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Ἡ Ἀνάγνωσις τῶν θείων Γραυῶν 

ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ - 

ΑΠΑΡΥΗ ΟΜΙΛΙΑ  

ΟΣΕ ΣΗ ΕΞΩ ΕΤΡΕΘΕΙ ΕΤΣΡΟΠΙΟ 

ΑΠΕΠΑΘΗ (πρὸς Εὐτρόπιον B´) 

Ἡδὺο κὲλ ιεηκὼλ θαὶ παξὰδεηζνο, πνιὺ δὲ 

ἡδύηεξνλ ηῶλ ζείσλ Γξαθῶλ ἡ ἀλάγλσζηο. 

θεῖ κὲλ γάξ ἐζηηλ ἄλζε καξαηλόκελα, 

ἐληαῦζα δὲ λνήκαηα ἀθκάδνληα· ἐθεῖ 

δέθπξνο πλέσλ, ἐληαῦζα δὲ Πλεύκαηνο αὔξα· 

ἐθεῖ ἄθαλζαη αἱ ηεηρίδνπζαη, ἐληαῦζα δὲ 

πξόλνηα Θενῦ ἡ ἀζθαιηδνκέλε· ... ἐθεῖ 

ηέξςηο ἀπὸ ηῆο ὄςεσο, ἐληαῦζα δὲ ὠθέιεηα 

ἀπὸ ηῆο ἀλαγλώζεσο. Ὁ παξάδεηζνο ἐλ ἑλὶ 

ρσξίῳ, αἱ δὲ Γξαθαὶ παληαρνῦ ηῆο 

νἰθνπκέλεο· ὁ παξάδεηζνο δνπιεύεη θαηξῶλ 

ἀλάγθαηο, αἱ δὲ Γξαθαὶ θαὶ ἐλ ρεηκῶλη θαὶ ἐλ 

ζέξεη θνκῶζη ηνῖο θύιινηο, βξίζνπζη ηνῖο 

θαξπνῖο. Πξνζέρσκελ ηνίλπλ ηῇ ηῶλ Γξαθῶλ 

ἀλαγλώζεη· ἐὰλ γὰξ ηῇ Γξαθῇ πξνζέρῃο, 

ἐθβάιιεη ζνπ ηὴλ ἀζπκίαλ, θπηεύεη ζνπ ηὴλ 

ἡδνλὴλ, ἀλαηξεῖ ηὴλ θαθίαλ, ξηδνῖ ηὴλ 

ἀξεηήλ, νὐθ ἀθίεζηλ ἐλ ζνξύβῳ πξαγκάησλ 

ηὰ ηῶλ θιπδσληδνκέλσλ πάζρεηλ. Ἡ ζάιαζζα 

καίλεηαη, ζὺ δὲ κεηὰ γαιήλεο πιέεηο· ἔρεηο 

γὰξ θπβεξλήηελ ηῶλ Γξαθῶλ ηὴλ ἀλάγλσζηλ 

ηνῦην γὰξ ηὸ ζρνηλίνλ νὐ δηαξξήγλπζη ηῶλ 

πξαγκάησλ ὁ πεηξαζκόο. 

