταΰτα καί δι' ού 
ή βοήθεια μάλιστα τω ασθενεί καί σαθρφ, άντεπέστειλα δεόντως 

40 έπιλύων τάς άπορίας αύτών καί ένστάσεις μαρτυρίαις γραφικαΐς καί 
πατρικαΐς εν οκτώ τετραδίοις πρός ήμισυ, όρών ούν δτι τό μή φέρειν 
αυτούς τήν εκ του λέγειν αιρεσιν όργήν τοΰ κρατούντος αίτιον τής 
ασυμφωνίας ή νοός έν τοις μέν άχωρησίαν ή τάχα καί τοΰ φθόνου 
ύποσμηχόμενον τό κέντρον καί πάντοθεν άπορών τό τε σχίσμα ήμών 

45 αύτών δεδιώς, εις χαράν ον τοΰ διαβόλου καί των αίρετιζόντων, τό 
τε συνελθεΐν αύτοΐς άποστασίαν είναι αληθείας, συμβουλία καί τοΰ 
αδελφού επί οίκονομίαν ήλθον μιμήσει τών άγίων πατέρων ήμών, 
μηδέν έχουσαν, ώς οίμαι, τό βλάπτον καί παρά τό εικός εις νόμον 
θεοΰ- καί δή ταύτην παρατίθημι, εχουσαν ώδε. 

50 ,Έπεί όρώ υμάς εις τοσούτον ύπενδοΰναι ώστε άπορραγήν γενέ-
σθαι εις ήμάς, τοΰτο φρονεΐν γέγονέ μοι εύ εχειν εις οικονομίας 
τρόπον, ει μή φέροι τις λέγειν αιρεσιν άχωρησία νοός, άσθενείας 
μέν έστι, καν ού βούληται, λογίζεσθαι ούτως ό άκούων, συγχωρητέον 
δέ δμως τήν φωνή ν χάριν τής συναφείας, τών άλλων σωζωμένων, 

55 λέγω δή τής τε άκοινωνησίας καθόλου καί άλλης πως ού συγκατα-
βάσεως, καθά καί οί φίλοι δήθεν έπαινοΰσιν ύμάς· κάμοί καί τοις 
ομοίως μοι αίρουμένοις έστω τό λέγειν αύτήν αιρεσιν, καθώς πεπι-
στεύκαμεν έν αποδείξει τής αληθείας, καί εί οί δι' εναντίας τοΰτο 
όρώντες ένδιαβάλλουσιν ήμάς άσυμφώνους εΐναι, μηδετέρω μέρει 

60 μελέτω- έν γάρ τή αφωνία συμφωνία ήμΐν πραγματεύεται τοις πράγ-
μασι, έξ ϊσου άφισταμένοις τής κοινωνίας αύτών , εως αν ό θεός 
πληροφορήση ήμάς, τοΰτο ειδότας, ώς καί τό σχίσμα ούδέν ελαττον 
αίρέσεως, ώς τφ Χρυσοστόμφ ε'ίρηται.' 

31 τώ scripsi: τό Α Gill 34 ώς Α 37 Εύπρεπειανοΰ Gill 48 οϊμαι: ο ΐμοι Gill 
53 βούλεται Gill 55 πώς Α: corr Gill 60 μελετώντας Gill 61 εξ ίσου A: distinxit 
Gill 62 είδότες Gill 
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Epistulae spuriae 

557 

Ή προς ήμας σου επιστολή, όσιώτατε έν μοναχοΐς καί ήμΐν ποθει-
νότατε πάτερ, δεικνύει καθαρώς την της ψυχής σου λαμπρότητα-

πολλής γαρ γέμει τής ήδονής τε και χάριτος και τής προς τήν 
5 εύτέλειαν ήμών πνευματικής διαθέσεως, άνθ' ών δφη σοι Κύριος τά 

αγαθά τής άνω Σιών και βοηθός σοι γένοιτο και υπερασπιστής κατ' 
εχθρών άσάρκων καί ύπέρμαχος καί άντιλήπτωρ" και μή δείξαι 
δύσκολον ενώπιον σου, αλλ' εύκολα καί όμαλά ποιήσοι πάντα σου 
τά δι' αρετής πρός αύτόν διαβήματα, 

ίο Έ γ ώ δέ, εί καί προέγραψα πρός τήν σήν άγιωσύνην, αλλ' ού πρός 
άντίδοσιν γραμμάτων άποσκοπών έγραψα, δτι μηδέ άξιον έμαυτόν 
κρίνω παρά τοιούτων ανδρών καί έκ τοσούτου διαστήματος έπιστέλ-
λεσθαι, αλλά τήν έμαυτοϋ διάθεσιν δση βουλόμενος έκφάναι τούτο 
πεποίηκα καί ποιώ, ουτω με τοΰ πνευματικού πόθου ουκ άπεικότως 

15 βιαζομένου. αύτός δέ, ώ θεία μοι καί αίδέσιμε κεφαλή καί μοναχών 
όσίων αγλάισμα καί άκρότης, άντεπιστεΐλαι ήξίωσας τω άναξίω 
θεομιμήτως, άλλά καί άπ' αύτής τής προγραφής τοσούτον ήμΐν τής 
ταπεινοφροσύνης σου τό θείον ΰψος ύπέδειξας, ώς καταπλαγήναι 
ήμών τήν διάνοιαν. ώ τοΰ θαύματος- εί γάρ ό τοσούτος καί τηλικοΰ-

20 τος τή τής ψυχής λαμπρότητι καί τήδε συνισουμένην έχων τήν 
άρετήν άπαστράπτουσαν, ώς αύτά μαρτυρεί τά πράγματα, εμού τοΰ 
ούθενοΰς ύποδεέστερον έαυτόν τίθησι, ό παντάπασιν αμελής έγώ καί 
νωθρός τί έμαυτόν όνομάσαιμι; καί εΐ ό τής αρετής λαμπτήρ άμαρτω-
λόν έαυτόν ύπογράφοιεν, ό αμαρτωλός ποΰ φανεΐται, ώς φησι τά 

25 ίερά λόγια, ή τί άποκριθήσεται; άρα, ει καί μηδέν έτερον έγέγραπτο 
τή σή επιστολή, ήρκει τοΰτο μόνον τοΰ τε δεχομένου τόν νοΰν 
έκθαμβήσαι καί τοΰ πεπομφότος τό άνυπέρβλητον έν άρετή θριαμ-

5 5 7 . 1 0 - 2 8 = ep. 423,2-17 24 Prov . 11,31; cf. 1 Petr. 4,18 

L 

1 cf adn ad ep 423,36 2 ποθηνότατε L 8 ποιήσαι Lac 14 με Lss" 15 κεφαλή 
Lac 25 έγγέγραπτο L: correxi 27 πεμφότος L 
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βεΰσαι. αλλ' έπειδήπερ εθος εστί τοΰτο άρχαΐον τοις εύσεβώς βιοΰσι 
καϊ ώς θεώ φίλον, τό διηνεκώς έαυτούς έξουθενεΐν τε και μέμφεσθαι, 

30 καθάπερ ό πατριάρχης 'Αβραάμ, Ίώβ τε ό δίκαιος, ό θεόπτης τε 
Μωσής, "Ιερεμίας τε ό θείος, Δαυίδ ό θεοπάτωρ, απόστολοι τε καί 
μάρτυρες καί πας ό λοιπός των άπ' αιώνος άγίων κατάλογος, άφέ-
μενοι τοΰ θαυμάζειν εύχαριστήσωμεν τω Κυρίω Ίησοΰ, τω έως άρτι 
έργαζομένφ σύν ίδίω γεννήτορι, βοηθοΰντί τε καί άνάγοντι ψυχάς 

35 εύσεβεϊς είς αρετών άκρώρειαν, άναπλάττοντί τε καί άλλοιοΰντι 
ταύτας την καλήν έκείνην Δαυιτικήν άλλοίωσιν, ην μόνην πλάττειν 
οίδεν ή δεξιά τοΰ ύψιστου ή άναλλοίωτος· ής καί ήμάς άξιωθήναι 
ύπερεύχου, δυσωπώ, άγιώτατε πάτερ, καν μέγα καί ύπέρ ή μας έστι 
τό αίτούμενον, ή τέως καν γοΰν άμπλακημάτων λύσιν εύρεΐν παρά 

40 τοΰ φιλανθρώπου θεοϋ. δς καί γένοιτο σοι, εί ολως χρή καί ήμάς 
άμαρτωλούς οντάς ύπέρ όσίων εΰχεσθαι, παρέχων σοι ίσχύν πνευ-
ματικήν καί χάριν πλουσίαν έν πάσιν καλοΐς, χρηστότητα τρόπων, 
ήθών εύκοσμίαν, μενόντων αγαθών τήν μέθεξιν, άνωλέθρου ζωής 
την έπίτευξιν, ήλίου θείου τήν έλλαμψιν, πάντων τε καλών τήν 

45 μετάληψιν καί βασιλείας ουρανών τήν άπόλαυσιν. 

558. <Νεοφύτφ) 

Ηδείας καί ποθεινάς ήμϊν συλλαβάς τής έν Χριστφ σου καλλίστης 
αγάπης, ώ καλέ Νεόφυτε, ώ τρισερασμιώτατε φίλων καί άδελφών, 
έδεξάμεθα χερσίν ύπτίαις, τοΰτο δή τό παροιμιωδούμενον, καί δε-

5 ξάμενοι άνεγνώκαμεν καί άναγνόντες χάριν έσχομεν τή μεγάλη θεοΰ 
προνοία, τή σοφώτατα καί ώς ουκ αν τις ε'ΐποι άνθρώπων τά ήμέτερα 
προς τό συμφέρον πηδαλιουχούση καί διεξαγούση, έν καλοΐς κατά 
τήν άνεσιν άποσωθέντας καί οίς δτι καθαράς ύγείας απολαύοντας 
άνεμάθομεν. τί γάρ ήδύτερον ήμϊν, τί δέ χαριέστερον τοΰ τοιαΰτα 

ίο εύαγγελισθήναι άφ' ύμών καί περί ύμών, τών ισα καί όφθαλμοΐς 
φιλούντων ήμάς; αμα δέ καί ώσπερ διά τίνος κατόπτρου τής ήδίστης 
σου γραφής τοις νοεροΐς τής ψυχής ομμασι κατοπτεύσαντές σου τον 
προς ήμάς πόθον είλικρινέστερον καί βεβαιότερον έτι μάλλον σοι 

28 εθος in marg L 32 άφαίμενοι L 34 γενήτορι L"' ανάγονται L: correxi 
37 είδεν L: correxi 41 καί ή εύχή in marg L 44 έλαμψιν L 

558. L 

1 Νεοφύτω supplevi ex 1. 3 εκ τών επιστολών τοΰ όσιου πατρός ήμών Θεοδώρου 
τοΰ στουδίτου L 2 ήδεΐας L 3 νεόφητε L 6 ώς Lsscr ήμετέρα L 
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προσετέθημεν καν πνευματνκώς συνεδέθημεν καν μάλλον σου της 
15 φνλνκής συναφείας καν σχέσεως έξεχόμενον περνεχόμεθα ήμενς ή της 

δρυός ό κισσός ή οί όνυχες των σαρκών η των πετρών οί πολύποδες, 
καν ούτε τόπος οΰτε χρόνος οΰτ' αλλο τν των απάντων δλως δυνήσεταν 
δναστήσαν ήμάς της σης άγαπήσεως, συνέρνθον κεκτημένον πρός 
τοΰτο τόν νομοθέτην της αγάπης Χρνστόν, τόν άκρογωννανον λίθον, 

20 τόν της ενρήνης καν ομονοίας πρύταννν καν πατέρα, τήν τε ένοπονόν 
καν συνδετνκήν δωρεάν καν χάρνν τοΰ Πνεύματος, εν γαρ καν ό τόπος 
σωματνκώς ήμάς άπ' α λ λ ή λ ω ν δνέστησεν, άλλ ' ό καθαρός της φνλίας 
τρόπος καν άδολος πνευματνκώς επί πλέον συνήψέ τε καν συνέσφνγ-
ξ ε ν έπν μέν γαρ τών σαρκνκώς, νν' οΰτω φαίην, συναπτομένων, οσον 

25 αν τά κατ' α'ν'σθησνν α'ν'τνα της ενώσεως περνανρήταν καν περνκόπτηταν, 
τοσούτον καν οί έρωτες αύτονς ψυχραίνονταν καν μαραίνονταν, έπν 
δε τών κατά Χρνστόν φνλούντων, τοσούτον ό πόθος δνάπυρος κατά 
ψυχήν εντός άνακαίεταν, οσον καν τά ύλνκά καν όρώμενα κατασβεν-
νύονταν ύπεκκαύματν ολου τοΰ φίλτρου καν πάσης της δναθέσεως, 

30 κενωθέντων όλοκλήρως τών καρδνακών ταμείων εντός. 
Ά λ λ ά τόν μέν ήμέτερον πόθον έτν καν έτν θεός πρός περνφανεστέ-

ραν πυρκαϊάν έξανάψενε. σύ δέ καν άναπαύενν παντοίως καν ψυχαγω-
γενν καν παραμυθενσθαν τόν δεσπότην ήμών τόν γλυκύν, τόν ήδύν, 
τόν χαρίεντα μή δναλείπης τό σύνολον, ανάπαυε δέ μή σαρκνκονς ή 

35 φυσνκονς ενκων θεσμονς μηδέ ώς άδελφόν καν τάς αύτάς ώδννας σον 
δναλύσαντα (τοΰτο γάρ τών τυχόντων καν τών χαμαν καν πρός τά 
γήννα μόνα νενευκότων εστίν), άλλά δνά τόν θεό ν αυτόν, δν' αυτό τό 
καλόν καν ώς όμολογητήν καν μάρτυρα της αληθείας καν ώς της 
εύσεβείας προασπνστήν καν της πίστεως πρόμαχον. ή χάρνς τοΰ 

40 κρείττονος, κάλλνστε αδελφών, δναφυλάξενέ σου τήν θεοφνλίαν 
κρείττω καν άνωτέραν πάσης σαταννκής έπηρείας καν έπνθέσεως. 

16 Macar. 7,21 (CPG II 203) πολύπους ώσπερ πέτρας εχεται 19 Eph. 2,20 

14 συνδέθημεν L: corr Kambylis 26 αύτής L" 34 διαλύπης L 40 θεοφιλείαν 
L 
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559. Πρός τινας άγιους έν εξορία οντάς 

"Οσον ήμΐν, δέσποτά μου θειότατε, μείζω και αλλεπάλληλα τά των 
πειρασμών άνορθούμενα κύματα φοβερόν έπεισφρήσουσι, τοσούτον 
πρός τάς αγρίας έμβολάς των πνευμάτων και άντιπνοίας δοκιμωτέ-

5 ρους και σοφωτέρους καί πλείονα πεΐραν έχειν κατασκευάζουσν 
δσον αί θλίψεις πλεονάζουσι, τοσούτον ήμΐν καί ή άένναος χάρις 
άφθονος έπιβλύζει τοΰ πνεύματος. 

"Οσφ τά παθήματα περισσεύει έν ύμΐν τοΰ σωτήρος Χριστού, 
τοσούτφ καί ή παράκλησις, κατά τον άπόστολον φάναι, πλεΐον παρ' 

ίο εκείνου χορηγουμένη προστίθεται. 
"Οσον ό κατ' α'ΐσθησιν άνθρωπος ούτος ταΐς άνενδότοις κακώσεσιν 

ύμΐν διαφθείρεται, τοσούτον ό ένδον ήμέρα καί ήμερα άνακαινίζε-
σθαι, φησίν, δύναμιν έχει, καθώς ό αύτός απόστολος καί πάλιν 
διδάσκει. 

15 "Οσον ό πήλινος ούτος άσθενεΐ άνδριάς, τοσούτον ή ψυχή κατά 
τών άντιμαχομένων νευρούται καί ρώννυται τη συνάρσει καί συν-
εργεία τοΰ πνεύματος. 

"Οσον ύμΐν οί ύπέρ τοΰ άγαθοΰ άγώνες ύπερεκτείνονται, τοσούτου 
πλείους παρά της στεφοδότιδος τοΰ κρείττονος δεξιάς καί οί στέ-

20 φανοί πλέκονται, δσον ύμΐν οί άθλοι καί τά παλαίσματα επαυξάνον-
ται, τοσοΰτον καί τά έπαθλα καί τά άμάραντα βραβεία πληθύνονται, 
καθ' δσον έκ τών παρόντων άγαθών διώκεσθε καί στενοχωρεΐσθε, 
κατά τοσοΰτον αρα πρός θεόν, τό κυρίως καλόν, άνατατικώς άν-
υψοΰσθε καί τοις μέλλουσιν άγαθοΐς πλησιάζοντες έμπληροφορεΐσθε 

25 καί έμπλατύνεσθε. 
Καθ' δσον τήν ψευδώνυμον καί πατουμένην δόξαν καταπατείτε 

καί παρ' ούδεν ταύτην λογίζεσθε, κατά τοσοΰτον πρός εαυτούς τήν 
άληθινήν έφέλκεσθε καί ούράνιον. 

Καθ' δσον ή διά τόν θεόν πτωχεία καί ή ένδεια τών χρησίμων 
30 ύμάς κατατρύχουσι καί ταπεινοΰσιν, κατά τοσοΰτον καί οί έν ούρα-

νοΐς θησαυροί καί τά μεγάλα καί άνεννόητα τών έπηγγελμένων 

559. 8 2 Cor. 1,5 11 2 Cor. 4,16 

1 L έκ τών επιστολών τοΰ οσίου πατρός ήμών Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου πρός τινας 
άγιους τοΰ τότε καιροΰ έν έξορία δντας παραινετική όμοΰ και παραμυθητική καί εις 
ύπομονήν τών θλίψεων διεγείρουσα L (ex qua inscriptione titulum sumpsi) 4 an 
άντιπνοίας <ήμας> scribendum? 5 κατά σκευάζουσι L 7 επί βλύζει L 11 
τοις L: correxi 18 ύπέρ έκτείνονται L 20 άθλοι L 24 μέλουσιν L 31 
άνενόητα L 
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ταμεία δοξάσουσι καί πλουτίσουσι και κορέσουσι άνεσιν και 
τρυφήν, και άπόλαυσιν ούδ' οσην ειπείν έμπαρέξουσι. 

Τοιγαροΰν εύθυμεΐν ύμάς χρή, γάννυσθαι, χαίρειν, χορεύειν, σκιρ-
35 ταν, άγάλλεσθαι, πανχοδαπώς διαχέεσθαι, θεσπέσιε δέσποτα, οτι και 

χαράς και άγαλλιάσεως και ευφροσύνης καί θυμηδίας τερψιθύμου 
τά παρόντα τυγχάνουσι διαχύσεως· προξενεί γάρ τήν ούράνιον βα-
σιλείαν, τήν άλυπον ζωήν και άπέραντον καί τό θεούς γενέσθαι, τό 
μείζον και τό κεφάλαιον ίίν' ε'ΐποιμι των τοϋ θεοΰ δωρεών, κατά χάριν 

40 καί μέθεξιν. ει γάρ συμπάσχομεν, ό έν Χριστώ λαλών Παΰλός φησιν, 
καί συνδοξασθώμεν, ει ύπομένομεν, καί συμβασιλεύσομεν. τί δε ό 
τά απόρρητα καί ούράνια μυστήρια βροντήσας 'Ιωάννης ό πάνυ 
φησί; νΰν, αγαπητοί, τέκνα έσμέν τοΰ θεοΰ, καί ουπω έφανερώθη τί 
έσόμεθα. οϊδαμεν δέ οτι εάν φανερωθή, δμοιοι αύτώ έσόμεθα, οτι 

45 οψόμεθα αύτόν καθώς έστιν. ολίγα πάσχομεν νΰν, μεγάλης δέ δόξης 
καί άνεκφράστου κατά γε τό μέλλον κληρονομήσομεν. καί γάρ ουδέ 
άξια τά παθήματα τοΰ νΰν καιροΰ προς τήν μέλλουσαν άποκαλυφθή-
ναι εις ημάς δόξαν, ώς ήκούσαμεν. αλλά καί τό παραυτίκα, φησί, 
της θλίψεως έλαφρόν καθ' ύπερβολήν εις ύπερβολήν αίώνιον δόξης 

50 βάρος ήμΐν κατεργάζεται, μή σκοπούντων ήμών τά βλεπόμενα, αλλά 
τά μή βλεπόμενα- εκείνα μέν γάρ πρόσκαιρα, ταΰτα δέ γε αιώνια καί 
ασάλευτα, εγγύς οί στέφανοι καί τά γέρα, έγγύς ή δόξα, έγγύς ή 
προσδοκωμένη ανάπαυλα των ού πεπερασμένων καλών, μή άπο-
κάμητε μηδέ βραχύ γοΰν άναπεσόντες ύπνώσητε- ή γάρ τών άντι-

55 πάλων ήμών έχθρών σπουδή, έως αν περιγένωνται, κυκλόθεν ήμάς 
άγρύπνως περιστοιχίζουσι. μείνατε καί έτι μικρόν οσον γάρ οσον 
καί ό ερχόμενος ήξει καί ού χρονιεΐ. ήξει, καί τών δικαίων μισθών 
τών συχνών ίδρώτων υμών λίαν ίλαρώς υμάς άξιώσειεν ήξει, καί 
τών άκηράτων άγαθών τήν κληρονομίαν, α οφθαλμός ουκ είδε καί 

60 επί καρδίαν άνθρώπου ουκ άνέβη, α καί ήτοίμασεν τοις όλοψύχως 

32 cf. 1 Cor. 4,8 40 Rom. 8,17 41 2 Tim. 2,12 43 1 Joh. 3,2 46 Rom. 8,18 
48 2 Cor. 4,17 sq. 56 Hebr. 10,37 59 1 Cor. 2,9 

32 πλουτοΰσι Lac 40 συμπάσχωμεν Lac 42 άπόρητα L 53 ούκ L: correxi 
καλλών L 55 κυκλώθεν L 58 ήμών Lac 
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αύτόν άγαπήσασιν, εύμενέστατα ύμΐν χορηγήσειεν. ύπομείνατε (θε-
ράποντες γαρ του Χρίστου) τά παρόντα δεινά, ναί, άντιβολώ, μείνατε, 
και πατριαρχών προεδρεΐαι, χορός προφητών, άποστόλων θρόνοι, 
Ιεραρχών τάξεις, στρατός μαρτύρων, όσίων δήμοι, ασκητών άγέλαι 

65 και πας ό λοιπός των άπ' αιώνος δικαίων κατάλογος εις τάς έαυτών 
άκαταλύτους σκηνάς ύμάς αναμφιβόλως έκδέξονται ως τά αύτά έκεί-
νοις παθόντας, ώς τούς αυτούς διαγωνισαμένους αγώνας, ως τοις 
αύτοΐς παλαίσμασι νεανικώς ένιδρώσαντας, διότι και τοΰ μέχρι τέ-
λους τοις αθλοις έγκαρτεροϋντος έμάθομεν εϊναι τό σφζεσθαι. 

70 Ού μικρας ημάς άθυμίας ένέπλησε, τιμιωτάτη μοι κορυφή, ή υμών 
άπ' άλλήλων διάζευξις και διάστασις, βάλλοντας εις ψυχήν έκ τούτου 
τό δολερόν και πολυμήχανον τοΰ σατάν εκείνου γαρ τοΰ πανούργου 
τρόπος τό τοιοΰτον και ένεδρα. 

560. <Πρός τούς έπισκόπους και ήγουμένους, τούς καθαψαμένους 
Πέτρου τοΰ εν τω Καλώ ορει) 

"Εδει μεν ύμάς είδότας, ώ φίλοι, τά τών θείων γραφών πνευματό-
φθεγκτα λόγια μή άκονάν τήν γλώσσαν κατά τοΰ πλάσαντος· ό 

5 άγιάζων γάρ και οί άγιαζόμενοι εξ ένός πάντες, επειδή δέ άγνοια 
κρατούμενοι ή φθόνω περινυττόμενοι τον τοΰ Χριστοΰ άξιον θερά-
ποντα ού προσδέχεσθε Πέτρον, τήν θείαν χάριν αύτοΰ ώς διά τών 
άποστόλων έν σημείοις και τέρασι και δι' αύτοΰ νυνΐ έκπέμποντος, 
άλλά γόην και δυσσεβή τοΰτον έκπομπεύετε, τό της ζωής αύτοΰ 

ίο άνεπίληπτον μή γινώσκοντες σιωπήσαι. ήμεϊς γάρ αύτοΰ τόν τε βίον 
καί τήν πίστιν διερευνήσαντες ούδαμοΰ αύτόν σφαλλόμενον ευρομεν, 
μάλλον δέ καί πολλούς έν τοις καθ' ήμάς χρόνοις άσκητάς ύπερ-
βαίνοντα- δντινα οί πιστώς άδελφοί προσδεχόμενοι τών αγίων λειτ-
ουργιών καί τών εύαγγελικών λογίων έρευνηταί άκριβέστατοι καί 

65 Luc. 16,9 68 Matth. 10,22 

62 γάρ Lsscr 67 παθόντες L: correxi 

560. a. 821 

4 Ps. 139,4 Hebr. 2,11 8 Act. 2,22 

epistulam e cod Marc gr 583 edidit Laurent, Pierre d' Atroa 147— 149 

1 titulum addidi coll vita Petri Atroensis 37,4; 45 (pp 145,147 Laurent) 8 έκπέμποντα 
cod: corr Laurent 13 λειτουργών cod: corr Laurent 
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15 της εκκλησίας Χρίστου κοινωνοί πέλουσιν ίερώτατοι. οί δέ τά έγ-
κελευόμενα παρ' ήμών των ευτελών μή δεχόμενοι την θεόφθεγκτον 
εύαγγελικήν ρήσιν, τήν λέγουσαν φανερώτατα, ό πιστεύων εις έμέ 
τά εργα α εγώ ποιώ κάκεϊνος ποιήσει, και μείζονα τούτων ποιήσει, 
ου προσδέχονται - οιτινες ώς άπαιδευσίας ζήλω και άσεβείας λόγω 

20 κρατούμενοι αποστολική ψήφφ καί πατρικώ κανόνι τω άναθέματι 
υποβάλλονται. 

Tituli epistularum deperditarum 

561. Ήγουμένω 

562. <Θεοσώστω ήγουμένω) 

563. <Τώ κυρώ Ίσακ ίω) 

564. <Φιλαρέτω άρχιερε ΐ ) 

17 Joh. 14,12 

561. titulum servavere VP in indice (f. 188"- f . 227") 

562. a. 8 1 0 - 8 1 1 

titulum supplevi ex ep 51,7 

563. titulum supplevi ex ep 106,22 

ibid fragm epist: τόν μισθόν της επισκέψεως ό θεός δφη σοι, δτι μόνος αύτός μοι 
εγραψας, και εϋχου ίνα καν μίαν ήμέραν εύαρεστήσω τω θεώ. 

564. a. 8 2 1 - 8 2 6 

titulum supplevi ex ep 486,15 
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INDEX NOMINUM PROPRIORUM 

Nomina propria titulorum ex parte tantum exhibentur; cf. etiam indicem eorum, ad 
quos scriptae sunt Theodori epistulae 
denotat adiectiva vel adverbia, quae in lexicis Liddell — Scott — Jones, Lampe vel 
W. Pape —G. Benseier, Wörterbuch der griechischen Eigennamen desunt 

*L denotat vocabula, quae in Lexico Lampe asterisco signata sunt 
Numeri ad epistulam et lineam spectant 

Άβδιού: Abdias propheta - ό προφήτης 
278,60 

Άβε ιρών: Abiram, filius Elijab, adversarius 
Moysis 22,32 

"Αβελ: filius Adami et F.vae 511,27 
Άβεσσαλώμ: Absalom, filius Davidis et 

Maachae 371,22; 417,20; 478,39; 42 
Άβ ιμέλεχ : filius Gideonis (Jerubaal) 383,76 
'Αβραάμ: persona biblica 102,8; 242,12; 

276,5; 383,77; 498,64; 509,38; 511,33 έν 
κόλποις - 18,58; 29,27; 88,12 ό πα-
τριάρχης - 557,30 σπέρμα - 221,30; 
381,84; 532,67 

Άβραάμιος: xenodochus cf. titulum ep. 
440 

Άβραμιαΐος: ad Abraham spectans -α 
εστία 88,10; 522,41 -ov σπέρμα 221,32 

Άβράμιος: episcopus Crataeensis (474 — 
ca. 558) (?) ό "Αγιος - 358,34 

"Αβυδος: oppidum ad Hellespontum 3,92 
Άγαθοΰ, τά: monasterium 48,62; cf. etiam 

s. ν. μονή 
'Αγαπητός: monachus Chersonensis 435,4 
'Αγάπιος: monachus Studita 402,24 
Άγαρηνοί : Arabes, Saraceni 512,7 
"Άγριν ΐται : monachi monasterii Agri 136,5 
Άγροΰ: monasterium 267,31;; cf. 214,1 et 

s. ν. μονή 
'Αδάμ: persona biblica 9,4; 50,52; 258,2; 

305,25; 394,15; 449,60; 520,35; 522,45 
προπάτωρ - 18,32; 497,40; 540,30 άρ-
χιπάτωρ - 50,46 

Άδελφίων: monasterium 386,5; cf. etiam 
s. ν. μονή 

'Αδριανός: monachus Studita 103,2; 18; 
108,25; 117,26; 153,6; 224,23; 264,4; 
315,7; 376,20; 405,8; 36 

'Αθανάσιος: 
1. S. Athanasius magnus ό "Αγιος 
38,39; 49,69; 74,19; 462,28; 466,17; 549,47 
ό άοίδιμος - 503,31 ό μακαριώτατος 
- 549,18 ό πολύαθλος - 221,111; 
532,146 
2. monachus Studita, protopresbyterus 
41,8; 43,93; 51,6; 72,31; 73,34; 79,11; 
111,22; 32; 153,27; 195,28; 265,31; 405,35; 
449,5; 452,6; 455,3; 476,5; 540,42; 556,7; 
9 
3. hegumenus monasterii Paulopetrii 
231,24 ό τοΰ Παυλοπετρίου καθηγεμών 
542,32 
4. comes itineris Theodori a Boneta us-
que ad Smyrnam 407,41 

Αιγυπτιακός: Aegyptiacus -ης δουλείας 
7,18 

Αίγυπτος: Aegyptus 74,24; 225,76 
Αίθίοψ: Aethiops 380,176; 177 
Αιμιλιανός: monachus Bithynicus 48,52 
Άκάκιος: 

1. S. Acacius Cappadox (f ca. 305) (?) 
8,32 
2. monachus Studita 41,11; 342,13 

'Ακέφαλοι: haeretici monophysitae 40,35; 
70,28 

'Ακρίτας: promunturium Bithyniae 452,5 
'Ακύλας: Aquila Pontius, socius Pauli 

410,57 
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'Αλεξάνδρεια: urbs Aegypti 49,62; 101; 
549,49 ό 'Αλεξανδρείας (Patriarcha) 
478,63 

'Αλέξανδρος: episcopus Alexandrinus 
(312-328)462,29 

Άλκέρ ιζα : pagus Bithyniae 3,87 
Ά μ α λ ή κ : filius Esau, parens generis Ama-

lecitarum 406,51 
Άμβακούμ: Habaccuc propheta 152,29; 

376,32 
Άμμανΐτα ι : gens arabica Palaestinae sep-

temtrionalis 477,153 
Άμμοΰν: monachus Studita 9,4; 493,6 
Άμμωνας: monachus Studita 181,5; 249,2; 

347,2 
'Αμνών: maximus natu e filiis Davidis et 

Achinomis 478,40 
Άμορρα ΐο ι : gens Caanitarum in Judaea 

417,8 
Άμόρ ιν : urbs Phrygiae 48,50 
Ά μ φ ι λ ό χ ι ο ς : episcopus Iconiensis (ca. 

340-400) τόν "Αγιον -ov 40,48 
Άμών: filius Manassae et Meschulemet, rex 

Judaeae (640-638 a. Chr. n.) 419,49 
'Αναγραμμένοι (Άναγεγραμμένοι) : pagus 

Bithyniae 3,87 
'Αναστάσιος: imperator Romanorum 

(492-518) 149,26 
'Ανατολή: oriens, orientis solis partes 

407,21 
'Ανατολικοί: thema imperii byzantini 

81,30; 112,39; 329,2; 406,2; 407,38; 
410,11; 440,8; 554,50 

Άνατόλ ιος : monachus Studita 164,8; 
384,15; 411,29 

"Ανθιμος: monachus Studita 513,2; 5 
Ά ν θ ο ς : monachus Studita 72,34; 73,34; 

355,30; 457,4; 16; 18 
'Ανίνας: monachus Helladicus cf. titulum 

ep. 439 
"Αννα: 

1. mater Samuelis 500,31; 516,9 
2. filia Phanuelis, vates 331,13 
3. mater Deiparae 490,19 
4. Theodori propinqua, mater Sergii 
44,21 

"Αννας: sacerdo Iudaeus 321,23 
'Αντιόχεια: urbs Syriae ή έν 'Αντιόχεια 

σύνοδος 528,75 ό 'Αντιοχείας 478,64 οΐ 
έν 'Αντιόχεια συνεδρεύσαντες πατέρες 
532,228 

'Αντίπατρος: monachus Studita 373,11 
'Αντίσαρχος: pagus Asiae minoris 449,3 
'Αντίχριστος: 34,105; 36,40; 43; 49; 53; 

120; 50,86; 83,12; 113,20; 157,48; 245,25; 
271,38; 276,39; 278,79; 332,30 (pi.); 31 
(pi.); 362,8; 419,14; 30; 31 

'Αντώνιος: 
1. magnus eremita (ca. 251-356) βι-
βλίου τοΰ επιλεγομένου τοϋ 'Αντωνίου 
490,30 
2. hegumenus, in Amorio deportatus 
48,49 
3. hegumenus, in Chersone deportatus 
48,56 
4. hegumenus monasterii Auletu (fort, 
unus idemque ac 2. vel 3.) 67,27 
5. hegumenus iconoclasta 60,33; 120,4; 
181,13 
6. monachus 59,2 
7. monachus Studita 165,4; 246,12 

Άπολ ιναρ ιστα ί : fautores Apolinaris, epis-
copi Laodicensis 40,30 

'Απολλώς: sodalis Pauli 425,26 
'Απόστολοι , "Αγιοι: dies festus apostolo-

rum 442,3 
'Απφία: coniux Philemonis, ad quem Paulus 

scripsit 410,53 
"Αραψ: 275,32; 393,54 (pi.); 455,70 (pi.); 
^ 475,3 (pi.) 
'Αρειανοί: fautores Arii, presbyteri Alexan-

drini 40,30; 53,28; 546,41; 549,50; 52; 
551,24 

"Αρειος: presbyter Alexandrinus (f336) 
(ούχ ώς) κτ ισματολάτρης κατά Ά ρ ε ι ο ν 
496,39 

'Αρέτας: rex Nabataeorum (9 a. Chr. n. — 
40 a. D.) 28,70; 443,14 

Άρκάδιος : monachus Studita 168,16; 
440,12 

'Αρμενία: 458,26; 28 
'Αρσένιος: 

1. monachus Studita 41,10; 43,105; 48,43; 
70; 216,8 
2. monachus monasterii Medicii 255,25; 
319,17; 422,20 
3. monachus Hierosolymitanus cf. titu-
lum ep. 279 

'Αρχάγγελος: εις τόν λεγόμενο ν τοΰ 
'Αρχαγγέλου ιερόν δόμον 51,39 (aedes 
sacra in Thessalonica); cf. etiam s.v. 
ναός 
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"Αρχιππος: monachus Studita 146,15 
Άσιατις : -ιδα χθόνα 385,25 
Άσσύριος : 12,16 (pi.) Ά σ σ ύ ρ ι ο ς νους (de 

Leone V) 419,15; 435,30 
Άστέριος : sophista Cappadox ( + paulo 

post 341) 380,11; 15 
Αυγαρος: Abgarus, rex Osdroenae (4 

a. Chr. η . - 7 . a .D. , 1 8 - 5 0 a .D.) 33,76; 
271,58; 409,42 

Αύλητοΰ: monasterium 38,31; cf. 201,1 et 
s. ν. μονή 

Αυξέντιος: hegumenus cf. titulum ep. 518 
Άφθόνιος: monachus Studita 402,23 
'Αφράτης (Άφράτιος) : monachus Studita 

122,13; 124,9; 125,13; 126,8; 128,10 
'Αφροδίσιος: monachus Studita 181,5; 

248,2; 345,2 
Άχαάβ: Achab, filius Amarii, rex Israeli-

tarum ( 8 7 5 - 8 5 4 a.Chr.n.) 275,20; 
276,53; 278,60; 279,18; 317,35; 417,13 

"Άχααβικός: ad Achab spectans - διωγ-
μός 393,9 

*'Αχααβίτης: fautor Achab (Leon V) 
275,22 

Άχααβιτικός: ad Achab spectans -ή χείρ 
(Leonis V) 448,12 »L 

Άχιτόφελ : Achitofel Gilonita, consiliarius 
regis Davidis 449,15 

Βαάλ (Βάαλ): Baal, genius loci 31,49; 
231,40; 275,45; 393,10; 555,49 

Βαβυλών: 12,16 
Βαλαάμ: Bileam, filius Beoris, magus — ό 

οΐωνοσκόπος 539,10 
Βαλάκ: Balac, filius Zipporis, rex Moabita-

rum 539,11 
Βαλεντινιανός: I, imperator Romanorum 

( 3 6 4 - 3 7 5 ) 24,53; 56 Ούαλεντινιανός 
443,53 

Βαρλαάμ: martyr Antiochensis (IV saec.) 
532,176 

Βαρσανούφιος: 
1. episcopus monophysita ( I V - V saec.) 
34,127; 136 
2. monachus Studita 41,8 

Βασάν: Baschan (Batanea) regio Palaesti-
nae 417,8 

Βασίλειος: 
1. Caesariensis ό "Αγιος vel ό θείος vel 
ό Μέγας - 4,34; 5,54; 8,18; 10,51; 14,15; 
17,20; 20,50; 22,20; 24,29; 32; 81; 28,127; 

31,76; 33,23; 34,92; 37,49; 40,42; 53; 54; 
147; 43,31; 43; 48,167; 249; 49,71; 50,28; 
51,74; 52,19; 57,25; 40; 63,18; 64,33; 41; 
69,41; 71,50; 157,26; 166,30; 170,26; 
221,108; 225,75; 301,93; 105; 106; 305,36; 
322,3; 329,18; 380,28; 46; 137; 151; 213; 
383,15; 49; 384,48; 393,40; 80; 395,17; 
406,15; 408,21; 416,26; 44; 424,9; 427,14; 
27; 452,22; 463,76; 476,31; 486,21; 489,39; 
491,12; 492,9; 499,27; 515,33; 518,10; 
530,17; 48; 55; 532,175; 543,26; 549,35; 
552,103 
2. hegumenus 515,38 
3. monachus 322,3 
4. monachus Studita 41,12; 48,44; 269,52; 
327,6; 438,19 

Βασσιανός: monachus Studita 125,9; 237,2 
Βεελζεβούλ: Beelzebub (Beelsebul) 36,85 
Βελίαρ: Belial, nomen Statan 127,12; 

545,34 
Βηθανία: Bet Anja, oppidum Palaestinae 

211,8 
Βηθλεέμ: urbs Judaeae 51,62; 276,20 
Βηρυτός: urbs Phoeniciae 532,147 
Βησσαρίων: monachus Studita 128,2; 

186,33; 190,20; 195,6; 199,12; 235,4 
Βιθυνία: 112,29; 147,25 
Βλαχέρναι: vicus Cpoleos ή έν Βλαχέρ-

ναις σύνοδος 416,46; 52 
Βονήτα (Βονέτα): pagus Phrygiae 81,29; 

146,8 
Βοσκύτιον (Βοσκοίτιον): ager familiae 

Theodori in Bithynia 130,9; 341,6 
"•Βουλγαρικός: bulgaricus -ης είδωλολα-

τρείας 479,19 
*Βυζαντιαϊος: Cpolitanus -α εκκλησία 

221,42 
Βυζάντιον: Cpolis 48,60; 73,2; 139,2; 379,3; 

401,6; 7; 415,45 
Βυζαντίς: Cpolis 39,58; 40,175; 90,22; 

113,13; 21; 162,12; 181,21; 244,8; 264,10; 
363,8; 406,17; 410,49; 419,39; 510,18 

Γάδειρα: Cadiz έπέκεινα Γαδείρων 219,13; 
355,5 

Γαϊανός: monachus Studita 49,32; 105,20; 
109,8; 114,27; 118,11 

Γαλαάδ: mons Transiordaniae 154,9 
Γαλάται: ad eos scripsit Paulus 221,106 
Γαλιλαία: regio Palaestinae septemtrionalis 

50,43 
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Γελάσιος: monachus Studita 9,2 
Γερμανός: I, patriarcha Cpolitanus (715 -

730) 53,50 
Γεσσημανη: vicus urbis Hierosolymorum 

276,24 
Γεώργιος: 

1. sanctus megalomartyr 301,29 
2. notarius 467,13; 541,2 

Γεώργιος, "Αγιος: monasterium 130,9; cf. 
etiam s. v. μονή, ναός 

Γιεζή: leprosus, famulus prophetae Elissaei 
11,110; 439,39; 450,26 

Γλυκέριος: monachus Studita 437,8 
Γόμορρα, τά: eversa urbs Pentapoleos 

276,78; 277,68; 278,84 
Γόρδινα: monasterium; cf. 59,1 et s.v. 

μονή 
Γόρδιος: martyr ( I I I - I V saec.) ό "Αγιος 

- 388,11 
*Γουλαιάτης: hegumenus monasterii Gu-

laei 222,9 
Γούλαιον: monasterium 495,31; cf. etiam 

s. v. μονή 
Γουτθία: Gothia 31,96; cf. 486,1 (Γοτθίας) 
Γραικία: Graecia, imperium byzantinum 

145,19; 458,28 
Γραικοί: Graeci, incolae imperii byzantini 

419,30 
Γραμματικοί: fratres Grammatici 151,44; 

cf. etiam s. v. 'Ιωάννης Γραμματικός 
Γραφή: sacra scriptura 7,91; 10,52 (pi.); 

36,116; 48,234 (pi.); 207,17; 260,4; 388,22; 
508,8 ή άγία - 2,88; 48,261 (pi.) ή θε-
όπνευστος - 4,21; 5,51; 50,15; 219,16; 
409,12 

Γρηγορας: 49,146 
Γρηγόριοι: Gregorius Nazianzenus et Gre-

gorius Nyssenus 163,13 
Γρηγόριος: 

1. Gregorius Nazianzenus ό Θεολόγος 
vel ό μέγας 3,150; 28,63 ; 30,41; 35,41; 
38,83; 50,18; 53,44; 69; 120,20; 134,22; 
170,26; 285,5; 380,57; 147; 210; 384,11; 
452,23; 73; 471,10; 43; 500,34; 516,11; 
551,13; cf. 7,79 
2. Gregorius Nyssenus ό Νυσσαΐος vel ό 
Νυσσαεύς vel ό Νύσσης 219,11; 301,96; 
380,201; 471,18; 38; 532,227 
3. metropolita iconoclasta 549,140; 142 
4. iconoclasta, hegumenus monasterii 
Adelphion 386,5; 69 

5. monachus Studita 40,176; 41,13; 48,44; 
51,80; 108,17; 269,10; 327,2; 438,2 
6. monachus monasterii Kerameon 
544,48; 58 
7. monachus Helladicus cf. titulum ep. 
439 

Γρηγόριος Κεντροκούκουρος: presbyter 
112,33; 163,12 

Δαθάν: Datan, filius Elijab, adversarius 
Moysis 22,32; 31,88 

Δανιήλ: propheta 5,19; 152,29; 165,9; 
376,31 

Δαυίδ: 
1. filius Jischai, rex secundus Israelita-
rum 5,25; 34,109; 38,8; 39,19; 115,28; 
221,118; 296,12; 301,53; 304,17; 380,207; 
384,7; 397,15; 398,24; 421,2; 443,50; 
465,32; 466,16; 477,74; 87; 478,41; 496,18; 
497,39; 498,60; 506,38; 557,31 νέος -
(de Michaele II) 418,13; 419,48 
2. eremita Thessalonicensis (ca. 450 — 
535) (?) ό "Αγιος - 358,35 

Δαυιτικός: ad Davidem (1.) pertinens -ήν 
άλλοίωσιν 557,36 -ης φδής 411,10 *L 

Δαυιτικώς: more Davidis (1.) - ειπείν 
380,194; 505,28 κατά τό άδόμενον -
532,256 *L 

Δελμάτου: monasterium 267,31; cf. etiam 
s. v. μονή 

Δευτέρα: dies lunae 3,117 
Δημητριάς: urbs Thessaliae ό Δημητριά-

δος 177,10; 294,8 
Δημήτριος: 

1. megalomartyr Thessalonicensis του 
'Αγίου 17,34 τοϋ μεγαλομάρτυρος 17,4 
2. hypatus cf. titulum epp. 443; 504 

Δημήτριος, "Αγιος: aedes sacra in Thes-
salonica 3,118; cf. etiam s.v. ναός 

Δημόφιλος: ad eum scripsit Dionysius 
Areopagita 455,53 

Δημόχαρις: Logothetes cf. titulum epp. 
426; 454 

Διάνιος: sodalis Basilii Caesariensis 452,21; 
73 

*Διονυσαϊκώς: more Dionysii Areopagitae 
- ειπείν 380,166 

Διονύσιος: 
1. Areopagita 22,36; 25,55; 28,44; 31,92; 
37,53; 57,19; 380,149; 156; 386,27; 393,39; 
406,15; 408,22; 409,47; 455,32; 53; 476,25; 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:28



Index nominum propriorum 867 

478,93; 489,14; 33; 492,11; 524,37; 528,48; 
532,110 
2. monachus Studita 168,15; 223,79; 
265,4; 267,5; 273,16; 276,10; 377,5; 
447,19; 42; 456,2; 21; 457,5; 15; 16 

Δΐος (? an Δίον?) oppidum Macedoniae 6 
της Δίου 112,28 

Διόσκορος: patriarcha Alexandrinus 
(f 454) 49,101 

Δομετιανός: 
1. S. Domitianus Melitenensis (t473) 
8,32 
2. monachus Studita 41,10; 109,22; 
178,36 

Δοσίθεος: 
1. S. Dositheus Gazaeus (f ca. 535) 8,31 
2. Samarita, haereticus (I saec.) 34,137 

Δυρράχιον: urbs Epiri αρχ ιεπ ισκόπου του 
Δυρραχίου 543,6 

Δυσάρεστος: allusio ad nomen Euaresti 
Εύάρεστος καλούμενος, Δυσάρεστος 
έχρημάτισας 444,23 

Δύσις: Hesperia, Roma 74,20; 377,3; 15; 
407,6; 21; 456,9; 469,25; 523,11 ό έκ Δύ-
σεως (= papa) 478,85 

Δυτικοί: homines ad occasum habitantes 
410,31 

Δωρόθεος: 
1. hegumenus haereticus (VI saec.) 
34,128; 137 
2. monachus Studita I 110,2; 9; 124,16; 
186,33; 187,24; 188,2; 190,20; 195,6; 
199,12; 217,5 
3. monachus Studita II 181,6; 240,2; 352,2 

Εδέμ : paradisus 9,4; 287,12; 406,36; 415,48 
Ειρήνη: 

1. imperatrix Romanorum 7,57; 74; 83; 
478,74 
2. abbatissa monasterii Clubii, mater 
Euphrosynae 465,48 
3. patricia 372,12 

Έλεοΰντες: oppidum ad ora Chersonesi 
3,94 

Ελευθέρ ιος : monachus Studita 212,25 
Έλ ισσα ΐος : Elischa, filius Schafat, pro-

pheta (IX saec. a. Chr. n.) 477,163 
"Ελλην: Graecus, paganus 69,20 (pi.); 

221,113 (pi.); 301,75; 127 (pi.); 386,25; 
44; 393,53 (pi.); 499,19; 503,46 (pi.); 
526,38 (pi.) 

Έ λ λ ή ν ι ο ς : paganus -οι ε ϊκονομάχοι 
546,39 

Έ μ β ο λ ο ς : promunturium Chalcidicense 
3,103 

Ένάκ : parens gentis Enakitarum, eximia 
corporis magnitudine 186,47 

Έ ν ώ χ : Henoch, filius Jared 36,57; 511,29 
Έπιφάν ιος : 

1. episcopus Constantiae (Salaminis) 
( |403) 1,48; 40,22; 173; 380,11; 72 
2. monachus Studita 33,13; 34,8; 126; 146 
(bis); 35,8; 31; 41,11; 72,35; 377,15; 
405,10 

"Εραστος: 
1. monachus Studita 462,15; 64 
2. monachus Helladicus cf. titulum ep. 
439 

Έρμίας : 381,125 
Εϋα: — ή προμήτωρ 65,22 summatim de 

muliere 431,47; 56; 444,7 
Ευαγγελισμός: dies festus annuntiationis 

Deiparae 3,104 
Εύάρεστος: monachus Studita 444,23; cf. 

etiam s. ν. Δυσάρεστος 
Εύγενία: filia Philippi, martyr (f ca. 258) 

244,18 
Εύδοξία: Augusta, coniux Arcadii (f404) 

555,72 
Εύθάλιος: monachus Studita 120,27 
Εύθύμιος: 

1. magnus, abbas Laurae Pharan (j~473) 
ό "Αγιος - 500,35 
2. frater Theodori Studitae 1,63; 6,10 
3. hegumenus Thessalonicensis 51,21 
4. monachus Studita 41,9; 181,3; 246,2; 
343,2 
5. monachus 462,41 

Ευκαιρίας: monasterium 377,9; cf. 176,1; 
271,5 et s. ν. μονή 

Εύλόγιος: patriarcha Alexandrinus (581 — 
607) 49,62 

Εύοδία: familiaris Pauli 410,53 
Εύόδιος: monachus Studita 49,115; 190,26; 

207,5; 220,17 
Εύπραξία: (vel Euphrasia) sancta, virgo 

Cpolitana (f post 410) 472,31 
Εύπρεπιανός: monachus Studita 38,22; 

40,25; 41,13; 133,12; 136,2; 178,37; 
329,32; 358,28; 556,37 

Εύσέβιος: 
1. Caesariensis ό άγιώτατος - 549,18 
2. monachus Studita 60,27; 308,8 
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Ευστάθιος: monachus Studita 34,22; 145; 
41,14 

Ευστράτιος: 
1. archiatrus cf. titulum ep. 264 
2. hegumenus cf. titulum epp. 448; 496 
3. presbyter, ceterum ignotus 549,9; 155 

Ευσχήμων: monachus Studita 41,12 
Εύτυχιανικός: ad Eutychen spectans -ή αϊ-

ρεσις 33,57 *L 
Εύτυχιανιστής: fautor presbyteri Eutychus 

40,33 (pi.) *L 
Εύφημιανός: monachus Studita 273,14; 17; 

274,31 
"Εφεσος: urbs Asiae minoris 225,84 ή σύν-

οδος έν Έ φ έ σ ω 49,106 
Έφρα ίμ : 

1. hegumenus 68,34 
2. monachus Studita 174,2; 181,5; 344,2 

Ζαχαρίας: monachus 3,85 
Ζωσιμάς: 

1. monachus Studita, I 114,27 
2. monachus Studita, II 489,3 

Ή γ ή σ ι μ ο ς : monachus Studita 172,2; 181,6; 
351,2 

Η λ ί α ς : 
1. Elijahu, propheta (IX saec. a. Chr. n.) 
36,57; 152,28; 275,20; 23; 317,36; 321,22; 
393,19; 455,54 
2. monachus Studita cf. titulum ep. 453 
3. presbyter cf. titulum ep. 516 

Ή ο ύ : Jehu, filius Josaphat 547,15 
Η ρ α κ λ ε ι ώ τ η ς : monachus seu hegumenus 

monasterii Heracleoton 3,90 (pi.); 222,8 
Η ρ ώ δ η ς : Herodes Antipas, filius Herodis 

magni et Malthaceae 5,36; 22,56; 65; 
28,68; 74; 31,65; 317,36; 381,74; 388,16; 
443,14; 555,66 δεύτερος vel νέος 
Η ρ ώ δ η ς (de Constantino VI) 22,57; 67; 
28,67; 31,66; 443,10; 30 summatim pro 
principe vel imperatore 443,11; 12 

Ήρωδ ιάς : filia Aristobuli et Berenicae, 
coniux Herodis Antipae 28,72 

'Ησαΐας : 
1. Jesaja, filius Amoz, propheta (VIII — 
VII saec.) 34,61; 518,11 ό άγιος - 2,99 
ό ίεροφωνότατος - 7,23 ό μεγαλοφω-
νότατος - 71,20 
2. haereticus 34,128; 136 
3. episcopus 63,2; 538,3 

"Ηφαιστος: deus ignis άπορριψάμενος ώς 
εις πϋρ 'Ηφαίστου 477,233 

Θαδδαϊος: monachus Studita, confessor 
126,2; 183,2; 185,9; 186,7; 26; 30; 39; 53; 
187,7; 188,11; 190,20; 191,18; 194,21; 23; 
195,5; 198,13; 22; 199,12; 204,7; 251,6; 
301,45; 381,18 

Θέκλα: 
1. Iconiensis, martyr (I saec.) 87,14; 
244,18; 301,30; 397,21; 472,30 
2. monacha 531,32 

*Θεκωΐτις: mulier e Thecoa κατά τό ύπό 
της Θεκωίτιδος πρόβλημα 478,40 

Θεοδόσιος: coenobiarcha, sanctus (424-
529) 149,25 

Θεοδότη: cubicularia, augusta, altera con-
iux Constantini VI 22,67; 443,23 

Θεόδοτος: 
1. haereticus 380,11; 125 
2. protospatharius 523,9 

Θεόδουλος: 
1. monachus Studita, 1 178,38; 190,3; 
232,7; 284,3 
2. monachus Studita, II 263,9 

Θεοδώρητος: patriarcha Antiochensis 
528,75 

Θεόδωρος: 
1. megalomartyr ( |319) 301,29 
2. episcopus Mopsuhestiae (f 428) 49,59 
3. strategus (t ca. 818) cf. 334,26 
4. Studita 6,57; 221,195; 355,24 

Θεοκτίστη: mater Theodori Studitae 85,4 
Θεόκτιστος: 

1. monachus 38,34 
2. hegumenus monasterii Symbolon 306,8 
3. monachus Studita 96,13; 123,2 
4. eremita 461,17; 32 

Θεολόγος: 
1. v. ' Ιωάννης 
2. v. Γρηγόριος 

Θεόσωστος: 
1. hegumenus 48,40; 51,7 
2. monachus Studita 503,48 

Θεοτόκος: passim 
Θεοφάνης: 

1. confessor 319,9; cf. etiam 214,1; 291,1; 
292,3; 396,3; 487,3 
2. sanctus τοΰ 'Αγίου -ους 443,48 (an 
confessor?) 
3. monachus Helladicus cf. titulum ep. 
439 

Θεοφάνια, τά: dies epiphaniae 38,55; 
536,16; 549,117 
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Θεόφιλος : monachus Studita 165,17; 166,2 
Θεοφύλακτος : monachus Studita 208,26 
Θεσσαλον ικε ί ς : Thessalonicenses 23,18 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η : 3,102; 21,32; 31,21; 34,154; 

43,87; 48,40; 51,19; 72,24; 177,55; 59; 
190,4; 13; 355,23; 466,25; 469,58 

Θεωνάς: monachus Studita 165,17; 22 
Θ ρ α κ ή σ ι ο ι : thema 406,2; 410,11 
Θρςικωος: Thrax έν τη Θ ρ α κ ώ ω ν χ ώ ρ α 

363,7 
Θυνία: regio Bithyniae 48,52 
Θωμάς: 

1. discipulus Christi 221,66 
2. hypatus et chartularius 462,39 

' Ιακώβ: filius Isaacii et Rebeccae 232,38; 
243,7; 281,17; 380,178; 465,12 

' Ιάκωβος: 
1. frater Christi 5,41; 34,97 
2. confessor ν. ' Ιάκωβος: monachus Stu-
dita 
3. monachus 462,40 
4. monachus Studita 186,31; 189,2; 
190,22; 195,6; 199,13; 441,3 

Ί α μ β ρ ή ς : Iambres, magus Aegyptius 419,42 
(de Antonio, episcopo Sylaei) 

Ί α ν ν ή ς : Iannes, magus Aegyptius 151,45; 
419,41 (de Johanne Grammatico) 

' Ιγνάτιος: 
1. Antiochensis, martyr ( t ca. 107) - ό 
θεοφόρος 130,16; 455,60 
2. monachus Studita 118,14; 131,2; 
133,28; 146,41; 150,30; 223,80; 225,121; 
226,3; 330,16; 411,25; 498,7 

Ί γ ν ώ ν : monasterium; cf. 481,1 et s. ν. μονή 
Ίεζάβελ : Isebel, filia Ithobal, coniux regis 

Achab 278,60 
' Ιεζεκιήλ: 

1. Ezechiel, filius Busis, propheta (VI 
saec. a. Chr. π.) - ό θεολόγος 389,17 
2. monachus Helladicus cf. t i tulum ep. 
439 

' Ιερεμίας: Ieremias, filius Chilcija, pro-
pheta (VII saec. a. Chr. n.) 33,17; 34,32; 
381,100; 383,77 - ό θείος 557,31 ό 
θεοπτ ικώτατος - 7,2 - ό πολυθρη-
νότατος 555,13 

*Ίερεμιτ ικός : ad Ieremiam pertinens -
θρήνος 3,15 

Ί ερ ι χούντε ιο ς : ad urbem Iericho spectans 
-α τ ε ί χη 186,52 *L 

' Ι ερουσαλήμ: 477,65; 547,17 ή άνω - 2,84; 
84,5; 133,17; 223,55; 304,19; 403,19; 
456,20; 472,46; 510,44 ή νέα - 518,41 ό 
' Ι εροσολύμων 478,64 

Ί η σ ο ϋ ς Χρ ιστός : passim 
Ί η σ ο ΰ ς τοΰ Ν α υ ή : Josua (Jehosua), suc-

cessor Moysis 186,51; 541,28 
Ί λ α ρ ί ω ν : 

1. monachus Studita 208,2 
2. exarchus, confessor cf. 90,1; 214,21; 
267,31; 291,20 
3. presbyter, ceterum ignotus 549,8; 154 

Ί ο β ι α ν ό ς : imperator Romanorum (363 -
364) 443,55 νέου Ί ο β ι α ν ο ΰ χ ρ ε ί α 417,40 

Ί ο θ ό ρ : Jethro Mediani ta , socer Moysis 
5,26 

' Ιορδάνης: flumen 477,163 
' Ιουδαϊκός: Judaicus -όν άποτέλεσμα 

513,27 -öv λ ή μ μ α 496,25 μάχας -άς 
518,36 -ήν ν η π ι ό τ η τ α 499,16 

' Ιουδαίος: Iudaeus 11,54 (bis); 36,10; 85 
(pi.); 69,20 (pi.); 93,16 (pi.); 118,9 (pi.); 
142,8 (pi.); 149,15 (pi.); 211,8 (pi.); 221,73 
(pi.); 95 (pi.); 98 (bis pi.); 301,75; 113 
(pi.); 127 (pi.); 315,27 (pi.); 393,53 (pi.); 
463,50; 499,18; 503,46 (pi.); 518,14 (pi.); 
32 (bis, pi.); 49; 526,38 (pi.); 532,149 (pi.) 

' Ιούδας: Iscariota 11,109; 73,32; 81,16; 
199,14; 213,15; 244,11; 341,6; 358,14; 
421,16; 449,15; 35; 56; 480,33; 512,30; 
513,63; 66 

' Ιουλιανός: 
1. imperator Romanorum (361-363) 
381,89; 455,48 τό έ ξ ε μ π λ ά ρ ι ο ν Ί ο υ λ ι α -
νοΰ (de Leone V) 417,13 
2. vestitor cf. t i tulum ep. 459 

Ί ο υ σ τ ΐ ν α : martyr Nicomedensis (III saec.) 
(?) 407,31 

Ί ο υ σ τ ΐ ν ο ς : martyr Romanus (f ca. 166) ό 
ί ερομάρτυς - 532,71 

' Ισαάκ: 
1. filius Abraham 242,12; 301,96; 97 (bis); 
532,227 
2. monachus Hierosolymitanus cf. titu-
lum ep. 279 

Ί σ ά κ ι ο ς : ceterum ignotus 106,22 
' Ισραήλ: Israel 12,16; 17,7; 51,70; 186,44; 

409,14; 418,12; 447,3; 452,72; 547,15 
' Ιταλός: Italus 49,70 (pl.) 
Ίωάβ : Joab, filius Zeru ja , dux exercitus 

Davidis 5,23 
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'Ιωακείμ: pater Deiparae 490,19 
Ι ω ά ν ν η ς : 

1. discipulus Christi 11,107; 103,19; 
236,14; 321,23 ό εύαγγελιστής vel ό 
Θεολόγος 9,39; 31,117; 36,58; 64,17; 
177,62; 178,28; 360,7; 385,8; 532,51; 
559,42 
2. hegumenus monasterii insulae Chalcae 
542,33 
3. monachus 218,2 (fort, unus idemque 
ac 4.) 
4. monachus Studita 41,9; 43,105; 177,67; 
238,11 
5. patricius cf. 398,18 

' Ιωάννης Βρυένας: frater ducis Bryenae 
151,51(?); 509,44 

' Ιωάννης Γραμματικός: patriarcha Cpoli-
tanus (837 - 843) ό άσεβάρχης ' Ιωάννης 
332,16; 426,17 ό ασεβής ' Ιωάννης 380,5 

' Ιωάννης Κλίμακος: 303,25 
' Ιωάννης Νηστευτής: patriarcha Cpolita-

nus (582 - 595) 455,73 
' Ιωάννης Πρόδρομος: 5,36; 9,38; 22,55; 59; 

28,73; 31,69; 33,33; 34,66; 36,67; 42,54; 
48,94; 53,107; 221,125; 274,23; 301,123; 
317,36; 381,73; 388,15; 398,18; 443,17; 
485,32; 532,204; 226; 265; 555,66 

' Ιωάννης Χρυσόστομος: patriarcha Cpo-
litanus (398-404) 7,46; 24,42; 27,42; 
28,55; 33,34; 39,68; 48,83; 53,69; 64,36; 
149,7; 221,115; 301,97; 380,204; 386,17; 
24; 41; 55; 409,26; 449,56; 455,19; 528,69; 
532,240; 551,12; 555,69; 556,63; cf. 419,25 

Ίωαννίκ ιος : eremita 490,80; cf. etiam ti-
tulum ep. 461 

Ίώβ : Hiob (Ijob), rei auctor libri eiusdem 
nominis 12,22; 323,4; 381,94; 392,34; 
454,24; 457,11; 498,58; 505,33; 509,31; 
511,36; 519,37; 521,17; 543,27; 557,30 

'Ιωσήφ: 
1. XI filius Jacobi et Racheiis 278,40; 41; 
281,17; 465,13 
2. oeconomus, hegumenus monasterii 
Cathara 28,4; 34; 60; 112; 31,3; 112; 
43,66; 70; 89; 197,23; 222,7; 12; 223,25; 
231,17; 267,19; 268,34; 281,19 
3. hegumenus monasterii Ceramea 73,24; 
151,44; cf. etiam 74,31 
4. discipulus sancti Pancratii 221,101 

Ίωσίας : Joshija, filius Amon, rex Judaeo-
rum 419,48 δεύτερος vel νέος Ίωσ ίας 
(de Michaele II) 417,40; 418,13 

*Καβαλλΐνος: τόν υίόν τοΰ Ταβεήλ, ϊνα 
μή λέγω Καβαλλίνου (de Leone V) 
417,12 

Καβαλλώνυμος: qui de stercore noraen du-
cit (de Constantino V) 421,17 

Καθαρά, τά: monasterium 3,68; 267,30; 
364,8; cf. 271,5; 272,4 et s.v. μονή 

Καθαροί: haeretici 40,54 
Καϊάφας: Caiphas, sacerdo Judaeus 321,23; 

358,14 
Κάιν: filius Adami et Evae 478,37; 512,28 
Καίσαρ: titulus imperatoris 26,26; 112,40; 

134,18; 275,61; 277,60; 282,12 (bis) 
*Καΐτης: ad Cain pertinens φθόνου τοϋ -ου 

468,17 
Κάλλιστος: monachus Studita 108,29; 

115,34; 134,32; 145,4; 152,50; 216,2 
Καλόγηρος: monachus Studita 15,5; 26,48; 

41,7; 48,101; 72,23; 100,17; 105,3; 115,25; 
401,17 

Καλχηδών v. Χάλκη δών 
Κανα: urbs Galilaeae 50,43 
Κάναστρον: promunturium Chalcidicense 

3,101 
Καρθαγένη: Carthago 24,83 
Καρμήλιον ορος: mons Palaestinae sep-

temtrionalis 477,162 
Κάρπος: martyr Pergamensis (II saec.) — 

τόν άγιον 455,32 
Καρτέριος: monachus Studita 402,22 
Κασιανός: monachus Studita 178,39 
*Κενδουκλαδικός: ad Cenduclam (?) spec-

tans -ης αίρέσεως 445,44 
Κενδουκλας: (?) haereticus 556,24 
Κεντροκούκουρος: v. Γρηγόριος Κεντρο-

κούκουρος 
Κεραμέα, τά: monasterium 74,32 (sed cf. 

544,1 των Κεραμέων); cf. etiam s.v. 
μονή 

Κηδάρ: filius Ismaelis μετά των 
σκηνωμάτων Κηδάρ 9,28 

Κίζαρα: monasterium; cf. 67,1 
Κληδόνιος : monachus Studita 40,166; 

116,16 
Κλήμης : episcopus Romanus (I saec.) — ό 

πολόαθλος 381,91 
Κλήμης (Κλέμης): monachus Studita, he-

gumenus 302,25; 433,46; 538,59 
Κλϊμαξ: 150,14 
Κλουβίον: monasterium; cf. 458,1 et s. ν. 

μονή 
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Κορνήλιος: centurio 409,27 
Κρανίου τόπος (χώρος): vicus Hierosoly-

mitanus 276,18; 449,59 
Κρατερός: comes cf. 382,13 (app. cr.) 
Κρήτες: Cretenses 235,6 
Κύζικος: cf. 488,1 
Κυπριανός: S. Carthageniensis (ca. 2 0 0 -

258) ό "Αγιος - 120,20 - ό ίερόμαρτυς 
443,51 

Κύριλλος: patriarcha Alexandrinus (412 — 
444) 43,24; 49,58; 72; 80; 101; 104; 
380,208; 455,47 

Κύριος: Jesus Christus passim 
Κώμαι: monasterium 495,30; cf. etiam s. v. 

μονή 
Κωνσταντίνος: 

1. I, magnus, imperator Romanorum 
(324-337) 381,87; 549,48 (v.l.) 
2. V, imperator Romanorum (741-775) 
50,10; 63,21; 276,40; 478,70 
3. VI, imperator Romanorum (780 — 797) 
443,30; 555,24 
4. metropolita iconoclasta (?) cf. 549,140; 
142 et app. cr. 

Κωνσταντινούπολις: 48,71; 279,33; 455,73; 
478,63; 532,203; 549,51 

Κωνστάντιος: imperator Romanorum 
(337-361) 549,48 

Λαγγιβαρδία: Langobardia 549,13 
Λάζαρος: a Christo in vitam revocatus 

211,5; 8; 281,29 
Λάμεχ: pater Noah 478,39 
Λάμψακος: urbs ad Hellespontum 3,90 
Λαοδίκεια: urbs Phrygiae 147,24 ή εν Λαο-

δικεία σύνοδος 50,25 ό Λαοδικείας 
225,106; 432,23 

Λαυρέντιος: 
1. monachus 68,2; 12 
2. monachus Studita 449,2 

Λέοντες: monasterium 526,11; 34; cf. etiam 
s. v. μονή 

Λεόντιος: 
1. Byzantius (VI saec.) -ov τόν μακάριον 
492,8 
2. monachus Studita 26,49; 43,102; 51,59; 
263,7; 302,24; 326,15; 333,42; 341,5; 
355,16; 358,7; 16; 19; 368,21; 381,114; 
402,5; 407,27; 410,63 

Λεΰκαι: pagus Bithyniae 3,69 

Λέων: 
1. III, imperator Romanorum (717 — 741) 
276,39; 478,70 
2. V, imperator Romanorum (813 — 820) 
58,12; 63,20; 358,18; 419,49; 448,12; 
478,49; 75 
3. monachus Studita 450,2 
4. ceterum ignotus 106,10 

Λέων Βαλελάδης: episcopus 48,55 
Λήμνος: insula 3,95 
Λιβιανά: monasterium 3,68; cf. etiam s. v. 

μονή 
Λίπαρις: insula 48,57 
Λιτόιος (Λιτόης): monachus Studita 41,12; 

48,59; 154,6; 155,13; 177,69; 228,10; 
376,50; 555,8 

Λογγιβαρδία: Langobardia 31,95; v. etiam 
Λαγγιβαρδία 

Λουκιανός: monachus Studita 41,11; 150,5; 
179,14; 186,32; 187,23; 190,23; 191,21; 
195,7; 198,15; 199,6; 204,22; 220,17; 
236,5; 328,9; 366,4; 441,17 

Λουπάδιον: pagus Bithyniae 3,81; 137,10 
Λυκία: regio Asiae minoris 146,21 
Λώτ: propinquus Abraham, parens generis 

Moabitarum 48,284 

Μαδιανΐται : Midianitae, adversarii Moysis 
51,70 

Μακάριος: 
1. hegumenus monasterii Pelecetae 
267,31; 371,8; 501,13 
2. hegumenus (?) Antisarchensis 449,45 

Μακεδονία: 466,23; 535,8 
Μακεδονιανοί : fautores Macedonii 40,30 

*L 
Μακκαβαΐοι : martyres Iudaei 301,121; 

381,72 
Μαλαχίας : Maleachi, propheta 34,33 
Μάμας, "Αγιος: vicus Cpoleos 48,65; 

269,28 
Μανιχαϊκός : ad Mani spectans -ή αϊρεσις 

477,203; 222 *L 
Μανιχα ΐος : fautor Mani 40,28 (pi.); 221,38 

(pi.); 416,40 (pi.); 455,11 (pi.); 496,29; 
532,100 *L 

Μανιχαϊσμός : disciplina Mani 477,202 'L 
Μαξιμίνου: monasterium τόν - 452,8; cf. 

etiam s. v. μονή 
"''Μαξιμινίτης: hegumenus monasterii Ma-

ximini 162,17 
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Μάξιμος: 
1. confessor (ca. 580-662) 471,13; 38; 48 
2. monachus Studita 302,24 

Μάρης: monachus Studita 20,34 
Μάρθα: soror Lazari 211,4 
' 'Μαρθαϊτικός: (?) ad Martham spectans 

281,31 
Μαρία: 

1. Deipara 301,76; 463,36; 532,39 
2. soror Marthae 66,17 
3. Augusta, coniux Constantini VI 443,21 

Μαριανός: spatharius cf. titulum ep. 464 
Μάρκελλος: haereticus 305,23 
Μαρκιανός: monachus Studita 19,6 
Μαρκιωνισταί : fautores Marcionis 40,27; 

221,38 *L 
Μάρκος: evangelista 221,168 
Ματθίας: apostolus 199,15 
Ματρώνα: martyr Thessalonicensis (IV 

saec.) 244,19 (bis) 
Μεθόδιος: 

1. hegumenus, patriarchs Cpolitanus 
(843-847) 273,19; 274,24; 377,4; 18 
2. monachus Studita 123,17 

Μελετιανοί: fautores Meletii 40,32; 67 *L 
Μελέτιος: 

1. patriarcha Antiochensis (361—381) -
τού αγίου 386,57 
2. schismaticus 40,67 
3. monachus Studita 41,11; 138,10; 218,3 

Μελχισεδέκ: Melchisedec, sacerdos dei El 
477,143 

Μελχισεδεκΐται : haeretici 40,28 ' L 
Μεσοποταμία: regio inter Euphratem et 

Tigrim 225,76 
Μετώπη: pagus Bithyniae 81,29 
Μηδίκιον: monasterium 432,23; 452,8; 

538,4; cf. etiam s. v. μονή 
: : 'Μηδικιώτης: hegumenus monasterii Me· 

dicii 136,9; 177,38; 197,21; 222,8; 267,18; 
25; 333,34 

Μητροφάνης: monachus Studita 178,39 
Μίλητος: urbs Asiae minoris ό Μιλήτου 

136,3 
μονή: 

Ά γ α θ ο ΰ 48,62 
'Αγίου Γεωργίου 130,9 
'Αγίου Πέτρου cf. 56,1 
'Αγίου Σεργίου 48,89 
'Αγίου Φωκά 151,47 
'Αγίου Χριστοφόρου 190,22 

Ά γ ρ ο ΰ 267,31; cf. 214,1 
Άδελφ ίων 386,5 
Αύλητοΰ 38,31; cf. 201,1 
Γόρδινα cf. 59,1 
Γουλαίου 495,31 
Δελμάτου 267,31 
Ευκαιρίας 377,9; cf. 176,1; 271,5 
Ί γ ν ώ ν cf. 481,1 
Καθαρά 3,68; 267,30; 364,8; cf. 271,5; 
272,4 
Κεραμέα 74,32; cf. 544,1 
Κιζάρων cf. 67,1 
Κλουβίου cf. 458,1 
Κωμών 495,30 
Λεόντων 526,11; 34 
Λιβιανών 3,68 
Μαξιμίνου 452,8 
Μηδικ ίου 432,23; 452,8; 538,4 
Μυέλης 457,9; cf. 456,1 
Πανάγρου cf. 170,1 
Παυλοπετρίου 267,30; cf. 271,5; 272,5 
Πελεκητής 109,10; 267,31; cf. 501,1 
Πικριδ ίου 267,30; cf. 271,5; 272,5 
Σακκουδίωνος 72,25; 184,5; 333,44 
Στουδίου 48,78; 103; 108,19; 246,10; 
333,44; 365,16; 368,20; 384,56 
Συμβόλων 306,7; cf. 354,1 
Φλουβουτής 197,21; 223,6; 230,23 
Φωτεινουδίου 169,19; cf. 474,1 
Χώρας 112,29 

Μονοβασία: oppidum Peloponnesi 273,20; 
377,18 

Μοντανός: haereticus (f ca. 179) 40,50 
Μοψουεστία: urbs Ciliciae τόν Μοψουε-

στίας 49,59 
Μύελα: monasterium 457,9; cf. 456,1 et s. v. 

μονή 
*Μυλιανός: hegumenus monasterii Myla-

rum 222,8 
Μωάβ: populus Moabitarum 406,17 
Μωαβΐται : 477,153 
Μωυσής (Μωσής): 5,27; 34,40; 51,69; 

301,80; 393,19; 427,43; 465,11; 541,27; 
557,31 

Ναβουχοδονόσωρ: Nebucadnezar II, rex 
Babylonis (605-562) 279,18 (de 
Leone V) 

Ναβουχοδονοσορικός : ad Nebucadneza-
rem pertinens -φ δόγματι 278,45 
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Ναζιραΐοι : monachi nimiam abstinentiam 
observances 31,53; 74,29; 162,15 *L 

ναός: 
'Αγίου Γεωργίου: in monasterio 130,9 
'Αγίου Δημητρίου: in Thessalonica 
3,118 
'Αγίου Σεργίου: in monasterio 48,89 
'Αγίας Σοφίας: in Thessalonica 3,113 
'Αγίου Φωκά: in monasterio 151,47 
'Αγίου Χριστοφόρου: in monasterio 
190,22 
'Αρχαγγέλου: in Thessalonica 51,40 

Ναυατίανικός: ad Novatianos pertinens 
-ης μισανθρωπίας 477,134 "L 

Ναυατιανοί: fautores Novatiani 40,30; 52,2 
*L 

Ναυή: pater Josuae 186,51; 541,28 
Ναυκράτιος: monachus Studita 48,43; 

153,21; 287,3; 380,2 
Νεάπολις: urbs Italiae 549,13 
Νεεμάν: Naeman, dux regis Syriae, lepro-

sus 450,27 
Νείλος: monachus Studita 118,12; 178,40; 

209,2; 263,4 
Νεκτάριος: monachus Studita 72,32; 73,26; 

81,15; 116,5; 121,5; 131,8; 135,3 
Νεοκαισάρεια: urbs Bithyniae της έν Νεο-

καισαρεία συνόδου 50,33 
Νεόφυτος: ceterum ignotus 558,3 
Νεστοριανοί : fautores Nestorii 40,33; 

53,29 
Νεστόριος: patriarcha Cpolitanus (428 — 

431) 496,38 
Νίκαια: urbs Bithyniae ή έν Νικαία (τό 

δεύτερον) σύνοδος 71,14; 29; 416,50; 
452,61; 475,27; 477,223; 490,63; 528,94 ό 
Νικαίας 116,11; 177,39; 222,15; 230,30; 
333,34 τοϋ Νικαίας και Χρυσοπόλεως 
48,80 

Νικαίας: monasterium (?) cf. 434,1 
Νικάνωρ: monachus Studita 461,24 
Νικηφόρος: 

1. I, imperator Romanorum (802-811) 
443,56; 453,9; 11 
2. patriarcha Cpolitanus (806 - 815) 71,9; 
149,40; 406,28; 407,22; 478,82; 90 

Νικόλαος: 
1. monachus Studita I 10,2; 416,2 
2. monachus Studita II, amanuensis 
Theodori Studitae 41,8; 81,35; 111,30; 
122,22; 123,20; 124,18; 125,24; 126,16; 

128,18; 129,17; 150,13; 16; 151,51; 152,4; 
13; 252,5; 288,10; 17; 290,16; 344,10; 
349,13; 368,23; 381,137; 382,6; 63; 384,57; 
388,29; 392,53; 402,36; 405,37; 406,51; 
410,75; 417,56; 421,30; 436,12; 47 

Νικομήδεια: urbs Bithyniae 175,11 
Νικομηδεύς: Nicomedensis τοΰ Νικομη-

δέως 48,52 
Νόννα: mater Gregorii Theologi 500,33 
Νύσσα, Νυσσαϊος , Νυσσαεύς: ν. Γρηγό-

ριος 
Νώε: Noah 48,281; 162,14 

'Οδυσσεύς: 160,14; 527,28 
'Ορέστης: monachus Studita 81,20; 122,13; 

124,9; 125,13; 126,8; 128,10; 131,9; 145,7; 
225,57 

Ό ρ κ ό ς : portus Bithyniae 3,89 
Ούαλεντινιανός: ν. Βαλεντινιανός 
Ούαλεντΐνοι : fautores Valentini 221,38 "L 
Ούαλεντΐνος: haereticus (II saec.) 259,26 
Ούάλης: Valens, imperator Romanorum 

(364 - 378) 24,30; 32 
Ούραλύφιος: cognomen infame Constan-

tini V 421,16 

Παγκράτιος: episcopus Tauromenii (I 
saec.) ό "Αγιος - 221,101; 386,61; 64 ό 
ίερομάρτυς - 532,122 

Παλλήνη: regio Chalcidicae 3,102 
Πανάγρου: monasterium; cf. ep. 170,1 et 

s.v. μονή 
Παρθένιος: monachus Studita 171,2; 181,6; 

350,2 
Πάριον: portus Bithyniae 3,88 
Πάσχα: 1,48; 303,6; 483,62 
Πασχάλιος : papa Paschalis I (817-824) 

407,15 
Πάτμος: insula 385,25 
Παϋλα: pagus Bithyniae 3,75 
, ! ί ΙΠαυλικιάνοι: fautores Pauli (2.) Samo-

satensis 94,11 (bis) 
Παυλοπετρίον: monasterium 267,30; cf. 

