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Τνῦ ἐλ ἁγίνηο παηξὸο κλ Ἰσάλλνπ ηνῦ Γακαζθελνῦ Λφγνο ἀπνινγεηηθὸο πξὸο ηνὺο 

δηαβάιινληαο ηὰο ἁγίαο εἰθφλαο. 

Δπεμεξγαζία 1 

ρξλ κὲλ κο ἀεὶ ηο ἑαπηλ ζπλαηζζαλνκέλνπο ἀλαμηφηεηνο ζηγὴλ ἄγεηλ θαὶ ζεῶ ηὴλ ηλ 

καξηεκέλσλ κῖλ πξνζάγεηλ ἐμνκνιφγεζηλ, ἀιι' ἐπεηδὴ πάληα θαιὰ ἐλ θαηξῶ αηλ, ὁξ δὲ 

ηὴλ ἐθθιεζίαλ, ἡλ ὁ ζεὸο ᾠθνδφκεζελ ἐπὶ ηῶ ζεκειίῳ ηλ ἀπνζηφισλ θαὶ πξνθεηλ ὄληνο 

ἀθξνγσληαίνπ Χξηζηνῦ ηνῦ πἱνῦ αηνῦ βαιινκέλελ ὥζπεξ ζαιαηηίῳ θιχδσλη θχκαζηλ 

ἀιιεπαιιήινηο θνξπθνπκέλῳ, ἐμ ἐπαρζεζηάηεο θνξο ηλ πνλεξλ πλεπκάησλ θπθσκέλελ ηε 

θαὶ ηαξαηηνκέλελ, θαὶ ηὸλ ρηηλα Χξηζηνῦ ηὸλ ἄλσζελ θαληὸλ δηαηξνχκελνλ, ὃλ ἀζεβλ 

δηειεῖλ εζαδηάζαλην παῖδεο, θαὶ ηὸ ζκα αηνῦ εἰο δηαθφξνπο δφμαο θαηαηεκλφκελνλ, ὅ ἐζηηλ 

ὁ ηνῦ ζενῦ ιαὸο θαὶ  ηο ἐθθιεζίαο ἄλσζελ θεθξαηεθπῖα παξάδνζηο, νθ εὔινγνλ γεζάκελ 

ζηγλ θαὶ δεζκὸλ ἐπηζεῖλαη ηῆ γιψζζῃ ηὴλ πεηιεκέλελ ἀπφθαζηλ θνξψκελνο ηὴλ θάζθνπζαλ· 

«ὰλ πνζηείιῃ, νθ εδνθεῖ ἐλ ζνὶ  ςπρή κνπ», θαὶ «ἐὰλ ἴδῃο ηὴλ ῥνκθαίαλ ἐξρνκέλελ θαὶ κὴ 

ἀλαγγείιῃο ηῶ ἀδειθῶ ζνπ, ἐθ ζνῦ ἐθδεηήζσ ηὸ αἷκα αηνῦ.» Φφβῳ ηνίλπλ ἀθνξήηῳ 

βαιιφκελνο ἐπὶ ηὸ ιέγεηλ ἐιήιπζα ν βαζηιέσλ ὕςνο πξὸ ηο ἀιεζείαο ηηζείο· «ἐιάινπλ γάξ,» 

ἢθνπζα ηνῦ ζενπάηνξνο ιέγνληνο Γαπίδ, «ἐλαληίνλ βαζηιέσλ θαὶ νθ ᾐζρπλφκελ», ἀιιὰ 

κιινλ θαὶ κιινλ ηνχηῳ πξὸο ηὸ ιέγεηλ λπηηφκελνο. Γεηλὸλ γὰξ βαζηιέσο ιφγνο πξὸο 

παγσγὴλ ηλ πεθφσλ· ὀιίγνη γάξ, ὅζνη ηλ ἀλέθαζελ ηλ βαζηιηθλ θαησιηγψξεζαλ 

ζεζπηζκάησλ, ὅζνη ηὸλ ἐπὶ γο βαζηιέα βαζηιεπφκελνλ νἴδαζηλ ἄλσζελ, θαὶ ὡο θξαηνῦζηλ νἱ 

λφκνη ηλ βαζηιέσλ. Πξηνλ κὲλ νὖλ ἁπάλησλ νἷφλ ηηλα ηξφπηλ ἠ ζεκέιηνλ ηῶ ινγηζκῶ 

θαηαπήμαο ηὴλ ηο ἐθθιεζηαζηηθο ζεζκνζεζίαο ζπληήξεζηλ, δη' ἥο  ζσηεξία πξνζγίλεζζαη 

πέθπθε, ηνῦ ιφγνπ ηὴλ βαιβίδα λέῳμα θαὶ ηνῦηνλ ὥζπεξ ἵππνλ εράιηλνλ ηο ἀθεηεξίαο 

παξψξκεζα. Γεηλὸλ γὰξ ὄλησο ᾠήζελ θαὶ πέξα δεηλλ ηνζνχηνηο ηὴλ ἐθθιεζίαλ ἀκαξχζζνπζαλ 

πξνηεξήκαζη θαὶ ηαῖο ηλ εζεβεζηάησλ ἀλδξλ ἄλσζελ παξαδφζεζηλ ὡξατζζεῖζαλ παιηλνζηεῖλ 

ἐπὶ ηὰ πησρὰ ζηνηρεῖα, θνβνπκέλελ θφβνλ, νὗ νθ ἔζηη θφβνο, θαὶ ὥζπεξ νθ ἐγλσθπῖαλ ηὸλ 

ὄλησο ζεὸλ θνξζζαη ηὸλ εἰο εἰδσινιαηξείαλ ὄιηζζνλ θαὶ θἂλ γνῦλ ἐλ ζκηθξνηάηῳ ηο 

ηειεηφηεηνο ιείπεζζαη, ὥζπεξ ηηλὰ ζηηγκὴλ ἐπίκσκνλ ἐλ κέζῳ πξνζψπνπ ιίαλ ὡξατζκέλνπ 

θέξνπζαλ, ηῶ ἀπφζῳ ηνῦ παξ εγγξάκκαηνο ηνῦ θάιινπο ηὸ πλ ιπκαηλνκέλελ· ν γὰξ κηθξὸλ ηὸ 

κηθξφλ, ὅηαλ εἰο κέγα ἐθθέξῃ, ὅπνπ γε νδὲ ζκηθξὸλ ηὸ παξεγράξαγκα ἄλσζελ θεθξαηεθπῖαλ 

ἐθθιεζίαο ἀλαηξαπλαη παξάδνζηλ, νἷα θαηεγλσζκέλσλ ηλ πξνθαζεγεζακέλσλ κο, ὧλ 

ἐρξλ ἀλαζεσξνῦληαο ηὴλ ἀλαζηξνθὴλ κηκεῖζζαη ηὴλ πίζηηλ. θιηπαξ ηνίλπλ πξηνλ κὲλ ηὸλ 

παληνθξάηνξα θχξηνλ, ᾧ γπκλὰ πάληα θαὶ ηεηξαρειηζκέλα, πξὸο ὃλ κῖλ ὁ ιφγνο, εἰδφηα ηο 

ηαπεηλο κνπ γλψκεο ἐλ ηνχηῳ ηὸ ἀθξαηθλὲο θαὶ ηνῦ ζθνπνῦ ηὸ εἰιηθξηλέο, δνῦλαί κνη ιφγνλ ἐλ 

ἀλνίμεη ηνῦ ζηφκαηφο κνπ θαὶ ηνῦ λνῦ ηὰο λίαο νἰθείαηο ρεξζὶλ ἀλαδέμαζζαη θαὶ ηνῦηνλ πξὸο 

ἑαπηὸλ ἐπηζπάζαζζαη, πξὸο ἐλψπηφλ ηε θαὶ εζεῖαλ ηξίβνλ ηὴλ ῥχκελ πνηνχκελνλ κὴ ἐγθιίλνληα 

πξὸο ηὰ δνθνῦληα δεμηὰ ἠ ἀλαθαλδὸλ ἀξηζηεξὰ γλσξηδφκελα, –κεζ' ὃλ ἅπαληα ηὸλ ηνῦ ζενῦ 

ιαφλ, ηὸ ἔζλνο ηὸ ἅγηνλ, ηὸ βαζίιεηνλ ἱεξάηεπκα, ζὺλ ηῶ θαιῶ πνηκέλη ηο ινγηθο Χξηζηνῦ 

πνίκλεο, ηῶ ηὴλ Χξηζηνῦ ἱεξαξρίαλ ἐλ ἑαπηῶ πνγξάθνληη, δέμαζζαί κνπ ηὸλ ιφγνλ κεη' 



εκελείαο, κὴ ηῶ ἐιαρίζηῳ ηο ἀμίαο πξνζέρνληαο ἠ ιφγσλ ἐπηδεηνῦληαο ζηξνθάο, ἐπεὶ ηνχησλ 

ν παληειο, ἴδξηο ὁ πέλεο ἐγψ, ἀιιὰ ηο ηλ λνεκάησλ θξνληίζαη δπλάκεσο («ν γὰξ ἐλ ιφγῳ 

 βαζηιεία ηλ νξαλλ, ἀιι' ἐλ δπλάκεη»)· ν γὰξ ληθζαη ζθνπφο, ἀιιὰ ηῆ ἀιεζείᾳ 

πνιεκνπκέλῃ ρεῖξα ὀξέμαη, ηο πξναηξέζεσο ὀξεγνχζεο ρεῖξα δπλάκεσο. Ἀξσγὸλ ηνίλπλ ηὴλ 

ἐλππφζηαηνλ ἐπηθεθιεκέλνο ἀιήζεηαλ ἐληεῦζελ ηνῦ ιφγνπ ηὰο ἀξρὰο πνηήζνκαη. 

Δπεμεξγαζία 2 

Ἰσάλλνπ ηαπεηλνῦ κνλαρνῦ Γακαζθελνῦ πξὸο ηνὺο θαηαιέγνληαο ηὰο εἰθφλαο ιφγνο δεχηεξνο. 

Γφηε ζπγγλψκελ αἰηνῦληη, δεζπφηαη κνπ, θαὶ δέμαζζε πιεξνθνξίαο ιφγνλ παξ' ἐκνῦ ηνῦ ἀρξείνπ 

θαὶ ἐιαρίζηνπ δνχινπ ηο ηνῦ ζενῦ ἐθθιεζίαο. Ο γὰξ δφμεο ἕλεθελ ἠ θαλεηηαζκνῦ πξὸο ηὸ 

ιέγεηλ ὥξκεζα–ζεὸο κάξηπο–, ἀιιὰ δήιῳ ἀιεζείαο· αηὸλ γὰξ κφλνλ ἐιπίδα ζσηεξίαο θέθηεκαη 

θαὶ ζὺλ αηῶ παληζαη ηῶ δεζπφηῃ Χξηζηῶ ἐιπίδσ θαὶ εὔρνκαη ηνῦηνλ αηῶ πξνζθέξσλ, ηλ 

ἀηφπσο κνη πεπιεκκειεκέλσλ γελέζζαη ἐμίιαζκα.  κὲλ γὰξ ηὰ πέληε ηάιαληα παξὰ ηνῦ 

δεζπφηνπ ιαβὼλ ἕηεξα πέληε θεξδήζαο πξνζήγαγε, θαὶ ὁ ηὰ δχν ἰζάξηζκα δχν· ὁ δὲ ηὸ ἓλ 

εἰιεθὼο θαηνξχμαο θαὶ ἄθαξπνλ ηνῦην πξνζαγαγὼλ πνλεξὸο δνῦινο ἀθνχζαο εἰο ηὸ ἐμψηεξνλ 

θαηαθέθξηηαη ζθφηνο. Ὅπεξ ἐγὼ κὴ παζεῖλ θνξψκελνο ηῶ δεζπνηηθῶ πείθσ πξνζηάγκαηη θαὶ 

ηὸ δεδνκέλνλ κνη παξ' αηνῦ ηνῦ ιφγνπ ηάιαληνλ κῖλ παξαηίζεκη ηνῖο θξνλίκνηο ηξαπεδίηαηο, 

ὅπσο ἐιζὼλ ὁ θχξηφο κνπ εὕξνη πνιππιαζηαδφκελνλ θαὶ ηφθνλ θαξπνθνξνῦλ ςπρλ θαὶ δνῦινλ 

πηζηὸλ εξὼλ εἰζαγάγῃ κε εἰο ηὴλ πεπνζεκέλελ κνη γιπθπηάηελ ραξὰλ αηνῦ. Ἀιιὰ δφηε κνη νὖο 

ἀθξνάζεσο θαὶ ηὰο ηξαπέδαο ηλ θαξδηλ ἀλαπεηάζαληεο δέμαζζέ κνπ ηὸλ ιφγνλ θαὶ εἰιηθξηλο 

δηαθξίλαηε ηλ ιεγνκέλσλ ηὴλ δχλακηλ. –Γεχηεξνλ δὲ ηνῦηνλ ηὸλ ιφγνλ πεξὶ εἰθφλσλ ζπλέηαμα· 

ηηλὲο γὰξ ηλ ηέθλσλ ηο ἐθθιεζίαο πέζεληφ κνη ηνῦην πνηζαη δηὰ ηὸ κὴ πάλπ εδηάγλσζηνλ 

ηνῖο πνιινῖο ηὸλ πξηνλ εἶλαη. Ἀιιὰ θαὶ ἐλ ηνχηῳ ζχγγλσηέ κνη παθνὴλ ἐθπιεξψζαληη. 

Δπεμεξγαζία 3 

Τνῦ αηνῦ ἁγίνπ Ἰσάλλνπ ηνῦ Γακαζθελνῦ ιφγνο πξὸο ηνὺο ἀπνβαιινκέλνπο ηὰο ζεπηὰο θαὶ 

ἁγίαο εἰθφλαο. 

Ἔζνο ἐζηὶλ ηῶ πνλεξῶ θαὶ ἀξρεθάθῳ ὄθεη, ηῶ δηαβφιῳ θεκί, πνιπηξφπσο πνιεκεῖλ ηῶ θαη' 

εἰθφλα ζενῦ πιαζηνπξγεζέληη ἀλζξψπῳ θαὶ δηὰ ηλ ἐλαληίσλ ηὸλ αηνῦ θαηεξγάδεζζαη 

ζάλαηνλ. Δζὺο κὲλ γὰξ ἐλ ἀξρῆ ἐιπίδα θαὶ ἐπηζπκίαλ ζεψζεσο αηῶ ἔζπεηξε θαὶ δη' αηο εἰο 

ηὸλ ηλ ἀιφγσλ θαηήγαγε ζάλαηνλ, ν κὴλ ἀιιὰ θαὶ αἰζρξαῖο θαὶ ἀιφγνηο δνλαῖο πνιιάθηο 

αηὸλ ἐδειέαζε. Πφζνλ δὲ ηὸ δηάκεηξνλ ζεψζεσο θαὶ ἀιφγνπ ἐπηζπκίαο. Πνηὲ κὲλ εἰο ἀζεφηεηα 

ἢγαγε, θαζψο θεζηλ ὁ ζενπάησξ Γαπίδ· «Δἶπελ ἄθξσλ ἐλ θαξδίᾳ αηνῦ· Οθ ἔζηη ζεφο», πνηὲ 

δὲ εἰο πνιπζεΐαλ· θαὶ πνηὲ κὲλ κεδὲ ηῶ θχζεη πξνζθπλεῖλ ζεῶ ἔπεηζε, πνηὲ δὲ δαίκνζηλ, ἔηη δὲ 

νξαλῶ ηε θαὶ γῆ, ιίῳ θαὶ ζειήλῃ θαὶ ἀζηξάζη θαὶ ηῆ ινηπῆ θηίζεη κέρξη θλσδάισλ θαὶ 

ἑξπεηλ πξνζθπλεῖλ παξεζθεχαζελ. κνίσο γάξ ἐζηη ραιεπὸλ θαὶ ηὸ ηνῖο ηηκίνηο ηὴλ 

ὀθεηινκέλελ κὴ πξνζάγεηλ ηηκὴλ θαὶ ηνῖο ἀηίκνηο ηὴλ κὴ πξνζήθνπζαλ πξνζάπηεηλ δφμαλ. 

Πάιηλ ηηλὰο κὲλ ζπλάλαξρνλ ηῶ ζεῶ ηὴλ θαθίαλ ιέγεηλ ἐδίδαμε, ηηλὰο δὲ αἴηηνλ ηο θαθίαο ηὸλ 

θχζεη ἀγαζὸλ ζεὸλ ὁκνινγεῖλ ἐμεπάηεζε. Καὶ νὓο κὲλ κίαλ θχζηλ θαὶ κίαλ πφζηαζηλ ηο 

ζεφηεηνο ἀθξφλσο ιέγεηλ ἐπιάλεζελ, νὓο δὲ ηξεῖο θχζεηο θαὶ ηξεῖο πνζηάζεηο ἀζέζκσο ζέβεηλ 

ἐλφζεπζε. Καὶ ηηζὶ κὲλ κίαλ πφζηαζηλ θαὶ κίαλ θχζηλ ηνῦ θπξίνπ κλ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ ηνῦ 

ἑλὸο ηο ἁγίαο ηξηάδνο, ηηζὶ δὲ δχν θχζεηο θαὶ δχν πνζηάζεηο ηνῦ αηνῦ δνμάδεηλ πέζεην. ἧ δὲ 

ἀιήζεηα κέζελ ὁδὸλ βαδίδνπζα πάληα ηαῦηα ἀπαξλεῖηαη ηὰ ἄηνπα θαὶ δηδάζθεη ἕλα ζεὸλ 

ὁκνινγεῖλ, κίαλ θχζηλ ἐλ ηξηζὶλ πνζηάζεζη, παηξὶ θαὶ πἱῶ θαὶ ἁγίῳ πλεχκαηη. Τὴλ δὲ θαθίαλ 

νθ νζίαλ, ἀιιὰ ζπκβεβεθφο θεζηλ, ἔλλνηάλ ηηλα θαὶ ιφγνλ θαὶ πξμηλ παξὰ ηὸλ λφκνλ ηνῦ 

ζενῦ, ἐλ ηῶ ἐλλνεῖζζαη θαὶ ιέγεζζαη θαὶ πξάηηεζζαη ηὴλ ὕπαξμηλ ἔρνπζαλ θαὶ ἅκα ηῶ παχζαζζαη 



ἀθαληδνκέλελ. Ἔηη δὲ θαὶ ηὸλ ἕλα ηο ἁγίαο ηξηάδνο, ηὸλ Χξηζηφλ, δχν θχζεηο θεξχηηεη θαὶ κίαλ 

πφζηαζηλ. ἧ δὲ ἀιήζεηα κέζελ ὁδὸλ βαδίδνπζα πάληα ἀπαξλεῖηαη ηὰ ἄηνπα. 

Ἀιι' ὁ ηο ἀιεζείαο ἐρζξὸο θαὶ ηο ζσηεξίαο ηλ ἀλζξψπσλ πνιέκηνο ὅ πνηε δαηκφλσλ θαὶ 

ἀζεβλ ἀλζξψπσλ θαὶ πεηεηλλ θαὶ θλσδάισλ θαὶ ἑξπεηλ εἰθφλαο πνηεῖλ θαὶ ηαχηαηο ὡο ζενῖο 

πξνζθπλεῖλ ν κφλνλ ηὰ ἔζλε, ἀιιὰ θαὶ αηνὺο ηνὺο πἱνὺο Ἰζξαὴι πνιιάθηο πιαλήζαο λῦλ 

εἰξήλελ ἔρνπζαλ ηὴλ ηνῦ Χξηζηνῦ ἐθθιεζίαλ ζπληαξάμαη ζπνπδάδεη δηὰ ρεηιέσλ ἀδίθσλ θαὶ 

γιψζζεο δνιίαο ιφγνηο ζείνηο ηὴλ θαθίαλ παξαξηχσλ θαὶ ηαχηεο ηὸ ἄζρεκνλ θαὶ ζθνηεηλὸλ εἶδνο 

ἐπηθαιχπηεηλ πεηξψκελνο θαὶ ηὰο θαξδίαο ηλ ἀζηεξίθησλ ζαιεχεηλ ἐθ ηο ἀιεζνῦο θαὶ 

παηξνπαξαδφηνπ ζπλεζείαο· ἀλέζηεζαλ γάξ ηηλεο ιέγνληεο, ὡο ν δεῖ εἰθνλίδεηλ θαὶ πξνηηζέλαη 

εἰο ζεσξίαλ θαὶ δφμαλ θαὶ ζαῦκα θαὶ δινλ ηὰ ηνῦ Χξηζηνῦ ζσηήξηα ζαχκαηά ηε θαὶ πάζε θαὶ 

ηὰο ηλ ἁγίσλ ἀλδξαγαζίαο θαηὰ ηνῦ δηαβφινπ. Καὶ ηίο ἔρσλ γλζηλ ζείαλ θαὶ ζχλεζηλ 

πλεπκαηηθὴλ νθ ἐπηγηλψζθεη, ὅηη πνβνιὴ ηνῦ δηαβφινπ ἐζηίλ; Ο ζέιεη γὰξ ηὴλ ἥηηαλ θαὶ ηὴλ 

αἰζρχλελ αηνῦ δεκνζηεχεζζαη νδὲ ηὴλ ηνῦ ζενῦ θαὶ ηλ ἁγίσλ αηνῦ δφμαλ ἀλάγξαπηνλ 

γίλεζζαη. Δἰ κὲλ γὰξ ηνῦ ζενῦ ηνῦ ἀνξάηνπ εἰθφλα ἐπνηνῦκελ, ὄλησο καξηάλνκελ· ἀδχλαηνλ 

γὰξ ηὸ ἀζψκαηνλ θαὶ ἀζρε κάηηζηνλ θαὶ ἀφξαηνλ θαὶ ἀπεξίγξαπηνλ εἰθνληζζλαη. Καὶ πάιηλ· εἰ 

ἐπνηνῦκελ εἰθφλαο ἀλζξψπσλ θαὶ ηαχηαο ζενὺο γνχκεζα θαὶ ὡο ζενῖο ιαηξεχνκελ, ὄλησο 

ζεβνῦκελ. Ἀιι' νδὲλ ηνχησλ πνηνῦκελ. Θενῦ γὰξ ζαξθσζέληνο θαὶ ὀθζέληνο ἐπὶ ηο γο 

ζαξθὶ θαὶ ἀλζξψπνηο ζπλαλαζηξαθέληνο δη' ἄθαηνλ ἀγαζφηεηα θαὶ θχζηλ θαὶ πάρνο θαὶ ζρκα 

θαὶ ρξκα ζαξθὸο ἀλαιαβφληνο ηὴλ εἰθφλα πνηνῦληεο ν ζθαιιφκεζα· πνζνῦκελ γὰξ αηνῦ 

ἰδεῖλ ηὸλ ραξαθηξα· ὡο γάξ θεζηλ ὁ ζεῖνο ἀπφζηνινο· «λ ἐζφπηξῳ θαὶ ἐλ αἰλίγκαηη λῦλ 

βιέπνκελ». Καὶ  εἰθὼλ δὲ ἔζνπηξφλ ἐζηη θαὶ αἴληγκα ἁξκφδνλ ηῆ ηνῦ ζψκαηνο κλ παρχηεηη· 

πνιιὰ γὰξ θάκλσλ ὁ λνῦο ν δχλαηαη ἐθβλαη ηὰ ζσκαηηθά, θεζὶλ ὁ ζεῖνο Γξεγφξηνο. Ὢ ἀπὸ 

ζνῦ, θζνλεξὲ δηάβνιε, θζνλεῖο κῖλ ἰδεῖλ ηὸ ηνῦ δεζπφηνπ κλ ὁκνίσκα θαὶ δη' αηνῦ 

ἁγηαζζλαη θαὶ ἰδεῖλ αηνῦ ηὰ ζσηήξηα πάζε θαὶ ζαπκάδεηλ αηνῦ ηὴλ ζπγθαηάβαζηλ θαὶ 

ζεσξεῖλ αηνῦ ηὰ ζαχκαηα θαὶ ἐπηγηλψζθεηλ θαὶ δνμάδεηλ αηνῦ ηὴλ ηο ζεφηεηνο δχλακηλ. 

Φζνλεῖο ηνῖο ἁγίνηο ηο παξὰ ζενῦ δεδνκέλεο αηνῖο ηηκο. Ο ζέιεηο ὁξλ κο ηὴλ αηλ 

δφμαλ ἀλάγξαπηνλ θαὶ δεισηὰο γελέζζαη ηο αηλ ἀλδξείαο θαὶ πίζηεσο. Ο θέξεηο ηὴλ ἐθ ηο 

εἰο αηνὺο πίζηεσο πξνζγελνκέλελ κῖλ ζσκαηηθήλ ηε θαὶ ςπρηθὴλ ὠθέιεηαλ. Ο πεηζφκεζά ζνη, 

δαῖκνλ θζνλεξὲ θαὶ κηζάλζξσπε. Ἀθνχζαηε, ιανί, θπιαί, γιζζαη, ἄλδξεο, γπλαῖθεο, παῖδεο, 

πξεζβχηαη, λεαλίζθνη θαὶ λήπηα, ηὸ ἔζλνο ηλ ρξηζηηαλλ ηὸ ἅγηνλ· Δἴ ηηο εαγγειίδεηαη κο, 

παξ' ὃ παξέιαβελ  θαζνιηθὴ ἐθθιεζία παξὰ ηλ ἁγίσλ ἀπνζηφισλ παηέξσλ ηε θαὶ ζπλφδσλ 

θαὶ κέρξη ηνῦ λῦλ δηεθχιαμε, κὴ ἀθνχζεηε αηνῦ κεδὲ δέμεζζε ηὴλ ζπκβνπιὴλ ηνῦ ὄθεσο, ὡο 

ἐδέμαην Δὔα θαὶ ἐηξχγεζε ζάλαηνλ. Κἂλ ἄγγεινο, θἂλ βαζηιεὺο εαγγειίδεηαη κο, παξ' ὃ 

παξειάβεηε, θιείζαηε ηὰο ἀθνάο· ὀθλ γὰξ ηέσο εἰπεῖλ, ὡο ἔθε ὁ ζεῖνο ἀπφζηνινο· «Ἀλάζεκα 

ἔζησ», ἐθδερφκελνο ηὴλ δηφξζσζηλ. Ἀιιὰ ιέγνπζηλ νἱ κὴ ἐξεπλληεο ηὸλ λνῦλ ηο γξαθο, ὅηη 

εἶπελ ὁ ζεὸο δηὰ Μσζέσο ηνῦ λνκνζέηνπ· «Ο πνηήζεηο πλ ὁκνίσκα, ὅζα ἐλ ηῶ νξαλῶ θαὶ 

ὅζα ἐλ ηῆ γῆ.» θαὶ δηὰ Γαπὶδ ηνῦ πξνθήηνπ· «Αἰζρπλζήησζαλ πάληεο νἱ πξνζθπλνῦληεο ηνῖο 

γιππηνῖο νἱ ἐγθαπρψκελνη ἐλ ηνῖο εἰδψινηο αηλ», θαὶ ηνηαῦηα πνιιὰ ἕηεξα. Ὅζα γὰξ ἂλ ἐθ ηο 

ζείαο γξαθο θαὶ ἐθ ηλ ἁγίσλ παηέξσλ πξνελέγθσζη, ηο αηο ἐλλνίαο εἰζί. Τί νὖλ κεῖο 

θακελ πξὸο ηαῦηα; Τί ἄιιν εἰ κὴ ηὸ πὸ ηνῦ θπξίνπ ηνῖο Ἰνπδαίνηο εἰξεκέλνλ «ἐξεπληε ηὰο 

γξαθάο»; Καιὴ γὰξ  ηλ γξαθλ ἔξεπλα. Ἀιι' ἐληαῦζα λνπλερο πξνζέρεηε. Ἀδχλαηνλ, ὦ 

ἀγαπεηνί, ζεὸλ ςεχζαζζαη· εἷο γάξ ἐζηη ζεφο, εἷο λνκνδφηεο παιαηο θαὶ θαηλο δηαζήθεο ὁ 

πάιαη ιαιήζαο πνιπκεξο θαὶ πνιπηξφπσο ηνῖο παηξάζηλ ἐλ ηνῖο πξνθήηαηο θαὶ ἐπ' ἐζράησλ 

ηλ ρξφλσλ ἐλ ηῶ κνλνγελεῖ αηνῦ πἱῶ. Πξνζέρεηε ηνίλπλ κεηὰ ἀθξηβείαο. Οθ ἐκὸο ὁ ιφγνο 

ἐζηί. Τὸ πλεῦκα ηὸ ἅγηνλ δηὰ Παχινπ ηνῦ ἁγίνπ ἀπνζηφινπ ἀπεθήλαην· «Πνιπκεξο θαὶ 

πνιπηξφπσο πάιαη ὁ ζεὸο ιαιήζαο ηνῖο παηξάζηλ ἐλ ηνῖο πξνθήηαηο.» 

Ὅξα, ὅηη πνιπκεξο θαὶ πνιπηξφπσο ἐιάιεζελ ὁ ζεφο. Ὥζπεξ γὰξ ἐπηζηήκσλ ἰαηξὸο ν ηὸ 

αηὸ εἶδνο πζη δίδσζηλ πάληνηε, ἀιι' ἑθάζηῳ ηὸ ἐπηηήδεηνλ παξέρεη θαὶ πξφζθνξνλ θάξκαθνλ 

δηαθξίλσλ θαὶ ρψξαλ θαὶ λφζνλ θαὶ ὥξαλ ηνπηέζηη θαηξὸλ θαὶ ἕμηλ θαὶ ιηθίαλ· θαὶ ηῶ κὲλ 

λεπίῳ ἕηεξνλ, ηῶ δὲ ηειείῳ θαηὰ ηὴλ ιηθίαλ ἕηεξνλ· ἄιιν ηῶ ἀζζελεῖ θαὶ ἄιιν ηῶ γηαίλνληη, 



θαὶ ἑθάζηῳ ηλ ἀζζελνχλησλ ν ηὸ αηφ, ἀιιὰ πξὸο ηὴλ ἕμηλ θαὶ ηὴλ λφζνλ· θαὶ ἄιιν ηῶ ζέξεη 

θαὶ ηῶ ρεηκλη ἕηεξνλ, κεηνπψξῳ ηε θαὶ ἔαξη, θαὶ ἐλ ἑθάζηῳ ηφπῳ θαηὰ ηὴλ ηνῦ ηφπνπ 

ἐπηηεδεηφηεηα. Οὕησ θαὶ ὁ ἄξηζηνο ηλ ςπρλ ἰαηξὸο ηνῖο ἔηη λεπίνηο θαὶ ἀξξσζηνῦζη ηὴλ πξὸο 

εἰδσινιαηξείαλ λφζνλ θαὶ ηὰ εἴδσια ζενὺο γνπκέλνηο θαὶ ὡο ζενῖο αηνῖο πξνζθπλνῦζη θαὶ 

ἀζεηνῦζηλ ηὴλ ηνῦ ζενῦ πξνζθχλεζηλ θαὶ ηὴλ αηνῦ δφμαλ ηῆ θηίζεη πξνζάγνπζηλ ἀπεγφξεπζε 

ηνῦ πνηεῖλ εἰθφλαο. Θενῦ κὲλ γὰξ ηνῦ ἀζσκάηνπ θαὶ ἀνξάηνπ θαὶ ἀχινπ θαὶ κήηε ζρκα κήηε 

πεξηγξαθὴλ κήηε θαηάιεςηλ ἔρνληνο ἀδχλαηνλ πνηεῖλ εἰθφλα· πο γὰξ ηὸ κὴ ὁξαζὲλ 

εἰθνληζζήζεηαη; «Θεὸλ δὲ νδεὶο ἑψξαθε πψπνηε· ὁ κνλνγελὴο πἱὸο ὁ ὢλ ἐλ ηνῖο θφιπνηο ηνῦ 

παηξφο, αηὸο ἐμεγήζαην.» θαὶ «νδεὶο ὄςεηαη ηὸ πξφζσπφλ κνπ θαὶ δήζεηαη», ἔθε ὁ ζεφο. Ὅηη 

δὲ ηνῖο εἰδψινηο ὡο ζενῖο πξνζεθχλνπλ, ἄθνπε, ηί θεζηλ  γξαθὴ ἐλ ηῆ ἐμφδῳ ηλ πἱλ Ἰζξαήι, 

ὅηε ἀλιζε Μσζο εἰο ηὸ ὄξνο Σηλ θαὶ ἐρξφληζε πξνζεδξεχσλ ηῶ ζεῶ ιαβεῖλ ηὸλ λφκνλ, ὅηε 

ἐπαλέζηε ὁ ἀγλψκσλ ιαὸο Ἀαξὼλ ηῶ ηνῦ ζενῦ ζεξάπνληη ιέγνληεο· «Πνίεζνλ κῖλ ζενχο, νἳ 

πξνπνξεχζνληαη κλ· ὁ γὰξ ἄλζξσπνο νὗηνο ὁ Μσζο, νθ νἴδακελ, ηί γέγνλελ αηῶ.» Δἶηα, 

ὅηε πεξη είινλην ηὸλ θφζκνλ ηλ γπλαηθλ αηλ θαὶ ἐρψλεπζαλ, ἔθαγνλ θαὶ ἔπηνλ θαὶ 

ἐκεζχζζεζαλ πφ ηε ηνῦ νἴλνπ θαὶ ηο πιάλεο θαὶ ἢξμαλην παίδεηλ ἐλ ἀθξνζχλῃ ιέγνληεο· 

«Οὗηνη νἱ ζενί ζνπ, Ἰζξαήι.» ξᾶο, ὅηη ζενὺο εἶρνλ ηὰ εἴδσια· ν γὰξ ἐπνίεζαλ Γηὸο εἴδσινλ ἠ 

ηνῦδε ἠ ηνῦδε, ἀιι', ὡο ἔηπρελ, ἔδσθαλ ηὸλ ρξπζὸλ ἐπὶ ηὸ πνηζαη εἴδσινλ, ὅπεξ ἂλ ηχρῃ, θαὶ 

ἀλιζελ ἐθηχπσκα βνπθξάλνπ. Ὥζηε αηὰ ηὰ ρσλεπηὰ ζενὺο εἶρνλ θαὶ ηνχηνηο ὡο ζενῖο 

πξνζεθχλνπλ, ἅηηλα δαηκφλσλ ἤζαλ θαηνηθεηήξηα. Καὶ ὅηη ηῆ θηίζεη ἐιάηξεπνλ παξὰ ηὸλ 

θηίζαληα, θεζὶ θαὶ ὁ ζεῖνο ἀπφζηνινο· «Οἵηηλεο ἢιιαμαλ ηὴλ δφμαλ ηνῦ ἀθζάξηνπ ζενῦ ἐλ 

ὁκνηψκαηη θζαξηνῦ ἀλζξψπνπ θαὶ πεηεηλλ θαὶ ηεηξαπφδσλ θαὶ ἑξπεηλ θαὶ ἐιάηξεπζαλ ηῆ 

θηίζεη παξὰ ηὸλ θηίζαληα.» Τνχηνπ ράξηλ ἀπεγφξεπζελ ὁ ζεὸο πνηεῖλ πλ ὁκνίσκα, θαζὼο 

Μσζο ἐλ ηῶ Γεπηεξνλνκίῳ θεζί· Οἶδα ηὸλ ἀςεπδο εἰπφληα· «Κχξηνο ὁ ζεφο ζνπ θχξηνο εἷο 

ἐζηη», θαὶ «θχξηνλ ηὸλ ζεφλ ζνπ πξνζθπλήζεηο θαὶ αηῶ κφλῳ ιαηξεχζεηο», θαὶ «νθ ἔζνληαί 

ζνη ζενὶ ἕηεξνη», θαὶ «ν πνηήζεηο γιππηὸλ πλ ὁκνίσκα, ὅζα ἐλ ηῶ νξαλῶ ἄλσ θαὶ ὅζα ἐλ ηῆ 

γῆ θάησ», θαὶ «αἰζρπλζήησζαλ πάληεο νἱ πξνζθπλνῦληεο ηνῖο γιππηνῖο», θαὶ «ζενί, νἳ ηὸλ 

νξαλὸλ θαὶ ηὴλ γλ νθ ἐ πνίεζαλ, ἀπνιέζζσζαλ», θαὶ ὅζα ηνηνπηνηξφπσο «πάιαη ὁ ζεὸο 

ιαιήζαο ηνῖο παηξάζηλ ἐλ ηνῖο πξνθήηαηο ἐπ' ἐζράησλ ηλ κεξλ ἐιάιεζελ κῖλ ἐλ ηῶ 

κνλνγελεῖ αηνῦ πἱῶ, δη' νὗ θαὶ ηνὺο αἰλαο ἐπνίεζελ.» Οἶδα ηὸλ εἰπφληα· «Αὕηε δέ ἐζηηλ  

αἰψληνο δσή, ἵλα γηλψζθσζί ζε, ηὸλ κφλνλ ἀιεζηλὸλ ζεὸλ θαὶ ὃλ ἀπέζηεηιαο Ἰεζνῦλ Χξηζηφλ.» 

Πηζηεχσ εἰο ἕλα ζεφλ, κίαλ ηλ πάλησλ ἀξρήλ, ἄλαξρνλ, ἄθηηζηνλ, ἀλψιεζξνλ θαὶ ἀζάλαηνλ, 

αἰψληνλ θαὶ ἀίδηνλ, ἀθαηάιεπηνλ, ἀζψκαηνλ, ἀφξαηνλ, ἀπεξίγξαπηνλ, ἀζρεκάηηζηνλ, κίαλ 

πεξνχζηνλ νζίαλ, πέξζενλ ζεφηεηα, ἐλ ηξηζὶλ πνζηάζεζη, παηξὶ θαὶ πἱῶ θαὶ ἁγίῳ πλεχκαηη, 

θαὶ ηνχηῳ κφλῳ ιαηξεχσ θαὶ ηνχηῳ κφλῳ πξνζάγσ ηὴλ ηο ιαηξείαο πξνζθχλεζηλ. λὶ ζεῶ 

πξνζθπλ, κηᾶ ζεφηεηη, ἀιιὰ θαὶ ηξηάδη ιαηξεχσ πνζηάζεσλ, ζεῶ παηξὶ θαὶ ζεῶ πἱῶ 

ζεζαξθσκέλῳ θαὶ ζεῶ ἁγίῳ πλεχκαηη, ἑλὶ ζεῶ. Ο πξνζθπλ ηῆ θηίζεη παξὰ ηὸλ θηίζαληα, ἀιιὰ 

πξνζθπλ ηὸλ θηίζηελ θηηζζέληα ηὸ θαη' ἐκὲ θαὶ εἰο θηίζηλ ἀηαπεηλψησο θαὶ ἀθαζαηξέησο 

θαηειειπζφηα, ἵλα ηὴλ ἐκὴλ δνμάζῃ θχζηλ θαὶ ζείαο θνηλσλὸλ ἐπεξγάζεηαη θχζεσο. 

Σπκπξνζθπλ ηῶ βαζηιεῖ θαὶ ζεῶ ηὴλ ἁινπξγίδα ηνῦ ζψκαηνο νρ ὡο ἱκάηηνλ νδ' ὡο ηέηαξηνλ 

πξφζσπνλ (ἄπαγε) ἀιι' ὡο ὁκφζενλ ρξεκαηίζαζαλ θαὶ γελνκέλελ, ὅπεξ ηὸ ρξῖζαλ, 

ἀκεηαβιήησο· ν γὰξ ζεφηεο  θχζηο γέγνλε ηο ζαξθφο, ἀιι' ὥζπεξ ὁ ιφγνο ζὰξμ ἀηξέπησο 

γέγνλε κείλαο, ὅπεξ ἤλ, νὕησ θαὶ  ζὰξμ ιφγνο γέγνλελ νθ ἀπνιέζαζα ηνπζ', ὅπεξ ἐζηί, ηαπηη 

δνκέλε δὲ κιινλ πξὸο ηὸλ ιφγνλ θαζ' πφζηαζηλ. Γηὸ ζαξξλ εἰθνλίδσ ζεὸλ ηὸλ ἀφξαηνλ νρ 

ὡο ἀφξαηνλ, ἀιι' ὡο ὁξαηὸλ δη' κο γελφκελνλ κεζέμεη ζαξθφο ηε θαὶ αἵκαηνο. Ο ηὴλ ἀφξαηνλ 

εἰθνλίδσ ζεφηεηα, ἀιι' εἰθνλίδσ ζενῦ ηὴλ ὁξαζεῖζαλ ζάξθα. Δἰ γὰξ ςπρὴλ εἰθνλίζαη ἀκήραλνλ, 

πφζῳ κιινλ ζεὸλ ηὸλ θαὶ ηῆ ςπρῆ δφληα ηὸ ἄπινλ; Ἀιιά θαζηλ· Δἶπελ ὁ ζεὸο δηὰ Μσζέσο ηνῦ 

λνκνζέηνπ· «Κχξηνλ ηὸλ ζεφλ ζνπ πξνζθπλήζεηο θαὶ αηῶ κφλῳ ιαηξεχζεηο», θαὶ «ν πνηήζεηο 

πλ ὁκνίσκα, ὅζα ἐλ ηῶ νξαλῶ θαὶ ὅζα ἐλ ηῆ γῆ.» Ἀδειθνί, ὄλησο πιαλληαη νἱ κὴ εἰδφηεο ηὰο 

γξαθὰο νἱ κὴ εἰδφηεο, ὡο «ηὸ γξάκκα ἀπνθηέλεη, ηὸ δὲ πλεῦκα δσνπνηεῖ», νἱ κὴ ἐξεπλληεο ηὸ 

πὸ ηῶ γξάκκαηη θεθξπκκέλνλ πλεῦκα. Πξὸο νὓο ἂλ ἀμίσο εἴπνηκη·  ηνῦην δηδά μαο κο 

δηδαμάησ θαὶ ηὸ ἑπφκελνλ. Μάζε, ὅπσο ἑξκελεχεη ὁ λνκνζέηεο ὧδέ πσο ἐλ ηῶ Γεπηεξνλνκίῳ 

ιέγσλ· «Καὶ ἐιάιεζε θχξηνο πξὸο κο ἐθ κέζνπ ηνῦ ππξφο· θσλὴλ ῥεκάησλ κεῖο θνχζαηε 



θαὶ ὁκνίσκα νθ εἴδεηε, ἀιι' ἠ θσλήλ», θαὶ κεη' ὀιίγα «θαὶ θπιάμαζζε ζθφδξα ηὰο ςπρὰο 

κλ, ὅηη ὁκνίσκα νθ εἴδεηε ἐλ ηῆ κέξᾳ, ᾗ ἐιάιεζε θχξηνο πξὸο κο ἐλ Χσξὴβ ἐλ ηῶ ὄξεη ἐθ 

κέζνπ ηνῦ ππξφο, κήπνηε ἀλνκήζεηε θαὶ πνηήζεηε κῖλ ἑαπηνῖο γιππηὸλ ὁκνίσκα, πζαλ 

εἰθφλα, ὁκνίσκα ἀξζεληθνῦ ἠ ζειπθνῦ, ὁκνίσκα παληὸο θηήλνπο ηλ ὄλησλ ἐπὶ ηο γο, 

ὁκνίσκα παληὸο ὀξλένπ πηεξσηνῦ» θαὶ ηὰ ἑμο, θαὶ κεηὰ βξαρέα «κήπνηε ἀλαβιέςαο εἰο ηὸλ 

νξαλὸλ θαὶ ἰδὼλ ηὸλ ἣιηνλ θαὶ ηὴλ ζειήλελ θαὶ ηνὺο ἀζηέξαο θαὶ πάληα ηὸλ θφζκνλ ηνῦ 

νξαλνῦ, πιαλεζεὶο πξνζθπλήζῃο αηνῖο θαὶ ιαηξεχζῃο αηνῖο.» 3,6 Οἶδα ηὸλ ἀςεπδο 

εἰπφληα· «Κχξηνο ὁ ζεφο ζνπ θχξηνο εἷο ἐζηη», θαὶ «θχξηνλ ηὸλ ζεφλ ζνπ πξνζθπλήζεηο θαὶ αηῶ 

κφλῳ ιαηξεχζεηο», θαὶ «νθ ἔζνληαί ζνη ζενὶ ἕηεξνη», θαὶ «ν πνηήζεηο γιππηὸλ πλ ὁκνίσκα, 

ὅζα ἐλ ηῶ νξαλῶ θαὶ ὅζα ἐλ ηῆ γῆ», θαὶ «αἰζρπλζήησζαλ πάληεο νἱ πξνζθπλνῦληεο ηνῖο 

γιππηνῖο», θαὶ «ζενί, νἳ ηὸλ νξαλὸλ θαὶ ηὴλ γλ νθ ἐ πνίεζαλ, ἀπνιέζζσζαλ», θαὶ ὅζα 

ηνηνχηῳ ηξφπῳ «πάιαη ὁ ζεὸο ιαιήζαο ηνῖο παηξάζηλ ἐπ' ἐζράησλ ηλ κεξλ ἐιάιεζελ κῖλ ἐλ 

ηῶ κνλνγελεῖ πἱῶ αηνῦ, δη' νὗ ηνὺο αἰλαο ἐπνίεζελ.» Οἶδα ηὸλ εἰπφληα· «Αὕηε δέ ἐζηηλ  

αἰψληνο δσή, ἵλα γηλψζθσζί ζε, ηὸλ κφλνλ δληα θαὶ ἀιεζηλὸλ ζεὸλ θαὶ ὃλ ἀπέζηεηιαο Ἰεζνῦλ 

Χξηζηφλ.» Καὶ πηζηεχσ εἰο ἕλα ζεφλ, κίαλ ηλ πάλησλ ἀξρήλ, ἄλαξρνλ, ἄθηηζηνλ, ἀλψιεζξνλ 

θαὶ ἀζάλαηνλ, αἰψληνλ θαὶ ἀίδηνλ, ἀθαηάιεπηνλ, ἀζψκαηνλ, ἀφξαηνλ, ἀπεξίγξαπηνλ, 

ἀζρεκάηηζηνλ, κίαλ πεξνχζηνλ νζίαλ, πέξζενλ ζεφηεηα, ἐλ ηξηζὶλ πνζηάζεζη, παηξὶ θαὶ πἱῶ 

θαὶ ἁγίῳ πλεχκαηη, θαὶ ηνχηῳ κφλῳ ιαηξεχσ θαὶ ηνχηῳ κφλῳ πξνζάγσ ηὴλ ηο ιαηξείαο 

πξνζθχλεζηλ. λὶ ζεῶ πξνζθπλ, κηᾶ ζεφηεηη, ἀιιὰ θαὶ ηξηάδη ιαηξεχσ πνζηάζεσλ, ζεῶ παηξὶ 

θαὶ ζεῶ πἱῶ ζεζαξθσκέλῳ θαὶ ζεῶ ἁγίῳ πλεχκαηη, ν ηξηζὶ ζενῖο ἀιι' ἑλί, ν δηῃξεκέλαηο 

πνζηάζεζηλ ἀιι' λσκέλαηο. Ο ηξεῖο πξνζθπλήζεηο πξνζάγσ ἀιιὰ κίαλ, νρ ἑθάζηῃ ηλ 

πνζηάζεσλ ἀλακέξνο ἀιι' ἑληαίσο ηαῖο ηξηζὶλ πνζηάζεζηλ ὡο ἑλὶ ζεῶ κίαλ πξνζάγσ 

πξνζθχλεζηλ. Ο πξνζθπλ ηὴλ θηίζηλ παξὰ ηὸλ θηίζαληα, ἀιιὰ πξνζθπλ ηὸλ θηίζηελ 

θηηζζέληα ηὸ θαη' ἐκὲ θαὶ εἰο θηίζηλ ἀηαπεηλψησο θαὶ ἀθαζαηξέησο θαηειειπζφηα, ἵλα ηὴλ ἐκὴλ 

δνμάζῃ θχζηλ θαὶ ζείαο θνηλσλὸλ ἀπεξγάζεηαη θχζεσο. Σπκπξνζθπλ ηῶ βαζηιεῖ θαὶ ζεῶ ηὴλ 

ἁινπξγίδα ηνῦ ζψκαηνο νρ ὡο ἱκάηηνλ νδ' ὡο ηέηαξηνλ πξφζσπνλ (ἄπαγε), ἀιι' ὡο ὁκφζενλ 

ρξεκαηίζαζαλ θαὶ γελνκέλελ, ὅπεξ ηὸ ρξῖζαλ, ἀκεηαβιήησο· ν γὰξ ζεφηεο  θχζηο γέγνλε ηο 

ζαξθφο, ἀιι' ὥζπεξ ὁ ιφγνο ζὰξμ ἀηξέπησο ἐγέλεην κείλαο, ὅπεξ πξνλ, νὕησ θαὶ  ζὰξμ ιφγνο 

γέγνλελ νθ ἀπνιέζαζα ηνπζ', ὅπεξ ἐζηί, ηαπηη δνκέλε δὲ κιινλ πξὸο ηὸλ ιφγνλ θαζ' 

πφζηαζηλ. Γηὸ ζαξξλ εἰθνλίδσ ζεὸλ ηὸλ ἀφξαηνλ νρ ὡο ἀφξαηνλ, ἀιι' ὡο ὁξαηὸλ δη' κο 

γελφκελνλ ἐλ κεζέμεη ζαξθὸο θαὶ αἵκαηνο. Ο ηὴλ ἀφξαηνλ εἰθνλίδσ ζεφηεηα, ἀιι' εἰθνλίδσ 

ζενῦ ηὴλ ὁξαζεῖζαλ ζάξθα· εἰ γὰξ ςπρὴλ εἰθνλίζαη ἀκήραλνλ, πφζῳ κιινλ ηὸλ θαὶ ηῆ ςπρῆ 

δφληα ηὸ ἄπινλ; Ἀιιά θαζηλ· Δἶπελ ὁ ζεὸο δηὰ Μσζέσο ηνῦ λνκνζέηνπ· «Κχξηνλ ηὸλ ζεφλ ζνπ 

πξνζθπλήζεηο θαὶ αηῶ κφλῳ ιαηξεχζεηο», θαὶ «ν πνηήζεηο πλ ὁκνίσκα, ὅζα ἐλ ηῶ νξαλῶ 

θαὶ ὅζα ἐλ ηῆ γῆ.» Ἀδειθνί, ὄλησο πιαλληαη νἱ κὴ εἰδφηεο ηὰο γξαθὰο νἱ κὴ εἰδφηεο, ὡο «ηὸ 

γξάκκα ἀπνθηέλεη, ηὸ δὲ πλεῦκα δσνπνηεῖ», νἱ κὴ ἐξεπλληεο ηὸ πὸ ηῶ γξάκκαηη θεθξπκκέλνλ 

πλεῦκα. Πξὸο νὓο ἂλ ἀμίσο εἴπνηκη·  ηνῦην δηδά μαο κο δηδαμάησ θαὶ ηὸ ἑπφκελνλ. Μάζε, 

ὅπσο ἑξκελεχεη αηὸ ὁ λνκνζέηεο ὧδέ πσο ἐλ ηῶ Γεπηεξνλνκίῳ ιέγσλ· 1,6 ξᾶο, ὡο εἷο ἐζηηλ ὁ 

ζθνπφο, ὥζηε κὴ ιαηξεῦζαη ηῆ θηίζεη παξὰ ηὸλ θηίζαληα κεδὲ πξνζάγεηλ ηὴλ ηο ιαηξείαο 

πξνζθχλεζηλ, ἀιι' ἠ κφλῳ ηῶ δεκηνπξγῶ. Γηὸ παληαρ ζπλάπηεη ηῆ πξνζθπλήζεη ηὴλ ιαηξείαλ· 

πάιηλ γάξ θεζηλ· «Οθ ἔζνληαί ζνη ζενὶ ἕηεξνη πιὴλ ἐκνῦ. Ο πνηήζεηο ζεαπηῶ γιππηὸλ νδὲ 

πλ ὁκνίσκα, ν πξνζθπλήζεηο αηνῖο νδ' ν κὴ ια ηξεχζῃο αηνῖο, ὅηη ἐγψ εἰκη θχξηνο ὁ ζεὸο 

κλ», θαὶ πάιηλ «ηνὺο βσκνὺο αηλ θαζειεῖηε θαὶ ηὰο ζηήιαο αηλ ζπληξίςεηε θαὶ ηὰ ἄιζε 

αηλ ἐθθφςεηε θαὶ ηὰ γιππηὰ ηλ ζελ αηλ θαηαθαχζεηε ππξί· ν γὰξ κὴ πξνζθπλήζεηε 

ζεῶ ἑηέξῳ», θαὶ κεη' ὀιίγα «θαὶ ζενὺο ρσλεπηνὺο ν πνηήζεηο ζεαπηῶ.» θαὶ πάιηλ «θαὶ ζενὺο 

ρσλεπηνὺο ν πνηήζεηο ζεαπηῶ.» ν πξνζθπλήζεηο αηνῖο νδ' ν κὴ ιαηξεχζῃο αηνῖο, ὅηη ἐγψ 

εἰκη θχξηνο ὁ ζεὸο κλ», θαὶ πάιηλ «ηνὺο βσκνὺο αηλ θαζειεῖηε θαὶ ηὰο ζηήιαο αηλ 

ζπληξίςεηε θαὶ ηὰ γιππηὰ ηλ ζελ αηλ θαηαθαχζεηε ππξί· ν γὰξ κὴ πξνζθπλήζεηε ζεῶ 

ἑηέξῳ», θαὶ κεη' ὀιίγα «θαὶ ζενὺο ρσλεπηνὺο ν πνηήζεηο ἑαπηῶ.» ξᾶο, ὡο ηο εἰδσινιαηξείαο 

ἕλεθα ἀπαγνξεχεη ηὴλ εἰθνλνγξαθίαλ θαὶ ὅηη ἀδχλαηνλ εἰθνλίδεζζαη ζεὸλ ηὸλ ἄπνζνλ θαὶ 

ἀπεξίγξαπηνλ θαὶ ἀφξαηνλ. «Ο γὰξ εἶδνο αηνῦ», θεζίλ, «ἑσξάθαηε», θαζὰ θαὶ Παῦινο ἑζηὼο 

ἐλ κέζῳ ηνῦ Ἀξείνπ πάγνπ θεζίλ· «Γέλνο νὖλ πάξρνληεο ηνῦ ζενῦ νθ ὀθείινκελ λνκίδεηλ 



ρξπζίῳ ἠ ἀξγπξίῳ ἠ ιίζῳ, ραξάγκαηη ηέρλεο θαὶ ἐλζπκήζεσο ἀλζξψπνπ, ηὸ ζεῖνλ εἶλαη ὅκνηνλ.» 

Ἰνπδαίνηο κὲλ νὖλ δηὰ ηὸ πξὸο εἰδσινιαηξείαλ εφιηζζνλ ηαῦηα λελνκνζέηεην· κεῖο δέ, 

ζενινγηθο εἰπεῖλ, νἷο ἐδφζε θπγνῦζη ηὴλ δεηζηδαίκνλα πιάλελ θαζαξο κεηὰ ηνῦ ζενῦ 

γελέζζαη, ἐπεγλσθφζη ηὴλ ἀιήζεηαλ θαὶ ζεῶ κφλῳ ιαηξεχεηλ θαὶ ηο ζενγλσζίαο θαηαπινπηζαη 

ηὴλ ηειεηφηεηα θαὶ εἰο ἄλδξα θαηαληζαη ηέιεηνλ παξειζνῦζη ηὴλ λεπηφηεηα, νθέηη πὸ 

παηδαγσγφλ ἐζκελ, ιαβφληεο ηὴλ δηαθξηηηθὴλ ἕμηλ παξὰ ζενῦ θαὶ εἰδφηεο, ηί ηὸ εἰθνληδφκελνλ θαὶ 

ηί ηὸ κὴ εἰθφλη πεξηγξαθφκελνλ. «Ο γὰξ εἶδνο αηνῦ», θεζίλ, «ἑσξάθαηε.» Βαβαὶ ηο ζνθίαο 

ηνῦ λνκνζέηνπ. 

Πο εἰθνληζζήζεηαη ηὸ ἀφξαηνλ; Πο εἰθαζζήζεηαη ηὸ ἀλείθαζηνλ; Πο γξαθήζεηαη ηὸ ἄπνζνλ 

θαὶ ἀκέγεζεο θαὶ ἀφξηζηνλ; Πο πνησζήζεηαη ηὸ ἀλείδενλ; Πο ρξσκαηνπξγεζήζεηαη ηὸ 

ἀζψκαηνλ; Τί νὖλ ηὸ αἰληγκαηηθο κελπφκελνλ; Γινλ ὡο, ὅηαλ ἴδῃο δηὰ ζὲ γελφκελνλ 

ἄλζξσπνλ ηὸλ ἀζψκαηνλ, ηφηε δξάζεηο ηο ἀλζξσπίλεο κνξθο ηὸ ἐθηχπσκα· ὅηαλ ὁξαηὸο 

ζαξθὶ ὁ ἀφξαηνο γέλεηαη, ηφηε εἰθνλίζεηο ηὸ ηνῦ ὁξαζέληνο ὁκνίσκα· ὅηε ὁ ἀζψκαηνο θαὶ 

ἀζρεκάηηζηνο ἄπνζφο ηε θαὶ ἀπήιηθνο θαὶ ἀκεγέζεο πεξνρῆ ηο ἑαπηνῦ θχζεσο ὁ ἐλ κνξθῆ 

ζενῦ πάξρσλ κνξθὴλ δνχινπ ιαβὼλ ηαχηῃ ζπζηαιῆ πξὸο πνζφηεηά ηε θαὶ πειηθφηεηα θαὶ 

ραξαθηξα πεξίζεηαη ζψκαηνο, ηφηε ἐλ πίλαμη ράξαηηε θαὶ ἀλαηίζεη πξὸο ζεσξίαλ ηὸλ ὁξαζλαη 

θαηαδεμάκελνλ. Χάξαηηε ηνχηνπ ηὴλ ἄθαηνλ ζπγθαηάβαζηλ, ηὴλ ἐθ παξζέλνπ γέλλεζηλ, ηὴλ ἐλ 

Ἰνξδάλῃ βάπηηζηλ, ηὴλ ἐλ Θαβὼξ κεηακφξθσζηλ, ηὰ πάζε ηὰ ηο ἀπαζείαο πξφμελα, ηὰ ζαχκαηα, 

ηὰ ηο ζείαο αηνῦ ζχκβνια θχζεσο δη' ἐλεξγείαο ζαξθὸο ἐλεξγείᾳ ζείᾳ πξαηηφκελα, ηὸλ 

ζηαπξὸλ ηὸλ ζσηήξηνλ, ηὴλ ηαθήλ, ηὴλ ἀλάζηαζηλ, ηὴλ εἰο νξαλνὺο ἄλνδνλ. Πάληα γξάθε θαὶ 

ιφγῳ θαὶ ρξψκαζη. Μὴ θνβνῦ, κὴ δέδηζη· νἶδα δηαθνξὰλ πξνζθπλήζεσλ. Πξνζεθχλεζέ πνηε 

Ἀβξαὰκ ηνῖο πἱνῖο κκψξ, ὅηε ηὸ ζπήιαηνλ ηὸ δηπινῦλ εἰο ηάθνπ θιξνλ ὠλήζαην, ἀλδξάζηλ 

ἀζεβέζη θαὶ ἀγλσζίαλ λνζνῦζη ζενῦ. Πξνζεθχλεζελ Ἰαθὼβ ἦζαῦ ηῶ ἀδειθῶ θαὶ Φαξαὼ ἀλδξὶ 

Αἰγππηίῳ, ἀιιὰ κὴλ θαὶ ἐπὶ ηὸ ἄθξνλ ηο ῥάβδνπ πξνζεθχλεζε· πξνζεθχλεζαλ κέλ, ἀιι' νθ 

ἐιάηξεπζαλ. Πξνζεθχλεζαλ Ἰεζνῦο ὁ ηνῦ Ναπ θαὶ Γαληὴι ἀγγέιῳ ζενῦ, ἀιι' νθ ἐιάηξεπζαλ. 

Ἕηεξνλ γάξ ἐζηηλ  ηο ιαηξείαο πξνζθχλεζηο θαὶ ἕηεξνλ  ἐθ ηηκο πξνζαγνκέλε ηνῖο θαηά ηη 

ἀμίσκα πεξέρνπζηλ. Ἰνπδαίνηο κὲλ νὖλ δηὰ ηὸ πξὸο εἰδσινιαηξείαλ εφιηζζνλ ηαῦηα 

λελνκνζέηεην· κεῖο δέ, ζενινγηθο εἰπεῖλ, νἷο ἐδφζε θπγνῦζη ηὴλ δεηζηδαίκνλα πιάλελ 

θαζαξο κεηὰ ζενῦ γελέζζαη, ἐπεγλσθφζη ηὴλ ἀιήζεηαλ θαὶ ζεῶ κφλῳ ιαηξεχεηλ θαὶ ηο 

ζενγλσζίαο θαηαπινπηζαη ηὴλ ηειεηφηεηα θαὶ εἰο ἄλδξα θαηαληζαη ηέιεηνλ παξειζνῦζη ηὴλ 

λεπηφηεηα, νθέηη πὸ παηδαγσγφλ ἐζκελ, ιαβφληεο ηὴλ δηαθξηηηθὴλ ἕμηλ παξὰ ζενῦ θαὶ εἰδφηεο, 

ηί ηὸ εἰθνληδφκελνλ θαὶ ηί ηὸ εἰθφλη κὴ πεξηγξαθφκελνλ. « κὲλ γὰξ λφκνο παηδαγσγὸο κλ 

γέγνλελ εἰο Χξηζηφλ, ἵλα ἐθ πίζηεσο δηθαησζκελ·» θαὶ «πὸ ηὰ ζηνηρεῖα ἤκελ δεδνπισκέλνη, 

ὅηε ἤκελ λήπηνη.» «ιζνχζεο δὲ ηο πίζηεσο νθέηη πὸ παηδαγσγφλ ἐζκελ.» «Ο γὰξ εἶδνο 

αηνῦ», θεζίλ, «ἑσξάθαηε.» Βαβαὶ ηο ζνθίαο ηνῦ λνκνζέηνπ. Πο εἰθνληζζήζεηαη ηὸ ἀφξαηνλ; 

Πο εἰθαζζήζεηαη ηὸ ἀλείθαζηνλ; Πο γξαθήζεηαη ηὸ ἄπνζνλ θαὶ ἀκέγεζεο θαὶ ἀφξηζηνλ θαὶ 

ἀλείδενλ; Πο ρξσκαηνπξγε ζήζεηαη ηὸ ἀζψκαηνλ; Πο ζρεκαηηζζήζεηαη ηὸ ἀζρεκάηηζηνλ; Τί 

νὖλ ηὸ κπζηηθο κελπφκελνλ; Γεινλφηη λῦλ κὲλ ζεὸλ κὴ εἰθνλίζῃο ηὸλ ἀφξαηνλ· ὅηαλ δὲ ἴδῃο 

δηὰ ζὲ γελφκελνλ ἄλζξσπνλ ηὸλ ἀζψκαηνλ, ηφηε πνηήζεηο ηο ἀλζξσπίλεο κνξθο ηὸ ἐθηχπσκα· 

ὅηαλ ὁξαηὸο ζαξθὶ ὁ ἀφξαηνο γέλεηαη, ηφηε εἰθνλίζεηο ηὸ ηνῦ ὁξαζέληνο ὁκνίσκα· ὅηε ὁ ἄπνζνο 

θαὶ ἀπήιηθνο θαὶ ἀκεγέζεο πεξνρῆ ηο ἑαπηνῦ θχζεσο ὁ ἐλ κνξθῆ ζενῦ πάξρσλ κνξθὴλ 

δνχινπ ιαβὼλ ηαχηῃ ζπζηαιῆ πξὸο πνζφηεηά ηε θαὶ πειηθφηεηα θαὶ ραξαθηξα πεξίζεηαη 

ζψκαηνο, ηφηε ἐλ πίλαμη ράξαηηέ ηε θαὶ ἀλαηίζεη πξὸο ζεσξίαλ ηὸλ ὁξαζλαη θαηαδεμάκελνλ. 

