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Χρονολογική 6άσις τής ήσνχΛΟνικής εριδος

Διά την χρονολόγησιν τής ένάρξεως τής ήσυχαοτικής 
εριδος διαθέτομεν τρεις άοφαλεϊς χρονολογίας* τής συμμε
τοχής του Βαρλαάμ είς συζητήσεις μέ τούς άντωτροσώκους 
του πάπα τάν χεηιώνα 1333-1334, τής μεταβάσεως τούτου 
εις τήν Δύσιν κατά τάς άρχάς τού 1339 καί τής συγκλήσεως 
συνόδου εις Κωνσταντίνουπολιν τά θέρος τού 134Κ)Τά λοι
πά χρονολογικά δεδομένα δέν είναι άκριβή, διά καί παρα- 
τηρείται διαφορά χρονολογήσεως κατά, τά δύο έτη μεταξύ 
Schirft1 2 3, ο οποίος τοποθετεί τήν Α ' πρός Άκίνδυναν έπιστο- 
λήν του Παλαμα είς τά 1335, και του M eyendorfF, ό όποι
ος τοποθετεί ταύτην είς τά 1337.

Παραθέτομεν τάς κυριωτέρας μαρτυρίας, έιύ  των όποι
ων θά στηρίξωμεν τήν γνώμην ήμών. Ό  Παλαμας λέγει 
εί,ς τάν θ ε ο φ ά ν η ν ,  περιγράφων τά συμβάντα τάν ’Ι
ούνιον τού 1341* «έπεί καί θεσσαλονικεϊς άνδρες παρήσαν 
οί συνειδότες έξεταζομένης έτι τής άρχής, δθεν άνεφάνη 
πρά έτών τεττάρων, δτε μηδέ ήδει πω σχεδόν, που γης ή- 
μεϊς έσμεν, μηδέ διά γραμμάτων έτύγχανεν ώμιλητικώς ή- 
μΐν, τότε πρά τοσούτου χρόνου πρός τινα των έν  άπλότητι 
μοναζόντων ύπακοήν αύτόν ύποκρινόμενσν, έκ τούτου τάς 
λαβάς εύρέσθαι των κατηγορημάτων»5. Κατά ταύτα ή έρις 
άνεφύη τέσσαρα έτη πρά τής συνόδου του 1341 ήτοι τήν

1.  В  a  г  I a  a  m  C a l a b r o ,  E p is t o le  Q r e c h e ,  P a le r m o  
1 9 5 4 , o . 3 6 . κ .έ .

2 . G  r  έ  g  о  i r  e  P a l a m a s ,  D e f e n s e  d e s  S a i n t s  
H 6 s y c h a s t e s ,  L o u v a in  1959 о . X I I I .

3. Θ ε ο φ ά ν η ς ,  PG 150, 913 B.
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άνοιξιν του 1337. ’Ολίγον πρό του χρόνου τούτου ό Βαρλα
άμ, μή. ζνωρίζων ακόμη προσωπικώς τον Παλαμάν και μή 
άλληλογραφών μετ’ αύτοϋ, έπεσκέφθη άπλοΐκόν μοναχόν διά 
νά πληροφορηθή περί τής ησυχαστικής μεθόδου. Προφανώς 
είχε προηγηθή ή υπό του Παλαμα άποοτολή τής πρώτης 
πρός τον ’Ακίνδυνον επιστολής. Ε ις  τό υπό του Φιλοθέου 
συνταχθέν Έ γ κ ώ μ ι ο ν  σημειώνεται δτι ό Παλαμάς πα- 
ρέμεινεν εις τήν Θεσσαλονίκην «τρεις ενιαυτούς δ λ  ο υ ς>, 
πρίν έπιστρέψη εις τό ’Ό ρος4. Άτυχώ ς δεν γνωρίζομεν ού
τε τής έπιτροπής ταύτης τον χρόνον, άλλ* είναι δυνατόν 
νά τον καθορίσωμεν κατά προσέγγισιν. Δεδομένου δτι άπό 
τής έπιστροφής τού Παλαμα εις τό ’Ό ρος μέχρι τής μετα- 
βάσεώς του εις τήν Κωνσταντινούπολή κατά τό τέλος τής 
άνοίξεως του 1341 έμεσολάβησαν πλείστα δσα, ώς σύνταξις 
του 'Αγιορειτικοϋ τόμου και ύπογρσφή αύτού παρά των ιθυ
νόντων τήν μοναχικήν πολιτείαν, έπάνοδος εις τήν Θεσσα
λονίκην, νέα πιθανή συνάντησις μετά τού Βαρλαάμ, ύπο- 
χώρησις και ύπαναχώρησις τού Βαρλαάμ, έκδοσις τού Κ α 
τ ά  Μ α σ σ α λ ι α ν ώ ν  έργου τούτου, έκδοσις τής τρί
της τριάδος τού Υ π έ ρ  τ ώ ν  ί ε ρ ώ ς  ή σ υ χ α ζ ό ν τ ω ν ,  
μετάκλησις ύπά τού πατριάρχου, δηλαδή γεγονότα μή δυ- 
νάμενα νά συμπιεσθούν εις χρόνον μικρότερον τού πεντα
μήνου, ή έπισροφή εις τό Ό ρος δέν υπάρχει τρόπος νά 
τσποβετηθή μεταγενεστέρως τού Δεκεμβρίου τού 1340. Έ φ ’ 
δαον δέ ό Παλαμάς ειχεν ήδη παραμείνει εις τήν Θεσσαλο
νίκην τρεις ένιαυτούς δ λ  ο υ ς, προφανώς είχε φθάσει 
εδώ περί τόν Δεκέμβριον τού 1337. Ή  δευτέρα επιστολή 
πρός τόν Βαρλαάμ είχε προηγηθή κατ’ ολίγους μήνας, Υρα- 
φείσα πιθανώς τό θέρος τού 1337. Ή  πρώτη έπιστολή πρός 
αυτόν και ή δευτέρα πρός τόν ’Ακίνδυνον είχον στολή έ- 
νωρίτερον, κατά τάς άρχάς τού αύτου έτους, εις άπάντησιν 
έπιστολών τών δύο τούτων άνδρών γραφεισων είς τά τέλη

4. P G  151, 152.
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του 1336. Ε ις τάς άρχάς του φθινοπώρου του 1336 είχε στα- 
λή ή πρώτη προς Άκίνδυνον έπιστολή. Ή  καθαυτό £ρις 
ήρχισε τέσσαρα ετη πρό τής άνοίξεως του 1341, δηλαδή τήν 
ανοιζίν του 1337, ακριβώς δτε ό Βαρλαάμ διά νά μείωση τό 
κύρος του Παλαμα και των όμοφρόνων του έκίνησε πολε
μικήν κατά τής ησυχαστικής μεθόδου, τής οποίας άντίλαλοι 
διατηρούνται εις τήν δευτέραν έπιστολήν του Βαρλαάμ κα
τά του Παλαμα, γραφείσαν τότε ακριβώς. Βεβαίως ή άλλη- 
λογραφία ειχεν άρχίσει δύο ή τρεις μήνας ένωρίτερον, άλλ9 
ή φράσις «πρό ετών τεσσάρων», μή συνοδευομένη ύπό έπιρ- 
ρήματος άκριβείας είναι άπλώς ενδεικτική.

ΆφορμαΙ της εριδος -  > ■ 1 T J 1  - j
A

Ή  περί ησυχασμού άρις ελαβε τόσην έκτασιν εντός ό- 
λίγου χρόνου ώστε ούδείς άνελάμβανε τήν εύθύνην τής 
πρώτης άφορμής, καθ’ δσον μάλιστα ό πατριάρχης Ιω άννης  
Καλέκας έπανειλημΙμένως έξεφράσθη εναντίον τής ύποκι- 
νήσεως θεολογικών έρίδων. Βραδύτερον διεζήχθησαν πολ- 
λαΐ συζητήσεις διά νά εύρεθη ό υποκινητής* ήτο ό ΒαρλαΓ 
άμ ή ό ΙΙαλαμας; Ό  Βαρλαάμ έπεκαλεϊτο έπισφαλές 'άλ
λοθι9, στηριζόμενον εις νέαν εκδοσίν τών πρώτων κατά των 
ησυχαστών συγγραμμάτων του, άπό τά οποία είχον άπαλει- 
φθή αί προσβλητικά! έκφράσεις. Διά προσεκτικής μελάτης 
τών εις τήν διάθεσιν ήμών πηγών, δυνάμεθα νά άνιχνεύσω- 
μεν τήν σειράν τών γεγονότων .χωρίς πολύν κίνδυνον ά- 
στοχίας.

Ό  Βαρλαάμ ήλθεν εις συναναστροφήν μέ μερικούς έκ 
τών ησυχαστών. Πού συνέβη τούτο, εις τόν Ά θ ω να , είς 
τήν Κωνσταντίνουπολίν ή εις τήν Θεσσαλονίκην; Κα! περ! 
τών τριών τούτων τόπων ύπάρχουν μαρτυρίαι. Ά λ λ 5 ώς 
πρός τόν Ά θ ω  να ή μαρτυρία προερ χαμένη έκ τού Φιλοθέου
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Σηλυβρίας, γράψαντος τόν ιδ' αίώνα5, είναι άσθενής, καί, 
μη έπαναλαμβανομένη άπό καμμίαν άλλην πηγήν, πρέπει 
ν’ άπορριφθή. Φαίνεται on ό Βαρλαάμ δέν έπεσκέφθη πο
τέ τό ’Όρος. Ό  Φιλόθεος καθορίζει ώς τόπον πρώτης ανα
στροφής μετά των ησυχαστών άλλοτε τήν Θεσσαλονίκην και 
άλλοτε την Κωνσταντίνουπολιν6. οι δέ Παλαμάς7 8 και Νείλος 
Κωνσταντινουπόλεως3, μόνον τήν Θεσσαλονίκην, τήν οποίαν 
φαίνεται έχων ύπ5 δψιν καί ό Καντακουζηνός9. Το πιθανώ- 
τερον λοιπόν είναι δτι κατά πρώτον ό Βαρλαάμ έλαβε γνώ- 
σιν τής ησυχαστικής μεθόδου εις τήν Θεσσαλονίκην, συνέ
χισε δέ τάς έρεύνας του πρός διαπίστωσιν τής διαδόσεώς 
της και εις τήν Κωνσταντίνου πολιν.

Ό  Καντακουζηνός ισχυρίζεται δτι ή πρώτη επαφή έγι
νε μέ μαθητευόμενον ησυχαστήν, ό οποίος εϊχεν έγκαταλεί- 
ψει τόν κόσμον, ένθα έζη μετά συζύγου καί τέκνων, πρό ε
ξαμήνου10. Π ερί μειρακίσκου όμιλεϊ καί αύτός ό Βαρλα- 
άμ11, ώς κινδυνεύοντος νά περιπέση εις τάς διδασκαλίας τών 
ησυχαστών, αλλά δηλώνει σαφώς δτι δέν ήτο ούτος ό πρώ
τος μετά του οποίου συνανεστράφη.

Ό  Βαρλαάμ λέγει δτι έγνώρισε πολλούς ήσυχαστάς 
καί ό Παλαμας δέ βεβαιώνει τό ίδιον* «τιροσήλθε μέν γάρ 
τισι τών ή]ΐετέρων, καί τούτων τοϊς άπλουστέροις, τόν μα-

5. Διάλογος κώδ. Πατμ. 366 φ. 404. Ή μαρτυρία είχε γίνει δεκτή 
υπό τοΰ Π. Ο ύ σ π έ ν σ κ η ,  Aphonskij Paterik, I Μόσχα 
1890· σ. 346 καί Γ. Π α π α μ ι χ α ή λ ,  Γρηγόριος ό Παλαμάς, 
Πετρούπολις · 'Αλεξάνδρεια, 1913 ο. 26.

6. Τήν Θεσσαλονίκην έν Βίω ’Ισιδώρου, έκδ. Άθ. Π σ π α δ ο
π ο ύ  λ о и Κ ε ρ α μ έ ω ς ,  Zapiski της φιλολογικής Σχολής Πε- 
τρουπόλεως, τ. 76, 1905 σ. 84, τήν Κωνσταντινούπολιν έν Έγκωμίω, 
PG 151, 585 Α.

7. Θεοφ., 150, 913 Α.
8. Έγκώμιον, PG 151, 665.
9. «Ταΰτα δέ έπράττετο έν Θεσσαλονίκη ΒυΖαντ. Ίστ., έκδ. Βόν

νης τ. I σ. 544.
10. Αυτόθι. Βλ. καί Χριστοδούλου ( = ΚαντακουΖηνοϋ), Κατά Βαρ

λαάμ καί ’Ακίνδυνου, πρόλογος, PG 154, 696.
11. ’Επιστολή πρός Ιγνάτιον, Schird σ. 324.
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θητεύοντα ύπσκρινάμενος»12 13 14. ΤΙς ό Καντακουζηνός, προσ
παθεί και ό Παλαμάς νά μείωση τήν σημασίαν της ήσυχα- 
στικής μεθόδου, περιορίζων την χρήσιν αυτής κυρίως εις 
τούς 'άπλουστέρους’ καί ύπό δοκιμασίαν.

Φαίνεται ότι ό Βαρλαάμ από περιέργειαν θέλων νά μάθη 
τά κατά τήν ησυχαστικήν μέθοδον έπλησίασεν άρχικως έ
να, έπειτα περισσοτέρους ήσυχαστάς. Βεβαίως άνθρωπος τής 
ίδικής του νοοτροπίας δεν ήτο δυνατόν νά ικανοποιηθή άπό 
όσα έμαθεν, άλλα δεν ειχεν άρχικως λόγους νά προσβάλη 
τούς μοναχούς. 'Ότε βραδύτερον ήλθεν εις άντίθεσίν μέ 
τον Παλαμαν διά τήν έναντι των Λατίνων τακτικήν καί τήν 
διαλεκτικήν μέθοδον? έπεκαλέσθη και τήν ησυχαστικήν πρα- 
ξιν διά νά μειώση τό κύρος τού άντιπάλου του. Ούτως ήρχι- 
σεν ή ήσυχαστική έρις. Α ι πρώτοι έιπιθέσεις τού Βαρλαάμ 
έγιναν προφορικώς εις διαλέξεις προς τούς μαθητάς του και 
είς συζητήσεις. O i γνώριμοι τού Βαρλαάμ λόγιοι ήσυχασταί 
δυσηρεστήθησαν. Ό  Βαρλαάμ ξκαμε διάκρισιν μεταξύ αύ- 
τών καί των αγραμμάτων μονάχων, δηλώνει δέ ότι οφείλει 
προς τούς πρώτους χάριτας* ήναγκάσθη όμως νά όνομάση 
«ήσυχαστάς» όλους τούς κατηγορουμένους διά νά μή άνα- 
φέρη αύτούς κατ’ όνομα18.

Τέσσαρες ήσαν οί λόγιοι ήσυχασταί μοναχοί, τούς οποί
ους διακρίνει άπό τούς άλλους και προς τούς οποίους άπο- 
λογεϊται ό Βαρλαάμ· ό ’Ιγνάτιος, ό Καλόθετος, ό Δισύπατος 
και ό Λουκάς.

Τήν δυσαρέσκειαν τού ’Ιγνατίου μετέφεραν πρός τόν 
Βαρλαάμ ςοίλοι εκείνου, αύτός δέ τού έγραψεν επιστολήν, 
εις τήν οποίαν, κατακρίνων τήν ησυχαστικήν μέθοδον, ζη
τεί άπό τούς νηπτικούς νά έπιδιώκουν ζώωσιν «τού1 έν ήμϊν 
θείου»04. Ό  Δισύπατος όσης μετέφερε τήν επιστολήν τού
την, έπέκριινε τήν σκληρότητα τού υφους, ό δέ Βαρλαάμ

12. Υπέρ ίερώς ήσυχαΖόντων, 2, 1, 1.
13. Β α ρ λ α ά μ ,  έπιστολή Πρός Ιγνάτιον, Schir6 σ. 323.
14. Schir0, σ .318. (ΑΙ δύο έπιστολαΐ έν Schir0 IV και V).
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έγραψε δευτέραν επιστολήν προς τόν Ιγνάτιον, επαινετι
κήν δι’ αυτόν και έπικριτικήν διά τούς άδαεΐς μοναχούς. 
Δεν ύπάρχουν στοιχεία διά ν’ άποφανθώμεν περί τού έάν 
είναι ό αυτός με τόν Ιγνάτιον Καλόθετον, ήγούμενον τής 
μονής τού αρχαγγέλου Μιχαήλ εις τόν Βόσπορον15 16 17 18.

Ό  Καλόθετος πρέπει νά ταυτισθή μέ τόν Ιωσήφ Καλό
θετον, δστις έλαβεν έπίσης μίαν επιστολήν από τόν Βαρλα
άμ περί τού θέματος. Κατήγετο άπό έπιφανεστάτην οικογέ
νειαν της Χίου, έγραψε δε διάφορα έργα κυρίως ύπέρ τού 
ησυχασμού19. ’Αδελφός ή έξάδελφος αυτού ή το ό άνωτέρω 
μνημονευθεις ’Ιγνάτιος Καλόθετος.

*0 άναφερσμενος εδώ ώς Δισύπατος είναι βεβαίως ό 
Δαβίδ Δισύπατος, προς τόν οποίον ό Βαρλαάμ έστειλε δύο 
έπιστολάς,;. Ή  οίκογένειά του ήτο κλάδος τής οικογένειας 
των Παλαιολόγων, ούτος δέ λόγω τής έπκρανούς του κατα
γωγής έπαιξε σπουδαΐον πρόσωπον εις τάς συζητήσεις. Ό  
Παλαμας τού έστειλεν επιστολήν, σώζονται δέ ιδική του ε
πιστολή. πρός Νείλον Καβάσιλαν περί τής αίρέσεως ’Ακινδύ- 
νου13, Ιαμβικόν ποίημα περί τής διδασκαλίας τού Παλα- 
μα1β καί ιστορία τής έριδος20.

Τόν μοναχόν Λουκάν ό Βαρλαάμ άποκαλεϊ χρηστόν.
Α1 συζητήσεις και ή αλληλογραφία δέν έλυσαν τό πρό

βλημα, καί ό Βαρλαάμ έχώρησεν είς τήν σύνταξιν συγγράμ
ματος έναντίον των ησυχαστών εις τό οποίον κατηγορεί αύ-

15. Βλ. J e a n  M e y e n d o r f f ,  Introduction о. 99 σημ. 14.
16. Δ. Σ  т ε ρ у I ά δ η, τό χειρόγραφον Ί ω σ ήΓ φ τ ο 0 

Κ α λ ο θ έ τ ο υ ,  Έκκλησ. ’Αλήθεια IV (1884) σ. 221 -223. Ν. Βέη, 
«Ιωσήφ Καλοθέτηο καί αναγραφή έργων αύτοΰ», Byz. Zeit. XVII 
(1908) σ. 86. Ή ’Επιστολή τοΰ Βαρλαάμ έν Schiro VJI.

17. VI καί VIII έν Schiro.
18. Κώδ. Made. gr. 153, Paris gr. 1247.
19. Κώδ. Laud. 87.
20. Έκδοθεΐσα ύπό Ε. C  a n d a I «Origen ideologico del pa- 

lamismo en un documento de Davied Disypato», Miscellanea 
Universidad Pondificia Comillas - Santader (1943) o. 516-525 καί 
Or. Chr. Per. X V  (1949). o. 116-125.
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τούς ώς διακηρύσσοντας τον νοϋν έγκλειστον είς το σώμα21 22, 
ώς άττορρίπτοντας το κύρος τής άγιας Γραφής, ώς άσχολου- 
μένους μέ έξεύρεσιν τεχνικών μέσων πρός θεώρησιν τής ου
σίας τού θεού, τέλος δέ και ώς όμφαλοψύχους281, μαιναμέ- 
νους23 κλπ. Ίσχυρίζετο δτι κατείχε τετράδια τών μοναχών, 
εις τά όποια περιείχοντο αί ανωτέρω άντιλήψεις, άλλ9 ό Πα- 
λαμάς είς τόν οποίον έδειξε βραδύτερον τά τετράδια δηλώ
νει δτι ταύτα] δεν περιεϊχον τοιαϋτα πράγματα, τό μόνον δέ 
δπερ περιεϊχον ήτο ή ύποτίμησις τής έξω σοφίας* «ήν οΰν 
εν αύτοϊς έρμηνεία τών προφητικών άποκαλύψεων ή μνήμη 
ούδεμία, περί τε ούσίας θεού ρήμα ούδέ έν, άλλ9 δτι ούχ 
ό πολυμαθής έστιν ό τω θεώ ώκειωμένσς, άλλ9 ό δι9 άρετής 
κεκαθαρμένος τών παθών και διά προσευχής έκτενούς και 
καθαρός τω θεώ κολλώμενος καί διά τούτων τυγχάνουν τής 
πληροφορίας και γευόμενος τών μελλόντων άγαθών»24 25 26. Π ρο
φανώς ό Βαρλαάμ άπέδωσεν εις τούς μοναχούς την κατά 
βογομηλικά πρότυπα πρόθεσιν ύποτιμήσεως τών Γραφών, 
ένω αύ coi ύπετίμων μόνον την έγκύκλιον παιδείαν. Ό  Βαρ
λαάμ πιθανώς άντελήφθη την παρεξήγησιν και βραδύτερον 
έξέοχισε μέ τάς χεϊράς του τά τετράδια.

Ό  Βαρλαάμ, βλέπων δτι δέν ήδύνατο νά πολεμήση μό
νος τάς ήσυχαστικάς τάσεις, μετέβη είς τήν Κωνσταντινού- 
πολίν περί τά μέσα τού 1337, δπου κατήγγειλε τούς μονα
χούς ενώπιον τής συνόδου* «πικρός αύτοϊς επί συνόδου κα
τέστη [κατήγορος!, όΐμφαλσφύχους όνΜμάζων αύτούς»2®. Ό  
πατριάρχης Ιωάννης Καλέκας, άνθρωπος μέ πολιτικά εν
διαφέροντα, δέν ηύνόει άνακίνησιν θεολογικών ζητημάτων, 
ή οποία προσέθετε νέας συμφοράς εις τήν Εκκλησίαν και

21. Επιστολή Πρός Δισύπατον, Schiro σ. 315.
22. Π α λ α μα, Υπέρ τών ίερώς ήσυχαΖόντων 2 1, 1 έΕ.
23. Αύτόθι 133, 42.
24. Υπέρ τών ίερώς ήσυχαΕόντων 2 3, 13.
25. Π α λ α μ ό ,  Β'  πρός Βαρλαάμ 50.
26. Ά  κ ι ν δ ύ ν ο υ ,  Πρός Καλέκαν, εκδ. Th. Uspenskij, Sinodik 

nedjelju Pravoslavija, Odessa 1893 a. 86.



την αύτοκρατορίαν. Τη συμβουλή και του Άκινδύνου26, έπε- 
τίμησε τον Βαρλαάμ και τον ήπείλησεν δτι θά λά6η μέτρα 
εναντίον του έάν δεν καταπαύση την πολεμικήν27 28 29. Ουτος 
έγκαταλείψας την Θεσσαλονίκην συνέχισε την πολεμικήν, 
άποφεύγων την πολλήν δημοσιότητα και διαδίδων τά συγ
γράμματα του εις στενόν κύκλον μαθητών και οπαδών του*".

Ό  Παλαμας είχε λάβει ένωρίτερον γνώσιν περί τών 
επιθέσεων τού Βαρλαάμ κατά τών ησυχαστών. Ε ις  τήν δευ- 
τέραν προς αύτόν επιστολήν τού Βαρλαάμ συνεχίζεται ή 
προηγουμένη συζήτησις περί αποδεικτικού συλλογισμού ει
δικός δε λόγος περί ησυχαστών δεν γίνεται. Ό  Παλαμας 
δμως, δστις είχε λάβει άλλας πληροφορίας περί τών επιθέ
σεων, έταράχθη άπά τό οξύ ύφος μέ το οποίον ό Βαρλαάμ 
άναιρεί τά επιχειρήματα, ώς λέγει, τά «σοφίσματα» του. ΤΗ  
το ψυχικώς προητοιμασμένος νά είσέλθη και αύτός εις τάς 
νέας συζητήσεις, διά δτε οι μοναχοί τής Θεσσαλονίκης, ύπό 
ηγέτην τον ’ Ισίδωρον έζήτησαν τήν συνδρομήν του, ούτος 
ήλθε και έγκατεστάθη εις τήν πόλιν των2®.

Ο ί δύο ανδρες συνεκρούσθησαν σκληρώς* ό Βαρλαάμ είς 
μίαν στιγμήν είπε* «ταπεανώσω τάν άνδρα»30, ό δέ Παλαμας 
τον κατήγγειλεν ώς άσεβή κα αιρετικόν. Πάντως ήδη ή συ- 
ζήτησις έτέΟη έπί νέου έπιπέδου. Τά κέντρον της διαφωνί
ας έτοποθετήθη πλέον είς τούτο*, είς τά άν ή σχέσις θεού 
και άνβρώπου είναι δυνατή και άν τά ανθρώπινον σώμα με 
τέχη τών πνευματικών αγαθών. Ή  τοποθέεησις αύτή δέν δι
καιολογεί λοιπάν τάς παλαιοτέρας έτακρίσεις έναντίον τών 
ήσυχαστών και ή σημερινή έρευνα προχωρεί είς τά έργον 
της μέ περασσοτέραν κατανόησιν31 . Ό  Παλαμας δέν έδωσε

27. Φ ι λ ο θ έ ο υ ,  Έγκώμιον, PG 151, 585 Β.
28. Υπέρ ίερΰκ; ήσυχαζόντων 2 1, 2. 2 3, 77.
29. Φ ι λ ο θ έ ο υ ,  Έγκώμιον PG 151, 586.
30. ’Α κ ί ν δ υ ν ο υ ,  Έπιστολαί, κώδ. Ambros, 29 <ρ. 67β.
31. Βλ. π.χ. J. H a u s h e r r ,  «Variations recentes dans les ju- 

gements sur la mdthode d ’ oraison des h0sychastes» Orient. Chr. 
Per. v. XIX (1953) a. 426 έέ.



πολλήν σημασίαν εις τά ψυχοσωματικά, μέσα προσευχής διά 
τής στηρίξεως του πώγωνος εις τά στήθος καί των τοιού- 
των32, διτως δέν έδωσεν οΰτε ό ’Ακίνδυνος· «τά γε μήν περί 
πνοής... ίσχυρίζεσθαι ούκ έχω περί τούτων ώς έχει»33. Τέλος  
έγκατέλειψε τήν κατηγορίαν και αύτος ό Βαρλαάμ, 6 όποιος 
άλλωστε έξ αρχής είχε χολωθή περισσότερον διότι οί μονα
χοί ήρνοΰντο νά παραδεχθούν καί αύτόν ώς 'θεωρητικόν’ 
παρ’ δσον διά τήν μέθοδον καθ’ έαυτήν.

Τά συγγράμματα τον Βαρλαάμ

Ή  μορφή και τά περιεχόμενον των ύπέρ των ήσυχα- 
στων έργων τού Παλαμά καθωρίσθη εν πολλοϊς από τήν 
μελέτην των αντιστοίχων έργων του Βαρλαάμ. Τ ά  έργα 
ταϋτα άπωλέσθησαν, άλλ’ οί τίτλοι των είναι γνωστοί άπό 
τάς μαρτυρίας του Παλαμά καί των άναμιχθέντων εις τήν 
έριδα, τά δέ περιεχόμενόν των έν  μέρει παρατίθεται εις τά 
αντίστοιχα έργα του Παλαμά, δηλαδή εις τά μέρη τής δευ- 
τέρας τριάδος, είτε αύτολεξεί είτε προαηρμοσμένον εις τό 
πλαίσιον τής διαπραγματεύσεως.

Ό  Meyendorff, πρώτος τεθείς έπί τά ίχνη των έργων 
τούτων τού Βαρλαάμ, κατέληξεν εις τό συμπέρασμα άτι ταύ- 
ια ήοαν τρία*

Περί τελειότητος άνθρωπίνης καί σοφίας κτίσεως.^ 
Περί προσευχής. ρ*
Περί φωτός ή περί τού φωτός τής γνώσεως34.
Ό  τίτλος τού πρώτου στηρίζεται εις χωρίον τής δευτέρας 

τριάδος35, δπου λέγεται* «ταύτα καί πλείω τούτων τοιαΰτα έν 
τε τφ τελειότητος άνθρωπίνης καί σοφίας κτήσεως σποράδην

32. Υπέρ ήσυχαέόντων 1 2 (τό μόνον μέχρι τοϋ 1959 δημοσιευ- 
θέν τμήμα του έργου). Βλ. και Meyendorff, Gr0goire Palamas, D0f- 
fense des Saints H0sychastes о. XXVIIΓ  έ.

33. Πρόο Βαρλαάμ, Ambros. gr. 290 φ. 70.
34. Gr0goire Palamas, D0ffense des saints hesychastes σ. XXVII.
35. Ύπέρ ήσυχαΖΙόντων 2 1, 38,
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εί,ρήκει». Ό  Meyendorff πρώτον δεν έγραψε «κτίσεως» αντί 
«κυήσεως», δεύτερον δέ ένόμισεν δτι πρόκειται περί ενιαίου 
έργου, ενώ ή φράσις «εν τε» δεικνύει δτι ενταύθα έχοίμεν 
δύο έργα* τό Π ε ρ ί  τ ε λ ε ι ό τ η τ ο ς ά ν θ ρ ω π ί ν η ς  και 
Π ε ρ ί  κ τ ή σ ε ω ς  σ ο φ ί α ς .  Διά νέας έξετάσεως των 
κειμένων καταλήγομεν είς τό συμπέρασμα δτι τα συγγράμ
ματα τού Βαρλαάμ, φερόμενα υπό τίτλους ενίοτε ελαφρώς 
διαφέροντας, ήσαν τα έξης*

1) Π ε ρ ί  λ ό γ ω ν  ή Π ε ρ ί  γ ν ώ σ ε ω ς  ή Π ε 
ρ ί  σ ο φ ί α ς  κ τ ή σ ε ώ  ς3®, τό όποιον άνεφέρετο είς τό 
γνωσιολσγικόν πρόβλημα.

2) Π ε ρ ί  π ρ ο σ ε υ χ ή ς  ή Π ε ρ ί  τ ε λ ε ι ό τ η τ ο ς  
α ν θ ρ ώ π ι ν η ς  ή Π ε ρ ί  π ρ ο σ ε υ χ ή ς  κ α ι  τ ε λ ε ι 
ό τ η τ ο ς  ά ν θ ρ ω π ί ν η ς 31, τό όποιον άνεφέρετο είς την 
μέθοδον προσευχής και τούς εξ αυτής πνευματικούς καρπούς.

3) Π  ε ρ i φ ω τ ό ς 3δ, τό όποιον άνεφέρετο είς την δυνα
τότητα θέας του θείου φωτός ή του θεού.

Είναι προφανές δτι ό Παλαμας ήκολούθησεν είς τό άνπ- 
βαρλααμικό έργα του την τριαδικήν διαίρεσιν του έργου τού 
Βαρλαάμ, του οποίου την πρώτην έκδοσιν δέν είχε μέν ίδει 
ό ’ίδιος έγνώριζεν δμως εκ πληροφοριών παρ9 * 11 * * 14 άλλων. Α1 πα
ρά πόδας σημειωθεϊσαι παραθέσεις εκ τού βαρλααμικού έρ

36. Υπέρ ήσυχαξόντων 2 1 ,3  περί λόγων, 2 3, 78, περί γνώσεως,
2 1, 38 περί σοφίας κτήσεως. Παραθέσεις του έργου αυτόθι 2 1, 4. 5.
11. 13. 17. 19. 21. 23. 26. 27. 33. 34, 37. 2. 3, 71. 72. 73. 75 ( = 2 1, 
34). 78.

37. Υπέρ ήσυχαΖΙόντων 2 2. 4. 2 3, 1, περί προσευχής νοερός, 
2 2, 16 περί προσευχής, Ί. Κ ο λ έ κ α ,  Περί τοϋ τόμου PG 150, 900D, 
περί τής ευχής, Υπέρ ήσυχαξόντων 2 1, 38. 2 1, 39, περί τελειότη
τας άνθρωπίνης, Ίωσ.  Κ α λ ο θ έ τ ο υ ,  Πρός Καλέκαν κώδ. An
gel. 66, φ. 131α, ’Α κ ί ν δ υ ν ο υ ,  ’Επιστολή πρός Βαρλαάμ, κώδ. 
Scor. Φ-ΙΙΙ-111 (αύτόγραφος) φ. 230α, περί προσευχής καί τελειό
τητος (άνθρωπίνης). Παραθέσεις του έργου Υπέρ ήσυχα£όντων 2 1,
4. 30. 37. 39. 2 2, 4. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 23. 2Θ.

38. Υπέρ ήσυχαξόντων 2 3, 1, I. Κ α λ έ κ α ,  ένθ’ άνωτ., περί του 
φωτός. Ί ωσ .  Κ α λ ο θ έ τ ο υ ,  ένθ’ άνωτ., κατά του θείου καί άχράν- 
του φωτός: Παραθέσεις τοΰ έργου, Υπέρ ήσυχαΖΙόντων 2 3, 1. 6. 7. 12.
14. 19. 47. 49. 50. 54. 58. 60. 61. 64. 76.
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γου, δεν αποδίδουν ολόκληρον τό περιεχόμενον αύτού, άλλ9 
άναφέρονται κυρίως εις τά σημεία τής διαφωνίας. Μολονότι 
δέ ή έρμηνεία, την οποίαν δίδει ό Παλαμας, άμφισβητεϊται έ- 
νίοτε άπό τον Βαρλαάμ, αυται είναι άκριβεϊς, ώς δεικνύει ή 
παρουσία συγγενών χωρίων εις τάς σωζομένας έπιστολάς τού 
Καλαβρού.

Τό τριπλούν τούτο έργον τού Βαρλαάμ, ώς_ύπεδηλώθη ή- 
δη άνιμιέρω, έξεδόθη.. δίς. Ή  πρώτη έκδοσις, γενομέ\η τό 
1337, δέν ή το γνωστή εις τόν Παλαμαν είμή μόνον κατ’ 
άποστιάσματα, διότι ό Βαρλαάμ έφρόντισε νά μή διαδοθή 
εύρέως τό έ'ργον του πρός πρόληψιν άντιδράσεων80. Ή  συγ
γένεια χωρίων τών ερωτήσεων, αί όποίαι προηγούνται των 
βιβλίων τής πρώτης τριάδος τού Παλαμα, μέ χωρία τών δύο 
έπιστολών πρός τόν ήσυχαοτήν ’ Ιγνάτιον φανερώνει TioioL 
ήτο ή κατεύθυνσις τού έργου* ύβριστική κατά τών μοναχών. 
Μετά την άνάγνωοιν τής πρώτης τριάδος ό Βαρλαάμ διε- 
σκεύασε τό εργον, δημοσιεύσας αύτό είς δευτέραν έκδοσιν, 
δι9 άψαιρέσεως τών περισσότερον έπιθετικών ή άνεπιτυ- 
χών εκφράσεων καί προσθήκης άναιρούσης σημεία τής πρώ
της τριάδος τού άντιπάλου του, ταύτην δέ τή,ν έκδοσιν έχει 
ύπ9 δψΐν ό Παλαμας κατά την σύνταξιν τής δευτέρας τριά
δος του. Περί τούτου θά γίνη λόγος καί κατωτέρω.

Ό  Βαρλαάμ, έπανελθών άπό τήν εις τήν Δύσιν άπα- 
στολήν κατά τό 1339, εύρε τήν δευτέραν τριάδα τού Παλαμα 
έκδεδομένην καί τά πνεύματα έξημμένα έναντίον του. Συνέ
ταξε τότε τό σύγγραμμα Κ α τ ά  Μ α σ σ α λ ι α ν ώ  ν, τού 
οποίου τήν σύνταξιν είχε σχεδιάσει δτε άκόμη εύρίσκετο εις 
τήν Ιταλίαν39 40. Ε ις τούτο ό Βαρλαάμ καθίσταται ύπερασπι- 
άτής τών όρθοδόξων δογμάτων, τά όποϊα έμφανίζει ώς κιν- 
Κίνδυνεύοντα άπό τούς δήθεν μασσαλιανίζοντας μοναχούς. 
Τό περιεχόμενον τού έργου, άπολεσθέντος καί τούτου, άνι-

39. Υπέρ ήσυχαξόντων 2 1, 2.
40. Υπέρ ήσυχαζόντων 3 1, 4.
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χνεύομεν διά των έξ αύτου παραθέσεων εις τήν τρίτην τριά
δα του Παλαμα και εις άλλα κείμενα41 42 43.

Φιλολογική σύνθεσις τον εργον

Τά κατά την περιγραφεϊσαν κατάστασιν συνταχθέντα 
συγγράμματα ύπό του Παλαμα είναι έννέα, ταξινομούμενα 
εις τρεϊς τριάδας έκδοθείσας κατά διαφόρους χρόνους. Τού
το φαίνεται και έξ εσωτερικών μαρτυραών, τάς οποίας θά έ- 
πισημάνωμεν κατά την έξέτασιν των έτά μέρους τριάδων, 
μαρτυρεϊται δέ και υπό του βιογράφου Φιλοθέου* «έννέα 
μέν ούν οι πάντες όμού τω σοφώ τηνικαΰτα συντάσσονται 
λόγοι κατά τε των ψευδών λόγων και της διεστραμμένης του 
Βαρλαάμ δόξης, υπέρ της κατ’ ευσέβειαν δ’ άληθείας οίκειό- 
τερον είπεϊν μάλλον και τών τούτης τροφίμων, είς τρεις 
διηρημένοι τριάδας είσί γε μήν ού κατ’ αυτά καί επί της αύ- 
της ομοίως διά πάντων πάντες έκδεδομένοΓ ή γάρ άν ούδ’ εις 
άριθμόν τε και τάξιν ούτω διήρηντο* άλλά τήν μέν ίεράν η
συχίαν όμού προί'σταντο πάντες και ώς είς σκοπόν αύτήν 
τε ταύτην καί τούς καλώς τε και άξίως αύτήν μετιόντας ώσα- 
νεί βλέπουσι»48. Τό σχέδιον τής συντάξεως δέν ήτο καθω- 
ρισμένον έξ άρχής, άλλά καθωρίζετο περιστατικώς έκ τής 
πορείας τών συζητήσεων. Ό  Βαρλαάμ έδημοσίευσε δύο έργα 
περί τό πρόβλημα* εις τό πρώτον έξ αυτών άναφέρονται τά 
βιβλία τής πρώτης και δευτέρας τριάδος τού Παλαμα, είς 
δέ τό δεύτερον άναφέρονται τά βιβλία τής τρίτης τριάδος. 
Τά βιβλία τών δύο πρώτων τριάδων έχουν πλήρη άντκποι- 
χίαν, καθ’ δσον άντικρούουν τό ίδιον έργον του Βαρλαάμ.

41. Υπέρ ήσυχαζόντων 3 1, 10. 24. 25. 3 2, 4. 13, 21. 3 3, 
2. 5. 6. 8. 11. 14. ί ”  Прдс ’Ακίνδυνον 15. Торос Συνοδικός 1341 
PG 151, 688 Όέ.

42. Έγκώμιον PG 151, 588 D.
43. Ό  Παλαμας μνημονεύει τό βιβλίον τούτο μέ τόν οίκεϊον τίτλον 

έν Υπέρ ήσυχα ιόντων 2 3, 3.
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А ' Τ  ρ 1 ά ς
1. ΙΙερι λυσιτελείας τής έξω παιδείας
2. Περί κατοχής νοΰ έντός του σώματος κατά την προσ

ευχήν
3. Περί θείου φωτός και τελειότητος43.

В ' Τ  ρ ιά  ς
1. Περί σωτηρίου γνώσεως44 καί εξω παιδείας
2. Περί προσευχής
3. Περί ιερού φωτός.
Τής τελευταίας τρίοδος ή σύνθεσις καθωρίσθη από τό 

σύγγραμα του Βαρλαάμ Κ α τ ά  Μ α σ σ α λ ι α ν ώ ν ,  διό 
καί αυτή είναι διάφορος κατά την διαίρεσιν, συγγενής δμως 
κατά τό περιεχόμενον μέ τάς προηγουμένας. Όλόκληρος ή 
τριάς επιγράφεται «περί θεώσεως», τά έτά μέρους δέ βιβλία 
δέν έχουν ιδιαιτέρας έπιγραφάς.

Τό δλον σύγγραμμα φέρει είς τά χειρόγραφα τόν τίτλον, 
«τά προς Βαρλαάμ συγγράμματα», άλλ’ είναι ήδη έπικρα- 
τέστερος ό τίτλος «Υπέρ των ίερώς ήσυχαζόντων».

Περί τής λογοτεχνικής ύφής των έργων του αύτός ό 
Παλαμας δέν ειχεν ύψηλήν γνώμην, ώς παρετηρήσαμεν δΓ 
αλλα κείμενα, γραφέντα ύπ’ αύτοΰ προγενεστέρως, δικαιο
λογούμενος έκάστοτε δτι έγκατέλειψε τάς μελέτας περί την 
λογογραφίαν άπό πολλου χρόνου. Οΰτω λέγει καί πάλιν 
«έκ πολλου μέντοι τής περί λόγους μελέτης καί φιλοδημί- 
ας άφέμενος, ούδέν οϊον εί μή συν τύχ£ΐ τούτο ποιούμαι, 
}ΐΓ}δέ ροδωνιάν άποδείκνυμι τό βιβλίον ή λύραν ή σάλπιγγα, 
τούτο μέν εόηχόν τι φθεγγόμενος καί τορόν, εκείνα δ’ ύπό 
τής εύρύθμου συνθήκης καί τής των σχημάτων ύπαλλαγής 
διά ποικίλων των του τόνου κρουμάτων μίαν άρμονίαν εμ
μελή κεραννύς καί διά πάντων ώραΐζων τόν λόγον. Ά τ ιι-  
καί γάρ χάριτες καί όνομάτων κάλλη καί παρισότητες, οϊον

44. Ό  Πολομδς μνημονεύει τοΰτο μέ τόν οίκεΐον τίτλον, αυτόθι 
2 3, 2 3, 51.
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χνέύομεν διά των έξ αύτού παραθέσεων εις τήν τρίτην τριά
δα του Παλαμα και ε:ς άλλα κείμενα41 42 43 *.

Φιλολογική σύνθεσις του έργου

Τα κατά την περιγραφείσαν κατάστασιν συνταχθέντα 
συγγράμματα ύπό του Παλαμα είναι έννέα, ταξινομούμενα 
εις τρείς τριάδας έκδοθείσας κατά διαφόρους χρόνους. Τού
το φαίνεται και έξ εσωτερικών μαρτυραών, τάς οποίας θά έ- 
πισημάνωμεν κατά τήν έξέτασιν των επί μέρους τριάδων, 
μαρτυρεϊται δέ και υπό του βιογράφου Φιλοθέου* «έννέα 
μεν ούν οι πάντες ό]ΐού τφ σοφφ τηνικαϋτα συντάσσονται 
λόγοι κατά τε των ψευδών λόγων και της διεστραμμένης τού 
Βαρλαάμ δόξης, ύπέρ της κατ’ εύσέβειαν δ* άληθείας οίκειό- 
τερον είπεϊν μάλλον και τών ταύτης τροφίμων, είς τρείς 
διηρημένοι τριάδας είσί γε μήν ού κατ’ αύτά καί επί της αύ- 
τής όμοίως διά πάντων πάντες έκδεδομένοι' ή γάρ αν ούδ’ εις 
άριθμόν τε καί τάξιν ούτω διήρηντο* αλλά τήν μέν ιεράν ή- 
συχίαν όμοΰ προΐσταντο πάντες και ώς εις σκοπόν αύτήν 
τε τούτην καί τούς καλώς τε καί άξίως αύτήν μετιόντας ώσα- 
νεί βλέπουσι»48. Τό σχέδιον τής συντάξεως δέν ήτο καθω- 
ρισμένον έξ άρχής, αλλά καθωρίζετο περιστατικώς έκ τής 
πορείας τών συζητήσεων. Ό  Βαρλαάμ έδημοσίευσε δύο έργα 
περί τά πρόβλημα· εις τό πρώτον έξ αυτών άναφέρονται τά 
βιβλία τής πρώτης και δευτέρας τριάδος τού Παλαμα, εις 
δέ τό δεύτερον άναφέρονται τά βιβλία τής τρίτης τριάδος. 
Τά βιβλία τών δύο πρώτων τριάδων έχουν πλήρη άντιστοι- 
χίαν, καθ’ δσον άντικρούουν τό ϊδιον έργον τού Βαρλαάμ.

41. Υπέρ ήουχαΖόντων 3 1, 10. 24. 25. 3 2, 4. 13, 21. 3 3, 
2. 5. 0. 8. 11. 14. Г' Прбс ’Ακίνδυνον 15. Τόμος Συνοδικός 1341 
PG 151, 688 Όέ.

42. Έγκώμιον PG 151, 588 D.
43. Ό  Παλαμδς μνημονεύει τό βιβλίον τούτο μέ τόν οίκεϊον τίτλον

έν Υπέρ ήουχαΖόντων 2 3, 3.
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Α ' Τ ρ ι ά ς
1. Περί λυσιτελείας τής έξω παιδείας
2. Περί κατοχής νοϋ εντός του σώματος κατά την προσ

ευχήν
3. Περί θείου φωτός και τελειότητος48.

Β '  Τ ρ ι ά ς

1. Περί σωτηρίου γνώσεως44 καί έξω παιδείας
2. Περί προσευχής
3. Περί ιερού φωτός.
Τής τελευταίας τριάδος ή σύνθεσις καθωρίσθη από ιό  

σύγγραμα του Βαρλαάμ Κ α τ ά  Μ α σ σ α λ ι α ν ώ ν ,  διό 
καί αυτή είναι διάφορος κατά την διαίρεσιν, συγγενής δ;ιως 
κατά τό περιεχόμενον με τάς προηγουμένας. Όλόκληρος ή 
τριάς έπαγράψεται «περί θεώσεως», τά επί μέρους δέ βιβλία 
δέν έχουν Ιδιαιτέρας έπιγραφάς.

Τό δλον σύγγραμμα φέρει εις τά χειρόγραφα τόν τίτλον, 
«τά προς Βαρλαάμ συγγράμματα», άλλ9 είναι ήδη έπικρα- 
τέστερος ό τίτλος «Υπέρ των ίερώς ήσυχαζόντων».

Περί τής λογοτεχνικής υφής των έργων του αύτός ό 
Παλαμας δέν είχεν υψηλήν γνώμην, ώς παρετηρήσαμεν δι' 
άλλα κείμενα, γραφέντα ύπ’ αύτου προγενεστέρώς, δικαιο
λογούμενος έκάστοτε δτι έγκατέλειψε τάς μελέτας περί τήν 
λογογραφίαν από πολλοϋ χρόνου. Οΰτω λέγει καί πάλιν 
«έκ πολλού μέντοι τής περί λόγους μελέτης καί φιλοδημί- 
ας άφέμενος, ούδέν οίον ει μή συν τύχτι τούτο ποιούμαι, 
μηδέ ροδωνιάν άποδείκνυμι τό βιβλίον ή λύραν ή σάλπιγγα, 
τούτο μέν εύηχόν τι φθεγγόμενος καί τορδν, εκείνα δ9 ύπο 
τής ευρύθμου συνθήκης καί τής των σχημάτων ύπαλλαγής 
διά ποικίλων των τού τόνου κρουμάτων μίαν άρμονίαν εμ
μελή κεραννύς καί διά πάντων ώραΐζων τόν λόγον. Ά τ ιι-  
καί γάρ χάριτες καί όνομάτων κάλλη καί παρισότητες, οίον * 2

44. Ό  Πολομας μνημονεύει τοΰτο ιμέ τόν οίκεΐον τίτλον, αυτόθι
2 3, 2 3, 51.
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άνθη, τον λειμώνα των λόγων καταγλαϊζουσιν· αϊς εί μή κα- 
ταχρήσθαι δυναίμην, καίτοι καλλιρρημονείν έφίεσθαι πεφυ- 
κώς, έναργές άν εϊη και τούτο δείγμα του προς άνάγκην, 
άλλα μή πρός έπίδειξιν ήμας επί τό λέγειν άφίχθαι»43. Ό  
Παλαμας ήγάπα την καλλιλογίαν, άλλ9 άφού δέν ήδύνατο 
νά πρσσδώση επαρκές κάλλος είς τον λόγον, τουλάχιστον, 
λέγει περαιτέρω έπεδίωκε να φθάση εις τό άνάλογον ύψος 
των έννοιών, δπερ θεωρεί «πρώτον κάλλος».

Είς τό άνωτέρω χωρίον λέγεται σαφώς δτι ό Παλαμας 
έγραφε 'πρός ανάγκην’ και δχι «προς έπίδειξιν9, έγραφε δη- 
λαδή περιστατικώς. Ό  βιογράφος του Φιλόθεος περιγράφει, 
πώς ώδηγήθη ουτος είς τήν άπόφασιν νά Υράψη διά πρώτην 
φοράν, παρακινούμενος ύπ9 άδελφών μοναχών καί κατόπιν 
οράματος. Είδεν δτι έκράτει είς χεϊρας σκεύος πλήρες γά
λακτος, τό όποιον υπερχείλισαν έχύνετο, έπειτα δέ μετεβάλ- 
λετο είς οίνον* έξέλαβε τούτο ως σημείον δτι πρέπει νά προ- 
χωρήση άπό τόν ήθικόν λόγον, τό γάλα, είς τον δογματικόν 
λόγον, τόν οίνον. Καί ήρχισε νά γράφη ένψ ήτο ήδη τεσσα- 
ρακοντούτης45 46. Έ ξ  άλλου ήτο ήναγκασμένος νά έξαρταται 
άπό τά έργα τού άντιπάλου του, τά οποία άναιρεϊ βήμα πρός 
βήμα, πρός μεγάλην βλάβην τής συνθέσεως τών έργων του.

πολλά χαρακτηριστικά τού 
βυζαντινού κηρύγματος* είναι ορμητικός, δυναμικός, αύτο- 
σχέδιος καί πλήρης έπαναλήψεων, άλλά είναι συγχρόνως 
καί άπερίτεχνος καί φυσικός. Είναι εύλογον δτι ή έκθεσίς 
του ποικίλλεται μέ γραφικά χωρία καί λειτουργικούς στί
χους, άλλ9 έπίσης πλουτίζεται μέ λόγια λαϊκά και παροιμίας.

Ό/λήγος^ τού Βαρλαάμ 'είναα συστηματικός, νηφάλιος 
καί άντικειμενικός, κατευθυνόμενος πρός τούς άντιπάλους 
ως πρός πλανωμένους· ό λόγος τού Παλαμα είναι πολεμι
κός καί ύποκειμενικός, κατευθυνόμενος ώς πρός αipετжoύς.

45. Υπέρ ήσυχαζόντων 3 1, 2. Πρβλ. А ' прбс ‘Ακίνδυνον 14.
46. Έγκώμιον PG 151, 580.
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Πηγαί τον έργου

Ή  επιχειρηματολογία του Παλαμα όδηγεϊ εις τά έξης 
συμπεράσματα. 'Υπάρχουν δύο σοφίαι, ή άνθρωπίνη καί ή 
θεία, των οποίων ή πρώτη είναι άπλως προπαιδευτική διά 
την δευτέραν. Τής θείας σοφίας καθίστανται δσοι πρώτον 
άναζητούν τάν λόγον τού θεού, τόν περιλαμβανόμενον είς 
τάς Γραφάς, και δεύτερον δέχονται τόν θειον φωτισμόν. Κύ- 
ριον μέσον προς επιδίωξιν του φωτισμού είναι ή προσευχή, 
Ιδίως ή τελουμένη έν ησυχία σιωπηρά καί νοερά προσευχή, 
καθ’ ήν ό νους 'συνελίσσεται εντός του σώματος. Κατά τήν 
προσευχήν,είναι δυνατή,-ή θεα τού θείου φωτος/τό οποίον 
δεν είναι μέν σταιχεϊον τής ούσίας τού θεού, άλλ9 είναι ού- 
σιώδης ενέργεια αύτού. Ή  θέα τού φωτός άποτελεϊ κύριον 
παράγοντα αλλά συγχρόνως καί κύριον στοιχείον τής πνευ
ματικής τελειώσεως.

Φαίνεται έκ τούτων δτι ή συζήτησις μεταξύ Παλαμα καί 
Βαρλαάμ, ή οποία εϊχεν αρχίσει ένωρίτερον, εισήρχετο ήδη 
είς νέαν φάσιν. Κατά τήν πρώτην φάσιν τό άντικείμενον έ- 
δόθη άπο τάς συνεχιζομένας έπί αιώνας διαπραγματεύσεις 
περί ένώσεως τών δύο Εκκλησιών καί ήτο δογματικόν* τό 
περί έκπορεύσεως τού άγιου Πνεύματος. Κατά τήν παρού
σαν φάσιν τό άντικείμενον παρέχεται άπό τήν πρακτικήν 
τών ήσυχαστών μοναχών καί είναι πνευματικόν* περί jroD 
δυνατού τής θέπρ τού θείου φωτός. Ή  μετάβασις^είς τήν 
νέαν αυτήν φάσιν έπραγματοποιήθη ήδη κατά τήν διάρκει
αν τών προηγουμένων συζητήσεων καί άπέβλεπεν άρχικώς 
είς τήν άνεύρεσιν νέων έπιχειρημάτων υπό τών δύο άντι- 
πάλων. Ενδιάμεσον στάδιον ύπήρξεν ή συζήτησις περί τού 
γνωσιολογικού προβλήματος καί ιδιαιτέρως περί της θέσεως 
τής διαλεκτικής μεθόδου είς τήν θεολογίαν.

*Ή έξέτασις τού περί τής θέας προβλήματος ήκολούθησε 
τήν άρχικήν συζήτησιν, ή οποία περιεστρέφετο εις πλέον 
περιωρισμένον θέμα, τό περί τής ήσυχασπκής μεθόδου προσ
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ευχής. Οι ήσυχασται των χρόνων του Παλαμα εις μίαν έν
τονον προσπάθειαν αύτοσυγκεντρώσεως έλάμβανον ώρισμέ- 
νην στάσιν, έρρύθμιζον δέ και τάς άναπνοάς κατά την σιω
πηρόν προσευχήν. Τούτο έφάνη είς τόν Βαρλαάμ ώς τεχνι
κόν μέσον εκβιασμού τής χάριτος, διό ουτσς άντετέθη σφο- 
δρώς. Προς απολογίαν ό Παλαμας έχρειάσθη νά στραφή ό- 
πίσω εις τούς προγενεστέρους αιώνας, άπό τούς οποίους άν- 
τλεϊ επιχειρήματα δικαιολογούντο τή,ν μέθοδον. Ό  ϊδιος δεν 
ταξινομεί τάς πηγάς τής έπιχειρηματολογίας του, άλλ9 η
μείς διακρίνομεν ταύτας εύκόλως. Πρώτον επικαλείται την 
πραξιν διάσημων άσκητών και θεολόγων των πλησιεστέρων 
πρός αύτόν χρόνων* δεύτερον ζητεί μαρτυρίας εις παλαιο- 
τέρους νηπτικούς συγγραφείς άπό τού τετάρτου αίώνος* τρί- 
щу. προσπαθεί νά κατοχύρωση ιήν διδασκαλίαν του δογμα- 
τικώς, καταφεύγων είς την Καινήν Διαθήκην, τούς μεγάλους 
πατέρας και τά λειτουργικά κείμενα. 9Α λλ9 ήδη ή κατοχύ- 
ρωσις δέν άναφέρεται εις τό στενόν πρόβλημα περί τής τε
χνικής μεθόδου προσευχής, τό οποίον, ώς έλέχθη είς προη- 
γουμένην εύκαιρίαν, ελάχιστα απασχολεί τόν Παλαμαν* έ- 
πεκτείνεται είς τήν ολην πνευματικήν έμπειρίαν τού μονα
χού και παντός χριιστιανοΰ έν γένει.

Άνατρέχων είς τάς πηγάς τού ήσυχασμού47, μνημονεύει 
ώς διδασκάλους τής ή ου χαοτικής μεθόδου τούς Συμεών τόν 
Νέογ .θεολόγον, Νικηφόρον, θ εόληπτον Φιλαδέλφειας,"^Αθα- 
νάσιον Κωνσταντινουπόλεακ;, Νείλον τόν ’Ιταλόν, Σελιώ- 
την, Ήλίαν και ’Αθανάσιον48.

fO  Συμεών, σπουδαίος προωθητής των μυστικών άντι- 
λήψεων και συγγραφεύς τού ία' αίώνος, παρά τήν προσπά-

47. Παρά τήν δχι εύκαταφρόνητον βιβλιογραφίαν περί τό θέμα, 
ή όποια θά παρατεθπ είς τόν εισαγωγικόν τόμον, υπάρχει άκόμη πολύς 
χώρος πρός έρευναν.

48. Υπέρ ήσυχαζόντων 1 2, 12. Μερικούς έξ αυτών μνημονεύει 
καί έν 2 2, 2 έΕ.
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θείαν του μαθητου του Νικήτα ΣτηθάτρΜί9 και τταρά τή,ν ό- 
ναμφισδήτητον αξίαν των συγγραμμάτων του, δέν κατέλα- 
6εν άρμόζουσαν Θέσιν είς την συνείδησιν των μεταγενεστέ
ρων θεολόγων. Τό όνομά του κυρίως συνεδέθη μέ συγγραμ- 
μάτιον φέρον τόν τίτλον Μ έ θ о Ъ  ο ς τ ή ς  1 ε ρ α ς π ρ ο σ 
ε υ χ ή ς  κ α ι  π ρ ο σ ο χ ή ς 49 50, εν σχέοει δέ πρός τούτο 
μνημονεύει α υ τόν  και ό Παλαμας ένταϋθα άπαξ, ένώ άπό 
τό συγγραμμάτιον φαίνεται ν’ άντλή καί άλλαχοϋ ύλικόν. 
Πάντως τούτο δέν ανήκει είς τον Συμεών, αλλά προέρχεται 
έκ τού ιγ ' αίώ νος και εκφράζεται ή γνώμη δτι πιθανώς έγρά- 
φη ύπό τού Νικηφόρου51 άλλ’ ϊοως είναι όλίγον άρχαιότε- 
ρον τού Νικηφόρου, οπότε δύναται να λεχθή δτι ούτος πιθα
νώς είσήχθη είς τόν ήσυχαομάν δι’ αυτού. Φαίνεται δέ δτι 
έγνώριζεν έπίσης καί τόν В ί ο ν τού Συμεών τόν συντα- 
γέντα ύπό τού μαθητοΰ του Νικήτα Στηθάτου52. ’Απηχήσεις 
έκ τού έργου τού τελευταίου τούτου περί ψυχής εύρίσκομεν 
επίσης ένταΰθα.

еО έξ ’Ιταλίας Νικηφόρος κατέχει κεντρικήν θέσιν εις τήν 
έξέλιξιν των ησυχαστικών ιδεών άπό τού ιγ ' αίώνος καί ε
ξής. Ό  Παλαμας μας παρέχει έτιανειλημμένως ίκανάς ειδή
σεις περί αύτού. «Νικηφόρου τού τήν καλήν ομολογίαν όμο- 
λογήσαντος καί δι’ αύτήν ύπερορίμ κατακρίθέντος ύπό τού 
δασιλεύσαντος πρώτου Παλαιολόγου καί τά τών Λατίνων 
φρονήοαντός, Νικηφόρου τού έξ ’Ιταλών μέν έλκοντος τό 
γένος, καταγνόντος δέ τής έκείνων κακοδοξίας καί τή καθ’ 
ήμάς όρθοδόξω προσχωρήσαντος Έκκλησίςι, δς μετά τών πα
τρίων άρνείται καί τά πατρώα καί τήν ημεδαπήν τής σφετέ- 
ρας φιλτέρας ηγείται., κάν ταύτη γεγονώς βίον μέν αίρεϊται

49. Περί αύτοϋ Π. Χ ρ ή σ τ ο υ ,  Νικήτα Στηθάτου μυστικά συγ
γράμματα, Θεσσαλονίκη 1957. Βίον Συμεών ύπό Στηθάτου έξέδωσέν ό 
J. H a u s h e r r ,  Oriennt. Christ. XII, 1928.

50. "Εκδ. έν J. H a u s h e  rr, La m0thode d’ oraison h£sycha- 
ste, Orient. Christ. IX, 2, 1927.

51. J. H a u s h e r r ,  έργ. μν. σ. 129-134,
52. Υπέρ ήσυχαζάντων 1, 2, 12.
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τον άκριδέστερον, δηλαδή τον μονήρη, τόπον δέ προς κατοι
κίαν τον τής άγιωσύνης, έπώνυμον έν μεθορίω κόσμου και 
των ύπερκοσμίων — νΑθως ούτός έστιν, ή τής αρετής έοτία - - 
ένδιαιτασθαι προθυμηθείς... και τρόπον υποτίθεται, δι5 ου άν 
το πολυπόρευτον και φαντασιώδες αυτού μετρίως συστείλει- 
αν>Μ.Α1 λέξεις του χωρίου τούτου έχουν όκλεγή μέ Ιδιαιτέ
ραν προσοχήν ύπό τού Παλαμα* ό Νικηφόρος, Ιταλός και 
αύτός, κατακρίνεται ύπό τού ’Ιταλού Βαρλαάμ, διώκεται ύπό 
τού Μιχαήλ Παλααολόγου λόγψ τής άπομακρύνσεως άπό της 
δυτικής Εκκλησίας, εγκαθίσταται είς τό 'Όρος, τό μεθόριον 
ούρανοϋ και γής, τό όποιον περκρρονεϊται άπό τούς άντιησυ- 
χαστάς. Είς τον Άθω να ό Νικηφόρος εϊχεν ιδρύσει 'φροντι
στή ριον’ και είχε περί αύτόν άφωσιωμένους μαθητάς, προς 
τούς οποίους άπηύθυνε και τήν θεολογικήν του διαθήκην31. 
Εις τον Παλαμαν ήτο και δι’ άλλον λόγον αγαπητός· δτι εί
χε συντάξει και έργον περί έκπορεύσεως τού άγιου Πνεύ
ματος κατά Λατίνων53 54 55 56, τού οποίου ϊσως μέρος διατηρείται εις 
χειρόγραφα τής Μόσχας58. Σπουδαιότατον έκ των έργων τού 
Νικηφόρου άπέβη τό Π ε ρ ί  ν ή ψ ε ω ς  κ α ί  φ υ λ α κ ή ς  
к α ρ δ ί α ς57, εις τό οποίον ύποδεικνύονται μέσα προς άσκη- 
σιν τής προσευχής, κατοχυρούμενα διά ρήσεων πάτε ρικών. 
Ό  Βαρλαάμ κατεπολέμησε τάς οδηγίας τού Νικηφόρου, τον 
όποιον ονομάζει εισηγητήν τής μεθόδου, άλλ’ ό Παλαμας 
τάς ύπερασπίζεται λέγων δτι ή μέθοδος παρεδάθη άπό τούς 
παλατούς.

Τούς δύο τούτους άνδρας ό Παλαμας ονομάζει 'παλαι
ούς των άγιων*, άλλά καταφεύγει εις τήν σύμφωνον πραξιν

53. Υπέρ ήσυχαΖόντων 2, 2, 2.
54. Κώδ. Λαύρ. 1626 φφ. 149 - 153.
55. Α ' πρός Βαρλαάμ. 17.
56. Κώδ. Mosq. Syn. 208, ύπό τόν τίτλον Υποθετικοί συλλογισμοί 

περί έκπορεύσεως άγιου Πνεύματος. Α. Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ύ -  
λου,  ’Ορθόδοξος ’Ελλάς, Leipzig 1872 σ. 96 έ.

57. Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών, Βενετία 1782, σ. 869 έέ. PG
147, 945*966. Βλ. Υπέρ ήσυχαΖόντων 2 2, 2.
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καί άλλων συγχρόνων του, τών 'έφ5 ήμών9, μνημονευθέντων 
ήδη άνωτέρω.

Ό  έκ Νίκαιας θεόληπτος (1250— 1325) ύπήρξεν έκ τών 
σπουδαιοτέρων προσωπικοτήτων τής εποχής του. Διαφωνήσας 
προς την φιλενωτικήν πολιτικήν Μιχαήλ Η ',  έδιώχθη σκλη- 
ρώς, ήναγκάσθη δέ, αν και νυμφευμένος, νά μεταβή εις άγι
ον ’Όρος58 δπου είσήχθη είς τον ησυχασμόν υπό του Νικη
φόρου. Μετά τήν κατάρρευσιν τής φιλοδυτικής πολιτικής έ- 
τοποθετήθη έπίσκοπος Φιλαδέλφειας, άλλ9 60 είς τήν διαποίμαν- 
οιν τής επαρχίας του φαίνεται δτι όλίγας μόνον φροντίδας 
κατέδαλλεν, άσχολούμενος με τήν διεύΟυνσιν του διφυούς 
μοναστηριού του φιλάνθρωπου Σωτήρος είς τήν Κωνσταντι- 
νούπολιν. Έχειραγώγησε τον ΓΙαλαμαν είς τον άσκητισμόν, 
ώς και άλλα πρόσωπα, μεταξύ τών οποίων διακεκριμένην θέ- 
σιν κατέχει ή θυγάτηρ του φίλου του Νικηφόρου Χούμνου 
Ειρήνη Χούμναινα50. Πλήν τής πραγματείας Π ε ρ ί  τ ή ς  
εν  Χ ρ ι σ τ φ  κ ρ υ π τ ή ς  έ ρ γ α ο ί α  ςβ0, έξεδόθησαν ήδη 
και άλλα έργα αύτοϋ, νηπτικά, όμιλίαι, έπιοαολαί61.

Ό  έξ Άδριανουπόλεως "Αθανάσιος έμόνασεν είς Θεσσα
λονίκην, ’Άθωνα, ’Ιεροσόλυμα, Λάτρον, Αύξέντιον, πάλιν 
είς ’Άθωνα και είς Γάνον. Ή  άντίθεσίς του πρός τήν φιλε- 
νωτικήν πολιτικήν έπέσυρε διώξεις είς βάρος του, άλλα τέ
λος άνήλθεν είς πατριαρχικόν θρόνον. Ζηλωτής ώς ήτο, ήθέ- 
λησε ν’ άναμορφώση τόν κλήρον καί τήν Εκκλησίαν, τά αύ- 
στηρά μέτρα του δμως προεκάλεσαν αντιδράσεις, διό ήναγκό-

58. Φ ι λ ο θ έ ο υ  Έγκώμιον PG 151, 561 Α.
59. V. L a u r e n t ,  “Une princesse byzantine au cloltre„, Echos 

d’ Orient, 29 (I960) σ. 29 έ.
60. PG 143, 381 έέ.
61. Ύπό S. S a l a v i l l e ,  Revue des 6tudes byzantines 2 (1944) 

σ. 119-125. 5 (1947) σ. 101 -135, Echos d’ Orient, 39 (1940-1942) 
σ. 1-25. M6langes J. de Ghellinck ll,Gembloux 1950, o. 877-887. 
Κανών κατανυκτικός έν PG 143, 403 έέ. Γενικώς περί Θεολήπτου βλ. 
J. Gouiliard, Th6olepte de Philadelphie, Diet, de Theol. Cath. XVI 
στ. 339 - 341. Βίος του ύπό Ν ι κ η φ ό ρ ο υ  Χ ο ύ μ ν ο υ ,  έκδ. 
J. F. B o i s s o n a d e ,  Anecdota G гае с а т. V. Paris 1833 σ. 183- 
254.
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σθη δις ν’ άπομακρυνθή του θρήνου (έπατριάρχευσε 1289— 
1293, 1303— 1310). Άπέθανεν έκατονταετής εις την μονήν 
Ξη ρολόφου. Ό  Παλαμάς έγνώρισεν αυτόν και τον θεωρεί 
ώς οπαδόν τής ψυχοσωματικής μεθόδου προσευχής καίτοι εί
ναι γνωστόν δτι τά ένδιαφέροντά του ήσαν έζόχως κοινωνι
κά62. Σώζονται πολυάριθμοι έπιστολαί του63.

Ό  άλλος ’Αθανάσιος είναι προφανώς ό Λεπαντρηνός'4, 
άρσενιάτης μοναχός του Αυξεντίου βουνού, εις τό όποιον έ- 
μόνασαν και άλλοι ήσυχασταί, ό Νείλος65 66, ό Ήλίας, ό Νικό
δημος. Περί των άλλων δεν ύπάρχουν ειδήσεις άκριβεϊς.

Ή  μέθοδος την οποίαν έφήρμοζσν οι άνδρες ουτοι, άλλοι 
αύστηρότερον και άλλοι μετριοπαθέστερον, είναι ή περιγρα- 
φομένη είς τά μνημονευθέντα έργα του Συμεών και του Νι
κηφόρου. Δεν γνωρίζω άν θ’ άποδώση καρπούς ή είς αύτήν 
άναζήτησις στοιχείων άνατολικής άσκητικής, άλλα πάντως 
καταβάλλεται ήδη σχετική προσπάθεια06, ή οποία δέν πρέπει 
νά παρίδη τό γεγονός δτι σπέρματα τής μεθόδου ύπάρχουν

62. Βλ. Μ. B a n e s c u ,  Le patriarche Athanase ler et Andronic 
II Pal0ologue, Bulletin Sect. Hist, de I’ Acad. Roumaiine XXIII, 1 
Bucarest 1942. R. G u  i l l  a nd ,  "La correspondance in6dite d ’ A- 
thanase, patriarche de Constantinople.,, M0langes Diehl I, Paris 
1930, o. 121-140.  Bioc ύπό Φ ι λ ο θ έ ο υ  εκδ. Ά . Π ο η ο δ о- 
π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς ,  Zapiski Ίστορικοφιλολογικής Σ χο  
Arjc Πετρουπόλεως XXVI. 1905 о. 1-51.  Παράφρ. Δ ο υ κ ά κ η ,  
Μέγας Συναξαριστής, Άθήναι 1895 σ. 455-464 Βίος ύπό Ι ω σ ή φ  
Κ ο λ ο θ έ τ ο υ  εκδ. όρχιμ. ’Α θ α ν α σ ί ο υ ,  Θρακικά, XIII, 
1940 σ. 59-107,  έπανέκδοσις έν Άγιορ. Βιβλιοθήκη XV (1950) 
α. 109-141.

63. PG 142, 471 - 528. Γ ε ν ν α δ ί ο υ  Ήλ ι ο υ π ό λ ε ω ς
Ά ρ α μ π α τ Ζ ό γ λ ο υ ,  ’Ορθοδοξία 27 (1952) σ. 113 -120,
173-179,  195- 198. 28 (1953) σ. 5-10.  Έπετ. Έταιρ. Βυξ. Σπου
δών 22 (1952) σ. 227-232.

64. Π ά χ υ μ ε  ρ ο υ ς ,  ’Ανδρόνικος Παλαιολόγος 1, 21 εκδ. Bonn 
σ. 59.

65. "Ισως ό είς Χούμνου Έγκώμιον είς Θεόληπτον, Boissonade 
ενθ’ άνωτ. σ. 217, Π α χ ύ  μ έ ρ ο υ ς ,  Μιχαήλ Παλαιολόγος 3, 21 
έκδ. Bonn σ. 218 έξ.

66. Ε. v o n  I v a n  к a, "Byzantinische yogis?,, Zeitschrift der 
deutschen morgenladischen Gesellschaft t. 102 (N.R. XXVII) 1952, 
a. 234-239. J. M e y e n d o r f f ,  Gr^goire Palamas, D6ffense des 
saints h6sychastes σ. XXXI. Ό  Meyendorff έκφράξει έπιφυλάξεις.
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εις προγενεστέρας φάσεις της χριστιανικής μυστικής. Σχετι- 
κώς ό Παλαμας παραπέμπει είς τόν ’Ιωάννην τής Κλίμακος97.

Μολονότι ό Παλαμας τείνει ν’ άποδείξη δτι ή πράξις; 
αποτελεί άρχαίαν παράδοσιν, δέν φαίνεται και ό ’ίδιος άπολύ- 
τως βέβαιος περί τούτου, διό καί έττικαλείται τό παράδειγμα 
των άνωτέρω μόνον μεταγενεστέρων άνδρών.

Καταφεύγει και εις αρχαιότερα ονόματα μυστικών, άλλα 
πράττει τούτο προς δικαιολόγησιν και δχι προς έπιβεβαίωσιν 
τής χρήσεως τής μεθόδου. Ε ίς τό έ'ργον κυριαρχεί τό όνομα 
τού Διονυσίου, ό οποίος και δταν δέν άναφέρεται είναι πα
ρόν εις τάς σελίδας του. Τό όνομά του, συνδεόμενον προς 
τό του αρεοπαγίτου μαθητου τού Παύλου, ήτο σεβαστόν καθ’ 
δλους τούς μέσους χρόνους, δχι μόνον είς τήν ’Ανατολήν 
άλλα και είς τήν Δύσιν, όπου έγινε γνωστόν διά μεταφρά
σεων τού Σκώτου Έρίγενα. ΤΙ διάκρισις μεταξύ καταφατι
κής κπΐ ΙηττηφητΊκής θεολογίας. προωθούσα τόν θεοΧονΐκόν 
άγνωστικισμόν, (ήτο ιδιαιτέρως άρέστη είς τούςκύκλουςτής  
άναγεννήσεως καί ό Βαρλαάμ, δεινός έξηγητήςτοϋ Διονυ
σίου, έκαμε_κατάχρησιν avgφορών είςαύτόν._Διά τούτο και 
ό Παλαμας καταφεύγει συχνότατα είς τήν μαρτυρίαν τούτου 
πρός κατοχύρωσιν των απόψεων του. Βεβαίως διά νά παίξη 
ό αυτός συγγραφεύς τό πρόσωπαν τού μάρτυρος ύπέρ καί 
των δύο άντιπάλων πρέπει κάπου νά έμφιλοχωρή παρερμη
νεία, διά τούτο δέ έχει πράγματι τήν σημασίαν του τό λεχθέν 
δτι είς τό βάθος ή έρις είναι άγων δύο διαφωνούντων έξηγη- 
των των έργων τού Διονυσίου!88, όσον καί αν τούτο είναι ύ
περβολικόν. 4^ Βαρλαάμ διατυπώνων τήν θεολογικήν του 
γνωσιολογίαν βάσει τής άποφατικής του Διονυσίου φρονεί 
δτι οίαδήποτε γνώσις τού θεού είναι δυνατόν νά οίκοδομηθή, 
έπι τής γνώσεως των ίεραρχικώς τεταγμένων δντων, άλλ’ 
δτι οπωσδήποτε ή άναλογική αύτή γνώσις θά είναι μόνον συμ- 67 68

67. ΚλϊμαΕ 27 PG 88, 1112C.
68. M e y e n d o r f f ,  Gr0goire Palamas, Defense des saints 

h6sychastes, σ. XXXV.
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βολική Лю  ΓΤπλομάς άντιθέτως θεωρε^τήν γνώσιν. _ώς_έχου- 
οκίλτούσιώδη εννοααν και ούχι ώς συμβολικήν, άποδέχεται δέ 
πλήν αύτής και άμεσον γνώσιν «και άμεσοι και αύτοφανεϊς 
θεοπτίαι τελούνται»69. Έ πί πλέον προσδίδει είς τήν γνώσιν 
και χριστιανικόν χρωματισμόν ό όποίοο ελλείπει άπό τον 
Διονύσιον, ούτω δέ ένώ ό Διονύσιος είναι ό περισσότερον 
παρατιθέμενος παρ’ όσον οίοσδήποτε άλλος συγγραφεύς εις 
τά έργα ταϋτα, δεν κατευθύνει αύτός τήν σκέψιν τού Παλα- 
μα, άλλα μάλλον οΰτος ερμηνεύεται κατά τήν σκέψιν τού 
Παλαμα.

Τήν δευτέραν θέσιν ώς προς τήν συχνότητα παραθέσεων, 
πρώτην δέ ώς πρός τήν ούσιώδη έπίδρασιν, κατέχει Μάξι- 
μος ό 'Ομολογητής. Χωρία του, ώς τό «τον θεόν διά τε τής 
ψυχής και τού1 σώματος φαίνεσθμι»70, έχρησίμευσαν ώς θεμέ
λιον τής επιχειρηματολογίας τού Παλαμα, ουτος όμως κατα
φεύγει είς αυτόν και προκειμένου ν’ άντλήση αύστηρώς δο- 
γματικά επιχειρήματα αναγκαία διά τήν διάκρισιν μεταξύ ού- 
σίας και ένεργείας. Περισσότερον δλων τών έργων τού Μα- 
ξίμου χρησιμοποιούνται τά Γ ν ω σ τ ι κ ά  Κ ε φ ά λ α ι α  και 
τό Π ε ρ ί  α π ο ρ ι ώ ν .

Καί εις άλλας περιπτώσεις, άλλ’ Ιδίως είς κατοχύρωσιν 
τής άπόψεως δτι καί τό σώμα μετέχει τής πνευματικής εμπει
ρίας? καταφεύγει είς τόν Μακάριον, τόν τρίτον κατ’ άριθμόν 
παραθέσεωνσυγγραφέα. ξΚατά τήν ψυχολογίαν αύτοΰ ό άν
θρωπος παρίσταται ώς οργανικόν σύνολον ψυχής και σώμα- 
κ>ς? μή δυνάμενον νά διασπασθή χωρίς έκαστον στοιχεϊον ν’ 
άπολέση τάς δυνάμεις тор* «ή καρδία ήγεμονεύει δλου τού 
όργάνου καί, έπάν κατάσχη τάς νομός τής καρδίας ή χάρις, 
βασιλεύει δλων τών λογισμών καί τών μελών* έκεϊ γάρ έ- 
στιν ό νούς καί πάντες οι λογισμοί τής ψυχής»71. Ό  Μακάριος 
θεωρείται υπό πολλών σήμερον ώς μασσαλιανός, ή μάλλον

69. Υπέρ ήσυχαξόντων 2 3, 29.
70. Κεφάλαια Θεολσγικά 88, PG 90, 1168α.
71. Όμιλία 15, PG 34, 589 Β.
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πολλοί δέχονται ότι τάς ομιλίας του Μακαρίου έγραψεν ό μασ- 
σαλιανός συγγραφεύς Συμεών έκ Μεσοποταμίας, καίτοι ύ- 
πάρχουν ακόμη οι διαφωνοϋντες ώς πρός τούτο. Πάντως 
ένω κατηγορεί τούς ήσυχαστάς καί μασσαλιανούς ό Βαρλαάμ, 
δέν στηρίζει την κατηγορίαν είς τήν χρήσιν τού Μακαρίου, 
τον όποιον και αύτός θεωρεί ορθόδοξον. Μασσαλίανοί έλέγον- 
το πλέον οι Βογόμηλο/και ώς συγγενείς πρός αυτούς κατα- 
κρίνονται υπό του Βαρλαάμ οι ήσυχασταί, οι οποίοι άλλως 
άποκαλουνται καί Βλαχερνϊται έκ τού θεοδώρου, έφημερίου 
της εκκλησίας των Βλαχερνών κατά τόν ία ' αιώνα, 
καταδικασθέντος ώς Βογομήλου. Ή  παράθεσις έξ έργων τού 
Μακαρίου γίνεται κατά τά δύο τρίτα βάσει τής παραφράσεως 
Συμεών τού Μεταφραστοΰ72 73.

*Ό ’Ιωάννης ό Κλίμακος δίδει ύλικόν πρός κατοχύρωσιν 
τής συνδέσεως σωματικών λειτουργιών ]ΐετά τής προσευχής, 
ώς τό τού χωρίου, «’Ιησού μνήμη κολληθήτω τή πνοή σου 
καί τότε γνώσή ήοΰχίας ωφέλειαν»78, πρός τούτο δέ χρησιμο
ποιείται καί ή διδασκαλία τού Διαδόχου Φωτικής, καθ’ ήν ή 
αϊσθησις τής ψυχής είναι μία, ό νούς έπαισθάνεται τής θείας 
χρηστότητος άρρήτως καί μεταδίδει καί εις τό σώμα έκ τής 
οικείας χρηστότητος74. Συνεχής είναι ή άναφορά καί εις Ι 
σαάκ τόν Σύρον75 * *. ’Έργα δέ τού Εύαγρίου χρησιμοποιούνται 
ύπό τά όνόματα Μαξίμου καί Νείλου.

Τέλος ή αύθεντία τών μεγάλων Καππαδοκών πατέρων 
ζητείται’ όχι κυρίως  ̂δϊα~τήν εύρεσιν μαρτυριών ύπέρ τής 
επιδόσεως είς τήν θεωρίαν, άλλά διά τήν δογματικήν κάτο
χό ρωσίν τώγ άπόψεων τού Παλαμα, ιδίως δέ τών θέσεων 
του περί διακρίσεως κοσμικής καί θείας σοφίας, περί διακρί-

72. PG 34. 'Εν τφ τόμω τούτω εύρίσκεται καί ή άλλη συλλογή τοϋ 
Μακαρίου.

73. ΚλϊμαΕ 27, PG 88, 1112С.
74. Κεφάλαια 25, Des Places σ. 97.
75. Έκδοσις έλληνικής μεταφράσεωο έργων του ύπό Ν ι κ η φ ό 

ρ ο υ  Θ ε ο τ ό κ  η, Leipzig 1770 καί Σ π ε τ σ ι έ ρ η ,  Άθή-
ναι 1895.
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σεως ουσίας και ένεργείας, περί έκφράσεως της θεότητος 
ώς φωτός κ.τ.τ. Εις τούς άλλους πατέρας ή άναφορά εΐνα̂  
σπανιωτάτη, ώς εις Ίωάννην τον Χρυσόστομον, Ίωάννην 
τον Δαμασκηνόν, ’Αθανάσιον, Άνδρέαν Κρήτης και Κύριλ
λον ’Αλεξάνδρειάς,

Ενίοτε χρησιμοποιούνται και στίχοι ύμνων των άκολου- 
θιών τής Μεταμορφώσεως, τής Άναλήψεως, του Ευαγγελι
σμού, τής ’Οκτωήχου και τής νεκρώσιμου.

Έ κ  ιών έργων των μνημονευθέντων ανωτέρω άνδρών, 
ώς και έκ των ακολουθιών 6 Παλαμάς παραθέτει άφθονα χω
ρία έντός τού κειμένου, ενίοτε άναφέρων άκριβώς σύγγραμμα 
και κεφάλαιον, συνηθέστερον άναφέρων μόνον τό άνομα τού 
συγγραφέως, δχι σπανίως δέ εισ/ιγων μόνον διά τού «φησί», 
δπερ εξόχως δυσχεραίνει τή,ν άναζητησίν τής πηγής. Ταύτην 
δυσχεραίνει επίσης καί τό γεγονός άτι συχνάκις ό Παλαμάς 
παραθέτει έλευθέρως τά κείμενα, ώς έάν έγραφεν έκ μνήμης 
ή ώς έάν ήθελε νά ενσωμάτωση ταύτα εις τά ιδικά του γρα
πτά. Ό  Meyendorff άνεύρε τά πλεϊστα των χωρίων, μερικά 
δέ έκ των μή άνευρεθέντων ύπ9 αύτού άνιχνεύσαμεν ημείς.

Πλήν τής τοιαύτης χρήσεως των πηγών ό Παλαμάς κατά 
παλαιόν συνήθειαν παραθέτει εις τό τέλος βιβλίων σύλλογός 
πατερικών άποσπασμάτων εις ένίσχυσιν τών άπόψεών του. Ή  
είς τό τέλος τού πρώτου βιβλίου τής πρώτης τριάδος συλλογή 
προέρχεται έκ της χειρός τού Παλαμά, τον οποίον ευχαριστεί 
διά ταύτην ό άποδέκτης70, τοιαύται δέ συλλογαι άναγγέλλον- 
ται καί εις τό δεύτερον καί τό τρίτον βιβλίσν τής ιδίας τριάδος, 
αλλά δέν διεσώθησαν76 77. Τό τρίτον βιβλίον τής δευτέρας τριά
δος άκολουθείται από έκτενές χωρίον τού Χρυσοστόμου. Κα
τά τούς κώδικας Vatic gr. 1711 και Sinait gr. 1671 τό δεύ
τερον βιβλίον τής τρίτης τριάδος άκολουθείται άπό συλλογήν 
χωρίων έμμέσως σχετιζομένων μέ τά προβλήματα τού έργου.

76. Υπέρ ήσυχαΖόντων 1 2 έρώτ. Πλήν ένός χωρίου αποδιδομέ- 
νου είο Γρηγόριον Νύσσης.

77. Υπέρ ήσυχαΖόντων 1 2, 12. 1 3, 52.
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Προφανώς πρόκειται περί προσθήκης έφ’ δσον μάλιστα έλ- 
λείπει άπό τούς άλλους κώδικας.

ΚΗ  πρώτη τριάς [ Ί  >̂3>-).

Ώ ς έλέχθ'η άνωτέρω, μετά τάς πρώτας έπιθέσεις τού 
Βαρλαάμ κατά τού ησυχασμού, μοναχοί τής Θεσσαλονίκης 
έζήτησαν την επικουρίαν τού Έίαλαμά^ πρωτοστατούντος τού 
'Ισιδώρου, μετέπειτα πατριάρχου Κωνσταντίνουπόλεώς. eO  ά- 
γιορείτης μοναχός ήλθ'ε προθύμως εις τήν Θεσσαλονίκην i P  

που έφρόντισε νά συναντήση άμέσως τόν Βαρλαάμ, διά νά 
τον άποτρέψη άπό τάς έπιθέσεις του78. Ό  Καλαδρός τού έ
δειξε σημειώσεις μοναχών περί ησυχαστικής έμπειρίας, είς 
τάς οποίας δμως ό Παλαμάς δεν εύρε τίποτε περί θέας καί 
ουσίας τού θεού και μόνον εύρε λεγόμενον δτι τήν οίκείω- 
σιν προς τόν θεόν δεν φέ^ει ή πολυπάθεια άλλ’ ή καθαρό- 
της και τρ προσευχή79. Τάς σημειώσεις αύτάς έξέσχισε 6ρα- 
δύτερον ό Βαρλαάμ.

Ό  Παλαμας έγνώριζεν δτι ήδη ό Βαρλαάμ είχε συντά- 
ξει συγγράμματα κατά τών ήσυχαστών, τά οποία και άνεζήτει 
άλλά δέν ευρισκε, διότι ό συγγραφέας των δέν τά παρέδιδεν 
ειμή μόνον εις τούς οπαδούς του καϊ έξώρκιζεν αύτούς νά 
μη τά έγχειρίσουν ποτέ εις ήσυχαστάς80. Οΰτω δέν ήδυνήθη 
μέν προς τό παρόν νά μελετήση τά συγγράμματα ταύτα ό Π α 
λαμάς, άλλ5 έφ’ δσον ό αντίπαλος τών μοναχών συνέχιζε τήν 
πολεμικήν του παρά τάς συμβουλάς, ήναγκάσθη νά έπέμβη 
εις τόν αγώνα καί νά γράψη τήν πρώτη ν τριάδα. ’Έπραξε τού
το μέ πολλήν' στενοχώριαν, διότι κατά βάθος έξετίμα και ή- 
γάπα τόν Καλαβρόν. «Τις γάρ ούκ άν πάθοι τήν ψυχήν, ούτιο 
καλάν μέλος τής Εκκλησίας νοητώς ορών ταύτης άπορρη-

78. Φ ι λ ο θ έ ο υ  Έγκώμιον, PG 151, 586. Bioc Ισιδώρου, έκδ. 
Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω α  σ. 85. Г' Прбс Άκίν- 
δυνον 18.

79. Υπέρ ήσυχαζόντων 2 3, 13. Βλ. καί άνωτέρω.
80. Υπέρ ήσυχαζόντων 2 1, 2.
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γνύμενον; ’Έ γω γ’ οΰν έτά τοσουτον οίδα δι’ αύιό τούτο την 
ψυχήν δηχθείς την αρχήν, ώς μή αν πιατευθήναί τινι δοκείν 
έφ’ δσον ειπόντα. Και τον πόνον δ’ δαον ύπέστην γραφών... 
ούχ ύπέρ των τήν ήσυχίαν άσπαζομένων μάλλον ύπήλθον ή 
τούτου προς δν αι αντιθέσεις εισίν»81. Γράφων, έπόνεσε πε
ρισσότερον διά τόν Καλαδρόν παρά διά τούς πολεμουμένους 
μοναχούς. Συμφώνως προς τόν χρονολογικόν ήμών καθορι
σμόν ή πρώτη τριάς του Ύ π έ ρ  ή σ υ χ α ζ ό ν τ ω ν  συνε- 
τάχθη εις τάς άρχάς τοϋ 13SŜ , ολίγους μήνας μετά τήν εϊς 
τήν Θεσσαλονίκην αφιξιν του Παλαμά (τέλος τουΎ337)82.

Χωρίς ν’ άναφέρη κάν τόν Βαρλαάμ, άπευθύνεται προς 
αύτόν καί αύτόν πολεμεϊ. Μάλιστα θέλων νά φανή καί είς 
τά γραπτά δτι κατόπιν παρακλήσεως είσήλθεν εις τόν άγώ- 
να, έβαλεν ένα μοναχόν νά ερώτηση σχετικώς, ώστε τά τρία 
ταΰτα βιβλία ν’ άποτελοϋν άπαντήσεις εις παρατιθεμένας έ- 
ρωτήσεις.

Τό θέμα τοϋ πρώτου βιβλίου στρέφεται περί τήν άξιολό- 
γησίν тле έξω παιδείας. Πολλοί, δηλαδή ό Βαρλαάμ καί οι 
οπαδοί του, έλεγον δτι χωρίς παιδείαν και φιλοσοφίαν οίαδή- 
ποτε_ήθική χαθαρότης καί άγιότης δέν είναι άρκεχή δι5 άπαλ- 
λαγήν έκ τής άγνοιας.

Ю Παλαμας άπορρίπτει τόν Ισχυρισμόν. ’Ά ν  είχον ουτω 
τά πράγματα, άν δηλαδή «έκ τής έξω παιδείας τό κατ’ εικόνα 
τόν άνθρωπον εύρεϊν καί ίδεϊν έστιν, ώς τούς χαρακτήρας 
έπί τό κρεϊττον μεταρρυθμιζούσης καί τό σκότος τής άγνοιας 
έξαιρούσης τής ψυχής, οι καθ’ "Ελληνας σοφοί θεοειδέστεροι 
άν εϊεν καί θεοπτικώτεροι», θά είναι δηλαδή οι έλληνες σο
φοί θεοπτικώτεροι των πατριάρχων καί τών προφητών, oi 
πλεϊστοι τών όποίων ήσαν άγροΐκοι83. Τούτο δμως δέν συμβαί

81. Ύπέρ ήσυχαζόντων 2 1, 40.
82. Πρβλ. Ο. S t a n i I о a e, Viatsa si invatsatura Sfantulni 

Grigorie Palama (seria teojogica 10) Sibiu 1938 ϋ. 29. J. M e- 
y e n d o r f f ,  Gr0goire Palamas, Defense des saints h6sychasies 
σ. XIX.

83. 1, 1, 4.
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νει, διότι το παθητικόν τής ψυχής, έπαναστάν, διέστρεψε τάς 
έν ήμιν εικόνας και άπεμάκρυνε τό διορατικόν τής άρχετύ- 
που καλλονής61. Πρός επαναφοράν απαιτείται σοφία, καί τό 
πρόβλημα είναι: ποία σοφία; Διότι ύπάρχουν δύο σοφίαι, 
ή του κόσμομ κ̂α1--ή~θεία. Τούτο στηρίζεται εις τά λεγόμενα 
του Παύλου, «δς έγεννήθη ήμϊν σοφία άπό θεού» καί «έν 
τή σοφία του θεού διά τής σοφίας ούκ έγνω ό κόσμος τον 
θεόν»84 85 86, και προσελκύει ιδιαιτέρως την προσοχήν του συγ- 
γραφέως46. Δεν είναι δέ άπλώς διάφορος ή παρά τής έξω παι- 
δείας γνώσις, άλλ’ είναι και αντίθετος· «έναντίως πρός την 
άληθή και πνευματικήν διάκειται γνώσιν»87. Ταυτισμός πμν. 
δύο γνώσεων είναι άπαράδεκτος^ δπως είναι επίσης καί ή 
παραβολή του κλασικού 'γνώθι σαυτόν5 πρός τό χριστιανικόν 
'πρόσεχε σεαυτψ’. Διάκρισίν. δύο γνώοεων ^αμνον^-xaLjxa- 
λαιότεροι ασκητικοί* «διττήγνώαις». ελεγεν ό Μάδιμοε. 5Α λ λ ’ 
Ιδίως διπλήν γνώσιν διέκρινον ώρισμένοι άριστοτελικοί θεο
λόγοι τής Δύσεως κατά τόν ιγ ' αιώνα. Τοιαύτη διάκρισις άπε- 
δίδετο εις τόν Σιγέρ έκ Βραβάνδης, δι5 ήν κατεκρίθη τό 1277, 
και εις τούς περί τόν ’Όκκαμ θεολόγους. Υπάρχει ή έξης 
διαφορά άντιλήψεως* κατά τούς σχολαστικούς αί δύο γνώσεις, 
ή φιλοσοφική καί ή θεολογική, δύνανται νά έχουν κοινόν 
άντικείμενον, τόν θεόν έπΐ παραδείγματι, και δύνανται έπί- 
οης νά καταλήξουν εις ιδιαίτερα διά(ρορα συμπεράσματα, τά 
οποία θά είναι άμφότερα όρθά. Κατέληγον δηλαδή ούτοι άπό 
τήν απλήν γνώσιν εις τήν διπλήν άλήθειαν. 'Ο  Παλαμας δί̂ · 
δει διάφορα άντικείμενρ εις τάς γνώσεις* έργον τής φιλοσο'/ 
φίπη ε ίνα ι ή γ̂νώσιε των όντμιν, ή  δέ γνώσις τού θεού είναυ 
ёруоу τής βεαλογίαε- Ουτω, άν αί δύο σοφίαι καταλήξουν εις 
διάφορα συμπεράσματα, ταύτα δέν θά έπιβάλουν άναγνώρι- 
Οίν διπλής άληθείας, έφ’ όσον τά άντικείμενα παραμένουν 
διάφορα. Ενιαχού όμιλεί περί δύο άληθειών άντί γνώσεων.

84. 1, 1, 3.
85. Α. Κορ.  1, 30. 1, 21. Αί παραθέσεις κατά τόν Παλαμαν.
86. 1, 1, 17. 87. 1, 1, 10.
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Κατά ταύτα ό Παλαμας δέγ έμποδίζει την ένασχόλησιν 
μέ τήν φιλοσοφ ίαν^Α ν επιτίθεται κατ’ αύτής, άναφέρεται 
είς τάς κακάς πλευράς αυτής* «ού γάρ περί φιλοσοφίας ημείς 
άπλώς λέγομεν άττα λέγομεν νυν, αλλά περί τής των τοι- 
ούτων φιλοσοφίας», δηλαδή περί τής μυθολογικής και τής 
είδωλολατρικής φιλοσοφίας88. Ή  ένασχόλησις μέ την φιλο
σοφίαν καί την επιστήμην είναι χρήσιμος ιδίως είς τούς έ- 
κτός του μοναχικού βίου* γυμνάζει καί οξύνει τούς οφθαλ
μούς τής ψυχής89, άλλά δέν πρέπει νά καταλαμβάνη αύτη την 
ψυχήν μέχρι και τού γήρατος* μόνον ό πονηρός ύποβάλλει 
τοιοϋτον ζήλον, ό οποίος έμποδίζει τήν έπίδοσιν εις τήν ά- 
ληθινήν γνώσιν, τήν είσοδον είς τήν ψυχήν τού φόβου τού 
θεού90. Ο ι σοφοί τού κόσμου είναι μωροί, ώς λέγει ό Παύ
λος καί ώς άλλωστε παραδέχεται ό Πλάτων, άποκαλών αύ- 
ιούς «μεμηνότας»19, διά τούτο δε πολεμούν τάς μυσπκάς ένερ- 
γείας τού πνεύματος92. Ό  Παλαμας επαναλαμβάνει τον ισχυ
ρισμόν τού 'Ιππολύτου, δτι δλαι αί αιρέσεις έχουν τήν ρίζαν 
τω νείς τήν φιλοσοφίαν93. ’Αλλά και δταν καλώς χρήσιμοποιή- 
ται αΰτη, δταν δέν όδηγή είς παραπλανήσεις, δέν δύναται νά 
όνσμασθή κυρίως καλόν, διότι τά κυρίως καλά στέλλονται 
άνωθεν, ένω αύτή είναι χάρισμα «φυσικόν καί μή άνωθεν 
καταπεμφθέν*94.

’Αντί τής ένασχολήσεως αυτής έπωφελεστέρα είναι ή 
?έογασία καί Φυλακή τής καρδίας’95, διά τής καθαρότητος, τής 
προσηλώσεως είς τάς ^έντολάς, τής μετοχής είς τά μυστήρια. 
Χωρίς καθαρότητα ούδεμία γνώσις ώφελεϊ* «καθαρότητος γάρ 
άνευ, καν μάθης τήν άπό Άδάμ μέχρι συντελείας φυσικήν 
φιλοσοφίαν, μωρός ούδέν ήττον, δτι μή καί μάλλον, έση ή 
σοφός»90. ’Αρχέτυπον καθαρότητος καί υποταγής ... είναι „ διά

88. 1, 1, 16 92. 1, 1. 15.
89. 1, 1 6 . Ί , 12. 93. 1. 1, ,20. 1, 1, 3.
90. 1, 1, 7. 94. 1. 1, 21.
91. Φ α ? δ  ρ. 245 α.

Σ τ η θ ά τ ο υ ,95. Βλ.  N  ι к Η α Π ερ ί παραδείσου 11
96. 1, 1. 3.



35

τούς χριστιανούς, ιδίως τούς έρημίτας, ’Ιωάννης ό Πρόδρο
μος07.

Ίο δεύτερον βιδλίον πραγματεύεται περί κατοχής τού 
νού έκτός του σώματος κατά την προσευχήν.

/ Ό  Παλαμάς θεωρεί τήν προσπάθειαν εξώσεως ιού νοϋ 
άπο τό σώμα, διά νά έπιτευχθούν ούτω 'νοερά θεάματα’, ώς 
δαιμόνιον εύρημα08, έχων προφανώς ύπ’ δφιν τάς περιοδείας 
και ούρανοδρομίας των ψυχών κατά τά συστήματα των Γνω
στικών καί Νεοπλατωνικών^ Καί εις τά σημεϊον τούτο άκρι- 
6ώς εύρίοκεται ή άντίθεσις της συνθετικής χριστιανικής άν- 
θρωπολογίας προς τήν δυαρχικήν. Κατά τήν πρώτη ν τά σώμα 
δεν είναι πονηρόν, διά καί δύναται κάλλιοτα νά άποτελή κα
τοικίαν τού νού* εκείνο δέ δπερ ζητοΰν οί χριστιανοί είναι ή  
άπαλλαγή τού νού ά^^ώ[σωματικόν φρόνημα) καί ^χίάπο τά 
σώμα97 98 *. Βεβαίως ό νούς δέν κατοικεί ούτε έντάς τού σώματος 
ώς είς άγγεΐον, διότι είναι άσώματος, ούτε εξω, διότι είναι 
συνδεδεμένος μέ τά σώμα, άλλ’ εύρίσκεται ώς δύναμις εις 
τήν καρδίαν* «μήτε ένδον ώς έν άγγείω, μήτε έξω, καί γάρ 
συνημμένον, άλλ’ εν τή καρδίςι ώς έν όργάνω τά λογιστικόν 
ήμών είναι έπιστάμεθα άκριβώς»100. Ώ ς έλεγε καί ό Ιω ά ννη ς  
τής Κλίμακος, «ήσυχαστής έστίν ό τάν άσώματον έν σώματί 
περιορίζετε σπεύδων». Πώς θά είσέλθη ό Χριστός εις τά σώ
μα, έάν ούτε ά νούς δέν επιτρέπεται νά εύρίοκεται είς άύ- 
τό101; Έξσικίζουν λοιπόν oi ήουχαστάί τάν νόμον τής αμαρ
τίας καί εισοικίζουν τήν έιπσκοπήν τού νού, δίδοντες εις 
έκαστον στοιχεϊον τά προσήκον* εις τήν αίσθησιν τήν έγκρά- 
τειαν; εις τά παθητικόν τήν αγάπην, εις τά λογιστικόν τήν 
νήψιν10?. Βεβαίως πρόκειται περί είσοικίσεως τής ένεργείας 
τού νού καί δχι τής ούσίας του, ή όποία παραμένει διαπαν
τός συνδεδεμένη μέ τά σώμα108. Ή_διάкρισις.ούσίας καί ένερ-

97. 1, 1, 4. 99. 1, 2, 1.
98. 1, 2, 4. 100. 1, 2, 3.

101. 1, 2, 6. ΚλϊμαΕ 27, PG. 88, 1097 Β.
102. 1, 2, 2. 103. 1, 1 , 5.
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γειας θά καταλάβη βραδύτερον σπουδαιοτάτην θέσιν εις τήν 
δλην θεολογίαν του συγγραφέως.

"Αν τοιαύτας δοξασίας περί του νού έχουν οι ήσυχασταί, 
κακώς κατήγορουνται ύπό των άντιπάλων των ώς 'όμφαλό- 
ψυχοι’104. Ο ι θεωρητικοί δέν έχουν άνάγκην έξωτερικών μέ
σων διά τήν συγκέντρωσαν του νου, τήν 'συνέλιξιν*, άφοϋ ήδη 
έχουν φθάσει εις υψηλόν σημεϊον προόδου, άλλ5 οι άρχάριοι 
άσκηται δέν διαπράττουν τίποτε κακόν, αν χρησιμοποιήσουν 
τοιαϋτα μέσα είς περιωρισμένον βαθμόν105. Ούτως έπραξαν 
όχι μόνον άνδρες ώς ό Συμεών, ό Νικηφόρος καί άλλοι τούς 
όποιους άνεφέραμεν ανωτέρω, άλλά καί βιβλικά! προσωπικό
τητες* ό Ή λίας επί παραδείγματι διέλυσε τόν αύχμόν θέσας 
τήν κεφαλήν αύτοϋ έπί των γονάτων καί ούτω συγκεντρώσας 
τόν νοΰν του100.

Ε ις τό τρίτον βιβλίον προσφέρεται καί είδος άνακεφαλαι- 
ώσεως των λεχθέντων εις τά προηγούμενα βιβλία περί διπλής 
γνώσεως107 καί περί άνθρωπίνης όλοκληρώσεως διά του ορ
γανικού συνδέσμου σώματος καί ψυχής108, άλλά κυρίως γίνε
ται λόγος περί θείου φωτισμού καί περί τελειότητος.

Τό λεγόμενον ύπό τού Βαρλαάμ κατά τόν Ίωάννην, δτι 
«θεόν ούδείς έώρακε πώποτε»109, δέν είναι δυνατόν ν ’ άμφι- 
σβητηθή, άμφισβητείται δμως τό έξ αυτού συμπέρασμα, δτι οι 
ήσυχασταί πλανώνταα ίσχυριζόμενοι δτι βλέπουν τό θειον 
φως. Δέν εϊπεν ό Κύριος δτι «οι καθαροί ττχ καρδίςι τόν θεόν 
δψονται»110; Είναι πράγματι άόρατοςΤΓθδός ώς* άσώματός, 
άλλ* ούτε ό Βαρλαάμ άρνεϊται τήν θέαν του, έφ’ δσον παρα
δέχεται δτι όράται διά τής ένεργείας τού νού, δηλαδή ώς 
άντικείμενον έρεύνης καί άναζητήσεως των πνευματικών δυ
νάμεων τού άνθρώπου. Καί δμως, άντιτείνει ό Παλαμάς, J0

104. 1, 1, 11.
100. 1, 1, 10. Πρβλ. Γ 
ΙΟ?. 1, 3, 10. 13. 14. 
108. 1, 3, 5. 33.

105. 1, 1, 7. 
Β α σ ι λ .  18, 42 έέ.

109. Ί ω. 1, 18.
110. Ματθ. 5, 8.
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πνεύμα βλέπει τον πατέρα, ήμεϊς δέ βλέπσμεν δι9 αύτου τον 
θεόν ώς πρόσωπον καί, όχι ώς άντικείμενον

Υπάρχει κάτι τό συγκινοϋν τήν καρδίαν καί ένηχουν κα
τά την προσευχήν, κάτι τό όποιον ό μέν Ή λιος άντελαμβά- 
νετο ώς συσσεισμόν·111, ό δέ Ήσαΐας ώς κοιλίαν ηχούσαν111 113. 
νΟ,τι άναφέρει ό Ή λίας ώς σημείον πρό τής έμφανίσεως гои 
θεού, δηλαδή τό πυρ τό οποίον μετατρέπεται έν συνεχείρ 
εις λεπτήν αύραν, είναι ή έκ τής προσευχής δημιουργουμέ- 
νη θέρμη114. ’Ά ν  έκείνη ή θέα είναι συμβολική, δπως άπαι- 
τοϋν οι του Βαρλαάμ, τό φως του' θαβώρ δμως δέν είναι115. 
Είναι θέα πραγματική, ή οποία πρόκειται ιένώπιον δλων των 
άξιων. Τό φως του θαβώρ, τό φως των καθαρών ησυχαστών 
καί ή ύπόοτασις των μελλόντων άγαθών αποτελούν τρεϊς φά
σεις του αύτου πνευματικού γεγονότος, συντεθειμένος είς μί
αν ύπερχρόνιον πραγματικότητα· «έν και τό αυτό έστι τό θει
ον φώς, τό τε τοίς άποστόλσις έν θαβώρ έωραμένον καί ταίς 
κεκαθαρμέναις νυν έωραμένον ψυχαϊς καί ή τών μελλόντων 
άγαθών ύπόοτασις»116.

Καί δέν πρόκειται έδώ περί έκστατικής καί άφηρημέ- 
νης έμπειρίας, άλλα περί πραγματικότητος ή οποία άναφέρε- 
ται είς σύνολον τόν άνθρωπον. Ό  θ|ός κατά τόν Μάξτμον, 
ερχόμενος είς τήν καρδίαν, έγχαράττέι έκεϊ διά χου Π νεύ
ματος τά ίδια γράμματα ώς τά τών μωσαϊκών πλακών117, ταυ τα 
δέ πίπτουν είς τήν άντίληφιν τού συνόλου του άνθρωπου* δ
πως τό καθάρσιον πένθος καί τό κατώδυνον δάκρυον лаоЛвзл^ 
δχι μόνον είς τήν ψυχήν άλλά καί είς τό σώμα, ουτω καί 
τά τεκμήρια τής θείας ήδονής διαβαίνουν είς τό σώμα, καί 
τόν άρραβώνα τών μελλόντων άγαθών λαμβάνει πλήν τής 
ψυχής καί τό σώμα. Είναι δυνατόν ένίοτε τήν έμπειρίαν τού
την νά λέγωμεν ώς άποκτωμένην διά νοερας* δυνάμεως, άλλ’

111. 1, 3, 15-18. 114. 1, 3, 25.
112. Γ  Β α σ ι λ .  19, 12. 115. 1, 3, 26.
113. Ή σ. 16, 11. 116- 1. 3, 43.
117. Μ α ξ ί μ о и, Κεφάλαια Θεολογικά 2, 8. PG 90, 1161 έ·
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ή δύναμις αυτή είναι υπέρ νουν118. Τό σώμα λαμβάνει εις 
τάς περιπτώσεις ταυτας ικανότητας ύπερφυσικάς, ώς και ή 
ψυχή' λεπτόνεται καί (ραίνεται ώς αϋλος. Ουτω κατά την 
έπιφοίτησιν. των θεουργών έλλάμψεων βλέπουν οι καθαροί 
«τό τής θεώσεως αυτών ένδυμα»110, συμφώνως πρός την πα- 
λαιοτέραν του Διαδόχου δοξασίαν περί αύτοοράσεως τής ψυ
χής ή όράσεως του φωτός τής лтшхлс* 120. Ή  γνώιιη περί τής 
συππετοχής του σώπατος κατοχυρώνεται διά τής χριστολα- 
γικής διδασκαλίαςιΐό Χρίστος είναι ταυτοχρόνως: θεός και 
ΟΛ^ραπ^ς ένοϋται δέ με ήμας και κατά τό σώμα' διά τής 
μΕΤαλήψεως «σύσσωμος ήμϊν γίνεται»121.

Συμπέρασμα του Παλαμα είναι ή άνοδος του άνθρώπου 
εις τον γνόφον και ή έποπτεία. Μέ γλώσσαν δανεισμένην εν 
μέρει από τον Διονύσιον λέγει δτι ό μονήρης «συνάπτει τον 
νουν τή άδιαλείπτω πρός θεάν ευχή καί δι’ αύτής έαυτου 
δλος γεγονώς καινήν καί απόρρητον άνοδον εις ούρανούς ευ
ρίσκει, τόν άναφή τής κρυφιομύστου σιγής ώς άν τις εϊποι 
γ νό φ ο ν  κάί τσύτω μεθ’ ηδονής άπορρήτου προσέχων άκρι- 
βώς τόν νουν έν άπλουστάτη καί παντελεϊ καί γλυκερή γα
λήνη καί όντως ησυχία τε και άφθεγξίρ πάντων ύπερίπταται 
κτιστών». Ουτω «φώς έποπτεύει θείον... εόχαρι καί ιερόν 
θέαμα»122. Δέν είναι δυνατόν άνευ προσωπικής έπιδ,όσεως, ά- 
νευ κοινωνίας καί εμπειρίας προσωπικής, ν9 άντιληφθή κα
νείς ταϋτα123. Είναι δυνατόν νά είναι κανείς θεολόγος καί νά 
μή είναι θεόπτης, διότι ύπάρχει πέρα τής άληθείας των δο̂  
γμάτων καί «αληθής χάρις». Ή  θεολογία διαφέρει, τής θεο- 
πτίας^όταν * διαφέρει ή γνώσις άπά τή ν κατοχήν του πρά
γματος124.

Е I Σ А Г О Т К

118. 1. 3, 33. Βλ. καί 1, 3, 41. 119. 1, 3, 5.
120. Δ ια δ  6 X 9 У Κεφάλαια 49, 50.
121. 1, 3, 38, 123. 1,. 3, 34.
12?г 3, 4§, 124, 1, 3, 4g, 43,
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ХН  δεύτερα τριάς

"Οπως εις πολλάς άλλας περιστάσεις, οΰτω καί τώρα ό 
Βαρλαάμ έπέδειξε (ρο6ίαν, ή οποία ώδήγησε τούτον εις τήν 
άπόκρυψιν των έργων του. Δέν έπεθύμει δημοσίαν συζήτη- 
σιν, τήν οποίαν δμως μετά τήν έκδοσιν του πρώτου συγγράμ
ματος του Παλαμα δέν ήδύνατο ν ’ άποφύγιμ Ή  πρώτη αντί
δρασής του Βαρλαάμ ήτο νά παραπονεθή αύτοπροσώπως ώς 
αδικούμενος 1Κ·, ή δευτέρα, νά διασκευάση τά συγγράματά 
του.

Κατά τάν χρόνον τούτον περιηλθον έπΐ τέλους εις χεϊ- 
ρας του Παλαμα τά συγγράμματα του Βαρλαάμ, εις τά ό
ποια ευρε πολλάς άνακριβείας καί συκοφαντίας. «Πλανώ  
μένα δ* ούτως, έν σκότει και τό φως φεύγοντα της παρρη
σίας, τάς εμάς δμως χεϊρας εις τέλος ού διαπέφευγε. Λα
βών ουν και αύτός έστιν δ διήλθον και είδον ώς έπος ούδέν 
ύγιές, άλλά πάντα ψευδός και συκοφαντίαν δεινήν. *Έλεγε 
γάρ ώς έδιδάχθη παρ’ Εκείνων ών κατηγορεί, τήν μέν θείαν 
πάσαν Γραφήν άνωφελή πασι παντάπασιν είναι, πονηράν 
δέ τήν των δντων γνώσιν, τήν τε του θεού ουσίαν αίσθη- 
τώς είναα θεωρητήν και πρός ταύτην δγειν τήν θεωρίαν 
έτε ρά τινα αισθητά τη ρήματά τε και ένεργήματα καί Επι
τηδεύματα, Ταυ τα δέ άπαντα ,'όμψαλοψυχίαν’ ούκ οίδ9 ό
πως καλέσας καί 'δαιμονιώδη9 άπελέγξας...»12β. Μετά τάς 
πρώτας άντιθέαεις ό Βαρλαάμ έσκέπτετσ νά Εξαφανίση ταυ- 
τα πλήρως; Εξ ού και άπέκρυπτεν αυτά, δτε δμως είδε τά 
αντιρρητικά συγγράμματα του Παλαμα, έλαβεν άλλην άπό- 
ψασιν* τά διεσκεύασε δι’ αφαιρέσεων καί τροποποιήσεων* «τό 
μέν τής όμφαλοψυχίας δνομα Εξαλείφει παντάπασιν..* δ δέ 
δαιμονιώδη πρότερον - άπεφαίνετο φυσικά προσαγορεύει 
νυν*1*7.

’Ακολούθως τήν άνοιξιν τού Д339, ό Βαρλαάμ άνεχώρη- 125 126

125. Φ ι λ ο θ έ ό и -Έγκώμιον PG 151, 158 έ.
126. 2, 1, 2. 127. 2, 1. 3.
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σεν εις την Δύσιν προς έπανάληψιν των διαπραγματεύσεων 
μεταξύ των δύο Εκκλησιών1*8. Ό  Παλαμάς, έχων πλέον 
ύπ5 δψιν τό πλήρες κείμενον τού έργου τού άντιπάλου του, 
άνήρεσεν αύτό λεπτομερέστερον* σθεν τό νέον έργον τού 
Παλαμά, έκ τριών πάλιν βιβλίων, αποτελεί δευτέρωσίν και 
έπέκτασιν τού προηγουμένου. Έγρόφη κατά τήν άπουσίαν 
τού Καλαβρού ήτοα τό 1339.

Είς τήν δευτέραν έκδοσιν τού έργου του ό Βαρλαάμ έ
δωσε προσωπικώτερον χαρακτήρα, άπευθυνθείς ήδη έμιιέ- 
σως πρός τον Παλαμάν, τού οποίου χωρίον έκ τής πρός 9Α- 
ιανδυνον πρώτης επιστολής128 129 130 άναιρεϊ* «φής ως ούκ άνεμέ- 
σητον επί διορθώσει χρήσασθαι σαυτώ ών ούκ όρθώς 
περί θεογνωσίας εϊρηκέ τις τών σών φίλων»180. 'Ομιλούν ακό
μη περί φιλίας και οι δύο, μολονότι ή το αγεφύρωτος πλέον 
ή μεταξύ των διάστασις. Ό  Παλαμάς ούτε νά σκεφθή δύνα- 
ται πού θά φθάσουν τά πράγμαα* «νύν δ5 ούκ οίδ’ ές δ„τι 
τουτί τελευτήσει* θεώ δ’ εύχομαι καί ελπίζω κρείττω»131.

Τό πρώτον βιβλίον τής δευτέρας τριάδος άναφέρεται εις 
τήν παιδείαν, «τούς λόγους», δπως καί τό τής πρώτης. 'Ο  
■Βαρλαάμ εΰρισκεν ότι εις τήν σοφία^._συμβαί νει δ,τι καί 
είς τή,ν ύγείαν, rf̂  οποία είναι ένιαία, καί δέν είναι άλλη ή 
υπό του1 θεού διόΡμένμ,,καί άλλη ή ύπό τών ιατρών έξασφα- 
λιζομένη υγεία132. Ούτως ένιαία είναι καί ή σοφία, είτε θεία 
είτε άνθρωπίνη. «Τά τών θεουργών λόγια καί ή εν τούτοις 
σοφία τή παρά τών έξω μαθημάτων φιλοσοφίςι πρός ένα σκο
πόν όρρ καί τό αύτό κέκτηται τέλος, τήν τής άληθείας εύ- 
ρεσιν* μία γάρ ή διά πόνων αλήθεια». Ε ις τούς άποστόλους 
έδόθη δι* άποκαλύφεως, ήμεϊς δμως τήν άνευρίσκομεν δι* 
άναζητήσεως καί έπιμελείας. Ή  φιλοσοφία οδηγεί είς τάς 
«άΰλους άρχετυπίας τών ιερών συμβόλων»138. 'Ο θεός έδώ-

4G

128. Φ ι λ ο θ έ ο υ  Έγκώμιον PG 151, 589 Β.
129. Α ' Ακίνδυνον 12. 132. 2, 1, 4
130. 2, 3, 78. 133. 2, 1, 5.
131. 2, 1, 40.
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ρησεν εις ημάς τήν θεόπνευστον διδασκαλίαν άφ’ ενός και 
την πολυάσχολον ματαιότητα άφ5. ετέρου δια ν5 άποκτήσω- 
μεν τήν σοφίαν των άποστόλων134 135 136 137. Πρός κατοχύρωσίγ της 
θέσεώς του έπεκαλεϊτο κολοβωμένον χωρίον του Γρηγορί- 
ου Νύσσης, εις τό όποιον ούτος ομίλων περί Γραφής και παι
δείας λέγει τέλος δαά μόνην τήν Γραφήν, «τήν της θεοπνεύ- 
στου Γραφής φιλοσοφίαν, τελείαν έπάγουσαν τή ψυχή κά- 
θαροιν»135, αντί τούτου ό Καλαβρός έτροποποίησεν εις «τε
λείαν έπάγουσι ταΰτα τή ψυχή κάθαρσιν», δηλαδή ή Γρα
φή και ή φιλοσοφία138.

Είς τούτο άπαντά ό Παλαμάς δΓ έπιχειρημάτων ύπέρ 
τού διπλού τής σοφίας, άκολουθώγ κυρίως τήν διατύπωσήν 
τού Μεγάλου Βασιλείου^ «δύο τά σημαινόμενα τής αλήθει
ας εύρσμεν έν μέν τήν κατάληψιν των έτη τον μακάριον 
6ίον φερόντων, έτερον δέ τήν περί οίουδήποτε των έν τω 
κόομω εϊδησιν ύγια»187. Είναι κατά ταύτα διπλή ή σοφία, 
ή εις σωτηρίαν_όδηγούσα καί ή Ιτήν περιέργειαν Ικανοποιού
σα  ̂«τό μέν τέλος έστί τής θεοπνεύστου διδασκαλίας, τό δέ 
μή άναγκαϊον μηδέ σωτήριον ζητεί μέν ή έξω φιλοσοφία, 
επιτυγχάνει δέ ήτταν»138. 5/Αλλωστε καί έν αυτή τή φιλο- 
οοφίςι ύπάρχουν διάφοροι κατευθύνσεις· άλλη είναι ήθιχή, 
άλλη είναι λογική139.

Ή  διάκρισις δικαιολογείται διά τής καταφυγής εις τήν 
ύπαρξιν διττών δώρων τού θεού, έκ των όποιων άλλα μέν 
είναι φυσικά, δεδομένα εις δλους, καί τοισΰτον είναι ή φι
λοσοφία, άλλα δέ είναι ύπερφυσικά καί πνευματικά, διδό
μενα είς τούς καθαρούς καί άξιους140.

Ή .φ ιλ ο σ ο φ ί α_ ε ισ ά γ ε ι, εις. χη Υ  -ΥΥώσιν τω ν δντω ν μ ερ ι-

134. 2, 1, β.
135. Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Ν ύ σ σ η ς .  Περί παίδων PG 46, 181 C.
136. 2, 1, 17.
137. Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  Eic ψαλμόν 14, PG 29, 256 BC. Βλ. καί 

Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  'Ομιλία 16, 2, PG 35, 936 C.
138. 2, 1, 5. 140. 2, 1, 7.
139. 2, 1, 21.
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κώςΛ αλλά τούτο δέν είναι άρκετόν διά την κατοχήν τού 
Πνεύματος1'11. Πρόκειται περί πιθανολογίας, έπιτρεπούοης 
αντιφάσεις και διαφωνίας, αί όποίαι δέν πρέπει νά προκα-
λούν την μομφή,ν ήμών, διότι δέν είναι δυνατόν να γίνη 
άλλως142 * 144. Ε ις [ήν Γ ραφήν υπάρχει κάτι άνώτερον τής γνώ- 
σεως* δθεν τα θεουργά λόγια είναι ανώτερα της φιλοσοφί- 
αςΑ43 ΧοΟτο τό άνώτερον έπιτυγχάνεται διά τής άδιαλείπτου 
προσευχής, ή οποία δέν είναι άπλή έξις, ως έλεγεν ό Βαρ
λαάμ, άλλά δώρον του θεού, λαμβανόμενον διά νηστείας και 
συγκρατήσεως τής άναπνοής144. Τό τελεστικόν τούτο είδος 
τής αλήθειας έχει ώς βραβεϊον πολύτιμον145 146, δ,τι ώνόμασεν 
ό Παύλος 'άρπαγήν* καί άνοδον ύπερουράνιον148, ό δέ Χρί
στος "έλευσιν5, 'μ°νήν5 και 'έμφάνειαν’147.

Ό  Παλαμας φρονεί δτι ό αντίπαλός του δέν δέχεται 
τό κύρος τής Γραφής, έστω και άν τήν έπικαλήται· άλλως 
δέν θ’ άνεζήτει μέ τόσον ζήλον τήν μάθησιν καί δέν θά 
έξίσώνε τάς δύο σοφίας148.

Τό δεύτερον βιβλίον έχει ώς θέμα τήν προσευχήν,' περί 
τής οποίας ό Βαρλαάμ έμενε σταθερός εις τόν άρχαϊον ήθι-
κολόγικόν ασκητισμόν, μη άνεχόμενος οίανδήποτε έξέλιξιν 
και δια(ροροπόίησιν. Κατά τή.ν γνώμην τού 'Αγιορείτου, ενώ 
ήρχιζεν άπό τά υπό των πατέρων ώμολογημένα, έτέλείωνεν
εις διάφορον οδόν άπό άκείνων, τάύτην δέ τήν ασυμφωνίαν 
τονίζει είς δλον τό διβλίον. Ό  Βαρλαάμ θεωρεί τήν πρόσευ- 
χήν ώς έμπειρίαν )ξένΓ)ν πρός τό σω|κι καί άϋλον βάσει πολ
λαπλών επιχειρημάτων. Πρ>ώτόν δτι τά δώρα τού θεού εί
ναι τελειότατα, επομένως είναι ώφέλιμώτερον είς τήν ψυχήν 
καί νά είναι υπέρ άίσθησιν κατά τάς προσευχάς παρά νά 
ενεργή κατ’ αϊσθησιν149. Δεύτερον δτι ή άγάπη των κοινών

141. 2; 1, 25. 143. 2' 1. 10.
142. 2, 1, 41.
144. 2, 1, 31, «τρόφης άνευ καί πνοής».
145. 2, 1, 44. . 148. 2, 1, 36.
146. В ' Κορ .  12, 2.. 149. 2, 2, 11.
147. Ίω . 14, 21. 23.
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ένεργειών του παθητικού τής ψυχής καί του σώματος προση
λώνει αύτήν είς τό σώμα καί είς τό σκότος150'. Τρίτον δτι ή 
ύψηλοτέρα κατάστασις τής προσευχής σημαίνεται διά τής 
άπομακρύνσεως του νου άπά τήν σάρκα καί τάν κόσμον, ώσ
τε ν’ άπαλλαγή των σωματικών παθών151. Κατά τήν άποψιν 
ταύτην ή τελεία προσευχή προϋποθέτει τελείαν άπαλλαγή,ν 
έκ των ύλικωγ\ «νεκροϋν τελέως τό τής ψυχής παθητικόν 
ώς κατά μηδεμίαν τών έαυτοϋ δυνάμεων ένεργείν, πρός δε 
кш πάσαν ενέργειαν ψυχής καί σώματος κοινήν»152. 'Q Π αύ
λος άνέβη εις τρίτον ουρανόν λησμονήσας τό σώμα153. Ό  θ ε 
ός δίδει τήν χείρά του είς τόν προσευχόμενον, ώστε νά μη 
αισθάνεται οϋτε δτι προσεύχεται154.

Ά λλα  ούτως ή προσευχή δέν είναι τίποτε άλλο άπό 
«φαντασίαν τό εαδωλον έν έαυτή τής καρδίας φέρουσαν»155. 
Καί οή^  ή_ προσευχή είναι [πραγμαΉκή_ι£αί φανταστική 
εμπειρία, καί άναφέρεται είς τό σύνολον του προσώπου, 
λέγει ό Παλαμας. Κανέν δώρον του θεού δέν είναι έξ άρ- 
χής τέλειον. ’Έφεσις του άνθρώπου_είναι νά προκόπτη επ’ 
άπειρον, (έφ’ όσον ή χάρις τοο θεού είναι άπειρος* πώη λρι- 
πόν είναι δυνατή ή κατάπαυσις τής άνθρωπίνης προκοπής; 
Ή  πνευματική εμπειρία δέν είναι στατική, είναι προοδευ
τική^ "

Πρός στήριξιν τής γνώμης περί συμμετοχής.. του* σω-
'  ’ > Γ · ·

ματος είς τήν πνευματικήν άπόλαυσιν άρκεϊται ό Παλαμας 
πάλιν είς μαρτυρίας τής, Γραφής καί των πατέρων καί .είς1 
τήν περιγραφήν τής έμπειρίας τών μοναχών. «Ή καρδία 
μου καί ή σάρξ μου ήγαλλιάσαντο έπί θεφ ζώνη»157, λ έ γ ε ι  

ό Ψαλμωδός, «’Ιησούς μνήμη κολληθήτω τή πνοή σου καί 
τότε γνώση ήσυχίας ωφέλειαν», λέγει ’Ιωάννης ό Σιναΐ-
της158. Έ ξ άλλορ άπάθεια δέν̂  σημαίνει νέκρωσιν ;тор ла-· · - « ■ ·

150. 2, 2, 12. 154. 2, 2, 16.
151. 2, 2, 17. 155. 2, 2, 9.
152. 2, 2, 4. 156. 2, 2, 11.
153.2,2,$.  157. 2, 2, 10, Ψ αλμ-83, 2.
158. 2 2, 25. Κλίμαξ 27 PG 88, 1112 С.
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θητικοϋ άλλα μετάθεσίν από τά ταπεινά προς τά ύψηλότερα· 
άλλως οι έρασταί των καλών μέ ποιον δργανον θά ήγάπων 
τό καλόν και θά έμίσουν τό κακόν159 160 161 162 * * *; Και τό σώμα δέ μετέ
χει της προσευχής διά του άλγους, των δακρύων,1 τής'.χά- 
ράς^ Ή  θεία χάρις κατά τό μυστήριον τήΤΓΤέρωσύνης δια
δίδεται όχι μόνον «της ψυχής νσερώς προσευχομένης άλλά 
και του σώματος ένεργούντος διά τής αφής»180. Ό  άρνούμε- 
νος τήν αρχήν τής προσευχής, δηλαδή τον φόβον, τό άλ
γος, τον στεναγμόν, τήν σιωπήν, άρνείται αύτήν τήν ύπό- 
στασιν τής προσευχής181.

Τήν ήσυχαστικήν μέθοδον προσευχής ό Παλαμάς ύπο- 
στηρίζει μέ έπιφύλαξιν. Διά τής συγκρατήσεως τής αναπνο
ής βοηθοϋνται οι άγύμναστοι ώστε προΐόντες νά φθάσουν 
εις «ένοειδή συνέλιζιν του νουι182. Επίσης άνεγνώριζε και 
τάς άτελείας του βιβλίου του Νικηφόρου, τό οποίον συνε- 
τέθη 'άπλώς καί άφελώς’183, και ούτω χωλαίνει εις τήν δια- 
τύπωσιν184.

Τό τρίτον βιβλίον πραγματεύεται περί του ιερού φωτός. 
Ό  Βαρλαάμ όκούσας 'δρασιν9 έζεμάνη, διότι κατά τήν ύ- 
ψίστην θρησκευτικήν έμπειρίαν παρεδέχετο εκσιασιν τής ψυ
χής άπό τό σώμα, καθ’ ήν ό νους μόνον λειτουργεί* επομέ
νως δέν ήδύνατο νά δεχθή 'ορασιν’ άλλά 'νόησιν’165. Τά οΰ- 
τω βλεπόμενα είναι συμβολικά (ράσματα καί αινίγματα, κατ’ 
οικονομίαν δεικνύμενα188, ώς είχεν εϊπει άλλοτε ό Χρυσό
στομοςе7 τον οποίον δέν είχεν ύπ9 δψΐν ό Βαρλαάμ. Ό  νους, 
εισερχόμενος εις τον υπό τού Διονυσίου περιγραφόμενον 
θείον γνόφον, δέν δύναται να ϊδη τίποτε, διότι έκεϊ δέν ύ~ 
πάρχει τίποτε πέρα του 'μηδέν γινώσκειν’1β8. Παρά ταυτα ό

159. 2 19, 23. 163. 2 2, 3.
160. 2 2, 13. 164. 2 2, 26.
161. 2 2, 15. 165. 2 3, 58. 2 3, 39.
162. 2 2,7. 166. 2 3, 20.
167. Περί άκαταλήπτου του ΘεοΟ 3, 3.
168. 2 3, 50. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Μυστική θεολογία 1, 3,

PG 3, 1000 С.



ΕΙ  Σ Α Γ Ω Γ Η 45

Βαρλαάμ δέχεται την θείαν 'νόησιν5 δχι μόνον εις τούς ά
γιους άλλα καί) εις τούς σοφούς του κόσμου189, μόνον δέ 'δ- 
ρασιν5 δέν δύναται νά διανοηθή.

Ό  Παλαμάς άπαντςί δτι κακώς έμμένει ό άντίπαλός του 
είς τήν έπίκρισιν τού δρου "δρασις’, διότι τήν ιδίαν εμπειρί
αν οι μοναχοί καλούν καί "νόησιν άπερινόητον’170. Q̂pnrnr 
ύπ5 αυτήν την έννοιαν είναι καί ή πίστις, ή οποία δέν εί
ναι καρπός ούτε τών αισθήσεων ούτε τής λογικής, διότι υ
πάρχει δρασις καί νόησις υπέρ πάσας τάς νοερός ένεργείας171.

Τά 6 λε πάμε να κατά τήν πνευματικήν έμπειρίαν δέν είναι 
σύμβολα φανταστικά, (αλλά αναλογικά καϊ( άναγωγική, δπως 
έδίδαξεν και ό Μάζιμος17?, και δπως θ'9 άνέπτυσσεν έκτενέστε- 
ρον εις τήν έπομένην τριάδα. Μ έχρι καιρού ή άνθρωπότης 
άνήγετο είς τάς θεολογικάς έννοίας «έκ τού είκότος», δηλα
δή έκ τής Θεωρίας τής κρίσεως, άλλ* ήδη, δτε «ή ζωή έφανε- 
ρώθη»173, δέν βλέπομεν πλέον «έκ τού είκότος», άλλ5 άμέ- 
σως174. Διότι_σί άνθρωποι, κατά τήν διδασκαλίαν τού ’Ισαάκ 
τού Σύρου, έχουν δύο ψυχικούς οφθαλμούς· μέ τόν ένα βλέ
πουν τήν δύναριν, τήν σοφίαν καί τήν πρόνοιαν τού θεού, 
μέ τόν άλλον τήν δόξαντήςφύσεως αυτού175 *. Δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν τόν ένα νσητικόν, τόν άλλον πνευμαικόν. Κατά_τόν 
Διονύσιον τελειοτέρα όδός θεογνωσίας είναι ή άποφατική, ή 
άφαιρετικώς εκ τών έπί μέρους άνάγουσα πρός τόν θεόν, 
άλλ’ ήδη καί είς αύτόν αί δύο οδοί συμπίπτουν ένίοτε, άφού 
ούτος ταυτίζει ένίοτε τόν γνόφον μέ τό φώς καί τό μή όραν 
μέ τό όραν170. ’Απαιτείται λοιπόν άλλη όδός.

Άπορρίπτων τάς κοσ]ΐικάς σχέσεις ό άνθρωπος έξίσταται 
άπό δλα τά δντα, δχι δέ μόνον άπό τό σώμα. Τότε καταξιού-

169. 2 3, 1. 171. 2 3, 40.
170. 2 3, 58.
172. Περί άποριών PG 91, 1165 BC.
173. Α* Ί ω. 1, 2. 174. 2 3, 44. 46.
175. 2 3, 15. ‘Ι σ α ά κ ,  'Ομιλία 72 έκδ. Θεοτόκη, σ. 415.
176. 2 3, 51. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  ‘Επιστο

λή 5, PG 3, 1073 Α.
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ται αοράτων θεαμάτων και εμπειρίας πολύ άνωτέρας τής θεο
λογίας, είτε όποφατικής είτε καταφατικής*?; Διακρίνεται ε
κεί έ'λαμψις, διαρκής θέα φωτός και κοινωνία φωτεινών πρα
γμάτων, άλλ’ οίονδήποτε όνομα και άν δώσωμεν εις την έμ- 
πειρίαν αυτήν (ένωσις, δρασις, αϊσθησις, γνώσις, νόησις, έ'Λ- 
λαμψις) δεν κυριολεκτείται177 178.

Ή  τρίτη τριάς

Ό  Βαρλαάμ, έπιστρέψας έκ της είς τήν Δύσίν πρεσβεί
ας εις τήν Θεσσαλονίκην καί ευρών δημοσιευμένον τό δεύ
τερον κατ’ αυτού σύγγραμμα τού Παλαμά, άνησύχησε και 
ώργίσθη. ΤΗτο έτοιμος κατά τήν συνήθειάν του νά έπιτεθή 
έκ νέου έγγράφως έναντίον τών μοναχών, άλλ’ έπ’ ολίγον 
τον συνεκράτησεν ό ’Ακίνδυνος, ό οποίος δέν διεφώνει μεν 
μετ’ αύτοΟ περί τών προϋποθέσεων της θεολογικής γνώσεως, 
δέν ένέκρινεν όμως καί τάς έπιθέσεις του κατά τών ησυχα
στών. Ε ις τέσσαρας έπιστολάς ζητεί άπό αύτόν μετριοπάθει
α ν  «τά μέν έπί Παλαμα μετριώτερον γίνου»179.

Ό  Καλαβρός, μεταβάς εις τήν πρωτεύουσαν έπτά μήνας 
πρό τής έκεϊ μεταβάσεως του Παλαμα, ήτοι τόν ’Οκτώβριον 
τού 1340180, κατήγγειλεν έκ νέου τούς μοναχούς, καί τούτον 
προσωπικώς ένώπιον τής συνόδου. Φαίνεται ότι αί κρούσεις 
του δέν εϊχον ευμενή άποτελέσματα, διό καί ούτος ύπεχρεώ- 
θη εις νέας άναζητήσεις. Ό  πατριάρχης Καλέκας προήχθη 
εις συζητήσεις δι’ έξέτασιν τών γραπτών τού Παλαμα, ή ο
ποία έπεισεν ότι ούτος είχε μάλλον δίκαιον, διό καί ένώπιον 
μαρτύρων έπήνεσεν αύτόν, άλλ’ έν πόση περιπτώσει δέν ή
θελε νά λάβη διαστάσεις δογματικής έριδος ή άντίθεσις. Ό  
’Ακίνδυνος δέν ύπεβοήθησεν όλίγον είς τήν διαμόρφωσιν τοι- 
αύτης γνώμης υπό του πατριάρχσυ.

177. 2 3, 35. 26. 178. 2 3, 35.
179. Διατηρούνται sic αύτόγραφον Scoriol gr. Ф*|||-Ц φφ

230 - 2346.
180. Θεοφάνης PG 150, 1913 C.



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 47

Λόγω της στάσεως τών έν τη πρωτευούση άρχών ό Βαρ
λαάμ έπέστρεψεν είς την Θεσσαλονίκην. Κατά τόν μεταξύ 
χρόνον ό Παλαμάς προβλέπουν την τροπήν τών πραγμάτων, 
είχε μεταβή εις τό 'Άγιον ’Όρος δπου ήτοίμασε τόν Ά  γ ι ο- 
ρ ε ι τ ι κ ό ν  τ ό μ ο ν  και ήτο τώρα διατεθειμένος νά φθάση 
με τοιοϋτον δπλον μέχρι της Κωνσταντινουπόλεως. Ε ις  την 
Θεσσαλονίκην οί δύο άνδρες συνηντήθησαν ένώπίον τού «με
γάλου διοικητοϋ», κατ’ αυτήν δέ τήν συνάντησϊν ό Βαρλαάμ 
ύπεσχέθη νά διασκευάση τά έργα του, άπαλείφων τάς κατη
γορίας εναντίον τών μοναχών, καί νά δείξη ταύτα πρά τής 
δημοσιεύσεώς των εις τόν Παλαμάν, ούτος δέ διεβεβαίωσεν 
δτι, μόλις έκεϊνος θέση τέρμα εις την πολεμικήν του, θά παύ
ση γράφων κατ’ αύτου, θεωρών τήν διαφωνίαν ώς 'θεολογού
με νον181. Παρά ταυτα ό διαρκώς άλλάσσων τακτική,ν Βαρλα
άμ έξέδωσε τό έργον του Κ α τ ά  Μ  α σ σ α λ  ι α ν  ώ ν, εις 
τό οποίον επιτίθεται πλέον κατά του Παλαμα προσωπικώς. 
Και άλλαχοϋ προσάπτει εις τούς ήσυχαστάς κατηγορίαν έπΐ 
μασσαλιανισμώ* «είναι γάρ και καθ’ έαυτά άτοπα καί κατά 
τι παρόμοια τή τών εύχών αίρέσει»182. Μασσαλιανοί, ώς γνω
στόν, έλέγοντο κατά τήν έποχήν ταύτην οι Βογόμηλοι λόγιο 
ταυτότητος τών περί προσευχής και περί εξωτερικών μέσων 
λατρείας άντιλήψεών των. Ή  παρούσα κατηγορία δμως προσ
άπτεται διά θεολογικήν πλάνην ήτοι δι5 Ισχυρισμόν δτι βλέ
πουν τόν θεόν, σύμφωνον πρός τήν πεποίθησιν τών Βογο- 
μήλων. Έ ξ  άλλου άποκαλεϊ τούς ήσυχαστάς και Βλαχερνί- 
τας, έκ τού1 έφημερίου τού ναού τών Βλαχερνών θΐεοδώρου 
Τραπεζουντίου, τόν όποιον ή ’Ά ννα  Κομνηνή λέγει άπλώς 
Βλαχερνίτην183.

Ό  Βαρλαάμ έδήλωνεν είς τόν πρόλογον τού έργου τού

181. Πρός Φιλόθεον Coisl. 99 φ. 172. Φ ι λ ο θ έ ο υ  Έγκώμιον 
PG 151, 596 AG. Α κ ί ν δ υ ν ο υ ,  Έκθεσις πρός Καλέκαν, Uspenskij, 
Sinodik σ. 86.

182. Β α ρ λ α ά μ ,  Επιστολή πρός Ιγνάτιον, εκδ. Schird σ. 324.
183. Αλέξιός 1.0, 1 Leib. Coll. Bud0 τ. 2 о. 189.
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του δτι ήτοίμαζεν ήδη από την ’Ιταλίαν184, ήπείλει δέ νά ένερ- 
γήση προς σύγκλησιν συνόδου, δπερ καί έγινε το 1341, και 
παρουσιάζετο ώς ύποστηρικτής τής ορθοδοξίας* «ού μόνον 
επαγγέλλεται καινοτομήσειν ούθέν, άλλα και τής του θεοΰ 
Εκκλησίας ύπεραγωνιεϊσθαι»185.

Ή  βαρυτάτη κατηγορία ήτο δυνατόν ν’ άποσεισθή μόνον 
δι’ ισχυρισμού θεολογικοϋ έπιχειρήματος, τό όποιον και προ- 
έβαλεν ό Παλαμας, λέγων ότι ναι μέν βλέπουν κάτι εκ τοΰ 
θεού οι ήσυχασταί, άλλα τοΰτο δέν είναι ή ουσία, είναι ή 
ενέργεια τοΰ θεού. Τό έπιχείρημα τοΰτο άναπτύσσεται διά 
μακρών εις τό τρίτον έργον τοΰ Παλαμά ύπέρ των ησυχα
στών, τό οποίον αποτελεί μέν τμήμα τοΰ όλου ' Υ π έ ρ  ή σ υ- 
χ α ζ ό ν τ ω ν  έργου αύτοΰ, άλλ’ έχει διάφορον κάπως πε- 
ριεχόμενον και διάφορον διάταξιν - δπως έχει και τίτλον διά
φορον* " Έ λ ε γ χ ο ς  τ ώ ν  σ υ ί μ β α ι  ν ό  ν τ  ω·ν ά τ ό 
π ω ν  ε κ  τ ώ ν  δ ε υ τ έ ρ ω ν  τ ο ΰ  φ ι λ ο σ ό φ ο υ  σ υ γ 
γ ρ α μ μ ά τ ω ν .  Ό  δεύτερος τίτλος τοΰ πρώτου βιβλίου 
Π ε ρ ί  θ ε ώ σ ε ω ς  δέν έπαναλαμβάνεται μέν είς τά ε

πόμενα βιβλία, άλλ’ οπωσδήποτε άναφέρεται καί εις αυτά. 
Τό έργον έγράφη, κατά τόν άνωτέρω καθορισμόν τοΰ όλου 
χρονολογικού πλαισίου τής έριδος, εις τός άρχάς τοΰ 1341.

"Ηδη ή έντασις τών μεταξύ τών δύο αντιπάλων σχέσε
ων εύρίσκεται εις ύψηλόν σημεϊον καί δέν διαφαίνεται διέ
ξοδος προς συνδιαλλαγήν. Διά πρώτην φοράν ό Παλαμας 
διατυπώνει υποψίας περί τών έν γένει προθέσεων και δια
θέσεων τοΰ Βαρλαάμ. Ενεργεί αυτός ύπούλως, έπειδή δέν 
δύναται νά ένεργήση φανερώς. Σταλείς από τόν αύτοκρά- 
τορα εις τήν Δύσιν, δτε εκείνος έβάδιζεί κατά τών Περσών 
(Τούρκων), έλησμόνησε τόν σκοπόν τής πρεσβείας, ώς άπε- 
δείχθη έκ τών υστέρων, «προσχωρήσας τψ πάπςι καί τάς 
εύχάς έκείνου σωτηρίους αύτώ γενέσθαι έπειπών, δς και 
έπιβοάσθαι τής πρός ταΰτα φερούσης έχόμενος, ώς αύτός

184. Ύπέρ ήσυχαΖόντων 3 1, 4. 185. Αύτόθι 3 1, 2.
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φησιν, έπ’ αύτοΰ διετείνετο, εϊτα καί προσφύσας μέν έκεί- 
νω τά χείλη καί τό γόνυ μεθ9 ήδονής ώς έοικε καί σεβά- 
οματος άσπασάμενος, τήν δέ κεφαλήν ύποθείς ταϊς έκείνου 
χερσί καί τήν έκεϊθεν σφραγίδα χαίρείγ δεξάμενος*180. Πώς 
δικαιολογείται, σκέπτεται ό Παλαμας, τό γεγονός δτι έπΐ 
τόσον χρόνον από της εις Ελλάδα έγκαταστάσεώς του δέν 
μετέσχε τής θείας ευχαριστίας186 187; 'Υποπτεύεται είς τό έξης 
δτι όλόκληρος ή διαγωγή του ήτο ύποκριτιχή καί προδοτική, 
παρομοίως δέ χαρακτηρίζεται πλέον ό Βαρλαάμ άπό τήν έν 
γένει άνατολικήν παράδοσιν.

Ε ίς τό πρώτον βιβλίον τής παρούσης τριάδος ό Π αλα
μας όμιλεϊ περί μεθέξεως τής θεότητος. Συμφώνως πρός

' -—       
χωρία τού Μ αζί μου, παρατεθέντα ηδη είς προηγούμενα βι
βλία188 189 190. ή χήρις τής υιοθεσίας, ήθεοποιός δωρεά τού Πνεύ- 
ματος, είναι φως. "Αν λοιπόν ό Βαρλαάμ θεωρή εαυτόν ξέ
νον πρός τό φώς τούτο, άποξενώνεται τής θείας χάριτος καί 
αναγκάζεται να κηρύξη αυτήν 'φυσικήν έξιν* τελειωτικήν της 
λογικής φύσεως»188. Τούτο, μασσαλιανικόν κατά βάσιν, βε
βαίως προϋποθέτει δτι οι άνθρωποι καί αυτοί οι έλληνες σο
φοί, δέν ήσαν κατ’ άρχήν λογικοί καί δτι ή ήλικία διά τής 
ώριμάνσεως έπιφέρει θέωσιν. Ή  γνώσις δμως, ή εύφυΐα, ή 
κρασις, καθιστούν τούς άνθρώπους λογικούς άλλ9 δχι καί 
θεούς180.

Έ ξ  άλλου συνεχίζων τήν προσπάθειαν φυσικής έρμηνεί- 
ας τών θρησκευτικών φαινομένων, έκήρυσσε κτιστόν τό φώς 
τού θαβώρ, όρατόν δι9 άέρος καί δυνάμενον νά λέγεται 'θε- 
ότης* μόνον ώς 'σύμβολον θεότητος9181. Ό  Παλαμας άναγκά- 
ζεται ν’ άπσκρούση τούτο δι9 άναλύσεως τής έννοίας τού 
συμβόλου. Υπάρχουν δύο ειδών, σύμβολα, φυσικά καί μή φυ-

186. Υπέρ ήσυχαΖόντων 3 1,4.  187. Αύτόθι 3 1, 5.
188. Βλ. Μ α ζ ί  μου  Κεφ. Θεολογικά 2, 88 PG 90, 1168α κ.δ.

και χωρίον μή άνιχνευθέν, Υπέρ ήσυχαζόντων 1 3, 20.
189. 3 26. 30. 191. 3 1, 11.
190. 3 1, 11
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οικά* τό φυσικόν συμβατικώς χρησιμοποιείται ώς σύμβολον. 
«Παν γάρ σύμβολον ή έκ τής φύσεώς έστιν, ή φύσεως έτέ- 
ρας παντάπασιν υπάρχει. Καί γάρ ήλιου μέλλοντος άνίσχειν 
του κατ’ αύτόν φωτός φυσικόν σύμβολον έστιν ό δρθρος, και 
τής του πυράς καυσικής δυνάμεως ή θέρμη φυσικόν σύμβο- 
λόν έστι. Τό  δέ μή φυσικόν ή καθ’ εαυτό πεφυκός ύφεστη- 
κέναι γίνεται ποτέ παρά τούς χρωμένους σύμβολον, ώς ό 
πυρσός έπιόντων πολεμίων, ή κατ’ οίκείαν μέν φύσιν ύφέστη- 
κε, γίνεται δ’ οϊόν τε (ράσμα κατά χρείαν τής παρουσίας, δ 
και τουτ’ αύτό μόνον σύμβολόν έστι. Τσιαύτα δέ έστι τά 
τοϊς προφήταις αισθητώς καί έν σχήματι δεικνύμενα, οϊον τό 
του Ζαχαρίου δρέπανον καί οι πελέκεις τού ’ Ιεζεκιήλ»132. 
Βεβαίως ό Καλαβρός ήννόει τό σύμβολον ύπό τήν τελευταί- 
αν σημασίαν, ένω ό Παλαμας έξελάμβανεν αύτό ώς πρα
γματικήν Ιδιότητα ή ποιότητα τού άντικειμένου. Πρός δή- 
λωσιν δέ τούτου έχρησιμοποίει τόν χρισιολογικόν δρον τού 
Λεοντίου192 193 'ένυπόστατον5, σημαίνοντα τό ύπάρχον δχι καθ’ 
έαυτό άλλ’ είς άλλην ύπόστασίν ή εις άλλο πράγμα194. Και 
δεν είναι μέν τούτο ή ούσία τού μράγματος καθ’ έαυτό, άλλ’ 
είναι ουσιώδες μέρος αύτού ή ούσιώδης δύναμις. Κατά τρο- 
πάριον τής μεταμορφώσεως

τήν κεκρυμμένην άστραπήν ύπό τήν σάρκα 
τής ούσιώδους σου, Χριστέ, καί θείας εύπρεπείας 
έν άγίω ύπέδειξας δρει, εύεργέτα, 
τοϊς συμπαρούσίν έκλάμψας μαθηταίς195.

Τοιαΰται δυνάμεις είναι ούσιώδεις όλλά δέν άποτελούν 
αυτήν ταύτην τήν ούσίαν τού θεού, ή όποία είναι ύπερού- 
σιος. «Δυνάμεις μέν ούν αΰται ουσιώδεις, ύπερούσιον δέ, 
μάλλον δέ και αύθυπερουσίως ύπερούσιον τό ταύτας τάς

192. 3 1, 14. Ζ α χ .  5, 1 έ. ΊεΖ. 9, 2.
193. Κατά Νεστοριανών καί μονοφυσιτών, PG 86/1, 1277 CD.
194. 3 1, 17 έέ.
195. Κάθισμα της S ' Αύγούστου μετά τόν πολυέλεον μή χρήσιμο- 

ποιούμενον ήδη.
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δυνάμεις συνειλημμένως τε καί ένιαίως δχον' ούτω τοίνυν 
καί το Οεουργόν έκεϊνο φως ούσιώδές έστιν άλλ9 ούκ αύτό 
ούσία του θεού»196.

Διά της διακρίσεως ταύτης, πρώτην φοράν γενομένης 
είς τοιαύτην έκτασιν, κατέστη δυνατή ή,^ατάφασιο της γνώ- 
σεως και μετοχής του θεού. Εντεύθεν της ουσίας ύπάρ- 
χουν άί^ νέογειαι JoD θεού, ώς τό φως, ή θέωσις, καί άλλα  
τά όποια είναι δυνατόν να προσέγγιση καί κατακτήση ό άν
θρωπος· αύτων μετέχει και αύτά γνωρίζει, δχι δέ τήν ά- 
προσπέλαστον ουσίαν του Θεο_υ10\ Διά νά φθάση κανείς εις 
τούτο δεν χρειάζεται πολυπραγμοσύνη και περιέργεια άλλα  
πείρα· «μόνος γάρ ό πείρςι μαθών οίδε τάς ένεργείας του 
Πνεύματος». Διά τούτο, προσθέτει ό Παλαμας, καί ό ίδιος, 
έν-ψ τόσα έγραψε περί ήσυχασμού, δέν έτόλμησε νά Υράψη 
τίποτε περί θεώσεως, καί μόλις τώρα άναγκάζεται νά εϊπη με
ρικά ευσεβή μέν άνεπαρκή δέ* 198.

Ε ίς τό δεύτερον 6ι6λίον, άφού κατ’ άρχάς άποκρούει τήν 
σύγκρισιν μέ τούς Βλαχερνίτας, οι όποιοι κατά τόν Βαρλαάμ 
έιόλμησαν νά θέσουν κάτι μεταξύ των δύο πραγματικοτή
των, τού άνάρχου θεού καί των γενητών, λέγω ν δτι ούτοι 
δέν θεωρούν τήν άίδιον δόξαν άλλά τήν ούσίαν τού θεού  
ορατήν199 200, έπεξεργάζεται λεπτομερέστερον τά περί διακρί- 
σεως ούσίας καί ένεργείας. Α ί έγγινόμεναι είς τάς ύπερκο- 
σμίους δυνάμεις έλλάμψεις, κατά τόν Διονύσιον*00, καί ή είς 
τούς άγγέλους ορατή δόξα τού θεού, κατά τόν Γρηγόριον 
τόν θεολόγον201, είναι άναρχοι καί άϊδιοι. Δέν είναι λοιπόν 
εν τό άναρχον,( ή ούσία τού θ ε ούί, <6λλά άναρχα είναι koL  
τά προσόντα3καί έκδηλώματα τοα5\ θερύ, α ί ύποστάσεις, αί 
σχέσεις, αί διακρίσεις- άλλως θά ήτο όρθή ή άντίληψ ις,τού

Е I Σ А Γ Ω Г Η

196. 3 1, 23.
197. 3 1, 21. 31. 34. 198. 3 1, 32.
199. Υπέρ ήσυχαζόντων 3, 2, 3 έΕ.
200. Περί θείων όνομάτων 4’ 8, PG 3, 704 D.
201. Ομιλία 28, 31, PG 36, 72 C.
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Βύνομίου, δεχομέναυ μόνην άναρχον τήν ούσίαν τού Θεού202 203.
Έ ζ άλλου ή ουσία του θεού δέν είναι το πρώτον, διότι 

προηγείται αυτής ή υπαρξις του δντος. Δέν είπεν ό ΘεόςJ ..... ......
έγώ είμι ή ούσία’, άλλά έγώ ειμι ό ών’203, «ού γάρ έκ τής ού- 
σίας ό ών άλλ’ έκ του δντος ή ούσία»204, Δέν είναι τό ϊδιον ου
σία καί ένέρνεια τού θεού, μολονότι λόγψ τού άμερούς τής 
ουσίας φαίνεται δλος εις έκάστην ένέργειαν, άλλα διαφέ
ρουν' διά τούτο καί οι Πατέρες, ένφ άφησαν άνώνυμον τή,ν 
θείαν ούσίαν, έδωσαν όνόματα είς τάς ένεργείας205 *.

Έ νφ  ό θεός μένει άμέθεκτος, αί δυνάμεις τού θεού εί
ναι μεθεκταί200. "Αν δέν ήσαν μεβεκταί, τότε θά ύπήρχεν άλ
λο, τού όποίου θά μετείχον αύταί207.

Ό  Βαρλαάμ έφιστςί τήν προσοχήν έπί ώρισμένων συνε
πειών, ώς τού κινδύνου πσλυθεΐας, εις ήν περίπτωσιν ύπάρ- 
ξουν τόσον πολλαί άναρχοι δυνάμεις, ή διθείας, είς ήν περί- 
πτωσιν τάς δυνάμεις θεωρήσωμεν ήνωμένας καί διακρίνωμεν 
άναρχον ούσίαν καί άναρχον ένέργειαν208. ν Αναρχοι, λέγετ 
ό {Ίαλαμας, είναι αί δυνάμεις τού θεού, αί όπριαι συνυπάρ
χουν αίωνίως, ώς ή προνοητική δύναμις, ή προγνωστική δύ- 
ναμις, δχι δμως καί α ί έπί μέρους πρόνοιαι, προγνώσεις καί 
θελήσεις200.

^ Τό έπιχείρημα τούτο συνεχίζεται καί είς τό τρίτον 6:- 
βλίον. Ό  Βαρλαάμ άπέκρουε μέθεζιν τής χάριτος καί έθεώ- 
ρει κατά τόν Παλαμαν, αίρετικόν καί μασσαλιανόν τόν Γρη- 
γόριον Νύσσης, ό όποιος όμιλεϊ περί αύτής210. νΑ ν έβλεπον 
τόν θεόν οί άνθρωποι, θά έγίνοντο άγγελοι, άλλ* ό καλύτε
ρος έξ ήμών άπέχει πολύ τού κατωτέρου των άγγέλων· καί 
άγγελοι δμως άν έγινόμεθα, ή κατάστασις δέν θά ήλλασσεν, 
έφ’ δσον ούτε αύτοί βλέπουν τόν Θεόν. Ό  Παλαμας άπαντή

202. Υπέρ ήουχαζόντων 3, 2, 4. 206. 3, 2, 13.
203. Έ Ε . 3, 14. 207. 3, 2, 19.
204. 3, 2, 12. 208. 3, 2, 21.
205. 3. 2, 9 έΕ. 209. 3, 2, 6. 2 Ζ.
210. 3, 3, 4. Γ ρ η γ ο ρ I о и Ν ύ σ σ η ς ,  Eic Στέφανον, PG

40, 717 Β.
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ότι, αν 6 βασιλεύς έπιτρέψη εις στρατιώτην νά του όμιλήση 
κατά πρόσωπον, ό στρατιώτης δέν προάγεται εις στρατηγόν 
ό Μωϋσής, άξιωθείς νά ϊδη τον θεόν, δέν έγινεν άγγελος 
βεβαίως* 211.

Προς άποφυγήν της ώς άνω συνεπείας ό Βαρλαάμ έθεώ- 
ρει πασαν ενέργειαν κτιστήν* άλλά ή ούσία, της όποίας αί 
ουσιώδεις ένέργειαι θά ήσαν κτισταί, θά ήτο καί αυτή κτιστή212.

Τό δλον σύγγραμμα κλείει ό Παλαμας διά ττροτάσεως ει- 
κονιζούσης μέ σκοτεινά χρώματα τά καταστρεπτικόν έργον του 
Βαρλαάμ, τό όποιον τίποτε δέν άφησεν άρθιον. «Ουδέ γάρ τής 
Παλαιας Διαθήκης του θεού καταψευσάμενος τής Καινής έ- 
φείσατο, ούδέ εις τήν θείαν φύσιν άμαρτών, τήν διά σαρκός 
του θεού έπιδημίαν εϊασεν άνεπηρέαστον, ούδ* εις τήν πνευ
ματικήν ύβρίσας θεωρίαν τήν τής άρετής πράξιν άδιάβλητον 
κατέλιπεν, ουδέ τή των μακαρίων άνδρών κατά τόν νυν αιώνα 
έπιθέμενος ζωή τοϊς τού μέλλοντος αίώνος ούκ έπέβαλε 
τάς χεϊρας, άλλά κατά παντός, ώς ειπεϊν, έχώρησε καλού καί 
ιερού καί θείου, παρόντος τε καί παρελθόντος, έφ* ήμϊν τε 5ν- 
τος καί ούκ έφ* ήμϊν, έλπιζομένου τε καί άρτίως ώς έν άρρα- 
βώνος μέρει χορηγουμένου τοίς άξίοις, τοϊς τε πρό νόμου καί 
τοϊς μετά νόμον άγίοις*18.

ψ
211. 3, 3, 5.
212. 3, 3, 6.

213. 3. 3, 16.
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Τ Ο  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Ν

Έκ των βιβλίων τοΰ παρόντος συγγράμματος είχεν 
έκδόθή ααλάιότερόν μόνον τό δεύτερον της πρώτης τριά- 
δος υπό Νικοδήμου τοΰ ‘Αγιορείτου εις τήν Φιλοκαλίαν 
των ιερών νηπτικών1, άπό όπου άνετυπώθη είς τήν Πα
τρολογίαν τοΰ Migne2. Βραχέα αποσπάσματα έκ των βιβλίων 
2,1, 3, 1 καί 3, 2 έξεδόθησαν εις τά ύπό τοΰ Ρ. A. Syrkou 
δημοσιεϋθέντα κατάλοιπα τοΰ Πορφυρίου Uspenskij3. Τά 
βιβλία 1,2 καί 1,3 μετέφρασεν είς τήν ρουμανικήν ό Ρ. 
Staniloae4.

Τό όλον σύγραμμα έξέδωσε τό 1959 ό J. Meyendorff 
μετά γαλλικής μεταφράσεως5. Ύφ’ ήμών τέλος έξεδόθη 
είς τήν σειράν των έργων τοΰ Παλαμα, όπόθεν λαμβάνεται 
τό κείμενον τής παρούσης έκδόσεως6.

1. Βενετία 1782, σ. 955-961.
2. PG 150, 1101 ABC.
3. Istorija Afona III, Afon Monaseskij, μέρος В ', Opravdanija, 

Πετρούπολις 1892, σ. 688-691. Έκ той κώδ. Λαύρας 1945.
4. Έν Anuarul Academiei Theologice Andreiane, Sibiu 1932-1933. 

Βάσει той κώδ. Coisl. 100.
5. G r 0 g o i r e  P a l a m a s ,  Defense des saints H6sychastes, 

Introduction, texte critique, traduction et notes, Louvain (Spicilegium 
Sacrum Lovaniense), 1959.

6. Π. Χ ρ ή σ τ ο υ ,  Γρήγορίου той Παλαμά Συγγράμματα, τ. Α ' 
βεσοαλονίκη 1962.
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ι Σ  Π Ρ Ω Τ Η

5Ε π ε ιδ ή  uvcov ήκονσα λεγόντων δεΐν  μ ετάδ ιώ κειν  την 

ε ζ ω  σοφίαν κ α ί τους μονάζοντας, ώ ς  άνεν ταύτης ουκ ένόν 

άγνοιας καί ψευδών άπαλ,λαγήναι όοξ ασμάτων, καν ε ις  άπά- 

5 δειαν  άφ ίκηταί τις άκραν , ουδέ τελειότητάς τε κα ι άγιότητος 

έπιλαβέοδαι, ε ΐ μη πανταχόδεν τό ε ίδέναι συλλέζει, μάλιστα 

dk τής κσδ9 "Ελλη νας π α ιδ ε ία ς , δέον γάρ και αυτή δώρον  

των προφτ\ταις κα ί άποσιόλοις δ ι άποκαλνψεως δεδομέ

νω ν ομοίω ς , κα ί γνώ οις δ ι ’ αυτής των δντων τή ψυχή προσ- 
10 γίνεται κα ί τό γνωστικόν κρείττον δν άπασών των τής ψυχής 

δυνάμεων κοσμεί, πάσάν τε άλλην κακία\ έ ζο ρ ίζε ι τής ψ νγής, 

κα ί γάρ 7ταν πάδος έ ζ  άγνοιας φύεται τε κα ί κρατύνεται, άλλα 

κα ί ε ις  την τού Θ εόν γνώ οιν ποδηγει τόν άνδρω π ον άλλω ς  

γάρ ονκ ενι γνώ ναι τόν Θεόν, ε ί μή διά των αώτου κτισ μ άτω ν  
15 επειδή ταντ9 ήκονσα λεγόντων, ήκιστα μεν έπείσδην, τής μ ι-  

κράς έν τή μοναχική  πολιτεία μοι πείρας παν τουναντίον προ- 

δ ε ιζά ο η ς , άπολογήοασδαι δέ πρίός αυτονς ονκ ήδννήδην, έπεί 
'και λόγον ύψηλότ&ρόν τ ινά  φασιν, ώ ς  «ούχ απλώ ς τής τε 

φνσεως πολνπραγμοι ο ν  μεν τά μυστήρια κ α ί ιόν  ουρανού κα- 

20 ταμετρονμεν κύκλον κα ί τάς άντιτεταγμένας τώ ν άστρων κ ι

νήσεις έρεννώ μεδα, συνόδους τε κα ί άποστάσεις κα ί έπιτολάς 

τάς τούτων κα ί τά έκ τούτων σνμβαίνοντα δηρώ μεδα κ α ί μέγα  

φρονονμεν έπί τοντοις, άλΧ  έπεί τούτων μέν ο ι λόγοι έν ιφ> 

δ ε ίω  κ α ί τνρόχτω και δημ ιονργικφ  νφ , τώ ν δ 3 έν έκείνφ  λό-

1. Οί λέγοντες ταϋτα άνήκουν sic τούς κύκλους τών ά να γεν* 
νητών καί άνθρωπιστών. Ιδιαιτέρως δέ είς τούς τοϋ περιβάλλοντος 
του Βαρλαάμ, Βλ. Β α ρ λ α ά μ ,  Γ' πρός Παλαμάν, «δοθείσης αύτοίς 
παρά Θεού σοφίας», Schir6 εργ. μν. σ. 290, 273, καί κατωτέρω 2,
1, 11, καθ’* 1 δ ή φιλοσοφία είναι «δόσις Θεού», καί 2, 1, 37, καθ’ δ 
«ή άπάθεια τήν κατά διάθεσιν άγνοιαν ού θεραπεύει της ψυχής».
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ι Σ  Π Ρ Ω Τ Η

"Ηκουσα μερικούς νά λέγουν ότι τήν έΕωτερικήν σο
φίαν πρέπει νά επιδιώκουν καί οί μοναχοί, διότι χωρίο 
αύτήν τάχα δέν είναι δυνατόν νά άπαλλαγή κανείς τής 
άγνοιας καί των ψευδών δοξασιών, ακόμη καί άν φθάση 
είς τήν κορυφήν τής άπαθείας, ούτε νά έγγίση τελειότητα 
καί άγιότητα, έάν δέν συγκεντρώση άπό παντοΰ τάς γνώ
σεις, καί μάλιστα άπό τήν άρχαίαν έλληνικήν παιδείαν* 
διότι καί αύτή δώρον τοΰ Θεοΰ είναι1, δμοιον μέ τά προσ- 
φερόμενα είς προφήτας καί άποστόλους δΓ άποκαλύψεως 
καί δΓ αύτής πρσκαλεϊται είς τήν ψυχήν γνώσις των δν- 
των καί κοσμείται τό γνωστικόν τό όποιον είναι τό άνώ- 
τερον όλων των δυνάμεων τής ψυχής, έφ’ δσον κάθε πά
θος οπό άγνοιαν φυτρώνει καί δυναμώνει, άλλό καί είς 
τήν γνώσιν τοΰ Θεοΰ ποδηγετεί τόν άνθρωπον, καθ’ δσον 
δέν είναι δυνατόν νά γνωσθή ό Θεός παρά μόνον διά των 
χτισμάτων αύτοΰ. "Οταν λοιπόν ήκουσα νά λέγουν αυτά, 
κάθε άλλο παρά έπείσθην, έφ’ δσον ή μικρά μου πείρο 
είς τήν μοναχικήν πολιτείαν μοΰ άπέδειΕεν άκριβώς τό 
άντίθετον, άλλά δέν ήδυνήθην ν’ όπολογηθώ προς αυτούς, 
έπειδή προβάλλουν καί ένα ύψηλότερον λόγον. Λέγουν δτι 
τάχα δέν είναι άπλώς δτι πολυεΕετάΕομεν τά μυστήρια τής 
φύσεως καί καταμετροϋμεν τόν κύκλον τοΰ ούρανοϋ καί 
έρευνώμεν τάς άντιπαρατασσσμένας κινήσεις των άστρων, 
κυνηγοΰμεν τάς συζυγίας καί αποστάσεις καί άνατολάς 
τούτων καί τά συμβαίνοντα έΕ αύτών καί καυχώμεθα δΓ 
αύτά, άλλ’ έπειδή τούτων μέν οί λόγοι εύρίσκονται είς 
τον θειον καί πρώτον καί δημιουργικόν νοΰν, αί εικόνες δέ
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γω ν α ί εικόνες ενειοι ifj у.аУ  ημάς ψ νχή’ :οντων οδν έν έ- 
π ιγνώ οει σπενδαμεν γενέοΰαι και δ ια ιρ ε ιικ α ις  κα ι σνλλογι- 

στικαϊς και άναλντικαις μεΰόδοις των τής άγνοιας έαντονς 

τύτιων άπαλλάξαι κα ι ουτω х а У  όμοίωσιν, ζώ ντές τε και 
5 μετά θάνατον, ε ίνα ι τον ποιήοαντος». Έ π ε ι  ονν προς ταντα 

ονχ ικανός είνα ι άντειπειν ένόμισα, σιααπήσας προς εκείνους 

τότε, παρά οον ννν ά^ιώ, πάτερ, δ ιδαχΰήνα ι τους υπέρ τής 

άληϋείας λόγους, ώ ς έτοιμος γενοίμην κατά τον απόστολον 

«λόγον διδόναι περί τής έν ήμίν ελπίδας».

2. Χωρίον Πιθανώς τοΰ Βαρλαάμ, βλ. τούτου А ' πρός Παλαμάν, 
Schiro ο. 252 καί 262.

2α. Α ' Πέτρου 8, 15.
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των λόγων οί όποιοι εύρίσκονται εις αύτόν είναι έντεθειμέ- 
ναι είς τήν ψυχήν μας, σπεύδομεν νά γνωρίσωμεν αυτούς 
καλά και νά άπαλλάξωμεν εαυτούς τών τύπων τής άγνοιας 
μέ μεθόδους διαιρετικός καί ουλλογικάς καί άναλυτικάς 
καί οϋτω νά γίνωμεν καθ’ όμοίωσιν τοΰ δημιουργού, και 
Ζώντες καί μετά θάνατον»2. ’Επειδή λοιπόν δεν έκρινα ότι 
είμαι ικανός νά άντικρούσω ταΰτα, έσιώπησα τότε πρός 
αύτούς, παρακαλώ δε τώρα νά διδαχθώ άπό σέ, πάτερ, 
τούς λόγους ύπέρ τής άληθείας, ώστε νά καταστώ έτοι
μος «νά δίδω λόγον περί τής έλπίδος τήν όποιαν εχομεν 
όκ τής πίστεώς μας»2“, κατά τον απόστολον.
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Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Σ  Π Ρ Ω Τ Η

ΛΟΓΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΙ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΝΟΣ ΛΥΣΙΤΕΛΗΣ  
Η ΠΕΡΙ ΛΟ ΓΟ ΥΣ ΤΡΙΒΗ

1. ’Αδελφέ, «καλόν χάριτι βεδαιουοδαι την καρδίαν», ά- 
ποστολικώς εΐπεΐν λόγω δε πώς αν ένδείξαιτό τις τό υπέρ 
λόγον άγαΰ'όν; Χρη τοίνον και κατά τοντό σε χάριτας όμολυ- 
γειν &εω χάριν παρασχόντι τοιαντην, η τοις τά πάντα οιομέ-

5 νοις εϊδέναι περιουσία σοφίας οΐ?δ' επι νουν έρχεται. Καν 
μη τουτοις άντιλέγειν εχης, καίιοι της αλητείας μη καταστο- 
χαζομένσυς εϊδώς, δυσχεραίνειν ον δει. Συ μεν γάρ έργω 
πεπεισμένος, πάντη τε και πάντως εις τό διηνεκές έστηριγμέ- 
νος εση καί άπερίτρεπτος, uovmov εχων παρά σεαντω την 

10 της άληΦείας 'ίδρυσιν. Οι δε λογικαις άποδείξεσιν έπερειδό- 
μενοι περπραπήσονται πάντως καν μη νυν νιώ σου' και γάρ 
«λόγφ παλαίει πας λόγος», δη λαδή και άντιπαλαίεται, και τον 
νικώντα λόγον διά τέλους ευρειν άμήχανον, ώς είναι τής 
οικείας ηιτης ανέλπιδα' και τοντ έδειξαν eΕλλήνων παΐδες 

15 και οι κατ εκείνους σοφοί, κρείττονι τώ δοκειν δείξει λόγον 
διηνεκώς άλλήλονς άνατρέποντες και ύτ€ άλλήλων άνατρε- 
πόαενοι.I

2. Προς ούν τους έκείνοις προσέχοντας διά βίου και Φη- 
ρωμένους γνώσιν έκ της έξω παιδείας και τούτην επι το-

20 σοντον εγκωμιάζοντας ταντ ιειπών άτωχρώντως τε και πρε- 
7τόντως, έμοι γε δοκειν, έρεΐς, ώς «ον μάλλον γνώσιν η ά- 3 4

3. Έ β ρ .  13, 9.
4. Παροιμία συχνάκις χρησιμοποιουμένη εις τά παρόντα συγγράμ 

ματα (1, 2 έρώτ. 1, 3, 13).
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Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Σ  Π Ρ Ω Τ Η

ΛΟΓΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΣ Η Ε Π ΙΔ Ο Σ ΙΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΥΣ ΛΟ ΓΟ ΥΣ

1. Αδελφέ, διά νά έκφραοθώμεν όηοστολικώς, «κα
λόν είναι ή καρδία νά διαβεθαιώνεται διά τής χάριτος»*' 
πώς όμως θά ήδύνατο κανείς νά άποδει'Εη ρέ λόγον τό 
ύπέρ λογικήν άγαθόν; Πρέπει λοιπόν καί κατά τοϋτο νά 
ομολογής εύγνωμοσύνην εις τον Θεόν διότι σοΰ προσέφε- 
ρε τοιαύτην χάριν, ή όποια οϋτε εις τον νοΰν έρχεται εις 
έκείνους οί όποιοι νομίζουν ότι άπό περίοσειαν σοφίας 
γνωρίζουν τά πάντα. Καί άν δέν στοχεύουν τήν άλήθειαν, 
δέν πρέπει νά στενοχωρήσαι. Διότι σύ μέν, πεπεισμένος 
μέ έργα, θά είσαι παντού καί παντοιοτρόπως εις τό διηνε
κές στηριγμένος καί άμετακίνητος, άφοϋ έχεις μέσα σου 
μόνιμον τήν θεμελίωσιν τής άληθείας. Οί δε στηριζόμενοι 
εις λογικός άποδείΕεις οπωσδήποτε θά περιτραπούν, έστω 
καί αν όχι τώρα άπό σέ. Διότι «κάθε λόγος παλαίει πρός 
λόγον»4, αρα καί άντιπαλαίεται άπό λόγον, καί είναι άνέ- 
φικτον νά εύρεθή ό μέχρι τέλους νικών λόγος, ώστε νά μή 
άναμένεται ή ίδική του ήττα* καί έδειξαν τούτο οί ‘Έλλη
νες φιλόσοφοι καί οί μαθηταί των, άνατρέποντες διηνεκώς 
άλλήλους καί άνατρεπόμενοι ύπ’ άλλήλων μέ άνωτέραν 
φαινομενικώς άπόδειξιν.

2. ’Αφού λοιπόν είπης ταΰτα πρός έκείνους, τούς 
προσέχοντας καθ’ όλον τον βίον των καί έπιδιώκοντας 
γνώσιν άπό τήν έΕω παιδείαν καί έγκωμιάζοντας αύτήν 
τόσον πολύ, νομίζω ότι καταλλήλως καί πρεπόντως θά
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yvroninv εκ loviotv νμιν αυτοΐς περ ιπο ιείστε, to 6έλτιστοι... 

К a ΰάπερ γάρ οι τής π по α να κοπ ώ ν έη ιέμενυι δόςης 

και πάνίλ' νπερ αυτής πράιτοντες ά δοςία ς μάλλον ή δόςης . - 

m 'vyy/ιγονηιγ, έπείπερ άλλοις άλλα άρέοκει, τον αυτόν τρά- 

5 πον και r i παρά йог  έςο ι οοηών τήν ' /угощу όηρώιιενοι ιιάλ- 

λον αγνω σίαν κ α ι αν τους έκείνονς ή γνώ σιν καρπόν via с 

διαη έρονηι γάρ άλλήλιον α ί δόςαι και διαφέρονται πρός άλ- 

λήλας καί οί άντικείμενοι πλείονς ιώ ν  όμολογουνια»· έκάση ;. 

Τ ο  δέ π ιστεύειν ειρηκέναι τινά ιόντω ν δννηϋήναι τονς έν τώ 

»0 δη μ ιονργ ικω  νω λόγους, μ'η και λ ίαν  πλημμελές φ «7ίς  γάρ 

έγνω  νονν Κ ν ρ ίο ν ;» η ηοιν 6 απόστολος' ει δε μή τούτους, 

ονδε ιά ς  έν τ/7 ψυχή τούτων εικόνας έκ τής έςο) oof} ίας οννι- 

ό ε ΐν  έστι. Ψ ενδογνω σία  τοίννν έστϊν ή έκ ταύτης τής σοΐ/ίας 

το κ α ι9 εικόνα ϋ ε ία ν  ϋηρωμένη γνώ σις. Ουκοον, ονκ έσται 

15 ΛΓ αυτήν τή αντοα/.ηΰεία έμφερής ή ταύτην έχονοα ψι>χή, άλλ ’ 

ουδέ ποδηγοιτο αν πρός την άλήΰειαν έκ τούτης’ και ή καύ- 

χη ο ις  λοιπόν μ α ία  ία  των έπ αυτή τούτον γε ένεκα σεμιυνο- 

μένω ν. 9Ακονέτω οαν Π αύλου σαρκικήν σοφίαν καλονντος τήν 

ϋνραϋεν, δς κα ι «νονν σαρκός» λέγε ι τήν «φνσιονοαν γνώσιντ). 

20 Ή  τοίιυν τής σαρκός σοφία π ώ ς τή τρνχή τό κατ’ εικόνα παρέ

χ ε τα ι; «Βλέπετε», φ ησί, «τήν κλήσιν η μ ώ ν  ον πολλοί σοεροί κα 

τά σάρκα, συ πολλοί δυνατοί, ου τιολλοί ενγενεις» . Ώ ς  οΰν ή 

τής σαρκός ευγένεια  τε κ α ί δνναμις τήν ψνχήν ονκ ένδυνα- 

μώσειεν άν ουό9 έξενγενίσενεν, ούτως ονδ* ή τής σαρκός 5 6

5. Β α ρ λ α ά μ ,  В'  прбс Παλαμδν Schird εργ. μν. σ. 298 έζ.
6. Ρ ω μ .  11, 34. 7. Β'  Κ ο ρ .  1, 12.
8. Κ ο λ .  2, 18. 9. Α'  Κ ο ρ .  8, 1.

10. Α '  Κ ο ρ .  1, 26 (ύμών).
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είπης ότι, «δέν έξασφαλί£ετε εις εαυτούς μάλλον γνώοιν 
παρά αγνωσίαν άπό αύτούς, αγαπητοί». Πράγματι, όπως 
οί ποθοϋντες τήν έκ μέρους τών ανθρώπων δόξαν καί 
ρράττοντες προς χάριν της τά πάντα έπιτυγχάνουν μάλ
λον άδοξίαν παρά δόξαν, καθ' όσον εις άλλους άρέσουν 
άλλα, κατά τόν ίδιον τρόπον καί οί έπιδιώκοντες τήν γνώ- 
σιν άπό τούς έξω σοφούς τοΰ κόσμου άποκτοΰν κατά τήν 
ίδικήν των γνώμην5 μάλλον άγνωσίαν παρά γνώσιν διότι 
αί δοξασίαι διαφέρουν μεταξύ των καί διαφωνούν πράς 
άλλήλας καί οί άντιτασσόμενοι εις κάθε δοξασίαν είναι 
περισσότεροι άπό τούς άποδεχομένους αύτήν. Τά νά πι- 
στεύη δέ κανείς ότι ήδυνήθη νά εύρη τούς εις τόν δημι
ουργικόν νοϋν λόγους, δυνατόν νά είναι καί πολύ άνάρ- 
μοστον «διότι ποιος έγνώρισε τόν νούν τοΰ Κυρίου;» 
λέγει ό άπόστολος*. Έάν δέ δέν δύναται νά εύρη τούς 
λόγους τούτους δέν είναι δυνατόν ούτε τάς έντός τής ψυ
χής εικόνας τούτων νά κατανοήση έκ τής εξω σοφίας. Ε 
πομένως ή γνώσις, ή όποια όνα£ητεϊ τό κατ’ είκόνα άπό 
αύτήν τήν σοφίαν είναι ψευδογνωσία. "Οχι, ή ψυχή ή όποια 
έχει αύτήν τήν γνώσιν δέν είναι έξ αιτίας αύτής έμφερής 
πρός τήν αύτοαλήθειαν, άλλ’ ούτε είναι δυνατόν νά καθο- 
δηγηθή άπό αύτήν πρός τήν άλήθειαν. Διά τόν λόγον αύ- 
τόν λοιπόν είναι ματαία καί ή καύχησις τών έπαιρομένων 
δΓ αύτήν. "Ας άκούσουν τόν Παύλον ό όποιος καλεί «σαρ
κικήν σοφίαν» τήν έξωτερικήν7 καί «νούν σαρκός»8 τήν «γνώ
σιν ή όποια φέρει άλα£ονείαν»8.. Επομένως, ή σοφία τής 
σαρκός πώς θά παράσχη τό κατ’ είκόνα εις τήν ψυχήν; 
«Βλέπετε, λέγει, τήν κλήσιν μας* δέν είναι πολλοί σοφοί 
κατά σάρκα, δέν είναι πολλοί δυνατοί, δέν είναι πολλοί εύ- 
γενείς»1®. "Οπως λοιπόν ή εύγένεια καί ή δύναμις τής 
σαρκός δέν θά ήδύναντο νά ένδυναμώσουν ούτε να έξευ* 
γενίσουν τήν ψυχήν, οϋτω ούτε ή σοφία τής σαρκός δέν
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σοφία σοφήν άπεργάσεται την διάνοιαν. Κ α ι όντως αρχή οο- 

ψ ία ς γνώ ναι σοφίαν, ώστε διελέσ&αι και προελέοϋαι της 

χαμερποΐ'ς κα ι γη ινης και άνονήτοί' την μεγαλ.ωφελή και ουρα

νίαν κα ι πνευματικήν και παρά θ εό ν  και πρός θ ε ό ν  ερχομέ- 

5 νην και θ ε φ  τονς κτηοαμένονς σνμμόρτρονς άποδεικνυοαν.

3. Ον μήν, άλχ’ έπεί, κα&άπερ κακείνοι λέγουοι, των έν 
τφ δημισυργικφ νώ λόγων αι εικόνες έν ημίν ειοι, τί το 
ταύτας την αρχήν άχρειώσαν τάς εικόνας; Ονχ η αμαρτία 
και ή τον πρακτέσν είτε άγνοια είτε περιφρόντ^αις; Διατι μ'η 

10 άδιόάκτως ένορώμεν ταντας, έν ημίν αντοίς ον σας έντετν- 
πωμένας; Ονχ ότι το παθητικόν μέρος τής ψνχής κακώς έπα- 
ιναοτάν αυτός τε διέστρειρε και τό διορατικόν αυτής σννέχεε 
και μακράν έποίηοε τής άρχετνπον καλλονής; Ονκονν τούτον 
παντός μάλλον έπιμελητέον και τής άμαρτίας άφεκτέον και 

15 τον νόμον των έντολών διά ττράξεως άναγνωστέον και άρε- 
τής πάσης άνδεκτέον και δι* ευχής και δεωρίας άλη&ονς 
έπανιτέον πρός θεόν, τον δονλόμενον τό τε κατ' εικόνα οών 
και την άληδογνωσίαν σχείν. Καύαρότητος γάρ ανεν, καν 
μάδης την απο Άδάμ μέχρι συντέλειας φυσικήν φιλοσοφίαν, 

20 μωρός ονδέν ήττον, ότι μή και μάλλον, έοη ή σοφός*  έκεί- 
νης δέ άνεν, κα&αρϋε'ις και τών πονηρών ήδών και δογμά
των άτταλλάζας την τρνχήν, την νικώραν τόν κόσμον του θεού 
σοφίαν κτήση και «τώ μόνφ σοφώ θεφ» οννδιαιωνίσεις άγαλ- 
λόμενος. Δογμάτων δέ λέγω, ου τών περί μεγέδονς κινησε- 

25 ω ς  σνρανου και τών κατ ουρανόν σωμάτων και όσα διά ταυ* 
τα γίνεται, ουδέ γης και τών περί γην και τών έντε&ησανρι- 
σμένων τ αυτή μετάλλων καί λίδων διαυγών, ουδέ τών έκ 11 12 13

11. Π α ρ ο ι μ .  1, 7.
12. Βλ. Ν ι κ ή τ α  Σ τ η θ ά τ ο υ  Περί ψυχής 46. 56 - 57* X ρ ή σ τ о и, 

Νικήτα Στηθάτου μυστικά συγγράμματα, σ. 109, 112 έΕ.
13. Ρ ω μ .  16, 27.
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θά καταστήση σοφήν τήν διάνοιαν. Και πράγματι άρχή τής 
σοφίας είναι ή γνώσις τής Σοφίας11, ώστε νά διακριθή καί 
προτ̂ μηθή άπό τήν χαμερπή και γηίνην καί άνωφελή ή 
μεγαλωφελής καί ούρανία καί πνευματική, ή έρχομένη 
άπό τόν Θεόν καί πρός τόν Θεόν καί καθιστώσα συμ- 
μόρφους πρός τόν Θεόν τούς αποκτώντας αυτήν.

3. Ώστόσον επειδή, όπως λέγουν καί έκεϊνοι, αί 
εικόνες τών εντός τοϋ δημιουργικού λόγου είναι μέσα 
μας, τί είναι έκείνο τό όποιον ήχρείωσε κατ’ άρχήν τάς 
εικόνας ταύτας; Δέν είναι ή άμαρτία καί ή τοϋ καθήκον
τος είτε άγνοια είτε περιφρόνησις; Διατί δέν τάς θεω- 
ροϋμεν, άφοϋ είναι έντυπωμέναι μέσα μας; Δέν συμβαί
νει τούτο, διά τόν λόγον ότι τό παθητικόν μέρος τής 
ψυχής, έπαναστατήσαν κακώς12, καί αύτάς διέστρεψε καί 
τό διορατικόν αύτής έσύγχυσε καί όπεμόκρυνεν άπό 
τήν άρχέτυπον καλλονήν; Επομένως ό θέλων νά λάβη 
τό κατ’ εικόνα σώον καί τήν άληθογνωσίαν πρέπει νά έπι- 
μελήται τοϋ διορατικού περισσότερον από κάθετι άλλο καί 
νά άπέχη άπό τήν άμαρτίαν, νά άναγινώσκη τόν νόμον 
τών έντολών διά πρόξεως καί ν’ άποκτήση κάβε άρετήν, 
νά έπιστρέψη πρός τόν Θεόν διά προσευχής καί άληθινής 
θεωρίας. Διότι χωρίς καθαρότητα, άκόμη καί άν μάθης 
τήν φυσικήν φιλοσοφίαν άπό τού Άδάμ μέχρι τής συντέ
λειας, θά είσαι όχι όλιγώτερον μωρός παρά σοφός, άν όχι 
καί περισσότερον* χωρίς έκείνην δέ, άφοϋ καθαρθης καί 
όπαλλάΕης τήν ψυχήν άπό τά πονηρά ήθη καί δόγματα, 
θ’ άποκτήσης τήν σοφίαν τοϋ Θεού ή οποία νικφ τόν κό
σμον καί θά συμβιώσης αιωνίως μέ «τόν μόνον σοφόν, τόν 
Θεόν»18 άγαλλόμενος. "Οταν δέ άναφέρω δόγματα, δέν 
έννοώ τά σχετικά μέ τό μέγεθος και τήν κίνησιν τοϋ ούρα- 
νοϋ καί τών έπί τοϋ ούρανοϋ σωμάτων καί τών παρενερ
γείων αύτών οϋτε τά σχετικά μέ τήν γήν καί τά γύρω άπό 
τήν γήν καί τά θησαυρισμένα μέσα της μέταλλα καί διαυ
γείς λίθους οϋτε τά σχετικά μέ τά συμβαίνοντα εις τόν άέρα
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τής δ ιπλής άναϋυμιάσεως κατά τον άέυα συμύαηόνιο>ν. II  σας 

γάρ τη у επιστήμην τών τοιοντων ΰλέπ οντες πάσαν ά πευθύνειν  

σπονδήν τε και ζήτΐ)σιν ά ίρεσ ίς έστιν ελληνική' οι γάο Σ τ ω ϊ-  

κοι πάντες ιέλος τής θεω ρ ία ς την έπιοτήμην όυίζοχπαι.

5 4. Χ ύ ν  δή τινες, ώ ς σν η ήζ, του τοις χριστ ιατο ις ποο-
κειμένον τέλους, τών επηγγελμένω ν ήμιν επί του μέλλοντος 

α ίώ νος άρρήτων αγαθώ ν, ώ ς ελάχιστου περιφρονήσα,ντες και 
την έπιοτήμην ε ις  γνώ σιν μετάλαΰόντες, τή τώ ν κατά Χ ρ ι 
στόν φιλοσσφονντων έπεισάγονοιν εκκλησία. Τους γάο ο ίκ  

10 είδότας τάς μαθηματικός έπιστήμας άνάγνονς άποη α ίν ο η α ι 
κ α ί ατελείς’ εντεύθεν δ’ ανάγκη τιάντας των μεν ελληνικώ ν  

ά π ρ ίξ  άντέχεσθαι μαθημάτων, τών δ ’ ευαγγελικώ ν κατολιγω - 

ρ εϊν  δ ιδαγιιάτω ν (π αρ ’ αυτών γάρ ουδέποτε γένοιτ ’ αν τής 

τών κατ' αντονς έπιστημώ ν άγνοιας απαλλαγή) και του λέ- 

15 γοντος «γίνεσθε τέλειοι» κα ι и-εί τ ις  έν Χ ρ ισ τώ  τέλειος» και 

«ήμεϊς δε λαλούμεν έν τοϊς τελείοις» καταμω κω μένους άνα- 

χω ρ εϊν , ώ ς  άπειρον παιπάπαοιν επιστήμης τοιαντης. Ο ν  ταυ- 

της συν εγώ  τής άγνοιας απαλλαγήν υποτιθέμενος, καθαρό

τητα σωτήριον έκάλεσα ταύτην ( οιόα γάρ κα ι άνέγκλητον ά- 

20 γνοιαν κα ι γνώ σιν έγκεκλημένην)’ ουκονν ταντης , αλλά τής 

περ ί Θ εού κ α ι τών θ ε ίω ν  δογμάτω ν άγνοιας απαλλαγείς, ό 

σην οι καθ ’ ημάς άπηγόρενσαν θεολόγοι, κα ι παν ήθος κατά 

τάς αυτών βελτιώ σας νποθήκας, γέννηση θ εο ύ  σοφίας άνά- 

ττλεως, ε ϊκ ώ ν  όντω ς κ α ι ομοίω μα Θεού, δ ιά  μόνης τής τώ ν  

25 ευαγγελ ικώ ν εντολών τηρήσεως τετελεσμένος. ° 0  κ α ί ό τής 

’Εκκλησ ιασ τικής Ιεραρχίας νττοφήτης Δ ιονύσιος κ α ι9 αυτήν 

άτιεφήνατο σαφώς* «ή γάρ πρός τόν Θ εόν  άφ ομοίω σίς τε 

κα ί ένω σις, ώ ς τά θειο», φησί, «ιδιδάσκει λόγ ια , τα ις τώ ν  

σεβαομιω τάιω ν εντολών άγαπήσεσι κα ι ιερ όνρ γ ία ις  μόνως 14 15 16 17 18

14. Βλ. Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  E i c -14 ψαλμόν, PG 29, 256 BC.
15. Βλ. Ή ρ ί λ λ о и παρά Δ ι ο γ έ ν ε ι  Λ α ε ρ τ ί ω  7, 

165. Δέν συνεφώνουν δμωα όλοι οι Στωϊκοί είο τούτο.
16. Α' Κορ. 14, 20. Πρ6λ. Ματθ. 5, 48.
17. Κολ .  1, 28.
18. Α' Κορ.  2, 6.
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άπό τήν διπλήν σναθυμίασιν14. Τό νά άφιερώνωμεν όλον τόν 
£ήλον καί όλην τήν όνα̂ ήτησιν άποβλέποντεά εις τήν μά- 
θησιν αυτών των πραγμάτων είναι αϊρεσις έλληνική· διότι 
οί Στωϊκοί είς τό ούνολόν των σκοπόν τής θεωρίας όρι'Ζουν 
τήν έπιστημονικήν μάθηοιν15.

4. Τώρα λοιπόν, όπως ισχυρίζεσαι σύ, μερικοί, περιφρο* 
νήσαντες ώς άνάΕιον λόγόυ τό προκείμενον εις τους Χρι
στιανούς τέλος, δηλαδή τό ύπεσχημένα είς ήμάς διό τόν 
μέλλοντα αιώνα άρρητα άγαθά, καί μδταλλάΕαντες τήν έπι- 
στήμην είς γνώσιν, τήν εισάγουν είς τήν Εκκλησίαν των 
φιλοσοφούντων κατά Χριστόν. Διότι χαρακτηρίζουν όνά- 
γνους καί άτελεΐς τούς άγνοοϋντας τάς μαθηματικός έπι- 
στήμας' διά τούτο δέ είναι άνάγκη όλοι είς μέν τό έλληνικά 
μαθήματα νά έπιδίδωνται με όφοσίωσιν, τό δέ ευαγγελικά 
διδάγματα νά περιφρονοϋν (διότι δΓ αυτών δέν θά ήτο πο
τέ δυνατόν νά έξασφαλισθή άπαλλαγή άπό τήν άγνοιαν των 
κατ’ αύτούς έπιστημών) καί τόν λέγοντα «γένεσθε τέλειοι»1· 
καί «πας συντεταγμένος μέ τόν Χριστόν είναι τέλειος»11 
καί «ήμεϊς δέ όμιλοΰμεν είς τούς τελείους»18 ν όποφεύγουν 
περιπαικτικώς, ώς έντελώς άπειρον τοιαύτης έπιστήμης. 
Έγώ λοιπόν δέν είχον ύπ’ δψιν αύτής τής άγνοιας τήν 
απαλλαγήν, όταν τήν έκάλεσα. καθαρότητα σωτήριον (διό
τι γνωρίζω καί άγνοιαν όκατηγόρητον καί γνώσιν κατηγο- 
ρημένην)’ άν άπαλλαγής όχι άπό αυτήν, όλλά άπό τήν 
άγνοιαν περί Θεού* καί των θείων δογμάτων, τήν όποιαν 
άγνοιαν άπαγορεύουν οί ίδικοί μας θεολόγοι, καί βελτιώ- 
σπς όλον τό ήθος αυμφώνως προς τάς ύποθήκας των, θό 
καταστής γεμάτος σοφίαν Θεού, πράγματι είκών καί όμοί- 
ωμα Θερΰ, τελεσμένος διά μόνης τής τηρήσεων των εΟαγ- 
γελικών έντολών. Τούτο καί ό ύπσφήτης τής Έ κ κ λ η -  
σ ι α σ τ ι κ ή ς  Ι ε ρ α ρ χ ί α ς  Διονύσιος διεκήρυξε 
σαφώς είς αύτήν* «διότι, λέγει, ή προς τόν Θεόν όφομοίω- 
σις καί ενωσις, όπως διδάσκουν τό θεία Λόγια, τελείτοΓ μό
νον διά τής άγαπήσεως και ιερουργίας τών σεβασμιωτάτων
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τελείται» . Ei δ9 owe άληϋής ό λόγος ούτος, άλλ9 έχ τής εζω 
παιδείας τό χατ9 είχόνα ιόν άν&ρωπον εΰρείν και Ιδείν έστιν, 
ώς τους χαρακτήρας έπι τό χρεΐττον μεταρρυΰμιζούσης και τό 
σκότος τής άγνοιας έξαιρούσης τής ψνχής, ol καύ9 "Ελληνας 

5 GKXfoi δεοειδέστεροι άν εϊεν κα\ δεοπτικώτεοοι των προ νό
μον πατέρων και των έν τώ νρμω προφητευοάντων, ών σί 
πλείους έξ άγροικικου βίον τιρός τούτην την άξίαν έκλφ)ιΓ 
οαν. 9Ιωάννης δε, ή των προφητών νστάτη κορωνίς, ονκ έζ 
άπαλών ονύχων έπ έρημίας διετέλει τόν 6ίον άννων; Ον  

10 τ οίνυν προς αν τόν ώς τιρός άρχέτνπον άφορώσιν έκαστος ό 
πως έχει δυνάμεως των άποταττομένατν τώ κόσμω; Π  αντί 
που δήλον. Που τ οίνυν έν έρημός διδασκαλεία τής ματαίας ώς 
δ’ αυτοί λέγουοι, σωτηρίου φιλοσοφίας; Πού πολύπτυχοι 6ί- 
6λοι και οι τανταις διά 6ίον προοτετηκότες και τους άλλους 

15 7τείϋοντες; IIον δε τών βίβλων τούτων νπο&ηκαι βίων τοι- 
ούτων έρημικών τε και παρδενικών και αγών άνάγραπτος, 
προς ιιίμηοιν έπαίρων τοΰς έντυγχάνοντας;

5. Καί Ίνα τούτον άφώ τόν έν γεννητοίς γυναικών νψη- 
λότερον, ф προς τοσοντον ύψος άναβεβηκότι τής, ώ ς αυτοί 

20 φασιν, όδηγονσης πρός θεόν παιδείας ονδέν έμέλη σε ( και 
γάρ ονδ9 Ιεραΐς οντος έντετύχηκε βίβλο ις)' Ίνα τ οίνυν 
τούτον άφώμεν, ό πρό τών αιώνων ών και μετ9 αυτών φα
νείς καί διά τούτο έλδών εις τόν κόσμον, Ίνα μαρτνρήση τή 
άλη&εία καί άνακαινίση τό και9 εικόνα καί τιρός τό άρχέ- 

25 τύπον έτιαναγάγη, πώς ου τιαρέσχε ταύτην την διά τών έξω 
μεύόδων άνοδον; Πώς δ9 ονκ εϊπεν, αεί δέλεις τέλειος είναι, 
τής έξω παιδείας έπιλαβον, σπενσον τιρός την τών μάδημά- 19 20 21 22 23

19. Περί έκκλ. ιεραρχίας 2, PG 3, 392 Α.
20. Ύπό τών άσκητών καί τών μυστικών θεολόγων Ιωάννης ό 

Βαπτιστής θεωρείται ώς τό άρχέτυπον τών χριστιανών όνδρών, ένψ ή 
Θεοτόκος θεωρείται άρχέτυπον τών γυναικών, διό εις τήν εικονογρα
φίαν ιστορούνται ουτοι ένθεν καί ένθεν τοϋ ’Ιησού Χριστού.

21. Μ α τ θ .  11, 11. Λ ο υ κ ά  7, 28.
22. Βλ. Ί ω .  1, 1 έΕ. Α '  Κ ο ρ .  2, 7. Κ ο λ .  1, 15.
23. Βλ. Ίω.  1, 8. 18, 37.
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έντολών»1*. "Αν δέ δέν εϊναι αληθινός αύτός ό λόγος, 
άλλ’ είναι δυνατόν νά εύρη καί νά ίδη ό άνθρωπος τό κατ’ 
εικόνα άπό τήν εξω παιδείαν, ώσάν αυτή νά καθιστφ καλυ
τέρους τούς χαρακτήρας καί νά άπομσκρύνη όπό τήν ψυ
χήν τό σκότος τής άγνοιας, oi κατά τά έλληνικά πρότυπα 
σοφοί θά ήσαν θεοειδέστεροι καί θεοπτικώτεροι άπό τούς 
προηγηθέντας τοϋ μωσαϊκού νόμου πατέρας καί τούς κατά 
τήν διάρκειαν ισχύος τού νόμου προφήτας, των όποίων οί 
περισσότεροι έκλήθησαν είς τό άξίωμα άπό τόν άγροικικόν 
βίον. Ό δέ Ιωάννης, ή τελευταία κορωνίς των προφητών, 
δέν ε£η άπό νεαράς ήλικίας είς τήν έρημίαν; Δέν όποβλέ- 
πει λοιπόν πρός αυτόν ώς πρός άρχέτυπον ό καθείς άπό 
τούς άποτασσομένους τόν κόσμον όσον δύναται"; Είναι 
είς τόν καθένα φανερόν. Πού λοιπόν είς τήν έρΓ>μίαν 
ύπάρχουν σχολεία τής ματαίας, όπως δέ λέγουν αυτοί, 
τής σωτηριώδους φιλοσοφίας; Πού ύπάρχουν πολύπτυχοι 
βίβλοι καί οί άναλυόμενοι είς αύτάς είς δλον τόν βίον των 
καί πείθοντες τούς άλλους νά πράττουν όμοίως; Είς ποια 
δέ σημεία των βίβλων τούτων ύπάρχουν ύποθήκοι διά τοι- 
ούτους βίους έρημικούς καί παρθενικούς, πού άναγρόφεται 
άγών προκαλών τούς άναγνώστας πρός μίμησιν;

5. Καί διά ν’ σφήσω τούτον, τόν ύψηλότερον μεταξύ 
τών γεννημάτων τών γυναικών*1, ό όποιος, ένω άνέβη είς 
τόσον μέγα ύψος, δέν ένδιεφέρθη καθόλου διά τήν παι
δείαν, τήν κατ’ αύτούς όδηγοΰσαν είς τόν Θεόν (ό<ροϋ αύ- 
τός δέν άνέγνωσεν ούτε Ιερός βίβλους)' διά ν* όφήσωμεν 
λοιπόν τούτον, πώς δέν προσέφερεν αύτήν τήν διά τών 
έξωτερικών μαθημάτων άνοδον, έκείνος ό όποιος είναι πρό 
τών αιώνων καί έφάνη μετ’ αύτόν**, έκείνος ό όποιος ήλ- 
θεν είς τόν κόσμον διά τούτο, νά μαρτυρήσπ ύπέρ τής άλη- 
θείας**, νά άνακαινίση τό κατ’ εικόνα και νά τό έπαναφέ- 
ρη είς τό άρχέτυπον; Πώς δέ δέν είπεν, ’άν θέλης νό 
είσαι τέλειας, έπιδόσου είς τήν έξω παιδείαν, οπεύσε νό



70 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

гω ν άνάληψιν, πεαιποίησαι σεαντφ την έπιοτήμην των όν- 
τω ν υ , άλλά «τα υπάρχοντα πώλησον, διάδος π τω χο ίς , τον 

σταυρόν άρον, άκολονδεΐν έμοι τιροδνμήδητι»; Π ώ ς  δ9 ουκ 

έδ ίδαζεν  κα ι σχηματισμούς και τωσότητας και τάς πολυπ/.α- 

5 νεις των πλανητών αποστάσεις τε κα ϊ συνόδους, κα ι των 

φυσικών προβλημάτατν τάς άπορίας διέλνσεν , ώ ς αν από 

τής ήμετέρας ψυχής τό τής άγνοιας σκότος έξέλη τα ι; Τ ί  όέ 

και μαδητάς ά λ ιε ίς , αγραμμάτους, αγροίκους, άλλα μή οο- 

сробд, σννεκάλει, κα ί τανδ** ίν α  καταισχύνη τους ε -ω  σοφούς.
’ 0 ώ ς  б Π  αυλός φ ησι; Π ώ ς  ονν καταισχύνει τους προς αυτόν, 

ώ ς οϋτοι λέγονσιχν, όδηγουντας; Δ ια τ ί δέ κ α ϊ την σοφίαν 

αυτών έμώ ρανε; Τ ίν ο ς  δέ χά ρ ιν  κα ί δ ιά  τής μ ω ρ ία ς τον 

κηρύγματος ευδόκησε σώσαι τους πιστεύοντας; Ουκ έπειδί/ 

διά  τής σοφίας 6 κόσμος ουκ ύγνω  τόν θ ε ό ν ; Τ ί  δέ και 

’ 5 μαδόντες ούς φ ή ς; Λ ό γ ο ν  Θεού σω ιιατιτκώ ς ενδημήοαντος, 
δς έγενήδη ήμ ίν  σοφία άπό Θ εό ν , κα ι τον φωτός άνασχάντος, 

δ φ ω τίζε ι πάντα άνδροοπον έρχόμενον ε ις  τόν κόσμον, ημέ
ρας τε διανγαοάσης κα ι φωσφόρου άνατείλαντος tv  τα ϊς καρ- 

δ ία ις  ημών ιώ ν  π ιστώ νγ κατά ιό ν  τών άποστόλων κορνφαιον, 

20 αυτοί τε δέονται δρναλλίδος έπισκεναστής, τής άπό τών ε ζω  

φιλοσόφων γνώ σεω ς Ηρός δεογνω σίαν όδτγγσύσης, κα ϊ τους 

άλλους παραννοϋσιν, άφεμένονς του καδ9 ησυχίαν δ ιά  τής τών 

λογισμών επιστασίας καδα ίοειν  έαντονς κα ι δ ι άδιαλείπτσν  

προσευχής προσανέχειν τφ Θ ε φ , καταγηραν μάτην, λύχνφ  τν- 
25 φομενω πασακαδημένους.

6. 4Α ρ  ουδ9' έκειτό ποτ1 έπήλδεν έπ ϊ νουν αντο ις, ώ ς  

εφέσει τε κα ι μεταλήψει τού φυτού τής γνώ σεω ς έκπεπτώ - 

καμεν εκείνου τον δ ε  ίου χω ρ ίου  της τρυφής; 9Ε ρ γ ά ζεσ δ α ι 
γάρ αυτό κα ι φνλάττειν κατά την έντόλην ουκ έδελήσαντες', 24 * 26 * *

24. Μ α τ θ .  19, 21. 16, 24. Μ ά ρ κ .  8, 34. Λ ο υ κ ά  9* 23.
25.. Υπαινιγμός είς την περί τά μαθηματικά καί τήν άστρονομίον 

ένασχόλησιν той Βαρλαάμ.
26. Α ' Κ ο ρ .  1, 27.
28. Α '  Κ ο ρ .  1, 21.
30. Α '  Κ ο ρ .  1, 30.

27. Α '  Κ ο ρ .  1, 20. 
29. Αυτόθι.
31. Ίω . 1, 9.
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παρακολουθήσης τά μαθήματα, απόκτησε τήν έπιστήμην 
των όντων\ άλλ’ είπε, «πώλησε τά κτήματά σου καί μοίρα- 
σέ τα είς τούς πτωχούς, σήκωσε τόν σταυρόν, άκολούθησέ 
με προθύμως»21; Πώς δέ δέν έδίδαΕεν αναλογίας, σχημα
τισμούς, ποσότητας, τός πολυπλανεϊς άποστάσεις καί συ
ζυγίας των πλανητών, καί δέν έλυσε τάς άπορίας των φυ
σικών προβλημάτων25, διά νό άπομακρύνη τάχα τά σκότος 
τής άγνοιας από τήν ψυχήν μας; Διατί δέ ώς μαθητάς 
προσεκάλεσεν άλιεϊς, αγραμμάτους, άγροίκους, άλλ’ όχι 
σοφούς, όπως λέγει ό Παύλος2*; Πώς λοιπόν θά καταισχύ
νη τούς προς αύτόν όδηγοΰντας, όπως λέγουν αύτοί; Δια- 
τί δέ έμώρανε τήν σοφίαν αυτών27; Διά ποιον λόγον δέ 
εύδόκησε νό σώση τούς πιστεύοντας διά τής μωρίας τοϋ 
κηρύγματος28; ’Όχι έπειδή διά τής σοφίας δέν έγνώρισεν 
ό κόσμος τόν Θεόν2·; Τί δέ συμβαίνει, άφοϋ έμαθον τούς 
λόγους τούς οποίους λέγεις σύ; Ένω ό Λόγος του Θεού 
έπεδήμησεν είς τόν κόσμον σωματικώς, ό όποιος έγινε δΓ 
ήμός σοφία από Θεού20, καί ύψωσε τό φως τό όποιον 
φωτίζει πάντα άνθρωπον έρχόμενον είς τόν κόσμον", 
ή δέ ήμέρα έγλυκοχάραΕε καί ό αύγερινός όνέτειλεν είς 
τάς καρδίας ήμών τών πιστών, κατά τόν κορυφαϊσν όπό- 
στολον", καί αύτοί χρειάζονται τεχνητό φυτίλι, τήν όπό 
τούς έΕω φιλοσόφους γνώσιν ώς οδηγούσαν είς θεογνω
σίαν, καί τούς άλλους συμβουλεύουν, όφήνοντες τό έρ- 
γον τής καθάρσεως έαυτών διά τής έπιστασίας τών λογι
σμών είς ήσυχίαν καί τής εμμονής είς τόν θεόν δΓ όδια- 
λείπτου προσευχής, νά καταγηράΕουν ματαίως καθήμενοι 
δίπλα είς κρυφοκα ιόντα λύχνον.

6. "Αρά γε δέν ήλθε ποτέ είς τόν νοΰν των ούτε 
τούτο, ότι έΕεπέσαμεν όπό έκεϊνον τόν θειον τόπον τής 
τρυφής λόγω έπιθυμίας καί μεταλήψεως τού φυτού τής 
γνώσεως; Διότι μή θελήσαντες νά καλλιεργώμεν καί φυ- 32

32. В ' Π έ τ ρ ο υ  1, 19.
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εΊξαμεν τώ πονηρφ συμβονλφ τήν είσοδον κλέη>αντι και τφ 
κάλλει θέλξαντι της γνώσεως τον καλόν και τού πονηρού. Τά
χα δη και τών ουτος τοις μη βουλομέΐΌΐς έργάζεσθαι και φυ- 
λάττειν την εαυτόόν καρδίαν, κατά την των πατέρων νφήγη- 

5 σιν, ουρανίων σφαιρών τε και των κατ' αύτάς ακριβή γνώ- 
σΐν επαγγέλλεται, πολυκινήτων τε καί άντιρρόπαον, γνώσιν 
ουσαν καλού και ττονηροϋ, τω μη εν τη έαντής τρύσει κεκτή- 
σϋαι τό καλάν, άλλ* εν τη των χρωμένων προαιρέσει, ον μ
πει αβ άλλον σαν ναύτη προς έκάτερον. Προ δε τούτων, μικρού 

Ю και διά ταύτ Ίσως, εμπειρίας τε καί χάριτας πολυγλώσσων 
διαλέκτων, δύναμιν ρητορείας, είδη σιν Ιστορίας, μυστηρίων 
φύσεως ενρεσιν, πολυειδεϊς μεΰ'όδους λογικής πραγματείας, 
πολί'ΐιερεϊς σκέψεις λογιστικής επιστήμης, σχηματισμόν άύ- 
λων ττολνσχήμονας αναμετρήσεις, ά πάντα καλά τε καί πο- 

15 νηρά φαί η ν άν έγωγε, μη μόνον προς τό δοκουν τοις χρο)- 
μένοις μεταγινόμενα καί σνμμεταμορφονμενα ραδίως τω σκο
πώ τών έχόντω,ν, άλλ9 δτι καί καλόν μεν ή πρός ταύτα σχολή, 
γνμνάζουσα πρός δξυωπίαν τον τής ψυχής οφθαλμόν’ παρα- 
μένειν 0s άχρι γήρως ναύτη προσα,νέχοννα τιονηρόν, πρός ά- 

20 γαϋού δ9 άν έΐη μετρίως εκγνμνασάμενον πρός τά μακρώ 
κρείττω καί μονιμώνερα μέναοκευάσασΰ'αι τον αγώνα, πολ
λή ν αύτώ καί τής τών λόγων περιφρονήσεως φερούσης την 
έκ Θεού αμοιβήν. Διό φησιν ό θεολόγος δ δεύτερος περί 'Α 
θανασίου τού πάνυ τον τ' έκ τών έξω κερδήσαι λόγων, τό συνι- 

25 δεϊν ών ύπεριδεϊν έδοκίμασεν* αυτός τε τούτων, ώς αυτός * 35 36

33·. Γ ε ν .  2, 15.
54. Βλ. Ν ι κ .  Σ τ η θ ά τ ο υ ,  Περί ψυχής 5 1 ,Χ ρ ή σ τ ο υ  σ. 111, 

Περί Παραδείσου 11, Χ ρ ή σ τ ο υ  σ. 134.
35. Τήν θέσιν τών έλληνικών γραμμάτων έν τη Εκκλησία καθώρι· 

σεν ήδη ό Μ. Β α σ ί λ ε ι ο ς ,  Πρός τούς Νέους 2, ώς εισαγωγικήν, 
τούτον δέ ήκολούθησαν όλοι οί μετά ταύτα γράψαντες, ώς Ι ω ά ν 
ν η ς  ό Σ ι ν α ϊ τ η ς ,  Κλϊμαξ 26, PG 88, 1017 Α. Έπισήμως έλαβε 
θέσιν ή ’Εκκλησία κατά τήν καταδίκην Ίωάννου τού Ιταλού (1082) 
δεχθεϊσα τήν μορφωτικήν όχι δέ τήν θρησκευτικήν άξίαν τής έλληνι- 
κής γραμματείας (βλ. συνοδικόν Κυριακής ’Ορθοδοξίας έν Τριωδίω).

36. Είναι Γρηγόριοο ό Θεολόγος, λαβών δεύτερος τήν τιμητικήν
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λάττωμεν αύτό33 κατά τήν έντολήν, παρεσύρθημεν από 
τον πονηρόν σύμβουλον, ό όποιος είσήλθε κρυφά και έθελ
ξε μέ τό κάλλος τής γνώσεως τοΰ καλού και πονηρού. 
Ίσως λοιπόν καί τώρα αύτός επαγγέλλεται εις τούς θέ
λοντας νά καλλιεργήσουν καί φυλάξουν τήν καρδίαν των*4, 
κατά τήν έξήγησιν των πατέρων, ακριβή γνώσιν των ούρα- 
νίων σφαιρών καί των σχετικών μέ αυτός, πολυκινήτων 
καί αντίρροπων, γνώσιν του καλού καί τοΰ πονηρού, ή 
όποια, έπειδή δέν κατέχει μέσα εις τήν φύσιν της τό κα
λόν, όλλ’ εις τήν προαίρεσιν τών χρησιμοποιούντων αύτήν, 
συμμεταβάλλεται μέ τήν φύσιν καί προς τό εν και προς 
τό άλλο. Πριν από αύτό δέ, ίσως μάλιστα καί χάριν αυ
τών, έπαγγέλλεται έμπειρίας καί χάριτας πολυγλώσσων 
διαλέκτων, δύναμιν ρητορείας, μάθησιν ιστορίας, εΰρεσιν 
μυστηρίων φύσεως, πολυειδείς μεθόδους λογικής διαπρα- 
γματεύσεως, πολυμερείς σκέψεις συλλογιστικής έπιστή- 
μης, πολυσχήμους άναμετρήσεις άΰλων σχηματισμών, τά 
όποια θά ήδυνάμην έγώ νά χαρακτηρίσω όλα ώς καλά και 
πονηρά, διότι δέν μεταποιούνται μόνον άπό τούς χρησιμο- 
ποιοΰντας κατά τό δοκοΰν καί συμμορφώνονται ευκόλως 
πρός τον σκοπόν τών κατεχόντων αύτό, άλλά καί είναι κα
λόν ή ένασχόλησις μέ αύτά, γυμνάξουσα τον οφθαλμόν 
τής ψυχής πρός όξυωπίαν. Τό νά παραμένη κανείς άφω- 
σιωμένος εις αύτά μέχρι γήρατος είναι πονηρόν, άγαθόν 
δέ είναι, άφοΰ γυμνασθή μέ αύτά μέ μέτρον, νά μεταφέρη 
τόν άγώνα πρός τά πολύ άνώτερα καί μον*μώτερα, οπότε 
καί ή περιφρόνησις τών λόγων του φέρει πολλήν έκ θεού 
αμοιβήν*5. Διά τούτο ό θεολόγος ό δεύτερος” λέγει περί 
τοΰ μεγάλου ’Αθανασίου ότι άπό τά εξω μαθήματα έκέρδι* 
σε τούτο, τό ότι άνεγνώρισεν έκεϊνα τά όποια έδοκίμασε

τούτην έπωνυμίαν μετά τόν εύαγγελιστήν Ίωάννην. Τρίτος ελαβεν σύ- 
τήν Συμεών ό Νέος, ένφ ώς πρός τόν Γρηγόριον Σιναΐτην καί Γρη- 
γόριον Παλαμσν καί άλλους δέν έσταθεροποιήθη αϋτη, καίτοι άπεδόθη 
ύπό τινων.
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аύθις λέγει, τούτ3 άπήλαυσε μόνον, το παριδειν καί έσχηκε- 
ναι ών Χριστός προετίμησεν.

7. 9Αλ/’ ό πονηρός, πονηρώς ύποσπάν ημάς των κρειττό
νων άει γλιχόμενος, ϊυγγας έντίκτει ταϊς ήμετέραις ψυχαις 

5 και δεσμοϊς άγαπωμέ^οις τοϊς άνοήτοις σχεδόν άδιαλύτως συν, 
δεΐ, τδ πολύ τε καϊ μακρόν ύττοτίθεται μήκος και πλήθος τού
των των γνώσεων, ώσπερ έτέροις πλούτον ή δόξαν αδοξον 
και σαρκικός ήδονάς, ώς αν, τή τούτων ζητήσει διά 6ίον 
παντός απασχόλησαντες εαυτούς, άπριξ έπιλαβέσθαι τής κα- 

10 θαιρούσης την ψυχήν παιδείας οϋκ έξισχύσωμεν, ής αρχή 
μεν ό φόβος τού θεού, παρ' ου δέησις έν κατανύξει συνεχής 
προς τον θεόν γεννάται καϊ ή Ίων ευαγγελικών θεσπισμά
των ρνυλακή, διά τούτων δέ καταλλαγής γεγονυίας προς θε
όν, ο φόβος εις αγάπην μεταβάλλει καί το τής ευχής όδυνη- 

15 ρόν εις τερπνόν μετενεχθεν τον φωτισμού το άνθος ανατέλ
λει' τούτου δ3 οϊον οσμή διαδιδόμενη πρός τον φέροντα ή των 
τού θεού γνώσις μυστηρίων. Αυτή παιδεία καί γνώσις 
άληθής, ής ουδέ τήν άργ̂ ήν, τον τού θεού φόβον δηλαδή, 
δύναται χωρήσαί τις ενεσχημένος τή τής ματαίας αγάπη 

20 φιλοσοφίας και ταΐς στροφαϊς αυτής καί θεωρίαις ένειλούμέ
νος τε και συστρεφόμενος. Πώς γάρ άν εις ψυχήν ολως 
εισέλθοι, πώς δ3 εϊσελθών παραμεϊναι δννηθείη, προκατειλημ
μένη ν και ένηδννομένην καί οϊον στενοχωρονμένην παντοδα- 
ποϊς καί πολύ τρόποι ς διαλογισμοις, εϊ μή πάσι χαίρειν εΐ- 

25 πούσα τής κατά θεόν δλη γένοιτο σχολής, ϊνα καί τής αγά
πης όλη τούτον γένηται κατά τήν εντολήν; Διά τούτο γάρ 
τής θείας σοφίας και θεωρίας αρχή εστι τούτον ό φόβος, 
έπεί μεθ* ετέρων παραμένειν ούκ εχων, πάντων άπαλλάξας 37 38 39

37. Βλ. Ομιλία 21, 6, PG 35, 1088 Β.
38. Π α ρ ο ι μ. 1, 7.
39. Ή έντολή τής αγάπης' Δ « υ τ ,  6, 5, Μ α τ θ .  22, 37. М а р к .  

12, 30. Λουκά 10, 27.
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νά περιφρονήση3*, ό ίδιος δέ, όπως λέγει πάλιν αύτός, 
τούτο μόνον άπήλαυσεν από αύτά, τό ότι παρέβλεψε και 
νά διατήρηση αύτά αντί των όποιων προετίμησε τόν Χριστόν.

7. Ά λλ’ ό πονηρός, όρεγόμενος πάντοτε νά μας άπο- 
σπάση άπό τά άνώτερα, ενσπείρει μάγια εις τάς ψυχάς 
μας καί τάς δένει σχεδόν άδιαλύτως μέ δεσμό άγαπητά 
εις τούς άνοήτους, προβάλλει τό πολύ καί μακρόν μήκος 
καί πλήθος τούτων των γνώσεων, όπως εις άλλους πλού
τον ή δόξαν καί σαρκικός ήδονάς, ούτως ώστε, απασχο
λούμενοι εις όλον τόν βίον μέ τήν ζήτησιν αυτών, νά μή 
δυνηθώμεν νά έπιδοθώμεν μέ άφοσίωσιν εις τήν καθαρί- 
ζουσαν τήν ψυχήν παιδείαν, τής όποιας άρχή μεν είναι ό 
φόβος τού Θεού*8, άπό τόν όποιον γενναται συνεχής 
κατανυκτική δέησις προς τόν Θεόν καί ή φύλαξις των εύ- 
αγγελικών εντολών, όταν δέ δΓ αύτών πραγματοποιηθή 
καταλλαγή προς τόν Θεόν, ό φόβος μεταβάλλεται εις άγά- 
πην καί ή οδύνη τής προσευχής μετατραπεϊσα εις τέρψιν 
ανατέλλει τό άνθος τού φωτισμού’ ώσάν οσμή δέ τούτου
διαδιδομένη προς τόν φέροντα είναι ή γνώσις των μυστη
ρίων τού Θεού. Αύτή είναι παιδεία καί γνώσις άληθινή, εις 
τής οποίας ούτε τήν άρχήν, δηλαδή τόν φόβον τού Θεού, 
δέν δύναται νά προχωρήση κανείς, άν κατέχεται από τήν α
γάπην τής ματαίας φιλοσοφίας, άν περιτυλίσσεται καί συ
στρέφεται εις τάς στροφάς καί θεωρίας αύτής. Διότι πώς 
θά ήδύνατό κατ’ άρχήν νά είσέλθη ό φόβος εις ψυχήν, 
πώς δέ είσελθών θά ήδύνατο νά παραμείνη, έφ’ όσον αύτή 
είναι κατειλημμένη καί ήδονισμένη καί κάπως στενοχω- 
ρουμένη άπό παντοδαπούς καί πολυτρόπους διαλογισμούς, 
άν αύτή δέν όποχαιρετίση τά πάντα καί άφοσιωθή ολόκλη
ρος εις τόν Θεόν, ούτως ώστε νά έπιδοθή όλη καί εις τήν 
άγάπην τούτου κατά τήν έντολήν89; Διά τοΰτο άκριβώς ό 
φόβος είναι άρχή τής θείας σοφίας καί θεωρίας, επειδή, 
μή δυνάμενος νά παραμένη μαζί μέ άλλα στοιχεία, άφοΰ 
όπαλλάξη τήν ψυχήν άπό όλα καί τήν μαλακώση μέ τήν
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τήν ψυχήν καί τή προσευχή καταλεάνας, επιτήδειον οϊον πν- 
ξίον ποιεί προς καταγραφήιν των χαρισμάτων τον πνεύματος.