271,5; 272,5 et s.v. μονή 
Παΰλος: 

1. apostolus 2,53; 4,24; 5,40; 24,28; 31; 
28,127; 38,94; 71,64; 74,19; 176,11; 
177,22; 188,29; 194,26; 221,106; 169; 
223,37; 236,16; 276,67; 301,18; 28; 52; 
380,110; 381,63 (bis); 89; 134; 392,35; 
405,33; 410,52; 425,25; 429,28; 455,59; 
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471,10; 477,216; 478,35; 490,69; 513,48; 
75; 518,35; 524,26; 542,13; 547,20; 559,40 
2. Samosatensis, haereticus 496,44 

Πελεκητή: monasterium 109,10; 267,31; cf. 
501,1 et s. v. μονή 

"Ήεντάλογος: scriptum Theodori Studitae 
48,6 

Πεντηκοστή: 13,22; 533,18 
Πεπουζηνοί : fautores Montani 40,49; 

53,28 *L 
Περπερίνα: pagus Bithyniae 3,87 
Περσίς: mulier Romana, familiaris Pauli 

410,53 
Πέτρος: 

1. apostolus 11,72; 107; 33,5; 7; 54; 
36,131; 38,48; 94; 71,34; 64; 158,11; 
221,100; 236,14; 15; 16; 271,19 (bis); 
301,28; 105 (bis); 321,22; 381,62; 63; 
392,35; 407,15; 416,24; 44; 429,28; 40; 41; 
443,49; 465,25; 477,74; 482,40; 484,21; 24; 
487,35; 500,40; 501,37; 38; 532,96; 122; 
544,26 
2. patriarcha Alexandrinus (300-311) ό 
"Αγιος - 358,35; 41 
3. metropolita Nicaeensis (+ 826) 158,12; 
cf. etiam s. ν. Νίκαια (ό Νικαίας); 544 
4. monachus Studita 60,5; 109,20; 133,27; 
206,4; 207,3; 223,80; 225,121; 376,50; 
526.4 
5. Atroensis, eremita 560,7 

Πέτρος, "Αγιος: monasterium; cf. 56,1 et 
s. ν. μονή 

Πετρώνιος: monachus Studita 20,32 
*Πηξιμηνίτης: hegumenus (?) monasterii 

Peximenu 112,32 
Πικρίδ ιον: monasterium 267,30; cf. 271,5; 

272.5 et s. ν. μονή 
*Πιλατικός: ad Pilatum spectans πραιτώ-

ριον -όν 51,39 
Πιλάτος: Pontius, praefectus Judaeae 

215,31; 358,14 
Πινούφιος: monachus Studita 20,34 
Πιόνιος : familiaris Theodori Studitae 3,85 
Πλάτων: 

1. hegumenus monasterii Saccudionis, 
avunculus Theodori Studitae 443,25; cf. 
etiam 41,7; 79,17; 111,18; 144,13; 216,7 
2. monachus Studita (?) 528,3 

Πνεύμα, "Αγιον: 21,26; 22,30; 24,31; 33; 
25,53; 31,60; 78; 87; 34,43; 121; 35,24; 
36,126; 38,32; 49,71; 52,23; 57,48; 62,7; 

64,57; 70; 65,40; 66,21; 67,26; 194,5; 
221,20; 29; 222,36; 232,11; 260,5; 267,16; 
277,23; 297,7; 302,21; 308,21; 31; 332,20; 
391,16; 397,12; 418,45; 428,5; 431,22; 
445,41; 450,44; 459,42; 463,28; 30; 37; 
478,73; 479,18; 23; 64; 68; 480,63; 486,26; 
27; 490,43; 47; 48; 69; 504,43; 505,46; 
506,16; 516,30; 528,19; 530,35; 532,28; 32; 
38; 542,16; 547,51; 56; 558,21 

Πολέμων: ceterum ignotus 380,210; 551,14 
Πρίγκιπος: insula 475,5 
Πρίσκιλλα: 

1. coniux Aquilae Pontici, familiaris 
Pauli 410,56; 436,26 
2. mulier haeretica 40,51 

Προκόπιος : 
1. monachus 389,29 
2. monachus Studita 503,49 

Προτέριος: monachus Studita 104,2; 
107,10; 108,15; 110,16; 115,35; 118,14; 
120,12; 143,6; 155,15; 284,22; 436,7 

Προΰσα: urbs Bithyniae 88,17 
*Προυσινά δρη: montes Prusae (de 

Olympo Bithynico) 329,6 

'Ραμα: locus biblicus 7,2; 417,2 
' Ρ α χ ή λ (Ταχ ιήλ) : Rahel, filia Laban, con-

iux Jacobi 7,3; 417,3; 465,12 
*'Ραψακοειδής: Rapsaci, rege Aegyptio, si-

milis ή — χε ίρ 419,15 (de Leone V) 
'Ρωμαϊκός: romanus -ης εκκλησίας 272,20 

-οϋ θρόνου 406,23 -ων νόμων 455,76 
'Ρωμαίοι: Romani 38,66; 53,95 
'Ρωμανός: martyr (III saec.) τόν "Αγιον -

386,18 
'Ρώμη: Roma 38,32; 35; 63; 418,43; 429,38; 

549,12 ό 'Ρώμης 478,91 

*Σαβαϊκός: ad Sabam spectans -ης |5ίζης 
555,96 

*Σαβαΐτης: monachus monasterii Sabae 
555,99 

Σάβας: 
1. Palaestinensis ( |532) 149,25; 555,103 
2. hegumenus Studita 3,76; 28,83; 38,34; 
50; 62; 87 

Σάββατον: 3,93; 104 
Σαββάτιος: monachus Studita 164,10; 

311,21 
Σαβέλλιος: haereticus (III saec.) 308,23 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:28



Index nominum propriorum 875 

Σακκουδίων: monasterium 72,25; 184,5; 
333,44; cf. etiam s. ν. μονή 

Σαμαρεΐται: populus Palaestinensis 455,68 
Σαμουήλ: filius Elcana et Hannae, iudex 

28,66; 500,31; 516,9 
Σαούλ: filius Kis, rex Israelitarum 6,57; 

28,67; 419,48; 477,87 
Σάρδη: Sardeis, urbs Lydiae ό Σάρδης: 

415,17 
Σάρρα: Sarah, coniux Abraham 276,5; 

383,76; 509,39 
Σεπτέμβριος: 224,24; 225,3' 
Σέργιος: 

1. filius Annae, propinquus Theodori 
Studitae 225,126 
2. hegumenus monasterii Pelecetae 
501,12; 544,2 

Σέργιος, "Αγιος: monasterium 48,89; cf. 
etiam s.v. μονή, ναός 

Σευηριανός: 
1. monachus Studita I 411,35 
2. monachus Studita II cf. titulum ep. 445 

Σηών: Sehon, rex Amorrhaeorum 417,8 
Σικελία: insula 48,58; 386,65; 401,6; 10; 

524,14; 549,25 
Σίλας: monachus Studita 453,28; 503,48 
Σιλουανός: monachus Studita 41,13; 76,2; 

96,14; 110,2; 8; 111,24; 153,9; 28; 478,5; 
511,3; 529,2 

Σίμων: 
1. magus 11,109 
2. Pharisaeus 477,120 
3. monachus Studita 164,33 

Σίμων Ίωνας: Petrus apostolus 512,34 
Σιμωνιανός: fautor Simonis magi 38,43 

(pi.); 53,81; 94,9 (bis) (pi.) *L 
Σιναϊος: ad montem Sinai pertinens -ω θεω 

393,19 
Σιών: Zion, arx Hierosolymitana 12,18; 

181,20; 275,39; 304,19; 547,17; 557,6 
Σκύθαι: Scythae, appellatio Bulgarorum 

393,54; 455,70 
Σμυρναίος: incola urbis Smyrnae ό Σμυρ-

ναίος 112,27 τόν Σμυρναίων πρόεδρον 
440,9 

Σμύρνη: urbs Asiae minoris 406,3; 410,11; 
485,20; 500,11 

Σόδομα: eversa urbs Pentapoleos 39,77; 
48,284; 276,78; 277,68; 278,84 

Σολομών: Salomon, filius Davidis et Bath-
sebae, rex Israelitarum (ca. 965-926) 
34,84 

Σολομώντειος: ad Salomonem pertinens -cp 
βδέλλΐ) 372,4 "L 

"Σουμανϊτις: mulier Sunamita 147,26 
Σοφία, 'Αγία: aedes sacra Thessalonicensis 

3,113; cf. etiam s.v. ναός 
Στέφανος: 

1. martyr (f ca. 33) 48,268 
2. hegumenus 48,45 
3. clericus 132,19 
4. monachus Studita 173,2; 181,5; 513,2 

Στουδίου, τά: monasterium 48,78; 103; 
108,19; 246,10; 333,44; 365,16; 368,20; 
384,56; cf. etiam s. ν. μονή 

*Στουδιώτης: monachus monasterii Stu-
diensis 478,12 

Σύμβολα (Σύμβολος): monasterium 306,7; 
cf. 354,1 et s.v. μονή 

Συμεών: 
1.Thaumastorita (i" 596) τόν αγ ιον -
455,64 
2. monachus, I 26,26; 31,24; 43,100; 
48,85; 89 
3. monachus, II 487,41; 488,2(?) 
4. monachus Studita, I 555,8 
5. monachus Studita, II 181,6; 250,2; 
349,2 

Συνετός: monachus Studita 290,19 
Σύνναδα: urbs Phrygiae ό μητροπολ ίτης 

-ων 533,3; 542,31 
Συντύχη: mulier Philippensis, familiaris 

Pauli 410,54 
Σωσάννη: Susanna, filia Hilcia, coniux Jo-

jacim 5,22 
Σωσίπατρος: monachus Studita 490,11 
Σωτήριχος : filius Stauracii spatharii 18,56 
Σωφρόνιος: 

1. patriarcha Hierosolymitanus (634 — 
638) τοΰ 'Αγίου -ου 34,137 
2. monachus Studita 41,9 

Ταβεήλ: Tabeel (de Leone V) 51,61; 275,34; 
417,12 

Τάνταλος: rex Lydiae 509,11 
Ταράσιος: patriarcha Cpolitanus (784 — 

806) 38,45; 75; 78; 93; 43,106; 53,12; 22; 
53; 63; 64; 68; 95; 105; 175,14; 475,26 

*Τασκορδιουργοί: fautores Montani 40,27 
Τεσσαράκοντα, "Αγιοι: 403,13; 532,199 
Τεσσαρακοστή: Quadragesima 483,7; 

503,2 
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Τεσσαρεσκαιδεκατΐται : Quartodecimitae, 
haeretici 40,29 *L 

*Τζυκαλικός: ad ollam pertinens, figlinus 
-ής αίρέσεως 445,44 

Τιθόιος (Τιθόης): monachus Studita 
106,21; 109,16; 116,19; 130,10; 133,27; 
223,81; 225,121 

Τίλις: pagus Bithyniae 3,84 
Τιμόθεος: 

1. discipulus Pauli 24,28; 405,33 
2. monachus Studita 80,2; 106,20; 107,20; 
133,28; 307,2; 27; 360,2 

Τίτος: monachus Studita 129,10; 190,25; 
241,2 

Τούρκος: 146,8 
Τριάς, 'Αγία: 3,125; 14,38; 57,48; 73; 80; 

82; 126; 64,5; 14; 70,12; 13; 14; 25; 32; 
33; 186,21; 22; 220,17; 221,20; 21; 286,5; 
308,24; 355,22; 382,68; 402,3; 403,29; 
411,42; 415,61; 419,43; 421,15; 428,18; 19; 
431,43; 445,28; 32; 37; 38; 463,35; 43; 
476,18; 479,20; 490,41; 47; 78; 491,30; 
492,10; 524,19; 525,22; 528,31; 32; 39; 
532,34; 533,34; 546,32; 37; 551,19; 21 

Ύπάτιος : monachus Studita 81,35; 96,11; 
139,24; 142,2; 150,5; 152,50; 190,26; 
204,4; 361,38; 388,21; 389,7 

Ύπερέχιος : monachus Studita 181,5; 247,2; 
346,2 

"Ύπολυχν ιώτης : hegumenus monasterii 
Hypolychnii 222,9 

Φαραώ: rex Aegyptiorum 381,85 (de 
Leone V:) 278,40; 417,21 

Φαρισαϊκός: -ής διανοίας 477,134 *L 
Φαρισαΐοι : Pharisaei 308,13 *L 
Φεβρωνία: martyr (IV saec.) 85,19; 87,14; 

244,18; 301,30; 397,21; 472,31 
Φιλάγριος: ceterum ignotus 378,15 
Φιλάρετος: episcopus 486,15 
Φιλ ιππήσιο ι : incolae oppidi Philipporum 

466,22 
Φίλιππος: 

1. frater Herodis Antypae 22,64; 28,71; 
443,15 
2. monachus 49,15; 22 

Φιλόθεος: 535,13 

Φίλων: 
1. monachus 49,15; 21 
2. monachus Studita 129,11; 190,26; 
241,2 

Φινεές: Pinehas 48,274; 455,54 
Φλουβουτή: monasterium 197,21; 223,6; 

230,23; cf. etiam s. v. μονή 
*Φλουβουτηνός: hegumenus monasterii 

Phlubutae 222,10 
Φοίβη: familiaris Pauli 436,26 
Φύραιον: pagus Bithyniae 3,69 
Φωκάς, "Αγιος: monasterium mulierum 

151,47; cf. etiam s.v. μονή, ναός 
Φωτεινούδιον: monasterium 169,19; cf. 

474,1 et s. v. μονή 
*Φωτεινουδίτης: hegumenus monasterii 

Photeinudii 222,8 

Χαλέβ: Kaleb, filius Jephunne 186,50 
Χαλκηδών: urbs Bithyniae 471,2; 475,8; cf. 

etiam Καλχηδόνος 245,1; 312,1 
Χάλκιτος (an Χαλκΐτος?): insula 538,54; 

542,33 
Χερουβίμ: 301,81; 91 
Χερσών: paeninsula Tauriensis 48,55; 59 ό 

Χερσώνος 112,28 
Χίος: insula επισκόπου -ου 517,13 
Χριστός: passim 
Χριστοφόρος: monachus Studita 40,164; 

41,28 
Χριστοφόρος , "Αγιος: monasterium 

190,22; cf. etiam s.v. μονή, ναός 
Χρυσόπολις : urbs Bithyniae τοΰ Νικαίας 

και Χρυσοπόλεως 48,80 
"Χρυσοπολίτης: hegumenus monasterii 

Chrysopolitani 112,28; 151,43 
Χρυσόστομος: ν. ' Ιωάννης Χρυσόστομος 
Χώναι: urbs Phrygiae 407,37 
Χώρα: monasterium 112,29; cf. etiam s.v. 

μονή 
Χωρήβ: Horeb, mons Dei 393,19 

"Ωγ: Og, rex Batanaeorum eximia corporis 
magnitudine 417,8 

Ώ ρ ι γ έ ν η ς : theologus Alexandrinus (ca. 
185-253) 532,42 

*Ώριγεν ιαστ ικός : ad Origenem spectans 
εμφασις άποκαταστάσεως -ή 471,41 
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άββας, abbas: 3,84; 9,2; 26,49; 106,21 
109,19; 139,24; 165,4; 177,68; 207,3; 5 
208,2; 223,80; 225,118; 263,7; 268,34 
376,49; 411,25; 503,48; 513,2; 552,99 

άγορά, forum: 3,109 
άδελφοποιΐα, sodalicium: 10,33 
αδελφότης, fraternitas: 6,49; 9,32; 10,27 

13,49; 14,27; 20,10; 26,49; 48,50; 62,32 
65,5; 90,18; 116,8; 130,19; 166,11; 171,8 
174,5; 189,25; 190,33; 197,19; 225,96 
226,11; 232,4; 13; 17; 36; 246,9; 13; 248,9 
271,13; 272,37; 291,7; 296,7; 302,10 
337,12; 376,11; 403,8; 431,14; 24; 438,21 
439,33; 444,9; 453,26; 456,11; 474,29 
477,20; 480,62; 482,50; 483,33; 486,58 
489,50; 512,12; 513,41; 63; 515,7; 526,18 
530,16; 28; 43; 531,6; 538,56 

άδσηκρήτις ν. άσηκρήτις 
αϊρεσις, haeresis: 28,129; 33,24; 55; 57 

34,117; 135; 36,48; 102; 108; 113; 115 
152; 159; 37,44; 38,25; 37; 38; 39,46; 52 
72; 94; 40,20; 29; 32; 34; 71; 84; 87; 97 
111; 133; 135; 153; 171; 172; 48,4; 12; 15 
19; 28; 207; 223; 227; 231; 239; 51,15 
53,25; 112; 63,9; 70,29; 73,20; 78,16 
82,22; 86,25; 90,3; 94,16; 96,20; 101,7 
104,11; 127,19; 131,8; 141,16; 144,19 
157,50; 162,10; 16; 169,16; 175,22; 206,8 
215,24; 223,14; 225,64; 229,7; 233,8 
242,5; 244,20; 257,9; 259,11; 263,8; 264,6 
272,10; 32; 276,38; 70; 79; 277,53; 281,11 
286,26; 299,8; 301,60; 303,20; 24; 26; 28 
306,14; 312,21; 314,32; 317,5; 321,14 
323,29; 324,5; 326,9; 327,9; 329,9; 24; 25 
330,11; 340,24; 29; 362,14; 366,5; 384,23 
386,7; 10; 46; 387,30; 393,35; 46; 396,21 
398,33; 402,21; 404,29; 407,7; 25; 415,23 
28; 420,25; 425,35; 36; 434,25; 445,44 
452,17; 455,6; 462,21; 41; 463,8; 70 
469,18; 54; 477,54; 90; 202; 203; 221 
479,26; 481,32; 488,21; 512,23; 524,21 
531,12; 19; 532,36; 536,30; 538,11; 543,22 

547,50; 549,16; 20; 30; 34; 66; 95; 551,24; 
552,52; 89; 101; 133; 141; 553,27; 32; 
555,60; 76; 556,18; 31; 42; 52; 57; 63 

αίρετίζω, haereseos sectator sum: 36,37; 
40,62; 333,21 τόν αίρετίζοντα λαόν 
38,72 γλώσσαν αίρετίζουσαν 214,11 αί-
ρετίζων, haereticus: 38,6; 94,21; 95,8; 
102,12; 170,22; 207,21; 306,16; 315,9; 
375,22; 388,5; 391,13; 500,58; 542,20 

αιρετικός, haereticus: 13,41; 34,128; 130; 
135; 138; 141; 36,6; 39,53; 68; 40,3; 38; 
39; 53; 56; 58; 79; 81; 89; 94; 95; 100; 
104; 138; 48,21; 131; 142; 49,59; 82; 85; 
101; 105; 116; 118; 123; 127; 129; 132; 
142; 51,47; 53,78; 59,7; 70,8; 30; 92,2; 
95,9; 109,15; 121,15; 133,22; 185,3; 
201,14; 202,4; 228,6; 232,19; 233,6; 235,9; 
241,9; 244,22; 263,10; 271,45; 272,14; 
280,20; 292,6; 294,24; 26; 299,4; 305,23; 
306,12; 308,9; 16; 340,26; 31; 380,243; 
248; 384,20; 28; 38; 40; 386,10; 407,12; 
424,8; 446,26; 452,74; 455,17; 30; 39; 72; 
462,51; 466,18; 474,38; 490,8; 64; 500,56; 
524,12; 536,12; 542,34; 549,44; 82; 86; 91; 
92; 550,3; 552,3; 7; 13; 46; 54; 58; 63; 71; 
87; 94; 96; 108; 115; 119; 123; 128; 132; 
135; 553,28 

άλιεύς, piscator: 7,57 
άμμάς, abbatissa: 142,11; 458,9; 506,11; 

536,10 

άναγνώστης, lector: 525,37; 40; 552,3; 24; 
65 

άνάδοχος, sponsor: 17,5; 32; 311,13; 319,9; 
333,26; 552,103; 108 

άναθεμάτισις, sacrificiorum interdictio: 
35,54; 48,68 

άναθεματισμός, devotio: 28,12; 19; 33,27; 
48,161 

άνοίξια, dies dedicationis: 549,45 
άπόκαρσις, tonsura: 486,38 
άποκείρω, tondere: 14,14; 486,40; 55; 

489,59 pass.: 486,52; 516,6 
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άποκρισιάριος , legatus, nuntius: 53,96; 
76,6; 272,14 

άποστολικός , papa: 35,21; 44; 273,24; 38; 
377,17; 407,13; 469,25 

άποσχηματίζω, ordine monachorum eicio: 
486,53 pass.: 489,41 

άποσχισμός , seiunctio ab ecclesia: 28,11 
άποσχίστης , apostata: 25,7; 29; 28,26 
άποταγή, renuntiatio: 19,8; 39,87; 68,13; 

69,15; 154,23; 395,13; 27; 467,19; 481,14; 
486,38 

άργύριον, nummus argenteus: 10,7; 13,52; 
449,57; 513,26; 48 pecunia: 270,5 

άρισταρχία, optimatium dominatus: 
521,24 

αρχιεπίσκοπος , archiepiscopus: 1,21; 
3,112; 22,115; 24,10; 26,48; 31,12; 16; 
33,80; 34,154; 41,7; 18; 48,36; 102; 49,62; 
51,19; 35; 78,7; 79,7; 80,5; 8; 97,7; 105,2; 
106,13; 107,6; 110,14; 115,5; 121,17; 
130,7; 132,21; 133,10; 16; 134,26; 177,55; 
198,6; 223,79; 266,4; 307,17; 334,19; 25; 
336,5; 337,6; 401,17; 441,53; 444,25; 
457,23; 469,59; 490,3; 495,46; 500,29; 
511,64; 517,45; 522,61; 529,7; 531,30; 
543,6; 16 

άρχ ιεράρχης , patriarcha: 269,42 
άρχιερεύς, archiepiscopus: 40,131; 77,5; 

175,7; 188,33; 194,14; 195,25; 215,27; 
222,20; 271,24; 486,15; 501,26; 521,15 
Christus: 276,30 Hannas: 380,106 pa-
triarcha: 26,24; 31,112; 32,19; 25; 36; 43; 
49; 60; 269,12; 32; 276,57; 429,24; 35; 
432,31; 452,24; 469,56; 475,12; 17; 478,54; 
536,23 

άρχιερωσύνη, ordo archiepiscoporum: 
11,11; 22,100; 24,94; 25,29; 30,29; 43,8; 
222,22; 277,58 

άρχιητρός , archiatrus: 477,103; 551,3 
αρχιμανδρίτης , archimandrita: 33,12; 

274,34; 377,24 
άρχ ιπο ίμην (-μήν), archiepiscopus: 544,25 

Christus: 222,21; 530,25 patriarcha: 
25,18; 33,51; 277,33; 423,35; 469,10 

άρχιτέκτων, architectus: 7,66 
άρχων, archon: 3,92; 110; 17,24; 18,46; 

34,25; 44,13; 48,85; 90; 57,84; 77,5; 139,9; 
246,8; 313,11; 317,31; 382,14; 406,3; 
425,16; 436,19; 458,31; 470,40; 482,12; 
541,16 

αρχοντα και άρχόμενον 486,24 άρχον-
τες και αρχόμενοι 7,30; 11,30; 64,68; 
403,9; 508,24 

άρωματοπράτης, mercator odorum Arabi-
corum: 7,66; cf. etiam titulum ep. 94 

άσηκρήτις : cf. titulum epp. 5; 419; 491; 
ασκησίς , ascesis: 6,28; 42,22; 83,26; 247,11; 

249,17; 319,10; 460,12; 481,19; 30; 483,12; 
485,17; 506,54; 510,46 

άσκητήριον , secessus, monasterium: 
221,15; 268,14 

ασκητής , monachus: 34,140; 323,23; 559,64 
ίζστυ, Cpolis: 7,51; 12,15; 112,29; 134,14; 

145,4; 154,4; 201,11; 245,13; 363,6; 364,4; 
366,3; 433,26; 450,7; 457,41; 469,41; 
473,24; 475,5; 489,3; 494,8; 545,7 

αύγούστα, augusta: 514,26; cf. etiam titu-
lum epp. 227; 309; 538 

αύτοκράτωρ, imperator: 4,39; 522,20; cf. 
etiam 418,1; 532,3 

άφορίζω, sacrificiis interdico: 21,21; 22,92; 
104 

άφορισμός, sacrificiorum interdictio: 27,44 

βάπτισμα, baptisma: 40,20; 463,29; 552,111 
βασιλεία, regnum, imperium: 7,26; 29; 73; 

75; 16,8; 19; 38; 41; 44; 45; 46; 21,36; 
22,120; 27,7; 28,68; 31,48; 48,191; 175,18; 
276,46; 395,22; 411,53; 418,9; 42; 46; 
419,50; 429,4; 10; 13; 433,26; 457,50; 
506,49; 532,6; 10; 19; 275 regnum dei: 
3,154; 16,51; 33,6; 36,131; 42,25; 61,16; 
64,13; 67; 65,37; 66,38; 77,25; 109,15; 
130,4; 19; 143,19; 147,13; 154,33; 156,49; 
177,24; 186,44; 187,10; 191,26; 201,17; 
203,17; 207,12; 209,13; 223,66; 232,42; 
233,19; 234,21; 249,12; 261,17; 270,8; 
271,18; 299,14; 348,9; 350,8; 355,27; 
375,15; 382,54; 403,26; 411,20; 419,31; 
431,25; 439,55; 457,33; 48; 459,35; 460,37; 
468,18; 472,33; 481,23; 482,21; 84; 485,33; 
490,25; 510,27; 45; 518,52; 519,28; 527,54; 
532,19; 541,45; 542,15; 543,40; 557,45 

βασίλεια(τά) domus regia: 7,95; 22,101; 
399,10; 514,27 

βασίλειον, regnum: 7,80; 478,96 
βασιλεύουσα, uxor imperatoris: 227,13; 

395,33 - πόλις , Cpolis: 27,11; 271,28; 
401,11; 412,13 

βασιλεύς, imperator, rex: 1,39; 4,40; 12,45; 
18,46; 21,54; 22,51; 98; 142; 25,80; 27,9; 
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28,70; 108; 31,17; 21; 54; 111; 32,51; 
33,32; 34,78; 79; 103; 35,52; 36,26; 30; 35; 
36; 42; 43; 65; 72; 75; 111; 43,101; 48,60; 
86; 90; 117; 191; 192; 193; 56,40; 58,7; 
72,24; 78,11; 85,16; 106,6; 115,8; 119,15; 
130,8; 139,4; 22; 149,8; 26; 29; 52; 150,3; 
151,21; 184,5; 204,24; 36; 227,18; 269,12; 
29; 35; 297,24; 301,103; 104; 305,38; 
313,10; 317,31; 381,87; 382,19; 383,78; 
390,18; 401,12; 407,30; 60; 411,4; 52; 
415,7; 417,9; 47; 418,14; 17; 419,47; 
420,30; 32; 33; 421,25; 424,23; 28; 425,35; 
426,8; 26; 429,39; 45; 432,54; 433,16; 28; 
440,5; 18; 50; 443,14; 454,33; 455,68; 71; 
85; 458,31; 468,19; 470,39; 478,59; 66; 85; 
89; 94; 95; 504,10; 505,36; 522,11; 538,53; 
541,29; 549,48; 555,23 Christus, deus: 
11,77; 27,40; 44,4; 134,20; 418,28; 419,35; 
454,34; 458,34; 506,14; 44 

βασιλεύω, regno: 1,30; 3,44; 7,37; 115,25; 
418,27; 453,11; 532,256; 547,15 ό βασί-
λεύσας 269,44 ό βασιλεύων 72,7; 317,25; 
399,14; 453,11; 478,51 

βασιλικός, legatus imperatoris: 106,3; 16; 
139,9; 148,3; 150,4; 415,7; 448,7 

βασιλίς, uxor imperatoris: 227,15; 506,51; 
514,15; 527,29 Cpolis: 163,9; 408,6; 
521,11; 23; 522,17 

βασίλισσα, uxor imperatoris: 38,57; 309,6; 
cf. etiam titulum ep. 514 

βεμβράνη, membrana: 109,13 
βεστήτωρ: cf. titulum ep. 459 
βίοι των αγίων, vitae sanctorum: 515,44; 

cf. 2,68 
βοτανικός, anachoreta: 188,34 

γνωσιμάχοι , adversarii scientiae: 48,231; 
238 

γραμματηφόρος, tabellarius: 8,4; 9,35; 
34,10; 22; 60,4; 75,2; 82,4; 90,5; 105,6; 
117,18; 143,15; 151,28; 152,6; 154,29; 
161,3; 177,49; 197,3; 242,9; 252,3; 254,13; 
255,2; 264,20; 268,3; 270,4; 276,90; 
278,17; 279,24; 297,22; 314,3; 318,4; 
321,3; 358,40; 395,6; 400,7; 404,5; 405,2; 
409,2; 411,59; 433,46; 435,33; 440,11; 
443,61; 498,6; 527,4; 541,42 

γραμματοδότης, tabellarius: 339,5 
γραφεύς, scriba: 379,8 

δέσποινα, augusta: 7,4; 10; 70; 227,10; 
514,16; 29; 538,45 dei genetrix: 276,25; 

408,28 domina nobilis: 228,14; 454,34; 
458,51; 498,56; 522,23 

δεσπότης, Christus: 29,46; 36,69; 39,85; 
40,8; 42,30; 40; 49,34; 62,16; 67,16; 
115,20; 206,10; 227,25; 275,23; 306,4; 
385,15; 413,14; 457,19; 463,22; 478,16; 
481,38; 505,44; 511,9; 514,23 dominus 
nobilis, clericus praelatus: 5,6; 56; 9,38; 
10,20; 12,4; 24,9; 69; 91; 27,4; 27; 61; 71; 
29,21; 32,3; 69,43; 86,5; 88,2; 93,5; 
100,15; 113,6; 12; 139,3; 7; 148,13; 203,10; 
230,48; 259,4; 282,9; 293,6; 15; 304,20; 
377,24; 398,10; 400,15; 401,22; 420,24; 
425,3; 25; 426,22; 437,4; 440,24; 443,3; 
59; 455,82; 462,5; 43; 463,2; 464,9; 27; 34; 
467,3; 468,3; 24; 470,2; 10; 478,55; 78; 
479,54; 66; 484,5; 494,22; 497,4; 38; 48; 
500,6; 24; 502,9; 504,23; 505,50; 511,6; 
520,20; 37; 523,16; 535,34; 541,32; 558,34 
imperator: 16,37; 21,11; 45; 22,4; 77; 133; 
23,3; 19; 21; 33; 26,30; 27,32; 30,59; 
418,40; 424,25; 532,20; 538,45 Ioannes 
Baptista vel Ioannes Evangelista: 9,38; 
178,28 patriarcha: 32,54 

δευσοποιός, infector: 7,66 
διάδημα, diadema: 17,25; 32,51; 72,7; 85,6; 

163,6; 227,14; 376,16; 425,30; 444,16; 
457,20; 481,26; 510,23; 512,18; 542,40 

διακονία, diaconatus, ministerium: 10,81; 
86; 48,73; 65,13; 84,2; 98,10; 106,29; 
109,7; 178,25; 179,10; 191,5; 12; 216,5; 
10; 295,8; 329,34; 335,8; 436,27; 444,29; 
474,27; 506,26; 525,40 

διάκονος, diaconus: 1,88; 2,91; 3,66; 4,2; 
20; 11,86; 54,8; 151,49; 442,9; 446,21; 
525,40; 552,3; 19; 39; 48; 59 

διοίκησις , administratio, cura: 13,7; 42,17; 
123,4 

δ ιοικητής, administrator: 1,78 
δομέστικος: cf. titulum ep. 95 
δρομαρχέω, munus logothetae dromi exer-

ceo: 139,6 
δυναστεύων, dominus: 11,32 
δυνάστης, princeps: 17,24; 36,72 

έγκλειστος, inclusus: 16,31; 34; 33,80; 
48,34 

έγκόλπιον, amuletum: 150,7 
έγχειρίδ ιον, manipulus: 423,35 
έθνος, gens barbara: 3,100; 38,71; 48,143; 

153,25; 455,63; 66 
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εικόνισμα, effigies: 301,102; 380,190 
είκονομαχέω, imagines oppugno: 221,119; 

358,16; 380,194 
ε ίκονομάχος, imaginum oppugnator, ico-

nomachus: 17,16; 36,116; 57,59; 67; 
64,24; 98,13; 108,8; 133,20; 157,47; 
177,41; 63; 190,32; 221,74; 259,26; 301,76; 
117; 305,32; 313,23; 329,14; 332,30; 333,7; 
43; 380,242; 386,7; 410,23; 413,18; 414,19; 
416,33; 427,40; 430,17; 437,16; 441,30; 
455,6; 463,59; 469,52; 477,201; 479,46; 
538,26; 546,39 

είκονουργία, imaginum fabricatio: 380,225 
εϊκονουργός, imaginum artifex: 532,197 
είκών, imago, icon: 8,57; 17,4; 11; 14; 18; 

20; 21; 53,33; 57,12; 17; 20; 21; 22; 24; 
25; 26; 32; 33; 39; 41; 44; 49; 50; 53; 55; 
57; 63; 65; 74; 76; 79; 82; 86; 88; 94; 102; 
111; 113; 115; 122; 123; 58,13; 60,7; 9; 
12; 22; 63,16; 18; 31; 64,35; 36; 37; 38; 
40; 42; 71,15; 27; 50; 57; 81,18; 93,16; 
112,24; 118,6; 8; 131,11; 135,10; 142,8; 
149,2; 150,6; 170,23; 174,8; 22; 175,26; 
183,5; 7; 9; 195,19; 201,6; 7; 212,21; 
213,15; 215,4; 30; 221,45; 50; 96; 118; 
223,21; 225,69; 235,10; 244,13; 245,21; 26; 
246,13; 29; 248,15; 249,16; 259,18; 264,12; 
16; 271,22; 39; 275,62; 276,47; 60; 75; 
277,36; 41; 47; 50; 53; 278,45; 47; 48; 64; 
279,15; 19; 280,22; 281,23; 286,32; 301,76; 
78; 80; 83; 87; 89; 90; 92; 95; 96; 98; 99; 
104; 105; 107; 108; 130; 132; 303,23; 
305,7; 9; 35; 314,21; 315,21; 30; 361,21; 
22; 26; 27; 380,11; 147; 148; 149; 152; 
162; 164; 166; 169; 192; 193; 195; 202; 
205; 211; 246; 381,119; 384,31; 36; 385,14; 
17; 386,25; 50; 56; 59; 387,32; 33; 393,38; 
39; 41; 42; 48; 400,24; 401,22; 406,14; 24; 
407,51; 408,20; 29; 409,4; 17; 20; 21; 24; 
25; 26; 27; 29; 31; 33; 34; 35; 39; 44; 
410,19; 24; 25; 34; 411,40; 41; 48; 415,25; 
416,3; 19; 31; 43; 47; 48; 53; 417,43; 45; 
418,18; 26; 30; 35; 419,27; 421,15; 422,7; 
8; 424,21; 425,46; 427,16; 18; 19; 24; 27; 
28; 29; 35; 38; 428,2; 7; 17; 22; 430,16; 
19; 432,30; 437,14; 31; 441,27; 445,15; 17; 
23; 25; 26; 29; 30; 32; 33; 36; 37; 38; 
448,22; 452,15; 65; 463,60; 64; 73; 74; 75; 
76; 476,4; 16; 17; 19; 20; 28; 32; 38; 41; 
43; 46; 477,213; 222; 478,70; 479,34; 41; 
42; 52; 490,61; 491,3; 7; 12; 18; 21; 24; 

28; 32; 499,4; 524,36; 40; 528,2; 16; 21; 
30; 35; 43; 53; 61; 63; 532,108; 112; 129; 
144; 148; 152; 153; 156; 159; 162; 169; 
174; 185; 191; 204; 213; 218; 219; 221; 
225; 232; 235; 237; 246; 248; 249; 536,38; 
538,29; 30; 542,23; 546,5; 10; 13; 14; 18; 
29; 30; 31; 34; 43; 45; 547,47; 551,6; 10; 
11; 13; 14; 17; 20; 22; 552,86 

εισέρχομαι , introeo in urbem: 6,55; 41,24; 
62,2; 98,10; 103,18 

έκατοντάρχης , centurio: 17,7 
εκκλησία, ecclesia: 4,43; 7,85; 14,43; 15,20; 

30; 16,2; 5; 47; 21,23; 57; 22,43; 80; 95; 
143; 145; 24,51; 60; 65; 91; 25,7; 17; 30; 
32; 83; 28,6; 12; 26; 66; 95; 114; 118; 
30,47; 54; 31,62; 101; 104; 113; 32,7; 20; 
40; 46; 48; 33,8; 11; 27; 52; 53; 66; 72; 
34,119; 35,20; 22; 36,24; 38,85; 39,25; 41; 
46; 78; 40,70; 43,9; 48; 53; 55; 56; 57; 59; 
48,181; 203; 226; 49,55; 51,54; 65; 53,100; 
114; 56,14; 38; 46; 58,21; 63,24; 71,26; 
72,38; 73,9; 75,26; 77,3; 83,4; 35; 89,4; 8; 
90,22; 93,9; 94,4; 9; 100,5; 112,22; 117,21; 
129,5; 132,11; 149,28; 39; 157,11; 159,21; 
165,30; 174,10; 175,6; 181,15; 186,29; 
192,20; 193,10; 197,18; 198,11; 204,8; 
210,14; 214,16; 215,27; 218,18; 221,41; 
223,16; 227,19; 230,20; 231,31; 240,13; 
245,17; 32; 248,10; 249,8; 252,6; 265,10; 
13; 267,32; 268,21; 40; 271,8; 19; 51; 
272,8; 20; 21; 25; 273,10; 30; 32; 44; 274,7; 
24; 28; 275,16; 30; 276,67; 277,74; 81; 
278,72; 90; 97; 279,16; 280,12; 286,24; 29; 
297,5; 300,4; 301,8; 47; 313,8; 11; 314,13; 
315,32; 321,17; 25; 323,36; 326,7; 332,8; 
333,20; 355,12; 17; 368,19; 371,28; 376,10; 
385,23; 387,41; 391,16; 397,4; 9; 400,14; 
406,28; 36; 407,5; 18; 410,29; 415,47; 
418,38; 43; 419,5; 10; 420,29; 421,21; 
423,26; 425,7; 426,14; 429,40; 432,20; 56; 
433,33; 439,14; 441,8; 443,10; 451,14; 23; 
455,84; 456,9; 461,18; 26; 475,34; 477,38; 
48; 144; 237; 478,65; 72; 76; 79; 82; 
486,36; 490,7; 32; 517,36; 532,273; 538,47; 
542,42; 544,7; 10; 17; 545,4; 12; 553,32; 
555,5; 47; 71; 106; 556,22; 560,15 aedes 
sacra: 13,38; 14,23; 25,85; 27,54; 40,98; 
103; 105; 118; 131; 142; 144; 49,120; 145; 
134,20; 175,21; 243,5; 278,46; 294,23; 
393,50; 86; 424,10; 446,26; 448,17; 449,52; 
473,14; 523,11; 533,49; 537,2; 6; 549,29; 
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32; 39; 42; 46; 552,94; 96; 111; 114; 121; 
124; 127; 131 

έξαγόρευσις, confessio monachorum: 9,14; 
42,28; 61,24; 438,15; 553,4 

εξαρχία, ambitus metropoleos: 407,53 
εξαρχος, exarchus, archimandrita: 214,21; 

291,20; 426,20 
έξοδος, exitus ab urbe: 23,5 
έξοχος, eminens: των έξοχων εϊς 3,106 
εξω χώρα, regio urbis vicina: 73,29 
επαυλις, villa 11,129 
επικράτεια, regio, ager: 7,75 
έπισκοπέω, munus episcopale exerceo: 

27,53 
έπισκοπή, episcopalis cathedra: 11,6; 57; 

23,29; 24,86; 466,38; 40; 517,16; 17; 23 
επίσκοπος, episcopus: 3,88; 96; 11,61; 

16,30; 19,27; 23,22; 24,43; 67; 25,70; 
28,117; 30,5; 34,139; 38,37; 40,80; 133; 
142; 48,47; 55; 49,111; 114; 117; 124; 127; 
56,53; 59; 63,3; 71,4; 72,14; 108,7; 111,5; 
112,27; 117,5; 122,8; 124,7; 134,30; 
215,16; 36; 222,15; 234,14; 240,12; 267,29; 
273,19; 276,55; 340,17; 377,18; 384,49; 
415,11; 429,4; 432,31; 446,29; 31; 35; 
452,62; 517,12; 538,3; 549,45; 126; 
552,130; 147 

έπιστημονάρχης , epistemonarcha, arbiter 
monasterialis: 130,13 

έπιστοληφόρος, tabellarius: 87,3; 112,3; 
276,10; 478,100 

έπιτίμιον, poena: 8,21; 13,51; 14,22; 38,45; 
51; 54; 56; 78; 50,24; 33; 96; 51,62; 69; 
75; 52,10; 34; 60,3; 25; 99,4; 225,57; 
340,18; 384,23; 29; 42; 43; 386,9; 389,23; 
25; 442,4; 446,7; 11; 16; 18; 38; 449,48; 
517,19; 525,32; 549,67; 69; 71; 122; 129; 
153; 155; 159; 550,4; 6; 8; 552,25; 29; 53; 
54; 63; 64; 75; 76; 553,27; 555,27 

επίτροπος, curator: 11,125; 467,34 
έργόχειρον, labor manuum: 132,23; 25; 

237,12; 250,17; 513,34 
ερημίτης, eremita: 240,12; 461,17; cf. etiam 

titulum ep. 461 
εσπερινά, preces vespertinae: 315,34 
εύκτήριον, aedicula: 3,114; 40,90; 95; 

384,39; 40; 393,77 

ήγουμενεία, munus abbatis: 10,3 
ηγουμένη, abbatissa: 59,16; 112,33; 329,10; 

484,6; 526,19; 540,25; cf. etiam titulum 
epp. passim 

ηγούμενος, abbas, hegumenus: 6,57; 8,5; 
38; 11,85; 16,30; 21,31; 60; 22,114; 148; 
28,117; 40,10; 129; 48,41; 42; 45; 49; 56; 
51,20; 71,10; 73,22; 24; 74,31; 112,28; 
116,12; 117,9; 122,8; 124,7; 142,17; 149,8; 
31; 34; 48; 201,11; 222,6; 224,25; 232,11; 
239,9; 240,12; 244,8; 267,30; 276,55; 
277,55; 306,10; 377,8; 429,4; 432,22; 32; 
439,43; 442,3; 443,47; 446,32; 452,62; 
467,24; 34; 538,59; 544,57; 549,129; 135; 
cf. etiam titulum epp. passim 

θεατρίζομαι, ignominiae obicior: 3,61; 
157,14 

θέμα, thema, provincia: 407,53 
θυσιαστήριον, altaria: 22,20; 24,44; 25,76; 

31,77; 113; 40,104; 144; 53,32; 89,9; 
112,23; 175,21; 195,12; 271,29; 277,42; 
417,27; 424,16; 431,19; 452,66; 477,154; 
537,8; 552,117 

ιεράρχης, clericus praelatus, hierarcha: 
21,59; 22,147; 24,70; 78; 30,40; 33,35; 
36,46; 143; 48,108; 111; 188; 51,14; 29; 
50; 53,109; 90,17; 112,11; 122,9; 142,17; 
234,17; 275,47; 278,54; 293,6; 301,11; 
358,47; 446,11; 476,3; 477,16; 487,24; 
538,33; 549,112; 555,47; 73; 559,64 

ιεραρχία, sacerdotium: 23,14; 28,97; 53,36; 
268,31; 466,10 

ιερατεία, munus clericale: 251,10; 549,68 
ίεράτευμα, ordo sacerdotalis: 499,23 
ίερατεύω, sacerdotium exerceo: 22,84; 

27,38; 54 
ιερεύς, sacerdos: 7,31; 13,39; 21,48; 60; 

22,34; 40; 50; 70; 99; 135; 147; 24,52; 70; 
81; 25,54; 28,94; 95; 109; 30,40; 31,91; 
40,11; 43,50; 65; 48,188; 50,9; 64; 70; 80; 
99; 103; 53,69; 110; 77,4; 89,11; 142,17; 
188,33; 215,16; 234,17; 269,29; 271,24; 
275,41; 48; 277,53; 278,54; 293,6; 301,11; 
358,46; 384,38; 393,77; 425,16; 442,5; 
446,11; 21; 462,30; 46; 521,15; 522,38; 
536,19; 538,33; 549,29; 39; 55; 61; 90; 91; 
109; 114; 115; 130; 136; 552,61; 106; 
555,22 

Ιερουργία, cultus divinus: 21,40; 22,42; 74; 
124; 24,18; 25,58; 86; 28,112; 30,21; 29; 
38; 53; 31,40; 63; 102; 32,27; 35; 44; 63; 
43,30; 215,21; 26; 225,102; 294,16; 308,15; 
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340,18; 393,69; 446,21; 452,28; 517,23; 
535,26; 545,19; 552,19; 118 

ιερουργός, minister dei: 38,49; 163,12; 17 
ιερωμένος, clericus: 33,38; 40,109; 121; 

442,7; 446,9; 25; 462,32; 477,17; 545,19; 
549,93; 552,62; 74; 92 

ίερωσύνη, sacerdotium: 16,41; 22,127; 
24,44; 30,34; 50,39; 104; 53,90; 97; 130,12; 
442,5; 462,18; 46; 47; 477,14; 539,12; 
549,130; 145; 157; 552,38; 77 

ϊνδικτον, indictio: 13,21 
ίξευτής, auceps: 7,59 
ίστουργός, textor: 390,20 (ίστουργών 

7,65) 

καθηγουμένη, abbatissa: 59,21; 65,9; 
387,20; 404,20; 23; 460,21; 472,45; 483,32; 
45; 515,7; 14; 526,16; 23; 540,33 

καθηγούμενος, abbas: 14,23; 38,31; 40,140; 
64,54; 65; 67,27; 31; 68,16; 73,29; 149,10; 
212,5; 397,7; 467,45; 473,22; 477,17; 
494,22; 538,3; 56; 549,112 

καμψάκης, vasculum olei: 180,14 
κανδιδάτισσα; cf. titulum ep. 529 
κανονική, diaconissa: 10,56; 244,7; cf. ti-

tulum epp. 65; 141; 375; 404 
κανών, canon, carmen solemne 6,67 
κάστρον, castellum: 48,122; 81,29; 376,24 
καταμονή, mansio itineris: 3,68 
κατασφραγίζω, cruce signare: 6,44; 407,56 

pass.: 495,37 
κατήχησις , catechesis: 10,44; 382,11; 17; 

388,24; 473,2; cf. etiam titulum epp. 406; 
410; 473 

κατηχούμενα, catechumena, pars aedis 
sacrae: 449,52 

κειμήλιον, res pretiosissima: 533,36 
κελλάριος, cellarius: 216,10 
κελλαρίτης , procurator cellae: 10,80 
κέλλη, cella: 250,11 
κελλίον, cellula: 10,67; 19,20; 450,13 
κελλιώτης, monachus solitarius: 11,85 
κηροπράτης , cereorum mercator: cf. titu-

lum ep. 93 
κιονίτης , columnae habitator: cf. titulum 

ep. 15 
κληρικός , clericus: 40,39; 151; 112,32; 

132,19; 223,24 
κλήρος , clerus: 163,9 
κοιμητήριον , coemeterium: 549,54; 57 

κοινόβιον, coenobium: 14,18; 20,14; 59,23; 
439,34; 456,13; 472,25; 482,77; 486,25 

κοινωνία, communio: 21,39; 25,71; 26,34; 
31,40; 39,61; 40,94; 49,90; 59,7; 94,20; 
95,11; 98,12; 102,11; 144,18; 185,3; 
190,28; 202,4; 207,21; 221,39; 225,85; 100; 
109; 112; 228,6; 229,6; 230,30; 232,20; 
233,6; 9; 12; 242,5; 243,8; 244,10; 21; 23; 
256,9; 258,10; 263,10; 264,7; 275,44; 
276,70; 278,50; 280,20; 281,11; 23; 292,6; 
8; 294,19; 306,15; 308,9; 311,9; 340,21; 
25; 30; 37; 384,37; 43; 393,68; 91; 404,29; 
420,40; 426,28; 432,11; 44; 437,10; 445,8; 
446,20; 22; 452,34; 42; 82; 458,41; 466,17; 
19; 22; 26; 475,19; 484,5; 27; 495,4; 
500,59; 507,5; 20; 22; 512,15; 531,14; 
534,8; 10; 536,12; 19; 36; 539,27; 544,38; 
43; 545,19; 549,102; 103; 113; 552,34; 59; 
65; 81; 108; 145; 553,17; 36; 554,51; 55; 
555,51; 556,33; 61 

κόμης, comes: 382,13; cf. etiam titulum ep. 
203 

κομητατον, comitatus: 160,16 
κομήτισσα, coniux vel filia comitis: 462,60 
κόρτη, cohors: 382,13 
κουβικουλαρέα, coniux vel filia cubicula-

rii: 443,23 
κουράτωρ, curator: 493,3; 10; cf. etiam ti-

tulum epp. 233; 437 
κρατούσα, augusta: 38,53 
κρατών, imperator: 12,50; 39,14; 41,44; 

72,3; 74,6; 106,31; 112,39; 227,20; 381,8; 
443,11; 494,9; 547,13; 549,170; 555,46 

κρεοπώλης, lanius: 7,65 
κτήτωρ, conditor, possessor: cf. titulum 

epp. 507; 525; 535 
κώμη, vicus: 3,61; 40,119 
κωμόπολις, oppidulum: 449,3 

λαύρα, monasterium: cf. titulum epp. 277; 
278 

λειτουργία, cultus divinus: 4,42; 6,46; 
39,54; 40,100; 130; 177,46; 308,26; 446,23; 
525,39; 549,113; 552,138; 142; 559,13 

λειτουργός, minister dei: 40,11; 139 
λείψανον, reliquiae: 53,32; 186,24; 441,51; 

509,10; 548,7; 10; 549,59 
λογοθετέομαι, examino: 11,69 
λογοθέτης τοϋ δρόμου, comes cursus pu-

blici: 31,11; 20 
λογοθέτισσα, uxor comitis: cf. titulum ep. 
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μάγιστρος : cf. t i tulum ep. 420 
μαθητής , discipulus: 14,13; 41; 19,2; 6; 

48,45; 51,49; 59; 117,17; 149,5; 194,7; 
220,9; 224,18; 317,40; 341,5; 362,12; 
381,117; 447,8; 493,20 

μάγκ ιψ , manceps: cf. titulum epp. 242; 299 
μαθήτρια , discipula virgo: 59,17; 21; 

434,14; 530,15 
μανδάτωρ: cf. titulum epp. 139 
μάνδρα, monasterium: 14,41; 19,16; 20,27 
μαρτυρία, martyrium, confessio: 58,5; 

128,6; 173,13; 286,30; 291,14; 301,12; 
315,19; 35; 332,14; 354,5; 410,68; 412,10; 
441,26 

μαρτύριον , aedicula martyris: 294,24 mar-
tyrium: 6,37; 20,34; 64,50; 121,12; 151,38; 
153,19; 157,20; 159,16; 172,10; 173,6; 
175,8; 190,16; 194,16; 195,17; 210,23; 
213,12; 221,101; 240,17; 249,8; 250,12; 
268,26; 301,4; 44; 56; 65; 302,5; 306,9; 
317,16; 328,4; 333,29; 349,8; 354,7; 
355,19; 360,5; 363,5; 379,16; 380,160; 
381,72; 388,8; 389,13; 396,18; 397,23; 
408,4; 18; 410,34; 415,51; 452,55; 512,18; 
536,42 vita martyris: 2,68; 8,63; 142,23; 
547,56 

μαρτυρογράφιον , collectio vitarum mar-
tyrum: 386,62 

μάρτυς, martyr: 3,52; 51,40; 64,46; 85,17; 
87,32; 34; 128,7; 15; 155,12; 156,11; 14; 
17; 44; 159,9; 163,18; 173,15; 175,8; 181,4; 
18; 185,8; 186,17; 21; 30; 37; 39; 188,10; 
13; 32; 189,3; 190,21; 22; 191,13; 195,6; 
18; 197,20; 198,22; 25; 199,12; 201,9; 
245,30; 246,15; 251,4; 252,5; 295,6; 
297,12; 301,45; 47; 56; 120; 122; 123; 128; 
131; 306,18; 307,2; 6; 315,17; 317,20; 38; 
323,27; 358,25; 361,10; 371,13; 380,221; 
381,18; 74; 93; 382,51; 386,66; 388,12; 
389,22; 408,37; 414,17; 415,30; 32; 53; 
434,18; 441,9; 452,70; 457,15; 536,31; 43; 
547,31; 555,92; 558,38; 559,64 

μεγαλομάρτυς , martyr magnus: 17,4; 13 
μεταγράφω, transscribo, foras do: 178,30; 

356,8; 374,4 
μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς , metropolita: 49,113; 118; 

132,20; 22; 29; 134,27; 148,17; 471,3; 46; 
499,2; 533,3; 542,31; 544,3; 549,140; 151 

μιγάς , saecularis: 11,29; 275,41; 293,7; 
410,48; 533,35; 538,33 

μ ιθανής (an μιθανεύς?), lintearius: cf. ti-
tulum epp. 260,261 

μίλ ιον , miliarium: 3,101; 48,71; 146,22 
μνημόσυνον , mnemosynon: 13,23; 26; 

552,145 
μονάζω, vitam solitariam gero: 467,10 μο-

νάζουσα, monacha, virgo: 10,57; 59,26; 
200,14; 227,15; 244,5; 20; 271,25; 275,48; 
276,56; 278,55; 292,22; 301,12; 358,31; 
403,11; 410,48; 432,32; 452,63; 458,54; 
552,12; 25; 35; 49; 82 μονάζων, mona-
chus: 28,117; 137; 39,87; 51,20; 77,5; 
148,14; 149,32; 152,21; 233,7; 234,14; 
276,55; 277,15; 358,31; 384,32; 403,11; 
446,9; 452,62; 462,24; 40; 41; 464,27; 
467,12; 549,160; 552,24; 35; 49; 82; 92; 
555,22 

μ ο ν α σ τ ή ρ ι ο ν , monasterium: 8,6; 19,4; 7; 
17; 24,84; 28,148; 31,50; 39,74; 43,80; 93; 
48,61; 122; 60,30; 34; 72,11; 76,10; 112,34; 
120,10; 130,9; 133,15; 149,19; 21; 50; 
170,11; 173,11; 201,14; 232,12; 268,8; 
287,9; 306,7; 381,122; 393,84; 432,5; 40; 
51; 439,31; 450,14; 452,18; 28; 457,9; 
460,41; 42; 467,26; 33; 52; 474,39; 40; 
480,51; 488,8; 495,6; 32; 36; 42; 510,18; 
511,58; 515,34; 36; 526,10; 28; 34; 544,39; 
549,128; 552,32 

μοναστής ( -άστης) , monachus: 1,29; 7,31; 
11,29; 13,40; 38,46; 40,11; 49,36; 58,23; 
68,7; 156,11; 21; 223,25; 234,17; 244,8; 
271,24; 275,41; 48; 278,55; 293,7; 313,11; 
323,4; 330,6; 435,5; 464,8; 477,17; 48; 
488,34; 489,30; 508,23; 522,38; 533,35; 
538,33 

μονάστρ ια , virgo: 552,91 
μοναχός , monachus: 3,148; 26,37; 38,35; 

39,91; 92; 61,25; 88,11; 106,35; 277,54; 
308,29; 329,19; 21; 393,88; 431,5; 432,32; 
442,6; 444,17; 446,24; 467,51; 477,14; 
486,34; 53; 69; 489,12; 15; 490,26; 500,53; 
513,44; 47; 56; 536,16; 549,65; 74; 116; 
155; 159; 552,12; 557,2 

μονή, monasterium: 10,12; 17; 23; 75; 14,7; 
26,42; 39,54; 48,54; 142,5; 197,22; 291,7; 
397,6; 403,5; 431,11; 452,81; 456,5; 
467,44; 481,36; 494,22; 495,12; 526,12; 
527,5; 538,56 

μύστη ρ ιοφύλαξ , mysteriorum custos: 
153,34; 225,123 
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νόμισμα, nuramus, solidus: 150,8; 513,31; 
45; 73 

νοτάριος, notarius: 467,14; 541,2 

ξενοδοχέω, hospitio recipio: 3,82; 102,8; 
374,8 pass.: 20,43; 228,10 

ξενοδοχία, hospitium: 98,10; 264,21; 
510,16 

ξενοδόχος , caupo: 137,10; 489,5; cf. etiam 
titulum epp. 102; 440; 470 

οίκονομέω, dispendo: 21,44; 22,131; 24,35; 
30,17; 31,2; 43,42; 48,96; 188; 49,58; 93; 
51,76 

οικονομία, dispensatio: 23,28; 24,8; 17; 22; 
23; 38; 27,52; 30,15; 24; 32,32; 33,31; 41; 
34,56; 60; 67; 74; 106; 35,47; 36,23; 66; 
87; 89; 94; 96; 99; 37,39; 48; 38,13; 17; 
19; 20; 39,18; 22; 24; 27; 40; 42; 61; 40,83; 
43,33; 36; 41; 48,31; 83; 88; 95; 96; 100; 
119; 127; 147; 150; 155; 158; 162; 163; 
174; 180; 185; 216; 225; 49,55; 62; 64; 67; 
74; 80; 116; 141; 53,109; 222,11; 223,15; 
230,20; 267,19; 268,34; 269,37; 280,19; 
281,21; 23; 329,8; 358,32; 384,22; 407,35; 
452,12; 477,104; 132; 525,36; 530,16; 26; 
552,50; 555,63; 74; 83; 556,47; 51 

οικονόμος, procurator monaster»: 1,89; 
6,64; 10,80; 11,68; 125; 21,40; 22,128; 
23,18; 25,43 ; 26,41; 28,5; 30,16; 21; 31; 
31,18; 32,26; 29; 35; 44; 56; 43,105; 48,70; 
114,18; 130,7; 131,17; 154,4; 19; 28; 
155,14; 167,3; 168,2; 7; 179,18; 19; 212,26; 
216,4; 8; 17; 225,14; 232,4; 8; 283,12; 
295,3; 306,10; 321,4; 342,14; 394,9; 
395,44; 404,27; 441,54; 447,18; 465,3; 
494,11; 523,10; 527,5 dispensator: 39,32; 
34; 49,92 

ο ίνοπράτης , mercator vinarius: 7,64 
όμολογήστρια , femina confessoria: 87,35 
όμολογητής , confessor: 1,40; 2,75; 77,20; 

83,28; 85,15; 129,4; 136,8; 156,10; 17; 
169,24; 172,2; 173,14; 176,9; 188,35; 
201,5; 231,15; 234,15; 235,6; 240,10; 
247,4; 252,6; 255,22; 267,12; 268,43; 
280,13; 294,12; 295,3; 7; 297,15; 301,120; 
318,7; 320,3; 12; 323,3; 22; 329,13; 343,4; 
371,12; 379,15; 381,19; 80; 382,10; 41; 52; 
390,11; 399,2; 405,5; 406,37; 407,19; 34; 
408,38; 410,4; 414,17; 415,30; 427,12; 
434,18; 435,26; 441,3; 9; 46; 444,15; 

477,38; 488,35; 533,42; 542,6; 545,18; 25; 
547,32; 549,111; 558,38 

όμολογία, confessio: 2,58; 9,14; 35,25; 
40,140; 63,15; 64,45; 67,9; 76,27; 77,24; 
87,12; 89,3; 112,14; 121,12; 142,12; 
151,49; 156,5; 169,15; 174,9; 175,7; 
190,12; 195,20; 197,7; 210,13; 24; 214,12; 
15; 218,4; 223,29; 34; 227,8; 231,37; 
244,17; 245,19; 29; 250,2; 255,10; 263,13; 
268,29; 269,41; 280,27; 281,26; 286,25; 
291,5; 18; 302,6; 305,5; 306,4; 307,15; 
309,4; 310,6; 311,14; 314,5; 316,4; 319,11; 
328,4; 333,26; 350,7; 360,5; 361,4; 23; 
363,6; 365,9; 15; 370,13; 22; 376,5; 10; 44; 
378,5; 382,4; 389,22; 390,7; 393,12; 
403,16; 408,4; 41; 412,4; 32; 417,49; 
421,19; 423,27; 430,13; 434,7; 10; 435,19; 
441,19; 451,20; 452,9; 463,25; 466,11; 
477,236; 480,11; 488,38; 490,68; 495,13; 
23; 29; 35; 39; 503,34; 516,30; 536,44; 
547,37 

όρφανοτροφέω, orbos educo: 211,35 
όρφανοτρόφος, orborum educator: cf. ti-

tulum ep. 29 

παλάτιον, domus regia: 48,38; 269,27; 
410,46 

παραδυναστεύων, rector principis: 139,22 
παραφύλαξ, socius custodis: 297,19; 382,31 
παροικία, habitatio ad tempus: 12,35 
παροικονόμος , adiutor oeconomi: 62,2; 

107,16; 109,23; 121,16; 179,18; 394,9; 
405,35; 502,7 

πατριάρχης , patriarcha: 18,43; 21,30; 33; 
55; 22,78; 98; 113; 117; 143; 23,34; 37; 
24,19; 27,21; 48; 28,47; 107; 30,19; 31,15; 
18; 27; 103; 32,9; 28; 38; 41; 38,66; 70; 
41,44; 43,32; 35; 95; 48,81; 53,24; 56,41; 
52; 56; 60; 71,9; 188,34; 268,39; 276,28; 
278,54; 279,22; 333,37; 410,35; 416,49; 
418,39; 43; 446,14; 31; 448,18; 452,59; 
455,84; 471,47; 474,47; 475,22; 478,80; 83; 
84; 92; 538,32 cognomen Jacobi: 243,7; 
380,177; 465,12 

πατρ ιαρχήσας , quondam patriarcha: 53,13 
πατρ ιαρχ ία munus patriarchae: 28,100 
πατρικία, patricia: 29,18; 146,8; 398,5; 

405,21; 498,5; cf. etiam titulum epp. 192; 
206; 207 

πατρίκιος , patricius: 18,26; 149,41; 508,8; 
cf. etiam titulum epp. 27; 86; 113; 293; 
398; 400 
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πατρ ικ ιότης , patriciatus: 458,29 
πλέθρον , iugerum: 11,97 
πλωτή p, nauta: 7,53 
π ο ι μ ε ν ά ρ χ η ς , patriarcha: 5,13 
πο ιμεναρχ ία , munus archiepiscopi: 33,72 
πο ιμήν , clericus praelatus: 8,39; 11,93; 

25,83; 30,52; 43,108; 56,25; 67,11; 75,6; 
90,17; 175,16; 177,66; 271,17; 306,13; 18; 
313,14; 327,13; 362,10; 453,3; 474,3; 
501,3; 7; 12; 533,50 πρώτος - (Christus): 
14,24 

πο ίμνη , communitas monachorum: 10,60; 
14,6; 33; 35; 25,84; 68,16; 233,10; 323,17; 
34; 474,12; 481,11 

π ο ι μ ν ι α ρ χ ί α , munus archiepiscopi vel ab-
batis: 33,6; 61,14; 232,42 

πο ίμν ιον , communitas fidelium: 8,75; 
533,49; 544,24 communitas monacho-
rum: 10,41; 54; 11,9; 94; 123; 14,28; 61,3; 
67,10; 232,37; 501,4; 506,10 

πόλ ι ς , Cpolis: 107,10 
πολιτε ία , conversatio monachorum: 8,41; 

81; 11,16; 15,10; 159,20; 170,17; 205,19; 
292,22; 45; 331,8; 375,10; 395,17; 404,30; 
432,53; 444,33; 447,33; 458,58; 466,7; 
486,71; 488,4; 30; 515,19; 520,30; 526,9; 
536,2; 25; 543,37; 544,45 

πολίτευμα, mores monachorum: 65,36; 
69,18; 273,9; 444,6; 458,23; 472,44; 
525,12; 21 

πόρτα , porta urbis: 3,107; 107,13 
πορτάρ ιος , custos portae: 152,17; 376,35 
π ρ α κ τ ή ρ ι ο ν , officium: 521,16 
πρακτορεύομαι , negotior: 11,41 
πράκτωρ, portitor, confector: 7,45; 340,39; 

358,34; 482,83 
πρεσβε ία , deprecatio: 2,65; 79,18; 133,29; 

451,22; 458,71; 515,51 
πρεσβευτής , deprecator: 515,47 
πρέσβυς , deprecator: 398,42 
πρεσβυτέρ ιον , sedes presbyteri: 163,9 
πρεσβύτερος , presbyter: 5,19; 6,60; 9,35; 

11,86; 21,18; 36; 41; 22,85; 120; 128; 
28,39; 40,78; 88; 127; 43,34; 48,104; 
49,114; 119; 50,34; 57; 215,15; 225,99; 
253,8; 294,14; 295,10; 340,16; 384,27; 
442,9; 508,3; 525,27; 29; 37; 39; 535,15; 
27; 536,12; 18; 35; 545,13; 28; 45; 549,12; 
24; 63; 86; 112; 127; 128; 138; 149; 150; 
154; 158; 161; 552,18; 39; 48; 59; 553,34 

προάστε ιον , fundus, villa: 88,17; 96,12 

προβατέμπορος , mercator ovium: 7,64 
προεδρ ία , munus archiepiscopi: 111,8; 

112,21; 225,80; 277,55 
πρόεδρος , patriarcha: 16,47; 38,58; 90; 

53,36; 478,90; 545,30; 555,45 archiepis-
copus: 440,9 

προκαθηγούμενος , abbas: 13,51; 68,34 
προπομπεύω, prosequor: 3,109 
π ρ ο σ κ ύ ν η σ ι ς , veneratio Christi vel dei: 

57,73; 79; 117; 125; 127; 428,3; 4; 6; 8; 
430,15; 18; 445,39; 528,17; 18; 22; 42; 
546,17 imaginum: 57,24; 31; 45; 47; 51; 
54; 64; 66; 74; 79; 81; 83; 86; 99; 115; 
119; 71,53; 314,24; 409,38; 40; 437,31; 
476,20; 491,10; 11; 14; 24; 33; 499,37; 
546,13 imperatoris: 21,12; 22,6; 23,4 pa-
triarchae: 25,6 salutatio: 43,95; 101; 102 

προϋπαρκτ ϊ τα ι , animam praeesse creden-
tes: 532,43 

π ρ ω τ α ρ χ ί α , primatus: 33,65 
π ρ ώ τ α ρ χ ο ς , princeps: 38,38; 477,103; 

487,35; 545,23 
πρωτεύοντες αδελφοί , fratres priores: 3,71 
π ρ ω τ ο κ α λ λ ι γ ρ ά φ ο ς , calligraphorum ma-

gister: 130,13 
πρωτομάρτυς , primus martyr: 244,18; 

358,13; 472,30 
πρωτοπρεσβύτερος , prior presbyterorum: 

78,7; 106,20; 441,54; 449,6 
πρωτοσπαθαρέα , coniux vel filia protospa-

tharii: 18,26; cf. etiam titulum epp. 270; 
395 

π ρ ω τ ο σ π α θ ά ρ ι ο ς , protospatharius: 523,9; 
cf. etiam titulum ep. 401 

πύλη , porta urbis: 3,109 

σακελλάρ ιος : cf. titulum epp. 400; 478; 521 
σατράπης , satrapa: 18,46 
σεμνε ΐον , monasterium: 10,56; 431,57 
σ ιλεντ ιάρ ιος : cf. titulum ep. 256 
σκυτοτόμος , sutor: 7,65 
σπαθαρέα , coniux vel filia spatharii: 18,62; 

cf. etiam titulum epp. 193; 228; 330; 522; 
537; 553 

σπαθάρκ ις , spatharius: 48,63; 66; 100,18; 
147,36; 334,17; cf. etiam titulum epp. 17; 
18; 463; 464; 476; 520 

σ τ ρ α τ η γ ή σ α ς , quondam strategus: 334,27 
στρατηγ ία , munus strategi: 458,27; 508,11 
στρατηγ ί ς , munus strategi 458,29 
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στρατηγός, dux belli, strategus: 297,18; 
454,2; 507,25; 539,21; 541,28 

στρατηγών, strategus: 382,12; 507,23; 
541,27 

στρατιώτης, miles, stratiotes: 3,107; 48,76; 
79; 85; 154,10; 382,14; 425,17; 477,43 

στρατιώτις, vidua militis: 7,61 
στρατιομόναχος , monachus militans: 

176,19 
στυλίτης, stylites: 16,31; 34; 188,34 
συβότης, subulcus: 7,64 
σύγκελλος: cf. titulum ep. 547 
συγκλητ ική , mulier senatoria: 156,11; 

415,36 
συγκλητικός , senator: 329,18 
σύγκλητος , senatus: 139,16; 245,18; 420,45; 

540,26 
συγκοινοβιώτης, frater in coenobio: 

122,11; 124,8 
σύνοδος, synodus, concilium: 22,106; 

24,64; 69; 98; 25,33; 27,43; 28,50; 30,9; 
33,17; 25; 61; 65; 34,24; 25; 133; 37,49; 
38,40; 41; 44; 64; 66; 73; 75; 39,58; 62; 
40,112; 132; 48,64; 91; 117; 118; 155; 
49,106; 50,25; 34; 53,24; 65; 108; 71,14; 
30; 221,123; 225,114; 269,33; 276,51; 
294,17; 25; 393,70; 416,30; 46; 51; 442,5; 
446,15; 24; 452,60; 462,32; 475,28; 29; 
477,59; 223; 478,86; 490,52; 64; 65; 
532,36; 272; 549,126; 552,19; 555,20; 52 

συντεκνία, sponsio: 10,34 
σύντεκνος, sponsor: 17,23 
συρμαιόγραφα εργόχειρα, labor manuum 

calligraphorum: 132,25 
σχήμα, schema monachorum: 10,47; 48; 

22,76; 39,89; 91; 69,23; 166,10; 174,6; 
208,10; 306,5; 323,8; 329,25; 358,33; 
431,16; 489,12; 536,16; 549,60; 115; 160 

σχίσμα, schisma: 25,77; 81; 28,118; 30,47; 
32,48; 40,69; 154; 485,20; 31; 532,14; 
556,44; 62 

σχισματικός , schismaticus: 40,67 
σχολή , schola: 14,20 

τάγμα, ordo monachorum: 10,15; 32,53; 
39,73; 149,25; 156,11; 163,10; 268,21 

τέκτων, faber aedium: 165,17; 166,4 
τελωνέομαι, vectical pendo: 7,45; 55 
τόμος, liber liturgicus (synodalis) 13,29 
τοποτηρητής: cf. titulum ep. 468 
τουρμαρχάτον, ductus turmae: 160,17 

τουρμάρχισσα: cf. titulum ep. 498 
τράπεζα, altaria: 13,29; 393,79; 552,117 
τροπολόγιον , liber canticorum: 150,6; 14 
τρύχινον ένδυμα, vestimentum monacho-

rum: 6,40 

ύπακοή, oboedientia monastica: 9,15; 
11,139; 20,36; 44; 62,21; 63,7; 68,37; 
168,13; 269,6; 387,23; 438,16; 439,18; 
477,154 

ύπαρχος, praefectus: 3,106 
ύπάτισσα coniux vel filia consulis: 443,7; 

505,7; cf. etiam titulum epp. 143: 229 
ϋπατος, consul: 462,39; cf. etiam titulum 

epp. 44; 99; 144; 162; 282; 502; 505 
υποταγή, subordinatio monachorum: 

49,17; 62,21; 68,13; 85,6; 122,15; 125,5; 
126,10; 154,23; 168,12; 194,9; 218,5; 8; 
246,5; 252,7; 255,5; 263,13; 269,18; 23; 
46; 404,22; 447,32; 456,8; 457,17; 18; 
488,38; 531,4 

ύποτακτίτης, monachus subiectus: 73,23; 
114,7; 122,8; 124,8; 198,21; 306,6 

φιλοσοφία, recta monachorum educatio: 
257,8 

φοιτητής, monachus monasterialis: 48,41; 
267,28; 277,54; 301,11; 397,7; 432,9; 
477,165 

φόρος, tributum: 44,10 
φοσσατεύω, in castris sum: 26,24 
φροντιστήριον, monasterium: 48,46; 472,9 
φυλακή, custodia, carcer: 25,61; 33,28; 79; 

34,59; 35,33; 38; 40,2; 167; 43,99; 102; 
48,58; 65; 49,44; 56,57; 58,6; 74,27; 76,26; 
79,13; 84,3; 92,4; 94,7; 10; 111,10; 122,10; 
124,4; 13; 128,8; 129,3; 12; 13; 142,6; 
163,4; 174,17; 176,3; 8; 177,27; 183,16; 
190,18; 191,19; 194,23; 210,9; 213,18; 
235,4; 237,4; 10; 239,6; 240,4; 241,4; 9; 
252,8; 16; 262,12; 277,57; 278,57; 291,8; 
300,5; 301,4; 305,4; 306,3; 316,5; 317,7; 
320,6; 321,19; 322,6; 328,5; 329,32; 341,3; 
343,7; 360,12; 374,4; 380,5; 381,19; 
385,26; 392,4; 399,4; 402,5; 403,6; 406,4; 
407,33; 55; 410,10; 38; 45; 65; 411,3; 
415,3; 17; 26; 38; 417,50; 420,6; 421,25; 
427,7; 433,41; 436,13; 443,28; 446,8; 30; 
448,8; 457,20; 459,41; 478,45; 500,11; 
536,31 
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φυλακτήρ ιον , amuletum: 3,126; 98,8; 
151,50 

φώτισμα, baptisma: 17,5; 552,118 

χαλκέτυπος , aerarius: 7,65 
χαρτουλαρέα , coniux vel filia chartularii: 

29,43 
χαρτουλαρεύω, munus chartularii exerceo: 

524,13 
χαρτουλάρ ιος , chartularius: 462,40; cf. 

etiam titulum ep. 467 
χαρτοφύλαξ , archivarius: 377,24 
χε ιροτονέω, inauguro: 24,41; 84; 86; 32,31; 

36,147; 38,52; 40,38; 130; 136; 138; 53,41; 

52; 53; 57; 76; 81; 105; 549,22; 24; 127; 
138; 149; 161 

χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ ι ς , inauguratio sacerdotalis: 
11,86 

χε ιροτον ία , inauguratio sacerdotalis: 
10,32; 19,27; 23,22; 38,75; 40,134; 135; 
53,30; 51; 54; 63; 66; 78; 549,19 

χελανδάρ ιος , praefectus navis: 116,2 
χ ελάνδ ιον , navigium: 108,25 
χρυσοφύλαξ , custos pecuniae: 130,14 
χωρ ίον , pagus: 449,28; 64 

ώρα, hora: 3,104; 9,29; 12,24; 153,3 
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accen tus : άγιόδοκοι 156,24; αγχου 147,22; αληθές 379,10; 380,99; 408,27; 476,44; 45; 
477,177; 478,55 (sed cf. 477,198; 485,26; 532,13; 48 άληθές); άλλη 24,83; 31,21; 133,30; 
152,8; άπρονοητών 13,10 (sed cf. 109,21 άπρονόητον); άρχιποίμενα 25,18; 530,25; 
άρχιποίμενος 469,10 (sed cf. 33,51; 544,25 άρχιποιμήν); αύταρκώς 362,2 (sed cf. 
152,23; 284,26 αύτάρκως); Βαάλ 31,49; 274,45; βραδυτής 182,9; 311,2; 415,15; 494,6; 
βραδύτητα 167,10; 352,3; 392,30; 486,4; γηράλεα 335,4; διαλλάκτης 486,11; έγγυάς 
394,12; 464,42; έγκλειστοι 16,34; έγκλειστόν 33,80; έγκλειστος 48,34; έγκλειστων 
16,31; εΐκαιομυθές 49,3; έπάγωγον 448,8; ίερομάρτυς 532,72; κρίμα 5,8; 48,135; 52,28; 
86,21; 113,21; 485,30; 31; 52; 535,31; 542,19; 549,92; λάβε 132,21; μακαρίαι 323,23; 
μονασταί 234,17; 244,8; 275,41; 48; 489,30; 538,33; μονασταΐς 223,25; 313,11; 330,6; 
μοναστάς 488,34; 522,38; μοναστής 477,48; μύριοι 530,58; οίκοΰρον 80,3; 497,18 (sed 
cf. 505,11 οίκουρός); όμονοίαν 555,106; παγάς 449,26; παραυτά 3,115; 24,18; 275,52; 
276,58; 529,12; ΓΤαυλικιάνους 94,11; Παυλικιάνων 94,11; περίσσειαν 10,75; πονήρω 
381,94; πρόεσθαι 230,33; 307,11; προσειπέ 133,27; 208,26; 224,27; 283,24; 290,19; 
377,22; 389,29; σταυρώται 244,13; σύγγνωστον 182,6; συμποιμένα 25,18; συναπτής 
22,63; συνίσμεν 542,3; σύνοδοι 365,17; σύνοδον 380,27; τιμίαι 43,47; ΰψου 147,35; 
ώλένων 359,12. 

accusa t ivus : 
adverbialis: δωρεάν 304,5; 6; 537,15; δώρον 1,71; 383,13; 492,20; μικρόν δσον 506,58. 
pro dativo: έφ' ους τίς ού στενάξειεν δάκρυον; 267,18; μετέχων σώμα και αϊμα 496,43; 
δν και είπέ 109,23; τίς γαρ αν και δοίη έπιτίμιον τόν μήπω ήμαρτηκότα; 52,10. 
pro dictione praepositionali: ήσθην και ύπερήσθην τό σταθερόν της ψυχής σου 109,2; 
μεταβαίνοντι τόπον έκ τόπου 250,14; προσευχόμενος εΐρήνην τή έκκλησία 245,31 
(sed cf. 495,43). 
pro genetivo: άπέχω τά της πεποιθήσεώς σου, άπέχω τά της γηροκομίας σου 224,14 
(sed cf. ής άπέχω 225,124); άπέχω πάντα ύπερεκπερισσοϋ 3,139; εκείνο έρώ καί με 
δέξαιο 4,7; έν τω μνησθήναι ήμάς τήν Σιών 12,17; έπιλαθομένην τά πρότερον 
άκουσθέντα 48,27; κατά ποίον μέλος ή φονία χειρ έτάθη; 498,24; ό αμφισβητών 
περί εν τών είρημένων 489,21; γέγραφά σοι καί ταΐς μετά σέ 481,37; χρήζω και 
έργόχειρον 146,22. 
temporis: άφωρισμένος ένναετή χρόνον 28,47; εν ετος άλλο άπόσχου 60,20; μή ώραν, 
μή ήμέραν, μή έβδομάδα, άλλά θαττον ήκε 9,29; δλην ήμέραν 48,73. 
singularia: τόν περί ή μας οϊκτον 544,23; τότε ευθύτητας κρίνοιο 517,42. 

a d v e r b i o r u m f o r m a e : 
άγχου ν. accentus; άκαθηκόντως 477,33; άκαμάτως 532,21; άκλονητί 26,7; άκμήν 
248,13; άλλη ν. accentus; άλληλούχως 522,49; άνεμπτώτως 501,45; άνόπιν 160,15; 
άπαξαπλώς 152,46; 512,30; άπάρτι 216,16; 494,14; άποτροπάδην 259,8 ; 541,12; άπρίξ 
496,39; αύταρκώς ν. accentus; αύτοψεί 25,24; 404,6; άψοφητί 533,38; δακρυρρόως 
3,121; Δαυιτικώς 380,194; 532,257; διακενής 418,38; διαρρήδην 528,60; Διονυσαϊκώς 
380,166; δολερώς 48,217; έθελοντί 5,15; έλληνοειδώς 484,27; εναγχος 545,17; 546,8; 
έξάπινα 553,4; έξαπορητικώς 509,33; έπιστημονικωτέρως 486,63; έπιστολικώς 271,10; 
έτεροτρόπως 535,33; θειωδώς 490,39; 535,34; θεοτελώς 541,16; ϊδιοβούλως 68,33; 
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κατεπαρτικώς 69,43; κατηρτισμένως 489,60; κυκλόθεν 48,93; 376,23; κύκλωθεν 76,11; 
κυριολέκτως 485,50; μεγάλως 255,4; μεθεκτώς 491,17; μειζοτερικώς 329,9; ομοθυ-
μαδόν 222,10; 223,77; όμοιοπαθώς 545,48; όμοιωματικώς 551,16; όρθοφρόνως 490,14; 
όσημέραι 276,79; πανοικεί 78,15; πανοικί 95,16; 369,9; 504,47; παρατετραμμένως 
539,14; παραυτά v. accentus; περιμερίμνως 506,35; πηλίκως 380,225; πνευματοκινήτως 
272,42; 273,23 ; 478,22; 480,53; προίξ 527,24; πρόκριτα 112,10; πυκνοτέρως 81,5; 
σατανοθελώς 555,41; σπανίως 553,18; ύπερεκπερισσοΰ 3,138; 222,32; ύπερλίαν 474,40; 
φαντασιωδώς 496,42; χαρμολύπως 533,65; χαρυβδηδόν 524,9; χρεωστικής 261,2. 
usus: εϊπερ άναμϊξ τά πάντα 545,34; τά αρτι 554,25; έκ των αύτόθι ήκων 278,17; έν 
τοις αύτόθι 279,4; 502,7; 512,9; 527,5; 549,120; δήθεν ομολογίας και διωγμού 503,34; 
ή δέ έκεϊσε άντάμειψις 225,23; cf. 498,43; 526,16; 530,28; 546,38; 549,35; 47; 552,41; 
τήν έναγχός σου έπιστολήν 546,8; cf. 545,17; μετέβη έπαινετώς των ένθένδε 482,30; 
cf. 509,29; 520,28; 44; 522,59; 533,56; εντεύθεν και εντεύθεν παραπεμπόμενα 548,5; cf. 
506,53; 513,34; 546,40; μακρόθεν ή έγγύθεν οντάς 506,5; νύκτωρ και μεθ' ήμέραν 
61,6; 522,34; 529,22; όμού μέν ... όμού δέ 107,3; 197,3; 320,3; 332,7; 333,40; 370,2; 
398,37; 403,9; 404,20; 515,5; 12; 533,35; δσον έξ ανθρωπείας βοηθείας 497,11; cf. 
498,2; 515,11; 531,24; σημάναι οϋτως και ούτως 545,13; cf. 317,19; 427,17; 437,8; 
538,60; 548,7; πή μέν ... πή δέ 48,175; 147,24; 219,21; 286,3; 301,88; 380,119; 383,47; 
409,11; 513,37; 527,32; 539,3; 555,82; πόρρωθεν και έξ εναντίας 170,4; ήδυνήθημέν 
πως έκ τοϋ σύνεγγυς είναι 271,13; έν τφ τέως 76,5; ώδε(τε) κάκεϊ 68,19; 401,7; 450,15; 
460,41; ώδε(τε) κάκεϊσε 156,6; 177,50;" 237,11; 271,13; 334,13; 357,6; 383,10; 393,12; 
415,4; 439,13; 477,171; 520,10; 532,3; 538,57; 547,36. 
cum verbo εχειν: άπεχθώς έχειν 32,2; εί δυνατώς σχοίης, φανεροΐς 133,23; ούκ 
οϊδαμεν, εί έλευθερίως έχεις 146,17; έμμερίμνως έχομεν 504,11; ούκ έχθρωδώς έχομεν 
539,21; ήδέως έχω δεχόμενος σου γράμματα 341,2; cf. 263,3; έχε ούν προσεκτικώς 
459,7. 

a n a d i p l o s i s : άκούων άκούω τάς άριστείας σου 203,2; αλιεύων ήλιεύθης ύπό Κυρίου 
208,10; εί δέ άπειθών άπειθεΐ 461,42; ώς βοή ό βοών 225,70; γέγονε ώς γέγονεν 
206,14; 269,38; διαβιβάζων διαβίβαζε πασαν ήμέραν 344,6; έάν ούτω διαμένουσα 
διαμείνοις 316,16; διαρρήσσων διάρρηξον τάχει τά συμπλακέντα σοι σχοινία 444,49; 
εύδοκών εύδόκησε 250,4; ζηλών ζήλου τω Κυρίω 212,20; cf. 307,3; 508,9; οίκονομών 
φκονόμησεν ό Κύριος 109,6; παρακαλών παρεκάλεσα 485,29; νύκτωρ παρών παρής 
δωροφορών 98,6; ποιμαίνων ποιμαίνουσαν και όδηγών οδηγούσαν 465,50; δς ποιών 
ποιήσοι τά αρεστά θεώ 418,14; ει δ' έτι ... σκληρυνόμενος σκληρυνθής 9,40; ό 
συνιών συνιεΐ και ό άθετών άθετεΐ 408,30; σύ δέ σώζουσα σώζε τήν σεαυτής ψυχήν 
530,53; cf. 149,57; φέρε, φέρε τόν χαλεπόν καιρόν, τήν έξορίαν 346,2. cf. etiam s.v. 
anaphora, 

a n a p h o r a : 
in adverbiis: αρτι άκουστόν σου τό όνομα, άρτι ... 188,32; δεΰρο δή ούν, δεύρο, 
τέκνον 431,45; έκεΐ βλέπειν, έκεϊ φαντάζεσθαι, εκεί μετατιθέναι τό πολίτευμα 525,20; 
έτι στήθι, έτι μακροθύμησον, έτι δεήθητι 345,7; cf. 62,32; 104,12; 249,14; 252,11; 
431,23; μάτην δέ ήμΐν ... και ή σταυροειδής είκών, μάτην και ή λογχοειδής, μάτην 
και ή σπογγοειδής . . . , μάτην και δσα άλλα ... παραδέδοται 380,163; μικρού και 
άπιστώ, μικρού και τοΰ γράφειν έγκόπτομαι 181,6; νύν καιρός παρακλήσεως, νύν 
ημέρα εύχαριστίας 548,27; ούδαμώς ούν, ούδαμώς, ώ τριπόθητε 505,30; ταύτη δή, 
ταύτη τή όμολογητική πεποιθήσει 538,44. 
in pronominibus: πόσα μέν ού σαίνουσαν, πόσα δέ ού ψευδολογούσαν 547,40; τούτο 
καϊ ζητεί ό λόγος, τούτο και περαιωθήναι εύχόμεθα 273,28; cf. 503,10. 
in verbis: έδει τοίνυν, εδει ούτω φιλομαθή δντα ... μή άγέραστον όφθήναι 322,6; cf. 
255,5; 417,24; 419,10; 424,14; ούκ έστιν, ούκ έστιν ειπείν δσον τό αμάρτημα 431,36; 
cf. 24,90; 302,22; ιδε ό πόλεμος, ϊδε ή νίκη, ϊδε οί στέφανοι . . . , ί'δε ό παράδεισος, 
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ϊδε ή βασιλεία των ούρανών 177,22; οϊδας τάς βασιλικάς αποκρίσεις, οίδας τάς έν 
τφ παλατίω είρκτάς . . . , οϊδας τήν φυλακιστικήν αμφοτέρων ζωή ν 269,26; cf. 98,4; 
και στυγνάζει μέν ό ούρανός, στυγνάζει δε δτι μάλιστα ή εκκλησία 544,16. 

