ΘΑΥΜΑ Ις΄ (Λουτὴρ)
169/153r ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ ΗΤΟΝΕ ἕνας ζωγράφος ὀνόματι Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος ἤτονε πολλὰ εὐλαβὴς καὶ εἶχεν μεγά170
λην ἀγάπην εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον καὶ μὲ μεγάλην / εὐλάβειαν καὶ πίστιν ἐζωγράφιζε πάντα, καὶ ἐσπούδαζε ὅσον ἤτονε ἡ
δύναμίς του ὅταν ἐζωγράφιζε τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου νὰ τήνε
κάνει πολλὰ ὡραία, πλέον παρὰ τινὰ ἄλλον, τόσον ἁποὺ ἐθαυμάζασιν ὅλοι εἰς τὴν ὡραιότητα ἁποὺ ἤκανε εἰς τὲς εἰκόνες τῆς
Θεοτόκου, τὲς ὁποῖες ἐστόλιζε μὲ πᾶσα λογῆς τρόπον καὶ τέχνην
ἁποὺ ἐδύνετονε, τὲς ὁποῖες εἰκόνες τὲς ἐχαλάσασι οἱ εἰκονομάχοι οἱ μαγαρισμένοι, μὰ ὅταν ἐστέκασιν ἐθεώρει ἁποὺ τὲς ἔβλεπεν θαυμαστὴν στολισίαν εἰς τὰ Θεοτοκία, καὶ πάλι, ὅταν ἤθελεν
τύχει νὰ ζωγραφίσει τὸν ἐχθρὸν ἢ εἰς τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν
καθὼς τόνε ζωγραφίζουσι καὶ πατεῖ τονε ὁ Χριστός μας ἢ εἰς τὴν
δευτέραν Παρουσίαν ἢ ἀλλοῦ ποθές, τὸν ἐζωγράφιζε τόσα ἄσχημον, ὅσον δὲν ἐμπόρει νὰ ἰδεῖ τινὰς ἀσχημότερον πράγμα, καὶ
ἐτοῦτο τὸ ἤκανεν δικαίως. Καθὼς ὡράιζε μὲ τὴν τέχνην του τὴν
Δέσποιναν ἁποὺ ἐστόλισε τὴν ἀνθρώπινον φύσιν, ἔτις ἐσχήμιζεν τὸν ἐχθρὸν ἁποὺ τὴν ἀσχήμωσεν τὴν ἀνθρωπότητα ἐξαρχῆς καὶ ἁποὺ σπουδάζει πάντα εἰς τοῦτο, διὰ τοῦτο ἔτις αὐτὸς
ὁ ζωγράφος ἔκανε. Καὶ μακαρίζω τὴν καλήν του τέχνην καὶ τὴν
θεάρεστον γνώμην, ἀλλὰ τοῦτο τοῦ ἐχθροῦ τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ
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κακοῦ, τοῦ παμπονήρου διαβόλου δὲν ἤρεσε, / διὰ τοῦτο ἐγύρευεν καιρὸν νὰ τόνε ἀποκτείνει, καὶ ὄχι τόσον νὰ τοῦ ὀχθρεύεται πὼς τὸν ἤκανεν ἐκεῖνον ἄσχημον, διότις ἐκάτεχε πὼς τοῦ
ἔπρεπεν, ὅσον ἐφθόνει εἰς τὴν ὡραιότητα τῆς Παρθένου. Καὶ καλὰ
καὶ νὰ ἐκάτεχεν πὼς ἔπρεπεν ἡ ὡραιότης τῆς Παρθένου,
ὅμως ἐφθόνειεν καὶ περισσότερον ἐτήκετονε, ὀδιατὶ ἐθεώρει πὼς
μὲ τὴν ὡραιότην ἁποὺ ἤκανε τῆς εἰκόνος ἐπαρακίνα τὸν λαὸν εἰς
πλιότερην εὐλάβειαν, διὰ τοῦτο ἐσπούδαζε νὰ τόνε ἀποκτείνει.
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐθέλασι κτίσει ἕναν ναὸν ὑψηλὸν καὶ ἐθελήσασιν, κατὰ τὴν συνήθειαν ἁποὺ εἴχασι τὴν ἁγίαν, νὰ τόνε ζωγραφίσουν ὅλον καὶ κράζουσι τὸν ζωγράφον ἐτοῦτον τὸν Ἰωάννην
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νε ὑψηλὸς ὁ ναός, ἤρχισε ἀπὸ πάνω μὲ ὑψηλὲς σκαλωσὲς καὶ
ἤθελε πρῶτον νὰ ζωγραφίσει τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου.
Καὶ ὅταν ἐκίνησε νὰ ντεσενιάρει τὴν Θεοτόκον, θεωρεῖ ὀμπροστά
του ἐκεῖ ἀπάνω εἰς τὴν σκαλωσὰν τὸν διάβολον καὶ λέγει του:
«Ἀπὸ ἐδῶ δὲν ἠμπορεῖς νὰ μοῦ φύγεις, μὰ νὰ σὲ κρημνίσω, ὀδιατὶ
ὣς καὶ ἐδῶ εἰς τὰ ὕψη τοῦ ναοῦθέλεις νὰ κάμεις τὴν εἰκόνα
ὄμορφην», καὶ μὲ τὸν λόγον σηκώνει τὴν μίαν μερὰν τῆς σκαλωσᾶς / καὶ χαλᾶ τηνε, ὀδιὰ νὰ πέσει ὁ ζωγράφος νὰ ξεκουμπιστεῖ. Καὶ ὁ ζωγράφος ἁπλώνει τὰ χέρια του εἰς τὸν τοῖχον δὲν
ἔχοντας ποῦ πιάσει νὰ βοηθηθεῖ. Ὤ θαῦμα ἐξαίσιον! Τοῦ ντεσένιου ἐκείνου ἁποὺ εἶχεν καμωμένον, μίαν χείρα ξαπλώνει καὶ /
πιάνει τὸ χέριν του καὶ ἐκράτειεν τονε καὶ δίδει κάτω καὶ
χαλᾶ ὅλη ἡ σκαλωσὰ καὶ ἐκεῖνος ἐκρατιέτονε ἐκεῖ καλὰ καὶ δὲν
ἔπεφτεν οὐδὲ τίποτας δὲν ἐβλάβετονε, ὥστε ἁποὺ ἐπήγασιν
ἄνθρωποι καὶ ἐβάλασίν του σκάλα καὶ ἐκατέβηκεν καλὰ χωρὶς
τίποτας βλάψιμον, καὶ ὅλοι ἐθαύμαζαν, ὅμως πῶς ἔγινεν δὲν ἐκάτεχαν, ὥστε ἁποὺ αὐτὸς ἐξηγήθη τὸ πράγμα πῶς ἔγινεν. Ἀπὸ
τότε ὁ ἐχθρὸς δὲν ἐγύρευγε πλέον νὰ τόνε βλάψει, μὰ ὁ λαὸς
εἶχεν πλιότερην εὐλάβειαν εἰς τὲς εἰκόνες τοῦ ζωγράφου καὶ ἀπὸ
ἐκεῖ ἁποὺ ἐλόγιαζεν ὁ ἐχθρὸς νὰ τόνε ἀφανίσει, τοῦ ἤκαμε
μεγάλην τὴν φήμην, διότις ὅλοι τὸν ἐτίμουν πλιότερον ὡσὰν
ἐγνωρίσασι τὸ μυστήριον ἁποὺ ἤδειξεν ἡ Παρθένος εἰς αὐτόνον
ὀδιὰ τὴν εὐλάβειάν του.
Ἔτις λοιπὸν ἐφύλαξε καὶ φυλάγει ἡ Δέσποινα τοὺς πιστούς
της δούλους καὶ στολίζει τους μεγάλες τιμὲς καὶ ἀξιώνει τους καὶ
τῆς Βασιλείας τοῦ Υἱοῦ της, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ ἀξιωθοῦμεν καὶ
ἡμεῖς τιμώντας καὶ δοξάζοντας τὸν πανάχραντόν της τόκον
ἁποὺ μᾶς ἤγδυσε τὰ παλαιὰ ράσα τῆς ἁμαρτίας καὶ ἤντυσέ μας
τὴν χιονοφεγγόφωτον στολὴν τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, ὅτι αὐτῷ
πρέπει πᾶσα δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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