8. Tain άρα και ό μέγας Βασίλειος, προδείς τό τον 
Φαραώ προς τον ^Ισραήλ δτι <cσχολάζετε, σχολά στ α ί έστε, λέ- 

5 γετε Κυρίω τώ θεώ ημών προσευξώμεδα, επιφέρει' «αυτή 
μεν συν ή άγαδή σχολή καί ωφέλιμος τω σχολάζοντί' πονηρά 
δε σχολή ή των * Αδη να ίων, οι εις ονδεν άλλο ευκαιρούν ή 
λέγειν τι καί άκούειν καινότερον, ήν καί νυν τινες μιμούνται 
τή τον βίου σχολή, φίλην ούσαν τωνηροίς πνενμαουо). eΩς 

10 άν δε μή τις είπη προς τάς ρητορικάς μάνας λογολεσχίας ά- 
ποτειιομενον τούτα λέγειν τον μέγαν, εκείνο προσδήσομεν, ό 
φησιν αϋδις αυτός, διευκρινών το σολομωντειον εκείνο πα
ράγγελμα, « γνώναι σοφίαν καί παιδείαν καί νοήσαι λόγους 
φρόνησε ως»' « ήδη γάρ τινες», φησί, «γεωμετρία σχολάζον- 

15 τες ήν έξεϋρον Αιγύπτιοι ή αστρολογία τή παρά των Χαλ- 
δα ίων τετιμημένη ή δλως περί σχήματα καί σκιάς καί μετεω
ρολογίαν εχοντες, τής εκ των δε ίων λογιών παιδεύσεως ν- 
περεΐδον’ επειδή ουν πολλοί τή περί τούτα σπονδή κατεγή- 
οασαν εν τή των ματαίων έρεύνη, διά τούτο αναγκαία ή τής 

20 παιδείας επίγνωσις πρός τε τήν αίρεσίν τής ωφελίμου παι
δείας καί ποος άποταγήν τής άνοήτου καί βλαβερας». 'Οράς 
πώς ματαίαν, βλαβερόν, άνόνητον, τήν έξω παιδείαν καί 
αδτήν τήν τών μαδημάτων καί τήν έξ αυτών προσαγορεύει 
γνώσιν, ήν τινες, ώς συ φής, τέλος δεωρίας καί σωτήριον 

25 άποφαίνονται; 5Εκείνος δέ καί τήν οϊκείαν άπολοφύρεται ζω - 
ήν, πρός τον Σεβαστείας Εύστάδιον γράφων, όσην τή περί 
τά μαδήματα ταντα μελέτη ιόν νουν προσέχων διήννσεν' «έ- 
γώ» γάρ, φησί, «πολύιν χρόνον τιρασαναλώσας τή ματαιότηχι 40 41 42 43 44

40. Έ Ε . 5, 17.
41. Π ρ ά Ε .  17, 21.
42. Ομιλία εία Ψαλμ. 45, PG 29, 429 Α.
43. Π α ρ ο ι μ. 1, 2.
44. 'Ομιλία 12 είς Π α ρ ο ι μ .  1, 6, PG 31, 397 BC.
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προσευχήν, τήν καθιστά ώσάν κατάλληλον πινακίδα πρός 
καταγραφήν των χαρισμάτων τοΰ πνεύματος.

8. Οϋτω καί ό μέγας Βασίλειος, άφοΰ άνέφερε πρώτα 
τούς λόγους τοΰ Φαραώ πρός τόν Ισραήλ, «άπρακτείτε, 
είοθε άργόσχολοι, λέγετε, άς προσευχηθώμεν είς Κύριον 
τόν Θεόν ημών»10 προσθέτει* «αύτή πράγματι είναι ή άγαθή 
καί ώφέλιμος είς τόν σχολά£οντα σχόλη* πονηρά δέ σχόλη 
ήτο ή τών ’Αθηναίων, οι όποιοι μέ τίποτε άλλο δέν ήσχο- 
λοΰντο παρά μέ τό νά λέγουν ή νά άκούουν κάτι νεώτε- 
ρον41, τήν όποιαν καί τώρα μιμούνται μερικοί μέ τήν σχό
λην τοΰ βίου, ή όποια είναι φίλη πονηρών πνευμάτων4*. 
Διά νά μή εϊπη δέ κανείς ότι ό μέγας πατήρ λέγει ταΰτα 
άναφερόμενος μόνον πρός τάς ρητορικός ένασχολήσεις, 
θά προσθέσωμεν έκεϊνο, τό όποιον λέγει πάλιν αύτός, 
διευκρίνισών τό σολσμώντεισν εκείνο παράγγελμα, «νά 
γνωρίσης σοφίαν καί παιδείαν, καί νά κατανοήσης λόγους 
φρονίμους»43. «Διότι τώρα μερικοί, λέγει, άσχολούμενοι μέ 
τήν γεωμετρίαν τήν όποιαν έφεΰρον οί Αιγύπτιοι ή ·μέ τήν 
αστρολογίαν τήν τιμημένην άπό τούς Χαλδαίους ή γενικώς 
ένδιατρίβοντες είς τά σχήματα καί τάς σκιάς καί τήν με
τεωρολογίαν, περιεφρόνησαν τήν έκ τών θείων λογίων παί- 
δευσιν. ’Επειδή λοιπόν πολλοί μέ τήν σπουδήν αύτών κατε- 
γήρασαν είς τήν ερευνάν τών ματαίων πραγμάτων, διά 
τοΰτο είναι άναγκαία ή έπίγνωσις τής παιδείας, τόσον διά 
τήν έκλογήν τής ώφελίμου παιδείας, όσον καί διά τήν άπο- 
φυγήν τής άνωφελοΰς καί βλαβερός»44. Βλέπεις πώς ονο
μάσει ματαίαν, βλαβερόν, άνωφελή, τήν εΕω παιδείαν, καί 
αύτήν άκόμη τών μαθημάτων, καί τήν άπό αύτά προερχο- 
μένην γνώσιν, τήν όποιαν, όπως λέγεις έσύ, μερικοί άνα- 
κηρύσσουν ώς τέλος τής θεωρίας καί σωτήριον; Εκείνος 
δέ, γράφων πρός τόν Εύστάθιον Σεβαστείας, θρηνεί καί 
τήν ίδικήν του σωήν, όσην διήνυσεν άφιερώνων τήν σκέψιν 
του είς τήν μελέτην τών μαθημάτων τούτων. Διότι «έγώ, 
λέγει, άφοΰ έδαπάνησα πολύν χρόνον είς τήν ματαιότητα
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και πάσαν σχεδόν την έμαυτου νεότητα; εναφανίσας τη ματαιο- 
πονία, ην εΐχον προοδιατρίβων τη άναλήφει των μαδημάτων 
τής παρά τον Θεού μωράνϋείσης σοφίας, επειδή ποτέ, ώσ
περ έξ ύπνον βαδέος διαναστάς, κατειδον τό άχρηστΌν τής 

5 σοφίας των αρχόντων τον αίώνος των καταργ θυμένων, πολλά 
την ελεεινήν μου ζωήν άπολαύοσ,ς, ενχόμην δο&ήναί μοί τινα 
χειραγωγίαισ>. 5Ήκουσας τινα τής παιδείας και τής γνώσε- 
ως, ήν νυν έξαίρειν μάτην σπεύδουσί τινες, τά προσρήματα; 
Ματαιότης, ματαιοπονία κατονομάζεται, σοφία μωρανύεϊσα, 

10 σοφία καταργουμένη, σοφία τον αίώνος τούτου και των αρ
χόντων αυτόν, oocpia; τής κατά Θεόν ζωής τε και πολιτείας 
άφανιστική. Διό και δ τής αληθινής σοφίας εραστής πολυν 
μετάμελον εσχεν ένδιατρίψας αυτή και μηδεμίαν χειραγωγίαν 
προς την αληθινήν σοφίαν ενρόμενος.

15 9. Νυν δ' εϊσίν, άπηρνύριασμένως ονκ οίδ9 όπως, οϊ λέ-
γουσιν, ώς αυτός λέγεις, μηδέν έμπόδιον είναι πρός τελειόιη- 

’ τα βίου τό διά βίου την ελληνικήν παιδείαν εκ μελετάν, μη δε 
των του Κυρίου λόγων άκούοντες αντικρυς προς αϋτους λε
γομένου, (ώποκριταί, τά μέν σημεία του ονρανον οίδατε δια- 

20 κρίνειν, τον δε καιρόν τής βασιλείας πώς ου διακρίνετε 
Του /άρ· καιρού τής αιωνίου βασιλείας έπιστάντος και τον 
διδόντος αυτήν Θεού έπιδεδημηκότος, πώς, εϊγε άληδώς εφί- 
ενται τής του νοΰ άνακαινίσεως, ουI δΓ ευχής αύτφ προσέρ
χονται τό τής ελενδερίας άρχαΐον αξίωμα ληψόμενοι, αλλά 

25 πρός τους μη δε εαυτόνς έλενδερώσαι δυνηδέντας τρέχουσι, 
και ταύτα τον άδελφοϋέον τρανώς περιαγγέλλοντος, (οεχ τις 
λείπεται σοφίας, αΐτείτω παρά του διδόντος Θεόν και λή- 
ψεται»; Πώς δέ καI ή παρά τής εξω σοφίας γνώσις κακία* 
πάσαν ώς εξ άγνοιας τικτομένην έξορίζει τής ψυχής, μη δ' 45 46 47 48 * 50

45. А' Кор. 1, 22.
46. А/ Ко ρ. 2, 6.
47. Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  ’Επιστολή 223, 2, PG 32, 824 ΑΒ.
48. Βλ. Μ α τ θ .  16, 3.
48. Βλ. Ί α κ. 1, 5.
50. Βλ Ρ ω  μ. 2, 13.
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και ήφάνισα όλην σχεδόν την νεότητά μου εις τήν ματαιο- 
πονίαν, τήν όποιαν παρουσίαζόν έπιδιδόμενος εις τήν πα- 
ρακολούθησιν των μαθημάτων τής υπό τοΰ Θεοϋ μωραν- 
Θείσης σοφίας46, μόλις κάποτε σάν νά έΕύπνησα άπό 6α- 
θύν ϋπνον, άντελήφθην τό άχρηστον τής σοφίας των αρ
χόντων τοΰ αίώνος οί όποιοι καταργοΰνται45, έκλαυσα
πολύ διά τήν ελεεινήν μου ζωήν καί ηύχόμουν νά μοϋ δοθή 
κάποια καθσδήγησις»47. ’Ήκουσες ποιοι είναι οί χαρακτη
ρισμοί τής παιδείας καί τής γνώσεως, τήν οποίαν σπεύδουν 
νά έΕάρουν μερικοί τώρα; Κατονομάζεται ματαιότης, μα- 
ταιοπονία, σοφία μωρανθεϊσα, σοφία καταργουμένη, σοφία 
τοΰ αίώνος τούτου καί των αρχόντων αύτοΰ, σοφία άφανι- 
στική τής συμφώνως προς τον Θεόν ζωής καί πολιτείας. 
Διά τοϋτο ό έραστής τής αληθινής σοφίας πολύ μετεμελή- 
θη διότι ένδιέτριψεν εις αύτήν καί δέν εΰρε καμμίαν χει- 
ραγωγίαν προς τήν αληθινήν σοφίαν.

9. Τώρα δε ύπάρχουν άνθρωποι οί όποιοι, όπως ισχυ
ρίζεσαι έσύ, λέγουν, δέν γνωρίζω πόσον αδιάντροπα, ότι 
δέν αποτελεί κανέν έμπόδιον προς τήν τελειότητα βίου, 
τό νά άφοσιώνεται κανείς ίσοβίως εις τήν έλληνικήν παι
δείαν, χωρίς ν’ άκούουν ούτε τούς λόγους τοϋ Κυρίου, οί 
όποιοι άπευθύνονται πρός αύτούς άκριβως, «ύποκριταί, 
τά μέν σημεία τοΰ ούρανοΰ γνωρίζετε νά διακρίνετε, τόν 
δέ καιρόν τής βασιλείας των ούρανών πώς δέν διακρίνε
τε;»49. Διότι, άφοΰ έπέστη ό καιρός τής βασιλείας καί ό 
δίδων αυτήν Θεός έπεδήμησε, πώς, άν άληθώς έπιθυμοΰν 
τήν άνακαίνισιν τοΰ νοΰ, δέν προσέρχονται εις αύτόν διά 
νά λάβουν τήν παλαιάν άΕίαν τής έλευθερίας, άλλά τρέ
χουν πρός εκείνους οί όποιοι δέν ήδυνήθησαν οϋτε τούς 
εαυτούς των νά έλευθερώσουν, ένώ ό άδελφόθεος έζαγ- 
γέλει τρανώς, «οποίος στερείται σοφίας, άς ζητήση άπό 
τόν δίδοντα Θεόν καί νά λάβη»50; Πώς δέ ή άπό τήν έΕώ 
σοφίαν συναγομένη γνώσις έξορίζει κάθε κακίαν τής ψϋ- 
χής ώς γεννωμένην δήθεν άπό άγνοιαν, ένω δέν δύγαται
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αυτής τής άπ ο ι ή ς α'αγγελικής διδασκαλίας γνώσν.ιης ιιόνΊς 
ποιήσαι τούτο δνναμένης; Ου γάρ οι άκροαται τον νόμον ooj- 
θήσονται, ц ηοϊν ό Παύλος, άλλ' οι ποιηταϊ αυτού, τον δέ γνν·- 
τα τό & έλη μα τον θεόν και μη ποι ήσανια δαρήσεοθαί ц ;у π ι» 

5 ό Κύριος πολλά και τον μη ειδότος πλέον. Όρφς ώς ουδέ να 
όνίνησιν η γνώσις μόνη; Και τί λέγω την περί τά πρακτέα 
η την τον ορατού κόσμου ή την τον άοράτον; Ονδ' ατπή ή 
γνώσις τον κτίσαντος αυ:ά θεόν δννήσειαι τι να ον ι ναι μόνη, 
иΤί γάρ Off έλος δογμάτα»·, θεοη ι/.ούς άπόντος 6ιοι·», ον ηλ- 

10 i}ε φντενοαι έπι γής ό Κύριος, ό χρυσούς θεολόγος '/ωάν- 
νης ηηοί. Μάλλον δέ ον μότνν ονκ εστι τούτης όφελος, άλλα 
και μεγίστη 6λά6η, ήν και ουτοι πεπόνθασι, παρ' ών ήκον- 
σας ονς άνήγγει/.άς μοι χάνοι·*. Τί γόο, ό μη καθ' υπεροχήν 
έλθών λόγον, ίνα μη κζνωθή τό μυστήριον τον σταυρού, ό 

15 μή «εν πειθοϊς /.αλών ανθρωπιάς σοφίας λ.όγοις», ό μηδέν 
ειδως ει μή Κύριον Ίησονν, και τούτον έστανρωμένον, - и 
ούν οντος γράφει πους τονς Κορη*θίους; « Ή  γνώσις φνοιοϊ 
Είδες τον κολοφώνα τής κακίας, τό ιδιαίτατον τον διαβόλων 
κρίμα, τον τύφον έκ τής γνώσεως τικτόμετον; Πώς оиУ 

20 παν πάθος ές άγνοιας φύεται; Πώς ό* ή γνώσις καθαίρи  
την ψυχήν; « Η  γνώσις ονν φνοιοϊ», φησίν, «ή δέ αγάπη 
οϊκοδομεϊ». Είδες ό τί έστι χοορίς αγάπης γνώσις, μηδαμώς 
χαθαιρσνοα, άλλα κα&αιρονσα την ψυχήν, αγάπης τής κθρν.
φ ής κα ι ρ ίζη ς  κα ι μεσότητος πάσης αρετής; Π ώ ς  ούν ή 

25 μηδέν άγαϋόν οικοδομούσα γνώ σ ις  - τής γάρ αγάπης τούτο _ 

π ώ ς  ονν ή γνώ σ ις αν τη το κατ' εικόνα π αρέζετα ι τού ά)>ο- 

θού; Κ α ίτ ο ι  τό είδος τούτο τής γνώ σεω ς τό κατά τον *ον 

αποστόλου λ.όγον φνσιούν, ον τής φ νσεως άλλα τής 51 52 53 54 55 56

51. Λ ο υ κ ά  12, 47 έΕ.
52. Ί ω. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ,  Eic Ίωάννην όμιλία 4, 4, Pq  

59, 50.
53. Βλ. Α ' Κ ο ρ .  1. 17. 2, 1.
54. Βλ. Α '  Κ ο ρ .  2, 4.
55. Βλ. αυτόθι 2, 2.
56. Α ' Κορ. 8, 1.
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νά έπιτύχπ τούτο ούτε αύτή ή από την ευαγγελικήν διδα
σκαλίαν προερχομένη γνώσις μόνη της; Διότι, λέγει ό 
Παύλος, δεν θά σωθούν οί όκροαταί τού νόμου, άλλ* οί 
ποιηταί αύτού51, ό δέ γνωρίμων τό θέλημα τού Θεού καί 
μή έκτελών αύτό θά δαρή, λέγει ό Κύριος, πολύ καί μάλι
στα περισσότερον άπό τόν μή γνωρίΖοντα”. Βλέπεις ότι 
ή γνώσις μόνη της δέν ώφελεϊ κανένα; Καί τί περιορίζομαι 
εις τήν σχετικήν μέ τά πρακτέα ή τόν όρατόν κόσμον ή 
τήν όόρατον γνώσιν; Ούτε ή γνώσις τού ίδιου του Θεοϋ 
ό όποιος τά εκτισεν αυτά θά δυνηθή μόνη της νά ΰχρελήση 
κάποιον. «Ποιον είναι τό όφελος των δογμάτων, όταν ά- 
πουσιά£ει ό θεοφιλής βίος», τόν όποιον ήλθε νά φυτεύση 
έπΐ γης ό Κύριος; Λέγει ό Χρυσόστομος θεολόγος Ιωάν
νης”. Καί μάλλον, όχι μόνον δέν υπάρχει όφελος άπό αυ
τήν, άλλα καί πολύ μεγάλη βλάβη, τήν όποιαν ύπέστησαν 
καί αύτοί, άπό τούς όποιους ήκουσες τούς λόγους πού μου 
άνήγγειλες. Τί γράφει προς τούς Κορινθίους έκεϊνος. ό 
όποιος δέν ένεφανίσθη μέ ύπερβολικήν εύφράδειαν, διά 
νά μή μειωθή τό μυστήριον τοΰ σταυρού5*, ό όποιος δέν 
ώμίλει μέ πειστικούς λόγους άνθρωπίνης σοφίας54, ό μή γνω
ρίμων τίποτε άλλο, εί μή μόνον τόν Κύριον Ίησούν καί αύτόν 
έσταυρωμένον55; Γράφει, «ή γνώσις, προκαλεϊ οϊησιν». Εί
δες ότι ό κολοφών τής κακίας, τό χαρακτηριστικόν κρίμα 
τού διαβόλου, ή άλαμονεία, γεννδται άπό τήν γνώσιν. Πώς 
<\οιπόν πάν πάθος φυτρώνει άπό άγνοιαν; Πώς δέ ή γνώσις 
καθαρίμει τήν ψυχήν; «Ή γνώσις λοιπόν προκαλεϊ οϊησιν», 
λέγει, «ή δέ άγάπη οίκοδομεί»55. Είδες τί είναι γνώσις χωρίς 
άγάπην, ότι όχι μόνον δέν καθαρίμει τήν ψυχήν, άλλά τήν 
καταβιβάμει άπό τήν άγάπην, ή όποια είναι κορυφή καί 
ρίμα καί μεσάτης κάθε άρετής; Πώς λοιπόν ή γνώσις, ή 
όποία δέν οίκοδομεί κανέν όγαθόν — τούτο είναι έργον 
τής αγάπης—, θά προσφέρη τό κατ' εικόνα τού άγαθού; 
Καί όμως τό είδος τούτο τής γνώσεως, τό όποιον κατά 
τόν λόγον τού άποστδλου προκαλεϊ οϊησιν, δέν όνήκει είς
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στεώς έστιν εί δε αυτή φυσιοϊ, πόσφ μάλλον εκείνη, πεοι 
ής ήμιν ό λόγος' φυσική γάρ έστιν αντη καί τον παλαιού άν- 
δρώττον. Τή γάρ φυσική ναύτη ή εξω παιδεία δοηδεϊ, πνευ
ματική δ’ ονποτε γένοιτ άν, εί μη μετά τής πίστεως και τη 

5 τον Θεόν σνγγένοιτο αγάπη, μάλλον δε εί μη προς τής ά- 
γάπης και τής εξ αυτής έγγινομένης χάριτος άναγεννηδείη 
και άλλη παρά την προτέραν γένοιτο, καινή τε και θεοειδής, 
αγνή, ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, μεστή τε λόγων τούς 
ακούοντας οίκοδομονντοον και καρπών άγαδών, ήτις δή και 

10 άνωϋ'εν σοφία και Θεόν σοφία κατονομάζεται, και ώς πνευ
ματική πως, άτε τή τον πνεύματος ύποτεταγμένη σοφία, τά 
του πνεύματος χαρίσματα και γινώσκει και αποδέχεται. Η  
δε μη τοιαύτη, κάτοοδεν, ψυχική, δαιμονιώδης, καδάπερ ό 
των αποστόλων άδελφόδεος λέγει, διό και τά τον Πνεύμα- 

ΐδτος ον προσίεται κατά το γεγραμμένον, «ψυχικός δε άνδρω- 
τιος ον δέχεται τά τον Πνεύματος», άλλά̂  μωρίαν αυτά καί 
πλάνην και ψενδοδοξίαν λογίζεται, καί τά πλείω μεν τούτων 
τελέως άνατρέπειν πειράται καί φανερόν αγώνα ποιείται 
διαστρέφειν τε καί μετάδιδάσκειν όπόση δνναμίς, έστι δ’ ά 

20 καί τοανούργως προσίεται, σνγχρωμένη τούτοις, οϊά πεο φαο- 
μακοί τοίς γλνκέσι των εδωδίμων.

10. Οντως__ού^ θλλη μόνον ή παρά τής εξω παιδείας 
γνώσισΓ αλλά καί έναντ ίως_ προς την άληδή καί πνευματικήν 
δι^κεααι γνώσιν* εί καί τινες αυτοί τε παρ9 θύτης ώς έοικε 

25 τιαρτηγμένοι καί τούς αυτών άκροωμένους παράγειν εγ χείρον ν- 
τες, ώς περί μιάς καί της αυτής διαλέγονται, τέλος τής θεω
ρίας υποφαινόμενοι ναύτην. "Ινα δε καί τι τον δεινού δάδους 
τής των εξω φιλοσόφων πονηριάς άνακαλύψω σοι, κέκλοφε 
μέν δ πονηΐρός καί οι παρ’ αντον πονηρώς σοφισδέντες εκείνοι * 59 60

57. Έ φ . 4, 22. К ο λ. 3 ,9 .  58. Ί α κ .  3, 17.
59. Α '  Κ ό ρ .  1, 21. 24. 2, 7. Έ φ .  3, 10.
60. Ί α κ .  3,15. 61. Α '  Κ ο ρ .  2, 14.
62. Ά πό του σημείου τούτου ό σύγγραφευς πραγματεύεται έκτε*
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τήν σφαίραν τής φύσεως άλλα τής πίστεως. ’Εάν δέ αύτή 
ή γνώσις πρσκαλή ο.ησιν, πολύ περισσότερον εκείνη, περί 
τής όποιας όμιλοΰμεν τώρα” διότι αύτή είναι φυσική καί 
προσιδιάζει εις τόν παλαιόν άνθρωπον57. Αύτήν δέ τήν φυ
σικήν γνώσιν βοηθεϊ ή έξω παιδεία, πνευματική δέ δέν δύ- 
ναται νά γίνη ποτέ, εκτός εάν μαΖι με τήν πίστιν συνδεθή 
καί μέ τήν άγάπην τοΰ Θεού, μάλλον δέ εκτός έάν άνα- 
γεννηθή διά τής άγάπης καί τής έξ αυτής μεταγγιζόμενης 
χάριτος, καί γίνη άλλη, διάφορος άπό τήν προηγουμένην, 
νέα καί θεοειδής, άγνή, ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, γεμάτη 
λόγους οί όποιοι οικοδομούν τούς άκούοντας καί άγαθούς 
καρπούς, ή όποια μάλιστα ονομάζεται καί άνωθεν σοφία58 
καί Θεού σοφία59, καί ώς πνευματική τρόπον τινά, άφοϋ 
είναι ύποταγμένη εις τήν σοφίαν τοΰ πνεύματος, γνωρίζει 
καί - αποδέχεται τά χαρίσματα τοΰ πνεύματος. Ή δέ μή 
τοιαύτη γνώσις είναι κάτωθεν, ψυχική, δαιμονιώδης60, 
όπως λέγει ό άδελφόθεος άπόστολος, διό καί δέν ανέχεται 
τά τοΰ πνεύματος συμφώνως προς τό γεγραμμένον, «ψυ
χικός δέ άνθρωπος δέν δέχεται τά τοΰ πνεύματος»61, άλλά 
τά θεωρεί μωρίαν καί πλάνην καί ψευδοδοξίαν, καί τά μεν 
περισσότερα άπό αύτά προσπαθεί νά άνατρέψη καί παραποι- 
ήση, μερικά όμως τά δέχεται πανούργους καί τά συναναστρέ
φεται, όπως οί φαρμακευταί τά γλυκά φαγώσιμα.

10 Ούτως ή άπό τήν έξω παιδείαν γνώσις όχι μόνον 
είναι άλλη, άλλα καί διάκειται εναντίους προς τήν άληθινήν 
καί πνευματικήν γνώσιν, άν καί μερικοί, καί οί ίδιοι όπως 
φαίνεται πεπεισμένοι άπό αύτήν καί τούς άκροατάς των 
έπιχειροΰντες νά πείσουν, συζητοΰν ώσάν νά πρόκειται διά 
μίαν καί τήν αύτήν, χαρακτηρίζοντες αύτήν ώς τέλος τής 
θεωρίας62. Διά νά σου φανερώσω καί κάτι άπό τό φοβερόν 
βάθος τής πονηριάς τών έξω φιλοσόφων, έκλεψαν μέν 
ό πονηρός καί οί άπό αύτόν πονηρώς σοφισθέντες εκείνοι
νώζ τό πρόβλημα περί τηα διττής γνώσεως ή σοφίας, τής κοσμικής καί 
τής θείας, διακρίνων ταύτας όξέως. Βλ. καί 2 , 1 .
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παράγγελμά τι των ήμετέρων λνσιτελέστατον καί καθάπερ  

τι πονηρόν προβάλλονται δέλεαρ τη των ρημάτων ταυτότητι, 
τό «σαυτω πρόσεχε» κα ί αγνώ θι σαντόν», άλλ3 α ν  ζητήσης τί 

το τέλος έκείνο ις  τούτον τον παραγγέλματος , κακοδοξίας εν- 
5 ρήσεις χά ρ υ β δ ιν  μετεμψ υχώ σεις γάρ δογματίζοντες , τότ3 oil- 

ονταί τινα σχεϊν εαυτόν γνώ ναι καί τον παραγγέλματος ίκα- 

νώ ς έφ ικέσθαι, ήνίκ  αν τινι προσννήππο σώματι γνοίη καί 

πού ποτέ ήν ο ίκω ν και τ ί πράττων κα ί τ ις  ήκουε· .μανθάνει 

δε ταύτα, πειθήνιον εαυτόν παρασχώ ν τω τα τοιαύθ ’ νποψιθν- 

10 ρίσαντι δολίω ς πονηρω πνενματι. Π ρ ό ς  τούτο τοίνον ένά- 

γοντες δ ιά  τον γνώ ϋι σαντόν τοις ούχ ίκανώ ς εχονσιν έπαΐ- 

ε ιν  τού δόλον σννωδά τοΐς ήμετέροις πατράσι λέγε ιν  νομί- 

ζονται. Δ ιό  Π α ύ λο ς καί Β αρνάβ ας, τα τον πονηρού νοήματα 

μη άγνοούντες κα ί των έπ εκείνου μεμνημένων, την λέγου- 

15 σαν περ ί αυτών ώ ς  «οϋτοι ο ί άνθρω ποι δούλοι τού Θεού τον 

νψίστου εϊσίν» ήκιστα παρεδέξαντο, κα ίτο ι τ ί τούτου τού ρή

ματος ευσεβέοτερον είποι τ ις  αν; Ά λ λ 3 ήδεισαν εκείνο ι τον 

ε ις  άγγελον φωτός μετασχηματιζόμενον καί τους διακόνους 

αυτού δ ικ α ιο σ ύ ^ ς  διακόνους ίπ οκρ ινο  μένους' ώ ς ούν ονκ έμ- 

20 πρέπονσαν τφ ψενδηγόρω στόματι παραιτούνται την αληθι
νήν φωνήν.

11. Τ α ύ τ3 άρα κ α ί η μ είς  θεοσεβούς ρήματα παρ3 Ε λ 

λήνω ν άκουοντες, οντ3 οϊόμεθα θεοσεβείς εκείνους, ούτε έν 

διδασκάλων τάττομεν αυτούς μοίρα' κ α ι γάρ Ισμεν έκ των 63 64 65 66

63. Δ ε υ τ .  15, 0.
64. Τό γνωστόν παράγγελμα του Μαντείου των Δελφών, όπερ έτέ- 

θη ώς θεμέλιον τής ήθικής φιλοσοφίας τοϋ Σωκμάτους. Ο ί χριστιανοί 
θεολόγοι ώλοκλήρωσαν την θεμελίωσιν τής ηθικής διά τοϋ βιβλικού 
παραγγέλματος «πρόσεχε σεαυτφ», δηλοϋντος ότι ή ήθική διαγωγή δέν 
είναι κυρίως γνωσιολογικόν πρόβλημα. Βλ. Μ. Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  Εις τό 
πρόσεχε σεαυτω, PG 31, 197-217. ’Από του ια' αίώνος οί άνθρωπι- 
σταί συνεδύαΖον τό δύο παραγγέλματα, ώς έπραττον και οί περί τόν 
Βαρλαάμ, τήν δποψιν δέ ταύτην καταπολεμεί ό Παλαμας.

65. Ή πίστις είς τήν μετεμψύχωσιν όμως δέν ήτο γενική μεταξύ 
των Ελλήνων φιλοσόφων.

66. Π ρ ά ξ .  16, 17. Ή παιδίσκη είπε ταϋτα περί τοϋ Παύλου καί 
των συνοδών του Σίλα, Τιμοθέου καί πιθανώς Λουκά, ούχί δέ περί
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κάποιο παράγγελμα άπό τά ίδικά μας ώφελιμώτατα και μέ 
τήν ταυτότητα των λέΕεων τό προβάλλουν ώσάν κάτι πονη
ρόν δέλεαρ, τό «πρόσεχε σεαυτω»” καί τό «γνώθι σαυ- 
τόν»β4, άλλ’ άν άναΖητήσης ποιον είναι τό τέλος του πα
ραγγέλματος τούτου δΓ εκείνους, θά εϋρης χάρυβδιν κακο- 
δοξίας* διότι παραδεχόμενοι τήν μετεμψύχωσιν, νομίζουν 
ότι τότε έχει γνωρίσει κανείς τον εαυτόν του καί άνταπε- 
κρίθη ίκανοποιητικώς είς τό παράγγελμα, όταν γνωρίση 
εις ποιον σώμα είχε προσυναφθή, ποΰ κατώκει, τί έπραττε 
καί πώς ώνομάΖετο* μανθάνει δέ αυτά αν γίνη πειθήνιος 
είς τό δολίως ύποψιθυρίσαν ταΰτα πονηρόν πνεύμα*5. 
Πρός τούτο λοιπόν παρακινοϋντες διά τού γνώθι σαυτόν, 
άπό τούς μή έχοντας τήν ικανότητα νά άντιληφθούν τόν 
δόλον εκλαμβάνονται ότι διδάσκουν σύμφωνα μέ τούς «δι
κούς μας πατέρας. Διά τούτο ό Παύλος καί ό Βαρνάβας, 
μή άγνοοΰντες τάς σκέψεις τού πονηρού καί τών άπό 
εκείνον μεμυημένων, δέν άπεδέχθησαν καθόλου τήν κό
ρην ή όποια έλεγε περί αυτών ότι «αύτοί οι άνθρωποι εί
ναι δούλοι τού Θεού τού ύψίστου»*®, μολονότι τί είναι εύ- 
σεβέστερον άπό αύτόν τόν λόγον, θά ήδύνατο νά εϊππ 
κανείς; Άλλ’ έγνώριϋον εκείνοι τόν είς άγγελον φωτός 
μετασχηματιϋόμενον*7 διάβολον καί τούς διακόνους του υ- 
ποκρινομένους διακόνους δικαιοσύνης*8, άπορρίπτουν λοι
πόν τήν άληθινήν φωνήν ώς άνάρμοστον είς τό ψευδολό
γον στόμα.

11. Αύτά λοιπόν τά λόγια θεοσεβούς άκούοντες καί 
ήμεϊς νά λέγωνται άπό ’Έλληνας, ούτε θεωροΰμεν εκείνους 
θεοσεβείς ούτε τούς τοποθετοϋμεν εις μοίραν διδασκά
λων* διότι γνωρίΖομεν ότι άφήρεσαν αύτά άπό τούς ίδι- 67 68

Παύλου καί Βαρνάβα. Έδώ συγχαίονται ταΰτα μέ τούς λόγους τών 
Λυκαόνων, «οι θεοί όμοιωθέντες άνθρώποις κατέβησαν πράα ήμας», 
Π ρ ά ξ .  14, 11, άλλ' είς τήν έπιστολήν Β* πρός Βαρλαάμ 53 υπάρ
χουν τά όρθά.

67. Β* Κορ. 11, 14.
68. ΑΟτόθι 11, 15,



86 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

ήμεζέρων μεν νφελομέιονς αυτά (διό καί τις εκείνων περ'ι 
Πλάτωνος έφη> «τί γάρ έστι Πλάτων ή Μωσής άττικίζωιν; ) ’ 
ϊσμεν μεν ονν, έΐ τι χρηστόν αυτοί ς, έκεϊθεν έκ παρακρον- 
σμάτων μετειληιιμέιΌν, άλλα και σννηκαμεν έπισκειγάμενοι 

5 μη προς την όμοίαν διάνοιαν έξειλημμένον. Καν τις των πα
τέρων τά αυτά τοϊς έξω φθέγγηται, άλλ9 έ.πι των ρημάτων 
μόνον" έπι δε των νοημάτων, τιολν τό μεταξύ■ νουν γάρ ον- 
τοι, καιά Παύλον. έχονσι Χρίστον, έκεϊνοι δέ, εϊ μή τι και 
χείρον, εξ άι·θρωπίντ]ς διανοίας φθέγγονται. «Καθόσον δε 

10 απέχει ό ονρατ*ος από της γης, κατά τοσσντον απέχει η διά
νοια uov από των διανοιών νμών», λέγει Κύριος. Ον μην 
άλλ9 ει και τής διανοίας έστίν ον κοινωνείεν έκεϊνοι Μ ων- 
σεΐ τε και Σολομώντι και τοϊς κατ αυτούς, τί τοντοίς έκ 
τούτον τό όφελος ή τις αντονς παρά τον θεού δεδιδάχθαι 

Τ5 mvi* εϊποι νουν έχων νγιά καί μεθ' ημών τεταγμένος, ε'ι 
μη και τους μετά Χριστόν κακοδόξους θεοδιδάκτονς φαί η 
τις, έπει παρά τής έκκλησίας άκηκοότες μή πάσαν τταρεσά- 
λενσαν την αλήθειαν; «Παν δώρημα τέιλειον άνωθεν είναι 
παρά τον πατρός των φώτων», δ του φωτός άπεφήνατο μα- 

20 θητής" κολοβά δ9 ει μή εκείνος ζώα δώρα προσίεται, πώς 
άν αυτός παράσχοι; Καίτοι ζώον κολοβόν ονδέν ή:τον ζώόν 
έστι. Θεός δέ, δς ονκ έκ μή οντων δημιουργεί, μηδέ τών ή- 
μετέρων ττρονπήρχε ητυχών, μηδε τής κατ' έκείνονς άνειδέον 
νλης, μάλλον δε και τής οϊκοθεν ταλαντενομένης εϊδοπεποιη- 

25 ιιένης, άκοσμου δ’ όμως, πώς άν εϊη θεός; Και ϊνα κατά 
τό προφητικόν μικρόν 7ΐροοθε\ς εϊτιω, <·θεοί ό ΐ τον ουρανόν 69 70

69. Ν ο υ μ η ν ί ο υ  Π υ θ α γ ο ρ ι κ ο ϋ  παρ’ Ε ύ σ ε 6 ί ω, 
Εύαγγ. προπαρασκευή 96, Βιβλ. Έλλ. Πατέρων 25, 324, 37. Βλ. 
Κ λ ή μ ε ν τ ο ς  Ά λ ε Ε α ν δ ρ έ ω ς ,  Παιδαγωγός 3, 11, Βιβλ. 
Έλλ. Πατέρων 7, 214, 5· «ό δέ καί έν τούτω δρα Ζηλωτής Μωυσέως, 
ό πάντα δριστος Πλάτων».

70. Ό  Ι ο υ σ τ ί ν ο ς  άπέδωσε την ύπό τών φιλοσόφων διατύπω- 
σιν αληθών προτάσεων εις τόν σπερματικόν λόγον, ’Απολογία В ' , 
άλλαχοϋ όμως είχεν αποδώσει ταύτας είς τόν παρά του Μωϋσέως καί 
τών Προφητών δανεισμόν, ’Απολογία Α ',  14. Τήν τελευταίαν αποψιν 
έδέχθησαν καί άλλοι άπολογηταί, К λ ή μ η ς δέ ό Ά λ ε ξ α ν -
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κούς μας (διό καί κάποιος από έκείνους είπε περί Πλάτω
νος, «Τί είναι ό Πλάτων παρά Μωυσής άττικι'Ζων; »и)· 
γνωρι'Ζομεν μέν λοιπόν ότι, ό,τι καλόν υπάρχει εις αυτούς, 
εχει παραληφθή άπό έκεϊ κατά παράκουσμα, άλλά καί κατό
πιν σκέψεως άντιλαμβανσμεθα ότι δεν εκλαμβάνεται μέ 
τήν ιδίαν έννοιαν70. Καί αν κανείς άπό τούς πατέρας λέ- 
γη τά ίδια μέ τούς εΕω σοφούς, τούτο γίνεται μόνον εις 
τάς λέξεις, εις τά νοήματα όμως ύπάρχει πολλή άπόστα- 
σις· διότι ούτοι κατά τον Παύλον έχουν νοΰν Χριστού71, 
ένω έκεϊνοι, άν όχι τίποτε χειρότερον, ομιλούν άπό άνθρω- 
πίνην διάνοιαν. «"Οσον δέ άπέχει ό ούρανός άπό τήν γην, 
τόσον άπέχει ή διάνοιά μου άπό τάς ίδικάς σας διανοίας»” , 
λέγει ό Κύριος. Άλλ’ όμως άκόμη καί άν ένίοτε συμφω
νούν έκεϊνοι κατά τήν διάνοιαν μέ τόν Μωυσήν καί τόν 
Σολομώντα καί τούς ανήκοντας εις τόν κύκλον των, ποίον 
τό όφελος εις αυτούς εκ τούτου ή ποιος εχων ύγια νοΰν 
καί τεταγμένος μαΖί μας θά εϊπη ότι αύτοί έδιδάχθησαν 
ταύτα έκ Θεού, έκτος έάν χαρακτηρίση κανείς θεοδιδά- 
κτους καί τούς μετά Χριστόν κακοδόξους, έπειδή άκούσαν- 
τες τήν άλήθειαν άπό τήν Εκκλησίαν δέν τήν παρεσάλευ- 
σαν ολόκληρον; Ό μαθητής τού φωτός άπεφάνθη ότι 
«πάν δώρημα τέλειον προέρχεται άνωθεν άπό τόν Πατέρα 
τών φώτων»7*. Έάν δέ έκεϊνος δέν αποδέχεται κολοβά 
Ζώα ώς δώρα διά θυσίαν, πώς ό ίδιος θά παρεϊχεν; "Αν 
καί Ζώον κολοβόν δέν παύει νά είναι Ζώον. Ό θεός δέ, 
ό όποιος δέν δημιουργεί έκ μή όντων ούτε προϋπήρχε τών 
ψυχών μας καί τής άμορφου κατ’ έκείνους ύλης, μάλλον 
δέ καί τής άφ’ έαυτής ταλαντευομένης καί μορφοποιημέ- 
νης, άλλ’ όμως άκοσμου, πώς θά ήδύνατο νά είναι θεός; 
Καί διά νά έκφρασθώ κατά τόν προφητικόν λόγον, μέ μι-
δ ρ ε ύ ς συνδυάζει άμφοτέραα, κυρίως sic Στρωματέα 1. Οί άνθρωπι- 
σταί άπό του ία' αίώνος έπανέφεραν τήν διδασκαλίαν περί σπερματικού 
λόγου. Ό  Παλαμας διαφωνεί.

71. Α ' Κ ο ρ .  2, 18.
73. Ί α κ .  1, 17.

72. Ή σ .  55, 8.
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και τήν γην» έκ μη δντων «οι)κ έποίησαν άπολέσδα>σαη> και 
προς τούτοις οι τονΊονς δεολογήσαντες. Περί δέ τών τού
τους δεολόγονς και τοις παρ’ ήμιν δεολόγοις όμοτ;ώνονς η 

και διδασκάλους λεγόνιων, ο'ιομένων παρ’ εκείνοη· τας δεο- 
5 λογικάς παρειληφέναι φωνάς, τί χρή λέγειν, η δειπΰαι тог 

φωτός τον φωτίζοντας πάντα άνδρωπον έρχόμενον εις τύν 
κόσμον άπαλλάξαι και αντονς τον δεινόν τούτοι* τής άγνοιας 
σκότους και φωτίσαι σννιδεΐν, ώς κα\ παρά τών δφεών έοτί 
τι χρήσιμον ήμιν, άλλ9 άνελοϋσι και διελονσι και σνσκενασα- 

Ю μένο·ς και χρησαμένοις σνν λόγω κατά των έκείνων δογμά
των; Εις τούτο τοίνυν χρήσιμα τάκείνων ήμιν, ώς κατ' 
κείνων χρήσδαι καϋαιρονντας, οιονει τή έαντοΰ ρομφαία Γο- 
λιάδ άλλον, έπανιστάμενον και άνδιστάμενον και «όνειδίζον- 
τα παράταξιν θεόν ζώντος» έξ άλιέων και αγραμμάτων τά 

15 δεια πεπαιδευμένην.
12. Гш/т’ άρα και την έξω παιδείαν μετιέναι τους δον- 

λομένους των μή τον μονήρη δίαν έπανελομένων ονκ αν άπείη- 
ξαιμεν, διά τέλους δε τούτη προσεσχηκέναι παραινοϋμεν ή
κιστα των άπάντων ονδένα. Προσδοκάν δέ τι των δείων 

20 ακριβώς παρ9 αυτής έισεσδαι καί τελέως απαγορεύομεν' ον 
γάρ έστιν έξ αύτής διδαχδήναί τι περί Θεόν ασφαλές. ι$Ε- 
ιιώρανε γάρ αυτήν 6 Θεός», ονκ αυτός τοιανχην ποιήσας ( πώς 
γάρ άν σκοτίσαι φώς;), άλλά μωράν ούσαν άπελέγξας, 
ου πρός την αυτόν τιαροίδληδεΧσαν, άπαγε· ει γάρ τις τοντ9 

25 έΐποι, και τον διά Μωσέως δεδομένον νόμον καταργηδήναί 
τε και μωρανδήναι φήσει, τού νόμον φανερωδέντος τής χά- 74 75 76 77 78

74. Ί ε ρ .  10, 11.
75. Ίω.  1, 9.
76. Τά καλά διδάγματα τής φιλοσοφίας δύνανται νά ώφελήσουν ώς 

καί τά έκ τών όφεων παρασκευαζόμενα φάρμακα. Βλ. 1, 1, 20. 21. 2, 
1, 15 έξ.

77. Α ' Β ΰ σ .  17, 2β.
78. Βλ. ' Ι ω.  Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ,  Εις Α ' Κορινθίους όμιλία 

10, 1, PG 61, 82' «μωρός δέ τφ κόσμω γίνεται ό τήν έξωθεν άτιμά* 
ζων σοφίαν καί πεπεισμένος μηδέν αύτήν συντελεϊν πρός τήν τής πί· 
στεως κατάληψιν».
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κράν προσθήκην, «θεοί οί όποιοι δέν έδημιούργηοαν τόν 
ούρανόν καί τήν γην έκ μή δντων «άς άπολεσθοΰν*»74, μαΕί 
δέ μέ αύτούς καί οί θεοποιήσαντες αύτούς. Περί έκείνων 
δέ οί όποιοι λέγουν τούτους θεολόγους καί όμοφώνους ή 
καί διδασκάλους τών ίδικών μας θεολόγων, οί όποιοι νομί
ζουν ότι παρέλαβον άπό εκείνους τάς θεολογικάς φωνάς, 
τί χρειάζεται νά εϊπωμεν, παρά ότι τό φως πού φωτίΖει κά
θε άνθρωπον έρχόμενον εις τόν κόσμον7* είναι άνάγκη 
ν’ άπαλλάΕη καί αύτούς άπό τό δεινόν τούτο σκότος τής 
άγνοιας καί νά τούς φώτιση νό άντιληφθούν ότι καί άπό 
τούς όφεις ύπάρχει κάτι χρήσιμον εις ήμάς, άλλά μόνον 
έφ’ όσον τούς φονεύσουν, άφαιρέσουν τά υλικά, τά συ
σκευάσουν καί τά χρησιμοποιήσουν μέ προσοχήν κατά 
τών δηγμάτων άπό έκείνους” ; Εις τούτο λοιπόν χρήσιμα 
εις ήμδς τά διδάγματα έκείνων, εις τό νά τά χρησιμοποιή- 
σωμεν έναντίον έκείνων διά νά τούς καθαιρέσωμεν, ωσάν 
άλλον Γολιάθ μέ τήν ίδικήν του ρομφαίαν, έπανιστάμενον 
καί άνθιστάμενον καί «όνειδι'Εοντα τήν παράταξιν τού Εών- 
Γος Θεού»77, έκπαιδευθείσαν εις τά θεία άπό άλιεϊς καί 
άγραμμάτους.

12.̂ Διά τούτο λοιπόν δέν θά ήμποδι'Ζομεν νά έπιδί- 
δωνται εις τήν έΕω παιδείαν όσοι θέλουν άπό έκείνους οί 
οποίοι δέν έπέλεΕαν τόν μοναχικόν 6ίον, άλλά δέν συμ- 
βουλεύομεν καθόλου κανένα νά άφοσιώνεται εις αύτήν 
έως τό τέλο̂ . Τό νά προσδοκά δέ κανείς νά γνωρίση ά- 
κριβώς άπό αύτήν κάτι άπό τά θεία τό άποκλείομεν τε
λείως* διότι δέν είναι δυνατόν νά διδαχθή άπό αύτήν κάτι 
άσφαλές περί Θεού78. «Διότι τήν έμώρανεν ό Θεός», όχι 
μέ τήν έννοιαν ότι τοιαύτην τήν έκαμεν έΕ άρχής —διότι 
τό φως πώς θά ήδύνατο νά σκοτίση; — άλλ’ ότι άπέδει- 
Εεν ότι είναι μωρά' τούτο δέ όχι διά συγκρίσεως προς τήν 
ίδικήν του -παιδείαν, άπαγε. "Αν θά έλεγε κανείς τούτο 
πράγματι, θά έπρεπε νά εΐπη ότι καί ό διά τού Μωυσέως 
δοθείς νόμος κατηργήθη καί έμωράνθη, όταν έφανερώθη
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ριτος' ει δε μή τούτον (και γάρ εκ θεόν), κατά τούτο πάν
τως ή των 'Ελλήνων έμωράνϋη σοφία, καδότι ούκ εκ Θεού’ 
παν δ’ ο μή δεόδεν, ονκ δν διά τούτο ή οοφία των 'Ελλήνων 
ψευδώνυμος. Ю μεν χάο ταντην ενρηκώς νους, ή νους, εκ 

5 θεόν' ταντην δε τον προσήκοντος τέλους τής δεογνωσίας 
: έκπεσούσαν, εκπτωσιν σοφίας και σοφίαν ήλογημένην, τού

τον У είπειν μεμωραμένην, δικαιότερον άν τις ή σοφίαν 
προσείποι. Διδ και δ απόστολος ονχ ώς συ γκρι νομέ νΐ]ν είπε 
μωραίνεσδαι, άλλ' ώς τά τον αϊώνος τούτον ζητούσαν καί 

10 τον προαιώνιον θεόν μή γνονσαν μη δε γνώναι 6 ούλο μένην' 
είπάιν γάρ «πον συζητητής τον αιώνος τούτου;», ενδνς έπήγα- 
γεν στι Ξεμώρανε δ θεός την σοφίαν τον κόσμου τούτον», τον- 
τέστιν έφανέρωσε φανείς τής άλ.ηδινής γνώσεως εκπεπτωκνϊ- 
αν και μή ονσαν σοφίαν, αλλά καλόν μένην μόνον. Ει δ’ ήν σο- 

15 φία, πώς άν έγένετο μωρία και τανδ* υπό θεόν και τής αντον 
σοφίας επί γης φανερωδείσης; Κατά γάρ τον μέγαν Διονύ
σιον καλώ καλόν ονκ έναντιονται, τφ ήττονι τό κρειττον, εγώ 
δ’ άν φαίην ώς ούδε αμβλύνεται ποδ’ ύπ άλλήλων τά γε 
νοητά, προσδείην δ9 άν ότι και τής εαυτόν καλλονής έκαστον 

20 έπίδοσιν λαιιβάνει τή τον κρείττονος επιφάνεια. Τί δ’ άν 
είποι τις, αυτής τής καλλοποιου δννάμεως έπιφανείσης; Ουδέ 
γάρ τά « δεύτερα φώτα», τάς υπερκόσμιους λέγω φύσεις, υπό 
τον τνρώτον φωτός άχρειουοδαι φαίη τις επιλάμποντος άν- 
τοϊς' ον δε τό πολν τούτων άποδέον, φώς δα όμως δν, τό καδ' 

25 ημάς λέγω λογικόν καί νοερόν, σκότος γέγονε, τον δει ον φω
τός επιφανέντος, και ταντ' εις τό φωτίσαι πάντα άνδρωπον 
ερχόμενον εις τόν κόσμον. *0 δ’ άντ ιταττόμένος τού τφ, είτ 79 80 81 82

79. Α ' Κ ο ρ .  1, 20.
80. Περί θείων ονομάτων 4, 19, PG 3, 717 Α.
81. Ί ω. Δ ο ι μ α σ κ η ν ο ΰ ,  "Εκδοσις όρθ. πίστεως 17, PG 94, 868 

Β, καί N ι к ή τα Σ τ η θ ά τ ο υ ,  Περί ψυχής 6, Χ ρ ή σ τ ο υ  σ. 91, 
«φώτα δεύτερα νοερά». Βλ. Γ ρ η γ  ο ρ ί ο υ  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λό
γος 38, 9, PG 36, 320С ( =44, 5, PG 36, 629 Α) «λαμπρότητες δεύ
τεροι», Λόγος 40, 5, PG 36, 364 Β, «δεύτερον φώς»,

82. Ί ω. 1, 9.



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ Η ΣΥ Χ Α Ζ0Ν ΤΩ Ν /ΛΟ ΓΟ Σ 1, 1 91

ό νόμος της χσριτος εάν όμως αύτός δέν έμωράνθη, —διό
τι ήτο έκ Θεοϋ —, κατ’ αΰτό πάντως έμωράνθη ή σοφία 
των Ελλήνων, κατά τό ότι δέν ήτο έκ Θεοϋ* παν δέ τό 
μή προερχόμενον έκ Θεοΰ, δέν είναι όν' διά τούτο ή σο
φία των Ελλήνων είναι ψευδώνυμος. Βεβαίως ό νους 
ό οποίος τήν ευρε, καθ’ ό νους, είναι έκ Θεοϋ· αύτήν δέ, 
άφοϋ ήστόχησεν άπό τό προσήκον τέλος τής θεογνωσίας, 
δικαιότερα θά τήν άπεκάλει κανείς έκπτωσιν σοφίας καί 
άλογον σοφίαν, μέ άλλους λόγους μωρόν, παρά σοφίαν. 
Διά τούτο j<ai ό_άπόστολος είπεν ότι μωράίνεται όχι διότι 
συγκρίνεται μέ άλλην, άλλα διότι £ητεϊ τά πράγματα τοϋ 
κόσμου τούτου, καί-δεν έγνώρισε τόν προαιώνιον Θεόν 
οϋτέ_ϋ£ελε .νά- τον γνωρίστ). Διότι άφοϋ είπε, «ποδ είναι 
ό διαλεκτικός τοϋ αίώνος τούτου;» αμέσως προσέθεσεν 
άτι «έμώρανεν ό Θεός τήν σοφίαν τοϋ κόσμου τούτου»79, 
δηλαδή όταν έφάνη, έφανέρωσεν ότι είχεν έκπέσει άπό τήν 
αληθινήν γνώσιν καί δέν ήτο σοφία, άλλ’ άπλώς εκαλείτο 
οΰτω. Έάν δέ ήτο σοφία, πώς θά έγίνετο μωρία, καί μάλι
στα ύπό τοϋ Θεοϋ καί τής σοφίας του, όταν έφανερώθη 
έπί τής γής; Κατά τον μέγαν Διονύσιον τό καλόν δέν έναν- 
πώνεται εις τό καλόν, τό άνώτερον είς τό κατώτερον80,
εγώ δέ θά έλεγαν ότι τουλάχιστον τά νοητά ούτε καν άμ- 
βλύνονται ύπ’ άλλήλων, θά προσέθετον δέ ότι έκαστον 
λαμβάνει αϋξησιν τής καλλονής του διά τής έπιφανείας τοϋ 
άνωτέρου. Τί δύναται δέ νά εϊπη κανείς, όταν έπεφάνη ή 
ιδία ή καλλοποιός δύναμις; Έζ άλλου οϋτε τά ««δεύτερα 
φώτα», δηλαδή αί άγγελικαί φύσεις81, δέν θά ήδύνατο νά 
εϊπη κανείς ότι άχρειώνονται όταν λάμψη επάνω είς αύτά 
τό πρώτον φώς· οϋτε πάλιν τό πολύ άπέχον άπό αύτά, 
άλλά πάντως φως, έννοώ τό ίδικόν μας λογικόν καί νοε
ρόν, έγινε σκότος, όταν έπεφάνη τό θειον φως, καί δη 
διά νά φωτίση πάντα άνθρωπον ερχόμενον είς τον κό
σμον82. Ό δέ άντιτασσόμενος είς τό φως τοϋτο, είτε άγ-
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άγγελος, εΥτ5 άνθρωπος, ώς έαντον έκών οτερήσας τον φω- 
τός, έγκαταλειφδεις σκότος άναπέφηνεν.

13. Οντω τοίννν και ή σοφία έκείνη, άντιταζαμένη τη 
σοφία τον Θεόν, μωρία γέγονεν. Ε ί d* ήν διορατική και έ~- 

5 αγγελτική τής τον Θεόν εν τοϊς κτίσμασι σοφίας, φανέρωσις 
ούσα τον αφανούς, όργανον αλητείας άφανιστικόν άγνοιας. 
εκείνο κατά μέδεξιν ο κατ’ αιτίαν τό άγγελλόμενον, πώς άν 
έμωράνΰη, και ταύΡ ντιό τον την σοφίαν ταύτην έκβαλλόν- 
τος τή κτίσει; Πώς 6s ονκ αν εις αυτήν την έμφαινομένην 

10 τφ παντι τον Θεόν σοφίαν τό βλάβος άνεφέρετο τούτο; Πώς 
δ’ άν ονχ έαντω μάχοιτο σαφώς ό τής ειρήνης τής τε όλης 
και τής καθ'* έκαστον νποστάτης, διά μέν τής έγκαταόληΰεί- 
σης τφ κόσμφ σοφίας δώονς σοφίαν, διά δε τής έαντον πα
ρουσίας τούς τε εϊληφότας και τήν δεδομένη,ν ταύτην μωραί- 

15 νων σοφίαν; "Εδει δε και ταύτην  ̂ ονκ εις τό μωράναι, άλλ' 
εις τό :τληρώσαι παραγενέσΰαι, καδάπερ εϊς τον πάλαι ιό- 
μον, περί ον Παύλος боа, «τόμον ονν καταργονμεν; μή γέ- 
νοιτο, άλλα νόμον Ιστώμεν», ον και ό Κύριος έρευναν προ- 
τρέτιεται, ώς έντεδησανρισμένη'ν έχοντα τήν ζωήν τήν αιώ- 

20 νιον, και πάλιν <οεΐ έπιστεύετε», φησί, «Μωσή, έπιστεύετε άν 
έμοίν. Βλέπεις νπερβάλλουσαν ομολογίαν τον νόιτον και τή; 
χάριτος; Διά τούτο, τον αληθινού φωτός έπιφανέντος, δελ
τίων έαντον γέγονεν ο νόμος, ιρανωδέντος αντφ τον άπο- 
δέτου κάλλους, άλλ* ονχ ή καδ* **Ελληνας σοφία* μωρίαν δ* ν- 

25 ποκαδεζσμένην έχουσα κομψεία τιν\ και ευ είτε ία και πιδανό- 
τητι λόγων, τού αίσχους άνακαλνφδ εντός αίσχίων έγένετο και 
τής μωρίας δικαίως επώνυμος, ον τής καδ' υπεροχήν, ώς 
νπερ έννοιαν ονσα ( τούτο γάρ επωνυμία τής τού Θεού σοφίας 
άτιόρρητος), αλλά τής κατ9 ελλειψιν άληδείας εχομένης γνώ- 83 84 85 86 87

83. Ρ ω  μ. 3, 31 (ίστάνομεν)
84. Βλ. Ί ω. 5, 39.
85. Βλ. Ί ω. 5, 46.
86. Βλ. Α ' Κ ο ρ .  3, 19.
87. Βλ. Α '  Κ ο ρ .  1, 18. 21. 23. 2, 14.
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γελος είναι είτε άνθρωπος, άφοϋ έθελουσίως έστέρησεν 
εαυτόν τοϋ φωτός, έγκαταλειφθεΐς έγινε σκότος.

13. Οϋτω λοιπόν και εκείνη ή σοφία, όντιταχθεϊσα εις 
την σοφίαν τοΰ Θεοΰ, εγινε μωρία. Έόν δέ αύτή ή σοφία 
ήτο διορατική καί έΕαγγελτική τής σοφίας τοΰ Θεοΰ είς 
τά κτίσματα, ώς φανέρωσις τοϋ άφανοϋς, όργανον τής ά- 
ληθείας όφανιστικόν τής άγνοιας, κατό μέθεξιν όμοιον μέ 
τό έξαγγελλόμενον, πώς θά έμωραίνετο, καί μάλιστα άπό 
έκεΐνον ό όποιος ένέβαλεν είς τήν κτίσιν αύτήν την σο
φίαν; Τότε δέ πώς δεν προεκαλεΐτο ή βλάβη αύτή είς τήν 
σοφίαν τοΰ Θεοΰ ή οποία εμφανίζεται είς τό σύμπαν; 
Πώς δέ δεν θά έμάχετο σαφώς έναντίον έαυτοϋ ό ύποστά- 
της τής ειρήνης, τόσον τής γενικής όσον καί τής άτομι- 
κής, όταν διά μέν τής έμφυτευθείσης είς τον κόσμον σο
φίας δίδη σοφίαν, διά δέ τής προσωπικής του παρουσίας 
μωραίνη καί τήν διδομένην σοφίαν καί τούς λαβόντας αύ
τήν; "Επρεπε δέ νά έλθη όχι διά νά μωράνη καί αύτήν, 
άλλα διά νά τήν συμπληρώση, όπως καί τον παλαιόν νόμον, 
περί τοϋ όποιου φωνάξει ό Παϋλος λέγων «καταργοΰμεν 
λοιπόν τόν νόμον; μή γένοιτο, άλλά συντάσσομεν τον νό
μον»83. Τοΰτον προτρέπει ό Κύριος νά έρευνώμεν ώς ε- 
χοντα θησαυρισμένην μέσα του τήν αιώνιον ξωήν84 καί 
δΓ αύτόν λέγει πάλιν, «έάν έπιστεύετε είς τόν Μωυσήν, 
θά έπιστεύετε καί είς εμέ»85. Βλέπεις ύπερβολικήν συμ
φωνίαν τοΰ νόμου καί τής χάριτος; Διά τούτο, όταν έπε- 
φάνη τό άληθινόν φώς, ό νόμος εγινε καλύτερος έαυτοΰ, 
καθώς έτρανώθη τό άποκεκρυμμένον κάλλος του. Δέν 
συμβαίνει τό ίδιον όμως μέ τήν σοφίαν τών Ελλήνων. Αύ
τή, έχουσα ύπσκρυπτσμένην τήν μωρίαν είς κομψότητα 
καί ευφράδειαν καί πειστικότητα λόγων, όταν φανερωθή 
τό αίσχος, γίνεται αίσχροτέρα καί έπώνυμος τής μωρίας 
δικαίως®5, όχι τής ύπεροχικής μωρίας ώσάν νά είναι υπέρ 
έννοιαν (τοΰτο είναι άπόρρητος έπωνυμία τής σοφίας τοϋ 
Θεοΰ87), άλλά τής γνώσεως ή όποια χαρακτηρίζεται άπό
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οεω ς, ώ ζ  καί τον προσήκοντος άπολειφΰείπα τή κατ' άνϋρω- 

τιον σοφία τέλουςΎ ονκ άπολειφίλεΐσα δε μόνον, άλλα και ε ις  

παν τονναιπίον άποβονκοληδείσα κα ί τον μεν ψεύδους οτς 

άληΰείας άντεχομένη, τής δ ’ άληδεί[ας ώ ς ψεύδους καταψεύ- 

5 δεσδαι πειρω μένη, καί έπανιστασα την κτίο ιν  κατά τον κτί- 

σαντος. ήσπερ> κα ί ννν εργον έπανιστάναι κατά τε τον Π ν ε ύ 

ματος κα ί των πνευματικώ ν έργω ν καί άνδρών τάς τον Π ν εν -  

ματος γραφάς.

14. Ονκονν δ ιοοατικ ίι κ α ί  ϋ αγγέλαικμ επτν ιή ς  τον Θεού 

10 σοφίας ή των. έ ξ ω  σοφών μεμωραμένη φιλοσοφία. Π ώ ς  γάο, 
δ ι3 ής ονκ έγνω  ό κόσμος τον θ ε ό ν ; Ε ι  δ3 άλ.λαχον φηαιν 

6 Π α ύ λο ς ότι «γνόντες τον θ εό ν , ονχ ώ ς θ ε ό ν  έδόξασανν, 
ούχ έαυτω μ άχετα ι ό τής ειρήνης μαδητής , τής δ3 έν ήμίν  

αύτοϊς παρά: Χριστού μόνον διδόμενης υπερκόσμιου ειρήνης  

15 κληρονόμος. 3Α λ λ 3 ή λ δον μεν, φησίν, ε ις  έννοιαν θ ε ο ύ , άλλ' 

ονχϊ την πρέπονσαν θ ε ό ν  ο ίδ έ  γάρ πανονργόν, ον παντοδύ
ναμον, ον παντεπίσκοπον, ον μόνον αναρχόν τε κα ί άκτιστοι* 

εδόξασαν αυτόν. Α ιό π ερ  алй .ιώ ν καπιΐ αυτούς ε κ ε ίν ω ν  χρόνων  

εγκαταλέκμδέντες υπό τού Θ εού, ώ ς κα ί τούτ’ ε δ ε ιξε ν  ό Π α ν -  

20 λοςί ε ις  άδόκιμον ο ι σοφοί παρεδόδησαν ιο νν , λατρεύοντες 

τή χ τ ίσ ε ι παρά τον κτίσαντα κα ί τω ΰορβόρω τώ ν α ισχρώ ν  

κα\ τρί'ηρώ ν εγκαλινδούψενοι παϋώ ν' ου μόνον δέ, αλλά κα ί 

νόμους έδεντο καί λόγους συνεγράψαντο ( φεύ τού πάδσυς, 
φευ τής άπατης) ομολόγους τοΐς δαίμοσι κ α ι συνηγόρους τοις 

25 πάδεσιν. 'Ο ρ ά ς  ώ ς άρχήδεν έ χ ε ι κ α ί  αύτάδεν την μω ρίαν  

ή φιλοσοφία τώ ν κοσμικών φιλοσόφων, άλλ9 ονχ ντώ ονγ- 

κρίσεω ς ελαβεν αυτήν; *Ο  τοίνυν άποδοκιμάσας αυτήν έξ  

ουρανού τότε, τής α λ η τε ία ς  διαπεσούσαν/ κα ί ιών έλδώ ν ε ις  

την γήν, ώ ς τή τού ευαγγελικού κηρύγματος άντιταττομένην 

30 άπλότητι δ ικ α ίω ς  εμώ ρανε* διόπερ ε ί  τ ις  αϋδ ις ταύτη τιροσέ- 88 89

88. Βλ. Ν ι κ ή τ α  Σ τ π θ ά τ ο υ ,  Περί ψυχηα 34, 46, X ρ ή σ τ ο υ, 
σ. 104, 109.

89. Α '  Κ ο ρ .  1, 21. 90. Ρ ω  μ. 1, 21.
- -91. Ρω  μ. 1, 28. 92. Ρω  μ. 1, 25.
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έλλειψιν άληθείας, καθ' όοον άλλωστε υστέρησε του κα
ταλλήλου στόχου διά της κατά άνθρωπον σοφίας, δέν ύ- 
στέρησε δέ μόνον, άλλά καί άπεπλανήθη εις τό άκριβώς 
άντίθετον, καί τό μεν ψεύδος άποδέχεται ώς άλήθειαν, την 
δέ άλήθειαν άποπειράται νά μεταστρέψη εις ψεύδος, καί 
διήγειρε τήν κτίσιν κατά τού κτίσαντος»88. Καί τώρα έρ- 
γον της είναι νά έΕεγείρη τάς γραφάς τού Πνεύματος 
κατά τού Πνεύματος καί τών πνευματικών έργων καί 
άνδρών.

14. Δέν είναι έπομένως διορατική καί έΕαγγελτική τής 
σοφίας τού Θεού ή μωρανθεϊσα σοφία τών έΕώ σοφών. 
Πώς θά ήτο δυνατόν νά είναι αύτή διά τής όποιας ό κό
σμος δέν έγγώρισε τον Θεόν89; Έάν δέ ό Παύλος λέγει 
άλλοΰ οτι «γνωρίσαντες τον Θεόν, δέν τόν έδόΕασαν ώς 
Θεόν»90, δέν μάχεται έναντίον έαυτοϋ ό μαθητής τής ει
ρήνης, άλλά παρουσιάζεται κληρονόμος τής ύπερκοσμίου 
ειρήνης, ή όποια δίδεται είς ήμας άπό μόνον τόν Χριστόν. 
"Ηλθον μέν, λέγει, είς έννοιαν Θεού, όχι όμως τήν άρμό- 
Εουσαν είς τόν Θεόν διότι δέν τόν έδόΕασαν ώς παντουρ- 
γόν, παντοδύναμον, παντεπίσκοπον, μόνον άναρχον καί ά- 
κτιστον. Διά τούτο οί σοφοί, έγκαταλειφθέντες ήδη άπό 
τήν έποχήν των ύπό τού Θεού, παρεδόθησαν είς άδάκιμον 
νούν91, λατρεύοντες τήν κτίσιν άντί τού κτίστου9*, καί 
κυλιόμενοι είς τόν βόρβορον τών αισχρών καί πονηρών 
παθών. ’Όχι δέ τούτο μόνον, άλλά κατήρτισαν καί νόμον 
καί συνέταΕαν λόγους — φεΰ διά τό πάθος, φεΰ διά τήν 
άπάτην— συμφώνως προς τούς δαίμονας καί συνηγόρους 
τών παθών. Βλέπεις ότι ή φιλοσοφία τών κοσμικών φίλο- 
σόφων έχει έΕ άρχής καί άφ’ έαυτής τήν μωρίαν καί δέν 
τήν έλαβε διά συγκρίσεως; Ό άπόδοκιμάσας λοιπόν αύ- 
τήν τότε έΕ ούρανοϋ, έπειδή έΕέπεσεν άπό τήν άλήθειαν, 
καί έλθών τώρα είς τήν γήν, δικαίως τήν έμώρανεν, ώς 
άντιτασσομένην είς τήν άπλότητα τού ευαγγελικού κη
ρύγματος. Διά τούτο, άν κανείς άφοσιώνεται πάλιν .είς αύ-
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χ ε ι гov τονν, ώ ς παρ’ αυτής πρός δεογνωσίαν όδιγγεΐσϋαι μέλ- 

λω ν η ίψ ν χ ή ς  οχήσειν κάϋαρσιν, τοντ' αντό πάσχει κα ί μω- 

ραίνετα ι σοφός ών. Κ α ι  τον παδεΐν  τούτο δείγμα оац έ ς , 

μεν καί πρώτον, το μη προσίεσδαι πίστει τάς παραδόσεις άς 

5 παρά των ά γ ιω ν  πατέρων έν άπλ.ότητι παρειλήφαμεν, είδότες 

κρείττονς ονσας και σοφωτέρας η κατ άνϋρω πίνην ετασιν 

κ α ι επίνοιαν, και δι έργων φανερονμένας, άλλ’ ονχί διά  

λόγω ν άποδεικχνυμένας' και τοντ’ ΐσασι κα ι σνμμαρτνρήσονσι 
πάντες, οι μη προσέμενοι μόνον, αλλά κα ί πείρα καρπωσάμε- 

10 νοι την έκι τούτων ώ φ έλειαν και лио’ εαυτώ ν έργφ  γνόντες 

ότι τό ω ιω ρ ό ν ιο ν  Θ εόν οοφώτερον τών άνδρώ πω ν έστίν».

15. Άλλ* έν μεν δΐ] τούτα και πρώτον ικανόν τεκμήριον 
τών μεμωραμένων σοφών. Δεύτερον δε και μεΐζον, κατά τών 
εν άφελότητι καρδίας παραδεχόμενων έκείνας έπιστρατενειν 

15 τον μεμωραμένου και κατηλογημένον λόγον την δύναμιν και 
κατά τους ποοραΰεωρήσαντας εκείνους και τώ κτίστη την κτί- 
σιν έπαναστήσαντας παραδεωρεΐν τά τον Πνεύματος λόγια 
καί ταϊς μυστικαις τον Πνεύματος ένεργείαις, κρεϊττον η λό
γος έν τοΐς κατά Πνεύμα ζώσιν ενεργόνμέναις. δι’ αυτών έπι- 

20 τίΦεσϋαι. Τρίτον δε και σαφέστερον, εκ θεού καδάτιερ καί 
τους προφήτας σεσοφίσδαι λέγειν τούς άσοφους εκείνους σο
φούς, καίτοι σαφώς ό Πλάτων, τούς κατ9 αυτούς διαφέροντας 
έπαινών, έν έγκωμίου μεγίστη μοίρα τίϋεται δεϊξαι με μη νό
τας αυτούς. «Καί ος αν», φησίν, «άνευ δαιμόνων έπιπνοίας 

25 επί ποιητικούς λόγους άφίκηται, ατελής αυτός τε καί ή ποίη- 
σις. καί υπό της τών μαινομένων η τού σωφρονούντος ηφανί- 
σδη». Καί αυτός δέ διά Τιιιαίου μέλλωγ περί κόσμου φνσε- 
ως φιλοσοφεΐν, εύχεται μηδέν είτιεϊν δ τι μη τοΐς δεοΐς φί
λον. *Η δε τοΐς δαίμοσι φίλη φιλοσοφίαt πώς αν είη Θεού

95. Α ' Κ ο ρ .  1, 25.
94. Φαιδρός 245α.
95. Τίμαιος 25c.
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τήν, ώσάν να πρόκειται νά όδηγηθή από αυτήν είς θεογνω
σίαν ή νά λάθη κάθαρσιν ψυχής, πάσχει άκριβώς τοΰτο, 
μωραίνεται, ένω είναι σοφός. Καί τοϋ πάθους δείγμα σα
φές είναι κατά πρώτον τοΰτο, ότι τό νά μή δέχεται μέ 
πίστιν τάς παραδόσεις τάς οποίας παρελάβομεν μέ άπλό- 
τητα άπό τούς αγίους πατέρας, γνωρίΕοντες ότι είναι σύ- 
ταί άνώτεραι καί σοφώτεραι άπό άνθρωπίνην διερεύνησιν 
καί έπίνοιαν, καί φανερώνονται δΓ έργων, άλλά δέν άπο- 
δεικνύονται διά λόγων. Καί τοΰτο γνωρίζουν καί θά έπιβε- 
θαιώσουν όλοι όσοι δέν τάς άπεδέχθησαν μόνον, άλλά καί 
έκαρπώθησαν έκ πείρας τήν ώφέλειαν άπό αύτάς καί έ* 
γνώρισαν δΓ έαυτών έμπράκτως ότι τό «μωρόν τοϋ Θεοϋ 
είναι σοφώτερον τών άνθρώπων»”.

15. Αύτό είναι τό πρώτον ικανόν τεκμήριον περί τών 
μεμωραμένων σοφών. Δεύτερον δέ καί μεγαλύτερον είναι 
τό νά έπιστρατεύη τήν δύναμιν τοΰ μεμωραμένου καί πα
ραλογισμένου λόγου κατά τών παραδεχομένων τάς παρα
δόσεις μέ άφέλειαν καρδίας καί ότι σύμφωνα μέ εκείνους 
τούς παραθλέψαντας καί έξεγείραντας τήν κτίσιν έναντίον 
τοΰ κτίστου παραθεωροΰν τά λόγια τοΰ Πνεύματος καί 
επιτίθενται δΓ αύτών έναντίον τών μυστικών ένεργειών 
τοΰ Πνεύματος, αί όποια« εις τούς Εώντας κατά Πνεύμα 
ένεργοΰν κατά τρόπον ύπερθαίνοντα τήν λογικήν. Τρίτον 
καί σαφέστερον είναι τό νά λέγη ότι οί άσοφοι έκεϊνοι σο
φοί έχουν σοφισθή έκ Θεοϋ όπως καί οί προφήται, μολο
νότι σαφώς ό Πλάτων, έπαινών τούς διακεκριμένους με- 
ταΕύ αύτών, θεωρεί σπουδαίον έγκώμιον νά δείΕη ότι κατέ- 
χονται άπό μανίαν. «Καί όποιος, λέγει, φθάση είς ποιητι
κούς λόγους χωρίς έμπνευσιν δαιμόνων, άτελής είναι καί 
αύτός καί ή ποίησίς του, καί ή ποίησις τοΰ σωφρονοϋντος 
άφανιΖεται άπό τήν τών μαινσμένων»94. Καί ό ίδιος δέ, όταν 
πρόκειται νά φιλοσοφήση περί τής φύσεως τοΰ κόσμου 
διά τοΰ Τ ι μα ίου, εύχεται νά μή είπη τίποτε τό όποιον 
δέν θά είναι άγαπητόν είς τούς θεούς*5. Ή δέ φίλη είς
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τε και εκ Θεοί’; Τφ δέ Σωκράτει συνήν δαιμόνιοι*, ώ δ:)- 
πον και μεμύηται, τάχα δε και την σοφίαν αριστός υπ αν
ιόν μεμαρτύρηται. Θεόν δ3 “Ομηρος άόειν δι3 ανιόν την 
3Αχιλλέως άνδροφόνον μήνιν προτρέπειαι, τιαρέχτον εαυτόν 

5 ώς οργάνω χρήσθαι τφ όαίιιονι και τής ανιόν σοφίας και 
ενεπείας την αιτίαν έπ’ αυτήν αναφέρων. Ήσιόδο) δ3 ονκ άπέ- 
χρησεν νφ' ενός ένεργειοθαι δαίμονος, ατε της θεογνωσίας 
όντι ποιητή, διότιερ εννέα κατά ταυτό προς εαυτόν έπισπάται. 
νυν μεν εκ Πιερίας νυν δ3 έξ еΕλικώνος, δικαιότατα* και 

10 γάρ νπ3 αυτών αντφ δοθείοης, νας δόσκοντι κατ ουοος, δά
φνης φαγών έλικωνίτιδος, σοφίης έμπέτΟ̂ ηστο παντοίης. 3Ά λ -  
λφ δ3 άλλος θεών (<έής ένεκάρπισεν ά/.κής». "Ετερος δ3 έαν- 
του μάρτυς γίνεται, «πάντ3 έδάην)) λέγων «μούσα θεόφραδι». 
3'Αλλος δ3 επί τής εαυτόν ψυχής, πάντα φευ χορεϋσαι τον 

15 μουσών έπενχεναι χορόν, ώς υπό μεν Έπτατιόρης τάχα τής 
Π  ιερού τάς επτά μάθοι ζώνας και τους έτττά αστέρας τονς 
πλάνητας και όσα και3 αυτούς, υπό δ3 Ουρανίας τής Δ ιός 
την άλλην πάσαν αστρολογίαν, υπό δέ των υπολοίπων και 
κατ3 αυτόνς εφόρων των κάτω τά έπι γής.

20 16. Τί δ?] φής, σοφίαν έρσυμεν εχειν Θεόν τους τοιαντα
περί σφών αυτών λέγοντας άριδηλως; Ονχ , έως άν ημών 
αυτών ώ μεν και τής όντως σοφίας θεραπενταί, ήτίς εις κα- 
κότεχνον και δαίμοσι φίλην ονκ εισέρχεται ψυχή ν' καν εϊσελ- 
θουσα φθάση, μεταδαλοάσης επί τό χείρον άφίπταται. <сΠνεν- 

25 μα γάρ άγιον παιδείας έτιαναστήσεται από λογισμών ασυνε
τών», κατά Σολομώντα ιόν Θεού σοφίας ενμοιρηκότα καί 96 97 98 99

96. Π λ ά τ ω ν ο ς ,  ’Απολογία 20β έΕ. ϊ ε ν ο φ ώ ν τ ο ς ,  Ά- 
πομνημονεύμάτα 1 ,4  κ.ά.

97. Ίλιάς 1, 1.
98. Βλ. έν προοιμίω της Θεογονίας. Πρβλ. Τ Ζ έ τ Ζ η ,  Σχόλια είς 

έργα καί ήμερος 30.
99. «Τούς δέ καί ύπνώοντας έής ένεκάρπισεν άλκης», παρά Σ  υνε-  

σί  ω Π τ ί ο λ ε μ  α ΐ δ ο ς ,  Περί ’Ενυπνίων 3, PG 66, 1289 Α.
1. «Πάντ έδάης, Μουσαίε θεοφραδές», ’Ορφικά παρά Τ Ζ έ τ Ζ ο »  

Χιλιετηρίδες 12, 149. Ό  Παλαμάς, παραθέτων άπά μνήμης τό χω- 
ρίον, ώς συνήθως, μετέβαλέ τήν έννοιαν τούτου.
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τούς δαίμονας φιλοσοφία, πώς θά ήτο τοϋ Θεού και έκ 
Θεού; Μέ τόν Σωκράτην δέ συνυπήρχε δαιμόνιον, άπό τό 
όποιον φυσικά έμυήθη, ίσως δέ καί άπό αυτό έμαρτυρήθη 
ώς άριστος κατά τήν σοφίαν90. Ό δέ “Ομηρος δΓ αυτού 
προτρέπει τήν θεάν νά ψάλη τήν άνδροφόνον μήνιν τού 
Αχιλλέως97, προσφέρων έαυτόν νά χρησιμοποιηθή ώς όρ- 

γσνον ύπό τού δαίμονος καί άναφέρων είς αύτήν τήν αί- 
τίαν τής σοφίας καί εύγλωττίας του. Είς τόν Ησίοδον δέ 
δεν ήτο άρκετόν νά ένεργήται άπό ένα δαίμονα, αφού ήτο 
ποιητής τής Θεογονίας* διά τούτο ελκύει πρός έαυτόν εν
νέα, άλλοτε άπό τήν Πιερίαν, άλλοτε δέ άπό τόν Έλικώνα, 
δικαιότατα’ διότι, ένω έβοσκεν είς τό όρος χοίρους, έφα
γε δάφνην έλικωνίτιδα, ή οποία τού έδόθη άπό αύτάς, καί 
έπλήσθη παντοειδούς σοφίας98. Είς άλλον δέ άλλος θεός 
«μετέδωσε τήν δύναμίν του»99. “Αλλος δέ μαρτυρεί ό ίδιος 
δΓ έαυτόν, λέγων, «όλα τά έδιδάχθην άπό τήν θεοφραδή 
μούσαν»1. “Αλλος δέ εύχεται νά χορεύση επάνω είς τήν 
ψυχήν του όλος φεϋ ό χορός των μουσών, ώστε άπό μέν 
τήν Έπταπόρην τού Πιέρου νά δυνηθή νά μάθη τάς επτά 
ζώνας καί τούς επτά πλανήτας άστέρας και τά σχετικά με 
αυτούς, άπό δέ τήν Ούρανίαν τού Διός όλην τήν άλλην 
άστρολογίαν, άπό δέ τάς λοιπός, εφόρους των κάτω και 
κατά τήν άποψιν αύτών, τά επίγεια2.

16. Τί ισχυρίζεσαι λοιπόν; Θά εϊπωμεν ότι έχουν σο
φίαν Θεού αύτοί οί όποιοι λέγουν φανερά δΓ έαυτούς τοι- 
αϋτα. "Οχι, έφ’ όσον εϊμεθα είς τά λογικά μας καί θερα- 
πευταί τής όντως σοφίας, ή όποια δεν εισέρχεται είς ψυ
χήν κακότεχνον καί φίλην των δαιμόνων* και άν κατορθώ* 
ση νά είσέλθη, όταν αύτή χειροτέρευση, άπέρχεται. «Διότι 
τό άγιον πνεύμα τής παιδείας άπομακρύνεται άπό άσυνέ- 
τους λογισμούς»3, κατά Σολομώντα ό οποίος εύμοίρησε

2. Βλ. τάς σχετικός διηγήσεις παρά Τ Ζ έ τ Ζ η .  Σχόλια είς έργα 
καί ήμέρας 23 έΕ.

3. Σοφ. Σ ο λ. 1. 5.
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περ'ι αυτής σνγγραψάμειον. Τί δε άσυνετώτερον των μέγα 
φρονοννττων επί τώ δαίμοσι τελεϊσδαι και προσμαρτνρούντων 
εκείνοις την χορηγίαν τής οφεχέρας σοφίας; Ον γάρ περί 
φιλοσοφίας ημείς απλώς λέγομεν άττα λέγονεν νυν, αλλά 

5 περί τής τών τοιούτων φιλοσοφίας. Ει γάρ και κατά Παύλον 
ου δύναταί τις <<ποτήριον Κυρίου πίνειν και ποτήριον δαιμό
νιων», τιώς' αν δυνηϋ'είη τις Θεοΰ σοφίαν εχειν και υπό δαι
μόνων εμπνεΐσϋ'αι; Ονκ εστι τούτο, ονκ εστιν. Ει γάρ και 
Παύλος εστιών ον φησιν ώς «έν τή σοφίρ του Θεόν ονκ έγνω 

10(5 κόσμος τον Θεόν», ού την εν τοϊς άσόφ>οις έκείιοις έγγεγε- 
νημένην σοφοις «Θεοΰ σοφίαν» εκάλεσεν, άπαγε, την δ’ έγκα- 
ταβεδλημέντην υπό του κτίστου τοις κτίσμασιν, ήν ό γνους 
άγγελον ουσαν Θεοΰ, Θεόν έπέγνω τον δι’ αυτής άγγελλό- 
μενον και γνώσιν έχει τών δντων άληδή και Θεοΰ σοφίαν 

15 τρόπον έτερον, Θεοΰ σοφίας έπιγνώμων γενόμετος, «Εχρή  г 
γάρ», φησιν ό μέγας Διονύσιος, «διά τής γνώσεως τών δν- 
των ττρδς τον αίτιον τών δντων άνάγεσδαι τούς γε άληδεϊς 
φιλοσόφους».

17. El· γονν ό άληδής φιλόσοφος άνάγεται προς τον αϊ- 
20 τιον, ό μη αναγόμενος ονκ άληδής} ονδ’ έχων σοφίαν, άλλ’ 

οΐον σοφίας αληθινής απατηλόν είδωλον και στέρησιν σοφίας, 
άλλ’ ού σοφίαν. Την γοΰν τής σοφίας στέρησιν, π ώ ς άν είη 
«Θεόν) σοφίαν» προσεπεϊν; ’Άλλως τε καί ό δαιμόνιος νους, 
ή νους, καλόν, ή δ' έαυτώ κακώς χρήται, ττονηρόν’ καίτοι μέ- 

25 τρα κόσμου, διεξόδους τε και συνόδους και διορισμούς τών 
κινουμένων κρεϊττον οίδεν ή και)1’ ημάς, μή δεοφιλώς δέ τή 
γνώσει χρώμενός, νους έστιν άνους καί έσκοτισμένος. Τον 
ίσον άρα τρόπον και ή καί? *Έλληνας σοφία διά τής έν τοϊς 4 5 6 7

4. Α ' Κορ .  10, 21.
5. Α'  Κ ο ρ .  1, 21.
6. Επιστολή 7, PG 3, 1080 Β.
7. Βλ. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων 

όνομάτων 4, 23, PG 3, 725 ΑΒ.
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τής θείας σοφίας καί έγραψε περί αυτής. Τί δέ είναι άφρο- 
νέστερον άπό τούς καυχωμένους ότι ένεργοΰνται άπό δαί
μονας καί αποδίδουν εις αυτούς τήν χορηγίαν τής οοφίας 
των; Πάντως ημείς δέν λέγομεν γενικώς περί τής φιλο
σοφίας όσα λέγομεν τώρα, άλλα περί τής φιλοσοφίας τών 
τοιούτων. Εάν πράγματι κατά τόν Παΰλον δέν δύναται 
κανείς «νά πίνη τό ποτήριον τοΰ Κυρίου καί τό ποτήριον 
τών δαιμόνων»4, πώς θά ήδύνατο νά έχη Θεού σοφίαν καί 
νά έμπνέεται ύπό δαιμόνων; Δέν είναι καθόλου δυνατόν 
τούτο. Διότι μολονότι ό Παύλος λέγει ένίοτε ότι «κατά 
τήν σοφίαν τοΰ Θεού δέν έγνώρισεν ό κόσμος τόν Θεόν»*, 
δέν έκάλεσε «Θεού σοφίαν έκείνην τήν έντεθειμένην εις 
τούς άσοφους εκείνους σοφούς, άπαγε, άλλά τήν έμφυ- 
τευμένην ύπό τοΰ κτίστου εις τά χτίσματα, διά τής όποιας 
ό γνωρίμων ότι αύτή είναι όγγελιοφόρος τού Θεού έπιγι- 
νώσκει τόν Θεόν τόν άγγελλόμενον δΓ αύτής καί εχει 
άληθή γνώσιν τών όντων καί κατ’ άλλον τρόπον σοφίαν 
Θεού, άφοΰ έγινεν έπιγνώστης τής σοφίας Θεού. «Διότι, 
λέγει ό μέγας Διονύσιος, οί άληθινοί φιλόσοφοι διά τής 
γνώσεως τών όντων πρέπει νά άνάγωνται εις τόν αίτιον 
τών όντων»*.

17. ’Εάν λοιπόν ό άληθινός φιλόσοφος άνάγεται πρός 
τόν αίτιον, ό μή άναγόμενος πρός αυτόν δέν είναι άληθι- 
νός ούτε έχει σοφίαν, άλλά κάποιον άπατηλόν είδωλον 
άληθινής σοφίας καί στέρησιν σοφίας, άλλ’ όχι σοφίαν. 
Τήν στέρησιν τής σοφίας λοιπόν, πώς θά ήτο δυνατόν νά 
καλέσωμεν «σοφίαν Θεού»; "Αλλωστε καί ό δαιμόνιος 
νοΰς, καθ’ ό νους, είναι καλόν, καθ’ δ δέ χρησιμοποιεί έαυ- 
τόν κακώς, είναι πονηρόν7, καί όμως γνωρίζει καλύτερα 
όπό ήμδς τά μέτρα τοΰ κόσμου, όπως έπίσης τάς περιό
δους καί τάς συζυγίας καί τάς διαστολάς τών κινουμένων. 
επειδή δέ δέν χρησιμοποιεί θεοφιλώς τήν γνώσιν, είναι 
νοΰς άνόητος καί έσκοτισμένος. Μέ παρόμοιον άρα τρό
πον πρέπει νά ίδωμεν καί τήν ελληνικήν σοφίαν, ή όποια
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κτίσμασι Θεού σοφίας, καΡ ην την έτερον φϋοράν γένεση1 
έτωίησεν ετέρου, πετρωμένη δεΐξαι τον θεόν ον τών όλων 
Κύριον, ονδέ κτίστην του παντός, τω μη σννοραν μηδέν έκ 
μηδαμη μηδαμώς γινόμενον και οντω τό τον όντως Θεόν άπω- 

5 σαμένη σέβας καί τοΐς δείοις ονχ όσίως, κατ' αυτόν τον μύ
γαν Διονύσιον επί τά δεΐα χρησαμένη καί παρά τούτο μωρό 
καί άσοφος γεγονυΐα, πώς άν εΐη Θεόν σοφία. Διό καί ό 
Παύλος διττόν ήμιν εντανδοΐ δεικνυς τό της σοφίας είδος, 
ιιέν^σοφίψ), φησί, ((Θεόν, διά της σοφίας ονκ έγνω ό κόσμος 

10 ιόν θεόν». 'Ορας ότι την μεν σοφίαν είπε τού Θεόν, την δε
ψιλήν σοφίαν καί αιτίαν τού μη γιχοναι τον Θεόν; Α&φ-δέ 
έστιν η τοΐς 'Έλλησιν έξευρημένη, παρά την τού Θεόν έιέρσ., 
τω διπλασιασμώ τον της «σοφίας» ονόματος φανερωδεΐσα. Τ ’ 
γάο καί προΐών φησιν οντος ό ϋ'εόσοφος; ιό Ημείς δε λαλούμε у 

15 Θεού σοφίαν»’ άρ’ cvv η εκείνοι κατά τούτον η οντος κατ αυ
τούς; Ούμενούν διό καί αυτός τούτ9 άπαγορεύων, «σοφίαν», 
φησίν, « θεού λαλούμεν έν τοΐς τελείοις, σοφίαν δέ ον τού 
αϋώνος τούτου, ουδέ τών αρχόντων τον αϊώιχ)ς τούτον τών 
κατσργονμένων)) καί «ην ούδείς τών άρχόντων τού αίώνος τού- 

"20 τον εγνοίκον». Αντη <Υ η σοφία έν ήμϊν έστιν έν Χριστώ 'Ιη 
σού, «ος έγενήΰη ήμΐν σοφία από Θεού)). Εκείνη ό’ έν έκεί- 
νοις ουκ ην, άλλ* έν τοΐς υπ1 εκείνων έρευνωμένοις κτίσμα- 
σνν, ών νονς λόγους έζητηκότες διά βίου, ήλΰον μέν πως εις 
έννοιαν Θεού, της μέν φτυσεως καί της κτίσεως αφορμάς χο- 

25 mi γεύσης ον μικράς, τών δέ δαιμόνων δαιμονίως ονκ άπειρ- 
' γόντων’ πώς γάρ άν ϋεοί ένομίσδησαν μηδαμώς Θεού έννοιας

«  - · * · t  · /

την άνϋρωπίνην εισελϋονσης διάνοιαν;
18. Ονκούν τ]λϋον μέν είς έννοιαν έκεΐνοι Θεού την τών 

αιοδητών φύσιν έξητακότες, άλλ* ούχί την αξίαν καί τη μακα-

. 8. 
10. 
12. 
14.

Επιστολή 7, PG 3, 1080 Β . . 9. Α*
А ' Ко р .  2, 7. 11- Α'
Α'  Κοσ.  2, 8. 13· Α'
Βλ. "Πλουτάρχου, Περί άρεσκόντων 1, 6,

Κ σ ρ .  1, 21 
Κορ. 2, 6. 
Κορ. 1, 30. 

«έλάβομεν δ'

του iwoiav τοΟ Θεο0>
έκ του-
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διά τής σοφίας Θεού εις τά κτίσματα, κατά τήν όποιαν 
την φθοράν τοΰ ενός έκαμε γένεσιν τοϋ άλλου, προσπαθεί 
νά δείΕη τον Θεόν όχι Κύριον των όλων ούτε κτίστην του 
παντός. Αύτή λοιπόν μέ τό νά μη διαβλέπη ότι γίνεται τί
ποτε άπό τό μηδέν, άποβαλοΰσα οϋτω τό σέβας προς τόν 
όντως Θεόν καί, κατά τόν μέγαν Διονύσιον, μη χρήσιμο- 
ποιήσασα όσίως τά θεία έπι των θείων καί παρά ταϋτα 
έγινε μωρά καί άσοφος, πώς θά ήτο σοφία Θεού8; Διά 
τοϋτοκ αί ό Παύλος, δεικνύων εις ήμάς έδώ διπλοΰν τό 
είδος τής σοφίας, λέγει, «κατά τήν σοφίαν τού Θεού, δεν 
έγνώρισεν ό κόσμος τόν Θεόν»9. Βλέπεις ότι τήν μέν 
μίαν είπε σοφίαν τοΰ Θεού, τήν δέ άλλην άπλήν σοφίαν 
καί αιτίαν τής μή γνώσεως τοϋ Θεού; Αύτή δέ είναι ή 
εύρεθεϊσα άπό τούς Έλληνας, διαφορετική άπό τήν τοϋ 
Θεού, παρουσιασμένη μέ τόν διπλασιασμόν τοΰ ονόματος 
τής «σοφίας». Τί δέ λέγει ό θεόσσφος οΰτος είς τήν συνέ
χειαν; «Ημείς δέ λαλοΰμεν σοφίαν Θεού»19. ”Αρα λοιπόν 
ή εκείνοι συμφωνούν μέ αύτόν ή αύτός με έκείνους; 
Καθόλου' διά τούτο καί αύτός άποκλείων τούτο λέγει, 
«λαλοΰμεν σοφίαν Θεού είς τούς τελείους, σοφίαν δέ όχι 
τοΰ αιώνας τούτου, ούτε τών άρχόντων τοΰ αίώνος τούτου 
τών καταργουμένων»11 καί «τήν οποίαν κανείς άπό τους 
άρχοντας τοϋ αίώνος τούτου έγνώρισεν»18. Αύτή δέ ή 
σοφία είναι μέσα μας έν Χριστώ Ιησού, «ό οποίος έγινε 
δΓ ήμάς σοφία τοϋ Θεού»18. Εκείνη όμως δέν ήτο είς έ
κείνους, άλλ’ είς τά έρευνώμενα άπό έκείνους κτίσματα’ 
αύτοί έΕετά£οντες τούς λόγους τών κτισμάτων διά βίου 
έφθασαν μέν είς κάποιαν έννοιαν Θεού, άφοΰ ή φύσις 
καί ή κτίσις παρέχει όχι όλίγας άφορμάς14, οι δέ δαίμονες 
δαιμονίως δέν εμποδίζουν' διότι πώς θά έθεωροΰντο θεοί, 
άν δέν είσήρχετο καθόλου ή έννοια τοϋ Θεού είς τήν άν- 
θρωπίνην διάνοιαν;

18. Επομένως ήλθον μέν έκεϊνοι είς έννοιαν Θεού, 
άφοΰ έΕήτασαν τήν φύσιν τών αισθητών, άλλ’ δχι έννοιαν
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ρία φύσει προσήκονσαν «έσκοτίσδΐ] γάρ ή άσύνετος αυτών 
καρδία» υπό τών κακομηχάνως μνυνντων πονηρών δαιμόνων' 
πώς γάρ αν οντοι δεοί ένομίσδησαν, πώς δ' άν έπιστενδηση.ν 
πολνδείαν διδάσκοντες, αξίας θεόν έννοιας έπιφαινομένης τη 

5 διανοία; Διά τούτο οι τής άνοήτου και μωράς σοφίας εκείνης 
και απαίδευτου παιδείας έπειλημμένοι και Θεόν και φνσεως 
κατεψενσαντο, την μεν εϊς δεσποτείαν άναγαγόντες, τδν δε της 
δεσποτείας, τό γε εις αντονς ήκο\\ κατενεγκόντες, δαίμοσί τε 
το ϋεϊον επιφημίσαντες όνομα και την τών δταων γνώσιν εΰ- 

10 ρεϊν, δ προνργον και διά σπονδής ήν αντοϊς, τοσοντον δεήσαν- 
τες, ώς έμψυχα μεν ειπειν τά άψυχα, προς δέ και κρείττονος
ή τής καδ3 ημάς μειειληχέναι ψυχής, λογικά δε τά άλογα, τής 
γόο άνδρωπίνης δεκτικά ιμνχήξ, κρείττονς δ* ή καδ3 ήιιάς 
τους δαίμονας και κτίστας, ώ τής άσεόείας ημών, σνναιδια δε 

15 ι φ Θεφ και άκτιστα τε και άναρχα, ον την ύλην μόνον και την 
του κόσμον παντός, ώς αυτοί λέγονσι, ψυχήν, και τά τών νοε
ρών μή ένημμένα πάχος σώματος, άλλά και αύτάς τάς ήμε- 
τέρας τμνχάς. Τί συν; Θεόν σοφίαν εχειν τους ταϋτα τούτη 
φιλοσόφησαντας έρονμεν; ™Η σοφίαν όλως άνδρωπίνην γονν; 

20 Μή ποδ* o vw j μανείη τις τών καδ? ημάς. «Δένδρον γάρ άγα- 
δον καρπούς πονηρούς ον ποιεί», κατά τδν τον Κύριον λό
γον. ’Εγώ γάρ έτι έμαντού λογιζόμενος, ούδ3 άνδρωπίνην δι- 
καίαν είναι προσειρήσδαι νομίζω την σοφίαν έκείνην, έπι 
τοοοϋτον ονύαν έαντή άιακόλονδον ώς τά αυτά λέγειν εμψν- 

25 χά τε και άψυχα, λογικά τε και άλογα και τά μη St προς 
αϊοδησιν όπωσονν πεφυκότα, μηδ3 οργανον άλως έσχηκόια 
τοιανιης δννάμεως, χωρητικά λέγειν τών ήμετέρων ψυχών. 
El 6t ό Παύλος άνδροσπίνην σοφίαν εστιγ ον λέγει τούτην 
(«τό γάρ κήρυγμά μου», τρησίν, «συκ έν πειδοϊς άνδρωπίνης 

30 σοφίας λόγοις», και ττάλιιν «λαλουμεν ονκ έν διδακτοίς άνδρω-

15. Ρωμ. 1, 21.
16. Μ α τ θ .  7, 18.
17. Α '  Κ ο ρ .  2, 4.
18. Α '  Κ ο ρ .  2, 13.
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αξίαν καί άρμόΖουσαν sic τήν μακαρίαν φύσιν’ «διότι έ- 
οκοτίσθη ή ασύνετος καρδία αύτών»18 όπό τούς πονηρούς 
δαίμονας ο! όποιοι μυούν είς τήν κακοήθειαν. Πράγατι 
πώς θά έθεωροΰντο οΰτοι θεοί, καί πώς θό έπιστεύοντο δι
δάσκοντες πολυθεΐαν, άν εις τήν διάνοιαν παρουσιάΖετο 
άξια έννοια Θεού; Διά τούτο οί έπιδιδόμενοι είς τήν άνόη- 
τον καί μωράν εκείνην σοφίαν καί άπσίδευτον παιδείαν 
ψευδολογοΰν κατά τού Θεού καί τής φύσεως, άφοϋ τήν 
μεν φύσιν άνύψωσαν είς έξουσίαν, τον δέ Θεόν κατά τήν 
δύναμίν των κατεθίβασαν άπό τήν έΕουσίαν, όπέδωσαν τό 
θειον όνομα είς τούς δαίμονας καί τόσον ήστόχησαν νά 
εϋρουν τήν γνώσιν τών όντων, πράγμα τό όποιον άπετέλει 
σκοπόν καί μέλημά των, ώστε νά είπουν έμψυχα τά άψυχα, 
προσέτι δέ ότι μετέχουν ψυχής άνωτέρας τής ίδικής μιας, 
λογικό τά άλογα ώς δεικτικά τής άνθρωπίνης ψυχής, άνω- 
τέρους άπό ήμός τούς δαίμονας καί, οποία ασέβεια, κτί- 
στας ήμών, συναίδια δέ μέ τόν Θεόν καί άκτιστα καί άναρ
χα, όχι μόνον τήν ύλην καί τήν ψυχήν τού παντός, όπως 
Λέγουν αύτοί, καί τά έκ τών νοερών μή έχοντα πάχος σώ
ματος, άλλά καί τάς ίδικάς μας ψυχάς. Τί λοιπόν; θά εϊπω- 
μεν ότι έχουν σοφίαν 'Θεού οί φιλοσοφήσαντες ταϋτα κατά 
τοιοΰτον τρόπον; ή έστω γενικώς άνθρωπίνην σοφίαν; 
"Ας μή φανή κανείς ίδικός μας τόσον μανιακός. «Διότι 
δένδρον άγαθόν δέν παράγει πονηρούς καρπούς»1*, κατά 
τόν λόγον τού Κυρίου. Έγώ μάλιστα, σκεπτόμενος καθ’ 
έαυτόν, νομίΖω ότι ή σοφία έκείνη δέν είναι ορθόν νά όνο- 
μασθη ούτε άνθρωπίνη, έφ’ όσον είναι τόσον άσυνεπής 
προς έαυτήν, ώστε νά κρίνη ταυτόσημα έμψυχα καί άψυ
χα, λογικά καί άλογα, τά μή έχοντα παραχθή οπωσδήποτε 
προς αϊσθησιν καί μή διαθέτοντα έντελώς όργανον τοιαύ- 
της δυνάμεως. Έάν δέ ό Παύλος καλή ταύτην ένιαχοϋ όν- 
θρωπίνην σοφίαν («διότι τό κήρυγμά μου, λέγει, δέν είναι 
μέ πειστικούς λόγους άνθρωπίνης σοφίας»17 καί πάλιν, 
«λαλοΰμεν όχι μέ λόγους πλήρεις άνθρωπίνης σοφίας18),
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πίνης σοφίας λόγοις»)., άλλα και σοφούς κατά σάρκα, μωραν- 
θέντας, συζητητάς τον αίώνος τούτον τους κεκτημένους ταντη)· 
άξιοι καλεϊν και την σοφίαν αυτών παρατιλησίως των προσρΐ)- 
μάτων, σοφίαν γάρ και τούτην μεμωραμένην, σοφίαν καταο- 

5 γονμένην και κενήν άπάτην, σοφίαν τον αίώνο; τούτον και 
των άρχόντων τον αίώνος τούτου τών κατ αργού μένων.

19. 'Εγώ δε και τον λέγοντος άκούω πατρός' «οναι οο>- 
μάτι, οταν μη̂  την έξωθεν προσενέγκηται τροφήν, και οναϊ 
ψνχή, όταν μή τής άνα/θεν έπιδέξηται χάοιν». Εικότως. Το 

10 μέν γάρ εις τά άψυχα μεταχωρήσαν οϊχήσεται, ή δε τον κα
θήκοντος παρατραπεισα ταις δαιμονικαΐς και ζοοαϊς και φρο- 
νήμαοι συναπαχθήσεται. Ε ί δε τις τφ φυσικήν είναι την 
φιλοσοφίαν εκ θεού δεδόσϋαι λέγει ταύτην, άληθή μεν λέγει 
και ήμϊν ονκ άνττλέγει και τους 'κακώς τούτη χρησαμένονς 

15 και προς το τταρά φνσιν τέλος κατασπάοαντας ονκ εξαιρείσαι 
τής αιτίας· Ίστω δε και την καταδίκην τούτων έπ\ μάλλον αν- 
ξων, δτι τοϊς εκ θεού θεοφιλώς ονκ εχρήσαντο. 3Άλλως τε 
καί δ δαιμόνιος νους εκ θεόν πεποιημένος φνσικώς έχει το 
φρονεϊν, αλλά την αυτού ενέργειαν ονκ έρονμεν εκ θεόν, ει 

20 καί το δύνασθαι ένεργεΐν έχει εκ θεού’ διό καί παραφροσύνη 
μάλλον ή φρόνησις αυτή δικαίως αν προσρηθείη. Οντω τοίνυν 
καί δ τών έξω φιλοσόφων νους δόμα θειον, έιιφυτον έχων 
την έμφρονα σοφίαν, παρατραπείς δε ταϊς ντυοβολαις τού πο- 
νηρον εις μωράν καί πονηρσ,ν καί avow, ώς 7ΐρόΐσταμένην 

25 τοιοντων δογμάτων, μετ ετωίησε σοφίαν. Ει δέ τις ανθις φαί η 
μηδε την τών δαιμόνων έφεσίν καϊ γνώσιν είναι παντάπασι 
κακόν, έφίενται γάρ του εϊτ*αι καί ζην καί νοειν, πρώτον μεν * 25 26 27

19. Α '  Κ ο ρ .  1, 26. 20. Ρ ω μ .  1, 22.
21. Α '  Κ ο ρ .  1, 20. 22. Αυτόθι.
23·. Βλ. Α '  Κ ο ρ .  1, 28. 24. Κ ο λ .  2, 8.
25. Α'  Κ ο ρ .  2, 6.
26. Παράθεσις μή έξιχνιασθεϊσα.
27. Οΰτως ελεγον οί περί τόν Βαρλαάμ, 6λ. έρώτησιν άνωτέρω. 

"Οτι ή φιλοσοφία είναι θειον δώρον χάριν προπαιδείας τών ανθρώπων, 
άλλη άποβαίνουσα χρήσιμος καί άλλη έπιβλαθής, θλ. Κ λ ή μ ε ν τ ο ς



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 1, 1 107

αλλά και απαιτεί νά καλώμεν σοφούς κατά σάρκα”, σοφούς 
μωρανθέντας20, συξητητάς του αίώνος τούτου21 τους κατέ
χοντας ταύτην, καί την σοφίαν αυτών παρομοίως πρός τάς 
ονομασίας, σοφίαν καί αυτήν μεμωραμένην22, σοφίαν καταρ- 
γουμένην28 καί κενήν άπάτην44, σοφίαν του αίώνος τούτου 
καί τών άρχόντων τοΰ αίώνος τούτου τών καταργουμέ- 
νων25.

19. Έγώ δε άκούω καί τον πατέρα ό όποιος λέγει* 
«ούαί εις τό σώμα, όταν δεν λαμβάνει τήν άπό έξω τρο
φήν, καί ούαί εις τήν ψυχήν όταν δεν άποδέχεται τήν άπό 
άνω χάριν»2®. Εύλόγως. Διότι τό μέν σώμα θά άφανισθη 
μεταβαϊνον εις τά άψυχα, ή δε ψυχή παρεκτραπεϊσα τοΰ 
καθήκοντος θά συναπαχθή μέ τάς δαιμονικός ?ωάς καί τά 
δαιμονικά φρονήματα. Έάν δέ έκ τοΰ ότι ή φιλοσοφία είναι 
φυσική λέγει ότι αϋτη έδόθη έκ Θεοΰ27, σωστά λέγει καί 
δεν διαφωνεί μέ ήμάς καί δεν εξαιρεί τής κατηγορίας αύ- 
τούς οί όποιοι τήν έχρησιμοποίησαν κακώς καί τέλος τήν 
κατέσπασαν εις τό παρά φύσιν* αυξάνει μάλιστα περισσό
τερον τήν ποινήν τούτων, διότι δέν έχρησιμοποίησαν τά 
έκ Θεού θεοφιλώς. ’Άλλωστε καί ό δαιμόνιος νους, άφοΰ 
έχει δημιουργηθή έκ Θεοΰ, έχει φυσικώς τήν φρόνησιν 
τοΰ Θεοΰ, άλλά δεν θά εϊπωμεν έκ Θεοΰ τήν ένέργειάν 
του, άν καί έκ Θεοΰ έχει τήν δυνατότητα ένεργείας* διό 
και δικαίως αϋτη θά έχαρακτηρίΖετο παραφροσύνη μάλ
λον παρά φρόνησις. Οϋτω λοιπόν καί ό νοΰς τών έ
ξω φιλοσόφων είναι θειον δώρον, έχων έμφυτον τήν έμ- 
φρανα σοφίαν, παρεκτραπείς δέ διά τών διαβολών τοΰ πο
νηρού, μετεσχηματίσθη εις μωράν καί πονηρόν καί ανουν 
σοφίαν, ώς προϊσταμένην τσιούτων δογμάτων. Έάν δέ θά 
έλεγε κανείς ότι οϋτε τών δαιρόνων ή έφεσις καί γνώσις 
δέν είναι κάτι εντελώς κακόν, διότι οΰτοι ποθοΰν νά ύπάρ- 
χουν καί νά ξοΰν καί νά σκέπτωνται, πρώτον μέν δικαίως
Ά  λ ε Ε α ν δ ρ έ ω Q* Στρωματεϊς 1, 2. 1, 7, Βιβλ. *Ελλ. Πατέρων 7, 
241, 30 έξ. 7, 249, 8 έΕ.
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εκείνο δικαίως παρ' ημών αυθις άντακούσεται μη δικαίως 
δυσχεραίνειν δαιμονιώδη μετά τον άδελφοθέον, ώς έριδος 
γέιωυσαν και παν σχεδόν φανλον δόγμα περιέχουσαν, τ'ην 
εν ιοϊς 'Έλλησι σοφίαν ημών άποκαλονντων, άτε δη και τον 

5 οικείου τέλους έκπτωτον, της θεογιωσίας δηλαδή’ μεθέξει 
γάρ και οντω τον αγαθόν κατ' έσχατον και άμνδρόν απήχη
μα. 'Έπειτα και τοντο διανοεϊοθαι τούτον άξιονμεν, ώς ονδεν 
κακόν, ή έστι, κακόν έστι, άλλ9 ή τής καταλλήλου τε και 
προσηκονσης ενεργείας και του τής ένεργείας τέλους άπο- 

10 πέπτωκε.
20. Τ ί τοίννν έργον τε και τέλος τών ζητούντων την 

εν τοις κτίσμασι Θεόν σοφίαν; Ονχ ή τής αλητείας εμπορία 
και ή προς τον κτίσαντα δοξολογία; Παντί που δήλον. Άλλ ' 
άιιφοτέρων διαπέπτωκεν ή τών έξω φιλοσόφων γνώσις. Άλλ3 

15 ένεοτι καί τι χρήσιμον ήμίν έν τούτη; Πάνυ γε. Και γάρ 
εν τοϊς τών δφείων σαρκών άπειλημαένοις πολύ τό δρα
στικόν και θεραπευτικόν και Ιατρών τιαιδες αντιδότων άοί- 
στην καί χρησιμωτάτην την έκ τούτων σννεσκενασμένην ήγην- 
ταΐ’ καν τοις προς απάτην σννεσκενασμένοις τών δηλητηρίων 

20 τών εδωδίμων τά ήδιστα παραλ αμβάνετ α ι, συγκαλύψαι dvr ά
με να την περίεργον κατασκευήν. *Εστι τοίνυν χρήσιμον έν 
τούτοις και πολύ γ9 ίσως ώς μέλι κωνείω παραμιχθέν' αλλά 
και ττολν τό δέος μή διακρίνουσιν έκειθεν λάθη τι συναπο- 
ληφθεν λείψανον θανατηφόρου. Καν εξετάσης, Ίδοις αν πα- 

25 σας ή τάς τιλείστας τών δεινών αιρέσεων εντεύθεν λαβούσας 
τάς άρχάς, καί τους είκονογνώστας τούτους, ο% φασιν έκ τής 
γνώσεως τό κατ9 εικόνα τόν αρθρωτών λαμβάνειν και δ ι9 αυ
τής καπά Θεόν μορφονσθαι την ψυχήν. Καπά γάρ τό πρός τόν

28. Ί α κ .  3, 15.
29. Βλ. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  ' Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων όνομάτων 

4, 33, PG 3, 733 Α.
30. Βλ. τήν είκόνα άνωτέρω έν 1, 1, 11 καί κατωτέρω 1, 1, 21. 

2, 1, 15 έξ.
31. Παλαιό είκών χρησιμοποιουμένη πρός χαρακτηρισμόν ώρισμέ* 

νων αιρετικών. Ό  Έφραίμ λέγει περί той γνωστικού Βαρδεσάνους
"ΤΙ— Sl A -τι*η> ΠΛιη,,Αμ .ιιι ΤΛΙΙ κΛ-SnlniKMAIAU--AwAllltfTmi .
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θά άντακούσπ πάλιν άπό ήμάς εκείνο, ότι δεν στενοχωρεί- 
ται δικαιολογημένους, όταν ήμείς άποκαλοϋμεν δικαίως τήν 
έλληνικήν σοφίαν μετά τοΰ άδελφοθέου δαιμονιώδη*8, ώς 
γεμάτην έριδα καί περιεκτικήν παντός σχεδόν φαύλου 
δόγματος, έφ’ όσον μάλιστα είναι έκπτωτος καί τοΰ σκοπού 
της, τής θεογνωσίας δηλαδή' διότι και οϋτω θά γίνη μέ
τοχος τοΰ άγαθοΰ κατά τελευταϊσν καί άμυδρόν άπήχημα. 
"Επειτα άπαιτοΰμεν νά σκεφθη οΰτος καί τοΰτο, ότι κανέν 
κακόν δεν είναι κακόν, καθ’ ό υπάρχει**, άλλά καθ’ ό έξέ- 
πεσε τής καταλλήλου καί προσηκούσης ένεργείας καί τοΰ 
σκοποΰ τής ένεργείας.

20. Ποιον είναι λοιπόν τό εργον καί τό τέλος των Ζη- 
τούντων τήν είς τά κτίσματα σοφίαν τοΰ Θεοΰ; Δέν είναι 
ή εϋρεσις τής άληθείας καί ή δοξολογία τοΰ δημιουργού; 
Είναι είς όλους φανερόν. Άλλ’ ή γνώσις των έξω φιλοσό
φων άπέτυχε καί είς τά δύο. Υπάρχει όμως καί κάτι χρή
σιμον είς αύτήν δΓ ήμός; Βεβαιότατα. "Αλλωστε καί είς 
τά άφαιρούμενα άπό τάς σάρκας όφεων υπάρχει πολύ 
δραστικόν καί θεραπευτικόν υλικόν καί οί ιατροί θεωροΰν 
αριστον καί χρησιμώτατον άντίδοτσν τό έξ αύτών παρα
σκεύασμα80. Καί είς τά προς έξαπάτησιν παρασκευαζόμε
να δηλητήρια προσμιγνύονται τά γλυκύτερα άπό τά φαγώ
σιμα, δυνάμενα νά συγκαλύψουν τήν περίτεχνον κατα
σκευήν. Υπάρχει λοιπόν κάτι χρήσιμον είς αύτά, καί ίσως 
μάλιστα πολύ, ώς μέλι άναμιχθέν είς τό κώνειον81, άλλά 
καί πολύς φόβος ύφίσταται, μήπως, όταν ξεχωρίζεται άπό 
έκεϊ τό χρήσιμον, σιτμπαραληφθή κατά λάθος κάποιον θα- 
νατηφόρον λείψανον. Καί αν έξετάσης, θά ϊδης Ισως ότι 
όλοι ή αί πλεϊσται των φοβερών αιρέσεων από έδω έλαβον 
τάς άρχάς των88, καθώς καί οί είκονογνώσται αύτοί, οί 
όποιοι λέγουν ότι ό άνθρωπος λαμβάνει τό κατ’ εικόνα έκ 
τής γνώσεως καί ότι δΓ αύτής μορφώνεται κατά Θεόν ή

μέλι, Duval, La litterature syriaque, 1903 σ. 18 έΕ.
32. Θέσις του Ίππολύτου, δτι πασα αϊρεσις προέρχεται έΕ άντιστοί-
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Κάϊν είρημένον ̂ κούκ αν όρθώς προσενέγκοις, όρθώς δε μη 
διέλης». Τό δε διελέΐν όρθιος επιεικώς .ολίγων, κάκείνων 
μόνων, όσοι τά αισθητήρια τής ψυχής εχονσι γεγυμναομένα 
προς διάκρισιν καλού τε και κακού. Τις τοίννν χρεία παρα- 

5 κινδυνεύειν μάτην, και ταύτ’ ένόν ονχ όπως άκινδύνως, άλλα 
και λυσιτελώς, την εν τοις κτίσμασι θεού σοφίαν κατιδεϊι;
’'Αφροντις γάρ 6ίθς διά lijv εις Θεόν έλ ι̂ίδα ρυσικιος κινεί 
την ψυχήν προς κατανόησιν των κτισμάτων τού Θεόν· εκ
πλήττεται τε τούτη προσανέχσυσα και έμδαθύνονσα, και παρα- 

10 μένει δοξάζουσα mv κτίστην, και διά τού θαύματος τούτον 
χειραγωγείται προς τά μείζω% κατά γάρ τόν άγιον Ισαάκ 
θησανροϊς έντνγχάνει διά γλώττης ηρρασθήναι μή δνναμε- 
νοίς και οϊά τινι κλείθρω χρησαμένη τή ευχή, δι' αυτής εία- 
δύεται προς τά μυστήρια εκείνα «α οφθαλμός ούκ οίδε, και 

15 ους ούκ ήκσνσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ούκ άνέδη», διά 
μόνου τον Πνεύματος, καθά φησιν 6 Παύλος, φανερού μένα τοίς 
άξίοις.

^ ^ 2 ^ 0ρας έπιτομωτάτην και ττολνοχρελή καί άκίνδυνον 
όσον τρός αυτούς φέρονσαν τους υπερφυείς και ουρανίους 

20 θησαυρούς; *Επϊ δε τής θύραθεν σοφίας, δει μεν πρώτον 
τόν όφιν άποκτεϊναι, καθελόντα σε τό τιαρ αυτής προσγενό 
μενόν σοι φύσημα ( πόσης δέ τούτο δνσχερείας* αταπεινώσει» 
γάρ, φασίν, <cεκφνλον τό τής φιλοσοφίας φρύαγμα) καθελόν
τα δ’ όμως, έπειτα διελεΐν καί διαρριψαι κεομαλήν τε καί ου- 

25 ράν, ώς άκρα καί άκρατα κακά, την περί των νοερών καί 
θείων καί αρχών δηλαδή σαφώς πεπλανημένην δόξαν και 
την εν τοις κτίσμασι μυθολογίαν. Τό δε μεταξύ, τούς περί 
ορύσεως τοντέστι λόγους, ώς οι φαρμακοποιοί πυρί καί ύδαιι 
τάς ιών όψεων σάρκας άτιοκαύαίρουσιν εψοντες, ουτω δέ τφ 

30 τής ψυχής εξεταστικό) καί θεωρητικό) των δλαδερών διακρι- 33 34

33. Γεν.  4, 7, «ούκ, έάν όρθώο προσενέγκπα, όρθώς δέ μή 5ieAr|C, 
ήμαρτες;».

34. Δ ι α δ ό χ ο υ ,  Κεφάλαια 77 κ.ά.
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ψυχή. Πράγματι κατά τό λεχθέν sic τόν Κάϊν, «έάν όρθώς 
προσφέρης, όρθώς δέ δεν διακρίνης, δεν εύστοχεϊς»33. 
Τό διακρίνειν όρθώς πολύ ολίγοι διαθέτουν, καί μόνον έ- 
κείνοι, δοοι έχουν τά αισθητήρια τής ψυχής γυμνασμένα 
πρός δϊάκρισιν καλού και κακού34. Ποία χρεία λοιπόν ύ- 
πάρχει νά διακινδυνεύωμεν ματαίως, και μάλιστα ένώ είναι 
δυνατόν νά κατίδωμεν τήν εις τά κτίσματα τού Θεού σο
φίαν, όχι άπλώς άκινδύνως, άλλά καί έπωφελώς; Πράγμα
τι ό άμέριμνος λόγω τής sic Θεόν έλπίδος βίος κινεί τήν 
ψυχήν φυσικώς πρός κατανόησιν των κτισμάτων τού Θεού* 
αύτή δέ καταλαμβάνεται 6πό θαυμασμόν άφοσιουμένη είς 
τήν κτίσιν καί έμβαθύνουσα, καί δοΕάΕει διαρκώς τόν κτί
στην καί διά τού θαύματος τούτου χειραγωγείται πρός τά 
μεγαλύτερα. Διότι κατά τόν άγιον Ισαάκ ή ψυχή συναντά 
θησαυρούς οί όποιοι δέν δύνανται νά περιγραφοϋν διά 
γλώσσης καί χρησιμοποιούσα τήν προσευχήν ώσάν κλείδα 
εισδύει δΓ αύτής πρός τά μυστήρια έκεϊνα35, «τά όποια 
οφθαλμός δέν είδε καί οΰς δέν ήκουσε καί είς καρδίαν 
άνθρώπου δέν άνέβη»3®, καί τά οποία κατά τά λεγάμενα 
τού Παύλου φανερώνονται διά μόνου τού Πνεύματος είς 
τούς άΕίους.

ГгТГ) Βλέπεις όδόν συντομωτάτην καί πολυωφέλιμον 
καί αΐανδυνον, ή όποια φέρει αμέσως πρός τούς ύπερφυεϊς 
καί ούρανίους θησαυρούς; Είς τήν περίπτωσιν τής θύραθεν 
σοφίας όμως, πρώτον πρέπει ν’ άποκτείνης τόν όφιν, 
κάθαιρών τόν ύπ’ αύτής προκληθέντα είς έσέ τύφον (πόσον 
δύσκολον δέ είναι τούτο! Διότι, λέγουν, «θά ταπείνωση 
τήν εκφυλον άλαΕονείαν τής φιλοσοφίας»), όταν δέ τόν 
καθαιρέσης πρέπει έπειτα νά διασπάσης καί νά συντρίψης 
τήν κεφαλήν καί τήν ούράν, ώς άκρα καί άκράτητα κακά, 
δηλαδή τήν περί τών νοερών καί θείων καί άρχών σαφώς 
πεπλανημένην δοΕασίαν καί τήν είς τά κτίσματα μυθολο
γίαν. Τό δέ ένδιάμεσον σώμα, δηλαδή τούς περί φύσεως 
λόγους, όπως οί φαρμακοποιοί καθαρίζουν τάς σάρκας τών 
όφεων ψήνοντες αύτάς μέ πΰρ καί ύδωρ, σϋτω κηί π.'.
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έκεϊνο δικαίως παρ' ημών σ,υθις άντακουσεται μη δικαίως 
δυσχεραίνειν δαιμονιώδη μετά τον άδελφοθέου, ώς έριδας 
γέμονσαν και παν σχεδόν φαϋλον δόγμα περιέχονσαν, την 
εν τοις "Ελλησι σοφίαν ημών άποκαλονντων, ατε δη και τον 

5 οικείου τέλους έκπτωτον, τής θεογιωσίας δηλαδή■ μεθέξει 
γάρ και οντω τον αγαθόν κατ' έσχατον και άμυδρόν απήχη
μα. νΕπειτα και τούτο διανοειοθαι τούτον άξιου μεν, ώς ονδεν 
κακόν, ή έστι, κακόν έστι, «λ/’ ή τής καταλλήλου τε και 
προσηκονσης ένεργείας και του τής ένεργείας τέλους άπο- 

Ю πέπτωκε.
20. Τί τοίννν εργον τε και τέλος τών ζητούντων την 

εν τοϊς κτίσμασι Θεόν σοφίαν; Ονχ ή τής αλήθειας εμπορία 
και ή προς τον κτίσαντα δοξολογία; Παντί που δήλον. Ά λλ ’ 
άμφοτέρων διαπέπτωκεν ή τών έξω φιλοσόφων γνώσις. Ά λλ ’ 

15 ενεστι καί τι χρήσιμον ήμίν εν ταντη; Πάνυ γε. Και γάυ 
εν τοις τών όφείων σαρκών απειλήμμένοις πολύ τδ δρα
στικόν και θεραπευτικόν και ιατρών παιδες αντιδότων άοί- 
στην και χρησιμωτάτην την εκ τούτων σννεσκενασμένην ήγην- 
τаг καν τοις προς απάτην συνεσκενασμένοις τών δηλητηρίων 

20 τών έδοΟδίμων τα ήδιστα παραλαμόάνεται, συγκαλύψαι δννά- 
μενα την περίεργον κατασκευήν. ™Εστι τοίννν χρήσιμον ε;· 
τοντοις και πολν γ’ ίσως ώς μέλι κωνείω παραμιχθέν άλλα 
και πολν τό δέος μη διακρίνουσιν έκειθεν λάθη τι συν απα
λή φθεν λείψανον θανατηφόρον. Κά,ν έξετάσης, ίδοις αν πά- 

25 σας ή τάς πλείσιας τών δεινών αιρέσεων εντεύθεν λαδονσας 
τάς άρχάς, και τους είκονογνώοτας τούτους, οί φασιν έκ τής 
γνώσεως τό κατ’ εικόνα τόν άνθρωπον λαμδάνειν και δι9 αυ
τής καπά Θεόν μορφονσθαι την ψυχήν. Καπά γάρ τό πρός τόν 28 29 30 31

28. Ί α χ. 3, 15.
29. Βλ. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων όνομάτων 

4, 33, PG 3, 733 Α.
30. Βλ. τήν εικόνα άνωτέρω έν 1, 1, 11 καί κατωτέρω 1, 1, 21. 

2, 1, 15 έζ.
31. Παλαιά είκών χρησιμοποιουμένη πρός χαρακτηρισμόν ώρισμέ* 

νων αιρετικών. Ό  Έφραίμ λέγει περί του γνωστικού Βαρδεσάνους 
ότι προσέφερε διό τών ποιημάτων του τό δηλητήριον άνάμικτον μέ
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θά άντακούση πάλιν άπό ήμας εκείνο, ότι δεν στενοχωρεϊ- 
ται δικαιολογημένους, όταν ήμείς άποκαλοϋμεν δικαίως την 
έλληνικήν σοφίαν μετά τοϋ άδελφοθέου δαιμονιώδη*8, ώς 
γεμάτην έριδα και περιεκτικήν παντός σχεδόν φαύλου 
δόγματος, έφ* όσον μάλιστα είναι έκπτωτος καί τοΰ σκοπού 
της, τής Θεογνωσίας δηλαδή' διότι καί οϋτω θά γίνη μέ
τοχος τοΰ άγαθοΰ κατά τελευταϊσν καί άμυδρόν απήχημα. 
’Έπειτα άπαιτούμεν νά σκεφθη οΰτος καί τοΰτο, ότι κανέν 
κακόν δεν είναι κακόν, καθ’ ό ύπάρχει**, άλλα καθ’ δ έξέ* 
πεσε τής καταλλήλου καί προσηκούσης ένεργείας καί τοΰ 
σκοποΰ τής ένεργείας.

20. Ποιον είναι λοιπόν τό έργον καί τό τέλος των Ζη- 
τούντων τήν εις τά κτίσματα σοφίαν τοΰ Θεοΰ; Δέν είναι 
ή εϋρεσις τής άληθείας καί ή δοξολογία τοΰ δημιουργού; 
Είναι εις όλους φανερόν. Άλλ’ ή γνώσις των έξω φιλοσό
φων άπέτυχε καί εις τά δύο. Υπάρχει όμως καί κάτι χρή
σιμον εις αυτήν δΓ ήμδς; Βεβαιότατα. ’Άλλωστε καί εις 
τά άφαιρούμενα άπό τάς σάρκας όφεων ύπάρχει πολύ 
δραστικόν καί θεραπευτικόν ύλικόν καί οί ιατροί θεωρούν 
άριστον καί χρησιμώτατον άντίδοτσν τό έξ αύτών παρα
σκεύασμα80. Καί εις τά προς έξαπάτησιν παρασκευαζόμε
να δηλητήρια προσμιγνύονται τά γλυκύτερα άπό τά φαγώ
σιμα, δυνάμενα νά συγκαλύψουν τήν περίτεχνον κατα
σκευήν. Υπάρχει λοιπόν κάτι χρήσιμον εις αύτά, καί ίσως 
μάλιστα πολύ, ώς μέλι άναμιχθέν εις τό κώνειον81, αλλά 
καί πολύς φόβος ύφίσταται, μήπως, όταν ξεχωρίζεται άπό 
εκεί τό χρήσιμον, συμπαραληφθή κατά λάθος κάποιον θα- 
νατηφόρον λείψανον. Καί αν έξετάσης, θά ϊδης ίσως ότι 
όλοι ή αί πλεϊσται των φοβερών αιρέσεων άπό έδώ έλαβον 
τάς άρχάς των88, καθώς καί οί είκονογνώσται αύτοί, οί 
όποιοι λέγουν ότι ό άνθρωπος λαμβάνει τό κατ’ εικόνα έκ 
τής γνώσεως καί ότι δΓ αύτής μορφώνεται κατά Θεόν ή

μέλι, Duval, La litterature syriaque, 1903 σ. 18 έξ.
32. Θέσια τοΰ Ίππολύτου, δτι πάσα αϊρεσις προέρχεται έξ άντιστοΙ- 

χου φιλοσοφήματος Κατά Αιρέσεων, noonfmm/ R*«* ·"’ — *
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έκεινο δικαίως лад·’ ημών ούϋτς άντακούσεται μη δικαίως 
δνσχεραίνειν δαιμονιώδη μετά τον άδελφοδέον, ώς έριδας 
γέιιονσαν και παν σχεδόν φανλον δόγμα περιέχονσαν, την 
έν τοϊς 'Έλληοι σοφίαν ημών άποκαλονντων, άτε δη και τον 

5 οϊκείον τέλους έκπτωτον, τής ΰεογνωσίας δηλαδή* μεΉςει 
γάρ και οντω τον άγαϋον κατ' έσχατον και άμνδρον απήχη
μα. ‘Έπειτα και τούτο διανοεϊοδαι τούτον άξιονμεν, ώς ονδεν 
κακόν, ή έστι, κακόν έστι, άλλ3 η τής καταλλήλου τε και 
προσηκονσης έτ'εργείας και τον τής ένεργείας τέλονς άπο- 

10 πέπτωκε.
20. Τί τοίννν έργον τε και τέλος των ζητονντων την 

έν τοϊς κτίσμασι Θεόν σοφίαν; Ουχ ή τής άληδείας εμπορία 
καί ή προς τον κτίσαντα δοξολογία; Παντί πον δήλον. 3 Αλλ' 
άιιφοτέρων διαπέπτωκεν ή των έξω φιλοσόφων γνώσις. 3Αλλ3 

15 ένεστι καί τι χρήσιμον ήμϊν έν ταντη; Πάνυ γε. Καί γάρ 
έν τοϊς των όφείων σαρκών απειλή μμένοις πολύ το δρα
στικόν καί δεραπευτικδν καί Ιατρών παϊδες αντιδότων άοί- 
στην καί χρησιμωτάτην την έκ τούτων συνεσκενασμένην ήγην- 
ται* καν τοϊς προς απάτην σννεσκενασμένοις τών δηλητηρίων 

20 τών εδωδίμων τά ήδιστα παραλαμδάνεται, συγκαλύψαι δννά- 
μενα την περίεργον κατασκευήν. 'Έστι τοίννν χρήσιμον έν 
τούτοις καί πολν γ3 ίσως ώς μέλι κωνείω παραμιχδέν' άλλα 
καί πολύ το δέος μή διακρίνουσιν έκεΐδεν λάθη τι σνναπο- 
ληφϋεν λείψανον δαναπηφόρον. Κάν έξετάσης, ϊδοις άν πά- 

25 σας ή τάς πλείστας τών δεινών αιρέσεων έντενδεν λαδονσας 
τάς άρχάς, καί τους εικονσγνώστας τούτους, οί φασιν έκ τής 
γνώσεως το κατ3 εικόνα τον άνδρωπον λαμδάνεΐν καί δι3 αυ
τής καπά Θεόν μορφονσδαι την ψυχήν. Καπά γάρ τό προς τον 28 29 30 31

28. Ί α χ. 3, 15.
29. Βλ. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων όνομάτων 

4, 33, PG 3, 733 Α.
30. Βλ. τήν εικόνα άνωτέρω έν 1, 1, 11 καί κατωτέρω 1, 1, 21. 

2, 1, 15 έζ.
31. Παλαιό είκών χρησιμοποιούμενη πρός χαρακτηρισμόν ώρισμέ* 

νων αιρετικών. Ό  Έφραΐμ λέγει περί τοϋ γνωστικού Βαρδεσάνουο 
ότι προσέφερε διά τών ποιημάτων του τό δηλητήριον άνάμικτον μέ
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θά άντακούση πάλιν άπό ήμας έκεϊνο, ότι δεν στενοχωρεϊ- 
ται δικαιολογημένους, όταν ήμείς άποκαλοΰμεν δικαίως τήν 
έλληνικήν σοφίαν μετά τοΰ άδελφοθέου δαιμονιώδη”, ώς 
γεμάτην έριδα καί περιεκτικήν παντός σχεδόν φαύλου 
δόγματος, έφ’ όσον μάλιστα είναι έκπτωτος καί τοΰ σκοποΰ 
της, τής θεογνωσίας δηλαδή' διότι καί οϋτω θά γίνη μέ
τοχος τοΰ άγαθοΰ κατά τελευταϊον καί άμυδρόν άπήχημα. 
"Επειτα άπαιτοΰμεν νά σκεφθή οΰτος καί τοΰτο, ότι κανέν 
κακόν δεν είναι κακόν, καθ’ ό ύπάρχει”, αλλά καθ’ δ έΕέ* 
πεσε τής καταλλήλου καί προσηκούσης ένεργείας καί τοΰ 
σκοποΰ τής ένεργείας.

20. Ποιον είναι λοιπόν τό έργον καί τό τέλος τών Ζη- 
τούντων τήν εις τά κτίσματα σοφίαν τοΰ Θεοΰ; Δέν είναι 
ή εϋρεσις τής άληθείας καί ή δοΕολογία τοΰ δημιουργού; 
Είναι είς όλους φανερόν. Άλλ’ ή γνώσις τών έΕω φιλοσό
φων άπέτυχε καί είς τά δύο. Υπάρχει όμως καί κάτι χρή
σιμον είς αύτήν δΓ ήμδς; Βεβαιότατα. "Αλλωστε καί είς 
τά άφαιρούμενα άπό τάς σάρκας όφεων ύπάρχει πολύ 
δραστικόν καί θεραπευτικόν ύλικόν καί οί ιατροί θεωρούν 
άριστον καί χρησιμώτατον άντίδοτσν τό έΕ αύτών παρα
σκεύασμα30. Καί είς τά προς έΕαπάτησιν παρασκευαζόμε
να δηλητήρια προσμιγνύονται τά γλυκύτερα άπό τά φαγώ
σιμα, δυνάμενα νά συγκαλύψουν τήν περίτεχνον κατα
σκευήν. Υπάρχει λοιπόν κάτι χρήσιμον είς αύτά, καί ίσως 
μάλιστα πολύ, ώς μέλι άναμιχθέν είς τό κώνειαν81, άλλα 
καί πολύς φόβος ύφίσταται, μήπως, όταν ΕεχωρίΖεται άπό 
εκεί τό χρήσιμον, συμπαραληφθή κατά λάθος κάποιον θα- 
νατηφόρον λείψανον. Καί άν έΕετάσης, θά ϊδης ίσως ότι 
όλοι ή αί πλεϊσται τών φοβερών αιρέσεων άπό έδώ έλαβον 
τάς άρχάς των88, καθώς καί οί είκονογνώσται αύτοί, οί 
οποίοι λέγουν ότι ό άνθρωπος λαμβάνει τό κατ’ εικόνα έκ 
τής γνώσεως καί ότι δΓ αύτής μορφώνεται κατά Θεόν ή 32

μέλι, Duval, La literature syriaque, 1903 σ. 18 έΕ.
32. Θέσιο του Ίππολύτου, ότι πάσα αϊρεσιο προέρχεται έΕ άντιστοί* 

Xou φιλοσοφήματος Κατά ΑΙοέσεων попЫто*/ ”
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έκεινο δικαίως παρ’ ημών σύθις άντακούσεται μη δικαίως 
δυσχεραίνειν δαιμονιώδη μετά τον άδελφοθέον, ώς έριδος 
γέαονσαν και παν σχεδόν φαϋλον δόγμα περιέχουσαν, 
εν τοϊς 'Έλλησι σοφίαν ημών άποκαλούντων, ατε δη και τον 

5 οικείου τέλους έκπτωτον, τής θεογνωσίας δηλαδή* μεθέξει 
}*άα και οντω τον αγαθόν κατ' έσχατον και άμνδρόν απήχη
μα. 'Έπειτα και τοντο διανοεΐσθαι τούτον άξιοϋμεν, ώς ονδεν 
κακόν, ή έστιγ κακόν εστι, άλλ9 ή τής καταλλήλου τε και 
προσηκούσης ένεργείας και του τής ένεργείας τέλους άπο- 

10 πέπτωκε.
20. Τί τοννυν εργον τε κα\ τέλος των ζητονντων την 

εν τοϊς κτίσμασι Θεού σοφίαν; Ονχ ή τής αλήθειας εμπορία 
και ή προς τον κτίσαντα δοξολογία; Π  αντί που δήλον. 9 Αλλ' 
άμφοτέρων διαπεπτωκεν ή των έξω φιλοσόφων γνώσις. Άλλ9 

15 ενεστι καί τι χρήσιμον ήμϊν εν τούτη; Πάνν γε. Και γάρ 
εν τοις των όφείων σαρκών απειλή μμένοις πολύ τδ δρα
στικόν και θεραπευτικόν και Ιατρών παιδες αντιδότων άοί- 
στην και χρησιμωτάτην την εκ τούτων συνεσκευασμένην ήγην- 
τаг καν τοϊς προς απάτην σννεσκενασμένοις τών δηλητηρίων 

20 τών εδωδίμων τα ήδιστα παραλαμ6άνεται, συγκαλύιμαι δννά- 
μενα την περίεργον κατασκευήν. *Εστι τοίνυν χρήσιμον εν 
τοντοις και πολύ γ9 ίσως ώς μέλι κωνείφ τιαραμιχθέν’ αλλά 
και πολύ τό δέος μή διακρίνονσιν εκεϊθεν λάθη τι σνναπο- 
ληφθεν λείψανον θαναπηφόρον. Καν έξετάσης, Ί,δοις αν πά- 

25 σας ή τάς τιλείστας τών δεινών αιρέσεων εντεύθεν λαδούσας 
τάς άρχάς, και τούς εϊκονσγνώοτας τούτους, οί φασιν εκ τής 
γνώσεως τό κατ εικόνα τον άνθρωπον λαμδάνειν και δι9 αυ
τής κατά Θεόν μορφονσθαι την ψυχήν. Καπά γάρ τό πρός τον 28 29 30 31

28. Ί ακ. 3, 15.
29. Βλ. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων όνομάτων 

4, 33, PG 3, 733 Α.
30. Βλ. τήν εικόνα άνωτέρω έν 1, 1, 11 καί κατωτέρω 1, 1, 21. 

2, 1, 15 έξ.
31. Παλαιό είκών χρησιμοποιούμενη πρόα χαρακτηρισμόν ώρισμέ* 

νων αιρετικών. Ό  Έφραιμ λέγει περί τοΰ γνωστικού Βαρδεσάνουα 
ότι προσέφερε διά τών ποιημάτων του τό δηλητήριον άνάμικτον μέ
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θά άντακούση πάλιν άπό ήμός έκεϊνο, ότι δέν στενοχωρεϊ- 
ται δικαιολογημένως, όταν ήμεϊς άποκαλοϋμεν δικαίως την 
ελληνικήν σοφίαν μετά τοϋ άδελφοθέου δαιμονιώδη*8, ώς 
γεμάτην έριδα καί περιεκτικήν παντός σχεδόν φαύλου 
δόγματος, έφ’ όσον μάλιστα είναι έκπτωτος καί τοϋ σκσποϋ 
της, τής θεογνωσίας δηλαδή' διότι καί οΰτω θά γίνη μέ
τοχος τοϋ άγαθοΰ κατά τελευταϊον καί άμυδρόν άπήχημα. 
’Έπειτα άπαιτοϋμεν νά σκεφθή οΰτος καί τοϋτο, ότι κανέν 
κακόν δέν είναι κακόν, καθ’ ό ύπάρχει8*, άλλά καθ’ δ έΕέ- 
πεσε τής καταλλήλου καί προσηκούσης ένεργείας καί τοϋ 
σκσποϋ τής ένεργείας.

20. Ποιον είναι λοιπόν τό έργον καί τό τέλος των Ζη- 
τούντων τήν εις τά κτίσματα σοφίαν τοϋ Θεοϋ; Δέν είναι 
ή εϋρεσις τής άληθείας καί ή δοΕολογία τοϋ δημιουργού; 
Είναι εις όλους φανερόν. Άλλ’ ή γνώσις των έΕω φιλοσό
φων άπέτυχε καί εις τά δύο. Υπάρχει όμως καί κάτι χρή
σιμον εις αύτήν δΓ ήμδς; Βεβαιότατα. "Αλλωστε καί εις 
τά άφαιρούμενα άπό τάς σάρκας όφεων υπάρχει πολύ 
δραστικόν καί θεραπευτικόν ύλικόν καί οί ιατροί θεωρούν 
άριστον καί χρησιμώτατον όντίδοτον τό έΕ αύτών παρα
σκεύασμα30. Καί εις τά πρός έΕαπάτησιν παρασκευαζόμε
να δηλητήρια προσμιγνύονται τά γλυκύτερα άπό τά φαγώ
σιμα, δυνάμενα νά συγκαλύψουν τήν περίτεχνον κατα
σκευήν. Υπάρχει λοιπόν κάτι χρήσιμον εις αύτά, καί ίσως 
μάλιστα πολύ, ώς μέλι άναμιχθέν εις τό κώνειον31 32 * *, άλλά 
καί πολύς φόβος ύφίσταται, μήπως, όταν ΕεχωρίΖεται άπό 
εκεί τό χρήσιμον, σιτμπαραληφθή κατά λάθος κάποιον θα- 
νατηφόρον λείψανον. Καί αν έΕετάσης, θά ϊδης ίσως ότι 
όλαι ή αί πλεϊσται των φοβερών αιρέσεων άπό έδω έλαβον 
τάς άρχάς των38, καθώς καί οί είκονογνώσται αύτοί, οί 
οποίοι λέγουν ότι ό άνθρωπος λαμβάνει τό κατ’ εικόνα έκ 
τής γνώσεως καί ότι δΓ αύτής μορφώνεται κατά Θεόν ή

μέλι, Duval, La litterature syriaque, 1903 σ. 18 έΕ.
32. Θέσις του Ίππολύτου, ότι πάσα αΐρεσις προέρχεται έΕ άντιστοί-

χου φιλοσοφήματος, Κατά Αιρέσεων, προοίμιον, Βιβλ. Έλλ. Πατέρων,
5, 198 κ.έ.
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την ψυχήν προς κατανόησιν των κτιαμάτων τον Θεάν* εκ
πλήττεται τε τούτη προσανέχουσα κα\ εμβαθύνονσα, και παρα-

χειραγωγειται τιρός τά μείζω' κατά γάρ τδν άγιον 'Ισαάκ 
θησανροϊς έντνγχάνει διά γλώττης φρασθήναι μ ή δνναμε- 
νοίς και old τινι κλείθρω χρησαμένη τή ευχή, δι αυτής εϊα-

μόνον τον Πνεύματος, καθά φησιν ό Παύλος, φανερού μένα τοίς 
άξίοις.

τδν οφίν άποκτεΐναι, καθελόντα σε το тыщ αυτής ττροσγενό- 
μενόν σοι φύσημα ( πόσης δε τούτο δυσχερείας' αταπεινώσει»

την εν τοίς κζίομασι μυθολογίαν. Τό δε μεταξύ, τους περί 
φνσεως τοντέατι λόγους, ώς οί φαρμακοποιοί πυρϊ και νδατι 
τάς των δφεων σάρκας άποκαθαίρουσιν ειρονιές, ουτω δέ τω

33. Γεν. 4, 7, «ούκ, εάν όρθώα προσενέγκπζ, όρθώς δέ μη διέλπα, 
ήμαρτεα;».

34. Δ ι α δ ό χ ο υ, Κεφάλαια 77 κ.ά.
35. Ί σ α ά κ  Σ ύ ρ ο υ ,  Όμιλίαι 72; Σπετσιέρη σ. 314.
3R А' К ο ο. 2. 9.

γάρ, φασίν, <сεκφνλον το τής φιλοσοφίας φρύαγμα) καθελόν- 
τα δ9 όμως, επειτα διελειν και διαρρϊψαι κεφαλήν τε και ον-

25 ράν, ώς άκρα και άκρατα κακά, την περί των νοερών κα'ι. 
θείων και αρχών δηλαδή σαφώς πεπλανημένην δόξαν και

30 τής ψυχής εξεταστικά) καί θεωρητικά τών βλαβερών δτακρι- 33 34 35
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ψυχή. Πράγματι κατά τό λεχθέν είς τον Κάΐν, «έάν όρθώς 
προσφέρης, όρθώς δέ δέν διακρίνης, δέν εύστοχεϊς»33. 
Τό διακρίνειν όρθώς πολύ ολίγοι διαθέτουν, και μόνον έ- 
κεϊνοι, όσοι έχουν τά αισθητήρια τής ψυχής γυμνασμένα 
προς διόκρισιν καλού καί κακού34. Ποία χρεία λοιπόν υ
πάρχει νά διακινδυνεύωμεν ματαίως, και μάλιστα ένώ είναι 
δυνατόν νά κατίδωμεν τήν εις τά χτίσματα τού Θεού σο
φίαν, όχι άπλώς άκινδύνως, άλλά και έπωφελώς; Πράγμα
τι ό αμέριμνος λόγω τής είς Θεόν έλπίδος βίος κινεί τήν 
ψυχήν φυσικώς προς κατανόησιν τών κτισμάτων τού Θεού’ 
αύτή δέ καταλαμβάνεται από θαυμασμόν άφοσιουμένη είς 
τήν κτίσιν καί έμβαθύνουσα, καί δοξάζει διαρκώς τόν κτί
στην καί διά τού θαύματος τούτου χειραγωγείται προς τά 
μεγαλύτερα. Διότι κατά τόν άγιον Ισαάκ ή ψυχή συναντά 
θησαυρούς οί όποιοι δέν δύνανται νά περιγραφοΰν διά 
γλώσσης καί χρησιμοποιούσα τήν προσευχήν ωσάν κλείδα 
εισδύει δΓ αύτής προς τά μυστήρια έκεϊνα35, «τά όποια 
οφθαλμός δέν είδε καί οΰς δέν ήκουσε καί είς καρδίαν 
ανθρώπου δέν άνέβη»33, καί τά όποια κατά τά λεγάμενα 
τού Παύλου φανερώνονται διά μόνου τού Πνεύματος είς 
τούς άξιους.

Βλέπεις οδόν συντομωτάτην καί πολυωφέλιμον 
καί ακίνδύνον, ή οποία φέρει αμέσως προς τούς ύπερφυεϊς 
καί ουρανίους θησαυρούς; Είς τήν περίπτωσιν τής θύραθεν 
σοφίας όμως, πρώτον πρέπει ν’ άποκτείνης τόν οφιν, 
καθαιρών τόν ύπ’ αύτής πρσκληθέντα είς έσέ τύφον (πόσον 
δύσκολον δέ είναι τούτο! Διότι, λέγουν, «θά ταπεινώση 
τήν εκφυλον άλαζονείαν τής φιλοσοφίας»), όταν δέ τόν 
καθαιρέσης πρέπει έπειτα νά διασπάσης καί νά συντρίψης 
τήν κεφαλήν καί τήν ούράν, ώς άκρα καί άκράτητα κακά, 
δηλαδή τήν περί τών νοερών καί θείων καί άρχών σαφώς 
πεπλανημένην δοξασίαν καί τήν είς τά κτίσματα μυθολο
γίαν. Τό δέ ένδιάμεσον σώμα, δηλαδή τούς περί φύσεως 
λόγους, όπως οί φαρμακοποιοί καθαρίζουν τάς σάρκας τών 
όφεων ψήνοντες αΰτάς μέ πΰρ καί ύδωρ, ούτω καί σύ 
πρέπει νά έκκαθαρίζης από τα βλαβερά νοήματα μέ τό έξε-
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ναι νοημάτων. Ον μην άλλ’ εΐ και ταύθ' άπαντα ποιήσεις και 
καλώς χ(>ήση τώ καλώς διακριθέντι (8σον δέ και τούτ εργον 

και δσης δειται διακρίσεως), όμως ει και καλώς χρήση τώ 

καλώς άπειλημμένω μορίω της έζωΰεν σοφίας, κακόν μεν
5 ονκ άν εϊη τούτο, και γάρ όργανον πέφνκε γίνεσάαι 7ΐρός 

τι καλόν άχχ’ ουδ* όντως άν κληθείη Θεόν κυρίως δώρον 

καί πνευματικόν, άτε φυσικόν και μη άνωϋ'&ν κατοπεμφΰέν. 
Δ ιό καί ό σοφός είπερ τις τά θεία Παύλος σαρκικόν αυτό 

καλεϊ, «βλέπετε, λέγων, την κλήσιν ημών, ώς αν πολλοί σο- 
10 φοί κατά σάρκα». Καίτοι τις άν χρήσαιτο κάλλιον τι] σοφία 

τούτη τών υπό Παύλον κεκλ η μενών εςωθεν σοφών; ' Α )Χ  

όμως κατά σάρκα τούτους, τό γε εις ταύτην ήκον, ονομάζει 
σοφούς* εικότως.

22. 'Ως γάρ ή επί παιδοποιια κατά τους νομίμους τών 
15 γάμων ηδονή θεϊον Θεού δώρον, ηκιστ’ άν κληθείη, σαρκικόν 

γάρ καί φνσεως, άλλ.9 ον χάριτος δώρον, καίτοι την φύσιν 
ό θεός έποίησεν' οντω καί ή παρά της εξω παιδείας γνώσις. 
ει καί καλώς τις ταύτη χρώτο, φύσεώς εότιν, άλλ* ον χάριτος 

τό δόμα, διά της φύσεως παρά Θεού κοινή πάσι δεδομένον 

20 καί μελέτη προς έπίδοσιν άγόμειον δ καί τοντο τεκμήριον 

εναργές ώς φυσικόν άλλ, ον πνευματικόν άρα δώρον, τό μη 
σπουδής καί μελέτης άνεν μηδενί τών απάντων παραγίνεσθαι. 
Θεόν γάρ κυρίως δώρον. άλλ!/ ον φνσικν, η καθ* ημάς θεοσο
φία, ή κάν άλιενσιν άνωθεν έπιπτη, βροντής υιούς, κατά τον 

25 θεολόγον Γρηγόριον, απεργάζεται, περιηχονντας, τφ λόγορ 

τής οικουμένης τά πέρατα, καν τελώναις, ψυχών εμπόρους δη
μιουργεί, κάν διώκταις θερμοϊς τόν ζήλον, μετατίθησι καί 
ποιεί Παύλους άντί ΣαύλωΆ, άπό γής μέχρις ουρανού τρίτον 

φθάνοντας καί άκουοντας άρρητα' δι αυτής τοίνυν ένι καί 
30 ημάς κατ’ εικόνα Θεού γενέσθαι τε και μετά θάνατον είναι. 37 38

37. Διακρίνει ένταϋθα καί άλλαχοϋ διπλά τά δώρα* τά φυσικά, άνα- 
φερόμενα εις τό άνθρώπινον γένος όλόκληρον καί τά πνευματικά, δι
δόμενα άνωθεν εις τους καθαρούς.

38. Β' Κορ .  1. 12. 39. Α'  Κορ. 1, 26, (ύμών).
40. Βλ. Α ' Κορ.  1, 20 έζ.
41 Όυιλία 41. 14. PG 36, 448 С. 42. Βλ. Β' Κορ.  12, 2 κ.έ.



ταστικόν καί θεωρητικόν τής ψυχής. Αλλ* όμως καί αν 
κόμης όλα αύτά καί χρησιμοποιήσης καλώς τό καλώς δια- 
χωρισθέν (πόσον δέ δύσκολον εργον είναι καί τοΰτο καί 
πόσην διάκρισιν χρειάζεται), όμως και έάν καλώς χρησι- 
μοποιήσης τό καλώς προσληφθέν μόριον τής έξωθεν σο
φίας, τοϋτο βεβαίως δεν είναι κακόν, διότι είναι καμωμέ- 
νον διά νά γίνη όργανον προς κάτι καλόν* αλλά ούτε τότε 
δεν θά ήδύνατο νά κληθή κυρίως δώρον Θεοΰ καί πνευμα
τικόν, διότι είναι φυσικόν καί δεν κατεπέμφθη άνωθεν*7. 
Διό καί ό υπέρ πάντα άλλον σοφός εις τά θεία Παΰλος τό 
καλεΐ σαρκικόν38, λέγων, «βλέπετε τήν τάξιν ήμών, ότι δέν 
περιλαμβάνονται πολλοί σοφοί κατά σάρκα»”. Καί όμως 
αύτήν τήν σοφίαν ποίος θά ήδύνατο νά χρησιμοποίηση 
καλύτερον άπό τούς ύπό τοΰ Παύλου καλουμένους έξω- 
θεν σοφούς40; Άλλ’ όμως τούς ονομάζει κατά σάρκα σο
φούς, ώς έκ τής άρμοδιότητος αύτής* εύλόγως δέ.

22. "Οπως δηλαδή έλάχιστα θά ήδύνατο νά όνομασθή 
δώρον Θεοΰ ή κατά τούς νομίμους γόμους ήδονή πρός 
παιδοποΓίαν, διότι είναι σαρκικόν καί φυσικόν δώρον, όχι 
δέ έκ χάριτος, μολονότι ό Θεός έπλασε τήν φύσιν οϋτω 
καί ή άπό τήν έξω παιδείαν γνώσις, καί άν ακόμη τήν χρη- 
σιμοποιήση κανείς καλώς, είναι φύσεως καί όχι χάριτος 
δώρον, δεδομένον ύπό τοΰ Θεοΰ διά τής φύσεως εις ό
λους γενικώς καί διά τής μελέτης κατευθυνόμενον εις 
προκοπήν. Εναργές δέ τεκμήριον τοΰ ότι είναι φυσικόν 
καί όχι πνευματικόν δώρον είναι τό ότι χωρίς σπουδήν 
καί μελέτην δέν προσέρχεται εις κανένα άπολύτως. Θεοΰ 
δώρον κυρίως καί όχι φυσικόν είναι ή ίδική μας θεοσοφία, 
ή όποια καί εις άλιεϊς ακόμη αν πετάξη άπό άνω, τούς 
καθιστά υιούς βροντής, κατά τον θεολόγον Γρηγόριον41, 
κατηχοΰντας μέ τον λόγον τά πέρατα τής οικουμένης, αν 
έλθη εις τελώνας, δημιουργεί εμπόρους ψυχών, αν εις 
θερμόαιμους διώκτας, τούς μεταστρέφει καί άντί Σαύλων 
κάμνει Παύλους, φθάνοντας άπό γής μέχρι τρίτου ούρα- 
νοΰ καί ακούοντας άρρητα λόγια48. ΔΓ αύτής λοιπόν είναι 
δυνατόν καί ημείς νά γίνωμεν καί νά εϊμεθα μετά θάνατον

8
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Τής δε φυσικής σοφίας και τφ 3Αδάμ είπεο m i τών μετ' 
αυτόν περιεϊναι λέγεται, καίτοι τό κατ εικόνα πρώτφ παν
ί ων μή φνλάξαντι. Και ή τούτη δ3 ανδίς βοηδονσα των έξω 
φιλοσοφία προ τοϋ κατελδειν τον δι} εαυτού πρός τό άρχαϊον 

5 κάλλος την ψυχήν έπανακαλεσάμενον ενρηται. Πώς οϋν ού 
προ Χρίστον δι9 αυτής άνεκαινίσδιμιεν, άλλ3 εδεήδημεν έκεϊ- 
j4>t τε και πάντες, ου τοϋ διδάσκοντος φιλοσοφίαν, τέχνην τφ 
αιώνι τοντψ σνγκαταλνομέτην, διό και του αίώνος τούτον 
λέγεται, άλλ3 αύτον τον την άμαρτίαν αίροντος τού κόσμον 

10 και παρέχοντος σοφίαν άληδή τε και διαιωνίζουσαν, εί και 
μωρία τοις προσκαίροις καί άπολλνμένοις έστϊ σοφοϊς, ού 
δοκονοα μόνον, άλλα και μωραίνονσα τή έαντής άποναία τονς 
μή ταύτη προσέχοντας τον νουν; 'Οράς σαφώς ώς ονχ ή 
τής εξω παιδείας μάδησίς έστιν ή σώζουσα και τό τής 

15 ψυχής γνοοστικόν καΰαίρονσα και προς τό δεϊον άρχέτνπον 
άφομοιοϋσα;

Τοιγαρονν τοϊς τιερι αυτής λόγοις προοήκον έποί- 
σο) τέλος. Εί τις προς τάς νομικός τταρατηρήσεις ώς κα- 
δαρδησόμενος εκ τούτων έπιστρέφεται, Χριστός αυτόν ον δεν 

20 ωφελήσει, καίτοι τιαρα τοϋ Θεού τυοτε νενομοδέτηνται σαφώς 
έκεΐναι, άλλ3 ονγι και ή τών έξω μαδημάτων άνάληψις* ф 
δη και ττολλώ μάλλον, εί τις προς την άποδεδοκιμασμένην τών 
έξω φιλοσοφίαν ώς έξ αυτής την ψυχήν καδαρδησόμένος αν- 
δις έπιστρέφει} Χρίστος αυτόν ουδόν ώφελήσει. Τό τον Χρι- 

25 στον στόμα Παύλος έστιν ό λέγων έκεΐ καί ήμΐν ένταυδοϊ ονμ- 
μαρτνρών.

23. Ταύτα προς τους τήν έξω σοφίαν 7ΐλέον ή δέον έξ αί
ροντας, αδελφέ, είπε. Και πρός τοΰτοις δεΐξον αντοϊς διά 
τών υπογεγραμμένων κεφαλαίων, πώς ματαία καί περιφρο- 

30 νητέα τοις αγίοις ημών πατράσιν ένομίσδη και μάλιστα τοϊς 
έν πείρα γεγονόσιν αυτής.

43. Α ' Κορ .  2, 6. 44. Ί ω. 1, 29.
45. Α'  Κορ .  1, 18.

1. ’Ακολουθούν όκτώ πατερικά χωρία (τοϋ Μ. Βασιλείου 1, τού 
Γρηγορίου Θεολόγου 1, τού Γρηγορίου Νύσσηα 3, τού Ίωάννου Χρυ
σοστόμου 1, τού Κυρίλλου ’Ιεροσολύμων 1, τοϋ Διονυσίου ’Αρεοπαγί
του 1) τό όποια παραλείπονται έδώ καθ’ όσον άλλωστε χρησιμοποι-
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κατ’ εικόνα Θεοϋ. Ή δε φυσική σοφία λέγεται ότι έκόσμει 
καί τόν Άδάμ περισσότερον άπό κάθε άλλον μετ’ αύτόν, 
μολονότι πρώτος αυτός άπό όλους δεν έφύλαξε τό κατ’ 
εικόνα. Καί ή βοηθούσα δε αύτήν πάλιν φιλοσοφία των 
έξω εύρίσκεται πριν κατέλθη είς τήν γην εκείνος ό όποιος 
έπανεκάλεσε αύτοπροσώπως τήν ψυχήν είς τό άρχαιον 
κάλλος. Πώς λοιπόν δεν άνεκαινίσθημεν δΓ αυτής πρό 
Χριστού, άλλ’ έχρειάσθημεν εκείνοι καί όλοι, όχι τόν διδά
σκοντα φιλοσοφίαν, τέχνην ή οποία συγκαταλύεται μα£ί 
μέ τόν αιώνα τούτον, διό καί λέγεται τού αίώνος τούτου4*, 
άλλ’ αύτόν τόν αϊροντα, τήν αμαρτίαν τού κόσμου44 καί 
παρέχοντα σοφίαν άληθή καί αίωνίαν, μολονότι όχι μόνον 
φαίνεται μωρία είς τούς πρόσκαιρους καί άπολλυμένους 
σοφούς45, άλλά καί μωραίνει μέ τήν άπουσίαν της τούς 
μή προσηλώνοντας είς αύτήν τόν νοΰν; Βλέπεις σαφώς 
ότι δέν είναι ή μάθησις τής έξω παιδείας αύτή πού σώέει 
καί καθαρίζει τό γνωστικόν τής ψυχής καί άφομοιώνει πρός 
τό θειον άρχέτυπον;

Θά τερματίσω λοιπόν καταλλήλως τούς περί αύτής 
λόγους. Έάν κανείς έπιστρέφη είς τάς παρατηρήσεις τού 
μωσαϊκού νόμου μέ τήν ιδέαν ότι θά καθαρθή δΓ αύτών, 
ό Χριστός δέν θά τόν ώφελήση καθόλου, μολονότι αί πα
ρατηρήσεις έκεϊναι σαφώς ένομοθετήθησαν κάποτε ύπό 
τού Θεού, άλλ’ όχι καί ή έπίδοσις είς τά έξω μαθήματα. 
Πολύ περισσότερον, έάν κανείς έπιστρέφη πάλιν είς τήν 
άποδοκιμασθεϊσαν φιλοσοφίαν τών έξω μέ τήν ιδέαν ότι 
θά καθαρθή έξ αύτής είς τήν ψυχήν, ό Χριστός δέν θά τόν 
ώφελήση καθόλου. Ό λέγων έκεϊ καί συμμαρτυρών μέ 
ημάς έδώ αύτά είναι τό στόμα τού Χριστού, ό Παύλος.

23. Αύτά νά εϊπης, αδελφέ, πρός τούς έξαίροντας 
υπέρ τό δέον τήν έξω παιδείαν. Καί έπί πλέον διά τών πα- 
ρατιθεμένων κατωτέρω χωρίων δεϊξέ τους, πόσον ματαία 
καί περιφρονητέα εθεωρήθη αύτή άπό τούς πατέρας ήμών 
καί μάλιστα άπό εκείνους οί όποιοι τήν είχαν όποκτήσει.
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Καλώς έποίησας, Πάτερ, και τους των αγίων περί τον 
ζητηύένιος μοι λόγους προδέ μένος. Σου γάρ άκουων λυοντός 
μοι ιά διηπορημένα, έδαύμαζον μεν τής αλητείας το έμο ανές, 

5 εκείνο δε μου υπεισήει την διάνοιαν, ώς έπείπερ «/όνω πα
λαιέ ι πάς λόγος», ώς και αυτός είρηκας, μή και τοις υπό 
σου λεγομένοις αύϋτς εϊη τις αντιλογία. ,Επει δε τι/ν δια 
των έργων μαρτυρίαν μόνην εγνων οϋσαν αναμφίλεκτου και 
τους άγιους τά αυτά οοι λέγοντας άκήκοα, ουδεν τοιοΰτον rri 

10 δέδοικα. Ό γάρ τοντοις μή πειδόμενος, πώς αν αυτός αξιό
πιστος εϊη; Πώς δ’ ούκ αν άϋετοίη τον ιών άγιων Θεό) :
Αυτόν γάρ έστι λόγος 7ΐρός τους αποστόλους και δι αυτών 
προς τους μεν αύτους αγίους ειρημένος, ότι «ό άδετών υ
μάς έμε ά$ετεϊ», ταυτόν δ1 2 3 είπειν, осаτην την άλήϋ'ειαν. Πώς 

15 ούν άν άποδεχδείη παρά των ζητονντων την άλ,(ήϋειαν ό άν- 
τικείμενος τή άληΰεία; Διό παρακαλώ σε, πάτερ, άκούσαί μου
και τών άλλων έκαστον διεξ ιόντος, ών παρά των διά βίου 
την έλληνικήν παιδείαν μετιόντων άνδρών άκήκοα εκείνων 
και είπειν μέν μοι καί τι τών δοκουν των παρά σεαντου πρός 

20 τανία, προσδειναι δέ και τάς τών άγιων περί τούτων δόξας. 
Αέγουσι γάρ ημάς κακώς ποιεϊν ενδον τον σώματος σπεύδον- 
τας τον ήμέτερον εμπερικλείειν νουν' έξω γάρ τού' σώμα
τός φασι μάλλον χρήναι παντϊ τρόπφ τούτον έξωδεΐν. Διό 
και διασνρονσι σφόδρα τινάς τών ήμετέρων, κατ' αυτών γρά- 

25 φοντες, ώς τοις άρχαρίοις παραινούντας έφ' έαυτους βλέ
πε ιν και διά τής αναπνοής έΐσω πέμπειν τόν οικειον νούν,

1. Βλ. 1, 1, 1.
2. Λ о и к δ 10, 16.
3. Βλ. Β α ρ λ α ά μ ,  Πρός Ιγνάτιον, Schir6, 315, 14, «той μέν 

σωματοειδοΰς παντός κεχωρισμένον (τόν νουν)».
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Καλώς έπραξες, πάτερ, πού παρέθεσες και τούς λό
γους των άγιων πατέρων περί τοϋ Ζητήματος τό όποιον 
εθεσα. Πράγματι, ότάν ήκουον έσέ νά μου λύης τάς απο
ρίας, έθαύμαΖον με τήν προφανή αλήθειαν, άλλ* άφοϋ «πας 
λόγος παλαίει πρός λόγους»1, όπως είπες και αύ, ήρχετο 
είς τήν σκέψιν μου τοϋτο, μή τυχόν παρουσιασθή αντιλογία 
πάλιν καί είς τά λεγάμενα άπό σέ. "Οταν όμως άντελή- 
φθην ότι μόνη αναντίρρητος είναι ή διά των έργων μαρ
τυρία καί ήκουσα τούς άγιους πατέρας νά λέγουν τά ίδια 
μ’ έσέ δέν έφοθήθην πλέον τίποτε τοιοΰτον. Διότι ό μή 
πειθόμενος είς αύτούς, πώς θά ήτο ό ίδιος αξιόπιστος; 
Πώς δέ δέν θά ήθέτει τον Θεόν τών άγιων; Πράγματι 
ίδικός του είναι ό λόγος ό όποιος έλέχθη πρός τούς απο
στόλους καί δΓ αύτών πρός τούς μετ’ αύτούς άγιους, ότι 
«ό άχρηστεύων σάς άχρηστεύει έμε»8, δηλαδή τήν ίδιαν 
τήν άλήθειαν. Πώς λοιπόν θά γίνη άποδεκτός άπό τούς 
Ζητώντας τήν άλήθειαν ό αντίπαλος τής άληθείας; Διά 
τοϋτο σέ παρακαλώ, πάτερ, άκουσέ με νά σοϋ εκθέσω 
κατά σειράν καί τά άλλα, όσα ήκουσα άπό τούς άσχολου- 
μένους ίσοθίως μέ τήν έλληνικήν παιδείαν ανδρας, καί σέ 
παρακαλώ νά μοϋ εϊπης μέν έναντι αύτών κάτι άπό όσα 
νσμι'Ζεις έσύ, νά προσθέσης δέ καί τάς γνώμας τών άγιων 
πατέρων περί τούτων. Πράγματι λέγουν ότι κακώς πράτ- 
τομεν πού σπεύδσμεν νά περικλείσωμεν μέσα είς τό σώμα 
τόν νοϋν μας* διότι λέγουν ότι πρέπει μέ κάθε τρόπον νά 
τον έξωθώμεν εξω άπό τό σώμα*. Διά τοϋτο διασύρουν 
ύπερβολικώς μερικούς άπό τούς ίδικούς μας, γράφοντες 
έναντίον των ότι δήθεν προτρέπουν τούς άρχαρίους νά 
άτενίΖουν είς τό σώμα των καί διά τής άναπνοής νά εισά
γουν μέσα τόν νοϋν των, λέγοντες ότι ό νους δέν είναι
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φάσκοντες μη κε χωρισμέ νον είναι της γνχης τόν νουν. Τον  
οΰν μη κεχωρισμένον, άλλ' ένόντα, πώς άν ανΰις είσω πέμποι 
τις; Φασϊ <5έ και την ϋείαν χάοιν διά των μνκτήρων εισοι-у 
κίζειν λέγειν, Άλλ* εϊδώς έγώ συκοφαντικώς τούτο λέγον- 

5 τας αυτούς, παρ9 ον&ενός γάρ τοντ* ηχούσα των ήμετέρων, 
εκ τούτοι και τοΐς άλλοις νπενόησα κακούργως επιτίΰεσ&αΐ' 
των γάρ ανιών έστι τά τε μη δντα κατ' άνΰρώπων πλάττειν 
και τά δντα κακουργειν. Σύ δε δίδαξόν με, πάτερ, πώς εισω 
πέμπειν σπονδή πόση προαιρούμενα και μη κακόν οϊόμεϋα 

10 τφ οώμάτι και τόν νουν έμπερικλείειν.

4. Βλ. Β α ρ λ α ά μ ,  Πράα Ιγνάτιον, SchirO 323, 117 «διαζεύ
ξεις τινές τερατώδεις καί αΰθις συζεύξεις νοΰ προς ψυχήν», κάτά την 
έκτίμησιν τοΰ συγγραφέως.

5. Βλ. αύτόθι (323, 120), «και νοεραί τινες είσοδοί τε καί έξο
δοι διά τών 'ρινών άμα τφ πνεύματι γινόμενοι».
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χωρισμένος άπό την ψυχήν4. Αυτόν λοιπόν ό όποιος δέν 
είναι χωρισμένος, άλλ’ εύρίσκεται μέσα πώς Θ6 ήδύνατο 
νά τον στείλη κανείς πάλιν μέσα; Ισχυρίζονται δέ δτι αυ
τοί λέγουν ότι εισάγουν μέσα διά τών μυκτήρων και τήν 
Θείαν χάριν5. ’Εγώ δέ, γνωρίζων ότι αυτοί λέγουν τοϋτο 
συκοφαντικώς, έφ' όσον δέν τό ήκουσα άπό κανένα ίδικόν 
μας, άπό αύτό ύπενόησα ότι καί ώς προς τά άλλα σημεία 
κακοήθως έπιτίθενται* διότι είς τήν ιδίαν κατηγορίαν άνή- 
κουν τό νά πράττουν τά άνύπαρκτα κατ’ άνβρώπων καί τό 
νά κακομεταχειρίΖωνται τά υπαρκτά. Συ δέ δίδαξέ με, 
πάτερ, πώς προτιμώμεν μέ κάθε σπουδήν νά στέλλωμεν 
μέσα τον νοϋν καί πώς θεωροϋμεν ότι δέν είναι κακόν νά 
περικλείωμεν έντός τοΰ σώματος τον νοΰν.
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ΛΟΓΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ 
ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΟΤΙ ΤΟΙ ΠΡΟΗΡΗΜΕΝΟΙΣ ΕΝ ΗΣΥΧΙΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΝ
ΕΑΥΤΟΙΣ ΟΥΚ ΑΣΥΝΤΕΛΕΣ ΕΝΔΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜ ΑΤΟΣ  

ΠΕΙΡΑΣΘΑΙ ΚΑΤΕΧΕΙΝ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟΝ ΝΟΥΝ

1. ’Αδελφέ, ονκ ακούεις τον άτιοστόλου λέγοτπος οτι «τά 
σώματα ή μώ ν ν α ός τον ivy/ u lv  άγιον Πνευιιατός έστι», χα) 

5 πάλιν отι «οίκος του Θεόν η ιιε ϊς  έσμειν , ώ ς και 6 Θεός λέ
γει, οτι «ένοιχιησαι έ ν α ν ιο ϊς  και έμπεριπατησω καΧ εσομαι 
αντώ ν θ εός»; η0  τοίννν οΐκητήριον πέψνκε у ίγεσϋαι Θεόν , 
π ώ ς αν άναξ ιοπαϋ'ήσαι τις νονν έχω ν ένοικίσαι τον οίκειον 
νονν αντφ; Π ώ ς  <δε και ό Θεός την αρχήν ενώκιοε τω σώ- 

10 Χϊαττ τον νονν; rAoa. και αυτός κακώ ς έποίηοε; Τους τοιού- 
τονς λόγους, άδ&λφέ, τοϊς α ίρετικοις όρμόοει λέγειν , ο ϊ πονη
ρόν και τον πονηρού πλάσμα τό σώμα λέγονσιν. 'Η μ ε ίς  δε 
έν τοϊς οωματικοΐς φρονήμαοιν ε ίνα ι τον νονν οιόμε&α κα
κόν, εν τω σώματι δε ονχϊ κακόν, έπεί μηδε τό σώμα πονη- 

’ 5 ρόν. Δ ιό  μετά τον Δανιδ  τών διά βίου τω Θ εφ  προσανεχόν- 
των έκαστος боа πρός τον Θεόν* «έδίψησέ σε ή ψυχή μον, 
ποσαπ,λώς σοι ή σάρξ μον» και «ή καρδία μον και ή σαρξ 
μην ήγαλλιάσαντο έπι Θεόν ζώντα»· και μετά τον Ή σαιου, 
«ή κοιλία μου ηχήσει ώ ς κνδάρα καί τά εντός μον ώσεί τεϊ- 

20 χος χαλκ<ονν, ο ένεκαίνισας» και «διά τον φόβον σον, Κ ύρ ιε, 
έν γαστρί έλάβομεν Π νεύμα  σωτήριον σον», ф ΰαρρον :ες 
ον πεσούμεΰα, αλλά πεσοϋνται οι από τής γης φωνονντες και 
ώς γήινων τών έπουρανίων ρημάτων και πολιτειών καταχρεν- 
δόιιενοι. 1 2 3 4 *

1. Α ' Κορ.  6,19, (Ομών), (ύμίν).
2. Έ6ρ. 3, 6.
3. Β' Κορ.  6, 16 έκ Λευϊτ. 26, 11 έΕ.
4. Οί Γνωστικοί και άλλοι δυσρχικοί έδίδασκον ότι τό σώμα είναι

πλάσμα τοϋ κακοΰ θεοΰ, άλλά και εις πολλά έκ τών κυρίων ρευμάτων 
της ελληνικής διανοήσεως τό σώμα ύποτιμάται και κακίξεται. Ή ορθό
δοξος διανόησις έκδέχεται τό σώμα άγαθόν.
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ΛΟΓΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΑΝΤΑΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

ΕΙΣ ΗΣΥΧΙΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΦΕΛΕΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ
ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΜΑ

1. Αδελφέ, δεν ακούεις τόν απόστολον νά λέγπ ότι «τά 
σώματά μας είναι ναός τοϋ μέσα μας ύπάρχοντος αγίου 
Πνεύματος»1, καί πάλιν, ότι «ήμεϊς εϊμεθα οίκος τοΰ Θε
ού»2, όπως λέγει καί ό Θεός, ότι «θά ένοικήσω εις αύτούς 
καί θά έγκαταβιώσω καί θά είμαι Θεός των»*; Αύτό λοιπόν 
τό όποιον είναι έκ φύσεως καμωμένον νά γίνη κατοικητή- 
ριον Θεού, πώς θά έπραττεν άναΕίως όποιος έχει νοΰν, 
άν ένοίκιΖε τόν νοϋν του μέσα εις αύτό; Πώς δε καί ό 
Θεός κατ’ άρχήν ένοίκισε τόν νοϋν εις τό σώμα; "Αρά γε 
καί αύτός κακώς έπραΕε; Τέτοιοι λόγοι, αδελφέ, άρμόΖει 
νά λέγωνται άπό τούς (̂1 ρετρούς, οί όποιοι χαρακτηρίζουν 
τό σώμα πονηρόν καί πλάσμα τοϋ πονηροΰ. Ήμεϊς δέ 
νομίΖσμεν ότι ο νοϋς είναι κακός έφ’ όσον εύρίσκεται εις 
τά σωματικά φρονήματα, εις τό σώμα δέ δέν είναι κακός, 
έφ’ όσον οϋτε τό σώμα δέ είναι πονηρόν4. Διά τοϋτο έκα
στος άπό τούς άφωσιωμένους διά βίου εις τόν Θεόν βοδ 
μετά τοϋ Δαβίδ, «έδίψασεν ή ψυχή μου, σε έπόθησεν ή 
σάρΕ μου»5 καί «ή καρδία μου καί ή σάρΕ μου ήγαλλιά- 
σθησαν έπί τόν Ζώντα Θεόν»5, καί μαΖί μέ τόν ΉσαΤαν 
«ή κοιλία μου θά ήχήση ώς κιθάρα καί τά έντόσθιά μου 
ώσάν χαλκοϋν τείχος τό όποιον έγκαινίασες έσύ»* 7 καί 
«διά τόν φόβον σου, Κύριε, έλάβομεν πνεύμα τής σωτη
ρίας σου είς τήν γαστέρα μας»8, εις τόν οποίον Θαρροϋν- 
τες δέν θά πέσωμεν, άλλά θά πέσουν οί άπό τήν γην 
φωνάΖοντες καί πλαστσποιοϋντες ώς γήινα τά έπουράνια 
ρήματα καί βιώματα.

Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α

5. Ψ α λ μ. 62, 2.
7. Ήσ. 16, 11.

6. Ψ α λ μ .  83, 3.
8. Ήσ.  26, 17 έΕ.
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E i  γάο καί ό απόστολος θάνατον το σώμα λέγει, uτις 
γάρ με», φησί, (ρύσεται εκ τον σώματος τον θανάτου τού
τον;»), άλλΐ ώς τον προσύλον καί σωματικόν φρονήματος σω- 
ματοειδους οντος άτεχνώς’ διό , προς τό πνευματικόν καί 

5 θειοι* παραδάλλων τοντο, σώμα δ ικα ίω ς έκάλεσε, κο.ϊ ονχ α
πλώς σώμα, άλλα Φάνατον σώματος, και τοντο μικρόν ανωτέρω  
τοανότερον δηλών ώς ονχί την σάρκα α ίτ ια τα ι, άλλα τ'ην 
έπεισελθονσαν άμαρτητικήν ορμήν εκ παραδάσεως' (.σιεπρα
μένος» , φησίν, «ειμϊ νπό την αμαρτίαν)' ό πεπραμένος δε 

10 ον φύσει δούλος. Κ α ί πάλιν' αοϊδα δτι ονκ οίκει εν έμαί, 
τοντέστιν εν τη σαρκί μον, αγαθόν)). eΟρας δτι ον τήν σάρκα 
αλλά τό ένοικονν αυτί} φησι κακόν; τοντον τοίννν, τον δντα 
εν τοΐς μέλεσιν ημών καί τφ νόμω τον νοός άντιστρατενόμε- 
νον νόμον, ενοικεϊν τώ σώματι κακόν, άλλ' ονχί τον νονν.

15 2. Διά τοϋθ’ ημείς, άντιπαραταττόμενοι τοντω τώ νόμω
τής αμαρτίας, εξοικίζομεν αυτόν τον σώματος καί ένοικίζο- 
μεν την επισκοπήν τον νου καί νομοθετσΰμεν δι αυτής έκαστη 
τε δυνάμει τής ψυχής καί τοϊς τού σώματος μέλεσιν έκάστω 
τό προσήκον' ταϊς μεν αΐσθήσεσιν, ών τε καί έφ* όσον έστίν 

20 άντιληπτέον, τό εργον δε τον νόμον τοντο προσαγορεύεται εγ
κράτεια' τφ δε παθητικφ μέρει τής ψυχής τήν άρίστην εμ- 
ττοιονμεν έξιν, αγάπην <59 εσχεν αύτη τήν επωνυμίαν' αλλά 
καί ιό λογιστικόν διά τούτον δελτιονμεν, άποπεμπόμενοι παν 
δ τι προσίσταται τή διάνο ία πρός τήν εις Θεόν άνάνευσιν, κα- 

25 λονμεν δε τοντί τό μόριον τον νόμον τούτον νήψιν. Έγκρα- 
τεία δε τις τό σώμα καθάρας έαντον, “θυμόν τε καί επιθυμί
αν αφορμήν αρετών δι αγάπης θείας ποιμσάμένος καί νονν 
άπειλικρη'ημένον δι9 ευχής παραοτήσας τφ Θεφ, κτάται καί 
όρο, εν εαντφ τήν έπηγγελμένην χάριν τοϊς κεκαθαρμένοις 

30 τήν καρδίαν. Καί τότ άν δννηθείη καί τοντο μετά Παύλον 
λέγειν, δτι «ό Θεός ό εϊπών εκ σκότους φώς λάμψαι, δς ε-

9. Ρω μ. 7, 24. 
11. Ρω μ. 7, 18.
13. Ρ ώ μ. 8, 2.

10. Ρω μ. 7, 14. 
12. Ρω μ. 7,23.
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Διότι, άν καί ό άπόστολος καλεϊ θάνατον τό σώμα 
(διότι λέγει, «ποϊοα θά μέ άπαλλάΕη άπό τό σώμα τούτο 
τού θανάτου;»9, άσφαλώς τό κάμνει διότι τό ύλικόν καί 
σωματικόν φρόνημα είναι σωματοειδές’ διά τούτο, παρα
βάλλω'/ τούτο πράο τό πνευματικόν καί θειον φρόνημα, 
δικαίως τό έκάλεσε σώμα, καί όχι άπλώς σώμα, άλλά θά
νατον σώματος, καί μάλιστα άφοΰ ολίγον προηγουμένως 
δηλώνει τρανώτερα ότι δέν κατηγορεί τήν σάρκα, άλλά 
τήν είσελθοϋσαν είς αυτήν έκ παραβάσεως άμαρτητικήν 
ορμήν' «είμαι πωλημένος», λέγει, «ύπό τής αμαρτίας»19, ό 
δέ πωλημένος δέν είναι φύοει δούλος. Καί πάλιν* «γνωρί
ζω ότι δέν κατο:κεϊ μέσα μου, δηλαδή είς τήν σάρκα μου, 
άγαθόν»11. Βλέπεις ότι δέν έννοεϊ τήν σάρκα άλλά τό 
ένοικοΰν είς αύτπν κακόν; Αυτόν λοιπόν τον νόμον, ό 
όποιος εύρίσκεται είς τά μέλη μας καί άντιστρατεύεται τόν 
νόμον τού νοός, έννοεϊ ότι ένοικεϊ είς τό σώμα κακόν, 
καί όχι τόν νοϋν12.

2. Διά τούτο ήμείς, άντιπαρατασσάμενοι είς τούτον 
«τόν νόμον τής άμαρτίας»18, τόν έΕάγομέν άπό τό σώμα 
καί είσάγομεν είς αύτό τήν έπσπτείαν τού νοϋ καί δΓ αυτής 
νομοθετούμεν τό προσήκον είς έκάστην δύναμιν τής ψυ
χής καί είς έκαστον μέλος τού σώματος* είς μέν τάς 
αισθήσεις ποια καί πόσον νά άντιλαμβάνωνται, τούτο δέ τό 
έργον τού νόμου ονομάζεται εγκράτεια' είς τό παθητικόν δέ 
μέρος τής ψυχής ένθέτσμεν τήν καλυτέραν εΕιν, τήν ώνο- 
μαζομένην άγάπην' άλλά καί τό λογιστικόν βελτιώνομεν 
διά τού νόμου τούτου άποβάλλοντες παν ό,τι έμποδίζει 
τήν διάνοιαν κατά τήν είς Θεόν άνάβασιν, καλούμεν δέ 
τούτο τό μέρος τού νόμου αυτού νήψιν. "Οταν δέ κάποιος 
καθαρίση τό σώμα του μέ έγκράτειαν, καταστήση θείας ά- 
γάπης τό θυμικόν καί τήν έπιθυμίαν άφορμήν άρετών καί 
παρουσιάση είς τόν θεόν διά προσευχής νοΰν έΕαγνισμέ- 
νον, άποκτδ καί βλέπει μέσα του τήν χάριν τήν ύπεσχη- 
μένην είς τούς καθαρούς κατά τήν καρδίαν. Καί τότε θά 
ήδύνατο νά λέγη καί τούτο μαζί μέ τόν Παύλον, ότι «ό 
Θεός ό όποιος είπε νά λάμψη φώς άπό σκότος, ό όποιος
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λαμψεν έν ταϊς καρδίαις ημών, προς φωτισμόν τής γνώπεως 
τής δόξης τον Θεόν, έν προσώπω Ίησον Χρίστον' αέχομεν 
δέ», φησί, «ιόν δησαυρον τούτον έν όστρακίνοις σκεύεσω, Τη 
γοϋν πατρικόν φώς, έν προσώπω 5Ιησον Χρίστον, εις τό γνώ- 

5 ναι την δόξαν τον άγιον Πνεύματος έχονιες ημείς ώς έν 
(j o t  ρακίνοις σκεύεσι, τοϊς σώμασιν, εις τον νουν ημών αύΎών 
ένδον του σώματος καδέξαμεν, άναξίως τής μεγαλοφυίας ποά- 
ξομεν τον■' νον; Και τις άν τοντ εϊποι, μη ότι πνευματικός. 
άλλά και νουν γεγνμνωμένον δείας χάριτος, άνδρώπου Λ5 υ-

10 μως εχων;
3. ’Ε π ε ι δέ και ενεστι πολυδύναμον πράγμα ή καϋ' ημάς 

ψυχή, χοή τα ι δ* ώς όργάνω τώ ζήν κατ' αυτήν πεφυκότι 
σώμα τι, τίσιν ώ ς όργάνοις χρωμένη ένεργει ή δυναμις αυ
τής αυτή, ήν καλού μεν νουν; Ά λ λ ά  γάρ ουδείς ποδ' ύπενόη- 

15 σεν. ούτε έπϊ τοϊς όνυξιν, ούτ έν τοις βλετράροις, ουδέ μέ
νουν έν τοϊς μυκτήρσιν ή τοϊς χείλεσιν ενφκισμένηγ είναι 
την διάνοιαν έντός S3 ήμϊν ένεϊναι πάσίν αυτή συνδοκεϊ, διη- 
νέχδησαν δέ τινες, τίνι πρώτω ώ ς όργάνω χρήται τών έν
τός. Ο ί μεν γάρ ώς έπ άκροπόλει τινι τώ έγκεφάλω ταύτην 

20 ένιδρύονσιν, οι δέ τής καρδίας τό μεσαίτατον ’και то κατ' 
αυτό του ψυχικόν πνεύματος άπειλ ικρινημένον όχημα διδόα- 
σιν αυτή. ‘Η μ ε ίς  δέ και αυτοί, ε ΐ και μήτε ένδον ώ ς έν
άγγείφ , και γάρ άσώματον, μήτε έξω f και ράρ συνημμένο 
ά ΐν  έν τή καοδίρ one Αν όργάνω τό λογιστικόν ήμών εϊνα.γ 

25 έπιστάμεδ' ακριβώς, ου παρ' άνδρώπον τούτο διδαχΰέν:ες, 
άλλά παρ' αυτού τού πλάσαντοξ^ τόν άνθρωπον, ός, δεικννς 
όπως Ιον τά εισερχόμενα, άλλάί τά έξερχόμενα διά τού στό
ματος κοινοί τόν άνδρώπον», α&κ γάρ τής καρδίας έξέρχον- 
τ&ι», φησίν, m i λογισμού>. Ταύτ ’ άρα και ό μέγας Μ ακάρ ιος ,

14. Β' Κ ορ. 4, 6.
15. Β' Κ ορ . 4, 7.
16. Οί έλληνίΖοντες ένιδρύουν τήν ψυχήν εις τόν εγκέφαλον, οί 

ίουδαΐΖοντες εις τήν καρδίαν. Ά λλ’ οί Πατέρες συνήθως θεωρούν ταύ
την ώς διήκουσαν δΓ δλου τού σώματος, πρβλ. Γ ρ η γ ο ρ ί о и N ύ ό
σης,  Περί κατασκευής 14, PG 44, 173· D’ Περί ψυχής καί άναατά- 
σεως, PG 46, 44 D, 45 D, 69 Β κ.ά. Καί ό Παλαμας δέχεται τήν δΓ 
όλου τού σώματος παρουσίαν, άλλά φρονεί ότι χρησιμοποιεί ώς κύριον
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έλαμψεν sic τάς καρδίας рас, πρός φωτισμόν τής γνώ- 
σεως τής δόξης τοϋ Θεοϋ, εις τό πρόσωπον Ίησοΰ Χρι- 
στοϋ»14' έχομεν δέ, λέγει, τον θησαυρόν τούτον εις όστρά- 
κινα σκεύη»13. Έχοντες λοιπόν ήμεϊς τό πατρικόν φώς 
ωσάν εις όστράκινα σκεύη, είς τό σώματα, εις τό πρόσω
πον τοϋ Ίησοΰ Χριστού, πρός γνώσιν τής δόξης τού άγιου 
Πνεύματος, άν κρατήσωμεν τόν νοΰν μας μέσα είς τό σώ
μα, θα πράξωμεν άναξίως τής μεγαλοφυίας τού νοΰ; Καί 
ποιος θά έλεγε τούτο, δχι καν ττνεμυατικός, άλλα έχων 
και τόν νοΰν γυμνόν άπό θείαν χάριν, άνθρώπινον όμως 
πάντως.

3. Επειδή δέ είναι πολυδύναμον πράγμα ή ψυχή μας, 
χρησιμοποιεί δέ ώς δργανον τό διά τήν Ζωήν μαΖί της 
καμωμένον σώμα, ποια όργανα χρησιμοποιεί ή δύνσμίς της 
μύτή, τήν όποιαν καλοϋμεν νοΰν; ’Αλλά πάντως κανείς 
ποτέ δέν ύπέθεσεν δτι ή διάνοια είναι ένοικισμένη είς τούς 
όνυχας ούτε είς τά βλέφαρα, ούτε βέβαια είς τούς μυ- 
κτήρας ή τά χείλη* τό ότι εύρίσκεται έντός ήμών όλοι συμ
φωνούν, διαφωνούν δέ μερικοί ώς πρός τό δργανον έκ 
των έντός τό οποίον πρώτον χρησιμοποιεί. Πράγματι άλ
λοι μεν τήν έγκαθιστοϋν ώς είς άκρόπολιν είς τόν εγκέφα
λον, άλλοι δέ δίδουν είς αύτήν τό ένδοκάρδιον καί τό ψυ
χικόν πνεύμα του ώς γνησιώτατον όχημα18. Ήμεϊς δέ οί 
ίδιοι, γνωρίΖομεν ακριβώς ότι τό λογιστικόν μας εύρίσκε- 
ται, άν καί όχι μέσα ώς είς άγγεϊον, άφοϋ είναι άσώμα- 
τον, ούτε έξω, αφού είναι συνημμένον, άλλ’ είς τήν καρ
διάν ώς δργανον* δέν έδιδάχθημεν δέ τούτο άπό άνθρω
πον, άλλ’ άπό τόν ίδιον τόν πλάστην τού άνθρώπου, ό 
οποίος, δεικνύων ότι «δέν μολύνουν τόν άνθρωπον τά εισ
ερχόμενα, άλλά τά έξερχάμενα διά τού στόματος»* 17, λέγει 
«διότι έκ τής καρδίας εξέρχονται οί λογισμοί»18. Οϋτω καί 
ό μέγας Μακάριος λέγει, «ή καρδία ήγεμονεύει έπί ολο
κλήρου τού οργάνου καί, όταν κατάσχη τά μόρια τής καρ-

δργανον τήν καρδίαν.
17. Μ α τ θ .  15, 11.
18. Μ α τ θ .  15, 19* «λογισμοί πονηροί».
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«ή καρδία», φησίν, «ηγεμονεύει δλου τού οργάνου καί, έπάν 
κατάσχη τάς νομάς τής καρδίας ή χάρις, βασιλεύει όλων των 
λογισμών και των μελών* έκει γάρ έστιν ό νους και πάντες 
οι λογισμοί της ψυχής». Ούκοϋν ή καρδία ημών εστι τό τον 

5 λογιστικού ταμειον και πρώτον σαρκικόν οργανον λογιστικόν. 
Τό τοίχων λογιστικόν ημών εν άκριβεί νήψει σπεύδοντες έ- 
πιοκέπτεσύαι καί διορϋούν, τίνι γ' αν έπισκεψαίμε&α, ει 
ιιη τον έγκεχυμένον διά τών αισϋ’ήσεων νούν ημών έξωϋεν 
συναγαγόντες προς τά εντός έπα ναγάγοιμεν καί προς αν την 

10 ταύτην την καρδίαν, τό τών λογισμών ταμειον; Διά τούτο και 
ό φερωνυμως Μακάριος εφεξής τοις ανωτέρω μικρόν εϊρη- 
μένοις παρ’ αητού φησιν «εκεί τοίνυν δει σκοπεϊν, ει ένέ- 
γραψεν ή χάρις τονς τού Πνεύματος νόμους». ’Εκεί πού; 'Εν 
τώ ήγεμονικώ όργάνφ, έν τώ 'τής χάριτος ϋοόνω, οπού ό 

15 νους και οι λογισμοί πάντες τής ψυχής, εν τή καρδία δηλα
δή. 'Ορας.τιώς άναγκαιότατον τοις προηρημένοις έν ησυχία 
προσέχειν έαντοϊς έσιανάγειν και εμπεοικλείειν τώ σώματι 
τον νουν у και μάλιστα τφ έν τώ σώματι ένδοτάτω σώματι, 
δ καρδίαν όνομάζομεν;

20 4. Ει δε καί κατά τον ψαλμωδόν ίσιασα ή δόξα τής ϋν-
γατρός τού βασιλέως εσω$ειν, πώς ημείς αυτήν έξω που 
ζητήσομεν; Ει δε καί κατά τόν απόστολον ό Θεός έδωκεν 
αυτού τό Πνεύμα κράζον έν ταίς καρδίαις ημών, άββά ό πα
τήρ, τιώς ημείς ουκ έν ανταίς συνευξόμεύα τφ Πνεύματι; 

25 ΕΙ δέ καί κατά τόν προφητών καί άποστόλοον Κύριον «ή βα
σιλεία τών ούρανών έντός ημών έστι», πώς ουκ έξω καί τής 
τών ούρανών βασιλείας γένοιΤ άν ό τών έντός εαυτού τόν 
νούν έξάγειν διά σπουδής ποιούμενος; «Καρδία ορδή», φη
σίν ό Σολομών, «ζητεί αίο&ησιν», ήν ό αυτός νοεράν καί ΰ*εί- 

30 αν αλλαχού προσείρηκε, προς ήν οι τιατέρες πάντας προτρε-

19. Όμιλία 15, 20, PG 24, 589 Β.
20. Βλ. Δ ι α δ ό χ ο υ ,  Κεφάλαια 59, «άπόφραξις διεξόδων νοΰ», 

Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ  (ψευδ.), Περί θείων όνο· 
μάτων 4, 9, PG 3, 705 Α, «συνέλιξια».

21. Όμιλία 15, 20, PG 24, 589 Α, προηγείται, δέν επεται του 
ανωτέρω χωρίου.

22. Ψα λμ .  44, 14.
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δίας ή χάρις, βασιλεύει έπι όλων των λογισμών καί των 
μελών διότι εκεί είναι ό νοΰς καί όλοι οί λογισμοί τής ψυ
χής»19. Ή καρδιά ημών λοιπόν είναι τό ταμεϊον τοϋ λογι
στικού καί πρώτον λογιστικόν σαρκικόν όργανον. Σπεύδον- 
τες λοιπόν νά έπισκοπώμεν καί ρυθμίΖωυεν τό λογιστικόν 
μας εις άκριβή νήψιν, με τί θά έπισκοποϋμεν, άν δεν έπα- 
ναφέρωμεν συνάγοντες άπό εΖω τόν έκκεχυμένσν διά 
τών αισθήσεων νοϋν μας πρός τό μέοα καί προς αυτήν 
ταύτην τήν καρδίαν, τό ταμεϊον τών λογισμών μας20; Δια 
τούτο καί ό φερώνυμος Μακάριος εις τήν συνέχειαν τού 
άνωτέρω χωρίου του λέγει* «έκεϊ λοιπόν πρέπει νά κυττά- 
Ζωμεν, αν ένέγραψεν ή χάρις τούς νόμους τού Πνεύμα
τος»21. Πού έκεϊ; Είς τό ήγερανικόν όργανον, εις τόν θρό
νον τής χά ριτος, όπου είναι ό νοΰς καΙ^λοΓίδιίλοντσμοί 
τής ψυχής, είς τήν—καρδίαν δηλαδή. Βλέπεις πώς είναι 
άναγκαιότατον είς τούς έκλέΖαντας νά προσηλώνωνται είς 
εαυτούς εν ήσυχία καί νά έπαναφέρουν καί περικλείουν τόν 
νοϋν είς τό σώμα, καί μάλιστα είς τό ένδότατον έντός τοϋ 
σώματος σώμα, τό όποιον όνομάΖομεν καρδίαν;

4. Αν δέ κατά τόν ψαλμωδόν «όλη ή δόξα τής θυγα- 
τρός τού βασιλέως είναι εσωτερική»22, ήμεϊς θά τήν Ζη- 
τήσωμεν κάπου εΖω; Αν δέ καί κατά τόν άπόστολον ό 
Θεός έδωσε τό πνεύμα του νά κράΖη είς τάς καρδίας μας, 
άββα ό πατήρ23, πώς ήμεϊς δέν θά συνευχηθώμεν είς αύ- 
τάς μέ τό πνεύμα ; Έάν δέ καί κατά τόν Κύριον τών προ
φητών καί άποστόλων «ή βασιλεία τών ούρανών είναι μέ
σα μας»24, πώς ό προσπαθών νά έΖαγάγη άπό μέσα του 
τόν νοΰν δέν θά έμενεν εΖω καί τής βασιλείας τών ούρα
νών; «Καρδία όρθή, λέγει ό Σολομών, Ζητεϊ αϊσθησιν»”, 
τήν οποίαν ό ϊδιος καλεϊ άλλαχοΰ νοερόν καί θείαν20, καί 
πρός τήν όποιαν προτρέποντες όλοι οί πατέρες λέγουν, «6

23. Γαλ .  4,6.
24. Λ ο υ κ ά  17, 21. (ύμών).
25. Π α ρ ο ι μ. 27, 22α, άπαντών μόνον είς Ο ' . Βλ. καί Π α ρ ο ι u

2,3. μ
26. Βλ. Π α ρ ο ι μ .  2,2 κ.έ. 1,5, 1 έΕ.
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πόμενοι, «νους, φασί, νοερός πάντως και νοεράν άΐοΟηηιν π·- ■ 
ριδέδληται, ήν έ·ν ήμιν καί ονκ εν ήμιν ονσαν εκζητονντες 
μη πανσώμεθα». ‘Οράς ότι καν προς την αμαρτίαν άντικατα- 
στήναί τις προθνμηϋή. καν την άρετ'ην προσκτ ήσασθαιτ καν 

5 τ ον κατ’ αρετήν άϋλεν το δραδειον, μάλλον δε τον άρραδώνα 
τον κατ’ άρετ'ην δραδείον, την ΟΛοθησίν τijv νοεράν ενρεϊν, 
εντός ,τον τε σώματος καί έαντον τον νουν επαναγαγεΧν ανάγ
κη; Τό  δ’ ’έξω  τον νονν, ον τον σωματικόν φρονήματος,, ά/λ' 
αντον τον σώματος ποιεΧν, ώς εκεί νοεροΧς Θεάμασιν έντνγοι, 

10 της ελληνικής εστι πλάνης αυτό τό κράτ ιστόν καί πάσης κα- 
κοδοςίας ρίζα καί πηγή, δαιμόνων εύρημα καί παίδενμα. γεν- 
νητικον άνοιας καί γέννημα τής άπονοίας. Δ ιό  καί οι λα- 
λονι τες έκ τής των δαιαόνων έπιπνοίας έξεστηκότες εαυτώ.· 
είσι, μηδ' αυτό ποντο σννιέντες δ τι λέγονσιν. ‘Η μ ε ίς  δε, μή 

15 μόνον ε’ίσοο τον· σώματος καί τής καρδίας, ά/,λά καί τον αυ
τόν αντον πάλιν ε ’ίσω πέμπομεν τον νονν.

5. Κατήγορείτωσαν ονκονν οί λέγοντες, <α\ι'η κεχωριπμό
νον, άλ./.’ ένόντα τή ψυχή, πώς άν ανθις ε’ίσω πέμποι τις тог 
νονν;». Άγνοονσι /αο, ώς 'εοικεν, δτι ά/ιλο μεν ουσία νσί\ 

20 άλλο δε ενέργεια, μάλλων δε ε’ιόότες τοις άπατεώσιν έαντονς 
συνέταξαν έκόντες, διά τής o u o jw iαίας σοφιζόμενοι. «Μή κα
ι αδεχόαενοι γάρ τό τής πνευματικής διδασκαλίας άπλονν, οί 
έκ τής διαλεκτικής προς ιάς αντιλογίας ήκονημένοι», κατά 
τον μέγαν Βασίλειον, «.περιτρέτιουσι τήν ίοχνν τής άληΰ-είας 

25 εκ των άντιθέσεων τής ψευδωνύμου γνώσεως τή πιθανολο
γία των σοφισμάτων. Τοιούτους γάρ δει είναι τους μή πνευ
ματικούς καί τά πνευματικά κρίνειν και διδάσκειν άξιουντας 
έαντονς. Οί* γάρ δή τούτο λέληθεν αυτούς, δτι ονχ ώς ή ο- 
ψις τα/J.a μεν όρρ των ορατών, έαντήν δε ονχ όρar οντω 

30 καί ό νονς, άλλ3 ενεργεί μεν και τάλ/,α, ών άν δέοιτο περι-

27. Ί ω. Σ ι ν ^ ΐ τ ο υ ,  ΚλϊμαΕ 26, PG 88, 1020 Α. Βλ. καί σχό- 
λιον 1040 D.

28. ’Ενταύθα είσάγεται καί έπί τοϋ νοΰ διάκρισις ούσίας καί έν- 
εργείας.

29. Όμιλία 12; εις Π α ρ ο ι μ. 7, PG 31, 401 Α.
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νοερός νοϋς οπωσδήποτε περιβάλλεται από νοερόν αϊσθη- 
σιν, την όποιαν δέν πρέπει νά παύσωμεν νά έκΕητώμεν 
είτε είναι είτε δέν είναι μέσα μας27. Βλέπεις ότι άν προθυ- 
μσποιηθή κανείς νά άντισταθη πρός τήν άμαρτίαν ή να 
προσλάβη τήν αρετήν ή τό βραβεϊον τοϋ άθλήματος τής 
άρετής, μάλλον δέ τόν αρραβώνα τοϋ βραβείου διά τήν 
άρετήν, δηλαδή νά εύρη τήν νοερόν αϊσθησιν, είναι άνάγκη 
νά έπαναφέρη τόν νουν μέσα εις τό σώμα καί τόν έαυτόν 
του; Τό νά φέρωμεν δέ τόν νοϋν εξω, όχι άπό τό σωμα
τικόν φρόνημα άλλ’ από αυτό τό σώμα, διά νά έπιτύχη 
τάχα έκεϊ νοερά θεάματα, αύτό τό καλύτερον εύρημα καί 
παίδευμα τών δαιμόνων είναι ρί£α καί πηγή τής έλληνι- 
κής πλάνης καί πάσης κακοδοξίας, γεννητικόν ασκεψίας 
καί γέννημα μανίας. Διά τοϋτο καί οί όμιλοϋντες κατ’ 
έμπνευσιν τών δαιμόνων εύρίσκονται έκτος έαυτοΰ, μή 
άντιλαμβανόμενοι οϋτε καν τί λέγουν. Ημείς δέΛ έπανα- 
φέρομεν τόν νοϋν όχι μόνον έντός τοϋ σώματος καί-̂ τής 
καρδίας, άλλά καί έντός έαυτοΰ.

5. "Ας κατηγοροϋν λοιπόν όσοι λέγουν, «πώς θά έπανα
φέρη κανείς πάλιν μέσα τόν νοϋν, άφοϋ δέν είναι χωρισμέ
νος, άλλ’ εύρίσκεται μέσα «τις τήν ψυχήν;». Διότι αυτοί, 
όπως φαίνεται, άγνοοϋν ότι άλλο είναι ούσία νοϋ καί άλλο 
ένέργεια28, μάλλον δέ, ένω γνωρίζουν, έχουν συνταχθή έ- 
κουσίως μαΖι μέ τούς απατεώνας, σοφι£όμενοι με βάσιν 
τήν ομωνυμίαν. Διότι «οί ήσκημένοι άπό τήν διαλεκτικήν εις 
τάς άντιλογίας μή καταδεχόμενοι τήν άπλότητα τής πνευ* 
ματικής διδασκαλίας», κατά τόν μέγαν Βασίλειον, «εκτρέ
πουν τήν δύναμιν τής άληθείας άπό τάς άντιθέσεις τής 
ψευδωνύμου γνώσεως εις τήν πιθανολογίαν τών σοφισμά
των»2·. Πράγματι τοιοϋτοι πρέπει νά είναι οί μή πνευματικοί 
καί οί άΕιοϋντες νά κρίνουν καί νά διδάσκουν αύτοί τά 
πνευματικά. Διότι βεβαίως δέν τούς διαφεύγει ότι ό νους 
δέν είναι όπως ή όρασις, ή οποία τά μέν άλλα τών ορα
τών βλέπει, δέν βλέπει όμως έαυτήν* άλλ’ αύτός ένερ- 
γεϊ μέν καί κατά τά άλλα όσον χρειάζεται περισκοπών
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σκοπών, о φησι κατ’ ευδείαν κίνησιν τού νού Διονύσιος ύ 
μύγας, εις εαυτόν δ’ έπάνεισι και ένεργεί καδ} εαυτόν, όταν 
εαυτόν ο νους όρφ τούτο ό5 αύδις κυκλικήν είναι κίνησιν ο 
αυτός αυτόν φησνν. Αυτή δ’ ή του νον έστιν ενέργεια κρείι- 

5 των και ιδιαίτατη, δι’ ης και υπέρ εαυτόν γινόμενος εσύ’ ό- 
τε τώ Θεω συγγίνεται. «Νους γάρ», φησί, «μη σκεδανννμέ
νος έπι τα έξω» (όρας ότι έξεισι; έξιών οντ, επανόδου δεϊ- 
ται' διό φησιν) «έπάνεισι πρός εαυτόν, δι εαυτόν δε προς 
τόν Θεόν» ώς δι’ απλανούς άναόαίνει τής οδού. Την ιοιαν- 

10 την γάρ κίνησιν τον νού και ό των νοερών απλανής επόπτης 
εκείνος Διονύσιος αδύνατον είναι φησι πλάνη τι/vi περιπεσειν.

6, Ταύτης ονν άπαγειν ό τής πλάνης πατήρ έπιΰνμών 

άεϊ τόν άνδρωπον και προς την χωρούσαν αυτού τάς πλά
νας άγειν, ούδέπω και τήμερον, όσα γε ημείς ίσμεν, ενοε 

15 συνεργόν διά χρηστολογίας άγωνιζόμετον έφελκύσασδαι προς 
ταύτην. Νύν ό' ώ ς έοικεν εορε τους συλλαμβανομένους, ε'ίπερ, 
ώς αυτός είπες, είσϊν οϊ και λόγους συντιδέασιν ενάγοντας 
πρός ταϋτα κοΧ τους τωλλους τιείδειν έγχειρούσιν ώς κάλλι- 
ον έξω  κατέχειν τού σώματος προσευχόμενον τόν νούν και 

20 αυτούς τους τόν νπεραναβεβηκόια και ήσύχιον άσπαζομένυυς 
όίον, μηδ’ εκείνο αιδεσδέντες 0περ Ίοχχννης, ό την πρός 

ουρανόν φέρονσαν κλίμακα διά λόγων τεκτηνάμενος ήμϊν, 
όριστικώς καί αποφαντικώς εξείπεν ώς «ησυχαστής έστιν ό 
τό άσώμαπον εν σώματι περιόριζε ιν σπεύδων», ф συ νωδά και 

25 οι πνευματικοί πατέρες ημών εδίδαξαν ημάς. Ε ικ ό τω ς* εί 
γάρ μη ένδον τού σώματος περιόρισειε, πώ ς αν έαντώ ποιή- 
σειε τόν τό σώμα ένημμένον και ώς είδος φυσικόν διά πάσης 
χωρούντα τής με μορφωμένης ύλης, ής τό έξω  και διωρισμέ-

30. Περί θείων ονομάτων 4, 9, PG 3, 705 ΑΒ.
31. Δ ι α δ ό χ ο υ ,  Κεφάλαια 40’ «ό νους, όταν δρξηται πυκνώς 

ύπό του θείου φωτός ένεργείοθαι, διαφανής τις όλος γίγνεται, ώστε 
τό έαυτοΰ φως αύτόν πλουσίως όραν».

32. Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  'Επιστολή 2 πρός Γρηγόριον Θεολόγον, 2, PG 
32, 228 Α.

33. Περί θείων όνομάτων, ενθ' άνωτ.
34. Ώ ς παρετήρησεν ό έρωτών* πρόκειται δέ περί τοϋ Βαρλαάμ 

καί των όμοφρόνων του. Βλ. έρώτησιν δευτέραν.
35. Βλ. Κλίμακα 27, PG 88, 1097 Β.
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κατ’ εύθεϊαν κίνησιν τοϋ νοϋ όπως λέγει ό μέγας Διονύ
σιος310, επανέρχεται δέ εις έαυτόν και ένεργεϊ καθ’ έαυ- 
τόν, όταν 0λέπη έαυτόν81' τοϋτο δέ πάλιν λέγει ό Διονύ
σιος κυκλικήν κίνησιν τοΰ νοΰ. Αύτή δέ είναι ή άνωτέρα 
καί ιδιαιτέρα ένέργεια τού νοΰ, διά τής όποιας ένίοτε 
συναντά τον Θεόν ύπερβαίνων έαυτόν. «Διότι ό νοΰς, λέ
γει, ό μή διασκορπιζόμενος πρός τά έξω» (βλέπεις ότι 
εξέρχεται; έξερχόμενος λοιπόν, χρειάζεται επάνοδόν* διά 
τούτο λέγει) «έπιστρέφει πρός έαυτόν, δΓ έαυτού δέ πρός 
τον Θεόν»82 άναβαίνει ώσάν δΓ άπλανεύτου δρόμου. Ή 
τοιαύτη δέ κίνησις τοΰ νοΰ λέγει καί ό άπλάνευτος έκεϊ- 
νος έπόπτης τών νοερών Διονύσιος ότι είναι άδύνατον 
νά περιπέση είς πλάνην88.

6. ’Από αύτήν λοιπόν τήν όδόν έπιθυμών πάντοτε ό 
πατήρ τής πλάνης νά άπαγάγη τόν άνθρωπον καί νά τον 
όδηγήση πρός τήν όδόν ή όποια χωρεί τάς πλάνας του, 
ποτέ έως σήμερα, καθ’ όσον ημείς γνωρίζομεν, εΰρε σύνερ
γό ν άγωνιζάμενον νά προσελκύση πρός αύτήν διά χρηστο- 
λογίας. Τώρα όμως, όπως φαίνεται, εΰρε τούς συλλαμ- 
6α νομέ νους, έάν βεβαίως, όπως είπες σύ ό ίδιος, ύπάρ- 
χουν άνθρωποι οί όποιοι συντάσσουν καί πραγματείας, αί 
όποϊαι παρασύρουν πρός αύτά καί έπιχειροΰν νά πείθουν 
τούς πολλούς84 ότι είναι καλύτερον νά κρατούν έξω τοΰ 
σώματος τόν προσευχόμενον νοΰν καί αύτοί οί όποιοι 
άσπάζονται τόν ύψηλότερον καί ήσυχασπκόν βίον. Καί 
δέν σέβονται ούτε έκεϊνο τό όποιον διετύπωσεν όριστικώς 
καί άποφαντικώς ό Ιωάννης, ό όποιος μάς κατεσκεύασε 
διά λόγων τήν πρός ούρανόν φέρουσαν Κλίμακα, ότι «ή- 
συχαστής είναι ό σπεύδων νά περιορίζη τό άσώματον εις 
τό σώμα»85, συμφώνως πρός τόν όποιον μάς έδίδαξαν καί 
οί πνευματικοί πατέρες ημών. Εύλόγως’ διότι άν δέν τόν 
περιορίση μέσα εις τό σώμα, πώς θά ήδύνατο νά έχπ μέσα 
του αύτόν ό όποιος φορεϊ τό σώμα καί ώς φυσικόν είδος 
προχωρεί δΓ όλης τής μορφοποιημένης ϋλης, τής όποιας 
τό έξωτερικόν καί ξεχωρισμένσν δέν θά έπεδέχετο ού-
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νον ουκ αν έπιδείξαιτο ουσίαν νοϋ, μέχρις αν έκείνη ζώη, 
ζωής είδος κατάλληλον τη συναφεία οπωσα;

7. Βλέπειςr αδελφέ, πώς ον πνενματικώς μόνον άλλα και 
άνδρωπίνως έξετάζουσιν, ε'ίσω τον σώματος πέμπειν η κατέ- 

5 χειν τον νοϋν άναπέφηνεν άναγκαιότατον τους προηρημένους 
εαυτών ώς άληδώς γενέσδαι και κατά τον έσω άνδρωπον 
φερωννμως μοναχούς; Το ό’ εις έαντονς μάλιστα τούς εϊσα- 
γομένους δλέπειν εισηγεΐσδαι και διά της άναπνοης έϊοω 
πέμπειν τον οϊκεΐον νουν ουκ άπό τρόπου. Τον γάρ μήπο.) 

10 δεωρητικόν εαυτόν μηχαναις τισι προς εαυτόν επισυνάγειν 
νουν ουκ άποτρέψειέ τις εν φρονών. Έπει ονν τοϊς άρτι προς 
τον άγώνα τούτον άποδυσαμένοις και συναγόμενος συνεχώς 
άποπηδα, δει δε και συνεχώς αυτούς αύδις τοΰαον έπανάγειν, 
λανδάνει δ3 άγνμνάστους όντας δνσδεωρητότατος και ευκινη- 

15 τότατος απάντων ών, διά τούτο τη πυκνά διαχεομένη και έττα- 
ναγομένη εισπνοή προσέχειν είσιν οι παραινονσι και έπέ- 
χειν τι μικρόνΤ ώς κάκεΐνον συνεπίσχοιεν αηροΰντες έν αυτή, 
μέχρις αν σύν Θεω επί τό κρεϊττον προϊόντες, άπρόσιτον προς 
τά περί αυτόν και άμιγή τον όικεϊον νουν ποιήσαντες δννη- 

20 δώσιν άκριδώς εις «ενοειδή συνέλιξιν» ουναγαγειν. Τούτο 
δ* ϊδοι τις άν και αυτομάτως επόμενον 'τη προσοχή αον νον* 
Ήρέμα γάρ έϊσεισί τε και έξεισι τουτϊ τό Πνεύμα κάπϊ πά~ 
σης εναγώνιου σκέψεως, μάλιστα δέ έπϊ αών ησυχαζόντων 
αώματ ι καί διάνο ία. Πνενματικώς γάρ ουτοι σαδδατίζοντες' 

25 καί από πάντοον των οικείων έργων καταπανοντες, ώς εφι
κτόν, παν μέν τό μεταδοτικόν καί διεξοδικόν καί πεποικιλιιέ- 
νον περί τάς γνώσεις των ψυχικών δυνάμεων περιαιροϋσιν 
έργον καί τάς αϊσδητικάς πάσας αντιλήψεις καί πάσαν απλώς 
σώματος ένέργειαν, ήτις έφ3 ήμΐν, ή δ3 ουκ έφ3 ήμΐν τελέως, 

30 ώσπερ καί τό άναπνεΐν, §φ3 όσον έφ1 ήμΐν.

36. Σ и μ ε ώ ν, Μέθοδος τής ιερός προσευχής, Hausherr, Orient. 
Chr. 9, 2, 1927, σ. 164.

37. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ  (ψευδ.), Περί θεί
ων όνομάτων 4, 9, PG 3, 705 Α.

38. Οί όροι έφ’ ήμίν καί ούκ έφ’ ήμΐν, άναφερόμενοι εις τάς 
προαιρετικός καί τάς ύποχρεωτικάς ένεργείας των άνθρώπων, είναι 
στωϊκοί. Ό  Παλαμδς ένταϋθα τονίζει τόσον πολύ τόν περιορισμόν 
όλων τών αναγκών, ώστε απαιτεί έλεγχον καί επί ένεργειών έκ των
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αίαν νοϋ, όσον καιρόν έκείνη ή ούσία 2η, λαμβάνουσα 
είδος 2ωής κατάλληλον πρός τήν συνάφειάν της;

7. Βλέπεις, αδελφέ, πώς άπεδείχθη άναγκαιότατον 
είς τούς μοναχούς οί όποιοι προετίμησαν νά γίνουν κύ
ριοι έαυτών και συμφώνως πρός τον έσωτερικόν των άν
θρωπον, έξετάξοντες τά πράγματα όχι μόνον πνευμοτικώς 
άλλά και άνθρωπίνως, νά στέλλουν ή νά κατέχουν έντός 
τοΰ σώματος τόν νοϋν; Τό νά διδάσκωνται οί άρχάριοι 
νά βλέπουν Kupioic s ic  έ αυτούο καί νά εισάγουν τόν νουν 
των δια της αναπνοής μέσα των δεν είναι άτοπον”. 
Διότι δέν θά ήτο ορθόν πας σώφρων νά άποτρέψη τόν μή 
θεωρητικόν άκόμη νά συγκεντρώση είς έαυτόν τόν νοϋν. 
Από τούς προσφάτως λοιπόν άποδυθέντας εις τόν άγώνα 
τούτον ό νοϋς καί όταν συνάγεται άκόμη συνεχώς πηδά, 
πρέπει δέ νά τόν έπαναφέρουν πάλιν συνεχώς, έφ’ όσον 
δέ είναι αγύμναστοι τούς ξεφεύγει ώς δυσθεωρητότερος 
καί εύκινητότερος άπό όλα. Διά τοϋτο μερικοί τούς προ
τρέπουν νά προσέχουν καί κρατούν ολίγον τήν συχνά έκ- 
χεσμένην καί έπαναφερομένην εισπνοήν, ώστε νά κατορ
θώνουν νά συγκροτούν καί έκεϊνον μέ αύτήν, εως δτου 
σύν Θεω προκόπτοντες πρός τό καλύτερον καί καθιστών- 
τες τόν νοϋν των άρρευστον πρός τό γύρω του καί άμιγή, 
δυνηθοΰν μέ άκρίθειαν νά τόν συναγάγουν είς «ένοειδή 
συνέλιξιν»*. Δύναται νά ϊδη κανείς τούτο νά άκολουθη καί 
αύτομάτως τήν προσοχήν τοΰ νοΰ. Διότι τό πνεύμα τούτο 
εισέρχεται καί έξέρχεται ήρέμως, καί είς πάσαν άγωνι- 
στικήν προσπάθειαν, μάλιστα δέ έπί των ήσυχαστών σω- 

καί διανοητικώς. Σσθ α̂τί ο̂ντεα αύτοι πνευμστι-
παύοντες _οπό όλα τά εργα των, όσον είναι δυνα

τόν, άφαιροΰν παν̂ έργρν τών ψυχικών δυνάμεων μεταβατι
κόν, έΓώτϊ̂ ικόν_κρ| πολυποίκιλαν γύρω άπό τάς γνώσεις καί 
όλαςΓτδςΓ αισθητικός άντιλήψεις καί γενικώς πάσαν ένέρ- 
γειαν τοΰ σώματος, τό όΤιόϊον είναι είς τήν δύναμίν μας, 
έαν δέ δέν είναι έντελώς, όπως καί _ό. άναπνο4̂  Ασσν είναι 
είς τήν δύναμίν μας”.
ούκ έφ* ήμίν, ώς είναι ή άναπνοή.
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8. Ταντα δε πάντα τοΐς προκόψασι над' ησυχίαν άπόνως 
και άπεριμερίμνως' έπεταί' τη γάρ τελέα προς εαυτην είσοδοι 
της ψυχής αυτόματα ταντϊ πάντα έπιγίνεσδαι ανάγκη. Τοΐς 
δ' άρχομένοις εν ούδεν τών είοημένων ΐδοις άν άμογητι πε- 

5 οιγινόμενον. Ής συν τη αγάπη έπεται τό ύπομένειν («ή γάρ α
γάπη πάντα στέγει», ημείς δε διδασκόμενα κατοράούν βία την 
υπομονήν, ώς δ3 αυτής πρός την αγάπην φϋάσωμεν), ονтсо 
κάπϊ τούτων έχει. Και τί δει πλ'είω περί τούτων λέγειν; Πάν- 
τες γάρ οι πεπειραμένοι γελώσι τους εξ απειρίας άντινοιιο- 

10 ύ'ετούντας* τών γάρ τοιούτων ού λόγος άλλα πόνος και ή διά 
πόνων πείρα διδάσκαλος, αυτή τε καρπόνμένη το συμφέρον 
καί τών φιλονείκων τε και φιλενδείκτων τους άκάρπους α- 
ποσιρεφομένη. 3ΕπεΙ δε καί, καδάπερ τις τών μεγάλων περί 
ταυτα λέγει, τοΐς έξω σχήμασι πέφυκεν ό έσω άνΰ'ρωπος συνε- 

15 ξομοιονσδαι μετά την παράβαοιν, πώς ούκ άν συντελέσειέ τι 
μέγα τώ σπεύδοντι συοτρέφειν τον νουν εις εαυτόν, ώς μη 
την κατ ενδεΐαν άλλά την κυκλικήν και απλανή κινεΐσΰαι κί- 
νησινу τώ μή τον όφϋ'αλμόν ώδε κάκεΐσε περιάγειν, аЯЯ’ οϊον 
ερείσυατί τινι τούτον προσερείδειν τώ οϊκείω στήΰ’ει ή τώ 

20 οικραλώ; Πρός γάρ τώ εις κύκλον ώσπερ έξωϋεν, έφ’ δσον 
εφικτόν, συνελίττειν εαυτόν, παραπλησίως τή σπουδαζομένη 
εν от φ τού νου κινήσει και την δ'ι σψεως έξω χεομένην 
δύναμιν τού νου τής καρδίας ε'ίσω πέμψει διά τού τοιούτον 
οχήματος του σώματος. Εϊ δε και ή τού νοητού ύηρός δύνατ· 

25 μ ι ς  erf όμφαλού γαστρός, ώς τού νόμον τής αμαρτίας έκεΐ 
τό κράτος εχοντος και νομήν αυτώ δώόντος, διατί μή τον 
άνι ιστρατενόμενον έκείνω τον νου νόμον, αύτού δι’ Ευχής 
ώπλισμένον έπιστήσομεν, ώς άν μή τό διά τού λουτρού τής 
παλ,ιγγενεσίας πνεύμα πονηρόν άπελαΦέν, μετά3 ετέρων επτά

39. Α* Κορ.  13,7.
40. Βλ. Μ α κ α ρ ί ο υ ,  ’Ομιλίαν 16, 7, PG 34, 617 D. Ίω . Σ ι- 

να ΐ τ ου ,  Κλίμακα 28, PG 88, 1133 Β' 25, PG 88, 1000 D - 1001 Α.
41. Βλ. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Ά  ρ ε ο π а у N  о и (ψευδ.)ί., Περί 

θείων όνομάτων 4, 8, PG 3, 704 D.
42. Βλ. Σ υ μ ε ώ ν ,  Μέθοδον της ίερδς προσευχής, Hausherr 164. 