a n n o m i n a t i o : σϋ ό εύσθενημένος τή θεία αγάπη άληθέστατα 'Αγάπιος 402,23; 
'Αθανάσιος εϊ, άλλά και ε'ίης 79,11; cf. 231,24; "Ανθος ό φερωνύμως ήνθηκώς τάς 
άρετάς 457,4; Ά ρ σ έ ν ι ο ν , τόν αρσενα τη φρονήσει 255,25; σύ ό έν υπομονή 
δεδαψιλευμένος άφθονώτατα Ά φ θ ό ν ι ο ς 402,22; διά της πανταχή έξακουομένης 
θεωνυμίας και ώς αληθώς β α σ ι λ ε ί ο υ προσηγορίας 273,11; τοις μεγάλοις Γ ρ η γ ο -
ρ ί ο ι ς σύ συναρίθμιος, φερωνύμως γρηγορήσας τά θεία 163,13; Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς , ό 
διαπρέψας διονυσιακώς καθ' όσιότητα 457,5; Δ ω ρ ό θ ε ε , τό ώς άληθώς δώρον θεοϋ 
188,2; ό θεός της ειρήνης, ό και τήν συνώνυμον Ε ί ρ ή ν η ν κληθεΐσάν σου μητέρα 
προσλαβόμενος 465,47; ώ καλέ Έ π ι φ ά ν ι ε - έπίφανον τή Δύσει άγγελος πιστός 
377,15; Ε ΰ ά ρ ε σ τ ο ς καλούμενος, Δυσάρεστος έχρημάτισας 444,23; Εΰθύμιον , τόν 
της ευθυμίας όντως φερώνυμον 51,21; Ή γ ή σ ι μ ε , ήγοϋμαί σε όμολογητήν Χριστού' 
ήγήθης γάρ καλώς 172,2; ό ώς άληθώς Θ ε ο φ ά ν η ς 319,9; κατά πάντα σε δντα 
φερωνύμως θ ε ό φ ι λ ο ν 39,66; σύ ό φερωνύμως καρτερόψυχός μου Κ α ρ τ έ ρ ι ο ς 
402,22; λεό ντειόν πως διηγέρθη τω πνεύματι 33,57; ό μέν γάρ Λέων τό κύριον, ό 
δέ Λεόντιος τό παράγωγον 358,18; βρύξον θείως (ad papam Leonem dictum) 33,59; 
μακάριος εϊ φερωνύμως, ώ Μ α κ ά ρ ι ε 371,7; τω ώς άληθώς Μ ε θ ο δ ί ω , εϊπερ μέθοδος 
άρετών ή σή πράξις 274,23; ώ καλέ Ναυκράτ ι ε , νοός κράτος φερωνύμως γενόμενος 
153,20; ώ Πέτρου τοΰ μεγάλου συνώνυμε Πέτρε, πέτραν σε σχοίη άσάλευτον 
εύσεβείας 158,11; άπήλθεν ό κύριος Σ ω τ ή ρ ι χ ο ς φερωνύμως έν σωτηρία 18,56; και 
φερωνύμως ώς άληθώς έξέλαμψας φ ι λ ό θ ε ο ς 525,13; cf. 507,9; 535,4; τώ μέν Φ ί λ ω ν ι 
φίλον μέχρι τούδε στήσαι τόν έπαινον 49,21; ποϋ ό άγιος τοΰ θεοϋ, ό φερωνύμως 
χαρίτων πεπληρωμένος; 278,30. 

aor is tus mixtus v. verborum formae. 
ar t i culus : 

ante sententiam (secundariam) positus: εφης τά, ώς ού χρή τόν προεστώτα ... 5,13; 
τό έάν τω έσχάτω άποκαλυφθή ... 5,33; ώδέ πού φησιν τό, πολλά τοις συμβεβηκόσιν 
492,11; cf. 12,34; 43,96; 492,13;' 502,18; 506,45; 550,3. 
more pronominis demonstrativi positus: εσται τό και τό 36,132; ή 'Ρώμη τό και τό 
38,35. 
pro pronomine relativo positus: τόν ούκ οΐδ' δπως εϊπω 48,86. 

aspira t io fa lsa : άφιδών 137,3; έφ' ϊση νίκη 419,36; έφίσης 34,77; 437,20; 464,28; 
476,36; έφίσον 84,8; 112,47; καθ' έπος 3,54; 489,47; καθίδωμεν 22,13; τοϋθ' εϊργάσατο 
462,46. 

augmentum: 
falso loco aufertur (augmentum ablatum): ήνοιγον 244,21; ήνοικται 519,27 (sed cf. 
άνεωγέναι 548,8); ήπαίτουν 4,6. 
in indicativo praes.: έξηγορεύει 446,19; συνεφήπτονται 177,25. 
in coniunctivo: ύπηρεισθή 89,3 
in imperativo: άντεπεστελλέτω 5,45. 
in infinitivo: κατηρτισθήναι 489,55. 
in participio: άντηλλάξασα 147,12; έξηγορευθεΐσα 500,3; έξηγορήσας 511,5; μετηνη-
νεγμένην 138,13. 
pro reduplicatione positum: διέπλασται 359,12; διεσώσμεθα 1,15 (sed cf. σέσωνται 
432,29); έπλεκται 1,38; κατεπιασμένος 6,59: κατέπρακται 274,21. 
syllabicum bis positum: έπαρεσκευάσθης 189,14. 
syllabicum omissum: άπέκβη 132,4; μεμενήκεισαν 122,14; προοιμιασάμεθα 437,4; 
τεθνήκει 281,28; ύποδειγματίσθη 15,22; ύποδείκνυτο 70,6. 
syllabicum pro temporali: παραρρεριμμένοι 494,23; παραρρερρίφθαι 517,18. 
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temporale bis positum: άπεωρίσθης 412,17 (sed cf. περιωρίσθης, μεθωρίσθης 82,18). 
temporale omissum: άναγγελκότες 33,71; διαιρέθημεν 480,52; έπαινέσαμεν 467,9; 
έστιάθη 449,46; εύλογήσαμεν 426,16; εύλόγησεν 474,24; εύξάμεθα 426,15; εϋρατο 
17,9; ευρέθη 383,69; 493,14; 496,11; εδρον 411,11; εύσθενημένος 402,23; εΰφρανεν 
445,2; καταιτιώντο 15,15; παρασκευασμένοι 439,27; περιενέχθη 90,6; συναρίθμησαν 
390,20. 
temporale pro syllabico: άπήλαυσα 96,4; ήβουλήθημεν 4,3; ήδυνάμην 96,5; ήμελλον 
333,6; κατηνύγη 143,5; κατηνύγης 178,10; κατήνυξεν 435,13; συνήφερεν 166,21. 

c h i a s m u s : cf. 44 ,2-7 ; 51,49-52. 
c o g n o m i n u m f o r m a e : Βαλελάδης 48,56; Κεντροκούκουρος 112,33. 
c o m p a r a t i v o a d d u n t u r έ τ ι , μ ά λ α , μ ά λ λ ο ν , π ό σ φ : και έτι πλέον 398,9; μάλα 

τηλαυγέστερον 75,18; μάλλον και έτι 410,71; ο έτι ξενικώτερον 69,16; πόσω μάλλον 
221,171. cf. μάλλον και μάλλον 8,26. 

c o m p a r a t i v o r u m f o r m a e : άθανατώτερον 515,28; αίρετώτερος 527,26; άνταξιώτερον 
519,30; βελτιώτερον 489,43; γλυκύτερον 517,3; έκραγέστερον 533,39; έλαχιστότερος 
224,13; 234,32; ένεργέστερον 533,7; ένεργεστέρους 541,41; έντελεστέρας 499,23; έχε-
φρονέστερος 523,13; ήδύτερον 239,5; 242,3; θεοειδέστερον 497,43; ίστορικώτερον 
533,8; καλλιώτερον 122,4; κανονικώτερον 501,27; (ή) μείζω 445,3; όπτικωτέρας 
502,24; όπτικώτερον 492,19; παραπληκτικώτερον 545,41; περιβοητότερος 100,12; 
περισσότερον 254,9; 269,53; 489,7; 548,44; περισσότερος 262,14 (sed cf. πλείους 
269,15); προσαντέστερα 112,42; προφερεστέρων 500,25; συντομώτερον 553,23; τραγ-
ωδικώτερον 509,25; ύπερουσιώτερον 527,25; ύφειμενεστέρας 499,24; ύφειμενέστεροι 
75,17; φιλοχριστότερον 275,33; χρηματιστικώτερον 527,25; χρονιώτερον 553,23. cf. 
etiam έπιστημονικωτέρως 486,63; μειζοτερικώς 329,9, s. v. adverbiorum formae. 

c o m p a r a t i v u s neu t r . g e n e r i s c u m a r t i c u l o pro s u p e r l a t i v o : τά αΐτιολογικώτερα 
και άπανθρωπότερα 477,43; τό γε έλεεινότερον 29,15; τό μείζον 2,74; 24,21. 

c o n g r u e n t i a c a s u u m neglec ta : παρά βασιλεϊ, τοΰ και όμοζύγου 227,18; cf. 48,73. 
c o n i u g a t i o p e r i p h r a s t i c a : 

ειμί cum participio aoristi activi: ύπογράψας ε'ΐη 393,67; ήμην γάρ προμαθών 411,12. 
ειμί cum participio perfecti activi: πάλαι άκηκοώς είμι 305,3. 
ειμί cum participio praesentis activi: ίνα άναπληροΰντες ήτε 81,33; εϊ τί έστι άπαρέ-
σκον ύμϊν 393,101; γράφων ειμί 152,2; δημιουργών ήν 487,5; είσί διαζώντες 156,25; 
έπανατρέχων ειμί 83,17; εϊ έπέχων εϊη 149,5; έπιφωνών δέ είμι 151,19; έσο εύαρεστών 
236,4; ό διάβολος έστιν έφεδρεύων 237,7; δι' αΐδοϋς έχων ειμί 277,11; ούκ ειμί 
επισκόπου έχων αξίωμα 25,70; ζών ής 286,14; ήτε ζώσαι 211,18; θεωρών είμι 226,2; 
ιερουργών έστιν 24,50; ϊσθι καθαίρων 253,10; ι'να κατακολουθών έσομαι 75,27; 
κοινωνών ήν τή ταπεινώσει μου 396,12; cf. 531,19; λέγων ειμί 286,5; cf. 48,30; ήν 
λειτουργών και μεταδιδούς 25,46; εί μή μαθητιώντες εΐεν 132,12; cf. 317,38; παρέλκον 
αν ε'ΐη 48,294; πονών είμι 200,2; σφαδάζων είμί και άδολεσχών 116,3; και έση 
ύγιαίνων έκ τοϋ δεϋρο 394,10; έσόμεθα ύποπίπτοντες 32,59; είμί χαράττων 148,2. 
είμί cum participio perfecti medio-passivi: έστί δεδεμένος καϊ κατακεκριμένος 19,8; 
έστι δεδηλωμένον 302,22; άλλά και εί έαλωκότες ήτε 56,15; εϊη έκτετυπωμένη 183,7; 
ήμην έξεληλυθώς 25,61; καθηρημένος εστίν ό άνήρ 28,38; εί ήν κατεπιασμένος 6,59; 
ώς αν εϊητε παρασκευασμένοι 439,27; πεποιθότες έσμέν έπί τή μεγαλωσύνη σου 
82,22; εί έπ' αύτφ ήμην πεποιθώς 150,15; εί μή γε προεγνωσμένος έστίν 40,116; 
συντετριμμένον είναι 258,11; δπως ώ σεσωσμένος 240,19; έσο τεθωρακισμένος 
249,19; εί είσί πεφυλαγμένοι 552,34. 
είμί cum participio praesentis medio-passivi: καν τι άμφιβαλλόμενον ή 56,57; πώς 
ούχί τής αληθείας έστίν άποσπώμενος 327,13; καν διεξερχόμενος εϊης 334,7; ήν 
είσδεχόμενος 17,21; ευχόμενος είμι έγώ περί αύτών 108,20; έση κατευοδούμενος 
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10,91; σιτηρετούμενοί εϊσιν 96,12; εί μή σκεπαζόμενος ής 191,7; ή ν συναλιζόμενος 
22,101; ύστερούμενος ε! 123,7. 

coniunct ivus aor is t i pro futuro : όπότε σου γένωμαι όμοτράπεζος; 3,131; έξείπω 
όπερ έπάνθανον 2,33; δτι αιώνας άτελευτήτους κερδήσωσιν 133,9; ού παραβάλης 
έν γυναικείφ σεμνείω 10,56; ού συνεστιαθής μετά γυναικός 10,37. 

coniunct ivus sensu vo lunta t ivo : βύσωμεν τά ώτα 36,25; γενώμεθα και άπίδωμεν 
28,135; γευσώμεθα και ήμεΐς 223,53; δείξωσι γνωστικώς 48,243; εϊπω τι και παρρη-
σιαστικώτερον 76,18; εϊπωμεν γάρ τά άνένδεκτα ώς ενδεχόμενα 71,64; ένέγκωσιν οί 
ιερείς ίερώς 21,48; 22,135; έξέλθη κάκεΐνος 43,99; εΰχήν δέ ή άπομύρισμα ποίαν ή 
οίον δώμεν; 55,19; μετέλθωμεν έπϊ τό εύαγγέλιον 34,35; ό οικονόμος είρχθή της 
ιερουργίας 32,44; προσευχώμεθα, κλαίωμεν, αρωμεν την καρδίαν προς θεόν 125,19; 
τί πάθωμεν; 21,6; 497,38; φεύγωμεν τόν άνήμερον δράκοντα 381,33. 

c o n t r a c t i o neglec ta : άεθλον 457,17; λοετρών 12,9; λουετροϋ 3,116; λουετρφ 3,82. 
dat ivus: 

accumulatio: της άσυνδυάστω τρόπω γυναιξί ξενίας 503,34. 
adverbialis: άλλή(?) v. accentus; πάντη(?) 477,231; 517,15; 552,68; παντί 263,6; σχολή 
518,18. 
causae: Χριστού άκολουθήσει και ώνειδίσθης καϊ έρραπίσθης 269,25; φειδοΐ της 
έμαυτοΰ άσθενείας 106,27. 
ex adverbio pendens: όμοΰ τη αποσκευή της λύπης 546,4. 
loci: ΰποτελοϋντι τή μονή άγριδίω 60,31. 
modi: μια ροπή τετραυμάτισαι 249,10; ποίω τρόπφ τόν μαθητήν μου επικρατεί 14,12; 
τοις εύκταίοις ρήμασι παραπέμπουσαν 54,7. 
pro accusativo: έφ' έαυτοΐς έπισπώμενοι 48,135; λοιπόν έφ' ύμΐν επιστρεπτέος ό 
λόγος 544,24; έφ' φ την μέριμνάν σου έπιρρίψοις 482,51. Cf. etiam praepositiones, 
έν. 
pro dictione praepositionali: άπαχθείημεν τω καιρώ έτι; 484,34; έν τω καταλύματι, φ 
ξενίζεται 503,8; έπιπηδώντων τφ ϋψει της προστασίας 11,99; ζωοις έπιβεβηκότες 
3,103 (sed cf. 7,11); θρήνον θεοστυγέσι γεγενημένον 3,15; μένει τή θεία μορφή 
απερίγραπτος 71,39; μετενταφιάζουσα τόν νεκρόν άλλοις καινοΐς όθονίοις 548,10; 
δσα ελλείπει τή επιστολή 276,11; προσκυνουμένη κράτει καϊ κλέει 64,13; ταΐς 
αίμορραγίαις καϊ ξεσμοσαρκίαις προσπλάσας κώδιον άρνοϋ 51,42. 
pro genetivo: οΐς μεγάλη μεν ή άνομία, μείζων δέ ή αισχύνη 231,19; τό παρά πασι 
ζητούμενον καϊ σπάνιον εύρισκόμενον 544,6. 
temporis: άρχή ϊνδίκτου 13,21; καιρώ τω δέοντι 517,36; μια καιρού ροπή 477,73; 
ολαις τριάκοντα ήμέραις 28,40; πολλοίς χρόνοις 53,17; τή τρίτη ημέρα 533,25; 
χρόνω ένί 50,60; ώρα τρίτη 3,104. 

deminutivorum formae : άνδριαντάριον 524,15; έπιστολίδιον 266,2; λεξείδια 496,3; 
λημμάτια 546,9; λογύδρια 147,35; οίκίδιον 382,15. 

Dor icae formae : προσαγορίαν 76,3. 
dualis : δυοϊν άνδροΐν ή πάντων σωτηρία καταπέπρακται 274,20; δυοΐν εινεκα 275,11; 

δυοΐν θάτερον 34,68; 278,51; 546,34; δυοΐν των ποτέ μου μαθητών 362,12; δυοΐν 
χρόνοιν 294,20; έκ δυοΐν ολοτήτων 70,19; έκ δυοΐν τοίνυν άπορων 96,6; έναπελεί-
φθημεν δυοΐν 72,25; εν τοΐν δυοΐν αίρετόν αύτω 51,66; έν χειροΐν 390,14; έξ άμφοΐν 
227,7; 274,17; καν μετά δυοΐν ή τριών παρθένων φθάζης συζήν 530,55; μεταξύ ύμών 
τοΐν δυοΐν μοναστηριών 515,34; μέχρι μηνός ένός ή δυοΐν 513,30; ού δυοΐν 
προσώπων τούτο έμφαντικόν 496,15; τω ξύλψ τοΐν ποδοΐν συνείραντες 555,57; δυοΐν 
χρόνοιν 294,20; έν χειροΐν 390,14. 

el l ipsis verbi : άλλά μή τις των άλλων γειτόνων; 95,7; άλλα ταύτα μεν κατά φιλίας 
τρόπον 519,35; άλλά τί; 53,35; 478,33; 528,32; άλλά τί πρός τόν κατέχοντα σε 
άτεράμονα καϊ στρατοφύλακα; 239,8; άρα θάττον; άρα έκ μιας πληγής; 498,25; ει δέ 
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μή 19,24; 21,57; 22,145; 24,103; 70,4; 111,26; 393,31; 395,29; 453,27; 466,31; 477,237; 
513,31; 532,88; εΐ και λυπηρός κατά σάρκα, άλλά χαροποιός κατά πνεΰμα 480,7; cf. 
148,16; 295,5; 340,12; 358,2; 363,12; εί δ' ούν 71,62; 74,19; 82,28; 100,17; 483,57; εί καί 
τις άλλη 497,14; έκεϊνοι μέν ούτως 75,24; 239,13; έπεϊ καί ποθητή ήμΐν έξ άρχής 
25,41; έπί ξύλου ό ποΰς, έπί δεσμοϋ ό τράχηλος, μάχαιρα, τό τελευταΐον, πυρ 234,20; 
και ού θαυμαστόν 514,8; και περί τούτων μέν άλις 517,11; 535,15; καϊ ποϋ αί ούράνιαι 
κλεΐς; 477,162; καί τί τό εντεύθεν; 510,43; καί τούτων μέν άλις 494,4; μή καί άρτι; 
227,20; οί δέ μή οϋτως, σκαιοί καί μισάνθρωποι 261,5; δτι διά Κύριον ή διάλυσις 
43,80; δτι μηδέ οϊόν τε 53,100; πάλιν φυλακή . . . , πάλιν στήλη . . . , σοι δέ προσθήκη 
40,2; παρέλκον δις τό αύτό έπικυκλοϋν 549,125; περί γάρ μεγάλων ό κίνδυνος 53,73; 
πλήν καί αύθις 40,80; πόθεν γάρ καί πότε; 78,9; πόθεν τοϋτο; 77,8; πού ό ένεγκών 
σε εις φως; 232,31; πώς γάρ οϋ; 53,19; 72,4; 79,7; 91,15; 100,6; 245,19; 265,10; 268,9; 
501,3; 519,11; 528,21; πώς δέ τά καθ' ήμάς; 103,4; σχολή αύτοϊς φροντίζειν 39,49; 
ταϋτα έπί πολλοίς τοις προλαβοϋσι 96,9; ταύτα μέν οΰτως 538,53; τί γάρ; 87,14; 
239,19; τί γάρ καί οί εν μέσω τρεις αιρετικοί; 53,51; τί δέ βασιλείς; τί δέ σατράπαι; 
τί δέ άρχοντες; 18,46; τί δέ τό οίκούρον; τί δέ τό τεκνοτρεφές; 497,18; τί δέ φίλου 
πιστού ιδίωμα; 97,4; τίνα δέ ταϋτα; 490,16; τίνες δέ ούτοι; 491,23; τίνος χάριν; 77,3; 
τί ούν; 505,29; τί πλέον; 53,33; τί πρός ταϋτα; 223,28; τί πρός τήν βασιλείαν των 
ούρανών; 234,21; τίς ό έμός βίος καί λόγος; 224,2; τί τάλλα; 72,37; 275,55; τί τά της 
βλασφημίας; 276,60; τί ταϋτα; 80,6; 232,3; τί τό έξης; 533,25; τί τό συναγόμενον; 
514,26; τί τοϋτο; 76,25; 225,27; 246,12; 271,21; 276,39; 277,35; 532,23; 536,11; τοσούτον 
γάρ προτιμοτέρα, δσον άποστολικής φωνής ή κυριακή 53,104; τοϋτο δέ πώς; 552,39; 
τό φιλογύρευτον άκαρπον καί διαλυτικόν ψυχής 236,23; ωσαύτως έπί των λοιπών 
στοιχείων 41,20. 

e l o c u t i o n e s v a r i a e ad s e r m o n e m g r a e c u m h o d i e r n u m a d m o n e n t e s : άνευ τινός 
αιτίας 529,4; ϊσμεν έξ ά κ ο ή ς 547,42; καθώς ακούω 513,57; άλλο άντ' άλλου άπεκρίθη 
383,78; φυλακισθείς έν άστει ά λ λ ο ι ς δύο ετεσι καί πρός 323,17; ά λ λ ο ς τις ήμΐν 
ώφθης 3,22; άμα δέξη τά γράμματα 329,40; άκουέτω ά ν α τ ο λ ή καί δ ύ σ ι ς 87,12; 
άνθρωπε τοϋ θεοϋ καί φίλε καλέ 95,16; cf. 78,2; οΰτω φρονεϊν άπό κορυφής έως 
ποδών 76,30; τά γοϋν συμπίπτοντα έξ άπροσεξίας 486,28; cf. 510,33; ύπό τής περιε-
χούσης με άσφαλείας ( = securitas disciplinae publicae) 305,3; cf. 39,3; 377,13; 382,30; 
407,70; καν βαρύς ό λόγος 513,20; καί τί έβούλου; 269,32; δτε εβραζεν ό διωγμός 
450,28; γέγονεν ώς γέγονεν 269,38; τί γίνεται έν ήμΐν; 451,13; άρτου δανεικού 449,30; 
δύο δύο 450,24; έκατοστεύουσα ή νιφάς 391,8; εσωθεν ταΐς έ ν ν ο ί α ι ς ύπωπιάζονται 
3,148; επάνω των τριών νομισμάτων 513,44; ευλογημένε μου άδελφέ 463,48; οΰτε 
πρός τούς βασιλείς εχω τι 31,17; έν μονάζουσι, ζωή μ ο υ , κορυφώθητι 234,14; 
ι δ έ σ θ α ι δέ αλλήλους δύσκολον 479,60; μήπως καί συλληφθήτε 368,12; καί δμως 
ούκ ... 26,31; ε ις κ α λ ό ν σ ο ι άπήντηκεν 519,22; πόσα αν έκαμες, ώστε σου δνομα 
άκουστόν γενέσθαι; 547,35; καλώς έποίησας έπιστείλας μοι 340,2; cf. 21,34; τί γοϋν 
ποιήσω έγώ . . . ; 462,44; δλην τήν καρδίαν έρωτικώς έχουσα 413,9; κλαίε με μάλλον 
427,12; νόθα συγγράμματα,έκ κοιλίαςφωνοϋντα 221,78; αί χεΐρές μου κ ε κ ο μ μ έ ν α ι 
αν ύπήρχον εις τό μοιχικόν στεφάνωμα 30,25; πάλιν κράτησις 320,7; άκμήν κρα-
τούνται περιωρισμένοι 43,94; cf. 40,13; λάλει ούν, κ ύ ρ ι έ μου 425,33; λέγουσιν οί 
κύριοι ήγούμενοι (sensu ironico) 149,31; τόν κύριον Σέργιον 501,12; cf. 18,56; 44,16; 
484,41; 544,36; 57; τής κυρίας τής πατρικίας 29,18; cf. 62,31; 69,15; 264,18; 497,48; 
498,35; 508,2; 537,17; ελαβέν σε ό διάβολος 329,30; cf. 464,40; ϊνα μή λάβωσιν χώραν 
351,6; καί μή χωρίση με ό θεός τοϋ λόγου σου 43,103; συνειλιγμένη δέ διστόμω 
μαχαίρα 444,31; άρκεΐ σοι ή μ ό ν ω σ ι ς , ή κάθειρξις 554,21; cf. 536,33; πόθεν σοι ή 
χάρις αυτη, ϊνα ϊδης 247,4; cf. 114,29; 116,18; 117,28; 122,21; 125,24; 246,28; 249,24; 
482,57; εχεις, ναί 513,60; έπηνέθη .. . ναι ή ου; 5,22; ό χορός τών μαρτύρων ύπολαβεΐν 
'ούλεται ο λ ό κ λ η ρ ο ν 547,31; ούκ οίδας τί φλυαρείς 48,93; δλος δι ' δλου ύπό τοϋ 
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λόγου συντηρούμενος 501,34; ώς αν εις ούς ομιλούντες 514,30; τί τό δφελος . . . ; 
448,20; 452,26; έπάραι τούς δύο αδελφούς 150,5; έχετε καλά παραδείγματα 515,43; 
ορφανός ό ελεεινός και παντέρημος 3,35; περιορισμοί αρχιερέων 271,24; cf. 320,7; 
344,4; 347,3; ούδέν περισσότερον έχομεν λέγειν 489,7; πετασθήναι τοις γράμμασιν 
και ίδεϊν σε 451,7; cf. 3,95; προεφυλακίσθης 128,5; σκάζειν και δυσχεραίνειν 500,23; 
πάλιν στρέφονται μου τά εντός 3,128; συνεχύθην τω όδυρμώ 114,13; δις αρτι γράφω, 
άφ' ού σ υ ν ε λ ή φ θ η ς 390,2; τί μοι συμβέβηκεν; 3,135; μετά καθαράς συνειδήσεως 
μεταλαμβάνειν 553,19; τ ί καλή ή επιστολή της ευγενείας σου 553,2; ή λαμβάνειν 
έξ αύτών τ ί π ο τ ε 552,134; ή 'Ρώμη τό και τό 38,35; τοϋτο καί εκείνο ποιησάντων 
ημών 27,19; τά εις ήμάς τούς τρεις 48,62; εφαγεν ήμάς ή φλόξ της μοιχείας 94,5; 
φαγέτωσαν καί πιέτωσαν 482,68; έσθίων τήν οψιν της συνοίκου καί έσθιόμενος ύπό 
τήσδε όλεθρίως 503,37; άφεμένων ημών .. . της φυλακής 420,5; έν φυλακή 48,58; 59; 
459,41; cf. 49,44; 76,26; 79,13; 84,3; 94,7; 421,25; 433,41; 443,28; 446,8; 30; 448,8; 500,11; 
οπότε έφυλακίσθημεν 436,11; φυλακισθέντες 48,60; 76; οί πεφυλακισμένοι 418,6; cf. 
456,8; 513,51; 538,34; οί βασιλείς χρείαν σου ούκ εχουσιν 31,20; πλείονα εϊχον 
λέγειν, αλλ' ού χ ω ρ ε ί τό γράμμα 303,29; τω Χ ρ ι σ τ ώ έναντιοΰνται οί χωριάται 
449,42; ώς καί αύτοί μάρτυρες 457,15; ώς ώραϊος τήν οψιν 522,7; cf. 483,23; 506,14; 
49; 553,11. 

f i g u r a e t y m o l o g i c a : τόν καλόν άγώνα άγωνίζεσθαι 482,29; ήδίκησαι άδικίαν άθε-
ράπευτον 227,18; άλλοιουμένη τε τήν καλήν άλλοίωσιν 482,25; cf. 282,4; άμαρτίαν 
ήμάρτομεν 154,11; άποθανεΐν σ ε τόν της άμαρτίας θάνατον 444,3; εκστασιν έξέστη-
σαν άφορήτου θλίψεως 449,40; cf. 132,5; 147,26; 419,38; μήπως εις εμπτωσίν τινα 
έμπέσοιτε 450,7; έορτάζομεν έορτήν Κ ω 433,37; εύφρανθήσονται όμοδίαιτον εύ-
φροσύνην 482,78; ήττημαι τήν καλήν ήτταν 76,19; ηδύ θέαμα οπόταν τις θεάσοιτο 
461,2; λυπεϊσθαι λύπην θεοστυγή 443,43; cf. 455,3; τήν αύτήν όδεύσωμεν όδόν 458,60; 
θανάσιμόν τι πανθάνει πάθος 556,14; πεπτώκασι πτώσιν τήν χαλεπωτάτην 223,14; 
προεφασίζοντο προφάσεις έν άμαρτίαις 239,11; cf. 319,14; ούδείς χαίρων τήν τοΰ 
κόσμου χαράν 367,4; χορεύσεις χορείαν αλυτον 506,32; ψάλλε ους οϊδας ψαλμούς 
352,8. 

g e n e t i v u s : 
accumulatio: της των ύπέρ αληθείας ένισταμένων έξορίσεως 37,41; ύπέρ έμπλοκίων 
χρυσέων καί διακοσμήσεων μαργαριτών καί έσθήτων πολυτελών 497,22. 
adverbialis: καί πολλού αν εύχής μοι έργον ήν 519,32; μικρού καί άπιστώ, μικρού 
καί τοΰ γράφειν έγκόπτομαι 181,6; μικρού καί τούς λογισμούς απώλεσα 477,4; 
μικρού δεϊν, πολλού ειπείν v. infinitivus absolutus. 
auctoris: άσχετος σαρκός 114,9; άχείρωτοι τής επιχειρήσεως των εναντίων 116,10; 
άφλεκτος τής αιρετικής κοινωνίας 264,7. 
causae: άλλά τό αϊτιον, τοΰ μή παρεΐναι πιστόν γραμματηφόρον 527,3; δήθεν 
ομολογίας καί διωγμού 503,34; διεπρίοντο τούς οδόντας τοΰ οιονεί ροφήσαι 48,98. 
ex adverbio pendens: αναφανδόν τής οικουμένης 28,60; άξίως τοΰ εύαγγελίου 480,14; 
βραδύ τοΰ καιροΰ 497,2; δίχα κινδυνευούσης αληθείας 477,15; δίχα τινός αναγκαίου 
543,10; έμπροσθεν αύτών 61,8; ένδοθεν τοΰ προειρημένου έτους 489,53; ούκ έ ξ ω τοΰ 
εικότος 549,158; περί τών έ ξ ω τής άδελφότητος 225,96; επάνω τών τριών νομισμάτων 
513,44; όψέ τοΰ καιρού 214,2; 462,2; 546,2; πανταχού γής τε καί θαλάττης 48,123; 
532,253; παραυτά τών ποινών 276,58; καί τούτων μέν αλις 494,5. 
ex adiectivo pendens: άκλινή τής ορθοδόξου ενστάσεως 39,10; cf. 31,33; άκοινώνητον 
τών θείων δώρων 14,39; αλλότριοι θεοΰ 36,97; cf. 490,32; άμέθεκτον τής τών αιρε-
τικών κοινωνίας 228,5; αμέτοχους τών άγιασμάτων 225,59; cf. 257,9; άνένοχοί είσι 
παντός έπιτιμίου 549,153; άντίφθογγα τών εΐρημένων 7,46; αξια τής ταπεινοφρο-
σύνης 37,2; cf. 498,28; 518,6; άρκτικά γάρ τά παρόντα τών τότε 36,62; άρτιγεύστοις 
τής μοναδικής πολιτείας 28,16; διαγνωστικοί καλοΰ τε καί κακοΰ 516,8; έκκήρυκτον 
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νόμου και χάριτος 36,16; ερημον της προστατούσης 497,29; ετέρων άσεβημάτων 
έπίμεστος 38,20; ζήλου διαπύρου κατάκαρπος 231,8; καθαράν της βορβορώσεως 
6,41; cf. 34,142; κατηφείας μεστά 520,12; λόγοι γυμνοί της άνταποδόσεως άρτι 488,37; 
τά διατυπωτικά της ιεράς ζωής συγγράμματα 489,31; της εκκλησίας κοινωνικοί 
έσμεν 4,43; τής σής ισοστάσιος 72,15; τό διάπυρον τοΰ πόθου 225,5; τό ούκ άνεκτόν 
της αγάπης 225,4; Χρίστου εκδικος 493,4. 
e comparativo pendens: τής αίρέσεως ανώτερος 264,6; cf. 265,25; τί δε άσυνετώτερον 
των μή καταδεχομένων 487,36; περισσότερον των σων άντιπαραστάσεων 489,7. 
„hebraicus": άνδρας δυνάμεως 177,51; άνδρας επιθυμιών 488,35; έν πυρϊ φλογός 
221,70; 511,54; πάντες των φόβων 163,11. 
obiectivus: άρπαγαΐ τών ύπηρετούντων μοι 112,44; ή τών μαστιγών υποδοχή, των 
σαρκών ό ξεσμός, τοΰ αίματος ή κένωσις 252,9; οϊκου άφαίρεσις, φίλων στέρησις, 
τέκνων διάζευξις 100,7; παθών άλλοτρίωσις 482,10; σαρκός παθοκτόνους 488,36; 
συζύγου λήψις, τέκνων κτήσις, δούλων περιουσία 498,51; τά τοΰ νυμφίου Χρίστου 
ερωτικά ιδιώματα και φυλάγματα 506,59; φυγάδας κόσμου 488,35. 
praedicativus: τό τοις έναργέσι μάχεσθαι άναισθήτων εστίν ή άβαπτίστων 489,37; 
άλλ' επειδή θεός τών μετανοοόντων 258,7; cf. 517,20; ού τελειότητος, τό ΰμδς οϊκοι 
καθέζεσθαι 512,16; τής υμετέρας μεγαλοψυχίας ή προσφορά 375,6. 
pro accusativo: εϊδον καθ' όδοΰ 230,29; σύ δέ τούτων πάντων άπέφυγες 66,31. 
pro dativo: άμα τοΰ οικονόμου 6,64; cf. 297,21; 549,34; ϊσον τών απίστων 486,34 (sed 
cf. 486,53 ϊσον τφ άποβαπτίζειν); χαίρω και συγχαίρω σου 72,5. 
pro dictione praepositionali: πάσης αιρετικής ζάλης άνωκισμένος 272,25; παρακο-
μίζουσαν τοΰ άληθοΰς 528,5; μεταστάντος Θεσσαλονίκης 72,24; ών λυτρωθείημεν 
τής θήρας 38,27; ούκ ολίγων κατορθωμάτων κεχαρακτηρίσθαι τήν εύσέβειαν ύμών 
541,42; εκπτωσις πίστεως 36,109; τοΰ μή σιγαν αναγκάζομαι 48,136. 
subiectivus: φρενοβλάβεια τών έπιτιμώντων 495,21. 
tempestatis: άντεπεράσαμεν βορροφόρου και ροιζήδοντος 3,100. 
temporis: διελθουσών ημερών δεκατριών 31,23; καίπερ ών ού τοΰ εννόμου καιροΰ 
τής ήλικίας 5,20; ού τοΰ παρόντος καιροΰ 105,5. 
singularia: τοΰ γράφειν έγκόπτομαι 181,7; κατοικητήριον διαίτης 538,54; δευτερεύω 
τοΰ έπιστέλλειν 511,2; άρκετόν τοΰ μή μετασχεΐν με 25,70; ούχ ως έτυχεν τών 
όμοζύγων 497,12; και νοΰς ώδε τών προσοισομένων προσώπου τε και καιροΰ 516,13; 
διδάσκοντος τοΰ μοιχεύειν και λύειν 48,20; cf. 48,141; ού γάρ έστιν ακαταστασίας 
ό θεός, άλλ' ειρήνης 221,164; cf. 215,15; άπόλωλεν τοΰ είναι άνθρωπος 71,42; cf. 
81,19. 

genus: τω νοητώ λαίλαπι 371,29; ράβδος ύποστηρίζων (?) 2,27 (sed cf. 69,27; 82,27; 
477,159; 482,44; 501,37); cf. 50,44. 

h o m o i o t e l e u t o n : ού τό πικρώς άμυνόμενον, άλλά τό πατρικώς διορθούμενον 48,286; 
μή εσο άργός άλλά καματηρός, μή γελοιαστής άλλά θρηνητής 373,9; ώ φίλων 
άριστε και εύσεβών κράτιστε 257,2; πολλά σε βαροΰντες, άλλά και πλείστα εύχα-
ριστοΰντες 261,8; δοκοΰσα μέν, ούκ ούσα δέ 391,4; είκαιολογοΰσι δέ και ού φιλο-
μαθοΰσιν 489,8; εύθύμει και μή άθύμει, εύρώστει και μή άρρώστει 482,56; ήδύνθην, 
ούκ έδάχθην 446,2; ήρθης ό πατήρ και μετήρθης, περιωρίσθης και μεθωρίσθης 
82,18; ό ιερός μιαρός, ό τίμιος άτιμος 444,12; ό μέν έπϊ τή καθηγήσει τοΰ άνδρώνος, 
ή δέ έπΐ τή άφηγήσει τοΰ παρθενώνος 515,30; όχυροΰσά σε, δυναμοΰσά σε, εύτο-
νοΰσά σε, άνδρειοΰσά σε 2,80; δπου ούν τοΰτο κεκατώρθωται, εκεί ό άποστολικός 
βίος τεθεώρηται 483,49; εΐ και λυπηρός κατά σάρκα, άλλά χαροποιός κατά πνεΰμα 
480,7; ό πριν μαθητής νΰν άρνητής 381,117; cf. 51,59; ύπολαβεΐν βούλεται όλόκλη-
ρον, ... χείρα προτείνει έλεΐν όμόχορον 547,32; βεβαιοΰν τήν παρανομίαν όΐκονο-
μίαν 53,109; cf. 33,41; 36,66; 37,37; τό μέν διά τούς παρανόμους, τό δέ διά τούς 
εύνόμους 51,3; πεποιθήσεως και περιποθήσεως δείγματα 324,2; οϋτε γάρ στάσιν 
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οϋτε βάσιν έξει 530,49; ού στενοχωρήσαι ύμας αίρούμενος, άλλα καί πάνυ εύ-
ρυχωρήσαι 513,81; συνηγορούσαν αλλ' ούκ άντηγοροϋσαν 546,7; ώ καλέ Τιμόθεε, 
πάντοτέ σε οίδα φιλόθεον 80,2; ούχ ό τόπος, άλλ' ό τρόπος τοΰ θανάτου 114,21; 
άρτι των φιλαδέλφων τά γνωρίσματα, αρτι των φιλοτέκνων τά ιδιώματα 120,16; καί 
βασιλεΰσι γέγονας φιλητός και αρχουσιν έραστός και μονασταΐς επαινετός 313,10; 
ή μέν γάρ φωτίζει, ή δέ σκοτίζει 233,12; πρός ύπερέχοντας καί ύπέχοντας 151,35. 

h y p e r b a t o n : γνούς τά των τίνων ήγουμένων 224,25; έν τη των τίνων ηγουμένων 
προδοσία 222,5; έπϊ τόν έν φ ειμί νυνϊ τόπον 3,120; τάς ώς σύ διά βίου έληλυθυίας 
506,18; την διάπυρον έν Πνεύματι Ά γ ί φ της πίστεως ήμών όμολογίαν 35,24; cf. 
36,59; της των ύπέρ αληθείας ένισταμένων έξορίσεως 37,41; cf. 525,18. 

i m p e r a t i v o r u m a c c u m u l a t i o : φώτισον, όδήγησον, έπάκουσον, πρόσσχες, έπίστη-
σον, λϋσον 15,32; cf. 20,37; 80,8; 89,17; 91,23; 108,28; 115,12; 126,11; 142,14; 172,7; 
13; 204,30; 232,37; 234,10; 248,14; 281,31; 316,13; 348,7; 350,12; 351,10; 367,7; 388,6; 
410,42; 413,8; 425,33; 431,45; 55; 440,28; 504,23. Cf. etiam anaphora in verbis, 

i nd i ca t i vus cum αν p a r t i c u l a sensu i r rea l i : 
aoristi: ώς αν ήσπασάμην τήν έμοϊ ίεράν κεφαλήν 210,4; τοσούτον, ώς ούκ αν ποτε 
έγενόμεθα 303,15; πάλαι αν έπέστειλα τη εύγενεία σου 282,2. 
imperfecti: εϊχεν γάρ αν ή άθλιότης συμμετρίαν 431,37; ούτω γάρ αν άνύποιστος ήν 
ή πείρα 301,22; ήττον γάρ αν ήν τό άσέβημα 277,39; cf. 415,34. 
sine άν particula: 
έδει: έδει γάρ, έδει τόν δι' ύποταγής δοκίμου άχθέντα ... μή έναπομεΐναι 255,5; cf. 
322,6; 417,24; 419,10; 424,14; 539,25. 
plusquamperfecti: ού γάρ άν εις ανθρωπον άφανή ή τοιαύτη συνάθροισις έγεγόνει 
441,43. Cf. etiam: modi sententiarum secundariarum (conditionalium). 

i n f i n i t i v u s a b s o l u t u s : μικρού δ ε ΐ ν 112,29; 147,27; 201,10; 244,8; 304,6; 382,24; 398,23; 
436,17; 451,3; 469,8; 527,2; έμοί δ ο κ ε ΐ ν 158,18; ώς έμέ γοϋν ε ϊ δ έ ν α ι 57,114; (τ)άληθές 
ε ι π ε ί ν 36,68; 477,198; απλώς - 475,10; άποστολικώς - 393,13; 451,10; 468,11; 477,41; 
480,44; 541,15 (sed cf. 547,48); άσματικώς - 65,16; γραφικώς - 528,67; Δαυιτικώς 
- 380,194; 505,28; Διονυσαϊκώς - 380,166; έν κεφαλαίω - 446,20; εύαγγελικώς -
504,33; θεολογικώς - 503,26; κυριολέκτως - 485,50; οικειότερον - 194,4; 232,36; 
521,11; 533,37; οίον - 58,8; 111,8; πολλού γε - 13,32; 71,5; 43; 77,22; 117,9; 239,9; 
προφητικώς - 418,16; 500,8; σχεδόν - 8,35; 318,6; 417,7; 483,25; 487,16; σχολή γε 
- 483,43; συντόμως - 500,16; 520,15; τέλος - 72,3; 415,40; τό δλον - 495,12; 
527,38; ώς - 8,13; 410,27; 432,38; 521,13; ώς έν τύπω - 452,14; ώς έπος - 407,25. 

i n f i n i t i v u s f ina l i s cum τοΰ a r t i c u l o : φιλώ τοΰ δέχεσθαι άντίγραφα 319,2; διδά-
σκοντος τοΰ μοιχεύειν 48,20; 141. 

i n t e r r o g a t i v a n o t a t u d igna : όποΐοί είσι και ήλίκοι 505,15; δσοι καί πηλίκοι 267,17; 
γνωρίσαι τόν πόθον οσος καί ήλίκος 245,5; όστις καί οίος ό δεσπότης μου 259,4; 
πηνίκα καί πρός τίνος 375,5; πόθεν καί πώς έκληρώσασθε 181,11; πόθεν που 7,4; 
ποταπή καρδία έν άμφοτέροις 187,24; cf. 209,11; ποΰ ής ποτε καί πώς καί νΰν τίς εϊ 
καί έν ποία δόξη 209,22; ποΰ καί πώς 323,16; cf. 81,6; 90,6; ποΰ ποτε(αν) 9,13; 14; 
69,7; 87,16; 157,2; 189,2; 268,33; ποΰ τίς τι λέγοι 275,61; πώς ποτε 9,2; τίς καί όποία 
καί ήλίκη ή ψυχή αϋτη 395,5; τίς τε καί οίος ό χώρος 267,7; τίς τίνος μαθητής 
51,49. Cf. etiam: modi sententiarum secundariarum (interrogativarum). 

Ion icae f o r m a e : αεθλον 457,17; αεθλος 371,8; άρχιητροί 477,103; άρχιητροΰ 551,3; 
άρχιητρω 264,1; διψεΐς 210,6; είθισθέντες 3,65; είθισται 221,42; εϊνεκα 114,14; 268,29; 
275,11; 279,13; 498,10; εϊσω 259,20; 554,13; ίητροΰ 52,15; κατειθισθέντες 539,6; κουρο-
τρόφος 261,9; λουετροΰ 3,116; λουετρώ 3,82; λοετρών 12,9. 

modi s e n t e n t i a r u m s e c u n d a r i a r u m : 
1. concessivarum et condicionalium: 
a. concessivarum: 
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post ει καί: 
indicativus praesentis: άλλ' έχέτω μέν ταΰτα ώδε, ει καί ό πόθος αττει πλέον λέγειν 
393,28; δαίμονες σύν είκονομάχοις πίπτουσιν, εί και μαίνονται 133,19; cf. 134,27; 
301,26. 
optativus praesentis: καί άλλοίως ούκ εστίν, εί καί μή δοκοίη τοις άρνησιχρίστοις 
361,33. 
participium: εϊ καί μέλος που τοϋ σώματος Χρίστου εσχατον τυγχάνοντες, ... 
ήδυνήθημέν πως 271,11. 
indicativus aoristi: εί καί μή άντεκόμισαν αντίγραφα, άλλ' ούν ... ίκανώς ήμάς 
άνεζωπύρησαν 273,17; ό χειμών ού τι που παρήλθεν, εί καί τις μικρά αιθρία 
ύπήστραψεν 423,28; εί καί τω σώματι έχωρίσθην σου, ... άλλ' ού τω πνεύματι 123,2; 
cf. 154,11; 276,69; 290,15; 313,18; 348,3; 361,5; 393,35; 520,41. 
coniunctivus aoristi: εί καί εις πϋρ έμβληθώμεν, οϊσομεν, εί καί θηρσίν έκδοθώμεν, 
ένέγκωμεν 392,19. 
indicativus perfecti: οϋτως ούν οί ούδαμινοί νοοϋμεν τάληθή, εί καί τίνες ... έτέρως 
ύπειλήφασι 380,69; cf. 146,18; 315,21. 
cum ellipsi verbi substantivi: εί καί λυπηρός κατά σάρκα, άλλά χαροποιός κατά 
πνεΰμα 480,7; εί καί καταπόνησις πολλή παρά των διωκτών 340,12; cf. 148,16; 295,5; 
358,2; 363,12. 
post καίπερ: 
participium: καίπερ είδώς έκτοπουργεΐν, δμως έν γνώσει ήμάρτανεν 452,49; cf. 149,9; 
11; 150,4; 252,4; 372,6; 375,18; 493,5. 
post καν: 
indicativus praesentis: καν μή βουλόμεθα, πάντες πάντα καταλείψοιμεν 144,21; τοι-
ούτους ήμας προσεύχου γενέσθαι, καν μακράν έσμεν άπό θεοϋ 405,14; ό γάρ καιρός 
τοιούτος, καν ύποκρύβεσθε έννόμως 388,8; cf. 15,23; 20,20; 35,40; 43,22; 57,91; 76,31; 
87,2; 123,13; 399,10. 
coniunctivus praesentis: δίδωσι τά αιτήματα, καν πρός άνάξιον άναφέρωνται 147,7; 
ό λόγος τοΰ θεοΰ ού δέδεται, καν δεσμεϊν οΐ κρατούντες οι'ωνται 381,8; καί τά 
πράγματα δήλα, καν ήμεΐς μή λέγωμεν 27,8; ούχ οίόν τέ έστι, καν όστισοΰν τυγχάνη 
27,56; cf. 21,59; 22,110; 147; 24,70; 31,4; 36,110; 39,17; 40,73; 41,33; 42,57; 48,164; 217; 
56,57; 64,43; 106,26; 30; 118,8; 123,15; 125,19; 144,6; 146,33; 195,7; 22; 245,21; 273,32; 
294,15; 305,16; 308,24; 382,26. 
coniunctivus praesentis cum αν particula: τό κελλίον αύτοϋ φωλεός έστι δαιμόνων 
..., καν όποίοις αν λόγοις καί τρόποις ... μεθοδεύειν πειρασθε τά λεγόμενα 19,19. 
indicativus et coniunctivus praesentis: μένομεν ... ωσαύτως ..., καν έξορία πρόκειται, 
ξίφος στιλβοΰται, πϋρ άνάπτηται 26,32. 
optativus praesentis: φυγείν τε εύχομαι υμάς ώς αμαρτωλός, καν οϋ βούλοισθε 
προσέχειν μοι 48,219; καί πόρρω της αύλής Χρίστου, καν Πέτρος εϊεν καν Παύλος 
381,62; cf. 35,51; 38,60; 40,138; 57,76; 69,40; 104,12; 202,4; 224,13; 225,71; 334,7; 380,32. 
imperfectum: καν αφετος ήν, ού λυσιτελές αύτω έν παρθενώσιν είσέρχεσθαι 309,13. 
optativus futuri: ους, καν μή έξονοματίσοιμι, έπίσταται σου ή άγιωσύνη 371,20; 
άλλά μήν, καν ού διαλέξοιμι, εστι δυνατόν έπιτυχεΐν τοΰ ζητουμένου 383,37; cf. 
112,7. 
indicativus aoristi: ού παρεϊδεν αύτοϋ Κς, καν έάλω κατά τάς άμαρτίας μου 333,29; 
έξ άναγκαίου ή άπόφασις, καν ή έρώτησις προετάθη ώς ενδεχομένη 383,51; cf. 
39,13; 53,64; 112,43; 130,2; 191,23; 412,22. 
coniunctivus aoristi: τί μέγα, καν ημάς τούς αχρείους μεθορίσωσιν άλλαχοΰ 145,21; 
ού γάρ χειροτονίας άξιος τό καθόλου, καν ενταύθα ύποστρέψη 19,27; cf. 107,12; 
146,23; 177,60; 198,24. 
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optativus aoristi: έμοί δέ άρκέσειεν ίερών ευχών σου αποστολή, καν επιστολής 
άποτύχοιμι 158,21; ούδέν ... τό δυνάμενον λϋσαι τής ιερουργίας, καν έξ οίουδη-
ποτοΰν άρχιερέως δόξειεν είναι 215,25; cf. 57,93; 223,58. 
perfectum: καν άφηρήμεθα, ούδέν μέγα 144,20; καν μικρόν ύποπεπτώκαμεν, πάλιν 
οΰν άνακλητέον 372,7; καν έν όποιαοΰν ΰλη κεχαρακτήρισται, άκοινώνητόν έστι 
57,108; cf. 330,7; 370,16; 377,12. 
plusquamperfectum: ζών έστιν έν Κω, καν τεθνήκει πρώτον 281,27. 
b. condicionalium: 
post αν vel ανπερ vel καν: 
indicativus: αν άλλοι αίσχρολογοΰσιν, αυτός έπιφράσαιο τα ώτα 504,30; αν δει και 
άποθανεϊν διά Χριστόν, άποθάνωμεν, ίνα ζήσωμεν 124,14; αν οΰν ό χειροτονήσας 
ώρθωσεν, ήν αύτοΐς εύθύς ίερουργεϊν 40,136; cf. 250,13; 460,18. 
coniunctivus: αν μή διορθώσησθε, ούχ οϋτως κλητέοι 450,35; αν άλλοι παίζωσι και 
γελώσιν, άκουε τοϋ Κϋ 504,28; αν οϋτω ποιής, οΐδ' δτι και θεός σοι ... εσται 
επίκουρος 94,24; cf. 136,13; 192,9. 
optativus: καν φωραθείη, εύθύς ανάρπαστος 275,64. 
optativus cum αν particula: πού γάρ τό γνήσιον ..., αν μή κατά τήν γεννήσασαν ... 
εϊεν αν και τό γέννημα 64,26. 
imperfectum: καν τότε ύπήρχον, ύπέπεσον αν 36,51. 
indicativus futuri et optativus praesentis: ούδ' αν δλα τά χρήματα τοΰ κόσμου παρέξει 
τις καϊ κοινωνοίη τή αίρέσει, φίλος θεοϋ καθίσταται 340,23. 
post εάν vel έάνπερ: 
indicativus praesentis: εάν εϊμι αμύητος, ούκ ενδέχεται μή βαπτισθησόμενον σωθήναί 
με 383,42; εάν έστιν ή ερμηνεία τοΰ κατά Ίωάννην, παράπεμψόν μοι μεθ' έτέρων 
103,19; εάν δει ραπισθήναι, ^απίσθητι μετά Χριστού 115,13; cf. 85,17; 232,24; 318,9. 
coniunctivus praesentis: εάν δέ ετι ζώμεν, ετι λαλήσομεν 470,45; αλλά και έάν ήμεϊς 
σιωπώμεν, τά πέρατα βοά τήν άλήθειαν 48,134; cf. 96,16; 154,19; 164,23; 168,16; 
186,57; 249,15; 381,49. 
optativus praesentis: έάν άπαιτοίη και αλλο τι ό καιρός, δός τό σώμά σου εις 
μάστιγας 232,25; έάν τι άλλο γίνοιτο, δηλώσειεν ό χρόνος 297,21. 
imperfectum: έάν ούν ... είχες τόν βασιλεύοντα ύπερασπιζόμενόν σου ..., ούκ αν 
έχαιρες παθεΐν 399,13. 
optativus futuri: έάν οϋτω πράξοις, εύφρανεΐς Χριστόν 548,42; έάν μή οϋτως πράξοις, 
τό μέν δράμα στάσιν ούχ έξει 526,39; cf. 20,27; 36,135. 
indicativus aoristi: έάν ούν ... ούχ ύπεστάλημεν ..., πώς οΰν άρτι ύποσταλησόμεθα 
21,34; cf. 22,118. 
coniunctivus aoristi: έάν μή άναγγείλω, τό αίμά σου έκ των χειρών μου έκζητεϊν 
έφη θεός 447,8; έάν επιτρέψω ρΗψαι τήν ύπόκρισιν, εϊποις αν μή φέρειν τό μαρτύριον 
396,17; ουτε γάρ, έάν κατευξώμεθα, τό τάχος έπιστή, οΰτ', αν έπευξώμεθα, βραδύνει 
392,49; αύτός ούν ανταποδώσει σοι άνταπόδομα, έάν μέχρι τέλους ύπομείνης αύτόν 
348,9; cf. 22,127; 29,44; 32,63; 39,70; 71; 49,6; 68,38; 77,23; 85,18; 106,5; 107,16; 138,18; 
171,13; 192,4; 232,34; 252,11; 287,19; 303,17; 383,62; 476,39; 505,39. 
optativus aoristi: έάν δέ που άκούσειεν δτι καϊ έσθιόμενον εχομεν θεό ν, τάχα αν ού 
μόνον φρίξοι, αλλά και διαρρηχθείη 380,111; έάν έπαφήσαιμι ούτως, ούκ εχω 
γραφική ν μαρτυρίαν 396,18; έάν ούν και τοΰτο ποιήσειας, έχει τινά λόγον 530,30; 
cf. 13,47; 316,16; 356,10; 384,26. 
indicativus perfecti et coniunctivus praesentis: έάν έγκεκλείσμεθα και μονούμεθα και 
ριγώμεν και όλιγοψωμιζώμεθα 365,10. 
singularia: ούκ οϊδα έάν (= es sei denn) 152,49. 
post εί vel εϊπερ: 
indicativus praesentis: εί δέ αναβαίνει, και κάτεισιν ευδηλον 380,153; εϊ τοσούτον 
άνάπτει σε ό θεού πόθος, πράττεις τά δόξαντά σοι 395,29; εί δέ ούκ εικονίζεται, 
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ούκ άνθρωπος αλλά άσαρκος 301,112; έτόλμησα αύτόν ποιήσαι έκ πόθου, εί αρα 
μή πολύ έστιν άπόπτυστος 153,30; εϊ τις ούχ ομολογεί τόν Κν Ίησοϋν Χριστόν, 
ή τω άνάθεμα από της Τριάδος 382,66; cf. 14,35; 19,23; 20,7; 22,73; 28,79; 99; 34,129; 
37,61; 40,167; 42,51; 48,15; 226; 281; 283; 57,77; 92,14; 146,17; 175,14; 184,15; 192,16; 
215,29; 239,17; 298,19; 301,108; 307,9; 312,13; 365,16; 407,47; 452,4. 
coniunctivus praesentis: εί δέ πως και γένηται, στερέωσον τήν ψυχήν σου 253,4; εϊ 
γάρ εις διγαμοΰντος γάμον ούκ έώσι ..., τί πρός τό τόν δίγαμον στεφανώσαι 28,38. 
optativus praesentis: εί δέ άδιαφοροίη, μή γένοιτο λύτρον άνδρός ό ι'διος πλούτος 
340,20; ούκ αν δέ ... εϊποιεν ..., εί μή τί γε άρα φάντασμα είεν 532,98; πού γάρ 
άληθεύσει τό όμοιος ήμΐν γεγονέναι, εϊπερ μή έξεικονίζοιτο καθ' ήμάς 463,50; εί 
θέλοι βασιλεύς τόν έκ Δύσεως παρεϊναι, άποπεράνοι αν τό της ειρήνης 478,85; 
κάμνοι αν ήμΐν ό λόγος, και επιστολής έκβοιμι μέτρον, εί πάντα καταριθμοίμην 
139,14; cf. 10,38; 57; 16,44; 22,96; 104; 34,67; 138; 140; 38,74; 40,56; 95; 123; 50,87; 91; 
57,53; 62; 61,12; 64,48; 67,29; 70,46; 84,9; 94,26; 115,36; 149,5; 160,20; 177,34; 182,4; 
225,96; 276,47; 292,14; 293,2; 298,21; 308,4; 28; 334,9; 376,20; 386,8; 408,26; 415,55. 
optativus praesentis cum αν particula: ούδείς γάρ έκ γυναικός γεννώμενος άνεικό-
νιστος, εί μηδ' αν είεν έκτρωμα 381,110; τοις ύπέρ θεοϋ φρουρουμένοις βοήθει, ε'ί 
τίνες αν είεν 84,11. 
imperfectum: εί διά τούτο και ούκ άλλοις ... διεφέροντο πρός αύτόν, εϊχον εϋλογον 
και εχουσιν 38,87; εί μή γάρ ούτως είχόν σε, ούκ αν τά πρότερα έπέστελλον 309,17; 
εί θήρ ήν άγριος, έκορέσθη αν 402,6; εί μέν άνθρώπινόν τι ήν τό λεγόμενον, και 
τό παν παραχωρεϊν έδει 429,23; ούδέν πλέον έμελλον αν ποιεΐν, εί πρός μητέρα τήν 
έμήν ήν μοι διαλέγεσθαι 460,49; εί μέν των ώς έτυχεν ήν ό βαλών, ού ταχέως 
έπεστράφην αν 528,6; εί ήδει εκθεσμόν τι, πάντως δη έφθέγξατο τά εικότα 477,52; 
εί οίόν τε ήν έπιδεΐν, έθαύμασεν έαυτήν μεγάλως αν 293,9; και πώς αν είχεν εις 
τούμφανές έλθεΐν, εί μή παρήν τά σκάνδαλα 411,16; cf. 6,2; 59; 28,20; 38,12; 43,36; 
50,109; 70,5; 73,3; 87,30; 182,5; 191,7; 293,9; 410,6. 
indicativus futuri: ού γάρ αν, εί μή ούτως άναστοιχειώσει λογίσασθαι, ήμας εύρίσκη 
θηράσαι 449,21; εί μή προφθάσει ή χειρ του θεοϋ ύπερείδουσα, όλλύμεθα και οί 
ύπολειφθέντες 222,16; cf. 134,3; 412,33; 457,57. 
optativus futuri: εί μέν εΰ άπαντήσοιμι, έπίθες τήν σφραγίδα τω λόγφ 70,3; εί μή 
παραιτήσοιτο ... άναγνώναι, οϊδ' δτι λυσιτελήσειεν 43,20; ούδέ γάρ, εί μή τούτο 
πράξοιμεν, δσιον τω θεώ λογισθήσεται 56,47; cf. 340,17. 
indicativus aoristi: εί μέν έγνως ..., εύ αν είχεν 263,7; εί μή ή χειρ τού θεού φθάσασα 
είλέν σε, και ενέπιπτες εις έργον 436,17; ής ούκ αν έπέτυχον, εί μή έμονώθην 151,14; 
και ούδ' ούτως ώς έτυχεν ήνώθημεν τφ πατριάρχη, εί μή ώμολόγησεν καλώς ήμας 
πεποιηκέναι 21,33; cf. 22,117; 39,84; 48,267; 275; 49,42; 97,6; 126,6; 225,72; 294,18; 
313,4. 
coniunctivus aoristi: ε'ί τις μή διορθώσηται, των άγιασμάτων εϊργεται 450,38; εί δέ 
έμμείνης έν τή αύτη σιωπή, βαστάσοις τό κρίμα αίώνιον 485,51; ε'ί που πρόβατον 
εύρεθή, σπεύδουσι θηριάλωτον αύτό άπεργάσασθαι 362,11; εί δέ όφθής ήμΐν τοις 
ταπεινοΐς, πάντως ήδείους ήμας ποιήσειας 475,46; εί παραβάλωμεν τά έαυτών τοις 
εκείνου πάθεσιν, εύροιμεν δή ένδεώς έχοντα 511,36; εί και πάλιν τύψωσιν, ό Χριστός 
βοηθός 252,13; cf. 21,21; 22,77; 93; 25,78; 28,47; 32,11; 47; 55,21; 119,12; 146,15; 269,53. 
coniunctivus aoristi et indicativus futuri: εί δ' έτι ... σκληρυνθής και αύθαδιάσεις, 
γίνωσκε άκοινώνητόν σε είναι 9,40. 
optativus aoristi: εί μή ό νους άνενέγκοι, διοικεΐν και διέπειν όρθώς ούκ αν ποτε 
δυνηθείη 454,19; πόθεν οϋν γνωσθήσεται τό υπερβάλλον της ασεβείας, εί μή διωγ-
μούς και κολαφισμούς έξυφάνοι 133,5; εί εύδοκήσειεν συλληφθήναί σε, δφη δύναμιν 
327,15; εί δέ και ώς επί ναοΰ λάβοις τεθνάναι, άρμόσειεν και ούτος ό τρόπος 424,13; 
cf. 10,14; 13,34; 14,18; 24,92; 26,37; 37,52; 38,79; 40,109; 43,20; 52,6; 76,33; 107,17; 
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112,48; 133,7; 145,11; 26; 151,46; 169,20; 177,57; 224,23; 254,12; 269,5; 274,35; 276,47; 
278,62; 297,7; 301,36; 310,11; 458,6. 
perfectum: εί δέ τι γέγονεν, θεοϋ τό δώρον 53,8; εϊ ώπται έν σαρκί, και περιγράφεται 
έν σαρκί 380,97; cf. 52,31; 33; 53,88; 305,21. 
plusquamperfectum: εί μή Χριστός ήρνητο, ούκ αν τόν ταύτης ύβριστήν ώλεθρίωσεν 
419,26. 
singularia: εί δέ μή 393,31; 395,29; 453,27; 466,31; 477,237; 532,88; ει δέ δτι 145,11; 
298,18; 313,19; 340,32; 343,4; 347,3; 349,2; 354,5; 361,38; 388,11; 423,28; 521,4; εϊ 
δυνατόν 297,15; εί και δτι 57,16; 357,3; 405,10; 433,10; εί και τολμηρόν ειπείν 28,73; 
31,72; 39,81; 188,25; 542,16; εί οίόν τε ήν 410,6; ούκ οίδα, εί(μή) 24,80; 27,57; 49,139; 
177,44; 215,21; 294,25; 303,3; 525,35. 

2. consecutivarum: 
post ώς: 
infinitivus: ώς άποκρύψαι τήν εκείνων λύτταν 276,42; ώς έμπρήσαι πασαν την 
έκκλησίαν 279,16; ώς μή ΰπολειφθήναι άνάλωτον πάντα ανθρωπον 278,51; cf. 276,50; 
383,14; 492,17. 
infinitivus cum αν particular ώς αν μή δεδεήσθαι φωνής έτέρας 509,41; ώς αν ένα-
βρύνεσθαι ή νικάν έν τη ύποταγή σου 269,45; ώς αν μή άποπεσεΐν με 414,20; cf. 
384,7; 397,14. 
post ώστε: 
indicativus: ώστε φαρμακεύει έξιστώσα και άλλοιοΰσα 381,39. 
coniunctivus: ώστε μή έκκακώμεν έν οίς έσμεν θλιβεροΐς 381,15. 
coniunctivus cum αν particula(P): ώστ' αν εύρεθή έν τή όρθοδόξφ κοινωνία 539,27. 
optativus cum αν particula: ώστε είκότως άν νοοϊτο και λέγοιτο 428,22. 
imperativus: ώστε τήνδε τήν πρότασιν πάρεις λεγέτω τήν έξής 380,142; ώστε μή 
ΰψούσθωσαν έν έαυτοΐς οί άσεβούντες 400,22. 
infinitivus: πόσα αν εκαμες, ώστε σου τό δνομα άκουστόν γενέσθαι 547,35; ώστε 
λυπεΐσθαι και δυσφορεϊν δτι μή πολλά πανθάνομεν 301,33; cf. 555,49. 

3. finalium: 
post ίνα: 
indicativus praesentis: ϊνα γάρ οΐδέν σου ή όσιότης 222,6; έγγράφως οδν εποίησαν, 
ϊνα τφ βασιλεΐ πειθαρχούσιν απεναντίας τοϋ Χριστού 149,52; cf. 29,35; 168,2; 225,90. 
coniunctivus praesentis: ϊνα καν τε έν γη καν τε έν θαλάσση αύτόν άναπνής, αύτω 
δουλεύης 209,6; ϊνα μόνη ή αύτοϋ είκών έμφανίζηται 278,45; cf. 11,17; 26,43; 42,54; 
85,21; 103,8; 106,22; 134,10; 142,23; 171,24; 197,20; 208,17; 221,150; 225,11; 117; 232,42; 
266,5; 277,74; 278,90; 317,36; 351,6; 361,10; 375,31; 380,64; 495,44; 518,34. 
optativus praesentis: ϊνα σε κορωνίδα ή μοναχική πολιτεία εχοι 159,20; ϊν ' έξ 
ύπαρχής ήμΐν προΐοι ό λόγος 514,12; cf. 22,11; 49,109; 66,39; 179,12; 195,18; 198,24; 
226,10; 237,13; 276,25; 88; 287,8. 
coniunctivus et optativus praesentis: προσεύχου και περί ήμών ϊνα σωζοίμεθα, ϊνα 
τούς λόγους ήμών ή πραξις σφραγίζη 253,11. 
imperfectum: ϊνα μηδέν ήν αλλο αίτίαμα, ούκ έπιτέτραπται τό καθόλου ίερουργεϊν 
525,34. 
indicativus futuri: ϊνα συμμεθέξει και ή τιμία σου ψυχή τοΰ καλού 27,72; cf. 18,48; 
39,93; 232,42; ϊνα συντόμως έρώ 5,12 (sed cf. 8,43; 15,15). 
optativus futuri: ϊνα αξοις τόν Θεόκτιστον πρός σέ 461,32; cf. 368,13. 
indicativus aoristi: ϊνα έδοξάσθη ό θεός δι' αύτών, ϊνα φκοδόμησαν τούς ορθοδόξους, 
ϊνα έστήριξαν τα μοναστήρια, ϊνα ένεδυνάμωσαν τούς πάσχοντας 149,18; ϊνα έγένετο 
σύνοδος και καθηρέθη τό αίτιον 269,32. 
coniunctivus aoristi: μή φεισώμεθα των κάτω, ϊνα μή άπολέσωμεν τά ανω 39,77; ϊνα 
άμφοτέρων ή βάσανος της αρετής διαδειχθή 79,10; ινα και των τρεχόντων τό 
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άνολίγωρον δοκιμάση και των έλαυνόντων τήν μανίαν έπίσχη, εΐ δ' οΰν κολάση 
158,18; cf. 8,29; 10,91; 11,51; 15,15; 28; 16,47; 20,26; 21,45; 56; 22,132; 144; 23,31; 27,72; 
28,124; 30,4; 42; 31,9; 36; 102; 32,18; 35,31; 35; 38; 36,32; 40,133; 43,38; 48,78; 125; 217; 
230; 49,90; 51,28; 48; 61; 56,45; 69,10; 30; 79,5; 80,6; 82,14; 85,10; 89,3; 91,12; 99,6; 
107,10; 20; 109,7; 116,11; 15; 125,10; 126,11; 128,15; 137,8; 140,11; 141,9; 145,13; 19; 
149,41; 153,23; 156,47; 166,27; 28; 169,8; 173,8; 174,19; 177,8; 178,26; 34; 180,9; 186,14; 
65; 191,24; 204,23; 209,23; 215,18; 221,13; 122; 162; 183; 223,35; 237,8; 239,10; 268,27; 
288,13; 290,8; 292,23; 317,16; 320,8; 329,16; 42; 336,9; 343,6; 344,9; 351,6; 358,10; 382,52; 
436,14; 513,26; 541,39. 
coniunctivus aoristi et indicativus futuri: ϊνα άποσωθή καϊ αντιγράψει σοι 165,26; ίνα 
μάλλον και γνωρίσωμεν άλλήλους και ώς όρώντες δρώμενοι τη γραμματική προσ-
φωνήσει διαμενοϋμεν 63,29. 
coniunctivus aoristi et coniunctivus praesentis: ϊνα ... τά εικότα μέν προσφθεγξώμεθα 
καϊ ήμεΐς ώς αμαρτωλοί, έχωμεν δέ τό διήγημα καϊ εις ετέρους παραπέμπει ν 17,34. 
optativus aoristi: έπεί μή πέφθακεν ό καιρός της δευτέρας θείας έπιφανείας, ίνα 
όλοφανώς Χριστός άρνηθείη 58,17; ϊνα ή εύωδία σου διαδράμοι εις τό πλήρωμα 
της άδελφότητός σου, ϊνα έκλάμψοις ... ώς ήλιος 130,18; cf. 27,45; 32,20; 76,27; 
90,24; 112,19; 133,31; 178,4; 186,23; 194,28; 222,25; 275,74; 276,92; 284,13; 288,6; 293,15; 
302,15; 341,10; 361,6; 379,5; 380,199; 407,34; 455,82; 513,78. 
coniunctivus et optativus aoristi: ϊνα μή μόνον ή κοσμική άρχή εύ διατεθή ..., άλλά 
και ή κατά τήν έκκλησίαν ηγεμονία ... άνορθωθείη καί νέον πως φύραμα γένηται 
16,4; ϊν ' ώσπερ τινά τρικυμίαν μεταγάγοις τόν πειρασμόν καί γαληνιάσης τήν 
ταραχήν 21,9. 
post δπως: 
coniunctivus praesentis cum αν particula: έστω ούν ό θεός μετά σοΰ, δπως αν καί 
οίκονομή σου τήν ζωήν 290,10. 
optativus praesentis cum αν particula: δπως αν μεθοδεύοις τά πράγματα 519,6. 
indicativus futuri: δπως αύτοΐς εύ εξει σκοπούντων 11,111; δπως εξει τό επωφελές 
έν τω κοινω 35,40. 
optativus futuri: δπως εύαρέστως άποβιώσοιμεν 202,22. 
coniunctivus aoristi: δπως χορεύσης έν τή βασιλεία τοϋ θεοϋ αιώνια 156,48; cf. 18,5; 
36,120; 142,27; 166,28. 
optativus aoristi: δπως ... έπιτιμήσειεν τω νοητω λαίλαπι καϊ καταστορέσειεν εύδίαν 
εϊρηνόδωρον 371,28; cf. 34,28; 362,20. 
post ώς: 
indicativus praesentis cum αν particula: ώς αν φωτισμός έστε των λαϊκών 480,18; ώς 
αν μή πορθοΰνται 455,68. 
coniunctivus praesentis cum αν particula: άπαθές ήμών τό άγαπητικόν, ώς αν τοϋ 
άπαθοϋς γνωριζώμεθα θεοϋ 220,13; ώς αν δοξάζηται ό θεός καί φωτίζωμεν, άλλά 
μή θολούμεθα καί συγχεώμεθα 410,60; cf. 76,28; 298,24; 433,32; 472,19. 
optativus praesentis cum αν particula: ώς αν μή τή συνεχεία καί τό ύγιές βλάπτοιτο 
486,58; ώς αν άθωοι τοϋ αίματος ε'ίημεν τοϋ τοιούτου 530,8; ώς αν έργω καί λόγω 
δοϋλοι θεοϋ χρηματίζοιτε 367,7; cf. 236,17; 285,6; 406,44; 410,45; 411,38; 522,15. 
indicativus futuri cum αν particula: ώς αν εξει σοι εύ μάλα τω θείφ Δαυίδ συμψάλλειν 
38,7. 
optativus futuri cum αν particula: ώς αν σκιρτήσοιμεν τω πνεύματι 429,18; ώς αν 
τοις λόγοις τόν βίον συναρμόσοιμι 412,41; cf. 188,11; 323,41; 338,13; 483,62; 513,43. 
indicativus aoristi cum αν particula: ώς αν ήσπασάμην τήν έμοί ίεράν κεφαλήν 210,4; 
ώς αν τφ πάθει έδρέψω α έπόθεις χρήματα 399,16. 
coniunctivus aoristi cum αν particula: ώς αν μή άνάψη αύτοϊς φως αληθείας 49,47; 
ώς αν έν τοις αύτοϋ καί μονάση καί όδηγηθή καί σωθή 467,27; ώς αν οί έκλεκτοί 
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φανώσι και οί άλλως εχοντες διελεγχθώσιν 75,19; cf. 33,24; 39,14; 56,56; 65,40; 
320,13; 410,32; 503,9; 531,22; 533,6. 
optativus aoristi cum αν particula: ώς αν τήν ζάλην των αιρετικών πνευμάτων 
διαφύγοιτε και εις λιμένα σωτηρίας έμβιβάζοισθε 501,16; ώς αν τω άτόπω της 
προτάσεως τόν άκροατήν έκπλήξειεν 380,78; ώς αν δι' αύτών σχοίημεν και ήμεΐς 
ευμενές τό θείον 389,7; cf. 11,82; 18,68; 55,28; 63,26; 74,15; 23; 113,11; 159,6; 182,12; 
231,38; 242,7; 279,31; 294,11; 339,9; 393,27; 395,26; 415,51; 419,43; 457,32; 481,38; 
488,26; 516,19. 
coniunctivus et optativus aoristi cum άν particula: ώς αν εντεύθεν άθωωθη μέν, 
εΐρηνεύσειεν δέ 462,67; ώς αν θεός εύμενισθείη και άναγάγη σε 432,52; ώς αν και 
ήμεϊς τό όφειλόμενον χρέος τίσωμεν και αύτός ... ραστώνη ν τινά λάβοις 533,7. 
perfectum: ώς αν και ήμεΐς οί εύκαταγώνιστοι έρηρείσμεθα έν σοί 158,13. 
4. interrogativarum: 
cum άρα: 
indicativus praesentis: μόνος εϊ άρα ή μετά τοϋ άδελφοϋ 347,6; άρα ούν ούκ είκότως 
εύχαριστεΐν με εστίν έν τούτοις τω θεώ 404,9; cf. 262,7; 431,35. 
coniunctivus praesentis: άρ' ούν ούκ έπείγη πρός τήν άθλησιν ό άκούων 406,38. 
indicativus futuri: άρα δέ έάσει σοι τόν συνόντα άδελφόν 341,4; ύποπτήξομεν άρα 
και άποσιωπήσομεν 382,32; cf. 264,14. 
singularia: άλλά τί άρα; 474,13; άρα θάττον; 498,25; τίνα άρα; 458,31. 
post πηλίκος: 
πηλίκων και φρικτών σεβασμάτων ύπάρχει κορυφή 276,27. 
cum ποίος: 
indicativus: ποίον δέ μοι και πλήθος λέγεις 48,288; ποίος νοΰς ούχ ομολογεί 36,151. 
coniunctivus: εύχήν δέ ποίαν δώμεν 55,19. 
post πόσος: 
indicativus praesentis: πόσης ούν ημάς εύφροσύνης τοϋτο έμπίπλησι 299,10. 
optativus praesentis cum αν particula: πόσης ούκ αν εΐεν ήμϊν τοις άμαρτωλοΐς χαράς 
405,5. 
indicativus futuri: πόσοις έσονται καταστροφή 223,23; πόσον γάρ χαρήση και 
σκιρτήσεις 123,10. 
post πότερος: 
ποτέραν τών άσεβειών αύτών φαεινήν έθέλοις ίδεϊν 36,100. 
post πώς: 
indicativus praesentis: πώς ούχϊ τής αληθείας έστϊν άποσπώμενος 327,13; καί πώς 
έπί τών βασιλέων ύποχωροΰσιν αί τοΰ θεοΰ έντολαί 48,190; cf. 36,55; 40,111; 48,30; 
132; 166,24; 176,18; 20; 177,36; 276,26; 327,13; 344,3; 349,3; 355,13; 381,37; 393,65. 
optativus praesentis: πώς μένοι ΐδιότης κινουμένη και μεταπίπτουσα 359,25; cf. 50,8; 
112,45; 208,2; 215,16. 
optativus praesentis cum αν particula: πώς αν δυναίμην έκθειάσαι τα κατ' αύτήν 
505,16; πώς δύναιτ' αν καί ή είκών λατρεύεσθαι 551,20; cf. 48,152; 225,101; 508,10. 
imperfectum: πώς ούν ήμάς εμελλεν μή χαίρειν καί γάνυσθαι ταύτα άκηκοότας 
310,7; πώς ούν ούκ έμελλον έκπλαγήναι 278,18; cf. 280,24. 
imperfectum cum αν particula: πώς ούκ αν εμελλον γήθειν 371,5. 
indicativus futuri: πώς γάρ πρόσωπον τις εχων ούκ είκονισθήσεται 259,22; πώς 
λαϊκός καταφρονήσει γυναικός, τέκνων καί τών άλλων 39,74; πώς έν τούτοις ού 
στενάξω, πώς δέ ού φοβηθήσομαι 450,18; cf. 39,72; 48,21; 141; 50,95; 149,46; 221,32; 
225,104; 287,15; 359,23; 380,25. 
indicativus futuri cum αν particula: πώς γάρ αν μή ούχϊ θεολογηθήσεται 492,16; πώς 
γάρ αν ό ετι ζών ληφθήσεται 552,144; cf. 305,26. 
optativus futuri: πώς διαβιβάσοιμι τόν ενεστώτα άγώνα 230,40; cf. 387,12. 
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indicativus aoristi: πώς ό ακατάληπτος ελήφθη και έδέθη 380,109; πώς έσκοτίσθη ό 
πεφωτισμένος 431,27; πώς έναρξάμενοι καλώς εστράφησαν εις τά οπίσω 223,22; cf. 
171,5; 188,18; 206,11; 214,4; 282,13; 329,13; 355,12; 378,14. 
indicativus aoristi cum αν particular πώς δ' αν έτέρως τό σύμψυχον έγνωρίσθη 469,14; 
πώς γάρ αν διεσώθης μέχρι τοϋ δεϋρο 191,6; cf. 134,7. 
coniunctivus aoristi: πώς άδακρυτί τόν Φλουβουτής εις μνήμην ένέγκω 230,23; πώς 
έναντίως ύπόθωμαι ψήφον 48,276; cf. 50,75; 186,2; 230,40. 
optativus aoristi: πώς διαγνωσθείη ό της σαρκώσεως λόγος 157,32; πώς γάρ και μή 
καλέσαιμί σε 87,4; cf. 11,8; 36,47; 221,80. 
optativus aoristi cum αν particula: πώς γάρ αν καϊ ουκ άλγήσειεν ψυχή 530,4; πώς 
γάρ αν καταφρονήσαιμι των έμών σπλάγχνων 410,3; πώς γάρ αν και μή φλεχθείη 
καρδία, λόγους δίδουσα μετά παρθένου 503,23; cf. 14,17; 48,199; 221,48; 278,56; 
500,38; 545,20. 
singularia: εσται δέ τοϋτο πώς; 461,32; και πώς γάρ ου; 191,11; 313,14; καϊ πώς τοΰτο; 
411,41; πώς; 333,28; 371,16; 380,62; 469,35; πώς γάρ οϋ; 175,20; 245,19; 265,10; 268,9; 
364,18; 367,4; 428,7; 501,3; 519,11; 528,21; πώς οίόν τε; 221,31; τοϋτο δέ πώς; 552,39. 
post τί: 
indicativus praesentis: και τί δει τά πολλά παραδείγματα ύποφαίνειν 477,76; τί με 
έγκωμιάζεις ... τόν άνεγκωμίαστον, τί δέ έπιζητεΐς τήν ταχεϊαν άπαλλαγήν των 
λυπηρών 326,2; cf. 14,15; 36,129; 49,42; 50,37; 51,47; 60,15; 89,11; 127,9; 147,32; 150,15; 
166,6; 230,39; 235,6; 263,22; 268,15; 294,2; 301,9; 304,17; 334,34; 340,3; 361,26; 362,7; 
15; 372,2; 380,50; 113; 415,32; 477,13; 76; 539,17. 
coniunctivus praesentis: τί δέ φώμεν 87,26; cf. 36,123; 478,47. 
optativus praesentis: τί δή μοι βούλοιτο δηλοΰν τό προοίμιον 289,5; και τί γάρ ού 
καλόν εντεύθεν προσγίνοιτο 292,17; cf. 201,6; 476,27. 
optativus praesentis cum αν particula: τί δ' αν εϊη άλλο ή παράκλησις 477,66; cf. 
57,4. 
imperfectum: και τί έβούλου 269,32; τί γάρ ήν άλλο τό μεσολαβούν 49,82; cf. 42,3; 
292,26; 317,8. 
indicativus futuri: τί οδν πρός ταϋτα έροΰμεν 91,19; τί γάρ και κερδήσουσιν αί ύπό 
ζυγόν 66,21; cf. 36,48; 125; 149,48; 196,3; 214,7; 250,6; 383,52; 423,14. 
optativus futuri: τί γάρ καϊ άποδώσοιμι ό πτωχός 86,21; τί φήσοιεν οί ενάντιοι 
407,19. 
indicativus aoristi: τί ϊνα και έβλάβης 317,10; τί σοι δλως έπήλθεν άπιέναι 263,7; τί 
γάρ ώφέλησεν τφ άναπαυμένω Δανιήλ ή έγκάθισις 165,8; cf. 54,2; 68,22; 85,2; 95,3; 
96,9; 128,6; 207,4; 215,12; 258,6; 288,12; 320,6; 329,28; 332,26; 383,78; 432,14; 450,20; 
462,5. 
coniunctivus aoristi: τί ε'ι'πω καϊ τί λαλήσω 186,2; 415,22; άλλά τί πάθω 447,8; cf. 
21,6; 67,20; 205,8; 214,7; 230,25; 311,15; 312,14; 323,3; 447,8; 457,26; 484,33; 497,38. 
optativus aoristi: τί εαυτόν όνομάσειεν 423,13; ήμεΐς δέ τί σοι προσαγάγοιμεν έπάξιον 
147,18; cf. 209,3; 250,6. 
optativus aoristi cum αν particula: και τί αν τις εϊποι άξιον θρήνους 498,28. 
perfectum: τί δέ εις τοσούτον έληλύθατε ταπεινώσεως μέτρον 393,28; τί γάρ και 
πεπόνθαμεν 151,9; 177,11; cf. 112,35; 258,6; 287,17; 314,11; 329,12; 406,23; 444,21; 
517,13. 
singularia: άλλά τί; 204,18; 428,19; 455,66; 470,35; 478,33; 528,32; διατί; 446,11; 457,3; 
διατί και πώς; 407,35; είτα τί; 444,30; (καϊ) τί γέγονε(ν); 186,28; 421,5; 431,32; 498,17; 
522,6; καϊ τί λέγω (τοΰτο); 209,10; 333,35; 340,25; 360,7; 415,32; και τί τό εντεύθεν; 
510,43; και τί τοΰτο; 401,8; 513,7; ού τί αν γένοιτο cum comparativo: 416,20; 437,27; 
445,35; 454,21; 457,21; 564,18; 469,29; τί γάρ; 220,11; 239,19; τί δει καϊ λέγειν; 34,107; 
56,4; 204,5; 265,26; 313,12; 469,25; 475,7; 509,3; 536,32; τί δέ τά έξης; 381,53; τί και 
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αύται; 372,4; τί λοιπόν; 470,26; τί λο ιπόν έτι; 317,16; τ ίνα δέ ταΰτα; 482,5; 490,16; 
τ ίνος ένεκεν; 321,2; τί ούν; 308,23; 382,29; 398,40; 505,29; 548,20; τί ούν έν τούτοις; 
509,14; τί ούν έστιν; 222,18; τί ούν λοιπόν; 454,23; τί ούν πάλιν τό γεγονός; 447,23; 
τί ούν τό λεγόμενον; 184,13; 523,9; τί πρός ταύτα; 223,28; 417,40; τί πρός τήν 
βασιλείαν; 234,21; τί τάλλα; 72,37; 186,30; 195,11; 275,55; τί τά παρόντα; 301,3; τί 
ταϋτα; 232,3; 412,10; 452,13; τί τό γεγονός; 186,47; τί τό έξης; 207,15; 370,19; 533,25; 
τί τό λοιπόν; 323,33; 421,24; 436,42; τί τοϋτο; 183,2; 202,3; 225,27; 246,12; 271,21; 
276,39; 277,35; 299,4; 379,4; 384,4; 386,62; 391,15; 393,21; 395,18; 403,22; 430,10; 458,51; 
467,20; 469,17; 532,23; 536,11; 540,13; τί χρή και λέγειν; 149,37; 231,4. 
post τίς: 
indicativus praesentis: τίς ούκ άλγεΐ και στένει 36,150; σύ τίς εϊ 381,81; cf. 48,264; 
52,11; 156,9; 225,96. 
optativus praesentis: τίς δέ τοϋδε ε'ίη μοι συνεργός 117,23. 
optativus praesentis cum αν particula: τίς δ' αν ε'ίη μείζων της σης εύσεβείας 424,3; 
cf. 148,17. 
indicativus futuri: τίς λο ιπόν σωθήσεται 39,70; cf. 132,10; 275,38; 307,18. 
optativus futuri: και τίς ούκ άποκλαύσοιτο 422,11; τίς έμοί εύαγγελίσοιτο 276,6; cf. 
422,11; 466,27. 
indicativus aoristi: τίς δέ τόν οϊκονόμον ή έθεώρησεν ή έπέδωκεν διάθεσιν αγάπης 
έμπρακτον 168,7; τίς γάρ σε ίδών ούκ ήσθη, τίς δέ σου πειραθείς ούκ έτρώθη εις 
φιλίαν 160,8; cf. 168,6. 
indicativus aoristi cum αν particula: και τίς αν μοι έδωκεν ίσχύν ρήξαι πρός αύτούς 
φωνήν αλαλαγμού 115,6; cf. 48,267; 72,8. 
optativus aoristi: τίς γάρ και λόγος έξευρεθείη 71,36; 454,5; α τίς μέν ούκ έπιστυγνά-
σειεν, τίς δέ ού λογ ίσο ιτο 271,36; cf. 230,17; 267,17; 275,38; 301,8; 380,100; 395,14; 
398,16; 431,30; 444,18; 520,5; 522,21; 540,24; 548,10. 
optativus aoristi cum αν particula: τίς γάρ αν και δοίη έπιτ ίμιον 52,10; τίς αν και 
έξευρεθείη λόγος 520,4; cf. 53,34; 225,37; 523,12. 
perfectum: τίς σε ίδών ούκ ήγάπηκεν, τίς δέ συντυχών ού γεγλύκανται 323,32; cf. 
51,47; 170,18. 
indicativus aoristi et perfecti: τίς ήκουσε τοιούτον ή έώρακεν έν τοις πάλαι άσεβήσασι 
275,31. 
singularia: άλλα τίς; 486,68; και τ ίνες αύται; 468,5; και τ ίνος γάρ προ σοΰ; 333,11; 
(και) τίς είμι έγώ (ό τάλας); 111,3; 175,28; 217,2; 358,42; 376,38; 382,9; 385,3; cf. 
225,96; 518,5; τ ίνες (δέ) ούτοι; 278,54; 491,23; τ ίνων τούτων; 276,55; τίς (δέ) αύτη; 
233,3; 431,42; τίς δέ ό λόγος; 425,4; τίς ταΰτα; 281,29. 

5. relativarum et comparativarum: 
a. relativarum: 
post οίος: 
indicativus praesentis: οϊαν χαράν μέλλεις κτασθαι 171,16. 
sine verbo: 75,21. 
post όποιος: 
optativus praesentis cum αν particula: όποΐά ποτ ' αν εϊεν 73,12; cf. 55,17. 
imperfectum: όποΐοί ποτε ήσαν 469,16. 
post όπόσος: 
optativus praesentis: όπόσον και έπαινοίης 334,8. 
indicativus aoristi: όπόσον άπεκλαύσω τό πτώμα 215,3. 
coniunctivus aoristi: όπόσοι δυνάμει θεοϋ ανταγωνιζόμενοι στώσιν 36,52. 
post ος vel δσπερ: 
indicativus praesentis: ύπέρ ών και δι ' ών αξιόν έστιν εύχαρ ιστε ΐν σοι 207,6; cf. 
225,124. 
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coniunctivus praesentis cum αν particula: έφ' ο ΐς αν ο ϊκονομη τά κατ ' αύτόν 470,42; 
cf. 57,17. 
optativus praesentis: ών κάγώ ε'ίην κοινωνός 205,17; cf. 204,31. 
optativus praesentis cum αν particula: α και παϊδας πείθειν δύναιτ ' άν 48,26. 
indicativus futuri: μεθ' ού και συνεσόμεθα 62,13; cf. 210,23. 
indicativus aoristi: δν και ήγαπήσαμεν, φ και ένυμφεύθημεν 62,13. 
optativus aoristi cum αν particula: άλλα και οι'περ αν ελοιντο θεοσεβεΐν 57,8; cf. 
206,15. 
post δσος vel δσοσπερ: 
indicativus praesentis: δσα εικός τόν ώς αληθώς ί εράρχην εστίν φάναι 312,17; cf. 
146,35; 210,8; 301,21. 
coniunctivus praesentis cum αν particula: δσα αν και παραχωρη θεός ή εύδοκή 
έπαχθήναι 174,20; cf. 55,3. 
optativus praesentis: τοσαύτας, δσας γε και εχοις 506,16. 
indicativus aoristi: δσα έπέστειλας, ήσθην 151,2. 
indicativus aoristi cum αν particula: και τοσούτον, δσωπερ αν και πλειόνων άρχειν 
ήξ ιώθης 11,27. 
coniunctivus aoristi: δσοι έν ταύτη ύποπέσωσι ..., ύπέπεσον άν 36,51. 
optativus aoristi cum αν particula: δσα αν και συμβαίη έλθεϊν 252,12. 
post δστις: 
indicativus praesentis: οϊτινές εϊσι φόβω θεοϋ διαζώντες 156,25. 
coniunctivus praesentis cum αν particula: καν δ τι αν λέγωσιν η πράττωσιν 393,93; 
cf. 103,13; 213,11; 446,45. 
optativus praesentis: έφ' δ τ φ ή χρεία καλοίη 103,14. 
optativus praesentis cum αν particula: δστις αν εϊη έν άνθρώποις 500,65; εις δ τι αν 
και κελεύοι θεός 201,21; cf. 152,46; 415,50. 
optativus futuri cum αν particula: εις δ τι αν και παρασκευάσοι Χριστός 379,18. 
coniunctivus aoristi cum αν particula: χα ίρω δ τι αν και πάθω ετερον 150,27. 
optativus aoristi cum αν particula: και δ τι αν ε'ίποις άνθρώπινον 437,22. 
b. comparativarum: 
post καθά vel καθάπερ: 
indicativus: καθά και ποιείς 87,34; καθά ε ίρμολόγησεν ό πάνσοφος Παϋλος 380,110; 
καθάπερ και ήκουσταί μοι δτι έκινήθης 424,29; cf. 263,9; 301,61; 317,8; 16; 340,17; 
365,15; 388,10; 394,9; 426,19. 
singularia: καθά γέγραπται 305,11; 486,42; 513,71; καθά γέγραφας 417,24; 536,8; καθά 
γέγραφεν 542,21. 
post καθό: 
indicativus: καθό και άχώριστόν έστι θάτερον θατέρου 301,100; cf. 418,23. 
post καθότι: 
καθότι σχετ ική 428,14. 
post καθώς: 
indicativus: καθώς Μαρκέλλφ δοκεϊ 305,23; καθώς και προέγραψά σοι 342,11; cf. 
346,9; 381,17; 483,5; 513,57; 515,14. 
singularia: καθώς γέγραπται 480,22; 503,46. 
post ώς vel ώσπερ: 
indicativus: ώς και έδήλου τό άπιόν γράμμα 377,11; ώς γέγονε πάλαι και άποδέδεκται 
308,32; cf. 393,105; 466,40. 
indicativus cum αν particula: ώς αν οίδεν ό έφορών θεός 152,18. 
coniunctivus cum αν particula: ώς αν δύνη 84,11. 
optativus cum αν particula: ώς αν βούλοιτο 310,10; ώς άν τις φαίη 111,11. 
singularia: ώς άκήκοα 394,8; ώς γέγραπται 379,14; 392,18; ώς εϊρηται 446,13; 521,9; 
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523,7; ώς εμαθον 287,9; 340,31; 377,9; ώς έοικεν 312,10; ώς και τούναντίον 235,10; 
ώς κελεύει 376,40; ώς κελεύεις 21,63; 22,151; ώς προείρηται 395,31; ώς τά πολλά 
304,15; ώς τό εικός 355,6; ώς φαίνεται 222,18. 
6. temporalium: 
post άφ° ού: 
δις αρτι γράφω, άφ* ού συνελήφθης 390,2; cf. 327,2. 
post έπάν: 
indicativus et coniunctivus praesentis: δ ίκαιον δέ ... , έπάν προσκόπτη και σκανδα-
λίζεται, έπιδηλώσαι 28,24. 
coniunctivus praesentis: έπάν μακροχρονή ή αϊρεσις 415,28. 
optativus praesentis: έπάν έκεΐ δέει μνημονεύοι 49,125. 
indicativus aoristi: έπάν άνέγνων τήν έπ ιστολήν σου 303,3; έπάν μετήλθεν άλλως τά 
πράγματα 432,51; cf. 28,69; 31,9; 36,117; 124,3; 125,3; 273,27. 
coniunctivus aoristi: έπάν ε ίρχθή της ιερουργίας ό ο ικονόμος 32,35; cf. 40,160. 
optativus aoristi: έπάν θερμοτέρους ήμδς πρός τό έξης λάβοιεν 383,7; cf. 133,21; 
334,4; 500,43. 
perfectum: έπάν ουκ άλλος πέπραχε τοιούτον 443,30. 
plusquamperfectum: έπάν ... τά της εύσεβείας δόγματα παρ ' αύτοΐς έσέσωστο 49,60. 
post έπεί: 
indicativus aoristi: έπεί γάρ ήσθετο ό σατανάς εν προθύροις είναι 276,35; cf. 230,4. 
post έως: 
indicativus praesentis cum αν particula: εως δ' αν έστέ έν τοις αυτόθι 133,20; έως αν 
ούν πάρεστιν ήμδς τρέφεσθαι 376,34; cf. 381,45; 382,62. 
coniunctivus praesentis: έως ϊσχύης , μή δως έαυτω ανεσιν 146,28. 
coniunctivus praesentis cum αν particula: εως αν έμπνέωμεν, ό πειράζων πάρεστιν 
421,29; εως δ' αν μή παρή ό καιρός 501,27; cf. 12,34; 48; 37,28; 48,128; 172,10; 368,14; 
382,33; 386,11. 
optativus praesentis cum αν particula: εως δ' άν κατέχοι τήν έπ ισκοπήν 466,38; cf. 
502,9. 
imperfectum: εως μεν ήν καιρός τοΰ οίκονομεϊν και κρύπτειν 31,2. 
indicativus futuri cum αν particula: έως αν ό μακαριώτατος έξοίσει κρ ίσ ιν 462,52. 
coniunctivus aoristi cum αν particula: έως αν έπιστή ό καιρός της ε ιρήνης 410,40; 
έως αν και ήμεΐς τήν αύτήν όδεύσωμεν όδόν 458,60; cf. 14,40; 19,7; 21,39; 22,123; 
25,72; 31,40; 115; 80,7; 116,2; 225,60; 274,30. 
optativus aoristi: έως ού έπίδοί Κς 439,13. 
optativus aoristi cum αν particula: έως αν ή ύποκειμένη τω στομάχω ϋλη μή έκδα-
πανηθείη 326,6; έως αν έπιλάμψειεν Χριστός εαρ όρθοδοξίας 251,10; cf. 294,17; 
375,17; 376,25; 520,36. 
coniunctivus et optativus aoristi cum αν particula: έως αν έπίδοι Κς και τήν κάκωσιν 
τοΰ λαοΰ αύτοΰ ΐάσηται 326,4. 
singularia: έως δτε 221,161; 303,16; έως πότε; 225,60; 285,2; 353,10; 392,34; 411,57; 
453,11; 548,3; έως τίνος; 285,2; 453,12; 548,4. 
post ήνίκα: 
imperfectum: ήνίκα ό της θαλάσσης κλύδων έπεγείρετο 33,50; cf. 23,37. 
indicativus aoristi: ήν ίκα ύπέστρεψαν οί αδελφοί 378,10; cf. 30,20; 329,3; 485,19. 
coniunctivus aoristi: ήν ίκα φθάση ό καιρός 506,23; cf. 28,112; 32,27. 
perfectum: ήνίκα ή είκών Χριστού ήθέτηται 401,23. 
post όπηνίκα: 
indicativus praesentis: όπηνίκα έπιτρέπει ή πρόνοια 520,44; cf. 392,50. 
coniunctivus praesentis: όπηνίκα και βούληται 549,6. 
indicativus futuri: όπηνίκα φθάσει ίδε ΐν τόν τ ίμιόν σου χαρακτήρα 26,46. 
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indicativus aoristi: όπηνίκα συνωψίσθημεν τφ Χωνών αίρεσιάρχη 407,36. 
perfectum: όπηνίκα άπολελοίπασιν ή μας ό δείνα και ό δείνα 545,5; cf. 195,3; 517,3. 
post όπόταν: 
coniunctivus praesentis: τότε περισσεύω, όπόταν άποτρόπαιος γίνωμαι 192,11; cf. 
287,8; 480,48. 
optativus praesentis: όπόταν βούλοιντο 34,103; cf. 287,11; 312,23; 380,116. 
optativus futuri: όπόταν και ύποχαυνώσοιμεν έν τη άνενδότω ταύτη πάλη ... και 
μηδαμώς όλιγωρήσοιμεν 285,17. 
coniunctivus aoristi: όπόταν μάθω τόν χελανδάριον έπιστήναι μόνον 116,2; cf. 33,37. 
optativus aoristi: ηδύ θέαμα όπόταν τις θεάσοιτο 461,2; cf. 87,3. 
sine verbo: 283,20. 
post όπότε: 
indicativus praesentis: όπότε κλείουσιν οί πολλοί τάς οικίας 143,7; cf. 107,19; 229,4. 
imperfectum: όπότε μετελάμβανεν, ού συνδιετίθετο τφ πραττομένφ 452,48; cf. 440,8. 
indicativus aoristi: όπότε της προσκυνήσεώς σου ήξιώθην 264,2; cf. 437,18. 
optativus aoristi: όπότε μεταστρέψειεν Κς τήν καταιγίδα εις αύραν 372,14. 
post οσάκις: 
indicativus praesentis: οσάκις τιτρώσκει, τοσαυτάκις άνταναιρείσθω 237,14. 
coniunctivus praesentis cum αν particula: ού παραιτούμεθα γράφειν, οσάκις αν ευ-
λόγως έπιζητή ή τιμιότης ύμών 515,2; cf. 28,90. 
coniunctivus aoristi cum αν particula: οσάκις αν δέξωμαί σου γράμμα 290,2; cf. 195,3. 
optativus aoristi cum αν particula: όσάκις αν και τύχοιμι γραμματηφόρου 318,3; cf. 
484,45. 
post δταν: 
coniunctivus praesentis: δταν τό στόμα τις ... βιαίως άναχάνας έγχέη τήν αΐρετικήν 
κοινωνίαν 340,29; cf. 11,89. 
coniunctivus aoristi: δταν έπαναστώσιν, άνθίστα 352,6; cf. 13,54; 36,4; 41,44; 42,38; 
113,22. 
post δτε: 
indicativus futuri: δτε άναστήσονται πάντες 206,18. 
indicativus aoristi: δτε πάντες οί φίλοι ύπεξέστησαν 98,5; cf. 148,2; 403,9. 
coniunctivus aoristi: δτε εύρεθη τις, άποστελεΐς 152,54; cf. 513,33. 
optativus aoristi: δτε δέ ελθοι τό πέρας των αγώνων, τότε εϊσεσθε 292,43; cf. 115,8. 
perfectum: δτε άφήρητο ό της εκκλησίας κόσμος 89,8. 
singularia: έξ δτε 303,16. 
post πρίν: 
coniunctivus aoristi: πριν αφνω έπιστη ύμϊν ό δλεθρος 20,31. 
post ώς: 
indicativus aoristi: ώς εγνων αυτούς διασεσωσμένους 204,3; cf. 327,3; 329,7; 395,6. 

n e g a t i o n i s usus: 
μή pro ού: έπεί μή άπό του εξωθεν σχήματος μόνον εστι κρίνειν 39,88; μή εχόντων 
πώς έκκομίζεσθαι 13,11; πρός μή γεγονότα έν ύπακοή μου 269,5. 
μήτε pro οδτε: μήτε τά έν άστει μήτε τούς παραθαλασσίους τόπους καταλαμβάνοντες 
7,51. 
ού pro μή: εί γάρ ... ούχ οΐόν έστι 14,19; εΐ μέν ιερωμένοι εϊεν και ού τοις 
έτεροδόξοις προσφέρουσι 552,74; έν οϊς ού παρ' αύτών λύσις 36,143; και τοΰτο έπϊ 
άνδρών ού μέντοι γυναικών 250,15; καν ού ρήματι 49,85; καν ού συνιώσιν οί 
χριστοδιώκται 264,13; όπόταν ού βούλωνται 555,61; δς δέ ού δέχεται α άπηγόρευσεν 
36,82; της ού προφανούς ήμϊν διαγνώσεως 53,47. 
ού vel μή "superfluum": μή ούχί καί είσακούειν 527,42; cf. 532,93; μή ούχί όμονοούν-
των των πέντε πατριαρχών 478,79; ού γάρ εφερεν, μή ούχί συμπεριελεΐν 278,43; ού 
μή εισέλθω 549,36; χρόνος μή ούχί περιοριζόμενος 527,13; cf. 533,26; 540,29. 
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ού vel μή cum cm coniunctione: μή δτι γε υπέρ άληθείας διαθλοϋσιν 56,17; cf. 536,7; 
41; 545,24; 555,5; οϋτε καθεύδοντί μοι άργοΰσα, μή δτι γρηγοροΰντι 265,21; cf. 275,8; 
279,4; 477,62; ούχ δτι και μοιχωμένους έστεφάνωσε 35,50; cf. 16,16; 50,105; 71,29; 
168,9; 365,10; 370,10; 387,4; 420,7; 22. 
singularia: και μή δτι ούχ υπέχεις λόγον προεστώτος 515,40; ουκ άνεχομένων μή 
ούχϊ έκεΐσε διαζήν 526,26. 

n e u t r u m adiec t iv i vel p a r t i c i p i i ac t iv i p ro s u b s t a n t i v o : τό κατ' άρετήν σου 
άειθαλές και ποριστικόν εις εύσέβειαν 55,10; τό άνολίγωρον, τό άπερικάκητον, τό 
ριψοκίνδυνον 191,10; τό απλαστον και άκέραιον τό τε άόργητον καϊ άμνησίκακον, 
φιλοσυμπαθές τε και φιλάδελφον, εύήκοόν τε και άνολίγωρον καϊ ... απαθές, έξ ού 
και τό εύκατάνυκτον, μισόκοσμόν τε καϊ φιλόθεον καϊ άπαρρησίαστον. λέγε σύ ... 
τό πολύδακρυ τοΰ ανδρός, τό φιλοπάτριον καϊ φιλακόλουθον, καν τοις κινδύνοις 
τό άγωνιστικόν και σπουδαΐον και άγόγγυστον καθόλου, καϊ τό οίονεΐ αειθαλές 
49,23; τό άπαρρησίαστον, τό νηφάλεον, τό διεγερτικόν 173,16; τό γάρ απηνές αφιλον 
θεώ 541,24; τό άπράγμονον και ήσύχιον αίρησάμενος 525,14; τό γάρ αύθαίρετον 
ενδοξον 380,22; τό βασιλικόν τε και αναντες 139,18; τό ελλιπές άναπληρώσαι 65,4; 
τό εΰθαρσον και σταθερόν καϊ εύπαρρησίαστον, και μέντοι και διαλεκτικόν 315,8; 
ισμεν και τό εύπαρρησίαστον νεμεσητόν ύπάρχειν 523,2; τό περί τούς άδελφούς 
ήμών εύποιές 54,5; τό θεοταπείνωτον και εύσυγκατάβατον 139,13; τό λυσιτελές 
441,7; τό μειλίχιο ν, τό άπλοΰν, τό έπίχαρι, τό γλυκύ έν ταϊς όμιλίαις, τό εύπροσή-
γορον έν ταϊς έντεύξεσι, τό περί πάντα άγαθοεργές 314,6; τό περιπαθές 18,63; 540,43; 
τό πολυειδές της ασεβείας 112,23; τό συναφές της πνευματικής ζωής 65,11; τό 
ύπερβάλλον τής ασεβείας 133,5; τό ύπομονητικόν 350,7; τό φιλόλογόν τε καϊ 
φιλομαθές, τό τε εύσημείωτον καϊ εύνούστατον 139,12; τί δέ τό οίκοΰρον, τί δέ τό 
τεκνοτρεφές; 497,18; cf. etiam 508,17. 

n o m i n u m f o r m a e : 
adiectivorum: γλυκεΐε 2,24; γλυκεϊον 449,21; γλυκείου 18,66; γλυκείους 1,75; γλυκύ 
(masc.) 8,24; δεκανικών 11,102; εϋελπες 515,22; εύθές 4,14; ήδεϊον 3,16; ήδείους 
475,47; θηλείων 11,29; πανδημινών 49,36; πολυσχεδές 40,35; πολυσχεδή 555,76; 
πολυσχεδοϋς 477,229. 
propriorum: Άγρινίτας 136,5; Άμόριν 48,50; 'Αφράτη 122,13; 'Αφράτης 124,9; 126,8; 
Άφρατίφ 128,10; Βαάλ 31,49; 275,45; 393,10; Βαλελάδης 48,56; Βαλεντινιανός 24,56; 
Βαλεντινιανοϋ 24,53; Βοσκοίτιον 341,6; Βοσκυτίφ 130,9; Γουλαιάτης 222,9; Γουτθία 
31,96; Γραικία 458,28; Γραικοΐς 419,30; Θρακησίων 406,2; cf. 410,11; Καβαλλίνου 
417,13; Καΐτου 468,17; Καλόγηρος 26,48; cf. 15,5; 41,7; 48,101; 72,23; 100,17; 105,3; 
115,25; 401,17; Κενδουκλάν (?) 556,24; Κεντροκούκουρος 112,33; Λαγγιβαρδία 549,13; 
Λιτόη 41,12; Λιτόιε 154,6; 177,69; Λιτόιον 228,10; Λιτοΐου 555,8; Μαξιμινίτης 162,17; 
Μηδικιαπη 136,9; Μηδικιώτης 222,8; cf. 177,39; 197,21; 267,18; 25; 333,34; Μονο-
βασίας 273,20; 377,18; Μυλιανός 222,8; Ούραλυφίω 421,16; Πηξιμηνίτου 112,32; 
Πριγκίπφ 475,5; 'Ραψακοειδής 419,16; Σουμανίτιδος 147,26; Στουδιώτης 478,12; 
Τιθόην 116,19; 109,16; Τιθόιον 223,81; 225,121; Τιθοΐω 130,9; 133,27; Ύπολυχνιώτης 
222,9; Φλουβουτηνός 222,10; Φωτεινουδίτης 222,8; Χαλκίτου 538,54; 542,33. 
substantivorum: άλλοδαπεΐς 547,5; βασίλισσα 38,57; 309,6; cf. 514,1; βορρά 406,31; 
cf. 532,273; ήχους (gen.) 18,57; 63,23; θρήνους (gen.) 498,29; κουβικουλαρέαν 443,23; 
μοναστρία 552,91; όμολογηστρία 87,35; πλάκαν 48,74; πρωτοσπαθαρέαν 18,26; σπα-
θαρέας 18,62; σπάνη 533,14; [τουρμαρχίσση 498,1]; ΰβριτας 413,19; ύπάτισσα 505,7; 
χαρτουλαρέαν 29,43; χεϊραν 191,10. 

n u m e r a l i u m f o r m a e : άπαξ 54,3; 545,18; 552,96; άπαξ και δίς 49,139; 66,2; 71,7; 222,13; 
549,87; cf. 231,11; 547,4; δεκάδα 181,22; οί δέκα καϊ οί έπτά 106,37; δεκάκις 537,13; 
διακοσίοις παρά εϊκοσιν 474,6; δις δύο έκατοντάσι 51,18; δίς έκατοντάσι πρός 
έξήκοντα και εξ 51,17; δυάς 62,4; 63,4; 112,3; 161,13; 279,9; 512,3; cf. 367,2; 419,42; 
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523,27; 528,43; 532,107; δυοκαίδεκα 48,71; δυοπεντεκαιδεκάδος 51,7; εκατόν πρός 
τριάκοντα 186,20; έννάδα 388,28; εννέα και δέκα 152,56; έπτάκις 123,5; 194,30; 
πεντεκαίδεκα 552,55; 555,46; πέντε και δέκα 24,67; πεντηκοντάκις 537,13; τέσσαρσιν 
244,9; τετράς 546,37; 551,21; τέτρασι 532,48; τριακοσίων δέκα και όκτώ 532,34; τριάς 
161,13; 402,3; cf. 231,39. 
derivativa: δεκαδικώ 515,7; δεκανομοΰντες 513,57; δευτερεύω 511,2; δευτέρια 245,29; 
δευτερογαμίαν 50,64; δυϊκη 546,40; δυογαμία 24,53 (sed cf. διγαμίας 525,34); έκατο-
στεύουσα 391,8; έξκαιδεκαετίας 489,48; έπταετήσαι 503,32; πεντάζοις 276,28; πεν-
τακόρυφον 478,64; τεσσαρακοσταΐς 549,147; cf. 449,50; 552,28; τετραδίοις 276,94; 
277,76; 278,92; 556,41; τετραμηνιαίου 513,33; τριαδικώς δεκατούμενον 403,30; τρια-
κοντάριθμος 403,8; τριγαμεΐν 50,90; τριγαμήματος 50,11; τρικόρυφον 72,17; τρινο-
μεϊτε 513,55; τρισσεύεις 355,21; τριστέλεχον 72,16; τριχη 40,26; τριχώς 37,16; 53,27. 

o p t a t i v u s a o r i s t i pro f u t u r o : αύτός δέ μεταδοίης ασφαλώς τοις έπερωτήσασιν 
άδελφοϊς 549,167; ει περιτύχοις ίδεΐν, ύποδείξειέ σοι 38,21. 

o x y m o r o n : τόν άλογόν μου λόγον κινεΐν 57,12; μοναχοί άμόναχοι 277,54; άσυλλο-
γίστως συλλογίζεσθαι 477,207; χαρά άχαρής 391,4. 

p a r e c h e s i s : όμβρίσαι άορασία άρτους 239,20; αί άποστολαϊ των επιστολών σύζυγοι 
257,2; ε'ίπερ ή 'Αρμενία δθεν και ή άρετή 458,26; αστεία ή όδός τών εν αστει 489,2; 
ούκ εστίν ηδονή, άλλ' όδύνη 381,34; μή λυπώμεθα καθώς και οί λοιποί 497,51; rrj 
κλήσει οΰ τή φύσει 235,10; ύπέρ ού τό πάσχειν πάσχα 225,19; παράσχοιεν ίσχύν 
310,12; χαρά έχάρημεν .. . έχαράξαμεν 267,8; έλέγξαντα τήν Εύδοξίαν κάντεϋθεν 
ταράξαντα τήν έκκλησίαν 555,71; cf. 362,13. 

p a r t i c i p i u m g e n e r i s m a s c u l i n i pro f e m i n i n o in g e n e t i v o p l u r . : τών διαπεμ-
φθέντων επιστολών 26,42; περί τών έκβαινόντων άκοών 119,19; περί τών κοινωθέν-
των εκκλησιών 549,39; διά τών προλεχθέντων εξοριών καί φυλακών 48,148; δια τών 
φθασάντων παρανομιών 34,90; ούδεμία αϊρεσις τών άπό της εκκλησίας άναβρα-
σάντων 425,35; τηλικούτων όντων μαρτυριών 5,44; διαφερόντων εικόνων 292,26; 
τών ενόντων αρετών 458,18. 

p e r f e c t u m p r o a o r i s t o : πάλιν άνταπέσταλκα αύτάς 226,18; άνθ' ών οί εύλαβέστατοι 
άπεστάλκασιν άποστολών 549,170; τί τούτο κάκεϊνο γέγραφας; 517,13; εν τοις 
όμοίοις καιροΐς δεδρακότες 271,53; έληλύθασιν οί έπιτιμιασθέντες 38,55; οία και 
ήλίκα πέπραχέ τε καί λέλεχεν 272,12. 

p h o n e t i c a : 
τ pro θ: μιστωθέν 48,289; έπαιστάνθημεν 519,5. 

p l e o n a s m u s : άνωθεν καί άπ' άρχής 278,75; άνωθεν καί εξ αρχής 35,44; 272,22; 273,4; 
304,5; 330,5; 429,38; 517,5; άπ' έντεΰθεν 6,40; άπό τοΰ εξωθεν σχήματος 39,89. 

p l u s q u a m p e r f e c t u m pro a o r i s t o : άλλά τά εκεί πάντως ήγαπήκεις 6,8; ή είκών τοΰ 
Χριστού ένύβριστο καί κατεπεπάτητο 53,33. 

p o l y p t o t o n : έξ αγώνων εις αγώνας καί έκ θλίψεως εις θλίψεις τά καθ' ύμάς 287,2; 
προσήκασθε τόν άδελφόν ώς άδελφοί, τό μέλος ώς μέλη, τόν όμόφρονα ώς όμό-
φρονες 433,51; cf. 544,47; άλλον έξ άλλου καί αδελφού καί τόπου 450,11; καί άλλους 
άλλοι 465,13; αμαρτίας έφ' αμαρτία έπισπώνται 443,40; ώς αμφοτέρων αμφότερα 
εχων 418,24; άρχάς έξ άρχών αμείβουσα 426,9; έκ δόξης εις δόξαν προερχομένοις 
301,27; έκατέροις προσκειμένου 485,8; ού δι* έντολήν εντολή παραβαίνοιτο 500,50; 
εν έτέρω ετερον δεδήλωται 409,25; cf. 303,14; 477,173; έξ ηλίου ήλιος 64,50; θάτερος 
θατέρου προέδραμεν 274,14; cf. 427,44; 532,94; κέρματι κέρμα προστιθείς 480,32; επί 
λαμπρότητι λαμπρότης άρρητος 532,18; εις παϊδας παίδων 429,46; προσετέθη ό 
πατήρ τοις πατράσιν 533,41; τόπον έκ τόπου άμείβεις 262,3; cf. 263,14; 334,14. 
in pronominibus relativis: ή συνέζησας καί ην έκτήσω καί ή σε παραστήσει 330,13; 
δν καί ήγαπήσαμεν, φ καί ένυμφεύθημεν, μεθ' οϋ καί συνεσόμεθα 62,13; μεθ' ού 
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καϊ έφ' φ λελάτρευκε 533,34; ύπέρ οδ καϊ δι' öv ό διωγμός 267,12; ύπέρ οδ και δι' 
δν πάσχεις 316,6; φ λατρεύεις καϊ öv θεραπεύεις καϊ ύπέρ οδ σοι ή έρημία 265,7. 

p r a e p o s i t i o n u m u s u s : 
άνά: 
cum dativo: ανά πάση τη οικουμένη 21,56; 22,144. 
άπό: 
cum accusativo: άπό 'Ανατολικούς 407,37. 
sensu distributive: άπό πεντήκοντα ήτοι εκατόν 552,57. 
temporaliter: άπό έξκαιδεκαετίας και πρός 489,48; άπό πολλών ετών 493,16; άπό τοϋ 
δεϋρο 552,17. 
singularia: ώς άπό αυτοψίας οφθαλμών 493,20; και σχοίητε μή άπό δέκα νομισμάτων, 
άλλά και άπό μυρίων 513,72; άπό μέν ιερατικού άφεκτέον συνεσθίειν τόν ήκριβω-
μένον 552,48; έξελέσθαι άπό της κολάσεως 490,28; λυθήναι τό δέος εκείνο άπό σου 
529,6. 
διά: 
temporaliter: δι' ολης ήμέρας 7,58; δι' δλης νυκτός 3,77; διά της έν τη Πεντηκοστή 
πολυημερίας 13,22. 
εις: 
pro έν cum dativo: εις έαυτόν τά τοϋ πλησίον άναθεωρών πάθη 271,37; ποιείτω 
λειτουργίαν εις τήν κόγχην 552,125; μή ύφιζάνειν πάλιν εις τά όπίσω 543,17. 
pro κατά: εις αυτά τά καίρια παραλύοντες αυτούς 552,69. 
sensu finali: εις τό μή εϊναι σχίσματα έν ήμιν 532,14; εις τό μή ερήμην καταδραμεΐν 
τούς έφεδρεύοντας 540,36; ναόν παραδοϋναι εις τό συνάγεσθαι 549,49; εϊσιέναι εις 
τό ψάλλειν και εΰχεσθαι 549,42. 
temporaliter: είς αιώνας αιώνων 506,25; εις τούς αιώνας 493,21; cf. 544,41; εις τριετή 
χρόνον 29,13. 
singularia: ή είς άλλήλους άγάπη 544,55; βελτιωθήναι είς άπήμονα ζωήν 497,52; 
άνεπάην είς τάς βεμβράνας 109,13; πάντα προαιρουμένους είς έμέ τόν δύστηνον 
226,5; είς δέ τό μεμονώσθαί σε ούχ ήδέως έχω 263,3; έπεθύμησεν είς νυμφίωσιν 
506,44; είς πτώμα κείται 222,15; γρηγορεί είς τήν σωτηρίαν σου 247,8 (sed cf. 248,16 
γρηγορεί πρός τούς άοράτους εχθρούς), 
έκ (εξ): 
pro άπό: έκ της άθυμίας άνακομίσαντος 493,16; φυλάττεις έαυτόν έκ της κοινωνίας 
των άνομων 95,10; λειποτακτήσας έκ των έπτά 81,20. 
temporaliter: έξ αιώνος 479,52; 500,31; έξ ημερών αιώνος 479,37. 
singularia: έξ ολίγου μοι ΰμνηται 278,38. 
έν: 
pro είς cum accusativo: έρχεσθαι έν τω άγίφ κελλίω σου 2,34; ύπέβαλεν ... τάς 
άποκρίσεις έν ταϊς άκοαΐς 23,10; μετεξωρίσθην έν Άνατολικοΐς 112,39; έν άποβύστω 
που εισερχόμενος 24,50; έν αρκυσιν έμπεσεϊν 547,13; άπεστείλαμεν έν τοις αύτόθι 
527,5; παραχωρητέον πάντα έν τή βουλή και θελήσει 6,18; είσπηδήσας έν τή 
έκκλησία 31,61; δέδωκεν ό θεός έν τή καθ' ημάς έπαρχία 493,2; άπό τοΰ μή 
είσοικίζεσθαι τούς πονηρούς λογισμούς έν τή καρδία 483,20; έπετάσθημεν έν τή 
Λήμνω 3,95; έως αν είσοικισθή έν τή μάνδρα αύτοϋ 14,40; διδόναι δώρα έν μο-
ναστηρίοις 552,32; έως αν ύποστρέψη έν τω οίκείω μοναστηρίφ 19,7; άπαίρων έν 
ούρανοΐς 544,55; καταχθέντες έν τή Παύλα 3,75 (sed cf. 3,84 κατήχθημεν είς Τίλιν); 
άναδραμόντα έν τή περιωπή 255,9; πώς είσίοι έν τή πόρτη 107,13; εξελθόντος έν 
τω Σακκουδίωνι 72,25; έδεξάμην έν χερσίν 3,11. 
temporaliter: έν τω νΰν αίώνι 32,58; cf. 505,47; 513,40; 517,36; και νΰν έν γήρει καλώ 
6,30; έν τοις δέκα έτεσι τούτοις 21,58; 22,146; έν τοις δυσίν έτεσι 21,44; 25,68; 43,32; 
cf. 485,14; έν δωδεκαωρίω 3,100; έν τή έσχατη ώρα 531,27; έν τή χθες ήμέρα 5,2; cf. 
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529,13; έν ταΐς ήμέραις ταύτα ις 79,3; 260,10; cf. 244,18; έν καιρώ 261,12; cf. 264,10; 
483,8; 527,11; 541,11; 544,44; 556,13; έν μια καιρού ροπή 32,1; έν νυκτί 48,84; 277,19; 
529,13; έν δλοις έννέα έτεσιν 25,58; έν δέ τοις πέριξ χρόνοις 48,200; έν τω τέως 
517,38; έν τριάκοντα και οκτώ ετεσιν 477,121; έν τω χειμώνι 114,17; ώς έν συντόμω 
εΐπεϊν 538,39. 
singularia: ήρέσθην έν τοις γράμμασί σου 236,2; ό πιστεύων έν τω ένδυναμοϋντι 
Χριστώ 253,7; έν εύμενεϊ και εϊρηνικω προσώπω όπτάνεσθαι τούς προσιόντας 
541,18; τυφθείς έν μάστιξι διακοσίαις 190,4; cf. 541,23; καύχηση έν οϊς δρας 251,11; 
άλγώ δέ έν σοί 251,7. 
έπί: 
pro έν: τάς θήκας, έφ' αίς τά ίερά σώματα 277,18. 
temporaliter: έπ' όλίγον χρόνον 279,5. 
singularia: ο'ίαν επιζητεί ή αλήθεια έπί άδελφοΐς γνησιεύουσι 513,6; άγαπητικόν έπ' 
άλλήλοις 487,33; άρωγός έπϊ τή άντιλήψει τοϋ ανδρός 523,12; τούς έφ' έκατέρα τή 
άληθείςι άντιπίπτοντας 491,22; πεποιθότες έσμέν έπϊ τή μεγαλωσύνη σου 82,22; cf. 
150,15; άντεποιοΰντο έπί τή προκειμένη υποθέσει 223,10; έφ' ύμϊν επιστρεπτέος ό 
λόγος 544,24; έφ' φ λελάτρευκε 533,34; τόν άπολωλότα έπί τών ώμων άναλαβόντος 
493,11; διατί γαρ και έφ' φτινι τό άναγκάζον; 494,7; έφρόντισεν έπ' έμοί 293,8. 
κατά: 
cum genetivo pro accusativo: εΐδον καθ' όδοΰ 230,29; μετάνοια έν έπιδείξει τών κατ' 
αυτής καρπών 389,10. 
pro ώς vel οϊος: τρόμος τφ κατ' έμέ άμαρτωλώ 247,18. 
temporaliter: καθ' έκάστην 553,19; καθ' έκάστην ήμέραν 544,28; τήν νύκτα, καθ' ήν 
έδεξάμην 223,4. 
singularia: κατά άπορίαν πρεσβυτέρων 549,158; τό κατ' άρετήν σου άειθαλές 55,10; 
'ίνα ύπογράψης κατά τό έμφερόμενον πιττάκιον 490,75; τά μέν καθ' ημών εγκώμια 
518,3; άλγος ένεποίησεν ήμΐν κατά καρδίαν 484,7; τό αϊμα οιονεί ρεΐ κατ' οφθαλμούς 
ύμών 497,9; κατά ποίον μέλος ή φονία χειρ έτάθη 498,24; της κατά ψυχήν όδηγίας 
68,8. 
μετά: 
singularia: γέγραφά σοι και ταΐς μετά σέ 481,37 (sed cf. 490,34 τούς μετά σοϋ). 
παρά: 
pro ύπέρ: διανείματε τό παρά τό ώρισμένον μέτρον 513,77. 
sensu disiunctivo: δέδιας ... τούς άοράτους έχθρούς παρά τούς όρωμένους 265,17. 
singularia: ταΐς παρά τοϋ ξενοδόχου προτάσεσι 489,5; θεού, παρ' ού και γεγόναμεν 
548,23; τό παρά πάσι ζητούμενον 544,6. 
περί: 
ante sententiam sine articulo: περί γάρ δτι χειρί έποιήσαμεν ήμεΐς 27,63. 
singularia: έδιδάχθημεν και τήν περί αύτών ρομφαίαν 512,8; πώς χρή περί αύτών 
εχειν 552,46; τόν περί ήμάς οίκτον 544,23; τή πονηρά ταύτη θαλάσση, περί ήν 
πολλά τά περί τήν πίστιν ναυάγια 547,52. 
πρό: 
temporaliter: πρό τών αιώνων 490,17; πρό ανακρίσεως 552,99; 101; πρό γεννήσεως 
516,12; και πρό νόμου και έν νόμω 541,29; και πρό σαρκός και μετά σάρκωσιν και 
πρό τής εικόνος και δι' αύτής 546,17; cf. 546,26; πρό τριών έτών 478,51; 485,19. 
singularia: και πρό τής βαρβάρων πεπραγμένα αύτώ συννοών 545,45. 
πρός: 
adverbialiter: άπό έξκαιδεκαετίας και πρός 489,48; άλλοις δύο ετεσι και πρός 323,17; 
επάνω δεκανομούντες ή και πρός 513,57; πρός δέ και έπαίνοις ύπεράγαν άφοσιωθέν-
τες 514,3; σύν άλλαις τέσσαρσιν ή και πρός 244,9; cf. 167,12; 450,24. 
pro διά: παρασκευασώμεθα λοιπόν και ήμεΐς πρός τήν έξοδον 548,32. 
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pro εις: προς τό έξης 493,19; 524,7; 531,5. 
temporaliter: πρός καιρόν 24,30. 
singularia: έφιέμεθα έν πάσι πρός άνάπαυσιν ύμών εϊναι 487,42; παραγενέσθαι με 
πρός τά ϊχνη ύμών 277,9; μετατιθεμένους πρός τόν κοινωνικόν βίον 489,51; ή πρός 
τοΰ οικονόμου έπ' αύτοΰ τοΰ κράτους άποστολή 494,11; κάνταϋθα των πρός τι ό 
λόγος 528,56; πρός ών και τά διατυπωτικά της ιεράς ζωής συγγράμματα 489,31. 
σύν: 
cum genetivo: σύν τοΰ ποσού 13,59. 
singularia: τήν σύν πρόθεσιν 528,39; σύν σοι είναι καϊ τόν άδελφόν Ίωάννην 238,10; 
cf. 267,33; σύν τοις συνάθλοις άδελφοΐς σου 249,8; οί σύν έμοί passim. 
ύπέρ: 
adverbialiter: και εις ϋπερ έλάσαι 7,15; τοιούτος καϊ ϋπερ 411,34. 
cum accusativo pro genetivo: εγώ δέ ύπέρ γήν ώ 6,16; τών έτι ύπέρ γήν όντων 545,17 
(sed cf. 42,3 ύπέρ γης). 
ύπό: 
cum genetivo pro genetivo: ήψατο ύμών της καρδίας ή πληγή καθάπερ ύπό μαχαίρας 
τεμνούσης 540,12. 
singularia: και ύπό θέας αύτής δυνάμενα παρακαλεϊν 277,26; ημείς ύπό παγίδα 
κεκρατήμεθα τής αίρέσεως 543,21. 

p r o n o m i n u m f o r m a e et usus : 
demonstrativorum: 
δς: καί δς μέν τόνδε, δς δέ τόνδε έγκεχείρισται θεραπεύειν 477,97. 
δσδε: μετά τοΰ συνεστιαθέντος τω αίρετικώ δσδε συνεστιάθη 49,132; προύλαβεν 
δσδε ό μακάριος πατήρ 544,13; δσδε ό πρεσβύτερος 545,45; ού τούδε ή τούδε, αλλά 
παντός 36,71; τόνδε καί τόνδε τόν αγιον 503,32; ή τόδε καί τόδε διευθετούσα 520,15; 
cf. 417,6; 466,32; 458,31; 475,14; 530,30; 543,18. 
ούτος: ταύτη 156,33; 431,40; 479,51. 
indefinitorum: 
άλλος pro ετερος: τοΰ βασιλέως άλλο θέλοντος 36,36; άλλοι γάρ λόγοι πρό πολέμου 
καί άλλοι μετά πόλεμον 43,44; άλλοις λόγοις καί ουχί τοις αύτοΐς 42,58. 
άπας pro πάς: ταύτα άπαντα συνεκίνησεν καί ήμάς 504,16; αί γάρ αλλαι οΰ λατρευ-
τικοί απασαι 491,35. 
δλος pro πάς: κέκρικεν δλους εΐσδέξασθαι 38,40. 
ό δείνα: άπολελοίπασιν ήμάς ό δείνα καί ό δείνα 545,5; cf. 41,25; ποιεΐν μνήμην 
τοΰ δεινός 531,11; τόν ό δείνα 383,39; cf. 383,37; 477,171. 
πάς pro άπας: τούς πάντας άγιους 515,47. 
τις: τίς δέ χριστομίμητος λαβών 51,41; ταΐς τίνων καταπτώσεσιν 156,20; τί ούν ... 
πρός ταΰτα φήσαι ούκ έχω 15,27 (τί pro τι). 
τίσδε: ούχ ό τίσδε ή(καί) τίσδε 71,63; 429,27; ή τίσδε χώρα καϊ τίς 401,10. 
reflexivorum: 
έαυτ- ad primam personam spectat: έαυτούς παραβλάψοιμεν 518,22; cf. 4,9; 383,73; 
74; έαυτούς παραμυθούμεθα 57,3; εις έαυτούς ούν γενώμεθα 28,135; cf. 509,19; 519,2; 
ίνα άπολύσωμεν έαυτούς 15,28; συντάξαντες έαυτούς καί τά έαυτών ονόματα 
ύπεσημηνάμεθα 13,58. 
έαυτ- ad secundam personam spectat: διασωζόμενοι άμφότεροι καί εις έαυτούς 357,4; 
ήγίασας έαυτήν 66,19; cf. 6,54; ίνα εις έαυτούς άρτι γένησθε 501,11; cf. 503,20; 537,10; 
κιχρώ έαυτόν 146,31; μή δφς έαυτώ άνεσιν 146,28; πάσης σχέσεως έαυτήν άποδι-
ίστασο 413,9; σφζετε τάς έαυτών ψυχάς 149,57; τοσούτφ μόχθφ έαυτόν έπιδώσαντι 
420,43; φυλακή πάση τήρει έαυτόν 240,15; φυλάξατε έαυτάς 404,28; φυλάττεις έαυτόν 
95,10. 
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relativorum: 
όποιος: οί φύσαντες, όποϊοί εΐσι και ήλίκοι 505,15. 
όποιοσοΰν: ή γάρ ένταΰθα σύνθλιψις όποιαοΰν 225,22. 
δς pro δστις: καί δς καν τό τυχόν παρασαλεύσοι 36,73; δς δε ού δέχεται 36,82. 
όστισοϋν: ή της εικόνος ούτινοσοΰν άρνησις 223,21; οΰτινοσοϋν των άγίων 245,22; 
cf. 491,18; 542,23. Cf. etiam modi sententiarum secundariarum, 5a, relativarum. 
attractio: βιβλιδίων αύτών ών εϊχον 112,44; δι' ών έπεγείρουσιν αιρέσεων 38,25; έκ 
πολλής μου αγάπης, ής έχω περί σέ 178,5; έν τφ ναφ, φ φκοδόμησεν έαυτώ 502,14; 
έφ' ών καθήρεν έξ επισκόπων 24,42; μάρτυς του λόγου, ών και ό διωγμός 33,43; 
μεθ' ετέρων, ών εϊπον 103,20; μετά της άλλης σου άρετής, ής έσχες 233,3; της καλής 
ομολογίας, ής ώμολογήσαμεν 62,9; τής τόλμης, ής έδρασε κατά θεού 435,30. 

proverbia et locut iones : 
ώς άγγεϊα όστράκινα έλογίσθησαν 75,23. 
ώς έν τινι άγκύρα πεποιθότες έσμέν έπϊ τή μεγαλωσύνη σου 82,21. 
αγρούς άγοράζειν 450,18. 
ήνεγκας ώς άδάμας τοσαύτας και τηλικαύτας μάστιγας 189,9; cf. 191,25; 248,5. 
συνεξελήλυθε ώς έκ μυχών του αδου ήδε ή αϊρεσις 94,14; cf. 212,16. 
εοικας άκρόπολίς τις ένιδρύσθαι έν τή βασιλίδι των πόλεων 521,10. 
δσον άκρφ δακτύλω έφαψάμενός τις μέλιτος 458,19; cf. 498,45. 
τόν λόγον έν χάριτι αλατι ήρτυμένον 480,16. 
αλλο άντ' άλλου άπεκρίθη 383,78. 
στόμωσον έαυτήν τω ανθρακι τής θείας άγάπης 156,29. 
ή ανω 'Ιερουσαλήμ σοι εις κατοικητήριον 84,5; θυγατέρες τής άνω 'Ιερουσαλήμ 
403,19; 472,46; ι'δοις τά άγαθά τής ανω 'Ιερουσαλήμ πανέστιος 304,19; cf. 2,84; 133,17; 
223,55; 456,20; 510,44. 
καν τά ανω κάτω γένηται 537,11; cf. 489,60. 
άπλοϋς ό λόγος τής αληθείας 36,159; cf. 1,47. 
έν άποβύστω που 30,33; cf. 37,39. 
ειμί γάρ άράχνης άδρανέστερος 106,32. 
έν αρκυσιν έμπεσεΐν των τήδε κρατούντων 547,13. 
φρυκτωρών ώς έωος άστήρ τοις έν νυκτομαχία τής αίρέσεως 169,15; έν νυκτί τοΰ 
τήδε βίου αστροις έοικώς θεοφαέσιν 277,19; ώ άστέρες φαεινοί, έν νυκτί άσεβείας 
διαυγάζοντες όρθοδοξίαν 408,13; cf. 67,18; 74,13; 248,10; 361,2; 488,20; 498,31; 507,4; 
544,17. 
ταϊς αΰγαϊς τής ομολογίας φρυκτωροϋντα 286,25; cf. 361,3. 
μικρά τις αύρα έλθοΰσα έρρίπισεν ύμδς 20,36; όπότε μεταστρέψειεν Κύριος τήν 
καταιγίδα εις αύραν 372,14; Πνεύματος 'Αγίου αϋραις 297,7; cf. 222,36; 259,14; 338,7; 
547,51. 
ώς άφρόν θαλάττιον διαλύσειεν 227,24. 
έξ αυτής βαλβΐδος τής έπιστολής 431,2; ευθύς ή βαλβϊς τοΰ λόγου ού νεμεσητή 
380,133; cf. 111,8; 186,53; 333,13; 446,6; 469,50; 477,3; 524,46; 530,47. 
ύφέλκοντες καί κατασπώντες εις τό τής αίρέσεως βάραθρον 272,31; cf. 305,30; 464,32. 
τούτο γάρ ή βασιλική όδός 315,34. 
φωνή σου ώς βολίς άστράπτουσα 523,18; cf. 528,7. 
έπέστρεψας εις τόν βόρβορον τής αμαρτίας 447,25; cf. 444,37. 
αϋτανδρος ή ναϋς των ψυχών βυθώ τής άσεβείας 90,19. 
διαυλεΐς τόν τής εύσεβείας δρόμον 363,8; cf. 158,14; 177,32; 231,15; 371,6. 
εως αν έπιλάμψειεν Χριστός εαρ όρθοδοξίας 251,10. 
ό έλαιών τής συμπαθείας 458,12. 
εις τό ϊδιον έξέρασμα ύπέστρεψεν 40,165. 
πώς ούν ούκ εμελλον έκπλαγήναι έπί τω έρμαίω; 278,18. 
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έξέλαμψας ηλίου τηλαυγέστερον 76,15; χαίρε ό μέγας ήλιος της ορθοδοξίας 286,7; 
cf. 16,25; 77,25; 130,19; 158,9; 188,14; 455,60; 469,13; 479,28; 505,25; 522,26; 544,18; 
547,38. 
αφ' ήλίου άνατολών εύγενέστερε 126,5; 390,19. 
ήμέραν έξ ήμέρας προσδεχόμενος τόν θεόν 122,18; ή ήμέρα την ήμέραν διαβιβαζέτω 
410,42; cf. 121,11; 124,13; 129,9; 152,7; 164,15; 239,22; 287,17; 348,6. 
τη πονηρά ταύτη θαλάσση της αίρέσεως 321,13; cf. 333,22; 547,52. 
φεΰγε ώς ιόν οφεως 212,21; cf. 518,22. 
μία καιροϋ ροπή πόσα γίνεται; 136,2; cf. 249,10; 307,13; 477,73. 
κακός κακώς άπολεΐται 417,36; πάλιν κακώ τό καλόν διαμείβει ό πρόεδρος 38,57; 
cf. 38,51. 
δύο τοίνυν κακών προκειμένων 396,19; cf. 358,36. 
τόν κάλαμον έβαψαν επί τη εξορία ύμών 31,46. 
ό γάρ τοι καπνός μεγάλου πυρός άγγελος 297,6; cf. 370,22; 419,21. 
ώς καπνός παρέρχεται 459,33. 
τά κάρφη ψηλαφώντες ούκ αισθάνονται τήν δοκόν περιφέροντες 446,40; cf. 477,168. 
κέντρον αγάπης ένθείς ήμΐν 312,4; cf. 139,7. 
έκείνοις μέν ούν εις κέντρα λακτίζειν εστίν 385,22; cf. 415,54; 421,13. 
έναυάγησαν, τω κλύδωνι της αίρέσεως καταβαπτισθέντες 259,11; cf. 274,6; 401,20; 
440,23; 547,53. ' 
έπϊ δέ τόν Κολοφώνα τοΰ λόγου μέτειμι 51,12; cf. 7,21; 94,15; 214,13; 491,29. 
ό θεός σε φυλάξοι ώς κόρην οφθαλμού 103,21; cf. 52,25; 165,4; 541,44. 
τόν εαυτής κορύβαντα 48,218. 
από κορυφής εως ποδών 76,30. 
ού μίγει ό θεός κορώνην και περιστεράν 381,126. 
ϊνα σε κορωνίδα ή μοναχική πολιτεία εχοι 159,20; cf. 111,15; 214,13; 319,10; 458,44; 
555,67. 
κρίνον ορθοδοξίας 369,3; cf. 436,41. 
μεταρριπτούμενοι ώς έν κύβοις 66,27. 
όλίγα τοις κατά βίον κύμασιν άλμυροΐς φαντίζεσθαι 282,19; cf. 66,11; 401,28; 498,54. 
ώσπερ τι κυνίδιον γρύξαι 423,34. 
τόν κώνωπα διυλίζοντες λελήθασι τήν κάμηλον καταπίνοντες 446,39; cf. 477,167. 
ό λαμπτήρ τής οικουμένης 277,15; 278,33; cf. 317,4; 380,200; 423,13; 542,30. 
και οί λίθοι κεκράγασι 305,10; cf. 416,42; 425,19. 
τάχα αν και τούς άναισθήτους λίθους έκίνησεν 436,30. 
ταΐς αϋραις τοΰ πνεύματος είς λιμένα σωτηρίας άπευθυνόμενος 259,14; εοικας λιμήν 
πολυχώρητος 521,10; cf. 93,11; 105,19; 272,25; 274,6; 299,8; 330,3; 5; 338,6; 404,24; 
501,17. 
οϊόν τινα μαργαρίτην εύσεβείας 79,4; cf. 188,15; 399,10; 408,15; 487,8. 
ήσπασάμην βελτιώτερον μέλιτος 151,15. 
οίον έν μεταιχμίω έστασι 495,11; cf. 134,15; 500,21. 
ήδικεΐτο δντως ή άρετή σου καί οιονεί ύπό μόδιον ήν 72,10; cf. 83,27; 219,21; 272,7. 
τό νέφος τής άθυμίας άπεθέμεθα 272,10; cf. 423,32; 469,37. 
έκατοστεύουσα ή νιφάς 391,8. 
έν τή νυνϊ νυκτομαχία τής αίρέσεως 317,4; cf. 286,26; 408,7; 507,3. 
παρακαλεϊν μετά δακρύων νύκτωρ καί μεθ' ήμέραν 152,39; cf. 512,31; 522,34. 
τοις τήν άνω νύσσαν θέουσι 158,16. 
επειδή δέ επί ξυροϋ τό τοΰ διωγμού πράγμα 474,36. 
τοις οϊκείοις έάλω πτεροϊς 28,93; cf. 477,185. 
διασφζεις τήν όλκάδα τής ψυχής 259,13. 
ιδού ώς δναρ ό κόσμος ούτος 239,24; cf. 12,25; 504,36. 
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τά τήδε ώς δναρ και σκιά 509,20; cf. 1,36; 370,17; 472,36. 
Θαδδαϊος ό έμός δρπηξ 186,7; cf. 77,27; 256,4; 361,39. 
επειδή περιφανής σύ οφθαλμός 313,8; cf. 323,6; 510,17; 540,15. 
οφθαλμός μάρτυς ακοής άξιοπιστότερος 416,21. 
ούκ ιδία πως και έν παραβύστω 82,12; cf. 79,3; 222,22; 390,14; 452,59. 
περαιωθήναι τό μέγα πέλαγος τοϋ τήδε βίου ακινδύνως 467,31. 
ή άθόλωτος και άκαπήλευτος πηγή της ορθοδοξίας 272,23; cf. 500,6; 504,7; 510,31. 
έκέρασάς μοι ποτήριον θανάτου 329,29. 
αίμα αρδον τήν έκκλησίαν ύπέρ τόν ποτισμόν τοϋ έν Ε δ έ μ παραδείσου 415,47. 
και τό δή λεγόμενον άποδεϊξαι εαυτόν τοϋ Προδρόμου και Βαπτιστοΰ όσιώτερον 
22,54; 31,64. 
προεισόδιον της τοϋ 'Αντίχριστου έλεύσεως 245,25; cf. 50,86; 83,12; 113,20; 271,38; 
276,38; 278,79; 362,7; 419,13. 
ουδέ προκύπτειν ήν τοϋ κρυπτικοΰ δωματίου 462,22. 
πρύμναν κρουσάμενος τάς αίρετικάς τρικυμίας 338,6. 
πϋρ άναπτόμενον ύπό έρωτος σαρκός 510,33; cf. 293,14; 299,4; 481,29; 503,38. 
έπειθάρχει χαίρων εις πΰρ βαίνειν 114,15. 
πόρρω που άπορριψάμενος ώς εις πϋρ 'Ηφαίστου 477,233. 
ώς εΐς σχεδόν πυρσός ύπερλάμπων των ύφειμένων 545,6; cf. 93,11. 
ούκ αφήσει Κς τήν ράβδον των άμαρτωλών παίουσαν τήν αύτοϋ έκκλησίαν 82,27; 
cf. 477,159. 
ώσπερ ρανίδα έκ πελάγους δογμάτων 524,44. 
ούδέν άλλο εύρήσεις ή ροήν και άπορροήν τά άνθρώπινα 520,38; cf. 12,24; 370,17. 
σαπφείρου τιμιώτερε 188,5. 
έν τοιούτφ σεισμω ασεβείας 423,25. 
ϊσως άψάμενος ό λόγος καθάπερ σπινθήρα ϋλης τής ξηροτέρας άνάψειεν 516,26. 
οΰτε γάρ στάσιν οΰτε βάσιν εξει ή σή μονή 530,49. 
έν ούκ όλίγων στόμασι κεϊσαι 284,15; cf. 379,8; 468,16. 
έκ συνθήματος 72,32. 
ώσπερ ύπό σωλήνος σφιγγόμενον ύδωρ 554,26; cf. 152,11. 
έοικας τό τοϋ Ταντάλου παθεΐν, έν μέσαις πηγαΐς δίψη τηκόμενος 509,11. 
έκ τής αλμύρας τοϋ βίου τρικυμίας 498,55. 
εις ΰας βάλλειν τούς μαργαρίτας 407,68. 
κάγώ σε ύπτίαις χερσϊν ύποδέξομαι 444,52; cf. 34,154; 558,4. 
αϊθριόν σοι τό τής ομονοίας φάος ανατέλλω 83,22; cf. 93,6; 201,12; 340,23; 383,16; 
408,7; 423,27; 431,7; 24; 444,11; 480,52; 538,50. 
μείζους των αιρέσεων άνάπτει τάς φλόγας 276,38; cf. 279,15; 20; 366,5. 
κατειθισθέντες τοις τοιούτοις χαίρειν λέγειν 539,6. 
χαράς εύαγγέλια ήκουτίσθη ήμϊν 417,5; cf. 117,4; 274,15; 382,3. 
έν τω τής απιστίας χειμώνι ούκ έμαράνθη σου τό τής αρετής άνθος 256,7; τοϋ 
χειμώνος παρελθόντος ού τέλεον έαρ 419,20; cf. 132,10; 339,4; 390,10; 393,6; 423,28; 
429,8; 469,35. 
ώς χρυσός έν πυρϊ δοκιμασθεΐσα 520,27; cf. 40,6; 542,39. 
μηδέ σύγκρινε χρυσφ μόλιβδον 487,7. 

r e d u p l i c a t i o cum a u g m e n t o p e r f e c t i p o s i t a : κεκατωρθωκότες 22,48; κεκατώρθω-
ται 483,49. 

r e d u p l i c a t i o o m i s s a : 'Αναγραμμένους 3,87; αναθεματισμένοι 36,98; άναθεμάτισται 
36,84; άναπαυμένω 165,9; διεκτοπισμένος 88,7; θεραπευκώς 216,9; καινοτομηκότες 
36,138; κατατρυχωμένου 554,20; παρρησιασμένων 555,65; τερατουργημένων 8,58; 
ύπομνήσκοντες 3,89 et passim. 
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r e d u p l i c a t i o p ro a u g m e n t o p e r f e c t i p o s i t a : έπικεκατάραται 483,57; παραρρερ-
ρίφθαι 517,18. 

schema c h i a s t o n : cf. s.v. chiasmus. 
schema e t y m o l o g i c u m : cf. s .w. annominatio, figura etymologica. 
s e n t e n t i a e d e s i d e r a t i v a e : 

cum optativo praesentis: ε'ίη δέ και κατά ψυχήν έρρώσθαι 284,5; cf. 132,29; 297,26; 
429,44. 
cum optativo futuri: σώσοι σε ούν ό αγαθός θεός 285,21. 
cum optativo aoristi: öv άγάγοι Κς ύγιώς και άστείως 135,13; εύ δέ ποιήσειεν Κς τω 
ξενοδοχοΰντί σε 374,8; cf. 285,7; 288,8; 289,12; 294,32; 299,6; 309,9; 314,28. 
post ε'ίγε: 
optativus aoristi: ε'ίγε και πειραθείημεν τέλεον 225,41. 
post είθε: 
imperfectum: εϊθε μοι ήν δυνατόν καταλαβεϊν τό κατέχον σε φρουρεϊον 210,3; cf. 
519,31. 
indicativus aoristi: ε'ι'θε και άπεθάνομεν 131,12; cf. 278,35. 
indicativus aoristi et imperfectum: ε'ίθε ήσπασάμην τάς ξανθείσας σου σάρκας ..., 
εϊθε ήξιούμην ... συγκοινώνησαν σου τοις πάθεσι 249,5. 

s e n t e n t i a e e x c l a m a t i v a e : 
post άβάλε: 
άβάλε της ύποπτήξεως 484,39; cf. 498,26. 
post άπαγε: 
άπαγε του άσεβους φρονήματος 551,25. 
post βαβαί: 
βαβαί, βαβαί, οίου έπετύχετε νυμφίου 506,47. 
post ε, ε: 
ε, ε, αδελφέ, ποίος έξέλαμψας, ήλίκον ύψώθης 399,6; cf. 444,38. 
post τί: 
τί καλή ή επιστολή της ευγενείας σου 553,2. 
post φεϋ: 
φεΰ της κακής συνεδρίας 280,15; cf. 484,38; 498,26. 
post ώ: 
ώ της έκείνου χριστομανίας και τής ύμετέρας ομολογίας 421,19; ώ της εύθύμου και 
θεοφιλούς καρδίας 441,20; cf. 276,26; 27; 277,23; 25; 63; 380,52; 179; 398,6; 7; 402,6; 
423,9; 430,8; 431,5; 435,8; 9; 473,21; 479,12; 13; 484,8; 497,4; 498,12; 22; 23; 505,6; 20; 
520,6; 522,6; 18; 533,9; 544,6; 548,15. 
post ώς: 
ώς γεραρός ύμών ό πλους, ώς εύκλεής ό άγών 274,19; cf. 522,7. 
post ώφελον: 
ώφελον άπήχθην 278,36. 

s u p e r l a t i v o r u m f o r m a e : άχρεώτατον 556,5; φιλτοτάτη 548,39. 
pro comparativo: τίς γάρ πρώτον σου έπεσκέψατό με; 168,6. 
superlativo additur δτι: θεώ προσφιλές δτι μάλιστα 477,61; cf. 407,66; 533,36. 

syncope : 
litterae σ: άπεξεώθη 14,6; έξεώθη 538,56. 
litterae ω: πολυφελοϋς 7,16. 

s y n o n y m o r u m a c c u m u l a t i o : 
in adiectivis: άφοβος, άπτόητος τολμώ λέγειν 115,27; εμφοβοι και έντρομοι 440,43; 
cf. 450,5; έπιπόθητά μου τέκνα και λίαν ήγαπημένα 81,2. 
in substantivis: πρέπει αΐνος και έπαινος ώς αληθώς 309,6; εγκωμίων πλήρεις, αίνων 
και επαίνων 65,10; εις έπιστροφήν παλινοδίας 276,99; ό φόβος τε και ό τρόμος 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:29



918 Index graecitatis 

447,2; cf. 449,26; 473,4; τό χαίρειν και άγάλλεσθαι και εύπαθεϊν 115,18; χαιρετισμός 
και προσηγορία ψιλή 93,2. 
in verbis: άγάλλου, τέρπου 124,5; άθλεϊς, συναθλεϊς 191,12; άλγώ, στένω, κλάω 258,5; 
γήθω και συγγήθω σοι 391,8; δεόμεθα, άντιβολοΰμεν, παρακαλοϋμεν 276,85; cf. 
234,11; εύλογοϋντες και εύφημοΰντές σε 102,7; ευχαριστώ και συνευχαριστώ σοι 
479,47; εΰχου και ύπερεύχου 39,97; 226,9; cf. 57,130; 97,10; ήσθην και ύπερήσθην 
109,2; 126,4; παρακαλοϋμεν και άντιβολοΰμεν 29,32; 429,16; 454,16; 524,27; παρα-
καλοϋμεν και δεόμεθα 25,74; παρακαλώ και άντιβολώ 513,77; 554,19; ήν σέβω και 
περιέπω 52,27; στένειν και ποτνιαν, κλάειν τε και οϊμώζειν 543,19; συγχαίρων και 
συναγαλλόμενός σοι 83,29; φοβηθώμεν και τρομάξωμεν 543,32; χαίρε και μή λυποϋ 
365,7; χαίρετε καί εύφραίνεσθε 56,33; cf. 3,143; 261,14; 315,12; χαίρω και συγχαίρω 
σοι 188,2; 414,12; cf. 68,11; 72,5. 

v e r b o r u m f o r m a e : 
άγγέλω: άνηγγέλη 395,7; 454,2; 509,2; άπηγγέλη 132,28; 153,15; 239,8; 398,20. 
αϊνέω: αίνέσαισαν 425,8. 
αίρέω: άφαιρήθημεν 498,21 (sed cf. 520,7 άφηρέθη); είλάμεναι 161,11; είλαμένη 66,6; 
είλάμενος 517,18; είλαμένων 435,10; είλάμην 4,45; εί'λαντο 223,46; 300,7; 301,12; 
482,63; εϊλατο 221,169; εϊλω 3,24; 6,6; 166,8; 280,16; 336,6; προειλάμεθα 477,12. 
αισθάνομαι: έπαιστάνθημεν 519,5. 
αιτέω: ήπαίτουν 4,6. 
ανοίγω: διηνοίξατε 224,7; ήνοιγον 244,21; ήνοικται 519,27 (sed cf. 548,8 άνεωγέναι); 
ήνοιξα 178,18. 
άπολλύω: άπολλομένοις 94,22; άπόλωλαν (trans.) 112,25. 
αύχέω: αϋχειν 115,18. 
αχθομαι: άχθούμενοι 3,67. 
βαίνω: άπέκβη 132,4; έκβεϊν 24,12; 25,69; εκβοιμι 139,15; μετάβοιεν 10,14. 
βάλλω: ύποβάλαι 34,58. 
γαμέω: γημωμένη 50,91; γημώντων 11,30. 
γηθέω: γήθω 115,26. 
γίγνομαι: γεναμένη 37,40; 458,63; γενάμενος 451,10; γεναμένων 132,7; έγενήθησαν 
230,38; έγενήθητε 188,13 (sed cf. 248,10 έγένου); παραγενάμενοι 71,24. 
γιγνώσκω: γνοϊεν (sing.) 38,79. 
γράφω: μεταγραφείτω 153,30; ύπογράφοιεν (sing.) 423,14. 
δέδια: δεδια 482,23; δεδιαν 317,31; δεδιώ 427,7; 450,7. 
δίδωμι: διδεΐν 291,11; 536,15; 549,68; 71; διδοΰντος 1,46; ένδιδεΐν 375,2; ένδώσης 
156,43; έπιδιδοϋμεν 446,38; 467,48; έπιδιδοϋντες 553,16; έπιδοΐεν (sing.) 389,20; με-
ταδιδεΐν 393,93; 525,36; μεταδιδοΐ 40,81 (sed cf. άποδίδοι 107,14); μεταδιδοΰντος 
555,43; μετεδίδοι 22,113; προδιδεΐν 227,7; ύπενδιδοΰντες 31,8. 
διευκρινέω: διευκριθέν 50,110. 
διψάω: διψεΐς 210,6. 
δοκέω: δοκήσης 156,13; δόκησον 217,7. 
δύω: άναδυήναι 403,23. 
εϊμι: ανιθι 115,15; άπίη 121,17; ϊημεν 25,28; ϊων 477,175; ύπεισίει 135,5. 
ειμί: εϊεν (sing.) 50,91;'64,28; 381,111; 405,5; 410,46; 438,14; 15; 16; 17; 476,14; 489,26; 
508,10; 532,96; 100 (sed cf. 552,74 είεν plur.); εσο 249,19; 504,23; ήμην 25,61; 150,15; 
411,12; ής 9,27; 174,11; 182,5; 191,8; 209,22; 269,17; 286,14; 317,38; 329,38; ήτω 382,67; 
490,68; παρής 98,6. 
έντέλλω: ένταλθέντων 112,45. 
έσθίω: κατέδεται (sensu praes.) 113,14. 
ευρίσκω: εύράσθαι 380,146; εΰρατο 17,9; εύρέθη 206,20; 383,69; 493,14; 496,11; εδρον 
411,11; ηϋρατο 18,52. 
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εύχομαι: εϋχθέν 500,49; ηύξάμην 529,5. 
ήδομαι: ήσθη (imper.) 153,20. 
θνήσκω: θανέντος 7,63; 37,27; 51,45. 
ϊημι: άνέθημεν 121,4; άνέθην 110,14; άνείθη 465,4; ανες 258,12; έπαφήσαιμι 396,19; 
πρόεσθαι 230,33; 307,11; συνιών 36,47; 113,15; συνιώντες 36,61. 
ϊστημι: άνασταθείημεν 417,45; ένιστάθημεν 38,74; έστασι 495,12; ίστώσιν 555,54; 
μεθιστα 133,29; συνανέστησαν 111,6. 
κακουχέω: συγκακοχούμενος 181,25 (sed cf. 202,7 κακουχεΐσθαι). 
κίχρημι: κιχρδν 182,8; 548,4; κιχρώ (imper.) 146,31; 151,47; κιχρών 198,6; κιχρώνται 
12,47. 
κόπτω: έκκοφθώμεν 459,12. 
λαμβάνω: προσελήψατο 6,25. 
λέγω: διαλέξοιμι 383,37; διειλεγμένων 452,7; εϊπαμεν 106,38; είπάτωσαν 221,31; 
εϊποιε(ν) (sing.) 532,93; 99; είπον (imper.) 132,26 (sed cf. 237,17 είπέ); έκλελοχισμένους 
415,59; ελεξα 302,16; λελεγμένα 552,115; λελεγμένων 517,35; λέλεκται 361,31; 437,29; 
485,10; λέλεχας 411,34; 420,23; λέλεχε(ν) 272,13; 455,59; 524,26; 532,96; λελέχθαι 
469,9; 483,46; λεχθησόμενα 477,6; £>ηθείη 488,26; 524,17; συνειληχότες 486,75. 
λείπω: έγκατέλειπας 3,129. 
μίγνυμι: μίγει 381,126; συμμίγων 203,7. 
νύττω: κατανύγητι 109,16; κατηνύγη 143,5; κατηνύγης 178,10. 
οίδα: οϊδαμεν 119,18; 146,17; 540,40; οίδας 207,18; 209,7; 217,4; 6; 225,32; 230,21 (sed 
cf. 228,11 οϊσθα); οΐδατε 68,37; 204,22; 486,6. 
ονομάζω: έξωνόμηνται 370,16. 
όρίζω: άπεωρίσθης 412,17. 
παίω: άναπαίων 216,17; άνεπάην 105,20; 109,13; 116,17; 224,23; 368,4. 
πετάννυμι: έπετάσθημεν 3,95; πετασθήναι 451,7. 
πίμπρημι: έμπέπρησται 195,13; έμπιπραν 221,156; έμπιπρώσι (ind.) 134,20; κατεμ-
πιπρών 198,11. 
πίπτω: ύποπέσειεν (plur.) 433,6; πτώσαι (?) 164,21. 
πρίαμαι: πριασθε (imper.) 513,31. 
ρίπτο): άπορρεριμμένοι 479,58 (sed cf. 115,31 άπερριμμένον); παραρρεριμμένοι 
494,23; παραρρεριμμένος 48,35; παραρρεριμμένων 469,41; ριφώ 145,22. 
σιαίνω: έσιάνθης 105,22. 
σκεδάννυμι: διεσχέδαστο 89,8. 
τέρπω: έτέρφθην 139,9. 
τίθημι: τεθείη 50,90; τιθεΐν 468,22; τιθών 511,7; ύπόθωμαι 48,276; ύποτίθεσο 171,21. 
τρέπω: τετράφθωσαν 12,11. 
τρέχω: άναδραμήσεσθαι 372,14; συνδράμοιεν (sing.) 433,43. 
τυγχάνω: έπιτετεγμένος 427,50. 
ύψόω: ϋψου 147,35. 
φέρω: άνενέγκαι (inf.) 429,23 (sed cf. 190,34 ΰπενεγκεΐν); άνενέγκαντες 555,17; άν-
ενέγκας 114,20 (sed cf. 190,24 ένεγκών); άνήνεγκας 215,13; άπενεγκάμενος 190,12; 
268,20; 451,20; άπενέγκασθαι 223,67; 247,2; άποϊσαι 535,22; 545,22; άποίσας 499,15; 
εΐσοϊσαι 466,30; ένέγκατε 221,181; έξένεγκον (imper.) 416,24; έποίσης 48,239; ήνεγ-
καν 223,47; ήνεγκας 171,5; 188,18; μετηνηνεγμένην 138,13; οϊσειας 477,6; οϊσον 
454,33; οϊσωμεν 505,32; περιενέχθη 90,6; προήνεγκας 262,11; προσενέγκασαι 434,17; 
προσοϊσαι 463,16; 500,47; 506,28; προσοίσης 467,42; προσοισομένων 516,13; συνεισ-
ένεγκον (imper.) 426,23; συνεισήνεγκα 231,31; ύπένεγκε 126,11; ϋποΐσαι 214,4; 223,68; 
413,23; 434,5; 545,26; ΰποισαν 452,71; ύποίσω (2. pers.) 412,31; ύποίσωμεν 43,39; 
164,30. 
φεύγω: φυγάς 264,23; 267,27 (?). 
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φημί: φαίειν (inf.) 40,85; 221,87; 393,47; 455,44; 469,39; φαΐεν (sing.) 301,82; φασί 
(sing. ?) 17,4; φή 301,74; 386,28; 500,5; 525,2; φής 317,30; 445,32; 35; 449,39; 455,13; 
462,45; 477,21; 482,50; 524,4; 527,32; 533,55; 546,17; φώ (ind.) 90,15; φών 5,29. 
φορέω: διεφορήθης 134,8; φορέσαι 120,7. 
φράττω: έμφραγέσθω 34,130; έπιφράσσαιο 504,31. 
φωτίζω: φωτιοΰντες (sensu praes.) 430,11. 
χαίνω: άναχάνας 340,30; χάνασα 22,32; 31,89. 
ώθέω: άπεξεώθη 14,6; άπωσμένον 493,14; έξεωθεϊσαι 481,36; έξεώθη 538,56. 

ve rbum ac t ivum pro medio vel pas s ivo : άβροδίαΐτούντων 11,33; άνάνηξον 154,26; 
πώς δέ μου άπεμάκρυνας; 3,129; άποσχίζομεν της έκκλησίας 43,56; άποσχίζουσιν 
43,58; περί των άποσχισάντων 549,121 (sed cf. 4,44 διασχισθήναί; 8,19 άποσχιζο-
μένω); ξίφος διελάσαι 424,18; ουκ fjv έν ημέρα έμφανίσαι 48,74; εικόνες έπιγρά-
φουσαι 411,40; επιστολή ν έπιγράφουσαν 477,2; και πάλιν κατάρχω τοϋ γράφειν σοι 
239,2; θυγατρός μονοκλαδούσης 412,12; σέβειν 57,61; σέβοντας 23,9; σέβω 52,27; 
έταλαιπωρήσαμεν 1,16; ταλαιπωροϋμεν 2,60; cf. γήθω 115,26. 

ve rbum δ έ χ ε σ θ α ι vel s imi l ia sensu pass ivo : ένεπνεύσθη 273,27; έπισκεφθής 
459,41; ήρνήθη 393,42; 538,29; παρεμυθήθη 495,2; προαπεκρίθη 40,80; προσδεχθείη 
486,15; προσδεχθέντες 20,42; προσδεχθέντος 19,4; προσεδέχθη 14,6; ύποσχεθέντα 
500,32. 

ve rbum i n t r a n s i t i v u m pro t r a n s i t i v o : αϊθριόν σοι τό της ομονοίας φάος άνατέλλω 
83,22; cf. 74,16 (sed cf. 42,44); δταν τό στόμα τις ορθοδόξου βιαίως άναχάνας έγχέη 
τήν αίρετικήν κοινωνίαν 340,29; έξέλαμψάν σου τήν άρετήν 72,13; εως αν έπιλάμ-
ψειεν Χριστός εαρ όρθοδοξίας 251,10; εύψυχών ύμας και προνοών επί πασι 123,18; 
μαθητεύει τελώνας 487,32; πειρωμένην ϋποκλίνειν άπό τοϋ ύψηλοΰ και θείου φρονή-
ματος 547,41. 

v e r b u m m e d i u m p ro ac t ivo : κατηπείγετο τήν εισδοχή ν 38,57; προτιμώμεθα μάλλον 
θεοΰ τά μοναστήρια 149,21. 

ve rbum p e r s o n a l e p ro i m p e r s o n a l i : ούκ άδυνατήσει αύτω πάλιν ϊδεΐν αλλήλους 
72,20 (sed cf. 76,14); cf. 488,15; ώς αν εξει και σοι ειπείν μετά τοϋ αποστόλου 510,38. 

vocabu l a ex s e r m o n e l a t i no : αύγούστης 514,26; έξεμπλάρια 226,14; έξεμπλάριον 
417,13; ϊνδίκτου 13,21; κάστροις 48,122; κάστρον 81,29; 376,24; κελλαρίου 216,10; 
κέλλης 250,11; κελλίον 10,67; 19,19; 450,13; κελλιωτών 11,85; κόμητα 382,13; κομη-
τάτου 160,16; κομητίσση 462,60; κορδάτα 106,6; κόρτης 382,13; κουβικουλαρέαν 
443,23; κουράτωρα 493,3; κουράτωρος 493,10; κουσπισμοί 48,123; κουστωδίας 274,16; 
νοτάριος 541,2; cf. 467,14; παλάτιον 410,46; παλατίω 48,38; 269,27; πατρικία 405,21; 
πατρικίαν 398,5; πατρικίας 29,18; 146,8; 498,5; πατρίκιοι 149,41; πατρίκιος 508,8; 
πορταρίων 152,17; 376,35; πόρτη 3,107; 107,13; πραιτώριον 51,39; πραιτωρίω 48,76; 
τουρμαρχάτον 160,17; τρακταϊζόμενον 120,24; φοσσατεύειν 26,24; χαρτουλαρέαν 
29,43; χαρτουλάριος 462,40. Cf. etiam indicem verborum ad res Byzantinas spectantium. 
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INDEX VERBORUM MEMORABILIUM 

*• denotat vocabula, quae in lexicis Liddell — Scott — Jones et Lampe non exstant 
denotat vocabula, quae in lexicis illis in diversa forma prolata sunt 

§ denotat vocabula, quae in lexicis illis cum diversa significatione apparent 
*L denotat vocabula, quae in lexico Lampe asterisco signata sunt 

Numeri ad epistulam et lineam spectant 

άβροδιαιτέω, in luxuria vivo: άβροδιαι-
τούντων τε και λιμοκτονουμένων 11,33 

άβροδίαιτος, luxuria diffluens: 10,72 
άγαθοεργής, bona faciens: τό -ές 314,8 "L 
άγαθοεργία, bonus labor: 26,13; 59,17; 

77,10; 87,7; 143,14; 211,25; 226,14; 
438,20; 449,63 ; 472,14; 504,24 -ας καρ-
πός 387,24 

*άγαθοκάρδιος, mansuetus: -ον άνθρωπο ν 
260,10 

*άγαθοπραξία, facinus probum: 131,15 
άγαθούργημα, facinus probum: 7,20; 

450,10 *L 
*άγαλλιαστός, laetus: 85,12 
άγγελοειδής, angelis similis: - τω 

σχήματι 533,32 *L 
άγγελοθεΐα, manus angelorum dei: 2,72 
*άγγελόπλοκος, ab angelis textus: - στέ-

φανος 157,18 
άγγελοχαρμόσυνος, angelos gratificans: -

τελετή 431,21 *L 
*άγιόδοκος, pietatem erga deum simulans: 

156,24 
άγιολεκτέω, sanctum appello: 552,100 *L 
άγιοπαράδοτος, a sanctis traditus: -ον δέλ-

τον 8,64 *L 
άγιόπρακτος, a sanctis peractus: 34,60 *L 
άγιοπρεπώς, more sanctorum: 61,16; 

472,29 *L 
άγιοχορεία, chorus sanctorum: 2,72 *L 
*άγιωτικός, ad sanctos pertinens: 276,62 

-αΐς είκόσιν 445,30 
άγκτικός, ad suspensionem spectans: -ä 

αργύρια 449,56 
άγορασία, emptio: 10,85; 13,16 

άγόρευμα, dictum, sententia: 527,23 ''L 
άγραφία, effingendi inertia, descriptionis 

impossibilitas: 64,30; 359,6 *L 
άγρευτήριον, laqueus: - ψυχών 19,20 *L 
άγχίθυρος, vicinus: - γέλως 5,37 
|!>,αγχου, prope: 147,22 
άδείλαντος, metu solutus: 441,22 *L 
άδειλία, alacritas: 252,8 *L 
άδελφόθεος, frater dei (= Jacobus): 64,50; 

469,5 *L 
^άδελφομήτηρ, mater et soror: 156,47 
'^άδελφομητρότεκνος, soror, mater et filia 

in uno: τήν κυρίαν -ον σου 458,71 *L 
(άδελφομητρότεκνον) 

άδελφοπάτηρ, frater et pater: άδελφόπα-
τερ 405,39 *L 

άδελφοπάτωρ, frater ac pater: 37,5; 43,90 
*L 

άδελφοποιία, sodalitas: ού σχοίης μετά 
κοσμικών άδελφοποιίας 10,33 *L 

άδετος, solutus: 22,107 
άδημονέω, in maerore sum: 2,96 
άδιάδοχος, sempiternus: -ον βασιλείαν 

16,51 
άδιάπαυστος, assiduus: - άδολεσχία 1,22 
άδιασκέδαστος, indispersus: - άγάπη 

462,4 
άδιάσπαστος, inseparabilis: 43,74; 164,6 

-ου συντεύξεως 8,28 
αδογμάτιστος, non dogmaticus, haud du-

bitandus (?): 36,160 *L 
άδρανής, infirmus: αράχνης άδρανέστε-

ρος 106,32 
αδρεπτος, non decerptus: αδρεπτον έξ αι-

ρετικών χειρών 339,9 
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922 Index verborum memorabil ium 

'" 'άδρότης , vigor: - αμαρτιών 111,14 
άε ικύμαντος , perpetuo fluctuosus: -ου 

ν ο η τ ή ς θ α λ ά σ σ η ς 11,14 *L 
άε ιλαμπής , omni tempore fulgens: -ή 

φ ω σ τ ή ρ α 11,66 
*άειποθής, perpetuo desiderabilis: -οΰς 

π ρ ο σ ώ π ο υ 2,25 
άε ιπόθητος , perpetuo desiderabilis: 

225,128; 287,3 -ε αδελφέ 114,26 -ε κύριε 
420,37 

άε ιφανής , omni tempore nitens: - λ ύ χ ν ο ς 
των λογ ισμών 2,26 

άεροπορέω, per sublime dimitto: 152,29 
άζυγία, caelibatus, viduitas: 460,35 *L 
αθέλητος , aversus, nolens: τό εαυτών άθέ-

λ η τ ο ν 8,69 
άθετητής , deletor: 422,7 *L 
άθετητ ικός , infirmans: -ήν έργασ ίαν 

555,83 
άθλοφορέω, praemium aufero: 190,24; 

319,13; 368,13; 392,20; 407,30; 422,12 
ά θ λ ο φ ό ρ η μ α , certaminis palma: 406,35 "L 
άθλοφορ ικός , victorialis: -ών στεφάνων 

301,27 -όν στέφανον 315,13 *L 
αθρησ ι ς , perspectus: 422,10 *L 
άθυμία, maestitia: άθυμίας μεταβολή 2,28 
άθώωσις , absolutio: 28,6; 43,29 
' " 'α ίματοπότης , potor sanguinis: 402,8 
α ΐ νέσ ιμος , laudandus: μηδέν φέρων αίνέ-

σ ιμον 355,25 
α ίνετήρ ιος , laudatorius: -ον φωνή ν 429,6 
*αΐνητέον , laudandum: - θεώ 421,24 
^αιρετικός , tollens: -ά α λ λ ή λ ω ν τάναντ ία 

38,18 
α ί σ χ ρ ο λ ο γ έ ω , obscoenis vocibus loquor: 

504,30 
*α ισχρολόγημα , vox obscena: 464,15 
^α ίτ ιάζω, crimini do: α ϊτ ιάζε ιν έαυτόν 

138,4 
"αιχθυς , sine piscibus: 146,11 -υ υδωρ 

146,10 
α ιωνίζω, aeternus sum: 307,13 
άκαθηκόντως illicite: ώμώς και - 477,33 

*L 
άκανθοφορέω, spinas gero: 9,5 
άκανθόομαι , spinas aufero: γράμματα 

ήκανθωμένα μέμψεσι 192,2 
*άκάνθωσις , dumetum, vepres: -εως αιρε-

τ ικής 404,16 
άκανόν ιστος , non canonicus: 24,80; 28,33; 

30,44 -α ρυπάσματα 28,130 άκανο-
ν ίστως 27,45 "Ί. 

*άκαρδία, inhumanitas: 301,37 
"'ακαρσις, intonsura: - κόμης 402,27 
"άκαταβάπτ ιστος , non submersus: 11,18; 

401,27 άκαταβαπτ ίστως 93,13 
άκατάκαυστος , non combustus: 471,30 
άκατάκρ ι τος , non condemnatus: 18,51 
"άκατάλαλος , pauca loquens: - γλώττα 

458,38 
*άκαταλείπτως, absolute, sine intermis-

sione: 6,22 
άκαταπτόητος , impavidus: 8,79 
ακατάρτ ιστος , imperfectus: 159,5 
άκέστωρ, sanator: 477,84 
ακλεπτος , non fraudulentus: άκλέπτως έξ 

ά γ ά π η ς 139,21 
*άκλήτως, sine invitatione: 477,189 
, :"άκλονητί, constanter: 26,7 
ακο ίμητος , vigilans, exsomnis: -ον όμμα 

11,63 
ά κ ο ι ν ω ν η σ ί α , sacrificiorum interdictio vel 

sublatio: 8,20; 21,11; 22,5; 31,3; 88,20; 
556,55 

ά κ ο ι ν ώ ν η τ ο ς , expers, sacrificiis exclusus: 
9,41; 14,39; 20,48; 57,88; 109; 481,32; 
553,25 

άκουτίζω, ad aures enuntio: άκουτ ίσαντες 
7,5 med. vel pass.: 71,12; 89,14; 156,10; 
197,18; 264,4; 280,7; 331,2; 371,9; 376,18; 
380,67; 417,5; 430,2; 431,3; 479,6; 521,21; 
544,2; 546,2 

άκράδαντος , immotus: τό άκράδαντον της 
πολ ι τε ίας 8,40 - ό μ ο λ ο γ ί α 9 , 1 4 - στύ-
λ ο ς τ ή ς ε κ κ λ η σ ί α ς 544,7 

ακρ ισ ία , iudicii probi penuria: 8,34 
άκρ ίτως , leviter: 4,20; 25,13; 539,5 
*άκρόμων, acumen, vertex: τούς τής άδελ-

φ ό τ η τ ο ς άκρόμονας (άκρέμονας?) 
226,11 

*άκταντος, non occisus: έάθη ύπό τοϋ πα-
τρός - 478,40 

άκτημονέω, sine bonis vivo: 481,17 ~L 
άκυρίευτος , non captus: 125,18 *L 
αλάθητος , qui evadere non possit: 16,29 
άλεξ ι τήρ ιος , depellens: -ον φάρμακον 

7,42; 426,28 
ά λ η θ ά ρ γ η τ ο ς , non oblitus: 335,2; 350,5 
ά λ η θ ό τ η ς , Veritas: 70,38 
α λ η π τ ο ς , inculpabilis: -ον όσ ιότητα 25,76 
άλ ίπαντος , macer: 61,7 
άλ ίτ ιμος , parum honoratus: ταπε ινο ί και 

-οι 494,23 
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'»'άλλη, alibi: 31,21; 133,30; 152,8 
1 : : 'άλληλαίτιον, causa mutua: — έκάτερον 

έκατέρου 380,98 
άλληλοΰχος , cohaerens: -ου συλλειτουρ-

γήσεως 53,94 -ου κοινωνίας 485,9 
άλληλούχως, cohaerenter: 522,49 a'L 
αλλογενής, alienigena: 5,29 
αλλοδαπής, peregrinus: -εις ήμεΐς 547,5 
άλλοιωτός, mutabilis: 48,152; 183 
'άλλοτρ ιοδ ιδάσκαλος , praeceptor nova-

rum doctrinarum: 500,64 
"άλογεΰομαι, nulla ratione ago: 230,20 
αλόγιστος, inconsideratus: καθά λογίζο-

μαι ό αλόγιστος 11,43 -ου εφέσεως 
449,19 

άλογοθέτητος; rationem non reddens: 7,60 
αλοιφή, incitatio: - προθυμίας 2,28 
'*'άμάθαλκτος, inflexibilis: 77,7 
*άμακάριστος, infelix: - και άθλιος 

376,13 
άμβλυωπαθής, obtusus: -ους εννοίας 8,23 

*L 
άμεθεξία, abstinentia: - της αίρέσεως 

398,32; 512,23 - των άγιασμάτων 
552,21; 29 

' 'άμειπτήριος, remunerans: άμειπτήρια 
των καλών σου παροχών 468,24 

*άμεμψία, penuria reprehensionis: 192,14 
άμεριμνία, socordia: 20,24; 110,13; 117,2 
*άμετάγραφος, non transcriptus: 333,8 
άμετάπτωτος, immutatus: -ον πλοΰτον 

12,44 
άμετρία, intemperantia: εις άμετρίαν ένεγ-

κεΐν τήν έπιστολήν 5,53 
άμνησίκακος, mali oblitus, veniam dans: 

-ω Ί η σ ο ΰ 431,47 - καρδία 23,7 
άμοιβαδόν, alternis vicibus: 34,27 
*άμοιράγαθος, boni exsors: 54,16 
άμόναχος, amonachus, non idoneus ad 

vitam monasticam: -ου θεωρίας 473,21 
-οι μοναχοί 277,54 άμονάχως 473,27 

άμυδρόνους, hebes ac tardus: 71,59 
*άμύδρωψ, qui oculis non satis prospicit: 

393,37 
| ! ί 'άμφικαλλής, bipertito venustus: 63,15 
άμφιλάφεια, abundantia: 35,17 
άμφοτερόγλωσσος, bilinguis: 26,26 
άμφοτεροδεξιότης, sollertia duplex: -

τρόπων 323,14 ''L 
*άμφοτεροδεξίωσις, sollertia duplex, per-

itia: 160,17 

*άναβλάστημα, germen: - ύποταγής 85,7 
άναβράζω, effervesco: των άναβρασάντων 

(αιρέσεων) 425,36 
άναδέμομαι, condo, aedifico: λ η σ τ ή ρ ι ο ν 

παθών άναδειμαμένου 19,5 
ανάδοχος, sponsor: 17,5; 32; 333,26 
*άναδρομάδην, retrorsum: - καθαιρο-

μένων πάντων 53,93 
*άναθεματιστής, devotionis enuntiator: 

αγίων άναθεματισταί 36,7 
*άναθεματιστικός, ad devotionem pcrti-

nens: -ή άπόφασις 34,64 
αναθερμαίνω, iterum foveo: 9,29 
*άναΐτΐασμ0ς, incusationis penuria, abso-

lutio: 448,35 
*άνακάλεσις, revocatio: 311,24 
"άνακουστέω, non oboedio: μηδέ ή άκοή 

της καρδίας άνακουστήση 510,28 
5άνάκουστος, infandus, ignotus: 37,11 
'"άναμάχησις, reluctatio: 281,6 
*άναμονητέον, exspectandum: 321,16 
άνάνευσις, negatio (capite abnuendo): 

20,4; 457,34 
άνάνηψις , sobrietatis restitutio: 422,11 *L 
'*'άναξιόομαι, indignus sum: 230,46 
άναξιότης, indignitas: 221,186; 286,3; 

294,33; 553,42 *L 
*άναπαίω, tranquillo: άναπαίων 216,17 

med.: άνεπάην 105,20; 109,13; 116,17; 
224,23; 368,4 

'άναπάλα ισ ι ς , reluctatio: 177,35; 225,105; 
280,7; 285,19; 411,28; 412,6 

άναπαυστικός, requiescens: 152,11; 500,49; 
510,45 

άναπαφλάζω, refervesco: της αίρέσεως 
διωκτικώς άναπαφλασάσης 469,18 

άνάπεμψις, dimissio: 204,5 *L 
άναποδίζω, recurro: 520,38 άναποδίζων ό 

λόγος 18,38 
| , :"'άναποιέομαι, immuto: άναποιησάμενος 

εαυτόν 248,7 
*άναπόκλειστος, non conclusus: 103,15; 

297,16 
άναπόκριτος , sine responsione: 517,15 
άναπολέω, in animo considero: 9,26 
*άναπύρωσις, calefactio: 181,15 
άναρριπίζω, iterum conflo: 9,23 
άναρρύομαι, undis eripio: 4,12; 9,34 
*άνασοβεύομαι, proturbatus sum: υπό τοϋ 

λαοΰ άνασοβευθείς 28,69; 443,18 ύπό 
τοΰ υπηκόου άνασοβευθείς 443,26 
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924 Index verborum memorabilium 

άναστάτης, eversor: 186,49 
άνασφάλλω, convalesco: 9,28; 358,2; 

477,89; 487,14 
| :Ηάνατλάω, tolero: αδοξον ζωή ν άνατλδν 

διανενόησαι 511,20 
αναφανδόν, coram omnibus, in aperto: 

22,40; 25,48; 28,60 
'"άναφραγή, inclusio, sepes: 382,22 
*άνάφραγμα, claustrum, vallum: 382,16 
*άναψυχέω, animum recipio: άναψύχησον 

,498,35 
*άνδρειόφρων, animosus: - ψυχή 77,20 
άνδριαντάριον, homullus: 524,15 
*άνδρώνυμος, a viris nominatus: 526,25 
άνεγκωμίαστος, non laudandus: 326,2 
άνεγχώρητος , qui fieri non potest: 538,22 
άνεκδίκητος, impunitus: 22,90; 24,89 
άνεκλάλητος , ineffabilis: -α άγαθά 399,19; 

472,41 -ου άγαλλιάσεως 18,57 -ους εϋ-
φροσύνας 186,20 -ον νυμφώνα 460,38 
- χαρά 470,49; 525,21 

άνελπιστία, omnium rerum desperado: 
9,20 

5άνέμη, flos leontodontis hispidi (Puste-
blume) (an rhombus?): έρρίπισεν ύμας 
ώς αν τ ινα άνέμην 20,37 "L 

*άνεμπτώτως, sine casu et lapsu: ασφαλώς 
και - 501,45 

~'άνεμφερής, dispar: 361,30 
άνενδοιάστως, omni cunctatione abiecta: 

9,31 
άνενθρονίαστος, non consecratus: 

κόγχη 552,122 
άνένοχος , culpa vacuus: 22,15; 530,10; 

549,153 -ον δώρον προστασίας 542,29 
*L 

άνεξαγόρευτος, infandus: -ον οφλημα 
525,27 *L 

άνεξεικόνιστος, non depingendus: 
380,196; 496,31 *L 

ανεπαισθήτως, modo sensibus non per-
cepto: 2,35; 407,56 

"άνεπαμύνευτος, indefensus: άνεπαμύνευ-
τος πρός τούς πολεμοϋντάς με 3,38 

ανεπίδοτος, non oblatus: 469,40 
*άνεπίκουρος, auxilio orbatus: 211,17 
"άνεπιτιμήτως, sine poena: 225,87; 478,37 
άνεπίψογος, nulla reprehensione dignus: 

526,36 
*άνεπιψόγως, sine reprehensione: 57,132 
άνερμάτιστος, inconstans: 185,5 

*άνέσθητος, nudus, sine veste: πολυ-
κτημόνων τε και άνεσθήτων 11,33 

'άνευθύτης, improbitas: 8,72 
άνθυπάγω, rursus duco: 14,9 
*άνθυπονοστέω, revertor, reduco: άνθυ-

πονοστήσαι εις τά οικεία 19,12 ϊνα άν-
θυπονοστήση ύμας πρός τήν μάνδραν 
20,26 

άνθυποστρέφω, revertor: 14,40; 475,3 
άνθυποστροφή, reversio nova: 432,5 
άνθυποφέρω, reduco: 8,7 
*άνικανία, inutilitas: 11,6 
*άνοίξια, consecratio: τά άνοίξια της 

έκκλησίας 549,45 
ανοιξις , apertio: έν άνοίξει της αύλής σου 

10,76 
*άνολίγωρος, diligens: 173,18 τό άνολίγω-

ρον 49,25; 158,19; 191,10 άνολιγώρως 
241,7 

*άνομίτης, exlex: 147,28 
' 'άνομόδεσμος, legum vinculis exsolutus: 

-ου πράξεως 53,116 
άνόπιν, retrorsum: έν τοις - 160,15 
ανορθωτής, erector: 444,26 
άνοσιότης , impietas: 19,4 
άνοσιουργία, facinus impietatis: 415,17 
: ίάνταναγγέλλω, invicem renuntio: 35,31 
'" 'άνταναπαύω, invicem recreo: 109,14; 

212,27 
*άνταπόκριμα, responsum: 24,5 
αντάρτης, concitator seditionis: Χΰ άντάρ-

ται 201,7 
*άντασπασμός, resalutatio: 541,4 
άντεξαγωγή, altercatio: 5,46 
άντευλογέω, invicem fortuno: 212,24 *L 
"άντηγορέω, contra dico: 71,36; 546,7 
' 'άντήγορος (an άντηγόρος?), contraria lo-

quens, accusator: -ους αγίους 452,53 
άντιδοξία, fides contraria: 430,15 *L 
άντίδοξος, contraria credens: 48,67; 

477,233 
άντιθάλπω, invicem tepefacio: άντιθάλ-

ψειέν σε Κς έν πνεύματι 411,58 
^άντιθέως, adversa dei voluntate, deo ab-

horrente: 34,111 
άντίθρονος, usurpator: 452,60 :iL 
άντικαθέζομαι, ex adverso constitutus 

sum: πόλεμος ψυχής και σώματος άντι-
καθεζομένων 381,52 

' 'άντιλεκτέω, obloquor: άντιλεκτεϊν ύμας 
πρός άλλήλους 225,63 
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άντίλεξις, responsum: 383,14 
άντίμισθον, merces: 270,8 
άντιμνημονεύω, invicem memini 101,2 *L 
*άντίξενον, pretium hospitii: 270,8 
άντιπεπονθότως, in responso: 158,5; 

301,73; 436,33 *L 
άντιπεράω, trajicio: 3,100 
άντιποθέομαι, invicem desideratus sum: 

ποθεΐν καϊ άντιποθεΐσθαι 510,38 
άντιπροσαγορεύω, invicem suluto: 459,3; 

526,4 
*άντιπροσφώνησις, resalutatio: 27,12 
*άντισήκω, aequivaleo: τήν άντισήκου-

σαν ποινήν 478,27 (άντισηκοΰσαν ν. 1.) 
άντιστάθμησις, compensatio: 60,26 
*άντιστέργομαι, invicem amatus sum: εις 

τό στέργειν αύτόν καϊ άντιστέργεσθαι 
510,37 

άντίστοιχον, vocalium diphthongorumque 
variatio orthographica: 356,11 

5άντιτείνω, subicio: 5,34 
άντιτοξεύω, ictum sagittae reddo: άντετο-

ξεύσαμεν χρήσεσιν αλλήλους 407,57 
άντίχαρις, remuneratio: 95,16 
*άντιχριστέω, ad Antichristum inclino: 

452,61 
*άντιχριστικός, ad Antichristum spectans: 

-ήν άποστασίαν 555,79 -ή προδρομία 
34,106; 36,27 

άντωπέω, inspecto: 8,22 
άνυπήκοος, non paritus: 11,22 
ανυπόκριτος, non simulatus: -ου άγάπης 

246,4; 533,10 πίστεως 246,4; 435,2 υπα-
κοής 11,139 

*άνυπομνήστως, sine admonitione: 508,26 
ανυποταξία, immodestia: 8,34 
άνύστακτος, vigilans: -ον όφθαλμόν 11,47 
άξιάγαστος, admiratione dignus: 26,21 -ω 

εστία 522,17 -οι πατέρες 35,28 -ου συ-
ζυγίας 523,24 

άξιόδεκτος, acceptione vei allocutione di-
gnus: 336,3; 358,26 *L 

"'άξιόδιωκτος, persecutione dignus: -ω 
πράξει 381,20 

άξιόθεος, deo dignus: 210,23 
*άξιοπαράκλητος, consolatione dignus: 

449,43 
άξιοχρέως, convenienter: 421,24 
*άξιώνυμος, memoratu dignus: πολλαΐς 

προσηγορίαις άξιώνυμος 429,11 
άοκνος, impiger: άοκνότατα 3,57 

άπάγγελμα, relatio: 276,34 *L 
άπαγχόνησις, suspendium: 449,32 *L 
άπαιδευσία, ineruditio: 11,11 
άπαίτημα, postulatio: 7,36 
άπαναχωρέω, abeo: 197,22 
άπάντημα, occursus: 62,19; 484,8; 522,17 
άπαράγραπτος, indeletus: - μάρτυς 

186,12; 301,120; 381,77 
άπαρασάλευτος, summe stabilis: -οι καθη-

γεμόνες 495,19 *L 
άπαρασημείωτος, non perscriptus: 333,8 
άπαράτρωτος, inviolatus: -ους κανόνας 

53,82 *L 
άπαράφθαρτος, incorruptus: 157,40 *L 
απαρηγόρητος, inconsolabilis: -ον λυπη-

ρόν 498,56 - χωρισμός 211,18 
άπάρνησις, renuntiatio: έν άπαρνήσει 

πάντων 200,10 
άπασχολία, occupatio, declinatio: 42,15 
"άπατηλοθελής, fraudulentus: -εις φωνάς 

2,85 
άπαυγασμός, radiatio: - εύπλοήσεως 

419,21 
άπαυθαδιάζω, procax fio: 165,18 
άπαυτομολέω, transfugio: 145,8; 248,3 
άπείραστος, imperitus: 198,17 άπείραστοι 

τοΰ τοιούτου δράματος 3,60 
άπειροαγαλλίατος, laetatione aeterna ex-

sultans: -ον θεοφροσύνην 2,77 *L 
άπειρόνυμφος, innumerabiles sponsas ha-

bens: 506,19 
άπεναντίας, exadversum: - τοϋ Χϋ 149,53 

*L 
άπενεόομαι, obmutesco: άπηνεώθην 37,15 
άπεξωθέομαι, eicior, decedo: άπεξεώθη 

τής ποίμνης 14,6 
*άπερικάκητος, incorruptus: τό απερι-

κάκητον 191,10 
άπεριληψία, incomprehensio: 524,33 ''L 
Απεριόριστος, nondum conclusus: 208,3 
άπερίτρεπτος, indeclinabilis: νήφων καϊ -

11,47 - πίστις 381,54 
άπεριχαρώς, sine gaudio: 441,4 *L 
άπευδοκέω, despero: ούκ άπευδοκών εις α 

επαθον 2,65 
άπευχαριστέω, gratus sum: 27,22; 98,9; 

205,7; 259,5; 395,44; 433,39 
άπηλος, sine limo: -ον τρίβον 146,5 *L 
άπληστεύομαι, concupisco: άπληστεύε-

σθαι τά θεάρεστα 7,14 
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άπλοος, e portu non solvens: διά τό 
άπλοον 3,94 

άποβαπτίζω, baptisma rescindo: 486,54 
άποβίωσις, mors: 457,3; 498,61; 540,8; 

552,7 
άπόβλεψις, consectatio: 40,17 
άπόβυστος, abditus: έν άποβύστφ 24,50; 

30,33; 37,39 »L 
άπόγνωσις, desperado: 4,13 
άπογνωστικός, desperans: άπογνωστικόν 

σωτηρίας 487,25 
απογραφή, perscriptio: απογραφής αξια 

3,18 
άποδιίσταμαι, disiungor: 413,9 άποδιίστα-

σθαι παντός τυχόν άνθρωπου 4,48 άπο-
διέστης των φίλων 12,6 

άποδότης, remunerator: 56,54; 97,10 " L 
'^'άποζοφέομαι, obscurior fio: 37,14 
αποθεραπεύω, imperata conficio: 11,79 
άποθησαυρίζω, asservo: 10,6 λείψανον 

άποθησαυρισθήναι 456,18 
άπόθητος, non desideratus: 401,15 
άποκήρυκτος, eiectus, reprobatus: -ον γά-

μον 22,87 
άποκινέω, viam ingredior: 9,39; 43 
άπόκλαυμα, ploratus: 281,8 
άπόκλαυσις, lamentatio: 186,4 *L 
άποκλεισμός, exclusio: 146,24 
άπόκλειστος, inclusus: 48,33; 556,3 
άποκρέμαμαι, dependeo: της σωτηρίας 

μου έν σοι άποκρεμαμένης 2,37 
άπολαυστήριον, res iucundae: τά μέλ-

λοντα άπολαυστήρια 505,47 *L 
άπολαυστικός, voluptatum indulgens: της 

μερίδος των απολαυστικών 10,73 
άπολευκαίνω, exploro, explico: 4,26 
άπομακρύνω, e conspectu recedo: 3,129 
| ; ί)άπόμοιρα, τά, pars: 161,9 
άπομυρίζω, oleo ungo: άπομυρίζειν άγια 

552,79; 91; 92 
άπομύρισμα, oleum unctionis: 55,19 *L 
άπομυσάττομαι, abominor: άπεμυσάξατο 

28,96 *L 
άπομωραίνομαι, stolidus fio: 126,6 SL 
άποπεραιόω, ad finem adduco: 27,38 
*άποπεραίωσις, confectio: εις άποπεραίω-

σιν βίου θεοκλινοϋς 501,16 
άποπήδησις, abitus: 169,14 
άποπληρωτής, completor: 37,6 
άπόπνιξις, suffocatio: 286,18 *L 

άποπτος, non cadens sub oculos: έξ άπ-
όπτου 3,70 

άπόπτυστος, abominandus: 22,38; 28,44 
άπόπτωσις, defectio: 8,18 
*άπορραγή, discidium: 556,50 
άπορριφή, eiectio: τήν άπό θεοΰ μακράν 

άπορριφήν 1,8 
απορροή, profluvium: £οή και - 12,24; 

370,17; 520,38 
άποσκορακίζω, abigo: 14,34 
^'άποστάτρια, fide dimovens: 36,152 
*άποστολίζομαι, apostolum lego: 525,38 
*άποστολίζω, apostolos aemulor: 273,40 
*άποσύζευξις, separatio: 153,7 
άποσυνάπτω, exsolvo: 395,16 *L 
''άποσυνοψίζω, inviso, convenio: άπεσυν-

όψισε καί άπεσυνοψίσθη τω βασιλεΐ 
139,3 

άποσχίζω, descisco: 28,30; 549,121 
"άποσχισμός, discidium: άποσχισμόν της 

έκκλησίας 28,11 
άποσχοινίζω, distraho: άπεσχοίνισα 

έμαυτόν της συνδιατριβής των συγ-
γενών μου 4,15 τί άπεσχοίνισας οΰτως; 
288,12 

άποτάσσομαι, renuntio: ό τω θήλει παν-
τάπασιν άποταξάμενος 10,22 

άποτροπάδην, aversa facie: 34,108; 259,8; 
541,12 

*άποτροπιαΐος, evitandus: 549,22 
*άποφθαλμιάω, oculos fatigo: 3,40 
"άπράγμονος, otiosus: 525,14 
άπρακτέω, otiosus sum: 11,40 
*άπρονοητής (?), qui non providit: 13,10; 

cf. titulum epistulae 
άπροσεξία, neglegentia: 55,21; 386,69; 

473,37; 486,28; 510,33 
άπροσπάθεια, penuria cupiditatum: 554,28 

*L 
*άπροσπαθέω, sine concitationibus animae 

sum: 481,18 
άπτωσία, innocentia: άπτωσία λόγου καί 

έργου 157,54 
"άργολόγος, inepta loquens: μή — άλλά 

χρησιμορρήμων 373,10 
άρισταρχία, munus praestans: 521,24 !tL 
άρνητής, infitiator: 51,59; 124,10; 381,117; 

444,16 - της εικόνος 213,15; 410,34 -
τοϋ Χϋ 64,41; 225,93; 422,7 

3'άρνιός, agnus: ό — ό λογικός 171,6 
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άρραβώνισμα, sponsalia: άρραβωνίσματα 
της βασιλείας των ουρανών 510,27 *L 

αρραγής, infragilis: -ές βασίλειον 7,80 
άρρενοφθόρος, sodomita: 443,55 
άρρύτιδος, rugas non habens: 48,201 *L 
$άρτιγένεια, ortus nascentium recens: 29,26 
άρτιγέννητος, nuper natus: - υιός θεοΰ 

479,48 
'^'άρτίγευστος, nuper experitus, tiro: άρ-

τιγεύστοις της μοναδικής πολιτείας 
28,16 "L (άρτιγεύστος) 

άρτισφαγής, nuper iugulatus: -ους άρνοϋ 
51,43 :fL 

άρχαιογνώριστος , vetuste notus: 377,16 *L 
αρχαιολόγος , de primordiis loquens: -ου 

ιστορίας 524,46 
άρχαιοπαράδοτος, antiquitus acceptus: -οι 

ψαλμωδίαι 276,74 
άρχέκακος, initiator mali: - σατανάς 9,2 
*άρχιεραρχέω, sum patriarcha: 269,43 
άρχ ιεράρχης , archiepiscopus seu patriar-

cha 269,42 -'L 
*άρχιεροφανής, hierarcha simulatus: 

156,23 
άρχιητρός , archiatrus: 477,103; 551,3 
άρχιπάτωρ, proavus: 50,46; 258,2 *L 
αρχιποίμην, magister pecoris: 2,19; 25,18; 

222,21; 423,35; 469,10; 530,25 άρχι-
ποιμήν 33,51; 544,25 

άρχιφάρμακος, archiveneficus: 381,40 *L 
ασαλος, summe stabilis, immotus: 8,78 
άσεβάρχης , metropolita haereticus: 264,23; 

332,16; 407,68; 415,14; 426,17 *L 
άσεβοκαύστης, incendiarius impius: 

419,23 *L 
: :άσίαντος, illaesus: 432,29 
'•άσκεύαστος, inops: -ου ζωής 6,40 
άσματικός, canticus: -οϊς ανθεσιν 421,23 

*L 
άσπροφορέω, amictum album gero: 329,9 

*L 
άστασία, instabilitas: 450,11 
αστατος, instabilis: -φ δρόμφ τοϋ βίου 

12,30 -ον φοράν 12,23 
άστραπηφορέω, fulgur gero: άστραπηφο-

ροΰντες τούς θείους έρωτας 292,24 
*άσυγγνωμία, dissensus: 450,33 (ν. 1. in 

cod. Μ) 
ασύλληπτος, non comprehensus, nondum 

in custodiam datus: 368,14 
άσυμφανώς, secreto: 10,61; 110,6 

άσυνδρομία, dissensio: 450,33 S'L 
άσύνθετος, non conventus, inopinatus: 

7,43; cf. etiam adn. ibid. 
*άσύνοδος, rari aditus: 177,48 
άσυνόψισις , cognitio sine occursu: 498,2 

"L 
*άσυφηλία, inanitas: 5,45 
'••''άσύφίλος (?), ineptus: 496,3 
'άσχετέω, sperno: άσχετεΐ κόσμου 204,20 
άτεράμων, durus: 239,8; 407,8; 503,6 
αϋγασμα, splendor: 544,8 
αύθαδιασμός, audacia: 541,35 
*αύταρκοτροφέω, sobrie vivo: 204,20 
'"'αύταρκώς, cumulate: αύταρκώς διιπ-

πεύων ό της σ ιωπής χρόνος 362,2 
αύτεκδίκητος, ipso iure poenam afficiens: 

τό θείον αύτεκδίκητον γέγονεν 28,65 
*L 

αύτόκριτος, ad arbitrium diiudicatus: -
νομοθεσία 489,61 

αύτόλεκτος, a se dictatus: -α γράμματα 
34,123 '•'L 

αύτοπτικώς, occulorum iudicio: 409,46 
"αύτοφρουρέω, coram vel ipsis manibus in 

carcere condo: 555,56 
αύτοψεί, propriis oculis, coram: 25,24; 

404,6 
αύχήν, clavus gubernaculi: εν δυσίν 

αύχήσι πηδαλ ιούχων 11,17 
αυχησις , iactatio: 176,11 
*αϋχω, glorior: τό αυχειν 115,18 (αύχεΐν 
^ v.l.) 
άφθαρτίζομαι, immortalitatem adipiscor: 

μορφήν άφθαρτισθεΐσαν 221,64 ,:'L 
αφθαστος, remotus: 375,12 *L 
άφιλαργυρία, avaritiae aversio: 464,22 
δφιλος, ingratus: -ον εξιν 3,134 
άφιλοτεκνία, penuria amoris erga liberos: 

460,26 "'L 
άφόβητος, impavidus: - ενστασις 252,8 
'^άφρονεύω, insanus sum: 489,44 
άχανιάω, consternatus sum: άχαν ιών έν 

βραχέσιν 381,92 *L 
άχειρότευκτος, manu non confectus: -ον 

νυμφώνα 481,22 παστάδα 292,46 *L 
^άχθόομαι, laboro: άχθούμενοι 3,67 
άχραντία, castitas: κρ ίνον άχραντίας 

65,17 *L 
αχρεος, inutilis: άχρεώτατον 556,5 
*άχρηστότης, inutilitas: 140,7; 500,9 
*αχροιος, incolor: 416,38 
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'"άχωρησία, comprehensionis penuria: — 
νοός 556,43; 52 

άψεκτος, non vituperandus: τό άψεκτον 
309,15 

| : ί |βαδιστέος, pergendus: προς τό έξης βα-
διστέος ό λόγος 524,7 

βαρόδαρτος, graviter verberatus vel lapsus: 
391,9 "L 

' βασάνισμα, tormenta: 231,13 
βατταρίζω, blatero: 8,62; 478,71 
βαττάρισμα, ineptiae: 452,20; 477,42; 

499,33 *L 
βαττολογέω, blatero: 31,41 
βεβαιόπιστος, firmiter credens, veram 

Christi doctrinam sequens: 296,10; 
397,17 -ω γνώμη 511,42 *L 

βεβαιωτής, affirmator: 21,15; 22,9 
*βεμβράνη, membrana: 109,13 
*βιβλΐδάκΐον, libellus: 405,28 
*βιωτεύω, vivo: 146,12 
*βλαστοφορία, germinatio: ό δρπηξ της 

λογικής βλαστοφορίας 18,11 
5βόρβορος, sordidus: πρός έμέ τόν 

σκώληκα και βόρβορον 3,8 
βορβορόω, oblimo: τόν βορβορωθέντα 

ποταμόν 121,3 (βαρβαρωθέντα codd.: 
correxi) 

βορβόρωσις, inquinatio: της των ΰλών 
βορβορώσεως 6,41 

!ίβορρά, ή, septemtriones: 406,31; 532,273 
βορροφόρος, ventus ab septemtrionibus 

oriens: βορροφόρου και ^οιζήδοντος 
3,100 *L (βορρόφορος) 

βοτανικός, anachoreta: 188,34 
βουκόλιον, bovum grex: 11,118 
*βραβευτήριον, arbitrato: - ειρήνης και 

συναφείας 478,87 
βραβευτής, arbiter: - τοΰ ειρηνικού βίου 

4,50 
" βραδυγραφία, scriptio sera: 230,5 
*βραχύγνωστος, semidoctus: 36,156 
βροντηδόν, tonanter: οί τάς άκοάς — κα-

ταπλαγέντες 522,3 *L 
βρωματίζω, pabulum do, alo: βρωματίζειν 

νοητώς τε και αισθητώς 533,52 
*βυόω, refercio: ώσει ασπίς βυοΐ τάς 

άκοάς 406,21 

γαληνιάζω, tranquillo: 21,10 
γαλουχικός, lacte nutriens: -όν έμψύχωμα 

497,31 *L 

γειτνιάζω, vicinor: 146,9 
γελοίασμα, facetiae: 13,32; 459,29; 464,15 

*L 
γελοιαστής, dicax: μη — αλλά θρηνητής 

373,10 
γελωτοποιέω, risum moveo: 204,18 
γεωπονέω, agros colo: 11,39 
γλυκεΐος, dulcis: -ους αδελφούς 1,75 -ε 

πάτερ 2,24 -ου τέκνου 18,66 
γλωσσοκοπέω, linguam seco: 415,8 *Ι. 
*γλωσσομαχέω, verbis certo: 59,25 
"γνησιευτικός, legitimus: -ης παραστά-

σεως 523,15 
γνησιεύω, sum genuinus: 543,4 έπΐ άδελ-

φοΐς γνησιεύουσι κατά Κ ν 513,6 μήτηρ 
γνησιεύουσα των κατά θεόν τέκνων 
510,21 *L 

*γνωσίζομαι, cognitionem mihi paro: τε-
χνοΰσθε και γνωσίζεσθε 49,109 

''γνωσιματίζομαι, scientia me confirmo: 
367,7 

γοητικός, dolo producens: -ή θωπεία 3,24 
γονυκλιτέω, in genu procumbo: 537,12 
*γραμματοδότης, tabellarius: 339,5 
"γραφικώς, ex sacra scriptura: 50,63; 271,9 
5γρηγορέω, propero: έγρηγόρησας δοΰναί 

μοι 117,2 
*γρηγόρως, vigilanter: - και έπιστη-

μόνως 11,18 
γυμνήτευσις, nuditas: 402,26 :L 
γυμνοποδέω, pedibus nudis incedo: γυμνο-

ποδούσης εν ταϊς νυκτοπορίαις 497,17 
γυναιάζω, mulieres persequor: 450,25 ,fL 
γυναικίζομαι, mulieres cupio: 480,56 
γυναικόδουλος, servus mulierum: 329,16 

"L 

*γυροκοπέω, circumcurso: 342,6 

δαγμός, morsus: - καρδιακός 444,37 
δαιμονόπλοκος, a diabolo innexus: -

σειρά 40,71 
δαιμονοποιός, daemones evocans: -ών 

φθεγμάτων 461,22 *Ι. 
,:"δακρυοβρέχω, lacrimis conspergo: τη δα-

κρυοβρεχούση πόρνη 477,118 
*δακρυρρόως, oculis lacrimantibus: — κα-

ταφιλήσαντας άλλήλους 3,121 
δαμαστής, domitor: - παθών 114,7 
"'δανεικός, mutuatus: -οϋ άρτου 449,30 
δαρήσιμος, verberandus: 275,64 'L 
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δαρμός, corporis verbera: 51,28; 176,15; 
190,18; 376,21 *L 

"δαρτικός, ad verberationem pertinens: -ής 
αθλήσεως 361,6 

*δειλοκοπία, timiditas: 199,7 
"δεινοπαΟής, molestus: -οϋς νόσου 214,6 
δεκανικός, iuris peritus, pertinax: 11,102 
δεκανομέω, decern aureos possideo: 513,57 

:>L 
*δεκατέομαι, decemplicatus sum: τρια-

δικώς δεκατούμενον 403,30 
' δεξιοπραγία, proventus: 182,12 
:δέσμημα, colligatio: 269,55 

$δεσποινικός, ad matrem dei pertinens: 
276,62 

δεσποσύνη, dominatio: 392,28 
δευτερεύω, repeto: 300,7 δευτερεύω αρτι 

γράφων 2,2 δευτερεύων έν τω δέρεσθαι 
174,5 δευτερεύω τοΰ έπιστέλλειν 511,2 

*δευτεροβαθρέω, sum post principem: τά 
δευτεροβαθροϋντα 139,17 

δηλοποιέω, patefacio, dico: 133,21; 461,44 
!I"L 

δήλωμα, declaratio: 24,5; 467,13 
διαβαδίζω, percurro: 6,30 
διαβίωσις, vitae cursus: 270,11; 413,6 *L 
*διαβοέομαι, exclamor: 414,16 
*διαγγελτικός, enuntians: -όν γράμμα 

269,8 
"διαγλαής, fulgens: - άκτίς του βίου 

361,3 
διαγνωστέον, distinguendum: 519,24 
διαθάλπω, percalefacio: 6,49 
δίαθλος, certamen seu certationum plenus: 

488,11 *L 
διαθρυλλέομαι, in magno nomine et gloria 

sum: 17,30 
::'διακαρτερία, perseverantia: 204,9 
| :Ηδιακατελέγχω, ad me adligo, prorsus 

confuto: 38,7; 524,27 
διάκλυσις, lavatio: διακλύσεως ο'ίνου γι-

νομένης τω μεταλαμβάνοντι 552,43 i:'L 
διακονητής, minister: 177,61 *L 
διακράτησις, dominatio: 8,36; 495,4 
διακυβέρνησις, administratio: 460,10 *L 
| ! ί |διαλαλητός, inclutus: 426,9 -ή μαρτυρία 

412.10 
διαλιμπάνω, intermitto: 545,3 
| , : |διαλλάκτης, interpres: - αίτιαμάτων 

486.11 
*διαμαρτησία, lapsus, delictum: 59,22 

διαμάρτησις, error: 301,66 *L 
διαμερίζω, divido: 10,7 
διαμεριμνάω, sollicitor: 304,11 ;iL 
διανοηματικός, animum attendens, ad vim 

cogitandi spectans: -ής επιδόσεως 50,123 
»L 

*διανυστικός, tolerabilis: 334,16 
*διαπονητικός, perdurans: τό διαπονητι-

κόν σου 281,6 
διάπραξις, status, confectio: 11,62; 420,35 
δίαπύρωσίς, fervefactio: 358,26 
διασκεπάζω, prorsus protego: 6,27 
διαστεφής, victorius: -ή άγώνα 488,11 *L 
διαστροφή, perversio: 8,72 
'^'διασχεδάννυμαι, in ventos dissipor, ab-

oleor: διεσχέδαστο νόμος θεοϋ 89,8 
διάσωσις, conservatio: 104,3; 139,2; 

265,28; 272,40; 327,7; 388,3 *L 
*διατείχισις, murus dividens: 275,10 
διατυπωτικός, statum praescribens: -a 

συγγράμματα 489,31 
''διαυλέω, curro: διαυλεΐς τόν της εύσε-

βείας δρόμον 363,8 
5διαυλίζω, curro: τόν θεοστιβή δρόμον 

διαυλίζων 371,6 
διαφύλαξις, incolumitas, salus: 74,10; 96,20 

*L 
διαχώρισις, separatio: 135,6 
διγαμέω, ad secundas nuptias transeo, bi-

nas uxores mihi adiungo: 50,117; 525,31 
εις διγαμοϋντος γάμον 21,18; 22,84; 
28,38; 50,35; 525,28; 535,27 τοις διγαμή-
σασιν 50,71 τοΰ διγαμοϋντος μέρους 
50,119 

"'δίγαμικός, ad bigamiam pertinens: -οΰ 
στεφανώματος 50,11 

'διγαμοζεύκτης, binuborum copulator: 
535.26 

: ίδιεκτοπίζομαι, deportor: διεκτοπισμένος 
88,7 

διελεγκτικώς, refutanter: 380,7 :iL 
διελέγχω, redarguo: 28,103 διελέγχουσα 

τούς ψευδωνύμους 2,18 
| : : |διευκρινής, clarus: άντεξαγωγάς διευ-

κρινεστέρας 5,46 
^διευκρίνομαι, distinguor: διευκριθέν 

50,110 
δικαιοδότης, ius restituens: -ου θεοΰ 

443.27 
*δικαιοτάτως, iustissime: 426,21 
*διοδευμός, vagatio: 190,3 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:29



930 Index verborum memorabi l ium 

δ ι ο ν υ σ ι α κ ή ς , more Dionysii (Areopagitae): 
457,6 *'L 

δ ιπυρόω, bis igni p robo: χ ρ υ σ ό ν δ ιπυρού-
μ ε ν ο ν 40,7 *L 

' δ ι χ ο δ ε σ μ έ ο μ α ι , dupliciter me ligo: 375,29 
δ ιψαλέως , sitienter: - έ χ ε ι ν 194,7 :tL 
δ ι ψ υ χ έ ω , fluctuo animo: εν μηδεν ϊ πτυ-

ρ ό μ ε ν ο ν ή δ ι ψ υ χ ο ϋ ν τ α 1,24 
δ ο κ ι μ ό τ η ς , excellentia: ύπό τ η ς δ ο κ ι μ ό τ η -

τ ό ς σ ο υ 195,23 *L 
δονέομα ι , percutior: τά σ π λ ά γ χ ν α δονεί -

τα ι 3,2 
δ ο υ λ ό δ ο υ λ ο ς , servus servorum: 450,26 *L 

(δουλοδοϋλος ) 
δ ο υ λ ό μ ο ι ο ς , servis similis: 64,60 *L 
δ ο υ λ ό σ α ρ κ ο ς , servus carnis: 317,41 *L 
δρ ίμυξ ι ς , calamitas: 406,49 
' "δρομαρχέω, sum dux itineris seu officium 

logothetae d romi expleo: μεσ ι τε ία τοϋ 
κ α λ ο ϋ ά ν δ ρ ό ς και δ ρ ο μ α ρ χ ο ΰ ν τ ο ς 
139,6 

δυογαμ ία , bigamia: 24,53 
δ υ ο π ε ν τ ε κ α ι δ ε κ ά ς , tu rma decern et Septem 

virorum: 51,7 *L 
δ υ σ α ν έ γ ε ρ τ ο ς , difficilis erectu (ab inferis, 

ut iconoclasta): 441,18 *L 
δ υ σ ά ν υ σ τ ο ς , non facile conficiendus: 

έ π ο ι ή σ α τ ε τά δ υ σ ά ν υ σ τ α εύάνυστα 
224,6 έ ρ γ ο ν τ ω ν δ υ σ α ν ύ σ τ ω ν 395,11 

δ υ σ β ο υ λ ί α , iudicium malum: ω χ ο ν τ ο τη 
δ υ σ β ο υ λ ί α 230,22 

*δύσβρωτος , ingustabilis: -ου ά ρ τ ο υ 239,7 
δ υ σ γ ν ώ μ ω ν , malevolus: ' Ιούδα τω δυσγνώ-

μον ι 358,14 
δυσδ ι εξόδευτος , mox efficiendus: 411,6 
δ υ σ ε ξ ά ν υ σ τ ο ς , non facile persequendus: 

-ov π ρ ά γ μ α 395,31 *L 
| ! ί Ι δυσεξεύρητος , difficilis inventu: -ov 

φ ά ρ μ α κ ο ν 18,24 
δ υ σ η μ ε ρ ί α , dies infaustus: 281,15 
δυσ ίατος , insanabilis: δυσ ίατο ι ά π ό τ η ς 

ό δ ο ι π ο ρ ί α ς 3,83 έπϊ δυσ ιάτω ν ό σ ω 18,5 
-ου π λ η γ ή ς 498,12 

*δυσκολέω, difficile facio, impedio: οδτω 
τοϋ χ ρ ό ν ο υ δ υ σ κ ο λ ή σ α ν τ ο ς 466,3 

δ ύ σ π ο τ ο ς , potui non accomodatus: -ων 
υδάτων 475,7 

δ υ σ τ ρ ο π ε ύ ω , indignabundus sum: ψ υ χ ή 
δ υ σ τ ρ ο π ε ύ ο υ σ α 530,27 "Ί. 

δ υ σ ύ π ο ι σ τ ο ς , vix tolerandus: -ο ι ς π ό ν ο ι ς 
382,24 

δ ύ σ χ ρ ι σ τ ο ς , infit iator Christi: 407,28 | , f lL 
δυσωπέω, commoveo, rogo: 5,26; 27,34; 

32,17; 34,122 δ ε δ υ σ ώ π η κ ε ν π α σ α ν 
ψ υ χ ή ν 1,28 

, : ' δωδεκαώριον, spat ium duodecim hora-
rum: έν δ ω δ ε κ α ω ρ ί ω 3,100 

* έ β δ ο μ α ρ ή σ ι ο ς , custos hebdomadal is : 
376,35 

έ β δ ο μ α τ ι α ΐ ο ς , hebdomadal is : -ου δια-
δ ο χ ή ς 152,16 - χ ρ ό ν ο ς 3,94; 475,10 "L 

ε γ γ ρ ά μ μ α τ ο ς , perscriptus: -ου φ ω ν ή ς 3,13 
εγγυος , certus, fidelis: 225,12; 361,27 -

τ α ύ τ ι σ μ ό ς 427,30 
έ γ κ ά θ ι σ ι ς , inclusio: 165,9 *L 
*έγκάνων (*έγκάνονος?) , canone compre-

hensus: έ γ κ ά ν ο ν α 37,37 
^έγκαρδ ιόω, cordi claudo: (τόν βασ ιλέα) 

έ γ κ α ρ δ ι ω μ έ ν ο ν ε χ ο μ ε ν τή ά γ ά π η 4,40 
έ γ κ α τ α λ ι μ π ά ν ω , relinquo: 130,22 
έ γ κ α τ α φ λ έ γ ω , conflagro: έ γ κ α τ α φ λ έ γ ε ι ν 

τάς ε ϊ σ β ο λ ά ς τ ή ς ά μ α ρ τ ί α ς 554,39 
* έ γ κ α ύ χ η μ α , gloriatio: 434,31 
έγκέλευσ ι ς , iussum: 4,26 
: ί εγκλε ισ ι ς , inclusio: ή τ ή ς έ γ κ λ ε ί σ ε ω ς 

π ε ρ ι ο χ ή 387,14 
^ ' έ γ κ λ ε ι σ τ ο ς , inclusus: 16,31; 34; 33,80; 

34,3; 48,34 
*έγκλητ ικός , criminosus: 539,2 
5 έγκρατέομα ι , sum in carcere: έγκρατου-

μένου 260,8 
έ γ κ ρ ά τ η σ ι ς , sublatio: - τ ή ς ι ερουργ ίας 

225,101 
έ γ κ ρ α τ ι κ ό ς , continens: -ών ύ π ω π ι α σ μ ώ ν 

441,12 
! 1έδράσΐμος, asseverans: 364,18 
ε δ ρ α σ μ α , confirmatio: - τ ή ς ο μ ο λ ο γ ί α ς 

2,58 
*έθελογνώμων ( } έθελόγνωμος?) , libidino-

sus: έ θ ε λ ό γ ν ω μ ο ν τό χ ρ ή μ α 49,134 
έθελόθυτος , voluntate sacrificatus: -ov 

σ ώ μ α Χ ϋ 484,28 
έθελοντ ί , sua sponte: 5,15 
έ θ ν ό φ ρ ω ν , paganus: 489,27 "L 
ε ΐδέα , species, facies: 71,49; 380,195; 

524,30; 525,16 
*είδογραφέθ3, imaginem reddo, fo rmam 

describo: ούκ ε ί δ ο γ ρ α φ ο ϋ ν τ α ς Xv 
221,99 

ε ϊ κ α ι ο λ ό γ ο ς , nugator : 26,8 
" ε ίκα ιομυθής , temere loquens: 49,3 
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*ε ϊκονοε ιδής , effigiei similis: - φ α ν τ α σ ί α 
380,180 

ε ί κ ο ν ο μ α χ έ ω , contra imagines pugno: 
221,119; 358,16; 380,194 

ε ί κ ο ν ο υ ρ γ ί α , imaginum fabricat io: 380,225 

*ε ϊκονουργός , imaginum artifex: 532,197 
ε ϊ λ ι κ ρ ι ν ό τ η ς , honestas: 56,62 
ε ί ρ η ν α ρ χ ί α , pacis dominat io : ε ϊ ρ η ν α ρ χ ί α ς 

β α σ ι λ ε ύ ς 418,14; 424,28 ε ί ρ η ν α ρ χ ί α ς 
στέφε ι 419,50 ,fL 

% ί ρ ή ν α ρ χ ο ς , pacificus: - β α σ ι λ ε ί α 429,10 
-ω πατρ ί 475,44 

ε ί ρ η ν ό δ ω ρ ο ς , pacem donans: -ου βασι-
λε ίας 175,18 -ον εύδ ίαν 371,30 *L 

" ε ϊ ρ η ν ο θ ε λ ή ς , ad pacem inclinans: τό 
ε ϊ ρ η ν ο θ ε λ έ ς τ η ς π ρ ο α ι ρ έ σ ε ω ς 532,16 

* ε ί ρ η ν ο π ο ι η τ ή ς , pacificator: ώ ε ϊ ρ η ν ο -
π ο ι η τ ά τοΰ π α ν τ ό ς 230,8 

ε ί ρ η ν ο π ο ι ΐ α , pacificatio: 65,26 *L 
'"• 'ε ίρηνόχυτος, pacem libans: -ου ό ρ θ ο -

δοξ ίας 421,27 
*ε ίρηνώνυμος , nomen Irenae vel pacis ge-

rere: - β α σ ι λ ε ί α 175,18 - νύμφη 
458,33 

*ε ίρμολογέω, contexo: καθά ε ί ρ μ ο λ ό γ η -
σεν ό π ά ν σ ο φ ο ς Π α ϋ λ ο ς 380,110 

ε ίσ ι τέον , concessum intro ire: 294,27 
έκατονταετ ί ζω , centum annos ago: 392,48 
! ί έκβιαστώς, necessitate imposita: ούχ ορ ι -

σ τ ι κ ώ ς ά λ λ ' έ κ β ι α σ τ ώ ς 384,51 
έκβλύζω, prof luo: έ ξ έ β λ υ σ ε ν δ ά κ ρ υ ο ν 

3,14 
"έκθε ίασις , praedicat io: 380,224 
εκθλ ίβω, expr imo: 11,106 
' ' έκθλιμμός , aerumna: 159,11 
εκθλ ιψ ι ς , acerbitas, oppressio: 1,35; 7,41 
*έκκαλυπτέον , detegendum: - τ ό π ρ ό σ -

ω π ο ν 540,13 
έκμε ιόω, comminuo: οί τ ή ν ε ι κ ό ν α αύτοϋ 

έκμε ιοϋντες 244,13 
έ κ ν ί κ η μ α , praemium victoriae: - ούρά-

ν ι ο ν 112,17 ,fL 
*έκουσ ιόδοτος , voluntate datus: 484,17 
*έκουσιόθυτος , voluntate sacrificatus: 

484,17 -ον τό σ ώ μ α και α ίμα τοΰ Κ ϋ 
ή μ ώ ν 484,11 

έκπε ιράζω, tento: 11,10 
έκπέτασ ις , proiectio: - χ ε ι ρ ώ ν 519,21 
*έκπόρνευσις , fornificatio: 33,18 

'"έκραγής, erumpens: έ κ ρ α γ έ σ τ ε ρ ο ν 
533.39 

έ κ σ κ ο ρ α κ ί ζ ω , expello: 53,111 π α τ ρ ι ά ρ χ η ς 
έ κ σ κ ο ρ α κ ι ζ ό μ ε ν ο ς 538,32 "\L 

έ κ σ τ η θ ί ζ ω , ad verbum edisco: 2,99 
έ κ σ τ ρ ο φ ή , inversio: κ α τ ' έ κ σ τ ρ ο φ ή ν τ ώ ν 

ο ι κ ο δ ο μ ή θέντων σ ο ι 1,25 
ε κ τ ε ν ή ς , expansus: -οϋς δ ε ή σ ε ω ς 1,22 
ε κ τ η ξ ι ς , confectio: - τ η ς σ α ρ κ ό ς 11,45 
έ κ τ ο μ ή , amputa t io : τ η λ ι κ ο ύ τ ο υ ώ ρ α ί ο υ 

σ π λ ά γ χ ν ο υ έ κ τ ο μ ή ν 18,21 
" έ κ τ ο π ο υ ρ γ έ ω , inepta facio: 452,49 
" έ κ τ ρ α χ η λ ι ά ζ ο μ α ι , indecore me gero: ε ι ς 

τ ο σ ο ύ τ ο ν έ ξ ε τ ρ α χ η λ ι ά σ θ η δ γ κ ο ν 
φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς 477,9 

έ κ τ ύ φ λ ω σ ι ς , caecatio: 31,48 
έ κ φ ε υ κ τ έ ο ν , evi tandum: 52,29 
' ; ' έκφημίζομαι , nominis f a m a m adipiscor: 

181.40 
'^έκφυλακίζομαι , ex custodia d imi t tor : 

309,13 
' "έλαφροποιέω, allevo: 454,5 
' ' ελεγκτής , refutator , reprehensor: — τοΰ 

μ ύ σ ο υ ς 22,62 
' " ' έλεε ι νολογέω , misere loquor: - τ ό 

π ά θ ο ς 498,29; 540,19 
έ λ ε ε ι ν ο λ ο γ ί α , sermo misericors: 398,22 ε ι ς 

έ λ ε ε ι ν ο λ ο γ ί α ν κ α τ έ λ η ξ α 378,14 
! | ' έλεημονητ ικώς , miserandum in m o d u m : 

10,12 
" έ λ λ η ν ο ε ι δ ή ς , paganicus: 277,32 έ λ λ η ν ο -

ε ι δ έ σ τ α τ ο ς 276,35 
! ί έ λ λ η ν ο ε ι δ ώ ς , more paganorum: 484,27 
έλπ ιστέον , exspec tandum: 421,26 
*έμβλεμματ ικός , oculos coniciens: -ή ς 

επ ιθυμ ίας 36,17 
5 έμβολ ιμα ϊος , epistulae subiectus ut appen-

dicula: -ω π ι τ τ α κ ί φ 469,43 
"έμμ ιγής , mixtus: - μ ό λ ι β δ ο ς 381,81 
: : 'έμπλοέω, in nave vehor: 246,8 
έ μ π ρ ή ζ ω , comburo : 94,4; 450,16 
έμπτυσμός , insputus: 156,41; 163,4 *L 
: ; εμπτωμα, impedimentum: 155,7 
έμπύρευμα, fomes: - ε ι ρ ή ν η ς 423,30 -

μ ν ή μ η ς 207,14 - π ό θ ο υ 385,3 
" έμπυρ ιστέον , accendendum, exacuendum: 

έ μ π υ ρ ι σ τ έ ο ν εις τό δ ο υ λ ε ύ ε ι ν θεώ 
375,20 

' έ μ ψ ύ χ ω μ α , inspiratio, conf i rmat io animi: 
- ά ν δ ρ ε ί α ς 26,9 - γ α λ ο υ χ ι κ ό ν 497,31 
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"ένάθλησις , certamen martyris: 305,4; 
410,64 

*έναθλητικός , ad certamen martyrum 
spectans: -ής υπομονής 309,3 

έναντ ιοθελής , adversarius voluntate: 
μήπως έναντ ιοθελές ε ϊη τω θεώ 500,23 
*L 

έναντ ιολογ ία , discrepantia: 25,53 εις έναν-
τ ι ο λ ο γ ί α ν π ε ρ ι π ί π τ ε ι 22,34; 31,90 
έ ν α ν τ ι ο λ ο γ ί α ς δ φ λ η μ α 28,9 

' έ ν α π ό ψ υ ξ ι ς , obitus: 72,23 
ένασχημονέω , indecore me gero: 166,11 
ενατενίζω, aspecto: 2,72 
έναυλίζομαι , consido: 12,33 
ενδείγμα, indicium: 390,23 
ένδόμησις , aedificatio: 507,32 
ενεδρον, insidiae: 559,73 εξω -ων 139,5 
έν ιδρύομαι , f irmatus sum: ένίδρυμαι 3,47 
έν ίδρυσις , confirmatio animi: εις ένίδρυ-

σ ι ν τοϋ άκούοντος 500,10 
'* 'ένναετής, novennis: -ή χ ρ ό ν ο ν 28,47 
ένναετία, spatium novem annorum: 30,32 
έννάς, novenarius numerus: 388,28 W L 
*ένναώριον, spatium novem horarum: έν 

έ ν ν α ω ρ ί φ 3,95 
ένσκοτ ίζομαι , sum in tenebris: φώτ ισον 

τούς ένσκοτ ισμένους 163,22 
ένστερν ισμένως , amplexu: 433,49 *L 
ενταλσις , mandatum: 10,33 *L 
ένταφίασις , sepultura: 13,55 
εντευξις , aditus, notio: 22,7; 511,17 ή των 

άγαθών άνδρών εντευξις 426,2 π ο λ λ ώ ν 
εντευξις μαρτυρ ίων 2,68 

έντολοπο ιέω, praeceptis dei obsequor: 
470,35 *L 

*ένυπήκοον, in auditu: έ ν υ π ή κ ο ο ν παντός 
τοϋ λαοΰ 22,20 έ ν υ π ή κ ο ό ν μοι 31,57 

εξαδέλφη, soror consobrina: 540,34 
εξαιμος , exsanguis έξα ίμου και σαρ-

κοτμήτου 246,17 
^έξακουτίζομαι , nominis famam adipiscor: 

69,7 
έξαπα ί τησ ι ς , exactio: 7,63 
' ' έξαπορητ ικώς , sollicite: 509,33 
έξαργυρίζομαι , depeculatus sum: ούκέτι 

ήπε ιρώτα ι έξαργυρ ίζοντα ι 7,47 
εξαρχ ία , administratio ecclesiastica: 407,52 

*L 
έξαυθεντέω, arrogo mihi auctoritatem: 

33,61; 477,44 *L 
έξαυθέντησις , possessio: 10,28 *L 

*έξεγχέλησΐς , tormenta (de more anguillae 
desquamatae?): 74,27 

έξε ικόν ισ ι ς , descriptio efficta: 147,28; 
359,20 *L 

*έξεπελαύνομαι , sum eiectus: έξεπελά-
σ θ η ς 9,33 

"έξηγορεύω, declaro: 446,19 
έξηγορέω, declaro: 276,12; 381,50; 511,5 

έ ξ η γ ο ρ ο υ μ έ ν η ς συμφοράς 498,12 
*έξήτησις , postulatio: 518,8 
έξηχέω, praedico, concelebro: έ ξ ή χ η τ α ι 

γ ά ρ ό λ ό γ ο ς π α ν τ α χ ο ύ 1,27 έ ξ η χ ή θ η ή 
ύπόθεσις 31,26 

*έξίασις, sanatio plena: 495,16 
*έξκαιδεκαετία, annus sextus et decimus: 

άπό έξκαιδεκαετ ίας και πρός 489,48 
έξονομαίνω, nomine memoro: καν έξω-

νόμηντα ι των κ α λ ώ ν είναι 370,16 
*έξονοματίζω, nomine nuncupo: 524,10 

καν μή έξονοματ ίσο ιμ ι 371,20 
έξόρ ισ ι ς , deportatio: 37,42; 163,22 "rL 
*έξοριστ ικός , ad exilium pertinens: -άς 

όδύνας 245,13 
έξορχέομαι , ludificor: έξορχε ϊσθα ι τά 

μνημόσυνα 13,26 
' ' έξοστράκισις , expulsio: - τής ασεβείας 

249,9 
έξουδενωτής , extinctor: 380,175 
"έξοψίζω, caeco: έξοψισθέντας ανθρώ-

πους 275,29 
έξυπάγομαι , aberro: έξυπάγεσθαι εξω τής 

εν τολής 4,33 
"έξωμόναχος , monachorum corpore exclu-

sus: 64,58 
' 'έπαγοράζω, redimo: 329,10 
'"•'έπάγωγος, confirmans: 448,8 
έπαναδρομή , recursus: 27,70 *L 
δ έπανατρέχω, accurro: πρός μείζονα άξίαν 

έπαναδράμοις 10,55 
έπανέλευσις , reditus: - εις τα ο ικε ία 

18,42 
έπανωφόριον , amiculum: 329,37 
^ 'έπαφορμίζρμαι, causam confingo: 20,5 
5επαφος, sensu tangendi instructus: 496,13 
έπευφραίνω, laetitia afficio: 7,81 
έπ ιβαρής , molestus: 480,24 
έπιδευτέρωσις , iteratio: 179,4 
έπ ιδράττομαι , arripio: 24,36 έπ ιδράξασθαι 

γνησ ιωτέρας π ίστεως 8,27 έπιδραξό-
μεθα α ίτ ιας 32,35 

' ' έπ ιθανάσιμος , mortifer: -α νοσήματα 6,6 
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επιθανάτιος, morti addictus: 3,78; 477,47 
έπιθύμιος, desideratus: ιδού σοι τό έπιθύ-

μιον 196,3 
έπικαλυμματίς, arae tegumen: 552,41 Ί . 
*έπικαμπτικός, propensus: τό πρός την 

ύμετέραν τιμιότητα έπικαμπτικόν 
540,44 

*έπικλαύσιμος, deplorandus: 422,13 
έπίκρυπτος, tectus, secretus: διά τό έπι-

κρυπτότερον 41,4 *L 
έπικυκλέω, saepius repeto: 219,5; 475,19 
έπίλαμψις, conflatio: -ει θείας προμηθείας 

74,36 
*έπιμνηματίζομαι, commemoror: 475,25 
έπισκότωσις, obscuratio: 480,52 *L 
έπίσκωψις, irrisio: 518,5 
έπιστασία, tutela: - ποιμένος 2,18 
έπιστημονάρχης, mandatum disciplinae 

habens: 130,13 *L 
: :έπιστημονικωτέρως, scienter: 486,63 
έπιστημόνως, prudenter: 520,6 γρηγόρως 

καϊ - 11,18 
*έπιστήριξις, subsidium: 433,15 
έπιστολίδιον, litterulae: 266,2 
έπιστυγνάζω, maero: έπιστυγνάσει δέ εί-

κότως καϊ παν τό γένος 522,21 *L 
'"'έπισυστέλλω, contraho: τάς πολλάς 

πεύσεις καϊ αντιρρήσεις έπισυστέλλων 
5,12 

, :έπίσφιγξις, pressus maior: 411,3 
*έπιτευκτός, impetrabilis: -ή προσφορά 

516,12 
έπιτηδειότης, sollertia: - περί τοΰ γρά-

φει ν 2,8 
έπιτιμιάζω, multam impono: ό έπιτι-

μιάζων 384,45 οί έπιτιμιασθέντες 38,55 
!>L 

επιτρέχω, cursum capesso: τίς πρός τό φως 
ούκ επιτρέχει 2,38 

επιτυχία, casus fortuitus: γνώσεως ικανής 
επιτυχία 11,17 

5έπίφθεγμα, salutatio, sententia: 509,11 έπι-
φθέγματα άλλήλοις έπειπόντες 3,74 

*έπιφόρτωσις, sarcina: 7,50 
"έπιχαρμονή, malevolentia: 31,53 
έπιψάλλω, psallo de mortuo: ί'να έπιψάλω 

σοι θρηνωδώς 6,13 
έπομβρίζω, pluvia madefacio: τόν λόγον 

τής διδασκαλίας έπομβρίζοντα 11,67 
έπταετέω, septem annos degere: ύπό παρ-

θένφ έπταετήσαι 503,32 *L 

έρημάδελφος, fratre privatus: 548,16 :"L 
έρημικοειδής, solitarius: -εΐ πολιτεύματι 

69,18 S'L 
εσμός, examen: των σαρκικών παθών τόν 

έσμόν 9,22 
έτεροδέσποτος, domini alieni esse: -ον 

πρόβατον 14,29 *L 
έτεροκίνητος, vi aliena mobilis: 8,48 
έτερολαμπής, luce aliena fulgens: 8,49 *L 
έτερόμορφος, forma diversus: 8,48 
έτερωνυμία, nominis diversitas: 40,73 
*έτίζωος, adhuc vivus: - μάρτυς 371,13 
εύαγγελιολύτης, evangelii extinctor: 49,99 

*L 
εύαγής, purus: 3,141; 236,6 -εις λογισμούς 

311,3 
*εύάνυστος, facile conficiendus: έποιήσατε 

τά δυσάνυστα εύάνυστα 224,6 -ον 
πράγμα 87,40 

εύαπάντητος, affabilis: 505,11 τό εύα-
πάντητον 473,33 

εύαπόδεκτος, gratus acceptusque: 2,23; 
3,142; 212,7; 487,18; 490,30; 507,2; 508,18 

εύαποδεξία, receptio benigna: 398,9 *L 
εύαπολόγητος, facile se purgans: 209,12 
εύγενοπρεπώς, more nobilium: 472,28 >:L 
εύδιάλεκτος, eloquens: 126,5 
*εύδοκ ιμότης , virtus cognita: 198,5 
εύδρομέω, habeo bene: 2,94; 117,14 
εύδρομία, Studium virtutis: 57,10 ταΐς 

άηττήτοις εύδρομίαις 210,21 
εύειδία, pulchritudo: 211,21 
εύεκτέω, habeo bene: 5,56; 134,9 
*εύελπής, bonae spei: εϋελπες πάθημα 

515,22 
*εύέλπιστος, bonae spei: 151,3 
εύεπηρέαστος, ad malum proclivis: τό γάρ 

εν εύεπηρέαστον 10,59 
*εύεπιγνώστως, perspicue: 281,14 
5εύζηλία, industria: 181,15 
εύζωέω, vivo bene: 7,61 
εύζωΐα, vita lautior: 478,99; 505,14 δι' 

όλίγην καϊ πρόσκαιρον εύζωΐαν 1,65 
ευθαρσος, animosus: - απολογία 452,77 

τό εΰθαρσον 315,8 ''L 
εύθειάζομαι, facultatem habeo: ρισΐ τών 

όσφραντών άντιλαμβάνειν ούκ ηύθεία-
σται 359,9 

*εύθύκομος, rectus ac frondens: -οι βλα-
στοί 361,39 

εύθυλογία, sermo sine circuitu: 138,12 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:29



934 Index verborum memorabil ium 

εύθύτομος, rectus insectu: 49,77 
*εύιλατέομαι, misereor: 362,22 
εύκαταγώνιστος , ad oppr imendum facilis: 

3,47; 158,13; 159,6 
εύκατάνυκτος , benigne contritus: 465,17 -

π α ρ α δ ο χ ή 431,11 *L 
ευκ ίνητος , leviter mobilis: - φ δρόμω τοΰ 

βίου ήμών 12,30 
εύκλεέω, laudibus orno: εύκλέησας γένος 

235.7 ε ύ κ λ ε η θ ή σ η 426,25 *L 
εϋκλητος , oboediens: 488,23 *L 
εύκρισ ία , iudicii sollertia: 11,81 *L 
εύλαβοε ιδής , ad pietatem spectans: - εξις 

431,13 *L 
"εύλαλής , eloquens: ρητόρων εύλαλέ-

στερε 126,6 
εύλόγησις , precatio: 43,34 *L 
! ί εύλογητικός , laudibus ornans: -ής προσ-

ε υ χ ή ς 50,61 
εύμαρίζω, mitigo: 40,15; 120,25 IfL 
εύμείλικτος , mansuetus: 513,23 - καρδ ία 

23,6 
εύμετάδοτος, munificus: -ου δεξ ιώσεως 

11,91 
εύμετάμελος, ad paenitentiam proclivis: τό 

φ ι λ ά ν θ ρ ω π ο ν και εύμετάμελον 12,47 
εύπαρηγόρητος , facilis ad consolandum: 

520,49 -ω ξενία 111,23 -ον φως 498,69 
"εύπαρήγορος , facilis ad consolandum: 

366.8 
εύπείθεια, oboedientia: 11,23 
εύπιστία , bona fides: 301,43 
εύπλόησις , navigatio secunda: 419,21 *L 
: : 'εύποιής, benigne faciens: τό περί τούς 

αδελφούς εύποιές 54,6 
*εύποιητής, beneficus: 261,13 
εύπρόθυμος, promptus: 109,5 -ου γνώμης 

246,6 -α γράμματα 315,3 *L 
ευπρόσδεκτος , benigne acceptus: -ον ζωήν 

511,8 - θυσία 424,11; 481,14-ους προσ-
ευχάς 3,34 

5 εύπροσωπία, conscientia bona: 187,27 
εΰρεμα, inventum: 75,2 
εύριζόομαι , bonas radices capio: εύριζω-

θε ίης 40,7 ::"L 
εύσάλευτος , commutabilis: -ους ψυχάς 

91,24 
%ύσημείωτος, mente bene accipiens: τό 

εύσημε ίωτον 139,13 
*εύστέλεχος, recta cretus: -ε δ ρ π η ξ 231,26 

εύσυγκατάβατος , affabilis: 139,14 τό εύ-
συγκατάβατόν σου τής εύσεβείας 514,4 
ifL 

*εύσυστροφία, flexibilitas: 284,21 
*ευσωστος, incolumis: 354,10 
*εύτελοφορέω, indumenta vila gesto: 

200,16 
εύτολμέω, audeo: 144,3 
εύτονία, contentio: 11,44 
εύφόρητος , tolerandus: 2,95 
εύφραντήρ ιος , delicias afficiens: 463,18 , :L 

(εύφραντήριον) 
ε ύ χ ρ η σ τ ο ς , utilis: -ον σκεϋος 3,28 
εύψυχέω, animum facio, sum fidens: 6,67; 

123,18; 125,17; 239,19; 411,13; 474,48 
*εύωπής, pulchra facie insignis: 511,19 
έφάμαρτος , impius: 24,89 -ου συνήθε ιας 

549,80 
έφησύχασ ι ς , silentium: τη εφησυχάσε ι 

των όφε ιλομένων λ α λ η θ ή ν α ι 5,7 *L 
έφομοσία , adiuratio: 7,37 
έχθρόθεος , infestus deo: -ου μ ίσους 468,18 

*L 
έχθρόκοσμος , saeculi inimicus: 412,9 *L 

ζευξ ιμοιχε ία , adulterorum copulatio: 33,31 
*L 

ζηλοτυπ ία , obtrectatio: 22,39 
ζωοδόχος , vitam donans: -ον χωρ ίον 2,76 
ζωοποιός , vitam tribuens: -ά πάθη 2,67 
'"•'ζωοπυρέω, vivum calorem revoco: 51,43 
ζώσις , cinctura: μέχρι ζώσεως 27,68 
ζωτικός , vividus: τοϋ ξύλου τοΰ ζωτικού 

2,86 

ήγουμενε ία , abbatis munus: τό τής ήγου-
μενείας αξ ίωμα 10,3 *L 

*ήγουμενεύω, praesum monasterio: 51,59; 
495,36 

*ήδεΐος, dulcis: 3,16; 475,47 
ήδομένως , libenter: 2,11 
' ' 'ήδυλαλής, dulce loquens: -οΰς συντυχ ίας 

2,25 
*ήδυτερπής, voluptate afficiens: 88,4 
ήλ ιθ ιώδης , insanus: 71,46 
ή λ ι ο β ο λ έ ω , solem radio: 273,10 
ήλ ιοε ιδής , soli similis: -εις χ α ρ α κ τ ή ρ α ς 

533,33 ήλ ιοε ιδώς 301,58; 411,20 
-ήρωδ ιαν ί ζω , me more Herodis gero: καθ ' 

ή μ ώ ν ήρωδ ιαν ί ζων 78,11 
ή χ ο ς , τό, sonus: 18,57; 63,23 
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*θαλάμευσις, inclusio in cubiculo nuptiali: 
506,54 

θανατηφόρος, mortifer: -ov χωρ ίον 12,33 
θεαρχικός, ad trinitatem pertinens: τόν τί-

μιον καϊ θεαρχικόν αριθμόν 1,72 
θεατρίζομαι, proponor: θεατριζόμενοι έπί 

πάσης όψεως καϊ ηλικίας άνθρώπων 
3,61 

::'θεαυγής, lumen dei radians: -ή λυχν ίαν 
272,7 

"θεοβαδής, a deo rectus: -ή 'ίχνη 276,14 
θεόβλαστος, a deo germinatus: -ον καρπόν 

483,56 *L 
θεοβούλως, secundum voluntatem dei: 

274,9 
θεόγραπτος, a deo pictus: την θεόγραπτον 

Χϋ εικόνα 542,23 *L 
Ικ Ιθεόγραφος, a deo scriptus: -ov βιβλίον 

385,2 -ους πλάκας 3,12 *L (θεογράφος) 
*θεογρήγορος, a deo excitatus: - δ ιάνοια 

458,39 
θεοδοξία, religio: 322,8 'rL 
*θεοδρομία, cursus cum deo: 175,11 
*θεοζηλία, dei aemulatio: 80,6; 81,8; 
θεόζηλος, deum aemulans: -ου αγάπης 

53,2 *L 
*θεοζήτητος, a deo desideratus: 273,41 -ov 

καρδίαν 501,33 
θεοηχής , sonitu divino completus: -ών 

ώτων βασιλέως 425,34 *L 
θεοθεράπευτος, deo serviens: -ου υπο-

ταγής 212,4 *L 
θεοκατήγορος, criminator dei: 34,71; 49,99 

θεοκέλευστος, a deo edictus: -ους κανόνας 
19,9 

*θεοκελεύστως, decreto dei: 418,36; 441,31 
θεοκηρύκτως, declaratione dei: 469,48 
, : 'θεοκινήτως, instigatione dei: 377,17; 

420.23 
θεοκλινής, ad deum inclinans: -οϋς βίου 

501,16 προσευχής 255,17; 272,40 -έσι(ν) 
προσευχαΐς 275,79; 277,79; 278,95; 
286,28; 423,30; 469,53 -εις προσευχάς 
462,69 

θεοκύρωτος, a deo approbatus: 34,57 *L 
*θεόλβιος, a deo beatus: 54,15 
θεομακάριστος, a deo fortunatus: 422,13 

-ov ποιμένα 75,6 στέφανον 63,11 *L 
*θεομηνής, ab ira dei ortus: — πληγή 

440.24 

θεομίμητος, deum aemulans: 262,10; 
286,33; 469,12 - ά ν ή ρ 513,53 - επιεί-
κεια 34,29 -ov κατόρθωμα 211,33 -α 
παθήματα 383,9 -ου ταπε ινοφροσύνης 
385,6 - ύπακοή 9,15 θεομιμήτως 
272,18; 423,6 *L 

*θεομορφία, similitas dei: 402,28 
*θεομύητος, a deo initiatus: 175,30 
θεοπαράδοτος, a deo traditus: -α λόγ ια 

8,67; 11,60; 516,32 
'"θεοπαραδότως, traditione dei: 489,23 
, :θεοπαράκλητος, a deo consolatus: 522,54 
θεοπάροχος, a deo datus: -ov άγώνα 

189,21 - δωρεά 523,25 - ε ιρήνη 372,12 
*L 

"Όεοπνέομαι, sum spiritu divino inflatus: 
θεοπνευσθείς 51,75 

θεοπόθητος, dei avidus seu a deo amatus: 
-ε μήτερ 6,3 -ov τέκνον 108,2 *L 

θεοπρόβλητος , a deo conditus: -ov βασι-
λέα 417,47 - δ ιακονία 191,5 -ω κράτει 
418,4 -ε πο ιμήν 271,17 *L 

"θεοπτέρωτος, a deo incitatus: - προσ-
ευχή 447,32 

θεοσθενής, a deo firmatus: -οΰς συνοδίας 
51,8 *L 

θεόστεπτος, a deo coronatus: -ου βασι-
λείας 429,3 *L 

' 'θεοστεφάνωτος, a deo coronatus: -ov δε-
κάδα 181,22 

θεοστοιχής , a deo acceptus: -ή μοναδικήν 
εξιν 486,48 *L 

θεόστολος, a deo missus: σύν τοις όμο-
ταγέσι θεοστόλοις 542,13 

θεοστυγής, deo odiosus: 3,16 
θεοσύναπτος, a deo coniunctus: 395,15 *L 
θεοσυνεσία, a deo data prudentia: 23,12 

*L 
θεοσύνετος, a deo prudens factus: - καρ-

δία 540,32 *L 
θεόσωστος, a deo servatus: εις έπισύστα-

σιν υμών θεόσωστον 501,15 ,:'L 
θεότακτος, a deo ordinatus: -ου δ ιαγωγής 

36,2 *L 
: ιθεοταπείνωτος, deum verens: 139,13 
θεοτερπής, deum delectans: -οϋς βιώσεως 

505,43 
θεοτράπεζος, a mensa dei oblatus: -ov 

όψώνιον 553,9 *L 
θεοφαής, divine lucens: ί ίστροις έοικώς 

θεοφαέσιν 277,20 ~L 
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, : 'θεοφανής, a deo patefactus: -ή φωστήρα 
345,11 

θεόφθεγκτος, a deo dictus: -ov εύαγγε-
λ ικήν ρήσιν 560,16 

θεοφιλία, sanctitas: 14,13; 35,10; 73,13; 
74,22; 94,20; 112,10; 185,2; 331,4; 489,62 

θεοφοβία, metus dei: 206,13 
θεόφοβος, deum metuens: - δεσπότης 

113,11 -ου ανθρώπου 32,10 θεοφόβως 
513,76 

θεοφροσύνη, conscientia dei: 2,77; 82,16 
θεοφύλακτος, a deo tectus: -ου οικίας 

143,6 τέκνου 17,6 -ων τέκνων 69,16 
θεοφύτευτος, a deo satus: -ον αμπελον 

8,11 *L 
θεοχάριστος , a deo donatus: -ov εδνον 

553,5 *L 
*θεοχώριστος, a deo separatus: -ου κοινω-

νίας 207,21 συναφείας 202,5 
θεόψηφος, a deo diiudicatus: -ov κρ ίσ ιν 

215,29 *L 
θεραπεύτρια, famula adorans: Χϋ θερα-

πεύτριαι 141,19 
"θερμοκάρδιος, cordis fervidi: 226,16 
θεσμοθεσία, legis latio: 14,38 
*θεωνόμαστος, a deo nomen adductus: -ε 

Ε ιρήνη 7,83 
θεωνυμία, appellatio divina: 272,28; 273,11 

*L 
θηράσιμος, venandus: -ov ευρεμα 382,15 
θηριάλωτος, a feris raptus: -ov πρόβατον 

19,16; 362,11; 444,14 
Λθηριοβρωσία, bestiarum epulae: -αν 

νοητήν 281,16 
*θηριόγνωμος, bestiarum mentem fovens: 

189,11 
θηριώνυμος, cognomen bestiae habens: — 

Λέων 63,20; 448,12 
θησαύρισις , accumulatio: - άγαθών 

έργων 525,24 *L 
θλιμμός, vexatio: 176,15 
*θλιπτήριον, tormenta: τά αϊκίσματα και 

θλιπτήρια 420,26 
θορυβοποιέω, fragorem edo: 59,25 
θρηνητής , lamentator: 211,32 
θρήνος, τό, lamentum: 66,28 άξιον -ους 

498,28 
θρηνωδέω, deploro: θρηνφδήσαι τό πάθος 

29,4 
θρόησις , sollicitatio: 303,4 *L 
θυμηδιάω, gaudeo: 35,33; 112,17; 175,14 

Πόσιμος, sanans: -α φάρμακα 127,13 
ΐδιοβούλως, libidinose: 68,33; 483,41 *L 
"ϊδιόγνωμος, obstinatus: 64,58 
"ϊδιόθυτος, ipsa manu sacrificatus: -ου θύ-

ματος 452,56 
ίδιόκριτος, libidinosus: -ου καρδίας 477,18 
*ίδΐΟκτημονέω, privatim possidere: 59,19 
ΐδ ιοκτημοσύνη, peculium: 387,25 - και 

ού κοινότης 513,14 *L 
"ίδιόνομος, leges proprias sequens: 475,18 
ϊδίορίστως, in propria potestate: 10,7 *L 
, : 'ΐδιορρυθμέω, meum institutum conse-

quor: 59,24 
ιδιορρυθμία, confidentia: 20,13 
ϊδιοχρυσέω, aurum privatim possideo: και 

αύτός ίδ ιοχρυσεΐς και ούτος ίδιοχρυ-
σεΐ 513,8 

Ηδιωτίζω, sum rudis (inscius): 5,6 
ίδρωτικός, sudorificus: 375,15 
ίερόγραφος, sancte scriptus: -ων επι-

στολών 8,3 *L 
ίεροτελεστής, sacramentorum moderator: 

462,53; 474,46 *L 
ίερόφωνος, sacra canens: μετά τοϋ ίερο-

φωνοτάτου Ή σ α ΐ ο υ 7,23 
ίερόψυχος, animam sacram habens: -ε 

Ειρήνη 7,57 
ίκανέω, satis sum: 513,32 '""'L 
ίκανόω, satisfacio: 3,56 
' ' ίκετευτής, deprecator: 192,7 
ίλαρύνω, hilaro: 454,18 
ίνδαλμα, imago: 8,58; 460,9 
Ηνδαλματίζω, effingo: έαυτόν Χω ινδαλ-

ματίσας 398,37 
ϊνδικτος , indictio: αρχή ίνδίκτου 13,21 
*ίνοκοπία, nervi Sectio: τάς ϊνοκοπίας τής 

ψυχής 412,30 
ιοβόλος, venenum diffudens: -ου άρτου 

452,68 -οις ρήμασι 518,22 -ους φωνάς 
2,84 

ϊουδαιόφρων, mentem Iudaeorum gerens: 
214,2; 313,23; 321,24; 402,6; 421,16 *L 

, : ' ϊουδοκλέπτης, fur more Iudae: 64,58 
*ϊουδοτέλεστος, morte Iudae usus: 449,39 
*ίσάγιος, sanctis par et aequalis: 48,127 
"ϊσαθλος, aeque patiens: -ου εταιρείας 

248,9 
"ϊσάρετος, haud impar virtute: ίσαρέτου 

έν πολιτεία 458,58 
"ίσομάρτυρος, haud impar martyribus: -α 

στέφη 180,13 
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' ί σ ο π α θ ώ ς , perpessione aequali: 536,35 
' ' ισοπάτριος , haud impar genere patrum: 

111,12 
*ίσόσαρκος , carne aequus: ι σ ό σ α ρ κ ο ί σου 

και όμο ιοπαθε ΐ ς 199,18 
ίσοστάσ ιος , idem valens: 72,15; 79,8; 

436,27 
ίσοστατέω, exaequo: 536,7 έν τω μέτρφ 

τοϋ προφήτου ίσοστατε ϊ εαυτόν 5,38 
ισοφανής , par visu: 427,47 
ΐσόχρυσος , auri similis: 230,38 
* ίσοψυχία , animae aequitas: 397,3 
' ' ί σχνοφόρος , aridus: -ους καρπούς 2,23 
ίχθυοφορέω, pisces profero: α ι χθυς ίχθυο-

φοροΰσα 146,11 
ί χ ν η λ α τ έ ω , persequor: 8,41; 147,13 
ί χ ν η λ α τ ί α , investigatio: 285,10 
; :"ΐχνομυθέω, summatim enarro, adumbro: 

ί χ ν ο μ υ θ ή σ α ι τ ή ν ύπόθεσ ιν 332,12 

καθαιρέτης , abolitor: 221,48 
*καθάπτης, vituperator: 192,19 
καθηγεμον ιάω, abbatis munus concupisco: 

495,6 SL 
καθισμάτιον , munus monachorum, modus 

vivendi: 152,15; 249,21 *L 
καθύβρισις , sugillatio: 537,7 *L 
καθυπ ισχνέομα ι , sollemniter promit to: 

500,17 
! :καϊαφαϊκός, ad Caipham pertinens: -ή ς 

πε ίρας 139,6 -οΰ συνεδρ ίου 157,13; 
451,12 

κα ιροσκοπέω, tempori insidior: 11,119 
*καϊτικώς, more Cain: 9,22 
*κακόζωος, improbe vivens: 450,33 
κακοπάθεια , calamitas, labores: 12,8; 

245,11; 268,7 - τ η ς φυλακής 241,9 
*κακόπαις , subolem improbam pariens: 

66,26 
*κακόρριζος , radices malas agens: 361,40 
κακοτροπέω, maligno: 342,12 
*καλλιγυνή, mulier bona: ώ καλλ ίγυνα ι 

412,25 
*καλλιμήτωρ, mater bona: 548,4 
5 καλλίτεκνον , puer bonus (formosus): 

127,14 
5 καλλίτεκνος , ex Stirpe bona: -οι θυγατέ-

ρες 472,46 
*καλλιωρία, tempestas Serena: 419,21 
καλοπο ι ΐα , beneficentia: 264,21 *L 
*καλοτροπία, benignitas: 160,6 

κανοναρχέω , cantum moderor: 473,13 *L 
κανον ική , diaconissa: 244,7 ού φιλ ιώσεις 

μετά κ α ν ο ν ι κ ή ς 10,56 
καρατομέω, caput amputo: 415,18 
καρδ ιογνώστης , occultorum pectoris gna-

rus: - θεός 4,38 
καρηκομάω, capillum pexum gero: καρη-

κομώντος έρημ ικοε ιδε ΐ πολ ιτεύματ ι 
69,18 

*καρηφορέω, capite sustineo: καρηφο-
ροΰν τόν τύπον τοϋ σταυρού 419,33 

καρποφορ ία , fructificatio: 483,63 τό ρόδον 
της π α τ ρ ι κ ή ς κ α ρ π ο φ ο ρ ί α ς 18,12 

*καρτερόψυχος , animosus: 402,22 
κάστρον , Castrum: 48,122; 81,29; 376,24 ' Ί , 
καταβλακεύομαι , languori me desidiaeque 

dedo: καταβλακευομένων 27,68 
καταγώγιον , latibulum: 10,63 
: :"καταδεκτός, acceptabilis: 466,41 
καταδι ίσταμαι , discedo: καταδ ιαστήνα ι 

α λ λ ή λ ω ν 407,60 
καταθρέω, contemplor a summo: άπό σκο-

πιάς κ α τ α θ ρ ή σ α ι 7,12 
*κατακερμασία, consectio: 7,69 
κατακερτομέω, proscindo: 28,22 
*κατακοινός , summe communis: έξ ο ίκτου 

τοΰ κ α τ α κ ο ι ν ο ϋ 30,43 (κατά κο ι νού ν. 1.) 
κατακομπάζω, valde me iacto: 49,9 *L 
5 κατακοπή, defatigatio: ή τής δ ιανο ίας κα-

τακοπή 11,45 
κατακράτησ ι ς , praevalentia: 454,19 
κατάκριμα , damnat io: 37,45 
κατάκρ ισ ι ς , damnat io: (ούκ) εξω κατα-

κρ ίσεώς ε ίσ ι ν 20,51 
κατάκρυψις , occultatio: 278,59 
κατακωμωδέω, exagito: 28,95 
καταλυπέομαι , comploro: 6,51 
καταμήνυσις , nuntiatio: 271,14 
καταμονή , mansio: 3,68 
κατανύσσω, compungo: κατανυχθε ΐ ς 

θεϊκώς 9,25 
καταπατητής , violator: - των θείων κα-

νόνων 48,22; 556,32 - των θείων 
μυστηρ ίων 22,62 

κατάπαυσις , quies: 2,77 
καταπαύω, descendo: 3,63; 81 
*καταπιάζω, adstringo: σ ι δ η ρ α ΐ ς άλύσε-

σ ιν εί ή ν κατεπ ιασμένος 6,58 
: 1καταπολυορκέω, permultum iure iurando 

compello: τοΰ δέ δτ ι ύπερπ ιάσε ιεν κα-
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ταπολυορκοΰντος 7,40 (conieci: κατα-
πολιορκοϋντος codd.) 

καταπραγματεύομαι, commodum capio: 
καταπραγματευόμενοι τάς ένδειας 
11,119 

κατάπραξις, emolumentum: 7,10 
καταρραΐζω, mitigo: 270,9 καταρραϊσθή-

ναι τό πάθος 529,7 "L (καταραΐζω) 
καταρραντίζομαι, prorsus aspersus sum: 

τοις αίρετικοΐς κύμασι καταρραντιζό-
μενον 401,28 

κατασιγάω, commutesco: ή σωτήριος 
φωνή κατεσιγάσθη 3,35 

καταστόρεσις, propulsatio: καταστόρεσιν 
της κινδυνεύσεως 333,25 

*κατασυνήθης, solitus: -η κανόνα τής 
ασκήσεως 483,12 

κατασφραγιστής, confirmator: 22,63 aL 
κατάτηξις, laceratio: τή των σαρκών κα-

τατήξει 358,9 "L 
''καταντά, tunc: 25,61 
| :1 |καταφρονητέος, contemnendus: 287,12 
*καταφρουρέομαι, sum gravi custodia arc-

tus: καταφρουρούμενοι 48,44 
κατεγκαλέω, criminor: ούδεϊς κατεγκαλεϊ 

τήν έπιμέλειαν 477,101 "'L 
κατεμπίμπρημι, exuro: πυρ άσεβείας κατ-

εμπιπρών τήν έκκλησίαν 198,11 *L 
κατεπαρτικώς, arroganter: 69,43 *L 
κατηφής, maestus: και ό ήλιός μοι 

κατηφής 2,29 
*κατονοματίζω, nomine mentionem facio: 

142,23; 317,37 
κέλευμα, iussum: 11,21 
κελλάριος, cellarius: 216,10 
κελλαρίτης, cellarius: 10,80 
κελλιώτης, monachus solitarius: 11,85 
κενολόγος, nugator: και δ κενολόγος 

μάτην κενολογεϊ 452,47 
κενοφωνία, nugae: 26,8; 445,43 
κενόφωνος, nugator: 33,68 *L 
κεραμίδιον, tegula: διά των κεραμιδιών 

329,36 
κινδύνευσις, periculum: 333,25 
κίχρημι, utendum trado: - εαυτόν 182,8; 

198,6 κιχραν ήμΐν σεαυτήν 548,4 med.: 
12,47; 146,31; 151,47 

κλαυθμυρικώς, flebiliter: 394,14 *L 
κλεπτέλεγχος, probatio furti: 471,44 
κλέπτρια, fur: κλέπτριαι δούλης ήδονής 

59,13 

κλεψιφάγος, furtim edens: 64,59 *L 
: ίκλοιόν, torques: - χρύσεον 425,9 
κολασμός, poena: 186,23 
κολάφισμα, percussio: 156,42; 225,36 *L 
κολαφισμός, percussio: 133,6 *L 
κόλφος, sinus: 3,103 
κομήτισσα, comitis uxor: 462,60 *L 
''Κορδάτος, chordatus, ad nervum arcus 

pertinens: δεΐρον αυτόν εκατόν κορ-
δάτα 106,6 

κόρτη, cohors: τόν τής κόρτης κόμητα 
382,13 »L 

κορυφαιότης, suprema dignitas: 272,13; ή 
κορυφαιότης σου 33,66; 276,92 ,:L 

*κορυφεύς, caput, princeps: ό τής ιεραρ-
χίας - 268,30 

*κορυφιάζω, cacumen efficio: 273,32 
κορυφιακός, supremus: -οϋ θρόνου 407,10 

*L 
*κορυφότης, (? quod κορυφαιότης): 

271,52 
κοσκινίζω, per cribrum cerno: κοσκινίζει 

ή πρόνοια 381,98 κοσκινισθήναι πάντα 
τόπον 177,7 

*κοσμικοφόρησις, gestatio amictus laico-
rum: 396,15 

κοσμοκρατορικώς, potestate saeculari: 
36,76 JiL 

κοσμολατρεία, adoratio mundi: 528,45 
κοσμοπόθητος, a gentibus desideratus: 

429,45 ifL 
'^'κουβίκουλαρέα, cubicularia: 443,23 
"κουρατορίκώς, more procuratoris: 329,10 
κουσπισμός, punctio cuspidum: 48,123 ::'L 
κραταίωσις, confirmatio: 296,15; 352,3 
' ' ' 'κρημνιστής, praecipitator: 49,96 ::'L 

(κρημνηστής) 
, :κρητιαϊος, Cretensis: -ων μαρτύρων 

181,18 
: ίκρυπτάγιος, sanctus tectus: κρυπτάγιοι οί 

τοιούτοι 358,30 
:κρυπταδία, occultatio: 406,40 
"κρυπτομόναχος, monachus tectus: 358,37; 

396,20 
κρυπτώς, occulte: 384,33 *L 
^κρυφιοκτήμων, furtim possidens: 64,57 
κτισματολατρεία, adoratio rerum procrea-

tarum: 551,23 ^L 
κυβέρνησις, gubernatio: 11,13 
: ίκυκλοτέρωθεν, undique: ήκουσί σοι -

7,8 
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κύκλωθεν, circum: των — ν ή σ ω ν 76,11 
κυπριαν ίζω, ago more S. Cypriani: 407,29 
κυριολέκτως , propria significatione, pro-

prie: - ε ιπε ίν 485,50 
*κωδωνέομαι, sum in concitatione: ούκ αν 

έκωδωνε ΐ το ή ύπ ' ο ύ ρ α ν ό ν 415,40 
*κωδώνισις , perturbatio: 82,10 
κωδωνίζομαι , in perturbat ionem incido: ή 

ο ικουμένη κωδων ιζομένη τ φ δ ιωγμω 
432,37 

κωμόπολ ι ς , oppidulum: 449,3 
*κωμωδίζομαι , ignominiae me obicio: 

κωμωδισθήνα ι 223,68 
κώφευσις , surditas: 542,20 *L 

^λαΐζω, laicos aemulor: 176,20; 432,33 
*λαιλαπιστής , tempestates evocans: 425,21 
λάλημα , appellatio: 72,26; 419,9 
λαλιά , sermo: 13,42; 106,7 
λαμπροφορέω, amictum fulgentem gero, 

fulgeo: λ α μ π ρ ο φ ο ρ ε ΐ ς ή λ ι ο υ φωτε ινό-
τερον 547,37 *L 

| ! ί Ιλειποτακτέω, signa relinquo: 77,18; 81,20 
λε ι τουργητέον , sacris operandum: 294,27 

*L 
λεξ ικόν , lexicon: 152,49 
λεόπαρδος , leopardus: 8,59 
*λεπισμός, corticis detractio: - ράβδων 

380,178 
λευκάζομαι , sum Candidus: λελευκασμέ-

νος τ η ν καρδ ίαν 474,7 *L 
' λευκοφόρος , amictum album gerens: τό 

λευκοφόρον ά π ό ρ ρ ι ψ ο ν 329,40 
*ληρολογέω, inepta dico: π ο λ ύ με λ η ρ ο -

λ ο γ ή σ α ι 39,96 
λ η σ τ ή ρ ι ο ν , la t ronum receptaculum: — 

παθών 19,5 
λικμίζω, discerno: λ ικμ ί ζων τούς λογι -

σμούς 40,18 
' " 'λ ιμαγχονέομαι , fame occido: 441,34 
*λ ιμαγχόνησ ις , caedes per famem: 452,63; 

536,33 
' λ ι μ ο κ τ ό ν η σ ι ς , caedes per famem: 277,57; 

278,57; 402,25 
λ ιπα ίνω, sagino: λ ι π α ί ν ω ν τή πόςι της εμ-

μελούς σου δ ιδασκαλ ίας 11,131 
λογ ία , collatio, collectio: 469,42 
*λογ ισμομαχέω, sum sollicitus, laboro: λο-

γ ι σ μ ο μ α χ ή σ ο μ ε ν 119,21 
λογοθετέομαι , examino: τόν εκάστου βίον 

λογοθετε ΐσθα ι μέλλοντα 11,68 έν 
κρ ι τηρ ίω λελογοθέτητα ι 425,21 

λογύδρ ιον , vocula: 8,80; 147,35 
λοξοεργέω, nefas facio (krumme Dinge 

drehen): τ ό ν λ ο ξ ο ε ρ γ ο ϋ ν τ α 5,41 *L 
λοξονοέω, perperam arbitror: 301,70 *L 
$ λυκόομαι , lupi naturam accipio: ύπό τοϋ 

ν ο η τ ο ύ λυκωθέντες θ η ρ ό ς 306,13 
*λυμώδης, perniciosus: -εις λόγους 386,13 

*μακρηγορής , diu loquens: διά τό μακρη-
γορές 24,40 

*μακροετίζω, per multos annos ago: μα-
κροετ ί ζοντες 381,89 

μακροημερεύω, diu vivo: 29,43 ':L 
*μακροημερής , diuturnus: τό μακροημε-

ρές τ η ς α ίρέσεως 157,50 
*μακροθυμητέον , indulgendum: 321,16; 

326,4 
*μακροπάθεια, perpessio diuturna: 358,22 
μακροτον ία , longitudo: μ α κ ρ ο τ ο ν ί α χ ρ ό -

νου 239,23 
μακροχρονέω , multos annos duro: 415,28 
μαλαγή , subactus: 49,78 
μαλακ ίσκ ιον , corbula, donum: 549,172 *L 
μαλακοφορέω, vestem mollem gero: μα-

λ α κ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ω ν τε και ρακοδυτούντων 
11,34 *L 

μαν ιχα ΐ ζω , sum proclivis ad doctr inam 
Manis: 259,26; 477,224; 496,40 *L (Μα-
ν ιχαΐζω) 

μαρτυρογράφ ιον , vita martyris: 386,62 
*μαρτυρόνους, ingenium mar tyrum gerens: 

- καρδ ία 77,20 
*μαρτυροστεφής , corona martyrum redi-

mitus: 291,11 
*μαρτυρόφρων, ingenium martyrum ge-

rens: - ονος ψ υ χ ή ς 87,10 
μαστ ίγωσις , verberatio: 448,14 
μαστροπέω, perduco: 31,45 "̂ L 
ματα ιολογ ία , nugae: 8,82; 480,23; 483,37 
μαχλάω, me rebus venereis do: Θ ε ο δ ό τ η ν 

τ ή ν μ α χ λ ώ σ α ν 22,67 τ ή ν μ α χ λ ώ σ α ν 
μ ο ι χ α λ ί δ α 31,55 *'L 

μεγαλεμπόρως , more negotiatorum ma-
gnorum: - άπαραί σε των ένθένδε 
525,24 "L 

μεγαλοβούλως , magno animo: 540,35 , :L 
μ ε γ α λ ο ή λ ι ξ , statura procera: 522,7 ~L (με-

γαλοήλ ιξ ) 
μεγαλομάρτυς , martyr magnus: τοϋ μεγα-

λομάρτυρος Δ η μ η τ ρ ί ο υ 17,4; 13 
'^μεγαλοπάτωρ, pater venerabilis: 157,6 
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μ ε γ α λ ο π ι σ τ ί α , fidei maiestas: 436,21 *L 
μ ε γ α λ ο ψ υ χ έ ω , sum spiritu divino inflatus: 

2,79 
μ ε γ α λ ο ψ υ χ ί α , magnitude) animi: 2,6 ένδυ-

σ ώ μ ε θ α τά δ π λ α της μ ε γ α λ ο ψ υ χ ί α ς 
548,28 

μέθε ιρξ ι ς , inclusio: 411,12 *L 
: :"μεθικτέος, t ranseundus: επί σέ ό λ ό γ ο ς 

μεθ ικτέος (coni.) 458,50 
μ ε ι δ ι α σ μ ό ς , risus: μετά με ιδ ιασμοϋ άν-

έ γ ν ω ν 137,2 
: ί με ιζοτερ ικώς , statu amplissimo (?): 329,9 
*με ιλ ι χ ιό της , lenitas: 139,10 
μ ε λ ο κ ο π έ ο μ α ι , dissecatus sum: τ ίς ώρα 

ά ξ ι ο ς και μ ε λ ο κ ο π η θ ή ν α ι 146,36 κ α ν 
μ ε λ ο κ ο π ώ μ ε θ α 365,10 

μ ε λ ο τ ο μ έ ο μ α ι , consecatus sum: ή δ ο ν με-
λ ο τ ο μ ο ύ μ ε ν ο ι 225,40 "L 

*μεμακαρ ισμένως ; beate: 368,8 
μ ε ρ ι μ ν η τ ή ς , curator : 1,77 
*μερ ιμνητ ικώς , sollicite: 459,5 
μ ε σ η λ ι κ ι ό τ η ς , aetas media: εκ π α ι δ ό ς 

μέχρ ι μ ε σ η λ ι κ ι ό τ η τ ο ς 457,18 *L 
' • 'μεσοπόνηρος, modice malus: 393,36 
μεταβασ ία , muta t io loci, transitus: 450,11 

*L 
μ ε τ ά γ ν ω σ ι ς , paenitentia: 20,4 
μ ε τ α ξ υ λ ο γ ί α , digressio: 36,83 
' μ ε τ α ρ ρ ι π τ έ ο μ α ι , commutor . 66,27 
*μετατακτέον , t ransponendum: - τ ό ν λό-

γ ο ν 536,10 
μ ε τ α φ ρ ο ύ ρ η σ ι ς , carceris mutat io: 40,6 *L 
'μετεγκλε ίω , in alium carcerem transfero: 

έν τω π α λ α τ ί ω μ ε τ ε γ κ λ ε ι σ θ ε ί ς 48,38 
μ ε τ ε ν δ ι δ ύ σ κ ο μ α ι , vestimenta muto: 429,20 

*L 
μετενταφ ιάζω , in aliud sepulcrum sepelio: 

548,10 a'L 
μετεξορ ί ζω , in novum exsilium transfero: 

131,3 pass, (exilium muto): 112,39; 
150,22 

* μ ε τ ε ω ρ ο π ό ρ η σ ι ς , cursus aetherius: δ ιά 
τ η ς μ ε τ ε ω ρ ο π ο ρ ή σ ε ω ς τ η ς τ ιμ ίας σ ο υ 
ψ υ χ ή ς 554,24 

*μετόκλασ ι ς , conversio: 410,63 
*μετουσ ιασμός , partieipatio: 461,11 
μ ε τ ρ ι ο τ ρ ο φ ί α , temperat io victus: 503,9 "Χ 
μετρ ιόω, tempero: 434,35 εάν μετρ ιώσω-

μεν τ ό π ά θ ο ς 29,44 
μ η τ ρ ο μ ο ί ω ς , materna similitudine: 64,23 

S"L 

μ η τ ρ ο π ρ ε π ώ ς , more matris: 289,8 "'L 
μ η χ α ν ο υ ρ γ έ ω , fallacias fingo: μ η χ α ν ο υ ρ -

γ ώ ν σ ύ ν τ ω σ α τ ά ν κ α τ α π ι ε ΐ ν υμάς 
402,11 *L 

μ ίασμα , dedecus: — τοϋ ούρανοϋ και τ η ς 
γ η ς 2,63 

μ ίμημα , s imulacrum: τά του ά ρ χ ε τ ύ π ο υ 
μ ι μ ή μ α τ α 13,3 

μ ι σ α ν θ ρ ω π ί α , od ium generis humani : 
477,134 

μ ι σ θ α π ο δ ο σ ί α , mercedis pensio: 13,59; 
181,16; 283,17; 441,48; 549,172 

' •μ ισθαποδοτέομαι , praemium accipio: 
μ ι σ θ α π ο δ ο τ ο υ μ έ ν η 27,63 

μ ι σ ο κ ο σ μ ί α , od ium mundi : 464,22 *L 
μ ι σ ό κ ο σ μ ο ς , a rebus saecularibus se aver-

tens: 49,27; 465,17 *L 
μ ν ή σ τ ω ρ , sponsus: 482,64 
μ ο ί χ ε ί α ν ί ζ ω , cum adulteris consentio: 

38,10; 51,49 *L 
μ ο ι χ ε ι α ν ι κ ό ς , ad moechianos spectans: -ή 

α ϊ ρ ε σ ι ς 34,117; 39,46; 555,59 - ή ν ψευ-
δ ο δ ο ξ ί α ν 48,4 ^L 

^ μ ο ι χ ε ι α ν ι σ μ ό ς , moechianismus, defensio 
adulterii: 358,16 

μ ο ι χ ε ι α ν ο ί , moechiani , adulterii defenso-
res: 34,77; 35,48; 36,41; 83; 49,21; 95; 102; 
50,84; 51,13; 329,14; 333,31; 43; 553,32 
*L 

μ ο ι χ ο γ έ ν ν η τ ο ς , ex adulterio natus: -ov τέ-
κ ν ο ν 31,56 *L 

μ ο ι χ ο ε λ έ γ κ τ η ς , adulterii reprehensor: 
34,66 *L 

μ ο ι χ ο ζ ε ύ κ τ η ς , adul terorum copulator : 
25,63; 28,43; 33,23; 40; 34,52; 56; 37,49; 
39,30; 48; 43,25; 57; 48,81; 98; 105; 49,98; 
128; 148; 53,108; 222,7; 223,26; 535,25 *L 

μ ο ι χ ο ζ ε υ κ τ ι κ ό ς , adulteros coniugens: -ης 
ε π ι κ υ ρ ώ σ ε ω ς 33,19 ::L 

μ ο ι χ ο ζ ε υ ξ ί α , adul te rorum coniunctio: 
34,48; 74; 35,46; 36,20; 64; 88; 94; 96; 
38,18; 39,24; 48,82; 97; 119; 145; 155; 160; 
164; 174; 199; 214; 225; 94,6; 223,10 *L 

* μ ο ι χ ο ΐ σ τ ω ρ , adulterii exist imator: 555,55 
μ ο ι χ ο κ ο ι ν ω ν ί α , adul te rorum communio: 

36,88 *L 
' ' Η μο ιχοκύρωτος , ab adulteris ratus: 43,55 

-ου σ υ ν ό δ ο υ 37,49; 53,103 *L (μο ιχο-
κυρώτης ) 

μ ο ι χ ο μ ε ρ ι δ α ρ χ ί α , societas cum adulteris: 
36,96 *L 
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μ ο ι χ ο σ υ ν δ ρ ο μ ί α , adul te rorum subsidium: 
34,74; 35,47 *L 

μ ο ι χ ο σ ύ ν δ ρ ο μ ο ς , sectator moech ianorum: 
39,30 *L 

μ ο ι χ ο σ ύ ν ο δ ο ς , synodus adulterina: 33,68; 
36,146; 38,21; 39,65; 48,47; 51; 214; 223; 
49,112; 147; 239,11; 555,103 »L 

μ ο ι χ ο σ ύ σ τ α τ ο ς , ex adulterio constang: -ov 
ο ι κ ο ν ο μ ί α ν 36,98 *L 

μ ο ι χ ο υ ρ γ ό ς , adul teros procreans: -οΰ δ ια-
βόλου 36,21 *L 

μ ο ι χ ό φ ι λ ο ς , adul te rorum amicus: 31,53 "L 
: : 'μολυβδι0ω, plumbi na tu ram affero: 

355,14 
μ ο ν α σ τ ή ς , monachus: 275,48; 293,7; 435,5; 

477,48; 488,34; 489,30 *L 
$ μ ο ν α χ ό ο μ α ι , sum monachus: τ ό ν ε ξ ω äv-

θ ρ ω π ο ν ε χ ε ι ν μ ε μ ο ν α χ η μ έ ν ο ν 516,29 
' μ ο ν ο β ι ό ω , vitam solitariam ago: 203,7 
μ ο ν ο γ α μ ι κ ό ς , ad monogamiam pertinens: 

50,62 -ής συζεύξεως 50,52 π α ρ α δ ό σ ε ω ς 
50,113 *L 

*μονοκάθ ιστος , solus habitans: 480,55 
*μονοκλαδέω, sum ramus unicus: θυγα-

τ ρ ό ς μ ο ν ο κ λ α δ ο ύ σ η ς 412,12 
μ ο ν ο σ τ έ λ ε χ ο ς , monoclonos: 72,15 *L 
μ ό τ ω σ ι ς , alligatio: 418,15 
μυθαρεύομαι , fabulas confingo: οϋτω ψευ-

δ ο ε π ο ΰ σ ι μυθαρευόμενο ι 49,107 
: ί μυλ ιον ΐ τ ι ς , ad lapidem molarem perti-

nens: τ η ς ά ρ α ς τ η ς μ υ λ ι ο ν ί τ ι δ ο ς 231,20 
μυρ ίαθλος , innumerabi l ium cer taminum 

confector: 392,35 -ον Ί ώ β 511,36 
μυρ ιόδοξος , innumerabiles opiniones ha-

bens: - π α ρ ά δ ο σ ι ς 489,61 
*μυριοστώς , decies milies: κ α ν — γ ρ ά -

φ ο ι τ ο 380,32 
μυσαρ ία , inquinatio: 177,45 
μ υ σ ά ρ χ η ς , auctor sceleris nefandi: 421,12 
μ ύ σ τ η ρ ιοφύλαξ , custos myster iorum: 

153,34; 225,123 
μ ύ σ τ η ρίως, more mystico: α σ π α σ α ι -

178,39 *L 
μυωξός , glis: - τ η ς ά λ ο γ ί α ς 234,6 
μ ω ρ ι κ ό ς , imbecillis: μή τι π ά θ ο ι μ ι μωρ ι -

κ ό ν 314,28 *L 
μωσα ϊκώς , more Moysis: 461,8 'L 

ναυτ ιασμός , nausea: τ ό ν της π ο λ υ λ ο γ ί α ς 
ν α υ τ ι α σ μ ό ν 219,3 

ναυτ ίλλω , navigo: 11,40 

νεαν ικώς , iuveniliter: ν ε α ν ι κ ώ ς ύ π ε ρ ή θ λ η -
σ α ς 3,52 

'* 'νεογόνος , recens a par tu : σ ύ ν εύγενέσ ι 
ν ε ο γ ό ν ο ι ς 522,12 

ν ε ό κ λ η τ ο ς , nuper advocatus: -ου μάρτυ-
ρος 301,45 *L 

νεουργός , nuper effectus: -ά μ α ρ τ ύ ρ ι α 
415,50 

ν ε ο φ α ν ή ς , nuper visus: -ή δ ρ ά κ ο ν τ α 417,10 
νευρόω, conf i rmo: έ ν ε ύ ρ ω σ α ς η μ ώ ν τ ά ς 

κ α ρ δ ί α ς 3,20 
ν η ά ρ ι ο ν , navicula: 11,26 
ν η φ α λ ε ό ω , acueo: 37,58 *L 
' ν ικα ΐ ζω , Nicaenum accipio: ν ι κ α ΐ ζ ε ι ς κα ι 

τ ό π ω και τ ρ ό π ω 176,5 
ν ι κ η τ ι κ ό ς , victorialis: - σ τ έ φ α ν ο ς 22,88; 

34,50; 50,106 
' ν ι κ ο δ ή μ ω ς , vulgo victo: 176,19 
νυκταυγ ία , caliginis radiat io: 37,14 "L 
νυκτοε ιδώς , more noctis: 301,58 "L 
ν υ κ τ ο μ α χ έ ω , noctu pugno: 11,67; 74,18; 

407,7 
ν υ κ τ ο π ο ρ ί α , iter noc tu rnum: 497,17 
ν υ μ φ α γ ω γ ι κ ό ς , sponsam educens: -ο ϊ ς δ ια-

δ ή μ α σ ι ν 481,25 *L 
ν υ μ φ ι ο φ ό ρ ο ς , sponsi causam suscipiens: 

506,61 *L 
νυμφ ίωσ ι ς , nuptiae: 506,44 ' :L 
ν υ μ φ ο φ υ λ α κ τ ή ρ ι ο ν , domus sponsarum: -

τοΰ β α σ ι λ έ ω ς των ο υ ρ α ν ώ ν 506,13 *L 

' ' ξ εναγ ιστής , hospes: 261,13 
ξεν ι τε ία , peregrinatio: 13,11 
ξ ε ν ο δ ο χ έ ω , hospitio accipio: τοϋ ξενοδο -

χ ο ϋ ν τ ο ς ά γ γ έ λ ο υ ς 102,8 τω ξ ε ν ο δ ο -
χ ο ΰ ν τ ί σ ε 374,8 ξ ε ν ο δ ο χ ε ΐ σ θ α ι 228,10 
ξ ε ν ο δ ο χ ο ύ μ ε ν ο ι 20,43 

5 ξ ε ν ο λ ο γ έ ο μ α ι , vocibus miris s tupeo: 370,3 
5 ξ ε ν ο λ ο γ ί α , locutio mirabilis: 82,14 
ξ ε ν ό φ ω ν ο ς , aliena loquens: μή ξ ε ν ό φ ω ν ό ν 

σ ο ι ε ϊη τ ό λ ε χ θ έ ν 360,5 
ξ ε σ μ ο σ α ρ κ ί α , vulnus quod est in summa 

came: 51,42 !iL 
ξ ι φ ο δ ό τ η ς , gladium dans: 383,68 *L 
ξ υ λ ο υ ρ γ ί α , ligni fabrica: 7,68 

ο ί α κ ο σ τ ρ ό φ ο ς , guberna tor : 24,36 
"ο ίηματ ικώς , ar roganter : 487,37 
^ο ίκε ιοπαθέω, ut p ro propri is malis doleo: 

ο ί κ ε ι ο π α θ ο ΰ μ έ ν σο ι ό φ ε ι λ ο μ έ ν ω ς 
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397,28 οίκειοπαθοΰντι όφειλομένως ώς 
οίκεϊα τά σά 548,49 

! ίοΐκειοποτέω, aquam domesticam bibo: 
μή εχουσιν οίκειοποτεΐν 387,4 

οίκήτωρ, incola: τοΰ ούρανοΰ οϊκήτορα 
2,43 

οικονομικός, oeconomicus: -ήν φροντίδα 
10,78 

*οίκοτριβέω, teneo me domi: 450,15 
| !Ηοίκοΰρος, diligens: 80,3; 497,18 
"Όικτειρήσιμος, miserandus: - πολιά 

277,59 
οίκτρότης, nequitia: 82,7 
δκλασις, collapsus: 189,25 
'"•'όλεθριόω, perdo: 419,28 πάντας όλε-

θριοΰσα 94,16 
5όλετήριον, domus perniciei: όλετήριον 

άλλ' ού μοναστήριον 432,40 
'"'όλιγαρκέομαι, parce vivo: 470,36 
*όλιγόλογος, breviloquens: 36,156 
*0λιγόνους, tenuis, imbecillis: 409,55 
*όλιγοψωμίζομαι, paulum cibi accipio: 

365,11 
''όλοδέσμιος, omnino devinctus: 22,110 
όλοκαρδίως, toto animo: έκζητούσαις 

θεόν - 404,11 *L 
όλόσωμος, completus: - ή αμαρτία και ή 

αρνησις 60,13 - τοϋ σατανά υπηρέτης 
419,16 »L 

όλοτελής, perfectus, unus et solus: άπή-
μονας και όλοτελεΐς 553,38 -οΰς προ-
θέσεως 3,18 όλοτελώς 177,49; 417,17 

όλοτρόπως, prorsus, omnino: 384,23; 386,6 
*L 

όλοφανώς, coram omnibus, in aperto: 
58,17 *L 

5όμάδελφος, confrater: 28,85; 533,63 
*δμαθλος, pugnae socius: 157,14 
όμβρίζω, pluo: δυνατός ό Κς όμβρίσαι 

άρτους 239,19 
όμείρομαι, appeto: 293,4 όμειρομένη 

μητρικώς 7,17 
*όμοαξιος, dignitate similis: 156,39 
όμόγνωμος, consentiens: -ω πίστει 474,30 

"L 

όμογνώμων, consentiens: 11,28; 49,88; 
53,18; 104,17; 162,5; 361,15; 458,55; 
469,15; 488,22 

όμόζηλος, studii socius: 3,146; 88,13; 
134,21; 274,33 -ων άγίων 34,124 -α 
βλαστήματα 555,95 

"όμοζυγικός, coniugalis: -ής επικουρίας 
454,10 

όμοιοπάθεια, compatibilitas: 14,43 
:>όμοιόσαρκος, came similis: 156,45 
όμοιοφανής, similis visu: - κίνησις 

427,43 
όμοκάρδιος, concors: 152,38; 513,22 *L 
όμοκλεής, coniunctim clarus: 301,29 *L 
'"'όμολογήστρια, fidei confessoria: 87,35 
όμολογητικός, confessoria: -ής άδελ-

φότητος 477,20 -όν δρόμον 323,19 "L 
"όμολογητικώς, more confessorum: 323,25 
'"•'όμόνοιος (?), concors: -αν είρήνην 

555,106 
όμόσαρκος, unius carnis: όμόσαρκοι 

ήμών 223,43 *L 
όμοσκηνία, habitatio communis: 323,23 
*όμοσύγκλητος, collega senatorius: 156,36 
*όμοσχημία, par ratio vestis: 141,6 
όμόσχημος, pariter indutus: 31,42; 75,8; 

267,11; 277,54; 517,16 -ων άδελφών 
543,21 -οι γυναίκες 244,7 JfL 

όμόσωμος, unius corporis: όμόσωμοι (της 
εκκλησίας) 28,28 *L 

όμοτράπεζος, convictor: 3,132 
όμοτροπία, ingenii consensus: 22,49; 31,94; 

231.32 
όμόχορος, ad eundem chorum pertinens: 

547.33 
όμοψυχέω, sum una anima: 152,24; 403,12 

*L 
όμόψυχος, unanimus: 122,3; 406,56; 458,57 

- αδελφός 281,5 -οις άδελφοΐς 10,19 
-ον τέκνον 15,11 τό όμόψυχον τοΰ 
μαθητού 220,8 

όμωνυμικός, aequivocus: 428,9; 528,23; 54; 
*L 

*όνειρόμοιος, somnio similis: όνειρόμοια 
και σκιόεντα 370,17 

όξύνους, perspicax: 216,12 
όξυποδίζω, cursito: 155,11 *L 
όπισθόρμητος, retro properans: 329,17 
"όρθοβίως, vita pia: 355,28 
όρθοπόδησις, recreatio: 223,12 *L 
όρθοφρονέω, fidem rectam foveo: 97,14; 

466,37; 549,91 
"όρθοφρονως, orthodoxe: 490,14 
όρθοφυής, erectum crescens: -ές κρίνον 

436,41 
•'όρικός, montuosus: -ά εδάφη 202,16 
*όρμαία, funda, iaculum: 208,14 
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5όρυκτήρ, dolabra: όρυκτήρσι κατέαξαν 
τό άνάφραγμα 382,16 τω όρυκτήρι της 
έπιτιμίας 178,12 

όρφανίζομαι, orbus fio: 3,139 
όρφανοτροφέω, orbos educo: 200,15; 

211,35 
::~όρφανοτροφία, orborum educatio: 211,28 
οσδε, hie: 544,13 
όσίωμα, actio pietatis: 313,17 *L 
όσίωσις, dedicatio: 265,2 
ούθενής, inanis: 34,20; 423,12 *L 
ούθενία, nequitia: 494,3 W L 
ούθενότης, nequitia: 33,71; 267,7; 361,36; 

422,16; 486,5; 500,26; 515,48; 539,3 
ούρανοτίμητος, in caelo honoratus: -οι βα-

σιλίδες 472,43 *L 
ούσιοποιέω, essentiam attribuo 491,27 *L 
όφιογνώμων, ingenium draconis tenens: 

τοΰ όφιογνώμονος Ά μ μ ο ΰ ν 9,4 *L 
όφιοτρόφος, nutricius anguis: 64,56 *'L 
όφιόφωνος, voce anguis loquens: 49,110 *L 
όχυρόω, confirmo: 2,80; 109,5 
όχύρωμα, propugnaculum: γενοϋ ήμ ϊν -

1,41 

| ! : |παγή(?), laqueus: παγάς 449,26; 518,27 
(πάγας v. 1., ut 465,36) 

παγιδευτή ριο ν, laqueus: - γυναικών 
19,20 *L 

παγκατάρατος, omnino exsecrabilis: -ου 
αμαρτίας 431,34 - επιθυμία 444,39 

παγχάλεπος, omnino scelerosus: τό παγ-
χάλεπον 22,53 

*παθοκτόνος, animi perturbationes morti-
ficans: 412,9 σαρκός -ους 488,36 

*παθοπράτης, perturbationis concitator: οί 
φιλεγκλήμονες και -αι 462,68 

παΐδιόθεν, a parvula aetate: 217,10 
παιδοδιδάσκαλος, magister puerorum: 

14,19 
'""'παικτός, ludi locum habens: έν ου -οϊς 

477,12 
,:'παίω, desino: 236,16 
παλιμβουλία, inconstantia mentis: 4,4 
'"•'παλινοδέω, revenio: 274,10 
παλινοδία, reditus: 276,99; 462,66; 533,15 
παλινοστέω, domum revenio 38,68 
παμπόθητος, exoptatissimus: — δεσπότης 

27,3; 304,20; 478,55; 523,16 -ου δυάδος 
523,27 -ον ύπεροχήν 478,4 '''L 

πανάγαστος, valde admirabilis: — δέσ-
ποινα 7,70 *L 

πανάρρητος , omnino inenarrabilis: -ου 
θαύματος 469,47 *L 

*πανδημινός(?), universus(?): 49,36 
πανέστιος, una cum familia: 5,55; 113,12; 

148,19; 304,19 
πανευκλεής, omnino clarus: πανευκλεέ-

στατε 148,19 *L 
πανεύφημος, in primis laudabilis: 5,32 -ov 

δεσπότην 541,32 -ου δυάδος 523,27 -ου 
πατρικίας 498,5 - ύπεροχή 478,3; 
479,2; 541,3 

πανθάνω, perpetior: 2,34; 43,11; 381,73; 
404,28 

πανσεβάσμιος, summe venerabilis: -ε πά-
τερ 11,127 *L 

*πανσεβής, nimium venerabilis: ώ δέσποτα 
πανσεβέστατε 203,10 

πανσύνετος, maxime prudens: 100,10; 
207,22; 281,14; 292,7; 522,55 »L 

' ίπαντισθενής(?), omnium praepotens: cf. 
461,41 (coni.) 

παντεπαίνετος, omnino exornandus: 
521,10 *L 

*παντεπιστήμων, maxime sapiens: -ova 
ϊατρόν 321,16 

παντέρημος, orbatus: ελεεινός και - 3,36 
i,iL 

παντοφίλητος , ab omnibus amatus: — 
άνήρ 323,5 

πανυπηκόως, cum magna oboedientia: 8,32 
*L 

*πανωραΐος, mirus pulchritudine: -ου καρ-
πού 65,24 

παραβιάζομαι, vim facio: 11,3 
! ίπαραβίβασις, peractio: εις παραβίβασιν 

της ήμέρας 171,23 
παραδεισιακός, paradisiacus: -οϋ βίου 

394,16 *L 
| : ; |παράζηλος, obtrectatio: έκ παραζήλου 

22,46 *L (παραζήλον) 
' 'παραζημιόομαι, detrimentum accipio: πα-

ραζημιοΰσθαι εις ψυχήν 44,8 
'παραθάλασσα, maritima: 146,21 
παρακρόασις , auscultatio: παρακροάσει 

τοΰ άναγ ινώσκοντος 511,45 
*παρακτείνομαι(?), verberibus exanimatus 

sum(?): cf. 391,11 (v.l. in cod. M) 
, ιπαραξενίζομαι, obstupesco: 177,16 
παραρτύω, concoquo: 236,10 
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παραστέλλω , dimitto: 22,78; 25,75 
παρατετραμμένως , discrepanter: - τοΰ 

δέοντος 539,14 
παρατρέχω , cursim transeo, praeterfluo: 

18,36; 45 
παραυτά, statim: 3,115; 24,18; 529,12 -

των π ο ι ν ώ ν 276,58 
παραφυλάττω, observo: 10,26; 44 παρα-

φυλαχθέντες 48,59 
*παραψιθύρισμα, susurrus: 211,12 
π α ρ ε κ δ ρ ο μ ή , excursus: έν παρεκδρομή 

37,40 *L 
παρεμπ ίπτω, incido: 11,49 διά τ ινα παρεμ-

π ί π τ ο υ σ α ν ύπόθεσ ιν 32,3 
παρευθύ, statim: 14,7 
παρθενοπρεπώς , more virginum: 460,36 
' 'παρίππευσις , transitus: -ει τοΰ τήδε πι-

κ ρ ο ύ κρυμοϋ 339,10 
παρ ιππεύω, praeterequito: τοσούτος χ ρ ό -

νος παρ ίππευσεν 14,11 έν τ φ παριππεύ-
σαντ ι δ ι ω γ μ φ 458,42 

παροξυσμός , irritatio: τόν π α ρ ο ξ υ σ μ ό ν 
τοΰ 'Αγίου Πνεύματος 22,29; 25,52 

π α ρ ο ρ γ ι σ μ ό ς , evocatio irae, provocatio: 
εϊς π α ρ ο ρ γ ι σ μ ό ν θεού 5,24 

π α ρ ρ η σ ι ο π ο ι ό ς , impavide loquens, liber-
tatem loquendi evocans 64,59 *L 

πατερ ικός , apophthegmata patrum: 303,22; 
cf. 383,80 *L 

*πατραλοία , parricidium patris: 398,26 
πατρ ικ ιότης , patriciatus: 458,29 
π α τ ρ ο μ α χ ί α , impugnatio patrum: 455,46 

πατρομ ιμήτως , ad exemplum patrum: 
10,71 *L 

πατροπαράδοτος , a patribus traditus: 
10,45; 71,62 πατροπαραδότως 273,23; 
429,38; 469,48; 472,28 

πατροπάτωρ , patris pater: 414,19 
π α τ ρ ο π ρ ε π ή ς , patri dignus: -εϊ δ ιαλέξει 

471,4 
πατρφζω, sum patri similis: 398,37 
παυλ ιαν ίζω, Paulo (Samosatensi) assentior: 

496,35; 41 SL 
π ε ν ι χ ρ ό τ η ς , egestas, inopia: β ρ α χ υ λ ο γ ί α ν 

τ ι ν ά της π ε ν ι χ ρ ό τ η τ ο ς ήμών 387,6 
πεντάζω, sum quintus: καν πεντάζο ις τω 

άρ ιθμω 276,28 "L 
πεντακόρυφος , quinque cacumina habens: 

-ου έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ΰ σώματος 407,21 

-ον κράτος τ η ς ε κ κ λ η σ ί α ς 478,64 -ου 
σώματος τ η ς ε κ κ λ η σ ί α ς 406,27 *L 

*πεντάλογος , quinque sermones continens: 
48,6 

πεντάφωτος , quinquies collustratus, quin-
cuplice luce nitens: 48,7 !1L 

*πεποθημένως, amantissime: ασπάζοντα ι 
σε πεποθημένως 208,27 

πεπονημένως , expectatione dolorosa: 132,2 
περιαθρέω, circumspicio: 3,40 
περ ιγραμμός , extrema lineamenta: 427,34 

*L 
: : 'περιδεξιότης, sollertia: 139,11 
περ ίδοξος , perillustris: 511,20 -ου μεγα-

λοφυίας 113,2 -ον ομόζυγα 522,12 -ου 
όμοζύγου 323,10 *L 

περ ιθρυλλέω, praedico: 163,7 
περ ι ίπταμαι , volito: 55,26 
περ ίληψις , observantia: 8,77 
περ ίλυπος , maestus: 21,5 πάντοθεν δε ινά 

καί περ ίλυπα 18,26 
περ ιμερ ίμνως , cura ac diligentia: 506,35 *L 
*περινύττομαι , instigor: φθόνφ περινυτ-

τόμενοι 560,6 
περ ιόρ ισ ι ς , inclusio: 312,26 *L 
*περιουσίασμα, ingenium, virtus: τά 

σωματ ικά κ ά λ λ η τε και περ ιουσιά-
σματα 202,15 

περ ιουσ ιασμός , divitiae: 11,105 
Π ε ρ ι π α θ ή ς , patibilis: 11,4; 150,26 διά τό 

μ ικρόν περ ιπαθές 18,63 τό περ ιπαθές 
ήμών πρός τόν άνδρα 540,43 περ ιπαθώς 
480,53 

*περιπόθησις , desiderium ardens: 324,3 
περ ιπόθητος , valde desiderabilis: 2,92; 

12,51; 49,2; 79,3 -ου δεσπότου 484,4 
πατρότητος 277,8 

περ ιπονέομαι , laboro: 303,8 περ ιπονού-
μενος έν τη δ ι ο ι κ ή σ ε ι σου 123,3 

περ ιπόνησ ι ς , aerumna: 56,5; 144,4 *'L 
*περιπονητ ικός , aegritudinis socius: -ής 

φροντ ίδος 87,37 
*περιπόνως, laboriose: 147,19 
| ι : ' 'περίσσεια, abundantia: τό κατά περίσ-

σε ιαν 10,75 (περίσσεια 457,53) 
περ ισσοτέρως , tanto plus: 146,37; 164,5; 

cf. 43,40 (v. 1.) 
περ ιστατέομαι , sum in angustiis, cogor: 

περ ιστατηθε ί ς ύπό αναγκών 537,3 ~L 
'^ 'περιτρύζομαι, circumdefletus sum: 

211,13 
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ι*'περιττολόγως, supervacuo: 48,139 
περιφαής, circumsplendens: ή αύγή τοΰ 

λόγου περιφαής 361,3 
*περιφύλαξ, custos diligens: 150,32 
' 'Ηπεριχαίρομαι, gaudeo valde: τούς περι-

χαρέντας άγγέλους 1,68 
πεϋσις, interrogatio: τάς πολλάς πεύσεις 

και αντ ιρρήσεις έπισυστέλλων 5,12 
πηδαλιουχέω, cursum dirigo: έν δυσίν 

αύχήσι πηδαλιούχων 11,17 πηδαλιου-
χουμένην 330,12 πηδαλιουχούμενοι 
Πνεύματι Ά γ ί φ 547,55 

*πισύνιος, fiduciae plenus, blandus: 516,22 
"πιττακοδότης, delator: 275,60 
πλειοτέρως, abundanter: 209,5 r'L 
πλεομακάριστος, maxime fortunatus: 

406,42 
πλεΰσις, cursus navis: 276,73 
'*'πλήκτωρ, verberator: 112,44 
πλοιάριον, navicula: τό βραχύτατον και 

λογικόν πλοιάριον 11,15 
, : 'πλοΐμως, per navem: 146,21 
πνευματοκίνητος, quem spiritus sanctus 

movet: -φ έλεγμω 469,28 -ων λογίων 
34,7 -ον στόμα 425,5 πνευματοκινήτως 
271,54; 272,42; 273,23; 423,21; 463,71; 
478,22; 480,53 »L 

•'πνευματόφθεγκτος, a spiritu sancto dic-
tus: -α λόγια 560,3 

^ποδοβολέω, circumcurso: 166,10 
πόθημα, deliciae: πόθημα έμόν 419,22 τό 

έμόν πόθημα 44,21 
*ποιμεναρχία, principatus pastoralis: 33,72 
ποιμενεύω, pasco: 11,40 *L (ποιμαινεύω) 
ποιμνιαρχία, principatus pastoralis: 33,6; 

61,14; 232,42 a L 
πολυαμάρτητος, multis peccatis obrutus: 

11,134 -ον βίον 509,4 *L 
πολυανθής, valde florens: -οΰς ψυχής 

49,30 
πολυγόρευτος, hac iliac circumcursans: τό 

πολυγύρευτον 10,40 SL 
πολύδεσμος, multis vinculis ligatus: -ου 

προσπαθείας 554,34 
πολυδιεξόδευτος, frequenter deerrans: -α 

λογικά πρόβατα 10,42 *L 
πολύευκτος, exoptatissimus: 26,22 -ον 

καρπόν 29,7 κατόρθωμα 532,21 -ου εύ-
ζωΐας 478,99 

πολυημερία, spatium multorum dierum: 
διά της έν τη Πεντηκοστή πολυημε-
ρίας 13,22 

πολυθαύμαστος, valde admiratus: -ον ερ-
νος 522,20 

πολύθλιπτος, miser: -ον βίον 6,29 *L 
πολυκτήμων, multarum rerum possessor: 

πολυκτημόνων τε καϊ άνεσθήτων 11,33 
*πολυκυμία, procella: 176,23 
"πολυμάρτυς, martyr multiplex: 191,13 
πολυμέθοδος, varius, ingeniosus: -ου παν-

ουργίας 14,5 *L 
πολύμισθος, opulentus remunerando: — 

ζυγός προστασίας 501,31 -ον πράγμα 
481,8 

πολύνυμφος, cum multis sponsis: 506,18 
πολυοινία , abundantia vini: 13,25 
πολυορκία, iuris iurandi crebra evocatio: 

7,37 
πολυούσιος, dives: 527,26 -ον άσκητήρ ιον 

268,13 -ον κτήμα 522,14 
πολυπειρία, summa peritia: 12,23 
πολύπειρος, peritissimus: 540,20 -ω μεγα-

λονοία 16,29 
πολυπόθητος, multum desiderabilis: 214,3; 

310,15 -ον άδελφήν 3,75 -οι αδελφοί 
1,89 -ε ανεψιέ 4,3 -ε πατήρ 234,9 -ον 
τέκνον 104,32 

πολυπρόοδος, saepe egrediens: τό πολυ-
πρόοδον 10,40 ''L 

πολυστένακτος, gemitum plenus: -ον βίον 
3,124 -ων φωνών 519,4 

πολυσχεδής , multiplex: 40,35; 477,229; 
555,76 

πολυτάραχος , turbulentus: -ου νοητής θα-
λάσσης 11,14 

πολυτίμιος, valde adoratus: πολυτιμιω-
τάτη μοι κυρία 522,61 

πολύτροπος, multiformis, mutabilis: τά 
πολυτροπώτατα λογικά πρόβατα 10,42 
πολυτρόπως 30,31 

πολυφαγία, edacitas: 13,26 
' : 'πολυφελής, valde salutaris: πολυφελοϋς 

προμηθείας 7,16 (πολυωφελοϋς v.l.) 
πολυφροντίστως, intentissima cura: 2,21 
πολυχώρητος , spatiosus et capax: λ ιμήν 

- 521,11 
| : ί 1ποντοπορία, cursus maritimus: 73,7 ^L 

(ποντοπόρεια) 
πορνοποιός , fomicans: -όν άδηφαγίαν 

480,30 "L 
πόρτα, porta urbis: 3,107; 107,13 
πορτάριος, portae custos, portarius: 376,35 

*L 
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πορφυροφορέω, vestem purpuream gero: ή 
μοιχαλίς πορφυροφοροϋσα 514,15 *L 

ποταμιαΐος, amni proprius: -ω ρεύματι 
18,35 

ποτνιάομαι, lamentor: στένοντες και ποτ-
νιώμενοι 3,78 

πραγματευτικώς, more negotiatorum: 
11,120 *L 

πρακτίκευμα, ratio (Praktiken): 494,10 *L 
πρακτικεύομαι, operam navo: πρακτικεύ-

εσαι τά προς αυτούς 203,5 
πρακτορεύομαι , negotiis implicatus sum: 

11,41 
*πρεσβυτίζομαι, aetatem firmatam adipis-

cor: πρεσβυτισθείς έν τη γνώσει και 
ήλικ ία 262,13 

προανάγομαι , prius ascendo: 16,21 
προαναδέομαι , antea colligo: προανεδή-

σατο επαίνους 462,63 *L 
'*'προανδρίζομαι, praeparatione contendo: 

128.5 
προαπολαύω, antea perfruor: 50,74 
προβατέμπορος, ovium mercator: 7,64 *L 
προδήλωμα, praesagium: 450,33 *L 
'^προδιώκομαι , sum antea persecutus: 

355,20 
προδουλόομαι , praedomatus sum: προδε-

δουλώσθαι 381,85 
προδρομία, praecursio: 34,106; 36,27 *L 
προεκδημέω, antea morior: εύχαΐς των 

προεκδημησάντων 195,20 *L 
$προεντέλλομαι, antea praescribo: 263,9 
προεξεικονίζομαι , iam antea depictus 

sum: 532,219 *L 
*προεπαίρομαι, prius abductus sum: 136,3 
προεπίδοσις , munificationis initium: 11,92 

*L 
προθυμοεργέω, sum industrius: 481,19 
προθυμοποίησις , adhortatio: 191,15 
προκαθηγέομαι , antehac praesto: ό προ-

καθηγησάμενος ύμών 512,20 τοΰ προ-
καθηγουμένου 13,51 

προκελεύω, praeevoco: προεκέλευσας 
οϋτως ή μας γράφειν 1,34 

πρόλαβα, anticipatio: τοϋ 'Αντίχριστου τά 
πρόλαβα φέρουσιν 50,86 *L 

προλάμπω, praelucere: προλάμπειν ώς έν 
άστρασιν ήλ ιος 16,25 

προμαστίζομαι , sum prius verberatus: 
403.6 *L 

προόλλυμαι , antea pereo: 419,43 

προπαραδίδωμι, antea delego: τόν έν 
έτέρα σχολή προπαραδοθέντα παϊδα 
14,20 

προπεμπτικός, deducens: -ούς λόγους 23,5 
προπομπεύω, antecedo: 3,109 
'"•'προσαγορία, allocutio 76,3 
προσαναγινώσκομαι , insuper recitatus 

sum: προσαναγινωσκομένου ήδη τοΰ 
τόμου 13,29 

προσαναπαύομαι , conquiesco: 3,90 
προσβαρέομαι , vexatus sum: 482,38 *L 
πρόσγειος , terrae vicinus: τά πρόσγεια τοϋ 

κόλφου 3,102 
προσεδρευτικός, intente supplicans: προσ-

εδρευτικώτερον έντυγχάνειν θεώ 
362,20 

προσεμπείρομαι , implicor: προσεμπαρή-
ναι εις πάθος 52,16 ,:Ι. 

προσεπεισφρέω, insuper penetro: 8,79 !1L 
προσεπεμβαίνω, insuper escendo: εύπορία 

προσεπεμβαινόντων 12,9 *L 
προσερέω, ascribo: της σης μεγαλοψυ-

χ ίας προσερήσομεν 2,6 
προσευκτέον, precandum: 256,9 *L 
προσευκτικός, ad preces pertinens: -ή 

προσελεύσει 461,8 
πρόσκλαυσις , fletus ante portam (aedis 

sacrae): 393,62 *L 
προσλαλέω, alloquor: 57,3 ουδέ προσλα-

λήσαι ε'ία 3,73 προσλαλε ϊ τοις θρέμμα-
σ ιν 61,8 

προσπαθητικός , compatibilis: -ή σχέσει 
50,117 ,fL 

προσπαραδίδωμι , trado cum aliis: 4,11 
προσπλήσσω, insuper caedo: εύπορία 

προσπλησσόντων 12,9 
πρόσπτυξις , amplexus: 509,9 ''L 
πρόσρησις , allocutio: 12,2; 34,6; 66,3 
προσρήσσω, allidor: άνεμοι προσρήσ-

σοντες τή οικία 297,10 τά προσρήσ-
σοντα κύματα 28,134 

προστοιβάζομαι , antehac accumulor: τώ 
ήδη προστοιβασθέντι κέρματι 513,26 
*L 

πρόσυλος , corporeus: 8,54 
' ' 'προσυποκρύπτομαι, me iuxta abdo in 

occultum: έν δρει προσυποκρυβήναι 
170,11 

"προσυπομνήσκω, praeteradmoneo: 450,3 
προσφίλιος , carus: 2,93 "'L 
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*προτρυχόομαι, iam prius laboro: προτε-
τρυχωμένω 175,10 

προτύπωμα, exemplum: παντός άγαθοΰ -
481.12 

προϋπαρκτϊται, animam praeesse creden-
tes: 532,43 *L 

προφασιλογία, excusatio: 302,25 *L 
"'προφασιστής, excusationum excogitator, 

tergiversator: 448,31 
*προφθάζω, praevenio, anticipo: 147,23 
^προφυλακίζομαι, sum iam antea in car-

cere conditus: προεφυλακίσθης 128,5 
προχέομαι, praefundor: προχεΐταί μοι τό 

δάκρυον 3,2 
πρωταρχέω, praesum: 541,30 
πρωταρχία, principatus, primatus: 33,65 *L 
πρώταρχος, princeps, auctor: 477,103; 

487,35 πρωτάρχους της αίρέσεως 38,38 
πρωτάρχω καθηγεμόνι 545,23 

πρωτοβαθρέω, occupo primum ordinem: 
274,7 

πρωτόβαθρος, primum ordinem occupans: 
της συγκλήτου πρωτόβαθρον 420,45 

πρωτοκαλλιγράφος, praefectus scribarum: 
130.13 

πρωτοκλισία, prima sedes apud mensam: 
473,11 

πρωτομοιχειανός, moechianorum prin-
ceps: 49,149 *L 

πρωτόνυμφος, sponsarum prima: 506,17 -ω 
κυρία 506,59 

|ί: Ιπρωτοσπαθαρέα, protospatharea: 18,26 
*πρωτοστρατιώτης, miles strenuus: - Χϋ 

232.28 
πτερνίζω, domo, peto: πτερνίσωμεν πάθη 

503,10 
πτερόω, pennas do: πτερώσαι ψυχήν 

11,122 
πτυκτίον, libellus: 502,5; 518,11 *L 
πτωματιστής, medicus mortifer: 52,15 ::"L 
πυθμήν, fundus: εις πυθμένα κακίας 4,12 
πυροβολέω, spuo ignem: ή άγάπη πυρο-

βολεί 288,4 τάς προθυμίας και άγάπας 
σου οιονεί πυροβολείς 169,11 

"πυροκαυστέω, peruro: πυροκαυστεϊ 
πάντα θείον ναόν 425,42 

πώρωσις, duritia contra sensum: 9,19; 
432.29 

ράδαμνος, germen, stirps: επί Ειρήνης σύν 
τφ αυτής ραδάμνω 478,74 

ρακοδυτέω, pannos induo, pannis obsitus 
sum: μαλακοφορούντων τε και ρακο-
δυτούντων 11,34 *L 

ραφίς, acus: μέχρι καϊ ραφίδος 10,28 
βευματίζομαι, ut flumcn fluo: πλούτος 

ρευματιζόμενος 457,51 
(ίηξίφρων, mente captus: 398,31 
*ριψοσχημία, abiectio amictus monacho-

rum: 329,38 
"ροιζήδων, ventus obstrepens: 3,100 
ρύπασμα, squalor: 28,129 
^ωμαΐζω, teneo me Roma: 379,3 

σάθρωσις, diminutio: σάθρωσιν ψυχής 
104,22 

*σαρκότμητος, laceratus: έξαίμου και 
σαρκοτμήτου 246,17 

σαρκόφιλος, carnem amans: 317,26 
σαρκόφρων, ad carnem animum referens: 

439,32 *L 
'σατανοθελώς, voluntate diaboli: 555,41 
σβεστήρ, exstinctor: 555,94 
σεμνεϊον, monasterium: 10,56; 431,57 
σεμνόψαλτος, decore canens: τό σεμνό-

ψαλτον 473,33 *L 
σιαίνομαι, vexatus sum: έσιάνθης 105,22 
"σιδηροδεσμέω, catenis vincio: 142,10 
σιδηροδέσμιος, catenis vinctus: 231,9 

σιδηροδεσμίους θέμενοι 555,57 "L 
'σιτηρετέομαι, nutritus sum: 96,12 
'"σκάζω, tristis sum: σκάζειν και δυσχε-

ραίνειν 500,23 
'σκάλλω, vexatus sum, pertimesco: εσκαλ-

λον έν τή βραδυτήτι 107,2 
σκαμβός, curvus, distortus: -ά υποδείγ-

ματα 544,43 
*σκανδαλιστικώς, flagitiose: 165,10 
σκελίζω, dolo capio: οί τούς γνώμονας 

σκελίζοντες 26,17 
σκολιόγνωμος, perversus: -ον νοϋν 421,7 

"Ι. 
σκολιός, intortus: -ών λογισμών 247,22 τά 

σκολιά ποίησον λεία 4,49 
σκοτασμός, obscuratio: σκοτασμόν νοός 

9,19 
σκοτήρ, obscurator: σκοτήρ άλλ' ού 

φωστήρ 432,46 '"L 
σολυμνιάζω, observo, sollemniter celebro: 

225,93 *L 
σοφίζω, sapientia imbuo: 2,11 
''Ησπαθαρέα, spatharea: 18,62 
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*σπάνη, raritas: 533,14 
σπανιάκις , perraro: 10,35 
σταδιοδρομέω, cursum absolvo: 210,17 
σταθερόω, firmo: τω σταθερώσαντι τάς 

ψυχάς 376,6 *L 
στάμα, solium, habitus: επί στάματος της 

έκδημίας 112,19 τά σχήματα καϊ τά 
στάματα 473,39 *L 

*σταυρόκοσμος, cruce ornatus: 209,18 
*σταυροφορέω, crucem fero: 157,16 
| ι Ησταυρώτης, cruciator: Χϋ σταυρώται 

244,12 ,fL (σταυρωτής) 
στενακτικός, gemitus edens: -ής απαγγε-

λίας 497,4 ελεεινά ταΰτα καϊ στενα-
κτικά 497,36 

στενοχωρητικός , vexans: 308,6 τό τοΰ 
διωγμού στενοχωρητ ικόν 495,34 ''L 

*στενοχωρητικώς, sollicite: - δ ιαζήν 
213,4 

*στενωστικός, opprimens: 90,8 
*στερεοκαρδέω, animosus sum: 311,16 
*στερεοτροφέω, sumo alimentum solidum: 

στερεοτροφών έν Κω 180,4 
*στερνίζομαι, amplector: έστερνισάμην δ 

άφηρπάγην 127,10 
' 'Ηστερροκαρδία, firmitas: 75,15; 79,6; 

246,16 
στερροκάρδιος, firmus: -ε άθλητά 188,4 -ε 

άνήρ 126,2 *L 
στεφανικός, coronalis: -ής άρμογής 50,45 

-ή έπ ίκλησις 50,53 -ής ευχής 50,89 -ήν 
θεομαχίαν 36,22 -αΐς μυσταγωγίαις 
35,53 κατά τήν στεφανικήν συνάφειαν 
22,12; 25,51; 31,60 

στεφανοδότης, coronator: 163,25; 221,182 
στιβαρόω, confirmo: 34,17 "Ί. 
στ ιχολογέω, psalmos recito: 537,15 
στ ιχολογ ία , psalmorum recitatio: 237,12 
*στονάχησις , eiulatus: 398,22 
στρατιώτις, vidua militis, miles: 7,61 — Χϋ 

412,11 
*στρατιομόναχος, monachus militans: 

176,19 
στρατοφύλαξ, custos militaris: 239,9 
| , ; Ιστρεβλοκαρδιόω, cors distortum habeo: 

ό δέ άγνώμων 'Ιουδαίος στρεβλοκαρ-
διάσει 518,49 :;L (στρεβλοκαρδιάζω) 

στρεβλωτήρ, distortionis tormenta: 317,18 
*L 

στυγνιάω, maereo, obscurer: έστυγνίασαν 
αστέρες ώς λυπούμενοι 548,17 ''L 

στυλίτης, stylita: 16,31; 34; 188,34 
^'συγγήθω, una gaudeo: 391,8 
συγγνωμονέω, ignosco: συγγνωμονήσεις 

δέ μοι 157,52 
'"•'σύγγνωστος, condonandus: 69,34 ήν αν 

τό σύγγνωστον 182,6 
συγγονυκλιτέω, una in genu procumbo: 

407,38 *L 
*συγκακοπάθησις , malorum communis 

toleratio: 335,8 
συγκαταβάτης, occursator: 466,14; 500,56 

*L 
συγκαταλείπω, una relinquo: συγκαταλεί-

ψομεν τήν ζωήν 376,37 
συγκατανεύω, consentio: 22,43 
*συγκαταπτώσσω(?), multos ad pestem in-

duco: τούς άνόμως πεισθέντας συγκατ-
έπτωσε 281,23 (an s.v. συγκαταπίπτω 
inserendum?) 

*συγκελλίτης, socius cellae: 153,34 
συγκινδυνεύω, una periclitor: 16,43 
σύγκλειστος, conclusus: 178,37; 382,63 
*συγκοινοβιώτης, frater monachus: 

122,11; 124,8 
συγκοινωνία, communio promiscua: 39,94 

*L 
'συγχωρητός , condonandus: συγχωρητά 

σοι πάντα 218,15 συγχωρητόν 182,10 
συζηλωτής, coaemulator: 273,6 
συλλογ ιστ ικός , a sensibus sevocate, sub-

tiliter: 532,116 
συλλογχεύομαι , una cum hasta pungor: 

συλλογχευθήναι 225,38 *L 
συμμετέρχομαι, una transeo: 478,20 *L 
συμμοιχεύω, coadultero: 49,98 
συμπαθοπρεπώς, more amicorum: 469,21 

*L 
'^'συμποιμήν, compastor: 25,18 *L (συμ-

ποίμην) 
*συμπολεύω, coambulo: 68,24 
συμπολίτης, communiceps: των αγγέλων 

ό συμπολίτης 17,27 
σύμπονος, collaborans: 195,28; 382,63; 

549,166 
συμπορίζομαι, congero: τά έπιτήδεια συμ-

πορίζεσθαι 3,64 
| : ί |συμποτνιάω, una lamentor: συνεποτ-

νίασα 215,6 τίς ού συμποτνιάσειεν 
18,17 *L (συμποτνιάζω) 

συμπροθυμοποιέομαι, una promptus sum: 
390,6 *L 
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'" 'συμπροσαγορεύω, consaluto: 51,79 
σύμφθασις, adventus: χρόνου σύμφθασιν 

450.38 *L 
"συμφρόνημα, sententia communis: 28,126 
συμφρόνησις , consensus: 361,17 
συμφρουρέομαι, una custodior: ό συμ-

φρουρούμενός μοι 39,99 *L 
'*'συμφυγαδεύομαι, sum una deportatus: 

συμφυγαδευθήναι Χ φ 232,24 
συμφύρομαι, me immisco: μή συμφύρε-

σθαι τοις έν κόσμω 4,46 
συμψυχία, unanimitas: 482,61; 488,20; 

510,47; 516,3 *L 
σύμψυχος, unanimus, concors: 3,48; 71,25; 

80,3; 84,9; 178,37; 273,6; 321,7; 440,13; 
469,14; 475,44; 478,17; 513,21; 533,63; 
549,166 

συναγαλλίασις , deliciae communes: συν-
αγαλλιάσεως αιωνίου 498,71 *L 

συνάθλησις , certamen commune: 87,36; 
475.39 *L 

συναθλητής, certaminis socius: 382,65 *I. 
συναιρετίζω, haereseos sectator sum cum 

aliis: 36,38; 312,14 *L 
συνάλγησις , miserationis affectus: 382,29 

' ' L 

συναλίζομαι, commoror: 22,101; 29,27; 
149,50; 452,17 

! ίσυναλλαγμός, permutatio: 547,26 
συναναφαίνομαι, una appareo: 36,40 
συνανιάομαι, una tristis sum: 181,25 
"συνανομέω, una exlex sum: 555,54 
συναπαγωγή, aberratio communis: 494,12 

*L 
συναπαρνέομαι, una infitior: 385,17 *L 
συναπαρτάομαι, cohaeresco: συμπλοκή 

συναπαρτηθέντα 362,16 !iL 
συναποστατέω, una deficio: 478,42 'Ί , 
'"•'συναπτής, coniungens: της άθέσμου 

συμπλοκής - 22,62 
συναπτικός, coniunctivus: 32,19 -όν τοΰ 

γένους 497,20 
συναρίθμιος, ad numerum ascriptus: 

163,14; 196,8; 205,18; 232,5 άγίοις συν-
αρίθμιοι 129,7 μάρτυσι συναρίθμιος 
186,17 

συναρμοστής, obligator: Χω τ φ καθαρφ 
των καθαρών συναρμοστή 555,37 

συνασπιστής, adiutor: θεός συνασπιστής 
465,42 της ήσυχ ίας συνασπιστής 4,51 
"L 

*συναυτουργός, auctor communis: 555,38 
*συνδαιτυμών, conviva: 242,10 
συνδέρομαι, una verberatus sum: 399,15 
συνδεσμέομαι, coniungor cum aliis: δι ' 

αλλήλων προς θεόν συνδεσμούμεναι 
404,17 

*συνδιαμείβω, una permuto: 87,34 
συνδιασχίζομαι , una diffindor: 437,3 *'L 
συνδιατριβή, convictus: της συνδιατριβής 

των συγγενών μου 4,16 
συνδιεγείρω, una excito: 232,26 
σύνδουλος, conservus: 25,5; 33,79; 34,8; 

152; 272,12; 276,97 
*συνδουλόομαι, una me subigo: τω Χ φ 

συνδουλούμεναι 375,29 
"συνέδρευμα, congregatio: λαϊκών συν-

εδρεύματα 156,12 
συνεκκόπτομαι , succidor: πόρος αδικίας 

συνεξεκόπη 7,34 
'" 'συνεκκρούω, una perimo: 70,40 
' : 'συνεκρήγνυμαι, una expulsus sum: συν-

εκραγεϊσα και τοΰ κράτους 514,13 
συνεκτυφλόομαι , una caecus fio: 410,26 *L 
συνεξορίζομαι , una deportor: συνεξορίζη 

Χ φ 76,8 
*συνεξόριστος, socius excilio: 246,27 
συνέπαρσις , arrogantia: - δ ιανοίας άλ-

λοκότου 473,3 ,:Ι. 
συνεπιπρεσβεύω, una deprecator adsum: 

377,19 "'L 
*συνευαγγελιολυττάω, contra evangelium 

cum aliis rabiose pugno: τω εύαγγελιο-
λύτη συνευαγγελιολυττήσαντες κυ-
νικώς 49,99 *Ι, (συνευαγγελιολυτέω) 

συνευχαριστέω, una gratias ago: ευχα-
ριστώ και συνευχαριστώ σοι 479,47 

συνθεοκατηγορέω, deum coaccuso: τω 
θεοκατηγόρω συνθεοκατηγορήσαντες 
49,99 ,:'L 

σύνθλιψις , afflictio: 215,34; 225,22 
συνθρηνέω, una lamentor: συνθρηνήσον-

τες 211,8 *L 
συνθρύπτω, conficio: συνθρύπτοντες 

ήμών τήν καρδίαν 3,72 
συνιερουργέω, sacrificia concelebro: 38,79; 

43,71; 49,127 
συνιερουργία, sacrificiorum communis 

celebratio: 33,23 *L 
συνιερουργός, sacrificiorum concelebra-

tor: 48,106 !fL 
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συνοίχομαι, una discedo: ού συνοιχήσε-
ται τά σύστοιχα ιδιώματα 359,24 

συνομογνωμονέω, una consentio: 524,44 
"L 

*συνομολόγησις, confessio communis: 
361,18 

συνομολογητής, confessionis particeps: 
318,9; 415,57; 417,52 *L 

συνομονοέω, una consentio: 131,17 
συνομοφρονέω, una consentio: 416,28 *L 
συνοψίζομαι, in conspectum venio: 225,58; 

288,11; 407,36; 505,17 άσυμφανώς συν-
οψισθέντες 110,6 κρυπτώς συνοψισθέν-
τες 3,76 

συνόψισις, congressus, occursus: 452,5; 
498,71 

συνοψισμός, congressus: 317,9 εγγράμμα-
τος - 182,4 *L 

συντακτήριος, viaticus: -ους λόγους 
544,29 -α παραψιθυρίσματα 211,12 τά 
συντακτήρια έποιησάμεθα 415,9 

*συνταλαιπωρήτης, idem patiens: 178,37 
συντεκνία, sponsum: 10,34 *L 
σύντεκνος, compater: 17,23 
σύντευξις, consensio: θείας συντεύξεως 

52,20 
συντρώγω, una cibum capio: συμφα-

γόντων 549,139; 150 
συντύπτομαι, una verberatus sum: θεός ό 

συντυπτόμενος 199,17 Χς ό συντυπτό-
μενος 399,13 *L 

συντυχία, occursus: 2,25; 22,73; 38,4 
"συρμαιόγραφος, litteris minusculis scrip-

tus: -α έργόχειρα 132,25 
συσκυθρωπάζω, una maestus sum: 211,3 
*συστελτέον, minuendum: 334,12 
συσφίγγομαι, confirmor: διά πολλών μαρ-

τυριών συσφιγχθείς 2,87 
σφαδάζω, palpito: σφαδάζοντα σπλάγχνα 

3,79 
σφυροκοπία, ictus mallei: 177,15 
σωματογραφέομαι, cum corpore depictus 

sum: 418,35 *L 
σωματοκτόνος, corpus necans: 317,26 
σώσμα, salus: 62,8; 275,58; 311,11; 435,20; 

439,47; 463,13; 467,41 "L 
"^σωτηριόκοσμος, orbem terrarum conser-

vans: -ov ομοίωμα Χρίστου 277,48 
σωτηριοποιός, salutem afferens: -οΰ όδη-

γίας 2,25 *L 

ταλαιπώρημα, angustiae: 272,16; 452,27 
ταπεινολογία, elocutio demissa: δια της 

κατά την έπιγραφήν ταπεινολογίας 
251,3 

ταύτόγνωμος, concordans: -ον συμφωνίαν 
26,6 *L 

ταύτοπάθεια, passio aequalis: 2,52; 56,5; 
362,6; 363,5 

ταύτοπαθέω, similia perpeti: 432,32; 452,30 
*L 

ταύτοπραγέω, similiter agere: 530,20 *L 
*ταΰτοπρόθυμος, aeque paratus: 556,13 
"'ταύτόφρων, ingenium par gerens, consen-

tiens: 273,6; 321,7 
ταχύμορος, immature mortuus: -ov υίόν 

29,43 
''τεκνοπάτωρ, filius et pater: 231,28 
τεκνοποιία, liberorum procreatio: 18,11 
τεκνοτρεφής, liberos educans: τό τεκνο-

τρεφές 497,18 *L 
τεκτονέω, condo, aedifico: 453,17 
*τελειοδρομέω, ad finem cursus pervenio: 

ώς ήδη τελειοδρομήσας 249,15 
'τκλειοφρόνως, mente alta: 317,42 
"τελειόφρων, alta mente praeditus: 202,10 
*τεταρτοβαΐζω, praemium quartum adipis-

cor: 177,33 
τετραδίτης, quattuor numina divina colens: 

445,36 *L 
τετραμηνιαϊος, quadrimestris: -ου χρόνου 

513,33 
τετραπέρατος, ad quattuor regiones caeli 

spectans: -ου κτίσεως 301,8 *L 
*τετραπόταμος, ex quattuor venis fluens: 

-ου κρήνης 406,36 
τεχνολογία, argutiae: τάς τεχνολογίας 

των ύποκλίνειν σε της αληθείας πειρω-
μένων 1,46 

τεχνουργέω, arte facio: 427,29 :'L 
:ίτηλαυγέω, procul fulgeo: 37,4 
τηλαυγής, lucidus: της εντολής τηλαυ-

γοΰς οϋσης 1,58 τηλαυγέστερον 75,18; 
76,15 

τηλαύγησις, illuminatio ex longiquo: 93,8 
τη ρητής, custos: τηρητήν τών εντολών 

2,74 
τιμητικός, honorificus: -ή προσκύνησις 

57,31 
*τιμωρητήριον, poena, supplicium: οία 

τιμωρητήρια γέγονεν 197,19 
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Μ σ δ ε , aliquispiam: 401,10 ούχ ό τίσδε ή 
(και) τίσδε 71,63; 429,27 

'"•'τληπαθεία, perpessio: 265,8 
τληπάθημα, aerumna: 555,6 
τληπαθής, miser: 393,18 τόν τληπαθέστα-

τον 11,134 
*τληπάθησις, aerumna: 532,23 
τολμητίας, maleficus: 118,6 
' 'τουρμαρχάτον, dignitas turmarchae: 

160,17 
τραγωδικός, luctuosus more tragico: 

509,25 
''"'τρακταΐζομαι, tractari: τρακταϊζόμενον 

120,24 
"'τριακοντάριθμος, triginta efficiens: -

αδελφότης 403,8 
τριγάμημα, tertiae nuptiae: 50,11 *L 
τριημερίζω, triduum durare: νηστε ίαν 

τριημερίζουσαν 334,34 
τριημερόνυκτος, trium dierum ac noctum: 

-ου αναστάσεως 518,45 "L 
τρικόρυφος, tribus cacuminibus instructus: 

72,17 -ov δρος 393,14 
τρίνομέω, tres aureos possideo: 513,55 *L 
τρίπλοκος, triplex: -ov στέφανον 123,12 

στεφάνωμα 355,22 
' τρισσάκις , ter: 10,44 
τρισάρνητος, tripertito infitiator (Christi): 

427,41 *L 
*τρισερασμιώτατος, ter suavissimus: 558,3 
*τριστέλεχος, tribus caulibus instructus: 

72,16 
*τρομαλιόω, horreo: 187,13 
*τροπολόγιον, liber canticorum, tropolo-

gium: 150,6; 14 
τροποφορέω, consentio: τροποφορήσαι 

279,31 
τροφεύς, nutritor: τροφέα της ταπεινής 

μου ψυχής 3,37 
*τροφευτήριον, sustentationis officina: 

88,11 
*τροφευτικός, cibarius: 513,29 
τροφοδότης, ciborum minister: 48,38; 

261,13 -ην Κύριον 208,13 
τρύχινος , pannosus: -ov ένδυμα 6,40 
τύρβασμα, vexatio: 159,7 

ύγίασις, sanatio: 418,16 
'ύγιαστήρια, optationes ad valetudinem 

recuperandam: 113,9 
*ύγίωσις, sanatio: 545,41 

*υίοθετικός, adoptaticius: -ής μητρός 
479,65 

' ' 'ύλάζω, materiae adhaereo: ύλάζουσαι τά 
περιττά 375,28 

ύλόομαι, corporeus fio: τό τρ ίγωνον ύλω-
θέν 546,30 

ύπαγορεία, scribendi genus: 334,4 
*ύπαγόρευμα, sententia: τό τοϋ τής οικου-

μένης δ ιαπρυσίου κήρυκος ύπαγό-
ρευμα 5,32 

*ύπαιτιάομαι, vitupero: 436,46 
ύπαλλαγή, permutatio: εν ύπαλλαγή δια-

κονίας 10,86 
ύπαναγνωστικόν, tabula: - καθαιρέσεως 

48,67 *L 
"ύπανακρούομαι, in obscuro iaculor: άπει-

λαϊς ύπανακρουομέναις 371,11 
ύπανίημι, relaxo: ύπανέντος τό πηδάλιον 

24,37 
*ύπάντημα, eventus: ύπαντήματα και συμ-

βάματα 221,8 
ύπαστράπτω, luce tremulo fulguro: 423,29 
ύπενδίδωμι, paululum concedo: ύπενδι-

δοϋντες κυβερνητικώς 31,8 
ύπεραποδέχομαι, valde accipio: 268,28 

άποδεχόμενοι και ύπεραποδεχόμενοι 
541.8 

ύπερασπιστής, defensor: 486,10; 544,22 
τοΰ νόμου - 22,61 

δύπερβάθμιος, ordine superior: 536,22 
ύπερεύφημος, valde laudabilis: 545,50 *L 
^ύπερευφημότης, sublimitas, maiestas: 

437,6 
ύπερευχαριστέω, gratias copiose ago: 

32,59; 304,3 εύχαριστώ και ύπερευχα-
ριστώ 3,42 

ύπερθαύμαστος, valde admirabilis: 474,42 
ύπερκαλλής, maxime pulchrus: -ή σχόλ ια 

492.9 
^ύπερκομάω, immodice comatus sum: των 

ΰπερκομώντων 27,67 
ύπερμάχησις , defensio: 142,20 άδικου-

μένων - 11,88 ε ικόνος - 63,17 
ΰπερορισμός, exsilium: 267,13 
"•ύπερπιάζω, satis superque capio: τοϋ δέ 

δτι ύπερπιάσειεν καταπολυορκοϋντος 
7,40 (coni.) 