Χάξαηηε ηνχηνπ ηὴλ ἄθαηνλ ζπγθαηάβαζηλ, ηὴλ ἐθ παξζέλνπ γέλλεζηλ, ηὴλ ἐλ Ἰνξδάλῃ 

βάπηηζηλ, ηὴλ ἐλ Θαβὼξ κεηακφξθσζηλ, ηὰ πάζε ηὰ ηο ἀπαζείαο πξφμελα, ηὰ ζαχκαηα, ηὰ ηο 

ζείαο αηνῦ θχζεσο θαὶ ἐλεξγείαο ζχκβνια δη' ἐλεξγείαο ζαξθὸο ἀπνηεινχκελα, ηνῦ ζσηξνο 

ηὴλ ζσηήξηνλ ηαθήλ, ηὴλ ἀλάζηαζηλ, ηὴλ εἰο νξαλνὺο ἄλνδνλ. Πάληα γξάθε θαὶ ιφγῳ θαὶ 

ρξψκαζηλ ἔλ ηε βίβινηο θαὶ πίλαμηλ. 



Ἀιι' ἐπεηδὴ πεξὶ εἰθφλνο ὁ ιφγνο θαὶ πξνζθπλήζεσο, θέξε ηὸλ πεξὶ ηνχησλ ιφγνλ 

δηεπθξηλήζσκελ. Δἰθὼλ κὲλ νὖλ ἐζηηλ ὁκνίσκα ραξαθηεξίδνλ ηὸ πξσηφηππνλ κεηὰ ηνῦ θαί ηηλα 

δηαθνξὰλ ἔρεηλ πξὸο αηφ· ν γὰξ θαηὰ πάληα  εἰθὼλ ὁκνηνῦηαη πξὸο ηὸ ἀξρέηππνλ. Δἰθὼλ 

ηνίλπλ δζα, θπζηθὴ θαὶ ἀπαξάιιαθηνο ηνῦ ἀνξάηνπ ζενῦ ὁ πἱὸο ὅινλ ἐλ ἑαπηῶ θέξσλ ηὸλ 

παηέξα, θαηὰ πάληα ἔρσλ ηὴλ πξὸο αηὸλ ηαπηφηεηα, κφλῳ δὲ δηαθέξσλ ηῶ αἰηηαηῶ. Αἴηηνλ κὲλ 

γὰξ θπζηθὸλ ὁ παηήξ, αἰηηαηὸλ δὲ ὁ πἱφο· ν γὰξ παηὴξ ἐμ πἱνῦ, ἀιιὰ πἱὸο ἐθ παηξφο. μ αηνῦ 

γάξ, εἰ θαὶ κὴ κεη' αηὸλ ἔρεη ηὸ εἶλαη, ὅπεξ ἐζηὶλ ὁ γελλήζαο παηήξ. Δἰζὶ δὲ θαὶ ἐλ ηῶ ζεῶ 

εἰθφλεο θαὶ παξαδείγκαηα ηλ π' αηνῦ ἐζνκέλσλ, ηνπηέζηηλ  βνπιὴ αηνῦ  πξναηψληνο θαὶ 

ἀεὶ ὡζαχησο ἔρνπζα. Ἄηξεπηνλ γὰξ ηὸ ζεῖνλ θαηὰ πάληα, θαὶ νθ ἔζηηλ ἐλ αηῶ κεηαβνιὴ ἠ 

ηξνπο ἀπνζθίαζκα. Ταχηαο ηὰο εἰθφλαο θαὶ ηὰ παξαδείγκαηα πξννξηζκνχο θεζηλ ὁ ἅγηνο 

Γηνλχζηνο ὁ πνιὺο ηὰ ζεῖα θαὶ κεηὰ ζενῦ ηὰ πεξὶ ζενῦ δηαζθεςάκελνο. λ γὰξ ηῆ βνπιῆ αηνῦ 

ἐραξαθηεξίδεην θαὶ εἰθνλίδεην πάληα ηὰ π' αηνῦ πξνσξηζκέλα θαὶ ἀπαξαβάησο ἐζφκελα πξὶλ 

γελέζεσο αηλ, ὥζπεξ, εἴ ηηο βνχινηην νἰθνδνκζαη νἶθνλ, ἀλαηππνῖ θαὶ εἰθνλίδεη πξηνλ ηὸ 

ζρκα θαηὰ δηάλνηαλ. Δἶηα πάιηλ εἰθφλεο εἰζὶ ηλ ἀνξάησλ θαὶ ἀηππψησλ, ζσκαηηθο 

ηππνπκέλσλ πξὸο ἀκπδξὰλ θαηαλφεζηλ. Καὶ γὰξ  ζεία γξαθὴ ηχπνπο ζεῶ θαὶ ἀγγέινηο 

πεξηηίζεζη θαὶ ηὴλ αἰηίαλ δηδάζθσλ ὁ αηὸο ζεῖνο ἀλήξ θεζηλ, ὅηη κὲλ γὰξ εἰθφησο πξν 

βέβιεληαη ηλ ἀηππψησλ νἱ ηχπνη θαὶ ηὰ ζρήκαηα ηλ ἀζρεκαηίζησλ, ν κφλελ αἰηίαλ θαίε ηηο 

εἶλαη ηὴλ θαζ' κο ἀλαινγίαλ ἀδπλαηνῦζαλ ἀκέζσο ἐπὶ ηὰο λνεηὰο ἀλαηείλεζζαη ζεσξίαο θαὶ 

δενκέλελ νἰθείσλ θαὶ ζπκθπλ ἀλαγσγλ. Δἰ ηνίλπλ ηο κλ πξνλνλ ἀλαινγίαο ὁ ζεῖνο 

ιφγνο πάληνζελ ηὸ ἀλαηαηηθὸλ κῖλ πνξηδφκελνο θαὶ ηνῖο ἁπινῖο θαὶ ἀηππψηνηο ηχπνπο ηηλὰο 

πεξηηίζεζη, πο κὴ εἰθνλίζεη ηὰ ζρήκαζη κεκνξθσκέλα θαηὰ ηὴλ νἰθείαλ θχζηλ θαὶ πνζνχκελα 

κέλ, δηὰ δὲ ηὸ κὴ παξεῖλαη ὁξζζαη κὴ δπλάκελα; Γηὰ γὰξ ηο αἰζζήζεσο θαληαζία ηηο 

ζπλίζηαηαη ἐλ ηῆ ἐκπξνζζίῳ θνηιίᾳ ηνῦ ἐγθεθάινπ θαὶ νὕησ ηῶ θξηηηθῶ παξαπέκπεηαη θαὶ ηῆ 

κλήκῃ ἐλζεζαπξίδεηαη. Φεζὶ γνῦλ θαὶ ὁ ζενξξήκσλ Γξεγφξηνο, ὅηη πνιιὰ θάκλσλ ὁ λνῦο 

ἐθβλαη ηὰ ζσκαηηθὰ πάληε ἀδπλαηεῖ· ἀιιὰ θαὶ «ηὰ ἀφξαηα ηνῦ ζενῦ ἀπὸ θηίζεσο θφζκνπ ηνῖο 

πνηήκαζη λννχκελα θαζνξηαη.» ξκελ γὰξ εἰθφλαο ἐλ ηνῖο θηίζκαζη κελπνχζαο κῖλ 

ἀκπδξο ηὰο ζείαο ἐκθάζεηο· ὡο ὅηε ιέγνκελ ηὴλ ἁγίαλ ηξηάδα, ηὴλ πεξάξρηνλ, εἰθνλίδεζζαη δη' 

ιίνπ θαὶ θσηὸο θαὶ ἀθηῖλνο· ἠ πεγο ἀλαβιπδνχζεο θαὶ πεγαδνκέλνπ λάκαηνο θαὶ πξνρνο· ἠ 

λνῦ θαὶ ιφγνπ θαὶ πλεχκαηνο ηνῦ θαζ' κο· ἠ ῥφδνπ θπηνῦ θαὶ ἄλζνπο θαὶ εσδίαο. Πάιηλ 

εἰθὼλ ιέγεηαη ηλ ἐζνκέλσλ αἰληγκαησδο ζθηαγξαθνῦζα ηὰ κέιινληα, ὡο  θηβσηὸο ηὴλ ἁγίαλ 

παξζέλνλ θαὶ ζενηφθνλ θαὶ  ῥάβδνο θαὶ  ζηάκλνο, θαὶ ὡο ὁ ὄθηο ηὸλ ηὸ δγκα δηὰ ζηαπξνῦ 

θαηαξγήζαληα ηνῦ ἀξρεθάθνπ ὄθεσο, ἣ ηε ζάιαζζα, ηὸ ὕδσξ θαὶ  λεθέιε ηὸ ηνῦ βαπηίζκαηνο 

πλεῦκα. Πάιηλ εἰθὼλ ιέγεηαη ηλ γεγνλφησλ ἠ θαηά ηηλνο ζαχκαηνο κλήκελ ἠ ηηκο ἠ αἰζρχλεο 

ἠ ἀξεηο ἠ θαθίαο πξὸο ηὴλ εἰο ὕζηεξνλ ηλ ζεσκέλσλ ὠθέιεηαλ, ὡο ἂλ ηὰ κὲλ θαθὰ θεχγσκελ, 

ηὰο δὲ ἀξεηὰο δειψζσκελ. Γηπι δὲ αὕηε δηά ηε ιφγνπ ηαῖο βίβινηο ἐγγξαθνκέλνπ, ὡο ὁ ζεὸο ηὸλ 

λφκνλ ηαῖο πιαμὶλ ἐλεθφιαςε θαὶ ηνὺο ηλ ζενθηιλ ἀλδξλ βίνπο ἀλαγξάπηνπο γελέζζαη 

πξνζέηαμε, θαὶ δηὰ ζεσξίαο αἰζζεηο, ὡο ηὴλ ζηάκλνλ θαὶ ηὴλ ῥάβδνλ ἐλ ηῆ θηβσηῶ ηεζλαη 

πξνζέηαμελ εἰο κλεκφζπλνλ. Οὕησ θαὶ λῦλ ηὰο εἰθφλαο ηλ γεγνλφησλ θαὶ ηὰο ἀξεηὰο 

δηαγξάθνκελ. Ἠ ηνίλπλ πζαλ εἰθφλα ἄλειε θαὶ ἀληηλνκνζέηεη ηῶ ηαχηαο πξνζηάμαληη γελέζζαη 

ἠ ἑθάζηελ δέρνπ θαηὰ ηὸλ ἑθάζηῃ πξέπνληα ιφγνλ θαὶ ηξφπνλ. Δἰπφληεο ηνίλπλ ηνὺο ηο εἰθφλνο 

ηξφπνπο εἴπσκελ θαὶ πεξὶ πξνζθπλήζεσο. ἧ πξνζθχλεζηο πνπηψζεσο θαὶ ηηκο ἐζηη 

ζχκβνινλ. Καὶ ηαχηεο δὲ δηαθφξνπο ἔγλσκελ ηξφπνπο· Πξψηελ ηὴλ θαηὰ ιαηξείαλ, ἡλ 

πξνζάγνκελ κφλῳ ηῶ θχζεη πξνζθπλεηῶ ζεῶ. Ἔπεηηα ηὴλ δηὰ ηὸλ θχζεη πξνζθπλεηὸλ ζεὸλ 

πξνζαγνκέλελ ηνῖο αηνῦ θίινηο ηε θαὶ ζεξάπνπζηλ, ὡο ηῶ ἀγγέιῳ Ἰεζνῦο ὁ ηνῦ Ναπ θαὶ 

Γαληὴι πξνζεθχλεζαλ, ἠ ηνῖο ζενῦ ηφπνηο, ὥο θεζηλ ὁ Γαπίδ· «Πξνζθπλήζσκελ εἰο ηὸλ ηφπνλ, 

νὗ ἔζηεζαλ νἱ πφδεο αηνῦ», ἠ ηνῖο αηνῦ ἀλαζήκαζηλ, ὡο ἅπαο Ἰζξαὴι ηῆ ζθελῆ πξνζεθχλεη 

θαὶ ηῶ ἐλ Ἱεξνπζαιὴκ λαῶ θχθιῳ ἑζηηεο θαὶ πξὸο αηὸλ ἁπαληαρφζελ πξνζθπλνῦληεο εἰζέηη 

θαὶ λῦλ, ἠ ηνῖο π' αηνῦ ρεηξνηνλεζεῖζηλ ἄξρνπζηλ, ὡο Ἰαθὼβ ηῶ ηε ἦζαῦ ὡο πξνγελεζηέξῳ 

ἀδειθῶ πὸ ζενῦ γελνκέλῳ θαὶ Φαξαὼ πὸ ζενῦ ρεηξνηνλεζέληη ἄξρνληη θαὶ ηῶ Ἰσζὴθ νἱ αηνῦ 

ἀδειθνί. Οἶδα θαὶ θαηὰ ηηκὴλ ηὴλ πξὸο ἀιιήινπο πξνζαγνκέλελ πξνζθχλεζηλ ὡο Ἀβξαὰκ ηνῖο 

πἱνῖο κκψξ. Ἠ ηνίλπλ πζαλ πξνζθχλεζηλ ἄλειε ἠ πάζαο δέρνπ κεηὰ ηνῦ ὀθείινληνο ιφγνπ 

θαὶ ηξφπνπ. Λέγε κνη ἐξσηληη· Δἷο ζεὸο ὁ ζεφο; Ναί, θήζεηο, ὡο ἔκνηγε δνθεῖ, εἷο λνκνζέηεο. Τί 



νὖλ λνκνζεηεῖ ηὰ ἐλαληία; Ο γὰξ ἔμσ ηο θηίζεσο ηὰ ρεξνπβίκ. Τί νὖλ πξνζηάηηεη ρεξνπβὶκ 

γιππηὰ ἀλζξψπσλ ρεξζὶλ ηεθηαηλφκελα ζθηάδεηλ ηὸ ἱιαζηήξηνλ; Ἠ δινλ, ὡο ζενῦ κὲλ ὡο 

ἀπεξηγξάπηνπ θαὶ ἀλεηθάζηνπ πνηεῖλ εἰθφλα ἀκήραλνλ ἢ ηηλνο ὡο ζενῦ, ἵλα κὴ ὡο ζεὸο 

ιαηξεπνκέλε πξνζθπληαη  θηίζηο. Τλ δὲ ρεξνπβὶκ ὡο πεξηγξαπηλ θαὶ ηῶ ζείῳ ζξφλῳ 

δνπινπξεπο παξεζηψησλ ηὴλ εἰθφλα πξνζηάηηεη πνηεῖλ δνπινπξεπο ζθηάδνπζαλ ηὸ 

ἱιαζηήξηνλ· ἔπξεπε γὰξ ηῆ εἰθφλη ηλ νξαλίσλ ιεηηνπξγλ ηὴλ εἰθφλα ηλ ζείσλ κπζηεξίσλ 

ζθηάδεζζαη. Τί δὲ θὴο ηὴλ θηβσηφλ, ηὴλ ζηάκλνλ, ηὸ ἱιαζηήξηνλ; Ο ρεηξφηεπθηα; Οθ ἔξγα 

ρεηξλ ἀλζξψπσλ; Οθ ἐμ ἀηίκνπ, ὡο ζὺ θήο, ὕιεο θαηεζθεπαζκέλα; Τί δὲ  ζθελὴ ἅπαζα; 

Ορὶ εἰθὼλ ἤλ; Ο ζθηὰ θαὶ πφδεηγκα; Φεζὶ ηνηγαξνῦλ ὁ ζεῖνο ἀπφζηνινο πεξὶ ηλ θαηὰ ηὸλ 

λφκνλ ἱεξέσλ δηεμηψλ· «Οἵηηλεο πνδείγκαηη θαὶ ζθηᾶ ιαηξεχνπζη ηλ ἐπνπξαλίσλ, θαζὼο 

θερξεκάηηζηαη Μσζο κέιισλ ἐπηηειεῖλ ηὴλ ζθελήλ. Ὅξα γάξ θεζη, πνηήζεηο πάληα θαηὰ ηὸλ 

ηχπνλ ηὸλ δεηρζέληα ζνη ἐλ ηῶ ὄξεη.» Ἀιι' νδὲ εἰθὼλ ἤλ ὁ λφκνο, ἀιι' εἰθφλνο πξνζθίαζκα· 

θεζὶ γνῦλ ὁ αηὸο ἀπφζηνινο· «Σθηὰλ γὰξ ἔρσλ ὁ λφκνο ηλ κειιφλησλ ἀγαζλ, νθ αηὴλ ηὴλ 

εἰθφλα ηλ πξαγκάησλ.» Δἰ νὖλ ὁ λφκνο εἰθφλαο ἀπαγνξεχεη, αηὸο δὲ εἰθφλνο ἐζηὶ πξνράξαγκα, 

ηί θήζνκελ; Δἰ  ζθελὴ ζθηὰ θαὶ ηχπνπ ηχπνο, πο κὴ εἰθνλνγξαθεῖλ ὁ λφκνο δηαθειεχεηαη; Ἀιι' 

νθ ἔζηηλ νὕησ ηαῦηα, νθ ἔζηη· «θαηξὸο» δὲ κιινλ «ηῶ παληὶ πξάγκαηη.» Πάιαη κὲλ ὁ ζεὸο ὁ 

ἀζψκαηφο ηε θαὶ ἀζρεκάηηζηνο νδακο εἰθνλίδεην, λῦλ δὲ ζαξθὶ ὀθζέληνο ζενῦ θαὶ ηνῖο 

ἀλζξψπνηο ζπλαλαζηξαθέληνο εἰθνλίδσ ζενῦ ηὸ ὁξψκελνλ. Ο πξνζθπλ ηῆ ὕιῃ, πξνζθπλ δὲ 

ηὸλ ηο ὕιεο δεκηνπξγφλ, ηὸλ ὕιελ δη' ἐκὲ γελφκελνλ θαὶ ἐλ ὕιῃ θαηνηθζαη θαηαδεμάκελνλ θαὶ 

δη' ὕιεο ηὴλ ζσηεξίαλ κνπ ἐξγαζάκελνλ, θαὶ ζέβσλ ν παχζνκαη ηὴλ ὕιελ, δη' ἥο  ζσηεξία κνπ 

εἴξγαζηαη. Σέβσ δὲ νρ ὡο ζεφλ–ἄπαγε· πο γὰξ ηὸ ἐμ νθ ὄλησλ ηὴλ γέλεζηλ ἐζρεθὸο ζεφο; – εἰ 

θαὶ ηὸ ηνῦ ζενῦ ζκα ζεὸο δηὰ ηὴλ θαζ' πφζηαζηλ ἕλσζηλ γεγνλὸο ἀκεηαβιήησο, ὅπεξ ηὸ 

ρξῖζαλ, θαὶ κεῖλαλ, ὅπεξ ἤλ ηῆ θχζεη, ζὰξμ ἐςπρσκέλε ςπρῆ ινγηθῆ ηε θαὶ λνεξᾶ, ξγκέλε, νθ 

ἄθηηζηνο. Τὴλ δέ γε ινηπὴλ ὕιελ ζέβσ θαὶ δη' αἰδνῦο ἄγσ, δη' ἥο  ζσηεξία κνπ γέγνλελ, ὡο 

ζείαο ἐλεξγείαο θαὶ ράξηηνο ἔκπιεσλ. Ἠ νρ ὕιε ηὸ ηνῦ ζηαπξνῦ μχινλ ηὸ ηξηζφιβηνλ θαὶ 

ηξηζκαθάξηζηνλ; Ἠ νρ ὕιε ηὸ ὄξνο ηὸ ζεπηὸλ θαὶ ἅγηνλ, ὁ ηνῦ θξαλίνπ ηφπνο; Ἠ νρ ὕιε  

θεξέζβηνο πέηξα θαὶ δσεθφξνο, ὁ ηάθνο ὁ ἅγηνο,  πεγὴ ηο κλ ἀλαζηάζεσο; Ἠ νρ ὕιε ηὸ 

κέιαλ θαὶ  ηλ εαγγειίσλ παλαγία βίβινο; Ἠ νρ ὕιε  δσεθφξνο ηξάπεδα  ηὸλ ἄξηνλ κῖλ 

ηο δσο ρνξεγνῦζα; Ἠ νρ ὕιε ὁ ρξπζφο ηε θαὶ ὁ ἄξγπξνο, ἐμ ὧλ ζηαπξνὶ θαὶ πίλαθεο θαὶ 

θξαηξεο θαηαζθεπάδνληαη; Ἠ νρ ὕιε πξὸ ηνχησλ ἁπάλησλ ηὸ ηνῦ θπξίνπ κνπ ζκα θαὶ αἷκα; 

Ἠ πάλησλ ηνχησλ ἄλειε ηὸ ζέβαο θαὶ ηὴλ πξνζθχλεζηλ ἠ παξαρψξεη ηῆ ἐθθιεζηαζηηθῆ 

παξαδφζεη θαὶ ηὴλ ηλ εἰθφλσλ πξνζθχλεζηλ ζενῦ θαὶ θίισλ ζενῦ ὀλφκαηη ἁγηαδνκέλσλ θαὶ δηὰ 

ηνῦην ζείνπ πλεχκαηνο ἐπηζθηαδνκέλσλ ράξηηη. Μὴ θάθηδε ηὴλ ὕιελ· ν γὰξ ἄηηκνο. Οδὲλ γὰξ 

ἄηηκνλ, ὃ παξὰ ζενῦ γεγέλεηαη· ηλ Μαληραίσλ ηνῦην ηὸ θξφλεκα. Μφλνλ δὲ ἄηηκνλ, ὃ κὴ ηὴλ 

αἰηίαλ ἔζρελ ἐθ ζενῦ, ἀιι' κέηεξφλ ἐζηηλ εὕξεκα ηῆ ἐθ ηνῦ θαηὰ θχζηλ εἰο ηὸ παξὰ θχζηλ 

αηεμνπζίῳ ἐθθιίζεη ηε θαὶ ῥνπῆ ηνῦ ζειήκαηνο, ηνπηέζηηλ  ἁκαξηία. Δἰ δηὰ ηὸλ λφκνλ ηὰο 

εἰθφλαο ἀηηκάδεηο θαὶ ἀπαγνξεχεηο ὡο ἐμ ὕιεο θαη εζθεπαζκέλαο, ὅξα, ηί θεζηλ  γξαθή· «Καὶ 

ἐιάιεζε θχξηνο πξὸο Μσζλ ιέγσλ· Ἰδνὺ ἀλαθέθιεθα ηὸ ὄλνκα Βεζειεὴι ηὸλ ηνῦ ξεὶ ηὸλ 

ηνῦ Ὣξ ἐθ θπιο Ἰνχδα. Καὶ ἐλέπιεζα αηὸλ πλεῦκα ζεῖνλ ζνθίαο θαὶ ζπλέζεσο θαὶ ἐπηζηήκεο 

ἐλ παληὶ ἔξγῳ δηαλνεῖζζαη θαὶ ἀξρηηεθηνλεῖλ θαὶ ἐξγάδεζζαη ρξπζίνλ θαὶ ἀξγχξηνλ θαὶ ηὸλ 

ραιθὸλ θαὶ ηὴλ άθηλζνλ θαὶ ηὴλ πνξθχξαλ θαὶ ηὸ θφθθηλνλ λεζηὸλ θαὶ ηὴλ βχζζνλ ηὴλ 

θεθισζκέλελ θαὶ ηὰ ιηζνπξγηθὰ εἰο ηὰ ἔξγα θαὶ ηεθηνληθο εἰο ηὰ μχια, ἐξγάδεζζαη θαηὰ πάληα 

ηὰ ἔξγα· θαὶ ἐγὼ δέδσθα αηὸλ θαὶ ηὸλ ιηὰβ ηὸλ ηνῦ Ἀρηζακὰρ ἐθ θπιο Γάλ· θαὶ παληὶ 

ζπλεηῶ θαξδίᾳ ἐγὼ δέδσθα ζχλεζηλ, θαὶ πνηήζνπζη πάληα, ὅζα ζνη ζπλέηαμα.» θαὶ πάιηλ «εἶπε 

Μσζο πξὸο πζαλ ζπλαγσγὴλ πἱλ Ἰζξαήι· ἦθνχζαηε ηνῦην ηὸ ῥκα, ὃ ζπλέηαμε θχξηνο 

ιέγσλ· Λάβεηε παξ' κλ αηλ ἀθαίξεκα ηῶ θπξίῳ. Πο θαηαδερφκελνο ηὴλ θαξδίαλ, θαὶ 

νἴζνπζη ηὰο ἀπαξρὰο ηῶ θπξίῳ, ρξπζίνλ, ἀξγχξηνλ, ραιθφλ, άθηλζνλ, πνξθχξαλ, θφθθηλνλ 

δηπινῦλ δηαλελεζκέλνλ θαὶ βχζζνλ θεθισζκέλελ θαὶ ηξίραο αἰγείαο θαὶ δέξκαηα θξηλ 

ξπζξνδαλσκέλα θαὶ δέξκαηα αθίλζηλα θαὶ μχια ἄζεπηα θαὶ ἔιαηνλ ηο ρξίζεσο θαὶ ηὸ 

ζπκίακα ηο ζπλζέζεσο θαὶ ιίζνπο ζαξδίνπο θαὶ ιίζνπο εἰο ηὴλ γιπθὴλ θαὶ εἰο ηὴλ ἐπσκίδα θαὶ 

ηὸλ πνδήξε. Καὶ πο ζνθὸο θαξδίᾳ ἐλ κῖλ ἐιζὼλ ἐξγαδέζζσ πάληα, ὅζα ζπλέηαμε θχξηνο, ηὴλ 

ζθελήλ», θαὶ ηὰ ἑμο, θαὶ κεζ' ἕηεξα «θαὶ ἐπνίεζελ ἀκθνηέξνπο ηνὺο ιίζνπο ηο ζκαξάγδνπ 



ζπκπεπνξπεκέλνπο θαὶ πεξηζεζηαισκέλνπο ρξπζίῳ θαὶ γεγιπκκέλνπο ἐθθφιακκα ζθξαγῖδνο», 

θαὶ πάιηλ «νἱ ιίζνη ἤζαλ ἐμ ὀλνκάησλ ηλ πἱλ Ἰζξαὴι δψδεθα ἐθ ηλ ὀλνκάησλ αηλ 

ἐγγεγιπκκέλαη ζθξαγῖδεο, ἕθαζηνο ἐθ ηνῦ αηνῦ ὀλφκαηνο εἰο ηὰο δψδεθα θπιάο», θαὶ αὖζηο 

«θαὶ ἐπνίεζαλ ηὸ θαηαπέηαζκα ηο ζθελο ηνῦ καξηπξίνπ ἐμ αθίλζνπ θαὶ πνξθχξαο θαὶ 

θνθθίλνπ λελεζκέλνπ θαὶ βχζζνπ θεθισζκέλεο, ἔξγνλ θαληὸλ ρεξνπβίκ», θαὶ πάιηλ «θαὶ 

ἐπνίεζαλ ηὸ ἱιαζηήξηνλ ἄλσζελ ηο θηβσηνῦ ἐθ ρξπζίνπ θαζαξνῦ θαὶ ηνὺο δχν ρεξνπβίκ.» Ἰδνὺ 

δὴ ὕιε ηηκία θαὶ θαζ' κο ἄηηκνο. Τί γὰξ ηξηρλ αἰγείσλ εηειέζηεξνλ θαὶ ρξσκάησλ; Καὶ ν 

ρξψκαηα ηὸ θφθθηλνλ θαὶ  πνξθχξα θαὶ  άθηλζνο; Ἰδνὺ δὴ θαὶ ὁκνίσκα ρεξνπβίκ. Πο νὖλ 

δηὰ ηὸλ λφκνλ ἀπαγνξεχεηλ θήο, ὃ πνηεῖλ ὁ λφκνο πξνζέηαμελ; Δἰ δηὰ ηὸλ λφκνλ ηὰο εἰθφλαο 

ἀπαγνξεχεηο, ὥξα ζνη θαὶ ζαββαηίδεηλ θαὶ πεξηηέκλεζζαη· ηαῦηα γὰξ ἀπαξαρσξήησο ὁ λφκνο 

θειεχεη. Ἀιι' ἴζηε, «ὡο, ἐὰλ ηὸλ λφκνλ ηεξηε, Χξηζηὸο κο νδὲλ ὠθειήζεη. Οἵηηλεο ἐλ λφκῳ 

δηθαηνῦζζε, ηο ράξηηνο ἐμεπέζεηε.» Ορ ἑψξα ζεὸλ ὁ Ἰζξαὴι ὁ πάιαη, «κεῖο δὲ 

ἀλαθεθαιπκκέλῳ πξνζψπῳ ηὴλ δφμαλ θπξίνπ θαηνπηξηδφκεζα.» Καὶ αἰζζεηο ηὸλ αηνῦ 

ραξαθηξα ηνῦ ζαξθσζέληνο θεκὶ ζενῦ ιφγνπ πξνηίζεκελ ἁπαληαρ θαὶ ηὴλ πξψηελ ἁγηαδφκεζα 

ηλ αἰζζήζεσλ (πξψηε γὰξ αἰζζήζεσλ ὅξαζηο) ὥζπεξ θαὶ ηνῖο ιφγνηο ηὴλ ἀθνήλ· πφκλεκα γάξ 

ἐζηηλ  εἰθψλ. Καὶ ὅπεξ ηνῖο γξάκκαηα κεκπεκέλνηο  βίβινο, ηνῦην ηνῖο ἀγξακκάηνηο  εἰθψλ· 

θαὶ ὅπεξ ηῆ ἀθνῆ ὁ ιφγνο, ηνῦην ηῆ ὁξάζεη  εἰθψλ· λνεηο δὲ αηῶ ἑλνχκεζα. Γηὰ ηνῦην 

πξνζέηαμελ ὁ ζεὸο γελέζζαη θηβσηὸλ ἐθ μχισλ ἀζήπησλ θαὶ θαηαρξπζζαη ηαχηελ ἔζσζέλ ηε 

θαὶ ἔμσζελ θαὶ ἐλζεῖλαη ηὰο πιάθαο, ηὴλ ῥάβδνλ, ηὴλ ζηάκλνλ ηὴλ ρξπζλ ἔρνπζαλ ηὸ κάλλα 

πξὸο πφκλεζηλ ηλ γεγνλφησλ θαὶ πξνηχπσζηλ ηλ κειιφλησλ. Καὶ ηίο νθ ἐξεῖ ηαχηαο εἰθφλαο 

δηαπξπζίνπο ηε θήξπθαο; Καὶ ηαῦηα νθ ἐθ πιαγίσλ ἔθεηην ηο ζθελο, ἀιιὰ θαηελψπηνλ παληὸο 

ηνῦ ιανῦ, πξὸο ἃ βιέπνληεο ηῶ δη' αηλ ἐλεξγήζαληη ζεῶ πξνζέθεξνλ ηὴλ πξνζθχλεζηλ θαὶ ηὴλ 

ιαηξείαλ. Γινλ νρ ὡο αηνῖο ιαηξεχνληεο, ἀιιὰ δη' αηλ εἰο πφκλεζηλ ηλ ζαπκάησλ 

ἀγφκελνη θαὶ ηῶ ηεξαηνπξγῶ ζεῶ ηὴλ πξνζθχλεζηλ λέκνληεο. Δἰθφλεο γὰξ ἤζαλ πξὸο πφκλεζηλ 

θείκελαη, ηηκψκελαη νρ ὡο ζενί, ἀιι' ὡο ζείαο ἐλεξγείαο πφκλεζηλ ἄγνπζαη. Καὶ δψδεθα 

ιίζνπο πξνζέηαμελ ὁ ζεὸο ιεθζλαη ἐθ ηνῦ Ἰνξδάλνπ θαὶ ηὴλ αἰηίαλ πξνζηίζεζη· θεζὶ γάξ· 

«Ἵλα, ὅηαλ ἐξσηᾶ ζε ὁ πἱφο ζνπ, ηί εἰζηλ νἱ ιίζνη νὗηνη, δηεγῆ, πο ἐμέιηπε ηὸ ὕδσξ ηνῦ 

Ἰνξδάλνπ ζείᾳ πξνζηάμεη θαὶ δηέβε  θηβσηὸο θπξίνπ θαὶ πο ὁ ιαφο.» Πο νὖλ κεῖο νθ 

εἰθνλνγξαθήζνκελ ηὰ ζσηήξηα Χξηζηνῦ ηνῦ ζενῦ κλ πάζε θαὶ ζαχκαηα, ἵλ', ὅηαλ ἐξσηᾶ κε ὁ 

πἱφο κνπ, ηί ηνῦηφ ἐζηηλ, ἐξ, ὅηη ὁ ζεὸο ιφγνο ἄλζξσπνο γέγνλε θαὶ δη' αηνῦ νρ ὁ Ἰζξαὴι 

κφλνο ηὸλ Ἰνξδάλελ δηιζελ, ἀιι'  θχζηο ἅπαζα πξὸο ηὴλ ἀξραίαλ ἐπαλιζε καθαξηφηεηα, δη' 

νὗ  θχζηο ἐθ ηλ θαησηάησλ ηο γο ἀλιζελ πεξάλσ πάζεο ἀξρο θαὶ ἐλ αηῶ ηῶ παηξηθῶ 

θεθάζηθε ζξφλῳ. Ἀιιὰ λαί θεζη· Πνίεη Χξηζηνῦ ηὸ εἰθφληζκα θαὶ ἀξθέζζεηη ἠ θαὶ ηο ηνχηνπ 

κεηξὸο ηο ζενηφθνπ. Ὢ ηο ἀηνπίαο. ρζξὸλ ἑαπηὸλ δηαξξήδελ ηλ ἁγίσλ θαζσκνιφγεζαο· εἰ 

γὰξ Χξηζηνῦ κὲλ εἰθφλα πνηεῖο, ηλ ἁγίσλ δὲ νδακο, δινλ ὡο νρὶ ηὴλ εἰθφλα ἀπαγνξεχεηο, 

ἀιιὰ ηὴλ ηλ ἁγίσλ ηηκήλ, ὅπεξ νδεὶο ηλ ἀπ' αἰλνο ἐηφικεζε πνηζαη ἠ ἐγρεηξζαη ηνηνχηῳ 

ηνικήκαηη. Τνῦ γὰξ Χξηζηνῦ ὡο δεδνμαζκέλνπ πνηλ εἰθφλα ηλ ἁγίσλ ὡο ἀδνμάζησλ δειαδὴ 

ἀπνπηχεηο ηὸ ἐμεηθφληζκα θαὶ ςεπδ ηὴλ ἀιήζεηαλ δεηθλχεηλ ἐπηρεηξεῖο. «Ε γὰξ ἐγψ,» ιέγεη 

θχξηνο, «θαὶ ηνὺο δνμάδνληάο κε δνμάζσ», θαὶ ὁ ζεῖνο ἀπφζηνινο· «Ὥζηε νθέηη εἶ δνῦινο, ἀιι' 

πἱφο· εἰ δὲ πἱφο, θαὶ θιεξνλφκνο ζενῦ δηὰ Χξηζηνῦ.» θαὶ «εἴπεξ ζπκπάζρνκελ, ἵλα θαὶ 

ζπλδνμαζζκελ.» Ο θαηὰ ηλ εἰθφλσλ ἢξσ ηὸλ πφιεκνλ, ἀιι' ἤ θαηὰ ηλ ἁγίσλ. Φεζὶ γνῦλ 

Ἰσάλλεο ὁ ζεφινγνο θαὶ ἐπηζηήζηνο, «ὅηη ὅκνηνη αηῶ ἐζφκεζα.» Ὥζπεξ γὰξ ηῶ ππξὶ ἑλνχκελνο 

ὁ ζίδεξνο ν ηῆ θχζεη, ἀιιὰ ηῆ ἑλψζεη θαὶ ππξψζεη θαὶ κεζέμεη πῦξ γίλεηαη, νὕησ θαὶ ηὸ 

ζενχκελνλ ν ηῆ θχζεη ἀιιὰ ηῆ κεζέμεη ζεὸο γίλεηαη. Ο ηὴλ ζάξθα θεκὶ ηνῦ ζαξθσζέληνο πἱνῦ 

ηνῦ ζενῦ· ἐθείλε γὰξ ηῆ θαζ' πφζηαζηλ ἑλψζεη θαὶ κεζέμεη ηο ζείαο θχζεσο ἀηξέπησο ζεὸο 

ἐρξεκάηηζελ, νθ ἐλεξγείᾳ ρξηζζεῖζα ζενῦ ὥζπεξ ηλ πξνθεηλ ἕθαζηνο, παξνπζίᾳ δὲ ὅινπ 

ηνῦ ρξίνληνο. Ὅηη δὲ ηῆ ζεψζεη ζενὶ θαὶ νἱ ἅγηνη, «ὁ ζεφο», θεζίλ, «ἔζηε ἐλ ζπλαγσγῆ ζελ, ἐλ 

κέζῳ δὲ ζενὺο δηαθξηλεῖ», ὅηαλ ἵζηαηαη ζεὸο ἐλ κέζῳ ζελ ηὰο ἀμίαο δηαηξλ, ὡο ἑξκελεχσλ 

θεζὶλ ὁ ζενιφγνο Γξεγφξηνο. Τῶ Γαπὶδ ἐπεγγείιαην ὁ ζεὸο νἰθνδνκζαη αηῶ λαὸλ δηὰ ηνῦ 

ἰδίνπ πἱνῦ Σνινκληνο θαὶ θαηαζθεπάζαη νἶθνλ ἀλαπαχζεσο. Τνῦηνλ Σνινκὼλ ᾠθνδφκεζε θαὶ 

ἐπνίεζε ρεξνπβίκ, ὥο θεζηλ  βίβινο ηλ Βαζηιεηλ, θαὶ πεξηέζρε ηὰ ρεξνπβὶκ ρξπζίῳ θαὶ 

πάληαο ηνὺο ηνίρνπο θχθιῳ θνιαπηνὺο ἐλέγιπςελ ἐλ γξαθίδη ρεξνπβὶκ θαὶ θνίληθαο ηῶ ἐζσηέξῳ 



θαὶ ηῶ ἐμσηέξῳ–νθ εἶπελ ἐθ πιαγίσλ, ἀιιὰ «θχθιῳ»–ἀιιὰ θαὶ βφαο θαὶ ιένληαο θαὶ ῥνΐζθνπο. 

Ο πνιιῶ ηηκηψηεξνλ πάληαο ηνὺο ηνίρνπο ηνῦ νἴθνπ θπξίνπ θνζκζαη ἁγίσλ κνξθαῖο θαὶ 

ἐμεηθνλίζκαζηλ ἢπεξ ἀιφγσλ θαὶ δέλδξσλ; Πνῦ ὁ δηαγνξεχσλ λφκνο· «Ο πνηήζεηο πλ 

ὁκνίσκα;» Ἀιι' ὁ ζνθίαο ρχζηλ δεμάκελνο Σνινκὼλ ν ζεὸλ εἰθνλίδσλ ἐπνίεη ρεξνπβὶκ θαὶ 

ιεφλησλ θαὶ βνλ ὁκνηψκαηα– ηνῦην γὰξ ἀπαγνξεχεη ὁ λφκνο–νδ' κεῖο ζεὸλ εἰθνλίδνληεο 

πνηνῦκελ ηὸ ηλ ἁγίσλ εἰθφληζκα. Ὥζπεξ γὰξ ηφηε κὲλ ἀιφγσλ αἵκαηη γλίδεην ὅ ηε λαὸο θαὶ ὁ 

ιαὸο θαὶ ζπνδῶ δακάιεσο, λῦλ δὲ Χξηζηνῦ αἵκαηη «ηνῦ καξηπξήζαληνο ἐπὶ Πνληίνπ Πηιάηνπ» 

θαὶ ἑαπηὸλ ἀπαξρὴλ ηλ καξηχξσλ δείμαληνο, ἔηη δὲ θαὶ ηῶ ηλ ἁγίσλ αἵκαηη ἱεξῶ  ἐθθιεζία 

ᾠθνδφκεηαη, νὕησ ηφηε κὲλ κνξθαῖο ηε θαὶ ἐθηππψκαζηλ ἀιφγσλ ὁ ηνῦ ζενῦ νἶθνο 

θαηεθνζκεῖην, λῦλ δὲ ἁγίσλ ηλ λανὺο ἐκςχρνπο θαὶ ινγηθνὺο ἑαπηνὺο εἰο θαηνηθεηήξηνλ ζενῦ 

δληνο ἐλ πλεχκαηη θαηεζθεπαθφησλ. 2,9͂3,9 Καὶ ὅηη ηαῦηα νὕησο ἔρεη, ἄθνπε· «Ο πνηήζεηο 

ζεαπηῶ», θεζί, «γιππηὸλ νδὲ πλ ὁκνίσκα.» Ταῦηα ηνῦ ζενῦ πξνζηάμαληνο «ἐπνίεζαλ», θεζί, 

«ηὸ θαηαπέηαζκα ηο ζθελο ηνῦ καξηπξίνπ ἐμ αθίλζνπ θαὶ πνξθχξαο θαὶ θνθθίλνπ 

λελεζκέλνπ θαὶ βχζζνπ θεθισζκέλεο, ἔξγνλ θαληὸλ ρεξνπβίκ», θαὶ «ἐπνίεζαλ ηὸ ἱιαζηήξηνλ 

ἄλσζελ ηο θηβσηνῦ ἐθ ρξπζίνπ θαζαξνῦ θαὶ ηνὺο δχν ρεξνπβίκ.» Τί πνηεῖο, ὦ Μσζ; Σὺ ιέγεηο· 

«Ο πνηήζεηο ζεαπηῶ γιππηὸλ νδὲ πλ ὁκνίσκα», θαὶ ζὺ θαηαπέηαζκα θαηαζθεπάδεηο, «ἔξγνλ 

θαληὸλ ρεξνπβὶκ» θαὶ «δχν ρεξνπβὶκ ἐθ ρξπζίνπ θαζαξνῦ»; Ἀιι' ἄθνπε, ηί πξφο ζε ὁ ζεξάπσλ 

ηνῦ ζενῦ Μσζο ηνῖο πξάγκαζηλ ἀληηθζέγγεηαη. Ὦ ηπθινὶ θαὶ κσξνί, ζχλεηε ηλ ιεγνκέλσλ ηὴλ 

δχλακηλ «θαὶ θπιάμαζζε ζθφδξα ηὰο ςπρὰο κλ.» Δἶπνλ, «ὅηη ὁκνίσκα νθ εἴδεηε ἐλ ηῆ 

κέξᾳ, ᾗ ἐιάιεζε θχξηνο πξὸο κο ἐλ Χσξὴβ ἐλ ηῶ ὄξεη ἐθ κέζνπ ηνῦ ππξφο, κήπνηε 

ἀλνκήζεηε θαὶ πνηήζεηε κῖλ ἑαπηνῖο γιππηὸλ ὁκνίσκα, πζαλ εἰθφλα», θαὶ «ζενὺο ρσλεπηνὺο 

ν πνηήζεηο ζεαπηῶ». Οθ εἶπνλ· Ο πνηήζεηο εἰθφλα ρεξνπβὶκ ὡο δνχισλ παξεζηεθφησλ ηῶ 

ἱιαζηεξίῳ, ἀιι' «ν πνηήζεηο ζεαπηῶ ζενὺο ρσλεπηνχο», θαὶ «ν πνηήζεηο πλ ὁκνίσκα» ὡο 

ζενῦ νδ' ν κὴ ιαηξεχζῃο «ηῆ θηίζεη παξὰ ηὸλ θηίζαληα». κνίσκα κὲλ νὖλ ζενῦ νθ ἐπνίεζα 

νδὲ κὴλ ἑηέξνπ ηηλὸο ὡο ζενῦ νδὲ «ἐιάηξεπζα ηῆ θηίζεη παξὰ ηὸλ θηίζαληα». Οὕησ θαὶ κεῖο 

πνηεῖηε. ἀλζξψπνπ (δεδνχισην γὰξ ηῆ ἁκαξηίᾳ  θχζηο ηο ἀλζξσπφηεηνο) νδὲ «ἐιάηξεπζα ηῆ 

θηίζεη παξὰ ηὸλ θηίζαληα». Πάζεο δὲ ηο θηίζεσο ὁκνίσκα ηὴλ ζθελὴλ θαηεζθεχαζα «θαηὰ ηὸλ 

ηχπνλ ηὸλ δεηρζέληα κνη ἐλ ηῶ ὄξεη» θαὶ ρεξνπβὶκ ζθηάδνληα ηὸ ἱιαζηήξηνλ ὡο ζεῶ 

παξεζηεθφηα. Δἶδεο, πο ἀλεθάλε ὁ ζθνπὸο ηο γξαθο ηνῖο ζπλεηο ἐξεπλζη· δεῖ γὰξ 

γηλψζθεηλ, ἀγαπεηνί, ὅηη ἐλ παληὶ πξάγκαηη  ἀιήζεηα δεηεῖηαη θαὶ ηὸ ςεῦδνο θαὶ ὁ ζθνπὸο ηνῦ 

πνηνῦληνο, εἰ θαιφο ἐζηηλ ἠ θαθφο. λ κὲλ γὰξ ηῶ εαγγειίῳ θαὶ ζεὸο θαὶ ἄγγεινο θαὶ ἄλζξσπνο 

θαὶ νξαλὸο θαὶ γ θαὶ ὕδσξ θαὶ πῦξ θαὶ ἀὴξ θαὶ ἣιηνο θαὶ ζειήλε θαὶ ἄζηξα θαὶ θο θαὶ 

ζθφηνο θαὶ ζαηαλο θαὶ δαίκνλεο θαὶ ὄθεηο θαὶ ζθνξπίνη θαὶ ζάλαηνο θαὶ ᾅδεο θαὶ ἀξεηαὶ θαὶ 

θαθίαη θαὶ πάληα θαιά ηε θαὶ θαθά εἰζηλ ἐγγεγξακκέλα. Ἀιι' ὅκσο ἐπεηδὴ πάληα ηὰ πεξὶ αηλ 

ιεγφκελα ἀιεζ εἰζη θαὶ ὁ ζθνπὸο πξὸο δφμαλ ζενῦ ἐζηη θαὶ ηλ π' αηνῦ δνμαδνκέλσλ ἁγίσλ 

θαὶ ζσηεξίαλ κλ θαὶ θαζαίξεζηλ θαὶ αἰζρχλελ ηνῦ δηαβφινπ θαὶ ηλ δαηκφλσλ αηνῦ, 

πξνζθπλνῦκελ θαὶ πεξηπηπζζφκεζα θαὶ θαηαθηινῦκελ θαὶ ὀθζαικνῖο θαὶ ρείιεζη θαὶ θαξδίᾳ 

ἀζπαδφκεζα, ὁκνίσο θαὶ πζαλ ηὴλ παιαηὰλ θαὶ θαηλὴλ δηαζήθελ ηνχο ηε ιφγνπο ηλ ἁγίσλ θαὶ 

ἐθθξίησλ παηέξσλ, ηὴλ δὲ αἰζρξὰλ θαὶ κπζαξὰλ θαὶ ἀθάζαξηνλ γξαθὴλ ηλ θαηαξάησλ 

Μαληραίσλ ηε θαὶ ιιήλσλ θαὶ ηλ ινηπλ αἱξέζεσλ ὡο ςεπδ θαὶ κάηαηα πεξηέρνπζαλ θαὶ 

πξὸο δφμαλ ηνῦ δηαβφινπ θαὶ ηλ δαηκφλσλ αηνῦ θαὶ ραξὰλ αηλ ἐθεπξεζεῖζαλ ἀπνπηχνκελ 

θαὶ ἀπνβαιιφκεζα θαίηνη γε θαὶ ὄλνκα ζενῦ πεξηέρνπζαλ. Οὕησο θαὶ ἐλ ηῶ πξάγκαηη ηλ 

εἰθφλσλ ρξὴ ἐξεπλλ ηήλ ηε ἀιήζεηαλ θαὶ ηὸλ ζθνπὸλ ηλ πνηνχλησλ θαί, εἰ κὲλ ἀιεζὴο θαὶ 

ὀξζὸο θαὶ πξὸο δφμαλ ζενῦ θαὶ ηλ ἁγίσλ αηνῦ θαὶ πξὸο δινλ ἀξεηο θαὶ ἀπνθπγὴλ θαθίαο 

θαὶ ζσηεξίαλ ςπρλ γίλνληαη, ἀπνδέρεζζαη θαὶ ηηκλ ὡο εἰθφλαο θαὶ κηκήκαηα θαὶ ὁκνηψκαηα 

θαὶ βίβινπο ηλ ἀγξακκάησλ θαὶ πξνζθπλεῖλ θαὶ θαηαθηιεῖλ θαὶ ὀθζαικνῖο θαὶ ρείιεζη θαὶ 

θαξδίᾳ ἀζπάδεζζαη ὡο ζεζαξθσκέλνπ ζενῦ ὁκνίσκα ἠ ηο ηνχηνπ κεηξὸο ἠ ηλ ἁγίσλ ηλ 

θνηλσλλ ηλ παζεκάησλ θαὶ ηο δφμεο ηνῦ Χξηζηνῦ θαὶ ληθεηλ θαὶ θαζαηξεηλ ηνῦ δηαβφινπ 

θαὶ ηλ δαηκφλσλ θαὶ ηο πιάλεο αηλ, εἰ δὲ ζεφηεηνο ηο ἀχινπ θαὶ ἀζσκάηνπ θαὶ ἀνξάηνπ 

θαὶ ἀζρεκαηίζηνπ θαὶ ἀρξσκαηίζηνπ εἰθφλα ηηο ηνικήζεη πνηζαη, ὡο ςεπδ ἀπνβαιιφκεζα· θαὶ 

ἐάλ ηηο ἐπὶ δφμῃ θαὶ πξνζθπλήζεη θαὶ ηηκῆ ηνῦ δηαβφινπ ἠ ηλ δαηκφλσλ, θαηαπηχνκελ θαὶ ππξὶ 

ἀλαιίζθνκελ. Καὶ ἐάλ ηηο ἀλζξψπσλ ἠ πεηεηλλ ἠ ἑξπεηλ ἠ ἄιιεο θηίζεσο ζενπνηήζῃ εἰθφλα, 



ἀλαζεκαηίδνκελ ηνῦηνλ. Ὥζπεξ γὰξ ηὰ ἱεξὰ θαὶ ηνὺο λανὺο ηλ δαηκφλσλ θαζεῖινλ νἱ ἅγηνη 

παηέξεο θαὶ ἐλ ηνῖο αηλ ηφπνηο λανὺο ἐπ' ὀλφκαηη ἁγίσλ ἢγεηξαλ, θαὶ ηνχηνπο ζέβνκελ, νὕησο 

θαὶ ηὰο εἰθφλαο ηλ δαηκφλσλ θαζεῖινλ θαὶ ἀλη' ἐθείλσλ ἢγεηξαλ εἰθφλαο Χξηζηνῦ θαὶ ηο 

ζενηφθνπ θαὶ ηλ ἁγίσλ. Καὶ ἐπὶ κὲλ ηο παιαηο νὔηε λανὺο ἐπ' ὀλφκαηη ἀλζξψπσλ ἢγεηξελ ὁ 

Ἰζξαὴι νὔηε κλεκφζπλνλ ἀλζξψπνπ ἑσξηάδεην–ἔηη γὰξ πὸ θαηάξαλ ἤλ  ηλ ἀλζξψπσλ θχζηο 

θαὶ ὁ ζάλαηνο θαηάθξηζηο ἤλ, δηὸ θαὶ ἐπελζεῖην, θαὶ ηὸ ζκα ηνῦ ηεζλεθφηνο ἀθάζαξηνλ 

ἐινγίδεην θαὶ ὁ ἁπηφκελνο αηνῦ –, λῦλ δέ, ἀθ' νὗ  ζεφηεο ηῆ κεηέξᾳ θχζεη ζπλεθξάζε νἷφλ ηη 

δσνπνηὸλ θαὶ ζσηήξηνλ θάξκαθνλ, ἐδνμάζζε  θχζηο κλ θαὶ πξὸο ἀθζαξζίαλ 

κεηεζηνηρεηψζε. Γηὸ θαὶ ὁ ηλ ἁγίσλ ζάλαηνο ἑνξηάδεηαη θαὶ λανὶ αηνῖο ἐγείξνληαη θαὶ εἰθφλεο 

ἀλαγξάθνληαη. Γηλσζθέησ νὖλ πο ἄλζξσπνο, ὡο ὁ ηὴλ εἰθφλα ηὴλ πξὸο δφμαλ θαὶ πφκλεζηλ 

ηνῦ Χξηζηνῦ ἠ ηο ηνχηνπ κεηξὸο ηο ἁγίαο ζενηφθνπ ἢ ηηλνο ηλ ἁγίσλ θαὶ πξὸο αἰζρχλελ ηνῦ 

δηαβφινπ θαὶ ηο ἣηηεο αηνῦ θαὶ ηλ δαηκφλσλ αηνῦ ἐθ ζείνπ πφζνπ θαὶ δήινπ γελνκέλελ 

θαηαιχεηλ ἐπηρεηξλ θαὶ κὴ πξνζθπλλ θαὶ ηηκλ θαὶ ἀζπαδφκελνο ὡο εἰθφλα ηηκίαλ θαὶ νρ ὡο 

ζεὸλ ἐρζξφο ἐζηη ηνῦ Χξηζηνῦ θαὶ ηο ἁγίαο ζενηφθνπ θαὶ ηλ ἁγίσλ θαὶ ἐθδηθεηὴο ηνῦ δηαβφινπ 

θαὶ ηλ δαηκφλσλ αηνῦ, ἔξγῳ ἐπηδεηθλχκελνο ηὴλ ιχπελ, ὅηη ὁ ζεὸο θαὶ νἱ ἅγηνη αηνῦ ηηκληαη 

θαὶ δνμάδνληαη, ὁ δὲ δηάβνινο θαηαηζρχλεηαη·  γὰξ εἰθὼλ ζξίακβφο ἐζηη θαὶ θαλέξσζηο θαὶ 

ζηεινγξαθία εἰο κλήκελ ηο λίθεο ηλ ἀξηζηεπζάλησλ θαὶ δηαπξεςάλησλ θαὶ ηο αἰζρχλεο ηλ 

ηηεζέλησλ θαὶ θαηαβιεζέλησλ. 

Δἶδεο, πο ἀλεθάλε ὁ ζθνπὸο ηο γξαθο ηνῖο ζπλεηο ἐξεπλζη· δεῖ γὰξ γηλψζθεηλ, ἀγαπεηνί, 

ὅηη ἐλ παληὶ πξάγκαηη  ἀιήζεηα δεηεῖηαη θαὶ ηὸ ςεῦδνο θαὶ ὁ ζθνπὸο ηνῦ πνηνῦληνο, εἰ θαιφο 

ἐζηηλ ἠ θαθφο. λ κὲλ γὰξ ηῶ εαγγειίῳ θαὶ ζεὸο θαὶ ἄγγεινο θαὶ ἄλζξσπνο θαὶ γ θαὶ ὕδσξ θαὶ 

πῦξ θαὶ ἀὴξ θαὶ ἣιηνο θαὶ ζειήλε θαὶ ἄζηξα θαὶ θο θαὶ ζθφηνο θαὶ ζαηαλο θαὶ δαίκνλεο θαὶ 

ὄθεηο θαὶ ζθνξπίνη θαὶ δσὴ θαὶ ζάλαηνο θαὶ ᾅδεο θαὶ ἀξεηαὶ θαὶ θαθίαη θαὶ πάληα θαιά ηε θαὶ 

θαθά εἰζηλ γεγξακκέλα. Ἀιι' ὅκσο ἐπεηδὴ ηὰ πεξὶ αηλ ιεγφκελα ἀιεζ εἰζη θαὶ ὁ ζθνπὸο πξὸο 

δφμαλ ζενῦ ἐζηη θαὶ ζσηεξίαλ κλ θαὶ δφμα κὲλ ηλ π' αηνῦ δνμαδνκέλσλ ἁγίσλ, αἰζρχλε δὲ 

ηνῦ δηαβφινπ θαὶ ηλ δαηκφλσλ αηνῦ, πξνζθπλνῦκελ θαὶ πεξηπηπζζφκεζα θαὶ θαηαθηινῦκελ 

θαὶ ὀθζαικνῖο θαὶ ρείιεζη θαὶ θαξδίᾳ ἀζπαδφκεζα, ὁκνίσο θαὶ πζαλ ηὴλ παιαηὰλ θαὶ θαηλὴλ 

δηαζήθελ ηνχο ηε ιφγνπο ηλ ἁγίσλ θαὶ ἐθθξίησλ παηέξσλ, ηὴλ δὲ αἰζρξὰλ θαὶ κπζαξὰλ θαὶ 

ἀθάζαξηνλ γξαθὴλ ηλ θαηαξάησλ Μαληραίσλ ηὰ αηὰ ὀλφκαηα πεξηέρνπζαλ θαὶ πξὸο δφμαλ 

ηνῦ δηαβφινπ θαὶ ηλ δαηκφλσλ αηνῦ θαὶ ἀπψιεηαλ ςπρλ ἐθεπξεζεῖζαλ ἀπνπηχνκελ θαὶ 

ἀπνβαιιφκεζα. Οὕησο θαὶ ἐλ ηῶ πξάγκαηη ηλ εἰθφλσλ ρξὴ ἐξεπλλ ηήλ ηε ἀιήζεηαλ θαὶ ηὸλ 

ζθνπὸλ ηλ πνηνχλησλ θαί, εἰ κὲλ ἀιεζὴο θαὶ ὀξζὸο θαὶ πξὸο δφμαλ ζενῦ θαὶ ηλ ἁγίσλ αηνῦ 

θαὶ πξὸο δινλ ἀξεηο θαὶ ἀπνθπγὴλ θαθίαο θαὶ ζσηεξίαλ ςπρλ γίλνληαη, ἀπνδέρεζζαη θαὶ 

ηηκλ ὡο εἰθφλαο θαὶ κηκήκαηα θαὶ ὁκνηψκαηα θαὶ βίβινπο ηλ ἀγξακκάησλ θαὶ πφκλεζηλ θαὶ 

πξνζθπλεῖλ θαὶ θαηαθηιεῖλ θαὶ ὀθζαικνῖο θαὶ ρείιεζη θαὶ θαξδίᾳ ἀζπάδεζζαη ὡο ζεζαξθσκέλνπ 

ζενῦ ὁκνίσκα ἠ ηο ηνχηνπ κεηξὸο ἠ ηλ ἁγίσλ ηλ θνηλσλλ ηλ παζεκάησλ αηνῦ θαὶ ηο 

δφμεο ηνῦ Χξηζηνῦ θαὶ ληθεηλ θαὶ θαζαηξεηλ ηνῦ δηαβφινπ θαὶ ηλ δαηκφλσλ θαὶ ηο πιάλεο 

αηλ, εἰ δὲ ζεφηεηνο ηο ἀχινπ θαὶ ἀζσκάηνπ εἰθφλα ηηο ηνικήζεη πνηζαη, ὡο ςεπδ 

ἀπνβαιιφκεζα· θαὶ ἐάλ ηηο ἐπὶ δφμῃ θαὶ ηηκῆ θαὶ πξνζθπλήζεη ηνῦ δηαβφινπ ἠ ηλ δαηκφλσλ, 

θαηαπηχνκελ θαὶ ππξὶ ἀλαιίζθνκελ. Καὶ ἐάλ ηηο ἀλζξψπσλ ἠ θηελλ ἠ πεηεηλλ ἠ ἑξπεηλ ἠ 

ἄιιεο ηηλὸο θηίζεσο ζενπνηήζῃ εἰθφλα, ἀλαζεκαηίδνκελ ηνῦηνλ. Ὥζπεξ γὰξ ηὰ ἱεξὰ θαὶ ηνὺο 

λανὺο ηλ δαηκφλσλ θαζεῖινλ νἱ ἅγηνη παηέξεο θαὶ ἐλ ηνῖο αηλ ηφπνηο λανὺο ἐπ' ὀλφκαηη ζενῦ 

θαὶ ἁγίσλ ἢγεηξαλ, θαὶ ηνχηνπο ζέβνκελ, νὕησ θαὶ ηὰο εἰθφλαο ηλ δαηκφλσλ θαζεῖινλ θαὶ ἀλη' 

ἐθείλσλ ἢγεηξαλ εἰθφλαο Χξηζηνῦ θαὶ ηο ηνχηνπ κεηξὸο θαὶ ηλ ἁγίσλ, θαὶ ηαχηαο ζέβνκελ. 

Καὶ ἐπὶ κὲλ ηο παιαηο νὔηε λανὺο ἐπ' ὀλφκαηη ἀλζξψπσλ ἢγεηξελ ὁ Ἰζξαὴι νὔηε κλεκφζπλνλ 

ἑσξηάδεην–ἔηη γὰξ πὸ θαηάξαλ ἤλ  ηλ ἀλζξψπσλ θχζηο θαὶ ὁ ζάλαηνο θαηάθξηζηο ἤλ, δηὸ θαὶ 

ἐπελζεῖην, θαὶ ὁ ἁπηφκελνο ηνῦ ζψκαηνο ηνῦ ηεζλεθφηνο ἀθάζαξηνο ἐινγίδεην–, λῦλ δέ, ἀθ' νὗ  

ζεφηεο ηῆ κεηέξᾳ θχζεη ἀζπγρχησο ζπλεθξάζε νἷφλ ηη δσνπνηὸλ θαὶ ζσηήξηνλ θάξκαθνλ, 

ὄλησο ἐδνμάζζε  θχζηο κλ θαὶ πξὸο ἀθζαξζίαλ κεηεζηνηρεηψζε. Γηὸ θαὶ λανὶ αηνῖο 

ἐγείξνληαη θαὶ εἰθφλεο ἀλαγξάθνληαη. Γηλσζθέησ νὖλ πο ἄλζξσπνο, ὡο ὁ ηὴλ εἰθφλα ηὴλ πξὸο 

δφμαλ θαὶ πφκλεζηλ ηνῦ Χξηζηνῦ ἠ ηο ηνχηνπ κεηξὸο ηο ἁγίαο ζενηφθνπ ἢ ηηλνο ηλ ἁγίσλ, 



ἔηη δὲ πξὸο αἰζρχλελ ηνῦ δηαβφινπ θαὶ ηο ἣηηεο αηνῦ θαὶ ηλ δαηκφλσλ αηνῦ ἐθ ζείνπ πφζνπ 

θαὶ δήινπ γελνκέλελ θαηαιχεηλ ἐπηρεηξλ θαὶ κὴ πξνζθπλλ θαὶ ηηκλ θαὶ ἀζπαδφκελνο πφζῳ 

ηνῦ εἰθνληδνκέλνπ ὡο εἰθφλα ηηκίαλ θαὶ νρ ὡο ζεὸλ ἐρζξφο ἐζηη Χξηζηνῦ θαὶ ηο ἁγίαο 

ζενηφθνπ θαὶ ηλ ἁγίσλ, ἐθδηθεηὴο δὲ ηνῦ δηαβφινπ θαὶ ηλ δαηκφλσλ αηνῦ, ἔξγῳ 

ἐπηδεηθλχκελνο ηὴλ ιχπελ, ὅηη ὁ ζεὸο θαὶ νἱ ἅγηνη αηνῦ ηηκληαη θαὶ δνμάδνληαη, ὁ δὲ δηάβνινο 

θαηαηζρχλεηαη·  γὰξ εἰθὼλ ζξίακβφο ἐζηη θαὶ θαλέξσζηο θαὶ ζηεινγξαθία εἰο κλήκελ ηο λίθεο 

ηλ ἀξηζηεπζάλησλ θαὶ δηαπξεςάλησλ θαὶ ηο αἰζρχλεο ηλ ηηεζέλησλ θαὶ θαηαβιεζέλησλ. 