Δὐράξηζην εἶλαη ηὸ ιηβάδη θαὶ ὁ θῆπνο, 

ἀιιὰ πνιὺ πηὸ εὐράξηζηε εἶλαη ἡ 

ἀλάγλσζε ηῶλ ζείσλ Γξαθῶλ. Γηαηί ἐθεῖ 

ὑπάξρνπλ ἄλζε πνὺ καξαίλνληαη, ἐλῷ ἐδῶ 

λνήκαηα πνὺ πάληνηε εἶλαη ἀθκαῖα. θεῖ 

(ὑπάξρεη) δέθπξνο πνὺ θπζάεη, ἐλῷ ἐδῶ ἡ 

αὔξα ηνῦ (Ἁγίνπ) Πλεύκαηνο. θεῖ 

(ὑπάξρνπλ) ηὰ ἀγθάζηα πνὺ πεξηηεηρίδνπλ, 

ἐλῷ ἐδῶ ἡ πξόλνηα ηνῦ Θενῦ πνὺ 

ἀζθαιίδεη. ... θεῖ (ὑπάξρεη) ηέξςε ἀπὸ 

ηὴλ ἐκθάληζε, ἐλῷ ἐδῶ ὠθέιεηα ἀπὸ ηὴλ 

ἀλάγλσζε. Ὁ θῆπνο (βξίζθεηαη) ζὲ ἕλα 

ηόπν, ἐλῷ νἱ Γξαθὲο ζὲ ὅια ηὰ κέξε ηῆο 

νἰθνπκέλεο. Ὁ θῆπνο ὑπνηάζζεηαη ζηὶο 

ἀλάγθεο ηῶλ θαηξῶλ, ἐλῷ νἱ Γξαθὲο θαὶ 

κέζα ζηὸ ρεηκῶλα θαὶ κέζα ζηὸ θαινθαῖξη 

ἔρνπλ πνιιὰ θύιια θαὶ εἶλαη γεκάηεο 

θαξπνύο. Ἂο πξνζέρνπκε ινηπὸλ ζηὴλ 

ἀλάγλσζε ηῶλ Γξαθῶλ, γηαηί ἐὰλ 

πξνζέρεηο ζηὴλ Γξαθὴ ζνῦ ἐθβάιιεη ηὴλ 

ιύπε, ζνῦ θπηεύεη ηὴλ εὐραξίζηεζε, 

ἀλαηξεῖ ηὴλ θαθία, ξηδώλεη ηὴλ ἀξεηή, δὲλ 

ἀθήλεη κέζα ζηὴλ ἀλαηαξαρὴ ηῶλ 

πξαγκάησλ λὰ παζαίλεηο ὅπσο νἱ λαπηηθνὶ 

ζηὴλ ηξηθπκία. Ἡ ζάιαζζα καίλεηαη, ἀιιὰ 

ἐζὺ πιέεηο κὲ γαιήλε, δηόηη ἔρεηο 

θπβεξλήηε ηὴλ ἀλάγλσζε ηῶλ Γξαθῶλ, 

ἐπεηδὴ αὐηὸ ηὸ ζθνηλὶ δὲλ ηὸ ζπάδεη ἡ 

δνθηκαζία ηῶλ πεξηζηάζεσλ. 

Καὶ ἕτερον χωρίον ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς 
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Ἀιι᾿ ὅπεξ ἔιεγνλ, ὁ ηνζνῦηνο θαὶ ηειηθνῦηνο ἐπεζύκεζε πόξλεο. Πόξλεο ἐπεζύκεη ὁ 

Θεόο; Ναί, πόξλεο· ηῆο θύζεσο ηῆο ἡκεηέξαο ιέγσ. Πόξλεο ἐπεζύκεη ὁ Θεόο; Καὶ 

ἄλζξσπνο κέλ, ἐὰλ ἐπηζπκήζῃ πόξλεο θαηαδηθάδεηαη, Θεόο δὲ πόξλεο ἐπηζπκεῖ; Καὶ 

πάλπ. Πάιηλ ἄλζξσπνο ἐπηζπκεῖ πόξλεο, ἵλα γέλεηαη πόξλνο· Θεὸο δὲ ἐπηζπκεῖ πόξλεο, 

ἵλα ηὴλ πόξλελ παξζέλνλ ἐξγάζεηαη· ὥζηε ἡ ἐπηζπκία ηνῦ ἀλζξώπνπ, ἀπώιεηα ηῆο 

ἐπηζπκνπκέλεο· ἡ δὲ ἐπηζπκία ηνῦ Θενῦ, ζσηεξία ηῇ ἐπηζπκνπκέλῃ. Ὁ ηνζνῦηνο θαὶ 

ηειηθνῦηνο ἐπεζύκεζε πόξλεο; Καὶ ηί; Ἵλα γέλεηαη λπκθίνο. Τί πνεῖ; Οὐ πέκπεη πξὸο 

αὐηὴλ νὐδέλα ηῶλ δνύισλ, νὐ πέκπεη ἀξράγγεινλ, νὐ πέκπεη ηὰ Χεξνπβίκ, νὐ πέκπεη ηὰ 

Σεξαθίκ· ἀιι᾿ αὐηὸο παξαγίλεηαη ὁ ἐξῶλ. Πάιηλ ἔξσηα ἀθνύζαο, κὴ αἰζζεηὸλ λόκηδε. 