Παρομοίως περιγράφει ό Παλαμας τήν μέθοδον έν Β' πρός Βαρ
λαάμ 50-

43. Ρω μ. 7,23. 44. Τ ί τ .  3, 5.
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8. Ολα δέ αύτά άκολουθοϋν τούς προχωρημένους 
είς τήν ήσυχίαν άκόπως καί άφροντίστως* διότι δλα αύτό 
κατ’ ανάγκην ακολουθούν αυτομάτως τήν τελείαν είσο
δον τής ψυχής είς έαυτήν. Εις τούς αρχαρίους δέ δέν 
θά ί'δης ούτε εν άπό τά λεχθέντα νά επέρχεται άκόπως. 
Όπως λοιπόν τήν αγάπην άκολουθεΐ ή ύπομονή («'διότι ή 
άγάπη τά στέργει όλα»Λ, ήμεϊς δέ διδασκάμεθα νά έπιτυγ- 
χάνωμεν οπωσδήποτε τήν ύπομονήν, διά νά φθάσωμεν δΓ 
αύτής πρός τήν άγάπην), οϋτω συμβαίνει καί έδώ. Τί 
χρειάζεται νά εϊπω περισσότερα περί τούτων; Διότι όλοι 
οί έμπειροι καταγελούν τούς μέ απειρίαν άντινομοθετοΰν- 
τας* αύτών των τελευταίων διδάσκαλος δέν είναι ό λόγος 
άλλ’ ό κόπος καί ή διά τών κόπων έμπειρία, καρπουμένη 
αύτή ή ιδία τό συμφέρον καί άποστρεφομένη τούς λόγους 
τών φιλονείκων καί έπιδεικτικών. ’Επειδή δέ, όπως λέγει 
κάποιος άπό τούς μεγάλους είς τά τοιαϋτα48, ό έσωτερι- 
κός άνθρωπος, μετά τήν παράβασιν συνηθίζει νά εξομοιώ
νεται μέ τά έξωτερικά σχήματα, τότε τό νά μή περιφερή 
έδώ καί έκεί τόν οφθαλμόν, άλλά νά στηρίξη τούτον είς 
τό στήθος ή τόν όμφαλόν του ώς είς στήριγμα" πώς δέν 
θά συνέβαλλε πολύ είς τόν σπεύδοντα νά συστρέψη τόν 
νοΰν είς έαυτόν, ώστε νά μή κινήται κατά τήν εύθεΐαν 
άλλά κατά τήν κυκλικήν καί απλανή κίνησιν4*; Διότι μάξι 
μέ τήν συνέλιξιν έαυτοΰ είς κύκλον οπό έξω, κατά τό 
δυνατόν, παρομοίως πρός τήν έπιχειρουμένην έν έαυτώ 
κίνησιν τού νοΰ, διά τού τοιούτου σχήματος τού νού θά 
στείλη μέσα καί τήν διά τού βλέμματος έκχεομένην δύνα- 
μιν τού νοΰ τής καρδίας. Έάν δέ καί ή δύναμις τού νοητού 
θηρίου είναι ειο, τόν όμφαλόν τής γαστρός, καθ’ όσον ό 
νόμος τής άμαρτίας έκεί έχει τό κράτος καί τού δίδει μέ
ρος, διατί νά μή τοποθετήσωμεν είς αύτό τό μέρος τόν 
άντιστρατευόμενον είς εκείνον νόμον τού νοΰ48 ώπλισμέ- 
νον διά προσευχής, ώστε τό άπσμακρυνθέν διά τού λουτρού 
τής παλιγγενεσίας πονηρόν πνεύμα44 νά μή έπιστρέψη μά
ξι μέ άλλα έπτά πονηρότερα πνεύματα καί έγκατασταθή
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πονηρότερων πνευμάτων επιστρέψαν, αύθις έγχατοικισθή και 
γένηται τά έσχατα χείρανα των Ίΐρώτων;

9. <fΠρόσεχε σεαντφ», ψησίν ό Μωϋσής’ παντι δηλονότι, 
ου τινϊ μεν των σών, τινι δ’ ου. Διά τίνος; Τον νον πάντως. 

5 Ονδενι γάρ άλλω δυνατόν προσέχειν έαυτφ παντί. Ταύτην 
ούν έπίστησον και ψυχή και σώματι την φυλακήν’ δι αυτής 
γάρ και σωματικών και ψυχικών 7τονηρών παθημάτων απαλ
λαγή ση ραδίως. Σε αυτού τοίννν πρόστηθι1 σεαντφ έπίστηθι, 
σεαντόν έπίσκεψαι, μάλλον δέ προΐστασο και επισκέπτου καί 

10 έταζε' και γάρ οντω την σάρκα άψηνιάζουσαν υποτάξεις τφ 
πνενματι και «ρήμα κρυπτόν εν τη καρδία σου ου μήποτε 
γένηται». <3Εάν πνεύμα του έξουσιάζοντος»Τ τών πονηρών 
δηλονότι και πνευμάτων και παθημάτων, «άναβη επί σε», φη- 
σϊν ό 3Εκκλησιαστήςy «τόττον σου μη άχρης», τσυτέστι μή ψν- 
ХУ£ μέρος, μή μέλος σώματος άνετίσκοπον εάσης. Οντω γάρ 
και τών κάτωθεν έπηρεαζόντων πνευμάτων άνώτερος διαγε- 
νήση και «τφ έτάζοντι καρδίας και νεφρουςν, ώς αυτός ταν- 
τα προετάσας, άνεξετάστως παραστήση μετά παρρησίας. «Εί 
γάρ εαυτούς έκρίνομεν, ούκ αν έκρινόμεθα». Π  αυλός έστιν 

20 ό λέγων. Και τό του Δαυίδ παθών μακάριον εκείνο πάϋος,. 
και αυτός προς τον Θεόν έρεϊς οτι «σκότος ον σκοτισθήσεται 
από σου και νύξ ώς ημέρα φωτισθήσεταί μοι οτι συ έκτήσω 
τούς νεφρονς μονή. Ον τό τής έμής, φτησί, ψυχής μόνον επι
θυμητικόν δλον σόν εΐργάσω, αλλά καί εϊ τι εν τφ σώματι 

25 ταύτης τής έπιϋυμίας ζώπυρον προς την εμποιούσαν έπιστρέ- 
ψαν, δι5 αύτής προς σε άνέπτη και σου έξήρτητm καί σοί κολ- 
λάται. ‘Ως γάρ τοις τών αισθητών καί φθαρτών ηδονών άντε- 
χομένοις τό τής ψυχής επιθυμούν δλον κενουται πρός την 
σάρκα καί διά τούτο όλοι σάρκες γίνονται καί τό Πνευιια

45. Λ о и к δ 11, 26.
46. Δ ε и τ. 15, 9.
47. Αύτόθι.
48. Έ κ κ λ .  10, 4.
49. Ψ α λ μ .  7,10. Ά π ο κ .  2, 23.
50. Α'  Κορ.  11, 31.
51. Ψ α λ μ .  138, 12  έΕ.
52· ι  Ν , κ · Σ τ η θ ά τ ο υ ,  Περί ψυχής 34’ 40, Χ ρ ή σ τ ο υ  

q. 104' 107.
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πάλιν, οπότε τά έσχατα θά γίνουν χειρότερα τών πρώ
των45 ;

9. «Πρόσεχε έαυτόν», λέγει ό Μωυσής4*' είς όλα δη
λαδή, όχι εις κάποιον μεν τών ίδικών σου ναί, είς άλλο δέ 
όχι. Διά ποιου μέσου; Οπωσδήποτε διά τοϋ νοϋ. Διότι 
μέ τίποτε άλλο δέν είναι δυνατόν νά προσέχη κανείς είς 
έαυτόν. Αυτήν λοιπόν τήν φυλακήν ώρισε είς τήν ψυχήν 
καί τό σώμα* διότι δΓ αύτής θά άπαλλαγής ευκόλως άπό 
τά σωματικά καί ψυχικά πονηρά παθήματα. Προστάτευσε 
λοιπόν σεαυτόν, πρόσεξε σεαυτόν, έπόπτευσε σεαυτόν, 
μάλλον δέ προστάτυε, έπόπτευε, έξέταξε* διότι οΰτω θά 
ύποτάΕπς είς τό πνεϋμα τήν σάρκα καί «ποτέ δέν θά φθά- 
ση κρυπτή σκέψις είς τήν καρδίαν σου»47. «’Εάν άναβή 
είς τόν νοϋν σου πνεύμα τού έξουσιαστοΰ», τών πονηρών 
δηλαδή πνευμάτων καί παθημάτων, λέγει ό ’Εκκλησιαστι
κής, «μή άφήσης τόν τόπον σου»48, δηλαδή μή άφήσης 
αφύλακτον μέρος ψυχής ή μέλος σώματος. Οϋτω πράγμα
τι καί τών κάτωθεν έπηρεαξόντων πνευμάτων θά γίνης 
άνώτερος καί «ενώπιον τού έρευνώντος καρδίας καί νε- 
φρούς»49 θά έμφανισθής άνεξετάστως μέ παρρησίαν, ά- 
φοΰ προεξήτασες σύ ό ίδιος ταϋτα. «Διότι, έάν έκρίνομεν 
έαυτούς, δέν θά έκρινόμεθα»50, λέγει ό Παύλος. Καί άφοϋ 
πάθης τό μακάριον εκείνο πάθος τοϋ Δαβίδ, θά εΐπης καί 
σύ πρός τόν Θεόν ότι «τό σκότος δέν θά σκοτισθη έκ μέ
ρους σου καί ή νύκτα θά μοΰ φωτισθη ώς ήμέρα, διότι σύ 
άπέκτησες τούς νεφρούς μου»51. Δέν κατέστησες, λέγει, 
ίδικόν σου μόνον τό σύνολον τού έπιθυμητικοΰ τής ψυχής, 
άλλά καί άν έμεινεν εις τό σώμα κάποιος σπινθήρ άπό 
τήν έπιθυμίαν αύτήν, έπιστρέφων πρός τήν διεγείρουσαν 
ψυχήν πετά δΓ αύτής πρός σέ, κρεμόται εις σέ καί κολ- 
λαται εις σέ. Πράγματι όπως τών έπιδιδομένων εις τάς 
αισθητός καί φθαρτός ήδονάς τό επιθυμητικόν τής ψυχής 
κενώνεται ολόκληρον πρός τήν σάρκα καί διά τούτο γί
νονται ολόκληροι σάρκες52 καί κατά τό γεγραμμένον δέν
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τον Θεοΰ κατά το γεγραμμένον ούκ ενι καταμένειν εν αντοϊς, 
οντω τοΐς άιυψώσασι τον νονν προς τον Θεόν και τον δε ίου 
πόδον την ψυχήν έξηρτημενοις, καί ή οάρξ μετάσκευαζομένΐ) 
συνανσιροΰιαί τε καί συναπ^αύει τής δείας κοινωνίας και 

5 κτήμα καί αυτή γίνεται καί οίκημα Θεόν, μηκέΤ ένοικονρον- 
οαν έχονσα την προς Θεόν έχδραν, μηδε κατά του πνεύματος 
επιδυμοΰσα.

10. Τις δε καί 6 μάλλον επικήδειος τόπος τω κάκοϋεν 
έφ5 ημάς άνιόντι πνεύματι σαρκός καί νον; Ούχ ή σάρζ, εν 

10 ή κσ.ί ό απόστολός φΐ]σι μηδέν άγαδόν προ τον έγκατοικισδή- 
ναι τον νόμον της ζωής οικειν; Ταυτήν ονκονν καί μάλλον 
δεΐ μηδέποτ' άφεϊοϋ'αι προσοχής. Πώς γάρ αν ημών είη, 
πώς δ’ άν μή άφώμεν τ αυτήν, πώς δ’ άν άποκρουσαίμεϋα την 
7ΐρός αυτήν άνοδον τον πονηρού, καί μάλισϋ? οί μήπω πνεν- 

15 ματικώς ειδότες άντεπιέναι τοΐς πνευματικοις τής πονηριάς, 
εΐ μή καί διά τον έξω σχήματος ημάς αστούς παιδεύσομεν 
ττροσέχειν έαντοΐς; Καί τί λέγω τους άρτι επιβαλλόμενους, 
οτε καλ ιών τελεωτέρων εΐσίν οι τοστφ χρησάμενοι τω οχή- 
ματι κατά την προσευχήν εσήκοον τό δεΐον έσχον, ου μόνον 

20 τών μετά Χριστόν, αλλά καί τών προ τής αστόν 7τρδς ημάς επι
δημίας. Καί αστός γάρ δ τήν δεοπτίαν τελεώτατος Ήλίας.
τήν κεφαλήν τοΐς γόνασιν έρείσας καί οντω τον νουν εις  ε
αυτόν καί τον Θεόν φιλοπονώτερον σνναγαγών, τον πολυετή 
εκείνον ελνσεν αύχμόν. Οντοι δε μοι δοκονσιν, αδελφέ, τιαρ' 

25 ών άκηκοέναι τούτα λέγεις, νοσεΐν τήν τών φαρισαίων νόσον, 
διό καί τό έσωδεν τον ποτηριού, δηλαδή τήν έαντών καρδίαν, 
επισκέπτεσδαι καί καϋαίρειν ονκ εδέλωσι καί τα ΐς παπερικαΐς 
μή σιοιχοσννες παραδόσεσι σπεύδονσιν αστοί τιροκαδήσδαι 
πάντων ώ ς κοινοί νομοδιδάσκαλοι· τό τε σχήμα τής δεδικαιω- 

30 μένηις τελωνικής ευχής εκείνης αστοί τε άπαξιονσι καί τους

53. Γ ε ν. 6, 4.
54. Ρω μ. 8, 11.
55. Περί ώρισμένου έξωτερικοϋ σχήματος κατά τήν προσευχήν 

ώμίλησε πρώτος ό Ω ρ ι γ έ ν η ς ,  Περί εύχήα 31, Βιβλ. Έλλ. Πατέρων 
10, 302 έξ.

56. Г' В α ο. 18, 42 κ.έ. Τό αυτό έν Β' πρός Βαρλαάμ 49.
57. Μ ατθ.  23, 25* Λ ο υ κ ά  11, 39.
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είναι δυνατόν νά διαμένη είς αυτούς τό πνεΰμα τοϋ ΘεοϋΜ, 
οϋτω των άνυψωσάντων τόν νοϋν πρός τόν Θεόν και έ- 
Εαρτώντων τήν ψυχήν άπό τόν θειον πόθον και ή σάρΕ 
μεταποιουμένη συνανυψώνεται καί συναπολαύει τής θείας 
κοινωνίας' γίνεται καί αύτή κτήμα καί οίκημα Θεοϋ, μή έ- 
χουσα πλέον ένοικον τήν πρός τόν Θεόν εχθραν καί μή 
έπιθυμοϋσαν κατά τοϋ πνεύματος.

10. Ποιος δέ είναι ό καταλληλότερος τόπος διά τό 
κάτωθεν άνερχόμενον πρός ήμδς πνεΰμα άπό τήν σάρκα 
καί τόν νοϋν; Δέν είναι ή σάρΕ, εις τήν όποιαν κατά τά 
λεγάμενα του αποστόλου πριν ένοικισθη ό νόμος τής Ζωής 
δεν κατοικεί κανέν άγαθόν54; Αυτήν λοιπόν κυρίως δέν 
πρέπει νά άφήνωμεν άφύλακτον. Πώς θά ήτο ίδική μας, 
πώς δέν θά τήν άφήσωμεν, πώς θά άποκρούσωμεν τήν 
πρός αύτήν άνοδον του πονηρού, καί μάλιστα οί μή γνω- 
ρίΖοντες νά άντεπεΕέρχωνται πνευματικώς είς τά πνευμα
τικά τής πονηριάς, έάν δέν άσκήσωμεν καί διά τοϋ έΕωτε- 
ρικοϋ σχήματος55 τούς έαυτούς μας νά προσέχωμεν είς 
εαυτούς; Διατί περιορίζομαι δέ είς τούς νεοεισερχομέ- 
νους, άφοϋ ύπάρχουν καί άπό τούς τελειοτέρους μερικοί 
οί όποιοι, χρησιμοπθ!ήσαντες τό σχήμα τοϋτο κατά τήν 
προσευχήν, εύρον εύήκοον τό θειον, όχι μόνον άπό τούς 
μετά Χριστόν, άλλά καί άπό τούς προ τής έπιδημίας αύ- 
τοϋ είς τήν γήν. Πράγματι καί ό τελειότατος είς τήν θεο- 
πτίαν Ήλίας, στηρίΕας τήν κεφαλήν είς τά γόνατα καί οϋ- 
τω συγκεντρώσας φιλοπονώτερον τόν νοϋν είς εαυτόν καί 
τόν Θεόν, ελυσεν εκείνην τήν πολύχρονον Εηρασίαν56. 
Αύτοί δέ, άδελφέ, άπό τούς όποιους λέγεις ότι ήκουσες 
ταϋτα, μοϋ φαίνονται ότι πάσχουν τήν νόσον τών Φαρισαί
ων, διό καί δέν θέλουν νά επισκοπήσουν καί καθορίσουν 
τό έσωτερικόν τοϋ ποτηριού57, δηλαδή τήν καρδίαν των, 
καί χωρίς ν’ άκολουθοϋν τάς πατερικάς παραδόσεις, σπεύ
δουν νά λάβουν τήν πρώτην θέσιν αύτοί ώς νέοι νομοδι
δάσκαλοι' άπαΕιοϋν δέ οί ίδιοι τό σχήμα τής δικαιωμένης 
εκείνης τελωνικής προσευχής καί τούς άλλους προσευχο
μένους προτρέπουν νά μή τό πλησιάΖουν. Πράγματι, όπως



140 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

άλλους τών ευχόμενων πάρτη νονοί μη προσίεσδαι. Καδάπερ 
γάρ εν ευαγγελίοις φηαϊν 6 Κύριος, «εκείνος ούκ ήδελεν ουδέ 
τους οφδαλμονς εις τον ουρανόν άραιη' τούτον δη ζηλοϋσιν οι. 
έαντοις έν τω εύχεσδαι προσέχοντες την όψιν.

5 11. ΟΙ δ9 όμφαλσψύχονς τούτους όνομάζοντες, προς τω
συκοφαντειν σαφώς ών κατηγορονσι ( τις γάρ ποτέ τούτων επ’ 
όμφαλον λέγει την ψυχήν;) προς γουν τω γενέσϋαι δήλονς 
συκοφαντ ικώς έπιϋεμένονς, και ϋδριστάς των επαινούμενων 
σφάς αύτονς έδειξαν όντας, άλλ’ ον διορδωτάς τών σφαλλο- 

Ю μενών, ουδ? ησυχίας ένεκεν καί άληύ'είας, άλλα κενοδοξίας 
χάριν γράφοντας, ονδ5 ϊνα προς νήψιν έναγάγωσιν, άλλ’ Ίνα 
τής νήψεως έπαγάγωσιν. Αυτό γάρ το εργον και τους έμμε- 
λώς επειλημμένονς τούτον παντί τρόπω σπεύδουσιν εξ αυτής 
τής καταλλήλου πράξεως έξουϋ'ενειν. ΟΙ τοιοντοι δε ραδίως 

15 και τον ειπόντα ώς «ό νόμος τον θεόν έν μέσω κοιλίας μου» 

και τον ειρηκάτα προς Θεόν ότι «ή κοιλία μου ηχήσει ώς κι
θάρα και τά εντός μου ώσεϊ τείχος χαλκουν ο ένεκαίνισας  ̂
κοιλιοψύχονς άν προσαγορεύσειαν και κοινή πάντας διαδάλοι- 
εν τους διά σωματικών συ\ιυ6όλων τά νοερά και ϋ'εια και πνευ- 

20 ματικά τν πούντας και καλούντας καί άνιχνεύοντας. Άλλ3 εκεί- 
νοις μεν παρά τούτο δλάδος έποίσουσιν ον δεν, μάλλον μεν ούν 
και μακαρισμών πρόξενοι γενήσονται καί μείζονος προσϋήκης, 
τών έν ονρανοϊς στεφάνων, αυτοί δε και τών ιερών παραπετα
σμάτων όξω μενσυσι καί ουδέ προς τάς σκιάς εξονσιν άτενί- 

25 ζειν τής άληδείας, πολύ δε τό δέος μη και δίκην τίσωσιν αιώ
νιον, ονκ άποδιαστείλαντες μόνον έαυτους τών αγίων> άλλά 
κοΧ κατ αώτων τώ λόγω χωρήσαντες.

58. Λ ο υ κ ά  18, 13.
59. Ό  Βαρλαάμ έκάλει τούς ήσυχαστάς κυρίω ς εύχίτας ή μασσα- 

λιανούς, φ αίνεται όμως ότι ε ίς  προηγούμενον στάδιον της έριδος, ήτοι 
μέχρ ι τοΰ 1939, όπεκάλει αύτούς παίΖων καί όμφαλοψύχους. Βλ. Β ' 
πρός Βαρλαάμ 50, «πικρός αύτοϊς έπί συνόδου κατέστη κατήγορος όμ
φαλοψύχους όνομάΖων αύτούς».
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ό Κύριος λέγει εις τά ευαγγέλια, «έκεϊνος δέν ήθελεν ούτε 
τούς οφθαλμούς νά ύψωση εις τον ούρανόν»88’ αύτόν λοι
πόν μιμούνται οί προσηλώνοντες εις έαυτούς τό βλέμμα 
κατά τήν προσευχήν. . ι

11. Οί δέ όνσμάξοντες τούτους όμφαλοψύχους^πλήν 
τής σαφώς συκοφαντικής κατηγορίας (διότι ποιος από έκεί- 
νους λέγει ποτέ ότι ή ψυχή είναι εις τον όμφαλόν;), 
πλήν τού ότι προδήλως έπετέθησαν συκοφαντικώς, όπεδεί- 
χθησαν καί ύβρισταί των έπαινουμένων εκδηλώσεων, άλλ’ 
όχι διορθωταί τών έσφαλμένων, καί ότι γραφών όχι δΓ ή- 
συχίαν καί αλήθειαν, αλλά χάριν κενοδοξίας, ούτε διά νά 
οδηγήσουν εις νήψιν, άλλά διά νά άπαγάγουν άπό τήν νή- 
ψιν. Πράγματι σπεύδουν μέ κάθε τρόπον άπό τήν ιδίαν 
τήν κατάλληλον πραξιν νά έξουθενώσουν καί τό ίδιον τό 
έργον καί τούς έπιμελώς άσχολουμένους μέ αύτό. Οί τοι- 
οΰτοι δέ εύκόλως θά ώνόμαξον κοιλιοψύχους καί τόν 
είπόντα ότι «ό νόμος τού Θεού είναι εις τό μέσον τής 
κοιλίας μου»80 καί τόν δηλώσαντα προς τόν Θεόν ότι «ή 
κοιλία μου θά ήχήση ώσάν κιθάρα καί τά έντός μου ωσάν 
χάλκινον τείχος τό όποιον έπεσκεύασες»81 καί θά διέβαλ- 
λον γενικώς όλους εκείνους οί οποίοι τυπώνουν καί καλούν 
καί άνιχνεύουν διά σωματικών συμβόλων τά νοερά καί 
θεία καί πνευματικά82. Μέ αύτό όμως δέν πρόκειται νά έπι- 
φέρουν καμμίαν βλάβην είς εκείνους, άντιθέτως μάλιστα 
θά γίνουν καί πρόξενοι μακαρισμού καί αύξήσεως τών ούρα- 
νίων στεφάνων, αύτοί δέ θά μείνουν έξω άπό τά ιερά πα
ραπετάσματα καί δέν θά κατορθώσουν ούτε προς τάς σκιάς 
τής άληθείας νά άτενίξουν, υπάρχει δέ πολύς φόβος μή 
τυχόν λάβουν καί τιμωρίαν αίωνίαν, καθ’ όσον όχι μόνον 
διέστειλαν έαυτούς άπό τούς άγιους, άλλά καί έπετέθησαν 
διά λόγων έναντίον των.

60. Ψ ο λ μ .  39, 8.
61. Ή ο .  16, 11.
62. Ό  Π αλσμδς διακρίνει σύμβολα φυσικά καί σύμβολα μή φυσι* 

κά, 3, 1, 14.
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12. Σιψεώνος γάσ τον νέου θεολόγον τόν 6ίον οίσϋα 
δαύμά τε όντα πάντα σχεδόν και δι υπερφυών δανμάτων Ο 
πό Θεόν δεδοξασμένον, τά τε συγγράμματα am ον συγγράμμα
τα ζωής εϊπών τις, ονκ αν άμάρτοι τον προσήκοντος, και N ι- 

5 κηψόρον δε τον όσιον εκείνον ός, πολυετή χρόνον εν ηρεμία 
καί ησυχία διενεγκών, έπειτα τοίς έρημικωτέροις μέρεσι τον 
*Αγίου "Ορους έμφιλοχωρήσας και άπασχολήσας εαυτόν, εκ 
πασών των πανερικών φωνών συνειλοχώς, την νηπτικήν ή- 
μίν αύτόόν παραδέδωκε πράξιν. Οντοι τοίνυν τονδ3 όπερ άνα- 

Ю τρέπειν φής τινας σαφώς τοίς προαιρουμένοις εισηγοϋντα.ι. 
Καί τί λέγω τους παλαιούς τών αγίων; *Ανδρες γάρ μι- 
κρώ προ ημών μεμαρτνρημένοι καί αποδεδειγμένοι εν δυνά
μει πνεύματος άγιον lavffi ή μί ν διά στόματος οικείου παρέ- 
δωκαν, τόν τε δεολόγον τούτον ώς άληδώς δεολόγον και τής 

15 άληδείας του Θεόν μυστηρίων επόπτην άσφαλέστατον έφ' η
μών άνεκήρνατον' τόν φερωνύμως Θεόληπτον εκείνον ακού
εις, τόν Φιλαδέλφειας πρόεδρον, μάλλον δ’ από τούτης ώς 
άτώ λυχνίας τόν κόσμον φωτίσαντα, τόν 3Αδανάοιον εκείνον. 
ός έπ ενιαυτούς ονκ ολίγους τόν πατριαρχικόν εκόσμησε δρό- 

20 νον, ον καί την σορόν ό Θεός έτίμηοε, Νείλον εκείνον τόν 
εξ Ιταλατν, τόν τον μεγά/.ον ζηλωτήν Νείλον, τόν Σελιώτην 
καί τόν Ήλίαν, τούς μηδέν αποδέοντας εκείνον, Γαβριήλ καί 
3Αδανάσιον, τονς καί προφητικού χαρίσματος ήξιωμένονς. 
Τούτους πάντας πάντως ακούεις καί πολλούς άλλους προ 

25 αυτών τε καί ot)v αυτοίς καί μετ αυτούς γεγονότας, έπαινονν- 
τας καί παραινονντας, κατέχείν τούς βουλομένους τήν παρά- 
δοσιν ταύτην, ήν οι νέοι διδάσκαλοι τής ησυχίας, οι μηδ* ί
χνος ησυχίας εϊδότες, μη δ3 από πείρας, άλλ5 από λογολεσ χί
ας νουδετοϋντες, άδετείν καί μεταδιδάσκειν καί έξονδενείν 

30 πείρώνται, πρός ου δεν χρήσιμον τών άκονόντοον. Ημείς δε 
καί τών άγιων εκείνοον εστίν οϊς αυτοπροσώπως ώμιλήσαμεν

63. Βλ. Β ίος Συμεώ ν Οπό Ν ι κ ή τ α  Σ τ η θ ά τ ο υ ,  έκδοθείς  
ύπό H a u sh err O rient. C h r. 12, 45, 1928.

64. Ε π ο μ έ ν ω ς  ό  Π αλαμας ε ϊχεν  άναγνώσει καί όλλα, πλήν τής  
ψευδεπιγράφου Μ εθόδου, έργα του Σ υ μ ε ώ ν .  Βλ. εισαγωγήν.
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12. Πράγματι γνωρίζεις τόν Βίον τοϋ Συμεών τοϋ Νέου 
Θεολόγου63, ό όποιος είναι ολόκληρος σχεδόν θαΰμα καί 
έχει δοξασθή ύπό τοϋ Θεοϋ διά υπερφυών θαυμάτων, καί 
άν κανείς τά συγράμματά του64 εί'πη συγγράμματα ζωής δεν 
θά άστοχήση τοϋ όρθοϋ. Γνωρίζεις επίσης τόν Νικηφόρον, 
τόν όσιον εκείνον ό όποιος, άφοϋ έπέρασε πολύν χρόνον 
εις ήρεμίαν καί ήσυχίαν, έπειτα ένδιατρίψας καί άπασχολη- 
θείς είς τά έρημικώτερα μέρη τοϋ Αγίου Όρους, συνέλεξεν 
άπό όλας τάς πατερικάς φωνάς καί παρέδωσεν. είς ήμδς 
την πρδξιν ταύτην. Αυτοί λοιπόν είσηγοϋνται είς τούς έπι- 
θυμοϋντας την μέθόδον τήν οποίαν λέγεις ότι άνατρέπουν 
μερικοί65. Καί τί άναφέρω τούς παλαιούς άγιους; Ταϋτα 
παρέδωσαν είς ήμδς μέ οίκεϊον στόμα ανδρες ολίγον πριν 
άπό ημάς μεμαρτυρημένοι καί άποδεδειγμένοι διά της δυνά- 
μεως τοϋ άγιου Πνεύματος, καί άνεκήρυξαν είς τούς χρό
νους μας τόν θεολόγον τούτον ώς αληθώς θεολόγον καί 
άσφαλέστατον έπόπτην τής άληθείας των μυστηρίων τοϋ 
Θεού. ’Ήκουσες εκείνον τόν φερωνύμως Θεόληπτον, τόν 
επίσκοπον Φιλαδέλφειας, ό όποιος μάλιστα άπό αύτήν έφώ- 
τισεν ώς άπό λυχνίαν τόν κόσμον, έκεϊνον τόν ’Αθανάσιον, 
ό όποιος έκόσμησε τόν πατριαρχικόν θρόνον έπί όχι ολίγα 
έτη καί τοϋ όποιου τήν σορόν έτίμησεν ό Θεός, έκεϊνον τόν 
Νείλον άπό τήν Ιταλίαν, τόν ζηλωτήν τοΰ μεγάλου Νείλου, 
τόν Σελιώτην καί τόν Ήλίαν οί όποιοι δεν ύστεροϋν είς 
τίποτε έκείνου, τόν Γαβριήλ καί τόν ’Αθανάσιον τούς άξιω- 
θέντας καί προφητικού χαρίσματος. ’Οπωσδήποτε ήκουσες 
όλους αύτούς, καί πολλούς άλλους άναδειχθέντας προ αυ
τών ή κατ’ αύτούς ή μετ’ αύτούς, νά έπαινοϋν καί νά παραι
νούν τούς θέλοντας νά τηροϋν τήν παράδοσιν ταύτην, τήν 
όποιαν οί νέοι τάχα διδάσκαλοι τής ήσυχίας, οι μή γνωρί- 
ζσντες οϋτε ίχνος ήσυχίας, καί νουθετοϋντες όχι άπό έμπει- 
ρίαν άλλ’ άπό φλυαρίαν, προσπαθούν νά άθετήσουν καί άντι- 
κρούσουν καί έΗουθενώσουν, χωρίς καμμίαν ωφέλειαν διά 
τούς άκούοντας. Ημείς δέ μερικούς άπό τούς άγιους εκεί
νους συνανεστράφημεν αύτοπροσώπως καί έχρησιμοποιή-
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και δ ίδασκά ),ο ις  έχρησάμεϋ 'α . Π ώ ς  ούν, τούτους παρ '1 ονδεν  

ΰ έμ ενο ι ,  τούς και πείρα  και χ ά ρ ιτ ι  δ ε δ ιδ α γ  μένους, το ϊς  από 

τύφ ον  καί λογομ α χ ία ς  έπ\ το δ ιδά σκ ε ιν  χ ω ρ ή σ α σ ιν  έ ϊ ξ ο μ ε ν ;  

Ο ν κ  εοται τούτο , ούκ εσται.

5 Κ α ι  σύ το ίνυν  τούς το ιούτους ά π οτρέπ ον  μετά  τού  ζ ία υ -  

ιδ ο ν ν ε τώ ς  σ εα ντφ  π ροολα λώ ν  « ευλογεί ή ψ ν χ ή  μου τον Κ ύ 

ρ ι ο ν  και πάντα  τά εντός  μου  το Όνομα το ά γ ιο ν  αυΐτον»’ ο ε α ν -  

τόν  τ& πειύ 'ήνιον  π α ρ έ χ ω ν  τοϊς π ατράσιν , άκονε π ώ ς  έ ϊο ω  π έμ -  

π είν  αεί τον νοΰν π ροτρέποντα ι.

66. Ο  Θ εόληπτος υπήρξε διδάσκαλος той Παλαμά ε ίς  τήν νηπτι
κήν, Φ ι λ ό θ ε ο υ ,  Έ γκώ μιον, P G  151, 561 Α,  έγνώ ρισεν όμω ς ό συγ- 
γραφ εϋς ήμών προφανώς καί άλλους έκ τω ν ενταύθα μνημονευόμε
νω ν. Φαίνεται ότι δέν έγνώ ρισε Γρηγόριον τόν Σ ινα ΐτην, γράψαντα 
σχετικόν συγγραμμάτιον.

67. Ψ α λ μ .  102, 1.
68. ’Εννοεί τήν συλλογήν χω ρίω ν ήτις ήκολούθει, ά λλ ’ έΕέπεσεν  

ήδη. Β λ. εισαγωγήν.
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καί έπιτύχη ύπερφυή καί απόρρητα θεάματα, πληρούμενος 
φωτός ύψηλοτέρου άπό κάθε άϋλον γνώσιν, όχι ώς θεω
ρός αισθητών ιερών συμβόλων οϋτε ώς γνώστης ίερογρα- 
φικής ποικιλίας, άλλ’ ώς καλλωπιξόμενος μέ τό καλοποιόν 
καί άρχοντικόν κάλλος καί λαμπρυνόμενος μέ την λαμπρό
τητα той Θεού27. Κατά τον ίδιον τρόπον καί αί άνώταται 
τάξεις τών υπερκόσμιων νόων, κατά τον ούρανοφάντορα 
ύποφήτην τής Ιεραρχίας αύτών, άναλογικώς προς τήν θέ- 
σιν των πληροϋνται όχι μόνον πρωτοδότου γνώσεως καί 
έπιστήμης, άλλά καί πρώτου φωτός, ιεραρχούμενοι άπό 
τήν άνωτάτην τριαδικήν τελεταρχίαν καί γίνονται μέτοχοι 
καί θεωροί όχι μόνον τής τριαδικής δόξης, άλλά καί τής 
φωτοφάνειας той Ίησοϋ, ή οποία καί άπεκαλύφθη εις τούς 
μαθητάς έν Θαβώρ28. Διότι όταν καταξιώνωνται τοιαύτης 
θεωρίας, μυοϋνται καί αυτόν καθώς είναι θεουργόν φώς, 
διότι πλησιάζουν αύτόν άληθώς καί έρχονται εις άμεσον 
μετουσίαν τών θεουργικών αύτοϋ φώτων. Διά τοΰτο καί ό 
φερωνύμως Μακάριος καλεϊ βρώσιν τών έπουρανίων τοΰ
το τό φώς29. Αλλος δέ θεολόγος λέγει, «τούτο γενομένη 
άΰλως όλη ή νοητή διακόσμησις τών ϋπερκοσμίων τοποθε
τεί ώς έναργέστατον τεκμήριον τής πρός ήμδς φιλανθρω
πίας той Λόγου»80. Οϋτω καί ό μέγας Παύλος, μέλλων νά 
συνάντηση τά άόρατα καί έπουράνια εις τό φώς τοΰτο θεά
ματα, άρπαγείς εγινεν ύπερουράνιος81, όχι διότι ό νοΰς 
έχρειάξετο νά ύπεραναβή τοπικώς τούς ούρανούς, αν καί 
ή αρπαγή δηλώνει κάποιο άλλο μυστήριον, γνωστόν μό
νον εις τούς δοκιμάσαντας αύτό, περί τού όποιου δέν είναι 
άναγκαϊον νά είπωμεν τώρα όσα εχσμεν άκόμη άπό τούς 
πεπειραμένους, μή τυχόν προσφέρωμεν καί αύτά πρός κα- 
κοποίησιν. "Οτι δέ ύπάρχει νοερός φωτισμός ένορώμενος 
ύπό τών καθαρών κατά τήν καρδιάν, διαφορετικός τελείως 
άπό τήν γνώσιν, ό όποιος είναι καί παρεκτικός αύτής, θά 
δείξωμεν εύχερέστατα εις τούς μή πειθομένους άπό τά 
λεχθέντα έως τώρα.

31. Β ' Κ ο ρ .  12, 2.
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6. Φασί γάο, ώς αητός είπες, συμβολικούς είναι τους 
εν τφ πάλαι νόμο) φωτισμούς. 5Εκείνοι τοίννν τοϋτ’ αυτό δει- 
κνύονσιν ώς εστιν ιερός φωτισμός ον γεγόνασίν αυτοί σύμ- 
βολον. "Οτι δε τούτου η σαν οι πλείονς εκείνων σύμβολα και 

5 παρά του άγιου μεμαθήκαμεν Νείλον λέγοντος, «δίαν δ νους, 
τον παλαιόν άνθρωπον άποδυσάμένος, τον εκ τής χάριτος 
επενδύοηται, τότε και την εαυτόν κατάητασιν οψεται κατά 
τον καιρόν τής προσευχής σαπφείρψ ή ούρανίφ χρώματι πα- 

. ρεμφερή, ήντινα και τόπον Θεού ή Γραφή ονομάζει. υπό ιών 
10 πρεσβντέρανν όφθέντα υπό τό δρος Σινά». еΩσαύτως δέ και 

τον αγίου ’Ισαάκ άκούομεν λέγοντος■ <(κατά τον καιρόν τής 
προσευχής όράν την εαυτόν καϋ'άρότητα τον κεχαριτωμένον 
νουν, όμοια ν τή έπουρανίω χροιάt ή τις Θεόν υπό τής γερου
σίας τον ’Ισραήλ ώνόμαοται τόττος, ήνίκα ώφθη αύτοις εν 

15 τφ δρει». Βλέπεις πώς των έν ταις καθα,ραις καρδίαις άρ- 
τίως τελούμενων εκείνα σύμβολα; ’Ιωάννης δε ό χρυσούς 
και τήν γλώτταν καί την διάνοιαν, τό άποστολικόν εκείνο 
διενκρινών, «δ Θεός ό ειπό)ν εκ σκότους φως λάμψαι, ος 
Μαμψεν . έν. ταις καρδίαις ημών», «δείκνυσι», φησί, «μετά 

20 ττροσθήκης τήν Μωσέως δόξαν έν ήμίν άστράπτουσαν καθά- 
... περ.γάρεϊς τό πρόσωπο ν Μωσέως, όντως εις τάς ήμετέρας 
- 7  καρδιάς ελαμψε», καί παρακατιών, «έν άρχή μέν», φησί, 

. «τήζ κτίσεως είπε, καί έγένετο φώς' νυν δέ ούκ εϊπεν, άλλ’ 
αυτός ήμιν γέγονε φώς». ΕΙ μέν ονν τό φώς τό έν αρχή 

25 της κτίσεως ή τό έν τφ προσώπφ Μωσέως γνώσις ήν μέ
τρια καί ή §ν ταις καρδίαις ημών ελλαμτρις γνώσις αν ήν 
νψηλοτέρα, ώς προσθήκην δεξαμένη·. *Επεί δ’ έκείνη ον 
γνώσις ήν, άλλα λαμπρότης έπιφαινομένη τφ προσώπφ 
καί ή έν ήμιν ελλαμτρίς ον γνώσις άλλα λαμπρότης έστί ψν- 

30 χής, έπιφαινομένη τφ κεκαθαρμένω νώ. ’Εκείνην μέν ονν 
αισθητοίς δφθαλμοις ύποκειμένην αισθητήν ανάγκη λέγειν,

32. Έ Ε . 24, 10 έ. έ.
3ι3. Περ(ί πονηρών λογισμών 18, P G  79, 1221 Б . Τ ό  δργον είναι 

ίσ ω ς του Εύαγρίου.
34. Λόγοι 32, Σ π ε τ σ ι έ ρ η  σ. 140.
35. Β' Κορ.  4, 6.
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6. Διότι, όπως ισχυρίζεσαι σύ, λέγουν, ότι oi sic τόν 
παλαιόν νόμον φωτισμοί είναι συμβολικοί. ’Εκείνοι λοιπόν 
αύτό άκριβώς δεικνύουν, ότι υπάρχει ιερός φωτισμός του 
όποιου αύτοί έγιναν σύμβολον. "Οτι δέ τούτου σύμβολα 
ήσαν εκείνοι έδιδάχθημεν καί άπό τόν άγιον Νείλον λέ- 
γοντα, «όταν ό νοϋς, άπεκδυθείς τόν παλαιόν άνθρωπον, 
ένδυθη τόν έκ της χάριτος, τότε κατά τόν καιρόν τής 
προσευχής θά ϊδη καί τήν κατάστασίν του παρεμφερή μέ 
σάπφειρον ή μέ ούράνιον χρώμα, τήν όποιαν και τόπον 
Θεού ονομάζει23, όφθέντα ύπό των πρεσβυτέρων ύπό τό 
όρος Σινδ»33. Ωσαύτως δέ άκούομεν καί τόν άγιον Ισαάκ 
νά λέγη «ότι κατά τόν καιρόν τής προσευχής ό χαριτωμέ
νος νοΰς βλέπει τήν καθαρότητά του, όμοίαν μέ τήν έπου- 
ράνιον χροιάν, ή όποια ύπό τής γερουσίας τοϋ Ισραήλ ώ- 
νομάσθη τόπος Θεού, όταν ώφθη ύπ’ αύτών είς τό όρος»*4. 
Βλέπεις πώς εκείνα είναι σύμβολα των τεταμένως όρμο- 
νικώς είς τάς καθαρός καρδίας; Ιωάννης δέ ό χρυσούς 
καί είς τήν γλώσσαν καί είς τήν διάνοιαν, δισαφών εκείνοι 
τό άποστολικόν, «ό θεός ό όποιος είπε νά λάμψη φώς ά
πό τό σκότος, ό όποιος έλαμψεν είς τάς καρδίας ήμών»**, 
λέγει, «δεικνύει ότι ή δόΕα τού Μωυσέως άστράπτει μέσα 
μας μέ περίσσειαν, διότι έλαμψεν είς τάς καρδίας μας, 
όπως είς τό πρόσωπον τού Μωυσέως», και είς τήν συνέ
χειαν λέγει, «είς τήν άρχήν μέν τής κτίσεως είπε, καί έγι
νε φώς’ τώρα δέ δέν είπεν, άλλ' ό ίδιος έγινε προς χάριν 
μας φώς»8®. Έάν λοιπόν τό είς τήν άρχήν τής κτίσεως 
φώς ή τό είς τό πρόσωπον τού Μωυσέως λάμψαν ήτο γνώ- 
σις μετρία, θά ήτο ύψηλοτέρα γνώσις καί ή εί,ς τάς καρδίας 
ήμών έλλαμψις, ώς δεχθείσα προσθήκην. Επειδή δέ έκεί- 
νη δέν ήτο γνώσις, άλλά λαμπρότης έπιφαινομένη είς τό 
πρόσωπον, καί ή μέσα μας έλλαμψις δέν είναι γνώσις άλ
λά λαμπρότης ψυχής, έπιφαινομένη είς τόν καθαρόν νοΰν. 
’Εκείνην λοιπόν, άφοΰ ύπόκειται είς αισθητούς οφθαλμούς, 
πρέπει κατ’ άνάγκην νά τήν λέγωμεν αισθητήν, όπως αύ-

36. E ic  В '  прбс KopivGiouc όμιλία 8, 3, P G  61, 457 .
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καδάπερ ταυτήν νοητήν, νοητοις ύποκειμένην όμμασι και εν
τός ημών ένεργουμένην.

7. 9Αλλ9 ον δ' εκείνη αϊσίλητή όπλώς νπήρχεν, εϊ και τφ 
προφητικώ έπεψαίνετο προσώπφ, έΐπερ την δόξαν τον φω- 

5 ιός· τού προσώπου Μωϋσέως νυν εν τη ψυχή, κατά τον ά
γιον Μακάριον, δέχονται οί άγιοι. Το αυτό ό’ οϋτος και δό
ξαν τον Χριστού καίει καί νπερ αϊσδησιν ηγείται, ει και 
κατ’ αΊ,σϋησιν εφάνη, τό άποστολικόν εκείνο προβαλλόμενος 
μετά μικράς προσδήκης’ «ημείς δε πάντες άνακεκαλνμμένω 

10 τιρΌσώπω τήν δόξαν Κυρίου», τουτέστι τό νοερόν φως αυ
τόν, fκατοπτριζόμεδα τήν αυτήν εικόνα μεταμορφούμενοι από 
δάξης εις δόξαν', τή περιουσία δηλαδή τής εν ήμιν λαμπρό- 
τητος, υπό του δεϊκον φωτός ττροϊονσης έπι τό τηλανγέστε- 
ρον αεί». Τί γάρ και ό άγιος Διάδοχος λέγει; «Ον δει άμφι- 

15 βάλλειν ώς, όταν ό νους άρξηται ττυκνώς υπό τον {λείου φω
τός ενεργείσδαι, διαφανής τις όλος γίνεται, ώστε τό εαυτόν 
φως αυτόν πλουσίως όράν τούτο γάρ όλως γίνεται, όταν 
ή δύναμις τής ψυχής κατακνριεύση των παϋ'ών». Τί δ* ανδις 
ό {λείος Μάξιμος; αΟυκ άν τοσοΰτον ίσχυσεν άναδραμεϊν άν - 

20 δρώπινος νους ώς άντιλαβέσϋ'αι 'δειας έλλάμψεως, ει μή 
αυτός δ Θεός άνέσπασεν αυτόν και ταίς δείαις αύγαϊς κατε- 
φώτισε». Τί δ9 ανδις συν τφ μεγάλω Βασιλείω Νείλος ό 
περιβόητος τής άληδείας φησϊν 6 οτΰλος; «Ό κατνπαδόκης 
Βασίλειος, φησί, τήν μέν άνδρωπίνην γνώσιν μελέτη και 

25 γυμνάσιά κρατύνει, τήν δε εκ Θεού χάριτος έγγινομένην, 
δικαιοσύνη και έλεος' και τήν μέν προτέραν δυνατόν και τους 
έμπαδείς ύποδέξασδαι, τής δέ δευτέρας οι άπαδείς μόνοι 
εισι δεκτικοί, οι και παρά τόν καιρόν τής προσευχής τό οϊ- 
κείον φέγγος τον νον περιλάμπον αυτούς δεωρονσι». Συνή- 

30 κας, αδελφέ, σαφώς ότι νους παδών απαλλαγείς ώς φώς 
αύιός έαντόν κατά τήν προσευχήν δρα και δείφ περιλάμπε- 
ται φωτί; Νυν ονν πειδήνιρν υπέχουν ονς ανδις ακούε και

37. Ό μ ιλ ία ι 5, 10, P G  34, 516 Α  Π ερί ύπομονής 4, αύτ. 868 C D .
38. В '  К о р .  3, 18.
39. Βλ. "Ομιλίας 5, 10, P G  34, 516 ΑΒ" Π ερί ύψ ώσεως νοός 1, 

P G  34, 889 C . Π ερ ί έλευθερίας νο ό ς  21, P G  34, 956 B C .
40. Κεφ άλαια 40, D e s  P la c e s  1957, σ. 108.



τήν έδώ νοητήν, διότι ύπόκειται εις νοητά όμματα καί 
ένεργείτοι μέσα μας.

7. Άλλ’ οϋτε εκείνη ήτο άπλώς αισθητή, άν και έφαί- 
νετο επάνω εις τό προφητικόν πρόσωπον, έφ’ όσον κατά 
τον άγιον Μακάριον τήν δόξαν τοΰ φωτός τοϋ προσώπου 
του Μωυσέως δέχονται τώρα εις τήν ψυχήν οι άγιοι". Τό 
ίδιον καλεϊ οϋτος καί δόξαν τοϋ Χριστού και θεωρεί (be 
υπέρ αϊσθησιν, άν καί έφάνη αίσθητώς, προβάλλων εκείνον 
τον άποστολικόν λόγον μαζί με μικρόν προσθήκην' «'ήμεϊς 
δέ όλοι μέ άσκέπαστον πρόσωπον’»*8, δηλαδή με τό νοερόν 
φως του, κατοπτριξόμεθα τήν ιδίαν εικόνα μεταμορφού- 
μενοι άπό δόξης εις δόξαν’, μέ τήν περίσσειαν προφανώς 
τής μέσα μας λαμπρότητος, ή οποία προάγεται πάντοτε 
προς τό τηλαυγέστερον ύπό τοϋ θεϊκού φωτός»". Τί δέ 
λέγει καί ό άγιος Διάδοχος; «Δέν πρέπει νά όμφιβάλλω- 
μεν ότι, όταν ό νοϋς άρχίση νά ένεργήται πυκνώς ύπό τοϋ 
θείου φωτός, γίνεται ολόκληρος διαφανής, ώστε νά βλέππ 
πλουσίως τό ίδιον τό φως του* διότι τοϋτο συμβαίνει γενι
κώς, όταν ή δύναμις τής ψυχής κατακυριευση των πα
θών»40. Τί πάλιν λέγει ό θείος Μάξιμος; «Ό άνθρώπινος 
νοϋς δέν θά ήδύνατο νά άνέλθη τόσον ώστε νά συλλάβη 
θείαν ελλαμψιν, άν δέν τόν άνέσυρεν ό ίδιος ό Θεός και 
δέν τόν κατεφώτιξε μέ τάς θείας αύγάς»41 42. Τί επίσης λέγει 
μαξί μέ τόν μέγαν Βασίλειον ό Νείλος, ό περιβόητος στϋ- 
λος τής άληθείας; «Ό καππαδόκης Βασίλειος, λέγει, τήν 
μέν άνθρωπίνην γνώσιν κρατύνει ή μελέτη καί ασκησις, 
τήν δέ γεννωμένην έκ τής θείας χάριτος, ή δικαιοσύνη καί 
τό έλεος' καί τήν μέν πρώτην είναι δυνατόν νά δεχθούν 
καί οί έμπαθεϊς, τής δευτέρας όμως δεικτικοί είναι μόνον 
οί άπαθεϊς, ο! όποιοι καί κατά τόν καιρόν τής προσευχής 
θεωρούν τό φέγγος τοϋ νοϋ των νά τούς περιλάμπη»4*. 
Κατανοείς, άδελφέ, σαφώς ότι νοϋς άπαλλαγείς των πα
θών βλέπει ό ίδιος τόν έαυτόν του κατά τήν προσευχήν 
ώς φως καί περιλάμπεται μέ θειον φως; Τώρα λοιπόν
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41. Μ α ξ ί μ ο υ ,  Κεφ άλαια θεολογικά 1, 31, P Q  90, 1090 Α ,
42. Χωρίον μή άνιχνευθέν.
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τον φερωνυμως Μακαρίου, ον σκεύος εκλογής δ πολύς τα 
ϋ'εϊα. Νείλος προσηγάρενσεν, δς φησιν έν τοϊς υπό τον Με- 
ταφραστον μειαφρασϋεϊσι Κεφαλαίοις■ «.ή τελεία τον πνεύμα- 
ιος ελλαμψις ονχ olov νοημάτων μόνον άποκάλνψίς έστιν, d/л’ 

5 νποσιατικού φωτός έν ταις ψνχαϊς βέβαια και διηνεκής ελ- 
λαμψις' το γάρ, 'ό είπών εκ σκότους φως λάμψαι, δς ёλαμψεν 
έν ταΐς καρό ία ις ημών, και τόΤ 'φώτισον τους δφϋαλμονς 
μου μήποζε υπνώσω εις ΰάνατον*, και τό, е έξαπόσιειλον το 
φώς> σου και την άλήΰ'ειάν σου, αντά με δδηγήσουσιν εις δ- 

Ю ρος άγιόν σου', και τό, ' έσημειώϋη έφ’ ημάς το φως τον 
προσώπου σον\ και πάνΰ'3 δσα τοντοίς παραπλήσια, τό αυτό 
παρίατησιν». 'Υποστατικόν δε είπεν, %ν* έμψράξη τά στόματα 
τών την γνώσιν μόνον οίομένων φωτισμόν και περπρεπόν
των την τών πολλών διάνοιαν, και προ τών άλλων την οί- 

1Γ κείαν, τφ μετά λαμβάνειν εις τήν γνώσιν παρ εξ ηγουμένους 
παν δμιπερ άν έιποι τις περί εκείνον του φωτός. 'Εγώ δε 
και τήν γνώσιν παροοννμως άπ έκείνου λεγομένηγ οϊδα φώς, 
ώς νπ' αυτόν χορηγούμενων, δ και ανωτέρω είπον.

S. Διόπερ οόδε τήν από τών αισθήσεων προσγινομένην 
ГС εϊόησιν, καίτοι γνώσιν οΰσαν εστιν όπου και άσφαλεστάτην, 

φώς πώποτέ τις προσηγόρευσεν, άλλα μόνην τήν από τον νον 
και λογικήν. Ονδεν γάρ όρώμεν λόγον δνναμιν εχον, δ μή 
νοερόν έστι φώς. Οϊ τε γάρ άγγελοι, πυρ olov άυλον και 
άσώμανον' τί δ? άλλο του τό έστιν ή φώς νοερόν; “0 τε νους 

25 αυτός εαυτόν ορών, ώς φώς όρφ τί τοίνυν και οϋτος, εί μή 
νοερόν έ αυτόν βλέπει φώς; Και αυτός δέ ό παντός νοερού 
φωτός έπέκεινα Θεός καί πάσης ουσίας νπερουσίως έκβεβη- 
κώς, πυρ παρά τών Ιερών θεολόγων ώνο μασμένος, έχει μέν, 
ώς κατά τήν τον πνρός άμνδράν έν αισΰητόΐς εικόναΤ τό 

30 κρύφιόν τε και αθεώρητον καύ* έαντόν, μή προκειμένης ύλης

43. Ε ύ  α γ ρ ί ο υ ,  Π ρακτικός 1, 93, P G  40, 1249 Β . Τ ό  έργον  
τοΰτο, ώ ς καί δλλα, άηεδόθη καί ε ίς  τόν  Νείλον.

44. Β '  Κ ο ρ .  4, 6. 45.  Ψ  α λ μ. 12, 4.
46.  Ψ α λ μ .  42, 3. 47.  Ψ  α λ  μ. 4, 7.
48.  Μ α κ α ρ ί ο υ ,  Περί έλευθερίας νοός 22, P G  34, 956 D  - 957 Α.
49. Βλ. άνωτ. παραγρ. 3.
50- Βλ, Γ ρ η γ .  Θ ε ο λ ό γ ο υ  Λόγοι 21, 2, P G  35, 1084 D.
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προσφέρων πειθήνιον ούς πάλιν ακούε και τόν φερώνυ
μους Μακάριον, τόν όποιον ό πολύς εις τά θεία Νείλος 
χαρακτηρίζει σκεύος εκλογής48 καί ό όποιος εις τά ύπό 
τού Μεταφραστοΰ διασκευασθέντα Κεφάλαια λέγει’ «ή 
τελεία ελλαμψις τού πνεύμτος δέν είναι ώσάν άποκάλυψις 
νοημάτων μόνον, άλλά βεβαία καί παντοτινή ελλαμψις 
ύποστατικοΰ φωτός εις τάς ψυχάς "διότι τό *ό είπών νά 
λάμψη φως άπό τό σκότος, ό όποιος ελαμψεν εις τάς καρ
διάς ήμών’44, καί τό φώτισε τούς οφθαλμούς μου μήπως 
ύπνώσω έως θανάτου’45, καί τό, έξαπόστειλε τό φως σου 
καί τήν άλήθειάν σου, αύτά θά μέ όδηγήσουν εις τό άγιόν 
σου 6ρος’4<?, καί τό, 'έσημειώθη έπάνω μας τό φως του 
προσώπου σου’47, καί άλα τά παρόμοια μέ αύτά, τό ίδιον 
παριστάνουν»48. Είπε δε ^̂ οστατικόν̂  διά νά φράΕη τά 
στόματα έκείνων οί όποιοι ώς φωτισμόν νομίζουν μόνον 
τήν γνώσιν καί μεταστρέφουν τήν διάνοιαν των πολλών, 
καί πριν άπό τάς άλλας τήν (δικήν των, μέ τό νά έκλαμ- 
βάνουν κατά παρεΕήγησιν παν ο,τι θά έλεγε κάνεις περί 
εκείνου τού φωτός. Εγώ δέ θεωρώ φώς καί τήν γνώσιν 
ή όποια παρονομ άγεται από αύτό φωτισμός, διότι ύπ’ αυ
τού χορηγείται, οπωο είπον καί ανωτέρω4 V—

8. Διά τούτο κανείς ποτέ δέν έχαράκτήρισε φώς τήν 
άπό τάς αισθήσεις προερχσμένην εϊδησιν, μολονότι εις 
μερικός περιπτώσεις είναι γνώσις καί μάλιστα άσφαλεστά- 
τη, άλλ’ έκάλεσεν οϋτω μόνον τήν άπό τόν νοΰν προερχο- 
μένην καί λογικήν. Διότι δέν βλέπομεν ό,Τιδήποτε έχον 
δύναμιν λόγου, τό όποιον νά μή είναι νοερόν φώς. Πράγμα
τι οί άγγελοι είναι ώάάν πΰρ άϋλον καί άσώματον’ τί άλλο 
είναι τούτο παρά φώς νοερόν; Καί ό νοϋς, βλέπών ό ίδιος 
τόν έαυτόν του, ώς φώς τόν βλέπει’ τί είναι λοιπόν και 
όύτός, άν δέν βλέπη έαυτόν ώς νοερόν φώς; Καί ούτός 
δέ ό πέρα παντός νοερού φωτός ευρισκόμενος Θεός 
παρεκβαίνουν ύπερουσίως πάσαν ούσίαν, άποκαλούμενσς 
πϋρ άπό τούς ιερούς θεολόγους50, έχει μέν μέσα του τό 
κρύφιον καί άθεώρητον, ώσάν κατά τήν όμυδράν εικόνα 
τού πυράς εις τά αισθητά, άφοΰ δέν Οφίσταται ύλη χωρού-
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τής χωρονσης την θείαν έμφάνειαν ήνίκα δ’ άν επιτήδειας 
ύλης άπερικαλύπτως έχουσης έπιλάβηται, τοιαυτη δε έστι πά
σα νοερά κεκαθαρμένη φνσις, τό της κακίας ονκ έπιφερομένη 
κάλυμμα, τηνικαυτα και αυτός ώς φως όράται νοερόν, ώς 

5 δι’ αυτών των και παθόντων και ϊδόντων λαμπρότητα Θεόν 
έδείξαμέν τε και δείξομεν άγιων.

9 "Ωσπερ δέ τό πυρ, άν έπικαλνφ&η δι ύλης ον δια
φανούς, Θερμαίνειν μεν αυτήν δνναται, φωτίζεΐν δε ονχί, 
οΐτω και δ νους, όταν επικείμενον εχη τό ζοφώδες κάλυμμα 
τών ποιητών παΰών, γνώσνν μεν παρέχειν δύναιτ άν, άλλ' 
ουχι και φώς. Έπει δε μη μόνον φώς εστιν ό νους νώ ϋεω- 
ρητόν, ει και έσχατον τών τούτον τον τρόπον δρωμένων, άλλα 
και θεωρητικόν, olov οφθαλμός υπάρχων 'της ψυχής, «όψις» 
у do, φησί, γψυχή δ συμφυής αυτή νους», ώσπερ ή κατ 

13 άΐσϋησιν όψις ονκ άν ένεργεία γίγνοιτο, μη εξωθεν έπιλάμ- 
ψαντος αυτή φωτός, ουτω και δ νους ονκ άν ή νοεράν έχων 
άΐσϋησιν δρώη και καύ* ёαυτόν ένεργείρ, γίγνοιτο, μη τον 
θείου περιλάμψαντος αυτόν φωτός. "Ωσπερ δε ή όψις, όταν 
ενεργή, φώς αυτή τε γίνεται και μετά του φωτός σνγγίνε- 

.20 ται και τευτ* αυτό πρώτον όρά τό φώς πάσι τοις δρωμένοις 
τιερικεχνμ&νον, τόν αυτόν τρόπον και δ νους, ήνίκ άν εις 
εντελέχειαν άφίκοιτο τής νοερας αίσθήσεως, αυτός όλος olov 
φώς έαζι και μετά του φωτός εστι και συν τώ φωτι γνω- 
στώς δρα τό φώς, ουχ υπέρ τάς σωματικός αισθήσεις μόνον, 

25 αλλά και υπέρ παν ο τι τών ήμΧν γνοορίμων και απλώς τών 
όντων πάντεον. Θεόν γάρ όρώσιν οι [κεκαθαρμένοι )τήν καρ
διάν, κατά τόν υπό του Κυρίου αψευδή μακαρισμόν, ός φώς
ών, κατά τήν θερλογικωτάτην Ίωάννονίου τής. βροντής υιόν 
φωνήν, οίκίζει τε και εμφανίζει εαυτόν τοις άγαπώσιν αν- 

30 τόν και άγατιηθεΐσιν νπ’ αυτόν κατάτήν πρ'ός αν τους έ αν τον 
επαγγελίαν εμφανίζεστε ώς εν δσόπευρω τώ κεκαθαρμένφ 
νώ, τό καθ' εαυτόν αόρατος υπάρχων. Toiomov^iap^Jt εν

51. Βλ. Δ  ι ο ν. ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί ουρανίου ιερα ρχία ς 15, 
2, P G  3, 329 A C .

52. Μ ε γ .  Β α σ ι λ ε ί ο υ  (ψ ευδ.), Ά σ κ η τ . δ ια τά ζε ις  2, 1, P G  31,
1340 Α . 53. Μ α τ θ .  5, 8.

54.  Α '  Ί ω· 1, 5. 55.  Ί ω .  14, 21* 23.
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σα τήν θείαν έμφάνειαν31, άλλ’ όταν εύρη ύλην κατάλληλον 
καί άνοικτήν, τοιαύτη δε είναι πάσα νοερά κεκαθαρμένη 
φύσις, μή φέρουσα τό κάλυμμα τής κακίας, τότε καί αύ- 
τός βλέπεται ώς νοερόν φως, όπως έδείξαμεν καί θά δεί- 
ξωμεν διά των ίδιων των άγιων, οί όποιοι έδσκίμασαν καί 
είδον τήν λαμπρότητα τού Θεοΰ.

Q. "0πω .̂5έ_τό ουρίαν καλυφθή μέ ϋλην όχι διαφανή, 
δύναται μέν νά τήν θερμαίνη, όχι όμως να φωτϊΖπ, ουτω 
καί ό νοϋς, όταν εχη έπάνω του τό Ζοφώδες κάλυμμα των 
πονηρών παθών, θά ήτο_ μέν δυνατόν νά παρέχη γνώσιν, 
άλλ’ όχι καί φώς. Ό νοϋς δεν είναι μόνον φως θεωρη- 
τόν διά νοϋ, έστω καί τό τελευταϊον τών βλεπομένων κατ’ 
αύτόν τον τρόπον, άλλά καί θεωρητικός, ώσάν οφθαλμός 
τής ψυχής πού είναι, διότι, λέγει, «θέα τής ψυχής είναι ό 
αρμονικός μέ αύτήν νοϋς»5*. Επομένως όπως ή κατ’ σϊσθη- 
σιν θέα δέν θά καθίστατο ένεργός χωρίς νά λάμψη επάνω 
της φώς άπό έξω, οϋτω καί ό νοϋς δέν θά ήδύνατο νά 
βλέπη μέ τήν νοερόν αϊσθησιν τήν όποιαν εχει καί νά τεθή 
καθ’ εαυτόν είς ένέργειαν, άν δέν τον περιλάμψη τό θεϊον 
φώς. 'Όπως δέ ή όψις, όταν ένεργή, γίνεται ή ιδία φώς 
καί ένώνεται μέ τό φώς καί πρώτον βλέπει αύτό τοϋτο 
τό φώς περιχυμένον είς όλα τά όρώμενα, κατά τόν αύτόν 
τρόπον καί ό νοϋς, όταν φθάση είς τήν πληρότητα τής 
νοερός αίσθήσεως, αύτός ό ίδιος είναι όλος ώσάν φώς 
καί είναι μέ τό φώς καί μαΖί μέ τό φώς, βλέπει σαφώς τό 
φώς, όχι ύπέρ τάς σωματικός αισθήσεις μόνον, άλλά καί 
υπέρ πόν τών γνωρίμων μας καί άπλώς όλων τών όντων. 
Διότι τόν Θεόν βλέπουν οί καθαροί είς τήν καρδίανΚκατά 
τόν αψευδή μακαρισμόν ύπό τοϋ Κυρίου“7~ο όπόΤος ών 
φώς54, κατά τήν θεολογικωτάτην φωνήν τού Ίωάννου, τοϋ 
υίοϋ τής βροντής, έδρόΖει καί έμφανίΖει έαυτόν είς τούς 
άγαπώντας αύτόν καί άγαπηθέντας ύπ’ αύτοϋ κατά τήν 
έπαγγελίαν αύτοϋ προς αύτούς55’ έμφανίΖει δέ ώσάν είς 
κάτοπτρον είς τόν καθαρόν νοϋν, ένω καθ’ έαυτόν είναι 
άόρατος. Τοιοϋτον πράγμα είναι ή μορφή είς έσοπτρον*
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έσόπτρω μορφή' φαινομένη ονχ όράται και σχεδόν άδύνατόν 
έστιν όράν Ίε εν έσόπτρω και αυτό κατά ταντό τό μορφονν 
το εσοπτρον όράν.

10. Νυν μεν ονν σντω ηοΐς εν άγάπη καθαρθεΐσιν ό Θε- 
5 ός όράται, τότε δε, φησί, «πρόσωπον προς τιρόσωπον». Οι δε 

7ф μή παϋ'ειν τά ϋ'εϊα μηδ' ίδεΐν μηδαμώς πιστενοντες ώς 
φώς υπέρ φώς όράσθαι τον Θεόν, άλλα λογικώς μόνον θεω- 
ρεΐσθαι, τνφλοΐς έοίκασιν, οϊ της τον ήλιον θέρμης μόνης 
άντιλαμδανόμενοι τοΐς όρώσιν άπιστονοιν οτι και φαιδρός 

10 έστιν ό ήλιος. ΕΙ δε και τους όρώντας οι τυφλοί μεταδιδά- 
σκειν έγχειρονσιν, ώς ον φώς έστιν ό εν αϊσθητοΐς φανό- 
τατος απάντων ήλιος, καταγέλαστοι μεν οντοι τοΐς αισϋητώς 
όρώσιν έσονιαι. ’Εκείνοι όΓ οι τά παραπλήσια πάσχοντες 
περί τον τον παντός νπερανιδρυμένον τής δικαιοσύνης ήλι- 

15 ον», ον παρά τών νοερώς ώς άληθώς όρώντων μόνον, άλλά 
και παρά τών πιστενόντων τοΐς όρώσι θρηνηθήσονται, μή 
μόνον οτι τον Θεού δι5 νπερδολήν τής περί ημάς άγαϋότη- 
τος, εκ τον πάντων έξηρημένου καϊ άλήπτον και άφΰ'έγκτον, 
προ τό νφ μεθεκτόν τε και θεωρητόν άοράτως σνγκαταδαί- 

20 νοντος καθ' υπερούσιον εαυτού δύναμιν άνεκφοίτητον, αυτοί 
μένουσιν άνέραστοι προς τον αντοπτικόν και αυτονόητον εκεί
νον έρωτα, άλλ’ ότι και τοΐς προς τό φώς έκεϊνο χειραγω
γούσα διά τών λόγων υπό φιλανθρωπίας άγίοις ονκ εθελον
τές έπεσθαι, κατά κρημνών φέρονσιν εαυτούς και σνγκατα- 

25 σπάν έπιχειρσνσι τους πειθομένους, ώς αν δήττου κοινωνονς 
σχοΐεν όταν ·>ώς ττύρ Ί,δωσι» κατά τόν θεολόγον Γρηγόριον 
«ον ώς φώς ονκ έγνώρισαν», ούδε επίστενσαν. 9Αλλά γάρ καϊ 
τό πυρ εκείνο σκστεινόν> μάλλον δε τφ ήπειλημένω σκότει 
ταύτόν. Τούτα δέ τφ διαβόλψ καί τοΐς άγγέλοις αυτόν προ-

56. А '  К о р .  13, 12.
57. Μ α  λ α χ. 3, 20. Πρβλ. καί όπολυτίκιον Χριστουγέννων.
58. Ίω, Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ,  Περί ακατάληπτου 3, 3, Χ ρ ή σ τ ο υ  

1953, σ. 86, όπου έΕηγεϊται ή έννοια της συγκαταδάσεως. Πρός 
Θεόδωρον 1, 11, PG 47, 292. Βλ. καί ’Α θ α ν α σ ί ο υ ,  Πρός ’Αντίο- 
χον 28, PG 28, 613.

59. Γ ρ η γ .  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγοι 21, 2, PG 35, 1084D. Βλ. ά- 
νωτ. 8.
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φαινομένη δέν βλέπεται και σχεδόν είναι αδύνατον νά 
βλέπης εις κάτοπτρον καί συγχρόνως να βλέπης τό μορ- 
φσΰν εις τό κάτοπτρον.

10. Τώρα λοιπόν ό Θεός βλέπεται άπό τούς δΓ αγά
πης καθαρθέντας μέ αυτόν τον τρόπον, τότε δε, λέγει, 
«πρόσωπον πρός πρόσωπον»56. ’Εκείνοι δε οϊ όποιοι, έπειδή 
δέν επαθον οϋτε εϊδον τά θεία, δεν πιστεύουν καθόλου ότι 
ό Θεός βλέπεται ώς φώς υπέρ φώς, αλλά λογικώς μόνον 
θεωρείται, ομοιάζουν μέ τυφλούς, οι οποίοι, άντιλαμβανό- 
μενοι μόνον την θέρμην τού ήλιου, απιστούν εις τούς βλέ
ποντας ότι καί ό ήλιος είναι φαιδρός. ’Εάν δε οί τυφλοί 
έπιχειροϋν νά δασκαλεύουν τούς βλέποντας, ότι δέν είναι 
φώς ό λαμπρότατος όλων των αισθητών ήλιος, αύτοί θά 
γίνουν καταγέλαστοι εις τούς αίσθητώς βλέποντας. ’Εκεί
νοι δέ, οί οποίοι πάσχουν τά παρόμοια, σχετικώς μέ τον 
ύπερκείμενον τού παντός «ήλιον τής δικαιοσύνης»57, θά θρη- 
νηθοΰν όχι μόνον άπό τούς πράγματι βλέποντας νοερώς, 
άλλά καί άπό τούς πιστεύοντας εις τούς βλέποντας. Θά 
θρηνηθούν μάλιστα όχιμόνόν διότι, ένώ ό Θεός άπό ύπερβο- 
λήν τής πρός ήμδς άγαθότητος συγκαταβαίνει άπό τό έξηρ* 
μένον άπό όλα καί άκατάληπτον καί άνέκφραστον πρός τό 
μεθεκτόν καί άοράτως θεωρητόν άπό τον νοϋν58 κατά υπε
ρούσιον αφανή δύναμίν του, αύτοί μένουν άνέραστοι πρός 
τον όλοφάνερον καί αυτονόητον έκεϊνον έρωτα, άλλά καί 
διότι, μη θέλοντες νά ακολουθήσουν τούς άγιους οί οποίοι 
άπό φιλανθρωπίαν χειραγωγούν διά τών λόγων πρός τό φώς 
εκείνο, φέρουν έαυτούς κατά κρημνών και έπιχειροϋν νά 
συμπαρασύρουν τούς ύπακούοντας εις αύτούς, ώστε νά 
έχουν όπωσδήποτε συντρόφους όταν «ϊδουν ώς πΰρ» κατά 
τον θεολόγον Γρηγόριόν «αύτόν τον οποίον δέν έγνώρισαν 
ώς φώς»Μ οϋτε έπίστευσαν. Άλλά βεβαίως καί τό πύρ 
έκεϊνο είναι σκοτεινόν, μάλλον δέ τό ίδιον μέ τό άπειλη- 
μένσν σκότος. Αύτά δέ έχουν προετοιμασθή εις τον διά
βολον καί τούς άγγέλους αύτοΰ κατά τον λόγον τού Κυ-
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ητοίμασχαι κατά τον τού Κυρίου λόγον. Ονκονν οντε αίσϋη- 
τόν απλώς, άμοιρου σι γάρ αισ&ήσεως ττροητοίμασται τοϊς πο- 
νηροΐς άγγέλοις, ούδ' άπλ.ώς άγνοια τουτι το σκότος, ον γάρ 
άγνοήσονοι τότε μάλλον τον Θεόν ή νυν οι νυν τοϊς κληρονό- 

5 μοις τού σκότονς έκεηνν πεπεισμένοι, μάλλον μεν ονν και 
βέλτιον είσονται* ^πάοα* γάρ, φησί, "σάρξ εξομολογήσεται 
ότι Κύριος 'ΙησουςΧριστός είς όό$αν Θεού Πατρόςό, αμήν. 
Ονκ άρ ουδέ \το φως εκείνο αίσϋητόν κυρίως, ουδέ μεν ονν 
γνώσις, έΐπερ μηδε άγνοια τό άντιδιαστελλόμενον προς τον- 

10 το σκότος. Εϊ δε μη το φως εκείνο γνώσις, παρεκτικόν δε 
ιιάλλον της μυστικής καί απορρήτου γνώσεως τών μυστηρίο)ν 
τον Θεόν, καί ό άρραβών ννν τοΐς κεκαδαρμένοις την καρ
διάν ένορώμένος, ου γνώσις εστιν άπλώς, άλλ5 άναλόγον μεν 
γνώσεως χορηγός, αυτός δε φως νοητόν και νοερόν, μάλλον 

15 δε πνευματικόν, πνευματικό) ς έγγινόμενός τε και δρώμενος, 
ϋπεροχικώς έξηρημένος πάσης γνώσεως και αρετής καί τής 
ένταύϋ'α κατά χριστιανούς τελειότητος παρεκτικός μονώια- 
τος, ούκ атю μιμήσεως ή φρονήσεως προσγινομένης, άλλ* α- 
πο καλύψει και χάριτι τον ΤΙ νεύματος.

20 11. Δ ιό φησιν δ μέγας Μακάριος, συνεπιμαρτνρούντά τε
και σνμφδεγγόιιενον έχων Σνμεώνην τον άκούειν ήδιστον 
εν έρμηνενσιν’ «Ό {λείος απόστολος Παύλος άκριδέστερόν 
τε καί τηλανγέστερον τό εντελές, του χριστιανισμού μυστήρι
ον έκαστη ψυχή δεδήλωκεν, όπερ έστίν ή τον έπουρανίον φω- 

25 τός εν άποκαλύψει και δυνάμει τον Πνεύματος ελλαμψις, ίνα 
μή τις, τον διά γνώσεως νοημάτων φωτισμόν μόνον τον Πνεύ
ματος είναι νομίσας., κινδυνεύση δΤ άγνοιάν τε και ραΰνμίαν 
του τελείου τής χάριτος άποχυχείν μυστηρίου. Διά τούτο και 
■ύό υπόδειγμα τής τώ προσώπω Μωϋσέως περικείμενης τον 

30 т  *εύματος δόξης εις παράστασιν ώμολογημένην προήνεγκεν 
( ' εϊ γάρ τό καταργούμενον, φησί, διά δόξης, πολλώ μάλλον

60. Μ α τ θ .  25, 41.
61. Φ ι λ ι π. 2, 11 (πάσα γλώσσα).
62. Βλ. Β* Κορ.  1, 22’ 5,5’ Έ  <ρ ε σ. 1, 14. Βλ. καί Σ υ μ ε ώ ν  

Ν έ ο υ ,  Κεφάλαια 3, 35, Darrouzds 1957, σ. 90* Μ α ζ ί  μου,  Κεφά
λαια περί άγάπης 4, 78, Φιλοκαλία, 1957, 2, 49 κ.β.



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 1,3 173

ρίουβ0. Επομένως ούτε αισθητόν άπλώς είναι τοϋτο τό 
φως, διότι εχει προετοιμασθή διά τούς στερουμένους αί- 
σθήσεως πονηρούς αγγέλους, ούτε απλώς άγνοια είναι, 
διότι οί τώρα ύπακούοντες εις τούς κληρονόμους τοϋ σκό
τους έκείνου δέν θά αγνοήσουν τότε περισσότερον τόν 
Θεόν άπό τώρα, μάλλον δε θά τόν γνωρίσουν και καλύ
τερα’ διότι, λέγει, «πάσα σάρξ θό όμολογήση άτι Κύριος 
είναι ό Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός»*1, άμήν. 
Δέν είναι άρα ψΰτείρίσθητόν φως έκεϊνο κυρίως, ούτε βε
βαίως (̂ γνώσις, έφ’ όσον ούτε τό άντιδιαστελλόμενον προς 
τούτο σκότος είναι άγνοια. Έάνδέ τό̂ ρώς έκεϊνο δέν είναι 
γνώσις, ( άλλά μάλλον παρεκτικόν τής μυστικής καίάπορ- 
ρήτου γνώσεως των μυστηρίων τού Θεού, καί ό άρραβών** 
ό ένορώμενος τώρα άπό τούς καθαρούς έίς την καρδίαν δέν 
εΐναι Ί5πλώς γνωσις, λ̂λά χορηγός άναλόγου γνώσεως, 
αύτός δε φως νοητόν καί νοερόν, μάλλον δέ πνευματικόν, 
πνευματικώς έντυπούμενας. καί βλεπόμενος, ύπεροχικώς 
έξηρμένος πόσης γνώσεως καί αρετής καί μοναδικός χο- 
ρηγός̂ της̂ εδώ κατέΓΧρΊστιανούς τελειότητος, ή όποια δέν 
προσγίνεται άπό μίμησιν ή φρόνησιν, άλλό δΓ άποκαλύ- 
ψεως καί χάριτος τού πνεύματος.

11. Διά τούτο λέγει ό μέγας Μακάριος, εχων συνακό
λουθον καί σύμφωνον τόν Συμεών, τόν γλυκύτατον εις ά
κουσμα μεταξύ των έρμηνευτών’ «Ό θεϊος άπόστολος Παύ
λος εχει δηλώσει εις έκάστην ψυχήν άκριβέστερον καί 
τηλαυγέστερον τό τέλειον μυστήριον τού χριστιανισμού, 
τό όποιον είναι ήΤέλλαμψις τού έπουρανίου̂ φωτός̂ κατά
άποκάλυψιν καί δύναυιν τού Πνεύματος, διά νά μη νομίση 
κανείς άτι ό διά γνώσεως νοημάτων είναι ό μόνος χρ ωτι- 
σμός τού Πνεύματος καί κινδυνεύση άπό άγνοιαν καί ρα
θυμίαν νά άπατύχη τού τελείου μυστηρίου της χάριτος. 
Διά τούτο καί τό ύπόδειγμα τής γύρω εις τό πρόσωπον τού 
Μωϋσέως περιχυμένης δόξης τού Πνεύματος παρουσία
σε ν ώς παραδεδεγμένην μεγαλοπρέπειαν ('διότι άν τό κα- 
ταργούμενον, λέγει, είναι ένδοξον, πολύ περισσότερον έν-



174 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

то μενον εν δόξη ) , κωταργούμενον είρηκώς διά τό θνητφ 
σώματι Μωϋσέως περικεϊσϋαι την δόξαν" έδειξε δε την ά- 
ϋ'άνατον εκείνην τον Πνεύματος εν άποκαλύψει δόξαν νυν 
εν τφ άϋανάτο) τον έσω ανθρώπου προσώπω τοϊς άξίοις ά- 

5 καταργήτως ελλάμπεσθαι. Φησι γούν" Γ'ημείς δέ πάντες, τον- 
τέστιν οι κατά τελείαν πίστιν εκ του Πνεύματος γεννηθέντες, 
άνακεκαλυμμένφ πρόσω πω την δόξαν Κύριον κατοπτρίζομε- 
θα, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμενοι ало δόξης εις δόξαν, 
καθάπερ ало Κύριον Πνεύματος3" άνακεκαλυμμένφ προσώ- 

10 πω, τφ της ψυχής δηλαδή, και γάρ' ήνίκ αν επίατρεψη τις 
προς Κύριον, 'περιαιρεΐται, φηοί, τό κάλυμμα\ 'ο δε Κύρι
ος 7р Πνεύμα έστι. Φο,νερώς ονν διά τούτων έδειξε κάλυμμα 
σκότους έπιδεδλήσθαι την ψυχήν, δπερ άπό τής τον 3Α δ άμ 
παραβάσεως χώραν έσχεν εις την ανθρωπότητα παραδύναι, 

15 νυνϊ δέ, άπό τής έλλάμψεως τον Πνεύματος, περιαιρεϊσθαι 
τούτο των πιστόόν τε καί άξιων τω οντι ψυχών, δι3 ήν αιτί
αν και ή έλευσις ή τον Χριστού γεγένηται».

12. Βλέτιεις, αδελφέ, πως \τδν εν ταίίς ψυχαϊς των εργφ 
και αλήθεια πιστέυόντων εϊς Χριστόν φωτισμόν τον Πνεύ- 

20 ματος οι εν τφ παλαιω προϋπόγραψαν αισθητοί εκείνοι φω
τισμοί; Τους ούν αισθητούς και συμβολικούς εκείνους λέγον
τας έχρήν δι3 εκείνων προς την τούτου πίστιν τε και ζήτη- 
σιν ένάγεσθαι. Ούτοι δε καί τούς πιστεύοντας, μάλλον δέ εί 
δυνατόν καί τούς τής χάριτος έμφανώς ενμοιρη κότας καί α- 

25 ληστον \τήν επί τούτη γνώσιν έσχηκότας, πρός απιστίαν έκ- 
καλέσασθαι πάντα τρόπον σπεύδουσι, μεταδιδάσκειν τολμηρώς 
καί άνοήτως εγχειρούντες τούς υπό τού Θεού καί τής αυτού 
μυστικής έμφανείας τε καί ένεργείας τά απόρρητα δεδιδα- 
γμένους, ου δ3 υπό τού μεγάλου Παύλον έντρεπόμ ενοι, δς φη- 

30 σιν δτι «ο μεν πνευματικός ανακρίνει πάντα, αυτός δέ ύπ 
ούδενός άνακρίνεναι, νουν γάρ έχει Χριστού* τις δέ εγνω

63. Β* Κορ.  3, 7-11.
64. Β'  Κορ.  3, 18.
65. Β'  Κορ.  3, 16, (ΈΕ. 34, 34).
66. Β' Κορ .  3, 17.
67. Μ α κ α ρ ί ο υ ,  Περί έλευθερίαο vo6c 21, PG 34’ 956. Κατά 

τήν άπόδοσιν Συμεών τοΰ Μεταφραστοϋ.
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δοξον είναι τό παραμένον’)83, χαρακτηρίσας αύτό ώς κα- 
ταργούμενον διότι ή δόξα περιέβαλλε τό θνητόν σώμα τοϋ 
Μωϋσέως· έδειξε δε την άθάνατον εκείνην άποκεκαλυμ- 
μένην δόξαν τοΰ Πνεύματος τώρα εις τό άθάνατον τοΰ 
εσωτερικού άνθρώπου πρόσωπον προς τούς άξιους νά 
έλλάμπωνται άνέτως. Λέγει πράγματι· ολοι δε ήμεϊς, δη
λαδή οΐ κατά τελείαν πίστιν γεννηθέντες έκ του Πνεύμα
τος, κατοπτριξόμεθα μέ άκάλυπτον πρόσωπον τήν δόξαν 
Κυρίου, μεταμορφούμενοι εις τήν ίδιαν εικόνα άπό δόξης 
εις δόξαν, ώσάν άπό τό Κύριον Πνεύμα’84, μέ τήν φράσιν 
άκάλυπτον πρόσωπον έννοών τό τής ψυχής, διότι, όταν 
έπιστρέψη κανείς εις τον Κύριον, 'άφαιρεϊται τό κάλυμμά 
του’85, λέγει, ό δε Κύριος είναι τό Πνεύμα’88. Φανερώς 
λοιπόν έδειξε μέ αύτά ότι έπί τής ψυχής έχει έπιτεθή 
κάλυμμα σκότους, τό όποιον άπό τής παραβάσεως τοΰ 
Άδάμ εΰρεν ευκαιρίαν νά παρείσδυση εις τήν άνθρωπότη- 
τα, τώρα δέ ότι μέ τήν ελλαμψιν τού Πνεύματος άφαιρεϊ- 
ται τό κάλυμμα τούτο άπό τάς πιστός καί πράγματι άξιος 
ψυχάς, χάριν τοΰ όποιου έπραγματοποιήθη καί ή έλευσις 
τοΰ Χριστού87.

12. Βλέπεις, άδελφέ, πώς οί αισθητοί εκείνοι κατά τήν 
παλαιόν έποχήν φωτισμοί προετύπωσαν τον φωτισμόν τοΰ 
Πνεύματος είς τάς ψυχάς τών εις τήν πρδξιν καί τήν ά- 
λήθειαν πιστευόντων είς Χριστόν; Οί λέγοντες λοιπόν αι
σθητούς καί συμβολικούς εκείνους τούς φωτισμούς έπρε
πε δΓ εκείνων νά οδηγηθούν προς τήν πίστιν καί άναξήτη- 
σιν εκείνου. Αύτοί όμως σπεύδουν μέ κάθε τρόπον νά πα
ρασύρουν είς άπιστίαν καί τούς πιστεύοντας, μάλλον δέ 
εί δυνατόν καί τούς άπολαύσαντας έμφανώς τής χάριτος 
καί τούς λαβόντας άλησμόνητσν γνώσιν έπ’ αύτής, προσ- 
παθοΰντες νά παραδιδάξουν τολμηρώς καί άνοήτως τούς 
διδαγμένους ύπό τοϋ Θεού καί τής μυστικής έμφανείας 
καί ένεργείας αύτοΰ τά άπόρρητα. Δέν έντρέπονται ούτε 
τον μέγαν Παύλον, ό οποίος λέγει ότι «ό μέν πνευματικός 
άνακρίνει πάντα, αύτός δέ δέν άνακρίνεται άπό κανένα, 
διότι έχει νοΰν Χριστού' ποϊος δέ έγνώρισε τον νοΰν τοΰ
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νούν Κυρίου, δς συμβιβάσει αύτότ ,̂ τοντέστι люта ποιήσει, 
λογισμοίς άνακρίνων, τά 7 ον Π  νεύματος; Καί γάρ ονδε γνώ- 
ναι δλως ή πιστενσαι δύναται τά τον πνευματικόν άνϋρώπον 
ό τοις οίκείοις λογισμοϊς καί ταϊς' δι5 αητών συζητήσεσι πι- 

5 σβεύων, διαιρέσεσί τε καί συλλογισμοΐς καί άναλύσεσι πάσαν 
αλήθειαν εύρίσκεσ&αι οΐόμενος’ χμυχικός γάρ έστιν δ τοιούτος, 
«ό 0k ψυχικός», φησίν, «ον δέχεται τά τον Πνεύματος», ουδέ 
δύναται* δ γοϋν μή γινώσκων μηδέ πιστενων, πώς τοις άλ- 
λοις συμβιβάσας γνωστά τε καί πιστά ποιήσειε; Διά τούτο 

10 έΐ τις άνεν ησυχίας τ\ε καί νήψεως τής κατά νουν καί τής 
εν αυτή τών πνευματικώς καί απορρήτως τελούμενων πεί
ρας περί νήψεως διδάσκει, οτοιχών τοΐς οίκείοις διαλογι
σμούς καί διά λόγον δειξαι ζητών το υπέρ λόγον άγαϋ'όν, 
εις έσχατον άπονοίας δήλδς εστι κατενεχδείς καί την σο- 

15 φίαν όντως μωραν§είς, δτι άφρόνως ύπενόησε φυσική γνώ- 
σει τά υπέρ φυσιν κατοπτενσαι καί τά βάδη του' Θεόν, α γνω
στά μόνφ τω Πνεύματι, καί τά χαρίσματα τον Πνεύματος, 
ά γνωστά μόνοις τοις πνενματικοϊς καί νονν εχουοι Χρίστον, 
φυσική διάνο ία καί σαρκική φιλοσοφία ερεύνησα ί τε καί δεϊ- 

20 ξαί" προς δε τή αφροσύνη, καί θεομάχος ενρε&ήσεται, παρα- 
γνωρίζων εις την τον Β&λίαρ, ώ τής συμφοράς, την τού ά
γαμου Πνεύματος ενέργειαν καί χάριν καί άντιιταττόμενος 
τοις λαβούσι τό εκ Θεού Πνεύμα, 4να όC αυτού εϊδώσι τά εκ 
Θεού χαρισϋ'έντα ήμΐν, αλλά καί τον «οναί» εσται κληρονόμος 

25 διά την τών άκουόντων βλάβην uovah) γάρ, φησίν δ προφή
της, «τφ πστίζοντι τον αδελφόν αυτού ανατροπήν δολερόν».

13. Δέον οϋν τοΐς πάντα άνακρίνειν δυναμένοις, δηλονότι 
τοις πνευματικοίς (αδ γάρ πνευματικός πάντα άνακρίνειν κατά 
τον απόστολον), δέον ούν τούτοις τους μή τοιούτους φέρον- 

30 τας νποτάσσειν έαντονς, ώς τή τούτων άνακρίσει καί τά καδ’

68. Α ' Κορ.  2’ 15 έξ. 69. Α'  Κορ.  2, 14.
Ό  όρος ψυχικός έδώ έκλαμβάνεται ύπό τήν έννοιαν μεταξύ τοΰ 

σαρκικού καί τοΰ πνευματικού.
70. Θ' Κορ.  1, 20.
72. Α'  Κορ .  2, 16.
74. Α'  Κορ. 2, 12.
76. Α ' Κορ.  2, 15.

71. Α'  Κορ .  2, 10. 
73. Π ρ ά ξ .  5, 35.
75. Ά  β β α к 2, 15.
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και έπιτύχη ύπερφυή και απόρρητα θεάματα, πληρούμενος 
φωτός ύψηλοτέρου άπό κάθε άϋλον γνώσιν, όχι ώς θεω
ρός αισθητών ιερών συμβόλων ούτε ώς γνώστης ίερογρα- 
φικής ποικιλίας, άλλ’ ώς καλλωπισμένος με τό καλοποιόν 
καί άρχοντικόν κάλλος καί λαμπρυνόμενος με την λαμπρό
τητα τοϋ Θεοϋ27. Κατά τόν ίδιον τρόπον καί αί άνώταται 
τάξεις τών ύπερκοσμίων νόων, κατά τόν ούρανοφάντορα 
ύποφήτην τής Ιεραρχίας αύτών, άναλογικώς πρός τήν θέ- 
σιν των πληροΰνται όχι μόνον πρωτοδότου γνώσεως καί 
επιστήμης, άλλά καί πρώτου φωτός, ίεραρχούμεναι άπό 
τήν άνωτάτην τριαδικήν τελεταρχίαν καί γίνονται μέτοχοι 
καί θεωροί όχι μόνον τής τριαδικής δόξης, άλλά καί τής 
φωτοφάνειας τού Ιησού, ή οποία καί άπεκαλύφθη εις τούς 
μαθητάς έν Θαβώρ28. Διότι όταν καταξιώνωνται τοιαύτης 
θεωρίας, μυοΰνται καί αυτόν καθώς είναι θεουργόν φώς, 
διότι πλησιάζουν αύτόν άληθώς καί έρχονται είς άμεσον 
μετουσίαν τών θεουργικών αύτοΰ φώτων. Διά τούτο καί ό 
φερωνύμως Μακάριος καλεί βρώσιν τών έπουρανίων τού
το τό φώς28. "Αλλος δέ θεολόγος λέγει, «τούτο γενομένη 
άΰλως ολη ή νοητή διακόσμησις τών ύπερκοσμίων τοποθε
τεί ώς έναργέστατον τεκμήριον τής πρός ήμάς φιλανθρω
πίας τοϋ Λόγου»80. Οϋτω καί ό μέγας Παύλος, μέλλων νά 
συναντήση τά άόρατα καί έπουρόνια είς τό φώς τούτο θεά
ματα, άρπαγείς έγινεν ύπερουράνιος81, όχι διότι ό νοϋς 
έχρειάξετο νά ύπέραναβή τοπικώς τούς ούρανούς, άν καί 
ή άρπαγή δηλώνει κάποιο άλλο μυστήριον, γνωστόν μό
νον είς τούς δοκιμάσαντας αύτό, περί τού όποίοϋ δέν είναι 
άναγκαϊον νά εϊπωμεν τώρα όσα έχομεν άκόμη άπό τούς 
πεπειραμένους, μή τυχόν προσφέρωμεν καί αύΥά πρός κα- 
κοποίησιν. 'Ότι δέ υπάρχει νοερός φωτισμός ένσρώμενος 
ύπό τών κάθάρών κατά τήν καρδίαν, διαφορετικός τελείως 
άπό τήν γνώσιν, ό όποιος είναι καί παρεκτικός αύτής, θά 
δείξωμεν εύχερέστατα είς τούς μή πειθομένους άπό τά 
λεχθέντα έως τώρα.

31. Β* Κορ.  12, 2.
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6. Φασί γάρ, ώς αυτός είπες, συμβολικούς είναι τους 
εν τω πάλαι νόμψ φωτισμούς. 3Εκείνοι τοίνυν τοντ3 αυτό δει- 
κνύουσιν ώς εστιν Ιερός φωτισμός οϋ γεγόνασίν αυτοί σύμ- 
δολον. "Οτι δε τούτον ή σαν οι πλείους εκείνων σύμβολα και 

5 παρά του άγιου μεμαθήκαμεν Νείλου λέγοντος, «όταν ό νους, 
τον παλαιόν άνθρωιτον άποδυ σά μένος, τον εκ τής χάριτος 
έπενδύσηται, τότε και την εαυτού κατάστασιν δψεται κατά 
τον καιρόν τής προσευχής σαπφείρω ή ουράνίω χρώματι πα
ρεμφερή, ήντινα και τόπον Θεού ή Γραφή ονομάζει, υπό των 

10 πρεσβυτέρων όφ&έντα υπό τό όρος Σινά». еΩσαύτως δέ και 
τού άγιον 3Ισαάκ άκούομεν λέγοντος· «κατά τον καιρόν τής 
7ΐροσευχής όράν την εαυτού καθαρότητα τον κεχαριτωμένον 
νουν, δμοίαν τη έπουρανίφ χροιάς ήτις Θεού υπό τής γερου
σίας τον 3Ισραήλ ώνόμασται τόπος, ήνίκα ώφθη αντοις έν 

15 τω δρει». Βλέπεις πώς των έν ταις καθαραις καρδίαις άρ- 
τίως τελουμένων εκείνα σύμβολα; Ίωάννΐ]ς δε ό χρυσούς 
και την γλώτταν και την διάνοιαν, τό άποστολικόν εκείνο 
διενκρινών, «ό Θεός ό ειπων εκ σκότους φως λάμψαι, ος 
Βλαμψεν έν ,ταϊς καρδίαις ημών», «δείκνυσι», φησί, «μετά 

20 προσθήκης την Μωσέως δόξαν έν ήμιν άστράπιουσαν' καθά- 
περ γάρ εις τό πρόσωπον Μωσέως, όντως εις τάς ήμετέρας 
καρδίας έλαμψε», και παρακατ ιών, «έν αρχή μέν», φησί, 
« τής κτίσεως είπε, καί έγενετο φώς* νυν δε ούκ εϊπεν, άλλ’ 
αυτός ημϊν γέγονε φώς». ΕΙ μέν ούν τό φώς τό έν αρχή 

25 τής κτίσεως ή τό έν τφ ττροσώπφ Μωσέως γνώσις ήν μέ
τρια καί ή εν ταις καρδίαις ημών ελλαμψις γνώσις αν ήν 
ύψηλοτέρα, ώς προσθήκην δεξαμενή·. 9Επεί δ3 έκείνη ού 
γνώσις ήν, αλλά λαμπρότης έπιφαινομένη τφ προσώπφ 
καί ή έν ημϊν ελλαμψις ου γνώσις αλλά λαμπρότης έστί ψυ- 

30 Χήζ, έπιφαινομένη τφ κεκαθαρμένφ νω. 'Εκείνην μέν ούν 
αίσθητοΐς όφϋαλμοϊς νποκει μόνην αισθητήν ανάγκη λέγειν,

32. Έ Ε . 24, 10 έ. έ.
33. Περ(! πονηρών λογισμών 18, PG 79, 1221 Β. Τό δργον είναι 

ίσως τοϋ Εύαγρίου.
34. Λόγοι 32, Σ π ε τ σ ι έ ρ η  ο- 140.
35. Β* Κορ .  4, 6.
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6. Διότι, όπως ισχυρίζεσαι σύ, λέγουν, ότι οί είς τόν 
παλαιόν νόμον φωτισμοί είναι συμβολικοί. Εκείνοι λοιπόν 
αύτό άκριβώς δεικνύουν, ότι ύπάρχει ιερός φωτισμός τοΰ 
οποίου αύτοί έγιναν σύμβολον. "Οτι δε τούτου σύμβολα 
ήσαν εκείνοι έδιδάχθημεν καί άπό τόν άγιον Νείλον λέ- 
γοντα, «όταν ό νοϋς, άπεκδυθείς τόν παλαιόν άνθρωπον, 
ένδυθή τόν έκ της χάριτος, τότε κατά τόν καιρόν τής 
προσευχής θά ϊδη καί την κατάστασίν του παρεμφερή με 
σάπφειρον ή με ούράνιον χρώμα, την όποιαν και τόπον 
Θεοΰ ονομάζει23, όφθέντα ύπό των πρεσβυτέρων ύπό τό 
όρος Σινά»33. Ωσαύτως δέ άκούομεν καί τόν άγιον Ισαάκ 
νά λέγη «ότι κατά τόν καιρόν τής προσευχής ό χαριτωμέ
νος νοϋς βλέπει την καθαρότητά του, όμοίαν μέ τήν έπου- 
ράνιον χροιάν, ή όποια ύπό τής γερουσίας τοϋ Ισραήλ ώ- 
νομάσθη τόπος Θεού, όταν ώφθη ύπ’ αύτών εις τό όρος»*4. 
Βλέπεις πώς εκείνα είναι σύμβολα των τεταμένως άρμο 
νικώς είς τάς καθαρός καρδίας; Ιωάννης δέ ό χρυσούς 
καί είς τήν γλώσσαν καί είς τήν διάνοιαν, δισαφών εκείνοι 
τό άποστολικόν, «ό Θεός ό όποιος είπε νά λάμψη φώς ά
πό τό σκότος, ό όποιος έλαμψεν είς τάς καρδίας ημών»**, 
λέγει, «δεικνύει ότι ή δόξα τοϋ Μωυσέως άστράπτει μέσα 
μας μέ περίσσειαν, διότι έλαμψεν είς τάς καρδίας μας, 
όπως είς τό πρόσωπον τοϋ Μωυσέως», καί είς τήν συνέ
χειαν λέγει, «είς τήν άρχήν μέν τής κτίσεως είπε, καί έγι
νε φώς' τώρα δέ δέν εΐπεν, άλλ’ ό ίδιος έγινε πρός χάριν 
μας φώς»3®. Έάν λοιπόν τό είς τήν άρχήν τής κτίσεως 
φώς ή τό είς τό πρόσωπον τοϋ Μωυσέως λάμψαν ήτο γνώ- 
σις μετρία, θά ήτο ύψηλοτέρά γνώσις καί ή εί,ς τάς καρδίας 
ήμών έλλαμψις, ώς δεχθεϊσα προσθήκην. Επειδή δέ έκεί- 
νη δέν ήτο γνώσις, άλλά λαμπρότης έπιφαινομένη είς τό 
πρόσωπον, καί ή μέσα μας έλλαμψις δέν είναι γνώσις άλ
λά λαμπρότης ψυχής, έπιφαινομένη είς τόν καθαρόν νοϋν. 
’Εκείνην λοιπόν, άφοϋ ύπόκειται είς αισθητούς οφθαλμούς, 
πρέπει κατ’ άνάγκην νά τήν λέγωμεν αισθητήν, όπως αύ-

36. Eic В' прбс Κορινθίους όμιλία 8, 3, PG 61, 457.
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хаδάπερ ταύτην νοητήν, νοητοίς υποχειμένην δμμασι καί εν
τός ημών ενεργόν μένην.

7. Άλλ9 ον δ' εκείνη αισδητή ότιλώς ύπήρχεν, εί και τφ 
προφητικώ έπεψαίνετο προοώπω, ε'ίπερ την δόξαν του φω- 

5 τός τον προσώπου Μωϋσέως νυν έν τη ψυχή, κατά τδν ά
γιον Μακάριον, δέχονται οι άγιοι. Τό αυτό ό’ οντος και δό
ξαν τον Χρίστον καλεΐ και υπέρ αίσδησιν ηγείται, ει και 
κατ αίσδησιν έφάνη, τό άτιοστολικόν εκείνο τιροβαλλόμένος 
μετά μικράς προσθήκης* «ημείς δε πάντες άνακεκαλυμμένω 

10 προοώπω την δόξαν Κυρίου*», τουτέστι τΐό νοερόν φως αυ
τόν, 'κατοπτριζόμεδα την αυτήν εικόνα μεταμορφούμενοι από 
δόξης εις δόξαν , τη περιουσία δηλαδή τής έν ήμίν λαμπρό
τητας, υπό του δεϊκοϋ φωτός προϊούσης επί τό τηλαυγέστε- 
ρον αεί». Τι γάρ και ό άγιος Διάδοχος λέγει; «Ου δει άμφι- 

15 δάλλέιν ώς, όταν ό νους άρξηται πνκνώς υπό του δείου φω
τός ένεργεΐσδαι, διαφανής τις όλος γίνεται, ώστε τό εαυτόν 
φως αυτόν πλονσίως όράν’ τούτο γάρ δλως γίνεται, όταν 
ή δνναμις τής ψυχής κατακνριευση των παδών». Τί ό’ αύδις 
ό δείος Μάξιμος; «Ούκ αν τοσοντον ίσχυσεν άναδραμείν α>- 

20 δρώπινος νους ώς άντ ιλαδέσδαι δει ας έλλάμψεως, ει μή 
αυτός δ θεός άνέσπαοεν αυτόν και ταίς δείαις αύγαίς κατε- 
φώτιοε». Τί δ* αύδις συν τώ μεγάλα) Βασιλείφ Νείλος ό 
περιβόητος τής άληδείας φησιν ό οτΰλος; «Ό καππαδόκης 
Βασίλειος, φησί, τήν μέν άνδρωπίνην γνώσιν μελέτη και 

25 γυμνάσιά κρατύνει, τήν δέ έκ Θεόν χάριτος έγγινομένην,
δικαιοσύνη και έλεος* και τήν μεν ττροτέραν δυνατόν και τους 
έμπαδείς υποδέξασδαι, τής δε δεντέρας οι άπαδείς μόνοι 
είσι δεκτικοί, οϊ και παρά τόν καιρόν τής προσευχής τό οι- 
κεΐον φέγγος του νού περιλάμπον αυτούς δεωρούσι». Συνή- 

30 κας, αδελφέt σαφώς ότι νους παδών απαλλαγείς ώς φώς 
αύτός εαυτόν κατά τήν προσευχήν όρρ καί δείω περιλάμπε- 
ται φωτί; Νυν ούν πειδήνιον υπέχων ούς αύδις ακούε καί

37. Όμιλίαι 5, 10, P.G 34, 516 Α Περί υπομονής 4, αύτ. 868 CD,
38. В' Кор.  3, 18.
39. Βλ. ’Ομιλίας 5, 10, PG 34, 516 ΑΒ' Περί ύψώσεως νοός 1, 

PG 34, 889 С. Περί έλευθερίας νοός 21, PG 34, 956 ВС.
40. Κεφάλαια 40, Dos Places 1957, σ. 108.



τήν έδώ νοητήν, διότι ύπόκειται εις νοητά όμματα καί 
ένεργεϊται μέσα μας.

7. Άλλ’ ούτε εκείνη ήτο άπλώς αισθητή, άν καί έφαί- 
νετο έπάνω είς τό προφητικόν πρόσωπον, έφ’ όσον κατά 
τον άγιον Μακάριον τήν δόξαν του φωτός τοϋ προσώπου 
τοΰ Μωυσέως δέχονται τώρα εις τήν ψυχήν οί άγιοι*7. Τό 
ίδιον καλεϊ Οΰτος καί δόξαν τοΰ Χρίστου καί θεωρεί ώς 
ύπέρ αϊσθησιν, άν καί έφάνη αίσθητώς, προβάλλων έκεϊνον 
τον άποστολικόν λόγον μαξί μέ μικρόν προσθήκην* «'ήμεϊς 
δέ όλοι μέ άσκέπαστον πρόσωπον’»*8, δηλαδή μέ τό νοερόν 
φως του, 'κατοπτριξόμεθα τήν ιδίαν εικόνα μεταμορφού- 
μενοι άπό δόξης είς δόξαν’, μέ τήν περίσσειαν προφανώς 
τής μέσα μας λαμπρότητος, ή οποία προάγεται πάντοτε 
πρός τό τηλαυγέστερον ύπό του Θεϊκού φωτός»”. Τί δέ 
λέγει καί ό άγιος Διάδοχος; «Δέν πρέπει νά όμφιβάλλω- 
μεν ότι, όταν ό νοΰς άρχίση νά ένεργήΤαι πυκνώς ύπό του 
θείου φωτός, γίνεται ολόκληρος διαφανής, ώστε νά βλέπη 
πλουσίως τό ίδιον τό φώς του* διότι τούτο συμβαίνει γενι
κώς, όταν ή δύναμις τής ψυχής κατσκυριεύση τών πα
θών»40. Τί πάλιν λέγει ό θείος Μάξιμος; «Ό ανθρώπινος 
νοΰς δέν θά ήδύνατο νά άνέλθη τόσον ώστε νά συλλάβη 
θείάν έλλαμψιν, άν δέν τον άνέσυρεν ό ίδιος ό Θεός καί 
δέν τον κατεφώτιξε μέ τάς θείας αύγάς»41. Τί έπίσης λέγει 
μα£ί μέ τον μέγαν Βασίλειον ό Νείλος, ό περιβόητος στύ
λος τής αλήθειας; «Ό καππαδόκης Βασίλειος, λέγει, τήν 
μέν άνθρωπίνηΥ γνώσιν κρατύνει ή μελέτη καί άσκησις, 
τήν δέ γεννωμένην έκ τής θείας χάριτός, ή δικαιοσύνη καί 
τό έλεος* καί τήν μέν πρώτην είναι δυνατόν νά δεχθούν 
καί οί έμπαθεϊς, τής δευτέρας όμως δεικτικοί είναι μόνον 
οί άπαθείς, οί οποίοι καί κατά τον καιρόν τής προσευχής 
θεωρούν τό φέγγος τοΰ νοΰ των νά τούς περιλάμπη»4*· 
Κατανοείς, άδελφέ, σαφώς ότι νοΰς ά π αλλά γείς τών π α- 
θών βλέπει ό ίδιος τον έαυτόν του κατά τήν προσευχήν 
ώς φώς καί περιλάμπεται μέ θειον φώς; Τώρα λοιπόν

41 . Μα£ ί μο υ ,  Κεφάλαια θεολογικά 1, 31, PG 90, 1099 Α.
42: Χωρίον μή άνιχνευθέν.
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тov φεροηνμως Μακάριον, ον σκεύος εκλογής 6 πολύς τά 
ϋΐϊα Νείλος προσηγόρευσεν, δς φησιν έν τοϊς υπό τον Με- 
ταφραστοΰ μεταφρασϋεΐσι Κεφαλαίοις■ «ή τελεία του πνεύμα
τος ελλαμψις ονχ οϊον νοημάτων μόνον άποκάλνψίς εστιν, άλλ9 

5 νποσιατικοϋ φωτός έν ταϊς ψυχαϊς βέβαια και διηνεκής ελ- 
λαμψις' το γάρ, 'ό εϊπών εκ σκότους φως λάμψαι, δς ελαμψεν 
έν ταΐς καρδίαις ημών’, και τόΤ 'φώτισον τους όφϋαλμονς 
μου μήπο,τε υπνώσω εϊς ϋάνατον , και τό, ' έξαπόστειλον τό 
φώς> σου και την άλήΰ'ειάν σου, αυτά με όδηγήσονσιν εις 6- 

Ю ρος άγιόν σου', και τό, ' έσημειώϋη έφ9 ημάς τό φως τον 
προσώπου σου9, και πάν&* δσα τοντοίς παραπλήσια, τό αυτό 
παρίατησιν». Υποστατικόν δε είπεν, «Vs εμφράξη τά στόματα 
των την γνώσιν μόνον οϊομένων φωτισμόν και περιτρεπόν- 
των την των πολλών διάνοιαν, και προ των άλλων την οι- 

1Γ κείαν, τω μεταλαμβάνειν εις την γνώσιν παρ εξ η γούμενους 
παν δ,τιπερ άν είποι τις 7ΐερϊ εκείνον τον φωτός. Έγώ δε 
και την γνώσιν παρωννμως άπ εκείνου λεγομένην οΐδα φως, 
ώς νπ’ αυτού χορηγουμένην, δ και ανωτέρω εΐπον.

8. Διόπερ οόδε την από των αισθήσεων προσγινομένην 
2С εϊδησιν, καίτοι γνώσιν οόσαν εστιν όπου και άσφαλεστάτην, 

φως πώποτέ τις προσηγόρευσεν, άλλα μόνην την από τον νον 
και λογικήν. Ουδεν γάρ όρώμεν λόγον δνναμιν έχον, δ μή 
νοερόν έστι φώς. Οϊ τε γάρ άγγελοι, πνρ οϊον αυλόν και 
άσώματον' τί δ9 άλλο τοντό εστιν ή φώς νοερόν; 'Ό  τε νους 

26 αυτός εαυτόν όρέον, ώς φώς όρα" τί τοίνυν και οϋτος, εϊ μή 
νοερόν εαυτόν βλέπει φώς; Και αυτός δό δ παντός νοερού 
φωτός έπέκεινα Θεός και πάσης ουσίας νπερονσίως έκόεβη- 
κώς, πνρ παρά τών Ιερών θεολόγων ώνομασμένος, έχει μέν, 
ώς κατά την τον πνρός άμνδράν εν αίσϋητοϊς εικόνα, τό 

30 κρνφιόν τε και άΰεώρητον καΨ έαυτόν, μή προκειμένης ύλης

43. Ε ύ α γ ρ ί ο υ ,  Πρακτικός 1, 93, PG 40, 1249 Β. Τό εργον 
τοϋτο, ώς καί άλλα, άπεδόθη καί είς τόν Νείλον.

44. Β' Κορ .  4, 6. 45. Ψ α λ μ. 12 4.
46. Ψ α λ μ. 42, 3. 47. Ψ α λ μ. 4, 7.
48. Μ α κ α ρ ί ο υ ,  Περί έλευθερίας νοός 22, PG 34 W fi D - 947 δ
49. Βλ. άνωτ. παραγρ. 3.
50. Βλ. Γ ρ η γ .  Θ ε ο λ ό γ ο υ  Λόγοι 21, 2, PG 35, 1084 D.
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προσφέρων πειθήνιον οΰς πάλιν ακούε και τον φερωνύ- 
μως Μακάριον, τον όποιον ό πολύς εις τά θεία Νείλος 
χαρακτηρίζει σκεύος εκλογής41 καί ό οποίος είς τά υπό 
τού Μεταφραστοϋ διασκευασθέντα Κεφάλαια λέγει' «ή 
τελεία έλλαμψις τού πνεύμτος δεν είναι ωσάν άποκόλυψις 
νοημάτων μόνον, άλλά βεβαία καί παντοτινή έλλαμψις 
ύποστατικοϋ φωτός είς τάς ψυχάς ’διότι τό ‘ό είπών νά 
λάμψη φως άπό τό σκότος, ό όποιος έλαμψεν είς τάς καρ- 
δίας ημών’44, καί τό 'φώτισε τούς οφθαλμούς μου μήπως 
ύπνώσω έως θανάτου’45, καί τό, ’έξαπόστειλε τό φώς σου 
καί τήν άλήθειάν σου, αύτά θά με οδηγήσουν είς τό άγιόν 
σου όρος’4*, καί τό, 'έσημειώθη έπάνω μας τό φώς του 
προσώπου σου’47, καί όλα τά παρόμοια με αυτά, τό ίδιον 
παριστάνουν»48. Είπε δέ ύποστατικόν, διά νά φράΕη τά 
στόματα εκείνων οΐ όποιοι ώς φωτισμόν νομίζουν μόνον 
τήν γνώσιν καί μεταστρέφουν τήν διάνοιαν τών πολλών, 
καί πριν άπό τάς άλλας τήν ίδικήν των, μέ τό νά έκλαμ- 
βάνουν κατά παρεΕήγησιν παν ό,τι θά έλεγε κανείς περί 
εκείνου τού φωτός. ’Εγώ δέ θεωρώ φώς καί τήν γνώσιν 
ή οποία παρονομάζεται άπό αύτά φωτισμός, διότι ύπ’ αυ
τού χορηγείται, όπως είπον καί άνωτέρω40.

8. Διά τούτο κανείς ποτέ δεν έχαρακτήρισε φώς τήν 
άπό τάς αισθήσεις προερχσμένην εϊδησιν, μολονότι είς 
μερικός περιπτώσεις είναι γνώσις καί μάλιστα άσφαλεστά- 
τη, άλλ’ έκάλεσεν οϋτω μόνον τήν άπό τον νουν πρσερχο- 
μένην καί λογικήν. Διότι δεν βλέπομεν ό,τιδήποτε έχσν 
δύναμιν λόγου, τό όποιον νά μ ή είναι νοερόν φώς. Πράγμα
τι οι άγγελοι είναι ώσάν πΰρ άϋλον καί άσώματον* τί άλλο 
είναι τούτο παρά φώς νοερόν; Καί ό νους, βλέπων ό ίδιος 
τόν έαυτόν του, ώς φώς τόν βλέπει* τί είναι λοιπόν καί 
αυτός, άν δέν βλέπη έαυτόν ώς νοερόν φώς; Καί αυτός 
δέ ό πέρα παντός νοερού φωτός ευρισκόμενος Θεός 
παρεκβαίνων ύπερουσίως πάσαν ούσίαν, άποκαλούμενος 
πυρ άπό τούς ιερούς θεολόγους50, έχει μέν μέσα του τό 
κρύφιον καί άθεώρητον, ώσάν κατά τήν άμυδράν εικόνα 
τού πυράς είς τά αισθητά, άφοϋ δέν ύφίσταται ϋλη χώρου-
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τής χώρονσης την θείαν έμφάνειαν’ ήνίκα δ5 αν έπιτηδείας 
ύλης άπερικαλύπτως έχούσης έπιλάβηται, τοιαντη δε έστι πα- 
οα νοερά κεκαθαρμένη φύσις, τό τής κακίας ουκ έπιφερομένη 
κάλυμμα, τηνικαντα καί αυτός ώς φως όράται νοερόν, ώς 

5 δι’ αυτών των καί παθόντων και ϊδόντων λαμπρότητα Θεόν 
εδείξαμέν τε και δείξομεν αγίων.

9 'Ώσπερ δε τό πυρ, άν έπικαλνφθή δι' νλης ον δια
φανούς, θερμαίνειν μεν αυτήν δύναται, φωτίζεΐν δε ουγί, 
ούτω και ό νους, όταν επικείμενον έχη τό ζοφώδες κάλυμμα 

10 των πονηρών παθών, γνόόσιν μεν παρέχειν δύναιτ’ αν, άλλ' 
ονχί και φως. *Επεϊ δε μή μόνον φώς έστιν ό νους νώ ΰεω- 
ρητόν, εϊ και έσχατον τών τούτον τον τρόπον δρωμένων, άλλά 
και θεωρητικόν, οϊον οφθαλμός υπάρχων 'τής ψνχής, «δψις» 
γάρ, φησί, « τή ψυχή ό συμφυής αυτή νονς», ώσπερ ή κατ’ 

15 άισϋησιν δψις ονκ άν ένεργεία γίγνοιτο, μή έξωθεν έπιλάμ- 
. ψαντος αυτή φωτός, συτω και ό νους ονκ άν ή νοεράν έχων 

άισϋησιν όρώη και καθ* έαυτόν ένεργεία γίγνοιτο, μή του 
θειον περιλάμψαντος αυτόν φωτός. 'Ώσπερ δε ή δψις, όταν 
ενεργή, φώς αυτή τε γίνεται και μετά τον φωτός σνγγίνε- 

20 ται και τοντ9 αυτό πρώτον όρρ, τό φώς πάσι τοΐς όρωμένοις 
περικεχυ,ιιένον, τόν αυτόν τρόπον και ό νονς, ήνίκ άν εις 
εντελέχειαν άφίκοιτο τής νσεράς αίοθήσεως, αυτός όλος οϊον 
φώς έατι και μετά τον φωτός έστι καί συν τώ φωιί γνω- 
στώς όρρ τό φώς, ουχ υπέρ τάς σωματικός αισθήσεις μόνον, 

25 άλλά και υπέρ παν δ τι τών ήμϊν γνωρίμων και απλώς τών 
δντων πάντων. Θεόν γάρ όρώσιν οι κεκαθαρμένοι τήν καρ
διάν, κατά τόν υπό του Κυρίου αψευδή μακαρισμόν, ος φώς 
ών, κατά τήν θεολογικωτάτην ’Ιωάννον τον τής βροντής υϊον 
φωνήν, οϊκίζει τε καί εμφανίζει έαντόν τοις άγαπώσιν αύ- 

30 τόν καί άγαττηθεϊσιν ύπΤ αύτοΰ κατά τήν πρός αυτους έαυτοϋ 
έπαγγελ ίαν~ εμφανίζει δέ ώς έν έσόπτρω τψ κεκαθαρμένω 
νφ, τό καθ’ έαντόν άόρατος υπάρχων. Τοιουτον γάρ ή έν

51. Βλ. Δ ι ο ν ,  Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί ούρσνίου ιεραρχίας 15, 
2, PG 3, 329 AC.

52. Μ ε γ .  Β α σ ι λ ε ί ο υ  (ψευδ.), Άσκητ. διατάξεις 2, 1, PG 31,
1340Α. 53. Μ α τ θ .  5, 8.

54. A * Ί ω. 1, 5. 55. Ί ω. 14, 21* 23.
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σα την θείαν έμφάνειαν31, άλλ’ όταν εύρη ύλην κατάλληλον 
καί ανοικτήν, τοιαύτη δε είναι πάσα νοερά κεκαθαρμένη 
φύσις, μή φέρουσα τό κάλυμμα τής κακίας, τότε και αύ- 
τός βλέπεται ώς νοερόν φως, όπως έδείΕαμεν καί θά δεί- 
ξωμεν διά των ίδιων των άγιων, οί όποιοι έδοκίμασαν καί 
είδον την λαμπρότητα τοϋ Θεοϋ.

9. Όπως δε τό πυρ, αν καλυφθή με ϋλην όχι διαφανή, 
δύναται μέν νά την θερμαίνη, όχι όμως νά φωτίΖπ, οΰτω 
καί ό νοϋς, όταν εχη επάνω του τό ζοφώδες κάλυμμα των 
πονηρών παθών, θά ήτο μέν δυνατόν νά παρέχη γνώσιν, 
άλλ’ όχι καί φώς. Ό νοΰς δέν είναι μόνον φως θεωρη- 
τόν διά νοΰ, έστω καί τό τελευταϊον των βλεπομένων κατ’ 
αυτόν τον τρόπον, άλλά καί θεωρητικός, ώσάν όφθαλμός 
τής ψυχής πού είναι, διότι, λέγει, «θέα τής ψυχής είναι ό 
αρμονικός μέ αύτήν νοϋς»52. Επομένως όπως ή κατ’ αϊσθη- 
σιν θέα δέν θά καθίστατο ένεργός χωρίς νά λάμψη επάνω 
της φώς άπό έΕω, οϋτω καί ό νοϋς δέν θά ήδύνατο νά 
βλέπη μέ τήν νοερόν αϊσθησιν την όποιαν εχει καί νά τεθή 
καθ’ έαυτόν εις ένέργειαν, αν δέν τον περιλάμψη τό θειον 
φώς. 'Όπως δέ ή όψις, όταν ένεργή, γίνεται ή ιδία φώς 
καί ένώνεται μέ τό φώς καί πρώτον βλέπει αύτό τοϋτο 
τό φώς περιχυμένον εις όλα τά όρώμενα, κατά τόν αύτόν 
τρόπον καί ό νοϋς, όταν φθάση εις τήν πληρότητα τής 
νοερός αίσθήσεως, αυτός ό ίδιος είναι όλος ώσάν φώς 
καί είναι μέ τό φώς καί μα£ί μέ τό φώς, βλέπει σαφώς τό 
φώς, όχι ύπέρ τάς σωματικός αισθήσεις μόνον, άλλά καί 
υπέρ παν των γνωρίμων μας καί άπλώς όλων τών οντων. 
Διότι τόν Θεόν βλέπουν οί καθαροί εις τήν καρδίαν, κατά 
τόν άψευδή μακαρισμόν ύπό τοϋ Κυρίου5*, ό όποϊος ών 
φώς54, κατά τήν θεολογικωτάτην φωνήν τού Ίωάννου, τοϋ 
υίοΰ τής βροντής, έδράΖει καί εμφανίζει εαυτόν εις τούς 
αγαπώντας αύτόν καί άγαπηθέντας ιίπ’ αύτοϋ κατά τήν 
επαγγελίαν αύτοϋ προς αύτούς55 εμφανίζει δέ ώσάν εις

• I · 1κάτοπΥρον είς τόν καθαρόν νουν, ένω καθ’ έαυτόν είναι 
άόρατος. Τοιοϋτον πραγμα είναι ή μορφή είς έσοπτρσν*
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εσόπτρω μορφή’ φαινομένη ονχ όραται και σχεδόν αδύνατόν 
εστιν όράν τε εν εσόπτρω και αυτό κατά ταντδ το μοοφονν 
το εσοπτρον όροίν.

10. Νυν μεν ονν οντω ;τοΐς εν αγάπη καδαρδεΐσιν δ &ε- 
5 ός υράται, τότε δε, φησί, «πρόσωπον προς πρόοωπον». 01 δε 

τα> μή παδετν τά δεία μη δ' Ιδεΐν μηδαμώς πιατενοντες ώς 
φώς υπέρ φώς όράσ&αι τον Θεόν, αλλά λογικώς μόνον δεω- 
ρείσδαι, τνφλσίς έοίκασιν, οί της ίου ήλιον δέσμης μόνης 
άντιλαμδανόμενοι τοΐς όρώσιν άπιστονσιν ότι και φαιδρός 

10 εστιν ό ήλιος. Ei δε και τους όρώντας οι τυφλοί μεταδιδά- 
σκειν έγχειρονσιν, ώς ον φώς εστιν ό εν αϊσδηηοίς φανό- 
τατος απάντων ήλιος, καταγέλαστοι μεν οϋτοι τοις αϊσΰητώς 
όρώσιν έσονται. 3Εκείνοι δ\3 οι τά παραπλήσια πάσχοντες 
περί τον τον παντός νπερανιδρυμένον τής δικαιοσύνης ήλι- 

15 ο·ν», ον παρά τών νοερώς ώς άληδώς όρώντα>ν μόνον, αλλά 
και παρά τών πισ τενόντων τ οΐς όρώσι δρηνηδήσονται, μή 
μόνον ότι τον Θεόν δι3 νπερόολήν τής περί ήμας άγαϋότη- 
τας, εκ τον πάντων έξηρημένον καί άλήπτου καί άφΰ'έγκτον, 
πρα τό νώ μεδεκτόν τε και δεωρητόν άοράτως σνγκαταβαί- 

20 νοντος καδ’ υπερούσιον εαυτού δύναμιν άνεκφοίτητον, am οι 
μένονσιν ανέραστοι προς τον αντοπτικόν και αυτονόητον εκεί
νον έρωτα, άλλ' ότι και τ οΐς προς τό φώς εκείνο χειραγω- 
γονσι διά τών λόγων υπό φιλανδρωπίας άγίοις οϋκ έδέλοι - 
τες έπεαδαι, κατά κρημνών φέρονσιν έανιονς και σνγκατα- 

25 σπαν επίχειραν σι τους πε ιδομένονς, ώς αν δήπον κοινωνονς 
σχοΐεν όταν "ώς ττνρ ίδωσι» κατά τον δεολόγον Γρηγόριον 
«όν ώς φώς ουκ έγνώρισαν», ούδε έπίστενσαν. 3Αλλά γάρ και 
τό πυρ εκείνο σκοτεινόν, μαλ.λον δε τφ ήπειλημένψ οκότει 
ταυτόν. Τούτα δέ τφ διαβόλω και τοίς άγγέλοις αυτού προ-

56. А'  Кор.  13, 12.
57. Μ α λ α χ. 3, 20. Πρβλ. καί άπολυτίκιον Χριστουγέννων.
58. Ί ω. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ,  Περί άκαταλήπτου 3, 3, Χ ρ ή σ τ ο υ  

1953, σ. 86, όπου έΙΞηγεϊται ή έννοια τής συγκαταβάσεως. Πρός 
Θεόδωρον 1, 11, PG 47, 292. Βλ. καί ’Α θ α ν α σ ί ο υ ,  Πρός Άντίο- 
χον 28, PG 28, 613.

59. Γ ρ η γ .  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγοι 21, 2, PG 35, 1084Ό. Βλ. σ· 
νωτ. 8.
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φαινομένη δέν βλέπεται και σχεδόν είναι άδύνατον νά 
βλέπης εις κάτοπτρον καί συγχρόνως νά βλέπης τό μορ- 
φοΰν εις τό κάτοπτρον.

10. Τώρα λοιπόν ό Θεός βλέπεται άπό τους δΓ αγά
πης καθαρθέντας μέ αύτόν τον τρόπον, τότε δέ, λέγει, 
«πρόσωπον πρός πρόσωπον»58. ’Εκείνοι δέ οί όποιοι, έπειδή 
δέν επαθον ούτε είδον τά θεία, δέν πιστεύουν καθόλου ότι 
ό Θεός βλέπεται ώς φως υπέρ φως, αλλά λογικώς μόνον 
θεωρείται, ομοιάζουν μέ τυφλούς, οί οποίοι, άντιλαμβανό- 
μενσι μόνον την θέρμην τού ήλιου, απιστούν εις τούς βλέ
ποντας ότι καί ό ήλιος είναι φαιδρός. Έάν δέ οί τυφλοί 
επιχειρούν νά δασκαλεύουν τούς βλέποντας, ότι δέν είναι 
φως ό λαμπρότατος όλων των αισθητών ήλιος, αυτοί θά 
γίνουν καταγέλαστοι εις τούς αίσθητώς βλέποντας. Εκεί
νοι δέ, οί όποιοι πάσχουν τά παρόμοια, σχετικώς μέ τόν 
ύπερκετμενον τού παντός «ήλιον τής δικαιοσύνης»57, θά θρη- 
νηθοϋν όχι μόνον άπό τούς πράγματι βλέποντας νοερώς, 
άλλά καί άπό τούς πιστεύοντας εις τούς βλέποντας. Θά 
θρηνηθοΰν μάλιστα όχιμόνον διότι, ένω ό Θεός άπό ύπερβο- 
λήν τής πρός ημάς άγαθότητος συγκαταβαίνει άπό τό έξηρ- 
μένον άπό όλα καί άκατάληπτον καί άνέκφραστον πρός τό 
μεθεκτόν καί άοράτως θεωρητόν άπό τόν νοΰν58 κατά υπε
ρούσιον αφανή δύναμίν του, αύτοί μένουν άνέραστοι πρός 
τόν όλοφάνερον καί αύτονόητον έκεϊνον έρωτα, άλλά καί 
διότι, μη θέλοντες νά άκολουθήσουν τούς άγιους οί όποϊοι 
άπό φιλανθρωπίαν χειραγωγούν διά των λόγων πρός τό φως 
εκείνο, φέρουν έαυτούς κατά κρημνών καί έπιχειρούν νά 
συμπαρασύρουν τούς ύπακούοντας εις αύτούς, ώστε νά 
έχουν οπωσδήποτε συντρόφους όταν «ϊδουν ώς πΰρ» κατά 
τόν θεολόγον Γρηγόριον «αύτόν τόν οποίον δέν έγνώρισαν 
ώς φώς»5* ούτε έπίστευσαν. Άλλά βεβαίως καί τό πΰρ 
έκεΤνο είναι σκοτεινόν, μάλλον δέ τό ίδιον μέ τό άπειλη- 
μένον σκότος. Αύτά δέ έχουν προετοιμασθή εις τόν διά
βολον καί τούς άγγέλους αύτοΰ κατά τόν λόγον τού Κυ-
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ητοίμαο,ται κατά τον τον Κυρίου λόγον. Ούκονν ούτε αίσϋη- 
τον άπλώς, άμοιρονσι γάρ αισΟήσεως προητοίμασται τοίς πο-
νηροίς άγγέλοις, οϋΰ' απλώς άγνοια τουτι τό σκότος, ον γάρ 
αγνοήσουσι τότε μa)J.ov τον Θεόν ή νυν οι νυν Ίοΐς κληρονό- 

5 μοις τον σκότους εκείνου πεπεισμένοι, μάλλον μεν ονν και 
δέλτιον έϊσονταν «πάσα» γάρ, φησί, ησαρξ εξομολογήσειαι 
ότι Κύριος 3Ιησονς Χριστός είς δόξαν Θεόν Πατρόςαμήν.  
Ονκ άρ ουδέ τό φώς εκείνο αίσϋητόν κυρίως, ουδέ μεν ονν 
γνώσις, έϊπερ μηδέ άγνοια τό άντιδιαστελλόμενον προς τον- 

10 το σκότος. Ει δε μη τό φώς εκείνο γνώσις, παρεκτικόν δε 
μάλλον της μυστικής και απόρρητόν γνώοεως τών μυστηρίων 
τον Θεόν, καί ό άρραβών νυν τοίς κεκα&αρμένοις την καρ~ 
δίαν ένορώμενος, ου γνώσις έστιν άτύ.ώς, άλλ3 άναλόγον μέν 
γνώοεως χορηγός, αυτός δε φώς νοητόν και νοερόν, μάλλιν 

15 δέ πνευματικόν, πνενματικώς έγγινόμενός τε και δρώμενος, 
νπεροχικώς έξηρήμένος πάσης γνώοεως και αρετής και της 
ένταΰϋ'α κατά χριστιανούς τελειότητες παρεκτ ικός μονώτα- 
τος, οόκ атю μιμήσεως η φρονήσεως προσγινομέιης, άλλ3 ά- 
ποκαλνψει και χάριτι τον Πνεύματος.

20  11. Δ ιό φησιν ό μέγας Μακάριος, συνεπιμαρτυρούντά τε
και σνμψΟ'εγγόμενον εχων Σνμεώνην τον ακούειν ηδιστον 
εν έρμηνενσιν' « Ό  ϋ'είος απόστολος Παύλος άκριδέστερόν 
τε και τηλαυγέστερον τό ε ν τ ε λ έ ς , του χριστιανισμού μυστήρι
ον έκαστη ψυχή δεδήλοΜεν, δπερ έστίν ή του επουρανίου φω- 

25 τός έ>ν άποκαλύψει και δυνάμει του Πνεύματος έλλαμψις, ίνα 
μη τις, τον διά γνώοεως νοημάτων φωτισμόν μόνον του Πνεύ). 
«αϊτός είναι νομίσας. κινδυνεύση δι άγνοιάν τε και ραδυμίαν 
τον τελείου της χάριτος άποχυχείν μυστηρίου. Διά τούτο και 
τΙα υπόδειγμά της τώ προσώπω Μωϋσέως περικείμενης τον 

30 Πνεύματος δόξης είς παράστασιν ώμολογημένην προήνεγκεν 
C εί γάρ τό καταργούμενον, φησί, διά δόξης, πολλω μάλλον

60. Μ α τ θ .  25, 41.
61. Φ ι λ ι π. 2, 11 (πάσα γλώσσα).
62. Βλ. Β' Κο ρ .  1, 22* 5,5- Έ φ ε σ .  1, 14. Βλ. καί Σ υ μ ε ώ ν  

Ν έ ο υ ,  Κεφάλαια 3, 35, DarrouzSs 1957, σ. 90’ Μ α ζ ί  μου,  Κεφά
λαια περί άγάπης 4, 78, Φιλοκαλία, 1957, 2, 49 κ.ά.
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ρίουβ0. Επομένως οϋτε αισθητόν απλώς είναι τοϋτο τό 
φως, διότι έχει προετοιμασθή διά τούς στερούμενους αί- 
σθήσεως πονηρούς αγγέλους, οϋτε απλώς άγνοια είναι, 
διότι οί τώρα ύπακούοντες εις τούς κληρονόμους τοϋ σκό
τους έκείνου δέν θά αγνοήσουν τότε περισσότερον τον 
Θεόν άπό τώρα, μάλλον δέ θά τον γνωρίσουν καί καλύ
τερα' διότι, λέγει, «πάσα σάρξ θά όμολογήοη ότι Κύριος 
είναι ό Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεοϋ Πατρός»61, όμήν. 
Δέν είναι άρα οϋτε αισθητόν φώς εκείνο κυρίως, οϋτε βε
βαίως γνώσις, έφ’ όσον οϋτε τό άντιδιαστελλόμενον πρός 
τοϋτο σκότος είναι άγνοια. Έάν δέ τό φώς έκεϊνο δέν είναι 
γνώσις, άλλά μάλλον παρεκτικόν τής μυστικής και άπορ- 
ρήτου γνώσεως τών μυστηρίων τοϋ Θεοϋ, καί ό άρρα6ών“ 
ό ένορώμενος τώρα άπό τούς καθαρούς εις τήν καρδίαν δέν 
είναι απλώς γνώσις, άλλά χορηγός άναλόγου γνώσεως, 
αύτός δέ φώς νοητόν καί νοερόν, μάλλον δέ πνευματικόν, 
πνευματικώς έντυπούμενος καί βλεπόμενος, ύπεροχικώς 
έξηρμένος πόσης γνώσεα>ς καί αρετής καί μοναδικός χο
ρηγός τής έδώ κατά Χριστιανούς τελειότητος, ή όποια δέν 
προσγίνεται άπό μίμησιν ή φρόνησιν, άλλά δΓ άποκαλύ- 
ψεως καί χάριτος τοϋ πνεύματος.

11. Διά τοϋτο λέγει ό μέγας Μακάριος, εχων συνακό
λουθον καί σύμφωνον τον Συμεών, τον γλυκύτατον εις ά
κουσμα μεταξύ τών έρμηνεύτών' «Ό θείος άπόστολος Παϋ- 
λος έχει δηλώσει εις έκάστην ψυχήν άκριβέστερον καί 
τηλαυγέστερον τό τέλειον μυστήριον τοϋ Χριστιανισμού, 
τό οποίον είναι ή ελλαμψις τοϋ έπουρανίου φωτός κατά 
άποκάλυψιν καί δύναμιν τοϋ Πνεύματος, διά νά μή νσμίση 
κανείς άτι ό διά γνώσέως νοημάτων είναι ό μόνος φωτι
σμός του Πνεύματος καί κινδυνεύση άπό άγνοιαν καί ρα
θυμίαν νά άπΟτύχπ τοϋ τελείου μυστηρίου τής χάριτος. 
Διά τοϋτο καί τό ύπόδειγμα τής γύρω είς τό πρόσωπον τοϋ 
Μωϋσέως περιχυμένης δόξης τοϋ Πνεύματος παρουσία- 
σεν ώς παραδεδεγμένην μεγαλοπρέπειαν (’διότι άν τό κα- 
ταργούμενον, λέγει, είναι ένδοξον, πολύ περισσότερον έν-
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то μένον έν δόξη ) , κα\τ αργού μενον είρηκώς διά τό θνητώ 
σώματι Μωνσέως περι^εΐσϋαι την δόξαν' έδειξε δε την α
θάνατον εκείνην τον Πνεύματος έν алοκαλύψει δόξαν νυν 
εν τφ άθανάτω τον έσω ανθρώπου προσώπω τοΤς άξίοις ά- 

5 καταργήτως έλλάμπεσθαι. Φησί γουν' Γ'ημείς δέ πάντες, του- 
τέοτιν οι κατά τελείαν πίστιν εκ του Πνεύματος γεννηθέντες, 
άνακεκαλνμμένω προσώπομ την δόξαν Κύριον κα\τοπτριζόμε- 
θα, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμενοι άπό δόξης εις δόξαν, 
καθάπερ άπό Κνρίον Πνεύματος’· άνακεκαλνμμένω προσώ- 

10 πω, τφ της ψυχής δηλαδή, και γάρ ήνίκ1 άν έπιστρέψη τις 
προς Κύριον, *περιαιρεΐται, φηοί, το κάλυμμα% % δε Κύρι
ος τ\ο Πνενμά έστι . Φανερώς ονν διά τούτων έδειξε κάλυμμα 
σκότους έπν6ε6λήσθαι την ψυχήν, όπερ άπό της τον Άδάμ 
τταραβάαεως χώραν εσχεν εις την άνθρωπότητα παραδύναι, 

15 νυνϊ δε, άπό της ελλάμψεως τον Πνεύματος, περιαιρεϊσθαι 
τούτο των πιοτών τε και άξιων τφ δντι ψυχών, δι ήν αιτί
αν και ή έλενσις ή τον Χριστού γεγένηται».

12. Βλέπεις, άδελφέ, τνώς αόν έν ταίίς ψνχαϊς τών έργω 
και αλήθεια πισνευόντων εις Χριστόν φωτισμόν τον Πνεύ- 

20 ματος οι έν τφ παλαιφ προϋπόγραψαν αισθητοί εκείνοι φω
τισμοί; Τους ονν αισθητούς καί συμβολικούς εκείνους λέγον
τας έχρην δι3 έκείνονν πρός την τούτον πίστιν τε καί ζήτη- 
σιν ένάγεσθαι. Οντοι δε καί τονς πιστεύοντας, μάλλον δέ εί 
δυνατόν καί τους τής χάριτος έμφανώς ενμοιρηκότας καί ά- 

25 ληστον \τήν επί ναύτη γνώσιν έσχηκότας, πρός απιστίαν εκ- 
καλέσασθαι πάντα τρόπον σπεύδονσι, μεταδιδάσκειν τολμηρώς 
καί άνοήτως έγχειρούντες τους υπό τον Θεού καί τής αυτόν 
μυστικής εμψανείας τε καί ένεργείας τά απόρρητα δεδιδα- 
γμένους, ούδ* ύτώ τον μεγάλου Παύλου έντρεπόμενοι, 6ς φη- 

30 σιν ότι «ό μέν πνευματικός ανακρίνει πάντα, αυτός δέ ύπ 
ουδενός άνακρίνεναι, νουν γάρ έχει Χριστού' τις δέ εγνω

63. Β' Κορ.  3, 7-11.
64. Β'  Κορ.  3, 18.
65. Β' Κορ.  3, 16, (ΈΕ. 34, 34).
66. Β ' Κορ.  3, 17.
67. Μ α κ α ρ ί ο υ ,  Περί ελευθερίας νοός 21, PG 34* 956. Κατά 

τήν όπόδοσιν Συμεών τοΰ Μεταφραστοΰ.
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δοξον είναι τό παραμένον’)63, χαρακτηρίσας αύτό ώς κα- 
ταργούμενον διότι ή δόξα περιέβαλλε τό θνητόν σώμα τοϋ 
Μωϋσέως* έδειξε δέ τήν αθάνατον εκείνην άποκεκαλυμ- 
μένην δόξαν τοϋ Πνεύματος τώρα είς τό αθάνατον τοϋ 
έσωτερικοϋ άνθρώπου πρόσωπον πρός τούς άξιους νά 
έλλάμπωνται άνέτως. Λέγει πράγματι* ολοι δέ ήμεϊς, δη
λαδή οί κατά τελείαν πίστιν γεννηθέντες έκ τοϋ Πνεύμα
τος, κατοπτριξόμεθα μέ άκάλυπτον πρόσωπον τήν δόξαν 
Κυρίου, μεταμορφούμενοι εις τήν ιδίαν εικόνα άπό δόξης 
είς δόξαν, ώσάν άπό τό Κύριον Πνεύμα’64, μέ τήν φράσιν 
άκάλυπτον πρόσωπον έννοών τό τής ψυχής, διότι, όταν 
έπιστρέψη κανείς είς τον Κύριον, ’άφαιρείται τό κάλυμμά 
του’65, λέγει, ό δέ Κύριος είναι τό Πνεύμα’66. Φανερώς 
λοιπόν έδειξε μέ αύτά ότι έπί τής ψυχής έχει έπιτεθή 
κάλυμμα σκότους, τό όποιον άπό τής παραβάσεως τοϋ 
Αδάμ ευρεν ευκαιρίαν νά παρείσδυση είς τήν άνθρωπότη- 
τα, τώρα δέ ότι μέ τήν έλλαμψιν τοϋ Πνεύματος άψαιρεί* 
ται τό κάλυμμα τοϋτο άπό τάς πιστάς καί πράγματι αξίας 
ψυχάς, χάριν τοϋ όποιου έπραγματοποιήθη καί ή έλευσις 
τοϋ Χριστοϋ67.

12. Βλέπεις, άδελφέ, πώς οί αισθητοί εκείνοι κατά τήν 
παλαιάν έποχήν φωτισμοί προετύπωσαν τον φωτισμόν τοϋ 
Πνεύματος εις τάς ψυχάς τών είς τήν πραξιν καί τήν ά- 
λήθειαν πιστευόντων είς Χριστόν; Οί λέγοντες λοιπόν αι
σθητούς καί συμβολικούς έκείνους τούς φωτισμούς έπρε-τ 
πε δΓ έκείνων νά οδηγηθούν πρός τήν πίστιν καί άναζήτη- 
σιν εκείνου. Αύτοί όμως σπεύδουν μέ κάθε τρόπον νά πα
ρασύρουν είς άπιστίαν καί τούς πιστεύοντας, μάλλον δέ 
εί δυνατόν καί τούς άπολαύσαντας έμφανώς τής χάριτος 
καί τούς λαβόντας άλησμόνητον γνώσιν έπ’ αύτής, προσ- 
παθοϋντες νά παραδιδάξουν τολμηρώς καί άνοήτως τούς 
διδαγμένους ύπό τοϋ Θεού καί τής μυστικής έμφανείας 
καί ένεργείας αύτοΰ τά απόρρητα. Δέν έντρέπονται οΰτε 
τόν μέγαν Παύλον, ό όποιος λέγει ότι «ό μέν πνευματικός 
άνακρίνει πάντα, αύτός δέ δέν άνακρίνεται άπό κανένα, 
διότι έχει νοϋν Χριστοϋ' ποιος δέ έγνώρισε τόν νοϋν τοϋ
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νούν Κυρίου, ος συμβιβάσει αυτόν», τοντέστι πιστά ποιήσει, 
λογισμοις άνακρίνων, τά τού Πνεύματος; Και γάρ ουδέ γνώ- 
ναι δλως ή πιστεύσαι δύναται τά του πνευματικού άνϋρώπου 
δ τοις οίκείοις λογισμοις και ταΐς δι αυτών συζητήοεσι πι- 

5 σκευών, διαιρέαεσί τε και συλλογισμοΐς και άναλύσεοι πάσαν 
άλήδειαν εύρίσκεσδαι οΐάμενος' ψυχικός γάρ έστιν ό τοιού,τος, 
«ο δε ψυχικόςφησίν, «ον' δέχεται τά τού Πνεύματοςν, ουδέ 
δύναται* δ γούν μή γινώσκων μηδέ πιστεύων, πώς τοις άλ- 
λοις συμβιβάσας γνωστά τε και πιστά ποιήσειε; Διά τούτο 

10 εϊ τις άνευ ησυχίας Τ|£ καί νήψεως τής κατά νουν και τής 
εν αυτή τών πνευματικώς και άπορρήτως τελουμένων πεί
ρας περί νήψεως διδάσκει, στοιχών τοις οίκείοις διαλ,ογι- 
σμοις και διά λόγον δεΐξαι ζητών το υπέρ λόγον άγαδόν, 
εις έσχατον άπονοίας δήλδς έστι κατενεχδείς και την σο- 

15 φίαν όντως μωρανδείς, ότι άφρόνως ύπενόησε φυσική γνώ- 
σει τά υπέρ φύσιν κατοπτέυσαι και τά βάδη τού Θεού, ά γνω
στά μόνω τώ Πνεύματι, και τά χαρίσματα τού Πνεύματος, 
ά γνωστά μόνοις τοις πνευματικοις και νούν εχουσι Χριστού, 
φυσική διανοία και σαρκική φιλοσοφία έρευΎησαί τε και δεί- 

20 ξαί' προς δε τή αφροσύνη, και δεομάχος εύρεδήσεται, παρα
γνωρίζω ν εις την τού Β&λίαρ, ώ τής συμφοράς, την τού ά- 
γαδού Πνεύματος ενέργειαν και χάριν και άντ ιταττδμενος 
τοις λαβούσι ·τό εκ Θεού Πνεύμα, 4να δι9 αυτού είδώσι τά εκ 
Θεού χαρισδέντα ήμΐν, αλλά και τού «οναι» έσται κληρονόμος 

25 διά την τών άκουόντων βλάβην' «ούαί» γάρ, φησϊν δ προφή
της, «τώ ποτίζοντι ΐον αδελφόν αυτού ανατροπήν δολεράν».

13. Δέον οϋν τοις πάντα άνακρίνειν δυναμένοις, δηλονότι 
τοις πνευματικοις («δ γάρ πνευματικός πάντα άνακρίνειν κατά 
τόν απόστολον), δέον ούν τούτοις τους μή τοιούτους φέρον- 

30 τας ύποτάσσειν εαυτούς, ώς τη τούτων άνακρίσει καί τά καδ’

68. Α ' Κορ.  2' 15 έΕ· 69. Α'  Κορ.  2, 14.
Ό  брос ψυχικός έδώ έκλαμβάνεται ύπό την έννοιαν μεταΕύ τοΰ 

σαρκικού καί τού πνευματικού.
70. Θ' Κορ.  1, 20.
72. Α'  Κορ.  2, 16.
74. Α'  Κορ. 2, 12.
76. Α* Κορ.  2, 15.

71. Α'  Κορ .  2, 10. 
73. Π ρ ά Ε .  5, 35.
75. Ά  6 6 α к 2, 15.
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Κυρίου, ώοτε νά τον άξιολογήση»08, δηλαδή ώστε νά έπι- 
δεβαιώση τά τοϋ Πνεύματος, άνακρίνων μέ λογισμούς; 
Ούτε καν νά γνωρίση ή νά πιστεύση δύναται τά τοΰ πνευ
ματικού άνθρώπου ό πιστεύων είς τούς ίδικούς του λογι
σμούς καί είς τάς δΓ αύτών έρεύνας, νομίμων ότι πάσα 
άλήθεια εύρίσκεται μέ διαιρέσεις καί συλλογισμούς και 
άναλύσεις. Διότι ό τοιοΰτος είναι ψυχικός' «ό δέ ψυχικός», 
λέγει, «δέν δέχεται τά τοΰ Πνεύματος»", ούτε δύναται. 
Ό μή γνωρίμων, λοιπόν, καί μή πιστεύων, πώς Θά τά κα- 
ταφέρη να καταστήοη γνωστά και πιστευτά είς τούς άλ
λους; Διά τούτο όποιος διδάσκει περί νήψεως χωρίς ήσυ- 
χίαν καί νήψίν κατά τον νοΰν καί πείραν των είς αύτήν 
πνευματικώς καί άπορρήτως τελουμένων, άκολουθών τούς 
διαλογισμούς του καί Ζητών ν' άποδείξη διά λόγου τό ύπέρ 
λόγον άγαθόν, είναι φανερόν ότι έφθασεν είς τό έσχατον 
σημεϊον τής μανίας καί όντως έμωράνθη ώς προς τήν σο
φίαν70, διότι άφρόνως ήλπισεν ότι θά κατοπτεύση μέ φυσι- 
κήν γνώσIV τά ύπέρ_φύσιν καi ότι θά έρευνήση καί απόδει
ξη τά βάθη τού Θεού, τά όποια είναι γνωστά είς τό Πνεύ
μα μόνον71, καί τά χαρίσματα τού Πνεύματος/ τό όπρία 
είναι γνωστά μόνον είς τούς πνευματικούς καί τούς , έ
χοντας νοϋν Χριστού7*, μέ φυσικήν σκέψιν καί. σαρκικήν 
φιλοσοφίαν πέραν δέ τής αφροσύνης θά εύρεθή καί θεο
μάχος»73, παραγνώρισών τήν ένέργειαν καί χάριν τού άγα- 
θοΰ Π νεύματος τήν τού В ελιά ρ, ώ τής συμφοράς, καί άντι- 
τασσόμενος είς τούς λαβόντας τό έκ Θεού Πνεύμα, διά 
νά γνωρίσουν δΓ αύτοΰ τά έκ Θεού χαρισθέντα είς ήμός74, 
άλλά καί θά είναι κληρονόμος τοΰ «ούαί» λόγω τής βλά
βης τήν όποιαν προκαλεί είς τούς άκούοντας* διότι, λέγει 
ό προφήτης, «ούαί είς τόν ποτίζοντα τον άδελφόν δηλητη
ριώδες ποτόν»78.

13. Ένψ λοιπόν πρέπει είς τούς δυναμένους νά άνακρί- 
νοϋν πάντα, δηλαδή τούς πνευματικούς («διότι ό πνευμα
τικός πάντα άνακρίνει»70 κατά τόν άπόστολον) , πρέπει λοι
πόν είς αυτούς νά φέρουν διά νά υποτάξουν όσοι δέν έ
χουν τό προσόν τούτο, ώστε διά τής άνακρισεως αυτών
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έαυτονς ειооμένους ασφαλώς, αυτοί τους νπ ονдενός τού
τους άνακρινομένους («ό γάρ πνευματικός» κατά τον αυτόν 
απόστολον «ύπ ούόενός άνακρίνεται» )  κρίνειν και διορθοϋν 
έπιχειρούσι τιρός κατοχήροφήν εαυτών τε και τών τούτοις 

5 πειθομένων. Φαοι γάρ μηδένα δυνατόν είναι τελειότητάς τε 
και άγιότητος μετέχειν την αληθή περί τών δντων ουχ εν- 
ρηκότα δόςαν, εύρηκέναι δε αυτήν ανευ διαιρέσεως και συλ
λογισμού και άναλύσ&ως αδύνατον ύπάρχειγ. Ούκούν τόν 
έπεύήφθαι τελειότητος και άγιότητος επιθυμούντα τάς διαι- 

10 ρετικάς και συ/.λογ ιστ ικάς καί άναλυτ ικάς μεθόδους αναγκαία- 
τατον τταρά της έξω παιδείας διδαχθήναί τε και μετιέναι 
σνμπεραίνειν οϊονται και διά το ιόντων λόγων την καταργη- 
i}εΐσαν πάλιν ενεργόν αυτοί δειξαι σπευδονσι σοφίαν. Ει δε 
παρά τών πάντα άνακρίνειν δυναμένων έν ταπεινώσει προο- 

15 ελθόντες ή θέλησαν την αλήθειαν μαθεΐν, ήκονσαν αν ώς 
τούτο τό δόγμα φρονήματος έστιν ελληνικού. Στωικών τε 
καί Πυθαγορείων αιρεσις, οι την επιστήμην τέλος λέγονσι 
τής θεωρίας προσγινο μένην διά τής τών μαθημάτων άναλή- 
ψεως. Ήμεϊς δε ον την διά λόγων και συλλογισμών εύρισκο- 

20 μένην γνώσιν δόξαν άληθή νομίζομεν, αλλά την δι3 εργοον τε 
και βίου άποδεικνυμένην ή και μη μόνον αληθής, αλλά και 
ασφαλής έστι και άπερίτρετττος. «Λόγφ» γάρ, φηοί, «παλαιέι 
πας λόγος», βίω δέ τις; Και μην ουδέ εαυτόν γνώναι δυ- 
νηθήνσί τινα οϊόμεθα διαιρετικαις και σνλλογιστ ικαϊς και 

25 άναλυτικαις μεθόδοις, άν μη δι έπιπόνον μετάνοιας και 
άσκήσεως συντόνου, άτνφον και άπόνηρον ποιήση τόν οίκεΤ- 
ον νουν. Ό  γάρ μη τοισύτον καί οντω τόν έαντού κατασκενά- 
σας νούν, ουδέ την οΐκείαν καπά γνώσιν έϊσεται ττενίαν, ο 
τού γνώναι τινα εαυτόν έστιν αρχή λυσιτελής.

30 14. 3Α λλ3 ουδέ πάσαν αγνω σίαν ύπ3 έγκλημα θοΐτ9 αν τις

εύ φ ρονώ ν , ουδέ πάσαν γνώ σιν οϊδμεθα μακαριστόν. Π ώ ς  

ονν προς αυτήν ώ ς πρός τέλος άφορώντες πάντα πράξομεν;

77. Αύτόθι.
78. Βλ. Β α ρ λ α ά μ ,  Α'  πρός Παλαμάν, Schinb σ. 262.
79. Βλ. άνωτ. 1, 1, 3.
80. Βλ. όμοίως 1, 1, 1* 1, 2 έρώτ.
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νά γνωρίσης ασφαλώς τά ίδικά των, αύτοί επιχειρούν να 
κρίνουν καί διορθώσουν τούτους τούς μή άνακρινομένους 
άπό κανένα («διότι ό πνευματικός» κατά τον ίδιον απόστο
λον» δεν άνακρίνεται άπό κανένα»77) πρός καταστροφήν 
έαυτών και των οπαδών των. Διότι λέγουν ότι κανείς δεν 
είναι δυνατόν νά μετέχη τελειότητος καί άγιότητος, αν 
δέν εύρη τήν αληθή γνώμην περί τών όντων, ότι δέ είναι 
αδύνατόν νά τήν εϋρη χωρίς διαίρεσιν καί συλλογισμόν 
καί άνάλυσιν78. Επομένως ΘεωροΟν άναγκαιότατον ό έπι- 
θυμών νά έπιτύχπ τελειότητα καί άγιότητα νά διδαχθή τάς 
διαιρετΓκάς καί συλλογιστικός καί άναλυτικάς μεθόδους 
άπό t q v  έΕω παιδείαν καί νά έπιδοθή εις αύτάς καρδιά 
τών τοιούτών λόγων σπεύδουν νά δείξουν πάλιν ένεργόν 
τήν καταργηθεϊσαν σοφίαν. Έάν όμως ήθελον νά προσέλ- 
θουν έν ταπεινώσει διά νά μάθουν τήν άλήθειαν άπό τους 
δυναμένους νά άνακρίνουν πάντα, θά ήκουον ότι ή δοξα
σία αύτή είναι έλληνικοϋ φρονήματος, αϊρεσις Στωϊκών 
кαΓΤΙυθαγόρείων, οί όποιοι τήν επιστήμην χαρακτηρίζουν 
τέλος τής Οεωρίας̂ ΙάΦοϋ άπόκτόται διά τής άναλήψεως 
τών μαθημάτων7*. (Ημείς δέ. αληθινήν γνώμην δέν θεωρου- 
μ Τ̂ι \̂Γγνώσιν ή σπόία εύρίσκεται διά λόγων καί συλλογι- 
σμώνΓίδΧ  ̂τΊην δΓ έργων καί βίου μαρτυρουμένην, ή ό
ποια μαλίστα δέν είναι μόνον άληθής άλλά καί άσφαλής 
καί άπεριτρεπτος. Διότι «πας λόγος», λέγει, «παλαίει πρός 
λόγον»80, πρός 6ίον δέ ποιος παλαίει; Καί μάλιστα νομί- 
Εομεν ότι οϋτε τον έαυτόν του δέν δύναται νά γνωρίση 
κανείς μέ διαιρετικός καί συλλογιστικός καί άναλυτικάς 
μεθόδους, άν δέν καταστήση τον νοΰν ατυφσν καί ακακον 
δΓ επιπόνου μετάνοιας καί έντονου άσκήσεως. "Οποιος 
δέν κατεσκεύασε τον νοΰν του τοιοϋτον καί οϋτω, οϋτε 
τήν ίδικήν του πτωχείαν εις τήν γνώσιν δέν θά γνωρίση, 
πράγμα τό οποίον είναι ώψέλιμος άρχή τής γνώσεως έ- 
αυτοϋ.

14. Άλλά οϋτε κάθε άγνωσίαν θά ήδύνατο νά κατηγορήση 
κάποιος φρόνιμος, οϋτε κάθε γνώσιν θεωροϋμεν άΕιέπαι- 
νον. Πώς λοιπόν θά πράΕωμεν τά πάντα προσθλέποντες
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Διπλοϋν δέ φησι καί ό μέγας Βασίλειος το είδος τής αλή
θειας, ών το μεν έχειν τε και παρέχειν άναγκαιότατον, ώς* 
ουνεργόν τής σωτηρίας ύπαρχον■ περί δέ γης και θαλάσσης, 
ουρανού τε και των κατ’ ουρανόν, εάν μή είδώμεν την εν 

5 τοις τοιούτοις αλήθειαν, ονδέν ήμΐν έμποδίσει προς την έν 
έπαγγελίαις μακαριότητα. Και τέλος δέ τό προκείμενον ήμΐν, 
αι παρά τον Θεόν έπαγγελίαι των μελλόντων αγαθών, ή υιο
θεσία, ή έκϋ'έωσις, ή των ουρανίων θησαυρών άποκάλνφις 
και κτήσις και άπόλανσις' την δ3 εκ τής έξω παιδείας γνώ- 

10 σιν τω αιώνι τσύτω ουναπαρτιζομένην ίο μεν. ΕΙ γάρ αισθη
τοί λόγοι έν τω αιώνι τω μέλλοντι παριστώσι τα πράγματα,, 
οι σοφοί τού αϊώνος τούτου γένοιτϊ άν κληρονόμοι τής των 
ουρανών βασιλείας’ «εί δε καθαρότης ψυχής όρρ, μακράν 
οί σοφοί γενήσονται τής γνώσεως τον Θεόν», κατά τόν άλη- 

15 θή φιλόσοφον Μάξιμον. Τις ονν ήμΐν χρεία γνώσεως τής 
μή έγγιζονσης Θεψ; Πώς δέ χωρίς αυτής τελειότητος και 
άγιότητος μεταλαχεϊν ονκ ένι;

15. Και Ίνα ταλλα νυν παρώ τών οίομένων είναι τι και 
φρεναπατώντων εαυτούς έπϊ τοσοντον, ώς καί τάς γραφάς 

20 τον πνεύματος κατά τών πνευματικών παρεξηγουμένους έρ
γων χρήσθαι καί άνδρών, εκείνα δή προθήσω, 3 και νυν 
υπόδεσις ήμΐν έστι τού άνά χεΐρας λόγου. Φασι γάρ αόρατον 
είναι τον Θεόν και άπερινόητον «Θεόν γουν ουδείς έώραχε 
πώποτε' ό μονογενής Υιός τού Θεού, ό ών εις τόν κόλπον 

25 τού, Πατρός, εκείνος έξηγήσατο». Πώς ούν, ψασίν, ούχι σα~ 
ψώς πλανώνται οι τόν Θεόν ώς ψώς νοερώς έν έαντοΐς όράν 
Ισχνρνζόμενοι; Καν τις αυτών αύθις τόν μονογενή τον Θεού 
λόγον προσενέγκη λέγοντα ότι mi καθαροί τή καρδία τόν 
Θεόν δψονται» καί «εγώ έμφανίσω αυτοίς έμαυτόν, μετά τού 

30 Πατρός τούτοις ένσκηνώσας», ευθύς θεωρίαν την γνώσιν

81. Βλ. 'Ομιλίαν ΕΙς Ψαλμ., 3, PG 29, 256 ВС, Πρός τούς νέους 
2, PG 31, 565 έΕ. Βλ. καί 1, 1, 23' 2, 1, 44.

82. Ε ύ α γ ρ ί ο υ ,  Κεφάλαια 6, 22, Frankenberg ο. 277. Τό κεί
μενον άπεδίδετο καί είς τόν ΜάΕιμον, βλ. S. L. Ε ρ i f a η ο ν i с, 
Κίεβον 1917.

83. Ίω . 1, 18.
84. Μ α τ θ .  5, 8.
85. Ίω.  14, 21 · 23 (άπόδοσις).
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sic αύτήν (be sic t sAo c ; Διπλοϋν δέ λέγει τό s!5oc τήα 
6Ari0siac καί ό μέγαα Βασίλεκκ, των όποιων τό μέν δν 
είναι άναγκαιότατον νά τό έχωμεν καί παρέχωμεν, διότι 
συνεργεί sic σωτηρίαν· (be прос την γην δέ και τήν θάλασ
σαν, τον ούρανόν καί τό έπ’ αύτοΰ, έάν δέν γνωρίέωμεν 
τήν sic τό τοιαϋτα άλήθειαν, τίποτε δέν θά рас έμποδίση 
διά τήν έπηγγελμένην μακαριότητα81. Καί τό προκείμενον 
δέ sic 0pac τέλoc είναι αί παρά τοϋ Θεού έπαγγελίαι περί 
των μελλόντων άγαθών, ή υιοθεσία, ή έκθέωσια, ή άπο- 
κάλυψια καί άπόκτησια καί άπόλαυσια των ουρανίων θη
σαυρών' τήν δέ γνώσιν έκ Tfjc έξω παιδείαα γνωρίΕομεν 
νά συμβαδίΖπ μέ τόν αιώνα τοϋτον. Διότι αν τά πράγματα 
sic τόν μέλλοντα αιώνα παριστάνουν αισθητοί λόγοι, οί 
σοφοί τοΰ αίώνοα τούτου θά έγίνοντο κληρονόμοι τήα βασι- 
λείαα τών ούρανών «έάν δέ βλέπη ή καθαρότηα καρδίαα, 
οί σοφοί θά μείνουν μακράν τήα γνώσεωσ τοΰ Θεού»8*, 
κατά τόν άληθή φιλόσοφον ΜάΕιμον. Τί рас χρειάζεται 
λοιπόν ή γνώσια, ή όποια δέν έγγίζει прос τόν Θεόνΐ 
Π (be δέ δέν είναι δυνατόν ν’ άποκτήσωμεν χωρία αύτήν 
τελειότητα καί άγιότητα;

15. Καί διά ν* άφήσω τώρα τά άλλα έκείνων οί όποιοι 
νομίζουν άτι είναι κάτι καί αύταπατώνται sic σημεϊον, 
ώστε παρερμηνεύοντεα τάα Γραφάα τοΰ πνεύματοα νά τάα 
χρησιμοποιούν κατά τών πνευματικών έργων καί άνδρών, 
θά προσθέσω άκριβώα έκεϊνα, τά όποία είναι τώρα ύπό- 
θεσια T f jc  άνά χεϊραα πραγματείαα Πράγματι λέγουν δτι 
ό Θεόα είναι άόρατοα καί άπερινόητοα* «Τόν Θεόν βεβαίωα 
κανεία δέν εχει ΐδει ποτέ" ό μονογενήα Yioc τοΰ Θεοΰ, ό 
εύρισκόμενοα sic τόν κόλπον τοΰ Патрос έκείνοα έφανέ- 
ρωσεν»88. Πώα λοιπόν, λέγουν, δέν πλανώνται ααφώα οί 
ίσχυριΕόμενοι ότι βλέπουν τόν Θεόν μέσα των νοερώα (be 
qxbc; Καί άν πάλιν κάποιοα άπό αύτούα προβάλη τόν μο
νογενή Λόγον τοΰ Θεοΰ λέγοντά ότι «όί καθαροί κατά τήν 
καρδίαν θά ϊδουν τόν Θεόν»84 «καί έγώ θά έμφανιοθώ sic 
αύτούα, ένσκηνώνων sic αύτούα μα£ί μέ τόν Πατέρα»8*, 
εύθύς καλούν θεωρίαν τήν γνώσιν καί δέν καταλαβαίνουν
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λέγονοι καί ονκ ϊοασιν έαντοΐς ανακόλουθα λέγοντες' ώϊ γάη__ \

αόρατον, ον:ω και άπερινάητον το θειον. Τους γονν *}1ν έν 
φα) ίϊ νοεράν οοασιν Θεού διά το τον Θεού αόρατον φαχ,τπ. 
αίαν έψενπμένην και δαιμονικήν δογματίζοντας ενέρΥ ι̂-η· 

5 εδει καί τijv γνώοιν διά το του Θεόν άπερινάητον πρθζ τάς 
όμοιας κατασπαν έρεσχελίας. Άλλ ’ ημείς περί μεν τηζ ?νώ- 
ocatg ούώέν αντείπει у τυράς αν τους αίρουμε:дат σννωδά Уча 
λέγονσιν ήμΐν, εΐ και μη σννιάσιν δ τι λέγονσιν. sΈοτι '/άρ 
καί ή περί Θεόν καί των κατ' αυτόν δογμάτων γνώσιζ<

10 ο ία, δ θεολογίαν όνομάζομεν, καί η των της ψυχής δνναμε~ 
ων καί των του σώματος μελών κατά φνσιν χρήσίς τε καί 
κίνησις άναμόρφωοιу ποιείται της λογικής εικόνας' άλ^ ηυ 
τοντό εστιν ή τελεία της άνωθεν ήμϊν ενγενείας ευπρεπείς 
καί ή προς τό νπερφαες φως υπερφυής ενωσις, παρ’ ήζ ρό- 

15 γης έγγίνεταί καί το θεολογείν ασφαλώς καί το κατά ψύοιν 
έστάναι τε καί κινεΐσθαι τοις έν ημϊν δυνάμεις της ψυχής καί 
του σώιιατος*  τούτην ούν αναιρούντες συνανεΐλον πάσαν αρε
τήν καί άλήθειαν.

16. Περί του μη είναι τοίννν τής γνώσεως ής αύτοί λε- 
20 γουσι μνατ ικωτέραν καί νψηλοτέραν θεωρίαν, μη δ’ είναι δ~ 

λως τοιαύτην θεωρίαν τον Θεού διά τό του Θεόν αόρατον, 
παρά τών εν άληθεΐ θεωρία γεγονότων μυηθέντες, έροπήοο- 
μεν αυτούς■ τί ήμίν δοκεί, ουδέ τό Πνεύμα τό άγιον ορα τά 
του Θεού; Αλλά μην αυτό «έρευνα καί τά βάθη του Θεόν». 

25 Εί μεν ούν χωρίς Πνεύματος άγιου δράν έλεγε τις τό άκή- 
ρατον φώς, καλώς αν άντνπίπτοντες έλέγετε' «πώς άν όρα- 
θείη δ αόρατοςυ; Εί δέ τις άποθέμενος τό πνεύμα του κό
σμον (δ  σκότος νοητόν επικείμενον ταίς μη κεκαθαρμέναις 
καρδίαις οι πατέρες όνομάζουσιν) εί τις ούν άποθέμενος тον- 

30 το και καθαρεύσας παντός οικείου θελήματος καί άπαναστάς 
πάσης παραδόαεως ανθρώπινης καί προς δλίγον αναβολήν

86. Oi δύο συξητούντες θεολόγοι δέν διαφωνούν κατ’ άρχήν περί 
τής γνώσεως τού Θεού, καθ' όσον καί ό Βαρλαάμ αποδέχεται γνώοιν 
αυτού, ήτοι όρασιν διά των διανοητικών δυνάμεων τού άνθρώπου. 
Ά λλ ’ ό Παλσμός, προχωρών, άποδέχεται καί την δι’ αμέσου άποκα- 
λύψεως γνώοιν, ήτοι άπότελεϊ ασφαλή θεολόγησιν. Βλ. είσαγωγήν.

87. Βλ. Β' πρός Βαρλαάμ 52, καί παρόν εργον 2, 3, 52' 54’ 61 Κ,ά· 
$8* Α ' Κορ.  2, 10,
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δτι λέγουν ανακόλουθα προς τάς σκέψεις των' διότι τό 
θειον, όπως είναι αόρατον, οϋτω είναι άπερινόητον. Oi 
δογματίζοντες την έν φωτί νοερόν όρασιν τοϋ Θεοϋ ψευ
δή φαντασίαν καί δαιμονικήν ένέργειαν, λόγω τοϋ άορά- 
του τοϋ Θεοϋ έπρεπε τουλάχιστον νά σύρουν прос τούς 
όμοιους αστεϊσμούς καί την γνώσιν λόγω τοϋ άπερινοήτου 
τοϋ Θεοϋ. Άλλ’ ημείς περί μέν τής γνώσεως δεν έπιθυ- 
μοΰμεν νά άντεΐπωμεν τίποτε προς αυτούς, διότι λέγουν 
σύμφωνα μέ ήμας, άν καί δέν γνωρίζουν τί λέγουν8*. Διότι 
καί ή περί Θεοϋ καί των δΓ αύτόν δογμάτων γνώσις είναι θε
ωρία, τό όποιον όνομάζομεν θεολογίαν καί ή χρήσις καί κίνη- 
σις των δυνάμεων τής ψυχής καί των μελών τοϋ σώματος 
κατά φύσιν προκαλεϊ άναμόρφωσιν τής λογικής είκόνος* 
άλλά δέν είναι τοϋτο ή τελεία ευπρέπεια τής άνωθεν εύ- 
γενείας ήμών καί ή ύπερφυής ένωσις πρός τό ύπερφαές 
φως, άπό τήν όποιαν προέρχεται μόνον καί ή άσφαλής 
θεολόγησις καί ή κατά φύσιν στάσις καί κίνησις τών μέσα 
μας δυνάμεων τής ψυχής καί τοϋ σώματος' τούτην λοιπόν 
τήν ενωσιν άναιροϋντες άνήρεσαν μαζί πάσαν άρετήν καί 
άλήθειαν87.

16. Σχετικώς λοιπόν μέ τό ότι δέν υπάρχει μυστικω- 
τέρα καί ύψηλοτέρα τής γνώσεως τήν όποιαν αύτοί λέ
γουν οΰτε ύπάρχει καν τοιαύτη θεωρία τοϋ Θεοϋ λόγω τοϋ 
άοράτου αύτοϋ, μυηθέντες άπό τούς φθάσαντας εις αληθή 
θεωρίαν θά τούς έρωτήσωμεν* τί νομίζετε, οΰτε τό άγιον 
Πνεύμα βλέπει τά τοϋ Θεοϋ; Άλλ’ όμως αύτό «έρευνα 
καί τά βάθη τοϋ Θεοϋ»88. "Αν λοιπόν έλεγε κανείς άτι βλέ
πει τό άκήρατον φως χωρίς άγιον Πνεύμα, καλώς θά έλέ- 
γετε άντικρούοντες «πώς θά έβλέπετο ό άόρατος»; "Ας 
ύποθέσωμεν ότι κάποιος άποβάλει τό πνεύμα τοϋ σκότους 
(τό όποιον οί πατέρες ονομάζουν σκότος νοητόν έπικαθή- 
μενον εις τάς μή καθαρός καρδίας), ότι άπηλλάγη άπό 
κάθε ίδικόν του θέλημα καί άπεμακρύνθη άπό κάθε άνθρω- 
πίνην παράδοσιν, έπιφέρουσαν καί δΓ ολίγον άκόμη άνα- 
βολήν εις τόν όφειλόμενον ζήλον, έστω και άν είναι εύ-
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έιιποιούσης τή όφειλομένη σπονδτ], κάν ευπρόσωπος ή κατά 
τον μέγαν Βασίλειον, και τάς της ψυχής δυνάμεις ώς ένόν 
σνναϋροίσας και νηψάλιον έπιστήσας την τής διάνοιας επι
σκοπήν, πρώτον μεν έν τοις κατά φνσιν καϊ ϋεαρέστοις δια- 

5 ζή κατά νουν 'ϋεωρήμασιν, εΉΡ εαυτόν νπεραναδάς έν έαντφ 
λάβοι το εκ Θεόν Πνεύμα, δ οϊδε τά τον Θεόν ώς το πνεύ
μα του άνϋρώπον τά έν αντφ καϊ τούτα διά τούτο λαβών, 
καϋάπερ ό μεγας κηρύττει IIαυλός, ίν είδη τά υπό τον Θεόν 
χαρίστεντα μνστικώς αντφ, «ά όφϋαλμος ονκ είδε και ονς 

10 ούκ ήκονσε και έπ'ι καρδίαν άνϋ’ρώπον ονκ άνέβη», πώς ονκ 
άν όρώη ούτος διά τον πνεύματος το αόρατον φώς; Πώς δ9 
ονκ άν ειη πάλιν άόρατον και άνήκονστον και άπερινόητον τον- 
το, καίπερ όρώμενον, το φώς; ' Οράται γάρ νπό τών βλεπόν- 
των «ά όφϋαλμος ονκ είδε και ονς ονκ ήκονσε καϊ έπ'ι καρδίαν 

15 άνϋρώπον ονκ άνέβη». Πνευματικούς γάρ λαμβάνονσιν οντοι 
δφϋαλμονς και νουν εχονσι Χρίστον, δι ών κα'ι βλέπονσι τον 
άόρατον και νοονσι τον άπερινόητον* ον γάρ έαντφ άόρατός 
έστιν, άλλά τοις διά κτιστών καϊ φυσικών όφϋαλμών και λο
γισμών νοονσι κα'ι όρώσιν. ΟΙς δ9 ό Θεός έαντόν ένήρμοσεν 

20 ώς μέλος ηγεμονικόν, πώς ονχι δι έαντον και την τής χά- 
ριτος έμφανώς παράσχοι ϋεωρίαν;

17. Πώς <5* ονκ άν τών τής άσματικής θεολογίας άξιώ- 
oat προσρημάτων, εγκωμιάζουν την έγγεγενημένην πνευματι
κήν δύναμιν τοις όμμασιν αυτών, <(Ιδού ει καλή», λέγων πρός 

25 αυτούς, щ πλησίον μου' όφϋαλμοί σου περιστεραί»; δι9 ών 
και αυτοί, τής ώραιότητος αίσΰ'όμενοι τον νοητού νυμφίον, 
δαψιλή τόν τών εγκωμίων άντιδιδόασι λόγον. Ονκ άδηλον 
δ9 άρα τοις μεμνημένοις τις αυτή ή περιστερά ήν ή νύμφη 
σχοΰσα έν τοις όμμασι και αυτή τφ τον νυμφίου Θεού τότε 

30 πρώτον τρανώς ένατενίζει κάλλει κα'ι εις έπήκοον τών πι- 89 90

89. Βλ. Περί ‘Αγίου Πνεύματος 9, 23, PG 32, 109 Β, Επιστολή 
2, 2 PG 32, 228 Α.

90. Α ' Κορ.  2, 11. 91. Α* Κορ.  2, 12.
92. Α'  Κ ο ρ .  2, 9. 93. Α'  Κο ρ .  2, 16.
94. "Ασμα 1, 15. Ερμηνεύεται κατά τήν γνωστήν άλεΕανδρινήν άλ- 

ληγορικήν μέθοδον, 6λ. Ώ ρ ι  γέ ν ο υ ς .  Είς τό "Ασμα ‘Ομιλία 2, 
Rousseau, Sources Chr6tiennes, 37, 1953 о. 87, ιδίως δέ Γρηγ· 
Νύσσης, Είς τό "Ασμα, ‘Ομιλία 7, PG 44, 920.
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πρόσωπος κατά τον μέγαν Βασίλειον89, ότι συνήθροισε κα
τά τό δυνατόν τάς δυνάμεις τής ψυχής καί κατέστησε νη- 
φαλίαν τήν επισκοπήν τής καρδίας* άς ύποθέσωμεν ότι 
οΰτος πρώτα μέν διαβιοϊ εις τά κατά φύσιν καί κατά νοϋν 
θεάρεστα θεωρήματα, έπειτα ύπερθάς έαυτόν λαμβάνει 
τό έκ Θεού πνεύμα, τό όποϊον γνωρίζει τά τού Θεού όπως 
τό πνεύμα τού άνθρώπου τά έν αύτώ90, καί μάλιστα έλαβε 
τούτο διά τούτο, καθώς κηρύσσει ό μέγας Παύλος, διά νά 
γνωρίση τά ύπό τού Θεού χαρισθέντα εις αυτόν μυστικώ)ςβ1, 
«τά όποια οφθαλμός δεν είδε καί οΰς δέν ήκουσε καί εις 
καρδίαν άνθρώπου δέν άνέθησαν»92, πώς ούτος δέν θά 
έβλεπε διά τού Πνεύματος τό άόρατον φώς; Πώς δέ 
δέν θά ήτο πάλιν άόρατον καί άνήκουστον καί άπερινόη- 
τον τούτο τό φώς, αν καί βλεπόμενον; Διότι βλέπονται 
ύπό τών θλεπόντων «όσα οφθαλμός δέν είδε καί οΰς δέν 
ήκουσε καί εις καρδίαν άνθρώπου δέν άνέθησαν». Πράγμα
τι οΰτοι λαμβάνουν πνευματικούς οφθαλμούς καί έχουν 
νοΰν Χριστού33, διά τών όποιων καί βλέπουν τό άόρατον 
καί νοούν τό άπερινόητον διότι δέν είναι άόρατος καθ’ 
έαυτόν, άλλά διά τούς νόοϋντας καί βλέποντας διά κτιστών 
καί φυσικών οφθαλμών καί λογισμών. Εις εκείνους δέ μέ 
τούς οποίους ό Θεός έαυτόν ένηρμόνισε ώς μέλος ήγε- 
μονικόν, πώς δέν θά παράσχη έμφανώς τήν θεωρίαν τήν 
ίδικήν του καί τής χάριτός του;

17. Πώς δέ, έγκωμιάζων τήν έμφυτευθεϊσαν είς τούς 
οφθαλμούς αύτών πνευματικήν δύναμιν, νά μή τήν άΕιώση 
τών προσωνυμιών τής θεολογίας τού "Ασματος, λέγων 
προς αύτούς, «ιδού είσαι καλή, σύ ή φίλη μου* οί οφθαλ
μοί σου είναι ώς περιστεραί»94; Διά τών προσωνυμιών τού
των καί αύτοί, άντιλσμβανόμενοι τήν ώραιότητα τού νοη
τού νυμφίου, άνταπσδίδουν πλούσιον τον λόγον τών έγκω- 
μίων. Δέν είναι αρα άδηλον είς τούς μυημένους, ποία εί
ναι αύτή ή περιστερά, τήν οποίαν λαβοΰσα είς τά όμματα 
ή νύμφη άτενίζει καί ή ιδία τρανώς πρώτην φοράν τότε τό 
κάλλος τού νυμφίου Θεού καί είς έπήκοον τών πιστώς
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σζώς περιεστώτων άφηγειται διεξοδιτ-ώτερον την καλοποι
όν εύπρέπειαν εκείνην. 'Ως γάρ ή έν όφδαλμοις αυγή, ένω- 
δείσα ταις ηλιακαίς ανγαίς, φως έντελεχεία γίνεται και 
όντως όρρ. τά αίσδητά, τον αυτόν τρόπον και 6 νους, εν 

5 Πνεύμα μετά τον Κύριον γεγονώς, ουτω τά πνευματικά τρα- 
νως όρρ. Μένει δ9 όμως και έκεϊ τρόπον έτερον, υψηλότεροι· 
ή κατά τους χαμερπείς λογισμούς των τοις πνενματικοίς αι·- 
δράσιν άντιλέγειν έγχειρούν.τίονΤ αόρατος δ δεσπότης* ον γάρ 
εώρακέ ποτέ τις το παν της καλλονής Εκείνης, διό και κατά 

10 70ν Νύσσης Γρηγόριον «όφδαλμός τονδ* εώρακεν ονδείς, εϊ 
και άε'ι βλέπει»' ουδέ γάρ οοον έστίν εκείνο, αλλά καθόσον 
εαυτόν έποίησε δεκτικόν της τον δε (ον Πνεύματος δννάμεως. 
κατά τοσοντο βλέπει. Προς δε τη ακαταληψία ταύτη, και ην 
έχονσι κατάληψιν άκαταλήπτως έχονσι, τό δειότατον απάντων 

15 και καινότατον· ον γάρ ф τούτα βλέπουσι τονζ9 ίσασιν οι 6λέ- 
πονζες, ουδ9 ώ άκούονσί τε και μυούνται, η την των μήπω 
γεγονότων γνώοιν η την των άει δντων έπιστήμην, διά τό 
σκατάληπτον τον Πνεύματος, δι9 ού δρώσι* <сκατά γάρ άπό- 
πανσιν πάσης νοεράς ένεργείας ή τοιάδε γίνεται των έκδε- 

20 ονμένων πρός τό ϋπερδεν φως ενωσις», ώς ό μέγας λέγει 
Διονύσιος, κατ9 αϊτίαν μεν ονκ ούσα η κατά αναλογίαν, επει 
ταύτα κατ9 ενέργειαν έστι τον νού, κατά δέ άφαίρεσιν ονσα. 
άλλ’ ονκ αυτό τούτο σδσα άφαίρεσις* εϊ γάρ άφαίρεσιν ην 
μόνον, έφ9 ημϊν αν ην - αλλά τούτο των Μασσαλιανών έστι 

25 τό δόγμα -, ήνίκ9 αν τις έδελήση άνέρχεσδαι εις τά τον Θεού 
απόρρητα μυστήρια, καδάπερ και ό άγιος * Ισαάκ περί αυτών 
φησιν. Ονκουν άφαίρεσις και άπόφασις μόνη έστϊν η δεωρία, 
άλλ? ενωσις και έκδέωσις, μετά την άφαίρεσιν πάντων των 
κάτωδεν τνπούντων τον νουν, μνστικώς καί άπορρήτως χά- 

30 ρ η ' γινομένη τον θεού,, μάλλον δέ μετά την άττόπανσιν ή 
και μέΐζόν έστι της άφαιρέσεως' άπεικόνισμα γάρ έστιν ή 95 96 97 98

95. Α* Κ ο ρ . 6, 17.
96. Βλ. ’Εκκλησιαστήν, 'Ομιλία 4, PG 44, 684.
97. Περί θείων όνομάτων 1, 5, PG 3, 593 C.
98. ’Επιστολή 4, Σ π ε τ σ ι έ ρ η  σ. 393. Πρόκειται περί των άρ- 

χαίων Μασσαλιανών ή Εύχιτών, οί όποιοι έτόνι£ον τήν δΓ έργων έκ- 
θέωσιν τοϋ άνθρώπου, ώα καί δλλαι συριακαί χριστιανικοί όμάξες.
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παρισταμένων άφηγεϊται δίεξοδικώς εκείνην την καλο- 
ποιόν ευπρέπειαν. Όπως δηλαδή ή αύγή είς τούς όφθαλ- 
μούς, ένωθεϊσα μέ τάς ήλακάς αύγάς, γίνεται πράγματι 
φώς καί οϋτω βλέπει τά αισθητά, κατά τόν ίδιον τρόπον 
καί ό νοΰς, άφοϋ γίνη εν πνεύμα μετά τοΰ Κυρίου93, τότε 
βλέπει τρανώς τά πνευματικά. Μένει όμως καί έκεί αόρα
τος ό δεσπότης κατ’ άλλον τρόπον, ύψηλότερον παρά τούς 
χαμερπεϊς λογισμούς των έπιχειρούντων ν’ αντιλέγουν είς 
τούς πνευματικούς άνδρας* διότι δεν είδε κανείς ποτέ τό 
παν τής καλλονής εκείνης, διό καί κατά τόν Γρηγόριον 
Νύσσης «κανείς οφθαλμός δέν είδε τούτο, άν καί πάντοτε 
βλέπει»90' πράγματι δέν βλέπει τόσον, όσον είναι έκεϊνο, 
άλλά όσον κατέστησεν έαυτόν δεκτικόν τής δυνάμεως τοΰ 
θείου πνεύματος. Πλήν δε τής ακαταληψίας ταύτης, καί 
την κατάληψίν των, όσην έχουν, την έχουν άκαταλήπτως, 
πράγμα τό όποιον είναι τό θειότατον καί θαυμαστότατον 
όλων. Διότι οί βλέποντες δέν γνωρίζουν καθ’ ό βλέπουν
αύτά ούτε καθ’ ό ακούουν καί μυοΰνται είτε την γνώσιν
των μη γενομένων ακόμη ή την έπιστήμην τών άεί όντων, 
λόγω τού άκαταλήπτου τοΰ Πνεύματος διά τοΰ οποίου 
βλέπουν «διότι ή τοιαύτη ένωσις τών έκθεουμένων προς 
τό ύπεράνω φως γίνεται κατά παΰσιν πάσης νοερός ένερ- 
γείας»97, όπως λέγει ό μέγας Διονύσιος, ύφισταμένη όχι 
κατά αιτίαν ή κατά άναλογίαν, επειδή είναι κατά ενέργειαν 
τοΰ νοΰ, άλλ’ είναι κατά άφαίρεσιν, χωρίς νά είναι <άκρι- 
βώς άφαίρεσις* διότι άν ήτο άφαίρεσις μόνον, θά ήτο έφ’
ήμίν — άλλά τοΰτο είναι δόγμα τών Μασσαλιανών—, όταν 
θελήση κανείς νά άνέρχεται είς τά απόρρητα μυστήρια 
τοΰ Θεοΰ, καθώς λέγει περί αύτών καί ό άγιος Ισαάκ*8. 
Δέν είναι λοιπόν μόνον άφαίρεσις καί άπόφασις ή θεωρία, 
άλλ’ ένωσις καί έκθέωσις, πραγματαποιουμένη μυστικώς 
καί άπορρήτως διά τής χάριτος τοΰ Θεοΰ μετά τήν άφαί- 
ρεσιν όλων όσων τυπώνουν κάτωθεν τοΰ νοΰ, μάλλον δέ 
μετά τήν παΰσιν ή όποια είναι άνωτέρα τής άφαιρέαεως, 
άφοϋ ή άφαίρεσις είναι άπεικόνισμα τής άποπαύσεως εκεί
νης. Διό τό νά χωρίζουν τόν Θεόν άπό όλα τά κτίσματα άνή-
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άφαίρεσις τής άποπαυσεως εκείνης. Διό και τό χωρίζειν 
πάντων των κτισμάτων τον θεόν παντός έστι πιστόν' ή δε 
πάσης νοεράς ένεργείας άπόπανσις και ή μετ’ αυτήν προς 
τό νπερδεν φως ένωσις, οϊόν τι πάδος ονοα και τέλος δεουρ- 

5  γόν, μόνων έ σ τ ί τ ω ν  κεκαδ'αρμένων και κεχαριτωμένων την 
καρδίαν. Και τι λέγω την ένωσιν, ότε και ή προς βραχύ δέα 
των έκκρίτων τέως έδεΐτο μαδητών, και τούτων κατ έκστα
ση* γεγονότων πάσης αισΰητής και νοεράς άντιλήψεως και τω 
μηδόλοος δράν τό όντως δράν εΙσδεδεγμένων και τω πάσχειν 

10 άγνώστως των υπέρ ψύσιν τήν άίσδησιν 7ΐροσιεμένων; Άλλ5 
ότι μεν οϋτοι καί εϊδον και ουχί κατ* άίσδησιν ή νουν κυ
ρίως είδον, συν Θεώ προϊόντος τον λόγον δεις ο μεν.

18. Νυν δ9 άρα συνοράς ότι το ακατάληπτου αντί νον καί 
όφδαλμον καί ώτων ενμοιροΰσι πνεύμα, δι’ ον δρώσι καί 

15 άκονονσι καί σννιάσι; Νοεράς γάρ πάσης καταπανσαμένης 
ένεργείας, τίνι δρώσιν άγγελοί τε καί άνθρωποι ισάγγελοι 
Θεόν, εϊ μή τή τον Πνεύμοάτος δυνάμει; Διό καί ή όρασις\ 
αντοΐς αν τη αίσδησις μεν ονκ εστιν, έπεί μή διά των αισθη
τηρίων αυτής αντιλαμβάνονται, νόησις δε ονκ εστιν, έπεί 

20 μή διά λογισμών ή τής δι5 αυτών γνώσεως, άλλα κατά άπό- 
πανσιν πάσης νοεράς ένεργείας ευρίσκονσίν αυτήν' ονκονν, 
ουδέ φαντασία έστίν. ουδέ διάνοια, ουδέ δόξα, ουδΡ οϊον σ υ μ -  
πέρασμα συλλογισμών' ουδέ διά τής κατά άπόφασιν ανόδου 
μόνης δ νους επιτυγχάνει τούτης. Πάσα μέν γάρ δε ία έν- 

25 τολή καί πάς νόμος ιερός μέχρι τής καδαρστητος τής καρ
διάς ορίζεται, καπά τον λόγον τών πατέρων, καί πάς τρό\ 
πος καί παν είδος προσευχής μέχρι τής καδαράς λήγει προσ
ευχής, καί πάς λόγος κάιοτδεν ανιών εις τόν ύπερανιδρυ  ̂
μένον καϊ άπΰλελυμένον του παντός μέχρι τής άφαιρέσεως 

30 τών όντων πάντων ϊσταται. Ον μήν 'διά τούτο μετά τάς δείας 
εντσλάς ονδέν εστιν άλλο πλήν ή τής καρδίας καδ,αράτης, 
άλλ9 εϊσί καί πλεΧοτά είσιν' δ κατά τόν νυν αιώνα τών έπηγ- 
γελμένων άρραβών καί τά του μέλλοντος αιώνος άγαδ'ά δι

99. Λ ο υ κ ό  20, 36,. ι Κ λ ή μ ε ν τ ο ς  Α λ έ ξ α ν δ ρ έ  ως, 
Στρωματεϊα 7, 12, Βι6λ. Έλλ. Πατέρων 8, 282.
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κει είς πάντα πιστόν ή δέ παΰσις άπό πάσαν νοερόν ενέρ
γειαν καί ή μετ’ αύτήν ένωσις πρός τό ύπεράνω φώς, ή 
οποία είναι ωσάν πάθος καί τέλος θεουργόν, είναι ίδιον μό
νον των κεκαθαρμένων καί κεχαριτωμένων κατά την καρ
διάν. Καί τί λέγω την ένωσιν, όταν και ή δΓ ολίγον 
χρόνον θέα έχρειάξετο τότε τούς έπιλέκτους μαθη- 
τάς, καί μάλιστα ύποστάντας έκβασιν άπό πάσαν αισθητήν 
καί νσεράν άντίληψιν καί μέ τό νά μη βλέπουν καθόλου 
προσλαβόντας τό όντως βλέπειν καί μέ τό νά πάσχουν 
άγνώστως δεχθέντας τήν αϊσθησιν των ύπέρ φύσιν; Άλλ’ 
ότι μέν οΰτοι είδον, καί μάλιστα εϊδον όχι κατ’ αϊσθησιν 
ή κατά νοΰν κυρίως, θά τό δείξωμεν σύν Οεώ είς τήν 
συνέχειαν τοΰ λόγου.

18. "Αραγε αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι άντί νοΰ καί 
όφθαλμοΰ καί ώτων κατέχουν τό άκατάληπτον Πνεύμα, διά 
τοΰ οποίου βλέπουν και ακούουν καί κατανοούν; “Οταν 
πράγματι σταματήση κάθε νοερά ένέργεια, μέ τί βλέ
πουν οί άγγελοι καί οί ίσάγγελοι" άνθρωποι τόν Θεόν, 
άν όχι μέ τήν δύναμιν τοΰ Πνεύματος; Διό καί ή όρα- 
σις αϋτη δέν είναι δΓ αυτούς αϊσθησις, διότι δέν άντι- 
λαμβάνονται διά των αισθητηρίων αύτής, νόησις δέ δέν 
είναι, έπειδή δέν τήν εύρίσκουν διά λογισμών ή τής δΓ 
αύτών γνώσεως, άλλα κατά άπόπαυσιν πόσης ένεργείας* 
δέν είναι λοιπόν ούτε φαντασία ούτε διάνοια ούτε δόξα, 
ούτε όποιονδήποτε συμπέρασμα συλλογισμών, ούτε διά μό
νης τής άποφατικής άνόδου έπιτυγχάνει ό νοΰς ταύτην. 
Είναι βεβαίως άληθές ότι πάσα θεία έντολή καί πας Ιερός 
νόμος φθάνει έως τήν καθαρότητα τής καρδίας, κατά 
τόν λόγον τών πατέρων, καί πάς τρόπος καί πάν είδος προσ
ευχής τελειώνει έως τήν καθαρόν προσευχήν, καί πάς λόγος 
άνερχόμενος άπό κάτω πρός τόν ύπεριδρυμένον καί άπομα- 
κρυσμένον τοΰ παντός σταματά είς τήν άφαίρεσιν όλων τών 
όντων. Αύτό όμως δέν σημαίνει ότι μετά τάς θείας έντολάς 
δέν υπάρχει τίποτε άλλο πλήν τής καθαρότητος τής καρ
δίας, άλλά είναι καί πολλά άλλα' ό άρραβών κατά τόν πα
ρόντα αιώνα τών υπεσχημένων καί τά αγαθά του μέλλον-



190 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

αν της δ ρ ώ μ ε ν α  τε και τ ρ υ π ω μ έ ν α ’ ο υ τω  και μετά  την  προσ 

ευ χή ν , ϋ'έα ανεκλάλητος  -και εκστασις  έ ν  τη ϋ έ α  καί ά π όρρη -  

τα μ υ σ τή ρ ια ' τον  αυτόν  τρόπον και μετά  την ά ψ α ίρεο ιν  τω ν  

δ ν τ ω ν ,  μάλλον  δε  και μετά  την  άπόπανσιν , ο ν  λ ό γ ο ς  μ όνον , 

5 αλλά κ α ί  έ ρ γ ο ις  τελούμενην  έ ν  ήμ ϊν , και μ ε :ά  ταυτήν τοίννν, 

ει και α γ ν ω σ ία  έστίν , άλλ1 2 3 4 υπέρ γ ν ώ σ ιν ,  και ε ί  γ νόφ ος  έοτίν, 

ά λ λ 3 ΰπ ερφ α ή ς ' και έ ν  τω  ύ π ε ρ η α ε ι  έκ ε ίνω  γνόκρω δοτά  

γ ίν ε τα ι ,  κατά  τον μ έ γ α ν  Δ ιο ν ύ σ ιο ν ,  τά θ ε ία  το ϊς  άγ ίο ις .  

'Ώ σ τ ε  ονκ ά ψ α ίρεσ ίς  έσ τ ιν  ά π λώ ς  ή π ε ρ ί  θ ε ο ύ  και τω ν  θ ε ί -  

10 τον τελεω τά τη  θ ε ω ρ ία , άλλ3 ή μετά  την  ά ψ α ίρ εο ιν  μ έ θ ε ξ ις  

τ ω ν  θ ε ίω ν  και δόσ ις  τε και λή ψ ις  μάλλον  ή ά ψ α ίρεσ ίς . 3Ά ρ 

ρητα  δέ  έστι τά λή μ μ ατα  και τά δάματα εκείνα , δ ιό  καν λ έ -  

γ ω σ ι  περ ί α υ τώ ν , αλλά π α ρ ά δ ε ιγ μ α τ ικ ώ ς  και κατά αναλο 

γ ία ν , ο ν χ  ώ ς  δ ρ ω μ έ ν ω ν  έκ ε ίνο ις  το ύ τω ν  ό ν τ ω ς , άλλ3 ώ ς  μη 

15 τιεψ νκότω ν ά λ λ ω ς  δ ε ιχ θ ή ν α ι  τ ω ν  έκ ε ίνο ις  δ ρ ω μ έ ν ω ν .  01  

το ίν ν ν  τ ω ν  π α ρ α δ ε ιγ μ α τ ικ ώ ς  ον τω  το ύ τω ν  λ ε γ ο μ έ ν ω ν  μή  

μ ε τ3 ενλ α δ ε ία ς  ώ ς  α ρ ρ ή τ ω ν  έπ α ιοντες  μ ο )ρ ία ν  ηγούντα ι την  

ύπ έρσοφ ον  γ ν ώ σ ιν  και τους τνη τούς  τ φ  δ ια σ ν ρ ε ιν  καταπα - 

τονντες  μ α ρ γ α ρ ίτα ς ,  τους ώ ς  ένεστι π ρ ο δ ε ίξα ν τα ς  αυτούς, 

20 τή  λ ογ ομ α χ ία  δ ια ρρή οονο ιν .

19. 3Ε κ ε ίν ο ι  δ 3 δμοσς υπό φ ιλ α ν θ ρ ω π ία ς  κατά τό έ γ χ ω -  

ρ ο ν ν ,  ώ ς  ε φ η ν , λέγονσ ι  τά ά ρρη τα , τη ν  π λ ά νη ν  άφ α ιρούντας  

τ ω ν  μετά  ιτην  ά ψ α ίρ εο ιν  τω ν  δ ν τ ω ν  ά ρ γ ία ν  ε ίν α ι  τελε ίαν  

ά μ ν ή τω ς  ο ίο μ ένω ν , άλλ3 ο ν χ  υπέρ ε ν έ ρ γ ε ια ν  ά ρ γ ία ν .  Ά λ λ 3 

25 έκεϊνα  πάλιν  ά ρρη τα  τη ε α υ τώ ν  φ ύσε ι δ ια μ ένε ι.  Δ ι ά  τούτο  

δ μ έ γ α ς  Δ ιο ν ύ σ ιο ς  μετά  την  ά ψ α ίρ εο ιν  τ ώ ν  ovitojv ονκ ε ίν α ι  

φ η σι λ ό γ ο ν  αλλά ά λ ογ ία ν  και μετά  πάσαν ά νοδον  ένοοθησό - 

μεθα , φ η ο ί,  τ φ  ά ψ ϋ έγκ τφ . Ά λ λ 3 ο ν χ ,  δτι άφ θ εγκ τα ,  <5«5 ά -  

π οφ ά σεω ς  μόνης  έπ ιτεύ ξε τα ι  δ νούς τ ώ ν  υπέρ ν ο υ ν  και ή 

30 τοιαύτη  γ ά ρ  άνοδος  νόησ ίς  τ ις  έστι τ ώ ν  ά π εμ φ α ινό ν τω ν  τω  

Θ ε ω  και ε ικόνα  μ έ ν  φ έ ρ ε ι  τή ς  ά νε ιδ έου  έκ ε ίνη ς  θ ε ω ρ ία ς 1

1. Επιχειρηματολογεί βάσει του ’Αρεοπαγίτου Οπό προϋποθέσεις 
έκστάσεως, καίτοι τοΰτο δέν συμβιβάζεται πρός τήν θεολογίαν καί 
άνθρωπολογίαν αύτοΰ.

2. Περί μυστικής θεολογίας 1, 3, PG 3, 1000 CD.
3. Μ α τθ. 7, 6.
4. Περί μυστικής θεολογίας 3, PG 3, 1033 ВС.



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 1,3 191

τος αΐώνος βλεπόμενα δΓ αύτάς και τρυφώμενα. Οϋτω 
καί μετά τήν προσευχήν ύπάρχει άνεκλάλητος θέα καί έκ- 
crraoiq κατά τήν θέαν καί απόρρητα μυστήρια1. Κατά τόν 
ίδιον τρόπον καί μετά τήν άφαίρεσιν των όντων, μάλλον 
δέ μετά τήν άπόπαυσιν, ή όποια εις ήμας δέν τελείται μό
νον μέ λόγους άλλά καί μέ έργα, καί μετ’ αυτήν λοιπόν, 
καί άν ύπάρχη άγνωσία, είναι υπέρ γνώσιν, καί άν ύπάρχη 
γνόφος, είναι ύπερφαής* καί είς τόν ύπερφαή έκεϊνον γνό- 
φον δίδονται, κατά τόν μέγαν Διονύσιον, τά θεία εις τούς 
άγιους*. "Ωστε δέν είναι απλώς άφαίρεσις ή περί Θεοϋ 
κατά των θείων τελειότατη θεωρία, άλλ’ είναι ή μετά τήν 
άφαίρεσιν μέθεΕις των θείων καί δόσις καί λήψις μάλλον 
παρά άφαίρεσις. Είναι δέ άρρητα τά λήμματα καί τά 
δόματα εκείνα, διό καί άν λέγουν περί σύτών, λέγουν πα- 
ραδειγματικώς καί κατ’ άναλογίαν, όχι ώσάν νά βλέπωνται 
ταϋτα άπό έκείνους οϋτω, άλλά ώσάν νά μή είναι φυσικώς 
δυνατόν νά δειχθοΰν εις έκείνους τά όρώμενα. "Οσοι λοι
πόν δέν κατανοούν ώς άρρητα μέ εύλάβειαν αύτά τά λε
γάμενα οϋτω παραδειγματικώς, θεωρούν μωρίαν τήν ϋπέρ- 
σοφον γνώσιν καί καταπαντοϋντες τούς νοητούς μαργα
ρίτας* μέ τόν διασυρμόν, μέ τήν λογομαχίαν θά διαοπά- 
σουν έκείνους οί όποιοι τούς προεσήμαναν κατά τά δυ
νατόν.

19. ’Εκείνοι όμως άπό φιλανθρωπίαν κατά τά δυνατόν, 
όπως είπα, λέγουν τά άρρητα, άφαιροϋντες τήν πλάνην 
εκείνων οί όποιοι μετά τήν άφαίρεσιν τών οντων νομίζουν 
άμυήτως ότι είναι τελείως άργία, άλλ’ οχι άργία ύπεράνω 
ένεργείας. Άλλ’ έκεϊνα παραμένουν πάλιν άρρητα κατά 
τήν φύσιν των. Διά τοϋτο ό μέγας Διονύσιος λέγει άτι μετά 
τήν άφαίρεσιν τών όντων δέν ύπάρχει λόγος άλλά αναλο
γία καί μετά πάσαν άνοδον θά ένωθώμεν, λέγει, μέ τά 
άφθεγκτον4. Επειδή όμως είναι άφθεγκτα, αύτό δέν ση
μαίνει ότι μόνον δΓ άποφάσεως έπιτυγχάνει ό νοϋς τά 
ύπέρ νοϋν διότι καί ή τοιαύτη άνοδος είναι νόησις τών 
άσυμθιβάστων μέ τόν Θεόν καί φέρει μέν εικόνα έκείνης 
τής άνειδεου Θεωρίας καί τής κατά νοϋν Θεωρητικής συμ-
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καί της κατά νοϋν θεωρητικής άποπληρώσεως, άλλ’ ο ΰ κ  α ό -  
τή έστίν εκείνη. Δ ι αν τής δε τής πάντων άφαιρέσεως ν- 
μνονσιν εκείνο το φως οι του\τφ άγγελομιμήτως ένωθέντες, 
άπο τής ττρός αυτό μυστικής ένώσεως μεμυημένοι, οτι πάντων 

5 έστίν ϋπερουσίως εξηρημένον. Και όσοι περ άν από των τοι- 
ούτων δι ακοής πιστής και ενγνώμονος παραδέξασθαι κατα- 
ξιωθώσι ιό μυστήριον, δύνανται μεν και οϋτοι εκ τής των 
πάντων άφαιρέσεως υμνειν\ τό θειον και άπερινόητον εκείνο 
φώς' ένονσϋαι δε αύτφ και όράν συ δύνανται, αν μη, διά τής 

10 τών εντολών φυλακής εαυτούς καθάραντες, τή άπειλικρινη- 
μένη και άύλω προσευχή τον νουν άπασχολήσαντες, την ύπερ- 
φυά δύναμιν τής θεωρίας δέξωνται.

20. Πώς ονν ταύζηνr ή μήτ αϊσθησις εστι μήδ’ ολως_ 
νόησις, ημείς καλέσομεν; Πάντως ουκ άλλως ή ώς ό υπέρ 

15 πάντας τους προ αύτον σεοοφισμένος Σολομών, αϊσθησιν δηλο
νότι νοεράν κα\ θείαν. Τή γάρ άμφοτέρων συζυγία πείθει 
τον άκονοντα μη\δέτερον νομίσαι ταυτήν, μήτ αϊσθησιν, μήτε 
νόησιν* ούτε γάρ ή νόησις αϊσθησις ποτε} ονθ’ ή αϊσθησις νόη- 
σις’ ούκσϋν ή νοερά αϊσθησις άλλο παρ’ έκάτερον αυτών. "И  

20 ούν <w tg> προσρητέον σαύτην, ή, ώς ό μέγας Διονύσιος, έ- 
νωσιν άλλ5 * * * ούχϊ γνώσιν. αΔέον» γάρ, φησίν, « εΐδέναι τον 
καθ’ ημάς νουν, την μεν εχειν δύναμιν εις τό νοεϊν, δι' ής 
τά νοητά βλέπει, την δε ένωσιν ύπεραίρουσαν την ίου νοϋ 
φύσιν, δι9 ής σννάπτεται τιρός τά επέκεινα έαντον»* και πά- 

25 λιν, «περιτταί μ£,τά τών αισθήσεων και at νοεραϊ δυνάμεις, 
όταν ή ψυχή θεοειδής γενομένη δι’ ένώσεως άγνώστου ταϊς 
τοΰ ά7ΐροοίτου φωτός άκτΐσιν επ ιό άλλη ταΐς άνομμάτοις έπι- 
βολαϊς» , καθ' ήν καί, κατά τον πολύν τά θεία Μάξιμον, «τό 
φώς τής αφανούς και νπεραρρήτου δόξης. οί άγιοι έποτηεύ- 

30 οντες, τής μακαρίας μετά τών άνω δυνάμεων και αυτοί δε
κτικοί γίνονται καθαρότητες».

5. Ό  ’Ωριγένης διά συνδυασμού τών χωρίων Παροιμ. 2,5 «έπί-
γνωσιν Θεού εύρήσεις» και 5, 2 «αϊσθησιν έμών χειλέων» διεμόρφωσε 
τήν φράσιν «αϊσθησιν θείαν εύρήσειο. Κατά Κέλσου 1, 48, Βιβλ. Έλλ.
Πατέρων 9, 103, καί διετύπωσεν άντιστοιχίαν μεταξύ σωματικών καί
πνευματικών αίσθήσεων. Ταύτην έδέχθησαν έπειτα οί άσκητικόί συγ
γραφείς, ώς ό Γρηγόριος Νύσοης, ό Διάδοχος Φωτικής κ.ά.

θ. Περί θείων άνομάτων 7, 1, PG 3, 865 C.
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πληρώσεως, άλλα δεν είναι αύτή ή ιδία. Με αύτήν την 
άφαίρεσιν πάντων ύμνοΰν εκείνο τό φώς οί ένωθέντες μέ 
αύτόν άγγελομιμήτως, μεμυημένοι άπό τήν προς αύτό μυ
στικήν ενωσιν, διότι είναι έξηρμένον άπό όλα ύπερουσίως. 
Καί όσοι άΕιωθοΰν νά δεχθούν τό μυστήριον άπό τούτους 
με πιστήν καί εύγνώμονα άκοήν, δύνανται μέν καί αύτοί 
νά ύμνοΰν τό θεϊον καί άπερινόητον εκείνο φως εκ τής ά- 
φαιρέσεως πάντων' δεν δύνανται όμως νά ενωθούν μέ 
αύτόν καί νά τον βλέπουν, αν δεν δεχθούν τήν ύπερφυά 
δύναμιν τής θεωρίας άφοΰ καθαρίσουν εαυτούς διά τής 
φυλάΕεως των εντολών καί άπασχολήσουν τον νοϋν είς 
τήν γνησίαν καί αυλόν προσευχήν.

20. Πώς λοιπόν θά καλέσωμεν ήμείς αύτήν ή όποια 
δεν είναι ούτε αϊσθησις ούτε νόησις καθόλου; Πάντως όχι 
άλλως άπό ό,τι τήν καλεΐ ό ύπέρ πάντας τούς προγενεστέ
ρους του Σολομών, δηλαδή αϊσθησιν νοεράν καί θείαν5. 
Μέ τήν συζυγίαν τών δύο βεβαίως πείθει τον άκούοντα 
νά μή τήν θεωρήση τίποτε άπό τά δύο, ούτε αϊσθησιν ού
τε νόησιν πράγματι ούτε ή νόησις θά ήτο ποτέ αϊσθησις 
ούτε ή αϊσθησις νόησις’ έπομένως ή νοερά αϊσθησις είναι 
διάφορον άπό τό καθέν έΕ αύτών. "Η λοιπόν θά τήν καλέ
σωμεν οΰτω ή, όπως ό μέγας Διονύσιος, ενωσιν άλλ’ όχι 
γνώσιν. «Πρέπει» δηλαδή, λέγει, «νά γνωριΖωμεν ότι ό 
νοϋς μας εχει άφ’ ενός μέν δύναμιν νά κατανοή, διά τής 
όποιας βλέπει τά νοητά, άφ’ έτέρου δέ ενωσιν ύπερβαί- 
νουσαν τήν φύσιν τού νοΰ, διά τής οποίας συνάπτεται προς 
τά πέραν έαυτοϋ»®. Καί πάλιν, «περιττοί είναι, μα£ί μέ τάς 
αισθήσεις καί αί νοεραί δυνάμεις, όταν ή ψυχή, γενομένη 
θεοειδής δΓ άγνώστου ένώσεως, φέρεται μέ τάς άκτίνας 
τού άπροσίτου φωτός, τάς άοράτους φωτοβολίας»7. Κατά 
τήν ενωσιν, συμφώνως προς τον πολύν τά θεία ΜάΕιμον, 
«τό φώς τής άφανοΰς καί ύπεραρρήτου δόΕης έποπτεύον- 
τες οί άγιοι, γίνονται καί αύτοί μαΖί μέ τάς άνω δυνάμεις 
δεκτικοί τής μακαρίας καθαρότητος»8.

7. Αύτ. 4, 11, PG 3, 708 D.
8. Βλ. σχετικά έν Κεφάλαια θεολογικά 2, 70* 76, PG 90, 11^6 1160.
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21. Και μη τις ύπολάβη την διά των άτιοφάοεων άνοδον 
έντανΰα λέγειν τους μεγάλους. 3Εκείνη γάρ παντός έστι του 
βονλομένου και την ψυχήν ου μετατάττει τιρδς την των αγ
γέλων αξίαν και χωρίζει μεν άπδ των άλλων την διάνοιαν, 

5 ενωσιν δε ου δύναται μόνη πρός τά ιπέκεινα ττοιεϊν. Ή  δε 
καύαρότης του παθητικού μέρους της ψυχής, πάντων διά 
της άπαθείας ένεργώς χωρίσασα τον νουν, ένοΧ διά της προσ
ευχής τη του Πνεύματος χάριτι, δι ης έν απολαύσει γίνεται 
των θείων μαρμαρυγών, έξ ών άγγελοειδής τε και ϋεοειδής 

10 καθίσταται. Διό οι μετά τον μέγαν Διονύσιον πατέρες άϊσθη- 
σιν πνευματικήν προσηγόρευσαν αυτήν, S και αυτό κατάλλη
λόν έστι και έμφαντικώτερόν πως τής μυστικής εκείνης και 
απορρήτου θεωρίας. Τότε γάρ ώς άληύώς ό άνϋ'ρωπος πνεύ
ματά άλλ5 ούχϊ νώ, ουδέ σώματι όρά. Και δτι μέν όοά φώ~ 

15 υπέρ φως ϋπερφυώς οϊδεν ακριβώς* τίνι δέ τούΦ ορα, ούκ οϊ- 
δε τότε, < Ш Э ούδ? έξ&τάζειν δύναται την τούτου φύσιν, διά τό 
άνεξιχνίαστον τού πνεύματος δι3 ου όρα. Και τον τό εστιν δ και
Παύλος εϊπεν, ή νίκα ήκουε τά άρρητα καί έώρα τά αόρατα 
«έώρων» γάρ, φησίν, «είτε έκτος του σώματος ούκ οϊδα, έϊτε 

25 'εντός του σώματος ούκ οϊδα» · τοντέστιν ούκ ήδειν είτε νους 
ήν, είτε σώμα το ορών. Όρα γάρ, ούκ αϊσΰ'ήσει μέν, ώς ή 
αϊσθησις δέ, τά αίσϋ'ητά τρανώς καί τρανότεροι' ή αυτή. Ό -  
ρμ δ3 εαυτόν υπό τής τον δρωμένου γλνκυθνμίας απορρήτου 
εκστάντα τε και άρπαγέντα ού μόνον παντός πράγματός τε και 

25 νοήματος πραγμάτων, αλλά και εαυτόν. Καί αύτής υπό τής 
έκστάσεως έπιλαιθάνετα ι τής πρός Θεόν δεήΰεως’ καί τού
το έστίν 8 εϊπεν ό άγιος 11σαάκ, σννεπιμαρτυρονντα τον μέ
γαν και θειον έχων Γρηγόριον, δτι «προσευχή έστι καϋαρέ
τη ς νοός, ήτις μόνη εκ τού φωτός τής άγιας Τριάδας μετ’ 

30 έκπλήξεως τέμνεταν και πάλιν, «καθαρότης έστϊ νοός έφ ή 
διανγάζει εν τφ καιρφ τής προσευχής τό φώς τής άγιας 
Τριάδας, και \τό>τε ό νους υπέρ άνω τής προσευχής γίνεται,

9. "Ηδη καί οι πρό του Διονυσίου, βλ. Δ ι α δ ό χ ο υ ,  Κεφάλαια 
15 «αϊσθησις той πνεύματος», Des Places о. 92, καί άνωτέρω έν 
παραγρ. 20 τά περί Ώριγένους σημειωθέντα.

10. Б' Κ ο ρ ,  12, 2.
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21. Καί νά μή ύποβέση κανείς ότι οί μεγάλοι έννοοϋν 
έδώ τήν διά των άποφάσεων άνοδον. Διότι εκείνη είναι εις 
την διάθεσιν παντός βουλομένου, δεν μεταθέτει τήν ψυχήν 
πρός τήν άξίαν τών αγγέλων καί χωρίζει μεν άπό τήν διά
νοιαν των άλλων, δεν δύναται όμως μόνη νά εξασφάλιση 
ενωσιν πρός τά έπέκεινα. Ή δέ καθαρότης τοϋ παθητικού 
μέρους τής ψυχής, χωρίσασα τόν νοΰν άπό όλα ένεργώς 
διά τής άπαθείας, τόν ένώνει διά τής προσευχής μέ τήν 
χάριν τοΰ Πνεύματος, διά τής οποίας φθάνει εις άπόλαυ- 
σιν των θείων μαρμαρυγών, έκ τών οποίων καθίσταται άγ- 
γελσειδής καί θεοειδής. Διά τούτο οί μετά τόν μέγαν Διο
νύσιον πατέρες άπεκάλεσαν αύτήν πνευματικήν αϊσθησιν®, 
όρος κατάλληλος καί αύτός καί έμφαντικώτερος κάπως 
έκείνης τής μυστικής καί άπορρήτου θεωρίας. Διότι τότε 
πράγματι ό άνθρωπος βλέπει μέ πνεύμα, άλλ’ όχι μέ νοΰν 
ούτε μέ σώμα. Καί ότι μέν βλέπει φώς ύπέρ φώς ύπερφυώς, 
γνωρίΖει άκριβώς· μέ τί δέ τό βλέπει, δέν τό γνωρίΖει τότε, 
άλλ’ ούτε δύναται νά έξετάΖπ τήν φύσιν τούτου, λόγω 
τοϋ άνεξιχνιάστου τού Πνεύματος διά τού όποιου βλέπει. 
Καί τούτο είναι ό,τι είπε καί ό Παύλος' διότι, λέγει, «έβλε
πα, άν έκτος τοϋ σώματος, δέν γνωρίΖω, άν εντός τοΰ 
σώματος δέν γνωρίΖω»10, δηλαδή, δέν έγνώριΖεν άν ήτο 
νοΰς ή σώμα τό βλέπον. Βλέπει πράγματι, όχι μέ αϊσθησιν 
μέν, ώσάν ή αϊσθησις δέ, τά αισθητά τρανώς καί μάλιστα 
τρανώτερον άπό αύτήν. Βλέπει δέ εαυτόν ύπό τής άπορ
ρήτου γλυκυθυμίας τοΰ όρωμένου νά έξίσταται καί άρπά- 
Ζεται όχι μόνον άπό κάθε πράγμα καί νόημα πραγμάτων, 
άλλά καί έαυτου. Άπό τήν έκΟτασιν μάλιστα λησμονεί καί 
τήν πρός τόν Θεόν δέησιν' καί τούτο είναι ό,τι είπεν ό ά
γιος Ισαάκ, έχω ν συμμάρτυρα τόν μέγαν καί θειον Γρη- 
γόριον, ότι «προσευχή είναι καθαρότης νοός, ή όποια τέ- 
μνεται μόνον άπό τό φώς τής άγιας Τριάδος μετ’ έκπλή* 
ξεως»' καί πάλιν, «καθαρότης νοός είναι ή δύναμις έπί 
τής όποιας κατά τόν καιρόν τής προσευχής φέγγει τό φώς 
τής άγιας Τριάδος, καί τότε ό νοϋς φθάνει ύπεράνω τής 
προσευχής, καί δέν πρέπει νά καλήται αϋτπ προσευχή,
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και ου δει καλειν ταύιην προσευχήν, άλλα τοκετόν τής κα
θαρός προσευχής, τής διά του Πνεύματος καταπεμπομένης- 
ούδέ προσευχή τότε προσεύχεται ό νους, άλλ’ εν έκστάσει γί
νεται έν τοις άκαταλήπτοις πράγμασν και αύτη έστϊν ή ά- 

5 γνοια ή ϋπερτέρα τής γνώσεως» . Το γοΰν άρπάοαν εκείνο 
και τον νουν έκστήσαν πάντων και προς έαντό δλον έπιστρέ- 
ψαν θνμηρέστατόν τι χρήμα, φως οϊον δρά, αποκαλυπτικόν 
μεν, άλλ3 ουκ αισθητών σωμάτων, μήτε μέντοι προς τά κάτω 
περαινόμενον, μήτε προς τά άνω, μήτ* έπι τά πλάγια, και 

10 πέρας δλως ονχ δρρ του δρωμένου και περιλάμποντος αυτόν 
φωτός, άλλ3 ώσπερ άν εϊ τις ήν ήλιος άπειροπλ.ασίως λαμπρδ- 
τερός τε και μείζων του παντός' μέσον δ9 έστηκεν αύτός, ών 
όλος οφθαλμός' τοιούιόν τί έστιν έκεΐνο.

22. Διό άπειρον μεν ό μέγας Μακάριος και ύπερουρά- 
15 νιον τοίΜί φησι τό φως. Πάντα δε τά ον τα, ώσπερ υπό μί

αν τινά περιεχόμενα άκτινα τού νοητού ήλιου τούτου, των 
τελεωτέρων τις έτερος έώρακεν αγίων, καϊτοί κάκεινος, ονχ 
οπερ και όσον έστϊν έκεΐνο, « Я Я ’ όσον εαυτόν έκείνου δεκτι
κός έποίησεν ιδών, και μαθών από τής θεωρίας ταύτης και 

2 0  τής προς αυτό υπέρ νουν ένώσεως, ονχ δπερ έστιν αυτό την 
φ/ύσιν, άλλ* δ,τι έστιν ώς άληθώς, και υπερφυές και υπερού
σιόν έστιν, άλλο τι παρά τά δντα πάντα δν, δν δέ κυρίως τε 
και μόνον και παν δν άπορρήτως έν έαυτω σννειληφός. Πάν
τοτε ένι ή πασι τό άπειρον τούτο ονχ όράται. * 0  δέ μή 

25 όρων συνίησιν ώς αυτός δράν αδυνατεί μή τελείως δι έν- 
πελεστέρας καθαρότητος έναρμοσθεϊς τω πνεύματι, άλλ9 ούχι 
τό δρώμενον λαμβάνει πέρας. 'Ότε τοίννν τά τής θεωρίας 
ύποδέΰηκεν, έκ τής πηγαζομένης όμοιας απαθούς τω όρών- 
τι ϋντηδίας και γαλήνης νοερός καί τού άνακαιομένον πυ- 

30 ρι^ς τής πρός τον Θεόν άγάπης, ακριβώς οίδεν ό όρων δτι

11. 'Ομιλία 32, Σ π ε τ σ ι έ ρ η  σ. 140.
12. 'Ομιλία 2, 4, PG 34, 465 κ.έ. Περί έλευθερίας νοός 21, PG 

34, 956.
13. Ό  Βενέδικτος, ώς σημειώνεται είς τήν ώαν των κωδίκων, PL 

66* 197 Β.
14. Είναι άκριβώς ή θέσις τών θεολόγων τοϋ δ* αίώνος κατά τών 

Άνομοίων’ Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  Ανατρεπτικός Εύνομίου 1, 12, PG 29, 540 Α, 
«άλλ' αύτη (ή κοινή έννοια) τό είναι τόν Θεόν, ού τό τί είναι ήμϊν 
υποβάλλει», Ίω. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ,  Περί άκαταλήπτου 1, 5, PG 48,
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άλλα τοκετός της καθαρός προσευχής, τής στελλομένης 
κάτω διά τοΰ Πνεύματος' οϋτε προσεύχεται τότε ό νοΰς 
μέ προσευχήν, άλλά επιδίδεται εν έκστάσει εις ακατάληπτα 
πράγματα’ και αύτή είναι ή άγνοια ή ύπερτέρα τής γνώ- 
σεως»11. Βλέπει βεβαίως εκείνο τό ψυχάρεστον πράγμα, 
τό άρπάσαν καί έκστήσαν τόν νοΰν άπό όλα καί στρέψαν 
αύτόν ολόκληρον προς εαυτό ώσάν φώς, αποκαλυπτικόν 
μέν άλλ’ όχι αισθητών σωμάτων' τό βλέπει νά μη περαίνε- 
ται οϋτε πρός τά κάτω οϋτε πρός τά άνω οϋτε πρός τό 
πλάγια, δεν βλέπει καθόλου πέρας τοΰ βλεπσμένου καί 
περιλάμποντος αύτόν φωτός, άλλα ώσάν νά ήτο ήλιος 
άπειροπλασίως λαμπρότερος καί μεγαλύτερος τοΰ παν
τός* ϊσταται δέ ό νοΰς εις τό μέσον ώς οφθαλμός όλάκλη- 
ρος' κάτι τοιοΰτον είναι εκείνο.

