
Ο Δ . ΛΑΜΨΙΔΟΥ δ. φ. 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ 
(ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚ ΠΑΡΙΣΙΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ) 

ί. Ό γνωστός υμνογράφος Ιωσήφ, άκμάσας τον 9ον αΙώνα, ί-γραψε προς τιμήν 
του άγιου "Ιωάννου τοΟ Καλυβίτου κανόνα, φέροντα τήν ακροστιχίδα «πτωχον δειξόν 
με παθών εοχαϊς σου, μάκαρ" Ιωσήφ». Το γεγονός τούτο, ώς καΐ έτερα μαρτυρία έν 
τί] λατινική μεταφράσει του βίου του άνίου τούτου, καθ* ήν έν τω προλόγφ αυτής 
αναγράφεται το ί-τος 868, πείθουν ήμδς οτι ή αγιογραφική παράδοσις περί του ήμε-
τέρου αγίου ανέρχεται τουλάχιστον μέχρι τοΟ 9ου αίώνος ('). Έν τούτοις δμως ή με
λέτη των σχετικών προς τον Ίωάνννην κειμένων άγει προσέτι είς τάς κατωτέρω 
διαπιστώσεις περί toö χρόνου προελεύσεως τούτων : 

1) "Οτε γράφονται τα ημέτερα κείμενα ή μονή τών 'Ακοίμητων ευρίσκεται άκμά-

1) Καίτοι παραπέμπομεν είς τελευταίαν ήμετέραν δημοσίευσιν περί "Ιωάννου του Καλυ-

(βίτου ( Ό δ. Α α μ φ ί 8 ο υ, Βίος καί πολιτεία αγίου 'Ιωάννου τοδ Καλυβίτου, λανθάνων 

είς έλληνικόν παραμύθιον του Πόντου, Άρχεϊον 'Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου, 19 

1964)3—17) έν η συζητοδνται Ινια τον προβλημάτων, τα όποια παρουσιάζονται καί έν χ% πα-

ρούση, καί μνημονεύεται ή περί τούτων βιβλιογραφία, έν τούτοις δέν ν.ρΐΊ0\α^ &α%οπον να άνα· 

φέρωμεν καί πάλιν βιβλιογραφικάς τινας παραπομποίς. 

Οδτω δια τον βίον του αγίου ίδέ : 

Α. Ε h r h a r d, Über l ieferung und Bestand der hag iograph ischen und ho
milet ischen Li tera tur der gr iechischen Kirche , 1937—1952, I, 1, 182, 343, 393, 422, 533, 
536, I, 2, 171, I, 3. 100, 178, 180, 847. 

A. S i e g m u n d , Die Über l ieferung der gr iechischen christ l ichen Literatur 
in der lateinischen Kirche bis zum 12. J a h r h u n d e r t , 1919, 266—267. 

B. H. G. (Bibliotheca Hagiograph ica Graeca), 3η Ικδοσις όπό F . Η a l k i n , Τό

μος Β', 1957, 5—6. Άρ&. 8 6 8 - 8 6 9 . 

Η. G. Beck, Kirche u n d theolog i sche L i t e r a t u r im byzant in i schen Reich, 

1959, 507. 

Τα κείμενα τών βίων : το μέν έλληνικόν της παραλλαγές α έν P(atrologia) G(raeca) 

Τόμ. 114, στ. 568—581 οδ ή α ρ χ ή : Βίον καλόν καί ένάρετον καί άμόλυντον (Αατινική μετά· 

φρασις τούτοι) έν P. G. §νί>* άν., έν An(alecta) Bol(landiana) 15 (18^6) 257—267 καί έν 

A(cta) S(anctorum) I , 1034—1038, τό δέ λατινικόν κείμενον τής παραλλαγές β έν Α. S S , Ι , 

1031—1035 (του ελληνικού κειμένου ταύτης ή αρχή : Τ υ ρ α ν ν ι κ ό ν τ ι χ ρ ή μ α τ ε · 

κ ό ν τ ω ν σ τ ο ρ γ ή κ α ί δ ε σ μ ά φ ύ σ ε ω ς ά φ υ κ τ α ) . Παράφρασις τής παραλ

λαγής ταύτης είς νεοελληνικόν ιδίωμα έδημοσιεύθ-η δπό ' Α γ α π ί ο υ , Παράδεισος, τουτέστι 

λόγοι έκλελεγμένοι έκ τοδ Μεταφραστοδ Συμεώνος . . . Βενετία (1641) 1863, σ. 287—294. Πα-

ράφρασις είς τήν νεοελληνικήν της παραλλαγής α δπό Κ Δ ο υ κ ά κ η έδημοσιεύθη έν 

τψ πολυτόμψ «Μέγας Συναξαριστής πάντων τών άγίωνι, Τόμος Α ' "Ιανουάριος, 1889, σ. 244— 

253, γενομένη εκ του κωδικός 101, (18 αί.) τοδ Κυριάκου "Αγίας "Αννης του "Αγίου "Ορους 

(ίδέ Γ ε ρ α σ ί μ ο υ Μ ι κ ρ α γ ι α ν ν ί τ ο υ Κατάλογος χειρογράφων Κυριάκου Α γ ί α ς 

"Αννης, Ε.Ε.Β.Σ. 29 (1959) σ, 183). Δια τάς παραλλαγας ίδέ ' Ο . Δ α μ ψ ί δ ο υ, ενθ* 

άν. σ. 1—5. 
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ζούσα είς τήν έναντι της Κωνσταντινουπόλεως άσιατικήν άκτήν, εις ήν φθάνει τις δια 
πλοίου, καΐ είς περιοχήν χαρακτηριζόμενη ν «"Ανω μέρη» 

2) Το ταξείδιον προς τους άγιους τόπους δέν φαίνεται να παρακωλύηται έκ της 
παρουσίας έχθρων του χριστιανισμού, ως θα είναι οί άπό του Μωάμεθ "Αραβες. 

3) Έ ν αύτη ταύτη τη Κωνσταντινουπόλει ή καλύβη, εις ήν 6ζησεν επί Ιτη καΐ 
απέθανε καΐ ετάφη Ô άγιος, έχει μετατραπή εις ναόν, αναμφιβόλως μετοχίου της κυ
ρίας μονής των 'Ακοίμητων, μετά ξενώνος. 

4) Ό συγγραφεύς του πρώτου βίου του ημετέρου άγιου δέον να άναζητηθη είς 
τον κύκλον τής μονής των 'Ακοίμητων (*) 

καΐ 5) ό πλήρης μυθιστορηματικών περιπετειών βίος του αγίου ενθυμίζει κατά 
πολύ τήν επί τήν συγγραφήν παρομοίων κειμένων έπίδρασιν τής 'Ανατολής (Συρίας— 
Παλαιστίνης) ("). 

2. Ό βίος "Ιωάννου του Καλυβίτου υπήρξε λίαν εύχάριστον καί ψυχωφελές ανά
γνωσμα τόσον κατά τήν βυζαντινήν δσον καί τήν μεταβυζαντινήν περίοδον. Τούτο 
αποδεικνύει ό μέγας αριθμός των περιεχόντων τούτον χειρογράφων κωδίκων, οι 
όποιοι είναι εγκατεσπαρμένοι είς δλας τάς βιβλιοθήκας, ως καί ή έπίδρασις τήν οποίαν 
ήσκησεν ό βίος οδτος επί τήν συγγραφήν καί άλλων αγιογραφικών κειμένων. Οοτως 
έ*χει άποδειχθή δτι ό συγγραφεύς του βίου του αγίου 'Αλεξίου, του άνθρωπου τοο 
θεού, έκ τής βιογραφίας του ημετέρου αγίου Μλαβε τό έπεισόδιον τής επιστροφής του 
άγιου 'Αλεξίου είς τήν πατρίδα καί τής διαβιώσεως τούτου προ του πατρικού οίκου. 

3. Τα περί του αγίου 'Ιωάννου του Καλυβίτου κείμενα περιλαμβάνονται εις 
τρεις κυρίας παραλλαγάς. Τής πρώτης μία μορφή έδημοσιεύθη έν τη 'Ελληνική Πατρο
λογία του Migne, τής δευτέρας είναι γνωστή μόνον ή είς τήν λατινικήν μετάφρα-
σις, τής δέ τρίτης, έν νεοελληνική γλώοση καί έν κώδικι τοΟ 17ου αιώνος, είναι 
γνωστή μόνον ή αρχή. 'Αλλά καί έκαστης παραλλαγής—καί ένταοθα Ιχομεν μό· 

1) Δια τάς σχέσεις του βίου Ιωάννου τοο Καλυβίτου προς τάς βιογραφίας 'Αλεξίου, του 
ανθρώπου του θεοδ, ίδέ Β. d e G a i f f i e r, Intactam sponsam reliquens, A propos de 
la vie de Saint Alexis. An. Bol. 65 (1947) σ. 157 - 195. 

Δια τήν μονήν των Ακοίμητων Ιδέ έν R. J a n i n, Les églises et les monastères, 
1953, σ. 20 • 21 καί 279 - 280. Πάντως τα εκεί λεγόμενα δέον να συγκριθούν προς τα έν 
τοις βίοις του ημετέρου αγίου γραφόμενα, Ιδίως δταν γνωρίζωμεν δτι οί βίοι οδτοι ευρίσκονται 
ήδη είς κώδικας τοΰ 10ου αΙώνος. 

2) Ό κανών 'Ιωσήφ τοο 'Γμνογράφου ευρίσκεται έν τφ Μηναίψ κατά τήν 15ην Ιανουα
ρίου. Ό Π. Τ ρ ε μ π έ λ α ς (Εκλογή Ελληνικής 'Ορθοδόξου Ύμνογραφίας, 1949, σ. 304-305) 
καταγράφει τους έν έντυποις λειτουργικοΐς βιβλίοις κανόνας καί τροπάρια τοδ 'Ιωσήφ, άλλα πα
ραλείπει τόν κανόνα τούτον. Περί του ποιητοδ 'Ιωσήφ Ιδέ Β e e k, ΙνΘ' άν. 601—602, ένθα καί 
βιβλιογραφία. Ό 'Ιωσήφ Ιζησε τόν 9ον αΙώνα(Β16—886) καί άπό τοο 867 ήτο σκευοφύλαξ τής 
Μεγάλης 'Εκκλησίας. Ή έν τφ κανόνι έπανάληψις τών αυτών ολίγων στοιχείων (motifs) δηλοΐ 
ασφαλώς πηγήν χρησιμοποιηθεΐσαν καί περιέχουσαν μόνον ταύτα. Δια τοδτο ή πηγή αδτη δέον 
να αναζητηθώ είς συναξαριακά κείμενα καί ουδόλως είς τάς ήδη γνωστάς παραλλαγάς τοδ 
βίου 'Ιωάννου τοδ Καλυβίτου. Πράγματι δέν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν δτι δ δμνογράφος ήτο 
δυνατόν να είχε πρό οφθαλμών στοιχεία ώς π. χ. τήν άνταλλαγήν τών ενδυμάτων μετά τοδ 
γέροντος έπαίτου καί νά μή έχρησιμοποίησε ταδτα! Πάντως δ κανών, καί ώς Ιχει, καί ot κώ
δικες του 10ου αιώνος, οί διασψζοντες τόν βίον, μαρτυροδν δτι ή αγιογραφική παράδοσις περί τοδ 
ημετέρου αγίου δέον νά άνέλθη εις πρό τοδ 9ου αιώνος χρόνους, πιθανώτατα εις τά τέλη τοδ 
6ου ή τάς αρχάς τοδ 7ου αιώνος-

Δια τά Συναξαριακά κείμενα ίδέ Synax. Eccl. CP σ. 393 καί έν τφ Μηνολογίφ Βα
σιλείου έν P. G. 117. 
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νον τήν πρώτη ν καΐ δευτέραν ύπ* όψιν—τά κείμενα διαφέρουν τόσον, ώστε δέν είναι 
δυνατή ή έκδοσις ένας μόνον κειμένου, τό όποιον είς κριτικόν υπόμνημα θα ήδύνατο 
να περιλάβη πάσας τας μορφάς της αυτής παραλλαγής. Τούτο αποδεικνύεται καΐ έκ 
τής μελέτης των Παρισινών κωδίκων, τών όποιων ένίους έν φωτογραφίαις έλάβομεν 
ύπ* δψιν δια τήν παροοσαν μελέτην (*). 

4. ΟΙ κώδικες οδτοι είναι 
Paris, gr. 513 (Χ· s ) f- 261V— 269 
Paris, gr. 1556 (XV. s) f. 63—71V 
Paris. Coislin. gr. 121 (1343) f. 71 ν—74 bis 
Paris, gr. 789 (XI. s) f. 477—503 
Paris, gr. 1448 (X. s) f. 135V—146 
Paris, gr. 1464 (XII. s) f. 101—117 
Paris, gr. 1472 (XI. s) f. 105—115V 
Paris, gr. 1508 (Xll.s) f. 147V—159 
Paris, gr. 1536 (XI. s) f. 89—99 
Paris, gr. 1449 (XI. s) f. 280—287 

Βάσει τούτων εκδίδομε ν κατωτέρω ώς έξης : 
Ί) Βάσει τοΟ Paris. 513 (Ρ) έν συγκρίσει προς τον Coisl. 121 (C) μορφήν τής 

παραλλαγής α (868 έν B.H.G), ή οποία απέχει Ικανως τής έν τη P. G. περιεχόμενης ('). 
2) Βάσει του 1556 μορφήν τής αυτής παραλλαγής, ή οποία και αυτή απέχει του 

έντυπου κειμένου. 
3) Βάσει του 1449 βίον έν βραχεία μορφή υπό τον τίτλον «υπομνήματα» (868 f). 
4) Τήν μέχρι τοΰδε άνέκδοτον παραλλανήν β τής οποίας μόνον ή είς τήν λα-

τινικήν μετάφρασις ήτο γνωστή (·) Ή έκδοσις ταύτης γίνεται βάσει τών 789 (P s), 1448 
(Pt), 1464 (Ρ,), 1472 (P.), 1508 (Ρ5), 1532 (Ρ8), (869). 

Ό χωρισμός είς παραγράφους τών διαφόρων κειμένων ακολουθεί τα ήδη έκ-
δεδομένα κείμενα, τό δέ κριτικόν υπόμνημα περιλαμβάνει ΐάς κυριωτέρας αναγνώ
σεις. Κατά τήν έ*κδοσιν διορθώσαντες τήν όρθήν τών λέξεων >ραφήν καί στίξαντες 
τό κείμενον άπεφύγομεν μετά προσοχής να έπιφέρωμεν οίασδήιτοτε άλλαγός καί δτε 
ακόμη τα κείμενα ένόσουν κατά πολύ ώς προς τήν σύνταξιν. "Οταν 6ά έχουν δημο-
σιευθή σχεδόν δλοι ol μάρτυρες τών κειμένων τούτων, τότε θα ύπαρξη δυνατότης κρι
τικής εκδόσεως Μέχρι τότε δμως ή γνώσις καί ή δημοσίευσις τών έν λόγω κειμένων 
είναι αναγκαία καί απαραίτητος, καί τό γεγονός τούτο ώθησεν ήμδς üc τήν êpya-
σίαν ταύτην. 

1) Δια τους κώδικας τους περιέχοντας βίον Ιωάννου τοδ Καλυβίτου Ιδέ έν Ε h r li a r d, 
Ινθ' &v., B.H.G. Ινθ* αν. (ΕΙς τας παραπομπή τών ήδη δημοσιευθέντων δέον να προστεθη 
ή μνεία τοδ Ά γ α it ί ο a, Ινθ·' άν. καί τοδ Δ ο υ κ ά κ η , Ινθ·. αν.). 

Δια τους Παρισινούς κώδικας ΐδέ Η. Ο m ο n t, Catalogus codi cum hagiogr. 
graec. bibliothecae nationales Parisiensis, 1896. 

2) Tò âv P. G. έλληνικόν κείμενον εκδίδεται «ex mss Reg. 1632, 1556, Coisl. 121». 
3) Τό έλληνικόν κείμενον xf}ç λατινικές μεταφράσεως άν^κεν είς κώδικα τοδ Βατικανού. 
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ΚΕΙΜΕΝΑ A' 

Paris. 513, f. 261 ν 

ΜηνΙ τφ αύζφ ιε' ( ' ) . 

Βίος καΐ Πολιτεία (*) 'Ιωάννου μονάχου τοϋ δια Xçiatbv Καλνβίτου. 

Κύριε εύλόγησον (*). 

1 Βίον καλόν και ενάρετον (ι) ανδρός δικαίου (f 262 r) και τελείου (*) βού-

λομαι Οιηγήσασϋιαι τη υμών ομόνοια, δστις γέγονεν εν τοις χρόνοις ημών. 

Καταφρονήαας (Β) τών τοϋ βίου πραγμάτων, κατηξιώάη τών επουρανίων 

αγα&ών, δια την αμετρον αϋτοΰ ϋπομονήν και (*) εις Χριστον πίστιν. Το δε 

5 πράγμα τοιούτον έχει το διήγημα. 

*Ην τις εν τη 'Ρωμαίων πάλει (*) ανηρ πλούσιος σφόδρα, δστις (') και 

στρατηλάτου περιεβεβλητο αξίωμα, δνομα δε C) τφ ανδρι Εύτρόπιος μετά 

Θεοδώρας της αντοΰ συμβίου (Β), σεβόμενοι τον Θεον εκ νεότητος αϋιών. 

ΕΙχον (*) δε υιούς τρεις' και τους μεν δύο περιβαλόντες (10) αξιώμασι μεγά-

10 λοις κατέλιπον, τον δε νεώτερον (ιί), τουτέστι τον Ίωάνίην, περί ου ή uh· ο 

λόγος (ι2), παρέδωκαν f1') είς διατριβην. Και μετά το πληρώσαι τα της 

παιδείας γράμματα, παρέδωκαν αύτφ (ίΛ) τά (") της γραμματικής και 

φιλοσοφίας κάί ρητορικής πράττειν βιβλία. Γενομένου δε αυτού δωδεκαέ 

τους ( 'y και σχεδόν απανια (") κατορ&ώσαντος, διά το είναι αυτόν άξιον 

15 και ελλόγιμον της πίστεως {'s), προ πάντων (19) ταΐς έκκλησίαις εσχόλαζεν, 

οϋδεμίαν δε ώραν άφίστατο τών βιβλίων, ώστε και τους γραμματικούς εκ-

πλήττεαυαι επί τη τοσαύτη (3Ι>) του νέου παραμονή. 

*Εν μια δε (11) τών ήαερών άββας τις τών ανω μερών της αγίας (") μο

νής τών επιλεγοαένων (iB) Ακοίμητων εύχην είχε τοϋ παραγενέσααι (3i) εις 

20 τα 'Ιεροσόλυμα και (*') φ&άσας {*") είς τον οίκον, δπου δ 'Ιωάννης επαι 

δεύετο, παρεκάλεσεν (") αυτόν οικησαι εν τφ οίκω, εν φ εξενίζετο δ νέος 

εις την μά&ησιν. Θεωρησας ου ν το σχήμα και την διαγωγην της ασκήσεως 

Τίτλος.—1) ΜηνΙ τω ανεω ιε' om C. 2) τον δοίον πατρός ημών 'Ιωάννου τον 
Καλνβίτου C, 3) Κύριε om C. 

1) και άμόλνντον add C. 2) και τελείου om C. 3) γαρ add C. 4) την add C. 
5) Κωναταντινουπόλει C. 6) οντος και τω τον στρατηλάτου σχήματι περιεβεβλητο C. 7) δε om C. 
8) μετά της ονμβίον αυτού Θεοδώρας C. 9) εσχον C. 10) περιέβαλον C. 11) κατέλειπον δε τον 
νεώτερον C. 12) περί οΰ ήμΐν δ λόγος om C, 13) και παρέδ. αυτόν C. 14) αυτόν C. 15) τα περί 
της ρητορικής και φιλοσοφικής άναγινώσκειν βιβλία C. 16) χρόνου add C. 17) πάντα C 18) ελ
λόγιμον της πίστεως Ρ ευλογημενον C. 19) πάντων δε add C. 20) τοσαντγι om C. 21) ουν C. 
22) άσίας Ρ αγίας C. 23) λεγομένων C. 24) άπελ&εΐν Ο. 25) ενξασϋαι εις τους αγίους add C. 
26) "Εφ&ασεν δε 6 μοναχός C. 27) και παρακαλέσας τους εν τφ οίκω εξενίζετο εκεΐσε την 
μονην καταλνων. Τον δε άββα &εωρήσαντος το όχημα και την καλήν διαγωγην δ μακάριος 
Ιωάννης και πνεύματι άγίω πυρούμενος ηρξατο. . . C. 
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1 του aßßä δ μακαρίτης Ιωάννης και πνεύματος (262 ν) αγίου πλησθείς 

ήρξατο ερωταν αυτόν λέγων : *Πόθεν εϊ και που πορεύη και ποίος δ τρό· 

πος της ασκήσεως (ι) της μονής σου;* Ερωτώμενος (') δε δ άββας παρά 

του παιδος πάντα τον βίον (*) καί τον κανόνα της ασκήσεως απήγγειλεν 

5 αύτφ και (*) δτι «δια μικροψυχίαν τινά εξήλθον του μοναστηρίου και τα 

ενταύθα κατέλαβον και νυν πορεύομαι εϋξασθαι εις τους αγίους τόπους και 

πάλιν επανακάμψαι εις την αγίαν μονήν*. 

Ταΰτα άκουσας δ * Ιωάννης (Β) λαβόμενος της χειρός αύτοΰ έρχεται κατ 

Ιδίαν και δρκοις φρικωδεστάτοις τούτον κατησφαλίσατο επί το εκτελούντος 

10 αυτού (6) την δδοιπορίαν πάλιν επανακάμψαι προς αυτόν, δφείλοντα Ο και 

αυτόν συμπαραλαβεΐν μεθ* εαυτού εις την αγίαν μονήν. "Ελεγε γαρ αύτφ 

δ 'Ιωάννης : «"Ακουσον, aßßä μου (9), καί συμπάθησαν μοι' οι γαρ κύριοι 

οι γονείς μου πολύ ποθήσαντές με ϋπερ τους αδελφούς μου και υπέρ (9) 

πάντας τους εν τφ οΐκψ ημών (10) δια πλειόνων γραμμάτων σοφιστικών παι-

15 δεύσαντες με (iX) βούλονται επι μεγάλην αξίαν με (i3) αγαγεϊν' ώς γαρ λέγει 

δ κύριος μου και (ίΒ) πατήρ μου, μείζονι ('*) της ιδίας αξίας της του στρα-

τηλάτου (ί6) βούλεταί με εγκαταλέξαι, πάντως δε (1G) μετά τούτο καί γάμφ 

προσομιλησαι. *ΑλΧ' εγώ, ποτέ (ίΊ) μεν εν τη αγία εκκλησία χαιρόμενος, ποτέ 

δε καθ' εαυτόν άναγικώσκων, εγνων δτι πάντα τά εν τφ βίφ (1S) μάταια (ι9) 

20 είσιν και δτι μόνος άνθρωπος (") εκείνος σφζεται δ καταφρονήσας τών του 

βίου πραγμάτων και δουλεύων τφ Χριστφ ακαταγνώστως ( y εν τφ ϋπερ-

τερψ σχηματι. Και τούτου ένεκεν προσπίπτω σοι ( ι, κύριε μου, επι το πα-

ραλαβεϊν σε κάμε και συγκαταλέξαι (263r) τη αγία μονή*. Ταΰτα άκουσας 

ό αββας μεθ' δρκου συντίθεται αύτφ την επάνοδον ποιήαασθαι αυτόθι 

25 και (*') συμπαραλαμβάνειν αυτόν (**). 

Συνθεμένοι δε άλλήλοις κα\ συνταξάμενοι (tB) έκαστος την ιδίαν δδον 

έπορεύθησαν. Έν δε τφ άποδημηααι τον άββαν λέγει (3β) εν εαυτφ δ μακά

ριος "Ιωάννης (27) : *Τέως προ πάντων απελθόν προς τους γονείς μου ζη

τήσω παρ' αυτών εϋλογίαν, τουτέστι το αγιον εϋαγγέλιον, δι ου δυνήσομαι 

30 μαθεϊν τάς παραδόσεις του Χριστού (38) και τα ενάρετα αύτφ(3β) επιτελεΐν (9°). 

1) της μονής om C. 2) επερωτώμενος C. 3) τα τον βίου πράγματα C. 4) και τα κα&' εαυ· 

τον εδήλωοεν αύτφ δ άββάς ειπών δτι δια μικροψυχίαν πορεύομαι ενξαο&αι και προχωρήσαι 

«iff τους αγίους τόπους και πάλιν νποστρέιρω είς την αγίαν μονην C. 5) και add C. 6) το έκτε' 

λέοαι αυτόν C. 7) δφείλοντα παραλαβεΐν καί αυτόν μετ αύτοΰ C. 8) aßßä μου Ρ μοι, πάτερ, 

C. 9) ϋπερ om C. 10) μου και C. 11) παιδαγωγήσαντες με C παιδεύοαντές με βούλονται Ρ. 

12) με om C . 13) μου και Ρ δ C, 14) μείζων Ρ C. 15) τών στρατηλάτων C. 16) και add C. 

17) πρώτον C. 18) τούτω add C, 19) και κατώδυνα add C. 20) δ αν&ρωπος C. 21) άκατα· 

γνώστως εν τφ υπερτερώ Ρ εν τφ ήμετέρω C. 22) του λαβείν με, κύριε μου, μετά σου και 

ουγκαταλέξαι τη αγία υμών μονή C. 23) επείσυη αυτόν και την επάνοδον ποιεΐσ&αι δι αύτοΰ 

δφείλοντα C. 24) μετ αύτοΰ add C αύτφ Ρ, 25) εαυτοΐς a d d C. 26) ειπεν C. 27) δ 'Ιωάννης δ 

μακάριος C, 28) Κυρίου C. 29) ενάρετα αύτφ Ρ άρεοτα αύτοΰ C. 30) ποιεΐν C. 
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1 Kai έλ&ών προς τους γονείς αυτόν προφασίζεται λέγων C1) αύτοΧς : *Otr 

δύναμαι άπελ·&εϊν εις την διατριβήν' Ιδού γαρ άπαντες (') οι παίδες οι μαν-

&άνοντες μετ' εμού τα {') γράμματα μετά το πραξαι (*) αυτούς τα εν τ# 

διατριβή (*) ϊχουσι παρ' αύτοΐς (') Ευαγγέλια καΐ κα&εζόμενοι άναγινώ· 

5 οκουσι (7). Καγώ ούτως ειμί ώς εις των μη εχόντων (8)' άλλα προσπίπτω 

ύμϊν, κύριοι (9) μουί καμοι κελεύσατε (i0) γενέσ&αι Εύαγγέλιον, δηως καγώ 

έχων αυτό εν τάϊς χερσί μου μαν&άνω (%ί) αυτό». Άκούσασα δε ή μήτηρ 

αυτού εχάρη (") δτι ούτω φιλοπόνως έχει περί την μάϋησιν και είσελ&ον· 

σα (") λέγει τφ άνδρι αυτής : «Κύριε μου, τοιούτον κατασκεύασαν μοι (u) 

10 Εύαγγέλιον και δος τφ τέκνα) ημών, ώστε μη μόνον τα εσωοεν (iS) του 

Ευαγγελίου εϊς πό&ον αυτόν {1β) εξεγείρειν, αλλά και ή καλλονή της κατα

σκευής {") ίξω&εν (18) εις μείζονα αυτόν πό&ον προτρέψασ&αι». Εναέως 

οϋν δ πατήρ αυτοΰ έχέλευσε κλη&ήναι χρυσοχόον και λέγει αύτφ : «Λάβε 

χρήματα δσα βούλη και κατασκεύασον (19) Εύαγγέλιον (*°) τφ τέχνφ ημών*. 

15 Και λαβών δ χρυσοχόος (263 ν) πεντακόσια νομίσματα και λί'&ους πολυτε

λείς (%ι) κατεσκεύασε το Εύαγγέλιον και {**) δέδωκεν αυτό (**) τφ ('*) 'Ιωάν

νη. Και λαβών αύτο δ "Ιωάννης έβάσταζε (ìs) και έξεμάν&ανε (2β) μετά 

πολλού πό&ου ("), προσδοκών (**) και την Ιπάνοδον του aßßä. 
Ήμερων δε διαγενομ,ένων παραγίνεται εκ της δδοιπορίας αυτού (Μ) δ 

20 άββας κατά την συνταγην (,0) του 'Ιωάννου (Βί)' Ιδών δε αυτόν δ 'Ιωάννης 

εχάρη σφόδρα και νπαντήσας (") περιεπτύξατο αυτόν μετά πολλής (") ευφρο

σύνης της καρδίας αυτού και λέγει αύτφ : «Κύριε μου, τα σπλάχνα τών 

εμών γονέων και το φίλτρον το εις έμε ουδείς (**) άν&ρώπων (**) έπίσταται 

ώς έγώ μόνος' οϊδα γαρ μάλιστα την γνησιωτάτην μου μητέρα (*β) δτι, εάν 

25 μά&η τι τοιούτον (Β7), τοις δάκρυσιν αύτης κόπτει (t8) μου τον δρόμον της 

προθέσεως, αλλά, παρακαλώ σε, ούτω (Β°) μετά ησυχίας άπέλΰ·ωμεν ώστε 

μηδένα γνώναι τών εμοί διαφερόντων*. Λέγει αύτφ δ αββας : «Ώς βού-

λΐΐ Γ/ι ούτω ποιήσωμεν' την γαρ επι&υμίαν σου πληροί Κύριος f41^». Kai 

παραλαβών αυτόν (**) δ Ιωάννης έρχεται παρά (*') τον αίγιαλον της ϋα-

1) λέγων όντως tfj μητρί αυτοΰ ' ού δύναμαι εις την διατριβήν άπερχεσΰαι C. 2) 

πάντες C. 3) τα om C. 4) πληρώοαι C. 5) γράμματα add C. 6) παρ' αύτοΐς om C· 

7) αυτά add C. 8) Γονείς, μη έχων Εύαγγέλιον add C. 9) κυρία C. 10) κέλενοον C. 

11) εκμάΰω C. 12) δτι ούτος εστίν φιλόπονος παρά την μά&ηοιν του Χριοτοΰ εχάρη CX 

13) ελ&οΰσα C. 14) μοι om C. 15) εοω C. 16) αυτοΰ C. 17) αυτοΰ add C. 18) εξω&εν 

•μοιον αυτοΰ άλλο μη εοτιν. Άκούσαζ δε δ πατήρ αυτοΰ τοΰτον τον λόγον παρά της μητρός 

αυτοΰ εύ&έως εκέλευοεν . . . C. 19) μοι add C. 20) ίνα δώσω τφ υίφ μου τφ Ίωάνντ] και 

add C. 21) και μαργαρίτας add C. 22) επάρας αυτό το Εύαγγέλιον δ πατήρ αύτοΰ add C. 

23) επέδωκεν αύτφ C. 24) υίφ αύτοΰ τφ add C. 25) αύτο add C. 26) εμάν&ανεν C. 27) 

κάί πολλής προ&νμίας της ψυχής αύτοΰ add C. 28) δε add C. 29) αύτοΰ om C. 30) σύνταξιν C. 

31) τοΰ 'Ιωάννου om C. 32) απαντήοας αύτφ C. 33) πολλής om C. 34) όντως add C. 35) 

αναρώπων om C. 56V τη γνηοία μου μητρί C. 37) το πράγμα τοΰτο C. 38) ανακόψει C. 39/ 

ίνα add C. 40) τέκνον add C. 41) δ Κύριος C. 42) παραλαβών ούν αύτφ C. 43) επί C. 
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1 λάασης και ευρίσκει πλοΐον (') και λέγει τφ νανκλήρψ : «Παρακαλονμέν σε, 

αδελφέ, όπως έκμισϋώσγ} ημΐν (') το πλοΐον (5) σου και διασφσης ημάς 

εως {*) των ανω μερών της αγίας μονής των επιλεγομένων 'Ακοίμητων*. 

Ό δε ναύκληρος (β) Χεγει αύτοΐς (β) : «"Εγώ εις τούτο κά&ημαι τον φορ· 

5 τώσαι (?) το πλοΐον και γεμίσαι αυτό (8)». Λέγει αύτφ ο 'Ιωάννης : «Είπε 

μοι, αδελφέ, πόσων νομισμάτων εστί το φορτίον Ι9) τον πλοίου (10)» κάγώ 

εκμισ&ονμαι αυτό (u)*.Kaì λέγει αντφ {ι1) 6 ναύκληρος : «'Εκατόν νομισμά

των εστί (264r) το φορτίον τον πλοίου». Λέγει αντφ δ 'Ιωάννης'. « 'Ανά· 

μεινον, αδελφέ, εΐσω Vs) τριών ημερών κάγώ εκμισάονμαι αυτό». Και συν 

10 δεμένοι αύτφ (") άπηλ'&ον ( 1 δ), και λέγει τφ aßßq, κατ' ιδίαν : « Ό μεν μι-

σϋος τον πλοίου πολύς, το δε άναχωρησαί με εκ ( , 6) τών γονέων μου και 

μη κατασχεϋήναι (17) υπ' αυτών πολλών ( , 8) χρημάτων ( ι 8 ) κρεΐττόν εστίν' 

άπελυών ονν λαλήσω τοις γονενσί{*°) μον σχηματικώς όπως δώσωσί (%ι) 

με χρήματα επί τφ (") δούναι τφ νανκλήρψ». Και λέγει αύτφ δ άββάς '· 

15 «Πορεύον, τέκνον, δ ( i s ) Κύριος κατεν&όνοι σου πασαν βουλήν ('*) προς το 

·&έλημα αντού*· 

Και απελαών (") δ 'Ιωάννης λέγει ifj μητρϊ αντού : «Κυρία μου μήτηρ, 

η καλώς με ( ,β) άναΰρεχμαμένη εξ αρχής, ώς ολίγαι μητέρες ανέτρεψαν τα 

ίδια τέκνα ( ϊ 7 ), δια το αμετρόν σον φίλτρον το εις εμε (*8) πασαν μου επιϋν 

20 μίαν επλήρωσας ( ΐ 9 ). Και νυν ( s 0) ετι μίαν αΐτησιν αιτούμαι (*') παρ'υμών εις 

αμετρον (82) καύχημα*. Ή (83) δε λέγει αντφ (84) : «Αΐτησαι ("), τέκνον, δ (8 6) 

βούλτ}*. Ό δε λέγει ( , 7) : «Κυρία μου μήτηρ, πάντες οι παίδες οι εν τι} 

διατριβή ου μόνον άπαξ και (*8) δις ( ϊ 9) εκάλεσάν με εις έστίασιν, αλλά και 

πολλάκις. Και μη δννάμενος τα δμοια αντοΐς έκτελέσαι {*") ονδε εις την 

25 διατριβήν δνναιιαι άπέρχεσ&αι υπό της διατροπής (4Ι) αΧιοκό μένος* • 'Η δε 

λέγει αντφ : «Μεινον (4a) τέκνον, σήμερον, κάγώ λαλήσω τφ πατρί σου επί 

τφ δονναι (4Β) σοι χρ^αατα είς (.**) το προτρέψασ&αι (45) δσους (*6) εάν βού 

λΐ]». Kai ελ&όντος τον άνδρας αυτής διελέχ&η αντφ έκαστα, καϋώς ηκουσε 

παρά του 'Ιωάννου. Ό δε πατήρ αυτού είπε (47) : «Δώμεν (*8) αντφ εκα-

30 τον χρυσίνους (49^ και παίδα φύλακα μήπως είς κακά εκκλίνγ] και ava-

1) πλοιάριον C. 2) εκμισυώσ^ς C. 3) πλοιάριον C. 4) εως om C. 5) δ δε ναύκληρος 
om C. 6) λέγει αντφ C. 7) λαβείν φορτίον C. 8) και γεμίσαι μον το πλοΐον C. 9) φόρτωμα 
C. 10) σον add C. 11) έκμαοονμαι amò C. 12) αντφ om C. 13) (σως Ρ εσω C. 14) Kai 
αννταξάμενοι αλλήλους C. 15) άπήλ&εν C. 16) άπο C. 17) με add C. 18) πολύ C. 19) χρημά' 
των om C. 20) τονς γονείς C. 21) οώσοναιν C. 22) τον C. 23) γάρ a d d C. 24) άγα&ήν add 
C. 25) έλϋ·ών C. 26) μοι C. 27) τα ϊδια τέκνα ανέ&ρεψαν C. 28) και add C. 29) πληρώ· 
σασα C. 30) και ννν om C. 31) αΐτονμεν C. 32) ήμέτερον C. 33) δ C. 34) αντφ om C. 
35) αϊτηαον C. 36) εάν add C. 37) αντί) add C. 38) ή C. 39) δεύτερον η τρίτον C. 40) εκ" 
τελεσαι αντοΐς C. 41) εντροπης C. 42) άνάμεινον C. 43) κάγώ πεί&ω τον πατέρα σον δοϋναι C. 
44) επί C. 45) σοι add C. 46) δ èàv C. 47) και λέγει δ πατήρ αντον C. 48) δώ C. 49) νο
μίσματα C. 
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1 λώση αυτά είς ρνπαράς καί άκαιρους χρείας ( ')*· Και εδοξεν αμφοτέροις (*) 

ή βουλή αϋτη και καλέσαντες τον Ίωάννην (BJ έδωκαν (*) αυτόν τα χρήματα 

και τον naìòa (5) παραφύλακα Γ ) . Λαβών δε δ 'Ιωάννης τα εκατόν χρύσινα(7) 

έρχεται προς [264 ν) τον άββαν μετά χαράς έχων με& εαυτού (8) και τον 

5 πάίδα και (9) λέγει αϋτφ ( ι 0) : «Κύριε μου, ούτος δ ανϋρωπος έμός έστιν, 

κέλευσον αυτόν είναι ζαύτον) ενταυ&α (")« èyà> δε απέρχομαι προς τους εταί

ρους μου λαβείν παρ' αυτών προ&εσμίαν δπως αυτούς ΰποδέξωμαι ( i a )». 

Kai λαβών (1Β) τα εκατόν νομίσματα έρχεται προς τον ναύκληρον και λέγει 

αυτφ : «Παρακαλώ σε, αδελφέ, iva εμοί και τφ άδελφφ (u) μόνοις ( , δ) εκ" 

10 μίσθωσης τ ο πλόίον ('V*· Λέγει αυτφ δ ναύκληοος (") δτι «πολύς εστίν δ 

μισθός του πλοίου, εάν δε εκδέξη, λαμβάνω υμάς μετά του φορτίου». Λέ~ 

γει αυτφ δ 'Ιωάννης : «Λάβε παρ" εμοϋ τον μισθόν σου (i8)> μόνον διάσω 

σον ημάς ( 1 9)». Και λαβών (") τα εκατόν νομίσματα έ'δωχεν αυτφ και λέ

γει (81) : «Παρακαλώ σε, αδελφέ, σχόπησον τον αέρα, èàv εχης (2 Ι) επιδέ' 

15 ξιον ανεμον, τον δφείλοντα ήμΐν ουνεργήσαι. Και έστώς εν τφ πλοίω νεύ-

ματι μόνον ( Ϊ Β) ήαας κάλεηον ("*). Ύφορώμεθα γάρ τινας καί θέλομεν 

φυγή (25) χρήσασ&αι». Λαβών δε (8β) δ ναύκληρος τα εκατόν νομίσματα και 

περίχαρης γενόμενος λέγει αυτφ : «"Απελθε ( a 7)· κύριε μου νεανίσκε, εν 

ειρήνη (S8) καγώ υμάς διασφζω Θεοΰ (a9) θέλοντος». Έλθών δε (Β°) δ Ίωάν-

20 νης διηγήσατο πάντα τφ aßßq. (ΒΙ), κρύψας (*2) άπα του παιδος το (BS) πράγμα-

"Ημερών δε διαγενομένων ηρξατο δ 'Ιωάννης λέγειν (Β4) : « 'Απέλθωμεν 

παρά ( ) τον αίγιαλδν της θαλάσσης δτι εντός δυο ημερών η δεξίωσίς μού (3b) 

εστί. Καί χρείαν εχομεν καλών Ιχθύων (β 7)». Και ελθόντων αυτών παρά (88) 

τον αίγιαλδν της θαλάσσης κελεύσει του Κυρίου (ββ) γίνεται (40) άνεμος έπι-

25 τήδειος. Και ηρξατο δ ναύκληρος εστώς εν τφ πλοίω νεύματι πυ (265 r) 

κνώς (41) τούτους εγκαλεΐσθαι ( 4 a ). Μη δυνάαενοι δε διαλαθείν τον παίδα 

λέγουσιν αυτφ : «"Απέλυε εν τη διατριβή και σκόπησαν τους παιδας τι πράτ-

τουσι. Και έλθών ευρήσεις ημάς ενταύθα*. 'Απελθόντος δε αύτον (**) εμ-

βάντες είς το πλοΐον απέπλευσαν. Και διασωθέντες ήλθον είς την αγίαν μο-

30 νήν. Καί διηγήσατο (4 4) δ άββα; τφ αρχιμανδρίτη πασαν την άλήθειαν και 

Ι) παραφύλακα, μήπως ως παιδίον εκκλίνη καί είς ρνπαράς χρείας και άκαΐρως 
ανάλωση αντά C. 2) αύτοΐς C. 3) προσκαλεαάμενοι αντον οι γονείς αντοΰ C. 4) έδωκαν 
ανιόν Ρ επέδωκαν αυτφ C. 5) και παΐδα C. 6) μήπως . . . παραφύλακα alt. man. scritx 
in m a r g i n e P. 7) νομίσματα C. 8) εϊχεν δε C. 9) και o m C. 10) τφ άββα ό 'Ιωάννης 
C. 11) κελενοον ονν εϊναι ενταν&α μετά σον αντον C, 12) νποδέξωμαι αυτούς C. 13) βαστά
ζων C. 14) εμε και τον άδελφον C. 15) μόνοις om C. 16) σον add C. 17) νανκληρος : 
ειπόν σοι, αδελφέ, δτι δ μισϋ·ος τον πλοΐον βαρύς εστίν, εάν δε εκδέξασ&ε, λαμβάνω . . . C. 18) 
παρ εμοί τον μισ&ον τον πλοΐον σον και C. 19) τον Θεοΰ ΰέλοντος add C. 20) εκβαλών C. 21) 
αντφ add C. 22) εχη C. 23) μόνον om C. 24) προακάλεαον C. 25) φνγήν C . 26) ονν 
C. 27) έλυε C. 28) εν ειρήνη om C 29) καί γαρ νμάς διασφαω τον Θεον C. 30) άπελϋ·ών 
ονν. 31) τφ άββα πάντα τα περί τον νανκλήρον C. 32) δε add C. 33) και το C. 34) δ 
"Ιωάννης λέγειν Ρ λέγειν δ Ιωάννης τφ άββα C. 35) επί C. 36) ή δεξΐωσΐς μον Ρ δεξΐωσίς 
μοι C. 37) δψαρίον καλόν C. 38) επι C. 39) Θεοΰ C. 40) εγενετο C. 41) πνκνώς om C. 42) 
αντούς προσκαλεϊσΰαι C. A3) εν τη διατριβή ενυέως εκείνοι add C. 44) Διηγήσατο δε C. 
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1 την πίστιν (ι) του {*) παιδός. Ίδών δε αυτόν δ αρχιμανδρίτης λέγει (8) 

αϋτφ : ^Τέκνον, πολύ νεώτερος εϊ και ε&ος {*) εστίν παρ' ήμϊν τον &έ' 

λοντα άποτάξασ&αι εν ήμέραις τεσσαράκοντα ποιήσαι παραμονην κάί &εω 

ρήσαι τον κάματον της ασκήσεως ημών, και οϋτως άποκείρασ&αι (*)»· Λέγει 

5 αύτφ δ 'Ιωάννης : *'0ρκίζω σε κατά της αχράντου (β) Τριάδος καϊ τας εν 

χας (7) της αγίας μονής ίνα σήμερον με άποκείρχις (8) δτι πολύς μοι πόϋος 

εστί και σπουδή φορέσαι ( 9) το άγγελιχον σχήμα*. Τότε εύλογήσας ( ι 0) αυτόν 

δ αρχιμανδρίτης απέ&ριξε ( u ) δεδωκώς αντφ και τον στολισμόν. Αυτός δε 

μετά σπουδής και προθυμίας ήσκει δεόμενος τον Θεον νυκτός και ήμέ 

10 ρας ( ι 9) ακαταπαύστως. Έποίησε δε εξ ετη ( ,Β) εν τή μονή πάντας σχε 

δον ('*) του; εκεΐσε (*5) έκδιδάξας το πώς δει ταπεινοφρονείν και εύχεα&αι 

τω Θεφ. Έπέαηκε δε εαυτφ εγκράτειαν τοιαύτην ώς μηδενός άλλον απτε-

σ&αι ε'ιμή μόνον τον τιμίον σώαατος και αίματος τον Χρίστου, ώστε &ανμά-

ζειν τον άρχιμανδρίτην και λέγειν δτι «παιδίον οντά πολύν κόπον σεαντφ\) 

15 περιέϋηκας και ούκ εχεισοι(ΪΊ) ανταρκήσαι το σώμα προς την δοξολογίαν του 

Χριστον \s) Διότι ή πολλή εγκράτεια και ( , 9) νηστεία (265 ν) καταφ&είρει 

τα σώματα ( 2 0)». 

Ιδών δε ô μισόκαλος διάβολος την πολλήν (3Ι) αύτοΰ σπονδήν καϊ τον 

δρόμον της προθέσεως έμάνη κατ αύτοΰ καϊ άγριω&εις (") σφόδρα και μη 

20 δυνάμενος νικήσαι τον γενναΐον αύτοΰ λογισιιον και αποστήσαι της ελπίδος 

τον Χρίστου, ανάμνησιν αύιφ ετί&ει τών γονέων κάί πόυον πολνν περί αυ

τών ΙνοχλεΧν αύτφ ( , 3) καϊ την προέλευσιν αυτών και την τών παίδων νπηρε-

σίαν και άπαξ απλώς ('*) πασαν την του βίου απάτην και ματαιότητα ύπο 

τίάεσ&αι αύτφ. Ως λοιπόν εκ της πολλής νηστείας και αγρυπνίας και τον 

25 πολλού πόΰ·ον τών γονέων μη αύταρκεΐν το σώμα αύτοΰ, άλλα γενέσ&αι αυτό 

σκιά θανάτου ( s s ) . "Ιδών δε δ άρχιαανδρίτης ταπεινωϋ·έντα αυτόν ώς λοιπόν 

μέλλειν αυτόν εξ άναρώπων γενέσυαι λέγει ( , β) αύτφ : «Ούκ εΐρηκά ( ί 7) σοι 

δτι δ Θεός το ( ϊ 8) κατά δύναμιν απαιτεί προσκννεΐσΰαι νπο τών δούλων αύτοΰ, 

συ δε κατέτηξας σεαντον (29) νπερ δύναμιν άσκήσας ;» Λέγει αύτφ δ 'Ιωάννης '· 

30 « Δέομαι σου, πάτερ, ούχ (Si) ή νηστεία με δαμάζει, αλλ* αϊ αααρτίαι μον πα-

1) και την πίστιν orti C. 2) περί τον C. 3) Kai προσκαλεαάμενος αυτόν ό αρχι
μανδρίτης και Ιδών αυτόν λέγει C. 4) εϋος δε C. 5) άποκουρενεσϋαι C. 6) και αγίας 
add C. 7) τών ευχών C. 8) άποκουρεύσης C. 9) του φορέσαι C. 10) εύλόγηοεν C. 
11) άπέ&ριξε την κεφαλήν αυτόν C. 12) ημέρας και νυκτός C. 13) ετη εξ C. li) και αχε-
δον πάντας C. 15) εκεί C. 16) εαυτφ Ρ. 17) 'Επέ&ηκε δε εαυτφ το ιαντην εγκράτειαν νπερ· 
βάλλονσαν, ώοτε ΰανμάζειν τον άρχιμανδρίτην και πάντας τονς εν τη μονί] αδελφούς και λέγει 
αντφ δ αρχιμανδρίτης δτι παιδίον υπάρχον πολύν κόπον εαυτφ παρέΰηκας καϊ ουκ έχει οον C. 
18) Θεοΰ C. 19) καϊ ή C. 20) τό σώμα C. 21) πολλην otn C. 22) και αγριω&είς otn C. 23) 
ανάμνησιν ύπέβαλεν αύτφ καϊ πόΰΌν πολύν περί τών γονέων αύτοΰ, ώστε νυκτός και ημέρας 
εννοειν περί αυτών C, 2^) και απλώς C. 25) την πασαν ύπηρεσίαν την τον βίον και απάτην 
τε και ματαιότητα, ώστε λοιπόν εκ της πολλής νηστείας και άγρνπνίας και τον πολλοϋ πόϋου 
τών γονέων μη αύταρκεΐν τό σώμα αύτοΰ, αλλά γενέσϋ·αι αυτόν ώς σκιάν ΰανάτου C.26) ώστε αυ
τόν μέλλειν εξ ανθρώπων γίνεσϋ·αι λέγει C. 27) εϊπον C. 28) τα C. 29) εαυτόν P C . 30) ονχί C. 
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1 ρέμποδοί μου (') γίνονται* "Εχω γαρ σήμερον (*) ημέρας πολλάς, αφ' ου δ 

μισόκαλος διάβολος άνετάραξε την καρδίαν μου προς έπι&υμίαν κινήοας 

τον ϋ·εωρήσαί με τους γονείς μου και τον οίκον μου· Και ουκ οϊδεν δ όλε· 

&ριος ούτος δτι του Θεοΰ μου άέλοντος και των υμετέρων ευχών συνάγω· 

5 νιζομένων μοι κακεΐ άπελΰών και ·&εωρών (') τους γονείς μου πατήσω αϋ· 

τόν, και πανταχού ανίσχυρον καί μάταιον αναδείξω {*)* Λέγει αύτφ δ αρχι

μανδρίτης : [266r) *Ονκ εϊπόν σοι παρά την αρχήν δτι μέγας εστίν δ άγων 

της ασκήσεως και δ κάματος πολύς ;» Και δακρύσας επ' αυτόν (5) ηνλόγη-

σεν αυτόν. 

2(3 Τη ουν {*) επαύριον άναστας δ 'Ιωάννης και έλϋών έπεσε προς τους 

πόδας αντοΰ λέγων μη δργισϋήναι (7) αντφ, αλλ" εκϋύμως ενχεσϋαι (8) 

υπέρ (9) αυτοΰ και έπιτρέψαι αντφ άπελϋεϊν (10) και ϋεωρήσαι τους γονείς 

αυτοΰ και τοΰ Χρίστου συνεργοΰντος (**) πατήσαι τον διόβολον. Τότε δ αρχι

μανδρίτης σνναϋροίσας πάντας τους αδελφούς τους εν τη μονή και ποιήσας 

15 εϋχήν εκτενή (ι*) υπέρ αυτοΰ μετά δακρύων καί στεναγμοΰ άμυϋήτου ( , s ) εϊ-

πεν (**) αύτφ : *Πορεύου, τέκνον (ι5), èv δνόματι πατρός καϊυιοΰ και αγίου 

πνινματος [ιβ) έχων συμπορενόμενόν σοι τον δεσπότην Χριστον και δδη-

γοΰντά σε κατά το αυτοΰ ϋέληαα (%7)>y· Τότε άναστάς δ Ιωάννης περιήλθε 

πάντας (i8) τους εν τη μονή αδελφούς. Καί ποιήσαντες εκτενή εύχήν υπέρ 

20 αυτοΰ έξέτειναν τάς χείρας εϋλογοΰντες (19) τον Θεον και εύχόΐΛενοι αυτόν. 

Και οϋιως συνετάξατο αύτοϊς λέγων ' *Σφζεσϋε> αδελφοί καί πατέρες (a 0) 

πάντες. Σφζου ή ευλογημένη μου συνοδεία, ή καλώς με νποδεξαμένη και εν 

ταΐς εύχαίς υμών {' ) άναϋρεψαμένη' εγώ ανάξιος υμών ειμί πάντως και 

της σκέπης υμών (")»· Και λαβών παράϋεσιν παρά τε τον άρχιαανδρίτου 

25 καί τών αγίων πατέρων ( ,Β) έξήλϋεν εκ της μονής. Και έλϋών (") από μι

κρού της πύλης και στραφείς και ίδών την άγίαν μοιήν έκλαυσε πικρώς 

και ϋείς τα γόνατα επί πολύ (25) προσηύξατο και οντω σννταξάμενος (2β) τη 

περί {266 ν) οίκιδι άνεχώρησε (*7) κλαίων ακαταπαύστως. Καί δδεύων την 

δδον αυτοΰ (a s) ώς ήλϋεν δδοιπορήαας την ήμισείαν δδον καταλαμβάνει τινά 

30 πτωχον κατεστιγμένον ρακοδυτοΰντα και λέγει (a9J αύτφ'. «Χαίροις* αδελφέ 

1) δαμάζει μου το σώμα, αλλ' αϊ άμαρτίαι μου παρ' εμοΰ εμποδοί μου C. 2) σή
μερον ο m C. 3) ΰεωρήσω C. 4) πατήσω και ανίσχυρον αυτόν αποδείξω καί μάταιον C. 5) 6 
αρχιμανδρίτης και κλανσας καί στενάξας εν πολλή άΰνμία add C. 6) δε C. 7) ελϋ·ών προς τον 
άρχιμανδρίτην επεαεν επί τους πόδας αυτοΰ παρακαλών αυτόν μη δργισϋ·ήναι C. 8) εύ&έως εϋ' 
ξαα&αι C. 9) περί C. 10) καί επέστρεψεν άπελ&εΐν αυτόν C. 11) και όντως τον Κυρίου ενερ
γούντος C. 12) πάντας τους εν τή μονή αδελφούς καί ποιήσαντες εκτενή και εύχήν C. 13) στε' 
ναγμών άμυ&ήτων C. 14) ειπών C. 15) τέκνον μου C. 16) του π. και τοΰ νί. καί τοΰ άγ. C. 
17) προς το ΰελημα αυτοΰ C. 18) απαντάς C. 19) καί ΰμνοΰντες add C. 20) πατέρες καί 
αδελφοί C. 21) εν ταΐς αγίαις υμών εύχαΐς C. 22) εγώ πάντως ανάξιος είμι υμών της σκέπης 
C. 23) παρά τών αγίων πάτερων και οσίων ανδρών C. 24) άπελϋών C. 25) επί της γης C. επί 
πολύ Ρ. 26) συνετάξατο C. 27) και άνεχώρησεν C. 28) και δδεύων την όδον αύτοΰ om C. 
29) 'Ως δε ήλϋεν όδοιπορήσας την ήμισείαν όδον φ&άνει τίνα . . . καί ρακώδη και λέγει C. 
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1 και συνοδοιπόρε, και εί δοκεί σοι, δδεύσωμεν την δδον αμά*· Ο δε λέγει αν-

τω : «Χάριν εχω (')»· *Οδευόντων δε αυτών λέγει αϋτω δ 'Ιωάννης ' «"Ορώ 

σε, αδελφέ, κατεστιγμενον και μη δννάμενον βαστάσαι τα προκείμενα (8) αοι 

ιμάτια' αλλά παρακαλώ σε και προσπίπτω (') αποδυσάμενος λάβε την έμην 

5 εσ&ήτα, καγώ ενδύσομαι τα σα ιμάτια και οϋτω προ&ύμως δδενσωμεν*· 

Εν&έως δε ô πτωχός μετά χαράς (*) άποδυσάμενος ηλλαξεν εαυτω λαβών 

τα εκείνον ιμάτια (5)· Και όδεύσαντες κοινώς τόπον τινά συνταζάμενοι άλ

λη λοις (6) έκαστος την Ιδίαν δδον επορεύ&ησαν. Ώς δε ηλ&εν δ Ιωάννης 

απέναντι της οικίας τών γονέων αυτόν % ερριψεν εαυτόν επί πρόσωπον επι 

10 την γην και προσηύξατο προς Κύριον, λέγων : «Κύριε Ιησοΰ Χριστέ, μη 

εγκαταλίπης με». Και έλ&ών επι την πύλην τών γονέων αυτόν εν εσπέρα 

βα&εία, ερριψεν (7) εαυτόν εις το έδαφος κλαίων και ευχόμενος δλην την νύ 

κτα \) και λέγων : «Κύριε "Ιησού Χριστέ, και τον επίγειον γονικόν μου οϊ· 

κον (9) εδειξάς μοι καϊ της σης άγα&ότητος μη εκπέσω, άλλα δός μοι τε' 

15 λείως νικήσαντα 0°) τον διάβολον τελειωυήναι ( Η ) εν τω τόπφ τούτω και μη 

εάσης με πειρασϋηναι υπ' αϋτοϋ*· Και εμεινεν εκεί εως πρωί. 

"Οτε δε δ δρ&ρος παρεγένετο (1 2), ήνοίχ&η (267r) κατά το ειωΰος (") ό 

πυλών ώς δφειλόντων τών γονέων αντοϋ προέλευσιν ('*) ποιησασ'&αι- Έλ-

ϋών ( δ) δε δ επι της οικίας, βλέπει αυτόν κατεστιγμενον και ρακοδντοϋν 

20 τα ( Ι β) και λέγει αύτώ • «Τις εΐ, αν&ρωπε, και ( ι τ) π ώ ς ετόλμησας ενταν&α 

εισελ'&είν ; 'Αλλά δός συ τόπον δτι δ κύριος μου είς προέλευσιν εξέρχεται ν ) * . 

Λέγει αϋτφ δ 'Ιωάννης : «Έγώ ( , 9 ), αδελφέ, αν&ρωπός ειμί πτωχός, άλλα 

ποίησον μετ εμοϋ έλεος και εασόν με εν τη γωνία ταύτη είναι (80) μηδέν μου 

Αδικοϋντος, προσδοκών τον μισ&ον λήψεσ&αι (81) παρά του δεσπότου Χρι-

25 στον, δτι εσώ&η δ πτωχός {") υπό τον πυλώνα τούτον». Συμπα&ήοας δε 

αϋτω δ επί της οικίας κατέλιπεν αυτδν εκεί ( a i ) . Έξελ&όντων δε τών γο

νέων αντοϋ δρα αυτούς ό 'Ιωάννης και σχεδόν δλον το πρόσωπον (**) αυ

τού επληρώ&η δακρύων. Kai λέγει εν εαυτφ ' «*Ιδου και τους γονείς μου 

ε&εώρησα τη βουλησει του Χρίστου και τα κέντρα σου τά πεπνρωμένα κα% 

30 ταπατήσω τη δυνάμει τον Θεοϋ μου, ώ μισόκαλε διάβολε. Κύριε (") Ίησον 

Χριστέ, μη εγκαταλίπης με». Και εμεινεν εν τη γωνία εκείνη ενιαντονενα (ι-

"Ηρξατο δε δ πατήρ αντον άποστέλλειν ανιφ τροφήν (") λέγων . «Οϋτω 

1) ένεκεν τούτον add C. 2) περικείμενα C. 3) και προσπίπτω om C. 4) μετά χαράς om C, 
5) ηλλαξεν τα Ιμάτια αυτόν λαβών δη τα εκείνον στόλια C. 6) δδεύσαντες κοινήν δδον 
αννταξάμενοι αλλήλους C, 7) παρά την πύλην ρίπτει C. 8) δλην την νύκτα om C. 9) οίκον 
γονέων μον C 10) νικήααι C. 11) και τελειω&ήναι C. 12) εγένετο C. 13) ε&ος C. 14) προσέλεν-
σιν C. 15) εξελ&ών C. 16) ρακώδη C. 17) και om C. 18) ετόλμησας τοιούτος ων εντανϋ·α 
ελ&εΐν ; Λος ου τόπον δτι οΐ κύριοι προσελ&εΐν ΰέλονσιν C. 19) δέομαι σου, εγώ C. 20) είναι 
om C. 21) ώς προσδοκών λήιμεσΰαι μισ&ον C. 22) δ πτωχός εσώ&η C. 23) εκεί om C. 24) 
το σώμα C. 25) λέγει οντος : *Κύριε, και τους γονείς μου ε&εασάμην και τα κέντρα τον διαβό
λου σννέτριψα, Κύριε C, 26) ενιαυτους τρεις C. 27) από της τραπέζης αντοΰ add C. 
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1 πονεϊ μοι ϋπερ (ι) τοΰ πτωχού τούτον* δτι εν τοιούτφ χειμώνι και παγετφ 

οντω προσκαρτερεί τφ (2) πυλώνι. Δυνατός εστίν 6 Θεός δ* αϋτοΰ σφσαι 

και ή μας. Πάντως γαρ δια τοΰτο απεστάλη, ίνα και ημείς δι αϋτοΰ σω&ώ-

μεν (")». Έξελάοΰσα δε ή μητηρ αύτοΰ, εϊδεν αυτόν και σχεδόν έκπληκτος 

5 εγένετο δια το εν τοιούϊω τόπω αυτόν είναι (*)• Και λέγει τοΐς παισίν (5) : 

«Σύρατε (β) αύ (267 ν) τον ενϋ·εν δτι τούτου ώδε κειμένου ου δύναμαι διέρ-

χεσ&αι (')». Ευθέως δε οι παίδες έσυραν αυτόν παρά μίαν. Έξελϋών δε 

από μικρού της πύλης, ην εκεί παραμένων και μη αναχωρών. 'Εξελθόν δε 

δ επί της οικίας λέγει αύτφ: «"Απελθε, συ άνθρωπε (8), δια το την κυρίαν 

10 ημών μη (9) δύνασθαί σε όραν*. Λέγει ονν ( , 0) αύιφ δ Ιωάννης • «Δέομαι 

σου, κύριε μου, ώς εξ αρχής και νυν ποίησον μετ εμοΰ ( " ) . Κτίσον μοι ( , 3) 

ώδε μικράν ( ,Β) καλύβην προς το ϋπομένειν με τον παγετον και μη δρασθαι 

υπό της κυρίας υμών». Μηδέν ('*) άμελήσας δ επί της οικίας εποίησεν αύτφ 

την σκηνήν C 5 ). Καθ" εκάστην δε δ πατήρ αϋτοΰ έκ της τραπέζης αϋτοΰ 

15 επεμπεν αύτφ την τροφην αύτοΰ ( , 6 ) . Ό δε τά αποστελλόμενα αϋτφ ( ΐ 7) τοΐς 

πτωχοίς εδίδου. Αυτός δε ούτε ( , 8) ήσθιεν ούτε (19) επινεν εξ αυτών ("'), ώστε 

τους πτωχούς προστρέχειν αϋτφ> Και τοσούτον εταπείνου το σώμα, ώστε φαί' 

νεσθαι τάς αρμονίας τών δστέων αϋτοΰ και άριθμεΐσθαι από της πολλής 

εγκράτειας και κακουχίας ( 2 | ) · 

20 Μετά δε τριετή χρόνον ίδών δ δεσπότης Χριστός τον πολύν αύτοΰ κό· 

πον (") και δτι οντος (ΪΒ) τέλειος ασκητής εστί (**) παρίσταται αϋτφ εν 

δράματι τής νυκτός και λέγει αϋτφ : «Χαίροις, 'Ιωάννη, ανεδείχθης παρθένος 

και καταλιπών (Κ) πάντα §μοί ήκολούθησας. Πεπλήρωται 6 καιρός τής ασκή

σεως σου και δ κάματος τών πόνων σου' μετά γαρ ημέρας τρεις ερχη ( , 5) 

25 προς με èv τη αναπαύσει τών δικαίων ( ΐ 7) μου». Και διυπνισθεις δ'Ιωάν

νη? ( ,8) ήρξατο «Aateir και εϋχεσθαι προς Κύριον και λέγειν ( ϊ 9) : ^Ευχαρι

στώ σοι, Κύριε (8 β). δτι κάμε (268r) ανάξιον δντα κατηξίωσας τάξαι (8 ι) 

μετά τών δικαίων (8 Ϊ) σου. 'Αλλά δέομαι ( " ) , Κύριε, μνήσθητι τών εμών 

γονέων ( , 4) και οϊκτίρησον αυτούς, μη λογιζόμενος αύτοΐς τάς αμαρτίας αϋ-

1) πώς πονεΐ μοι περί C. 2) εν τω C. 3) Πάντως γαρ δια τοντο απεστάλη, ίνα και ημείς 
δι αυτόν οωΰώμεν om C. 4) δια το ώς αγριον αυτόν νπάρχειν C. 5) αυτής add C. 6) σν" 
ρεσοαι C. 7) προερχεα&αι C. 8) εν&εν add C. 9) ου C. 10) ουν om C. Il) έλεος add C, 
12) και ποίησαν μοι C. 13) μικρήν C. 14) μηδέν δε C. 15) καλύβην C. 16) ο δε πατήρ αυ
τόν και?' εκάστην ήμέραν απέστελλεν αυτόν εκ τής τραπέζης αυτόν τροφην C. 17) αντω om C. 
18) ουκ C. 19) ουδέ C. 20) εξ αυτών om C. 21) ώστε πολλούς ερχεσ&αι και προστρέχειν 
τον βλέπειν αυτόν. Έκ γαρ τής πολλής εγκράτειας και κακουχίας κεκόλληνται ή σαρξ αντον, 
ώατε ψαίνεσ&αι ai άρμονίαι τών όστεων αντον C. 22) τον εαντον κόποι C. 23) όντως C. 24) 
ην C. 25) Ιωάννης, όντως κατά το ονομά σον ανεδείχθης 'Ιωάννης και παρϋ-ένος 'καταλιπών 
γαρ C, 26) έρχεσαι C. 27) αγίων C. 28) Δινπνισϋ·εις δε δ μακάριος C. 29) ήρξατο παρακαλεΐν 
και ενχεσ&αι και λέγειν προς Κύριον C, 30) ό Θεός μον add C. 31) τάξαι om C. 32) αγίων 
C. 33) σον add C. 34) τών γεννησάντων με add C. 
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1 τών' εξάλειψον το χειρόγραφον των αμαρτιών αυτών δτι ου εϊ μόνος εν-

οπλαχνος και ελεήμων Θεός ( ')*· Και πληρώοας την εύχην αυτόν (') μετε-

καλέσατο τον επί της οικίας (8) και λέγει αύτφ : «Ώς απ αρχής εποίησας 

μετ* εμού έλεος y), και νυν παρακαλώ σε προς την κυρ'ιαν υμών διακονή-* 

5 οαί μοι»> Ο δε λέγει αύτφ: «Είπε τ'ι βούλη (Β) καγώ αύτη αναφέρω*. 

Λέγει αύτφ δ 'Ιωάννης : «Είσελϋών είπε αύιη (6) δτι δ πτωχός δ προς την 

πύλην σου κείμενος, ον εκέλευσας άποδιωχϋήναι ('). παρακαλεί òC εμού λέ· 

γων *μη ύπερηφανησης τον πτωχδν και πένητα διά τον δεσπότην (8) Χρι

όταν, αλλά ανεξικάκως καταξίωσον σκυλήναι (9) έχοντος μου τι λαλήσαι 

10 προς σε*. Είσελϋών δε δ επιτεταγμένος (10) απήγγειλεν αύίη καϋώς (Μ) ηκου-

σε παρά του (1S) 'Ιωάννου· Ή δε λέγει αύτφ '- «"Αρα τ'ι εστίν ( ιβ) δ έχει μοι 

ειπείν δ πτωχός ούτος, μη δυναμένης μου παραστήναι αύτφ η ϋεωρήσαι ; * 

Είσελϋοϋσα δε απηγγειλε ταΰτα τφ ανδρΐ αυτής- Ό δ' ελεγεν αύτη ( u ) '· 

*"Απελϋε, κυρία, και μη ϋπερηφανήσης (1Λ) τους γαρ πτωχούς εξελέξατο δ 

15 Θεός*. Η δε ύπερέϋετο του μη άπελϋεΐν \). Πάλιν ούν εδηλωσεν αύτη δ 

"Ιωάννης ( ι 7) δτι *μετα τρεϊς ημέρας άποϋνησκω' εάν ούν μη ελϋης xai 

ΐδης με μετανοήσαι έχεις». Ή δ* ( , 9) ακούσασα περί του ϋανάτου αύτοϋ 

εξήλϋε και λέγει τοϊς παισίν ( ι 9) : «Φέρετε ( ,0) αυτόν ενταύϋα*. 

ΈναχϋεΙς δε υπό τών παίδων ην κατακεκαλυμμέ (268 ν) νος και άγνώ-

20 ριστος και λέγει αύτη (*') : *Κνρία μου, δ μισϋός σου πεπλήρωται καϋώς 

είπεν δ Κύριος εν (") Εϋαγγελίοις, δτι εφ* ooov(iS) évi τούτων τών ελαχίστων 

(a4) εποιήσατε, εμοι έποιήσατε' αλλ" ως πένης και μηδέν έχων εύλογίαν (*5) σοι 

ϋέλω καταλιπείν· "Ορκφ ούν πίστωσαν με περί ου (*β) μέλλω σοι λέγειν 

και οϋτω λαμβάνεις την εύλογίαν*. Ή oh διεβεβαιώσατο αύτφ (87) δτι τά 

25 λεγόμενα μοι παρά σου φυλάττω ( ΐ 8 ) . Και λέγει αύτη : «Τον αυτόν δρκον 

ον διεβεβαιώσω μοι μη κέλευσης (29) με υπό άλλων Ιματίων ίνταφιασϋηναι 

πλην ών φορώ και εν τφ τόπφ τούτφ, ενϋα (80) εστίν η καλνβη μου, εν-

1) δτι μόνος ενσπλαγχνος και ελεήμων υπάρχεις Θεός C. 2) αύτοϋ om C. 3) sv τή 
οικία C. 4) 'Ως εξ αρχής εποίησας έλεος μετ' εμον μέχρι της ώρας ταύτης C. 5) παρα
καλώ σε μιαν απόκρισίν μοι διακονήσαι προς την κυρίαν υμών. Ό δε λέγει '· «είπε δ,τι 
βονλγι C. 6) εΐσελϋ·ε, είπε τή κυρία, οον C. 7) και συρ&ήναι υπό τών δούλων σον a d d 
C. 8) πένητα αποβλέπουσα εις τον δεσπότην C. 9) προς με ελυεΐν C. 10) δ επί της 
οικίας C. Il) a C. 12} του om C. 13) "Αρα τι έχει είναι C. 14) δυναμένης μου στήναι η &εω· 
ρήσαι αυτόν*. Kai είσελ&οϋσα απήγγειλεν τφ άνδρί αυτής πάντα. Και άκουσας τονς λόγους 
τούτους ό πατήρ αύτοϋ λέγει αυτή C. 15) Ιδεΐν αυτόν add C. 16) τους γαρ . . . απελϋ·εΐν om C. 
17) εκ δευτέρου C. 18) άπο&νήσκω και εάν ëlûjjç Ιδεΐν με ον μη άπολέσ^ς τον μισ&όν σου, 
εάν δε μη ελϋ"[)ς και άπο&άνω μετανοήσει έχεις. Ή δε C. 19) αυτής add C. 2C) μοι add C. 
21) νπο τών παίδων και κατακαλυψάμενος και άναγνώριστος ών λέγει προς αύτην C. 22) τοις 
add C. 23) εφ' δσον om C. 24) τών αδελφών μον τών μικρών τών ελαχίστων C. 25) πένης 
και ελάχιστος τών μικρών μίαν εύλογίαν C. 26) ών C. 27) την εύλογίαν, ήν μέλλω σοι δί· 
δειν. Ή δε ωμοσεν και εϊπεν αύτφ C. 28) φνλάξω C. 29) Όμοαάσης δε αντής λέγει ° 
^Ιωάννης. «Τον αυτόν σοι δρκον ον ώμοσάς μοι μη εάσ^ς C. 30) φ C. 
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1 ταΰ&ά με κέλενσον (') ταφήναι' ανάξιος γάρ είμι {*) υπό άλλων Ιματίων 

ενταφιασ&ηναι η εν ετέρφ τόπω*. Καϊ ταντα ειπών εδωκεν αντη το Εναγ-

γέλιον ( 8 ) . Και λέγει πάλιν προς αυτήν (*) : « Εσζαι σοι τοντο το Εναγγε-

λιον (β) εν τφ βίφ τούτω σύνδεσμος καί εν τφ μέλλοντι αΐώνι εφόδιόν σον 

5 και τον κυροΰ*· Δεξαμενή δε αυτό εστρεφεν (β) εν&εν και εν&εν λέγουσα : 

*Τί δμοιόν εστίν το Εναγγέλιον τούτω (7) όπερ ποτέ κατεσκεύασεν δ κύριος 

μου (β)>>. Και είσδραμοΰσα εδειξεν αντφ τφ άνδρΐ αντής. Και γνωρίσας 

αντο λέγει ' «Άλη&ώς {9) τοϋτό εστίν και ουκ εστίν άλλο' τοντο πό&εν αν

τφ ; Αντος οφείλει ( ι ο) είδέναι που %στιν δ νιος ημών "Ιωάννης ( η ) * · Kai 

10 απελθόντες οι αμφότεροι ( , a) λέγονσιν αντφι *Όρκίζομέν σε κατά της αγίας 

Τριάδος, ίνα εΐπης ήμΐν μετά άΑ>7#ε/ας πόθεν σοι τοϋτο». Ό δε μηκέτι ( l S) 

φέρων την συνοχην των δακρύων λέγει αντοΐς {*) ·• «"Εγώ ειμί 'Ιωάννης, 

δ νιος υμών (ι5), άλλα ποαήσας τον (269 r) Χριστον εφόρεσα τον ζνγον 
αντον τον χρηστόν». Τότε επέπεσον ( , 6) επί τον τράχηλον αντον κλαίοντες 

15 από ώρας πρώτης εως ώρας έκτης, ώστε πάντας τονς êv τη οικία και 

τους (17) εν τη πόλει οίκονντας κλαίειν μετ* αυτών επί τ$ άνευρεύσει Ο8) τον 

ίδιον (19) τέκνον. 

Ινα <5ε μη (ao) ή σεμνή πολιτεία αντον (a') παρορα&η êv πνεύματι τφ λα-

λοΰντι εν έαυτφ παρέδωκε την ψνχήν ( " ) . Τότε ή μήτηρ αντον, επιλα δομένη 

20 τον δρκον απέδνσεν αντον τά ρακώδη καϊ ενέδνσεν αντον χρυσά ιμάτια ( " ) . 

Ενδν&έντος δε αντον εν&έως αύτη παρελύϋη. Έλ&ών oh δ πατήρ αντον 

εις ανάμνησιν λέγει : «Τήν βονλην τον τέκνον ημών κρατήσωμε%». Και 

άποδν&έντος αντον παραχρήμα Ιάϋη ή μήτηρ αντον. Και ε&ηκαν αντον εν 

τη καλνβη. Και Εποίησαν εκεί ενκτήριον οίκον. Και πασαν την νπαρξιν αν' 

25 των κατέλειψαν τφ ενκτηρίω οι'κω και πολλά δε χρήματα είς διακονίαν τών 

ξένων έγκαταλείψαντες καϊ αυτοί εκοιμή&ησαν εν ειρήνη. Αυτή εστίν ή πο· 

λιτεία τον Ίωάννον. Ούτος δ βίος της ασκήσεως αντον' όντως πατήσας τον 

διάβολον ήξιώ&η του βραβείου της άνω κλήσεως. 'Επιτελείται <5έ ή μνήμη 

αντον μηνΐ Ιανοναρίω ιε' βασιλεύοντος τον Κνρίον ημών Ίησον Χριστον, 

30 φ ή δόξα και το κράτος εις τονς αιώνας τών αιώνων- %Αμήν. 

ί) χέλενοόν μοι C. 2) Ταφήναι δτι ανάξιος είμι C. 3) ή τε&ήναι. Kai ταντα ειπών δ 
'Ιωάννης εδειξεν αντή το Εναγγέλιον C. 4) και λέγει αντή C. 5) το Εναγγέλιον om C. 6) εν 
τφ βίφ τούτφ σννοδοιπόρον και τον μέλλοντος σοι δε και τον κνρον μον. Δεξαμενή δε αντο 
και [εγκνκλώσασα αντο C. 7) τοντο Ρ om C. 8) ό άνήρ μον και εδωκεν τφ τέκνφ ημών τφ 
'Ιωάννη C. 9) αληϋ·ώζ om C. 10) τοντο αντος ει εϋρεν, οντος ώφειλεν C. 11) δ 'Ιωάννης 
add C. 12) oî αμφότεροι om C. 13) ήμΐν την άλήϋειαν πό&εν τοντο το Εναγγέλιον ενρες. Ό δε 
μη C. 14) αντοΐς εϊπεν C. 15) νμών και το Εναγγέλιον τοντό εστίν το δο&έν μοι εξ υμών C. 16) 
εφόρεσα τοντον τον ζνγόν. Τότε επεσον C. 17) εν Tfj οικία και τονς om C. 18) ενρέσει C 19) 
αντών add C, 20) μη om C. 21) σεμνή αντον πολιτεία μη C. 22) πνεύματι χω λαλονν . . . 
ψνχήν Ρ επ° αντφ. Παρέδωκε δε την ψνχήν αντον. Τότε C. 23) αντον, εκ της πολλής 
ΰ·λίψεως και τον στεναγμον της καρδίας αντής επιλαϋομένη τον δρκον δν ωμοσε αντφ, απέδν
σεν αντον τα ρακώδη ιμάτια και ενέδνσεν αντον χρνσίον σύστημα C. 

Σημ. Σελ. 271 στίχ. 8 και 14 πρβ. Ίακ. 2,5' στίχ. 21 πρβ. Ματ. 25, 40—41. 
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& 

Paris. 1566, f. 63 r 

Βίος καΐ πολιτεία χοϋ δσίον πατρός ημών "Ιωάννου τον Καλνβίχου. 

1 Βίον καλόν και αμόλυντον και ενάρετον ανδρός δικαίου και τελείου βού-

λομαι διηγήσασ&αι τή υμών ομόνοια., γεγονότα εν τοις χρόνοις ημών, ανδρός 

καταφρονήσαντος τών του βίου πραγμάτων και αςΊω&έντος των επουρανίων 

άγα&ών δια την αμετρον αύτοΰ ύπομονήν και την εις Χριστον πίστιν. Εχει 

Ô δε τούτον τον τρόπον. 

*Ην τις άνήρ εν τη 'Ρωμαίων πόλει πλούσιος σφόδρα, το του στρατηλά-

του αξίωμα περιβεβλημένος, τοϋνομα Εϋτρόπιος, έχων και σύμβιον δμότρο-

πον θεοδώραν προσαγορευομένην. *Ησαν δε εκ νεότητος αυτών σεβόμενοι 

τον Θεόν' ετεκον δε υιούς τρεΐς' και τους μεν δύο υιούς άξιώμασι περιέβα-

10 λον μεγάλοις, κατέλιπον δε τον Ιωάννην, τουτέστι τον νεώτερον, και πάρε· 

δωκαν εις διατριβήν. Και μετά το πληρώσαι αυτόν την γραμματικήν, προε· 

βίβαζον την ρητορικήν τέχνην. Γενομένου δε αύτοΰ δωδεκαετούς χρόνου, 

και πλείστης ρητορικής ανύοαντος Θεοΰ πρόνοια, προ πάντων τάϊς έκκλη· 

σίαις ήρξατο σχολάζειν, ώς πολλούς έκπλήττεσϋ·αι επί τη του νέου ευφυΐα. 

15 *Εν μΐ(£ ου ν τών ημερών μοναχός τις της ευαγούς μονής τών λεγομένων 
3 Ακοίμητων ευχής ένεκα εις τα Ιεροσόλυμα πορευόμενος τφ οίκω του εϊρημέ-

νου παιδδς επεξενώ&η επί ίκανάς ημέρας."Ο οϋν παις&εωρήσαςτην άναστρο· 

φην και ασκησιν του επιξενω&έντος μονάχου ηρξατο &είφ ζήλφ πυρούμένος 

ερωταν {63 ν) αυτόν «πό&εν εΐ, κύρι aßßä, κπ,Ι που πορεύη και ποία η δια-

20 γωγή και δ τρόπος της ασκήσεως της μονής υμών» και ανήγγειλεν αύτφ δ μο

ναχός πάντα προσ&εις οτι *κάγώ δια μικροψυχίαν τινά πορεύομαι εΰξασ&αι 

εις 'Ιεροσόλυμα και αν&ις έπαναλύω εις την μονήν μου*. 

Άκούσαξ δε δ 'Ιωάννης αναχωρεί κατ' ιδίαν λαβόμένος της χειρός αύτοΰ, 

και ηρξατο δρκοις φρικτωδεστάτοις άνακρίνειν αυτόν έπι τφ εκτελέσαντα της 

25 ευχής την δδοιπορίαν άνακάμψαι αυτόν και συμπαραλαβεΐν αυτόν εις το 

μοναστήριον, λέγων οτι *οι γονείς μου μα&ητεύο{ντες) με βούλονται και εις 

μεγάλην με αξίαν άγαγείν και γάμφ προσομιλήσαι. 'Εγώ δε εγνων δτι 

πάντα τα του βίου τούτου μάταια είσι, κάκεινος μόνον σφζεται δ καταφρο-

νών του βίου τούτου, δι δ προσπίπτω σοι, κύριε μου, λαβείν εις το μονά-

30 στήριον και συγκαταλέξαι τη αγία σου ποίμνη». Ταΰτα άκουσας δ άββας 

με&' δρκου επληροφόρησε αυτόν την έπάνοδον δι' αύτοΰ ποιεΐσ&αι και 

λαμβάνειν αυτόν. 

Συν&έμενοι ούν άλλήλοις απήλ&εν δ αββας. Ό δε 'Ιωάννης άπελ&ών 

προς τους γονείς αύτοΰ εφη : «Οΰ δύναμαι εις την διατριβήν απελϋεΐν. 

35 "Ιδού γαρ πάντες ol παίδες της διατριβής μετά το πραξαι εχουσιν Ευαγγέλια 

και κα&εζόμενοι αναγινώσκουσι. Κάγω ούτως εΙμι ώς μη έχων γονείς άπο-

18 
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1 ρών Ευαγγελίου. Αλλά δέομαι ύμΐν, κύριοι μου, κάμοί κελεύσατε γενέσθαι 

Εϋαγγέλιον, δπως αχών μετά χαράς άναγινώακω*. 'Ακούσασα δε ή μήτηρ 

αϋτοΰ εχάρη δτι οϋτως περί την μάθησιν (64r) σπουδαίως έχει. Και λέγει 

τφ άνδρϊ αυτής : «Τοιούτον κατασκεύασον Εϋαγγέλιον και δος τφ τέκνψ 

5 ημών, ώς μη μόνον τα έντος αϋτοΰ εϊς πόθον αυτόν εξεγείρει, άλλα και ή 

καλλονή αϋτοΰ της κατασκευής πλείονα την τέρψιν και τον κόσμον αϋτφ 

ποιεί». Ευθέως δε δ πατήρ αύτοΰ εκέλευσεν άχθήναι χρυσοχόον και λέγει 

αύτω ' «Αάβε χρήματα δσα βούλτ} και κατασκεύασον Εϋαγγέλιον τφ νϊφ 

μου*. Ααβών δε πεντακόσια νομίσματα και λίθους πολυτελείς κατεσκεύασε 

10 το Εϋαγγέλιον και εδόθη τφ 'Ιωάννη. *0 ôè λαβών το Εϋαγγέλιον εβάστα-

ζεν αυτό και έξεμάνθανε μετά πολλού του πόθου προσδοκών την επάνοδον 

του άββα. 

Ήμερων δέ τίνων διελθουσών παραγίνεται δ άββας. Kai ιδών αυτόν δ 

'Ιωάννης εχάρη σφόδρα καί προσδραμών περιεπτύξατο αυτόν μετά πολλής 

15 ευφροσύνης καί λέγει αϋτφ : «Κύριε μου, τα σπλάχνα τών γονέων μου καί 

το φίλτρον το εις έμε ουδείς έπίσταται ειμή Ιγώ, μάλιστα το τής μητρός μου. 

Και èàv μάθη τον σκοπόν μου, τοις δάκρυσιν αυτής εκκόπτει μου την πρό· 

θεσιν. "Αλλά μεθ" ησυχίας απέλθω μεν, ώστε μηδένα γνώναι*. Αέγει αϋτφ δ 

μοναχός : «Ώς βούλη, τέκνον, ποιήσω μεν. Οΐδα γαρ δτι την επιθυμίαν σου 

20 πληροί δ Κύριος*. Καί παραλαβών αυτόν δ 'Ιωάννης άρχεται επί τον αιγια-

λον και ευρίσκει πλοΐον και λέγει τφ ναυκλήρω'. «Παρακαλοΰμέν σ«. αδελφέ, 

δπως εκμίσθωσης ήμίν το πλοιάριόν σου και διασφσβς ήμας εως τών άνω 

μερών τής μονής τών "Ακοίμητων*. Ό δε ναύκληρος λέγει αύτοΧς : «Έγώ 

εις τούτο κάθημαι ώδε του φορτώσαι το πλοΐον μου». (64ν) Αέγει αϋτφ δ 

25 "Ιωάννης : «Είπε μοι, αδελφέ, πόσων νομισμάτων εστίν δ γόμος του πλοίου 

σου καγώ έκμισθοΰμαι αυτό*. Ό δε είπεν · «'Εκατόν νομισμάτων*. Αέγει 

αϋτφ δ "Ιωάννης : «Άνάμεινον, αδελφέ, τρεις ημέρας καγώ έκμισθοΰμαι 

αυτό*. Και συνθεμένοι αϋτφ άπήλθον. Είπε δε δ 'Ιωάννης τφ aßßq, κατ 

ιδίαν : «"Ο μεν μισθός του πλοίου πολύς, το δε αναχωρήσαί με Ικ τών γο-

30 νέων μου καί μη κατασχεθήναί με υπ' αυτών πολύ κρεϊττόν εστίν. Άπελθών 

ονν λαλήσω τοις γονεύσί μου σχηματικώς όπως δώσουσί μοι χρήματα επί 

τφ ναυκλήρω*. Ό δέ : «Πορεύου, τέκνον, δ Κύριος κατευοδώσει at». 

Kai ελθών δ 'Ιωάννης λέγει τή μητρι αυτού : «Κυρία μήτηρ, ή καλώς με 

αναθρεψαμένη εξ αρχής, ώς δλίγαι μητέρες ανέθρεψαν τα εαυτών τέκνα, 

35 δια το εις έμε αμετρον φίλτρον καί πασάν μου επιθυμίαν πληρώσασα. "Ετι 

μίαν αιτησιν αιτούμαι παρά σού εις ύμέτερον καύχημα*. Ή δε λέγει : «Αΐτη· 

σαι, τέκνον, ο βούλη*. Ο δε εϊπεν αυτή : «Κυρία μήτηρ, πάντες οι παίδες οι 

εν τή διατριβή ου μόνον άπαξ ή δις έκάλεσάν με εΐς εστίασιν, αλλά και πολ

λάκις, και μη δυνάμενος αμείψασθαι αυτούς ούδε εις την διατριβήν δύναμαι 

40 απελθεΐν ύπερ τής εντροπής άλισκόμενος*. Ή δε λέγει αύτφ : «Άνάμεινον, 

τέκνον, σήμερον καγώ πείθω τον πατέρα δούναι σοι χρήματα και προτρέπου 

ους βούλχι*. Καί ελθόντος του πατρός αϋτοΰ απήγγειλεν αϋτφ ταύτα. Κα\ 
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1 επιδίδει αύτφ νομίσματα εκατόν και παϊδα παραφύλακα, όπως μη εκκλίνη 

ώς παιδίον και εις ρνπαράς χρείας (65r) και άκαιρους ανάλωση αυτά. 

Kai λαβών δ 'Ιωάννης τα εκατόν νομίσματα έρχεται προς τον άββαν 

συν τφ παραφύλακι αύτοϋ και λέγει : «Κύρι άββα, δ άνθρωπος ούτος εμος 

5 εστί, κέλευοον ονν συν αντφ άναμεϊναί με ώδε. 'Εγώ δε πορευθείς προς τους 

εταίρους μου συντάξω αύτοϊς την ήμέραν της υποδοχής». Kai εάσας τον παϊδα 

παρά τφ άββα έρχεται προς τον ναύκληρον και λέγει αντφ · * Αδελφές εμοί 

και τφ μοναχφ εκείνφ εκμισθώσεις το πλοΐον σοι»». Λέγει ανιφ εκείνος : 

«Εϊπόν σοι οτι πολύς εστίν δ μισθός του πλοίου' εάν δε εκδέχησθε, λαμβάνω 

10 ϋμας μετά του φόρτου μου»> Λέγει ανιφ ο Ιωάννης : «Λάβε παρ' εμον τον 

μισθόν σου, μόνον διάσφσον ήμας*. Και εκβαλων τα εκατόν νομίσματα δι 

δωσιν αντφ λέγων: <£~Οιαν ΐδης τον αέρα επιτήδειον τον δφείλοντα ημΐν σννερ-

γήσαι, νενματι κάλεσον ημάς· νφορώμεθα γάρ τινας και θέλομεν φυγή" χρή-

σασθαι». Λαβών ονν ο ναύκληρος τα νομίσματα λέγει αντφ : « Απελθε εν 

15 ειρήνη, εγώ γαρ ν μας διασφζω, Θεοϋ κελεύοντος». Έλθών ονν δ 'Ιωάννης 

διηγήσατο πάντα τφ άββα κρύψας από τοϋ παιδος το πράγμα. 

Ήμερων δε διαγενομένων λέγει τφ 'Ιωάννη δ μοναχός : «Άπέλθωμεν 

εως θαλάσσης». Και εϊπεν αύτφ δ 'Ιωάννης : *Ναί, απέλθω μεν οτι εως δύο 

ημερών δεξίωσίς μοι εστί καίχρείαν εχω».Τότε καλέσας{;) τφ δούλφ τφ μετ 

20 αύτοϋ : «ιδού ιχθύος καλόν μοί εστί χρεία». Και απελθόντων εις τον αίγιαλον 

κελεύσει Κυρίου γέγονεν άνεμος επιτήδειος και ήρξατο νεύματι {65 ν ) προσ· 

καλεΐσθαι αυτούς δ ναύκληρος. Μη δυνάμενοι δε λαθεϊν τον παϊδα λέγουσιν 

αντφ : *Άπελθών ΐδε τ'ι πράττουσιν οι παίδες εν τη διατριβή και ελθών εύ-

ρήσεις η μας ώδε». Απελθόντος ονν αύτοϋ έμβάντες εις το πλοΐον έπλευσαν 

25 και διασωθέντες ήλθον εις την ευαγή μονήν ώς ηϋδόκησε {Κύριος). Διη

γησατο δε δ άββας τφ αρχιμανδρίτη πασαν την πίστιν του παιδός. Ίδών δε 

αυτόν δ αρχιμανδρίτης και ενλογήσας αυτόν λέγει : «Τέκνον, πολύ νεώτερος 

εϊ' εθος δέ εστί παρ' ήμϊν τον θέλοντα άποτάξασθαι άναμεϊναί τέσσαρα· 

κοντά ημέρας και θεωρήσαι τον κανόνα τής άσχήσεως και οϋτως άποκου· 

30 ρεύεσθαι». Λέγει ανιφ δ Ιωάννης : «Πάτερ, δια τον Κύριον σήμερον με 

άποκούρενσον οτι πολύς μοι πόθος εστί κάί σπουδή φορέσαι το άγγελικον 

σχήμα». Τότε ενλογήσας ανιόν δ αρχιμανδρίτης άπέθριξε την κεφαλήν αϋ· 

τον, δεδωκώς αντφ και τον σιολισμδν τής ασκήσεως. Αυτός δε μετά προ· 

θνμίας ήσκει δεόμενος τον Θεον ννκτος και ημέρας ακαταπαύστως. Έποίη-

35 σε δε εν τη μονή ετη εξ και εταξεν εαυτφ εγκράτειαν πασαν, ώς μηδενός 

άλλον γεύεσθαι ειμή μόνον τοϋ τιμίου σώματος και αίματος τοϋ Κνρίον. 

"Ωστε θαυμάζοντα τον άρχιμανδρίτην λέγειν οτι «παιδίον υπάρχον πολύν 

κόπον σεαυτφ περιέθηκας*-

Ίδών δε δ μισόκαλος δαίμων την πολλήν αύτοϋ σπουδήν και τον δρό-

40 μον τής ασκήσεως και προθέσεως εμάνη σφόδρα και ήγριώθη μεγάλως κατ' 

αυτόν. Και μη (66 r) δυνάμενος νικήσαι τδν γενναΐον αύτοϋ λογισμον και 

άποαήσαι τής ελπίδος τοϋ Θεοϋ άνάμνησιν υποβάλλει αύτφ και πόθον πολύν 
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1 τών γονέων, ώστε νυκτός καϊ ημέρας εννοεΐν περί αυτών, την τε προέλευσιν 

και την των παίδων του βίου απάτην και γλυκεΧαν ματαιότητα, ως εκ της 

πολλής νηστείας και αγρυπνίας και του πό&ου των γονέων εκτακήναι αϋτον 

το σώμα και γενέσοαι ώς σκιά θανάτου. Ιδών δε αυτόν δ αρχιμανδρίτης 

\ 5 εϊπεν : *Ουκ εϊπόν σοι, τέκνον, δτι δ Θεός τα κατά δύναμιν από τών δού

λων αϋτοϋ απαιτεί ; Συ δε κατέτηξας σεαντον ΰπερ δύναμιν ασκών*. Λέγει 

αντφ δ Ιωάννης : «Αέομαί σου, πάτερ, οϋχ ή νηστεία με δαμάζει, αλλ' αϊ 

αμαρτίαι μου παρεμπόδιόν uoi γίνονται» Εχω γαρ ημέρας πολλάς αφ* ου 

δ εχϋρος ενετάραξέ μου την ψυχην προς επι&υμίαν κινήσας του ιδεϊν με 

10 τους γονείς μου και τον οίκον μου κα\ ουκ όΐδεν δτι κακεΐ άπελ&ών και αυ

τούς &εωρήσας άνίσχυρον αυτόν και μάταιον αποδείξω». Λέγει αντφ δ αρ

χιμανδρίτης : %Ουκ εϊπόν σοι παρά την αρχήν δτι μέγας εστίν δ άγων της 

ασκήσεως ; » Και δακρύσας εϋλόγησεν αυτόν· 

Tfj δε επαύριον άναστας δ 'Ιωάννης ηΐ'&ε προς τον άρχιμανδρίτην και 

15 έπεσε προς τους πόδας αϋτοϋ δεόμενος μη όργισ&ήναι αϋτφ, αλλ* εϋχεσ&αι 

αϋτοϋ και επιζρέψαι άπελ&έΐν και ΰεωρήσαι τους γονείς αϋτοϋ, και οϋτω 

τοϋ Χρίστου συνεργοϋντος πατήααι τον αντικείμενον. Και συνα·&ροίσας δ άρ" 

χιμανδρίτης απαντάς τους èv τη μονή αδελφούς παρα&έμενος αυτόν τφ Κν-

ρίψ απέλυσεν. 

20 Ο δε * Ιωάννης άρξάμενος της δδοϋ και μικρόν εκεΐϋεν πρόβας στρα

φείς και ιδών την αγίαν μονην έκλαυσε πικρώς (66 ν) καϊ κλαίων έλεγε > 

«Σφζεσ&ε, πατέρες καϊ αδελφοί, σφζου η ευλογημένη μου συνοδεία και ξυ-

ναυλία, η καλώς με ΰποδεξαμένη και άνα&ρέψασα' εγώ άναξίως εγενόμην 

της σκέπης ημών και της αγάπης*. Και ·&εις τα γόνατα επί γης και προσευ-

25 ξάμενος εκλαυσεν έπι πολύ εως οϋκ ην èv αϋτφ ίοχύς. Και παρεκάλεσε τον 

Θεον όλοψύχως δπως κατευοδώση αυτόν επί πασιν εργοις τοις εϋαρεστοϋσιν 

αϋτφ και άναατάς έπορεύετο κλαίων ακαταπαύστως. Ώς δε ήλ·&εν οδοιπό

ρων την ήμισείαν όδον φ&άνει πτωχον τινά κατεστιγμένον èv πενιχροΐς εν 

δύμασι ρακοδυτοϋντα και λέγει αϋτφ : «Χαίροις, αδελφέ*. *Λπεκρίνατο δε 

30 κακεϊνος ' «Χαίρε καϊ αυτός, αδελφέ και συνοδοιπόρε*. Ό δε "Ιωάννης 

πάλιν εφη προς αυτόν : «Δοκεϊ σοι, αδελφέ, δδεύσωμεν αμφω την όδον 

ημών;». Ό πένης προς αυτόν απεκρίνατο : *Χάριν εχω èv τούτα}*. *Οδευόν· 

των (5ί αυτών λέγει αντφ δ Ιωάχνης '· « Ό ρ ώ σε, αδελφέ, κατεστιγ μένον δντα 

και μη δυνάμενον βαατάζειν τα περικείμενά σοι Ιμάτια, αλλά άποδνσάμενος 

35 προ&ύμως λάβε την έμην εσ&ήτα καγώ ένδύσομαι τα σά Ιμάτια, iva εν&ν-

μος ύπάρχης εν τφ περιπατεΐν». Και δ πτωχός άκουσας ενυέως αποδυσά-

μενος ηλλαξε και λαβών τα εκείνου στόλια ένεδύσατο. Ό δε 'Ιωάννης èπεv^ 

δύσαιο τα παλαιά ράκη εκείνα. Καϊ δδεύοντες επί ίκανον τόπον και συντα-

ξάμενοι άλλήλοις διεχωρίσαησαν. 

40 Ο δε 'Ιωάννης επί πλείον μετά ταΰτα δδοι(πορήσας) (67 r) ηλυεν απέναν 

τι της οικίας τών γονέων αϋτοϋ. Και Ιδών αϋτην ερριψεν εαυτόν έπι την γήν 

και προσηύξατο λέγων προς Κύριον : *Κύριε Ίησοϋ Χριστέ, ποιητά οϋρα-



— 277 -

1 νοΰ κάί γης, μη εγκαταλίπης με, αλλ' εν τφ γονικφ μου οϊκφ αξίωσόν με 

τοΰ νικήσαι τάς παγίδας του αντικειμένου εχθρού, μήπως επάρη πτέρναν κατ* 

ε μου και εις βυθον "Αδου κατάξη με». Και εν εσπέρα βαθε^, εισελθών εν 

τφ οίκω αυτόν πάλιν εβόησεν èv εκτενεία προς τον Θεον λέγων ' <Παντοκρά· 

5 τορ ύψιστε, ιδού και τον οίκον των γονέων μου εδειξάς μοι και οικείοις 

ποσίν αυτόν ουνεπάτησα και του οοϋ ελέους και της αγαθότητας οου μη εκπέ

σω, άλλα δός μοι τελείωσιν ψυχής και σώματος του τελειωθήναι εν τφ οίκω 

τούτφ ώς ξένος και αλλότριος δια του σου ονόματος και μη Ιασης με πει· 

ρααθήναι υπό του εχθρού, αλλά τη δεξιά καΐ κραταιοί, σου χειρί σκέπασαν με 

10 τον άνάξιον δοϋλόν σου»· Και εμεινεν έκεΧ εως το πρωί ώς ξένος και άπορος. 

Έλθων ονν δ επί της οικίας του πατρός αύτοΰ ανοΧξαι τον πυλώνα κατά 

το ειωθος αύτφ βλέπει αυτόν κείμενον και λέγει προς αυτόν : «ΪΥς εΐ συ, 

άνθρωπε, και πώς ετόλμηαας τοιούτος ών, ενταύθα èv τφ οίκω του κυρίου 

μου διελθεΧν ; Άλλα δος τόπον παρενθνς δτι οι κύριοι μου προελθεΐν θέ· 

15 λονσι». Λέγει αύτφ δ 'Ιωάννης : «Δέομαι σου, αδελφέ, άνθρωπος πτωχός κάί 

ξένος παντελώς είμι και ποίησον μετ* έμοΰ έλεος, δπως μισθον μέγα λήψη και 

εασόν με εν τή γωνία ταύτη κεΧσθαι, μηδέν μου άδι {67 vj κοΰντος, ενθυ-

μούμενος και συ δτι μέλλεις άπολαβεΧν άνταμοιβήν από της ευσπλαχνίας του 

Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ίησοΰ ΧριστουΊ του αληθινού Παντο· 

20 κράτορος». Συμπαθήσας δε αύτφ δ επί της οικίας και συμπονήσας την αυ

τού πτωχείαν και ξενιτείαν κατέλειψεν αυτόν εκεΧ. 

Και εξελθόντων μετά ταΰτα τών γονέων αύτοΰ δρξ, αυτούς δ Ίωάννης% 

δ φίλτατος και πεποθημένος αυτών υιός, και σχεδόν δλον το σώμα αύτοΰ 

επληρώθη δακρύων και ίλιγγίασε πενθών και λυπούμένος. Και εϊπεν εν εαν 

25 τ φ : « Οντως και τους γονείς μου εθεασάμην αύτοψει τη βουλήσει του Δε' 

σπότου Χριστού και τά κέντρα σου τά πεπυρωμένα, αντικείμενε, καταπαύσω 

κάί καταπατήσω τη δυνάμει και συνεργεία τοΰ τιμίου καΐ ζωοποιού Σταυρού»' 

Και πάλιν προσηύξατο εκ πόθου και καρδίας ζεούσης : «Κύριε Ιησού Χρί" 

στε και Θεέ, μη εγκαταλίπης με, τον ταπεινόν σου δούλον». Και εμεινεν εν 

30 τή πενιχρά εκείνη κάί στενωτάτη γωνία ενιαυτον ενα. 

Και ώς εϊδεν δ πατήρ αυτού την αμετρον ταπείνωσιν και καρτερίαν αν* 

τού ήρξατο από της τραπέζης αύτοΰ αποστέλλειν αύτφ τροφην λέγων '· «Πώς 

πονεΧ μου αμέτρως ή ψυχή επί τή υπομονή τοΰ πτωχού τούτου και ξένου, 

δτι εν τοσούτο) χειμώνι και παγετφ ούτως προσκαρτερεΐ τφ πνλώνι δννα-

35 τός εστίν δ Θεός δι' αυτού σφσαι και ήμας' πάντως γαρ δια τούτο απεστάλη 

εν τφ οίκω ημών, iva και ημείς σωθώμεν δρώντες αυτού την τοσαύτην καρ

τερίαν». Έξελθούσα (68 r) δε ή μήτηρ αύτοΰ εν μιξ, εϊδεν αυτόν εξαίφνης 

και έκπληκτος και έκθαμβος εγένετο δια το αγριον και άνυπόδυτον και 

γεγυμνωμένον αηδή ούτως υπάρχοντα και λέγει τοις παισιν αυτής : «Σύ-

40 ρατε αυτόν ένθεν σπουδαίως ένθα εξέρχομαι, δτι τούτου ενθάδε κειμέ" 

μένου ού δύναμαι εϊσερχοεξέρχεσθαι». Ευθέως δε έσυραν αυτόν οι παίδες τοΰ 

οίκον παρά μίαν. Εξήλθε δε από τής πύλης μικρόν συρόμενος κακεΧ ύπο-
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1 μένων ουκ άνεχώρει, αλλ' εκείτο ευχάριστων τφ Θεφ. Έξελ&ών δε δ από της 

οικίας λέγει αύτφ : «"Απέλυε συ, αν&ρωπε, των ώδε, ου γαρ δύναται ή κυ

ρία ημών δραν σε το σύνολον». Λέγει αντφ δ 'Ιωάννης · «Δέομαι σου ώς εξ 

αρχής εποίησας μετ' εμού έλεος και νυν κέλευσον ποιήσαί μοι ώδε μικράν 

5 καλύβην στενήν μόνον προς το μη δρασ&αί με υπό της κυρίας ημών». Ό δε 

εκ θεού νευσ&είς και μη μελλήσας εποίησεν αύτφ μικράν καλύβην και εμεινεν 

έκεϊ ύποαένων το ψύχος και τον παγετον του χειμώνος και τον καύσωνα του 

ύπερους. Κα&' εκάστην δε δ πατήρ αύτοϋ άπέλυεν αύτφ εκ της τραπέζης αύ 

του. Ο δε τα αποστελλόμενα αύτφ υπό του πατρός δεχόμενος τοΐς πτωχοΤς 

10 λάΰ-ρα διεδίδου. Αυτός δε ούτε η ;ϋ·ιεν ούτε επινεν εξ αυτών, ώστε τους πτω 

χους και πένητας προς αυτόν ερχόμενους άποτρέφεσϋαι- Τοσούτον δε 

εταπείνωσε το σώμα αυτού, ώστε φαίνεσ'&αι τάς αρμονίας των οστέων αυ

τού και άναρι&μήσασ&αι υπό της άγαν και πολλής εγκράτειας και κακουχίας. 

Μετά δε τρία ετη ίδών δ δεσπότης ημών (68 ν) και Θεός 'Ιησούς Χριστός 

15 τον πολύν αυτού κόπον και την αμέτρητον νπομονήν και ou δντως τέλειος 

ασκητής και δούλος αυτού υπάρχει, παρίσταται αύτφ εν δράματι τής νυκτός 

λέγων αντφ : «Χαίροις, Ιωάννη εκλεκτέ, δντως κατά το δνομά σου ούτως 

και ή πολιτεία σου' 'Ιωάννης έδείχ&ης δούλος μου και παρθένος' καταλιπών 

γαρ πάντα εμοϊ ήκολού&ησας και τανύν πεπλήρωται δ καιρός τής ασκήσεως 

20 σου και δ κόπος τών αγώνων σου' μετά γαρ τρεΐς ημέρας ερχη προς με εν 

τή αναπαύσει τών δικαίων και τή ούρανίφ μου ßaodeiq». Διυπνισϋεϊς δε δ 

αακάριος ήρξατο κλαίειν δλοψνχως και προσεύχεσ&αι και λέγειν: «Ευχαριστώ 

σοι, Κύριε δ Θεός μου, Παντοκράτορ ύψιστε, δτι ανάξιον δντα με κατηξίωσάς 

με μετά τών αγίων τών δικαίων- 'Αλλά δέομαι σου, Κύριε, ποιητά ουρανού 

25 καί γής, μνήσ&ητι και τών εμών γονέων κοι οίκτίρησον και ελέησον αύ 

τους, μη λογισθείς αυτών, Κύριε, τάς αμαρτίας καί τα παραπτώματα, αλλά 

εξάλειψον το χειρόγραφον τών άααρτιών και τών ανομιών αυτών, δτι μόνος 

ενσπλαχνος και ελεήμων και πολυέλεος υπάρχεις, Δέσποτα τών απάντων*. 

Kai πληρώσας την ενχήν δ τού Θεού δούλος 'Ιωάνιης προσεκαλέσατο τον 

30 αν&ρωπον τον επι τής οικίας και λέγει αύιφ : «Ώς εξ αρχής πεποίηκας 

έλεος μετ' εμού τού πτοοχον και ξένου καί τανύν πλήρωσαν και ταύτην αλ· 

λην μίαν αϊτησιν (69r) προς την κυρίαν ημών». Ό δε άπεκρίχατο προς 

αυτόν : «Είπε, αδελφέ δ βούλγι καγώ αυτή αναφέρω το σον βουλητόν»· 

Λέγει αντφ δ Ιωάννης : «Είσελΰών λάληαον αυτή δτι δ πτωχός δ προ τής 

35 πύλης σου κείμενος, δν εκέλευσας άποδιωχ'&ήναι καί ώς ξένος από τού πυ

λώνας σου εκφυγειν, παρακαλεί δι' εμού λέγων «μη ύπερηφανήσης τον πτω 

χον και πένητα, αλλά άνεξικάκως και εκτός υπερηφάνειας καταξίωσον λαλή-

σαι αύτφ αύιοπροοώπως». Είσελ&ών δε δ επί τής οικίας ανήγγειλε τή κυρία 

αυτού τά παρά τού 'Ιωάννου πάντα λεχθέντα. Η δε προς αυτόν εφη : «Και 

40 αρα τι έχει μοι δ πτωχός ούτος ειπείν μή δυνάμενος παραστα&ήναί με και 

λαλήσαι, επει ούχ υποφέρω δράν αύτφ' πάνυ γαρ αηδίζομαι εν αύτφ τφ πέ-

νητι». Είσελ$ούοα δε απήγγειλε τφ άνδρι αυτής λέγουσα δτι «δ ξένος δ επί 
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1 της πύλης ημών κείμενος διεμηνύσατό μοι iva λαλήση μοί τι αυτοπροσώπως». 

Και λέγει αυτή' «"Απελθε, κυρία,και μηϋπερηφανήσης τον πτωχόν. Έπειτούς 

αυτούς πτωχούς εξελέξατο δ Θεός και ουκ οϊδας τί έχει ειπείν σοι. Άλλ' 

άπελθε σπονδαίως». Πάλιν ουν δηλοΐ αύτη δ μακάριος 'Ιωάννης, ώς εϊδεν 

5 ότι ϋπερέθετο και οϋκ ήθέλησεν άπελθεΐν, λέγων ούτως δτι «μετά τρεις ημέ

ρας αποθνήσκω' εάν ουν μη (69 ν) ελθ-ης και ιδης με, πολλά έχεις μετανοψ 

σαι και ύστερον ουκ ώφεληθήση». "Η δε άκούσασα περί του θανάτου αϋτοΰ 

εξήλθε καί λέγει τοις παισίν αυτής : «* Απέλθετε και φέρετε μοι αυτόν ώδε*. 

Απελθόντες ουν οι παίδες εν τη πικροτάτη εκείνη καλύβη και στενωτάτη* 

10 τή εχούση τον τιμημένον τούτον θησαυρόν, και έναχθεις δ μακάριος υπό των 

παίδων και κατακαλυψάμένος πάντα τα μέλη αυτού και ώς αγνωστον εαυτόν 

ποιησας λέγει προς αυτήν : «Κυρία, δ μισθός σου πεπλήρωται, καθώς είπεν 

δ δεσπότης Χριστός καί Θεός ημών εν Εϋαγγελίοις δτι έφ* δσον έποιησατε 

ένί τούτων τών αδελφών μου τών ελαχίστων, εμοι έποιησατε. 'Αλλ εγώ πέ· 

15 νης και μη έχων τι δούναι σοι ύπερ τών άμετρων μισθών, ών προς ε με τον 

ξένον πεποίηκας, μίαν εϋλογίαν σοι θέλω καταλιπεΧν, πλην δμοσόν μοι δτι ει 

τι παρεγγυώ σοι ποιησαι μετά την εξοδόν μου, τοΰτο και ποιήσεις*. Ή δε 

ώμοσεν αϋτφ δτι «πάντα τα εντελλόμενα μοι παρά σου εκπληρώσω και ουκ 

άλλο τι ποιήσω παρά (\) δσον δια στόματος παράγγειλες μοι». Και λέγει αϋ· 

20 τη δ Ιωάννης : «Τον αυτόν δρκον, ον ώμοσάς μοι, κυρία, μη εάσης με υπό 

ετέρων ιματίων αμφιεσθηναι πλην τούτων τών πενιχρών α φορώ, και εν 

τ φ τόπφ [7 Or) τούτω, φπερ ή καλύβη μου ισταται, κέλευσαν μοι ταφηναι, 

δτι ανάξιος είμι ϋπο ετέρων ιματίων ενταφιασθήναι*. Και ταύτα ειπών έπέ" 

δωκεν αύτη το Εύαγγέλιον λέγων ' «Δέξου την μικράν μου ταύτην εϋλογίαν 

25 και εσται σοι τούτο εν τφ παρόντι βίω σύνδεσμος, êv <5έ τφ μέλλοντι αΐώνι 

εφόδιόν σού τε καί του κυρίου μου*. Δεξαμενή δϊ ή μήιηρ αυτού το Εύαγγέ

λιον και αναστρεφόμενη αυτό ένθεν κάκεΤαε περιφέρουσα εις τάς χείρας αυτής 

ελεγέτι δτι «δμοιόν εστί τούτο το Εύαγγέλιον, φ κατεσκεύασεν δ κύριος μου 

καί δέδωκε τφ υ'ιφ ημών Ιωάννη». Καί το τάχος έξελθούσα απήλθε καί 

30 εδειξεν αϋτφ τφ άνδρϊ αυτής. Και Ιδών αυτό εξεπλάγη και λέγει προς αυ

τήν : «"Οντως, γύναι, τούτο έστι το Εύαγγέλιον, ο κατεσκευάσαμεν και δεδώ-

καμεν τφ υΐφ ημών τφ 'Ιωάννη. 'Αλλ' ερωτήσωμεν αυτόν èv ακριβείς πό

θεν αυτό έχει. Ούτος γαρ οφείλει εΐδέναι πού εστίν δ υιός ημών και πού το 

Εύαγγέλιον εύρε*. Και απελθόντες αμφότεροι προς τον Ίωάννην λέγουσιν 

35 αϋτφ '· «Όρκίζομέν σε κατά της αχράντου και ζωοποιού Τριάδος, ίνα ήμίν 

ειπης μετά πάσης αληθείας πόθεν σοι το Εύαγγέλιον τούτο και πού αυτό ευρες 

και μη απόκρυψης αφ ημών άπασαν την αλήθειαν*. Ό δε μηκέτι φέρων 

μηδέ υπομένων το σύνολον από τής βίας τών σπλάγχνων αυτού επί πολύ τα-

ραττομένων (70 ν) δρών τον πατέρα και τήν μητέρα εκ δεξιών και έξ εϋω-

40 νύμων καθεζομένονς απεκρίνατο προς αυτούς : «'Εγώ ειμί Ιωάννης δ υιός 

υμών και το Εύαγγέλιον τούτο έστι το δοθέν μοι παρ' υμών· Άλλα ποθ-ή· 

σας τον γλνκύτατόν μου Θεόν (;), τον δεαπότην Χριστόν, εφόρεσα τον ζυγον 
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1 αντον τον ελαφρότατον». Και ακούσαντες παρ' αϋτον ο πατήρ και ή μήτηρ 

τούτων(; ) και ϊκ&αμβοι γεγονότες επεσον ίπι τον τράχηλον αντον από ώρας 

πρώτης εως ώρας έκτης κλαίοντες και ϋρηνονντες èv οίμωγαϊς δακρύων καί 

ακαταπαύστου πάϋ·ονς, ώστε πάντας τους εν τη πόλει οϊκοΰντας μείζοσι και 

5 μικροΐς κλαίειν και ßoäv επί τη φανερώσει του νιον αντών και σννδραμεϊν 

πάντας εκείσε. 

"Ινα δε μη η σεμνή αυτόν και αμόλυντος πολιτεία παρορα&η εν πνεύματί 

τφ λαλοΰντι αϋτφ παρέδωκε την τιμίαν αϋτοϋ ψυχην τφ Κνρίω. Τότε ή μη' 

τηρ αϋτοΰ επιλα&ομένη του προειρημένον όρκου εξέδνσεν αντον τα ρακώδη 

10 ιμάτια και ενέδνσεν αυτόν Ιμάτια χρνσόστημα και πολύτιμα- Ένδν&έντος ôk 

του9 Ιωάννου ταύτα εν&έως δλη παρελύ'&η. * Ο ονν πατήρ αντον εις ανάμνησιν 

ελ&ών της παραγγελίας αντον δτι «μετά των πενιχρών μον ιματίων παράδοτέ 

μοιτη γη* είπε'· *την βονλήν και την παραγγελίαν τον τεκνον ημών ποιήσωμεν». 

Και άποδν&έντος αντον τα χρνσόστημα και πολύτιμα (71 r) ιμάτια και πάλιν 

15 το ρακώδη άμφιεσάμενος κατά την αντον κέλενσιν παραχρήμα ιάϋη ή μήτηρ 

αντον και γέγονεν νγιής. Και οντω κλαύσαντες επί πολν καί σννδραμονσης 

πάσης της πόλεως καί ό βασιλενς μααών ταντα παρεγένετο καί τάς τίμιας 

αντον ενχας ϊξητήσατο κατασπασάμενος αντόν, και πασά ή σύγκλητος και σ 

κοινός άπας λαός από μικρόν εως μεγάλον- Πολλοί δε οι από της πόλεως 

20 οίκονντες νόσονς έχοντες διαφόρους σννέδραμον εν τφ τον άγίον λειψάνφ. 

Και ιάσεις λαβόντες απήεσαν χαίροντες, δοξάζοντες τον Θεον τον ποιονντα 

θαυμάσια καί ένδοξα πράγματα επί τους φοβούμενους αυτόν. 

Και όντως Ιπί τφ νυχ&ημέρω εκείνω εκπληρώσαντες μετ οιμωγών και 

δακρύων πολλών ίπι τφ λειψάνφ του αγίου παρακλητεύοντες τον θεόν, δπως 

25 δια τών ευχών αντον ρνσ·&ώσιν από παντός κινδύνον, κατέβηκαν αντον εν 

εκείνη τγι καλύβη κατά την αντον πρόσταξιν ενκτήριον άναστήσαντες οίκον 

παμμεγεν\\ και ναον πανεξαίρετον' δόντες οι γονείς αντον εν εκείνα} τφ ΰ·ειο-

τάτψ ναφ πασαν την νπαρξιν αντών και ποιήσαντες και ξενώνα αφιέρωσαν 

είς ανάπανσιν και διακονίαν τών νοσούντων και ξένων και μοναχών και πάν-

30 των τών μη εχόντων εξ Ιδίων μόχ&ων ανάπανσιν- Και διάτα (71 ν) ξάμενοι 

οϊ γονείς αντον πάντα τα αντών εκοιμή&ησαν εν ειρήνη και ετάφησαν εν τη 

πόλει Κωνσταντίνον τον Μεγάλου και εν τ# καλύβι] του vlov αυτών πλησίον 

του τάφου αϋτοϋ. 

Αΰτη ή πολιτεία τον οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Καλνβίτου- Ον~ 

35 τος δ δρόμος της ασκήσεως αντον' οντω πατήσας τον άντικείμενον ήξιώ&η 

τον βραβείον της ανω κλήσεως εν Χριστφ Ίησον τφ Κνρίψ ημών, ψ ή δόξα 

καί το κράτος σνν τφ άνάρχφ αντον πατρι καί τφ παναγίω και άγα'&φ και 

ζωοποιφ πνεύματί νυν καί αεί καί είς τονς αιώνας τών αιώνων, αμήν. 

Σημ. Σελ, 279 οτίχ. 2—3 πρβ. Ίακ. 2, 5. 
Σελ. 279 οτίχ. 13—14 πρβ. Ματ. 25, 40—41. 
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Paris . 1449, f. 280 r F 

Υπομνήματα τον βίου καΐ της πολιτείας τοϋ όσιου πατρός ημών 'Ιωάν

νου τοϋ δια Χριόταν πτωχοϋ καΐ Καλυβίτου. 

1 Ου τα των μαρτύρων α&λα και αίματα μόνον την τοϋ Σωτήρος ημών 

Χρίστου οόξαν και το κράτος ανακηρύσσει και δια τοϋτο τιμασθαι παρά των 

όμοδούλων καθέστηκεν άξια, άλλα και των εν τοις άσκητικοϊς αγώσι διαλαμ· 

ψάντων οι πόνοι και αγώνες και τα κατορθώματα. Δηλώσει δε και δ καρτε-

5 ρικος Ιωάννης, ος της παρούσης διηγήσεως προβάλλεται την ϋπόθεσιν. 

Έν τη πόλει Κωνσταντίνου, 'Ρώ{280 ν)μην δε νέαν αυτήν καλοϋσιν, ανήρ 

τις εκόμα πλούτω και τω τοϋ στρατηλάτου διέπρεπεν αξιώματι δνομα δε 

αύτφ μεν Εύτρόπιος, τη συζύγω δε Θεοδώρα, ευσεβείς δε δντες τφ τρόπω 

και τφ σώφρονι τών ηθών την πίστιν ουκ ενύβριζον. Τούτοις εγένοντο παίδες 

10 τρεΊςί ών τους μεν δύο αξιωμάτων εϊχον λαμπρότητες και τοϋ βίου τα φρυ-

άγματα, τον δε νεώτερον, ούτος δε ην δ 'Ιωάννης, ol τεκόντες παρακατέσχον 

συνοικέϊν και τοϊς μαθήμασιν ενασχολεΐσθαι. Ετών δί γεγονώς δυοκαίδεκα 

ειχετο μεν τών μαθημάτων, ααλλον δε εσχόλαζε ταϊς εκκλησίαις, συμμελφ-

δος μεν τών θεοπρεπών ασμάτων τοις εκκλησιάζουσιν, ακροατής δε τών 

15 ιερών αναγνωσμάτων καθιστάμενος. 

Εν μιςί, ουν τών ημερών μοναχός τις της μονής, η επωνυμία ol 'Ακοί

μητοι, εύχήν εύξάμενος πορευθήναι εις 'Ιεροσόλυμα ξενίζεται εν τη τοϋ στρα' 

τηλάτου οίκί%) ον Ιδών δ φιλάρετος "Ιωάννης άνεπυνθάνετο πόθεν τε ειη 

καϊ ποϋ πορεύοιτο και τις δ τρόπος της êv τη μονή συνασχήσεως. Ό δε τά 

20 τε άλλα σαφώς διηγησατο και τον σκοπον της δδοιπορίας ουκ άπεκρύψατο. 

Ο δε θεοφιλής Ιωάννης της χειρός λαβόμενος τοϋ μονάζοντος δρκοις 

αυτόν μυστικοϊς ασφαλίζεται, μετά την επάνοδον μη παρελθεϊν αυτόν, συ μ" 

παραλαβεΧν δε και αποκαταστήσαι τη μονή. Το δε κρύφιον και μυστικόν της 

αναχωρήσεως είς τον πολύν πόθον ανέφερε τών γονέων και μάλιστα της 

25 μητρός. Επεκδιηγείτο δε δτι και άξιώμασιν αυτόν και γάμω μελετώσι συν' 

δήσαι, α και (281 r) μάλλον το τάχος και το κρύφιον της φυγής επιτείνει. 

«Έμε γάρ, φησίν, έρως τοϋ καθ* υμάς έλαβε σχήματος και τών αγώνων καυ

τής συνασκήσεως*. Ο δε μοναχός, συμπαραλαβεϊν αυτόν κατά την επάνοδον 

και τα ίδιολογηθέντα εν άπορρήτοις εχειν συνθεμένος, την ιδίαν ήνυεν δδόν· 

30 Ο δε σεβάσμιος 'Ιωάννης το πϋρ, δπερ δ τοϋ Χρίστου πόθος άνήψε, φέ

ρων εγκάρδιον και εις φλόγα ήδη πλατυνόμενον επεδίδου μεν ταΐς άρεταΐς, 

εζήτει δε και παρά τών τεκόντων το σωτήρων Εύαγγέλιον, ώς αν μάλλον τε 

διαγνοίη τα τοϋ δεσπότου προστάγματα τε και δικαιωμάτων παραγγέλματα 

και μάλλον ειη τον πόθον επιρρωνύμένος· Οι δε την αΐτησιν ήδέως τε 

35 και περιχαρείς δεξάμενοι, και μάλιστα ή μήτηρ, θαττον επισκευασάμενοι 

το Εύαγγέλιον, ίνα δη μή μόνον δια τών εγγεγραμμένων δεσποτικών ρη

μάτων δ τον Λόγου σπόρος εμβαθύνοιτο τη ψυχή, άλλα και το έξωθεν κάλ' 
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1 ος επαλείφοι προς τα ένδον, χρνσφ και λίαοις και μαργαρίταις, έδει δε αρα 

και τους μακάριους λόγους οϋτω τιμασ&αι, τάς του Ευαγγελίου πτυχάς διε· 

κόσμησαν. Ό δε το Εϋαγγέλιον της σωτηρίας εν τάίς χερσί λαβών και τη 

καρδία δεξάμενος την εϋσέβειαν εκαρποφόρει συν τάίς αρεταϊς τελειότερον. 

5 Επει δε δ μοναχός ϊπανηκε καί την ϋπόσχεσιν ουκ έψεύσατο, Ινέπλη~ 

σε μεν χαράς παραγεγονώς, άνεπτέρωσε δε τον έρωτα πλέον. Έγγίζοντος 

γαρ του ποΰουιχενου μάλλον ενακμάζει το φίλτρον. Διό επισπεύδων δ ΰερμος 

'Ιωάννης λά&ρα σνμ(281 ν)παραλαβών τον μοναχόν, έδεδίει γαρ τα δάκρυα 

της μητρός μη κατασβέσωαιν αυτού του "&είου πό'&ου την φλόγα, παραγίνον 

10 ται äfxa επί τον αίγιαλον καί μισ&ωσάμενοι πλοιάριον άνηχ&ησαν εις την 

μονην. 

Και δ μοναχός άνατί'&ησι τα κατά τον Ίωάννην τφ καάηγουμένω αυ

τού, ήγουν των τεκόντων το φίλτρον, τάς άξίας% τον γάμον, τον ΰεΐον έρωτα 

του νεανίσκου και την εν τφ λαυεΐν φυγην. Ίδών δΐ ουιος τον Ίωάννην 

15 και προς το νέον άποδειλιάσας της ηλικίας λέγει προς αυτόν : *Τέκνον% φη~ 

σί, νεότηιος άπαλότης και σφοδρότης πόνων ουκ αν συνέλ&οιεν ραδίως αλ-

ληλοις, διόπερ ελάττων ειμί του 'οαρρεΐν, ωσπερ συ σπεύδεις και επιζητείς, 

οϋτω &αττον τφ ζνγφ σε των ασκητικών αγώνων ύποζεΰξαι* Δει δη, ει μη 

τι άλλο, αλλ' εν χρόνω τεσσαράκοντα ημερών τά κατά την μονην άναμα&όν-

20 τα και ει συμβαίνοι τη γνώμη, οϋτω της επιθυμίας τυχείν^.'Οδε "άερμοςπρος 

σωτηρίαν Ιωάννης πάντα εποίει και έλεγε κλαίων, δυσωπών μη παρελ'&εΐν 

αυτόν ατέλεστον την ήμεραν εκείνην. Θεού δε αρα βουλομένου συνέβη πάντα' 

πεί&εταί τε και ό ποιμην και τοις της μοναδικής αυτών πολιτείας τελεσάμενος 

δργίοις τφ χορφ συγκαταλέγει της λογικής αγέλης. 

25 'Επί δε εξ ετη συνδιατρίψας αύτοϊς και ταπεινοφροσύνης μάλλον και 

υποταγής τοϊς αυνοϋσι παράδειγμα γεγοί ώς η λαβών άφορμάς, ωσαύτως δε 

και εγκράτειας και προσευχής, &αϋμα πασι και αρετής διήγημα προϋκειτο. 

Ίδών δε του γένους (282 r) δ κοινός εχ&ρος την ύπεράν&ρωπον εν τοις 

κατορ&ώμασι σπουδην του νέου καί πειρώμενος δια πάντων αυτού τών της 

30 πονηρίας βελών βάλλειν τον ανταγωνιστην, εκπίπτων δε δια πάντων του ακο' 

πού, επιμελώς γαρ αρεταΐς και τη ανω&εν επικουρία περιεπέφρακτο, έπϊ τον 

πόϋον τών τεκόντων και την προς αυτούς συνήΰειαν καταφλέγει, ελπίσας δια 

του δοκούντος εχειν το ανεύ&υνον δελεάσματος και προς τα υπεύθυνα ύφελ' 

κύσαί τε και ανδραποδίσασ&αι. Διό δια της επινοίας ταύτης ουκ αν εΐη τι-

35 τρώσκων τον α&λητήν εως al φροντίδες αυτού οϋτω το σώμα κατεδαπά' 

νησαν προδιατακεν υπό της εγκράτειας ώς εγγύς αγαγεΐν θανάτου. 

Ό δε της μονής ήγεμών ίδών αυτόν όντως εκδαπανη&έντα της πολλής 

επετίμα νηστείας και ασκήσεως και Οτι το εμβάλλειν εαυτόν βιαία) ΰανάτφ 

ουκ αρετής, αλλ* απονοίας κα&έστηκεν. Ό δε της ευλάβειας και της άλη&είας 

40 αν&ρωπος ου νηστείας είναι την τού σωματίου σύντηξιν, πολέμου δε χαλε

πού, δν δ της φύσεως πολέμιος ανεκίνησε, «καί γαρ δ μισάν&ρωπος, φησίν, 

εν αυτοίς μέσοις τοις σπλάγχνοις πίκρας εναφίησιν ακίδας και τον πό&ον κατ 
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1 εμού τών γεννησαμένων ακοντίζων καί τής θέας και της συνδιαγωγής, 

και μη φέρων τα κέντρα της πληγής καταδαπανώμαι συν τη ψυχή και 

το σώμα' άλλα γαρ την άνωθεν έχων σνμμαχίαν, ώ πάτερ, και τάς σας 

εύχάς ελπίζω ώς και προς (282 ν) τον πατρωον οίκον επανελθών 

5 και ορών τους γεννήτορας επί πλέον τε τον εχθρον καταισχύνω και τα 

ειινοηθέντα του εχθρού κατ' εμού βέλη εις εκείνον αποτινάξω, μόνον εφό· 

διόν μοι γενέσθωσαν al σαι προσευχαί*. Ό δε καθηγεμών άκουσας παρά 

προσδοκίαν ταΰτα σννεσχέθη μεν τοις λογισμοΐς, άνεμνήσθη δε τών κατ 

αρχάς αϋτω λόγων είρημένων, οι το νέον και τους πόνους απέφαινον ασυμ" 

10 βάτους, και επιδακρύσας τούτοις δμως τη επαύριον αθροίζει τους υπ αυτόν 

μονάχους και ομοθυμαδόν εύχήν υπέρ αύτοΰ τελεσάμενος εκτενή μετά τε 

πολλών δακρύων και στεναγμών, κάκείνου τα δμοια πάσχοντος « ώ τέκνον, 

εφη, πορεύου εν ονόματι του πατρός και τον αγίου πνεύματος, έχων συ μ-

πορευόμενον και τον δεσπότην Χριστον και δδηγονντά σε κατά το θέλημα 

15 αύτοΰ'». Ό δε και καθ* ενα και πασι ομού τοις άδελφοΐς συνταξάμενος κλαί-

ουσι κλαίων ε'ξεισι τής μονής καί συχνώς επεστρέφετο προς αυτήν σπαραττό* 

μένος τή μνήμη και τών εν αυτή άθλων και τών αδελφών και τω πάθει 

αννείχετο καί τοις δάκρυσιν εως αν επιστρεφόμενος οραν αυτήν ήδύνατο. 

Ως δ* οϋκέτι μεν αύτω έβλέπετο ή μονή, αυτός δε κατά μικρόν ανελάμ-

20 βανεν εαυτόν, καταλαμβάνει πένητα τίνα ρακοδυτοΰντα καί «χαίροις, αδελφέ 

και συνοδοιπόρε* άσπασάμενος, άποδύσασθαι μεν τα ράκια αντιλαβεϊν δε 

την εαυτού στολήν τον πένητα καταπράττεται. Καί δ μεν ην èv τοις διερρω-

γόσι ρα\283 ν)κίοις, τον δε περιέστελλε και εκόσμει τά τον 'Ιωάννου Ιμά

τια. Και εχαιρον αμφω' 6 μεν τον Χριστόν έχων και ένδύσασθαι πιστεύων, 

25 ό δε σαπρών ρακίων και ρνπώντων απαλλαγείς. 

"Ως δε προσεπέλασεν δ αγωνιστής τή τών γεννητόρων οΙκία ερριψεν εαυ

τόν επί πρόσωπον επί την γήν και προσηύξατο λέγων : *Κύριε Ιησού Χρι

στέ, δ και φίλτρον τή φύσει ενθεις παϊδας γονεϋσι δεσμονμενος και τους τον 

ιις σε πόθον τής φύσεως προτιαήσαντας άξιους τής σής άνειπών καί κλή-

30 σεως και χρηστότητας, δ είδώς δτι εκ νέας ηλικίας επεπόθησά σε ϋπεριδών 

πλούτου καί δόξης και τεκόντων στοργής, μη ϊγκαταλίπης με μηδέ παρα

χώρησης με αρπαγμα γενέσθαι τον εχθρού, άλλ'εύδόκησον και ενίσχυσαν με 

κιταιαχύναι αυτόν οΐς εκείνος εμηχανήσατο καταβαλεϊν εμέ*. Καί ταύτα μετά 

δακρύων προσευξάμενος εναπέρριψεν εαυτόν παρά την πύλην του οίκου τών 

35 γεννησαμένων αυτόν. 

"Ορθρου δε λήγοντος και τών πυλών κατά το εθος διανοιχθεισών καί 

του πατρός μέλλοντος προϊέναι, δ τάς δευτέρας Ζχ,ων φροντίδας τής οικίας 

του πυλώνος εξιών και ιδών ρακοδυτοΰντα και διερριμμένον τον του Θεού 

θεράποντα, τις εΐη, διεπυνθάνετο, και « π ώ ς ώς ουκ εξόν εναπέρριψας σεαυτον 

40 κατά την δδόν, δι ης οΐ εμοι προΐασι κύριοι*. Ό δέ, και προ τών λόγων 

οϊα ήμφίεστο περί τα εαυτόν ομολόγων, συνεμαρτύρει και τοις λόγοις, κατα-

λύσαι δε ενταύθα δι άπορίαν βίου και σκέπης' καί δείται του δούλου δ δε-
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1 σπότης (283 ν) ελέφ αυτόν δούναι και καταλιπεΧν, εν η εκείτο τοίχου γωνία, 

τον ex του κοινού δεσπότον μισθον άνατείνων, δς ίπήγγελται τοις έλεονσι 

τους πένητας. Ό δε συμπαθήσας αύτφ και της όψεως καΐ των ρημάτων κα· 

τέλιπεν ϊνθα εκείτο, 

δ *Εν δε τφ προϊέναι τους γονείς ορών αυτούς δ τον Ευαγγελίου γνήσιος 

μαθητής, και κέντροις μεν ννττόμένος τοις της φύσεως, νόμοις δε τοίς δε-

σποτικοϊς και ους εαυτόν μονάζων ίίθετο ανθελκό μένος και εκατέρωθεν πιε

ζόμενος και τοις πάθεσι σννδιασπώμενος, δακρύων ήφίει λιβάδας' όμως δ' 

ονν δλως γεγονώς της αγάπης του πλάσαντος και την φύσιν ΰποτάξας τφ 

10 πνεύματι φωνάς ευχαριστήριους και ΐκεσίους ανέπεμπε, τάς μ&ν ύπερ ων 

âvà κράτος κατήσχννεν, οΐς έθάρρει τον εχθρόν, και ετι δεόμένος του φρυά-

γματος αυτόν καθελεΐν, τάς δε νπερ των φύντων λέγων : «Τους μεν εμους 

γονείς, ώ δέσποτα, ευχαριστώ σοι, δτιπερ οϋχ ώς δ εχθρός επενόει, τη δε 

ση συμμαχία εθεασάμην. Και την μεν πληγήν δξντέραν εδεξάμην, τον δε 

15 της καρτερίας τόνον ου διέλυσα μην. Και τα μεν εκείνον βέλη κατ αύτοϋ 

απετιναξάμην, τον προς σε δε έρωτα κραταιότερον και Ινακμάζοντα μάλλον 

έκτησάμην. Λος δέ μοι μέχρι τέλους εν τοις αϋτοΐς άγώσιν άθλονντα κατα-

βαλεΐν μεν τον πολέμων, τών δε παρά σου τυχεΐν επάθλων και τους σους 

δούλους, έξ ων προήγαγες με διατήρησαν έξ επήρειας πάσης του εχθρού της 

20 σης προνοίας δια παντός à (284 r) ξίονς δεικνύς». Ταϋτα και τα τοιαύτα εύ-

ξάμενός τε καΐ προσευχόμενος ενιαυτον δε ήννσεν δλον μηδενός εκ της πα

τρικής οικίας άξων μένος. 

Μετά δε ταϋτα δ πατήρ θανμάζων το καρτερικον του νέου παιδος και 

απόρου και πένητος εις νουν εβάλετο μη αν ευθείας προνοίας παρερρΐφθαι 

25 αυτόν προ του πυλώνος, δι" δπερ από της καθημερινής τραπέζης τά προς 

τροφήν διεπέμπετο. "Η δέ γε του οσίου μήτηρ ή ούτως περί του παιδος κο-

πτομέ\η τε και διαφλεγομένη τά σπλάγχνα εν τφ προϊέναι της οικίας επεϊ τον 

υΐον εϊδεν ερρυπωμένον και απεσκληκότα, ρακοδυτοϋντα και συντετηγμένον» 

σκυθρωπον και αγριον βλέποντα, ώσπερ κακόν οίωνόν, δν ΰπερηγάπα μι-

30 σαχ&εΐσα και άποκλίνασα κελεύει τους παίδας τον φίλτατον ύφεΧκϋσαι της 

προόδου· Και δ μεν άπεσύρη τής μητρφας δψεως, ουκ απεσύρη δε παντε· 

λώς τον χωρίον, αλλ εκείτο πάλιν πλησίον και καλύβην χόρτου και φορη

τού ποιησάμενος ώς εν θαλάμφ τη ϋβρει διέτριβεν, α δε παρά του πατρός 

αντφ εις τροφήν απεστέλλετο άλλων πενήτων εποιεϊτο τράπεζαν οϋδεν αυτών 

35 προσφερόμενον, αλλαχόθεν δε του σώματος δσον συνείχε μόνον εσιτεΧτο 

την διάλνσιν και τοσούτον απελεπτύνθη τή ακρίβεια τής διαίτης ώς και τα 

τής φύσεως ένδον μυστήρια δια του δέρματος καθορασθαι. 

Τρία δε ετη ανιφ τον ούτω φλογώδη και διάπυρον διεμέτρησεν αθλον' 

(284 ν) πόθος γονέων εν δφθαλμοΐς και παντελής αποατέρησις, ύβρις δού' 

40 λων και καρτερίας έπαύξησις, αποστροφή μητρός τής νπερποθούσης και 

τφ ποθονμένφ οιαπερ ποθών κατείχε τον πόθον και 61ς ποθούμενος εβδε 

λύσσετο, φιλοσοφίας τής ακρας νπόθεσις φιλοξενία πατρός, αλλονς μεν δε' 
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1 ξιουμένη, τον ôh φιλόξενουμενον ουδέν θεραπεύουσα* Ταϋτα δ των άδηλων 

επόπτης και των επιδήλων αδέκαστος και φιλάνθρωπος εξεταστής εις άμοί" 

βήν άγων δναρ επιφαίνεται αϋτφ και δίδωσι την χαράν χαίρειν προσειπών 

καί ευαγγελίζεται την ανάλνσιν την προς αυτόν και των ασκητικών άθλων και 

5 της άλλης καρτερίας τα έπαθλα και ώς ή τρίτη ηιιερα επιδείξει τα ευαγγέλια. 

Διαναστας δε του δράματος κλαυθμον δε έκλαιε γλυκύν, προσηύχετο μεν 

και ηύχαρίστει τω Θεώ'. «Ευχαριστώ σοι», λέγων, €Θεε πολνέλεε και φι

λάνθρωπε, δτι ανάξιον όντα με τοιαύτης ήξίωσας χαράς και ευαγγελίων' 

μνήσθητι δε εν οίκτιρμοις και εϋμενεία και των εμών γονέων, δέομαι σου, 

10 παρορών αυτών τα εν βίφ αμαρτήματα, αντιπαραθεις αυτοΧς το πέλαγος της 

σης ενσπλαγχνίας*. Και μετά την εύχην μετακαλείται τον επί της οικίας εφε-

στηκότα δευτέρων φροντίδων και λέγει αϋτφ, άπελθείν μεν αυτόν προς την 

ιδίαν κυρίαν και ειπείν «δ παρά την πύλην ερριμμένος πένης δυσωπεϊ λέγων 

μη ϋπερίδης ξένον και πτωχον και πένητα, άλλα καταξίωσον πάρα (285 r) 

15 γενέσθαι' εστί γάρ μοι και τις λόγος προς σέ». Ώς δε ήκουαεν εκείνη ταϋτα, 

«αρα τι εστί ο θέλει, φησίν, δ πτωχός εκείνος ειπείν». "Ομως οϋν ανατίθησι 

την μετάκλησιν του πένητος τώ ανδρί. Ό δε «τους πτωχούς, φάμενος, 

έξελέξατο δ Θεός*, συνεβούλευσεν άπελθεΐν. Ώς οϋν έβράδυνεν ή μήτηρ 

προς τον ποθούμενον μεν άγνοούμενον δε παραγενέσθαι, δ δε την ανάλυ-

20 σιν μεν ενισταμένην είδώς, δεδιώς δε μήποτε γνωσθείς μετά θάνατον όστις 

εϊη λαμπρας εκφοράς παρά της μητρός τύχη, ύβρις γαρ ην αϋτφ και ζώντι 

και μετά θάνατον ή πρόσκαιρος τιμή και ταύτην εαπούδαζεν εκτεμεΧν, πά

λιν δηλοποιεί εκ δευτέρου ώς «εγώ μεν μετά τρεις ημέρας αφ' ου το πρώτον 

εμήνυσα του βίου εξάγομαι, συ δε ει μη παραγένη και ΐδης με μετανοούσα 

25 ύστερον ούδεν ωφελήσεις». Τότε κελεύει τοις παισιν αγαγεϊν αυτόν κατ ενώ

πιον αυτής. 

"Ηχθη οϋν εγκαλνψάμένος και λέγει προς αυτήν Ι «Ό μισθός υμών της 

ξενοδοχίας ήδη πεπλήρωται τα γαρ εις εμε τον αστεγον και ξένον και απορον 

δ κοινός δεσπότης δ δι η μας πταίχεύσας άναδέχεται' και γαρ αυτός εφη ' 

30 « Εφ* δσον εποιήσατε ivi τούτων τών αδελφών μου τών ελαχίστων, εμοι 

εποιήσατε». Πλην πένης ών καί άπορος τών εν τφ βίφ πάντων εϋλογίαν τινά 

σοι βούλομαι καταλιπεΐν. Ύπο μάρτυρι δε τφ κοινφ δεσπότη καί εφόρω 

και λόγων και πράξεων καί εξεταστή κατακρίνω σε ίνα τελευτήσαντα μήτε 

άλλοις ιματίοις ενταφιασθήναί με παραχώρησης μήτε εν αλλω τόπω, αλλ' εν 

35 φ έπηξα την (285 ν) καλύβην μου*. Καί ταύτα ειπών εγγύας λαβών παρ* 

αυτής ώς φυλάξαι ola επέσκηψεν, επιδίδωσιν αύτη το Εϋαγγέλιον «έστω σοι 

τοϋτο καί τφ σφ ανδρί τφ κυρίφ μου, φάμενος, καί του παρόντος βίου φυ-

λακτήριον και προς τον μέλλοντα εφόδιον». Ή δα δεξαμενή το δώρον εθαύμα-

ζεν δπως τοϋτο περιήλθε τφ πένητι περιέστρεφε δε και εακοπεΤτο καί «πολλήν 

40 φέρειν, ελεγεν, ομοιότητα προς το Εϋαγγέλιον, δ ποτέ επεδόθη τφ τέκνω 

ημών*. Και αμα τη θέα του Ευαγγελίου και τοις λόγοις εις μνήμην του 

άπολωλότος ελθονσα, οϋτως γαρ επειθεν αυτήν το αφάνες τοϋ παιδος και 
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1 ή άγνοια, δάκρυσι άνεπισχέτοις κατερραίνετο και στεναγμοΐς οία δή νυν 

του παιδος αποσπώμενη κατεκόπτετο' μόλις δε" εαυτήν άναλαβοναα νπο" 

δείκνυοι τφ άνδρι το δώρον. Ό δε" παραχρήμα ανεγνώρισε και άνοιμώξας 

και συνταραχ&εις τα ένδον «ουκ άλλο είναι αλλ εκείνο, ο παρ' ημών ώς 

5 εοικε της μακράς αποδημίας εφόδιον έπεδό&η τφ υιφ ημών' αλλ άπέλ' 

•&ωμεν προς τον πένητα πολνπραγμονήσαντες πό&εν εΐληφεν αυτό' ίσως γαρ 

και έτερον τι τών αδόκητων ô πένης ήμΐν χαρίσειαι*. Ως δε παραγεγονότες 

δρκοις αυτόν φρικτοΐς διελάμβανον μη φέρων επιορκεΐν, λοιπόν γαρ και 

του τύφου και της κενοδοξίας δ επί ϋνραις ·&άνατος κωφά τα βέλη και 

10 άπρακτα εποίει, μηκέτι ôè μηδέ την ταραχήν τών σπλάγχνων ένδον κατέχειν 

δυνάμενος, άνακλαυσάμενος- **Εγώι φη (286 r) σίν, ειμί * Ιωάννης δ νιος 

υμών και το Εϋαγγέλιον τοΰτό εστίν, 6 ϋμεΐς σωτηρίας δδηγον μοι συνε-

στήσατε*. 

Τότε δ πατήρ και η μήτηρ και δια τών ρημάτων και δια της δψεως, 

15 επέβαλλον γαρ μάλλον τω χαρακτήρι, επιγνόντες τον νίδν αυτών γοερώς τε 

και ΰρηνητικώς επέπεσον επί τον τράχηλον αντον. « Ω τέκνον», ανακαλού

μενοι, «ώ πολυώδννον κέντρον γονέων, ώ πληγή και δαπάνη σπλάγχνων^ ώ 

ανεύρεσις πικρότερα της αποτυχίας' αϋτη γαρ και αυτά τα λείψανα τών ελπί' 

δων προσαφείλατο. Οία πεποίηκας ήμΐν, ώ τέκνον' εΐάε αιγών άπέστης' ουκ 

20 αν γαρ τέλεον ημών εναπέσβεσας τάς ελπίδας, επανήξει, ουκ αν δια παντός 

επιλήσεται τών γεννητόρων του φίλτρου, πο&εινότερος και ήδίων δφϋήσεται 

δια του χρόνου' νυν δε επανήκες, αλλ' ώς ουκ ών ώφ·&ης αλλ" ήμΐν μή δρώ

μενος έφάνης, αλλ' δτε δ θάνατος εις την άπέραντον εκδημίαν σε εκπέμπει 

πάντα οΐχεται ήμΐν' εχομεν γαρ ον ουκ εχομεν, ώς αυτό έπιδείξας ονχ ίνα 

25 την λύπην άφέλης, αλλ ίνα το άλγος επιτείνης*. Ταντα καί τά τοιαύτα επι

κείμενοι τφ νιφ και τά πολλά μηδέ σνναισύχανομένφ, άφηρει γαρ λοιπόν 

εφεστως δ θάνατος την συναίσ&ησιν, ώλοφύροντο και τον δδυρμον ώραι 

πλείους διετράνουν η τέσσαρες· 

Εν δε τφ •άρηνεΐν αυτούς και κόπτεσΰαι δ καλλίνικος αγωνιστής την 

30 ιεράν αντοΰ και πολύα&λον ψνχήν εις χείρας εναπέ&ετο τον ά'&λοαέτου· Και 

ήχησεν ή πόλις την τε άνεύρεσιν τον θαυμαστού Ιωάννου και τονς α&λονς 

και την (286 ν) εν τοις α&λοις άποβίωσιν και πάντες έδόξαζον τον Θεόν. 