Ἔθιεγε ηὰ λνήκαηα ἀπὸ ηῶλ ιέμεσλ, θαζάπεξ ἀξίζηε κέιηηηα ἐθηπηακέλε ηνῖο ἄλζεζη, 

θαὶ ηὸ θεξίνλ ιακβάλνπζα, ηὰο δὲ βνηάλαο ἐῶζα. 

πεζύλεζε πόξλεο· θαὶ ηί πνεῖ; Οὐθ ἀλάγεη αὐηὴλ ἄλσ· νὐ γὰξ ἐβνύιεην πόξλελ εἰο ηὸλ 

νὐξαλὸλ ἀλαγαγεῖλ, ἀιιὰ θαηαβαίλεη αὐηὸο θάησ. πεηδὴ αὐηὴ νὐθ ἠδύλαην ἀλαβῆλαη 

ἄλσ, αὐηὸο θαηέβε θάησ. Πξὸο ηὴλ πόξλελ ἔξρεηαη θαὶ νὐθ αἰζρύλεηαη· ἔξρεηαη εἰο ηὴλ 

θαιύβελ αὐηῆο. Ὁξᾷ αὐηὴλ κεζύνπζαλ. Καὶ πῶο ἔξρεηαη; Οὐ γπκλῇ ηῇ νὐζίᾳ, ἀιιὰ 

γίλεηαη, ὅπεξ ἦλ ἡ πόξλε, νὐ ηῇ γλώκῃ, ἀιιὰ ηῇ θύζεη γίλεηαη ηνῦην ἵλα κὴ ἰδνῦζα αὐηὸλ 

πηνεζῇ, ἵλα κὴ ἀπνπεδήζῃ, ἵλα κὴ θύγῃ. Ἔξρεηαη πξὸο ηὴλ πόξλελ θαὶ γίλεηαη 

ἄλζξσπνο. Καὶ πῶο γίλεηαη; Δἰο κήηξαλ θπνθνξεῖηαη, αὔμεηαη θαηὰ κηθξὸλ θαὶ ἔξρεηαη 

ηὴλ ὁδὸλ ηῆο ἡιηθίαο ηῆο ἐκῆο. Τίο; Ἡ νἰθνλνκία, νὐρ ἡ ζεόηεο· ἡ ηνῦ δνύινπ κνξθή, νὐρ 

ἡ ηνῦ Γεζπόηνπ· ἡ ζὰξμ ἡ ἐκὴ, νὐρ ἡ νὐζία ἐθείλνπ· αὔμεηαη θαηὰ κηθξόλ, θαὶ κίγλπηαη 

ἀλζξώπνηο· θαίηνη εὑξίζθεη αὐηὴλ ἐιθῶλ γέκνπζαλ, ἐθηεζεξησκέλελ, ὑπὸ δαηκόλσλ 

πεθνξηηζκέλελ· θαὶ ηί πνηεῖ; Πξνζέξρεηαη αὐηῇ. Δἶδελ ἐθείλε θαὶ ἔθπγε.  

Καιεῖ κάγνπο. Τί θνβεῖζζε; Οὔθ εἰκη θξηηήο, ἀιι᾿ ἰαηξόο· «νὐθ ἦιζνλ ἵλα θξίλσ ηὸλ 

θόζκνλ, ἀιι� ἵλα ζώζσ ηὸλ θόζκνλ» (Ισ 12, 47). Καιεῖ εὐζέσο κάγνπο. Ὠ θαηλῶλ θαὶ 

παξαδόμσλ πξαγκάησλ. Αἱ ἀπαξραὶ εὐζέσο κάγνη. Κεῖηαη ἐλ θάηλῃ ὁ ηὴλ νἰθνπκέλελ 

βαζηάδσλ, θαὶ ἐζπαξγάλσηαη ὁ πάληα πεξηέπσλ. Κεῖηαη ὁ λαόο θαὶ ἐλνθεῖ ὁ Θεόο. Καὶ 

ἔξρνληαη κάγνη, θαὶ πξνζθπλνῦζηλ εὐζέσο· ἔξρεηαη ηειώλεο θαὶ γίλεηαη εὐαγγειηζηήο· 

ἔξρεηαη πόξλε θαὶ γίλεηαη παξζέλνο· ἔξρεηαη Χαλαλαία θαὶ ἀπνιαύεη θηιαλζξσπίαο. 