22. Διά τοΰτο ό μέγας Μακάριος καλεϊ τό φώς τοΰτο 
άπειρον καί υπερουράνιον12. Κάποιος άλλος δέ άπό τους 
τελειοτέρους άγιους18 ειδεν όλα τά όντα περιεχόμενα ώσάν 
υπό μίαν ακτίνα τοΰ νοητοΰ τούτου ήλιου, μολονότι καί 
εκείνος δέν είδε ποιον καί πόσον είναι εκείνο τό φώς, 
άλλ’ όσον έκανε τόν έαυτόν του δεκτικόν εκείνου, καί 
έμαθεν άπό αύτήν τήν θεωρίαν καί τήν πρός αύτό υπέρ 
νοΰν ενωσιν, όχι ό,τι είναι αύτό κατά τήν φύσιν, άλλ’ δ,τι 
είναι άληθώς14, καί είναι υπερφυές καί υπερούσιον, κάτι 
άλλο άπό όλα τά όντα* είναι δέ κύριον καί μοναδικόν καί 
συμπεριλαμβάνει είς εαυτό παν άν. Τό άπειρον δέ τοΰτο 
δέν όραται πάντοτε άπό ένα ή άπό όλους. Ό δέ μή βλέ- 
πων άντιλαμβάνεται ότι αύτός αδυνατεί, διότι δέν ένηρ- 
μόσθη είς τό Πνεύμα τελείως δΓ έντελεστέρας καθαρό
τητας, καί πάντως δέν λαμβάνει πέρας τό όρώμενον. ’Ό 
ταν λοιπόν έλαττώνεται ή θεωρία, άπό τήν προερχομένην 
όμοίαν εύχαρίστησιν, τήν νοερόν γαλήνην καί τό άνακαιό- 
μενον πΰρ τής πρός τόν Θεόν άγάπης, γνωρίζει άκριβώς 
ό βλέπων ότι τοΰτο είναι έκεϊνο τό φώς, άν καί τό βλέπει 
άμυδρότερον. Φερόμενος δέ πάντοτε πρός τά έμπρός
706 έΕ., Χ ρ ή σ τ ο υ ,  σ. 38, «6τι μέν έστι Θεός οϊδε, τό δέ τί τήν 
ούσίαν έστίν άγνοεί».
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τούτο έστιν εκείνο το φως, εϊ και άμνδρότερον δρψ και κατ' 
αναλογίαν δε της δεαρέστον πράξεως, της τε των άλλων πάν
των άπαχης κα\ της προσοχής τής προσευχής και τής προς 
τον Θεόν εκ ψυχής όλης άνανεύσεως έπί τα πρόσω φερόμε- 

5 ν ο ς  άει και διαυγεστέρας πειρώμενος τής θεωρίας, κάντεν- 
δεν το άπειρον ουνίηοι τ-ον δρωμένου δτι άπειρον και τής μεν 
λαμπρότητος εκείνου πέρας ούχ όρα, τής δ9 έαυτον πρός φω- 
τοληψίαν έπιτηδειότητος επι μάλλον δρρ τό αδρανές.

23. *Αλ?/ ουδέ αυτό οίεται είναι άπλώς την φύσιν τον 
Ю  Θεόν, δ κατηξιώδη βλέπειν, άλλ9 ώσπερ υπό τής ψυχής ή 

ζωή έγγίνεται τφ εμψύχω σώματι, λέγομεν δε και την ζωήν 
αδτήν ψυχήν, άλλ9 Ίσμεν άλλο τι παρά ταύτην ούσαν τήν έν 
ήμιν ούσαν και παρεκτικήν ζωής ψυχήν, οϋτω και τή δεοφό- 
ρο) ψυχή υπό τον ένοικονντος Θεόν έγγίνεται τό φως. 9Αλλά 

15 και υπέρ τούτο εστιν ή τον παναι>τίον Θεόν πρός τους ήξιω- 
μένους ενωσις, καδ9 υπερούσιον δνναμιν και 8λον μένοντος 
εν έαυτφ και όλικώς οίκοϋντος έν ήμιν και μεταδιδόντος 
ήμιν ου τής οικείας φύσεως, άλλα τής οικείας δόξης τε και 
λαμπρότητος. Θειον ούν έστι τοντϊ τό φως και δεότης υπό 

2 0  των αγίων ονομάζεται δικαίως„ θεοποιεί γάρ· ονκονν ον τού
το μόνον, άλλα καί αντοδέωσις και δεαρχία, και κδοκεΐ μεν 
είναι τον ένός Θεόν διάκρισις καί πολνπλασιασμός, έστι δε 
ουδόν ήττον δ άρχίδεος καί νπέρδεος καί νπεράρχιος», εις 
έν μιμ Θεότητι, καί διά τούτο άρχίδεος καί νπέρδεος καί 

25 ύπεράρχιος, επειδή ταύτης τής δεότητός έστιν υποστάτης, ώς 
οι τής έκκλησίας διδάσκαλοι κατά τόν Αρεοπαγίτην μέγαν 
Διονύσιον έφασαν, δεάτητα λέγοντες την δεοποιόν έκ Θεόν 
προεληλυδυίαν δωρεάν. Καί τοίννν δ αυτός Γαίφ γράφων, 
πώς υπέρ δεαρχίαν δ Θεός έστιν έρωτήσαντι, « εϊ δεότητα», 

30 φησί, «νοήσαις τό χρήμα τον δεοποιον δώρου καδ9 δ δεούμε- 
δα καί Ы τούτο γίνεται αρχή τού δεούσδαι, τής οντω λεγο- 
μένης δεότητός δ πάσης αρχής νπεράρχιός έστιν έπέκεινα».

15. Αί 5ύο έννοιαι τηο λέξεωα ψυχή, ή βιολογική καί ή πνευματική. 
Βλ. Μ ά ρ κ. 8, 35.

16. Δ ι ο ν .  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων όνομάτων 11, 6, PG 3, 
956 Α.

17. ΑΟτόθι 2, 11, PG 3, 649 С.
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κατ’ αναλογίαν προς τήν θεάρεστον πραξιν, τήν αποχήν 
άπό όλα τά άλλα, τήν προσοχήν τής προσευχής καί τήν 
ολοκληρωτικήν στροφήν прос τον Θεόν έκ ψυχής, καί έ- 
πιδιώκων διαυγεστέραν θεωρίαν, άπό εδώ καταλαβαίνει 
τό άπειρον τοϋ όρωμενού ότι είναι άπειρον καί τής μέν 
λαμπρότητος εκείνου δεν βλέπει πέρας, τής ίδικής του 
δε ίκανότητος προς φωτοληψίαν βλέπει περισσότερον 
τήν αδυναμίαν.

23. Άλλ’ δεν νομίζει ότι είναι απλώς ή φύσις той 
Θεοΰ ούτε αύτό τό οποίον κατηξιώθη νά ϊδη, όπως ή ξωή 
μεταδίδεται άπό τήν ψυχήν είς τό έμψυχον σώμα, λέγομεν 
δέ καί τήν ιδίαν τήν Ζωήν ψυχήν15, αλλά γνωρίΖσμεν ότι 
ή μέσα μας εύρισκομένη καί παρεκτική ξωής ψυχή είναι 
διάφορος άπό αυτήν, οϋτω καί είς τήν θεοφόρον ψυχήν 
έπιφέρεται τό φως ύπό ч той ένοικοϋντος Θεοΰ. ’Αλλά ή 
ένωσις τοϋ πάναΐτίου Θεοΰ προς τούς άξιους είναι καί 
έπάνω άπό. αυτό, άφοϋ αύτός κατά υπερούσιον δύναμιν 
καί ολόκληρος μένει είς εαυτόν καί όλικώς κατοικεί είς 
ήμάς καί μεταδίδει είς ήμός, όχι άπό τήν φύσιν του άλλά
άπό τήν δόξαν καί λαμπρότητά του. Θείον λοιπόν είναι 
τοϋτο τό φώς καί δικαίως ονομάζεται θεότης ύπό τών α
γίων, διότι θεοποιεί. Επομένως δέν είναι μόνον τοϋτο, 
άλλά καί αύτοθέωσις16 καί θεαρχία, καί «φαίνεται μεν ότι 
είναι του ένός Θεοΰ διάκρισις καί πολλαπλασιασμός, δέν 
είναι όμως όλιγώτερον ό άρχίθεος καί ύπέρθεος καί ύπερ- 
άρχιος»17, εις έίς μίαν θεότητα, καί διά τοϋτο άρχίθεος 
καί ύπέρθεος καί ύπεράρχιος, έπειδή είναι δημιουργός
αύτής τής θεότητός, όπως είπαν οί διδάσκαλοι τής ’Εκ
κλησίας κατά τον μέγαν Διονύσιον ’Αρεοπαγίτην, άπόκα- 
λοϋντες θεότητα τήν θεοποιόν δωρεάν ή όποια προέρχεται 
άπό τον Θεόν. Γρά<ρων λοιπόν ο ίδιος είς τον Fάϊον, ό 
οποίος ήρώτησέ πώς είναι ό Θεός υπέρ τήν θεαρχίαν, 
λέγει, «άν ώς θεότητα θεωρήσης τό πράγμα τοϋ θεοποιοΰ 
δώρου κύτά τό όποιον θεούμεθα καί άν τοϋτο γίνέται άρ- 
χή τής θεώσεως, άπο τήν οϋτω λεγομένην θεότητα είναι
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Θεολογείται τοιγαρονν υπό των πατέρων ή ΰεία χάρις τοϋ 
υπέρ αίσΰησιν φωτός, άλλ9 ον τούϋ9 απλώς έστι την φύοιν 
6 Θ ε ά ς ,  ον φώτιζειν μόνον και ΰεονν δννάμενος τον νουν, 
αλλά και παράγειν έκ μη δντων πάσαν νοεράν ουσίαν.

5 24. Είδες πώς και όρώντες αντόν αόρατον ηγούνται κρεϊτ-
τον ή κατά τους 'την έξω σοφίαν περιττούς; ”Ισασι μεν ο ί τ  
οι προς τούτο θεωρίας άναδεδηκότες δτι φώς όρύοσιν αϊσϋή- 
σει ν ο ε ρ ά  και οτι το φώς τούτο ό Θεός έστι, τη ένώσει χά- 
ριτι λαμπρύνων άπορρήτως τους μετέχοντας. ”Αν δ5 έρωτας 

10 αυτούς πώς ό αόρατος όράται, άποκρνάήσονταί οον «ονκ έν 
διδακζοΐς άν&ρωπίνης σοφίας λόγοις, άλλ’ έν διδακτοΐς Πνεύ
ματος άγιον)). >Ανενδεεϊς γάρ είσι και τής άνϋ'ρωπίνης σο
φίας ον δέονται, την διδασκαλίαν έχοντες τον Πνεύματος και 
μετά τον αποστόλου ταύτην έχοντες την καύχησιν «δτι έν ά- 

15 π/.ότητι και ειλικρίνεια καί χάρττι Θεόν, άλλ9 ονκ έν σοφία 
σαρκική άνεστράφησαν έν τώ κόσμο»). Άποκριϋήσονταί σοι 
τοίννν ιεύλαβώς ώς «ονκ έν τή καέΡ ημάς γνώσει περιγράφε- 
ται τά ΰεϊα, ώ άνϋρωπε, πολλά δε τών νφ> ημών αγνοουμέ
νων αίτιας έχει ΰεοπρεπεϊς’ πνενματικοΐς ονν πνευματικά 

20 συγκρίνοντες, κατά τον αντόν άπόστολον, έκ τής παλαιάς δια- 
$ήκης τάς τής καινής 6&δαιωσόμε$α χάριτας». Διά τούτο δε 
σύγκρισιν την έκ τών παλαιών άπόδειξιν ό άπόστολος ώνό- 
μασεν, έπεί μετά τής έκειΰ'εν δεδαιώσεως και μείζω δείκνν- 
ται τών νομικών τά τής χάριτος δόμοίτα. Και τοίννν έρον- 

25 σιν οι πνεύματι και ζώντες και όρώντες πρός τους ερωτών- 
τας πώς όράται τό άόρατον φώς* « ώ ς  και ό ϋ'εότηης έκεινος 
έώρακεν Ήλίας* ότι γάρ ονκ αϊσδητώς έκεινος εΐδεν έδει
ς εν ή έπιτεϋ\ειμένη τφ προσώπφ μηλωτή* δτι δέ τον Θεόν 
ιέώρακε, τή μηλωτή τους αίοϋητους έπηλυγάόας οφθαλμούς, 

30 μάρτυς τε και κήρνξ αξιόλογος τό παρά πάσι τούτον τής 
επωνυμίας γνώρισμα* ϋεόπτης γάρ, μάλλον δέ και μετά9 υπερ
βολής ΰεοπτικώτατος, ακούει παρά πάντων)).

18. Δ ι ο ν .  ' Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  'Επιστολή 2, PG 3. 1068 έΕ.
19. Α ' Κορ .  2, 13. 20. Β'  Κορ .  1, 12.
21. Α'  Κορ.  2, 13.
22. Γ' Β α σ ι λ .  19, 13. Ή περικοπή άναγινώσκεται τήν 6 Αύγού- 

στου. Ό  Ήλίας καλείται ώς έκ τούτου θεόπτης, θεωρείται δέ μετά 
Ίωάννου του Βαπτιστοϋ ώς πρόδρομος τοϋ μοναχισμού, ίδίως λόγω 
THQ έν δρεσι καί σπηλαίοις διατριβής του.
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επέκεινα ό ύπεράρχιος πόσης άρχής»18. Θεολογείται λοιπόν 
ύπό των πατέρων ή θεία χόριο той ύπέρ αϊσθησιν φωτός, 
άλλ’ ό Θεός δεν είναι τούτο κατά τήν φύσιν απλώς, μή 
δυνάμενος μόνον νά φωτίζη καί Θεώνη τόν νοϋν, άλλα 
καί νά παράγη έκ μή οντων πάσαν νοεράν ούσίαν.

24. Είδες, πώς καί οί βλέποντες αύτόν, τόν ΘεωροΟν 
αόρατον καλύτερα από τούς πλουσίους είς τήν εΕω σο
φίαν; Γνωρίζουν λοιπόν όσοι άνέβησαν προς τό σημεϊον 
τοΰτο τής θεωρίας ότι βλέπουν φώς με νοεράν αϊσθησιν 
καί ότι τό φώς τοΰτο είναι ό Θεός, λαμπρύνων σπορρήτως 
τούς μετέχοντας κατά χάριν διά τής ένώσεως. "Αν δ’ έ
ρωτός αύτούς, πώς όράται ό άόρατος, θά σοΰ άποκριθοϋν* 
«μέ λόγους όχι πλήρεις άνθρωπίνης σοφίας, άλλα πλήρεις 
άγιου Πνεύματος»19. Διότι είναι άνενδεείς καί δέν χρειά
ζονται τήν άνθρωπίνην σοφίαν, κατέχσντες τήν διδασκα
λίαν той Πνεύματος καί μαζί μέ τόν άπόστολον εχοντες 
αύτήν τήν καύχησιν, «ότι άνεστράφησαν είς τόν κόσμον μέ 
απλότητα καί είλ κρίνειαν καί χάριν Θεού, άλλ’ όχι μέ σαρ
κικήν σοφίαν»20. Θά σοΰ άποκριθοϋν λοιπόν εύλαβώς, ότι 
«τά θεία δέν περιορίζονται είς τήν ίδικήν μας γνώσιν, ώ 
άνθρωπε, άλλά πολλά τών άπό ημάς άγνοουμένων έχουν 
θεοπρεπεϊς αίτιας* παραβάλλοντες λοιπόν τά πνευματικά 
μέ τά πνευματικά, κατά τόν απόστολον21, θά έπίίβεβαιώσω- 
μεν άπό τήν Παλαιόν Διαθήκην τάς χάριτας τής Καινής». 
Διά τοΰτο δέ ό απόστολος τήν άπόδειΕιν έκ τών παλαιών 
ώνόμασε παραβολήν, έπειδή μαζί μέ τήν άπό έκεϊ έπι- 
βεβαίωσιν δεικνύει μεγαλύτερα τά δόματα τής χάριτος 
άπό τά νομικά. Λοιπόν θά εϊπουν οί ζώντες καί βλέπον
τες έν πνεύματι πρός τούς έρωτώντας, πώς βλέπετε τό 
αόρατον φώς' «όπως είδε καί εκείνος ό θεόπτης Ήλίας* 
ότι δηλαδή εκείνος δέν είδεν αίσθητώς εδειΕεν ή έπιτε- 
θειμένη είς τό πρόσωπον μηλωτή* ότι δέ είδε τόν Θεόν, 
σκεπάσας τούς αισθητούς οφθαλμούς μέ τήν μηλωτήν, 
μάρτυς καί κήρυΕ άΕιόλογος είναι τό γνώρισμα τής έπωνυ- 
μίας τούτου είς όλους* διότι άπό όλους ονομάζεται θεό
πτης, μάλλον δέ καί ύπερβατικώς Θεοπτικώτατος»22.
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25. Καν avftig ερηταί τις τους τοιούτους, «τί δ3 ο φάτε 
μυστικώς ενηχεΐν υμίν την ευχήν εν τοίς έγκάτοις και τί 
το την καρδίαν συγκινοϋν», τον αυτόν πάλιν του Ήλιον προ- 
βαλοΰνται συσσεισμόν, προοίμιο ν ον τα τής εμφανούς νοερά;

3 Θεοΰ επιφάνειας, και την ηχούσαν κοιλίαν Ήσαΐου. Τω δε 
προσερομένω, <αίς δε καί ή από τής ευχής έγγινομένη ύέο- 
μη» , το πυρ ύτιοόείζουσιν, ο φη\σιν αϋτδς αΰϋτς δ Ήλιος , 
σημεϊον μεν Θεόν, δσον οϋπω εμφανιζόμενου, δεάμενον δ5 έ- 
τι τής προς αύραν λεπτήν μεταποιήσεως, ει μέλλει εν έαν- 

10 τφ την ϋείαν δεξάμενον ακτίνα τω τιροσορώντι δείξειν τον 
αόρατον, και αυτόν δε τον 3Ηλίαν ώς πυρ τε όντα και φαινό- 
μενον καί πύρινον άναδαίνοντα άρμα μετά σώματος, άλλα και 
τον ώς υπό πυρός καιόμενον τά σπλάγχνα έτερον προφήτην, 
και ταντα του λόγον τον Θεοΰ ώς πυρ γενομένου εν αΰτώ. 

15 Καν άλλο τι των εν αύτοϊς /τυστνκώς ένεργουμένων έςετά- 
ζης, έκεΐνοι τοίς όμοίοις πνενματικοις συγκρίνοντες, ώς έ- 
φϊημεν, τά παραπλήσιά σοι δείζουσι καί κοινή προς πάντα 
φήσσυσι* ούκ ακούεις, άνθρωπε, οτι «άρτον αγγέλων εφαγεν 
άνθρωπος-»; Ούκ ακούεις του Κυρίου λέγοντος οτι δώσει 

20  Πνεύμα άγιον τοίς αϊτονσίν αντόν ημέρας και νυκτός; Τις
ουν ό των αγγέλων άρτος; Ου τό ϋ'είον και νπερουράνιον φως 
ф είτε κατ’ επιβολήν είτε κατά παραδοχήν υπέρ νουν οι νέ
ες ένοϋνται, κατά τον μέγαν Διονύσιον; Τούτου τοίη)ν του 
φωτός τήν <είς ανθρώπους ελλαμψιν προϋπόγραψε μεν ό Θεός 

25 έπι τεσσαροκονταετή χρόνον άνοοϋ'εν το μάννα καϋτείς, έπλή- 
ρωσε δέ ό Χριστός, τοίς βεβαίως εις αυτόν πιστεύονσι και 
δι έργων τήν πίοτιν έπιδεικνυμένοις ένιεις τον φωτισμόν 
τού Πνεύματος και τό φωτιστικόν αύτοΰ σώμα προτιϋ'έμένος 
εις βρώσιν' καί τούτο γάρ άρραβών έστι τής απορρήτου κατά 

30  τό μέλλον 4ησον κοινωνίας. Ει δέ καί άλλο τι των ήμΐν από 
Χριστού δεδωρημένων προϋπόγραψαν έκεΐνα, θαυμαστόν ού-

23. Αύτόθι 19, 12. 24. Ή σ. 16, 11.
25. Γ  Β α σ ι λ .  19, 12. 26. Δ'  Β α σ ι λ .  2, 11.
27. Ί ε ρ ε μ. 20, 9.
28. Ψ α λ μ .  77, 25.
29. Λ ο υ κ ά  11, 13, πρβλ. 18, 7.
30. ΠερΤ θείων όνομάτων 1, 5, PG 3, 593 Β.
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25. Καί άν πάλιν έρωτήση κανείς τούς τοιούτους, «ποι
ον είναι αυτό τό όποιον λέγετε ότι ένηχεϊ εκ: τά έγκατά 
σας τήν εύχήν καί ποΤον τό συγκινοϋν τήν καρδίαν», θά 
προβάλουν πάλιν τόν άνεμοστρόβιλον τοϋ Ήλιού, ό όποιος 
είναι προοίμιον της φανερός νοερός επιφάνειας τοϋ Θεοϋ28 
και τήν ήχοϋσαν κοιλίαν τοϋ Ήσαΐου24. Εις τόν έπερωτών- 
τα δέ, «ποία είναι καί ή άπό τήν εύχήν προκαλουμένη θέρ
μη», θά υποδείξουν τό πϋρ, τό όποιον αυτός πάλιν ό 
Ήλίας καλεϊ σημεϊον τοϋ Θεοϋ, εμφανισμένου έντός ολί
γου, αλλά χρειαξόμενον άκόμη τήν μετατροπήν εις λεπτήν 
αύραν, άν πρόκειται νά δεχθή μέσα του τήν θείαν άκτϊνα 
καί νά δείξη εις τόν άτενίξοντα τόν άόρατον85, θά υποδείξουν 
καί τόν ίδιον τόν Ήλίαν νά είναι καί νά φαίνεται ωσάν 
πϋρ, καί νά άναβαίνη πύρινον άρμα σωματικώς28, άλλα 
έπίσης καί τόν άλλον προφήτην, τόν καιόμενον εις τά 
σπλάγχνα ωσάν νά καίεται εις τά σπλάγχνα άπό πϋρ”, καί 
μάλιστα ώσάν νά εγινε μέσα του τό πϋρ ό λόγος τοϋ Θεοϋ. 
Καί άν έξετά£ης κάτι άλλο άπό τά μυστικώς ένεργούμενα 
εις αύτούς, έκεϊνοι συγκρίνοντες με τά όμοια πνευματικά, 
όπως ε’ίπομεν, θά σοϋ δείξουν τά παραπλήσια καί θά εϊ- 
πουν άπό κοινοϋ πρός πάντα* δεν βλέπεις, άνθρωπε, ότι 
«άνθρωπος έφαγεν άρτον άγγέλων»28; Δεν ακούεις τόν 
Κύριον νά λέγη ότι θά δώση άγιον Πνεΰμα είς τούς παρα- 
καλοϋντας αύτόν ήμέραν καί νύκτα2®; Ποιος είναι λοιπόν 
ό άρτος των άγγέλων; Δεν είναι τό θεϊον καί ύπερουρά- 
νιον φως μέ τό όποιον κατά τόν μέγαν Διονύσιον ενώ
νονται ύπέρ νοϋν οί νόες είτε κατά προσήλωσιν είτε κατά 
συγκατάθεσιν3®; Τούτου λοιπόν τοϋ φωτός τήν ελλαμψιν 
είς τούς άνθρώπους προεικόνισε μεν ό Θεός ρίπτων άπό 
άνω τό μάννα έπί τεσσαράκοντα ετη, έξεπλήρωσε δέ ό 
Χριστός, ένσταλάξων τόν φωτισμόν τοϋ Πνεύματος είς 
τούς μέ βεβαιότητα πιστεύοντας είς αύτόν καί προθέτων 
τό φωτιστικόν σώμά του πρός βρώσιν* διότι καί τούτο είναι 
άρραβών τής άπορρήτου κοινωνίας τοϋ Ίησοϋ κατά τό 
μέλλον. Έάν δέ έκεϊνα προεικόνισαν καί κάτι άλλο άπό 
τά δωρηθέντα είς ημάς υπό τοϋ Χρίστου, δεν είναι άξιο-
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δέν. 9 Αλλ3 όρρς δτι καί από τών συμβολικών εκείνων φω
τισμών αναφαίνεται φωτισμός τις νοερός και μυστήρια ί- 
τερα παρά την γνώοιν;

26. Έπει δε αίσϋητόν έφης λέγειν φως τό φανόν εν 
5 Θαβωρίω τους τό δειον τής χάριτος άπωδου μένους φωςr πρώ

τον μεν έρωτήσομεν αυτούς εί δεολογούσι τό περιαστράφαν 
τηνικαύτα φώς εν Θαβωρίω τούς τών μαθητών έκκρίτους. 
Εί γάρ μή δεολογούσιν, ελέγξει μεν αυτούς ό Πέτρος, έν 
μεν τφ δρει κατά Μάρκον διαγρηγορήσας και ΐδών την δό~ 

10 ξαν Χρίστον, έν δε τή δευτέρα τών επιστολών α υ τό ς  γράφων 
έποπτεύσαι την μεγαλειότητα αυτού, σύν αύτφ ών εν τφ δ
ρει τφ άγιον έπιστομίσει δε αυτούς λαμπρώς ό χρυσή γλώτ- 
τη τά ευαγγελικά κηρύγματα διασαφών φησί γάρ, ((λαμπρό
τερος εαυτού έφαίνετο ό Κύριος, τού μόν σώματος μένοντας 

15 επί τού σχήματος, τής δε δεότητος παραδειξάσης τάς ακτί
νας αυτής» · εμφράξει δό αυτών τελέως τά στόματα Διονύ
σιος ό μέγας, δεοφάνειαν αυτό καί δεοπτίαν σαφώς άποκα- 
λών, προς δε και Γρηγόριος ό τής δεολογίας επώνυμος, 
((ψώςυ λέγων «?/ παραδειχδεϊσα δεότης έπι ιτού δρους τοίς 

20 μαδηταις», σύν πολλοϊς δε έτέροις και Συμεώνr ό τάς πο
λιτείας πάντων σχεδόν αγίων μαλλιπεία κοσμήσας, γράφων 
τον διαφερόντως ήγαπημένον τφ Χριστφ δεολόγον ((αυτήν 
την τού λόγου δεότητα παραγυμνωδεΐσαν» έπ3 δρους «ίδεΐν». 
Εί δε τή μληδεία και τοις τής άληδείας ύποφήταις συνωδά 

25 δεΐον και Θεού φώς προσαγορενονσι τό όφδόν εκείνο φώς, 
συ νομολογ ήσουσ ιν έξ ανάγκης ώς φώς είναι την τού Θεού 
τελ.εωτάτην β'έαν. Διό και Μωνοής όντως έώρακεν αυτόν 
και μικρού τών τιροφητών απάντων έκαστος, και μάλιστα οίς 
νπαρ άλλ9 ουκ δναρ ώφδη. Συμβολικά δ3 δμως άπαντ9 έστω 

30 τα Ιερά δεάματα εκείνων καί τοιαύτα οϊά περ βούλοιντ’ αν 
οι άντιλέγοντες ήμΐν άλλ* ουχί καί ή τοις άτιοστόλοις έν

31. Μ ά ρ κ .  9, 2-8. 32. В' Π έ τ ρ .  1, 16’ 18.
33. Βλ. Α'  πρός Θεόδωρον 11, PG 47, 292.
34. Περί θείων όνομάτων 1, 4, PG 3, 592 C, ’Επιστολή 8, 1, PG 3,

1084 κ. έ. 35. Ομιλία 40, β, PG 36, 365 Α.
36. Σ υ μ ε ώ ν  Μ ε τ α φ ρ α σ τ ο Ο ,  Βίος Ίωάννου εύαγγελιοτοΰ 

1, PG 116, 685 D.
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θαυμαστόν. Άλλα βλέπεις ότι καί άπό τούς συμβολικούς 
εκείνους φωτισμούς αναφαίνονται κάποιος νοερός φωτι
σμός καί άλλα πέραν τής γνώσεως μυστήρια;

26. Επειδή δέ είπες ότι οί άποκρούοντες τό θειον 
φώς τής χάριτος λέγουν αισθητόν φως τό φανέν είς τό 
Θαβώριον όρος, κατά πρώτον θά τούς έρωτήσωμεν έάν 
Θεωρούν θειον τό φώς τό όποιον περιέστραιμε τότε τούς 
έκκρίτους μαθητάς είς τό Θαβώριον. Πράγματι, έάν δεν τό 
θεωρούν θειον, θά τούς έλέγξη ό Πέτρος, τόσον με τό 
ότι εμεινεν είς έγρήγορσιν είς τό όρος κατά τον Μάρκον 
καί είδε την δόξαν τού Χριστού31, όσον καί με τό ότι γράφει 
είς την δευτέραν έπιστολήν του ότι έπώπτευσε τήν μεγα
λειότητα αύτοϋ, όταν ήτο μαζί του είς τό όρος32’ θά τούς 
άποστσμώση δέ άποτελεσματικώς ό έρμηνεύων με χρυσήν 
γλώσσαν τά εύαγγελικά κηρύγματα· διότι λέγει, «ό Κύριος 
έφαίνετο λαμπρότερος έαυτοΰ, ένφ τό μεν σώμα εμεινεν 
είς τό σχήμα του, ή δέ θεότης έφανέρωσε τάς άκτίνας 
της»88- θά τάς φράξη δέ τελείως τά στόματα ό μέγας Διο
νύσιος, αποκαλών αύτό θεοφάνειαν καί θεοπτίαν σαφώς*4, 
προσέτι δέ καί ό Γρηγόριος ό επώνυμος τής θεολογίας, 
λέγων «φώς ήτο ή φανερωθείσα θεότης έπί τού όρους είς 
τούς μαθητάς»85, μάξι δέ μέ πολλούς άλλους καί ό Συμε
ών, ό όποιος φιλοτεχνήσας μέ καλλιέπειαν όλων σχεδόν 
τών άγιων τούς βίους, γράφων ότι ό κατ’ εξοχήν ήγαπη- 
μένος ύπό τού Χριστού θεολόγος «εϊδεν έπί τού όρους 
αύτήν ταύτην τήν θεότητα τού Λόγου γυμνωθείσαν»*·. 
Έάν δέ πράγματι προσαγορεύουν τό φανέν έκεϊνο φώς 
θειον καί φώς Θεού συμφώνως μέ τούς έρμηνευτάς τής 
άληθείας, θά ομολογήσουν κατ’ άνάγκην ότι ή τελειοτάτη 
θέα τού Θεού είναι φώς. Διά τούτο καί ό Μωυσής οϋτω 
εϊδεν αύτόν καί σχεδόν είς έκαστος τού χορού τών προφη
τών, καί μάλιστα εκείνοι είς τούς όποιους έφανερώθη όραμα 
καί όχι όνειρον. "Ας είναι όμως συμβολικά όλα τά ιερά θεά
ματα έκείνων, ας είναι τοιαϋτα όπως τά θέλουν οί άντιλέ- 
γοντες είς ήμδς* άλλά ή άποκαλυφθεΤσα είς τούς άποστό-
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Θαβώρ άποκαλνφθεϊσα υψις τοιούτο συμβολικόν υπήρχε φώς, 
ώς γίνεοθαι και άπογίνεσϋαι’ τής γάρ μελλούσης δεντέρας 
τον Χρίστον παρουσίας έχει τό αξίωμα και τούτ αυτό περι- 
αυγάζον διηνεκώς εσται τους άξιους κατά τον άληκτον αϊώ- 

5 να, ώς ό θεσπέσιος έφη Διονύσιος, διό και προοίμιον εκείνης 
τούτην ό μέγας ειρηκε Βασίλειος, 6 δέ Κύριος βασιλείαν 
ταντην εν εύαγγελίοις ονομάζει τοϋ Θεού.

27. Τί τοίνυν εγκαλουσι τοις λέγουσιν δτι ώς φως άπορ- 
ρήτως όρώοι τον Θεόν οι άγιοι, ει ώς φως ή θέα αύιου 

10 και Ί'νν καν τφ μέλλοντι αΐώνι; *Αρ:> δτι μή αίσ&ητον τούτο 
λέγουσιν, άλλα νοερόν, ώς και Σολομών το άγιον ονομάζει 
Πνεύμα; Καϊ μην αυτοί εϊσιν οι συκοφαντοϋντες λέγειν τους 
τοιούτους αισθητόν φως κατά την προσευχήν θεάσθαι και 
κατηγορούντ ες πάντων των αισθητών τι τών θείων λεγόντων 

15 χαρισμάτων. Πώς ονν, εαυτών επιλαθόμενοι, τους μή αισθη
τόν ,τό φώς τό θειον λέγοντας κατηγορεισθαι οϊονται άξιους; 
'Ορας τό άβέβαιον και ευπερίστατον αυτών; Δεινοί γάρ ει- 
σιν ώς έοικε κακώς λέγειν, άλλ3 ονχϊ καλόν τι συνοράν. Ον 
μην άΑΑά και τούτ είπόντων οι τής παλαιάς και καινής φω- 

2 0  τοφανείας άκριβεϊς έξηγηταί, ει ζώον άλογον έτύγχανε τόιε 
παρόν επί τού ορούς, άρ3 αν ήσθετο τού τόν ήλιον υπερλάμ- 
ψαντος εκείνου φέγγους; Ουκ εγωγε οίμαι* και γάρ ουδέ 
τής περιλαμψάσης δόξης Κυρίου τους ποιμένας έπϊ τή τον 
Χριστού γεννήσει αίσθέσθαι γέγραπται τά ποίμνια. Πώς τοί- 

25 νυν αισθητόν φώς ο τοις τά αισθητά όρώσι τών αλόγων ζώων 
ουχ όραται δμμασι, παροϋσι кол άνεωγμένοις έπιλάμπον; 
Ει δε τοϊς ανθρώπινοις αϊσθητικοίς δμμασιν ώράθη, κατά 
τούτ άρ3 έωράκασιν αυτό, καθ' δ τών αλόγων όψεων διενη- 
ιίόχασι. Τί δή τούτο εστι; Τί γε άλλο ή τό δι ανθρωπίνων 

30 σιμεων τόν νούν όράν; Ει δε μή τή αϊσθτρική δυνάμει, τάχα 
γάρ αν και τά άλογα έώρων, αλλά τή διά τής αϊσθήσεως

37. Περί θείων όνομάτων 1, 4, PG 3, 592 С.
38. Είς ψαλμ.  44, PG 29, 400 D.
39. Μ α τ θ .  16, 28, Μ ά ρ κ. 9, 1, Λ ο υ κ ά  9, 27. Οί λόγοι του 

Κυρίου είς τά χωρία ταϋτα συνδυάζονται ύπό τών Πατέρων μέ τήν 
αμέσως άκολουθοϋσαν διήγησιν περί της μεταμορφώσεως.

40. Σοφ.  Σ ο λ .  7, 22.
41. Περιέλαμψε μόνον τούς ποιμένας, Λουκά 2, 9.



ΥΠΕΡ ΤΩΝ IΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 1,3
V ' -  ·' ■

Лоис θέα έν τώ Θαβώρ δέν ήτο τοιοϋτο φως, ώστε νά γίνε
ται καί νά έξαφανίζεταΓ διότι εχει τήν αξίαν τής μελλούσης 
δευτέρας παρουσίας τοΰ Χριστού καί μάλιστα θά περιαυγάξη 
διηνεκώς τούς άξιους κατά τόν άτελείωτον αιώνα, όπως εϊ- 
πεν ό θεσπέσιος Διονύσιος*7, διό καί ό μέγας Βασίλειος τήν 
είπε προοίμιον εκείνης88, ό δέ Κύριος είς τά εύαγγέλια αυ
τήν ονομάζει βασιλείαν τοϋ Θεού89.

27. Διατί λοιπόν κατηγοροϋν τούς λέγοντας ότι οι άγιοι 
βλέπουν τόν Θεόν ώς φως άπορρήτως, αν ή θέα αύτοΰ
ι<αί τώρα καί είς τόν μέλλοντα αιώνα είναι ώς φώς; 
"Αρά γε διότι τό λέγουν όχι αισθητόν, άλλά νοερόν, όπως 
ονομάζει τό άγιον Πνεύμα ό Σολομών40; Καί όμως αύτοί 
άκριβώς συκοφαντούν ότι οί άγιοι λέγουν ότι κατά τήν
προσευχήν βλέπουν αισθητόν φώς καί κατηγορούν όλους 
τούς λέγοντας αισθητόν κάποιον άπό τά θεία χαρίσματα. 
Πώς λοιπόν, λησμονούντες εαυτούς, νομίζουν άξιους νά 
κατηγοροϋνται τούς μή λέγοντας αισθητόν τό θειον φώς; 
Βλέπεις πόσον άβέβαιοι καί έμπερίστατοι είναι; ’Όπως φαί
νεται λοιπόν είναι δεινοί νά κακολογούν, άλλ’ όχι νά άντι- 
λαμβάνωνται. Ούχ ήττον όμως άς εϊπουν καί τούτο οί 
ακριβείς έξηγηταί τής παλαιός καί τής νέας φωτοφάνειας, 
άν έτύγχανε τότε επάνω είς τό όρος ζώον άλογον, άρά γε 
θά άντελαμβάνετο τό φέγγος εκείνο τό οποίον ύπερέλαμ- 
ψε τόν ήλιον; Δέν τό νομίζω’ διότι δέν εχει γραφή ούτε 
ότι τά ποίμνια άντελήφθησαν τήν δόξαν τού Κυρίου ή 
όποια περιέλαμψε τούς ποιμένας κατά τήν γέννησιν τού 
Χριστού41, Πώς λοιπόν είναι αισθητόν τό φώς τό όποιον
δέν βλέπεται με τά όμματα τών άλογων ζώων τά όποια 
βλέπουν Υάαίσθτμά, ά ν καί ε ίν α ι π α ρ όντα к Π1 π νη ικτό  ά την
λάμπη"Αν δέν ώράθη διά τών άνθρωπίνων αισθητών, 
κατά τούτο λοιιπόν είδαν αύτό, καθ’ ό διαφέρουν τών 
άλογων όψεων. Τί λοιπόν είναι τούτο; Τί άλλο παρά τό 
νά βλέπη ό νοΰς διά τών άνθρωπίνων βλεμμάτων; ”Αν 
δέ όχι με τήν αισθητικήν δύναμιν, οπότε θά έβλεπον καί 
τά άλογα, άλλά πάντως μέ τήν νοητικήν δύναμιν, ή όποια
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άντιλαμδανομένη νοητική δυνάμει, μάλλον δε ,ονδε ταντη, πάς 
γάρ αν εϊδεν όφϋ'αλμός, μάλιστα οι πλησιόχωροι, λάμχμαν υ
πέρ ήλιον. Ει τοίννν μηδέ ταύτη κυρίως το φως εκείνο εϊ- 
δον, ονκ άο3 ουδέ το φως τούτο κυρίως αισθητόν. Και μην 

5 ουδεν αίσΰητόν άίδιον' ,τό δε της ϋ'εότητος φως, δ και δόξα 
τον Θεόν καλείται πολλαχον, προαιώνιόν τε και άτελεύτη- 
τόν έστιν. Ονκ αρα αίσΰητόν.

28. Ει δε μη αισθητόν, εί και όφτΰαλμοίς λαδείν αυτό 
οι απόστολοι κατηξιώΰησαν, άλλ3 έτερο, τινι δυνάμει, και ου- 

10 χΐ τη αίσΰητική' διό και την λαμπρότητα τον προσώπου Ιη 
σού άρρητον και απρόσιτον καί άχρονον οι ΰεολόγοι πάντες 
λέγονσιν, ώς απόρρητόν τι ονσαν, άλλ3 ονκ αίσΰητήν κυρίως, 
ώσπερ καί τό φως, δ καί των άγιων εστί τόπος μετά την 
ένΰένδε έκδημίαν κατά τάς έν ουρανφ λήξεις, οπού τό φως, 

15 ου  καί προοίμιον αυτή ή λαμπρότης ήν καί έν άρραδώνος 
μέρει τοίς άγίοις δέδοται έντανΰα. Ει γάρ καί φωτωννμικώς 
καλείται ταντα πάντα και δοκεί αίοΰήσει ϋποπίπτεΐν παρα- 
δόξως έστιν δτε, αλλά καί νου νψηλότερά εστι καί τής καϋ’ 
έαντά αλητείας άποδέουσας έχει τάς επωνυμίας, πως ουν 

20αισθητά κυρίως; Καί μην, υπέρ των κεκοιμημένων εύχάς Ιε- 
ράς ποιούμενοι, <(κατάταξον αυτών τάς ψνχάς» προς την ΰεαρ- 
χικήν έκτενώς βοώμεν αγαθότητα <οέν τόταο φωτεινών. Τις 
ουν χρεία ταίς ψνχαϊς τον αίσΰητόν φωτός; Τις δ3 άρ3 ανία 
τανταις κάκ του εναντίου μεν, αίσΰητόν δ3 ομοίως σκότους; Ό - 

25 ρας ώς ουδεν των τοιούτων κυρίως αίσΰητόν; 'Ότι δ3 ουδέ α
πλώς άγνοια ή γνώσις ταΰτα, πρότερον έδείξαμεν, ήνίκα 
καί περί τον ήτοιμασμένου σκοτεινοΰ πυρός τφ δαιμονίψ φυ
λώ ΰπεμνήσαμεν. *Εχρήν ουν καί περί τής έν Θαβώρ απορρή
του 3Ιησοΰ φωτοφάνειας, μή λογισμοίς δειλοίς, άνΰρωπίνοις 

30 δηλονότι, καί έπιοφαλέσιν έπινοίαις άποφαίνεσΰαι, άλλα πει- 
ΰαρχείν ταίς πατερικαις φωναίς καί την έν καΰαρότητι καρ-

42. Ν ι κ ή τ α  Σ τ η θ ά τ ο υ ,  Περί ψυχήο 79, Χ ρ ή σ τ ο υ  
σ. 124.

43. Ευχή τής νεκρώσιμου όκολουθίας.
44. Άνωτ. παράγρ. 10.



αντιλαμβάνεται διά τής αίσθήσεως; μάλλον δε οϋτε μέ 
αύτήν, διότι пас οφθαλμός θά τό έβλεπε, μάλιστα δέ οι 
πλησιόχωροι, άφοϋ έλαμψεν υπέρ τον ήλιον. Αν λοιπόν 
δεν είδον έκεϊνο τό φώς οϋτε μέ αύτήν τήν δύναμιν, άμα 
δεν είναι οϋτε αισθητόν τούτο τό φώς κυρ/ολεκτ/κώς. Καί  ̂
φυσικά ούδέν αισθητόν είναι άΐδιον τό δέ φως τής θεό- | 
τητος, τό όποιον εις πολλά μέρη καλείται-καί δόξα Τοϋ 
Θεοϋ, είναι προαιώνιον καί άτελείωτον. ”Αρα δέν είναι 
а ю в о т р у .  " · <  · V -  · ; r  f ' i s C r  i  —  y

28. Αν δέ δέν είναι αισθητόν, μολονότι οι άπόστολοι 
ήΕιώθησαν νά τό συλλάβουν μέ οφθαλμούς, τούτο συνέβη 
μέ κάποιαν άλλην δύναμιν καί όχι μέ τήν αισθητικήν* 
διό και όλοι οί θεολόγοι θεωρούν άρρητον καί άπρόσιτον 
καί αχρονον τήν λαμπρότητα τού προσώπου τού Ιησού, 
ώς άπόρρητον, άλλ’ όχι κυρίως αισθητήν, καθώς καί τό 
φως, τό οποίον καί των άγιων είναι τόπος μετά τήν άπό 
εδώ έκδημίαν κατά τάς εις τόν ούρανόν μεταστάσεις4*, 
όπου είναι τοποθετημένον τό φώς, τού όποιου προοίμιον 
ήτο αύτή ή λαμπρότης καί έδόθη έδώ εις τούς άγιους 
ώς άρραβών. Πράγματι, όν καί όλα αύτά καλούνται φω- 
τωνυμικώς καί φαίνεται ότι ένίοτε υποπίπτουν εις αϊσθη- 
σιν, άλλά καί είναι υψηλότερα τού νοΰ καί έχουν τάς έπωνυ- 
μίας κατωτέρας τής καθ’ έαυτά άληθείας, πώς τότε είναι 
κυρίως αισθητά; Καί όμως, όταν έκτελούμεν εύχάα υπέρ 
των κεκοιμημένων βοώμεν έκτενώς προς τήν θεαρχικήν 
άγαθότητα, «κατάταΕε τάς ψυχάς των εις τόπον φωτει
νόν»" "ΤΤΥρειά^σ  ̂ λοιπόν αί ψυχαί τό αισθητόν φώς; 
ΠοίςΓδέ στενοχώρια θά ύπάρΕπ εις αύτάς άπό τό άντίθε- 
τον μέν, αισθητόν όμως σκότος; Βλέπεις ότι τίποτε άπό, 
αύτά δέν είναι κυρίως αισθητόν; ‘'ότΓΊδε αϋΐά ^ν^είναι 
οϋτε απλώς άγνοια ή γνώσίςΓτό έδείΕαμεν προηγουμένως, 
όταν υπενθυμίσαμεν περί τού οκοτεινού πυρός τού ήτοι- 
μασμένου εις τό δαιμονικόν φύλον44. ’Έπρεπε λοιπόν καί 
ηερί τής έν Θαβώρ άπορρήτου φωτοφάνειας τού ’Ιησού νά 
μή άποφαινώμεθα μέ ουτιδανούς λογισμούς καί έπισφα- 
λεϊς σκέψεις, άλλά νά πειθαρχώμεν εις τάς πατερικάς
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δίας ακριβή διά τής πείρας άναμένειν έϊδησιν. Αν τη γάρ 
την πρός τό φώς εκείνο ενοχήν ιερουργούσα, μνστικώς έκ- 
διδάσκει τους εύμοιρηκότας δτι τό φώς τούτο των δντων 
έστιν ούδέν, ώς τά δντα πάντα ύπερέχον. Π ώ ς ουν τό υπέρ 

5 τά όντα πάντα αισθητόν; Τ ί δε των αισθητών ου κτίσμα; 
Πώς δε τό κτίσμα ή λαμπρότης τον Θεόν; Ουκ άρα αισθητή 
κυρίως.

29. Ό  μέγας Μακάριος, «όταν ή ψυχή», φησί, «φόΰω 
καί αγάπη και αισχύνη, ώς και ό άσωτος υιός, επιστρέψη 

10 προς τον ίδιον δεσπότην και Πατέρα και Θεόν, προσδέχεται 
αυτήν, μη λογιζόμενος τά παραπτώματα αυτής, και δίδωσιν 
αυτή σχολήν δάξης, του φωτός τον Χριστού». Τις ό’ άλλη δό
ξα και φώς έστι Χρίστου ή ήνπερ διαγρηγορήσας εϊδεν ό 
Πέτρος «συν αντώ ών έν τφ δρει τώ άγίφ»; Πώς ουν στολή 

15 ψυχής τούτο γένοιτ άν, είπερ αισθητόν; 3Αλλαχού δ’ ό αυτός 
θεολόγος «έπουράνιόν» φησι « τοντι τό φώς». ΤΙ τοίνυν έπην- 
ράνιον των αϊσθιγτών; 3Αλλαχού δ3 αν «τό φύραμα τής αν
θρώπινης φνσεως, δπερ ό Κύριος άνέλαβεν, έκάθησε», φη- 
σίν, «εν δεξιά τής μεγαλωσύνης έν ονρανοίς, π?,ήρες δάξης, 

20 ουκέτι μόνω τφ προσώπφΤ ώς ό Μωϋσής, άλλ* δλω τφ σώ- 
ματι». *Αρ9 ούν εκεί μάτην φαίνει, μηδενός άντιλαμβανομένου 
τού φωτός εκείνου; Μάτην γάρ, είπερ αισθητόν. 3Ή  τούτο 
εστιν ώς αληθώς ή τών πνευμάτων τροφή, τών τε αγγέλων 
και των δικαίων; Διό και προσευχόμενοι φαμεν υπέρ τών 

25 κεκοιμημένων πρός Χριστόν κατατάξαι τάς ψυχάς αυτών 
ένθα επισκοπεί τό φώς τού προσώπου αυτού. Π ώ ς ούν άπο- 
λαύσονται ψυχαί, πώς δέ και δλως ένσκηνώσονσιν αισθητώς 
επιλάμποντι φωτεί; Ό  δέ μέγας Βασίλειος τούς τηνικαύτα 

καθαρούς την καρδίαν, κατά την διά σαρκός δεσποτικήν έπι-

45. Σ ο φ. Σ ε ι ρ. 45, 7.
46. Τό χωρίον δέν άνιχνεύθη εις τά τοΰ Μακαρίου. Υπενθυμίζει 

τήν στολήν τοΰ ήγεμονόπαιδος έν τφ ϋμνω της ψυχής τών Πράξεων 
Θωμά. Βλ. έπίσης. τό έξαποστειλάριον τής Μ. Έβδομάδος' «λάμπρυ* 
νόν μου τήν στολήν τής ψυχής, φωτοδότα».

47. В' Π έτρ. 1, 16· 18.
48. Περί έλευβερίας νοός 21, PG 34,. 956 Α.
49. Έ6ρ.  1, 8.
50. Βλ. σχετικόν, Περί υπομονής 4, PG 34, 868 CD.
51. Εύχή τής νεκρωσίμυ άκολουθίας.
52. Χωρίον μή όνιχνευθέν.
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φωνάς καί νά άναμένωμεν μέ καθαρότητα καρδίας τήν α
κριβή διά της πείρας γνώσιν. Πράγματι αύτή, ίερουργοϋσα 
τήν ενωσιν πρός τό φώς εκείνο, διδάσκει μυστικώς τούς 
εύτυχεις ότι τό φως τούτο δεν είναι τίποτε από τά όντα, 
διότι υπερέχει όλα τά όντα. Πώς λοιπόν είναι αισθητόν 
τό εύρισκόμενον ύπεράνω όλων των όντων; Τί δε άπό τά 
αισθητά δεν είναι κτίσμα; Πώς δε είναι κτίσμα ή λαμπρό- 
της τού Θεού; Δεν είναι λοιπόν αισθητή πραγματικώς.

29. Ό μέγας Μακάριος λέγει, «όταν ή ψυχή έπιστρέ- 
ψπ. ώς ό άσωτος υιός, προς τον δεσπότην καί πατέρα της 
άπό φόβον καί άγάπην καί εντροπήν, τήν δέχεται, χωρίς 
νά ύπολογίση τά пара πτώματά της, καί τής δίδει στολήν 
δόξης45, τού φωτός τού Χριστού»48. Καί ποία άλλη δόξα 
καί φώς Χριστού υπάρχει παρά έκείνη τήν όποιαν εϊδεν ό 
Πέτρος άγρυπνήσας «όταν ήτο μαξί του είς τό όρος τό 
άγιον»47: Πώς λοιπόν θά έγίνετο τούτο στολή ψυχηο,̂ άΥ- 
ήτο αίσθητόν; "Αλλσϋ;^^  ̂ ΐ« έπουρά-
νιόν̂ αϋτσ~Το φώς»48. Ποιον άπό τά αισθητά λοιπόν είναι 
έπουράνιον; 1 ΑλλοίΓΊπάλιν λέγει, «τό φύραμα τής ανθρώ
πινης φύσεως, τό όποιον άνέλαβεν ό Κύριος, έκάθησεν 
είς τά δεξιά τής μεγαλωσύνης έν ούρανοϊς49, γεμότον 
δόξαν, όχι πλέον μόνον είς τό πρόσωπον, όπως ό Μωϋ- 
σής, άλλ’ είς όλον τό σώμα»50. τΑρά γε λοιπόν ματαίως 
φέγγει έκεϊ, χωρίς νά άντιλαμβάνεται κανείς τό φώς έκεί- 
νο; Διότι ματαίως θά έφεγγεν, έάν ήτο αισθητόν. ’Ή 
τούτο είναι άληθινά ή τροφή τών πνευμάτων, τόσον τών 
άγγέλων όσον καί τών δικαίων; Διά τούτο καί προσευχό
μενοι πρός τόν Χριστόν ύπέρ τών κεκοιμημένων λέγομεν 
νά κατατάξη τά'ς ψυχάς αύτών όπου έπισκοπεί τό φώς 
τού προσώπου αύτοΰ51. Πώς λοιπόν θά άπολαύσουν οι ψυ- 
χαί, πώς δέ καί καθόλου θά ένσκηνώσωμεν είς φώς έπι- 
λόμπον αίσθητώς; Ό δέ μέγας Βασίλειος λέγει ότι οι 
καθαροί είς τήν καρδιάν τότε, κατά ένσαρκον δεσποτι- 
κήν έπιφάνε'αν, όλέπουν αύτήν τήν̂ δύναμίν διηνειαίιο чп 
δΓαυγά^^Γ^3^ιτροακτινητον[5ώ^^ όν είναι
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φάνειαν, όράν φΐ]θΐ διηνεκώς την δύναμιν ταύτην εκ τον 
προσκυντμού διαυγάζονσαν σώματος. Πώς οϋν αίσδητόν φως, 
τό διά καδαρότητος της καοδίας όρώμενον; «Χριστός δ· ένι 
σκοπιή σέλας άπλετον είδεος ήκεν», κατά τον δείον ωδικόν 

5 Κοσμάν. Πώς ονν άπλετον εϊπερ αίσδητόν;
30. Στέφανος δε ό μετά Χριστόν ύπέρ Χρίστον πρώτος 

μαρτνρήσας άτενίσας είδε τους ουρανούς άνεωγμένους και 
δόξαν εν αντοίς Θεόν και τον Χριστόν έστώτα έκ δεξιών 
τον Θεόν. ’Έστι τοίννν αισδητικήν δύναμιν μέχρις αυτών 

10 φ>δάνειν τών ύπερου ραν ίων; ’Αλλά μην ούτος κάτωδεν έκεί- 
σε από γης έώρα, και τό μεϊζον ώς ον τον Χριστόν μόνον, 
αλλά και τον αυτού Πατέρα. Πώς γάρ άν έκ δεξιών αύτον 
έώρα τον υιόν, ει μη και αυτόν εκείνον έόλεπεν; Ό ο α ς  ότι 
όράται ό αόρατος υπό τών κεκαδαρμένων την καρδίαν} άλκ 

15 ουκ αίσδητώς, ουδέ νοτγτώς, ουδέ άφαιρεματικώς, άλλ9 άρ- 
ρήτφ τινί δυνάμει; Το μέν γάρ του ύφους ύπερόάλλον και 
ή δόξα τον Πατρδς ούδαμώς προσίεται την αϊσδΐ]σιν. Συμβο
λική δ' ή στάσις ήν, άλλ9 ούχ ή δρασις. ’Αλλά και αυτή ή 
εκ δεξιών στάσις, καίτοι συμβολον ούσα τού παγίου και άναλ- 

20 λοιώτου και της μονιμωτάτης της δείας φύσεως ιδρύσεως, 
ό ήν εκείνη, τούτο και άρρήτως έωράτο. Ου γάρ ύπεκρίνετο 
Ίην έκ δεξιών στάσιν δ μονογενής, ϊνα τι δείξη διά τούτον 
έτερον, άλλ? αεί ών τον πατρος έκ δεξιών, την οϊκείαν δό
ξαν ευδόκησεν, ετι οντι εν σαρκί, τφ καί την ψυχήν αύτον 

25 ύπέρ τής εκείνον δόξης προεμένω. ’Αφαιρεματικώς δε ουκ 
ένι' τι όράν, ουδέ νοεϊν* εκείνος δέ έώρα δόξαν Θεού. Νοη
τή δ9 εϊπερ ήν ή όρασις εκείνη, ή κατ' αιτίαν ή κατά άναλο- 
γίαν, καί ημείς λοιπόν ομοίως βλέπομεν έκείνω, καί γάρ 
καί ημείς άναλογιζόμεδα πήν εν ονρανοίς έκ δεξιών τής 

30 μεγάλε ιάιιητος στάσιν καί καδέδραν 'τού ένανδρωπήσαντος 
Θεού. Πώς δέ καί μή πρότερον καί άεί διενοεΐτο τούτο ό 
τού ευαγγελίου μαδητής, αλλά τότ ένόησεν αυτό; δίδουν 
γάρ, φησί, «βλέπω τούς ουρανούς άνεωγότας καί τόν υιόν

53. Άκροοτιχίς του πρώτου κανόνος της εορτής της Μεταμορ* φώοεώς.
54. Π ρ ά Ε. 7, 55 έΕ.
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(̂ οβητίΕίν φως τό βλεπόμενον διά καθαρότητας της καρ
πός;' «Ό Χριστός ήλθεν εις την κορυφήν με άπλέτον φως 
εις την όψιν»53, κατά τον θειον μελωδόν Κοσμαν. Πώς 
λοιπόν είναι άπλετον, άν είναι αισθητόν;

30. Ό δέ Στέφανος, ό πρώτος μαρτυρήσας μετά Χρι
στόν, άτενίσας είδε τούς ούρανούς άνοιγμένους και δόξαν 
Θεοϋ εις αστούς καί τον Χριστόν ίστάμένον εις τά δεξ*ά 
χοϋ Θεοϋ34.Είναι λοιπόν δυνατόν αισθητική δύναμις νά 
φθάνη έως τά επουράνια; Άλλ’ όμως αύτός έβλεπε πρός 
τά έκεϊ άπό κάτω άπό την γην, και τό σπουδαιότερον είναι 
ότι δεν έβλεπε μόνον τόν Χριστόν, άλλά καί τόν Πατέρα 
του. Διότι πώς θά έβλεπεν εις τά δεξιά του τόν υιόν, άν 
δεν έβλεπε και εκείνον τόν ίδιον; Βλέπεις ότι βλέπεται 
ό άόρατος ύπό τών καθαρισμένων εις την καρδίαγ̂  άλλ’ 
όχι αίσθητώς ούτε νοητώς ούτε άφηρημένως, άλλά με 
κάποιαν άρρητον δύναμιν; Διότι τό ύπερβολικόν ύψος και 
ή ύπεροχική δόξα τοϋ Πατρός δέν επιδέχονται καθόλου 
την αϊσθησιν. Συμβολική δέ ήτο ή στάσις, όχι ή θέα. ’Αλ
λά καί αύτή ή έκ δεξιών στάσις, άν καί είναι σύμβολσν 
τοΰ παγίου καί άναλλοιώτου καί τής μονιμοτάτης δομής 
τής θείας φύσεως, ό,τι ήτο, αύτό καί έβλέπετο άρρήτως. 
Δηλαδή δέν ύπεκρίνετο ό μονογενής τήν στάσιν έκ δε
ξιών, διά νά δείξη με αύτό κάτι άλλο, άλλά εύρισκόμενος 
πάντοτε έκ δεξιών τοΰ Πατρός, εύδόκησε νά άποκαλύψη 
τήν δόξαν του εις όποιον παραδίδει καί τήν ψυχήν του 
υπέρ τής δόξης εκείνου, καί όταν άκόμη ξή εις τήν σάρ
κα. Άφαιρεματικώς δέ δέν είναι δυνατόν νά ϊδη κανείς 
κάτι ούτε νά νοήση' έκεϊνος δέ έβλεπε δόξαν θεοϋ. "Αν 
δέ ή όρασις έκείνη ήτο νοητή, θά ήτο ή κατ’ αιτίαν ή κατ’ 
άναλογίαν, καί ήμείς λοιπόν βλέπομεν ομοίως μ’ έκεϊνον, 
διότι καί ήμείς άναλογιΖόμεθα τήν εις τούς ούρανούς 
στάσιν έκ δεξιών τής μεγαλειότητος και καθέδραν τοϋ 
ένανθρωπήσαντος Θεοϋ. Πώ,ς δέ ό μαθητής τοϋ ευαγγε
λίου δέν διενοεϊτο τοϋτο πάντοτε καί προηγουμένως, άλλά 
τό ένόησε τότε μόνον; Διότι λέγει, «ιδού βλέπω τούς ού
ρανούς άνοικτούς καί τόν υίόν τοϋ άνθρώπου νά ϊσταται
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τον άνθρώπου εκ δεξιών έστώτα τον Θεόν». Τις δε καί χρεία 
ήν αυτόν τε άτενίσαι εις τον ουρανόν καί τούς ονρανονς δια- 
νοιγήναι, εΐ γνώσις ην ή ορασις μόνη, νοητώς προσγινομένη;

Πώς οθν έώρακε ταΰδ' δ πρωτόμαρτνς εκείνος, εΐ μψε 
5 νοψώς είδε, μήτε αίσθητώς, μήτ’ εξ άποφάσεως, μήτε κα:’ 

αιτίαν ή αναλογίαν διανοούμενος τα θεία; 3Εγώ οοι παρ
ρησία έρώ' πνενματικώς, ώς καί τονς τό άκήρατον φώς δι 
άποκαλύψεως όρώντας ειπον, ο καί πολλοί τών πατέρων ποό- 
τερον έξεΐπον. Τούτο γονν καί αύτός δ θεϊος έδίδαξε Λον- 

Ю κας είπών ανπάρχων δε Στέφανος πλήρης πίστεως και 
Πνεύματος άγιον, άτενίσας εις τονς ονρανονς είδε δόξαν Θε
όν». Καί συ τοίνυν, αν πλήρης πίστεως και Πνεύματος άγιον 
καταστής, τα καί νώ αόρατα πνενματικώς θεάση' εί δε κε
νός ει παντάπασι τής πίστεως, ουδέ τοις μαρτνρονσιν ο έω- 

15 ράκασι πιστεύσεις. Πίστιν γάρ εχων μετρίαν γονν, εύλαβώς 
άκούση τών διηγονμένων κατά τό εκχωρούν έκ τής πείρας 
τά απόρρητα, μήτε προς τά αισθητά ταντα κατασπών ή τά 
νοητά- εϊ καί δμοονύμως λέγονται, καί οντω κατά τής αλή
θειας άγωνιζόμενος ώς πλάνης, μήτε την ήμΐν δεδομένην ά- 

20 θετών απόρρητον χάριν τον Θεού.
31. Τοιοντον γάρ τί έστι καί ή έξαιρέτως αληθής υπό 

τών πατέρων ονομαζομένη θεωρία και ή τής ευχής εγκάρ
διος ενέργεια καί ή έξ αυτής πνευματική θέρμη τε καί η
δονή καί τό εκ τής χάρντος θυμήρες δάκρνον. Τά γάρ τον- 

25 των αίτια νοερά κυρίως καταλαμβάνεται αίσθήσει. Λέγω δε 
αϊσθήσει, διά τό τρανόν καί εναργές καί απλανές πάντη καί 
άφάνταστόν τής καταλήψεως, καί πρός τούτοις οτι καί τό 
σώμα μεταλαμβάνει πως τής κατά νουν ενεργονμένης χάριτος 

καί μεταρρυθμίζεται πρός ταύτην καί λαμβάνει τινά σνναί- 
30 σθησιν αύτό τον κατά ψυχήν απορρήτου μυστήριον, καί τοις κε- 

κτημένους αίσθησίν τινα παρέχει τών εν αυτοί ς ενεργόνμένων, 
έξωθεν αίσθητώς κατά τόν καιρόν εκείνον βλέπονσι τονς κε- 
Ov~oy Μωσέως έλα μψε τό πρόσωπον. τής εντός λαμπρότ ητος

55. Είναι συνήθης μεταξύ τών άσκητικών ή σύνδεσις πνευματικής 
θέρμης, ήδονής καί δακρύων. Βλ. ήδη Διαδόχου,  Κεφάλαια 73, 
Des Places 132, καί πλεϊστα άλλα, Πρθλ. Ά. Φυτράκη,  Ταϊς τών 
δακρύων ροαϊς, Άθηνσι 1945.
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έκ δεξιών τοΰ Θεοΰ. Ποία δε ανάγκη ήτο νά άτενίσπ αύ- 
τός είς τόν ούρανόν και oi ούρανοί νά διανοιγοΰν, άν ή 
όρασις ήτο απλή γνώσις, άποκτωμένη νοητώς;

Πώς λοιπόν είδε ταΰτα ό πρωτομάρτυς έκεϊνος, άν 
δεν τά εϊδεν ούτε νοητώς ούτε αίσθητώς οϋτε άποφατικώς 
οϋτε διανοούμενος τά θεία κατ’ αιτίαν καί άναλογίαν; Θά 
σοΰ τό εϊπω εγώ καθαρώς* πνευματικώς, όπως είπα καί 
διά τούς όρώντας τό άκήρατον φώς δΓ άπσκαλήψεως, 
πράγμα τό όποιον έξέφρασαν και πολλοί πατέρες προη
γουμένως. Τοϋτο δέ έδίδαξε καί ό ίδιος ό θείος Λουκάς 
είπών* «εύρισκόμενας δέ γεμάτος πίστιν καί Πνεύμα ά
γιον ό Στέφανος, άτενίσας είς τούς ούρανούς είδε δόξαν 
Θεού». Καί σύ λοιπόν, άν καταστής πλήρης πίστεως καί 
άγιου Πνεύματος, θά θεαθής πνευματικώς τά καί είς τόν 
νοΰν άόρατα' εάν δέ είσαι έντελώς άδειανός άπό πίστιν, 
δεν θά πιστεύσης οϋτε είς τούς μαρτυρούντας ά,τι εϊδον. 
Διότι άν έχης καί μετρίαν κάπως πίστιν, θά άκούσης εύ- 
λαβώς τούς διηγουμένουο κατά δύναμιν έκ πείρας τά 
άπόρρητα, μήτε καταβιβάξων ταΰτα πρός τά αισθητά ή τά 
νοητά, έστω καί άν λέγωνται όμωνύμως, καί οϋτω άγωνι- 
ξόμενοι κατά τής άληθείας ώς πλάνης, μήτε άθετούν τήν 
δοσμένην είς ήμάς άπόρρητον χάριν τοΰ Θεοΰ.

31. Κάτι τοιοΰτον είναι -καί ή έξαιρετικώς άληθής όνο- 
μαξομένη ύπό των πατέρων θεωρία, ή έγκάρδιος ενέργεια 
τής εύχής, ή έξ αύτής πνευματική θέρμη καί ήδονή καί 
τό έκ τής χάριτος εύάρεστον δάκρυον55. Διότι τά αίτια 
τούτων κατανοοϋνται κυρίως μέ τήν νοεράν αίσθησιν. 
Λέγω δέ μέ αίσθησιν, έξ αιτίας τοΰ τρανού καί έναργοϋς 
καί έντελώς άπλανοϋς καί άφαντάστου τής καταλήψεως, 
καί εκτός τούτων έξ αιτίας τοΰ δτι καί τό σώμα μεταλαμ- 
βάνει κάπως τής ένεργουμένης κατά τόν νοΰν χάριτος 
καί συρρυθμίξεται πρός ταύτην καί λαμβάνει κάποιαν συν- 
αίσθησιν τοΰ κατά ψυχήν άπορρήτου μυστηρίου καί είς 
τούς άπό εξω αίσθητώς βλέποντας τούς κατέχοντας ταϋ- 
τα κατά τόν καιρόν έκεϊνον παρέχει κάποιαν αίσθησιν των 
ένεργουμένων είς αυτούς. Ούτως έλαμψε τό πρόσωπον
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τον νου χάπι τό σώμα περικεχυμένης, καί τοσοϋτον έλαμψεν 
ώς μηδε ιούς αιοϋητώς προοβλέποντας αντφ 7ΐρός την περι
ουσίαν της αυγής εκείνης άτενίζειν εχειν. Οντως ώφϋη το 
αισθητόν πρόσωπον Στεφάνου ώσεί πρόσωπον άγγελον’ και 

5 γάο ενδοϋεν αντφ δ νους άγγελομιμήτως και άγγελοπρεπώς, 
είτε κατ επιβολήν έϊτε κατά παραδοχήν, ένονμενος τф ύπεο- 
ανο)κισμένφ τον παντός φωτϊ κατά μέϋεξιν άπόρρητον, άγ- 
γελοειδής έγίγνετο. Οντως ή αίγνπτία, μάλλον δ5 ουρανία, 
Μαρία μετέωρος γέγονε και τό σώμα ενχομένη τοπικώς και 

10 αισΰητώς, καί γάρ, νψονμένον τον νου, συναννψώδη καί τό 
σώμα καί τής γης άπαναστάν ώφδη έναέριον.

32. Ουτω τής ψυχής ένδουσιώσης καί οίονεί σνγκινουμέ- 
νης τφ άσχέτω έρωτι τού μόνον έφετοϋ, καί ή] καρδία ουγ- 
κινεΐται, σκιρτήμασι πνενματικοΐς την κοινωνίαν τής χάρι- 

15 ιος ένδεικνυμένη καί ώσπερ ένδένδε όρμωμένη πρός τ η ν  

μετά σώματος εν νεφέλαις κατά τό έττηγγελμένον τον Κυρίου 
νπαντήν. Οντως έν τή σνντόνω προσευχή, τον νοητού πυρός 
άναφανέντος και τής νοητής λαμπάδας άναφδείσης καί εις 
μετέωρον φλόγα διά πνευματικής θεωρίας τον νου τον πόδον 

20 άνεγείραντος, καί τό σώμα παραδόξως κονφίζεταί τε καί 
δ ιαδερ μαίνεται, ώς άπό πυρός αίσδητής καμίνου τοις όρώ- 
σιν έξιέναι δοκεϊν, κατά τον συγγραφέα τής πνευματικής 
άναδάσεως. *Εμε δε καί 6 κατά την τιροσενχήν ίδρώς Χρι
στού την έγγινομένην αίσδητήν τφ σώματι διδάσκει δέρμην 

25 εκ μόνης τής εκτενούς πρός τόν Θεόν δεήσεως. Τί δη ττρός 
ταίηην φήσονσιν οΐ δαιμονιώδη την έκ προσευχής άποφαινό- 
μενοι δέρμην; *'Η καί τούτο διδάζονσι, μή έναγωνίως, μη δ' 
έκτενώς προσενχεσδαι, ίνα μή, κατά λόγον τον κατά ψυχήν 
άγώνος. καί τό σώμα την άπηγορενμένην αυτοίς έπιδέξηται

56. Έζ. 34, 29 κ.έ.
57. Πράζ. 6, 15.
58. Βλ. αύτής τόν Βίον 15, Acta Sanctorum, 2 'Απριλίου, παράρτ. 

о. XVI.
59. Ματθ. 24, 39. Μ ά ρ κ. 13, 26. Λουκά 21, 27. Α' Θεσσ.  

4, 17.
60. Ί ωάν νου  Σιναϊτου,  Κλϊμαξ 28, PG 88, 1137 C.
61. Λουκά 22, 44.
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τοϋ Μωϋσέως, καθώς ή έσωτερική λαμπρότης τοΰ νοϋ 
περιεχύνετο καί επί ταϋ σώματος, καί τόσον έλαμψεν, 
ώστε νά μή δύνανται νά ατενίζουν προς τήν άφθονίαν 
της αυγής εκείνης οϋτε οί αίσθητώς προσβλέπσντες είς 
αυτόν58. Οϋτως έφάνη τό αισθητόν πρόσωπον τοΰ Στεφά
νου ώσάν πρόσωπον αγγέλου57, διότι ό νοΰς του έσωθεν 
ένούμενος με τό έγκαθιδρυμένον ύπεράνω τοΰ παντός 
φως κατά απόρρητον μέθεξιν, είτε κατά προσήλωσιν εϊτε 
κατά συγκατάθεσιν, έγινεν άγγελοειδής. Οϋτως ή αίγυ- 
πτία, μάλλον δε ούρανία, Μαρία έγινε μετέωρος58 και 
κατά τό σώμα τοπικώς καί αίσθητώς, ένφ προσηύχετο, διό
τι καθώς ύψώνετο ό νοΰς, συνανυψώθη καί τό σώμα καί 
μετατοπισθέν άπό τήν γην έθεάθη έναέριον.

32. Οϋτω, όταν ή ψυχή ένθοσσιά καί τρόπον τινά 
συγκινεϊται μέ τον άσχετον έρωτα τοΰ μόνου επιθυμητού, 
συγκινεϊται καί ή καρδία, ένδεικνύουσα μέ πνευματικά σκιρ
τήματα τήν κοινωνίαν τής χάριτος καί σχεδόν εκκινούσα 
άπό έδώ προς τήν μετά τοΰ σώματος ύπάντησιν τοΰ Κυ
ρίου είς τάς νεφέλας κατά τό έπηγγελμένον59. Οϋτω κατά 
τήν έντονον προσευχήν, όταν άναφανή τό νοητόν πΰρ, 
άναφθή ή νοητή λαμπάς καί ό νοΰς άνεγείρη τόν πόθον 
διά πνευματικής θεωρίας είς υψηλήν φλόγα, τότε παραδό- 
Εως άνακουφίΖεται καί τό σώμα καί θερμαίνεται, ώστε είς 
τούς βλέποντας νά φαίνεται ότι εξέρχεται άπό πΰρ αι
σθητής καμίνου, κατά τόν συγγραφέα τής πνευματικής 
άναβάσεως®0. 'Εμέ δέ καί ό ίδρώς τοΰ Χριστοΰ κατά τήν 
προσευχήν®1 διδάσκει τήν προκαλουμένην είς τό σώμα αι
σθητήν θέρμην άπό μόνην τήν εκτενή πρός τόν Θεόν 
δέησιν,ι<2. Τί τάχα θά εϊπουν πρός αυτήν οί χαρακτηριΖον- 
τες ώς δαιμονιώδη τήν άπό τήν προσευχήν προερχομένην 
θέρμην; Ή θά διδάξουν καί τοΰτο, νά μή προσευχώμεθα 
έναγωνίως οϋτε έκτενώς, διά νά μή δεχθή καί τό σώμα 
κατά τήν άναλογίαν τοΰ κατά ψυχήν άγώνος τήν άπηγο-

62. Βλ. καί κατωτέρω 33 καί Διαδόχου,  Κεφάλαια 25, 79, 
Des Places σ. 97, 137.
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θέρμην; 3Αλ.λ3 οϋτοι μεν εστωσαν διδάσκαλοι τής μη προς 
θεόν η τό δεομίμη τον φερούσης, μη δε μετ ασκευαζούσης προς 
τό κρεΐττον τον άνδρωπον ευχής. 'Ημείς δ3 ισμεν ώς και 
την ηδονήν, προς ήν φευ ηύτομαλήσαμεν τής εντολής άφηνιά- 

5 σαντες διά τής εκουσίου κατά την εγκράτειαν οδύνης άπω- 
ϋούμενοι, κατά την προσευχήν αίσδήσει νοερά γευόμεϋα τής 
{λείας και αμιγούς οδύνης ηδονής,. ής δαυμασίως και τό σώ
μα πρός τον άπαδή και δεΐον έρωτα μετασκευασαμένης ό έν 
πείρα γεγονώς бса πρός τον Θεόν «ώς γλυκέα τώ λάρρυγί 

10 μου τά λόγιά σου, υπέρ· μέλι τφ στόματί μου» και «ώς εκ στέα- 
τος και πιότητος έμπλησδείη ή ψυχή μου και χείλει άγαλλιά- 
σεως αϊνέσει ,τό στόμα μον». Μεδ3 ήν καί δι ής οι αναβάσεις 
έν καρδία διατιδέμενοι τής θεοειδούς ραστώνης και αγγελι
κής εύπαδείας έν μεδέξει γίνονται, « κ α τ ά  τ ά ς  δεουργούς των 

15 δείων έλλΑμψεων έποφοιτήσεις» ώ ς  ο Διονύσιος ό μέγας 
είπεν. { '■■■*:■ ι , ^ ^ ι

ι

33. Εί δε και τό κατά θεόν καδάρσιον πένϋος ονκ έπι 
την ψυχήν μόνον τελείται των άγωνιζομένοον, άλλ9 από ταύ- 
της και έπι τό σώμα και την κατά σώμα διαβαίνει αΧσδη- 

2 0  σιν ( και δείγμα τούτον έναργές τό κατώδυνον τοϊς έφ3 ά- 
μαρτήμασι πενδονσι δάκρνον), διατί μή καί τά τής κατά πνεύ
μα {λείας ηδονής τεκμήρια, ταις χωρούσαις τον σώματος αί- 
σϋ'ήσεσιν ένσημαινόμενα, ενλαβώς παραδεζαίμεδα; Τί δε και 
ό Κύριος, ον διά τοντο μακαρίζει τους πενδουντ α ς , επειδή 

25 παρακληδήσονται, τονιέατι τήν χαράν, τον καρπόν έν έαυ- 
τοΐς έξονσι τον πνεύματος; 3Αλλά τής παρακλήσεως ταύτης 
και το σώμα μεταλαγχάνει πολυτρόπως. 7Ων τους μέν Χσασιν 
οι έν πείρα γεγονότος, οι δε και τοΐς έξοσδεν όρώσι δήλοι, 
τό προσηνές ήδος, τό γλυκύ δάκρνον, ή χαρίτων γέμονσα 

30 τοΐς προσιονσιν εντενξις, κατά τον έν 3' Ασμασιν είττόντα,

63. Φ α λ μ . 118, 103.
64. Φ α λ μ . 62, 6 (οί Ο ' χείλη Μασ. χείλεσιν)'
65. Περί ούρανίου ιεραρχίας 15, 9, PG 3, 340 Α.
66. Μ α τθ . 5, 4.
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ρευμένην άπό αύτούς θέρμην; Άλλ’ αύτοί μέν άς είναι 
διδάσκαλοι τής εύχής ή οποία δέν οδηγεί πρός τόν Θεόν 
ή πρός τόν θεομίμητον οϋτε μεταπλάσσει τόν άνθρωπον 
προς τό καλύτερον. Ημείς δε γνωρίζομεν ότι άπωθούμενοι 
την ήδονήν πρός την οποίαν δυστυχώς ηύτομολήσαμεν άπο- 
μακρυθέντες από τήν έντολήν, διά τής έκουσίας κατά 
την έγκράτειαν οδύνης, γευόμεθα τής θείας και άκινδύνου 
ήδονής κατά τήν προσευχήν με νοερόν αϊσθησιν. Αύτός 
ό όποιος έχει δοκιμάσει αύτήν τήν ηδονήν, ή οποία μετα
ποιεί καί τό σώμα πρός τόν άπαθή καί θειον έρωτα, βοά 
πρός τόν Θεόν, πόσον γλυκέα είναι τό λόγια σου εις τόν 
λάρυγγά μου, είναι άνώτερα άπό μέλι είς τό στόμα μου83 
καί «άς γεμίση ή ψυχή μου ώσάν άπό λίπος καί πάχος 
καί τό στόμα μου θά αίνέση μέ χείλη άγγαλλόμενα»84. 
Μετά άπό αύτήν καί δΓ αύτής όσοι διευθετούν έν καρδία 
άναβάσεως έρχονται είς μέθεΕιν τής θεοειδούς άντιπαύ- 
σεως καί τής άγγελικής εύπαθείας, «κατά τάς θεουργούς 
επιφοιτήσεις τών θείων έλλάμψεων», όπως είπεν ό μέγας 
Διονύσιος?5.

33VEav δέ καί τό καθάρσιον κατά Θεόν πένθος δέν 
τελήται μόνον είς τήν ψυχήν τών άγωνιζομένων, άλλ’ 
άπό αύτήν διαβαίνη καί είς τό σώμα καί είς τήν σωματι
κήν αϊσθησιν (δείγμα δέ τούτου έναργές είναι τό κατώ- 
δυνον δόκρυον είς τούς πενθοϋντας δΓ άμαρτήματα), 
διατί νά μή παραδεχθώμεν εύλαβώς καί τά τεκμήρια τής 
κατά πνεύμα θείας ήδονής, ένσημαινόμενα μέ τάς αισθή
σεις τού σώματος αί όποίαι τήν δέχονται -̂ Τί πράττει δέ 
καί ό Κύριος; Δέν μακαρίζει διά τούτο τούς πενθοϋντας, 
έπειδή θά παρηγορηθοΰν86, δηλαδή θά λάβουν μέσα των 
τήν χαράν, τόν καρπόν τού Πνεύματος; ’Αλλ]_αίιχης 
παρηγοριάς μετέχει καί το-σώμα—πολυτρόπως. Άπό αύ
τούς τούς^ρπόύς άλλους μέν γνωρίζουν όσοι τούς έδο- 
κίμασαν, άλλστ̂ 5έ είναι φανεροί καί είς τούς βλέποντας 
άπό έΕω, τά προσηνές ̂ ϊθρς^το^γλ  ̂ γεμάτη
χάριτας ομιλία π̂ όςΓτούς προσερχομένόυς, κατά τόν εΗ

σματα, «άπό τό στόμα σου στάζουν κηρή-ποντα



220 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

(.(κηρία μέλιτος από στόματός σου στάζουσι, νύμφη». Λαμβά
νει γάρ ούχ ή ψυχή μόνον τον αρραβώνα των μελλόντων 
άγαδών, άλλα και το σώμα το οννδιανύον τον προς ταντα τον 
ευαγγελίου δρόμον. Ό  δέ μη τούτο λέγων, και την εν τφ 

5 μέλλοντι αϊώνι μετά σώματος άπαναίνεται διαγωγήν. Ει δε 
και το σώμα συμμεϋέξει τότε τών άπορρήτων εκείνων άγα- 
δών, και νϋν δήπον συμμεΰέξει καταλλήλως έαντώ τής έν- 
διδομένης προς Θεού χάριτος τφ νώ. Διά τ α ν τ α  γονν σ.Ι- 
σϋήσει καταλαμβάνεσ&αί φαμεν αυτά, προστίδεμεν δε τό «ιοε- 

10 ρφ), διά τε τό υπέρ αίσδησιν είναι τα ντα  φυσικήν και διά το 
πρώτως τον νουν είναι τούτων δεκτικόν και διά την προς 
τον πρώτον νουν άνάτασιν του ήμετέρου νον, ου κατά τό έγγω- 
ρούν μεταλαγχάνων δείως, αυτός τε και δι’ αυτού τό συνηιι- 
μένον σώμα προς τό δειότερον μετασκευάζεται, δεικνυς έν- 

15 ιεύδεν και προοιμιαζόμενος την υπό τού πνεύματος έπί τον 
μέλλοντος αϊώνος τής σαρκός κατάποσιν. Ου γάρ οι όφδαλ- 
μο\ τού σώματος, άλλ9 οϊ τής ψυχής την όρώσαν ταντα δύνα- 
μιν τού πνεύματος λαμβάνονοΓ διά ταυτα νοεράν αυτήν κα
λούμενη υπέρ νοεράν ούσαν.

2 0  34. Προς δέ τοντοις, ώς αν και τών άκουόντων ιήν
διάνοιαν άπείρζωμεν τού μή προ ούλου ς και σωματικός οϊε- 
σδαι τάς πνευματικός και απορρήτους ένεργείας ταύτας, 6- 
περ και ούτοι πεπόνδασιν άρτίως, οϊ βεδήλοις και άνιέροις 
άτκοαις και διανοία πιστεύειν οϋκ είδυία και στοιχειν ταΐς 

25 πατερικαις φωναΐς άνοσίως τά τών οσίων έκλαβόμενοι, κατε- 
πάτησάν τε τα ντα  και τους ταύνα τούτοις προδείζαντας διέρ- 
ρηζαν, ου πειδόμενοι τφ μεγάλω Μακαρίω, Ίσως δε μη δε 
πυδόμενοι αυτού λέγοντας* * «άψαυστά έστι τοΐς άπείροις τά 
πνευματικά· ψυχή δε άγια και πιστή πρός κατάληψιν έρχεται 

30 ή τού αγίου Πνεύματος κοινωνία, και οι έπονράνιοι τού Πνεύ
ματος δησανροί τφ πείρα παραλαβόντι μόνφ γίνονται κατα-

67. ’'Ασμα 4, 11.
* 68. Συνήθης εκφρασις εις τούς άσκητικούς και τούς μυστικούς τά
περί άρραβώνος τών μελλόντων άγαθών. Βλ. Σ υ μ ε ώ ν  Ν έ ο υ , Κε
φάλαια πρακτικά καί θεολογικά 76 καί πλεϊστα άλλα.
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θρai jj£AixocT--Vύμφη»67. Διότι δεν λαμβάνειμόνον ή ψυχή 
τόν αρραβώνα των μελλόντων αγαθών68, άλλα και τό 
σώμα τό όποιον διανύει μαζί της τόν δρόμον τοϋ εύαγγε- 
λίου πρός αύτά. Ό δέ μή δεχόμενος τούτο απορρίπτει καί 
τήν εις τόν μέλλοντα αιώνα διαβίωσιν μετά σώματος. ”Αν 
δέ καί τό σώμα συμμετάσχη τότε τών απορρήτων ©κείνων 
αγαθών, καί τώρα βεβαίως θά συμμετάσχη μέ κατάλληλον 
εις αύτό τρόπον τής χάριτος ή όποια παρέχεται άπό τόν 
Θεόν εις τόν νοϋν. Διά ταΰτα μάλιστα λέγομεν ότι αύτά 
καταλαμβάνονται μέ αϊσθησιν, προσθέτομεν δέ τό «νοε
ρόν»̂  τόσον διότι_ταΰτα είναι υπέρ φυσικήν αϊσθησιν όσον 
καί διότι κατά πρώτον ό νοΰς είναι δεκτικός τούτων* κα
θώς καίδιόττό νους μας άνατείνει πρός τόν πρώτον νουν, 
τοΰ_όποίου--μεταλαμ6άνων θείως κατά δύναμιν, μετασχη
ματίζεται και. αύτός καί δΓ αύτού τό συνημμένον_σώμα 
πρόσ χό θειότερον, δεικνύων άπό έδώ καί πpooijj ι αζόμε νος 
τήν κατάποσιν τήςσαρκός _ΰπ_ό_ τού πνεύμ azac ката лоν 
μέλλοντα αιώνα, Διότι δέν λαμβάνουν τού σώματος οί 
οφθαλμοί άλλα οί τής ψυχής τήν βλέπουσαν τούτα δύνα- 
μιν τού πνεύματος' διά τούτο τήν καλοΰμεν νοερόν, αν 
καί ερ^ζύπεργοερά.

34. Πρός τούτοις δέ, πρέπει κατά τό δυνατόν νά έμ- 
ποδίσωμεν καί τών άκουόντ(υν τήν διάνοιαν νά νομίζουν 
ύλικάς καί σωματικός αύτάς τάς πνευματικός καί απορρή
τους ένεργείας, πράγμα τό όποιον επαθσν καί αύτοί τε
λευταίως, οί όποιοι μέ βεβήλους καί άνιέρους άκοάς καί 
μέ διάνοιαν μή γνωρίζουσαν νά πιστεύη καί νά άκολουθή 
τάς πατερικάς φωνάς έΕέλαβον άνοσίως τά τών όσιων, 
κατεπάτησαν ταΰτα καί διέσπασαν τούς δείξαντας ταΰτσ 
εις αύτούς προηγουμένως. Δέν έπείσθησαν εις τόν μέγαν 
Μακάριον, ίσως δέ ούτε έμαθον ότι αύτός λέγει, «τά πνευ
ματικά είναι αψαυστα άπό τούς άπειρους* τού άγιου δέ

*Πνεύματος ή κοινωνία έρχεται πρός κατάληψιν είς ψυχήν 
αγίαν καί πιστήν καί οί έπουράνιοι θησαυροί τοϋ πνεύμα
τος γίνονται καταφανείς μόνον είς τόν παραλαβόντα μέ 
πείραν, ό δέ άμύητος, ούτε νά έννοήση δέν είναι καθόλου
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φανείς, άμυήιω δε ουδέ εννοήσαι δυνατόν τό παράπα-νυ. Εν- 
λαδώς τοίνυν φησί περί ανιών' ακούε, μέχρις αν και σοί 
γένοιτο πιοτεύοντι καταξιωϋήναι τούτων τνχειν' τότε γάρ έϊ- 
ση αυτή πείρα των της ψυχής οφθαλμών οίων αγαθών και 

5 μυστηρίων τμνχαί χριστιανών κάνταύΌ'α κοινωνεϊν δύνανται. 
‘Οφθαλμούς δε ψυχής άκούων αυτή πείρα γινώσκοντας τούς 
επουρανίονς θησαυρούς, μή την διάνοιαν νομίσης. Λυτή γάρ 
και τά αισθητά και τά νοερά επίσης διανοητά δι έαυτής ποιεί. 
Καθάπερ δε ήν ονπω είδες πόλιν, εί διανοή περί αυτής, ον 

10 τω διανοεΐσθαι ταντην εν πείρα γέγονας αυτής? ουτω και 
περί Θεόν και τών θείων, ον τφ διανοεΐσθαι ταυτα καί θεο- 
λογεΐν εν πείρα τούτων γίνη. Και καθάπερ χρυσόν, εί μή 
αίσθητώς κτήση καί αίσθητώς έχεις ταΐν χεροΐν καί αϊσθη- 
τώς ό ρ α ς , καν μυριάκις νόημα χρυσού εν διανοία λάδης, 

15 ήκιστα κατέχεις ή όρας ή κέκτησαι χρυσόν, ου τω καν μυριά
κις περί τών θείων θησαυρών διανόηση, μή πάθης δε τά 
θεία, μηδε ϊδης τοϊς νοεροΐς καί ύπεράνω τής διανοίας ό- 
φθαλμοΐς, ούτε ό ρ α ς , ούτε έχεις ούτε κέκτησαι τι τών θείων 
άληθώς. Νοεροΐς δε εϊπον όφθαλμοΐς, ώς αύτοϊς έγγινομέ- 

2 0  νης τής τον Πνεύματος δννάμεως, δι’ ής όρά:αι ταυτα, έπεί 
καί ύπ&ρ τούς νοερούς οφθαλμούς ’στι τό πανίερον εκείνο 
θέαμα τον θειοτάτου καί νπερφαονς φωτός.

35. Δ ιο και ό Κύριος συ πάντας, αλλά τούς εκκρίτονς 
προς τήν εν Θαδώρ γεγενημένην άρρητον καί αόρατον αί- 

25 σιτική δυνάμει πνευματικήν εκείνην συνεκάλεσεν σψιν. Εί 
γάρ καί ό εξ *Αρείον Πάγου Διονύσιος 6 μέγας εν τφ μέλ- 
λοντι αίώνι «τη μεν ορατή» φησι «Χρίστου θεοφανεία» περι- 
ανγάζεσθαι ημάς, «ώς τούς μαθητάς εν τή μεταμορφώσει, τής 
δε νοητής φωτοδοσίας έν άπαΰεΐ καί άνλφ τω νφ μετέχειν, 

30 καί τής υπέρ νουν ένώσεως εν θειοτέρα μιμήσει τών ύπερου- 
ρανίων νόωτο), άλλ’ ούδ’ ούτως ημείς ούτως αισθητήν ύπο-

69. Βλ. 'Ομιλίαν 18, 2 κ.έ. PG 34, 636 εξ. Περί αγάπης 26 κ.έ. 
PG 34, 928 έζ.

70. Διάκρισιν θεολογίας καί θεοπτίας βλ. κατωτέρω 1, 3, 42, ώς 
καί Β' πρός Βαρλαάμ 52 καί άλλαχου.

71. Περί θείων όνομάτων 1, 4, PG 3, 592 C.
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δυνατόν»69. Εύλαβώς λοιπόν λέγει περί αυτών* ακούε, έως 
στου γίνη νά καταΕιωθής καί σύ λόγω τής πίστεώς σου να 
έπιτύχης ταΰτα' τότε πράγματι θά γνωρίσηο μέ τήν πείραν 
των οφθαλμών τής ψυχής ποια αγαθά καί μυστήρια δύναν- 
ται αί ψυχαί τών Χριστιανών νά κοινωνήσουν καί εδώ. 
Ακούων δε ότι οφθαλμοί τής ψυχής γνωρίζουν μέ τήν 
πείραν των τούς έπουρανίους θησαυρούς, μή νομίσηΩ ότι 
πρόκειται διά τήν διάνοιαν. Διότι αύτή καθιστά μόνη της 
έΕ ίσου διανοητά καί τά αισθητά καί τά νοερά. Καθώς δέ 
αν διανοήσαι περί μιας πόλεως τήν οποίαν δέν είδες ακό
μη, μέ τό νά διανοήσαι αύτήν δέν απέκτησες πείραν περί 
αύτής, σϋτω καί περί τοΰ Θεοΰ καί τών θείων, δέν άπο- 
κτάς πείραν αύτών μέ τό νά διανοήσαι καί θεολογής ταΰτα. 
Καί όπως ώς προς τόν χρυσόν, έάν δέν τόν άποκτήσης 
αίσθητώς καί δέν τόν έχης αίσθητώς εις τάς χεϊρας καί 
δέν τόν βλέπης αίσθητώς, ακόμη καί αν λάβης είς τήν διά
νοιαν μυριάκις έννοιαν χρυσού, καθόλου δέν κατέχεις ή 
βλέπεις ή έχεις αποκτήσει χρυσόν, οϋτω καί αν μυριάκις 
διανοηθής περί τών θείων θησαυρών, άλλά δέν πάθης τά 
θεία καί δέν ϊδης μέ τούς νοερούς καί ύπεράνω τής διά
νοιας οφθαλμούς, ούτε βλέπεις ούτε έχεις αποκτήσει κάτι 
άπό τά θεία άληθώς. Είπα δέ μέ νοερούς οφθαλμούς, καθ’ 
όσον εμφυτεύεται είς αυτούς ή δύναμις τοΰ πνεύματος μέ 
τήν όποιαν βλέπονται ταΰτα, επειδή τό πανίερον εκείνο 
θέαμα τοΰ Θειοτάτου καί υπερφυούς φωτός είναι ύπέρ 
τούς νοερούς οφθαλμούς70.

35. Διά τοΰτο ό Κύριος δέν έ̂κάλεσε όλουςπλησίον 
του διά τήν έν Θαβώρ γενομένην πνευματικήν έκείνην θέ
αν, τήν άρρητον καί άόρατον μέ αισθητικήν δύναμιν, άλλά 
μόνον τούς έκκρίτους μαθητάς. Μολονότι ό Διονύσιος ’Α
ρεοπαγίτης ό μέγας λέγει ότι είς τόν μέλλοντα αιώνα ότι 
«μέ τήν ορατήν μέν θεοφάνειαν τοΰ Χριστού θά περιαυγα- 
ζώμεθα όπα)ς οί μαθηταί είς τήν μεταμόρφωσιν, τής δέ 
νοητής φωτοδοσίας θά μετέχωμεν μέ απαθή καί αυλόν 
νοΰν καί τής ύπέρ νοΰν ένώσεως μέ θειοτέραν μίμησιν 
τών ύπερουρανίων νόων»71, άλλ’ οϋτε οϋτως θά θεωρήσω-
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ληψόμεθα την εκ τον προσκυνητου εκείνον σώματος άπαστρά- 
πτουσαν αυγήν ώς αίσϋητηρίοίς αντιληπτήν είναι μη δυνάμει 
λογικής ψυχής άντιλαμδανομένοις, ή μόνη δύναμις δεκτική 
έστι τής τον Πνεύματος δυνάμεως, δι9 ής τό φως τής χάρι- 

5 τος όράται. Ή  δε μή διά τοιοντων αισθητηρίων αισθητή, 
ουδέ αισθητή κυρίως' και αυτός δε ό άγιος τουτ’ εκεί τοϊς 
νουν εχουσιν ύπέδειξεν. 9Επεί γάρ εν τω μέλλοντι αίώνι 
περιαυγάζεσθαί φησιν ημάς τούτο) τφ φωτί, δπου μήτε φω
τός μήτ άέρος μήτε τίνος έτερον χρεία των κατά τόν παρόν- 

10  τα 6ίον, ώς εκ των Θεοπνεύστοον διδασκόμεθα Γραφών, «ε- 
σται γάρ τότε ό Θεός τά πάντα εν πάσι» κατά τόν απόστολον, 
ουδέ γοϋν αισθητόν τότ9 άρα δεησόμεθα φωτός’ εί γάρ πάνθ9 
ήμιν εσται τότε ό Θεός, θείον άρα και τό φως εκείνο. Πώς 
ούν αισθητόν κυρίως; ’Αλλά και τό κατά την τών άγγέλων 

15 θ&ιοτέραν μίμησιν προσκείμενον και κατά τών τριών τρόπων 
λέγεσθαι δννάμενον, και τους αγγέλους δείκννσιν εκείνου τον 
φωτός d r r ιλαμδανομένους. Πώς οϋν, εϊπερ αισθητόν; Και 
μην, εϊπερ αισθητόν, δι9 άέρος ορατόν* ονκσνν ού κατά τό 
μέτρον έκαστος τής οικείας αρετής καί τής από ταύτης κα- 

2 0  θαρότητος, αλλά κατά τό μέτρον τής περί τόν αέρα καθαρότη- 
τος, τηλανγέστερον ή άμυδρότερον δψονται τό φώς. ΕΙ δε 
καί «οϊ δίκαιοι λάμτμουσιν ώς ό ήλ ιοςυ} άναλόγως καί τού- 
τοον έκαστος, ταΧς μεν άγαθοεργίαις ου, τή δέ τού περιέγ.ον- 
τος άέρος καθαοότ^τι. λαμπρόζεροσ .ή-Αμαυρότεοοс φανεΧται. 

25 Προς δέ καί όφθαλμοΐς αϊσθητοΧς εσται ληπτά νυν καί εις 
ιΒπεντα τά τον μέλλοντος αϊώνος, ά μή μόνον «οφθαλμός ονκ 
εϊδεν ουδέ ους ήκουσεν», άλλ9 ον δ’ «επί καρδίαν άναβέβηκεν 
άνθρωπον» ,  λογισμών έφόδοις τοΐς άκαταλήπτοις εμδατεύον- 
τος. Πώς δέ καί τοϊς άμαρτωλοΧς άόρατον, εϊπερ αισθητόν; 

30 "Η  καί τό διαφράττον εσται τότε καί σκιαί καί κώνοι, τού- 
τοις έπομένως εκλειπτικοί τε σύνδεσμοι καί φωτισμών κύκλοι 
πολνσχή μονές, ώς καί τής πολυασχόλον δείν τών άστρολόγων 
ματαιότητος κατά την ένθεωρονμένην τφ άκαταλήκτω τών 
αιώνων ζωήν;

72. Α ' Κ ο ρ . 15, 28. 
74. Α ' Κ ορ. 2, 9.

73. Μ α τθ . 13, 43.
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μεν τόσον αισθητήν τήν άπαστράπτουσαν άπό τό προσκυ- 
νητόν έκεϊνο σώμα αύγήν ώστε νά είναι αντιληπτή μέ 
αισθητήρια τά όποια δεν αντιλαμβάνονται μέ λειτουργίαν 
λογικής ψυχής, ή οποία είναι ή μόνη δεικτική τής δυνά- 
μεως τοΰ πνεύματος λειτουργία, διά τής όποιας βλέπεται 
τό φως τής χάριτος. Ή δέ μή αισθητή διά τοιούτων αι
σθητηρίων δέν είναι καν αισθητή. Καί αύτός δέ ό άγιος 
ύπέδειΕεν έκεϊ τούτο εις τούς έχοντας νούν. Επειδή 
πράγματι λέγει ότι θά περιαυγαΕώμεθα μέ αύτό τό φως 
εις τόν μέλλοντα αιώνα, όπου δέν είναι χρεία ούτε φωτός 
ούτε άέρος ούτε άλλου έκ τών στοιχείων τοΰ παρόντος 
βίου, όπως διδασκόμεθα έκ τών θείων Γραφών, «διότι τότε 
ό Θεός θά .είναι τά πάντα εν πδσι» κατά τόν άπόστολον72,

I 'τότε δέν θά χρειασθώμεν βεβαίως ούτε αισθητόν φώς’
αν πράγματι τότε τά πάντα δΓ ήμός θά είναι ό θεός, άρα 
θειον θά είναι καί τό φώς εκείνο. Πώς λοιπόν θά είναι 
κατ’ άρχήν αισθητόν; Καί όμως, άν είναι αισθητόν, θά
είναι ορατόν διά τού άέρος- έπομένως θά ϊδουν τό φώς 
λαμπρότερον ή άμυδρότερον έκαστος όχι κατά τό μέτρον 
τής άρετής του καί τής ©Ε αύτής καθαρότητος, άλλά κατά 
τό μέτρον τής καθαρότητος τής άτμσσφαίρας. ’Εάν δέ 
καί «οί δίκαιοι θά λάμψουν ώς ό ήλιος»7*, καί έΕ αύτών έκα
στος θά φανή λαμπρότερος ή άμαυρότερος όχι κατά τάς 
άγαθοεργίας, άλλά κατά τήν καθαρότητα τής άτμοσφαί- 
ρας. Έπί πλέον δέ τά πράγματα τοΰ μέλλοντος αίώνος θά 
είναι τώρα καί είς τό έΕής καταληπτά μέ αισθητούς οφθαλ
μούς, τά όποια όχι μόνον «όφθαλμός δέν είδεν οϋτε οΰς 
ήκουσεν», άλλ’ οϋτε «άνέβησαν είς καρδίαν άνθρώπαυ»74, 
διεισδύοντος είς τά άκατάληπτα μέ έφόδους λογισμών. 
Πώς δέ θά είναι άόρατον καί είς τούς άμαρτωλούς, άν 
είναι αισθητόν; "Η θά ύπάρχουν τότε καί διάφραγμα καί 
σκιαί καί κώνοι, έν συνεχεία δέ πρός αύτά έκλειπτικοί 
σύνδεσμοι καί κύκλοι φωτισμών πολύσχημοι, ώστε νά 
άπαιτήται τότε καί ή πολυάσχολος ματαιότης τών άοτρο- 
λόγων κατά τήν παρατηρουμένην είς τόν άτελείωτον αιώ
να Εωήν;
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36. 5Αλλά πώς αισδησις σωματική φωτός άντιλήψεται μη 
κυρίως αίσδητού; Τή τον παντοδυνάμου Πνεύματος δυνάμει, 
καδ·1 ήν και οι τιρόκριτοι των αποστόλων τούτο κατεΐδον ίν 
Θαδώρ, ονκ άπο της εν έαντή φερονσης τον υιόν σαρκός μό-

5 νον άποστράπτον, άλλα και άπο τής εν έαντή φερονσης ιόν 
Πατέρα του Χριστού νεφέλης. 5Άλλως τε και τό σώμα τότε 
πνευματικόν, άλλ3 ον ψνχικόν εσται, κατά τον άτνόστολον' <οσπεί- 
ρεται» γάρ, φησί, « σώμα τμυχικόν, εγείρεται σώμα πνευματι
κόν»* πν εν μαζικόν δ* ον και πνενματικώς όρών της δ'είας 

10 είκότο)ς άντιλήψεται αυγής. Και ώσπερ νύν έργον έστιν I- 
δεΐν ώς εχομεν νοεράν ψυχήν, καΰ̂  έαντήν ύφεστάναι δυνα- 
μένην διά την παχειαν ταντην σάρκα και δνητήν και άντίτν- 
πον έπηλνγάζονσαν και κατασπώσαν, οωματοειδή τε και φαν
ταστικήν μάλιστα καδιστώσαν την ψυχήν, διό και την κυτά 

15 νοϋν νοεράν άγνοούμεν αισδησιν,  ούτως εν ifj τον μέλλοντος 
αϊώνος εκείνη μακαριωτάτη διαγωγή τοις υίοις τής άνα- 
στάσεως ώσανει τό σώμα κρνδήσεται εϊς αγγέλων κατά τό 
εναγγέλιον τον Χριστού μεταποιηδ'εΐσιν αξίαν διαλεπτννδή- 
σεται γάρ, ώς μηό* ύλην όλως είναι δοκεϊν, μηδ’ έπιπροσδεϊν 

2 0  ταϊς νοεραΐς ένεργείαις, εκνικήσαντος τού νού. Διά τούτο 
και σωματικαϊς αίσδήσεσιν άπολανσονται τού θεϊκού φωτός.

37. Και τί λέγω τό συγγενές προς την γοεράν φυσιν του 
τότε σώματος; Ό  γάρ άγιος Μάξιμος, «ή ψυχή», φησί, «γί
νεται Θεός τή μεδέξει τής ΰεϊκής χάριτος, πασών τών κατά

25 νούν τε και αϊσϋησιν αυτή τε πανσαμένη και τάς τού σώμα
τος συναττοπανσασα φυσικάς ένεργείας, σννδεωδέντος αυτή 
κατά την αναλογούσαν αντφ μέΰεξιν τής 'δεώσεως, ώστε μό
νον τόν Θεόν διά τε τής ητνχής και τού σώματος τότε φαίνε- 
σδαι, νικη&έντων αυτών τή υπερβολή τής δόξης τών φυσικών

75. Α* Κ ορ . 15, 44. 76. Λ ο υ κ ά  20, 36.
77. Μ α τθ . 22, 30. Μ ό ρ κ . 12, 25. Λ ο υ κ ά  20, 36.
78. Ή ιδέα περί τοΰ ότι τά πνευματικά όντα (άγγελοι, ψυχαί, δαί

μονες) έχουν διαφανή σώματα, γενομένη δεκτή γενικώς, έφαρμόζεται 
εδώ εις τόν άνθρωπον ώς όλον.

79. Μ α ξ ί μ ο υ ,  Κεφάλαια θεολογικά 2, 88, PG 90, 1168Α.
' Αί έκφράσεις σώμα έμψυχον καί ψυχή έννους έχρησιμοποιήθησαν 

κατά πρώτον έναντίον τών προαπολιναριστών’ ’Α θ α ν α σ ί ο υ ,  Πρός 
Άντιοχείς 7, PG 26, 804 Β. Βλ. καί Κατά Άπολιναρίου (ψευδ.), 1, 
20, PG 26, 1128 Β.
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3δ. Αλλά πώς θά άντιληφθη αϊσθησις σωματική τό 
φως τό οποίον δέν είναι καν αισθητόν; Μέ τήν δύναμιν

r “  1 " '■ ,ι — — —'τοϋ,Γΐοντοδυνάμοα_πνεύματος, κατά την όποιαν έθεώρη- 
σαν τούτο καί οί πρόκριτοι των αποστόλων εις τό Θαβώρ, 
άπαστράπτον όχι μόνον άπό τήν σάρκα τήν φέρουσαν μέσα 
της τόν Υιόν, αλλά καί άπό τήν νεφέλην τήν φέρουσαν 
μέσα της τόν Πατέρα τού Χριστού. "Αλλωστε καί τό σώμα 
τότε θά είναι πνευματικόν, άλλ’ όχι ψυχικόν, κατά τόν 
άπόστολον διότι, λέγει, «σπείρεται σώμα ψυχικόν, εγείρε
ται σώμα πνευματικόν»75' άφοϋ δε είναι πνευματικόν καί 
βλέπει πνευματικώς εύλόγως θά άντιληφθη τήν θείαν αΰ- 
γήν. Καί όπως τώρα δύσκολον είναι νά ίδωμεν ότι έχομεν 
νοερόν ψυχήν, δυναμένην νά ύφίσταται καθ’ έαυτήν, λόγω 
τής παχείας αυτής καί θνητής καί τραχείας σαρκός, ή 
οποία συσκιάζει καί καταβιβάζει, καθιστά σωματοειδή καί 
φαντασιόπληκτον τήν ψυχήν, διό καί άγνοοΟμεν τήν κατά 
νοϋν νοεράν αϊσθησιν, οϋτω κατά τήν μακαριωτάτην εκεί
νην διαβίωσιν τού μέλλοντος αίώνος τό σώμα τών υιών 
τής άναστάσεως7® θά κρυβη τρόπον τινά, καθ’ όσον θά 
μεταποιηθούν εις θέσιν άγγέλων συμφώνως πρός τό εύογ- 
γέλισν τού Χριστού77’ διότι θά έκλεπτυνθή, ώστε νά μή 
φαίνεται ούτε καν ότι είναι ϋλη, ούτε ότι επισκιάζει τάς 
νοερός ένεργείας, καθώς θά κυριάρχηση ό νοϋς. Διά τούτο 
καί θά άπολαύσουν τό θεϊκόν φώς μέ σωματικός αισθή
σεις78.

37. Καί τί άναφέρω τό συγγενές πρός τήν νοεράν φύ- 
σιν τού τότε σώματός; Διότι ό άγιος ΜάΕιμσς λέγει, «ή 
ψυχή γίνεται Θεός διά τής μεθέΕεως τής θείας χάριτος, 
άφοΰ ήσύχασεν άπό όλας τάς κατά νοΰν καί αϊσθησιν 
ένεργείας καί έπαυσε τάς φυσικός ένεργείας τού σώμα
τος, τό όποιον συνεθεώθη μέ αυτήν κατά τήν άναλογοΰ- 
σαν εις αΰτό μέθεΕιν τής θεώσεως, ώστε τότε νά φαίνε
ται μόνον ό Θεός καί διά τής ψυχής καί διά τού σώματος, 
τά όποϊα ένικήθησαν άπό τήν υπερβολικήν δόΕαν τών φυ
σικών γνωρισμάτων»79. Επειδή λοιπόν, όπως είπον καί έν
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γνωρισμάτων». 9Επεϊ τοίννν, ο και την αρχήν εϊτιον, τοϊς 
κτιστοις αόρατος δ θεός, εαυτφ δε ονκ αόρατος, τότε δε ον 
μόνον διά τής καθ9 ημάς ψυχής άλλα και διά του οώματος, 
ώ τον θαύματος, ό Θ ε ό ς  ό βλέπων εσται, δ ιά  τούτο κ α ι  δ ιά  

5 σωματικών οργάνων τότε τό θεϊκόν καί απρόσιτον φως τη- 
λανγώς όψόμεθα και τής εσομένης εις ημάς μεγαλοδωρεάς 
ταύιης του Θεόν τον αρραβώνα και τό προοίμιον εν Θαδώρ 
τοις άποστόλοις ό Χριστός υπέδειξεν άρρήτως. Ή  γονν νπερ 
πάντα λόγον και πάσαν ορασιν τής ϋ'εότητος άκτίς, πώς αν 

10 έΐη αισθητή; Σννήκας οτι τό περιαστράψαν φώς εν Θαβο>ρ 
τους αποστόλους ονκ αισθητόν κυρίως ήν;

38. Ου μην άλλ9 έϊπερ αίσθητοις ώφϋη όφθαλμσϊς τό 
θειον και νπερ πάσαν αίσθησίν νπάρχον φώς ( ώσπερ ονν 
και ώφθη\, καθάπερ και οι τοις πνενματικοΐς εκείνοις άνδρά- 

15 σιν αντιλέγοντας φασι, κατά τουτ3 εκείνοις και ήμϊν όμολο- 
γονντες)' έϊπερ ούν τό φώς τό θειον σωματικοϊς ώφθη όφθαλ- 
μοϊς, διατί μη και νοεροις οφθαλμοίς όφθήσεται; ΛΗ  πονη
ρόν τι πράγμα ή ψυχή και άσυνδύαστον τφ άγαθφ και άνε- 
παίσθητον αυτόν, ό μηδό τών παντόλμων κακοδόξων πώποτέ 

2 0  τις εϊρηκεν; 9Ή  καλόν μέν, κρειττον δε τό σώμα ιαύτης; 
Πώς γάρ ovtf ήτταν ή ψυχή του σώματος εϊπερ τό μεν σώμα 
μεταληπτικόν και αντιληπτικόν έστι φωτός Θεόν, ή τρυχή ό ’ 
ουχί; Πώς ό ’ ου τής ψυχής συγγ ενδότερόν τε και προσεχε- 
σαερον και μάλλον έγγίζον Θεφ τό σώμα τουτί τό υλικόν τε 

25 και θνητόν, έϊπερ δέ αυτόν μδν αυτή μεσιτεύοντας εν φωτι 
Θεόν όρφ, άλλ9 ουχί τούτο δι9 αυτής; Ει δέ και προοίμιον 
τής εν δόξη μέλλονσης ορατής Θεού θεοφανείας ή έν Θαβω- 
ρίω τον Κυρίου μεταμόρφωσις, κα\ ταυτήν οι απόστολοι ό- 
φθαλμοΐς σώματος λαβεΐν κατηξιώθησαν, διατί μή και τό 

30 προοίμιον και ιόν αρραβώνα τής κατά, νουν αυτόν θεοφα
ν είας όφθαλμοΐς νυν λήψονται ψυχής οι κεκαθαρμδνοι τήν 
καρδίαν;γΕπεΙ δδ μή μόνον τήν εαυτόν θεϊκήν ύπόοτασι.ν 
δ τον Θεόν ΊΓιός, βαβαί τής άνεικάστον φιλανθρωπίας, ήνω- 
σε τή καθ9 ημάς φύσει, και σώμα λαβών έμψυχον και ψν~
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άρχή, εις τά κτιστά είναι αόρατος ό Θεός, εις εαυτόν δε 
δεν είναι άόρατος, τότε δε ό Θεός θά είναι ό βλέπων δχι 
μόνον διά της ψυχής μας, άλλά καί, ώ τοϋ θαύματος, διά 
τοϋ σώματος, διά τοϋτο θά ίδωμεν τηλαυγώς τό θεϊκόν και 
απρόσιτον φως καί διά σωματικών οργάνων καί τής μεγα- 
λοδωρεας αύτής ή όποια πρόκειται νά μας γίνη υπό τοϋ
Θεοϋ τόν άρραβώνα καί τό προοίμιον ύπέδειΕεν άρρήτως 
ό Χριστός εις τούς άποστόλους έν Θαθώρ. Ή υπέρ πάντα 
δε λόγον καί πάσαν όρασιν άκτίς τής θεότητος, πώς θά 
ήτο αισθητή; Κατενόησες ότι τό φώς τό όποϊον περιή- 
στραψε τούς άποστόλους έν Θαθώρ δεν ήτο καν αισθητόν;

38. Άλλ’ όμως, αν τό Θεϊον καί υπέρ πάσαν αϊσθησιν 
φώς έθεάθη μέ αισθητούς οφθαλμούς (όπως λοιπόν καί 
έθεάθη, καθώς ισχυρίζονται καί οί άντιλέγοντες εις τούς 
πνευματικούς έκείνους ανδρας, συμφωνοϋντες εις τοϋτο 
μέ έκείνους καί μέ ημάς) · αν λοιπόν τό θεϊον φώς έθεάθη 
μέ σωματικούς οφθαλμούς, διατί δέν θα θεαθή καί μέ 
νοερούς οφθαλμούς; "Η είναι κάτι πονηρόν καί άταίρια- 
στον μέ τό άγαθόν καί άνεπαίσθητον αύτοϋ ή ψυχή, πράγμα 
τό όποιον δέν είπε ποτέ ούτε κανείς άπό τούς τολμηροτέ- 
ρους κακοδόξους; "Η είναι μέν καλόν, άλλ* άνώτερον αυ
τής είναι τό σώμα; Διότι πώς δέν θά ήτο κατωτέρα τοϋ
σώματος ή ψυχή, αν τό μέν σώμα είναι μεταληπτικόν καί 
άντιληπτικόν τοϋ φωτός τοϋ Θεοϋ, ή δέ ψυχή όχι; Πώς δέ 
δέν θά ήτο συγγενέστερον καί πλησιέστερον καί έγγύτε- 
ρον τής ψυχής προς τόν Θεόν τό σώμα τοϋτο τό ύλικόν 
καί θνητόν, αν αύτή θλέπη τόν Θεόν εις φώς μέ τήν μεσι
τείαν του, όχι δέ τοϋτο δΓ αύτής; "Αν δέ ή εις τό Θαβώ- 
ριον μεταμόρφωσις τοϋ Κυρίου ήτο προοίμιον τής έν δόξη 
μελλούσης όρατής θεοφανείας τοϋ Θεοϋ, καί αΰτήν κατη- 
Ειώθησαν νά συλλάθουν οί απόστολοι μέ οφθαλμούς σω
ματικούς, διατί οί καθαροί εις τήν καρδίαν νά μή συλλά- 
βουν μέ όφθαλμούς τής ψυχής καί τό προοίμιον καί τόν 
άρραβώνα τής κατά νοϋν θεοφανείας του; ’Επειδή δέ ό 
Υιός τοϋ Θεοϋ, ώ ποία πρωτοφανής φιλανθρωπία, δέν ή- 
νωσε μόνον τήν θεϊκήν του ύπόστασιν μέ τήν ΐδικήν μας
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γην έντονν ((έπι γης ώφ$η καί τοΐς άνΰρώποις ουνανεστοά- 
φη■», ά/λ’ ώ ϋαύματος ούδεμίαν άτνολείποντος υπερβολήν, καί 
αύταϊς ταϊς άνϋ'ρωπίναις ϋποστάσεσιν ένοϋται, των πιστευόν- 
των έκάστω συνανακιρνών εαυτόν διά τής τοϋ άγιου σώμα- 

~ 5 τος αύτοϋ μεταλήψεως, και σύσσωμος ημΐν γίνεται και ναόν 
τής όλης ϋεότητος ημάς απεργάζεται (και γάρ εν αύτώ ιφ 
τού Χ.ρίστοϋ σώματι «κατοικεί παν αό πλήρωμα τής ΰεότητος 
σωματικώςμ^πώς ούχί διά τής ϋεϊκής αυγής τοϋ εν ήμΐν 
σώματος αντον τάς τρυγάς περιαστράψας φωτίσει των άξίως 

10 μετεχόντων, ώς των μαϋητών εν Θαβώρ και τά σώματα ε- 
φώτιοε; 'Γάτε γάρ μήπω σρυραϋεν ημών τοΐς σώμασι τό την 
πηγήν εχον τού φωτός τής χάριτος εκείνο σώμα τών εγγι- 
ζάντων τους άξιους έξωϋ'εν έφώτιζε και διά τών αίσϋητών 
όμμάτων έπι την τυνχήν εισέπεμπε τόν φωτισμών* νυν δ3 ά ν α -  

15 κραίλεν ήμϊν και εν ήμΐν ύπαρχον εικότως ένδοϋ'εν περιαυγό
ζει την ψυχήν.

39. Τί δε; Ου πρόσωπον προς πρόσοοπον έπι τοϋ μέλλον
τος αϊώνός όψόμε&α τόν αόρατον κατά τό γεγραμμένον; Ον- 
κοϋν και νυν τούτου λαμβάνοντες τόν αρραβώνα τε και τό 

20 προοίμιον οι κεκαϋ’αρμένοι την καρδίαν δρώσι την αύτοϊς έγ- 
γινομένην νοεράν αύτοϋ και αόρατον αίσϋ'ήόει μόρφωσιν. Φν- 
σις γάρ ών άϋλος δ νους και φώς συγγενές, ει χρή λέγειν, 
τώ πρώτω και ανώτατα) και μεΰ'εκτφ πάσι και άπολελυμένω 
τοϋ παντός φωτί, και διά τής προς τό όντως φώς ολικής άνα- 

25 τάσεως, τή άύλω και άδιαλείπτω και άπειλικρινημένη προσ
ευχή, τιρός αυτόν τόν Θεόν άνεπιστρόφως άνανεύσας και οϋ- 
τω προς αγγελικήν ήδη μετασκευαστείς αξίαν, άγγελοπρεπώς 
ϋπ αύτοϋ τοϋ πρώτου φωτός καταλαμφΰ'είς, αύτό φαίνεται 
κατά μέΰεξιν, δ τό αρχέτυπον κατ αιτίαν έστί, καί δι' έαυτοΰ 

30 φαίνει του κρυφίου κάλλους έκείνου τήν ώραιότητα καί την 
φανοτάτην καί απρόσιτον αύγήν, ήν καί δ ΰεΐος ωδικός Ααυίδ

80. Βαρούβ 3, 38. Χρησιμοποιείται συχνάκις εις την ύμνογραφίαν.
81. Κολ.  2, 9. 82. Α ’ Κορ. 13, 12.
83. Βλ. Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγον 40, 5, PG 36, 364 Β.
84. Βλ.’ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  ‘Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων 

όνομάτων .2, 6, PG 3, 644 ВС, Ιδίως δέ Μ α Ε ί μ ο υ, ‘Επιστολή 6, 
5, PG 91, 429 ΑΒ.
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φύσιν καί «δέν έθεάθη μόνον επί γής καί συνανεστράφη 
με τους ανθρώπους», άφοΰ ελαβεν έμψυχον σώμα καί εν- 
νουν ψυχήν80, αλλά, όποιον θαύμα μή παραλεΐπον καμμίαν 
ύπερθολήν, ενώνεται καί μέ αύτάς τάς άνθρωπίνας υπο
στάσεις συμμιγνύων εαυτόν μέ έκαστον των πιστών διά 
τής μεταλήψεως τοΰ άγιου σώματός του, γίνεται μέ ήμάς 
σύσσωμος καί μάς καθιστά ναόν τής όλης θεότητος (διότι 
εις τό σώμα τοΰ Χριστού κ̂ατοικεί όλον τό πλήρωμα τής 
θεότητος σωματικώς»81̂ πώς δέν θά περιαστράψη καί φω
τίση τάς ψυχάς τών άξίως"μετεχόντων διά τής Θεϊκής αύ- 
γής τοΰ μέσα μας σώματος αύτοϋ, όπως έφώτισε και τά 
σώματα τών μαθητών έν Θαθώρ; Διότι τότε τό σώμα έκεί- 
νο, τό οποίον εχει τήν πηγήν τοΰ φωτός τής χάριτος, έφώ- 
τιξεν άπό έξω τούς άξιους άπό τούς πλησιάζοντας, χωρίς 
νά ένωθή ακόμη μέ τά σώματά μας καί είσήγεν είς τήν 
ψυχήν τόν φωτισμόν διά τών αισθητών οφθαλμών τώρα 
δέ, άφοΰ άνεμίχθη μέ ημάς καί εύρίσκεται μέσα μας εύ- 
λόγως περιαυγάξει τήν ψυχήν άπό μέσα.

39. Τί συμβαίνει δέ; Δέν θά ίδωμεν τόν άόρατον πρό- 
σωπον προς πρόσωπον κατά τόν μέλλοντα αιώνα κατά τό 
γεγραμμένον81; Επομένως καί τώρα λαμβάνοντες τόν αρ
ραβώνα καί τό προοίμιον τούτου οί καθαροί είς τήν καρ
διάν βλέπουν τόν πραγματοποιούμενον είς αύτούς νοε
ρόν καί άόρατον δΓ αισθήσεων σχηματισμόν αύτοϋ. Διότι 
ό νοΰς, ώς άϋλος φύσις καί συγγενές φώς, έάν είναι δυ
νατόν νά εϊπωμεν, πρός τό πρώτον καί άνώτατον καί είς 
όλα μαθεκτόν καί απλετον φώς τοΰ παντός, καί διά τής 
πλήρους άνατάσεως πρός τό όντως φώς νεύει άνω πρός 
τόν Θεόν άνεπιστρόφως μέ τήν αυλόν καί άδιάλειπτον καί 
καθαρόν προσευχήν καί μετασκευάζεται οΰτω ήδη πρός 
άγγελικόν άξίωμα, άφοΰ καταλαμφθή άπό τό ίδιον τό 
πρώτον φώς88. Τότε φαίνεται οΰτος κατά μέθεξιν ά̂,τι είναι 
τό άρχέ™ καί φέγγει μόνος του τήν ώραι-
ότητα έκείνου τοΰ κρυφίου κάλλους καί τήν λαμπροτάτην 
καί άπρόσιτον αυγήν. Λιίτήν αίσθανόμένος καί ό θείος 
ψαλμωδός Δαβίδ νοερώς, χαρούμενος έδίδασκεν είς τούς
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τοερώς αίσϋόμενος εν έαιηφ, γηϋόμενος τονς πιστούς ιό 
μέγα τούτο χρήμα και απόρρητον έδίδασκε λόγων’ «ή λαμ- 
πρότης τον Θεόν ημών έφ3 ημάς» . Τις γάρ μη λαμπρότητα 
θεοΰ εν εαυτφ παϋών τε και ϊδών, είτα διαιρόσεσι και ονλ- 

5 λογιομοις και άνα?,νσεοΐν αν την ζητών, άλλα μη εν άπλότητι 
καρδίας πιστεύων τοις πατράσιν, άκοή γουν άνάσχοιτό ποτέ 
παραδεξασϋαι λαμπρότητα Θεοΰ σχεΐν τινα άνϋρώπων; Κα
λώς άρα 3Ιωάννης διά της Άποκαλνψεως άπεκάλνψεν ημίν 
ότι τα εν τη ψήφφ τη λευκή, ήν ό νικών τταρά Θεοΰ λαμ- 

10 βάνει, γνώναι δνναται οΰδείς, εΐ μη ό λαβών, μη ότι γάρ 
ό μη εσχηκώς αυτήν ουδό γνώναι δνναται αυτήν, άλλ3 εί μη 
πια τον νπόχοι τοις ενμοιρηκόσιν ονς, οΰδ3 είναι όλως όϊεταί 
τι., την όντως οΰασαν ϋεωρίαν αβλεψίαν λογιζόμενος, ονχ ώς 
υπέρ αϊσϋησιν καϊ γνώοιν οΰοαν, οϊόν τινα γνόφον Ιερόν, 

15 άλλ3 ώς μηδαμή οΰοαν μηδαμώς. ΕΙ δό πρδς τη άπειρία τε 
καϊ άπιστία και δεινός ή κακονργειν, τιεριεργον γόμων φρο
νήματος, πάντολμός τις καί καταφρονητής τών οεβασμιωτά- 
των. ονκ ανυπαρξίαν μόνον αυτής καταψηφίζεται, αλλά και 
προς δαιμονιώδη φαντασίαν, φεΰ, την θεϊκήν λαμπρότητα 

2 0  παραγνωρίζει, ο καϊ νΰν τινας λόγεις, άδελφε, παϋειν.
40. Και ή τελευταία πρόφασις αντοίς ότι ό μεν Θεός 

άόρατος, άγγελον δό φωτός υποκρίνεται ό διάβολος■ ουδό τον- 
το σννιεντεςΤ ότι πάσης νποκρίσεως προνφόστηκεν ή άλήϋεια. 
Εί τοίννν την οΰόαν άλήϋειαν νποκρινό μένος ό διάβολος άγ- 

25 γελ.ον υποκρίνεται φωτός, λοιπόν εστιν εν άλήϋ'εια φωτός 
άγνελος, ό άγαϋός άγγελος. ΤΙοίον δό φώς έξαγγελλων άγ
γελός εστι φωτός, εί μή τό τοΰ Θεοΰ, ον καί όστιν άγγελος; 
Φώς άρα ό Θεός, ου φοηός άγγελός όστιν ό τοΰ Θεοΰ άγγε
λος'' ον ^αρι εϊπεν «υποκρίνεται τόν όντα φώς άγγελον», άλ- 

30 λά « ιό ν  φωτός άγγελον». Εί μόν οΰν γνώσιν μόνην ή αρετήν 
δ πονηρός άγγελος ύπεκρίνετο, ήν α ν  εκ τον ουνιδείν ώς καί

85. Ψα λ μ .  89, 17.
88. Ά π ο κ .  2, 17. 
87. В ' Κ ορ. 11, 14.
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πιστούς τό μέγα τούτα καί απόρρητον πράγμα λέγων' 
«ή λαμπρότης τού Θεού ήμών έφ’ ήμάς»8\ Πράγματι ποιος 
θά ήνείχετο έ£ ακοής νά παραδεχθή ότι κάποιος άνθρω
πος έλαβε λαμπρότητα Θεού, άν δεν επαθε καί δεν είδεν 
αύτήν την λαμπρότητα μέσα του καί δεν πιστεύη μέ ά- 
πλότητα καρδίας εις τούς πατέρας, άλλά άνα£ητεϊ αυτήν 
μέ διαιρέσεις καί συλλογισμούς καί άναλύσεις; ”Αρα κα
λώς μάς έφανέρωσεν ό Ιωάννης διά τής Άποκαλύψεως 
ότ̂ τά εις τόν λευκόν πετράδιον, τό όποιον λαμβάνει από 
τόν θεάν ό νικητής, κανείς δέν δύναται νά γνωριΈη. είμή 
μόνον ό λαβώΥ86, καί μάλιστα ό μή λαβών αύτό δέν δύ- 
ναται >̂ϋτε νά τό άναγνωρίσπ· εκτός έάν παράσχη πιστόν 
ούς εις τούς λαβόντας, ούτε νομίζει καθόλου ότι είναι κά
τι, έκλαμβάνων ώς άβλεψίαν τήν πραγματικήν θεωρίαν, 
όχι ώς εύρισκομένην ύπέρ αϊσθησιν καί γνώσιν, ώσάν προς 
γνόφον, άλλ’ ώς ανύπαρκτον τελείως. ”Αν δέ πλήν τής 
άπειρίας καί τής απιστίας είναι καί δεινός διαστροφεύς, 
γεμάτος περίεργον φρόνημα, τολμηρός καταφρονητής των 
σεβασμίων, δέν τήν κρίνει μόνον άνύπαρκτον, άλλά καί 
φεϋ, έκλαμβάνει τήν θεϊκήν λαμπρότητα ώς δαιμονιώδη 
φαντασίαν, πράγμα τό όποιον καί τώρα λέγεις, άδελφέ, 
οτι έπαθαν μερικοί.

40. Καί ή τελευταία πρόφασίς των είναι οτι ό μέν Θεός 
είναι άόρατος, άγγελον δέ φωτός ύποκρίνεται ό διάβο
λος87, καί δέν κατανοούν ούτε τούτο, ότι πάσης ύποκρί- 
σεως προϋφίσταται ή άλήθεια. Αν λοιπόν ό διάβολος, ύ- 
ποκρινόμενος τήν ύφισταμένην άλήθειαν, ύποκρίνεται άγ
γελον φωτός, άρα υπάρχει άληθώς άγγελος φωτός, ό 
άγαθός άγγελος. Είναι δέ άγγελος φωτός, εξάγγελων 
ποιον φως, εί μή τό τού Θεού, τού όποιου καί είναι άγ
γελος; ”Αρα φως εϊναι_ό_θεός, τοΰ όποιου φωτος~αγγ£- 
λος είναι ό αγγελος̂ τοΰ Θεού, διότι δέν είπεν, «υποκρίνε
ται τόν όντα φως άγγελον? 5λλα~«τόν φώτοςΓ αγγέλαν». 
Έάν λοιπόν ό πονηρός άγγελος υποκρίνεται μόνον γνώ
σιν ή άρετήν, θά ήτο άπό αύτό δυνατόν νά έννοήσωμεν 
ότι καί ό παρά τού θεού φωτισμός εμφυτευόμενος είς ή-
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ό παρά του Θεόν φωτισμός έγγινόμενος ήμϊν γνώσιν μόνην 
παρέχει και αρετήν* έπεί δε καί φως φαντασιώδες παρέχει 
παρά την αρετήν και την γνώσιν έτερον, εστιν άρα καί φώς
νοερόν άληδες δεϊκόν παρά την άρετην και την γνώσιν έτε- 

5 ρον. ΚάκεΤνο μεν το φαντασιώδες φώς αυτός εστιν ό πονη
ρός, ος σκότος ών το φώς υποκρίνεται' τό δε φωτιστικόν 
προς αλήθειαν τούτο φώς αγγέλων καϊ Ισαγγέλων άΐ'δροο- 
πων αυτός εστιν ό Θεός, δς, φώς ών άληδώς απόρρητον, 
και ώς φ>ώς όράται και φώς ποιεί τονς καδαρονς την καρ- 

10 δίαν, διό καί φώς καλείται, μη μόνον ώς του σκότους τής 
άγνοιας διώκτης, αλλά καί ώς λαμπρότης ψυχών κατά τόν 
άγιον Μάχιμον και τόν θεολόγον Γρηγόριον. 'Ότι δέ ή λα
μπρότης αυτή ου γνώσις απλώς ουδ? αρετή, πάσης δε άνδροο- 
πίνης αρετής καί γνώσεως επέκεινα, παρά του αγίου Νεί- 

15 λον μα&ήση σαφώς' «εις εαυτόν) γάρ, φησίν, «ό νους συνα
γόμενος, ουδεν ούτε τών κατ* άϊσδησιν οντε τών κατά λογι
σμόν δεωρεί, γυμνους δε νόας καί δείας ανγάς, βλυζούσας 
ειρήνην τε καί χαράν». Είδες την υπερανωκισμένην έργον 
τε καί ήδους καί λογισμού παντός θεωρίαν; ’Ήκουσας τον 

2 0  πρότερον εϊπόντος ύφ9 έαυιου δεωρείσδαι τόν νουν ουράνιο) 
χρώματι παρεμφερήу νυν αυγή δε ία καταυγαζόμενον φανερώς 
σοι τούτον δείξαντος; Τούτω πείρου και διδάσκοντι την πρός 
μακαριστόν τούτο πάδος τε καί δέαμα φέρουσαν οδόν «προσ-
ιευχή» γάρ, φησί, ((προσοχήν επιζητούσα, προσευχήν ευ ρήσε ι, 

25 εψ ήν σιτουδαστέον νηφόντως» ' ό γάρ όντως προσευξάμενος 
τφ σννάψαι τόν νουν τή δε ία προσευχή, ουτος πεφώτισται τή 
αίγλη του Θεού. Θέλεις πυδέσδαι καί Μαζί μου του δε ίου 
πάλιν; <(Ό τήν καρδίαν», φησί, ακαδαράν έργασάμένος ου 
μόνον τών ϋποδεβηκότων καί μετά Θεόν γνώσεται τους λό- 

30 γονς, αλλά καί αυτόν ένορα τόν Θεόν».
41. Που είσιν οι διά τής έξω και μωρανδείσης σοφίας 88 89 90 91

88. Βλ. Μυσταυωγίαν 23, PG 91, 701 С.
89. Βλ. Λόγον 40, 5, PG 38, 364 Β.
90. Δέν είναι τού Νείλου, όλλ’ Ή λ ί α  τ ο ΰ  Έ κ δ ί κ ο υ ,  Κεφά

λαια γνωστικά 4, Φιλοκαλία, Άθηναι 1958, 2, 299.
91. Ε ύ α γ ρ ί ο υ ,  τοΰ όποιου τά έργα συχνάκις άπεδίδοντο εις 

τόν Νείλον, Περί τών οκτώ λογισμών 18, PG 79, 1221 Β, Κεφάλαια 
πρακτικά πρός Άνατόλιον 70, PG 40, 1244 Α.



μάς παρέχει μόνον γνώσιν και αρετήν' επειδή δε παρέχει 
καί φως φαντασιώδες διάφορον άπό τήν αρετήν καί τήν 
γνώσιν, ύπάρχει άρα καί φώς νοερόν αληθές θεϊκόν. Καί 
εκείνο μεν τό φαντασιώδες φώς είναι ό ίδιος ό πονηρός, 
ό όποιος ένφ είναι σκότος αποκρίνεται τό φώς· τό δέ φω
τιστικόν προς τήν αλήθειαν τοϋτο φώς αγγέλων καί ίσαγ- 
γέλων ανθρώπων είναι ό ίδιος ό Θεός, ό όποιος είναι φώς 
απόρρητον αληθώς καί ώς φώς βλέπεται καί φώς καθιστά 
τούς καθαρούς εις τήν καρδίαν, διό καί φώς καλείται, δχι 
μόνον ώς διώκτης τής άγνοιας τοΰ σκότους, άλλά καί ώς 
λαμπρότης ψυχών κατά τον άγιον Μάξιμον88 καί τόν Θεο
λόγον Γρηγόριον89. "Οτι δέ αύτή ή λαμπρότης δέν είναι 
άπλώς γνώσις οϋτε άρετή, άλλά πέραν πόσης άνθρωπίνης 
άρξτής ,καί γνώσεακ, θά τό μάθης σαφώς άπό τόν άγιον 
Λέϊλάν^ό όποιος λέγει* «ό νοΰς συναγόμενος εις έαυτρν, 

ĝ<Sgjiip£LxinoTR ούτε έκ τών κατ’ αϊσθησιν οϋτε έк τών 
κατά λογισμόν, άλλά βλέπει γυμνούς νόας καί θείας αύ- 
γάς, οί όποιαι άναβλύξρυν ειρήνην καί χαράν»90. Είδες 
τήν (θεωρίαν τήν ύπερβαίνουσαν παν εργον κα|_ηθαα~καί 
λογισμόν; "Ηκουσες άτι ό είπών προηγουμένως άτι ό νοϋς 
ύφ’ έαυτοΰ θεωρείται παρεμφερής με ούράνιον χρώμα91, 
τώρα σοϋ έδειξε τοΰτον φανερώς νά καταυγάξεται μέ 
θείαν αύγήν; Εις αύτόν νά πείθεσαι καί όταν διδόσκη τήν 
οδόν τήν όδηγοΰσαν προς τό μακαριστόν τοϋτο πάθος καί 
θέαμα' λέγει πράγματι, «προσευχή έπιξητοΰσα προσοχήν, 
θά εϋρη προσευχήν είς τήν όποιαν πρέπει κανείς νά έπιδο- 
θή νηφαλίως»92’ διότι ό όντως προσευχηθείς διά συνάψε- 
ως του νοΰ μέ τήν θείαν προσευχήν, αύτός έχει φωτισθη 
μέ τήν αϊγλην τοϋ Θεοϋ. Θέλεις νά άκούσης πάλιν καί τόν 
θειον Μάξιμον; Λέγει, <«ό καταστήσας καθαράν τήν καρ
δίαν, όχι μόνον τών ύπσδιεστέρων καί μετά Θεόν τούς λό
γους θά γνωρίση, άλλά καί ένορά τόν ίδιον τόν Θεόν»93.

41. Ποϋ είναι οί δογματίξοντες τήν γνώσιν τών όν-
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92. Ε ύ α γ ρ ί ο υ  έν Νείλου, Περί προσευχής 149, PG 79, 1200 Α, 
παρατιθέμενον καί ώς σχόλιον είς Κλίμακα 28, PG 88, 1148Α.

93. Μ α Ε ί μ ο υ, Κεφάλαια θεολογικά 2, 80, PG 90, 1161 D.
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την γνώσιν των δντων και την προς Θεόν άνοδον δογματί- 
ζοντες; «Έν γονν τη καρδία ταντη γεγονώζ», φησίν, «ό θεός 
άξιοι τα ϊδια γράμματα διά τον πνεύματος έγχαράττεσθαι, 
καθάπερ τισ'ι μωσαϊκαϊς πλαξί» . Π  ον εϊσιν οι την εντός 

5 καρδίαν άνεπίδεκτον θεόν λογιζόμενοι, και ταύτα Παύλον 
προ των άλλων δέςασθαι λέγοντος τον της χάριτος νόμον, 
«ούκ εν πλαξί λιθίναις, άλλ* έν,πλαξί κάρδίάς σαρκίναις»; 
Καθά φησι και ό μέγας Μακάριος, δτι «ή καρδία ηγεμο
νεύει δλον του όργάνον, καί, έπάν κατάσχη τάς νομάς τής 

10 καρδίας ή χάρις, βασιλεύει όλων των λογισμών και των με
λών* εκεί γάρ έστιν ό νους και πάντες οι λογισμοί τής ψυ
χής* εκεί τοίννν δει σκοπεϊν, ει ένέγραψεν ή χάρις τους τον 
Πνεύματος νόμους» . ΆλΧ αύθις άκονστέον του και κατά γνώ
σιν και ύπερ γνώσιν διά καθαρότητα πεφωτισμένου Μαξίμον 

15 <(καρδία καθαρά» , φησίν, «έστιν ή παντάπασιν άνείδεον παρα- 
στήσασα τον νονν τώ θεφ και μόνοις τοις αυτού έτοιμον ένση- 
μαίνεσϋαι τύποις,. δC ών εμφανής πέφνκε γίνεσϋαΐυ. Που 
εϊσιν οι διά μόνης τής των δντων γνώσεως τον Θεόν ισχνρι- 
ζόμενοι γινώσκεσθαι, την δ’ από τής ένώσεως έμφάνειαν 

20 μήι9 εϊδότες μήτε προσιέμενοι, καί ταύτα τού θεού διά τίνος 
ιών θεοφόρων λέγοντος, «μάθετε ούκ άπ ανθρώπου, ούκ από 
δέλτον, άλΧ άπ αυτής τής έμής εν ϋμϊν έλλάμψεως και ήλιο- 
βολίαςυ; Πώς γάρ ό άνείδεος νούς, ό και τοις θείοις ένσημαι- 
νάμενος τύποις, ουχ υπεράνω τής άπό τών δντων γνώσεως; 

25 42. ’Αλλά και τής δι’ αποφάσεων πρός θεόν άνόδου τής
διανοίας τό θείοις και άπορρήτοις τόν νουν ένσημαίνεσθαι 
τού πνεύματος τύτωις κατά πολύ διενήνοχε. θεολογία δε το- 
σούτο τής εν φωτι θεοπτίαο. ^ύτης^ απέχει καάτοσούτο τής 
προς̂  Θεόν όμιλίας κεχώρισται, καθ’,,οσον και.ιό εΐδέναι ιαν 94 95 96 97 98

94. Αύτόθι.
95. В' Кор. 3, 3.
96. Όμιλία 15, 20, PG 34, 589 ΑΒ.
97. Μ α ξ ί μ ο υ, Κεφάλαια θεολογικά 2, 82, PG 90, 1164 Α, είλημ- 

μένον κατά λέξιν έκ Μ ά ρ κ ο υ  έ Ρ Π μ ί τ ου,  Κεφάλαια νηπτικά 24, 
PG 65, 1064 Β.

98. Ί ω ά ν ν ο υ  Σ ι ν α ΐ τ ο υ ,  Κλϊμαξ 25, PG 88, 989 Α.
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των καί την πρός τόν Θεόν άνοδον διά τής έξω καί μωραν- 
θείσης σοφίας; «"Οταν ό Θεός», λέγει, «είοέλθη εις τήν 
καρδίαν ταύτην, άΕιοϊ νά εγχαραχθούν τά ίδια γράμματα 
διά τού Πνεύματος, ώσάν εις μωσα̂ κάς πλάκας»94. Ποΰ 
είναι οΐ θεωροϋντες τήν εσω καρδίαν άνεπίδεκτον Θεού, 
μολονότι ό Παύλος λέγει ότι έδέχθησαν τόν νόμον τής 
χάριτος «όχι εις λιθίνας πλάκας, άλλ’ εις πλάκας καρδίας 
σαρκίνας»95; Παρομοίως λέγει καί ό μέγας Μακάριος, ότι 
«ή καρδία ήγεμονεύει εις όλον τό όργανον καί, όταν κατα- 
λάβη τάς νομάς τής καρδίας ή χάρις, βασιλεύει εις όλους 
τούς λογισμούς καί τά μέλη, διότι έκεϊ είναι ό νους καί 
όλοι οί λογισμοί τής ψυχής* έκεϊ λοιπόν πρέπει νά έΕετά- 
£ωμεν, αν ένέγραψεν ή χάρις τούς νόμους τού πνεύμα
τος»9®'. Άλλ’ ας άκούσωμεν πάλιν τοΰ φωτισμένου διά 
καθαρότητα καί κατά γνώσιν καί υπέρ γνώσιν ΜαΕίμου* 
λέγει, «καρδία καθαρά είναι ή παρουσιάσασα τόν νοϋν εις 
τόν Θεόν εντελώς άνείδεον καί ετοιμον νά ένσημανθή 
μέ τούς ίδικούς του μόνον τύπους διά των οποίων έχει 
τήν φύσιν νά γίνεται έμφανής»97.<ΓΙοϋ είναι οί ίσχυριΖό- 
μενοι ότι ό Θεός γνωρίζεται μέ μόνην τήν γνώσ|ν_τών 
όντων, τήν δέ φανέρωσιν διά τής ένώσεως ούτε γνωρί- 
ζόντες ούτε δεχόμενοι, καί ταϋτα μολονότι ό Θεός λέγει 
διά τίνος των θεοφόρων, «μάθετε όχι άπό άνθρωπον, όχι 
άπό βιβλίον, άλλ’ άπό τήν ίδικήν μου ελλαμψιν καί ήλιο- 
βολίσν εις σάς»̂ ); Διότι πώς ό άνείδεος νοΰς, ό ένσημαν- 
θείς μάλιστα με τούς θείους τύπους, δέν είναι ύπερόνω 
τής άπό τά όντα γνώσεως;

42. ’Αλλά ή ένσήμανσις τοΰ νοΰ μέ τούς θείους καί 
άπορρήτους τύπους τού πνεύματος διαφέρει κατά πολύ 
τής δΓ άποφάσεων άνόδου τής διανοίας προς τόν Θεόν. 
Ή δέ Θεολογία άπέχει τόσον πολύ τής θεοπτίας ταύτης 
καί τόσον μακράν είναι τής προς τόν Θεόν συναναστρο
φής, όσον άπέχει ή γνώσις τής κατοχής99' πράγματι τό νά 
λέγωμεν κάτι περί Θεού καί τό νά συναντώμεν τόν Θεόν

99. Βλ. ανωτέρω 1, 3, 34.
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κεκτήσθαι διώρισταί' περί Θεόν γάρ τι λέγειν καί Θεώ σνν- 
τυγχάνειν ουχί ταντόν. s Εκείνο μεν γάρ και λόγον δεϊται, 
τούτον τον προφερομένον δηλαδή, Ίοως δε και τής κατά τού
τον τέχνηςΤ εϊ μή μέλλει τις έχειν μόνον, αλλά και χρήσϋαι 

5 καί διαδιδόναι τήν έιδησιν, έτι δε σνλλογ ισμών παντοδαπής 
νλης και των εξ άποδείξεως αναγκών και των κατά κόομον 
παραδειγμάτων, ών εκ τον όράν και άκούειν το παν ή πλεϊ- 
στον αθροίζεται καί σχεδόν των έν τφ κόσμφ τοντω στρεφο- 
μένων έστί καί γένοιτ’ αν δήπον καί τοϊς τον αίώνος τούτον 

10 σοφοϊς, κάν μή κεκαθαρμένοι τον βίον ώσι καί την ψνχήν. 
θεόν δ’ έν έαντώ κτήσασθαι καί Θεώ καθαρώς σνγγενέσθαι 
καί τφ άκραιφνεστάτφ φωτί κραθήναι, καθ’ όσον εφικτόν 
ανθρώπινη φύσει, των αδυνάτων έστίν, ει μή προς τή δι’ 
άρετής καθάρσει καί ημών αντών έξω, μάλλον δε νπεράνω, 

15 γενοίμεθα, καταλιπόντες μεν πάν ό τι των αισθητών μετά τής 
αϊσθήσεως, νπεραρθέντες λογισμών καί διανοιών καί τής 
διά τούτων γνώσεωςr όλοι δε γενόμενοι τής άνλον καί νοε- 
ράζ κατά τήν προσευχήν ένεργείας και τνχόντες νπέρ την 
γνώσιν άγνοιας καί πλησθέντες έν αντή τή τον πνεύματος 

20 νπερφαονς αγλαΐας, ώς άθανάτον κόσμον γέρα φύσεως άο- 
ράτως καθοραν. Σννορας ού κατελείφθη κάτω τά τής πολν- 
θρνλήτον τών λόγων φιλοσοφίας, εϊπερ έκείνηι μεν έξ αϊ- 
σθήσεως έχει τάς άρχάς, τέλος δέ τών διαφορωτάτων τού
της ειδών ή γνώσίς έστι, καί γνώσις μή διά καθαρότητος 

25 ένρημένηϊ μη δε καθα ίρονσα παθών; Τής δε πνεν μαζικής θεω
ρίας αρχή μεν τ αγαθόν, διά καθαρότητος βίον πεπορισμένον, 
καί γνώσις τών όντων αληθής καί γνήσια τών έχόντων, άτε 
μή έκ μαθημάτων άλλ/ εκ καθαρότητος άναφανεισα, μόνη 
δνναμένη διακρίνειν τί τό ώς αληθώς καλόν τε καί λνσιτε- 

30 Λές καί τί τό μή τοιοντον, τέλος δέ ό άρραδών τον μέλλον
τος αιώνος, ή υπέρ γνώσιν άγνοια καί υπέρ έννοιαν γνώ
σις, ή κρνφία τον κρνφίον μετονσία καί δρασίς ανέκφραστος,

6 ,
νόν

1' ^ Μ κ ί ε ν τ ο ς  Ά λ ε ξ α ν δ ρ έ ω α ,  Στρωματεΐα  
14, Βιβλ. Έ λ λ . Π ατέρω ν 8, 218. Βραδύτερον ταϋτα άποτελοϋν κοι-

τόπον.
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δέν είναι τό ίδιον. Διότι εκείνο μεν χρειάζεται και λόγον, 
αύτόν τόν ήδη προσφερόμενον δηλαδή, εξ ίσου δέ και τήν 
σχετικήν με αύτόν τέχνην, άν δεν πρόκειται νά κατέχη 
κανείς τήν γνώσιν μόνον, άλλά και νά τήν χρησιμοποιή 
καί νά τήν διαδίδη, προσέτι δέ συλλογισμούς ποικίλης ύ
λης καί τάς άνάγκας έκ τής άποδει'Εεως καί τά κατά κό
σμον παραδείγματα, των οποίων τό σύνολον ή τό πλεϊστον 
συναθροίζεται άπό τήν όρασιν καί τήν ακοήν καί σχεδόν 
είναι άπό τά στρεφόμενα περί τόν κόσμον τούτον και θά 
ήρμοζον οπωσδήποτε καί εις τούς σοφούς τού αίώ- 
νος τούτου, ακόμη καί άν δέν είναι καθαροί εις τόν βίον 
καί τήν ψυχήν/̂ Γό νά άποκτήσωυεν ουως τόν Θεόν μέσα 

Γμας καί νά συναντήσωμεν τόν Θεόν καθαρώς καί νά άνα- 
κραθώμεν μέ τό άκραιφνέστατον φως, όσον είναι έφικτόν 
εις τήν άνθρωπίνην φύσιν, είναι έκ των αδυνάτων, έάν 
πλήν τής δΓ άρετής καθάρσεως δέν γίνωμεν έξω, μάλλον 
δέ ύπεράνω έαυτών, έγκαταλείψαντες μαζί μέ τήν αϊσθη- 
σιν παν 6,τι είναι έκ των αισθητών, ύπερυψωθέντες των 
λογισμών καί διανοιών καί τής διά τούτων γνώσεως, πα- 
ραδοθέντες δέ ολόκληροι εις τήν άϋλον καί νοερόν κατά 
τήν προσευχήν ενέργειαν καί έπιτυχόντες τήν ύπέρ τήν 
γνώσιν άγνοιαν καΓ πΧηρωθέντες έν αύτή μέ τήν ύπερφαή 
άγλαΐαν τού Πνεύματος, ώσάν νά άντικρύζωμεν άοράτως 
βραδεία τής φύσεως τού άθανάτου κόσμοι^Βλέπεις πόσον 
κάτω παρέμειναν τά τής πολυθρυλήτου φιλοσοφίας, έάν 
έκείνη μέν έχη τάς άρχάς άπό τήν α’ίσθησιν, τέλος δέ τών 
διαφορωτάτων ειδών τούτης είναι ή γνώσις, καί μάλιστα 
γνώσις μή εύρημένη διά καθαρότητος καί μή καθαρά πα
θών; Τής δέ πνευματικής θεωρίας άρχή μέν είναι τό άγα- 
θόν, έζησφαλισμένον διά καθαρότητος βίου, καί άληθής 
γνώσις τών δντων καί γνησία τών έχόντων α,ύτήν καθ’ ό
σον δέν άνεφάνη άπό τήν μάθησιν άλλ’ έκ καθαρότητος1, 
μόνη δυναμένη νά διακρίνη τί είναι τό άληθές καλόν καί 
ωφέλιμον καί τί τό μή τοιοΰτον, τέλος είναι ό άρραβών 
τού μέλλοντος αίώνος, ή ύπέρ γνώσιν άγνοια καί ύπέρ 
έννοιαν γνώσις, ή κρυφία μετουσία τού κρύφιου καί άνέκ-
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ή μυστική και απόρρητος τον αιωνίου φωτός θεωρία τε καί 
γεύσις.

43. " Οτι δε τούτο έστι το τον μέλλοντος αίώνος φως και 
ώς αυτό τό τους μαϋητάς περιασράψαν έν τη του Χρ ίστον  

5 μεταμορφώσει φως και τον δС αρετής και προσευχής κεκα- 
θαρμένον άρτίως καταυγάζει νουν, σννετώς άκούων ε'ίση. 
Διονυσίφ μεν γάρ τφ ’Αρεοπαγίτη τφ έν Θαβωρίφ φανέντι 
του Χρίστον φωτι τά σώματα ιών άγιων έπΐ τον μέλλοντος
αϊώνος κοσμεϊσθαί τε και περιαστράπτεσθαι σαφώς εϊρηται. 

10 Μακάριος δε ό μέγας «ή τφ της έπουρανίον», φησίν, «είκό- 
νος ένεοθεΐσα φωτι ψυχή„ και νυν μεν μυστηρίων γνέοσιν 
έν νποστάσει μνεΐται, έν δε τη μεγάλη τής άναστάσεως ημέ
ρα τή αυτή έπουρανίορ τής δόξης εϊκόνι και το σώμα ταύ- 
της καταυγασθήσεται»’ «έν ϋποστάσει» δε είπεν, ώς αν μή 

15 τις νομίση διά γνώσεως και νοημάτων είναι τούτον τον φω
τισμόν. ’Άλλως τε και ό πνευματικός άνθρωπος έκ τριών 
υφέστηκε’ χάριτος Πνεύματος έπουρανίου, ψυχής λ.ογικής 
καί γήινου σώματος. ^Ακούε δή πάλιν του αυτού’ «ή θεοει
δής τού Πνεύματος εικύον νύν ένδον ώσπερ έντυπωθεΐσα, 

20 και τό σώμα θεοειδές εξω τότε καί ουράνιον άπεργάσεται». 
Καί πάλιν' «τή άνθρωπότητι καταλλαγείς ό Θεός, άποκαθί- 
στησι την πιστεύσασαν έν αλήθεια ψυχήν, έν οαρκί ούσαν έτι, 
εις την τών ουρανίων φώτων άπόλανσιν καί τά νοερά αυ
τής αισθητήρια τφ θείφ πάλιν φωτι τής χάριτος όμματοϊ, 

25 ύστερον δε καί αύτφ σώματι περιβαλει τή δόζη». Καί πάλιν’ 
«οϊων αγαθών καί μυστηρίων ψυχαϊ χριστιανών ενταύθα κοι- 
νωνεΐν δύνανται, τφ πείρα, παραλαδόντι μόνω τοΐς τής ψυ
χής δφθαλμοις καταφανές γίνεται* έν δέ τή άναστάσει καί 
αύτφ τφ σώματι τοιούτων πάρεστι τυχείν, βλέπεΐν τε αυτά 

30 καί οίονεί κρατεϊν, όπόταν καί αυτό πνεύμα γένηται». 7Αρ3 2 * 4 5 6 7

2. Π ερί θείων ονομάτων 1, 4, P G  3, 592 B C .
3·. Π ερί έλευθερίας νοός 24, P G  34, 957 В.
4. Τριχοτομική δια ίρεσις τοΰ ανθρώπου ύπό τήν έννοιαν τών 

’Απολογητώ ν (ιδίω ς του Τατιανοϋ) καί τοΰ Ειρηναίου.
5. Μ α κ α ρ ί ο υ ,  Π ερί έλευθερίας νοός 25, P G  34, 957 С .
6. Αύτόθι 26, P G  34, 960 Α .
7. Βλ. ’Ο μιλίαν 5, 10, P G  34, 516 Α Β  καί Περί ύψύσεως νοός 1, 

P G  34, 889 κ.έ.



φραστος όρασις, ή μυστική και απόρρητος τοϋ αιωνίου φω
τός θεωρία καί γνώσις.

43. Ότι δέ τοΰτο είναι τό φως τοϋ μέλλοντος αίώνος 
/  καί ότι είναι αύτό τό φως τό όποιον περιήστραψεν εις 

τήν μεταμόρφωσιν τοϋ Χριστού καί (τώρα καταυγάζει τον 
δΓ αρετής καί προσευχής καθαρισμένον νουν, άν άκούσης 
μέ σύνεσιν, θά τό μάθης. Ό μεν Διονύσιος ’Αρεοπαγίτης 
είπε μέ τό φανέν εις τό Θαθώρ φως τοϋ Χριστοϋ2 κο- 
σμοϋνται καί περιαστράπτονται τό σώματα των αγίων κατά 
τον μέλλοντα αιώνα. Ό δέ μέγας Μακάριος λέγει, «ή 
ένωθεϊσα μέ τό φως τής έπουρανίου είκόνος ψυχή καί 
τώρα μέν μυεϊται αύτή ύπαρκτικώς είς τήν γνώσιν των 
μυστηρίων, κατά δέ τήν μεγάλην ήμέραν τής άναστάσεως 
θά καταυγασθή καί τό σώμα αυτής μέ τήν ιδίαν έπουρά- 
νιον εικόνα δόξης»3* είπε δέ «ύπαρκτικώς» διά νά μή νο- 
μίση κανείς ότι ό φωτισμός οΰτος είναι διά γνώσεως και 
νοημάτων. ’Άλλωστε καί ό πνευματικός άνθρωπος συνί- 
στατ̂ ι έκ τριών* χάριτος έπουρανίου]πνεύματος,)λογικής 
ψυχής καίΙ,νηΐνου σώματος4. ’ Ακούε δέ πάλιν τον ίδιον5* 
«ή θεοειδής είκών τοϋ πνεύματος ώσάν νά ένετυπώθη τώ
ρα μέσα, τότε θά έπεξεργασθή καί τό έξω σώμα θεοειδές 
καί ούράνιον». Καί πάλιν' «ό Θεός, συμφιλιωθείς μέ τήν 
άνθρωπότητα, άπσκαθιστα τήν άληθώς πιστεύσασαν ψυχήν, 
ένφ είναι άκόμη είς τήν σάρκα, είς τήν άπόλαυσιν τών 
ομρανίων φώτων καί προικίζει μέ όμματα πάλιν διά τσϋ 
θείου φωτός τής χάριτος τά νοερά αισθητήρια αυτής, 
έπειτα δέ καί τό ίδιον τό σώμα θά περιθάλη μέ δό
ξαν»5. Καί πάλιν' «τό όποιων άγαθών καί μυστηρίων 
αί ψυχαί δύνανται νά κοινωνοϋν εδώ, γίνεται καταφα
νές μόνον είς τον παραλαθόντα αύτά διά πείρας μέ 
τούς οφθαλμούς τής ψυχής* κατά δέ τήν άνάστασιν θά 
είναι δυνατόν καί είς αύτό τό σώμα νά έπιτύχη τοιαϋτα 
άγαθά, νά τά βλέπη καί τρόπον τινά νά τά κράτη, όταν 
καί αύτό γίνπ πνεύμα»7. "Αρα δέν έγινε όλοφάνερον ότι 

/εν) καί τό είναι τό θείσν φώς^τόσο^χο-όραθέν ..από
τούς άποστόλους είς τό Θαβώρ,Ι όσον καί τό τώραι ένορώ-
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ον γέγονε καταφανές ώς εν και τό αντό έστι τό δείον φως, 
τό τε τοΐς άποστόλοις εν Θαδώρ έωραμένον και ταίς κεκαδαρ- 
μέναις νυν ένορώμενον ψυχαϊς και ή Ίων μελλόντων αιωνίων 
άγαδών ύπόστασις; Δ ιό και ό μέγας Βασίλειος προοίμιον 

5 είπε της εν τή δεντέρα παρουσία του Χρίστου δόξης το εν 
Θαδωρίω λάμψαν εν τη μεταμορφώσει τον Κυρίου φως, δς 
αλλαχού φησι σαφώς δτι αδιεφαίνετο οϊόν τι φώς δείον διά 
νελίνων υμένων, τουτέστι διά της εξ ημών σαρκος τον Κυ
ρίου, η δεία δυναμίς αυτόν διαυγάζουσα τοίς έχουσι τους 

10 οφθαλμούς τής καρδίας κεκαδαρμένους». *Αρ ον του τό έ- 
στιν εκείνο, τό φανότερον εν θαδωρίω διανγάσαν, ώς και 
δφδαλμοίς σώματος ληπτόν γενέσδαι, ώς ήδέλησεν, δ και 
τοίς την καρδίαν εχουσι τότε κεκαδαρμένην πάσι δС αυτής 
έ6λέ7ΐετο, του τιροσκννητον σώματος ώς από δίσκου τινός φρι- 

15 κτώς έξαστράπτον και την καρδίαν αυτών περιαστράπτον; 
Μετά τούτων είδε και ημείς εύρεδείημεν, άνακεκαλυμμένω 
προσώπω την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι». Καλόν γάρ, 
έπενξαμένψ τούτο εκεί τφ μεγάλφ, και ή μας συνεύξασϋαι 
τους πιστεύοντας.

20 44. Άλλα τότε μέν εν σαρκι τό μέγα φώς έπιδημήσαν
πρός ημάς, ουτω φαΐνον άτώ τής σαρκος εκείνης τοίς κεκα
δαρ μένοις έωρατο* νυν δε πώς αύτοίς όραται και πώς ένε- 
στιν Ιδείν αντό, πορευτείς, εΐ ποδεΐς, μάδε παρά τών όρών- 
των ών κάγώ πνδόμενος έπίστευσα, τό του Δαυίδ εϊπείν, 

25 διό έλάλησα? δει δέ και προσδείναι τό του αποστόλου’ « καί 

ημείς πιοτεύομεν, διό και λαλοϋμεν». *0 τή τών χρημάτων 
κτήσει και τή τών άνδρώπων δόξη και τή τών σωμάτων η
δονή διά την ευαγγελικήν άποταξάμενος ζωήν και δι υπο
ταγής1 τών έν τή κατά Χριστόν ήλικίρ προηκόντων τήν άπο- 

30 ταγήν ταύτην δεδαιώσας, όρφ έν έαντφ σφοδρότερον άνα- 
καιόμενον τόν άπαϋή καίι ιερόν και δείον έρωτα και Θεόν

8. Eic ψσλμόν 54, P G  29, 400 C D .
9. Χω ρίον μή άνιχνευθέν.

10. Β '  Κ ο ρ .  3, 18. 11. Ψ α λ μ .  115, 1.
12.  Β '  Κ ο ρ .  4, 13. 13. Έ φ ε σ .  4, 13.
14. Συνήθης δκφρασις τών μυστικών Βλ. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Ά  ρ ε ο-
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μενον άπό τάς καθαρός ψυχάς, καθώς καί ή τών μελλόν
των αιωνίων αγαθών ύπόστασις; Διά τοΰτο καί ό μέγας 
Βασίλειος έχαρακτήρισε τό λάμψαν είς τό Θαβώριον κατά 
την μεταμόρφωσιν τοΰ Κυρίου φως προοίμιον της είς τήν 
δευτέραν παρουσίαν δόξης τοΰ Πατρός8, ό όποιος άλλοΰ 
λέγει σαφώς ότι «διεφαίνετο ώσάν κάποιον θειον φώς διά 
ύαλίνων ύμένων, δηλαδή διά τής ίδικής μας σαρκός τοΰ 
Κυρίου, ή θεία δύναμις αύτοΰ διαυγάζουσα είς τούς έχον
τας τούς δφθαλμούς τής καρδίας καθαρούς»*. "Αρα τοΰτο 
δεν είναι εκείνο, τό όποιον διηύγασε λαμπρότερον είς τό 
Θαβώριον, ώστε νά γίνη άντιληπτόν καί με όφθαλμούς σώ
ματος, όπως ήθέλησε, τό όποιον έθλέπετο τότε καί άπό 
όλους τούς έχοντας τήν καρδίαν καθαρόν δΓ αύτής, έξα- 
στράπτον φρικτώς άπό τό προσκυνητόν σώμα ώσάν όπό 
κάποιον δίσκον καί περιαστράπτον τήν καρδίαν αύτών; 
«Είθε νά εύρεθώμεν καί ήμεϊς μετ’ αύτών, κατοπτρισμέ
νοι τήν δόξαν Κυρίου με άκάλυπτον πρόσωπον»10. Καλόν 
δέ είναι, αύτό τό όποιον έπευχήθη έκεϊ ό μέγας, νά συνευ- 
χηθώμεν καί ήμεϊς οί πιστεύοντες.

44. 'Αλλά τότε μέν τό μέγα φώς, έπιδημήσαν προς 
ήμάς σαρκικώς, έβλέπετο άπό τούς καθαρούς οϋτω λάμ- 
πον άπό τήν σάρκα εκείνην' τώρα δέ πώς βλέπεται άπό 
αύτούς καί πώς είναι δυνατόν νά τό ί'δουν, έάν έπιθυμής, 
πήγαινε νά τό μάθης άπό τούς βλέποντας’ άπό τούς όποι
ους τό έμαθα καί έγώ καί έπίστευσα, διά νά έκφρασθώ 
κατά τόν Δαβίδ, διό έλάλησα11· πρέπει δέ νά προσθέσω τό 
τοΰ άποστόλου’ «καί ήμεϊς πιστεύομεν, διό λαλοΰμεν»1*. Ό 
άπαρνηθείς τήν κτήσιν τών χρημάτων καί τήν δόξαν τών 
άνθρώπων καί τήν ήδονήν τών σωμάτων διά τήν εύαγγε- 
λικήν ζωήν καί βεβαιώσας τήν άποταγήν ταύτην δΓ υποτα
γής είς τούς προχωρημένους είς τήν κατά Χριστόν ήλι- 
κίαν1*, βλέπει τόν άπαθή καί ιερόν καί θειον έρωτα1* νά 
άνακαίεται μέσα του σφοδρότερος καί ποθεϊ τόν Θεόν ύπερ- 
φυώς καί τήν ύπερκόσμιον πρός αύτόν ένωσιν. Καταλη-
π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων όνομάτων 4, 13, P G  3·, 776 В  καί τό  ο ίκεϊον  
σύγγραμμα Συμεώ ν τοΟ Νέου.
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νπερφυώς ποΰ'εϊ καί την ύπερκόσμιον προς τούτο ένωαιν. 
Κατ’ άκρας τοίννν τουτω τφ έρωτι άλούς, διερευνάσϋαι καί 
περισκοπεΐν άναπείϋεται τάς σωματικάς ένερ γειας καί τάς 
ψυχικάς δννάμεις, έΐ που περιτύχοι, δι3 ον συνουσίας έπιτύ- 

5 χοι Θεού' ώς ούν τάς μεν αλόγους πδντάπασίν ευρίσκει ή 
μυεϊται τών εμπείρων πυνϋανόμενος, τάς δ3 εί καί σύν λόγω 
πράξεις, αλλά προς ολίγον τών αισθητών άνανενονσας, δό
ξαν δέ καί την διάνοιαν, ει καί λογικάς δυνάμεις, άλλ’ ονχί 
τού ταμιείου τών αΙσϋήσεων άπεζευγμένας, δηλαδή τής φαν- 

10 τασίας, έτι δέ καί διά του ψυχικόν πνεύματος ώς οργάνου τε
λουμένας, νουνεχώς συνιείς, δ καί ό απόστολος έξεϊπεν, ώς 
«ψυχικός άνύρωπος ου δέχεται τά του Πνεύματος», την ύπερ 
ταύτα καί όντως νοεράν ζητεί καί ιών κάτω αμιγή ζωήν, 
άκούων καί τον σοφού τά δεΐα Νείλου λέγοντος* «καν υπέρ 

15 την σωματικήν δεωρίαν ό νους γένηται, ούπω τέλεον τον 
τού Θεόν τόπον εϋεάσατο* δύναται γάρ έν τή τών νοημάτων 
είναι γνώσει καί ποικίλλεσδαι προς αυτήν»' καί πάλιν, ((καί 
έν ψιλοΐς νοήμασιν ό νους ών μακράν απέχει από τον Θεοί?».

45. Μαδών δε καί παρά τού μεγάλου Διονυσίου καί Μ α- 
20 ξίμον του ττάνυ, «τον καδ3 ημάς νουν, την μεν έχειν δνναμιν 

εις τό νοεΐν, δι9 ής τά νοητά βλέπει, την δέ ένωσιν νπεροί- 
ρουσαν την τον νού φύσιν, δι3 ής συνάπτεται 7ΐρός τά επέκεινα 
έαυτού», τούτο δη ζητεί τό άκρότατον τών έν ήμΐν, την μόνην 
τελείαν καί ένιαίαν καί τιάνη άμερή τών καδ3 ημάς, ή καί 

25 τούς κατά διάνοιαν άνελιγμούς, έν οϊς καί τά τών έπιστημών 
έχει την ασφάλειαν, σχεδόν κατά τά έρπνστικά τών ζώοτν 
έν συναγωγή καί διαιρέσει προϊόντας, καί δρίζει καί ένοποιει, 
&τε είδος οϋσα τών ειδών. Ε ΐ γάρ καί πρός αυτούς καί δι3 
αυτών πρός την 7ΐολνμερή κάνεισι ζωήν ό νους, προϊσχόμενος 

30 τάς ένεργείας πάσιν, άλλ9 έχει δήπον καί τινα έτέραν κρείτ- 
τονα ένέργειαν, ήν αυτός &ν ένεργόίη καί καδ3 εαυτόν, άτε

15. А* К о р .  2, 14.
16. Π ερ ί προσευχής (του Ε ύ α γ ρ ί ο υ )  57, P G  79, 1180 Α .
17. Αυτόθι 56, P G  79, 1177 D - 1180 Α.
18. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Π ερ ί θείων όνομά* 

τω ν 7, 1, P G  3, 865 C* Μ α ζ ί  μ ο υ ,  Σ χ ό λ ια , P G  4, 344 Α .
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φθείς λοιπόν όλοσχερώς άπό αύτόν τόν έρωτα, πείθεται 
νά διερευνά και περισκοπεί τάς σωματικός ένεργείας και 
τάς ψυχικός δυνάμεις οπουδήποτε, ώστε νά έπιτύχη συνάν- 
τησιν τόϋ Θεού. Εύρίσκει λοιπόν ή διδάσκεται πληροφορού
μενος άπό τούς εμπείρους άλλας μέν πράξεις νά είναι 
εντελώς άλογοι, άλλας δέ άν καί τελουμένας μέ λογικήν 
νά ύψώνωνται άπό τάς αίσθητάς πολύ ολίγον, την δόξαν 
δέ καί την διάνοιαν, άν καί λογικός δυνάμεις, νά μή είναι 
άποζευγμέναι άπό την αποθήκην των αισθήσεων, δηλαδή 
τήν φαντασίαν, προσέτι δέ νά τελούνται διά τού ψυχικού 
πνεύματος ώς οργάνου, κατανοών μέ προσοχήν 6,τι εϊπεν 
ό άπόστολος, ότι «ψυχικός άνθρωπος δέν δέχεται τά τού 
πνεύματος»15. Διά τούτο ζητεί τήν ύπεράνω τούτων καί 
πραγματικώς νοερόν καί άμικτον άπό τά κάτω ζωήν, ά- 
κούων καί τόν σοφόν είς τά θεία Νείλον νά λέγη «καί 
άν ό νοΰς φθάση επάνω άπό τήν σωματικήν θεωρίαν, δέν 
άντίκρυσε τελείως τόν τόπον τού θεού- διότι δύναται νά 
είναι είς τήν γνώσιν των νοημάτων καί νά διάφέρη αύ- 
τής»1β· καί πάλιν, «καί όταν είναι είς ψιλά νοήματα ό νους, 
πολύ άπέχει τού Θεού»17.

45. ’Αφού μάθη δέ καί άπό τόν μέγαν Διονύσιον καί 
τόν πολύν Μάξιμσν, ότι «ό νοΰς μας εχει μίαν μέν δύνα* 
μιν διά νά νοη, μέ τήν οποίαν βλέπει τά νοητά, τήν δέ 
ένωσιν τήν ύπερβαίνουσαν τήν ψύσιν τού νου, διά της ό
ποιας συνάπτεται πρός τά πέραν εαυτού»18, ζητεί φυσικά 
τούτο τό κορυφαϊον των προσόντων μας, τήν μόνην τελεί
αν καί ένιαίαν καί άμέριστον ούσίαν μας, ή όποια όρίζει 
καί ένόποιεϊ, ωσάν είδος των ειδών, καί τούς έλιγμούς 
τής δϊανοίας, μέ τούς όποιους έπιθεβαιώνονται καί αί έπι- 
στημονικαί γνώσεις, καθώς προχωρούν ώς τά έρπετά μέ 
συναγωγήν καί διαίρεσίν. Πράγματι μολονότι ό νους καί 
ύπ’ αύτών καί δΓ αύτών κατέρχεται πρός τήν πολυ
μερή ζωήν, προβάλλων είς άλας τάς ένεργείσς, έχει πάν
τως καί μίαν άλλην άνωτέραν ένέργειαν, τήν όποίαν 
έχει τήν ικανότητα νά ενεργή αύτός καί καθ’ έάυτόν, 
καθ’ όσον δύνατάι νά μένη καί καθ* έαυτόν, άταν χωρισθή
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μένειν καί καΨ έαντόν δυνάμενος, επειδάν μερισΰή τής ποί- 
κιλοτρόπον ταύτης καί πολνειδούς καί χαμερπούς διαίτης, 
ώσπερ δήτα καί ό έφιππος έχει τινά ένέργειαν του ήνιοχεϊν 
διαφερόντως κρείττω, καί ούχ ήνίκ' αν άποβαίη μόνον, αλλά 

5 καί έφ3 'ίππον ών καί άρματος, ένεργήσειεν αν καΰ·3 έαντόν 
αυτήν, εί μή δλον έαντόν έκών ποιοίη της τον ήνιοχεϊν επι
μέλειας. Καί νους τοίννν, εί μή δλος καί αεί τιερί τά κάτω 
στρέφοιτο, γένοιτ αν καί τής κρείττονός τε καί νψηλοτέρας 
ένεργείας, εί καί μακρφ δνσχερέστερον έφιππου, άτε φύσει 

Ю την μετά σώματος έχων συμπλοκήν καί ταϊς σωματοειδέοι 
γνώσεσι συμπεφνρμένος καί τοΐς έκ τον τήδε δίαν πολυτρό- 
ποις καί δυσαποδλήτοις σχέσεσι. Τής ούν καύ* έαντόν ένερ
γείας γενόμενος 6 νους, ήτις έϋτίν ή προς έαντόν στροφή 
καί τήρησις, δι* αυτής νπεραναΒαίνουν έαντόν, καί Θεώ σνγ- 

15 γένοιτ* άν.
46. Διά τούτο τοίννν τον υπαίτιον φεύγει δίον ό τής 

τον Θεού συνουσίας έραστής καί τήν μοναχικήν καί άσυνδνα- 
οτον αίρεΐται πολιτείαν καί τοΐς τής ησυχίας άδύτοις άπρα- 
γμόνως τε καί άπεριμερίμνως ένδιαιτάσύαι προύυμειται, πά- 

20 σης σχάσεως άπηλλαγμένος, έν οϊς προσύλον παντός δεσμού, 
κα№ δσον έφικτόν, λύσας τήν ψυχήν, συνάπτει τόν νουν τή 
άδιαλείπτφ προς Θεόν ευχή, καί δι αυτής έαυτον δλος γε- 
γόνώς καινήν καί άπόρρητον άνοδον εις ουρανούς ευρίσκει, 
τόν άναφη τής κρνφιομύστον σιγής, ώς αν τις έϊποι, γνόφον 

25 %αί τόύτφ μεΰ*’ ηδονής απορρήτου προσέχουν άκριδώς τόν 
νουν έν απλού στ άτ η καί παντελεΐ καί γλυκερή, γαλήνη καί 
όντως ήσυχία τε καί άφϋ'εγξίμ πάντων ύπερίπταται κτιστών. 
"Ολος δ* ούτως έαυτου έκστάς καί δλος γενόμενος Θεού, δό
ξαν όρα Θεού καί φως εποπτεύει δεΐον, ήκιστα αϊσϋ'ήσει ή 

30 αίσϋήσει ΰποπίπτον, ψυχών δε καί νόων ασπίλων εϋχαρι καί 
Ιερόν ΰ'έαμα, ον χωρίς ούδ' άν νους ή νοεράν έχων αϊσΰηόιν

1/9. Δ  ι ο  ν  и ο  i ο υ ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί μυστικής 
θεολογίας 1, 1, P G  3, 997. Βλ. κα) Π ερ ί θείων όνομάτων 4, 13, P G  3, 
77Θ ΑΒ.
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από τήν ποικιλότροπον ταύτην καί πολυειδή καί χαμερπή 
διαγωγήν, όπως ακριβώς και ό έφιππος έχει κάποιαν ένέρ- 
γειαν καί ήνιοχεϊ κατ’ εξοχήν καλύτερον, καί δεν θά ήδύ- 
νατο νά ένεργήση ταύτην καθ’ εαυτόν, όχι μόνον δταν 
άφιππεύη, άλλά καί όταν είναι έπάνω εις τόν ίππον ή τό 
άρμα, έάν δέν παραδώση έκουσίως όλον τόν έαυτόν του 
εις τήν επιμέλειαν τοΰ ήνιοχεϊν. Καί ό νους λοιπόν, άν 
δέν στρέφεται ολόκληρος καί πάντοτε πρός τά κάτω, θά 
άπέκτα καί τήν άνωτέραν καί ύψηλοτέραν ένέργειαν, άν 
καί πολύ δυσκολώτερον τοΰ έφιππου, καθ’ όσον έχει φυσι- 
κώς τήν σύνδεσιν μέ τό σώμα καί είναι άναμεμιγμένος μέ 
τάς σωματοειδεϊς γνώσεις καί μέ τάς άπό τόν έδώ βίον 
πολυτρόπους καί δυσαποβλήτους σχέσεις. ’Όταν λοιπόν ό 
νοΰς άποκτήση τήν καθ’ έαυτόν ένέργειαν, ή όποια είναι 
ή στροφή πρός έαυτόν, καί έπιτηρήση, ύπεραναβαίνων έαυ· 
τόν δΓ αύτής, θα ήδύνατο νά συνενωθη καί μέ τόν Θεόν.

46. Διό τοΰτο λοιπόν ό έραστής της συνυπάρξεως μέ 
τόν Θεόν φεύγει άπό τόν ένοχον βίον καί έκλέγει τήν 
μοναχικήν καί άσύζευκτον πολιτείαν καί μέ προθυμίαν δια- 
βιοϊ εις τά άδυτα τής ήσυχίας άφροντις καί αμέριμνος, 
άπηλλαγμένος άπό πάσαν σχέσιν. Λύσας δέ οϋτω τήν ψυ
χήν άπό πάντα υλικόν δεσμόν, κατά τό δυνατόν, συνάπτει 
τόν νοΰν εις τήν άδιάλείπτον πρός Θεόν ευχήν καί δι’ αύ
τής συνελθών καθ’ όλοκληρίαν εις έαυτόν, εύρίσκει νέαν 
κ(αί όπόρρητον άνοδον εις ούρανούς τόν όνέγμικτον 
γνόφον τής κρυφιομύστου σιγής, όπως θά έλεγε κα
νείς, καί άφιερώνων ακριβώς εις τοΰτο τόν νοΰν μέ 
όπόρρητον ήδονήν ΰπερίπταται όλων των κτιστών εις 
σταθερόν καί τελείαν καί γλυκερόν γαλήνην καί είς πρα
γματικήν ήσυχίαν καί όφθέγξίαν1*. ΆφοΟ δέ ούτως έκστη 
άπό τόν έαυτόν του όλόκληρος καί δοθη ολόκληρος είς 
τόν Θεόν, βλέπει τήν δόξαν τοΰ Θεού καί εποπτεύει θεϊον 
φως, έλάχιστα ύποπίπτον είς αϊσθησιν ώς αϊσθησιν, χαρι- 
τωμένον δέ καί ιερόν θέαμα άσπιλων ψυχών καί νόων. 
Χωρίς τό φως αύτό ούτε νους δέν θά ήδύνατο νά ϊδη μέ 
τήν νοερόν αϊσθηαιν τήν όποίαν έχει, δτσν ένωθη μέ τά
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όρώη τοις υπέρ εαυτόν ένούμένος, καδάπερ ουδέ οφθαλμός 
σώματος τον κατ’ άϊσϋησιν φωτός χωρίς.

47. ' Ο μέν ονν ήμέτερος νους ’έξω εαυτόν γίνεται και 
όντως ένονται τφ Θεώ, άλλ’ υπέρ εαυτόν γινόμενος. Ό  δε

5 Θεός και αυτός εξω εαυτόν γίνεται και ον τω τφ καϋ? ημάς 
ένονται νώ, άλλα σνγκαταδάσει χρώμενος’ ώσπερ γάρ ερωτι 
και αγαπήσει δελγόμενος και δι’ υπερβολήν άγαδότητος έκ 
του υπέρ πάντα και πάντων έξηρημένου εξω εαυτόν άνεκφοι- 
τήτως γινόμενος, και κατ αυτήν τήν υπέρ νουν ενωσιν ήμιν 

10 ένονται. " Οτι δέ ονχ ήμιν μόνον,ι άλλα και τοις έπονρανίοις 
άγγέλοίς συγκαταδαίνων ένονται ό Θεός, ό άγιος Μακάριος 
πάλιν ημάς διδάξει, «διά χρηστότητα», λέγων, «άπειρον ου- 
σμικρύνει έαυτόν 6 μέγας και υπερούσιος, τον δννηδήναι τοις 
νοεροΐς αυτόν κτίσμασι σνγκραδήναι, ψυχαις άγιων φημι 

15 και άγγελοις, ινα και αύτοΐς γένοιτο ζωής άδανάτον τή αυ
τόν δεότητι μετασχειν». Πώς δ5 ούκ άν μέχρι τούτον συγ- 
καταβαίη, 6 μέχρι σαρκός σνγκαταδάς, καί σαρκός θανάτου 
καί· δανάτου σταυρόν, ίνα περιέλη τό έπιπεσόν εκ παραβάσέ
ως τή ψυχή κάλυμμα τον σκότους καί τον οικείου μεταδω φω- 

<20 τός, ώς ό αυτός άγιος έν τφ τήν άρχήν είρημένφ κεφαλαίω 
έδίδαξεν;

48. Φρίξατε τοίνυν οί άπιστονντες καί προς απιστίαν 
τούς άλλους ένάγοντεςΤ οί τυφλοί καί τούς τυφλούς όδηγεϊν

• προδυμούμενοι, οι πορρωτέρω Θεόν χωροϋντες καί τούς άλ- 
25 λονς επάγοντες  ̂ οί τω μή δλέπειν μηδέ φώς είναι τόν Θεόν 

δογματίζοντες, οί μή μόνον αυτοί τάς όψεις τον φωτός άπο- 
στρέφοντες καί τφ σκάτει προστρέχοντες, άλλα καί τό φώς 
σκότος λέγοντες καί τοσαύτην Θεού σνγκατάδασιν άπρακτον 
τό γε εις υμάς ήχον άποτελονντες, ούκ άν τούτο παδόντες, 

30 εΐ τοις τών πατέρων έπισ τεύετε λόγοις* οί γάρ τούτο ις πει-

20. Ί ω . Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ,  Περί άκσταλήπτου 3, 3, PG  48, 722, 
Χ ρ ή σ τ ο υ  ο. 88. Μ α ξ ί μ ο υ ,  Κεφ άλαια Θ εολογικά 1, 31, PG  90, 
1093 D.

21. Βλ. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  ‘Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων 
όνομάτων 4, 13, PG  3, 776 Α Β , Μ  α £ ί μ ο υ, Περί αποριών, P G  91, 
1413 Α Β .

22. Μ α κ α ρ ί ο υ ,  Περί ύψώοεωα νοός 6, PG  34, 893 C .
23. Ρ ω  μ. 7, 24. 24. Φ ι λ  ι π. 2, 8.
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ύπέρ έαυτόν, όπως οϋτε οφθαλμός σώματος χωρίς τό 
κατ’ αϊσθησιν φως.

47. Ό νοΰς μας λοιπόν έξέρχεται έαυτοΰ καί ούτως 
ένώνεται μέ τον Θεόν, άλλ’ άφοϋ ύπερβή έαυτόν. '0__δέ 
Θεός καί αύτός έΕέρχεται εαυτού καί οϋτωο_ ένώνεται μέ 
τον νοϋν μας, άλλα 6 π ό ου γ к ατ ά 6 α σ ι ν2.0, ώσάν δηλαδήνά 
θέλγεται άπό έρωτα καί άγάπησιν καί νά έξέρχεται έαυτοΰ 
άκοινωνήτως δΓ ύπερβολικήν αγαθότητα άπό την υπέρ 
πάντα καί πάντων έξαρσιν21, ένώνεται μέ ήμας κατά την 
ύπέρ νοΰν ενωσιν. Ότι δέ ό Θεός δέν ένώνεται μόνον μέ 
ήμας συγκαταβαίνων άλλά καί μέ τούς έπουρανίους άγ- 
γέλους, πάλιν μάς διδάσκει ό άγιος Μακάριος λέγων, «ό 
μέγας καί υπερούσιος άπό άπειρον χρηστότητα μικραίνει 
έαυτόν, διά νά δυνηθή νά συγκριθρ μέ τά νοερά κτίσματά 
του, έννοώ τάς άγιας ψυχάς καί τούς αγγέλους, ώστε νά 
δυνηθοΰν καί αύτά νά μετάσχουν τής αθανάτου Ζωής μέ 
την θεότητά του»22. Πώς δέ δέν θά συγκατέβαινεν έως 
τούτο ό συγκαταβάς μέχρι σαρκός, καί μάλιστα σαρκός 
θανάτου23 καί θανάτου σταυρού24, διά νά άφαιρέση τό έπι- 
πεσόν εις τήν ψυχήν κάλυμμα τού σκότους άπό τήν πα- 
ράβασιν25 26 καί μεταδώση άπό τό φώς του, όπως ό ’ίδιος 
άγιος έδίδαξεν εις τό άναφερθέν εις τήν άρχήν κεφά
λα ι ον28;

48. Φρίξατε λοιπόν οί άπιστοι καί όδηγοί άλλων 
προς άπιστίαν, οί τυφλοί καί πρόθυμοι νά οδηγήσετε τυ
φλούς27, οί απομακρυνόμενοι τού Θεού καί άπάγοντες έπί
σης τούς άλλους, οί δογματίΖοντες άτι ό Θεός δέν είναι 
φώς έπειδή δέν βλέπετε, οί μή μόνον άποστρέφοντες οί 
ίδιοι τά βλέμματα άπό τό φώς καί τρέχοντες πρός τό 
σκότος, άλλά καί λέγοντες τό φώς σκότος καί οσον έξαρ- 
τάται άπό σας καθιστώντες άπρακτον τήν τόσην συγκατά- 
βασιν τού Θεού. Δέν θά έπαθαίνετε τούτο, έάν έπιστεύε- 
τε εις τούς λόγους τών πατέρων* διότι οί πειθόμενοι εις

25. Β ' Κ ο ρ .  3, 16. Βλ. και άπολυτίκιον Π ερ ιτομής τού Κυρίου  
(1 Ίανουαρίου).

26. Βλ. άνωτέρω 1, 3, 3. 27. Μ α τ θ .  15, 14.
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ΰόμενοι, μη ότι προς τά τών χαρισμάτων νπερφνά, άλλα και 
προς τά τούτων άμφισδητήσιμα πολλήν την ενλάδειαν έπιδεί- 
κνννται. «Έστι» γάρι φηοϊν δ άγιος Μάρκος, «χάρις тф 
νηπίω αγνοουμένη, ην οντε άναύεματίζειν δει διά την άλή- 

5 ϋειαν ούτε προσδέχεοϋ-αι διά την πλάνην» . ως έσιι
χάρις άλη'&ής, έτέρα παρά την των δογμάτων αλήθειαν; Τί 
γάρ της αλητείας των δογμάτων άμφισβητήσιμον; 9Έστιν ούν 
υπέρ γνώσιν ενεργός χάρις έναργής, δι9 ην και την μήπω 
δοκιμασΟ'ειοαν πλάνην λέγειν ονκ ευλαβές. Διό και ό ύειος 

10 Νείλος παρά Θεόν την δήλωσιν επΐ ιών τοιοντων εξαιτειν 
είσηγεΐταιΤ «εϋχου», λέγωνr «τηνικαύτα σνντόνως, ινα, εΐ 
μεν εκ Θεόν έστι τό όραμα, αυτός σε φωτίση, εϊ δέ μη, Ίλατ- 
τον την πλάνην εκδιώξη από σου». Καί μην ουδέ τούτο οι 
πατέρες ήνέοχοντο μη έξειπεΐν ηιιίν, τίνα τά τής πλάνης και 

15 τίνά τά τής άληΰ'είας γνωρίσματα. « 'Η  γάρ πλάνη, καν τό 
τον άγαϋού πρόσωπον νποκρίνηται κάν δράσεις λαμπράς πε- 
ριβάλληται, ενέργειαν άγαύην παρασχεϊν ου δννήσεταί' ον 
γάρ κόσμον μίσος, ον περιφρόνησιν άνΰ’ρώπων δόξης, ονκ 
έπιϋνμίαν των οϋρανίων, ον κατάστασιν λογισμών, ούκ άνά- 

20 πανσιν πνευματικήν, ον χαράν, ούκ ειρήνην, ον ταπείνωση·, 
ον κατάπαυσιν ηδονών τε και πα&ών, οϋ διάύεσιν ψυχής 
άρίστην' ταντα γάρ εϊσι τά τής χάριτος ενεργήματα, ών τά- 
ναντία εϊσΙ τά τής πλάνης γεννήματα». 9Ήδη δέ τινες έκ 
πολλής πείρας και τής νοεράς ύ'έας άντής είρήκασιν Ιδιότη- 

25 τας, ώς αν έχοι τις και προ τών ενεργη\μάτο>ν τεκμηριώσα- 
σΰαι. «Καί τοίννν εϊση», φησίν, «εκ τών ενεργημάτων τό έλ- 
λαμψ&εν εν τή ψυχή σον νοερόν φως, ττότερον τον Θεού ή τού 
σατανά πέφνκεν ον, ϊνα μήτε τόν τής πλάνης άναιρέτην πλά- 
νον είναι νομίσης μήτε την πλάνην άλήΰ'ειαν».

30 49. 3Αλλ9 ονχι τό άπλανες φώς τό άτρεπτον έν τφ αϊώνι
τούτφ χαρίζεται* « τούτο γάρ δ λόγων», καϋ'άπερ τις εφη 
τών πατέρων, « τού μέρους τών λύκων έοτί». Σκοπείτωσαν

28. Περί τών οίομένων έξ  έργω ν δικαιοϋσθαι 26, P G  65, 933 D.
29. Μ α κ α ρ ί ο υ ,  Περί υπομονής 13, P G  34, 876 D.
30. Μ α κ α ρ ί ο υ ,  Περί ύπομονπς 13, P G  34, 876 B C .
31. Αύτόθι, P G  34, 876 D.
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αυτούς επιδεικνύουν πολλήν εύλάβειαν, όχι μόνον πρός 
τά ύπερφυά χαρίσματα, άλλα καί πρός τά άμφισβητήσιμα 
έξ αύτών. Διότι, λέγει ό άγιος Μάρκος, «υπάρχει χάρις 
άγνοουμένη από τά νήπιον, τήν οποίαν οϋτε νά άναθεμα- 
τίζωμεν πρέπει διά τήν αλήθειαν οϋτε νά άποδεχώμεθα 
διά τήν πλάνην»28. Βλέπεις ότι υπάρχει άληθινή χάρις, 
διάφορος άπό τήν άλήθειαν των δογμάτων. Διότι ποιον ση- 
μεϊον τής αλήθειας των δογμάτων είναι άμφισβητήσιμον; 
Υπάρχει λοιπόν ένεργός χάρις σαφής, λόγω τής οποίας 
δέν είναι εύλαβές νά λέγωμεν πλάνην τήν μή δοκιμασθεϊ- 
σαν ένέργειαν. Διά τοϋτο καί ό θείος Νείλος είσηγεϊται 
νά £ητώμεν άπό τόν Θεόν τήν δήλωσιν επί των τοιούτων 
θεμάτων λέγων, «νά εϋχεσαι εις τήν περίπτωσιν ταύτην 
έντόνως, ώστε, έάν μεν είναι έκ Θεοϋ τά όραμα, νά σέ 
φωτίση αύτός, έάν δέ όχι, νά έκδιώξη τά ταχύτερον άπό 
σέ τήν πλάνην»29. Καί όμως οϋτε τοϋτο δέν ήνέχθησαν οί 
πατέρες νά μή μάς τό άνακοινώσουν, δηλαδή ποια είναι 
τής πλάνης καί ποια τής άληθείας τά γνωρίσματα. «Διότι 
ή πλάνη, καί άν υποκρίνεται* τό πρόσωπον τοϋ άγαθοϋ καί 
άν περιβάλλεται μέ λαμπρός εμφανίσεις, δέν θά δυνηθή 
νά παράσχη άγαθήν ένέργειαν* δέν θά δυνηθή νά παράσχη 
μίσος κόσμου, πέριφρόνησιν δόΕης ανθρώπων, επιθυμίαν 
των ούρανίων, χαράν, ειρήνην, ταπείνωσιν, κατάπαυσιν 
ήδονών καί παθών, άρίστην διάθεσιν ψυχής' διότι αύτά 
είναι τά ένεργήματα τής χάριτος, τά άντίθετα τών όποιων 
είναι τά γεννήματα τής πλάνης»*9. "Ηδη μερικοί άπό τήν 
πολλήν έμπειρίαν έχουν εϊπει ότι είναι δυνατόν νά έπιβε- 
βαιώση κανείς καί πρό τών ενεργημάτων τάς ιδιότητας 
τής νοερδς θέας. «Θά γνωρίσης λοιπόν, λέγει, άπό τά 
ένεργήματα άν τό έλλαμφθέν εις τήν ψυχήν σου νοερόν 
φώς είναι τοϋ Θεοϋ ή τοϋ Σατανά, ώστε νά μ ή νομίσης 
οϋτε ότι ό άρνητής τής πλάνης ότι είναι πλάνος οϋτε ή 
πλάνη ότι είναι άλήθεια»*1.

49. Πάντως ή πλάνη δέν χαρίζει τό άπλάνευτον φώς, 
τό στρεπτόν εις τόν αιώνα τοϋτον' «διότι ό λέγων τοϋτο», 
όπως είπε κάποιος άπό τούς Πατέρας, «άνήκει εις τήν με-
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dij πόσον τής αλητείας άποπλανώνται οι έκ των ανθρωπίνων 
εν τισιν ελλείψεων τους κεχαριτωμένους πεπλανη μένους άπο- 
φαινόμενοι, μηδέ τον τή^Κλίμακος άκούοντες λέγοντος* «ονκ 
άνθρώπον, άλλ’ άγγελον το μη κλ,έπτεσθαι έψ’ άμαρτήμασιν 

5 είναι»’ και πάλιν, « τινες εξ ελλείψεων έαντονς εύτελίζονσι 
και έκ πταισμάτων την των χαρισμάτων μητέρα ωκειώσαντο». 
^Απάθεια γονν εν άνθρωπο ις ονκ αγγέλων άλλ’ ανθρώπινη 
ζητείται, ήν γνώση και ονκ άπατηθήση εν σεαντφ οϋσαν 
κατά τον αυτόν άγιον εν τιλήθει φωτός άρρητον και προσευ- 

10 χης ερωτι άμυθήτω’ και πάλιν, ((ψυχή προλήψεως έλευθε- 
ρωθείσα πάντως θειον φως έθεάσατο· γνώσιν δέ δογμάτων 
θείων, πόσοι μετά προλήψεων έχουσι;»’ και πάλιν, αέξ άλ
λων μέν οι τή ψυχή ασθενείς γνωρίζουσι την προς έαντονς 
τον Κυρίου έπίσκεψιν, οι δε τέλειοι έκ τής τον Πνεύματος 

15 τταρουσίας»* και πάλιν, «εν μέν гοϊς είσαγωγικοίς πληροφο
ρία τον κατά Θεόν είναι αυτών τα διαδήματα ή τής ταπει- 
νώσεώς έστι προσθήκη' εν δε τοίς μέσοις, ή των πολέμων 
άναχώρηοις* εν δε τοίς τελείοις, ή τον θείου φωτός προσθή
κη και περιουσία» .

20  50ί Ει τοίννν μη νοερόν τουτϊ τό φως καί γνώσεως παρε-
κτικόν, καθάπερ οι πατέρες λέγουσιν, άλλα γνώοίς εστιν, ή 
ταντης δέ περιουσία δείγμα θεοφιλούς τελειότητος, Σολομέον- 
τος 6 δίος τελεώτερός τε και θεοφιλέστερος άν ήν των άπ 
αίώνος άγιων, ίνα μη λέγω και των επί σοφίας περιουσία 

25 θανμάζομένων Ελλήνων. Έπεί δε καί των εισαγωγικών 
εστιν οϊς και δτε, άλλ’ άμνδρότερον, τό τοιοντον έπιλάμπει 
φώς καί τοίς τελείοις γίνεται προσθήκη ταπεινώσεως, άλλ5 
έτέρα τφ είδει παρά την των είσαγομένων, διά τούτο επιφέ
ρει λέγων ό αύτός’ «τα μέν μικρά παρά τοίς τελείοις ου μι- 

30 κρά, τά δέ μεγάλα παρά τοίς μικρόίς ου πάντως τέλεια»..

3-2. Χωρίον μή άνιχνευθέν.
33. Ί ω ά ν ν ο υ  Σ ι ν α ΐ τ ο υ ,  Κλίμαξ 4, PG 88, 696 D.
34. Αύτόθι 1, PG 88, 640 Α.
35. Αύτόθι 29, PG 88, 114 C, ένθα όμως τό Ζήτημα τίθεται όλϊ- 

γον διαφόρως.
36. Αύτόθι 26, PG 88, 1033 Β.
37. Αύτόθι, PG 88, 1033 D-1036 A.
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ρίδα των λύκων»32. mAq σκεφτοΰν δέ πόσον μακράν τής 
άληθείας είναι οί άνακηρύσσοντες πεπλανημένους τούς 
χαριτωμένους, μή άκούοντες ό,τι λέγει ό Ιωάννης τής 
Κλίμακος' «τό νά μή ύποπίπτη εις αμαρτήματα δέν είναι 
ίδιον ανθρώπου άλλ’ αγγέλου»33· και πάλιν, «μερικοί έξευ- 
τελίΖουν έαυτούς άπό έλλείψεις καί ώκειώθησαν τήν μη
τέρα των χαρισμάτων άπό πταίσματα»34. Είς τούς άνθρώ- 
πους λοιπόν Ζητείται απάθεια όχι αγγέλων άλλ’ άνθρωπίνη, 
τήν όποιαν θά γνωρίσης χωρίς νά άπατηθής ότι είναι μέ
σα σου είς πλούτον άρρήτου φωτός καί άμύθητον έρωτα 
προσευχής35, 3 καί πάλιν, «ψυχή έλευθερωθεΤσα προκαταλή
ψεων πάντως άντίκρυσε θεϊον φως, γνώσιν δέ θείων δο
γμάτων πόσοι έχουν μαΖί μέ προκαταλήψεις;»38 καί πάλιν, 
«οί άσθενεϊς είς τήν ψυχήν άπό άλλα σημεία γνωρίΖουν 
τήν πρός αύτούς έπίσκεψιν τού Κυρίου, οί δέ τέλειοι άπό 
τήν παρουσίαν τού Πνεύματος»37' καί πάλιν, «είς μέν τούς 
αρχαρίους έπιβεβαίωσις ότι τά διαβήματά των είναι κατά 
Θεόν είναι ή άπόκτησιν τής ταπεινώσεως, είς δέ τούς μέ
σους ή άπσμάκρυνσις των πολέμων, είς δέ τούς τελείους 
ή μετά περίσσειας άπόκτησις τού θείου φωτός»38.

50. ’Εάν λοιπόν τούτο τό φως δέν είναι νοερόν καί 
παρεκτικόν γνώσεως, όπως λέγουν οί πατέρες, άλλά είναι 
γνώσις, ή άφθονία δέ ταύτης είναι δείγμα θεοφιλούς τε- 
λειότητος, ό βίος τού Σολομώντος θά ήτο τελειότερος 
καί θεοφιλέστερος τού βίου των άπό τήν άρχήν άγιων,* 
διά νά μή εϊπω καί των θαυμαΖομένων διά πλούτον σοφίας 
Ελλήνων. ’Επειδή δέ ένίοτε καί είς μερικούς έκ των αρ
χαρίων έπιλάμπει τό τοιοΰτον φως, άλλ’ άμυδρότερον, 
καί είς τούς τελείους γίνεται προσθήκη ταπεινώσεως, άλ
λά διάφορος είς τό είδος άπό τήν των άρχαρίων, διά 
τούτο προσθέτει ό ίδιος' «τά μέν μικρά είς τούς τελείους 
δέν είναι μικρά, τά δέ μεγάλα είς τούς μικρούς δέν 
είναι πάντως τέλεια»39. "Οτι δέ ή θεία χάρις άπό φιλαν-

38. Αύτόθι, PG 88, 1033 ΑΒ.
3& Ί ω ά ν ν ο υ  Σ  ι ν α ϊ τ ο υ, ΚλϊμαΕ 26, PG 88, 1033 Β.
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" О т ι δέ καί τούτοις ή ϋ'εία χάρις έπιφαίνεται φιλανϋρώπως, 
εϊσι] σαφώς, εϊ πείση Διαδόχω τω ϋαυμαοίφ· «ή χάρις γάρ», 
«την αρχήν εν αϊσϋ'ήσει πολλή, την ψυχήν τφ οϊκείφ ειωϋε 
περιαυγάζειν φωτί' περί δε τά μέσα των αγώνων άγνώστως 

5 τά πολλά ενεργεί». «Το γάρ άγιον Πνεύμα», κατά τον εν 
Πνεύματι λαλονντα Νείλον, « σνμπάσχον τη ήμετέρα άσϋενεία, 
και άκαϋάρτοις ούσιν ήμϊν επιφοιτα καί, εϊπερ εύρήσει τον 
νουν μόνον φιλαλήϋως αντω προοευχόμενον, επιβαίνει αϋτω 
και πάσαν την κυκλούσαν αυτόν των λογισμών η νοημάτο)ν 

10 φάλαγγα εξαφανίζει». Ό  δέ άγιος Μακάριος, «άγαμός ών 
δ Θεός», φησίν, «ορέγει τοις αΐτούοι φιλανϋρωπότερον τά 
αιτήματα' τφ τοίνυν εις προσευχήν εαυτόν έκπονουντι, καν 
εί μη προς τ ά ς  άλλας τών αρετών τδν αυτόν τρόπον έπιδεί- 
κνυται την σπουδήν, ενίοτε μεν αύτφ ή ϋ'εία χάρις έπιφοιτά, 

15 και δίδοται τούτφ χάριτος εκ μέρους εν ευφροσύνη κατά την 
αυτού ττρός τον Θεόν ζήτησιν ευχή, άλλ1 έρημος οϋτος τών 
άλλων πάντων μένει καλών’ δει δη μη όλιγώρως εχειν προς 
τ άλλα, αλλά τριβή και γυμνασίη. τήν καρδίαν άντ ερίζουσαν 
ένδοτικήν και πειϋήνιον τω Θεώ ποιειν τήν σπουδήν τε και 

2 0  κτήσιν άπάσης αρετής* ου τω γάρ και τό δοϋέν υπό τού Πνεύ
ματος τής ευχής χάρισμα πρός έπίδοσιν ήξει, συνεπαγόμενον 
ταπεινοφροσύνην άληϋή και αγάπην αψευδή καί πάντα τόν 
τών αρετών κατάλογον, όν και προβιασάμενος έξεζήτησεν».

51. Ό ρ φ ς  τής πατερικής νουθεσίας τούπίσημον; Προσε- 
25 ποικσδομεϊ γάρ τό λεΐπον, άλλ3 ούκ έξορύττει τους θεμελίους 

διά τό μήπω τους τοίχους επεγερϋήναι, ουδέ καϋαιρει τού
τους διά τό μή τούτοις έπικεϊοϋαι τόν όροφον. Καί / ά ρ  οϊδε, 
τη πείρα συνείς, ώς κόκκον μέν συνάπεως σπειρομένην τήν 
έν ήμϊν τών ουρανών βασιλείαν, δ μικρότερον πάντοχν τών 

30 σπερμάτων έστίν, ύστερον δ’ επί τοσούτον αύξομένην καί τάς

40. Κ€ψάλαια 69, Des Places 1955, σ. 129.
41. Περί προσευχής (Ε ύ α γ ρ ίο υ )  62, PG 79, 1180 C.
42. Βλ. Περί έλευθερίας νοός 19, PG 34, 952 C-953A.
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θρωπίαν έπιφαίνεται και είς αύτούς, θά μάθης σαφώς, άν 
πεισβής εις τόν θαυμάσιον Διάδοχον' «διότι ή χάρις, λέγει, 
εν άρχη συνηθίζει νά περιαυγάζη την ψυχήν με τό φώς της 
είς πολλήν αϊσθησιν, περί τά μέσα δέ τών άγώνων ένερ- 
γεϊ κατά τό πλείστον άγνώστως»40. «Διότι τό άγιον Πνεύ
μα», κατά τόν έν Πνεύματι όμιλοϋντα Νείλον, «συμπά- 
σχον είς την άσθένειάν μας, καί όταν άκόμη εϊμεθα άκά- 
θαρτοι, έπιφοιτά καί, άν εϋρη τόν νοΰν μόνον φιλαλήθως 
προσευχόμενον είς αύτό, έπικάθηται είς αύτόν καί εξαφα
νίζει δλην την φάλαγγα λογισμών καί νοημάτων ή όποια 
τόν κυκλώνει»41. Ό δέ άγιος Μακάριος λέγει, «ό Θεός, 
έπειδή είναι άγαθός, παρέχει φιλανθρωπότερον τά αιτήμα
τα είς τούς ζητοΰντας· είς έκεϊνον ό όποιος καταπονείται 
είς προσευχήν, άκόμη καί άν δέν έπιμελήται κατά τόν 
ίδιον τρόπον τών άλλων άρετών, ένίοτε έπιφοιτά ή θεία 
χάρις καί κατά τήν πρός τόν Θεόν ζήτησίν του δίδεται 
είς αύτόν έπί μέρους χάρισμα εύχής έν ευφροσύνη, άλλ’ 
ούτος μένει έρημος άπό όλα τά άλλα καλά. Πρέπει έπο- 
μένως νά μή όλιγωρη διά τά άλλα, άλλά μέ κοπιώδη παι
δείαν καί γυμνασίαν νά καθιστά τήν καρδίαν ένδοτικήν καί 
πειθηνίαν είς τόν Θεόν πρός σπουδήν καί άπόκτησιν πόσης 
άρετής. Πράγματι οϋτω καί τό δοθέν ύπό τού πνεύματος 
χάρισμα εύχής θά προκόψη, συνεπαγόμενον άληθινήν τα
πεινοφροσύνην καί γνησίαν άγάπην καί όλην τήν σειράν 
τών άρετών, τήν όποιαν έζήτησε προκαταβολικώς»4*.

51. Βλέπεις τήν διακριτικότητα τής πατερικής νουθε
σίας; Διότι έποικοδομεϊ τά έλλείποντα, άλλά δέν έξορύτ̂  
τει τά θεμέλια διά τόν λόγον ότι δέν έχουν άνυψωθή άκό
μη οί τοίχοι ούτε κρημνίζει τούτους διά τόν λόγον άτι 
δέν έχει τοποθετηθή έπάνω είς αύτούς ή στέγη. Διότι γνω
ρίζει, άνπλαμβανόμενος άπό τήν πείραν, ότι ή βασιλεία 
τών ούρανών σπείρεται μέσα μας ώς κόκκος συνάπεως, 
ό όποιος είναι τό μικρότερον άπό όλα τά σπέρματα, έπει
τα δέ τόσον πολύ αυξάνεται καί ύπερβαίνει άλας τάς δυ-
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τής ψυχής τιάσας νπεραναβαίνονσαν δυνάμεις, ώς και των 
ουρανίων πτηνών έπιτερπές είναι σκήνωμα. Οντοι δ' ονς 
φής, νπακρισίας εις τό κρίνειν χωρούντες, νπ άπειρίας 
άφαιρούνται, καν τι προσή τοΐς άδελφοις λνοιτελεϊν δννάμε- 

5 νον, και την τον Θεόν κρίσιν νπ3 αναίδειας άρπάζοντες, τον 
μεν άξιον άποφαίνονται χάριτος, ος αν δήπου τοντοις δοκή, 
τον δ3 ον’ Θεόν γάρ μόνον τους άξιους οικείας χάριτος κρί- 
νειν. Εί τοίννν αυτός τινα προσελάδετο, «συ τις εϊ ό κρίνων 
άλλότριον οίκε την;» φησιν 6 απόστολος. 3Αλλ3 ημείς έπανελ- 

10 Ξάντες οθεν έξέδημεν και μικρά τιροσειπόντες έπίσχωμεν 
το νύν έχον τον λόγον εις πολύ μήκος άποτεινόμενον.

52. Ό  τούτο τό μέγα της καινής χάριτος μη πιστεύων 
μυστήριον, μηδέ προς την ελπίδα τής θεώσεως βλέπων, ο υ δ έ  
οαρκός ηδονής καί χρημάτων και κτημάτων καί τής προς 

15 ανθρώπων δόξης καταφρονειν δύναιτ3 αν. Εί δ3 άρα καί 
δννηθείη καν προς βραχύ, φυσίωσις αυτόν ώς τό τέλειον 
ήδη κτησάμενον διαδέχεται, δι’ ής αύθις προς τον των ακα
θάρτων ήδη κτη\σώμενον διαδέχεται, δι’ ής αύθις προς τον 
των ακαθάρτων κατασπαται κατάλογον. Ό  δέ προς εκείνο 

20 δλέπων, καν σπαν έργον αγαθόν κτήσηται, προκείμενον εχων 
την νπερτελή καί άτέλεστον τελειότητα, εαυτόν ονπω λογίζε
ται κατειληφέναι τι καί οντω τή ταπεινώσει προστίθησι’ 
διανοούμενος δέ τούτο μέν την των προωδενκότων άγιων 
υπεροχήν, τούτο δέ την τής θείας φιλανθρωπίας υπερβολήν, 

25 πενθών, τό τού 3Ησαιου βοα, «οϊμοι ότι ακάθαρτος ών καί 
άκάθαρτα χείλη εχων, Κύριον Σαβαώθ εϊδον τοϊς όφθαλμοΊς 
μου» . Τό δέ πένθος τούτο τή καθάροει προστίθησιν επιδαψι
λεύεται δέ ταύτη παράκλησίν τε καί ελλαμψιν ό τής χάρι
τος Κύριος. 3Ένθεν τοι καί ό τή πείρα διδάσκων 3Ιωάννης 

30 φησιν’ <βάβνσος μέν πένθους παράκλησίν έθεάσατο’ καθαρό της 
δ έ  κ α ρ δ ία ς  έδέξατο έλλαμψιν. Δεκτική τοίννν τής έλλάμη)έ
ως ταύτης καρδία κεκαθαρμένη’ όσα δέ περί Θεού λέγεται

43. Μ ατθ .  13, 31 έΕ.
44. Ρω μ. 14, 4.
45. Φ ι λ ι π. 3, 13.
46. Βλ. Ή ο. 6, 5.



νάμεις, ώστε νά είναι τερπνόν κατασκήνωμα καί τών ού- 
ρανίων πτηνών4*. Οΰτοι δέ, τούς όποιους λέγεις, προχω- 
ροϋντες άπό την άκρισίαν εις τήν κρίσιν, καί άν ύπάρχη 
κάτι δυνάμενον νά ώφελήση τούς άδελφούς, άπό απειρίαν 
τό άφαιροΰν, καί άρπάζοντες άπά άναίδειαν τήν κρίσιν τού 
Θεού, τόν μέν ένα άνακηρύσσουν άξιον τής χάρίτος, τον 
δέ άλλον όχι, ένω μόνον εις τόν Θεόν ανήκει να κρίνουν 
τούς άξιους τής χάριτός του. Έάν λοιπόν αύτός προσέλα- 
6ε κάποιον, «ποιος είσαι σύ ό κρίνων ξένον δοΰλον;»44, 
λέγει ό άπόστολος. Άλλ’ ήμείς όφ’ ου έπανέλθωμεν εκεί 
άπό όπου έκάμαμεν παρέκβασιν καί προσθέσωμεν ολίγα с, 
άς περατώσωμεν τήν πραγματείαν έπεκτεινομένην εις 
πολύ μήκος.

52. Ό μή πιστεύων τούτο τό μέγα τής νέας χάριτος 
μυστήριον μήτε άποβλέπων πρός τήν ελπίδα τής θεώσεως, 
δέν θά ήδύνατο νά καταφρονή ούτε σαρκικήν ■ ήδονήν καί 
χρήματα καί κτήματα καί τής άπό άνθρώπους δόξης. 
Έάν δέ καί ήδύνατο δΓ ολίγον χρόνον, τον καταλαμβά
νει έπαρσις ώς άπαιτήσαντα ήδη τό τέλειον. Ό δέ προσβλέ- 
πων εις έκεϊνο, άκόμη καί άν κατορθώση παν άγαθόν έρ- 
γον, έχων έμπρός του τήν ύπερτελείαν καί άτελείωτον τε
λειότητα, δεν νομίζει ότι κατέλαβε κάτι46 καί οϋτω προσ
θέτει εις τήν ταπεινότητα. Σκεπτόμενος δέ άφ’ ένόςμέν 
τήν ύπεροχήν των προπορευθέντων άγιων, άφ’ έτέρου δέ 
τήν υπερβολήν τής θείας φιλανθρωπίας, πενθών φωνάΖει 
τό τοΰ Ήσαΐου, «άλοίμονον, καθ’ ότι, ένω είμαι άκάθαρτος, 
καί έχω άκάθαρτα χείλη, εΐδον τόν Κύριον Σαββαώθ μέ 
τούς οφθαλμούς μου»4β. Τό δέ πένθος τούτο συνενώνει μέ 
τήν κάθαρσιν, ό δέ Κύριος τής χάριτος παρέχει έπί πλέον 
αύτής πλουσίως παρηγοριάν καί έλλαμψιν. "Οθεν καί ό έκ 
πείρας διδάσκων Ιωάννης λέγει* «ή μέν άβυσσος πέν
θους είδε παρηγοριάν, ή,δέ κπθαράτης κ ^  
λαμψιν44. El\^ ĴimiK^5gKTiKn τής έλλάμφεως ταύτης^ 
καθαρά καρδία' όσα δε λέγονται καί γνωρίζονται περί Θε-

47. ή ω ά ν  V о  и Σ  ι ν  α ΐ  τ  ο υ, Κ λϊμαξ 7, P G  68, 813 Β ,
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και γινώσκεται, και καρδία ακάθαρτος δέχεται. Φανερόν 
τοίννν ώς ύπερ λόγγον τε και γνώοιν αυτή η ελλαμψις. Καν 
γνώσίν τις ταύτην ε'ίποι και νόησιν, ώς τφ νφ χορηγουμέ- 
νην υπό του Πνεύματος, ετερον είδος λέγει νοήσεως, πνευ- 

5 ματικόν τι και ανταϊς ταϊς πιοταις καρδίαιςγ εϊ μη δι9 έργων 
καϋαρθείεν, άχώρητον. Διό και τό παρέχον το όράν και όρώ- 
μενον, ταυτό δ9 εΐπεϊν τό καθαράς καρδίας φως, δ θεόςr 
«μακάριοί» φηοιν «οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον θεόν 
δψονται» . Πώς οϋν οντοι διά τούτο μακάριοι, έΐπερ η δραοις 

Ο̂̂ αυτη γνώσις, την δέ καί ημείς έχομεν οι ακάθαρτοι; Καλώς 
άρ9 ειπεν ό έλλαμφθεις και την έλλαμψιν οριζόμενος δτι έλ- 
λαμψίς εστιν ον γνώσις άλλ9 «άρρητος ένέργεια όρωμένη 
άοράτωςη, ου γάρ αίσθητώς, και «νοουμένη αγνώστως», ου 
γάρ λογιστικώς.

15 53. rHv μέν ονν προοθ είναι και έτερα' δέδοικα δέ μη
και ταντα μάτην τιροέθ'ηκα. Κατά γάρ τόν αυτόν άγιον «ό 
ελλάμψεως θεού άϊσθησιν και ενέργειαν τοϊς άγεύοτοίς διά 
λόγον διηγείσθαι βονλόμενος, δμοιός έστι τφ τοίς μη γευ- 
οαμένοις μέλιτος την αυτόν γλυκύτητα διά λόγων διδάσκειν 

20 εθέλοντι» . Πρός οε δ9 δμως ήμϊν οι λόγοι γεγόνασιν, ώς 
άν και ού τάληϋες ακριβώς εϊδείης και ημάς όμολογονντας 
ταίς τών πατέρων φωναίς, ών τάς ύπολοίτωυς υπογεγραμμέ
νος οϋσας, διέξιθι.

48. Μ ατθ . 5, 8.
40. Ί ω ά ν ν ο υ  Σ ι ν α ί τ ο υ ,  ένθ’ άνωτ.
50. Πλήν τών έν τη πραγματείρ χρηοιμοποιηθέντων παρετίβεντο καί 

άλλα χωρία εις τό τέλοα τοϋ βιβλίου, ώς καί εις τό προηγούμενα 
βιβλία, τά όποια δμως έζέπεσαν.
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οϋ, τά δέχεται και καρδία ακάθαρτος. Είναι λοιπόν φανε
ρόν ότι αύτή ή έλλαρψ  ̂ είναι (υπέα* και γνώσιν.
Και άν κανείς τήν εΐπή γνώσιν καί νόησιν, ώς χορηγούμε· 
νην εις τόν νοΰν ύπό τοϋ πνεύματος, εννοεί άλλο είδος 
νοήσεως, πνευματικόν καί άχώρητον καί εις αυτός τός 
πνευματικός καρδίας, άν δεν καθαρβοΰν δΓ έργων. Διά 
τούτο καί ό παρέχων τήν όρασιν καί τό όρώμενον, δηλαδή 
τό φως τής καθαρός καρδίας, ό Θεός, λέγει, «μακάριος οί 
κ̂αθαροί είς τήν καρδίαν, διότι αύτοί θα ϊδουν τόν Θεόν»48. 

' Πώς λοιπόν οΰτοι είναι διά τούτο μακάριοι, άν ή όρασις 
αύτή είναι γνώσις, τήν όποιαν έχομεν καί ήμεϊς οί ακάθαρ
τοι; "Αρα καλώς εϊπεν ό έλλαμφείς καί όρίέων τήν έλ- 
λαμψιν, ότι έλλαμψις δεν είναι γνώσις, άλλ’ «άρρητος 
ένέργεια θλεπομένη άοράτως», καθ' όσον μή αίσθητώς, 
καί «νοουμένη άγνώστως»49, καθ’ όσον μή συλλογιστικώς.

53. Θά ήτο λοιπόν δυνατόν νά προσθέσω καί άλλα, 
φοβούμαι όμως μή καί ματαίως προσέφερα καί αύτά. Διότι 
κατά τόν ίδιον άγιον «ό θέλων νά περιγράψη διά λόγου 
είς τούς άγεύστους αϊσθησιν καί ένέργειαν έλλάμψεως 
Θεού, είναι όμοιος μέ τόν θέλοντα νά διδάσκη διά λόγων 
τήν γλυκύτητα τοϋ μέλιτος είς τούς μή δοκιμάσαντας αύ- 
τό»50. Πρός σέ όμως έγιναν άπό ήμδς οί λόγοι, ώστε νά 
γνωρίζης καί σύ τήν άλήθειαν καί βλέπης ότι ημείς συμ- 
φωνοΰμεν μέ τούς λόγους τών πατέρων, τούς υπολοίπους 
τών όποιων, εύρισκομένους είς τήν συνέχειαν, μελέτησε.
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ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 
ΒΑΡΛΑΑΜ ΣΥΓΓΡ ΑΦΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ 

ΤΙΣ Η ΟΝΤΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΟΝΤΩΣ 
ΜΟΝΑΧΟΙΣ ΠΕΡΙΣΠΟΥΔΑΣΤΟΣ 

Η ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΓΟΝΤΩΝ
ΤΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΪΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΝΩΣΙΝ ΟΝΤΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΝ

10 i .  Ούδεν ψεύδους δεινότερον, ούδέν συκοφαντίας άχδους 
βαρύτερον τοΐς ένεργούσιν άλλ1 2 3 4 ου τοΐς πάσχουσιν. 01 μεν 
γάρ έσδ3 δτε και δοκιμώτεροι γίνονται και δι5 υπομονής των 
ουρανίων βραβείων έπιτυγχάνουσιν, «άπολεΐ δε Κύριος πάν- 
τας τούς λαλούντας τό ψεύδος» . Εΐ δέ και άποστερητής τις 

15 cbvj ώς αποστερήσεις βοα, και ό συκοφάντης ώς συκοφαντή
σεις κατά τού πεπονσότος και μηδέν εϊργασμένου δεινόν 
άποδύρεται, τίνα καταλείπει κακίας υπερβολήν; τίνος δε κα
ταδίκης ουκ άξιος; Εΐ δέ και μή ταύτης πειρφτο νυν, άλλ3 
«ίέαυτφ σηοαυρίζει την οργήν εν ημέρα δικαιοκρίσιας και 

20  άττοκαλύψεως Θεού». Ταύτ3 άρ3 εγώ τόν εκ Σικελίας ήκον- 
τα και φύλόσοφεΐν την έξω παιδείαν έπαγγελλόμενον έπι 
νουν λαμβάνών δρηνώ. Τούτον γάρ κατά μοναχούς έσταλμέ- 
νον όρων, έχαιρον επ’ έμαντου λογιζόμένος ώς και τά δει a 
τιροϊών σοφος έσιαι, συνελδών τοΐς εκκρίτοις των παρ' ήμιν 

25 μοναχών, οι τοΐς άλλοις πάσι χαίρειν εϊπόντες, διά βίου μεύ’ 
ησυχίας τφ Θεφ προσανέχουσι. Γένοιτο γάρ αν ήμιν, ούτως 
έλεγον, γραμματεύς δμοιος δησαυρφ, κατά τόν τού Κυρίου 
λόγον, έκφέροντι παλαιό τε και νέα. Νύν δ’ άπαν τουναντίον 
έιξέβη και δι’ ον επ3 έλπίσιν άγαδαϊς έχαιρον, πένδος άρ- 

30 τίως καδίκετό μου τής ψυχής υπέρ τής εκείνου ψυχής. Προσ- 
ήλδε μέν γάρ τισι των ήμετέρων, και τούτων τοΐς άπλουοτέ-

1. Ψ α λμ .  5, 7.
2. Ρω μ. 2,5.
3. Εννοεί τό βασίλειον τής Σικελίας, εις τό όποιον ύπήγετο τότε 

καί ή Καλαβρία, γενέτειρα του Βαρλαάμ.
4. Βλ. Μ ατθ .  13, 52. ΟΙ λόγοι άντανακλοϋν τόν πρώτον έν-

θουσιαομόν έν ΒυΖαντίω μετά τήν έμφάνιοιν του Βαρλαάμ.