"ύπερπλέω, transvehor: ύπερπλέειν των 
βιωτικών περιστάσεων 519,17 

, : 'ύπερσύμβιος, coniunx excelsior: 330,13 
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ύπέρτιμος, honoratus: 11,101 -ου κυριότη-
τος, 514,4 *L 

ύπερφαίνομαι, me ostendo: 3,70 
ύπερφερής, eminens: -ές ψυχής αξίωμα 

227,10 
ύπηρέτρια, famula: Χϋ ύπηρέτριαι 141,20 
'^'ύπίσχω, contendo: 4,21 
*ϋπνωσις, quies: 457,43 
ύποδεής, timidus: 286,4 
ύποδειγματίζω, exemplo utor: ύποδειγμα-

τίζειν τό λεγόμενον 533,16 med.: 15,22 
Αποδεικτικός, ostentans: -ής μαρτυρίας 

419,41 
ύποδούλιος, subiectus: 34,116 *L 
"ύπόθρονος, solio subiectus: 112,13 
*ύποκαλέω, obliquis itineribus invito(?): 
^ 8,5 (v. 1.) 
ύποκίνδυνος, paulo periculosus: -ov εγ-

χείρημα 295,5 
ύποκλίνω, averto: ύποκλίνειν σε της άλη-

θείας 1,46 ύποκλιθέντος τοΰ ηγουμένου 
8,5 

ύποκράτησις, detractio: 415,18 τη ύπο-
κρατήσει τοΰ δώρου 361,6 

ύπόκρουσις, vituperatio: 446,3 
*ύποκρυβή, occultatio: 310,4 
ι::Ιύπολυπέω, occultum moerorem affero: 

302,34 ύπολυπούσης μου τήν ταπείνω-
σιν 230,5 

ύπομνήσκω, admoneo: 3,89; 28,87; 88; 
33,64; 65,22; 87,24; 156,18; 157,21; 
204,15; 274,28; 412,38; 413,7; 434,35; 
440,16; 448,32; 480,14; 497,53; 516,22; 
541,13; 543,17; 544,39; 547,18 

ύπομονητικός, patiens: 216,11 -ή παρα-
κλήσει 12,49 ύπομονητικώς 127,20; 
303,14; 412,34 

ύποναρκάω, obtorpesco: ύπενάρκησέ 
μου τήν χείρα 282,33 

Άποπάτιος, victus: 322,12 
ΰποπιέζω, vexo: 334,35 μή ύποπιέζεις σε-

αυτόν 369,7 
*ύποπιεσμός, vexatio: - σώματος 292,30 
ΰποπνίγομαι, fluctibus submergor: οϋκέτι 

οί πλωτή ρες ύποπνίγονται 7,53 
'ΰπόπτηξις, angor: 484,39 
Απορρόφημα, devoratio: θαλάσσης -

509,27 
ύποσιωπάω, reticeo: 24,30 
*ύποσκέλισις, deditio: 170,33; 197,11 
ύποσπάω, surripio: 11,104 

ύποσπορά, suppositio mala: 187,9 
*ύποστέρησις, inopia: 554,21 
ύποσύρω, humi traho: 2,85 
ύποτακτίτης, subiectus: 73,23; 114,7; 122,8; 

124,8; 198,21; 306,6 *L 
ύποταπεινόομαι, animum submitto: 539,3 

*L 
ύποτοπάζω, opinor: 90,8 
ύποτρέμω, contremisco: ή χειρ ύποτρέμει 

τοΰ γράφειν 3,3 
Αποτύπωμα, imago expressa: 403,29 
υπουργία, administratio: 10,68 
υπουργικός, adiutorius: -ήν χρείαν 10,22 
υπουργός, auctor: κακοΰ ύπουργόν 21,15; 

22,9 πάσης διαστροφής και άνευθύτη-
τος υπουργός 8,72 

"υπούρειος, infra montem situs: -ου πεδιά-
δος 393,23 

*ύποφορέω, amictum induco: ύποφορήσαι 
ασπρα 329,34 

*ύποχαυνωτέον, languendum: ού μήν άθυ-
μητέον και ύποχαυνωτέον 375,15 

*ύπόχροιος, colore tingendus: -ον σώμα 
416,9 

υποχωρητικός, concedens: 441,13 
ύπωπιάζω, vexo: 11,104; 375,30 ύπωπια-

ζόμενος 210,6 ύπωπιάζονται 3,149 
ύπωπιασμός, suggillatio: 159,11; 441,11 
'ύπωπιαστικός, suggillans: τό όπωπιαστι-

κόν τοΰ σώματος 522,37 
ύφαρπαγή, orbatio: 526,28 "Ί. 
ύφειμενέστερος, inferior: 75,17; 499,24 
*ΰφέλκυσις, attractio: δια τής των εναν-

τίων ύφελκύσεως 495,13 
, :ύφέστΐος, sub tegulis habitans: Χν 

έχουσα ύφέστιον 316,6 
ύψαυχέω, arrogantiam mihi sumo: τά 

ύψαυχοΰντα κατά σάρκα 331,8 
ύψηγορέω, iactantius loquor: 36,155 
ύψηγορία, altiloquentia: 518,18 

*φαιοφόρος, amictum ravum gestans: εν-
δοθεν φαιοφόροι 358,31 

φανητιασμός, ostentationis cupido: 473,3 
!ίφαρμάκευμα, medicina: επαίνων φαρμα-

κεύμασιν 423,22 
"φασματικός, somnurnus: -ήν συντυχίαν 

268,4 
*φεγγίον, lumen: 15,17 
φενακισμός, fraudatio: 8,62 
φθορεργάτης, operarius perniciei: 64,59 *L 
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"•φιλαγνεία, castitatis Studium: 436,37 
φ ίλαγνος , castitatis studiosus: 6,46; 488,23 

:iL 
*φιλαδελφής, fratres amans: 411,29 
φ ιλακόλουθος , prompte sequens: 49,28 
: : 'φιλανδρέω, coniungem amo: 454,11 
φ ιλελεήμων , misericors: 86,5 
*φιλεντολία, Studium praeceptorum dei: 

143,11 
φ ιλέντολος , praeceptorum dei amans: — 

δεξιά 458,39; 468,2 
φ ιλεργάτ ι ς , operaria strenua: φ ιλεργάτ ι -

δες των εύαγγελ ικών π ρ ο σ τ α γ μ ά τ ω ν 
404,13 

φ ιλευποι ΐα , beneficentia: 412,21 
*φιλευσέβεια, pietatis Studium: 143,11 
φ ιλητής , amator: 21,46; 22,134; 464,8 
φ ιλ ιάζω, amicum mihi facio: 11,91; 525,10 

ού φ ιλ ιάσε ι ς μετά κ α ν ο ν ι κ ή ς 10,56 
*φιλογύρευτος, commercii studiosus: τό 

φ ιλογύρευτον α κ α ρ π ο ν 236,23 
*φιλόγυρος, libenter circumcursans: 480,57 
φ ιλοδαίμων, daemonum studiosus: -αί-

μοσι σπονδα ϊ ς 484,30 *L 
φ ιλοδέσποτος , domini amans: -ους παρα-

στάτας 522,14 
*φιλοδωρέω, largior: 280,14 
-φ ιλοθέατος , spectabilis: 2,47 
, : 'φιλοϊδιάζω, propinquos amo: μή φ ιλο-

ϊδ ιάζε ιν προς τούς ά γ χ ι σ τ ε ύ ο ν τ α ς 
481,18 

*φιλοΐδιος , p ropinquorum amans: 4,41 
' 'φ ιλομαρτυρικός , martyres aemulans: 

-ούς αγώνας 173,11 
| : Ηφιλομάρτυς, martyrum amans: 412,25; 

441,29; 50 
*φιλομέριμνος , curiosus: τό φ ι λ ο μ έ ρ ι μ ν ο ν 

της σωτηρ ίας 44,7 
'^ 'φιλοοικτίρμων, misericors: -ονος ψ υ χ ή ς 

86,5 
*φιλοπαθέω, amice sentio: 74,21 
φ ιλοπατορ ία , patris amor: 81,8 ^L 
*φιλοπάτριος , pa t rum amans: 3,16 τό 

φ ιλοπάτρ ιον 225,6 
φ ιλοπάτωρ, patris amans: 80,2; 151,30; 

168,5; 188,39; 216,12; 475,26; 533,48 -
παις 2,33 - υ ίός 521,23 

φ ιλοπλουτ ία , opulentiae amor: φ ι λ ο π λ ο υ -
τίας ερωτες 464,17 

φ ιλόπρωτος , gloriae avidus: τό φ ι λ ό π ρ ω -
τον 225,51 

φ ιλοσαρκέω , carnem amo: 317,24 έδρί-
μυξας φ ι λ ο σ α ρ κ ο ΰ ν τ α ς 77,18 *L 

φ ιλοσαρκ ία , carnis amor: 8,15 
*φ ιλοσυνόμιλος , affabilis: 162,6 
φ ιλόφρονος , affabilis: -ου δεξ ιώσεως 

11,92; 299,9 *L 
φ ιλοχρυσέω , aurum amo: τοΰ φ ι λ ο χ ρ υ -

σοΰντος 513,60 *L 
φ ιλτροπο ιός , amorerh maturans: 55,2 
φοβερ ισμός , formido: 543,30 
' 'φον ίσκος , homicida parvus: 478,26 
"•φορτοκομέω, per iumenta oneraria trans-

porto: 329,11 
φοσσατεύω, teneo me in castris: 26,24 
'^ 'φρεναπατάομαι , f raudem patior: 439,40 

των φ ρ ε ν α π α τ η θ έ ν τ ω ν ψευδαδέλφων 
170,33; 197,10; 221,143 

' φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο ν , sollicitudo: πενομένων 
φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α 7,41 

φρουρε ΐον , carcer: 210,4 *Ι. 
^φρουρίζομαι , in custodiam condor: 48,57; 

125,10; 177,61; 554,9 
φρουρ ιστής , carceris custos: 443,28 *L 
*φρουροδέσμιος , vinctus in custodia: 451,9 
φύλαγμα, observantia: 506,60 
φυλακίζομαι , in carcerem condor: 225,28; 

250,5 δντ ι π ε φ υ λ α κ ι σ μ έ ν φ ύπέρ Χ ϋ 
217,5 

*φυλακιστ ικός , ad carcerem spectans: -ήν 
ζωή ν 269,28 

5 φυλακίτης , carceris custos: 43,88; 94 
φυλακτήρ ιον , tu tamentum, amuletum: 

3,126; 98,8; 151,50 
φυλακτ ικός , asservans: έν τή φ υ λ α κ τ ι κ ή 

των κ α ν ό ν ω ν 24,72 
φύξηλ ις , desertor: 198,14 
φυσίωσις , arrogantia: ή φ υ σ ί ω σ ι ς καταρ-

ράσσει 81,27 
φωλεός , nidus: - δα ιμόνων 19,20 
'φωνοβολέο) , vocem h u m a n a m edo: 425,22 
φωταυγής , splendidus: 483,54 *L 
'^ 'φωτοβολέομαι , collustror: φωτοβολε ί -

ται ή ο ικουμένη 286,8 
φωτοβολέω, luceo: 488,25 
*φωτολειψία, lucis penuria: 74,18 μυωπά-

ζοντας έκ φ ω τ ο λ ε ι ψ ί α ς 545,8 
φωτοπο ιός , lucifer: - έ ξαγόρευσ ι ς 9,14 

χα ιρετ ιστ ικός , salutem dicens: - φ θ ό γ γ ο ς 
44,12 

"χα ιρομένως , alacriter: 458,46 
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: :~χαλκέτυπος, aerarius: 7,65 
, :"χαμόζωος, humi vivens: 393,26 
χ α ρ ά κ ω μ α , fort if icatio: - δυνάμεως 26,10 
" χ α ρ ή σ ι μ ο ς , hilaris: 518,48 
* χ α ρ μ ο λ ύ π ω ς , laete ac luctuose: 533,65 
' ' χαρτουλαρέα , chartularea: 29,43 
χ α ρ τ ο υ λ α ρ ε ύ ω , munus chartulari i obeo: 

524,13 *L 
χ α ρ υ β δ η δ ό ν , more Charybdis: 524,9 *L 
χ α υ ν ό ω , inflo: 43,99 ούκ έ χ α ύ ν ω σ έ ν σε 

γ ο η τ ι κ ή θ ω π ε ί α 3,24 
χ α ύ ν ω σ ί ς , neglegentia: 20,18; 457,36 
χ ε ι ρ α π τ έ ω , manu tango: 477,99 pass.: 

487,30 
" χ ε ι ρ ο δ έ σ μ ι ο ς , manibus illigatus: τω δαί-

μον ι χ ε ι ρ ο δ έ σ μ ι ο ς 444,13 
χ ε ι ρ ο τ έ χ ν η μ α , art if icium: 209,20 
* χ ε λ α ν δ ά ρ ι ο ς , magister navis: 116,2 
χ ε λ ά ν δ ι ο ν , navis oneraria: 108,25 *L 
* χ η ρ ι α κ ό ς , viduatus: -ής ε κ κ λ η σ ί α ς 193,9 
* χ λ ι α ρ ό π ι σ τ ο ς , tepide credens: 64,56 
χ λ ι α ρ ό τ η ς , tepor: κ α τ ά τ ή ν τ ω ν π ο λ λ ώ ν 

χ λ ι α ρ ό τ η τ α 472,20 
χ ο ρ ο σ τ α σ ί α , chorus: 9,15 
*χράνσ ι ς , contaminat io : 426,28 
χ ρ ε ώ σ τ ι ς , debens (quae debet): ε γ κ ω μ ί ω ν 

- 85,10 
χ ρ ε ω φ ε ι λ έ τ η ς , debitor: 11,32 
χ ρ η μ α τ ο λ ή π τ η ς , mercede ordinans: 53,80 

*L (ubi asteriscus deest) 
* χ ρ η μ α τ ο χ ε ι ρ ο τ ο ν έ ω , mercede ordinat io-

nem facio: τούς χ ρ η μ α τ ο χ ε ι ρ ο τ ο ν ο ΰ ν -
τας 38,93 

" χ ρ η μ α τ ο χ ε ι ρ ο τ ό ν η τ ο ς , mercede ordina-
tus: 53,79 

* χ ρ η σ ί μ ε υ σ ι ς , utilitas: 100,12 
* χ ρ η σ ι μ ο ρ ρ ή μ ω ν , sollerter loquens: μή 

ά ρ γ ο λ ό γ ο ς ά λ λ ά - 373,10 
*χρήστευμα , admoni t io : 449,35 
χ ρ η σ τ ο λ ό γ ο ς , praedicator: 192,19 
χ ρ ι σ τ ε μ π α ί κ τ η ς , derisor Christi: 223,26 *L 
χ ρ ι σ τ έ μ π ο ρ ο ς , negotiator Christi: 329,14; 

477,86 *L 
' "χρ ιστ ιανώνυμος , nomine christ iano no-

minatus: -ω π ρ ο σ ώ π ω 484,40 
χ ρ ι σ τ ο δ ι ώ κ τ η ς , persecutor Christi: 152,33; 

264,13; 307,10; 338,3; 405,24 *L 
χ ρ ι σ τ ο ε ι δ ώ ς , more Christi: 525,8 *L 
χ ρ ι σ τ ο μ α ν ί α , fu ror adversus Chris tum: 

288,9; 421,19 *L 

χ ρ ι σ τ ο μ ά ρ τ υ ς , martyr Christi: 347,10; 
381,69 *L 

χ ρ ι σ τ ο μ ί μ η τ ο ς , Chris tum aemulans: 16,37; 
51,41; 271,40 - β α σ ι λ ε ί α 532,10 -ε 
βασ ιλεϋ 418,17; 429,39 -οι βασ ιλε ί ς 27,9 
- κ α ρ δ ί α 23,7 - φ μ α κ α ρ ι ό τ η τ ι 33,51 -α 
π ά θ η 3,5 - τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η 458,39 -ω 
τ α π ε ι ν ώ σ ε ι 474,26; 544,51 - ύ π α κ ο ή 
477,154 *L 

χ ρ ι σ τ ο μ ι μ ή τ ω ς , ad exemplum Christi: 
10,25; 34,15; 273,22; 284,26; 380,4; 424,28 
*L 

* χ ρ ι σ τ ο π ό θ η τ ο ς , a Christo desideratus: -
π α ρ θ ε ν ώ ν 510,24 

* χ ρ ι σ τ ο σ φ ρ ά γ ι σ τ ο ς , a Christo signatus: 
-ου έ π α ύ λ ε ω ς 11,129 

χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ή ς , amator Christi: -ή ψ υ χ ή ν 
400,12 "L 

' ' χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ έ ω , Chris tum fero, t r iumpho in 
Christo: χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ε ΐ τ ό χ ρ υ σ ο ΰ ν γ έ ν ο ς 
των μ α ρ τ ύ ρ ω ν 415,52 

χ ρ ί σ τ υ β ρ ι ς , insultator Christi: 421,11 *L 
χ ρ υ σ ε ψ η τ ή ς , auricoctor: - f j θεω 358,26 
χ ρ υ σ ο ε ι δ ή ς , aurosus: 355,13; 507,31 
* χ ρ υ σ ό σ α ρ κ ο ς , carnem auream gerens: 

188,4 
* χ ρ υ σ ό τ ε κ ν ο ι , filii aurei: 181,17 
^ χ ρ υ σ ο υ ρ γ ί α , auri fabrica: 7,67 
χ ρ υ σ ο φ ύ λ α ξ , pecuniae custos: 130,14 
" χ ρ ω μ α τ ο υ ρ γ ι κ ώ ς , colorum opere: 380,96 
χ υ δ α ι ό ο μ α ι , rusticor: 466,7; 472,20 
*χώλευσ ι ς , claudicatio: 358,36 
"•χωριάτης, agricola: 449,42 
χ ω ρ ι κ ί α , cultus agrestis: 552,133 "L 
χ ώ ρ ι σ ι ς , diremptio: μετά χ ώ ρ ι σ ι ν π ά λ ι ν 

χ ώ ρ ι σ ι ς 236,8 

ψ α λ μ ο λ ο γ έ ω , psalmos cano: 171,22 
*ψευδαπολογ ία , falsa orat io pro se: ψευδ-

α π ο λ ο γ ί α ς κ α τ α φ ύ γ ι ο ν 38,33 
| ! Η ψ ε υ δ ή γ ο ρ ο ς , mendax: 34,68 (ψευδηγό-

ρον ν. 1. ut 380,74) 
ψ ε υ δ ο δ ο ξ ί α , falsa religio: 48,5 
ψ ε υ δ ο ε π ή ς , mendacia loquens: -οϋς 

ύ π ο λ ή ψ ε ω ς 514,7 *L 
ψ ε υ δ ο κ α τ ή γ ο ρ ο ς , falso accusans: -οι 

γλώττα ι 32,34 
*ψευδοπρόφασ ι ς , simulatio: 43,33 
ψ ε υ δ ο ρ κ ί α , periurium: 7,38 
ψ ε υ δ ο σ ύ λ λ ο γ ο ς , concilium falsum: 49,112 

!!L 
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ψυχοφθόρος, animam conficiens: -ου αί-
ρέσεως 404,29 -ου αιρετικού κλύδωνος 
274,6 -ων άπαιτημάτων 7,35 -ω κοινω-
νία 63,10; 432,39 - λύκος 127,12 -ου 
λύκου 14,5 -ον πλάνησιν 113,11 

*ώραιοειδής, pulcher vultu: 506,37 
'^'ώραιόω, pulchrum facio: ώραιοΐ τω 

άρχετύπω κάλλει της θεώσεως 518,44 
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a) Sacrae scripturae 

i) Vetus Testamentum 

Genesis 20,7 34,31; 36,9; 19 
1,26 ep. 13,2 20,13 34,30; 36,9 
1,27 sq. 50,46 20,16 34,30 
2,9 2,86; 65,18 22,13 19,16; 362,11; 444,14 
2,24 497,6; cf. Matth. 19,5 25,18 301,80 
3,9 258,2; 394,15 29,18 87,41; 390,28; 408,7 
3,19 9,6; 67,21; 454,13 34,12 28,12 
3,23 9,3 
4,8 511,27 Leuiticus 
4,11 sq. 478,37 19,17 5,8; 426,16; 476,10; 
4,23 406,25 485,26 
5,24 511,29 
6,14 sq. 48,281 Numeri 
12,1 467,36 14,29 186,48 
12,13 383,77 15,16 36,72 
15,13 381,83 16,31 sq. 187,26 
18,14 17,17 21,8 301,82 
18,20 39,77 21,26 417,8 
18,23 132,16 21,33 417,8 
21,7 276,5; 509,38 23,3 sq. 539,10 
24,56 120,13 26,10 22,32; 31,88 
25,8 6,30 31,19 51,72 
25,27 243,6 34,17 sq. 186,50 
28,13 411,45 35,32 537,4 
30,38 380,178 
31,6 104,30; 117,3; 121,9; Deuteronomium 

212,24; 224,19; 225,9; 1,31 330,10 
439,50 3,25 427,43 

31,40 232,38 4,24 166,29; 247,13; 457,34; 
33,11 7,72 473,45 
37,33 281,16 5,16 10,91; cf. Eph. 6,3 

9,1 sq. 186,46 
Exodus 10,18 104,21; cf. Mat th . 5,43 

1,8 278,39 19,15 528,67; 532,121; cf. 
3,2 221,70; 511,54 Matth. 18,16 
12,49 36,9; 28 23,4 477,153 
13,22 277,20 24,16 449,48 
19,6 499,22; cf. 1 Petr. 2,9 28,5 485,46 
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29,28 
32.2 
32,5 

32,15 
34,8 

Josue 
1,5 

Regnorum I 
1,11 
2,30 
10,11 
15,10sq. 
15.22 
16.7 
19.18 

24,15 

Regnorum II 
3,1 
12,13 
13,28 sq. 
17.23 
19.20 
22.3 

Regnorum III 
17.4 
18,1sq. 
18,13 
18,18 
18.19 sq. 
18.21 
19.8 sq. 
19,10 

Regnorum IV 
2,8 
4,12 sq. 
5,25 sq. 
5,27 
9,20 
18,17 sq. 

477,178 
159,4 
301,58; 436,40; cf. Phi-
lipp. 2,15 
371,18; 431,26 
465,11 

263,15 

500,31 
31,108; 334,32; 415,48 
6,57 
28,66 
417,54 
53,60 
231,40; 275,45; 393,10; 
555,49; cf. Rom. 11,4 
117,22 

477,86 
127,4 
478,39 
449,15 
2,40 
1,28 

152,28 
275,20 ι 
278,61; 32fl,22 
317,35 
477,162 
543,34 
393,19 
275,26; 276,44; 314,16; 
477,160 

477,163 
147,26; 439,39 
11,110 
450,26 
547.14 
419.15 

Judith 
10,5 
11,21 

180,14 
17,29 

Machabaeorum II 
5,24 421,11 

Machabaeorum IV 

Paralipomenon II 
7,20 271,2 

13.10 
17.4 

Psalmi 
2,2 
2,8 
2,11 
4,4 
7,12 
8,3 
9,7 
11,3 
13.3 

14.5 
16,8 

18,13 
21,2 
22.4 
23,1 

25.5 
26.3 
26.4 
29.11 
32.1 
33,3 
33,8 
33,20 
34,3 
34,10 
36.2 
36,34 
37.12 
38,7 
38.13 
39.2 

39,10 
40.3 

41,2 

186,56 
7,57 

277,39 
532,257 
345,9 
91,27; 135,3 
26,35 
418,2 
292,36 
32,38 
162,13; 176,20; 275,40; 
276,54; 321,10 
2,89 
52,25; 103,21; 165,4; 
211,39; 345,5; 541,44 
292,40; 302,17 
3,129 
108,22 
73,17; 145,22; cf. 1 Cor. 
10,26 
519,15; 549,36 
115,28 
345,8 
280,8 
421,2 
87,11; 415,44; 441,28 
504,21 
465,31 
154,15 
411.7 
18,35 
202,19 
9,9 
380,193 
12,37; 232,31; 287,13 
129,8; 344,5; 345,4; 
360,2 
149,23 
137,14; 207,20; 250,21; 
264,17 
384.8 
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41,5 18,57 105,30 48,274; 76,34; 277,72; 
43,23 172,17; 238,12; 291,6; 278,88; 478,31 

301,52 107,2 194,19 
43,24 271,40 110,10 156,26 
44,2 34,151 111,1 31,114 
44,11 sq. 506,39 112,1 72,17 
44,12 506,45 113,13 sq. 386,33 
45,3 296,11; 397,15 114,7 498,60 
46,2 sq. 506,48 116,1 7,30 
48,2 419,29 117,6 187,4; 498,62 
48,15 186,62 117,24 186,54 
49,14 498,57 118,9 231,26 
50,9 199,21 118,19 1,6 
50,19 20,16 118,21 31,109 
55,11 2,81 118,28 239,23 
56,8 42,18 118,46 149,22 
57,5 36,25 118,61 431,46 
57,7 518,23 118,120 221,159 
62,12 417,20 118,131 38,8 
63,2 529,14 118,145 16,20 
63,8 181,32; 199,17; 382,47 118,176 38,9 
64,5 18,53 119,5 9,27 
65,8 3,138 124,1 2,81 
65,10 198,18 125,2 7,25 
72,1 409,14 127,4 304,17 
72,2 301,140 131,9 32,52 
72,22 sq. 151,19; 392,46 132,1 88,14; 211,24; 370,13 
73,7 314,20 132,2 9,16 
76,11 237,16 133,3 304,18 
77,56 221,151 136,1 12,15 
79,14 8,12; 268,40; 277,35 138,18 39,19 
80,11 sq. 425,11 139,4 560,4 
83,2 409,15 139,6 151,21 
84,9 276,62; 278,67 140,4 239,11; 291,16; 319,14 
88,38 186,39; 301,128 140,5 466,16 
88,49 18,40; 464,12; 474,19; 141,8 12,34 

497,39; 498,37 142,5 269,10 
90,1 84,4 143,4 522,47 
90,5 sq. 529,15 144,9 350,9; 358,20; 372,9 
90,13 151,22 144,18 103,11; 122,20; 154,18; 
91,6 186,11 350,9; 358,20; 372,9 
91,12 550,10; cf. Matth. 4,6 144,19 549,6 
94,2 154,17 148,6 8,50 
96,8 181,20 
100,6 31,113 Proverbia 
101,4 459,33 1,17 151,40 
101,7 277,63 3,12 133,4; 288,6 
101,7 sq. 3,39; 497,27 3,28 378,5; 509,38; 554,13 
101,8 409,13; 505,27 6,4 80,6 
102,15 395,22; 498,36; 522,47 6,5 262,15 
104,2 421,3 6,28 336,6 
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960 Index locorum 

8,10 542,39 
9,9 138,7 
11,31 557,24; cf. 1 Petr. 4,18 
13,8 340,20; 440,44; 541,20 
17,17 109,17; 388,21 
18,17 147,9 
18,22 34,32 
20,9 292,41 
22,28 49,137 
27,6 192,5 
29,13 298,21 
29,16 81,23; 186,40; 223,30; 

226,15 
30,15 372,4 

Ecclesiastes 
1,2 457,53 
1,8 380,35; 407,2 
1,18 262,12; 284,17 
3,7 24,11; 219,15; 439,3 
4,10 212,12 
5,4 52,22 
6,1 445,20 

Canticum 
4,12 65,16 

Job 
1,21 454,24; 459,32; 474,18; 

498,58; 501,9; 505,38; 
509,31; 548,36 

2,7 381,94 
5,9 538,49 
7,1 12,21 
7,5 505,37 
11,2 18,52 
15,25 406,28 
21,14 38,11; 406,19 
29,15 521,18 
29,23 35,6 
31,32 521,18 
38,11 49,135 
41,15 457,11 
42,3 240,9 

Sapientia 
3,6 75,18; 129,13; 163,3; 

300,4 
3,18 8,30 
6,1 34,84 
6,4 sq. 34,85 

6,5 36,28; 69,33; 425,31 
6,6 425,30 
6,7 34,88 
11,20 24,7 
15,11 230,44 

Siracides 
3,9 470,22 
4,5 538,63 
4,8 459,36 
6,7 369,4 
6,14 260,4 
6,15 369,6 
9,13 336,6 
10,19 417,34; 498,12 
11,7 28,13 
16,3 24,70; 43,82 
21,1 459,8 
26,1 508,6 

Osee 
4,16 406,18 
6,1 sq. 418,15 
6,2 281,28 
14,7 409,13 

Amos 
5,13 25,64; 219,14 

Michaeas 
4,7 127,22 
7,1 271,34 
7,5 104,14 
7,18 132,14 

Joel 
2,12 154,9 
2,17 51,53; 275,34; 484,3: 
4,7 348,9 

Nahum 
1,7 

Habacuc 
2,4 

2,9 

129,16 

119,13; 149,51; 382,36; 
425,13; 542,18; cf. Hebr. 
10,38 
2,39 
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Sophonias 
I,18 284,18 
3.8 301,142 

Zacharias 
9,16 391,14 
I I ,13 381,100 

Malachias 
2,7 34,33 
2.9 sq. 34,82 

Isaias 
1,2 34,61; 71,19; 406,17; 

419,38 
1,9 162,12; 276,77; 277,68; 

278,84 
1,14 270,6 
2,3 547,17 
3,10 3,145 
5,26 7,7 
7,6 51,61; 417,12 
8,18 434,14; 465,27; 481,12 
9,1 272,9; 421,17 
9,3 7,26 
11,12 518,39 
12,2 189,15 
14,12 230,25 
21,2 530,52 
22,22 34,109 
27,1 417,11 
28,7 230,35; 489,60 
29,4 48,16 
29,13 1,49 
30,14 230,38 
30,15 477,68 
30,26 132,11 
32,6 48,205 
40,1 sq. 477,64 
40,5 221,69 
40,6 506,55 
40,7 365,12 
42,14 25,66 
43,25 444,45 
44,4 18,34 
44,23 7,23 
44,26 523,17 
48,22 518,20 
49,13 417,17 
49,16 518,41 

49,18 159,17; 286,21; 518,45; 
532,251; cf. Rom. 14,11 

50,6 225,35; 307,7 
52,5 485,52; cf. Rom. 2,24 
52,11 495,26; cf. 2 Cor. 6,17 
57,17 444,47 
57,21 393,83 
58,6 7,35; 44,12 
58,9 477,69 
65,23 225,18 
66,3 424,12 

Jeremias 
2,8 sq. 31,49 
2,12 50,83; 380,237; 431,32 
2,13 233,15 
2,21 8,11 
3,22 444,47 
6,29 90,16; 278,80 
8,4 444,46 
8,22 154,8 
8,23 230,36 
9,1 33,17; 452,60 
9,10 84,5 
10,21 8,39; 24,63; 111,8; 

276,52; 277,37; 555,14 
15,19 7,91; 461,28; 482,41 
23,21 477,139 
25,5 477,70 
27,31 113,13 
28,13 501,41 
28,17 477,151 
31,32 3,15 
31,39 36,55 
38,15 7,2; 417,2; cf. Matth. 

2,18 
39,3 sq. 383,77 
43,6 3,132 

Threni seu Lamentationes 
1,4 275,39 
3,46 224,7 
4,2 75,23 
4,8 500,8 

Epistula Jeremiae 
7Π T7 71 

Ezechiel 
3.17 447,2 
3.18 61,12 
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3,19 209,20 Daniel 
3,27 530,52 2,40 358,21 
7,3 539,28 3,11 279,19 
7,26 186,2 3,26 227,12 
12,2 501,31 3,38 94,17; 275,67 
18,32 215,19 3,46 sq. 410,64 
20,26 221,55 3,50 181,33; 242,5 
20,41 279,9 6,19 181,34 
22,26 1,52; 28,121; 549,98 9,27 417,11; cf. Matth. 24,15 
29,3 417,10; 419,13; 435,30 10,19 348,5 
33,11 20,29; 154,13 12,11 276,61 
33,14 389,16 

Bel-et-Draco 
Susanna 33 sq. 152,29 

52 sq. 5,19 38 376,32 

ii) N o v u m T e s t a m e n t u m 

Matthaeus 6,9 42,24; 547,38 
2,10 7,71; 433,35 6,10 392,46 
2,18 v. Jer. 38,15 6,13 75,28; 287,22 
3,8 225,109 6,14 478,34 
3,9 177,60 6,22 519,11 
3,10 470,11 6,23 28,138; 90,13; 449,20 
4,6 v. Ps. 91,12 6,24 184,11; 494,21 
4,23 55,25 6,26 1,17 
5,10 68,23; 83,24; 105,13; 6,28 1,17 

112,9; 156,8; 202,12; 7,3 446,40; 477,168 
208,5; 262,6; 263,18; 7,6 219,18; 407,68 
357,7; 367,8; 368,8; 9; 7,13 48,266 
406,8; 41; 415,29; 435,6; 7,14 6,30; 48,263; 292,42 
439,12; 444,14; 447,21 7,16 56,20 

5,12 31,110; 151,37; 173,6; 7,18 549,133 
216,14; 225,32; 239,26; 7,20 332,26 
335,10; 377,21; 412,30; 7,27 297,9 
480,9; 481,15 8,10 17,6 

5,13 28,139; 69,37; 90,14; 8,11 242,11 
488,27 8,11 sq. 457,48 

5,14 488,26; 29 8,12 316,11; 431,39 
5,15 72,11; 83,27; 219,21; 8,20 262,9 

542,25 8,25 33,51 
5,18 48,227 9,2 477,117 
5,19 34,95; 36,13 9,11 487,31 
5,21 sq. 455,51 9,28 sq. 204,32 
5,27 sq. 36,11 10,1 477,126 
5,28 503,27 10,16 207,16 
5,29 486,59 10,22 164,17; 189,19; 233,18; 
5,32 22,16 240,14; 252,12; 301,143; 
5,43 v. De. 10,18 348,10; 559,68 
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10,26 426,19 18,16 v. De. 19,15 
10,28 89,20; 134,16; 164,29; 18,17 25,23 

184,6; 186,35; 215,11; 18,20 39,79; 317,14; 438,10; 
317,26; 340,33; 390,16; 488,6; 513,12; 530,56 
452,50 18,23 26,28; 380,247; 429,30; 

10,32 149,42; 254,5 532,25 
10,33 149,44; 254,7 19,5 v. Gen. 2,24 
10,36 31,44; 49,38; 355,15; 19,6 34,36; 467,5; 530,38; 

358,10; 371,21 555,21 
10,38 65,38 19,9 34,35 
10,40 299,12 19,30 186,30 
10,42 42,13; 97,11 20,22 180,9 
11,12 262,10 21,18 483,55 
11,28 431,48 21,41 417,36 
11,29 67,16 22,11 427,8 
12,6 34,38 22,13 427,9 
12,33 317,39; 505,14 22,14 48,262; 177,9 
12,34 315,4 22,21 417,42 
12,35 500,2 23,12 147,10 
12,36 16,15; 52,30; 425,23; 23,24 446,39; 477,167 

473,45; 476,6 23,33 459,36 
12,48 514,24 23,38 549,33 
13,17 225,25 24,12 56,8; 277,31; 543,12 
13,25 221,79; 380,244; 410,50 24,15 v. Dan. 9,27 
13,29 sq. 455,14 24,22 36,60 
13,30 381,99 24,30 511,53 
13,43 62,19; 130,19 24,35 49,52 
14,3 28,71 25,14 sq. 336,9 
14,3 sq. 388,15; 443,14 25,19 407,50 
14,4 5,34 25,23 2,77; 504,44 
14,29 sq. 33,54 25,40 13,46; 78,13; 96,8 
15,14 461,42; 518,19 26,10 118,14 
15,19 373,7 26,24 449,37 
15,28 147,5 26,31 2,49 
16,3 544,16 26,34 443,49 
16,17 390,18; 479,59 26,52 94,13 
16,18 24,61; 71,34; 271,18; 21; 26,67 496,13 

297,11; 407,11; 408,33; 26,75 477,74 
415,53; 429,41; 487,34 27,5 81,17; 449,15 

16,19 33,5; 36,131; 477,162; 27,24 215,31; 269,54; 439,45; 
478,59 530,8 

16,26 440,20; 457,45; 470,46; 27,27 51,39; 244,12 
504,37; 543,30 27,29 315,24 

17,1 sq. 276,22 27,33 449,58 
17,17 464,44 27,63 221,62 
18,6 166,21; 231,20; 485,11 28,3 71,49 
18,7 39,80; 69,31; 297,13; 28,17 409,29 

301,56; 485,11 28,20 544,19 
18,12 11,83 
18,13 218,13 Marcus 
18,15 25,22; 485,28 4,16 219,23 
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964 Index locorum 

4,22 24,13 10,39 66,18 
4,39 132,12 10,42 66,17 
6,7 450,23 11,15 36,85 
6,18 22,64; 67; 28,73; 31,65; 11,20 273,28; 274,18 

317,36 11,28 152,58 
6,56 416,9 11,35 22,33; 31,89 
9,3 409,48 12,4 sq. 484,36 
9,23 403,25 12,33 32,16 
12,42 sq. 459,38 12,34 513,43 

12,42 522,43 
Lucas 12,48 69,34; 104,28 

1,25 1,29 13,1 225,38 
1,28 532,140 13,7 464,39 
1,33 48,191; 418,29 13,25 389,14; 431,60 
1,35 490,48 14,18 450,18 
1,37 76,14 14,26 514,24 
1,42 77,14; 227,14 15,6 453,26; 461,38; 493,13 
1,42 sq. 412,17 15,7 32,47; 453,24; 463,6; 
1,45 296,16 527,42 
1,68 sq. 418,12 15,27 447,39 
1,69 77,15 16,18 31,73; 443,22 
1,75 65,8 16,23 18,58; 29,27; 88,12 
1,78 272,6 18,7 421,10 
2,36 sq. 331,13 18,13 552,56 
2,40 18,13 19,17 385,26 
3,14 504,33 19,40 416,42; 425,14 
3,19 22,55 21,9 213,19; 227,16; 283,13 
6,22 225,30 21,19 235,11 
6,23 225,31 22,15 408,8 
6,25 504,29 22,31 453,5 
6,29 56,24 22,32 271,41 
6,30 387,5 22,53 332,24 
6,35 360,8 23,34 455,43 
6,38 440,29 23,43 477,73 
6,44 294,9; 538,40 23,49 513,71 
6,45 294,6; 511,10; 527,22; 24,19 456,11 

540,22 24,39 221,67; 463,52 
7,38 487,30 
7,38 sq. 477,118 Johannes 
7,47 241,4 1,11 49,40 
8,3 513,70 1,14 64,17; 157,32; 502,18; 
9,23 467,22 532,52; 269 
9,28 393,20 1,18 380,80; 437,17 
9,29 416,10 1,26 513,36 
9,62 231,18 1,27 385,5 
10,16 361,26; 427,23; 438,21; 1,29 370,31; 487,29 

555,18 4,34 85,14 
10,19 529,18 5,14 477,121 
10,21 183,11 5,35 500,5 
10,30 51,41 6,37 149,46; 486,39 
10,37 51,44; 544,47 6,48 sq. 276,21 
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6,57 380,113; 532,98 
6,67 484,19 
6,68 sq. 484,21 
7,51 25,14; 517,30 
8,40 380,120; 463,53; 532,90 
8,44 383,66; 449,14; 485,9 
9,5 452,42 
10,11 2,15; 3,26; 11,75; 25,83; 

271,46; 286,23; 431,53; 
439,53 

10,16 490,23 
10,36 380,121 
11,11 540,14 
11,17 sq. 281,29 
11,19 211,8 
11,35 211,4 
12,25 382,54 
12,26 382,57 
12,36 114,6; 288,8; 320,7; 

326,19; 343,4; 346,11; 
350,2; 398,39; 411,32; 
479,16 

12,42 sq. 308,12 
12,46 278,76; 532,261 
12,47 459,14 
12,48 459,17 
13,15 432,8 
13,17 68,37 
13,27 sq. 513,64 
13,34 485,2 
13,35 13,35; 64,53; 544,56 
13,37 218,14 
14,6 34,70 
14,12 560,17 
14,23 412,36 
14,27 276,65; 278,69 
15,2 sq. 459,9 
15,5 204,27; 470,8 
15,13 160,5; 383,27; 70; 477,82 
15,20 2,50; 131,11 
15,20 sq. 381,103 
15,22 459,15 
16,21 176,7 
16,33 146,31; 317,44 
17,10 532,65 
17,12 234,6 
18,12 380,105 
18,13 sq. 321,22 
19,2 sq. 315,25 
19,30 496,14 
19,40 380,107 

20,4 274,14 
20,14 223,23 
20,17 427,42 
20,21 544,54 
20,22 36,133 
20,25 221,65; 409,28 
20,29 255,23 
21,15 sq. 11,72 
21,16 482,40; 501,38; 512,34: 

530,22 
21,17 530,22 

ctus Apostolorum 
1,9 sq. 276,23 
1,26 199,14 
2,22 560,8 
3,6 11,108; 439,49 
3,11 sq. 236,15 
4,19 119,17; 149,16 
4,32 61,23; 68,35; 387,18; 

438,14; 472,23; 482,73; 
483,47; 513,9; 16 

5,3 52,23 
5,4 52,22; 500,40 
5,20 363,11 
5,29 149,17 
5,31 178,31 
7,54 48,98 
7,58 sq. 48,268 
8,18 sq. 11,109 
8,20 38,48 
9,15 68,12; 188,28; 277,14; 

317,5; 411,16; 431,25 
10,3 409,27 
10,41 221,64 
14,22 229,13; 241,10 
15,8 4,38 
15,30 65,7 
16,3 24,28 
17,27 66,22 
17,28 460,40; 510,40 
18,9 425,13 
18,9 sq. 104,15; 542,17 
20,24 66,37; 92,13; 124,12; 

128,14; 144,26; 179,6; 
283,22; 430,22 

20,28 25,87; 30,54; 400,14 
20,29 53,31; 271,20; 277,34; 

501,5 
26,14 385,22; 415,54; 421,13 
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Ad Romanos 
1,3 sq. 496,18 
1,7 480,5 
1,21 332,22; 463,58 
1,25 57,87 
1,26 9,6 
1,28 400,17; 20 
2,4 392,31 
2,5 392,37 
2,9 92,9; 232,20 
2,11 34,76 
2,14 48,143 
2,19 322,9 
2,23 1,7 
2,24 v. Is. 52,5 
2,25 31,36 
3,8 504,25 
5,7 28,76 
5,20 415,46; 547,49 
7,23 221,155 
8,17 2,52; 65,30; 115,17; 

221,182; 317,28; 326,14: 
340,13; 392,16; 472,43; 
513,53; 559,40 

8,17 sq. 225,20 
8,18 81,12; 91,20; 287,17; 

316,15; 379,13; 559,46 
8,19 239,18 
8,28 405,13 
8,29 188,7; 199,21 
8,31 529,17; 548,46 
8,35 24,105; 360,12; 381,11; 

397,17; 414,14; 415,25; 
434,5 

8,35 sq. 223,37 
8,38 sq. 234,26 
8,39 360,13 
9,16 174,13; 549,4 
9,22 415,27 
10,12 sq. 393,16 
10,15 68,19; 153,9 
11,4 v. 1 Reg. 19,18 
11,5 58,11 
11,16 147,37 
11,33 6,22 
12,1 11,132 
12,5 441,33 
12,9 533,10 
12,10 13,39 
12,12 248,16 
12,13 13,40 

12,14 221,176 
13,1 541,14 
13,4 455,76; 504,15 
13,10 225,97 
14,10 21,51; 22,138; 28,103; 

477,178 
14,11 v. Is. 49,18 
14,13 309,11 
15,1 20,22 
15,6 418,43 
15,23 549,2 
15,27 96,17 
15,30 sq. 376,42 
15,33 147,38 
16,1 sq. 436,26 
16,3 sq. 410,56 
16,4 127,15 
16,12 410,53 
16,16 181,42; 382,64; 406,52; 

408,11; 441,52 

d Corinthios I 
1,26 174,10; 240,13 
1,27 sq. 331,7 
1,28 186,15; 414,13 
2,6 39,7 
2,8 276,19 
2,13 515,11 
3,2 180,3 
3,12 338,12 
3,13 475,42 
3,13 sq. 471,5 
3,16 432,42; 448,20 
4,1 11,68 
4,5 477,180 
4,6 425,25 
4,9 225,29; 441,20; 451,10 
4,11 sq. 381,131 
4,13 381,132 
4,16 sq. 11,63 
5,3 276,13 
5,7 16,6 
5,11 28,127; 49,131; 549,83 
6,1 486,30 
6,5 sq. 486,31 
6,10 342,11 
6,11 247,6 
6,15 64,52; 188,6; 470,15; 

516,25 
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6,20 65,26; 190,11; 222,23; 14,20 225,94 
223,77; 241,8; 248,8; 14,22 532,172 
290,11; 434,11; 470,13; 14,23 317,12 
515,35; 547,18 14,26 208,15; 247,15; 511,49 

7,5 393,5; 522,34 14,30 5,33 
7,8 sq. 50,72 14,32 164,13 
7,9 50,22 14,33 221,164 
7,16 395,27; 463,18 14,40 69,38; 208,17 
7,20 69,18; 221,171; 526,24 15,8 133,31 
7,29 464,33 15,30 225,86 
7,32 66,8; 483,9 15,31 301,52; 381,24; 90; 
7,34 66,10 410,39; 441,38 
7,39 50,17 15,32 225,83 
8,1 81,27 15,33 225,88 
8,4 278,72; 532,259 15,42 sq. 497,43 
8,13 69,21; 503,42 15,52 206,18; 498,41 
9,17 168,17 15,58 226,12 
9,19 533,46 16,13 34,18; 150,21; 205,14; 
9,20 11,54 221,141; 297,8; 408,36 
9,22 11,56; 28,141 16,16 sq. 224,17 
9,25 221,163 16,22 490,68 
9,27 194,26; 334,35; 375,30; 

434,35; 441,11; 522,37 Ad Corinthios I I 
10,11 5,39; 287,7 1,2 221,4 
10,13 268,24; 301,40; 307,24; 1,5 252,14; 301,31; 402,32; 

402,13; 509,37 411,14; 559,8 
10,16 534,5 1,8 223,44 
10,16 sq. 452,38 1,11 231,32 
10,21 294,20 1,12 354,7 
10,26 v. Ps. 23,1 2,2 289,11 
10,29 494,15; 503,41; 538,63; 2,4 56,2; 514,29 

549,57 2,6 sq. 545,37 
10,31 473,26 4,4 410,22 
10,32 69,20; 503,45; 526,38 4,8 49,19; 123,7 
10,33 35,40 4,15 216,19 
11,1 5,40 4,18 85,13 
11,2 381,54 5,2 2,43 
11,3 50,96 5,4 111,19 
11,16 535,29 5,8 6,7; 68,5; 187,7; 275,52; 
11,19 405,25; 524,25 319,8; 454,8; 456,16; 
11,29 503,13; 553,20 457,14; 533,32 
11,32 400,21 5,10 177,34 
12,21 31,20 5,15 380,54 
12,25 sq. 273,33 5,20 142,25; 186,55 
12,26 215,8; 469,21 6,2 418,40 
12,26 sq. 225,33 6,3 149,35; 225,53 
12,27 221,89; 276,87; 278,15; 6,3 sq. 64,60; 153,22; 433,19 

460,32; 470,9; 547,9 6,4 212,18; 221,6; 225,52 
13,4 sq. 184,19; 464,4; 521,5 6,7 sq. 511,23 
14,12 51,33; 391,13 6,9 sq. 480,41 
14,15 172,12 6,10 513,48; 75 
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6,14 225,89; 233,11; 257,6; 
396,5; 495,7; 531,25; 
552,81 

6,14 sq. 471,41; 534,4; 545,33 
6,15 127,12 
6,16 294,23; 549,37 
6,17 v. Is. 52,11 
7,1 111,17; 221,172; 536,2; 
7,6 520,22 
7,15 48,137 
8,2 223,51 
9,7 483,30 
9,10 sq. 207,8 
9,15 214,7 
10,4 344,7 
10,8 14,44; 450,40 
11,2 392,10; 465,44 
11,13 156,21 
11,23 sq. 6,47 
11,29 11,53 
12,9 204,25 
12,10 176,15; 285,13; 358,5 
12,16 179,17 
12,18 223,54 
12,20 387,25 
13,7 297,13 
13,12 221,194 

d Galatas 
1,6 455,89 
1,6 sq. 48,208 
1,8 1,51; 15,23; 36,74; 77; 

71,65; 381,62; 382,67; 
429,28; 455,90 

1,8 sq. 38,95; 174,21; 221,81; 
443,44; 490,70 

1,9 24,97 
1,10 28,105 
1,13 355,17 
2,6 34,80; 36,29; 397,25; 

443,44 
2,20 415,51; 510,39 
3,1 221,106 
3,28 499,18 
4,4 sq. 381,107 
4,15 146,26; 178,23; 226,5 
4,26 2,84 
5,6 64,6 
5,10 446,44 
5,17 164,24; 212,13; 292,31 
5,21 464,18 

5,25 486,26 
6,2 442,11; 493,24; 530,33: 

549,72 
6,7 495,38 
6,14 540,2 
6,16 452,71; 499,34 
6,17 156,43; 176,17; 181,9; 

376,16 
6,18 153,35 

d Ephesios 
1,6 72,35 
1,13 463,2 
2,3 121,7 
2,8 53,8; 188,2; 205,9; 

303,16 
2,12 489,27 
2,19 44,5 
2,20 558,19 
2,20 sq. 391,17 
3,6 279,28; 459,24; 460,53 
3,17 532,180 
3,20 3,139; 222,32 
4,1 sq. 434,22; 439,16 
4,2 507,17 
4,5 273,31; 499,21 
4,13 8,66; 29,31; 542,35 
4,25 215,7 
4,27 81,25 
4,30 36,126 
5,6 269,55; 381,75 
5,15 464,9 
5,16 213,13 
5,18 468,10 
5,19 459,42 
5,21 368,16 
5,25 sq. 48,194 
5,27 28,30; 123; 276,67; 

278,73 
5,28 470,16 
5,33 470,18 
6,1 470,19 
6,3 v. De. 5,16 
6,4 470,23 
6,5 470,26 
6,9 229,14; 470,28 
6,10 115,11; 122,17; 124,11 
6,11 177,21; 250,8 
6,12 439,11; 465,34 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:30



Index locorum 969 

Ad Philippenses 
1,6 
1,7 
1,19 sq. 
1,21 
1,22 
1.23 
1.24 
1.27 
1.28 

1.28 sq. 
1.29 

2,1 
2.1 sq. 
2.2 

2,3 
2.6 sq. 
2.7 

2.7 sq. 
2.8 
2,12 
2,15 

2,16 
2,17 

2.17 sq. 
2.18 
2,30 
3,1 
3,8 

3,16 
3.20 
3.21 
4.1 

4.2 
4.3 

4.4 
4.5 

210,12; 274,26; 376,44 
216,3 
547,20 
515,26 
533,25 
533,29 
533,55 
221,148 
1,25; 221,142; 223,32; 
397,13 
221,144; 222,27 
2,71; 35,34; 83,31; 89,19; 
150,23; 202,9; 213,6; 
223,49; 225,27; 245,8; 
287,5; 370,10; 381,17; 
410,15; 432,42 
221,190 
225.45 
171,24; 221,17; 223,71; 
480,58 
221,160; 488,22 
484,13; 532,76 
62,17; 64,15; 221,23; 
413,17 
438,17; 459,19 
188,37; 286,10 
221,149; 483,18 
156,24; 320,13; 323,28; 
415,60; cf. etiam De. 
32,5 
210,14; 225,15; 307,16 
58,8; 361,13; 391,3; 
479.46 
301,17 
506,53 
81,33 
402,2; 406,8 
39,73; 76,9; 204,21; 
312,26; 434,16; 465,29; 
539,27; 544,33 
433,19; 480,59 
65,36 
172,4; 173,5 
194,17; 210,22; 221,187; 
301,16; 392,12 
410,53 
332,4; 376,3; 388,18; 
408,2; 507,13 
65,33; 439,7; 470,40 
258,12 

4,7 483,50; 490,76 
4,13 83,33; 90,10; 142,15 
4,15 sq. 466,22 
4,29 459,30 

d Colossenses 
1,18 221,88; 232,13 
1,23 221,18 
1,24 176,12; 186,59; 287,5 
2,9 502,12 
2,23 487,20 
3,1 sq. 518,28 
3,9 479,14 
3,11 481,40 
3,12 279,25 
3,15 209,26 
4,6 480,16 
4,17 506,25 

Ad Thessalonicenses I 
2,4 539,8 
2,8 482,70; 506,64 
2,19 225,7 
4,3 13,40 
4,13 497,51; 515,24 
4,13 sq. 454,14 
4,14 498,38 
5,6 515,32 
5,9 225,15 
5,14 35,58; 225,13 
5,15 478,35 
5,16 406,11 
5,16 sq. 392,14; 515,49; 527,10 
5,21 169,24 
5,23 221,191 
5,28 212,29; 382,69 

d Thessalonicenses II 
1,7 482,17 
1,8 221,70; 518,30 
2,3 278,78 
2,4 419,14 
2,8 36,122 
2,15 221,174; 439,28 
3,1 sq. 76,34 
3,2 549,168 
3,3 1,13 
3,6 386,3; 495,24; 549,77 
3,18 31,119; 59,30; 81,36 
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Ad Timotheum 
1,2 
1,12 
1,15 
1,18 
2,5 

3,7 
3,15 

3,15sq. 
3,16 

4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
5.10 
5,15 
5,19 
5,23 
6,3 
6,8 sq. 
6,10 
6.11 
6,12 

347,10 
49,35; 92,6 
475,41 
307,2 
71,40; 157,39; 418,23; 
463,44; 532,61; 538,18 
169,28; 233,9 
43,9; 58,22; 63,24; 73,9; 
75,12; 129,4; 165,30; 
169,16; 175,5; 188,14; 
267,14; 317,5; 323,28; 
364,2; 385,23; 439,23; 
456,12 
231,14 

64,18; 157,45; 221,68; 
267,15; 371,24; 380,84; 
109; 393,51; 437,21; 
469,46; 532,101 
13,38 
405,33 
173,17; 518,34 
61,18 
193,5 
222,12 
517,32 
480,37 
476,50 
464,30 
468,11; 477,216 
246,25 
77,24; 105,12; 115,12; 

2.4 
2.5 
2.6 
2,9 
2,1( 
2 , i : 
2,1: 
2,i; 
2,1-

2,1! 
2,2: 
2,2· 
3,8 
3,1: 
3,1: 
3,1( 
3,1" 
4.2 
4.3 
4.5 
4.6 
4.7 
4.7 
4.8 

4,1( 
157,23; 231,9; 375,9; 
381,67; 390,13; 397,11; 
482,6; 538,42 

6,13 124,3; 376,8 
6,15 186,37 
6,18 sq. 535,10 
6.20 438,19; 504,42; 535,13 
6.21 165,34; 410,76 

Ad Timotheum II 
1.7 283,13 
1.8 225,24 
1,12 247,20 
2,1 365,14 
2,3 68,30; 81,11; 125,14; 

126,2; 137,5; 163,2; 
169,11; 174,2; 177,20; 
190,17; 199,10; 232,28; 
246,15; 248,5; 306,10; 
344,6; 365,14; 371,12; 
390,24; 402,2; 408,12; 
451,14; 556,2 

486,41 
383,22; 434,20 
2,22 
24,77; 381,8; 406,5 

0 31,38 
1 123,14; 124,14 
1 sq. 301,53; 306,22 
2 360,3; 559,41 
5 26,18; 30,12; 455,5; 

485,38; 490,10; 516,23; 
539,18 

9 79,2; 539,30 
1 40,8 
5 11,78 

419,41 
2 sq. 170,19 
3 371,22 
6 4,21; 50,15 
7 220,19 

178,19; 473,6; 503,4 
49,10 
283,10; 336,8; 390,25 
265,15 
1,63; 6,35; 213,17; 371,6 

sq. 547,59 
58,25; 157,1.7; 177,23; 
246,23; 265,16; 430,23; 
506,31 

0 6,6; 90,11 
4.17 188,31 
4.18 541,45 
4,22 79,16; 110,19; 115,37; 

119,23; 133,28; 145,28; 
146,43; 198,25; 238,17; 
253,13; 388,30; 392,54; 
405,38; 443,61 

Ad Ti tum 
1,15 50,114; 253,10; 333,45 
1,16 64,44; 524,41 
2,4 497,14; 505,9 
3,9 518,36 
3,10 11,2; 380,247; 532,25 
3,10 sq. 429,31; 485,54 
3,15 177,69; 381,137 

Ad Philemona 
2 410,53 
25 124,18; 221,197; 246,30 
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Ad Hebraeos 
1,3 459,20 
2,11 560,4 
2,16 532,66 
2,16 sq. 221,28 
2,18 16,22 
3,1 450,34 
3,6 231,36 
3,13 477,71 
4,13 247,17; 554,41 
4,15 16,22; 477,49 
5,2 455,58; 477,50 
5,4 sq. 477,140 
6,9 514,31; 544,61; 549,174 
7,12 308,32; 462,24 
8,5 380,191 
9,4 276,21 
9,5 301,91 
9,22 199,20; 358,8 
10,23 170,31 
10,28 sq. 34,40 
10,31 457,33 
10,35 181,16; 36; 
10,38 v. Hab . 2,4 
10,39 382,37 
11,6 221,182 
11,9 186,44 
11,19 199,9 
11,25 3,24; 48,290; 181,25; 

286,12 
11,29 269,30 
11,36 275,48 
11,37 146,34; 456,15 
11,37 sq. 213,8; 221,177; 477,39 
11,38 74,30; 159,14; 166,13; 

170,14; 202,6; 10; 
275,51; 278,59; 301,13; 
340,35; 357,6; 393,13; 
406,9; 415,38; 448,27; 
488,31; 538,35 

12,1 317,17; 402,18 
12,1 sq. 296,12 
12,2 283,21; 291,18 
12,4 64,48; 165,32; 231,37; 

244,25; 268,23; 296,15; 
327,16; 341,9; 538,43 

12,4 sq. 177,11 
12,6 229,13 
12,21 209,11 
12,22 531,9 
13,4 468,20 

13,18 347,7 
13,22 382,60 

Epistula Jacobi 
1,2 sq. 133,3 
1.4 178,6 
1,11 112,24 
1.19 127,4 
2.10 34,97; 39,27 
2,17 28,79 
2.17 sq. 64,50 
2.20 5,42 
3.2 302,17 
4.3 531,23; 534,12 
5.11 381,93 
5,20 461,29; 482,42 

Petri I 
1,2 381,3 
1.7 358,27; 511,33 
1.8 195,10; 223,66; 292,45; 

316,9; 365,9; 381,16; 
402,21; 403,27 

1.8 sq. 237,5 
1.14 112,5; 114,6 
2.5 307,15 
2.9 457,28; cf. Ex. 19,6 
2.22 221,59 
2.23 56,23 
2,25 276,29 
3.15 489,9 
3.18 532,95 
4.10 sq. 480,20 
4.11 345,11 
4,15 51,19; 56,25; 477,138 
4,18 v. Prov. 11,31 
5,2 11,94; 484,24 
5.4 177,23; 465,25; 536,35 
5.6 191,9; 420,44 
5,8 459,6; 512,26 
5,10 121,11 

Petri II 
1,4 506,56; 538,19 
2,8 121,11; 122,18; 124,13; 

129,9; 152,7; 164,15; 
239,22; 287,17 

2,22 40,164 
3,17 140,14 
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Johannis I 
1,6 410,24 
2,18 33,45; 332,31 
4,17 52,28 
5,14 243,8 

Apocalypsis 
1,6 360,6 
1,8 411,45 
3,10 98,4 
13,10 283,18 

Johannis II 
10 393,82 
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b) Aliorum auctorum 

Aeschylus 
Agam. 1343 
fr. 139 (p. 45 Nauck; TrGF III 252 Radt) 

Anonymus 
vita Äthan. 1 (PG 25, ccxiiAsq.) 

Apostolius 
cent. 16,9 (CPG II 657) 
cent. 18,71 (CPG II 744) 

Aristophanes 
pax 722 
ran. 414 
ran. 838 

Aristoteles 
anal. pr. 32a28 
cat. l a l 
de an. 428a3 
de an. 428a4 
de an. 432b14 
meteor. 382a26 

498,43 
28,93; 477,185 

462,28 

509,11 
416,21 

292,24 
49,28 
38,5 

37,22 
528,57 
380,168 
380,173 
359,14 
359,21 

Asterius Amasenus 
hom. 1,4 (p. 9 Datema) 

Athanasius Alexandrinus 
apol. 49 (PG 25,336 B) 
confut. 1 (PG 28,1340 Csq.) 
de imag. (PG 28,709 A) 
de imag. Dom. 1 (PG 28,805 C) 
de imag. Dom. 4 (PG 28,808Csq.) 

Basilius Caesariensis 
hom. in Is. 1 sq. (PG 30,117Bsq.) 
hom. in Barl. mart. 3 (PG 31,489 AB) 

hom. in quadr. mart. 2 (PG 31,508 Dsq.) 
hom. in quadr. mart. 2 (PG 31,509 A) 
hom. in quadr. mart. 6 (PG 31,520 A) 
renunt. 1 (PG 31,628 B) 
moral. 12,2 (PG 31,724 B) 
moral. 70,36 (PG 31,844Dsq.) 
moral. 72 prooem. (PG 31,845 D) 
reg. fus. prooem. 2 (PG 31,893 A) 
reg. fus. 27 (PG 31,988 A) 
reg. fus. 36 (PG 31,1009 A) 

380,15 

466,17 
48 ,250-293 
221,111 
532.147 
532.148 

518,11 
64,33; 221,109; 301,93; 
380,47; 213; 416,27; 532,176; 
183 
532,199 
380,138; 499,28 
403,28 
6,16 
4,35 
5,72 
5,70 
34,92 
5,61 
14,16; 486,64; 530,16 
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reg. fus. 47 (PG 31,1036 B) 
reg. br. 76 (PG 31,1136 C) 
reg. br. 229 (PG 31,1236 A) 
reg. br. 303 (PG 31,1297 C) 
const, mon. 3,1 (PG 31,1344 C) 
const, mon. 21,2 (PG 31,1396 B) 
const, mon. 21,3 (PG 31,1397 A) 
spirit. 18,45 (PG 32,149 C = p. 406 Pruche) 

ep. 8,2 (PG 32,249 Β = I 25 Courtonne) 
ep. 16 (PG 32,280 Β = I 46,10 C.) 
ep. 28,1 (PG 32,304 C = I 65 C.) 
ep. 44,1 (PG 32,361 C = I 110,33 C.) 
ep. 46,2 (PG 32,373 A = 1 118,44 C.) 
ep. 51,1 (PG 32,389 A sq. = I 132 sq. C.) 
ep. 52,1 (PG 32,392 Β = I 133 C.) 
ep. 55 (PG 32,404 Β = I 142 C.) 
ep. 91 (PG 32,476 A = I 197 C.) 
ep. 92,1 (PG 32,480 A = I 199,34 C.) 
ep. 92,2 (PG 32,480 D s q . = I 201,37 C.) 
ep. 130,1 (PG 32,561 Β = II 42 C.) 
ep. 134 (PG 32,569 C = II 48 C.) 
ep. 176 (PG 32,653 C = II 113 C.) 
ep. 188,1 (PG 32,665 A = II 121 C.) 
ep. 188,1 (PG 32,668 AB = II 122 C.) 
ep. 188,1 (PG 32,669 C = II 123,80 C.) 
ep. 188,4 (PG 32,673 A = II 125 C.) 
ep. 188,7 (PG 32,673 C = II 126 C.) 
ep. 188,13 (PG 32,681 C = II 130 C.) 
ep. 191 (PG 32,701 Β = II 144 C.) 
ep. 193 (PG 32,705 Β = II 146 C.) 
ep. 199,17 (PG 32 ,716Dsq. = II 155 C.) 
ep. 199,50 (PG 32,732 C = II 164 C.) 
ep. 214,3 (PG 32,788 D sq. = II 205 C.) 
ep. 217,70 (PG 32,801 A = II 212 sq. C.) 
ep. 221 (PG 32,816 C = III 5 C.) 
ep. 223,1 (PG 32,820 C = III 8 C.) 
ep. 238 (PG 32,889 Β = III 58,22 C.) 
ep. 240,2 (PG 32,896Dsq. = III 63 C.) 
ep. 240,3 (PG 32,897 A sq. = III 64 C.) 
ep. 243,2 (PG 32,904 BC, 905 AB = III 6 9 - 7 0 C.) 

ep. 244,1 (PG 32,912 Β = III 73 C.) 
ep. 244,8 (PG 32,921 C s q . = III 82 C.) 
ep. 250 (PG 32 ,929Csq . = III 87 C.) 

5,64 
383,19; 50 
42,27 
4,30 
10,38 
20,49 
530,48 
17,19; 57,26; 40; 124; 60,9; 
63,18; 64,40; 71,50; 122,6; 
157,25; 170,27; 201,7; 
221,110; 225,69; 301,104; 
305,35; 380,152; 393,39; 
408,20; 427,18; 445,18; 
463,75; 476,30; 479,42; 
491,12; 546,14 
42,31; 454,29; 504,40 
359,7 
458,2 
444.22 
20,36 
452,21 
134,2 
166.31 
512,2 
279.23 
271.32 
365,2 
445,2 
53,117 
33,22; 40,43; 63 
37,50; 40,49; 54; 148 
43,44 
50,29 
22,18; 31,75 
51,75 
467,2 
106,32 
24,81 
28,129 
492,10 
43,31 
21,2 
362,2 
424,9; 549,34 
313,21 
225,78 
272,32; 275,19; 66; 276,34; 
277,59; 278,51 
48,2 
48,168 
388,2 
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ep. 262,1 (PG 32,973 A = III 119 C.) 340 ,2 
ep. 262,2 (PG 32,973 Β = III 120 C.) 10,92; 166,33; 210,21; 

301,36; 387,38; 543,41 
ep. 264 (PG 32,984 A = III 127 C.) 113,20; 271,38 
ep. 265,3 (PG 3 2 , 9 8 9 A = III 131,10 C.) 225,75 
ep. 299 (PG 32,1044 A = III 173 C.) 525 ,14 
ep. 300 (PG 32,1045 AB = III 175 C.) 398,27; 29; 522,6 
ep. 322 (PG 32,1068 C = III 194 C.) 490 ,2 
ep. 323 (PG 32,1069 A = III 195 C.) 546 ,2 
serm. raor. 1,6 (PG 32,1128 C) 267 ,20 
serm. mor. 7 ,12 (PG 32,1213 C) 543 ,26 

Concilium Africanum 
can. 46 (IV 493 Ε Mansi) 21,20; 22,91 
can. 47 (IV 493 Ε sq. Mansi) 24,83 

Concilium Carthageniense 
can. 13 (III 971 Α Mansi) 24,83 

Concilium Laodicenum 
can. 1 (II 563 A Mansi) 50 ,26 

Concilium Neocaesariense 
can. 7 (II 542 Β Mansi) 21 ,17 ; 22 ,84 ; 28,38; 50,35; 

525,28; 535 ,26 

Concilium quinisextum (in Trullo) 
can. 82 (XI 9 7 7 E s q . Mansi) 221,124; 416,30; 532,204 
can. 96 (XI 9 8 4 E s q . Mansi) 27,43 

Constitutiones apostolicae 
8,47,11 (p. 566 Funk) 40 ,151 
8,47,49 (p. 578 Funk) 40 ,39 
8,48,1 sq. (p. 592 Funk) 48 ,113 

Cyrillus Scythopolitanus 
vita Euth. 2 (p. 9 ,12 sq. Schwartz) 500,35 
vita Sab. 56 (p. 151,17 sq. Schwartz) 149,25 

Demosthenes 
or. 1,16 5 ,49 

Didymus Alexandrinus 
Trin. 1,27 (PG 39,401 B) 502 ,16 

Diogenianus 
cent. 1,29 (CPG II 5) 458,19; 498,46 

Dionysius Areopagita 
coel. hier. 1,3 (PG 3 ,124 A = p. 73 Heil - Gandillac) 380,166 
eccl. hier. 3,1 (PG 3,424 B) 489,18 
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eccl. hier. 3,6 sq. (PG 3,432 C sq.) 
eccl. hier. 4,1 (PG 3,472 C) 
eccl. hier. 4,3 (PG 3,473 C) 

eccl. hier. 5,1 (PG 3,500 C) 
eccl. hier. 6,3 (PG 3,533 A) 
eccl. hier. 7,1 (PG 3,552 C) 
div. nom. 1,4 (PG 3,592 C) 
div. nom. 2,6 (PG 3,644 C) 
div. nom. 13,2 (PG 3,980 A) 
myst. theol. 1,2 (PG 3,1000 A) 
ep. 4,1 (PG 3,1072 A) 
ep. 8,4 (PG 3,1093 CD) 
ep. 8,5 (PG 3,1096 C, 1097 A) 
ep. 8,6 (PG 3,1100Csq.) 

Epiphanius Constantiensis 
fr. 21 (p. 360 Holl) 
fr. 22 (p. 361 Holl) 

Euchologion 
officium magni habitus (p. 407 Goar) 
prec. nupt. (p. 317 Goar) 

Euripides 
Phoen. 469 

489,35 
489,19 
57,19; 255,21; 315,30; 
380,148; 156; 393,38; 408,22; 
409,24; 422,8; 445,18; 
476,23; 524,36; 37; 528,48; 
532,110 
489.19 
489,12; 20 
489.20 
409,46 
86,18 
492,11 
386,26 
428,2 
51,22; 478,92 
440,38; 455,53; 477,35 
455,33 

380,72 
380,102 

395,12; 467,19 
22,23; 31,79 

36,159 

Eusebius Caesariensis 
hist. eccl. 1,13,3 (p. 84 Schwartz — Mommsen) 

Eustathius Monachus 
ep. ad Tim. (PG 86,904 A) 

Germanus II patriarcha Cpolitanus 
ep. II ad Cypr. 2 (PG 140,616 B) 

Gregorius Nazianzenus 
or. 2,1 (PG 35,408 Β = p. 86 Bernardi) 
or. 2,54 (PG 35,464C = p. 164 B.) 
or. 2,65 (PG 35,476 Β = p. 178 B.) 
or. 4,1 (PG 35,532 AB = p. 86 B.) 
or. 4,2 (PG 35,532 Β sq. = p. 86 sq. Β.) 
or. 7,19 (PG 35,777 C) 
or. 15,11 (PG 35,932 B) 
or. 21,15 (PG 35,1097 Β = p. 140 sq. Mossay - Lafontaine) 
or. 22,1 (PG 35,1132 A = p. 218 M . - L . ) 
or. 22,15 (PG 35,1148 C = p. 252 M . - L . ) 
or. 23,6 (PG 35,1157Β = p. 292 M . - L . ) 

33,77 

532,102 

553,9 

255,16; 285,5; 340,5; 462,7 
35,41 
1,55; 28,122 
417,7; 419,15; 435,30 
71,19 
412,34; 509,21 
3,150; 7,78 
38,82 
7,74 
43,23; 53,44 
149,38 
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or. 24,15 (PG 35,1188 A = p. 72 M . - L . ) 
or. 29,6 (PG 36,81 Β = p. 188 Gallay - Jourjon) 
or. 29,12 (PG 36,89 Β = p. 202 G . - J . ) 
or. 30,14 (PG 36,121 C = p. 256 G . - J . ) 
or. 30,20 (PG 36,129Β = p. 268 G . - J . ) 
or. 32,1 (PG 36,176 A = p. 84 Moreschini - Gallay) 
or. 33,4 (PG 36,220 A = p. 162 sq. M . - G . ) 
or. 37,8 (PG 36,292Β = p. 286 M . - G . ) 
or. 38,13 (PG 36,325C = p. 134 M . - G . ) 
or. 38,18 (PG 36,332C = p. 146 M . - G . ) 
or. 39,8 (PG 36,344A = p. 164 M . - G . ) 
or. 40,17 (PG 36,381 A = p. 234 M . - G . ) 
or. 40,26 (PG 36,396Β = p. 257sq. M . - G . ) 
or. 40,45 (PG 36,424C = p. 306 M . - G . ) 
or. 43,24 (PG 36,528 C) 
poem. mor. 10,804 sq. (PG 37,738 A) 

Gregorius Nyssenus 
adv. Eun. 4 (PG 45,669 D = II 99 Jaeger) 
or. de deit. Fil. et SS (PG 46,572 C) 

Gregorius Presbyterus 
vita Greg. Naz. (PG 35,248 B) 

Homerus 
II. 16,362 
II. 17,75 
II. 17,143 
Od. 4,210 
Od. 4,393 
Od. 4,833 
Od. 6,136 

Hypatius Ephesius 
Zetem. 28 sq. (p. 127 Diekamp) 

Ignatius Antiochenus 
ep. ad Philad. 3 (PG 5,821 B) 

Johannes Chrysostomus 
sacerd. 2,4 (PG 48,635) 
horn, in Melet. Ant. 1 (PG 50,516) 
hom. in Rom. mart. 2,3 (PG 50,616) 
de legisl. 6 (PG 56,407) 

hom. in Matth. 16,4 (PG 57,243) 
hom. in Matth. 46,1 (PG 58,477) 
hom. in Matth. 46,2 (PG 58,477) 
hom. in Rom. 31,4 (PG 60,674) 
hom. in 1 Cor. 4 sq. (PG 61,217 sq.) 

120,21 
48,159 
359,25 
380.57 
170,25; 380,146 
471.11 
221,39 
50,18 
452,32 
443.12 
384,10 
516,10 
30,40; 53,70 
380.58 
219,13; 355,5 
380,210; 551,14 

532,89 
301,96; 380,202; 532,227 

500,33; 516,11 

333,33 
218,9 
198,14 
544,49 
475,11 
431,35; 447,28 
160,14; 527,28 

499,5 

455,60 

28,55 
386,55 
386,17 
64,35; 221,115; 380,204; 
551,13 
36,14 
455,20 
455,23 
477,12 
27,42 
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liturg. (p. 368,10 Hammond — Brightman) 
liturg. (p. 376 Hammond —Brightman) 

Johannes Climacos 
seal. 15 (PG 88,889 B) 
seal. 25 (PG 88,988 C) 

Johannes Damascenus 
haer. 88 (PG 94,757 A) 

Leontius Byzantinus 
adv. Nest. (?) 

Macarius 
7,21 (CPG II 203) 
8,57 (CPG II 222) 

Mantissa 
prov. 2,28 (CPG II 763) 

Maximus Confessor 

quaest. 13 (PG 90,796 A sq. = p. 18 Declerck) 

Officium coronationis nuptiarum 

Officium magni et angelici habitus 

Palladius Helenopolitanus 
vita Jo. Chrys. 15 (PG 47,51) 

Platon 
Crit. 51 a 
Euthyd. 289 b 
Phaedr. 246 d 
rep. 457 a 

Theodorus Trimithuntinus 
vita Jo. Chrys. 15 (PG 47,lxvii) 

Theodotus Ancyranus 
in Cone. Nie. II (XIII 309 Ε sq. Mansi) 

183,8 
483,65 

303,25 
3,12 

48,232 

492,9 

558,16 
v. Aeschyl. fr. 139 

484,46 

471,14 

v. Euchologion, prec. nupt. 

v. Euchologion 

24,42 

51,25 
50,120; 160,19 
405,12; 407,17 
160,13 

28,75 

380,125 

Zenobius 
prov. 2,1 (IV 54 Bühler) 7,21; 51,12; 491,29 
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INDEX EORUM 
AD QUOS SCRIPTAE SUNT THEODORI EPISTULAE 

Ά β ό λ ι ο ς : 
μονάζων 63 

Ά β ρ α ά μ ι ο ς : 
ξενοδόχος 440 

' Α γ ά θ ω ν : 
τέκνον 68 

' Α γ ά π ι ο ς : 
ν. αδελφοί εις τα Στουδίου 

' Α γ ί ο υ Σ ά β α , λαύρα: 
ν. Σάβα, αγίου, λαύρα 

' Α γ ί ο υ Χ α ρ ί τ ω ν ο ς , λαύρα: 
ν. Χαρίτωνος, αγίου, λαύρα 

αδελφοί: 
1. απόντες 302 
2. εις τά Στουδίου 402 
3. έν αστει 450 
4. έν τω Σακκουδίωνι 31 
5. τηρούμενοι έν φυλακαΐς 301 

αδελφοί και πατέρες: ν. κατήχησις, κατη-
χητική 

αδελφότης: 
1. Κιζάρων 67 
2. Πελεκητής 501 

αδελφότητες: διεσπαρμέναι 221; 381; 382; 
392 

' Α θ α ν ά σ ι ο ς : 
1. ηγούμενος 169; 231; 321 
2. τέκνον 48; 79; 114; 194; 334; 383; 428 

Ά λ β ε ν έ κ α : 
πρωτοσπαθαρέα 395 

' Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς : 
πάπας 275 

Ά μ μ ο υ ν: 
τέκνον 431 

Ά μ μ ω ν δ ς : 
τέκνον 249; 347 

' Α ν α σ τ ά σ ι ο ς : 
1. έπίσκοπος Κνωσίας 11 
2. πρωτοσπαθάριος 401 

' Α ν α τ ό λ ι ο ς : 
τέκνον 81; 164; 311 

(άνεπίγραφος): 100; 210 
" Α ν θ ι μ ο ς : 

τέκνον 447 
"Ανθος : 

τέκνον 266; 335 
'Ανί ν α ς : 

άδελφός έν Ελλάδ ι 439 
"Αννα: 

1. ηγουμένη 46; 54; 85; 316 
2. μονάζουσα 42; 96; 289 
3. πατρικία και μονάζουσα 192 

άντιλέγοντες μή περιγραπτόν είναι τόν 
Χριστόν 359 

Ά ν τ ί ο χ ο ς : 
σιλεντιάριος 256 

'Αντ ί σ α ρ χ ο ς : 
κοινόν της 19 

Ά ν τ ώ ν ι ο ς : 
1. ηγούμενος τοΰ 'Αγίου Πέτρου 56 
2. ηγούμενος των Αύλητοΰ 201 
3. τοΰ Δυρραχίου 462; 542 

άπρονοητών σκηνωμάτων διακονία: ν. 
διακονία άπρονοητών σκηνωμάτων 

Ά ρ κ ά δ ι ο ς : 
μοναχός 202; 390 

' Α ρ σ έ ν ι ο ς : 
1. μονάζων έν τή άγίςι πόλει 279 
2. μοναχός 281 
3. τέκνον 38 

Α υ ξ έ ν τ ι ο ς : 
ήγούμενος 518 

Ά φ θ ό ν ι ο ς : 
ν. αδελφοί εις τά Στουδίου 

' Α φ ρ ο δ ί σ ι ο ς : 
τέκνον 248; 345 

Β α σ ί λ ε ι ο ς : 
1. ήγούμενος 60; 494; 495 
2. ήγούμενος 317; 389 
3. ήγούμενος τοΰ 'Αγίου Σάβα και 
άρχιμανδρίτης 'Ρώμης 35; 273; 555 
4. μονάζων 28; 361 
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5. μονάζων 322 
6. μονάζων 515 
7. όμολογητής Χριστοϋ 58 
8. πατρίκιος 398 
9. υιός Θεοδοσίας αύγούστης 538 

10. υίός πνευματικός 438 
Β α σ σ ι α ν ό ς : 

τέκνον 125; 199; 237 
Β η σ σ α ρ ί ω ν : 

τέκνον 128; 235; 252 
Βρυέ νας : 

στρατηγός 509 

Γ ε λ ά σ ι ο ς : 
μαθητής 9 

Γ ε ν ν ά δ ι ο ς : 
τέκνον 182; 262; 324 

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς : 
1. μιθανής 260 
2. ξενοδόχος 102 

Γό ρ δ ι ν α : 
ήγουμένη ν. ήγουμένη των Γόρδινα 

Γ ο τ θ ί α ς : 
αρχιμανδρίτης 486 

Γ ρ α μ μ α τ ι κ ο ί : 
δύο αδελφοί 91 

Γ ρ α μ μ α τ ι κ ό ς : 
'Ιωάννης ν. 'Ιωάννης Γραμματικός 

Γ ρ η γ ο ρ δ ς : 
λαϊκός 84; 191; 295; 399 

Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς : 
1. αδελφός εν Ελλάδ ι 439 
2. ηγούμενος 61; 64 
3. κληρικός 163 
4. τέκνον 122; 269; 471; 489; 556 
5. ϋπατος 257; 502 

Δ η μ ή τ ρ ι ο ς : 
ΰπατος 443; 504 

Δ η μ ό χ α ρ ι : 
τή όμόζυγι 454 

Δ η μ ό χ α ρ ι ς : 
λογοθέτης γενικός 426 

διακονία: άπρονοητών σκηνωμάτων 13 
Δ ι ο γ έ ν η ς : 

άσηκρήτις 491 
Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς : 

1. αδελφός, τέκνον 433 
2. μονάζων 543 

Δ ο μ ε τ ι α ν ό ς : 
τέκνον 180 

Δ ω ρ ό θ ε ο ς : 
1. τέκνον 124; 188; 239; 531 
2. τέκνον 240; 352 

έγκλειστή: ν. Εύφημία έγκλειστή 
Ε ι ρ ή ν η : 

1. άδελφή Καλής 161; 200; 211 
2. βασίλισσα 7 
3. ήγουμένη 536 
4. μονάζουσα 62 
5. πατρικία 55; 77; 87; 156; 372; 412; 508; 
526 

επίσκοποι: φυγαδευθέντες 430; 435 
Έ π ι φ ά ν ι ο ς : 

1. ηγούμενος 176 
2. τέκνον 377; 378; 379 

" Ε ρ α σ τ ο ς : 
άδελφός έν Ελλάδ ι 439 

Ε ϋ ά ρ ε σ τ ο ς : 
τέκνον 444 

Ε υ δ ο κ ί α : 
κανδιδάτισσα 529 

Ε ύ δ ό κ ι μ ο ς : 
σπαθάριος 511; 519; 527 

Ε υ δ ο κ ώ : 
παρθενεύουσα 436 

Ε υ θ ύ μ ι ο ς : 
1. Σάρδης 74; 112; 545 
2. τέκνον 181; 246; 343 
3. τέκνον 213 

Ε ύ ό δ ι ο ς : 
τέκνον 238; 254; 310; 367 

Ε ύ π ρ ε π ι α ν ό ς : 
τέκνον 36; 41; 329 

Ε ύ σ έ β ι ο ς : 
τέκνον 212 

Ε ύ σ τ ρ ά τ ι ο ς : 
1. άρχιητρός 264 
2. ηγούμενος 448; 496 

Ε ύ σ χ ή μ ω ν : 
Λαμψάκου 89 

Ε ύ φ η μ ί α : 
έγκλειστή 387; 413 

Ε υ φ ρ ο σ ύ ν η : 
μονάζουσα, ήγουμένη 62; 458; 460; 465; 
472; 482; [483]; 506; 510; 530 

Ε ύ χ ά ρ ι σ τ ο ς : 
τέκνον 196; 336 

Έ φ ρ α ί μ : 
τέκνον 68; 174; 344 
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Ζ α χ α ρ ί α ς : 
δπατος 78; 97; 304 

Ή γ ή σ ι μ ό ς : 
τέκνον 172; 351 

ηγουμένη: 
1. 142; 147; 244 
2. των Γόρδινα 59 
3. Ίγνών 481 
4. Νικαίας 434 

ήγούμενος: 
1. 305; 391; 561 
2. 493 
3. Πανάγρου 170 

Η λ ί α ς : 
1. πρεσβύτερος 516 
2. τέκνον 453 

Η σ ύ χ ι ο ς : 
πρωτονοτάριος 500 

Θ α δ δ α ϊ ο ς : 
τέκνον και όμολογητής 126; 183 

Θ α λ έ λ α ι ο ς : 
τέκνον 340; 386 

Θ ε ο δ ο σ ί α : 
αύγούστα 538 

Θ ε ό δ ο τ ο ς : 
1. πατρίκιος 479 
2. στρατηγός 484 

Θ ε ό δ ο υ λ ο ς : 
1. κιονίτης 15 
2. τέκνον 190; 341; 357 

Θ ε ό δ ω ρ ο ς : 
1. διάκονος 70 
2. μονάζων 427; 446; 477 
3. ξενοδόχος 470 
4. πατρίκιος 497 
5. σπαθάριος 148 

Θ ε ο κ τ ί σ τ η : 
ή έαυτοϋ μήτηρ 6 

Θ ε ό κ τ ι σ τ ο ς : 
1. ερημίτης 485; 490 
2. μάγιστρος 24 
3 .τέκνον 123 

Θ ε ό σ ω σ τ ο ς : 
ήγούμενος <562) 

Θ ε ο φ ά ν η ς : 
1. αδελφός έν Ε λ λ ά δ ι 439 
2. ήγούμενος τοϋ Άγροΰ , όμολογητής 
214; 291 
3. μονάζων 524 

Θ ε ό φ ι λ ο ς : 
1. βασιλεύς 532 
2. της Ε φ έ σ ο υ 385; 414; 455 
3. ήγούμενος 39; 432 
4. τέκνον 166 

Θ ε ο φ ύ λ α κ τ ο ς : 
1. Νικομήδειας 175; 314 
2. πρεσβύτερος 251 

Θ ω μ α ΐ ς : 
παρθενεύουσα 551 

Θ ω μ ά ς : 
1. δισύπατος 12 
2. πατριάρχης Ιεροσολύμων 276; 469 
3. χαρτουλάριος 467 

' Ι ά κ ω β ο ς : 
1. μονάζων 466 
2. τέκνον 189; 328 

' Ι γ ν ά τ ι ο ς : 
1. επίσκοπος Μιλήτου 75; 267 
2. ήγούμενος 14 
3. τέκνον 130; 131; 184; 226; 290; 308 

Ί γ ν ώ ν : 
ήγουμένη ν. ήγουμένη Ί γ ν ώ ν 

Ι ε ζ ε κ ι ή λ : 
αδελφός έν Ε λ λ ά δ ι 439 

Ί λ α ρ ί ω ν : 
1. άρχιμανδρίτης 90 
2. τέκνον 208 

Ι ο υ λ ι α ν ό ς : 
βεστήτωρ 459 

' Ι σ α ά κ : 
μονάζων έν τη αγία πόλει 279 

Ί σ ά κ ι ο ς : 
κυρός <563) 

Ι σ ί δ ω ρ ο ς : 
Βυζάντιος, λαϊκός 101; 243 

Ι ω ά ν ν η ς : 
1. Γραμματικός 492; 528; 546 
2. επίσκοπος Μονοβασίας 274 
3. επίσκοπος Σάρδης 157; 451 
4. ήγούμενος Χαλκίτου 76; 197; 268; 
298; 318; 320 
5. Καλχηδόνος 245; 312 
6. κληρικός 550 
7. λογοθέτης 424 
8. μονάζων 63 
9. μοναχός άνατολικός 138; 219 

10. όμολογητής Χρίστου 58 
11. σπαθάριος (I) 17 
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12. σπαθάριος (II) 463 
13. τέκνον 238; 253; 310; 367 

Ί ω α ν ν ί κ η ς : 
ερημίτης 461 

Ί ω σ ή φ: 
1. αδελφός, άρχιεπίσκοπος Θεσσαλο-
νίκης 37; 43; 72; 73; 111; 195; 222; 265; 
333; 355 
2. ήγούμενος 83 

3. καθηγούμενος των Κεραμέα 544 

Κ α λ ή : 
αδελφή Ειρήνης 161; 200; 211 

Κ ά λ λ ι σ τ ο ς : 
τέκνον 216; 325 

κανονικαί: 
65; 141; 375; 404 

Κ α ρ τ έ ρ ι ο ς : 
ν. αδελφοί εις τά Στουδίου 

Κ α σ σ ί α : 
κανδιδάτισσα 217; 370; 539 

(κατήχησις): 
1. 406; 410 
2. ν. μαθηταί 

(κατηχητική): 
1. 433; 483 
2. πρός τούς εν Κυζίκω 488 
3. ν. μαθηταί 

Κ ε ν τ ρ ο κ ο ύ κ ο υ ρ ο ς : 
ν. Γρηγόριος, κληρικός 

κηροπράτης 93 
Κ ι ζ ά ρ ω ν : 

αδελφότης ν. αδελφότης Κιζάρων 
Κ λ η δ ό ν ι ο ς : 

τέκνον 187; 263; 326 
κόμης: 

203 
Κ υ ζ ί κ φ : 

οι έν ν. κατηχητική πρός τούς εν 
Κυζίκφ 

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς : 
1. 338 
2. ήγούμενος 363 
3. κουράτωρ 233 
4. λαϊκός 369 

λαύρα: 
ν. Σάβα, άγιου, Χαρίτωνος, αγίου, 
λαύρα 

Λ α υ ρ έ ν τ ι ο ς : 
τέκνον 168; 433; 449 

Λ έ ω ν : 
1. άρωματοπράτης 94 
2. όρφανοτρόφος 29 
3. πάπας 'Ρώμης 33; 34 
4. πατρίκιος, σακελλάριος 86; 293; 400; 
478; 521 
5. τέκνον 337 
6. φίλος 98 

Λ ι τ ό ι ο ς : 
τέκνον 127; 154; 155; 356; 374; 433 

λογοθέτισσα 140 
Λ ο υ κ ι α ν ό ς : 

τέκνον 258; 394 
Λ ύ κ α σ τ ο ς : 

ύπατος 505 

μαθηταί: 
1. κατήχησις πρός τούς έαυτοϋ μαθη-
τάς 473 
2. κατηχητική πρός τούς έαυτοΰ μαθη-
τάς 457; 480; 503 

Μ α κ ά ρ ι ο ς : 
1. ήγούμενος 159; 230; 294; 362; 371 
2. μονάζων 517 

Μ ά ρ η ς : 
τέκνον 20 

Μ α ρ ί α : 
1. αύγούστα, βασίλισσα 227; 309; 514 
2. μονάζουσα 292; 323; 396 
3. μονάζουσα 331 
4. παρθενεύουσα 66 
5. σπαθαρέα 537 

Μ α ρ ι α ν ό ς : 
σπαθάριος 464 

Μ α χ α ρ α : 
σπαθαρέα 553 

Μ ε γ α λ ώ : 
μονάζουσα 292; 323 

Μ ε θ ό δ ι ο ς : 
1. ήγούμενος 274 
2. μονάζων 549 

Μ ε λ έ τ ι ο ς : 
τέκνον 218; 327 

Μ ι χ α ή λ: 
1. αυτοκράτωρ βασιλεύς 418; 429; 532 
2. όμολογητής Χριστού 58 
3. σύγκελλος Άγιοπολίτης 547 
4. Συννάδων 364 

μονάζοντες: 
1. 149 
2. Μυέλης 456 
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μονάζουσα: 
397 

μονάζουσαι: 
403 

μοναχοί: 
Φωτεινουδίου 474 

Μ ό σ χ ο ς : 
λαϊκός 88 

Μ υ έ λ η ς : 
μονάζοντες ν. μονάζοντες Μυέλης 

Μ ύ ρ ω ν : 
259 

Ν α υ κ ρ ά τ ι ο ς : 
τέκνον 40; 45; 47; 49; 50; 51; 103; 104 
105; 106; 107; 108; 109; 110; 115; 116 
117; 118; 119; 120; 121; 132; 133; 134 
135; 136; 137; 145; 146; 150; 151; 152 
153; 177; 186; 204; 223; 224; 225; 283 
284; 285; 287; 296; 358; 376; 380; 384 
405; 407; 409; 411; 415; 417 

Ν ε ί λ ο ς : 
τέκνον 209 

Ν ε ό φ υ τ ο ς : 
558 

Ν ι κ α ί α ς : 
ήγουμένη ν. ηγουμένη Νικαίας 

Ν ι κ ή τ α ς : 
1. ηγούμενος 255; 280; 319; 422; 452 
2. κουράτωρ 437 
3. μανδάτωρ 139 
4. μονάζων 499 
5. πατρίκιος 27 
6. σπαθάριος 476; 520 
7. τοποτηρητής 468 

Ν ι κ η φ ό ρ ο ς : 
1. βασιλεύς 16 
2. ήγούμενος 4 
3. πατριάρχης 25; 30; 286; 423 

Ν ι κ ό λ α ο ς : 
1. μάγκιψ 242; 299 
2. μαθητής 10; 416 
3. χαρτουλάριος 32 

οικονόμος: 
Συμβόλου 306; 354 

Ό λ β ι α ν ό ς : 
πατρίκιος 541 

Π α ν ά γ ρ ο υ : 
ήγούμενος ν. ήγούμενος Πανάγρου 

Π α ν τ ο λ έ ω ν : 
λογοθέτης 425; 523 

Π ά ρ δ ο ς : 
μιθανής 261 

Π α ρ θ έ ν ι ο ς : 
τέκνον 171; 350 

Π α σ α ρ ί ω ν : 
τέκνον 167 

Π α σ χ ά λ ι ο ς : 
πάπας 'Ρώμης 271; 272 

πατέρες: 
πνευματικοί, όμολογηταί , πεφυγαδευ-
μένοι 393; 408; 421; 559 

πατρικία: 
1. 206 
2. 207 

πατρίκιος: 
113 

Π α ύ λ ο ς : 
τέκνον 373 

Π ε λ ε κ η τ ή ς: 
αδελφότης ν. αδελφότης Πελεκητής 

Π έ τ ρ ο ς : 
1. Νικαίας 82; 158; 313; 442; 475; 533 
2. τέκνον 205; 353 

Π ι ν ο ύ φ ι ο ς : 
τέκνον 20 

Π λ ά τ ω ν : 
πνευματικός, οικείος πατήρ 1; 2; 3; 57; 
554 

Π ο ι μ ή ν: 
τέκνον 433 

Π ο λ ι τ ι α ν ό ς : 
δομέστικος 95 

πρεσβύτερος: 
1.339 
2. ύπογράψας 215 

Π ρ ο κ ό π ι ο ς : 
μονάζων 69 

Π ρ ο τ έ ρ ι ο ς : 
τέκνον 297; 303 

πρωτοσπαθαρέα 270 

Σ ά β α : 
αγίου, λαύρα 277 

Σ α β β ά τ ι ο ς : 
τέκνον 81; 164 

Σ α κ κ ο υ δ ί ω ν ο ς : 
αδελφοί ν. αδελφοί έν τφ Σακκουδίωνι 

Σ έ ρ γ ι ο ς : 
1. ήγούμενος 512 
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984 Index eorum ad quos scriptae sunt Theodori epistulae 

2. νοτάριος 185 
3. ύπατος τοϋ άερικοϋ καν εξάδελφος 
44; 144; 162; 282 

Σ ε υ η ρ ι α ν ό ς : 
υιός πνευματικός 445 

Σ ι λ ο υ α ν ό ς : 
τέκνον 41; 288; 366 

Σ ι σ ό η ς : 
επίσκοπος 234 

σκηνωμάτων: 
διακονία ν. διακονία άπρονοητών 
σκηνωμάτων 

σπαθαρέα: 
193; 228 

Σ τ α υ ρ ά κ ι ο ς : 
σπαθάριος 18 

Σ τ έ φ α ν ο ς : 
1. άδσηκρήτις 5; 419 
2. άναγνώστης 53 
3. άνεψιός 92 
4. ήγούμενος 487 
5. μάγιστρος 420 
6. τέκνον 173; 348; 513 

Σ τ ο υ δ ί ο υ : 
άδελφοί ν. άδελφοί εις τά Στουδίου 

Σ υ μ ε ώ ν : 
1. ήγούμενος 8 
2. ήγούμενος 26 
3. μονάζων 21; 22; 23 
4. μονάζων 332; 534 
5. τέκνον 165; 342; 368; 388; 433 
6. τέκνον 250; 349 

συνοδίαι ν. άδελφότητες διεσπαρμένοι 
σύνοδος: 

εΐκονομαχική 71 

Τ ι θ ό ι ο ς : 
τέκνον 178; 179; 365 

Τ ι μ ό θ ε ο ς : 
τέκνον 80; 198; 307; 315; 360 

Τ ί τ ο ς : 
τέκνον 129; 241 

τουρμάρχισσα: 
της Ελλάδος 498 

Υ π α κ ο ή : 
μονάζουσα 540; 548 

Ύ π ά τ ι ο ς : 
τέκνον 220; 236; 441 

ύπάτισσα: 
1. 143 
2. 229 

ϋπατος: 
99 

Ύ π ε ρ έ χ ι ο ς : 
τέκνον 247; 346 

Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς : 
άρχιερεύς <564> 

Φ ί λ ι π π ο ς : 
1. διάκονος 52 
2. μονάζων 232 

Φ ι λ ό θ ε ο ς : 
507; 525; 535 

φίλος: 
160 

Φ ί λ ω ν : 
τέκνον 129; 241 

Φ λ α β ι α ν ο ΰ : 
σπαθαρέα 522 

Φ λ α β ί ο υ : 
σπαθαρέα 330 

Φ ω τ ε ι ν ο υ δ ί ο υ : 
μοναχοί ν. μοναχοί Φωτεινουδίου 

Χ α ρ ί τ ω ν ο ς : 
άγίου, λαύρα 278 
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NUMERORUM EPISTULARUM TABULAE 

1. PRIORES EDITIONES CUM NOSTRA COMPARATAE 

Sirm. F. Sirm. F. Sirm. F. 

I 1 1 I 39 39 II 20 294 
2 2 40 40 21 301 
3 3 41 41 22 302 
4 4 42 42 23 305 
5 5 43 43 24 308 
6 6 44 44 25 313 
7 7 45 45 26 314 
8 8 46 46 27 315 
9 9 47 47 28 317 

10 10 48 48 29 323 
11 11 49 49 30 332 
12 12 50 50 31 333 
13 13 51 51 32 340 
14 14 52 52 33 359 
15 15 53 53 34 376 
16 16 54 54 35 377 
17 17 55 55 36 380 
18 18 56 56 37 381 
19 19 57 554 38 382 
20 20 II 1 71 39 383 
21 21 2 149 40 384 
22 22 3 560 41 385 
23 23 4 175 42 386 
24 24 5 186 43 387 
25 25 6 215 44 388 
26 26 7 219 45 389 
27 27 8 221 46 390 
28 28 9 222 47 391 
29 29 10 223 48 392 
30 30 11 225 49 393 
31 31 12 271 50 394 
32 32 13 272 51 395 
33 33 14 275 52 396 
34 34 15 276 53 397 
35 35 16 277 54 398 
36 36 17 278 55 399 
37 37 18 286 56 400 
38 38 19 292 57 401 
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9 8 6 N u m e r o r u m epis tularum tabulae 

Sirm. F. Sirm. F. Sirm. F. 

II 58 402 II 107 450 II 156 64 
59 403 108 451 157 462 
60 404 109 453 158 463 
61 405 110 454 159 467 
62 406 111 456 160 471 
63 407 112 457 161 476 
64 408 113 458 162 477 
65 409 114 459 163 479 
66 410 115 460 164 486 
67 411 116 461 165 489 
68 412 117 464 166 490 
69 413 118 465 167 491 
70 414 119 466 168 492 
71 415 120 468 169 496 
72 416 121 469 170 70 
73 417 122 470 171 499 
74 418 123 472 172 500 
75 419 124 473 173 502 
76 420 125 65 174 507 
77 421 126 474 175 508 
78 422 127 475 176 509 
79 423 128 66 177 510 
80 424 129 478 178 511 
81 425 130 67 179 512 
82 426 131 480 180 513 
83 58 132 481 181 514 
84 427 133 68 182 515 
85 428 134 482 183 516/ 
86 429 135 483 517 
87 430 136 484 184 518 
88 431 137 69 185 519 
89 432 138 485 186 520 
90 433 139 487 187 521 
91 434 140 488 188 522 
92 435 141 493 189 523 
93 59 142 494 190 524 
94 436 143 495 191 525 
95 60 144 497 192 526 
96 437 145 498 193 527 
97 438 146 501 194 528 
98 439 147 503 195 529 
99 440 148 504 196 530 

100 441 149 505 197 531 
101 442 150 506 198 63 
102 444 151 445 199 532 
103 61 152 446 200 533 
104 62 153 449 201 535 
105 447 154 452 202 537 
106 448 155 455 203 536 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:30



N u m e r o r u m episrularum tabulae 9 8 7 

Sirm. F. Ma i F. M a i F. 

II 204 538 30 101 79 151 
205 539 31 102 80 152 
206 540 32 103 81 153 
207 541 33 104 82 154 
208 542 34 105 83 155 
209 543 35 106 84 156 
210 544 36 107 85 157 
211 545 37 108 86 158 
212 546 38 109 87 159 
213 547 39 110 88 160 
214 548 40 111 89 161 
215 549 41 112 90 162 
216 550 42 113 91 163 
217 551 43 114 92 164 
218 443 44 115 93 165 
219 552 45 116 94 166 
220 553 46 117 95 167 
221 555 47 118 96 168 

ep. ad Plat. 48 119 97 169 
(PG 99 ,500 -505 ) 57 49 120 98 170 
Mai 1 72 50 121 99 171 

2 73 51 122 100 172 
3 74 52 123 101 173 
4 75 53 124 102 174 
5 76 54 125 103 176 
6 77 55 126 104 177 
7 78 56 127 105 178 
8 79 57 128 106 179 
9 80 58 129 107 180 

10 81 59 130 108 181 
11 82 60 131 109 182 
12 83 61 132 110 183 
13 84 62 133 111 184 
14 85 63 134 112 185 
15 86 64 135 113 187 
16 87 65 136 114 188 
17 88 66 137 115 189 
18 89 67 138 116 190 
19 90 68 139 117 191 
20 91 69 140 118 192 
21 92 70 141 119 193 
22 93 71 142 120 194 
23 94 72 143 121 195 
24 95 73 144 122 196 
25 96 74 145 123 197 
26 97 75 146 124 198 
27 98 76 147 125 199 
28 99 77 148 126 200 
29 100 78 150 127 201 
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9 8 8 N u m e r o r u m epistularum tabulae 

Ma i F. Ma i F. Mai F. 

128 202 177 256 226 321 
129 203 178 257 227 322 
130 204 179 258 228 324 
131 205 180 259 229 325 
132 206 181 260 230 326 
133 207 182 261 231 327 
134 208 183 262 232 328 
135 209 184 263 233 329 
136 210 185 264 234 330 
137 211 186 265 235 331 
138 212 187 266 236 334 
139 213 188 267 237 335 
140 214 189 268 238 336 
141 216 190 269 239 337 
142 217 191 270 240 338 
143 218 192 273 241 339 
144 220 193 274 242 341 
145 222 194 279 243 342 
146 224 195 280 244 343 
147 226 196 281 245 344 
148 227 197 282 246 345 
149 228 198 283 247 346 
150 229 199 284 248 347 
151 230 200 285 249 348 
152 231 201 287 250 349 
153 232 202 288 251 350 
154 233 203 289 252 351 
155 234 204 290 253 352 
156 235 205 291 254 353 
157 236 206 293 255 354 
158 237 207 295 256 355 
159 238 208 296 257 356 
160 239 209 297 258 357 
161 240 210 298 259 358 
162 241 211 299 260 360 
163 242 212 300 261 361 
164 243 213 303 262 362 
165 244 214 304 263 363 
166 245 215 306 264 364 
167 246 216 307 265 365 
168 247 217 308 266 366 
169 248 218 309 267 367 
170 249 219 310 268 368 
171 250 220 311 269 369 
172 251 221 312 270 370 
173 252 222 316 271 371 
174 253 223 318 272 372 
175 254 224 319 273 373 
176 255 225 320 274 374 
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Numerorum epistularum tabulae 989 

Mai F. 

275 375 
276 378 
277 379 
278 149 
279 301 
280 323 
281 400 
282 517 
283 534 

Mai F. 

284 545 
285 59 
286 60 
287 436 
288 437 
289 439 
290 440 
291 483 
292 484 

Mai F. 

293 516 
294 517 
295 533 
296 535 

Mai NPB V3 p. 99 553 
p.101 555 

Devresse AB 68 p. 54 555 
Gill OCP 34 p. 66 556 

2. EDITIO NOSTRA CUM PRIORIBUS EDITIONIBUS COMPARATA 

F. Sirm. F. Sirm. F. Sirm 

1 I 1 35 I 35 66 II 128 
2 2 36 36 67 130 
3 3 37 37 68 133 
4 4 38 38 69 137 
5 5 39 39 70 170 
6 6 40 40 71 1 
7 7 41 41 72 Mai 1 
8 8 42 42 73 2 
9 9 43 43 74 3 

10 10 44 44 75 4 
11 11 45 45 76 5 
12 12 46 46 77 6 
13 13 47 47 78 7 
14 14 48 48 79 8 
15 15 49 49 80 9 
16 16 50 50 81 10 
17 17 51 51 82 11 
18 18 52 52 83 12 
19 19 53 53 84 13 
20 20 54 54 85 14 
21 21 55 55 86 15 
22 22 56 56 87 16 
23 23 ep. ad. Plat. 88 17 
24 24 J / .(PG 99,500-505) 89 18 
25 25 58 Sirm. II 83 90 19 
26 26 f Sirm. II 93 91 20 
27 27 J7 1 Mai 285 92 21 
28 28 f Sirm. II 95 93 22 
29 29 ÖU 1 Mai 286 94 23 
30 30 61 Sirm. II 103 95 24 
31 31 62 104 96 25 
32 32 63 198 97 26 
33 33 64 156 98 27 
34 34 65 125 99 28 
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9 9 0 N u m e r o r u m epis tu larum t a b u l a e 

F. M a i F. M a i F. M a i 

100 2 9 1AQ f 2 7 8 197 123 
101 3 0 1 S i rm. II 2 198 124 
102 31 150 M a i 7 8 1 9 9 125 
103 3 2 151 7 9 2 0 0 126 
104 33 152 8 0 2 0 1 127 
105 34 153 81 2 0 2 128 
106 35 154 8 2 2 0 3 129 
107 3 6 155 83 2 0 4 130 
108 3 7 156 84 2 0 5 131 
109 3 8 157 8 5 2 0 6 132 
1 1 0 3 9 158 8 6 2 0 7 133 
111 4 0 159 87 2 0 8 134 
112 4 1 160 88 2 0 9 135 
113 4 2 161 89 2 1 0 136 
114 4 3 162 9 0 2 1 1 137 
115 4 4 163 91 2 1 2 138 
116 4 5 164 9 2 2 1 3 139 
117 4 6 165 9 3 2 1 4 140 
118 4 7 166 9 4 2 1 5 S i rm. II 6 
1 1 9 4 8 167 9 5 2 1 6 M a i 141 
120 4 9 168 9 6 2 1 7 142 
121 5 0 169 9 7 2 1 8 143 
1 2 2 51 170 9 8 2 1 9 S i rm. II 7 
123 5 2 171 9 9 2 2 0 M a i 144 
124 5 3 172 100 2 2 1 S i rm. II 8 
125 5 4 173 101 T)") f M a i 145 
126 5 5 174 102 

zzz 
1 S i rm. II 9 

127 5 6 175 S i rm. II 4 2 2 3 S irm. II 10 
128 5 7 176 M a i 103 2 2 4 M a i 146 
129 5 8 177 104 2 2 5 S irm. II 11 
130 5 9 178 105 2 2 6 M a i 147 
131 6 0 179 106 2 2 7 148 
1 3 2 61 180 107 2 2 8 149 
133 6 2 181 108 2 2 9 150 
134 6 3 182 109 2 3 0 151 
135 6 4 183 110 2 3 1 1 5 2 
136 65 184 111 2 3 2 153 
137 66 185 112 2 3 3 154 
138 67 186 S i rm. II 5 2 3 4 155 
139 68 187 M a i 113 2 3 5 156 
140 6 9 188 114 2 3 6 157 
141 7 0 189 115 2 3 7 158 
1 4 2 7 1 190 116 2 3 8 159 
143 7 2 191 117 2 3 9 1 6 0 
144 7 3 192 118 2 4 0 161 
145 7 4 193 119 2 4 1 162 
146 7 5 194 120 2 4 2 163 
147 7 6 195 121 2 4 3 164 
148 7 7 196 122 2 4 4 165 
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Numerorum epistularum tabulae 991 

F. M a i F. M a i F. Mai 

245 166 294 Sirm. II 20 340 Sirm. II 32 
246 167 295 M a i 207 341 Mai 242 
247 168 296 208 342 243 
248 169 297 •209 343 244 
249 170 298 210 344 245 
250 171 299 211 345 246 
251 172 300 212 346 247 
252 173 1Π1 f 279 347 248 
253 174 1 Sirm. II 21 348 249 
254 175 302 22 349 250 
255 176 303 M a i 213 350 251 
256 177 304 214 351 252 
257 178 305 Sirm. II 23 352 253 
258 179 306 M a i 215 353 254 
259 180 307 216 354 255 
260 181 Ififi f 217 355 256 
261 182 

Ûo 
1 Sirm. II 24 356 257 

262 183 309 M a i 218 357 258 
263 184 310 219 358 259 
264 185 311 220 359 Sirm. II 33 
265 186 312 221 360 M a i 260 
266 187 313 Sirm. II 25 361 261 
267 188 314 26 362 262 
268 189 315 27 363 263 
269 190 316 M a i 222 364 264 
270 191 317 Sirm. II 28 365 265 
271 Sirm. II 12 318 M a i 223 366 266 
272 Sirm. II 13 319 224 367 267 
273 M a i 192 320 225 368 268 
274 193 321 226 369 269 
275 Sirm. II 14 322 227 370 270 
276 15 η 1 f 280 371 271 
277 16 

JZJ 
1 Sirm. II 29 372 272 

278 17 324 M a i 228 373 273 
279 M a i 194 325 229 374 274 
280 195 326 230 375 275 
281 196 327 231 376 Sirm. II 34 
282 197 328 232 377 35 
283 198 329 233 378 M a i 276 
284 199 330 234 379 277 
285 200 331 235 380 Sirm. II 36 
286 Sirm. II 18 332 Sirm. II 30 381 37 
287 M a i 201 333 31 382 38 
288 202 334 M a i 236 383 39 
289 203 335 237 384 40 
290 204 336 238 385 41 
291 205 337 239 386 42 
292 Sirm. II 19 338 240 387 43 
293 M a i 206 339 241 388 44 
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992 Numerorum epistularum tabulae 

F. Sirm. F. 

389 II 45 
436 

390 46 
436 

391 47 
437 

392 48 
437 

393 49 438 
394 50 
395 51 
3 96 52 

440 
397 53 

440 

398 54 441 
399 55 442 

400 | 
56 443 

400 | 
Mai 281 444 

401 Sirm. II 57 445 
402 58 446 
403 59 447 

404 60 448 

405 61 449 

406 62 450 

407 63 451 

408 64 452 

409 65 453 

410 66 454 

411 67 455 

412 68 456 412 68 
457 413 69 457 413 69 
458 

414 70 
458 

414 70 
459 

415 71 
459 

415 71 460 
416 72 461 
417 73 462 
418 74 463 
419 75 464 
420 76 465 
421 77 466 
422 78 467 
423 79 468 
424 80 469 
425 81 470 
426 82 471 
427 84 472 
428 85 473 
429 86 474 
430 87 475 
431 88 476 
432 89 477 
433 90 478 
434 91 479 
435 92 480 

Sirm. 

II 94 
Mai 287 

Sirm. II 96 
Mai 288 

Sirm. II 97 
98 

Mai 289 
Sirm. II 99 

Mai 290 
Sirm. II 100 

101 
218 
102 
151 
152 
105 
106 
153 
107 
108 
154 
109 
110 
155 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
157 
158 
117 
118 
119 
159 
120 
121 
122 
160 
123 
124 
126 
127 
161 
162 
129 
163 
131 

481 
482 

483 

484 

485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 

516 

517 

518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 

Sirm. 

II 132 
134 
135 

Mai 291 
Sirm. II 136 

Mai 292 
Sirm. II 138 

164 
139 
140 
165 
166 
167 
168 
141 
142 
143 
169 
144 
145 
171 
172 
146 
173 
147 
148 
149 
150 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 

Mai 293 
ί Sirm. II 183 
{ Mai 294 

Sirm. II 184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
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Numerorum epistularum tabulae 993 

Sirm. F. Sirm. 

II 192 539 II 205 
193 540 206 
194 541 207 
195 542 208 
196 543 209 
197 544 210 
199 
200 

545 
f 211 
1 Mai 284 

Mai 295 546 Sirm. II 212 
283 547 213 

Sirm. II 201 548 214 
Mai 296 549 215 

Sirm. II 203 550 216 
202 551 217 
204 552 219 

F. Sirm. 

Γ Mi . II 220 
[ M a i N P B V 3 p . 9 9 

554 Sirm. I 57 
f Mi. II 221 

5 5 5 < M a i N P B V 3 p. 101 
(.Devreesse AB 68 p. 54 

556 Gill OCP 34 p. 66 
557 
558 
559 
560 

561 
<562> 
<563) 
<564) 

Laurent, Pierre 
d'Atroa p. 147 
Sirm. II 3 
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I N I T I A E P I S T U L A R U M 

άγαθήν άκοήν ένηχούμενος περί της τιμιότητος υμών 292 
αγαθόν δνομα ήκουτίσθη μοι της τιμιότητός σου 331 
αγαπητό ν ήμΐν τοις ταπεινοΐς παντί πατρί 279 
αγγελία επί αγγελία, λόγος έπϊ λόγφ 186 
α γέγραφας, τέκνον ήγαπημένον, εγνων 308 
'Αδάμ, ποϋ εϊ; φωνή έστι θεοϋ 258 
αδελφέ Άμμωνα, χαίρε έν Κυρίω 249 
αδελφέ Θεόφιλε, ύγιαίνων έση 166 
αδελφοί και πατέρες, άλλοι μέν λυπηρώς άναγγέλλουσιν 457 
αδελφοί και πατέρες, παρακληθείς ύπό τοΰ πατρός ύμών 64 
άδολεσχία ήδολέσχουν, τί τό άποβησόμενον 204 
άδολεσχοΰντά με ήδη έκ πολλοΰ χρόνου 231 
α έπέστειλάς μοι. γνησιότατε καί ποθεινότατε 144 
α έπέστειλας, τέκνον ήγαπημένον, έπέγνων 262 
αί άποστολαί των επιστολών σύζυγοι 257 
αί περιστάσεις τάς τής ψυχής υποστάσεις αυξουσι 133 
αί πρός τά τέκνα των μητέρων άποστροφαί 289 
άκηκοώς καί νΰν δτι παρεμυθήθη σου ή τιμιότης 472 
άκηκοώς, ώ τριπόθητοι, τό μαρτύριον 408 
άκοή αγαθή τής τιμιότητός σου 233 
άκουστόν ήμΐν έγένετο, τέκνον Λαυρέντιε 449 
άκούων άκούω, άνθρωπε τοΰ θεοΰ 203 
άκούων δτι φυλάττει έαυτήν ή θεοφιλία σου 185 
αληθινής αγάπης έργον καί πίστεως άνυποκρίτου 435 
άλλων μέν ή άρετή έξ άκοής ήμΐν διέγνωσται 425 
α μέν γέγραφας, τέκνον, εγνων 324 
α μέν ούν έν τή προτέρα επιστολή 471 
α μέν ούν έσήμανας διά τής έπιστολής 386 
άνέγνων σου τήν έπιστολήν, τέκνον 373 
άνέγνων σου τήν τιμίαν συλλαβήν 396 
άνέγνων σου τό γράμμα τής εύλαβείας 387 
άνέγνων τήν έπιστολήν τής τιμιότητός σου 229 
άνηγγέλη ήμΐν ό θάνατος τής μακαρίας μητρός 509 
άνθρωπε τοΰ θεοΰ, σήμερον ό Κύριος σε άνέστησεν 191 
άξίαν τής εύλαβείας σου, τέκνον έπιπόθητον 288 
άξίαν τής ήγιασμένης καί θεοφόρου σου ψυχής 26 
άξια τής ταπεινοφροσύνης καί σοφίας σου 37 
άξιον τής εύσεβείας σου τό γράμμα 256 
απάντα τόν λόγον, άδελφέ ήγαπημένε 556 
άπεδεξάμην τήν έπιστολήν τής αγάπης σου 354 
άπεδεξάμην τήν εύλάβειάν σου, άδελφή έν Κυρίω 481 
απερ άπέστειλάς μοι διά Κύριον έδεξάμην 217 
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άπήγγειλέν μοι ό αδελφός 244 
άπήτει τό συμβάν περί την μακαρίαν κυρίαν 458 
άπήτησεν ήμάς ό αγαπητός ημών αδελφός 59 
από τε της πρώτης και δευτέρας σου επιστολής 109 
από τοϋ τιμίου γράμματος ε'ίδομέν σου 479 
από των γραμμάτων σου θεωρών είμι 226 
άπό χρόνου ήκούσαμεν νοσηλεύεσθαί σου τήν πατρικήν άγιωσύνην 451 
άρτι άκουτισθεΐς ό ταπεινός τα περί 430 
άρτι αποκρίνομαι προς α έπέστειλας 269 
άρτι έπιστέλλω τή τιμιότητί σου, όπηνίκα εύωδώθη μοι 547 
άρτι έπιστέλλω τή τιμιότητί σου, όπότε τόν διάκονον 69 
αρτι έφθασα έπιστεΐλαί σοι, τέκνον μου 342 
αρτι μάλλον αποδέχομαι τήν τιμιότητά σου 465 
αρτι συνέφθασα, τέκνον ήγαπημένον 263 
ασπάζομαι σε, άνθρωπε τοΰ θεοϋ, κάλλιστε φίλων 78 
αύταρκώς διιππεύων ό της σιωπής χρόνος 362 
αύτη ή παρ' ήμών συμβουλή πρός τήν έρώτησιν 442 
αυτός εί ούκ έπιστέλλεις, οΐδ' δτι ούκ όκνία 318 
αύτός μέν, ώς μανθάνω, αμείβεις άρχάς έξ άρχων 44 
αύτός ό τό γραμμάτιον έπιφερόμενος 505 
αύτός ού διαλιμπάνεις δι' έκάστης επιστολής 353 
άφ' ής ήμέρας άνηγγέλη ήμΐν 454 
άφ' οδ εμαθον άπατηθήναι τόν έλεεινόν 327 

βραδεΐς και ημείς πρός τήν των γραμμάτων άντίδοσιν 466 
βραδύ μέν, δμως έδεξάμην σου γράμμα 182 
βραδύ τοϋ καιρού τό γραμματεΐον 497 
βραχέσι συλλαβαΐς αμείβομαι σου, τέκνον 283 
βραχύ τι παρεμυθήθη τό περί ύμάς τούς τιμιωτάτους λυπηρόν 495 

γέγραφάς μοι τούτο κάκεϊνο 328 
Γεώργιος ό θεοφιλής άνήρ και περίδοξος 541 
γίνωσκε, τέκνον μου, δτι πάλιν κατέλαβεν 150 
γνώριμος ήμΐν έστιν ή σεμνοπρέπειά σου 142 
γράμματα έδεξάμεθα παρά τής τιμιότητος ύμών 19 
γράμματα έδεξάμην τής θεοζήλου αγάπης σου 53 
γράφω σοι τανύν, τέκνον μου, ώς ούκ έβουλόμην 114 

δανείσας τό γράμμα άπεκαραδόκουν λήψεσθαι 414 
δεξάμενος επί χείρας τήν τής άγιωσύνης σου έπιστολήν 332 
δεξάμενος τό γραμματεΐον τής τιμιότητός σου 490 
δευτερεύω αρτι γράφων πρός τόν κϋριν και πατέρα μου 2 
δευτερεύω τοΰ έπιστέλλειν τή τιμιότητί σου 511 
διαγνούς τήν μετά τών άδελφών μέχρι τοϋ Βυζαντίου διάσωσιν 139 
διά τών άμφοτέρων σου επιστολών 154 
διετίαν άγω μεριμνών και κάμνων 175 
δίκαιον έστιν δτι μάλιστα έν τω παρόντι καιρώ 418 
δις άρτι γράφω άφ' ού συνελήφθης 390 
δις άρτι έπιστέλλω μετά τήν άπό τοΰ Βυζαντίου αφιξιν 73 
δις αρτι έπιστέλλω τή μακαριότητί σου 112 
δύο έπιστολών τής άγιωσύνης σου εκτισις 268 
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έαυτούς παραμυθούμεθα, προσλαλοϋντες 57 
έβουλόμεθα ήμεΐς αύτοι παρεϊναι και κοινωνήσαι 29 
έβουλόμην διακονώ χρήσασθαι τοϋ παρόντος γραμματείου 76 
έβουλόμην ταχύτερον έπιστεΐλαι τη άγιωσύνη σου 39 
έβράδυνα έπιστεΐλαι τη πατρική σου άγιωσύνη 305 
έγίνωσκον μέν την τιμιότητα της αγάπης σου 264 
έγνωμεν, ώ πάτερ, και δια των προλαβόντων 21 
εγνων, τέκνον ήγαπημένον, και έκ της άρτίως 531 
εγνων ώς ή όσιότης σου εϊληπται ύπό των διωκτών 89 
έγνω ό θεός τούς οντάς αύτοϋ, καθά γέγραπται 79 
έγνωσμένον έστί τοις λόγου μετέχουσιν 532 
έγρηγόρησας, τέκνον μου, δοϋναί μοι μικράν άμεριμνίαν 117 
έγώ ευχαριστώ τω θεώ μου 111 
εγώ και γράφω πάλιν και γράφειν ού παύσομαι 304 
έγώ, κίίν ού δέχομαι γράμματα παρά της τιμιότητός σου 87 
έγώ σου τήν θεοσέβειαν παρεκάλεσα 427 
έγώ, φειδόμενος και εύλαβηθείς 270 
έγώ, ώ τέκνον, έπειδή έλθών σύ πρός με 329 
έδει μέν ύμάς είδότας, ώ φίλοι 560 
έδεξάμεθά σου τά γράμματα της αδελφικής αγάπης 28 
έδεξάμην σου, αδελφέ, τό πιττάκιον 99 
έδεξάμην σου τήν έπιστολήν της τιμιότητος 477 
έδεξάμην σου τό γράμμα, τέκνον 212 
έδεξάμην τά γράμματα τής αγάπης σου 281 
έδεξάμην τά γράμματα τής σης άγιωσύνης 72 
έδηλώθη μοι ύπό τοϋ άδελφοΰ Σιλουανοΰ 529 
έδηλώθη μοι ύπό τοϋ καλού σου άδελφοΰ 476 
έδόκουν τετελευτηκέναι τήν μακαρίαν μου μητέρα 42 
έζημίου ήμάς μέχρι τοϋ δεΰρο ή τιμιότης σου 502 
έθροήθην, τέκνον μου ήγαπημένον 303 
εί αυτός ούκ ατονείς εύ ποιεΐν τή έμή ταπεινώσει 86 
εί αυτός φιλεΐς μανθάνειν τά τής ταπεινής 400 
είδώς δτι φιλεΐς φθέγγεσθαί με 313 
ει και έλλείπομεν συχνότερον τή τιμιότητί σου 413 
εί και μή έδεξάμην αντίγραφα 252 
εί και ούκ έδεξάμεθά σου γράμματα 284 
εί και τω σώματι έχωρίσθην σου 123 
εί οϊόν τε ήν δάκρυα έν γράμμασιν άποκομίζειν 6 
εισερχομένου τοϋ άδελφοΰ και παροικονόμου 62 
εϊ σοι φίλον τό πρός ήμών των ευτελών γράμμα 524 
εϊωθας αεί μακρόν ποιεΐσθαι 384 
ε'ίωθας πάντοτε, τέκνον μου 180 
έκ διαφόρων αξιόπιστων προσώπων 538 
έκ παραδόξου μοι τό γράμμα σου 379 
έκ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας μου 444 
έκ πολλών προακηκοώς τής κατά θεόν 228 
έκ τών γραμμάτων σου έπέγνων 213 
έκ χρόνου πολλού έπιθυμίαν έχοντι 15 
έλαβον έπΐ χείρας τό γραμματεΐον 455 
έλκει ήμάς ή εύσέβειά σου πρός τό γράφειν 464 
έμαθον οία συνέβη επί τών αδελφών 199 
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εμαθον ώς κρατείσαι και αυτός 92 
έμακρύνθη σου ή όσιότης ύπό εξουσίας 74 
έμελλεν ό αγαθός θεός ήμών 16 
έμοϊ τό έπιστέλλειν τή άγιωσύνη σου 222 
έμοί χαρά παντί μέν άλλω όμιλεΐν 159 
εναγώνιος τη των αδελφών σου άθλήσει 187 
έν βραχέσι συλλαβαϊς ή επιστολή σου 325 
ένέτυχον και αύθις τή επιστολή 309 
ένέτυχόν σου τοις γράμμασιν 48 
έν καιρώ πειρασμού οί αληθινοί φίλοι 330 
έν λόγοις έληλυθότος μου των σεπτών εικόνων 528 
έν οίς γέγραφεν ή τιμιότης σου 60 
έν ταϊς ήμέραις ταύταις μέγα φιλίας καϊ εύσεβείας δείγμα 93 
έν τή χθες ήμέρα, έπειδή της εύκλεοϋς σου παρουσίας 5 
έν τοις πρός τόν άδελφόν άρχιεπίσκοπον γράμμασιν 105 
έντυχών τοις γράμμασι τής τιμιότητός σου 467 
έν τω καιρώ τούτω, έν φ ό Χριστός διώκεται 149 
έν χειμώνι εϊ τις ϊδοιεν ρόδον 339 
έξ αγώνων είς αγώνας και έκ θλίψεως εις θλίψεις 287 
έξένισέν με τό γράμμα τής ευγενείας σου 395 
έξέπληξέν με λίαν ή αγγελία 120 
έξ ών έπέστειλεν ή τιμιότης σου 251 
έπέγνων σε και νϋν διά των γραμμάτων 184 
έπέγνων σου, άνθρωπε τοΰ θεοΰ, τήν έπιστολήν 295 
έπέγνων τήν δύναμιν τών γραμμάτων σου 253 
έπεθυμοϋμεν σύν τω κυρίφ Γρηγορίφ και σέ ένταΰθα θεωρήσαι 438 
έπειδή άνέγνων σου τήν έπιστολήν και κατέμαθον 368 
έπειδή έδωροφόρησεν ήμΐν ή φιλέντολός σου 468 
έπειδή εμαθον εΐσαγώγιμόν σε γενέσθαι 391 
έπειδή εμαθον παρά ιοϋ γραμματηφόρού 409 
έπειδή έπεζήτησας, τέκνον μου ήγαπημένον 196 
έπειδή εύδόκησεν ό άγαθός θεός 103 
έπειδή εύδοκία θεού προεβιβάσθης, τέκνον 10 
έπειδή ζητώ μανθάνειν περί τών αδελφών, τέκνα 41 
έπειδή και απαξ και δις άποστολάς έφθάσαμεν 66 
έπειδή και αύθις έπέστειλας, ώ φίλτατε 138 
έπειδή παρ' έλπίδα ή έπίτευξις τών γραμμάτων 278 
έπειδήπερ Πέτρω τω μεγάλφ δέδωκε Χριστός ό θεός 33 
έπειδή προσηγόρευσας ήμάς διά τοΰ άδελφοΰ 459 
έπειδή προσηγόρευσας ήμδς τούς ταπεινούς 508 
έπειδή ύμεΐς ούκ ένδιδεΐν φιλεΐτε 375 
έπειδή φιλοπευστεΐς μαθεϊν, αδελφέ Νικόλαε 416 
έπεί έδεξάμην σου τήν διά τοΰ γράμματος άπολογίαν 254 
έπεσκέψατο ήμάς ανατολή έξ ΰψους 272 
έπέστειλα πάλαι ό τάλας, ού πρός άντίδοσιν 423 
έπέστειλεν, ώς εμαθον, ή άγιωσύνη σου 422 
έπιδών τήν δύναμιν τών τιμίων σου γραμμάτων 147 
έπί μέν μικροΐς πάθεσιν έστιν έξευρίσκειν 520 
επισκέπτομαι σε και αύθις διά τοΰ γράμματος 237 
επισκέπτομαι υμάς, τέκνα μου ήγαπημένα 129 
έπιστέλλω σοι και ώς άνθρώπω τοΰ θεοΰ 94 
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έπιστέλλω τη τιμιότητί σου χρεωστικώς 261 
έργον εγώ ό ταπεινός εργάζομαι 473 
έρώτησις. περί πρεσβυτέρου, διακόνου τε και άναγνώστου 552 
έρώτησις. πώς δει καλεΐν τήν Χρίστου εικόνα 491 
έτάχυνας, τέκνον, τοϋ έπισκέψασθαι ήμών τήν ταπείνωσιν 153 
εύαπόδεκτα τά γράμματα της τιμιότητός σου 507 
εύγε, εύγε, Ύπερέχιε, τέκνον έμόν 247 
εύγε, εύγε, Ύπερέχιε, τέκνον μου 346 
εύγε, 'Ιάκωβε, τέκνον έμόν σεβαστόν 189 
εύγε, τέκνον Ήγήσιμε, ήγοΰμαί σε 172 
εύγε, τέκνον μου 'Αφροδίσιε, εύγε 345 
ευελπίς εΐμι, τέκνα ήγαπημένα, περί της ειρηναίας 36 
εϋκαιρον ήγησάμην τανϋν, είσιόντος τοϋ άδελφοϋ 450 
εύλογηθείης ύπό Κυρίου, τέκνον μου 352 
εύλογία Κυρίου έπί σέ και έπϊ πάντα 369 
εύ πεποίηκας, τέκνον πνευματικόν, έπιστείλας 337 
εΰρεμα καλόν έθήρασα επιτυχών γραμματηφόρου 75 
εύρο ν όψέ τοϋ καιροΰ άσπάσασθαι 90 
εφθασεν ή άπευκτή αγγελία τοϋ περί τοϋ αειμνήστου 522 
έφ' δσον φκονόμησεν ό θεός οϋτω γενέσθαι 357 
έχάρην δεξάμενός σου τό τίμιον γράμμα 448 
έχάρην επί τω γράμματί σου, τέκνον ήγαπημένον 489 
εως μέν ήν καιρός τοϋ οίκονομεϊν και κρύπτειν 31 
εως πότε, τέκνον, ού παύση άποσεμνύνων ήμδς 285 

ή αγάπη ούκ άνεκτόν πράγμα 170 
ή αγγελία της κοιμήσεως τοϋ πνευματικού ήμών 67 
ή απουσία τοϋ σώματος τίνα άλλη ν εϋροι 504 
ή βραδυτής σου των γραμμάτων, ώ ιερόν τέκνον 311 
[ήδείας καί ποθεινάς ήμΐν συλλαβάς 558] 
ήδέως άνέγνων σου τήν έπιστολήν 235 
ήδέως έδεξάμην σου και νΰν τήν έπιστολήν 194 
ήδέως έδεξάμην σου τήν άγίαν έπιστολήν 320 
ήδέως εϊδομεν τούς περί τόν άδελφόν Συμεών 488 
ήδέως έχω, τέκνον μου, δεχόμενος σου γράμματα 341 
ήδέως σου άνέγνων τό γραμματεΐον 389 
ήδη άπεσώθημεν, τέκνον μου άγαπητόν 146 
ήδη έπεστείλαμέν σοι κατά τήν ύπόσχεσιν 61 
ήδη που πάντως ήκουσται τη κορυφαία ύμών 271 
ήδομαι, τέκνον καί άδελφέ, έν ταΐς έπιστολαΐς σου 219 
ήδύ θέαμα οπόταν τις θεάσοιτο 461 
ήδύνθην, ούκ έδάχθην, έφ' οίς καθήψω μου 446 
ήκουσα περί της τιμιότητός σου 306 
ήκουσεν πάντως ή ιερά σου ακοή 533 
ήκουσταί μοι πώς άριστα διέθου τά κατά σέ 202 
ήκω τή επιτροπή της αγάπης σου 70 
ήλίκον έχάρην καί τανϋν άναγνούς σου τά γράμματα 38 
ήλίκον ήσθημεν οί ταπεινοί 469 
ήμεΐς, οί έπί τό αύτό συνεληλυθότες 429 
ή μέν κοίμησις τοϋ άγαπητοϋ ήμών άδελφοϋ 456 
ή μνήμη της μακαρίας μητρός 482 
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ήνεγκεν ό καιρός χρήσασθαί με φιλικώ γράμματα 83 
ήνεσα τόν θεόν ήμών τόν αγαθόν 234 
ήνεσα τόν θεόν μου, μαθών σου δια τοϋ γράμματος 366 
ήνοιξεν ό καιρός θύραν παρρησίας 424 
ήξίωμαι και τανϋν μαθεϊν σου τά της ύγιείας 265 
ή πολλή σου και θερμή διακονία 84 
[ή πρός ήμάς σου επιστολή, όσιώτατε 557] 
ήρέσθην έν τοις γράμμασί σου 236 
ήσθην, τέκνα, έπί τή αμφοτέρων προσφωνήσει 310 
ή συχνότης των γραμμάτων πυκνουμένην δείκνυσι τήν άγάπην 487 
ή τ ιμιότης σου γνωρίζει οτι ή εκκλησία 537 
ή τοϋ Κυρίου εντολή, ή απαιτούσα ήμας 485 
ή των αγαθών ανδρών εντευξις 426 
ηύχαρ ίστησα τω Κυρίφ ό ταπεινός 104 
ή χάρις σοι άπό θεοϋ, Ή γ ή σ ι μ ε 351 

θεϊόν τι δράμα άκηκοότες πεπρακέναι σου 17 
θερμός εϊ, τέκνον ήγαπημένον, περί τοΰ έρωτάν 50 

ϊδε ποΰ περιήλθες, τόπον εκ τόπου 190 
ιδού σοι, δέσποτα, τό γράμμα, άπαιτοΰντι 470 
ιδού, τέκνον μου ήγαπημένον, καθώς προεθυμήθης 377 
ίκανώς ήμας έξεδίδαξας, ώ τέκνον ήγαπημένον 119 
ίνατί μοι, πάτερ άγιε, τω άθλίω 554 
ι'σμεν καί τό εύπαρρησίαστον νεμεσητόν 523 

και άκήκοα τά γεγονότα καί τεθαύμακα 135 
καί άπό των γραμμάτων τοΰ άδελφοϋ 218 
καί άπό των προλαβόντων ίκανήν άπόδειξιν 404 
καί αύθις ήκουσα τής φωνής σου 378 
καί αϋτη σου ή έπιστολή θεοχάρακτος 169 
καί άφ' εαυτών έπαισθανόμεθα δσον τό πάθος 519 
καί άφ' ενός ορθοδόξου τό δέξασθαι γραμματεΐον 393 
καί γράφοντες καί μή γράφοντες έργον έχομεν 156 
καί γράφων σοι , τέκνον, καί μή γράφων 335 
καί έπί τοΰ παρόντος έπισκεπτόμεθά σου 510 
καί εΰλαβούμενοι γράφειν, δμως άναγκαζόμεθα 548 
καί ή πρώτη έπιστολή τής άδελφικής καί πατρικής 43 
καί μή δεχόμενος αντίγραφα ποθώ έπιστέλλειν 96 
καί μή παρεμπιπτούσης άφορμής γραμμάτων 115 
καί νΰν α γέγραφας έπέγνων 220 
καί νΰν δεξάμενος τήν έπιστολήν σου 238 
καί νΰν έπιστεΐλαι εύ εχειν έδοκίμασα 58 
καί πάλιν γράψαι τή θεοφιλεΐ εύκλεία σου 97 
καί πάλιν έπιστέλλω τή άγιωσύνη σου 197 
καί πάλιν έπιστέλλω τή θεοσεβεία σου 201 
καί πάλιν κατάρχω τοΰ γράφειν σοι 239 
καί πάλιν κόπους σοι παρέσχον 243 
καί πάλιν παρακαλέσαι σου τήν πατρικήν άγιωσύνην καλόν ήγησάμεθα 22 
καί πάνυ σοι χρεία έπιστεΐλαι με 336 
καί πρό αναγνώσεως, απ αύτοΰ μόνου τοϋ έπί χε ίρας δέξασθαί με 230 
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Ini t ia e p i s t u l a r u m 1001 

και πρότερον αί περί της τιμιότητός σου άγαθαί άκοαί 434 
και πρό της έλεύσεως τοϋ καλοΰ Σεργίου 544 
και πρό των γραμμάτων δια φωνής του γραμματηφόρου 255 
καιρός μοι μονομερώς σοι έπιστεΐλαι 125 
καιρός μοι μονοπροσώπως σοι έπιστεΐλαι 124 
καιρός μοι τοϋ γράφειν, τοϋ δέ μνημονεύειν σου 160 
καιρός τοϋ λαλεϊν, φησίν, και καιρός τοϋ σιγαν 439 
και σιωπαν ούκ έπιτρεπόμεθα, των ευεργεσιών 521 
και την ίεράν σου συλλαβήν έδεξάμην 385 
και τό πρότερον ούκ έγραψα διά τινα περιπέτειαν 273 
και ώς πατήρ ήξίωσας τέκνο ν ελάχιστον 312 
καλέ Άμμωνα, χαίρε χαρά μεγάλη 347 
καλέ Δωρόθεε, χαΐρε· εϊη σοι χάρις 240 
καλή μεν ή επιστολή της παγκάλου σου τιμιότητος 500 
καλήν βουλήν έβουλεύσατο ή εμμελής ύμών άγιωσύνη 274 
καλώς έποίησας έπιστείλας μοι, τέκνον 340 
καλώς έποίησας, τέκνον μου θεοπόθητον 108 
καλώς και προσηκόντως, άδελφέ, τό γράμμα σου 365 
καν ούκ ήδυνήθην τό πρότερον ιδία σοι έπιστεΐλαι 130 
καταγώγιο ν σου μανθάνω είναι των αδελφών 102 
κατέλαβεν και ό άββάς "Ανθιμος, ώ καλέ Στέφανε 513 
κελεύει με έπιστέλλειν ή άγιωσύνη σου 158 
κόπος εστί, τέκνον, έν τω τηλικούτιρ χειμώνι 121 

λυπηρόν μέν τό συμβεβηκός τή τιμιότητι ύμών 501 
λύπης τά γράμματα τής άγιωσύνης σου 192 

μαθών δτι άπέστης έξ οΰ ής εως τοϋ παρόντος τόπου 167 
μακράν άπό των έγκωμίων σου οί τρόποι 536 
μανθάνω σε, ώ μακαριώτατέ μου πάτερ 210 
μέγα ήμΐν τοις ταπεινοΐς ώς αληθώς 34 
μέγα κέρδος ήγεΐταί σου ή τιμιότης 525 
μέγιστον δώρον δέδωκεν ό θεός 493 
μεμάθηκα παρά τοϋ εύ είδότος δτι σου ήψατο λύπη 530 
μετά τό άπαρτίσαι με τήν άνατροπήν 356 
μή οίου με, ώ ίερέ ανερ, κλείειν τήν πύλην 52 
μία καιροϋ ροπή πόσα γίνεται; 136 
μικρά ή επιστολή σου, τέκνον 178 
μικρά συλλαβή τήν ύγείαν και σεσωσμένην 367 
μικρού και πρότερον διά τοϋ γράμματος 443 
μνημονεύεις μου αεί, ώ φίλε καλέ 101 

νόμοις θείοις καί κανονικοΐς θεσπίσμασιν 71 
νϋν δοξάζειν εστι τόν θεόν 227 
νϋν εύοδούμεθα έπιστεΐλαι τή πατρική σου 475 
νϋν καιρός έκβοήσαι μετά τοϋ Δαυίδ 421 
νϋν καιρός καί μονομερώς σοι έπιστεΐλαι 122 

ό άγαθός θεός ήμών, είδώς 394 
οϊα ήμΐν καί αύθις έφθέγξατο 370 
οϊα σου ή ψυχή, τέκνον μου ποθητόν 315 
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οία τά συμβεβηκότα τη άγιωσύνη σου 280 
οία χαίρω ό ταπεινός δεχόμενος σου λόγον 155 
οϊδα, δέσποτα, ταΐς ύπεροχαΐς ύποστέλλεσθαι 420 
οϊμοι, έξ αύτής βαλβϊδος της επιστολής 431 
οϊον πέπονθεν ή τιμιότης σου 215 
οί παρά των επιστημόνων ιατρών θεραπευόμενοι 543 
οί προμεμελετηκότες άκούειν τά θλιπτικά 177 
οί τόν μονήρη βίον έπανηρημένοι 540 
ό καιρός χαλεπός τοΰ διακομίζεσθαι γράμμα 140 
ό μή περιγραπτόν εϊναι σώματος χαρακτήρι τόν Χριστόν λέγων 359 
δν έκ μακροϋ χρόνου ώδινον πόθον 245 
ό νόμος του θεοΰ, ό φόβος τε και ό τρόμος 447 
όντως έργω και λόγω φίλος εϊ γνήσιος 95 
ό οϊκός σου οίκος εύσεβείας 193 
ό παρών καιρός τοιούτος, δς άναγκάζει 397 
όποιοι ήμεΐς και τίνες, οί ευτελείς 514 
οπόταν μάθω τόν χελανδάριον έπιστήναι 116 
δσα έπέστειλας, τέκνον ήγαπημένον 151 
οσάκις αν δέξωμαί σου γράμμα 290 
δσην έχει έπιποθίαν ή τιμιότης σου 549 
δσον άπό λόγου άσυνοψίσεως ούκ έμέλλομεν έπιστέλλειν 498 
δσον εΰφρανεν ήμάς ή μικρά επιστολή 445 
δσον ήθύμησεν ημάς ή άκοή της ασθενείας σου 134 
[δσον ήμΐν, δέσποτά μου θειότατε 559] 
δσον μεν άπό γραμμάτων, ούκ εμαθον 333 
δτε μή πάρεστι πρόσωπον πρός πρόσωπον 535 
δτι άνέσφηλας, εί και μή τελέως 358 
δτι έκοιμήθη ό μακάριος Λαυρέντιος 68 
δτι έπεζήτησεν ή τιμιότης σου λόγον 483 
δτι έπέστειλάς μοι, είκότως 316 
δτι ζής έν Κυρίω και διαμένεις άτρεπτος 296 
δτι ήκούσαμέν σου της άδελφικής φωνής 517 
δτι ήκουσα τής φωνής σου, ώ τριπόθητε 355 
δτι κατ' εικόνα θεού και όμοίωσιν 13 
δτι μέλει ήμΐν περί τής τιμιότητός σου 506 
δτι μνημονεύω σου, φίλε καλέ 299 
δτι ούκ έπιλέλησμαι τής κατά θεόν ύμών άγάπης 141 
δτι παρεκλήθη ή τιμία ύμών δυάς 161 
δτιπερ πονουμένη εστίν τά καθ' ήμας 24 
ούδέν ισχύει τό γράμμα τό έμόν 91 
ούδέν φίλου πιστού άξιολογώτερον 437 
ούδέν ών δεδήλωκας ήμΐν τό παρόν 23 
ού διά μακράς περιόδου μοι ό λόγος 127 
ούκ ακαιρον, οϊμαι, τό παρόν γραμματεΐον 452 
ούκ άναγκαϊον διά γράμματος σημάναι 30 
ούκ άπαθώς και ήμεΐς οί ταπεινοί 441 
ούκ έβουλόμην ύμϊν έπιστεΐλαι 20 
ούκ έδει τόν τής εύσεβείας θησαυρόν 100 
ούκ έπιλέλησμαι σου, τέκνον μου 216 
ούκ έπιλέλησμαι σου, ώ φίλε καλέ 98 
ούκ εστι καλόν φιλίας και εύεργεσίας 436 
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ούκ ολίγα τά άκουσθέντα μοι περί της τιμιότητός σου 432 
ού παραιτούμεθα γράφειν τόν ταπεινόν ήμών λόγον 515 
ού πλησθήσεται τό ούς μου από φωνών σου 407 
ού πολλοΰ μοι λόγου χρεία 179 
ουπω μοι μέχρι τοϋ δεΰρο ήκουσται 157 
ουπω οϋτε έν δψει, ώς οϊμαι 206 
ούτως άπεκαραδοκοΰμεν οί ταπεινοί δέξασθαι 35 
ούχ δτε γράφω μνημονεύω σου μόνον 165 
ούχ δτε γράφω, τότε μνημονεύω σου 162 
οφειλέτη ν έμαυτόν λογιζόμενος της περιδόξου 113 
οφειλέτης είμί ού χάρτην και μέλαν 293 
όψέ μέν, δμως έδεξάμην τά άντίγραφά σου 388 
όψέ μέν του καιρού, δμως δτι άντελάβομεν 462 
όψέ τοϋ καιρού, δμως εμαθον 214 

πάλαι αν έπέστειλα τη εύγενεία σου 282 
πάλαι εμαθον δτι σέ , τόν στϋλον 364 
πάλαι έπεθύμουν έπιστεΐλαι τη μακαριότητί σου 314 
πάλιν ετέρα σοι φυλακή, τέκνον ήγαπημένον 40 
πάντα καταμαθών, άπερ δια Κύριον 317 
παντί προλαμβάνεις, τέκνον μου 106 
πάντοτε μέν διατίθεσθαι τά πρός θάνατον χρή τόν χριστιανόν 302 
πάνυ έφιέμενος μαθεΐν 371 
παραμύθιον τη ταπεινή μου ψυχή 195 
παραπετάσματί τινι χρώμενοι τω εύτελεΐ 25 
παρά προσδοκίαν εϊδον τά γράμματα σου 225 
παρά τό άρθήναι τόν άδελφόν ήμών 298 
παρά τό διδαχθήναί με μεθορισθήναι 176 
παρά τό μή είδέναι με άκριβώς 267 
παρ' ελπίδα μέν, έπ' έλπίδι δέ δμως 411 
πάσαν χαράν ήγητέον, άδελφοί μου 392 
πεπονημένως άπεσκόπουν τήν των γραμμάτων 132 
περιχαρώς έδεξάμην τήν πρότασιν 551 
ποία πρόσρησις ή τίς λόγος παρακλήσεως 12 
πολλάκις προθέμενος έπιστεΐλαι τή έμη ποθητή 82 
πολλάκις προθέμενος έπιστεΐλαι τή ίερα κορυφή 286 
πολλά σου τά άγαθά, θεοφιλέστατε δέσποτα 88 
πολλοΰ χρέους ευχαριστιών και απολογιών 478 
πολυτρόπως ό θεός τάς της σωτηρίας όδούς 300 
πονηρά ή αγγελία των γραμμάτων σου 223 
πονών εΐμι περί τής τιμιότητος ύμών 200 
πρέπουσαν προσφώνησιν ή πατρική σου άγιωσύνη πεποίηται τανύν 542 
πρό παντός άλλου τό τής προσηγορίας χρέος 14 
προσαγορεύω σε, ώ τέκνον μου 209 
προσηγορίαν ύμών τών άγίων κομισάμενος 63 
προστίθημι τή προτεραία έπιστολή καί τήνδε 363 
πρός τοις άλλοις καί τούτο ήμΐν αγαθόν 383 
πρότερον, ή νίκα ή ύπόπτωσις, λυπηρόν μοι 412 
προχεΐταί μοι τό δάκρυον πρό τοΰ λόγου 3 
πρώην ύμΐν έξ 'Ανατολικών άναγινωσκόμενος 406 
πώς οΐει δέχεσθαί με 242 
πώς, φής, ού λατρεύεται ή είκών Χριστού 428 
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σοι πρέπει ύμνος αληθώς, οϋ παρ' έμοΰ μόνου 77 
σύ μέν, ώ μακάριε, τη συνήθει ταπεινοφροσύνη 545 
σύ μέν, ώ φιλότης, προσηγόρευσας ημάς 419 

τανϋν έπιστεΐλαι τή έμή κυρία 207 
τάς έκ πολλής συνοχής και θλίψεως καρδίας 56 
τά συμβεβηκότα σοι, τέκνον πνευματικόν 232 
τά ύπέρ τήν άξίαν ήμών πάντοτε 494 
τετράκις άρτι γράφων ειμί 152 
τήν έπιστολήν άρτι ειμί χαράττων 148 
τήν μέν αϊτίαν τής ταπεινής άπουσίας ήμών 18 
τήν πρώτην περιοχήν τής επιστολής σου 137 
τής άγαθής σου πεποιθήσεως σύμβολον 526 
τής άποκρίσεως δοθείσης ήμϊν παρά τοϋ κυρίου 4 
τής θεοτιμήτου σου συγκαταβάσεως έργον 398 
τής ιεράς Τεσσαρακοστής ήδη έπιούσης 503 
τί άκήκοα; και σύ, τέκνον Τιμόθεε 307 
τί αν άκούσας περί τής τιμιότητός σου 85 
τί καλά τά γράμματά σου, τέκνον μου 183 
τί καλή ή επιστολή τής ευγενείας σου 553 
τί με εγκωμιάζεις, ώ τέκνον, τόν άνεγκωμίαστον; 326 
τίνος ένεκεν έχρόνισα έπιστεΐλαι 321 
τί ποιείς, ώ θείε πάτερ, εαυτόν ταπεινών 294 
τίς άναγγελεϊ 'Αβραάμ οτι Σάρρα θηλάζει; 276 
τίς έστιν ή τοσαύτη χάρις σοι 168 
τίς ή αίτία τοΰ έπιστεΐλαι με 338 
τίς ή άκοή ή τά ώτα τής έμής ταπεινώσεως 181 
τίς ό άναγκάσας με έπιστεΐλαι σοι 453 
τίς ό έμός βίος και λόγος 224 
τί σοι γέγονεν, ώ ίερώτατε πάτερ 11 
τί σοι κόπους παρέχω, ώ φιλόθεε 372 
τί σοι, ώ πάτερ γλυκύτατε ήμών, προσφθεγξόμεθα 1 
τίς ούτος ό άπό δύσεως ήμΐν άνατείλας άστήρ τής εύσεβείας 361 
τί τά παρόντα; χαρά και άγαλλίασις 301 
τί τούτου χαριέστερον, τοΰ άκοΰσαί με 376 
τί ύπεστείλω τοΰ γράφειν και γνωρίζειν ήμΐν 54 
τό άνυπόκριτόν σου τής ειλικρινούς αγάπης 492 
τό γράμμα ύμών τίμιον και ή προσηγορία συνετή 323 
τό εύαγγέλιον τής σωτηρίας τοΰ ευλογημένου μου 463 
τοιούτου πιστοΰ γραμματηφόρου έπιτετύχηκας 405 
τό μέν γράμμα τής τιμιότητός σου έδεξάμεθα 518 
τό μέν έπιστεΐλαι καλώς — φιλώ γάρ άεί 205 
τό μέν ίερόν γράμμα φησί' φωνή έν 'Ραμά 417 
τό μέν τής αγάπης σου δώρον άπεδεξάμεθα 550 
τό μέν φίλημά σου, ώ ίερέ άνθρωπε 516 
τό μικρόν έπιστολίδιόν σου, τέκνον 266 
τόν άδελφόν Σιλουανόν αμα τω Δωροθέφ 110 
τό παρά τής όσιότητος ύμών διά τοΰ θεοφιλεστάτου 499 
τό παρά τής τιμιότητός σου προταθέν έρώτημα 534 
τό παρόν κοινώς πάσι και ούκ ιδία έκάστω 410 
τό πρόβλημα τής δοκούσης σοι ευδοξίας 496 
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τό σπουδαΐόν σου, τέκνον μου, της τε πρός θεόν αγάπης 145 
τοϋ δντως οντος φίλου και ή λύπη και ή χαρά 484 
τούς μέν άλλους τυχόν χάρις ανθρωπινή 27 
τρία ταΰτα πέπονθα έν τοις παροϋσί σου γράμμασι 51 
τρίτην ταύτην έπιστολήν ύμών έδεξάμην 81 
των της εύσεβείας δογμάτων καθεστώτων 555 
τω δντι, τέκνον, εσκαλλον έν τη βραδυτήτι 107 

ύγίαινε, τέκνον μου ήγαπημένον Ευθύμιε 246 
ύπελάβομέν πως άπεχθώς εχειν τήν μεγάλην σου εύσέβειαν 32 
ύπέρ ή μας τά καθ' ήμδς ύπολαμβάνουσα ή πατρική σου 8 
ύπομένων ύπόμεινον τόν Κύριον, τέκνον μου 360 

φθέγγη και διήγησαί μοι εκάστοτε, τέκνον μου 49 
φίλον παιδί πατρική προσφώνησις 291 
φίλου γνήσιον γνώρισμα τόν φιλούμενον έπισκέπτεσθαι 440 
φιλτροποιόν τι πράγμα ή γραμματική προσφώνησις 55 
φιλώ τοΰ δέχεσθαι αντίγραφα 319 
φωνή, φησίν, έν 'Ραμά ήκούσθη 7 

χαίρε έν Κυρίω, καλέ Ευθύμιε 343 
χαίρει ν έστι πάντοτε τοις κατά θεόν ζώσι 433 
χαίρε, όμολογητά τοϋ Χριστού' είκότως 399 
χαίρε, Στέφανε, τέκνον μου τιμιώτατον 348 
χαίρε, στρατιώτα Χριστού, γέγονας έξόριστος 163 
χαίρετε έν Κυρίφ, αδελφοί και πατέρες 402 
χαίρετε, έπιπόθητοί μου άδελφοί και πατέρες 382 
χαίρε, τέκνον άββά Ίλαρίων 208 
χαίρε, τέκνον Έφραίμ, ό καλός στρατιώτης 174 
χαίρε, τέκνον μου Συμεών 250 
χαίροις, 'Αφροδίσιε, τό έμόν τέκνον 248 
χαίροις, Συμεών τέκνον μου 349 
χαίρω άκούων σου της φωνής, τέκνον 374 
χαίρω έπί σοί, αδελφέ μου Ναυκράτιε 380 
χαίρω και συγχαίρω σοι, Δωρόθεε 188 
χαίρω, οσάκις δέξωμαι ύμών γράμμα 164 
χαίρω, τέκνον, δεχόμενος σου γράμμα 334 
χαρά μοι έπί σοί, τέκνον μου ήγαπημένον 128 
χαρά μοι μεγάλη και δόξης περιβολή 277 
χαράς μέν ή προγραφή ύμϊν, άδελφοί 474 
χάριν όμολογούμεν τω άγίφ θεώ, ότι ήξιώθημεν δέξασθαι 486 
χάριν ομολογώ τώ άγίφ θεώ, οτι σου ήκουτίσθην 546 
χάρις Κυρίφ, οτι ύγιαίνει ή τιμιότης σου 512 
χάρις σοι, άδελφέ Στέφανε, τέκνον μου ήγαπημένον 173 
χάρις σοι παρά Κυρίου, τέκνον Έφραίμ 344 
χάρις ύμϊν και ειρήνη άπό θεού πατρός 480 
χάρις ύμϊν και ειρήνη, άποστολικώς ειπείν 221 
χάρις ύμϊν και ειρήνη πληθυνθείη 381 
χθες ίδών ύμδς τάς έν Κυρίφ άδελφάς 65 
χρέος, εϊπερ αλλο τι, έμοί τω ταπεινω 403 
χρεώστην έμαυτόν λογισάμενος της κατά θεόν σου τιμιότητος 143 
χρονιά ή έπιστολή της τιμιότητός σου 539 
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ώ Θαδδαϊε, στρατιώτα Χρίστου, τέκνον μου 126 
ώ καλέ μου Ιγνάτιε, γίνωσκε δτι με αϊρουσι 131 
ώ καλέ Παρθένιε, θεοϋ στρατιώτα 171 
ώ καλέ Παρθένιε, χαίρε, τέκνον μου 350 
ώ καλέ Τιμόθεε, πάντοτέ σε οϊδα φιλόθεον 80 
ώ καλέ Τίτε και ώ καλέ μου Φίλων 241 
ώ πώς καλόν τό πλάσμα της ψυχής σου 260 
ώς βαρεία ή επιστολή σου, τέκνον 297 
ώς έμαθον δτι και αύτός συλληφθείς 322 
ώς καλά σου τά γράμματα, τέκνον ήγαπημένον 118 
ώς καλά τά γράμματα τής τιμιότητός σου 460 
ώς καλή ή επιστολή σου, τέκνον ήγαπημένον 198 
ώς καλή ή φιλία, τά τε αλλα καί 401 
ώς μέγιστον τή έμή ταπεινώσει δώρον 275 
ώ τέκνον μου, άββά Γελάσιε, πώς ποτέ σε έξωστράκισεν 9 
ώ τής συμφοράς· άπό γαρ στεναγμού ένάρχομαι 211 
ώψίσαμεν τοϋ άντεπιστεΐλαι τή τιμιότητί σου 527 
ώψίσθημεν έπιστεΐλαί σοι, τέκνον ήγαπημένον 415 
ώψίσθην έπιστεΐλαί τή θεοσεβεία σου 259 
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ADDENDA ET CORRIGENDA IN APPARATU CRITICO 

ep. 3,131 νϋν δέ χαίρων, αγιε, χαίροντι 
τω ποθουμένω συνών μέμνησο 
σύν αύτφ πρός τόν κοινόν 
δεσπότην ώς ύπεραθλήσας της 
εκκλησίας, τοις όμοίοις και 
νϋν πολεμουμένης, και άπαλ-
λαγήν αύτη αίτήσασθε των 
ένοχλουσών θλίψεων in marg 
C manu rec 

5,45 άντεπιστελλέτω Sirm 
6,23 pro „om S" lege „in marg S" 

10,87 των post βουλής add PS Sirm 
11,40 οί δέ ναυτίλλουσιν, οί δέ ποι-

μαινεύουσιν in marg S 
72 των αποστόλων S 

16,35 verba και συγκρίνει post έπι-
κρίνη iterum scripta cancell S 

18,24 δυσεξεύρετον Spc 

19,2 τοΰ om PS 
27 άποδιώκων S 

20,52 φυλάσσοντες S 
24,1 περί οικονομίας in marg CS 

68 σημείωσαι - τίς έστι σύνοδος 
etc in marg Ρ 

35,34 τό εις S 
36,53 έν θανάτω in marg S 
39,91 σημείωσαι· τί τό έργον etc in 

marg Ρ 
40,9 κατηρτισμένον S 

164 έξέραμα VPS 
43,68 έκ τούτων S 
48,62 άγάθου S 

93 κύκλωθεν S 
64,1 πατρίκιον Μ Γρηγόριον om Μ 
90,11 έγκατέλιπον ή μας S 

104,15 τό: τοΰ Spi:: an και τό scriben-
dum? 

125,9 Βασιανέ omnes: correxi 
128,4 an χρυσός scribendum? cf epp 

40,6; 520,27; 542,39 
145,27 περί τούτου και in marg S 
152,31 λυπήσθε Spc 

167,5 τω post έν add S 
170,11 ύμας έγκαταλιπεΐν Sac 

176,1 Ευκαιρίας om Mai 
19 στρατιωτομονάχοις S 

180,15 επεμψας Spc 

181,20 εύφράνθη S 
38 κάγώ: έγώ S 

221,146 τοΰ om S 
223,53 οί άγιοι πάντες S" 

73 έρίθειαν VPS Sirm 
231,40 βάαλ S 
236,14 ήμών Spc 

237,2 Βασιανέ omnes: correxi 
264,6 μένεις S 
268,2 γραμμάτιον S 
275,44 θανάτου Ssscr 

278,2 ήγαπημένω Sss" 
315,10 επί: an άπό scribendum? 
323,32 ουκ έγλύκανται S 
360,11 άδελφοί S 
364,21 άντάμειψαι S 
367,2 an ύγια scribendum? 
372,6 γνώριμον μόνον Sac 

380,92 ποσί S 
194 πας om S 

387,10 ύμϊν S 
407,63 έν: έφ' S 
410,63 έδόξασα τόν θεόν S" 
411,12 ώς έδίδαξας, οΰτως έχουσαν S' 
412,17 έν νήσφ, ώς μεμάθηκα SJC 

416,18 'βον in marg S 
23 'γον in marg S 
29 'δον in marg S 
34 'aov in marg S 

421,26 άρχήν Sac 

434,1 της om S 
462,51 φυλασσομένους S 
463,35 'Αγίας om S 
536,34 ών: α S 
538,59 υίοϋ ήμών S 
553,10 θεοπρεπής Mai Mi 
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