Τνῦην ἐξῶληνο, ηὸ κὴ ἀπαηηῆζαη εὐζύλαο ἁκαξηεκάησλ, ἀιιὰ ζπγρσξῆζαη 

παξαλνκήκαηα πιεκκειεκάησλ. Καὶ ηί πνηεῖ; Λακβάλεη αὐηήλ, ἀξκόδεηαη αὐηήλ. Καὶ ηί 

αὐηῇ δίδσζη; Γαθηύιηνλ. Πνῖνλ; Τὸ Πλεῦκα ηὸ ἅγηνλ. Λέγεη Παῦινο· «ὁ δὲ βεβαηῶλ ἡκᾶο 

ζὺλ ὑκῖλ Θεόο, ὁ ζθξαγηζάκελνο ἡκᾶο, θαὶ δνὺο ηὸλ ἀξξαβῶλα ηνῦ Πλεύκαηνο» (Β´ 

Κνξ. 1, 21-22). Πλεῦκα αὐηῇ δίδσζηλ. 

Δἶηα θεζίλ· νὐθ εἰο παξάδεηζόλ ζε ἐθύηεπζα; Λέγεη, λαί. Καὶ πῶο ἐμέπεζεο ἐθεῖζελ; 

Ἦιζελ ὁ δηάβνινο θαὶ ἔιαβέ κε ἀπὸ ηνῦ παξαδείζνπ. θπηεύζεο ἐλ ηῷ παξαδείζῳ θαὶ 

ἔβαιέ ζε ἔμσ· ἰδνὺ θπηεύσ ζε ἐλ ἐκαπηῷ, ἐγὼ ζε βαζηάδσ. Πῶο; Οὐ ηνικᾷ ἐκνὶ 

πξνζειζεῖλ. Οὐδὲ εἰο ηὸλ νὐξαλόλ ζε ἀλάγσ· ἀιιὰ κεῖδνλ ἐληαῦζα ηνῦ νὐξαλνῦ· ἐλ 

ἐκαπηῷ ηῷ Γεζπόηῃ ηνῦ νὐξαλνῦ βαζηάδσ ζε. Πνηκὴλ βαζηάδεη θαὶ ὁ ιύθνο νὐθέηη 

ἔξρεηαη· κᾶιινλ δὲ ἀθῶ αὐηὸλ θαὶ πξνζειζεῖλ. Καὶ βαζηάδεη ηὴλ ἡκεηέξαλ θύζηλ· θαὶ 

πξνζέξρεηαη ὁ δηάβνινο θαὶ ἡηηᾶηαη. θύηεπζά ζε ἐλ ἐκαπηῷ. Γηὰ ηνῦην ιέγεη «ἐγὼ ἡ 

ξίδα θαὶ ἡκεῖο ηὰ θιήκαηα»· θαὶ ἐθύηεπζελ αὐηὴλ ἐλ ἑαπηῷ. Καὶ ηὶ ινηπόλ; Ἀιιὰ 

ἁκαξησιόο εἰκη θαὶ ἀθάζαξηνο. Μὴ ζνη κειέησ, ἰαηξόο εἰκη. Οἶδα ηὸ ζθεῦνο ηὸ ἐκὸλ, 

νἶδα πῶο δηεζηξάθε. Πήιηλνλ ἦλ πξὸ ηνύηνπ θαὶ δηεζηξάθε. Ἀλαπιάηησ αὐηὸ δηὰ 

ινπηξνῦ παιηγγελεζίαο θαὶ παξαδίδσκη ηῷ ππξί. 
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