2,1
ΛΟΓΟΣ ΥΠΈΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ 

ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ 
ΠΟΙΑ Η ΟΝΤΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΠΟΥΔΑΣΤΟΣ  

ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 
Η ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΓΟΝΤΩΝ

, ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΤΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΪΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΝΩΣΙΝ

1. Τίποτε δέν είναι δεινότερον του ψεύδους, τίποτε 
δεν είναι βαρύτερον από τό άχθος της συκοψαντίάς είς 
τούς ένεργοΰντας, άλλ’ όχι είς τούς πάσχοντας. Διότι οί 
δεύτεροι ενίοτε γίνονται καί δοκιμώτεροι καί με την υπο
μονήν των επιτυγχάνουν τα ούράνια βραβεία, ένω «θά 
άπολέση ό Κύριος όλους τούς λέγοντας ψεύδη»1. Έάν δέ 
καί ό άρπαξ φωνάΕη ωσάν νά ύπέστη αρπαγήν καί ό συ
κοφάντης οδύρεται κατά τοΰ ύποστάντος τήν συκοφαντίαν 
καί μή διαπράΕαντος κανέν κακόν, ποιαν κακίαν δέν 
ύπερέβη; ποιας δέ καταδίκης δέν είναι άξιος; ”Αν δέ καί 
δέν δοκιμάΕη τώρα τήν καταδίκην, πάντως «άπόθησαυρί- 
Ζέ\ τήν οργήν διά τήν ημέραν τής δικαιοκρϊσίας καί άπο- 
καλύψεως τοΰ θεοΰ»2. Λαμβάνων αυτά ύπ’ όψιν έγώ θρη
νώ τον έλθόντα από τήν Σικελίαν8 καί έπιδιδόμένον είς τήν 
φιλοσοφίαν κατά τήν έξω παιδείαν. Βλέπων αύτόν ένδεδυ- 
μένον κατά μοναχικόν τρόπον, έχαιρόμην σκεπτόμενος 
καθ’ έάυτόν ότι δυνατόν νά καταστή σοφός καί είς τά 
θεία, άφοΰ συνδεθη μέ τούς έκκρίτόυς άπό τούς μονα
χούς μας, οί όποιοι έγκαταλέίψαντες όλα τά άλλα, άφιε- 
ρώνονται διά βίου είς τον Θεόν μετά ησυχίας. " Ελεγαν δέ, 
είθε νά μας γίνη γραμματεύς όμοιος μέ θησαυρόν, κατά 
τον λόγον τού Κυρίου, ό όποιος έξάγει .παλαιό κα\ νέα4. 
Τώρα όμως συνέβη έντελώς τό άντίθετον* ύπέρ τής ψυ
χής έκείνου διά τόν όποιον έχαιρόμην με τάς άγαθάς
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ροις, τον μαΰητιώντα ύποκρινάμενος, άπέστη δ’ έπι τοσοντω 
κατεγνωκέναι δείξας ανιών, ώς και συγγράμματα κατ’ αυ
τών ουδόν μικρόν ούδό μέτριον έπικαλονντα σννΰείναι και 
μετά τών συγγραμμάτων τούτων παρρησιάζεσδαι κατ’ α ύ -  

5 τών, ούκ ε π ’ έκείνων αυτών, άλλ’ έπι τών φοιτώντων αντώ 
και περιβομβούντων μειράκιων, και τούτων όπειϋεν εκείνους 
όσοι μη πρεσβυτικον Απαγγέλλονται φρόνημα και μοναχών 
τους μη πείραν έσχηκότας ηονχίον διαγωγής. ’Ήρξατο δη 
διαδίδοσϋαι πάσιν ό λόγος ώς αποτρόπαιου φρονήματος υπό 

Ю  τών ήονχαζόντων πρεσβευομένου' και όνομα γάρ αυτοίς πε- 
ριέϋηκε τών φαυλοτάτων, «δμφαλοψύχονς» προσαγορεύσας, 
και τήν ήν αυτός ελεγεν αϊρεσιν «δμφαλοψυχίαν» προσειρη- 
κώς' διομαστι δό μηδένα προβαλλόμενος τών παρ\ αυτού 
κατεγνωσμένων εκείνων, τοίς κρείττοσί τε τών ήμετέρων 

15 έντετνχηκέναι λέγων, πάντας οντω σαφώς έποιείτο τοίς εγ- 
κλήμασιν νπενΰννονς.

2. Έζήτουν τοίνυν και αυτός παρ’ εκείνον ταντϊ τα γράμ
ματα. Διά τοσαύτης 6’ εκείνος έποιείτο σπουδής μηδενι ταν- 
τα τών καϋ’ ημάς εις όψιν έλΰείν, ώς και τοίς πρός ολίγον 

^  ώμιληκόσιν ήμίν και άπαξ ποτέ τεύεαμένοις ημάς ον παρείχε, 
μη πρότερον έξορκίσας μηδενι δείξαι τών τήν ησυχίαν άσπα- 
ζομένων, Πλανώμενα δ’ ούτως εν σκότει και τό φώς φεύ
γα ντ a τής παρρησίας τάς έμάς όμως χείρας εϊς τέλος ον 
διαπέφευγε. Λαβών ούν και αυτός εστιν ά διήλύον και εΐ- 

25 δον ώς έπος ουδόν υγιές, αλλά πάντα ψευδός κα\ συκοφαν
τίαν δεινήν. ’Έλεγε γάρ ώς εδιδάχΰη παρ’ έκείνων ών κα- 
τηγόρει, τήν μόν ΰείαν 7ΐασαν Γραφήν ανωφελή ττάοι παντά- 
πασιν είναι, πονηρόν δό τήν τών ον των γνώσιν, τήν τε τού

5. Βλ. Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ  ( = Ίω. ΚαντακουΖηνοϋ) Πρός Βαρ
λαάμ, πρόλογος, PG 154, 696. Β α ρ λ α ά μ ,  Β'  πράα Ιγνάτιον, Schir6, 
σ. 324.

6. Πρόκειται περί τών μαθητών τής έν Θεσσαλονίκη σχολής τοϋ 
Βαρλαάμ.

7; Βλ. καί 1, 2, 11· 2, 1, 2’ 2, 1, 3.
8. Ό  Βαρλαάμ έγνώριΖεν ότι, μή άναφέρων τινά όνομαστί, ήδύ- 

νστο νά θεωρηθή ώς κστηγορών πάντας τούς ήσυχαστάς, Β' πρός 
Ιγνάτιον, Schir0, σ. 324.

9. “Εφθασαν είς χεΤρας τοΰ Παλαμδ διά τοϋ κύκλου τοϋ ’Ισιδώ
ρου, θλ. Φ ι λ ο θ έ ο υ ,  Έγκώμιον, PG 151, 586 C.



ελπίδας, τώρα κατέλαβε τήν ψυχήν μου πένθος. Διότι 
προσήλθεν εις μερικούς ίδικούς μας, καί μάλιστα εις τούς 
άπλουστέρους έξ αύτών, ύποκρινόμενος τόν μαθητήν5, 
άπεμακρύνθη δέ καί εδειΕεν ότι τούς κατέκρινε τόσον πο
λύ, ώστε νά συνθέση καί αύτών καί συγγράμματα κατηγο- 
ροΰντα αύτούς όχι ολίγον ούτε μετρίως καί μαζί μέ αύ- 
τά τά συγράμματα νά όμιλή έλευθέρως κατ’ αύτών, όχι 
ένώπιον τών ιδίων, άλλ’ ένώπιον τών νεαρών οί όποιοι 
έφοίτων είς τήν σχολήν του καί έθορύθουν γύρω του®, 
καί έπειθεν άπό αύτούς έκείνους οί οποίοι δέν διαθέτουν 
ώριμον φρόνημα καί άπό τούς μοναχούς έκείνους οί όποιοι 
δέν έχουν πείραν ήσυχίου διαγωγής. ’Ήρχισε λοιπόν νά 
διαδίδεται είς όλους ό λόγος ότι δήθεν οί ήσυχασταί 
έπρέσθευον άποτρόπαιον φρόνημα, καί μάλιστα άπέδω- 
σεν είς αύτούς φαυλότατον όνομα, άποκαλέσας αύτούς 
«όμφαλοψύχους» καί χαρακτηρίσας ώς «όμφαλοψυχίαν» 
τήν αίρεσιν τήν όποιαν ελεγεν αύτός8' καθώς δέ δέν προέ- 
6αλεν όνομαστί κανένα άπό τούς κατακριθέντας άπό αυ
τόν, έλεγε δέ ότι συνήντησε τούς καλυτέρους τών ίδι- 
κών μας, είναι σαφές ότι οϋτω καθίστα ύπευθύνους τών 
κατηγοριών όλους7.

2. Έζήτουν λοιπόν καί έγώ άπό έκείνον αύτά τά συγ
γράμματα. Τόσον δέ έφρόντιζεν έκεϊνος νά μή έλθουν 
είς τήν Θέαν κανενός άπό τούς ίδικούς μας, ώστε δέν τά 
προσέφερεν ακόμη καί είς τούς ολίγον συναναστραφέν- 
τας ήμάς καί μόνον μίαν φοράν ίδόντας ήμδς, άν δέν 
τούς έξώρκιζε προηγουμένως νά μή τά δείξουν είς κανέ
να άπό τούς άσπαζομένους τήν ήσυχίαν. Πλανώμενά δέ 
ούτως είς τό σκότος καί άποφεύγοντα τό φώς τής παρ
ρησίας είς τό τέλος δέν διέφυγον τάς χεϊρας μου*. Λα
θών δέ καί έγώ διεξήλθον μερικά καί ούτως εϊπείν δέν

φεΰδος καχ, συκο
φαντίαν δεινήν. Διότι έλεγεν όχι έδιδάχθη άπό έκείνουα 
τούς~όποίους κατηγόρεχ ότι ήμέν θεία Γραφή όλόκληρρς 
ήτο άνωφελής είς̂ όλους̂  ή . δέ γνώσις τών όντων πονη
ρά, ότι ή ούσία τού θ6θ0..εϊγαΓ θ&ωρητή. αίσθητώς καί ότι
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είδαν είς αύτά τίποτε ύγιές,Γάλλά όλα
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Θεόν ουσίαν αισθητώς είναι θεωρητήν καϊ προς ταύτην α- 
γειν την θεωρίαν ύτερά τινα αισθητά τηρήματά τε και ενερ
γήματα καϊ επιτηδεύματα. Ταύτα δε άπαντα όμφαλοψυχίαν 
ονκ οΐδ5 όπως καλέσας και δαιμονιώδη άπελέγξας, ώς αν- 

5 ιόςώετΰ, και καταστήσας εαυτόν μόνον ασφαλή διδάσκα/.ον, 
τονντεύθεν περί προσευχής νοερας και φωτός ιερόν διεξήει, 
και αναβάσεις καϊ μέτρα προετίθει θεωρημάτων καϊ γνώ
σεων, και τό πλειστογ τής εν ανταις τελειότητος έμαρτνρεϊτο 
Οι προσγίνεσθαι παρά τής έξω παιδείας και τής περί ταυτήν

1 0 . σπουδής, δώρον ούσαν Θεού, των προφήταις καϊ άποστόλοις 
δεδομένων ομοίως.

3. Είχε μόν ουτω τα των συγγραμμάτων αντφ, καϊ τού
των ον μικρφ χείρω διενοειτο και συνεσκεύαζε, μέχρις ού 

. πυθόμενος τάς ήμετέρας προς αυτόν αντιρρήσεις έπϊ τοσον- 
-15  ιόν άπεδειλίασεν, ώς τά γράμματα οι ταντα σνγκλεϊσαι σκό- 

τει καϊ ώς σκανδάλων αίτια καταλιπειν τε και άφανίσαι παν- 
τάπασιν έτ€ εκκλησίας όμολογήσαι. ‘Ως δέ διά τους λόγους 
τούτους άφείθη καταδίκης δικαίας, ενέτυχε δε καί τισι των 
άντ ιλεγόντων ήμετέρων βιβλίων προς τά τοιαντα καϊ τό ά- 

? 0  φυκτον κατενόησε των έλέγχων, την αισχύνην ού φέρων, 
καθίσας αύθις, τά μεν άπαλείφει των οικείων γραμμάτων, 

".“.τά δε αμείβει, και τό μεν τής όμφαλοψυχίας όνομα εξαλείφει 
παντόΰιΟσιν ■ όνομα μόνον έξεληλεγμένον, πράγματος έστερη- 

ν μόνον και καχά μηδενός ύπόκειμένου λέγεσθαι δννάμενον, 
25 ώσπερ ό τραγέλαφος καϊ ιππάνθρωπος καϊ όσα τής ψιλής 

επίνοιας έστίν. С'А δ к δαιμονιώδη πρότερον άπεφαίνετο, φυ
σικά προσαγορεύει νυν, ονκ ΟΪδα καϊ τούτο πώς. Οΐς δ5 ένό- 
τύχε των έμών, τά μόν ώς μηδ° ϊδών παραλείπει,, 

Γ μηδ* άντίβλέψαι προς έκεΐνα τολμών, εστι δ? ά ου- 
30i κοφαντικώς άμείψας, επειτα κάτ* εκείνων χωρεί, και τονθ3 

' οϋτω πράττων, αυτός ώς σνκοφαντού μένος άποδύρεται. Τΐι-

10. |3λ, κατωτέρω 2,1,
11. Τά τρία πρώτα βιβλία τοΰ παρόντοα έργου.
12. Βλ. είσαγωγήν σ. 323 έΕ. 342 έθ. Προέβη etc τήν μεταβολήν 

έκ φόβου προκλήσεωα σκανδάλου, ώς ομολογεί ό ίδιος, А ' прбс Πα-
;λομαν, Schird, σ. 266, В ’ прбс ΓΊαλαμσν, Schird, σ. 282.
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лРОС αυτήν τήν θεωρίαν οδηγούν μερικά άλλα αισθητά 
τΠΡήματα καί ενεργήματα και πράξεις. Αποκαλέσας δέ δλα 
αύτΌ̂ ρφ̂ λσψΰχΐάν, δέν γνώρίΖω διατί, καί έπικρίνας ώς 
δαιμονιώδη, όπως αύτός ένόμιΖε, καί καταστήσας μόνον 
ασφαλή διδάσκαλον, εις τήν συνέχειαν έπραγματέύεΤο 
περί νοεράς προσευχής καί ίεροϋ φωτός, καί προέβαλλεν 
ανόδους καί εκτάσεις θεωρημάτων καί γνώσεων καί έβε- 
βαίωνεν ότι τό πλεϊστον τής εις αύτάς τελειότητος προ
έρχεται από τήν έξω παιδείαν καί τήν σπουδήν γύρω άπό 
αύτήν, δώρον καί αύτήν τού Θεού, όμοιον μέ τά δεδομέ
να εις τούς προφήτας καί αποστόλους10.

3. Αύτό ήτο τό περιεχόμενον τών συγγραμμάτων του, 
έσκέπτετο δέ καί έβυσσοδόμει πολύ χειρότερα άπό αύτό, 
μέχρις ότου πληροφορηθείς τάς ίδικάς μας προς αύτόν 
αντιρρήσεις11, τόσον έδειλίασέν, ώστε νά άποκρύψη τά 
συγγράμματά του αύτά εις τό σκότος καί νά όμολογήση 
άπό τής έκκλησίας ότι τά έγκατέλειψε καί τά ήφάνισεν 
έντελώς ώς αίτια σκανδάλων. ’Αφού δέ διά τούς λόγους 
τούτους άπέφυγε δικαίαν καταδίκην, ευρε δέ καί μερικά 
άπό τά άντιρρητικά μας βιβλία προς τά τοιαΰτα καί άντε- 
λήφθη τό άναπόφευκτον τών έλέγχων, μή ύποφέρων τήν 
εντροπήν, καθίσας πάλιν, αλλά̂  μέν σημεία τών κειμένων 
τού άπαλείφει, αλλά δέ μεταβάλλει, και_τό_μέν̂  όνομα τής 
όμφαλοψυχίάς εξαλείφει τελείως, άποδειχθέν άπλοΰν ό
νομα έστερημένόν πραγματικού περιεχομένου καί μή δυ- 
νάμενΟν νά άποδοθή εις κανέν ύποκείμενον, όπως ό τρα
γέλαφος καί ό ίππάνθρωπος καί όσα προέρχονται άπό 
άπλήν έπίνοιαν: r0cra δέ προηγουμένως άνεκήρυσσε δαι
μονιώδη, τώρα τά άπΌκαλεϊ φυσικά, δεν γνωρίΖω πως12. 
Από όσα δέ ίδίκσ μας εύρεν, άλλα μέν παραλείπει ώσάν 
νά μή τά είδες μή τολμών ούτε νά τά άντκρύση, μερικά 

δέ μεταβολών συκοφαντικώς προχωρεί έναντίσν των, καί 
ένω πράττει αύτά, οδύρεται ώσάν νά είναι αύτός ό συκο- 
φαντούμενος. Δέν εμπιστεύεται δέ ταύτα ούτε εις όλους 
τούς άγαπηΥόΰς +όυ συντρόφους, άλλά εις πολύ ολίγους 
άπό τούς στενωτάτους, τών όποιων εις έκρινε δίκαιον
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στενει δε ταντα ουδέ τοΐς φίλοις εταίροις εαυτόν πάσιν, άλϊ 
όλίγοις πάνυ των οϊκειοτάτων, ών εϊς ώς ε μ έ  διακομίσαι 
ταντα δίκαιον εγνω, παρ' εαυτόν την απάτην φωράσας κάμε 
ίκετενσας εμαντω και τοΐς λόγοις χρήσασθαι, πρός έκαστον 

5 έν μέρει τών οχυρωμάτων τον ψεύδους άντικαθισταμένω και 
το τής άληθείας φέγγος νόθοις διδασκαλΐαις άνεπισκόπητον, 
έφ’ δσον άρα δν ναι μην, κατ ασκενάζοντι. Δεΐν ούν κρίνας ύπα- 
κούσαι τη καλή αξιώσει και συνήγορον έμαυτόν αΰθις τής 
άληθείας ποιήσαι προς δύναμιν, άρξομαι και νυν άπό τον 

10 Π ε ρ ί  λόγων εκείνω λόγου, καθάπερ και πρότερον.
4. ’Έστι δή αύτώ τό προοίμιον τούτο’ и Ώσπερ έπ\ τής 

υγείας όντως εχει και επί τής φιλοσοφίας' αύτόϋ'εν μεν γάρ 
δίήοται παρά Θεόν και δι5 έπιμελείας ενρίοκεταί' και ώσπερ 
ονκ άλλο μεν είδος υγείας δίδοται παρά τον Θε_ρν, άλλο δε, 

15 διά τής ιατρικής παραγίνεται, άλλα τα αυτό, οντω κάπι τής 
σοφίας' δίδωσι μεν γάρ ταυτήν προφήταις και άποστόλοις 
Θεός, δέδωκε δε ήμΐν τα τε διά τών θεονργών λόγια και 
τά κατά φιλοσοφίαν μαθήματαt δι? ών πάλιν την σοφίαν ζη- 
τονντες ευρισκόμενη. Ούπω ταύτα πάνυ δεινά, καίπερ εςι- 

20 σάζοντος τά μακρώ πάνυ και δσον ονκ αν εΐποι τις διαφέρω- 
τα' και τά ανίατα γάρ ίαται Θεός και νεκρούς εκ τάφων 
άνίστησι και σοφία προφήταις και άποστόλοις αυτός έσιιν 
ό τον Πατρός λόγος, ή προ αιώνων σοφία, ώς καί Παύλος 
περί αθτον λέγει' «δς εγενήθη ήμΐν σοφία από Θεού». Ή  ό’ 

25 έκ τών εξω μαθημάτων σοφία και ή παρ’ Ιατρών προσγινομέ- 
νη νγίεια παρά τοσοντον ονκ εστιν έκείναις ταύτό, παρ’ δσον 
'Ελλήνων προφήται διειη]νόχασι, κα\ Γαληνών καί '/ππο- 
κρατών οι τον Χριστού μαθηταί, ει <3έ ΰούλει και Χριστός 
αυτός, δ ’Ιησούς δι’ ημάς κλ,ηθήναι καταδεξάμενος. ’Ίσον 

30 τοίνυν &μοιγε δοκεΐ ταύτά τε ιλέγειν ταντά και ςτυγολαμπίδι 
παραπλήσιον είναι τον ήλιον, επειδήπερ άμφω φώς ε π ’ άέρος 
δεικννονσιν.

13. "Ισως διά μέσου τοϋ 'Ισιδώρου, 6λ. Φ ι λ ο θ έ ο υ ,  Έγκώμιον, 
PG 151, 586 Α.

14. Α' Κορ. 1, 30.
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νά φέρη αύτά sic έμέ13, άντιληφθείς μόνος του τήν άπά- 
την καί παρακαλέσας έμέ νά χρησιμοποιήσω διά τον 
εαυτόν μου καί τάς πραγματείας, ώστε νά έπιτεθώ πρός 
έκαστον των οχυρωμάτων τοΰ ψεύδους καί νά παρουσιά
σω άσκότιστον άπό νόθους διδασκαλίας τήν λάμψιν τής 
αλήθειας, όσον φυσικά ήδυνάμην. Κρίνας λοιπόν άτι έπρε
πε νά υπακούσω εις τήν καλήν άξίωσιν καί νά καταστήσω 
πάλιν έμαυτόν συνήγορον τής άληθείας κατά δύναμιν, 
θά αρχίσω καί τώρα άπό τον λόγον εκείνου Περί λόγων, 
όπως καί προηγουμένως.

4. Τό προοίμισν αύτοΰ είναι τούτο· «"Οπως έπί της. 
ύγείας, τό ίδιον συμβαίνει καί μέ τήν φιλοσοφίαν. Πρά
γματι καί άπό τον ίδιον τον Θεόν δίδεται καί δΓ έπιμελείας 
εύρίσκεταΓ καί όπως δέν είναι άλλο τό είδος υγείας τό 
όποιον δίδεται άπό τον ,Θεόν καί άλλο έκείνο τό οποίον 
έξάσφαλίξεται διάτής ιατρικής, άλλα τό ίδιον, οϋτω καί 
ώς πρός τήν σοφίαν· δίδει δηλαδή αύτήν ό Θεός εις τούς 
προφήτας καί τούς αποστόλους, έδωσε δέ εις ήμας τάσην 
τα λόγια διά τών θεουργών οσον καί τάς φιλοσοφικός μα
θήσεις, διά τών όποιων πάλιν Ζητοϋντες εύρίσκομεν τήν 
σοφίαν». Αύτά δέν είναι άκόμη πολύ φοβερά, μολονότι 
εξισώνει τά διαφέροντα μεταξύ των πάρα πολύ καί οσον 
δέν δύναται νά είπη κανείς διότι καί τά άνίατα θεραπεύει 
ό Θεός καί νεκρούς άπό τούς τάφους άνιστδ καί σοφία 
εις τούς προφήτας καί αποστόλους είναι ό ίδιος ό Λόγος 
τοΰ Πατρός, ή προ αιώνων σοφία, όπως λέγει περί αύτοΰ 
καί ό Παύλος «ό όποιος έγινε δΓ ήμας σοφία άπό τον 
Θεόν»14. Ή δέ _άπό τά κοσμικά μαθήματα σοφία καί ή άπό 
τούς ιατρούς προσφερομένη ύγεία τόσον απέχουν άπό τό 
νά είναι τό ίδιον μέ έκέίνάς όσον διαφέρουν οί προφήται 
άπό τούς "Ελληνας σοφαύακαί οί μαθηταί τοΰ Χριστού,
εάν δέ θέλης καί ό ίδιος ό καταδεχθείς νά όνομασθή 
δι’_ήμ5ς, .’ίησοϋς» άπό -τούς Γαληνούς καί τούς Ιπποκρά
της̂  Επομένως τό νά λέγωμεν αύτά ταυτόσημα είναι ίσον 
μέ τό νά λέγωμεν άτι ή πυγολαμπίς είναι παραπλήσια μέ 
τόν ήλιον, διότι καί τά δύο δεικνύουν φως διά τοΰ άέρος.
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5. *Αλλά «τά των δεονργών», φηοί, «λόγια και ή έν τον- 
τοις σοφία τή παρά των εξω μαδημάτων φιλοσοφία προς ένα 
σκοπόν όρα και τό αυτό κέκτηται τέλος, την της αλητείας εν- 
ρεσιν. Μία / ά ο  η διά πάντων άλήδεια, τοΐς μεν άποστόλοις 

5  αμέσως εκ Θεόν δοδεϊσα την αρχήν, παρ3 ημών δε δι επι
μέλειας ενρισκομένη’ προς δή ταύτην την δεάδεν τοϊς άπο- 
στό?.οις δεδομένην άλήδειαν και παρ’ εαυτών πέφνκε τά κατά 
φιλοσοφίαν μαδήματα κάπί τάς άνλονς άρχετυπίας άνάγεσδαι 
τών ιερών συμβόλων άπλανώς τά μέγιστα συμβάλλεται» . Τις 

10 ταντ’ άκούονν ου νεμεσήσει τών εν φρονούν των και τό διά
φορον αυτών όσον έπισταμένων, ότι καί σνντάττεταί γονν 
όλως ή δεονργική σοφία τον Πνεύματος τη παρά τών εξω 
μαδημάτων φιλοσοφία, καί ταντα παρά τών ταντά φρονεΐν 
δοκούντων ήμιν καί τάς αντιρρήσεις αϊτιωμένων ώς πρός 

15 όμόφρονας; Ονχ ή μεν «άγονός τε καί άκαρπος» , κατά τον 
Νύσσης δεηγόρον Γρηγόριον, μηδένά δούσα τών μακρών 
ώδίνων καρπόν, μη δ3 εις τό φως τής δεογνωσίας προάγον- 
σα, ή δε τον Πνεύματος γονιμωτάτη τε και πολύτεκνος, ον 
σύνδνο κάι σνντρεις, κατά τά πολύτοκα τών ζώων, πεφνκνϊα 

2 0  τίκτειν, άλλ9 δλας χιλιάδας είσάπαξ άναγεννώσα κάκ τον 
δεινόν ακάτους εις τό δανμαστόν του Θεού μετατιδεΐσα φώς, 
ώ ς  εκ τών Άποστολικών πράξεων εδιδάχδημεν; *Ο και ό 
προφήτης προϊδών και τον δαύματος γεγονώς ολος έλεγε ν' 
ml ώδινεν ή γη αίφνης, εϊ ετέχδη έδνος είσάπαξ;». Ονχί 

25 τή μεν άμφισδητήσιμον ένεστι τάληδες καί τφ ψεύδει συμμι
γές, διό καί άεί άντιλέγεσδαι πέφνκεν, ώς καί οι καδηγε- 
μόνες αυτής σνμμαρτνρήσαιεν άν, τή δέ ονδείς, κατά την 
δεσπεσίαν τον εύαγγελίον φωνήν, άντιστήναι δύναται, σα
φές κάι τον εναντίου παντάπύσιν άμικτον προβαλλομένη τό 

30 άληδές; Ονχί ταύτης μέν τής τών δείων λογιών σοφίας τό

15. ’Εκ του βιβλίου τοΰ Βαρλαάμ, δεχομένου ένιαίαν γνώσιν, ένψ 
ό Παλαμάα δέχεται διττήν' 6λ. άνωτ. 1,1,  10 κ.έ.

16. Είς τόν 6ίον Μωσέως 2, PG 44, 329 Β.
17. Π ρ ά ξ .  4, 4.
1,8. Ή σ . 66, 8 .
19. Λ ο υ κ ά  21, 15.
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5. ’Αλλά, λέγει, «τά λόγια των θεουργών καί ή περι
κλειόμενη είς αύτά σοφία αποβλέπει προς ένα σκοπόν 
μέ τήν άπό τά κοσμικά μαθήματα προερχομένην φιλοσο
φίαν καί έχει τό ίδιον μέ αύτήν τέλος, τήν εϋρεσιν τής 
άληθείας. Διότι μία είναι ή δΓ όλων δεικνυόμενη αλή
θεια, είς μέν τούς άποστόλους δοθεϊσα άμέσως έξ αρχής, 
άπό ήμας δέ εύρισκομένη δΓ έπιμελείας' προς αύτήν δε 
τήν άπό Θεοΰ δεδομένην εις τούς άποστόλους άλήθειαν 
οδηγούν μόνα των φυσικώς καί τά φιλοσοφικά μαθήματα 
καί συμβάλλουν μεγάλως νά άνυψώνεται ό άνθρωπος 
είς τάς άύλους άρχετυπίας των ιερών συμβόλων άπλα- 
νως»15. Ποιος σώφρων καί γνώστης τής διαφοράς μεταξύ 
αύτών δέν θά άγανακτήση άκούων ταΰτα, ότι καί κατ’ 
άρχήν άκόμη παραβάλλεται ή θεουργική σοφία τοϋ πνεύ
ματος μέ τήν άπό τά κοσμικά μαθήματα φιλοσοφίαν, καί 
μάλιστα άπό τούς νομίζοντας ότι έχουν τά ίδια μέ ήμάς 
φρονήματα καί κατηγοροΰντας τάς άντιρρήσεις ώς προς 
όμόφρονας; Δέν είναι «άγονος καί άκαρπος» ή μιά σο
φία, κατά τον θεηγόρον Γρηγόριον Νύσσης1®, μή δώσασα 
κανένα καρπόν μετά μακράν έγκυμοσύνην καί μή προσά- 
γουσα είς τό φως τής θεογνωσίας, ή δέ σοφία τοΰ πνεύ
ματός είναι γονιμωτάτη καί πολύτεκνος, καμωμένη νά 
γεννά όχι δύο ή τρία, όπως τά πολύτοκα ξώα, αλλά άνα- 
γεννώσα χιλιάδας ολοκλήρους έφ’ άπαξ καί μεταθέτουσα 
άπό τό δεινόν σκότος είς τό θαυμαστόν χρως τοΰ Θεοΰ, 
όπως έδιδάχθημεν άπό τάς Άποστολικάς Πράξεις17; Τού
το προϊδών καί ό προφήτης καί παραδοθείς ολόκληρος είς 
τον θαυμασμόν έλεγε* «μήπως αίφνιδίως έγκυμόνησεν ή 
γή, μήπως έγενγήθη μέ μιάς έθνος;»18. Ή άλήθεια δέν 
είναι έίς μέν τήν μίαν σμφισβητήσιμος καί ανάμικτος με 
τό ψευδός, διό καί πάντοτε συμβαίνει νά άντιλέγεται, όπως 
θά ήδύναντο νά συμμαρτυρήσουν καί οί καθοδηγηταί της, 
είς δέ τήν άλλην κανείς δέν δύναται νά άντισταθή κατά 
τήν θεσπεσίαν φωνήν τοΰ εύαγγελίου19, διότι προβάλλει 
σαφή καί έντελώς άμιγή άπό τό άντίθετον τήν άλήθειαν; 
Δέν είναι αύτής τής σοφίας των θείων λογίων ή άλήθεια
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άληθές άναγκαΐον ήμίν εστι καί λνοιτελες και οωτήριον, 
εκείνης δε της έξωθεν προογιτΌμένης ονκ άναγκαίον, ουδέ 
οωτήριον; "Οθεν δείκιηπαι και διπλούν είναι τό είδος τής 
άληθείας, ών το μεν τέλος έστι τής θεόπνευστου διδασκαλίας, 
τό δε μη άναγκαΐον μηδε οωτήριον ζητεί μεν ή έξω φιλο
σοφία, επιτυγχάνει δέ ήττον. Πώς οδν δι’ άμφοτέρων τού
των μίαν εύρίσκομεν την άλήθειαν;

6. *Άλλά καί ημείς έπι την των άναγκαίων ζήτησιν το 
έξεταστικον μεταφέροντες τής των έξω μαθημάτων φιλο
σοφίας καί πρός την των λογιών σαφήνειαν έστιν οϊς τής 
έκεΐθεν παιδείας χρώμενοι ραστ άν έκτραπείημεν του ορ
θού, μη ιήν ι̂όνην ούσαν κλεΐν των ιερών γραφών έχοντες, 
την χάριν του Πνεύματος, καί αύτοίς τοΐς θεοπνεύστοις *ο- 
γίοις μη ποδηγούμενοι. Δ ήλον γοϋν ώς εντεύθεν κάκείνα 
προς τό λυσιτελοϋν μεταποιείται τε καί μετατάττεταιψ άνεν- 
δεής μέν γάρ ή σοφία τού Πνεύματος, έν δε τφ όντως άγαθώ 
καί το μή όντως άγαθόν άγαθννεται, κατά την τού πυρός 
τε καί φωτός φύσιν, ώς εν άμυδρφ τύπω, πυρώδη καί φωτο- 
ειδή δεικνύσαν τά πλησιάσαντα. Πώς οδν έν είδος σοφίας 
εκ τών ιερών διδαγμάτων καί τών ελληνικών μαθημάτων 
ήμίν προσγενήσεται καί τή άποστολική σοφία ταυτόν, ήτις 
έν βραχεί διαλάμψασα τότε, περιέσχε τής οικουμένης τά πέ- 
ρατα, τους μέν έξω σοφούς άσόφους έλέγξασα, τους δε ι
ό ιώτας τής Ιδιωτείας εκείνης ούκ άπαλΛάξασα, σοφούς δέ 
καί ϊδιώτας έκ τής άθέου πλάνης μεταθείσα πρός την ευ
σέβειαν; Πώς οδν μία ή διά τούτων άλήθεια; Γνοίη δ* άν 
τις σαφώς την άτοπίαν τών τοιούτων ρημάτων, ει καί κατά 
τούς πατέρας τά μαθήματα ταύτα προσαγορεύσας, εϊτα πειρφ- 
το συνάπτειν τή διδασκαλία τού Πνεύματος καί τφ καταλόγφ 
τών κατά ταύτην θείων δώρων έγκρίνειν, φάσκω ν' «έδωρή- 
σατο ήμίν ό Θεός την θεόπνευστον διδασκαλίαν καί τήν π ο-
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αναγκαία καί ωφέλιμος καί σωτήριος είς ημάς, εκείνης 
δε τής προερχομένης άπό έξω δεν είναι άναγκαϊον οϋτε 
σωτήριον; "Οθεν δεικνύει ότι είναι καί διπλοϋν τό είδος 
τής άληβείας, καί τό μεν εν είναι τέλος τής θεόπνευ
στου διδασκαλίας, τό δέ άλλο, μή άναγκαϊον οϋτε σωτή
ριον, ζητεί μέν ή κοσμική φιλοσοφία, δέν τό επιτυγχάνει 
όμως. Πώς λοιπόν διά των δύο τούτων εύρίσκομεν μίαν 
αλήθειαν;

6. Άλλα καί ήμεϊς, μεταφέροντες τήν έΕέτασιν είς 
τήν συζήτησιν τών άναγκαίων προβλημάτων τής κοσμικής 
φιλοσοφίας καί προς άποσαφήνισ»ν τών ιερών λογίων 
χρησιμοποιοΰντες μερικά στοιχεία τής άπό έκεϊ προερχο
μένης παιδείας, εύκολώτατα θά έξετρεπώμεθα τοϋ όρθοϋ, 
αν δέν εϊχομεν τήν μόνην κλείδα τών (Ιερών Γραφών, 
τήν χάριν τοΰ πνεύματος,! καί αν δέν έποδηγετούμεθα άπό 
τά ίδια τα θεόπνευστα λόγια.-ξϊναι βεβαίως φανερόν ότι 
άπό εδώ μεταποιείται καί μεταπλάσσει καί εκείνα πρός 
ιό έπωφελές' διότι ή σοφία τοΰ πνεύματος είναι άνενδεής, 
μέ τό όντως δέ άγαθόν άγαθύνεται καί τό μή όντως άγα- 
θόν, κατά τήν φύσιν τοϋ πυράς καί φωτός, διά νά χρησι- 
μοποιήσοιμεν άμυδρόν τύπον, ή όποια εμφανίζει πυρώδη 
καί φωτοειδή τά πλησιάζοντα. Πώς λοιπόν θά προέλθη 
άπό τά ιερά διδάγματα καί τά έλληνικά μαθήματα εν 
είδος σοφίας δΓ ήμδς καί τό ίδιον πρός τήν άποστολικήν 
σοφίαν, ή οποία, άφοΰ διέλαμψε τότε έπ’ ολίγον, κατέ
λαβε τής οικουμένης τά πέρατα, ήλεγξε τούς έζω σοφούς 
ώς άσοφους καί τούς άμαθεϊς δέν άπήλλαΕεν άπό τήν 
άμάθειαν, μετέθεσε δέ σοφούς καί άμαθεϊς άπό τήν άθεον 
πλάνην πρός τήν εύσέβειαν; Πώς λοιπόν είναι μία ή δΓ 
αύτών εύρισκομένη άλήθεια; Θά ήδύνατο δέ κανείς νά 
γνωρίση σαφώς τήν άτοπίαν τών τοιούτων λόγων, άν, 
άφοΰ ώνόμαζε συμφώνως πρός τούς πατέρας τά μαθή
ματα ταΰτα, έπειτα άπεπειρδτο νά τά συνδέση μέ τήν δι
δασκαλίαν τοϋ πνεύματος καί νά συμπεριλάβη είς τόν 
κατάλογον τών κατ’ αύτήν θείων δώρων, λέγων «έδώρη- 
σεν είς ήμδς ό Θεός τήν θεόπνευστον διδασκαλίαν καί
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λνάσχολον ματαιότητα, 'ίνα διά τούτων την των προφητών 
και άποοτάλων σοφίαν κτησώμεϋ'α» . Τις κοινωνία ϋεοπνεύ- 
στω διδασκαλία προς ματαιότητας; Τί δε μέλει τη ΰεουργική 
σοφία πάσης τής εν άστράσιν άληϋ'είας; Καίτοι ό φιλωσοφος, 

5 ον ταύτην τήν άλήϋειαν άπολεξάμενος εΐτα τοίίς πνευματ ικοϊς 
και ϋ'είοις όντως συνήψε δώροις, άλλα τά κατά φιλοσοφίαν 
μαδήματα, περιττήν τήν των πονηρών δογμάτων άκροβνστί- 
αν, ώς είπεΐν, περικείμενα.

7. Το μέντοι πρδς τήν των ον των γνώσιν είσάγειν αντό- 
10  ύ'εν τήν εξω φιλοσοφίαν \ίσως ον τελέως ψευδές, υπό и 

γάρ αν είη άληΰές, άλλ3 ον τούτο εστιν ή των όντων γνώαις 
και ή σοφίαΤ ήν Θεός προφήταις και άποστόλοις άμέσως δέ- 
δωκε. Πνεύμα γάρ άγιον εκείνη* Πνεύματος δέ άγιου μετό
χους Αιγυπτίους και Χαλδαίονς καί 'Έλληνας ούδέπω και 

15 τήμερον άκηκόαμεν' και «Πνεύμα μεν άγιον παιδείας» λογι
σμών καί πράξεων υπαιτίων μακράν άπφκισται και «ούτε 
εϊς κακότεγνον ψυχήν είσελεύσεται» κατά το γεγραμμένον 
«οντε εν σώματι κατοικήσει κατάχρεφ άμαρτίας» . Τής δε 
των κατά φιλοσοφίαν μαδημάτων γνώσεως και ή τον Άοι- 

2 0  στοτέλους παντός μά/Αον έξίκετο ψυχή, 8ν κακότεχνον οι 
ΰεηγόροι προσεϊπον* τί δε αντφ και τής τού σώματος αγνείας 
τεκμήριον εχοι τις αν εϊπεϊν; 9Αλλά κάν τώ πλατωνικώ σώ- 
ματι ή των μαδημάτων γνώσις ένωκει, δς μητρϊ και ϋυγα- 
τράσιν εκείνης σννώκει δνσν και των προφητικών δε και 

25 άποστολικών λογιών εϊ τις εξ έπιμελείας τήν γνώσιν κτή- 
σαιτο, τοσοντον απέχει τού τήν εκείνων εχειν σοφίαν, όπό- 
qov δφϋ'αλμός ήλιος ή σελήνη τελέσαι, τών άκτίνων ήλιου 
τε και σελήνης μεταλαχών διό τά τόόν προφητών είδότες 
τιροφήται τυγχάνομεν δντες ούδαμώς. Καί ή μέν άποστολική 

30 σοφία εξ όλίγων τών κεκτημένων έν βραχεί χρόνφ κόσμον

20. Θρησκευτική διάκρισις τών τριών γενών γίνεται κατά πρώτον 
ύπό τοϋ Άριστε ίδου,  ’Απολογία 2, 1, Βιβλ. Έλλ. Πατέρων 3, 135.

21. Σ ο φ. Σολ.  1, 4 έζ.
22. Γ ρ η γ ο ρ ί о и N ύ σ σ η ς, ’Αντιρρητικοί κατά Εύνομίου 

1, PG 45. 265 Β.
23. Β λ . Βίον Πορφυρίου 9, έκδ. Br6hier, Έννεάδες Πλωτίνου  

τ. I (Budd σ. 11).
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τήν πολυάσχολον ματαιότητα, ώστε νά άπσκτήσωμεν διά 
μέσου αύτών τήν σοφίαν των προφητών καί αποστόλων». 
Ποια κοινωνία τής θεόπνευστου διδασκαλίας δύναται νά 
ύπάρχη προς ματαιότητας; Τί δέ ενδιαφέρει όλη ή είς τά 
άστρα αλήθεια τήν θεουργικήν σοφίαν; Μολονότι ό φιλό
σοφος δεν έξέλεξεν αυτήν τήν αλήθειαν και έπειτα συνή
ψε προς τά πνευματικά καί θεία όντως δώρα, άλλά τά φι
λοσοφικά μαθήματα, περιέχοντα περιττήν, οϋτως είπεϊν, 
ακροβυστίαν των πονηρών δογμάτων.

7. Βεβαίως τό νά είσάγη κανείς τήν κοσμικήν φιλο
σοφίαν διά τήν γνώσιν των όντων μόνον δεν είναι ϊσως 
τελείως άστοχον, ύπό ώρισμένας «μάλιστα προϋποθέσεις θά 
ήδύνατο νά είναι ορθόν, άλλά δέν είναι τοϋτο ή γνώσις 
τών όντων καί σοφία, των οποίων ό Θεός έδωσεν αμέ
σως είς τούς προφήτας καί τούς άποστόλους. Διότι εκεί
νη είναι Πνεύμα άγιον" ότι δέ οί Αιγύπτιοι καί οί Χαλδαϊοι 
καί οί "Ελληνες20 είναι μέτοχοι τού άγιου Πνεύματος, 
ποτέ δέν τό ήκούσαμεν έως σήμερα' καί τό μεν «άγιον 
πνεύμα παιδείας» είναι μακράν λογισμών καί πράξεων 
ένοχων καί «ούτε είς κακότεχνον ψυχήν εισέρχεται» κατά 
τό γεγραμμένον «ούτε είς σώμα γεμδτον αμαρτίαν κατοι
κεί»21. Είς δέ τήν γνώσιν τών φιλοσοφικών μαθημάτων 
περισσότερον άπό παντός άλλου έφθασεν ή ψυχή τού 
Άριστοτέλους, τόν οποίον οί θεηγόροι έχαρακτήρισαν 
κακότεχνον22, ποιον δέ τεκμήριον τής άγνείας τού σώμα
τος αύτοϋ θά ήδύνατο νά εϊπη κανείς; Άλλά καί είς τού 
Πλάτωνος τό σώμα ένώκει ή γνώσις τών μαθημάτων, ό 
όποιος συνέΖη μέ μητέρα καί δύο θυγατέρας της28. Καί 
τών προφητικών δέ καί άποστολικών λογίων άν μέ Επι
μέλειαν άπσκτήση τήν γνώσιν, τόσον άπέχει άπό τού νά 
κατέχπ τήν σοφίαν εκείνων, όσον άπέχει άπό τού νά είναι 
ήλιος ή σελήνη όφθαλμός, ό οποίος άντίκρυσε τάς άκτϊ- 
νας ήλιου καί σελήνης' διό καί οί γνωρίΖοντες τά τών 
προφητών δέν συμβαίνει καθόλου νά εϊμεθα προφήται. 
Καί ή μεν άποστολική σοφία διά τών ολίγων κατόχων της 
είς σύντομον χρόνον άνύψωσε προς ούρανόν όλον τόν
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δλον ύψοϋ πρός ουρανόν ήρε τοϊς τον ευαγγελίου περιδαλοΰσα 
δεσμοις, νυν δ9 εις εν συνελδόντες δσοι νυν είσι οοφοί, καν 
έπι πλειοτον διακαρτερήσωσι οπουδάζοντες, ουδέ κόσμου μι
κρόν τι μέρος του δυδοΰ της άσεδείας άνασπασδαι δυνη- 

5 δεΐεν αν.
8. \ 4 Α / 5 ούδ5 ή παρά των λογιών ημιν προογινομένη γνώ- 

σις, καίτοι πλειοτον άποδέονσα της των συγγραψαμένων ε
κείνα σοφίας, τη παρά των εξω μαδημάτων χορηγούμενη 
γνώσει ταντόν α,ν εϊη. Δ ιό και περί γενέσεως και συστάσεως, 

10 λύσεώς τε καί μετάποιήσεως, αξίας τε της προσηκούσης έ- 
κάστφ των ον των καί των άλλων μεταξύ μικρού πάντων 
προς την εξω σοφίαν διαφερόμεδα. Καί της μεν δει ας σο
φίας τό πλειστον εις τούτο τείνει, γνώναι τί το δέλημα του 
Θ ε ό ν ,  τό άγαδόν καί τέλειον καί ευάρεστον, δ ζητειν τοσον- 

15 τον απέχει τά κατά την εξω φιλοσοφίαν μαδήματα, όπόσον 
οι πεφνκότες αεί πρός γην νεύειν χοίροι την αστέρων εΰ- 
κοαμον εϊδέναι δέσιν. Ό  δέ ζητητικός του δείου δελήματος 
καί τούτ εγνωκώς έφ’ έκαστου των οντων, τίνος ένεκα πα
ρά του δημιουργού των όλων προήχδη, καί κατά την δείαν 

2 0  ταυτηνί δονλησιν αντοΐς χρώμενος, οϋτός εστιν ό τους αι
τιώδεις λόγους των δντων εϊδώς, οϋτός εστιν ό την γνώσιν 
§χων των ον των, οϋτός εστιν d άληδης φιλόσοφος καί τέλει
ος ανδρωτιος, κατά τό σολομώντειον έπος, ιαόν Θεόν φοδοϋ 
καί τάς έντολάς αυτόν φύλασσε, δτι τούτο πας άνδρωποςυ. 

25 Οϋτός δη σοφίαν έχει την άναμφίλεκτον —  μαρτυρεί γάρ αυ
τόν τό φρονεΐν ο δίος — , δς αντιλογίαν ον παραδέχεται καί 
αυτός εν έαντφ τό μαρτνριον έχει τής ουνειδήσεως, πρός δε 
τούτφ καί την άνωδεν ψήφον διά τής μυστικής επιδημίας τε 
καί έμφανείας του Πνεύματος.

30 9. ' Ο  ό ’ εκ τής έξω σοφίας τό φρονεΐν συνειλοχώς, εΐ
τίνος καί μετέσχηκεν άληδονς, λόγφ μόνον τάς πίστεις τιρός 
λόγον, ώς λόγος, άεί παλαίοντι, παρεχόμενος άδεδαίου σο-

24. Ρω μ. 12, 2.
25. Έΐκκλησ. 12, 13.
26. Β* Κορ. 1, 12.
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κόσμον. ΠερίΖώσασα αύτόν μέ τά δεσμό τοϋ ευαγγελίου, 
τώρα δε άν συγκεντρωθούν όμοΰ όσοι είναι σοφοί και 
άοχοληθοΰν επί πολύ με την σπουδήν, δεν θά ήδύναντο 
ούτε μικρόν μέρος τοΰ κόσμου νά σηκώσουν άπό τόν βυ
θόν τής άσεβείας.

8. Αλλ’ ούτε ή προερχόμενη άπό τά ιερά λόγια γνώ- 
σις ημών, αν καί πολύ απέχει άπό τήν σοφίαν τών συν- 
ταΕάντων έκείνα τά συγγράμματα, θά ήδύνατο νά είναι 
τό ίδιον μέ τήν χορηγουμένην άπό τά κοσμικά μαθήματα 
γνώσιν. Διά τούτο εις τά περί γενέσεως καί συστάσεως, 
λύσεως καί μεταποιήσεως, άΕίας προσηκούσης εις έκα
στον των όντων καί των άλλων σχεδόν καθ’ όλα διαφω- 
νοΰμεν πρός τήν κοσμικήν σοφίαν. Καί τής μέν θείας. σο
φίας τά πλεϊστα τείνουν εις τούτο, νά γνωρίσωμεν τό θέ
λημα τοΰ Θεοΰ τ̂ό άγαθόν καί τέλειον και εύάρεστον24, 
άπό τήν Εήτησιν το οποίου τόσον πολύ άπέχουν τά μαθή
ματα τής κοσμικής φιλοσοφίας, όσον άπέχουν οί καμω
μένοι νά νεύουν πάντοτε πρός τήν γήν χοίρο; άπό τοΰ νά 
γνωρίζουν τήν εύτακτον θέσιν των αστέρων. /0_δέ_ζητη- 
τικός τού θείου θελήματος καί μαθών δΓ έκαστον των 
όντων τούτο, δηλαδή διά ποιαν αιτίαν παρήχθη απατόν 
δημιουργόν_7ών όλων, καί χρησιμοποιών αύτά κατά τήν 
θέλησιν ταύτην, αύτός είναι ό γνωρίμων_ τούο̂ αίτΐώδεις 
λόγους τών όντων, αύτός είναι ό έχων την γνώσιν τών 
όντων, αύτός είναίόάληθής φιλόσοφος καί τέλειος ̂ άν
θρωπός, κατά τόν σολομώνειον λόγον, «φσβοϋ τόν, Θεόν 
καί φύλασσε τάς έντολάς αστού, διότι αύτό είναι τό χρέ- 
ος παντός άνθρώπου»25. Αύτός πράγματι έχει τήν άναμφι- 
σβήτητον "σοφίαν —διότι μαρτυρεί τό φρόνημα αύτοϋ ό 
βίος—, ό όποιος δεν παραδέχεται άντιλογίαν και έχει» ό 
ίδιος μέσα του τό μαρτύριον τής συνειδήσεως2·, επί πλέον 
δέ καί τήν άνωθεν έγκρισιν διά τής μυστικής έπιδημίας 
καί έμφανείας τοΰ Πνεύματος.

9. Ό δέ συλλέΕας τό φρόνημα άπό τήν κοσμικήν 
σοφίαν, άν μετέχη άληθώς κάποιος, παρέχει τάς έπιβε- 
βαιώσεις μέ λόγον μόνον, άντιπαλαιόντα πρός λόγον κατά
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φίας έπιγνώμων καδέστηκεν, έστιν οτε μηδ’ έαντφ συνάδων, 
μάλλον μέν ούν και μέγα φρονών και φιλότιμου μένος, εϊ τά- 
ναντία δύναιτο λέγων πείδειν περί τον αυτού πράγματος· 
όντως έχει τε και παρέχει γνώμην άστατόν τε και ενμετάβο- 

5 λον, τό μεταβατικόν και μεριστόν τον φρονονντος της ψυχής 
άχρειονσαν, ώστ ούδ' ακριβώς αν εϊη λογικός ό τοιοϋτος, 
πόσω γε μάλλον ον νοερός. Τις ούν μηχανή τόν έκ τοιαντης 
διάνοιας όρμώμενον τάς άνλονς άρχετνπίας των εν τή τον 
Χρίστον εκκλησία δε ίων έποπτεύειν συμβόλωνy ώς ό των 

10  έλληνικών μαδημάτων γενναίος ούτος υπασπιστής εξηγείται; 
'Ο  δε <τό τον θεόν δέλημα ζητών και ποιών εκείνος φιλόσο
φος, λόγον έχων έμπρακτον και πράξιν ελλόγιμον, δι αϋτών 
τών Ίΐραγμάτων το απλανές του μεταβατικόν τών οικείων 
νοήσεων άποδείκννσι και' ώς λογικός ών ήδη τελέως και 

15 προς τό ένοειδές τών άρχετύπων από τών μεριστών ιερών 
συμβόλων άνάγεσδαι δύναται, τελειών δι εαυτόν νοητώς τά 
τιροκείμενα και αντός δι αυτών μνστικώς τελειούμενος’ ος 
έσδ3 δτε και τής νπερτελοϋς δέας και άναβάσεως διά τής πνευ
ματικής έπιτνγχάνει προσευχής.

2 0  10. ΎΑρ ’ αν εχοι τις έτι λέγειν ώς ήν αμέσως προφήτσις
και άποοτόλοις γνώσιν τών οντων Θεός έβοσκε, ταντην η
μείς διά τών έξω μαδημάτων εύρίσκομεν; Ον μην άλλ’ έ- 
πεϊ τών έν ήμίν άριστον ή γνώσις τών οντων, εισάγει δε 
δ£ έαντών τιρός ταντην τά κατά φιλοσοφίαν μαδήματα, και 

25 ή μέν Ιερά Γραφή σύμβολα προτίδεται ταντης, ανάγει δε 
πρός τάς άνλονς άρχετνπίας τά κατά φιλοσοφίαν μαδήματα, 
ώς ό φιλόσοφος λέγει, άριστα μέν ήμίν μαδημάτων ταϋτα, 
τοσοντο δέ κρείττω τής δείας Γραφής, όπόσον συμβόλων ή 
τών άρχετύπων άλήδεια' εϊ δέ μή κρείττω ταύτης, εξ άνάγ- 

30 κης ονδ' ήττω, τών έν ήμίν άριστον τής γνώσεως ονσης' 
τών γάρ εισαγόντων εις ταύτην και άναγόντων, τί ποτ9 άρ’ 

άλλο μείζον δράσειεν αν; ”Εο>τΐν άρα τι τών έκ τής δεοπνεύ-

2 7 . В λ. άνωτ. 1, 1, 1* 1, 2, έρώτ., 1, 3, 13.
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τό λόγιον27· διό κατέστη κριτής αβέβαιου σοφίας, ενίοτε 
μή σύμφωνων οϋτε με τόν εαυτόν του, μάλλον δέ υπερή
φανε и όμ ενός και φιλοτιμούμενος, εάν ήδύνατό λέγων τά 
αντίθετα νά πείθη περί τοΰ ίδιου πράγματος. Οΰτω έχει 
καί προσφέρει άστατον καί εύμετάβολον γνώμην, κατα- 
στρέφουσαν τό μεταβατικόν καί μεριστόν τής φρονηματι
κής λειετουργίας τής ψυχής, ώστε ό τοιουτος νά μή είναι 
οϋτε άκρίβώς λογικός, πόσον μάλλον όχι νοερός. Ποία 
μηχανή λοιπόν ύφίσταται νά έποπτεύη τάς άΰλους άρχε- 
τυπίας των θείων συμβόλων εις τήν έκκλησίαν τοΰ Χρί
στου, όπως είσηγεϊται ό γενναίος αύτός υπερασπιστής 
τών έλληνικών μαθημάτων; Ό δέ Ζητών καί έκτελών τό 
θέλημα τοΰ Θεοΰ έκεϊνος φιλόσοφος, έχων λόγον έμπρα
κτον καί πράξιν ελλόγιμον, άποδεικνύει διά τών ιδίων τών 
πραγμάτων τό άπλανές τής -μεταβατικής ίδιότητος τών 
νοήσεών του καί ώς ήδη τελείως λογικός δύναται νά ανά
γεται άπό τά μεριστά ιερά σύμβολα πρός τό ένοειδές τών 
αρχετύπων, τέλειων δΓ έαύτοΰ νοητώς τά προκείμενα και 

ό ίδιος τελειούμενος δΓ αύτών μυστικώς’ αύτός ένίοτε 
έπιτυγχάνει καί τήν ύπερτελή θέαν καί άνάβασιν διά τής 
πνευματικής προσευχής.

10. Δύναται δρά γε άκόμη νά λέγη κανείς ότι τήν 
γνώσιν, τήν όποιαν ό θεός έδωσεν άμέσως είς τούς 
προφήτας καί τούς αποστόλους, ήμεϊς εύρίσκομεν διά 
τών κοσμικών μαθημάτων; Άλλ’ όμως, τό όριστον τών 
άγαθών μας εϊνε ή γνώσις τών όντων, εισάγουν δέ πρός 
αύτήν μόνα των τά φιλοσοφικά7 μαθήματα, καί ή μέν ιερά 
Γραφή προβάλλει σύμβολα αύτής, άνάγουν δέ πρός τάς 
άΰλους άρχετυπίας τά φιλοσοφικά μαθήματα, όπως λέγει 
ό φιλόσοφος, αύτά είναι δΓ ήμάς τά άριστα μαθήματα, 
τόσον άνώτερα τής θείας Γραφής όσον είναι τών συμβό
λων ή άλήθεια τών άρχετύπων' αν δέ δέγ είναι άνώτερα 
ταύτης κατ’ άνάγκην δεν είναι οϋτε κάτώτερά, άφου τό ά* 
ριστόν τών άγαθών μας είναι ή γνώσις· διότι τί άλλο με- 
γαλύτερον θά ήτο ποτέ δυνατόν φαν ή άπό τά είσάγοντα 
και άνάγοντα είς αύτήν τήν γνώσιν; "Αρα ύπάρχει κάτι
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στον Γραφής ήμίν προσγινομένων τής τών δντων γνώσεως 
άσυγκρίτως κρεϊττovr δι5 δ  τά δεουργικά λόγια τής φιλοσο
φίας εκείνης άσνγκρίτως υπάρχει κρείττω, προς το τής γνώ
σεως έκεινο κρειττον μήτ’ είσαγόντων μήτ’ άναγόντων παρ' 

5 έαυτών των κατ' αυτήν μαδημάτων. Ιατρική δε και Θεός, 
πώς τήν αυτήν παρέχει ϋγίειαν, εΐ μή τις έπι πολλοστημορίου 
τοϋτ είποι ταύτης; Ουδέ γάρ έκεινο συνιδείν ίσχυσεν ό φιλό
σοφος, ώς τής μεν παρά Θεού ιατρείας τε και σοφίας έπι τήν 
ψυχήν βλέπει τό πλέον, ιτά δ? εξ ανθρώπων ευρήματα ταϋτα, 

10 τώ σώματι μόνφ μικράν έπενεγκόντα τήν Θεραπείαν, άπρα- 
κτοϋσιν έπειτα, διαλύσαντος του δανάτον τό υποκείμενον.

11. Άλλ ’ έκεϊνος ταύτη τάληΰ'ές έχειν άποφηνάμενος, 
«είσί» , φησίν, «ο« πρός ταϋτα άμφιοδητοϋσιν ήμϊν' ένιοι μεν 
γάρ τήν των λογιών άνάγνωσιν σύγχυσιν οίονται, οι δέ τά 

15 κατά φιλοσοφίαν μαδήματα και πάσαν τήν τιερι λόγους δια
τριβήν μηδαμώς είναι δόσιν Θεοδ»'. 'Ορρς άνακεκαλυμμένας 
τάς συκοφαντίας 7ΐροβεβλημένας ; Τούτων γάρ τό μέν κατά 
τών ήσυχαζόντων λέγει, τό δέ κατά τών λόγων τών ήμε- 
τέρων. Αλλά τών μέν έφ’ ημών ήσυχαζόντοον ούδένα εγνω 

2 0  μεν δς τοις λογίοις ου προσανέχει, γράμματα μεμαδηκώς, 
και τους μή γράμματα εϊδότας ίδοι τις αν βίβλους άλλας 
έμψυχους από στήθους τά πλείονα τών λογίων ενφυώς απαγ
γέλλοντας. Έπει τοίννν οϋτοι σαφώς τοιοΰτοι, 7τρός τους πα
τέρας τείνειν έοικεν δ λόγος αντφ· ό μέν γάρ αυτών, φησί, 

25 <(κόπους και μή δέλτονς», δ δέ «ζον έν πολλοΐς φνλλοις άνα- 
γινώσκονζος ψιλώς ψιλοΰται ή καρδία», καί έτερος «μονα
χός διά γνώσιν και μή διά κατάνυξιν άναγινώσκων οίησιν 
κτάταν». Είτε τοίνυν πρός τούτους είτε πρός έκείνους δ λό
γος, συκοφαντία σαφής. Ου γάρ έπί διαβολή τής ιεράς Γρα-

28. Βλ. άνωτ. 2, 1, 4.
29. Πρόκειται περί τοϋ βιβλίου 1, 1 καί πιθανώς τών έπιστολών 

Α* καί Β' πρός Βαρλαάμ.
30. Καί σήμερον έν Άγίφ "Ορει πολλοί μοναχοί γνωρίζουν άπό 

στήθους όλόκληρον τήν Γραφήν ή μέγα μέρος αυτής, ώς καί όλοκλή- 
ρους άκολουθίας.

31. Ί ω ά ν V о и Σ ι ν α ί τ ο υ  , ΚλϊμαΕ 27, PG 78, 1116 С.
32. Μή άνιχνευθέντα.
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άπό τά προστιθέμενα είς ήμάς ύπό της θεοπνεύστου Γρα
φής άσυγκρίτως άνώτερον της γνώσεως των όντων, διό 
τα θεουργικά λόγια είναι άσυγκρίτως ανώτερα τής φιλο
σοφίας εκείνης, άφοϋ τά ίδικά της μαθήματα δέν εισά
γουν οϋτε άνάγουν μόνα των πρός τό άνώτερον έκεϊνο τής 
γνώσεως ’Ιατρική δε καί θεός, πώς παρέχουν τήν ιδίαν 
ύγείαν, άν δέν τήν περιορίση κανείς εις τό πολλοστημόριον 
αυτής28; Διότι ό φιλόσοφος δέν κατώρθωσεν οϋτε έκεϊνο 
νά άντιληφθή, δτι τής μέν παρά Θεοΰ ίατρείας καί σοφίας 
τό μεγαλύτερον μέρος άποβλέπει πρός τήν ψυχήν, τά έΕ 
άνθρώπων δε εύρήματα ταϋτα, άφοϋ προσφέρουν μόνον 
είς τό σώμα μικρόν θεραπείαν, έπειτα άπρακτοϋν, όταν 
ό θάνατος διαλύση τό ύποκείμενον.

11. Άλλ’ έκεϊνος, άφοϋ διεκήρυΕεν δτι αύτή έχει τήν 
άλήθειαν, λέγει, «υπάρχουν μερικοί οί όποιοι άμφισβητοϋν 
ταϋτα άπέναντι ήμών πράγματι μερικοί θεωροϋν τών ιε
ρών λογίων τήν άνάγνωσιν ταραχήν, άλλοι δέ φρονοϋν 
ότι τά φιλοσοφικά μαθήματα καί δλη ή σπουδή (τών γραμ
μάτων δέν είναι καθόλου δώρον τοϋ Θεοϋ». Βλέπεις τάς 
συκοφαντίας νά προβάλλωνται φανερώς; Διότι τούτων 
τό μέν πρώτον λέγει κατά τών ήσυχαστών, τό δέ δεύτε
ρον κατά τών ίδικών μας πραγματειών29. ’Αλλά άπό μέν 
τούς συγχρόνους μας ήσυχαστάς δέν γνωρίΕσμεν κανέ
να, ό όποιος δέν επιδίδεται είς τήν άνάγνωσιν τών ιερών 
λογίων, έφ’ όσον έμαθε γράμματα, θά ήδύνατο δέ νά ΐδπ 
καί τούς μή γνωρίζοντας γράμματα ώς άλλας βίβλους 
έμψύχους, καθ’ όσον απαγγέλλουν άπό στήθους εύφυώς 
τά περισσότερα τών λογίων®0. Έφ’ όσον λοιπόν οί ήσυχα- 

σταί οΰτοι είναι τοιοϋτοι, (ραίνεται ότι ό λόγος του άπευ- 
θύνεται πρός τούς πατέρας* διότι είς άπό αύτούς λέγει, 
«κόπους καί όχι βιβλία»*1, άλλος δέ, «ή καρδία τοϋ άναγι- 
νώσκοντος ψιλώς είς πολλά φύλλα ψιλοϋται» καί άλλος, 
«μοναχός άναγινώσκων διά γνώσιν καί όχι διά κατάνυΕιν 
άποκτά οί'ησιν»**. Είτε λοιπόν πρός αύτούς είτε πρός έκεί- 
νους άπευθύνεται ό λόγος, είναι συκοφαντία σαφής. Διότι 
οί λόγοι αύτοί δέν έλέχθησαν άπό έκείνους πρός διαβο·’
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φής τοιαϋτ’ άτια πα^9 εκείνων εϊρηται’ την πράξιν δε είδό- 
τες, άλλs ο$ την γνώσιν οώζονσαν, κάϊ τον αποστόλου πυϋά- 
μενοι μη τους άκροατάς τον νόμου, τους δε ποιητάς σωΰ'ήσε- 
οϋ'αι λέγοντος, επί τούτο και αυτοί τους πυΦομένους διά των 

5 τοιούτων λόγων προτρέπονται.
12. Κάγώ δε εϊπών δια τελώ μεμνη μένος, μετά το «διε- 

λειν και διαρρίψαι» παν δ τι της ΰύραΰεν σοφίας μυϋώδες 
και κακόδοξον, ώς ή εκ της έξω παιδείας γνώσις «πνευμα
τικόν μέν δώρον ονδ9 ούτως αν κλη&είη, φυσικόν δέ, διά της 

10 φύσεως δεδομένον ήμιν παρά Θεόν και μελέτη πρός έπίδοσιν 
άγόμενον, δ και τεκμήριον εναργές ώς φυσικόν, άλλ9 ον πνευ
ματικόν έστι δώρον, τό μη μελέτης άνεν μηδενϊ των άπάν- 
των παραγίνεσ&αΓ Θεοϋ γάρ κυρίως δώρον έν άγίφ Πνεύ- 
ματι δεδομένον, άλλ9 ον φυσικόν, η καϋ|S ημάς ϋ'εοσοφία, η 

15 κ,άν άλιεΰσιν άνωϋεν επιπτη, βροντής νίονς απεργάζεται>>. 

Καύάπερ γάρ « τον Κυρίου μέν έστιν ή γη και πάντες οι 
κατοικούννες έν αυτή» ,  ολίγοι δέ οί τον Θεόν, εΐ και πάντες 
πλάσματα τον αυτόν δήπου τρόπον και Θεός μέν εστιν ό 
παρέχων άν&ρώπφ γνώσιν, ολίγοι δέ είσιν οί την σοφίαν 

2 0  κτησάμενοι τον Πνεύματος, ει και πάντες νπ αυτόν φύσει 
λογικοί καί επιστήμης δεκτικοί γεγόνασιν. ”Αρ’ ούν ον συ
κοφαντεί περιφανώς τον λέγοντα φυσικόν δώρον ό λέγων 
μηδεμώς είναι λέγειν δόσιν Θεοϋ; Τίνος γάρ ή φνσις δόμα; 
ούχϊ τον Θεόν; Πώς οϋν ονδαμώς έκ Θεόν λέγει, δ διά 

25  τής φύσεώς φησιν έκ Θεοϋ δεδομένον;
13. 9Αλλ* εκείνος έπειτα πειράται δεΐξαι, μάλλον δέ άνα- 

ποδείκτως άποφαίνεται, ώς αυτός μέν τφ μεγάλφ Διονυ- 
σίφ ομολογεί, ημείς ό 9 ον. Καί ή συκοφαντία ενύϋς έγγύς, 
Ηαριάτώσα άυτίφ άχτα 7ΐαρ\μστήσαι 'ρνδαμώς ϊσχνσε' «διά 

30 τούτο γάρ ονχ ομολογείς» , φησί, «τφ ΰείφ Διονυσίφ, έπειδή 
την φιλοσοφίαν έκ δαιμόνων τε φανηναι καί εις δαίμονας

33. Ρ ω μ. 2, 13.
34. Έκ τριάδοα 1, 21-22.
35. Ψαλμ. 23, 1.
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λήν της ίεράς Γραφής' άλλα γνωρίζοντες ότι ή πραξις 
είναι ή σώΖουσα και όχι ή γνώσις καί μαθόντες ότι ό από
στολος λέγει ότι θά σωθούν όχι οί άκροαταί τοΰ νόμου 
άλλ’ οί έκτελεσταί33, διά τοϋτο καί αύτοί προτρέπουν τούς 
ακούοντας διά τών τοιούτων λόγων.

12. Καί έγώ δέ ένθυμοΰμαι καλά ότι είπα, μετά την 
«διάκρισιν καί διάρριψιν» παντός μυθώδους καί κακοδό
ξου τής θύραθεν σοφίας, «ούτε τότε θά ήδύνατο ή έξω 
παιδεία νά όνομασθή πνευματικόν δώρον, άλλά φυσικόν, 
δεδομένον εις ήμάς ύπό τοΰ Θεοΰ διά τής φύσεως καί 
διά τής μελέτης φερόμενον εις αϋξησιν, πράγμα τό όποι
ον είναι τεκμήριον ότι είναι φυσικόν καί όχι πνευματικόν 
δώρον, τό ότι δηλαδή χωρίς μελέτην δέν έρχεται εις 
κανένα καθόλου. Άντιθέτως Θεοΰ δώρον κυριολεκτικώς 
δεδομένον έν άγίω Πνεύματι, άλλ’ όχι φυσικόν, είναι ή 
ϊδική μας θεοσοφία, ή όποια καί εις άλιεϊς άκόμη, αν έπέλ- 
θη όπό άνω, τούς μετατρέπει εις υιούς βροντής»34. "Οπως 
δηλαδή «τοΰ Κυρίου μέν είναι ή γή καί όλοι όί κατοικοΰν- 
τες εις αύτήν»35, ολίγοι δέ είναι οί τοΰ Θεοΰ, αν καί όλοι 
πλάσματά του, κατά τόν ίδιον τρόπον ό Θεός μέν είναι ό 
παρέχων εις τόν άνθρωπον την γνώσιν, ολίγοι δέ είναι 
οί άποκτήσαντες την σοφίαν τοΰ Πνεύματος, άν καί όλοι 
έγιναν ύπ’ αύτοΰ φύσει λογικοί καί δεκτικοί επιστήμης. 
Δέν συκοφαντεί ολοφάνερα λοιπόν τόν λέγοντα τήν γνώ
σιν φυσικόν δώρον ό ίσχυριξόμενος ότι δήθεν άρνεϊται 
έντελώς ότι είναι δώρον τοΰ Θεοΰ; Διότι τίνος δόμα είναι 
ή φύσις; όχι τοΰ Θεοΰ; Πώς λοιπόν δέν λέγει καθόλου 
ότι είναι έκ Θεοΰ αύτό τό οποίον λέγει ότι είναι δεδσμέ- 
νον διά τής φύσεως έκ Θεοΰ;

13. Άλλ’ έκεϊνος έπειτα προσπαθεί νά άποδείξη, 
μάλλον δέ διακηρύσσει άναποδείκτως, ότι αύτός μέν συμ
φωνεί μέ τόν μέγαν Διονύσιον, ήμεϊς δέ όχι. Καί άμέσως 
έρχεται» ή συκοφαντία, παριστώσα ,δΓ αύτόν όσα δέν ήδυ- 
νήθη ό ίδιος νά παραστήση· διότι, λέγει, «διά τούτο δέν 
συμφωνείς μέ τόν θειον Διονύσιον, έπειδή ισχυρίζεσαι ότι 
ή φιλοσοφία άπό δαίμονας έφάνη καί είς δαίμονας οδηγεί».
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φέρειν διισχυρίζη». Μετά τούτο δ9 αύϋις, ώσπερ έπιλαΜμε- 
νος αυτός εαυτόν, «περί της ρηλοσοφίας ταυτηςφησίν, иήν 
αυτοί πρεσβεύομεν, ιάς αύτάς ήμίν άφήκας φωνάς». Πώς 
αν τις μάλλον δείξειεν έαυτώ άντικείμενος τον; Άλλ5 εκεί- 

5 νο πόΰεν εχεις λαβών, ώς έκ δαιμόνων φανήναι καϊ εις 
δαίμονας φέρειν την φιλοσοφίαν διισχυρίζομαι; « ‘ Οτι», φη- 
σί, ατών 'Ελλήνων τους άκρους παράγεις λέγοντας άριδή- 
λως εκ δαιμόνων έπιπνοίας την γνώσιν δέξασ&αι». Τί ουν 
διά τούτον συ μπεραίνομεν εκεί; Βούλει προϋώμεν αυτά τά 

10 ρήματα; *Αρ’ ουν «Θεόν σοφίαν ερούμεν εχειν τους τοιαϋτα 
περί σφών αυτών λέγοντας; Ούχί, εως αν ημών αυτών ώ- 
μεν και τής όντως σοφίας ϋεραπενταί, ήτις εις κακότεχνον 
και δαίμο-σι φίλην ούκ εισέρχεται ψυχήν καν εϊσελϋούαα 
φϋ'άση, μεταδαλονσης επί τό χείρον, άφίπταται' Πνεύμα γάρ 

15 άγιον παιδείας έπαναστήσεται άπό λογισμών ασυνετών, κατά 
Σολομώντα τον Θεόν σοφίαν ενμοιρηκότα καϊ περί αυτής 
συγγραψάμενον. Τί δε άσυνετώτερον τών μέγα φρονούντων 
έπϊ τώ δαίμοσι т ελείσδαι και προσμαρτυρούν των έκείνοις την 
χορηγίαν τής σφετέρας αυτών σοφίας; Ου γάρ περί φιλο- 

20  σοφίας απλώς λέγομεν άττα λέγομεν νυν, αλλά περί τής τώ ν  
το ιού των φιλοσοφίας' εί γάρ και κατά Παύλον ου δύναιαί 
τις ποτήριον Κυρίου πίνειν και πατήριον δαιμόνιων, πώς 
άν δύνηδείη τις Θεού σοφίαν εχειν καί υπό δαιμόνων έμ- 
πνείσϋ'αι;». Τί ούν έστιν ο φαμεν; Τους εκ δαιμόνων την 

25 έαυτών σοφίαν είπόντας δαιμονιώδεις παρά τούτο σοφούς 
είναι άποφαινόμεδα. Συ δε δι9 δ τών ειρηκάτων κατεψηφι- 
οάμεϋ'α, τούϋ? ήμίν προφέρεις. Δέδοικα μη καί σου τή γλώτιη 
βάσκανός τις δαίμων τό συκοφαντείν ενηχεΐ. Δαιμονιώδη μεν 
ούν ημείς τήν τών ασεβών σοφίαν διά τάς εν αυτή κακοδο- 

30 ξίας προσείπομεν, Γρηγόριος δε ό τής θεολογίας επώνυμος

36. Ά π ά ντη σ ις  του Βαρλαάμ ε ίς  τά περί έπιπνοίας ποιητφν λεγά
μενα του Παλαμδ, άνωτ. 1, 1, 15.

37. Σ  ο φ. Σ  ο λ. 1, 5.
38. Α '  Κ ο ρ .  10, 21.
39. Παράθεσις έκ τριάδος 1, 1, 16.
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’Αμέσως δέ μετ’ αύτό πάλιν, ώσάν νά έλησμόνησεν ό ίδιος 
τόν έαυτόν του, λέγει, «περί τής φιλοσοφίας τούτης, την 
οποίαν ήμεϊς δεχόμεθα, είπες τά ίδια πράγματα μέ ήμας». 
Πώς θά ήδύνατο κανείς νά δείξη περισσότερον ότι άντι- 
τίθεται πρός έαυτόν; Άλλ’ εκείνο άπό ποΰ τό έλαβες, 
τό δτι τάχα διισχυρίζομαι ότι ή φιλοσοφία προήλθεν άπό 
τούς δαίμονας και οδηγεί εις τούς δαίμονας; «Διότι», 
λέγει, «φέρεις τούς άρίστους των Ελλήνων νά λέγουν 
σαφώς ότι έδέχθησαν τήν γνώσιν άπό τήν εμπνευσιν τών 
δαιμόνων»90. Τί λοιπόν συμπεραίνομεν έκεϊ μέ αύτό; Θέ
λεις νά παραθέσωμεν τά ίδια τά λόγια; "Αρα λοιπόν ««θά 
εϊπωμεν ότι οί λέγοντες περί έαυτών τοιαΰτα θά εϊπωμεν 
ότι έχουν σοφίαν θεοϋ; "Οχι, όσον εϊμεθα εις τά λογικά 
μας καί θεραπεύομεν τήν όντως σοφίαν, ή οποία δέν 
εισέρχεται είς κακότεχνον καί φίλην είς τούς δαίμονας 
ψυχήν’ καί αν προλάβη νά είσέλθη, όταν χειροτερεύση, 
άπομακρύνεται* διότι Πνεύμα άγιον παιδείας άπομακρύ- 
νεται άπό άσυνέτους λογισμούς87, κατά τόν Σολομώντα, 
τόν λαβόντα σοφίαν Θεού καί συγγράψαντα περί αύτής. 
Τί δέ είναι άσυνετώτερον άπό τούς ύπερηφανευομένους 
ότι μυσταγωγούνται άπό δαίμονας καί άποδίδσντας είς 
έκείνους τήν χορηγίαν τής σοφίας των; Διότι δέν λέγο- 
μεν περί τής σοφίας αύτά τά όποια λέγομεν τώρα, άλλά 
περί τής φιλοσοφίας τών τοιούτων’ διότι, μολονότι κατά 
Παύλον δέν δύναται κανείς νά πίνη συγχρόνως ποτήριον 
Κυρίου καί ποτήριον δαιμόνιων88, πώς θά ήδύνατο κανείς 
νά έχη σοφίαν Θεοϋ καί νά έμπνέεται άπό δαίμονας;»8·.
Τί είναι λοιπόν αύτό τό όποιον λέγομεν; Τούς χαρακτη- 
ρίσαντας ώς δαιμονιώδεις τούς είπόντας τήν σοφίαν των 
έκ δαιμόνων διακηρύσσομεν διά τούτο σοφούς. Σύ δέ 
εκείνο διά τό όποιον , κατηγορήσαμεν τούς είπόντας τού
το προσφέρεις έναντίον ήμών. Φοβούμαι μή τυχόν καί είς 
τήν ίδικήν σου γλώσσαν ύποβάλλη κάποιος βάσκανος δαί
μων τήν συκοφαντίαν. Διότι ήμεϊς έκαλέσαμεν δαιμονιώ
δη τήν σοφίαν τών άσεβών διά τάς είς αύτήν κακοδο- 
ξίας, ό δέ Γρηγόριος ό Θεολόγος ώνόμασε τούς κακοδό-
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πλάσματα τον πονηρού τους κακοδόξους ώνόμασεν άρ’ ονν 
εκ τον πονηρού την γένεσιν έσχηκέναι τούτους έδόξαζεν; 
Ούμενουν, άλλ’ αυτών την πονηράν δόξαν διασύρει διά τον 
τοιούτον προορήματος. Φανερόν οΰν ουδόν ήττον, ότι μη και 

5 μάλλον, ώς καί ημείς την 7τονηράν χρησιν ουκ έπαινοϋμεν, 
άλλ’ ουκ αυτό τδ πράγμα κακίζομεν.

14. Συνείρει δε τούτοις εφεξής καί δεντέραν συκοφαντί
αν όμοίαν, εκ δαιμόνων είναι με λέγων καί την άστρονομι- 
κην μέϋοδον, έπειδήπερ εκ των αυτών τα αυτά, τών τε φίλο- 

10 σόφων εκείνων καί τών αστρονόμων, καταψηφίζομαι. Κ α ί 
τιολλά ταύτην εγκωμιάσας αυτός, ε№' ώς άκούσας «εϊκονο- 
γνώστης» βαρέως ήνεγκεν, ώσπερ άν οϋκ αυτός ών ό π ιό 
τερος τφ της εκκλησίας άκριβεστέρω μέρει, καΰ'άπερ αίρεσιώ- 
ταις, καινήν καί δεινήν επωνυμίαν πρός διαβολην επιΰ'είς. 

15 ον πολύ το εν μέσω, καί μεταβολών περί ταντησί φησι
της ύβρεως δυσχεραίνειν ουκ άξιον, ώς Χρίστον μαΰητής, 
ονδε τοίς ϊσοίς άμείβεσϋαι τής εντολής μεμνημένος, ό πολ- 
λαπλασίως άνϋνπενεγκών καί άκρατώς πάση καϋ? ημών κε- 
χρημένος διαβολή. Κα ίτο ι τείνει μεν ήμϊν τα πρότερα τών 

20 συγγραμμάτων πρός εκείνον ουδαμώς, π ρ ό ς δε τα υπό τής 
φήμης ϋρυλούμενα καί πρός τους λόγους άντεπεξάγω τον 
λόγον, ον πρός τον λέγοντα* καί τοσοντον απέχω ουκοφαντί- 
αις χρήσϋ'αι περί τους εκείνου λόγους, ώσπερ εκείνος περί 
τους ήμετέρονς, ώστε καί τά χείρω  τών νπ’ εκείνον λεγο- 

25 μόνων παρήκα. Τό  δε μειζον ώ ς ούχ υπέρ έμαντού γράφω, 
άλλ’ υπέρ τών έπηρεαζομένων άπλονστέρων άδελφών, τό βά
ρος εκείνων αυτός βαστάσας κατά την άποστολικήν εντολήν. 
Ε κ ε ίν ο ς  δ5 υπέρ έαντον γράφει καί πρός εμέ σαφώς απο
τείνεται καί, τών έμών ρητών έστιν ά φανερώς προβαλλό- 

30 μένος, πολύς γίνεται διαστρέφων καί άντικείμενος. Τό  δε

40. Λ όγος 45, 26, PG  36, 657 D.
41. Βλ. άνωτ. 1, 1, 20.

42. Π ιθανώ ς της όμφαλοψυχίας.
43. Τ ά  βιβλία της πρώτης τριάδος.
44. Γαλ. 6, 2.
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Εους πλάσματα τοΰ πονηρού40· ένόμιΖε λοιπόν ότι αύτοί 
ελαβον την προσέλευσιν εκ τοϋ πονηρού; Βεβαίως όχι, 
άλλα διά τοΰ χαρακτηρισμού τούτου διασύρει την πονηρόν 
δόΕαν των. Είναι λοιπόν φανερόν, όχι όλιγώτερον, μάλ
λον δέ και περισσότερον, ότι καί ήμεϊς δέν έπαινοϋμεν 
την πονηρόν χρήσιν, άλλα δέν κακίΖομεν τό ίδιον τό 
πράγμα.

14. Συνδυάζει δέ εις την συνέχειαν μέ αύτά καί δευ- 
τέραν συκοφαντίαν όμοίαν, ότι λέγω ότι ή άστρονομική 
μέθοδος είναι έκ δαιμόνων, επειδή άποδίδω τα ίδια διά 
τό ίδια καί εις τούς φιλοσόφους εκείνους καί εις τούς 
άστρονόμους. Καί άφοϋ έγκωμίασε την μέθοδον ταύτην, 
έπειτα μόλις ήκουσε τό όνομα είκονογνώστης41, τό έφερε 
θαρέως, ώσάν νά μη ήτο αύτός ό όποιος προηγουμένως 
επέθεσε συκοφαντικώς κατά τοϋ άκριβεστέρου τμήματος 
τής εκκλησίας τήν νέαν καί δεινήν επωνυμίαν ώς είς 
αιρετικούς42. ’Αλλά δέν παρήλθε πολύς χρόνος καί άλλά- 
ξας τακτικήν λέγει ότι δέν άξι'Ζει νά στενοχωρήται δΓ 
αύτήν τήν ϋβριν, ώς μαθητής Χριστού, ούτε νά άνταποδί- 
δη τό ίσα, ένθυμούμενος τήν έντολήν, αύτός ό όποιος 
άνταπέδωσε πολλαπλασίως καί έχρησιμοποίησεν αφειδώς 
πάσαν διαθολήν έναντίον μας. ιΚαί όμως τό προηγούμενα 
εκείνα συγγράμματά μας43 δέν στρέφονται πρός εκείνον 
καθόλου, άλλά άπευθύνω τόν λόγον πρός τό θρυλούμενα 
ύπό τής φήμης καί πρός τούς λόγους, όχι πρός τόν λέ- 
γοντα. Καί τόσον άπέχω άπό τοΰ νά χρησιμοποιώ συκο
φαντίας διά τούς λόγους εκείνου, όπως πράττει έκεΐνος 
διά τούς ίδικούς μας, ώστε παρέλειψα τό χειρότερα άπό 
τό λεγάμενα ύπ’ εκείνου. Τό σπουδαιότερον δέ είναι ότι 
δέν γράφω ύπέρ έμαυτοΰ, άλλά υπέρ τών ύβριΖομένων 
άπλουστέρων αδελφών, βαστάσας έγώ ό ίδιος τό βάρος 
έκείνων κατά τήν άποστολικήν εντολήν44. ’Εκείνος δέ γρά
φει ύπέρ έαυτοϋ καί αποτείνεται σαφώς πρός εμέ καί 
προβάλλων μερικά άπό τά ρητά μου φανερώς, γίνεται μέ- 
γας διαστροφεύς καί άντίπαλος. Τό δέ χειρότερον είναι
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χείρον δτι αυτός τής επήρειας ταυτής και αρξας και αμυνόμε
νος, ειϋ' ώς μήτ αρξαντα μήτ άμννόμενον δίκαιοι αυτός ε
αυτόν ώς Χρίστου μαθητήν, «.δς λοιδορούμενος ονκ άντελοι- 
δόρει, πάσχων οϋκ ήπείλει, παρεδίδου δέ τω κρίνοντι δι- 

5 καίως» .
15. 'Αλλά γάρ ώσπερ άναβαθμοις κακών χρώμενος, επί 

τα χείρω προκύπτει καί κατά των αγίων χωρει, νυν μεν 
άναίδην αντιλόγων αυτός αύτοΧς, νυν δ’ αντιλέγοντας έαν- 
τοΧς και ά/.λήλοις ελέγχων, έστι δ’ σϋ καί ζ ά ς  αυτών ρήσεις 

10 παραχαράττων και προβαλλόμενος. Του γάρ σοφού τά θεία 
Γρηγορίου του Νύσσης ούχ όμοίαν την διαγωγήν είναι λέ- 
γοντος έν τω μέλλοντι του τε διά πάσης αρετής ήκοντος και 
τον μηδέ δλως μετεσχηκότος του βίου, τφ νήπιον εντεύθεν 
εκεΧσε μεταχωρήσαι προ οόρας άναρπασθέν («ό μεν γάρ διά 

15 πάσης» φησίν, «αίσθήσεως και παντοίας παιδέυσε ως εγνω καί 
εύηρέστησε Θεόν, τό δε άγύμναστον και άτριβές την διάνοι
αν διήλθε τον βίον»), αυτό τό διά παιδεύσεώς τε καί τών 
μαδημάτων ώφεληθήναί τινα ό σοφός ουτος ώήθη έρμαιον 
ευρειν κατά τε τών του μεγάλου Βασιλείου καί τών λόγων 

20 τών ήμετέρων. Του ^άρ1 μεγά/,ου Βασιλείου πρός μαρτυρίαν 
ύπ εμού παρηγμένου καί ματαίαν λέγοντος γεωμετρίαν τε 
καί την επί τή γεωμετρία σχολήν, ήν έξεύρον Αιγύπτιοι, 
σχήματά τε καί σκιάς καί μετεωρολογίαν την παρά τών Χαλ- 
δαίων τετιμημόνην, αυτός άντιτίθησιν ώς μη άδελφά φρο- 

25 νουν τα τούτα) τον αδελφόν, καί συν εκείνφ καί πρός εμέ 
άντιλέγοντα. Πρός ον άν τις είπεν· ώ θαυμάσιε, ό διά πάσης
αρετής ήκων κάκ τών ματαίων ώφέληται, ώς καί Γρηγόριος 
φησίν έκ τής δεισιδαίμονος πλάνης εν Άθήναις ώφεληθή- 
ναι, «καταχελάσας δαιμόνων, οϋ θαυμάζονται δαίμονες» . Ε'ί 

30 τις ούν βλαβεράν την δεισιδαιμονίαν έρει, συ τούτον άντι- 
λέγειν έρεις τω μεγάλφ; Πάντως ήκιστα φαίης, εί μή καί

45. Α '  Π έ τ ρ .  2, 23.
46. Περί νηπίων, P G  46, 180 C - 1 8 1  A D .
47. Ομιλία ε ις  άρχήν Παροιμιών 6, PG  31, 397 В С . Βλ. άνωτ.

1, 1 , 8 .
48. Λ όγος 43, 21, PG  36, 524 С .
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ότι, ένώ αύτός και ήρχισε και ύποστηρι'Ζει τήν ϋβριν τού
την, έπειτα δικαιώνει ό ίδιος τόν εαυτόν του ωσάν νά μή 
ήρχισε και νά μή ύποστηρίΖη ώς μαθητής Χριστού, «ό 
όποιος λοι δομούμενος δεν άντελοιδόρει, πσσχων δεν ή- 
πείλει, παρέδιδε δέ εις τόν κρίνοντα δικαίως»45.

15. Αλλά βεβαίως ώσάν νά χρησιμοποιη βαθμίδας κα
κού, προκύπτει πρός τά χειρότερα καί προβαίνει εναντίον 
των άγιων, άλλοτε άντιλέγων πρός αύτούς ό ίδιος φανε
ρά, άλλοτε δέ δεικνύων ότι αντιλέγουν πρός έαυτούς 
και άλλήλους, είς μερικά σέ σημεία παραχαράττων καί 
τά λόγια των καί επικρίνουν. Οϋτω επειδή ό σοφός είς τά 
θεία Γρηγόριος Νύσσης λέγει ότι δέν είναι όμοια ή θέσις 
κατά τόν μέλλοντα αιώνα εκείνου ό όποιος διήγαγε καθ’ 
όλα έναρέτως καί εκείνου ό όποιος δέν μετέσχε καθόλου 
τού βίου, καθ’ όσον άνεχώρησεν άπό έδώ πρός τά έκεϊ 
ώς νήπιον άναρπασθέν προώρους (διότι, λέγει, «αυτός 
μέν έγνώρισε καί εύηρέστησε τόν Θεόν μέ πάσαν αϊ- 
σθησιν καί παντοίαν παίδευσιν, εκείνο διήλθε τόν βίον ά- 
γύμναστον καί άνέργαστον κατά τήν διάνοιαν»46), ό σοφός 
οΰτος αύτό τό νά ώφεληθή κανείς διά τής παιδεύσεως 
καί των μαθημάτων ένόμισεν ότι ύπήρΕεν εύρημα έναντίον 
τών λόγων τού Μεγάλου Βασιλείου καί εμού. "Οταν δη
λαδή ό μέγας Βασίλειος προβάλλεται ύπ’ έμοϋ πρός μαρ
τυρίαν, χαρακτηρίζουν ματαίαν τήν γεωμετρίαν, τήν όποι
αν έφεϋρον οί Αιγύπτιοι καί τήν ένασχόλησιν μέ αύτήν, 
καθώς καί τά σχήματα καί τάς σκιάς καί τήν μετεωρολο
γίαν τήν όποιαν τιμούν οί Χαλδαϊοι47, αύτός άντιθέτει τόν 
άδελφόν του ώς μή φρονοϋντα άδελφικά καί ώς άντιλέ- 
γοντα μαΖί μέ έκεϊνον καί πρός έμέ. Θά ήδύνατο νά εΐπη 
κανείς είς αύτόν* ώ θαυμάσιε, ό διελθών διά πόσης άρε- 
τής καί άπό τά μάτια έχει ώφεληθή, όπως λέγει καί Γρη
γόριος ό Θεολόγος ότι ώφελήθη καί άπό τήν δεισιδαί- 
μονα πλάνην ε?ς τάς Αθήνας, «καταγελάσας τούς δαίμο
νας, όπου θαυμάΖονται οί δαίμονες»48. "Οποιος λοιπόν 
εϊπη βλαβερόν τήν δεισιδαιμονίαν, έσύ θά εϊπης ότι οΰτος 
άντιλέγει είς τόν μεγάλον; ‘Οπωσδήποτε δέν θά ήδύνα-
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δεισιδαίμων έδέλεις είναι. Τον αυτόν άρα τρόπον ουδέ τώ 
λόγον!ι και παρά γεωμετρίας και των άλλων μαδημάτων ο- 
νησιν είναι τινα γενέσδαι τώ διά πάσης αρετής ήκοντι ό 
λέγων εκείνην ματαίαν και δλαδεράν αντιλέγει. Συνεργεί 

5 γάρ και τό κακόν τώ άγαδώ προαιρέοει ου καλή και σάρξ 
δφεως τρορτη γίνεται σωτήριος, αλλά δανατωδέντος αυτόν 
κα\ μετασκευασδέντος μεγαλοτέχνου μεδόδοις ιατρικής. Ουδέ 
γάρ επ εκείνων οι έξευρόντες Αιγύπτιοι και οι τετιμηκότες 
Χαλδαΐοι ώς προς δεογνωσίαν λυσιτελούσας γεωμετρίαν τε 

4 0 και αστρονομίαν έξεύρόν τε και έτίμησαν, άλλ3 οϊόν τι δει
νόν διατείχισμα μέσον Θεού και άνδρώπων άνήγειραν και 
διά των μαδημάτων σεμνολογήσαντες άνήγαγον μεν προς α
στέρας τό παρ3 άνδρώπων τω θεώ όφειλόμενον οέδας, κατέ
σπασαν δέ την αιτίαν των τε δντων και γινομένων από την 

15 θεού έπι ταύτα.
16. 'Ορας δπως δφις νοητός, τό γε εις εκείνους ήκον, 

ταυτι τά μαδήματα χωρίζοντα τού Θεού δι3 απάτης τον άν- 
δρωπον; Εϊ <5’ όι διά πάσης αρετής ήκων και δι3 αυτών ώ -  
νατο, άλλα καδελών τε και διελών και συσκευασάμενος καί 

20 συν λόγω χρησάμενος, ώ ς  αυτός εισηγούμαι προς δν άντι- 
λέγειν κακώς προήρησαι, ττρος δέ μηδ3 εν ιή των ματαίο)ν 
έρεύνη καταγηράσας, άλλά συνιδών ών ύπεροραν δέον, ώς 
και 3Αδανάσιος ό μέγας, έλόμενός τε την ωφέλιμον παιδείαν 
και άττοταγήν ποιησάμενος τής άνονήτου και βλαβεράς, ώς 

25 & μέγας φησϊ Βασίλειος, Βασίλειος ό καλώς τον αιγύπτιον 
τιλούτον, την έξω δηλαδή παίδευα ιν, κατά τον τής νεότητος 
χρόνον έμπορευσάμένος, εϊτα την ηλικίαν προήκων άποταξά- 
μενος ταύτη καί δήλος ών έν αισχύνη τιδέμενος τής άγονου 
ταύτης παίς τουτέστι μαδητής όνομάζεσδαι, κατά τό περί Μω- 

30 σέως υπό του αδελφού εϊρημένον· αεί γάρ ή άγονός τε καί

49. Βλ. άνωτ. 1, 1, 1 Γ  20' 21.
50. Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λ όγος 21 (εις  ’Αθανά

σιον) 6, PG  35, 1088 Β.
51. 'Ομιλία ε ίς  άρχήν Παροιμιών 6, PG  31, 397 С .
52. Βλ. Επ ιστολή  223, P G  52, 824 Α .
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σο καθόλου νά τό εϊπης, έκτος έάν θέλης νά είσαι δεισι- 
δαίμων. Άρα κατά τον ίδιον τρόπον δέν άντιλέγει πρός 
τον λέγοντα ότι προέρχεται καί άπό την γεωμετρίαν καί 
τά άλλα μαθήματα κάποια ώφέλεια εις εκείνον ό όποιος 
διήλθε διά πάσης αρετής ό λέγων έκείνην ματαίαν καί 
βλαβερόν. Πράγματι συνεργεί καί τό κακόν είς τό αγα
θόν μέ όχι καλήν προαίρεσιν καί σάρΕ δφεως γίνεται θε
ραπευτική τροφή, άλλα άφοϋ αύτός θανατωθή καί μετα- 
ποιηθή μέ μεθόδους τής μεγαλοτέχνου ιατρικής49. Άλλωστε 
ούτε είς έκείνας οί έφευρόντες Αιγύπτιοι καί τιμήσαντες 
Χαλδαίοι έΕεϋρον καί έτίμησαν τήν γεωμετρίαν καί τήν 
αστρονομίαν ώς ώφελίμους προς θεογνωσίαν, άλλα άνή- 
γειρον είδος δεινού μεσοτοίχου μεταΕύ Θεού καί άνθρώ- 
πων καί ύπερυψώσαντες αύτάς διά των μαθημάτων άφ’ 
ενός μέν άνεβίβασαν προς τούς άστέρας τό όφειλόμε- 
νον άπό άνθρώπους πρός τόν Θεόν σέβας, άφ’ ετέρου δε 
κατεβίβασαν είς αύτά τήν αιτίαν των δντων καί γινομέ
νων άπό τόν Θεόν.

16. Βλέπεις πώς αύτά τά μαθήματα είναι δφις νοη
τός, δσον έΕαρταται άπό έκείνους, χωρίΕοντα δΓ άπάτης 
rov άνθρωπον άπό τόν Θεόν; "Αν δε δποιος έφθασεν είς 
τήν κορυφήν τής άρετής έπωφελήθη καί αύτών τών μα
θημάτων, τό έπέτυχε διότι έκαμε επιλογήν, διερρύθμισε καί 
έχρησιμοποίησεν αύτά λογικώς, όπως εισηγούμαι έγώ, πρός 
τόν όποιον έσύ κακώς προετίμησες νά άντιλέγης. Έπωφελή
θη αύτών επίσης διότι δεν έγήρασεν είς τήν διερεύνησιν 
τών ματαίων50, άλλά άντελήφθη ποια έπρεπε νά παράβλε
ψη, όπως ό μέγας Αθανάσιος, έπέλεΕε τήν ώφέλιμον παι
δείαν καί άπέρριψε τήν άνωφελή καί βλαβερόν, όπως λέ
γει ό μέγας Βασίλειος51, ό ποιος Βασίλειος άφοϋ έμπορεύ- 
θη καλώς κατά τόν χρόνον τής νεότητάς του τόν αιγυ
πτιακόν πλούτον, δηλαδή τήν έΕω παίδευσιν, έπειτα προ- 
χωρών είς τήν ήλικίαν τήν άπηρνήθη καί φανερά έθεώρει 
έντροπήν νά ονομάζεται παίς, δηλαδή μαθητής5*, αύτής 
τής άγονου παιδείας, κατά τό λεχθέν περί τού Μωυσέως 
ύπό τού άδελφοΰ του. «Διότι, έάν ή θυγάτηρ τού βασιλέως,

19
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στείρα βασιλέως σϋσα θυγάτηρ, ήν οΐμαι» , φησί, « την έξω 
κυρίως νοεϊσθαι φιλοσοφίαν, υποβαλλόμενη τον νέον μήτηρ 
τον τοιούτον κληθήναι κατασκευάσειεν, εως τότε ονγχωρει 6 
λόγος μη άπωθεϊσθαι την τής ψευδωνύμου μητρός οϊκειότη- 

5 τα, εως αν τις το άτελες τής ηλικίας εν εαυτφ βλέπη' ό δε 
προς ύψος άναδραμών, ώς περί Μωσέως έμάθομεν, αισχύ
νην ήγήσεται τής αγόνου παις όνομάζεοθαι· άγονος γάρ ώς 
αληθώς ή έξωθεν παίδενσις, αεί ώδίνουσα καί μηδέποτε 
ζωογονούσα τφ τοκετώ. Τίνα γάρ έδειξε καρπόν των μακρών 

10 ώδίνων ή φιλοσοφία; Ον πάντες ύπηνέμιοί τε καί άτελεσφό- 
ρητοί, πριν εις το φως έλθεΐγ τής θεογνωσίας άμβλίσκον- 
ταί, δυνάμειοι )ίσως γενέσϋαι άνθρωποι, εί μη διόλου τοις 
κόλτιοις τής αγόνου σοφίας ενεκαλύπτοντο;». Ούκοϋν τοοον - 
τόν τις ταύτη συζήση, όσον μη δοκεϊν άμοιρος είναι των πα- 

15 ρά ταντη σεμνών.
17. Οντω τά αύτά φρονοϋσιν άλλήλοις οι άγιοι καί η

μείς έκείνοις ασφαλώς επόμεθα. Σε δέ τόν σαφώς καί τάς 
ρήσεις τών αγίων παραχαράττοντα, πώς εξηγητήν εκείνων 
δεξαίμεθα; Τούτου γάρ του μηδ3 ανθρώπους άξιούντος τους 

2 0  καθ’ 'Έλληνας σοφούς καλειν καί ιό  δύνασθαι γενέσθαι τού
τους κατ’ ανθρώπους επιδιστ όζοντος, καί ταϋτα παρ ούδεν 
έτερον 'ότι μη τφ διά βίου τή φιλοσοφίφ ταύτη προσέχειν 
καί τοις κατά φιλοσοφίαν μάθημά σι, τούτου τοίνυν περί τον 
μετάσχόντος έπί πολύ του παρόντος βίου διεξιόντος, ώς «ει- 

25 δεν, ήκουσεν, έπαιδεύθη γεωμετρίαν τε καί αστρονομίαν καί 
πασαν μέθοδον, καί πρό γε τούτων την τής θεοπνεύστον Γρα
φής φιλοσοφίαν, τελείαν έπόγουσαν τή ψνχή κάθαρσιν», καί 
διά τής ένικής πτώσεως τή θεοπνεύστω Γραφή μόνη προσ- 
μαρτυρουντος την τελείαν κάθαρσιν, αυτός διαστήσας τόν λό- 

30 γον τών πρό αυτού καί άμείψας εις πληθυντικόν ρήμα την 
ενικήν πτώσιν καί αντί τού 'έπόγουσαν 'έπάγουσιν* είπών

53·. Περί βίου Μ ω σέω ς 2, PG  44, 329 Β.
54. Είναι μεγάλη όμως ή διαφορά έκ τοϋ ότι οί μέν παλαιοί Π α

τέρ ες  άντεμετώπιΖον θνήσκουσαν τήν κοσμικήν σοφίαν, ό δέ Παλαμας  
άντιμετωπίΖει αύτήν άναγεννωμένην.

55. Περί νηπίων, P G  46, 181.
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ή άγονος και στείρα, μέ τό όποιον νομίζω», λέγει, «έννοεϊ- 
ται κυρίως ή έξω φιλοσοφία, οίκειοποιουμένη τον νεαρόν 
ρυθμίζη ώστε νά όνσμασθή μήτηρ αύτοΰ, ή λογική έπιτρέ- 
πει να μή άπωθήται ή οίκειότης της ψευδωνύμου μητρός 
έως τό σημείον κατά τό όποιον βλέπει κανείς εις έαυτόν 
την ατέλειαν τής ήλικίας; ό δε προχωρήσας εις άνάστημα, 
όπως έμάθομεν περί τοΰ Μωυσέως, θά τό θεωρήση εν
τροπήν νά ονομάζεται παιδί τής στείρας* διότι πράγματι 
ή έξωθεν παίδευσις είναι άγονος, πάντοτε έγκυμονοΰσα 
καί ποτέ μή φέρουσα τέκνον εις τήν ζωήν. Διότι ποιον 
καρπόν τής μακρας κυοφορίας παρουσίασεν ή φιλοσοφία; 
Δεν είναι όλοι κούφιοι καί άωροι καί, πριν έλθουν εις τό 
φως τής θεογνωσίας, δεν αποβάλλονται, δυνάμενοι ίσως 
νά γίνουν άνθρωποι, άν δέν είχον καθόλου καλυφθη είς 
τούς κόλπους τής άγονου σοφίας»53; Τόσον λοιπόν θά συ- 
ζήση κανείς μέ αύτήν, όσον χρειάζεται διά νά μή φαίνε
ται άτι είναι άμοιρος των μεγαλείων της.

17. Ούτως οί άγιοι έχουν τάς ιδίας μεταξύ των άντι- 
λήψεις καί ήμεϊς άκολουθοΰμεν άσφαλώς εκείνους54. 
Έσέ δέ, ό όποιος παραχαράττεις σαφώς καί τά λόγια τών 
άγιων, πώς θά σε έδεχόμεθα έρμηνευτήν έκείνων; Πρά
γματι ένώ έκεϊνος, ό Γρηγόριος Νύσσης, δέν άξιώνει νά 
καλή ούτε άνθρώπους τούς κατά τά πρότυπα τών Ελ
λήνων σοφούς καί άμφισβητεϊ άτι δύνανται ουτοι νά ένερ- 
γοΰν ώς άνθρωποι, καί μάλιστα όχι δΓ άλλον λόγον παρά 
διότι άφοσιώνονται ίσοβίως είς τήν φιλοσοφίαν ταύτην 
καί είς τά φιλοσοφικά μαθήματα, ένφ λοιπόν εκείνος περί 
τοΰ μετασχόντος έπί πολύ τοΰ παρόντος βίου διηγείται, 
ότι «είδεν, ήκουσεν, έπαιδεύθη γεωμετρίαν καί αστρονο
μίαν καί πάσαν έπιστημονικήν μέθοδον, έπάνω δέ άπό αύ- 
τά τήν φιλοσοφίαν τής θεοπνεύστου Γραφής, έπιφέρουσαν 
τελείαν κάθαροιν είς τήν ψυχήν»55 καί διά τής είς ένικόν 
άριθμόν πτώσεως προσμαρτυρεί είς μόνην τήν θεόπνευ- 
στον Γραφήν τήν τελείαν κάθαρσιν, αύτός άποχωρίσας τον 
λόγον άπό τά προηγούμενα καί μεταβολών είς πληθυντι
κόν τήν ένικήν πτώσιν καί άντί τοΰ «έπιφέρουσαν» είπών
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καί προογράψας τό ' ταντα9 καί τάζ ανωτέρω αίτιατικάς στρе- 
6\A\fj γνώμη προς ευθείαν μετενεγκών, ώς τελείαν ψυχής 
κάλαραιν την γεωμετρίας και αστρονομίας έϊδησιν ειπόντα 
παράγει τον άγιον. «Άκουσον δη», φησί, « κ α ί α λέγει περί 

5 των μαθημάτων ό θειος Γρηγόριος ό Νύσσης' γεωμετρία τε 
γάρ και αστρονομία και ή διά τον αριθμού κατανόησις και 
πρό γε τούτων ή τής 'θεόπνευστου Γραφής φιλοσοφία, τελείαν 
έπάγουσι ταϋτα κάθαρσιν ταΊς ψυχάίς». 9Ώ παντόλμου και 
χειρδς και γλώττης και διάνοιας* καίτοι (5 θεολόγος εκείνος 

10 και θεόπνευστον μόνην προσέΐπε την τής θείας Γραφής φι
λοσοφίαν, %ν έκεινα μέν αϊσθήσει δείξη συντάττων καί ταίς 
άπ αυτής προς θεοσέβειαν συντέλειαις, την δ9 Ιεράν Γρα
φήν τοσοντο διαφέρουσαν μαθημάτωνt όπόοον και τά θεία 
των ανθρωπίνων διενήνοχεν, ό δέ ουδέ όντως έδυνήθη, μάλ- 

15 λον δε έβουλήθη, σννιέναι, άλλ’ οπερ αυτός άρχόμενος τον 
λόγον πεποίηκε, συνάψας δολίως τά ελληνικά μαθήματα και 
την θείαν Γραφήν και εν και το αυτό τούτων άποφηνάμενος 
τέλος, τούτο νυν ώς είρηκότα διαβάλλει τόν άγιον, καίτοι 
έκεϊνος ενταύθα οϋ την ε4δησιν των ον των λέγει κάθαρσιν, 

20 αλλά την εξ είδήσεως των ον των τον καθ’ υπεροχήν δντος 
κατάληψιν.

18. Ει δή τις μή κ α τα σ απεις έν τοις βιβλιοις μηδέ καταγη- 
ράσας έν τή τούτων έρεύνη τοσοΰτον έπέγνω Θεόν, ώς πάν
τα άφέμενος τούτφ καθαρώς προσχώρησα  ̂ πόσφ καθαρώτε- 
ρος τον πάντα φυλοκρινούντος καί τήν ε’ίδησιν άπάντων δο- 

25 κούντος εχειν, είτα περί τόν κόσμον τούτον έπτοημένον καί 
πρός τούτον κενούντος τό φιλούν τής ψυχής τό παν ή τό πλέον 
καί τόν υπέρ πάντα μή εξ όλης ψυχής κα\ καρδίας ήγαπη- 
κότος Θεόν; 9Άλλως τε, ει μεν τήν έν τοις ούσιν αλήθειαν 
ευρήκασιν 'Έλληνες, καλώς καί συ τούτοίς επόμενος διά 

30 των κατ' έκείνους μαθημάτων ταύτην εύρεΐν Ισχυρίζη, έπεί 
δ* έκεινοι γνώσεως υψώματα κατά Θεού έγείρειν έπιχειρή-
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επιφέρουν’ καί άποδώσας τό τούτα’ και διαστρεβλώσας 
τάς προηγουμένας αίτιατικάς καί όνομαστικήν,. παρουσιά
ζει τον άγιον ώσάν νά είπεν άτι ή γνώσις τής γεωμετρίας 
καί αστρονομίας είναι τελεία κάθαρσις της ψυχής. «’’Α
κούσε λοιπόν», ισχυρίζεται̂  «καί όσα λέγει περί των μα
θημάτων ό θείος Γρηγόριος Νύσσης' ή γεωμετρία καί 
αστρονομία καί ό αριθμητικός λογισμός καί πριν άπσ αύτά 
ή φιλοσοφία τής θεσπνεύστου Γραφής επιφέρουν τελείαν 
κάθαρσιν εις τάς ψυχάς». Όποια πάντολμος χειρ καί 
γλώσσα καί διάνοια. Ένωό_ θεολόγος έκεϊνος μόνον την 
φιλοσοφίαν τής Θείας Γραφής έκάλεσε θεόπνευστον,- διά 
νά δείζη άτι εκείνα μέν τά ταξινομεί εις τά κατ’ αϊσθησιν 
καί εις τάς άπό αύτήν πρός τήν θεοσέβειαν διδασκαλίας 
καί άτι ή ιερά Γραφή διαφέρει άπό τά μαθήματα τό
σον̂  όσον διαφέρουν jra θεία άπό τά ανθρώπινα, αυτός 
δέγ ήδυνήθη, μάλλον δε δέν ήθέλησεν, οϋτε οΰτω νά έν- 
νοήΡΠ ανπθέτως ά,τι έπραζεν αύτός εις τήν άρχήν τής 
πραγματείας, συνδέσας δολίως τά έλληνικά μαθήματα καί 
τήν θείαν Γραφήν καί άποφανθείς ότι ταϋτα έχουν ενα 
καί τον αύτόν σκοπόν, τώρα διαβάλλει καί τον άγιον ότι 
τάχα είπε τούτο, μολονότι εκείνος έδώ δέν λέγει κάθαρ- 
σιν τήν γνώσιν των όντων, αλλά τήν έκ τής γνώσεως των 
όντων τήν κατάληψιν τού καθ’ υπεροχήν.

18. Έσν δέ κάποιος, ό όποιος δέν κατεσάπη έπάνω 
εις τά βιβλία οϋτε έγήρασεν εις τήν έρευναν τούτων, έ- 
γνώρισε τόσον τον θεόν ώστε άφήσας τά πάντα νά προσ- 
χωρήση εις αύτόν καθαρώς, πόσον καθαρώτερος είναι 
άπό έκεϊνον ό όποιος ένω λεπτολογεί τά πάντα καί νομίζει 
άτι γνωρίζει τά πάντα, έλκύεται άπό τον κόσμον τοϋτον, 
αφιερώνει εις αύτόν τήν ψυχικήν του άγάπην, έντελώς ή 
κατά τό πλεϊστον, καί δέν ήγάπησε τον ύπεράνω όλων 
Θεόν μέ όλην τήν ψυχήν καί τήν κορδίαν; "Αλλωστε, έάν 
μέν οί “Ελληνες εΰρσν τήν εις τά όντα ύπάρχουσαν άλή- 
θειαν, καλώς καί σύ, άκολσυθών αύτούς ισχυρίζεσαι ότι τήν 
εύρες διά τών μαθήσεων έκείνων. ’Επειδή όμως έκεΤνοι 
έπιχειρήσαντες νά σηκώσουν όχυρώματα γνώσεως κατά



σαντες, μάλλον των επί της Χαλάνης τόν ττύργον οικοδομούν, 
των διηρέθησαν τάς γλώσσας, ώς μη διαφωνείν μόνον, αλλά 
καί κατ3 άλλήλων φωνεΐν, τίνι των αντιφωνούν των αυτός 
δώσεις την της αλήθειας οικοδομήν, όπως έπόμενοι τούτω 

5 διά τής αλητείας ταύτης την πηγήν τής διά πάντων αλή
θειας ενροιμεν; 'Ημείς εκείνον μόνον ίσμεν δντα τής αλή
θειας εύρετήν καί ρήτορα, ος από Θεόν λαλεϊ, δς φηοιν, 
«ημείς δε νουν Χριστού έχομεν» * και πάλιν, «ημείς δk λαλον- 
μεν Θεόν σοφίαν». Τοντω τοίννν ημείς καί τοίς κατ αυτόν 

10 μετά τής προσηκούσης επόμενοι πίστεως, πρός κτήοιν θείας 
καί σωτηρίου σοφίας χειραγωγού μέθα' δείν δ3 οϋτος ούκ ε- 
γνω λόγους έξαγγέλλειν ήμίν κτισμάτων καί διά διαιρέσεως 
καί άναλύσεως καί συλλογισμού καί ορισμών παιδεύειν καί 
προάγειν ημάς. Διατί; 'Ότι «εάν μη είδώμεν την εν τοίς 

15 τοιοντοις αλήθειαν, ούδέν ήμίν εμποδίσει πρός την έν έπαγ- 
γελίαις μακαριότητα» , κατά τόν μέγαν Βασίλειον. Πρός ον 
ον σαφώς αντιλόγων φωραθείς, έσκοτισμένους καί άνάγιους 
καί ατελείς άποφαινόμενος τούς μη είδότας τήν εν τοίς τοι- 
ούτοίς αλήθειαν, εΐτ ούκ έντρέπη ουδέ έγκαλύπτη ούδε κα- 

20 ταδύεις σαυτόν, άλλ3 επαγωνίζη τφ ψεύδει καί τή κακία 
προστίθης, τά ς τού Θεού έντολάς τών μαθημάτων άνεν μη 
δύνασθαι φάσκων καθάραι καί τελειώσαι τόν άνθρωπον. Ή 
μίν ό3 εί καί άναμφισβητήτως ακριβούς ήν αλήθειας ή τών 
'Ελλήνων παιδεία, ονδ3 ούτως άν διαφερόντως περισπούδα- 

25 στος ύτύγχανεν ούσα* καί τούτον γάρ άπόντος τού μέρους τής 
αλήθειας, ή αληθής μακαριό της άνύσιμρς. Έπεί δέ καί τήν 
αλήθειαν ταύτην άμφισβητήσιμον ή τών Ελλήνων ύχει παι
δεία. πώς άν σε παραδεξαίμεθα λέγοντα πρός §ν καί ταντό 
φέρειν ταύτην εΐδός τε καί τέλος τή παρα τού Θεού δεδο- 

30 μόνη σοφία, τή δντως άληθεί, τή δντως σωτηρίφ, τή τώ αιώ- 
νι τούτω μή συνδιαλνομένη;

50. Γ ε ν .  11, 1 κ .έ . t v  συσχετισμφ μετά 10, 10. Πρβλ. Γ ρ ή γ ο 
ρά ο υ  Θ ε ο λ ό γ ο υ  Λ όγος 21, 22, P G  35, 1105 C .. Τ δ  όνομα 
πιθανώς ηροετιμήθη άντί του Βαβέλ έκ τής συνηχήσεως πρός τό ρήμα 
χαλάν, ( θ '  Χαλάννη).

57. Α '  Κ ο ρ .  2, 16. 58. Α '  Κ ο ρ .  2,7.
59. Βλ. ΕΙς 14 ψαλμόν 3, P G  29, 256 C .
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του Θεοΰ, διηρέθησαν κατά τάς γλώσσας περισσότερον 
από τούς οικοδόμους τοΰ πύργου της Χαλάνης58, ώστε νά 
μή διαφωνούν μόνον, αλλά και νά φωνάζουν κατ’ άλλή- 
λων, είς ποιον από τούς διαφωνοΰντας θά δώσης εσύ την 
οικοδομήν τής άληθείας, ώστε ημείς άκολουθοΰντες τού
τον νά εϋρωμεν διά τής άληθείας τούτης τήν πηγήν τής 
καθολικής άληθείας; Ήμεϊς γνωρίζομεν ότι εύρετής καί 
ρήτωρ τής άληθείας είναι μόνον εκείνος, ό όποιος όμιλεϊ 
άπό Θεού, ό όποιος λέγει, «ήμεϊς δε έχομεν νοϋν Χρι
στού»”, καί επίσης, «ήμεϊς δε λαλοϋμεν σοφίαν Θεού»58. 
Αύτόν λοιπόν καί τούς οπαδούς του άκολουθοΰντες ήμεϊς 
μέ τήν προοήκουσαν πίστιν, χειραγωγούμεθα προς άπόκτη- 
σιν Θείας καί σωτηρίου σοφίας’ αύτός όμως δεν εκρινεν 
ότι έπρεπε νά μας έΕαγγέλλη λόγους περί χτισμάτων καί 
νά έκπαιδεύη καί προάγη ήμας διά διαιρέσεως, άναλύ- 
σεως, συλλογισμού καί ορισμών. Διατί; Διότι «αν δέν γνω- 
ρίσωμεν τήν είς τά τοιαΰτα άλήθειαν, τίποτε δέν θά μας 
έμποδίση νά βαδίσωμεν πρός τήν έπηγγελμένην μακαριό
τητα» κατά τόν μέγαν Βασίλειον59. ’Εσύ δέ συλληφθείς 
νά άντιλέγης πρός αύτόν σαφώς, άφοϋ χαρακτηρίζει σκο
τισμένους, άνάγνους καί άτελεϊς τούς μή γνωρίζοντας 
τήν είς τά τοιαϋτα άλήθειαν, δέν έντρέπεσαι ούτε κρύπτε
σαι ούτε καταχωνιάζεις τόν έαυτόν σου, αλλά άγωνίζεται 
ύπέρ τού ψεύδους καί αύξάνεις τήν κακίαν, λέγων ότι αί 
έντολαί τοΰ Θεού δέν δύνανται χωρίς μαθήματα νά καθα
ρίσουν καί νά τελειοποιήσουν τόν άνθρωπον. ΔΓ ήμας ό
μως ή παιδεία τών ’Ελλήνων, καί αν άκόμη ήτο άναμφισβη- 
τήτως άπηκριβωμένης άληθείας, ούτε τότε δέν θά ήτο 
ιδιαιτέρως περισπούδαστος· διότι καί αν άπουσίαζεν αυτό 
τό μέρος τής άληθείας, ή αληθής μακαριστής θά ήτο έπι- 
τευκτή. 'Επειδή όμως ή παιδεία τών ’Ελλήνων έχει άμφι- 
σβητήσιμον καί αύτήν τήν παιδείαν, πώς θά έκκρίναμεν νά 
λέγης ότι αϋτη οδηγεί πρός εν καί τό αύτό είδος καί τέ
λος μαζί μέ τήν παρά τού Θεού δεδομένην σοφίαν, τήν 
πράγματι άληθή, τήν πράγματι σωτήριον, τήν μή συνδυα- 
λυσμένην μέ τόν παρόντα κόσμον;
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19. Μετά δη το μεγαλορρημονήσαι, ώς ϋπενϋννονς ημάς 
λαβών, άτε τοϊς παρακεχαραγμένοις ϋπ αυτόν ρητοίς αντι
λέγοντας, προς αυτούς διακηρύττεται τους λογικούς ονρανούς, 
τους άποστόλονς λέγω. Τον μεν γάρ άδελφοΰ'έον δύο σαφώς

5 λέγοντος σοφίας, την μεν άνωϋ'εν, την δε κάτανδεν, καί την 
μεν αγνήν και επιεική, την δέ ψυχικήν καί δαιμονιώδη, καί 
τον Παύλον δύο σοφίας έμφήναντος τω λέγειν « επεί εν τη 
σοφία τον Θεού ονκ εγνω ό κόσμος διά τής σοφίας τον Θε
όν», αυτός διαρρήδην μάχεται τοϊς δύο ή και πλείους λέγου- 

10 σι σοφίας, και το αίτιον ότι «μηδείς πω», φησίν, «ώρίσατο 
την τον δεινός ή τον δεινός γνώσιν σοφίαν». Αλλά μην ό 
άδελφόϋεος, ώ φιλόσοφε, την μέν γνώσιν τον έκ τής καλής 
αναστροφής δικνύντος τά έργα αυτόν σοφίαν ώρίσατο άγνήν 
καί ουράνιον, την δέ γνώσιν τον μη ζώντος εν αναστροφή 

15 καλή σοφίαν ώρίσατο ψυχικήν καί δαιμονιώδη και επίγειον. 
Εικότως' ή γάρ αυτή τοϊς τρόποις των κεκτημένων ονμμετα- 
βάλλονσα, τάς εναντίας σοφίας τάϊς ψυχαϊς ενειργάσατο' άλ
λως τε, εί μηδενδς έπιστήμη φιλοσοφία εστίν, ουδέ φιλόσο
φός έστιν ονδείς ονδαμοϋ καί άπολώλεκας συ σαυτον διά τους 

20  σαυτον λόγους, ώ φιλόσοφε, ή ονκ οϊδ9 όπως σε ονομάσω, 
εν ούδεμια ψυχή κατά σε τής φιλοσοφίας έχούσης ‘ίδρυσιν, 
μηδ9 επωνύμου ταύτης των άπάντων ονδενδς δντος.

20. Τι δ9 ό λέγων « σοφία πρώτη σοφίας ύπεροράν τής 
έν λόγφ κειμένης καί ταΐς κιβδήλοίς καί περιτταις άντιδέ-

25 σεσιν», ήν καί έπαινειν καί <(άσπάζεσΰαι», φτησίν, «ώς την 
καταργονμένην σοφίαν νικήσασαν»; 4Αρ9 ον διαφόρους είναι 
σοφίας δείκνυσι; Την μεν γάρ έπαινειν φησι καί άσπάζεσδαι, 
πρώτην τε οόσαν καί την έτέραν νικώσαν, την δε νπεροπτέαν 
ηγείται καί κατηργημένην καί ήττημένην, άτε περιττάς έχου- 

30 σαν καί διά τούτο κίβδηλους τάς άντιδέσεις, ήν καί ημείς

60. Ί α κ .  3, 15* 17. Ή  λ έξ ις  ψυχική έδώ  υπό τήν έννοιαν τοϋ 
χοϊκού, τοϋ Ζωϊκοϋ. .

61. А* Кор. 1, 21.
62. Ί α κ. 3, 13’ 15* 17.
63. Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγος 16, 2, PG 35, 

936 С.
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19 ’Αφού δέ έμεγαλορρημόνησεν ότι μας συνέλαβεν 
ενόχους, άφοϋ άντιλέγομεν εις τά παραχαραγμένα άπό 
αύτόν ρητά, διαλαλεϊ προς τούς ίδιους τούς λογικούς ού- 
ρανούς, δηλαδή τούς αποστόλους. Ένω δηλαδή ό μεν 
άδελφόθεος Ιάκωβος μνημονεύει σαφώς δύο σοφίας, τήν 
μίαν άνωθεν, τήν άλλην κάτωθεν, τήν μίαν άγνήν καί χρη
στήν, τήν άλλην ψυχικήν καί δαιμονιώδη60, ό δέ Παύλος 
ύπεδήλωσε δύο σοφίας με τον λόγον «επειδή κατά τήν 
σοφίαν τού Θεού δεν έγνώρισεν ό κόσμος διά τής σοφίας 
τού Θεού»61, αύτόςφανερά πολεμεϊ τούς δεχόμενους δύο- 
ή καί περισσοτέρας σοφίας καί ώς αίτιον επικαλείται τό 
ότι «κανείς ποτέ δεν καθώρισεν ώς σοφίαν τήν γνώσιν 
τού τάδε καί τού τάδε». Άλλ’ όμως ό άδελφόθεος, ώ φι
λόσοφε, τήν μέν γνώσιν τού δεικνύοντος τά έργα αύτοΰ 
έκ τής καλής διαγωγής έκάλεσε σοφίαν άγνήν καί ούρά- 
νιον, τήν δέ γνώσιν τού μή Εώντος μέ καλήν διαγωγήν 
έκάλεσε σοφίαν ψυχικήν καί δαιμονιώδη καί έπίγειον62. 
Εύλόγως· διότι τό ίδιον προσόν, συμμεταβαλλόμενον μέ 
τούς τρόπους τών έχόντων αυτό, έπεξειργάσθη εις τάς 
ψυχάς τάς εναντίας σοφίας. ’Άλλωστε, αν ή φιλοσοφία 
δέν είναι κανενός επιστήμη, ούτε φιλόσοφος υπάρχει κα
νείς πουθενά καί κατέστρεψες σύ ό ίδιος τόν έαυτόν αου 
έξ αιτίας τών λόγων σου, ώ φιλόσοφε, ή δέν γνωρίζω πώς 
νά σέ ονομάσω, άφοΰ κατά τήν αποψίν σου ή φιλοσοφία 
δέν εχει θεμέλιον εις καμμίαν ψυχήν, ούτε υπάρχει καθό
λου κανείς έπώνυμος ταύτης.

20. Τί δέ πράττει ό λέγων «ότι ή πρώτη σοφία παρα
βλέπει τήν στηριΕομένην εις τόν λόγον καί τάς κιβδήλους 
καί περιττός άντιθέσεις», τήν οποίαν λέγει νά έπσινώμεν 
καί «νά δεχώμεθα ώς νικήσασαν τήν καταργουμένην σο
φίαν»68; "Αραγε δέν δεικνύει ότι είναι διάφοροι σοφίαΐ; 
Διότι λέγει τήν μίαν νά έπαινώμεν καί νά άσπα£ώμεθα, ώς 
πρώτην καί νικήτριαν τής άλλης, τήν δέ άλλην θεωρεί 
αξίαν περιφρονήσεως καί κατηργημένην καί ήττημένην, 
ώς έχουσαν περιττός καί διά τούτο κιβδήλους τάς άντιθέ- 
σεις’ αύτήν καί ήμεϊς δέν κρίνομεν καθόλου άξίαν νά καλή-
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Θεοϋ καλεϊν σοφίαν άξιοϋμεν ήκιστα' την δέ, καί κακοδοϊί- 
ας άντεχομένην7 ουκ αν anaξιώσαιμεν καί πονηράν προσει- 
πειν, οποία εστίν ή τον Πλάτωνος, μετά της άκτιστου ύλης 
καί τών αυθυπάρκτων Ιδεών και των δημιουργίαν, των ύστε- 

5 ρογενών δαιμόνων, έτσι καί το αυτό πείθουσα είναι καλόν 
τε καί μη καλόν, όσιόν τε καί μη, καί απλώς αυτή έαυτή διά 
περιττότητα μάτην έναντιουμένη, καί λέγειν μεν περί παν
τός επιχειρούσα τον προτεθέντος, περαίνονσα δε σχεδόν συνε
τόν ουδέν, οϊά εοτι καί τά σεβόμενα παρ αυτών, ά κατά τον 

10 έκ παιδός Ιερόν Σαμουήλ <αιερανονσιν ούθέν» . Εϊ δε ον, τοϊς 
ειρήνην άγουσι καί ταις περιτταΐς άντιθέσεσιν άποταξαμένοις 
θέλων πολεμεϊν, τιροφασίζη προφάσεις εν άμαρτίαις, δόγμα
τα καινοτομών και ονόματα συναιρόμενά σοι πρός τό φιλέρι 
καί φιλόμαχον, ημείς έτοίμως έψόμεθα, τών συντρόφων ή- 

15 μιν καί κοινή δοκούντων αρίστων νοημάτων τε καί ρημάτων 
όλιγωρήσαντες; Ουκ έσται τούτο, ουκ εσται. Τις γάρ δη 
καί τών άλλων άπάντων ανθρώπων καί τών έξ ανθρώπων 
γενομένων άπάντων, εϊ περιήσαν, υπέσχεν α ν  σοι πειθήνιου 
οός λέγοντι καί κατασκευάζοντι ότι τέλειος άνΰ'ρωτιος καί 

20 φιλόσοφος καί κεκαϋ'αρμένος εστίν ό πάντα ειδώς, ϊν3 εντεύ
θεν σνναγάγης τό δειν ζηνειν μανθάνειν, εί τις επαγγέλλεται 
τι είδέναι, καν θεοσεβής ή καν μη, καί ατελή καί άναγνον 
άποφήνης τον μη μεμαθηκότα παρ’ Εύκλείδου μέν την γεωμε
τρίαν, αριθμητικήν δέ παρ3 άλλου, παρά δέ σου τήν λογιστι- 

25 κήν, μουσικήν δέ καί αστρονομίαν Πτολεμαίφ διά τών και 
αθιόν βιβλίων συγγεγονότα, διαλεκτικήν τε καί' φυσιολογί
αν τάς άριστοτελικάς πραγματείας έκμελετήσαντα; Τις γάρ 
ουκ οϊδε τών νυν ή τών πώποτε νουν έχόντων Θεόν είναι 
μόνον τόν τά πάντα είδότα;

30 21. Καί ϊνα τάλλα τών καινών ακουσμάτων νυν άφώ καί
πρός τό προκείμενον έπαναγάγω τόν λόγον, τις ουκ οϊδε καί 
φιλοσοφίαν έτέραν μέν τήν έν λόγοις, έτέραν δέ τήν έν πρά-

64. Α '  Β α σ .  12, 21.
65. Ψ σ λ μ .  140, 4.
66. Ό  Βαρλαάμ ήοχολεϊτο μέν Ιδιαιτέρως μέ τήν λογικήν, άλλά 

περιελάμβανεν s ic  τάς μελέτας του άλα τά ένταϋθα άναφερόμενα θέ* 
ματα καί έγραψε περί αυτών ίδια έργα.
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ται σοφία' οπό εν μέρος δέ, ώς μετέχουσαν κακοδοξίας, 
δεν θά έδιστάζομεν νά χαρακτηρίσωμεν και πονηρόν, ό
πως είναι ή τοϋ Πλάτωνος, ή οποία μαζί με την άκτιστον 
ϋλην καί τάς αύθυπάρκτους ιδέας καί τούς δημιουργούς, 
τούς ύστερογενεϊς δαίμονας, πείθει επί πλέον ότι τό ίδιον 
είναι καλόν καί μη καλόν, όσιον καί μή όσιον, καί γενικώς 
άντιφάσκει πρός έαυτόν ματαίως άπό παραξενίαν, καί επιχει
ρεί νά όμιλε! περί πόσης προτάσεως άλλά δέν εξάγει 
κανέν συνετόν συμπέρασμα, όπως είναι καί τά σεβάσματα 
αύτών, τά οποία κατά τον ιερόν άπό παιδί Σαμουήλ «δέν 
κατορθώνουν τίποτε»64. Έάν δέ έσύ, θέλων νά πολεμης 
τούς έχοντας ήσυχίαν καί άπαρνηθέντας τάς περιττός άντι- 
θέσεις, προφασίζεσαι προφάσεις έν άμαρτίαις68, έφευρί- 
σκων δόγματα καί ονόματα, τά όποια συμπράττοντα μαζί 
σου πρός τό φίλερι καί φιλόμαχον, ημείς θά άκολουθήσω- 
μεν προθύμως περιφρονοΰντες τά οικεία ήμών καί κοινώς 
παραδεκτά ώς άριστα νοήματα καί ρήματα ; Δέν θά συμβή
τούτο. Διότι βεβαίως ποιος άπό όλους τούς άλλους άν- 
θρώπους καί άπό όλους τούς γενομένους έξ ανθρώπων, 
άν έζων, θά έτεινε πειθηνίως τά ώτά του, όταν λέγης καί 
κατασκευάζης ότι τέλειος άνθρωπος καί φιλόσοφος καί 
καθαρός είναι ό γνωρίζων τά πάντα διά νά συναγάγης άπό 
αύτά ότι πρέπει νά έπιζητώμεν νά μανθάνωμεν, αν κάποιος 
γνωρίζη κάτι, είτε θεοσεβής είναι είτε όχι, καί χαρακτηρί
σης άτελή καί βέβηλον τόν μή μαθόντα άπό τον Εύκλείδην 
μέν γεωμετρίαν, άπό άλλον δέ άριθμητικήν, άπό σέ δέ τήν 
συλλογιστικήν66, τήν δέ μαγικήν καί τήν άστρονομίαν άπό τόν
Πτολεμαίον διά των βιβλίων του, τήν δέ διαλεκτικήν καί 
φυσιολογίαν διά τής μελέτης των άριστοτελικών πραγμα
τειών; Διότι ποιος άπό τούς σημερινούς ή τούς οποιοσδή
ποτε έΠόχής έχέφρονας δέν γνωρίζει ότι μόνον ό Θεός 
είναι παντογνώστης;

21. Καί διά νά άφήσω τώρα τά άλλα άπό τά καινοφα
νή άκούσματα καί έπαναφέρω τόν λόγον πρός τό προκεί- 
μενον, ποϊος δέν γνωρίζει ότι καί ή φιλοσοφία άλλη είναι 
κατά τούς λόγους καί άλλη κατά τήν πρακτικήν, καί ότι
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ξέσι, και τούτων έκατέρας πολλάς και ποικίλας διαφοράς, 
δι ών μωρά τε και μή, σαρκική τε καί πνευματική, αντιλε
γόμενη και αναντίρρητος, πρόσκαιρος και αιώνιος αναφαί
νεται σοφία, πλείστον έκατέρα σχεδόν τής έτέρας διεστηκυία 

5 σαφώς; «3Αλλ’ εγώ», φησί, «την αύτοσοφίαν αυτήν επαινώ, 
την τής άληΰοϋς γνώσεως ιδέαν, ήτις μία έστίν». Άλλ*, ώγα- 
&έ, μόνη μεν αυτοσοφία \ίσως αν αϋτη κληΰείη, μόνη δε σοφία 
ή φιλοσοφία, ού. "Οταν μέντοι τών υπέρ φιλοσοφίας λόγων 
αυτός άρχόμενος «δεδόσδαι», λέγης «ήμίν προς Θεού τά τε 

10 τών δεουργών λόγια και τά κατά φιλοσοφίαν μαδήματα» , τά 
τών ϋεουργών λόγια πάντως ουχ υπό την φιλοσοφίαν τάττεις 
έκείνην. Πώς γάρ αν έλεγες ταϋτα και τά ϋτώ ταύτην, εϊ 
μή διήρεις αυτής εκείνα; Τί τοίνυν ονομάζεις φιλοσοφίαν 
εκεί; πότερον τήν ‘Ελλήνων ή τήν ιδέαν, ήν ένταύϋ3 είπες; 

15 9Αλλ3 εί μεν τήν τών 'Ελλήνων, ούκοϋν και ταύτην έξυμνών 
τυγχάνεις, αλλά και σαυτώ άντικείμενος, ένταΰύπεναντί- 
ως φάσκων «ού ταϋτά έστιν, έφ3 α το τής φιλοσοφίας φέρον- 
τες όνομα έξυμνονμεν, όσα ό δείνα ή ό δείνα εδόξασεν ή 
συνέγραψεν ή έδίδαξεν, ούδε ταϋτα φιλοσοφία ήμίν έστιν, 

20 άλλ’ αυτή ή τής γνώσεως ιδέα», προσέτι και ότι μίαν μεν 
ένταϋϋ'3 Ισχυρίζη καλείσϋαι φιλοσοφίαν, τήν ιδέαν αυτήν, 
εκεί και άλλην αυτός λέγων, τήν τών ‘Ελλήνων. Εί δέ μή 
ταύτην, άλλά κάκεί τήν ιδέαν τής γνώσεως λέγεις φιλοσοφί
αν, τήν γενικώς δηλαδή πάσαν περιέχουσαν γνώσιν, τά παρά 

25 σου ταύτης εκεί σαφώς άποδιαιρούμενα ϋ'εουργικά λόγια πά- 
σης γνώσεως έστέρηται και παρεκτικά γνώσεως ούδεμιάς 
αν ε3ίη, καθόλου δ έ  τ ή ς  γ ν ώ σ ε ω ς  ά π ο δ ιε σ ταλμένα κατά σε 
καϊ τιρός φενακισμόν μόνον τή φιλοσοφία ττροσετέΰησαν ε
κεί. Τις δ’ αν εϊη και χρεία τουτοον αναγκαία, τών κατά 

30 φιλοσοφίαν μαϋ'ημάταϊν και είσαγόντων καί άναγόντων εις 
τήν γνώσιν τών όντων, ή δή πάσης Ιεραρχίας, ταύτόν δ3 εί- 
πείν πάσης ΰείας οικονομίας και ένεργείας, τέλος έστίν, ως

67. Ό  Βαρλαάμ διά τών λόγω ν τούτων παραμερίζει τάς άντιφά* 
σεις τών φιλοσόφων καί άρκεϊται ε ις  τήν ίδέαν της φιλοσοφίας, ύπεν- 
θυμίΖων τόν Πλάτωνα* βλ. έπομένην παράγραφον.



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 2, 1 301

ή καθεμία άπό αύτάς έχει πολλάς καί ποικίλας διαφοράς, 
διά των όποιων παρουσιάζεται ώς σοφία μωρά καί μή, 
σαρκική καί πνευματική, αντιλεγόμενη καί άναντίρρητος, 
πρόσκαιρος καί αιώνιος, διακρινομένη ή καθεμία άπό τήν 
άλλην έντόνως; «'Αλλ' έγώ», λέγει, «επαινώ τήν ιδίαν τήν 
αύτοσοφίαν, τήν ιδέαν τής άληθοϋς γνώσεως, ή όποια 
είναι μία». Άλλ’, ώ άγαθέ, αύτή ίσως θά ήδύνατο νά κληθή 
μόνη αύτοσοφία, όχι όμως μόνη σοφία ή φιλοσοφία. "Οταν 
βεβαίως έσύ λέγης εις τήν άρχήν των ύπέρ τής φιλοσοφί
ας λόγων, «ότι έχουν δοθή εις ήμδς άπό τον Θεόν καί τά 
λόγια των θεουργών καί τά φιλοσοφικά μαθήματα», οπωσδή
ποτε τά λόγια των θεουργών δέν τοποθετείς υπό τήν φιλοσο
φίαν έκείνην. Διότι πώς θά έλεγες ταϋτα καί ύπό ταύτην, άν 
δέν διήρεις έκεϊνα άπό αύτήν; Τί λοιπόν ονομάζεις εκεί 
φιλοσοφίαν; ποιαν έκ τών δύο, τήν έλληνικήν ή τήν ιδέαν 
τήν όποιαν άνέφερες έδώ; 'Αλλά, άν όνομάζης τήν έλλη- 
νικήν, λοιπόν καί αύτήν εξυμνείς, αλλά καί αντιφάσκεις 
πρός σεαυτόν, λέγων έδώ άντιθέτως ότι «δέν είναι αυτά 
έκεϊνα τά όποια έξυμνοΰμεν φέροντες είς αύτά τό άνομα 
τής φιλοσοφίας, όσα ό δείνα ή ό δείνα έστοχάσθη ή συνέ- 
γραψεν ή έδίδαξεν, ούτε αύτά είναι δΓ ήμας φιλοσοφία, 
άλλ’ αύτή ή ιδέα τής γνώσεως»®7, προσέτι δέ καί άτι μία 
μέν ισχυρίζεσαι έδώ ότι καλείται φιλοσοφία, ή ιδία ή ιδέα,
καί άλλην έκεϊ λέγεις ό ίδιος, τήν έλληνικήν. "Αν όχι δέ 
αύτήν, άλλά καί έκεϊ τήν ιδέαν τής γνώσεως λέγης φιλο
σοφίαν, δηλαδή τήν περιέχουσαν γενικώς πάσαν γνώσιν, 
τά θεουργικά λόγια τά όποια έσύ αποχωρίζεις έκεϊ άπό αύ
τήν σαφώς στερούνται πόσης γνώσεως καί δέν θά ήδύ- 
ναντο νά είναι παρεκτικά καμμιας γνώσεως, άφοϋ δέ κατά 
σέ είναι έντελώς διεσταλμένα άπό πάσαν γνώσιν, προσε- 
τέθησαν έκεϊ είς τήν φιλοσοφίαν πρός έξαπάτησιν. Ποια 
δέ αναγκαία χρεία υπάρχει αύτών τών φιλοσοφικών μαθη
μάτων, τών είσαγόντων καί άναγόντων είς τήν γνώσιν 
τών όντων, ή όποια βεβαίως είναι τέλος πόσης ιεραρχίας, 
ήτοι πάσης θείας οικονομίας καί ένεργείας, όπως σύ ό 
ίδιος άποφαίνεσαι είς πολλά σημεία καθώς προχωρείς
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α υ τ ό ς  πολλαχον των λόγων άποφαίνη προϊών; Τί τοίνυν 
. καδ9 ημών τους ϋνμονς εγείρεις την των ‘Ελλήνων σοφίαν 
κατηργημένην κ α ι  μεμωραμένην μετά Παύλον λεγόντων; 
Ον γάρ ή τινών σοφία αντοοοφία έστίν.

5 22. 9Αλλά γάρ ίδωμεν καί τίνα κάνταϋδα δήλος εί πρε-
σδεύων αντοσοφίαν. ΎΑρα την εν τοΐς όνομαζομένοις φιλοοό- 
φοις κάν τοΐς τούτων σνγγράμμασιν έχουσαν τό είναι; Και 
μην α υ τό ς φής μη είναι μηδέ λέγεσδαι φιλοσοφίαν την γνώ- 
σιν των φιλοσόφων, μηδέ τά τον δεινός ή τον δεινός ονγ- 

10 γράμματα, άλλ9 έστίν α  τούτων, ούκ αν τά φιλοσοφίαν, άλλ9 
αποτέλεσμα φιλοσοφίας είναι. Τούτο ό ’ εις ανάγκην περιέ- 
στης εϊπεΐν, ίνα δείξης μίαν μόνην ήν φής γνώσεως ιδέαν, 
άλλ9 ον1 πολλάς λεγομένας φιλοσοφίας. Ούκονν εί μηδέν ε
κείνων φιλοσοφία έστίν, ούδ' εν αύτοίς έχει το είναι κατά 

15 σέ, ήν λέγεις αντοσοφίαν. 9Εν οίς γάρ έχει το είναι, άπ 
αυτής άν εκείνα κληδεΐεν, ώσπερ και άνθρωποι πάντες η
μείς άιώ τον καθόλου είδονς άκούομεν εν ήμϊν ε^ ο ν τ ο ς  τό 
είναι. Εί τοίννν μή έν έκείνοις ή αντοοοφία σοι αύτη, πού 
σχήσει τό είναι; 9Εν τω Θεω; Και μην πάλιν α υ τό ς  προϊών 

20  λέγεις μωρίαν είναι παρά τф Θεω, ήν εξαιρείς φιλοσοφίαν 
ούκονν ή έν αν τω τό αφραστον ένονσα τρόπον, ήν α υ τό ς λέ
γεις αντοσοφίαν, άλλ’ ούδ3 έν τοΐς νπ} αυτόν γεγενημένοις, 
έπεϊ μηδέ φιλοσοφία π/οτ άν έκεΐνο κληδείη' σοι δ9 υπέρ 
φιλοσοφίας δ λόγος. ΕΙ τοίννν αύτη μήτ9 έν Θεφ μήτ9 έν 

25 άνδρώποις έχει τό είναι, έστι δ9 όμως ιδέα ούσα, καδ9 έαν- 
τήν ούκονν έστ ιν ύφεστώσα* και Πλάτων ήμΐν αϋδις άνα- 
διώσεται μετά των τής κακοδοξίας τερετισμάτων.

23. Τοιγαρονν τούτη τάληδές περί τής έκ μαδημάτων 
των έξω φιλοσοφίας απλώς και ονντόμως φαίη τις άν, ως 

30 φιλοσοφία μέν έκάστον καλοΐτ άν ή έν σνγγράμμασιν ή λό- 
γοις έκάστον φιλοσόφοις πραγματεία, κοινή δέ ή па σι φιλο-

68. Ρω μ. 1, 21 έΕ. Α' Κ ορ . 1, 20‘ 28* 13, 8.
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sic τούς λόγους; Διατί λοιπόν διεγείρεις εναντίον μας τούς 
θυμούς, επειδή λέγομεν μαΖί μέ τόν Παύλον ότι ή οοφία 
των Ελλήνων κατηργήθη και έμωράνθη68; Διότι ή σοφία 
μερικών δεν είναι αύτοσοφία.

22. "Ας ίδωμεν πάντως καί ποιαν αύτοσοφίαν πρε
σβεύεις έδώ. "Αραγε τήν έχουσαν τήν ϋπαρξιν εις τούς 
λεγομένους φιλοσόφους καί είς τά συγγράμματα αύτών; 
Καί όμως εσύ ό ίδιος λέγεις ότι δέν υπάρχει ούτε λέγεται 
φιλοσοφία ή γνώσις των φιλοσόφων, ούτε τά συγράμμα- 
τα τού δείνα ή τού δείνα, άλλα μερικά άπό αυτά δέν είναι 
άκριβώς φιλοσοφία, άλλά άποτελέσματα φιλοσοφίας. Πε
ριήλθες δέ είς τήν άνάγκην νά εϊπης τούτο, διά νά δείΕη̂  
ότι μία μόνον είναι ή ιδέα τής γνώσεως τήν όποιαν λέγεις, 
άλλ’ όχι πολλαί φιλοσοφίαι. "Αν λοιπόν τίποτε άπό εκεί
να δέν είναι φιλοσοφία, ούτε αύτή τήν όποιαν λέγεις σύ- 
τοσοφίαν, έχει κατά σέ τήν ϋπαρΕιν είς αύτά. Διότι αύτά, 
είς τά όποια έχει τήν ϋπαρΕιν, θά ώνομάΖοντο άπό αύτήν, 
καί όλοι ήμεϊς όνομα£όμεθα άνθρωποι άπό τό καθολικόν 
είδος τό όποιον έχει μέσα τήν ϋπαρΕιν. Έάν λοιπόν αύτή 
ή αύτοσοφία δέν σοϋ είναι μέσα είς έκεϊνα, πού θά εχπ 
τήν ϋπαρΕιν; Είς τόν Θεόν; Καί όμως έσύ ό ίδιος προχω- 
ρών λέγεις ότι είναι μωρία ένώπιον τού Θεού αύτή ή «ψι* 
λοσοφία τήν όποιαν εξαιρείς. Αύτή λοιπόν τήν όποιαν λέ
γεις έσύ αύτοσοφίαν δέν είναι ή ένυπάρχουσα είς αύτόν 
κατά τόν άφραστον τρόπον, άλλ’ ούτε είς τά ύπ’ αύτοΰ 
δημιουργηθέντα, διότι έκεϊνο δέν θά ήδύνατο ποτέ νά 
όνσμασθή 'φιλοσοφία’ ένω ό ίδικός σου λόγος είναι υπέρ 
τής φιλοσοφίας. "Αν λοιπόν αύτή δέν εχπ τήν ϋπαρΕιν 
ούτε είς τόν Θεόν ούτε είς τούς άνθρώπους, είναι όμως 
ιδέα, ύφίσταται λοιπόν καθ’ έαυτήν επομένως θά μάς άνα- 
βιώση πάλιν ό Πλάτων μαΖί μέ τά τερετίσματα τής φιλοσο
φίας,

23. Κατά ταϋτα λοιπόν θά ήδύνατο κανείς νά εϊππ περί 
τής έκ των κοσμικών μαθημάτων φιλοσοφίας απλώς καί 
συντόμως, ότι φιλοσοφία μέν έκάστου θά ήδύνατο νά όνο- 
μασθή ή φιλοσοφική διαπραγμάτευσις έκάστου είς συγγράμ
ματα, λόγους, κοινή δέ ή παρατηρουμένη είς όλους τούς
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σόφοις ένϋεωρουμένη, μεμωραμένηι δέ ή τον προσήκοντος 
σοφία τέλους της θεογνωσίας έκπεσούσα. Ή  δέ μή τούτο 
πεπονϋνϊα, ουδέ μεμωραμένη' πώς γάρ, του φύσει γιγνομέ- 
νου τέλους έπιτυγχάνονσα και προς τον δοτήρα της φύσεως 

5 έπιστρεφομένη Θεόν; Τοιαύτη δέ έστιν ή των έφ> ημών ευ
σεβών και ελλογίμων άνδρών, άνδρικώς όντως άποτιναςα- 
μένη το βλάπτον και το λυσιτελές άπολεξαμένη και τη του 
.Θεόν εκκλησία σνστήσασα και έμμελώς άρμοσαμένη τη οο- 
φίρ τον Πνεύματος. Έγώ μέν ούν ταντη τάληϋές έχειν ο'ίο- 

10 μαι. 'Ο δέ τής εξω και μεμωραμένης φιλοσοφίας ουτος ν- 
πέρμαχος, και το «έμώρανεν ό Θεός την σοφίαν τού κόσμον 
τούτον» Παύλον λέγοντος άκούσας, ώς σνγκρινομένην προς 
την τον Θεόν σοφίαν φησϊ μωραίνεσθαι, ώσπερ1 και πάσαν 
άνθρωπίνην αρετήν και διάνοιαν. Κάμον μή τούτο παραδεχο- 

15 μένου, δεικνύντος δέ διά πολλών σαφώς τάληϋές, α υ τό ς άν- 
Ίίλέγειν ονκ έχων σοφιστείας καταψηφίζεται. Κείσθω μέν 
ούν εν τφ προτέρω μοι περί λυσιτελούς φιλοσοφίας εκείνα 
λόγφ* και γάρ άνεπηρεάστως ετ’ έχει καί αναντίρρητα μένει.

24. Και νυν δ* αν έροίμην τον εκ σνγκρίσεως μωραίνον- 
20  τα τήν νπ’ αυτού πρεσβενομένην σοφίαν και πώς ονδαμον γέ- 

γραπται βτι έμίανεν ό Θεός πάσαν άνϋρωπίνην αρετήν και 
έμώρανε πάσαν διάνοιαν, ώς και τήν τον κόσμον τούτον 
σοφίαν έμώρανε; Πού γάρ σνγκρίσεως είδος ένταύθα τών 
άποστολικών αναφαίνεται ρημάτων; Άλλ? ώσπερ έπώρωσεν 

25 δ Θεός τάς καρδίας τών 9Ιουδαίων και έσκλήρννε τήν καρ
διάν Φαραώ και παρέδωκε τους σοφούς τών 'Ελλήνων εϊς 
άδόκιμον νούν, ου συγκρίσεώς έστιν, άλλ9 έγκαταλείψεως, τον 
αυτόν άρα τράτων και τδ έμώρανεν* έπεί, τί και το βτι κατή- 
σχυνεν δ Θεός τους σοφούς έκείνονς βούλεται, και δτι κα- 

30 τήργησε, καί δτι άπεδοκίμασε, και αύτό τούτο δτι παρέδωκεν 
αύτονς εϊς άδόκιμον νονν; Μή και ταυτα σνγκρίνων δ ά- 
πόστολος είπε; Καί τις άν νούν έχων παρεδέξαίτο τούτο;

69. Βλ. άνωτέρω σημείωσιν. 
71. Βιβλ. 1, 1.
73. Έ Ε. 7,3.
75. Α ' Κορ. 1, 27 έΕ.

70. Α ' Κορ. 1, 20.
72. Ίω. 12, 40 έΕ. Ή ο. 6, 10.
74. Ρω μ. 1, 28.
76. Ρω μ. 1, 28.



φιλοσόφους, μωρά δέ ή έκπεσοϋσα άπό τον προσήκοντα 
σκοπόν τής Θεογνωσίας σοφία69. Αύτή δέ ή οποία δέν έπα- 
θε τοϋτο, δεν είναι μωρά’ πώς θά συνέβαινε τοΰτο, έφ’ ό
σον έπιτυγχάνει τόν φυσικώς παραγόμενον σκοπόν καί 
επιστρέφει προς τόν δοτήρα τής φύσεως Θεόν; Τοιαύτη 
δέ ιεϊναι ή σοφία των συγχρόνων μας εύσεβών καί ελλο
γίμων άνδρών, άποτινάξασα πράγματι άνδρικώς τό έπιβλα- 
6ές καί έπιλέξασα τό ώφέλιμον καί συμπαρασταθεϊσα είς 
τήν Εκκλησίαν τοΰ Θεού καί άρμονικώς συνδεθεϊσα μέ 
τήν σοφίαν τοϋ Πνεύματος. Έγώ λοιπόν νομίζω ότι αϋτη 
εχει τήν άλήθειαν. Αύτός δέ ό όπέρμαχος τής έξω μωρός 
φιλοσοφίας, άκούσας καί τόν Παϋλον λέγοντα ότι «έμώ
ρανε ν ό Θεός τήν σοφίαν τοΰ κόσμου τούτου»70, λέγει ότι 
μωραίνεται ώς συγκρινσμένη προς τήν σοφίαν τοΰ Θεοΰ, 
όπως καί πάσα άνθρωπίνη άρετή καί διάνοια. ’Επειδή δέ 
έγώ δεν παραδέχομαι τοϋτο καί άποδεικνύω διά πολλών 
έπιχειρημάτων σαφώς τήν άλήθειεαν, αύτός, μή δυνάμε- 
νος νά άντείπη, καταφεύγει είς σοφιστείαν. ’Εκείνα πάν
τως άς εύρίσκωνται είς τό προηγούμενον βιβλίον μου περί 
τής ώφελίμου φιλοσοφίας71' διότι είναι άκόμη άπρόσβλήτα 
καί μένουν άναντίρρητα.

24. Καί τώρα θά ήρώτων τόν μωραίνοντα τήν όπ’ αύ- 
τοϋ πρεσθευομένην σοφίαν διά συγκρίσεως, πώς δέν έχει 
γραφή πουθενά, ότι ό Θεός έμίανε πάσαν άνθρωπίνην άρε- 
τήν καί έμώρανε πάσαν διάνοιαν, καθώς καί έμώρανε τήν 
σοφίαν τοϋ κόσμου τούτου; Πράγματι ποΰ παρουσιάζεται 
έδώ είδος συγκρίσεως τών άποστολικών ρημάτων; ’Αλλά, 
όπως τό ότι έπώρωσεν ό Θεός τάς καρδίας τών Ιουδαί
ων72 καί έσκλήρυνε τήν καρδίαν τοϋ Φαραώ7* καί παρέδωσε 
ιούς σοφούς τών Ελλήνων είς άδόκιμον νοϋν74, δέν είναι 
θέμα συγκρίσεως άλλά έγκαταλείψεως, κατά τόν αυτόν 
τρόπον καί τό έμώρανεν διότι, τί σημαίνει καί τό ότι κατη- 
σχυνεν ό Θεός τούς σοφούς έκείνους καί ότι κατήργησε7* 
καί ότι άπεδοκίμασε, καί αύτό τοϋτο, τό ότι παρέδωσεν 
αύτούς είς άδόκιμον νοϋν70; Μήπως ό άπόστολος είπε καί 
αύτά συγκρίνων; Καί ποιος έχων κοινόν νοϋν θά παρε-
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Μάλλον δε τις άποστολικαϊς ρήοεσιν εϊδώς έπεσθαι, άφεις ε
κείνα νοεΐν άνεν συγκρίσεως, ώ ς  εκείνος έδίδαξε, ool πει- 
σϋείη σνγκρίνοντι; «Τά γονν μωρά τού κόσμον έξελέξατο 
ο Θεός, 'ίνα τους σοφούς καταισχύνη». Τί ούν, ή μέν σοφία 

5  των ανθρώπων συγκρινομένη 7ΐρός την τον Θεόν καταισχύ
νεται και μωραίνεται, ή δέ μωρία, παρρησιάζεται καί σοφί
ζεται; ’Ή , ά μέν βούλει, σνγκριτικώς εκλαμβάνεις, ά δ’ συκ 
ενι σοι βονλομένω, μη λυσιτελονντα τη παρασκευή των σών 
λόγων, άφίεις ασύγκριτα; Και τις αν σοι πείθοιτο, εΐ μή, 

10 τοϊς οοΐς λόγοις ήπατημένος, την έξω παιδείαν σωτήριον ή- 
γηται;

25. *Α μεν ούν εφεξής μετά ταϋτα λέγει, ώς αντάθεν 
έχοντα τον τον ψεύδους έλεγχον, παρεϊναί μοι δοκώ. Ψεύ- 
δεσθαι ·δ' ώσπερ ουκ άποχρών είναι κρίνας έαντφ, αλλά καί 

15 καταψεύδεοθαι των άλλων περί πΣείστου ποιούμενος, εϊς το 
σνκοφαντεϊν ανθις καθήκεν έαντόν, κάμον λέγοντος των δώ- 
ροον τον Θεόν τά μέν είναι φυσικά, κοινή πάσι δεδομένα προ 
νόμον καί έν νόμω καί μετά νόμον, τά δ9 ύπερφυά καί πνευ
ματικά καί διαφερόντως απόρρητα, καί νπερτιθέντος ταντα 

2 0  έκείνων καί τους κατηξιωμένονς της σοφίας του Πνεύματος 
τιάσης ελληνικής συμμορίας, έν δέ των φνσικώς δεδομένων 
υπό Θεόν την φιλοσοφίαν καί ανθρώπινης διάνοιας ευρήματα 
τά μαδήματα, αυτός ώς an εμού φησιν εκ Θεόν δεδόσθαι, 
έκεΐνα μόνα προαήκεν οϊεσθαι, όσων ανθρώπινος ούκ έξικνεϊ- 

25 ται λογισμός, των δ' άλλων ονδέν τής τοιαντης άξιούν τιμής. 
*Εμοί δε ουδέτερον τούτων εϊρηται εκεί. ΟΙδα γάρ ότι πολ
λών καί των φύσει γινομένοιν ανθρώπινος ούκ έξικνείται 
λογισμός, τιμής δέ άξιώ έκαστον τής προσηκούσης* τάς μεν 
πνευματικός χάριτας ώς ϋτιερφνείς καί μόνοις αμέσως διά 

30 τον Πνεύματος τοϊς κατ αρετήν διαφέρονσι τιροσγινομένας,

77. Α ' Κορ. 1, 27.
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δέχετο τοΰτο; Μάλλον δέ ποιος γνωρίμων νά άκολουθή 
άποστολικά λόγια, άφήσας εκείνα νό τά έννοώμεν χωρίς 
ούγκρισιν, όπως έδίδαΕεν έκείνος, θό έπείθετο είς εσέ 
συγκρίνοντα; «Τά μωρά τοΰ κόσμου πράγματι έΕέλεΕεν ό 
Θεός, διά νά καταισχύνη τούς σοφούς»”. Διατί λοιπόν ή 
μέν σοφία των ανθρώπων συγκρινομένη προς την του 
Θεού καταισχύνεται καί μωραίνεται, ή δέ μωρία άμιλεϊ 
έλευθέρως καί σοφίζεται; ’Ή μήπως, όσα μέν θέλεις, έκ- 
λαμθάνεις συγκριτικώς, όσα δέ δεν θέλεις, έπειδή δεν 
σέ ωφελούν είς την προπαρασκευήν των λόγων σου, άφή- 
νεις άσύγκριτα; Καί ποιος θά έπείθετο είς σέ, έκτος έάν, 
έΕαπατημένος άπό τούς λόγους σου, θεωρή σωτήριον 
τήν εΕω παιδείαν;

25. Οσα λοιπόν λέγει είς τήν συνέχειαν μετά άπό 
αύτά, ώς έχοντα εϋρει άπό έδώ τόν έλεγχον τοΰ ψεύδους, 
νομίζω ότι πρέπει νά παραλείψω. Ωσάν νά κρίνη δέ όχι 
άρκετόν τά νά ψεύδεται, άλλα καί έκτιμών ιδιαιτέρως τά νά 
ψευδολογή κατά των άλλων, κατήλθε πάλιν είς συκοφαν
τίαν. Καί, ένω έγώ ελεγον ότι άπό τά δώρα τού Θεού 
άλλα μέν είναι φυσικά, δεδομένα είς όλους γενικώς, πρά 
τοΰ νόμου καί είς τόν νόμον καί μετά τόν νόμον, άλλα 
δέ ύπερφυά καί πνευματικά καί ιδιαιτέρως απόρρητα, έτο- 
ποθέτουν τούτα ύπεράνω εκείνων καί τούς ήΕιωμένους 
τής σοφίας τοΰ Πνεύματος ύπεράνω πόσης έλληνικής 
χορείας, άπεκάλουν δέ τήν φιλοσοφίαν έν τών φυσικών 
δώρων τοΰ Θεού καί τά μαθήματα εύρήματα τής άνθρωπί- 
νης διανοίας, αύτός ισχυρίζεται ώσάν έκ μέρους μου ότι 
πρέπει νά νομίζωμεν ότι έχουν δοθή άπό τόν Θεόν μόνον 
εκείνα είς τά όποια δέν φθάνει ό άνθρώπινος λογισμός, 
καί νά μή άΕιώνωμεν κανέν άλλο τής τοιαύτης τιμής. Έγώ 
όμως δέν είπα έκεϊ τίποτε άπό αύτά. Διότι γνωρίζω ότι ό 
άνθρώπινος λογισμός δέν φθάνει καί είς πολλά άπό τά 
φύσει γινόμενα, κρίνω δέ έκαστον άΕιον τής προσηκούσης 
τιμής τάς μέν πνευματικός χάριτας ώς υπερφυείς καί 
χορηγουμένας άμέσως διά τοΰ Πνεύματος είς μόνους τούς 
ύπερέχσντας κατά τήν έιρετήν, τό δέ φυσικά δώρα ώς
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τα δέ φυσικά μακρφ -μεν φάσκων των πνευματικών χαρίτων 
άποδειν, κοινή δε πάσι προς Θεού δεδόσθαι διά τής φύσεως.

26. Τή δή συκοφαντία ταντη τον λόγον ερείσας εκείνος 
θρύπτεται και διαχειται και κατεπαίρεται των μή λεγόντο,ιν 

5 πνευματικόν Θεού δώρον την еΕλλήνων σοφίαν καί πολλάς 
προβάλλεται ρήσεις Βασιλείου τοΰ θείου ώς εκ Θεοϋ πάσης 
τέχνης χαρισθείσης άνθρώτιοις, οπερ ούδείς 6 άντιλέγων έ- 
οτίν. Εΐτα διά πολλών εις την οϊκείαν έξέβη δόξαν και κα- 
τασκευάσας σννεπέρανε καί άπεφήνατο τούτην λέγων ακαϊ αί 

10 άρχαϊ τών μαθημάτων και ή προφητεία και ήτισοϋν άποκά- 
λυψις τοιαΰτά έστιν, οϊα, μή δοθέντα μέν, ϋπερδαίνειν αν
θρώπινον λογισμόνf δοθέντων δε, έξικνεΐσθαι αυτών την 
ψυχήν» . 'Ώστε ή οϋδέν, ή πάνθ’ ομοίως δώρα έστι Θεοϋ και 
Θεόσδοτα. Οϋκοϋν εϊποι τις αν πρός αυτόν’ και ου, ό τής 

15 ελληνικής χάριτος διαφερόντως, διά τών μαθημάτων κατα- 
ξιώσαι σαυτόν οϊόμενος, τφ την υπερβολήν τών αποκαλύψεων 
έχοντι ομοίως κεχαριτωμένος υπάρχεις υπό Θεοϋ, καί οι 
τά μαθήματα τήν αρχήν εύρόντες Αιγύπτιοι τοις προφήταις 
καί άποστόλοις εϊσιν ομότιμοι; Πώς γάρ ούχ ομότιμοι οι τών 

20  δμοίως δεδομένων και ομοίως γινωσκομένων δώρων έν μεθέ- 
ξει γενόμενοι;

27. «’Αλλ9 δ Θ ε ό ς » ,  φησίν, αέμπέπύληκεν άρτι δημιουργή- 
σας τήν ψυχήν τών κοινών έννοιών καϊ τών δριστικών και 
διαιρετικών και συλλογιστικών δυνάμεοον έξ ών συνέστηκε 

25 τά μαθήματα' οϋκοϋν δώρα Θεοϋ τά μαθήματα». Τί ό’ άρα 
τούτο δικαίωμα τοις παραχρωμένοις ή καταχρωμένοίς και 
τοις τό εύαγγέλιον τοϋ Χρίστου1 ώς ατελές τελειουσιν έκ μα
θημάτων; Ουδέ γάρ τους πόρνους καϊ άκρατεις αίτιας έξέ- 
λοιτ άν τις ότι τήν αρχήν δ Θεός τό σώμα πλάσας τε καϊ 

30 ψυχώσας τήν γεννητικήν και θρεπτικήν ένεποίησε τούτω δύ- 
ναμιν. Ταϋτα δέ έατιν ά κωλύομεν διά τών λόγων ημείς, τήν 
παράχρησίν καϊ τήν κατάχρησιν καϊ τό παρά τό προσήκον

78. Προφανώς έκ τοϋ Πρός τούς νέους 5 κ.έ., PG 31, 578 κ.έ. 
τών 'Επιστολών 4, PG 32, 238 έΕ·, 186, PG 32, 661 κ.έ. κ.δ.

78. Βλ. Β' Κορ. 12,7.
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άπέχοντα πολύ από τάς πνευματικός χάριτας καί διδόμε
να φυσ^ώς.ύπό τοϋ Θεοϋ .sic όλους.

26. ΣτηρίΕας δέ εκείνος τόν λόγον είς αύτήν τήν συ
κοφαντίαν καμαρώνει και άγάλλιό καί έπαίρεται εναντίον 
εκείνων οί όποιοι δεν δέχονται ώς πνευματικόν δώρον τοϋ 
Θεοϋ τήν σοφίαν των ’Ελλήνων καί προβάλλει πολλάς ρή
σεις τοϋ θείου Βασιλείου αί όποΐαΐ εμφανίζουν πάσαν τέ
χνην χαρισθείσαν από τόν Θεόν είς τούς άνθρώπους78, τό 
όποιον κανείς δέν θά άρνηθή. "Επειτα διά πολλών λόγων 
μετέβη sic τήν ίδικήν του άντίληψιν καί χαλκεύων συνε- 
πέρανε καί άπεφάνθη λέγων ουτω* «καί αί άρχαί των μα
θημάτων καί ή προφητεία καί όποιαδήποτε άποκάλυψις εί
ναι τοιαϋτα ώστε, άν μέν δέν έδόθησαν νά υπερβαίνουν 
τόν ανθρώπινον λογισμόν, άν δέ έδόθησαν νά φθάνη εις 
αύτά ή ψυχή». "Ωστε ή κανέν ή ολα έΕ ίσου είναι δώρα 
τοϋ Θεοϋ καί θεόδοτα. Θά ήδύνατο λοιπόν νά εϊπη κανείς 
προς αύτόν* καί σύ ό νομίμων δτι διά τών μαθημάτων κατη- 
Είωσες σεαυτόν έΕαιρέτως τής έλληνικής χάριτος, είσαι 
χαριτωμένος ύπό τοϋ Θεοϋ όμοίως μέ τόν έχοντα ύπερβο- 
λικάς άποκαλύψεις78 καί οί εύρόντες άρχικώς τά μαθήμα
τα Αιγύπτιοι είναι ομότιμοι μέ τούς προφήτας καί τούς 
αποστόλους; Διότι πώς δέν θά είναι όμότιμοι οί μετέχον- 
τες τών όμοίως δεδομένων καί όμοίως ά να γνωρισμένων 
δώρων;

27. «Άλλ’ ό Θεός», λέγει, «μόλις έδημιούργησε τήν 
ψυχήν, τήν έγέμισε μέ τάς κοινός έννοιας καί τάς όριστι- 
κάς^αί διαιρετικός καί συλλογιστικός δυνάμεις, άπό τάς 
οποίας αυνίστανταΓτά μαθήματα· έπομένως τά μαθήματα 
είναι δώρα Θεοϋ». ΓΙοία δικαιολογία είναι τούτο εις τούς 
παραχρωμένους ή καταχρωμένους καί είς τούς τελειο- 
ποιοϋντας τό εύαγγέλιον τοϋ Χριστού μέ μαθήματα ώς 
άτελές; Πράγματι οϋτε τούς πόρνους καί όκρατεϊς δέν θά 
άπήλλασσε κανείς τής κατηγορίας λόγω τοϋ άτι έν άρχή 
πλάσας ό Θεός τό σώμα καί έμψυχώσας ένέβαλεν είς αύ- 
τό τήν γεννητικήν καί θρεπτικήν δύναμιν. Αύτά δέ είναι 
εκείνα τό όποϊα έμποδίΕομεν ήμεϊς διά τών λόγων, τήν
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παρεχόμενον τοΐς μαθήμασι σέβας* καί συ γε τούτο, εϊ σννε- 
τώς άκονειν εκείνων έθέλεις, εΐση τε και δμολογήσεις και 
τό καταγηράν έν τοΐς τοιούτοις άφήσεις καί σωτηρίους καί 
τελεστηρίους καθαρτικούς τε και φωτιστικούς ψυχής τους 

5 λόγους ούκέτ έρεϊς, τούτοίς τε τοις λόγοίς και τόΐς του με
γάλου Βασιλείου πεισθείς.

2S. Ού μην άλλ9 εί την αρχήν τανθ9 ά λέγεις έδόθη τή 

τμνχή προς Θεού, κοινά notoiv άνθρώποίς καί έμφυτα καί φυ
σικά δήπου, κατά διαδοχήν από των πρώτων πατέρων δια- 

10 διδόμενα. Πώς οϋν τοΐς υπέρ φύσιν προς τους ευσεβείς μό
νους καί των ευσεβών τους άκρους καί άπολέκτους έν Πνεύ- 
ματι Θεόν χαρισθεΐσιν ομοίως έδόθησαν; «Αλλά τον αυτόν», 
φηοίν, «έχει λόγον προς την ψυχήν άπαντα όοθέντα γάρ ουδέ 
τά πνευματικά τδν ανθρώπινον υπερβαίνει λογισμόν». 9'0ν- 

15 τως δήλος έγένου πνευματικόν δώρου πείραν είληφώς ούδα- 
μώς, συ σαυτόν άπελέγξας καί φανερόν ποιησάμενος, ο δέ 
καί τούτον χείρον ότι μηδέ τοΐς διά πείρας ειρηκόσι πιστεύεις, 
ό δ* αύθις χείριστον ότι καί άντιρρητορεύεις αντοΐς, ψυχικός 
όλος, ώς έοικεν, ών. Τό γάρ έκλεκτόν βοχεΐον τών πνεύμα-

ι

20 τικών χαρισμάτων, ό Παύλος, «ημείς», φησίν, «ον τό Πνεύ
μα τον κόσμου έλάβομεν, αλλά τό Πνεύμα τό εκ τοϋ Θεόν, 
ΐνα είδώμεν τά έκ τον Θεού χαριοθέντα ήμΐν, ά καί λαλονμεν 

ονκ έν διδακτοϊς άνθρωπίνης σοφίας λόγοις, άλλ9 έν διι5α- 

κτοΐς Πνεύματος αγίου, πνευματικοϊς πνευματικά συγκρίνον- 
25 τες* ψυχικός δέ άνθρωτιος ου δέχεται τά τον Πνενμαπος* μω

ρία γάρ αντφ έοτι καί ον δύναται γνώναι» , λογισμών έφό- 
δοις τοΐς άκαταλήπτοις έμβατεύων, διαιρέσεσί τε καί συλλογι- 
σμοΐς καί άναλύσεσι πάσαν αλήθειαν ευρίσκεσθαί τε καί δι-

80. Α' Κορ. 2, 12-14.



παράχρησιν καί τήν κατάχρησιν και την άπόδοσιν είς τά 
μαθήματα σεβασμού πέραν άπό τό πρέπον' καί σύ δέ, άν 
θέλης νά άκούπς εκείνους τούς λόγους μέ σύνεσιν, θά 
μάθπς καί θά όμολογήοης τούτο, θά έγκαταλείψπο τό γή- 
ρασμα εις τά τοιαΰτα καί δέν θά λέγπ£ πλέον σωτηρίους 
καί μυητικούς, καθαρτικούς καί φωτιστικούς τής ψυχής 
τούς λόγους, πεισθείς εις τούτους τούς λόγους καί εις 
τούς τού Μεγάλου Βασιλείου.

28. Άλλ’ όμως, άν κατ’ άρχήν αύτά τά οποία λέγεις 
έδόθησαν εις τήν ψυχήν ύπό τού Θεού, είναι προφανώς είς 
όλους τούς άνθρώπους κοινά καί έμφυτα καί φυσικά με
ταδιδόμενα κατά διαδοχήν από τούς πρώτους Πατέρας. 
Πώς λοιπόν έδόθησαν ομοίως μέ τά ύπέρ φύσιν χαρισθέν- 
τα έν Πνεύματι Θεού προς μόνους τούς εύσεβεϊς, και 
μάλιστα προς τούς κορυφαίους καί έπιλέκτους τών εύσε- 
6ών; «Αλλά, λέγει, όλα έχουν τήν ιδίαν σχέσιν προς τήν 
ψυχήν' διότι ούτε τά πνευματικά, έφ’ όσον έδόθησαν υπερ
βαίνουν τον άνθρώπινον λογισμόν». Πράγματι έλέγΕας 
έσύ ό ίδιος καί φανερώσας σεαυτόν, άπέδειΕες ότι δέν 
έλαβες καθόλου πείραν πνευματικού δώρου, χειρότερον δέ 
άπό αύτά είναι ότι δέν πιστεύεις ούτε είς τούς όμιλοΰντας 
βάσει τής πείρας, τό δέ άκόμη χειρότερον είναι ότι καί 
άντιρρητορεύεις κατ’ αύτών, ών ολόκληρος ψυχικός, όπως 
φαίνεται. Πράγματι τό εκλεκτόν δοχεϊον τών πνευματικών 
χαρισμάτων, ό Παύλος, λέγει, «ήμείς δέν έλάβομεν τό 
πνεύμα τού κόσμου, άλλά τό πνεύμα τό έκ Θεού, διά νά 
γνωρίσωμεν τά έκ Θεού χαρισθέντα είς ήμδς, τά όποια και 
λαλοΰμεν όχι μέ διδακτικούς λόγους άνθρωπίνης σοφίας, 
άλλά μέ διδακτικούς άγιου Πνεύματος, συγκρίνοντες πνευ
ματικά προς πνευματικά* ψυχικός δέ άνθρωπος δέν δέ
χεται τά τού Πνεύματος, διότι τούτα είναι δι* αύτόν μωρία 
καί δέν δύναται νά τά κατανόηση»8·, έπεμβαίνων εις τά 
άκατάληπτα μέ έφόδους λογισμών, νομίΖων ότι πόσα άλή- 
θεια εύρίσκεται καί διδάσκεται μέ διαιρέσεις, συλλσγι-
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δάοκεσθαι οιόμενος. Τά γονν υπό του Θεόν χαρισθέντα ήμιν, 
ού διά λογισμών, άλλα διά τον έν ήμιν αυτόν γινώσκσμεν 
Πνεύματος, <сα  δφθαλμός ονκ είδε και ούς ονκ ήκονσε και 
επί καρδίαν άνθρώπου ονκ άνέβη' ήμιν δέ άπεκάλνψεν δ Θε- 

5 ος διά τού Πνεύματος αυτού* τό γάρ Πνεύμα έρευνα καί 
τά βάθη τον Θ ε ό ν » .

29. Τεκμηριώσαιτο δ* αν τις την αλήθειαν των λεγομέ
νων καί από τής σής αντιλογίας, ώ φιλόσοφε. Συ γάρ άκούων, 
καί σνχνώς άκούων, των μετιόντων έκ πείρας έν λόγοις, έν 

10 γράμμασιν, έν μαρτνρίαις, έν ύποδείγμασι περί φωτός ονκ 
αϊσθήσεως μόνον, άλλα και διάνοιας νψηλοτέρον παντάπασιν, 
ον τυγχάνει νούς καί $ γίνεται κρειττόνως έκστάς καί νπερ- 
αναβάς έαντόν καί Θεφ σνγγενόμενος, συ τούτων άκούων, 
νύν μέν, έπαναστ ήσαι την διάνοιαν τού προ ούλου φωτός ον 

15 δννάμενος, ώς περί αισθητόν λεγόντων φωτός κατηγορείς, 
νυν δ3 έκ τής έλλείψεως, ούκ εϊς τό μέσον καί αληθές άλλ3 
εις υπερβολήν καί ψεύδος έκκΧίνων, καθ’ έτερον βάλλεις 
σεαντόν κρημνού, την τού Θεού ουσίαν τοντ’ είναι καί θεω
ρητήν είναι λέγειν έκείνονς ίσχυριζόμενος· ονκ αν τούτο πα- 

20  θών, ει λογισμοϊς άνθρωπίνοις άνέφικτα τά θεία έδόξαζες 
καί πίστιν μετ’ ενλαβείας προσήγες ώς μόνην δεκτικήν των 
τόιούτων και δι’ έργων τήν τελεωτέραν έζήτεις εΐ,δησιν καί 
τή πίστει τήν πείραν έπωκσδόμεις, τόν τής χάριτος όροφον, 
την έν άληθεΐ θεωρία Θεού άγάπην έπιστεγάζονσαν' ούτως 

25 άνθρώπινον υπερβαίνει λογισμόν καί μετά ίο δεδόσθαι τά 
τού Πνεύματος δόματα. *0 γούν έν άκρίβεΐ καταλήγει των 
μαθημάτων γεγονώς, μικρού καί άδιδάκτως, ώς αυτός άν 
εϊποις, των πνευματικών ένεργημάτων, ουδέ μετρίως γονν 
έπαΐας καί διδασκόμενος* εικότως* ό γάρ λόγος Κυρίου ά- 

30 ληθής, διαμένων εις αιώνα αίώνος, δς τφ 11ωάννη άπεκά-

81. Α' Κορ. 2, 9 έξ. 82. Βλ. Ψαλμ. 18, 10.
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σμούς καί άναλύσεις. Τρ,ύπάτοΰ Θεού όμως χαρισθέντα 
είς ήμδς δεν κατανοοϋμεν διά λογισμών αλλά διά. τοΰ 
εντός ημών Πνεύματος- «αυτά τά οποία οφθαλμός δέν 
είδε και οΰς δεν ήκουσε, καί τά όποια εις καρδίαν άνθρώ- 
που δεν άνέβησαν' αύτά τά οποία άπεκάλυψεν εις ήμάς 
ό Θεός διά τοΰ Πνεύματος αύτοΰ' διότι τό Πνεύμα έρευνα 
καί τά βάθη τοΰ Θεοΰ»81.

29. Θά ήδύνατο δέ νά τεκμηριώση κανείς τήν άλή- 
θειαν των λεγομένων καί άπό τήν ίδικήν σου άντιλογίαν, 
ώ φιλόσοφε. Σύ δηλαδή άκούεις, καί μάλιστα συχνά, τούς 
έκ πείρας άσχσλουμένους είς λόγους, είς γράμματα, εις 
μαρτυρίας, είς παραδείγματα, νά λέγουν ότι τό φως είναι 
εντελώς ύψηλότερα όχι μόνον τής αίσθήσεως, άλλά καί 
τής διανοίας αύτοΰ τοΰ οποίου συμβαίνει ό νοΰς —πράγμα 
τό όποιον γίνεται κατ’ άνωτερότητα— νά έξίσταται καί 
ύπεραναβαίνη εαυτόν καί νά συναντά τόν Θεόν. Άκούων 
λοιπόν έσύ τούτους, άλλοτε μέν μή δυνάμενος νά άπομα- 
κρίνης τήν διάνοιαν άπό τό υλικόν φώς τούς κατηγορείς 
ότι όμιλοΰν περί αισθητού φωτός, άλλοτε δέ άπό τήν έλ- 
λειψιν παρεκκλίνων άπό τό μέσον καί αληθές είς υπερ
βολήν καί ψεύδος, ρίπτεσαι είς άλλον κρημνόν, ισχυρι
σμένος ότι εκείνοι λέγουν ότι τό φώς τοΰτο είναι ή ούσία 
τοΰ Θεοΰ καί ότι αϋτη είναι θεωρητή. Δέν θά επασχες 
τοΰτο, άν έφρόνεις ότι τά θεία είναι ανέφικτα είς άνθρω- 
πίνους λογισμούς καί παρουσίαζες εύλαβώς τήν πίστιν ώς 
μόνην ϋδέκΌΪκή̂ ΐωΛΓ τοιούτων_καϊ έ̂ ήτεις δΓ έργων τήν 
τελειοτέραν γνώσιν καΓ ώκοδόυεις επί τής πίστεως τήγ 
πείραν, τόν όροφον τής χάρ!τος, τήν άγάπην ή όποια έπι- 
Οτεγάζει έν άληθεϊ θεωρία Θεοΰ- τόσον υπερβαίνουν τόν 
άνθρώπινον λογισμόν αί δώρεάί τοΰ Πνεύματος καί μετά 
τήν χορηγίαν των. Έσύ λοιπόν ό όποιος έφθασες είς 
άκριβή κατάληψιν τών μαθημάτων σχεδόν χωρίς διδασκα
λίαν των πνευματικών ενεργημάτων, δέν κατανοείς οΰτε 
μετρίως καί όταν τά διδάσκεσαι* εύλόγως, διότι είναι άλη- 
θής καί διαμένει είς τόν αιώνα ό λόγος τοΰ Κυρίου88, ό 
όποϊος άπεκάλυψεν είς τόν Ίωάννην, ότι είς τόν θεαρέ-
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λνψεν οτι τώ δεαρέστως ζώντι δίδοται ψήφος λευκή, ήν ον- 
δείς δύναται γνώναι, ει μή δ λαβών' όπως δέ κάκεΧνος δν- 
ναται, παρά τον' Παύλον έδιδάχδημεν.

30. Μετά δη την των κατά φύσιν τε και υπέρ φύσιν 
5 δώρων έξίσωσιν, διά πλειόνων έπιτίδεται τη περί προσευχής 

άποστολική εντολή, λέγων αδύνατον είναι το άδιαλείπτως 
προσεύχεσδαι, εϊ μη ώς αυτός εξηγείται παραδεξαίμεδα' εξη
γείται δε προσεύχεσδαι ένταύδα λέγειν τον άπόστολον ον το 
ένεργειν την προσευχήν, αλλά το την εξιν εχειν αυτής' «έξις 

10 δέ έστω, φησί, «ττροσευχής τό μηδέν δύνασδαι πράττειν όϊε- 
σδαι και εις πέρας αγειν, μη βονλομένον Θεόν' δ τοίννν», φη
σί, <(ταύτην την εξιν έχων άδιαλείπτως προσεύχεται» . Τοιον- 
τον δ3 ον τό άδιού̂ είπτως προσεύχεσδαι, και των ελληνικών 
αρα βιβλίων δ φιλόσοφος ούκ άνακύψει καί άδιαλείπτως προσ- 

15 εύξεται. Τί οϋν άν έιποι τις προς τον άδιαλείπτως καί μηδέ
ποτε προσενχόμενον τοιοντον φιλόσοφον; 'Όπερ δ απόστολος 
αλλαχού λέγων' «προσευχόμενοι εν παντί καιρω εν πνεύματι 
καί εις αν τό τούτο άγρνπνονν τ ε ς » . 4 Αρα καν τούτφ την εξιν 
•ταύτην εϊσηγεΧται, ήν αντός λέγεις, η την ενέργειαν, καίτοι 

20 ταντόν έστιν άδιαλείπτως τε εϊπειν καί εν παντί καιρω; 
Προσεπισκήψας δέ την επί τφ προσεύχεσδαι άγρνπνίαν, δη- 
λός έστιν άδιαλείπτως εχεσδαι της ένεργείας έπιτάττων. 3Έ 
λεγε δέ καί δ Κύριος παραβολήν τοις μαδηταΧς, κατά τον 
ευαγγελιστήν Λονκάν, «πρός τό δειν πάντοτε προσεύχεσδαι 

25 καί μη έκκακεΧν». *Αρ3 ούν κάντανδα πρός την εξιν ένήγεν; 
3Αλλ3 ον τούτο ή παραβολή δείκννσιν, άλλά την έπίμονον άί- 
τησιν καί τό μη έκκακειν δέ, τοντέστι μη έφίεσδαι τής τιροοε- 
δρείας υπό ραδυμίας, δείκννσι την προτροπήν ούσαν ον πρός 
την έξιν, καί τανδ3 ήν δ σοφός οϋτος λέγει, άλλά πρός αν- 

30 την την ένέργειαν τής προσενχής, δηλαδή τήν δέησιν, 3 καί 
τό έπιτελεύτιον έν τή παραβολή ρήμα τον Κύριον δηλοΐ' «δώ-

83. Ά π ο κ . 2, 17.
85. Έφ. 8, 18.

84. Α* Θ εσ σ . 5, 17.
8 6 . Λ ο υ κ ά  18, 1·
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στως £ώντα δίδεται ψήφος λευκή, τήν όποιαν δεν δύναται 
κανείς νά γνωρί£η εί μή μόνον ό λαβών88' πώς δε δύναται 
καί εκείνος, έδιδάχθημεν Οπό τοΰ Παύλου.

30. Μετά δηλαδή τήν έξίσωσιν των κατά φύσιν και 
ύπέρ φύσιν δώρων ούτος επιτίθεται διά περισσοτέρων λό
γων κατά τής άποστολικής περί προσευχής έντολής, λέγων 
ότι είναι άδύνατον τό άδιαλείπτως προσεύχεσθαι84, άν δεν 
δεχθώμεν τά πράγματα όπως τά ερμηνεύει αύτός* εξηγεί 
δέ ότι ό απόστολος λέγει εδώ προσεύχεσθαι όχι τό ένερ- 
γεϊν τήν προσευχήν, άλλά τό εχειν έξιν αύτής' «έξις δέ 
προσευχής είναι», λέγει, «τό νά νομίΖη κανείς ότι δέν δύ- 
ναται νά πράξη καί νά περατώση τίποτε, αν δέν βέλη ό 
Θεός* ό έχων λοιπόν αύτήν τήν έξιν προσεύχεται άδιαλεί
πτως», προσθέτει. Άφοΰ δέ τό άδιαλείπτως προσεύχεσθαι 
είναι τοιοΰτον, ό φιλόσοφος καί δέν θά σηκωθή από τά 
έλληνικά βιβλία καί άδιαλείπτως θά προσεύχεται. Τί λοιπόν 
θά ήδύνατο νά εΐπη κανείς πρός τον τοιοΰτον φιλόσοφον, 
τον άδιαλείπτως καί ούδέποτε προσευχσμενον; Τοΰτο τό 
οποίον λέγει άλλοΰ ό άπόστολος' «προσευχόμενοι κατά 
πάντα καιρόν ττνευματικώς καί άγρυπνοΰντες εις αύτό 
άκριβώς»85. "Αρά γε καί μέ τοΰτο διδάσκει αύτήν τήν εΕιν, 
τήν όποιαν έσύ λέγεις, ή τήν ένέργειαν, μολονότι τό ίδιον 
είναι τό άδιαλείπτως καί τό κατά πάντα καιρόν; Άφοΰ 
παρήγγειλεν έπιπροσθέτως τήν άγρυπνίαν διά προσευχήν, 
είναι φανερόν ότι προστάσσει νά διατηροΰμεν άδιαλείπτως 
τήν ενέργειαν. ’Έλεγε δέ καί ό Κύριος παραβολήν είς 
τούς μαθητάς, κατά τόν εύαγγελιστήν Λουκαν, «ώστε^νά 
πρέπει πάντοτε νά προσεύχωνται καί νά μή άποκάμουν»8®. 
"Αράγε κάΤ έ̂δω παρεκίνει πρός τήν εζιν; Ή. .πα
ραβολή όμως δέν δεικνύει τοΰτο, άλλα την έπίμονον 
αϊτησιν' καί τό νά μή όποκάμουν, νά μή παραιτοΰνται δη
λαδή τής έπαγρυπνήσεως άπό ραθυμίαν, δεικνύει ότι ή 
προτροπή δέν είναι δΓ εΕιν, καί μάλιστα αύτήν τήν όποιαν 
λέγει ό σοφός Ούτος, αλλά δΓ αύτήν τήν ένέργειαν τής 
προσευχήςΓ1>ηλαδή, τήν δέησιν, πράγμα τό όποιον δεικνύει 
καί ό άκροτελεύτιος λόγος .τοΰ Κυρίου είς τήν προσευχήν
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σει γάρ» , φησίν, «ό θεός Πνεύμα άγιον τοΐς αίτούσιν αυτόν 
ημέρας και νυκτός», τουτέστι τοΐς άδιαίλείπιως ούτω προσεν- 
χομένοις. Δεόμεΰα δε τής αδιάλειπτου ταύτης δεήσεως ούχ 
ώστε πείσαι θεόν, αυτοπαράκλητος γάρ, ούδ9 ώς έφελκυσό- 

5 μενοι τούτον, πανταχον γάρ, άλλ3 ώς τ# πρός ανιόν έπικλή- 
σει ημάς αυτούς άνάγοντες προς εκείνον και έπιστρέηροντες, 
ώς μεϋέξοντες ουτω των περί αυτόν άγαϋοπρεπών δωρεών. 
«Τότε γάρ» κατά τον μέγαν Διονύσιον « τφ θεφ σύνεσμεν, 
ότε πανάγνοις μέν ενχαϊς, άνεπιΰολώτφ δέ νφ τούτον επι- 

10 καλώμεϋ'α». Διά τούτο τοίνυν αυτόν άδιαλείπτως επικαλούμε
να, ώς άν άδιαλείπτως αύτφ ουνώμεν.

31. Τής δέ αδιάλειπτου ταύτης προσευχής τε και έξεως, 
ήν άρτι διενοήΰ’η πρώτος ό φιλόσοφος οϋτσς, ουδέ δ διάβολος 
φαίνεται άμοιρων καίτοι μηδέποτε προσευχόμενος* ήδει γάρ 

15 μηδέ κατά χοίρων δυνησόμενός τι, μη τον Κυρίου των όλων 
ενδόντος, κατά δέ τού Πέτρου μηδ3 έπιχειρήσεων γούν, και 
πρό τούτων κατά τού 4ώβ μηδέν άνύσων ταις 7τολυτρόποις 
έπιβουλαΐς· τοσούτον απέχει προσευχής, συ' τής αδιάλειπτου 
μόνον αλλά και τής εκ διαλειμμάτων, το πεπεΐσΰαι Κύριον 

20 είναι τόν θεόν άπάντων* οι μέν γάρ εκτός σώματος των λο
γικών ίσα σι μέν τούτο πάντες, εύχονται δ3 ου πάντες* άντ ι
κείμενος γάρ εστι και τή ευχή δ τφ θεφ άντικείμενος, και 
δ τού καλού φυγάς και τής πρός τόν θεόν εύχής φνγάς έ- 
στιν. ΟΙ δέ σώμα περικείμενοι, τόν μέν τού παντός θεόν 1- 

2 5  σασιν ον πάντες, πάντες δ 3 εύχονται καταλλήλως έκαστος τή 
δόξη εαυτού. Τοις δε τόν ένα καί όντως γινώοκουσι θεόν, 
συνεισέρχεται τή δόξη ταύτη καί το χωρίς αυτού μη δύνα- 
σδαι ποιειν μηδέν* τών δή τούτο πεπεισμένων όσους έρως 
ύείος είλεν ένωΰήναι κυρίως τφ Κυρίφ τού παντός, ούτοι 

3 0  τροφής άνευ και πνοής εν ευχή γενόμενοι, κατά την τών

87. Λ ο υ κ ά  11, 13 έν συνδυαομφ μέ 18, 7.
8 8 . Περί θείων όνομάτων 3, 1, PG 3, 680 Β.
89. Λ ο υ κ ά  8, 32 έξ.

4 90. Βλ. Λ о и к а 22, 31 έξ.
911. Ί ώ β Τ, 12.



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 2, 1

διότι λέγει, «θα δώση ό Θεός άγιον Πνεύμα εις τούς ζη- 
τοΰντας αύτόν ημέραν καί νύκτα»87, δηλαδή εις τούς 
προσευχομένους οϋτω άδιαλεΐπτως. Χρειαζόμεθα δέ αύτήν 
τήν άδιάλειπτον δέηοιν όχι διά νά πείσωμεν τον Θεόν, 
διότι αύτός είναι αύτοπαράκλητος, όχι διά νά προσελκύ- 
σουν τούτον, διότι είναι παντού, άλλά διά νά άναγάγωμεν 
καί νά στρέψωμεν τούς έαυτούς μας προς ©κείνον διά 
τής έπικλήσεως προς αύτόν, διά νά μετάσχωμεν οϋτω των 
άγαθοπρεπών δωρεών περί αύτόν, «Διότι τότε», κατά τον 
μέγαν Διονύοιον, «συνευρισκόμεθα μέ τον Θεόν, όταν έπι- 
καλούμεθα τούτον μέ πανάγνους εύχάς καί άθόλωτον 
νούν»88. Διά τούτο λοιπόν έπικαλούμεθα αύτόν άδιαλεί- 
πτως, διά νά συνευρισκώμεθα μέ αύτόν άδιαλεΐπτως.

31. Αύτής δέ τής άδιαλείπτου προσευχής καί έξεως, 
τήν όποιαν πρώτος διενοήθη ό φιλόσοφος οΰτος, δεν φαί
νεται αμέτοχος ούτε ό διάβολος, αν καί δεν προσεύχεται 
ποτέ' διότι έγνώριζεν ότι ούτε έναντι τών χοίρων δέν θά 
κατώρθωνε τίποτε, άν δέν τό έπέτρεπεν ό Κύριος όλων89, 
κατά δέ τού Πέτρου ότι δέν θά έπιχειρήση καν τίποτε9®, καί 
πριν άπό αύτά ότι δέν θά κατορθώση τίποτε μέ τάς 
πολυτρόπους έπιβουλάς91' τόσον άπέχει τής προσευχής, 
όχι μόνον τής άδιαλείπτου, άλλά καί τής διακεκομμένης, 
τό νά είναι κανείς πεπεισμένος ότι ό Θεός είναι Κύριος 
τών άπάντων* διότι οί μέν έκτος σώματος έκ τών λογικών, 
γνωρίζουν τούτο όλοι, άλλά δέν τό εύχονται όλοΓ πράγμα
τι ό άντιτιθέμενος είς τον Θεόν άντιτίθεται καί εις τήν 
εύχήν, καί ό φυγάς τού καλού είναι φυγάς καί τής προς 
τον Θεόν εύχής. Οί δέ περιβαλλόμενοι σώμα, τον μέν 
Θεόν τού παντός δέν γνωρίζουν όλοι, όλοι δέ εύχονται 
καταλλήλως έκαστος προς τήν δοξασίαν του. Είς τούς 
γνωρίζοντας δέ τον ένα καί άληθή Θεόν συμπορεύεται μέ 
αύτήν τήν δοξασίαν καί τό ότι χωρίς αύτόν δέν είναι δυ
νατόν νά γίνπ τίποτε* όσους δέ έκ τών πεπεισμένων δΓ 
αύτό κατέλαβε θείος έρως, ώστε νά ένωθούν κυριολεκτι- 
κώς μέ τόν Κύριον τού παντός, αύτοί, άφού κατά τήν δι
δασκαλίαν τών πατέρων μείνουν άνευ τροφής καί πνοής
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πατέρων ύφήγησιν, έπιστρέφουσι τον νουν εις εαυτόν και ου- 
τω τή πρός την δείαν ένωσιν έπιτηδειότητι τον μυστικού και 
απορρήτου πνευματικού τής προσευχής καταξιούνται δώρου, 
δ και άδιαλείπτως σύνεοτιν αύτοΧς, νυν μεν αυτό παρ’ έαυτοΰ 

5 ελκον τον κατηξιωμένον νούν πρός την άρρητοτάτην ένωοιν 
και πηγάζον ευφροσύνην Ιεράν, νυν δέ τφ νφ δ ι3 ευχής άνα- 
τεινομένφ πρός Θεόν μυστικώς ύπηχούν τε και συμπροσευχό- 
μενον, ώσπερ μουσική τφ πρός ταυ την συντιΰ'έντι την ωδήν. 
Ούτω γάρ έν μεϋέξει τής αεικινήτου τε και ακαμάτου γεγο- 

10  νότες χάριτος ένερριζωμένην έχουσι τή ψυχή την προσευχήν 
και άδιαλείπτως ενεργούσαν κατά τον είπόντα’ «εγώ κοιμώμαι 
κοΧ_χμκαράία~μου άγ^υπνεϊΐ')). Ό  τοίννν βονλόμένος έπιτυχεϊν 
τής άληϋούς ταυτής και άληϋώς αδιάλειπτου προσευχής πα
ρά «τού διδόντοςο προφητικώς ειπεΧν «ευχήν τφ εύχομένων, 

15 πειϋ'έσϋω τφ ϋείω Νείλφ  και Γρηγορίφ } ώστε ζήν μηδέν 
των άνϋρωπίνων προσαπτόμενον, 6,τι μη πάσα ανάγκη, καν 
ταΐς άνδρωπίναις άνάγκαις τής μνήμης τού Θεού κατά τό 
δυνατόν μή άφίστασδαι, άλλ3 ώσπερ σφραγίδα άνεξάλειπτον 
την τού Θεού έννοιαν έντετυπωμένην τή ιμυχή σπεύδειν περι- 

20  φέρειν κατά τον μέγαν Βασίλειον. 3Έ ρ γο ις  τε γάρ και λόγοις 
και διανοήμασιν την δυνατήν ήμιν τέως καϊ άδιάλειπτον 
προσευχήν έπιτηδεύειν χρή, μέχρις άν έπιτνχωμεν τού δώρου' 
<cεί μή γάρυ, φησίν, ((έλαβες δώρον προσευχής ευκλεές, προοέ- 
δρευσον και λήψη))' τό γάρ Πνεύμά έστι δ ι5 οϋ προσκννούμεν 

25 καί δ ι3 ού προσευχόμενα, κα\ «Πνεύμα ό Θεός, και τους τιροσ- 
κυνούντας αυτόν έν πνεύματι και άληΰείρ δει προσκννεΧν».

32. 3Αλλά μετά τό διδάξαι περί Ίΐροοευχής έκεΧνος και 
τής κατ3 αυτήν έξεως, καίτοι πρότερον άκούσας τών ύπ έ- 
μ&ύ τιροηγμένων τού ύεολόγου ρητών, δι ών λέγει τοΰζ’ 92 93 94 95 * 97

92. ’ Α ο μ α  5, 2. Τό κείμενον τών Ο ' έχει ’καθεύδω’ οϋτω δέ 
καί ό Αι, δστις έν ώςι διορθώνει είς ’κοιμώμαι’.

93. Κατά τήν προφήτιδα “Ανναν, А ' В α σ ι λ. 2, 9. Ν ε ί λ ο υ  
(Εύαγρίου), Περί προσευχής 58, PG 79, 1180Α.

94. Βλ. Γ ρ η γ .  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγος 4, 100, PG 35, 838 А 
καί Ν ε ί λ ο υ ,  ένθ’ .άνωτ. 81, PG 79, 1180 С.

95. Βλ. Επιστολήν 4, PG 32, 229 Β.
98. Ν ε ί λ ο υ ,  Περί προσευχής 87, PG 79, 1185С.
97. Ίω. 4, 24.
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κατά τήν εύχήν, επιστρέφουν τόν νοϋν εις έαυτόν καί 
οϋτω με τήν έπιτηδειότητα προς τήν θείαν ένωσιν καταξιώ
νονται τοϋ μυστικού καί άπορρήτου καί πνευματικού δώ
ρου τής προσευχής, τό όποιον παραμένει μα2ί των άδιαλεί- 
πτως. Αύτό τό δώρον άλλοτε μέν έλκει μόνον του τόν κατη- 
ξιωμένον νοϋν προς τήν άρρητοτάτην ένωσιν καί πηγάέει 
Ιερόν ευφροσύνην, άλλοτε δέ ύπηχεϊ μυστικώς εις τόν νοΰν 
άνυψούμενον προς τόν Θεόν καί συμπροσεύχεται μέ αυ
τόν, ώσάν μουσική μέ τόν συνθέτοντα τήν ώδήν προς τού
την. Διότι άφοϋ έγιναν μέτοχοι τής άεικινήτου καί άκαμά- 
του χάριτος, έχουν τόσον πολύ ριξωμένην εις τήν ψυχήν 
τήν προσευχήν καί άδιαλείπτως ένεργόν, συμφώνως πρός 
τόν είπόντα, «έγώ κοιμώμαι καί ή καρδία μου άγρυπνεϊ»98.

, Ό θέλων λοιπόν νά άποκτήση τήν άληθινήν ταύτην καί άλη- 
θώς άδιάλειπτον προσευχήν άπό τόν «δίδοντα εύχήν εις τόν 
εύχόμενον», διά νά έκφρασθώμεν προφητικώς”, άς πείθε
ται είς τόν θειον Νείλον καί τόν Γρηγόριον, ώστε νά 2η χω- 
ρίς νά προσκολλάται είς τίποτε άπό τά άνθρώπινα, έκτός 
τών άναγκαίων94, καί μέσα είς τάς άνθρωπίνας άνάγκας νά 
μή άπομακρύνεται άπό τήν μνήμην τού Θεού κατά τό δυνα
τόν, άλλά νά σπεύδη νά περιφερή τήν έννοιαν τού Θεού 
τυπωμένην είς τήν ψυχήν ώς σφραγίδα άνεξάλειπτον κατά 
τόν Μέγαν Βασίλειον8̂  Πρέπει νά άοκοϋμεν μέ έργα καί 
λόγους καί διανοήματα τήν δυνατήν δΓ ήμδς έως τώρα καί 
άδιάλειπτον προσευχήν, έως άτου έπιτύχωμεν τό δώρον* 
διότι, λέγει άλλος, «αν δέν έλαβες πολύτιμον δώρον προσ
ευχής, άφοσιώσου είς αύτήν, καί θά τό λάβης»08. Πράγματι 
έκεϊνο διά τοϋ όποιου προσκυνοϋμεν καί προσευχόμεθα εί
ναι τό Πνεύμα, καί «Πνεύμα είναι ό Θεός καί οί προσκυ- 
νοΰντες αύτόν πρέπει νά προσκυνούν μέ τό Πνεύμα καί τήν 
όλήθειαν»9*

32. Άλλά έκεϊνος, άφοϋ έδίδαξε περί προσευχής καί 
τής κατ’ αύτήν διαθέσεως, μολονότι ήκουσε προηγουμέ
νως τά προβληθέντα άπό έμέ λόγια τού Γρηγορίου Θεολό
γου, είς τά οποία λέγει ότι τούτο μόνον άπήλαυσεν άπό
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άπολαϋοαι μόνον τών λόγων τό διά Χριστόν τούτους καταϊ ι- 
πεΐν και έσχηκέναι ών Χριστόν προετίμησεν, άντεγιιφέρει ε
κείνα, δι ών φησι, παρήκα τα πάντα τη εντολή’ τού λόγον 
δέ περιέχομαι μόνον και οϋκ άν ποτέ τούτον έκών άμελή- 

5 σαιμι» ’ και ούτως αυτόν έαυτώ πάντως άνακόλουΰον δείκνυσι. 
Τί οϋν προς ταϋτα ημείς εροϋμεν, συνιστάμενοι τφ σοφφ 
’δεολόγω; Τί γε άλλο η ότι λόγους μέν οϋς διά Χριστόν κα- 
ταλιπεϊν λέγει, την τών 'Ελλήνων λέγει σοφίαν, λόγον δ’ ου 
περιέχεται, τό άπ εκείνης έξειλεγμένον καί τοϊς ίεροϊς και 

Ю  Ό'είοις μαϋ'ήμασι συγκεκραμένον, ώς ημείς είσηγούμεϋα, πρός 
ους αντιλέγεις άκρατώς, ώ φιλόσοφε. Ενάγει δέ με πρός 
ταϋτα και τά του λόγου τούτον αποτελέσματα* ούτος γάρ μεν, 
φησί, «πείθει άσδενοϋντι ουναοϋενεΐν και ισχύοντι ουνευφραί- 
νεσϋ'αιν ( τούτο δ9 άντικρυς άποατολικόν έστι τό παράγγελμα) 

15 «ούτός μοι διαιρεί κόσμους και του μέν άπάγει, τφ δε προσ- 
τίϋησιν' που ταϋτα της ελληνικής παιδείας εϋροι τις αν; 
«Ούτος και διά τών δεξιών όπλων διεξάγει της δικαιοσύνης, 
καν τοϊς άριστεροίς σνμρπλοσοφεϊ, την ού καταισχύνου σαν έλ>- 
πίδα παραζευγνυς κάϊ τό παρόν κουφίζων τφ μέλλοντι». Ταν- 

20  τα και έπι λέξεως τών άποστολικών έχεται φωνών. ΕΙ δέ 
τις τοϊς λόγοις τούτοις μη συναινεϊ, δότω λόγον εύλογον άλα
λον ομολογίας και πείσομαν τόν γάρ θεολόγον έαυτφ άντιλέ- 
γειν ού πείθομαι.

33. Άλύλά γάρ μετά τάς άντκρΰεγγομένας, ώς ό φιλά- 
25 σοφος οίεται ταύτας ρήσεις, «σκαιους και άπαιδεύτονς» όνο- 

μάσας ημάς, και τφ 5Ιουλιανφ συντάττεΐν ου παραιτεϊται και 
μισεϊσΰ'αι δίκαιον είναι μεν φησιν «ώς αποστερούν τα τών * 1 2 * 4

98. Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγος 6, 5, PG 35, 728 
Β. Βλ. καί Λόγον 4, 100, PG 35, 636 Α.

99. Βλ. Β' Κορ.  11, 29.
1. Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγος 6, 6, PG 35, 728 

D-729A.
2. Β' Κορ .  6, Τ  Ρω μ. 5,5.

3., "Εκφρασις Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  τ ο ΰ  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγος 
43, 11, PG 36,509 Α διά τούς άτιμάζοντας τήν έλληνικήν παιδείαν, 
καί τοΰ Β α ρ λ α ά μ ,  Α'  πρός Παλαμαν, Schir0, σ. 243, «άμαθής καί 
άπαίδευτος», έννοών τόν Παλαμαν άλλ* άφορμώμενος έζ άλλης αίτιας.

4. Ό  αύτοκρότωρ Ίουλιανός ό παραβάτης, διά διατάγματος Cod. 
Theodos. 13, 35 άπηγόρευοε διδασκαλίαν κλασικής φιλολογίας παρά 
χριστιανών.



τούς λόγους, ότι τούς έγκατέλειψε χάριν τοΰ Χριστού καί 
ότι απέκτησε αύτούς έΕ αιτίας τών όποιων προετίμησε τόν 
Χριστόν, άντιπροβάλλει τό χωρίον όπου λέγει, «έγκατέλει- 
ψα τα πάντα λόγω τής έντολής, κρατώ δέ μόνον τόν λό
γον καί δέν πρόκειται ποτέ νά παραμερίσω αύτόν έκουσί- 
ως»98' καί οϋτω δεικνύει ό ίδιος τόν έαυτόν του οπωσδήπο
τε άνακόλουθον. Τί λοιπόν θά εϊπωμεν ήμεϊς προς αύτά, 
ύπερασπίζοντες τόν σοφόν Θεολόγον; Τί άλλο τάχα παρά 
ότι ως λόγους μέν τούς όποιους λέγει ότι έγκατέλειψε 
χάριν τοΰ Χριστοϋ έννοεϊ την σοφίαν τών Ελλήνων, ώς 
λόγον δέ τόν όποιον κρατεί εννοεί τό άπό έκείνην τήν σο
φίαν έπειλεγμένον καί συγκεκραμένον πρός τά Ιερά καί Θεία 
μαθήματα, όπως είσηγούμεθα ήμεϊς, πρός τούς όποιους 
άντιλέγεις άσυγκράτητος, ώ φιλόσοφε, μέ όδηγοΰν δέ είς 
τήν έρμηνείαν ταύτην καί τά άποτελέσματα τοΰ λόγου τού
του* «διότι αύτός», λέγει, «μέ πείθει νά άσθενώ μέ τόν ά- 
σθενοϋντα καί νά συνευφραίνωμαι μέ τόν ισχυρόν» (τούτο 
δέ είναι σαφώς άποστολικόν παράγγελμα99), «αύτός μοΰ 
χωρίζει τούς κόσμους, καί άπό τόν ένα μέν μέ όπσμακρύ- 
νει, είς τόν άλλον δέ μέ πρσσκολλά»' είς ποιον σημεϊον τής 
έλληνικής παιδείας θά ήδύνατο κανείς νά εύρη ταΰτα; 
«Αύτός καί μέ τά δεΕιά όπλα έπιτελεϊ τήν δικαιοσύνην καί 
μέ τά άριστερά συμφιλοσοφεϊ, ζευγνύων δίπλα τήν μή 
καταισχυντικήν έλπίδα καί άνακουφίζων τό παρόν μέ τό 
μέλλον»1. Ταΰτα συμφωνούν κατά λέΕιν μέ τά άποστολι- 
κά λόγια2. Έάν δέ κανείς δέν σύμφωνη μέ τά λόγια αύτά, 
ας δώση άλλον εύλογον λόγον τής συμφωνίας καί έγώ θά 
πεισθώ* διότι δέν δέχομαι νά άντιλέγω είς τόν Θεολόγον 
Γ ρηγόριον.

33. ’Αλλά βεβαίως μετά τά αντιρρητικά αύτά λόγια, ό
πως νομίζει ό φιλόσοφος, αφού μάς ονομάζει «σκαιούς καί 
άπαιδεύτους», δέν παύει νά μάς τοποθετη δίπλα είς τόν 
Ίουλιανόν καί λέγει ότι άΕίζω νά μισούμαι «διότι τάχα άπο- 
στερώ τούς μοναχούς τών λόγων, όπως ό αύτσκράτωρ έ- 
κεϊνος άπεστέρησε τούς είς τόν κόσμον χριστιανούς»4.
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λόγων τούς μοναχούς, καϋάπερ εκείνος και τους έν κόομφ 
χριστιανούς» . 'Ώσπερ άν εί τις άκούσας του ψαλμψδοΰ λέ- 
γοντος «εϊπεν άφρων, ονκ έστι Θ ε ό ς » ,  τόν εξ Άρε ίου Πάγου 
{λεοφάντορα τφ άφρονι δειν όΐεται συντάττειν τούτφ, λέγον- 

5 τα  περί Θεού, ώς ούτε ήν, ούτε έστιν, ούτε έσται, τών αφρό
νων άφρονέστατος αυτός ών καί μη συνείς ιό της διαφοράς 
ύπερβάλλον, ώς ό μεν άγιος ύπερ τά δντα γινώοκει καί ΰ’εο- 
λογεϊ τόν Θεόν, η ό έ  τού άφρονος καρδία έν τοϊς μηδαμή 
μηδαμώς τίϋεται το μόνον όντως ον. Τόν αυτόν γάρ τρόπον 

10 ημείς μέν ύπερ λόγον ϊομεν ουσαν την κατά μονάχους πολι
τείαν, 6 δ? αποστάτης εκείνος, άλογον οϊόμενος την κατά χρι
στιανούς, διά τούτ’ άπεϊργε τών λόγων, ο μη δυνηϋεϊς συνι- 
δεϊν, ό πάντ έπίστασϋ'αι δοκών οϋτος, της αυτής εύϋύνης ά
ξιοι τους τψής πάσης ύπερτιϋ'έντας τά χριστιανών τοϊς ά~ι- 

15 μάζειν ές τά μάλιστα προηρημένοις, και μισεϊσϋαι δικαίους 
είναι τοϊς άσεδεστάτοίς εξίσου τούς ευσεβείς, διότι παντός 
ούτινοσούν μάλλον περισπούδ αστόν άποφαίνονται την προς 
Θεόν έν προσευχή προσεδρείαν.

34. «Καν δ Κύριος» , φησίν, «ούκ έπέταξεν έν εύαγγελί- 
20 οις την περί λόγους οτιουδήν, αλλ’ ουδέ έκώλυσε». Τί ούν 

όταν λέγη} « γίνεσδε φρόνιμοι ώς οι οφεις κα\ ακέραιοι ώς 
αι περιστεραί»; Ού διαιρεί καί απολαμβάνει τής έξω σοφίας 
το χρήσιμον καί τή άπλότητι τού ευαγγελίου συμμίγνυοιν, ό- 
περ έν τοις λόγοις έκείνοις καί ημείς λέγομεν, οί παρά σου 

25 δι* αϋτό τούτο νυν ύβριζόμενοι; Τί δ9 όταν αύϋτς λέγη, «έγώ 
λόγον καί σοφίαν ύμϊν δώσω, ή ούδεις άντιστήναι δυνήσεται» 
καί <ώταν έλΰ'η ό παράκλητος, έκεϊνος υμάς διδάξει πάσαν 
την άλήΰ'ειαν»; νΑρ3 ού σοφίαν έπηγγείλατο ΰ'ειοτέραν κ α ί 
ταύτης τής αεί άντιλέγεσδαι πεφυκυίας, ήν αυτός ύπερμαχών 

30  εξυμνείς ύπερτέραν ούό9 όσον εϊπεϊν; Τί ούν έποίησαν οί 
τής σοφίας έρασταί ταύτης, τιρίν έκείνης καΰ'αρώς τυχεϊν;

_____ _____ _ I
5. Ψαλμ.  13, 1.
6 . Περί θείων Ονομάτων 5, 4, PG 3, 817 D.
7. Μ ατθ.  10, 16.
8 . Βλ. άνωτέρω 1, 1, 1Γ  1Τ  19’ 20· 21 ·
9. Λ ο υ κ ά  21, 15.

10. Βλ. Ί ω. 14, 26.
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Συμβαίνει όπως, όταν άκρύη κανείς τόν ψαλμωδόν νά λέγπ 
«είπεν άφρων, δεν υπάρχει Θεός»5, νομίζει ότι πρέπει νά 
τοποθέτηση τόν Αρεοπαγίτην θεοφάντορα μαζί με τόν 
άφρονα τοϋτσν, άφοϋ λέγει περί Θεοΰ ότι ούτε ήτο οϋτε 
είναι οϋτε θά είναι®, ένω είναι αύτός ό ίδιος όφρονέστατός 
των άφρόνων, άφοϋ δέν γνωρίζει την υπερβολήν τής δια
φοράς, ότι δηλαδή ό μεν άγιος γνωρίζει καί θεολογεί τόν 
Θεόν ύπεράνω των όντων, ή δε καρδία τοϋ άφρονος τοπο
θετεί τό μόνον όντως όν εις τά μή υπάρχοντα καθόλου 
πουθενά. Κατά τόν ίδιον τρόπον ημείς μέν γνωρίζομεν ότι ή 
μοναχική πολιτεία είναι υπέρ λόγου, ό άποστάτης δέ έκεϊ- 
νος αύτοκράτωρ άπέκλεισε τούς χριστιανούς άπό τούς λό
γους, διότι έθεώρει άλογον τήν χριστιανικήν πολιτείαν, 
πράγμα τό όποιον μή δυνηθείς νά άντιληφθή αύτός έδώ 
ό νομίζω ν ότι γνωρίζει τά πάντα, άξιώνει τής ιδίας εύθύνης 
τούς τοποθετοϋντας τά χριστιανικά αγαθά ύπεράνω πόσης 
τιμής με τούς άτιμάζοντας αύτά παντοιοτρόπως, και θεωρώ 
δίκαιον νά μισούνται οί εύσεβεϊς έξίσου μέ τούς άσεβεστά- 
τους, διότι άναγνωρίζουν τήν έν προσευχή άφοσίωσιν προς 
τόν Θεόν περισπούδαστον περισσότερον άπό πάν άλλο
πραγμα.

34. «Καί άν ό Κύριος», λέγει, «δεν παρήγγειλεν εις τά 
εύαγγέλια τήν σπουδήν των λόγων, άλλ’ οϋτε τήν ήμπόδι- 
σεν». Τί πράττει λοιπόν όταν λέγη, «γίνεσθε φρόνιμοι ώς 
οί όφεις καί άκέραιοι ώς αί περίστεροί»7; Δέν διαιρεί και 
λαμβάνει άπό τήν εξω σοφίαν τό χρήσιμον καί τό άναμι- 
γνύει μέ τήν άπλότητα τοϋ ευαγγελίου, πράγμα τό όποιον 
λέγομεν καί είς τούς προηγουμένους λόγους8 ήμείς, οι 
όποιοι ύβριζόμεθα τώρα διά τοϋτο άπό σέ; Τί δέ πράττει 
πάλιν όταν λέγη. «εγώ θά oac δώσω λόγον καί σοαήαν. είο 
τήν όποίανκανείς δέν θά δυνπθή νά άντισταθή»* καί «όταν 
έλθη ό πάόάκλητος. έκεϊνος θά σάς διδάΕή όλην τήν άλή- 
θειαν»1®!“̂ Αρά γε δέν ύπεσχέθη σοφίαν θειοτέραν καί άπό 
αύτήν ή οποία είναι γεννημένη νά άντιλέγεται πάντοτε, τήν 
όποιαν σύ ό ίδιος έΕυμνεϊς ύπερτέραν παντός λόγου; Τί 
λοιπόν έπραΕαν οί έρασταί αύτής τής σοφίας, πριν έπιτύ-



324 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

*Αρα περιήεσαν ζητούντες έΐ τις Απαγγέλλεται τι είδέναι, 
'Έλλην ή Αιγύπτιος ή Χαλδαΐος, ώς παρά τούτον και των 
τούτου συγγραμμάτων μανδάνειν και πανταχόϋ'εν συλλέγειν 
το φρονεϊν, ώς αυτός ημάς έκδιδάσκεις λέγων έπι λέξεως 

5 ούτως, «ουκ έκ της των έντολών φυλακής, ονδ' έξ άπαδείας 
μόνης το ειδέναι τα οντα περιγίνεται» και «ούκ έστιν άγιογ 
είναι μη την γνώσιν εϊληφότα των δντων και τής άγνοιας 
ταύτης κεκαδαρμένον»; *Αρ’ ούν περιήεσαν πανταχόδεν τυ 
φρονεΐν συλλέγοντες, ώς αυτός ή μας έκδιδάσκεις, ή ήααν, 

10 κατά τό γεγραμμένον, «διά παντός εν τφ ίερώ, προσκαρτε- 
ρονντες τή προσευχή και τή δεήοει» και προνπογράφοντες και 
πρακτικώς ιερογ ραφούντες την κατά μονάχους ταύτην όντως 
ύπερανφκισμένην και πανίερον ζωήν, καδ’ ήν την εν μεσό- 
τητι μέν ούσαν Ιεράν πολιτείαν ύπεραναδήναι έπαγγελλόμεϋα, 

15 τιΔση δέ διαιρετή και ζωή και φαντασία άποταιτόμεϋα και 
πρός την 7ΐάαης φιλοσοφίας ύψηλοτέραν ένιαιαν δεοσοφίαν 
διά των ένοποιών έντολών όντως μοναστικώς άναγόμεδα και 
εις Ιερωτάτην ιερονργικώς τελεσιουργούμεδα μονάδα; Ένάς 
γάρ έν άληδείρ γινόμεδα έν τή πάντων ύπεξηρημένη και μόνη 

20  πάντοον άπερινοήτως τρισυποστάτφ μονάδι, κατά τήν υπέρ 
7]μών αύχήν και μυστικήν έμφάνειαν και συνεργίαν τού δι 
ημάς τή καδ? ημάς κοινωνήσαντος δυάδι και τής οικείας 
άπορρήτως μή άποφοιτήσαντος μονάδος καδ’ υπερούσιον έ- 
αυτού δύναμιν άνεκφοίτητον.