Η δε μήτηρ είτε τφ σννέχοντι παύει ή τφ πουφ νικωμένη άποδνει μεν 

αυτόν τών ρακιών, ενδύει δε πολυτελεστάτοις άμφιάσμασι καί παραυτίκα πα" 

35 ράλυσις αντήν είχε τών μελών. *0 δε πατήρ έπιστάς άνέμιησε μεν την γν 

νάΐκα τήν τοΰ παιδος κατάκρισιν και άποδν&έντος τον δια Χριστον πτωχεύ

σαντος την πολντέλειαν και άντιπεριβλη&έντων τών ρακιών εις τήν προ 

τέραν νγείαν αντίκα ή παρειμένη επανέστρεψε-

Θάψαντες δε τον γενναΐον Χριστον στρατιώτην èv τη καλύβη, ον γαρ 

40 ετόλμα τις επί τονς εκείνον λόγους ά&ετεΐν, και εγείραντες οίκον ενκτήριον εν 

αντη εν τψ τελενταν αντονς της περιονσίας αυτών τά μεν διένειμαν πένησι 

τά δε τφ ενκτηρίφ αφιέρωσαν. Καί αυτοί τδν βίον εν ευσέβεια, και ελέφ και 
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1 σωφροσύνη, έδει γαρ εν τοις γονεϋοι προ των άλλων το ενεργον της εκεί

νον προσευχής επιδειχ&ήναι, εν ειρηναία τελεντη μετηλλάξαντο. "Αλλ* δ πο-

λντρόπως την των ανθρώπων σωτηρίαν πραγματενόμένος ενδόκησον τάϊς 

τον σον γνησίον θεράποντος πρεσβείαις και ήμας τονς ταπεινούς, της σης 

5 γαρ εσμεν χειρός, μη εις τέλος φέρειν κατάστικτον πά&εσι μηδέ κίβδηλον 

και άσχημονονσαν κηλιδώμασι την εικόνα της σης δμοιώσεως, ότι σοι πρέπει 

η δόξα εις τονς αιώνας. 'Αμήν. 
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Ό Par i s . 1556 έχει : Σελ. 273, 31 πληροφορήσας* Σ. 275, 24 απελθόντες* Σ. 275, 

37 λέγων Σ. 276, 6 εαυτόν Σ. 277, 14 προελθ^ναι* Σ. 278, 11 άποστρέφεσθα·' Σ. 278, 15 

ϊτι (αντί δτι/ Σ. 279, 5 λέγουσα' Σ. 279, 11 ή Ιχουσα οδτον* Σ. 279, 21 ä (αντί ων)· Σ. 

279, 28 Ι' Σ. 279, 40 καθ·εζόμενος. 

Ό Paris . 1449 έχει : Σ. 283, 85 διανοιχθέντων* Σ. 286, 34 ενδύει μέν αυτόν τών 

ρ χ κ ίων (λαν&ασμένως δις γράφεται). 
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Paris. 789, p. 4 7 7 Δ' 

Mijvì τφ αντφ ιε' 

Βίος καί πολιτεία τον όσιου πατρός ημών 'Ιωάννου τοϋ δια Χριστον 

πτωχοϋ. 

1 Τυραννικόν τι χρήμα τεκόντων στοργή και δεσμά φύσεως αφυκτα και 

πό&ος αεί ζέων (')• και σβεσϋ·ήναι ποτέ μη δυνάμενος. 'Αλλ' δ γε δεσπότης 

και τούτων ευκόλως κελεύει καταφρονεΐν και τον σταυρόν αΐρειν επ* ώμων {*) 

και αύτφ προ&ύμως άκολου&εΐν, ατε δη και αυτός πολλφ γεννητόρων πλέον 

5 το προς ημάς φίλτρον επιδειξάμένος. 'Ιωάννης δε νυν, η (8) του λόγου ύπό-

&εσις, πληρών ήδεως (*) την εντολην ταύτην δείκνυται. 'Ιωάννης εκείνος, ό 

πτωχός μεν έπικλη&είς πλούσιος δε γεγονώς τον πλοϋτον του πνεύματος, 

(47S) διόπερ ανω'&εν τά εκείνου λεγεσ'&ω και φιλοαέοις ψυχαΐς οίονεί τις 

οδός εις άρετην προτι&έσ&ω {*), ην καί αυτός διελ&ών, ε*ργφ τοις βουλομέ-

10 νοις ύποδεικνύναι δύναται. "Εχει oh οϋτως. 
3Εν τη λαμπρξ. ταύτη (β) και βασιλίδι των πόλεων % τη Κωνσταντίνου 

φημί, νέαν δε 'Ρώμην αυτήν οϊδε πας (7) δνομάζειν, ανήρ τις εκόμα πλούτω 

πολλφ ζών επί γυναικί καί τφ τοϋ στρατηλάτου τιμώμενος αξιώματι. "Ονο

μα τφ άνδρι Εϋτρόπιος, τη γυναικί Θεοδώρα, ευσεβείς αμφότεροι, ου κατά 

15 κόσμον περίβλεπτοι μόνον, αλλά και χρηστότητι τρόπων επιεικώς σεμνυνό· 

μενοι· Τούτοις γίνονται παίδες τρεις , ών τους μεν δύο αξιωμάτων λαμπρό

τητες και η άλλη του βίου είχεν (8) ευδαιμονία, ό δε γε νεώτερος ό καλός 

ούτος Ιωάννης ην, δς έσχατος ών, εϋαγγελικώς ειπείν, πρώτος γέγονεν. 

Ούτος δη (9) παρά τοις τεκοϋσιν ετι διέτριβε καί μα&ημάτων εΐχετο και παν 

20 δείας επεμελεΐτο και τούτοις εΐλετο πλουτείν μάλλον ( ι 0), η χρήμασιν, ουκ 

άποβλεψας εις ματαιότητας και μανίας ψευδείς, ώσπερ αρα τώ ϋείφ Δαυίδ 

καλώς #δεται. "Ετος δε ηδη της ηλικίας δωδέκατον γεγονώς, τοις μα&ήμασιν 

εμμελώς ( ') μάλλον δε τάίς εκκλησίαις νύκτα και μεϋ·* ημέραν ο,πησχολείτο, 

καάάπερ τι φυτον ενγε {479) νες τη τών ΰείων άκροάσει λογίων (19), α και 

25 διέξοδοι τών υδάτων δντως είσίν, αδιαλείπτως άρδόμενος καί αρετής καρπον 

ήδιστον (1Β) προβαλλόμενος. 

Τίτλος "· ΜηνΙ τφ αντφ ιε' P t Ρ 8 Ρ 6 . Ίανουρίου ιε' Ρ 4 εις τα δεκαπέντε Ρ 8 . 

Βίος καί Πολιτεία τον οσίου πατρός ημών 'Ιωάννου τον δια Χριόταν πτωχοϋ, P i Ρ* 

Pg. Βίος . . . πτωχοϋ καί τοϋ Καλνβίτου Ρ4. Βίος τον οσίου πατρός ημών Ίωάννον τοϋ Κα-

λνβίτον Pi. Βίος , . . Ίωάννον τοϋ Καλνβίτου Pg. 

Κείμενο* : 1) ρέων Ρ,. 2) ωμών τε Ps 3) ή om Pt. 4) ήδέως om Ρ,, δ) και φίλο-

ΰέοις ψνχάΐς οίονεί τις οδός εις άρετήν προτιαέσ&ω om Ρ β . 6) λαμπρότατη Ρ Β . 7) πάντες Ρ ι · 

8) εϊχεν om Ρ 6 Ρ 6 9) δε Ρδ Ρβ. 10) πλουτείν εΐλετο μάλλον Ρ 9 Ρ 3 Ρ 4 Ρ β ΐβ. 11) μαϋ·ήμααιν εμ· 

μελώς om Ρ 8 . 12) καϋ·άπερ τι φυτον ευγενές τη τών ϋ·είων άκροάσει λογίων om Ρ 6 . 13) ήδι

στον bis scrib. Ρ 8 Ρβ ηδη καρπον ήδιστον Ρχ. 
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1 Πού γονν (') τις τών êv τη μονή μοναχών, η των 'Ακοίμητων ώνόμα-

σται, &είω του παρά τα 'Ιεροσόλυμα γενέο&αι πουφ ληφ&είς και πορείας 

ηδη της προς αυτά φερονσης απτεσ&αι μέλλων, κατά τίνα δε χρείαν την Κων 

σταντίνου πάλιν (*) εΐσελ&ών, ίπιξενονταί που πλησίον της του στρατηλάτου 

5 οικίας. "Ον (8) 'Ιωάννης ίδών και τι και προς μόνην του μονάχου την &έαν 

πα&ών, οιονεί τις δαλος προς πυρός άφην ετοιμότατος, έρωταν ηρξατο και 

πυν&άνεσ&αι παρ αϋτοϋ εφ φ τε ηκοι και δ&εν εΐη και τις ή τοϋδε μονή 

και τις αρα και οίος δ της ποίμνης ταύτης λογικώς προϊστάμενος. Τοϋδε 

και την μονην είπόντος και τον προεοτηκότα (4) και την καλέααααν εις την 

10 Κωνσταντίνου χρείαν διασαφήσαντος, αλλά και τον σκοπον αϋτφ της μελ

λούσης αποδημίας κρύψαντος ουδαμώς, εώρα γαρ άκοην διψώσαν πνεύμα' 

τικών εννοιών, δ χρηστός ούτος 'Ιωάννης ϋπολαβών, δπως τε διάγοιεν κατά 

την μονην και δπως αϋτοΐς ειρι τα της ασκήσεως επηρώτα πάλιν. "Επει δε 

και ταΰτα κατά μέρος δ μοναχός διηγέίτο, ηδέως αγαν επί τούτοις δ Ίωάν 

15 νης y) (480) διέκειτο, γλυκέα τε τφ λαρύγγι αϋτοϋ τα είρημένα εδόκει και 

υπέρ μέλι τφ στόματι, ασκήσεως τε αυτόν ηδη τοιαύτης ελάμβανε (β) πό&ος 

και Ιδρωτών ηρα πνευματικών. * Αμελεί και λαβόμενος αϋτοϋ της χειρός 

λα&ραίοις τον μοναχον ασφαλίζεται δρκοις μη παρελ&εΧν αυτόν μετά την 

επάνοδον, άλλα με&' εαυτόν κρύφα παραλαβεΐν, ώστε μη τους τεκόντας αί· 

20 σ&έσααι την άναχώρησιν, είτα και τη μονή δια τάχους εναποκεΐραι. «"Ηδη 

γάρ με και γάμω δησαι, φησίν, οι γονείς μελετώσι και εις αξιωμάτων αρχάς 

άγαγεΐν και κοσμική προσηλώααι δόξη και φαντασία, δπερ αληαώς άνδρι 

ελευαέρφ εϊναί τε και λέγεσϋαι βονλομένφ δουλεία σαφής. Έμε γαρ τοϋ 

κα$ ΰμας βίου "&ερμος αεί πό&ος έχει και δια τοϋτο διψώ μάλλον ϋμΐν 

25 σνναριυμη'&ηναι και τοϋτο ηγημαι δόξαν αλη&ή και τιμήν βεβαίαν και οιονεί 

σφραγίδα της έκεΐ&εν μακαριοτητος*. 

Συνδεμένου δε αϋιφ και τοϋ μονάχου και δρκοις τάς συν&ηκας πίστωσα' 

μένον, αυτός μεν εΐχετο της προκειμένης δδον, δ δε σπιν&ηρ τοϋ κατά θεον 

έρωτος εκείνος (7) ϋπετρέφετό τε και ηϋξανεν εν τη τοϋ 'Ιωάννου ψυχή και 

30 πολϋς δ προς Χριστον αυτόν (8) ανέφλεγε πό&ος και σννεΐναι τούτω και 

νοερώς δμιλεϊν έγλίχετο. Τί ονν ποιεί ; Θείον Εύαγγέλιον αϋιφ {481) γρα' 

φηναι παρά τών τεκόντων επιζητεί, κατά τους "θερμούς εραστάς, οι και αϋ· 

τοις (9) αεί τοις τών ερωμένων (**) λόγοις ηδέως ένδιατρίβουσι και ικανον τοϋ

το τοϋ πόθου (") νομίζουσι παραμύθιον. Οι γοϋν τεκόντες, και ( , s) μάλλον (1β) 

35 η μήτηρ, το θερμότατον χρήμα περί τάς τών παίδων επιθυμίας και προ· 

χειρότατον, ασμένως την τοϋ πσιδος αΐτησιν δεξάμενοι και πολλφ πλέον δτι 

μη εσ$ής ην πολυτελής μηδέ λαμπρά δη τίνα και φιλότιμα υποδήματα η 

άλλη κατά νέον επιθυμία, αλλ' ούτω θεοφιλής και σπουδαία, συν πολλφ τφ 

1) ονν Ρχ. 2) Κωνοταντινονπολιν P s Ρ4 Ρ&. 3) δν 6 Ρχ. 4) προεοτώτα Ρ6, 5) δ 'Ιωάννης 

επί τούτοις Ρ9. 6) νπελάμβανεν Ρχ. 7) εκείνον Ρχ. 8) άνεφλεγεν αυτόν Ρ%. 9) αυτοί Ρχ. 10) 

όρωμενων Ρ$. 11) ποθούμενου Ρ β · 12) κ&ί om Ρ 6 . 13) αάλιστα Ρχ. 

l i » 
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1 τάχει το Εύαγγέλιον άπαρτίζουσιν ϋλης πολυτελείς και τέχνης ευκοσμίο: και 

θαυμαστή τινί χαλλιγραφία τα ένδον τε και τα εξω καταφαιδρύναντες, ώς 

επαγωγον είναι και μόνγι τη όψει προς διηνεκή τριβην ίφέλκεσΰαι και μελέ· 

την την 'Ιωάννου ψυχην ουκ είδότες οίον αυτόν οϊχο&εν κεντρον δριμυτά-

5 του ( ) φημί του κατά Χριστον έρωτος προς τούτο κινεί και δτι λελή&ασι 

κ « # ' εαυτών το πράγμα ποιοϋντες- Ή γαρ συνεχής εκείνου μελέτη και ομι

λία μετά μικρόν και αυτής έμελλε της φυσικής προς τους γεγεννηκότας φι

λοστοργίας λή&ην αυτφ έμποιέΐν και πράγματος οϋτως Ισχυρού και αμά

χου (*) καταφρονησαι, (482) της φύσεως· Άλλ' δ μϊν ώς (') επόαει λαμβά-

10 νει παρά τών τεκόντων το Εύαγγέλιον. 

"Ηδη δε και δ μονάχος επανήκε μη ψευσάμενος τας επαγγελίας, πηγή 

ύδατος, δφυαλμοΐς ελάφον τφ "Ιωάννη φανείς και μυρίας αυτόν εμπλη-

σας της ηδονής. "Ο&εν ώς εις έργον αρξαμένης αυτφ ηδη της επι&υμ'ιας 

εχβαίνειν εσπευδεν αυτή (*) και πέρας επαγαγέίν και δήτα (5) το Ευαγγέ-

15 λιον ix της οϊχίας άναλαβών, παραλαβών δε και τον μοναχόν (β), οία 

συν αυτφ προς την διατριβην ώς χ&ες και πρώην απιέναι μέλλων—εδεδίει 

γάρ το τών γονέων προς αυτόν φίλτρον, μάλιστα δε τα της μητρός δάκρυα 

μη του αείου πό&ου το πυρ αυιφ κατασβέσωσι—κλέπτει την άναχώρησιν. 

Και προς την διατριβην μεν ουκ απηει, παρά (3έ την θάλασσαν εχώρει το 

20 τάχος, αλλ' επεί και τις τών ακολούθων παις αυτφ ειπετο και τούτον δ (7) 

'Ιωάννης εκπέμπει δη&εν επί τίνα χρείαν, σοφώς εαυτφ χαι φρονίμως το εκ 

πάντων προδιοιχούμένος αδιάγνωστον. Αυτός δε αμα τφ μοναχφ προς τον 

αιγιαλον άφικόμενοι πλοίου τε τινός ενϋυς έπιβάντες και πνεύματος επιφό· 

ρου τυχόντες, είς την μονην (*) οξέως καταίρουσι, χρυσίφ του 'Ιωάννου τας 

25 τών ναυτών έπιρρώσαντος χείρας και ούτω ταχνν (9) γενέσ&αι τον απόπλονν 

πα (483) ρασχευάσαντος (ί0). 

Άποβάντων δ& της νηος και ώς αυτόν αμα τον αφηγούμενον της μονής 

άνελϋόντων, δ μοναχός μεν απαγγέλλει τα του 'Ιωάννου πάντα ( ') κατά μέ 

ρος αυτφ, την (") λαμπρότητα του γένους, την Ιπιφάνειαν τών τεκόντων, 

30 το περί αυτόν φίλτρον, το προσδοκώμενον αξίωμα, τον μελετώμενον γάμον, 

είτα καΐ τον περί τα ·&εΐα του παιδος έρωτα, τας προς αυτόν συν&ήκας και 

τους όρκους και τέλος την φυγην και την άναχώρησιν. Ίδών δε και αυ

τός (Ι8) τον "Ιωάννην δ της μονής προεστός και τοϋτο μίν το νέον της ηλι

κίας, τοΰιο δε και την προτέραν του νεανίσκου διαγωγην υπολογισάμενος κα\ 

35 δείσας μήποτε όντως ('*) ελίυ&ερίως ανατραφείς πόνου τε και κακοπα&είας 

αγευστος ών ού δυνη&είη προς ονιω εργώδη διαγωγην άντισιηναι, αλλά τα

χέως απαγορεύσει και μάλα ραδίως τον της ασκήσεως ζυγον ( , δ) άποσείσηται 

— η δ ε ι γαρ δτι ΰερμαί μεν αϊ τών νέων όρμαΐ προς δπερ αν και την φοπην 

1) δριμύτατον Ρ,. 2) και αμάχου om Ρχ, 3) ώς om Ρχ. 4} αϋτη Ρχ. 5) δη Pg, 6\ 

παραλαβών δε και τον μοναχόν om Ρ 8 . 7) δ om Ρ 4 , 8) εις την οντω καλονμενην τών 

'Ακοίμητων μονην Ρχ. 9) ταχύ Ρ». 10) καταακενάσαντος Pt. 11) απαγγέλλει πάντα τα τον Ίωάν* 

νον Pt πάντα om Ρχ Pg. 12) την τε Ρ,. 13) αυτόν Ρ». 14) ούτος P a . 15) αγώνα Ρχ. 
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1 έπιδείξωσι, πλην ουκ επίμονοι ούδε διαρκείς ('), α?Λ3 αψίκοροι λίαν και την 

ταχίοτην μεταβαλλόμενοι ( a)—τοντο εκείνος είδώς, μετακαλεσάμενος αυτόν πα

τρικώς παρηνει και οϋτως άσφαλίζεσϋαι το εκείνον πρό&νμον έπειρατο 

^εναντίον σοι, λέγων, και της (484) αγωγής (8) και της ηλικίας, ώ τέκνον, 

5 παραπολν το εγχείρημα' ου μεν γαρ ετι παις, τό τε νέον το oòv πολλής απέ 

λανσεν άπονου και διωμαλισμένης ανατροφής, ό δε καϋ ημάς βίος επίπο" 

νος και τραχύς και ταλαιπωρία: οιηνεκεΐ προσανέχων. Δέδοικα γονν (*) μη 

το άπαλόν σον και αμελέιητον όλως κακοπαυείας πονούν, άϋρόως περιτν 

χών άαετρίο:, εν&υς αποκάμη κ al τφ φιλοπόνω προσοχ&ίσαν της αρετής 

10 ρα&υμίαν ασπάσηται, ώς εντεϋϋ·εν μη προς σε μόνον άλλα και προς πολλούς 

άλλους διαβήιαι την βλάβην. Χρη ουν σε τεσσαρακοστήν (β) ήμέραν το από 

τοϋδε τη μονή διατρΐψαι και αυτή πείρςι μαυεϊν όπως έχει τα κατ" αυτήν 

κάί ει γε κατά σην ΐδοις χωροΰντα γνώμην και δύναμιν, τηνικαϋτα δη και 

την με& ημών διαγωγήν νπελ&εΧν (6) και τυχεϊν της εφέσεως*. 

15 Προς (7) ταντα ήνιάτο σφοδρώς δ τα πνευματικά θερμός Ιωάννης και 

τι μη εποίει τών μαλάξαι και κάμψαι ψυχήν δυναμένων ; Έδεΐτο σνντό 

νως, δρκοις επιστοΰτο την εις τέλος ύπομονήν, γονάτων ηπτετο, ϋ'ερμον 

αυτών (8) και περιπαθές κατέσταζε δάκρνον, μηδεμίαν ϋπέρϋεσιν αξιών (9) 

χφ πράγματι δούναι, αλλ' αυθημερόν αυτόν αποκειραι και τφ χορφ σνντάξαι 

20 τών αδελφών. Τοντο δε εποίει, ου δια πολύν απλώς του πράγματος πόϋ·ον, 

αλλ* iva (1 β) και της (") προς αυτόν επι (485) ϋν μίας τών γεννητόρων κατά· 

σοφίσηται μάλα φρονίμως, τφ άκουσ&ήναι ήδη αποκειράμενος την επάνοδον 

αντοΐς άπελπίζων. Ουκ έχων ουν ότι και δράσειε προς ιός πολλάς εκείνας 

δεήσεις και τα &ερμά δάκρυα εϊξεν ο της μονής προεστός καΐ τας σννή&εις 

25 εύχάς αύτφ επειπών και δσα νόμος μοναχοΐς εν τούτω τελέσας κείρει τε 

παραχρήμα τάς του νεανίσκου τρίχας και σνναποκείρει φιλαλή&ως ειπείν 

παν δσον κοσμικόν τε κάί περίγειον φρόνημα και το μοναχικον αντφ περι

βάλλει σχήμα καί τη υπ* αύτφ {ι')ποίμνβ συγκαταλέγει, ώστε της αυτής ημέ

ρας ô 'Ιωάννης και τη" μονή προσδραμών ώψ'&η και μοναχός απεδείχθη ου 

30 τφ σχήματι μόνον, αλλ' ακριβώς και τφ πράγματι. 

Πάντως δε ου χρη προσάεΐναι καί περί τών γονέων ει τον παιδος ζήτη-

σιν εποιονντο. Δήλον γάρ, εΐπερ αυτοί μεν γονείς, ούτος is παις εκείνων, και 

παίδων ο φίλτατός τε καί σπουδαιότατος. Ει δε καί αϋτό&εν πάλιν άνακύ' 

πτει το απορον ει γαρ ζήτησις ην, πώς αρα και διέλαάεν εις τέλος δ παις, 

35 καίτοι γε μη (") μακράν υπάρχων μηδέ πολλού τον μέσον τής τε (**) πόλεως 

δντος και της μονής ; "Ετοιμον ειπείν πάντως απ' αυτόν τον πράγματος και 

τον τέλους λαβόντας τάς (486) άφορμάς, δ τι του Θεον κρύψαντος κακείνον 

τοντο οίκονομήσαντος το λα·&ειν, ίνα μη λάϋγι ψυχής ευγένεια και προαίρε-

σις άγαιϊή κατοράοϋν τοιαύτα και βονλομένη και δυναμένη. 

1) ονδε αρκείς Ρ 5 . 2) μεταβαλλόμενοι Ρ β . 3) διαγωγής Pt, 4) ουν Ρ». 5) ααρακοοτην Ρ&. 
6) επελΰεΐν Ρβ. 7) προς otn Pj. 8) avtov Pi. 9) αξιών νπερ&εσιν Pg. 10) ίνα om Ρ β . 11) τής 
om Pf i. 12) αυτόν P a Ρ β . 13) μη om Ρ 6 . 14} τε om Pi Pt Ρ β . 
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1 Ό μεν ουν 'Ιωάννης έκτο? εξ εκείνον χρόνον ουνδιατρίβει τοις μοναχοΐς, 

ταπεινοφροσύνης μάλλον και υπακοής δους άφορμάς η λαβών και πάσης 

άλλης αρετής οιονεί τις κανών αϋτοΐς και άρχέτυπον, πάσι μεν θανμαατον 

ολίγοις αϊ μιμητον γενόμενος (ι)% απερ έλύπει σφοδρώς τον κοινον τον γένους 

5 εχθρόν. Kai πρή,ως ένοικεΐν ου δυνάμενος (*) των συνήθων εΐχετο δόλους 

πλέκων αΰτφ και επιβουλας και ΰποσκελίσαι φιλονεικών δ εξ αρχής τοις 

αγαθόΐς αντικείμενος τον άτεχνώς μισοπόνηρον. Άλλα δια πάντων ομοίως 

αποκρουσθείς, ασφαλής γαρ δ 'Ιωάννης τή τε άνωθεν επικουρία και τοις 

δπλοις των αρετών, έτερον αϋτφ πόλεμον επεγείρει, πόλεμον όντως χαλεπον 

10 και δυσφύλακτον. 

Άναμνήσας γαρ αυτόν γονέων φιλοστοργίας και πατρός σπλάγχνων και 

μητρός ώδίνων και των άλλων αναγκαιοτητών τής φύσεως^ εις έρωτα τον 

Ίωάννην κινεί φιλτάτης πασι και γλυκύτατης πατέρων δψεως. Kai πολύς 

τή του νέου ψυχή δ εκείνων έρως εντετηκώς, επέτριβέ (8) τε αϋτοϋ το σώμα 

15 (487) κάί Ισχυρώς ^δαπάνα τή πολλή èγκρaτείq πεπονηκώς, ώς σχεδόν επί 

νεκρώ ήδη και βραχύ πνέοντι έπικρέμασθαι αϋτφ την ψυχήν. Ό γοΰν τής 

μονής προεστώς ούτω δεινώς αυτόν εκτετηκότα ορών τής πολλής έπετί-

μα νηστείας, οία μόνης αυτής είναι την τήξιν οΐόμενος, τφ βιαίω θανάτω 

περιβαλείν εαυτόν ουκ αρετής είναι λέγων αλλ' εσχάτης φανερώς απόν οίας. 

20 *0 δε προς αλήθειαν ζών και σκηνής πάσης απηλλαγμένος και νποκρίαεως, 

«οϋκ ασιτίας, ώ πάτερ, εϊπεν (*), ονδετής περί την γαστέρα εγκράτειας ή πολλή 

τήξις ήδε του σώματος, αλλά πολέμου σαφώς χαλεπωτάτον, ον εξ αυτής μοι 

τής φύσεως (5) δ άνωθεν ήμΐν εκπολεμωθεις εχθρός (β) ανερρίπισεν' είς πόθον 

γαρ ουκ οΐδ' δπως τών γεγεννηκότων με σνγκινήσας (7) και μοι δριμυν 

25 έρωτα τής εκείνων δψεως εμβαλών δαπανςί ώς δραν έχεις και τήκει με κηρώ 

ίσως τηκομένω πυρι και ήρεμεϊν δλως ή βραχεϊαν τινά γαλήνην αγειν την 

ψυχήν ουκ iq. Aia τούτο δέομαι σου% πάτερ, έπιτρέψαι (8) μοι την προς εκεί

νους επάνοδον- Ο μεν γαρ εχθρός ήλπισε τόνδε τον τρόπον ΰποσκελίσαι 

μοι (β) και ταράξαι τα προς Θεον διαβήματα· Έγώ δε πεποιθώς είμι 

30 τάϊς σαΐς αγίαις ευχαίς δτι και τον προς τους γε (488) γεννηκότας πόθον 

άφοσιώσομαι και τώ εχθρώ συμμαχοΰντός μοι Χρίστου ου ματαίας μόνον 

αποδείξω τας ελπίδας, αλλά και την ήτταν αντφ ('·) περιτρέψω». Τούτων ούτω 

παρ' ελπίδα πασαν άκουσας δ τής μονής αφηγούμενος αθυμία δεινή την 

ψυχήν συνεσχέθη και τής προτέρας ήρξατο τον Ίωάννην άναμιμνήσκειν 

35 θερμότητος, δπως τε αυτός αδυσώπητος ην το πρώτον, ώστε μη παραδέ-

ξασθαι τούτον εις την μονήν, τίνας τε προς αυτόν εποιεϊτο λόγους και οποία 

παρήνει και ΰπετίθετο, είτα βραχυν τινά χρόνον έπισχών και τοις είρημένοις 

έπιδακρύσας καϊ τούτο σύμβολον δους τής εΐαω λυπουμένης καρδίας, εωθεν 

1) γενόμενον Ρχ. 2) απερ ελύπει αφοδρώς τον κοινον του γένους εχΰρον και πράως 
ενοικεϊν ου δυνάμενος ora Ρ6. 3) έτριβε Ρχ. 4) εϊπεν, ώ πάτερ, Ρ β Ρ β . 5) χαλεπωτάτου φύσεως 
Ρ β τής ova. Ρ 8 . 6) εχ&ρος om Ρχ, 7) γονέων συγκινήοας Pt. 8) επίτρεψαι Ρχ ΡΒ Ρα· 9) με ΡΑ. 
10) γλώτταν αυτοϋ Ρ«. 
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1 αθροίζει τους ύπ* αϋτφ μονάχους και κοινή πάντων ύπερ αντοΰ εϋξαμένων 

πικρόν τι στενάξας εκείνος και συγχυθείς καΐ είς πλείονα κατενεχθείς δάκρυα— 

τοιούτον γαρ 6 Ιωάννης αϋτφ πόθου κέντρον Ινηκεν εις την ψυχην και η*ν 

αληθώς πρόβατον τφ (ι) ποιμένι ποθεινόν τι καΐ δυσαπόοπαοτον—<ίπορεύου 

5 φησί% ώ τέκνον, υπό Θεφ της πορείας ταύτης εφόρω και δδηγφ κάί ταΐς 

εντολαΐς εκείνου κάί τοις ΰελήμασι*- Ο dh καθ" ενα καϊ πασιν δμου κλαίουοι 

κλαίων τοΧς άδελφοΧς κάί ώσπερ ουκ άφιέντας μη δφιείς, αλλ* υπό του πό· 

θου (489) του πατρικού (*) καϊ ακων αυτών διασπώμενος και τυραννίδος 

έργον μάλλον η προαιρέσεως υφιστάμενος πασιν ομού συνταξάμενος και 

10 δδυνομένων σφόδρα και αυτός κατώδυνος γεγονός εξεισι της μονής πυκνά 

περιστρεφόμενος προς αυτήν, εως οι οφθαλμοί έξικνοΰντο (*), και τη μνήμη 

των εν αυτή πνευματικών άθλων και της ήδίστης εκείνης των αδελφών ου· 

ναυλίας τα σπλάγχνα διακοπτόμενος· Έπει δε ουκετι αντφ ή μονή καθωρατο, 

κατ ολίγον άναλαμβάνων τους λογισμούς καϊ της πολλής εκείνης άνανηψας 

15 αθυμίας τε καί συγχύσεως, πένητι τινι εντυχών ρακοδυτοΰντι προς τη όδφ καί, 

*χαίροις, αδελφέ, προσειπών, και συνοδοιπόρε», άποδύεται μίν εύθυς (*) 

ώς είχε τον εαυτού χιτώνα και τον πένητα άμφιέννυσι, τα ράκια δε παρ 

εκείνου πάλιν (*)—αντιλαβών, απερ δ πένης ήμφίεστο, εαυτφ περιβάλλει· Και 

ο μεν èv τοις διερρωγόσι τούτοις τρύχεσιν ην, δ δε πένης το "Ιωάννου πάλιν 

20 ιμάτιον περιέκειτο. "Εχαιρον ονν εκάτερος, δ μεν προς τα παρόντα βλέψας, 

δ δε προς τά ελπιζόμενα και του Χρίστου (β) μιμήσαα&αι την πτωχείαν καϊ 

την εκείνου άγαπησαι ταπείνωσιν. 

"Ηδη δε και την "θάλασσαν διαπεράνας (7) δ "Ιωάννης και του πατρφου 

οίκου πλησίον γενόμενος (8), βάλλει μεν εις έδαφος εαυτόν, άνω δε την διά~ 

25 νοιαν προς (490) Θεόν {') ίπάρας καρδίαν τε συγκινηαας και οφθαλμούς εις 

δάκρυα, «Κύριε δ Θεός, εϊπεν, δ την "θαυμασίαν ταύτην και παναρμόνιον κτί 

σιν παραγαγών, αυτόν τε τον ανθρωπον (10) οικεία χειρι δημιουργησας, το 

σοφόν σου κτίσμα και περικαλλες καϊ φιλότιμον, δ και φίλτρον (") τη φύσει 

προς τους τεκόντας ένθεις Ισχυρόν τι (") και αμαχον, και σε πάλιν και αυτής 

30 προτιμάσθαι νομοθετησας της φύσεως, ίνα καί λογισμον δείξης φυσικών πα' 

θών βιαιότερον καϊ προαίρεσιν ευγενή φύσιν δλως νικαν δυναμένην. Ο πλά-

σας κατά μόνας τας καρδίας ημών, ου τα βλέφαρα εξετάζει τους υιούς τών 

ανθρώπων, συ Κύριε, όΐδας ότι εκ νεαρός ετι της ηλικίας (1β) εδίψησέ σε ή 

ψυχή μου και φύσεως επιλέλησμαι δια σε και στοργής ήλόγησα πατρικής καϊ 

35 πλούτου και δόξης και τρυφης υπερεϊδον, δεύτερα πάντα του προς σε θέμε' 

νος φίλτρου, αυτός και νυν υπό του πονηρού τυράννου μένω παράστηθί μοι 

και μη εγκαταλίπης με, αλλ" εϋδόκησον δι* εκείνων γενναίως ('*) καταβαλεϊν 

αυτόν, δι* ών εκείνος μάλλον την κα&" ημών Ιπιβουλην συνεσκεύασε»· 

1) τφ om ΡΧ. 2) πνευματικού Ρ 3 · 3) εξικννντο Ρ%. 4) εΰ&εως Ρ&. 5) πάλιν παρ' εκείνον 

Ρ 9 . 6) τφ Χρίστου P a Ρ3 Ρβ το Χρ. Pt Pt. 7) διαπεράοας Ρχ Ρ* Pt Α · δ) 7*γονώς Ρχ. 9) προς 

ούρανον Ρχ. 10) ουρανον Ρχ Ρ 3 Ρ 8 Ρ* Ρβ· W *β* & φίλτρον Ρχ. 12) τε Ρχ Ρ 8 . 13) εκ νεαρας 

ηλικίας Ρ 3 . 14) om Ρχ. 
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1 Ταϋτα πρβσευξάμενος τφ Θεφ ρίπτει καϋάπερ τις επαίτης, και τούτων 

δη των αστέγων παντάπασι (') και αβίων, ελεεινώς εαυτόν προς τφ 

των γονέων πυλών ι, άγνωστος δλως είναι (491) βουλό μένος ουκ άγνώ' 

στοις καί ούτω δη πανσόφως ·&εραπενσαί τε δμ,οϋ και νικήσαι την βίαν 

5 της φύσεως· Ορθρου δε λήγοντος ήδη και του πυλώνος κατά το ε&ος 

διανοιγέντος (*), ιδών αυτόν δ την φροντίδα του οίκου πεπιστευμένος ρακο~ 

δυτοΰντα δεινώς καί τρύχη (*) διερρωγότα καί πιναρά περικείμενον, τίς τε 

εϊη, διεπνν&άνετο, καί δάεν ήχοι. Ήμαύρωσε γαρ ή πολλή του σώματος 

τήξις τα παράσημα της μορφής (*) και ασαφή δλως διέ&ηκε τα γνωρίσματα. 

10 «Πώς ουν, φησίν, ούτω κατεκλί&ης προ τής εισόδου, δι ής οι δεαπόται τοϋδε 

του οίκου προΐασιν;* Ό δε πένης είναι διωμολόγει και την στολήν είχε ταϋτα 

συμφΰεγγομένην,έλεγε δε δια βίου σπάνιν και στέγης ενδειαν ώδε καταλϋσαι. 

«Μη ουν άπωση, φησί, σοι γαρ εγκαταλέλειμμαι δ πτωχός, αλλ" οϊκτον τής 

Ιμής (*) πενίας λαβών εασον ούτω τον α&λιον èv ταύτη με τη γωνίφκέισ&αι*. 

15 Τοιαύτα δ δεσπότης εδεϊτο του δούλου και ουκ ήδεϊτο την δέησιν ούδε δήλην 

εποίει την δεσποτείαν, εκείνον μιμεΐσ&αι βουλόμενος τον πλοΰτον ΰ·εότητος 

και δεσποτείαν (b) εν πτωχείη. σαρκός κρύψαντα- Και γαρ ην και αυτός πε

παιδευμένος καρδίαν εν σoφίq, κα&άπερ ο,δει Δαβίδ, και τον σοφον εν κακία 

φρονήσει του άγαϋοϋ πνεύματος (492) καταβαλεΐν %σπευδεν. Έλεήσας ουν 

20 αυτόν δ τής πατρικής οικίας επιμελού μένος V) ιήςτε ρακώδους και δλως διερ-

ρωγυίας περιβολής και τής σκιώδους εκείνης και τακερας δψεως, παραχωρεί 

το λοιπόν αϋτώ τής εκεί κατακλίσεως. 

Ό μεν ονν ερριπτο παρά τφ πυλώνι, δ παΐς τών γεγεννηκότων, 

βραχεία τινί (8) καλύβη σκηνούμένος, άγων δε αύιφ μείζων ην και γυ· 

25 μνάσιον, αλλήλοις μαχόμενων τον Ίΐεϊχοϋ τε πόΦου, φημί, κοί τον φυσικού, 

ατε του φυσικού μεν εν ταΐς εξόδοις τε και εΐσόδοις του πατρός (9) εκεί' 

νου και τής μητρός την μνήμην τρανοτέραν κινοϋντος και σνστρέ-

φόντος αύτον τα ( ,0) σπλάγχνα και την καρδίαν εκλύοντας τε καί δμα~ 

λώς υποααίνοντος και εις άναγνωρισμον ελ&εΐν άναγκάζοντος, του θεϊκού 

30 δε πάλιν αντέχοντος τε και άντιπράττοντος και πα·&αινομένην αύτοϋ την ψν 

χήν καί τοΊς φυσικοΐς επικλίνουσαν (Η), ola χαλιιφ τφ λόγω ταύτην άναχαι 

τίζοντος, και την νικώσαν ούτω λαμβάνοντος παραδόξως. Οποίαν δε και 

την πάλην είχε και τον σάλον υφίστατο τής καρδίας τρνφώντας μεν τους or 

κέτας δρών επί τής εστίας τής πατρικής, εαυτόν δε πεινώντα, ρνπώντα, στέ-

35 γης αποροϋντα και περιβλήματος. Ταϋτα πάσχων εφερεν δ Ιωάννης νευρώ 

σας την καρδίαν εϋτόνως ( | 9) τφ προς Θεον πό'&φ. Δι* δ {493) και ηϋχετο 

σννεχώ; « Δέσποτα κύριε, i1*) λέγων, δ και την πατρικήν οΐκίαν μοι ταύτην (ι*) 

δονς (iS) κα&οραν και αυτής ( , β) δε τής τών τεκόντων άπολαύειν δψεως » δ 

1) παντάπασι τών άστεγων ΡΒ· 2) άνοιγεντος ΡΧ, 3) τρύχινα Ρ 8 . 4) τα παράσημα τής μορ
φής om Ρ 6 . 5) εμής ταπεινότητος καί Ρ 6 . 6) εκείνον μιμεΐσ&αι βονλόμενος τον πλοΰτον ϋ·εότη· 
τος και δεσποτείαν om Ρ 4 τον πλούτω . . . δεσποτείας Ρ β . Π επιμελόμενος Ρ 4 . 8) τινά Ρχ Ρ 6 . 9) 
πατρός τε Pt. 10) τα om Ρ 4 . W νποκλινουσαν Ρ β . 12) om Ρ 5 . 13) κύριε om Pt. 14) ταντα 
Ρ β . 15) οίκίαν ταύτην δούς μοι Ρβ· 16) ταύτης Pt. 
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1 εμάς δντως πατήρ και δημιουργός, αυτός με και τον έχ&ρον ήττήσαι tf} σή 

δυνάμει και καταβαλεΐν εις τέλος ενίσχυσον, iva μη πό&ος γονέων του προς 

σε πό&ου και της ελπίδος της έπι col διαστήση με». Ταΰτα και τα τοιαύτα τφ 

Θεφ προσευχόμένος ενιαυτον όλον παρά τ φ πυλώνι των τεκόντων διήνυσεν, 

5 αμελούμενός τε και παρορώμένος δ γεννάδας, ίσως δ& καί του (ι) εχ&ροΰ καΐ 

ταύτην διακακουργοϋντος αύτφ την παρόρασιν, ίνα και πλέον κααίκοιτο της 

μεγάλης δντως και ΰαυμασίας ψυχής. "Ηδη δε αϋτφ του ενιαυτοΰ διαγεγο-

νότος και οϋτω κοινον εξου&ένημα πασι κειμένου ε&αύμαζε κα&' εαυτόν δ 

πατήρ την ύπομονην ουδέν είδος δλως δτι πατήρ ην του απόλιδος εκείνου, 

10 του ξένου, του αστέγου, του πένητος. Εϊτα καί τις αυτόν εισηρχετο (') έννοια, 

μη ουκ άνευ λόγου τινός ΰειοτέρου προς τφ πυλώνι αντοϋ ερριπται, καί δια 

τοΰτο προνοίας τε το λοιπόν της παρ" εαυτού τον παίδα ήξίου και σίτα τφ 

Ιωάννη αφ&ονα κα&' έκάατην από της αϋτοϋ τραπέζης επέμπετο. Άλλ9 εκεί· 

νος ολίγα τούτων, όσα προς μόνην ηρκει την άναγκαί (494) αν του σώμα· 

15 τος σύστασιν προσιέμενος, τά λοιπά τράπεζαν πάλιν έποιεΐτο πενήτων, έτε

ρων (') εϊναι το τρυφαν βουλόμένος. Αυτός δα τοσούτον ξτηξε γαστρος έν

δεια την σάρκα, ώστε και την ενδο&εν πλάσιν χαάάπερ διά τίνος κατόπτρου 

της έκτος επιφανείας σχεδόν ύποφαίνεσ&αι. Ή μέντοι μήτηρ οδυνηρότατα 

διακείμενη καί τα σπλάγχνα νυττομένη πικρώς, ελάν&ανε τούτον εγγνς έχουσα 

20 ου στερη&είσα και αυτήν εχειν άπηύχετο την ψυχήν, οίον δε και συνέβη ταύτχι 

δεινον αληθώς μητρι (*) και πολύν έχον μετά τον άναγνωρισμδν τον μετά-

μελον και ταΰτα μηδεμίαν δεχόμενου τότε του πράγματος ·&εραπείαν. Και 

γάρ ποτέ σεμνή σεμνώς της οικίας υπό προπομποίς εξιονσα και ΰεραπαίναις 

δρξ, κατεσκληκότα τον Ίωάννην σαπρά και διερρωγότα ήμφιεσμένον τφ 

25 ρύπφ τε υποδωδότα και τφ αϋχμφ καί τι και σκυ&ρωπον (*) υπό της άγαν 

εγκράτειας και αγριον βλέποντα. Καί αϋτίκα ώσπερ τινά κακόν οίωνον τον 

πο&εινόν, φευ, υϊον παρεκκλίνααα κελεύει τοις προηγουμένοις εκ μέσης αυτόν 

ελκύσαντας (β) της όδοϋ προς τίνα παρω'&ήσαι γωνίαν, *ώστε μη πολλής, φη· 

οι, παριοϋσαν έμπίπλασ (495) $αί με τής αηδίας». Ταΰτα δε έλεγε αγνοούσα 

30 πάντως δτι αυτόν (7) ατιω&έΐται, ον εν μέσχι ψυχή δια παντός έφερε. Και 

τοΰτον οϋχ ύπέμενε βλέπειν, ον οΰχ δρώσα καί αυτόν τον γλυκυν πα-

σιν ήλιον πικρον ήγεϊτο και λυπηρον πασι (Β) &έαμα. Οϋτω μεν ουν δ 

'Ιωάννης ά&λίως (°) έξεβλή&η τής μητρικής δψεως, πλην αλλ' ουχί και αυτής 

τής παρά τον οίκον, φημί, κατακλίσεως έξέπιπτε παντελώς, αλλ' εγγύς που 

35 και αϋ&ις εκείτο, βραχεϊαν τινά καλύβην, ώσπερ εφημεν, σχεδιάσας. Rai 

τρίτον οϋτω διετέλεσε χρόνον ο ά&λητής, φίλτρω γονέων ισχυρώς τυράννου' 

μένος και υπ* αυτών απω&ού μένος, υπό οικείων άσυμπαδώς παρορώ μέ

νος, υπό τών οικετών ϋβριζόμενος, και το πάντων άφορητότατον, υπό μητρός 

βδελυττόμένος. Και ουδ* οϋτως ήττη'&εις δ μέγας ή γοερον άνακλαύσασ&αι 

40 ή ρήμα συμπαϋες φϋέγξασ&αι ή δλως παραγυμνώσαι την οικειότητα. Τοΰτο 

1) δε του Ρ, Ps Pt Pt. 2) ε'ιαερχιται Ρχ. 3) ειέρως Ρ3. 4) ifj μητρι Ρί% 5) τί σκν&ρωπον 
Ρβ. 6) ελκύοαντα Ρ% Ρ6 Ρβ. 7) avtòv omPs. 8) πααι om Pt Ρ3 Ρ 4 P& Ρβ- 9) α&Χίως om Ρ β . 
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1 γαρ ή (l) υπερβολή του θαύματος, δτιπερ ους Ιπό&ει και ύφ' ων αυτός έπο' 

&εϊτο πλέον, ύπο τούτων δι' αγνοιαν βδελυττόμενος, διω&ού μένος (*), κα} 

ταντα λόγω μόνω λϋσαι δυνάμενος ήνέσχετο (') φέρων προς πόλεμον ούτω 

μέγαν φύσεως ανΰιστάμενος. 

5 Ταϋτα δρών δ των αδήλων ϊπό (496) πτης δναρ αύτφ έπιφαίνεται 

καϊ χαίρειν ευμενέστατα προσειπών μετά τρίτην έξης ήμέραν ευαγγελί

ζεται την ανάλυα tv καϊ δαψώή των πόνων α&λα και λάμπρους αΰτψ 

στεφάνους^ φιλότιμους τε άμοιβάς καϊ πολυτελείς επαγγέλλεται. Διανα-

στάς τοίνυν ευ&έως (*) μετά την δψιν εκείνος έκλαιε (5) περιπαθές τε (β) καϊ 

10 ήδιστον και όμον μϊν ηϋχαρίατει των ευαγγελίων τψ (τ) Θεφ καϊ της δψεωςί 

δ μου δε και των τεκόντων έκ ψυχής ΰπερηύχετο. Είτα μετακαλείται τον της 

οίκ'ιας Ιπιμελούμενον και άξιοι σημαναι τη κυρία ώς δ προ των πυλώνων 

έρριμμένος οντοσί πένης δεϊται σου της ευμενείας μη περιιδεϊν (8) αυτόν δι" 

εντέλειαν και πενίαν, αλί! εις επίσκεψιν αϋτοΰ άφικέσ&αι, τον το εκείνου 

15 πρόσωπον ΰπερχόμενον αίδεσ&εισαν Χριστόν, ον όΐδας τοις της δεξιάς μερίδος 

λέγοντα φανερώς δτι <*άσ&ενης και πτωχός ημην καϊ έπεσκέψασ&έ με* · Πλην 

αλλά καϊ ετι μοι, φησί, τίς λόγος προς σέ (*), ος ου περιττός όϊδα δόξει ουδέ 

ανόνητος*· Ό μϊν οϋν τοις του πένητος εϊξας λόγοις τη δεσποίνη πάντα (ι0) 

διασαφεί, κάκείνη τούτων άκούσασα σκέπτεται μεν έπι πλεΧον (ll) καϋ·' έκά-

20 στην, τι ποτέ αν εΐη το παρά του πτωχού λεχϋησόμενον. Το πράγμα δ* ουν 

δμως (497) τψ ανδρϊ προααγγέλλει και ει (") συγχωρητέον αυτή την του πτω

χού επίσκεψιν επυν&άνετο. Και ος εϋ&υς επιτρέπει ταύτην τη γυναικί *τους 

πτωχούς* ώ γύναι* ειπών, δ Θεός έξελέξατο** ΈπεΙ δε καϊ οϋτως άναβαλ' 

λομένη καϊ διαμέλλουσα ην και, ο φησίν δ θείος Δαβίδ, βουλην πτωχού κα-

25 ταισχύνουσα—εϋκαταφρόνητον γαρ πένης ανηρ καν εχητι σπουδής άξιον καϊ 

τους πολλούς ΰπερέχον—δ (**) 'Ιωάννης δρών ηδη έγγίζουσαν καϊ οίον επί 

θύραις την τελευτήν, άλλωστε δε και μετά τελευτήν έρών (u) του ταπει

νού καϊ άδοξου και λίανατίμως έχοντος, ώς δ λόγος μετ ολίγον δηλώσει, μη· 

νύει τη μητρί καϊ αύθις ώς *iyò μϊν ηδη (**) την τελευταίαν απειμι έκδημίαν, 

30 συ δέ, ει μη θέας με (10) νυν αξιώσεις, ύστερον καίτοι πολλά μεταμελομένη (") 

δνήσεις ουδέν» »Προς ταϋτα τοίνυν λογισμοϊς η μήτηρ περιπεσοϋσα μήπως (18) 

τι προς αυτήν μέλλοι των αναγκαίων έρεϊν, έπάτασσε γαρ αυτήν ή καρδία 

μή περί του παιδος δ πένης εχοι του φιλτάτου μηνΰσαι, μη t t ( i e ) περί αϋτοΰ 

φθέγξασθαι, κελεύει (,0) τίσι των υπηρετών τον πτωχον έκ της καλύβης 

35 ανελομένους εως αυτής άγαγεΐν. 

Άχθείς ουν παρ' έκείνην δ 'Ιωάννης και πλησίον δ παϊς της μη

τρός γενόμενος της ποθούμενης, ο διαφερόντως ποθούμενος, και (498) 

1) ή om Ρ β . 2) αιωρούμενος om Ρ β . 3) ήνείχετο Ρβ Ρ β . 4) εν&νς Ρβ Ρβ. 5)εκλαιεν νφ 

ηδονής Ρ β Ρ 6 . 6) τι P s ΡΛ Ρ 4 Ρβ> 7) τφ om Pt Ρ β . 8) μηδέ περιιδεϊν Ρ β . 9) προς σε λόγος 

Ρ β Ρ β . 10) πάντα τή δεσποίνη Pj. 11) πλεΐοτον Ρ β . 12) είοχα. P t . 13) δ om Ρ 4 . 14) εράν Pg. 

25) ήδη om P a Ρ». 16) μοι Pi. 17) μεταμελουμενη Pi Ρ 6 , 18) μήπου Ρ β Ρβ · 19) τι om Pt. 20) 

χελενει ουν Pu 
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1 δμμασι όμματα δονς καϊ προσρήσει πρόαρησιν% eu εγκρατής (χ) ην 

γλώσσης τε καί καρδίας καϊ φύσεως αντιβαίνων δρμαϊς η μεγάλη όν

τως καϊ ΰανμασία ψυχή* Είτα èv ταπεινώ φ&έγματι (') καί προσχή-

ματι «τά παρ υμών είς έμέι ε*φη, (*) τον πένητα και ξένον γεγενημένα προς 

5 τον κοινον οΐδα τε διαβαίνειν δεσπότηνί αυτόν γαρ η φωνή το «£g?' όσον 

εποιήσατε évi τούτων των αδελφών μου (*) των ελαχίστων, έμοι εποιήσατε» 

πλην αλλ' έμοι μϊν το του βίου τέλος εγγύς, βούλομαι δε τελευταίαν ταύτην 

αΐτησιν νπο Θεώ τω πάντων εξεταστή καϊ μάρτυρι αΐτήσασ&αι παρά σοϋ, η δε 

εστί το μήτε άλλοις περιστείλαί μον τον νεκρον ένταφίοις μητ èv ετέρφ κα" 

10 ταάεΐναι (*) τόπφ, αλλ* αύτοίς ώς ϊχω τοις ράκεσι τούτοις σνν&άψαι με* 

οπού καϊ την καλύβην αυτός έμοΐς χερσϊν έπηξάμην». Ταντα τη μητρι έπι-

σκηψας πει&ομένην εϊχε καϊ πίστεις αϋτώ δέδωκεν ασφαλείς οΰπω γινώ' 

σκονσα δτι μήτηρ ην. Τούτο γαρ ή εκείνον προδιεσκέψατο σύνεσις άρπάσαι 

τον καιρόν εις πίστιν προ της αναγνωρίσεως. Ταντα γοϋν δ èv άλη&εία τη 

15 μητρί (β) τον πνεύματος (Ί) αίτησάμενος καί λαβών δίδωσιν αύτη το Εναγ' 

γέλιον, «έστω τον {499) το νμϊν, έπειπών, σοί τε και τώ κνρίφ μον τω άνδρί 

σου, προς τε την παροϋσαν (β) ζωην φυλακτήριον ασφαλές και προς τον 

μέλλοντα βίον σωτηρίας έχέγγνον*. Η δε μητηρ ασμένως τοντο παρ' αϋτοϋ 

δεξαμενή έ&αύμαζε και διηπορείτο πάνυ πό&εν αρα και όπως τοιούτον 

20 ον (9) τοιούτω πένητι περιέλ&οι, ανω γονν και κάτω τοΐίς χερσί περιστρέ-

φονσα «πολλήν, ελεγεν, εκείνον διασφζειν δμοίωσιν, δπερ (ι°) επιμελώς αυ

τοί Ο1) λίαν (ι*) τω 'Ιωάννη κατεσκευάσαμεν». Και αμα εις νουν τον πάίδα 

ελάμβανε και το άλγος άνενεοντο, περιπαοέστερόντε αυτόν άνεκάλει (") και 

σφοδρότερον ανήπτε το πέν&ος. Καϊ ούδε ούτος δ 'Ιωάννης ήττή&η της φύ· 

25 σεως δμολογήσαι την οικειότητα. 

Οψε γοϋν (**) καί μόλις (,β) εαντήν ή μητηρ άναλαβοϋσα πρόσεισι τφ 

άνδρί το δώρον ύποδεικνΰσα (1β) και δεινώς εοικέναι το του φιλτάτου 

λέγουσα ή και άκριβώ; (1Τ) αυτό είναι «rò ϋφ' (,β) ημών γενόμενον». 

Ως de εκείνος εΐδεν, εϋ&νς έπέγνω καί μεστή y εσχε (i9) παλμού και 

30 κινήματος την καρδίαν και (,0) «τοϋτο εκείνο, φησί, ώ γύναι, και ουδαμώς 

έτερον, αλλ' αυτό τοϋτο, δπερ ημείς ί'1) τώ φιλτάτω κατεσκευάσαμεν.*Αλλ* 

ΐωμεν δή προς τον πένητα μά&ωμεν ('*), δ&εν τε και δπως αυτό λαβών εχοι 

και δσος δ μεταξύ χρόνος (500) εξ ου δεσπότης αϋτοϋ κατέστη' τάχα γαρ 

αν τι και αλλο τών ζητουμένων έξ αϋτοϋ μά&οιμεν ('*). Παραχρήμα ονν (2*) 

35 επιστάντες τώ 'Ιωάννη άνηρώτων, εξήταζον, δρκων ανάγκην έπηγον ταντα (") 

1) εγκρατώς Ρχ εγκράτειας Ρ β. 2) και φ&εγματι Ρ& Ρ β . 3) εφη είς εμε Ρχ. 4) τών αδελ

φών μον om Pt. 5) με κατα&εΐναι Ρ§. 6) τχ\ μητρί om Ρ 6 Ρ β . 7) πτωχός τω πνενματι Ρ» πτω

χός τω πράγματι Ρβ τω πνενματι Ρχ. 8) παρονσαν om Ρ β . 9) τοιοντον or om Ρ$. 10) ονπερ 

Pf. 11) αντω Ρ 6 . 12) αντοί λίαν επιμελώς Ρχ. 13) εκάλει Ρ« Ρ4. 14) ονν Ρχ δ' ονν Ρ* Ρβ· 151 

μόγις Ρ6 Ρ β 16) πρόοεισι τφ άνδρί το δώρον νποδεικνΰοα om Ρ β . 17) αντο ακριβώς Ρι Ρβ Ρβ. 

18) εφ' Ρ β . 19) είχε Ρχ. 20) και om Pi . 21) ημείς ποτέ Ρ β Ρ β . 22) και μά&ωμεν Ρ 6 . 23) μά· 

Px Ρ 8 . 24) γοϋν Ρ, Ρ β . 2δ) πάντα Ρ 6 Ρ β . 



— 298 — 

1 ώς ϊχει (') διασαφησαι, καί μηδέν αντοΐς αποκρύψαι της αληθείας* Ό δε, 

καί υπδ της τελευτής ηδηχομώς καταλαμβανόμενος και επιορκίας αλώναι μάλι

στα φνλαττόμένος, βαθύ τι και πεπονθώς ανοιμώξας και προς δάκρνον έαν 

τον ανείς δ παθών ανθρωπίνων αληθώς ισχυρότερος {') τον ϊνδον αντοΐς 

5 "Ιωάννην ανακαλύπτει «εγώ είμι δ ζητούμενος νμΐν, έπειπών, 'Ιωάννης, και 

το Εναγγέλιον αυτό εκείνο έστι, δπερ νμεΐς περί αντην η δη μοι την άποδη-

μίαν αίτησαμένφ κατεσκενάσατε*. Τούτων (8) δ πατήρ και η μήτηρ άκουσαν-

τες, δφθαλμόν τε περιεργότερον τφ χαρακτήρι τον παιδος εμβαλόντες και 

ακριβώς αυτόν από τε της θέας, από τε της φωνής, από τε των άλλων dira* 

10 γνόντες σημείων, ονκ εϊχον δτι και γένοιντο (*), ευφροσύνη τε αμα και λύπη 

άμετρω περιληφθέντες, ευφροσύνη μεν εφ3 οϊς τον ούτω ποθούμενον αντοΐς 

άνεύρισκον, λύπη δε δτι όμον τε ενρισκον {*) καί εκ μέσων αυτών των χει· 

ρών άφηρονντο· 

Τοιγάρτοι και περιβαλόντες αυτόν τα έσχατα κάί δλως περιχνθέν· 

15 τες λίαν περιπαθώς αυτόν (β) άνεκαλονντο κάί {501) άνεκλαίοντο, «ώ περί-

πόθητόν τε καί περιώδννον ημών (7) τέκνον, λέγοντες, ώ δαπάνη σπλάγχνων, 

ώ γονέων πληγή (8), ώ κέντρον μέσης αντης άπτόμενον της καρδίας, ώς πι-

κρότερον ημών (9) ευρεθείς ή άπολωλώς πρότερον επληξας την ψυχην' τότε 

μεν γαρ ΰπέσαινέ τις ελπίς επανόδου, και το σφοδρον της λύπης τφ γλνκε1 

20 της ελπίδος ύπελεαίνετο, νυν δε και αντην ημάς αφαιρείς την εκ τών ελπί

δων παραμνθίαν, ώσπερ ίνα πλέον πλήξης ανευρέσεις, ίνα μόνον δείξης 

ανέλπιστον την επάνοδον, είθε σιωπών ετελεύτας, ειϋε και θνησκων ελάνθα' 

νες ώσπερ ζών' ονιω γαρ ονκ αν δξύτερον (,0) το πάθος εποίεις, ονκ αν εν-

ρντέραν την πληγην (") ανεστόμονς' ώ ευρέσεως απώλειας δνστνχεστέρας, ώ 

25 ποθονμένης δψεως τονς ποθήσαντας άνιώσης' ώς έδει πάντως η μετά την ϊπά' 

νοδον εϋθυς αναγνωρισθηναι, ΐν* νπηρχε τΙς και καιρός {") ευφροσύνης, iva 

μη λύπη λύπην, άλλα καί ηδονή τις το λυπούν διεδέχετοη λαθόντα (,8) τον θά" 

νατον νπελθεΐν. Νυν δε δεινή άγνοια' τί πρότερον δει; τη έπανόδω χαίρειν 

η την τελευτην άποδύρεσθαι ; ώ δείλαιοι δειλαίων ημείς ! πώς δν πάντα· 

30 χοΰ (**)εζητονμεν> τούτον εν χερσίν έχοντες απηλαύνομεν! ώ {502) κύκλος 

αστέρων, ώ πάντα (,5) έφορών ήλιε ! οίον Ιδεΐν ήνέσχεαθε (1β) θέαμα Ι ποΧαι 

βαρύτητες στεναγμών {"), ποΐαι πηγάί δακρύων, προς τοσούτον αρκέσονσι 

πάθος ! ώφελον, ώ παΐ> και τους γεννήτορας συνοιχομένους (,β) σοι παρε-

λάμβανες, iva καν όδοΰ δώρον εΐχομεν του φιλτάτου την σννουσίαν, 

35 ών (ιβ) ους εστέρησας ευφροσύνης της επί σοι χρόνον ονκ ολίγον ηδη, και 

δακρύων όντως ηλευθέρους ( ίβ) τών ύπερ σον! ννν δε τίς λίθος, τις σίδηρος, 

ποία φύσις δλως τοιοντον βάρος οΐσει κακοϋ;» 01 μέν δη ταύτα {**) και δσα 

1) εφη Ρχ Ρ9. 2) και προς δάκρνον . . . Ισχυρότερος om Pf 3) xovxo Px. 4) γενοιχο Pt. 
δ) λνπγι δε δτι όμον τε ενρισκον orti Ρ β άνεύρισκον Pg. 6) avxòv om Ρ 8 Ρ 6 . 7) ήμΐν Ρ& Ρβ· 
8) πηγή Ρ β . 9) ημών ora Pt 10) όξύτερον ήμΐν Ρδ Ρ β . 11) τομήν Ρ β . 12)τις καιρός P t Ρ» 
Ρ*. 13) λανθάνοντα Ρ , Ρ β . 14) γης a d d Ρ , Ρ , Ρ β . 10) πάνχας Ρ, . 16) ηνίοχου Ρ 2 . 17) 
ποΐαι βαρύτητες στεναγμών om Ρ 4 . 18) σνναπιόντας Ρ 8 Ρβ. 19) ΐν Ρ β Ρ β . 20) ελενυέρονς Pt Ρ» 
ηδη καί δακρύων ηδη όντως ήλεν&ερονς Pt. 21) τοιαύτα Ρ%. 
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1 το πάθος γ) εδίδον, περικεχνμένοι τφ υιφ ανεφ&έγγοντο και τον •άρήνον εις 

πλείονς η τεσσάρας παρετεινον ώρας ('), τον δε κατά μικρόν επών το τέλος 

άφηρει την αΐσθησιν. Είτα καΐ αυτήν 6 καλλίνικος την ψνχην υπό φίλαις των 

τεκόντων άφηκε χερσί καΐ την πάλιν είχε πάθος τι σύμμικτον και καινόν, 

5 ηδονή, θαύμα, δάκρυα. *Έχαιρον επί νέον άνευρέσει περιφανούς, εθαύμαζον 

απαράμιλλον ύπομονην ασκητού, συνεθρήνονν πατράσιν νιου τέλους ποθεινο· 

τάτον. 

Ή μέντοι μήτηρ των τοϋ παιδος εντολών επιλαθομένη είτε και τφ 

περί αυτόν ηττηθεϊσα φίλτρα) αποδύει μεν (') εύθυς τά ράκια, περιβάλλει δε 

10 πο (503) λυτελη και λαμπρά. Kai αυτίκα πάρεσις (*) των μελών ελάμβανεν 

ου προσιεμένου το γεγονός τοϋ παιδός (8). ώ (β) τον θερμοϋ προς Χριστον έρω

τος ou και (7) αυτά (8) τών άθλων τα σύμβολα πολλφ της μητρός ηγε δι αϋ· 

τον δ ασκητής ποθεινότερα· Ό γοΰν (Β) πατήρ ούτω παρεθεΐσαν την γαμετην 

θεασάμενος τών τοϋ παιδδς ανιην εντολών άνεμίμνησκε και αμα δ παις τά 

15 πολυτελή εκδυθείς τά συνήθη περιεβάλλετο και ή μηγ-Ύ\ρ την πάρεσιν άπε-

δνετο. Kai δ παις πατέρων σωφρονιστής ην, δεικνύοντος, ώς (ia) εοικε, 

τοϋ Θεοϋ δτι μη μόνον εντολαι γονέων παισι φυλακής αζιαι, αλλά και πατρά

σιν επισκήψεις παίδων, δταν δηλον δτι σκοποϋ τοϋ (") κατά Θεον εχωνται. 

θάπτεται μεν οϋν ο γενναίος αγωνιστής εν αυτχ} τJ καλύβα, ώσπερ δη και 

20 περί τούτον ('*) επέσκηψεν. "Ηδει γαρ δτι τά οϋτω ταπεινά μάλλον η λαμπρό· 

της τών ανω σκηνών διαδέχεται καΐ ναός αντφ παρά τών τεκόντων ιερός 

ανεγείρεται και τά εκείνου πάντα παρ' αυτής τε της ύποδεξαμένης μονής και 

τών θεραπόντων πασιν ανακαλύπτεται. Μετά ταΰτα δε και οι τούτον γονείς 

καλώς τά καθ" εαυτούς διαθεμένοι (") τον βίον άλλάττονται, της αυτών οϋ-

25 οίας τά μεν καθιερώσαντες τφ ναφ τα δε δια (504) δόντες τοις δεομένοις 

ί'ν" εχοι τι και το δένδρον ακόλονθον τφ καρπφ εις δόξαν Θεοϋ και ( *) πα

τρός τοϋ Κυρίου ημών ( ιδ) Ίησοϋ Χρίστου, φ πρέπει πασά τιμή (1β), κρά· 

τος, μεγαλωσύνη (ΐ7)τε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και (ι8) εις τους αιώνας 

τών αιώνων. 'Αμήν. 

1) και άλλα δαα το πάΰ·ος Ρ 6 Ρ 6 . 2) ώρας παρετεινον Ρ β . 3) μεν αυτόν Ρ& Ρ< 4) πά-

ρεσις αντην Ρχ Ρ6 Ρβ. 5) τον παιδος το γεγονός Ρ 6 . 6) ώ om Pt. 7) και om Pi 8) τα 

add Ρ β . 5) ovv Pt. 10) σωφρονιστής εδείκνυτο δηλούντος ώς Ρβ Pf H) τοϋ om Ρ5. 12) περί 

τούτον om P s . 13) διατει&έμενοι P s Pt 14S και om ΡΧ. 15) ημών om Pi P j Ρ 8 Ρ*. 16) τιμή 

και Ρχ. 17) και μεγαλωσύνη Ρ&. 18) ννν και αεί και om Ρ 8 ννν και άεί om P a Pt. 

Σημ : Σελ. 288, 2 πρβ. Μαρκ. 16 34' Σ. 288, 21 πρβ. Ψαλ. 39, 5' Σ. 289, 15—16 

πρβ. Ψαλ. 118, 103' Σ. 290, 11—12 πρβ. Ψαλ. il, 2' Σ. 293, 34 πρβ. 41, 3 Σ. 294, 17— 

18 πρβ. Ψαλ. 89, 12' Σ. 296, 16 πρβ. Ματ. 25, 36' Σ. 296, 22—23 πρβ. Ίακ, 2, 5' Σ. 

296, 24—25 πρβ. Ψαλ. 13, 6' Σ. 297, 5-6 πρβ. Ματ. 25, 40-41. 
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Πα ρ ατη ρή σ εις : 

1. Ώς êv (Scpxtì τής παρούσης μελέτης (σ. 259—261) έγράφη, μόνον ή παραλ
λαγή α του βίου του 'Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου έν τφ έλληνικφ κειμένω ήτο είς 
ήμδς γνωστή, δημοσιευθείσα έν Patrologia Graeca τόμ. 114, στ. 568—581. Τό κείμε-
νον τούτο έβασίσθη επί τριών Παρισινών κωδίκων, ώς τούτο 0ητώς αναγράφεται, των 
υπ* άρ. 1632, 1556 καΐ τοΟ Coisl. 121. Έκ τούτων δ πρώτος μέν κατά τόν κατάλογον 
τών κωδίκων είναι του 16ου αΙώνος, δ δεύτερος του 15ου, δ δέ τρίτος έγράφη τδ έτος 
1343. Οοτως δ βάσει τών κωδίκων τούτων δημοσιευθείς βίος απέχει πολύ του ύφ' ημών 
έν τη παρούση μελέτη ανακοινωθέντος έκ του Paris. 513 ώς καΐ τοΟ έκ του Paris. 
1556. Βεβαίως καΐ ήμεΐς έλάβομεν ύπ* δψιν τον Coisl. 121, του οποίου τάς γραφάς 
δπεσημειώσαμεν είς τδ κριτικδν υπόμνημα. [Ό κώδιξ οδτος ολίγον προ του τέλους, 
σ. 272 στ. 21, μετά τάς λέξεις €ένδυθέντος δέ αδτοΟ> διακόπτει τδ κείμενον λόγω φθο
ράς του φύλλου, έν φ εΐχον γραφή ol δέκα τελευταίοι στίχοι της βιογραφίας του αγίου.} 
'Αλλ* δμως ή απλή παράθεσις παραλλήλων χωρίων αποδεικνύει εμφανώς τδ βάσιμον 
τής ημετέρας διαπιστώσεως, δτι μόνον, δτε θα έχουν έκδοθή οί πλέον σημαντικοί μάρ
τυρες του βίου του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, τότε θα καταστη" δυνατή ή κριτική 
έκδοσις τών παραλλαγών του βίου τούτου. 

'Ιδού εν παράδειγμα : 

( P . G- παράγραφος Γ") 

Άκουσας δε ο 'Ιωάννης, λαβόμενος της χειρός αϋτοΰ, αναχωρεί κατ ιδίαν, 

και ήρξατο δρκοις φρικωδεστάτοις άνακρίνειν αυτόν ίπι του εκτελέσαντα τής ευχής 

δδοιπορίαν άνακάμψαι αυτόν, καί συμπαραλαβεϊν αυτόν είς το μοναστήριον, λέ· 

y ων. Ελεεινός ίστω, ώ άββα, δτι οι γονείς μου με παρά τους άλλους αδελφούς 

φιλοϋντες, και βουλόμενοί με μά'&ησιν καί γράμματα μα&εϊν, ίνα με καταστώοιν 

εις μεγάλην αζίαν και παρά τους έμονς αδελφούς ύψηλοτέραν, είτα γάμω προσο· 

μιλήοαι- Εγώ δε έκεϊ είς την ιεράν Ικκλησίαν Ιλ&ών, άναγινώοκω μεν, εγνων δε 

δτι πάντα τα του βίου τούτου μάταια εϊσι καί εκείνος μόνον οφζεται δ καταφρο-

νφν τάτν του βίου πραγμάτων και δουλεύων τφ Χριστφ διηνεκώς êv τφδε υμών 

σχήματι, διό προσπίπτω σοι, κύριε, λαβείν με μετά σου εις το αγιον μοναστήριον 

και συγκαταλεξαι τή αγία σου ποίμνη. Ταΰτα άκουσας δ άββας μεϋ·' δρκου πλη-

ροφορήσας αυτόν την έπάνοδον δι' αϋτοΰ ποιεϊσ&αι και λαμβάνειν αυτόν μετ αυ· 

του είς το μοναστήριον. 

( P a r i s . 513t a. 263, στ. 8—25). 

Ίαϋτα άκουσας δ "Ιωάννης λαβόμενος τής χειρός αϋτοΰ έρχεται κατ" ιδίαν 

και δρκοις φριχωδεστάτοις τούτον κατησφαλίσατο Ιπί το Ικτελοννχος αϋτοϋ την 

δδοιπορίαν πάλιν έπανακάμψαι προς αυτόν, δφείλοντα και αυτόν συμπαραλαβεϊν 

μεΰ·' εαυτού είς την άγίαν μονήν. "Ελεγε γαρ αύτφ δ Ιωάννης : * Ακουσον^ 

άββα μου, καί συμπάϋησόν μοι ol γαρ κύριοι οι γονείς μου πολύ πο&ήσαντές με 

ΰπερ τους αδελφούς μου καί ϋπερ πάντας τους êv τφ οίκω ημών δια πλειόνων 

γραμμάτων σοφιστικών παιδεύσαντές με βούλονται επί μεγάλην αξίαν με άγαγεϊν' 

ώς γαρ λέγει δ κύριος μου και πατήρ μου, μείζονι τής ιδίας αξίας τής του στρα-
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τηλάτον βούλεταί με Ιγκαταλέξαι, πάντως δε μετά τοντο καϊ γάμφ προσομιλήσαι. 

Άλλ9 εγώ ποτέ μεν εν τη αγίφ ϊκκλησία χαιρόμενος, ποτό δε καϋ·' εαυτόν άναγι-

νώσκων, εγνων δτι πάντα τα εν τφ βίφ μάταια είοιν καΐ δτι μόνος αν&ρωπος 

εκείνος σφζεται δ καταφρονήαας των τον βίου πραγμάτων και δουλεύων τφ Χρι-

οτφ άκαταγνώστως èv τφ νπερτέρφ σχήματι· Και τούτον ένεκεν προσπίπτω σοι, 

κύριε μον, επί το παραλαβεϊν σε κάμε και σνγκαταλέξαι τη άγίο\ μονή*. Ταντα 

άκουσας δ άββας μεϋ1' δρκον σνντί&εται αντφ την επάνοδον ποιήσασ'&αι αντό&ι 

και σνμπαραλαμβάνειν αύτφ. 

(Coisl. 121, α. 263, αχ. 8-25). 

Ταντα άκουσας δ Ιωάννης καϊ λαβόμενος της χειρός αυτού έρχεται κατ 

ιδίαν και ορκοις φρικωδεστάτοις τούτον κατησφαλίαατο επί το εκτελέσαι αντον την 

δδοιπορίαν πάλιν επανακάμψαι προς αυτόν, δφείλοντα παραλαβεϊν και αντον μετ 

αντον εις την αγίαν μονήν. "Ελεγε γαρ αντφ δ 'Ιωάννης : « Ακονσόν μοι, πά* 

τερ, και σνμπάϋησόν μοι' οι γαρ κύριοι οι γονείς μον πολύ πο'&ησαντές με νπερ 

τονς αδελφούς μον και πάντας τους εν τφ οι'κω μον και δια πλειόνων γραμμά

των σοφιστικών παιδαγωγήσαντές με βούλονται επί μεγάλην αξίαν άγαγείν' ώς γαρ 

λέγει δ κύριος δ πατήρ μον, μείζονι της ιδίας αξίας τών στρατηλάτων βούλεταί με 

εγκαταλέξαι, πάντως δε και μετά τοντο και γάμφ προσομιλησαι- Άλλ εγώ πρώ

τον μεν εν τη dy/ςρ εκκλησία, χαιρόμενος, ποτέ δε καϋ·' εαντον αναγινώσκων, εγνων 

δτι πάντα τα εν τφ βίφ τούτφ μάταια και κατώδννά είοιν και δτι μόνος δ αν&ρω' 

πος εκείνος σφζεται δ καταφρονησας τών τον βίον πραγμάτων και δονλεύων τφ 

Χριστφ άκαταγνώστως εν τφ ήμετέρφ σχήματι. Και τούτον ένεκεν προσπίπτω σοι 

τον λαβείν με, κύριε μον, μετά σον καϊ σνγκαταλέξαι τη αγία νμών μονή*. Ταντα 

άκουσας δ άββας με&* δρκον επείσ&η αντον και την δπάνοδον ποιεΐσ'&αι δι αντον 

δφείλοντα σνμπαραλαμβάνειν αντον μετ" αντον. 

(Paris. 1556, α. 273, αχ. 23—32). 

Ακουσας δε δ Ιωάννης αναχωρεί κατ Ιδίαν, λαβόμενος της χειρός αντον, 

καϊ ηρξατο δρκοις φρικτωδεστάτοις άνακρίνειν αντον επί τον εκτελέσαντα της ευ

χής την δδοιπορίαν ανακάμψαι αντον και συμπαραλαβεϊν αντον εις το μοναστή-

ριον, λέγων δτι «οί γονείς μου μα&ητεύο(ντες) με βούλονται καϊ είς μεγάλην με 

αξίαν άγαγεΐν καϊ γάμφ προσομιλήσαι. Εγώ δε εγνων δτι πάντα τα τον βίον τού

τον μάταια εισι, κάκεϊνος μόνον σφζεται δ καταφρονών τον βίον τούτον, δι δ 

προσπίπτω σοι, κύριε μον, λαβείν είς το μοναστήριον καϊ σνγκαταλέξαι τη άγια. 

σον ποίμνη*. Ταντα άκουσας δ άββας μεΰ·* δρκον πληροφορήσας αντον την επά

νοδον δι" αντον ποιεΐσ'&αι και λαμβάνειν αντόν. 

2. "Ανωτέρω δημοσιεύομεν (σ. 281—287) άνέκδοτον μορφήν της βιογραφίας τοΟ 
ημετέρου αγίου έκ του Paris. 1449, ή οποία φέρει τον τίτλον «Υπομνήματα τοΟ βίου 
καϊ της πολιτείας. . . ». Το κείμενο ν τοΟτο είναι συγγενές ώς προς το περιεχόμενο ν 
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άλλα ακόμη καΐ ώς προς τήν έ"κφρασιν προς την παραλλαγήν β, της οποίας το μέχρι 
τοΰδε άνέκδοτον έλληνικόν κείμενον δημοσιεύομεν ανωτέρω έκ τοο Paris. 789 κωδι
κός. Πράγματι τό κείμενον τών Υπομνημάτων είναι βραχεία τις μορφή τοΟ έτερου 
κειμένου. Δέν δυνάμεθα νά άποφανθώμεν έάν τά "Υπομνήματα έγένοντο βάσει της 
παραλλαγής β, ή έάν ή παραλλαγή β είναι απλώς διαπλάτυνσις καΐ εκτεταμένη μορφή 
τών 'Υπομνημάτων. Παραθέτομεν κατωτέρω παράλληλον χωρίον προς καλλιτέραν κα· 
τανόησιν τών ύφ" ημών λεχθέντων : 

( P a r i s . 1449, α. 281, αχ. 16-20). 

Εν μιξ, ονν τών ημερών μοναχός τις της μονής, η επωνυμία ol 'Ακοίμητοι, 

εϋχην ενξάμενος πορευϋηναι εις 'Ιεροσόλυμα ξενίζεται εν τη του οτρατηλάτου οι

κία, ον ίδών δ φιλάρετος 'Ιωάννης ανεπυν&άνετο πό&εν τε εΐη και που πορενοιτο 

κοΧ τις δ τρόπος της εν τη μονή συνασκησεως. Ό δε τά τε άλλα ααφώς διηγήσατο 

και τον σκοπον της δόοιπορίας ουκ άπεκρύψατο-

( P a r i s . 789, α. 289, αχ. 1-17). 

Ποχε γονν τις τών εν τη μονή μοναχών, η τών 'Ακοίμητων ώνόμαοχαι, 

&είω του παρά τά 'Ιεροσόλυμα γενέσθαι πόϋω ληφ&είς και πορείας ηδη της προς 

αυτά φερούσης απτεσ&αι μέλλων, κατά τίνα δε χρείαν την Κωνσταντίνου πόλιν 

είσελ&ών, επιξενοΰταί που πλησίον της του οτρατηλάτου οικίας. "Ον "Ιωάννης ίδών 

και τι και προς μόνην του μονάχου την §έαν παϋών, οιονεί τις δαλος προς πυρός 

αφην ετοιμότατος, ερωταν ηρξατο και πυν&άνεσ&αι παρ* αϋτοΰ εφ φ τε ηκοι και 

δΰεν εΐη και τις ή τοΰδε μονή και τ\ς άρα καΐ οίος δ της ποίμνης ταύτης λογικώς 

προϊστάμενος. Τοΰδε και την μονην ειπόντος καί τον προεστηκότα και την κάλεσα 

σαν εις την Κωνσταντίνου χρείαν διασαφησαντος, άλλα και τον σκοπον αύτφ της 

μελλούσης αποδημίας κρύψαντος ουδαμώς, εώρα γαρ άκοην διψώσαν πνευματικών 

εννοιών, δ χρηστός ούτος 'Ιωάννης υπολαβών, όπως τε διάγοιεν κατά την μονην 

και δπως αύτόΐς εχοι τά της ασκήσεως επηρώτα πάλιν. Επεί δε και ταΰτα κατά 

μέρος δ μοναχός διηγεΐτο, ηδέως άγαν επί τούτοις δ 'Ιωάννης διέκειτο, γλυκέα τε 

τφ λαρύγγι αϋτοΰ τα ειρημένα έδόκει και υπέρ μέλι τφ στομάχι, ασκήσεως τε αυ

τόν ηδη τοιαύτης ελάμβανε πό&ος και ιδρωτών ηρα πνευματικών. 

3. Δέν θεωροομεν άσκοπον νά ύπενθυμίσωμεν δτι υπάρχει κανών προς τιμήν 
του ημετέρου αγίου γραφείς τον 9ον αΙώνα [Ιδέ Ό δ. Λ α μ ψ ί δ ο υ, Βίος καί πο
λιτεία. . . Άρχεΐον Εκκλησιαστικού Δικαίου, 19 (1964), τεΟχ. 2, σ. 5 καί σημ 1, 2], ό 
όποιος δέον νά χρησιμοποιηθη ώς ή αρχαιότερα μορφή της βιογραφίας τοΟ ημετέρου 
αγίου έν συγκρίσει αναμφιβόλως καί συναρτήσει μετά τών συναξαριακών κειμένων. 

4. Έκ τών είς τον "Αγιον Ίωάννην τον Καλυβίτην αναφερομένων γνω· 
στων κειμένων μόνον ό Paris. 1556 έν τέλει μνημονεύει θαυμάτων του αγίου, γεγονός 
τό όποιον δέν άνεφαίνετο είς οοδεμίαν τών δύο παραλλαγώνι καίτοι τό έν P. G. εκδο
θέν κείμενον είχε ύπ" δψιν τον ανωτέρω κώδικα Paris, 1556 Ή πρώτη αϋτη μνεία της 
θαυματουργού δράσεως του αγίου πρίν ή τό λείψανον αυτοί) τάφο ^πολλοί δέ οί από 
της πόλεως οίκουντες νόσους έχοντες διαφόρους συνέδραμον έν τω τοΟ αγίου λειψάνω. 
Καί Ιάσεις λαβόντες άπήεσαν χαίροντες, δοξάζοντες τον θεόν τον ποιοΟντα θαυμά 
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σια . . . »] εϊναι λίαν όλιγόλογος καί εμφαίνει δτι δέν είναι μακροχρόνιος ή âv τοις 
κειμένοις παράδοσις της μνείας ταύτης. Προσέτι âv ιφ αύτφ κώδικι αναγράφεται δτι 
τον νεκρον τοΟ αγίου έπεσκέφθη «άπας Ô λαός», ό βασιλεύς, ό όποιος «παρεγένετο 
καί τάς τιμίας αυτού εύχας έξητήσατο κατασπασάμενος αυτόν», ώς καί ή σύγκλητος. 
ΝομΙζομεν δτι ή αναγραφή της βασιλικής έπισκέψεακ, μή αναφερομένης είς άρχαιοτέ 
ρους κώδικας, έγένετο τη επιδράσει βιογραφιών άλλων αγίων, ώς π. χ. της του âyiou 
"Αλεξίου, τοΟ άνθρωπου του θεοΟ, έν τη οποία λέγεται δτι ό βασιλεύς έπεσκέφθη χα ν 
νεκρον δγιον ευθύς μετά τον θάνατον αυτού. [Διά τίνα σχέσιν της βιογραφίας του 
αγίου Αλεξίου προς έκείνην του ημετέρου αγίου Ιδέ, Ό δ. Λ α μ ψ ί δ ο υ, θεματικά 
σχόλια είς λαΐκάς διηγήσεις των 'Ελλήνων του Πόντου, Άρχείον Πόντου, 26 (1964) σ. 
319-372 καί ίδίαιτέρως έν σ. 367-372]. 

5. 'Αναμφιβόλως τα αγιογραφικά κείμενα, τα περιγράφοντα τον βίον καί τήν 
πολιτείαν άγιου Ιωάννου τοΟ Καλυβίτου δέν προσφέρουν Ιστορικός πληροφορίας ση
μαντικός είς τον έρευνητήν, άλλ" ομως διαφέρουν καί του συνήθους τύπου των αγιο
γραφικών κειμένων περιέχοντα λεπτομερείας, al όποΐαι καθιστούν ταύτα καί διά τον 
Ιστορικόν λίαν ενδιαφέροντα. Μεταξύ των άλλων περιγράφονται κατά το μάλλον ή 
ήττον τα κατωτέρω : 

α. Ή έν Βυζαντίω σχολική πρδξις (ηλικία μαθητού—διδαχθείσα ολη μέχρι του 
δωδεκάτου Ετους — φοίτητις καί διασκεδάσεις μαθητών—βιβλία προς άνάγνωσιν—δια 
φορά της κοινωνικής τάξεως του μαθητού ώς προς τήν κατασκευήν του βιβλίου), 

β. Ό μοναχικός βίος (ηλικία καί δοκιμασία διά τήν είσδοχήν είς μονήν—κουρά— 
ή έν τη μονή διαβίωσις—διοίκησις τής μονής—£ξοδος των μοναχών έκ τής μονής προς 
προσκυνησιν των 'Αγίων Τόπων—μονή των 'Ακοίμητων έν τή άντιπέραν του Βυζαντίου 
τοποθεσία—ναός καί ευαγές ίδρυμα έν Βυζαντίω έν τη τοποθεσία τής καλύβης τοΟ 
αγίου, Ιδέ ανωτέρω τής παρούσης μελέτης σ. 260 σημ. 1 καί Ό δ. Λ α μ ψ ί δ ο υ, 
Βίος καί πολιτεία αγίου Ιωάννου . . . Άρχείον ΈκκλησιαστικοΟ καί Κανονικού Δι
καίου, 19 (1964), σ. 4 του ανατύπου σημ. 1,—άποχώρησις μοναχοΟ έκ τής μονής). 

γ. ΟΙ έπαΐται καί ή διαβίωσις αυτών έν Βυζαντίω. 
δ. 01 άρχοντες (συνήθειαι αυτών—διοίκησις του οίκου των—υπηρετικόν πρόσω« 

πικόν). 
ε. Τά Ιθιμα περί τους νεκρούς (μυρολόγια—δνδυσις του νεκροΟ—αφιερώματα είς 

μνήμην αύτου). 
καί στ. Τά ταξείδια έν τή ξηρά" καί έν τή θαλασσή (ή ναύλωσις πλοίου διά τήν μετα-
φοράν είς τήν άντιπέραν δχθην καί ή αξία του ναύλου). 