Δἶδνλ πνιιάθηο πνζνῦληαο, ἱκάηηνλ ηνῦ πνζνπκέλνπ ζεαζακέλνπο, ὡο αηὸλ ηὸλ πνζνχκελνλ 

ἀζπαζακέλνπο ηὸ ἱκάηηνλ ὀθζαικνῖο ηε θαὶ ρείιεζη. Χξὴ «ἀπνδηδφλαη πζη ηὰο ὀθεηιὰο» θαηὰ 

ηὸλ ἅγηνλ Παῦινλ ηὸλ ἀπφζηνινλ «ηῶ ηὴλ ηηκὴλ ηὴλ ηηκὴλ» θαὶ «βαζηιεῖ κὲλ ὡο πεξέρνληη», 

ηνῖο δὲ ἄξρνπζηλ ὡο δη' αηλ ἀπνζηειινκέλνηο, ἑθάζηῳ θαηὰ ηὸ κέηξνλ ηνῦ ἀμηψκαηνο. 

Ο βαζηιέσλ ἐζηὶ λνκνζεηεῖλ ηῆ ἐθθιεζίᾳ. Ὅξα γάξ, ηί θεζηλ ὁ ζεῖνο ἀπφζηνινο· «Καὶ νὓο κὲλ 

ἔζεην ὁ ζεὸο ἐλ ηῆ ἐθθιεζίᾳ πξηνλ ἀπνζηφινπο, δεχηεξνλ πξνθήηαο, ηξίηνλ πνηκέλαο θαὶ 

δηδαζθάινπο, πξὸο ηὸλ θαηαξηηζκὸλ ηο ἐθθιεζίαο», – νθ εἶπε βαζηιεῖο–θαὶ πάιηλ «πείζεζζε 

ηνῖο γνπκέλνηο κλ θαὶ πείθεηε· αηνὶ γὰξ ἀγξππλνῦζηλ πὲξ ηλ ςπρλ κλ ὡο ιφγνλ 

ἀπνδψζαληεο.» θαὶ αὖζηο «κλε κνλεχεηε ηλ γνπκέλσλ κλ, νἵηηλεο ἐιάιεζαλ κῖλ ηὸλ 

ιφγνλ, ὧλ ἀλαζεσξνῦληεο ηὴλ ἀλαζηξνθὴλ δεινῦηε ηὴλ πίζηηλ.» Οθ ἐιάιεζαλ κῖλ ηὸλ ιφγνλ 

βαζηιεῖο, ἀιιὰ ἀπφζηνινη θαὶ πξνθηαη πνηκέλεο ηε θαὶ δηδάζθαινη. Τῶ Γαπὶδ ἐληεηιάκελνο ὁ 

ζεὸο νἰθνδνκζαη αηῶ νἶθνλ ἔθε πξὸο αηφλ, ὅηη «νθ νἰθνδνκήζεηο κνη ζὺ νἶθνλ, ἐπεηδὴ ἀλὴξ 

αἱκάησλ εἶ ζχ». «Ἀπφδνηε πζη ηὰο ὀθεηιάο», ὁ ἀπφζηνινο ἀλαθέθξαγε Παῦινο, «ηῶ ηὴλ ηηκὴλ 

ηὴλ ηηκήλ, ηῶ ηὸλ θφβνλ ηὸλ θφβνλ, ηῶ ηὸλ θφξνλ ηὸλ θφξνλ, ηῶ ηὸ ηέινο ηὸ ηέινο.» Βαζηιέσλ 

ἐζηὶλ  πνιηηηθὴ εηαμία,  δὲ ἐθθιεζηαζηηθὴ θαηάζηαζηο πνηκέλσλ θαὶ δηδαζθάισλ. Λῃζηξηθὴ 

ἔθνδφο ἐζηηλ αὕηε, ἀδειθνί.  Σανὺι ηὸ ἱκάηηνλ ηνῦ Σακνπὴι ἔζρηζε, θαὶ ηί πέπνλζελ; Ἔζρηζε 

ηὴλ βαζηιείαλ αηνῦ ὁ ζεὸο θαὶ δέδσθελ αηὴλ Γαπὶδ ηῶ πξᾳνηάηῳ. Τὸλ ἧιίαλ Ἰεδάβει ἐδίσμε, 

θαὶ νἱ θχλεο ἐινχζαλην ἐλ ηῶ αηο αἵκαηη. ἧξῴδεο ἀλεῖιε ηὸλ Ἰσάλλελ θαὶ ζθσιεθφβξνηνο 

γελφκελνο ἐμέςπμε. Καὶ λῦλ ὁ καθάξηνο Γεξκαλὸο ὁ βίῳ θαὶ ιφγῳ ἐμαζηξάπησλ ἐξξαπίζζε θαὶ 

ἐμφξηζηνο γέγνλε, θαὶ ἕηεξνη πιεῖζηνη ἐπίζθνπνη θαὶ παηέξεο, ὧλ νθ νἴδακελ ηὰ ὀλφκαηα. Ο 

ιῃζηξηθὸλ ηνῦην;  θχξηνο, ὅηε πεηξαζηηθο αηῶ νἱ γξακκαηεῖο θαὶ νἱ Φαξηζαῖνη πξνζῄεζαλ, 

ἵλα παγηδεχζσζηλ αηὸλ ιφγῳ, θαὶ ἐπεξψηεζαλ αηφλ, εἰ «ἔμεζηη δνῦλαη θλζνλ θαίζαξη», πξὸο 

νὓο ἀπεθξίλαην· «Ἀγάγεηέ κνη λφκηζκα.» Τλ δὲ ἀγαγφλησλ ἔθε· «Τίλνο ἔρεη ηὴλ εἰθφλα;» Τλ 

δὲ θεζάλησλ «θαίζαξνο» ιέγεη· «Ἀπφδνηε ηὰ ηνῦ θαίζαξνο θαίζαξη θαὶ ηὰ ηνῦ ζενῦ ηῶ ζεῶ.» 

πείθνκέλ ζνη, ὦ βαζηιεῦ, ἐλ ηνῖο θαηὰ ηὸλ βίνλ πξάγκαζη, θφξνηο, ηέιεζη, δνζνιεςίαηο, ἐλ νἷο 

ζνη ηὰ θαζ' κο ἐγθερείξηζηαη· ἐλ δὲ ηῆ ἐθθιεζηαζηηθῆ θαηαζηάζεη ἔρνκελ ηνὺο πνηκέλαο ηνὺο 

ιαιήζαληαο κῖλ ηὸλ ιφγνλ θαὶ ηππψζαληαο ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴλ ζεζκνζεζίαλ. Ο κεηαίξνκελ 

ὅξηα αἰψληα, ἃ ἔζελην νἱ παηέξεο κλ, ἀιιὰ θαηέρνκελ ηὰο παξαδφζεηο, θαζὼο παξειάβνκελ· εἰ 

γὰξ ἀξμφκεζα ηὴλ νἰθνδνκὴλ ηο ἐθθιεζίαο θαὶ ἐλ κηθξῶ θαζαηξεῖλ, θαηὰ κηθξὸλ ηὸ πλ 

θαηαιπζήζεηαη. Καθίδεηο ηὴλ ὕιελ θαὶ ἄηηκνλ ἀπνθαιεῖο. Τνῦην θαὶ Μαληραῖνη, ἀιι'  ζεία 

γξαθὴ θαιὴλ ηαχηελ ἀλαθεξχηηεη· θεζὶ γάξ· «Καὶ εἶδελ ὁ ζεὸο πάληα, ὅζα ἐπνίεζε, θαὶ ἰδνὺ 

θαιὰ ιίαλ.» γὼ κὲλ νὖλ θαὶ ζενῦ πνίεκα ηὴλ ὕιελ θαὶ θαιὴλ ηαχηελ ὁκνινγ, ζὺ δέ, εἰ θαθὴλ 

ηαχηελ ιέγεηο, ἠ νθ ἐθ ζενῦ ηαχηελ ὁκνινγεῖο ἠ ηλ θαθλ αἴηηνλ πνηεῖο ηὸλ ζεφλ. Ὅξα νὖλ, ηί 

θεζηλ  ζεία γξαθὴ πεξὶ ηο ὕιεο, ἡλ ζὺ ἄηηκνλ ἀπνθαιεῖο. «Καὶ εἶπε Μσζο πξὸο πζαλ 

ζπλαγσγὴλ πἱλ Ἰζξαὴι ιέγσλ· Τνῦην ηὸ ῥκα, ὃ ζπλέηαμε θχξηνο ιέγσλ· Λάβεηε παξ' κλ 

αηλ ἀθαίξεκα ηῶ θπξίῳ, πο ὁ θαηαδερφκελνο ηῆ θαξδίᾳ, νἴζνπζη ηὰο ἀπαξρὰο ηῶ θπξίῳ 

ρξπζίνλ, ἀξγχξηνλ, ραιθφλ, άθηλζνλ, πνξθχξαλ, θφθθηλνλ δηπινῦλ δηαλελεζκέλνλ θαὶ βχζζνλ 

θεθισζκέλελ θαὶ ηξίραο αἰγείαο θαὶ δέξκαηα θξηλ ξπζξνδαλσκέλα θαὶ δέξκαηα αθίλζηλα θαὶ 

μχια ἄζεπηα θαὶ ἔιαηνλ ηο ρξίζεσο θαὶ ηὸ ζπκίακα ηο ζπλζέζεσο θαὶ ιίζνπο ζαξδίνπο θαὶ 

ιίζνπο εἰο ηὴλ γιπθήλ, εἰο ηὴλ ἐπσκίδα θαὶ ηὸλ πνδήξε· θαὶ πο ζνθὸο θαξδίᾳ ἐλ κῖλ ἐιζὼλ 

ἐξγαδέζζσ πάληα, ὅζα ζπλέηαμε θχξηνο, ηὴλ ζθελήλ.» Ἰδνὺ δὴ θαὶ  ὕιε ηηκηαη  θαζ' κο 

ἄηηκνο. Τί γὰξ ηξηρλ αἰγείσλ εηειέζηεξνλ θαὶ ρξσκάησλ; Ἠ ν ρξψκαηα ηὸ θφθθηλνλ θαὶ  

πνξθχξα θαὶ  άθηλζνο; Ἰδνὺ δὴ θαὶ ἔξγα ρεηξλ ἀλζξψπσλ θαὶ ὁκνίσκα ρεξνπβίκ· θαὶ αηὴ 

δὲ  ζθελὴ ἅπαζα εἰθὼλ ἤλ. «Ὅξα γάξ», θεζὶλ ὁ ζεὸο ηῶ Μσζῆ, «πνηήζεηο πάληα θαηὰ ηὸλ 



ηχπνλ ηὸλ δεηρζέληα ζνη ἐλ ηῶ ὄξεη.» Καὶ ὅκσο θπθιφζελ πξνζεθπλεῖην πὸ παληὸο ηνῦ Ἰζξαήι. 

Τί δὲ ηὰ ρεξνπβίκ; Ο θαηελψπηνλ ἤζαλ ηνῦ ιανῦ; Καὶ  θηβσηὸο θαὶ  ιπρλία θαὶ  ηξάπεδα θαὶ 

 ζηάκλνο  ρξπζ θαὶ  ῥάβδνο, πξὸο ἃ βιέπσλ ὁ ιαὸο πξνζεθχλεη; Ο πξνζθπλ ηῆ ὕιῃ, 

πξνζθπλ δὲ ηὸλ ηο ὕιεο δεκηνπξγφλ, ηὸλ ὕιελ δη' ἐκὲ γελφκελνλ θαὶ ἐλ ὕιῃ ηὴλ θαηνίθεζηλ 

ζέκελνλ θαὶ δη' ὕιεο ηὴλ ζσηεξίαλ κνπ ἐξγαζάκελνλ. « γὰξ ιφγνο ζὰξμ ἐγέλεην θαὶ 

ἐζθήλσζελ ἐλ κῖλ.» Πζη δὲ δινλ, ὅηη  ζὰξμ ὕιε θαὶ θηίζκα ἐζηίλ. Σέβσ νὖλ ηὴλ ὕιελ θαὶ δη' 

αἰδνῦο ἄγσ θαὶ πξνζθπλ, δη' ἥο  ζσηεξία κνπ γέγνλε, ζέβσ δὲ νρ ὡο ζεφλ, ἀιι' ὡο ζείαο 

ἐλεξγείαο θαὶ ράξηηνο ἔκπιεσλ. Ἦ νρ ὕιε ηὸ ηνῦ ζηαπξνῦ μχινλ ηὸ ηξηζφιβηφλ ηε θαὶ 

ηξηζκαθάξηζηνλ; Ἦ νρ ὕιε ηὸ ὄξνο ηὸ ζεπηὸλ θαὶ ἅγηνλ, ὁ ηνῦ θξαλίνπ ηφπνο; Ἦ νρ ὕιε  

δσεθφξνο πέηξα, ὁ ηάθνο ὁ ἅγηνο,  πεγὴ ηο κλ ἀλαζηάζεσο; Ἦ νρ ὕιε ηὸ κέιαλ θαὶ ηὰ 

ηλ εαγγειίσλ δέξκαηα; Ἦ νρ ὕιε  δσνπνηὸο ηξάπεδα  ηὸλ ἄξηνλ κῖλ ηο δσο 

ρνξεγνῦζα; Ἦ νρ ὕιε ὁ ρξπζφο ηε θαὶ ὁ ἄξγπξνο, ἐμ ὧλ ζηαπξνί ηε θαὶ πίλαθεο ἅγηνη 

θαηαζθεπάδνληαη θαὶ πνηήξηα; Ἦ νρ ὕιε πξὸ ηνχησλ ἁπάλησλ ηὸ ηνῦ θπξίνπ κνπ ζκα θαὶ 

αἷκα; Ἠ πάλησλ ηνχησλ ἄλειε ηὸ ζέβαο θαὶ ηὴλ πξνζθχλεζηλ ἠ παξαρψξεη ηῆ ἐθθιεζηαζηηθῆ 

παξαδφζεη θαὶ ηὴλ ηλ εἰθφλσλ πξνζθχλεζηλ ζενῦ θαὶ θίισλ ζενῦ ὀλφκαηη ἁγηαδνκέλσλ θαὶ δηὰ 

ηνῦην ζείνπ πλεχκαηνο ἐπηζθηαδνκέλσλ ράξηηη. Δἰ δηὰ ηὸλ λφκνλ ηὰο εἰθφλαο ἀπαγνξεχεηο, ὥξα 

ζνη θαὶ ζαββαηίδεηλ θαὶ πεξηηέκλεζζαη–ηαῦηα γὰξ ἀπαξαρσξήησο ὁ λφκνο θειεχεη–θαὶ πάληα 

ηὸλ λφκνλ ηεξεῖλ θαὶ κὴ ἑνξηάδεηλ ηὸ πάζρα θπξίνπ ἔμσ Ἱεξνπζαιήκ– ἀιιὰ γληε, ὡο, ἐὰλ ηὸλ 

λφκνλ ηεξηε, Χξηζηὸο κο νδὲλ ὠθειεῖ–, ὥξα ζνη θαὶ ηὴλ ηνῦ ἀδειθνῦ γπλαῖθα πξὸο γάκνλ 

ἄγεζζαη θαὶ ἐγείξεηλ ζπέξκα ηῶ ἀδειθῶ θαὶ κὴ ᾄδεηλ ηὴλ ᾠδὴλ θπξίνπ ἐπὶ γο ἀιινηξίαο. Ἀιι' 

ἄπαγε· «νἵηηλεο γὰξ ἐλ λφκῳ δηθαηνῦζζε, ηο ράξηηνο ἐμεπέζαηε.» 1,21͂2,15 Ἱζηνξνῦκελ Χξηζηὸλ 

ηὸλ βαζηιέα θαὶ θχξηνλ ν γπκλνῦληεο αηὸλ ηνῦ ζηξαηεχκαηνο· ζηξαηὸο γὰξ ηνῦ θπξίνπ νἱ 

ἅγηνη. Γπκλσζάησ ἑαπηὸλ ηνῦ νἰθείνπ ζηξαηεχκαηνο ὁ ἐπίγεηνο βαζηιεὺο θαὶ ηφηε ηὸλ ἑαπηνῦ 

βαζηιέα θαὶ θχξηνλ. Ἀπνζέζζσ ηὴλ ἁινπξγίδα θαὶ ηὸ δηάδεκα θαὶ ηφηε ηλ θαηὰ ηνῦ ηπξάλλνπ 

ἀξηζηεπζάλησλ θαὶ βαζηιεπζάλησλ ηλ παζλ ηὸ ζέβαο πεξηαηξείησ. Δἰ γὰξ θιεξνλφκνη ζενῦ 

θαὶ ζπγθιεξνλφκνη Χξηζηνῦ θαὶ ηο ζείαο δφμεο θαὶ βαζηιείαο θνηλσλνὶ ἔζνληαη, πο νρὶ θαὶ 

ηο ἐπὶ γο δφμεο ζπκκέηνρνη γέλσληαη νἱ θίινη Χξηζηνῦ; «Ο ιέγσ κο δνχινπο», θεζὶλ ὁ 

ζεφο, «κεῖο θίινη κνχ ἐζηε.» Το νὖλ δεδνκέλεο αηνῖο παξὰ ηο ἐθθιεζίαο ηηκο ζηεξήζσκελ 

αηνχο; Ὢ ζξαζείαο ρεηξφο. Ὢ ηνικεξο γλψκεο ἀληαηξνχζεο ζεῶ θαὶ ηνῖο αηνῦ 

ἀληηπξαηηνχζεο πξνζηάγκαζηλ. Ο πξνζθπλεῖο εἰθφλη, κεδὲ ηῶ πἱῶ ηνῦ ζενῦ πξνζθχλεη, «ὅο 

ἐζηηλ εἰθὼλ ηνῦ ἀνξάηνπ ζενῦ» δζα θαὶ ραξαθηὴξ ἀπαξάιιαθηνο. 

 λαφο, ὃλ ὁ Σνινκὼλ ᾠθνδφκεζελ, ἀιφγσλ αἵκαζηλ ἐλεθαηλίζζε θαὶ ἀιφγσλ εἰθφζηλ 

ἐθαιισπίζζε, ιεφλησλ θαὶ βνλ θαὶ θνηλίθσλ θαὶ ῥνΐζθσλ. Νῦλ δὲ Χξηζηνῦ αἵκαηη  ἐθθιεζία 

ἐγθαηλίδεηαη θαὶ ηλ ἁγίσλ αηνῦ θαὶ ηῆ Χξηζηνῦ εἰθφλη θαὶ ηλ ἁγίσλ αηνῦ θαιισπίδεηαη. Ἠ 

πάζεο ὕιεο πξνζθχλεζηλ ἄλειε ἠ κὴ θαηλνηφκεη «κεδὲ κέηαηξε ὅξηα αἰψληα, ἃ ἔζελην νἱ παηέξεο 

ζνπ», ν ηὰ πξὸ ηο ἐλζάξθνπ παξνπζίαο Χξηζηνῦ ηνῦ ζενῦ κλ ιέγσ, ἀιιὰ ηὰ κεηὰ ηὴλ 

ἐπηδεκίαλ αηνῦ. Πεξὶ γὰξ ηλ ἐλ ηῆ παιαηᾶ παξαδφζεσλ κεκθφκελνο ὁ ζεφο θεζηλ· «Ἔδσθα 

αηνῖο πξνζηάγκαηα ν θαιὰ» θαηὰ ηὴλ ζθιεξνθαξδίαλ αηλ. Ὥζηε «κεηαηεζείζεο ηο 

ἱεξσζχλεο ἐμ ἀλάγθεο θαὶ λφκνπ κεηάζεζηο γέγνλελ». 

Πξνζθπλ Χξηζηνῦ εἰθφλη ὡο ζεζαξθσκέλνπ ζενῦ, ηο δεζπνίλεο ηλ ἁπάλησλ ηο ζενηφθνπ 

νἷα κεηξὸο ηνῦ πἱνῦ ηνῦ ζενῦ, ηλ ἁγίσλ ὡο θίισλ ζενῦ ηλ κέρξηο αἵκαηνο ἀληηθαηαζηάλησλ 

πξὸο ηὴλ ἁκαξηίαλ θαὶ Χξηζηὸλ κηκεζακέλσλ ηῆ πὲξ αηνῦ ἐθρχζεη ηνῦ αἵκαηνο ηὸ νἰθεῖνλ 

αἷκα πὲξ αηλ πξνεθρέαληνο θαὶ ηλ θαη' ἴρλνο αηνῦ πνιηηεπζακέλσλ. Τνχησλ ηὰο ἀξηζηείαο 

θαὶ ηὰ πάζε ἀλαγξάπηνπο θαζίζηεκη ὡο δη' αηλ ἁγηαδφκελνο θαὶ πξὸο δινλ κηκήζεσο 

ἀιεηθφκελνο. Καὶ ηαῦηα δη' αἰδνῦο ἄγσ θαὶ πξνζθπλήζεσο· « γὰξ ηο εἰθφλνο ηηκὴ πξὸο ηὸ 

πξσηφηππνλ δηαβαίλεη», θεζὶλ ὁ ζεῖνο Βαζίιεηνο. Δἰ λανὺο ἐγείξεηο ἁγίνηο ζενῦ, θαὶ ηὰ ηνχησλ 

ἔγεηξε ηξφπαηα. Οθ γείξεην πάιαη λαὸο ἐπ' ἀλζξψπσλ ὀλφκαηη, νρ ἑσξηάδεην ηλ δηθαίσλ ὁ 

ζάλαηνο, ἀιι' ἐπελζεῖην, θαὶ ὁ ἁπηφκελνο λεθξνῦ ἀθάζαξηνο ἐινγίδεην, θαὶ Μσζέσο αηνῦ. Νῦλ 

δὲ ηλ ἁγίσλ ἑνξηάδεηαη ηὰ κλεκφζπλα· ἐπελζήζε ὁ λεθξὸο ηνῦ Ἰαθψβ, ἀιι' ὁ Σηεθάλνπ 

παλεγπξίδεηαη ζάλαηνο. Ἠ ηνίλπλ θαὶ ηὰο παλεγπξηθὰο κλήκαο ηλ ἁγίσλ ἄλειε παξὰ ηὸλ 



παιαηὸλ λφκνλ ἀγνκέλαο ἠ θαὶ ηὰο εἰθφλαο παξὰ ηὸλ λφκνλ, ὡο ζὺ θήο, νὔζαο ζπγρψξεζνλ. 

Ἀιι' ἀκήραλνλ κὴ ἑνξηάδεηλ ηὰ ηλ ἁγίσλ κλεκφζπλα· ὁ γὰξ ηλ ἁγίσλ ἀπνζηφισλ θαὶ 

ζενθφξσλ παηέξσλ ρνξὸο ηαῦηα πξνζηάηηεη γίλεζζαη. Ἀθ' νὗ γὰξ ὁ ζεὸο ιφγνο ζὰξμ ἐγέλεην 

ὁκνησζεὶο κῖλ θαηὰ πάληα ρσξὶο ἁκαξηίαο θαὶ ἀζπγρχησο ἐθξάζε πξὸο ηὸ κέηεξνλ θαὶ 

ἀκεηαβιήησο ηὴλ ζάξθα ἐζέσζε δηὰ ηο ἐλ ἀιιήιαηο ηο αηνῦ ζεφηεηνο θαὶ ηο αηνῦ ζαξθὸο 

ἀζπγρχηνπ πεξηρσξήζεσο, ὄλησο γηάζκεζα. Καὶ ἀθ' νὗ ὁ πἱὸο ηνῦ ζενῦ θαὶ ζεὸο ὁ ἀπαζὴο ὢλ 

ηῆ ζεφηεηη ηῶ πξνζιήκκαηη πέπνλζε θαὶ ηὸ κέηεξνλ ἀπέηηζελ ὄθιεκα ιχηξνλ ἐθρέαο πὲξ 

κλ ἀμηφρξεψλ ηε θαὶ ἀμηάγαζηνλ (δπζσπεηηθὸλ γὰξ παηξὶ θαὶ αἰδέζηκνλ αἷκα πἱνῦ), ὄλησο 

ιεπζεξψκεζα. Καὶ ἀθ' νὗ θαηειζὼλ εἰο ᾅδελ ηαῖο ἀπ' αἰλνο πεπεδεκέλαηο ςπραῖο ὡο 

αἰρκαιψηνηο ἐθήξπμελ ἄθεζηλ, ὡο ηπθινῖο ἀλάβιεςηλ, θαὶ δήζαο ηὸλ ἰζρπξὸλ ηῶ πεξέρνληη ηο 

δπλάκεσο ἀλέζηε ηὸ ἐμ κλ αηῶ πξνζιεθζὲλ ἀθζαξ ηίζαο ζαξθίνλ, ὄλησο θζαξηίζκεζα. 

Ἀθ' νὗ ηε δη' ὕδαηνο θαὶ πλεχκαηνο γεγελλήκεζα, ὄλησο πἱνζεηήκεζα θαὶ θιεξνλφκνη ζενῦ 

γεγελήκεζα. ληεῦζελ ηνὺο πηζηνὺο ἁγίνπο ὁ Παῦινο θαιεῖ. ληεῦζελ ηὸλ ηλ ἁγίσλ ν 

πελζνῦκελ, ἀιι' ἑνξηάδνκελ ζάλαηνλ. ληεῦζελ «νρ πὸ λφκνλ, ἀιι' πὸ ράξηλ ἐζκέλ», 

«δηθαησζέληεο δηὰ ηο πίζηεσο» θαὶ ζεὸλ κφλνλ εἰδφηεο ηὸλ ἀιεζηλφλ–»δηθαίῳ δὲ λφκνο ν 

θεῖηαη»–, νρ πὸ ηὰ ζηνηρεῖα ηνῦ λφκνπ ἐζκὲλ δεδνπισκέλνη ὡο λήπηνη, ἀιι' εἰο ἄλδξα 

θαηαξηηζζέληεο ηέιεηνλ ζηεξεὰλ ηξνθὴλ ηξεθφκεζα, ν ηὴλ πξὸο εἰδσινιαηξείαλ. Καιὸο ὁ 

λφκνο ὡο ιχρλνο θαίλσλ ἐλ αρκεξῶ ηφπῳ, ἀιι' ἕσο νὗ  κέξα δηαπγάζῃ· ἢδε δὲ ἀλέηεηιε 

θσζθφξνο ἐλ ηαῖο θαξδίαηο κλ θαὶ ὕδσξ δλ ηο ζενγλσζίαο ζαιάζζαο ἐζλλ ἐπεθάιπςε θαὶ 

πάληεο ηὸλ θχξηνλ ἔγλσκελ. «Παξιζε ηὰ παιαηά, ἰδνὺ γέγνλε ηὰ πάληα θαηλά.» Φεζὶλ γνῦλ ὁ 

ζεῖνο ἀπφζηνινο πξὸο Πέηξνλ, ηὴλ θνξπθαίαλ ἀθξφηεηα ηλ ἀπνζηφισλ· «Δἰ ζὺ Ἰνπδαῖνο ὢλ 

ἐζληθο δῆο θαὶ νθ Ἰνπδατθο, πο ηὰ ἔζλε ἀλαγθάδεηο ἰνπδαΐδεηλ», θαὶ πξὸο Γαιάηαο γξάθεη· 

«Μαξηχξνκαη παληὶ ἀλζξψπῳ πεξηηεκλνκέλῳ, ὅηη ὀθεηιέηεο ἐζηὶλ ὅινλ ηὸλ λφκνλ πιεξζαη.» 

Πάιαη κὲλ νὖλ κὴ εἰδφηεο ζεὸλ ἐδνπιεχνκελ ηνῖο κὴ θχζεη νὖζη ζενῖο, λῦλ δὲ γλφληεο ζεφλ, 

κιινλ δὲ γλσζζέληεο πὸ ζενῦ πο ἐπηζηξέςνκελ πάιηλ ἐπὶ ηὰ ἀζζελ θαὶ πησρὰ ζηνηρεῖα; 

Δἶδνλ εἶδνο ζενῦ ηὸ ἀλζξψπηλνλ, «θαὶ ἐζψζε κνπ  ςπρή.» Θεσξ εἰθφλα ζενῦ, ὡο εἶδελ 

Ἰαθψβ, εἰ θαὶ ἄιισο θαὶ ἄιισο· ἐθεῖλνο κὲλ γὰξ ἄπινλ, ηὸ ἐζφκελνλ πξνκελχνπζαλ ἀχινηο λνὸο 

ὀθζαικνῖο, ἐγὼ δὲ ηνῦ ζαξθὶ ὁξαζέληνο κλήκεο ἐκπχξεπκα. ἧ ηλ ἀπνζηφισλ ζθηὰ ηὰ 

ζνπδάξηά ηε θαὶ ζηκηθίλζηα λφζνπο ἀπήιαπλε, δαίκνλαο ἐθπγάδεπε· θαὶ πο  ζθηὰ θαὶ  εἰθὼλ 

ηλ ἁγίσλ ν δνμαζζήζεηαη; Ἠ πάζεο ὕιεο πξνζθχλεζηλ ἄλειε ἠ κὴ θαηλνηφκεη «κεδὲ κέηαηξε 

ὅξηα αἰψληα, ἃ ἔζελην νἱ παηέξεο ζνπ.» Ο κφλνλ γξάκκαζη ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴλ ζεζκνζεζίαλ 

παξέδσθαλ, ἀιιὰ θαὶ ἀγξάθνηο ηηζὶ παξαδφζεζη. Φεζὶ γνῦλ ὁ ζεῖνο Βαζίιεηνο ἐλ εἰθνζηῶ 

ἑβδφκῳ ηλ πξὸο Ἀκθηιφρηνλ πεξὶ ηνῦ ἁγίνπ πλεχκαηνο ηξηάθνληα θεθαιαίσλ ἐπὶ ιέμεσο 

νὕησο· «Τλ ἐλ ηῆ ἐθθιεζίᾳ πεθπιαγκέλσλ δνγκάησλ θαὶ θεξπγκάησλ ηὰ κὲλ ἐθ ηο ἐγγξάθνπ 

δηδαζθαιίαο ἔρνκελ, ηὰ δὲ ἐθ ηο ηλ ἀπνζηφισλ παξαδφζεσο δηαδνζέληα κῖλ ἐλ κπζηεξίῳ 

παξεδεμάκεζα, ἅπεξ ἀκθφηεξα ηὴλ αηὴλ ἰζρὺλ ἔρεη πξὸο ηὴλ εζέβεηαλ. Καὶ ηνχηνηο νδεὶο 

ἀληεξεῖ νθνῦλ, ὅζηηο γε θἂλ κηθξὸλ γνῦλ ζεζκλ ἐθθιεζίαο πεπείξαηαη· εἰ γὰξ ἐπηρεηξήζαηκελ 

ηὰ ἄγξαθα ηλ ἐζλ ὡο κὴ κεγάιελ ἔρνληα ηὴλ δχλακηλ παξαηηεῖζζαη, ιάζνηκελ ἂλ εἰο αηὰ ηὰ 

θαίξηα δεκηνῦληεο ηὸ εαγγέιηνλ.» Ταῦηα ηνῦ κεγάινπ Βαζηιείνπ ηὰ ῥήκαηα. Πφζελ γὰξ ἴζκελ 

ηὸλ θξαλίνπ ηφπνλ ηὸλ ἅγηνλ, ηὸ κλκα ηο δσο; Ο παῖδεο παξὰ παηξὸο ἀγξάθσο 

παξεηιεθφηεο; Τὸ κὲλ γὰξ ἐλ ηφπῳ θξαλίνπ ἐζηαπξζζαη ηὸλ θχξηνλ γέγξαπηαη θαὶ ηεηάθζαη ἐλ 

κλεκείῳ, ὃ ἐιαηφκεζελ Ἰσζὴθ ἐλ ηῆ πέηξᾳ· ὅηη δὲ ηαῦηά ἐζηη ηὰ λῦλ πξνζθπλνχκελα, ἐμ 

ἀγξάθνπ παξαδφζεσο ἴζκελ θαὶ πιεῖζηα ηνχηνηο παξφκνηα. Πφζελ ηὸ ηξὶο βαπηίδεηλ; Πφζελ ηὸ 

θαη' ἀλαηνιὰο εὔρεζζαη; Πφζελ  ηλ κπζηεξίσλ παξάδνζηο; Γηὸ θαὶ ὁ ζεῖνο ἀπφζηνινο Παῦιφο 

θεζηλ· «Ἄξα νὖλ, ἀδειθνί, ζηήθεηε θαὶ θξαηεῖηε ηὰο παξαδφζεηο, ἃο ἐδηδάρζεηε εἴηε δηὰ ιφγνπ, 

εἴηε δη' ἐπηζηνιλ κλ.» Πνιιλ ηνηγαξνῦλ θαὶ ηνζνχησλ ἀγξάθσο ηῆ ἐθθιεζίᾳ 

παξαδεδνκέλσλ θαὶ κέρξη ηνῦ λῦλ πεθπιαγκέλσλ, ηί πεξὶ ηὰο εἰθφλαο ζκηθξνινγεῖο; Ἃο κέληνη 

ρξήζεηο παξάγεηο, ν ηλ παξ' κῖλ εἰθφλσλ βδειχζζνληαη ηὴλ πξνζθχλεζηλ, ἀιιὰ ηλ ηαχηαο 

ζενπνηνχλησλ ιιήλσλ. Ο δεῖ ηνίλπλ δηὰ ηὴλ ηλ ιιήλσλ ἄηνπνλ ρξζηλ θαὶ ηὴλ κεηέξαλ 

εζεβο γηλνκέλελ ἀλαηξεῖλ. θνξθίδνπζηλ ἐπανηδνί ηε θαὶ γφεηεο, ἐθνξθίδεη θαὶ ηνὺο 

θαηερνπκέλνπο  ἐθθιεζία, ἀιι' ἐθεῖλνη κὲλ ἐπηθαινχκελνη δαίκνλαο, αὕηε δὲ ζεὸλ θαηὰ 

δαηκφλσλ· δαίκνζη ηὰο εἰθφλαο ἀλαηηζέαζηλ Ἕιιελεο θαὶ ζενὺο ηαχηαο πξνζαγνξεχνπζηλ, κεῖο 



δὲ ἀιεζεῖ ζεῶ ζαξθσζέληη θαὶ ζενῦ δνχινηο θαὶ θίινηο δαηκφλσλ ἀπειαχλνπζη ζηίθε. Δἰ δὲ θὴο 

ηὸλ ζεῖνλ θαὶ ζαπκαζηὸλ πηθάληνλ δηαξξήδελ ηαχηαο ἀπαγνξεῦζαη, πξηνλ κὲλ ηπρὸλ 

παξεγγεγξακκέλνο θαὶ ἐπίπιαζηνο ὁ ιφγνο, ἄιινπ κὲλ ὢλ πφλνο, ἑηέξνπ δὲ ηὴλ ἐπσλπκίαλ ἔρσλ, 

ὃ πνιινῖο εἴζηζηαη δξλ. Γεχηεξνλ, ἴζκελ ηὸλ καθάξηνλ Ἀζαλάζηνλ ἀπεγνξεπθφηα ηὸ ἐλ ιάξλαμη 

ηηζέλαη ηὰ ηλ ἁγίσλ ιείςαλα, κιινλ δὲ πξνζηάηηνληα πὸ γλ ηαῦηα θαιχπηεηλ, ηὸ ἄηνπνλ 

ἔζνο ηλ Αἰγππηίσλ θαηαξγζαη βνπιφκελνλ, νἳ ηνὺο ἑαπηλ λεθξνὺο νρ πὸ γλ ἔθξππηνλ, 

ἀιι' ἐπὶ θιηλλ θαὶ ζθηκπφδσλ ἐηίζνπλ. Τάρα ηνηνῦηφλ ηη θαὶ ὁ κέγαο πηθάληνο 

ἐπηδηνξζψζαζζαη ζέισλ, ηὸ κὴ ρξλαη πνηεῖλ εἰθφλαο ἐλνκνζέηεζελ, εἴ γε θαὶ αηνῦ δκελ εἶλαη 

ηὸλ ιφγνλ, ἐπεί, ὅηη γε ηνχηνπ ζθνπὸο ηαχηαο νθ ἀπσζεῖην, κάξηπο  ηνῦ αηνῦ ζείνπ 

πηθαλίνπ ἐθθιεζία εἰθφζη κέρξηο κλ πεξηθεθνζκεκέλε. Τξίηνλ, ν ηὸ ζπάληνλ λφκνο ηῆ 

ἐθθιεζίᾳ «νδὲ κία ρειηδὼλ ἔαξ πνηεῖ», ὡο θαὶ ηῶ ζενιφγῳ Γξεγνξίῳ θαὶ ηῆ ἀιεζείᾳ δνθεῖ· 

νδὲ ιφγνο εἷο δπλαηὸο ὅιεο ἐθθιεζίαο ηο ἀπὸ γο πεξάησλ κέρξη ηλ αηο πεξάησλ 

ἀλαηξέςαη παξάδνζηλ. 

Ο κφλνλ δὲ γξάκκαζη ηὸλ ἐθθιεζηαζηηθὸλ ζεζκὸλ παξέδσθαλ νἱ αηφπηαη θαὶ πεξέηαη ηνῦ 

ιφγνπ, ἀιιὰ θαὶ ἀγξάθνηο ηηζὶ παξαδφζεζη. Πφζελ γὰξ νἴδακελ ηὸλ θξαλίνπ ηφπνλ ηὸλ ἅγηνλ; 

Πφζελ ηὸ κλκα ηο δσο; Ο παῖο παξὰ παηξὸο ἀγξάθσο παξαιαβφληεο; Τὸ κὲλ ἐλ ηφπῳ 

θξαλίνπ ζηαπξσζλαη ηὸλ θχξη νλ γέγξαπηαη θαὶ ηαθλαη ἐλ κλεκείῳ, ὃ ἐιαηφκεζελ Ἰσζὴθ ἐλ 

ηῆ πέηξᾳ· ὅηη δὲ ηαῦηά ἐζηη ηὰ λῦλ πξνζθπλνχκελα, ἐμ ἀγξάθνπ παξαδφζεσο νἴδακελ θαὶ 

πιεῖζηα ηνχηνηο παξφκνηα. Πφζελ ηὸ ηξίηνλ βαπηίδεηλ, ηνπηέζηη δηὰ ηξηλ θαηαδχζεσλ; Πφζελ ηὸ 

θαη' ἀλαηνιὰο εὔρεζζαη; Πφζελ ηὸ πξνζθπλεῖλ ζηαπξφλ; Οθ ἐθ ηο ἀγξάθνπ παξαδφζεσο; Γηὸ 

θαὶ ὁ ζεῖνο ἀπφζηνινο Παῦιφο θεζηλ· «Ἄξα νὖλ, ἀδειθνί, ζηήθεηε θαὶ θξαηεῖηε ηὰο παξαδφζεηο, 

ἃο ἐδηδάρζεηε εἴηε δηὰ ιφγνπ, εἴηε δη' ἐπηζηνιο κλ.» Πνιιλ ηνηγαξνῦλ ἀγξάθσο ηῆ 

ἐθθιεζίᾳ παξαδεδνκέλσλ θαὶ κέρξη ηνῦ λῦλ πεθπιαγκέλσλ, ηί πεξὶ ηὰο εἰθφλαο ζκηθξνινγεῖηε; 

Μαληραῖνη ζπλέγξαςαλ ηὸ θαηὰ Θσκλ εαγγέιηνλ· γξάςαηε θαὶ κεῖο ηὸ θαηὰ Λένληα 

εαγγέιηνλ. Ο δέρνκαη βαζηιέα ηπξαλληθο ηὴλ ἱεξσζχλελ ἁξπάδνληα. Ο βαζηιεῖο ἔιαβνλ 

ἐμνπζίαλ δεζκεῖλ θαὶ ιχεηλ. Οἶδα Οάιεληα βαζηιέα ρξηζηηαλὸλ ὀλνκαδφκελνλ θαὶ ηὴλ 

ὀξζφδνμνλ πίζηηλ δηψμαληα, Εήλσλά ηε θαὶ Ἀλαζηάζηνλ, ἧξάθιεηνλ θαὶ Κσλζηαληῖλνλ ηὸλ ἐλ 

Σηθειίᾳ θαὶ Βαξδαλίζθελ ηὸλ θαὶ Φηιηππηθφλ. Ο πείζνκαη βαζηιηθνῖο θαλφζη δηαηάηηεζζαη ηὴλ 

ἐθθιεζίαλ, ἀιιὰ παηξηθαῖο παξαδφζεζηλ ἐγγξάθνηο ηε θαὶ ἀγξάθνηο. Ὥζπεξ γὰξ ἐλ ὅιῳ ηῶ 

θφζκῳ ἐγγξάθσο ἐθεξχρζε ηὸ εαγγέιηνλ, νὕησο ἐλ ὅιῳ ηῶ θφζκῳ ἀγξάθσο παξεδφζε ηὸ 

εἰθνλίδεηλ Χξηζηὸλ ηὸλ ζεζαξθσκέλνλ ζεὸλ θαὶ ηνὺο ἁγίνπο, ὥζπεξ θαὶ πξνζθπλεῖλ ηὸλ ζηαπξὸλ 

θαὶ θαη' ἀλαηνιὰο ἑζηηαο πξνζεχρεζζαη. Ἃο κέληνη πξνζάγεηο ρξήζεηο, ν ηλ παξ' κῖλ 

εἰθφλσλ βδειχζζνληαη ηὴλ πξνζθχλεζηλ, ἀιιὰ ηλ ηαχηαο ζενπνηνχλησλ ιιήλσλ. Ο δεῖ 

ηνίλπλ δηὰ ηὴλ ηλ ιιήλσλ ἄηνπνλ ρξζηλ θαὶ ηὴλ ηο ἐθθιεζίαο εζεβο γηλνκέλελ ἀλαηξεῖλ. 

θνξθίδνπζηλ ἐπανηδνί ηε θαὶ γφεηεο, ἐθνξθίδεη ηνὺο θαηερνπκέλνπο  ἐθθιεζία, ἀιι' ἐθεῖλνη 

κὲλ ἐπηθαινχκελνη δαίκνλαο, αὕηε δὲ ζεὸλ θαηὰ δαηκφλσλ. Ἔζπνλ δαίκνζηλ Ἕιιελεο, ἀιιὰ θαὶ 

ζεῶ ὁ Ἰζξαὴι θαὶ αἵκαηα θαὶ θλίζζαο πξνζέθεξνλ· ζχεη θαὶ  ἐθθιεζία ζεῶ ζπζίαλ ἀλαίκαθηνλ. 

Γαίκνζη ηὰο εἰθφλαο ἀλεηίζνπλ Ἕιιελεο, ἀιιὰ θαὶ ὁ Ἰζξαὴι ἐζενπνίεζε ηὰο εἰθφλαο· ἔιεγνλ 

γάξ· «Οὗηνη νἱ ζενί ζνπ, Ἰζξαήι, νἱ ἀλαγαγφληεο ζε ἐθ ηο Αἰγχπηνπ.» ἧκεῖο δὲ ἀιεζεῖ ζεῶ 

ζαξθσζέληη θαὶ ζενῦ δνχινηο θαὶ θίινηο δαηκφλσλ ἀπειαχλνπζη ζηίθε εἰθφλαο ἀλαηηζέακελ. Δἰ 

δὲ ιέγεηο ηὸλ καθάξηνλ πηθάληνλ ηξαλο ηὰο παξ' κῖλ ἀπαγνξεῦζαη εἰθφλαο, γλζη, ὡο 

ἐπίπιαζηνο ὁ ιφγνο ἄιινπ ηηλὸο ηῶ ηνῦ ζείνπ πηθαλίνπ ρξεζακέλνπ ὀλφκαηη, νἷα πνιιὰ 

ζπκβαίλεη γίλεζζαη. Ο γὰξ ηνῖο ζπκπαηξάζηλ ὁ παηὴξ κάρεηαη· ἑλὸο γὰξ ἁγίνπ πλεχκαηνο 

κέηνρνη πάληεο γεγφλαζη· θαὶ κάξηπο  αηνῦ ἐθθιεζία εἰ θφζη θαιισπηδνκέλε, ἕσο νὗ ὁ ἄγξηνο 

θαὶ ἀλήκεξνο Λέσλ ἔβξπμελ θαὶ ηὴλ Χξηζηνῦ δηεηάξαμε πνίκλελ πνηίζαη ηὸλ ιαὸλ ηνῦ ζενῦ 

ἐπηρεηξήζαο ἀλαηξνπὴλ ζνιεξάλ. 

Γέρνπ ηνίλπλ ηλ γξαθηθλ θαὶ παηξηθλ ρξήζεσλ ηὸλ ἑζκφλ, ὅηη, εἰ θαὶ ιέγεη  γξαθή· «Τὰ 

εἴδσια ηλ ἐζλλ ἀξγχξηνλ θαὶ ρξπζίνλ, ἔξγα ρεηξλ ἀλζξψπσλ», ἀιι' νὖλ ν ηὸ κὴ 

πξνζθπλεῖλ ἀςχρνηο ἠ ἔξγνηο ρεηξλ θσιχεη, ἀιιὰ ηαῖο δαηκφλσλ εἰθφζηλ. Ὅηη κὲλ νὖλ ἀγγέινηο 

θαὶ ἀλζξψπνηο θαὶ βαζηιεῦζη θαὶ ἀζεβέζη πξνζεθχλεζαλ νἱ πξνθηαη θαὶ ῥάβδῳ, εἴξεηαη· ιέγεη 



δὲ θαὶ Γαπίδ· «Καὶ πξνζθπλεῖηε ηῶ πνπνδίῳ ηλ πνδλ αηνῦ.» ἧζαΐαο δὲ ἐθ πξνζψπνπ ηνῦ 

ζενῦ· « νξαλφο κνη ζξφλνο», θεζίλ, « δὲ γ πνπφδηνλ ηλ πνδλ κνπ.» Οξαλὸο δὲ θαὶ γ 

παληί πνπ δινλ, ὅηη θηίζκαηα. Καὶ Μσζο δὲ θαὶ Ἀαξὼλ ζὺλ παληὶ ηῶ ιαῶ ρεηξνπνηήηνηο 

πξνζεθχλεζαλ. Φεζὶ γνῦλ Παῦινο ὁ ρξπζνῦο ηέηηημ ηο ἐθθιεζίαο ἐλ ηῆ πξὸο βξαίνπο 

ἐπηζηνιῆ· «Χξηζηὸο δὲ παξαγελφκελνο ἀξρηεξεὺο ηλ κειιφλησλ ἀγαζλ δηὰ ηο κείδνλνο θαὶ 

ηειεηνηέξαο ζθελο ν ρεηξνπνηήηνπ, ηνπηέζηηλ ν ηαχηεο ηο θηίζεσο», θαὶ πάιηλ «ν γὰξ εἰο 

ρεηξνπνίεηα εἰζιζελ ἅγηα ὁ Χξηζηφο, ἀληίηππα ηλ ἀιεζηλλ, ἀιι' εἰο ηὸλ νξαλφλ.» Ὥζηε ηὰ 

πξφηεξα ἅγηα, ἣ ηε ζθελὴ θαὶ πάληα ηὰ ἐλ αηῆ, ρεηξνπνίεηα ἤλ· θαὶ ὅηη πξνζεθπλεῖην, νδεὶο 

ἀληεξεῖ. 

Δἰ ζηαπξὸλ θαὶ ιφγρελ θαὶ θάιακνλ θαὶ ζπφγγνλ, δη' ὧλ νἱ ζενθηφλνη Ἰνπδαῖνη ηὸλ θχξηφλ κνπ 

ἐλχβξηζαλ θαὶ ἀπέθηεηλαλ, ὡο αἴηηα ζσηεξίαο πξνζθπλ θαὶ ζέβσ, ηὰο ἐπὶ δφμῃ θαὶ κλήκῃ ηλ 

ηνῦ Χξηζηνῦ παζεκάησλ ἀγαζῶ ζθνπῶ πὸ ηλ πηζηλ θαηαζθεπαδνκέλαο εἰθφλαο ν 

πξνζθπλήζσ; Δἰ ζηαπξνῦ εἰθφλα ἐμ νἱαζνῦλ ὕιεο θαηαζθεπαζζεῖζαλ πξνζθπλ, ηνῦ 

ζηαπξσζέληνο θαὶ ηὸλ ζηαπξὸλ ζσηήξηνλ δείμαληνο ηὴλ εἰθφλα ν πξνζθπλήζσ; Ὅηη δὲ ν ηῆ 

ὕιῃ πξνζθπλ, δινλ· θαηαιπζέληνο γὰξ ηνῦ ἐθηππψκαηνο ηνῦ ζηαπξνῦ, εἰ ηχρνη, ἐθ μχινπ 

θαηεζθεπαζκέλνπ, ππξὶ ηὸ μχινλ παξαδίδσκη, ὁκνίσο θαὶ ηλ εἰθφλσλ. Ὅηη δὲ ν λένλ ηὸ ηλ 

εἰθφλσλ ἐθεχξεκα θαὶ  ηνχησλ πξνζθχλεζηο, ἀιι' ἀξραία ηο ἐθθιεζίαο παξάδνζηο, δέρνπ ηλ 

γξαθηθλ θαὶ παηξηθλ ρξήζεσλ ηὸλ ἑζκφλ.  θχξηνο ἐλ ηῶ θαηὰ Μαηζαῖνλ ἱεξῶ εαγγειίῳ 

ηάδε θεζὶ ηνὺο ἑαπηνῦ καζεηὰο καθαξίδσλ θαὶ ζὺλ αηνῖο πάληαο ηνὺο ηῶ θαλφλη αηλ 

ζηνηρνῦληαο θαὶ ηνῖο ἴρλεζηλ αηλ ἐπαθνινπζνῦληαο· «κλ δὲ καθάξηνη νἱ ὀθζαικνί, ὅηη 

βιέπνπζη, θαὶ ηὰ ὦηα κλ, ὅηη ἀθνχνπζηλ. Ἀκὴλ γὰξ ιέγσ κῖλ, ὅηη πνιινὶ πξνθηαη θαὶ 

δίθαηνη ἐπεζχκεζαλ ἰδεῖλ, ἃ βιέπεηε, θαὶ νθ εἶδνλ, θαὶ ἀθνῦζαη, ἃ ἀθνχεηε, θαὶ νθ ἢθνπζαλ.» 

πηπνζνῦκελ νὖλ θαὶ κεῖο ἰδεῖλ, ὡο ἰδεῖλ δπλαηφλ· «βιέπνκελ γὰξ ὡο ἐλ ἐζφπηξῳ θαὶ ἐλ 

αἰλίγκαηη» θαὶ ἐλ ηῆ εἰθφλη θαὶ καθαξηδφκεζα. Αηὸο ὁ ζεὸο πξηνο ἐπνίεζελ εἰθφλα θαὶ ἔδεημελ 

εἰθφλαο· ηὸλ κὲλ γὰξ ἄλζξσπνλ θαη' εἰθφλα ζενῦ ἐπνίεζε. Καὶ Ἀβξαὰκ δὲ θαὶ Μσζο θαὶ 

ἧζαΐαο θαὶ πάληεο νἱ πξνθηαη εἰθφλαο εἶδνλ ζενῦ θαὶ νθ αηὴλ ηὴλ νζίαλ ηνῦ ζενῦ. ἧ βάηνο 

εἰθὼλ ἤλ ηο ζενκήηνξνο, θαὶ κέιινληη ηῶ Μσζῆ ηαχηῃ πξνζηέλαη εἶπελ ὁ ζεφο· «πφιπζαη ηὸ 

πφδεκα ηλ πνδλ ζνπ·  γὰξ γ, ἐλ ᾗ ἕζηεθαο, γ ἁγία ἐζηίλ.» Δἰ νὖλ  γ, ἐλ ᾗ εἰθὼλ ηο 

ζενηφθνπ ὤθζε ηῶ Μσζῆ, γ ἁγία ἐζηί, πφζῳ κιινλ αηὴ  εἰθψλ; Ο κφλνλ γὰξ ἁγία, ἀιιά, 

ηνικ ιέγεηλ, θαὶ ἁγίσλ ἁγία.  θχξηνο ἐξσηήζαζη ηνῖο Φαξηζαίνηο· «Τί νὖλ Μσζο ἐλεηείιαην 

δνῦλαη βηβιίνλ ἀπνζηαζίνπ θαὶ ἀπνιῦζαη ηὴλ γπλαῖθα;» ἀπεθξίλαην· «Ὅηη Μσζο πξὸο ηὴλ 

ζθιεξνθαξδίαλ κλ ἐπέηξεςελ κῖλ ἀπνιῦζαη ηὰο γπλαῖθαο κλ, ἀπ' ἀξρο δὲ ν γέγνλελ 

νὕησο.» Κἀγὼ ιέγσ κῖλ, ὅηη Μσζο πξὸο ηὴλ ζθιεξνθαξδίαλ ηλ πἱλ Ἰζξαὴι εἰδὼο αηλ ηὸ 

πξὸο εἰδσινιαηξείαλ εφιηζζνλ ἐπέηξεςελ αηνῖο κὴ πνηεῖλ εἰθφλαο. Νπλὶ δὲ νρ νὕησο ἐζηίλ· 

ἑζηήθακελ γὰξ βεβαίσο ἐλ ηῆ πέηξᾳ ηο πίζηεσο ηὸ θο ηο ζενγλσζίαο πινπηήζαληεο. 

Ἀθνχζαηε, ηί θεζηλ ὁ θχξηνο· «Μσξνὶ θαὶ ηπθινί, ὁ ὀκφζαο ἐλ ηῶ λαῶ ὀκλχεη ἐλ αηῶ θαὶ ἐλ ηῶ 

θαηνηθήζαληη ἐλ αηῶ, θαὶ ὁ ὀκφζαο ἐλ ηῶ νξαλῶ ὀκλχεη ἐλ ηῶ ζξφλῳ ηνῦ ζενῦ θαὶ ἐλ ηῶ 

θαζεκέλῳ ἐπάλσ αηνῦ.» Καὶ ὁ ὀκλχσλ ἐλ ηῆ εἰθφλη ὀκλχεη ἐλ ηῆ εἰθφλη θαὶ ἐλ ηῶ εἰθνληδνκέλῳ 

π' αηο. Ὅηη κὲλ νὖλ  ζθελὴ θαὶ ηὸ θαηαπέηαζκα θαὶ  θηβσηὸο θαὶ  ηξάπεδα θαὶ πάληα ηὰ 

ἐλ ηῆ ζθελῆ εἰθφλεο ἤζαλ θαὶ ηχπνη θαὶ ἔξγα ρεηξλ ἀλζξψπσλ, ἅηηλα πξνζεθπλεῖην πὸ παληὸο 

Ἰζξαήι, ἔηη δὲ θαὶ ηὰ ρεξνπβὶκ ηὰ γιππηὰ ζενῦ πξνζηάγκαηη θαηεζθεπαζκέλα, ἱθαλο 

ἀπνδέδεηθηαη. Φεζὶ γὰξ ὁ ζεὸο ηῶ Μσζῆ· «Ὅξα, πνηήζεηο πάληα θαηὰ ηὸλ ηχπνλ ηὸλ δεηρζέληα 

ζνη ἐλ ηῶ ὄξεη.» Ἄθνπε θαὶ ηνῦ ἀπνζηφινπ Παχινπ καξηπξνῦληνο, ὅηη ρεηξνπνίεηα θαὶ εἰθφλαο 

πξνζεθχλεη Ἰζξαὴι ηνῦ ζενῦ ηνῦην πξνζηάμαληνο· «Δἰ κὲλ γὰξ ἤλ», θεζίλ, «ἐπὶ γο, νδ' ἂλ ἤλ 

ἱεξεὺο ὄλησλ ἱεξέσλ ηλ πξνζθεξφλησλ θαηὰ ηὸλ λφκνλ ηὰ δξα· νἵηηλεο πνδείγκαηη θαὶ ζθηᾶ 

ιαηξεχνπζη ηλ ἐπνπξαλίσλ, θαζὼο θερξεκάηηζηαη Μσζο κέιισλ ἐπηηειεῖλ ηὴλ ζθελήλ. Ὅξα 

γάξ, θεζί, πνηήζεηο πάληα θαηὰ ηὸλ ηχπνλ ηὸλ δεηρζέληα ζνη ἐλ ηῶ ὄξεη· λπλὶ δὲ δηαθνξσηέξαο 

ηεηχρεθε ιεηηνπξγίαο, ὅζῳ θξείηηνλφο ἐζηη δηαζήθεο κεζίηεο, ἣηηο ἐπὶ θξείηηνζηλ ἐπαγγειίαηο 

λελνκνζέηεηαη. Δἰ γὰξ  πξψηε ἐθείλε ἤλ ἄκεκπηνο, νθ ἂλ δεπηέξαο ἐδεηεῖην ηφπνο· 

κεκθφκελνο γὰξ αηνῖο ιέγεη· Ἰδνὺ κέξαη ἔξρνληαη, ιέγεη θχξηνο, θαὶ ζπληειέζσ ἐπὶ ηὸλ νἶθνλ 

Ἰζξαὴι θαὶ ἐπὶ ηὸλ νἶθνλ Ἰνχδα δηαζήθελ θαηλήλ· ν θαηὰ ηὴλ δηαζήθελ, ἡλ δηεζέκελ ηνῖο 



παηξάζηλ αηλ ἐλ κέξᾳ ἐπηιαβνκέλνπ κνπ ηο ρεηξὸο αηλ ἐμαγαγεῖλ αηνὺο ἐθ γο 

Αἰγχπηνπ.» θαὶ κεη' ὀιίγα «ἐλ ηῶ ιέγεηλ «θαηλὴλ» πεπαιαίσθε ηὴλ πξψηελ· ηὸ δὲ παιαηνχκελνλ 

θαὶ γεξάζθνλ ἐγγὺο ἀθαληζκνῦ. Δἶρε κὲλ νὖλ  πξψηε ζθελὴ δηθαηψκαηα ιαηξείαο ηφ ηε ἅγηνλ 

θνζκηθφλ· ζθελὴ γὰξ θαηεζθεπάζζε  πξψηε, ἐλ ᾗ ἣ ηε ιπρλία θαὶ  ηξάπεδα θαὶ  πξφζεζηο 

ηλ ἄξησλ, ἣηηο ιέγεηαη Ἅγηα· κεηὰ δὲ ηὸ δεχηεξνλ θαηαπέηαζκα ζθελὴ  ιεγνκέλε Ἅγηα ἁγίσλ, 

ρξπζνῦλ ἔρνπζα ζπκηαηήξηνλ θαὶ ηὴλ θηβσηὸλ ηο δηαζήθεο πεξηθεθαιπκκέλελ πάληνζελ 

ρξπζίῳ, ἐλ ᾗ ζηάκλνο ρξπζ ἔρνπζα ηὸ κάλλα θαὶ  ῥάβδνο Ἀαξὼλ  βιαζηήζαζα θαὶ αἱ πιάθεο 

ηο δηαζήθεο· πεξάλσ δὲ αηο ρεξνπβὶκ δφμεο θαηαζθηάδνληα ηὸ ἱιαζηήξηνλ.» θαὶ πάιηλ «ν 

γὰξ εἰο ρεηξνπνίεηα ἅγηα εἰζιζελ ὁ Χξηζηφο, ἀληίηππα ηλ ἀιεζηλλ, ἀιι' εἰο αηὸλ ηὸλ 

νξαλφλ.» θαὶ κεζ' ἕηεξα «ζθηὰλ γὰξ ἔρσλ ὁ λφκνο ηλ κειιφλησλ ἀγαζλ, νθ αηὴλ ηὴλ 

εἰθφλα ηλ πξαγκάησλ.» Ὅξα, ὅηη θαὶ ὁ λφκνο θαὶ πάληα ηὰ θαη' αηὸλ πζά ηε  θαζ' κο 

ιαηξεία ρεηξνπνίεηά εἰζηλ ἅγηα δη' ὕιεο πξνζάγνληα κο ηῶ ἀχιῳ ζεῶ, θαὶ ὁ κὲλ λφκνο θαὶ 

πάληα ηὰ θαηὰ ηὸλ λφκνλ ζθηαγξαθία ηηο ἤλ ηο κειινχζεο εἰθφλνο, ηνπηέζηη ηο θαζ' κο 

ιαηξείαο,  δὲ θαζ' κο ιαηξεία εἰθὼλ ηλ κειιφλησλ ἀγαζλ, αηὰ δὲ ηὰ πξάγκαηα  ἄλσ 

Ἱεξνπζαιὴκ  ἄπινο θαὶ ἀρεηξνπνίεηνο, θαζψο θεζηλ ὁ αηὸο ζεῖνο ἀπφζηνινο· «Ο γὰξ ἔρνκελ 

ὧδε κέλνπζαλ πφιηλ, ἀιιὰ ηὴλ κέιινπζαλ ἐπηδεηνῦκελ», ἣηηο ἐζηὶλ  ἄλσ Ἱεξνπζαιήκ, «ἥο 

ηερλίηεο θαὶ δεκηνπξγὸο ὁ ζεφο.» Πάληα γὰξ ηά ηε θαηὰ ηὸλ λφκνλ θαὶ ηὰ θαηὰ ηὴλ κεηέξαλ 

ιαηξείαλ ἐθείλεο ράξηλ ἐγέλνλην. Αηῶ  δφμα εἰο ηνὺο αἰλαο ηλ αἰψλσλ. 

Πνῦ εὗξεο ἐλ ηῆ παιαηᾶ ἠ ἐλ ηῶ εαγγειίῳ ὄλνκα ηξηάδνο ἠ ὁκννχζηνλ ἠ κίαλ θχζηλ ζεφηεηνο 

ηξαλο ἠ ηξεῖο πνζηάζεηο αηνιεμεὶ ἠ κίαλ πφζηαζηλ ηνῦ Χξηζηνῦ ἠ δχν θχζεηο αηνιεμεί; 

Ἀιι' ὅκσο, ἐπεηδὴ ἐθ ηλ ἰζνδπλακνπζλ ιέμεσλ ηλ ἐλ ηῆ γξαθῆ θεηκέλσλ ὥξηζαλ ηαῦηα νἱ 

ἅγηνη παηέξεο, δερφκεζα θαὶ ηνὺο κὴ δερνκέλνπο ἀλαζεκαηίδνκελ. γὼ δὲ παξηζη ζνη ἐλ ηῆ 

παιαηᾶ, ὅηη πξνζέηαμελ ὁ ζεὸο πνηεῖλ εἰθφλαο, πξηνλ κὲλ αηὴλ ηὴλ ζθελὴλ θαὶ πάληα ηὰ ὄληα 

ἐλ αηῆ. Καὶ ἐλ ηνῖο εαγγειίνηο αηὸο ὁ θχξηνο ηνῖο πεηξαζηηθο ἐξσηήζαζηλ, εἰ ἔμεζηη θαίζαξη 

δνῦλαη θλζνλ, εἶπελ· Ἀγάγεηέ κνη λφκηζκα. Καὶ πέδεημαλ αηῶ δελάξηνλ. Καὶ ξψηεζελ 

αηνχο· Τίλνο εἰθφλα ἔρεη; Οἱ δὲ εἶπνλ· Καίζαξνο. Καὶ εἶπελ· «Ἀπφδνηε ηὰ θαίζαξνο θαίζαξη, 

θαὶ ηὰ ηνῦ ζενῦ ηῶ ζεῶ.» πεηδὴ εἰθφλα θαίζαξνο ἔρεη, θαίζαξφο ἐζηη, θαὶ ἀπφδνηε θαίζαξη. Καὶ 

ηὴλ εἰθφλα Χξηζηνῦ, ἀπφδνηε Χξηζηῶ· Χξηζηνῦ γάξ ἐζηηλ.  θχξηνο καθαξίδσλ ηνὺο καζεηὰο 

εἶπε· «Πνιινὶ βαζηιεῖο θαὶ πξνθηαη ἐπεζχκεζαλ ἰδεῖλ, ἃ βιέπεηε, θαὶ νθ εἶδνλ, θαὶ ἀθνῦζαη, ἃ 

ἀθνχεηε, θαὶ νθ ἢθνπζαλ. κλ δὲ καθάξηνί εἰζηλ νἱ ὀθζαικνί, ὅηη βιέπνπζηλ, θαὶ ηὰ ὦηα, ὅηη 

ἀθνχνπζηλ.» Δἶδνλ νὖλ νἱ ἀπφζηνινη ζσκαηηθο ηὸλ Χξηζηὸλ θαὶ ηὰ πάζε θαὶ ηὰ ζαχκαηα αηνῦ 

θαὶ ἢθνπζαλ ηλ ιφγσλ αηνῦ· ἐπηζπκνῦκελ θαὶ κεῖο ἰδεῖλ θαὶ ἀθνῦζαη θαὶ καθαξηζζλαη. 

Δἶδνλ ἐθεῖλνη πξφζσπνλ πξὸο πξφζσπνλ, ἐπεηδὴ παξλ ζσκαηηθο· κεῖο δέ, ἐπεηδὴ ζσκαηηθο 

ν πάξεζηηλ, ὥζπεξ δηὰ βίβισλ ἀθνχνκελ ηλ ιφγσλ αηνῦ θαὶ ἁγηαδφκεζα ηὴλ ἀθνὴλ θαὶ δη' 

αηο ηὴλ ςπρὴλ θαὶ καθαξηδφκεζα θαὶ πξνζθπλνῦκελ ηηκληεο ηὰο βίβινπο, δη' ὧλ ἀθνχνκελ 

ηλ ιφγσλ αηνῦ, νὕησο θαὶ δηὰ γξαθο εἰθφλσλ ζεσξνῦκελ ηὸ ἐθηχπσκα ηνῦ ζσκαηηθνῦ 

ραξαθηξνο αηνῦ θαὶ ηλ ζαπκάησλ θαὶ ηλ παζεκάησλ αηνῦ θαὶ ἁγηαδφκεζα θαὶ 

πιεξνθνξνχκεζα θαὶ ραίξνκελ θαὶ καθαξηδφκεζα θαὶ ζέβνκελ θαὶ ηηκκελ θαὶ πξνζθπλνῦκελ 

ηὸλ ραξαθηξα αηνῦ ηὸλ ζσκαηηθφλ. Θεσξνῦληεο δὲ ηὸλ ζσκαηηθὸλ ραξαθηξα αηνῦ 

ἐλλννῦκελ ὡο δπλαηὸλ θαὶ ηὴλ δφμαλ ηο ζεφηεηνο αηνῦ· ἐπεηδὴ γὰξ δηπινῖ ἐζκελ, ἐθ ςπρο 

θαὶ ζψκαηνο θαηεζθεπαζκέλνη, θαὶ ν γπκλὴ κλ ἐζηηλ  ςπρή, ἀιι' ὡο πὸ παξαπεηάζκαηη 

θαιχπηεηαη, ἀδχλαηνλ κο ἐθηὸο ηλ ζσκαηηθλ ἐιζεῖλ ἐπὶ ηὰ λνεηά. Ὥζπεξ νὖλ δηὰ ιφγσλ 

αἰζζεηλ ἀθνχνκελ ὠζὶ ζσκαηηθνῖο θαὶ λννῦκελ ηὰ πλεπκαηηθά, νὕησ θαὶ δηὰ ζσκαηηθο 

ζεσξίαο ἐξρφκεζα ἐπὶ ηὴλ πλεπκαηηθὴλ ζεσξίαλ. Γηὰ ηνῦην ζκα θαὶ ςπρὴλ ἀλέιαβελ ὁ 

Χξηζηφο, ἐπεηδὴ ζκα θαὶ ςπρὴλ ἔρεη ὁ ἄλζξσπνο· δηὰ ηνῦην θαὶ ηὸ βάπηηζκα δηπινῦλ, ἐμ 

ὕδαηνο θαὶ πλεχκαηνο, θαὶ  θνηλσλία θαὶ  πξνζεπρὴ θαὶ  ςαικῳδία, πάληα δηπι, ζσκαηηθὰ 

θαὶ πλεπκαηηθά, θαὶ θηα θαὶ ζπκηάκαηα. Ἀιιὰ πάληα ἐάζαο θαηὰ κφλσλ ηλ εἰθφλσλ ὥξκεζελ 

ὁ δηάβνινο· θαὶ ηνζνῦηνο αηῶ θζφλνο ἐζηὶ θαηὰ ηλ εἰθφλσλ, ὡο θαὶ ἐλ ηῶ Λεηκσλαξίῳ ηνῦ 

ἁγίνπ Σσθξνλίνπ ηνῦ παηξηάξρνπ Ἱεξνζνιχκσλ γέγξαπηαη νὕησο· «Ἔιεγελ ὁ ἀββο Θεφδσξνο 

ὁ Αἰιηψηεο, ὅηη ἤλ ηηο ἔγθιεηζηνο εἰο ηὸ ὄξνο ηλ ἐιαηλ ἀγσληζηήο· παλὺ δὲ αηῶ ἐπνιέκεη ὁ 

δαίκσλ ηο πνξλείαο. λ κηᾶ νὖλ, ὡο ἐπέθεηην αηῶ ζθνδξο, ἢξμαην ὁ γέξσλ ἀπνδχξεζζαη θαὶ 



ιέγεηλ ηῶ δαίκνλη· «Ἕσο πφηε νθ ἐλδίδσο κνη; Ἀπφζηα ινηπὸλ ἀπ' ἐκνῦ, ζπλεγήξαζάο κνη·» 

Φαίλεηαη αηῶ ὁ δαίκσλ ὀθζαικνθαλο ιέγσλ· «Ὄκνζφλ κνη, ὅηη νδελὶ ιέγεηο, ὃ κέιισ ιέγεηλ 

ζνη, θαὶ νθέηη ζνη πνιεκ.» Καὶ ὤκνζελ αηῶ ὁ γέξσλ, ὅηη «κὰ ηὸλ θαηνηθνῦληα ἐλ ηνῖο 

ςίζηνηο, νθ εἴπσ ηηλί, ἅπεξ εἴπῃο κνη.» Τφηε ιέγεη αηῶ ὁ δαίκσλ· «Μὴ πξνζθπλήζῃο ηαχηῃ 

ηῆ εἰθφλη, θαὶ νθέηη ζνη πνιεκήζσ.» Δἶρε δὲ  εἰθὼλ ἐθηχπσκα ηὴλ δέζπνηλαλ κλ ηὴλ ἁγίαλ 

Μαξίαλ ηὴλ ζενηφθνλ βαζηάδνπζαλ ηὸλ θχξηνλ κλ Ἰεζνῦλ Χξηζηφλ. Ἴδε, ηίλα κηκνῦληαη νἱ 

πξνζθπλεῖζζαη ηὰο εἰθφλαο θσιχνληεο θαὶ ηίλνο εἰζὶλ ὄξγαλα· ὁ γὰξ δαίκσλ ηο πνξλείαο 

ᾑξεηίζαην κὴ πξνζθπλεῖζζαη ηὴλ εἰθφλα ηο δεζπνίλεο ἢπεξ εἰο ηὴλ ηο πνξλείαο ἀθαζαξζίαλ 

ἐκπεζεῖλ ηὸλ γέξνληα ὡο κείδνλα ηο πνξλείαο ἁκαξηίαλ ηαχηελ ἐπηζηάκελνο.» Ἀιι' ἐπεηδὴ πεξὶ 

εἰθφλνο ὁ ιφγνο ἐζηὶ θαὶ πξνζθπλήζεσο, θέξε πιαηχηεξνλ πεξὶ ηνχησλ ηὸλ ιφγνλ 

δηεπθξηλήζσκελ θαὶ εἴπσκελ· πξηνλ, ηί ἐζηηλ εἰθψλ; δεχηεξνλ, ηίλνο ράξηλ γέγνλελ εἰθψλ; 

ηξίηνλ, πφζαη δηαθνξαὶ εἰθφλσλ; ηέηαξηνλ, ηί ηὸ εἰθνληδφκελνλ θαὶ ηί ηὸ κὴ εἰθνληδφκελνλ; 

πέκπηνλ, ηίο πξηνο ἐπνίεζελ εἰθφλαο; Δἶηα θαὶ πεξὶ πξνζθπλήζεσο· πξηνλ, ηί ἐζηη 

πξνζθχλεζηο; δεχηεξνλ, πφζνη ηξφπνη πξνζθπλήζεσο; ηξίηνλ, πφζα ηὰ πξνζθπλνχκελα 

εξίζθνκελ ἐλ ηῆ γξαθῆ; ηέηαξηνλ, ὅηη πζα πξνζθχλεζηο δηὰ ηὸλ θχζεη πξνζθπλεηὸλ ζεφλ ἐζηη· 

πέκπηνλ, ὅηη  ηο εἰθφλνο ηηκὴ ἐπὶ ηὸ πξσηφηππνλ δηαβαίλεη. Πξηνλ, ηί ἐζηηλ εἰθψλ; Δἰθὼλ κὲλ 

νὖλ ἐζηηλ ὁκνίσκα θαὶ παξάδεηγκα θαὶ ἐθηχπσκά ηηλνο ἐλ ἑαπηῶ δεηθλχνλ ηὸ εἰθνληδφκελνλ, 

πάλησο δὲ ν θαηὰ πάληα ἔνηθελ  εἰθὼλ ηῶ πξσηνηχπῳ ηνπηέζηη ηῶ εἰθνληδνκέλῳ– ἄιιν γάξ 

ἐζηηλ  εἰθὼλ θαὶ ἄιιν ηὸ εἰθνληδφκελνλ–θαὶ πάλησο ὁξηαη ἐλ αηνῖο δηαθνξά, ἐπεὶ νθ ἄιιν 

ηνῦην θαὶ ἄιιν ἐθεῖλν. Οἷφλ ηη ιέγσ· ἧ εἰθὼλ ηνῦ ἀλζξψπνπ, εἰ θαὶ ηὸλ ραξαθηξα ἐθηππνῖ ηνῦ 

ζψκαηνο, ἀιιὰ ηὰο ςπρηθὰο δπλάκεηο νθ ἔρεη· νὔηε γὰξ δῆ νὔηε ινγίδεηαη νὔηε θζέγγεηαη νὔηε 

αἰζζάλεηαη νὔηε κέινο θηλεῖ. Καὶ ὁ πἱὸο εἰθὼλ θπζηθὴ ὢλ ηνῦ παηξὸο ἔρεη ηη παξειιαγκέλνλ 

πξὸο αηφλ· πἱὸο γάξ ἐζηη θαὶ ν παηήξ. Γεχηεξνλ, ηίλνο ράξηλ ἐζηὶλ  εἰθψλ; Πζα εἰθὼλ 

ἐθθαληνξηθὴ ηνῦ θξπθίνπ ἐζηὶ θαὶ δεηθηηθή. Οἷφλ ηη ιέγσ· πεηδὴ ὁ ἄλζξσπνο νὔηε ηνῦ 

ἀνξάηνπ γπκλὴλ ἔρεη ηὴλ γλζηλ ζψκαηη θαιππηνκέλεο ηο ςπρο νὔηε ηλ κεη' αηὸλ 

ἐζνκέλσλ νὔηε ηλ ηφπῳ δηεζηεθφησλ θαὶ ἀπερφλησλ ὡο ηφπῳ θαὶ ρξφλῳ πεξηγξαθφκελνο, πξὸο 

ὁδεγίαλ γλψζεσο θαὶ θαλέξσζηλ θαὶ δεκνζίεπζηλ ηλ θεθξπκκέλσλ ἐπελνήζε  εἰθψλ, πάλησο 

δὲ πξὸο ὠθέιεηαλ θαὶ εεξγεζίαλ θαὶ ζσηεξίαλ, ὅπσο ζηειηηεπνκέλσλ θαὶ ζξηακβεπνκέλσλ ηλ 

πξαγκάησλ δηαγλκελ ηὰ θεθξπκκέλα θαὶ ηὰ κὲλ θαιὰ πνζήζσκελ θαὶ δειψζσκελ, ηὰ δὲ 

ἐλαληία ηνπηέζηη ηὰ θαθὰ ἀπνζηξαθκελ θαὶ κηζήζσκελ. Τξίηνλ, πφζαη δηαθνξαὶ εἰθφλσλ; 

Γηαθνξαὶ δὲ εἰθφλσλ εἰζί. Πξψηε κὲλ νὖλ εἰθψλ ἐζηηλ  θπζηθή. λ ἑθάζηῳ δὲ πξάγκαηη δεῖ 

πξηνλ εἶλαη ηὸ θαηὰ θχζηλ θαὶ ηφηε ηὸ θαηὰ ζέζηλ θαὶ κίκεζηλ, νἷνλ δεῖ πξηνλ εἶλαη θχζεη 

ἄλζξσπνλ θαὶ ηφηε ζέζεη θαηὰ κίκεζηλ. Πξψηε νὖλ θπζηθὴ θαὶ ἀπαξάιιαθηνο εἰθὼλ ηνῦ 

ἀνξάηνπ ζενῦ ὁ πἱὸο ηνῦ παηξὸο ἐλ ἑαπηῶ δεηθλὺο ηὸλ παηέξα. «Θεὸλ κὲλ γὰξ νδεὶο ἑψξαθε 

πψπνηε», θαὶ πάιηλ «νρ ὅηη ηὸλ παηέξα ηηο ἑψξαθελ.» Ὅηη δὲ εἰθψλ ἐζηηλ ὁ πἱὸο ηνῦ παηξφο, 

θεζὶλ ὁ ἀπφζηνινο· «Ὅο ἐζηηλ εἰθὼλ ηνῦ ἀνξάηνπ ζενῦ», θαὶ πξὸο βξαίνπο «ὃο ὢλ ἀπαχγαζκα 

ηο δφμεο θαὶ ραξαθηὴξ ηο πνζηάζεσο αηνῦ», θαὶ ὅηη ἐλ ἑαπηῶ δεηθλχεη ηὸλ παηέξα ἐλ ηῶ 

θαηὰ Ἰσάλλελ εαγγειίῳ ηνῦ Φηιίππνπ εἰπφληνο· «Γεῖμνλ κῖλ ηὸλ παηέξα, θαὶ ἀξθεῖ κῖλ», 

θεζὶλ ὁ θχξηνο· «Τνζνῦηνλ ρξφλνλ ἔρσ κεζ' κλ, θαὶ νθ ἔγλσθάο κε, Φίιηππε; ὁ ἑσξαθὼο ἐκὲ 

ἑψξαθε ηὸλ παηέξα.» Ἔζηη κὲλ ὁ πἱὸο εἰθὼλ ηνῦ παηξὸο θπζηθή, ἀπαξάιιαθηνο, θαηὰ πάληα 

ὁκνία ηῶ παηξὶ πιὴλ ηο ἀγελλεζίαο θαὶ ηο παηξφηεηνο· ὁ κὲλ γὰξ παηὴξ γελλήησξ ἀγέλλεηνο, 

ὁ δὲ πἱὸο γελλεηὸο θαὶ ν παηήξ. Καὶ ηὸ πλεῦκα δὲ ηὸ ἅγηνλ εἰθὼλ ηνῦ πἱνῦ· «νδεὶο γὰξ δχλαηαη 

εἰπεῖλ θχξηνλ Ἰεζνῦλ, εἰ κὴ ἐλ πλεχκαηη ἁγίῳ.» Γηὰ πλεχκαηνο νὖλ ἁγίνπ γηλψζθνκελ ηὸλ 

Χξηζηὸλ πἱὸλ ηνῦ ζενῦ θαὶ ζεὸλ θαὶ ἐλ ηῶ πἱῶ θαζνξκελ ηὸλ παηέξα· θχζεη γὰξ λνῦ κὲλ ιφγνο 

ἄγγεινο, ιφγνπ δὲ κελπηηθὸλ ηὸ πλεῦκα. κνία δὲ θαὶ ἀπαξάιιαθηφο ἐζηηλ εἰθὼλ ηνῦ πἱνῦ ηὸ 

πλεῦκα ηὸ ἅγηνλ ἐλ κφλῳ ηῶ ἐθπνξεπηῶ ηὸ δηάθνξνλ ἔρνλ· ὁ κὲλ γὰξ πἱὸο γελλεηφο, ἀιι' νθ 

ἐθπνξεπηφο. Καὶ ἑθάζηνπ δὲ παηξὸο ὁ πἱὸο θπζηθή ἐζηηλ εἰθψλ. Καὶ νὗηνο κὲλ ὁ πξηνο ηξφπνο 

ηο εἰθφλνο, ὁ θπζηθφο. Γεχηεξνο ηξφπνο εἰθφλνο  ἐλ ηῶ ζεῶ ηλ π' αηνῦ ἐζνκέλσλ ἔλλνηα, 

ηνπηέζηηλ  πξναηψληνο αηνῦ βνχιεζηο  ἀεὶ ὡζαχησο ἔρνπζα· ἄηξεπηνλ γὰξ ηὸ ζεῖνλ, θαὶ  

βνχιεζηο αηνῦ ἄλαξρνο, ᾗ, θαζὼο πξναησλίσο ἐβνπιήζε, ἐλ ηῶ πξννξηζζέληη π' αηνῦ θαηξῶ 

γίλεηαη ηὰ ὁξηζζέληα· εἰθφλεο γὰξ θαὶ παξαδείγκαηα ηλ π' αηνῦ ἐζνκέλσλ  πεξὶ ἑθάζηνπ 

αηλ ἔλλνηα, νἳ θαὶ πξννξηζκνὶ παξὰ ηῶ ἁγίῳ Γηνλπζίῳ ὀλνκάδνληαη. λ γὰξ ηῆ βνπιῆ αηνῦ 



ἐραξαθηεξίδεην θαὶ εἰθνλίδεην πξὶλ γελέζεσο αηλ ηὰ π' αηνῦ πξνσξηζκέλα θαὶ ἀπαξαβάησο 

ἐζφκελα. Τξίηνο ηξφπνο εἰθφλνο ὁ θαηὰ κίκεζηλ πὸ ζενῦ γελφκελνο, ηνπηέζηηλ ὁ ἄλζξσπνο. 

Πο γὰξ ὁ θηηζηὸο ηο αηο θχζεσο ἔζηαη ηῶ ἀθηίζηῳ ἀιιὰ θαηὰ κίκεζηλ; Ὥζπεξ γὰξ λνῦο (ὁ 

παηὴξ) θαὶ ιφγνο (ὁ πἱὸο) θαὶ πλεῦκα ηὸ ἅγηνλ εἷο ζεφο, νὕησ θαὶ λνῦο θαὶ ιφγνο θαὶ πλεῦκα εἷο 

ἄλζξσπνο, θαὶ θαηὰ ηὸ αηεμνχζηνλ θαὶ ηὸ ἀξρηθφλ· ιέγεη γὰξ ὁ ζεφο· «Πνηήζσκελ ἄλζξσπνλ 

θαη' εἰθφλα κεηέξαλ θαὶ θαζ' ὁκνίσζηλ», θαὶ εζέσο ἐπήγαγε· «Καὶ ἀξρέησζαλ ηλ ἰρζχσλ ηο 

ζαιάζζεο θαὶ ηλ πεηεηλλ ηνῦ νξαλνῦ», θαὶ πάιηλ «θαὶ ἄξρεηε ηλ ἰρζχσλ ηο ζαιάζζεο θαὶ 

ηλ πεηεηλλ ηνῦ νξαλνῦ θαὶ πάζεο ηο γο θαὶ θαηαθπξηεχζαηε αηο.» Τέηαξηνο ηξφπνο 

εἰθφλνο ηο γξαθο ζρήκαηα θαὶ κνξθὰο θαὶ ηχπνπο ἀλαπιαηηνχζεο ηλ ἀνξάησλ θαὶ 

ἀζσκάησλ ζσκαηηθο ηππνπκέλσλ πξὸο ἀκπδξὰλ θαηαλφεζηλ ζενῦ ηε θαὶ ἀγγέισλ δηὰ ηὸ κὴ 

δχλαζζαη κο ηὰ ἀζψκαηα ἄλεπ ζρεκάησλ ἀλαινγνχλησλ κῖλ ζεσξεῖλ, θαζψο θεζηλ ὁ πνιὺο 

ηὰ ζεῖα Γηνλχζηνο ὁ Ἀξενπαγίηεο. Ὅηη κὲλ γὰξ εἰθφησο πξνβέβιεληαη ηλ ἀηππψησλ νἱ ηχπνη 

θαὶ ηὰ ζρήκαηα ηλ ἀζρεκαηίζησλ, ν κφλελ αἰηίαλ θαίε ηηο εἶλαη ηὴλ θαζ' κο ἀλαινγίαλ 

ἀδπλαηνῦζαλ ἀκέζσο ἐπὶ ηὰο λνεηὰο ἀλαηείλεζζαη ζεσξίαο θαὶ δενκέλελ νἰθείσλ θαὶ ζπκθπλ 

ἀλαγσγλ. Δἰ ηνίλπλ ηο κλ πξνλνλ ἀλαινγίαο ὁ ζεῖνο ιφγνο, πάληνζελ ηὸ ἀλαηαηηθὸλ κῖλ 

πνξηδφκελνο, θαὶ ηνῖο ἁπινῖο θαὶ ἀκνξθψηνηο ηχπνπο ηηλὰο πεξηηίζεζη, πο κὴ εἰθνλίζεη ηὰ 

ζρήκαζη κεκνξθσκέλα θαηὰ ηὴλ νἰθείαλ θχζηλ θαὶ πνζνχκελα κέλ, δηὰ δὲ ηὸ κὴ παξεῖλαη 

ὁξζζαη κὴ δπλάκελα; Φεζὶ γνῦλ ὁ ζενξήκσλ Γξεγφξηνο, ὅηη πνιιὰ θάκλσλ ὁ λνῦο ἐθβλαη ηὰ 

ζσκαηηθὰ πάληε ἀδπλαηεῖ· «Ἀιιὰ θαὶ ηὰ ἀφξαηα ηνῦ ζενῦ ἀπὸ θηίζεσο θφζκνπ ηνῖο πνηήκαζη 

λννχκελα θαζνξηαη.» ξκελ δὲ θαὶ ἐλ ηνῖο θηίζκαζηλ εἰθφλαο κελπνχζαο κῖλ ἀκπδξο ηὰο 

ζείαο ἐκθάζεηο, ὡο ὅηε ιέγνκελ ηὴλ ἁγίαλ ηξηάδα ηὴλ πεξάξρηνλ εἰθνλίδεζζαη δη' ιίνπ θαὶ 

θσηὸο θαὶ ἀθηῖλνο ἠ πεγο ἀλαβιπδνχζεο θαὶ πεγαδνκέλνπ λάκαηνο θαὶ πξνρνο ἠ λνῦ θαὶ 

ιφγνπ θαὶ πλεχκαηνο ηνῦ θαζ' κο ἠ ῥφδνπ θπηνῦ θαὶ ἄλζνπο θαὶ εσδίαο. Πέκπηνο ηξφπνο 

εἰθφλνο ιέγεηαη ὁ πξνεηθνλίδσλ θαὶ πξνδηαγξάθσλ ηὰ κέιινληα ὡο  βάηνο θαὶ ὁ ἐπὶ πφθνλ 

εηὸο ηὴλ παξζέλνλ θαὶ ζενηφθνλ θαὶ  ῥάβδνο θαὶ  ζηάκλνο θαὶ ὡο ὁ ὄθηο ηνὺο ηὸ δγκα δηὰ 

ζηαπξνῦ θαηαξγήζαληαο ηνῦ ἀξρεθάθνπ ὄθεσο ἣ ηε ζάιαζζα, ηὸ ὕδσξ θαὶ  λεθέιε ηὸ ηνῦ 

βαπηίζκαηνο πλεῦκα. Ἕθηνο ηξφπνο εἰθφλνο ὁ πξὸο κλήκελ ηλ γεγνλφησλ ἠ ζαχκαηνο ἠ ἀξεηο 

πξὸο δφμαλ θαὶ ηηκὴλ θαὶ ζηεινγξαθίαλ ηλ ἀξηζηεπζάλησλ θαὶ ἐλ ἀξεηῆ δηαπξεςάλησλ ἠ 

θαθίαο πξὸο ζξίακβνλ θαὶ αἰζρχλελ ηλ θαθίζησλ ἀλδξλ, πξὸο ηὴλ εἰο ὕζηε ξνλ ηλ ζεσκέλσλ 

ὠθέιεηαλ, ὡο ἂλ ηὰ κὲλ θαθὰ θχγσκελ, ηὰο δὲ ἀξεηὰο δειψζσκελ. Γηπι δὲ αὕηε· δηά ηε ιφγνπ 

ηαῖο βίβινηο ἐγγξαθνκέλνπ–εἰθνλίδεη γὰξ ηὸ γξάκκα ηὸλ ιφγνλ, ὡο ὁ ζεὸο ηὸλ λφκνλ ηαῖο πιαμὶλ 

ἐλεθφιαςε θαὶ ηνὺο ηλ ζενθηιλ ἀλδξλ βίνπο ἀλαγξάπηνπο γελέζζαη πξνζέηαμε– θαὶ δηὰ 

ζεσξίαο αἰζζεηο, ὡο ηὴλ ζηάκλνλ θαὶ ηὴλ ῥάβδνλ ἐλ ηῆ θηβσηῶ ηεζλαη πξνζέηαμελ εἰο 

κλεκφζπλνλ αἰψληνλ θαὶ ὡο ηὰ ὀλφκαηα ηλ θπιλ ἐγθνιαθζλαη ηνῖο ιίζνηο ηο ἐπσκίδνο 

ἐθέιεπζελ, ν κὴλ ἀιιὰ θαὶ ηνὺο δψδεθα ιίζνπο ἀξζλαη ἐθ ηνῦ Ἰνξδάλνπ εἰο ηχπνλ ηλ 

ἱεξέσλ–βαβαὶ ηνῦ κπζηεξίνπ, ὡο κέγηζηνλ ηνῖο πηζηνῖο ἐλ ἀιεζείᾳ– ηλ αἰξφλησλ ηὴλ θηβσηὸλ 

θαὶ ηο ηνῦ ὕδαηνο ἐθιείςεσο. Οὕησ θαὶ λῦλ ηὰο εἰθφλαο ηλ γεγνλφησλ ἐλαξέησλ ἀλδξλ πξὸο 

δινλ θαὶ κλήκελ θαὶ δινλ κλ πφζῳ ἀλαγξάθνκελ. Ἠ ηνίλπλ πζαλ εἰθφλα ἄλειε θαὶ 

ἀληηλνκνζέηεη ηῶ ηαῦηα πξνζηάμαληη γίλεζζαη ἠ ἑθάζηελ δέρνπ θαηὰ ηὸλ ἑθάζηῃ πξέπνληα 

ιφγνλ θαὶ ηξφπνλ. 

Τέηαξηνλ θεθάιαηνλ, ηί ηὸ εἰθνληδφκελνλ θαὶ ηί ηὸ κὴ εἰθνληδφκελνλ θαὶ πο ἕθαζηνλ 

εἰθνλίδεηαη. Τὰ κὲλ ζψκαηα ὡο θαὶ ζρήκαηα θαὶ πεξηγξαθὴλ ζσκαηηθὴλ ἔρνληα θαὶ ρξκα 

εἰθφησο εἰθνλίδνληαη. Ἄγγεινο δὲ θαὶ ςπρὴ θαὶ δαίκσλ, εἰ θαὶ κὴ ζσκαηηθο θαὶ παρέσο, ἀιιὰ 

θαηὰ ηὴλ ἑαπηλ θχζηλ θαὶ ζρεκαηίδνληαη θαὶ πεξηγξάθνληαη–λνεηνὶ γὰξ ὄληεο ἐλ λνεηνῖο 

ηφπνηο λνεηο παξεῖλαη θαὶ ἐλεξγεῖλ πηζηεχνληαη–, εἰθνλίδνληαη κὲλ νὖλ ζσκαηηθο, ὡο εἰθφληζε 

Μσζο ηὰ ρεξνπβὶκ θαὶ ὡο ὡξάζεζαλ ηνῖο ἀμίνηο, ἀιι' ἀζψκαηνλ θαὶ λνεηήλ ηηλα ζεσξίαλ 

δεινχζεο ηο ζσκαηηθο εἰθφλνο. ἧ δὲ ζεία θχζηο ἀπεξίγξαπηφο ἐζηη κφλε θαὶ παληειο 

ἀλείδενο θαὶ ἀζρεκάηηζηνο θαὶ ἀθαηάιεπηνο, εἰ θαὶ  ζεία γξαθὴ ηχπνπο ζεῶ πεξηηίζεζη ηὸ κὲλ 

δνθεῖλ ζσκαηηθνχο, ὥζηε ζρήκαηα ὁξζζαη, θαὶ αηνὺο δὲ ἀζσκάηνπο· ν γὰξ ζσκαηηθνῖο 

ὀθζαικνῖο, ἀιιὰ λνεξνῖο ἑσξλην ηνῖο πξνθήηαηο θαὶ νἷο ἀπεθαιχπηνλην, ν γὰξ πζηλ 

ἑσξλην. Ἁπιῶ δὲ ιφγῳ εἰπεῖλ, δπλάκεζα πνηεῖλ εἰθφλαο πάλησλ ηλ ζρεκάησλ, ὧλ εἴδνκελ· 



λννῦκελ δὲ ηαῦηα, θαζὼο ὡξάζε. Δἰ γὰξ θαὶ ἀπὸ ηλ ιφγσλ ἔζζ' ὅηε θαηαλννῦκελ ζρήκαηα, ἀιι' 

ἐμ ὧλ εἴδνκελ, θαὶ ἐπὶ ηὴλ ηνχησλ ἐξρφκεζα θαηαλφεζηλ. Οὕησ θαὶ ἐθ' ἑθάζηεο αἰζζήζεσο, ἐμ 

ὧλ ὠζθξάλζεκελ ἠ ἐγεπζάκεζα ἠ ςάκεζα, δηὰ ιφγσλ ἐπὶ ηὴλ ηνχησλ ἐξρφκεζα θαηαλφεζηλ. 

Οἴδακελ νὖλ, ὅηη νὔηε ζενῦ νὔηε ἀγγέινπ νὔηε ςπρο νὔηε δαίκνλνο δπλαηὸλ ζεαζλαη θχζηλ, 

ἀιι' ἐλ κεηαζρεκαηηζκῶ ηηλη ζεσξνῦληαη ηαῦηα ηο ζείαο πξνλνίαο ηχπνπο θαὶ ζρήκαηα 

πεξηηηζείζεο ηνῖο ἀζσκάηνηο θαὶ ἀηππψηνηο θαὶ κὴ ἔρνπζη ζρεκαηηζκὸλ ζσκαηηθο πξὸο ηὸ 

ρεηξαγσγεζλαη κο θαὶ πξὸο παρπκεξ θαὶ κεξηθὴλ αηλ γλζηλ, ἵλα κὴ ἐλ παληειεῖ ἀγλνίᾳ 

ὦκελ ζενῦ θαὶ ηλ ἀζσκάησλ θηηζκάησλ.  κὲλ γὰξ ζεὸο θχζεη θαὶ παληειο ἀζψκαηνο· 

ἄγγεινο δὲ θαὶ ςπρὴ θαὶ δαίκσλ πξὸο κὲλ ζεὸλ ζπγθξηλφκελνη ηὸλ κφλνλ ἀζχγθξηηνλ ζψκαηά 

εἰζη, πξὸο δὲ ηὰ ιηθὰ ζψκαηα ἀζψκαηνη. Μὴ ζέισλ νὖλ ὁ ζεὸο παληειο ἀγλνεῖλ κο ηὰ 

ἀζψκαηα πεξηέζεθελ αηνῖο ηχπνπο θαὶ ζρήκαηα θαὶ εἰθφλαο θαηὰ ηὴλ ἀλαινγίαλ ηο θχζεσο 

κλ ζρήκαηα ζσκαηηθὰ ἐλ ἀχιῳ ὁξάζεη λνὸο ὁξψκελα, θαὶ ηαῦηα ζρεκαηίδνκελ θαὶ 

εἰθνλίδνκελ, ἐπεί πσο ἐζρεκαηίζζε θαὶ εἰθνλίζζε ηὰ ρεξνπβίκ. Ἀιιὰ θαὶ ζενῦ ζρήκαηα θαὶ 

εἰθφλαο  γξαθὴ ἔρεη. Τίο πξηνο ἐπνίεζελ εἰθφλα; Αηὸο ὁ ζεὸο πξηνο ἐγέλλεζε ηὸλ κνλνγελ 

πἱὸλ θαὶ ιφγνλ αηνῦ, εἰθφλα αηνῦ δζαλ, θπζηθήλ, ἀπαξάιιαθηνλ ραξαθηξα ηο αηνῦ 

ἀηδηφηεηνο, ἐπνίεζέ ηε ηὸλ ἄλζξσπνλ θαη' εἰθφλα αηνῦ θαὶ θαζ' ὁκνίσζηλ. Καὶ Ἀδὰκ εἶδε ζεὸλ 

θαὶ ἢθνπζε ηο θσλο ηλ πνδλ αηνῦ πεξηπαηνῦληνο ηὸ δεηιηλὸλ θαὶ ἐθξχβε ἐλ ηῶ 

παξαδείζῳ, θαὶ Ἰαθὼβ εἶδε θαὶ ἐπάιαηζε κεηὰ ηνῦ ζενῦ–δινλ δέ, ὅηη ὡο ἄλζξσπνο ἐθάλε αηῶ 

ὁ ζεφο–, θαὶ Μσζο ὡο ὀπίζζηα ἀλζξψπνπ εἶδε, θαὶ ἧζαΐαο ὡο ἄλζξσπνλ εἶδε θαζήκελνλ ἐπὶ 

ζξφλνπ, θαὶ Γαληὴι ὁκνίσκα ἀλζξψπνπ εἶδε θαὶ ὡο πἱὸλ ἀλζξψπνπ ἐιζφληα ἐπὶ ηὸλ παιαηὸλ ηλ 

κεξλ. Καὶ ν θχζηλ ζενῦ εἶδέ ηηο, ἀιιὰ ηὸλ ηχπνλ θαὶ ηὴλ εἰθφλα ηνῦ κέιινληνο ἔζεζζαη· 

ἔκειιε γὰξ ὁ πἱὸο θαὶ ιφγνο ηνῦ ζενῦ ὁ ἀφξαηνο ἄλζξσπνο γίλεζζαη ἐλ ἀιεζείᾳ, ἵλ' ἑλσζῆ ηῆ 

θχζεη κλ θαὶ ὁξαζῆ ἐπὶ γο. Πξνζεθχλεζαλ νὖλ πάληεο νἱ ἰδφληεο ηὸλ ηχπνλ θαὶ ηὴλ εἰθφλα 

ηνῦ κέιινληνο, θαζὼο Παῦιφο θεζηλ ὁ ἀπφζηνινο ἐλ ηῆ πξὸο βξαίνπο ἐπηζηνιῆ· «Καηὰ πίζηηλ 

ἀπέζαλνλ νὗηνη πάληεο κὴ θνκηζάκελνη ηὰο εαγγειίαο, ἀιιὰ πφξξσζελ αηὰο ἰδφληεο θαὶ 

ἀζπαζάκελνη.» γὼ νὖλ ν κὴ πνηήζσ εἰθφλα ηνῦ δη' ἐκὲ ὀθζέληνο ζαξθὸο θχζεη θαὶ 

πξνζθπλήζσ θαὶ ηηκήζσ αηὸλ δηὰ ηο εἰο ηὴλ εἰθφλα αηνῦ ηηκο θαὶ πξνζθπλήζεσο; Δἶδελ 

Ἀβξαὰκ ν θχζηλ ζενῦ («ζεὸλ γὰξ νδεὶο ἑψξαθε πψπνηε»), ἀιι' εἰθφλα ζενῦ θαὶ πεζὼλ 

πξνζεθχλεζελ. Δἶδελ Ἰεζνῦο ὁ ηνῦ Ναπ ν θχζηλ ἀγγέινπ, ἀιι' εἰθφλα (θχζηο γὰξ ἀγγέινπ 

ζσκαηηθνῖο νρ ὁξηαη ὀθζαικνῖο) θαὶ πεζὼλ πξνζεθχλεζελ, ὁκνίσο θαὶ Γαληήι (ἄγγεινο δὲ ν 

ζεφο, ἀιιὰ θηίζκα θαὶ δνῦινο ζενῦ θαὶ παξαζηάηεο), πξνζεθχλεζε δὲ νρ ὡο ζεῶ, ἀιι' ὡο ζενῦ 

παξαζηάηῃ θαὶ ιεηηνπξγῶ. Κἀγὼ κὴ πνηήζσ εἰθφλα ηλ θίισλ ηνῦ Χξηζηνῦ θαὶ κὴ πξνζθπλήζσ 

νρ ὡο ζενῖο, ἀιι' ὡο εἰθφζη θίισλ ζενῦ; Οὔηε γὰξ Ἰεζνῦο νὔηε Γαληὴι ὡο ζενῖο πξνζεθχλεζαλ 

ηνῖο ὀθζεῖζηλ ἀγγέινηο, νδὲ ἐγὼ ὡο ζεῶ πξνζθπλ ηῆ εἰθφλη, ἀιιὰ δηὰ ηο εἰθφλνο θαὶ ηλ 

ἁγίσλ ηῶ ζεῶ πξνζάγσ ηὴλ πξνζθχλεζηλ θαὶ ηὴλ ηηκήλ, δη' ὃλ θαὶ ηνὺο αηνῦ θίινπο ζέβσ θαὶ 

δη' αἰδνῦο ἄγσ. Ορ λψζε θχζεη ἀγγέ ισλ ὁ ζεφο, λψζε δὲ θχζεη ἀλζξψπσλ. Οθ ἐγέλεην ὁ 

ζεὸο ἄγγεινο, ἐγέλεην δὲ ὁ ζεὸο θχζεη θαὶ ἀιεζείᾳ ἄλζξσπνο. «Ο γὰξ δή πνπ ἀγγέισλ 

ἐπηιακβάλεηαη, ἀιιὰ ζπέξκαηνο Ἀβξαὰκ ἐπηιακβάλεηαη.» Οθ ἐγέλεην θχζηο ἀγγέισλ πἱὸο ζενῦ 

θαζ' πφζηαζηλ, ἐγέλεην δὲ θχζηο ἀλζξψπνπ πἱὸο ζενῦ θαζ' πφζηαζηλ. Ο κεηέζρνλ ἄγγεινη 

νδὲ ἐγέλνλην ζείαο θνηλσλνὶ θχζεσο, ἀιι' ἐλεξγείαο θαὶ ράξηηνο, ἄλζξσπνη δὲ κεηέρνπζη θαὶ 

θνηλσλνὶ ζείαο θχζεσο γίλνληαη, ὅζνη κεηαιακβάλνπζη ηὸ ζκα ηνῦ Χξηζηνῦ ηὸ ἅγηνλ θαὶ 

πίλνπζη ηὸ αἷκα αηνῦ ηὸ ηίκηνλ· ζεφηεηη γὰξ θαζ' πφζηαζηλ ἣλσηαη θαὶ δχν θχζεηο ἐλ ηῶ 

κεηαιακβαλνκέλῳ θ' κλ ζψκαηη ηνῦ Χξηζηνῦ λσκέλαη θαζ' πφζηαζίλ εἰζηλ ἀδηαζπάζησο 

θαὶ ηλ δχν θχζεσλ κεηέρνκελ, ηνῦ ζψκαηνο ζσκαηηθο, ηο ζεφηεηνο πλεπκαηηθο, κιινλ δὲ 

ἀκθνῖλ θαη' ἄκθσ, ν θαζ' πφζηαζηλ ηαπηηδφκελνη (θηζηάκεζα γὰξ πξηνλ θαὶ ηφηε 

ἑλνχκεζα), ἀιιὰ θαηὰ ζπλαλάθξαζηλ ηνῦ ζψκαηνο θαὶ αἵκαηνο. Καὶ πο ν κείδνλεο ἀγγέισλ νἱ 

θπιάηηνληεο δηὰ ηο ηεξήζεσο ηλ ἐληνιλ εἰιηθξηλ ηὴλ ἕλσζηλ; ἧ κὲλ θχζηο κλ βξαρχ ηη 

παξ' ἀγγέινπο ιαηησκέλε δηὰ ηὸλ ζάλαηνλ θαὶ ηὴλ ηνῦ ζψκαηνο παρχηεηα, ἀιι' εδνθίᾳ θαὶ 

ζπλαθείᾳ ζενῦ γέγνλελ ἀγγέισλ κείδσλ· παξίζηαληαη γὰξ αηῆ κεηὰ θφβνπ θαὶ ηξφκνπ ἄγγεινη 

θαζεκέλῃ ἐπὶ ηνῦ ζξφλνπ ηο δφμεο ἐλ ηῶ Χξηζηῶ θαὶ παξαζηήζνληαη ἔληξνκνη ἐλ ηῆ θξίζεη· ν 

ζπγθαζεχδνληεο νδὲ θνηλσλνὶ ηο ζείαο δφμεο πὸ ηο γξαθο ἐξξήζεζαλ («εἰζὶ γὰξ πάληεο 

ιεηηνπξγηθὰ πλεχκαηα, εἰο δηαθνλίαλ ἀπνζηειιφκελα δηὰ ηνὺο κέιινληαο θιεξνλνκεῖλ 



ζσηεξίαλ») νδ' ὅηη ζπκβαζηιεχζνπζηλ νδ' ὅηη ζπλδνμαζζήζνληαη νδ' ὅηη ἐπὶ ηο ηξαπέδεο 

ηνῦ παηξὸο θαζίζνπζηλ, νἱ δὲ ἅγηνη πἱνὶ ζενῦ, πἱνὶ ηο βαζηιείαο θαὶ θιεξνλφκνη ζενῦ θαὶ 

ζπγθιεξνλφκνη Χξηζηνῦ. Τηκ νὖλ ηνὺο ἁγίνπο θαὶ ζπλδνμάδσ ηνὺο δνχινπο θαὶ θίινπο θαὶ 

ζπγθιεξνλφκνπο Χξηζηνῦ, ηνὺο δνχινπο ἐθ θχζεσο θαὶ θίινπο ἐθ πξναηξέζεσο θαὶ πἱνὺο θαὶ 

θιεξνλφκνπο ἐθ ζείαο ράξηηνο, ὥο θεζηλ ὁ θχξηνο πξὸο ηὸλ παηέξα. 

Δἰπφληεο ηνίλπλ πεξὶ εἰθφλνο εἴπσκελ θαὶ πεξὶ πξνζθπλήζεσο, θαὶ πξηνλ, ηί ἐζηη πξνζθχλεζηο. 

Πεξὶ πξνζθπλήζεσο, ηί ἐζηη πξνζθχλεζηο; Πξνζθχλεζηο ηνίλπλ ἐζηὶ ζεκεῖνλ πνπηψζεσο, 

ηνπηέζηηλ πνβάζεσο θαὶ ηαπεηλψζεσο. 

Τξφπνη δὲ πξνζθπλήζεψο εἰζη πιεῖζηνη. Πφζνη ηξφπνη πξνζθπλήζεσο; 

Πξηνο ηξφπνο πξνζθπλήζεσο ὁ θαηὰ ιαηξείαλ, ἡλ πξνζάγνκελ κφλῳ ηῶ θχζεη πξνζθπλεηῶ 

ζεῶ, θαὶ νὗηνο θαηὰ δηαθφξνπο ηξφπνπο. Πξηνλ κὲλ θαηὰ ηὸλ ηο δνπιείαο· πξνζθπλνῦζη γὰξ 

αηῶ πάληα ηὰ θηίζκαηα ὡο δνῦινη δεζπφηῃ, «ὅηη ηὰ ζχκπαληα» γάξ, θεζί, «δνῦια ζά», θαὶ νἱ 

κὲλ ἑθνπζίσο, νἱ δὲ ἀθνπζίσο. Οἱ κὲλ γλψζεη ἑθνπζίσο πξνζθπλνῦζηλ ὡο νἱ εζεβεῖο, νἱ δὲ 

ἐπηγηλψζθνληεο θαὶ κὴ ζέινληεο ἀθνπζίσο πξνζθπλνῦζηλ ὡο νἱ δαίκνλεο· ἄιινη κὴ εἰδφηεο ηὸλ 

θχζεη ζεὸλ πξνζθπλνῦζηλ ἀθνπζίσο, ὃλ ἀγλννῦζηλ. 

Γεχηεξνο ηξφπνο ὁ θαηὰ ζαῦκα θαὶ πφζνλ, θαζ' ὃλ πξνζθπλνῦκελ ηῶ ζεῶ δηὰ ηὴλ θπζηθὴλ δφμαλ 

αηνῦ· κφλνο γάξ ἐζηη δεδνμαζκέλνο νθ ἔθ ηηλνο ἔρσλ ηὴλ δφμαλ, ἀιι' αηὸο ὢλ πάζεο δφμεο 

αἴηηνο θαὶ παληὸο ἀγαζνῦ θο ἀθαηάιεπηνλ, γιπθαζκὸο ἀλείθαζηνο, θάιινο ἀκήραλνλ, 

ἀγαζφηεηνο ἄβπζζνο, ζνθία ἀλεμηρλίαζηνο, ἀπεηξνδχλακνο δχλακηο, κφλνο ἄμηνο δη' ἑαπηὸλ 

ζαπκάδεζζαη πξνζθπλεῖζζαί ηε θαὶ δνμάδεζζαη θαὶ πνζεῖζζαη. 

Τξίηνο ηξφπνο ὁ ηο εραξηζηίαο πὲξ ηλ γεγνλφησλ εἰο κο ἀγαζλ· πάληα γὰξ ηὰ ὄληα 

ρξεσζηεῖ εραξηζηεῖλ ηῶ ζεῶ θαὶ πξνζθέξεηλ ἀέλλανλ πξνζθχλεζηλ, ὅηη ηε ἐμ αηνῦ ἔρεη ηὸ 

εἶλαη ηὰ πάληα θαὶ ἐλ αηῶ ζπλίζηαηαη θαὶ πζη κεηαδίδσζηλ ἀθζφλσο ηλ ἑαπηνῦ δσξελ θαὶ 

δίρα αἰηήζεσο θαὶ ζέιεη πάληαο ζσζλαη θαὶ κεηέρεηλ ηο ἑαπηνῦ ἀγαζφηεηνο θαὶ καθξνζπκεῖ 

ἐθ' κῖλ ἁκαξηάλνπζη θαὶ ἀλαηέιιεη ηὸλ ἣιηνλ ἐπὶ δηθαίνπο θαὶ ἀδίθνπο θαὶ βξέρεη ἐπὶ πνλεξνὺο 

θαὶ ἀγαζνὺο θαὶ ὅηη ὁ πἱὸο ηνῦ ζενῦ δη' κο θαζ' κο γέγνλε θαὶ ζείαο θνηλσλνὺο θχζεσο 

ἐπνίεζελ κο, ὅηη «ὅκνηνη αηῶ ἐζφκεζα», ὥο θεζηλ Ἰσάλλεο ὁ ζενιφγνο ἐλ ηῆ θαζνιηθῆ 

ἐπηζηνιῆ. 

Τέηαξηνο ηξφπνο ὁ θαη' ἔλδεηαλ θαὶ ἐιπίδα εεξγεζηλ, θαζ' ἃο ἐπηγηλψζθνληεο, ὡο ν δπλάκεζα 

ἐθηὸο αηνῦ πνηεῖλ νδὲλ ἠ ἔρεηλ ἀγαζφλ, πξνζθπλνῦκελ αἰηνῦληεο παξ' αηνῦ ἕθαζηνο, νὗ 

αἰζζάλεηαη ἐλδεο ἔρεηλ θαὶ ὃ πνζεῖ, ῥπζζλαί ηε θαθλ θαὶ ηπρεῖλ ἀγαζλ. 

Πέκπηνο ηξφπνο ὁ ηο κεηαλνίαο θαὶ ηο ἐμνκνινγήζεσο· ἁκαξηάλνληεο γὰξ πξνζθπλνῦκελ θαὶ 

πξνζπίπηνκελ ηῶ ζεῶ δεφκελνη ζπγρσξεζλαη ηὰ πηαίζκαηα ὡο δνῦινη εγλψκνλεο. Καὶ νὗηνο ὁ 

ηξφπνο ηξηζζφο ἐζηηλ· ἠ γὰξ θαη' ἀγάπελ ιππεῖηαί ηηο ἠ ὡο κὴ ἀπνηχρῃ ηλ ηνῦ ζενῦ εεξγεζηλ 

ἠ δεδηὼο ηὰο θνιάζεηο. Καὶ ἔζηηλ ὁ κὲλ πξηνο ἐμ εγλσκνζχλεο θαὶ πφζνπ αηνῦ ηνῦ ζενῦ θαὶ 

πἱτθο δηαζέζεσο, ὁ δεχηεξνο κηζζσηηθο, ὁ δὲ ηξίηνο δνπιηθο. 

Πφζα ηὰ πξνζθπλνχκελα εξίζθνκελ ἐλ ηῆ γξαθῆ θαὶ θαηὰ πφζνπο ηξφπνπο πξνζάγνκελ 

πξνζθχλεζηλ θηίζκαζη; 

Πξηνλ κέλ, ἐθ' νἷο ἀλαπέπαπηαη ὁ ζεὸο ὁ κφλνο ἅγηνο θαὶ «ἐλ ἁγίνηο ἀλαπαπφκελνο» ὡο ηῆ ἁγίᾳ 

ζενηφθῳ θαὶ πζη ηνῖο ἁγίνηο. Οὗηνη δέ εἰζηλ νἱ θαηὰ ηὸ δπλαηὸλ ὁκνησζέληεο ζεῶ ἔθ ηε ηο 

ἑαπηλ πξναηξέζεσο θαὶ ηο ζενῦ ἐλνηθήζεσο θαὶ ζπλεξγίαο, νἵηηλεο θαὶ ζενὶ ιέγνληαη ἀιεζο, 

ν θχζεη, ἀιιὰ ζέζεη, ὡο πῦξ ιέγεηαη ὁ πεππξαθησκέλνο ζίδεξνο, ν θχζεη, ἀιιὰ ζέζεη θαὶ 

κεζέμεη ππξφο· θεζὶ γάξ· «Ἅγηνη ἔζεζζε, ὅηη ἐγὼ ἅγηφο εἰκη.» Τνῦην πξηνλ,  πξναίξεζηο. Δἶηα 



παληὶ ηῶ πξναηξνπκέλῳ ηὸ ἀγαζὸλ ὁ ζεὸο ζπλεξγεῖ εἰο ηὸ ἀγαζφλ, εἶηα «ἐλνηθήζσ ἐλ αηνῖο θαὶ 

ἐκπεξηπαηήζσ», θαὶ «λανί ἐζκελ ζενῦ θαὶ ηὸ πλεῦκα ηνῦ ζενῦ νἰθεῖ ἐλ κῖλ», εἶηα «ἔδσθελ 

αηνῖο ἐμνπζίαλ θαηὰ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ, ὥζηε ἐθβάιιεηλ αηὰ θαὶ ζεξαπεχεηλ πζαλ 

λφζνλ θαὶ πζαλ καιαθίαλ», θαὶ «ὅζα πνη, θαὶ κεῖο πνηήζεηε θαὶ κείδνλα ηνχησλ πνηήζεηε», 

εἶηα «δ ἐγψ», ιέγεη θχξηνο, «ἀιι' ἠ ηνὺο δνμάδνληάο κε δνμάζσ», θαὶ «εἴπεξ ζπκπάζρνκελ, ἵλα 

θαὶ ζπλδνμαζζκελ», θαὶ «ὁ ζεὸο ἔζηε ἐλ ζπλαγσγῆ ζελ· ἐλ κέζῳ δὲ ζενὺο δηαθξηλεῖ.» Ὥζπεξ 

ηνίλπλ ἀιεζο εἰζη ζενὶ ν θχζεη, ἀιι' ὡο ηνῦ θχζεη ζενῦ κέηνρνη, νὕησο εἰζὶ πξνζθπλεηνί, νρὶ 

θχζεη, ἀιι' ὡο ηὸλ θχζεη πξνζθπλεηὸλ ἐλ ἑαπηνῖο ἔρνληεο, ὥζπεξ ὁ πεππξαθησκέλνο ζίδεξνο ν 

θχζεη ἐζηὶλ ἀπξφζηηνο ἁθῆ θαὶ θαπζηηθφο, ἀιι' ὡο κεηέρσλ ηνῦ θχζεη θαπζηηθνῦ. 

Πξνζθπλνῦληαη νὖλ ὡο δεδνμαζκέλνη πὸ ζενῦ, ὡο πὸ ζενῦ γελφκελνη ηνῖο πελαληίνηο 

θνβεξνὶ θαὶ εεξγέηαη ηνῖο πίζηεη πξνζηνῦζηλ νρ ὡο θχζεη ζενῖο θαὶ εεξγέηαηο, ἀιι' ὡο 

ζεξάπνπζη θαὶ ιεηηνπξγνῖο ζενῦ θαὶ ηὴλ ἐμ ἀγάπεο πξὸο αηὸλ εκνηξήζαζη παξξεζίαλ. 

Πξνζθπλνῦκελ νὖλ αηνῖο, ἐπεηδὴ ζεξαπεχεηαη ὁ βαζηιεὺο ζεσξλ πξνζθπλνχκελνλ ηὸλ 

γαπεκέλνλ αηῶ ζεξάπνληα νρ ὡο βαζηιέα, ἀιι' ὡο ιεηηνπξγὸλ πήθννλ θαὶ ελντθὸλ θίινλ. 

Καὶ ιακβάλνπζη ηὰο αἰηήζεηο νἱ πξνζηφληεο πίζηεη, εἴηε ηνῦ ζεξάπνληνο αἰηνῦληνο ηνῦην παξὰ 

ηνῦ βαζηιέσο, εἴηε ηνῦ βαζηιέσο ἀπνδερνκέλνπ ηὴλ ηηκὴλ θαὶ ηὴλ πίζηηλ ηνῦ δεηνῦληνο παξὰ 

ηνῦ ζεξάπνληνο αηνῦ· δη' αηὸλ γὰξ ᾔηεζελ. Οὕησ δηὰ ηλ ἀπνζηφισλ νἱ πξνζηφληεο ἐηχγραλνλ 

ηλ ἰάζεσλ. Οὕησο  ζθηὰ θαὶ ηὰ ζνπδάξηα θαὶ ηὰ ζηκηθίλζηα ηλ ἀπνζηφισλ ἐπήγαδνλ ηὰ 

ἰάκαηα. Ὅζνη δὲ ἀληαξηηθο θαὶ ἀπνζηαηηθο ζέινπζη πξνζθπλεῖζζαη ὡο ζενί, νὗηνί εἰζηλ 

ἀπξνζθχλεηνη θαὶ ηνῦ αἰσλίνπ ππξὸο ἄμηνη. Καὶ ὅζνη θαηαθξνλεηηθο πεξεθάλῳ θξνλήκαηη 

κὴ πξνζθπλνῦζη ηνῖο ζενῦ ζεξάπνπζηλ, ὡο ἀιαδφλεο θαὶ πεξήθαλνη, ὡο εἰο ζεὸλ ἀζεβνῦληεο 

θαηαδηθάδνληαη. Καὶ καξηπξνῦζηλ νἱ παῖδεο νἱ ιηζζαίνπ θαηαθξνλεηηθο θαηαβνήζαληεο θαὶ 

βνξὰ ηνῖο ἄξθηνηο γελφκελνη. 

Γεχηεξνο ηξφπνο, θαζ' ὃλ πξνζθπλνῦκελ θηίζκαηα, δη' ὧλ θαὶ ἐλ νἷο ἐλήξγεζελ ὁ ζεὸο ηὴλ 

ζσηεξίαλ κλ εἴηε πξὸ ηο ηνῦ θπξίνπ παξνπζίαο, εἴηε κεηὰ ηὴλ ἔλζαξθνλ αηνῦ νἰθνλνκίαλ, 

ὡο ηὸ Σηλαῖνλ ὄξνο θαὶ ηὴλ Ναδαξέη, ηὴλ θάηλελ ηὴλ ἐλ Βεζιεὲκ θαὶ ηὸ ζπήιαηνλ, ηὸλ Γνιγνζὰ 

ηὸλ ἅγηνλ, ηνῦ ζηαπξνῦ ηὸ μχινλ, ηνὺο ἣινπο, ηὸλ ζπφγγνλ, ηὸλ θάιακνλ, ηὴλ ιφγρελ ηὴλ ἱεξὰλ 

θαὶ ζσηήξηνλ, ηὴλ ἐζζηα, ηὸλ ρηηλα, ηὰο ζηλδφλαο, ηὰ ζπάξγαλα, ηὸλ ηάθνλ ηὸλ ἅγηνλ, ηὴλ 

πεγὴλ ηο κλ ἀλαζηάζεσο, ηὸλ ιίζνλ ηνῦ κλήκαηνο, ηὴλ Σηὼλ ηὸ ὄξνο ηὸ ἅγηνλ, ηὸ ηλ ἐιαηλ 

αὖζηο ὄξνο, ηὴλ πξνβαηηθὴλ θαὶ Γεζζεκαλο ηὸ ὄιβηνλ ηέκελνο. Ταῦηα θαὶ ηὰ ηνηαῦηα ζέβσ θαὶ 

πξνζθπλ θαὶ πάληα λαὸλ ζενῦ ἅγηνλ θαὶ πλ, ἐθ' ᾧ ζεὸο ὀλνκάδεηαη, ν δηὰ ηὴλ αηλ θχζηλ, 

ἀιιὰ ὅηη ζείαο ἐλεξγείαο εἰζὶ δνρεῖα θαὶ δη' αηλ θαὶ ἐλ αηνῖο εδφθεζελ ὁ ζεὸο ηὴλ ζσηεξίαλ 

κλ θαηεξγάζαζζαη. Καὶ ἀγγέινπο γὰξ θαὶ ἀλζξψπνπο θαὶ πζαλ ὕιελ ηο ζείαο ἐλεξγείαο 

κέηνρνλ θαὶ δηαθνλεζακέλελ ηὴλ ζσηεξίαλ κνπ ζέβσ θαὶ πξνζθπλ δηὰ ηὴλ ζείαλ ἐλέξγεηαλ. 

Ο πξνζθπλ Ἰνπδαίνηο· ν γὰξ ζείαο εἰζὶλ ἐλεξγείαο κέηνρνη νδὲ ζθνπῶ ηο ἐκο ζσηεξίαο 

ηὸλ θχξηνλ ηο δφμεο, ηὸλ ζεφλ κνπ, ἐζηαχξσζαλ, θζφλῳ δὲ κιινλ θαὶ κίζεη πξὸο ηὸλ ζεὸλ θαὶ 

εεξγέηελ βαιιφκελνη. «Κχξηε, γάπεζα επξέπεηαλ νἴθνπ ζνπ», θεζὶλ ὁ Γαπίδ, «θαὶ ηφπνλ 

ζθελψκαηνο δφμεο ζνπ,» θαὶ «πξνζθπλήζαηε εἰο ηὸλ ηφπνλ, νὗ ἔζηεζαλ νἱ πφδεο αηνῦ», θαὶ 

«πξνζθπλεῖηε εἰο ὄξνο ἅγηνλ αηνῦ.» Ὄξνο ἅγηνλ ἔκςπρνλ ζενῦ  ἁγία ζενηφθνο, ὄξε ζενῦ 

ινγηθὰ νἱ ἀπφζηνινη· «ηὰ ὄξε ἐζθίξηεζαλ ὡζεὶ θξηνί, θαὶ νἱ βνπλνὶ ὡο ἀξλία πξνβάησλ.» 

Τξίηνο ηξφπνο, θαζ' ὃλ πξνζθπλνῦκελ ηὰ ηῶ ζεῶ ἀλαθείκελα, ηὰ ἱεξά θεκη εαγγέιηα θαὶ ηὰο 

ινηπὰο βίβινπο· «ἐγξάθεζαλ γὰξ πξὸο λνπζεζίαλ κλ, εἰο νὓο ηὰ ηέιε ηλ αἰψλσλ 

θαηήληεζαλ.» Γίζθνη ηε θαὶ πνηήξηα, ζπκηαηνί, ιπρλίαη θαὶ ηξάπεδαη, δινλ γάξ, ὡο πάληα ηαῦηα 

ζεβάζκηα· ὅξα γάξ, ὅηε Βαιηάζαξ ἐπνίεζελ πεξεηεζλαη ηὸλ ιαὸλ ηνῖο ζθεχεζηλ ηνῖο 

ἱεξαηηθνῖο, πο θαζεῖιελ ὁ ζεὸο ηὴλ βαζηιείαλ αηνῦ. Τέηαξηνο ηξφπνο, θαζ' ὃλ πξνζθπλνῦληαη 

αἱ εἰθφλεο αἱ ὀθζεῖζαη ηνῖο πξνθήηαηο (ἐλ εἰθνληθῆ γὰξ ὁξάζεη εἶδνλ ζεφλ) θαὶ αἱ ηλ ἐζνκέλσλ 

εἰθφλεο, ὡο  ῥάβδνο Ἀαξὼλ εἰθνλίδνπζα ηὸ ηο παξζέλνπ κπζηήξηνλ θαὶ  ζηάκλνο θαὶ  

ηξάπεδα· θαὶ Ἰαθὼβ δὲ πξνζεθχλεζελ ἐπὶ ηὸ ἄθξνλ ηο ῥάβδνπ, ηχπνο δὲ ἤλ ηνῦ ζσηξνο. 



Ἔηη δὲ ηλ γεγνλφησλ εἰθφλεο εἰο κλεκφζπλνλ· αηὴ γὰξ  ζθελὴ εἰθὼλ ἤλ παγθφζκηνο («ὅξα» 

γάξ, θεζὶ ηῶ Μσζῆ, «ηὸλ ηχπνλ ηὸλ δεηρζέληα ζνη ἐλ ηῶ ὄξεη») θαὶ ηὰ ρεξνπβὶκ ηὰ ρξπζ, ἔξγνλ 

ρσλεπηφλ, θαὶ ηὰ ρεξνπβὶκ ἐλ ηῶ θαηαπεηάζκαηη ἔξγνλ θαληφλ. 

Οὕησ πξνζθπλνῦκελ ηὸλ ηχπνλ ηνῦ ζηαπξνῦ ηὸλ ηίκηνλ, ηνῦ ηε ζσκαηηθνῦ ραξαθηξνο ηνῦ ζενῦ 

κνπ ηὸ ὁκνίσκα θαὶ ηο αηὸλ θαηὰ ζάξθα ηεθνχζεο θαὶ ηλ αηνῦ ζεξαπφλησλ. Πέκπηνο 

ηξφπνο, θαζ' ὃλ πξνζθπλνῦκελ ἀιιήινηο ὡο κνῖξαλ ζενῦ ἔρνπζη θαὶ θαη' εἰθφλα ζενῦ 

γεγελεκέλνηο ἀιιήινηο ηε ηαπεηλνχκελνη θαὶ λφκνλ πιεξνῦληεο ἀγάπεο. 

Ἕθηνο ηξφπνο ηλ ἐλ ἀξραῖο θαὶ ἐμνπζίαηο ὄλησλ («ἀπφδνηε» γάξ, θεζί, «πζη ηὰο ὀθεηιάο, ηῶ 

ηὴλ ηηκὴλ ηὴλ ηηκήλ»), ὡο Ἰαθὼβ ηῶ ηε ἦζαῦ ὡο πξνγελεζηέξῳ ἀδειθῶ θαὶ Φαξαὼ πὸ ζενῦ 

ρεηξνηνλεζέληη ἄξρνληη πξνζεθχλεζελ. Ἕβδνκνο ηξφπνο, θαζ' ὃλ ηνῖο δεζπφηαηο νἱ δνῦινη θαὶ 

ηνῖο εεξγέηαηο θαί, ὧλ ἂλ δένηλην, νἱ δεφκελνη ὡο Ἀβξαὰκ ηνῖο πἱνῖο κκψξ, ὅηε ηὸ δηπινῦλ 

ὠλήζαην ζπήιαηνλ. Καὶ ἁπιο εἰπεῖλ, θφβνπ θαὶ πφζνπ θαὶ ηηκο ἐζηηλ  πξνζθχλεζηο 

ζχκβνινλ πνπηψζεψο ηε θαὶ ηαπεηλψζεσο, ἀιι' νδελὶ δεῖ πξνζθπλεῖλ ὡο ζεῶ εἰ κὴ κφλῳ ηῶ 

θχζεη ζεῶ, πζη δὲ ὀθεηιὴλ ἀπνλέκεηλ δηὰ ηὸλ θχξηνλ. ξηε, πφζε ἰζρὺο θαὶ πνία ζεία ἐλέξγεηα 

ηνῖο πίζηεη θαὶ θαζαξῶ ζπλεηδφηη πξνζηνῦζη ηαῖο ηλ ἁγίσλ εἰθφζη δίδνηαη. Γηφ, ἀδειθνί, ζηκελ 

ἐλ ηῆ πέηξᾳ ηο πίζηεσο θαὶ ηῆ παξαδφζεη ηο ἐθθιεζίαο κὴ κεηαίξνληεο ὅξηα, ἃ ἔζελην νἱ ἅγηνη 

παηέξεο κλ, κὴ δηδφληεο ηφπνλ ηνῖο βνπινκέλνηο θαηλνηνκεῖλ θαὶ θαηαιχεηλ ηὴλ νἰθνδνκὴλ 

ηο ἁγίαο ηνῦ ζενῦ θαζνιηθο θαὶ ἀπνζηνιηθο ἐθθιεζίαο· εἰ γὰξ δνζῆ ἄδεηα παληὶ βνπινκέλῳ, 

θαηὰ κηθξὸλ ὅινλ ηὸ ζκα ηο ἐθθιεζίαο θαηαιπζήζεηαη. Μή, ἀδειθνί, κή, ηέθλα θηιφρξηζηα 

ηο ἐθθιεζίαο, κὴ θαηαηζρχλεηε ηὴλ κεηέξα κλ, κὴ θαζέιεηε ηὸλ θφζκνλ αηο. Γέμαζζε 

αηὴλ δη' ἐκνῦ πξεζβεχνπζαλ. Μάζεηε, ηί θεζη πεξὶ αηο ὁ ζεφο· «Ὅιε εἶ θαιή,  πιεζίνλ 

κνπ, θαὶ νθ ἔζηηλ ἐλ ζνὶ κκνο.» Πξνζθπλήζσκελ θαὶ ιαηξεχζσκελ κφλῳ ηῶ θηίζηῃ θαὶ 

δεκηνπξγῶ ὡο θχζεη πξνζθπλεηῶ ζεῶ. Πξνζθπλήζσκελ θαὶ ηῆ ἁγίᾳ ζενηφθῳ νρ ὡο ζεῶ, ἀιι' 

ὡο κεηξὶ ζενῦ θαηὰ ζάξθα. Ἔηη πξνζθπλήζσκελ θαὶ ηνῖο ἁγίνηο ὡο ἐθιεθηνῖο θίινηο ζενῦ θαὶ 

ηὴλ πξὸο αηὸλ θεθηεκέλνηο παξξεζίαλ. Δἰ γὰξ βαζηιεῦζη θζαξηνῖο πνιιάθηο θαὶ ἀζεβέζη θαὶ 

ἁκαξησινῖο θαὶ ηνῖο π' αηλ ρεηξνηνλνπκέλνηο ἄξρνπζη θαὶ ηνῖο ηνχησλ ιαβξάηνηο 

πξνζθπλνῦζηλ ἄλζξσπνη θαηὰ ηὸ ζεῖνλ ηνῦ ἀπνζηφινπ ιφγηνλ· «Ἀξραῖο θαὶ ἐμνπζίαηο 

πνηάζζεζζε», θαὶ «ἀπφδνηε πζη ηὰο ὀθεηιάο, ηῶ ηὴλ ηηκὴλ ηὴλ ηηκήλ, ηῶ ηὸλ θφβνλ ηὸλ 

θφβνλ», θαὶ «ἀπφδνηε ηὰ θαίζαξνο θαίζαξη», ὥο θεζηλ ὁ θχξηνο, «θαὶ ηὰ ηνῦ ζενῦ ηῶ ζεῶ», 

πφζῳ κιινλ ἐρξλ πξνζθπλεῖλ ηῶ βαζηιεῖ ηλ βαζηιεπφλησλ ὡο κφλῳ θχζεη δεζπφδνληη θαὶ 

ηνῖο αηνῦ δνχινηο θαὶ θίινηο ηνῖο βαζηιεχζαζη ηλ παζλ θαὶ θαηαζηαζεῖζηλ ἄξρνπζη πάζεο 

ηο γο («θαηαζηήζεηο γὰξ αηνχο», θεζὶλ ὁ Γαπίδ, «ἄξρνληαο ἐπὶ πζαλ ηὴλ γλ»), θαηὰ 

δαηκφλσλ θαὶ λφζσλ ἐμνπζίαλ ιαβνῦζη θαὶ ζπκβαζηιεχζνπζη Χξηζηῶ βαζηιείαλ ἄθζαξηνλ θαὶ 

ἀθαηάιπηνλ, ὧλ  ζθηὰ κφλε ἀπήιαπλε λφζνπο θαὶ δαίκνλαο; Μὴ νὖλ ζθηο ἀζζελεζηέξαλ θαὶ 

ἀηηκσηέξαλ ινγηζψκεζα ηὴλ εἰθφλα· ζθηνγξαθεῖ γὰξ ἀιεζο ηὸ πξσηφηππνλ. Ἀδειθνί, ὁ 

ρξηζηηαλὸο πίζηηο ἐζηίλ· ὁ νὖλ πίζηεη πξνζεξρφκελνο θεξδαλεῖ πνιιά, «ὁ δὲ δηαθξηλφκελνο ἔνηθε 

θιχδσλη ζαιάζζεο ἀλεκηδνκέλῳ θαὶ ῥηπηδνκέλῳ», ὃο ν κὴ ιήςεηαη νδέλ· πάληεο γὰξ νἱ ἅγηνη 

δηὰ πίζηεσο εεξέζηεζαλ ηῶ ζεῶ. Γεμψκεζα νὖλ ηὴλ παξάδνζηλ ηο ἐθθιεζίαο ἐλ εζχηεηη 

θαξδίαο θαὶ κὴ ἐλ πνιινῖο ινγηζκνῖο· ὁ ζεὸο γὰξ ἐπνίεζε ηὸλ ἄλζξσπνλ εζ, αηνὶ δὲ ἐδήηεζαλ 

ινγηζκνὺο πνιινχο. Μὴ θαηαδεμψκεζα λέαλ πίζηηλ καζεῖλ ὡο θαηεγλσζκέλεο ηο ηλ ἁγίσλ 

παηέξσλ παξαδφζεσο· θεζὶ γὰξ ὁ ζεῖνο ἀπφζηνινο· «Δἴ ηηο κο εαγγειίδεηαη, παξ' ὃ 

παξειάβεηε, ἀλάζεκα ἔζησ.» Πξνζθπλνῦκελ νὖλ ηαῖο εἰθφζηλ ν ηῆ ὕιῃ πξνζθέξνληεο ηὴλ 

πξνζθχλεζηλ, ἀιιὰ δη' αηλ ηνῖο ἐλ αηαῖο εἰθνληδνκέλνηο. «ἧ γὰξ ηο εἰθφλνο ηηκὴ ἐπὶ ηὸ 

πξσηφηππνλ ἀλαβαίλεη», θαζψο θεζηλ ὁ ζεῖνο Βαζίιεηνο. κο δέ, ὦ ἱεξψηαηνλ ηνῦ Χξηζηνῦ 

πνίκληνλ, ὁ ρξηζηψλπκνο ιαφο, ηὸ ἔζλνο ηὸ ἅγηνλ, ηὸ ζκα ηο ἐθθιεζίαο, ἐκπιήζαη Χξηζηὸο ηο 

ραξο ηο αηνῦ ἀλαζηάζεσο θαὶ θαηαμηψζαη ἑπνκέλνπο ηνῖο ἴρλεζη ηλ ἁγίσλ ηλ πνηκέλσλ ηε 

θαὶ δηδαζθάισλ ηο ἐθθιεζίαο, πξναγνκέλνπο ηπρεῖλ ηο δφμεο αηνῦ ἐλ ηαῖο ιακπξφηεζη ηλ 

ἁγίσλ, ἥο γέλνηην πάληαο κο ἐπηηπρεῖλ ηῆ αηνῦ ράξηηη αἰσλίσο αηὸλ δνμάδνληαο ζὺλ ηῶ 

ἀλάξρῳ παηξί, ᾧ  δφμα εἰο ηνὺο αἰλαο ηλ αἰψλσλ. Ἀκήλ. Δἰπφληεο πεξὶ ηο δηαθνξο ηλ 



εἰδψισλ θαὶ ηλ εἰθφλσλ θαὶ δηδάμαληεο ηὸλ ὅξνλ ηλ εἰθφλσλ ὥξα δὴ ἐπελεγθεῖλ θαὶ ηὰο 

ρξήζεηο, θαζάπεξ πεζρφκεζα. 

Τνῦ ἁγίνπ Γηνλπζίνπ, ἐπηζθφπνπ Ἀζελλ, ἐθ ηο πξὸο Ἰσάλλελ ηὸλ ἀπφζηνινλ θαὶ ζενιφγνλ 

ἐπηζηνιο· Ἀιεζο ἐκθαλεῖο εἰθφλεο εἰζὶ ηὰ ὁξαηὰ ηλ ἀνξάησλ. 

Τνῦ ἁγίνπ Γηνλπζίνπ ηνῦ Ἀξενπαγίηνπ ἐθ ηο πξὸο Τίηνλ ἐπηζηνιο· Χξὴ ηνηγαξνῦλ θαὶ κο 

ἀληὶ ηο δεκψδνπο πεξὶ αηλ πνιήςεσο εἴζσ ηλ ἱεξλ ζπκβφισλ ἱεξνπξεπο δηαιαβεῖλ θαὶ 

κεδὲ ἀηηκάδεηλ αηὰ ηλ ζείσλ ὄληα ραξαθηήξσλ ἔθγνλα θαὶ ἀπνηππψκαηα θαὶ εἰθφλαο 

ἐκθαλεῖο ηλ ἀπνξξήησλ θαὶ πεξθπλ ζεακάησλ. (Σρφιηνλ) Ἴδε, ὡο ἔθε κὴ ἀηηκάδεηλ ηὰο ηλ 

ηηκίσλ εἰθφλαο. Τνῦ αηνῦ ἐθ ηνῦ πεξὶ ζείσλ ὀλνκάησλ· Ταχηεο θαὶ κεῖο κεκπήκεζα· λῦλ κὲλ 

ἀλαιφγσο κῖλ δηὰ ηλ ἱεξλ παξαπεηαζκάησλ ηο ηλ ινγίσλ θαὶ ἱεξαξρηθλ παξαδφζεσλ 

θηιαλζξσπίαο αἰζζεηνῖο ηὰ λνεηὰ θαὶ ηνῖο νὖζη ηὰ πεξνχζηα πεξηθαιππηνχζεο θαὶ κνξθὰο θαὶ 

ηχπνπο ηνῖο ἀκνξθψηνηο ηε θαὶ ἀηππψηνηο πεξηηηζείζεο θαὶ ηὴλ πεξθπ θαὶ ἀζρεκάηηζηνλ 

ἁπιφηεηα ηῆ πνηθηιίᾳ ηλ κεξηζηλ ζπκβφισλ πιεζπνχζεο ηε θαὶ δηαπιαηηνχζεο. (Σρφιηνλ) Δἰ 

θηιαλζξσπίαο ἐζηὶ ηὸ ηνῖο ἀηππψηνηο θαὶ ἀκνξθψηνηο θαὶ ηνῖο ἁπινῖο θαὶ ἀζρεκαηίζηνηο κνξθὰο 

θαὶ ηχπνπο πεξηηηζέλαη πξὸο ηὴλ κεηέξαλ ἀλαινγίαλ, πο ηὰ κνξθαῖο θαὶ ζρήκαζηλ ὁξαζέληα 

κὴ ἀλαιφγσο κῖλ εἰθνλίζνκελ πξὸο κλήκελ θαὶ ηὴλ ἐθ ηο κλήκεο πξὸο δινλ θίλεζηλ; Τνῦ 

αηνῦ ἐθ ηνῦ πεξὶ ἐθθιεζηαζηηθο ἱεξαξρίαο· Ἀιι' αἱ κὲλ πὲξ κο νζίαη θαὶ ηάμεηο, ὧλ ἢδε 

κλήκελ ἱεξὰλ ἐπνηεζάκελ, ἀζψκαηνί ηέ εἰζη, θαὶ λνεηὴ θαὶ πεξθφζκηφο ἐζηηλ  θαη' αηὰο 

ἱεξαξρία. Τὴλ θαζ' κο δὲ ὁξκελ ἀλαιφγσο κῖλ αηνῖο ηῆ ηλ αἰζζεηλ ζπκβφισλ πνηθηιίᾳ 

πιεζπλνκέλελ, θ' ὧλ ἱεξαξρηθο ἐπὶ ηὴλ ἑλνεηδ ζέσζηλ ἐλ ζπκκεηξίᾳ ηῆ θαζ' κο ἀλαγφκεζα 

ζεφλ ηε θαὶ ζείαλ ἀξεηήλ, αἱ κὲλ ὡο λφεο λννῦζηλ θαηὰ ηὸ αηαῖο ζεκηηφλ, κεῖο δὲ αἰζζεηαῖο 

εἰθφζηλ ἐπὶ ηὰο ζείαο, ὡο δπλαηφλ, ἀλαγφκεζα ζεσξίαο. (Σρφιηνλ) Δἰ ηνίλπλ ἀλαιφγσο κῖλ 

αηνῖο αἰζζεηαῖο εἰθφζηλ ἐπὶ ηὴλ ζείαλ θαὶ ἄπινλ ἀλαγφκεζα ζεσξίαλ θαὶ θηιαλζξψπσο  ζεία 

πξφλνηα ηνῖο ἀζρεκαηίζηνηο θαὶ ἀηππψηνηο ηχπνπο θαὶ ζρήκαηα ηο κλ ἕλεθελ ρεηξαγσγίαο 

πεξηηίζεζη, ηί ἀπξεπὲο ηὸλ ζρήκαηη θαὶ κνξθῆ πνθχςαληα θαὶ θχζεη ὁξαζέληα ὡο ἄλζξσπνλ 

θηιαλζξψπσο δη' κο εἰθνλίδεηλ ἀλαιφγσο κῖλ αηνῖο; 

Λφγνο ἄλσζελ εἰο κο παξαδεδνκέλνο θάηεηζηλ, Αὔγαξνλ, ηὸλ δέζζεο ἄλαθηα, θήκῃ ηῆ ηνῦ 

θπξίνπ πξὸο ζεῖνλ ἐθππξζεπζέληα ἔξσηα ἀπεζηαιθέλαη πξέζβεηο ηὴλ αηνῦ ἐπίζθεςηλ 

ἐμαηηνῦληαο. Δἰ δὲ ἀξλεζείε ηνῦην δξάζεηλ, ηὸ ηνχηνπ θειεχεη ὁκνίσκα δσγξάθῳ ἐθκάμαζζαη· ὃ 

γλφληα ηὸλ πάληα εἰδφηα θαὶ πάληα δπλάκελνλ ηὸ ῥάθνο εἰιεθέλαη θαὶ ηῶ πξνζψπῳ 

πξνζελεγθάκελνλ ἐλ ηνχηῳ ηὸλ νἰθεῖνλ ἐλαπνκάμαζζαη ραξαθηξα, ὃ θαὶ κέρξη ηνῦ λῦλ ζῴδεηαη. 

Τνῦ ἁγίνπ Βαζηιείνπ ἐθ ηνῦ εἰο ηὸλ καθάξηνλ Βαξιαὰκ ηὸλ κάξηπξα ιφγνπ, νὗ  ἀξρή· 

Πξφηεξνλ κὲλ ηλ ἁγίσλ νἱ ζάλαηνη· Ἀλάζηεηέ κνη λῦλ, ὦ ιακπξνὶ ηλ ἀζιεηηθλ 

θαηνξζσκάησλ δσγξάθνη, ηὴλ ηνῦ ζηξαηεγνῦ θνινβσζεῖζαλ εἰθφλα ηαῖο κεηέξαηο κεγαιχλαηε 

ηέρλαηο· Ἀκαπξφηεξνλ παξ' ἐκνῦ ηὸλ ζηεθαλίηελ γξαθέληα ηνῖο ηο κεηέξαο ζνθίαο 

πεξηιάκςαηε ρξψκαζηλ. Ἀπέιζσ ηῆ ηλ ἀξηζηεπκάησλ ηνῦ κάξηπξνο παξ' κλ λεληθεκέλνο 

γξαθῆ· ραίξσ ηὴλ ηνηαχηελ ηο κεηέξαο ἰζρχνο ζήκεξνλ ηηψκελνο λίθελ· ἴδσ ηο ρεηξὸο πξὸο 

ηὸ πῦξ ἀθξηβέζηεξνλ παξ' κλ γξαθνκέλελ ηὴλ πάιελ· ἴδσ θαηδξφηεξνλ ἐπὶ ηο κεηέξαο ηὸλ 

παιαηζηὴλ γεγξακκέλνλ εἰθφλνο. Κιαπζάησζαλ δαίκνλεο θαὶ λῦλ ηαῖο ηνῦ κάξηπξνο ἐλ κῖλ 

ἀξηζηείαηο πιεηηφκελνη. Φιεγνκέλε πάιηλ αηνῖο  ρεὶξ θαὶ ληθζα δεηθλχζζσ. γγξαθέζζσ ηῶ 

πίλαθη θαὶ ὁ ηλ παιαηζκάησλ ἀγσλνζέηεο Χξηζηφο, ᾧ  δφμα εἰο ηνὺο αἰλαο. Τνῦ αηνῦ ἐθ 

ηνῦ εἰο ηνὺο ἁγίνπο ηεζζαξάθνληα ιφγνπ· πεὶ θαὶ πνιέκσλ ἀλδξαγαζήκαηα θαὶ ινγνγξάθνη 

πνιιάθηο θαὶ δσγξάθνη δηαζεκαίλνπζηλ, νἱ κὲλ ηῶ ιφγῳ θνζκνῦληεο, νἱ δὲ ηνῖο πίλαμηλ 

ἐγραξάηηνληεο, θαὶ πνιινὺο ἐπήγεηξαλ πξὸο ἀλδξείαλ ἑθάηεξνη· ἃ γὰξ ὁ ιφγνο δηὰ ηο ἀθνο 

παξίζηεζη, ηαῦηα γξαθηθὴ ζησπζα δηὰ κηκήζεσο δείθλπζηλ <...> 

Τνῦ αηνῦ ἐθ ηλ πξὸο Ἀκθηιφρηνλ ηξηάθνληα θεθαιαίσλ πεξὶ ηνῦ ἁγίνπ πλεχκαηνο ἀπὸ 

θεθαιαίνπ ηδʹ· Ὅηη βαζηιεὺο ιέγεηαη θαὶ  ηνῦ βαζηιέσο εἰθψλ, θαὶ ν δχν βαζηιεῖο· νὔηε γὰξ ηὸ 

θξάηνο ζρίδεηαη νὔηε  δφμα δηακεξίδεηαη. Ὡο γὰξ  θξαηνῦζα κλ ἀξρὴ θαὶ ἐμνπζία κία, 



νὕησο θαὶ  παξ' κλ δνμνινγία κία θαὶ ν πνιιαί, δηφηη  ηο εἰθφλνο ηηκὴ ἐπὶ ηὸ πξσηφηππνλ 

δηαβαίλεη. Ὃ νὖλ ἐζηηλ ἐληαῦζα κηκεηηθο  εἰθψλ, ηνῦην ἐθεῖ θπζηθο ὁ πἱφο. Καὶ ὥζπεξ ἐπὶ 

ηλ ηερλεηλ θαηὰ ηὴλ κνξθὴλ  ὁκνίσζηο, νὕησ θαὶ ἐπὶ ηο ζείαο θαὶ ἀζπλζέηνπ θχζεσο ἐλ ηῆ 

θνηλσλίᾳ ηο ζεφηεηφο ἐζηηλ  ἕλσζηο. (Σρφιηνλ) Ὥζπεξ νὖλ «ὁ κὴ ηηκλ ηὸλ πἱφλ», θαζψο 

θεζηλ ὁ θχξηνο, «ν ηηκᾶ ηὸλ παηέξα ηὸλ πέκςαληα αηφλ», νὕησο θαὶ ὁ κὴ ηηκλ ηὴλ εἰθφλα 

νδὲ ηὸλ εἰθνληδφκελνλ ηηκᾶ. Ἀιι' ἴζσο ἐξεῖ ηηο· Τηκλ ηὴλ εἰθφλα ηνῦ Χξηζηνῦ ἀλάγθε, νρὶ δὲ 

θαὶ ηλ ἁγίσλ. Ὢ ηο ἀθξνζχλεο. Ἄθνπζνλ ηνῦ θπξίνπ ιέγνληνο ηνῖο καζεηαῖο· « δερφκελνο 

κο ἐκὲ δέρεηαη.» Ὥζηε ὁ κὴ ηηκλ ηνὺο ἁγίνπο νδὲ αηὸλ ηηκᾶ ηὸλ θχξηνλ. (Σρφιηνλ) Δἰ  

εἰθὼλ ηνῦ βαζηιέσο βαζηιεχο, θαὶ  εἰθὼλ ηνῦ Χξηζηνῦ Χξηζηὸο θαὶ  εἰθὼλ ηνῦ ἁγίνπ ἅγηνο, 

θαὶ νὔηε ηὸ θξάηνο ζρίδεηαη νὔηε  δφμα δηακεξίδεηαη, ἀιι'  δφμα ηο εἰθφλνο ηνῦ 

εἰθνληδνκέλνπ γίλεηαη. Γεδνίθαζη ηνὺο ἁγίνπο νἱ δαίκνλεο θαὶ ηὴλ ζθηὰλ αηλ δξαπεηεχνπζη· 

ζθηὰ δὲ θαὶ  εἰθψλ, θαὶ ηαχηελ πνη ὡο δαηκφλσλ ἐιάηεηξαλ. Δἰ δὲ ρξλαη ιέγνηο λνεξο κφλνλ 

ζεῶ ζπλάπηεζζαη, ἄλειε πάληα ηὰ ζσκαηηθά, ηὰ θηα, ηὸ εδεο ζπκίακα, αηὴλ ηὴλ δηὰ θσλο 

πξνζεπρήλ, αηὰ ηὰ ἐμ ὕιεο ηεινχκελα ζεῖα κπζηήξηα, ηὸλ ἄξηνλ, ηὸλ νἶλνλ, ηὸ ηο ρξίζεσο 

ἔιαηνλ, ηνῦ ζηαπξνῦ ηὸ ἐθηχπσκα. Ταῦηα γὰξ πάληα ὕιε· ὁ ζηαπξφο, ὁ ζπφγγνο θαὶ θάιακνο,  

ηὴλ δσεθφξνλ πιεπξὰλ λχμαζα ιφγρε. Ἠ ηνχησλ ἁπάλησλ ἄλειε ηὸ ζέβαο, ὅπεξ ἀδχλαηνλ, ἠ κὴ 

ἀπαλαίλνπ κεδὲ ηὴλ ηλ εἰθφλσλ ηηκήλ. Χάξηο δίδνηαη ζεία ηαῖο ὕιαηο δηὰ ηο ηλ 

εἰθνληδνκέλσλ πξνζεγνξίαο. Ὥζπεξ ιηηὸλ  θνγρχιε θαζ' ἑαπηὴλ θαὶ  κέηαμα θαὶ ηὸ ἐμ ἀκθνῖλ 

ἐμπθαζκέλνλ ἱκάηηνλ θαὶ θαζ' ἑαπηὸ νδεκίαλ ἔρεη ηηκήλ, ἂλ δὲ βαζηιεὺο ηνῦην πεξίζεηαη, ἐθ ηο 

πξνζνχζεο ηῶ κθηεζκέλῳ ηηκο ηῶ ἀκθηάζκαηη κεηαδίδνηαη· νὕησο αἱ ὕιαη αηαὶ κὲλ θαζ' 

ἑαπηὰο ἀπξνζθχλεηνη, ἂλ δὲ ράξηηνο εἴε πιήξεο ὁ εἰθνληδφκελνο, κέηνρνη ράξηηνο γίλνληαη θαη' 

ἀλαινγίαλ ηο πίζηεσο. Δἶδνλ νἱ ἀπφζηνινη ηὸλ θχξηνλ ζσκαηηθνῖο ὀθζαικνῖο θαὶ ηνὺο 

ἀπνζηφινπο ἕηεξνη θαὶ ηνὺο κάξηπξαο ἕηεξνη. Πνζ θἀγὼ ηνχηνπο ὁξλ ςπρῆ ηε θαὶ ζψκαηη θαὶ 

ἔρεηλ ἀιεμίθαθνλ θάξκαθνλ, ἐπεὶ δηπινῦο ἔθηηζκαη, θαὶ ὁξλ πξνζθπλ ηὸ ὁξψκελνλ νρ ὡο 

ζεφλ, ἀιι' ὡο ηηκίσλ εἰθφληζκα ηίκηνλ. Σὺ ηπρὸλ ςειφο ηε θαὶ ἄπινο θαὶ πὲξ ηὸ ζκα 

γελφκελνο θαὶ νἷνλ ἄζαξθνο θαηαπηχεηο πλ ηὸ ὁξψκελνλ, ἀιι' ἐγψ, ἐπεὶ ἄλζξσπφο εἰκη θαὶ 

ζκα πεξίθεηκαη, πνζ θαὶ ζσκαηηθο ὁκηιεῖλ θαὶ ὁξλ ηὰ ἅγηα. Σπγθαηάβεζη ηῶ ηαπεηλῶ κνπ 

θξνλήκαηη, ὁ ςειφο, ἵλα ζνπ ηεξήζῃο ηὸ ςειφλ. Ἀπνδέρεηαη Χξηζηὸο ηὸλ πξὸο αηφλ κνπ 

πφζνλ θαὶ ηνὺο νἰθείνπο αηνῦ· ραίξεη γὰξ δεζπφηεο ἐγθσκηαδνκέλνπ δνχινπ εγλψκνλνο, ὁ 

κέγαο ἔθε Βαζίιεηνο ἐγθσκηάδσλ ηνὺο ηεζζαξάθνληα κάξηπξαο. Ἄζξεη δὲ νἷα θαὶ εἰο Γφξδηνλ 

ηὸλ ἀνίδηκνλ ηῶ ιφγῳ γεξαίξσλ θεζίλ. 

Τνῦ ἁγίνπ Βαζηιείνπ ἐθ ηνῦ εἰο Γφξδηνλ ηὸλ κάξηπξα ιφγνπ· Δθξαίλνληαη ιανὶ εθξνζχλελ 

πλεπκαηηθὴλ ἐπὶ κφλῃ ηῆ πνκλήζεη ηλ ηνῖο δηθαίνηο θαησξζσκέλσλ εἰο δινλ θαὶ κίκεζηλ ηλ 

ἀγαζλ, ἀθ' ὧλ ἀθνχνπζηλ, ἐλαγφκελνη·  γὰξ ηλ επνιηηεχησλ ἀλδξλ ἱζηνξία νἷφλ ηη θο 

ηνῖο ζῳδνκέλνηο πξὸο ηὴλ ηνῦ βίνπ ὁδὸλ ἐκπνηεῖ. Καὶ κεη' ὀιίγα· Ὥζηε, ὅηαλ δηεγψκεζα ηνὺο 

βίνπο ηλ δηαπξεςάλησλ ἐλ εζεβείᾳ, δνμάδνκελ πξηνλ ηὸλ δεζπφηελ δηὰ ηλ δνχισλ, 

ἐγθσκηάδνκελ δὲ ηνὺο δηθαίνπο δηὰ ηο καξηπξίαο, ὧλ ἴζκελ, εθξαίλνκελ δὲ ηνὺο ιανὺο δηὰ ηο 

ἀθνο ηλ θαιλ. (Σρφιηνλ) Ὅξα, ὡο ζενῦ κὲλ δφμαλ, ηλ δὲ ἁγίσλ ἐγθψκηνλ, ηλ δὲ ιαλ 

εθξνζχλελ θαὶ ζσηεξίαλ  κλήκε ηλ ἁγίσλ ζπλίζηεζη. Τί νὖλ ηαχηελ ἀθαηξεῖο; Ὅηη δὲ δηὰ 

ιφγνπ θαὶ εἰθφλσλ  κλήκε γίλεηαη, θεζὶλ ὁ αηὸο ζεῖνο Βαζίιεηνο. θ ηνῦ αηνῦ ιφγνπ ηνῦ εἰο 

Γφξδηνλ ηὸλ κάξηπξα· Ὥζπεξ γὰξ ηῶ ππξὶ αηνκάησο ἕπεηαη ηὸ θσηίδεηλ θαὶ ηῶ κχξῳ ηὸ 

εσδεῖλ, νὕησ θαὶ ηαῖο ἀγαζαῖο πξάμεζηλ ἀλαγθαίσο ἀθνινπζεῖ ηὸ ὠθέιηκνλ. Καίηνη νδὲ ηνῦην 

κηθξφλ, ἀθξηβο ηπρεῖλ ηο ἀιεζείαο ηλ ηφηε· ἀκπδξὰ γάξ ηηο κλήκε εἰο κο δηεδφζε ηὰο ἐπὶ 

ηλ ἀγψλσλ ἀλδξαγαζίαο ηνῦ ἀλδξὸο δηαζῴ δνπζα. Καί πσο δνθεῖ ηὸ θαζ' κο ηῶ ηλ 

δσγξάθσλ πξνζενηθέλαη· θαὶ γὰξ ἐθεῖλνη, ἐπεηδὰλ ἐμ εἰθφλσλ κεηαγξάθσζη ηὰο εἰθφλαο, 

πιεῖζηνλ ὡο εἰθὸο ηλ ἀξρεηχπσλ ἀπνιηκπάλνληαη, θαὶ κο αηο ηο ζέαο ηλ πξαγκάησλ 

ἀπνιεηθζέληαο θίλδπλνο ν κηθξὸο ηὴλ ἀιήζεηαλ ἐιαηηζαη. Καὶ ἐπὶ ηέιεη ηνῦ αηνῦ ιφγνπ· Ὡο 

γὰξ ηὸλ ἣιηνλ ἀεὶ θαζνξληεο ἀεὶ ζαπκάδνκελ, νὕησ θαὶ ηνῦ ἀλδξὸο ἐθείλνπ ἀεὶ λεαξὰλ ηὴλ 

κλήκελ ἔρνκελ. (Σρφιηνλ) Γινλ, ὡο ἀεὶ θαζνξληεο δηά ηε ιφγνπ θαὶ εἰθνλίζκαηνο. Καὶ ἐλ ηῶ 

ιφγῳ δὲ ηῶ εἰο ηνὺο πεξηίκνπο ηεζζαξάθνληα κάξηπξαο ηαῦηά θεζηλ· Μαξηχξσλ δὲ κλήκεο ηίο 

ἂλ γέλνηην θφξνο ηῶ θηινκάξηπξη; Γηφηη  πξὸο ηνὺο ἀγαζνὺο ηλ ὁκνδνχισλ ηηκὴ ἀπφδεημηλ 



ἔρεη ηο πξὸο ηὸλ θνηλὸλ δεζπφηελ ελνίαο. Καὶ πάιηλ· Μαθάξηζνλ γλεζίσο ηὸλ καξηπξήζαληα, 

ἵλα γέλῃ κάξηπο ηῆ πξναηξέζεη θαὶ ἐθβῆο ρσξὶο δησγκνῦ, ρσξὶο ππξφο, ρσξὶο καζηίγσλ ηλ 

αηλ ἐθείλνηο ἐπαίλσλ μησκέλνο. (Σρφιηνλ) Πο νὖλ κε ἀπείξγεηο ηο ηλ ἁγίσλ ηηκο θαὶ 

θζνλεῖο κνη ηο ζσηεξίαο; Ὅηη δὲ ζπλεδεπγκέλελ νἶδε ηῶ ιφγῳ ηὴλ δηὰ ηλ ρξσκάησλ κνξθήλ, 

ἄθνπε αηνῦ κεη' ὀιίγα θάζθνληνο· Βαζηιείνπ· Γεῦξν δὴ νὖλ εἰο κέζνλ αηνὺο ἀγαγφληεο δηὰ 

ηο πνκλήζεσο θνηλὴλ ηὴλ ἀπ' αηλ ὠθέιεηαλ ηνῖο παξνῦζη θαηαζηεζψκεζα, πξνδείμαληεο 

πζηλ ὥζπεξ ἐλ γξαθῆ ηὰο ηλ ἀλδξλ ἀξηζηείαο. (Σρφιηνλ) ξᾶο, ὡο ἓλ εἰθφλνο θαὶ ιφγνπ ηὸ 

ἔξγνλ; «Ὡο ἐλ γξαθῆ» γάξ, ἔθε, «πξνδείμσκελ ηῶ ιφγῳ.» Καὶ πάιηλ ἐρφκελα ηνῦ ιφγνπ· πεὶ 

θαὶ πνιέκσλ ἀλδξαγαζήκαηα θαὶ ινγνγξάθνη πνιιάθηο θαὶ δσγξάθνη δηαζεκαίλνπζηλ, νἱ κὲλ ηῶ 

ιφγῳ θνζκνῦληεο, νἱ δὲ ηνῖο πίλαμηλ ἐγραξάηηνληεο, θαὶ πνιινὺο ἐπήγεηξαλ εἰο ἀλδξείαλ 

ἑθάηεξνη. Ἃ γὰξ ὁ ιφγνο ηο ἱζηνξίαο δηὰ ηο ἀθνο παξίζηεζη, ηαῦηα γξαθηθὴ ζησπζα δηὰ 

κηκήζεσο δείθλπζη. (Σρφιηνλ) Τί ηνχησλ ηειαπγέζηεξνλ πξὸο ἀπφδεημηλ, ὅηη βίβινη ηνῖο 

ἀγξακκάηνηο εἰζὶλ αἱ εἰθφλεο θαὶ ηο ηλ ἁγίσλ ηηκο ἀζίγεηνη θήξπθεο ἐλ ἀήρῳ θσλῆ ηνὺο 

ὁξληαο δηδάζθνπζαη θαὶ ηὴλ ὅξαζηλ ἁγηάδνπζαη; Οθ επνξ βίβισλ, ν ζρνιὴλ ἄγσ πξὸο ηὴλ 

ἀλάγλσζηλ, εἴζεηκη εἰο ηὸ θνηλὸλ ηλ ςπρλ ἰαηξεῖνλ, ηὴλ ἐθθιεζίαλ ὥζπεξ ἀθάλζαηο ηνῖο 

ινγηζκνῖο ζπκπληγφκελνο· ἕιθεη κε πξὸο ζέαλ ηο γξαθο ηὸ ἄλζνο θαὶ ὡο ιεηκὼλ ηέξπεη ηὴλ 

ὅξαζηλ θαὶ ιειεζφησο ἐλαθίεζη ηῆ ςπρῆ δφμαλ ζενῦ. Τεζέακαη ηὴλ θαξηεξίαλ ηνῦ κάξηπξνο, 

ηλ ζηεθάλσλ ηὴλ ἀληαπφδνζηλ θαὶ ὡο ππξὶ πξὸο δινλ ἐμάπηνκαη ηῆ πξνζπκίᾳ θαὶ πίπησλ 

πξνζθπλ ηῶ ζεῶ δηὰ ηνῦ κάξηπξνο θαὶ ιακβάλσ ηὴλ ζσηεξίαλ. Οθ ἀθήθναο ηνῦ αηνῦ 

ζενθφξνπ παηξὸο ιέγνληνο ἐλ ηῶ εἰο ηὴλ ἀξρὴλ ηλ ςαικλ ιφγῳ, ὅηη «γηλζθνλ ηὸ πλεῦκα ηὸ 

ἅγηνλ, ὅηη δπζάγσγνλ πξὸο ἀξεηὴλ θαὶ ῥᾴζπκνλ ηὸ γέλνο ηλ ἀλζξψπσλ, ηὸ κέινο ηαῖο 

ςαικῳδίαηο ἐγθαηέκημε»; Τί θήο; Ο γξάςσ θαὶ ιφγῳ θαὶ ρξψκαζη ηὸ ηλ καξηχξσλ καξηχξηνλ 

θαὶ ὀθζαικνῖο θαὶ ρείιεζη πεξηπηχμνκαη «ηὸ ζαπκαζηὸλ θαὶ ἀγγέινηο θαὶ πάζῃ ηῆ θηίζεη, 

ὀδπλεξὸλ δὲ ηῶ δηαβφιῳ θαὶ θνβεξὸλ δαίκνζηλ», ὡο αηὸο ὁ θσζηὴξ ηο ἐθθιεζίαο ἔθεζελ; 

Οἷα δέ θεζη πξὸο ηῶ ηέιεη ηνῦ ιφγνπ, ἐγθσκηάδσλ ηνὺο ηεζζαξάθνληα κάξηπξαο· Ὦ ρνξὸο 

ἅγηνο, ὦ ζχζηεκα ἱεξφλ, ὦ ζπλαζπηζκὸο ἀξξαγήο, ὦ θνηλνὶ θχιαθεο ηνῦ γέλνπο ηλ ἀλζξψπσλ, 

ἀγαζνὶ θνηλσλνὶ θξνληίδσλ, δεήζεσλ ζπλεξγνί, πξεζβεπηαὶ δπλαηψηαηνη, ἀζηέξεο ηο 

νἰθνπκέλεο, ἄλζε ηλ ἐθθιεζηλ (ἐγὼ δέ θεκη, λνεηά ηε θαὶ αἰζζεηά). κο νρ  γ 

θαηέθξπςελ, ἀιι' νξαλὸο πεδέμαην. ἦλνίγεζαλ κῖλ παξαδείζνπ πχιαη, ἄμηνλ ζέακα ηῆ 

ζηξαηηᾶ ηλ ἀγγέισλ, ἄμηνλ παηξηάξραηο, πξνθήηαηο, δηθαίνηο. (Σρφιηνλ) Πο ν κὴ πνζήζσ 

ἰδεῖλ, ὃ ἰδεῖλ πνζνῦζηλ ἄγγεινη; Σπλῳδὰ δὲ ηνχηνηο θαὶ ὁ ηνχηνπ ἀδειθὸο θαὶ ὁκνγλψκσλ 

Γξεγφξηνο, ὁ ηο Νπζαέσλ ἐπίζθνπνο, θεζίλ. Τνῦ ἁγίνπ Γξεγνξίνπ, ἐπηζθφπνπ Νχζεο, ἐθ ηνῦ 

ἀλαπιεξσκαηηθνῦ, ηνπηέζηη ηνῦ πεξὶ θαηαζθεπο ἀλζξψπνπ, θεθαιαίνπ ηεηάξηνπ· Ὥζπεξ θαηὰ 

ηὴλ ἀλζξσπίλελ ζπλήζεηαλ νἱ ηὰο εἰθφλαο ηλ θξαηνχλησλ θαηαζθεπάδνληεο ηφλ ηε ραξαθηξα 

ηο κνξθο ἀλακάζζνληαη θαὶ ηῆ πεξηβνιῆ ηο πνξθπξίδνο ηὴλ βαζηιηθὴλ ἀμίαλ 

ζπκπαξαγξάθνπζη θαὶ ιέγεηαη θαηὰ ηὴλ ζπλήζεηαλ θαὶ εἰθὼλ θαὶ βαζηιεχο, νὕησ θαὶ  

ἀλζξσπίλε θχζηο, ἐπεηδὴ πξὸο ἀξρὴλ ηλ ἄιισλ θαηεζθεπάδεην, νἷφλ ηηο ἔκςπρνο εἰθὼλ 

ἀλεζηάζε θνηλσλνῦζα ηῶ ἀξρεηχπῳ θαὶ ηο ἀμίαο θαὶ ηνῦ ὀλφκαηνο. Τνῦ αηνῦ ἐθ ηνῦ πέκπηνπ 

θεθαιαίνπ ηο αηο πξαγκαηείαο· Τὸ δὲ ζεῖνλ θάιινο ν ζρήκαηί ηηλη θαὶ κνξθο εκνηξίᾳ δηά 

ηηλνο ερξνίαο ἐλαγιαΐδεηαη, ἀιι' ἐλ ἀθξάζηῳ καθαξηφηεηη θαη' ἀξεηὴλ ζεσξεῖηαη. Ὥζπεξ 

ηνίλπλ ηὰο ἀλζξσπίλαο κνξθὰο δηὰ ρξσκάησλ ηηλλ ἐπὶ ηνὺο πίλαθαο νἱ γξαθεῖο κεηαθέξνπζη 

ηὰο νἰθείαο ηε θαὶ θαηαιιήινπο βαθὰο ἐπαιείθνληεο ηῶ κηκήκαηη, ὡο ἂλ δη' ἀθξηβείαο ηὸ 

ἀξρέηππνλ θάιινο κεηελερζείε πξὸο ηὸ ὁκνίσκα <...> (Σρφιηνλ) Ὅξα, ὡο «ηὸ κὲλ ζεῖνλ θάιινο 

ν ζρήκαηί ηηλη δηά ηηλνο ερξνίαο ἐλαγιαΐδεηαη» θαὶ δηὰ ηνῦην νθ εἰθνλίδεηαη,  δὲ ἀλζξσπίλε 

κνξθὴ δηὰ ρξσκάησλ ἐπὶ ηνὺο πίλαθαο κεηαθέξεηαη. Δἰ ηνίλπλ ὁ πἱὸο ηνῦ ζενῦ ἐλ ἀλζξψπνπ 

κνξθῆ γέγνλε κνξθὴλ δνχινπ ιαβὼλ θαὶ ἐλ ὁκνηψκαηη ἀλζξψπσλ γελφκελνο θαὶ ζρήκαηη 

εξεζεὶο ὡο ἄλζξσπνο, πο νθ εἰθνληζζήζεηαη; Καὶ εἰ θαηὰ ζπλήζεηαλ «ιέγεηαη  ηνῦ βαζηιέσο 

εἰθὼλ βαζηιεὺο» θαὶ « ηο εἰθφλνο ηηκὴ ἐπὶ ηὸ πξσηφηππνλ ἀλαβαίλεη», ὥο θεζηλ ὁ ζεῖνο 

Βαζίιεηνο, πο  εἰθὼλ ν ηηκεζήζεηαη θαὶ πξνζθπλεζήζεηαη νρ ὡο ζεφο, ἀιι' ὡο ζενῦ 

ζεζαξθσκέλνπ εἰθψλ; Τνῦ ἁγίνπ Γξεγνξίνπ ηνῦ Νχζεο ἀπὸ ιφγνπ ῥεζέληνο ἐλ 

Κσλζηαληηλνππφιεη πεξὶ ζεφηεηνο πἱνῦ θαὶ πλεχκαηνο θαὶ εἰο ηὸλ Ἀβξαάκ, ιφγνπ κδʹ, νὗ  

ἀξρή· Οἷφλ ηη πάζρνπζη πξὸο ηνὺο εαλζεῖο ηλ ιεηκψλσλ νἱ ηνχησλ θηινζεάκνλεο, θαὶ κεηὰ 



βξαρέα· ληεῦζελ δεζκνῖο πξφηεξνλ δηαιακβάλεη ὁ παηὴξ ηὸλ παῖδα. Δἶδνλ πνιιάθηο ἐπὶ 

γξαθο εἰθφλα ηνῦ πάζνπο θαὶ νθ ἀδαθξπηὶ ηὴλ ζέαλ παξιζνλ ἐλαξγο ηο ηέρλεο π' ὄςηλ 

ἀγνχζεο ηὴλ ἱζηνξίαλ. Πξφθεηηαη ὁ Ἰζαὰθ παξ' αηῶ ηῶ ζπζηαζηεξίῳ ὀθιάζαο ἐπὶ ηὸ γφλπ θαὶ 

πεξηεγκέλαο ἔρσλ εἰο ηνπίζσ ηὰο ρεῖξαο, ὁ δὲ ἐπηβεβεθὼο θαηφπηλ ηῶ πνδὶ ηο ἀγθχιεο θαὶ ηῆ 

ἀξηζηεξᾶ ρεηξὶ ηὴλ θφκελ ηνῦ παηδὸο πξὸο ἑαπηὸλ ἀλαθιάζαο ἐπηθχπηεη ηῶ πξνζψπῳ ἐιεεηλο 

πξὸο αηὸλ ἀλαβιέπνληη θαὶ ηὴλ δεμηὰλ θαζσπιηζκέλνο ηῶ μίθεη πξὸο ηὴλ ζθαγὴλ θαηεπζχλεη. 

Καὶ ἅπηεηαη ἢδε ηνῦ ζψκαηνο  ηνῦ μίθνπο ἀθκή, θαὶ ηφηε αηῶ γίλεηαη ζεφζελ θσλὴ ηὸ ἔξγνλ 

θσιχνπζα. Τνῦ ἁγίνπ Ἰσάλλνπ ηνῦ Χξπζνζηφκνπ ἐθ ηο ἑξκελείαο ηο πξὸο βξαίνπο 

ἐπηζηνιο· Καί πσο εἰθὼλ ηνῦ δεπηέξνπ ηὸ πξηνλ, ὁ Μειρηζεδὲθ ηνῦ Χξηζηνῦ, ὥζπεξ ἄλ ηηο 

εἴπνη ζθηὰλ ηο γξαθο ηο ἐλ ρξψκαζη ηὸ πξὸ ηαχηεο ζθίαζκα ηνῦ γξαθέσο· δηὰ ηνῦην γὰξ ὁ 

λφκνο θαιεῖηαη ζθηά,  δὲ ράξηο ἀιήζεηα, πξάγκαηα δὲ ηὰ κέιινληα. Ὥζηε ὁ κὲλ λφκνο θαὶ ὁ 

Μειρηζεδὲθ πξνζθίαζκα ηο ἐλ ρξψκαζη γξαθο,  δὲ ράξηο θαὶ  ἀιήζεηα  ἐλ ρξψκαζη γξαθή, 

ηὰ δὲ πξάγκαηα ηνῦ κέιινληνο αἰλνο, ὡο εἶλαη ηὴλ παιαηὰλ ηχπνπ ηχπνλ θαὶ ηὴλ λέαλ ηλ 

πξαγκάησλ ηχπνλ. 

Λενληίνπ Νεαπφιεσο ηο Κχπξνπ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰνπδαίσλ ιφγνπ πεξὶ ηνῦ πξνζθπλεῖλ ηῶ ζηαπξῶ 

ηνῦ Χξηζηνῦ θαὶ ηαῖο εἰθφζη ηλ ἁγίσλ θαὶ ἀιιήινηο θαὶ πεξὶ ηλ ιεηςάλσλ ηλ ἁγίσλ· άλ κνη 

ἐγθαιῆο πάιηλ, ὦ Ἰνπδαῖε, ιέγσλ, ὅηη ὡο ζεὸλ πξνζθπλ ηὸ μχινλ ηνῦ ζηαπξνῦ, δηὰ ηί νθ 

ἐγθαιεῖο ηῶ Ἰαθὼβ πξνζθπλήζαληη ἐπὶ ηὸ ἄθξνλ ηο ῥάβδνπ; Ἀιιὰ πξφδεινλ, ὅηη ν ηὸ μχινλ 

ηηκλ πξνζεθχλεζελ, ἀιιὰ δηὰ ηνῦ μχινπ ηῶ Ἰσζὴθ πξνζεθχλεζελ, ὥζπεξ θαὶ κεῖο δηὰ ηνῦ 

ζηαπξνῦ ηὸλ Χξηζηφλ, ἀιι' ν ηὸ μχινλ δνμάδνκελ. (Σρφιηνλ) Δἰ νὖλ ηὸλ ηνῦ ζηαπξνῦ ηχπνλ 

πξνζθπλνῦκελ εἰθφλα ηνῦ ζηαπξνῦ πνηνῦληεο ἐμ νἱαζνῦλ ὕιεο, πο ηνῦ ζηαπξσζέληνο εἰθφλη κὴ 

πξνζθπλήζνκελ; Καὶ πάιηλ ηνῦ αηνῦ Λενληίνπ· πεὶ θαὶ Ἀβξαὰκ ηνῖο πσιήζαζηλ αηῶ ηὸλ 

ηάθνλ ἀζεβέζηλ ἀλζξψπνηο πξνζεθχλεζε θαὶ γφλπ ἔθακςελ ἐπὶ ηὴλ γλ, ἀιι' νρ ὡο ζενῖο 

αηνῖο πξνζεθχλεζελ· θαὶ πάιηλ ὁ Ἰαθὼβ ηὸλ Φαξαὼ ειφγεζελ ἀζεβ θαὶ εἰδσινιάηξελ ὄληα, 

ἀιι' νρ ὡο ζεὸλ αηὸλ ειφγεζε· θαὶ πάιηλ, ηὸλ ἦζαῦ πεζὼλ πξνζεθχλεζελ, ἀιι' νρ ὡο ζεὸλ 

πξνζεθχλεζελ. Καὶ πάιηλ· Πο ἐληέιιεηαη κῖλ ὁ ζεὸο πξνζθπλεῖλ θαὶ ηῆ γῆ θαὶ ηνῖο ὄξεζη; 

Λέγεη γάξ· «ςνῦηε θχξηνλ ηὸλ ζεὸλ κλ θαὶ πξνζθπλεῖηε εἰο ὄξνο ἅγηνλ αηνῦ. Καὶ 

πξνζθπλεῖηε ηῶ πνπνδίῳ ηλ πνδλ αηνῦ, ὅηη ἅγηφο ἐζηη», ηνπηέζηη ηῆ γῆ. « νξαλὸο γάξ 

κνη ζξφλνο», θεζίλ, « δὲ γ πνπφδηνλ ηλ πνδλ κνπ», ιέγεη θχξηνο. Πο δὲ Μσζο 

πξνζεθχλεζελ Ἰνζὸξ εἰδσινιάηξῃ ὄληη, θαὶ Γαληὴι Ναβνπρνδνλφζνξ; Πο ἐκνὶ ἐγθαιεῖο, ὅηη 

ηηκ θαὶ πξνζθπλ ηνὺο ηὸλ ζεὸλ ηηκήζαληαο θαὶ πξνζθπλήζαληαο; Ο ζπκθέξεη, εἰπέ κνη, 

πξνζθπλεῖλ ηνῖο ἁγίνηο θαὶ κὴ ὡο ζὺ ιηζνβνιεῖλ; Ο ζπκθέξεη πξνζθπλεῖλ θαὶ κὴ ηνχηνπο 

θαηαπξίδεηλ θαὶ ἐλ ιάθθῳ βνξβφξνπ ηνὺο εεξγέηαο θαηαθέξεηλ; Δἰ ηὸλ ζεὸλ γάπαο, πάλησο ἂλ 

θαὶ ηνὺο αηνῦ δνχινπο ηηκλ ἔκειιεο. Καὶ εἰ ἀθάζαξηά εἰζη ηλ δηθαίσλ ηὰ ὀζη, πο κεηὰ 

ηηκο πάζεο κεηεθνκίζζεζαλ ηὰ ὀζη ηνῦ Ἰαθὼβ θαὶ Ἰσζὴθ ἐμ Αἰγχπηνπ; Πο λεθξὸο 

ἄλζξσπνο ἁςάκελνο ηλ ὀζηέσλ ιηζζαίνπ εζέσο ἀλέζηε; Δἰ δὲ δη' ὀζηέσλ ζαπκαηνπξγεῖ ὁ 

ζεφο, εὔδεινλ, ὅηη δχλαηαη θαὶ δη' εἰθφλσλ θαὶ ιίζσλ θαὶ ἑηέξσλ πνιιλ, θαζὼο θαὶ ἐπὶ 

ιηζζαηὲ ἐγέλεην, ὃο ἔδσθε ηὴλ ἰδίαλ ῥάβδνλ ηῶ ἑαπηνῦ παηδὶ θαὶ εἶπε δη' αηο πνξεπζέληα 

ἀλαζηζαη ηὸλ παῖδα ηο Σσκαλίηηδνο. Καὶ Μσζο ῥάβδῳ ηὸλ Φαξαὼ ἐθφιαζε θαὶ ζάιαζζαλ 

ἔζρηζε θαὶ ὕδσξ ἐγιχθαλε θαὶ πέηξαλ ἔξξεμε θαὶ ὕδσξ ἐμήγαγε. Καὶ Σνινκψλ θεζηλ· 

«Ζιφγεηαη μχινλ, δη' νὗ γίλεηαη ζσηεξία.» Καὶ ιηζζαηὲ μχινλ ἐλ Ἰνξδάλῃ ἀπνξξίςαο ζίδεξνλ 

ἀλήγαγε· θαὶ «μχινλ δσο» θαὶ «θπηὸλ Σαβὲθ» ἢγνπλ ζπγρσξήζεσο. Καὶ Μσζο μχιῳ ὄθηλ 

ὕςσζε θαὶ ιαὸλ ἐδσνπνίεζε· μχιῳ βιαζηήζαληη ἐλ ηῆ ζθελῆ ηὴλ ἱεξαηείαλ ἐθχξσζελ. Ἀιι' 

ἴζσο ἐξεῖο κνη, ὁ Ἰνπδαῖνο, ὅηη ηὰ ἐλ ηῆ ζθελῆ ηνῦ καξηπξίνπ ἅπαληα ὁ ζεὸο γελέζζαη πξνζέηαμε 

ηῶ Μσζῆ· θἀγψ ζνη ιέγσ, ὅηη πνιιὰ θαὶ πνηθίια πξάγκαηα ὁ Σνινκὼλ ἐλ ηῶ λαῶ γιππηὰ θαὶ 

ρσλεπηὰ πεπνίεθελ, ἅπεξ νδὲ ὁ ζεὸο αηῶ πνηζαη πξνζέηαμελ νδὲ  ζθελὴ ηνῦ καξηπξίνπ 

ηαῦηα ἐθέθηεην νὔηε ὁ λαφο, ὃλ ὁ ζεὸο ηῶ Ἰεδεθηὴι πέδεημε, θαὶ ν θαηεγλψζζε ἐλ ηνχηῳ ὁ 

Σνινκψλ· εἰο δφμαλ γὰξ ζενῦ ηὰο ηνηαχηαο κνξθὰο θαηεζθεχαζελ, ὥζπεξ δὴ θαὶ κεῖο. Δἶρεο 

θαὶ ζὺ πνιιὰο θαὶ δηαθφξνπο πξὸο ἀλάκλεζηλ ζενῦ εἰθφλαο θαὶ ζήκαληξα, πξὶλ ἠ ηνχησλ δηὰ ηὴλ 

ζὴλ ἀγλσκνζχλελ ἐζηεξήζεο, ηνπηέζηη ηὴλ Μσζατθὴλ ῥάβδνλ, ηὰο ζενηχπνπο πιάθαο, ηὴλ 

ππξέλδξνζνλ βάηνλ, ηὴλ μεξέλπδξνλ πέηξαλ, ηὴλ καλλνθφξνλ θηβσηφλ, ηὸ ππξέλζενλ 



ζπζηαζηήξηνλ, ηὸ ζεψλπκνλ πέηαινλ, ηὸ ζεφδεινλ θνχδ, ηὴλ ζεφζθηνλ ζθελήλ· εἰ δὲ θαὶ ζὺ 

ἅπαληα ηαῦηα λπθηὸο θαὶ κέξαο θαηεζθηάδνπ ιέγσλ· Γφμα ζνη, ὁ κφλνο παληνθξάησξ ζεφο, ὁ 

δηὰ πάλησλ ηνχησλ ἐλ Ἰζξαὴι ζαπκάζηα πνηήζαο, εἰ δὲ δηὰ πάλησλ ηνχησλ ηλ λνκηθλ, ὧλ 

εἶρέο πνηε, πξνζπίπησλ ηῶ ζεῶ πξνζεθχλεηο, ὁξᾶο, ὅηη δηὰ ηλ εἰθφλσλ πξνζάγεηαη ηῶ ζεῶ  

πξνζθχλεζηο. Καὶ κεη' ὀιίγα·  γὰξ ἀγαπλ εἰιηθξηλο θίινλ ἠ βαζηιέα θαὶ κάιηζηα ηὸλ 

εεξγέηελ, θἂλ πἱὸλ αηνῦ ζεάζεηαη, θἂλ ῥάβδνλ, θἂλ ζξφλνλ, θἂλ ζηέθαλνλ, θἂλ νἶθνλ, θἂλ 

δνῦινλ, θξαηεῖ θαὶ ἀζπάδεηαη θαὶ ηηκᾶ δηὰ ηνχησλ ηὸλ εεξγέηελ, βαζηιέα θαὶ κάιηζηα ηὸλ ζεφλ. 

–Δἴζε γάξ, πάιηλ ιέγσ, ἐπνίεζαο θαὶ ζὺ εἰθφλαο Μσζατθὰο θαὶ πξνθεηηθὰο θαὶ θαζ' κέξαλ ἐλ 

αηαῖο πξνζεθχλεηο ηῶ δεζπφηῃ αηλ ζεῶ. Ὅηαλ ηνίλπλ ἴδῃο ρξηζηηαλλ παῖδαο 

πξνζθπλνῦληαο ηῶ ζηαπξῶ, γλζη, ὅηη ηῶ ζηαπξσζέληη Χξηζηῶ ηὴλ πξνζθχλεζηλ πξνζάγνπζη 

θαὶ ν ηῶ μχιῳ. πεὶ εἰ ηὴλ θχζηλ ηνῦ μχινπ ἔζεβνλ, πάλησο ἂλ θαὶ ηὰ δέλδξα θαὶ ηὰ ἄιζε 

πξνζθπλεῖλ εἶρνλ, ὥζπεξ ζὺ ὁ Ἰζξαὴι πξνζεθχλεζαο ηνχηνηο πνηέ, ιέγσλ ηῶ δέλδξῳ θαὶ ηῶ 

ιίζῳ, ὅηη «ζχ κνπ εἶ ζεφο, θαὶ ζχ κε ἐγέλλεζαο». ἧκεῖο δὲ νρ νὕησο ιέγνκελ ηῶ ζηαπξῶ νδὲ 

ηαῖο κνξθαῖο ηλ ἁγίσλ· ν γὰξ ζενὶ κλ εἰζηλ, ἀιιὰ βίβινη ἀλεῳγκέλαη πξὸο ἀλάκλεζηλ ζενῦ 

θαὶ ηηκὴλ αηνῦ ἐλ ηαῖο ἐθθιεζίαηο πξνθαλο θείκελαη θαὶ πξνζθπλνχκελαη.  γὰξ ηηκλ ηὸλ 

κάξηπξα ηὸλ ζεὸλ ηηκᾶ, ᾧ ὁ κάξηπο ἐκαξηχξεζελ· ὁ πξνζθπλλ ηῶ ἀπνζηφιῳ ηνῦ Χξηζηνῦ ηῶ 

ἀπνζηείιαληη αηὸλ πξνζθπλεῖ· θαὶ ὁ πξνζπίπησλ ηῆ κεηξὶ ηνῦ Χξηζηνῦ πξφδεινλ, ὅηη ηῶ πἱῶ 

αηο ηὴλ ηηκὴλ πξνζθέξεη. Οδεὶο γὰξ ζεφο, εἰ κὴ εἷο ὁ ἐλ ηξηάδη θαὶ κνλάδη γλσξηδφκελφο ηε 

θαὶ ιαηξεπφκελνο. (Σρφιηνλ) Οὗηνο πηζηὸο ἐμεγεηὴο ηλ ηνῦ καθαξίνπ πηθαλίνπ ιφγσλ ὁ ηνῖο 

ἑαπηνῦ ιφγνηο ηὴλ Κππξίσλ θαηαθνζκήζαο λζνλ ἠ νἱ ἀπὸ θαξδίαο ιαινῦληεο. 

Ἄθνπε δὲ θαὶ Σεπεξηαλνῦ ἐπηζθφπνπ Γαβάισλ, νἷά θεζηλ. Σεπεξηαλνῦ, ἐπηζθφπνπ Γαβάισλ, 

ἀπὸ ιφγνπ ηνῦ εἰο ηὰ ἐγθαίληα ηνῦ ζηαπξνῦ· Πο  εἰθὼλ ηνῦ ἐπηθαηαξάηνπ δσὴλ ἢλεγθε ηνῖο 

κεηέξνηο πξνγφλνηο; Καὶ κεη' ὀιίγα· Πο νὖλ  εἰθὼλ ηνῦ ἐπηθαηαξάηνπ ἢλεγθε ηῶ ιαῶ ἐλ 

ζπκθνξᾶ ρεηκαδνκέλῳ ζσηεξίαλ; Ἆξα νθ ἤλ ἀμηνπηζηφηεξνλ εἰπεῖλ· άλ ηηο κλ δερζῆ, 

βιέςεη εἰο ηὸλ νξαλὸλ ἄλσ πξὸο ηὸλ ζεὸλ θαὶ ζσζήζεηαη ἠ εἰο ηὴλ ζθελὴλ ηνῦ ζενῦ; Ἀιιὰ 

ηαῦηα παξηδὼλ κφλνλ ηνῦ ζηαπξνῦ ηὴλ εἰθφλα ἔπεμελ. Γηὰ ηί νὖλ ηαῦηα ἐπνίεη Μσζο ὁ εἰπὼλ 

ηῶ ιαῶ· «Ο πνηήζεηο ζεαπηῶ γιππηὸλ νδὲ ρσλεπηὸλ νδὲ πλ ὁκνίσκα, ὅζα ἐλ ηῶ νξαλῶ 

ἄλσ θαὶ ὅζα ἐλ ηῆ γῆ θάησ θαὶ ὅζα ἐλ ηνῖο ὕδαζηλ πνθάησ ηο γο;» Ἀιιὰ ηί ηαῦηα πξὸο ηὸλ 

ἀγλψκνλα θζέγγνκαη; Δἰπέ, ὦ πηζηφηαηε ζενῦ ζεξάπνλ· ὃ ἀπαγνξεχεηο, πνηεῖο; ὃ ἀλαηξέπεηο, 

θαηαζθεπάδεηο;  ιέγσλ· «Ο πνηήζεηο γιππηφλ», ὁ ηὸλ ρσλεπζέληα βνῦλ θαηειάζαο, ζὺ ὄθηλ 

ραιθνπξγεῖο; Καὶ ηνῦην ν ιάζξᾳ, ἀιιὰ ἀλαθαλδὸλ θαὶ πζη γλσζηφλ; Ἀιι' ἐθεῖλα, θεζίλ, 

ἐλνκνζέηεζα, ἵλα ἐθθφςσ ηὰο ὕιαο ηο ἀζεβείαο θαὶ ηὸλ ιαὸλ ἀπαγάγσ πάζεο ἀπνζηαζίαο θαὶ 

εἰδσινιαηξείαο· λπλὶ δὲ ρσλεχσ ηὸλ ὄθηλ ρξεζίκσο εἰο πξνηχπσζηλ ηο ἀιεζείαο. Καὶ θαζάπεξ 

ζθελὴλ ἔπεμα θαὶ ηὰ ἐλ αηῆ πάληα θαὶ ρεξνπβὶκ ὁκνίσκα ηλ ἀνξάησλ δηεπέηαζα εἰο ηὰ ἅγηα 

ὡο ηχπνλ θαὶ ζθηὰλ ηλ κειιφλησλ, νὕησ θαὶ ὄθηλ ἐζηήισζα εἰο ζσηεξίαλ ηῶ ιαῶ, ἵλα δηὰ ηο 

πείξαο ηνχησλ πξνγπκλαζζζη ηνῦ ζεκείνπ ηνῦ ζηαπξνῦ ηὴλ εἰθφλα θαὶ ηὸλ ἐλ αηῶ ζσηξα 

θαὶ ιπηξσηήλ. Καὶ ὅηη ἀςεπδέζηαηνο ὁ ιφγνο, ἀγαπεηέ, ἄθνπε ηνῦ θπξίνπ ηνῦηνλ βεβαηνῦληνο 

θαὶ ιέγνληνο· «Καὶ θαζὼο Μσζο ὕςσζε ηὸλ ὄθηλ ἐλ ηῆ ἐξήκῳ, νὕησο δεῖ ςσζλαη ηὸλ πἱὸλ 

ηνῦ ἀλζξψπνπ, ἵλα πο ὁ πηζηεχσλ ἐλ αηῶ κὴ ἀπφιεηαη, ἀιι' ἔρῃ δσὴλ αἰψληνλ.» (Σρφιηνλ) 

Σχλεο, ὡο δηὰ ηὸ ἀπαγαγεῖλ ἔθε ηὸλ ιαὸλ ηο εἰδσινιαηξείαο εφιηζζνλ θαὶ ἕηνηκνλ ὄληα πξὸο 

ηνῦην κὴ πνηεῖλ πλ ὁκνίσκα ἐλνκνζέηεζε, θαὶ ὅηη εἰθὼλ ἤλ ηνῦ πάζνπο ηνῦ θπξίνπ ὁ ςσζεὶο 

ὄθηο. Ὅηη δὲ ν θαηλὸλ ἐθεχξεκα ηὸ ηλ εἰθφλσλ, ἀιιὰ ἀξραῖνλ θαὶ ηνῖο ἁγίνηο θαὶ ἐθθξίηνηο 

παηξάζηλ ἐγλσζκέλνλ ηε θαὶ εἰζηζκέλνλ, ἄθνπε· 

Γέγξαπηαη ἐλ ηῶ βίῳ Βαζηιείνπ ηνῦ κάθαξνο ηῶ δη' ιιαδίνπ, ηνῦ αηνῦ καζεηνῦ θαὶ δηαδφρνπ 

ηο αηνῦ ἱεξαξρίαο, ὡο παξεηζηήθεη ὁ ὅζηνο ηῆ ηο δεζπνίλεο εἰθφλη, ἐλ ᾗ θαὶ ὁ ραξαθηὴξ 

ἐγέγξαπην Μεξθνπξίνπ ηνῦ ἀνηδίκνπ κάξηπξνο· παξεηζηήθεη δὲ ἐμαηηλ ηὴλ Ἰνπιηαλνῦ ηνῦ 

ἀζεσηάηνπ θαὶ ἀπνζηάηνπ ηπξάλλνπ ἀλαίξεζηλ. μ ἥο εἰθφλνο ἐκπήζε ηαχηεο ηὴλ ἀπνθάιπςηλ· 

ἑψξα γὰξ πξὸο κὲλ βξαρὺ ἀθαλ ηὸλ κάξηπξα, κεη' ν πνιὺ δὲ ηὸ δφξπ ᾑκαγκέλνλ θαηέρνληα. 



λ ηῶ βίῳ Ἰσάλλνπ ηνῦ Χξπζνζηφκνπ νὕησο αηνιεμεὶ γέγξαπηαη· ἦγάπα δὲ ὁ καθάξηνο 

Ἰσάλλεο ηὰο ἐπηζηνιὰο ηνῦ ζνθσηάηνπ Παχινπ ἄγαλ. Καὶ κεη' ὀιίγα· Ἦλ δὲ θαὶ ηὸ ἐθηχπσκα 

ηνῦ αηνῦ ἀπνζηφινπ Παχινπ ἔρσλ ἐλ εἰθφλη, ἔλζα ἀλεπαχεην δηὰ ηὴλ ηνῦ ζψκαηνο ἀζζέλεηαλ 

βξαρχ ηη· ἤλ γὰξ πνιπάγξππλνο πὲξ θχζηλ. Καὶ λίθα δηήξρεην ηὰο ἐπηζηνιὰο αηνῦ, 

ἐλεηέληδελ αηῆ θαὶ ὡο ἐπὶ δληνο αηνῦ νὕησ πξνζεῖρελ αηῶ καθαξίδσλ αηφλ, θαὶ ὅινλ 

αηνῦ ηὸλ ινγηζκὸλ πξὸο αηὸλ εἶρε θαληαδφκελνο θαὶ δηὰ ηο ζεσξίαο αηῶ ὁκηιλ. Καὶ κεζ' 

ἕηεξα· Ὡο δὲ ἐπαχζαην ὁ Πξφθινο ιαιλ, ἀηελίζαο ηῆ εἰθφλη ηνῦ ἀπνζηφινπ θαὶ ζεαζάκελνο 

ηὸλ ραξαθηξα αηνῦ ὅκνηνλ ηνῦ ὀθζέληνο αηῶ, βαιὼλ κεηάλνηαλ ηῶ Ἰσάλλῃ, εἶπε 

δαθηπινδεηθηλ ηὴλ εἰθφλα· Σπγρψξεζφλ κνη, πάηεξ. Ὃλ εἶδνλ ιαινῦληά ζνη, ὅκνηφο ἐζηη 

ηνχηῳ· ὡο δὲ πνιακβάλσ, ὅηη θαὶ αηφο ἐζηηλ. λ ηῶ ηο ὁζίαο Δπξαμίαο βίῳ ηὸλ δεζπνηηθὸλ 

δεδεῖρζαη αηῆ ραξαθηξα ἀλαγέγξαπηαη πὸ ηο πξνεζηεθπίαο ηο πνίκλεο. λ ηῶ ηο ὁζίαο 

Μαξίαο βίῳ ηο Αἰγππηίαο γέγξαπηαη ηῆ εἰθφλη ηο δεζπνίλεο αηὴλ εὔμαζζαη θαὶ ηαχηελ πξὸο 

ἐγγχελ ἐμαηηήζαζζαη θαὶ νὕησ ηπρεῖλ ηο εἰο ηὸλ λαὸλ εἰζφδνπ. 

θ ηνῦ ιφγνπ ηνῦ Χξπζνζηφκνπ, ὅηη παιαηο θαὶ θαηλο εἷο λνκνζέηεο, θαὶ εἰο ηὸ ἔλδπκα ηνῦ 

ἱεξέσο· γὼ θαὶ ηὴλ θεξφρπηνλ γάπεζα γξαθὴλ εζεβείαο πεπιεξσκέλελ· εἶδνλ γὰξ ἄγγεινλ 

ἐλ εἰθφλη ἐιαχλνληα βαξβάξσλ ζηίθε. Δἶδνλ παηνχκελα βαξβάξσλ θῦια θαὶ ηὸλ Γαπὶδ 

ἀιεζεχνληα· «Κχξηε, ἐλ ηῆ πφιεη ζνπ ηὴλ εἰθφλα αηλ ἐμνπδελψζεηο.» Τνῦ αηνῦ ἐθ ηο 

ἑξκελείαο ηο παξαβνιο ηνῦ ζπφξνπ· Ἔλδπκα βαζηιηθὸλ ἐὰλ βξίζῃο, ν ηὸλ ἐλδεδπκέλνλ 

βξίδεηο; Οθ νἶδαο, ὅηη, ἐὰλ εἰθφλα βαζηιέσο βξίζῃο, εἰο ηὸ πξσηφηππνλ ηο ἀμίαο θέξεηο ηὴλ 

ὕβξηλ; Οθ νἶδαο, ὅηη, ἐάλ ηηο εἰθφλα ηὴλ ἀπὸ μχινπ θαὶ ἀλδξηάληνο ραιθνῦ θαηαζχξῃ, νρ ὡο 

εἰο ἄςπρνλ ὕιελ ηνικήζαο θξίλεηαη, ἀιι' ὡο θαηὰ βαζηιέσο θερ[ξεκέλνο ηῆ ὕβξεη;] Δἰθφλα δὲ 

ὅισο βαζηιέσο θέξνπζα ηὴλ ἑαπηο ὕβξηλ εἰο βαζηιέα ἀλάγεη. Τνῦ αηνῦ Ἰσάλλνπ ηνῦ 

Χξπζνζηφκνπ ἐθ ηνῦ εἰο Μειέηηνλ, ἐπίζθνπνλ Ἀληηνρείαο θαὶ κάξηπξα, ιφγνπ θαὶ εἰο ηὴλ 

ζπνπδὴλ ηλ ζπλειζφλησλ, νὗ  ἀξρή· Παληαρνῦ ηο ἱεξο ηαχηεο ἀγέιεο πεξηθέξσλ ηνὺο 

ὀθζαικνχο, θαὶ κεηὰ βξαρέα· Καὶ ἤλ εζεβείαο δηδαζθαιία ηὸ γηλφκελνλ· ζπλερο γὰξ 

ἀλαγθαδφκελνη ηο πξνζεγνξίαο ἐθείλεο κεκλζζαη θαὶ ηὸλ ἅγηνλ ἐθεῖλνλ ἔρεηλ ἐπὶ ςπρο 

παληὸο ἀιφγνπ πάζνπο θαὶ ινγηζκνῦ θπγαδεπηήξηνλ εἶρνλ ηὸ ὄλνκα, θαὶ νὕησ πνιὺ γέγνλε 

ηνῦην, ὡο παληαρνῦ θαὶ ἐλ ἀκθφδῳ θαὶ ἐλ ἀγνξᾶ θαὶ ἐλ ἀγξνῖο ηνχηῳ πάληνζελ πεξηερεῖζζαη ηῶ 

ὀλφκαηη. Ο πξὸο ηὸ ὄλνκα δὲ ηνζνῦηνλ ἐπάζεηε πφζνλ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ πξὸο αηὸλ ηνῦ 

ζψκαηνο ηὸλ ηχπνλ. Ὅπεξ νὖλ ἐλ ὀλφκαζηλ ἐπνηήζαηε, ηνῦην θαὶ ἐπὶ ηο εἰθφλνο ἐπξάμαηε ηο 

ἐθείλνπ. Καὶ γὰξ ἐλ δαθηπιίσλ ζθελδφλαηο θαὶ ἐθπψκαζη θαὶ θηάιαηο θαὶ ἐλ ζαιάκσλ ηνίρνηο 

θαὶ παληαρνῦ ηὴλ εἰθφλα ηὴλ ἁγίαλ ἐθείλελ ἐράξαμαλ πνιινί, ὡο κὴ κφλνλ ἀθνχεηλ ηο ἁγίαο 

πξνζεγνξίαο ἐθείλεο, ἀιιὰ θαὶ ὁξλ αηνῦ παληαρνῦ ηνῦ ζψκαηνο ηὸλ ηχπνλ θαὶ δηπιλ ηηλα 

ηο ἀπνδεκίαο ἔρεηλ ηὴλ παξακπζίαλ. Τνῦ αηνῦ εἰο ηὴλ πξνδνζίαλ ηνῦ Ἰνχδα θαὶ εἰο ηὸ πάζρα 

θαὶ εἰο παξάδνζηλ ηλ κπζηεξίσλ θαὶ πεξὶ ηνῦ κὴ κλεζηθαθεῖλ· Καζάπεξ γὰξ νἱ δσγξάθνη ἐλ 

αηῶ ηῶ πίλαθη θαὶ ηὰο γξακκὰο πεξηέρνπζη θαὶ ζθηνγξαθνῦζη θαὶ ηὴλ ἀιήζεηαλ ηλ ρξσκάησλ 

ἐπηηηζέαζηλ, νὕησο θαὶ ὁ Χξηζηὸο ἐπνίεζελ. Τνῦ ἁγίνπ Ἀκβξνζίνπ, ἐπηζθφπνπ Μεδηνιάλσλ, ἐθ 

ηο πξὸο πζαλ ηὴλ Ἰηαιίαλ ἐπηζηνιο· Τῆ λπθηὶ δὲ ηῆ ηξίηῃ ἐθ λεζηείαο κνη ἢδε 

θαηαπεπνλεκέλνπ ηνῦ ζψκαηνο ν θαζεχδνληη, ἀιι' ἐλ ἐθζηάζεη ὄληη κεηά ηηλνο πξνζψπνπ κνη 

θαηεθάλεζαλ, ὃ πξνζεῴθεη ηῶ καθαξίῳ Παχιῳ ηῶ ἀπνζηφιῳ, αηο ηο ἐλ εἰθφζη γξαθο ηὸλ 

αηνῦ ραξαθηξα δηδαζθνχζεο ζαθο. Μαμίκνπ ηνῦ θηινζφθνπ θαὶ ὁκνινγεηνῦ ἐθ ηλ πεξὶ 

αηνῦ πεπξαγκέλσλ κεηαμὺ αηνῦ ηε θαὶ Θενδνζίνπ ἐπηζθφπνπ· Καὶ ἐπὶ ηνχηνηο ἀλέζηεζαλ 

πάληεο κεηὰ ραξο θαὶ δαθξχσλ θαὶ ἔβαινλ κεηάλνηαλ, θαὶ ερὴ γέγνλε, θαὶ ἕθαζηνο αηλ ηὰ 

ἅγηα εαγγέιηα θαὶ ηὸλ ηίκηνλ ζηαπξὸλ θαὶ ηὴλ εἰθφλα ηνῦ ζενῦ θαὶ ζσηξνο κλ Ἰεζνῦ 

Χξηζηνῦ θαὶ ηο δεζπνίλεο κλ ηο αηὸλ ηεθνχζεο παλαγίαο ζενηφθνπ ζπάζαλην ηεζεηθφηεο 

θαὶ ηὰο ἰδίαο ρεῖξαο ἐπὶ βεβαηψζεη ηλ ιαιεζέλησλ. Τνῦ ἁγησηάηνπ θαὶ καθαξησηάηνπ 

ἀξρηεπηζθφπνπ Θενππφιεσο θαὶ παηξηάξρνπ Ἀλαζηαζίνπ πεξὶ ζαββάηνπ, θαὶ πξὸο Σπκεὼλ 

ἐπίζθνπνλ Βφζηξεο· Ὥζπεξ γὰξ ἀπφληνο κὲλ βαζηιέσο  εἰθὼλ αηνῦ ἀλη' αηνῦ πξνζθπλεῖηαη, 

παξφληνο δὲ ινηπὸλ αηνῦ πεξηηηὸλ θαηαιηπφληα ηὸλ πξσηφηππνλ πξνζθπλεῖλ ηὴλ εἰθφλα· ν 

κήλ, ἐπεὶ κὴ πξνζθπλεῖηαη δηὰ ηὸ παξεῖλαη ηὸλ δη' ὃλ πξνζθπλεῖηαη, ἀηηκάδεζζαη αηὴλ ἔδεη. Καὶ 

κεη' ὀιίγα· Ὥζπεξ γὰξ ὁ παξνηλλ εἰθφλη βαζηιέσο ηηκσξίαλ θίζηαηαη ὡο αηφρξεκα βαζηιέα 



ἀηηκάζαο, θαίηνη ηο εἰθφλνο νδὲλ ἕηεξνλ νὔζεο ἠ μχινλ θαὶ ρξψκαηα θεξῶ κεκηγκέλα θαὶ 

θεθξακέλα, ηὸλ αηὸλ ηξφπνλ ὁ ηὸλ ηχπνλ ηνῦδέ ηηλνο ἀηηκάδσλ εἰο αηὸ ἐθεῖλν, νὗ ηχπνο ἐζηίλ, 

ἀλαθέξεη ηὴλ ὕβξηλ. 

θ ηνῦ Λεηκσλαξίνπ ηνῦ ἁγίνπ παηξὸο κλ Σσθξνλίνπ, ἀξρηεπηζθφπνπ Ἱεξνζνιχκσλ· Ἔιεγελ 

ὁ ἀββο Θεφδσξνο ὁ Αἰιηψηεο, ὅηη ἤλ ηηο ἔγθιεηζηνο εἰο ηὸ ὄξνο ηλ ἐιαηλ, ἀγσληζηὴο πάλπ· 

ἐπνιέκεη δὲ αηῶ ὁ δαίκσλ ηο πνξλείαο. λ κηᾶ νὖλ, ὡο ἐπέθεηην αηῶ ζθνδξο, ἢξμαην ὁ 

γέξσλ ἀπνδχξεζζαη θαὶ ιέγεηλ ηῶ δαίκνλη· «Ἕσο πφηε νθ ἐλδίδσο κνη; Ἀπφζηα ινηπὸλ ἀπ' 

ἐκνῦ· ζπλεγήξαζάο κνη.» Φαίλεηαη αηῶ ὁ δαίκσλ ὀθζαικνθαλο ιέγσλ· «Ὄκνζφλ κνη, ὅηη 

νδελὶ ιέγεηο, ὃ κέιισ ιέγεηλ ζνη, θαὶ νθέηη ζνη πνιεκ.» Καὶ ὤκνζελ αηῶ ὁ γέξσλ, ὅηη «κὰ 

ηὸλ ἐλνηθνῦληα ἐλ ηνῖο ςίζηνηο· Οθ εἴπσ ηηλί, ὅπεξ ιέγεηο κνη.» Τφηε ιέγεη αηῶ ὁ δαίκσλ· 

«Μὴ πξνζθπλήζῃο ηαχηῃ ηῆ εἰθφλη, θαὶ νθέηη ζνη πνιεκ.» Δἶρε δὲ  εἰθὼλ ἐθηχπσκα ηὴλ 

δέζπνηλαλ κλ ηὴλ ἁγίαλ Μαξίαλ ηὴλ ζενηφθνλ βαζηάδνπζαλ ηὸλ θχξηνλ κλ Ἰεζνῦλ 

Χξηζηφλ. Λέγεη ὁ ἔγθιεηζηνο ηῶ δαίκνλη· «Ἄθεο, ζθέςνκαη.» Τῆ νὖλ ἐπαχξηνλ δεινῖ ηῶ ἀββᾶ 

Θενδψξῳ ηῶ Αἰιηψηῃ νἰθνῦληη ηφηε ἐλ ηῆ ιαχξᾳ Φαξάλ, θαὶ ἤιζε θαὶ δηεγεῖηαη ἅπαληα.  δὲ 

γέξσλ ιέγεη ηῶ ἐγθιείζηῳ· «Ὄλησο, ἀββ, ἐλεπαίρζεο, ὅηη ὤκνζαο ηῶ δαίκνλη, πιὴλ θαιο 

ἐπνίεζαο ἐμεηπψλ. Σπκθέξεη δέ ζνη κὴ ἐζαη εἰο ηὴλ πφιηλ ηαχηελ πνξλεῖνλ, εἰο ὃ κὴ εἰζέξρῃ, ἠ 

ἵλα ἀξλήζῃ ηὸ πξνζθπλεῖλ ηὸλ θχξηνλ θαὶ ζεὸλ κλ Ἰεζνῦλ Χξηζηὸλ κεηὰ ηο ἰδίαο αηνῦ 

κεηξφο.» Σηεξίμαο νὖλ αηὸλ θαὶ ἐλδπλακψζαο πιείνζη ιφγνηο ἀπιζελ εἰο ηὸλ ἴδηνλ αηνῦ 

ηφπνλ. Φαίλεηαη νὖλ πάιηλ ὁ δαίκσλ ηῶ ἐγθιείζηῳ θαὶ ιέγεη αηῶ· «Τί ἔλη, θαθφγεξε; Οθ 

ὤκνζάο κνη, ὅηη νδελὶ ιέγεηο; Καὶ πο πάληα ἐμεῖπεο ηῶ ἐιζφληη πξφο ζε; Λέγσ ζνη, θαθφγεξε, 

ὡο ἐπίνξθνο ἔρεηο θξηζλαη ἐλ ηῆ κέξᾳ ηο θξίζεσο.» Ἀπεθξίζε αηῶ ὁ ἔγθιεηζηνο ιέγσλ· «Ὅ 

ηη κὲλ ὤκνζα, ὤκνζα· θαὶ ὅ ηη ἐπηψξθεζα, νἶδα. Πιὴλ ηὸλ ἐκὸλ δεζπφηελ θαὶ πνηεηὴλ 

ἐπηψξθεζα· ζνῦ δὲ νθ ἀθνχσ.» (Σρφιηνλ) ξᾶο, ὅηη ηὴλ ηο εἰθφλνο πξνζθχλεζηλ ηνῦ 

εἰθνληδνκέλνπ εἶπε, θαὶ πφζνλ θαθὸλ ηὸ ηαχηῃ κὴ πξνζθπλεῖλ, θαὶ πο αηὸ ηο πνξλείαο 

πξνεηίκεζελ ὁ δαίκσλ; Πνιιλ ηνίλπλ ἀλέθαζελ ἱεξέσλ ηε θαὶ βαζηιέσλ ρξηζηηαλνῖο ζεφζελ 

δεδσξεκέλσλ ζνθίᾳ ηε θαὶ ζενζεβείᾳ θαὶ ιφγῳ θαὶ βίῳ δηαπξεςάλησλ θαὶ ζπλφδσλ πιείζησλ 

γεγελεκέλσλ ἁγίσλ θαὶ ζενπλεχζησλ παηέξσλ, ηί κεδεὶο ηαῦηα δξλ ἐπερείξεζελ; Οθ 

ἀλεμφκεζα λέαλ πίζηηλ δηδάζθεζζαη. «θ γὰξ Σηὼλ ἐμειεχζεηαη λφκνο», πξνθεηηθο ἔθε ηὸ 

πλεῦκα ηὸ ἅγηνλ, «θαὶ ιφγνο θπξίνπ ἐμ Ἱεξνπζαιήκ.» Οθ ἀλεμφκεζα ἄιινηε ἄιια θξνλεῖλ θαὶ 

θαηξνῖο κεηαβάιιεζζαη θαὶ ηὴλ πίζηηλ ηνῖο ἔμσζελ γέισηα θαὶ ἄζπξκα γίλεζζαη. Οθ ἀλεμφκεζα 

βαζηιηθῶ πνθχπηεηλ ζεζπίζκαηη ηὴλ ἐθ παηέξσλ πεηξσκέλῳ ἀλαηξέπεηλ ζπλήζεηαλ· ν γὰξ 

εζεβλ βαζηιέσλ ἀλαηξέπεηλ ἐθθιεζηαζηηθνὺο ζεζκνχο. Ο παηξηθὰ ηαῦηα· ιῃζηξηθὰ γὰξ ηὰ 

βίᾳ θαὶ ν πεηζνῖ γηλφκελα. Καὶ κάξηπο  ἐλ θέζῳ ηὸ δεχηεξνλ γεγελεκέλε ζχλνδνο, κέρξη 

δεῦξν ιῃζηξηθὴλ δεδεγκέλε ηὴλ ἐπσλπκίαλ, βαζηιηθῆ ρεηξὶ ἐθβηαζζεῖζα, ὅηε Φιαβηαλὸο ὁ 

καθάξηνο ἀπεθηέλλπην. Σπλφδσλ ηαῦηα, ν βαζηιέσλ, ὡο ὁ θχξηνο ἔθεζελ· «Ὅπνπ ζπλαρζζη 

δχν ἠ ηξεῖο ἐπὶ ηῶ ὀλφκαηί κνπ, ἐθεῖ εἰκη ἐλ κέζῳ αηλ.» Ο βαζηιεῦζη ηνῦ δεζκεῖλ θαὶ ιχεηλ 

ηὴλ ἐμνπζίαλ δέδσθελ ὁ Χξηζηφο, ἀιι' ἀπνζηφινηο θαὶ ηνῖο ηνχησλ δηαδφρνηο θαὶ πνηκέζη θαὶ 

δηδαζθάινηο. «Κἂλ ἄγγεινο», θεζὶ Παῦινο ὁ ἀπφζηνινο, «εαγγειίζεηαη κο παξ' ὃ 

παξειάβεηε·» θαὶ ηὸ ἑμο ζησπήζνκελ θεηδνῖ ηὴλ ἐπηζηξνθὴλ ἐθδερφκελνη. Ἂλ δὲ ἴδσκελ ηὴλ 

δηαζηξνθὴλ ἀλεπίζηξνθνλ, ηφηε ἐπάμνκελ θαὶ ηὸ ιεηπφκελνλ· ἀιι' ἀπεχρζσ ηνῦην. Δἴ ηηο 

εἰζέιζνη εἰο νἶθνλ, ἐλ ᾧ δσγξάθνο ηνῖο ηνίρνηο ἱζηνξίαλ Μσζέσο θαὶ Φαξαὼ ἔγξαςε ρξψκαζηλ, 

εἶηα ἐξσηήζεη ηπρὸλ πεξὶ ηλ ὡο ἐπὶ μεξὰλ δηνδεπζάλησλ ηὴλ ζάιαζζαλ· «Τίλεο νὗηνί εἰζηλ;» Τί 

ἐξεῖο ἐξσηψκελνο; Ορί· «Οἱ πἱνὶ Ἰζξαήι;» «Τίο ὁ ῥάβδῳ παίσλ ηὴλ ζάιαζζαλ;» Ορί· 

«Μσζο;» Οὕησ θαί, εἴ ηηο ηὸλ Χξηζηὸλ εἰθνλίζεη ζηαπξνχκελνλ, θαὶ ἐξσηεζῆ· «Τίο νὗηφο 

ἐζηηλ;» «Χξηζηὸο ὁ ζεφο, ὁ δη' κο ζαξθσζείο», ἐξεῖ. Ναί, δέζπνηα, πξνζ θπλ πάληα ηὰ ζὰ θαὶ 

πφζῳ ἐθθαεῖ πεξηπηχζζνκαη, ηὴλ ζεφηεηα, ηὴλ δχλακηλ, ηὴλ ἀγαζφηεηα, ηὸλ πεξὶ ἐκὲ ἔιενλ, ηὴλ 

ζπγθαηάβαζηλ, ηὴλ ζάξθσζηλ, ηὴλ ζάξθα. Καὶ ὥζπεξ ἅςαζζαη ζηδήξνπ πεππξαθησκέλνπ 

δέδνηθα ν δηὰ ηὴλ ηνῦ ζηδήξνπ θχζηλ, ἀιιὰ δηὰ ηὸ λσκέλνλ αηῶ πῦξ, νὕησ ηὴλ ζάξθα ηὴλ 

ζὴλ πξνζθπλ ν δηὰ ηὴλ ηο ζαξθὸο θχζηλ, ἀιιὰ δηὰ ηὴλ θαζ' πφζηαζηλ λσκέλελ αηῆ 

ζεφηεηα. Πξνζθπλνῦκέλ ζνπ ηὰ πάζε. Τίο εἶδε ζάλαηνλ πξνζθπλνχκελνλ, ηίο πάζε ζεπηά; Ἀιι' 

ὄλησο πξνζθπλνῦκελ ηὸλ ηνῦ ζενῦ κνπ ζσκαηηθὸλ ζάλαηνλ θαὶ ηὰ ζσηήξηα πάζε, 



πξνζθπλνῦκέλ ζνπ ηὴλ εἰθφλα· πάληα ηὰ ζὰ πξνζθπλνῦκελ, ηνὺο ζεξάπνληαο, ηνὺο θίινπο θαὶ 

πξὸ ηνχησλ ηὴλ κεηέξα ηὴλ ζενηφθνλ. Γηὸ δπζσπ ηὸλ ηνῦ ζενῦ ιαφλ, ηὸ ἔζλνο ηὸ ἅγηνλ, ηλ 

ἐθθιεζηαζηηθλ ἀλζέμεζζαη παξαδφζεσλ·  γὰξ θαηὰ κηθξὸλ ηλ παξαδεδνκέλσλ ἀθαίξεζηο ὡο 

ἐμ νἰθνδνκο ιίζσλ ζηηνλ ἅπαζαλ ηὴλ νἰθνδνκὴλ θαηαξξήγλπζηλ. Δἴε δὲ κο ἑδξαίνπο, 

ἀθακπεῖο, ἀθινλήηνπο δηακέλεηλ, ἐπὶ πέηξαλ ὀρπξὰλ ἐζηεξηγκέλνπο, ἣηηο ἐζηὶλ ὁ Χξηζηφο, ᾧ 

πξέπεη δφμα, ηηκὴ θαὶ πξνζθχλεζηο ζὺλ ηῶ παηξὶ θαὶ ηῶ πλεχκαηη λῦλ ηε θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηνὺο 

ἀπεξάληνπο αἰλαο ηλ αἰψλσλ. Ἀκήλ. 3,55 θ ηο Φηινζένπ ἱζηνξίαο Θενδσξήηνπ, ἐπηζθφπνπ 

Κχξνπ, εἰο ηὸλ βίνλ ηνῦ ἁγίνπ Σπκελνο ηνῦ Κηνλίηνπ· Πεξὶ γὰξ Ἰηαιίαο πεξηηηφλ ἐζηη θαὶ 

ιέγεηλ. Φαζὶ γὰξ νὕησο ἐλ Ῥψκῃ ηῆ κεγίζηῃ πνιπζξχιιεηνλ γελέζζαη ηὸλ ἄλδξα, ὡο ἐλ ἅπαζη 

ηνῖο ηλ ἐξγαζηεξίσλ πξνππιαίνηο εἰθφλαο αηῶ βξαρείαο ἀλαζηζαη, θπιαθήλ ηηλα ζθίζηλ 

αηνῖο θαὶ ἀζθάιεηαλ ἐληεῦζελ πνξίδνληαο. Τνῦ ἁγίνπ Βαζηιείνπ ἐθ ηο εἰο ηὸλ ἧζαΐαλ 

ἑξκελείαο· πεηδὴ εἶδε ηὸλ ἄλζξσπνλ θαη' εἰθφλα θαὶ ὁκνίσζηλ ζενῦ, κὴ δπλάκελνο εἰο ζεὸλ 

ηξαπλαη, εἰο ηὴλ εἰθφλα ηνῦ ζενῦ ηὴλ ἑαπηνῦ πνλεξίαλ ἐθέλσζελ· ὥζπεξ εἴ ηηο ἄλζξσπνο 

ὀξγηδφκελνο ηὴλ εἰθφλα ιηζάδνη, ἐπεηδὴ ηὸλ βαζηιέα ν δχλαηαη, ηὸ μχινλ ηχπησλ ηὸ ηὴλ κίκεζηλ 

ἔρνλ. (Σρφιηνλ) Οὕησ θαὶ πο ὁ ηηκλ ηὴλ εἰθφλα ηὸ ἀξρέηππνλ δεινλφηη ηηκᾶ. Τνῦ αηνῦ ἐθ ηο 

αηο ἑξκελείαο· Ὥζπεξ γὰξ ὁ βαζηιηθὴλ εἰθφλα θαζπβξίζαο ὡο εἰο αηὸλ ἐμακαξηήζαο ηὸλ 

βαζηιέα θξίλεηαη, νὕησ δεινλφηη πφδηθφο ἐζηη ηῆ ἁκαξηίᾳ ὁ ηὸλ θαη' εἰθφλα γεγελεκέλνλ 

θαζπβξίδσλ. Τνῦ ἁγίνπ Ἀζαλαζίνπ ἐθ ηλ γξαθέλησλ ἑθαηὸλ θεθαιαίσλ πξὸο Ἀληίνρνλ ηὸλ 

ἄξρνληα θαηὰ πεῦζηλ θαὶ ἀπφθξηζηλ θεθάιαηνλ ιεʹ· Ἀπφθξηζηο· Ορ ὡο ζενὺο ηὰο εἰθφλαο 

πξνζθπλνῦκελ νἱ πηζηνί, κὴ γέλνηην, ὥζπεξ νἱ Ἕιιελεο, ἀιιὰ ηὴλ ζρέζηλ κφλνλ θαὶ ηὸλ πφζνλ 

ηο κλ ἀγάπεο πξὸο ηὸλ ραξαθηξα ηνῦ πξνζψπνπ ηο εἰθφλνο ἐκθαλίδνληεο. Ὅζελ πνιιάθηο 

ηνῦ ραξαθηξνο ιεαλζέληνο ὡο μχινλ ινηπὸλ ἀξγὸλ ηήλ πνηε εἰθφλα θαηαθαίνκελ. Ὥζπεξ νὖλ ὁ 

Ἰαθὼβ κέιισλ ηειεπηλ «ἐπὶ ηὸ ἄθξνλ ηο ῥάβδνπ ηνῦ Ἰσζὴθ πξνζεθχλεζελ», ν ηὴλ ῥάβδνλ 

ηηκλ, ἀιιὰ ηὸλ ηαχηελ θαηέρνληα, νὕησο νἱ πηζηνὶ ν δη' ἕηεξφλ ηηλα ηξφπνλ ηὰο εἰθφλαο 

ἀζπαδφκεζα, ὥζπεξ θαὶ ηὰ ηέθλα κλ θαὶ παηέξαο πνιιάθηο θαηαθηινῦληεο, ἀιι' ἵλα ηὸλ πφζνλ 

ηο κεηέξαο ςπρο ἐκθαλίζσκελ· ὥζπεξ γὰξ θαὶ ὁ Ἰνπδαῖνο ηὰο ηνῦ λφκνπ πνηὲ πιάθαο θαὶ ηὰ 

δχν ρεξνπβὶκ ηὰ ρξπζ θαὶ γιππηὰ πξνζεθχλεη ν ηηκλ ηὴλ ηνῦ ιίζνπ θαὶ ρξπζίνπ θχζηλ, ἀιιὰ 

ηὸλ ηαῦηα ἐπηηξέςαληα θχξηνλ. Τνῦ Χξπζνζηφκνπ εἰο ηὸλ ηξίηνλ ςαικὸλ εἰο Γαπὶδ θαὶ 

Ἀβεζζαιψκ· πηληθίνπο κὲλ ἀλδξηάληαο νἱ βαζηιεῖο ηνῖο ζηξαηεγνῖο ληθήζαζηλ ἀλαηηζέαζη, 

ληθεθφξνπο δέ ηηλαο ζηήιαο ἐπεγείξνπζηλ ἄξρνληεο ληφρνηο θαὶ ἀζιεηαῖο θαὶ ηῶ ἐπηγξάκκαηη ὡο 

ζηέκκαηη θήξπθα ηο λίθεο ηὴλ ὕιελ ἐξγάδνληαη. Ἄιινη πάιηλ ἐλ βίβινηο θαὶ γξάκκαζη ηνὺο 

ἐπαίλνπο ηνῖο ληθεηαῖο γξάθνπζη ηὴλ αηλ ἐλ ηῶ ἐπαίλῳ δχλακηλ ἰζρπξνηέξαλ ηλ 

ἐπαηλνπκέλσλ δεῖμαη ζέινληεο. Καὶ ινγνγξάθνη θαὶ δσγξάθνη θαὶ ιηζνγιχπηαη θαὶ δκνη θαὶ 

ἄξρνληεο θαὶ πφιεηο θαὶ ρξαη ηνὺο ληθεηὰο ζαπκάδνπζηλ. Οδεὶο δὲ θεχγνληνο θαὶ κὴ 

πνιεκήζαληνο εἰθφλαο ἔγξαςελ. Τνῦ ἁγίνπ Κπξίιινπ Ἀιεμαλδξείαο ἐθ ηνῦ πξνζθσλεηηθνῦ 

πξὸο ηὸλ βαζηιέα Θενδφζηνλ· Αἱ δὲ εἰθφλεο ὥζπεξ ηὰ ἀξρέηππα· δεῖ γὰξ νὕησο αηὰο θαὶ νρ 

ἑηέξσο ἔρεηλ. Τνῦ αηνῦ ἐθ ηλ Θεζαπξλ· Αἱ γὰξ εἰθφλεο ἀεὶ πξὸο ηὰ ἀξρέηππα ηὴλ ἐκθέξεηαλ 

ἔρνπζηλ. Τνῦ αηνῦ ἐθ ηνῦ πνλήκαηνο ηνῦ «Ὅηη δηὰ πάζεο ηο Μσζέσο γξαθο ηὸ ηνῦ Χξηζηνῦ 

κπζηήξηνλ ἐλζεκαίλεηαη», πεξὶ ηνῦ Ἀβξαὰκ θαὶ ηνῦ Μειρηζεδέθ, ἕθηνλ θεθάιαηνλ· Γένλ κνη 

ηὰο εἰθφλαο γξάθεζζαη πξὸο ηὰ ἀξρέηππα. Τνῦ ἁγίνπ Γξεγνξίνπ Ναδηαλδνῦ ἐθ ηνῦ πεξὶ πἱνῦ 

ιφγνπ βʹ· Αὕηε γὰξ εἰθφλνο θχζηο, κίκεκα εἶλαη ηνῦ ἀξρεηχπνπ θαὶ νὗ ιέγεηαη. Τνῦ 

Χξπζνζηφκνπ ἐθ ηνῦ πξὸο Κνιαζζαεῖο ιφγνπ γʹ· ἧ ηνῦ ἀνξάηνπ εἰθὼλ θαὶ αὕηε ἀφξαηνο, ἐπεὶ 

νδ' ἂλ εἰθὼλ εἴε· ηὴλ γὰξ εἰθφλα, θαζψο ἐζηηλ εἰθψλ, θαὶ παξ' κῖλ ἀπαξάιιαθηνλ δεῖ εἶλαη, 

νἷνλ ηὸλ ραξαθηξα θαὶ ηο ὁκνηψζεσο. Τνῦ αηνῦ ἐθ ηο πξὸο βξαίνπο ἑξκελείαο ἐπηζηνιο, 

θεθάιαηνλ ηδʹ· Ὥζπεξ ἐπὶ ηλ εἰθφλσλ ηχπνλ ἔρεη ηνῦ ἀλζξψπνπ  εἰθψλ, νρὶ ηὴλ ἰζρχλ· ὥζηε 

ηὸ ἀιεζὲο θαὶ ὁ ηχπνο θνηλσλνῦζηλ ἀιιήινηο· ὁ γὰξ ηχπνο ἴζνο. Δζεβίνπ ηνῦ Πακθίινπ ἐθ ηο 

πέκπηεο βίβινπ ηλ ἐλ εαγγειίνηο ἀπνδείμεσλ εἰο ηὸ «Ὤθζε ὁ ζεὸο ηῶ Ἀβξαὰκ παξὰ ηῆ δξπῒ 

ηῆ Μακβξ»· Ὅζελ εἰζέηη θαὶ λῦλ παξὰ ηνῖο παιαηνῖο πιεζηνρψξνηο ὡο ἂλ ζεῖνο ὁ ηφπνο εἰο 

ηηκὴλ ηλ αηφζη ηῶ Ἀβξαὰκ ἐπηθαλέλησλ ζξεζθεχεηαη θαὶ ζεσξεῖηαη εἰο δεῦξν δηακέλνπζα  

ηεξέβηλζνο νἵ ηε ηῶ Ἀβξαὰκ ἐπημελσζέληεο ἐπὶ γξαθο ἀλαθείκελνη, δχν κὲλ ἑθαηέξσζελ, κέζνο 

δὲ ὁ θξείηησλ πεξέρσλ ηῆ ηηκῆ. Δἴε δ' ἂλ ὁ δεδεισκέλνο κῖλ θχξηνο αηφο, ὁ κέηεξνο ζσηήξ, 

ὃλ θαὶ νἱ ἀγλννῦληεο ζέβνπζη, ηὰ ζεῖα ιφγηα πηζηνχκελνη. Οὗηνο δὴ νὖλ αηὸο ἐμ ἐθείλνπ ηὰ ηο 



εζεβείαο ζπέξκαηα εἰο ἀλζξψπνπο θαηαβαιιφκελνο, ἀλζξψπηλνλ πνδὺο εἶδφο ηε θαὶ ζρκα, 

ηῶ ζενθηιεῖ πξνπάηνξη Ἀβξαάκ, ὅζηηο ἤλ, ἑαπηὸλ ἐμέθελε θαὶ ηὴλ ηνῦ παηξὸο αηῶ παξεδίδνπ 

γλζηλ. θ ηο ρξνλνγξαθίαο Ἰσάλλνπ Ἀληηνρείαο ηνῦ θαὶ Μαιάια πεξὶ ηο αἱκνξξννχζεο θαί, 

ἥο ἐπνίεζε ηῶ ζσηξη Χξηζηῶ, ζηήιεο· Ἀπὸ ηφηε θαὶ ὁ βαπηηζηὴο Ἰσάλλεο δινο ἐγέλεην ηνῖο 

ἀλζξψπνηο· θαὶ ἀπέηεκελ αηὸλ ἧξῴδεο ὁ ηνπάξρεο εἰο ηὸ βαζίιεηνλ ηο Τξαρσλίηηδνο ρψξαο, 

ἐλ Σεβαζηῆ ηῆ πφιεη, πξὸ ὀθηὼ Καιαλδλ Ἰνπλίσλ ἐλ παηείᾳ Φιάθθσλνο θαὶ Ῥνπθίλνπ. Γηὰ 

ηνῦην ιππνχκελνο ὁ ἧξῴδεο ὁ βαζηιεὺο ὁ Φηιίππνπ ἀλιζελ ἀπὸ ηο Ἰνπδαίαο. Καὶ πξνζιζελ 

αηῶ γπλή ηηο εὔπνξνο, νἰθνῦζα ηὴλ αηὴλ Παλεάδα πφιηλ, ὀλφκαηη Βεξλίθε, βνπινκέλε ὡο 

ἰαζεῖζα πὸ ηνῦ Ἰεζνῦ ζηήιελ αηῶ ἀλαζηζαη. Καὶ κὴ ηνικζα δίρα βαζηιηθο θειεχζεσο 

ηνῦην πνηζαη δέεζηλ δέδσθε ηῶ βαζηιεῖ ἧξῴδῃ αἰηνῦζα ζηήιελ ρξπζλ ηῶ ζσηξη Χξηζηῶ ἐλ 

ηῆ αηο πφιεη ζηζαη. Ἥηηο δέεζηο εἶρελ νὕησο· «Σεβαζηῶ ἧξῴδῃ, ηνπάξρῃ θαὶ ζεζκνζέηῃ 

Ἰνπδαίσλ ηε θαὶ ιιήλσλ, βαζηιεῖ Τξαρσλίηηδνο, δέεζηο θαὶ ἱθεζία παξὰ Βεξλίθεο ἀμησκαηηθο 

πφιεσο Παλεάδνο. Γηθαηνζχλε θαὶ θηιαλζξσπία θαὶ ηὰ ινηπὰ ηλ ἀξεηλ πεξηζηέθνπζη ηὴλ 

κεηέξαλ θνξπθήλ. Ὅζελ θἀγὼ ηνῦην εἰδπῖα <ἥθνλ> ζὺλ ἀγαζαῖο ηαῖο ἐιπίζη πάλησλ ηλ 

ηεπμνκέλσλ· ἣηηο  ηνῦ παξφληνο πξννηκίνπ θξεπίο· πξντὼλ γάξ ζε ὁ ιφγνο δηδάμεη. θ παίδσλ 

ιεθζεῖζα πάζε αἱκνξξνίαο ὀρεηλ εἰο ἰαηξνὺο ἀλαιψζαζά κνπ ηὸλ βίνλ θαὶ πινῦηνλ ἴαζηλ νρ 

εὗξνλ. Ἀθεθνπῖα δὲ ηνῦ ζαπκαδνκέλνπ Χξηζηνῦ ηὰ ἰάκαηα, ὡο λεθξνὺο ἐμαλίζηεζη, πάιηλ εἰο 

θο ἕιθσλ θαὶ δαίκνλαο ἐθ βξνηλ ἀπειαχλσλ θαὶ πάληαο ηνὺο ἐλ λφζῳ καξαηλνκέλνπο ιφγῳ 

ζεξαπεχσλ, θἀγὼ πξὸο αηὸλ ὡο πξὸο ζεὸλ ἔδξακνλ. Καὶ πξνζεζρεθπῖα ηῶ πεξηέρνληη αηὸλ 

πιήζεη, δεηιηάζαζα, κὴ ηὸλ ἐθ ηνῦ πάζνπο κνιπζκὸλ ἀπνζηξεθφκελνο ὀξγηζζῆ θαη' ἐκνῦ θαὶ 

πιείσλ κνη ἐπέιζῃ  πιεγὴ ηο λφζνπ, θαζ' ἑαπηὴλ ἐινγηζάκελ, ὅηη, ἐὰλ δπλεζείελ ἅςαζζαη ηνῦ 

θξαζπέδνπ ηνῦ ἱκαηίνπ αηνῦ, ζσζήζνκαη. Οὗ θαὶ ἁςακέλε θαὶ ζηαζείζεο κνπ ηο πεγο ηνῦ 

αἵκαηνο γέγνλα παξαρξκα γηήο. Αηὸο δὲ κιινλ ὡο πξνγλνὺο ηο ἐκο θαξδίαο ηὰ 

βνπιεχκαηα ἀλέθξαμε· «Τίο κνπ ἣςαην; Γχλακηο ἀπ' ἐκνῦ ἐμιζελ.» γὼ νὖλ ὠρξηάζαζα θαὶ 

ζηέλνπζα, ηὴλ λφζνλ ζξαζπηέξαλ ἀπνζηξέθεηλ ἐπ' ἐκὲ ινγηδνκέλε, πξνζπεζνῦζα αηῶ ηὴλ γλ 

ἐπιήξσζα δαθξχσλ, ηὴλ ηφικαλ ἐμεηπνῦζα. Αηὸο δὲ ὡο ἀγαζὸο ζπιαγρληζζεὶο ἐπ' ἐκνὶ 

ἐπεζθξάγηδέ κνπ ηὴλ ἴαζηλ εἰξεθψο· «Θάξζεη, ζχγαηεξ,  πίζηηο ζνπ ζέζσθέ ζε· πνξεχνπ εἰο 

εἰξήλελ.» Οὕησ θαὶ κεῖο, ζεβαζηνί, ηὴλ δέεζηλ ηῆ δενκέλῃ ἀμίαλ παξάζρεηε.»  δὲ βαζηιεὺο 

ἧξῴδεο ἀθεθνὼο ηαῦηα δηὰ ηο δεήζεσο ἐμεπιάγε ηὸ ζαῦκα θαὶ θνβεζεὶο ηὸ κπζηήξηνλ ηο 

ἰάζεσο εἶπελ· «ἧ εἰο ζὲ γελνκέλε ἴαζηο, ὦ γχλαη, κείδνλνο ζηήιεο ἐζηὶλ ἀμία. Πνξεπζεῖζα 

ηνίλπλ, νἵαλ βνχιεη, ἀλάζηεζνλ αηῶ ζηήιελ δνμάδνπζα ηὸλ ἰαζάκελνλ.» Καὶ εζέσο αηὴ 

Βεξλίθε  πξῴελ αἱκνξξννῦζα ἐλ κέζῳ ηο ἰδίαο αηο πφιεσο Παλεάδνο ἀλέζηεζε ηῶ θπξίῳ 

θαὶ ζεῶ ζηήιελ ραιθλ ἐθ ραιθνῦ ζεξκειάηνπ κίμαζα ρξπζὸλ θαὶ ἄξγπξνλ. Ἥηηο ζηήιε κέλεη 

ἐλ Παλεάδη ηῆ πφιεη ἕσο λῦλ, ν πξὸ πνιινῦ ρξφλνπ κεηελερζεῖζα, ἀθ' νὗ ἵζηαην, ἐλ κέζῳ ηο 

πφιεσο εἰο ἅγηνλ ηφπνλ, εἰο νἶθνλ εθηήξηνλ. Ὅπεξ πφκλεκα εξέζε ἐλ ηῆ αηῆ πφιεη Παλεάδη 

παξὰ Βάζζῳ ηηλί, γελνκέλῳ ἀπὸ Ἰνπδαίσλ ρξηζηηαλῶ, ἐλ ᾧ πξρελ ὁ βίνο ηλ βαζηιεπζάλησλ 

πάλησλ ηο Ἰνπδατθο ρψξαο. 

Το ἑβδφκεο βίβινπ ηο ἐθθιεζηαζηηθο ἱζηνξίαο Δζεβίνπ ηνῦ Πακθίινπ πεξὶ ηο 

αἱκνξξννχζεο Παλεάδνο· πεηδὴ ηζδε ηο πφιεσο ἐκλήζζεκελ, νθ ἄμηνλ γνῦκαη δηήγεζηλ 

παξειζεῖλ θαὶ ηνῖο κεζ' κο κλεκνλεχεζζαη ἀμίαλ. Τὴλ γὰξ αἱκνξξννῦζαλ, ἡλ ἐθ ηλ ἱεξλ 

εαγγειίσλ παξὰ ηνῦ ζσηξνο κλ ηνῦ πάζνπο ἀπαιιαγὴλ εξέζζαη κεκαζήθακελ, ἐλζέλδε 

ἐιέγεην ὁξκζζαη ηφλ ηε νἶθνλ αηο ἐπὶ ηο πφιεσο δείθλπζζαη θαὶ ηο πὸ ηνῦ ζσηξνο εἰο 

αηὴλ εεξγεζίαο ζαπκαζηὰ ηξφπαηα παξακέλεηλ. ζηάλαη γὰξ ἐθ' ςεινῦ ιίζνπ πξὸο κὲλ ηαῖο 

πχιαηο ηνῦ αηο νἴθνπ γπλαηθὸο ἐθηχπσκα ράιθενλ, ἐπὶ γφλπ θεθιηκέλνλ θαὶ ηεηακέλαηο ἐπὶ 

ηνὔκπξνζζελ ηαῖο ρεξζὶλ ἱθεηεπνχζῃ ἐνηθφο, νὗ ἀληηθξὺ ἄιιν ηο αηο ὕιεο ἀλδξὸο ὄξζηνλ 

ζρκα δηπινΐδα θνζκίσο βεβιεκέλνλ θαὶ ηὴλ ρεῖξα αηῆ ἐθεῖ πξνηεῖλνλ, νὗ παξὰ ηνῖο πνζὶλ ἐπὶ 

ηο ζηήιεο ηαχηεο μέλνλ ηη βνηάλεο εἶδνο θχεηλ, ὡο κέρξη ηνῦ θξαζπέδνπ ηο ηνῦ ραιθνῦ 

δηπινΐδνο ἀληφλ, ἀιεμηθάξκαθνλ πάλησλ ηλ λνζεκάησλ ηπγράλεηλ. Τνῦηνλ δὲ ηὸλ ἀλδξηάληα 

εἰθφλα ηνῦ θπξίνπ Ἰεζνῦ θέξεηλ ἔιεγνλ, ἔκεηλε δὲ θαὶ εἰο κο, ὡο θαὶ ὄςεη παξαιαβεῖλ 

ἐπηδεκήζαληα ηῆ πφιεη. Καὶ ζαπκαζηὸλ νδὲλ ηνὺο πάιαη ἐμ ἐζλλ εεξγεηεζέληαο παξὰ ηνῦ 

ζσηξνο κλ ηνηαῦηα πεπνηεθέλαη, ὁπφηε θαὶ ηλ ἀπνζηφισλ αηλ ηὰο εἰθφλαο, Πέηξνπ θαὶ 



Παχινπ, θαὶ αηνῦ ηνῦ ζσηξνο δηαρξσκαηηδνκέλαο ἱζηνξήζακελ, ὡο εἰθφο, ηλ παιαηλ 

ἀπαξαθπιάθησο, νἷα ἐζληθο ζπλεζείαο νὔζεο παξ' αηνῖο, ηνῦηνλ ηηκλ εἰσζφησλ ηὸλ ηξφπνλ. 

Τνῦ αηνῦ ἐθ ηο αηο Ἱζηνξίαο ἐλάηνπ βηβιίνπ εἰο ηὸλ βαζηιέα Κσλζηαληῖλνλ· Δὖ κάια ηο 

ἐθ ζενῦ ζπλῃζζεκέλνο βνεζείαο, αηίθα ηνῦ ζσηεξίνπ ηξφπαηνλ πάζνπο πὸ ρεῖξα ἰδίαο εἰθφλνο 

ἀλαηηζέλαη πξνζηάηηεη, θαὶ δὴ ηὸ ζσηήξηνλ ζεκεῖνλ ἐλ ηῆ δεμηᾶ θαηέρνληα αηφλ, κάιηζηα 

ἑζηψησλ ἐπὶ Ῥψκεο δεδεκνζηεπκέλσλ ηφπσλ ζηήζαληαο αηὴλ δὴ ηαχηελ παξαγξαθὴλ ἐλ ηάμεη 

ῥήκαζηλ αηνῖο ηῆ Ῥσκαίσλ θειεῦζαη θσλῆ· «Τνχηῳ ηῶ ζσηεξηψδεη, ηῶ ἀιεζεῖ ἐιέγρῳ ηο 

ἀλδξείαο, ηὴλ πφιηλ κλ ἀπὸ ηνῦ ηπξάλλνπ δηαζσζεῖζαλ ιεπζέξσζα, ἔηη κὴλ θαὶ ηὴλ 

ζχγθιεηνλ θαὶ ηὸλ δκνλ Ῥσκαίσλ ηῆ ἀξραίᾳ ἐπηθαλείᾳ θαὶ ιακπξφηεηη ἐιεπζεξψζαο 

ἀπνθαηέζηεζα.» 

θ ηο ἐθθιεζηαζηηθο ἱζηνξίαο Σσθξάηνπο, βηβιίνπ πξψηνπ, θεθαιαίνπ ηεʹ, πεξὶ ηνῦ αηνῦ 

βαζηιέσο· Μεηὰ ηαῦηα δὲ ὁ βαζηιεὺο Κσλζηαληῖλνο ἐπηκειέζηεξνο ὢλ ηὰ πεξὶ ρξηζηηαληζκνῦ 

ἀπεζηξάθε ηὰο ιιεληθὰο ζξεζθείαο, θαὶ παχεη κὲλ ηὰ κνλνκάρηα, εἰθφλαο δὲ ηὰο ἰδίαο ἐλ ηνῖο 

λανῖο ἀπέζεην. 

Σηεθάλνπ Βνζηξελνῦ θαηὰ Ἰνπδαίσλ θεθ. δʹ. ἧκεῖο δὲ ηὰο εἰθφλαο ηλ ἁγίσλ εἰο κλήκελ ηλ 

ἁγίσλ ἐπνηήζακελ, νἷνλ Ἀβξαὰκ θαὶ Ἰζαὰθ θαὶ Ἰαθὼβ θαὶ Μσζέσο θαὶ ἧιία θαὶ Εαραξίνθαὶ 

ηλ ινηπλ πξνθεηλ θαὶ ἁγίσλ καξηχξσλ ηλ δη' αηὸλ ἀλαηξεζέλησλ, ἵλα πο ὁ ὁξλ αηλ 

ηὰο εἰθφλαο κλεκνλεχῃ αηλ θαὶ δνμάδῃ ηὸλ δνμάζαληα αηνχο. Τνῦ αηνῦ· Πεξὶ δὲ εἰθφλσλ 

ζαξξνῦκελ, ὅηη πλ ἔξγνλ γηλφκελνλ ἐλ ὀλφκαηη ζενῦ θαιὸλ θαὶ ἅγηφλ ἐζηη. Πεξὶ δὲ εἰδψισλ θαὶ 

ἀγαικάησλ, ἄπαγε· θαθὰ γὰξ θαὶ ἀιιφθνηα θαὶ αηὰ θαὶ νἱ πνηνῦληεο αηά. Ἕηεξνλ γάξ ἐζηηλ 

εἰθὼλ ἁγίνπ πξνθήηνπ, θαὶ ἕηεξνλ ἄγαικα ἠ δῶδνλ Κξφλνπ θαὶ Ἀθξνδίηεο ἧιίνπ ηε θαὶ 

Σειήλεο. πεὶ δὲ θαὶ ἄλζξσπνο θαη' εἰθφλα ζενῦ γέγνλε, πξνζθπλεῖηαη.  δὲ ὄθηο, ἐπεηδὴ εἰθψλ 

ἐζηη δηαβφινπ, ἀθάζαξηφο ἐζηη θαὶ ἀπφβιεηνο. Δἰ δὲ ηὰ ρεηξνπνίεηα ἀπνβάιιῃ, εἰπέ, ὦ Ἰνπδαῖε· 

Τί ἐζηηλ ἐπὶ γο ἀρεηξνπνίεηνλ, ὃ πξνζθπλεῖηαη; Μὴ  θηβσηὸο ηνῦ ζενῦ ἀρεηξνπνίεηνο ἤλ; Τὸ 

ζπζηαζηήξηνλ θαὶ ηὸ ἱιαζηήξηνλ θαὶ ηὰ ρεξνπβὶκ θαὶ  ζηάκλνο  ρξπζ  ἔρνπζα ηὸ κάλλα θαὶ 

 ηξάπεδα θαὶ  ζθελὴ  ἐζσηέξα θαὶ πάληα, ἃ Ἅγηα ἁγίσλ ἐθιήζεζαλ πὸ ηνῦ ζενῦ; Οθ ἤζαλ 

ηὰ ρεξνπβὶκ ρεηξνπνίεηα, εἰθφλεο ἀγγέισλ; Τί ιέγεηο; Δἰ εἴδσια ἀπνθαιεῖο αηά, ηί ιέγεηο ηῶ 

Μσζῆ πξνζθπλήζαληη θαὶ ηῶ Ἰζξαήι; Καὶ  κὲλ πξνζθχλεζηο ηηκο ἐζηη ζχκβνινλ. Καζὼο θαὶ 

κεῖο νἱ ἁκαξησινὶ πξνζθπλνῦκελ ηὸλ κὲλ ζεὸλ θαηὰ ηὴλ ζετθὴλ ιαηξείαλ θαὶ ἀμίαλ 

πξνζθχλεζηλ δνμάδνκελ θαὶ ηξέκνκελ ὡο πνηεηὴλ θαὶ ρνξεγὸλ κλ, ηνὺο δὲ ἀγγέινπο θαὶ 

δνχινπο ηνῦ ζενῦ θαηὰ ηηκὴλ ηνῦ ζενῦ ὡο πνηήκαηα ηνῦ ζενῦ θαὶ δνχινπο αηνῦ· εἰθὼλ γάξ 

ἐζηηλ ὄλνκα θαὶ ὁκνίσζηο ηνῦ ἐλ αηῆ γξαθέληνο. Γηὸ θαὶ γξάκκαζη θαὶ ραξάγκαζηλ ἀεὶ 

κλεκνλεχνκελ ηλ ηνῦ θπξίνπ παζεκάησλ θαὶ ηλ ἁγίσλ πξνθεηλ ηλ ἐλ λφκῳ θαὶ 

εαγγειίνηο γεγξακκέλσλ. Τνῦ ἁγίνπ Γξεγνξίνπ Ναδηαλδνῦ ἐθ ηνῦ ιφγνπ ηνῦ θαηὰ Ἰνπιηαλνῦ 

ηνῦ παξαβάηνπ· Οὗ ηὰ ζχκβνια ηο ἐπὶ ηνχηῳ πιεγο αἱ εἰθφλεο θέξνπζηλ ἔηη δεκφζηαη 

πξνθείκελαη. Τνῦ Χξπζνζηφκνπ ἐθ ηο ἑξκελείαο ηνῦ δηθαίνπ Ἰψβ· «λ ηνχηνηο πζη ηνῖο 

ζπκβεβεθφζηλ αηῶ νθ ἔδσθελ ἀθξνζχλελ ηῶ ζεῶ.» Καζάπεξ ἐπὶ ηλ εἰθφλσλ, ἐπεηδάλ ηηλα 

γξάθσκελ ἐλ ηῆ ἱζηνξηθῆ γξαθῆ, « δεῖλα ἀλέζεθε» γξάθνκελ, νὕησ θαὶ ἐληαῦζα, ηὴλ εἰθφλα 

ηο ςπρο αηνῦ γξάςαο, ὁ γξάςαο ηὸ βηβιίνλ ὥζπεξ ἐλ ρνηληθίδη θάησζελ πνγξάθσλ ιέγεη· 

«λ ηνχηνηο πζη ηνῖο ζπκβεβεθφζηλ αηῶ νρ ἣκαξηελ Ἰψβ.» 

θ ηνῦ βίνπ ηνῦ ἁγίνπ Κσλζηαληίλνπ, βηβιίνπ δʹ· Ὅζῃ δὲ αηνῦ  ςπρὴ πίζηεσο ἐλζένπ 

ἐζηήξηθην δπλάκεη, κάζνη ἄλ ηηο θαὶ ἐθ ηνῦδε ινγηδφκελνο, ὡο ἐλ ηνῖο ρξπζνῖο λνκίζκαζηλ αηὸο 

ηὴλ αηνῦ εἰθφλα δηεγξάθεην, ὡο ἄλσ βιέπεηλ δνθεῖλ ἀλαηεηακέλελ πξὸο ζεὸλ ερνκέλνπ 

ηξφπνλ. Τνχηνπ κὲλ νὖλ ηὰ ἐθηππψκαηα θαζ' ὅιεο ηο Ῥσκαίσλ γο, ἐλ αηνῖο δὲ ηνῖο 

βαζηιείνηο θαηά ηηλαο πφιεηο ἐλ ηαῖο εἰο ηὸ κεηέσξνλ ηλ πξνπχισλ ἀλαθεηκέλαηο εἰθφζηλ ἑζηὼο 

ὄξζηνο ἐγξάθεην, ἄλσ κὲλ εἰο ηὸλ νξαλὸλ ἐκβιέπσλ, ηὼ ρεῖξε ἐθηεηακέλσ, ερνκέλνπ ζρήκαηη. 

Ὧδε κὲλ νὖλ αηὸο ἑαπηὸλ ἐλ ηαῖο εἰθνλνγξαθίαηο ερφκελνλ ἱζηνξεῖ. 



Τνῦ αηνῦ ἐθ ηνῦ ηξίηνπ βηβιίνπ· Ὧδε κὲλ νὖλ  βαζηιέσο ἐηειεηνῦην κήηεξ, ἀμία ηε ηηκο 

πιείζηεο ηλ ηε αηο ἕλεθα ζενθηιλ πξάμεσλ ηνῦ ηε ἐμ αηο θχληνο πεξθπνῦο θαὶ 

παξαδφμνπ θπηνῦ, ὃλ πξὸο ηνῖο ἅπαζη θαὶ ηο εἰο ηὴλ γελλεζακέλελ ὁζίαο καθαξίδεηλ ἄμηνλ, 

νὕησ κὲλ αηὴλ ζενζεβ θαηαζηήζαληα κὴ νὖζαλ ηὸ πξφηεξνλ, ὡο αηῶ δνθεῖλ ἐθ πξψηεο ηῶ 

θνηλῶ ζσηξη κεκαζεηεῦζζαη, νὕησ δὲ ηῶ ἀμηψκαηη βαζηιηθῶ ηεηηκεθφηα, ὡο ἐλ ἅπαζηλ ἔζλεζη 

παξ' αηνῖο ηνῖο ζηξαηησηηθνῖο ηάγκαζηλ αγνχζηαλ βαζηιίδα ἀλαγνξεχεζζαη, ρξπζνῖο ηε 

λνκίζκαζη θαὶ ηὴλ αηο ἐθηππνῦζζαη εἰθφλα. 

Τνῦ αηνῦ ηεηάξηνπ ιφγνπ θεθαιαίνπ μζʹ· Οἱ δὲ ηὴλ βαζηιίδα πφιηλ νἰθνῦληεο αηῆ ηῆ 

ζπγθιήηῳ θαὶ δήκῳ Ῥσκαίσλ, ὡο ηὴλ βαζηιέσο ἐπέγλσζαλ ηειεπηήλ, δεηλῆ θαὶ πάζεο 

ζπκθνξο ἐπέθεηλα ηῆ ἀθνῆ δεδεκέλνη πέλζνο ἄζρεηνλ ἐπνηνῦλην. Λνπηξὰ δὲ ἀπεθιείνλην θαὶ 

ἀγνξαὶ πάλδεκνί ηε ζέαη θαὶ πάληα, ὅζα ἐπὶ ῥᾳζηψλῃ βίνπ ηνῖο εζπκνπκέλνηο πξάηηεηλ ἔζνο ἤλ. 

Καηεθεῖο δὲ νἱ πάιαη ηξπθεινὶ ηὰο πξνφδνπο ἐπνηνῦλην, ὁκνῦ ηε νἱ πάληεο ηὸλ καθάξηνλ 

ἀλεπθήκνπλ, ηὸλ ζενθηι, ηὸλ ὡο ἀιεζο ηο βαζηιείαο ἐπάμηνλ. Καὶ ν ηαῦηα βναῖο ἐθψλνπλ 

κφλαηο, εἰο ἔξγα δὲ ρσξνῦληεο εἰθφλσλ ἀλαζήκαζηλ, νἱάπεξ δληα θαὶ ηεζλεθφηα αηὸλ ἐηίκσλ, 

νξαλνῦ κὲλ ζρκα δηαηππψζαληεο ἐλ ρξσκάησλ γξαθῆ, πὲξ ἀςίδα δὲ νξαλλ ἐλ αἰζεξίῳ 

δηαηξηβῆ δηαλαπαπφκελνλ αηὸλ ηῆ γξαθῆ παξαδηδφληεο. Τνῦ αηνῦ θεθαιαίνπ νγʹ· Τνχηῳ γνῦλ 

ἐκθεξο ὁ ηξηζκαθάξηνο πνιππιάζηνο δηὰ ηο ηλ παίδσλ δηαδνρο ἀλζ' ἑλὸο ἐγίλεην, ὡο 

εἰθφλσλ ἀλαζηάζεη παξὰ πζηλ ἔζλεζηλ ἅκα ηνῖο αηνῦ ηηκζζαη παηζίλ. Θενδσξήηνπ, 

ἐπηζθφπνπ Κχξξνπ, θαὶ Πνιπρξνλίνπ ἐθ ηο εἰο ηὸλ Ἰεδεθηὴι ἑξκελείαο· Καὶ ὥζπεξ νἱ Ῥσκαῖνη 

ηὰο βαζηιηθὰο εἰθφλαο γξάθνληεο ηνχο ηε δνξπθφξνπο πεξηηζηζη θαὶ ηὰ ἔζλε πνηεηαγκέλα 

πνηνῦζη, ηὸλ ὅκνηνλ ηξφπνλ θἀληαῦζα· ἐπεηδὴ ὁ βαζηιεὺο δηὰ ηο ὀπηαζίαο ζρεκαηίδεη ηὸλ ζεὸλ 

ὡο ἐπὶ ζξφλνπ ὀρνχκελνλ πάλησλ ηλ ἐπὶ γο δείθλπζη ηὰο εἰθφλαο ηῶ ηε ζρήκαηη ηὸ πξέπνλ 

ἀπνδίδσζη θαηὰ πάλησλ ηλ ηνῦ ζενῦ δηδάζθσλ ηὴλ δεζπνηείαλ. Τνῦ αηνῦ· «Καὶ ζχ, πἱὲ 

ἀλζξψπνπ, ιάβε ζεαπηῶ πιίλζνλ θαὶ ζήζεηο αηὴλ πξὸ πξνζψπνπ ζνπ θαὶ δηαγξάςεηο ἐλ αηῆ 

ὅιελ ηὴλ Ἱεξνπζαιὴκ θαὶ δψζεηο ἐλ αηῆ πεξηνρὴλ θαὶ νἰθνδνκήζεηο ἐλ αηῆ πξνκαρλαο θαὶ 

πεξηβαιεῖο ἐπὶ αηὴλ ράξαθα θαὶ δψζεηο ἐπ' αηῆ παξεκβνιὰο θαὶ ηάμεηο ηὰο βεινζηάζεηο 

θχθιῳ.» ξκελεία· Δἴ ζνη θνβεξὸλ λελφκηζηαη ηὸ ἐμ ἐλαληίαο ηῶ πιήζεη δηαιέγεζζαη θαὶ 

πξνιέγεηλ ηο πφιεσο ηὴλ πφξζεζηλ θαὶ ηνῦ λανῦ ηὴλ θαηαζθαθὴλ θαὶ ηὰ ἐθ ηνχησλ 

ζπκβεζφκελα δεηλά, ἑηέξσο ηνῦην κήλπζνλ ὡο θἀθείλνπο ζσθξνλίδεηλ θαὶ ζὲ δεηθλχλαη ηὴλ 

ἐπηείθεηαλ. «Καὶ ιαβψλ», θεζί, «πιίλζνλ δηάγξαςνλ ηὴλ πφιηλ.» πηγεγξάθζσ δὲ ηο πφιεσο  

πξνζεγνξία, ὥζηε γλσξίδεζζαη ηαχηελ νὖζαλ «ηὴλ Ἱεξνπζαιήκ». Πνηήζαο δὲ ηὴλ πφιηλ 

πεξίζηεζνλ ηῶ ηο γξαθο ζρήκαηη «ράξαθα», ἵλα ἐζηὶ ζηξαηνπέδνπ πιζνο. Αἱ δὲ δπλάκεηο 

θαηὰ ηάμηλ πνιεκηθὴλ πξνζηέησζαλ· ηνῦην γὰξ ιέγεη «παξεκβνιὰο» ἀληὶ ηνῦ ηάγκαηα 

ζηξαηησηηθὰ παξεζηηα, κὴ κφλνλ πεξηπεθξαγκέλα ὅπινηο, ἀιιὰ ηὰ κεραλήκαηα ἐπηθεξφκελα, 

νἷο θαζαηξήζνπζη ηὰ ηείρε ηαῦηα· ηὰ ηείρε γὰξ ηαῦηα κελχεη «ηὰο βεινζηάζεηο». Θαπκαζηψηαηα 

δὲ κφλνλ ηὴλ πεξὶ ηὴλ πφιηλ πεξίζηαζηλ ηνῦ πιήζνπο κελχεη, ἵλα πξὸ ηλ δεηλλ ηῶ θφβῳ 

θαηαπιήμαο ἀπνζηήζῃ αηο ηὴλ παξαλνκίαλ. θ ηνῦ καξηπξίνπ ηνῦ ἁγίνπ Δζηαζίνπ ηνῦ θαὶ 

Πιαθίδα· μειζφληνο αηνῦ ἐλ κηᾶ κέξᾳ θαηὰ ηὸ ζχλεζεο ἐπὶ ηὰ ὄξε ζεξεῦζαη κεηὰ ηνῦ 

ζηξαηνπέδνπ θαὶ πάζεο ηο ζεξαπείαο, ὤθζε αηῶ ἀγέιε ἐιάθσλ βνζθνκέλε. Καὶ δηαζηήζαο 

θαηὰ ηὸ ζχλεζεο ηὸλ ζηξαηὸλ ἐπνηεῖην ηὴλ θαη' αηλ δίσμηλ. Παληὸο δὲ ηνῦ ζηξαηνῦ ἐπὶ ηὴλ 

ζχιιεςηλ ἀζρνινπκέλνπ ηλ ἐιάθσλ ὁ πεξκεγεζέζηαηνο πάζεο ηο ἀγέιεο θαὶ εεηδέζηαηνο 

ἀπνζπαζζεὶο ηο ἀγέιεο ὥξκεζε θαηὰ ηνῦ δξπκνῦ ἐλ ηνῖο δαζπηέξνηο ηφπνηο ηο ὕιεο θαὶ 

δπζβάηνηο ρσξίνηο. Ὃλ ζεαζάκελνο ὁ Πιαθίδαο θαὶ ἐπηζπκήζαο ζπιιαβέζζαη αηφλ, θαηαιηπὼλ 

πάληαο κεη' ὀιίγσλ ζηξαηησηλ θαηεδίσθελ αηφλ. Ἀηνλεζάλησλ δὲ ηλ ζπλφλησλ κφλνο 

πξνζεθαξηέξεη ηῆ δηψμεη. Καηὰ πξφλνηαλ δὲ ζενῦ κήηε ηνῦ ἵππνπ αηνῦ ἀηνλήζαληνο κήηε 

αηνῦ πξὸο ηὴλ δπζρέξεηαλ ηνῦ ηφπνπ ἀπνθλήζαληνο ἐπὶ πνιὺ θαηαδηψθσλ καθξὰλ εξέζε ηνῦ 

ζηξαηνπέδνπ αηνῦ.  δὲ ἔιαθνο ἐθεῖλνο θαηαιαβὼλ ἀθξψξεηαλ πέηξαο <ςεινηάηεο ἔζηε 

ἐπάλσ αηο· Φζάζαο δὲ πιεζίνλ ὁ ζηξαηειάηεο,> κεδελὸο ζπλφληνο αηῶ, ἔζηε πεξηζθνπλ 

πάληνζελ θαὶ ἐλλνλ, πνίῳ ηξφπῳ ιάβεηαη ηνῦ ἐιάθνπ. Ἀιι' ὁ πάλζνθνο θαὶ νἰθηίξκσλ ζεφο, ὁ 

παληνίαο ὁδνὺο ἐπὶ ζσηεξίᾳ ηλ ἀλζξψπσλ ἐπηλνήζαο, ἀληηζεξεχεη ηνῦηνλ ἐλ ηῆ ζήξᾳ, νρ ὡο 

Κνξλήιηνλ δηὰ Πέηξνπ, ἀιι' ὡο Παῦινλ δηψθνληα δηὰ ηο ἰδίαο ἐπηθαλείαο. πὶ πνιὺ δὲ ἑζηηνο 



ηνῦ Πιαθίδα θαὶ ἀηελίδνληνο κὲλ εἰο ηὸλ ἔιαθνλ, ζαπκάδνληνο δὲ αηνῦ ηὸ κέγεζνο θαὶ 

ἀκεραλνῦληνο πεξὶ ηὴλ ζχιιεςηλ δείθλπζη θχξηνο ηεξάζηηφλ ηη ηνηνῦηνλ νθ ἀπεηθὸο νδὲ 

πεξβαῖλνλ ηο αηνῦ δπλάκεσο ηὸ κέγεζνο, ἀιι' ὥζπεξ ἐπὶ ηνῦ Βαιαὰκ ιφγνλ ἐλζεὶο ηῆ ὄλῳ 

ἢιεγμελ αηνῦ ηὴλ δηάλνηαλ, νὕησο θαὶ ἐληαῦζα δείθλπζη ηνχηῳ ἐπὶ κὲλ ηλ θεξάησλ ηνῦ 

ἐιάθνπ ηὸλ ηχπνλ ηνῦ ἁγίνπ ζηαπξνῦ πὲξ ηὴλ ιακπξφηεηα ηνῦ ιίνπ ιάκπνληα, κέζνλ δὲ ηλ 

θεξάησλ ηὴλ εἰθφλα ηνῦ ζενθφξνπ ζψκαηνο, νὗ δηὰ ηὴλ κεηέξαλ ζσηεξίαλ ἀλαιαβεῖλ 

θαηεδέμαην· θαὶ θσλὴλ ἀλζξσπίλελ ἐλζεὶο ηῆ ἐιάθῳ πξνζθαιεῖηαη ηὸλ Πιαθίδαλ ιέγσλ· «Ὦ 

Πιαθίδα, ηί κε δηψθεηο; Ἰδνὺ ἕλεθέλ ζνπ παξλ θαὶ ἐλ ηῶ δψῳ ηνχηῳ ὤθζελ ζνη. γψ εἰκη 

Ἰεζνῦο ὁ Χξηζηφο, ὃλ ἀγλνλ ζέβῃ· αἱ γὰξ επνηίαη ζνπ, ἃο ζὺ πνηεῖο εἰο ηνὺο δενκέλνπο, 

παξέζηεζαλ ἐλψπηφλ κνπ, θαὶ ἤιζνλ ἐκθαλίζαη ζνη ἐκαπηὸλ δηὰ ηνῦ ἐιάθνπ ηνχηνπ θαὶ 

ἀληηδσγξζαί ζε θαὶ ζπζρεῖλ ηνῖο δηθηχνηο ηο θηιαλζξσπίαο κνπ. Ο γάξ ἐζηη δίθαηνλ, ηὸλ ἐκνὶ 

πξνζθηι δηὰ ηλ ἀγαζλ ἔξγσλ δνπιεχεηλ δαίκνζηλ ἀθαζάξηνηο θαὶ εἰδψινηο λεθξνῖο θαὶ 

θσθνῖο. Γηὰ γὰξ ηνῦην ἤιζνλ ἐπὶ γο ἐλ ηῶ εἴδεη ηνχηῳ, ᾧ λῦλ ὁξᾶο, ζζαη ζέισλ ηὸ ηλ 

ἀλζξψπσλ γέλνο.» 

Τνῦ ἁγίνπ Λενληίνπ Νεαπφιεσο ηο Κππξίσλ λήζνπ πξὸο Ἰνπδαίνπο, πέκπηνπ ιφγνπ· Φέξε δὴ 

ινηπφλ, θέξε πξνζχκσο θαὶ ηὴλ ηο ἐθηππψζεσο ηλ ζεπηλ εἰθφλσλ ἀπνινγίαλ πνηεζψκεζα, 

ὅπσο ἐκθξαγζη ζηφκαηα ἀλφκσλ ιαινχλησλ ἄδηθα· λνκηθὴ γὰξ αὕηε  παξάδνζηο θαὶ νρ 

κεηέξα. Ἄθνπζνλ γὰξ αηνῦ ηνῦ ζενῦ ιέγνληνο πξὸο Μσζέα εἰθφλαο δχν ρεξνπβὶκ γιππηλ 

θαὶ ρσλεπηλ θαηαζθεπάζαη ζθηαδφλησλ ηὸ ἱιαζηήξηνλ. Καὶ πάιηλ ηὸλ λαὸλ ἔδεημελ ὁ ζεὸο ηῶ 

Ἰεδεθηήι, γιππηὰ πξφζσπα, θεζίλ, εἶρε ιεφλησλ θαὶ θνηλίθσλ θαὶ ἀλζξψπσλ θαὶ ρεξνπβίκ, ἀπὸ 

ηνῦ ἐδάθνπο αηνῦ ἕσο ηνῦ θαηλψκαηνο ηο ζηέγεο. Ὄλησο θνβεξὸο ὁ ιφγνο.  ζεὸο ὁ 

ἐληεηιάκελνο ηῶ Ἰζξαὴι κὴ πνηζαη γιππηὸλ κήηε εἰθφλα κήηε ὁκνίσκα, ὅζα ἐζηὶλ ἐλ ηῶ 

νξαλῶ θαὶ ὅζα ἐζηὶλ ἐπὶ ηο γο, αηὸο πξνζηάζζεη ηῶ Μσζῆ πνηζαη γιππηὰ δῶα ρεξνπβίκ, 

θαὶ ηῶ Ἰεδεθηὴι πιήξε εἰθφλσλ θαὶ ὀλνκάησλ γιππηλ ιεφλησλ θαὶ θνηλίθσλ θαὶ ἀλζξψπσλ 

δείθλπζη ηὸλ λαὸλ ὁ ζεφο. Καὶ Σνινκὼλ ἐθ λφκνπ ιαβὼλ ηὸ ηχπσκα πιήξε πεπνίεθε ηὸλ λαὸλ 

ραιθλ γιππηλ, βνλ θαὶ θνηλίθσλ θαὶ ἀλζξψπσλ θαὶ ν θαηεγλψζζε πὸ ηνῦ ζενῦ ἐλ ηνχηῳ. 

Δἰ ηνίλπλ ἐκνῦ θαηαγηλψζθεηλ ζέιεηο πεξὶ εἰθφλσλ, πξνθαηάγλσζη ηνῦ ζενῦ ηνῦ ηαῦηα πνηεῖλ 

θειεχζαληνο ὡο πφκλεζηλ αηνῦ εἶλαη παξ' κῖλ. Τνῦ αηνῦ, ἐθ ηνῦ πέκπηνπ ιφγνπ· Πάιηλ 

κο δηαπαίδνπζη πεξὶ ηνῦ ηηκίνπ ζηαπξνῦ θαὶ ηο ηλ ζενηππψησλ εἰθφλσλ ζεκεηψζεψο ηε θαὶ 

πξνζθπλήζεσο εἰδσινιάηξαο κο θαὶ μπινζένπο ὀλνκάδνληεο νἱ παλάζενη. Δἰ δὲ μπιφζεφο εἰκη, 

ὡο ιέγεηο, ἄζεε, θαὶ πνιχζενο πάλησο. Δἰ δὲ πνιχζενο, ἐρξλ κε πάλησο ὀκλχληα ιέγεηλ· Μὰ 

ηνὺο ζενχο, θαζάπεξ θαὶ ζὺ ἕλα ὁξλ κφζρνλ ἔιεγεο· «Οὗηνη νἱ ζενί ζνπ, Ἰζξαήι.» Ἀιι' νθ 

ἀμησζείεο ηνῦην παξὰ ρξηζηηαλλ ζηνκάησλ ἀθνῦζαί πνηε, ἀιι' εἴζηζηαη ἀεὶ  κνηραιὶο θαὶ 

ἄπηζηνο ζπλαγσγὴ ηὴλ παλζψθξνλα Χξηζηνῦ ἐθθιεζίαλ ὡο πφξλελ δηαγνξεχεηλ. Τνῦ αηνῦ· 

Οδὲ γὰξ παξ' κλ ὡο ζενὶ πξνζθπλνῦληαη νἱ ηλ ἁγίσλ ραξαθηξεο θαὶ εἰθφλεο θαὶ ηχπνη. Δἰ 

γὰξ ὡο ζεῶ πξνζεθπλνῦκελ ηῶ μχιῳ ηο εἰθφλνο, ἐκέιινκελ πάλησο θαὶ ηνῖο ινηπνῖο 

πξνζθπλεῖλ μχινηο θαὶ νρ ὡο πνιιάθηο ιεαλζέληνο ηνῦ ραξαθηξνο ηῶ ππξὶ ηὴλ εἰθφλα 

θαηεθαίνκελ. Καὶ πάιηλ, ἕσο κέλ ἐζηη ζπλδεδεκέλα ηὰ μχια ηνῦ ζηαπξνῦ, πξνζθπλ ηὸλ ηχπνλ 

δηὰ ηὸλ ἐλ αηῶ ζηαπξσζέληα Χξηζηφλ· ἐπὰλ δὲ δηαηξεζζηλ ἐμ ἀιιήισλ, ῥίπησ αηὰ θαὶ 

θαηαθαίσ. Καὶ ὥζπεξ ὁ θέιεπζηλ βαζηιέσο δεμάκελνο ἐζθξαγηζκέλελ θαὶ ἀζπαζάκελνο ηὴλ 

ζθξαγίδα ν ηὸλ πειὸλ ἐηίκεζελ, ν ηὸλ ράξηελ ἠ ηὸλ κφιπβδνλ, ἀιιὰ ηῶ βαζηιεῖ ἀπέλεηκε ηὸ 

ζέβαο θαὶ ηὴλ πξνζθχλεζηλ, νὕησ θαὶ ρξηζηηαλλ παῖδεο ηῶ ηχπῳ ηνῦ ζηαπξνῦ πξνζθπλνῦληεο 

ν ηὴλ θχζηλ ηνῦ μχινπ πξνζθπλνῦκελ, ἀιιὰ ζθξαγίδα θαὶ δαθηχιηνλ θαὶ ραξαθηξα Χξηζηνῦ 

αηνῦ βιέπνληεο δη' αηνῦ ηὸλ ἐλ αηῶ ζηαπξσζέληα ἀζπαδφκεζα θαὶ πξνζθπλνῦκελ. Τνῦ 

αηνῦ· Καὶ δηὰ ηνῦην Χξηζηὸλ θαὶ ηὰ Χξηζηνῦ πάζε ἐλ ἐθθιεζίαηο θαὶ νἴθνηο θαὶ ἀγνξαῖο θαὶ ἐλ 

εἰθφζη θαὶ ἐλ ζηλδφλη θαὶ ἐλ ηακείνηο θαὶ ἐλ ἱκαηίνηο θαὶ ἐλ παληὶ ηφπῳ ἐθηππ θαὶ δηαγξάθσ, ἵλα 

δηελεθο ὁξλ ηαῦηα ἀλακηκλήζθσκαη θαὶ κὴ ἐπηιάζσκαη, ὥζπεξ ζὺ ἐπειάζνπ θπξίνπ ηνῦ ζενῦ 

ζνπ ἀεί. Καὶ ὥζπεξ ζὺ πξνζθπλλ ηὸ βηβιίνλ ηνῦ λφκνπ ν ηὴλ θχζηλ ηλ δεξκάησλ θαὶ ηνῦ 

κέιαλνο πξνζθπλεῖο, ἀιιὰ ηνὺο ιφγνπο ηνῦ ζενῦ ηνὺο ἐγθεηκέλνπο ἐλ αηῶ, νὕησο θἀγὼ ηῆ 

εἰθφλη ηνῦ Χξηζηνῦ πξνζθπλ, ν ηῆ θχζεη ηνῦ μχινπ θαὶ ηλ ρξσκάησλ–κὴ γέλνηην–, ἀιι' 

ἀςχρῳ ραξαθηξη Χξηζηνῦ πξνζθπλλ δη' αηνῦ αηὸλ Χξηζηὸλ δνθ θξαηεῖλ θαὶ πξνζθπλεῖλ. 



Καὶ ὥζπεξ Ἰαθὼβ δεμάκελνο παξὰ ηλ ἀδειθλ ηνῦ Ἰσζὴθ ηὸλ ρηηλα ηὸλ πνηθίινλ 

ᾑκαγκέλνλ, ὅηε ἐπίπξαζαλ ηὸλ Ἰσζήθ, θαηεθίιεζε πάλησο ηὸλ ρηηλα κεηὰ δαθξχσλ θαὶ ηνῖο 

ὀθζαικνῖο ηνῖο ἰδίνηο ηνῦηνλ ἔζεθελ ν ηὸ ἱκάηηνλ ζξελλ, ἀιιὰ δη' αηνῦ ηὸλ Ἰσζὴθ λνκίδσλ 

θαηαθηιεῖλ θαὶ ἐλ ρεξζὶλ αηὸλ θαηέρεηλ, νὕησ θαὶ ρξηζηηαλλ παῖδεο εἰθφλα <Χξηζηνῦ> ἠ 

ἀπνζηφινπ ἠ κάξηπξνο θαηαζπαδφκελνη ηῆ ζαξθὶ ηῆ ςπρῆ λνκίδνκελ αηὸλ ἐθεῖλνλ ηὸλ Χξηζηὸλ 

ἠ ηὸλ κάξηπξα αηνῦ ἀζπάδεζζαη. Ὡο γνῦλ πνιιάθηο εἶπνλ, ὁ ζθνπὸο ἐμεηάδεηαη ἐπὶ παληὸο 

ἀζπαζκνῦ θαὶ ἐπὶ πάζεο πξνζθπλήζεσο. Δἰ δὲ ἐκνὶ ἐγθαιεῖο ιέγσλ, ὅηη ὡο ζεῶ πξνζθπλ ηῶ 

μχιῳ ηνῦ ζηαπξνῦ, δηὰ ηί νθ ἐγθαιεῖο ηῶ Ἰαθὼβ πξνζθπλήζαληη ἐπὶ ηὸ ἄθξνλ ηο ῥάβδνπ ηνῦ 

Ἰσζήθ; Ἀιιὰ πξφδεινλ, ὅηη ν ηὸ μχινλ ηηκλ πξνζεθχλεζελ, ἀιιὰ δηὰ ηνῦ μχινπ ηῶ Ἰσζὴθ 

πξνζεθχλεζελ, ὥζπεξ θαὶ κεῖο δηὰ ηνῦ ζηαπξνῦ ηῶ Χξηζηῶ. πεὶ θαὶ Ἀβξαὰκ ηνῖο πσιήζαζηλ 

αηῶ ηὸλ ηάθνλ ἀλδξάζηλ ἀζεβέζη πξνζεθχλεζε θαὶ γφλπ ἔθακςελ ἐπὶ ηὴλ γλ, ἀιι' νρ ὡο 

ζενὺο αηνὺο πξνζεθχλεζε. Καὶ πάιηλ ὁ Ἰαθὼβ ηὸλ Φαξαὼ ειφγεζελ ἀζεβ θαὶ εἰδσινιάηξελ 

ὄληα θαὶ ηὸλ ἦζαῦ ἑπηάθηο, ἀιι' νρ ὡο ζεφλ. Ἴδε, πφζνπο ἀζπαζκνὺο θαὶ πφζαο πξνζθπλήζεηο 

ἀπέδεημά ζνη γξαθηθάο ηε θαὶ θπζηθὰο κὴ ἐρνχζαο θαηάγλσζηλ. κὲ δέ, ἐπὰλ ἴδῃο εἰθφλα 

Χξηζηνῦ ἠ ηο παλάγλνπ αηνῦ κεηξὸο ἠ ἁγίνπ πξνζθπλνῦληα, ἀγαλαθηεῖο εζέσο θαὶ 

βιαζθεκεῖο θαὶ ἀπνπεδᾶο θαὶ εἰδσινιάηξελ κε ἀπνθαιεῖο θαὶ νθ αἰζρχλῃ θαὶ θξίηηεηο θαὶ 

ἐξπζξηᾶο, ὁξλ κε θαζ' ἑθάζηελ κέξαλ ἐλ πάζῃ ηῆ νἰθνπκέλῃ λανὺο εἰδψισλ θαηαιχνληα θαὶ 

λανὺο καξηχξσλ ἀλεγείξνληα. Δἰ ηὰ εἴδσια πξνζεθχλνπλ, δηαηί ηνὺο κάξηπξαο ηηκ ηνὺο 

θαηαιχζαληαο ηὰ εἴδσια; Δἰ δὲ ηὰ μχια, ὡο θῄο, δνμάδσ, πο ηηκ ηνὺο ἁγίνπο ηνὺο ηὰ μχιηλα 

μφαλα ηλ δαηκφλσλ θαηαθαχζαληαο; Δἰ δὲ θαὶ ηνὺο ιίζνπο δνμάδσ, πο δνμάδσ ηνὺο 

ἀπνζηφινπο ηνὺο ηὰ ιίζηλα εἴδσια θαηαθιάζαληαο; Δἰ ηὰο εἰθφλαο ηλ ςεπδσλχκσλ ζελ ζέβσ, 

πο δνμάδσ θαὶ ἐπαηλ θαὶ ἑνξηὰο ἐπηηει ηλ ηξηλ παίδσλ ηλ ἐλ Βαβπιλη ἀζιεζάλησλ θαὶ 

ηῆ εἰθφλη ηῆ ρξπζῆ κὴ πξνζθπλεζάλησλ ηῆ εἰδσιηθῆ; Ἀιι' ὄλησο πνιιὴ ηλ ἀλφκσλ  πψξσζηο, 

πνιιὴ ηχθισζηο. Ὦ Ἰνπδαῖε, πνιιὴ  ἀλαίδεηά ζνπ θαὶ  ἀζέβεηα· ἀιεζο ἀδηθεῖηαη πὸ ζνῦ  

ἀιήζεηα. «Ἀλάζηα, ὁ ζεφο, δίθαζνλ ηὴλ δίθελ ζνπ·» θξῖλνλ θαὶ δίθαζνλ κῖλ ἐμ ἔζλνπο νρ 

ὁζίνπ, ἀιιὰ ἀλνζίνπ θαὶ ἀιινηξίνπ θαὶ παξνμχλνληφο ζε δηὰ παληφο. Τνῦ αηνῦ· Δἰ κὲλ νὖλ, ὡο 

πνιιάθηο εἶπνλ, ηῶ μχιῳ θαὶ ηῶ ιίζῳ ὡο ζεῶ πξνζεθχλνπλ, εἶπα ἂλ θἀγὼ ηῶ μχιῳ θαὶ ιίζῳ· 

«Σχ κε ἐγέλλεζαο.» Δἰ δὲ ηὰο εἰθφλαο ηλ ἁγίσλ πξνζθπλ, ηνὺο ἁγίνπο κιινλ, θαὶ πξνζθπλ 

ηὰο ηλ ἁγίσλ καξηχξσλ ἀζιήζεηο θαὶ ηηκ, πο ιέγεηο εἴδσια ηαῦηα, ὦ ἀλφεηε; Τὰ γὰξ εἴδσια 

ηλ ςεπδσλχκσλ, ηλ κνηρλ θαὶ θνλεπηλ θαὶ ηεθλνζπηλ θαὶ καιαθλ ὁκνηψκαηά εἰζη θαὶ 

ν πξνθεηλ νδὲ ἀπνζηφισλ. Καὶ ἵλα ἐθ κέξνπο παξαζηήζσ ζνη ζχληνκνλ θαὶ πηζηφηαηνλ 

πφδεηγκα πεξὶ ρξηζηηαληθλ θαὶ ιιεληθλ ὁκνησκάησλ, ἄθνπζνλ. Δἶρνλ ἐλ Βαβπιλη νἱ 

Χαιδαῖνη ὄξγαλα παληνῖα κνπζηθὰ πξὸο ζεξαπείαλ εἰδψισλ δαηκφλσλ, εἶρνλ δὲ θαὶ νἱ πἱνὶ 

Ἰζξαὴι ἀπὸ Ἱεξνπζαιὴκ ὄξγαλα, ἃ ἐπὶ ηαῖο ἰηέαηο ἐθξέκαζαλ· θαὶ ἀκθφηεξα ὄξγαλα θαὶ λάβιαη 

θαὶ θηζάξαη θαὶ αινὶ πξρνλ, ἀιιὰ ηὰ κὲλ εἰο δφμαλ ζενῦ ἐγέλνλην, ηὰ δὲ εἰο ζεξαπείαλ ηλ 

δαηκφλσλ ἀληίκηκα. Οὕησ ινηπὸλ θαὶ ἐπὶ ηλ εἰθφλσλ θαὶ εἰδψισλ ιιεληθλ θαὶ ρξηζηηαληθλ 

λφεη, ὅηη ἐθεῖλα κὲλ εἰο δφμαλ δηαβφινπ θαὶ κλήκελ θαηεζθεπάζζεζαλ, ηαῦηα δὲ εἰο δφμαλ 

Χξηζηνῦ θαὶ ἀπνζηφισλ θαὶ καξηχξσλ θαὶ ἁγίσλ αηνῦ. Τνῦ αηνῦ· Ὅηαλ ηνίλπλ ἴδῃο 

ρξηζηηαλὸλ πξνζθπλνῦληα ηῶ ζηαπξῶ, γλζη, ὅηη δηὰ Χξηζηὸλ ηὸλ ζηαπξσζέληα θαὶ ν ηὴλ 

θχζηλ ηνῦ μχινπ πξνζθπλεῖ. πεὶ πάληα ἂλ ηὰ μχια πξνζεθπλνῦκελ ηνῦ ἀγξνῦ, θαὶ ὥζπεξ ὁ 

Ἰζξαὴι πξνζεθχλεη ηὰ ἄιζε θαὶ ηὰ δέλδξα ιέγσλ· «Σχ κνπ εἶ ζεφο, θαὶ ζχ κε ἐγέλλεζαο.» 

ἧκεῖο δὲ νρ νὕησο, ἀιιὰ κλήκελ θαὶ γξαθὴλ ἔρνκελ ηλ ηνῦ θπξίνπ παζεκάησλ θαὶ ηλ δη' 

αηὸλ ἀζιεζάλησλ ἐλ ηαῖο ἐθθιεζίαηο θαὶ νἴθνηο ἔρνκελ πάληα δη' αηὸλ πνηνῦληεο, ηὸλ 

κέηεξνλ θχξηνλ. Καὶ αὖζηο, εἰπέ, ὦ Ἰνπδαῖε, πνία γξαθὴ ἐπέηξεςε Μσζεῖ πξνζθπλζαη Ἰνζφξ, 

ηῶ γακβξῶ αηνῦ, εἰδσινιάηξῃ ὄληη, θαὶ Ἰαθὼβ ηῶ Φαξαὼ θαὶ Ἀβξαὰκ ηνῖο πἱνῖο κκὼξ θαὶ 

Γαληὴι ηῶ Ναβνπρνδνλφζνξ ἀζεβεῖ ὄληη; Καὶ εἰ ἐθεῖλνη δίθαηνη θαὶ πξνθηαη <ὄληεο> δηὰ 

θνζκηθὴλ θαὶ πξφζθαηξνλ δσὴλ ηαῦηα ἐπνίνπλ, πο ἐκνὶ ἐγθαιεῖο πξνζθπλνῦληη ηαῖο ἁγίαηο ηλ 

ἁγίσλ κλήκαηο γξαθηθαῖο θαὶ ἱζηνξηθαῖο θαὶ ηὰ πάζε θαὶ ηὰο ἀζιήζεηο, ἐμ ὧλ θαζ' κέξαλ 

εεξγεηνῦκαη θαὶ αἰψληνλ θαὶ ἀΐδηνλ δσὴλ ἐθδέρνκαη; 

Το ἐθθιεζηαζηηθο ἱζηνξίαο Θενδψξνπ δʹ ηφκνπ· πὸ δὲ ηαχηελ ηὴλ παηείαλ θαηὰ ηὸλ κλα 

ηὸλ Γεθέκβξηνλ, ἔρνληα αηὸλ ηξηαθάδα θαὶ πέκπηελ κέξαλ, ζαῦκα θνβεξὸλ θαὶ ἐμαίζηνλ 



πζάλ ηε ἀθνὴλ ἀλζξψπσλ θαηαπιηηνλ γεγέλεηαη. ιχκπηνο γάξ ηηο ηνὔλνκα Δζπκίνπ ηνῦ ηο 

Ἀξείνπ ζξεζθείαο ἐμάξρνληνο ηὸλ βαδηζηὴλ παξαρνξεχσλ ἐλ ηῶ ινπηξῶ ηνῦ παιαηίνπ 

ιεληαλλ γελφκελνο θαηὰ ηὸλ πξνκαιάηηνληα θαὶ ζεαζάκελφο ηηλαο ηλ ινπνκέλσλ ηὴλ ηνῦ 

ὁκννπζίνπ δφμαλ ζεκλχλνληαο ἔθε αηαῖο ιέμεζηλ νὕησο· «Τί γάξ ἐζηηλ  ηξηάο; Πνίῳ δὲ ηνίρῳ 

νθ ἐπηγέγξαπηαη;» Καὶ θξαηήζαο ηλ ἑαπηνῦ ἀλαγθαίσλ ἔθε· «Ἴδε, θἀγὼ ηξηάδα ἔρσ», ὥζηε 

θηλεζέληαο ηνὺο ἐθεῖ εξεζέληαο κέιιεηλ αηὸλ δηαρεηξίδεζζαη· ἀιι' εἴξρζεζαλ πφ ηηλνο 

Μάγλνπ, πξεζβπηέξνπ ηλ ἁγίσλ ἀπνζηφισλ ἐλ ηῶ πεξηηεηρίζκαηη, ἀλζξψπνπ ζαπκαζηνῦ θαὶ 

ηὸλ ζεὸλ ζεξαπεχνληνο, θήζαληνο πξὸο αηνχο, ὡο νθ ἂλ δηαιάζῃ ηὸλ ηο παληεθφξνπ δίθεο 

ὀθζαικὸλ ἀθξηβεῖ ιφγῳ γξάθνληα. Αἰδνῖ δὲ ηνῦ ἀλδξὸο ηο ηαξαρο παπζακέλσλ ἐμαλέζηε ὁ 

ιχκπηνο θαὶ ηῆ ἐκβάζεη ηλ ζεξκλ ὡο ἔζνο ρξεζάκελνο ἔμεηζηλ ἐπὶ ηὴλ ηλ ςπρξλ δάησλ 

δεμακέλελ, ἣηηο ιακβάλεη ηὰ ὕδαηα ἐθ πεγο ηηθηνκέλεο κέζνλ ηνῦ ζεπηνῦ ζπζηαζηεξίνπ ηνῦ 

εαγνῦο νἴθνπ ηνῦ πξσηνκάξηπξνο Σηεθάλνπ, ὃλ ἐλ παιαηνῖο ἔθηηζελ ἀμηψκαζηλ ἀξρνληηθνῖο 

δηαιάκςαο Αξειηαλφο· ἐλζέλδε γνῦκαη ζείαο ἐπνςίαο ηὸ ὕδσξ ἀμηνῦζζαη. λ ᾗ θαηαβὰο 

ζηηνλ ἐπαλαβαίλεη θξαπγάδσλ· «ιεήζαηέ κε, ἐιεήζαηε», θαὶ θλήζσλ αηνῦ ηὰο ζάξθαο ηλ 

ὀζηλ ἀπεκέξηδε. Πάληεο δὲ πεξὶ αηὸλ γελφκελνη θαὶ θξαηήζαληεο, ζηλδφλη πεξηηπιίμαληεο 

ἀλέθιηλαλ ςπρνξξαγνῦληα. πεξψησλ δέ, ηί ἂλ εἴε ηὸ ζπκβάλ· θαί θεζηλ ὁ ιχκπηνο· «Ἄλδξα 

θαηεῖδνλ ιεπρεηκνλνῦληα ἐπηβάληα κνη θαηὰ ηο λεξνθφξνπ θαὶ ηξεῖο ζίθιαο ζεξκνῦ πεξηρέαληά 

κνη θαὶ ιέγνληά κνη· «Μὴ δπζθήκεη».» Λαβφληεο δὲ αηὸλ θνξείῳ νἱ αηῶ δηαθέξνληεο 

κεηεθφκηζαλ ἐλ ἑηέξῳ ινπηξῶ πξνζθεηκέλῳ ηῆ ηλ Ἀξεηαλλ ἐθθιεζίᾳ. Θειφλησλ δὲ αηλ 

ἀπνηπιίμαη ηὴλ ζηλδφλα ἀπ' αηνῦ ζπλεμέπαηξνλ πάζαο ηὰο ζάξθαο αηνῦ, θαὶ νὕησο λεθξσζεὶο 

ἀπέδσθε ηὸ πλεῦκα. Γλσζηὸλ δὲ ἐγέλεην ηνῦην ζρεδὸλ θαζ' ὅιεο ηο βαζηιίδνο. θήκηδνλ δέ 

ηηλεο πεξὶ ηνῦ πεπνλζφηνο, ὡο ρξφλνηο ηηζὶλ ἀπὸ ηο ηὸ ὁκννχζηνλ δνμαδνχζεο ζξεζθείαο εἰο ηὴλ 

Ἀξείνπ κεηεβαπηίζαην ιαηξείαλ. πεηδὴ δὲ ηὸ ζπκβεβεθὸο θαὶ ἀθναῖο βαζηιέσλ ἐπιεζίαζελ–

Ἀλαζηάζηνο δὲ ἤλ–, ἐπέηξεςελ εἰθφλη ρξσκαηηζζὲλ ηὸ ηεξάζηηνλ ὕπεξζε ηο λεξνθφξνπ 

θαηαπαγλαη. Ἰσάλλεο δέ ηηο δηάθνλνο θαὶ ἔθδηθνο ηνῦ πξνιερζέληνο εαγνῦο νἴθνπ Σηεθάλνπ 

ηνῦ ηλ καξηχξσλ πξψηνπ, ἀλὴξ εἰ θαί ηηο ἄιινο δινλ πὲξ ηνῦ ὁκννπζίνπ δφγκαηνο ἑθάζηνηε 

ἐλδεηθλχκελνο θαὶ αηὸο εἰθφλη θαηέγξαςελ, ἀιι' νρ ἁπιο· ηλ γὰξ ἐθεῖζε ινπνκέλσλ θαὶ 

ζεαζακέλσλ ηὰ ὀλφκαηα θαηέγξαςε, θαὶ ἔλζα εἴε ἕθαζηνο νἰθλ, ἔηη ηε θαὶ ηλ ηνῖο ὕδαζηλ 

πεξεηνχλησλ. Μαξηπξεῖ δὲ  εἰθὼλ ἄρξη ηνῦ παξφληνο πεπεγπῖα ἐλ ηῶ ἐκβφιῳ ηνῦ ηεηξαζηφνπ 

ηνῦ πνιιάθηο εἰξεκέλνπ εθηεξίνπ. πεηδὴ δὲ ηῶ ζαχκαηη ζαῦκα ἐπεθνινχζεζελ, νρ ὅζηνλ 

παξηδεῖλ ηο αηο πνζέζεσο ηπγράλνλ, ὅπεξ, εἰ θαὶ ηὸλ παξφληα θαηξὸλ πεξιζε, ιέγεηλ νθ 

ὀθλήζσ. Θεαζάκελνη γὰξ νἱ ηο Ἀξείνπ ζπκκνξίαο ἐπηθξαηνῦληα ζξίακβνλ ἐιηπάξεζαλ ηὸλ ηνῦ 

παιαηίνπ ιεληαλλ ηὴλ θξνληίδα πεπηζηεπκέλνλ ὡο ἐμάξρνληα θαὶ ηο ηνῦ ινπηξνῦ 

δηνηθήζεσο θαζειφληα, θαηαθξχςαη ηὴλ εἰθφλα. Ὃο πξφθαζηλ εκήραλνλ εξάκελνο ηὴλ ἐθ ηλ 

δάησλ πξνζγηλνκέλελ λνηίδα ὡο ζθπιζεῖζαλ ηὴλ εἰθφλα ἀθειφκελνο, θεζίλ, ἐπὶ δηνξζψζεη 

θαηέθξπςελ. Ἡλ ὁ βαζηιεχο, ἐγθπθιίνπο ἐπηδεκίαο ηειλ εἰο ἕθαζηνλ ηφπνλ βαζηιηθφλ, 

παξαγελφκελνο θἀθεῖζε ηὴλ εἰθφλα ἐπεδήηεη· θαὶ νὕησο αὖζηο ηῶ ηνίρῳ θαηεπάγε. Παξὰ πφδαο 

δὲ ηὸλ Δηπρηαλφλ (ηνῦην γὰξ ἤλ ὄλνκα ηῶ δηαηηαξίῳ) ὀξγή ηηο ζενδίθαζηνο παξαιαβνῦζα ηὸλ 

κὲλ δεμηὸλ ὀθζαικὸλ δηαξξεῦζαη πεπνίεθε, θαθίζησο δὲ θαὶ ηὰ ινηπὰ πεξηζείνπζα κέιε, 

πξνζπειάζαη παξεζθεχαζε ηῶ εαγεῖ εθηεξίῳ, ἔλζα πεπίζηεπηαη ἀλαπαχεζζαη κέξνο ἱεξλ 

ιεηςάλσλ ηλ ζεζπίσλ Παληνιένληνο θαὶ Μαξίλνπ, ἐπηθαινπκέλνπ ηνῦ ηφπνπ κφλνηα ἐθ ηνῦ 

ἐθεῖ ζπλειζφληαο ηνὺο ἑθαηὸλ πεληήθνληα ἐπηζθφπνπο ἐπὶ Θενδνζίνπ ηνῦ κεγάινπ βαζηιέσο 

θνηλήλ ηηλα θαὶ ζπκπεθσλεκέλελ δηδαζθαιίαλ ηνῦ ηε ὁκννπζίνπ ηο ζείαο ηξηάδνο πνηήζαζζαη 

θαὶ ηο ἐλαλζξσπήζεσο δὲ ηνῦ θπξίνπ ηξαλζαη ηὴλ ἐθ παξζέλνπ πξφζιεςηλ, ηαχηελ ηὴλ 

ἐπσλπκίαλ ηεθηήλαζζαη. ἧκέξαο ηε πεξίπνπ ἑπηὰ πξνζθαξηεξνῦληνο θαὶ ὀλνῦληνο νδέλ, ἀιιὰ 

θαὶ δηαβξσζέλησλ αηῶ θαὶ ηλ δηδχκσλ, κεζνχζεο κηο ηλ λπθηλ ὁ ιαρὼλ πνδηάθνλνο ηὴλ 

παλλχρηνλ ἔρεηλ ὁξᾶ θαη' ὄλαξ βαζηιέα ηηλὰ ἐπηζηάληα θαὶ ηῆ ρεηξὶ πνδεηθλχληα ηὸλ ἀζζελ 

ιέγεηλ· «Πο πεδέμσ ηνῦηνλ; Τίο δὲ ὁ ἐληαῦζα ἀγαγψλ; Οὗηνο ὁ κεηὰ ηλ εἰο ἐκὲ 

δπζθεκνχλησλ ζπκθξαμάκελνο. Οὗηνο ὁ θαηαθξχςαο ηὴλ εἰθφλα ηνῦ ζαχκαηνο.» Γηαλαζηὰο δὲ 

ὁ θιεξηθὸο ηὸ ὀθζὲλ δηεγήζαην, θήζαο ηλ ἀδπλάησλ ηπγράλεηλ ἰαζλαη ηνῦηνλ ηο κάζηηγνο. 

Τῆ δὲ αηῆ λπθηὶ ὁ Δηπρηαλὸο ὥζπεξ εἰο ὕπλνλ ἐθ ηλ ὀδπλλ παρζεὶο ὁξᾶ ηηλα λεαλίαλ 

ελνῦρνλ παξαγαπδίῳ ιακπξῶ κθηεζκέλνλ ιέγνληα αηῶ· «Τί ἔρεηο;» Ὡο δέ «Ἀπνζλήζθσ», 



ἔθε, «θαηαηεθφκελνο θαὶ ζεξαπείαο κὴ ηπγράλσλ» ἢθνπε ιέγνληνο, ὡο «νδείο ζνη δχλαηαη 

βνεζζαη· ὁ γὰξ βαζηιεὺο δεηλο ὀξγίδεηαη θαηὰ ζνῦ.» ἦληηβφιεη νὗηνο θαί θεζη· «Τίλα 

θηλήζσ ἠ ηί πνηήζσ;»  δέ θεζηλ· «Δἰ ζέιεηο ἀλεζλαη, ἄπηζη ζπληφκσο ἐλ ηῶ ινπηξῶ 

ιεληαλλ θαὶ ἐγγχζελ ηο εἰθφλνο ηνῦ θαπζέληνο Ἀξεηαλνῦ ἀλαπαχζεηη.» Παξαπηὰ δὲ 

δηππλίζαο ἕλα ηλ πεξεηνχλησλ ἐθψλεη. μεπιάγεζαλ δέ· ηξηλ γὰξ κεξλ ἢδε 

παξειζνπζλ ἀθσλίᾳ ζπλείρεην. Καί θεζη πξὸο αηνχο, ἀπάγεηλ αηὸλ θαηὰ ηὸ πξνζηαρζὲλ 

δηεθειεχζαην. Φζάζαο δὲ ηὸλ ηφπνλ θαὶ πξὸο ηὴλ εἰθφλα ηεζεὶο ἐμέπλεη· ηὴλ γὰξ ἀπὸ ηνῦ 

ζψκαηνο δηάζηαζηλ ηο ςπρο ἐιεπζεξίαλ ἀλέζεσο ὁ ὀθζεὶο ἀγνξεχσλ ιήζεπζελ. 

Τνῦ ἁγίνπ Ἀλαζηαζίνπ ηνῦ ἁγίνπ ὄξνπο Σηλ· Ἀπὸ ηεζζάξσλ κηιίσλ Γακαζθνῦ ρψξηφλ ἐζηηλ 

ἐπηιεγφκελνλ Καξζάηαο· ἐλ ᾧ ρσξίῳ λαφο ἐζηη ηνῦ ἁγίνπ Θενδψξνπ. λ ηνχηῳ ηῶ λαῶ 

εἰζειζφληεο Σαξαθελνὶ θαηῴθεζαλ πάληα ῥχπνλ θαὶ ἀθαζαξζίαλ ἐθ γπλαηθλ θαὶ παίδσλ θαὶ 

ἀιφγσλ πνηήζαληεο. λ κηᾶ νὖλ ηλ κεξλ θαζεδνκέλσλ πιεηφλσλ αηλ θαὶ ζπληπγραλφλησλ 

ἔξξηςελ εἷο ἐμ αηλ ζαγίηαλ θαηὰ ηο εἰθφλνο ηνῦ ἁγίνπ Θενδψξνπ θαὶ ἔθξνπζελ εἰο ηὸλ δεμηὸλ 

ὦκνλ αηνῦ, θαὶ εζέσο ἐμιζελ αἷκα θαὶ θαηιζελ ἕσο θάησ ηο εἰθφλνο, πάλησλ ζεσξνχλησλ 

ηὸ γελφκελνλ ζεκεῖνλ θαὶ ηὴλ ζαγίηαλ πεπεγκέλελ εἰο ηὸλ ὦκνλ ηνῦ ἁγίνπ θαὶ ηὸ αἷκα 

θαηεξρφκελνλ. Καὶ κὴλ ζεκεῖνλ ηνηνῦηνλ παξάδνμνλ γελφκελνλ ζεαζάκελνη νθ ἤιζνλ εἰο 

ζπλαίζζεζηλ· ν κεηελφεζελ ὁ ηὴλ ζαγίηαλ ῥίςαο, νθ ἐηάξαμελ ἑαπηὸλ εἷο ἐμ αηλ, νθ 

ἀλερψξεζαλ ηνῦ λανῦ, νθ ἐπαχζαλην ῥππνῦληεο αηφλ. Καὶ κέληνηγε ηὴλ ἐζράηελ ἔδσθαλ 

ηηκσξίαλ. Δἰθνζηηεζζάξσλ γὰξ νἴθσλ παξρφλησλ ἐμ αηλ ηλ θαηνηθνχλησλ ἐλ ηῶ λαῶ ἐληὸο 

ὀιίγσλ κεξλ ἅπαληεο πηθξῶ ζαλάηῳ ἐμειείθζεζαλ, κεδελὸο ηνχησλ ηειεπηήζαληνο ἐλ ηῶ 

αηῶ ρσξίῳ εἰ κὴ αηλ ηλ θαηνηθνχλησλ ἐλ ηῶ λαῶ ἐλ ηαῖο αηαῖο κέξαηο. Αὕηε νὖλ  εἰθὼλ 

 ηνμεπζεῖζα ἔηη πεξίεζηηλ ἔρνπζα θαὶ ηὴλ πιεγὴλ ηο ζαγίηαο θαὶ ηὸλ ηχπνλ ηνῦ αἵκαηνο. 

Πνιινὶ δὲ δζη ηλ ζεαζακέλσλ θαὶ εξεζέλησλ ηφηε, ὅηε ηὸ παξάδνμνλ ηνῦην γέγνλε. Κἀγὼ δὲ 

ὡο ζεαζάκελνο ηὴλ αηνῦ εἰθφλα, θαὶ ζεαζάκελνο, ὃ ἐζεαζάκελ, ἔγξαςα. θ ηνῦ βίνπ ηνῦ ἁγίνπ 

Σπκελνο ηνῦ ζαπκαηνπξγνῦ ἐμήγεζηο Ἀξθαδίνπ, ἀξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ, ζαῦκα ἑθαηνζηὸλ 

ηξηαθνζηὸλ δεχηεξνλ· Σπλέβε δὲ ἐλ ηαῖο κέξαηο ἐθείλαηο ἄλδξα ηηλὰ ἀγνξαῖνλ ηο πφιεσο 

Ἀληηνρείαο ζπλνρῆ δεηλῆ θαηέρεζζαη πὸ δαίκνλνο πνλεξνῦ θαὶ ζηελνρσξεῖζζαη ἐπὶ ρξφλνπο, 

ὥζηε θαηαπλίγεζζαη αηὸλ π' αηνῦ, ζθηγγνκέλσλ ηλ πλντθλ αηνῦ. Οὗηνο ἀλειζὼλ πξὸο 

ηὸλ ἅγηνλ θαὶ ηπρὼλ ἰάζεσο ηαῖο αηνῦ πξεζβείαηο θαὶ γελφκελνο ὡο κεδὲλ πεπνλζὼο θαθὸλ θαὶ 

ἐπαλειζὼλ εἰο ηὸλ ἴδηνλ νἶθνλ θαη' εραξηζηίαλ ἀλέζηεζελ αηῶ εἰθφλα ἐλ δεκνζίῳ θαὶ ἐκθαλεῖ 

ηο πφιεσο ηφπῳ, ἐπάλσ ηλ ζπξλ ηνῦ ἐξγαζηεξίνπ αηνῦ. Ἰδφληεο δὲ αηήλ ηηλεο ηλ 

ἀπίζησλ νὕησο ἐληίκσο κεηὰ θψησλ θαὶ βήισλ δνμαδνκέλελ θαὶ πιεζζέληεο δήινπ 

ζπλεηάξαμαλ ηνὺο ὁκνίνπο αηλ ἀηάθηνπο ἀλζξψπνπο, ὥζηε ζπλειζεῖλ πιζνο θαὶ ἐληαξάρσο 

θξάδεηλ· «Αἶξε ηνῦ δλ ηὸλ ηνῦην πεπνηεθφηα, θαὶ  εἰθὼλ θαηαβιεζήησ.» Σπλέβε δὲ θαη' 

νἰθνλνκίαλ ζενῦ ηὸλ ἄλδξα κὴ εξεζλαη ηφηε ἐλ ηῶ νἴθῳ αηνῦ· πξνεζπκνῦλην γὰξ 

δηαρεηξίζαζζαη αηὸλ ἄιισλ ἄιια θξαδφλησλ. ἧ γὰξ θαθία αηλ πνιιὴ θαὶ κεγάιε ἤλ 

ἐλψπηνλ ηνῦ ζενῦ ζθφδξα θαὶ ὁ θζφλνο ἄκεηξνο, θ' νὗ θαὶ ἐλεξγνχκελνη εἰο ηνῦην 

ζπλειειχζεηζαλ θαηξὸλ λνκίζαληεο εξεῖλ θαηαζηαζηάζαη θαὶ θαζπβξίζαη ηὸλ ἅγηνλ ὡο 

πνιιάθηο ἐιέγμαληα ηὴλ θαθνπηζηίαλ θαὶ πιάλελ ηλ ἐλ αηνῖο ἑιιεληδφλησλ. Ὡο νὖλ νθ 

δχλαλην θέξεηλ ηὴλ ηνζαχηελ καλίαλ, ἐπέηξεςαλ ἑλὶ ηλ ζηξαηησηλ ἀλειζεῖλ ἐλ ἀλαβαζκνῖο 

θαὶ ῥῖςαη ηὴλ εἰθφλα. Ἀλειζὼλ δὲ ἐθεῖλνο θαὶ ἐθηείλαο ηὰο ρεῖξαο ηνῦ πνηζαη ηὸ πξνζηαρζὲλ 

εζέσο ἀπεξξάγε ἄλσζελ θάησ θαηαπεζὼλ ἐπὶ ηὴλ γλ, θαὶ ἐγέλεην ζφξπβνο κέγαο εἰο ηὸλ 

ὄρινλ. Καὶ πξνζέζελην ἐμαθζέληεο ἄιινλ ἀλαγαγεῖλ, θαὶ ἐθηείλαο θἀθεῖλνο ηὰο ρεῖξαο αηνῦ 

θαηαζῦξαη αηὴλ ὡζαχησο ἀπεξξάγε ἐπὶ ηὴλ γλ. Καὶ ηνχηνπ γελνκέλνπ θνβεζέληεο πάληεο 

ἢξμαλην ηὴλ ζθξαγῖδα ηνῦ ζηαπξνῦ πεξηάπηεηλ ἑαπηνῖο. πὶ πιένλ δὲ κεκελφηεο νἱ ἄπηζηνη 

ἐθεῖλνη πξνζέζελην θαὶ ηξίηνλ ἀλελέγθαη ἐπὶ ηνχηῳ, θαὶ ὡο ἐμέηεηλε θαὶ αηὸο ηὰο ρεῖξαο ηνῦ 

ῥῖςαη ηὴλ εἰθφλα, ὁκνίσο θαὶ αηὸο θαηεξξάγε ἐπὶ ηὴλ γλ. Τφηε θφβνο κέγαο ἐπιζελ ἐπὶ 

πάληαο ηνὺο πεξηεζηηαο πηζηνχο, νἳ θαὶ ἐθπιεηηφκελνη ἐπὶ ηῆ πσξψζεη θαὶ ηφικῃ ηλ ἀπίζησλ 

θαὶ ἀλνζίσλ ἐθείλσλ ἀλδξλ πξνζθπλνῦληεο κεηὰ πξνζεπρο ηῆ εἰθφλη ἀλερψξνπλ. Τνῦ ἁγίνπ 

Ἰσάλλνπ ηνῦ Χξπζνζηφκνπ ἐθ ηνῦ ιφγνπ ηνῦ «πηγλλαη, ὅηη ἐλ κέζῳ παγίδσλ δηαβαίλεηο»· 

Μὴ ηνίλπλ ἀιγκελ, ἀγαπεηνί, κεδὲ θαηαπίπησκελ ἐπὶ ηῆ παξνχζῃ ζιίςεη, ἀιιὰ ζαπκάζσκελ ηὸ 



εκήραλνλ ηο ηνῦ ζενῦ ζνθίαο· δη' ὧλ γὰξ πξνζεδφθεζελ ὁ δηάβνινο ηὴλ πφιηλ κλ 

θαηαβιαη, δηὰ ηνχησλ αηὴλ ὁ ζεὸο ἀλέζηεζε θαὶ ἀλψξζσζελ.  κὲλ γὰξ δηάβνινο ἐλέπλεπζέ 

ηηζη παξαλφκνηο ἀλζξψπνηο θαὶ ηνὺο ηλ βαζηιέσλ ὕβξηζαλ ἀλδξηάληαο, ἵλα θαὶ αηὸ ηο πφιεσο 

ἀθαλίζῃ ηὸ ἔδαθνο. Τνῦ αηνῦ· πεηδὴ δὲ ζπλέβε ηὰ ηνικεζέληα θαί ηηλεο κηαξνὶ θαὶ 

πακκίαξνη ηνὺο λφκνπο θαηαπαηήζαληεο ηνὺο ἀλδξηάληαο θαζεῖινλ θαὶ ηὸλ πεξὶ ηλ ἐζράησλ 

πζηλ ἐπεθξέκαζαλ θίλδπλνλ θαὶ λῦλ πὲξ ηο δσο αηο δεδνίθακελ παξνμχλαληεο βαζηιέα, 

νθέηη ινηπὸλ  ηλ ρξεκάησλ δάθλεη δεκία, ἀιι' ἕηεξα ἀλη' ἐθείλσλ πάλησλ ἀθνχσ ιεγφλησλ· 

«Λαβέησ ηὴλ νζίαλ ὁ βαζηιεχο, ἀπνζηεζφκεζα ηλ ἀγνξλ θαὶ ηλ νἰθηλ ἀγαπεηο· κφλνλ 

ηὸ ζκά ηηο κῖλ γπκλὸλ πφζρεηαη δηαζῴδεηλ.» Ὥζπεξ νὖλ ἐληαῦζα, πξὶλ ἠ ηὸλ πὸ ηνῦ 

ζαλάηνπ θφβνλ κῖλ ἐπηζηλαη, ἔδαθελ  δεκία ηλ ρξεκάησλ, ἐπεηδὴ δὲ ἐηνικήζε ηὰ 

παξάλνκα, ἐπεηζειζὼλ ηὴλ ὀδχλελ ηο δεκίαο ἀπψζεζελ <...> Τνῦ αηνῦ· Οθ νἶδαο, θἂλ κὴ 

ιῃζηεχῃ ηηο, ἐλ δὲ ηῶ ηλ ιῃζηλ ζπειαίῳ θαλῆ, ηὴλ αηὴλ ἐθείλνηο δίδσζη δίθελ; Καὶ ηί ιέγσ 

ηὰ ηλ ιῃζηλ; Ἴζηε δήπνπ πάληεο θαὶ κέκλεζζε, ὅηη ηνὺο ἀλδξηάληαο θαζεῖινλ παξ' κῖλ 

κηαξνί ηηλεο ἄλζξσπνη θαὶ γφεηεο, ἀιι', ὅζνη παξφληεο ἁπιο ηνῖο γηλνκέλνηο ἐθάλεζαλ, εἰο 

δηθαζηήξηνλ ἁξπαζζέληεο θαὶ ζπλαλαζρεζέληεο ἐθείλνηο ηὴλ ἐζράηελ ἔδσθαλ δίθελ. 

Θενδσξήηνπ, ἐπηζθφπνπ Κχξξνπ, ἐθ ηο Φηινζένπ ἱζηνξίαο πεξὶ Μαθεδνλίνπ Ἀζηαλίηνπ· 

Ἄιινηε δὲ ηο πφιεσο ἀπφ ηηλνο πνλεξνῦ δαίκνλνο βαθρεπζείζεο, ὡο δζελ λφζνλ ἀπνδημαη ηῆ 

καλίᾳ θαηὰ ηλ βαζηιηθλ ἐρξήζαλην ζηειλ ἀλνήησο <...> 

θ ηο ἐθθιεζηαζηηθο ἱζηνξίαο Θενδψξνπ ἀλαγλψζηνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο πεξί ηηλνο 

αἱξεηηθνῦ Παιιαδίνπ·  δὲ ηο Ἀληηνρείαο ἐπίζθνπνο Παιιάδηνο πξὸο ράξηλ βαζηιέσο 

δηαπξαηηφκελνο ηνὺο ηνῖο ἐλ Χαιθεδφλη ἁγίνηο δφγκαζηλ ἑπνκέλνπο ἐκπζάηηεην θαὶ ηὰο ηλ 

ἁγίσλ παηέξσλ εἰθφλαο θαζεῖιελ. 

θ ηνῦ βίνπ ηνῦ ἁγίνπ Κσλζηαληίλνπ, ηνῦ ηξίηνπ βηβιίνπ, θεθαιαίνπ ηεηάξηνπ· Τὰ κὲλ νὖλ 

αηῶ θαηαζχκηα ζπλεηειεῖην, ηὰ δὲ ηο ηνῦ θζφλνπ βαζθαλίαο δεηλο ηὰο θαηὰ ηὴλ 

Ἀιεμάλδξεηαλ ἐθθιεζίαο ἐθηαξάηηνληα θαὶ ηὰ Θεβαίσλ ηε θαὶ Αἰγππηίσλ ζρίζκαηα ἐπνίνπλ θαὶ 

ἄιια θαθὰ ν ζκηθξά, αηλ ἐθείλσλ πξνζξεγλπκέλσλ θαζ' ἑθάζηελ πφιηλ ἐπηζθφπσλ 

ἐπηζθφπνηο δήκσλ ηε δήκνηο ἐπαληζηακέλσλ θαὶ κνλνλνπρὶ ζπκπιεγάδαηο, θαηαθνπηφλησλ 

ἀιιήινπο, ὥζηε ἰδεῖλ θξελλ ἐθζηάζεη ἀλνζίσο ἐγρεηξεῖλ θαὶ ηὰο βαζηιέσλ ἀθξφλσο βξίδεηλ 

εἰθφλαο. Το ἐθθιεζηαζηηθο ἱζηνξίαο, πεξὶ ηλ ηὰ Γηνζθφξνπ θξνλνχλησλ· Δἰο ηνζνῦηνλ γὰξ 

ἐιειχζεη ηο ηφικεο, ὥζηε θαὶ ηὰ ηλ ἐθεῖ γεγνλφησλ καθαξίσλ πνηκέλσλ ὀλφκαηα ηλ ἱεξλ 

δηπηχρσλ ἀλεῖιε θαὶ ηὰο αηλ εἰθφλαο θαζεῖιε θαηαθαχζαο ηπξαλληθο. Το αηο ἱζηνξίαο, 

πεξὶ ηνῦ δηαδεμακέλνπ ηὸλ ζξφλνλ Κσλζηαληηλνππφιεσο κεηὰ Μαθεδφληνλ αἱξεηηθνῦ· Οὗηνο ὁ 

ἀλφζηνο ἐλ ηαῖο ζπλάμεζηλ ἀπεξρφκελνο ηνὺο ζεπηνὺο νἴθνπο ἀλαζεσξεῖζζαη θειεχσλ, εἴ πνπ κὴ 

γεγξακκέλνλ ἐλ εἰθφλη εὕξηζθε Μαθεδφληνλ, ηαχηελ εἰ κὴ θαζεῖιελ, νθ ἂλ ἐιεηηνχξγεη. Το 

αηο ἱζηνξίαο, πεξὶ Ἰνπιηαλνῦ θαὶ Τηκνζένπ {ηνῦ θαὶ Αἰινχξνπ}· Τνῦηνλ ηὸλ Ἰνπιηαλὸλ 

γλσξίδνπζί ηηλεο ηλ ηαῖο ηαξαραῖο ραηξφλησλ Τηκνζέῳ ηῶ ἐπηζθφπῳ πὸ ηνῦ πξνιερζέληνο 

Μαθεδνλίνπ ζπγθξνηε ζέληα, θαὶ δη' ἡλ αἰηίαλ ζπλεθξνηεῖην. Γηὰ ηλ πεξεηνπκέλσλ αηῶ 

ζηηνλ παξελέγθαο παξφλησλ θαὶ πνιηηηθλ ἀξρφλησλ ἐλ ηῶ ἐπηζθνπείῳ λάγθαδε ηὰ ηο ἐλ 

Χαιθεδφλη ζπλφδνπ ἀλαζέκαηη πνβαιεῖλ. Γεφκελνο δὲ ὁ γέξσλ ηαῖο εἰθφζη ηλ θαηνηρνκέλσλ 

ἱεξέσλ Φιαβηαλνῦ θαὶ Ἀλαηνιίνπ ηλ ἀξρηεπηζθφπσλ ἐλ Κσλζηαληηλνππφιεη θερξσκαηηζκέλσλ, 

δη' ὧλ  ἐλ Χαιθεδφλη ζχλνδνο ηὸ θῦξνο ἐθηήζαην, ἐθξαχγαδελ· «Δἰ κὴ ζέιεηε ἀθήζεηλ ηὰ ηο 

ιειεγκέλεο ἁγίαο ζπλφδνπ ἀλαζεκαηίζαη, ηὰο ηλ ἐπηζθφπσλ εἰθφλαο θαὶ ηλ ἱεξλ δηπηχρσλ 

ἀπαιεῖςαη <...>« Τνῦ Χξπζνζηφκνπ ἐθ ηνῦ εἰο ηὸλ ἅγηνλ Φιαβηαλὸλ Ἀληηνρείαο· Καὶ ὁ ὄρινο 

ἐδείρζε ηνῦην, ὅπεξ ἐζηίλ· ἀιφγῳ γὰξ ρξεζάκελνη ὁξκῆ ζηξαηεγῶ ὥξκσλ θαηὰ ηλ βαζηιηθλ 

εἰθφλσλ θαὶ ζηειλ θαὶ θαηαβαιφληεο ηαχηαο ἔζπξνλ δηὰ ηο ἀγνξο. ἧ γὰξ καλία ηὰο θξέλαο 

ἐιχηηεζε θαὶ ηνὺο ζψθξνλαο ινγηζκνὺο ἐηχθισζελ ὁ ζπκφο. Τνῦ αηνῦ ιφγνπ ἐθ ηνῦ 

παηξηάξρνπ Φιαβηαλνῦ πξὸο Θενδφζηνλ ηὸλ κέγαλ βαζηιέα· ἧκάξηνκελ, ὦ βαζηιεῦ· ν 

θξχπηνκελ ηὴλ ἁκαξηίαλ, ἥο θαὶ  θηίζηο θαηεγνξεῖ. Οθ ἀξλνχκεζα ηὴλ καλίαλ, ἡλ θαηὰ ηλ 

ζλ εἰθφλσλ ἐκάλεκελ, κιινλ δὲ θαζ' ἑαπηλ, ἀιιὰ ηὴλ θηιαλζξσπίαλ ὡο θαηάθξηηνη 



πεξηκέλνκελ. Καὶ πάιηλ ηνῦ αηνῦ ἐθ ηνῦ ἁγίνπ Φιαβηαλνῦ· Μὴ δηαθζείξῃο ηνζαχηαο εἰθφλαο 

δηὰ κίαλ εἰθφλα ραιθλ. Μὴ ζπληξίςῃο ηνζαῦηα πιαζηνπξγήκαηα ζεῖα δη' ἓλ ραιθφηππνλ 

πιαζηνχξγεκα δπλάκελνλ ρσλεπζλαη ῥᾳδίσο. Τνῦ αηνῦ Χξπζνζηφκνπ, ὅηη παιαηο θαὶ θαηλο 

εἷο ὁ λνκνζέηεο, θαὶ εἰο ηὸ ἔλδπκα ηνῦ ἱεξέσο· γὼ θαὶ ηὴλ θεξφρπηνλ γξαθὴλ γάπεζα 

εζεβείαο πεπιεξσκέλελ· εἶδνλ γὰξ ἄγγεινλ ἐλ εἰθφλη ζηίθε βαξβάξσλ δηψθνληα θαὶ 

παηνχκελα βαξβάξσλ θῦια θαὶ ηὸλ Γαπὶδ ἀιεζεχνληα· «Κχξηε, ἐλ ηῆ πφιεη ζνπ ηὴλ εἰθφλα 

αηλ ἐμνπδελψζεηο.» Τνῦ ἁγίνπ Βαζηιείνπ εἰο ηὸ ἐγθψκηνλ ηλ ἁγίσλ ηεζζαξάθνληα 

καξηχξσλ· Γεῦξν δὴ νὖλ, εἰο κέζνλ αηνὺο ἀγαγφληεο δηὰ ηο πνκλήζεσο θνηλὴλ ηὴλ ἀπ' 

αηλ ὠθέιεηαλ ηνῖο παξνῦζη θαηαζηεζψκεζα πξνδείμαληεο πζηλ, ὥζπεξ ἐλ γξαθῆ, ηὰο ηλ 

ἀλδξλ ἀξηζηείαο, ἐπεὶ θαὶ πνιέκσλ ἀλδξαζήκαηα θαὶ ινγνγξάθνη θαὶ δσγξάθνη 

δηαζεκαίλνπζηλ, νἱ κὲλ ηῶ ιφγῳ θνζκνῦληεο, νἱ δὲ ηνῖο πίλαμηλ ἐγραξάηηνληεο, θαὶ πνιινὺο ἐπ' 

ἀλδξείαλ ἐπήγεηξαλ ἑθάηεξνη. Ἃ γὰξ ὁ ιφγνο ηο ἱζηνξίαο δη' ἀθνο παξίζηεζη, ηαῦηα γξαθηθὴ 

ζησπζα δηὰ κηκήζεσο δείθλπζηλ. Τνῦ ἁγίνπ Γξεγνξίνπ Ναδηαλδνῦ ἐθ ηλ ἐπλ· Ἠ κὴ 

δηδάζθεηλ ἠ δηδάζθεηλ ηῶ ηξφπῳ, Μὴ ηῆ κὲλ ἕιθεηλ, ηῆ δ' ἀπσζεῖζζαη ρεξνῖλ, Ἧηηνλ δεήζῃ ηνῦ 

ιέγεηλ πξάηησλ, ἃ δεῖ. Γξαθεὺο δηδάζθεη ηὸ πιένλ ηνῖο ἐθηχπνηο. Τνῦ αηνῦ κεηάθξαζηο· άλ, 

θεζί, ηῶ ηξφπῳ ν δηδάζθῃο, κὴ δίδαζθε ηῶ ιφγῳ, ἵλα κή, νὓο ἕιθῃο ηῶ ιφγῳ, ηνχηνπο δηὰ ηὸ κὴ 

ἔρεηλ ηξφπνλ ρξεζηὸλ ἀπνδηψθῃο· πξάηησλ γάξ, ἅπεξ ρξή, αὕηε  ἀξηία πξμηο θαὶ ιφγνο 

δηδαζθαιίαο ἔζηαη, ὥζπεξ ὁ δσγξάθνο ηνῖο ηχπνηο θαηὰ ηὸ πιένλ δηδάζθεη. Τνῦ αηνῦ· Οδὲ 

Πνιέκσλ ἔκνηγε ζηγεζήζεηαη. Καὶ γὰξ ηὸ ζαῦκα ηλ ἄγαλ ιαινπκέλσλ. Ἦλ κὲλ ηὸ πξφζζελ 

νὗηνο νθ ἐλ ζψθξνζη, Καὶ ζθφδξα γ' αἰζρξὸο δνλλ πεξέηεο. πεὶ δ' ἔξσηη ηνῦ θαινῦ 

θαηεζρέζε, Σχκβνπινλ εξψλ, νθ ἔρσ δ' εἰπεῖλ ηίλα, Δἴη' νὖλ ζνθφλ ηηλ', εἴζ' ἑαπηφλ, ἀζξφσο 

Τνζνῦηνλ ὤθζε ηλ παζλ ἀλψηεξνο, Ὥζζ' ἕλ ηη ζήζσ ηλ ἐθείλνπ ζαπκάησλ. ηαίξαλ 

εἰζθαιεῖ ηηο ἀθξαηὴο λένο, Ἥδ' ὡο ππιλνο ἤιζέ θαζη πιεζίνλ, Το δ' ἤλ πεξθχπησλ Πνιέκσλ 

ἐλ εἰθφλη, Ταχηελ ἰδνῦζα· θαὶ γὰξ ἤλ ζεβαζκία· Ἀπιζελ εζὺο θαὶ ζέαο ηηεκέλε, Ὡο δλη' 

ἐπαηζρπλζεῖζα ηὸλ γεγξακκέλνλ. Τνῦ Χξπζνζηφκνπ ἐθ ηο πξὸο Τηκφζενλ ἐπηζηνιο, 

θεθαιαίνπ ὀγδφνπ· «Ἀιιὰ ηχπνο γελνῦ ηλ πηζηλ» «πεξὶ πάληα ζεαπηὸλ παξερφκελνο ηχπνλ 

ηλ θαιλ ἔξγσλ» ηνπηέζηη ηῶ ἀξρεηχπῳ ηνῦ βίνπ, αηὸο ἔζν ὥζπεξ εἰθὼλ πξνθείκελνο. θ 

ηνῦ πξνζθσλεηηθνῦ ηο ἁγίαο ἕθηεο ζπλφδνπ· Πάιηλ Νεζηφξηνο θαὶ πάιηλ Κειεζηῖλνο θαὶ 

Κχξηιινο, ὁ κὲλ γὰξ ηὸλ Χξηζηὸλ δηῄξεη θαὶ θαηεδίραδελ, νἱ δὲ ηῶ δεζπφηῃ ζπιιακβαλφκελνη 

ηὸλ θαηαηνκέα θαηέβαιινλ. Ἔθεζνο ηαῦηα θαὶ ηλ ἐθεῖζε πξαρζέλησλ νἱ πίλαθεο δη' ἀγξάθνπ 

θσλο ζηγληεο ιαινῦζη ηὰ πξάγκαηα. Τνῦ ἀξραηνηάηνπ Κιήκεληνο, πξεζβπηέξνπ 

Ἀιεμαλδξείαο, ἐθ ηνῦ ἑβδφκνπ βηβιίνπ ηλ Σηξσκαηέσλ· Οθνῦλ ν κφλνλ ἐπαηλεῖ ηὰ θαιά, 

ἀιιὰ αηὸο βηάδεηαη ηνῦ εἶλαη θαιφο, ἐθ ηνῦ «ἀγαζνῦ θαὶ πηζηνῦ δνχινπ» κεηαβαίλσλ δη' ἀγάπεο 

εἰο «θίινλ», δηὰ ηὸ ηέιεηνλ ηο ἕμεσο, ὃ ἐθ καζήζεσο ἀιεζνῦο θαὶ ζπλαζθήζεσο πνιιο 

θαζαξο ἐθηήζαην. Ὡο ἂλ νὖλ ἐπ' ἄθξνλ γλψζεσο ἣθῃ, βηαδφκελνο ηῶ ἢζεη θαὶ θεθνζκεκέλνο, 

ηῶ ζρήκαηη θαηεζηαικέλνο, πάληα ἐθεῖλα ἔρσλ, ὅζα πιενλεθηήκαηά ἐζηη ηνῦ θαηὰ ἀιήζεηαλ 

γλσζηηθνῦ, εἰο ηὰο εἰθφλαο ἀθνξλ ηὰο θαιάο, πνιινὺο κὲλ ηνὺο θαησξζσθφηαο πξὸ αηνῦ 

παηξηάξραο, πακπφιινπο δὲ πξνθήηαο, ἀπείξνπο δὲ ὅζνπο κῖλ ἀξηζκῶ ινγηδφκελνο ἀγγέινπο 

θαὶ ηὸλ ἐπὶ πζη θχξηνλ ηὸλ δηδάμαληα θαὶ παξαζηήζαληα δπλαηὸλ εἶλαη ηλ θνξπθαίσλ ἐθείλσλ 

θηήζαζζαη βίνλ. Τνῦ ἁγίνπ Θενδψξνπ, ἐπηζθφπνπ Πεληαπφιεσο· Πάιηλ ηηο ἀλὴξ ηλ πξψησλ 

ηο ρψξαο ἐθείλεο, Γίσλ ηνὔλνκα, ὃο πνιινῖο ἀλαζήκαζη θαηεθφζκεζε ηὸλ λαὸλ ηνῦ ἁγίνπ 

κάξηπξνο θαὶ ηὸ ζπζηαζηήξηνλ αηνῦ ἀξγπξέλδπηνλ ἐπνίεζε. Καί ηηο ηλ νἰθεηλ αηνῦ θιέςαο 

ἐμ αηνῦ ρξήκαηα πνιιὰ ἀπέδξα.  δὲ Γίσλ ν θαηεδίσμελ ὀπίζσ αηνῦ, ἀιι' εἰο ηὴλ ηνῦ 

κάξηπξνο εἰθφλα ἀπειζὼλ θεξῶ ηὸλ ηχπνλ ηο εἰθφλνο αηνῦ ἀλέκαμε θαὶ ηῆ πίζηεη ηνῦ ἁγίνπ 

κάξηπξνο ἐλ ηῶ ππιελη ἐθ ηνῦ νἴθνπ αηνῦ ἐλέπεμε. Καὶ ζεὶο ὁ παῖο ἑαπηὸλ ἐπέζηξεςελ ὡο πφ 

ηηλνο ἐιαπλφκελνο θαὶ ἤιζε πξὸο ηὸλ ἴδηνλ δεζπφηελ κεδέλ, ἐμ ὧλ ἐζχισζε, ζπαλίζαο. Τνῦην 

νὖλ πάληεο καζφληεο ἕσο ηο ζήκεξνλ κέξαο ηνῖο ἀπνδηδξάζθνπζηλ ἐπηηεινῦζηλ νἱ ηο ρψξαο 

ἐθείλεο. Τνῦ ἁγίνπ Ἀζαλαζίνπ Ἀιεμαλδξείαο θαηὰ Ἀξεηαλλβηβιίνπ ηξίηνπ· Το δὲ νζίαο ηνῦ 

παηξὸο ἴδηνλ ὢλ γέλλεκα ὁ πἱὸο εἰθφησο θαὶ ηὰ ηνῦ παηξὸο ιέγεη ἑαπηνῦ εἶλαη· ὅζελ πξεπφλησο 

θαὶ ἀθνινχζσο ηῶ ιέγεηλ «ἐγὼ θαὶ ὁ παηὴξ ἕλ ἐζκελ», ἐπήγαγελ· «Ἵλα γληε, ὅηη ἐγὼ ἐλ ηῶ 

παηξί, θαὶ ὁ παηὴξ ἐλ ἐκνί.» Τνχηῳ δὲ πάιηλ πξνζείξεθελ, ὅηη «ὁ ἑσξαθὼο ἐκὲ ἑψξαθε ηὸλ 

παηέξα». Καὶ ἔζηηλ εἷο θαὶ νὗηνο λνῦο ἐλ ηνῖο ηξηζὶ ῥεηνῖο.  γὰξ νὕησο ἐγλσθψο, ὅηη ἕλ εἰζηλ ὁ 



πἱὸο θαὶ ὁ παηήξ, νἶδελ, ὅηη αηὸο ἐλ ηῶ παηξί ἐζηηλ θαὶ ὁ παηὴξ ἐλ ηῶ πἱῶ·  γὰξ ηνῦ πἱνῦ 

ζεφηεο ηνῦ παηξφο ἐζηη θαὶ αηὴ ἐλ ηῶ πἱῶ ἐζηη. Καὶ ὁ ηνῦην δὲ θαηαιαβὼλ ἐπίζηαηαη, ὅηη ὁ 

ἑσξαθὼο ηὸλ πἱὸλ ἑψξαθε ηὸλ παηέξα· ἐλ γὰξ ηῶ πἱῶ  ηνῦ παηξὸο ζεφηεο ζεσξεῖηαη. Τνῦην δὲ 

θαὶ ἀπὸ ηνῦ παξαδείγκαηνο ηο εἰθφλνο ηνῦ βαζηιέσο πξνζερέζηεξφλ ηηο θαηαλνζαη δχλαηαη· 

ἐλ γὰξ ηῆ εἰθφλη ηνῦ βαζηιέσο ηὸ εἶδνο θαὶ  κνξθή ἐζηη, θαὶ ἐλ ηῶ βαζηιεῖ δὲ ηὸ ἐλ ηῆ εἰθφλη 

εἶδφο ἐζηηλ. Ἀπαξάιιαθηφο ἐζηηλ ἐλ ηῆ εἰθφλη ηνῦ βαζηιέσο  ὁκνηφηεο, ὡο ηὸλ ὁξληα ηὴλ 

εἰθφλα ὁξλ ηὸλ βαζηιέα ἐλ αηῆ θαὶ ηὸλ πάιηλ ὁξληα ηὸλ βαζηιέα ἐπηγηλψζθεηλ, ὅηη νὗηφο 

ἐζηηλ ὁ ἐλ ηῆ εἰθφλη. θ δὲ ηνῦ κὴ δηαιιάηεηλ ηὴλ ὁκνηφηεηα ηῶ ζέινληη κεηὰ ηὴλ εἰθφλα ηὸλ 

βαζηιέα ζεσξζαη, εἴπνη ἂλ ηνχηῳ  εἰθψλ· «γὼ θαὶ ὁ βαζηιεὺο ἕλ ηί ἐζκελ· ἐγὼ γὰξ ἐλ ἐθείλῳ 

εἰκὶ θἀθεῖλνο ἐλ ἐκνί, θαὶ ὃ ὁξᾶο ἐλ ἐκνί, ηνῦην ἐλ ἐθείλῳ βιέπεηο, θαὶ ὃ ἑψξαθαο ἐλ ἐθείλῳ, 

βιέπεηο ηνῦην ἐλ ἐκνί· ὁ γὰξ πξνζθπλλ ηὴλ εἰθφλα, ἐλ αηῆ πξνζθπλεῖ ηὸλ βαζηιέα. ἧ γὰξ 

ἐθείλνπ κνξθὴ θαὶ ηὸ εἶδνο αηνῦ ἐζηηλ  εἰθψλ.» Τνῦ αηνῦ πξὸο Ἀληίνρνλ ἄξρνληα· Τί θαζη 

πξὸο ηαῦηα νἱ ἀπνζηξεθφκελνη θαὶ ἐπηηξέπνληεο κὴ πξνζθπλεῖλ ηνὺο ραξαθηξαο ηλ ἁγίσλ, 

νἵηηλεο δη' πφκλεζηλ παξ' κλ ἐθηππνῦληαη; 

Ἀκβξνζίνπ, ἐπηζθφπνπ Μεδηνιάλσλ, πξὸο Γξαηηαλὸλ ηὸλ βαζηιέα πεξὶ ηο ἐλζάξθνπ 

νἰθνλνκίαο ηνῦ ζενῦ ιφγνπ· Θεὸο πξὸ ηο ζαξθὸο θαὶ ζεὸο ἐλ ζαξθί. Ἀιιὰ θφβνο, θεζί, κὴ δχν 

γεκνληθὰ ἠ ζνθίαλ δηηηὴλ ἀπνλέκνληεο Χξηζηῶ κεξίδεηλ δφμσκελ Χξηζηφλ. Ἆξα νὖλ κή, ὁπφηε 

θαὶ ηὴλ ζεφηεηα αηνῦ θαὶ ηὴλ ζάξθα πξνζθπλνῦκελ, κεξίδνκελ ηὸλ Χξηζηὸλ ἢ, ὅηε ἐλ ηῶ αηῶ 

θαὶ ηὴλ ηνῦ ζενῦ εἰθφλα θαὶ ηὸλ ζηαπξὸλ πξνζθπλνῦκελ, δηαηξνῦκελ αηφλ; Μὴ γέλνηην. 

Κπξίιινπ, παηξηάξρνπ Ἱεξνζνιχκσλ, ηο δσδεθάηεο θαηερήζεσο· Δἰ ηνίλπλ δεηεῖο ηο Χξηζηνῦ 

παξνπζίαο ηὸ αἴηηνλ, ἀλάδξακε ἐπὶ ηὸ πξηνλ ηλ γξαθλ βηβιίνλ. λ ἓμ κέξαηο ἐπνίεζελ ὁ 

ζεὸο ηὸλ θφζκνλ, ἀιι' ὁ θφζκνο δηὰ ηὸλ ἄλζξσπνλ· ἣιηνο κὲλ γὰξ ιακπξφηαηνο, αγαῖο 

ἀπνζηίιβσλ, ἀιιὰ δηὰ ηὸλ ἄλζξσπνλ, θακέλ, ἐγέλεην. Καὶ πάληα ηὰ δα δηὰ ηὸ δνπιεχεηλ κῖλ 

θαηέζηε, βνηάλαη θαὶ δέλδξα δηὰ ηὴλ κεηέξαλ ἀπφιαπζηλ ἐθηίζζε. Πάληα θαιὰ ηὰ 

δεκηνπξγήκαηα, ἀιι' νδὲλ ηνχησλ εἰθὼλ ηνῦ ζενῦ, κφλνο δὲ ἄλζξσπνο. Ἥιηνο πξνζηάγκαηη 

κφλῳ, ἄλζξσπνο δὲ ρεξζὶ ζείαηο ἐπιάζζε· «πνηήζσκελ γὰξ ἄλζξσπνλ θαη' εἰθφλα κεηέξαλ θαὶ 

θαζ' ὁκνίσζηλ.» Δἰθὼλ μπιίλε ἐπηγείνπ βαζηιέσο ηηκηαη, πφζῳ γε κιινλ εἰθὼλ ινγηθὴ ζενῦ; 

Τνῦ ἁγίνπ Βαζηιείνπ πξὸο ηὸλ ἅγηνλ Φιαβηαλὸλ πεξὶ ηο Σακαξείηηδνο· λ ηφπῳ εἶλαη ηὴλ 

πξνζθχλεζηλ ἐθ ηο ἐγρσξίνπ ζπλεζείαο παηεκέλελ ὁ θχξηνο κλ κεηαδηδάζθσλ· «λ 

πλεχκαηη θαὶ ἀιεζείᾳ δεῖ πξνζθπλεῖλ», θεζίλ, ἑαπηὸλ ιέγσλ δειαδὴ ηὴλ ἀιήζεηαλ. Ὥζπεξ ἐλ ηῶ 

πἱῶ πξνζθπλεῖλ ιέγνκελ ηὸλ παηέξα, ὡο ἐλ εἰθφλη ζενῦ παηξφο, νὕησ θαὶ ἐλ ηῶ πλεχκαηη ὡο ἐλ 

ἑαπηῶ δεηθλχληη ηὴλ ηνῦ θπξίνπ ζεφηεηα. 

Τνῦ ἁγίνπ Γξεγνξίνπ Ναδηαλδνῦ εἰο ηὸ βάπηηζκα· άλ ζνη πξνζβάιῃ κεηὰ ηὸ βάπηηζκα ὁ ηνῦ 

θσηὸο δησθηήο–πξνζβαιεῖ δέ· θαὶ γὰξ ηῶ ιφγῳ θαὶ ζεῶ κνπ πξνζέβαιε, ηῶ θξππηῶ θσηὶ δηὰ ηὸ 

θαηλφκελνλ–, ἔρεηο, ᾧ ληθήζεηο· κὴ θνβεζῆο ηὸλ ἀγλα. Πξνβαινῦ ηὸ πλεῦκα, πξνβαινῦ ηὸ 

ὕδσξ. Καὶ κεη' ὀιίγα· Δἰπὲ ηῆ ζθξαγῖδη ζαξξήζαο· «Δἰθψλ εἰκη ζενῦ· ηο ἄλσ δφμεο νὔπσ δη' 

ἔπαξζηλ ὥζπεξ ζὺ θαηαβέβιεκαη. Χξηζηὸλ ἐλδέδπκαη, Χξηζηὸλ κεηαπεπνίεκαη ηῶ βαπηίζκαηη. 

Σχ κε πξνζθχλεζνλ.» 

Τνῦ ἁγίνπ Ἰσάλλνπ ηνῦ Χξπζνζηφκνπ εἰο ηνὺο Μαθθαβαίνπο· Τὰ ηλ βαζηιηθλ ἐθηππψκαηα 

ραξαθηήξσλ ν κφλνλ ἐλ ρξπζῶ θαὶ ἀξγχξῳ θαὶ ηαῖο ηηκησηέξαηο ὕιαηο εὕξνη ηηο ἂλ 

δηαιάκπνληα, ἀιι' ἢδε θαὶ ἐλ ραιθῶ ηὴλ αηὴλ ἔζηηλ ἰδεῖλ ραξαηηνκέλελ κνξθήλ. Καὶ  

δηαθνξὰ ηλ ιλ ν ιπκαίλεηαη ηῶ ἀμηψκαηη ηνῦ ραξαθηξνο νδὲ ἀκβιχλεη ηὴλ ἀπὸ ηλ 

θξεηηηφλσλ ηηκὴλ  ηο ἐιάηηνλνο κεηνρή, ἀιιὰ πάζαο ὁκνίσο ὁ βαζηιηθὸο ηχπνο ζεκλχλεη θαὶ 

νδὲλ ἀπὸ ηο ὕιεο αηὸο ἐιαηηνχκελνο ηηκησηέξαλ ηὴλ δερνκέλελ ἐξγάδεηαη. Τνῦ αηνῦ θαηὰ 

Ἰνπιηαλνῦ ηνῦ ἀζένπ ἐθ ηνῦ πξψηνπ ιφγνπ· Τί δὲ ὁ λένο Ναβνπρνδνλφζνξ; Οδὲλ γὰξ νὗηνο εἰο 

κο ηνῦ πάιαη θηιαλζξσπφηεξνλ ἐπεδείμαην, νὗ νἱ ἄλζξαθεο κο ἔηη δηαζιίβνπζηλ, εἰ θαὶ ηὴλ 

θιφγα δηαπεθεχγακελ. Ορὶ θαὶ ηὰ ἀλαζήκαηα ηλ ἁγίσλ ἐπ' ἐθθιεζίαηο θείκελα εἰο 

πξνζθχλεζηλ ηλ πηζηλ δεινῦζη ηὴλ ιψβελ ηνῦ ζψκαηνο; Τνῦ αηνῦ εἰο ηὸλ ληπηξα· Ὥζπεξ 

γάξ, ὅηαλ βαζηιηθνὶ ραξαθηξεο θαὶ εἰθφλεο εἰο πφιηλ θαηαπέκπσληαη θαὶ εἰζθέξσληαη, 



παληζηλ ἄξρνληεο θαὶ δκνη κεη' εθεκίαο θαὶ θφβνπ, ν ζαλίδα ηηκληεο, ν ηὴλ θεξφρπηνλ 

γξαθήλ, ἀιιὰ ηὸλ ραξαθηξα ηνῦ βαζηιέσο, νὕησο θαὶ  θηίζηο. Σεπεξηαλνῦ Γαβάισλ εἰο ηὸλ 

ζηαπξφλ, ιφγνπ ηεηάξηνπ· «πάηαμε Μσζο ηὴλ πέηξαλ θαὶ ἅπαμ θαὶ δίο.» Γηὰ ηί δὲ ἅπαμ θαὶ 

δίο; Δἰ δπλάκεη ζενῦ παθνχεη, ηίο ρξεία δεπηέξαο πιεγο; Δἰ δὲ ἐθηὸο δπλάκεσο ζενῦ ηχπηεη, ν 

δεπηέξα, ν δεθάηε νδὲ ἑθαηνζηὴ πιεγὴ δπλήζεηαη ἐπηζεῖλαη ηῆ ἀγφλῳ θχζεη γφληκνλ θχζηλ. Δἰ 

κὲλ νὖλ ζενῦ ηὸ ἔξγνλ ἁπιο θαὶ ἄλεπ κπζηεξίνπ ζηαπξνῦ, ἢξθεη ηὸ ἅπαμ, ἢξθεη θαὶ λεῦκα 

κφλνλ, ἢξθεη θαὶ ιφγνο. Ἀιι' ἵλα ηὴλ εἰθφλα ηνῦ ζηαπξνῦ πξνηππψζῃ, ηνῦην γίλεηαη. 

«πάηαμε», θεζί, «Μσζο θαὶ ἅπαμ θαὶ δίο», ν θαηὰ ηὸ αηὸ ζρκα, ἀιιὰ ζηαπξνηχπσο 

γξάθσλ, ἵλα θαὶ  ἄςπρνο θχζηο αἰδεζζῆ ηνῦ ζηαπξνῦ ηὸ ζχκβνινλ. Δἰ γὰξ βαζηιέσο ἀπφληνο 

εἰθὼλ ἀλαπιεξνῖ ρψξαλ βαζηιέσο θαὶ πξνζθπλνῦζηλ ἄξρνληεο θαὶ ἱεξνκελίαη ἐπηηεινῦληαη θαὶ 

ἄξρνληεο παληζη θαὶ δκνη πξνζθπλνῦζηλ ν πξὸο ηὴλ ζαλίδα βιέπνληεο, ἀιιὰ πξὸο ηὸλ 

ραξαθηξα ηνῦ βαζηιέσο νθ ἐλ ηῆ θχζεη ζεσξνπκέλνπ, ἀιι' ἐλ γξαθῆ παξαδεηθλπκέλνπ, 

πνιιῶ κιινλ ἀζαλάηνπ βαζηιέσο εἰθὼλ δχλαηαη ν πέηξαλ ῥμαη κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηὸλ νξαλὸλ 

θαὶ πζαλ ηὴλ νἰθνπκέλελ. 

θ ηο Χξνλνγξαθίαο Ἰζηδψξνπ δηαθφλνπ· Ἥκαξηε Θεφθηινο ινηδνξήζαο Ἰσάλλελ ηὸλ 

Χξπζφζηνκνλ πξὸο Δδνμίαλ ηὴλ βαζίιηζζαλ, ὅηη ηὰ ηο Ὠξηγέλνπο αἱξέζεσο θξνλεῖ· 

ἐρζξαηλνκέλε  αγνχζηα πξὸο Ἰσάλλελ ηὸλ εἰξεκέλνλ πξνθάζεη ηνῦ ἀκπειλνο ηο ρήξαο, θαὶ 

δηὰ ηὴλ ἁκαξηίαλ ηαχηελ νθ ἐδπλήζε ὁ Θεφθηινο παξαδνῦλαη ηὴλ ςπρήλ, ἄρξηο νὗ ἤιζελ  

εἰθὼλ ηνῦ Χξπζνζηφκνπ· θαὶ πξνζθπλήζαο αηὴλ παξέδσθε ηὸ πλεῦκα. Ἱεξσλχκνπ, 

πξεζβπηέξνπ Ἱεξνζνιχκσλ· Το γξαθο κλ κεδακνῦ ἐπηηξεπνχζεο κῖλ πξνζθπλεῖλ ηὸλ 

ζηαπξφλ, ηίλνο ράξηλ ινηπὸλ αηὸλ πξνζθπλεῖηε; Δἴπαηε κῖλ ηνῖο Ἰνπδαίνηο θαὶ Ἕιιεζη θαὶ 

πζη ηνῖο ἐπεξσηζηλ κο ἔζλεζη. Ἀπφθξηζηο· Γηὰ ηνῦην, ὦ ἀλφεηνη θαὶ ἀλαηδεῖο ηῆ θαξδίᾳ, 

ηάρα ζπλερψξεζελ ὁ ζεὸο παληὶ ἔζλεη ζεβνκέλῳ ηὸλ ζεὸλ πάλησο πξνζθπλεῖλ ηη ἐπὶ ηο γο 

ἔξγνλ ἀλζξψπνπ πάξρνλ, ἵλα κεθέηη δχλσληαη ἐγθαιεῖλ ηνῖο ρξηζηηαλνῖο πεξὶ ηνῦ ζηαπξνῦ θαὶ 

ηο ηλ εἰθφλσλ πξνζθπλήζεσο. Ὥζπεξ νὖλ ὁ Ἰνπδαῖνο πξνζεθχλεη ηὴλ θηβσηὸλ ηο δηαζήθεο 

θαὶ ηὰ δχν ρεξνπβὶκ ηὰ ρσλεπηὰ θαὶ ρξπζ θαὶ ηὰο δχν πιάθαο, ἃο ἐιάμεπζε Μσζο, κεδακνῦ 

ἐπηηξαπεὶο πὸ ηνῦ ζενῦ ηαῦηα πξνζθπλεῖλ ἠ ἀζπάδεζζαη, νὕησο θαὶ νἱ ρξηζηηαλνὶ νρ ὡο ζεὸλ 

ηὸλ ζηαπξὸλ ἀζπαδφκεζα, ἀιιὰ δεηθλχληεο ηὴλ ηο ςπρο κλ γλεζίαλ πξὸο ηὸλ ζηαπξσζέληα 

δηάζεζηλ. 

Τνῦ κεγάινπ Σπκεὼλ ηνῦ ζαπκαζηνῦ ὄξνπο πεξὶ εἰθφλσλ· Ἴζσο δέ ηηο ηλ ἀπίζησλ θηιφλεηθνο 

ὢλ ἀκθηζβεηήζεη ιέγσλ, ὅηη θαὶ κεῖο ἐλ ηαῖο ἐθθιεζίαηο εἰθφλαο πξνζθπλνῦληεο ὡο ἀςχρνηο 

πξνζεπρφκελνη εἰδψινηο ινγηζζεζφκεζα. Μὴ νὖλ γέλνηην κο ηνῦην πνηεῖλ· ηὰ γὰξ ηλ 

ρξηζηηαλλ πίζηηο ἐζηὶ θαὶ ὁ ἀςεπδὴο κλ ζεὸο ἐλεξγεῖ ηὰο δπλάκεηο. Ο γὰξ ηνῖο ρξντδίνηο, 

ἀιιὰ ἐλ πνκλήζεη ηνῦ ἀληηηχπνπ γξάκκαηνο ὁξληεο ηὸλ ἀφξαηνλ δηὰ ηο ὁξσκέλεο γξαθο ὡο 

παξφληα δνμάδνκελ, νρ ὡο κὴ ὄληη ζεῶ πηζηεχνληεο, ἀιι' ὡο ὄληη ἀιεζο, νὔηε ηνῖο ἁγίνηο ὡο 

κὴ νὖζηλ, ἀιι' ὡο νὖζη θαὶ δζη παξὰ ηῶ ζεῶ, θαὶ ηλ πλεπκάησλ αηλ ἁγίσλ ὄλησλ θαὶ 

δπλάκεη ζενῦ βνεζνχλησλ ηνῖο ἀμίνηο ὡο δενκέλνηο αηλ. 

Ἀλαζηαζίνπ, ἀξρηεπηζθφπνπ Ἀληηνρείαο, πξὸο Σπκεψλ, ἐπίζθνπνλ Βφζηξσλ, πεξὶ ηνῦ ζαββάηνπ· 

Ὥζπεξ γὰξ ἀπφληνο κὲλ βαζηιέσο  εἰθὼλ αηνῦ πξνζθπλεῖηαη, παξφληνο δὲ ινηπὸλ πεξηηηὸλ 

θαηαιηπφληα ηὸλ πξσηφηππνλ πξνζθπλεῖλ ηῆ εἰθφλη· ν κήλ, ἐπεὶ ν πξνζθπλεῖηαη δηὰ ηὸ 

παξεῖλαη ηφλ, δη' ὃλ πξνζθπλεῖηαη, ἀηηκάδεζζαη αηὴλ δεῖ. Τνηνῦηφλ ηη λνκίδσ ζπκβλαη πεξὶ ηὴλ 

ηνῦ λφκνπ ζθηὰλ ἢηνη ηὸ γξάκκα· ζθηὰλ γὰξ αηὸλ θαιεῖ ὁ ἀπφζηνινο. θ' ὅζνλ γὰξ ἐηακηεχεην 

ηὸλ θαηξὸλ ηο ἀιεζείαο  ράξηο, ηνὺο ηχπνπο πξνεῖπνλ νἱ ἅγηνη ζεσξνῦληεο ὡο ἐλ ἐζφπηξῳ ηὴλ 

ἀιήζεηαλ. ιζνχζεο δὲ ηο ἀιεζείαο δλ κὲλ θαηὰ ηνὺο ηχπνπο νθ ἐλφκηδνλ εἶλαη θαιὸλ θαὶ 

ηνχηνηο ἀθνινπζεῖλ ἔηη. Παξφλησλ γὰξ ηλ πξαγκάησλ παξέιθεη ινηπὸλ ὁ ηχπνο ηνῦ πξάγκαηνο. 

Πιὴλ θαὶ νὕησο νθ ηίκαδνλ νδὲ παξεῖιθνλ, ἀιι' ἐηίκσλ ηὸλ ηχπνλ θαὶ ηνὺο ἀηηκάδεηλ 

ἐπηρεηξνῦληαο ἀζεβεῖο ἔθξηλνλ θαὶ ζαλάηνπ δηὰ θνιάζεσο πηθξο ἀμίνπο. 



Τνῦ αηνῦ, ιφγνπ ηξίηνπ· Ὥζπεξ ἂλ εἴ ηηο εἰθφλα βαζηιέσο δηὰ ηὸ θαζθνλ ηο πεξὶ ηὸλ βαζηιέα 

πξνζθπλεῖ ηηκο νδὲλ νὖζαλ ἠ θεξὸλ θαὶ ρξψκαηα. 

Το ἁγίαο θαὶ νἰθνπκέλεο πέκπηεο ζπλφδνπ ἀλαζεκαηηζκὸο ηβʹ· Δἴ ηηο ἀληηπνηεῖηαη Θενδψξνπ 

ηνῦ ἀζεβνῦο ηνῦ Μνςνπεζηίαο ηνῦ εἰπφληνο ἄιινλ εἶλαη ηὸλ ζεὸλ ιφγνλ θαὶ ἄιινλ ηὸλ Χξηζηὸλ 

πὸ παζλ ςπρηθλ θαὶ ηλ ηο ζαξθὸο ἐπηζπκηλ ἐλνρινχκελνλ θαὶ ηλ ρεηξφλσλ θαηὰ κηθξὸλ 

ρσξηδφκελνλ θαὶ νὕησο ἐθ πξνθνπο ἔξγσλ βειηησζέληα θαὶ ἐθ πνιηηείαο ἄκσκνλ θαηαζηάληα, 

ὡο ςηιὸλ ἄλζξσπνλ βαπηη ζζλαη εἰο ὄλνκα παηξὸο θαὶ πἱνῦ θαὶ ἁγίνπ πλεχκαηνο θαὶ δηὰ ηνῦ 

βαπηίζκαηνο ηὴλ ράξηλ ηνῦ ἁγίνπ πλεχκαηνο ιαβφληα θαὶ πἱνζεζίαο ἀμησζλαη θαὶ θαηὰ ἰζφηεηα 

βαζηιηθο εἰθφλνο εἰο πξφζσπνλ ηνῦ ζενῦ ιφγνπ πξνζθπλεῖζζαη, ἀλάζεκα ἔζησ. 

Θενδψξνπ ἱζηνξηνγξάθνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο ἐθ ηο ἐθθιεζηαζηηθο ἱζηνξίαο πεξὶ 

Γελλαδίνπ, ἀξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο· Ἕηεξα δὲ αηνῦ παξαζήζνκαη θαηαπιήμεσο 

κεζηά. Εσγξάθνο ηηο ηὴλ εἰθφλα ηνῦ δεζπφηνπ Χξηζηνῦ γξάθσλ ηὼ ρεῖξε ἀπέςπθην. Καὶ 

ἐιέγεην, ὡο πὸ Ἕιιελφο ηηλνο ηὸ ἔξγνλ ἐπηηαγὲλ ηο εἰθφλνο ἐλ ηῶ πξνζρήκαηη ηνῦ ὀλφκαηνο 

ηνῦ ζσηξνο γεγξάθεθελ ἐμ ἑθαηέξνπ ηὰο ηξίραο ἐπὶ θεθαιο δηεζηψζαο, ὡο κὴ ηὰο ὄςεηο 

θαιχπηεζζαη–ηνηνχηῳ γὰξ ζρήκαηη ιιήλσλ παῖδεο ηὸλ Γία γξάθνπζη–πξὸο ηὸ ηνὺο ὁξληαο 

λνκίδεηλ ηῶ ζσηξη ηὴλ πξνζθχλεζηλ ἀπνλέκεζζαη. 

Τνῦ ἀββ Μαμίκνπ θαὶ Θενδνζίνπ ἐπηζθφπνπ θαὶ ηλ ἀξρφλησλ ηλ ἀπνζηαιέλησλ παξὰ ηνῦ 

βαζηιέσο·  ὅζηνο Μάμηκνο εἶπελ· «πὰλ δὲ ἔδνμε ηαῦηα γελέζζαη, ἔθβαζηο γέλνηην ηλ 

δνμάλησλ, θαὶ ὅπνπ θειεχεηε, ἀθνινπζ κῖλ.» Καὶ ἐπὶ ηνχηνηο ἀλέζηεζαλ πάληεο θαὶ κεηὰ 

δαθξχσλ ἔβαινλ κεηάλνηαλ, θαὶ ερὴ γέγνλε· θαὶ ἕθαζηνο αηλ ηὰ ἅγηα εαγγέιηα θαὶ ηὸλ 

ηίκηνλ ζηαπξὸλ θαὶ ηὴλ εἰθφλα ηνῦ ζσηξνο κλ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ θαὶ ηο ηεθνχζεο αηὸλ ἁγίαο 

ζενηφθνπ ζπάζαλην ηεζεηθφηεο θαὶ ηὰο ρεῖξαο ἐπὶ βεβαηψζεη ηλ ιαιεζέλησλ. 

Τνῦ ἁγίνπ Σσθξνλίνπ ἐθ ηλ ζαπκάησλ ηλ ἁγίσλ καξηχξσλ Κχξνπ θαὶ Ἰσάλλνπ εἰο Θεφδσξνλ 

ηὸλ πνδηάθνλνλ πνδαγξηνῦληα· Λέμσκελ δὲ ινηπὸλ θαὶ ηὴλ ῥζηλ ηνῦ ζψκαηνο δη' ὀιίγσλ ηὸλ 

ιφγνλ πνηνχκελνη. Μεη' ὀιίγαο δὲ ηαχηαο ηὰο κέξαο ἐθάζεπδε θαὶ πάιηλ παξεζηηαο βιέπεη 

ηνὺο κάξηπξαο θαὶ ζπλνδεχεηλ αηνῖο ἐπηηάηηνληαο.  δὲ ζθίζη πξνζπκφηεξνλ εἵπεην· ᾔδεη γὰξ 

νθ ἀθεξδὲο ηὸ ηνῖο ἁγίνηο ζπλέπεζζαη. ιζφληεο νὖλ εἰο λαὸλ ηέιεηνλ, ηῶ κὲλ εἴδεη θνβεξὸλ θαὶ 

πέξιακπξνλ, ηῶ δὲ ὕςεη ηλ νξαλλ αηλ ἐθαπηφκελνλ, θαὶ εἴζσ ηνχηνπ γελφκελνη 

κεγίζηελ εἰθφλα θαὶ ζαπκαζίαλ ἐβιέπνκελ, κέζνλ δὲ ηὸλ δεζπφηελ Χξηζηὸλ γεγξακκέλνλ 

ρξψκαζηλ ἔρνπζαλ, ηὴλ δέζπνηλαλ ζενηφθνλ εψλπκνλ, θαὶ δεμηὸλ Ἰσάλλελ ηὸλ βαπηηζηὴλ ηὸλ 

ἐθ θνηιίαο ζθηξηήκαζηλ αηὸλ πξνκελχζαληα, ἐπεὶ θαὶ ιαιλ ἔλδνλ ὢλ νθ θνχεην, θαί ηηλαο 

ηνῦ ηλ ἀπνζηφισλ θαὶ πξνθεηλ ἐλδφμνπ ρνξνῦ θαὶ ηο καξηπξηθο ὁκεγχξεσο· κεζ' ὧλ 

ἐηχγραλε Κῦξνο θαὶ Ἰσάλλεο νἱ κάξηπξεο, νἳ πξὸ ηο εἰθφλνο ἱζηάκελνη ηῶ δεζπφηῃ 

πξνζέπηπηνλ γφλαηα θάκπηνληεο θαὶ ηὰο θεθαιὰο εἰο ἔδαθνο ηχπηνληεο θαὶ πεξὶ ηο ηνῦ λένπ 

ζεξαπείαο πξεζβεχνληεο. Ταῦηα δὲ ἤλ ηὰ ηο πξεζβείαο ῥήκαηα· «Γέζπνηα θηιάλζξσπε, 

θειεχεηο δκελ θαὶ ηνχηῳ ηὴλ ἴαζηλ;» Οἱ δὲ πνιιάθηο εἰο γλ πξνζθπλήζαληεο θαὶ ηνὺο ηο 

ἱθεζίαο ιφγνπο ἐθπέκςαληεο, ὡο ὁ δεζπφηεο Χξηζηὸο νθ ἐπέλεπζε, ηνῦ πξεζβεχεηλ παπζάκελνη, 

θαηεθεῖο θαὶ ὀιίγσξνη πξὸο ἐκέ, θεζί, παξαγίλνληαη ν καθξὰλ πνιὺ ηο εἰθφλνο ἱζηάκελνλ. 

Καὶ πιεζίνλ γελφκελνη· «ξᾶο», θαζί, «πο ὁ δεζπφηεο ν βνχιεηαί ζνη δνῦλαη ηὴλ ἴαζηλ; 

Ἀιιὰ κεδὲλ ἀζπκήζῃο· πάλησο γὰξ θαὶ πξὸο ζὲ ὡο πξὸο πάληαο ρξεζηεχεηαη.» Καὶ 

δηαλαζηάληεο ὡζεὶ κηθξὸλ κηψξηνλ θαὶ πάιηλ ἀπειζφληεο ἐδένλην. Καὶ πάιηλ ἄπξαθηνη, θεζίλ, 

ἀλαθάκπηνπζη θαηεθεῖο θαὶ ὀιίγσξνη, ὡο θαὶ ηὸ πξφηεξνλ ηνῦ δεζπφηνπ Χξηζηνῦ κὴ 

θειεχζαληνο. Καὶ ηαῦηά κνη πάιηλ ἐιζφληεο εἰξήθαζηλ. Τὸ ηξίηνλ δὲ πνξεπφκελνη· «Θάξξεη», 

ιέγνπζηλ, «λῦλ γὰξ ηὴλ ράξηλ πάλησο ιακβάλνκελ· ἀιιὰ θαὶ ζχ, ὥζπεξ κο ὁξᾶο ἱθεηεχνληαο, 

ζὺλ κῖλ ἐιζὼλ ηὸλ δεζπφηελ ἱθέηεπε.» Καὶ πξὸο ηὴλ εἰθφλα ηὸ ηξίηνλ γελφκελνη ηνῖο 

πξνιαβνῦζη ηξφπνηο ἐρξλην θαὶ ῥήκαζη. Καὶ ὡο ὥξαλ πνιιὴλ ἐδεήζεζαλ θαὶ θάησ θείκελνη ηὸ 

«θειεχεηο, δέζπνηα;» κφλνλ ἀλέθξαδνλ, ηφηε ὁ Χξηζηὸο ζπιαγρληζζεὶο ὡο νἰθηίξκσλ 



<ἐπέλεπζε>· θαὶ «δφηε αηῶ» πξὸο ηο εἰθφλνο ἀπεθζέγμαην. Καὶ ρακφζελ ἀλαζηάληεο νἱ 

κάξηπξεο πξηνλ κὲλ εραξίζηνπλ Χξηζηῶ ηῶ ζεῶ κλ ὡο ηο δεήζεσο αηλ ἐπαθνχζαληη. 

Τνῦ ἁγίνπ Ἀλαζηαζίνπ ηνῦ ἁγίνπ ὄξνπο Σηλ εἰο ηὴλ θαηλὴλ θπξηαθὴλ θαὶ εἰο ηὸλ ἀπφζηνινλ 

Θσκλ· Οἱ ἑσξαθφηεο Χξηζηὸλ ἐλ ζαξθὶ ὡο πξνθήηελ αηὸλ εἶρνλ· νἱ κὴ ἑσξαθφηεο κεῖο 

εζέσο ἐμ ἁπαιλ ὀλχρσλ, παῖδεο θαὶ λεαλίζθνη, ζεὸλ αηφλ, ἐμνπζηαζηὴλ θαὶ παληνθξάηνξα 

θαὶ ηλ αἰψλσλ πνηεηὴλ θαὶ ἀπαχγαζκα ηνῦ παηξὸο ὁκνινγνῦκελ–ὡο γὰξ αηὸλ ἐθεῖλνλ 

βιέπνληεο Χξηζηὸλ ιαινῦληα, νὕησο ηλ αηνῦ εαγγειίσλ κεηὰ πίζηεσο ἀθνχνκελ–, θαὶ ηὸλ 

ἄρξαληνλ καξγαξίηελ ηνῦ αηνῦ ζψκαηνο δερφκελνη αηὸλ ἐθεῖλνλ βαζηάδεηλ ηὸλ Χξηζηὸλ 

λνκίδνκελ, θἂλ κφλνλ αηνῦ ζεῖνλ ραξαθηξα ἐμεηθνληζκέλνλ ἴδσκελ, ὡο ἐμ νξαλνῦ κῖλ 

ἀηελίδνληα λνκίδνκελ, πξνζθπλνῦκελ, πξνζπίπηνκελ. Μεγάιε λῦλ  πίζηηο ηνῦ Χξηζηνῦ. 

θ ηνῦ βίνπ ηνῦ ἀββ Γαληὴι πεξὶ Δινγίνπ ηνῦ ιαηφκνπ· Τφηε ὀιηγσξήζαο ἀπιζε θαὶ ῥίςαο 

ἑαπηὸλ ἔκπξνζζελ ηο εἰθφλνο ηο ζενηφθνπ κεηὰ θιαπζκνῦ ἔιεγε· «Κχξηε, ιῦζνλ ηὴλ ἐγγχελ 

ηνῦ ἀλζξψπνπ ηνχηνπ ἀπ' ἐκνῦ.» θ ηνῦ βίνπ Μαξίαο ηο Αἰγππηίαο· Κιαίνπζα ηνίλπλ ὁξ 

ἐπάλσ ηνῦ ηφπνπ, ἐλ ᾧ ἱζηάκελ, ηὴλ εἰθφλα ηο ἁγίαο ζενηφθνπ ἑζηζαλ θαί θεκη πξὸο αηήλ· 

«Παξζέλε, ζενηφθε, δέζπνηλα,  ηὸλ ζεὸλ ιφγνλ θαηὰ ζάξθα γελλήζαζα, νἶδα κέλ, νἶδα, ὡο νθ 

ἔζηηλ επξεπὲο νδὲ εὔινγνλ ηὴλ νὕησ ῥππαξάλ, ηὴλ νὕησ παλάζσηνλ, ηὴλ εἰθφλα θαζνξλ ζνπ 

ηο ἀεηπαξζέλνπ, ἀιιὰ δίθαηφλ ἐζηηλ ἐκὲ πὸ ηο ζο θαζαξφηεηνο κηζεῖζζαη ηε θαὶ 

βδειχηηεζζαη. Πιὴλ ἐπείπεξ δηὰ ηνῦην γέγνλελ ὁ ἐθ ζνῦ ηερζεὶο ζεὸο ἄλζξσπνο, ὅπσο θαιέζῃ 

ηνὺο ἁκαξησινὺο εἰο κεηάλνηαλ, βνήζεζφλ κνη ηῆ κφλῃ κὴ ἐρνχζῃ ηηλὰ βνήζεηαλ. πίηαμνλ 

θἀκνὶ ζπγρσξεζλαη ηὴλ εἴζνδνλ. Μὴ ζηεξήζῃο κε ηὸ μχινλ ἰδεῖλ, ἐλ ᾧ θαηὰ ζάξθα πξνζεπάγε 

ὁ ζεὸο ιφγνο, ὃλ ἐγέλλεζαο, ὃο ηὸ αἷκα ηὸ ἴδηνλ πὲξ ἐκνῦ ἔδσθελ ἀληίιπηξνλ. πίηαμνλ, ὦ 

δέζπνηλα, θἀκνὶ ηὴλ ζχξαλ ἀλνηρζλαη ηο ζείαο ηνῦ ζηαπξνῦ πξνζθπλήζεσο. Καί ζε δίδσκη ηῶ 

ἐθ ζνῦ ηερζέληη ζεῶ ἐγγπεηὴλ ἀμηφρξεσλ, ὡο νθέηη ηὴλ ζάξθα ηαχηελ ἐμπβξίζσ δη' αἰζρξο 

νἱαζδήπνηε κίμεσο. Ἀιι' λίθα ηὸ μχινλ ηνῦ ζηαπξνῦ ηνῦ πἱνῦ ζνπ ζεάζσκαη, θφζκῳ θαὶ ηνῖο 

ἐλ θφζκῳ πζηλ εζέσο ἀπνηάζζνκαη θαὶ αηίθα ἐμέξρνκαη, ὅπνπ ἂλ αηὴ ὡο ἐγγπεηὴο πφζῃ 

θαὶ ὁδεγήζῃο κε.» Ταῦηα εἰπνῦζα θαὶ ὥζπεξ ηηλὰ πιεξνθνξίαλ ιαβνῦζα ηὸ ηο πίζηεσο 

ἔκππξνλ, ηῆ εζπιαγρλίᾳ ηο ζενηφθνπ ζαξξήζαζα θηλ ἐκαπηὴλ ἐμ ἐθείλνπ ηνῦ ηφπνπ, ἐλ ᾧ 

ἑζηζα ἐπνηνχκελ ηὴλ δέεζηλ, θαὶ ἔξρνκαη πάιηλ θαὶ ηνῖο εἰζηνῦζηλ ἐκαπηὴλ ἐγθαηέκημα. Καὶ 

νθέηη ἤλ ὁ ὠζλ κε θαὶ ἀλησζνχκελνο θαὶ νδεὶο ὁ θσιχσλ ηνῦ πιεζίνλ γελέζζαη κε ηο 

ζχξαο, δη' ἥο εἰο ηὸλ νἶθνλ εἰζῄεζαλ. Ἔιαβελ νὖλ κε θξίθε θαὶ ἔθζηαζηο θαὶ ὅιε δη' ὅινπ 

ἐθινλνχκελ θαὶ ἔηξεκνλ. Ῥίςαζα ηνίλπλ ἐκαπηὴλ ἐπὶ ηο γο θαὶ ηὸ ἅγηνλ ἐθεῖλν πξνζθπλήζαζα 

ἔδαθνο ἔηξερνλ ἐμηνῦζα θαὶ πξὸο ηὴλ ἐγγπεζακέλελ γελέζζαη ζπνπδάδνπζα. Γίλνκαη ηνίλπλ ἐλ 

ἐθείλῳ ηῶ ηφπῳ, ἐλ ᾧ ηὸ ηο ἐγγχεο ἐπεγξάθε ρεηξφγξαθνλ θαὶ γφλπ θιίλαζα ἔκπξνζζελ ηο 

ἀεηπαξζέλνπ θαὶ ζενηφθνπ ηνχηνηο ἐρξεζάκελ ηνῖο ῥή καζηλ· «Σὺ κέλ, θηιάγαζε δέζπνηλα, ηὸ 

ζὸλ ἐπ' ἐκνὶ ἐλεδείμσ θηιάλζξσπνλ, ζὺ ηο ἀλαμίαο νθ ἐβδειχμσ ηὴλ δέεζηλ. Δἶδνλ δφμαλ, ἡλ 

δηθαίσο νρ ὁξκελ νἱ ἄζσηνη. Γφμα ηῶ ζεῶ ηῶ δηὰ ζνῦ δερνκέλῳ ηλ ἁκαξησιλ ηὴλ 

κεηάλνηαλ.» Καὶ ηὰ ἑμο. θ ηνῦ βίνπ ηο ἁγίαο Δπξαμίαο· Λέγεη  δηάθνλνο ηῶ θνξαζίῳ· 

«Ὕπαγε, θπξία κνπ, εἰο ηὸλ νἶθφλ ζνπ, ὅηη ν δχλαζαη ὧδε παξακεῖλαη. Οδὲ γὰξ δχλαηαί ηηο 

ὧδε παξακεῖλαη, ἐὰλ κὴ ζπληάμεηαη ηῶ Χξηζηῶ.» Λέγεη αηῆ ηὸ θνξάζηνλ· «Πνῦ ἐζηηλ ὁ 

Χξηζηφο;» ἧ δηάθνλνο ἐπέδεημελ αηῆ ηὸλ δεζπνηηθὸλ ραξαθηξα. Καὶ ζηξαθεῖζα ιέγεη ηῆ 

δηαθφλῳ· «Ἀιεζο θἀγὼ ηῶ Χξηζηῶ ζπληάζζνκαη θαὶ νθέηη ἀπέξρνκαη κεηὰ ηο θπξίαο κνπ.» 

Καὶ πάιηλ ἀλαζηζα  Δπξαμία θαὶ ιαβνῦζα ηὴλ ζπγαηέξα ἑαπηο παξέζηεζελ εἰο ηὸλ 

δεζπνηηθὸλ ραξαθηξα θαὶ ἐθηείλαζα ηὰο ρεῖξαο αηο εἰο ηὸλ νξαλὸλ ἐβφεζε κεηὰ θιαπζκνῦ· 

«Κχξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ, ζνὶ κειήζεη πεξὶ ηνῦ παηδίνπ, ὅηη ζὲ ἐπφζεζελ θαὶ ζνὶ παξέζεην ἑαπηήλ.» 

Το ἁγίαο ζπλφδνπ ηο ἐπὶ Ἰνπζηηληαλνῦ πεξὶ ηο ἁγίαο πέκπηεο ζπλφδνπ· Ἔλ ηηζη ηλ ζεπηλ 

εἰθφλσλ γξαθαῖο ἀκλὸο δαθηχιῳ ηνῦ πξνδξφκνπ δεηθλχκελνο ἐγραξάηηεηαη, ὃο εἰο ηχπνλ 

παξειήθζε ηο ράξηηνο, ηὸλ ἀιεζηλὸλ κῖλ δηὰ λφκνπ πξνυπνθαῖλνλ ἀκλφλ, Χξηζηὸλ ηὸλ ζεὸλ 

κλ. Τνὺο νὖλ παιαηνὺο ηχπνπο θαὶ ηὰο ζθηὰο ὡο ηο ἀιεζείαο ζχκβνιά ηε θαὶ πξνραξάγκαηα 

ηῆ ἐθθιεζίᾳ παξαδεδνκέλνπο θαηαζπαδφκελνη ηὴλ ράξηλ πξνηηκκελ θαὶ ηὴλ ἀιήζεηαλ ὡο 

πιήξσκα λφκνπ ηαχηελ πνδερφκελνη. Ὡο ἂλ νὖλ ηὸ ηέιεηνλ θἂλ ηαῖο ρξσκαηνπξγίαηο ἐλ ηαῖο 



ἁπάλησλ ὄςεζηλ πνγξάθσκελ, ηὸλ αἴξνληα ηὴλ ἁκαξηίαλ ηνῦ θφζκνπ ἀκλφλ, Χξηζηὸλ ηὸλ ζεὸλ 

κλ, θαηὰ ηὸλ ἀλζξψπηλνλ ραξαθηξα θαὶ ἐλ ηαῖο εἰθφζηλ ἀπὸ ηνῦ λῦλ ἀληὶ ηνῦ παιαηνῦ ἀκλνῦ 

ἀλαζηεινῦζζαη ὁξίδνκελ, δηὰ ηο ηαπεηλψζεσο ηὸ ὕςνο ηνῦ ζενῦ ιφγνπ θαηαλννῦληεο θαὶ πξὸο 

κλήκελ ηο ἐλ ζαξθὶ πνιηηείαο θαὶ ηνῦ πάζνπο αηνῦ ρεηξαγσγνχκελνη θαὶ ηο ἐληεῦζελ 

γελνκέλεο ηῶ θφζκῳ ἀπνιπηξψζεσο. Τνῦ ἁγίνπ Μεζνδίνπ, ἐπηζθφπνπ Παηάξσλ, πεξὶ 

ἀλαζηάζεσο, ιφγνπ δεπηέξνπ· Αηίθα νὖλ ηλ ηῆδε βαζηιέσλ αἱ εἰθφλεο, θἂλ κὴ ἀπὸ ηο πνιὺ 

ηηκησηέξαο <ὕιεο>, ρξπζνῦ ηε θαὶ ἀξγχξνπ, ὦζη θαηεζθεπαζκέλαη, ηηκὴλ ἔρνπζη πξὸο ἁπάλησλ. 

Ο γὰξ ηὰο κὲλ ἀπὸ ηο πνιὺ ηηκησηέξαο ὕιεο ζεξαπεχνληεο ἐμνιηγσξνῦζηλ νἱ ἄλζξσπνη <ηλ 

ἄιισλ>, ἀιιὰ πζαλ ἐπίζεο ηηκζηλ, εἰ θαὶ ἀπὸ γχςνπ ἠ ραιθνῦ πάξρνπζη, θαὶ ὁ δπζθεκήζαο 

εἰο ὁπνηέξαλ νὔηε ὡο εἰο πειὸλ ἀθίεηαη, νὔηε ὡο ρξπζὸλ ἐμεπηειίζαο θξίλεηαη, ἀιι' ὡο εἰο αηὸλ 

ἀζεβήζαο ηὸλ βαζηιέα θαὶ θχξηνλ. Τὰο κὲλ ἀπὸ ρξπζνῦ θαηεζθεπαζκέλαο εἰθφλαο ηλ αηνῦ 

ἀγγέισλ, ηὰο ἀξρὰο θαὶ ηὰο ἐμνπζίαο, εἰο ηηκὴλ θαὶ δφμαλ αηνῦ πνηνῦκελ. 

 