22 35. Τ ί  ούν άτοπον ποιούμεν, ώ φιλολογώτατε, ε ι τόν ττρός
τήν ένοειδή συνέλιξιν τού νού κατά τήν επαγγελίαν έτιειγόμε- 
νον, άφέμενον τής κατά τά πολυειδή μαδήματα μελέτης, ύπερ- 
βήναι άξιούμεν τάς έν τούτοις μεριστάς καί μεταβατικός νοή
σεις και τους αίσδητούς λόγους καί τάς έξ αϊσδήσεως έχούσας 

30 γνώσεις τήν άρχήν; Π ώ ς  δ’ α ν  6 έσω άνδρωτως καταοταίη 
μοναχός κατά λόγον τής ύπερκειμένης ένιαίας ζοοής, ε ϊ μή 
τόν έπίκτητον κόσμον ύπεραναβαίη και,πάσας τάς άνδρωπι-

11. Π ρ ά ξ. 1, 14 καί 2, 46. 12. Ί ω. 17, 23.
13. Περί μοναχικής τελειώ σεω ς βάσει Δ  ι ο ν. τ ο ΰ ’Α ρ ε ο 

π α γ ί τ ο υ ,  Περί έκκλ. ιεραρχίας 6, 2 έΕ. P G  3, 533 κ.έ.
14. Δ  ι ο ν. ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ  Περί θείων όνομάτων 4, 9, 

P G  3, 705 Α .
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χουν εκείνην καθαρώς; "Αραγε περιεφέροντο άναζητοΰν- 
τες ποιος επαγγέλλεται οτι γνώρίζέικάτι Έλλην η Αιγύ
πτιος η Χαλδαϊος, ώστε νά μανθάνουν άπό αύτόν καί άπό 
τά συγγράμματα αύτοΰ καί νά συλλέγουν άπό παντού την 
φρόνησιν, όπως μάς διδάσκεις έσύ λέγων κατά λέξιν οϋτω, 
«δέν άπέκτησε την γνώσιν των οντων άπό τήν τήρησιν των 
έντολών οϋτε άπό τήν άπάθειαν μόνον» καί «δέν είναι δυ
νατόν νά είναι άγιος, άν δέν έχη λάβει τήν γνώσιν τών 
οντων καί καθαρισθή άπό τήν άγνοιαν ταύτην»; "Αρα λοι
πόν περιήρχοντο παντού συλλέγοντες τό φρόνημα, όπως 
μας διδάσκεις έσύ, ή ήσαν κατά τό γεγραμμένον «διά παν
τός εις τό ιερόν προσκαρτεροϋντες εις τήν προσευχήν καί 
τήν δέησιν»11 καί προδηλώνοντες καί έμπράκτως Ιερογρα- 
φοΰντες αύτήν τήν πράγματι ύπεράνω κειμένην καί 
πανίερον ζωήν τοΰ μοναχισμού, κατά τήν όποιαν αύτήν μέν 
τήν μεσάζουσαν ίεράν πολιτείαν ύποσχόμεθα νά ύπερβώ- 
μεν, τήν διεσπασμένην δέ ζωήν κατ φαντασίαν άπαρνούμεθα 
καί προς τήν ένιαίαν θεοσοφίαν τήν ύψηλοτέραν πόσης φι
λοσοφίας άνυψούμεθα πράγματι μοναστικώς διά τών ένο- 
ποιών έντολών καί τελεσιουργούμεθα ίερουργικώς εις ίερω- 
τάτην μονάδα; Διότι πράγματι γινόμεθα ένας μέσα εις τήν 
ύπερεΕηρημένην όλων καί μόνην μεταξύ όλων άπερινοήτως 
τρισυπόστατον μονάδα, κατά τήν υπέρ ήμών ευχήν1* καί 
μυστικήν έμφάνισιν καί συνεργίαν τού δΓ ήμάς έπικοινωνή- 
σαντος μέ τήν καθ’ ήμας δυάδα, χωρίς νά άποφοιτήση άπορ* 
ρήτως άπό τήν οίκείαν μονάδα κατά ίδικήν του ύπερούσιον 
άνεκφοίτητον δύναμιν18.

35. Τί άτοπον λοιπόν πράττομεν, ώ φιλολογιώτατε, 
άν άΕιοΰμεν άπό τον έπετγόμενον προς τήν ένοειδή συνέ- 
λιΕιν τοΰ νοΰ κατά τήν έπαγγελίαν14, άφοΰ άφήση τήν με
λέτην τών πολυειδών μαθημάτων, νά ύπερβη τάς εις αύ- 
τά μεριστάς καί μεταβατικός νοήσεις καί τούς αισθητούς 
λόγους καί τάς γνώσεις αί όποϊαι έχουν τήν άρχήν άπό 
τήν αϊσθησιν;/ΤΊώς δέ ό έσω άνθρωπος θά καθίστατο μο
ναχός άναλόγως προς τήν ύπερκειμένην ένιαίαν ζωήν, άν 
δέν ύπερβη τόν έπίκτητον κόσμον καί ολας τάς άνθρωπί-
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κά ς  μαϋήσε ις  κ α ί έ ν ϊα ίω ς  κ α ί μοναχώ ς πρός Θ εόν άνα- 
τ ε ίν ε ι συντόνως έαυτόν, δ κ α ι ό τής κεφ αλής εκ  τρ ιχώ ν  κό
σμος περ ια ιρούμένος το ΐς  έ π α ιε ΐν  ίκ α ν ο ίς  συμβολ ικώ ς έκδ ι- 
δά ο κε ι;  Τ ά χ α  δε κ α ι το μή άναβαϋ 'μ ίσ ιν  ά ν α β α ίν ε ιν  έπ ί το 

5 ϋ'ειον ϋνσ ιαστήρ ιον κ α ι τό λ ίϋ ο ις  τούτο κ τ ίζ ε ιν  άτμήτο ις, 
έφ9 ο ϊς  έ γ χ ε ιρ ίδ ιο ν  ουκ έπ ιβ έβ λη τα ι, τούτ’ α ίν ιττόμενον ήν, 
ώ ς  αυτήν χρή γυμνήν τήν του νοΰ φύσιν ο ίκον  ε ίν α ι προσεν- 
χ ή ς , π ε ρ ιν ο ία ις  π α ν το ία ις  κ α ι ά νύ ρ ω π ίνα ις  μ εϋόδο ις  άνεπ.ι- 
χε ίρ η τον ; Ά λ λ *  ό Κ ύ ρ ιο ς  συ1 ρητώ ς ά π ε ΐρ ξ ε  τήν π ερ ί λόγους 

10 σπουδήν; 9Α λ λ 9 ουδέ τόν γάμον , ουδέ τό κρ εώ ν  άπέχεσϋα ι, 
οϋδέ τό μετά τω ν εν συ ζυγ ία  ζώ ντω ν  συνο ικε ΐν . Ε Ι  γονν 
ή μ ε ΐς  ταντα τούτους απα ιτούμεν, κατηγορήσει τ ις  ημώ ν λέ- 
γω ν  κατά oh τόν πάντα στρέφεΐν δοκοϋντα το ϊς  τώ ν λόγω ν  
στροφαίς ώ ς  ούδεν ήττον, έπ ε ϊ ούκ έκώλυοεν, έχ εσϋα ι δ ε ι 

15 ή άπέχεσϋα ι, έπ ε ι ουκ έπέτρεψ εν; Ούμενουν , ε ϊ  μή κατηγο- 
ρήμένος αϋτός έΰ’έ λ ε ι δ ικ α ίω ς  ε ίν α ι ' πολλά γάρ τών άκατα- 
κ ρ ίτω ς  ένεργουμένω ν τφ  χρ ιστω νύμφ  πληρώ ματ ι, τρόπω παν. 
τ ί το ΐς  μ ο ν α χ ο ΐς  ουκ έφ ε ΐτα ι δ ιά  τό τής π ο λ ιτ ε ία ς  έξη λλαγμέ-  
νον. Ε Ισ ί δ9 ο? τών πατέρω ν κ α ι λουτρών ϋ ερ α π ε ία ς  άπε ίρ -  

20 γόνο ι κ α ι νοσοϋσιν αύτο ΐς τα ΐς  έ ξ  ια τρ ικ ή ς  χρήσϋα ι β ο η ϋ ε ία ις  
ούκ έπ ιτρέπουσ ιν, ώ ς  δλους άνακε ιμ ένσυς Θ εω  κ α ι τό παν  
έξηρτημένονς έκεΐϋ 'εν  κ α ι τό συνοΐσον άνενδο ιάστω ς προο- 
δόκ ιμον ΰεόϋεν έχοντας. Ο ύ  μήν τους μή πρός τό μέτρον 
τούτο τής π ίσ τεω ς φϋ'άνοντας αποτρόπαιους ηγούντα ι, κ α ίτο ι 

25 τού Θ εού  πολλάκ ις  δ ι ’ έ ξ α ισ ίω ν  ύαυμάτω ν έπ ιμαρτυρήσαντος 
έκ ε ΐνη  τή γνώ μη. Π α τ ρ ικ ώ ς  δ9 έσΨ δτε κ α ι ουγκατάβ α ίνον οι 
το ΐς τα π ε ινο ΐς  ή μ ΐν  τούτο δή κ α ι π ερ ί τήν  τού λόγου π α ιδ ε ί
αν εύροι τ ις  αν κ α ί πο ιούντας κ α ί λέγοντας. Π ώ ς  ούν τόν ταύ- 
τά το ΐς πατράσ ι κ α ί ποιούντα κ α ί λέγοντα τφ  παραβάτη κ α ί 

30 αποστάτη συντάττειν ύ π έμ ε ινα ς , ό μοναχός κ α ί φ ιλόσοφος; 
9Ε κ ε ΐν ο ς  χρ ιστ ιανούς ώ ς  α να ξ ίο υ ς  τώ ν λόγω ν  άποστερεΐν

15. Ή είς τήν κορυφήν τής κεφαλής μοναχική- κουρά.
16. Έ Ε. 20, 25 έΕ.

17. Βλ. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί έκκλησ, 
ιεραρχίας 6, 3, PG 3, 533 D.

18. Τφ Ίουλιανφ, βλ. άνωτέρω παράγρ. 33.
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vac μαθήσεις καί δεν άνατείνη σφοδρώς έαυτόν κατά έ- 
νιαϊον καί μοναχικόν τρόπον, πράγμα τό όποιον διδάσκει 
συμβολικώς τούς ικανούς νά άντιλαμβάνωνται καί ή κου
ρά των τριχών τής κεφαλής15; Καί ή εντολή δέ νά μή 
άναβαίνουν με βαθμίδας εις τό θειον θυσιαστήριον καί νά 
κτιΖουν αύτό με άπελεκήτους λίθους, έπάνω εις τούς ο
ποίους δεν είργάσθπ κοπίδιον16, μήπως ύπηνίσσετο τούτο, 
o t i j Îk o c  προσευχές πρέπει να είναι αυτή ή φύσις τού νοΰ 
γυμνή, άπείρακτος από παντοίας ύπεροψίας καί άνθρωπί- 
νας μεθσδείας; Αλλά δεν ήμπόδισε ρητώς την σπουδήν 
των λόγων ό Κύριος; Αλλά δεν ήμπόδισεν ούτε τόν γά
μον ούτε τήν αποχήν κρεάτων ούτε τήν συνοίκησιν μετά 
των Ζώντων συΖυγικώς. Έάν δέ ήμεϊς άπαιτούμεν άπό αύ- 
τούς ταΰτα, θά μας κατηγορήση κανείς λέγων, συμφώνως 
μ' έσέ ό οποίος φαίνεσαι νά πλέκης τά πάντα κατά τάς 
στροφάς των λόγων, ότι άφοΰ δεν τά ήμπόδισε πρέπει νά 
τά εχωμεν όχι όλιγώτερον άπό όσον πρέπει νά άπέχω- 
μεν αύτών άφοΰ δέν τά έπέτρεψεν; "Οχι βεβαίως, έκτος 
έάν θέλη νά κατηγορηθή αυτός δικαίως. Διότι πολλά των 
ένεργουμένων άκατακρίτως άπό τό χριστεπώνυμον πλήρω
μα δέν έπιτρέπονται μέ πάντα τρόπον εις τούς μοναχούς 
λόγω τής διαφοροποιήσεως τού βίου17. Υπάρχουν δέ πα
τέρες οί όποιοι απαγορεύουν ακόμη καί τά λουτρά καί 
δέν επιτρέπουν εις αύτούς νά χρησιμοποιούν τάς έκ τής 
ιατρικής βοήθειας όταν ασθενούν, καθ’ όσον είναι όλοι 
άνατεθειμένοι εις τόν Θεόν, τό πδν έΕαρτοΰν άπό έκεϊ 
καί προσδοκούν άνενδοιάστως άπό τόν Θεόν τό συμφέ
ρον. Δέν θεωρούν όμως άποτροπαίους όσους δέν φθά
νουν εις αύτό τό ύψος τής πίστεως, μολονότι ό Θεός 
πολλάκις δΓ έξαισίων θαυμάτων έπεκύρωσε τήν γνώμην 
έκείνην. ’Ενίοτε μάλιστα συγκαταβαίνουν πατρικώς εις ή- 
μας τούς ταπεινούς· τούτο δέ θά ήδύνατο νά εύρη κανείς 
ότι πράττουν καί λέγουν περί τής παιδείας των λόγων. 
Πώς λοιπόν έβάστασες έσύ, ό μοναχός καί φιλόσοφος, νά 
συντάΕης μέ τόν παραβάτην καί άποστάτην18 τόν πράττον* 
τα καί λέγοντα τά ίδια μέ τούς πατέρας; ’Εκείνος έπεχεί-.
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έπεχείρησεν, εγώ δ9 ονκ άποοτερεϊν μοναχούς. 'Ικανός γάρ 

ό προ τον την πολιτείαν ταύτην νπελ'δεϊν χρόνος προς λόγον 

κτήσιν πανιοίαν τοΊς ον ραϋύμοις. Ον τ’ ούν αποστερώ, και 
παρακαλώ πρός τό νπερ λόγον άγαΰόν, ώς έπαγγειλαμένονς 

5 πρός τοντο σπεύδειν, ονκ έλλεπτικώς άλλ9 νπεροχικώς εξά
γων τών λόγων τους μακαριότώς έπομένονς· της γάρ περί 
λόγους τριβής καΰ·9 υπερβολήν νψηλοτέρα εστϊν ή πρός Θεόν 

εν προσευχή προσεδρεία.
36. Σέ δ9 ημείς άντιλέγειν τοϊς πατράσι φαμέν και πάοη 

10 :fj εκκλησία του Θεού. Πώς γάρ άν τις εν τοίς τοιοντοις 

ύποσταλείη φάναι τάληΰές; Συ τοίννν ιάναντία τοίς πατράσι 
φρονείς, ονκ εφ’ οΐς μεταξύ τών λόγων έξ νπονοίας κατέλε- 
ξας, άλλ9 οτι τάς εναγγελικάς εντολάς ονχ ικανάς είναι λέ
γεις τελείως καΰ'άραι την ψυχήν τ ον ταντας τηρήσαντος, ον δ' 

15 έξ άπα&είας την τελεστικήν και σωτήριον γνώσιν περιγίνε- 
σΰαι τώ ταύτην κτησαμένφ, ονδ’ ενόν άγνοιας και ψευδών 

άπαλλαγήναι δοξασμάτων άνεν μαδημάτων και τής κατ' αυ
τά μελέτης, ουδέ τελειότητάς ·τε και άγιότητος έπιτνχεϊν τον 
μη άπαλλαγώπα τούτων, και τήν &λληνικήν παιδείαν ομοίως 

20 είναι δώρον Θεού τοίς δι9 άτιοκαλύψεως προφήταις και ά- 
ποστόλοις δεδομένοις, καί ομοίως ταντά τε κάκείνην άνϋ'ρω- 
πίνοις λογισμοΐς μετά τό δεδόσδαι καταλαμβάνεσΰ'αι, και τό 
πάντα είδέναι, δ Θεού μόνου ίσμεν, προοήκουσαν άνΰρώπφ 

τελειότητα είναι. Τήν ίεράν δε Γραφήν, εί και αναμιγνύεις 

25 τοίς λόγοις και πολλά δοκεϊς ϋπεραγοονίζεσΰαι ταύτης, άλλ9 
ονδ9 αυτήν οϊει τελείαν έπάγειν τη ψυχή κάδαρσιν' ουδέ γάρ 

αν εϊσήγες τό δειν ζητείν μανϋάνειν, εϊ τις тι έπαγγέλλεται

19. Βλ. κείμενον Βαρλαάμ άνωτ. παράγρ. 37.
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ρήσε νά άποστερήση τούς Χριστιανούς των λόγων ώς 
άναξίους, εγώ δε δέν επιχειρώ νά αποστερήσω τούς μο
ναχούς' διότι είναι ικανός ό πρό τής εισόδου εις τόν βίον 
τούτον χρόνος προς παντοίαν άπόκτησιν παιδείας διά τούς 
έπιμελεϊς. Ούτε λοιπόν άποστερώ και τούς προτρέπω πρός 
τό ύπέρ λόγον άγαθόν, ώς ύποσχεθέντας νά σπεύδουν 
πρός τούτο, άπομακρύνων άπό τούς λόγους τούς μέ ζή
λον άκολουθοΰντας τόν 6ίον όχι έλλειπτικώς άλλά ύπερο- 
χικώς' διότι ή πρός τόν Θεόν παράστασις μέ προσευχήν 
είναι ύπερβολικώς ύψηλοτέρα τής ένασχολήσεως μέ τούς 
λόγους.

36. Ημείς δέ λέγομεν ότι έσύ άντιλέγεις πρός τούς πα
τέρας καί πρός όλην τήν Εκκλησίαν τού Θεού. Πώς 
πράγματι θά ήτο δυνατόν νά άποφύγη κανείς νά εϊπη τήν 
άλήθειαν εις τοιαΰτα πράγματα; Σύ λοιπόν φρονείς τά 
έναντία πρός τούς Πατέρας, οχι δΓ όσα συγκατέλεξες 
μεταξυΓ τών λόγων κατ’ εικασίαν, άλλά διότι λέγεις ότι αί 
ευαγγελικοί έντολαί δεν είναι ίκαναί νά καθαρίσουν τελεί
ως τήν ψυχήν τού τηροΰντος ταύτας, ότι ή τελεστική καί 
σωτήριός γνώσις δεν επιτυγχάνεται δΓ άπαθείας άαρ τον 
εχοντα αύτήν, ότι δέν είναι δυνατόν νά άπαλλαγιή κανείς 
άπό αγνόιαν καί ψευδείς δοξασίας χωρίς μαθήματα καί 
τήν μελέτην αύτοΰ, ότι δέν είναι δυνατόν ό μήάπαλλσ- 
γείς τούτων νά έπιτύχη τελειότητα καί αγιότητα' καί λέ
γεις έπίσης ότι ή έλληνική παιδεία είναι δώρον Θεού ομοιον 
μέ τά δοσμέ,να εις τούς προφήτας καί άποστόλους διίάπο- 
καλύψεως, ότι τά δώρα αύτά καί ή παιδεία μετά χην δό- 
σιν των καίσλαμβάνονται όμοίως ύπό τών άνθρωπίνων
λογισμών̂  καί ότι_προσήκουσα τελειότης τού άνθρώποσ
είναι ή παντογνωσία19̂  πράγμα τόόποιον ήρείο̂ γνωρίζοιμεν̂  
ότι είναι ίδιότης μόνον τού Θεού. Τήν δέ ίεράν Γραφήν, 
άν καί τήν άναμιγνύείς μέ τούς λόγους καί φαίνεται ότι 
ύπεραγωνίζεσαι αύτής, ούτε αύτήν δέν νομίζεις ότι φέ
ρει τελείαν κάθαρσιν είς τήν ψυχήν* διότι άλλως δέν θά 
είσηγεϊσο ότι ό έπιθυμών τήν κάθαρσιν πρέπει νά ζητή νά 
μάθπ ποιος έπαγγέλλεται ότι γνωρίζει κάτι, καί άν άκόμη
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εϊδέναι, καν μη ευσεβής fj, τον καθάρσεως έφιέμενον. Αόλφ 
τοιγαροΰν ταύτην συ μπλέκεις ζοις υπέρ ιών μαδημάτων σου 
λόγοις εις εξ απάτην των άπλονοτέρων. Έπε\ δέ τοις ϊσχυ- 
ριζομένοις δεΐν τάς θείας έντολάς τηρεϊν ώς άπαθείας και 

5 σωτηρίου καϋάρσεώς τε και γνώσεως παρεκτικάς συ σαφώς 
αντιλέγεις, των εντολών δέ έστι καϊ το τάς Γραφάς έρευναν, 
οι μεν προς την τών εντολών τήρησιν προτρέποντες κατά πά
σαν ανάγκην και προς την επίμονον άνάγωσιν τών Γραφών 
προτρέπονται, συ δε ουδέ ταύτας ο'ίει διδόναι τη ψυχή την 

10 κάθαρσιν. Ούκοϋν δέλεαρ εκείνο τό συνάγειν εις εν την θεί- 
αν Γραφήν και τά κατά φιλοσοφίαν μαδήματα' τό δε καϊ εις 
Εν τέλος άγειν άμφότερα τόν μετιόντα λέγειν ου δόλος μόνον, 
αλλά και σαφής άντίθεσις προς αυτήν την ιεράν και {λείαν 
Γραφήν. Ουδένα γάρ εκείνη τών μακρών ώδίνων εδωκε 

1Ь καρπόν, άλλα πάντες υπηνέμιοί τε και άτελεσφόρητοι, προς 
τό φώς τής θεογνωσίας ου φθάνοντες, καίτοι τό κατά σέ 
μάλιστα σκότος τής ψυχής διά του φωτός τών μαθημάτων 
Αποβαλλόμενοι, την κατά διάθεσιν άγνοιαν. Πώς δέ καϊ τώ>ν 
αγίων οΰκ έσκοτισμένοι και ατελείς οι πλεϊστοι, κατά τον- 

20 τους τούς λόγους, οι μέν έλληνικής παιδείας ουκ έπειλημ\* 
μένοι συλλήβδην άπαντες, τών δε μετεσχηκότων τής έκεϊθεν 
παιδείας, οι κόσμον μεν ώς σκηνήν 7τηγνύντες, ουρανόν δέ 
ώσει καμάραν ίστάντες, ήλιον δέ από τών βορείων μερών 
τής γής έπανάγοντες, βθεν άνίσχει, κοίλα >δέ τά ούράνια νώ- 

25 τα προς υποδοχήν ύδάτων δοξάζοντες καϊ τήν κατά διάθεσιν 
ώς αυτός λέγεις άγνοιαν, τό μάλιστα κατά σέ σκότος τής ψυ
χής, αύτοί τε κεκτημένοι και τούς άλλους πείθειν έπιχει- 
ροϋντες;

' 37. ‘Ίνα δέ μή δόξωμεν άφ’ έαυτών τάς του άνδρός
30 ένταυθοι καταλέγειν δόξας, αύτάς έκείνου τάς ρήσεις προ- 

θώμεθα και τών αγίων ένός ή δύο παραθώμεθα ττρός ους

20. Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Ν ύ σ σ η ς ,  Περί βίου Μωσέως 2, PG 44, 
329 Β.

21. Βλ. Ήσ. 40, 22.
22. Πράκειται περί άντιλήψεων τάς βποίας βάσει της Γραφής δια

τυπώνουν πατέρες μέ διαψιλής παιδείας ώς ό μέγας Β α σ ί λ ε ι ο ς  
είς toOq λάγους ξ  I ς τ ή ν  έ ξ ρ ή μ ε ρ ο ν ,
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δέν είναι ευσεβής. Επομένως δολίως εμπλέκεις καί αύ- 
τήν εις τούς λόγους σου ύπέρ των μαθημάτων πρός έξα- 
πάτησιν των άπλουστέρων. ’Επειδή δέ έσύ αντιλέγεις σα
φώς εις τούς ισχυρισμένους 6τι πρέπει νά τηροΰμεν τάς 
θείας έντολάς ώς παρεκτικάς άπαθείας καί σωτηριώδους 
καθάρσεως καί γνώσεως, μεταξύ δέ των έντολών είναι καί 
ή ερευνά των Γραφών, αύτοί οί οποίοι προτρέπουν πρός 
τήν τήρησιν τών έντολών άναγκαίως προτρέπουν καί πρός 
τήν έπίμονον άνάγνωσιν τών Γραφών, ένω έσύ νομίζεις 
ότι ούτε αύταί δέν δίδουν εις τήν ψυχήν τήν κάθαρσιν. 
Δέλεαρ λοιπόν είναι έκείνη ή άντίληψις περί συνδέσεως 
εις εν τής θείας Γραφής καί τών φιλοσοφικών μαθημά
των* τό νά λέγη δέ έπίσης ότι άμφότερα οδηγούν εις ένα 
σκοπόν τόν κατέχοντα αύτά δέν είναι μόνον δόλος, άλλα 
καί σαφής άντίθεσις πρός τήν ιδίαν τήν ίεράν καί θείαν 
Γραφήν. Διότι έκείνη δέν έδωσε κανένα καρπόν τών μα
κρών ώδίνων, άλλά όλοι είναι κούφιοι καί άωροι20, δέν φθά
νουν εις τό φώς τής θεογνωσίας, άν καί άποβάλλουν τό 
κατά τήν γνώμην σου βαθύ σκότος τής ψυχής, τήν έσωτε- 
ρικήν άγνοιαν, διά τοΰ φωτός τών μαθημάτων. Πώς δέ 
συμφώνως μέ αύτούς τούς λόγους δέν είναι έσκοτισμένοι 
καί άτελείς καί τών άγιων οί πλεϊστοι, ήτοι όλοι μέν άνε- 
Εαιρέτως οί άμέτοχοι έλληνικής παιδείας, άπό τούς μετέ
χοντας δέ τής παιδείας έκείνης οί τοποθετοΰντες τόν κό
σμον ώς σκηνήν, τόν δέ ούρανόν έπιθέτοντες ώσάν κα
μάραν21, έπαναφέροντες τόν ήλιον άπό τά βόρεια μέρη τής 
γής, άπό όπου άνατέλλει, καί δεχόμενοι κοίλα τά πέραν 
άπό τά ούράνια πρός συγκράτησιν τών ύδάτων, έχοντες 
αύτοί οί ίδιοι μέθα των τήν όπως έσύ λέγεις άγνοιαν, τό 
κυρίως σκότος τής ψυχής κατά σέ, καί έπιχειροϋντες νά 
πείθουν καί τούς άλλους περί τούτων22;

37. Διά νά μή φανώμεν δέ ότι έκθέτομεν έδώ τάς δο- 
Εασίας τοΰ άνδρός αύθαιρέτως, άς προβάλωμεν τούς 
ίδιους τούς λόγους έκείνου καί άς παραθέσωμεν τάς γνώ
σεις ένός ή δύο άπό τούς άγιους πατέρας πρός τούς ό-
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σαφώς άντιφθέγγεταϊ πάντως δέ ονκ άδηλον τοΐς εν φρο- 
νονσιν οιι πάντες εν εΐσι χείλος υπό τον ένός κινούμενοι 
Πνεύματος' έκείνας δ' όμως ημείς προθήσομεν αί και την 
Ομολογίαν έπίδηλον έξονσι. Φησιν ονν ο μονάχος και φιλόσο- 

5 φος οϋτος έπϊ λέξεως ούτως' ι<Αιά τής Ίων έντολών φυλα
κής αγαπητόν, εϊ και μόγις άπάθεια περιγένοιτο μόνη' ονκ 
αρκεί δε μόνον των παθών καθήρασθαι πρός τό την αλήθει
αν κατιδείν' ή γάρ απάθεια την κατά διάθεσιν άγνοιαν συ 
θεραπεύει τής ψνχής' ονκ αν οθν όφελος ούτη γένοιτο τή 

10 ψυχή προς τό τα νοητά κατιδείν, μενούσης έν αυτή τής κατά 
διάθεσιν άγνοιας, ή μάλιστα πάντων σκότος εσύ τής ψνχής’ 
ώστε τφ φιλοσοφονντι έπιμελείσθαι διά βίον προσήκει, όπως 
και των παθών καί τών ψευδών δοξών την έαντον καθαριεί 
ψυχήν, και την άνωθεν μέν άντίληψιν πρός άμφοτέρας τάς 

15 καθάρσεις έπικαλούμενον, τιράττοντι δό καί  αντφ όσα προύρ- 
γου πρός τό τέλος υπάρχει. Ονκονν διά βίου μανθάνειν 6ου- 
λήσεται καί δμιλείν πάσιν όσοι ειδέναι τι έπαγγέλλονται. Ού- 
δεν γάρ αντφ διοίσει τις ό διδάσκονν, άν μόνον πρός γνώριν 
αύτφ σνμδάλληταν ούτος γάρ έστιν ό τής προσηκούσης άν- 

20 θρώποις τελειότητος έπήβολος, δς τή διά πάντων άληθεία 
τον εαυτόν ενήρμοσε νονν καθ9 ένωσίν μόνιμον» .

38. Ταντα και πλείω τούτων έν τε τφ Περί τελειότητος 
άνθρωπίνης καί Σοφίας κτήσεως σποράδην εϊρήκει. Δύο τοί- 
ι·νν φησι καθάρσεων την ψυχήν ημών δείσθαι, τής τών παθών 

25 καί τής κατά διάθεσιν άγνοιας, καί την μεν κάθαρσιν μόνην 
τών παθών την τήρησιν τών έντολών 7ΐαρέχειν φησί, και τού
την μόγις, ώς αυτός λέγει, τάίς έντολαίς του Θεού συγχωρεΐ, 
την δέ τής άγνοιας διδόναι λέγει την μάθησιν, ον τών θείων 
Γραφών, ή γάρ τούτων μάθησις έμπεριείληπται τή τών έν- 

30 τολών τηρήσει. "Ομως ει ταύτην έλεγεν, ουδόν άν επηκολού- 
θει 6λά6ος, έπεί και ό μέγας Μάξιμος λέγει τι τοιοντον την 
τής αρετής πράξιν τών θείων δογμάτων διαιρών, και ημείς

23. Πρόκειται περί δύο πραγματειών τΟν Βαρλαάμ, ώς δεικνύει καί 
ό σύνδεσμος 'τε*. Βλ. εισαγωγήν σ. 322 έξ.

24. Πρός Μαρίνον PG 91, 12Α,
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noiouc σαφώς αντιλέγει. Δεν είναι πάντως άγνωστον 
εις τούς φρονίμους ότι όλοι οί πατέρες είναι εν χείλος 
κινούμενοι ύπό τοϋ ένός Πνεύματος, άλλ’ ήμεΐς Θά προ- 
τείνωμεν έκείνας αί όποίαι θά έχουν όλοφάνεραν την πα
ραδοχήν. Λέγει λοιπόν κατά λέΕιν αύτός ό μοναχός καί 
φιλόσοφος ούτως. Δ̂ιά τής φυλάΕεως των έντολών πολύ 
θά ήτο άν μόλις έπετυγχάνετο μόνη ή άπάθεια' δεν άρ- 
κεϊ όμως μόνη ή κάθαρσις των παθών προς την κατάλη- 
ψιν τής άληθείας, επομένως δέν Θά ήδύνατο α,ύτή νά ώ- 
φελήση την ψυχήν είς τό νά κατανοήση τά νοητά, άν 
έμενεν είς αύτήν ή κατά διάθεσιν άγνοια, ή όποια είναι 
σκότος τής ψυχής περισσότερον άπό παν άλλο’ ώστε είς 
τόν φιλόσοφον προσήκει νά φροντίζη ίσοβίως, πώς θά κα- 
Θαρίση τήν ψυχήν του άπό πάθη καί ψευδείς δοΕασίας, 
έπικαλούμενος μέν τήν άνωθεν βοήθειαν δΓ άμφοτέρας 
τάς καθάρσεις, πράττων δέ καί ό ίδιος όσα είναι συντελε- 
στικά προς τό τέλος. Έπομένως θά θελήση νά μανθάνη 
ίσοβίως καί νά συναναστρέφεται μέ όλους όσοι έπαγγέλ- 
λονται ότι γνωρίζουν κάτι. Δέν θά ιόν ένδιαφέρη, πράγμα
τι ποιος είναι ό διδάσκαλος, άν τόν ύποβοηθή μόνον είς τήν 
γνώσιν’ διότι κάτοχος τής πρσσηκούσης είς τούς άνθρώ- 
πους τελειότητος είναι αύτός, ό όποιος ένηρμόνισε τόν 
νοϋν του μέ τήν καθολικήν άλήθειαν κατά μόνιμον ενωσιν».

38. Αύτά καί άλλα άκόμη τοιαΰτα εχει εϊπει σποραδι- 
κώς τόσον είς τό Περί τελειότητος άνθρωπίνης όσον καί 
είς τό Περί σοφίας κτήσεως2* εργον του. Δύο λοιπόν κα
θάρσεις χρειάζεται ή ψυχή μας, λέγει, τών παθών καί τής 
εσωτερικής άγνοιας, καί ή μέν κάθαρσις τών παθών λέγει 
αύτός ότι παρέχει τήν τήρησιν τών έντολών καί, όπως 
λέγει αύτός, μόλις αύτήν επιτρέπει είς τάς έντολάς τοΰ 
Θεοΰ, ή δέ κάθαρσις τής άγνοιας λέγει ότι δίδει τήν μά- 
Θησιν, όχι τών θείων Γραφών, διότι ή μάθησις αύτών συμ- 
περιλαμβάνεται είς τήν τήρησιν τών έντολών. "Ομως άν 
έλεγε ταύτην, δέν θά ήκολούθει καμμία βλάβη, επειδή καί 
ό θείος ΜάΕιμος λέγει κάτι τοιοΰτον, διαιρών τήν άσκη- 
σιν τής άρετής άπό τά θεία δόγματα24, καί ήμεΐς ενίοτε
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εστιν ότε λέγομεν διά μεν των δείων εντολών την ψυχήν 
των παδών καδαίρεσδαι, τη δε καδαρμ προσευχή πάσαν υπε- 
ροχικώς γνώσιν άποτίδεσδαι. Τά ιοιαυτα δ5 οϋτω λέγεται 
κατ εξοχήν, ώς και δ τής δεσποτικής άναστάσεως άγγελος 

5 ϊλεγε ταις μυροφόροις’ «είπατε τοϊς μαδηταϊς αυτού και τώ 
Πέτρω οτι προάγει υμάς είς την Γαλιλαίαν» . *Ως ουν δ Πέ
τρος τον χορού των μαδητών έστιν, ει και έξόχως καλούμε
νος εκείνων διαιρείται, τον αυτόν τρόπον και ή προσευχή 
καί ή των ιερών Γραφών άνάγνωσις έντολαί εισι Θεού, εΐ 

10 κα\ κατ' έξοχήν εκείνων διαιρούνται, άλλ3 ονχϊ και ή τών 
κατά φιλοσοφίαν μαδημάτων άνάληψις' εϊ δε και έξόχως 
λέγοιτο, τής άτοπίας.

39. ОЪτος δέ ου την τών δείων Γραφών μάδηοιν καδαί- 
ρειν λέγει τελείως την ψυχήν, αλλά την τών ελληνικών μα- 

15 δημάτων’ διό και τό δεϊν μανδάνειν τόν καδαρδι̂ σ&μενον, 
εϊ τις τι επαγγέλλεται είδέναι, καν δεοσεβής ή καν μη, л оо о-  
τίδησι, και άκάδαρτον άποφαίνεται και ατελή τον μη την 
γνώσιν έσχηκότα τών δντων, ϊνα δείξη σωτηριώδη, καδαρτι- 
κήν τε καί τελεστικήν ταύτην ούσαν την μάδησιν. e/O u  μέν 

20  ούν δ ταΰτα λέγων τάναντία φρονεί τοϊς πατράσι τε πάσι και 
τφ τών πατέρων Θεφ, φανερόν οϊμαι πάσιν είναι τοϊς εΰ 
φρονοϋσιν ήμϊν δέ παρελδέτω μάρτυς είς μέσον υπέρ απάν
των ό έξ 3Αρείον Πάγου δεοφάντωρ Διονύσιος, ф μάλιστα 
πάντων διά πάντων δ τελεώιερος τών δείων εντολών οϋτος 

25 ανχεΐ συμφωνεϊν. Φησί γοϋν εν κεφαλαίω πρώτω τής *Εκκλη
σιαστικής ιεραρχίας* щ πρός Θεόν άφομοίωσίς τε καί ϊνω- 
σις, ώς τά δεϊα διδάσκει λόγια, τάΐς τών σεβασμιωτάτων έν- 
τολών άγαπήσεσι και ίερουργίαις μόνως τελείται» . ΤΑρ3 έ- 
οτιν εύρεϊν τής προς Θεόν άφομοιώσεως τελεώτερον; Οϋ- 

30 μενουν, ούδ3 είπεΐν, ον δ' έννοήσαι. e/Iva δέ ήμϊν καϊ δ ύπερ- 
τελής ούτος κατά τούτο συνείποι, τής αρχής τών γεγραμμέ-

25. Μ ά ρ κ. 1 β, 7.
26. Ό  Βαρλαάμ είχε πράγματι έπηρεασθή έντόνως ύπδ τοΰ Διο

νυσίου, τόν όποιον ήρμήνευε καί άπό της καθηγητικής έδρας.' “Ήοαν 
άμφότεροι πλατωνίΖοντες.

27. Περί έκκλησ. Ιεραρχίας 2 (όχι 1), PG 3, 392 Α. Τό χωρίον 
χρησιμοποιείται κατ’ έπανάληψιν.



λέγομεν ότι διά μεν τών θείων εντολών καθαίρεται ή ψυ
χή άπό τά πάθη, εις τήν καθαρόν προσευχήν δέ άποθέτει 
πάσαν ύπεροχικήν γνώσιν. Τά τοιαΰτα δέ λέγονται κατ’ ε
ξοχήν ούτως, όπως έλεγε καί ό άγγελος τής δεσποτικής 
άναστάσεως εις τάς μυροφόρους· «είπατε εις τούς μαθη- 
τάς αύτοϋ καί τόν Πέτρον ότι σάς προάγει εις τήν Γαλι
λαίον»25. "Οπως λοιπόν ό Πέτρος είναι εις άηό τήν χορεί
αν των μαθητών, άν καί ονομαζόμενος κατ’ έξαίρεσιν δια- 
κρίνεται άπό εκείνους, κατά τόν ίδιον τρόπον καί ή προσ
ευχή καί ή άνάγνωσις τών ιερών Γραφών είναι έντολαί 
Θεού, αν καί διακρίνονται κατ’ έξοχήν έκείνων, άλλ’ όχι 
καί ή άνάληψις τών φιλοσοφικών μαθημάτων άν έλέγετο 
καί αύτή κατ’ έΕοχήν, θά ήτο πολύ άτοπον.

39. Ούτος δέ δέν λέγει ότι τήν ψυχήν καθαίρει τελεί
ως ή μάθησις τών θείων Γραφών, άλλά ή μάθησις τών 
έλληνικών μαθημάτων' διά τούτο προσθέτει καί ότι ό κα- 
θαρθησόμενος πρέπει νά μανθάνη άν έπαγγέλλεται κάποιος 
ότι γνωρίζει, είτε θεοσεβής είναι είτε όχι, καί άνακηρύσ- 
ση άκάθαρτον καί άτελή τόν μή εχοντα τήν γνώσιν τών 
όντων, διά νά δείξη ότι ή μάθησις αύτή είναι σωτηριώδης, 
καθαρτική καί τελεστική. "Οτι βεβαίως ό λέγων αύτά φρο
νεί τά άντίθετα άπό όλους τούς πατέρας καί άπό τόν 
Θεόν τών Πατέρων, νομίζω ότι είναι φανερόν εις όλους 
τούς έχέφρονας' δΓ ήμάς δέ άς προσέλθη εις τό μέσον 
μάρτυς έκ μέρους όλων ό θεοφάντωρ Διονύσιος ’Αρεοπα
γίτης, μέ τόν όποιον περισσότερον άπό πάντα άλλον καυ- 
χάται ότι συμφωνεί καθ’ όλα αύτός ό τελειότερος τών 
θείων έντολών2·. Λέγει λοιπόν είς τό πρώτον κεφάλαιον 
τής ΈκκλησίΟστικής ιεραρχίας' «Ή άφομοίωσις πρός τόν 
Θεόν καί ένωσις, όπως διδάσκουν τά θεία λόγιαΓ έπιτε- 
λοΰνται μοναδικώς διά τών άγαπήσεων τών σεβασμιωτά- 
των έντολών καί διά τών ιερουργιών»27. "Αρα είναι δυνα
τόν νά εύρεθη τίποτε τελειότερον τής άφομοιώσεως πρός 
τόν Θεόν; ’Όχι βεβαίως, δέν είναι δυνατόν ούτε νά είπω- 
μεν ούτε νά σκεφθώμεν. Διά νά εϊπη δέ μαζί μέ ήμας 
είς τούτο καί αύτός ό ύπερτέλειος φιλόσοφος θά ύπομνή-
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νων αύτώ Περί τελειότατος άνθρωπίνης άναμνήσομεν εκεϊ 
γάρ φησι, <сτέλειος άνθρωπός έοτιν ό την έαντοΰ ψυχήν, καθ’ 
6οον άνθρώπω δυνατόν, όμοίαν τώ Θεώ πεποιηκώς» .

40. ΕΙ τοίνυν ή προς τον Θεόν άφομοίωσις τελείωσις, 
5 αυτή δέ μόνη τη δι' αγάπης ιερά έργασίρ των θείων εντολών 

τελείται, που ή εκ γνώσεως και μαθημάτων και τον διά βίου 
μανθάνειν έθέλειν και παοι οπεύδειν όμιλειν όσοι είδέναι τι 
έπαγγέλλονται και προς γνώοιν συμβάλλονται, καν Αιγύπτιοι 
καν Σκύθαι καν "Ελληνες ώσι, κάθαροις καί τελείωσις; Πώς 

10 3 ’ ό λέγων εκ τούτων την κάθαρσιν, ου τοΐς θείοις φανερώς 
αντιλέγει λογίοις καί τοΐς τούτων όμολογηταΐς πατράοι; Πώς 
δ' δ λέγων εκ τής τηρήσεως των έντολών μόνην την απάθει
αν προσγίνεσθαι, την μή καθαρτικήν οϋσαν τής άγνοιας μηδε 
φωτιστικήν τής έν τοΐς οϋσιν αλήθειας, ώς αυτός αϋθις ο'ίε- 

15 ται, και ταύτην μόγιζ, τήν δέ μή διά των έντολών τού Θεόν 
καθαιρομένην άγνοιαν μάλιστα σκόαος λέγων τής ψυχής διά 
τής έξω πεερυκός καθαίρεσθαι παιδείας, πώς οϋν οϋτος, ούδεν 
ήττον δτι μή και μάλλονΧ ιατρούς καί φωστήρας και σωτήρας 
τής ψυχής ημών 'Έλληνας καί Αιγυπτίους και ονστινασοϋν 

20  λογικών μαθημάτων ευρετάς, ή τδν Πησοϋν ηγείται; Άλλ' 
ή μέν έπιγενομένη νόσος τφ φρονοϋντι τής του φιλογνώστου 
τούτον ψυχής έξεφάνη τοσαντη και ταντα δι ολίγων τών 
περί αυτής λόγων τουτωνί* του δέ φρονονντος νοσοϋντος τώ 
φιλοσόφφ, ον δεν άπεικός καί 8 τι καί 8θεν αυτό νοσεί μή 

25 νοεΐν. Πειρασόμεθα οϋν ημείς τήν αιτίαν τής νόσον συνιδειν 
τε καί έξειπεΐν, αλλά καί φάρμακον συν Θεώ κεράσαι, ήν 
άρα πειοθή προσέσθαι, πρδς ϋγίειαν έπανάγον. Τις γάρ ονκ 
άν πάθοι τήν ψυχήν, οϋτω καλόν μέλος τής έκκλησίας νοη- 
τώς όρών ταύτης άπορρηγνύμενον; ”Εγωγ' οϋν έπί τοσοντον 

30 οίδα δι αϋτό τούτο τήν ψυχήν δηχθεϊς τήν αρχήν, ώς μή

28. ’Ακόμη ήπιωτέρα είναι ή έν Α ' πρ6ς Άκίνδυνον 4 στάσις τοϋ 
Παλαμά, άλλ’ έν τριάδι 3 , 1 , 4  είναι άκληρός, όμιλών περί προσχω- 
ρήσεως είς τόν πάπαν. Βραδύτερον έσχηματίσθη ή έντύπωσις δτι άνέ* 
καθεν ήτο πράκτωρ τών Λατίνων.
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σωμεν την αρχήν των γεγραμμένων άπό αύτόν είς τό Περί 
άνθρωπίνης τελειότητος· πράγματι λέγει έκεϊ, «τέλειοί 
άνθρωπος είναι ό ποιήσας την ψυχήν του, όσον είναι είς 
άνθρωπον δυνατόν, όμοίαν μέ τόν Θεόν».

40. "Αν λοιπόν ή προς τόν Θεόν άφομοίωσις είναι τε- 
λείωσις, αύτή δε πραγματοποιείται μόνον μέ την δΓ άγά- 
πης ιερόν έκτέλεσιν των θείων έντολών, ποϋ είναι ή 
κάθαρσις καί τελείωσις εκ γνώσεως καί μαθημάτων, έκ 
τής θελήσεως ισοβίου μαθητεύσεως καί έκ τής προθυμίας 
συναναστροφής μέ όσους έπαγγέλλονται ότι γνωρίζουν 
κάτι καί συνεισφέρουν είς γνώσιν, είτε Αιγύπτιοι είτε Σκύ- 
θαι είτε Ελληνες είναι; Αυτός λέγων ότι ή κάθαρσις προ
έρχεται άπό αύτούς δέν άντιλέγει φανερώς είς τά θεία 
λόγια καί είς τούς συμφωνοΰντας μέ αύτά πατέρας; Πώς 
δέ ό λέγων ότι μόνον ή άπάθεια εξασφαλίζεται άπό τήν 
τήρησιν των έντολών, ή όποια άπάθεια δέν είναι καθαρτι
κή τής άγνοιας ούτε φωτιστική τής άληθείας είς τά όντα, 
όπως αύτός πάλιν νομίζει, καί αύτήν μετά δυσκολίας, λέ
γει δέ έπίσης τήν μη καθαιρσμένην διά τών έντολών τοΰ 
Θεού άγνοιαν 6αθύ σκότος τής ψυχής, καθαιρόμενον διά 
τής έΕω παιδείας. Πώς λοιπόν οΰτος θεωρεί ιατρούς καί 
φωστήρας καί σωτήρας τής ψυχής ήμών τούς "Ελληνας 
καί Αιγυπτίους καί όποιουσδήποτε εύρετάς λογικών μαθη
μάτων, όχι όλιγώτερον άν όχι καί περισσότερον άπό τόν 
Ίησοΰν; ’Αλλά ή μέν έπιγενομένη νόσος είς τήν φρόνη- 
σιν τής ψυχής τοΰ φιλογνώστου τούτου έφάνη τόσον με
γάλη καί μάλιστα μέ τούς όλίγους τούτους περί αύτής 
λόγους* άφοϋ δέ νοσεί ή φρόνησις τοΰ φιλοσόφου, δέν 
είναι καθόλου πιθανόν νά μη άντιλαμβανώμεθα τί καί άπό 
ποΰ νοσεί αϋτη. Θά προσπαθήσωμεν λοιπόν ήμεϊς νά άντι* 
ληφθώμεν καί έκθέσωμεν τήν αιτίαν τής νόσου, άλλά σύν 
θεω νά συνθέσωμεν καί φάρμακον έπαναφέρον είς υγεί
αν, άν πεισθη φυσικά νά μέ δεχθή. Διότι ποιος δέν θά πο- 
νέση ψυχικώς, θλέπων έν τόσον καλόν μέλος τής ’Εκκλη
σίας νά άπομακρύνεται ταύτης νοητώς*8; Έγώ λοιπόν συν
αισθάνομαι ότι τόσον έδέχθην είς τήν ψυχήν κατά τήν

22
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άν πιστενδήναί τιοι δοκεΐν έφ3 όσον ειπόντα. Και τον πόνον 
(У όσον νπέατην γράφων, ώς κ&ί άύτδς τότε τοϊς σννονοιν 
ελεγον, ονχ υπέρ των την ήσνχίον άσπαζομένων μάλλον ύπήλ- 
ϋον η τούτον τιρός δν α'ι άντιΰέσεις εϊσί' καν εϊπερ ήϋ'έλη->

5 σενΥ άξιούντι την αρχήν, τοΐς πρδς άλλήλονς διά στόματος λό- 
γοις καταλύσαι τάς δόξας τανταζ και τάς πρδς τους απλού- 
στέρους των αδελφών επιδέσεις, φρούδα άν ήν τα μακρά συγ
γράμματα. Νυν δ3 ονκ οΙδ} εις δ τι ταυτι τελευτήσει* Θεω 

δ3 εύχομαι και ελπίζω τά κρείττώ.
10 41. Άλλα γάρ των τής νόοον πρώτων και πορρωτέρω

αιτίων άφεϊσύαί μοι δοκώ· τό προσεχέστατσν δ9 απάντων, δ 
καν τοϊς τον νοσούντος εμφαίνειαι λόγοις, τδ τής ύπερ ημάς 
άληϋείας έστι και πράγμα και όνομα. Δεινδν όντως άνδρα 

κλέψαι φιλομαθή και ταΐς περί τό εϊδέναι λίχνως διακειμε- 

]$.ναις ψυχαις εφεσιν άνέφικτον έντεκειν αυτή γάρ και τώ 

Άδάμ τής ισόγειας τδν έρωτα την αρχήν ένεποίησεν. 3Ωήϋη 

γάρ και ό φιλόσοφος οϋτος τούτ' είναι σωτηριώδες και άνευ 

τούτον τελειότητα μη παρεϊναι τή διά των κτιαμάτων πάν
των τον Θεού διηκούση άληδεία τδ γνωοτικδν ένηρμόσϋαι τής 

2 8  ψυχής' καΰ■* ενωσιν μόνιμον. Τούτο δ9 έκ των ΰ'είων λογιών 

και ενταλμάτων μη τελέως προογινόμενον ορών, τιρός τούς 
δοκονντας τονς τής κτίσεως ενρηκέναι λόγονς εδλεψεν 'Έλ
ληνας και τά κατ αυτούς ώς τελεστικά ψνχής έσεδάσϋη μα
δήματα' ον γάρ ένενόησεν ώς άλνσιτελες -τούτο'κατά τδν νύν 

25 αιώνα τή ψυχή κα\ αδύνατον' «ώς γάρ δοτά έν γαστρϊ τής 
κνοφορούσης» , φηοιν ό Σολομών, «Οντως ον γνώση τά ποιή- 

μάτα τού Θεού, α  ποιήσει τά σνμπανταν. Άλλ3 ά μέν ποιήσει 
....ονκ εϊ&η, ά δk πεποίηκεν ε'ίση; Και μην ό αυτός φησιν «ον 

δννήσεται άνδρωπος τον ενρεϊν τδ ποίημα τδ πεττοιημόνον

29, Βλ. εΙοαγωγήν α, 343.
30. Έ κ  κλη ο. 11, 5.



ΥΠΕΡ ΤΩΝ IΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 2, 1 339

αρχήν, ώστε νά φαίνεται ότι δέν γίνομαι πιστευτός άπό 
κανένα όταν το έλεγαν. Καί τόν πόνον τόν όποιον ήσθάν- 
θην γράφων, όπως έλεγον τότε εις τούς συντρόφους μου, 
δεν τόν έδσκίμαΖον μάλλον ύπέρ τών άκολουθούντων τήν 
ήσυχίαν παρά ύπέρ αύτοΰ προς τόν όποιον είναι αί αντι
θέσεις μού. Καί άν ήθελεν, όπως έΖήτουν άρχικώς, διό τής 
πρός άλλήλους προφορικής συΖητήσεως νά καταλύσωμεν 
αύτάς τάς δοξασίας καί τάς έπιθέσεις πρός τούς άπλου- 
στέρους αδελφούς20, τά μακρά συγγράμματα θά ήσαν μά
ταια. Τώρα όμως δέν γνωρίΖω πού θά τελειώσουν αύτά’ 
άλλ’ εύχομαι εις τόν Θεόν καί έλπίΖω τά καλύτερα.

41. ’Αλλά πάντως νομίΖω ότι πρέπει νά άφήσω τά 
πρώτα καί μακρινώτερα αίτια τής νόσου* τό πλησιέστερον 
όλων δέ, τό όποιον φανερώνεται καί εις τούς λόγους τοΰ 
άσθενοϋς, είναι τό τής ύπεράνω ήμών άληθείας καί πράγμα 
καί όνομα. Πράγματι είναι φοβερόν νά άπατήση κανείς 
άνδρα φιλομαθή καί νά γεννήση άκατόρθωτον έφεσιν εις 
τάς λαιμάργως πρός τήν γνώσιν διακειμένας ψυχάς* αύτή 
δέ είναι ή όποία είς τήγ αρχήν προεκάλεσεν εις τόν Άδάμ 
τόν έρωτα τής ίσοθεΐας. Έ νόμισε δέ. καί ρ φιλόσοφος 
οΰτος ότι τούτο είναι σωτηριώδες καί ότι χωρίς αύτό δέν 
είναι δυνατόν νά άρμρσθή τό γνωστικόν τής ψυχής με 
τήν δΓ όλων των κτισμάτων τοΰ Θεού διήκουσαν αλήθειαν 
εις μόνιμον ένωσιν. Βλέπων δέ ότι τούτο δέν επιτυγχά
νεται τελείως έκ τών Θείων λογιών καί ένταλμάτών, έ- 
στράφη πρός τούς "Ελληνας, οί οποίοι έφαίνοντό ότι εϊχσν 
εϋρει τούς λόγους τής κτίσεως κρί έσεβάσθη τάς γνώσεις 
αύτών ώς τελειοποιητικά τής ψυχής* διότι δέν άντέλήφθη 
ότι τούτο είναι άνωφελές εις τήν ψυχήν καί άδύνατον 
κατά τόν παρόντα αιώνα* «όπως δέν γνωρίΖεις τά όστδ εις 
τήν κοιλίαν έγκυμονούσης γυναικός», λέγει ό Σολομών, 
«οϋτω δέν θά γνωρίσης τά έργα τοΰ Θεού, ό όποιος ποιεί 
τά σύμπαντα»*®. ’Αλλά όσα μεν θά κόμη δέν θά γνωμίρης, 
όσα δέ έκαμε, θά γνωρίσης. *<Κα! όμως ό ίδιάς λέγει * δ̂έ ν 
θά δυνηθη άνθρωπος νά εύρη τό ποίημα τό δημιουργηθέν 
ύπό τόν ήλιον, όσον εάν μοχθήση εις άναΖήτησίν τοο; καί
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νπό τον ήλιον, δσα εάν μοχδήσι} τον ζητήσαι, καί γε boa άν 
είιwi ό σοφός τον γνώναι, ον δυνήσεται εύρεΐν. Διό και διά
φοροι περί κτίσεως μεν είσιν οί των έξωδεν λόγοι, πάντες 
ό’ οτι μη άληδεϊς, είσιν ο ϊ  τούτων επιστήμην συνέδεντο την 

5 δεικνϋσαν' οτι δέ εις τις των διαφερομένων τάληδές ανχεΐ, 
οάδεμία τούτων επιστήμη δύναται δεϊξαι ή δλως έπινενόηται. 
Και τοίνυν ό μη τοις υπό των δεοπνεύστων έπι τό συνοιοον 
έκφανεϊσι μόνοις τό άναμφίλεκτον τής αλητείας προσμαρτυ
ρούν κάκ των πρός τον Ίώβ νπό Θεόν είρημένων τής έν τοις 

10 κτίσμασι τον Θεόν σοφίας τό άκατάλητντ ον συν ιών, αλΧ έκ 
τής έξω σοφίας την διά πάντων δικνουμένην αλήθειαν ακρι
βώς καττχνοήσαι οίομενος, ελαδεν εαυτόν έπι ψάμμον, μάλλον 
δε έπ αλλεπαλλήλου κυμάτων, τον τής γνώσεως οίκον οικο
δομών, τοσοντο πράγμα λόγων στροφαϊς πιστεύων, άει στρο- 

15 φαις άλλων λόγων πεφυκυίαις καταπαλαίεσδαν μωρφ τοίνυν 
όμοκαδήσεται ό τοιοϋτος σοφός και δέος ου τι μικρόν μή και 
την τηώσιν πάδη μεγάλην κατά την τον Κυρίου παραβολήν. 
Τό γοϋν αίτιον τής απάτης, ε'ίπερ άρα καταστοχάζομαι τής ά- 
ληδείας, τούτο τό μέρος τής άληδείας έστίν. ΤΥπόλοιπον δ’ « -  

2 0  ρ α  κ ε ρ ά σ α ι τό καδάρσιον πόμα.
42. Προμηδενόμενοι δέ ώστε και προσενέγκαοδαι τους 

νοσοϋντας άλύπως, δώμεν ο άπείπομεν πρότερον, ώς αδύνα
τον παντάπασιν ον. Δώμεν τοίνυν τούς τών χτισμάτων άλη- 
δεΐς λόγους έκ τών έξω μαδΐ]μάτων εϋρίσχεσδαι, κάκείνους 

25 άξιώσωμεν τοις έκ τών λογιών ήμίν προαποδεδειγμένοις 
έπεσϋαι και μόνον είναι πιστεύειν Ιατρόν τών πνευμάτων Χρι
στόν, τόν τών πνευμάτων Θεόν, και μόνη τή αγαπήσει τε 
καί τηρήσει τών αυτού έντολών την πρός αυτόν άφομοίωσιν 
τελεϊσδαι, ταϋτόν δ9 είπεΐν νγίειαν ψυχής και τελείωσιν. Έ - 

30 πει τοίνυν ημείς μέν έκείνοις αυναπήχδημεν, ένδόντες έφ* δ- 
σον ούδ9 έχρήν, παρ’ εκείνων δέ άπητήσαμεν δ οΰκ άν έχοιεν

31. Έ  к к λ η σ. 8, 17 (δν εϊπη) ·
32. Ί ώβ 38-41.
33. Βλ. Ματθ.  7, 45 κ.έ.
34. Ά ρ ι θ .  16, 22. Χρησιμοποιείται συχνάκις έν τή νεκρωσίμω 

όκολουθίφ.
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όσα καί άν εϊπη ό σοφός ότι γνωρίζει, δέν θά δυνηθή νό 
τά εύρη»31. Διό καί είναι διάφοροι οί λόγοι τών εξω περί 
κτίσεως, μερικοί δέ άπό αύτούς κατήρτησαν έπιστήμην ή 
όποια δεικνύει ότι δέν είναι όλοι αληθείς καμμία δέ επι
στήμη αύτών δέν δύναται νά απόδειξη ότι κάποιος άπό 
τούς διαφωνοϋντας κατέχει την αλήθειαν ούτε εχει καθό
λου έπινοηθή. Επομένως ©κείνος ό όποιος δέν άναγνωρί' 
Ζει τό άναμφισβήτητον τής αλήθειας είς μόνα τά ύπό των 
θεοπνεύστων δηλωθέντα πρός τό συμφέρον καί δέν άντι- 
λαμβάνεται τό άκατάληπτον τής σοφίας τού Θεοΰ είς τά 
κτίσματα άπό τά λεχθέντα ύπό τοΰ Θεού πρός τόν Ίώβ88, 
άλλά νομίξει ότι κατενόησεν ακριβώς Εκ τής κοσμικής 
σοφίας τήν καθολικήν άλήθειαν, ώκοδόμησε χωρίς νά τό 
καταλάθπ τόν οίκον τής γνώσεως έπάνω είς τήν άμμον, 
μάλλον δέ έπάνω είς άλλεπάλληλα κύματα, άφοϋ Εμπι
στεύεται εν τόσον σπουδαϊον πράγμα είς στροφάς λόγων, 
οί όποιοι έκ φύσεως άντιπαλαίουν πάντοτε μέ άλλων λό
γων στροφάς. Ό τοιοϋτος σοφός λοιπόν θά παρσμοια- 
σθη μέ μωρόν καί δέν είναι μικρός ό φόβος μήπως πάθη 
καί μεγάλην πτώοιν κατά τήν παραβολήν τοϋ Κυρίου**. Τό 
αίτιον τής άπάτης βεβαίως, άν φυσικά στοχάξωμαι τήν 
άλήθειαν, είναι τούτο τό μέρος τής άληθείας. Υπολείπεται 
τώρα νά άναμίξω τό καθαρτικόν ποτόν.

42. Προμηθευόμενοι δέ ώστε καί νά προσφέρωμεν ά- 
λύπως είς τούς ασθενείς, άς παραδεχθώμεν δ,τι ήρνήθη- 
μεν προηγουμένως ώς Εντελώς άδύνατον. "Ας παραδε
χθώμεν λοιπόν ότι οί άληθεϊς λόγοι των χτισμάτων εύρί- 
σκονται άπό τά εξω μαθήματα, καί άς άξιώσωμεν όπό Ε
κείνους νά παραδεχθούν τά προαποδεδειγμένα όπό ήμάς 
έκ τών λογίων, νά πιστεύουν ότι μόνος ιατρός τών πνευ
μάτων είναι ό Χριστός, ό Θεός τών πνευμάτων*4, καί ότι 
μόνον μέ τήν άγάπησιν καί τήρησιν τών Εντολών του 
Επιτυγχάνεται ή πρός αύτόν άφομοίωσις, δηλαδή ή ύγεία 
ψυχής καί τελείωσις. Επειδή λοιπόν ήμέϊς μέν άπήχθη- 
μεν άπό Εκείνους, ύποχωρήσαντες χωρίς νά ύπάρχη ά- 
νάγκη, άπό Εκείνους δέ άπητήσαμεν νά άρνηθούν δ,τι δέν
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•1 άρνήσάσϋοι, φέρ· Ίδωμεν τί τό περαινόμενον έκ τής όμολο- 
\ »γίας ταύΐης. Τί γε άλλο ή δτι τούτο τελειότης έστί σωτήριος 

έν τε γνώσει καί δόγμασι, τό ταντά φρονεΐν προφήταις, άπο- 
στόλοις, πατράσι, πάσιν άπλώς, δι3 ών τό άγιον Πνεύμα μαρ- 

5 τυρείται λαλήσαν περί τε Θεού και των χτισμάτων αυτόν 
Τά δ3 ϋπ αυτόν παρειμένα, παρ3 ετέρων δέ ενρημένα, άσυι- 
τέλή πρός γε ψυχής σωτηρίαν, καν άληϋή’ των γάρ λνσιτε- 
λούντων ούδεν παρειται τή διδασκαλία του Πνεύματος. Διό 
και τους διαφωνούντας έπί τίνος των παρεωραμένων ονδε 

1.0 μεμφόμεύα και τους κρείττον κατά τι τούτων ειδότας ον μα- 
καρίζομεν.

43. ’Αλλά γάρ προς την τελειότητα τής σωτηρίου εκεί
νης γνώσεως ημάς ό Χριστός εναγών έλεγεν, «εί έπισζ εύ ετ ε  
Μωάεϊ, έπιστεύετε αν έμοί» , και τάς ίεράς Γραφάς ερενντιν 

15 ένετείλατο, ώς έν αύταίς ενρήσοντας ζωήν τήν αιώνιον. Αυ
τή μεν ονν у) γνώσις, τελεία ούσα καί οϋτω προσγινομένη, 
πράξεως προς τελείωσιν ον προσδεΐται, ουδέ τνόνοον πολλών. 
Διό και ό χρυσούς ύεολόγος 3Ιωάννης περί τον Κυρίου φησίν 

, δτι περί δογμάτων μεν όλιγάκις διελέγετο, ουδέ γάρ δεΐται 
20  πόνου τό πράγμα, περί δε τού βίου πολλάκις μάλλον δε παν- 

τάχού* * « τούτο γάρ», ψΐ]σίν, «έστιν ό νόμος καί οι προφήται, 
ϊνά, όσα ά,ν ύέλωμεν γίνεσ&αι παρ' ετέρων ήμίν, ταύτα καί 
ημείς ποιώμεν αυτοί с » . 3Επεί δ3 έστι γνώσις και ή τού πρα- 
κτέόν δίάγνωσίς, καί ταύτης έν τω πράττειν δεόμενα καί 

25 τούτης άναγκαιον έπειλήφ$αι τόν πρός τόν Θεόν έφωμοιωμέ- 
νον καί τέλειον ανύρωπον' προς ταύτην ονν ημάς ένάγων τήν 
γνώσιν δ Κύριος αϋύις ένετείλατο λέγων, «γίνεστε φρόνιμοι 
ώς οι δφείς καί άκέραιοι ώς αΐ περίστεροί», τό τού ήϋονς- 
είσάγων μετά συνέσεοίς άκακον, καί τάς φρονίμους παρύέ- 

30 νους τού νυμφώνος ήζίωσεν, ώς τά τής αγάπης έργα μή

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА
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κατεϊχον· ас ίδωμεν Τώρα ποιον είναι τό αποτέλεσμα άπό 
αυτήν την συμφωνίαν. Τί άλλο βέβαια παρά ότι τελειότης 
σωτήριος εις τήν γνώσιν καί τά δόγματα είναι τούτο, τό 
νά έχωμεν τό αυτό φρόνημα με τούς πρσφήτας, τούς 
αποστόλους, -τούς; παΤέρας, με όλους γενικώς εκείνους 
διά των οποίων μαρτυρεϊται τό άγιον Πνεύμα ότι έλάλη- 
σε περί Θεού καί των κτισμάτων αύτοΰ; Τά δε παραλη- 
φθέντα ύπ’ αύτοΰ τού Πνεύματος, εύρεθέντα δε άπό άλ
λους, καί άναληθή ακόμη άν είναι* είναι άνωφελή πρός 
τήν σώΤηρίαν τής ψυχής τουλάχιστον’ διότι τίποτε άπό τά 
ωφέλιμα δέν παραλείπεται είς τήν διδασκαλίαν τού Πνεύ
ματος. Διό καί δέν κατηγορούμεν τούς διαφωνοΰντας, είς 
κάποιον άπό τά παραβλεφθέντα ούτε μακαρίζομεν τούς 
γνωρίζοντας Καλύτερα έν άπό αύτά.

43. ’Αλλά πάντως ό Χριστός ύποδεικνύων είς ήμάς 
τήν τελειότητα τήσ σωτηρίου έκείνης γνώσεως έλεγεν, 
«άν έπιστεύετε είς τον Μωυσήν, θά έπιστεύετε είς εμέ»*5, 
καί παρήγγειλλε νά έρευνώμεν τάς ίεράς Γραφάς, μέ τήν 
διαβεβαίωσιν ότι είς αύτάς θά εΰρωμεν τήν αιώνιον ζωήν*·. 
Αύτή λοιπόν ή γνώσις, οΰσα τελεία καί έπιτυγχανομένη 
οϋτω, δέν χρειάζεται ηράξιν πρός τελειοποίησιν ούτε 
πόνους πολλούς. Διά τούτο ό χρυσούς θεολόγος Ιωάννης 
λέγει περί τού Κυρίου ότι περί δογμάτων μέν σπανίως ώμί· 
λει, διότι ή ύπόθεσις αύτή δέν χρειάζεται κόπον; περί του 
ήθους δέ'πολλάκις, μάλλον δέ παντού· «διότι τούτο», λέ
γει, «είνατ ό νόμος καί oi προφήται, ώστε, όσα θέλωμεν 
νά γίνωνται ^iqrήμάς άπό άλλους, αύτά , νά κάμωμεν καί 
ήμεϊς είς αύτούς»**. ’Επειδή δέ γνώσις είναι καί ή διάγνω- 
σις τού πρακτέου, χρειαζόμεθα καί αύτήν είς τήν πράξίν 
καί ό άφωμοιωμένος πρός τόν Θεόν καί τέλειος άνθρω
πος είναι άναγκαϊον νά έπιληφθή ταύτης. Πρός αύτήν 
λοιπόν τήν γνώσιν οδηγών .ήμάς ό Κύριος παρήγγειλέ πά
λιν λέγων, «γίνεσθε φρόνιμοι ώς οι όψεις καί άκέβαιοι ώς 
οί περιστερσί»*8, διδάσκων τό άκακον τού ήθους μα&,μέ 
σύνεσιν, καί τάς φρονίμους παρθένους ήζίωσε τού νυμφώ- 
νος, διότι δέν διεχώριζον τά έργα τής άγάπης άπρ τήγ
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διαζευγνύσας τής εγκράτειας. Άλλ* ή γνώοις αϋτη χωρίς 
πράξεως ουδενΐ λνσιτελήσειεν αν «άγαδή» γάρ «σννεσις τοΐς 
ποιούσιν αυτήν». Διό και 6 Κύριος τόν φρόνιμον δούλον ε
κείνον λέγει μακάριον, «δν έλδών εύρήσει ποιούντα ούτως» 

5 сое ποοσέταξεν αύτφ, και τόν είδότα χ α ΐ  μή π ο ιο ν ν τ α  δα- 
ρήσεσδαί φησι πολλάς, κάκεϊνον όντως συντάττει τοΐς φρόνι
μό ις, τόν άκούοντα και ποιούντα τους λόγους αυτού' άλλα γάρ 
δ τόν του Κυρίου λόγον άκούων και ποιων, αυτόν έν έαυτφ 
κτάται κατά την επαγγελίαν τόν εντειλάμενον δ δε έοτίν αν- 

10 -r-σοφία και περιοχή πάσης γνώσεως άληδινής. Ούκούν ό 
τούτον διά τής τηρήσεως των δείων έντολών εν έαυτφ κτη- 
σάμενος ουδέ τής μαδήοεως των Γραφών δεήσεται, αλλά και 
χωρίς αυτής πάσας οίδεν ακριβώς και των διά μαδήοεως 
Ιόντων διδάσκαλος α ν  έίη ασφαλής, ώς δ *Ιωάννης και δ 

15 9Αντώνιος.
44. Τό μεν ούν τελεστικόν ήμίν όντως και σωτήριον, τού

το τό είδος τής άληϋείας έστίν, ώς εκ τών δεουργών έντολών 
διδασκόμεδα' τό δ9 έπϊ τούτω βραβεΐον ή βραβείου αρραβώνα 
Παύλος μεν αρπαγήν και άνοδον ώνόμαοεν νπερουράνιον, δ 

20 δέ Χ ρ ίσ τ ο ς  έλευσιν και μονήν κα\ έμφάνειαν έαυτού και τού 
Πατρός’ ότι μεν γάρ έν τούτα, ε! καί διαφόρως έϊρηται, ονκ 
άσυμφανές τοις μεμυημένοις. Ου γάρ άλλοσε άλλοδεν έλεύ- 
σεται ή πανταχού παρούσα δύναμις, οϋδέ μενεΐ που ή μηδα
μού, αλλά τούτο ελευσις τιρός ημάς έκείνου και μονή, ή προς 

25 αύΎόν ημών δι άποκαλύψεως άνοδος· τούτο τοίννν ώς μή 
γνώσιν άλλ9 ύπεροχικώς αγνωσίαν νπάρχον δείξομεν έπειτα. 
Νύν δέ πρός τοις εϊρημένοίς δεϊν οϊμαι καί μάρτυρα παραγά
γει ν ότι τής γνώσεως και Μήδειας τών εν τοΐς κτίσμασι 
λόγων ου προσδεόμεδα τιρός σωτηρίας καί άγιωσύνης τε-

39. 'Βλ. Ματθ. 25, 1 κ.έ.
40. Π α ρ ο ι μ. 1, 7.
41. Λ ο υ κ ά  12, 42-47, βλ. Ματβ. 24, 45 κ.έ.
42. Ιω. 14, 23’ 24.
43. Περί Ίωόννου του ВаптютоО ώς άρχετύπου βλ. άνωτ. 1, 1, 4, 

περί Αντωνίου βλ. Α θ α ν α σ ί ο υ ,  Βίος ‘Αντωνίου 72 κ.έ., PG 26, 
944 κ.έ.

44. Β' Κορ. 12, 2.
45. Ίω. 14, 21’ 23.
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εγκράτειαν3·. Αλλ’ ή γνώσις αύτή χωρίς πρδξιν δέν θά 
ήδύνατο νά ώφελήση κανένα· διότι «ή σύνεσις είναι αγα
θή εις όσους τήν πραγματοποιούν»40. Διά τοΰτο ό Κύριος 
άποκαλεϊ μακάριον τόν φρόνιμον εκείνον δοΰλον, «τόν 
όποιον θά εύρη, όταν ελθη, νά κόμη ούτως», όπως τόν 
διέταξε, διά δέ τόν γνωρίξοντα καί μή έκτελοΰντα λέγει 
ότι θά δαρη πολλάς φοράς41, καί έκεϊνον τοποθετεί πράγμα
τι εις τήν τάξιν των φρονίμων, τόν άκούοντα καί ποιοΰντα 
τούς λόγους αύτου άλλά βεβαίως ό άκούων καί ποιων 
τόν λόγον τοΰ Κυρίου, αποκτά μέσα του τόν ίδιον τόν 
παραγγείλαντα συμφώνως πρός τήν παραγγελίαν4*’ αύτός 
δέ είναι ή αύτοσσφία καί ταμεϊον πάσης γνώσεως άληθι- 
νής. Επομένως ό άποκτήσας αύτόν μέσα του διά τής 
τηρήσεως τών θείων εντολών δέν θά χρειασθή ούτε τήν 
μάθησιν τών Γραφών, άλλά καί χωρίς αύτήν τάς γνωρίξει 
όλας άκριβώς καί θά ήδύνατο νά είναι άσφαλής διδάσκα
λος τών μαθητευόντων, όπως είναι ό Ιωάννης καί ό ’Αν
τώνιος43.

44. Τό τελειοποιητικόν καί σωτήριον πράγματι δΓ ή- 
μός είναι τό είδος τοΰτο τής άληθείας, όπως διδασκάμε- 
θα άπό τάς θεουργούς έντολάς’ τό δέ διά τοΰτο βραβεϊον 
ή άρραβώνα βραβείου ό μέν Παΰλος ώνόμασεν άρπαγήν 
καί ύπερουράνιον άνάβασιν44, ό δέ Χριστός έλευσιν και πα
ραμονήν καί έμφάνισιν έαυτοΰ καί τοΰ Πατρός45."Οτι δέ ταΰ- 
τα είναι εν, όν καί έχουν διάφορα ονόματα, δέν είναι άσα- 
φές εις τούς μεμυημένους. Διότι ή πανταχοΰ παροΰσα δύ- 
ναμις δέν θά ελθη άλλοϋ άπό άλλοΰ, ούτε θά μείνη κάπου 
ή μή ύπάρχουσα πουθενά, άλλά τοΰτο είναι έλευσις έκεί- 
νου πρός ήμάς καί παραμονή, ή άνοδος ήμών πρός αύτόν 
δΓ άποκαλύψεως. Τοΰτο λοιπόν θά δείξωμεν έπειτα ότι 
δέν είναι γνώσις άλλά ύπεροχικώς άγνωσία. Τώρα δέ πέ
ραν άπό τά λεχθέντα νομίξω ότι πρέπει νά προσαγάγωμεν 
καί μάρτυρα ότι δέν χρειαξόμεθα τήν γνώοιν καί άλήθειαν 
τών εις τά χτίσματα λόγων πρός τελείωσιν τής σωτηρίας 
καί άγιωσύνης. Ας προσέλθη λοιπόν ό μελετήσας άκρι-
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λεία>σιν. Παρίτω τοίνυν 6 καί την των οντων γνώσιν έκμε- 
λετήσας ακριβώς Βασίλειος ό μέγας' οντος γάρ την διά του 
ψαλμφδον προσμαρτνρομένην εν τη τον τελείου καρδίρ διεν- 
κρινών άλήϋειαν, «δύο», φησί, <αά σήμαινόμένα της άληϋείας 

5 ευρομεν' 'έν μδν την κατάληψιν των Ы1 τόν μακάριον βίην 
φερόντων, ετερον δε την τιερί οίουδήποτε των έν τφ κάσμφ 
εϊδησιν νγιά' η μλν ονν σννεργδς της σωτηρίας άλήδεια τη 
καρδία ενεστι τον τελείου, δς καί παραδίδωσι ταντην τφ 
7ΐλησίον άδόλως' περί δέ γης καί δαλάσσης, άστέρων τε καί 

10 της τούτων κινήσεως ή τάχους, έάν μη εϊδώμεν την εν τοϊς 
τοιούζοις άλήϋειαν, ούδδν ήμϊν έμτωδίσει πρός ιό έπιτνχεϊν 
της έν έπαγγελίαις μακαριότητας» .

46, Έ ρμ. ε ίς  Ψαλμόν 14, 3, PG  29, 256 В С ,
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βώς καί τήν γνώσιν των όντων Μέγας Βασίλειος* διότι 
οΰτος, διευκρινίζων τήν αλήθειαν τήν μαρτυρουμένην διά 
τοΰ ψαλμωδοΰ εις τήν καρδίαν τοΰ τελείου, λέγει, «δύο 
σημασίας τής άληθείας εϋρομεν* πρώτον τήν κατάληψιν 
των μέσων τά όποια φέρουν είς τον μακάριον βίον, δεύ
τερον δέ τήν ύγια γνώσιν περί οίουδήποτε πράγματος τών 
είς τόν κόσμον. Ή συνεργός λοιπόν τής σωτηρίας άλήθεια 
ένυπάρχει είς τήν καρδίαν τοΰ τελείου, ό όποιος καί πα- 
ραδίδει ταΰτήν εις τόν πλησίον άδόλως' περί γής δέ καί 
θαλάσσης, άστέρών καί τής κινήσεως ή ταχύτητος αύτών, 
αν δέν γνωρίζωμεν τήν είς αύτά άλήθειαν, τίποτε δεν θά 
μας έμποδίση πρός έπίτευξιν τής έπηγγελμένης μακα- 
ριότητσς»46.
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ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

1. Τ ώ ν  μεν οϋν ουδόν ,μέγα τ ιδ εμ ένω ν  την από της ё- 
ζ ω  π α ιδ ε ία ς  ΰνησ ιν πρός την άπό τον ευαγγελ ίου  το ϊς  κατ ' 
αύτό ζώ σ ι νυν τε προαγ ινομένην κ α ί κατά τάς ά ψ ενδ ε ϊς  Απαγ
γ ε λ ία ς  έλπ ιζομ ένη ν  κα τη γορ ε ΐν  ούτως ά ψ ε ιδ ώ ς  τόν φιλάσο- 

10 φον τούτον ώ ς  κ α ί σνγγράμμαο ι μ α κρο ϊς  δ ιδά να ι τάς κατ ' 
αυτών λο ιδορ ία ς , υπό τον φ ίλτρου της π α ιδ ε ία ς  έ ϊπ ο ι τ ις  
άν Απήρδαι, κ α ί τής πρός τό ε ϊδ έ ν α ι δ ια δ έσ εω ς  άχρας. Μ ά 
νας γάρ έ κ ε ίνω ν  π ερ ί πλείστον πο ιον μ ένω ν  τάς του Χ ρ ι -  
στου Αντολάς κ α ί πρός μάνας ταύτας πάντας προτρεπομένων  

15 ώ ς  μάνας ίερονργούσας την πρός Θ εόν  άφ ομο ίω σ ιν  κ α ί τε- 
λειούσας κ α ί δεουργούσας την ά νδρω π ίνην  τμνχήν, λόγους 
δό κ α ί την Αν λό γο ις  φ ιλοσοφ ίαν μη πάνυ τω ν γηίνοτν νπερ- 
τ ιδ έν ιω ν , σ αρκ ικήν  δό κ α ί τον α ϊώ νο ς  τούτον σοφ ίαν κατά  
Π αύλον  λεγάντω ν , τώ ν  Λ ’ 'Ε λ λ ή ν ω ν  τους προστάτας αϋτής. 

20 ώ ς τφ παρά Θ εού  δ ιδα σ καλε ίφ  τής κ τ ίσ εω ς  κατά Θ εού χρη- 
σαμένους, άποτροπαίους δε ικνύντω ν  κ α ί άσότρους σοφούς, ν - 
πόρ τώ ν π α ιδ ικ ώ ν , ώ ς  όο ικεν , δ φ ιλόσοφος ή ν ιά δ η , μή τής 
μεγ ίσ τη ς κ α ί αύτών ά ξ ιο νμ ένω ν  τ ιμ ή ς , κ α ί ταύδ1 2 3 ής Αμελ ϊε  
κ α ι αύτός ε ίν α ι κο ινω νός κ α ί δι* ήν Απώνυμος τή ς  φ ιλοσοφ ίας  

25 Αγένετο κ α ί δ μόνον φανερόν Απαδλον Ακαρπονντο τής δ ιά  
β ίου  σπονδής. Κ α τά  δ ό  τής λ ο γ ικ ή ς , μάλλον δό τής πνευματ ι
κ ή ς  ήμώ ν λατρε ία ς , δηλαδή τής προσευχής, κ α ί τώ ν  ταύτην 
τού παντός τ ιμω μένω ν  κ α ί με№ ήου χ ία ς  ά π ερ ιμ ερ ίμ νω ς  δ ιά  
β ίου  προσανεχάντων αύτή κ α ί τή χ ε ΐρ α  δ ιδόντω ν το ΐς  εϊσα-

1. В' К ор. 1, 12.
2 . Α ’ Κορ. 1, 20.
3. Ρω μ. 12, 1.
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ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ^

1. Εις τό νά κατηγορη τόσον άφειδώς ό φιλόσοφος 
ούτος τούς μή έκτιμώντας πολύ την ώφέλειαν άπό τήν έξω 
παιδείαν έναντι τής προσφερομένης άπό τό εύαγγέλιον εις 
τούς ζώντας συμφώνως πρός ούτό καί τής έλπιΖομένης 
συμφώνως πρός τάς άψευδεϊς έπαγγελίας, ώστε νά δίδη 
τάς έναντίον των λοιδορίας μέ μακρά συγγράμματα, θά ήτο 
δυνατόν νά εϊπη κανείς ότι διηγέρθη άπό τόν έρωτα τής 
παιδείας καί τήν όκραν διάθεσιν πρός τήν γνώσιν. Εκείνοι 
πράγματι έκτιμοΰν μόνον τάς έντολάς του Χριστού καί 
προτρέπουν όλους πρός αύτάς μόνον, ώσάν μόναι αύταΐ 
νά πραγματοποιούν τήν πρός Θεόν άφσμοίωσιν καί νά τε
λειοποιούν καί θεουργοΰν τήν άνθρωπίνην ψυχήν, τούς δέ 
λόγους καί τήν φιλοσοφίαν των λόγων δέν τοποθετούν 
πολύ υψηλότερα άπό τά γήινα, τήν λέγουν δέ συμφώνως 
πρός τόν Παύλον σαρκικήν1 καί τού αίώνος τούτου σοφίαν*, 
τούς δέ "Ελληνας προστάτας αύτής, ώς χρησιμοποιήσαντας 
κατά τού Θεού τό παρά τού Θεού διδασκαλεϊον τής κτί
σεως, δεικνύουν άποτροπαίους καί άσόφους σοφούς. Φαί
νεται λοιπόν ότι ό φιλόσοφος ήνωχλήθη έΕ αίτιας των παι
δικών, καθ’ όσον δέν ήΕιώθησαν καί αύτοί τής μεγίστης τι
μής, καί μάλιστα έκείνης τής όποίας έπρόκειτο νά είναι καί 
αύτός κοινωνός καί διά τήν όποίαν έγινεν έπώνιιμος τής 
φιλοσοφίας, πράγμα τό όποιον είναι τό μόνον φανερόν έ- 
παθλον τό όποιον άπέκτων διά τής ισοβίου σπουδής. Ποιος 
δέ τρόπος διεγείρει κατά τής λογικής, μάλλον δέ τής πνευ
ματικής ήμών λατρείας*, δηλαδή τής προσευχής καί των 
τιμώντων αύτήν ύπεράνω όλων καί άφοσιουμένων εις αύ- 
τήν ίσοβίως μέ ήσυχίαν καί μέ τήν πείραν διδόντων χεϊρα
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γομ ένο ις  προς τήν α γ γ ελ ικ ή ν  κ α ί ύπερκόσμιον λ ε ιτου ρ γ ία ν , 

τ ις  έπ ή γ ε ιρ ε  τρόπος; Τ ι ς  α ν τ ιλ έ γ ε ι το ΐς σ ιω πάν  α ιρ ο νμ ένο ις ; 
Τ ι ς  φ ϋονε ΐ το ΐς  τ ιμάσϋα ι μ ηδα μώ ς α ιρ ο νμ ένο ις ; Τ ι ς  ώ ς  
παρ ελδώ ν  μ έγα  φ ρονε ί τους πόρρω  τον σταδίου καδεζομέ- 

5 νους; Κ ά κ ε ΐ  μ έν , εν  το ΐς υπέρ φ ιλοσοφ ίας αντφ  γ εγενημ ένο ις  
ά γ ώ σ ι , μ οναχο ϊς  ην δ ήλος άντ ικ ε ίμ ενο ς  ό μονάχος κ α ι φ ιλό 
σοφος, άλλ' έτ ι περ ιοϋσ ιν , έντανϋα δέ, τάς ρήσ ε ις  σαφώς τώ ν  
προς ουρανούς κ>εττοκισμένων πατέρω ν μεταξύ  προβαλλόμε
νος τώ ν λόγω ν  ε ις  άνατροττΐ]ν αυτών, ούκ ο ϊδ * 5 δ τ ι παδώ ν, 

10 οντοι μ ικ ρ ό ν  α γώ να  π επα ίηκε .
j 2. Μ ά λλο ν  δ5 ή πάσ ι, το ΐς  υπό τσΰ οσίου κ α ι ομολογητήν 

Ν ικηφ όρου  γ εγραμ μ ένο ις  π ερ ί ευχής άνέδην ά ν τ επ εξά γ ε ι τον 
λόγον την δυναμ ιν , Ν ικηφ όρου  τον την καλήν  ομολογίαν ό- 
μολογήσαντος κ α ι δ ι ' αυτήν υπερορ ίρ  κα τακρ ιδ έντος υπό τοΰ 

15 βασ ιλεύσαντος τιρώτου Π α λα ιο λό γο υ  κ α ι τά τώ ν Λ α τ ίν ο ιν  
φρονήσαντος N ικηφόρου τον ε ξ  3Ιτα λώ ν  μέν  ελκοντος το γ έ 
νος, καταγνόντος δ έ  τής ε κ ε ίνω ν  κ α κο δ ο ξ ία ς  κ α ι τή κ α δ ’ η
μ ά ς  δρδοδόξφ  προσχωρήσαντος *Ε κ κ λη σ ία , ος μετά  τώ ν  πα 
τρ ίω ν  ά ρ νε ΐτα ι κ α ι τά πατρφ α κ α ί *ήν ημεδαπήν  τής αφε-  

20 τέρας φ ιλτέραν  η γ ε ίτ α ι δ ιά  τόν παρ ’ ή μ ΐν  όρδοτομοϋντα λό
γον τής ά λ η δ ε ία ς » ,  κάν  ταντη γενόμενος, β ίο ν  μ έν  α ίρ ε ϊτ α ι 
κ α ι άκρ ιβέστερον, δηλαδή τόν μονήρη, τόπον δέ πρός κα το ι
κ ία ν  τόν τής ά γ ιω σ υνη ς έπώνυμον, εν μϋορ ίφ  κόσμου κ α ί τών 
υπερκόσμ ιω ν ( 3Ά δ ω ς  οντός έστιν, ή τή ς  αρετής έσ τ ία ) , έν- 

2 5 δ ια ιτα σ δ α ι προδυμηδε ίς . Κ ά ν τα υ δ α  πρώ τον μ έν  έ δ ε ιξ ε ν  ε ι-  
; δ ώ ς  κ α λώ ς  άρχεσδα ί το ΐς  έ κ κ ρ ίτ ο ις  πατέρω ν νττοταττόμενος 

δους δέ δ ιά  μάκροΰ  χρόνου τή ς ο ικ ε ία ς  ταπ ε ινώ σ εω ς έ κ ε ίν ο ις  
τήν π ε ίρ α ν , άντ ιλαμβάνε ι παρ  ε κ ε ίνω ν  αυτός τή ς  τώ ν \ε- 
χνώ ν  ε ιρή νη ς, δηλαδή τή ς  ή συ χ ία ς  τήν π ε ίρ α ν  κ α ί αρχηγός  

30 γ ίν ε τα ι τώ ν έν τφ  κατά δ ιά νο ια ν  κόσμω τιρός τήν πάλην ά-

4: Περί τούτου καί τών έν τή έπομένη παραγράφω άνδρών βλ. 1, 
2, 12 καί εισαγωγήν ο. 23 έ.

5. Β· Τ ιμ . 2, 15.
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βοήθειας εις τούς αρχαρίους εις τήν αγγελικήν καί υπέρ* 
κόσμιον λειτουργίαν; Ποιος αντιλέγει πρός τούς προτιμή- 
σαντας νά σιωπούν; Ποιος φθονεί τούς μή έπιθυμοΰντας 
καθόλου νά τιμώντας Ποιος καυχαται ότι ένίκησε τούς 
καθημένους μακράν τού σταδίου; Καί εις εκείνην μέν τήν 
πραγματείαν, εις τούς ύπέρ τής φιλοσοφίας γινομένους άπό 
αύτόν αγώνας, ήτο φανερόν ότι κατεφέρετο έναντίον των 
μοναχών ό μοναχός καί φιλόσοφος, άλλα ζώντας ακόμη, 
έδώ δέ, εις τήν άλλην πραγματείαν, παρεμβάλλων μεταξύ 
τών λόγων σαφώς τά λόγια τών εις τούς ουρανούς μετοι- 
κισάντων πατέρων πρός ανατροπήν του, δέν ένεργεϊ μι
κρόν αγώνα, χωρίς νά γνωρίζω τί επαθε.

2. Περισσότερον δέ άπό όλα κατευθύνει τήν δύναμιν 
τού λόγου άσυγκράτητα έναντίον τών γραφέντων άπό τον 
όσιον καί ομολογητήν Νικηφόρον4 περί εύχής, τόν Νικη- 
φόρον ό όποιος ώμολόγησε τήν καλήν ομολογίαν καί έΕ 
αιτίας αύτής κατεδικάσθη εις έΕορίαν άπό τόν πρώτον βα
σιλέα τού οίκου τών Παλαιολόγων, ό όποιος έστράφη πρός 
τό λατινικόν φρόνημα. Αύτός ό Νικηφόρος ήτο ιταλικής 
καταγωγής, άλλά καταδικάσας τήν κακοδοξίαν τών ομογε
νών του, J προσεχώρησεν εις τήν ίδικήν μας ορθόδοξον 
Εκκλησίαν, μαζί μέ τά πατροπαράδοτα άρνεϊται καί τά πα
τρικά καί θεωρεί άγαπητοτέραν τήν ίδικήν μας άπό τήν 
ίδικήν τΟυ γήν έΕ αιτίας τού εις ήμός ύπάρχοντος «όρθο- 
τόμου λόγου τής άληθείας»5. Καί όταν έφθασεν είς αύτήν, 
εκλέγει τόν άκριβέστέρον βίόν, δηλαδή τόν μοναχικόν, 
τόπον δέ πρός κατοικίαν τόν έπώνυμον τής άγιωσύνης, 
φιλοτιμηθείς νά διαμένη είς τό μεθόριον μεταξύ κόσμου 
καί τών ύπερκοσμίων' είναι δέ οΰτος ό "Αθως, ή εστία 
τής άρετής. Έδώ κατά πρώτον άπέδειΕεν ότι έγνώριζε 
καλώς νά άρχίση ύπστασσόμενος είς τούς έγκριτους Π α- 
τέρας* άφοΰ δέ έδωσεν είς εκείνους έπί μακράν χρόνον 
τήν πείραν τής ταπεινώσεώς του, λαμβάνει άπό έκείνους 
ώς άντάλλαγμα τήν πείραν τής τέχνης τών τεχνών, δηλα
δή τής ήσυχίας, καί γίνεται άρχηγός τών ·άγωνιζσμένων 
είς τόν κατά διάνοιαν κόσμον πρός τά πνευμρτικά τής

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 2, 2
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ποδυομένων τών τής πονηριάς πνευματικών, οϊς και πατερι- 
κών εισηγήσεων εποιήσατο συλλογήν, έπαλείφουσάν τε προς 
τους αγώνας και διατιδεϊσαν τους τρόπους τών άδλων και 
προδεικνυσαν τά έπαδλα και υπογράψου σαν τους στεφάνους 

5 τής νίκης' είτ3 επί τούτοις, επειδή πολλούς τών εϊσαγομένων 
έώρα τής άστασίας του νον μηδε μετρίως γουν κρατεϊν δυνα- 
μένους, και τράτων ύποτίδεται δι. οϋ αν τδ ττολυ7ΐόρευτον και 
φαντασιώδες αυτού μ&τρίως συστείλειαν.

3. Τούτω  τοίνυν δ φ ιλόσοφος οϋτος την έαυτοϋ φαντα- 
10 ο ιώ δ η  πολύνο ιαν έπαφ ήκεν, ο ΐόν  τ ι πυρ, τφ  κω λύοντι καδά- 

π ερ  ύλη χρησάμενον, ούκ α ιδ ο ι τής μ α κα ρ ία ς  ε κ ε ίν η ς  ομολο
γ ία ς  κ α ι τή ς  δ ι3 αυτήν ε ξο ρ ία ς , ούκ α ιδ ο ι τών έπ ι τής ε ξο 
ρ ία ς  ώ μ ιληκότω ν  ε κ ε ίνω  κ α ι παρ3 εκε ίνου  τά δ ε ΐα  π επα ιδ ευ 
μ ένω ν, ο ϊ  τή ς γή ς  άλας κ α ι φ ώ ς του κόσμου κ α ί φωστήρων  

15 άναπεφ ήνασ ι τή Ε κ κ λ η σ ία  φανότεροι, «ζω ή ς  επέχοντες λό
γον» ( Θεόληπτον α κού ε ις  εκε ίνον , τδν επ ί τής Φ ιλ α δ έλφ ε ια ς  
τώ λεω ς ώ ς  επ ί λ υ χ ν ία ς  άατράψαντα, Σ ε λ ιώ τ η ν  τδν τώ ν μο- 
ναζόντω ν καδηγητήν , 3Η λ ία ν  τδν τήν έρημ ία ν  κατά  τον 3Ι Ι -
λ ία ν  δ ιά  β ίου  σχεδόν άσπαζόμενον, τους άλλους δ ι3 ώ ν ό Θ ε-  

20 ός τήν ο ϊκ ε ία ν  3Ε κ κ λ η σ ία ν  έπα ναγαγώ ν  έκόσμηοε κ α ί ουνε- 
στησεν), ούδε δ ιά  τούτους τοίνυν κ α ί τούς ύπ3 ε κ ε ίνω ν  π επ α ι
δευμένους κ α ί τής αυτής έ τ ι κ α ί νυν α γ ω γ ή ς  έχομένους άνα- 
π ε ισ δ ε ίς  ά φ ε ϊν α ι τάς κατά του άνδρδς ουκ ά γα δ ά ς  ύτιονοίας 
ήγουν τούς λόγους, ε ϊ  δέ μή, τδ γουν ουγγράμμασ ι μακρο ίς  

25 ά τ ιμ ά ζε ιν , ον έ γ κω μ ιά ζω ν , ούκ αν ήδυνήδη πάντω ς ά ξ ίω ς ' 
άλλ3 άτ ι περ ά π λο ϊκώ ς  ε κ ε ίνω  κ α ί άφ ελώ ς συνετέδη τδ σύγ
γραμμα , τούτο προς τήν α ν τ ιλο γ ία ν  αυτόν έκ ίνησ εν , άφ 3 οϋ 
κ α ί τάς λαδά ς εϋρε ίν  έδυνήδη. Κ α ί  τοίνυν, ϊν α  τδ δεολογ ικδν  
έκ ε ΐνο  νύν έ ϊπ ω μ εν ,  «ούχ ό εν  λ ό γο ις  σοφός, ούτος ή μ ϊν  οο- 

30 φός, ούδ3 όοτ ις  γλώσσαν μ εν  εϋστροφον έ χ ε ι,  ψ υχήν δέ άπα ί- 
δευτον, ώσπερ τώ ν τάφ ω ν όσοι τά έ ξω δ ε ν  δντες εύπρεπ ε ϊς  6 7 8 9

6 . Έ φ εσ . 6, 12.
7. Μ α τθ . 5, 13.
8 . Μ α τθ. 5, 14.
9. Φ ιλ ί π. 2, 16.



πονηριάς, διά τούς όποιους συνέταξε και συλλογήν πατε- 
ρικών διδασκαλιών, προγυμνάξουσαν διά τούς άγώνας, 
καθορίξουσαν τούς τρόπους των άγώνων, προδεικνύουσαν 
τά έπαθλα και περιγράφουσαν τούς στεφάνους διά την νί
κην έπειτα δε πέραν άπό αύτά, επειδή έβλεπε πολλούς 
τών άρχαρίων νά μή δύνανται νά συγκρατήσουν ούτε με- 
τρίως τήν άστάθειαν τοϋ νοϋ, προτείνει καί τρόπον διά 
τοΰ όποιου θά ήτο δυνατόν νά συστολή μετρίως τό πολυ- 
πόρευτον καί φαντασιώδες τοϋ νοϋ.

3. Εναντίον αύτοϋ λοιπόν τοϋ Νικηφόρου άφησεν ό 
φιλόσοφος οΰτος τήν φαντασιόπληκτον πολύνοιάν του, 
ωσάν πϋρ τό όποιον χρησιμοποιεί τό έμπόδιον ώς καυστι
κήν ϋλην. Δέν έσεβάσθη τήν μακαρίαν έκείνην ομολογίαν 
καί τήν έξ αίτιας αύτής έξορίαν, δέν έσεβάσθη τούς συνα- 
ναστραφέντας έκεΐνον κατά τήν έξορίαν καί έκπαιδευθέν* 
τας άπό έκεϊνσν τά θεία, οί όποιοι έφάνησαν άλας τής 
γης7, φώς τοϋ κόσμου8 καί φωστήρες λαμπρότατοι εις 
τήν Εκκλησίαν «έπέχοντες τήν θέοιν τής 2ωής»® έντός 
αύτής. ’Ακούεις έκεϊνον τόν Θεόληπτον, ό όποιος ήστρα- 
ψεν εις τήν Φιλαδέλφειαν ώσάν φώς έπάνω εις τήν λυ
χνίαν, τόν Σελιώτην τόν καθηγητήν τών μοναστών, τόν 
Ήλίαν τόν διαμένοντα ίσοβίως σχεδόν είς τήν έρημίαν 
όπως ό Ήλίας, τούς άλλους διά τής συμβολής τών όποιων 
ό Θεός έστόλισε καί αυνεκρότησε τήν ’Εκκλησίαν του. 
Οϋτε έξ αιτίας αύτών καί τών έκπαιδευμένων ύπ’ αύτών 
καί τηρούντων τήν ιδίαν έως τώρα άκόρη άγωγήν δέν 
έπείσθη νά άφήση τάς έναντίον τοϋ άνδρός μή άγαθάς 
ύποψίας ήτοι τούς προσβλητικούς λόγους, ή τουλάχιστον 
νά μή άτιμάξη μέ εκτενή συγράμματα αυτόν τόν οποίον 
οπωσδήποτε δέν θά ήδύνατο νά έγκωμιάση άξίως. Άντι- 
Θέτως τό γεγονός ότι τό σύγραμμα συνετάχθη άπό έκεϊ- 
νον άπλοϊκώς καί άφελώς, αυτό τόν έκίνησεν είς άντι- 
λογίαν καί άπό αύτό ήδυνήθη νά εϋρη τάς λαβάς. Διά νά 
εϊπωμεν λοιπόν τώρα έκεϊνο τό θεολογικόν, «δΓ ήμάς σο
φός δέν είναι ό μέ τούς λόγους σοφός, οϋτε ό έχων εΰ- 
στροφον γλώσσαν, ψυχήν δέ άπαίδευτον, ώσάν οί τάφοι,

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 2, 2 3&3
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μυδώ σ ι ν εκρο ις  τά ένδον πολλήν δυσω δ ίαν περ ικαλύπτοντες, 
άλλ' δστις τό ά ξ ιόπ ισ τον  των λόγω ν δ ιά  τον β ίου  προστίϋησι 
κ α ί το ϊς  ερ γ ο ις  ώ ρ α ΐζ ε ι τό άκαλλές των ρημάτω ν » .  Ά λ λ α  γάρ 
ουδό το ις  ά π λο ϊκ ο ϊς  έ κ ε ίν ο ις  ρήμασ ιν  ό σοφός οϋτος ισχνοί-ν 

5 έπιϋ'έσϋ'αι, μη πρότερον δ ιαστρέψ ας αυτά, καδάπερ  σαφώς 
ματά βραχύ  δ ε ίξο μ εν .

4. Ν υ ν  δ3 επ ε ίπ ερ  οϋτος άρχόμενός τε  κ α ί τελευτών παρ ' 
εαυτόν δ ιδ ά σ κ ε ι π ερ ί προσευχής νοεράς, ταντην κ α ί ή μ ε ϊς  
αϋ ιοϋ  την δ ιδα σ καλ ία ν  δ ιά  βρα χέω ν  προϋ 'εω ρήσω μεν τοι- 

10 αύτη γάρ  έστιν, ο ϊα  δ ιά  χρηστολογ ίας άπατήσα ι τώ ν  άπ ε ιρω ν  
πολλούς, τω ν ευχή ς δ ’ άληϋοϋς κ α ί μ ε τρ ίω ς  γευσαμένω ν ούδέ
να. Τοσοϋτον ονν την δ ιδα σ καλ ία ν  ταύτην αυτόν κατ ίδω μεν , 
όσον δ ε ιξ α ι τό πρός τους πατέρας αυτής άσύμφωνον. 3Ά ρ χ ε -  
τα ι μ εν  γάρ  άπό τών το ϊς πατράσ ιν  ώ μολογημένω ν, τελευτά  

15 δέ ε ις  την εναντ ίαν  παντάπασ ίν  έ κ ε ίν ο ις  οδόν. Τούτο γάρ 
φ ησ ιν άρχόμενός, ώ ς  η ρ εμ ία ν  π α ρ έχ ε ιν  τα ις  α ίσ&ήσεσι χρ'η 
τόν προσευχής έπ ιμελούμενον, κ α ί δ ιά  τούτον, κλέψ ας ιό ν  
άκούοντα ώ ς  συνωδά λ έγω ν  το ις πατράσιν, ε ίτ  έκ τούτον 
συμπερα ίνε ι δ ε ϊν  νεκρού ν τελέω ς τό τής ψ υχής παϋητικύν  

20 ώ ς κατά  μ η δ εμ ία ν  τών εαυτού δυνάμεω ν έν ερ γ ε ϊν , πρός δε 
κ α ί πάσαν εν έρ γ ε ια ν  ψ υχή ς τε κ α ί σώματος κ ο ινή ν · «τή γάρ 
προσευχήν, φησ ιν, «έμπόδιον έκάστη γ ίν ε τα ι κ α ί μ άλ ισ τ ’ έφ 3 
βσον β ία ς  όπωσούν μ ε τ έχ ε ι κ α ί ηδονήν ή άλγος έμ π ο ιε ϊ κ α ί 
ετ ι μάλ ιστα  π ερ ί την παχυτάτην κ α ί άλογω τάτην τώ ν α ισϋή- 

25 σεων άφήνν. Ο νκοϋν ε ϊπ ο ι τ ις  αν πρδς τόν τά  το ιαύτα είση- 
γούμενον, ου νηστεύειν, ουκ άγρυπνε ΐν , ου κ λ ε ίν ε ιν ,  ου χαμ εν-  
νεΐν , ουκ έπ ί πλέον ϊστασ&αι, ουδόν τοιοντον πράττε ιν  δ ε ι τόν 
προσευχής νοεράς έπιμελούμενον" ά λ γ ε ιν ώ ς  γάρ  ταΰύ’ άπαν
τα την άφήν έν ερ γ ε ϊν  β ιά ζ ε τ α ι κ α ί όχλον, ώ ς  άν αυτός φ α ί-  

30 η ςΤ τή ψ υχή  προσευχομένη προσφέρει, δέον τό άνενόχλητον

10. Μ α τθ . 23, 27.
11. Γ ρ η γ ο ρ Ι ο υ  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγος 16, 2, PG 35, 

036 D · 937 Α.
12. Βλ. Β α ρ λ α ά μ ,  Α' πρός Ιγνάτιον, Schir6, ο. 315.
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οΐ όποιοι, ένψ άπό έξω είναι εύπρεπεϊς, μέσα είναι σάπιοι 
άπό νεκρούς και καλύπτουν πολλήν δυσωδίαν10, άλλ’ αύτός 
ό όποιος τό άξιόπιστον των λόγων επιβεβαιώνει διά τοΰ 
βίου καί τό άκαλλόπ ιστόν των λόγων έξωραίΖει με τά 
έργα»11. Άλλα πάντως ό σοφός αύτός δεν κατώρθωσεν 
ούτε είς τά άπλοϊκά εκείνα λόγια νά έπιτεθη, χωρίς νά 
τά διαστρέψη προηγουμένως, όπως θά άποδείξωμεν σαφώς 
έντός ολίγου.

4. Τώρα δέ, έπειδή αύτός άρχίξων καί τελειώνων δι
δάσκει ό ίδιος περί νοερός προσευχής, θά έξετάσωμεν 
καί ημείς προκαταρκτικώς την διδασκαλίαν αύτοΰ έν συν
τομία' είναι δέ τοιαύτη, ώστε μέ την χρηστολογίαν νά έξα- 
πατό πολλούς άπό τούς άπειρους, κανένα όμως άπό τούς 
δοκιμάσαντας την άληθινήν εύχήν, έστω καί μετρίως. "Ας 
παρακολουθήσωμεν λοιπόν την διδασκαλίαν αύτοΰ τόσον, 
όσον χρειάζεται διά νά δείξωμεν την άσυμφωνίαν αύτής 
πρός τούς Πατέρας. Πράγματι άρχίξει μέν άπό τά παρα
δεδεγμένα ύπό τών Πατέρων, τελειώνει δέ είς την έντε- 
λώς αντίθετον άπό έκείνους οδόν. Διότι άρχίξων λέγει ότι 
ό έπψελούμενος τής προσευχής πρέπει νά παρέχη ήρε- 
μίαν είς τάς αισθήσεις' οϋτω, άφοϋ έξηπάτησε τόν άκούον- 
τα ότι δήθεν λέγει σύμφωνα μέ τούς Πατέρας, έπειτα άπό 
αύτό συμπεραίνει ότι πρέπει νά νεκρώσωμεν τελείως τό 
παθητικόν τής ψυχής, ώστε νά μη ένεργή κατά τάς δυνά- 
μεις του οϋτε κατά όποιανδήποτε κοινήν ένέργειαν ψυχής 
καί σώματος' «διότι», λέγει, «έκάστη έξ αύτοΰ γίνεται 
έμπόδιον είς τήν προσευχήν, καί μάλιστα έφ’ όσον κάπως 
μετέχει βίας καί πρσκαλεϊ ήδονήν καί πόνον, καί κυρίως 
είς τήν παχυτάτην καί άλογωτάτην τών αισθήσεων άφήν»12. 
Επομένως θά ήδύνατο νά εϊπη κανείς πρός τόν διδάσκον
τα τοιαϋτα ότι ό έπιμελούμενος τής νοερός προσευχής 
δέν πρέπει νά νηστεύη, νά άγρυπνή, νά γονυπετή, νά χα- 
μευνή, νά όρθοστατή έπιμόνως, νά πράττη ό,τιδήποτε τοι- 
οΰτον* διότι όλα αύτά άναγκάξουν τήν άφήν νά ένεργη 
άλγεινώς καί, όπως θά έλεγες έσύ, προσφέρει ένόχλησιν 
είς τήν προσευχομένην ψυχήν, ένφ πρέπει νά έξασφαλίΖη
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πανταχόύεν  αυτή π ερ ιπ ο ιε ϊν .  u i£a i  γάρ υπερφ υές ay  έ ίψ ), πά 
λ ιν  φ ησ ίν , «ε ι σψ ιν  μέν  teal ακοήν , τάς άνλοτέρας τω ν α ισΰή- 
ο εω ν  κ α ι άπαϋ'εστέρας κ α ι λ ο γ ικ ω τ έ ρ α ς ,  ά τ ιμ ά ζο ιμ εν  εν  προο- 
ευ χ α ϊς , άφ ήν δε την παχυτάτην πασών κ α ι άλογω τάτηγ προσ- 

5 δ ε ξα ίμ εϋ α  κ α ι τάς κα τ ’ αυτήν εν ερ γ ε ία ς  ου νεργε ϊν  ϋπολη- 
ψ όμεϋα » .  Κ α ί  γάρ  ον ουνεώ ρακε, κ α ίτ ο ι φ ιλόσοφος ώ ν, την 
εν  τα ϊς  α ’ισϋ'ήσεσι δ ιαφ οράν , όπω ς δ ιαφ όρω ς τή ς εν α ντα ϊς  
σωματοειδούς δυννάμεω ς μεταλαγχάνουσα ι, μη προς μόνων  
τω ν εξω ΰ 'εν  α ν τα ϊς  προσπιπτόντων άπασα ι κ ινούμ ενα ι, δ ια -  

10 τελοϋσιν. Ή μ ιν  δέ τα συμβαίνοντα τα ϊς  ένύλο ις α ισύήσεσ ιν  
εκ  τής άΰλου προσευχής έ ζη γ ε ισ ϋ α ι βουλομένο ις, κ α ι τής κατ ’ 
αυτήν ε ξ ε ω ς  τελεω τάτης εδ ε ι κ α ι π ρ α γμ α τε ία ς  προς εν όρώ- 
σης , τούτο μόνοι>' άλλ3 « ο  δ ιδονς ευχήν  το ις  ευχόμενο ις »  κα ι 
το ϊς  υπέρ αυτώ ν λαλούσι δο ίη  λόγον τή νυν προ&έσει σύμ- 

15 μετρον.
5. 'Ό σ α ι μεν  ούν τώ ν  α ισ θήσ εω ν  υπό τών ε ξω ϋ εν  ενερ

γ ε ιώ ν  κ ινούντα ι, ταύτας ή ρ εμ ε ϊν  ανάγκη  π ερ ί τά ένδον στρε- 
φομένω ν η μ ώ ν · όσαι δέ τα ϊς  τής ψ υχή ς  διαΰ 'έσεσι σ υ νδ ια ιί-  
ϋ'ενται, κ α ί ταντα τα ϊς  ά γ α ύ α ϊς , τ ις  χ ρ ε ία ; Τ ί ς  δέ μηχανή  

20 τούτων ο ϊκού εν  άφ ε ΐαύα ι τον εν  έαυτφ  γενόμενον; Τ ίν ο ς  δε 
κ α ι χ ά ρ ιν  άφ ίεσϋ 'α ι τούτων δ ε ι ζη τ ε ιν , μ ηδα μ ώ ς προσισταμέ- 
νων, αλλά κ α ι συνεργουσών τή σ ννδ ιαύ έσε ι δ τ ι μάλ ιστα ; 
Τ δ  γάρ σύζυγον ή μ ιν  τουτι σώμα υπό του Θ εού  ώ ς  σννεργδν 
έσόμενον συνέζευκτα ι, μάλλον 6k ύ π έ ζεν κ τα ί' ονκονν άφ ην ιά -  

25  ζον μεν  ε ι ρξομεν, άποδεξόμεύα  δέ άγόμενον ή δέον. Α κ ο ή  
μέν ούν κ α ι όψ ις  αφ ής καΰ 'αρώ τερα ί τε κ α ι λ ο γ ικ ώ τ ερ α ί ε ι -  
σιν, άλλ3 ούκ αν δλω ς ά ντ ιλήψ ετα ί τ ις  τούτω ν ον δ ενός, ον δ3 
άν  όδυνηύείη  κατ ' αυτό, μή έ ξω ϋ εν  προοπεσόντος τον ορατού 
ή τού ακουστού, δνσηχούς όντος ή κ α ι δυσειδούς■ τδ δέ σώμα 

30 δδυνάτα ι μάλλον κατά τήν άφήν, όταν νηστε ίαν  άσκώ μεν κ α ί

13. Α' Β α σ ι λ .  2, 9. Βλ. Ν ε ί λ ο υ  (Εύαγρίου), Περί προσευχής 
58, PG 79, Π  80 Α.

14. Έπέκταοις τών έν 1, 2 λεχθέντων, Ιδίως έν παραγρ. 3 κ.έ.
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δΓ αύτήν τό άνενόχλητον άπό παντού. «Διότι θά ήτο τε
ρατώδες, λέγει πάλιν, «εάν την μεν όραοιν καί την ακοήν, 
τάς άϋλοτέρας, όπαθεστέρας καί λογικωτέρας αίσθήοεις, 
περιεφρονοΰμεν κατά τάς προσευχές, την δε παχυτέραν 
καί όλιγωτέραν όλων άφήν παρεδεχόμεθα καί ύποθέτομεν 
ότι αί ένέργειαί της συνεργούν εις αύτάς». Καί τούτο, 
διότι δεν άντελήφθη, αν καί φιλόσοφος, τήν διαφοράν εις 
τάς αισθήσεις, πόσον διαφορετικά μετέχουν αύταί πάντοτε 
τής σωματοειδοΰς δυνάμεως μέσα των, καί δέν κινούνται 
δλαι μόνον μέ τά κίνητρα τά όποια προσκόπτουν εις αύ
τάς άπό έΕω. Εις ήμας δέ, θέλοντας νά έΕηγήσωμεν τά 
συμβαίνοντα εις τάς ένύλους αισθήσεις άπό τήν αυλόν 
προσευχήν, χρειάζεται καί ή τελειοτάτη έΕις αύτής καί 
ή μελέτη άποβλέπουσα προς εν, τούτο μόνον* άλλά «ό 
δίδων εύχήν εις τούς εύχομένους»1*, ας δώση καί εις 
λαλοϋντας ύπέρ αύτών λόγον σύμμετρον μέ τήν παρούσαν 
πρόθεσιν.

5. "Οσαι λοιπόν αισθήσεις κινούνται άπό τάς έΕω- 
τερικάς ένεργείας, αύταί κατ’ άνάγκην ήρεμοΰν όταν στρε- 
φώμεθα προς τά έσωτερικά. Ποία άνάγκη όμως ύπάρχει 
νά ήρεμοΰν όσαι έναρμονίΕονται μέ τάς διαθέσεις τής ψυ
χής, καί μάλιστα τάς άγαθάς; Ποιον νόημα θά είχε νά 
άφήση ταύτας μόνος του ό στρεφόμενος εις τόν εαυτόν 
του; Διά ποιον λόγον πρέπει νά Εητώμεν νά τάς άφήνη, 
άφοΰ δέν άνθίστανται καθόλου, άλλά καί συνεργούν ρε- 
γάλως εις τήν ψυχικήν διάθεσιν; Διότι τούτο τό συζυγι
κόν σώμα εχε συΖευχθή μέ ήμας, ή μάλλον έχει ύποΕευχθή, 
διά νά καταστή συνεργόν' επομένως, όταν μεν άφηνιάΕη 
πρέπει νά τό συγκρατώμεν, όταν δέ βαδίΕη όπως πρέπει, 
θά τού τό έπιτρέπωμεν. Ή μέν άκοή καί ή όρασις είναι 
καθαρώτεραι καί λογικώτεραι τής άφής, άλλά δέν πρόκει
ται καθόλου νά άντιληφθή κανείς τίποτε άπό αύτά, άλλά 
δέν θά πονέση κατ’ αύτό, άν δέν προσπέση άπό έΕω τό 
ορατόν καί άκουστόν, τά όποια είναι δυσκολοάκουστα και 
δυσκολοθέατα. Τό δέ σώμα υποφέρει πολύ κατά τήν άφήν, 
δταν άσκώμεν νηστείαν καί δέν προσφέρωμεν εις αυτό



358 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

μη προσάγω  μεν αύτώ  την έ ξω ϋ εν  τροφήν . Δ ιά  τ о т о  ο ι προς 
τά ένδον άπδ τω ν έ ξ ω  έαυτούς συστέλλοντες τάς μ εν  μη πα 
ρόντων τω ν έ ξω ϋ εν  ούκ ένεργούσας α ϊσ ϋήσ ε ις  τής κατά ταν- 
τα έ ν ερ γ ε ία ς  αποπαύουσιν, έφ 3 όσον εω ω  μένουσ ι’ τάς δε 

Η κ α ι απάντω ν των έ ξ ω  ένεργονσας, π ώ ς  αν ά ρ γ ε ιν  παρασκενά- 
σωσι, κ α ι μ ά λ ισ ϋ ’ όταν τε ίνω σ ίν  αυτα ι κ α ι πρός τό προκε ίμ ε - 
νον τέλος; 'Ό τ ι  δε ή α λγε ινή  κατά την άφ ήν αυτή α ίσϋηο ις  
το ΐς  νοερώ ς προσευχομένο ις ές  τά μάλιστα λυσ ιτελε ίς , πάν- 
τες μ έν  ϊσ ασ ιν  όσοι κ α ι μ ε τρ ίω ς  ήψαντο τον κ α τ ’ αυτήν άγώ -  

10 νος. κ α ι λόγω ν  τοντο ίς ήτταν δ ι , δ ιά  π ε ίρ α ς  έγνω κόσ ιν , ο ϊ 
κ α ι τους λόγω  μόνω  τά τοιαύτα ζητοΰντας ούκ  αποδέχοντα ι, 
ταντην ε ίν α ι λέγοντες τήν φυσιούσαν γνώ σ ιν .

6. Ο ν  μήν άλλ3 ε ις  τους νοερώ ς ώ ς ά ληϋώ ς προσευχόμε
νους άπροσπαϋεΐς ανάγκη  ε ίν α ι x a l τήν πρός τά μέσω ς π ω ς  

15 εχοντα τών πραγμάτω ν σχέσ ιν άποτ ιναξαμένους, ουτω γάρ 
αν σχονεν Απαρενόχλητου κ α ι καϋαράς τν γχά νε ιν  προσευχής, 
τους δέ μήπω  πρός τούτο το μέτρον έφ ϋακότας, επ ε ιγομ ένονς  
μέντα ι πρός αυτό, τής μέν  ήδυπαϋ ε ία ς  ϋπερκύπτε ιν , απηλλά- 
χ ϋ α ι δέ τ ελ ε ίω ς  έμ π α ϋ ε ία ς  ( δ ε ι γάρ  τό μεν  άμαρτητικόν τον 

’ 20 σώματος νεκρώ σα ι, ό έστιν έμ π α ϋ ε ία ς  άπηλλσ ,χϋα ι, τόν δε 
λογισμόν έπ ικρατέστερον έ χ ε ιν  τών εν τώ κατά  δ ιά νο ια ν  κό
σμου πονηρώ ν παϋημάτω ν κ ινονμ ένω ν, δ έστ ιν  ήδυπαϋε ία ς  
ϋπερκύπτ ε ιν ) '  ε ι ταύϋ3 ούτω ς έ χ ε ι,  καϋάπερ  γούν έ χ ε ι,  κ α ι 
τής έμπαϋ 'ε ίας έπ ικρατούσης, ούδ? ά κ ρ ο ις , τό τού λόγου, χ ε ί-  

25 λέσ ι νοερας προσευχής γευσαίμεϋ^ άν, δεόμεϋα πάντω ς τον 
κατά τήν άφήν δ ιά  νηστε ία ς τε κ α ι α γρυ π ν ία ς  κ α ί  τών άλ
λω ν  τών τοιούτο>ν άλγους, προσευχής έπ ιμ ελούμ ενο ι' δ ι3 αυ
τή ς γάρ μόνης τό άμαρτητ ικόν  του σώματος νεκροϋτα ι κ α ι ο ι 
τά κτηνώ δη πάϋη κ ινούν τες λογ ισμο ί μ ε τρ ιώ τερο ί τε κ α ί ά- 

30 σϋενέστεροι καϋ ίσ ταντα ι* ον μόνον δ έ  άλλά κ α ι τήν ιεράν  
κα τά νυ ξ ιν  αυτό φ έρ ε ι τήν αρχήν , δ3 ής κ α ί τους τιρογεγονό-

15. Α ’ Κορ.  8, 1.
16. Τδ στάδιον τής άπαθείας προηγείται του τής νοερός προσευχής.



τροφήν άπό έξω. Διά τοϋτο οί συγκεντρώνοντας εαυτούς 
προς τά έσω άπό τά έξω14, τάς μέν αισθήσεις αί όποιαι 
δέν ένεργοΰν, έφ’ όσον δέν είναι παρόντα τά έΕωτερικά 
καταπαύουν τής ένεργείας ώς πρός αύτά, έφ’ όσον μέ
νουν μέσα' τάς δε ένεργούσας καί όταν άπουσιάζουν τά 
έΕωτερικά, πώς θά τάς κάμουν νά άργοϋν, καί μάλιστα 
όταν αύται συμβάλλουν καί πρός τον έπιδιωκόμενον σκο
πόν; "Οτι δε αύτή ή άλγεινή αϊσθησις κατά τήν άφήν ώφε- 
λεϊ μεγάλως τούς νοερώς προσευχομένους, γνωρίζουν 
όλοι όσοι μετέσχον καί μετρίως τοΰ άγώνος κατ’ αύτήν, 
καί δέν χρειάζονται λόγους αύτοί, έφ’ όσον έγνώρισαν διά 
πείρας' αύτοί μάλιστα δέν παραδέχονται τούς έπιδιώκον- 
τας τά τοιαΰτα μέ λόγον μόνον, λέγοντας ότι αύτή είναι 
ή έπαίρουσα γνώσις15.

6. Άλλ’ όμως αν οί πράγματι νοερώς προσευχόμενοι 
πρέπει νά είναι άδιάφοροι καί έχουν άποτινάΕει τήν σχέ- 
σιν πρός τά μεσολαβοΰντα πράγματα, διότι οϋτω θά ήδύ- 
ναντο νά έπιτύχουν άπερονόχλητον καί καθαρόν προσευ
χήν, οί δέ μή φθάσαντες ακόμη εις τόν βαθμόν τούτον18, 
έπείγονται όμως πρός αύτό, πρέπει νά ύπερπηδοϋν τήν 
ήδυπάθειαν, νά έχουν δέ άπαλλαχθή τελείως τής άπαθείας 
(διότι πρέπει τό μέν άμαρτητικόν τού σώματος νά έχουν 
νεκρώσει, δηλαδή νά έχουν άπαλλαχθή τής έμπαθείας, 
τόν δέ λογισμόν νά έχουν έπικρατέστερον τών πονηρών 
παθημάτων τών κινουμένων εις τόν κόσμον τής διανοίας, 
δηλαδή νά ύπερπηδοϋν τήν ήδυπάθειαν)· αν αύτά έχουν 
ούτως, όπως βεβαίως έχουν, καί έφ’ όσον έπικρατεϊ ή 
έμπάθεια, δέν θά ήδυνάμεθα νά γευθώμεν νοεράν προσευ
χήν ούτε μέ τήν άκραν τών χειλέων, όπως λέγει ό λόγος,_ 
οπωσδήποτε χρειαζόμεθα τό κατά τήν άφήν δι<ί νηστείας 
καί άγρυπνίας καί τών παρομοίων άλγος, όταν επιρελούμε- 
θα τής προσευχής. Διότι μόνον δι! αύτήί κ̂  ̂άμαρτητικόν 
τού σώματος νεκρώνεται καί οί λογισμοί οί κινούντες τά 
κτηνώδη πάθη καθίστανται μετριώτεροι και άσθενέστεροι· 
όχι δέ μόνον τούτο, άλλά αύτό φέρει άρχικώς τήν ίεράν 
κατάνυξιν; διά τής όποιας άπολείφει καί τούς προδημιουρ̂
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τας αν ίερους ά π α λ ε ίφ ε ι μολυσμους κ α ι το ά ε ίο ν  %λεω πάν
των μάλ ιστα  π ο ιε ίτ α ι κ α ι πρός την δέησ ιν  κ α τα π ε ιϋ ές .  « Κ α ρ 
δ ιάνυ γάρ  «σνντετρ ιμμένην ό Θ εό ς  ονκ έξουδενώ σε ι» κατά  
τον Δ α υ ίδ  κ α ι κ α τά  τον Θ εολόγον Γ ρ η γ ό ρ ιο ν  «οϋδενί των 

5 πάντω ν ούτω ς ώ ς  κα κο π α δ ε ία  Θ εό ς  ϋεραπεύετα ι» . Δ ιό  κ α ι 
ό Κ ύ ρ ιο ς  μ έ γα  δύνασϋ'αι την προσευχήν μετά της νηστείας  
συνεζευγμένην έν  ε ν α γ γ ε λ ίο ις  έδ ίδ α ξεν .

7. 3Α ν α λ γ η σ ία  το ιγαρούν έστι τό καταργούν την προσευ
χήν , ήν κ α ί π ώ ρω σ ιν  ο ι πατέρες όνομάζουσιν, άλλ9 ούχί τό 

10 άλγο ς τής αφ ής, ώ ς  κατά τω ν έρ γφ  γ ινω σκόντω ν πρώ τος οϋ- 
τος άπράκτο ις  έφ ιλοσόφησε λόγο ις . Τ αυ  τα άρα  κ α ί τών πα 
τέρω ν ε ίσ ίν  ο ι την νηστείαν ο ίο ν ε ί ουσίαν ε ίν α ι προσευχής 
άπεφήνατο ' Μ η »  γά ρ , φασί, « προσευχής , πε ίνα» . 'Έ τ ε ρ ο ι δε 
πο ιότητα τούτ3 έφησαν αυτής* απο ιον  γάρ ίσασ ι τήν ανευ  κ α 

ί 5 τανύξεω ς προσευχήν. Τ ί  δέ ό λέγω ν , αδ ίψ α κ α ι αγρυπν ία  
έ ξ έδ λ ιψ α ν  κ α ρ δ ία ν ’ κ α ρ δ ία ς  δέ ϋ 'λ ιβε ίσης εξεπήδησαν δά
κρυα», απροσευχή» <59 αύ ϋ ις  ((δακρύων μήτηρ κ α ί π ά λ ιν  ϋν- 
γάτηρ» ; Ε ίδ ε ς  π ώ ς  τό κατά τήν άφ ήν άλγος τούτο μή μόνον 
ονκ έμπόδ ιον γ ίν ε τα ι τή προσευχή, αλλά κ α ί δ ιαφ ερόντω ς συν_ 

20 ε ρ γ ε ί;  Τ ί  δέ τά δάκρυα ταύτα, ώ ν έστιν  ή προσευχή ΰνγάτηρ  
τε κ α ί μήτηρ; Ο νκ  δδννηρά μ έν  έστι κ α ί π ικ ρ ά  κ α ί δακνηρά  
φύσει το ΐς  άρτ ι τον μακαρ ίου  πένθους γευσαμένο ις , το ίς δέ 
καταπολαύσασ ιν αυτόν προς ήδέα κ α ί ανώ δυνα μ ετα π ο ιε ίτα ι;  
Π ώ ς  ούν ον λυμα ίνοντα ι τή προσευχή, μάλλον δέ π ώ ς  κα ί 

25 γεννώ σ ιν  αυτήν κ α ί γ εννώ ντα ι ύπ9 αύτής ϊ ά  ο ω μ α τ ικώ ς  ένερ- 
γούμενα, τά κ α ί κατ ά ΐσ ΰησ ιν  ήδύνοντά τε κ α ί άλγύνοντα; 
Π ώ ς  δέ αυτά χ α ρ ίζ ε τ α ι Θ εό ς , κατά  ιό ν  λέγοντα , «ει δάκρυ- 
ον έκτήσω  έν τή προσευχή σου, ό Θ εό ς ήψατό σου τώ ν όφϋαλ- 
μ ώ ν  τής κ α ρ δ ία ς  κ α ί νοερώ ς άνέβλεψ ας» ;

17. Ψα λ μ .  50, 19
18. Λόγοο 24, 11, PG 35, 1181 Β.
19. Μ ά ρ κ .  9, 29. Ματθ .  17, 21.
20. Βλ. Ί ω ά ν ν ο υ ,  Κλίμακα 8 καί 18, PG 88, 798 В καί 932 Β.
21. Βλ. Ί ω ά ν ν ο υ ,  Κλίμακα 14, PG 88, 885 D.
22. Αύτόθι β, PG 88, 798 Β.
23. Αύτόθι 28, PG 88, 1129Α.
24. Μ ά ρ κ ο υ  Ε ρ η μ ί τ ο υ ,  Περί νόμου πνευματικού 12, PG 85,
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γημένους ανίερους μολυσμούς καί καθιστά τόν Θεόν ϊλεων 
περισσότερον παντός άλλου τρόπου και εύήκοον προς τήν 
δέησιν. Διότι κατά τόν Δαυίδ «καρδίαν συντετριμμένην 
δεν έξουδενώνει ό Θεός»17 καί κατά τόν θεολόγον Γρη- 
γόριον «με τίποτε άλλο δέν θεραπεύεται ό Θεός τόσον 
όσον μέ τήν κακοπάθειαν»18. Διό καί ό Κύριος έδίδαΕεν 
είς τά ευαγγέλια ότι εχει σπουδαία αποτελέσματα ή προσ
ευχή συνδυασμένη μέ τήν νηστείαν19.

7. ’Αναλγησία λοιπόν είναι αυτό τό οποίον καταργεί 
τήν προσευχήν, τήν όποιαν οί Πατέρες ονομάζουν πώρω- 
σιν20, άλλ’ όχι τό άλγος τής άφής, όπως έφιλοσόφησε πρώ
τος αύτός μέ άπρακτα λόγια έναντίον των γνωριζόντων μέ 
έργα. Διά τούτο μερικοί άπό χούς Πατέρας χ̂αρακτήρι
ζαν τήν νηστείαν τρόπον τινά ούσίαν τής προσευχής* 
διότι, λέγει, «πρώτη ϋλη τής προσευχής είναι ή πείνα»21. 
’’Αλλη δέ ώνόμασαν ταύτην ποιότητα αύτής, διότι γνωρί
ζουν ότι ή άνευ κατανύξεως προσευχή είναι όποιος. JTL 
έννοεϊ δέ όλέγω ν «δίιμα κα ΐ άγρυπνία θλίβουν τήν... καρ
δίαν, όταν δέ θλίβεται ή καρδία, έκπηδοΰν δάκρυα»22, καί 
πάλιν, «ή προσευχή είναι καί μήτηρ καί θυγάτηρ τών δα
κρύων»23; Είδες πώς τό άλγος αύτό κατά τήν άφήν, όχι 
μόνον δέν γίνεται έμπόδιον είς τήν προσευχήν άλλά καί 
τήν ύπσβοηθεϊ έξόχως; Τί δέ είναι αύτά τά δάκρυα τών 
όποιων ή προσευχή είναι θυγάτηρ καί μήτηρ; Δέν είναι 
έκ φύσεως οδυνηρά καί πικρά καί δηκτικά είς τούς μόλις 
γευθέντας τό μακάριον πένθος, είς δέ τούς άπολαύσαν- 
τας αύτά μεταβάλλονται είς γλυκά καί άνώδυνα; Είδες 
λοιπόν πώς δέν καταστρέφουν τήν προσευχήν, μάλλον δέ 
πώς καί τήν γεννούν καί γεννώνται άπό αύτήν τά σωματι- 
κώς ένεργούμενα, τά όποια καί κατ’ αϊσθησιν γλυκαίνουν 
καί άλγαίνουν; Καί πώςτά χαρίζει ό Θεός, συμφώνως πρός 
τόν λέγοντα, «άν απέκτησες δάκρυον είς τήν προσευχήν 
σου, ό Θεός ήγγισε τούς οφθαλμούς τής καρδίας σου καί 
άνέβλεψες νοερώς»24;
908. Ή θεολογία τών δακρύων καταλαμβάνει σπουδαίαν θέσιν είο τήν 
όσκητικήν φιλολογίαν;
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8. « ’ЛЯ Я ’ о Π α ύ λ ο ς » ,  φησ ίν, «ά ρ π α γ ε ϊς  έω ς  τρίτον ου
ρανού ονκ ο ίδεν, ε ίτ ε  έν σώμα τ ι ήν ε ϊτ ε  τον σώματος εκτός, 
ώ ς έπ ιλελησμένος των κατά τό σώμα π ά ν τω ν  ε ι το ίννν προο- 
ήκον τόν προς Θ εόν  δ ιά  προσευχής έπ ε ιγόμ ενον  των κα~ά 

5 τό σώμα άνα ισϋήτω ς έ χ ε ιν , π ώ ς δώ ρα  Θ εό ν , ώ ν  άπαλλάττ ε~ 
σ{λαι προσήκει τόν πρός α ν ιό ν  έπ ε ιγόμ ενο ν ; » .  ’ЛЯ Я ’ ονχ ϊ τών 
σω μ ατ ικώ ν  μόνων έν ερ γ ε ιώ ν  άπαλλάττεσϋα ι προσήκει τον 
πρός την {λείαν ένω σ ιν  έπ ε ιγόμ ενο ν , αλλά κ α ι τάς νοεράς ένερ- 
γ ε ια ς  κ α ί πάντα τα {λεϊα φ ώ τα κ α ί πάσαν πασόόν ά γ ιω ν  άκρο - 

10 τήτων άνάβασ ίν  ά π ο λ ιπ ε ιν  κατά  τόν μ έγαν  Δ ιονύσ ιον. Ο νδεν  
οΰν τούτων δ ώραν Θ εόν, ον δ ’ ή πασών ά γ ιω ν  ακροτήτων 
άνάβασ ις, έπ ε ι τούτων άπαλλάττεσϋα ι προσήκει τόν πρός 
την {λείαν ένω σ ιν  έπ ε ιγόμ ενο ν ; « Κ α ί π ώ ς  αν ε'ίη», φησίν, 
«έκ τής χά ρ ιτο ς  ταντα, ώ ν ον μ έλλ ε ι α ισδάνεσ&αι κατά την 

15 τφ  Θ εφ  τόν άν&ρωπον ένονσαν νοεράν προσευχήν; Μ άτην  
γάρ  άν γένο ιτο, μάτα ιο ν  δέ τών έν. Θεού ονδέν». Μ ατα ιολο - 
γ ίφ  χα ίρ ω ν , άνϋ'ρωπε, ό κ α ι ημάς ε ις  το ιοντονς λόγους κατα- 
σπών , κ α ι όντω ς ή γή  την {λείαν ένω σ ιν  μ ικρό ν  ώ ς  ονχ'ι τών 
μ εγά λω ν  κ α ι ά ν α γ κ α ίω ν  νπ ερ α ίρ ε ιν , άλλα τών μ α τα ίω ν  μό- 

20 νον , κ α ι 8 άν μή παρή , ταύτης τελονμένης, μάτα ιο ν  ήγή. "Ο ν 
τω ς δίήλος ε ϊ  μή τώ ν μ α τα ίω ν  αύτός άνώτερον καταστήοας 
σεαντόν* ε ί γάρ ύπερανέστηκας, έ γ νω ς  άν δσφ κ α ί τών χρη- 
ο ίμ ω νή  πρός Θ εόν  νπερανέστηκεν ένω σ ις .

9. Σ ν  δέ τοσοντο χ α ίρ ε ις  έμ φ ιλο χω ρ & ν  το ϊς  ματα ίο ις , 
25 ώ ς κ α ι π ερ ί προσευχής μηδέν  ε ίδ ώ ς  6λω ς τοσαϋτα μ η κύνε ις  

ματα ιολογώ ν, 8ς κ α ί τήν έν  καρδ ίφ  πνευμα τ ική ν  ταύτης χά- 
ρ ιν  « φ α ν τ α σ ί α ν »  φ εν  κ α λ ε ΐς  « τ ό  ε ίδω λον  έν  έαυτή τής καρ
δ ιά ς  φέρονσαν » .  Ο Ι δέ  κ α ιη ξ ιω μ έ ν ο ι ταύτης ϊσ ασ ιν  αύτήν 
ού φαντασ ιώ δη άνατύπω σιν, ούδέ τώ ν έφ9 ή μ ϊν  ούσαν, ουδέ 

30 νυν ukv οϋσαν. νυν δ9 ονκ ούσαν, άλλ9 άκάματόν τ ινα  έ ν έρ γ ε ι-

25. Β' Κορ.  12, 2.
26. Περί μυστικής θεολογίας 1, 3, PG 3, 1000 C.
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8. «Άλλ’ ό Παΰλος», λέγει, «άρπαγείς έως τόν τρίτον 
ούρανόν, δέν έγνώριζεν άν ήτο εντός τοΰ σώματος ή 
εκτός τοΰ σώματος28, διότι είχε λησμονήσει όλα τά σωμα
τικά' άν λοιπόν εις τόν σπεύδοντα πρός τόν Θεόν διά 
προσευχής ταιριάζη νά αναίσθητη ώς πρός τά σωματικά, 
πώς είναι δώρα τοΰ Θεού αύτά τά όποια ταιριάζει νά 
άπαλλάσσεται ό σπεύδων πρός αύτόν;». Άλλ’ ό σπεύδων 
πρός τήν θείαν ένωσιν δέν άρμόζει νά άπαλλάσσεται μό
νον άπό τάς σωματικός ένεργείας, άλλά και άπό τάς 
νοερός ένεργείας, και νά έγκαταλείψη όλα τά θεία φώτα 
καί πάσαν άνάβασιν όλων τών άγιων άκροτήτων κατά τόν 
μέγαν Διονύσιον28. Κανέν λοιπόν άπό αύτά δέν είναι δώ- 
ρον Θεού, ούτε καν ή άνάβασις όλων τών άγιων άκροτή
των, έπειδή ό σπεύδων πρός τήν θείαν ένωσιν άρμόζει 
νά άπαλλάσσεται τούτων; «Καί πώς θά ήδύναντο νά προ- 
έρχωνται άπό τήν χάριν αύτά τά όποια δέν πρόκειται 
νά αισθάνεται κατά τήν νοεράν προσευχήν τήν ένώνου- 
σαν τόν άνθρωπον πρός τόν Θεόν; Τοΰτο θά συνέβαινε 
ματαίως, τών έκ τοΰ Θεοΰ δέ τίποτε δέν είναι μάταιον». 
’Αγαπάς τήν ματαιολογίαν, άνθρωπε, άφοΰ καταβιβάζεις 
καί ήμάς εις τοιούτους λόγους καί οϋτω νομίζεις σχεδόν 
ότι ή θεία ένωσις δέν ύπεραναβιβάζει άπό τά μεγάλα καί 
άναγκαϊα, άλλά μόνον άπό τά μάταια, καί θεωρείς μάταιον 
ό,τι δέν ύφίσταται όταν πραγματοποιείται αϋτη. Πράγματι 
είναι φανερόν ότι δέν κατέστησες ό ίδιος σεαυτόν άνώτε- 
ροντών υαταίων διότι, άν είχες ύπερανυψωθή, θά έγνώριζε< 
πόσον υπερβαίνει καί τά χρήσιμα ή πρός Θεόν ένωσις.

9. Σύ δέ τόσον εύχαριστεϊσαι άσχολούμενος μέ τά μά
ταια, ώστε, μολονότι δέν γνωρίζεις τίποτε περί προσευχής 
καθόλου, φλυαρείς διά μακρών, άφοΰ φεΰ καλεϊς «φαν
τασίαν φέρουσαν μέσα της τό εϊδωλον τής καρδίας» καί 
τήν πνευματικήν χάριν τής προσευχής είς τήν καρδίαν/Όί

«Ччκατηζιωμένοι δέ αύτής γνωρίζουν ότι αύτή δέν είναι φαν
τασιώδης άναπαράστασις, ούτε δύναμις εύρισκομένη είς 
χεϊρας μας, οϋτε πράγμα άλλοτε ύπάρχον καί άλλοτε όχι, 
άλλά άκούραστος ένέργεια προκαλουμένη ύπό τής χάρι-
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αν υπό τής χά ρ ιτο ς  έγγ ινομ ένην , συούσαν κ α ι ένερρ ιζω μένην  
τη ψ υχή , πηγήν  γεννώ σαν ευφροσύνης Ιεράς ε ις  έαυτήν συνελ- 
κούσης τον νουν κ α ι έ ξ ισ τώ σ η ς τω ν πολυε ιδώ ν  κ α ι προσύλων 
φαντασμάτων έ χ ε ιν  σω ματοε ιδ ές δέ λ έ γ ω  τό δ ιικνούμενον ά- 

5 πό των του σώματος ηδονώ ν επ ί τούς λογ ισμούς κ α ι ήδυφα- 
νώ ς ουγγ ινόμενον κ α ί κατασπώ ν αυτούς · τό δ ’ έκ  της ψυχής 
πνευματ ικώ ς ευφ ρα ινομένης επ ί το σώμα δ ιαβα ινον , καν εν 
σώ ματι τυγχάνη ενεργούν, άλλα πνευματ ικόν  έσ τ ι. Καϋ 'άπερ  
γάρ ή άπό σωμάτω ν έπ ί τον νουν ιούσα ηδονή σωματοειδή  

10 α π ερ γά ζετα ι αντόν, μηδέν  τη κο ινω ν ίφ  του κρε ίττονος δ ελτ ιω - 
ϋ'εισα αυτή, μεταδούσα δε μάλλον τού χε ίρ ο νο ς αύτφ, ώ ς  
ό ί ’ αυτήν κ α ί σάρκα δλον λέγεσ& α ι τδν άνθρωπον, κατά  τό 

ε ιρημένον  π ερ ί τώ ν οργή κατακλυζομένω ν υπό τού Θεού ώ ς  
«ού μη μ ε ίνη  το πνεύμά μου εν  τοΐς, ά νΰ ρ ώ π ο ις  τσύτοις δ ιά  

1» τό ε ίν α ι αυτούς σάρκας » ,  όντω ς ή άπό  τού νού επ ί τό σώμα 
πνευματ ική  ερχόμενη ηδονή, μηδέν  αυτή τή κ ο ινω ν ία  τον 
σώματος ά χρ ε ιω ϋ ε ϊσ α , μ ετα σ το ιχ ε ιο ί τό σώμα κ α ί πνευματ ι
κόν π ο ιε ί,  τάς σ α ρκ ικό ς  Ίΐονηράς άποβαλλόμενον ο ρ έ ξ ε ις  κα ί 
μη κέτ ι καΰέλκον  τήν ψυχήν, άλλα ταύτη συναναφερόμενον, ώ ς  

20 κ α ί πνεύμα τότε δλον ε ίν α ι τόν άνθρωπον, κατά τό γεγραμμέ- 
νο, « ο  γεγεννη  μένος έκ  τού Π  νεύματος Π ν εύ μ ά  εστιν». Τ α ν -  
τα δε πάντα τή π ε ίρ α  δή λα  γ ίν ε τ α ι-

10. Π ρ ό ς  δέ τόν λογομαχούντα χ α ί φ ιλ ο ν ε ίκω ς  ένιστά- 
μενον όρτέχρησεν αν ε ίπ ε ιν  ώ ς  «η μ ε ίς  το ιαύτην ούκ έχομεν, 

25 ουδέ ή *Ε κ κ λ η σ ία  τού Θεού», λ ό γο ίς  άτ ιράκτω ς ά γ εο ΰ α ι* λό
γον δε τ ιμώ μεν  έμπρακτον κ α ί π ρ α ξ ιν  ελλόγ ιμον . Έ π ε ί  δέ 
κ α ί Γ ρ α φ ή  τούς τοιούτους παραδέδω κε  λόγους, ϊν α  μή τινα  
τών πολλώ ν έξαπατήση κ α ί δόξη  τ ι σεμνόν λ έ γ ε ιν  κ α ί προσα- 
γά γη τα ι τφ  ψ εύδε ι, γράμμασ ι κ α ί η μ ε ίς  τάληϋ'ές τιοιούμεν 

30 φανερόν κ α ί τό ψ εύδος έλέγχομεν, μ ικ ρ ο ίς  μ έν  πρός ιό ν τα ,

27. Γεν. 6, 3.
28. Ί ω. 3, 6· 8.
29. Α* Κορ.  11, 18.



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 2, 2 365

юс, συνευρισκόμενη καί ριζωμένη εις τήν ψυχήν, πηγή 
γεννώσα, ευφροσύνην ίεράν ή όποια ελκύει εις έαυτήν τόν 
νουν, τόν άπομακρύνει από τά πολυειδή καί ύλικά φαντάσμα
τα καί τόν παρασκευάζει νά διάκειται άηδώς προς παν 
σωματοειδές, ιδίως σωματοειδές δέ λέγω τό διήκον άπό 
τάς ήδονάς τοϋ σώματος προς τούς λογισμούς καί συνα- 
μιγνυόμενον ήδυφανώς καί καταβιβάζον αύτούς· ένω τό 
διαβαϊνον άπό τήν πνευματικώς εύφραινομένην ψυχήν προς 
τό σώμα, ακόμη καί άν ένεργή εις τό σώμα, είναι πνευ
ματικόν. Πράγματι ή άπό τά σώματα προς τόν νοϋν προ
χωρούσα ήδονή τόν καθιστά σωματοειδή, χωρίς αύτή νά 
βελτιωθη καθόλου διά τής κοινωνίας προς τό άνώτερον, 
αλλά μάλλον μεταδίδουσα εις αύτό άπό τό κατώτερον, 
ώστε έΕ αιτίας αύτής νά λέγεται σάρΕ όλος ό άνθρωπος, 
κατά τό λεχθέν περί τών κατακλυζομένων ύπό τού Θεού 
μέ τήν οργήν, ότι «δέν θά μείνη τό πνεύμα μου εις τούς 
άνθρώπους τούτους διότι αύτοί είναι σάρκες»27. Ούτως 
επίσης [ή άπό τόν νο.ϋν έρχομένη προς τό- σώμα πνευμα
τική ήδονή, χωρίς νά άχρειωθη ή ίδια καθόλου άπό τήν 
κοινωνίαν προς τό σώμα, μεταστοιχειώνει τό σώμα καί τό 
καθιστά πνευματικόν,! τό κάμνει νά άποβάλλη τάς σαρκι
κός πονηρός όρέΕεις ίκαί νά μή καταβιβάζη τήν ψυχήνι ;προς τά κάτω,.' άλλά νά συναναβαίνη μέ αύτήν,* ώστε δλος 
ό άνθρωπος νά είναι τότε πνεύμα, κατά τό γεγραμμένον, 
«ό γεννημένος άπό τό πνεύμα είναι πνεύμα»28. "Ολα δέ 
αύτά φανερώνονται μέ τήν πείραν.

10. Πρός τόν λογομαχοΰντα καί έναντιούμενον φιλο- 
νείκως θά ήτο άρκετόν νά εϊπωμεν ότι «ήμεϊς δέν εχομεν 
τοιαύτην συνήθειαν ούτε ή ’Εκκλησία τού Θεού»2*, νά 
διευθυνώμεθα άπό απράκτους λόγους* τιμώμεν δέ τόν 
έμπρακτον λόγον καί τήν έλλόγιμον πράΕιν. Επειδή δέ 
αύτός παρέδωσε καί γραπτώς τούς τοιούτους λόγους, 
διά νά μή έΕαπατήση κανένα άπό τούς πολλούς, φαινόμε- 
νος ότι λέγει τίποτε σοβαρόν, καί τόν προσαγάγη είς τό 
ψεύδος, έγγράφως καί ήμεϊς παρουσιάζομεν τήν άλήθειαν 
καί έλέγχομεν τό ψεύδος, συνθέτοντες γραπτά, σύντομα
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μακρο ζέρο ις  δέ προς τά τούτων α ναγκα ιό τερα  χρώ μενο ι κα\ 
τους πατέρας πανταχον προδε ικνύντες, ά ντ ικε ιμ ένου ς τφ  κ α ι- 
νφ  τούτφ της α π ρ α ξ ία ς  καθηγητή , ος έπε\ τάς δ ιά  τον σώ
ματος α γαπά ς π ρ ά ξ ε ις  ώ ς  δυσχερε ίς  άτ ιοοείετα ι κ α ι τάς έν- 

5 σημα ινομένας πνευματ ικά ς δ ια θ έσ ε ις  τφ σ ώ μ α ιι ε ικό τω ς ον 
κα ταδ έχ ετα ι, κ α ίτ ο ι πλήρης έστI των τοιούτων πάσα ιερά  
Γ ρ α φ ή  κ α ι θεόπνευστος · «ή κα ρ δ ία  μου)) γάρ, φ ησ ί, «κατ  ή 
σαρξ μου ή γαλλ ιάσαν ιο  επ ί Θ εόν ζώντα», κ α ι «επ’ αύτώ ήλ- 
π ισα  κ α ι έβοηθήθην κ α ί άνέθαλεν  ή σαρξ μου», κ α ί πάλ ιν  

10 «ώ ς  γλυκέα τφ  λ α ρ ύ γ γ ι μου τά λό γ ιά  σου, υπέρ μ έλ ι τω στό- 
μ α τ ί μου». 'Ό τ ι δέ τω α ίσθητφ  στόματί φησ ι, κ α ί ο ά γ ιο ς  
9Ισ α ά κ  δε ίκνυσ ι σ αφ ώ ς , σημειον ε ίν α ι λ εγω ν  προκοπτόντων το 
καθηδύνεσθα ι εν τφ  στόματι αυτών τά ρήματα τής προσευχής. 
Ό  δέ ά γ ιο ς  Δ ιά δ ο χ ο ς  «μ ία ν  ε ίνα ι» , φησ ί, «την α ϊσθησ ιν  τής 

15 ψ υ χ ή ς . αϋτή ή τού α γ ίου  Π νεύμ α το ς  ή μ ιν  έγγ ινομ ένη  δ ιδ ά 
σ κε ι έν έρ γ ε ια , ήν ο νδ ε ίς  δύνατα ι ε ϊδ έ ν α ι , ε ι μη μόνοι ο ι των 
του β ίου  καλώ ν  δ ιά  την ελπ ίδα  τών μελλόντων α γαθώ ν  άπηλ- 
λα γμ ένο ι* έπ ι γάρ τούτων ενρώ στω ς ό νους δ ιά  την άμερ ι- 
μ ν ία ν  κ ινούμενος τής θ ε ία ς  άρρήτω ς χρηστότητας αυτός έπα ι-  

20 σθάνετα ι κ α ί τφ  σώ ματι κατά τό μέτρον τής εαυτόν προκο■· 
π ή ς  τής ο ικ ε ία ς  χρηστό ιητος μ εταδ ίδω σ ιν , ώ ς  κ α ί δ Δ α υ ίδ  
Μ γ ε ί '  'έ π 9 αύτφ  ήλπ ισεν ή κ α ρ δ ία  μου κ α ί έβοηθήθην, κ α ί 

ένέθαλεν  ή σάρξ μου9. *Η  δέ τοιαύτη έγγ ινομ ένη  χαρά  τότε 
τή ψ υχή  κ α ί τφ  σώ ματι ύτυόμνησίς έστιν απλαντ^ς τής άφθάρ- 

25 τον βιότητος».
11. 9Α λ λ 9 ό φ ιλόσοφος τον αρραβώ να τούτον τον μέλλον

τος α ιώ ν ο ς , την νπόμνησ ιν  τής αφ θαρσ ίας, την έν έρ γ ε ια ν  τού 
παναγ ίου  Π ν εύ μ α το ς , ούκ ένδ έχ εσ θ α ί φ ησ ίν  ψ ιό  θ ε ία ς  τ ίνος  
α ιτ ία ς  γ ίν εσ θ α ι κ α ί πάντω ν ήκ ισ τα  κατά την νοεράν προσεν- 

30 χήν . Δ ι  α δέ φ ησ ιν  ούτος ούκ έκ  Θ εόν ε ίν α ι τάς κ α ί τφ  σώ- 
μ α τ ι έ γ γ ιν ο μ ένα ς  υπό τής έ ν έρ γ ε ία ς  τον Π ν εύ μ α το ς  άλλο ιώ - 
σ ε ις , τέτταρα σχεδόν έστι ταντα. Π ρ ώ το ν  μ έν  ότ ι « τ ά  έκ  Θ ε 
ού δώ ρα τελεώτατα ' β έλτ ιον  δέ τό υπέρ ά ϊοθησ ιν  ε ίν α ι την

30. Ψα λ μ .  83, 3.
32. Ψ α λ μ .  118, 103. 
34. Ψα λ μ .  27, 7.

31. Ψα λ μ .  27, 7.
33. Λόγος 31, Σπετσιέρη, σ. 134.
35. Κεφάλαια 25, Des Places 96 έζ.



ΥΠΕΡ ΤΩΝ IΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 2, 2 367

μέν ώς πρός τά ίδικά του, μακρότερα πρός τά αναγκαιό
τερα τούτων. Προβάλλαμεν παντοϋ τούς Πατέρας νά αντι
λέγουν πρός αύτόν τον νέον καθηγητήν τής απραξίας, 
ό οποίος, επειδή απορρίπτει ώς δυσχερείς τάς άγαθάς 
πράξεις διά τοΰ σώματος, εύλόγως δέν παραδέχεται καί 
τάς διά τοΰ σώματος έκδηλουμένας πνευματικός διαθέ
σεις, μολονότι όλη ή ιερά καί θεόπνευστος Γραφή είναι 
γεμάτη άπό αύτάς' διότι, λέγει, «ή σάρξ μου ήγαλλιάσθη 
διά τον Θεόν τον ζώντα»30 και «ήλπισα είς αύτόν καί έβοη- 
θήθην καί ήνθισεν ή σάρξ μου»31 καί πάλιν «πόσον γλυκά 
είναι είς τον λάρυγγά μου τά λόγια σου, άνώτερα άπό 
μέλι είς τό στόμα μου»32. "Οτι δέ έννοεϊ είς τό αισθητόν 
στόμα, δεικνύει σαφώς καί ό άγιος Ισαάκ33, λέγων ότι τό 
νά κατευθύνωνται τά λόγια τής προσευχής είς τό στόμα 
είναι γνώρισμα των προκοπτόντων. Ό δέ άγιος Διάδοχος 
λέγει, «Τό ότι ή αϊσθησις τής ψυχής είναι μία, διδάσκει 
ή ιδία ή ένέργεια τοΰ πνεύματος ή προκαλουμένη μέσα 
μας, τήν οποίαν δέν δύναται νά γνωρίση κανείς, παρά μό
νον οί άπηλλαγμένοι των καλών τοΰ βίου διά τήν έλπίδα 
τών μελλόντων αγαθών’ πράγματι είς αύτούς ό νοΰς, κι
νούμενος εύρώστως λόγω άμεριμνίας, αισθάνεται ό ίδιος 
άρρήτως τήν θεΐαν χρηστότητα καί είς τό σώμα μεταδί
δει άπό τήν χρηστότητά του κατά τό μέτρον τής προκοπής 
του, όπως καί ό Δαυίδ λέγει’ 'είς αύτόν ήλπισεν ή καρδία 
μου καί έβοηθήθην καί ήνθισεν ή σάρξ μου’84. Ή δέ τοιαύ- 
τη χαρά, ή προκαλουμένη τότε είς τήν ψυχήν καί τό σώμα 
είναι άπλάνευτος ύπόμνησις τής άφθάρτου ζωής»85.

11. Άλλ’ ό φιλόσοφος ισχυρίζεται ότι αύτός ό άρρα- 
Οών τοΰ μέλλοντος αίώνος, ή ύπόμνησις τής άφθαρσίας, 
ή ενέργεια τοΰ παναγίου πνεύματος, δέν είναι δυνατόν νά 
γίνεται άπό κάποιαν θείαν αιτίαν, καί πολύ όλιγώτερον 
κατά τήν νοερόν προσευχήν. Τέσσαρα δέ σχεδόν είναι αύ- 
τά, διά τά όποϊα ισχυρίζεται οΰτος ότι δέν είναι έκ Θεού 
αί προκαλούμεναι είς τό σώμα άλλοιώσεις ύπό τής ένερ- 
γείας τοΰ Πνεύματος. Πρώτον μέν ότι «τά έκ Θεοϋ δώρα 
είναι τελειότατα* καλύτερον δέ είναι νά εύρίσκεται ύπέρ
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ψ υχήν έν τα ΐς  προσευχα ΐς ή κ α τ ’ α ίοδησ ιν  δπωσούν έ ν ερ γ ε ιν  
έπ ε ί τοίνυν μη τελεώτατα έκ ε ΐνα , κ α ί γάρ  έστιν  αυτών τι βέλτι- 
ον, ούδ9 έκ  Θεού άρα». Τ ί  ούν, επ ε ιδή  τό προφ ητεύειν  μ ε ιον  ή 
τό λ α λ ε ΐν  γλώ σσα ις κατά τον απόστολον, άρα το χάρ ισμα  των 

5 γλωσσών ού δώρον Θ εοϋ ; Κ α ι  επ ε ιδή  η αγάπη  τών χ α ρ ι
σμάτων το τελεώτατον, μόνον τούτο κ α ι ουδόν έτερον ΰ^εϊόν 
έστι δώ ρ η μ α ; Ο ύχ  ή προφ ητε ία  αυτή, ουχ α ί δυνάμε ις , α ί άν- 
τ ιλή ψ ε ις , α ί κυβερνήσε ις , ου τα χαρ ίσματα  τώ ν Ιαμάτω ν . 

ουχ ό της σοφ ίας κ α ι γνώ ^ εω ς έν  Π ν εύ μ α τ ι λόγος, οϋχ ή 
10 τώ ν πνευμάτω ν δ ιά κ ρ ισ ις ;  Κ α ν  το ις π ροφ ητ ικο ϊς  δέ κ α ι ια- 

μ α τ ικ ο ις  κ α ι δ ια κρ ιτ ικο ύ ς  κ α ι απλώ ς τούς κ εχα ρ ιτω μ ένο ις  υ
πό τον ΰ'είον ΤΙ νεύματος άπασ ι, κατά τούτων έκαστον τών 
χαρ ισμάτω ν  έστι μ ε ίζω ν  τε κ α ι έλάττω ν ' ώ ς  κ α ϊ ό Π α ύ λο ς  
ευ χα ρ ισ τε ί τφ  Θ εφ , πάντω ν μάλλον γλώ σσα ις λαλώ ν, αίλλά 

15 κ α ι ό τό ελαττον έχω ν , δώρον έ χ ε ι Θεού. « Ζηλούτε »  γάρ, 
α ϋ δ ις  ό αυτός απόστολος, <αά χαρ ίσματα  τά κρείττονα», φησίν, 
ώ ς κ α ί έλαττόνων δντων. Ε 1 γ ά ρ « κ α ί άστήρ άοτέρος δ ιαφ έρ ε ι 
έν δόξη», τουτέστι φ ω τός περ ιουσ ίρ , άλλ9 ούδε ίς  τώ ν άστέ- 
ρω ν αφώτιστος. Ο ύκ  άληδές άρ9 έκ ε ΐνο  τό παρά τού φιλοσό- 

20 φον προτεταγμένοντ άφ9 ον κα τά  τώ ν ήσνχαζόντω ν ένταύδ' έ- 
στιν ώρμημένος, δτι τά τού Θ εού  δώ ρα τελεώτατα. Κ α ι  ό 
τώ ν αποστόλων γάρ άδελφόϋεος  «παν  δώ ρημα τέλειον άνω 
θεν» ε ίπ εν , ου 'τελεώ τατον . Οϋτος δέ το ις  λ ο γ ίο ις  παρ ' έαν- 
του προστ ιδένα ι τολμώνΤ ε ικ ό τω ς  κ α ί κατά  τών δ ιά  π ρ ά ξεω ς  

25 άναγ ινω σκόντω ν έκ ε ΐν α  χω ρ ε ΐ. 9Ερήσσμα ι το ίνυν αυτόν' ονκ 
έπ> άπ ε ιρ ον  ο ι ά γ ιο ι κατά την δεοπτ ίαν  έπ ί τού μέλλοντος 
προκόψουσιν α ίώ ν ο ς ;  Π α ν τ ί που δήλον ώ ς  έπ9 ά π ε ιρ ο ν  κ α ί 
τούς ά γγέλονς  γάρ  ό τών ουραν ίω ν  ύποφήτης Δ ιο νύσ ιο ς  έπ ί-  
δοσιν α ε ί κατ αυτήν λα μ ά ά ν ε ιν  π αραδ ίδω σ ι, χω ρητ ικω τέρο ι ς 

30 υπό τής προλαβούαης έπ ιτελουμένους πρός την τρανοτέραν

36. Α ' Κορ.  14, 5. 37. А'  К ο ρ. 13, 13.
38. А ' Κορ.  12, 28*30. 39. Αύτόθι 12, 8‘ 10.
40. А ' Κορ.  14, 18. 41. А'  Κορ.  12, 31.
42. А'  Κορ.  15, 41. 43. Ια к. 1, 17.
44. Περί προοδευτικής τελειώσεως μετά θάνατον ώμίλησε πρώτος 

Κ λ ή μ η ς  ό Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ύ ς ,  Στρωματεϊς 7, 3, 0ιβλνι*€λλ. 
Πατέρων 8, 249 κ.έ., θραδύτερον δέ ό Γρηγόριος Νύσσης καί ό Μά· 
Ειμος.



ϋίσθησιν ή ψυχή εις τάς προσευχάς παρά νά ένεργή όπωσ- 
δήποτε κατ’ αϊσθησιν έπειδή λοιπόν έκεϊνα δέν είναι τε
λειότατα, διότι ύπάρχει κάτι καλύτερον αύτών, άρα δέν 
είναι έκ Θεοΰ». Τί λοιπόν; επειδή τό προφητεύειν είναι 
μεγαλύτερον άπό τό λαλεϊν γλώσσας κατά τον άπόστσ- 
λον30, άρα τό χάρισμα των γλωσσών δέν είναι δώρον Θε
οΰ; Καί έπειδή ή άγάπη είναι τό τελειότατον τών χαρισμά
των87, μόνον αύτή είναι θειον δώρημα καί κανέν άλλο; 
Ούτε ή ιδία ή προφητεία ούτε αί δυνάμεις, αί άντιλήψεις, 
αί κυβερνήσεις, τά χαρίσματα των θεραπειών88, οϋτε ό 
λόγος τής σοφίας καί γνώσεως έν πνεύματι ούτε ή διά- 
κρισις τών πνευμάτων80· Καί μεταξύ τών προφητικών δέ καί 
ιαματικών, τών διακριτικών καί γενικώς όλων τών κεχα- 
ριτωμένων ύπό τοΰ θείου πνεύματος, ύπάρχει μεγαλύτε
ρος καί μικρότερος συμφώνως προς έκαστον τών χαρι
σμάτων τούτων’ όπως εύχαριστεϊ καί ό Παΰλος τόν Θεόν, 
λαλών γλώσσας περισσότερον άπό όλους40, ένφ καί ό εχων 
τό μικρότερον, δώρον Θεοΰ έχει. Διότι, λέγει πάλιν ό ίδιος 
άπόστολος, «νά ζηλεύετε τά άνώτερα χαρίσματα»41, μέ τήν 
πεποίθησιν ότι ύπάρχουν καί κατώτερα. Πράγματι, άν καί 
«άστήρ διαφέρει άπό άστέρα εις δόξαν»42, δηλαδή εις ά- 
φθονίαν φωτός, πάντως κανείς άστήρ δέν είναι άφώτι- 
στος. "Αρα δέν είναι άληθές έκεϊνο τό προτεταγμένον 
ύπό τοϋ φιλοσόφου, άπό to όποιον άφορμδται έδώ κατά 
τών ήσυχαστών, ότι τά δώρα τοΰ Θεοΰ είναι τελειότατα. 
Καί ό άδελφόθεος άπόστολος άλλωστε είπε «πάν _5шщща 
τέλειον είναι άνωθεν»42, όχι τελείότατον>. Οΰτος δέ, τολ
μών νά προσθέση άφ’ έαυτοΰ εις τά θεία λόγια, εύλόγως 
έπιτίθεται καί έναντίον τών άναγινωσκόντων έκεϊνα μέ 
έμπρακτον έφαρμογήν. Θά τόν έρωτήσω λοιπόν’ δέν θά 
προκύπτουν έπ’ άπειρον οί άγιοι κατά τήν θεοπτίαν έπί 
τοΰ μέλλοντος αίώνος; Είναι εις όλους φανερόν ότι έπ’ 
άπειρον44. Ό ύποφήτης τών ουρανίων διδάσκει ότι ο! άγ
γελοι λαμβάνουν πάντοτε προκοπήν είς τήν θεοπτίαν, καθι
στάμενοι χωρητικώτεροι άπό τήν προηγουμένην δόσιν πρός
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έλλαμψιν. Άλλ’ ουδέ τών ναύτης ενμοιρηκότων елι γης ι.χ 
τον παντός αϊώνος ειδομέν τινα η άκηκόαμεν μη τελεωτέρας 
έτι ταύτης Εφιέμενον. Ει τοίνυν ή μεν έφεοις των επιτνγ- 
χανόντων ονχ ϊσταταιΤ ή δέ προλαάούοα χάρις δυναμοποιός 

5 έστιν αύτοίς προς την τών μειζόνων μετάληψιν, δ δ9 Επιδι- 
δονς έαντόν άπειρός έστι καϊ δαψιλώς και άφϋόνως χορηγεί, 
τις νπολέλειπται τρόπος μη ονχϊ προκόπτειν τους νίονς ινυ 
μέλλοντος αϊώνος και’ αυτήν ε π ’ άπειρον, χάριν εκ χάριτος 
κομιζομένους και την άκάματον επιτερπώς άνιόντας άνοδον; 

10 Ονκονν « π α ν  δώρημα τέλειον άνωθεν», άλΧ ον τελεώτατον 
τό γάρ τελεώτατ ον προσΰήκην ονκ Επιδέχεται.

12. Τό μέν οΰν πρώτον τών Επιχειρημάτων όντως έχει τφ 
φιλοσόφω' δεύτερον δέ αντώ γεναιότερον, δτι «лото προσηλοϊ 
την ψυχήν τφ οώματι και οκότονς αντήν άναπίμπλησι, τό ά- 

15 γαπάν τάς ένεργείας, δσαι κοιναί εϊσι του παδητικον αυτής 
και τον σώματος». ΤΙ δ' άλγος, ποια δ’ ηδονή, τις δε κίνι\- 
σις εν σώματι, ον κοινή Ενέργεια τμνχής Εστι καϊ οώματος; 
Δοκει μοι τοίννν άπερισχέπτως δ φιλόσοφος καϊ ταύτην την 
ψήφον Ενεγκειν, καδόλου περί τών μη καϋόλον άποφηνάιιε- 

20 νος. ’Έστι γάρ καϊ πάδη μακάρια και κοιναί Ενέργειαι ψυχής 
καϊ σώματος ον προσηλοϋται τή σαρκι τό πνενμα, άλλ9 έγγνς 
τής τον Πνεύματος αξίας άνέλκονσαι την σάρκα καϊ άνω 
νεύειν καϊ αντην άναπείδονσαι. Τίνες αϋται; Αι πνενματι- 
καί, ονκ άπό τού σώματος επϊ τόν νουν Ιονταιf δ καϊ π ρσ-  

25 ιερόν ε'ίπομεν, άλλ9 άπό τον νον Επ\ τό σώμα διαβαίνουσαι 
κ α ι τούτο διά τών Ενεργημάτων τε και παθημάτων τούτων 
Επϊ τό κρείττον μειασκενάζονσαι καϊ δεονργονσαι. Καδάπερ 
γάρ κοινή Εστι σώματος καϊ ψνχής ή τον Ενανδρωπήσαντος 
λόγον τον Θεόν δεότης, διά μέσης ψνχής δεώσασα την σάρ- 

30 κα, ώς καϊ Θεόν έργα Εκτελεϊσδαι δι* αν τής, όντως επϊ τών 
πνευματικών άνδρών ή τον Πνεύματος χάρις, διά μέσης ψν-

45. Περί ουρανίου ιεραρχίας 4, 2, PG 3, 180 Α.
„ 46. Διά τών κατωτέρω παρέχονται αί βάσεις της συνθετικής άν- 

θρωπολογίας.
47. ’Αναφορά τών δύο στοιχείων τοΰ άνθρώπου είς τάς δύο φύ

σεις τοϋ Χριστού. Βλ. Ν ι κ ή τ α  Σ τ η θ ά τ ο υ ,  Περί ψυχής 14, 
Χ ρ ή σ τ ο υ ,  σ. 95.
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τρανοτέραν έλλαμψιν15. Οϋτε εϊδσμεν δε ή ήκούσαμεν κα
νένα από τούς άποκτήσαντας αύτήν καθ’ όλους τούς αιώ
νας νά μή τήν έπιθυμη ακόμη τελειοτέραν. "Αν λοιπόν ή 
μέν εφεσις των έπιτυγχανόντων δεν σταματά, ή δέ έκά- 
στοτε προηγηθεισα χάρις τούς ένδυναμώνει προς μετοχήν 
των μεγαλύτερων, ό δέ προσφέρων είναι άπειρος καί χο
ρηγεί δαψιλώς καί άφθόνως, τί ύπολείπεται διά νά μή 
προκύπτουν οί υιοί τού μέλλοντος αΐώνος κατά τήν θεο- 
πτίαν, λαμβάνοντες χάριν έκ χάριτος καί άνερχόμενοι 
εύαρέστως τήν άκάματον άνοδον: Ε̂πομένως «παν δώ
ρημα τέλειον είναι άνωθεν», άλλ’ όχι τελειότατον'_διότι 
τό τελειότατον δέν έπιδέχεται προσθήκην.̂

12. Τό πρώτον λοιπόν άπό τά έπιχψρήματα τοΰ φιλο
σόφου έχει ούτως. (Δεύτερον δέ γενναιότερον επιχείρημά

Ж ^ · Ί ι ·  ■ 11—·**^*του είναι, ότι̂ τήν ψυχήν προσηλώνει εις τό σώμα καί τήν 
γεμίζει μέ σκότος, τό νά άγαπά τάς ένεργείας, όσαι 
είναι κοιναι τού παθητικού αύτής καί τοΰ σώματος»} Ποιον 
δέ άλγος, ποια ήδονή, ποια κίνησις εις σώμα, 6έν είναι 
κοινή ένέργεια ψυχής καί σώματος46; Μου φαίνεται λοιπόν 
ό φιλόσοφος ότι άπερισκέπτως έκαμε καί αύτήν τήν κρί- 
σιν, άποφανθείς γενικώς περί τών μή γενικών. Διότι ύπάρ- 
χουν καί πάθη μακάρια καί κοιναί ένέργειαι ψυχής καί 
σώματος αί όποϊαι δέν προσηλώνουν τό πνεύμα εις τήν 
σάρκα, άλλ’ άνυψώνουν τήν σάρκα πλησίον τής άΕίας τοΰ 
πνεύματος καί πείθουν καί αύτήν νά κυττάξη πρός τά 
άνω. Ποϊαι είναι αύτάί; Α1 πνευματικοί αί όποϊαι δέν προ- 
χωρούν άπό τό σώμα εις τον νοΰν, όπως εϊπομεν καί 
προηγουμένως, άλλά διαβαίνουν άπό τόν νοϋν εις τό σώ
μα καί διά τών ένεργηράτων καί παθημάτων τούτων τό 
μεταςχηματί£ουν πρός τό καλύτερον καί τό θεουργοΰν. 
'Όπως δηλαδή κοινή είς τό σώμα καί τήν ψυχήν είναι ή 
θεδΐ4Γ|ς τού ένανθρωπήσαντος Λόγου τοΰ Θεού", θεώσασα 
πήν̂ σάρκαΙδΊά μέσου τής ψυχής, φΰτως έπί τώ\Γ πνευματι
κών άνδρών ή χάρις τοΰ πνεύματος, διαδιδομένη διά μέ
σου τής ψυχής πρός τό σώμα, έπιτρέπεί καί είς αύτό
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χής προς το σώμα διαπορθμευομένη, πάσχειν και αυτώ τά 
θεία δίδωσι και μακαρίως συμπάσχειν τή ψυχή τή τα θεία 
πεπονθνία, ήτις, έπει πάσχει τά θεία, και παθητικόν έχει и 
δήπονθεν επαινετόν και θειον' μάλλοΐ' δέ} εν δν το έν ήμίν 

5 παθητικόν, και τοιοντον έκτελεϊσθαι πέφυκε. Προελθόν ούν 
εις την μακαρίαν τούτην εντελέχειαν κα\ το σώμα θεουργεί, 
ονκ από των σωματικών και προσνλων παθημάτων то т ’ αϊτό 
κινούμενον, εί και τοΊς μη πείραν έσχηκόσι δόξειεν a r ,  άλ.Γ 
αυτό μάλλον προς αυτό τό σώμα έπιστρέφον και της προς τά 

10 χείρω σχέσεως άπάγον και αγιασμόν αυτό δι εαυτού και θέο>- 
σιν έμπνέον άναφαίρετον, ον τεκμήριον έναργές αι τών ά
γιων θαυματοποιοί οοροί. Τον δέ πρωταγωνιστον Στεφάνου 
και ετι περιόντος «τό πρόσωπον έφάνη ώσει πρόοωπον άγ
γελον». ΎΑρ* ούν ονχι και τά θεία το σώμα επαθεν; Ονκοϋν 

15 κ α ι το πάθος τούτο και ή κ α τ ’ αντό ένέργεια ψυχής και σώ
ματός έστι κοινή. Και ή συμπάθεια τούτων αντη ονχ ήλος 
γίνεται τη ψυχή πρός τά γήινα τε κα\ σωματικά φρονήματα, 
καί σκότους αυτήν άναπίμπλησιν, ώς δ φιλόσοφός φησιν, άλλα 
σύνδεσμός τις απόρρητος και ενωσίς έστι προς τόν Θεόν και 

20 αυτό τό σώμα θαυμασίως άπανιστάσα ιών πονηρών και γήι
νων παθημάτων· mi γάρ κραταίοι τού Θεού» , προφητικώς εί- 
πειν, «τής γης σφόδρα έπήρθησανυ. Τοιανταί είσιν ας ακού
εις απορρήτους ένεργείας τελονμένας έν σώματι τών ιερώς 
διά βίου την Ιεράν ησυχίαν άσπαζομένων, και τό δοκοϋν έν 

25 ανταΐς άλογον λόγον κρέιττόν έστι καί τον λόγφ ταύτας άνε- 
τάζοντος, αλλά μη τιράξει καί τη δι9 αύτής πείρρ την εΧόη̂ · 
οιν ζητονντος, ύπερβαινον διαφεύγει την διάνοιαν, και οϋ- 
τος αν μή πίστιν προσαγάγη, την μόνην τής ύπέρ λόγον αλή
θειας δεκτικήν, άνιέρως έκλαμβάνων, φευ, τά Ιερά, ονχ ο- 

30  σίοτς διασύρει τά όσια.
13. Μετά τούτο γάρ ιόν απόστολον, δ κ α ι  πρότερον εΐ- 

πον, παρήγαγεν ήμιν ούκ εϊδέναι λέγοντα κατά την έξαισίαν 
έκείνην αρπαγήν «είτε έν σώματι ήν είτε έκτός τού σώμα-

4 8 . Π ρ ά Ε .  6,  15.
49.  Ψ α λ μ .  46,  10.
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να πάσχη τά θεία καί νά συμπάσχη μακαρίως μέ την εχου- 
σαν πάθει τά θεία ψυχήν, ή οποία, έπειδή πάσχει τά θεία, 
εχέι οπωσδήποτε καί παθητικόν επαινετόν καί θειον* μάλ
λον δε, άφοΰ εν είναι τό εις ήμας παθητικόν, έχει τήν 
ιδιότητα νά λαμβάνη καί τοιαύτην μορφήν. Άφοΰ λοιπόν 
προελθεί και τό σώμα εις τήν μακαρίαν ταύτην κατάστα- 
σιν, θεουργεϊ, μή κινούμενον τότε άπό τά σωματικά καί 
ύλικά μαθήματα, άν καί δυνατόν νά φαίνεται οϋτως εις 
τούς μή λαδόντας πείραν, άλλ’ έπιστρέφον τό ίδιον τό 
σώμα πρός εαυτό, όπομακρύνον άπό τήν σχέσιν προς τά 
χειρότερα καί έμπνέον αύτό δΓ έαυτοΰ άγιασμόν καί 
άναφαίρετον θεώρησιν, τοΰ οποίου έναργές τεκμήριον 
είναι αί θαυματοποιοί σοροί τών άγιων. Τοΰ δε πρωταγωνι- 
στοΰ Στεφάνου, καί όταν εζη άκόμη, «τό πρόσωπον έφά- 
νη ώς πρόσωπον άγγέλου»48. τΑρα λοιπόν δέν έπαθε τά 
θεία καί τό σώμα; Επομένως τόσον αύτό τό πάθος όσον 
καί ή κατ’ αύτό ενέργεια είναι κοινή τής ψυχής καί τοΰ 
σώματος. Καί αύτή ή συμπάθεια τούτων δέν γίνεται κάρ
φωμα τής ψυχής εις τά γήινα καί σωματικά φρονήματα 
καί τήν γεμίζει σκότος, όπως λέγει ό φιλόσοφος, άλλά εί
ναι σύνδεσμος καί ενωσις πρός τον Θεόν, ένωσις ή οποία 
μετατοπίζει καί τό ίδιον τό σώμα θαυμασίως άπό τά πονη
ρά καί γήινα μαθήματα- διότι, διά νά εϊπωμεν κατά τούς 
λόγους τοΰ προφήτου, «οί δυνατοί τοΰ Θεοΰ έσηκώθησαν 
πολύ άπό τήν γήν»49. Τοιαΰται είναι αί άπόρρητοι ένέργειαι 
τάς οποίας άκούεις νά τελούνται εις τά σώματα τών άκο- 
λουθούντων ίσοβίως τήν ίεράν ήσυχίαν, τό δέ φαινόμενον 
εις αύτάς άλογον είναι άνώτερον λογικής καί ύπερβαϊνον 
διαφεύγει τήν διάνοιαν τοΰ έζετάζοντος αύτάς λογικώς, 
άλλά μή Ζητοΰντος νά πληροφορηθή μέ τήν πράΕιν καί τήν 
δΓ αύτής πείραν' αύτός δέ, άν δέν πλησιάση μέ πίστιν, 
τήν μόνην δεκτικήν τής ύπέρ λόγου άληθείας, έκλαμβά- 
νων, φεΰ, τά ιερά άνιέρως, διασύρει τά θεία όχι όσίως.

13. Διότι, όπως εϊπον καί προηγουμένως, μετά ταυτα 
οΰτος μας εφερεν έμπρός τόν άπόστολον λέγοντα ότι κα
τά τήν έξαίσίσν έκείνην άρπαγήν δέν γνωρίζει «άν ήτο εις
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ϊο ς » ,  ως τον πνεύματος λήθην ένιέντος των κατά τό σώ
μα πάντων. «El δέ των πάντων έοτί» , φηοϊν 6 φιλόσοφος, «και 
άς έπυθόμην εν τοϊς ήσνχασταΐς νελεΧσθαι απορρήτους γλν- 
κύτητάς τε και θερμότητας, και τούτων λήθην εμποιήσει το 

5 Πνεύμα τό άγιον έπιδημήσαν, άλλ9 ον ταύτα παρέξεί' και 
γάρ έξ ανάγκης, ει μέν δώρα Θεού τα σνμβαίνοντα αντοίς, 
κακώς λέγεται τό πάντων έπιλελήσθαι δεΧν ιόν αληθώς προσ- 
ευχόμενον' ούδένα γάρ λανθάνειν δεΧ τά προς θεού προς κα
λού αϋτώ διδόμενα' ει δέ τούτων έπιλελήσθαι χρεών, πώς 

10 ούκ άτοπον τούτων προσεχώς αιτιάσθαι Θεόν, ών ή απουσία 
και ηρεμία βελτίω πρός την προσευχήν;» .  "Οτι μέν ονν τά 
πλείω των χαρισμάτων τού Πνεύματος ν.αϊ σχεδόν άπαντα 
τοΐς άξίοις κατά τον καιρόν τής προσευχής έγγίνεται, πας 
τις εύ φρονών οϊδεν ακριβώς («αίιεΧτε» γάρ, φησιν δ Κύ- 

15 ριος, «και δοθήσεται ϋμΧτο>) ονχ ή αρπαγή μόνον, καί ταντα 
μέχρι τρίτον ουρανού, άλλ5 έκαστον των χαρισμάτων τον Πνεύ
ματος. "Οτι δ9 ενια τούτων και διά τού σώματος ένεργεΧται, 
δηλούσι τά γένη των γλωσσών και αι τούτων έρμηνεΧαι, άς 
καί διά τής προσευχής λαμβάνεΐν παραγγέλλει δ Παύλος' < δ 

20 γάρ λαλών γλώσσαις», φησί, «προσευχέσθω ίνα διερμηνεύη»· 
ον ταύτα δέ μόνον, άλλά και δ τής διδαχής λόγος και τά χα
ρίσματα των ιαμάτων καί τά ένεργήματα των δυνάμεων και 
αι των τον Παύλον χειρών επιθέσεις, δι ών έδίδοτο τό Πνεύ
μα τό άγιον. eO μέν ούν τής διδαχής λόγοςr ή τε χάρις και 

25 ή έρμηνεία των γλωσσών, εί και διά τής προσευχής εγγίνον- 
ται, άλλ9 Χσως ένεργούσιν έκ τής ψυχής τής προσευχής άπού- 
σης. Τά δε ιάματα καϊ αι δυνάμεις ον7ΐοτ9 άν είς ένέργειαν 
άφίκοιντο, μή τής ψυχής wv ένεργούντος έχάτερον αυτών, 
μάλιστα μέν νοερώς προσενχομένης, εστι δ9 δτε καϊ τού σώ- 

30 ματος ουνυπηχούντος. Ή  δέ διάδοσις τού Πνεύματος, ον μό
νον τής προσευχής έν τή ψυχή παρούσης ένεργεΧται και προσ-

50. В' Кор.  12, 2.
52. Α* Κορ.  12, 10.
54. Αύτόθι 12, 8* 14, 26.
56. Αυτόθι 12, 10.

51. Ματθ .  7, 7.
53. Αύτόθι 14, 13.
55. Αύτόθι 12, 9’ 28.
57. В' Τ ιυ. 1, 6.
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τό οώμα ή έκτος τοϋ σώματος»50, ώσάν τό πνεΰμα νά ένε- 
στάλαΕε λήθην όλων των σωματικών. «"Αν δε είναι καθό
λου πραγματικότης», λέγει ό φιλόσοφος, «τό ότι τελούν
ται εις τούς ήσυχαστάς αί απόρρητοι γλυκύτητες και θερ
μότητες τάς όποιας έπληροφορήθην, καί αύτάς θά κόμη 
νά Εεχασθοΰν τό άγιον Πνεΰμα άν έπιδημήση, άλλά δέν 
θά τά προσφέρη' διότι κατ’ άνάγκην, άν μέν είναι δώρα 
Θεοϋ τά συμβαίνοντα εις αυτούς, κακώς λέγεται άτι ό άλη- 
θώς προσευχόμενος πρέπει νά λησμονήση τά πάντα, άφοϋ 
κανείς δέν πρέπει νά λησμονή τά πρός τό καλόν διδόμενα 
εις αύτόν άπό τόν Θεόν. "Αν δέ έπρεπε νά λησμονήση 
ταϋτα, πώς δέν θά είναι άτοπον έπειτα νά κατηγορήση τόν 
Θεόν δΓ αύτά τών όποιων ή άπουσία καί ηρεμία καθιστά 
καλυτέραν τήν προσευχήν;». Λοιπόν τό άτι τά περισσότε
ρα χαρίσματα τοΰ πνεύματος, καί σχεδόν άλα, έγγίνονται 
εις τούς άΕίους κατά τόν καιρόν τής προσευχής, τό γνω
ρίζει ακριβώς πας έχέφρων (διότι, λέγει ό Κύριος, «ζητεί
τε καί θά σάς δσθή»51), όχι ή άρπαγή μόνον, καί μάλιστα 
μέχρι τρίτου ούρανοΰ, άλλ’ έκαστον τών χαρισμάτων τού 
πνεύματος. "Οτι δέ μερικά άπό αύτά ένεργοΰνται καί διά 
τοΰ σώματος, φανερώνουν τά γένη τών γλωσσών5* καί αί 
έρμηνεϊαι τούτων, τάς όποιας παραγγέλλει ό Παύλος νά 
λαμβάνωμεν καί διά προσευχής, «διότι», λέγει, «ό λάλων 
εις γλώσσάς, άς προσεύχεται διά νά διερμηνεύη»”* όχι δέ 
μόνον ταΰτα, άλλά καί ό λόγος τής διδαχής45 καί τά χαρί
σματα τών ιαμάτων55 καί τά ένεργήματα τών δυνάμεων50 
καί αί επιθέσεις τών χειρών τοΰ Παύλου57, διά τών όποι
ων έδίδετο τό άγιον Πνεΰμα. Ό μεν λόγος τής διδαχής, 
ή χάρις καί ή έρμηνεία τών γλωσσών, μολονότι έγγίνονται 
καί διά τής πρόσευχής, άλλ’ έΕίσου ένεργοϋν, όταν άπου- 
σιάζη άπό τήν ψυχήν ή προσευχή. Τά δέ ιάματα καί τά 
θαύματα δέν θά ήδύναντο νά φθάσουν εϊς ένέργειαν, αν 
ή ψυχή τοΰ ένεργοΰντος τό καθέν έκ τών δύο δέν προσ- 
ηύχετο κυρίως αυτή νοερώς, ένίοτε δέ μαζί μέ τήν συνυ- 
πήχησιν καί τοΰ σώματος. Ή δέ μετάδοσις τοΰ Πνεύματος 
ένεργεϊται όχι άπλώς όταν είναι παρούσα είς τήν ψυχήν
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ευχής ενωσιν τελούσης τον προσευχόμενου μυστικώς προς τ η ν  

της μεγαλοδωρεάς ταύτης άνέκλειπτον πηγήν, ου μόνον τοί- 
νυν ευχής ένεργουμένης νοερώς, επει μηδέ λέγειν επί τού
του τι διά στόματος οί απόστολοι Ιστόρηνται, ου μόνον τοίνυν 

5 τής ψυχής νοερώς προσευχόμενης ένεργεΐται ή διάδοσις ε 

κείνη, άλλ3 άμα και του σώματος ένεργοϋντος διά των χειρών 
τή άφή διαπεμπουσών το Πνεύμα επί τον υπ αυτών εχόιιε- 
νον. Τί ουν τά χαρίσματα ταϋτα; ου του πνεύματος δόματα 
ουδέ τοΐς αίτϋύσι και προσευγομένοις προς καλού δίδοται, 

10 διότι τοΐς μέχρι τρίτου ουρανού άρπαζομένοις πάντων έπι- 
λελήσδαι τών διά σώματος δει;

14. Μάλλον δε εκείνα αυτά τού φιλοσόφου τά ρήματα 
προσπαραϋ'ώμεν ενταύϋα' <οεί μεν δώρα Θεού τά σνμδαίνοντο 
αύτοΐς κατά την προσευχήν, οΐον αί δυνάμεις αύται και τά 

15 δόματα, κακώς λέγεται το δεΐν έπιλελήσΰαι πάντων τών νοε
ρώς 7ΐροσευχόμενον' έύδενα γάρ λανϋάνει δει τά υπό Θεοί· 
προς καλού αύτώ διδόμενα' εΐ δέ τούτων έπιλελήσΰαι χρεοον 
τον διά προσευχής άναγόμενον, πώς ούκ άτοπον τούτων τον 
Θεόν αΐτιάσδαι, ών ή ηρεμία και απουσία δελτίων πρός την 

2 0  προσευχήν;·». Άλλ3, ώ βέλτιστε, τους ειλικρινώς προσευχόμε
νους ό Θεός ποτέ μεν έξίστησιν αυτών, υπέρ έαυτους ποιων 
ν.α\ αρπάζουν άπορρήτως εϊς τά ούράνιαΤ ποτέ δέ εν εαυτοίς 
ούσιν αυτός διά τε τής ψυχής αυτών καί τού σώματος ενερ
γεί τά ϋπερφυά και απόρρητα κα\ τοΐς τού αιώνος τούτον 

? 5  σοφοΐς άκατάληπτα. Καί πάσι γάρ τοΐς άποστόλοις, έν τώ 
Ιερφ ποτέ προσκαρτερονσι τή προσευχή καί τή δεήσει, τό 
Πνεύμα τό άγιον έπιδημήσαν ούκ έκστασιν έδωκεν ουδ3 ήρ- 
πασεν εϊς ουρανόν, αλλά πυρίναις γλώσσαΐς έστόμωσεν αν- 

1 τους καί δι’ αυτών έκεΐνα ελάλει, ών πάντων έπιλελήσΰαι 
30 τους έν έκστάσει γενομένους έπάναγκες, εΐπερ και εαυτών.

58. Βλ. Π ρ ό Ε. 8, 17.
59. Ή παράθεσή καί δνωτέρω 13.

, 60. Π ρ ά Ε. 2, 1 κ.έ. Τοΰτο δμως συνέβη έν τω ύπερώω, δχι έν 
τφ ναφ, ώς έν 2, 46.
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ή προσευχή, καί μάλιστα προσευχή πραγματοϋσα ένωσιν 
τοΰ προσευχομένου μυστικώς πράα τήν άστείρευτον πη
γήν τής μεγαλοδωρεάς τούτης* όχι άπλώς λοιπόν όταν ή 
εύχή ένεργήται νοερώς (άφοϋ είς τό θέμα τοΰτο δεν 
ιστορείται ότι λέγουν κάτι οί άπόστολοι προφορικώς58)* ή 
μετάδοσις λοιπόν εκείνη ένεργείται όχι άπλώς όταν Д ψΰ- 
χή προσεύχεται νοερώς, άλλά όταν συγχρόνως ένεργή 
καί τό σώμα διά τών χειρών, διαβιθαζουσών μέ τήν άφήν 
τό πνεύμα εις τόν κρατούμενον ύπ’ αύτών. Τί είναι λοιπόν 
τά χαρίσματα ταΰτα; δέν είναι δόματα τοϋ Π νεύματος, οϋ- 
τε δίδονται εις τούς αίτοΰντας καί προσευχομένους διά 
καλόν, διά τόν λόγον ότι πρέπει οί μέχρι τρίτου ούρανοΰ 
όρπα£όμενοι νά λησμονούν όλα τά σωματικά;

14. Μάλλον δέ άς παραθέσωμεν έδώ τά ϊδια εκείνα 
τά ρήματα τοΰ φιλοσόφου' «άν μέν τά συμβαίνοντα εις 
αύτούς κατά τήν προσευχήν είναι δώρα Θεού, όπως τά 
θαύματα αύτά καί αί δωρεαί, κακώς λέγεται ότι ό νοερώς 
προσευχόμενος πρέπει νά λησμονήση όλα αύτά, άφοϋ κα
νείς δέν πρέπει νά λησμονή τά προς τό καλόν διδόμενα είς 
αύτόν άπό τόν Θεόν. "Αν δέ έπρεπε νά λησμονήση ταΰτα 
ό διά προσευχής άναγάμενος, πώς δέν θά ήτο άτσπον νά 
κατηγορήση τόν Θεόν δΓ αύτά τών όποιων ή άπουσία καί 
ήρεμία καθιστά καλυτέραν τήν προσευχήν;»59. Άλλ’ ώ 
θαυμάσιε, ό Θεός τούς είλικρινώς προσευχομένους άλλο
τε μέν τούς έξιστδ άπό τόν εαυτόν των, οδηγών αύτοΰά
ύπεράνω έαυτών καί άρπάζων αύτούς άπορρήτως είς τά 
ούράνια, άλλοτε δέ, ένώ εύρίσκονται είς έαυτούς, ό ίδιος 
ένεργεϊ διά τής ψυχής καί τοΰ σώματος συγχρόνως τά 
ύπερφυα καί άπόρρητα καί άκατάληπτα άπό τούς σο
φούς τοΰ αιώνας τούτου ̂ Πράγματι τό άγιον Πνεύ
μα, όταν κάποτε όλοι οί απόστολοι έπεδίδοντο είς τήν 
προσευχήν καί τήν δέησιν έν τώ ίερφ, έπιδημήσαν, δέν 
τούς εδωσεν εκστασιν ούτε τούς ή ρ π α σε ν είς τόν ούρα - 
νόν, άλλά τούς έφωδίασε τό στόμα μέ πυρίνας γλώσσας60
καί δΓ αύτών έλάλει εκείνα, τά όποια είναι άναγκαϊον νά 
λησμονούν όλοι οί έν έκστάσει εύρισκόμενοι, άφοϋ 6ε-̂
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Του δε Μωϋσέως σιωπώντος, «τι βοάς πρός με;» φησίν ό 
Θεός' ή δε φωνή αυτή προσευχόμενοι? δείκννσιν ανιόν έπεί 
δε σιωπών προσηύχετο, νοερώς δήπου&εν προσηύχετο· α ο ’ συν 
ουκ εν αίσΰ'ήσει ήν εκείνος τότε, ουδ’ επησ'&άνετο τον τε λαού 

5 και των κραυγών αυτών και τον έπηρτημένου κινδύνου, ουδέ 
της επί της χειρός αισθητής εκείνης ράβδον; Πώς οϋν ούχ 
ηρπασε τότε αυτόν ό θεός, ουδ5 απέλυσε της αισΰ'ήσεως ( τον- 
το γάρ μόνον άξιοις αυτός τοΐς προσευχομένοις υπό Θεόν 
προσγίνεσϋαι) ,  άλλα πρός την αίσϋητήν εκείνην ηπειγε ρά- 

10 βδον και την μεγάλην εκείνην ενετίΰει δύναμιν, ον τη ψυχή 
μόνον άλλά και τώ σώματι και τη χειρί, ών πάντων έπιλε- 
λήο&αι δει τόν νοερώς προοευχόμενον; Τί δ’ ότε σιωπών ε
κείνος διά της εν τη χειρί ράβδον τη ϋ'αλάττη την πληγήν 
έπέφερε, πρώτον μεν ώς διαιρήσων, εΉλ’ ώς οννάψων ταν- 

15 την μετά την διάβασιν; νΑρ5 ον μνήμην είχεν άρρέμβαστον 
του Θεόν εν τη ψυχή, ουδέ διά νοεράς προσευχής ύπερηνω
μένος ήν τψ μόνω δνναμένω δι αυτού τοιαϋτα ένεργεΐν, άμα 
καί τών διά του σώματος ενεργειών ουκ άναισϋήτως έχων;

15. Άλλ ’ έπεί καί μαρτυρίας άτώ τών Γραφών προή- 
20 νεγκεν, ΐδοιμεν εΐ μη καί αϋτςμ ταϊς αυτού περί προσευχής 

έναντιοννται δόξαις. Προ πάντων οϋν ό μέγας Διονύσιος συμ- 
μαρτυρήσων, ώς ο'ίεται, τοΐς αντφ δοκοϋσιν νπ αυτού προά- 
γεται, πρός τόν Ιερόν Τιμόθεον γράφων ατή περί τά μυστικά 
θεάματα σνντόνω διατριβή καί τάς αισθήσεις άπόλιπε καί 

25 τάς νοεράς ένεργείας καί πάντα τά αισθητά καί νοητά, καί 
πρός την ενωσιν ώς εφικτόν άνατάΰ'ητι τού υπέρ πάσαν ου
σίαν καί γνώσιν». Λύτη τοίνυν ή του ΰ·είου Διονυσίου προτ 
τρεπτική πρός Τιμόθεον ρήσις, ήν ό σοφός προήγαγεν ον- 
τος ώς μαρτνρήσουσαν μόνον αυτόν ασφαλώς περί νοεράς 

30 διαονεΐσΰαι προσευχής, έξελέγχει αύτόν, ώς ό λόγος δείξει

61. Έ Ε. 14, 15.
62. Γραφαί ένταϋθα και τά συγγράμματα Διονυσίου.
63. Περί μυστικής θεολογίας 1. 1. PG 3, 997 Β.
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βαίως πρέπει νά λησμονούν καί έαυτούς. ’Ενώ δέ ό Μωυ- 
σης έσϊώπα, ό Θεός έρωτα, «Τί боре πρός έμέ;»β1. Αυτός 
ό λόγος δεικνύει ότι αύτός προσηύχετο, έπειδή δέ προσηύ- 
χετο σιωπών, οπωσδήποτε προσηύχετο νοερώς’ άρα λοι
πόν δεν ήτο εις τός αισθήσεις του έκεϊνος τότε, οϋτε άντε- 
λαμβάνετο τον λαόν καί τάς κραυγάς αύτοϋ, τόν έπικρε- 
μάμενον κίνδυνον καί έκείνην τήν είς τήν χεϊρα αισθητήν 
ράβδον; Πώς λοιπόν δέν τόν ήρπασε τότε ό Θεός οϋτε 
τόν άπεμάκρυνεν άπό τήν αϊσθησιν (διότι μόνον τοϋτο δέ
χεσαι έσύ ότι προσγίνεται είς τούς προσευχομένους υπό 
του Θεοϋ), άλλα έσπευσε πρός τήν αισθητήν έκείνην ρά
βδον καί ένέθεσε τήν μέγάλην έκείνην δύναμιν, όχι μόνον 
εις τήν ψυχήν άλλά καί είς τό σώμα καί είς τήν χεϊρα, 
τά όποια πρέπει νά λησμονήση όλα ό νοερώς προσευχόμε
νος; Καί έκεϊνος, όταν έπέφερε τήν πληγήν είς τήν Θά
λασσαν διά τής είς τήν χεϊρα του ράβδου σιωπών, πρώτον 
μέν διά νά τήν διαιρέση, έπειτα δέ διά νά τήν συνενώση 
μετά τήν διάβασιν, τί έκαμε; "Αρά γε δέν εϊχεν άρρέμβα- 
στον μνήμην τοΰ Θεοΰ είς τήν ψυχήν οϋτε ήτο ύπερηνωμέ
νος διά νοεράς προσευχής μέ τόν μόνον δυνάμενον νά 
ένεργή τοιαϋτα δΓ αύτοϋ, χωρίς μάλιστα νά είναι άναί- 
σθητος τών διά τοϋ σώματος ένεργειών;

15. Επειδή όμως έφερεν είς τό μέσον καί μαρτυρίας 
άπο τάς Γραφάς82, άς ίδωμεν μήπως καί αύταί έναντιώνον- 
ται είς τάς περί προσευχής δοξασίας του. Πρό πάντων 
λοιπόν προάγεται ό μέγας Διονύσιος, διά νά συμμαρτυρή- 
ση, όπως νομίξει, είς όσα νομίζει αύτός, γράφων πρός τόν 
ιερόν Τιμόθεον* «μέ τήν έντονον διατριβήν είς τά μυθικά 
θεάματα, έγκάτάλειψε τάς αισθήσεις, τάς νοεράς ένερ- 
γείας καί όλα τά αισθητά καί νοητά, καί έξυψώσου κατά 
τό δυνατόν πρός τήν ένωσιν τοϋ ύπεράνω πόσης ούσίας 
καί γνώσεως εύρισκομένου»®8. Αυτή λοτιόν ή προτρεπτική 
ρήσις τοϋ θείου Διονυσίου πρός Τιμόθεον, τήν όποιαν εφε- 
ρεν έμπρός ό σοφός οϋτος διά νά μαρτυρήση ότι μόνον 
αύτός διανοείται μέ άσφάλειαν περί νοεράς προσευχής, 
τόν έλέγχει, όπως θά δείξή ό λόγος είς τήν συνέχειαν,
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προϊών, τήν νοεράν τελέως καταργούντα προσευχήν, ο καί δ ι ά  

των προτέρων αυτόν πάντων λόγων σχεδόν ον διέλιπε ποιων. 
'Ο  γάρ την αρχήν τής προσευχής αποτρόπαιου ηγούμενος, δ ε- 
στιν ή έν συντριβή καρδίας έμφοβός τε και πολυαλγής καί 

5 πολυστένακτος παράστασις νοερώς έν σιωπή τον πλείω χρό
νον διά την κατά Θεόν άθνμίαν τελούμενη καί ή διά τού κα:ά 
την νηστείαν τε και αγρυπνίαν κατά την όψήν άλγους έν δά- 
κρνσι κ α ί κατανύξει προσευχή καί τό έγχειρειν άνάγειν τους 
εισαγομένους τό του νού μεριστόν εις ένοειδεστέραν καί κατάλ- 

10 ληλον τηνικαύτα προσευχήν, ό τά τοιαύτα τυάντ έξουθενών, α
κολούθως καί τό τής προσευχής τέλος καί πάσαν απλώς αυ
τήν πρός κακού νομιεϊ καί άγωνιειται τελέως έκ μέσον ποιή- 
σασθαι των οντων. Είπε γάρ μοι τούτο πρώτον, ώ φιλόσοφε: 
ουδέ αί νοεραί ένέργειαι έκ Θεού έδόθησαν, ουδέ κατά τήν 
προσευχήν άπειλικρινημέναι μάλλον έ'ίπερ ποτέ διαδείκνυν- 
ται, διότι καί ταύτας άπολιπειν δει τόν πρός τήν Θείαν ένα)- 
σιν διά τιροσευχής έπειγόμενον; Αλλά μήν ή προσευχή έστι, 
κατά τόν ειπόντα, (ιμήτηρ έννοιών σοφωτάτων» . ’Έπειτα κά- 
κεινο διανοητέον, ώς παντός μάλλον νοερά ένέργεια ή των 

20 τελείων προσευχή' μήτε γάρ πρός τό σώμα μήτε πρός τά περί 
αυτό ό των τοιούτων νοϋς έπεοτραμμένος, μήτε δι9 αισθή- 
σεως καί τής συζύγου ταύτη φαντασίας ενεργών, μήτε διά
νοια καί θεωρία τοΤς λόγοις τών ον των έμφιλοχωρών, μόνη 
δε τή προσευχή προσκαρτερών, πώς ονκ ές τά μάλιστα καϋ' 

25 εαυτόν αν ένεργοίη προσευχόμενος; ’Αλλά καί τάς νοεράς 
ενεργέίας άπολιπειν προτρέπεται τφ Τιμοθέφ ό Διονύσιος, 
καί τήν προσευχήν αρα. Συ δέ άποφαίνη μηδέν είναι αγαθόν, 
μηδ’ έκ Θεού κατά τάς προαευχάς, οσα τε άπολιμπάνεται καί 
Sv άναισθήτως έχειν ανάγκη τόν έξεστηκότα τήν κρείττω 

30  έκστασιν. Οϋκοϋν κατά σέ ούκ αγαθόν ούδ9 έκ Θεού ή προσ
ευχή « τού διδόντος ευχήν τφ εύχομένφ».

64. Βλ. Δ ι α δ ό χ ο υ ,  Κεφάλαια 16, Des Places, 1955, σ. 92 έζ. 
65> Δ ι α δ ό χ ο υ ,  Κεφάλαια 70, αυτόθι σ. 130.
6 6 . А* В α σ. 2,9. Ν ε ί λ ο υ  (Εύαγρίου), Περί προσευχής 58. 

PG 79, 1180 Α.



ότι καταργεί τελείως τήν νοερόν προσευχήν, πράγμα τό 
όποιον δεν έπαυσε να πράττη και με όλους τούς προηγού
μενους λόγους του. Πράγματι άς ύποθέσωμεν ότι κάποιος 
θεωρεί άποτρόπαιον τήν άρχήν τής προσευχής, δηλαδή 
τήν εν συντριβή καρδίας έμφοβον καί άλγεινήν καί πολυ- 
στένακτον παράστασίν64 τελουμένην νοερώς εις σιωπήν 
κατά τό πλεϊστον έΕ αιτίας τής κατά Θεόν άθυμίας καί τήν 
διά τοϋ κατά τήν άφήν άλγους με δάκρυα καί κατάνυΕιν 
προσευχήν κατά τήν νηστείαν καί αγρυπνίαν καί τήν άπό- 
πειραν νά άναβιβάσουν οί άρχάριοι τό μεριστόν τοΰ νοΰ 
είς ένοειδεστέραν καί κατάλληλον τότε προσευχήν. Αυτός 
ό όποιος έΕουθενώνει όλα τά τοιαϋτα, ακολούθως θά νο
μίση κακόν καί τής προσευχής τό τέλος καί όλην αύτήν 
γενικώς, καί θά άγωνισθή νά τήν άπομακρύνη τελείως άπό 
τό μέσον των όντων. Πράγματι είπέ μου τούτο, φιλόσοφε* 
αί νοεραί ένέργειαι δέν έδόθησαν άπό τον Θεόν ούτε άποδει- 
κνύονται περισσότερον άπό άλλην περίπτωσιν γνήσιαι κα
τά τήν προσευχήν, διότι πρέπει νά έγκαταλείψη καί γαύ- 
τας ό διά πρόσεύχής έπειγόμενος πρός τήν θείσν ενω- 
σιν; ’Αλλά βεβαίως ή προσευχή είναι, κατά τον πατέρα, 
«μήτηρ σοφο3τάτών Εννοιών»65. ’Έπειτα πρέπει νά σκεπτώ- 
μεθα καί τούτο, ότι ή προσευχή των τελείων είναι νοερά 
ενέργεια μεγάλυτέρα όλων των άλλων' διότι ό νοΰς των 
τοιούτων, άν δέν στρέφεται πρός τό σώμα καί προς τά 
γύρω του, ούτε ενεργή δΓ αίσθήσεως καί τής συντρόφου 
πρός αύτήν ψαντάσίσς, ούτε πσραμένη είς τούς λόγους 
τών όντων διά τής διανοίας καί τής θεωρίας, έπιδίδεται 
δέ μόνον είς Τήν προσευχήν, πώς δέν θά ένήργει έΕόχως 
καθ’ έαυτόν προσευχόμενος; ’Αλλά ό Διονύσιος προτρέ
πει Τον Τιμόθεον νά έγκαταλείψη καί τάς νοερός ένερ- 
γείας, άρα καί τήν προσευχήν. ’Εσύ δε, άποφαίνεσαι ότι 
δέν είναι άγαθόν ούτε άπό τόν Θεόν κατά τάς προσευχάς 
τίποτε έΕ όσων έγκαταλείπει καί έΕ όσων είναι άνάγκη 
νά άναισθητή ό δοκιμάσας τήν άνωτέραν έκστασιν. Επο
μένως κατά σέ δέν είναι άγαθόν ούτε έκ Θεού ή προσευ
χή «τοΰ διδόντος εύχήν είς τόν εύχόμενον»™.

УПЕР ΤΩΝ IΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 2, 2 38ί
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10. Πάλιν γάρ αυτά σου τά ρήματα παραϋήοο.) τή νοερή 
προσευχή προσαρμοζόμενος. «Παρά πάντων υμολογονμένυυ 
τυγχάνοντος, ώς προσήκον τω προς την ■{λείαν ενωσιν έπει- 
γομένφ πρός πάντα άναιοθήτως έχειν καί έαυτοϋ έπιλελή- 

5 σθαι, και Θεός τφ τοιούτφ πρός το πάντων άπαλλαγήναι χει- 
ρα δίδωσι καί πάντων άφαρπάζει, εΐ μέν μηδεμίαν αίσθηοιν 
έχει της προσευχής 6 προσευχόμενος, πώς εκ Θεού ή προσ
ευχή, ής ούκ εχει αισθάνεσθαι; Μάτην γάρ άν γένοιτο, μά- 
ταιον δέ των έκ Θεόν ούδέν. Εϊ δέ αισθάνεται της προσευχής 

10 ό τιροσευχόμενος, πώς ταύτην ένίησι Θεός αύτφ, ής άπαλ- 
λάττεσθαι πάντες φαοϊ δειν τόν ττρός Θ ε ό ν  έπιστρεφόμενον, 
τον Θεόν ον άν περιλάμπη, λήθην πάντων και ιών νοερών 
Ενεργειών δωρουμένονΌρρς όπως οι Περί προσευχής 
σοι λόγοι την προσευχήν τελέως καταργονσιν; 'Ό  δε θεσπά- 

15 οιος έκεινος αναβάσεις έν τη καρδία διατιθέναι τόν ϋεϊυν 
Τιμόθεον προτρεπόμενος, άψ3 υψηλών έφ’ νψηλοτέρας ανα
βιβάζει και διά τούτων επ αυτής φέρων ϊστησιν αυτόν τής 
άκροτάτης περιωπής. Συ <5* ούκ οϊδ5 όπως ό πάντα σοηιός 
ουρανίου ψαύειν ύψους αμέσως οΧει τους έπι γής και ior 

20  θειον Μάξιμον προσμαρτνρήσοντα παράγεις φάσκοντα, «όταν 
έρωτ ι τής άγάπης πρός Θεόν δ νους έκδημή, τότε οντε έαν- 
τον ούτε των δντων παντάπαοιν έπαισθάνεται». «Ουρούν» , φη- 
σΐν ό καινός οϋτος καθηγητής, «ούδέ τών υπό τής προσευχής 
έγγίνεσθαι λεγομένων έν τφ σώμα τι παθημάτων αίσθάνεταν 

25 μάτην αυτά τοίνυν έζ ανάγκης συμβαίνει». Φαϊμεν δ3 άν η
μείς,, ουκονν ουδέ τής προσευχής, έπε\ μηδέ ταντης έπαι- 
σϋάνεται τότε' μάταιον άρα κατά τούς τοιοντους λ,όγους το 
προσενχεσθαι. Μάταιον δ9 όντως καί φρενοβλαβές τό τοιαύτα 
έκ τοιούτων κατασκευάζειν. Τί δή φηοι Μάξιμος, ε'ίποι τις 

30 άν, ό τής θείας άγάπης ε'ίπερ τις σοφός έπαινέτης καί έρα- 
στής; «Όταν πρός Θεόν ό νους έκδημή, τότε ούθ* έαυτού <>ν-

67. Παραθέτει ταϋτα μερικώς άνωτέρω έν παραγρ. 8. 
6 6 . Ψ α λ μ .  63, 6.
69. Κεφάλαια περί άγάπης 1, 10, PG 90, 964 Α.
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16. Πράγματι θά παραθέσω πάλιν αύτούσια τά λόγια 
οου προσαρμογών αύτά είς την νοεράν προσευχήν. «Άφοϋ 
άπό όλους όμολογεϊται ότι είς τόν έπειγόμενον πράο την 
θείαν ενωσιν άρμόζει νά είναι άναίσθητος πράο όλα και 
νά εχη λησμονήσει έαυτόν, καί ότι είς τόν τοιοϋτον ό 
Θεός πλήν τής άπό όλα άπαλλαγής δίδει καί χεϊρα καί τόν 
άφαρπάζει άπό όλα, άν μέν ό προσευχόμενος δέν έχη 
καμμίαν αϊσθησιν τής προσευχής, πώς είναι έκ Θεοϋ ή 
προσευχή, τήν οποίαν δέν χρειάζεται νά αίσθάνεταί; Διότι 
θά έγίνετο ματα'ως, ένω τίποτε άπό τά έκ Θεοϋ δέν εϊναι 
μάταιον. Έάν δέ αισθάνεται τήν προσευχήν ό προσευχό
μενος πώς έμθάλλει εις αύτόν ό Θεός αύτήν τής όποιας 
όλοι λέγουν ότι πρέπει νά άπαλλάσσεται ό στρεφόμενος 
πρός τόν Θεόν, άφοϋ ό Θεός χαρίζει λήθην μεταξύ των 
όλων καί των νοερών ένεργειών εις έκεϊνον τόν άποϊον 
θά περιλάμπη; »07. Βλέπεις πώς κατιαργοϋν τελείως τήν 
προσευχήν οί Περί προσευχής λόγοι σου; Ό δέ θεσπέσιος 
έκεϊνος Διονύσιος προτρέπον τόν θειον Τιμόθεον νά διευ- 
θετήση άναβιβάσεις εις τήν καρδίαν08, τόν άναβιβάζει άπό 
ύψηλάς εις ύψηλοτέρας καί φέρων αύτόν διά μέσου τού
των τόν στήνει έπί τής άκροτάτης κορυφής. Σύ δέ ό είς 
όλα σοφός δέν γνωρίζω πώς νομίζεις ότι οί έπί γής έγγί- 
ζουν άμέσως τό ούράνιον ϋψος καί προσάγεις ώς μάρτυ
ρα τόν θειον ΜάΕ'μον, λέγοντα, «όταν ό νοϋς άπό έρωτα 
σφοδρόν έκδημή πρός τόν Θεόν, τότε δέν αισθάνεται κα
θόλου, οϋτε έαυτόν ούτε τά όντα»00. «Επομένως», λέγει 
ό νέος οΰτος καθηγητής, δέν αισθάνεται οϋτε τά ύπό τής 
προσευχής συμδαίνοντα είς τό σώμα παθήματα κατά τά 
λεγάμενα* κατ’ άνάγκην λοιπόν ματαίως συμβαίνουν ταϋ- 
τα». Θά έλέγομεν δέ ήμεις, έπομένως οϋτε τήν προσευχήν, 
διότι οϋτε αύτήν δέν αισθάνεται τότε* άρα κατά τήν τοι- 
αύτην λογικήν μάταιον είναι τό προσεύχεσθαι. Πράγματι 
όμως μάταιον είναι καί φρενοβλαβές τό νά κατασκευάζων- 
ται τοιαϋτα έκ τοιούτων. Τί δέ λέγει ό Μάξιμος, θά ήδύ- 
νατο νά έρωτήση κανείς, ό ύπέρ πάντα άλλον σοφός έπαι- 
νέτης καί έραστής τής θείας άγάπης; «"Οταν ό νοϋς έκ-
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ϊε τών όντων αισθάνεται»* 'τότε’,φησίν' όταν δε εν έαυιφ 
ή νοερώς προσευχόμενος, τότε καί εαυτόν και των εν αύτφ 
και τφ συνημμένα) σώματι τελουμένων υπό της ίεράς προσ
ευχής μακαρίων παθημάτων αίσθήσεται.

5 17. Τρίτη προστίθεται αύτφ μαρτυρίψ, ώς «η της προσ-
ευχής άκροτάτη κατάστασις, τό 'έξω σαρκός χαί κόσμον γε- 
νέσθαι τον νουν και αυλόν είναι πάντη και άνείδεον εν τφ 
προσεύχεσθαι, ό)στε των εν σώματι παθημάτων ών φασιν έ
ξω έσται, φησίν, εν τη τοιαύτη καταστάσεις. Της ούν τοιαύ- 

10 της καταστάσεως άδιαλείπτως επιτυγχάνει των σώμα περι
κειμένων ούδείςγ όσα γε ημάς εϊδέναι, εΐ μη άρα 6 καινός 
ούτος τής ύπερλίαν προσευχής διδάσκαλος, άλλα και οι σπα- 
νίως αυτής έπιτνγχάνοντες σπανιότατοι είσιν' σύκούν τον
πλείω χρόνον εν οαρκι οντες άπαντες προσεύχονται, άμα καί 

15 των εν αύτοις παθημάτων αισθανόμενοι, πόσω μάλλον των ιε
ρών χαί υπό τής προσευχής έγγινομένων, ά και τελειοι καί 
ανάγει και ττνευματικά όίς άν ένυπάρξειεν αποτελεί, άλλ’ σύ 
κατασπμ καϊ άχρειοϊ και φθείρει. 'Έστι γάρ και τοιούτο γέ
νος παθημάτων, ούχ ιερόν μόνον, άλλα και φυσικόν, ώς καί 

20 αύταί αί αισθήσεις, άς εχομεν, ημάς διδάξουσιν, εν τφ πά- 
σχειν ύτώ τών έξω τελειούμεναι και εικόνες ήμϊν olov οϋ- 
σαι τής άνωθεν υπό τού Πνεύματος εγγινομένης Θεουργοΰ 
τέλειώσεως, ής άρχή έστιν δ φόβος τού θεού, παρ' ου το 
παθητικόν τής ψυχής ού καθ' εξιν νεκρωθέν, ώς ό φιλόσοφος 

25 και έδόξασε καί έδίδαξεν, άλλ’ εις θεοφιλή προελθόν ενέρ
γειαν την σωτήριον κατάνυξιν καί τό μαχάριον άποτίκτει πέν
θος, τόν λουτήρα τής άφέσεως, την έπανάκλησιν τής θεογενε- 
σίας, δηλαδή τά τής μετάνοιας δάκρυα, φέροντα. Τό τοίν^ν 
θεοφιλές τούτο καί καθάρσιον δάκρυύν, τό την προσευχήν 

30  πτερούν κατά τούς τών πατέρων λόγους, τό τούς νοερούς ο
φθαλμούς φωτίζον, όταν συνημμένον ή τή προσευχή, τό πα-

70. Μ α χ ί μ ο υ ,  Κεφάλαια περί άγάπης 2, 61, PG 90, 1004 D.
71. Βλ. Π α ρ ο ι μ. 1, 7· 9, 10.
72. Ί ω ά ν ν ο υ  Σ ι ν α Τ τ ο υ ,  ΚλΐμαΕ 28, PG 88, 1132 С. 

Περί πένθους γενικώς αυτόθι 7.



δημή πρός Θεόν, τότε δέν αισθάνεται οϋτε έαυτόν οϋτε 
τά όντα' τότε’, λέγει* όταν δε είναι εις έαυτόν προσευ
χόμενος, τότε αισθάνεται και έαυτόν καί τά εις αυτόν καί 
εις τό συνημμένον σώμα τελούμενα ύπό της ιερός προσ
ευχής μακάρια παθήματα.

17. Τρίτη μαρτυρία προστιθεμένη ύπ’ αύτοϋ είναι, ότι 
«ή άκροτάτη κατάστασις τής προσευχής είναι τό νά έξέλ- 
θη τής σαρκός καί τοΰ κόσμου ό νοΰς καί νά είναι έγτελώς 
άϋλος_καί όνείδιος κατά τήν προσευχήν70, ώστε νά εύρί- 
σκεται έξω άπό τά εν σώματί παθήματα, περί των ό,ποίων 
όμιλοϋν αυτοί κατ’ έκείνην τήν κατάστασιν». Κανείς λοι
πόν άπό τούς περιβαλλομένους σώμα δέν έπιτυγχάνει τοι- 
αύτην κατάστασιν άδιαλείπτως όσον ημείς γνωρι’Ζομεν, 
έκτος ίσως τοϋ νέου τούτου διδασκάλου τήο ύπερλίαν 
προσευχής, άλλά καί οί σπανίως έπιτυγχάνοντες αύτήν 
είναι σπανιώτατοι. Επομένως όλοι προσεύχονται κατά τό 
πλεϊστον εύρισκόμενοι εις σάρκα, αισθανόμενοι συγχρό
νως καί τά εντός αύτών παθήματα, πόσον δε μάλλον τά 
ιερά καί ύπό τής προσευχής έγγινόμενα, τά όποια τελειο
ποιούν καί άνάγουν καί πνευματοποιοϋν εκείνους εντός 
τών οποίων ύπάρχουν, άλλά δέν καταβιβάζουν οϋτε άχρει- 
ώνουν οϋτε φθείρουν. Διότι υπάρχει καί τοιοϋτο γένος 
παθημάτων, όχι μόνον ιερόν, άλλά καί φυσικόν, όπως θά 
μάς διδάξουν αί ϊδιαι αί αισθήσεις μας, αί οποίαι διά τοϋ 
πάθους ύπό τών εξω τελειώνονται καί είναι δΓ ήμάς ει
κόνες τής άπό άνωθεν ύπό τοϋ Πνεύματος έγγινομένης 
θεουργοϋ τελειώσεως, τής όποιας άρχή είναι ό φόβος τοΰ 
Θεοϋ71. Άπό τόν φόβον τοϋτον τό παθητικόν τής ψυχής, 
μή νεκρωθέν κατά διάθεσιν, όπως ένόμισε καί έδίδαξεν 
ό φιλόσοφος, άλλά προαχθέν εις θεοφιλή ενέργειαν, γεν- 
vq τήν σωτήριον κατάνυξιν καί τό μακάριον πένθος, τό 
λουτρόν τής άφέσεως, τό όποιον φέρει τήν έπανάκλησιν 
τής θεογενεσίας, δηλαδή τά δάκρυα τής μετάνοιας. Τό 
θεοφιλές τοϋτο καί καθαρτικόν δάκρυον, τό πτερώνον τήν 
ψυχήν κατά τούς λόγους τών Πατέρων78, τό φωτίΖον τούς 
νοερούς οφθαλμούς, όταν είναι συνημμένον μέ τήν πρΟσ-
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ρούσαν μέν τήν έκ ύείου λουτρού χάριν συντηρούν, κατά τον 
θεολόγον Γρηγόριον, άπογενομένην δε άνακαλούμενον καϊ διά 
τούτο λουτρόν έτερον παλιγγενεσίας ίεράς καϊ δάπτισμα ϋ'ει- 
ον ον και παρ· αυτού καλούμενον, έπιτωνώτερον μεν, άλλα 

5 κατ ούδεν ήττον τού προτέρου, μάλλον δέ καϊ μεΐζον, καΰάηεο 
τις των πατέρων άπεφήνατο σαφώς, «μεΐζον» λέγων «τού 6 α- 
πτίσματος μετά τό βάπισμα η των δακρύων καλέστηκε πηγή»· 
τό τοιούτο τοίνυν δάκρυον, τό καϋαιρον καϊ άφαρπάζον των 
γήινων και άναφέρον και συναπτόν τη τής ύεογενεσίας χά- 

10 χάριτι και δτ αύτής τόν έχοντα ϋ'εούν, τούτο τοίννν άρ5 ονκ 
ένέργεια κοινή τού τε σώματος και τού παύητικού μέρους 
τής ψυχής;

18. Πώς ούν δεξόμεΰα τόν λέγοντα ‘ότι τό την ψυχήν 
αγαπάν τάς κοινάς ένεργείας τον παίλητικού αυτής και τού 
σώματος, τοϋτό έστι τό σκότους έμπιπΧών αυτήν και κάτω 
νεύειν παρασκευάζον; Τά γάρ κοινά πάντα ψυχής τε καϊ σώ
ματος έργα, όσον αν σφοδροτέραν τήν έαυτών άντίληψιν παρέ- 
χηται τή ψυχήΤ τοσούτον αυτήν έκτυφλοΐ· ώστε καϊ γενομέ- 
νας τάς τοιαύτας κινήσεις, όσαι κοιναί είσι ψυχής και σώ- 

2 0  ματος, πρός κακού, φησί, γεγενήσύαι ήμιν νομιούμεν και έπϊ 
6λά6η τής πρός τό άναντες του νο$ ένεργείας; 4Αρ ου τά- 
ναντία τοΐς υπό τών αγίων, μάλλον δέ τού αγίου Πνεύματος, 
ήμιν δεδιδαγμένοις καϊ φρονών καϊ διδάσκων διά τούτων 
δείκννται τών λόγων; ΟΙ μέν γάρ φαοιν ώς έστι τις κοινή 

25 σώματος καϊ ψυχής ένέργεια, δωρεά θεού όντως άγαύοπρε- 
πής καϊ ύεία, ή πρόξενός έστι τή ψυχή του δείου φωτισμού, 
άπαλλάττ ουσα τών πονηρών παϋ'ών καϊ άντε ισάγουσα τόν 
Ιερόν άπαντα τών αρετών χορόν (ό γάρ δουλόμενος, φησίν, 
άποχτήσασδαι κακίας κλαυΰμφ αποκτάται αύτάς και ό 6ου- 

30 λόμενος κτήσασδαι άρετάς κλανύμφ κτάται αύτάς), οι μεν 
ούν φασιν ώς είσϊν ένέργειαι κοιναϊ ψνχής καϊ σώματος έπϊ

73. Λόγος 40, 31, PG 36. 401 D · 404 Α.
74. Τ I τ. 3, 5.
75. Ί ω ά ν ν о и Σ' ι ν α ΐ τ ο υ, Κλϊμαζ 7, PG 88, 804 ΑΒ 

'Αποτελεί στοιχεϊΟν της θεολογίας τών δακρύων.
76. Βλ. ’Ισαάκ ,  Λόγος 85, Σ π ε τ σ ι έ ρ η .  ο. 338’ 342
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ευχήν, τό συντηρούν την έκ τού θείου λουτρού χάριν, όταν 
είναι παρούσα, κατά τόν Θεολόγον Γρηγόριον73, ανακαλούν 
δέ, όταν έχη άπομακρυνθή, καί διά τούτο δν και καλού- 
μενον ύπ' αυτού άλλο λουτρόν ίερδς παλιγγενεσίας74 καί 
θειον βάπτισμα, είναι έπιπονώτερον μέν άλλά κατά τίποτε 
κατώτερον τού προηγουμένου μάλλον δέ μεγαλύτερον, 
όπως άπεφάνθη κάποιος άπό τούς Πατέρας σαφώς, λέγων 
«μεγαλύτερον τού βαπτίσματος μετά τό βάπτισμα είναι 
ή πηγή των δακρύων»75. Τό τοιοΰτο λοιπόν δάκρυον, τό 
καθαϊρον καί άφαρμπάΖον άπό τά γήινα, άναβιθάέον καί 
συνάπτον με τήν χάριν τής θεογενεσίας καί δΓ αύτής θεώ- 
νον τόν έχοντα αύτό, τούτο λοιπόν άρά γε δέν είναι κοινή 
ένέργεια τού σώματος καί τού παθητικού μέρους τής ψυ- 
ХЙС;

18. Πώς θά παραδεχθώμεν λοιπόν τόν λέγοντο 6τι τό 
νά άγαπδ ή ψυχή τάς κοινός ένεργείας τού παθητικού 
αύτής καί τού σώματος, Τούτο είναι τό γεμι'Ζον αύτήν μέ 
σκότος καί έτοιμάξον αύτήν νά στρέψη πρός τά κάτω; 
Διότι δλαι αί κοιναί λειτουργίαι ψυχής καί σώματος, δσον 
σφοδροτέραν παρέχουν εις τήν ψυχήν τήν όντίληψίν των, 
τόσον τήν εκτυφλώνουν* ώστε αί τοιαΰται κινήσεις, 
αί κοιναί ψυχής καί σώματος, όταν γίνωνται, πρέπει νά 
νομίσωμεν, όπως λέγει, δτι γίνονται εις ήμδς διά κακόν 
καί βλάβην τής πρός τά άνω ένεργείας τού νοϋ;' ‘"Αρα 
δέν δεικνύει μέ αύτούς τούς λόγους δτι φρονεί και διδά
σκει τά έναντία πρός τά διδαγμένα εις ήμδς ύπό τών 
άγιων, μάλλον δέ ύπό τού άγίου Πνεύματος; Πράγματι 
έκεϊνοΓ μέν λέγουν ότι ύπάρχει κάποια κοινή ένέργεια ψυ- ̂  
χής καί σώματος, όντως άγαθοπρεπής καί θεία δωρεά τού 
Θεού, ή όποια προξενεί εις τήν ψυχήν τόν θειον φωτισμόν, 
όπαλλάττουσα αύτήν άπό τά πονηρά πάθη καί είσάγουσα 
άντ’ αύτών δλην τήν χρείαν τών άρετών (διότι, λέγει, ό 
θέλων νά όποκτήση κακίας τάς άποκτρ μέ κλαυθμόν, καί ό 
θέλων νά όποκτήση όρετάς μέ κλαυθμόν τάς άποκτδ7·), 
έκείνοι μέν λοιπόν λέγουν ότι ύπάρχουν ένέργειαι κοιναί
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τοσούτο λνσιτελούσαι τή ψυχή, ό δε φησίν ώς ούδεμία έοτίν. 
«Πάσαι» γάρ, φησί, «κάτω νενειν τήν ψυχήν παρασκεύαζαν- 
σι, και πάσαι αί γινόμεναι κινήσεις, οσαι κοιναί είσι ψυχής 
και σώματος προς κακοί5 γίνονται και επί βλάβη τής ψυχής». 

5 Ον γάρ τούτο τής αιτίας τούτον έξαιρήσεταί, οτι μή ταύτην 
ιδίως επιβλαβή την ενέργειαν εϊπεν, άλλ3 οτι ταις τωνηραϊς 
συνέταξε και ταύτην υπαίτιος δικαίως εσται καί μάλισθ3 οιι 
την των άκροωμένων συγχατάθεσιν κλέψαι διά τής τοιαντης 
μηχανής έπικεχείρηκεν, επειδή τοντό φησιν ό Θεός διά τον 

10 τιροφήτου τό ανόμημα των κατακρίτων εν 3Ιουδαίοις ιερέων, 
οτι ατά άγια των βέβηλων ον διέστελλον». Καί οϋτος τοίνυν 
μετά καί πολλών άλλων κοινών ψυχής καί σώματος άγαθών 
ενεργειών καί το μακάριον πένθος τών βέβηλων ον διέστει- 
λεν ενεργημάτων.

15 19. α Αλλ' εγώ» , φησίν, αον τούτο τό πένθος ηγούμαι α
παθές καί μακάριον' πώς γάρ αν εϊη άπαθες ο τή ενεργεία 
τού τής ψυχής παθητικού τελείται; Πώς δ3 α>ν εϊη απαθής 
δ τό παθητικόν τοϋτ3 έχων ενεργόν, αλλά μή καθ'3 έξιν νέκρω- 
σιν αυτού τελέως έξεργασάμενος; » .  3Αλλ’ ημείς ον τούτ3 εΐ- 

20  ναι απάθειαν έδιδάχθημεν, ώ φιλόσοφε, τήν τον παθητικού 
νέκρωσιν, αλλά την από τών χειρόνων έπί τά χρείττω μετά- 
θεσιν αυτού καί τήν επί τά θεία καθ3 έξιν ένέργειαν, δλικώς 
άπεστραμμένου τά πονηρά καί έπεστραμμένον π ρ ο ς  τά καλά, 
καί οϋτος ήμίν άπαθής, 6 τάς πονηράς έξεις άποκτησάμενος 

25 καί έν ταις άγαθαίς πλουτήσας, δ «οντω τιοιωθείς ταις άρε- 
ταίς ώς οι εμπαθείς ταις μή καλαΐς ήδοναίςυ, δ ούτως νπο- 
τάξας τό θυμικόν τε καί επιθυμητικόν, ά συναμφότερά έστι 
τό τής ψυχής παθητικόν, τω γνωστικφ καί κριτικφ χαί λο- 
γιζομένφ τής ψυχής, ώς οι έμπαθείς τφ παθητικώ τό λογι- 

30 ζάγχενον παράχρησις γάρ έστι τών δυνάμεων τής ψυχής ή 
τά τών πατθών άποτρόπαια φυουσα, καθάπερ καί τήν μεμω- 
ραμένην σοφίαν ή τής γνώσεως τών δντων παράχρησις' εϊ

77. ΊεΖ.  22, 26.
78. Ί ω ά ν ν о и Σ ι ν α ΐ т о и, ΚλΐμαΕ 29, PG 88, 1149 Α.
79. Ή άηάθεια τών μοναχών δέν σημαίνει άδράνίειαν, άλλ’ άνεργόν 

πόλεμον κατά Τών παθών.
80. Α' Κορ.  1, 20.
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ψυχής καί σώματος ώφελοϋσαι μεγάλως τήν ψυχήν, αύ- 
τός δε λέγει ότι δέν υπάρχει καμμία. Διότι, λέγει, «όλαι 
έτοιμάζουν τήν ψυχήν νά στρέψη πρός τά κάτω καί όλαι 
αί γινόμεναι κινήσεις, όσαι είναι κοιναί ψυχής καί σώμα
τος, γίνονται διά κακόν καί διά βλάβην τής ψυχής». Δέν 
πρόκειται βεβαίως νά έξαιρέση αύτόν άπό τήν κατηγορίαν 
τοϋτο, ότι δέν εϊπεν ιδιαιτέρως αυτήν τήν ένέργειαν έπι- 
βλαβή, άλλά δικαίως θά είναι ένοχος διότι συνέταξε καί 
αύτήν μαζί μέ τάς πονηρός, καί μάλιστα διότι έπεχείρησε 
νά ύποκλέψη τήν συγκατάθεσιν των άκροατών μέ τήν τοι- 
αύτην μηχανήν, έπειδή ό Θεός διά τοϋ προφήτου λέγει ότι 
τοΰτο είναι τό ανόμημα των κατακρίτων ιερέων μεταξύ 
των Ιουδαίων, ότι «δέν διεχώριζον τά αγία άπό τά βέβη
λα»77. Καί αύτός λοιπόν μαζί μέ πολλάς αλλας άγαθάς 
ένεργείας κοινάς εις τήν ψυχήν καί τό σώμα δέν διεχώρι- 
σε καί τό μακάριον πένθος άπό τά βέβηλα ενεργήματα.

19. «Άλλ’ έγώ», λέγει, «δέν θεωρώ τοΰτο τό πένθος 
απαθές καί μακάριον' διότι πώς θά ήτο άπαθές αύτό τό 
οποίον τελείται μέ τήν ένέργειαν τοϋ παθητικού τής ψυ
χής; Πώς δέ θά ήτο άπαθής ό έχων ένεργόν τό παθητι
κόν τοϋτο, άλλά μή έκτελέσας κατά διάθεσιν πλήρη νέ- 
κρωσιν αύτοϋ;». Άλλ’ ήμεϊς, ώ φιλόσοφε, δέν έδιδάχθημεν 
ότι τοϋτο είναι άπάθεια, ή νέκρωσις τοϋ παθητικού, άλλά 
ή άπό τά χειρότερα πρός τά άνώτερα μετάθεσις αυτού 
καί ή έπί τά θεία κατά διάθεσιν ένέργειά του, άποστρεφο- 
μένου τελείως τά πονηρά καί έστραμμένου πρός τά καλά. 
Καί οΰτος είναι δΓ ήμάς άπαθής, ό άπομακρύνας τάς πονη
ρός έξεις καί πλουτήσας μέ τάς άγαθάς, ό «ευπορών μέ τάς 
άρετάς τόσον όσον οί έμπαθείς μέ τάς μή καλάς ήδονάς»78, 
ό ύποτάξας τό θυμικόν καί έπιθυμητικόν, τά οποία συναπο- 
τελοϋν τά παθητίκόν τής ψυχής, εις τό γνωστικόν καί κρι
τικόν καί λογιστικόν τής ψυχής τόσον, όσον οί έμπαθείς 
τό λογιστικόν εις τό παθητικόν79. Διότι παράχρησις τών 
δυνάμεων τής ψυχής είναι ή φύουσα τά άποτρόπαια πάθη, 
όπως ή παράχρησις τής γνώσεως τών όντων προκαλεί τήν 
μωραμένην σοφίαν89, ”Αν δέ χρησιμοποιή κανείς ταύτας KQ*
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δέ τις καλώς ταύταις χρφτο, διά μεν της γνώσεως ιών ον- 
των πνενματικώς εκλαμβανόμενων την θεογνωσίαν πορίσεται, 
διά δε τον τής ψυχής παθητικόν, δι В πρός Θεόν πεποίη- 
I at κινονμένοντ τάς καταλλήλονς άρετάς έργάσεται, τφ μεν 

5 έπιθνμητικφ την αγάπην ένστερνιζόμενος, τφ δέ θνμοειδεϊ 
την υπομονήν κατακτώμενος. Ούχ ό νεκρώσας τοίννν, έπει και 
προς τάς θείας έξεις και σχέσεις και διαθέσεις έσται ακίνη
τός τε και άνενέργητος, άλλ9 ό τονθ’ νποτάξας, ώστε διά τον 
πείθεσθαι τφ νφ, φύσει λσχόντι την ηγεμονίαν, προς Θεόν 

10  άγόμενον ή δέον, άνατείνεσθαι διά τής αδιάλειπτου μνήμης 
τον Θεόν προς τον Θεόν κα\ δι9 αν τής εις έξιν άφικνεϊσθαι 
τής θείας διαθέσεως και εις άρίστην έξιν προβιβάζειν ταύ- 
την, ήτις έστιν ή πρός Θεόν αγάπη, δι ήν πληροί κατά τό 
λόγιον τάς τον άγαπωμένου έντολάζν δξ ών διδάσκεται και 

15 ένεργει και κταται την ειλικρινή τε και τελείαν π ρ ό ς  τον πλη
σίον αγάπην, αϊς μη σννεϊναι την άπάθειαν, των αδυνάτων.

20. Αϋτη μεν οϋν ή π ρ ό ς  την τελείαν αγάπην δι9 άπα- 
θείας οδός έξηλλαγμένη τέ έστι και άνω βαίνουσα και τοϊς 
άνακεχωρηκόσι τον κόσμου μάλιστα αρμόσει· σχολάσαννες γάρ 

20 Θεφ και άνεπιθολώτφ νφ τή πρός αάτόν ομιλία διακαρτερή- 
σαντες, διά τής συνουσίας τούτης εύχερώς τόν συρφετόν τών 
7ΐονηρων παθημάτων άποτίθενται και την αγάπην σφίσιν αύ- 
τοΐς ένθησαυρίζονσι. Τοις δ9 έν τφ κόσμω στρεφομένοις έστι 
βιαζομένους έαντους κατά τάς έντολάς τον Θεού τοϊς τον 

25 κόσμον χρήσθαι πράγμαοιν. Ούκονν καί τδ παθητικόν τής ψυ
χής τής βίας ταύτης κοινωνονν ένεργήοει κατ έκείνας. Αυ
τή δέ ή βία έγχρονίσασα τή συνήθεια ήδεϊαν την π ρ ό ς  τά ς  
έντολάς τον Θεόν σχέσιν έμποιει και τήν διάθεσιν εϊς έξιν 
μετατίθησιν ή δέ χαρίζεται τό πρός τάς τιονηράς έξεις τε 

30 καί σχέσεις μονιμώτατον μίσος, τό δέ πρός τά πονηρά τοιοϋ- 
τον μίσος την απάθειαν καρποφορεί, π α ρ * ής ή π ρ ό ς  τότ μσ-

81. ’Μνήμη Θεοϋ’ έκφρασις τοΰ Δ ι α δ ό χ ο υ ,  Κεφάλαια 11, 31, 
58, 59, 83, 73 κ.δ., συνδεδεμένη μετά τής άδιαλείπτου προσευχής. 
’"ΕΕις θείας άγάπης’, αύτόθι 90, 91 κ.ά.

82, Ί W. Α ' 4, 7 κ.έ. 5, 1 έΕ.
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λώς, διά μέν της γνώσεως των οντων εκλαμβανόμενων κα
λώς θά ποριοθή την θεογνωσίαν, διά δέ τοϋ παθητικού τής 
ψυχής, κινουμένου πρός έκεϊνο διά τό όποϊον έπλάσθη 
ύπό τοϋ Θεού, θά έργασθή τάς καταλλήλους όρετάς, μέ 
τό επιθυμητικόν μέν ένστερνιζόμενος τήν άγάπην, μέ τό 
θυμοειδές δέ κατακτών τήν υπομονή ν.̂ Δέν είναι λοιπόν ό 
νεκρώσας τό παθητικόν άπαθής, [έπειδή θά είναι άκίνητος 
καί όνενέργητος έπισης πρός τάς θείας εΕεις καί σχέσεις 
καί διαθέσεις, όλλ’ ό ύποτάΕας αύτό, ώστε τοϋτο, φγόμενον 
ύπό τοϋ Θεοϋί δπως πρέπει, διά τής πειθοϋς εις τόν νοϋν 
τόν κατέχοντα φύσει τήν ήγεμονίαν, νά άνατείνη διά τής 
άδιαλείπτου μνήμης τοϋ Θεοϋ πρός τόν Θεόν καί δΓ αύτής 
νά φθάνη είς εΕιν τήν θείας διαθέσεως καί νά τήν προβιβό- 
2η είς άρίστην έΕιν, ή όποια είναι ή πρός Θεόν άγάπη*1. 
Χάριν αύτής τής αγάπης έκτελεϊ κατά τόν λόγιον τός έντο- 
λάς τοϋ άγαπωμένου82, από τός οποίας διδάσκεται καί 
ένεργεϊ καί άποκτό τήν ειλικρινή καί τελείαν πρός τόν πλη
σίον άγάπην’ είναι δέ άδύνατον να μή συνυπάρχη μέ αυτός 
ή άπάθεια.

20. Αύτή λoJπόv ή πρός τήν τελείαν άγάπην δΓ άπα- 
θείας όδός είναι παρηλλαγμένη, βαίνει πρός τό ανω καί 
άρμόϋει ιδιαιτέρως είς τούς άναχωρητάς έκ τοϋ κόσμου. 
Διότι αύτοί, άφιερούμενοι είς τόν Θεόν καί έπιδιδόμενρί είς 
τήν πρός αύτόν συνομιλίαν μέ άθόλωτον νοϋν, εύχέρώς 
άπσβάλλουν διά τής συναναστροφής ταύτης τόν συρφετόν 
των πονηρών παθημάτων καί θησαυρίζουν μέσα των τήν 
άγάπην. Είς δέ τούς ζώντας έντός τοϋ κόσμου άρμόζει νά 
χρησιμοποιούν τό πράγματα τοϋ κόσμου βιάζοντες έαυτούς 
κατά τάς έντολάς τοϋ Θεού. Επομένως καί τό παθητικόν 
τής ψυχής, κοινωνοϋν μέ αύτήν τήν βίαν, θά ένεργήση 
όπως έκεϊναι. Αύτή δέ ή βία, όταν μέ τήν συνήθειαν γίνη 
χρονία, καθιστά γλυκεϊαν τήν πρός τάς έντολάς τοϋ Θεοϋ 
σχέσιν καί μετατρέπει τήν διάθεσιν είς έΕιν’ αύτή δέ ή έΕις 
χαρίζει τό μονιμώτατον μίσος πρός τάς πονηρός έΕεις καί 
σχέσεις, τό δέ τοιοϋτον μίσος πρός τό πονηρά καρποφορεί 
Τήν όπόθειαν, όπό τήν όποιαν γεννόται ή άγάπη πρός τφγ
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νον άγαμον αγάπη τίκτετ ш. Ζών τοίννν και ενεργόν τιαραστή- 
σαι δει τφ Θεφ τό τής ψυχής παθητικόν, ϊνα ή θυσία ζώσα, 
δπερ ό απόστολος και περί τον σώματος ημών είπε* «παρακα- 
λώ» γάρ, φησίν, «υμάς διά των οίκτιρμών τον Θεόν παρα- 

5 στήσαι τα σώματα υμών θυσίαν ζώσαν, άγίαν, εύάρεστον τφ 
Θεφ». Πώς οϋν τό ήμέτερον σώμα ζών αν παρασταίη θυσία 
τφ Θεφ ευάρεστος; 'Οπότε λεία μεν όρώσιν ημών οι νριθαλ- 
μοί, κατά τό γεγραμμένον, «ό βλέπων λεία έλεηθήσεται», και 
τον άνωθεν ελεον έπισπώνται και πορίζουσιν ήμΐν, ώτα δ5 ν- 

10 πόκειταί τοις θείοις- διδάγμασιν, ονχ ώστε άκοϋσαι μόνον 
αυτών, άλλ3 ώστε κατά τό δαβιτικόν μεμνήσθαι τών εντολών 
του Θεοΰ τον ποιήσαι αύτάς, ούκ ακροατήν έπιλησμονής κατά 
τό είρημένον τφ άδελφοθέω τών αποστόλων γενόμενον, άλλα 
((παρακνψαντα εις νόμον τέλειον τής ελευθερίας και παραμεί- 

15 ναντα και μακάριον όντα έν τή ποιήσει αυτόν», γλώσσα δε. 
χειρές τε και πάλες ύπηρετώσι τοις θείοις θελήμασι. Τί οϋν 
αί ένέργειαι ανται τών έντολών τον Θεόν; Ον' κοιναί εΐσιν 
ένέργειαι ψυχής και σώματος; Πώς οϋν αι κοιναί ένέργειαι 
ψυχής καί σώματος άπασαι σκότους έμπιπλώσι καί έκτυφλον- 

20 οι την ψυχήν;
21. Ό  δε απόστολος, «τις ασθενεί και ουν. άσθενώ;» φη- 

σί, «τις σκανδαλίζεται καί οϋκ εγώ πυρούμαι;». *Αρ9 οϋν ου 
κοινή ένέργεια ταύτα τον τε σώματος καί του τής ψυχής πα
θητικόν; Πρός κακού τοίννν αυτήν νομιοϋμεν καί επί βλάβη 

25 τής ψυχής; Καί μήν τοντό έστι δείγμα άκριβές τον τόν πλη
σίον αγαπάν ώς εαυτόν, δ δευτέρα μεν έστιν έντολή Θεόν, 6- 
μοία δε κατά τό θεοπαράδοτον λόγιον τή πρώτη καί μεγάλη 
έντολή. Διόπερ δ αυτός απόστολος Ρωμαίοις γράφων, «λύπη 
μοί έστι», φησι, «μεγάλη καί αδιάλειπτος οδύνη τή καρδία 

30 μου υπέρ τών αδελφών μου, τών συγγενών μου κατά σάρκα». 
'Ορήίς τό παθητικόν ζών καί ένεργόν τής απαθούς καί θεοει
δούς έκείνης τμυχής; ΈΙ δέ άδιαλείπτως έκείνη προσηύχετο

83. Ρω μ. 12, 1. 84. Π α ρο ι μ. 12, 13α.
85. Ψ α λ μ .  102, 18. 86. Ίοκ.  1, 25.
87. Β' Κορ.  11, 29. 88. Μ α τ  6. 22, 36 κ.έ.
89. Ρ ω μ. 9, 2 έζ.
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μόνον άγαθόν. Πρέπει λοιπόν να παραστήσωμεν ενώπιον 
τοΰ Θεοϋ ζών καί ένεργόν τό παθητικόν της ψυχής, διά νά 
γίνη τοϋτο θυσία ζώσα, πράγμα τό όποιον είπεν ό απόστο
λος καί περί τοΰ σώματος ημών' διότι, λέγει, «σας παρα
καλώ διά τών οίκτιρμών τοϋ Θεοΰ νά παραστήσετε τά σώ
ματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, εύάρεστον εις τον Θεόν»83. 
Πώς λοιπόν τό σώμα μας θά ήδύνατο νά παραστή ζών θυ
σία εύάρεστος εις τον Θεόν; "Οταν οί μέν οφθαλμοί μας 
βλέπουν εύχάριστα, κατά τό γεγραμμένον «ό βλέπων ευχά
ριστα θα έλεηθή»84, καί τό άνωθεν έλεος άποσποΰν καί μας 
προμηθεύουν, τά δέ ώτα πείθονται είς τά θεία διδάγματα, 
ούτως ώστε όχι μόνον νά άκούη κανείς ταϋτα, άλλα καί 
νά ένθυμήται τάς έντολάς τοΰ Θεοϋ διά νά τάς έκτελη 
κατά τον ψαλμωδόν83, όχι γενόμενος ακροατής λήθης κατά 
τό λεχθέν ύπό τοΰ άδελφοθέου αποστόλου, άλλά «παρακύ* 
ψας είς τον τέλειον νόμον τής έλευθερίας καί παραμείνας 
καί μακαρίως έκτελέσας αύτόν»88, ή δέ γλώσσα, αί χεϊρες 
καί οί πόδες ύπηρετοϋν τά θεία θελήματα. Τί είναι λοιπόν 
αύταί αί ένέργειαι τών έντολών τοϋ Θεοϋ; Δέν είναι κοιναί 
ένέργειαι ψυχής καί σώματος; Πώς λοιπόν δλαι αί κοιναί 
ένέργειαι ψυχής καί σώματος γεμίζουν τήν ψυχήν μέ ακό- 
τος καί τυφλώνουν την ψυχήν;

21. Ό δέ απόστολος λέγει, «ποιος άσθενεϊ καί δέν ά- 
σθενώ; ποϊος σκανδαλίζεται καί δέν φλέγομαι έγώ;»87. ‘"Αρα 
λοιπόν αύτά δέν είναι κοινή ένέργεια τοϋ σώματος καί 
τοϋ παθητικού τής ψυχής; Θά θεωρήσωμεν λοιπόν τήν 
ένέργειαν ότι τείνει προς τό κακόν καί πρός βλάβην τής 
ψυχής; Καί όμως τοϋτο είναι άκριβές δείγμα τοϋ άγαπδν 
τον πλησίον ώς έαυτόν, τό όποιον δευτέρα μέν έντολή 
τοϋ Θεοϋ είναι, όμοια δέ κατά τό θεοπαράδοτον λόγιον μέ 
τήν πρώτην καί μεγάλην έντολήν88. Διά τοϋτο ό ίδιος άπό- 
στΟλός γράφων πρός τούς Ρωμαίους λέγει, «έχω μεγά
λην λύπην καί άδιάλειπτον οδύνην είς τήν καρδίαν μου 
ύπέρ τών άδελφών μου, τών συγγενών μου κατά σάρκα»8*. 
Βλέπεις τό παθητικόν τής απαθούς καί θεοειδοϋς έκείνης 
ψυχής νά ζή καί άνεργη; Έάν δέ προσηύχετο μέ έκείνην
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και άδιαλείπτως ώδννάτο, σνννπάρχονσαν άρ3 εϊχεν έν έαντφ 
τή προσευχή την οδύνην τής ηινχής' ότι δε ον σνννπάρχονσαν 
μόνον αλλά και συνεργούσαν, έδειξεν ό αυτός διά τής κατα
σκευής εκεί’ «ηυχόμην γάρ» , φησίν, «αυτός εγώ άνάθεμα εϊ- 

5  ναι απ ό Χρίστον υπέρ των αδελφών μονά' καί άλλαχοϋ, αή ευ
δοκία τής καρδίας μου και ή δέησις ή π ρ ό ς  τον Θεόν υπέρ 
τον ’Ισραήλ έστιν εις σωτηρίαν»* πάντως διά την υπέρ αυ
τών μεγάλην εκείνην λύπην καί άδιάλειπτον οδύνην τής ψυ
χής. Πώς ονν άπάθειαν ήγησόμεθα την του παθητικόν καθ' 

10 έξ ιν νέκρωοιν;
\ 22. Άλλ3 ώς εοικεν, ό φιλόσοφος π ε ρ ί  μεν άπαθείας ή-
κουσέ τε και έφαντάσθη, την δε άναλγησίαν ονκ άκήκοε προς 
κακόν τε ούσαν και προς τών πατέρων κακιζομένην. ’Έστιν 
ονν κα\ άλγος άγαθόν, το τή αναλγησία ταύτη άντικείμενον, 

15 και κοιναι ψυχής και σώματος ένέργειαι λνσινελούσαι, μάλ- 
ιλον δέ τελειούσαι την ψυχήν, έιπερ διά τηρήσεως τών θείων 
έντολών ή τελείωσις αυτή προσγίνεται. ΕΙ δέ τον σώματός 
εστι τοιαντα έργα, πόσφ μάλλον του τής ψυχής πα
θητικού, ο άμέσως συνάπτει αι τφ νώ’ τό γάρ σώμα 

2 0  διά μέσου τούτου την πρός τόν νουν ίσχει σνναφήν. 
eO δε φιλόσοφος δμοιόν τι ποιεί, ώσπερ άν εί τις άκού- 
σας τον Θεού προστάττοντος « σχολάσατε καί γνώτε &τι έγώ 
είμι Θεός», εϊτα τους σχόλασαντας τοίς θείοις τά θεία και 
πνευματικά εργαζομένους θεώμενος, μέμφοιτο λέγων, 'σχο -  

2 5  λάσατε. εϊπεν ό Θεός, υμείς δέ, ένεργείν σπενδοντες, πλανά- 
σθε*. αΝεκρώσατε» γάρ, φησι καί ό άπόστολος, ατά μέλη τά 
ε π ί τής γής, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος κακόν και την 
πλεονεξίαν». Ακούεις τίνας δει τών σωματικών ενεργειών 
νεκρονν; Πορνείαν, ακαθαρσίαν καί απλώς π ά σ α ς  τ ά ς  γηΐ- 

30  ν α ς .  Ποιον δέ πάθος; Τό κακόν, άλλ' ούχί τάς διά τον σάγ
ματος τελουμένας ένεργείας τού Πνεύματος, ουδέ τά θεία 
και μακάρια πάθη, ουδέ τάς π ρ ό ς  ταϋτα πεφυκνίας δυνάμεις 
τής ψυχής' ατό επιθυμητικόν» γάρ, φηοί, ατετάσθω σοι παν 90 91

90. Α ' Θ ε σ σ .  1, 3* 2, 13" 5, 17. Ρω μ. 9, 2.
91. Ρω μ. 9, 3. 92. Ρω μ. 10, 1.
93. Ψα λ μ .  45, 11. 94. Κολ .  3, 5,
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άδιαλείπτως καί ώδυνάτο άδιαλείπτως90, άρα είχε μέσα 
του συνυπάρχουσαν με τήν προσευχήν την όδύνην τής 
ψυχής' ότι δε τήν εϊχεν όχι μόνον συνυπάρχουσαν άλλα 
και συνεργούσαν, έδειξεν ό ίδιος έκεϊ διά τής προσποιή- 
σεως' «θά (ηύχόμην», λέγει, «έγώ ό ίδιος νά άποκοπώ 
άπό τον Χριστόν ύπέρ των αδελφών μου»91' και άλλου, «ή 
έπιθυμία τής καρδίας μου καί ή προς τον Θεόν δέησις 
είναι νά όδηγηθή ό Ισραήλ εις σωτηρίαν»9*, ταϋτα δέ οπωσ
δήποτε λόγω τής ύπέρ αύτών μεγάλης έκείνης λύπης καί 
άδιαλείπτου οδύνης τής ψυχής. Πώς λοιπόν ώς άπάθειαν 
θά θεωρήσωμεν τήν καθ* έξιν νέκρωσιν τοΰ παθητικού;

22. Άλλ’ όπως φαίνεται, ό φιλόσοφος διά μέν τήν ά- 
πάθειαν καί ήκουσε καί έφαντάσθη, διά δέ τήν άναλγησίαν 
δέν ήκουσεν ότι τείνει προς τό κακόν καί κακίΖεται άπό 
τούς Πατέρας. Υπάρχουν λοιπόν καί άλγος άγαθόν, τό 
άντίθετον εις αύτήν τήν άναλγησίαν, καί κοινοί ένέργειαι 
ψυχής καί σώματος, ώφελοΰσαι μάλλον δέ τελειοποιούσαι 
τήν ψυχήν, αν ππάγματι ή τελείωσίς της προσγίνεται διά τής 
τηρήσεως τών έντολών. Έάν δέ τοιαΰτα έργα είναι τοϋ σώ
ματος, πόσον μάλλον τοΰ παθητικού τής ψυχής, τό όποιον 
συνάπτεται άμέσως μέ τον νοΰν’ διότι τό σώμα επιτυγχάνει 
τήν προς τον νοΰν σύνδεσιν διά τούτου. Ό δέ φιλόσοφος 
πράττει όμοια μέ έκεινον ό όποιος, άκούσας τόν Θεόν νά 
προστάσση, «σχολάσατε, γνωρίσατε ότι έγώ είμαι Θεός»99, 
έπειτα δέ βλέπων τούς σχολάσαντας εις τά θεία νά ένερ- 
γοΰν τά θεία καί πνευματικά, θά τούς κατηγορεί λέγων, 
σχολάσατε, είπεν ό Θεός, σεις δέ, σπεύδοντες νά ένερ- 
γήτε, πλανασθε’. «Διότι, λέγει καί ό άπόστολος, «νεκρώσα
τε τά έπί τής γής μέλη, πορνείαν, άκαθαρσίαν, πάθος κα
κόν καί τήν πλεονεξίαν»94. Ακούεις ποιας άπό τάς σωμα- 
τ'κάς ένεργείας πρέπει νά νεκρώνωμεν; Πορνείαν, άκα
θαρσίαν, καί γενικώς όλας τάς γηΐνας. Ποιον δέ πάθος; 
Τό κακόν, άλλ’ όχι τάς διά τοΰ σώματος τελουμένας ένερ- 
γείας τοΰ Πνεύματος οϋτε τά θεία καί μακάρια πάθη οϋτε 
τάς πρός αύτά έκ φύσεως καμωμένος δυνάμεις τής ψυ
χής. Διότι, λέγει, «τό επιθυμητικόν σου όλον νά τείνη
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προς Θεόν, ό ϋνμός έστω σοι κατά μάναν τον δφεως». Πώς 
ούν νενεκρωμέναι αι δυνάμεις ανται της τρυχής, ει κινηϋείη 
τις τούτων προς την δείαν άνάτασιν εν ταϊς προς τόν Θεόν 
εύχαΐς ή διεγερδείη κατά του όφεως έν ταϊς άτόποίς προσ- 

5 δολαϊς;
23. Πώς δό ασφαλώς εσται λέγων δ φιλόσοφος; « 7 7  

δαί; Αϊσδησιν μόν και φαντασίαν άτιμάοομεν προσευχόμενοι, 
το δό παθητικόν της τμνχής ένεργεϊν κατά τινα τών εαυτόν; 
δυνάμεων δεξόμεδα; 3Ή  πολλφ μάλλον ουδέ τούτο; αι γάρ 

10 τούτου ένέργειαι μάλιστα πάντων εκτνφλονσι και κατορύττου- 
σι τό ϋεϊον δ μ μα». Βαδαί* πώς κατορύττει τδ $εΐον ομμα το 
προς τά πονηρά μίσος και ή προς τόν Θεόν και τόν πλησίον 
αγάπη; Και ταύτα γάρ του παδητικον εϊσιν ένέργειαυ ταύ- 
τη γάρ τη δυνάμει της ψυχής άγαπώμέν τε και άποτρεπόμενα, 

15 οίκειονμεδά τε και άλλοτριούμεΰ'α, καδάπερ καί τφ λογιζομέ- 
νω της ψυχής, κατά τόν σοφόν Σννέσιον, άπαινούμέν τε και 
μεμφόμεδα. Νέκρωσις αρ’ ούν έστι του λογιστικού ϋείοις ϋεω- 
ρημασιν έναοχολεϊσϋαι καί Θεφ τόν ύμνον καί την ευχαρι
στίαν άναπέμπειν και τούτω διά της συνεχονς κολλάσδαι μνή- 

20 μης; ’Ή  του τό έστιν ή όντως ζωή και άληϋ’ής ένέργεια wv 
νον; Τόν αυτόν άρα τρόηον ουδό τό παϋητικόν νεκρονσιν οι 
έρασται τών καλών, κατακλείσαντες αργόν και ακίνητον εν 
εαυτοϊς, ουδό γάρ άν σχοϊεν 0τφ αν έρφεν του· άγαδου και 
ιιισύϊεν τό πονηρόν, ουδό δι οϋ του μόν άλλοτριωδεΐενΤ οικειω- 

25 ϋ'εϊεν δό τφ Θεφ. Τούτο δό νεκροϋσι, τήν προς τά πονηρά 
σχέσιν της δυνάμεως ταύτης όλην μετατιϋ'έντες έπΐ την πρός 
Θεόν αγάπην, κατά την πρώτην καί μεγάλην εντολήν* «αγα
πήσεις» γάρ, φησί, «Κύριον τόν Θεόν σου έξ όλης τής ισχύος 
σου», ταύτόν δ? ειπεΐν τής δυνάμεώς οον' τιοίας δυνάμεως 

30 όλης; Δ ήλον ότι τού παδητικού' τούτο γάρ έστι τό τής ψυχής 
φιλούν. Τούτο δή διατεδόν ουτω και τάς άλλας τής ψνχής

95. Ί ω ά ν ν ο υ  Σ ι ν α ΐ τ ο υ ,  ΚλίμαΕ 26, PG 88, 1068 D.
96. "Ισως οϋτω έκ παραδρομής άντί Νεμεοίου, Περί φύσεως Αν

θρώπου 31, PG 40, 725 Α.
97. Δευτ. 6, 5 καί Μάρκ. 12, 30,
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πρός τον Θεόν, ό Θυμός σου ν’ απευθύνεται μόνον έναν* 
τίον τοϋ όφεως»93. Πώς λοιπόν αΐ δυνάμεις αύταί της ψυ
χής είναι νεκραί, άν δύναται κάποια άπό αύτάς νά κινηθή 
πρός τήν θείαν άνάτασιν κατά τάς προς τον Θεόν εύχάς 
ή νά έγερθή κατά τοϋ δφεως κατά τάς άτοπους προσβο- 
λάς του;

23. Πώς δέ θά είναι ασφαλής ό φιλόσοφος λέγων, 
«Τί λοιπόν; Τήν αϊσθησιν μεν και φαντασίαν θά άτιμάσω- 
μεν προσευχόμενοι, τό δέ παθητικόν τής ψυχής θά δεχθώ- 
μεν ότι ένεργεϊ μέ μίαν άπό τάς δυνάμεις του; "Η πολύ 
περισσότερον οϋτε τοϋτο; Διότι αί ένέργειαι τούτου εκ
τυφλώνουν και κατορύσσουν τό θειον όμμα περισσότερον 
άπό όλα». Άλίμονον' πώς κατορύσσει τό θειον όμμα τό 
μίσος πρός τά πονηρά καί ή άγάπη πρός τόν Θεόν καί τόν 
πλησίον; Διότι καί αύτά είναι ένέργειαι τοϋ παθητικού, 
έφ’ όσον αύτή είναι ή δύναμις τής ψυχής μέ τήν όποιαν 
άγαποϋμεν καί άποστρεφόμεθα, οίκειόμεθα νά άλλοτριού- 
μεθα, καθώς καί μέ τό λογιστικόν τής ψυχής, κατά τόν 
σοφόν Συνέσιον", έπαινοϋμεν καί μεμφόμεθα. Νέκρωσις 
αρα τοϋ λογιστικού είναι ή ένασχόλησις μέ θεία θεωρήμα
τα καί ή άναπομπή ϋμνου καί εύχαριστίας εις τόν Θεόν 
καί ή προσκόλλησις εις αύτόν διά συνεχούς μνήμης; ’Ή 
αϋτη είναι ή όντως Εωή καί άληθής ένέργεια τοϋ νοϋ; 
Κατά τόν ίδιον άρα τρόπον οί έρασταί τών καλών δέν νε
κρώνουν οϋτε τό παθητικόν, κατακλείοντές το άργόν καί 
άκίνητον μέσα των, διότι τότε δέν θά εϊχον όργανον μέ 
τό οποίον νά άγσποΰν τό άγαθόν καί νά μισούν τό πονηρόν, 
οϋτε έκείνο μέ τό οποίον νά άποΕενωθοΰν άπό τό πονη
ρόν καί νά οίκειωθοϋν τόν Θεόν. Νεκρώνουν δέ τοϋτο, 
τήν πρός τά πονηρά σχέσιν τής δυνάμεως τούτης, μεταθέ- 
τοντες όλην εις τήν πρός τόν Θεόν άγάπην, κατά τήν πρώ- 
την καί μεγάλην έντολήν* διότι, λέγει, «θά άγαπήσης Κύ
ριον τόν Θεόν σου μέ όλην τήν ίσχύν σου»97, δηλαδή τήν δύ- 
ναμίν σου’ ποιαν όλην δύναμιν; Προφανώς τοϋ παθητικού 
διότι τοϋτο είναι τό άγαπών τής ψυχής. Τοϋτο λοιπόν μέ 
τοιαύτην διάθεσιν άνυψώνει καί τάς αλλας δυνάμεις τής
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δυνάμεις των γήινων άπανίστησι και άνατείνει προς Θεόν 
τούτο διατεϋέν οντω και τή προσευχή τδ ειλικρινές πορίζει 
και τον νουν ούκ έΐργει, άλλα και συμπράττει διά της μνήμης 
ένιδρνμένον εχειν εν έαντφ τδν Θεόν* τούτο δια τεθέν ου τω 

5 και σαρκός ύπερφρονεϊν και τα και αυτήν άλγη ραον φέ 
ρειν τοις υπέρ τον όντως έφετον πάσχονσι παρέχει' δι3 αυτόν 
γάρ έκείνφ τω φίλτρφ κατ' ακρας άλόντες και οϊον έπανα- 
στάντες τής σαρκός, τή δι’ ευχής και αγάπης προς το θειον 
Πνεύμα κοινωνία, τα σαρκός ταυ τα πάθη κατά μόνον το κρί- 

10 νειν αισθανόμενοι, διαγίνονται.
24. Και τι δει τιλείω περί τούτων γράφειν; Δ ήλον γάρ 

έστι πάοιν, εί καί μη τφ σοφω τούτφ γέγονε σαφές, ώς ιισταυ- 
ρώααι την σάρκα συν τοις παθήμασι και ταϊς έπιθυμίαις» 
προσετάγημεν, ούχ' ιν’ ημάς αυτούς διαχειρισώμεθα, πάσαν

15 σώματος ενέργειαν καί ψυχής δύναμιν νεκρώσαντες, άλλ5 ώς 
αν των μέν φαύλων όρέξεών τε καί πράξεων άποσχώμεΰα 
καί την απ' αυτών φυγήν άνεπίστροφον έπιδειξώμεθα, γενώ- 
μεθα δέ των έπιθνμιών τον πνεύματος άνδρες, κατά τόν Δα
νιήλ, τελείφ φρονήμαοι ζώντες έγ ανταις καί κινούμενοι καί 

20 άνδρικώς αεί χωρούντες εις το πρόσω, κατά τόν από Σοδό- 
μων έξιάντα Αώτ, δ ς  αεί τιροβαίνων καί ακίνητος προς τά 
όπίσω μένων ζώντα έαντόν διετήρησε, τής εις ζουπίσω στρα- 
φείσης συζύγου νεκρωθείσης. 'Ότι μέν ούν ζών εχουσι καί 
τά κρείττω ένεργονν, άλλ* ον νεχρονσιν οι απαθείς τό τής 

25 ψυχής παθητικόν, ΐκανώς οϊμαι δεδειγμένον είναι.
25. Νυν δ* ίδωμεν τιώς ό φιλόσοφος ούτος, καίτοι την 

έαντού πολύνοιαν πάσαν έπαφείς ταϊς είσαγωγικαΐς είς προσ
ευχήν είσηγήσεοι τον σεπτού N ικηφόρου, όμως τού σνκοφαν- 
τήσαι καί διαστρέψαι καί διαβαλεΐν πλέον ϊσχνσεν ονδέν, έ-

30 αυτόν καί τούς οικείους λόγους, άλλ’ ούχί τόν όσιον έκεϊνον, 
διά των συκοφαντιών τούτων λνμηνάμενος. Πρώτον μέν ονν 
άρχόμενος τούτο τού άνδρός καταψεύδεται, τό πρώτον αυτόν

98. Γαλ.  5, 24.
99. Δαν .  9, 23' 10, 11' 19.

1. Ге ν. 19, 17 κ.έ.
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ψυχής άπό τά γήινα καί αναβιβάζει προς τον Θεόν' τοΰτο 
λοιπόν μέ τοιαύτην διάθεσιν καί εις τήν προσευχήν προσ
πορίζει τήν ειλικρίνειαν καί τον νουν δεν εμποδίζει, άλλά 
καί συμπράττει, ώστε νό εχη θεμελιωμένον μέσα του τον 
Θεόν διά τής μνήμης' τοϋτο λοιπόν μέ τοιαύτην διάθεσιν 
δίδει τήν ικανότητα εις τούς ύπέρ τοΰ όντως έφετοΰ πά- 
σχοντας νά περιφρονοΰν τήν σάρκα καί νά υποφέρουν εύ- 
κολώτερον τούς σαρκικούς πόνους' διότι δΓ αύτοΰ, κατα- 
ληφθέντες πλήρως άπό έκεϊνο τό φίλτρον καί τρόπον τινά 
έπαναστατήσαντες κατά τής σαρκός, διατρίβουν εις τήν δΓ 
εύχής καί άγάπης πρός τό θειον πνεύμα κοινωνίαν, αισθα
νόμενοι τά πάθη αύτά τής ψυχής μόνον έκ συγκρίσεως.

24. Καί τί χρειάζεται νά γράφω περισσότερα περί τού
των; Διότι είναι είς όλους φανερόν, αν καί δέν έγινε σα
φές εις τόν σοφόν τούτον, ότι διετάχθημεν «νά σταυρώσω- 
μεν τήν σάρκα μαζί μέ τά παθήματα καί τάς έπιθυμίας»*8, 
όχι διά ν’ αύτοκτονήσωμεν, άλλά άφ’ ένός μέν διά ν’ άπό- 
σχωμεν άπό τάς φαύλας όρέξεις καί πράξεις καί νά φύγω- 
μεν άπό αύτάς άνεπιστρεπτί, άφ’ έτέρου δε νά γίνωμεν 
άνδρες τών πνευματικών έπιθυμιών, κατά τόν Δανιήλ”, ζών- 
τες καί κινούμενοι είς αύτάς καί προχωροΰντες άνδρικώς 
πάντοτε πρός τά έμπρός, κατά τό πρότυπον τού άπό τά 
Σόδομα έξελθόντος Αώτ, ό οποίος προχωρών συνεχώς καί 
μή στρέφων πρός τά όπίσω καθόλου διετήρησεν έαυτόν 
ζώντα, ένω ή σύζυγός του, στραφείσα είς τά όπίσω, ένε- 
κρώθη1. Νομίζω λοιπόν ότι έπαρκώς έδείχθη ότι οΐ άπαθεϊς 
έχουν τό παθητικόν τής ψυχής ζωντανόν και ένεργητικόν 
τών καλυτέρων, άλλά δέν τό νεκρώνουν.

25. Τώρα δέ ας ίδωμεν, πώς ό φιλόσοφος οΰτος, μο
λονότι έξαπέλυσεν όλην τήν μεγαλοφυΐαν του έναντίον τών 
εισαγωγικών διδασκαλιών τού σεπτού Νικηφόρου, όμως δέν 
κατώρθωσε κατά τίποτε νά συκοφαντήση καί διαστρέψπ καί 
διαβάλη περισσότερον, ζημιώσας διά τών συκοφαντιών τού
των όχι τόν όσιον έκείνον, άλλά έαυτόν καί τούς οικείους 
λόγους. Κατά πρώτον μέν λοιπόν έν άρχή ψευδολογεϊ κατά 
τοΰ άνδρός τοΰτο, ότι πρώτος αύτάς δήθεν παρέδωσε τάς
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παραδεδωκέναι λέγειν τάς τοιαύτας τών εισηγήσεων, ας ν- 
δρίζων εισπνοάς έκάλεσε' πολλοίς γάρ χρόνοίς πρότερον ιόν
τα προεισηγήσαντο πνευματικοί άνδρες έτεροι και ρήμασι καί 
νοήμασι σχεδόν τοϊς αύτοίς, κάν τοΐς τών πατέρων απάντων 

5 λόγοις πολλάς αν εύροι τις φωνάς συμμαρτυρούσας ανταϊς, 
οϊάπερ έστι και ή τον διά λόγων ήμϊν την πνευματικήν Κλί
μακα τεκτηναμένου' «Ιησού» γάρ, φησί, «μνήμη κολληΰήιω 
τη πνοή σου και τότε γνώση ησυχίας ωφέλειαν». Μετά τούτο, 
«δίαζε τον νουν σου» λέγοντος του όσιου εκείνον «;μετά του 

10 είσπνεομένου πνεύματος εις την καρδίαν εΙσελΰ’εΪΊ'» ( τουτέστι 
κολληϋήναι τούτω και τά εν καρδία σκοπείν, κατά τόν μέγαν 
Μακάριον «ή καρδία» γάρ, φησίν, «ηγεμονεύει όλου τον ορ
γάνου καί, έπειδάν κατάσχη τάς νομάς τής καρδίας ή χάρις, 
ηγεμονεύει πάντων τών μελών και τών λογισμών' εκεί τοίνυν 

15 χρή σκοπείν, εί ενέγραψεν ή χάρις τους του Πνεύματος νό
μους»), έκείνου τοίνυν τοΐς μεγάλοις τούτοις παντάπασι συμ- 
ρτδεγγομένου, πάλιν ούτος διά συκοφαντίας επηρεάζει καί, 
διελών ало τού 'νού' τό 'δίαζε9 τώ εισπνεομένφ συνείρει Πνεν- 
ματι, και συκοφαντικώς οντω διαφϋ'είρας μετά τών ρημάτων 

20 και την διάνοιαν, ειτα κατά τών διαίων εισπνοών πολύς αυ
τός πνει, τών άτοπωτάτων οϋσας άποδεικνύς. 'Αλλά και νουν 
έκείνου λέγοντος τάς ένεργείας τού νού και χρήν είναι διά 
τών αίσδήσεων ταύτας έξω χεομένας έπανάγειν καί παρα- 
σκένάζειν ε'ίσω νεύειν τούς προσευχής έπι μελού μένους, ό φι- 

25 λόσοφος νουν αυτόν αύδις συκοφαντεί λέγειν την ουσίαν τού 
νού' καί γάρ οϋτω πολλών εύπορήσαι τόπων κατά τών οσίων 
φωνών ύττενόησεν.

26. 'Ημών δ9 αϋΰτς τάληδές διευκρινούντων, αυτός άντει- 
πείν ουκ έχων, «έστωσαν», φησίν, «οι ήμέτεροι λόγοι διδα- 

30 σκαλία πρός τούς υπό τού φαινομένου άτόπου παρακρουσύέν- 
τας αν». Καί ού τοίνυν δ διδάσκων ά μη συνήκας, φαίη τις 
αν πρός τόν τοιούτον διδάσκαλον, παρεκρούσδης ή ού; Πα- 2 3 4

2. Ί ω ά ν ν ο υ  Σ ι ν α ΐ τ ο υ ,  Κλίμαζ 27, PG 88, 1112С.
3. Ν ι κ η φ ό ρ ο υ ,  Περί νήψεως, PG 147, 963 Β-964Α.
4. .'Ομιλία 15, 20, PG 34, 589 ΑΒ. Βλ. άνωτέρω 1,2, 3.



τοιαύτας διδασκαλίας, τάς οποίας έκάλεσεν ύβριστικώς 
είσπνοάς’ ένω προ μακροϋ χρόνου ταΰτα έδίδαξαν άλλοι 
πνευματικοί άνδρες με τά ίδιά σχεδόν λόγια καί νοήματα, 
καί εις όλους τούς λόγους των πατέρων θά ήδύνατο κανείς 
νά εύρη πολλάς φωνάς συμφωνούσας μέ αύτάς διά τής 
μαρτυρίας των, όπως είναι καί ή φωνή τού κατασκευάσαν- 
τος δΓ ήμας μέ λόγους τήν πνευματικήν Κλίμακα,, о ОПО'ЮС 
λέγει' «ή μνήμη του Ιησού άς κολληθή εις τήν πνοήν σου, 
καί τότε θά γνωρίσης̂ τήν ωφέλειαν τήο ήσυχίας»2. Μετά 
τούτο, ένω ό όσιοα^^ηφόρος λέγει, νοΰν αου
μέ τόνίείσπνεόμενονρέρα νά είσέλθη εις τήν καρδίαν»3 
(δηλαδη νά έπιδιώκηςνά κολληθούν εις αύτόν καί ταέν 
τή καρδία, κατά τόν μέγαν Μακάριον, ό όποιος λέγει,, «ή 
καρδία ήγεμονεύει ολοκλήρου τού οργάνου καί, όταν κα- 
ταλάβη τάς νομάς τής καρδίας ή χάρις, αϋτη ήγεμονεύει 
όλων των μελών κάΊ των λογισμών' έκεϊ λοιπόν πρέ.πει_νά 
κυττάΖωμεν, άν ένέγραψεν ή: χάρις τούς νόμους τού πνεύ- 
ματος  ̂ΓέναΓλόιπόν έκεΐνος ό όσιος συμφωνεί πλήρως.μέ 
τούςμέγάλους τούτους, πάλι ν.ούτας τόν κακομεταχε+ρί£ε- 
ται как διαχωρίσάς άπό τήν λέξιν «νο̂ »̂ )τό ’βία̂ ε’, τό 
συνδέει μέ τάν είσπνεόμενον αέρα καί Ε̂ίφθείρρς ουτω συ- 
κοφαντικώς μαΖϊ υέ τά λόγια καί τήν έννοιαν, έπειτα πνέει 
αύτός ό ίδιος άφθονος κατά τών 61αίων, £Ισπνοών̂ ά̂ποδει- 
κνύων ότι είναι άτοπώταχαι, Επίσης δέ, ένω εκείνος λέγει 
νοϋν τάς ένεργείας τού νοϋ καί άξιώνει, επειδή αυται δια- 
χέονται έξω διά των αισθήσεων, νά τάς έπαναφέρουν καί 
νά τάς ρυθμίζουν νά στρέφουν προς τά έσω οι έπιμελρύμε- 
νοι τής προσευχής, ό φιλόσοφος τόν συκοφαντεί πάλιν ότι 
νοΰν λέγει τήν ουσίαν τρΰ νοΰ' πράγματι ούτως έμηχανεύ- 
θη νά εύρη πολλάς θέσεις κατά των όσιων φωνών.

26. "Οταν δέ ήμείς διευκρινίέομεν τήν άλήθειαν, αυ
τός μή έχων τί νά είπη, λέγει, «άς είναι οί ίδικοί μας λόγοι 
διδασκαλία πρός τούς παραπλανηθέντας άπρ τό προφανές 
άτοπον». Καί σύ λοιπόν, ό όποιος διδάσκεις, όσα δέν κατε- 
νόησες, θά ήδύνατο νά είπη κανείς πρός τόν τοιοΰτον διδά
σκαλόν, πάρεπλανήθης ή όχι; Διότι, άν παρεπλανήθης, πώς

ΥΠΕΡ ΤΩΝ IΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 2, 2 4Qt
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ρακρουσδεις μεν γάρ, πώς άξιοϊς κατ' αυτό διδάσκαλος είναι, 
του διδάξοντος δεηϋεϊς και μαϋ'ών παρ9 ημών την άλήϋειαν, 
μη παρακρουσδεις δε, πώς υβρίζεις άπδ του κατά σε φαινο
μένου τον μηδέν ατοπον διανοούμενον, και ταϋτ’ ούχ δτι κα- 

5 κώς έξεΐπεν, άλλα κακώς ένενόηοεν; Ει γάρ άμφω κακώς 
εκείνος, πώς άν συ, κατήγορος ών, το νοούμενον παραδρομών, 
κατά μόνου του φαινομένου έχώρησας; 3Έδει τοίνυν, έϊπερ 
έφυλάξω την ало τών ρημάτων απάτην αυτός χα'ι τοις άλ- 
λοις φυλάττεσδαι παρηγγύας, την τε διάνοιαν και τόν πατέρα 

10 τής διανοίας εν έπαίνψ τίδεσδαι και τών ρημάτων εκείνων 
ου κατήγορον, άλλ3 εξηγητήν ποιειν οαυτόν. ΕΙ γάρ τοϋτό 
τις υπολογιζόμενος, δτι 7ΐρός τό φαινόμενον άπαντφ, καταλο- 
γογραφήσειε του έντ&λλομένου την του σώματος νέκρωσιν, 
ώς αύτόχειρας γίνεσδαι τους άνδρώπους διδάσκοντος, άρ3 άν 

15 αυτός έξαιρήση τούτον, εϊ μη μεταβουλεύσαιτο τής μετά τών 
άντιδέων καταδίκης; Ουκ έγωγε οίμαι. Τί δ* δτε Βασίλειος 
δ μέγας (ίνα παραπλησίω τοΐς υπό σου κατηγορούμενο ις πα- 
ραδείγματι χρήσωμαι), τί τοίνυν δ # ’ ουτος είπε τόν νουν 
έξω διαχεΐσδαι και έπανάγεσδαι πάλιν, κακώς έρονμεν αύ- 

2 0  τόν ώς την του νον άμετάβατον ουσίαν διαχεϊσδαι λέγοντα 
και την μηδέποτε έαυτήν άτιολείπουσαν έπανάγεσδαι, ή νουν 
νοήσομεν αυτόν λέγείγ τάς μεταβατικάς αύτοΰ ένεργείας, αι 
δή ποτέ εϊσιν αυται;

27. Άλλ' ό φιλόσοφος απ ό του φαινομένου κατηγορεϊν 
25 ΰπο τών έμών λόγων έξελεγχόντων εΐρχδεις και κατά του 

νοουμένου δλος χωρήσαι πρσϋνμηδείς, κατά τε τών υπέρ του 
σεπτού άνδρός έκείνου γεγραμμένοσν ήμιν τόν αγώνα μεταοκευ- 
άσας αύτφ, τής συκοφαντικής αύτοΰ κάνταΰδα τέχνης ουκ 
έπιλέληστο, μάλλον 0 я έπιλελήσδαί πως ούκ έδυνήδη. Πώς 

30 γάρ άντειπειν τοις διά την ένοϋσαν άλήδειαν άναντιρρήτοις 
ονσιν έοχεν άν και δυσσεβείας έγκλημα προστρίψαι τοις εΰ- 
σεβέσι, μη την συκοφαντίαν τούτοις ένείρας; Ημών τοίνυν 
τιρώτσν σαρκικόν λογιστικόν δργανον τήν καρδίαν εΪ7ΐόντων, 5

5. Επ ισ τολή  2, P G  32, 228 Α .
β. Του Νικηφόρου, ύπέρ ου έγραψεν ό Παλαμαο έν τη πρώτη 

τριάδι.
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τότε αξιώνεις ότι είσαι διδάσκαλος, ενώ χρειάζεσαι διδά
σκαλον και μανθάνεις άπό ημάς την άλήθειαν, αν δέ δέν 
παρεπλανήθης, πώς ύβρίζεις άπό τό κατά σέ προφανές 
τον μή σκεπτόμενον τίποτε άτοπον, και μάλιστα όχι διότι 
κακώς διετύπωσεν, άλλά κακώς ήννόησεν; ’Άν πράγματι 
κακώς επραξε καί τά δύο εκείνος, πώς εσύ, ένώ είσαι 
κατήγορος, παρεμέρισες τό έννοούμενον και έπετέθης μό
νον εναντίον τοϋ φαινομένου; ’Άν λοιπόν έφυλάχθης εσύ 
ό ίδιος άπό την άπάτην τών λόγων καί παρήγγειλες είς 
τούς άλλους νά φυλάσσωνται, έπρεπε καί την σκέψιν καί 
τον πατέρα τής σκέψεως νά έπαινέσης καί τών λόγων 
έκείνων νά γίνης όχι κατήγορος άλλά έρμηνευτής. Διότι 
αν κάποιος, λαμβάνων ύπ’ όψιν ότι άπαντά προς τό φαινό- 
μενον, άπέδιδεν είς τον παραγγέλλοντα τήν νέκρωσιν τοϋ 
σώματος ότι διδάσκει τούς άνθρώπους νά αύτοκτονοϋν, 
άρά γε αύτός θά έξαιρέση τοϋτον, αν δέν ήλλαξε γνώμην 
ώστε νά ύποστή τήν καταδίκην τών άντιθέών; Δέν τό νομί
ζω έγώ. Τί δέ θά σκεφθώμεν όταν ό μέγας Βασίλειος (διά 
νά χρησιμοποιήσω παραπλήσιον μέ τά ύπό σοϋ έλεγχόμε- 
να) είπεν ότι ό νοϋς διαχέεται έξω καί έπαναφέρεται πά
λιν5; Θά εϊπωμεν ότι κακώς λέγει αύτός ότι διαχέεται ή 
άμετάβατος ούσία τοϋ νοϋ καί ότι ή ούδέποτε άπσμακρυ- 
νομένη έπαναφέρεται ή θά έννοήσωμεν ότι μέ τήν λέξιν 
νοϋς έννοεϊ τάς μεταβατικός ένεργείας, όποιαιδήποτε εί
ναι αύταί;

27. Άλλ’ ό φιλόσοφος αύτός, έμποδισθείς άπό τούς 
έλεγκτικούς λόγους μου νά κατηγορήση βάσει τοϋ φαινο
μένου καί φιλοτιμηθείς νά έπιτεθη ολόκληρος έναντίον 
τοϋ νοουμένου, μεταθέσας δέ τον άγώνα έναντίον τών 
ύπέρ τοϋ σεπτοϋ εκείνου άνδρός* γραπτών μας, δέν έλη- 
σμόνησεν οΰτε έδώ τήν συκοφαντικήν τέχνην του, μάλλον 
δέ δέν ήδυνήθη νά λησμονήοη. Πράγματι -πώς θά ήδύνα- 
το νά άντείπη είς τά άναντίρρητα λόγω τής ένυπαρχού- 
σης άληθείας καί νά άποδώση είς τούς εύσεβεϊς έγκλη
μα δυσσεβείας, άν δέν παρεμβάλη είς αύτά τήν συκοφαν
τίαν; ’Επειδή λοιπόν ήμεϊς εϊπαμεν ότι πρώτον λογιστικόν
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κατά τον μέγαν Μακάριον, οϋ και τάς τotro δηλονοας ρήσεις 
έκεΐ προυΰ'έμεθα, το 'σαρκικόν5 άπαλενψας οϋτος κα\ τον Νέα
σης θειον Γρηγόριον παραγαγών λέγοντα τω λεπτώ και φω- 
τοειδεΐ τής αισθητικής φύσεως άνακίρνααθαι την νοεράν ού- 

5 αίαν, ακολούθως μεν συνάγει τούτω και ώς όργάνω πρώτω 
: χρήσΰ'αι ψάναι τον άγιον, άνακολούθως δέ τοις ύφ3 ημών 

λεγομένοις επιτίθεται, λέγων έναντίως έχειν ταντα τοις τον 
αγίου ρήμασι, φάσκοντα την καρδίαν, άλλ’ ου τό φωτοειδες 
εκείνο, πρώτον δργανονλογιστικόν. Άλλ3 εϊ το 'σαρκικόν3 προσ. 

10 θείης, ώ σοφιστά, χαθάπερ ειρήκαμεν ημείς, μακράν ποιή
σεις την διαβεβλημένην εναντιότητα και συμφώνους οψει τους 
άγιους άλλήλοις και ημάς αυτοίς υπ αυτών δεδιδαγμένους' 
ου γάρ εστι σαρξ τό τής ανθρώπινης αϊσθήσεως φωτοειδες.

28. 3Αλλά καί έτέραν έπενόησε τών ήμετέρων ρημάτων 
15 τιρός τον Νύσσης έναντίωοινΤ ώς, επεί φαμεν δργανον μεν 

δργάνων την καρδίαν εν σώματι, χρήσΰ'αι δέ τον νοϋν δι3 
αυτής τοντφ ώς όργάνω, γνωστήν δείκνυμεν ουσαν την Τηϋ 
νον και του σώματος ένωσιν, παρ' εκείνου λεγομένην άπεοι- 
νόητον. Τί γονν εκείνος, όταν λέγη προσφυήναι μέν τω αυξη- 

25  τικώ τό αίσθητικόν, μέσως έχοντι τής τε νοεράς και υλωδε- 
στέρας ουσίας, εϊτα προς τό του αισθητικού λεπτόμερέστερον 
την άνάκρασιν γίνεσθαι του νοΰ και τούτω ώς όργάνω πρώ
τω χρήσθαι και δι3 αυτού τφ αώματι; *Αρ3 ου μάλλον ημών 
και πολλώ μάλλον γνωστόν και ρητόν έποιήσατο τόν τρόπον 

30 τής του νού τιρός τό σώμα συνάφειας; ΤΙώς ουν λέγει ταύτην 
άνεπινόητον και ανέκφραστου; 3Άρα και αυτός άντιλέγειν 
έάυτφ τή σή σοφία δοκεί. Και πώς ου κατά σέ, έιπερ σεαυτφ 
γουν έπεσθαι γινώσκεις; Άλλ3 εγώμαι ώς έπαφήν μέν έπΐ 7 8 * 10

7. Βλ.άνωτέρω 1, 2, 3 καί 1, 3, 41.
8 . Περί κατασκευής άνθρώπου 8, PG 44, 145 С.

. 9. Αυτόθι 15, PG 44, 177 Β.
10 . Αυτόθι 8, PG 44, 145 С.
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όργανον είναι ή καρδία, συμφώνως πρός τόν μέγαν Μα
κάριον, τού οποίου τούς* σχετικούς μέ αύτό λόγους παρε- 
θέσαμεν εκεί* αυτός, όπαλείψας τό 'σαρκικόν’ καί προ
βολών τον θεϊΰν Γρηγόριον Νύσσης λέγοντα ότι ή νοερά 
ούσίά αναμιγνύεται μέ τό λεπτόν καί φωτοειδές της αι
σθητικής φύσεως»8, ακολούθως μέν πρός αύτό συνάγει 
ότι ό άγιος είπεν ότι έχρησιμσποίησε τούτο ώς πρώτον δρ- 
γανον, άνακολούθως δέ επιτίθεται εναντίον των λόγων 
μας, λέγων ότι ταΰτα είναι άντίθετα ιίρός τούς λόγους 
τού άγιου, ό όποιος λέγει ότι ή κύρδία είναι πρώτον λογι
στικόν όργανον καί όχι εκείνο τό φωτοειδές. ’Αλλά, αν 
προσέθετες τό 'σαρκικόν, ώ σοφιστά, όπως εϊπαμεν ή- 
μεϊς, θά άπομακρύνης την διάβλητον έναντιότητα καί θά 
ίδης ότι οι άγιοι είναι σύμφωνοι πρός άλλήλους καί ήμείς 
εϊμεθα σύμφωνοι πρός αύτούς ώς διδαγμένοι άπό αύτούς* 
διότι τό φωτοειδές τής ανθρώπινης αίσθήσεως δέν είναι 
σάρΕ.

28. ’Αλλά έπενόήσε καί άλλην άντίθεσιν τών λόγων 
μας πρός τόν Γρηγόριον Νύσσης, ότι δηλαδή, επειδή λέ- 
γομεν ότι όργανον οργάνων εις τό σώμα είναι ή καρδία 
καί ότι ό νοΰς χρησιμοποιεί δΓ αύτής τούτο ώς όργανον, 
άρα δεικνύομεν ότι ή ένωσις τού νοϋ καί τού σώματος, 
ή άπό έκεϊνόν λέγομένη όπερινόητος, είναι γνωστή*. Τί 
πράΐτεΓ λοιπό ν'έκέϊνσς, ότάν λέγη ότι τό αισθητικόν προσ- 
φύεται έίς τό άΰΕη'τίκόν, εΰρισκόμενον εις τό μέσον τής 
νοερός καί ύλιόδεστέρας όύσίας, έπειτα δέ λέγει ότι ή 
άνάκρασις τού νοϋ γίνεται πρός τό λεπτομερέστερον τού 
αισθητικού1* καί ότι τόΰτό χρησιμοποιεί ώς πρώτον όργα- 
νον καί δΓ αύτοΰ τό σώμα; Α̂ρά γε δέν έκαμε περισσότε
ρον άπό ήμός, καί πολύ μάλιστα γνωστόν καί σαφή τόν 
τρόπον τής συνάφειας τού νοΰ πρός τό σώμα; Πώς λοι
πόν λέγει τήν συνάφειαν ταύτην άνεπινόητον καί άνέκ- 
φραστον; "Αρα καί αύτός ό ίδιος κατά τήν σοφίαν σοΰ 
φαίνεται νά άντιλέγη εις εαυτόν. Πώς είναι δυνατόν νά 
μή συμβή αύτό κατά τήν γνώμην σου, όν γνώριμης νά 
είσαι συνεπής πρός σεσυτόν; Αλλά έγώ νομίζω δτι επί των
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τ ω ν  τοιοντων λέγομεν και χρήοίν και άνάκρασιν, τις δε αυ
τή και πώς αν τελεοδείη νοεράς φνσεως προς οωματοειδες 
ή σώμα, νοήσαί τε και φράσαι κοινή πάσιν άμήχανον άνδρώ- 
ποις. Ουτω σφίσι τε αντοΐς και άλλήλοις δμολογοϋοιν οι πα- 

5 τέρες και ημείς αντοΐς. Συ δ’ ό ταις άντιδέσεσι χαίρων, ώς 
εοικε, κάκείνους άντικεΐσϋ'αι δοκεΐν έφίεσαι, διό και ηιιιν 
άντίκειοαι, σνμφϋεγγομένονς αυτόν ς άλλήλοις δεικννσι.

29. Τον γάρ μεγάλου Μακαρίου τή τής χάριτος ένεργεία 
διδαχΰέντος και ημάς διδάσκοντος είναι τον νουν έν τή καρ-

10 δία και τους λογισμούς πάντας τής ψυχής, ώς έν όργάνμ), 
τον δε Ννσσης μη είναι έντός τον σώματος τούτον, ώς άσώ- 
ματον, ημείς εις 'έν τα δοκονντα διαφέρειν ταντα αννάγοντες 
άμφότερα και μη έναντίως έχοντα δεικννντες, εΐ και μη έν
δον έστί, φαμέν, κατά τον Ννσσης Γρηγόριον ώς άσώματος 

15 ο νουςу άλλα και εντός έστιν, άλλ9 ουκ έκτος τον σώματος„ 
ώ ς  συνημμένος τούτφ και πρώτω σαρκικω δργάνφ τή καρδία 
χρώμενος άψράστως κατά τον μέγαν Μακάριον. Έπεϊ τοίννν 
κατ’ άλλο μεν εκείνος ούκ ένδον είναι λέγει, κατ άλλο δέ 
οΰτος ένδον, ήκιστα πρός άλλήλονς διαφέρονται* και γάρ ονδ’ 

20 δ λέγων μή έν τόπφ το ϋειον είναι, ή άσώματον, άντίκειται 
τφ ένδον γενέσδαι ποτέ τον τον Θεόν λόγον λέγοντι παρΰε- 
νικής και παναμώμου μήτρας, ώς έκεΐ συνημμένον υπέρ *ό- 
γον τφ καΰ·’ ημάς ψυράματι διά φιλανθρωπίαν άφατον.

30. Σν δ’ ημάς τους μή διαφέρεσθαι δεΐξαι σπεύδοντας 
25 έκείνονς, πρός έκείνονς σπεύδεις δεΐξαι διαφερομένονς, καί-

τοι περί των τοιοντωνΤ πώς ϊσχει την πρός σώμα σύναψήν ό 
νους, και πού κεΐται τό φανταστικόν τε και δοξαστικόν, καν 
τίνα τό μνημονεντικόν ελαχε τήν ιδρνσιν, καν τφ σώματι τι 11 12

11. Περί κατασκευής άνθρώπου 12, PG 44, 157 D.
12. Τό αύτό έπιχείρημα έν Άγιορειτικφ τόμω, PG 150, 1232 Α. 

"Ήσαν όμως διάφοροι αί προϋποθέσεις τής άνθρωπολογίας του Γρηγο· 
ρίου καί τοϋ Μακαρίου.
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τοιούτων πραγμάτων επαφήν καί χρήσιν καί άνάκρασιν 
λέγαμεν, ποία δε είναι αύτή καί πώς θά ήδύνατο νά τε- 
λεαθή ή επαφή νοερός φύσεως πρός σωματόειδές η σώ
μα, τοΰτο είναι αδύνατον νά καταλάβουν καί έκφράσουν 
όλοι οί άνθρωποι. Οϋτω συμφωνούν μέ αύτούς καί άλλή- 
λους οί πατέρες καί ήμεϊς μέ αύτούς. Σύ δέ, ό εύχαρι- 
στούμενος εις τάς άντιθέσεις, όπως φαίνεται, έπιθυμεϊς 
νά φαίνεσαι ότι άντίκεισαι καί εις εκείνους, διό καί άντί- 
κεισαι εις ημάς, οί όποιοι δεικνύομεν ότι αύτοί άντκρά- 
σκουν πρός άλλήλους.

29. ’Αφού ό μέγας Μακάριος έδιδάχθη διά τής ένερ- 
γείας τήςχάριτος καί ̂ διδάσκει ήμας ότι ό νοΰς'κάΓόλοι 
οί (λογισμοί τής ψυχής είναι εις τήν κ̂αρδίρν ώς είς όρ- 
γανογ, ο δέ Νύσσης ισχυρίζεται ότι οΰτος δεν είναι 
έντός τού σώματος ώς άσώματος11, ήμεϊς συνάγοντες είς 
εν τά δύο ταΰτα, τά φαινόμενα ότι διαφέρουν καί δει- 
κνύοντες ότι δέν είναι ένάντια, λέγαμεν ότι, όν καί δέν 
είναι ένδον κατά τον Γρηγόριον Νύσσης ό νοϋς ώς ισώ
ματος,̂ αλλα̂ χαι έντός είναι, όχι δέ εκτός τού σώματος, 
ώς συνημμένος μέ αύτό καί ώς πρώτον σαρκικόν όργα- 
νον χρησιμοποιών άφράστως τήν καρδίαν κατά τον μέγαν 
Μακάριον1*. Επειδή λοιπόν κατ’ άλλην άποψιν λέγει εκεί
νος ότι δέν είναι μέσα, κατ’ άλλην δέ οΰτος ότι είναι μέσα, 
διά τούτο έλάχιστα διαφέρουν πρός άλλήλους, καθ’ όσον 
ούτε ό λέγων ότι τό θεϊον δέν εύρίσκεται είς τόπον ώς 
άοώματον άντίκειται είς τον λέγοντα ότι κάποτε ό Λόγος 
τού Θεού εύρέθη έντός τής παρθενικής καί παναμώμου 
μήτρας ώς συνημμένος έκεϊ ύπέρ λόγον μέ τό ίδικόν μας 
φύραμα δΓ άφατον φιλανθρωπίαν.

30. Έσύ δέ σπεύδεις νά δείΕης ότι ήμεϊς, οί όποιοι 
σπεύδομεν νά δείζωμεν ότι δέν διαφωνούν έκεϊνοι μεταξύ 
των, διαφωνούμεν πρός έκείνους, μολονότι έκαστος δι
καιούται νά λέγη ό,τι νομίζει περί τοιούτων πραγμάτων, 
ώς έπί παραδείγματι, πώς κρατεί τήν συνάφειαν μέ τό 
σώμα ό νοΰς, πού εύρίσκεται τό φανταστικόν καί δοξα
στικόν καί πού θεμελιώνεται τό μνημονευτικόν, ποιον μέ-
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τών μερών το καιριώτατον και olov καθοδηγούμενον των άλ
λων, και δΰεν εχει τήν αρχήν τής γενέσεως τό αίμα, και ει 
αμιγής τών χυμών δκαστός έστι, καί ποίφ τών σπλάγχνων 
ώς άγγείφ χρήται, περί τών τοιούτοον τσίνυν έξεοτι τιαντι 

5 Χέγειν τό δοκόνν, έπει πάντες εν τοις τοιούτοίς τα εΐκότα λέ- 
γονσιν, ώσπερ και περί ακινησίας άστρων καί αστέρων κινή- 
σεωζ, μεγέθους τε καί φύσεως έκαστον και τών άλλων τών 
το ιόντων, οοα μή σαφώς άπεκάλνψεν ήμΐν τό Πνεύμα, μόνον 
γινώσκον ακριβώς τήν διά πάντων διικνουμένην άλήϋ'ειαν· 

10 ω σ τ ’ εί καί αντιλέγοντας τφ Νύσσης θείφ καί σοφώ Γρη- 
γσρίω κατά τοντ έφώρασάς ημάς, οϋκ έδει σε καΨ ημών 
χώρήσαι διά τούτο* πόσους γάρ οίει τους σφαίραν λέγοντας 
τόν ούρανόν και πόλους τσΐς πλανωμένοις ισαρίθμους άστρά- 
όι, μή τούτο λέγοντος τον μεγάλου Βασιλείου, τνόσους δ' άει- 

*5  κινητόν, έστιν ών ιότάντων, πόσοις δ9 ό ήλιος κύκλω περιέρ- 
χεσθαι δοκει', μή τοϋτο τον άγιον 3Ισαάκ νομίζοντος; Πάντάς 
οθν τούτους συ γ3 άν, ώς έοιχεν, άποφήναιο τσΐς πατράχην 
άντιλέγέιν, ώσπερ και ημάς, άλλ9 αυτός έξελεγχθήση μή εί- 
δώς την αλήθειαν, καθ’ ήν επεσθαι πάντας ημάς έκείνοις 

20 άναγκαιον, και ’έοικάζ μοι μη δ* ένθυμηϋήναί ποτέ ταύτην ή 
διακρΐναι τής μή αναγκαίας* διό έν τοις πρός τόν μακάριον 
'6ίϋν φέρόνσίν άντ ικείμενος αυτοις, τούς άλλους ακριβή τήν 
όμολογίαν απαιτείς έπϊ τών μή φερόντων εις εκείνην τήν 
μακαριότηταJ'

25 ' Ταϋτ άμα και ή μ ε ίζ  υπεριδόντες τών έφεξής τοις εϊρη-
μένοϊς'καθ^ήμών αυτού διάβολων, έπϊ τάναγκαιότερα τρέψώ- 
μεν τόν λόγον. 13 14

13. Βλ. Β . α σ ι λ ε ί ο υ Α Όμιλία εις 14 ψαλμόν 3, PG 29, 256 BC.
14. Шс Έ ξαήμερόν 1. 11, P G  29, 25 B C .
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рос τοϋ σώματος είναι τό καιριώτατον και ποιον ηγείται 
τών άλλων καί άπό ποϋ έχει την αρχήν τής γενέσεως τό 
αίμα, άν έκαστος χυμός είναι αμιγής καί ποιον σπλάγχνον 
χρησιμοποιεί ώς άγγεϊον. "Όλοι είς τά τοιαΰτα λέγουν νά 
θεωροϋμεν πρέποντα όπως καί περί ακινησίας άστρων 
καί κινήσεως αστέρων, μεγέθους καί φύσεως τών άλλων 
καί τών άλλων παρομοίων, όσα δεν άπεκάλυψεν εις ήμάς
σαφώς τό Πνεϋμα, τό μόνον γινώσκον άκριβώς τήν διή- 
κουσαν δΓ όλων αύτών άλήθεϊαν13· ώστε καί άν ακόμη μάς 
συνελάμβανες νά διαφωνοΰμεν είς αύτά μέ τόν θειον και 
σοφόν Γρηγόριον Νύσσης, δέν έπρεπε νά μας έπιτεθής 
δια τούτο. Πράγματι πόσοι νομίζεις ότι λέγουν τόν όύρα- 
νόν σφαίραν καί τά πλανώμενα άστρα ισαρίθμους πόλους, 
ένω ό μέγας Βασίλειος δέν λέγει τοϋτο14, πόσοι τόν λέ
γουν άεικίνητον, ενώ μερικοί τόν θεωρούν ίστάμενον, πό
σοι νομίζουν ότι ό ήλιος περιφέρεται κυκλοέιδώς, ένω ό 
άγιος ’ Iσαάκ δέν νομίζει τίποτε τοίούτον; "Ολους λοιπόν 
αυτούς εσύ θά Θεωρήσης ότι άντιλέγόυν, όπως φαίνετάι, 
είς τούς Πατέρας, όπως καί ήμάς, άλλά θά άποδειχθής 
έσύ ό ίδιος άγνοών τήν άλήθεϊαν, κατά τήν όποιαν είναι 
άναγκαϊον όλοι ήμεΐς νά ακολουθώ μ εν έκείνους και μοΰ 
φαίνεται ότι Ούτε τήν ένεθύμήθης ποτέ ή τήν διέκρινες 
άπό τήν μή άνάγκαίαν' διά τόΰτό άντιτιθέμένός προς αυ
τούς είς τά φέροντα προς tov μακάριον βίον θέματα, 
απαιτείς άπό τούς άλλοϋά άκριβή ομολογίαν έπι τών μή

I » -  -  f  I ·. > / ·φε ράντων είς έκέίνην τήν μακαριότητα θεμάτων.
Καί ήμεΐς λοιπόν, ΟαραΒλέπΟντες τάς είς τήν συνέ

χειαν τούτων ε̂γομένας διαθολάς αύτόϋ έναντίον ημών, 
0ci στρέψώμεν τόν λόγον πρός τά αναγκαιότερα.
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ΛΟΓΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ 

ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Ο ΤΡΙΤΟΣ
ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ ΙΕΡΟΥ

1. 'Ο  δή τής νοεράς προσευχής κατά των διά βίου τού
τη προσανεχόντων τοιούτος υφηγητής και περί φωτός ιερού 
διδάσκειν άξιο ι τους όρώντας, καί ταύτα τυφλός ών αυτός, 
ώς και αυτός· άρνεϊσδαι ούκ εχει, άμαρτάνειν αυτούς Ιοχυρι- 

5 ζόμενος ότι τού'ϋ’ ο μη βλέπει, τυφλός ών ούτος, φως αυτοί 
λέγονσι, και ταύτ’ ού τόν δείνα η τόν δείνα των εφ3 ημών 
δντων η των μικρφ προ ημών επί καδαρότητι 6ίου και δεο- 
πτίας ϋψει βεβοη μενών άμαρτ άνειν περί τό φώς άποφαινό- 
μενος τούτο, άλλ’ αυτούς τούς έκ παλαιού προσκυνητούς ήμίν 

10  άγιους, ώς 6 λόχος δείξει προϊών. Έ π ε ϊ δ* ηχούσε παρά 
των τοιαύτα διεξιόντος άχουσάντων αυτού (καταπεπληγμενών, 
ώ ς εοικε, τής καινοφωνίας την υπερβολήν καί σιωπή την ού- 
τω σαφή κατά τών άγιω ν πατέρων παρελδεϊν βλασφημίαν ούκ 
ένεγκόντων, άμα δε καί δεδοικότων περί σφίσιν αύτοίς μή 

15 7ον τοιοντου μύσους κοινωνοί γένωνται σιωπή παρελδόντες, 
8 καί ημάς άρτίως προς τό γράφεΐν μάλιστα τών άλλων έπή- 
ρεν), έπεί τοίνυν εκείνος τών τοιοντων άκήκοε λεγόντων προς 
αυτόν ώς, «αμύητος ών καί τυφλός άντικρνς τιρός τά τοιαύτα, 
τί ποτέ παδών περί μυστικών ιερών δεαμάτων έγχειρεΐς Ы- 

2 0  γειν, ών ούδ' αν ευχερώς έπαΐοις τών πεπειραμένων άκού- 
ων;», άρνεϊσδαι την έπί τούτοις άμαδίαν καί απειρίαν ούκ ε- 
χων, πασι φανερόν τιροκειμένην, «ού δαυ μαστόν)), φησίν, νεί 
τυφλός ών αυτός βλέποντός τίνος δχοιτο καί οντω τών άλ,- 
λων τυφλών έχομένων αύτον ήγεμών απλανής κατασταίη», τή

1 . Ό  Βαρλαάμ έδέχετο τόν χαρακτηρισμόν, βλ. άμέσως κατωτέρω.
2 . Κατά τάς μετά τών μοναχών συζητήσεις, 6λ. είσαγωγήν σ. 

318 έΕ.
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ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ 

ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Ο ΤΡΙΤΟΣ
ΠΕΡΙ ΙΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ

1. Ό τοιοϋτος οδηγός της νοερός προσευχής κατά 
τών ίσοβίως επιδιδόμενων εις αύτήν έχει τήν άΕίωσιν νά 
διδάσκη περί ίεροϋ φωτός τούς βλέποντας, μολονότι εί
ναι τυφλός, πράγμα τό οποίον ούτε ό ίδιος δεν δύναται 
νά άρνηθη1 ισχυρισμένος ότι σφάλλονται οΰτοι, όταν λέ
γουν φώς αύτό τό όποιον δέν βλέπει ό ίδιος ώς τυφλός, 
Καί μάλιστα δέν διακηρύσσει ότι σφάλλεται ώς πρός τό 
φώς τούτο ό δείνα ή ό δείνα άπό τούς κατά τήν έποχήν 
μας ή προσφάτως διαπρέψαντας διά καθαρότητα βίου καί 
ύψος θεοπτίας, άλλ’ οί ίδιοι οί παλαιοί προσκυνητοί εις 
ήμός άγιοι, όπως θά δείξη εις τήν συνέχειαν ό λόγος. 
Οί άκούσαντες αύτόν νά λέγη τοιαΰτα* κατεπλάγησαν, 
όπως φαίνεται, άπό τήν ύπερβολήν τού νεωτερισμού και 
δέν ήνθεξαν νά παρέλθουν σιωπηρώς τήν τόσον σαφή 
κατά τών άγιων πατέρων βλασφημίαν, συγχρόνως δέ έφο- 
βήθησαν μέ τυχόν γίνουν κοινωνοί οί ίδιοι τής τοιαύτι\ς 
βδελυγμίας παρερχόμενοι αύτήν σιωπηρώς, πράγμα τό 
όποιον περισσότερον άπό πάντα άλλον ώδήγησε καί ή- 
μάς τώρα είς τήν συγγραφήν. "Οταν λοιπόν έκεϊνος ή- 
κουσεν αύτούς νά λέγουν πρός αύτόν ότι «άφοΰ είσαι 
άμύητος καί έντελώς τυφλός πρός τά τοιαΰτα, τί έπαθες 
καί έπιχειρεϊς νά όμιλής περί μυστικών ιερών θεαμάτων, 
τά όποϊα δέν δύνασαι ούτε νά κατανοήσης εύχερώς άκού- 
ων περί αύτών άπό τούς έμπειρους;», μή δυνάμενος νά 
άρνηθη τήν δΓ αύτά άμάθειαν καί άπειρίαν, οφθαλμοφανή 
είς όλους, λέγει, ότι δέν είναι θαυμαστόν άν, ένώ αύτός 
ό ίδιος είναι τυφλός, κράτη κάποιον βλέποντα καί οϋτω νά 
γίνη άπλανής οδηγός τών άλλων τυφλών κρατούντών αύ-
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περιουσία τής περί τό λέγειν δυνάμεως και ιή πιθανολογία 

των διαλεκτικών σοφισμάτων εύρηκέναι οιόμενος, δθεν και 
της ευαγγελικής φωνήςίπεριγένοιτο, τάναντία τούτω σ α φ ώ ς  

λεγούσης■ - «τυφλός γάρ τυφλόν εάν όδηγή» , φησίν, «άμφοτεροι 
5 εις δόθυνον εμπεσοννται» . *Αλλ9 εγώ, φησίν ό τυφλός ούτος 

και. των τυφλών οδηγός, έχόμενσς έπεσθαι τοις όρώσι δύνα
μαι. Και τις τών τυφλών, ος ον τούτο δύναται; Κυλλός μεν 
γάρ ών άμφοτέρω τώ πόδε τε και τώ χεΧρε καί παρειμένος 
παντάπασιν, οΰ<5’ αν σού γε εχοιτο, ο?’ <3’ αν έποι,το, ουδ’ αν 

.. 1Ρ οδηγού τό παράπαν δέοιτο, κλινοπετής ών* χειρας δ5 ύγιαίναη· 
και πόδας, τού χάριν, τυφλών κράτιστέ, μη τού όρώντος μάλ
λον η σού έχόμενος έποι.το; Κλεπτών τοίννν εοικας παρέχειν 

σαυτω τό της άναδλέιμεως άμυδρόν, μάλλον δέ την οϊκείαν 
αύ~ός περί τά τοιαύτα πάσαν ουκ αϊσθάνεσθαι τύφλωσιν, εϊ 

15 καί τούτο λέγεις, άντιλέγειν τοις σε τυφλόν όρώσιν ουκ έγων. 
Πώς γάρ αν, εϊ μη τούτ5 ην, όδηγός τών άλλων είναι τυ
φλών ήξίους; 5Ίσθι τοίνυν, κατά τόν εν εύαγγελίοις διά πί- 
ότεως έλλειψιν μήπω τελείως άναδλέψαντα τυφλόν, δς « τους 
ανθρώπους ώς δένδρα περιπατούντας» ελεγεν όράν. Εϊ τοί- 

''20 γυν τοιόύτός συ τάς όψεις ών, άλλά μη τελείως έκκεκομμέ-
: νος, είτά προς τόν ήλιου δίσκον ατενές όρώης, ώς τούς άλ-

· '  г * · ' 1 -ν '  · ·  · ·  *  · ^  · ·

λονς διδάξων τι ποτέ εστιν εκείνος, ουκ αν ηκουσαν παρά,

μου. σκότο? άτεχνώς, όντα τόν μέγαν φωστήρα, τόν όλολαμπή,
' τόν οφθαλμόν τής ημέρας; Εϊ γάρ την τώ ν  καθαρώς όρώντων

: 25  συμμετρίαν δφθαλμών νπερδαίνων ουκ άμίκτους σκότους £πι-
χέΐν δοκεΧ τάς ακτίνας τοις και μεθ5 υγιούς οψεως άτένίζου-

t · · · ,

σι, πώς ουκ αν φωτός άμικτόν σκότος είδεν 6 δι άμυδρού 

φέγγους προοοράν έγχειρών; Ουτω μη οτι γελοιον, άλλα και 
καταγέλαστον τόν τυφλόν περί φωτός έπιχειρεϊν διδάσκειν.

3. Μ α τθ . 15, 14.
4. Mth ρ χ. 8, 24.



τόν, νομίμων ότι διά τής περισσής ρητορικής δυνάμεως καί 
τής πιθανολογίας των διαλεκτικών σοφισμάτων έχει εϋρει 
πώς νά ύπερνικήση καί την εύαγγελικήν φωνήν, ή όποια 
λέγει σαφώς τά αντίθετα άπό αυτόν· «άν άδηγή τυφλός 
τυφλόν, θά πέσουν άμφότεροι εις βόθρον»8. ’Αλλά εγώ, 
λέγει ό τυφλός ούτος καί οδηγός τών τυφλών, δύναμαι 
να άκολουθήσω τούς βλέποντας κρατών αύτούς. Καί 
ποιος τυφλός υπάρχει ό όποιος δέν δύναται τούτο; Διότι, 
αν είναι χωλός εις άμφοτέρους τούς πόδας καί κουλλός 
εις τάς χεϊρας καί τελείως παράλυτος, δέν θά ήδύνατο νά 
σέ κρατή καί άκολουθή, ούτε θά έχρειάΖετο καν οδηγόν, 
άφού θά ήτο κλινήρης- άν όμως είναι ύγιής εις τάς χείρας 
καί τούς πόδας, διά ποιον λόγον, κράτιστε τών τυφλών, 
δέν θά ήκολούθει κρατών τόν θλέποντα μάλλον παρά σέ; 
Φαίνεται λοιπόν ότι κλέπτων παρέχεις εις σεαυτόν τό 
άμυδρόν τής άναθλέψεως, μάλλον δέ ότι δέν αισθάνεσαι 
ό ίδιος.όλην την τύφλωσίν σου περί τά τοιαΰτα, άν καί 
λέγεις τούτο, έπειδή δέν δύνασαι νά άντιλέγης είς όσόυς 
σέ βλέπουν τυφλόν. "Αν δέν συνέβαινε τούτο άλλωστε, 
πώς θά ήΕίωνες νά είσαι οδηγός τών άλλων τυφλών; 
"Ας είσαι λοιπόν, κατά τό παράδειγμα τού είς τά ευαγ
γέλια μη άναβλέψαντος τελείως ακόμη τυφλού δΓ έλλει- 
ψιν πίστεως, ό όποιος ελεγεν ότι βλέπει «τούς άνθρώπους 
περιπατοΰντας ως δένδρα»4. "Αν λοιπόν έσύ, είς τοιαύτην 
κατάστασιν εύρισκόμενος κατά την όρασιν, άλλ’ όχι τε
λείως τυφλωμένος, έβλεπες εύθέως προς τόν δίσκον τού 
ήλίου, διά νά διδάΕηα τούς άλλους τί είναι έκεϊνος, δέν 
θά ήκουον αύτοί άπό σέ ότι σκότος σχεδόν είναι ό μέγας 
φωστήρ, ό όλόλαμπρος, ό οφθαλμός τής ημέρας; Διότι»; 
άν ό ήλιος, ύπερβαίνων τήν δυναμικότητα τών καθαρώς 
όρώντων ό(ρθαλμών, δέν φαίνεται νά χύνη τάς άκτϊνας 
του καί είς τούς μέ ύγια όρασιν άτενί£οντας άμιγείς σκό
τους, πώς δέν θά έβλεπε σκότος άμιγές φωτός ό έπιχει- 
ρών νά άτενίση μέ άμυδράν όρασιν; Οϋτω δέν είναι ά- 
πλώς γελοίσν, άλλά καταγέλαστον τό νά έπιχειρη νά διδά- 
σκη περί φωτός ό τυφλός.
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2. 9Αλλά γάρ εκκαλύψωμεν της φιλοσόφου διάνοιας το 
βάθος, ο περισιείλας τώ παραδείγματι ου μάλλον έκρυψεν η 
ένέφηνε. ΦησΙ τοίννν δ φιλόσοφος τυφλούς μεν είναι, του τε
στ ιν άνοήτονς, πάντας παντάπασιν ημάς τε καί των άγιων 

5 προς οϋς προϊών αντιλέγει φανερώς, εαυτόν δε τούτο δια- 
φέρειν των τυφλών τούτων, δηλονότι των ανόητων, τό φιλό
σοφον είναι και διά τούτο συνοράν μόνον δύνασΟαι τούς τε 
λόγους των δντων και των λογιών τον νουν έπεοθαί τε τούτοις 
οϋτω και τους έχομένους όδηγεϊν. 9Αλ'λ9. δ τοιοϋτος, ώ φιλό- 

10 σοφέ, ούκέτι τυφλός' τοϊς γάρ προς άνάβλεψιν ήγησαμένοις, 
δηλαδη την άληθη γνώοιν, ώς ου φήζ, ηκολούθησεν’ ονκονν 
άνέβλεψεν. Εί δε μη άνέβλεψεν άκολουθήσας, πώς έγγυάτμι 
τοΐς άλλοις δι9 άκολουθήσεως την άνάβλεψιν; Ούτως άνακό- 
λουθος εί σαυτφ συ σαυτδν και τυφλόν καί βλέποντα μαρτυρών. 

15 Εί γάρ ή γνώσις μόνον κατά σε νοητόν εοτι φώς, ύπερ οϋ 

καί τους τοσούτους ύπηλθες άγώνας, συ δ9 έχεις ιών λογι
ών την γνώοιν, ώς αυτός μαρτυρείς, πώς καί συ τυφλός καί 
άφώτιστος; Εί δ’ άλλως ούκ ένι φωτισθηναι, εί μη ώς άν 
αυτός έφωτίσθης τε καί φωτίζεις, ώς αυτός καί τοϋτο πολ- 

2 0  λαχου φης, ουδ9 δ μέγας Διονύσιος, ω νομίζεις είδέναι έπε- 
σθαι, άλλως έφωτίσθη τε καί φωτίζει' τοιγαροΰν καί αυτός 
κατά ok τούτο μόνον οίδενy έπεσθαι τοϊς εΐδόσιν' άλλά κάκει- 
νοι τόν δμοιον εχοντες τράτων καί σοί παραπλησίως έχοιεν 

άν. Τις ούτος δ τών τυφλών δρμαθδς, δν ήμϊν διά τών σών 

2 5  λόγων συναθροίζεις άρτίως, άλλήλους πρός άνάβλεψιν δδη- 
γούντων καί μενόντων τυφλών; Τοϋτο δ9 δτι ταις Ιεραϊς έ- 
ποιντο Γραφαΐς καί πολλούς άλλους ίσχυρισαμένους εύρήοεις, 
οι καταψευδόμενοι σφών τε αυτών καί τών Γραφών έξηλέγ- 
χθησαν υπό τών πρός άλήθειαν έπομένων αύταϊς.

3 0  3. Σέ δ9 εί τις έζετάσειεν, όπως καί αυτός έπη τοις ά-
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2. ’Αλλά βεβαίως ас Εεσκεπάσωμεν τό βάθος τής 
διανοίας τοϋ φιλοσόφου, τό όποιον περικαλύψας μέ τό 
παράδειγμα δεν τό έκρυψε μάλλον παρά τό έφανέρωσε. 
Λέγει λοιπόν ό φιλόσοφος ότι δλοι ήμεις και όσοι των 
άγιων ύφίστανται εις τήν συνέχειαν φανερώς τόν άντίλο- 
γόν του εΐμεθα τυφλοί, δηλαδή άνόητοι, ό ίδιος δέ διαφέ
ρει τών τυφλών, δηλαδή των άνοήτων, κατά τοΰτο, ότι 
είναι φιλόσοφος καί διά τοϋτο μόνον αύτός δύναται νά 
διαβλέπη τούς λόγους τών όντων καί τήν έννοιαν τών 
Γραφών, οϋτω δέ ακολουθεί ταύτας καί οδηγεί τούς κρα
τούντας αύτόν. Άλλ’ ό τοιοϋτος, ώ φιλόσοφε, δέν είναι 
πλέον τυφλός' διότι ήκολούθησε τούς προηγηθέντας είς 
άνάβλεψιν, δηλαδή είς τήν άληθή γνώσιν, όπως λέγεις 
έσύ' έπσμένως άνέβλεψεν. Έάν δέ δέν άνέβλεψεν άκο- 
λουθήσας, πώς έγγυόται είς τούς άλλους τήν άνάβλεψιν 
δΓ άκολουθήσεως; Τόσον άνακόλουθος πρός τόν έαυτόν 
σου είσαι, όταν βεβαιώνης ότι είσαι καί τυφλός καί βλέ- 
πων. Διότι άν κατά σέ μόνον ή γνώσις είναι φώς, ύπέρ 
τοϋ οποίου καί άνέλαβες τόσους άγώνας, έσύ δέ έχηο 
γνώσιν τών γραφικών λογίων, όπως μαρτυρείς ό ίδιος, 
πώς είσαι καί σύ τυφλός καί αφώτιστος; "Αν δέ δέν είναι 
δυνατόν άλλως νά φωτισθή κανείς, είμή όπως έσύ έφωτί- 
σθης καί φωτίζεις, καθώς ό ίδιος λέγεις είς πολλά σημεία, 
ούτε ό μέγας Διονύσιος, τόν όποιον νομίζεις ότι γνωρί
ζεις νά άκολουθης, έφωτίσθη καί φωτίζει άλλως* όθεν 
καί αύτός κατά σέ τοΰτο μόνον γνωρίζει, τό νά άκολουθή 
τούς γνωρίζοντας' άλλα καί έκεϊνοι έχοντες τόν ίδιον τρό
πον θά εύρίσκοντο είς παρομοίαν μέ σέ θέσιν. Ποιος είναι 
αύτός ό ορμαθός τών τυφλών, τόν όποιον μάς συναθροί
ζεις τώρα διά τών λόγων σου, όδηγούντων άλλήλους πρός 
άνάβλεψιν καί μενόντων τυφλών; "Οτι δέ άκολουθοϋν τάς 
Γραφάς, θά εΰρης ότι τό ίσχυρίσθησαν καί πολλοί άλλοι, 
οί όποιοι έΕηλέγχθησαν νά ψευδολογοϋν είς βάρος καί 
έαυτών καί τών Γραφών ύπό τών άληθώς άκολουθούντων 
αύτάς.

3. Αν δέ έξετάση κανείς καί σέ, πώς άκολουθεϊς
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γίοις, ον μόνον τυφλόν αν σε είποι άλλα και κωφόν’ τον γόη 
μεγάλου Διονυσίου, καύλάπερ εν τφ Περί σωτηρίου γνώσεως 
λόγω προεξεχόμενα, λέγοντος άριδήλως « ε κ  μόνων τών ύλείων 
εντολών τελεισϋαι την προς Θεόν άφομοίωσίν τε και ενωσινν·, 

5 αυτός επίσης άριδήλως ουκ εκ μόνων φής* έξ ήμιοείας γ ά ρ  

ταύτας τον τηρονντα καίλαίρειν δίδως, και τούτο μόγις' οντο>ς 
'έπη κα,ζ5 ίχνος. Και Γρηγορίου του Νύσσης’ αγονον καϊ άΓ 
τελή την έξω σοφίαν είναι διδάσκοντος και μέχρι τούτου ά- 
ξιούντος ημάς μη άπωϋειοϋαι την της ψευδωνύμου ταύτης 

Μ  μητρός οικειότητα, (ψέχοίς άν τό τής ηλικίας α τ ε λ έ ς  έν έαν- 
τοΐς βλέποιμεν», μετά τούτο <5’ «αισχύνην ήγεΐσ&αι τής κατά 
φύσιν αγόνου ταύτης όνομάζεσϋ'αι παΐδας», αυτός διά βίου 
ταύτη προσέχειν ημάς χρησιμώτατόν τε και άναγκαιότατον ει- 

. ναι διδάσκεις κάπι ταύτη σεμνύνεσϋ'αι, καϊ παραχαράττειν ονκ 
15 οκνείς έ τ έ ρ α ς  ρήσεις αύαού, μόνον zV’ έχης προβαλλόμενος 

πείΰειν ώς τελείας εοτι και σωτηρίου καύάρσεως ποιητικά 
τά μαϋ'ήματα' ούτω και μόνος αυτός υ π έρ  πάντας τών αγίων 
άσφαλώς έχη. Και τού μεγάλου Βασιλείου σαφώς είπόντης 
μηδέν έμπόδιον είναι προς την έν έπαγγελίαις μακαριότητα 

20 τ ό  μή είδέναι την δι ουρανού καϊ γής κ α ί τών μεταξύ στοι
χείων διικνουμένην αλήθειαν, συ τούτο σωτηριώδες άπο- 
φαίνη, και άνευ τούτου τελειότητα μη παρεϊναι τή διά πάν
των άληύλεία τόν εαυτού τινα εναρμόσαι νούν' και εϊΰ'ε г ή 
αλητεία γονν, ει δει και υπέρ τών ανέφικτων εύξαοΰαΐ' 

25 καϊ γάρ έν Θεφ μόνφ πάντων ή γνώσις, δς φησι προς τόν 
4ώβ, «άπάγγειλόν μοι, εί έπίοτασαι ούνεσιν, τιοΰ οι στύλοι τής 
γής πεπήγασι, τίνες δέ πηγαϊ θαλάσσης, πόσον δέ τό εύρος 
τής ύπ ουρανόν» . Συ δέ ον ταύτη τή άληύείρ. ζητών έναρμό- 
ζειν σου τόν νούν οίει μόνος είδέναι τε καϊ έχειν τήν τελειό- 

30 τητα, άλλά τοις Άριστοτέλει και Πλάτωνι, Ευκλείδη τε καϊ 5 * 7 8 9

5. "Ητοι έν 2, 1, 39.
β. Περί έκκλησιαστικής ιεραρχίας 2, PG 3, 392 Α.
7. Περί βίου Μωσέως 2, PG 44. 329 Β.
8 . Βλ. άνωτέρω 2, 1, 17.
9. Βλ. Eic 14 ψαλμόν 3. PG 29. 256 С.

- Λ0. 4ώβ 38, 4' β* Тб’ 18.
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τούς άγιους, δεν θά σέ είπη μόνον τυφλόν άλλα και κω
φόν. Διότι, ένω ό μέγας Διονύσιος, όπως έΕεθέσαμεν 
εις την πραγματείαν Περί σωτηρίου γνώσεως5, λέγει κα- 
θαρώς «ότι ή πρός τόν Θεόν άφομοίωσις και ένωσις τε
λείται μόνον έκ των θείων έντολών»6, έσύ επίσης καθα- 
ρώς λέγεις όχι έκ μόνων' διότι παραχωρείς εις αύτάς τό 
νά καθαρίζουν τόν τηροΰντα κατά τό ήμισυ, καί τούτο 
μετά δυσκολίας· ούτως άκολουθεϊς κατά τά ίχνη. Καί ένω 
ό Γρηγόριος Νύσσης διδάσκει ότι ή έΕω σοφία είναι άγο
νος καί άτελής κάί Ζητεί από ήμας μέχρι τούτου τού ση
μείου νά μή άπομακρύνωμεν την οικειότητα τής ψευδωνύ
μου ταύτης μητρός, «μέχρις ότου θλέπωμεν μέσα μας τήν 
άτέλειαν τής ήλικίας», έπειτα δέ «νά θεωρώμεν έντρο- 
πήν νά όνομαΖώμεθα παιδιά τής κατά φύσιν άγονου ταύ
της»7, έσύ διδάσκεις ότι είναι χρησιμώτατον καί άναγκαιό- 
τατον νά έπιδιδώμεθα εις αύτήν ίσοβίως καί νά σεμνυνώ- 
μεθα δΓ αύτήν καί δέν διστάζεις νά παραχαράττης άλλα 
λόγια αύτοΰ, μόνον διά νά δύνασαι προβάλλων αύτά νά 
πείθης τούς άλλους ότι τά μαθήματα έπιφέρουν τελείαν 
καί σωτήριον κάθαρσιν8' οϋτω μόνον έσύ ό ίδιος θά μένης 
άσφαλώς ύπέρ τούς άγιους όλους. Καί ένω ό μέγας Βα
σίλειος είπεν ότι δέν είναι καθόλου έμπόδιον πρός την 
έπηγγελμένην μακαριόίητα τό νά μή γνωρίΕη κανείς τήν 
διά τού ούρανοΰ καί τής γής καί τών ένδιαμέσων - στοι
χείων διήκουσαν άλήθειαν*, σύ άποφαίνεσαι ότι τούτο εί* 
ναι σωτηριώδες καί ότι άνευ τούτου δέν ύφίσταται τελειό- 
της, διά νά προσαρμόση κανείς τόν νοϋν του εις 
τήν καθολικήν άλήθειαν' καί είθε νά συνέβαινε πράγματι 
οϋτω, άν πρέπει νά εύχηθώμεν καί δΓ άνέφεκτα πράγματα* 
διότι μόνον εις τόν Θεόν έΕ όλων άπόκειται ή γνώσις, 
ό όποιος λέγει πρός τόν Ίώ6, «άπάγγειλέ μου, άν έχης 
σύνεσιν, πού είναι έμπεπηγμένοι οί στύλοι τής γής, ποΐαι 
αί πηγαί τής θαλάσσης, πόσον δέ είναι̂  τό εύρος της υπό 
τόν ούρανόν»10. Σύ δέ νομίζεις ότι μονός γνωρίζεις καί 
έχεις τελειότητα χωρίς νά ζητής νά προσαρμόΖης τόν 
νοΰν σου εις αύτήν τήν άλήθειαν, άλλά εις τούς Άριστο-

27
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ΙΙτολεμαίφ και οοοι κατ' αυτούς' διό και άστρολόγους και 
φυσιολόγους ίλεόπτας μάλλον των μη τοιούτων ήγή, ώς περί 
την τών δντων άλήϋειαν ύγιώς τό λογικόν σφίσι περιπορενό~ 
μενον έχοντας, ης τη συνελίξει και ιών Ιοαγγέλων αύτους 

5 καταξιοϊς νοήσεων και ταύτα. λέγων όϊει σωτηρίως και ασφα
λώς επεσϋ'αι τφ Ό-εοφάντορι Αιονυσίω και οδηγός ημών α
πλανής είναι διά τούτο παρρησιάζη.

4. Άλλα μη καυχάσϋω ό κυρτός ώς όρΰός' τους γάρ ό- 
ρώντας αυτόν ου πείσει ούδ’ άπατήσει, καν έαυτόν άπατα' μηδέ 

10 καταψευδέσύ'ω τών δρΰά φρονούντων και τοΐς ΰ-εηγόροις α
σφαλώς επομένων, και ταύτэ έφ5 ών ο ύ δ ε ίς  ούδαμοΰ γης, ου
δέ τών μη στοιχονντων τφ τής χάριτος εύαγγελίω, έλεγχύείη 
άν άρτίως τελέως σφαλλόμενος. Τις γάρ μη ότι τών από 
Χριστού καλούμενων, αλλά καν Σκύϋ'ης καν Πέρσης καν Ίν- 

15 3ός ή, ος νυν ούκ οϊδε τόν Θεόν μηδέν όντα τών κτιστών ή 
τών αίοίλητών; 'Ως γάρ έπί τής μελλούσης Χριστού παρουσίας 
ον τοΐς εις αυτόν πεπιστευκόσι μόνοις ή τής άναστάσεως xcu  
τής άϋανασίας περικλείεται χάρις, αλλά κατά τά λόγια κοινή 
πάντες άναστήσονται, εί και μη κοινή πάντες τών μετά την 

2 0  άνάστασιν έπηγγελμένων τεύξονται, οντω καί νύν κατά την 
έπί γής αυτού προτέραν παρουσίαν, εϊ καί μη πάντες νπή- 
κουσαν τφ εύαγγελίω τού Χριστού, αλλά κοινή πάντες, τφ 
περιόντι τής τού παραγενομένου χάριτος άνεπιγνώστως με- 
τασκευασΰ'έντες, ένα Θεόν δμολογούσιν άκτιστόν, κτίστην τού 

25 παντός’ καν έρωτήσης τόν Πάρΰον, τόν Πέρσην, τόν Σαυ- 
ρομάτην, άκούσειας άν εύϋνς την άβραμιαίαν έκείνην παρ' 
αυτού φοονήν, ότι ατόν Θεόν τού ουρανού έγώ σέβομαι» , δ 
Πτολεμαίος ούκ άν είπε κ α ί 'Ίππαρχος καί Μαρίνος ό Τν- 
ριος, οι κατά σέ σοφοί καί τή μέν διά τών ουρανίων κύκλων 11 12 13

11. Βλ. καί 2, 1, 20 κ.ά. Ή διαπραγμάτευσή ένταΰθα καί έν τή 
έπομένπ παραγράφω λαμβάνει κλασικήν άπολογητικήν μορφήν.

12. Ή έντύπωσις περί 'κοινή πάντων’ πίστεως είς ένα Θεόν έδη- 
μιουργήθη έκ τής μεγάλης διαδόσεως του μωαμεθανισμού.

13. Ί ωγά 1, 9.
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τέλην καί Πλάτωνα, Εύκλείδην καί Πτολεμαίους καί тоис 
όμοιους11. Διά τοϋτο καί τούς άστρολόγους καί φυσιολό
γους νομίζεις θεόπτας περισσότερον άπό τούς άλλους 
ώς έχοντας τάχα τό λογικόν των περιφερόμενον ύγιώς 
γύρω άπό τήν άλήθειαν των όντων, εις τήν συγκέντρωσιν 
της όποιας τούς καταξιώνεις καί των ίσαγγέλων νοήσεων' 
καί λέγων ταΰτα νομίζεις άτι άκολουθεϊς σωτηρίως καί 
άσφαλώς τον βεοφάντορα Διονύσιον καί παρουσιάζεσαι 
διά τούτο ώς άπλανής οδηγός ήμών.

4. 'Αλλά άς μή καυχάται ό κυρτός ώς ορθός' διότι δέν 
πρόκειται νά πείση τούς βλέποντας αύτόν ούτε νά τούς 
άπατήση, άκόμη καί άν άπατά έαυτόν* ούτε νά ψευδολογή 
κατά των όρθοφρονούντων καί άκολουθούντων άσφαλώς 
τούς θεηγόρους, καί μάλιστα εις θέματα διά τά όποια 
σήμερα κανείς εις κανέν μέρος τής γης, ούτε καί άπό 
τούς μή συντασσομένους μέ τό εύαγγέλιον τής χάριτος, 
δέν θά ήδύνατο νά άποδειχθή τελείως σφαλλόμεγος. Διότι 
πού ύπάρχει δχι απλώς άπό τούς όνομαζομένους Χριστια
νούς, άλλα άκόμη καί Σκύθης καί Πέρσης καί ’Ινδός, ό 
οποίος τώρα δέν γνωρίζει ότι ό Θεός δέν είναι τίποτε άπό 
τά κτιστά ή τά αισθητά; "Οπως δηλαδή κατά τήν μέλλου- 
σαν παρουσίαν τού Χριστού ή χάρις τής άναστάσεως καί 
άθανασίας δέν περιορίζεται εις μόνους τούς πιστεύσαν- 
τος εις αύτόν, άλλά κατά τά γραφικά λόγια δλοι γενικώς 
θά άναστηθοΰν, μολονότι δέν θά έπιτύχουν δλοι γενικώς 
τάς μετά τήν άνάστασιν έπαγγελίας, οϋτω καί τώρα κατά 
τήν προηγουμένην παρουσίαν αύτοϋ έπί γής, άν καί δέν 
ύπήκουσαν δλοι εις τό εύαγγέλιον τού Χριστού, άλλά δλοι 
γενικώς, μετασχηματισθέντες μέ τήν περίσσειαν τής χά
ριτος τού έλθόντος άνεπιγνώστως, όμολογοΰν ένα Θεόν 
άκτιστον, κτίστην τού παντός1* καί άν έρωτήσης τόν Πάρ- 
θον, τόν Πέρσην, τόν Σαυρομάτην, θά ήδύναοο εύθύς νά 
όκούσης άπό έκεϊνον έκείνην τήν άβραμιαίαν φωνήν, δτι 
«τόν Θεόν τού ούρανοΰ σέβομαι έγώ»1*, τό όποιον δέν θά 
ήδύνατο νά είπη ό Πτολεμαίος καί ό ‘Ίππαρχος καί ό 
Μαρίνος ό Τύριος, οί σοφοί κατά τήν γνώμην σου, οί
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καί έπικύκλων και σφαιρών άληϋεία τον εαυτών εναρμόσαν- 
τες νουν, ϋ'εΐον δ9 όμως λέγοντες τον ουρανόν καί τιαναίτιονr 
οϋδ5 Άριστοτέλεις και Πλάτωνες, οι ΰ'εών σώματα τους α
στέρας δοξάζοντες, ούδ9 οι τόσον λέγοντες τους ϋεών πηδάν 

5 ίππους, οσον από σκοπιάς οφάαλμός όρα επί οίνωπα πόντον.
5. Πάντων ουν άρτίως διά του έν σκοτία λάμψαντος φω

τός κρεϊττον η κατά τους επί σοφία ποτέ $αυμαζομένους ε
κείνους υπέρ αΐσΰησιν έγνωκότων τόν θεόν, ώς μηδ9 άπο
τών οντων ετι διαπλάττοντας χαρακτηρίζειν δλως άνέχεσϋαι, 

10 πώς ου τοϊς του ευαγγελίου μαϋ'ηταΐς, τοΐς εις ακοήν ώτίου 
δεξαμένοις τά ϋεοπαράδοτα λόγια, τοΐς διά στομάτων μεμνη- 
μένοις πυρίναις γλώσσαις του Πνεύματος εστομωμένων, οΰς 
ουκ άγγελος, ουκ άνΰρωπος, άλλ9 αύτός ο Κύριος διά του προσ- 
κυνητού στόματος έδίδαξεν ( « ό γάρ μονογενής Υιός, ό ών 

15 είς τον κόλπον τού Πατρός, εκείνος έξηγήσατο»), πώς ον 
τούτοις τοΐς εκ παντός έΰ'νονς άπολέκτοις, τώ εϋ*νει τώ άγίω, 
τή 9Εκκλησία τον Θεού, τοιαύτην έτόλμησας τιροοτρίψασΰαι 
μέμψιν, δτι αϊσϋητήν ο'ίονται τήν ουσίαν τού Θεού, όχημά τε 
έχουσαν και δγκον και ποιότητα, καί ώς φως τοιοντον κιρ- 

20  νάσϋαι τώ αέρι, δεκτικφ δντι τής έκεΐϋ'εν άπορροίας και πε- 
ριγράφοντ ι αυτό τοπικώς και αία$ητως; ТЛ{>’ ουκ έπήλάέ σοι 
τοϋτ9 άναλογισαμένφ συνιδεΐν, ώς τί μή τόν ήλιον λέγει τις 
Θεόν, εί τοιαύτην περί Θεού τήν δόξαν έχει; Πώς δε δια- 
φεύγέιν οΐεται τήν τών άλλων αίοΰησιν, εΐπερ αϊσϋ'ητόν ή- 

25 γηται τό $εΐον; Τού δ9 ένεκεν τάς κατ} αϊσΰ'ησιν ατιμάζει 
ήδονάς, δ μάλιστα πάντων ποιούοιν οί παρά σού τοιαύτα συ
κοφάντουμενοι; Θεός μέν γάρ αϊσάητός ή κοιλία, κατά τόν 
Παύλον, τοΐς γαστρός ούσι δούλοις, και δευτέραν ίστάσιν ει
δωλολατρίαν οι φιλάργυροι καί πλεονέκτ а г πιστεύειν δέ είς 

30 Χρ ιστόν ον δννανται, κατά τήν ευαγγελικήν ιμήφκ>ν, οι δόξαν 14 15 16 17 18 19 20

14. Βλ. Τ ίμ . 34-38.
15. Ίώ . 1, 5::
16. Β λ . Ή σ ,  6 3 , 9.
17. Ί ω. 1, 18.
18. Α' Π έ τ ρ . 2, 9.
19. .Φ ι λ ι π. > 3, 19.
20. Έφ. 5, 5.



όποιοι προσήρμοσαν μέν τόν νοΰν των sic τήν διά των ου
ρανίων κύκλων και έπικύκλων και σφαιρών άλήθειαν, άλλα 
θεϊον καί παναίτιον λέγουν τόν ούρανόν, ούτε οί Άριστοτέ- 
λεις καί Πλάτωνες, οί θεωροΰντες σώματα Θεών τούς άστε- 
рас14, ούτε οί λέγοντες ότι οί ίπποι των θεών πηδούν 
τόσον, όσον βλέπει ό οφθαλμός άπό μίαν σκοπιάν sic 
τόν μαΰρον πόντον.

5. Τώρα λοιπόν όλοι έγνώρισαν τόν Θεόν καλύτερα 
άπό έκείνους τούς διά τήν σοφίαν θαυμασμένους 
διά τού φωτός τό όποιον ελαμψεν εις τήν σκοτίαν15 
ύπέρ αϊσθησιν, ώστε νά μή δέχωνται πλέον καθόλου νά 
παριστάνουν τήν μορφήν των κατά πρότυπον τών όντων. 
Πώς λοιπόν έσύ έτόλμησες νά έπιρρίψης εις τούς μαθη- 
τάς τού εύαγγελίου, τούς δεχθέντας τά θεοπαράδοτα λό
για μέ τά ώτά των, τούς μεμυημένους διά στομάτων τά 
όποια ήσαν έφωδιασμένα μέ πυρίνας γλώσσας τοΰ πνεύ
ματος, τούς όποιους δέν έδίδαξεν άγγελος ούτε άνθρω
πος, άλλ’ ό ίδιος ό Κύριος16 διά τοϋ προσκυνητοϋ στόμα
τος («διότι ό μονογενής υιός, ό εύρισκόμενος εις τόν 
κόλπον τοΰ Πατρός, αύτός έφανέρωσεν»17) πώς έσύ εις αύ· 
τούς τούς διαλεκτικούς άπό πάν έθνος, εις τό έθνος τό άγι
ον18, εις τήν Εκκλησίαν τοΰ Θεού, έτόλμησες νά έπιρρίψης 
τοιαύτην μομφήν, ότι θεωρούν αισθητήν τήν ούσίαν τοΰ Θε
ού, έχουσαν σχήμα καί όγκον' καί ποιότητα, καί ώς φως 
τοιοΰτον, ώστε νά άναμιγνύεται εις τόν άέρα, 6 όποιος 
είναι δεκτικός τής άπό έκεϊ άπορροίας καί περιγράφει αύ- 
τό τοπικώς καί αίσθητώς; Δέν σοΰ ήλθεν είς τήν σκέψιν 
διατί άν έχη κανείς τοιαύτην γνώμην περί Θεού, δέν λέ
γει τόν ήλιον Θεόν; Πώς δέ, αν θεωρή τό θειον αισθητόν, 
νομίζει ότι διαφεύγει τήν αϊσθησιν τών άλλων; Διά ποιον 
λόγον δέ ατιμάζει τάς ήδονάς κατ’ αϊσθησιν, πράγμα τό 
όποιον πράττουν κατ’ έξοχήν οϋτω συκοφαντούμενοι πα
ρά σοΰ; Διότι θεός αισθητός είναι ή κοιλία, κατά τόν 
Παύλον, είς τούς δούλους τής γαστρός18, δεύτεραν δέ 
ειδωλολατρίαν συγκροτούν οί φιλάργυροι καί πλεονέκται20' 
δέν δύνονται δέ νά πιστεύουν είς Χριστόν, κατά τήν εύ-
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π α ρ ά  άνϋ'ρώπων λαμδάνοντες, την δε παρά τού μόνου Θεού 
δόξαν ον ζητοϋντες. ΟΙ δέ πάντων τούτων ύπερφρονήσαντες, 
και ταϊπα διά τον υπέρ πάντα Θεόν, ά ρ 9 ου δι έργων δει- 
κτώονσι Θεόν όντως σέδοντες τόν έπέκεινα πάντων; "Η  διότι 

5 και τοϊς ίίλλοις τούτων άποσχέσ&αι συμδουλεύουσιν, ά την πα
ρά τον μόνου Θεόν δόξαν άφαιρει, μη μόνον ον πείσεταί τι,ς 
τοντοις, αλλά και συκοφαντήσει εν ώς ασφαλή δόξαν ουκ έ
χοντας περί τό ΰεΐον;

6. " Ο  γάρ λέγεις τελευτών τής κατά των άνδρών τού- 
10 των πολνρρημοσύνης φανεράν έποίησέ μου την έκούσιον κατ’ 

αυτών συκοφαντίαν’ «ιών» γάρ, φησί, «περί τον παρά τιοιν 
ένυποστάτου λεγομένου φωτός λέγομεν, μή πρότερον περί αυ
τόν ιδίαν άποφηνάμενοι γνώμην, ώς 8 λέγονσιν όράν, νοητόν 
καϊ αυλόν, έν ϊδίρ ύποοτάσει ον φώς». Καντανύ’α τοίννν σνμ- 

15 πλέκει τι συκοφαντίας' έν ύποστάσει μέν γάρ φώς όρασΰαί 
φησιν ό μέγας Μακάριος καϊ ό πολύς τά $εϊα Μάξιμος και 
όσοι κατ9 αυτούς, έν ιδία δέ ον. "Ομως γε μηνt ει και μηδε 
τούτο συκοφαντίας αμιγές προήνεγκεν, άλλ9 ομολογεί νοητόν 
και αυλόν αυτούς λέγειν τό τοιούτον φώς’ τό δέ νοητόν και 

20 αυλόν ουκ αισθητόν, ουδέ, ώς αϊο&ητόν, ουμδολικόν. Πώς 
ούν άρχόμενος έδείκνν τούτους αϊσΰητόν φώς λέγοντας την 
ουσίαν του Θεόν, κιρνώμενον αέρι καϊ νπ* αυτόν περιεχόμε- 
νον κα\ όχημα καϊ ποιότητα καϊ όγκον έχον, δ  πάντα τον 
αίσϋητοΰ έστι φωτός; Καίτοι έκεΐνοι, καν νοητόν λέγωσι τό 

25 τής χάριτος φώςΤ άλλ' ού κυρίως’ καϊ υπέρ νουν γάρ ϊσασιν 
αίΗό, ώς μόνη τή του Πνεύματος δυνάμει κατά άπάπαυσιν 
πάσης νοεράς ένεργείας έγγινόμενον τφ νώ. Άλλ.9 ούδ9 отсо 
τοντό τις έκείνοον ουσίαν εϊπεν ή απόρροιαν, οϊαν οϋτος όιε- 
ται, Θεού’ κάν τις έκ τών παραδειγματικώς περί τούτον τον 

30 φωτός ύπ έκείνοον εϊρημένων κακουργών σννάγη τι τοιού- 21 22 23

2 1 . Ίω. 5, 44.
22. Περί έλευθερίας νοός 21, PG 34, 950 Α, λέγεται 'ύποστατικόν 

φώς’.
23. Περί ένυποστάτου έλλάμψεως γίνεται λόγος είς, Πρός Θαλάσ

σιον 61, σχόλιον 16, PG 90, 644 D.
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αγγελικήν κρίοιν, οί λαμβάνοντες δόΕαν άπό άνθρώπους, 
μή ζητοϋντες δε την παρά τοϋ μόνου Θεοϋ δόΕαν21. ΟΙ 
δε περιφρονήσαντες όλα αύτά, και μάλιστα χάριν τοϋ 
ύπεράνω όλων Θεοϋ, δεν δεικνύουν άρά γε έμπράκτως 
ότι λατρεύουν πράγματι τον πέραν των όλων Θεόν; "Η 
διότι συμβουλεύουν και τούς άλλους, νά άπέχουν αύτών, 
τά όποϊα άφαιροϋν την παρά τοϋ μόνου Θεοϋ δόΕαν, όχι 
μόνον δεν θά πεισθή κανείς εις αύτούς, άλλά καί θά τούς 
συκοφαντήση ότι δέν έχουν άσφαλή γνώμην περί τοϋ θείου;

6. Πράγματι αύτό τό όποιον λέγεις εις τό τέλος της 
πολυλογίας σου κατά των άνδρών τούτων έφανέρωσε την 
έκουσίαν κατ’ αύτών συκοφαντίαν σου' διότι, λέγεις, «τώ
ρα όμιλοΰμεν περί τοϋ ένυποστάτου άπό μερικούς λεγο
μένου φωτός, ένω προηγουμένως δέν εϊχομεν έκφράσει 
περί αύτοϋ γνώμην, ότι αύτό τό όποιον λέγουν ότι βλέ
πουν νοητόν καί άϋλον εις ιδιαιτέραν ύπόστασιν φως». 
Καί έδώ λοιπόν άναμιγνύει στοιχεϊον συκοφαντίας* διότι 
ό μέγας Μακάριος22 καί ό πολύς εις τά θεία ΜάΕιμος22 
καί οί κατ’ αύτούς λέγουν μέν ότι τό φως όράται έν ύποστά- 
a^L̂ 0xi0|Jcô ŷJSiaT' ’ Αλλ’ όμως, άν καί δέν προέφερενοϋ- 
τε τούτο άμιγές μέ συκοφαντίαν, άλλ’ όμολογεί ότι οΰτοι λέ
γουν τό τοιοϋτο φως νοητόν καί άϋλον* τό δέ νοητόν και 
ά̂ϋλον δέν είναι αισθητόν οϋτε, ώς αισθητόν, συμβολικόν. 

{Ίώς λοιπόν εις τήν άρχήν παρουσίαζε τούτους νά λέγουν 
αισθητόν φώς τήν ούσίαν τοϋ Θεοϋ, άναμιγνυόμενον είς 
τόν άέρα καί περιεχόμενον ύπ’ αύτοϋ, ώς έχον σχήμα καί 
ποιότητα καί όγκον, πράγματα τά όποια είναι ίδιότητες τοϋ 
αισθητού φωτός̂ > Καίτοι έκεϊνοι, καί άν λέγουν νοητόν 
τό φώς τής χάριτος, όχι όμως κυριολεκτικών* διότι τό 
άναγνωρίζουν καί ώς υπέρ νοϋν, ώς έγγινόμενον είς τόν 
νοϋν μέ μόνην τήν δύναμιν τοϋ πνεύματος κατόπιν όπο- 
παύσεως πόσης νοερός ένεργείας. Άλλ* οϋτε ούτως είπε 
κανείς άπό έκείνους τούτο ούσίαν ή άπόρροιαν Θεοϋ, ό
πως νομίζει οϋτος* καί άν κανείς άπό τά παραδειγματι- 
κώς λεγάμενα ύπ’ έκείνων περί τούτου τοϋ φωτός διά 
διαστρεβλώσεων συνάγη κάτι τοιούτον, αύτάς τά λέγει
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τον, αυτός φησιν, αλλ9 ούκ εκείνοι. Τους οϋν μή μόνον υπέρ άί- 
σϋησιν, άλλά καί υπέρ νουν λέγοντας τουτϊ τό φως, εϊτα και 
υπέρ τούτο δοξάζοντας την ουσίαν του Θεοϋ, αίσΰητόν φώ~ 
χαϊ ορατόν οίεσϋαι λέγειν την ουσίαν τον Θεοϋ, άρ9 ου πά- 

5 σης επέκεινα συκοφαντίας;
7 . 9Αλλά τί φησι προϊών ο των υπέρ έννοιαν πεφωτι

σμένων συκοφάντης ουτος; «ΕΙ μεν τό νοητόν και άϋλον ο 
λέγονσι φως αυτόν εκείνον τον υπερούσιον Θεόν τοντ9 είναι 
βούλονται, φυλάττοντες αϋτφ τό πάσαις αίσδήσεσιν άόρατον 

10 και άνέπαψον, η δραν λέγοντές άγγελον είναι όΐονται, ή αύ- 
, την την ουσίαν τον νοϋ, όταν των παϋ'ών άμα και της άγνοιας 
κοφαρϋ'εις δρα αυτός εαυτόν και εν έαυτώ ώς εν ιδία είκόνι 
τον Θεόν' εί δη εν τι τούτων το παρ’ αυτών λεγόμενόν έσιι, 
πάνυ γε όρΰ'ώς περί τούτον φρονειν αυτούς και συμβαίνοντα 

-.1,5' τη: των χριστιανών παραδόσει οϊεσϋαί γε χρή' εί δέ μήτε τή" 
. υπερούσιον ουσίαν τοΰτ’ είναι λέγονσι, μήτ’ αγγελικήν μήτε 

τόν νουν αυτόν, άλλ9 δράν τον νουν εις αύτό ώς εις έτέραν 
' νπόστασιν, τούτο έγωγε τό φώς ο τι μεν έστιν ούχ oh5α, ότι 

δε ούκ έστιν οίδα» . Και τις ποτέ ανθρώπων, ώ κατά τών 
70 όντως ανθρώπων ύψηγόρε σύ, φώς άν εν ιδία ϋποστάσει φαίη 

νοητόν, ο μήτε Θεός έστι μήτ5 άγγελος μήτε νους ανθρώπι
νος; Ούδέ γάρ φανταστικώς γοϋν άναπλάααι δύναιτ’ άν τις 
τό τούτων εκτός νοητόν εν ιδία ύποσίάσει φώς. 9Αλλά δώμεν 
τουτΓ τό άδύνατον, δώμεν τοίνυν ότι τοϋτ9 έφη τις τών ήσυ- 

75 χαζόντάνν πρός την σήν λογιότητα' ούκ οίδα μέν όστις, ουδέ 
’ γάρ αυτός ύποδεϊξαι δϋνασάι* τών ούκ ελλογίμων δ9 όμως εί
ναι λέγεις αυτόν. Εί τοίνυν έκεινός μη καλώς έρμηνεϋσαι 
έδύνατο, д καί μάλλον πείθομαι,Ίη καί μή διαγνώναι καλώς - 

: έστω γάρ καί ίοϋτο, καί γάρ ου πάντοον ή γνώσις -, ονκ έδει 
30 σε παρά τών έχάντων τό της διακρίσεως χάρισμα πυθέσθαι

24. Ο Βαρλαάμ .όμιλεί μόνον περί νοητού φωτός, ταυτισμένου 
πρός τήν γνώσιν, 6λ. άνωτ. 1, 3, 3 και περί -ήθικης θέας. Κάί οί πα
λαιοί Πατέρες έπραττον οΰτω, άλλ’ οί άσκητίκοί άπό τοϋ Μακαρίου 
όμιλρϋν. περί ΐνμποστάτου τών θείων προσώπων φωτός.

25. Βλ. 2, 1, Γ  Β α ρ λ α ά μ ,  Β ’ πρός Ιγνάτιον ЗсМгё, ο. 324.
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καί όχι εκείνοι. Δεν είναι λοιπόν πέραν άπό πάσαν συκο
φαντίαν τό νά λέγωμεν, ότι οί δεχόμενοι τοϋτο τό φώς 
ύπέρ αϊσθησιν άλλα καί ύπέρ νοϋν, έπειτα δέ θεωροϋντες 
καί ύπέρ αύτό την ούσίαν τοϋ Θεοϋ, νομίζουν αισθητόν καί 
ορατόν φώς την ούσίαν τοΰ Θεοΰ;

7. Άλλα τί λέγει προχωρών ό συκοφάντης ούτος των 
ύπέρ έννοιαν φωτισμένων; «Έάν μέν τό νοητόν καί άϋ- 
λον φως, τό όποιον λέγουν ότι βλέπουν, θέλουν νά είναι 
ό ίδιος ό ύπερούσιος Θεός, διατηροΰντες τό άόρατον καί 
άνέπαφον αύτοΰ άπό όλας τάς αισθήσεις, ή νομίζουν ότι 
είναι άγγελος αύτό τό οποίον λέγουν ότι βλέπουν ή ή ιδία 
ή ούσία τοΰ νοΰ, όταν καθαρθείς τών παθών καί τής άγνοι
ας συγχρόνως βλέπει ό ίδιος τον εαυτόν του καί έν έαυ- 
τΟ τον Θεόν ώς εις εικόνα του. ’Άν λοιπόν είναι έν άπό 
αύτό τοΰτο τό λεγόμενον άπό αύτούς, πρέπει νά νομίζω- 
μεν ότι πολύ όρθώς καί συμφώνώς προς την χριστιανικήν 
παράδοσιν φρονούν περί τούτου' έάν δέ λέγουν ότι τοϋτο 
δέν είναι ούτε ή ύπερούσιος θεία ούσία οϋτε ή άγγελική 
οϋτε ό ίδιος ό νοϋς, άλλά ότι ό νοϋς βλέπει προς αύτό 
ώσάν εις άλλην ύπόστασιν, τοΰτο τό φώς έγώ δέν γνωρί
ζω τί είναι, άλλά γνωρίζω ότι δέν ύπάρχει24. Ποϊος δέ 
άπό τούς άνθρώπους, ώ μεγαληγόρε εσύ κατά τών πραγμα
τικών ανθρώπων, θά ήδύνατο νά εϊπη φώς εις ιδιαιτέραν 
ύπόστασιν, τό όποιον δέν είναι οϋτε άνθρωπος οϋτε άγ
γελος οϋτε νόΰς άνθρώπινος; ’Άλλωστε Οϋτε φανταστι- 
κώς δέν θά ήδύνατο κανείς νά άναίιλάση τό έξω άίΐό αύ- 
τα νοητόν έίά ιδιαιτέραν ύιϋόστασιν φώς. Άλλά άς δεχθώ- 
μεν τοΰτο τό αδύνατον, άς δεχθώμεν λοιπόν ότι είπε κά
ποιος ησυχαστής τοΰτο πρός τήν λογιότητά σοι/ δέν γνω
ρίζω βεβαίως ποϊος, άφοϋ οϋτε σύ ό ίδιος δέν δύνασαι νά 
τόν ύποδείΕης, πάντως λέγεις ότι είναι άπό τούς μή 
άΕιολόγους25. ’Άν λοιπόν έκεϊνος δέν ήδύνατο νά έρμη- 
νεύση καλώς, πράγμα τό οποίον πιστεύω ότι μάλλον συμ
βαίνει, ή καί νά μή διαγνώση καλώς — άς συμββαίνη 
δέ καί τοΰτο, καθ’ όσον ή γνώσις δέν άνήκει εις ό
λους—, δέν έπρεπεν έσύ νά πληροφορηθής- καί μάθης
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κ α ί μ αϋ ε ιν , ώ ς  εφ ικτόν, τ ι ιό  μ έγα  ϋ έαμα  τον φω τός τούτον, 
άλλ ’ ώ ς μα ινομ ένω ν  ενϋύς των θεόληπτω ν καταψ ηφ ίζεσΰα ι 
καί  το παρά τον {λείου Π α ύ λο ν  λεγόμενον φ ανερώ ς πα ΰ ε ϊν ;  
Ε Ι  γάρ  ε ίσ έλϋο ι τ ις , τιρός τούς Κ ορ ινϋ 'ίο ν ς , εν  ύμΐν, φησίν, 

5 ιδ ιώ τ η ς  η άπ ιστος χ α ϊ μη ακούσει κ α ι τώ ν δ ια κ ρ ίν ε ιν  δννα
μύνων, έ ρ ε ϊ δ τ ι μα ίνεσϋε. Τ ό  τώ ν ιδ ιω τώ ν  το ίννν κ α ι ά π ι
στων, φ εν, κ α ι αυτός επαϋ'ες, ό μοναχός κ α ι φ ιλόσοφος. 9Έ 
στω δέ μη ένα, μηδ* έν ίονς , άλλα πολλούς κ α ι πάντας τοντο 
λ έ γ ε ιν  η μ ά ς ' ονκ η ρ κε ι σοι τοντ’ ε ιπ ε ΐν , ο μετά τούς μακρούς 

10 έ ΐρ η κ α ς  ά γώ να ς, δτι «τοντο τό φ ω ς ο ίδα  δτι ονκ εστι»; Π ά ν -  
τες γάρ σοι σννεΐπον άν δτι φ ώ ς εν νποστάσει ιδ ία , δ μήτε 
Θ εό ς έστι μήτ ’ άγγελο ς μήτ9 άνάρω πος, ονκ εστιν  δλω ς' άλ
λα  κ α ι πάντες άν  ενϋ ύ ς  οννεΐδον  ώ ς ,  ε ΐ φ ώ ς νοητόν εν νπο- 
στάσει φ α ίη  τ ις  όράν ιδ ία , τούτων τ ί φ ησ ιν  όράν, δ λέγοντα. 

15 πάνν κ α ι αυτός όρϋώ ς ε 'ίρηκας φρονειν. Κ α τ ά  τ ίνω ν  ονν ω  
δ ιά  τοσούτων σοι β ιβ λ ίω ν  βλασφ ημ ία ι κ α ι μ έμ ψ ε ις  καί σνκο- 
φ α ν τ ία ι;  r Α ρ 3 ον κατά τών τοιούτων, οδς  όρϋώ ς ύστερον 
άπεφ ήνω  φ ρονειν , κ α ι τής παρά σου συκοφαντίας ονκ  έξελη -  
λ εγμ ένη ς ;

20 8. Ο ν  γάρ  τοντο λ έγω , ώ ς  κατά ok φρονονσι π ερ ί τον
φ ω τός έ κ ε ΐν ο ι τούτον ή κατά  σέ ϋεολογονσ ιν, άλλα κ α ί υπέρ 
ok τοσοντον νπεραναστήκασ ι τώ ν σών κα τ ’ αυτών δ ιαβολώ ν  
κ α ί μέμψ εω ν. Σ ύ  μ έν  γάρ  φ ής π ερ ί αυτών’ «ε ί  νοητόν λέγον- 
σι φ ώ ς  τόν θ εό ν , φνλάττοντες αντφ  τό πάσ α ις  α ϊοϋήσεσ ιν  

25  αόρατον κ α ί άνέπαφον, κα λώ ς λέγουσ ιν »*  έ κ ε ΐν ο ι δέ κ α ί υ
π έρ  τό πάσ α ις  α ϊοϋήσεσ ιν  άνέπαφον την ουσ ίαν τον Θ εόν  γ ι -  
νώσκονσ ιν, έπ ε ί μη μόνον Θ εό ς  έστ ιν  υπέρ τα δντα ώ ν } αλλά  
κ α ί νπέρϋεος, κ α ί μη μόνον υπέρ πάσαν ϋ έσ ιν  έστίν, άλλά 
κ α ί υπέρ πάσαν άφ α ίρ εσ ιν  ή υπεροχή τον πάντω ν επ έκε ινα  

30  κ α ί πάσαν υπεροχήν όπωσονν έπ ί νουν γ ινομ ένην  νπερβέβη-

26. А* К ор. 14, 23.
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από τούς κατέχοντας τό χάρισμα τής διακρίσεως, κατά 
τό δυνατόν, τί είναι τό μέγα θέαμα τοϋ φωτός τούτου, 
άλλα νά κατακρίνης αμέσως τούς θεολήπτας ώς μανια
κούς και νά πάθης φανερώς τό λεγόμενον παρά τοΰ θείου 
Παύλου; Διότι λέγει προς τούς Κορινθίους, έάν εΐσέλθπ 
εις σας κανείς άμαθής ή άπιστος και δέν άκούση τούς 
δυναμένους νά διακρίνουν, θά νομίση ότι μαίνεσθε26. Έσύ 
λοιπόν ό μοναχός και φιλόσοφος έπαθες, φεΰ, ό ίδιος δ,τι 
οί άμαθεϊς καί άπιστοι, "Εστω λοιπόν ότι δέν είναι είς ή 
μερικοί, άλλά πολλοί καί όλοι ήμεϊς οί όποιοι λέγομεν τοϋ- 
το· δέν σοϋ ήτο άρκετόν νά εϊπης τούτο τό όποιον είπες 
μετά τούς μακρούς άγώνας, ότι «τούτο τό φως γνωρίζω 
ότι δέν ύπάρχει»; Διότι όλοι θά συνεφώνουν μαΖί σου, 
ότι φως είς ιδιαιτέραν ύπόστασιν, τό όποιον δέν είναι ού
τε Θεός ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, δέν υπάρχει καθό
λου' άλλά όλοι θά άντελαμβάνοντο άμέσως ότι, άν έλεγε 
κανείς ότι βλέπει φως νοητόν είς ιδιαιτέραν ύπόστασιν, 
λέγει ότι βλέπει τούτο, τό όποιον καί σύ όρθώς θά έλεγες 
ότι φρονείς. ’Εναντίον ποιων λοιπόν είναι αί διά τόσων 
βιβλίων βλασφημίαι καί μομφαί καί συκοφαντίαΐ; "Αραγε 
δέν είναι κατά των τοιούτων, διά τούς οποίους έπειτα 
διεκήρυξες ότι όρθώς φρονούν και έπομένως ή συκοφαντία 
σου δέν είναι άναπόδεικτος;

8. Δέν λέγω δέ τούτο, ότι έκεϊνοι συμφωνούν μέ σέ 
περί τοΰ φωτός τούτου η θεολογούν συμφώνως μέ σέ, 
άλλά καί ύπέρ σέ' τόσον ύπερβαίνουν τάς έναντίον των 
διάβολός σου καί μομφάς. Διότι έσύ λέγεις περί αυτών" 
«άν λέγουν νοητόν φώς τον Θεόν, διατηροΰντες δΓ αύ* 
τόν τό άόρατον καί άνέπαφον είς όλας τάς αισθήσεις, 
καλώς λέγουν»· έκεϊνοι όμως γνωρίΖουν τήν ουσίαν τοΰ 
Θεού άνέπαφον άπό όλας τάς αισθήσεις, έπειδή δέν είναι 
μόνον Θεός ύπέρ τά όντα, άλλά καί ύπέρθεος, καί ή ύπερο- 
χή τοΰ έπέκεινα πάντων δέν είναι μόνον ύπέρ πάσαν 
άφαίρεσιν καί έχει ύπερβή πάσαν υπεροχήν, συλλαμβανο-
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κεν. "О μέντοι φώς ένυηοστάτως οί άγιοι πνενματικώς όρώ- 
σιν, ώς αυτοί φασιν, ον μεν καί μη συμβολικόν τοιοντον, οϊα 
τα διατιλαττόμενα προς τά ς σνμβαινονσας περιστάσεις φάσμα
τα, αυλόν τε δείαν ελλαμψιν και χάριν όρωμένην άοράτως 

5 και νοονμένην άγνώστως, δι9 αυτής της πείρας \ίσααυ τι δέ 
έστιν, εκείνοι μεν ονκ είδέναι λέγουσι.

9. Συ δέ, προσαγαγών τάς οριστικός και αναλυτικός και 
διαιρετικός μεδόδονς, γνώΰΊ καί τους άμαδείς ημάς διδά- 
ξαι καταξίωαον. Ουσία μέν γάρ Θεόν ονκ εστι, και γάρ 

10 ανέπαφος εκείνη και άμέδεκτος* άγγελος ονκ εστι, δεσποτι- 
κονς γάρ φέρει χαρακτήρας και ποτέ μέν τού σώματος άπανι- 
στα η ουκ άνευ σώματος και εις ύψος αναφέρει άρρητον, άλ- 
λοτ αύδις καί το σώμα μεδαρμοσάμενον καί της οικείας με- 
ταδεδα)κός λαμπρότητος, οϊός ποτέ καί ό μεγας 9Αρσένιος 

15 ώφδη καδ’ ησυχίαν άγωνιζόμενος και 6 Στέφανος λιαζόμε
νος καί 6 Μωνσης άπο του όρους κατερχόμενος, οντω τοίνυν 
και το σώμα δεουργήσαν σωματ ικοίς όφδαλμοΐς, ώ του δαν- 
ματος, γίνεται ληπτόν, εστι δ9 οτε και τφ όρώντι τρανώς 
δι\ άρρητωνt ώς είπείν, ρημάτων όμιλ,εΐ, καδάπερ και τώ 

20 δείφ Παύλα), «καταβαίνον της οικείας περιωπηςγ ώς αν 
μετρίως γονν κτίστη φύσει χαορηδη», κατά τόν 'δεολόγον Γρη- 
γόριον, 6 ,κατά την οϊκείαν φύσιν εξ αιώνων και επ’ αιώνας 
και ότι τοίς πάσιν ών αόρατός τε και άχώρητος. Τότε τοί-’ 
νι\ν ην επωνυμίαν προσεΐπον 9Ιουδαίων παίδες τφ άνωδεν 

25 έτ* ερήμου κατιόντι άρτφ, μάννα προσαγορεύοντες αυτό, τούτο 
και ό *ατ-ηξια)μένος εκείνον τον φωτός, έν έαντω γενόμενος, 
σνχνώς στρέφει κατά νουν. Τί τούτο; Και τοϋτ’ εστιν αύτοις 
τό του φωτός εκείνου όνομα' συ <59 ε'ίπερ εχεις φάναι τι πλέ
ον. Άλλ9 έπανίωμεν εις τό έξης.

30 10. Συ μέν γαρ καλώς λέγειν αύδις φής εκείνους, εί και
άγγελον τουτ οίοιηαι τό φώς. 9Εκείνοι δ’ άγγελον μέν τούτο

Ϋ7. Βλ. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί μυστικής 
θεολογίας 1, 1, καί 5, PG 3, 997 Α καί 1048 Β. Πρβλ. άνωτ. 1, 3, 4.

28. ’Αποφθέγματα Πατέρων, ’Α ρ σ έ ν ι ο ς  42, PG 65, 108Α. 
θ  ε ο 5. Σ τ о и 5 ί τ ο υ, Είς ’Αρσένιον 25, PG 99, 880 ВС.

29. Π ρ ά ζ .  6, 15. 30. ΈΕ.  34, 35.
31. Β' Κορ.  12, 4. 32. Λόγος 45, 11, ΡG 36, 637 Β,
33. Έ Ε. 16, 14 κ.έ.



μένην καθ’ οίονδήποτε τρόπον άπό τον νοϋν27. Εκείνο τό 
φώς όμως τό όποιον ένυποστάτως βλέπουν οί άγιοι πνευ
ματικών όπως λέγουν αύτοί, γνωρίζουν διά τής ιδίας της 
πείρας ότι ύπάρχει καί δέν είναι συμβολικόν, όπως είναι 
τό διαπλασσόμενα κατά τάς συμβαινούσας περιστάσεις φά
σματα, ότι είναι άϋλος θεία ελλαμψις καί χάρις όρωμένη 
άοράτως καί νοουμένη άγνώστως' τί δέ είναι, εκείνοι δέν 
λέγουν ότι γνωρίζουν.

9. Σύ δέ, έφαρμόσας τάς οριστικός καί άναλυτικάς 
και διαιρετικός μεθόδους, γνώρισε καί άξίωσε νά διδάζη̂  
καί ήμός τούς άμαθεϊς. Ούσία τοϋ Θεοϋ βεβαίως δέν 
είναι, διότι φέρει δεαποτικά γνωρίσματα καί άλλοτε μέν 
άνυψώνει άπό τό σώμα ή άναβιβάζει εις ύψος άρρητον όχι 
χωρίς σώμα, άλλοτε πάλιν καί άναπροσαρμόσαν καί τό σώ
μα καί μετάδωσαν εις αύτό άπό την λαμπρότητά του, 
όπως κάποτε έφάνη καί ό μέγας ’Αρσένιος άγωνιζόμενος 
καθ’ ήσυχίαν28 καί ό Στέφανος λιθσβολού μένος29 καί ό 
Μωυσής κατερχόμενος άπό τό όρος30" οϋτω λοιπόν θεουρ- 
γήσαν τό φώς αύτό καί τό σώμα γίνεται καταληπτόν μέ 
σωματικούς οφθαλμούς, ώ τοϋ θαύματος, ένίοτε δέ όμιλε! 
καί προς τον βλέποντα τρανώς δΓ άρρήτων, τρόπον τινά, 
λόγων. Ούτως έπραξε καί μέ τον θειον Παϋλον31, «καταβαϊ- 
νον άπό την θείαν περιωπήν, διά νό χωρηθη έστω μετρίως 
εις κτιστήν φύσιν», κατά τον θεολόγον Γρηγόριον82, αύτός 
ό οποίος κατά τήν φύσιν του άπό αιώνων καί εις αιώνας 
καί προσέτι εις όλους είναι άόρατος καί άχώρητος. Τότε 
λοιπόν την έπωνυμίαν τήν όποιαν έδωσαν οί ’Ιουδαίοι εις 
τον άπό άνω κατερχόμενον εις τήν έρημον άρτον, άπο- 
καλοϋντες αύτόν μάννα83, τοΰτο στρέφει εις τον νουν του 
καί ό καταξιωμένος έκείνου τοϋ φωτός, έρχσμενος εις τον 
έαυτόν του. Τί είναι τούτο; Καί τοΰτο είναι δΓ αύτούς τό 
όνομα τοϋ φωτός έκείνου' σύ δέ άν έχης κάτι περισσότε
ρον, είπέ. ’Αλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τήν συνέχειαν.

10. Σύ δέ ισχυρίζεσαι πάλιν ότι καλώς λέγουν έκεϊνοι, 
άν νομίζουν άγγελον τοΰτο τό φώς. Εκείνοι δέ άγγελον
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τό φως ούκ αν τυοτε φαϊεν' ϊσασι δε τοΐς πατερικοϊς μεμυημέ- 
νοι λόγοις διαφόρως και τοϊς όρώσι καταλλήλως την αγγε
λικήν τελουμένην οπτασίαν' ή γάρ εν παχύτητι ουσίας, δ και 
τή αίσθήσει υποπίπτει και ουδέ τοϊς εμπαϋ'έσιν ή και άμυή- 

5 ιοις πάντη αόρατόν έστιν, ή λεπτότητι ουσίας, καθ’ ήν και ή 
ψυχή μετρίως πως καθορα, ή εν άληθεϊ θέα, ής οι διά κα
θαρότητας πνευματικώς δρώντες άξιούνται μόνοι, καν αυτός 
τής διαφοράς των τρόπων τούτων άμυήτως εχων αυτούς ιε
τους άγγέλους αοράτους άλ,λήλοις δεικνύης οιόμενος, ου κα

ί 0 τά τό άσώματον, αλλά κατά τήν ουσίαν φάσκων αοράτους, και 
μεταξύ των λόγων τους θεόπτας τή του Βαρλαάμ συντάττεις 
ονφ, διά τό άγγελον και αυτήν ίδειγ άναγεγράρτθαι.

11. Και τον νουν αυθις, ει μή ώς «εις έτέραν τινά ύπύ- 
σνασιν όρα, άλλ9 αυτός εαυτόν και εν έαυτφ ώς εν τή ιδία 

15 είκόνι τον Θεόν, όταν των παθών άμα και τής άγνοιας κα- 
θαρθή», θεόπτην είναι τίθεσαι και συμβαίνειν ο'ίει τή των 
χριστιανών μυστικωτάτη παραδόσει τούς αυτήν τήν τού νοϋ 
ουσίαν, ώς φώς ούτω λέγοντας δράν. 9Εκείνοι δ9 ϊσασιν ώς 
δ νους καθαρθεις και φωτισθεις και τής τού Θεού χάριτος 

2 0  τρανώς εν μεθέξει γεγονώς, μετάλαγχάνει μεν και μυστικών 
υπερφυών άλλων θεαμάτων, ώ ς  μικρόν άνωτέρω παρεγύμνω- 
σεν ό λόγος, αλλά και εαυτόν ορών ώς άλλο μεν όρρ, άλλ9 
ονκ εις άλλο και ου τήν ιδίαν άπλώς εικόνα καθορα, άλλά 
τήν έμμορφωθεισαν τή ιδία είκόνι υπό τής χάριτος τού Θεού 

25 λαμπρότητα, συμπληρούσαν ιήν εϊς τό ύπερβάλ,λειν εαυτόν 
δύναμιν τού νοϋ και τελειοϋσαν τήν εϊς τά κρείττω και ϋπ'ερ 
έννοιαν ένωσιν, δι ής δ νούς κρειττον ή κατ άνθρω7ΐον έν 
Πνευματι Θεόν όρα. Κάν άγνοής συ τούτο, θαυμαστόν ούδέν, 
έπεί μηδ’ έκίεϊνοι αν ήσαν θαυμαστοί, σοϋ τά κατ' αυτούς γι- 

30 νώσκοντος, τού μηδέν υπέρ τήν γνώσιν τιθεμένου. Διό

34. Ά ρ ι θ .  22, 25 κ.έ.
35. Βλ. άνωτ. 2, 3, 7 καί 1, 3, 5. Πρβλ. Δ ι α δ ό χ ο υ ,  Κεφάλαια 

40, D o s P laces, 1955, σ. 108.
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τοϋτο τό φώς δέν θά τό έλεγον ποτέ, διότι γνωρίζουν, 
μυημένοι εις τούς πατερικούς λόγους, ότι ή αγγελική ο
πτασία τελείται διαφόρως και καταλλήλως προς τούς βλέ
ποντας' δηλαδή ή μέ παχύτητα ούσίας, πράγμα τό όποιον 
ύποπίπτει καί εις τήν αϊσθησιν και δέν είναι έντελώς αό
ρατον ούτε εις τούς έμπαθεϊς ή και άμυήτους, ή μέ λεπτό
τητα ούσίας, οπότε καί ή ψυχή καθορα κάπως μέτρια ή μέ 
αληθινήν θέαν, τής όποια αξιώνονται μόνον οί βλέποντες 
πνευματικώς διά καθαρότητος. ’Εσύ όμως δεικνύεις ότι 
είσαι αμύητος εις τήν διαφοράν των τρόπων τούτων καί 
νομίζεις ότι οί ίδιοι οί άγγελοι είναι άόρατοι εις άλλήλους, 
λέγω ότι είναι άόρατοι όχι κατά τό άσώματον άλλα κατά 
τήν ούσίαν, καί εις τήν συζήτησιν τοποθετείς τούς θεό- 
πτας μέ τήν όνον τοΰ Βαλαάμ, διότι έχει γραφή ότι είδε 
καί αύτή άγγελον34.

11. Καί τόν νουν πάλιν θεωρείς θεόπτην, άν δέν βλέ- 
πη «ωσάν είς άλλην ύπόστασιν, άλλ’ ό ίδιος βλέπει έαυ- 
τόν καί είς τόν έαυτόν του ώς είς οίκείαν εικόνα τόν 
Θεόν, όταν καθαρθή των παθών καί τής άγνοιας συγ
χρόνως» καί νομίζει ότι συμβαδίζουν μέ τήν μυστικωτάτην 
παράδοσιν των Χριστιανών οί λέγοντες ότι οϋτω βλέπουν 
ώς φώς τήν ιδίαν τήν ούσίαν τοΰ Θεοΰ. Εκείνοι δέ γνω
ρίζουν ότι ό νοΰς, καθαρθείς καί φωτισθείς καί φθάσας 
σαφώς είς μέθεΕιν τής χάριτος τοΰ Θεοΰ, μεταλαμβάνει 
μέν καί άλλων μυστικών υπερφυών θεαμάτων, όπως προ 
ολίγου έφανέρωσεν ό λόγος, άλλά καί έαυτόν βλέπων, ώς 
άλλο μέν βλέπει, άλλ’ όχι είς άλλο, καί δέν βλέπει άπλώς 
τήν ίδικήν του εικόνα35, άλλά τήν λαμπρότητα τήν μορ- 
φωθεΐσαν είς τήν εικόνα τοΰ ύπό τής χάριτος τοΰ Θεού, 
συμπληρώνουσαν τήν είς τό ύπερβάλλειν έαυτόν δύνσμιν 
τοΰ νοΰ καί τελειώνουσαν τήν πρός τά άνώτερα καί ύπέρ 
έννοιαν ένωσιν, διά τής όποιας ό νους βλέπει τόν Θεόν έν 
ΓΊνεύματι καλύτερα άπό όσον κατ’ άνθρωπον. Και άν έσύ 
άγνοης τοΰτο, δέν είναι τίποτε θαυμαστόν, έπειδή οϋτε 
έκεϊνοι θά ήσαν θαυμαστοί, άν έγνώριζες τά κατ’ αύτούς 
έσύ, ό όποιος δέν τοποθετείς τίποτε ύπεράνω τής γνώ-
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και σν μεν τότε λέγεις ϋεόπτην γίνεσδαι τον νουν, 
σταν μη μόνον των παθών, άλλα και της άγνοιας κα- 
ϋ'αρϋη' εκείνοι δε της μεν κατά σέ καϋάρσεως άγνοιας ούδένα 
ποιούνται λόγον, των δε πονηρών παθών έαντους καΰάραντες 

5 και <5ίά της επιμόνου κ α ι άνλον προσευχής πάσαν γνώσιν ν- 
περαναδάντες, τνγχ̂ άνουσι τής ΰεοπτίας, άτε μή έξηπατημένοι 
τοίς τοιούτοις λόγοις, μηδ’ άφειμένοι του προσέχειν έαυτοϊς, 
μηδέ περίιόντες και σπουδάζοντας σνλλέγειν το φρονεϊν και 

- μανθάνειν, εί τις τι επαγγέλλεται εΐδέναι, καν Σκύθης καν 
Ю  ΊΊέρσης, καν Αιγύπτιος ή, διά την τής άγνοιας ταυ την κάθαρ- 

σιν, άλΧ άκριδώς εϊδότες μηδαμώς προς ϋεοπτίαν εμποδίζον- 
σαν την τοιαντην άγνοιαν. Εϊ γάρ καί, ώς σν γε λέγεις αυ
τός, ή των εντολών τήρηοις μόνην την τών παθών παρέχει 
κάθαρσιν, εν δε τή τών εντολών τηρήσει μόνη κατά την τον 

15 Θεόν επαγγελίαν ή τούτον και παρουσία και μονή και έμφά- 
νεια τελείται, άρ9 ον πλάνη σαφής ή προσθήκη τής κατά σε 
καθάρσεως ταντης, ήν άγνοιας λέγεις *άθαρσιν; 'Αλλά τήν 
μέν τής άγνοιας ταντης κάθαρσιν κάν τοίς προτέροίς λόγοις 
διά πολλών τής άληθους γνώσεως καθαίρεσιν έδείξαμεν 

2 0  οδσαν.
12. Νυν δ9 έπανελθείν δέον εις τά εφεξής αύτώ κατά 

τών ήσυχαζόντων είρημένα. Εϊ γάρ και συκοφαντείν αυτούς 
έξηλέγξαμεν αυτόν και δήλος γέγονε καθ' εαυτόν άγωνιζό- 
μενος και τά τής οικείας διάνοιας άνατρέπων άναπλάσματα 

25 καί προσπαλαίων ή καταπαλαίων έαντόν αυτός,  άλλ* έπε\ κατά 
τών ήμετέροονόϊεται γράφειν, ίδωμεν τίνα ταΰτά έστι. Πρώ
τον μέν ούν τήν αιτίαν φηοίν, άφ9 ής ώρμηνται οΐ κατηγορού
μενοι φώς αισθητόν οίεσθαι τήν ουσίαν του θεού ή τήν άπ 
αυτής άίτάρροιαν φησι τοίνυν τοιανθ9 νπολαδείν εκείνους κα- 

30 τιδόνταζ, ώς αί πλεϊσται τών εν τοίς λογίοις μνστικώς γενομέ- 
νών τοίς άγίοις όράσεών τε και άποκαλύψεων έν φωτί τε καί 

' διά φωτός έγίγνοντό τε και έφαίνοντο’ σημείον δέ του τοιαύ-

3β. Βλ. άνωτ. 2, 3, 7 καί 2, 1. 34.
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σεως. Διά τούτο και ού μέν τότε λέγεις ότι γίνεται θεό- 
πτης ό νοΰς, όταν καθαρθή όχι μόνον άπό τά πάθη, άλλά 
καί άπό την άγνοιαν εκείνοι δέ την μέν κατά οέ κάθαρ- 
οιν άγνοιας ούτε άναφέρουν, των δέ πονηρών παθών 
καθαρίσαντες έαυτούς και διά τής έπιμόνου καί άΰλου 
προσευχής ύπεραναθάντες πάσαν γνώοιν, έπιτυγχάνουν 
την θεοπτίαν. Διότι οΰτοι δέν έξαπατώνται άπό τοιούτους 
λόγους ούτε παραλείπουν νά προσέχουν είς έαυτούς, ούτε 
περιέρχονται καί έπιδίδονται είς τό νά συλλέγουν φρόνη- 
σιν καί μάθησιν, ποιος έπαγγέλλεται την γνώσιν, είτε Σκύ- 
θης είτε Πέρσης είτε Αιγύπτιος είναι, διά την κάθαρσιν 
ταύτην τής άγνοιας, άλλά γνωρίζουν άκριθώς ότι ή τοιαύ- 
τη άγνοια δέν έμπσδίζει καθόλου τήν θεοπτίαν. Διότι έάν, 
όπως έσύ λέγεις, ή τήρησις τών έντολών παρέχη μόνον 
τήν κάθαρσιν τών παθών, είς δέ τήν τήρησιν τών έντολών 
μόνον τελήται κατά τήν έπαγγελίαν τού Θεού ή παρουσία 
καί παραμονή καί έμφάνεια τούτου, άρα δέν είναι σαφής 
πλάνη ή προσθήκη τής κατά σέ καθάρσεως ταύτης, τήν 
οποίαν λέγεις κάθαρσιν άγνοιας; Άλλά διά μέν τήν κά- 
θαρσιν τής άγνοιας ταύτης έδει'Εαμεν διά μακρών καί είς 
τούς προηγουμένους λόγους ότι είναι καθαίρεσις τής ά- 
ληθοΰς γνώσεως38.

12. Τώρα δέ πρέπει νά έπανέλθωμεν είς τήν συνέ
χειαν τών λεγομένων ύπ’ αύτοϋ κατά τών ήσυχαζόντων. 
Διότι, αν καί τον άπεκαλύψαμεν ότι τούς συκοφαντεί καί 
έφανερώθη ότι άγωνίΖεται έναντίον έαυτοΰ, άνατρέπει τά 
πλάσματα τής διανοίας του καί παλαίει προς τον έαυτόν 
του ό ίδιος, άλλά έπειδή νομίζει ότι γράφει κατά τών ίδι- 
κών μας, ας ίδωμεν τί είναι αύτά. Πρώτον λοιπόν σημειώ
νει τήν αιτίαν, άπό τήν όποιαν άφωρμήθησαν οί κατηγορού
μενοι νά νομίζουν φώς αισθητόν τήν ούσίαν τού Θεού ή 
τήν άπόρροιαν άπό αύτήν’ λέγει λοιπόν ότι έκεϊνοι ίδόν- 
τες υπέθεσαν τούτο, ότι αί πλεϊσται άπό τάς οράσεις καί 
άποκαλύψεις αί όποϊαι έπραγματοποιήθησαν μυστικώς είς 
τάς Γραφάς έγίνοντο καί έφαίνοτο είς φώς καί διά φωτός* 
σημεϊον δέ τού ότι έκ τών τοιούτων ύπέθετον τοιαύτην

28
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την εκ των το ιόντων την ουσίαν τον Θεοϋ ύπολαβειν το ΰ'εωρη- 
τικην αρετήν και θεωρητικόν άνδρα τούτον τίθεοθαι αυτούς, 
δς τοιούτοις άει φωσίν έντυγχάνει τε καί, άμιλεΐ. Και πώς, 
ώ βέλτιστε, ό τον θεωρητικόν τοιούτον τιθέμενος φως τοιον- 

5  τον όίεται την ουσίαν του θεόν; Ον γάρ θεωρητικόν των παρ' 
ήμιν άνδρών ώρίοατό ποτέ τις, ος άν όρώη την ουσίαν τον 
θεόν. Εί τοίννν 6 θεωρητικός ούχ όρα την ουσίαν τον θεόν, 
θεωρητικόν δs εκείνοι κατά σε λέγονσι τον φως οίονδήποτε 
βούλει βλέποντα, δηλοι γεγόνασι δοξάζοντες ώς ονκ έστιν 

10 ουσία του θεού φως τοιοντον, οϊον Ισχυρίζονται τον θεωρη
τικόν ον φασιν όράν. Ούτως ευεξέλεγκτον ή κακία, πολυτρό-
πως έαυτη περιτρέπουσα καί μηδs έαυτης ώσπερ φειδομένη, 
άλ?Λ καθ* έαυτης άει χωρούσα τφ παντάπασιν νπάρχειν έαν- 
τη ανακόλουθος. Οντω και Σωσάνναν άθψον άκοντες οι έν 

15 κακία γηραλέοι έδειξαν 7ΐρεσβύτεροι, καίτοι τρεις δντες ον- 
τοι, και παρά της υπό θεού έγηγερμένης σοφίας τον τότε 
παιδαρίου Δανιήλ χωρίς ετασθέντες έκαστος, ον θαυμαστόν εί 
μη σννεφώνησαν άλλ,ήλοις. Οϋτος δέ, ό μηδs έαντφ ένί οντι 
έπεσθαι δννάμενος, καί ταντ’ εν σκέτμει καί διά γραμμάτων 

20  τάς συκοφαντίας τιροτιθείς, όσον έκείνονς παρελήλυθεν.
13. Ού μην άλλ9 εί καί τό οημεΤονγ δ προυδάλετο κατά 

των ήσνχαζόντων την αρχήν ευθύς ώς των πώποτε ανθρώπων 

κακοδοξοτάτονς έλέγξων, τεκμήριον της αυτών ορθοδοξίας 

άναπέφηνεν, άλλ9 έαντφ χαρισάμενός έστι, χώραν δους υπό 

25 ιού λόγου διαπνεύσαι τό οϊδούν υπ άνίας της ψυχής. 
Τούτο γάρ rjv, ώς έοικεν, δ την οφοδράν λύπην ένετνοίησεν 
αύτφ καί την κατά των άνδρών τούτων ύπεκίνησε μανίαν, 
δτι μη θεωρητικόν καλείν αυτόν ηξίουν, μηδ’ άλλον δη τινα

37. Δ α ν ι ή λ ,  Σωσάννα 1 κ.έ. Oi πρεσθύτεροι ήσαν δύο.
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τήν ούσΐαν τοΰ Θεοϋ είναι ότι θεωρητικήν αρετήν καί θεω
ρητικόν άνδρα έξελόμθανον οΰτοι α,ύτόν ό όποιος συναν
τά πάντοτε φώτα καί όμιλεί πρός αύτά. Καί πώς, ώ θαυ
μάσιε, ό έκλαμβάνων τοιοΰτον τον θεωρητικόν άνδρα νο
μίζει τήν ούσΐαν τοϋ Θεοϋ τοιοΰτον φώς; Διότι κανείς 
άπό τούς ίδικούς μας άνδρας δέν ώρισε ποτέ θεωρητικόν 
τον θλέποντα τήν ούσΐαν τοϋ Θεοϋ. ”Αν λοιπόν ό θεωρη
τικός δέν βλέπη τήν ούσΐαν τοϋ Θεοϋ, θεωρητικόν 
δέ έκεϊνοι λέγουν κατά σέ τον θλέποντα όποιονδήποτε 
φώς θέλεις, είναι φανερόν ότι φρονούν ότι ή ούσία τοϋ 
Θεοϋ δέν είναι τοιοΰτον φώς, όποιον ισχυρίζονται ότι βλέ
πει ό θεωρητικός τον όποιον λέγουν. Τόσον εύεξέλεγκτος 
είναι ή κακία, πολυτρόπως περιστρεφομένη καί μή φειδο- 
μένη έαυτής τρόπον τινά, άλλό έπιτιθεμένη πάντοτε εναν
τίον έαυτής επειδή είναι κατά πάντα τρόπον άνακόλουθος 
εις έαυτήν. Οϋτω καί τήν Σωσάνναν οί εις τήν κακίαν γη- 
ράσαντες πρεσθύτεροι έδειξαν άκουσίως άθώαν, μολονότι 
δέν είναι θαυμαστόν άν δέν συνεφώνησαν μεταξύ των, 
καθώς ήσαν τρεις καί έξητάσθησαν έκαστος χωριστά, πα
ρά τής σοφίας τοϋ τότε παιδαρίου Δανιήλ διεγερθείσης 
ύπό τοϋ Θεοϋ*7. Αύτός δέ, ό μή δυνάμενος οϋτε τον ένα 
έαυτόν του νά άκολουθή, καί μάλιστα έκθέτων μέ σκέψιν 
καί γραπτώς τάς συκοφαντίας, πόσον τούς εχει περάσει.

13. Άλλ’ όμως, μολονότι τό σημεϊον, τό όποιον εύθύς 
άπό τήν άρχήν προέβαλε κατά τών ήσυχαστών διά νά 
τούς απόδειξη ώς κακοδοξοτάτους όλων τών άνθρώπων, 
κατέστη τεκμήριον τής ορθοδοξίας των, έχαρίσθη εις έ
αυτόν, δίδων διά του λόγου εύκαιρίαν νά διαλυθή τό άπό 
τήν στενοχώριαν δημιουργηθέν οίδημα τής ψυχής. Διότι, 
όπως φαίνεται τοϋτο ήτο τό προκαλέσαν τήν σφοδρόν λύ
πην του καί ύποκινήσαν τήν μανίαν του κατά τών άνδρών 
τούτων, ότι δηλαδή δέν τον έκρινον αξιον νά καλούν αύ- 
τόν θεωρητικόν, όπως οϋτε κανένα άλλον άπό έκείνους
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τώ ν την μ εν  ελ λη ν ική ν  π α ιδ ε ία ν  δ ιά  β ίου έκμελετώ ντω ν, προσ- 
ευχή δε κ α ι ψ α λμ ω δ ία  κ α ι τη των π α δ ώ ν  άποχή κ α ι τη των 
αρετώ ν  εργασ ία  αχολασάντων μηδε πρός βραχύ. Μ α ν ε ις  τοί- 
νυν οντω  κ α ι δ ιά  ταύτα, κρύπτε ι μ εν  εν  μ ν χο ις  κ α ρδ ία ς  το 

5 π ά δ ο ςΫ νπ έρ χ ετα ι δε τους άπλονστέρονς υα ινώ ν , ώσπερ ποτέ 
τον όφ ιν  φ αο ί την Ε ν α ν , κ α ι μανδάνε ι μεν πρώτον παρ· έν ί-  
ω ν  εο τ ιν  α ς  τών πάτε ρ ικώ ν  παραδόσεων, δ ιαστρέφ ει δ3 Επε ι
τα κακουργήσας' ώ ς  δ3 ούκ ε ίχ ε  κ α ι αύτονς πειδομένους, αλ
λά τον δ ι3 ή μα ς νέον 3Α δ ά μ  μάλλον η τον παλα ιόν  μ ιμουμε- 

10 νους, κατ'1 ε κ ε ίν ω ν  πρώ τω ν χ ω ρ ε ί κ α ι δ ι αυτών κατά πάν
τω ν τών την ησυχ ία ν  άσπαζομένω ν, ούδε τους προ ημώ ν ά- 
φ ιε ις  α ίτ ια ς ,  ούδε τούς υπό τής ’Ε κ κ λ η σ ία ς  ώ ς α γ ίο υ ς  πρε- 
σβευομένονς, αλλά κ α ι κατ αυτών μάλλον, ότι κ α ί Γ ρ α φ α ις  
έδ ω κα ν  τά μη το ις  κα τ3 αυτόν μαρτυροΰντα τό πάντω ν άρ ι-  

15 στον. e,I v a  δέ κ α ι π ίσ τ ιν  ικα νήν  α ι κατά τών άνδρώ ν εκ ε ίνω ν  
εχ ω σ ι δ ιαβολα ί, ο ίς  π ρώ το ις  ώ μ ίλησ εν  ώ ς  μ α δ η τ ιώ ν  κ α ι δ ι ’ 
ώ ν  το ις  ά λλο ις  έπέδετο, γεγραμμένα  ύπ εδε ίκ νυ , τιρ ίν  ή χερ- 
ο ιν  ο ϊκ ε ία ις  ώ ς  ούκ άληδή κατακερμάτ ισα ι τά υπ' εκ ε ίνω ν  
αύτφ  δεδ ιδαγμ ένα , ώ ς  τότε 3έλεγεν. 3Έ δ ε ιξ ε ν  οΰν τότε ταν- 

20 τα κ α ι ήμ ιν . r I I v  ούν έν αύτο ΐς ερμ ηνε ία  τών προφ ητικώ ν  
αποκαλύψ εω ν ή μνήμη ούδεμ ία , π ερ ί τε ουσίας Θ εού  ρήμα 
ούδε εν, άλλ3 ότι ούχ ό πολυμαδής έστιν  δ τώ Θ εώ  ώ κ ε ιω μ ό 
νος, άλλ3 δ δ ι αρετής κεκαδαρμένος τών παδώ ν κ α ί δ ιά  προσ
ευ χή ς έκτενους κ α ί καδαρά ς τφ  Θ εφ  κολλώ μενος κ α ι δ ιά  

25 τούτων τυγχάνω ν τής πληροφ ορ ίας κ α ί γευόμενος τώ ν μελ
λόντων άγαδώ ν , ήν ώ ς  αρραβώ να μυστικόν δ ε ιο τέρο ις  όνόμα- 
ο ι κατά τό εγχω ρούν  έτ ίμω ν . Ο ύ κ  ήρκεσεν ούν αύτφ  ή έν 
έ κ ε ίν ο ις  κα κουργ ία ' κ α ί γάρ  αντ ί τώ ν μαδημάτω ν  την δ ε ία ν  
Γ ρ α φ ή ν  αύτός ελ εγ εν  ε ίπ έ ίν  αύτονς άνόνητον παντάπασ ι κα ι

38. ’Εννοεί πιθανώς Συμεών τόν Νέον και τόν Νικηφόρον. "Εχο* 
μεν ένταϋθα περίπτωσιν άγιοκατηγορίας, περί ής έγραψε Νικήτας ό 
Στηθατος.
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οί όποιοι την μέν ελληνικήν παιδείαν μελετούν είς όλον 
τον 6ίον των, έίς δέ τήν προσευχήν καί ψαλμωδίαν, τήν 
αποχήν των παθών καί τήν άσκησιν των άρετών, δεν 
ασχολούνται ούτε έπ’ ολίγον. Οϋτω λοιπόν καί διά ταΰτα 
έκμανείς, κρύπτει είς τούς μυχούς τής καρδίας τό πάθος, 
πλησιάζει δέ έρπων τούς άπλουστέρους τών ήσυχαστών, 
όπως λέγουν ότι έπλησίασε κάποτε ό όφις τήν Εϋαν, καί 
μανθάνει πρώτον άπό μερικούς ώρισμένας πατερικάς πα
ραδόσεις, έπειτα δέ τάς διαστρέφει κακοήθως. Επειδή 
δέ κατώρθωσε νά πείση καί αύτούς, έφ’ όσον προέτίμων 
νά μιμηθοϋν τον ίδικόν μας νέον Άδάμ, τον Χριστόν, παρά 
τόν παλαιόν, έπιτίθεται πρώτον κατ’ έκείνων καί δι’ αυτών 
έναντίον όλων τών άσπαζομένων τήν ήσυχίαν, χωρίς νά 
άφήση έκτος κατηγορίας ούτε τούς προγενεστέρους μας 
ούτε τούς ύπό τής ’Εκκλησίας ώς άγιους τιμωμένους88, 
άλλ’ έπιτίθεται καί κατ’ αύτών περισσότερον, διότι διετύ- 
πωσαν καί έγγράφως άπόψεις αί όποϊαί δέν έπιβεβαιώνουν 
τήν καθ’ όλα ανωτερότητα τών ίδικών του. Διά νά έχουν 
δέ καί έπαρκή πειστικότητα αί κατά τών άνδρών έκείνων 
διάβολοί, μέ τούς οποίους κατά πρώτον συνδιελέχθη ώς 
μαθητής καί διά τών όποιων έπετέθη κατά τών άλλων, 
ένεφάνιζε μερικά γραπτά, πριν Εεσχίση μέ τάς χεϊρας του 
ώς μή άλήθή τά διδαγμένα άπό αύτούς εις αύτόν, όπως 
έλεγε τότε. ’ΈδειΕε λοιπόν τότε καί είς ήμός ταΰτα. Εις 
αύτά λοιπόν τά κείμενα δέν ύπήρχε καμμία έρμηνεία ή 
μνεία τών προφητικών άποκαλύψεων, κανείς λόγος περί 
ούσίας Θεού, άλλ1 ύπήρχεν άπλώς ή άποψις ότι δέν είναι 

; ό πολυμαθής ό έξοικειωμένος μέ τόν Φεόν, άλλ’ ό καθαρ- 
μένος άπό τά πάθη δΓ· άρετήα καί προσκολλώμενος είς 
τόν Θεόν δΓ έκτενοϋά καί καθαρός προσευχής καί 5Γ αύ
τών έπιτυγχάνων τήν βεβαιότητα καί γεϋόμενος των μελ
λόντων άγαθών. Αυτήν δέ τήν άρόσευχήν ώς άρραβώνα 
μυστικόν έτίμων έκεϊνοι κατά δύναμιν μέ βειότερα ονόμα
τα. Δέν τού ήρκεσε λοιπόν ή κακουργία είς έκεϊνα' διότι 
αύτός έλεγεν ότι δήθεν αύτοί εϊπον, άντί τών έξω -μαθη
μάτων, ότι ή θεία Γραφή είναι τελείως άνωφελής καί ή
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την γνώσιν τών δντων πονηρά καί τά πάδη δαίμονας σννον- 
σιωμένονς ifj ψυχή καί ετερ3 άττα τοιαντα ούκ ολίγα. 3Αλλ' 
ούκ άπέχρησε ταύτα τφ καινφ τούτφ κατηγορώ* προσέΰηκε 
δέ, φευ, καί τά περί τής ουσίας τον Θεόν. Έπεί δε καί τούτο 

5 πλάσαοϋαι κατά των άνδρών εκείνων εγνω, διασκεψάμενος 
πόϋ'εν άν σχοίη το εύπαράδεκτον το μέγα τούτο καί δεινόν 
πλάσμα τής συκοφαντίας, τ ά ς  διά φωτός προφητικάς προή- 
νεγκεν αποκαλύψεις καί τ ά ς  εκ τούτων δήδεν άντιϋεσεις, ας 
ούδείς ποτ3 εϊπεν άλλος, δτι μή ό ταύταις άντικείμενος οντος. 

tO Εϊτ3 οϋν κρατεί κατά ταντας έαυτφ μαχόμενος, είτ ον, λό
γος ήμΐν ον δεις' άφώμεν αυτόν νφ3 έ αν τον πληττόμενόν τε 
καί κοπτόμενον.

14. 3Αλλά μετά τόν εκ συκοφαντιών άγώνα τούτον προς 
ετέρον άποδνεται, δεϊξαι σπεύδων ώς φως νφ ύεωρητικόν ή 

t5  γνώσις μόνη των κτισμάτων εστίν, «να, τούτον δειχδέντος, ε- 
σκοτισμένος καί άναγνος άποδειχϋή πας δ μη την 3Αριοτο- 
τέλους φυσιολογίαν καί την Πλάτωνος δεολογίαν καί την 
Πτολεμαίον αστρολογίαν εκμελετήσας. Διά τούτο καί τονς 
μή τόν διά νοημάτων μόνον φωτισμόν πρεσδεύοντας ύδριοιι- 

20 κώς έπεξέρχεται καί φαύλαις έτιωνυμίαις διασύρει, φάσκων 
επί λέξεως όντως· < « Ш ’ οι περί τάς είσπνοάς δύο λέγονσιν 
είναι τά δεικνύμενα υπό τού Θεού τοις δσίοις φώτα νοητώς· 
§ν τό τής γνώσεως καί δτερον έννπόστατον, δ διαφερόντως 
τοις πόρρω έλΰούσι τών εισπνοών φαίνεσδαι». 3'Ιδωμεν οϋν 

2 5  τίνες ονς δι έπωννμιών τοιούτων εκφαυλίζει ώς έτερόφρο- 
νας* τούτων γάρ δειχδέντων, συνα7ωδειχϋ·ήσεται ώς καί τής 
γνώσεως εστι τι μακρφ κρείττον και ύεοειδέστερον φώς, μό~ 
νοίς τοις διά τού Πνεύματος δρώσιν άποκαλυπτόμενον, ον 
τοις ϋίι περιούσι μόνον, αλλά καί τοις αϊώνος άπασιν ά- 

3 0  γίοις. "Οτι δ3 οϋτος καί τών έφ* ημών ού τόν δείνα ή τόν 
δείνα, πάντας δ’ άπλώς αΐτιάται τους τόν ιερόν καί ήσύχιον 
άσπαζομένους δίον, δείκνυσι τρανώς τό παράδοσίν ϋγγραφον
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γνώσις των όντων πονηρά καί τά πάθη δαίμονες συνου- 
σιωμένοι εις την ψυχήν καί άλλα τοιαϋτα όχι όλίγα. Άλ
λα δέν ήρκεσαν αύτά εις τόν νέον τούτον κατήγορον, αλ
λά φεϋ, προσέθεσε καί τά περί τής ούσίας τοϋ Θεοϋ. 
Όταν δέ κατώρθωσε νά πλάση καί τοϋτο κατά των άν- 
δρών εκείνων, σκεφθείς άπό ποϋ θά ήδύνατο τό μέγα 
τοΰτο καί δεινόν πλάσμα τής συκοφαντίας νά άποκτήση 
τό εύπρόσδεκτον, προέβαλε τάς διά τοϋ φωτός προφητι
κός αποκαλύψεις καί τάς δήθεν άπό αύτάς άντιθέσεις, 
τάς οποίας κανείς άλλος δέν εϊπεν έκτος άπό αύτόν τόν 
άντιτιθέμενον εις αύτάς. Εϊτε λοιπόν συνεχίζει νά μάχε
ται προς εαυτόν κατ’ αύτάς είτε όχι, δέν εχσμεν λόγον 
ήμεϊς' άς τόν άφήσωμεν νά πλήσσεται καί νά κόπτεται μό
νος του.

14. "Επειτα άπό τόν έκ συκοφαντιών τούτον άγώνα 
άποδύεται προς άλλον, σπεύδων νά δείξη άτι φως θεω- 
ρητόν διά τοϋ νοϋ είναι μόνον ή γνώσις των χτισμάτων, 
ούτως ώστε, άφοϋ δειχθή τοϋτο, άποδειχθή σκοτισμένος 
καί άναγνος πας μή μελετήσας τήν φυσιολογίαν τοϋ Άρι- 
στοτέλους, τήν θεολογίαν τοϋ Πλάτωνος καί τήν άστρολο- 
γίαν τοϋ Πτολεμαίου. Διά τοϋτο τούς μή άποδεχομένους 
μόνον τόν διά νοημάτων φωτισμόν άντιμετωπίΖει ύβριστι- 
κώς καί διασύρει με φαύλας έπωνυμίας, λέγων έπί λέξει 
ταϋτα· «αλλά οί άσχολούμενοι μέ τάς είσπνοάς λέγουν δτι 
δύο είναι τά δεικνυόμενα ύπό τθϋ Θεοϋ εις τούς όσιους φώ
τα νοητώς" εν τό τής γνώσεως καί άλλο τό ένυπόστατον, τό 
όπΟϊον φαίνεται ιδιαιτέρως. "Ας ίδωμεν λοιπόν ποιοι είναι 
αύτοί τούς όποιους δΓ έπωνυμιών έμφανίΖει ώς έτερόφρο- 
νας* άφοϋ δέ δειχθοϋν ταϋτα, θά συναποδειχθη ότι ύπάρ- 
χει κάτι τό όποϊον είναι πολύ άνώτερον και θεοειδέστερον 
τής γνώσεως φώς, άποκαλυπτόμενον μόνον εις τούς διά 
τοϋ Πνεύματος βλέποντας, όχι μόνον τούς Ζώντας άκό- 
μη, αλλά καί όλους τούς άγιους τοϋ παρελθόντος. "Οτι 
δέ οϋτος κατηγορεί, όχι μόνον τόν δείνα ή τόν δείνα, άλ- 
λά όλους γενικώς τούς άκολουθοϋντας τόν ιερόν καί ήσυ
χα στικόν βίον, δεικνύει σαφώς τούτο' ότι οϋτος, άφού
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από τών πατέρων ές ημάς κατιούσαν, έπαινονμένην τε παρά 
των επ' αρετή προηκόντων και των πρώην έξ ημών γεγο
νότων, ώς ΐσμεν, ΰείων άνδρών και το λυσιτελές επί των 
εισαγομένων διά πείρας έπιδεικννμένην, διαστρέψαντά τε και 

5 διαβαλόντα πρότερον σοφιστικώς αυτόν, είτ άπ αυτής όνο- 
μάζειν απαντας καί τον λόγον επί διαβολή κοινή προάγειν.

15. Έπεί δε και των εκ παλαιόν προσκυνητών ήμΐν άγι
ων πλείστοις έξεγένετο διά πείρας μαΰειν τε καί διδάξαι 
περί τον φωτός τής χάριτος, ήμεις, ώσπερ ταις εναγγελικαϊς 

10 σννηγορονντες εντολαΐς, έκείνας παρηγάγομεν προς μαρτυ
ρίαν τάς ρήσεις, ш  καί την ομολογίαν σννυπεφώνονν τών αή 

. παραγομένων ώς καί τά λόγια ουτω διδάσκει προσημαίνου- 
■ σαν τον αυτόν κάνταύϋα τρόπον εκείνα τών πατερικών προϋή- 
σομεν ρημάτων, α καί κατά την ύφήγησιν τών άλλων πάντων 

15 γεγράφϋ'αι ό ταντα έξαγγέλλων ισχυρίζεται. Φησί τοίνυν 5Ι 
σαάκ, ό πιστός τών τοιουτων και άσφαλής εξηγητής, δτι «δύο 
όφ&αλμονς κεκτήμεΰα ψυχικούς, καϋ'ώς λέγουσιν οι πατέ
ρες'». 3Ήκουοας δτι οί πατέρες πάντες τούτο λέγουσι; Αέ- 
γονσι γονν δτι «δύο ψυχικούς έχομεν οφθαλμούς καί ούχ ή 

20 αυτή χρεία τής δι έκατέρον ϋ'εωρίας’ εν ένί μέν γάρ όφϋαλ- 
μφ τά κεκρυμμένα εν ταις φύσεσιν όρώμεν, ήγουν την δύνα- 
μιν τού' Θεού *αί την σοφίαν αυτού καί την περί ημάς πρό
νοιαν αυτού την καταλαμβανομένην εκ τής μεγαλειότητος τής 
κυβερνήοεως αυτού εις ημάς' καί έν τφ έτέρω όφϋαλμώ ΰεω - 

25 ρούμεν τήν δόξαν τής φύαεως αυτού τής άγιας, δτε εις τά 
μυστήριοί τά πνευματικά ευδοκήσει δ Θεός είσάξαι ημάς». 
*Η μέν ούν όφϋαλμοί, φώς τό ύπs αυτών όρώμενον, ή δέ ούχ 
ή αύ'τή χρεία τής δι’ έκατέρου θεωρίας, διπλόη τις φαίνεται 
έν τή τού φωτός τούτου ϋεωρία' έκατέρφ γάρ τών δφϋ'αλμοιν 

30  άλλο φώς όράται, δ ϋατέρω ούχ όράται. Τούτων ό ’ δ τί ποτέ 
έστιν έκάτερσν έξηγήσατο ήμΐν ό ΰεϊος οϋτος Ισαάκ, τό μέν 
κατάληψιν εΪ7ίών τής τού Θεού δυνάμεως καί σοφίας καί προ-

39. Όμφαλόψυχία, nepi ής άνζύτ. 2, 1, 1.
40. Λόγος 72, Σ π ε τ ο ι έ ρ η  σ. 281. Έπιχειρεϊται νέα περί δι

πλής γνώσεως διαπραγμάτευσις.
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διέστρεψε καί διέβαλε πρωτύτερα σοφιστικώς γραπτήν πα- 
ράδοσιν κατελθοϋσαν από τούς Πατέρας εις ήμας, έπαι- 
νωμένην άπό τούς προωδευμένους εις τήν αρετήν καί 
τούς παλαιότερον όπό ήμας ζήσαντας, όπως γνωρίζομεν, 
θείους άνδρας καί δεικνύουσαν διά πείρας τήν ώφέλειαν 
εις τούς αρχαρίους, έπειτα ώνόμασεν άπό αύτήν όλους 
καί έπεΕέτεινε τον λόγον πρός γενικήν διαβολήν89.

15. Επειδή δέ πολλοί άπό τούς άνέκαθεν προσκυνη- 
τούς είς ήμός άγιους συνέβη νά μάθουν διά πείρας καί 
νά διδάξουν περί τοϋ φωτός τής χάριτος, ήμεϊς ώσάν 
συνήγοροι των εύαγγελικών έντολών προεβάλομεν πρός 
έπιβεβαίωσιν έκείνας τάς ρήσεις αΐ όποϊαι συνηγορούν 
ύπέρ τής ομολογίας των μή παρασυρομένων, δηλώνουσαι 
ότι καί ή Γραφή οϋτω διδάσκει, κατά τον ίδιον τρόπον καί 
έδώ θά πρσβάλωμεν έκεϊνα άπό τά πατερικά λόγια, τά 
όποια ό διακηρύσσων αύτά ισχυρίζεται ότι έχουν γραφή 
κατά ύποβολήν όλων των άλλων. Λέγει λοιπόν ό Ισαάκ, ό 
πιστός καί ασφαλής εισηγητής τών τΟιούτών, ότι «δύο 
οφθαλμούς διαθέτομεν ψυχικούς, όπως λέγουν οί Πατέ
ρες»40. ’Ήκουσες ότι λέγουν τούτο όλοι οί Πατέρες; Λέγουν 
λοιπόν ότι «δύο ψυχικούς οφθαλμούς έχομεν καί δέν είναι 
ιδία ή χρεία τής όράσεως δΓ έκατέρου' διότι μέ τον ένα 
οφθαλμόν βλέπομεν τά κρυμμένα είς τάς φύσεις, ήτοι τήν 
δύναμιν τού Θεού καί τήν σοφίαν αυτού καί τήν δΓ ήμας 
πρόνοιαν αυτού, τήν κατάλαμβανομένην άπό τήν μεγα
λειότητα τής κυθερνήσεως αύτοΰ είς ήμας, μέ τον άλλον 
δέ Θεωροΰμεν τήν δόξαν τής άγίάς φύσεως αύτοΰ, οσάκις 
εύδοκήση ό Θεός νά μάς είσαγάγη είς τά πνευματικά 
μυστήρια». Καθ’ όσόν λοιπόν είναι οφθαλμοί, φως είναι τό 
βλεπόμενον άπό αύτούς, καθ’ όσον δέ δέν είναι ή ιδία 
χρεία τής δΓ έκατέρου όράσεως, φαίνεται κάποια διπλο- 
όννοια είς τήν θεωρίαν τοϋ φωτός τούτου* διότι δΓ έκα
τέρου τών οφθαλμών βλέπεται άλλο φώς, τό οποίον δέν 
βλέπεται άπό ταγ άλλον. Τί δέ είναι τό καθέν άπό αύτά, 
έΕήγησεν είς ήμας ό θείος οϋτος ’Ισαάκ, είπών τό μέν έν 
κατάληψιν τής δυνάμεως καί σοφίας καί προνοίας τού
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νο ία ς  κ α ι άπ λώ ς την από τω ν κτ ισμάτω ν προσγινομένην γνώ- 
ο ιν  τον κτ ίσαντος αυτά , το δε ϋ 'εω ρ ίαν  ον τής δ ε ία ς  φύσεως, 
μή π ά λ ιν  οχο ιεν  αφορμήν ο ι σνκοφάνται, αλλά τής δόξης τής 
φ ύσεω ς αυτόν, ήν κ α ι έδ ω κεν  δ Κ ύ ρ ιο ς  το ις  μ αδητα ις  κα\ 

5 δ ι ’ αυτώ ν π άο ι το ις π ιστεύσασ ιν αντώ  κ α ι δ ι3 έρ γω ν  την π ί 

στη' έ π ιδ ε ιξ α μ έ ν ο ις ,  ήν κ α ι ήδέλησεν όράν αυτούς' αϋέλω» 
γάρ, φ ηο ι προς τον πατέρα , «ίνα δ εω ρώ σ ιν  οντοι την δόξαν  
την έμήν, ήν δ έδω κά ς μ ο ι, δτι ήγάπησάς με πρδ καταβολής 
κόσμον»*  κ α ι πάλ ιν , «δόξασόν με ού, πάτερ , παρά σεαντφ τή 

10 δόξη  ή ε ϊχ ο ν  7ΐρό τον τον κόομον ε ίν α ι παρά  σσι». "Ώστε κα ι 
τή άνϋ 'ρω πίνη φύσει την δόξαν έδ ω κε  τής ϋ'εότητος, την φν- 
σ ιν  δέ ον' άλλο άρα φ ύσ ις Θ εόν κ α ι ή δόξα  ταύτης έτερον, 
ε ι κ α ι ά χώ ρ ιο τά  έστιν άλλήλω ν ' άλλ * ε ϊ  κ α ι τής $ ε ία ς  φύσεως 
ε ΐερ ό ν  έστι, το ις νπό χρόνον ονσ ιν ουκ αν έ ΐη  έναρίϋ 'μ ιος. 

15 ονκ ονσα κα ϋ ’ υπεροχήν, αυτή δε τή δ ε  ία  φύσει τον άφρα
στόν ένοϋσα τρόπον. Ο υ  μέντο ι μόνφ  τφ  καδ ’ νπόστασιν ηνω 
μένα) έα ντφ  φ νράματ ι ναύτην έδ ω κε  την νπερ τά ον τα πάντα 
δόξαν, αλλά κ α ι το ις μ α δ η τα ις ' κ ε / ώ »  γάρ, φησ ί, «την δόξαν  
ήν έδ ω κά ς  μο ι, πάτερ, δ έδω κα  αυτο ίς, %να ώ σ ιν  εν, καδώ ς  

20 η μ ε ίς  έν έσμεν, ε γώ  έν αυτο ις κ α ι συ εν έμο ί' ίν α  ώ σ ι τετε- 
λε ιω μ& νο ι ε ις  έν)). ’Α λ λ ά  κ α ι όραν αυτούς ήδέλησεν. Αυτή  
άρα  έστιν  ή δ ό ξα , δ ι ή ς κτώ μεδα  έν  έα ντο ις  κ α ι όρώ μεν κυ
ρ ίω ς  τόν Θεόν.

16. Π ώ ς  ούν την δό ξαν  ταύτην τής δ ε ία ς  φύσεω ς  κ τώ -  

25 μεΰ'ά τε κ α ι όρώ μεν; r Α ρ α  τους λόγους τών δντω ν έξετά ζνν- 
τες κ α ι δ ι αυτών δηρώ μ ενο ι την γ νώ σ ιν  τής τού Θ εού  δν- 
νάμ εω ς κ α ι σοφ ίας κ α ι π ρονο ία ς; ’Α λ λ 3 έτερος οφθαλμός  ε 

σ ύ  ψ υχής δ ταυ#3 ορώ ν, ф  τό δ ε ιο ν  φ ώ ς , ή δόξα  τής φύσε
ω ς  αυτού , κατά τό ύτώ τού ά γ ιο ν  5Ισ α ά κ  κ α ί τώ ν άλλω ν πάν- 

30 των πατέρω ν ανω τέρω  ε ϊρημένον, ου χ  όράτα ι' έτερον άρα τον- 
τ ί έστι τό φ ώ ς  π α ρ ά  τό φ ώ ς  δ τής γνώ σεω ς έπώνυμόν έστιν. 
Ο νκούν  οϋ π α ς  ό την τώ ν ον τω ν γ νώ σ ιν  έ χ ω ν  ή δ ι  αυτής.

41. Ί ω. 17, 24. 42. Ί ω. 17, 5.
43. Διόκρισις φύσεως καί δόϋης Θεού, δτινα βραδύτερον 6 Παλα- 

μάς καλεϊ ούσίαν και ενέργειαν.
44. Ίω. 17, 22 έζ.
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Θεού καί γενικώς γνώσιν τοϋ κτίστου προσγινομένην άπό 
τά κτίσματα, τό δέ άλλο θεωρίαν, όχι της φύοεως, μή τυ
χόν πάλιν εϋρουν ςφορμήν οί συκοφάνται, άλλα της δόΕης 
τής φύοεως αύτοΰ, την όποιαν καί έδωσεν ό Κύριος εις 
τούς μαθητάς και δΓ αύτών εις όλους τούς πιοτεύσαντας 
εις αύτόν καί έπιδείΕαντας δΓ έργων τήν πίοτιν, τήν όποι
αν ήθέλησε νά βλέπουν οΰτοΓ διότι, λέγει προς τόν πα
τέρα, «θέλω νά βλέπουν οΰτοι τήν δόΕαν μου, τήν όποιαν 
μοΰ έδωσες, διότι μέ ήγάπησες πρό καταβολής κόσμου»41* 
καί πάλιν, «δόΕασέ με έσύ, πάτερ, δίπλα σου μέ τήν δόΕαν 
τήν όποιαν εϊχον πριν ύπάρΕη ό κόσμος δίπλα σου»42. 
"Ωστε καί εις τήν άνθρωπίνην φύσιν έδωσε τήν δόΕαν τής 
θεότητος' όχι όμως τήν φύσιν* αρα άλλο είναι ή φύαις Θεού 
καί άλλο ή δόΕα τής θεότητος, αν καί είναι άχώριστα άλ- 
λήλων43' άλλ’ άν καί είναι διάφορος τής θείας φύσεως ή 
δόΕα δέν θά ήδύνατο νά άνήκη είς τά ύπό χρόνον μή 
ούσα ύπεροχική άλλ’ ένυπάρχουσα είς τήν θείαν φύσιν 
κατ’ άφθαρτον τρόπον. Δέν έδωσε όμως αύτήν τήν ύπερά- 
νω όλων τών όντων δόΕαν μόνον είς τό φύραμα τό υπο- 
οτασιακώς ήνωμένον μέ αύτόν, άλλά καί είς τούς μαθη
τάς· διό, λέγει, «έγώ έδωσα είς αυτούς τήν δόΕαν τήν 
όποιαν μοΰ έδωσες, πάτερ, διά νά είναι έν, όπως ήμεϊς 
εϊμεθα έν, έγώ είς αύτούς καί σύ είς έμέ’ διά νά είναι 
τελεί ωμέ νοι είς έν»44. Άλλά ήθέλησε καί νά τήν βλέπουν. 
Αύτή άρα είναι ή δόΕα, διά τής όποιας άποκτοΰμεν είς 
έαυτούς καί βλέπομεν Κυρίως τόν Θεόν.

16. Πώς λοιπόν άποκτοΰμεν καί βλέπομεν τήν δόΕαν 
ταΰτην τής θείας φύσεως; "Αρα έΕετάΕοντες τούς λό
γους Τών όντων καί έπιδιώκοντες δΓ αύτών τήν γνώσιν 
τής δυνάμεως καί σοφίας καί προνοίας τοϋ θεοϋ; Άλλ’ 
άλλος είναι ό βλέπων ταΰτα οφθαλμός τής ψυχής, μέ τόν 
όποιον δέν βλέπεται τό θεϊον φώς, ή δόΕα τής φύσεως αύ
τοΰ, κατά τό ύπό τοϋ άγιου ’Ισαάκ καί όλων τών άλλων 
Πατέρων άνωτέρω είρημένον* άλλο λοιπόν είναι τοϋτο τό 
φώς, διάφορον τοϋ φωτός τό όποϊον είναι έπώνυμον τής 
γνώσεως. Επομένως δέν έχει τόν Θεόν ένοικον πας ό
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ορώ ν ένο ικον  έ χ ε ι τον Θ εόν , άλλ3 αυτήν την γνώ σ ιν  των κ τ ι
αμάτων, ε ξ  αυτής ώ ς  ε ξ  ε ικότος οτσχαζόμενος Θεόν. Ό  ό& 
τό φ ώ ς  εκ ε ίνο  εχ ω ν  άπορρήτω ς κ α ι όρων ουκέτ εκ  τον ε ϊκ ό - 

τος, άλλ ’ ά λη ύ ε ϊ κ α ι τω ν κτ ιομάτω ν  πάντω ν ύ πέραν ιδρυμένη  
5 ύέα , γ ιν ώ σ κ ε ι τε κ α ι εν έαυτώ  ε χ ε ι τον Θ εόν ' ον γάρ χ ω ρ ί

ζ ε τ α ι ποτέ τής ά ϊδ ίο υ  δόξης. 3Α λ λ ά  μή δ ιά  τό νπερδάλλον  
τή ς ευ ερ γεσ ία ς  άπε ιΰήσαντες άφ ην ιάοω μεν, π ιοτεύσαντες δέ 
τω  μεταλαβόντι τής φύσεω ς ημώ ν  κ α ι μεταδόντι τής δόξης  
τής φ νσεω ς αυτόν ζητήσω μεν π ώ ς  κ τά τα ί τ ις  τούτο κ α ι ύ- 

10 ρφ. Π ώ ς  ούν; Τ ή  τών ΰ ε ίω ν  εντολών τηρήσει* τω γάρ τη- 
ρούντι ταντας την εαυτού έμφ άνε ια ν  έπηγγε ίλα το  ό κύρ ιος, 
ήν  εφ εξή ς  π ρ ο ϊώ ν  κ α ι «μονήν εαυτού κ α ι τον Π α τ ρ ό ς »  ώ νώ - 
αασεμ ε ίπ ώ ν , «εάν τ ις  άγαπα  με, τον λόγον μου τηρήσει χα ί 
δ Π α τή ρ  μου άγαπήσε ι αυτόν  κ α ί έλενσόμεύα προς αυτόν κα ι 

15 μοτ’ήν παρ3 αυτού ποιήσομεν», κ α ι «εμφ αν ίσω  αύτώ έμαυτόν». 
'Ό τ ι  μ έν  ούν λόγον αυτού τάς έντολάς αυτού λ έ γ ε ι δήλον, 
έπ ε ί κ α ί άνω τέρω  άντι τού νυν ε ϊρημένου 'λόγον3 τ έύ ε ικ εν  
αύτάς' «ό εχ ω ν »  γάρ, φησ ί, « τ ά ς  έντολάς μου κ α ι τηρών αυ
τός, εκ ε ΐνό ς  έστιν ό ά γα π ώ ν  με».

20 17. 'Ώ σ τε  κ α ι άπο τούτου δ ε ίκ νυ τα ι, κ α ί μάλ ιστα  κατά
τους τον φιλοσόφου λόγους κ α ι τα κατ έκε ΐνο ν  δόγματα, μηδα
μ ώ ς  ούσα γ νώ σ ις  ή ύ εω ρ ία  αυτή τού Θεού, καν  εκ ε ίν ο ς  πάντα 
μάλλον ή τούτο δούλητα ι. Δ ε ι  δέ κ α ι ημάς ε ϊδ έ ν α ι ταύτην 
ονκ ε ίν α ι γνώ σ ιν  λέγοντας την θ εω ρ ία ν  ν.αϋ'3 υπεροχήν , ώ ς  

25 κ α ι τον Θ εόν  μή ον τα' κ α ί γάρ  υπέρ τά ον τα π επ ισ  τεύκαμεν  
αυτόν. 3Α λ λ ά  π ώ ς  κ α ί μή δουλεμένου τού φιλοσόφου από τών 
έκ ε ΐνο ν  λόγω ν  δ ε ίκ νυ τα ι τό ϋ'εΐον τούτο φ ώ ς έτερον παρά 
τήν γ νώ σ ιν ; Τ ή ν  τώ ν έντολών τήρησ ιν έκ ε ίνο ς  ου φησ ι δύνα- 
σϋ'αι τό σκότος τής ά γ νο ια ς  άπ ελαύνε ιν  τής ψ υχή ς, αλλά τήν 

30 μ ά ’&ησιν κ α ί τήν καώ αυτήν έπ ίμονον μ ελ έτη ν  τό δέ μή άπε- 
λαύνον τήν ά γνο ια ν  γνώσαν ούποτ άν δύνα ιτο παρ έχε ιν . Τ ό  
το ίννν  κατ έκε ΐνο ν  μή π αρ έχον  γ νώ σ ιν  τήν θ εω ρ ία ν  ταύτην

45. Ί ω. 14, 23.
46. Ί ω. 14, 21.
47. Αΐιτόθι.
4&. Ανωτέρω 2, 1, 34’ 37.
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έχων την γνώσιν τών όντων ή δΓ αύτής όρων, άλλ’ έχει 
ένοικον αύτήν την γνώσιν τών κτισμάτων, δια τής οποίας 
κατ’ εικασίαν στοχάζεται τόν Θεόν. Ό δε έχων τό φώς 
έκεϊνο άπορρήτως και βλέπων όχι κατ’ εικασίαν πλέον, 
αλλά μέ θέαν αληθή καί τοποθετημένην ύπεράνω όλων 
τών κτισμάτων, γνωρίζει καί έχει μέσα του τόν Θεόν’ διότι 
δέν χωρίζεται ποτέ από την άΐδιον δόξαν. Ά ς  μή άφηνιά- 
οωμεν όμως άπιστοϋντες διά τό υπερβολικόν τής εύερ- 
γασίας, άλλά πιστεύοντες είς τόν μεταλαβόντα τής (ρύ
σεως ήμών καί μεταδώσαντα έκ τής δόξης τής φύσεως 
αύτοΰ, ас ζητήσωμεν πώς αποκτά κανείς καί βλέπει τοΰτο. 
Πώς λοιπόν; Μέ την τήρησιν τών θείων έντολών' διότι ό 
Κύριος ύπεσχέθη την έμφάνισίν του εις τόν τηροΰντα 
ταύτας, την οποίαν είς τήν συνέχειαν ώνόμασε καί «μο
νήν έαυτοΰ καί τοΰ Πατρός», είπών «άν μέ αγαπά κανείς, 
6ά τηρήση τόν λόγον μου καί ό Πατήρ μου θά τόν άγα- 
πήση καί θά έλθωμεν πρός αύτόν καί θά έγκατασταθώμεν 
είς αύτόν»45 καί «θά εμφανίσω είς αύτόν έμαυτόν»48. "Οτι 
δέ βεβαίως μέ τόν λόγον αύτοϋ έννοεϊ τάς έντολάς αύ- 
τοϋ είναι φανερόν, άφοΰ καί ανωτέρω αντί τοΰ έδώ χρη- 
σιμοποιουμένόυ ’λόγου’ έχει θέσει αύτάς* διότι, λέγει, «ό 
έχων τάς έντολάς μου καί τηρών αύτάς, έκεϊνος είναι 
ό άγαπών με»47.

17. "Ωστε δεικνύεται καί από αύτό, καί μάλιστα κατά 
τούς λόγους τοϋ φιλοσόφου καί τά δόγματα αύτοϋ, ότι ή
θεωρία αύχη—τοΰ Θεού δέν είναι- -καθόλου γνώσιο-̂ έστω 
καί αν έκεϊνος θέλη ό,τιδήπρτε άλλο άπό̂ αύτό. Πρέπει δέ
νά γνωρίζωμεν ότι αϋτη δέν είναι γνώσις, λέγοντες τήν 
θεωρίαν ύπεροχικήν καί τόν Θεόν μή όντα, έφ’ όσον πι- 
στεύομεν ότι είναι ύπέρ τά όντα. Άλλά πώς καί παρά τήν 
θέλησιν τοϋ φιλοσόφου δεικνύεται ότι τό θειον τοΰτο φώς 
είναι—διάφορον από τήν_γνώσιν; Έκεϊνος λέγει ότι τό σκό
τος τής άγνοιας δέν δύναται νά άπομακρύνη από τήν ψυ
χήν ή τήρησις τών έντολών, άλλ’ ή μάθησις καί ή κατ’ αύ
τήν έπίμονος μελέτη48' τό δέ μή άπομακρύνον τήν άγνοιαν 
δέν θά ήδύνατο νά παρέχπ γνώσιν. Τό μή παρέχον λοιπόν
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χο ρ η γ ε ί,  κατά τους τον Κ υ ρ ίο υ  λόγους’ ουκ άρα γ νώ σ ίς  έστιν  
ή θ εω ρ ία  αυτή, μή ότι δε γ νώ ο ιν  ήγεΧσϋα ί τε κ α ι λ έ γ ε ιν  τού
την ον χρ εώ ν, άλλ ’ ουδέ γνωστήν, ε ί  μή άρα καταχρηστ ικώ ς  
κ α ί όμω νύμω ς, ή κ υ ρ ίω ς  μάλλον, άλλ ’ νπ εξηρημ ένω ς. Μ ή  ο- 

5 и  ούν γ νώ ο ιν  ταντην ούχ ήγεΧσύαι χρή , άλλα κ α ι πάοης 
γνώ ο εω ς  κ α ι τής κατά γ νώ ο ιν  ϋ εω ρ ία ς  δ ιαφ ερόντω ς νπερτέ- 
ραν, ε ϊπ ερ  τής τον Θ εόν μονής έν  ήμΧν κ α ι έμ φ ανε ία ς  υψηλό
τερου ονδέν , ονδ9 iίσον , ονδ ’ εγγύ ς. Ή μ ε Χ ς  δέ κ α ι γνώ οεω ς  

κ α ι άληϋούς γνώ οεω ς ϊσμ εν  παρ εκτ ική ν  οϋσαν την τών έντο- 
10  λώ ν  τον Θ εού  έκπ λήρω σ ιν ’ δ ιά  γάρ ναύτης μόνης ν γ ίε ια  τή 

ψ υχή  προσγ ίνετα ι. Τ ι ς  δ* ά,ν ε'ίη ψ υχή ς ν γ ίε ια ,  τό γνωστικόν  
νοοούοης; Π α ρ ε κ ικ ά ς  μεν  ούν έπ ιστάμεύα τάς του Θ εόν έν- 
τολάς κ α ι γ νώ οεω ς, άλλ9 οϋχ ϊ γνώ οεω ς μόνης, άλλά κ α ι ϋ εώ -  
ο εω ς · ναύτης δέ τυγχάνομεν τ ελ ε ίω ς  κτηοάμενο ι κ α ι ίδόντες 

15 εν έαυ το ϊς  την δόξαν  τον Θεόν' έν Π ν ε ύ μ α τ ι , όπην ίκα  ευδοκή
σει δ Θ εό ς  ε ις  τά Π ν ευ μ α τ ικ ά  μυστήρια προα γα γε ϊν  ημάς, 
κατά τόν προειρημένου  τούτον άγ ιον.

18. Έ π ε ι  δέ τους πατέρας ουτος προνβάλετο τούτο λέ
γοντας, κ α ι η μ ε ίς  τους μ ετ ' αύτόν άπαντας αφ έντες έν ίους  

20 ΐίδω μ εν  τώ ν προς αυτού , τίνα  λέγονσ ι δόξαν Θ εού  το ις  μύοτα ις  
μόνο ις  μ νσ τ ικώ ς  κ α ι άπορρήτω ς δρω μένην, κ α ί τιρό τώ ν άλ
λω ν  τους αντόπτας κ α ι αποστόλους τον μόνον Θεού Π α τρ ό ς  
ημώ ν  ’Ιησού Χ ρ ισ το ύ , δ ι* ου πάσα π άτρ ιά  έν  τφ  τή ς ιερά ς  
9Ε κ κ λ η σ ία ς  ονομά ζετα ι τύηρώ ματ ι, κ α ι πρό τώ ν αποστόλων 

25 α ύ ύ ις  τόν κορυφα ίου  έ κ ε ίν ω ν  Π έτρ ο ν , δς φησιν* «ον σεσοφι- 
σμένο ις μύϋο ις  έξακολουύήσαντες έγνοορίσαμεν ϋμΧν την τού 
Κ υ ρ ίο υ  ημώ ν  ’ Ιησού Χ ρ ισ το ύ  δύναμ ιν  κ α ι παρουσίαν, άλλ9 
έπόπτα ι γενηδέντες τής έκε ίνου  μ εγά λε  ιότητος». Τ ίν α  τοίνυν 
δόξαν  ουτος έπώπτευσε τού Κ υ ρ ίο υ  9Ιησού Χ ρ ισ τού , έτερος 

30 α7ΐόστολος π α ρ ίτω  δ ε ίξ ω  ν’ «δ ιαγρηγορήσαντες»  γά ρ , φ ηο ίν ,

49. ’Ανωτέρω 2, 3, 15.
50. Ή μοναρχιανίΖουσα αυτή έκφρασις άπαντςΐ πρώτον παρά Με· 

λίτωνι Σόρδεων, ΕΙς τό πάθος 9. Βραδύτερον οί άσκητικοί και μυστι
κοί χρησιμοποιούν αύτήν ένίοτε άλλ’ οί μεγάλοι Πατέρες τήν άπο- 
κρόύουν.

51. Έ φ ε σ. 3, 15. Άλλ’ ένταϋθα έννοεϊται μόνον ή έπί γης πατριό.
52. В' Π έ τ ρ. 1, 16.
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κατ’ έκεϊνον γνώσιν χόρηγεϊ τήν θεωρίαν ταύτην κατά 
τούς λόγους τοΰ Κυρίου· δέν είναι λοιπόν γνώσις ή θεω
ρία αύτή καί όχι μόνον γνώσιν δέν πρέπει νά θεωροϋμεν 
καί λέγωμεν αύτήν, άλλ’ οϋτε γνωστήν, είμη μόνον κατα
χρηστικούς καί κατ’ αναλογίαν, οϋτε κυριολεκτικώς άλλά 
κατά ύπεξαίρεσιν. "Οχι δέ μόνον γνώσιν δέν πρέπει νά 
θεωροϋμεν ταύτην, άλλά καί νά τήν θεωροϋμεν ώς έξό- 
χως ύπερτέραν πόσης γνώσεως καί τής κατά γνώσιν θε
ωρίας, άν δέν ύπάρχη τίποτε ύψηλότερον άπό τήν μέσα 
μας διαμονήν καί έμφάνειαν той Θεοϋ, οϋτε ίσον οϋτε 
πλησίον. Ήμεϊς δέ γνωρίξομεν ότι ή έκπλήρωσις τών έν- 
τολών είναι καί γνώσεως παρεκτική, καί αληθούς γνώσε- 
ως μάλιστα' διότι μόνον μέ αύτήν έξασφαλίξεται εις τήν 
ψυχήν υγεία. Τί είδους δέ ύγεία ψυχής θά ήτο, αν ένόσει 
τό γνωστικόν; Άναγνωρίξομεν λοιπόν τάς έντολάς τοϋ 
Θεοϋ ώς παρεκτικάς καί γνώσεως, όχι όμως μόνον γνώ
σεως, άλλά καί θεώσεως' έπιτυγχάνομεν δέ αύτήν τε
λείως, αν άποκτήσωμεν καί ίδωμεν μέσα μας τήν δόξαν 
τοϋ Θεοϋ έν Πνεύματι, όταν ό Θεός εύδοκήση νά μάς 
προαγάγη εις τό πνευματικά μυστήρια κατά τον προει- 
ρημένον τοϋτον άγιον49.

18. Επειδή δέ οΰτος προέβαλε τούς Πατέρας λέγον
τας τούτο, καί ήμεϊς άφήνοντες τούς μετ’ σύτόν όλους, 
άς ίδωμεν μερικούς άπό τούς προ αύτοϋ, τοϋ Ισαάκ, 
ποιαν έννοοϋν δόξαν Θεοϋ βλεπομένην άπό μόνους τούς 
μύστας μυστικώς καί άοράτως, καί πρό τών άλλων τούς 
αύτόπτας καί άποστόλους той μόνου Θεοϋ Πατρός ήμών 
’Ιησού Χριστού50, διά τοϋ όποιου ονομάζεται πάσα πάτριά 
εις τό πλήρωμα τής ίερας εκκλησίας11, καί πρό τών άπο- 
στόλων πάλιν τόν κορυφαϊον έκεϊνον Πέτρον, ό όποιος λέ
γει* «σάς έγνωστοποιήσαμεν τήν δύναμιν καί παρουσίαν 
τοϋ Κυρίου ήμών. Ιησού Χριστού, μή άκολουθήσαντες σο- 
φιστευμένους μύθους, άλλά γενόμενοι έπόπται τής μεγα- 
λειότητος έκείνου»". Ποιαν λοιπόν δόξαν τοϋ Κυρίου Ιη
σού Χριστού έπώπτευσεν οΰτος άς προσέλθη νά δείξπ άλ
λος άπόστολος διότι, λέγει, «γρηγορήσαντες ό Πέτρος
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« о  Π έ τ ρ ο ς  κ α ι ο ι συν αύτώ , ε ίδαν  την δόξαν  τον Χριστού». 
Π ο ια ν  δό ξαν ;  " Ε τ ερ ο ς  α ύ ϋ ις  παρελΰέτω  των ευαγγελ ιστώ ν  
σνμμαρτνρήοω ν' «ελαμψε», φ ηο ί, «τό πρόσωπον αυτού ώ ς ό 
ή λ ιο ς  κ α ι τά Ιμάτ ια  αντον έγένοντο λευκά ώ ς το φ ω ς » '  κα ι 

5 ε δ ε ιξ ε ν  α ντο ις  ότ ι αυτός εστι κατά ιό  ψ αλμ ικόν  «ό το φ<ώς 
ώ ς  Ιμάτιον αναβαλλόμενος »  Θ εός. Δ ιό  κ α ι ό Π έ τρ ο ς  μετά 
το ε ιπ ε ΐν  ότι έπώπτευσε την δόξαν  τον Χ ρ ίσ το ν  «έν τώ δρει 
τω  α γ ίω ν , τό φ ώ ς  τό κ α ι τάς άκράς, ε ΐ  κ α ι θαυμαστόν ε ιπ ε ΐν , 
π ερ ια υ γά ζο ν  ( κ α ι νεφ έλην γάρ  φ ω τε ινή ν  λόγους ένηχονοαν 

to  έϋ'εάσαντο ε κ ε ί) ,  μετά τό ϊδ ε ΐν  το ίνυν τούτην την δόξαν τ ο ν  

Χ ρ ίσ του , κ α ι «εχομεν » ,  φ ηο ί, «βεβα ιότερον τόν προφητικόν 
λόγον». Π ο ιο ν  προφ ητικόν λόγον βεβα ιότερον από της ΰέας 
του φ ω τός έχετε μαϋόντες, ώ  ύ εόπ τα ι; Π ο ιο ν  έτερον η ότι 
ό Θ εό ς  «ώ ς ιμ ά τ ιο ν  τό φ ώ ς  α ναβάλλετα ι» ;  «Τοντω  δε», φ η ο ί ,  

15 «καλώ ς τω λόγφ  τφ  προφ ητ ικώ  π ο ιε ίτ ε  προσέχοντες, ώ ς λύ- 
χνω  φ α ίνοντ ι εν  αύχμηρώ  τόπω, έω ς  ον ήμερα δ ιανγάσει» . 
Π ο ια  ημέρα ; Π ά ν τ ω ς  ή δ ιανγάσασα εν  Θ α β ω ρ ίω . « Κ α ι φωσ- 
φόρος άνατελεϊ» . Π ο ια ς  φώσφορος; Π ά ν τ ω ς  ό καταλάμψας 
αυτόν έ κ ε ι συν 4 α κ ώ β φ  κ α ι 5Ιω ά ν ν η . 'Έ ω ς  άν άνατείλη  ό 

20 φωσφόρος οΰτος, που; « Έ ν  τα ις  κ α ρ δ ία ις  υμών». 'Ο ρ α ς  ό
τ ι τό φ ώ ς  τούτο έν  τα ις  κ α ρ δ ία ις  ά ρ τ ίω ς  φ α ίν ε ι τώ ν πιστών  
κ α ι τ ελ ε ίω ν ; ' Ο ρ ρ ς  δ5 όσον υ π ερ έχε ι τού φ ω τός τής γνώσε- 
ω ς ;  Ο ύ χ ϊ τής από τών έλληνικόον μαδημάτω ν ( εκ ε ίνη  γάρ  
ουδέ τής φω τός επ ω νυμ ία ς  ά ξ ια ,  ψ ευδής ούσα πάσα ή τώ 

25 ψ εύδ ε ι συμμ ιγή ς κ α ί σκότει μάλλον ή φωτι παραπλήσ ια ), ον 
ταύτης ούν, αλλά κ α ι τής από τώ ν ΰ·είωμ Γ ρ α φ ώ ν  γνώσεο)ς 
τοσοϋτο δ ιενήνοχε  τό φ ώ ς τής ΰ 'εω ρ ία ς ταύτηςΥ ώ ς τό μέν  
κατ έ κ ε ίν η ν  φ ώ ς  λύχνφ  παρ ε ικά ζεσΰ ’α ι φ α ίνοντ ι έν τόπω 
ανχμηρφ , τό δ έ  κατά τήν μυστικήν ταύτην θ εω ρ ία ν  φ ώ ς су 

30 ήμέρρ λάμποντι φωσφόρφ , ος έστιν ό ήλ ιο ς.
19. «9Α λ λ ά  πώ ς» , φ ησ ί, «παραβλητόν ή λ ίφ  α ίσύητφ , ε ί 

ύ ε ϊκ ό ν  έστι τοντι τό φ ώ ς;» . Σ υ  ό ΰ εω ρητ ικώ τατο ς άπάντων

53. Λ ο υ κ ά  9, 32. 
55. Ψα λ μ .  103, 2. 
57. В' Π έτρ.  1, 19. 
59. Αυτόθι.

54. Ματθ .  17, 2.
56. В' Π έτρ.  1, 18 έξ. 
58. Αύτόθι.
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καί οί μετ’ αύτοΰ, ειδον τήν δόξαν τοΰ Χρίστου»53. Ποιαν 
δόξαν; "Ас προσέλθη άλλος εύαγγελιστής νά συμμαρτυ- 
ρήση· «ελαμψε», λέγει, «τό πρόσωπον αύτοΰ ώς ό ήλιος 
καί τά ίμάτια αύτοΰ έγιναν λευκά ωσάν τό φώς»54' καί 
τούς εδειξεν ότι αύτός είναι κατά τό ψαλμικόν «ό περι- 
βληθείς τό φως ώσάν ΐμάτιον»55 Θεός. Διά τοΰτο καί ό 
Πέτρος, άφοΰ ειπεν ότι έπώπτευσε τήν δόξαν τοΰ Χριστού 
«εις τό άγιον όρος», δηλαδή τό φώς τό όποιον περιαυγάέει 
καί τάς άκοάς, αν καί είναι παράδοξον νά λεχθή (διότι 
ειδον έκεϊ νεφέλην φωτεινήν έκφέρουσαν λόγους), άφοΰ 
λοιπόν ειδον ταύτην τήν δόξαν τοΰ Χριστοΰ, λέγει, «καί 
έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον»5®. Ποϊον προ
φητικόν λόγον βεβαιότερον όπό τήν Θέαν τοΰ φωτός έχε
τε μάθει, ώ Θεόπται; Ποιον άλλον παρά ότι ό Θεός «περι̂ *̂  
βάλλεται τό φώς ώσάν ΐμάτιον»; Λέγει δέ, «καλώς πράτ̂  
τ£τε~να προσέχετε εΤς τούτον τον προφητικόν λόγον, ώσάν 
λύχνον λάμποντα εις σκοτεινόν τόπον, έως ότου αύγάση 
ή ήμέρα»57. Ποία ήμέρα; Πάντως ή αύγάσασα εις τό Θα- 
βώριον. «Καί άνατείλη ό φωσφόρος»58. Ποϊον αστρον; 
Πάντως ό λάμψας έκεϊ έπάνω εις αύτόν μαξί μέ τόν Ιά
κωβον καί τόν Ίωάννην. "Εως ότου άνατείλη τό αστρον 
τοΰτο, ποΰ; «Εις τάς καρδίας σας»5*. Βλέπεις ότι τό φώς 
τοΰτο φέγγει τώρα εις τάς καρδίας τών πιστών καί τε
λείων; Βλέπεις δέ πόσον υπερέχει τοΰ φώτός τής γνώ- 
σεως; Τό φώς τής θεωρίας ταύτης διαφέρει τόσον πολύ, 
όχι μόνον άπό τήν γνώσιν τών έλληνικών μαθημάτων 
(διότι έκείνη δέν είναι άξια ούτε τής έπωνυμίας τοΰ φω
τός, καθ’ όσον είναι όλη ψευδής ή άνάμικτος μέ τό ψεΰ- 
δος καί παραπλήσια μέ τό σκότος μάλλον παρά μέ τό 
φώς), όχι μόνον άπό αύτήν λοιπόν, άλλά καί άπό τήν γνώ
σιν τών θείων Γραφών, ώστε τό μέν κατ’ έκείνην φώς νά 
παρομοιάξεται μέ λύχνον ό όποιος φέγγει εις τόπον σκο
τεινόν, τό δέ κατά τήν μυστικήν ταύτην θεωρίαν φώς μέ 
αστρον λάμπον έν ήμέρα, δηλαδή μέ τόν ήλιον.

19. «’Αλλά, λέγει, πώς δύναται νά παραβληθή μέ αι
σθητόν ήλιον τοΰτο τό φώς, άν είναι θεϊκόν»; Έσύ ό θεω-

29
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τούτο ά γ ν ο ε ις  κ α ι ονκ έ χ ε ις  π α ρ α δ ε ιγ μ α τ ικ ώ ς  έκλαμβάνε ιν , 
άλλ3 ον σ ν γ κ ρ ιτ ικ ώ ς ,  τό τον Θ εόν  λ ά μ π ε ιν  ώ ς  τον ήλιον ή 
υπέρ  τον ή λ ιο ν ; Κ α ίτ ο ι κ α ι φανέντος κ α ι δευτέρου τό 'ίσον 
έχοντος φωστήρος έν ήμερα, δ ιπλάσ ιαν  ταυτής γενήσετα ι τό 

5 φ ώ ς κ α ι το ιν ή λ ίο ιν  έκάτερος εν τοσούτω φ α ινόμενος φωτ.ι 
άλαμπέοτερος φ α νε ιτα ι. 'Ο  το ίννν ώ ς  ή λ ιο ς  τότε λαμπώ ν  
τον ή λ ιο ν  ύπερλάμπω ν, ούχ ώ ς  ό ή λ ιο ς  λάμπ ε ι, άλλ3 υπέρ τον 
ή λ ιο ν · οντω  κ α ι δ μ ο ιω μ α τ ικώ ς  λεγόμενος ουδεμ ία ν  έ χ ε ι την 
Ισότητα , κ α ι π α ρ ά δ ε ιγ μ α τ ικ ώ ς  συγκρ ινόμενος ουδεμ ίαν έ χ ε ι 

10 ομοιότητα όμότιμον. Άλλ9 ότι μεν  ούκ αισθητόν κ υ ρ ίω ς  ουδέ 
νοητόν τό φανόν φ ώ ς έν Θ α β ω ρ ίω  το ις των μαθητώ ν του 
Κ υ ρ ίο υ  άπολέκτο ις , έν τω Π ε ρ ί  φω τισμού ΰ'είου κ α ι ιερά ς  
ευ δ α ιμ ο ν ία ς  λό γφ  κατ έμήν δύναμ ιν  ίχ α ν ώ ς  προαποδέδε ικτα ι.

20 . Φ ασ ϊ δ' ο ι κατά του τοιουτου φω τισμόν κ α ι φωτός 
15 ά γω ν ισ άμ ενο ι κα\ συμβολικά ε ίν α ι φάσματα πάντα τά παρά 

Θ εόν  δε ιχ& έντα  το ΐς  ά γ ίο ις  φώ τα, κ α ι αυλώ ν  δη τ ινω ν  κ α ι 
νοητών α ιν ίγ μ α τα  πραγμάτω ν, κ α ι ο ϊκ ο νο μ ικώ ς  κ α ι φανταση- 
κώ ς , δ ε ικ ννμ ενα  προς τάς συμβαινονσας π ερ ισ τάσ ε ις , κ α ι τού 
Α ρ ε ο π α γ ίτ ο υ  αγ ίου  καταψ εύδοντα ι Δ ιονυσ ίου  ώ ς  συμφϋεγ- 

20 γομένον τούτοις, κ α ίτ ο ι σαφώ ς οϋτος τό έν τή ύε ιοτάτη  μετα
μορφ ώ σει τους μαΰητάς περ ιαστράψ αν φ ώ ς φ ανοτάτα ις μαρ- 
μ α ρ ν γ α ϊς  έ π ι του μέλλοντος α ιώ νο ς  π ε ρ ια ν γ ά ζ ε ιν  φ ησ ιν ή- 

'■··· μ α ς  ά δ ια λ ε ίπ τω ς  κ α ι άτελευτήτω ς, πάντοτε συν Κ υ ρ ίω  κατά 
την επ α γ γ ελ ία ν  όντας. Τ ώ ν  ούν συμβόλων τε κ α ϊ α ιν ιγμ ά τω ν  

25 πάντων, τώ ν 7ΐρός τάς συμβαινονσας π ερ ισ τάσ ε ις  δ ιαπλαττο- 
μένω ν, γ ινομένω ν τε κ α ι άπογ ινομένω ν, κ α ί νυν μέν  όντoyv, 
μάλλον δέ φ α ιομ ένω ν  μέν  ποτέ , κ υ ρ ίω ς  δέ όντω ν σχεδόν ουδέ
ποτε, τό άεI ον κ α ϊ κ υ ρ ίω ς  όν κ α ι ά ναλλο ιώ τω ς δν φανότατον 
τούτο κ α ϊ $ειότατον φ ώ ς π ώ ς  ονκ  άφ ειμ ένον  έσ τα ι; τόν 

30 μέν  έν  α ϊσ&ητο ίς φ ανό ιατον  άπάντώ ν ήλ ιον  έκ  τροπής ήργμέ- 
νον κ α ϊ π ο λλα ις  έτη σ ΐο ις  υποκε ίμενον  τροπα ις κ α ι πολλοΤς

60. Βιβλίον 1, 3.
61.. Περί θείων όνομάτων 1, 4, PG 3, 592 BC.
62. λ ' θ ε σ σ .  4, 17.



ρητικώτατος όλων αγνοείς τοΰτο καί δεν δύνασαι νά έκ- 
λά6ης μεταφορικώς και όχι κυριολεκτικώς την φράσιν δτι 
ό Θεός λάμπει ώς ό ήλιος ή ύπέρ τόν ήλιον; Καί όμως, 
ακόμη καί άν φανή καί άλλο την ημέραν ισοδύναμον, τό 
φώς αύτής θά γίνη διπλάσιον καί ό καθείς των ήλιων, φαι- 
νόμενος μέσα εις τόσον φώς θά φανή άλαμπέστερος. Ό 
ώς ήλιος λοιπόν λάμπων τότε καί ύπερλάμπων τόν ήλιον, 
δέν λάμπει ώς ήλιος άλλ’ ύπέρ τόν ήλιον' οϋτω καί παρο- 
μοιαστικώς λεγόμενος δέν έχει καμμίαν ισότητα καί παρα- 
δειγματικώς συγκρινόμενος δέν εχει καμμίαν ομοιότητα 
όμότιμον. Άλλ’ ότι τό εις τό Θαβώριον φανέν εις τούς 
έπιλέκτους μαθητάς τοϋ Κυρίου φώς δέν είναι κυριολεκτι- 
κώς ούτε αισθητόν ούτε νοητόν, έχει προαποδειχθή έπαρ- 
κώς κατά την δύναμίν μου εις τήν Περί θείου φωτισμού καί 
ίεράς εύδαιμονίας πραγματείαν60.

20. Λέγουν δέ οί άγωνισθέντες κατά τού τοιούτου 
φωτισμού καί φωτός ότι καί όλα τό ύπό τού Θεού δεχθέν- 
τα εις τούς άγιους φώτα είναι συμβολικά φάσματα, αι
νίγματα κάποιων άΰλων καί νοητών πραγμάτων, δεικνυό
μενα οίκονομικώς καί φανταστικώς συμφώνως πρός τάς 
έκάστοτε περιστάσεις. Ψευδολογοϋν δέ καί περί τού άγιου 
Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου ώς δήθεν συμφωνοΰντος μέ αύ- 
τούς61, μολονότι ούτος λέγει σαφώς ότι τό κατά τήν θειο- 
τάτην μεταμόρφωσιν περιαστράψαν τούς μαθητάς φώς θά 
περιαυγάϋη ήμάς μέ λαμπροτάτας μαρμαρυγάς άδιαλεί- 
πτως καί άτελευτήτως κατά τόν μέλλοντα αιώνα, καθώς 
θά εύρισκώμεθα πάντοτε μετά τοϋ Κυρίου κατά τήν έπαγ- 
γελίαν”. Πώς λοιπόν τό κυριολεκτικώς όν καί άναλλοιώ- 
τως όν φωτεινότατον τοΰτο καί θειότατον φώς δέν θά 
είναι διάφορον όλων τών συμβόλων καί αινιγμάτων, τά 
όποια διαπλάσσονται κατά τάς έκάστοτε περιστάσεις, γί
νονται καί απογίνονται, τώρα ύπάρχουν καί έπειτα παύ
ουν νά ύπάρχουν, μάλλον δέ φαίνονται κάποτε, κυριολεκτι- 
κώς δέν ύπάρχουν σχεδόν ποτέ; Τόν εις τά αισθητά φωτει- 
νότατον όλων ήλιον, ό όποιος ήρχισε τήν ϋπαρξίν του 
διά τροπής καί ύπόκειται εις πολλάς έτησίας τροπάς, καί
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σώ μασ ιν  άντιφραττόμενον, κ α ι νυν μ εν  έκλε ίποντα  νυν δε 
κρυπτόμενον, έστι δ3 δτε χα ι α γ ίω ν  επ ιτά γμ ασ ιν  νποταττόμε- 
νον, κάντεύϋ'εν κ α ι κ ιν ή σ εω ς  άνακοπτόμενον, άναποδ ίζοντά τε 
κ α ί νστάμενον, τούτον μ έν  κ α ι το από τούτου φ ω ς δ έρού- 

5 μεν  κ α ι εν ύποστάσει, το δε φ ω ς  έκ ε ΐνο , (α ιαρ3 φ οΰκ εστί 
π αραΑ Α α/ ί) ^  τροπής άποσκίασμα», τό απαύγασμα τής δμο- 
ϋ'έου σαρκός τής ττλουτούσης κ α ι δ ιδούσης τήν δόξαν  τής {λεό- 
τητος τούτο το ίννν τό φ ω ς , τήν καλλονήν τού μέλλοντος κα ι 
μένοντας α ΐώ νο ς , συμβολον κ α ί φάσμα κ α ι άνυπόστατον έροΐ>- 

10 μ εν ; Ο ν χ , εω ς  αν  ώ μεν  τον φ ω τός εκ ε ίνο ν  έρασταί.
21 . Τούτο γάρ τό φ ω ς κ α ι Γ ρ η γ ό ρ ιο ς  ό {λεολόγος κα ι 

3Ιω ά ν ν η ς  ό τήν γλώ τταν χρυσούς κ α ι Β α σ ίλ ε ιο ς  ό μ έγα ς  θεό
τητα σαφ ώ ς καλούσι. «Φ ω ς» , φησ ίν, «ή παραδε ιχ ίλε ΐσα  {λεό- 
της έ π ι τού ορούς το ις  μαΰ 'ητα ΐς » *  κ α ι αύίλις, «λαμπρότερος 

15 έαυτού έφ α ίνετο  δ Κ ύ ρ ιο ς ,  τής {λεότηιος π α ρ α δ ε ιξά σ η ς  τάς 
α κ τ ίν α ς  αυτής » *  κ α ι πάλ ιν , «έφ α ίνετο το ις  καΰ 'αρο ϊς τήν καρ 
δ ιά ν , ώ ς  дч3 ύ ελ ίνω ν  λαμπτήρω ν, δ ιά  ιο ύ  προσκυνητού σώ
ματος ή τοιαύτη δ ιαυγάζουσα δύναμ ις» . " Ωστε ου τού σώμα
τος ήν απ λώ ς ή δόξα  αύτη, άλλα τής {λείας φύσεως, ή τ ις  

20 έν  μ ιρ  τώ ν έν  αυτή α γ ίω ν  υποστάσεων τώ προσκυνητφ έκ ε ίνφ  
συτ"ημμένη σώ ματι, πάσαν τήν ιδ ία ν  ταύτην δόξαν  κ α ι ίλεοπρε- 
πή  λαμπρότητα ένέΰηκεν  αύτφ . Δ ιό  κ α ι ό μ έ γα ς  Μ α κ ά ρ ιο ς  
δόξαν  τούτο προσηγόρευσε τού Π νεύμ ατο ς. Π ώ ς  ούν ή Όεό- 
της, ή λαμπρότης κ α ι δόξα  τή ς  ύπερουσιότητος έ κ ε ίν η ς , νυν 

25 μεν  8σται νυν δ3 ούκ %σται, γ ινομένη  τε κ α ι απογ ινομένη , φ α ι- 
νομένη τε κ α ι άφ αν ιζομένη , ούκ άπδ τώ ν α ν α ξ ίω ν  κρυπτό μέ- 
νη, άλλ3 ε ις  τό μή δν χωρούσα, ο ϊα  τά φάσματα κ α ι τα τοιαύτα 
σύμβολα κ α ι α ιν ίγ μ α τα  κ α ι δσα παρά τώ ν παντόλμων ονομά
ζε τα ι τούτων, ό ϊ κ α ι τους σφών έλέγχους ώ ς  αύτο ϊς συμμαρ- 

30 τνρούντας παρήγαγον, Δ ιο νύσ ιό ν  τε τδν ΰ ε ΐο ν  κ α ι Μ ά ξ ιμ ο ν ,  
ου σννορώντες ώ ς  ά να λο γ ικώ ς  τε κα\ ά ν α γ ω γ ικ ώ ς  {λεολο-

63. Βλ. Ί η σ. 10, 12 έΕ. Δ' В α σ. 20. 11.
64. Ί α  к. 1, 17.
65. Γ ρ η γ .  θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγοο 40, 6, PG 66, 365 
6 6  Τά χωρία βλ. *ai άνω?έρω 1, 3, 26 καί 1, 3, 34.
67.' Βλ. Περί άγάπης 21, PG 34, 925 C

Α.
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άντιφράσσεται άπό πολλά σώματα, την μίαν ύφίσταται 
έκλειψιν και την άλλην κρύπτεται83 και ενίοτε υποτάσσε
ται εις έπιταγάς αγίων, ώς έκ τούτου δε άνακόπτεται τής 
κινήσεως καί αναστρέφει καί ϊσταται, αυτόν λοιπόν καί τό 
έΕ αύτοΰ προερχόμενον θά όνομάσωμεν φώς καί μάλιστα 
έν ύποστάσει. Τό φώς έκεϊνο όμως «είς-τό όποιον δέ\τ 
παρατηρεϊται μεταβολή η ίχνος τροπής»84. τό άπαύγασμα 
τής όμοθεϊκής σαρκός, σαρκός ή οποία πλουτεϊ καί δίδει 
τήν δόΕαν τής θεότητος, αύτό λοιπόν τό φως, τήν καλλο
νήν τοΰ μέλλοντος καί άτελειώτου αίώνος, θά όνομάσω
μεν σύμβολον καί φάσμα καί άνυπόστατον; ’Όχι, όσον και
ρόν εϊμεθα έρασταί τοΰ φωτός έκείνου.

2 1 . Διότι τοΰτο τό φως καί ό Γρηγόριος Θεολόγος καί 
ό Ιωάννης Χρυσόστομος καί ό μέγας Βασίλειος καλούν 
σαφώς θεότητα. «Φως είναι ή παοαδειχθεΐσα έπίχοΟ όρους 
εις τούς υαβηιάς-θεότης65, λέγει* καί πάλιν, «λαμπρότερος 
έαυτοϋ έφαίνετο ό Κύριος, καθ’ όσον ή θεότης παρέδειΕε 
τάς άκτϊνας της»' καί πάλιν, «έφαίνετο εις τούς καθαρούς 
τήν καρδίαν, διά τοΰ προσκυνητοΰ σώματος ώσάν διά μέ
σου ύαλίνων λαμπτήρων ή τοιαύτη διαυγάΕουσα δύναμις»*8.
Ωστε ή δόΕα αύτή δέν ήτο άπλώς τοΰ σώματος, άλλά 

τής θείας φύσεως, ή οποία με τό νά είναι συνημμένη 
κατά μίαν των άγιων ύποστάσεών της είς τό προσκυνητόν 
έκεϊνο σώμα, ένέβαλεν είς αύτό δλην τήν δόΕαν καί 
θεοπρεπή λαμπρότητά της. Διά τοΰτο καί ό μέγας Μακά
ριος ώνόμασε τοΰτο δόΕαν τοΰ Πνεύματος*7. Πώς λοιπόν 
ή θεότης, ή λαμπρότης καί δόΕα τής ύπερουσιό- 
τητος εκείνης, τώρα μέν θά είναι έπειτα δέ δέν θά είναι, 
γινομένη καί άπογινομένη, φαινομένη καί άφανιΕσμένη, 
όχι κρυπτομένη άπό τούς άναΕίους άλλά βαδιΖουσα προς 
τό μή ον, όποια είναι τό φάσματα καί τό τοιαϋτα σύμβο
λα, τό αινίγματα καί όσα άναφέρονται άπό τούς παντόλ- 
μους τούτους; Αύτοί μάλιστα έφεραν είς τό μέσον καί 
τούς έλεγκτάς των διά νά συμαρτυρήσουν ύπέρ αύτών, 
τόν θειον Διονύσιον καί τον ΜάΕιμσν, μή άντιλαμβανόμε- 
γοι ότι ό σοφός είς τα θ$ϊα ΜάΕιμος ώνόμασε τό είς τήγ
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γ ία ς  σύμβολον τό έν  τή μεταμορφ ώ σει τον Κ υ ρ ίο υ  φ ω ς 6 
σοφός τά & ε ΐα  προσηγόρευσε Μ ά ξ ιμ ο ς ;

22. Σ υ μ β ό λω ν  γάρ όμω νύμω ς κ α ί τω ν ύφεστώτων πάν
των γ ιν ο μ ένω ν  τε κ α ί λεγομένω ν εν  τα ϊς  κατ ' αναλογ ίαν  κα ι

5 α να γω γή ν  ϋ εο λο γ ία ις , τοιούτο σύμβολον κ α ί αυτός έ κ ε ϊ του- 
ι ί  προσεΐπε, δ ιό  κ α ί ϋ 'εω ρ ίαν  σαφώς επέγραψ ε τους έ κ ε ϊ λό
γους, ώ ς  κ α ί Γ ρ η γ ό ρ ιο ς  ό της ϋ εολογ ία ς  επώ νυμος ϋεω ρ ίαν  
ώνόμασε τό γνωστόν καλόν κ α ί πονηρού ξύλον, σύμβολον αυ
τής κατά την εαυτού θ εω ρ ία ν  ά ν α γ ω γ ικ ώ ς  πο ιησάμενος, άλλ3 

10 ον δ ιά  τούτο φάσμα κ α ί άνυπόστατον σύμβολον εκε ίνο  ήν. 'Α λ 
λά  κ α ί  τόν  Μ ω νσ ή ν  κ α ί τον Ή λ ία ν ,  τον μ εν  κρ ίσ εω ς, τον 
δε προνο ία ς σύμβολον, ό ϋ ε ϊο ς  π ο ιε ίτ α ι Μ ά ξ ιμ ο ς .  4Α ρ 3 ονν 
ού παρήσαν άληΰώ ς, αλλά συμβολ ικώ ς κ ά κ ε ιν ο ι δ ιεπλάσϋη- 
σαν; Τ ί  δε δ Π έ τ ρ ο ς , ούκ αν γένο ιτο  τής π ίσ τεω ς σύμβολον 

15 τφ  ϋ εω ρ ε ΐν  κατά α να γω γή ν  βονλομένψ  κ α ί τής έλπ ίδο ς 3Ιά - 
κω β ο ς  κ α ί τής α γάπη ς ο Ιω ά ν ν η ς ;  Κ α ί  αυτό τό όρος τής 
κα τ3 αρετήν άπασαν άναβάσεω ς, έφ 3 ф Χ ρ ισ τό ς  άνελ&ών, 
το ΐς  άκολουϋήσα ι δυνηΰ'εϊσ ιν, ϊν α  κατά  τον αυτόν εΐπο) Μ ά -  
ξ ιμ ο ν , έν μορφή Θ εού  έπ ιφ α ίν ε τα ι, έν ή υπήρχε προ του 

20 τόν κόσμον ε ίν α ι;  ' Ο ρ α ς  ο ϊον ήν τό έ κ ε ι τούς μαΰητάς π ερ ια - 
στράψαν φ ω ς ;  Κ α τ ά  τούτο γούν μεταμορφωΰ'έντα τόν Κ ύ ρ ιο ν  
ο ί τώ ν άποστόλων εκ κρ ιτ ο ι ΰ'εασάμενοι « α π ό  τής σαρκός ε ις  
τό Π ν εύ μ α  μετέβησαν, π ρ ιν  τήν δ ιά  σαρκός άπούέσΟαι ζωήν», 
καδάπερ  αυτός α ύ ϋ ις  λ έ γ ε ι,  «τή εναλλαγή  τώ ν κατ9 α'ίσδησιν 

25 έ ν ερ γ ε ιώ ν , ήν αύτο ϊς τό Π ν εύ μ α  ένήργησεν». 'Ο ρ α ς  ώ ς  ά- 
ύέατον ήν έκε ΐνο  τό φ ω ς τή  ά ισδήσε ι μή μετασκευασϋ'είση 
δ ιά  τού Π ν εύ μ α το ς ; Δ ιό  κ α ι το ΐς  7 ΐλησ ιοχώ ρο ΐς ούκ έπεφάνη, 
κ α ίτ ο ι λάμψ αν υπέρ τόν ήλιον. Ο ύτω  μόν ούν ούτος.

23 . Δ  ιονύσ ιος δέ ό μ έγα ς  τοντί ιό  φ ω ς  άπλούν φησιν, 
30 άσχηματ ιστόν, ύπερφτνές, υπερούσιον, τοντέστίν υπέρ τά όντα

πάντα ον. Π ώ ς  ούν α ισδητόν ιό  τοιούτον ή συμβολικόν το ι
ούτο; Μ έ λ λ ω ν  γάρ  ούτος π ερ ί τού φ ω τός ίερογραφ ε ϊν , ώ ς

6 8 . Βλ. Περί άποριών, PG 91, 1165 BC.
69ι. Βλ. Μ α ζ ί  μου, Περί άποριών PG 91, 1125 έξ. 1160- 1168.
70. Λόγος 43, 12, PG 36, 509 Β. Βλ. καί Νικ.  Σ τ  π θά του,  

Γίερί νοητού παραδείσου 8, έζ. Χ ρ ή σ τ ο υ ,  ο. 32 έξ.
71. Περί άποριών, PG 91, 1168 C.
72. Αυτόθι, PPG 91, 1125- 1128.
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μεταμόρφωσιν φώς τού Κυρίου σύμβολον θεολογίας άνα- 
λογικώς καί άναγωγικώς68.

22. Εις την αναλογικήν καί αναγωγικήν θεολογίαν γί
νονται καί λέγονται σύμβολα όλων των ύπαρκτών όμωνύ- 
μως. Τοιοϋτο σύμβολον είπε καί αύτός έκεϊ τοϋτο, διό και 
σαφώς επέγραψε τούς έκεϊ λόγους «θεωρίαν»69, όπως καί 
ό Γρηγόριος Θεολόγος ώνόμασε θεωρίαν τό γνωστόν κα
λού καί πονηρού Εύλον70, όνομάσας αύτό σύμβολον τής 
δόΕης κατά τήν θεωρίαν του· άλλα τό σύμβολον εκείνο 
δέν ήτο διά τοϋτο φάσμα καί άνυπόστατον. ’Αλλά ό θείος 
ΜάΕιμος καθιστά καί τόν Μωυσήν καί τόν Ήλίαν, τον 
πρώτον σύμβολον κρίσεως, τόν δεύτερον σύμβουλον 
προνοίας71. "Αρα λοιπόν δέν παρευρίσκοντο άληθώς, άλλά 
συμβολικώς διεπλάσθησαν καί έκεΐνοί; Ό δε Πέτρος δέν 
θά ήδύνατο νά έκληφθή ώς σύμβολον τής πίστεως διά τόν 
θέλοντα νά θεωρή τά πράγματα άναγωγικώς, όπως έπίσης 
ό Ιάκωβος τής έλπίδος καί ό Ιωάννης τής άγάπης; Καί 
εις αύτό τό όρος τής καθ’ δλην τήν άρετήν άναβάσεως, 
εις τό όποιον άνήλθεν ό Χριστός, έπιφαίνεται οΰτος εις 
τούς δυνηθέντας νά άκολουθήσουν, διά νά εί'πω κατά τόν 
ίδιον ΜάΕιμον, έν τη μορφή Θεού, εις τήν όποιαν ύπήρχεν 
πρό τής δημιουργίας τού /κόσμου; Βλέπεις ποιον ήτο τό 
έκεϊ περιαστράψαν φώς; Κ̂ατά τούτο λοιπόν άτενίσαντες 
οί έπίλεκτοι τών αποστόλων τόν μεταμορφωθένι̂  Κύριον 
«μετέβησαν άπό τήν σάρκα εις τό πνεύμα, πριν άποθέ- 
σουν τήν σαρκικήν ζωήν», όπως λέγει πάλιν αύτός, «διά 
τής έναλλαγής τών κατ’ αϊσθησιν ,ένεργειών, τήν όποιαν 
ένήργησεν εις αύτούς τό πνεΰμα»ν Βλέπεις ότι τό φως 
εκείνο ήτο άθέατον εις τήν μετασκευασθεϊσαν διά τού 
πνεύματος αϊσθησιν; Διά τοϋτο καί δέν έπεφάνη εις τούς 
πλησιοχώρους, μολονότι ελσμψεν ύπέρ τόν ήλιον. Οϋτω 
μέν εκφράζεται ούτος.

23. Ό δέ μέγας Διονύσιος χαρακτηρίζει τό φως τούτο 
άπλοΰν, άσχημάτιστον, υπερφυές, υπερούσιον, δηλαδή ώς 
δν ύπέρ τά δντα. Πώς λοιπόν τό τοιοϋτο φως είναι αισθη
τόν ή συμβολικόν; Πράγματι προτιθέμενος οΰτος νά ίε- 
ρογραφήση περί τού φωτός, ώς ασφαλής θεατής καί μύ*
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τού φ ω τός ασφαλής κ α ι θ εατής κ α ί μύστης κ α ί τελετής , «νυν 
μεν», φτησίν, «ο ί ένθ εο ι χαθηγεμόνες ημώ ν  α ισ θητο ϊς  τά νοη
τά κ α ί το ΐς  ούσι τά υπερούσ ια , κ α ί τή π ο ικ ιλ ία  τώ ν μεριστών  
ονμδόλοον την υπερφυή κ α ί άσχημάτιστον απλότητα παρέδω - 

5 καν  ή μ ΐν  όταν δέ άφ θαρτο ι κ α ί αθάνατο ι γενώ μεθα  κ α ί τής 
χρ ισ το ε ιδ ον ς  κ α ί μ α κα ρ ιω τά τη ς  εφ ικώ μ εθ α  λ ή ξεω ς , πάντο
τε συν Κ ν ρ ίφ ,  κατά τό λ ό γ ιο ν , έσόμεϋ'α, τής μεν  ορατής αυ
τόν θ οφ α νε ία ς  εν  π α νά γνο ίς  θ ε ω ρ ία ις  άποπληρούμενοι, φα- 
νοτάτα ις άσ τραπα ϊς  ημά ς π ερ ιαυγα ζούση ς , ώ ς τους μαθητάς 

10 εν  έ κ ε ίν η  τή θειοτάτη μεταμορφ ώ σει» .  'Ο ρ μ ς , όπω ς ονχ υπко 
ά ϊσ θησ ιν  μόνον, αλλά κ α ί υπέρ τά όντα πάντα , τον τό έστ ι το 
φ ω ς  κ α ί ώ ς  υπερφ υής ή θ εω ρ ία  αύτη;

24 . Ν υ ν  μεν  γάρ α ΐσθήσε ι κ α ί δ ιά  τώ ν οντων κ α ί τών 
μ ερ ισ τώ ν  συμβόλων, τότε δέ υπέρ τούτα γεγονότες , τό ά ΐ-

15 δ ιο ν  φ ώ ς  αμέσω ς, μηδενός μεσ ιτεύοντας παραπετάσματος, α
ιρόμεθα, ώ ς  κ α ί ό τώ ν τοιούτων Ιερό τελεστής θειότατος έκ- 
φ αντορ ιχώ ς έξηγήσατο * «νΰν μέιη> γάρ, φησί, «βλέπομεν δ ι 
έσόπτρου κ α ί εν α ίν ίγ μ α τ ι,  τόνε δέ πρόσωπον πρός πρόσίο- 
7ЮУ» .  Τ ό  δε νυν ε ίπ ε  την δυνατήν κ α ί άνάλογον τή καϋ ’ ή- 

20 μ ά ς  φ>νσει θ εω ρ ία ν  δ ε ικ νύ ς ' αυτός γάρ ναύτην ΰπεραναβάς , 

υπέρ ά ισ θησ ίν  τε γ εγο νώ ς κ α ί νουν, ε ίδ ε  τά αόρατα κα ι ή- 
κονσε τά ανήκουστα, τον αρραβώ να  τής π α λ ιγ γ εν εσ ία ς  ε κ ε ί
νη ς κ α ί πής κα τ ’ αυτήν θ έα ς  λαβώ ν  έν  έα ν τφ , δ ιό  κ α ί έλε- 
γ ιεν  <(θΙδα»  άκούσας κ α ί Ιδών. Τ δ ο ν  α ισ θήσ εω ς ενέργε ια  

25 ταυτί δοκέΓ* άλλ* έ κ ε ΐν ο ς  α ύ ϋ ις  ε ΐπ εν ,  ώ ς  αούκ ο ϊδ α  έ ϊτ ε  νους 
ήν, ε ίτ ε  σώμα τό α ϊσθόμενον » .  'Ώ σ τε  ή α ϊσ θησ ις  αυτή νπ'ερ 
ά ϊσ θησ ιν  κ α ί νουν έστιν* ή ν ίχ α  γάρ  έκάτερον τούτων ενερ
γ ε ί κ α ι ότ ι έ ν ερ γ ε ΐ, α ισ θ ά ν ετα ι τε κ α ί ν ο ε ί* δ ιά  τούτο προσ- 
έθ η κεν  ότ ι «ό  Θ εό ς  ο ίδεν» , έπ ε ί ό Θ εό ς  ήν ό τότε ενεργώ ν. 

30 Α υ τό ς  δέ υπέρ  άνθρω πον τή  7τρός Θ εόν  ένώ σ ε ι γ εγο νώ ς δ ιά  
του αοράτου έώ ρα  τά αόρατα, μήτε τον υπέρ α ϊσθησ ίν  έκστάν- 
τα κ α ί όρατά τούτω γεγονότα.

25 . Κ α ί  ό μ έ γα ς  το ίννν Δ ιο νύ σ ιο ς  ονκ α ισθητήν έ δ ε ιξ ε

73. Α'  Θεσσ.  4, 17.
74. Περί θείων όνομάτων 1,4, PG 3, 592 ВС.
75. Α* Κορ. 13, 12, 76. Β' Κορ. 12, 4,
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στης καί τελεστής τοΰ φωτός, λέγει, «οί ένθεοι διδάσκαλοι 
ήμών παρέδωσαν εις ήμδς διά των αισθητών τά νοητά, 
διά τών όντων τά υπερούσια καί διά τής ποικιλίας των 
μεριστών συμβόλων τήν ύπερφυή καί άσχημάτίστον άπλό* 
τητα' όταν δέ καταστώμεν άφθαρτοι καί άθάνατοι καί φθά- 
σωμεν εις τήν χριστοειδή καί μακαριωτάτην κατάληξιν, θά 
εϊμεθα πάντοτε μαζί μέ τον Κύριον κατά τό λόγιον73, πλη- 
ρούμενοι τής ορατής αύτοϋ θεοφανείας μέ πανάγνους 
θεωρίας, ή όποια θά μας περιαυγάζη μέ φωτεινοτάτας 
άστραπάς, όπως τούς μαθητάς κατ’ εκείνην τήν θειοτάτην 
μεταμόρφωσιν»74. Βλέπεις, πώς τό φώς τούτο δέν είναι 
μόνον ύπέρ αϊσθησιν, άλλά καί ύπέρ όλα τά όντα, καί πό
σον ύπερφυσική είναι ή θεωρία αύτή;

24. Τώρα βεβαίως βλέπομεν τό άίδιον φώς μέ τήν αϊ- 
σθησιν καί διά τών όντων καί τών μεριστών συμβόλων, 
τότε δέ, άφοϋ έλθωμεν ύπεράνω αύτών, θά τό βλέπωμεν 
άμέσως χωρίς κανέν ενδιάμεσον παραπέτασμα, όπως έξή- 
γησεν έκφαντορικώς Κ91 ό θειότατος ίεροτελεστής τών 
τοιούτων* διότι, λέγει, 4τώρα μέν βλέπομεν δΓ έσόπτρου 
εις αίνιγμα, τότε δέ 9ά βλέπωμεν πρόσωπον προς πρόσω- 
πον»75.̂ Τό νϋν δέ είπε δεικνύων τήν δυνατήν καί άνάλο- 
γον θεώρίαν μέ τήν φύσιν μας' διότι αύτός, ύπεραναβάς αύ- 
τήν καί φθάσας ύπέρ αϊσθησιν καί νοΰν, είδε τά άόρατα 
καί ήκουσε τά άνήκουστα78, λαβών μέσα του τόν αρραβώνα 
τής παλιγγενεσίας έκείνης καί τής κατ’ αύτήν θέας, διό 
καί έλεγεν* «γνωρίζω», άκούσας καί ίδών. Ιδού ταϋτα 
φαίνονται αίσθήσεως ένέργεια' άλλ’ έκεϊνος πάλιν εϊπεν, 
ότι «δέν γνωρίζω άν ήτο νοΰς ή σώμα τό αίσθανόμενον». 
"Ωστε ή αϊσθησις αύτή είναι υπέρ αϊσθησιν καί νοϋν· 
διότι όταν έκαστον έκ τών δύο τούτων ένεργη καί λόγω 
ότι ένεργεϊ, αισθάνεται καί νοεί· διά τούτο προσέθεσεν ότι 
«ό Θεός γνωρίζει», επειδή ό Θεός ήτο ό τότε ένεργών. 
Αύτός δέ, άφοϋ έφθασεν ύπέρ άνθρωπον διά τής πρός 
Θεόν ένώσεως, έβλεπε διά τού άοράτου τά άόρατα, τά 
όποια έγιναν εις τούτον ορατά χωρίς νά έκστοΰν άπό τό 
ύπέρ αϊσθησιν.

25. Καί ό μέγας λοιπόν Διονύσιος έδειξεν ότι είναι
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τήν τον α ιω ν ίο υ  φ ω τός θέαν, ορατήν ε ϊπ ώ ν  αυτήν, έπ ε ϊ το ϊς 
χρ ισ το ε ιδ έσ ιν  ε ϊπ ε ν  ορατήν ; Ε ύ ρ ή σ ε ις  δέ αυτόν κ α ι αλλαχού 
σαφ ώ ς ορατόν λέγοντα  το υπέρ α ϊσθησ ιν  φ ω ς * «ή γάρ  τών  
νοερώ ν » ,  φησ ίν, «αυθα ίρετος αϋτεξουσ ιότης, ε ϊ  τον μ ετρ ίω ς  

5 αυτή δοθέντος ορατού τους ορούς ύπερπηδήσα ι τολμηρώς έ- 
π ιχ ε ιρ ή σ ο ι , το μέν φ ώ ς  ενεργήσε ι παρά τάς φ ω τός ουδέ εν, 
αύτή  δ έ  κ α ι  τον μέτρ ιου  δ ι έαυτήν άποτεύχετα ι» . Ε Ι  γονν 
τώ ν νοερώ ν ή 'θ εω ρ ία  τώ ν υπέρ α ϊσθησ ιν  ονκ άποδιαστέλλε- 
τα ι, καν  ορατή, π ώ ς  ή τώ ν τής χρ ισ τοε ιδονς έφ ικομ ένω ν  λή- 

10 ξ ε ω ς  ύπέρ α ϊσ θ ησ ιν  ουκ εσται, δ ιό τ ι ορατή; Κ α ι  μην ον μό
νον υπέρ  α ϊσ θησ ιν  ή ορατή εκ ε ίνη  θεοφ άνε ια , άλλά κ α ι ύπέρ 
νουν, καθάπερ  κ α ι ό ά γ ιο ς  Μ ά ξ ιμ ο ς  δ ιετράνω σε ’ « πασών »  

γάρ , φτγσί, «τότε τώ ν κατά σώμα κ α ί νουν (ρυσικών εν ερ γ ε ι
ώ ν  την άπόπαυσ ίν  ή μ ίν  χαρνε ισθα ι τό Π ν εύ μ α  δ ιά  τής θεώ - 

15 ο εω ς , ώστε τον θ εό ν  δ ιά  τε τής ψ υχή ς κ α ι τον σώματος φ α ί- 
νεσθα ι» .  Του  αυτού άρα φ ω τός κ α ι 6 νους κ α ι ή α ίσθησ ις  
άντ ιλήψ ετα ι, έκάτερον μέντο ι άναλόγω ς έαντώ , аЯЯ’ ύπερ αϊ- 
σθησιν κ α ι νουν. Κ α ί  δ φ ησ ιν  6 μ έ γα ς  Δ ιο νύ σ ιο ς  ορατήν θεο- 
φ ά νε ια ν  ε κ ε ί κ α ί ύπερ νουν ενω σ ιν  ον πάνν δ ιενηνόχασ ιν  

20 άλλήλω ν ’ ά λλω ς τε κ α ί άέρος έ κ ε ι κ α ί τόπον κατά τους θεη- 
γάρονς μή δεόμενο ι, π ώ ς  α ίσθητού δεησόμεθα φ ω τός;

26 . ’Л Я Я 5 εν Θ εω  γενόμενος ό Π α ύ λο ς  κ α ί τά τον Θεόν  
αόρατα τεθεαμένος εν  εκστάσει τήν ομοίαν άρ * ε ίδ ε  τον Θ ε 
ού; Κ α ί  τ ις  αν  τούτο ε ϊπ ο ι;  Τ ό ν  αυτόν ούν τρόπον κ α ί ο ι δ ι 

25 η σ υ χ ία ς  κ εκαθαρμ ένο ι τών αοράτω ν καταρ ιούντα ι θεαμάτων, 
άνεπάφον μενονσης τής ουσ ίας τού Θ εό ν , άλλά κ α ί μυούνται 
κ α ί δ ιανοούντα ι π ερ ί τής θ έα ς  ε κ ε ίν η ς  ο ι κ α τη ξ ιω μ ένο ι ταύ- 
της κ α ί οντω  τής νοητής τού Θ εού  φ ω τοδοσ ίας εν  ά π α θ ε ϊ κα ι 
ά ύλφ  τω  νφ  μ ετέχονσ ιν , άλλά κ α ί ύπερ τάς θ εω ρ ία ς  ταύτας 

30 κ α ί τάς κατ9 αντά ς μυήσε ις  ϊίσασι τό θ ε ιο ν  κ α ί ον τω  τήν

77. Περί έκκλησ. ιεραρχίας 7, 2, PG 3, 553 D.
78. Αύτόθι 2, 3, PG 3, 397 D - 400 Α.
79. Κεφάλαια θεολογικά 88, PG 90, 1168Α.
80. Γ ρ η γ. N ύ σ σ η ς, Περί ψυχής καί άναστ., PG 46, 104 C.
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αισθητή ή θέα τοΰ αιωνίου φωτός, είπών αύτήν ορατήν, 
έπειδή εϊπεν ότι είναι ορατή είς τούς χριστοειδεϊς77. Θά 
εύρης δέ αύτόν νά λέγη καί άλλοϋ σαφώς ορατόν τό ύπέρ 
αϊσθησιν φώς* διότι, λέγει, «αν ή έλευθέρα αύτεξουσιότης 
τών νοερών έπιχειρήση τολμηρώς νά ύπερπηδήση τά όρια 
τοϋ μετρίως δοθέντος είς αύτήν όρατοϋ, τό μεν φως δεν 
θά ένεργήση τίποτε πέραν τών ιδιοτήτων του, αύτή δέ 
θά χάση καί τήν μετρίαν θεωρίαν»78. "Αν δηλαδή ή θεωρία 
τών νοερών δεν διαστέλλεται άπό τά ύπέο αϊσθησιν, καί 
αν ακόμη είναι ορατή, πώς δέν 8ά είναι ύπέρ αϊσθησιν 
ή θεωρία τών άφιχθέντων είс τό χριστοειδές τέλος, διά 
τόν λόγον ότι είναι ορατή; Καί όμως ή ορατή έκείνη θεο- 
φάνεια εϊναι όχι μόνον ύπέρ αϊσθησιν, άλλά καί ύπέρ νοΰν, 
καθώς διετράνωσε καί ό άγιος ΜάΕιμος* διότι, λέγει, «τό
τε τό πνεύμα διά τής θεώσεως θά μας χαρίση τήν άπό- 
παυσιν όλων τών κατά τό σώμα καί τόν νοΰν φυσικών 
ένεργειών, ώστε ό Θεός νά φαίνεται τόσον διά τής ψυχής 
όσον καί διά τοΰ σώματος»79. ”Αρα τόσον ό νοϋς όσον καί 
ή αϊσθησις θά άντιληφθοΰν τό ίδιον φώς, τό καθέν βεθαίως 
άναλόγως πρός έαυτό, άλλά ύπέρ αϊσθησιν καί νοΰν. Καί 
αύτά τά όποια διαχωρίζει έκεϊ ό μέγας Διονύσιος, ή ορατή 
θεοφάνεια καί ή ύπέρ νοΰν ενωσις, δέν διαφέρουν πολύ 
μεταξύ των άλλωστε, άφοϋ έκεϊ κατά τούς θεηγόρους 
δέν χρειαζόμεθα ούτε άέρα οϋτε τόπον, πώς θά χρειασθώ- 
μεν αισθητόν φώς80;

26. Άλλ’ ό Παΰλος, φθάσας είς τόν Θεόν καί θεωρή- 
σας έν έκστάσει τά άόρατα τοΰ Θεοΰ, αρά γε δέν εϊδε 
τήν ουσίαν τοϋ Θεοΰ; Καί ποιος θά ήδύνατο νά είπη 
τοΰτο;ΑΚατά τόν αύτόν τρόπον λοιπόν καί οί καθαρμέ- 
νοι δΓ ήσυχίας καταΕιώνοντα̂ ρώνν άοράτων θεαμάτων, 
ν̂φ ή ούσία τοϋ Θεοΰ μένε^νέποφός; Ίϊλλύ κυί σΓ~κα- 

ταΕιωμένοι τής θέας εκείνης μυοΟνται καί διανοούνται πε
ρί αύτής καί οϋτω μετέχουν τής νοητής φωτοδοσίας τοΰ 
Θεοΰ μέ άπαθή καί αυλόν νοΰν, άλλά καί γνωρίζουν ότι 
τό θειον εϊναι ύπέρ τάς θεωρίας ταύτας καί τάς είς αύ- 
τάς μυήσεις* καί ούτως έχουν ύπεράνω τών δυνάμεών μας
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υπέρ νουν ταύτην κρε ιττον  ή καϋ* ημάς έχονσ ιν  επ ιβ ολήν , 

ονκ άπό τον μή όράν , ώ ς ο ΐ ε ξ  άφ α ιρ έσ εω ς ϋεολογοϋντες, 
d / / ? αυτή τή δράσει το υπέρ δρασ ιν  ε ιδ ό τες , πάσχοντες οιον 
την άφ α ίρ εο ιν , άλλ ’ ού δ ιανοούμενο ι. 'Ω ς  οϋν τον καταφ ατι- 

5 κ ώ ς  ϋ εολογε ιν  τό τά ϋ ε ΐα  π ά ο χ ε ιν  κ α ι όράν έτερον κ α ι ϋπέρ- 
τερόν έστιν, οϋτω τον κατά ά φ α ίρ εο ιν  ϋ εολογε ιν  τό καν  τη 
πνευματ ική  δράσει δ ιά  τό του δρωμένου ϋπερβάλλον πάοχε ιν  
την ά φ α ίρ εο ιν  έτερον κ α ι ύπέρτερόν έστιν. Ε ί  γάρ τ ις  ήλιον  
σκ ιάν  έν κατόπτρφ  καϋορώ η τον κατ ’ ανρανόν τούτου λαμπρο- 

10 τέραν , ώ ς κ α ι υπό της σκ ιώ δους άοτραπής την ο ίκ ε ία ν  δηην 
ήττω μένην έχ ε ιν , π άντω ς τό δ ι υπεροχήν άόρατον του άρχε- 
τύπον συνεώρακεν αν, άλλ5 ονκ έ ξ  άορασ ία ς , аЯ/’ έκ τής 6- 
ράσεω ς · οντω τοίνυν κ α ί ο ί τής μ αχαρ ιω τάτη ς ε κ ε ίν η ς  ϋέα ς  
ά ξ ιούμ ενο ι, ονκ έ ξ  άποφάοεω ς άλλ ’ έκ  τής έν Π ν ευ μ α τ ι 

15 δράοεω ς τής ϋεοποιοϋ ταύτης έν ερ γ ε ία ς  τό υπέρ δρασιν γ ι-  
νώσκονσ ι, πόσω γε μάλλον τον ταύτην ένεργονντος. 'Ό σ ο ι δ' 
αν υπ έ κ ε ίνω ν  δ ιδαχϋ 'ε ϊεν , τής μέν νοητής φ ω τοδοο ίας με- 
ταλαγχάνονσ ι κ α ι προς την κατά άπόφασιν θεολογ ίαν  ά ν ιένα ι 
δύναντα ι* τνχε ϊν  δέ τής όμο ια ς ϋ'έας κ α ί δ ι αυτής κ α ι μετ' 

20 αυτής σννοράν τό τον Θεού άϋέατον , των άδυνάτων, ε ι μή  
κ α ί τής υπερφυούς κ α ι π νευματ ική ς κ α ι υπέρ■ νουν ένώ σεω ς  
τεύξοντα ι.

27 . Ο ν  τω  γάρ κ α ι δ Σ τέφ α νο ς , κατά ιό ν  Ν ύσσης ϋείον  
Γρη γόρ ιο ν ,  «ονκ έν τή άνϋρω π ίνη  φύσει τε κ α ί δυνάμει μέ- 

25 νων τό ϋε ίον  β λέπ ε ι,  άιΑΛά πρός την του ά γ ιο ν  Π νεύμ ατο ς  
χ ά ό ιν  ά νακραϋε ίς , δ τ ι τω  όμο ίω  καϋοράσϋα ι τά δμο ια  παρά 
τής Γ ρ α φ ή ς  μεμαρτύρητα ι’ ε ι  γάρ  άνϋρω π ίνη  φύσει τε κ α ι 
δυνάμει ή τον Π α τρ ό ς  κ α ί του Υ ιο ύ  δόξα  χω ρητή  κατέστη 
ψενδ'ής δ άχώ ρητον άποφηνάμενος ε ίν α ι τό ϋ έαμα ’ άλλα μην 

30 ουδέ έκε ινο ν  ψ εύδεσϋα ι κ α ί την ιστορ ίαν ά ληϋεύε ιν  έπάναγ- 
κ ε ς » .  Κ α λ ώ ς  άρα κ α ι πρότερον έλέγομεν  δτι ή επ ί τή μετα
μορφ ώ σει τον Χ ρ ίσ το ν  ϋ εω ρηϋε ισ α  δό ξα  τον Π α τρ ό ς  ήν, έπ ε ϊ

81. Βλ. άνωτέρω 1, 3, 15' 1, 3, 34 κ.ά.
82. Βλ. Ψα λμ .  35, 10' Α'  Ίω. 3, 2. Ομοίως Π λ ά τ ω ν ο ς ,  

Συμπόσιον 195 Β" Ά  ρ ι σ το  τ έ λ о и q, ’Ηθικά Νικομάχεια 8, 1· 9, 3 
κ.ά.

83. Α ’ είς Στέφανον, PG 46, 717 Β.
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τήν ύπέρ νοΰν ταύτην έπίβασιν, όχι έκ τοϋ ότι δεν βλέ
πουν όπως οί άφαιρετικώς θεολογοϋντες, αλλά έκ τοΰ ότι 
γνωρίζουν τό ύπέρ όρασιν δΓ αύτής τής όράσεως, πά- 
σχοντες τρόπον τινά τήν άφαίρεσιν καί μή διανοούμενοι 
αύτήν. "Οπως λοιπόν τό πάσχειν καί βλέπειν τά θεία είναι 
διάφορον καί ύπέρτερον τοϋ καταφατικώς θεολογεϊν, οϋτω 
τό πάσχειν τήν άφαίρεσιν κατά τήν πνευματικήν όρασιν 
είναι διάφορον καί ύπέρτερον τοϋ κατά άφαίρεσιν θεολο- 
γεϊν λόγω τής ύπεροχής τοϋ δρωμένου81. Διότι, αν κάποιος 
έβλεπεν εις κάτοπτρον σκιάν ήλιου λαμπροτέραν αυτού 
τοϋ εις τον ούρανόν ύπάρχοντος, ώστε νά έχη τήν όρασίν 
του κατωτέραν καί άπό τήν σκιώδη άστραπήν, πάντως θά 
άντελαμβάνετο τό λόγω ύπεροχής άόρατον τοϋ άρχετύ- 
που, όχι όμως άπό άορασίαν άλλ’ άπό τήν όρασιν. Οϋτω 
λοιπόν καί οί άΕιούμενοι τής μακαριωτάτης εκείνης θέας 
δέν γνωρίζουν άπό άπόφασιν τό ύπέρ όρασιν, άλλά άπό 
τήν πνευματικήν όρασιν τής θεοποιοϋ ταύτης ένεργείας, 
πολύ δέ περισσότερον τοϋ ένεργοϋντος ταύτης. "Οσοι δέ 
τυχόν διδαχθούν άπό έκείνους μεταλαμβάνουν μεν τής 
νοητής φωτοδοσίας καί δύνανται νά άνέλθουν πρός τήν 
κατά άπόφασιν θεολογίαν, νά επιτύχουν δέ τήν όμοια ν 
θέαν καί νά παρατηρούν δΓ αύτής καί μετ’ αύτής τό άό
ρατον τοϋ Θεοϋ, είναι έκ των άδυνάτων, όν δέν έπιτύ- 
χουν κατά τήν ύπερφυδ καί πνευματικήν καί ύπέρ νοΰν 
ενωσιν.

27. Πράγματι οϋτω καί ό Στέφανος κατά τόν θεϊον 
Γρηγόριον Νύσσης «δέν βλέπει τό θειον μένων εις τήν 
άνθρωπίνην φύσιν καί δύναμιν, άλλ’ άναμιχθείς πρός τήν 
χάριν τοϋ άγιου Πνεύματος̂  διότι είναι μαρτυρημένον 
παρά τής Γραφής ότι̂ ιά τοϋ &μοίουναθορώνται τά όμοια  ̂
διότι αν ή δόξα τοϋ Πατρός καί τοϋ Υίοϋ κατέστη χωρητη 
δΓ άνθρωπίνης φύσεως καί δυνάμεως, αύτός ό όποιος 
άπεφάνθη ότι τό θέαμα είναι άχώρητον είναι ψευδήΩ 
άλλ’ όμως είναι έπάναγκες οϋτε έκεϊνος νά ψεύδεται καί 
ή ιστορία νά άληθεύη»88. "Αρα καλώς έλέγομεν καί προη
γουμένως ότι ή κατά τήν μεταμόρφωσιν τοϋ Χριστοϋ θεω-
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Π α τρ ό ς  τε κ α ί Υ ιό ν  δόξα  μ ία ’ κ α ι νυν γάρ οαφ ώ ς εν Θ εφ  
γενόμενος ό Σ τέφ ανο ς , ον τόν Θ εόν  εν δόξη ε ίδ ε  μόνον άλλα 
κ α ι αντήν την δόξαν, δόξαν  οόσαν  τον Π α τρ ό ς .  « τΑ ρ ’ ονν 
ά νάρω π ίνη ς  φ νσεω ς ήν τό κατόρθω μα; ΎΑ ρ ά  τ ίνος ιώ ν  άγ- 

5 γέλω ν  προς το νψος εκ ε ίνο  την κ ά τ ω  κε ιμύνην  φνσ ιν άνα- 
δ ιδάσαντος; Ο νκ  έστι ταντα’ ον γάρ  οντω  γ έγραπ τα ι δτι Σ τ έ 
φανος τη δννάμε ι πολνς η της α γ γ ε λ ικ ή ς  βοηϋ 'είας πλήρης 
γενόμενος ε ίδ εν  α ε ϊδ εν , άλλ9 ότ ι Σ τ έφ α νο ς , πλήρης ώ ν  Π ν ε ύ 
ματος άγ ιον , ε ίδ ε  την δόξαν  τον Θ εόν κ α ί τόν μονογενή τον 

10 Θ εόν" ον γάρ έστι, καϋάπερ 6 προφήτης ε ίπ ε , τό φ ω ς όφϋή- 
να ι μή εν φ ω τ ϊ καϋορώ μενον» . Ε ϊ  δε εν φ ω τι π α τρ ικφ  τφ  
Π ν ε ν μ α τ ι φ ω ς όρώ μεν τόν Υ ιό ν , εστιν  αρ5 ή μ ιν  ενω σ ίς  τ ις  
άμεσος προς τόν Θ εόν κ α ί μετάδοσ ις φω τός έχ ε ϊΰ εν , μή δ ιά  
μέσω ν μετεχομένη των ά γγέλω ν , ε ί  κ α ί ό φ ιλόσοφος οντος 

1 ί> άπανα ίν ετα ι κ α ί τόν μ έγαν  Δ ιο νύσ ιο ν  τονΰ ’ ούτως ο ίετα ι 
δ ιδάσκε ιν , μή τήν δνναμ ίν  ά κ ρ ιβ ώ ς  τής τον ίεροφάντορος 
τούτον Θ εολογ ίας σ νν ιε ίς .

28. Τ ή ν  γάρ α ιτ ία ν  οντος τής ά γ γ ε λ ικ ή ζ  εκκαλνπτω ν  
έπ ω ννμ ία ς , δράσε ις  μέν  πολλάς δ ι9 αντώ ν ή μ ιν  έκφ α ίνεσΰα ί 

2 0  φησιν, άΑΛ’ ονχ ί κ α ί τάς αντοφ ανείς άπάσας, ονδέ πάσαν 
ένωσιν, ονδε πάσαν ελλαμψ ιν  δ ι9 ε κ ε ίνω ν  γ ίνεσϋ 'α ί φησιν. 
Ε ϊπ ώ ν  γάρ  τήν πολννμνητον έκ ε ίνη ν  δο ξολογ ίαν  υπό πλή- 
ϋονς ουρανίαν στρατιάς έπ ί τή τον Χ ρ ίσ το ν  γεννήσει το ίς 
έπ ί γή ς  παραδοϋ'εϊοαν, κ α ί ώ ς  ά γγελο ς εύηγγελ ίσατο το ίς  

25 πο ιμ έσ ι ταντην, άτε τή τω ν πολλώ ν άναχω ρήσε ι κ α ί ήσνχ ία  
κεκαΰαρμένο ις , τήν περ ιλάμψ ασαν αντονς δόξαν τον Θεόν  
ονκ ε ίπ ε  δ ι9 ά γ γέλω ν  γ εγο νένα ι' άλλ9 ονδ ’ νπό τής π ερ ιλαμ - 
φΰ'είσης δόξης ο ι πο ιμύνες τον σωτηρίου τήν άποκάλυψ ιν έ- 
δέξαντο ' φοβηΰέντων δέ αύτών  —  κ α ί γάρ ά ή ΰ ε ις  ήσαν 

30 το ιοντω ν θεαμάτω ν  —  έ ξή γ γ ε ιλ λ ο ν  ο ι ά γ γελο ι τ ί βούλεται 
του ς ιω τός ή παρουσία. Κ α ί  ή παρϋ'ενομήτωρ, ότ ι τε κ α ί δ- 84 85 86 87 88 89

84. ΠράΕ.  7, 55.
85. Ψα λμ .  35, 10.
86 . Γ ρηγ .  N Οασης,  Α ’ είς Στέφανον, PG 46, 716 D- 717 Α.
87. Περί ουρανίου Ιεραρχίας 4, 2, PG 3, 180 Β.
88 . Αύτόθι 4, 4, PG 3, 181 Β.
89. Λ ο υ κ ά  2, 9-10.
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ρηθεϊσα δόξα той Πατρός, επειδή ή δόξα τοΰ Πατρός καί 
τοΰ Υίοϋ είναι μία' διότι καί τώρα ό Στέφανος σαφώς έλ- 
θών εις τόν Θεόν, δέν είδε μόνον τόν Θεόν έν δόξΓ) άλ
λα καί αύτήν την δόξαν, ή όποια είναι δόξα τοΰ Πατρός. 
«"Ара λοιπόν то κατόρθωμα τής ανθρώπινης φύσεως ήτο; 
"Αρα έγινεν, άφοΰ κάποιος άγγελος άνεβίβασε προς το 
ϋψος έκεϊνο την κάτω κειμένην φύσιν; Δέν συμβαίνουν 
ταϋτα· διότι δένν έγράφη ούτως, ότι δηλαδή ό Στέφανος 
εϊδεν όσα είδε, διότι ήτο μέγας εις δύναμιν ή έλαβε πλή
ρη τήν άγγελικήν βοήθειαν, άλλά ότι ό Στέφανος είδε τήν 
δόξαν τοΰ Θεοΰ, διότι ήτο πλήρης άγιου Πνεύματος84' 
διότι δέν είναι δυνατόν όπως εϊπεν ό προφήτης85, νά όφθη 
τό φως άν δέν καθοραται εις τό φως»86. "Αν δέ μέσα εις 
πατρικόν φως βλέπωμεν τόν Θεόν έν Πνεύματι, υπάρχει 
άρα ένωσις ήμών προς τόν Θεόν καί έκεϊθεν μετάδοσις 
φωτός, μή μετεχσμένη διά τών άγγέλων ώς διαμέσων, 
όν καί ό φιλόσοφος ούτος τό άπόρρίπτει καί νομίζει ότι 
καί ό μέγας Διονύσιος διδάσκει οϋτω περί τούτου, μή άντι- 
ληφθείς άκριβώς τήν δύναμιν τής θεολογίας τοΰ ίεροφάν- 
τορος τούτου.

28. Πράγματι ούτος φανερώνων τήν αιτίαν τής άγγε- 
λικής έπωνυμίας, λέγει μέν ότι διά τών άγγέλων παρου
σιάζονται εις ήμάς πολλαί οράσεις87, άλλά δέν λέγει ότι 
δΓ έκείνων γίνονται όλαι αί αύτοφανεϊς όράσεις ούτε πό
σα ενωσις ούτε πάσα ελλαμψις. Διότι, άφοΰ άνέφερεν ότι 
ή πολυύμνητος έκείνη δοξολογία παρεδόθη είς τούς άν- 
θρώπους κατά τήν γέννησιν τοΰ Χριστοΰ ύπό πλήθους ού* 
ρανίου στρατιάς καί ότι ταύτην εύηγγελίσθη άγγελος είς 
τούς ποιμένας ώς καθαρμέ νους διά τής άναχωρήσεως άπό 
τά πλήθη καί τής ήσυχίας88, δέν εϊπεν ότι ή περιλάμψασα 
αύτούς δόξα τοΰ Θεοΰ έγινε δΓ αγγέλων' άλλ’ ούτε άπό 
τήν περιλαμφθεϊσαν δόξαν έδέχθησαν οί ποιμένες τήν 
άποκάλυψιν τής σωτηριώδους γεννήσεως* οί άγγελοι έξ- 
ήγγειλαν τήν έννοιαν τής παρουσίας τοΰ φωτός, όταν αύ- 
τοί — ώς άσυνήθιστοι άπό τοιαΰτα θεάματα— έφοβήθη- 
σαν88. Καί ή παρθενσμήτωρ έμυήθη ότι θά κυοφορήοη τόν
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π ω ς  έν  γαοτρ ι ε ξ ε ι  τόν Θ εόν κ α ι τ έξετα ι σαρκ ί δ ι9 άγγέλον  
έμ ν ε ΐτ ο, άλλ * ο ΰ χ ι <5Γ а у у г Я о и  ή τον Θ εόν ένω σ ις  προς αυ
τήν έγ ίγν ετο . Σ κ επ τ έο ν  δε κάνταύδα ώ ς  ουδ9 εκ ε ίνη  τή έ- 
νώ σε ι έμ ν ε ΐτ о, аЯЯа τον έξαγγέλλοντος έδεΐτο . Κ α ι  τ ί δ ε ι 

5 πλε ιόνω ν, am  ον λέγοντος ά ρ ιδ ή λω ς  δτ ι τη προς το νπερδεν  
φ ω ς  ενώ σ ε ι, η μόνο ις  ενυπάρχε ι «το ΐς  υπέρ γνώ σ ιν  α γ γ ε λ ι
κ ή ν  κ α τη ξ ιω μ έν ο ις  ά γ γ έλ ο ις , ταντη κ α ι ο ι ιθ εο ε ιδ ε ίς  άγγε- 
λομ ιμή τω ς ένονντα ι νόες κατά πάσης νοεράς έ ν ερ γ ε ία ς  άπό- 
πανσ ιν » '  κ α ι α ν δ ις } «καδάπερ  ο ΐ δ ε ιν ο ί π ερ ί τάς ΐερ ά ς  ημών  

10 тгЯгтад τάς αντοφ ανε ϊς φασ ι τω ν δ ε ίω ν  αποπληρώ σεις των 
δ ι9 ετέρω ν μ εδ έ ξ εω ν  ε ίν α ι τελεω τέρας, όντω ς ο ϊμ α ι κ α ι των 
α γ γ ε λ ικ ώ ν  τά ξεω ν  την άμεσον μετουο ίαν των πρώ τω ς επ ι 
Θ εόν  άνατε ινομένω ν έναργεστέραν ε ίν α ι των δ ιά  μεοότητος 
άποτελονμενών». ‘ Ο  δέ Ζ α χ α ρ ία ς  ένα των πρώ τω ν κ α ι π ερ ί 

15 Θ εόν  α γγ έλω ν  δρφ, ώ ς  δ μ έγα ς  Δ ιο νύ σ ιο ς  κ α ι τοστ9 έκδ ιδά - 
σκε ΐ' «’Ι ε ζ ε κ ιή λ  δέ κ α ί πρός αυτής φ ησ ι τούτο π α ν ιέρ ω ς  γο- 
μοδετηδήνα ι της τ ο ΐς  χερουβ ίμ  έπ ιβ εβ η κ ν ία ς  υπερενδόξου  
δεότητος» .

29. Ο υτω  μη μόνον εν  ά γ γ έ λ ο ις , аЯЯа κ α ί έν  ήμΧν, ονχ 
20 όπ ω ς εμμέσω ς κ α ι δ ι ’ ετέρω ν, αλλά κα\ άμεσο ι κ α ι αντο- 

ηρανεΐς δ εο π τ ία ι τελούνται, ου δ ιά  τών τιρώτων δ ιαπορδμεν- 
τ ικ ώ ς  έπ ί τά δεύτερα ϊονσα ι* δ γάρ Κ ύ ρ ιο ς  τώ ν κ υ ρ ίω ν  νό-  

μ ο ις  ούχ ύπ όκε ιτα ι κ τ ίσ εω ς. Δ ιό  κ α ί κατά  τ ά ς  ΐερ ά ς  ημώ ν  
παραδόσεις πρώτος κ α ι μόνος δ Γ α β ρ ιή λ  μ ν ε ΐτ α ι τό της ά- 

25 φ δέγκτον κενώ σεω ς τού λόγον μυστήριον, κ α ίτ ο ι μή τής 
πρώ τω ς κ α ι αμέσω ς π ερ ί Θ εόν  ιδρυμένης α γ γ ε λ ικ ή ς  τά ξε -  

ως ύπάρχαίν. ” Ε δ ε ι δ9 άρα κ α ινή ν  ε ίν α ι την τής κ α ιν ή ς  κτ ίσ ε - 

ως αρχήν. еΟ  ^άρ μ έ χ ρ ις  ημώ ν  υπέρ ημώ ν κενώ σας έαντόν τά 
πάντα έπο ίησε κ α ιν ά * δ ιό  κ α ι αναλαμβανόμενος ε ις  ουρανόν 

30 τους έν ύποβεβηκυ ία  τ ά ξ ε ι κ α ί μάλλον περ ικοσμ ίους άγγέλους  
καδά  φησ ιν δ ά γ ιο ς  Κ ύ ρ ιλ λ ο ς , φ ω τ ισ τ ικού ς κ α ι τελεσ ιουργονς

90. Βλ. Δ ι ο ν. ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  ενθ’ άνωτ.
91. Περί θείων όνομάτων 1, 5, PG 3, 593 Β.
92. Περί ούρανίου ιεραρχίας 8, 2, PG 3, 240 С.
93. Αυτόθι 241 Α ( Λ ο υ κ ά  1, 11 κ.έ.).
94. Ένθ’ άνωτ. (Ίεζ. 10, 18).
95. Βλ. Δ ο υ κ ά κ η ,  Μ. Συναξαριστής, Μαρτίου 25, 1960, σ. 406



Θεόν καί πώς θά κυοφορήση καί ότι θά γεννήση αύτόν 
σαρκικώς δΓ άγγέλου90, άλλ' ή ένωσις τοϋ Θεού πράα αύ- 
τήν δέν έγινε δΓ αγγέλων. Πρέπει δέ καί έδώ νά λάβω- 
μεν ύπ' όψιν ότι ούτε έκείνη έμυεΐτο διά τής ένώσεως, 
άλλ' έχρειάΕετο τόν έΕαγγελέα. Καί τί χρειαέόμεθα περισ
σότερα, άφοΰ ό ίδιος ό Διονύσιος λέγει ότι διά τής προς τό 
άνώτερον φώς ένώσεως, ή όποια ένυπάρχει μόνον «εις 
τούς άγγέλους τούς κατηΕιωμένους γνώσεως ύπεράνω 
τής αγγελικής, μέ αυτήν ένώνονται άγγελσμιμήτως καί οί 
θεοειδείς νόες κατά τήν άπόπαυσιν πόσης νοερας ένερ- 
γείας»91' καί πάλιν, «όπως λέγουν οί 5εινοί εις τάς ίεράς 
ήμών τελετάς, αί αύτοφανεϊς πληρώσεις των θείων είναι 
τελειότεροι των δΓ άλλων μεθέΕεων τελουμένων, οϋτω 
νομι’Εω ότι καί μεταΕύ των άγγελικών τάΕεων ή άμεσος 
μετουσία των κατά πρώτον προσεγγιΕόντων εις τόν Θε
όν είναι έναργεστέρα άπό τάς τελουμένας διά μεσότη- 
τος92. Ό δέ Ζαχαρίας Βλέπει ένα άπό τούς πρώτους καί 
γύρω άπό τόν Θεόν άγγέλους, όπως διδάσκει καί τοΰτο 
ό μέγας Διονύσιος98' «ό δέ ΊεΕεκιήλ λέγει ότι τοΰτο ένομο- 
θετήθη πανιέρως άπό αύτήν τήν ύπερένδοΕον θεότητα 
τήν έπιβασαν έπί των Χερουβίμ»94.

29. Ούτως όχι μόνον μεταΕύ τών άγγέλων άλλά καί 
μεταΕύ ήμών τελούνται θεΟπτίαι όχι έμμέσως καί δΓ άλ
λων, άλλά άμεσοι καί αύτοφανεϊς, μή μεταβιβαζόμενοι διά 
τών πρώτων προς τά δευτέρα μεσολαβητικώς· διότι ό Κύ·? 
ριος τών Κυρίων δέν ύπόκειται εις νόμους κτίσεως. Διά 
τούτο καί κατά τάς ίεράς ήμών παραδόσεις*5 πρώτος καί 
μόνος ό Γαβριήλ μυεϊτάι τό μυστήριον τής άρρήτου κενώ* 
σεως τού λόγου, άν καί δέν άνήκει εις τήν πρώτην καί 
άμέσώς περί τόν Θεόν θέμελιωμένην άγγελικήν τάΕιν. 
’Άρα έπρεπε νά είναι καινή ή άρχή τής καινής κτίσεως. 
Διότι ό κενώσας έαυτόν μέχρις ήμών ύπέρ ήμών*5 έκαμε 
καινά τά πάντα*7' διό καί άναλαμβσνόμενος είς τόν ούρα- 
νόν, όπως λέγει ό άγιος Κύριλλος, καθιστά φωτιστικούς * 96
έ£. ‘Ακολουθία έσπερινοϋ αυνάΕεως Γαβριήλ, 26 Μαρτίου, στιχηρόν 6 '.

96. Φ ι λ ί α .  2,7. 97, Α π ο κ .  21, Φ  Β '  Κ ο ρ .  5, 17.
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ποιείται της ανωτέρω ταξιαρχίας, αίοειν πύλας αιωνίους 
τοΐς άρχονσιν αύτών διακελενομένους καί μυουνταζ, ώς είσ- 
ελεναεται και άνελενσεται και πάσης αρχής και εξουσίας 
επάνω καθιεϊται ό σάρκα περικείμενος διά φιλανθρωπίαν 

5 αφατον. Κύριος γάρ εστι των δυνάμεων και βασιλεύς τής 
δόξης, πάντα δυνάμενος, και τους έσχάτους ποιεϊν υπέρ τους 
πρώτους οτε δονλοιτο. ΙΙρό δέ τής διά οαρκδς τού θεού ε
πιφάνειας, έν μέν άγγέλοις ουδόν τοιοΰτον έδιδάγβημεν, κάν 
τοίς προφήταις καταλλήλως, πλήν των την μέλλουοαν χάριν 

V0 προνπογραφόντων, ής νυν έπιφανείσης, ονκ ανάγκη πάντα 
τελειοθαι διά μ&οότητος. Ταΰτ’ αρα και κατά τον μέγαν 
Παύλον, «νυν έγνωρίσϋη ταίς άρχαϊς και ταίς έξουαίαις 
διά τής ’Εκκλησίας ή πολυποίκιλος σοφία του θεόν», και 
κατά τον κορνφαΐον του χορον των αποστόλων Πέτρον, «διά 

15 τ ω ν  εύαγγελισαμένων ημάς έν Π  ν εν μάτι άγίχο άποσταλέντι 
άπ ουρανών νυν άνηγγέλη ταϋΰ? ήμϊν. εις ά έπιΰυμοϋοιν 
άγγελοι παρακνψαι». Μειζόνων δέ κατά τοντο των έλαττύ- 

' νων τελουμένων διά τής χάριτος, πάλιν ή τής εϋκοσμίας 
τάξις ασφαλώς άμα συντηρείται καί ϋαυμασίως.

20 30. .'Ο  δέ τ ή ν  α γ γ ε λ ικ ή ν  έκκαλύπτων έπωνυμίαν κάλλί 

σ ια  και ώς ούκ αν εϊη δέλτιον έξηγήσατο και διετράνωσε καί 
έδίδαξεν ημάς, τίνος ένεκεν ούτοι καί παρήχθησαν καί έ- 
κλήϋησαν οντω τήν αρχήν. αΟτι δέ 6 τδ μυστήριον άμέσως 
τής πρός ημάς καθόδου τον λόγου πιστευθείς, εί καί άρχι- 

25 στράτηγος ήν, άλλ* ον των περί Θεόν άμέσως Ιδρυμένων ήν, 
εϋροις αν τοϊς θείοις προφήταις έκπεφασμένον καί γάρ παρ' 
άλλου τον τών άξιώματι διαφερόντων άρχικώς οντος έστιν 
ον καλείται καί προστακτικώς άκούεΐ" «σννέτισον έκείνον τήν 
ορασιτη>. 9Επιστήσαι δέ κάν τουτφ χρή, ώς ον «μετάδος» εϊ- 

30 πεν «έκείνφ τήν δρασινυ, αλλά ναυνέτισον>ν τήν μέν γάρ τής * 2 3 4

98. Κ υ ρ ί λ λ ο υ  ' Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν ,  Προκατήχησις 15, 
PG 33, 360 Α.

99. Έφ. 1, 21. 1. Ψαλμ. 23, 7-10.
2. "Αγγελοι σημαίνουν τόν νόμον, διότι δΓ αύτών έδόθη οΰτος, 

Πράξ. 7, 53* Γαλ. 3, 19* Έ6ρ. 2, 2. Πρβλ. Δ ιον. ’Αρεο
παγίτου, Περί ούρανίου ιεραρχίας 4, 2, PG 3, 180 Β. Αύτόθι 192D.

3. Έφ. 3, 10. 4. А* Π έτρ. 1, 12 (ύμας, ύμίν).
5. Δ ι ο ν. ' Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί ούρανίου Ιεραρχίας

4, 2, PG 3, 180 Β.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 2, 3 467

καί τελεσιουργούς της ανωτέρω ταξιαρχίας τούς εις κατω- 
τέραν τάΕιν καί περιασότερον περικοσμίους αγγέλους**, 
παραγγέλλοντας νά άρουν αιώνιας πύλας εις τούς άρχον
τας αύτών καί διδάσκοντας ότι θά είσέλθη καί άνέλθπ καί 
καθήση ύπεράνω πόσης αρχής καί εξουσίας*”, ό. περικείμε
νος σάρκα δΓ άφατον φιλανθρωπίαν. Διότι είναι Κύριος 
τών δυνάμεων καί βασιλεύς τής δόΕης1, δυνάμενος νά 
ένεργήση τά πάντα καί νά καταστήση τούς έσχάτους άνω- 
τέρους τών πρώτων οσάκις θέλει. Προ δέ τής διά σαρ- 
κός έπιφανείας τού Θεού, εις μέν τούς άγγέλους δέν 
έδιδάχθημεν τίποτε τοιοΰτο2, όπως καί είς τούς προφήτας, 
έκτος έκείνων τά όποια προτυπώνουν την μέλλουσαν χά- 
ριν, μετά την επιφάνειαν τής όποιας δέν είναι άνάγκη νά 
τελούνται όλα διά μεσολαβήσεων. ”Αρα αύτά καί κατά τόν 
μέγαν Παύλον, «τώρα έγνωρίσθησαν είς τάς άρχάς καί 
τάς έξουσίας διά τής Εκκλησίας ή πολυποίκιλος σοφία 
τοΰ Θεού»3 καί κατά τόν κορυφαίον τοΰ χορού τών άπο- 
στόλων Πέτρον, «τώρα διά τών εύαγγελισθέντων ήμάς 
κατά άγιον Πνεύμα σταλέν άπό τούς ούρανούς άνηγ- 
γέλθησαν είς ήμάς αύτά, είς τά όποια έπιθυμοϋν νά κυττά- 
Εουν άγγελοι»4. Καθώς λοιπόν κατά τούτο οί κατώτεροι 
γίνονται διά τής χάριτος άνώτεροι, πάλιν ή τάΕις τής 
εύκοσμίας συντηρείται άσφαλώς καί θαυμασίως.

30. Ό δέ φανερώνων την άγγελικήν έπωνυμίαν έΕή- 
γησε κάλλιστα καί κατά τόν καλύτερον τρόπον5 καί διετρά- 
νωσε καί έδίδαΕεν ήμάς, διά ποιον λόγον οΰτοι παρήχθη- 
σαν κατ’ άρχήν καί ώνομάσθησαν οϋτω. 'Ότι δέ ό έμπι- 
στευθείς άμέσως τό μυστήριον τής προς ήμάς καθόδου 
τοΰ Λόγου, άν καί ήτο άρχιστράτηγος, δέν ήτο άπό τούς 
περί τόν Θεόν άιμέσως θεμελιωμένους θά τό оирпс έκπε- 
φρασμένον άπό τούς; θείους προφήτας* διότι οΰτος ένίοτε 
καλείται άπό κάποιον άλλον άνώτερον είς άΕίώμα έΕου- 
σιαστικώς καί προστακτικώς* «συνέτισε έκεϊνον είς τήν 
ορασιν»*. Πρέπει δέ καί είς τούτο νά σταματήσωμεν, ότι 
δέν τοΰ είπε «μετάδωσε τήν ορασιν είς έκεϊνον», άλλα

6. Δ α ν. 8, 16. Βλ. Δ ι о V. ‘Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί 
ουρανίου Ιεραρχίαα 8, 2, PG 3, 241 С.
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γνώσεως χάριν διά μέσων ώς έπΐ τό πλεϊστον τελονμένην 
ϊδοις αν, των δέ θεοφανειών αύτοφανεϊς είσιν αί πλείους. 
Διό και επί Μωϋσέως την μέν νομικήν νποτύπωσιν δι αγ
γέλων ή θεολογία φησί δεδόσθαι, την δ9 δρασιν έκείνην και 

5 θεοπτίαν ου, άλλα τής όράσεως την μύησιν. Μνστικαί δ’ ο
ράσεις διαφόρων γίνονται πραγμάτων, οντων, μελλόντων, 

αίσϋητών, νοητών, προσνλων, άνλων, προβεβηκότων, ϋποβε- 
βηκότων, καί άλλοτε άλλως, καί διαφόρως τούτων έκαστον 
άτιοκαλύπτονται τή δυνάμει των όρώντων άναλόγως καί τοϊς 

10 οϊκονομουμένοις καταλλήλως πράγμαοι. Καί αυτόν δε ή τον 
πάντων έπέκεινα έμφάνεια κατ’ άλλας καί άλλας αίτιας τε 
και δυνάμεις εν τοΐς Ιεροίς άνακτόροις ή άλλοθι που το’ις 
μύσταις ή τοϊς προφήταις, ώς 6 μέγας Διονύσιός φησιν, έπέ- 
λαμψε, καν ό τυφλ.όν εαυτόν καλέσας ούτος καί φερώνυμους 

15 αδιακρίτως πάσιν έπιβάλλων, μάλλον δέ μηδ* έπιβάλλων ό- 
λως, άξιοι τους τό αιώνιον φως έφ’ δσον εικός πρεσβεύον- 
τας ημάς καί τά φανέντα άρματα καί τους τροχούς καί τά 
ξίφη καί άλλα δη τινα τοιαύτα τφ φωτί τον μέλλοντος αίώ- 
νος όμότιμα ήγεΐσϋατ καί ονδ* εκείνο παρά τής θεολογίας 

20 ήκουσεν, «ώς αντί πάντων τόθ? ήμιν ή θεία γενήσεται φνσις», 

*ίν έντεύθεν γουν θεού είναι τό φ>ώς τοντί πιστεύση.
31. Καίτοι τόν θεόν ούδείς είδεν, ουδέ δψεται, ουκ άν

θρωπος, ονκ άγγελος, άλλ’ ή άγγελος καί άνθρωπος αϊσθη- 
τώς ή νοητώς όρων. ' Ο δέ U νεύμα γεγονώς καί έν Πνεύ-' 

25 μάτι όρων, πώς ου τψ όμοίφ τό 8μοιον θεάσεται, κατά τους 
τών θεολόγων λόγους; Ού μήν αλλά καί δι1 αυτής τής έν 
ΪΙνεύματι όράσεως τό νπερανιδρυμένον θεϊον φώς κρνφιον 
παντάπασιν &τι μάλιστα δηλοϋται. Τις γάρ τών κτιστών χω- 
ρήσαι δνναιτ' άν πάσαν την άπειροδυναμον δύναμιν τον Πνεν- 7 8 9 10 11 12 13 14

7. Περί θείων ονομάτων 1,8, PG 3, 597 Α.
8. Βλ. άνωτέρω 2, 3, 1 - 2.
9. Δ* Βασ. 2, 11* 6, 17* Ζ α χ. 6, 1-7.

10. Ί ε Ζ .  1, 15-21* 10, 9-19· Δ α ν. 7,9.
11. Γρηγ. Νύσσης, Περί ψυχής καί άναστ., PG 46, 104 Β.
12. Ίω. 1, 17.
13. Βλ. Ίω . Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ,  Περί άκαταλήπτου 3, 3, 

PG 48, 721* Χρήστου, σ. 84.
14. К λ ή μ. Ά  λ ε ξ α ν δ ρ έ ω ς, Στρωματεϊς 5, 1, Βιβλ. 

Έλλ. Πατέρων 8, 116. Г ρ ry γ. N ύ σ σ η ς, Α' εις Στέφανον,



«συνέτισε»' διότι βλέπεις ότι ή μέν χάρις της γνώσεως 
τελείται ώς έπί τό πλεϊστον διά μεσολαβήσεως, των θεο- 
φανειών δέ αί περισσότεροι είναι αύτοφανεϊς. Διά τοϋτο 
καί εις τήν περίπτωσιν τοΰ Μωσέως ή μέν νομική σύντα
ξις έδόθη δΓ άγγέλων λέγει ή θεολογία, ή δέ όρασις ε
κείνη καί θεοπτία όχι, άλλά μόνον ή μύησις τής άράσεως. 
ίΜυστικαί δέ όράσεις γίνονται διαφόρων πραγμάτων, όν- 
των, μελλόντων, αισθητών, νοητών, ύλικών, άθλων, ύπερ- 
εχόντων, ύποδιεστέρων, καί μάλιστα έκάστοτε κατ’ άλ
λον τρόπον καί άποκαλύπτονται διαφόρως έκαστον τού
των άναλόγως προς τήν δύναμιν τών όρώντων καί καταλ
λήλως πρός τά ρυθμιξόμενα πράγματα̂  Καί τοΰ πάντων ε
πέκεινα δέ τοΰ ίδιου ή έμφάνεια κατ’ άλλας αιτίας καί 
δυνάμεις, έπέλαμψεν εις τά ιερά άνάκτορα ή κάπου άλ
λου εις τούς μύστας ή τούς προφήτας, όπως λέγει ό μέ- 
γας Διονύσιος7, έστω καί άν ό τυφλός ούτος8, ό φερωνύ- 
μως έπιλαμβανόμενος χωρίς διάκρισιν όλων, μάλλον δέ 
οϋτε έπιλαμβανόμενος καθόλου, άξιοι άπό ήμδς τούς δε- 
χομένους εύλογοφανώς τό αιώνιον φώς νά θεωρώμεν 
όμότιμα πρός τό φώς τοΰ μέλλοντος αίώνος τά φανέντα 
άρματα® καί τούς τροχούς10 καί τά ξίφη καί μερικά άλλα 
παρόμοια' καί δέν ήκουσεν οϋτε έκεϊνο άπό τήν θεολογίαν, 
«ότι τότε ή θεία φύσις θά άντικαταστήση εις ήμδς τά 
πάντα»11, διά νά πιστεύση άπό εδώ τουλάχιστον ότι τούτο 
είναι τό φώς τοΰ Θεοΰ.

31. Καί όμως τον Θεόν δέν είδεν1* οϋτε θά ϊδπ κα
νείς, οϋτε άνθρωπος οϋτε άγγελος1*, άλλά τοΰτο έφ’ δσον 
είναι άγγελος καί άνθρωπος αίσθητώς ή νοητώς όρων. 
Ό δέ γενόμενος πνεύμα καί βλέπων έν πνεύματι, πώς δέν 
θά θεωρη τό όμοιον διά τοΰ όμοιου, κατά τούς λόγους τών 
θεολόγων14; Άλλ’ όμως καί δΓ αύτής τής έν πνεύματι 
όράσεως τό ύπεριδρυμένον θειον φώς δηλώνεται πολύ 
περισσότερον έντελώς κρύφιον. Διότι ποιον κτιστόν θά 
ήτο δυνατόν νά χωρέση όλην τήν άπειρον δύναμιν του 
Πνεύματος, διά νά παρατηρήση δΓ αύτής τό δπαν του
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ματος, ινα δι αυτής τό παν κατίδοι τον Θεόν; Και τί λέγω 
την 'λρυφιότητα εκείνην; Αυτή η αγλαΐα τον φωτός έκείνου, 
η παραδόξως ώς νλην έχει την θέαν τοΰ δρώντος, ανξονσα 
διά της ένώσεως τό πνευματικόν έκεΐνο δμμα και χωρητι- 

5 κώτερον άει έαντης έργαζομένη, ουδέποτε λή^ει διά τον παν
τός αϊώνος φανοτέραις άκτϊσι περιαυγάζουσα αυτό και κρν- 
φιωτέρας ές τό διηνεκές αΧγλης έμπιπλώοα και άναφαίνον- 
σα διs έαντης, ά μηδέπω τιρότερον. "Οδεν και τот άπειρον 
οί θεολόγοι λέγονσι τό φως, δι’ ον κατά άπόπανσιν πάσης 

Ю  γνωστικής δννάμεως, εν δυνάμει Πνεύματος, όρορτάς γίνε
ται τοις άγίοις 6 Θεός, ώς Θεός θεοΧς ένούμενός τε καί ό- 
ρώμενος* τή γάρ μεδέξει τον κρείττονος έπί τό κρειττον με- 
τασκενασθέτπες καί προφητικώς είπειν άλλάξαντες ϊσχύν, πά
σαν άποπαύονσιν ένέργειαν ψυχής κ α ί σώματος, ώστε μόνον 

15 αυτό δι* αυτών φαίνεσθαι καί νπ αυτών δράσΰ'αι, τών φυ
σικών γνωρισμάτων τή υπερβολή τής δόξης νικηθέντων, πί
να ή ό Θεός τά πάντα έν πασιν κατά τόν απόστολον. Υιοί 
γάρ Θεόν έσόμεθα τής άναστάσεως viol όντες καί ώς άγγελοι 
Θεόν έν ουρανφ, οι διά παντός βλέπονσι τό πράσωσιον τον 

20 Π ατμός ήιιών τοΰ έν τοις οΰρανοΧς, κατά τόν τοΰ Κυρίου λόγον.
32. Διό και δ μέγας Διονύσιος, ένταΰθα μέν είπών τής 

δρατής θεοφανείας άποπληρονοθαι τους τής χριστοειδονς καί 
μακαρίας έφικομένονς λήξεως, έπήγαγε μετ9 ολίγον, «έν θειο- 
τέρρ. μιμήσει τών νπερονρανίων ν ό ω ΐ ’» · προ'ίών δέ καί τών 

25 αγγελικών πρός Θεόν ένώσεων μνημονεύοας, τών μόνοις έν- 
νπαρχονσών τοις νπέρ γνώσιν αγγελικήν ήξιωμένοίς αυτών 
άγγέλοις, δηλαδή τοις άγαθοΧς, έπιβολήν οΰσαν ή παραδοχήν 
τής νπερφανοΰς άγαθότητος, έπιφέρει λέγων' «και τους θεο
ειδείς τών ανθρώπων πάντως γενομένους νόας, άγγελομιμή- 

30 τως ένονσθαι τούτφ τφ φωτι και νμνεΧν μέν αυτό διά τής 
τών πάντων άφαιρέσεως» , μαθειν δέ οΰκ έκ τής άφαιρέσεως. 15 * 17 18 19

15. Ή σ. 40. 31.
10. Α\ Кор. 15, 28.
17. Λουκά 20, 36.
18. Ματθ. 22, 30 καί 18, 10.
19. Пер? Οείναν όνόμάτων 1, 4, PG 3, 592 ВС,
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Θεού; Και τί περιορίζομαι είς την κρυφιότητα εκείνην; 
Αύτή ή άγλαΐα τοΰ φωτός έκείνου, ή οποία παραδόΕως 
ώς ϋΛην εχει τήν θέαν τοΰ όρώντος, αύΕάνουσα διά τής 
ένώσεως τόν πνευματικόν εκείνον όφθαλμόν καί καθιστώ- 
σα αύτόν πάντοτε χωρητικώτερον έαυτής, δεν θά σταμά- 
τήση ποτέ δΓ όλων των αιώνων νά τό περιαυγάΕπ μέ φω- 
τεινοτέρας ακτίνας, νά τό γεμίΕη εις τό διηνεκές μέ κρυ- 
φιωτέραν αϊγλην καί τό άναφωτίΕη δΓ έαυτής, πράγματα 
τό οποία δέν συνέβησαν ποτέ προηγουμένως. "Οθεν οί 
θεολόγοι λέγουν άπειρον καί τοΰτο τό φως, διά τοϋ ό
ποιου, κατόπιν άναπαύσεως πόσης γνωστικής δυνάμεως, 
έν δυνάμει Πνεύματος γίνεται ορατός είς τούς άγιους ό 
Θεός, ώς Θεός ένούμενος μέ θεούς καί όρώμενος ύπ’ 
αύτών διότι διά τής μεθέΕεως τοΰ άνωτέρου μετασκευα- 
σθέντες προς τό άνώτερον καί κατά προφητικήν εκφρα- 
σιν άλλάξαντες ίσχύν15, καταπαύουν πάσαν ένέργειαν ψυ
χής καί σώματος, ώστε νά φαίνεται μόνον αύτό, τό φως, 
δΓ αύτών καί ύπ’ αύτών νά βλέπεται, νικηθέντων τών φυ
σικών γνωρισμάτων διά τής υπερβολής τής δόΕης, «διό 
νά είναι ό Θεός τά πάντα έν πδσι κατά τόν απόστολον1®. 
Διότι όντες υιοί τής άναστάσεως θά γίνωμεν υιοί Θεοϋ17 καί 
ώς άγγελοι Θεοί έν ούρανώ, οί όποιοι βλέπουν διά παντός 
τό πρόσωπον τοΰ Πατρός ήμών τοΰ είς τούς ούρανούς18, 
κατά τόν λόγον τοΰ Κυρίου.

32 Διά τοΰτο ό μέγας Διονύσιος, άφοϋ εϊπεν έδώ άτι 
οί φθάνοντες είς τήν χριστοειδή καί μακαρίαν κατάληΕιν 
πληροΰνται τής ορατής θεοφανείας, προσέθεσε μετ’ ολί
γον, «είς θειοτέραν μίμησιν τών ύπερουρανίων νόων»18. 
είς τήν συνέχειαν δέ, άφοΰ έμνημόνευσε τάς άγγελικάς 
προς Θεόν ένώσεις, αί όποϊαι ένυπάρχουν μόνον είξ 
τούς άγγέλους τούς ήξιωμένους αύτών υπέρ άγγελικήν 
γνώσιν, δηλαδή είς τούς άγαθούς, ή όποια είναι κατάλη- 
ψις ή παραδοχή τής ύπερφανοΰς άγαθότητος, έπιλέγει άτι 
«καί οί θεοειδείς έκ τών άνθρώπων, όταν γίνουν νόες, 
ένώνονται άγγελομιμήτως μέ τό φώς τοΰτο καί υμνούν 
μέν αύτό διά τής άφαιρέσεως τών πάντων», μανθάνουν
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άλλ3 έκ τής προς το φώς ένώσεως δτι «πάντων έστϊν ύπερου- 
οίως έζηρημένονο. Τφ έξηρημένφ τοίννν τούτφ των οντων 
ένούμενοι φωτί, τот αυτό μανϋ'άνουσΐν δτι των χτιστών έ- 
στιν έξηρημένον, ούκ άπό τής έξαιρέσεως αυτοί την ένωσιν 

5 έχονζες, άλλ3 υπό τής ένώσεως μανΰάνοντες την άφαίρεσιν, 
ώστε και ή ένωσις αυτή των κτιστών έστιν έξηρημένη και 
μη ον καϋ'3 υπεροχήν έστιιτ δ γάρ ου χορητόν έστιν άγγέλοις, 
ει μη ώς κατηξιωμένοις τής υπέρ αγγέλους γνώσεως, νοερή 
τ ιν ι δυνάμει χωρητόν είναι ή κτητδν αδύνατον, ώς καί ταύ- 

10 την ύπεραίρον.
33. Το δε κα\ ταύτην πάσαν ύπερΰεδηκός, ώς μη χωρεϊ- 

σϋαι πεφυκός, ύπερ τά δντα πάντ’  εστι, και υπέρ γνώσιν ά- 
ρα πάσαν ή τοιαύτη ενωρίς, εϊ και γνώσις μεταφορικώς κα
λείται* νοητόν έστιν ούκουν, ει και τούτο λέγεται· το

15 γάρ ύπερ πάντα νοΰν πώς άν είη νοητόν; Κληΰ'είη γουν τού
το και άγνοια χαΰ·3 υπεροχήν, και μάλλαν ή γνώσις. Ου μέ
ρος ζοιγαρούν γνώσεως ουδ3 είδος έσται, καϋ'άπερ ουδέ το 
υπερούσιον ουσίας είδος* ουδέ γονν εμπεριληφΰείη άν υπό 
τής καθόλου γνώσεως, ουδ3 ή κα&όλον γνώσις διαιρουμένη 

20 και ταύτην ύπ' αυτήν άν σχοίη' σχοίη γάρ άν μάλλον ή άγνοια 
ταύτην ύπ αυτήν. άλλ3 ουδ3 εκείνη* καϋ'3 υπεροχήν ^ ά ρ  και 
άγνοια έστι, δηλονότι και ύπερ άγνοιαν. Μοναδικόν άρ3 ή 
δνωσίς έστιν αυτή, και ήν άν επωνυμίαν έΐποι τις αυτής,
εϊ#3 ένωσιν είύλ3 δρασιν, έίτ3 αίσϋησιν είτε γνώσιν είτε νόη- 

25 oiy είτ' έλλαμψιν, ή κυρίως ταϋτ3 ούκ εστιν, ή μόνη κυρίως 
ταύτα πρόσεστιν αυτή.

34. Σαφής ούκουν άγνοια οι Περί γνώσεως τού φιλο
σόφου λόγοι. Και γάρ έκέΐ μέρος αυτήν καί είδος είναι λέ
γει τής καΰ'όλου γνώσεως, έπεϊ γνώσις όνομάζεται, καί σνγ- 

30 κρίνει ταύτην 7ΐρός έκείνην καί συνεώρακεν, ώς είπερ εξει 
γένος τήν γνώσιν διά τήν έπωνυμίαν, αχήσει καί τήν άγνοι- 20

20. Περί θείων όνομάτων 1, 5, PG 3, 593 ВС. Καί τά της έπο* 
μέγης παραγρ. χρωματίζονται έκ του Διονυσίου.
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δέ όχι από την άφαίρεσιν, άλλ’ άπό την ενωσιν πρός то 
φώς, διότι «είναι ύπερουσίως έΕηρμένον άπό όλα»20. Έ- 
νούμενοι λοιπόν μέ αύτό τό έΕηρμένον άπό τά όντα φως, 
μανθάνουν ακριβώς τούτο ότι είναι έΕηρμένον άπό τά 
κτιστά, μή εχοντες αύτήν την ενωσιν άπό την έξαίρεσιν, 
άλλ’ άπό την ένωσιν μανθάνοντες τήν άφαίρεσιν, ώστε 
καί ή ενωσις αύτή είναι έΕηρμένη άπό τά κτιστά καί είναι μή 
όν ύπεροχικώς. Διότι εκείνο τό όποιον δέν είναι χωρητόν 
άπό τούς άγγέλους, εί μή μόνον όταν είναι κατηξιωμένοι 
τής ύπέρ άγγέλους γνώσεως, είναι άδύνατον νά είναι χω
ρητόν ή άποκτητόν άπό κάποιαν νοεράν δύναμιν, έφ’ ό
σον ύπερβαίνει καί αύτήν.

33. Τό δέ ύπερβαϊνον καί όλην αύτήν, ώστε εκ (ρύ
σεως νά μή χωρήται, είναι ύπεράνω όλων τών όντών, άρα
ή τόίάΰτη ενωσις είναι καί υπέρ πάσαν γνώσιν, μολονότι 
μεταφορικώς καλείται καί γνώσις' έπομένως δέν είναι ού
τε Ί/όητάν, μολονότι καί τούτο Λέγεται' διότι τό υπέρ 
πάντα νοϋν, πώς θά ήτο νοητόν; Θά ε̂ ρεπε λοιπόν τοϋτο 
νά κληθη καί άγνοια καθ’ υπεροχήν μάλλον παρά γνώσις. 
Διά τούτο δέν θά είναι μέρος γνώσεως ούτε είδος τούτο, 
όπως ούτε τό ύπερούσιον είναι είδος ούσίας* αρα ούτε 
θά ήδύνατο νά έμπεριληφθή άπό τής καθόλου γνώσεως, 
ούτε ή καθόλου γνώσις διαιρουμένη θά ήδύνατο νά εχη 
ύπ’ αύτήν καί ταύτην' θά ήδύνατο νά τήν περιλάβη μάλ
λον ή άγνοια ύπ’ αύτήν, άλλά ούτε έκείνη' διότι καθ’ υ
περοχήν είναι καί αγνοια, όπως καί ύπέρ άγνοιαν. ”Αρα 
ή ένωσίς αύτή είναι κάτι μοναδικόν καί όποιανδήποτε 
επωνυμίαν εϊπη κανείς δΓ αύτήν, είτε γνώσιν εϊτε̂ όραάιν 
είτε αίσθησιν είτε γνώσιν είτε νόησιν είτε έλλαμψιν, ή 
κυρίως'όεν είναι ταϋτα ή ταϋτα μόνον εις αύτήν προσιδιά
ζουν κυρίως.

34. Επομένως οί περί γνώσεως λόγοι τού φιλοσόφου 
είναι σαφής άγνοια. Διότι έκεϊ λέγει ότι αϋτη είναι μέρος 
καί είδος τής καθόλου γνώσεως, επειδή γνώσις ονομά
ζεται καί συγκρίνει ταύτην πρός έκείνην καί δέν άντε- 
λήφθη οτι άν ώς γένος λόγω τής έπωνυμίας έχπ την
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αν, έπεί και τούτο λέγεται και μάλλον ή εκείνο. Τοιγαρούν 

έοται το αυτό υπό τάναντια γένη, και το ύπερέχον υποκείμε
νον, και ονντεταγμένον τη πληϋύϊ τό μοναδικόν και πάοης 
πληϋύος ύπερεξηρημένον. Τό δε μειζον εις άνοιας λόγον, ώς 

5 ούχ άπλώς την ένωσιν είδος και μέρος καί υποκείμενόν φη- 
σιν, άλλ5 δ φησιν αυτός εκεί υπέρ γνώσιν, тот5 αυτό και 
ώς είδος καί μέρος καί υποκείμενον αυτή χείρον είναι λέγει 
της καϋόλου γνώσεως, ώσπερ άν ε'ί τις καί ιό μόνον υπερού
σιον·, έπείπερ ουσία υπερούσιός έστί τε καί ονομάζεται, μέρος 

10 καί είδος καί υποκείμενον ουσίας λέγων διά την ομωνυμίαν, 
είτα συγκρίνειν ετόλμα τούτο πρός τό καϋόλου γένος τής 

- ουσίας. Καί μην ϊστω ό μιγνυς τα άμικτα καί τό υπέρ γνώ
σιν τή γνώσει συντάττων καί υπέρ γνώσιν λέγα>ν τό ύπερ
έννοιαν, ώς καί τό συγκρίσεως γοϋν σχήμα δέξασϋαι την γνώ- 

15 οιν πρός αυτό αυτό τό υπέρ γνώσιν προστεϋέν έποίησεν, ώσ
τε αυτό πρός εαυτό εν δν άψρόνως παραβάλλεται. 9Έτι, ει 
διά την ομωνυμίαν ή υπέρ γνώσιν γνώσις τής καϋόλου γνώ
σεως είδος, οι δέκα γένη τών δντων λέγοντες ήπάτηνται■ 
καί γάρ έν απάντων γένος, τό δν, καί ό υπέρ πάντα ών εις 

20 ύπ αυτό, καί τό δν τού ενός τούτου κρεϊττον, καί συνημμένα 

τον τφ τφ ένί τά άλλα δν έτερον ποιούσι κρεϊττ ον τού ενός. 
9'Ετι, έπεί καί συφή εοτιν υπέρ άφήν καί δρασις υπέρ δρα- 
σιν καί άπλώς άισϋησις υπέρ αίσϋησιν — λέγεται γάρ καί 
ταύτα άμωνύμως ή νόησις — ει τό υπέρ αίσϋησιν αίσϋήσεως 

25 είδος, κρεΐττον έσται ή αϊσϋησις τού ν7ΐέρ αίσϋησιν καί έφ9 
έκαστον τών λοιπών ώσαύτως.

35. Άλλ9 επανίωμεν' τί ούν ή μηδέν τών δντων καϋ3 υ
περοχήν ένωσις έκείνη; ΤΑρ3 ή κατά άπόφασίν εστι ϋεολογία; 
Καί μην ένωσις έκείνη άλλ’ ουκ άφαίρεσίς έστιν. ’Έτι ούδ9< 

30 έκστάσεως κατ9 αυτήν ούδ’ ημείς δεόμενα, έπί δέ τής ένώ-
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γνώσιν, θά έχη καί τήν άγνοιαν, επειδή καί τοΰτο καλεί
ται, καί μάλιστα περισσότερον από εκείνο. "Οθεν θά 
είναι τό αύτό ύπό τά έναντία γένη, τό ύπερέχον θά είναι 
ύποκείμενον καί τό μοναδικόν καί ύπερεΕηρμένον άπό 
πάσαν πληθύν θά είναι συντεταγμένον μέ τό πλήθος. Τό 
δε μεγαλύτερον εις άνοησίαν είναι ότι όχι άπλώς λέγει 
τήν ενωσιν είδος καί μέρος καί ύποκείμενον, άλλ’ δ,τι 
αύτός λέγει έκεϊ ύπέρ γνώσιν, αύτό τό ίδιον λέγει ότι καί 
ώς είδος καί μέρος καί ύποκείμενον εις αύτήν είναι χει
ρότερον τής καθόλου γνώσεως. Είναι ώσάν κάποιος, τό 
μόνον ύπερούσιον, έπειδή είναι καί ονομάζεται ούσία 
ύπερούσιος, λέγων αύτό μέρος καί είδος καί ύποκείμενον 
ούσίας, έπειτα έτόλμα νά τό συγκρίνη μέ τό καθόλου γέ
νος τής ούσίας. Καί όμως άς γνωρίζη ό άναμιγνύων τά 
άμικτα καί συμπαρατάσσουν τό ύπέρ γνώσιν μέ τήν γνώ
σιν καί ύπέρ γνώσιν λέγων τό ύπέρ έννοιαν, ότι αύτό τό 
ύπέρ γνώσιν, προστεθέν, έκαμε βεβαίως τήν γνώσιν νά 
δεχθή καί τό σχήμα τής συγκρίσεως πρός αύτό, ώστε κιν
δυνεύει άφρόνως αύτό νά είναι έν πρός έαυτό. Προσέτι, 
έάν λόγω ομωνυμίας ή ύπέρ γνώσιν γνώσις είναι είδος 
τής καθόλου γνώσεως, οί δεχόμενοι δέκα γένη τής γνώ
σεως άπατώνται* διότι έν είναι τό γένος όλων, τό όν, καί 
ό ών ύπέρ πάντα είναι ύπ’ αύτό, καί τό όν είναι άνώτε- 
ρον τοΰ ένός τούτου καί τά άλλα συνημμένα μέ τό έν 
τοΰτο άποτελοΰν άλλο όν άνώτερον τοΰ ένός. Προσέτι, 
έπειδή ύπάρχει καί άφή ύπέρ άφήν καί όρασις ύπέρ όρα- 
σιν καί άπλώς αϊσθησις ύπέρ αϊσθησιν —διότι ή νόησις 
καλείται καί μέ αύτά ομωνύμους—, άν τό ύπέρ αϊσθησιν 
είναι ετδος αίσθήσεως, θά είναι άνώτερον τοΰ ύπέρ αϊ- 
σθησιν ή αϊσθησις, καί οϋτω καθ’ έΕής εις έκαστον των 
λοιπών.

35. Άλλ’ άς έπανέλθωμεν* τί είναι λοιπόν ή ένωσις ε
κείνη ή όποια δέν είναι κανέν τών καθ’ ύπεροχήν όντων; 
Άρα είναι ή κατά άπόφασιν θεολογία; Καί όμως έκείνη 
είναι ένωσις, άλλ’ όχι άφαίρεσις. Προσέτι κατ’ αύτήν δέν 
χρειαέόμεθα οϋτε ημείς έκστασιν, ένω έπί τής ένώσεως
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σε ως εκείνης και οί άγγελοι' καί προς τούτοις, ό μέν μ η  

κατά άφαίρεσιν θεολογών ούδ5 ευσεβής, τής δ5 ένώσεως ε
κείνης των ευσεβών μόνοι οι θεοειδείς τυγχάνουσιν. ”Ετι ή 
κατά άπόφασιν θεολογία νοείται τιαρ’ ημών καί λέγεται, έ- 

5 κείνην δ’ άρρητον καί άπερινόητον καί αύτοις τοϊς όρώσιν 6 
μέγας είπε Διονύσιος. ’Έτι τό μεν κατ’ εκείνην την θεολο
γίαν φοδς γνώσίς τις έστι καί λόγος, το δε κατά την θεωρίαν 
ταύτην φώς ένυποστάτως θεωρείται, νοερώς τε ενεργούν 
καί πνευματικώς άπορρήτως τώ θεού μένω ομιλούν. Καί μέν 

10 δη τά άπεμφαίνοντα τώ Θεώ διανοείται ό νούς κατά άφαίρε- 
σιν θεολογών' διεξοδικώς άρα ενεργεί' εκείνη δ5 ένωσίς έ- 
στι' προς δε μετά τών άλλων καί εαυτόν έκέΐθεν άφαιρεϊ, 
έκείνη δε τού νού προς Θεόν ένωσίς έστι, καί τούτο έστιν, 
δπερ οί πατέρες εϊπον «.τέλος προσευχής, αρπαγή προς Κύ- 

15 qiov». Διό καί δ μέγας Διονύσιος δι9 αυτής ημάς ένούσθαι 
τώ Θεώ φησιν. Έν γάρ τή προσευχή τάς τιρός τά δντα σχέ
σεις κατά μικρόν άτιοτιθέμενος ό νούς, πρώτον μεν τάς προς 
τά αισχρά καί πονηρά καί τά φαύλα πάνθ’ απλώς, είτα τάς 
πρός τά μέσως έχοντα καί μεθαρμοζόμενα προς τό χείρον ή 

20 τό βέλτιον τή προθέσει τών χρωμένων καταλλήλως, ών δή- 
7ΐου καί πάσα μάθησίς έστι καί ή διά ταύτης γνώσις, διό καί 
πατερικόν έστι παράγγελμα μη καταδέχεσθαι την γνώσιν έν 
τφ καιρφ τής τιροσευχής, άναδιδομένην υπό τού έχθρού, ίνα 
μή τό κρεϊττον συληθώμεν’ ταύτας τοίι>υν καί τάς πρός τά 

25 κρείττω τούτων σχέσεις κατά μικρόν άποτιθέμενος ό νούς 
όλοσχερώς κατά την ειλικρινή προσευχήν έξίσταται τών δν- 
των πάντων. Αύτη δέ ή εκστασις τής μέν κατά άφαίρεσιν 
θεολογίας διαφερόντως ΰψηλότερόν έστι* μόνων γάρ έστι 
τών άπαθείας έπειλημμένων οϋπω δε ένωσίς έστιν, έάν μή 

30 ό παράκλητος έν ύπερώφ τών φυσικών ακροτήτων καθημένφ 
τφ προσευχομένω καί τιροσδοκώντι τήν έπαγγελιάν τού Πα- 
τρός έπιλάμψη άνωθεν καί διά τής άτιοκαλύϊψεως πρός την 21 22 23 24

21 . Βλ. Περί θείων όνομάτων 1, 5, PG 3, 593 ВС. Πρβλ. Μ α χ ί
μου, Περί άποριών, PG 91, 1168.

22. Ί ω ό ν ν ο υ  Σ ι ν σ ΐ τ ο υ, Κλΐμαξ 28, PG 88, 1132 D.
23. Περί θείων όνομάτων 3, PG 3, 680 Α.
24. Ί ω ά ν ν ο υ  Σ ι ν α ΐ τ ο υ ,  ΚλΤμαξ 28, PG 88, 1140 Α.
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εκείνης χρειάζονται εκστασιν και οί άγγελοι' και έπί πλέον 
ό μεν μή θεολογών κατά άφαίρεσιν δεν είναι ούτε εύσε- 
6ής, ένω την ένωσιν εκείνην επιτυγχάνουν έκ τών εύσε- 
6ών μόνον οί θεοειδείς. Προσέτι ή κατά άπόφασιν θεολο
γία νοείται άπό ήμάς καί εκφράζεται, ένω έκείνην ό μέγας 
Διονύσιος έκάλεσεν άρρητον καί άπερινόητον ακόμη καί εις 
τούς βλέποντας21. Προσέτι τό μέν κατ’ έκείνην τήν θεολο
γίαν φως είναι κάποια γνώσις καί λόγος, τό δε κατά την 
θεωρίαν ταύτην φώς θεωρείται ένυποστάτως, ένεργοΰν 
νοερώς καί ομιλούν άπορρήτως εις τόν θεούμενον πνευ- 
ματικώς. Καί βεβαίως τά άντιφατικά προς τόν θεόν διανο
είται ό νους θεολογών κατά άφαίρεσιν, άρα ενεργεί διε- 
Εοδικώς, έκείνη δέ είναι ενωσις* προσέτι δέ μαζί μέ τά 
άλλα άφαιρεϊ καί έαυτόν άπό έκεϊ, έκείνη δέ είναι ενωσις 
τού νοΰ πρός τόν Θεόν, καί τούτο είναι εκείνο τό όποιον 
είπαν οί πατέρες, «τέλος προσευχής είναι αρπαγή πρός 
Κύριον»22. Διό καί ό μέγας Διονύσιος λέγει ότι δΓ αύτής 
ένούμεθα μέ τόν Θεόν23.Δ[1 ράγματι ό νοϋς άποθέτων διά 
τής προσευχής__κατ’ ολίγον τάς σχέσεις πρός τά όντα, 
πρώτον τάς πρός τά αισχρά καί πονηρά καί τά φαύλα γε
νικώς όλα, έπειτα δέ πρός τά μεσαία, τά μεθαρμοζόμενα 
πρός τό χειρότερον καί τό καλύτερον άναλόγως πρός 
τήν πρόθεσιν τών χρησιμοποίούντων αύτά, είς τά όποια 
βεβαίως άνήκει καί πάσα μάθησις καί ή δΓ αύτής γνώσις, 
διό καί πατερικόν παράγγελμα είναι νά μή καταδεχώμεθα 
τών γνώσιν τήν ώραν τής προσευχής24, άναδιδομένην άπό 
τόν έχθρόν, διά νά μή συληθώμεν κατά τό καλύτερον. 
Αύτάς λοιπόν καί τάς πρός τά ανώτερα αύτών σχέσεις 
άποθέτων ό νόϋς έξίσταται όλοσχερώς όλων̂ τών̂ όντων 
κατά τήν ειλικρινή ττροσευχήν̂ Αύτή δέ ή [εκστασια είναι 
κάτι έξόχως ύψηλότερον τής κατά άφαίρεσιν θεολογίας,
διότι προσιδιάζει μόνον είς τούς κατακτήσαντας_τήν
άπάθε]ανΤ αλλά δέν είναι άκόμrf cνωσιςΤ̂ άν δεν έπιλάμψη 
άνωθεν ό παράκλητος είς τόν προσευχόμενον καθήμενον 
είς υπερώον τών φυσικών ακροτήτων καί προσδοκώντα 
τήν έπαγγέλίαν τού Πατρός, καί τόν άρπάση διά τής άπο-
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τού φωτός άρπάση ϋεωρίαν. Της δε θεωρίας ταύτης εοτί 
και αρχή και τα μετά την αρχήν, κατά τε τό άμνδρότερον και 
τηλανγέστ ερον διαφέροντα προς άλλη λα, τέλος δ’ ον μένουν" 
έπ άπειρον γάρ ή πρόοδος αυτής, ώσδαύτως και τής εν 

5 άποκαλύψει άρπαγής* άλλο γάρ ελλαμψις και άλλο διαρκής 
φωτός ϋέα, και άλλο των εν τφ φωτί πραγμάτων, έν ф και 
τά μακράν γίνεται νπ' οφθαλμούς και τά μέλλοντα ώς όντα 
δείκτ>υτα,ι.

36. 5Αλλά ταΰτα μεν υπέρ εμέ λέγειν και διατρανονν* 
10 εί δέ και τά προ αυτών, άλλ' εκείνα τής ποοκειμένης ύπο- 

ΰ'έσεως* έπάνειμι τοίνυν. Ή  γονν του φωτός τούτου θεωρία 
ένωσίς έστιν, εί και μή διαρκής τοϊς άτελέσιν ή δέ του φω
τός ένωοις τί γε άλλο ή ορασίς έστιν; *Επε'ι δε καί μετά τήν 
των νοερών ενεργειών άπόπανσιν τελείται, πώς αν τελεσύείη, 

15 εί μή διά Πνεύματος; Έν γάρ τώ φωτί τό φώς όράται καί 
έν τώ όμοίφ φωτί καί τό ορών, εί κατά μηδέν άλλο ένεργοίη, 
πάντων τών άλλων έκχωρήσαν, φώς όλον καί αυτό γίνεται 
καί τφ όρωμένφ όμοιονται, μάλλον δέ καί άμιγώς ένούται, 
φώς ον καί όρών φώς διά φωτός■ καν εαυτόν βλέπη, φώς 

20 όρα, καν προς έκείνο 8 όρα, φώς έστι καί τούτο, καν τό δι5 
οϋ όχη τό όράν, καί έκείνο φώς έστι, καί τοϋτ’ έστιν ή ένω
οις, έν πάντ έκείνα είναι, ώς μηδέ εχειν διαγινώσκειν τόν 
δρώντα τό δι οϋ καί εις 8 και τί αυτό έστιν, άλλ* ή τούτο 
μόνον ότι φώς έστι καί φώς όρα τών κτισμάτων πάντων άλλο. 

2 5  37. Διό καί ό μέγας Παύλος κατά τήν έξαισίαν αρπαγήν
εκείνην άγνοείν έαυτόν φησι τί ήν. Έώρα μέντοι εαυτόν 
πώς; αϊσύητώς ή λογικώς ή νοερώς; ’Αλλά τούτων άρπα- 
γείς άπανέστη τών δυνάμεων. Διά τού τήν αρπαγήν άρ3 έξ'ειρ*. 
γασμένου πνεύματος έώρα έαυτόν. Αυτός δέ τί ήν, άληπτος 

30 ών πάθη φυσική δυνάμει, μάλλον δ9 άπολελυμένος πάσης φυ-

25. Ψ α λμ . 35, 10.
26. Β' Κορ. 12, 2.
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καλύψεως πρός την θεωρίαν του φωτός. Τής δέ θεωρία 
τούτης ύπάρχουν καί αρχή και τά μετά την αρχήν, 
διαφέροντα μεταΕύ των κατά τό άμυδρότερον καί τη- 
λαυγέστερον, δέν υπάρχει όμως τέλος' διότι ή πρόοδος 
αύτής, όπως και τής δΓ άποκαλύψεως αρπαγής, συνεχί- 
ζεται επ’ άπειρον' διότι άλλο είναι ελλαμψις καί άλλο 
διαρκής θέα φωτός καί άλλο ή θέα των είς τό φως 
πραγμάτων,r εις τό όποιον καί τά μακρινά φέρονται κάτω 
άπό τούς οφθαλμούς καί τά μέλλοντα δεικνύονται ως όντα.

36. ’Αλλά είναι ύπέρ τάς δυνάμεις μου νά διηγούμαι 
καί διευκρινίζω ταΰτα· άν τό ίδιον συμβαίνη μέ τά πρό 
αύτών, άλλ' έκεϊνα είναι Θέμα τής παρούσης πραγματείας' 
έπανέρχομαι λοιπόν. Ή θεωρία λοιπόν τοϋ φωτός τούτου 
είναι ένωσις, αν καί μή διαρκής είς τούς άτελεϊς, ή δέ 
ένωσις τοϋ φωτός τί άλλο είναι παρά όρασις; ’Επειδή δέ 
τελείται καί μετά τήν άπόπαυσιν των νοερών ένεργειών, 
πώς θά ήδύνατο νά τελεσθή, παρά μόνον διά Πνεύματος; 
Διότι μέσα είς τό φώς όράται τό φώς25 καί είς τό ομοιον 
φώς εύρισκόμενον καί τό ορών, αν δέν ένεργήση κατά 
τίποτε άλλο, άποχωρήσαν άπό όλα τά άλλα, γίνεται καί 
αύτό ολόκληρον φώς καί ομοιώνεται πρός τό όρώμενον, 
μάλλον δέ καί ένώνεται άμιγώς, όν φώς καί ορών φώς 
διά φωτός' καί αν 6λέπη έαυτόν, φώς βλέπει, έκεϊνο πρός 
τό όποιον κυττάζει, φώς είναι καί τοϋτο, άν έκεϊνο διά 
τοϋ οποίου έχει τήν όρασιν, καί έκεϊνο φώς είναι, και 
τοϋτο είναι ή ένωσις, τό ότι όλα έκεϊνα είναι εν, ώστε 
ό ορών νά μή δύναται νά διακρίνη τό δΓ οΰ τό είς ό καί 
τί είναι τοϋτο, πλήν τοϋτο μόνον, ότι είναι φώς καί φώς 
βλέπει διάφορον άπό όλα τά κτίσματα.

37. Διά τοϋτο καί ό μέγας Παϋλος κατά τήν έξαισίαν 
έκείνην άρπαγήν λέγει ότι ήγνόει τί ήτο αύτός ό ίδιος2·. 
Έβλεπε βεβαίως έαυτόν* πώς; αίσθητώς ή λογικώς ή 
νοερώς; Άλλ’ άρπαγείς άνυψώθη άπό αύτάς τάς δυνά
μεις. "Αρα έβλεπεν έαυτόν διά τοϋ Πνεύματος τό όποιον 
έπραγματοποίησε τήν άρπαγήν. Αύτός δέ τί ήτο, άφοϋ ήτο 
ασύλληπτος άπό πάσαν φυσικήν δύναμιν, μάλλον δέ ό-
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σικής δυνάμεως; Πάντως εκείνο φ ήνώϋη και δι' ον εαυτό)' 
εγίνωσχε και δι9 δ πάντων άφειμένος ην. Ταυτήν γάρ έσχε 
προς το φως την ενωσιν, ής ούδ9 άγγελοι τυγχάνοιεν άν, εί 
μη διά της ένούσης χάριτος ϋπερδαϊεν εαυτούς. Τώς άρα 

5 καί Πνεύμα ην εκείνος τότε, φ> και ήνωται, εξ ου και τό 
ήνώαδαι είχε, των ον των πάντων έκστάς και εκείνο κατά 
χάριν γεγονώς και καϋ9 ύπεροχην μη ών, ηγουν υπέρ τά 
κτιστά, ώς και δ ϋεϊος Μάξιμός φησιν <«5 γάρ εν Θεφ γενό- 
μενος πάντα τά μετά Θεόν κατέλιπε κατόπιν έαυτοϋην και 

10 πάλιν, «πάντα τά μετά Θεόν πράγματα και ονόματα και αξιώ
ματα ύτυοκάτω των εν τω Θεω διά της χάριτος γ ενησομέντον 
εσται». Τοιούτος δέ γεγονώς 6 ϋειος τότε Παύλος τής ϋεί- 
ας ουσίας μετέσχεν ονδαμώς■ και υπέρ τό καδ9 υπεροχήν μή 
δν άρα ή ουσία του Θεού, καδάπερ και ύπέρδεος, καί εατι 

15 καδ9 υπεροχήν μή δν, διά νοεράς αίσδήσεως πνευματικώς δ
ρώμενοι’, δ ουσία του Θεού ήκιατά έοτι, δόξα δέ και λαμπρό- 
της τής αυτού φύσεως αχώριστος, δι’ ής ένούται τοΤς άξίοις 
μάνοις, και άγγέλοις και άνδρώποις. Ού μήν άλλ9 έπείπερ 
ώς οι άγγελοι οντω και οι άνδρωποι κατά τους τρόπους row- 

20 τους όρώσι τον Θεόν και ένούνται τώ Θεώ και ύανούσι τον 
Θεόν, τάχ άν και άγγελος, εί τήν εαυτού ύπερφνά εκείνην 
δρασιν έξεϊπε, τά τού Παύλου αντίκρυς άν είπεν, δτι «οίδα 
άγγελον Ιδόντα, ονκ οίδα ε'ίγε ήν και άγγελος, ό Θεός όΐδευ. 
Τάς ούν δράσεις ταύτας των άγιων, ας οίδε μόνος δ Θεός 

25 καί οι κατ έκείνας ένεργούμενοι, καδάπερ καί Γρηγόριος ό 
θεολόγος λέγει, ταύτας ούν αιοδητάς λέγει\ν και φαντασιώ
δεις και συμβολικός ώς αιοδητάς καί πρός τήν άνδρωπίνην 
γνώσιν παραβάλλειν, άρ9 άνδρός έοτι συνορώντος τήν τον 
ϋ'είου ϋψους απειρίαν καί πρός τί φιλανδρώπως εΐίλκυσε τήν 

30 ημών εσχατιάν;

27. Βλ. Κεφάλαια θεολογικά 1, 54, PG 90, 1104 Α' Περί άπο- 
ριών, PG 91, 1200 Β.

28. Βλ. Κεφάλαια θεολογικά 1, 49, PG 90, 1101 Α ' Περί άποριών, 
PG 91, 1216 C καί 1241 C.

29. Δ ι ο ν. ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί μυστικής θεολογίας 1, 
1, PG 3, 997 Α καί 5, PG 3, 1048 ΑΒ κ.ά.

30. Πρβλ. В г К о р. 12, 2* 3. 31. Λόγος 28, 19, PG 36, 52 В.
32. Δ ι ο ν. ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων όνομάτων 1, 4,

PG 3, 592 Α.



πηλλαγμένος πόσης φυσικής δυνάμεως; "Ητο οπωσδήπο
τε εκείνο μέ τό οποίον ήνώθη καί διά τοϋ όποιου έγνώρι- 
ζεν έαυτόν καί διά τό όποϊον ειχεν έγκαταλείψει τά πάν
τα. Διότι τοιαύτην ένωσιν επέτυχε πρός τό φως, όποιαν 
ούτε άγγελοι δεν θά ήδύναντο νά επιτύχουν, άν δεν ύπερ- 
6οΰν διά τής ένωτικής χάριτος εαυτούς. ”Αρα φως και 
πνεύμα ήτο εκείνος τότε, μέ τό όποιον καί ειχεν ένωθή, 
άπό τό όποϊον καί είχε την ένοποίησιν, άφοϋ έΕέστη άπό 
όλα τά όντα καί έγινε κατά χάριν έκεϊνο καί ήτο καθ’ 
υπεροχήν μή όν, δηλαδή ύπεράνω των κτιστών, όπως λέγει 
καί ό θείος ΜάΕιμος" «διότι ό φθάσας εις τόν Θεόν έγκα- 
τέλειψεν όλα τά μετά Θεόν όπίσω του»27’ καί πάλιν, «όλα 
τά μετά Θεόν πράγματα καί όνόματα καί άΕιώματα θά 
είναι κατώτερα αύτών τά όποια θά γίνουν έν τω Θεφ 
διά τής χάριτος»28. Ένώ δέ τοιοΰτος έγινεν ό θείος Παύ
λος τότε δέν μετέσχε καθόλου τής θείας ούσίας· άρα 
ή ούσία τοϋ Θεού θά είναι ύπεράνω καί τού καθ’ ύπερο- 
χήν μή όντος, καθώς καί ύπέρθεος, καί είναι καθ’ υπεροχήν 
μή όν22, όρώμεναν-διά νοερδς αίαθήσεως πνευματικώς, 
τό όποϊον $έν' είναι καθόλου ούσία τού Θεού, άλλά δόΕα 
каьМШпёРШС τής φύσεώς του αχώριστος, διά. τής όποιας 
ένώνεται μέ τούς άξιους μόνον, άγγέλους καί άνθρώ- 
πους. Άλλ’ όμως, έπειδή, όπως οί άγγελοι οϋτω καί οί 
άνθρωποι βλέπουν τόν Θεόν καί ένώνονται μέ τόν Θεόν 
καί ύμνοϋν τόν Θεόν κατά τούς τρόπους τούτους, ίσως 
καί άγγελος, άν διηγείτο τήν ύπερφυα αύτοΰ έκείνην 
όρασιν, θά έλεγεν ακριβώς τούς λόγους τού Παύλου, ότι 
«γνωρίζω άγγελον ιδόντα, άλλά βεβαίως δέν γνωρίζω άν 
ήτο καί άγγελος, ό Θεός γνωρίζει»3®. Τό νά λέγπ λοιπόν 
αισθητός καί φαντασιώδεις καί συμβολικός ώς αισθητός 
καί νά παραβάλλπ πρός τήν άνθρωπίνην γνώσιν τάς δ
ράσεις ταύτας των άγιων, τάς όποιας μόνον ό Θεός 
γνωρίζει καί οί εύεργούμενοι κατ' αύτάς, καθώς λέγει καί 
ό Γρηγόριος Θεολόγος*1, είναι άράγε ίδιον άνδρός κατα- 
νοούντος τήν άπειρίαν τού θείου ύψους καί πρός ποιαν 
κορυφήν εϊλκυσε φιλανθρώπως τό χαμήλωμά μας” ;
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38. Άλλ3 ιδού τρεΐς ήμιν παρήχΰησαν, εϊς άφ’ έκάοτον 
των τριών εν τφ χριστωνύμφ πληρώματι ταγμάτων, εκ των 
αποστόλων Πέτρος ό κορυφαίος, εκ 1των ιεραρχών Διονύσιος 
6 πάσης ένΰ'έου ιεραρχίας ύποφήτης, έκ των άναχωρητών 

5 σαάκ ό μύστης και τελετής της καΰ' ησυχίαν αγωγής, και 
κατά τό γεγραμμένον έπι των κατά την Χριστού γέννησαν ποι
μένων δτι ενϋνς συν τφ λόγω τού αγγέλου πλήΰος ουρανίου 
στρατιάς επέστη συμμαρτυροϋν, ουτω και συν τφ τού απο
στόλου λόγφ πλήΰος έπέστη αποστόλων συμφωνούν, οσίων τ ε  

10 και ιερέων έφ9 έκατέρφ των λοιπών. Τούτο τοίνυν τό πληΰος 
ομόλογον άπαν άνέπ&μψαν φωνήν ώς έστι φώς τοις άγίοις 
φαινόμενον, άλλο μεν παρά την από τών κτιστών απάντων 
γνώσιν, τοσούτφ δ’ ιερώτερον δσφ και δόξα έστι φύσεως Θε
ού, και τοις ΰεοειδέοι μόνοις γενομένοις καΰοράται, τοσούτ’φ 

15 δ9 άπέχον τού φαντασιώδες είναι η τοις αίαΰητοις παραπλπ}- 
σιον φωσιν η σνμβολικώς κατ αύίτά διαπεπλάοΰαι, ώς και 
τον μέλλοντος αιώνος τούΰ* νπόστασνν καλ καλλονήν ύπαρχειν, 
μόνον φώς άληΰινόν, αιώνιον, άτρεπτον, άνέσπερον, άναλλοίω- 
ον, δι ού φώς ημείς γννόμεΰα, τελείου φωτός γεννήματα. 

20 Τούτους ούν τούς τοσούτονς «άπορρέοντάς τε και είσπνέοντας» 
καλών διασύρεις καί περί την τού Θεού ουσίαν άμαρτάνειν 
λέγεις, φιλόσοφε, τούς ΰεόπτας, τούς ΰεοσόφους, τούς ΰεο- 
κήρυκας; Δέδοικα μη τού έν φωτI κλήρου τών άγιων άπορ- 
ρυής, μή, τό στόμα άνοίξας, έλκύσης Πνεύμα, αλλά τό άντι- 

25 κείμενον τη άληΰεία, μή ουσίαν δογματίσης Θεού τό ανύπαρ
κτον. ΤΙ γάρ σοι βούλεται ό άγων έκεΐνος, δειξαι τιΰεμένω 
διά σπουδής μεγίστης ώς ονκ έστι ΰεωρία υπέρ τάς νοεράς 
ένεργείας, καίτοι δι αυτής μόνης τής νπερβαινούσης τάς 
νοεράς ένεργείας ΰεωρίας και τό όντως είναι τόν Θεόν τρα- 

30 νότατα και ές τά μάλιστα διαφερόντως και τό υπέρ τά οντα 
είναι τόν Θεόν; Πώς γάρ ονκ άν εϊη ή ούσία τού Θεού, έΐγε
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33. Λ ο υ κ ά  2, 13.
34. Ι σ α ά κ  Σ ύ ρ ο υ , βλ. όνωτέρω 2, 3, 15.
35. К ο λ. 1, 12.
36. Ψ ά λμ . 118, 131.



38. Άλλ’ ιδού τρεις παρήχθησαν προς χάριν рас, €ic 
από έκαστον τών τριών είς τό χριστεπώνυμον πλήρωμα 
ταγμάτων, από τούς αποστόλους Πέτρος ό κορυφαίος, 
άπό τούς ίεράρχας ό Διονύσιος ό ύπoφήτπc πόσης ένθεου 
ιεραρχίας, άπό τούς 0vaxu)pHT0c ό Ισαάκ ο μύστης καί 
τελεστής τής ησυχαστικής άγωγής. Συμφώνως βέ προς 
τό γεγραμμένον διά τούς ποιμένας κατά τήν γέννησιν 
Χριστού ότι εύθύς μέτόν λόγον τού αγγέλου, πλήθος 
ούρανίου στρατιάς παρουσιάσθη ,(ουμμαρτυροΰν”, οϋτω 
καί μέ τόν λόγον τού άποστόλου παρουσιασΒη πλήθος άπο- 
στόλων συμφωνούν, καθώς έπίσης οσίων καί ιερέων εις 
τόν καθένα τών δύο άλλων. Τούτο λοιπόν τό πλήθος άνέ* 
πεμψεν ολόκληρον αρμονικήν φωνήν, ότι ύπάρχει φως 
φαινόρενρν άπό τούς άγίουο, διάφορον μέν άπό τήν γνώ- 
σιν όλων τών κτιστών, τόσον δέ ίερώτερον εναι όσον είναι 
ή δόξα τής φύσεως τού Θεού34, καί καθοράται μόνον άπό 
έκείνους οί οποίοι γίνονται θεοειδείς, τόσον δέ άπέχει 
άπρ τό νά είναι φαντασιώδες ή παραπλήσιον μέ τό αισθη
τά φώτα ή νά είναι συμβολικώς κατ’ αύτά διαπλασμένον, 
ώστε νά είναι καθ’ ύπόστασιν καί καλλονήν τού μέλλον
τος αίώνος, μόνον φώς άληθινόν, αιώνιον, στρεπτόν, άνέ- 
σπερον, άναλλοίωτον, διά τού όποιου γινόμεθα ημείς φώς, 
γεννήματα τελείου φωτός. Αύτούς λοιπόν τούς πολυαρί
θμους άποκαλεϊς έσύ έκρέοντας καί είσπνέοντας, διασύ
ρεις καί λέγε  ̂ ότι άστοχοΰν ώς πρός τήν ουσίαν τού 
Θεού, φιλόσοφε, αύτοί οί θεόπται, οί θεόσσφοι, οί θεοκή- 
ρυκες; Φοβούμαι μήπως έμπέσης άπό τόν έν φωτί κλή- 
ρον τών άγιων35, μήπως, άνοίΕας τό στόμα έλκύσης μέν 
πνεύμα36, άλλά τό άντίπαλσν τής άληθείας, μήπα̂  ώς ού- 
σίαν τού Θεού δογματίσης τό άντίθετον. Πράγματι τί ση
μαίνει ό άγών σου εκείνος, άφοΰ άποσκοπεϊς εις τό~ νά 
δείΕης μέ μέγαν ζήλον ότι (£έν ύπάρχει θεωρία ύπεράνω 
τών νοερών ένεργειών,/ μολονότι μέ αύτήν μόνον τήν 
ύπερβαίνουσαν τάς νοεράς ένεργείας θεωρίαν δεικνύεται1 
τρανότατα καί έΥτονώτατα τόσον ότι ό Θεός ύπάρχει όσον 
καί ότι ό Θεός είναι ύπεράνω τών όντων; Διότι πώς δέν
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τοις διά της ειλικρινούς προσευχής ύπεραναδάσι παν ο τί περ 
αίσϋητόν και νοητόν εν αυτή τη προσευχή ή δόξα της {λείας 
έκείνης ένοράται φύσεως; Πόσω δ’ άν εϊη υπέρ παν αίσϋη- 
τδν και νοητόν ή ουσία τού Θεόν; εϊπερ υπέρ ταύτην εϊη την 

5 ϋέαν, την υπέρ πάσαιν αϊσϋησιν καί νόησιν ούσαν;
39. Τί δε τού μέλλοντος αιώνος άγαϋά; Ονχ υπέρ πάσας 

έστι τάς αΐσϋητικάς ημών δυνάμεις και τάς νοεράς; «".4 γάρ 
όφϋαλμός ονκ είδε και οϋς ονκ ηκουσε και έπϊ καρδίαν άν- 
ϋρώπου ούκ άνέβη ήτοίμασε», φησίν, «ό Θεός τοις άγαπώσιν 

10 ανιόν»* άλ.λά μην ταύτα τότε щ καϋαρότης της καρδίας οψε- 
ται», καπά τον άγιον Μάξιμον. Πώς ούν ονκ έστιν ούδαμώς 
δρασις υπέρ πάσας ιάς νοήσεις; Μηδέ γάρ σοφιστικώς αυ~ 
ϋις διά της δμωνυμίας, άτε μηκέϋ? ήμιν έχων άντιλέγειν, 
νποκρίναιο τόν ουιιφϋεγγόμενον. Ουδέ γάρ δ λέγων μετα- 

15 φορικώς και δμωνύμως νόησιν τό υπέρ νόησιν, διά τό και 
ύπερώννμον εκείνο είναι, μεταδαλών αϋϋις άγοονιεϊται δειξαι 
μη υπέρ νόησαν έκεϊνο είναι. Και μην δ μέν είπών ονχ υπέρ 
νόησιν τό υπέρ νόησιν, ός νόησιν καλούμενον, εχει τι πρόσχηιια 
καϊ προσοοπειον, την δμωνυμίαν, δ δέ μηδ9 υπέρ τάς νοερά; 

20 ένεργείας έκεϊνο τιθέμενος ουδέ σοφίσασϋαι γούν έχει" νοερά 
γάρ ένέργεια έκεϊνο ήκιστα κληϋείη άν. 9Αλλά γάρ er τή 
μακαριωτάτη έκείνη κατά τον άληκτον αιώνα διαγωγή τοϊς 
υΐοϊς τής άνααιάσεως ούδενός δεήσει τών κατά τόν αϊώνα 
συνιστώντων τόν βίον, ονκ άέρος, ού φωτός, ον τόπον και τών 

25 τοιουτων, άλλ9 «άντI πάντων ήμϊν ή {λεία γενήσεται φύσις» 
κατά τόν Ννσσης Γρηγόριον, καϊ κατά τόν άγιον Μάξιμον 
ή τής ψυχής τότε καϊ του σώματος ϋέωσις «πασών τών κατά 
νουν τε καί αϊσϋησιν φυσικών ένεργειών χαρίσεται τήν άπό- 
πανσι<ν, ώς τόν Θεόν διά τε ιτής ψυχής καϊ τον σώματος φαί- 

30 νεσϋαι, νίκηϋέντων τή ντιερδολή τής δόξης τών φυσικών γνω-

37. А ' К ο ρ. 2, 9.
38. Τό χωρίον έκ κειμένου, δπερ πρωτοδημοσιευθέν ύπό S. L. 

E p i f a n o v i c  βλ. είς Housherr, Orient. Chist. Periodica 5, 1939, 
о. 231. Πρβλ. καί Ε ύ α γ ρ Ιο υ , Έκατοντ. 5, 22 Frankenberg σ. 377.

39. Περί ψυχής καί άναοτ., PG 46, 104 Β.
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θα ύπήρχεν ή ούσία τοϋ Θεοϋ, έφ’ όσον ύπό των διά τής 
ειλικρινούς προσευχής ύπεραναβάντων παν αισθητόν καί 
νοητόν ένοραται εις αύτήν την προσευχήν ή δόξα τής 
θείας έκείνης φύσεως; Πόσον δέν ύπεράνω παντός αισθη
τού καί νοητού θά είναι ή ούσία τού Θεού, άν είναι υπέρ 
τήν θείαν τούτην, την ύπέρ πάσαν αϊσθησιν καί νόησιν;

39. Τί δέ είναι τά άγαθά τού μέλλοντος αίώνος; Δέν 
είναι ύπεράνω όλων τών αισθητικών καί νοερών ημών δυ
νάμεων; Διότι, λέγει, «όσα οφθαλμός δέν είδε καί qQc  ̂
δέν ήκουσε, όσα εις καρδίαν άνθρώπων δέν άνέβησαν, 
ήτοίμασεν ό Θεός διά τούς άγαπώντας αυτόν»37’ άλλ' ό
μως ταϋτα τότε «θά ϊδη ή καθαρότης τής καρδίας»**, 
κατά τον άγιον Μάξιμον. Πώς λοιπόν δέν ύπήρχε καθόλου 
ορασις ύπεράνω όλων τών νοήσεων; Καί μη υποκρίνεσαι 
τόν συμφωνοϋντα πάλιν σοφιστικώς διά τής ομωνυμίας, 
έπειδή δέν έχεις τί νά άντείπης εις ήμάς πλέον. Βεβαίως 
ούτε ό μεταφορικώς καί όμωνύμως όνομάξων νόησιν τό 
ύπέρ νόησιν, διά τόν λόγον ότι εκείνο είναι καί ύπερώνυ- 
μον, μεταβάλει πάλιν γνώμην καί άγωνίξεται νά δείξη ότι 
έκεϊνο δέν είναι ύπέρ νόησιν. Καί όμως έκεϊνος ό όποιος 
εϊπεν όχι τό ύπέρ νόησιν, ώς καλούμενον νόησιν, έ
χει κάποιον πρόσχημα καί κάλυμμα, τήν όμωνυμίαν, ένώ 
ό τοποθετών έκεϊνο ούτε ύπέρ τάς νοεράς ένεργείας 
δέν δύναται βεβαίως ούτε νά σοφισθη κάτι* διότι δέν ή- 
δύνατο καθόλου νά όνομασθή νοερά' ένέργεια έκεϊνο. 
Αλλά βεβαίως εις τήν εύτυχή εκείνην κατά τόν άτε- 
λείωτον αιώνα διαβίωσιν οί υίοί τής άναστάσεως δέν 
θά χρειασθοΰν τίποτε άπό τά συνιστώντα τόν βίον κατά 
τόν παρόντα αιώνα, ούτε άέρα, ούτε φώς, ούτε τόπον 
καί τά τοιαύτα, άλλά «άντί όλων αύτών θά είναι δΓ ήμάς 
ή θεία φύσις» κατά τόν Γρηγόριον Νύσσης", καί κατά τόν 
άγιον Μάξιμον ή τότε θέωσις τής ψυχής καί τοϋ σώματος 
«θά χαρίση τήν άπόπαύσιν όλων τών καΥά νουν κΟϊ αϊ- 
σθησιν φυσικών ένεργειών, ώστε ό Θεός νά φαίνεται τόσον 
διά τής ψυχής όσον καί διά τού σώματος, άφοϋ ένικήθη- 
σαν τά φυσικά γνωρίσματα §ιό τής ύπερπερισσείας τής



ρισμάτων». Τί τοίννν τό διά ιών σωματικών οφθαλμών, ά'νεν 
άέρος και ονκ αίσϋψόν, υπέρ πάσαν γνώσιν φυσικήν όρώμε- 
νον φως; Ούχ ή περιανγάζουσά τε και ένανγάζονσα δόξα τον 
Θεοΰ; Τί δε ιό νπερ πάσαν α'ίσϋησίν ιε και νόησιν ΰ'εωρΐ]!ι- 

5 κονς ημάς άπεργαζόμενον; Ον το Πνεύμα τον Θεόν, τ6 μη 
τον νονν μόνον, άλλα και τό σώμα τόΰ1’ ημών πνευματικόν 
τιοιήσον; Πώς ούν ονδεμία δρασίς έστ,ιν υπέρ την νόησιν, 
ούδέ φώς της καρδίας έτερον, δτι μη η γνώσις;

40. ’Εγώ δέ και την Ιεράν ημών πίστιν υπέρ πάσας τάς 
10 αισΰήσεις και πάσας τάς νοήσεις δρασιν τής ήμε τέρας έτερον 

τράτων τίθεμαι καρδίας, ώς ύπερό αινούσαν τάς νοεράς πάσας 
δυνάμεις της ημών τμνχής’ πίστιν δε λέγω ον την ευσεβή 
ομολογίαν, άλλα την επ’ αύιή και τοΐς υπό τον Θεόν έπηγγελ- 
μένοις άμετάπειστον Χδρνσιν. Πώς γάρ δι’ αύτής όρώμεν 

15 τα έπηγγελμένα κατά τον μέλλοντα εκείνον άληκτον αιώνα; 
Ταις αισΰ'ήσεσιν; *Αλλά «πίστις έστι έλπιζομένων νπόστα- 
σις», αιοϋ'ήσει δε το μέλλον τε και έλπιζόμενον ονδ* Ιδειν γέ- 
νοιΤ αν τις μηχανή· διό και ό άπόστολος προσέδηκε, «πραγμά
των έλεγχος ον βλεπομένων». *Αρ3 ούν νοερά τις δύναμις 

20 δψεται τα έλπιζόμενα; Καί πώς, ά μηδαμώς έπι καρδίαν άνα- 
βέβηκεν άνδρώπον; Τί ούν, ονχ όρώμεν διά τής πίστεώς τα 
έπηγγελμένα ήμιν παρά Θεόν, έπειδήπερ νπεραναβαίνει τάς 
αισδητικάς και νοεράς πάσας ένεργείας; *Αλλά μή πάντες 
οι άπ αΐώνος την έπουράνιον δι έργων έπιζήτήσαντες πα- 

25 τρίδα, κατά τον δεισν άπόστολον, άπέδανον μή κομισάμενοι 
τάς έπαγγελίας, αλλά πόρρωδεν αύτάς ίδόντες και άσπασά- 
μενοι. 'Έστιν άρα και δρασις και νόησις καρδίας υπέρ πάσας 
τάς νοεράς ένεργείας* τό γάρ υπέρ νονν, εϊ μή κα&* υπεροχήν, 
οϋκ άνόητον, έπεϊ τοιοντο τό κατ' έλλειψιν avow.

30 41. Ον μήν άΑΑ’ έπεϊ πάντες «οι μαρτνρη&έντες διά τής
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40. Κεφάλαια θεσλογικά 2, 88, PG 90, 1168 ΑΒ.
41. Διευρύνει έννοιαν όράσεως διά περιλήψεως είς αύτήν καί τής 

πίστεως.
42. Έ 6 ρ 11, 1.
43. Α # Κ ορ. 2, 9.
44. Έβρ. 11, 39.
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δόΕης»40. Τί είναι λοιπόν τό διά των σωματικών οφθαλ
μών όρώμενον φώς, άνευ άέρος καί μή αισθητόν, ύπέρ 
πάσαν φυσικήν γνώσιν; Δέν είναι ή περιαυγάζουσα και 
έναυγάξουσα δόξα τοΰ Θεοΰ; Ποιον δέ είναι τό ύπέρ' 
πάσαν αϊσθησιν καί νόησιν εκείνο τό οποίον καθιστά ήμάς 
θεωρητικούς; Δεν είναι τό πνεύμα τοΰ Θεού, τό όποιον 
θά κόμη τότε πνευματικόν, όχι μόνον τον νοϋν άλλά κα̂  
τό σώμα ημών; Πώς λοιπόν δέν ύπάρχει καμμία όρασις* 
ύπεράνω τής νοήσεως, ούτε άλλο φώς τής καρδίας πλήν 
τής γνώσεως;

40. Έγώ δέ καί τήν ίεράν ήμών πίστιν θεωρώ ώς κατ' 
άλλον τρόπον όρασιν τής καρδίας μας ύπεράνω όλων τών 
αισθήσεων καί όλων τών νοήσεων, καθ' όσον υπερβαίνει 
όλας τάς νοερός δυνάμεις τής ψυχής ήμών’ πίστιν δέ 
λέγω εδώ όχι τ̂ ν_εΰσε6ή ομολογίαν, άλλά τήν άμετακίνη- 
τον θεμελίωσιν έπάνω εις αύτήν καί εις τά ύπό τοΰ Θεού 
έπηγγελμένο41. Διότι πώς βλέπομεν δΓ αύτής τά έπηγγελ- 
μένα κατά τον μέλλοντα έκεϊνον άκατάληπτον αιώνα; Διά 
τών αισθήσεων; Άλλά «πίστις είναι ή ύπόστασις τών έλπι- 
ζομένων», δέν ύπάρχει δέ κανείς τρόπος νά ϊδη κανείς 
τό μέλλον καί έλπι£όμενον δΓ αίσθήσεως· διό καί ό άπό- 
στολος προσέθεσε, «άπόδειξις πραγμάτων μή βλεπομέ- 
νων»42. "Αρα λοιπόν θά ϊδη τά έλπιζόμενα κάποια νοερά 
δύναμις; Καί πώς θά ϊδη αύτά τά όποια δέν άνέβησαν καθό
λου εις καρδίαν άνθρώπου4*; Τί συμβαίνει λοιπόν, δέν βλέ
πομεν διά τής πίστεως τά έπηγγελμένα εις ήμάς παρά τοΰ 
Θεοΰ, έπειδή ύπερβαίνει όλας τάς αισθητικός καί νοεράς 
ένεργείας; Άλλ’ όμως όλοι οί άπό τών αιώνων έπιΖητή- 
σαντες δΓ έργων τήν έπουράνιον πατρίδα, κατά τόν θειον 
απόστολον, άπέθανον χωρίς ν’ άποκομίσουν τάς επαγγε
λίας44, άλλά ίδόντες καί χαιρετίσαντες αύτάς άπό μακράν. 
Υπάρχει λοιπόν καί όρασις καί νάησις καρδίας ύπεράνω 
όλων τών νοερών ένεργειών διότι τό ύπέρ νουν, έάν δέν 
είναι καθ’ υπεροχήν, δέν είναι άκατανόητον, διότι τοιοΟτο 
είναι τό έλλειπτικώς άνουν.

41. Άλλ* όμως, επειδή όλοι οί μαρτυρηθέντες διό
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πίστεως ούκ έκσμίσαντο τήν επαγγελίαν, τον Θεόν περί ημών 
κρεϊττόν τι προβλεψαμένον, 4να μη χωρίς ημών τελειωθώσι», 
τ&Ιειωθέντες άρ3 οντοι τά έπηγγελμόνα ούκ αψονται; ™Η 6- 
ψονται μέν, άλλ3 ονχ νπερ πάσαν νόησιν σητονται; 3Ή  και 

5 ύπύρ πάσαν νόησιν, α/.Λ’ ώς και πλιν η τελειωθήναι; 
και πώς άν έχοι τούτο λόγον; Ονκονν δψονται και 
νπερ πάσαν νόησιν σψονται και ονχ ώς πρότερον έώρων, а/л’ 
ώς άπόλαυσνν τών έπηγγελμένων είναι την δρασιν. 3Έστι.ν 
άρα δρασις νπερ πάσαν νόησιν και ετι νπερ τοντο' και γάρ 

10 ή μεν πίστις αντη νπερ νοϋν δρασίς έστιν, ή δέ τών πιστεν- 
θέντων άπόλανσις, δρασις υπέρ την υπέρ νοϋν δρασιν εκεί
νην. 3Έστι δη και το καχι3 αύτήν ορατόν τε καί άπολαυστόν, 
δ νπερ πάντα τά αισϋ'ητά και νσιμά ύπαρχον οϋσία του Θεού 
ούκ έστιν, άλλ3 νπεροχικώς και αύτοϋ έξήρηται ή ούσία τον Θε~ 

*5 ον. Τοιαντη γάρ πάσα ή τών μελλόντων αγαθών νπόστασις\ 
Σννήκας δσον της θεοπρεπονς μεγοαλειότητος περιαιροννται οι 
τανιην μη γινώσκοντες την υπέρ νόησιν δρασιν, δσον δ3 νπερ 
αύτονς μεγαλννονσι Θεόν οι ταντης η διά καθαρότητα καρ
διάς μετρίως γενσάμενοι καχ τδν αρραβώνα σχόντες εν εαν- 

20 τοΐς τον μέλλοντος αίώνος, η παραδεξάμ&νοι πίστει τη πολν- 
τρόπως προξένφ τών απορρήτων αγαθών; Άλλ3 6 φιλόσοφος 
το ύψος τής διανοίας ταντης οϋ χωρήσας, ούτε τον Θεόν προσ- 
εκννησεν ή έδόξασεν άξίως έ αν τον έν Πν εν μάτι και τους εν 
Πνενματι Θεόν δοξάζοντας πάν ηγείται τουναντίον πράττειν 

25 και τιρός τον τών βλασφημούντων κατασπή κατάλογον τους 
μόνους υψηλούς και ασφαλείς θεολόγους.

42. * Αλλά γάρ ένδια τρίψωμεν έτι περί τήν πίστιν και 
την κατ αυτήν θείαν καί τερπνήν χριστιανοϊς θεωρίαν, πίστιν, 
τό τής ευαγγελικής δννάμεως δχημα, τήν άτωστολικήν ζωήν, 

30 τό άβραμιαΐον δικαίωμα, πίστιν, έξ ής νυν άρχεται και εις 
ήν καταλήγει πάσα δικαιοσύνη και άφ3 ής δίκαιος ζήσεται. 
ό δ’ νποστελλόμενος τής ένδοκίας έκπεσειται τής θείας, και

45. Έ β ρ . 11, 39-40. 
4β. Έ β ρ . 11, 1.
47, Έβρ. 11, 17 έξ.



τής πίστεως δεν άπεκόμισαν τήν έπαγγελίαν, καθ’ όσον 
ό Θεός προέβλεψε κάτι καλύτερον δΓ ήμάς, διά νά μή τε- 
λειωθοΰν χωρίς ήμάς»45, οΰτοι τελειωθέντες δέν θά ϊδουν 
τά έπηγγελμένα; "Η θά ϊδουν μέν, αλλά δέν θά ϊδουν υπέρ 
πάσαν νόησιν; "Η και ύπέρ πάσαν νόησιν θά ϊδουν, άλλ’ 
όπως καί πριν τελεϊωθοΰν; Πώς θά εϊναί τό πράγμα τοΰτο; 
Λοιπόν θά ϊδουν καί υπέρ νόησιν καί όχι όπως έβλε- 
πον προηγουμένως, άλλ' ώσάν νά είναι άπόλαυσις των 
έπηγγελμένων ή όρασις. Υπάρχει λοιπόν όρασις ύπέρ 
πάσαν νόησιν καί άκόμη περισσότερον τούτου' διότι ή μέν 
πίσπς αύτή είναι ύπέρ νοΰν όρασις, ή δέ άπόλαυσις των 
πιστεΰϋεντων, είναι ορασίς ύπεράνω τής ύπέρ νοΰν όρά- 
σεως έκέίνης. Υπάρχει βεβαίως καί τό κατ' αύτήν ορα
τόν καί άπολαυστόν, τό όποιον, εύρισκόμενον ύπεράνω 
όλων των αισθητών καί νοητών, δέν είναι ουσία τοϋ 
Θεοΰ, άλλ’ ή ούσία τοΰ Θεοΰ είναι έξηρμένη καί αύτοΰ 
ύπεροχικώς. Τοιαύτη είναι πράγματι ή ύπόστασις τών μελ
λόντων άγαθών48. Κατενόησες πόσον άπομακρύνονται άπό 
τήν Θεοπρεπή μεγαλειότητα οί μή γνωρίΖοντες αύτήν τήν 
ύπέρ νόησιν όρασιν; Βλέπεις πόσον περισσότερον αύτών 
μεγαλύνουν τον Θεόν αύτοί οί όποιοι ή λόγω καθαρότη- 
τος καρδίας έγεύθησαν μετρίως ταύτην καί έλαβον μέσα 
των τον άρράβώνα τοΰ μέλλοντος αίώνος ή παρεδέχθησαν 
αύτήν μέ πίστιν τήν πολυτρόπως πρόξενον τών απορρή
των άγαθών; Άλλ’ ό φιλόσοφος, μή χωρέσας τό ύψος τής 
έννοιας ταύτης, ούτε τόν Θεόν προσεκύνησεν ή έδάξασεν 
άξίως έαυτοΰ έν Πνεύματι καί νομι'Ζει ότι οί δοξάΖοντες 
τόν Θεόν έν Πνεύματι Θεοΰ πράττουν ακριβώς τό άντίθε- 
τον. καταβίβάξει δέ πρός τόν κατάλογον τών βλάσφημων 
τούς μόνους ύψηλούς καί άσφαλεϊς θεολόγους.

42. Αλλά τώρα ας ένδιατρ[ψωμεν περισσότερον μέ τήν 
πίστιν καί τήν κατ’ αύτήν θείαν καί τερπνήν θεωρίαν ύπό 
των̂ ΧρΤσ̂ σνών(_ μ ε τ ο  ̂ όχπμα ^ς_εΰαγγε^^ 
δυνάμεως, τήν άποστολικήν Ζωήν, τό άβραμιαίον-δικ-αίω- 
υα4ντήν πίστιν άπό τήν οποίαν άρχίΖεικαί είς τήν όποιαν 
καταλάνει πάαα δικαιοσύνη και- άπό τήν όποιαν θά Ζήση
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γάρ «χωρίς πίστεως άδύνατον εύαρεστήσαι Θειμ», πίοτιν} την 
παντοδαπής πλάνης τό γένος ημών έλευΦερουοαν αεί και ένι- 
δρύουσαν ημάς τη άληΰ’εία και ήμίν την άλήΰ'ειαν, ήζ ουδιίς 
ημάς των απάντων άποκινήσει, καν μαινομένους ήγήσηται, 

5 διά της όντως πίστεως έξεστηκότας την υπέρ έννοιαν έκστα- 
σιν, έργω τε και λόγω μαρτυρονντας ώς ου «ττεριφερόμεϋα 
παντί άνέμφ τής διδασκαλίας» , άλλα τής ενιαίας των χρι
στιανών άλήϋογνωσίας έχόμεΰ'α και την άπλουστέραν και άειο- 
τέραν καί ώς άληϋ'ώς απλανή θεωρίαν πρεσδεύομεν. " / ν α  

10 τοίνυν, των μελλόντων άρτίως αφέμενοι, την έκ πίστεως υπέρ 
νουν ϋ'εωρίαν από των γεγονότων έξ άρχής έποπτεύσωμεν, 
«πίστει νοονμεν κατηρτίσΰ'αι τους αιώνας ρήματι Θεού, εις 
τό μη έκ φαινομένων τά  δλεπόμενα γεγονέναι». Ποιος νους 
χωρήσαι δύναιτ3 ά ν  ώ ς  έ κ  μηδαμή μηδαμώς δντος τόδε γέγο- 

15 νε τό παν και ταντα λόγφ μόνω; 3 Εκείνο γάρ πάντο)ς ούχ 
ύπεραναδαίνει τάς νοεράς ένεργείας, 8 καταληπτόν έστιν αυ~ 
ταίς. Ταντ' άρα καί όϊ σοφοί τών Ελλήνων, κατανοήσαντες 
ώς μεταχωρεί τό μη ον τών φϋ'ειρομένων ουδέν, γίνεται τε 
έκ μή δντος τών γινομένων ούδέν, άγένητον καί άτελεντητον 

20 χόν κόσμον έδόξασαν, Άλλ3 υπεραναδάσα ή πίστις τάς άπο 
τής τών κτισμάτων ϋεωρίας έγγινομένας έννοιας ήνωσεν 
ημάς τφ πάντων ύπερανφκισμένω λόγφ καί τή άκατασκεύφ 
καί άπλ.ή άληάείρ καί κατ&νοήσαμεν κρείττον ή κατά άπόδει- 
ξιν, ώ ς  ου μόνον έκ μή δντων άλλά καί μόνφ ρήματι Θεού 

25 άπαντα ~παρηχάη. Τίσύν ή πίΌΤτς,'6.*6ίη; *Αρα φυσική τις 
δύναμις ή υπερφυής; Υπερφυής δήτιον' διό ου- δύναταί τις 
έλάεΐν ηρόβ τόν Πατέρα, εΙμήδιΙ.Υίον, τοΰ νπεράνω τι&έν- 
τος ήμών αυτών ημάς καί τήν ΰεοττοών άτίλότ̂ τα̂ -διδόντας 
Χαϊ πρόςτην τόν συνάγώγοΰ Τϊατρός έπιστρέφοντος ένότητα.
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пас δίκαιος1", ό δέ στερούμενος αύτής θά έκπέση της - 
θείας εύδοκίας καθ' όσον, «χωρίς πίστιν είναι αδύνατον 
νά ευαρέστηση τόν Θεόν»4", τήν πίστιν τήν έλευθερώνου· 
σαν πάντοτε τό γένος μας_ από τήν παντοδαπήν πλάνην 
και έδραιώνουσαν ήμας εις τήν. αλήθειαν καί τήν αλήθειαν 
εις ήμάς, άπό τήν όποιον άπολύτως κανείς δέν θά μας 
μεταιανήση, ακόμη καί άν μας θεωρήση μανιακούς, έκστα- 
σιασθέντας τήν ύπέρ έννοιαν έκστασιν διά της πραγματ.ι- 
κής^στεως, μαρτυροϋντας μέ έργον καί λόγον ότι δέν 
«περιφερόμεθα μέ πάντα άνεμον τής διδασκαλίας», άλλα 
διατηροϋμεν τήν ένιαίαν άληθογνωσίαν των Χριστιανών̂ αί 
πρεσθεύομεν τήν άγιοτέραν καί Θειοτέραν καί άληθΰις, ά- 
πλάνευτον θεωρίαν. Διά νά έποπτεύσωμεν λοιπόν τήν έκ 
πίστεως ύπέρ νοΰν θεωρίαν μέ βάσιν τά γεγονότα έζ άρ- 
χής, άφοΰ άφήσωμεν τώρα τά μέλλοντα, «μέ πίστιν κατα- 
νοοΰμεν ότι έχουν καταρτισθή οί αιώνες μέ τόν λόγον τοΰ 
Θεού, ώστε τά θλεπόμενα νά μή έχουν γίνει έκ φαινομέ
νων»51. Ποιος νοΰς θά ήδύνατο νά χωρέση ότι τοΰτο τό 
σύμπαν έδημιουργήθη άπό τό μή ύπάρχον καθόλου πουθε
νά, καί μάλιστα μέ μόνον τόν λόγον; Πάντως δέν υπερ
βαίνει τάς νοεράς ένεργείας έκεϊνο τό όποιον είναι κατα
ληπτόν εις αύτάς. "Αρα καί οί σοφοί έκ των Ελλήνων, 
άντιληφθέντες ότι κανέν άπό τά φθειρόμενα δέν μεταβαί
νει εις τό μή όν καί ότι τίποτε άπό τά γινόμενα δέν γίνε
ται έκ μή όντων, συνεπέρανον ότι ό κόσμος είναι άγένητος 
καί άτελεύτητος. Άλλ’ ή πίστις ύπερβόσα τάς έννοιας αί 
όποιαι σχηματίζονται άπό τήν θεωρίαν των κτισμάτων μας 
ήνωσε μέ τόν ύπεράνω όλων τοποθετημένον Λόγον καί μέ 
τήν π̂ερίτεχνον καί άπλήν άλήθειαν καί κατενοήσαμεν 
καλύτερον άπό πάσαν άπόδειξιν ότι τά πάντα παρήχθησαν 
όχι μόνον έκ μή όντων άλλά καί μέ μόνον τόν λόγον του"" 
Θεού. Τί είναι λοιπόν ή πίστις αϋτη; Φυσική ή υπερφυσική 
Ϊ̂Ονάμις; Υπερφυσική βεβαίως* διά τοΰτο δέν δύναται κα
νείς νά έλ&η προς τόν ΤΙατέρα, είμή διά τοΰ ΥΙοΰ”, ό 
όποιος έτοποθέτησεν ήμάς ύπεράνω των έαυτών μας καί 
έδωσέν είς^ας τόν θεοποιόν άπλότητσ̂ οί μας έπέστρε-
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Διά τούτο Παύλος «έλαβε χάριν εις ύπακοην πίστεως», διά 
τούτο, «εάν όμολογήσης εν τώ στόματί σον Κύριον Ίηοοϋν και 
πιστεύσης εν τη καρδία οον δτι ό Θεός αύτόν ηγειρεν εκ νε
κρών, σωΰήση», διά τούτο των ιδόντωγ και πίστευσάντων εις 

5 τον εκ νεκρών ζώντα και αρχηγόν της αιωνίου ζωής, οι μη 
ϊδόντες κα\ πιοτεύσαντες μακαριότεροι" ά γάρ και οφθαλμός 
βλέπων έαυτφ απιστεί και Διάνοια καταλαβεΐν ούκ έχει, ταν- 
τα διά τών της πίστεως υπερκόσμιων οφθαλμών και ειδον 
και εσεβάσϋησαν.

10 43. «Λύτη έστιν ή νίκη ή νικήσασα τον κόσμον, η πίστις
ημών̂ )* αύτη έστίν, εΐ και παράδοξον είπέϊν, ή και τον κάτω 
πρότερον κατά διαφόρους τρόπους και καιρούς συστησαμένη 
κόσμον, εΙ№ ύστερον έπΐ το δειότερον μετασκευάσασα και ύ- 
ψού τών ουρανών αυτόν ϋεϊσα και την γην ούρανώσασα. Τις 
δευτέρου κόσμου σπέρματα έφύλαξεν; Ούχ ή τού Νώε πίστις; 
Τις τον νΑ6ραμ УΑβραάμ και πολλών έϋνών πεποίηκε πα
τέρα, τών τε τη ψάμμοι παρεικαζο\μένων και τών τοίς άστρά- 
σι παραπλήσιων; Ούχ ή περί τάς ακατάληπτους τότε εκείνος 
υποσχέσεις πίστις; Τον γάρ μονογενή διάδοχον προκείμενον 

20 εϊχεν εις σφαγήν καί δι αυτού πολυτεκνίαν, ώ τού δαύματος, 
άνενδοιάστως επίστενσε. Τί ούν, ούχϊ μωραίνειν αν τόΤ έ- 
δοξεν ό γέρων τοΐς λογισμφ τά πράγματα όρώσιν; 3Αλλ3 έ- 
δειξεν ή διά της χάριτος τού Θεού τών πραγμάτων έκβασις 
την πίστίν ούκ άφροσύνην οϋσαν, αλλά γνώσιν πάντα λογισμόν 

25 ύπερέχουσαν. Νώε δ5 αύΰις από της κυρτής ουρανού περιφέ
ρειας αβύσσους τιροσεδόκησεν ύδάτων. Πού τά της παρά σοί 
σεπτής φιλοσοφίας ληρήματα; *Επϊ το κάτω καί μέσον φύσει 
πάντα φέρεται τά 6άρη" τά κούφα, καϋ* όσον κούφα, κατά 
τοσούτο άπέχειν τού μέσου. Πού οοι τό μανόν καί συμπεπιλη- 

30 μένον, τό μεν ούκ εχον στέγειν, τό δέ διαδύνον, καί τά μη 
πάνυ αραιά τ'ην φύσιν; Πού τά ακριβή σφαιρώματά τε καί

53. Ρω μ. 1, 5.
55. Π ρά Ε. 3, 15. 
57. Ί ω. Α ' 5. 4. 
59. Γ εν . 22, 1-18.

54. Ρω μ. 10, 9. 
56. Ί ω. 20, 29. 
58. Γ εν . 17, 5. 
60. Γ έν . 7, 11,
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ψε πρός τήν ενότητα τοϋ συναγωγοϋ Πατρός. Διά τοΰτο 
ό Παύλος «έλαβε χάριν δΓ εύπειθή πίστιν»53, διά„τοΰτο *έάν 
όμολογήσης μέ τό στόμα σου τον Κύριον Ίησοϋν- καί 
πιστεύσης μέ τήν καρδίαν σου ότι ό Θεός τόν ήγειρεν 
έκ νεκρών, θά σωθής»54, διά τούτο οί μή ίδόντες καί πι- 
στεύσαντες είναι μακαριώτεροι®5 όπό τούς ίδόντος„κθί πι- 
στεύσαντας είς τόν έκ νεκρών ζώντα και όρχηγργ τ̂ής 
α ίώνίόϋ Ζωής5** "δίοτι έΐδο ν δί α~~των ύπερκοσμίων όφθαλ- 
μών' της πίστεως καί έσεβάσθησαν αύτά τά όποια καί 
οφθαλμός βλέπων απιστεί εις έαυτόν καί δέν δύναται νά 
καταλάβπ·

43. «Αύτή είναι ή νίκη, ή όποια ένίκησε τόν κόσμον, ή 
πίστις ήμών»57* αύτή είναι, άν καί παράδοξον νά λεχθή, ή 
όποια προηγουμένως συνέστησε τόν κάτω κόσμον κατά 
διαφόρους τρόπους καί καιρούς, έπειτα τόν μετεσκεύασε 
πρός τό θειότερον, τόν έθεσεν εις τά ύψη τών ούρανών 
καί ούράνωσε τήν γην. Ποιος έφύλαξε σπέρματα δευτέ
ρου κόσμου; ’Όχι ή πίστις τού Νώε; Ποιος τόν ’Άβραμ 
κατέστησεν ’Αβραάμ και πατέρα πολλών έθνών58, τόσον 
τών παρομοιαΖσμένων μέ άμμον, όσον καί τών παραπλή
σιων μέ άστρα; Δέν είναι ή πίστις πρός έκείνας τάς υπο
σχέσεις, τάς ακατάληπτους τότε; Πράγματι ενώ είχεν 
έμπρός του τόν μονογενή διάδοχόν του πρός σφαγήν, έπί- 
στευσεν, ώ τοϋ θαύματος, άνενδοιάστως είς πολυτεκνίαν 
δΓ αύτοϋ5*. Τί συμβαίνει λοιπόν, δέν έφάνη τότε ό γέρων 
’Αβραάμ είς τούς βλέποντας λογικώς τά πράγματα ότι εί
ναι μωρός; Άλλ’ ή διά τής χάριτος τοϋ Θεοϋ έκβασις 
τών πραγμάτων εδειΕεν ότι ή πίστις δέν είναι άφροσύνη, 
αλλά γνώσις ύπερέχουσα πάντα λογισμόν. Ό Νώε έπίσης 
προσεδόκησεν όπό τήν κυρτήν περιφέρειαν τοϋ ούρανοϋ 
άβύσσους ύδάτων*·. Ποϋ είναι αί μωρολογίαι τής σεπτής 
φιλοσοφίας σου; "Ολα τά βάρη φέρονται πρός τά κάτω 
καί τά μέσα' τά έλαφρά, όσον έλαφρότερα είναι τόσον ά- 
πέχουν άπό τόν μέσον. Ποϋ είναι τό άραιόν σου καί τό 
πυκνόν, τό έν μή δυνάμενον νά κρατηθη, τό άλλο διεισ- 
δύον, καί τά μή έντελώς άραιά κατά τήν φύσιν; Ποϋ είναι
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κυρτώματα και αι πολυειδεϊς και τάχιοται κινήσεις, δι ών 
ον την εν τοϊς ούσιν αλήθειαν ζητών σαυτόν και τους σοϊ πει- 
ϋομένους άποβουκολ ή σεις ταύτης και παρανάλωμα κατακλυ
σμόν ποιήσεις, ά διά τής γνώσεως κακώς ήγνόησαν, ταντα 

5 πικρώς διά τής πείρας μαν&άνοντας; Ή  δέ πίστις και προ 
τής εκβάσεο)ς δι9 αγνωσίας καλώς προσάξει τή άληϋ'εία και 
άπειράστους παντάπασι και άπαϋεις κακών διά τής πείρας 
ποιήσεται και διά τών πραγμάτων αυτών μωράν αποδείξει 
την έξω πάσαν φιλοσοφίαν, μήτε τότε μήτε νυν είδνϊαν τό 

10 υπό τον μεγάλου Πέτρον ειρημένον, ότι «ουρανοί ήσαν έκπα
λαι εξ νδατος και δι ϋδατος σννεστώντες, δι’ ών ό πάλαι 
κόσμος υδατι κατακλυσϋείς άπώλετο' οι δέ νυν ουρανοί τεϋη- 
σαυρισμένοι είσ'ι πυρί, τηρούμενοι εις ημέραν κρίσεως και 
απώλειας τών άσεδών». Τί ούν; ή τοϊς χριστιανοις ένυπάσ- 

15 χονσα ϋ'εογνωαία καί ή δι5 αυτήν σωτηρία διά γνώσεως φι
λοσοφίας ή διά πίστεως, ήτις δι’ αγνωσίας την ταύτης γνώ- 
σιν καταργεί; Άλλ5 εί διά γνώσεως, κεκένωται ή πίστις καί 
κατήργηται ή λέγονσα επαγγελία ότι, «εάν πιατεύσης έν τή 
καρδία σου Κύριον 4ήσουν σωδήση». cΏστε ούχ δ την τών 

20 οντων γνώσιν εχων έν καρδία διά τούτην έχει τον Θεόν, άλλ’ 
δ πιστύσας έν τή καρδία Κύριον Ίησονν διά τής άπεριέργου 
πίστεως έν έαντφ ένιδρυμένον έχει τόν Θεόν.

44. Καί παρώμεν νυν τους διά τής γνώσεως ταύτης ά- 
γνοήσαντας Θεόν καί ότι μη πάσα άληδής έστιν ή έκ φιλο- 

25 σοφίας γνώσις. 5Αλλά ύώμεν είναι πάσαν άληύή καί προϋώ- 
μεν τους δι αυτής τής τών κτισμάιων γνώσεως έπιγνόντας 
τόν Θεόν. Ή  γοΰν διά τούτων ύεωρία και έπίγνωσις φυσι
κός καλείται νόμος* * <3ίό καί πρό τών πατριάρχων καί προφη
τών καί τού γραπτού νόμου τό γένος τών άνύρώπων ένεκα- 

30 ; εΐτο καί έπέστρεφε πρός τόν Θσόν καί ύπεδείκνυ τόν δη-

61. В' Π έτρ . 3, 5-7.
• 62. Ρω μ. 10, θ.
63. Βλ. Ρω μ. 2, 14.



τά άκριβή σφαιρώματα καί κυρτώματα, αί πολυειδεϊς καί 
ταχεϊαι κινήσεις, διά τών όποιων έσύ, Εητών τήν εις τά 
όντα αλήθειαν, θ’ άποπλανήσης άπό αύτήν σε τόν ίδιον 
καί τούς οπαδούς σου και θά τούς καταστήσω θύματα 
κατακλυσμού, ώστε νά μάθουν διά τής πείρας πικρώς αύ- 
τά τά οποία διά τής γνώσεως κακώς ήγνόησαν; Ή δέ 
πίστις καί προ τοΰ τέλους θά τούς προσαγάγη καλώς δΓ 
αγνωσίας εις την αλήθειαν εντελώς άπειράστους, θά .τούς 
καταστήση εντελώς άπαθεϊς κακών διά τής πείρας καί 
διά τών ιδίων τών πραγμάτων θ’ άποδει'Εη μωράν ολην τήν 
έΕω φιλοσοφίαν, μή γνωρίΕουσαν ούτε τότε ούτε τώρα τά 
ύπό τοΰ μεγάλου Πέτρου λεχθέν, οτι «οί ούρανοί άνέκα- 
θεν συγκροτημένοι άπό ύδωρ καί δΓ ϋδατος καί άπό αυ
τούς κατακλυσθείς δΓ ϋδατος ό παλαιός κόσμος κατεστρά- 
φη· οί δέ τωρινοί ούρανοί είναι θησαυρισμένοι μέ πυρ, 
προοριΖόμενοι διά τήν ημέραν κρΐσεως καί άπωλείας τών ά- 
σεβών»®1. Τί συμβαίνει λοιπόν; Ή ύπάρχουσα εις τούς Χρι
στιανούς θεογνωσία καί ή έΕ αιτίας αύτής σωτηρία πραγμα
τοποιείται διά γνώσεως φιλοσοφίας ή διά πίστεως ή οποία 
δΓ άγνωσίας καταργεί τήν γνώσιν τούτης; Άλλ1 αν πραγμα- 
τοποιήται διά γνώσεως, έχει κενωθή ή πίστις καί καταργηθή 
ή επαγγελία, ή όποια λέγει οτι, «έάν πιστεύσης είς τήν καρ
διάν σου τόν Κύριον Ίησοΰν, θά σωθής»62. "Ωστε ό εχων 
είς τήν καρδίαν τήν γνώσιν τών οντων δέν έχει έΕ αίτιας 
αύτής τόν Θεόν, άλλ’ ό πιστεύσας είς τήν καρδίαν Κύριον 
Ίησοΰν διά τής ειλικρινούς πίστεως έχει θεμελιωμένον 
μέσα του τόν Θεόν.

44. "Ας παραλείψωμεν τώρα τούς άγνοήσαντας τόν 
Θεόν διά τής γνώσεως ταύτης καί οτι δέν είναι πάσα ή 
έκ φιλοσοφίας γνώσις άληθής. Άλλ’ άς ύποθέσωμεν άτι 
είναι πάσα άληθής καί προβάλωμεν τούς άναγνωρίσαντας 
τόν Θεόν δΓ αύτής τής γνώσεως τών κτισμάτων. Ή διά 
τούτων θεωρία καί έπίγνωσις βεβαίως καλείται φυσικός 
νόμος®*' διό καί πρό τών πατριαρχών καί προφητών καί 
τοΰ γραπτού νόμου άνεκαλεϊτο τό γένος τών άνθρώπων, 
έπέστρεφε προς τόν Θεόν καί ύπεδείκνυε τόν δημιουρ-
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μιονργόν τοίς μη καί της κατά φνσιν γνώσεως κατά τους 
'Ελλήνων σοφούς έξεστηκόοι. Τίς γάρ νούν εχων και ίδών 
εμφανείς μεν-ουσιών διαφοράς τ οσαντας, αφανών τε δυνά
μεων εναντιότητας και άντιρρόπους κινήσεων όρμάς, ετι δέ 

5  στάσιν τράτων 'έτερον άντίρροπον, διάδοχός τε ένεκιλείπτους 
εξ έναντιοπαδείας και φιλίαν άούγχντον εξ ασυμβάτου νεί- 
κους, σννοχάς τε των διακεκριμένων και άσυμμιξίας τών η
νωμένων, νών, ψυχών, σωμάτων, την διά τοσούτων άρμονίαν, 
τάς μονίμους σχέσεις τε και δέσεις, τάς ουσιώδεις 'έξεις τε 

10 και τάξεις, το άδιάλυτον τής συνοχής, τις τά τοιαντα πάντα 
επί νουν λαβών τόν εν έαυτφ έκαοτον καλώς ίδρνσαντα και 
πρός άλλη λα δανμασίως άρμοσάμενον ούκ έννοήοειεν, ώς άπ 
είκόνος και αϊτιατοϋ γινώσκειν τόν Θεόν; Τίς δ’ ουτω γνους 
Θεόν εν 4ΐ τών αιτιατών ή τών κατ εικόνα τούτου προκειμέ- 

15 νων ήγήσεται αυτόν; 'Ώστε καί την έξ άποφάσεως δεογνω- 
σίαν έξει. ’Επέστρεφε τοίνυν ή τών κτισμάτων γνώσις πρός 
δεογνωσίαν τό γένος τών άνδρώπων προ νόμου τε καί προ
φητών, καί νυν αύδις επιστρέφει, καί σχεδόν παν τό πλή
ρωμα τής οικουμένης, δσοι μη τοΧς ευαγγελικόις δεσπίσμαοιν 

20 είκουσι, δι* αυτής μόνης, ονχ έτερον άρτίως έχουσι Θεόν, 
8чι μή τόν ποιητήν τονδε του παντός.

45. Οϋτοι τοίνυν εκ μόνης τής τών κτιστών γνώσεως 
γινώσκονσι Θεόν, οι μή διά νόμον νόμω άποδανόντες, ίνα 
τήν έν Χριστώ ζήσωσι ζωήν, μάλλον δέ οι νόμον Θεόν μηδέ- 

25 тю τε μηδένα προσέμενοι. Συ δέ νυν ή μας, ή νίκα ό Θεός έφα- 
νερώδη έν σαρκί, έπιστενδη έν έδνεσιν, έκηρνχδη έν κόσμφ, 
καί ό τής χάριτος νόμος άνεκαλύφδη τοις πέρασιν, ήνίκα «τό 
Πψενμα τον Θεόν έλάβομεν, 'ίνα εϊδώμεν τά έκ του Θεού 
χαρισδέντα ήμιν», ήνίκα διδακτοί Θεού έγενόμεδα καί τού 

30 παρακλήτου παιδεύματα, κατά τήν σωτήριον επαγγελίαν ( ο ε
κείνος'» γάρ, φησί, «διδάξει υμάς πάσαν τήν άλήδειαν», ώς 
μηδέπω δήπου έγνωσμένην), ήνίκα νονν έχο μ εν Χρίστον καί

64. Βλ. ’Α θ α ν α σ ί ο υ ,  Κατά Ελλήνων 35-39' PG 25, 69-80.
65. Γα λ . 2, 19. 66. Α ’ Τι μ. 3, 16.
67. Α ’ Κορ. 2, 12. 68. Ί ω. 6, 45.
69. Ίω. 16, 13. 70. Α* Κορ.  2, 16.
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γόν και εις εκείνους οί όποιοι δεν είχον έκφύγει άπό την 
κατά φύοιν γνώσιν και τούς "Ελληνας σοφούς. Πράγματι 
βλέπει κανείς τόσας έμφανεϊς διαφοράς ούσιών καί άντιρ- 
ρόπους όρμάς κινήσεων, προσέτι δέ στάσιν κατ’ άλλον τρό
πον άντίρροπον, άτελειώτους διάδοχός άπό έναντιοπάθειαν 
καί φιλίαν άσύγχυτον άπό άσυμβίβαστον διαμάχην, συνο- 
χάς τών διακεκριμένων καί διάστασιν των ηνωμένων, νό- 
ων, ψυχών, σωμάτων, τήν διά τόσων διαφορών αρμονίαν, 
τάς μονίμους σχέσεις καί θέσεις, τάς ούσιώδεις έξεις καί 
τάξεις, τό άδιάλυτον τής συνοχής' τίς λαβών ύπ’ όψιν όλα 
τά τοιαΰτα δεν θά κατενόει τόν καλώς στερεώσαντα έκα
στον εις έαυτό καί άρμόσαντα πρός άλληλα θαυμασίως, 
ώστε άπό εικόνα καί αίτιατόν νά γνωρίΖη τόν Θεόν; Ποϊος 
δέ γνωρίσας οϋτω τόν Θεόν θά έκλάβη αύτόν ώς εν τών 
αίτιατών καί τών κατ’ εικόνα τούτου προκειμένων®*; "Ωστε 
θά εχη καί τήν αποφατικήν θεογνωσίαν. ’Επέστρεφε λοι
πόν ή γνώσις τών κτισμάτων τό γένος τών ανθρώπων 
πρός θεογνωσίαν προ τοΰ νόμου καί τών προφητών, καί 
τώρα πάλιν τό επιστρέφει, καί σχεδόν όλον τό πλήρωμα 
τής οικουμένης, όσοι δέν άκολουθοΰν τά εύαγγελικά Θεσπί
σματα, δΓ αύτής μόνης δέν δέχονται τώρα άλλον θεόν 
πλήν τοΰ ποιητοΰ τοΰ σύμπαντος τούτου.

45. Οΰτοι λοιπόν γνωρίζουν Θεόν έκ μόνης τής γνώ- 
σεως τών κτιστών, δηλαδή οί μή άποθανόντες διά νόμου 
εις τόν νόμον, διά νά ξήσουν τήν έν Χριστόν Εωήνβ5, μάλ
λον δέ οί μή δεχθέντες ποτέ κανένα νόμον Θεοΰ. Σύ δέ 
τώρα, όπότε ό Θεός έφανερώθη έκ σαρκί, έπιστώθη με
ταξύ τών έθνών, έκηρύχθη εις τόν κόσμον®*, καί άπεκα- 
λύφθη ό νόμος τής χάριτος εις τά πέρατα, όταν «έλάβο- 
μεν τό Πνεΰμα τοΰ Θεοΰ, διά νά γνωρίσωμεν τά χαρισθέν- 
τα είς ήμας άπό τόν Θεόν»®7, όταν έγίναμεν μαθηταί Θε
οΰ6® καί παιδεύματα τοΰ Παρακλήτου, κατά τήν σωτήριον 
έπαγγελίαν (διότι, λέγει, «εκείνος θά σας διδάΕη όλην τήν 
άλήθειαν»**, ώς μή γνωσθείσαν ποτέ εως τώρα βεβαίως), 
όπότε εχομεν νοΰν Χριστοΰ70 καί πνευματικούς όφθαλμοός, 
πάλιν μας στρέφεις πρός τά όπίσω, άνθρωπε, νά 2ήσω-

32
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όφθαλψους πνευματικούς, πάλιν εις ζουπίσω στρέψεις υπό 
έιδασκάλοις τοϊς του κόσμου τούτου ζην στοιχείοις, άνθρω
πε; Τί λέγεις; «Καινόν ουρανόν καί καινήν γην κατά το 
επάγγελμα αυτού προσδοκώ μεν», καί ονκ έζ εκείνου τόν Θεόν 

5 ύπερκοσμίως νοήσομέν τε και δοξάσομεν, άλλ3 εκ τού παλαιόν 
τούτου μόνου και άλλοιωτοϋ έπιγνωσόμεθα αυτόν; Ονκ άλλοιω- 
του δε μόνον άλλα και φθαρτού. Καί γάρ καινόν είπών έκει- 
νον, παλαιόν τούτον έδειξε* παν δέ τό παλαιούμενον και γη- 
ράσκον εις άφανιομόν.

Τ Ο 46. *Αλλά πόθεν τόν καινόν τούτον έδιδάχθημεν κόσμον 
και την μη παλαιουμένην ζωήν; *Αρ’ από τής των κτισμάτων 
θεωρίας ή παρά τού «όρισθένιος Υιού Θεού εν δυνάμει, κα
τά Πνεύμα άγιωσύνης, έζ άναστάσεως νεκρών, 3Ιησού Χρι
στού ιού Κυρίου ημών»; Ούχ εϊς ημών έστι καθηγητής, ό 

15 Χριστός; Πού τοίνυν τών αυτού λόγων περί τής τού φθειρό
μενου κόσμου φύσεως έδιδάχθημεν; Ου αυτός έν&τείλάτο μу 
καλειν καϋηγητήν επί τής γής; Πώς ούν ημείς 'Έλλησι καί 
ΑΙγυπτίοις ώς σωτήριόν τι μαθησόμενοι φοιτήσομεν; Θεόν 
αϋχεϊ διδάσκαλον ή καθ3 ημάς θεογνωσία* ονκ άγγελος, ονκ 

20 άνθρωπος, άλλ’ αυτός ό Κύριος έδίδαξε καί εσωσεν ημάς. 
Ούκέτι εκ τού εικότος γινώσκομεν Θεόν* τοιαύτη γάρ ή από 
τών κτισμά των γνώσις τού Θεού’ νυν δέ «ή ζωή έφανερώϋη, 
ήτις ήν προς τόν Πατέρα καί έφανερώθη ήμϊν» καί άνήγγει- 
λεν ήμϊν άτι «δ Θεός φως έστι καί σκοτία έν αυτω υπάρχει 

25 ούδεμία», καί τους πιστεύσαντας αύτφ τέκνα έποίησε φωτός, 
«καί ούπω έφανερώθη τί έσόμεθα», άτι «έάν φανερωθή, ό
μοιοι αύ] τφ έσόμεθα, άτι καί дую μέθα αυτόν καθώς έστιν». 
”Εχεις πάλιν έφοδον συκοφαντίας’ «καθώς γάρ έστιν άψόμεϋα 
αυτόν». Άλλ3 ό ταυ τα λέγων, τή έν Σιών τεθείση πέτρψ προ σε- 

30 χώς έπωκοδομημένος, ταύτη παρατιλήσιός έστιν έν πάσιν’ «ό 

τιεσών ούν έπ3 αυτόν συντριόήσεται, καί έφ3 άν άν πέση, λικ- 
μήσει αυτόν».

71. Β* Π έ τ ρ ο υ  3, 13. Ά π ο κ .  21. 1. Βλ. Ή  σ. 65, 17' 66, 22.
72. Ρ ω  μ. 1, 4. 73. Μ α τ θ .  23, 10 (ύμών).
74. Ή σ .  63, 9. 75. Α  Ί ω .  1, 2.
76. Α '  Ί u?. 1, 5. 77. Έ φ .  5, 8.
78. Α '  Ί ω .  3, 2. 79. Μ α τ θ .  21, 44.
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μεν μέ διδασκάλους τά στοιχεία τοΰ κόσμου τούτου; Τί 
λέγεις; «Καινόν ούρανόν και καινήν γην προσδοκώμεν 
κατά τήν επαγγελίαν αύτοϋ»71 και δεν θά κατανοήσωμεν 
καί δοΕάσωμεν τον Θεόν ύπερκοσμίως άπό εκείνον τόν ού
ρανόν και θά τόν γνωρίσωμεν άπό τούτον τόν παλαιόν 
και άλλοιωτόν μόνον; ’Όχι δέ μόνον άλλοιωτόν άλλα και 
φθαρτόν. Διότι, άφοΰ είπεν εκείνον νέον, έδειξε τούτον 
παλαιόν πάν δέ τό παλαιούμενον καί γηράσκον βαδίζει 
είς άφανισμόν.

4δ. ’Αλλά άπό πού έδιδάχθημεν τούτον τόν κακόν 
κόσμον καί τήν παλαιουμένην ζωήν; "Αρα άπό τήν θεω
ρίαν τών κτισμάτων ή άπό «τόν προορισθέντα Υιόν Θεού 
έν δυνάμει, κατά Πνεύμα άγιωσύνης, έΕ άναστάσεως νε
κρών, Ίησοΰν Χριστόν τόν Κύριον ήμών»; Δεν είναι εις 
ό καθηγητής ήμών, ό Χριστός;73. Είς ποιον λοιπόν σημείον 
τών λόγων του έδιδάχθημεν περί τού φθειρομένου κόσμου 
τής φύσεως; Αύτός δέν παρήγγειλε νά μή θαυμάζωμεν 
καθηγητήν έπί γης; Πώς λοιπόν ήμεϊς θά φοιτήσωμεν είς 
τούς Ελληνας καί τούς Αιγυπτίους διά νά μάθωμεν κάτι 
σωτήριον; Ή ίδική μας θεογνωσία__τό.ν̂  Θεόν προβάλλει 
διδάσκαλον' όχι άγγελος, όχι. άνθρωπος, άλλ’ ό ίδιος ό 
Κύριος έδίδαξε καί εσωσεν ήμά 4̂. Δέν γνωρίζομεν πλέον 
τόν Θεόν άπό τό πιθανοφανές, όπως είναι ή άπό τά κτί- 
σματα γνώσις τοΰ Θεού' τώρα πράγματι «ή ζωή έφανε* 
ρώθη, ή όποια ήτο προς τόν Πατέρα καί τώρα έφανερώθη 
είς ήμάς73 καί άνήγγειλεν είς ημάς οτι «ό̂ Θεός είναι φως 
καί δέν υπάρχει είς αύτόν καμμία σκοτία»76 καί τούς πι- 
στεύσαντας είς αύτόν κατέστησε τέκνα φωτός77, «καί δέν 
έφανερώθη ακόμη τί θά εϊμεθα», οτι «έάν φανερωθή, θά 
εϊμεθα όμοιοι μέ αύτόν, διότι καί θά τόν ίδωμεν όπως εί
ναι»78. ’’Εχεις πάλιν εύχέρειαν συκοφαντίας* διότι «θά τόν 
ίδωμεν όπως είναι». ’Αλλά ό λέγων ταϋτα, οίκοδομημένος 
δίπλα είς τήν τοποθετηθείσαν είς Σιών Πέτραν είναι είς 
όλα παραπλήσιος μέ αύτήν' «ό πεσών λοιπόν έπάνω είς 
αύτόν θά συντριβή καί έκεϊνος είς τόν όποιον θά πέσπ. 
θά τόν λιχνίση’7·.

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 2, 3 499



500 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

47. Ημείς δέ σκεψώμεϋα πόϋεν 6 φιλόσοφος κατασκευά
ζει ώς υπέρ πάσας τάς νοεράς ενεργείας δρασις ουκ εστιν, 
εκείνο πράιερον είπόντες, ώς ανώνυμόν τε και ύπερώννμον 
εκείνο ϊσμεν, περί ον ήμϊν 6 λόγος. Εί γοϋν και όρασιν αύ- 

5 τό φαμεν, άλλα και ύπέρ δρασιν αυτό ύπάρχον έπιστάμεϋα, 
καν τις έϋέλη νόησιν αυτό καλεϊν, ότι και υπέρ νόηοίν έστιν 
εκείνο πιστεύων ή διά της πείρας έπιστάμενος, κατά τοϋιΤ 
ήμϊν ομολογεί. Τά γουν συντεταγμένους καταφασκόμενά τε κα\ 
άποφασκόμενα νοήματά τε και οράματα αύτω παρείσϋω πάν№ 

10 ώς μάταια καί μηδέν ον τα προς ημάς καί τόν προκείμενον 
λόγον. 'Ότι δέ έστιν δρασις υπέρ πάσαν νόησιν, εκείνος μέν 
ουκ ένόησεν ουδέ έπίστευσεν, ημείς δέ καί μη νοονντι αυνέ- 
γνωμεν αν, έπειδή τό υπέρ νουν νοεϊν ουκ ενι φύσει τη καϋ3 
ημάς καί ταϊς κατ αυτήν μελέταις, καί μη πάντη πιστεύον~α 

15 παρεδεξάμεϋ’ αν, χρήν εϊδότες κατά τόν απόστολον «πον ά- 
σάενοΐηηα τή πίστει προσλαμβάνεσΰ'αι». Ί*ό δέ καί τους πι
στεύοντας περιτρέπειν έγχειρεΐν καί συγγράμμασιν εναγών ί
ο ις χρήσϋαι κατ' αυτών τε καί τής άληϋείας καί παντί τρό- 
πω σκανδάλιζειν σπεύδειν ου τους μικρούς μόνον, αλλά καί 

20  τους προήκοντας αρετή καί εύσεβεία, τούτο δέ τις αν ένέγκοι 
σιωπή τής άληϋ'είας ϋεραπευτής είναι τιροαιρούμενος; ’Εκεί
νος μέν ούν ώς εστιν δρασις καί νόησις υπέρ πάσαν δρασιν 
καί νόησιν, ύπερώμενός τε ούσα καί άττοδεονσας έαυτής κε- 
κτημένη τάς έπωνυμίας ουκ ένόησεν, ούδέ έπίστευσε, καί δ δέ 

25 ύπέρ νουν λέγειν τους ϋεολόγους οϊεται,  τήν κατά άπόφασιν 
ϋεολογίαν, ουδέ τοΰτ είναι ύπέρ νουν καί α υ τό ς  ομολογεί. ((Τά 
γάρ έγνωσμένα», φησίν, ((άποφάσκουσιν, ού τά μή εγνωσμέ
να»' καϊ ημείς ϊσμεν ώς έν τή ϋεολογίφ ταύτη τά άπεμφαίνον- 
τα τω θεφ διανοείται ό νους, ώότ* ούδ3 αύτη ή ϋεολογία τάς 

30 νοεράς ένεργείας ύπερδέβηκε.
48. Περί δέ τής ύπέρ νουν δράσεως τοϋτ3 αν εϊποιμεν, 

ώς, εϊ μέν ούκ εϊχεν ό ήμέτερος νους ύπεραναδαίνειν έαυτόν,

80. Ρω μ. 14, 1.
81. Βλ. Μ α τ θ .  18, 6. Μ  ά p κ. 9, 42, Λ ο υ κ ά  17, 2.
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47. Ημείς δέ άς σκεφθώμεν άπό πού συνάγει ό φιλό
σοφος ότι δεν ύπάρχει όρασις ύπεράνω όλων των νοερών 
ενεργειών, όφοΰ εϊπωμεν προηγουμένως εκείνο, ότι ε
κείνο περί τού οποίου όμιλοΰμεν, τό θεωροϋμεν ανώνυμον 
καί ύπερώνυμον. "Αν δέ καλοϋμεν αύτό καί όρασιν, αλλά 
τό γνωρίζομεν καί εύρισκόμενον υπέρ όρασιν, καί αν θέ- 
λη κανείς νά τό καλή νόησιν, πιστεύων συγχρόνως ή διά 
πείρας γνωρίζων ότι είναι Καί ύπέρ νόησιν έκεϊνο, συμφω
νεί μέ ήμας κατά τοϋτο. Επομένως άς παραλειφθοϋν όλα 
τά συνημμένως καταφασκόμενα καί άποφασκσμενα νοή
ματα καί οράματα αύτοϋ ώς μάταια καί μηδαμινά δΓ ή
μας καί τό προκείμενον θέμα. "Οτι δέ υπάρχει όρασις 
άνωτέρα πόσης νοήσεώς, εκείνος μέν οϋτε ένόησεν οϋτε 
έπίστευσεν ήμείς δέ θά συνεχωροϋμεν αύτόν καί αν δέν 
κατενόει, επειδή τό ύπέρ νουν νοεϊν δέν ιδιάζει είς τήν 
ίδικήν μας φύσιν καί τάς κατ’ αύτήν μελέτας, καί θά τόν 
έδεχόμεθα, άν δέν έπίστευε καθόλου, γνωρίζοντες ότι 
κατά τόν άπόστολον πρέπει «νά προσλαμβάνωμεν τόν ά- 
σθενή εις τήν πίστιν»80. Τό νά προσπαθή δέ νά μεταστρέ- 
φη καί τούς πιστεύοντας, νά χρησιμοποιή άντιρρητικά συγ
γράμματα κατ' αύτών καί τής άληθείας, καί μέ πάντα τρό
πον νά σπεύδη νά σκανδαλίζη όχι μόνον τούς μικρούς81, 
αλλά καί τούς προωδευμένους ε*ς τήν άρετήν καί τήν ευ
σέβειαν, τούτο ποιος θά ήνείχετο μέ σιωπήν, αν έπεθύμει 
νά είναι θεραπευτής τής άληθείας; Εκείνος μέν λοιπόν 
οϋτε κατενόησεν οϋτε έπίστευσεν ότι ύπάρχει όρασις καί 
νόησις ύπέρ πάσαν όρασιν καί νόησιν, ύπερώνυμος και 
έχουσα κατώτερα έαυτής τά ονόματα καί ό,τι δέ νομίζει 
ότι λέγουν ύπέρ νοϋν οί θεολόγοι, τήν αποφατικήν θεολο
γίαν, ισχυρίζεται ότι δέν είναι οϋτε τούτο ύπέρ νσΰν. 
«Διότι τά έγνωσμένα άποφάσκουν, όχι τά μή εγνωσμένα», 
λέγει’ καί ήμείς γνωρίζομεν ότι εις τήν θεολογίαν ταύτην 
ό νοΰς διανοείται τό άσυμβίβαστα εις τόν Θεόν, ώστε 
οϋτε αύτή ή θεολογία ύπερβαίνει τάς νοερός ένεργείας.

48. Περί δέ τής ύπεράνου τού νοϋ όρόσεως θά ήδυ- 
νάμεθα νά εϊπωμεν τούτο, ότι, έάν μέν δέν ήδύνατο Q
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ον б3 αν ήν νπερ τάς νοερός ένεργείας δρασις και νόησις· έ- 
πει δε και τούτην έχει την δύναμιν καί κατά τ·αύτην μόνην 
κυρίως ένούται τφ Θεφ, δι9 αυτού κατά τον καιρόν τής προσ- 
ενχής προϊούσαν εϊς ένέργειαν, έστιν άρα νπερ τάς νοεράς 

5 πάσας ένεργείας δρασις, ήν δραοιν υπέρ νόηοίν φαμεν· δ 
τοίνυν ον μάλ,λόν έστιν ανοησία ή νόησις, πώς ιιόριον εσται 
τής καθόλου γνώοεως; Πώς δ9 άντιδιαιρεϋήσεται τοις ε’ίδε- 
σιν αυτής; Ουδό γάρ την ούσίαν διεΐλέ ποτέ τις των σοφών 
εις σώμα και άσώματον καί υπερούσιον, ουδέ την άϊσύησιν 

10 ε'ίς τε τάς πέντε αισθήσεις καί το υπέρ αίσϋησιν* το γάρ ν
περ την ουσίαν, πώς άν έΐη υπό την ούσίαν καί ύτΰ αίσύησιν 
τό νπερ αίσϋ'ησιν; Οντως άρα ουδέ τό υπέρ την γνώσιν, γνώ- 
σεως είδος. "Οτι δε έχει δύναμιν ύπερβαίνειν εαυτόν ό νονς 
καί δι* αντής τοίς εαυτού κρείττσσιν ένονσϋ'αι καί ό μέγο.ς[ 

15 Διονύσιος άριδηλότατά φησι, καί ούχ άπλώς τούτο λέγει. 
ά).λά καί την τοιαύτην έΐδησιν χρισ:ιανοίς τιον άναγκαιοτά- 
των είναι προσσημαίνει* ((δέον» γάρ, φησίν, « είδέναι τον κω¥ 
ήιιας νού", την μεν έχειν δύναμιν εις τό νοεΐν, δι* ής τά νοη
τά βλέπει, την δέ ένωσιν νπεραίρονσαν την τού νού φύσιν, 

20 δι3 ής σννάπτεται πρός τά επέκεινα εαυτόν». ΤΠ μέν ούν 
νπεραίρει την τού νού φύσιν, υπέρ πάσας έστί τάς νοερός 
ένεργείας καί γνώσις ούκ εστι καϋ■’ υπεροχήν ή δε σύδε- 
συός έστι νού τε καί Θεού, κρειττον άσυγκρίτως τής σνν~ 
δούσης τον νούν πρός τά κτιστά δννάμεως, δηλαδή τής γνώ- 

25 σεως.
49. Αλλά πώς ό άντιλέγων ήμΐν κατασκευάζει ώς ούκ 

έστιν νπερ πάσας τάς νοεράς ένεργείας δρασις; « ’Επειδή»,, 
φησί, «τής κατά άφαίρεσιν θεολογίας ύψηλότερον ούδέν». 3Α/λ.3 
έτερον, ώ βέλτιστε, θεωρία ^ζ^λογίας, έπεί μηδέ ταύτόν λέ- 

30 γειν τι περί Θεού καί κεκτήσϋ'αι καί όραν Θεόν. Λόγος μέν

82, Περί θείων όνομάτων 7, 1, PG 3, 865 С.
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νους μας νά ύπερβη εαυτόν, δεν θά ύπήρχεν ύπεράνω 
των νοερών ενεργειών όρασις και νόησις' επειδή δέ έχει
καί αύτήν την δύναμιν καί κατ’ αυτήν μόνον κυρίως ενώ
νεται με τόν Θεόν, προχωροΰμεν δΓ αύτοΰ εις ενέργειαν 
κατά τόν καιρόν τής προσευχής, άρα ύπάρχει όρασις 
ύπεράνω όλων τών νοερών ένεργειών, τήν οποίαν λέγο- 
μεν όρασιν ύπέρ νόησιν θά ήδύνατο δέ νά είπη κανείς 
τούτο καί άορασίαν καί άγνωσίαν ύπεροχικώς' έκεΐνο λοι
πόν τό όποιον δεν είναι περισσότερον άνοησία παρά 
νόησις, πώς θά είναι μόριον τής καθόλου γνώσεως; Πώς 
δέ θά διαιρεθη κατά τά είδη αύτής; Διότι ούτε τήν ου
σίαν δέν διήρεσε ποτέ κανείς σοφός εις σώμα άσώματον 
καί ύπερούσιον, ούτε τήν αϊσθησιν εις τάς πέντε αισθήσεις 
καί τό ύπέρ αϊσθησιν διότι τό ύπέρ ουσίαν πώς θά ήτο
ύπό τήν ουσίαν καί ύπό αϊσθησιν τό ύπέρ αϊσθησιν; Ού
τως άρα ούτε τό ύπέρ τήν γνώσιν είναι γνώσεως είδος. 
"Οτι δέ ό νοΰς έχει δύναμιν νά ύπερβαίνη έαυτόν καί 
δΓ αυτής νά ένώνεται μέ τούς_ήνωτέρους έαυτοΰ, τό λέγει 
καθαρώτατα ό μέγας ο̂νύριός, καί δέν λέγει απλώς 
τούτο, άλλά έπισημαίνει ότι ή τοιαύτη γνώσις είναι έκ τών 
άναγκαιοτάτων εις τούς Χριστιανούς' διότι, λέγει, «πρέπει 
νά γνωρίΖωμεν ότι ό νοΰς μας έχει άφ’ ένός μέν δυναμίν 
εις τό νοεΐν, δϊά τής οποίας βλέπει τά νοητά, άφ’ έτέ- 
ρου δέ τήν ένωσιν [ύπερβαίνουσαν ! τήν φύσιν τοΰ νοΰ, 
διά τής οποίας συνάπτεται πρός τά έπεκεινα εαυτού»82. 
Καθ’ όσον λοιπόν υπερβαίνει τήν φύσιν τού νοΰ, είναι ύπέρ 
πάσας τάς νοεράς ένεργείας καί δέν είναι γνώσις καθ’ 
ύπεροχήν' καθ’ όσον δέ είναι σύνδεσμος νοΰ καί βεοΰ, 
είναι κάτι άσυγκρίτως άνώτερον τής δυνάμεως ή όποια 
συνδέει τόν νοΰν πρός τά κτιστά, δηλαδή τής γνώσεως.

49. ’Αλλά πώς συνάγει ό άντιλέγων εις ήμδς ότι δέν 
υπάρχει όρασις ύπεράνω όλων τών νοερών ενεργειών; 
«’Επειδή», λέγει, «δέν υπάρχει τίποτε ύψηλότερον τής ά* 
φαιρετικής θεολογίας». Άλλο όμως είναι, ώ θαυμάσιε, θεω
ρία καΊάλλο θεολογία, έπετδή 'σΰτε" τό νά όμιλής περί 
Θεού και τό να κατέχης καί θλέπης τόν Θεόν είναι τό
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γάρ καί ή κατά άπόφασιν θεολογία, θεωρίαι δέ εισι καί νπερ 
λόγον, καί τот εδειξεν ό άποκαλνφθΑς τά άρρητα. Έπεί 
τοίννν λόγος καί ή διэ άποφάσεως θεολογία, καί υπέρ αυτήν 
άρα έστίν ή υπέρ λόγον θεωρία, καί νπεραναβ αίνον σι τ αυτήν 

5 οι θεωρητικοί των υπέρ λόγον, ον λόγο), εργω δε καί αλή
θεια καί χάριτι Θεόν καί του πάντα δνναμένον Πνεύματος, ο 
δίδωσιν ήμιν όράν «ά οφτθάλμός ουκ είδε καί οϋς ονκ ή- 
κονσεν».

50. 9Αλλ’ εκείνος ταϋτα ουδέ μετρίως σννιείς, τον μέγαν 
10 οίεται σνμμαρτνρείν αύτφ Διονύσιον λέγοντα, «εν τω θείφ 

γνόφφ γίνεται πας ό Θ ε ό ν  γνώναι καί ίδεΐν άξιούμενος, αύ- 
τώ τω μη όράν μηδέ γινώσκειν, αληθώς εν τφ νπερ όρα- 
σιν καί γνώσιν γινόμενος»* καί αλλαχού, «μόνοις υπάρχει είσ- 
δύεσθαι είς τον γνόφον, ον όντως έσην δ πάντων επέκεινα, 

15 τοις πάντα καί τά καθαρά καί πάσαν πασών αγίων ακροτή
των άνάδασίν καί πάντα τά θεία φώτα νπερδάσιν». «Εισέρχε
ται δέ τ ι ς » ,  φησίν ό φιλόσοφος, «είς τούτον τον γνόφον διά 
τής πάντων τών δντων άφαιρέσεως, καί τοντό έστιν ή τελεω- 
τάτη θεωρία, ό γνόφος οδτος, ή δΓ  άποφάσεως θεολογία μό- 

20 νη, καί τον μηδέν γινώσκειν ονδέν εστιν επέκεινα, ώστε καί 
τό θειον φώς εκείνο, ο τί ποτέ εστιν, ό λέγεται υμείς, άπολιπεΐν 

'· δει, ίνα προς την κατά άπόφασιν θεολογίαν τε καί θεωρίαν ά- 
ναδράμητε». Αλλά μην φώς ημείς τής χάριτος εκείνο λεγο- 
μεν, ο φησιν αυτός ό μέγας Διονύσιος πάντοτε αιωνίως καί 

25 άδιάλείπτως περιαστράπτεΐν τους άγιους έν τή μακαριωτάτη 
έκέίνη διαγωγή τον μέλλοντος αιώνος, αώς καί τους μαθη- 
τάς έν τή θειοτάτη μεταμορφώσει» .  Τις αν οδν γένοιτο μη- 
χατό] τον άϊδίως περιλάμποντος καί άνεκλείπτως δρωμένου 
τότε (καϊ ταντ* ον μόνον αίσθητώς αλλά καΧ νοερώς, μάλλον 

30 δέ καί υπέρ ταντα πνενματικώς καί θεϊκώς, ώς πολλάκις

83. Ό  Βαρλαάμ ϊσταται έ ίς  τήν όποφστικήν θεολογίαν ε ίς  τό 
ΰκρογ σημεϊον πρός τήν γνώ σιν του Θεοΰ, ό Π α λαμ δς ε ίς  τήν υπέρ 
λόγον θ ε ω ρ ία ν ,. διακρίνων καί πάλιν τήν θεοπτίαν τής θεολογίας.

84. Β '  Κ ο ρ .  12, 4. 85. Α '  Κ ο ρ .  2, 9.
86. Ε π ισ το λή  5, P G  3, 1073 Α.
97. Δ ι ο ν. ' Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Π ερί μυστικής θεολογίας 1, 
88. Π ερί θείων όνομάτων 1, 4, PG 3, 592 С.
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ίδιον. Διότι λόγος είναι και ή άποφατική θεολογία, υπάρ
χουν δέ καί ύπέρ λόγον θεωρίαι’3, και τοϋτο έδειξεν ό 
λαβών τήν άποκάλυψιν των αρρήτων*4. ’Επειδή λοιπόν λό
γος είναι και ή άποφατική θεολογία, άρα καί ύπεράνω αύ- 
τής είναι ή ύπέρ λόγον θεωρία καί υπερβαίνουν ταύτην 
οί θεωρητικοί των ύπέρ λόγον, όχι με λόγον άλλα 
με εργον καί άλήθειαν καί χάριν Θεοΰ καί του τά πάντα 
δυναμένου Πνεύματος, τό όποιον μάς χορηγεί νά βλέπω- 
μεν «όσα οφθαλμός δέν είδε καί οΰς δέν ήκουσεν»55.

50. Άλλ’ έκεϊνος, μή κατανοήσας ταΰτα ούτε μετρίως, 
νομίζει ότι συμμαρτυρεϊ μέ αύτόν ό μέγας Διονύσιος λέ- 
γων. «εις τον θειον γνόφον φθάνει πας ό άξιούμενος νά 
γνωρίση καί ϊδη τον Θεόν, ακριβώς διά τοϋ μή όρδν και 
μή γινώσκειν, αληθώς φθόνων εις τό ύπέρ όρασιν καί 
γνώσιν»86 καί άλλοΰ, «είναι δυνατόν νά είσδύσσυν εις τον 
γνόφον, όπου πράγματι είναι ό επέκεινα πάντων, μόνον 
όσοι ύπερέβησαν πάντα, καί τά καθαρά καί πάσαν άνά- 
βασιν όλων των άγιων άκροτήτων καί πάντα τά θεία 
φώτα»87. «Εισέρχεται δέ κανείς», λέγει ό φιλόσοφος, «εις 
αύτόν τον γνόφον διά της άφαιρέσεως όλων των όντων, 
καί τούτο είναι ή τελειοτάτη θεωρία, ό γνόφος οΰτος, 
μόνη ή άποφατική Θεολογία, καί τίποτε δέν είναι πέραν 
άπό τό μηδέν γινώσκειν, ώστε καί τό θειον εκείνο φώς, 
ό,τίδήίιοτε είναι, τό όποιον αναφέρετε σείς, πρέπει νά 
έγκαταλειφθή, διά νά άνέλθετε προς τήν άποφατικήν θεο
λογίαν καί θεωρίαν». Άλλ’ όμως ήμείς φώς τής χάρι- 
τος καλοϋμεν έκεϊνο, τό όποιον αύτός ό μέγας Διονύσιος 
λέγει ότι περίαστράπτεί πάντοΥε αιωνίως καί άδιαλείπτως 
fo0a άγίουά καΥά τήν μακαριωΥάτην έκείνην διαγωγήν του 
μέλλοντος αίώνος, «ώς καί τούς μαθητάς κατά τήν θειο- 
τάτήν μεταμόρφωσιν»88. Ποιον τέχνασμα λοιπόν θά ήτο 
δυνατόν νά εύρεθή καί ποία ώφέλεια θά ήτο, νά άπαλλα- 
γώμεν όπό τό άϊδίως περιλάμπον καί άτελειώτως βλεπό- 
μενον τότε (καί μάλιστα όχι μόνον αίσθητώς, άλλά καί 
νοερώς, μάλλον δέ καί ύπεράνω αύτών πνευματικών καί 
θεΐκώς, όπως πολλάκις καί διά πολλών έδείξαμεν}, τό
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κ α ί δ ιά  πολλώ ν έ δ ε ίς α μ ε ν ) ,  τις ον у μ ηχανή , τις δ" δνηο ις  
άπολελύσΰα ι, τον κρ ε ΐττο ν  ή κ α ϋ ’ η μ ά ς  το ΐς  νού κρε ίττοσ ιν  
ένούντος α ιω ν ίω ς  κ α ι δ ιδόντος τά υπέρ η μ ά ς  όράν ; Ή ς  γάρ  
ό νους άφ ράστω ς τη α ϊσ δήσ ε ι συνημμένος όρά τά α ισθητά  κ α ι 

5 ώ ς  ή α ΐσ& ησ ις σ υμβολ ικώ ς κ α ί α ϊσ δ η τώ ς  π ρ ο τ ίδ ετα ι τά νοη
τά δ ιά  της προς τον νουν συνάφ ε ια ς , εν κα τα λή ψ ε ι γενομένη  
τούτων, ούτω  κ α ι τφ  Π ν ε ύ μ α τ ι ταϋτ ’ άμ φ ω  συνημμένα το 
αόρατον φ ω ς  π ν ευ μ α τ ικώ ς  ΰ 'εάαοντα ι, μάλλον δε σ υ ν δ ια ιω ν ί-  
σονσι ΰ εώ μενα . Τ ι ς  οϋν μ η χα νή  τού ά ϊδ ίω ς  ούτω  π ερ ια υ γά -  

10 ζοντος τόϋ·’ η μ ά ς  φ ω τός ά φ ε ΐσ δ α ι, ίν α  τη ς  σοϊ ν ομ ιζομ ένη ς  
τελεω τάτης ΰ εω ρ ία ς  άπολαύσω μεν; Ε ι  δε νυν μ εν  ά φ ιέ να ι 
τούτο το φ ω ς  κ α ι ύ π ερ β α ίν ε ιν  δννάμεϋα , τότε δ5 ον, κ ρ ε ίτ -  
τω ν άρ5 ή μ ΐν  6 παρώ ν  α ϊώ ν  τού μέλλοντος κ α ι  ε ικ ό τω ς  έπτό- 
ηντα ι π ερ ί αυτόν ο ί τφ  α ΐω ν ίω  πολεμούντες κ α ι ά λ η δ ινφ

' •5 φ ω τ ί.
51. 4Αρ* οϋν Δ ιο ν ύ σ ιο ς  ό μ έ γ α ς  τούτο ις σ υμφ ω νε ί; Κ α ι  

π ώ ς  άρ ’ ό τό φ ώ ς  τούτο έξυμνήσ α ς π ά ντω ν  μ άλ ισ τα ; Τούτο  
μεν  ούν κ α ι π ρ ο α π εδ ε ίξα μ εν  δ ιά  π λ ε ιό νω ν  εν  το ΐς  Π ε ρ ί  φ ω 
τός κ α ι φ ω τισμού  ϋ ε ίου  π ρ ο εξενη νεγμ ένο ς  λ ό γο ις , ώ ς  ο γε 

20 μάλ ιστα  πάντω ν ά ν τ ικ ε ίμ ε ν ο ς  το ΐς  τφ  μ ε γά λ φ  φ ω τ ί ά ν τ ικ ε ι-  
μ ένο ις , οϋτός έσ τ ιν  ό ε ξ  9Α ρ ε ίο ν  Π ά γ ο υ  της ο ικουμ ένη ς φα- 
νότατος φωστήρ. *Αλλά κ α ί  νυν άναλαβόντες ίδ ω μ ε ν  τά κ ε ί-  
νου ύπ* αυτώ ν προβεβλημένα  ρήματα . Δ ω ρ ο δ έφ  το ίνυν οϋτος 
επ ισ τέλλω ν  λ ε ιτο νρ γφ , т  ϋ ε ΐο ς» , φ ησ ί, αγνόφος έστ\ τό ά- 

25 προσ ιτήν φ ώ ς  δ ι ’ υπερβολήν υπερουσίου φ ω το χυ σ ία ς * εν  τού- 
τφ  γ ίν ε τ α ι π α ς  ό Θ εό ν  γ ν ώ ν α ι κ α ι Ιδ ε ΐν  ά ξ ιούμ ενο ς , αύτώ  
τφ  μη όράν μ η δ ϊ γ ιν ώ σ κ ε ΐν  έν τ φ  υπέρ  δρασ ιν  κ α ί γ νώ σ ιν  
γ ινόμ ενο ς, τούτο αϋτό γ ινώ σ κω ν ,  о т ι  μ ετά  πάντα  έστί τά α ί-  
σϋητά κ α ί νοητά». Έ ν τ α ύ δ α  το ίνυν τό αυτό κ α ί γνόφον λέ- 

30 γ ε ι κ α ί φ ώ ς , κ α ί όράν κ α ί μη όράν, κ α ί γ ιν ώ σ κ ε ιν  κ α ί μη γ ι-  
νώ σ κε ιν . Π ώ ς  ούν κ α ί σκότος τούτο τό φ ώ ς ;  «Δ ι  υπερβολήν»,

89 1 3
90. Επιστολή 5, PG 3, 1073 Α.
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όποιον κατά τρόπον άνώτερον τών δυνάμεών рос ενώνει 
με τά ανώτερα καί τά νητά αιωνίως καί επιτρέπει νά βλέ- 
πωμεν τά ύπεράνω ημών; "Οπως δηλαδή ό νους συνημ
μένος άφράστως μέ την αίσθησιν βλέπει τά αισθητά καί 
ώς αϊσθησις ύποδεικνύει συμβολικώς καί αίσθητώς τά 
νοητά διά τής προς τον νοΰν συνάφειας, άφοΰ φθάση εις 
κατάληψιν τούτων, οϋτω καί τά δύο ταΰτα συνημμένα 
μέ τό Πνεύμα θά θεωρήσουν τό άόρατον φώς πνευματικώς 
μάλλον δέ θεωροΰντα θά καταστούν ομοίως αιώνια. Ποίον 
τέχνασμα λοιπόν θά ήδύνατο νά ύπαρξη νά έγκαταλείψω- 
μεν τό άϊδίως οϋτω περιαυγάΖον τότε ήμάς φώς, διά νά 
άπολαύσωμεν τήν νομιξομένην άπό σέ τελειοτάτην θεω
ρίαν; Αν δέ τώρα μέν δυνάμεθα νά άφήσωμεν καί ύπερ- 
βώμεν τούτο τό φώς, τότε δέ όχι, άρα είναι άνώτερος 
δΓ ήμάς ό παρών αιών άπό τον μέλλοντα καί εύλόγως 
είναι γοητευμένοι άπό αύτόν οί πολέμιοι τού αιωνίου και 
άληθινοϋ φωτός.

51. "Αρα λοιπόν ό μέγας Διονύσιος συμφωνεί μέ αυ
τούς; Πώς θά ήτο δυνατόν νά σύμφωνη ό ύπερβαλλόν- 
τως έξυμνήσας τούτο τό φώς; Τούτο βεβαίως προαπεδεί- 
ξαμεν μέ περισσότερα λόγια εις τήν προεκδοθεϊσαν πρα
γματείαν Περί φωτός καί θείου φωτισμού®9, ότι δηλαδή 
έκεϊνος ό οποίος πρωτίστως άντίκειται είς τούς πολε- 
μοΰντας τό μέγα φώς είναι ό λαμπρότατος έξ Άρείου 
Πάγου φωστήρ τής οικουμένης. Αλλά ας έπαναλάβωμεν 
καί τώρα τήν εκθεσιν, διά νά ίδωμεν τά προβαλλόμενα 
άπό έκεΤνον λόγια. Γράφων λοιπόν οΰτος προς Δωρόθεον 
τον διάκονον λέγει, «ό θείος γνόφος, τό σκότος, είναι τό 
Γπρόσιτον φώς λόγω ύπερβολής υπερουσίου φωτοχυσίας' 
είς αύτόν φθάνει πάς ό άξιούμενος νά γνωρίση καί νά 
ϊδη τόν Θεόν, διά τού μή όράν καί μή γινώσκειν φθόνων 
είς τό ύπέρ όρασιν καί γνώσιν, γνωρίμων τούτο άκριβώς, 
ότι είναι έπειτα άπό πάντα τά αισθητά καί νοητά»90. Έδώ 
λο'πόν λέγει τό ίδιον καί γνόφον καί φώς, όράν καί μή 
όράν. γινώσκειν καί μή γινώσκειν. Πώς λοιπόν είναι καί 
σκότος τό φώς τούτο; «Λόγω υπερβολικής φωτοχυσίας»,
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φησ ί, « φ ω το χυ σ ία ς » ,  ώ σ τ ε  φ ω ς  μ έν  κ υ ρ ίω ς , σκότος δε κω Τ  
υπεροχήν, ώ ς  άόραον  το ