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[Πρόλογος, κεφ. 15-16]
Ὤ θαυμαστὴ καὶ ἁγία / κλίνη ἐτούτη, καὶ ποῖον ἄλλον εἶναι
ἐνδοξότερόν της ἢ θαυμαστότερόν της! Ἀντὶς τέσσερα ποδάρια ἁποὺ τὴν κρατοῦσι ἔχει τοὺς τέσσαρις Εὐαγγελιστὰς
ἁποὺ τήνε μεγαλύνουσι, ἀντὶς ἄλλες τάβλες ἔχει τοὺς ἄλλους
Ἀποστόλους, ἀντὶς ροῦχα ἔχει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἁποὺ τὴν
ἐρδίνιασεν καὶ ἐπισκιάζοντας εἰς αὐτήνην καὶ ἔστρωσέν τηνε τὰ
χαρίσματά του καὶ ἤκαμέν τηνε ἀξίαν εἰς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Υἱοῦ
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, διὰ στόματος τοῦ Προφήτου, πὼς τὴν ἐτριγυρίζουν ἑξήκοντα δυνατοί, ἀπὸ
τοὺς δυνατοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, οἱ ὁποῖοι ὅλοι κρατοῦσι μαχαίρας
πολεμικάς, καὶ ἐτοῦτοι εἴπαμεν πὼς εἶναι οἱ πατριάρχαι, οἱ
προφῆται, οἱ προπάτορες, ὅσοι εὐαρεστήσασι τοῦ Θεοῦ, ὡσὰν τοὺς
ὁποίους δυνατότερους εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ δὲν ἐφάνησαν· οἱ
ὁποῖοι βαστοῦσι τὰς ρομφαίας, ἤγουν τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καθὼς μαρτυρεῖ ὁ θεῖος Παῦλος: «Ἡ μάχαιρα ἡ πνευματικὴ εἶναι τὸ ρῆμα τοῦ Θεοῦ». Καὶ εἰς αὐτοὺς ἤτονε τὸ ρῆμα τοῦ
Θεοῦ καὶ αὐτόνο λέγει ἡ προφητεία πὼς κρατοῦσι καὶ μετ’ αὐτόνο κατέκοψαν κάθα κακὸν λογισμὸν καὶ ἄπιστον γνώμην.
Αὐτῆνοι εἶναι λοιπὸν οἱ δυνατοὶ ἁποὺ τὴν ἐτριγυρίζουν τούτην
τὴν θαυμαστὴν κλίνην καὶ δὲν ἀφήνουσι τινὰ ἄπιστον νὰ τῆς κλέψει τὲς χάριτές της / οὐδὲ τινὰ ψευδῆ συλλογισμὸν νὰ τῆς κατακυριεύσει, ἀλλὰ μάλιστα ὅλοι μαρτυροῦσι τὴν ἀλήθειαν τοῦ μυστηρίου της καὶ στολίζουν τηνε μὲ τὰ λόγια τως καὶ μὲ τὰ ὀνόματα ἁποὺ
τῆς δίδουσι καὶ μὲ τὲς θεωρίες ἁποὺ μαρτυροῦσι πὼς ἐξανοίξασι
ὀδιὰ λόγου της, τὰ ὁποῖα εἶναι πολλὰ δυνατὰ καὶ ἀχάλαστα.
Καὶ ἴντα δυνατότερον πράγμαν ὡσὰν τὴν μαρτυρίαν τὴν
προφητικήν, ὡσὰν τὴν ἀλήθειαν τῆς ἁγίας Γραφῆς: Καὶ αὐτὰ τριγυρίζουν τὴν ἁγίαν κλίνην ἐτούτην, διὰ τοῦτο ὅποιος σιμώσει μὲ
πίστιν φωτίζεται, εὐφραίνεται, καὶ ἁγιάζεται· μὰ ἐανίσως καὶ
ἔχει ἀπιστίαν, παρευθὺς αἱ μαρτυρίες τῆς ἁγίας Γραφῆς ἁποὺ
τριγυρίζουν τούτην τὴν ἁγίαν κλίνην κατασφάζουν τὸν νοῦν του
καὶ αὐτὸς γίνεται τῆς αἰωνίου κολάσεως ἄξιος.
Διὰ τοῦτο παρακαλῶ πᾶσα ἕνα ἁποὺ διαβάζει τὸ βιβλίον ἐτοῦτο
νὰ τὸ διαβάζει μὲ πίστιν, φοβούμενος τὴν ποινὴν τῆς ἀπιστίας, ἡ
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ὁποία εἶναι αἰώνιος κόλασις, καὶ θεωρώντας / ἑξήκοντα ρήσεις τῆς
ἁγίας Γραφῆς ἁποὺ ἔχει καὶ μαρτυροῦσι τὴν ἁγίαν Παρθένον Μαρίαν, καὶ ἀκούοντας τὰ θαυμάσιά της, μὴν ἀπιστεῖ οὐδὲ μὴ πολυπραγμονεῖ τὸ μυστήριόν της ὀδιὰ νὰ μὴν κινδυνεύσει. Διότις ἐανίσως καὶ εἰς τὴν κλίνην τοῦ καθενὸς βασιλέως δὲν ἀποκοτᾶ τινὰς νὰ
σιμώνει χωρὶς ἐντήρησιν οὐδὲ πάγει νὰ τὴν ἐξετάζει, ὀδιατὶ φοβεῖται τοὺς ὑπηρέτας του μὴν τόνε τιμωρήσουν ὡσὰν αὐθάδη,
πόσον θέλει κινδυνεύσει ἐκεῖνος ἁποὺ θέλει σιμώσει / εἰς τὴν
κλίνην ἐτούτην τοῦ οὐρανίου Βασιλέως μὲ πολυπραγμοσύνην;
Ἀληθινὰ ἄξιος εἶναι πολλῆς τιμωρίας, καὶ ἐανίσως καὶ ἐκόπησαν
αἱ χεῖρες ἐκεῖνου τοῦ Ἑβραίου ἁποὺ ἐσίμωσε μὲ αὐθάδεια εἰς τὸ
κλινάρι ἁποὺ εἶχε νεκρὸν τὸ σῶμα τῆς Παρθένου Μαρίας, ὅταν
τὸ ἐπηγαίνασιν οἱ Ἀπόστολοι εἰς τὸ χωρίον Γεσθημανὴ κατὰ τὴν
παραγγελίαν της νὰ τὸ ἐνταφιάσουν, καὶ ὄχι μόνον ἐκείνου ἁποὺ
ἐσίμωσε χωρὶς πίστιν ἐκόπησαν αἱ χεῖρες, μὰ καὶ οἱ ἄλλοι ὅλοι Ἰουδαῖοι, ὅσοι δὲν ἐξανοῖγαν εἰς τὸ ἅγιόν της σῶμα μὲ πίστιν, ἐτυφλώθησαν, πόσον κακὸν λογιάζεται νὰ πάρει ἐκεῖνος ἁποὺ τὰ μιλήματα
ἁποὺ εἶναι ὀδιὰ λόγου της δὲν θέλει ἀποδεκτεῖ μὲ πίστιν, μὰ πολυπραγμονεῖ τὴν κλίνην τοῦ Θεοῦ; Ἀληθινὰ τυφλώνουνται τὰ ὀμμάτια τοῦ νοός του καὶ κουτσοχερίζεται εἰς τὲς ἐργασίες τῶν ἀγαθῶν
ἔργων, καθὼς τὸ ἔπαθεν ἐκεῖνος ὁ θεοκατάρατος Νεστόριος, ὁ
ὁποῖος, ὀδιὰ νὰ μὴν ξανοίγει μὲ πίστιν εἰς τούτην τὴν θείαν κλίνην
μὰ νὰ θέλει νὰ πολυπραγμονεῖ τὸ μυστήριόν της, ἐτυφλώθη, ἐχαλάστη, καὶ μὲ τοὺς Ἰουδαίους ἔγινε ὕλη τῆς αἰωνίου κολάσεως.
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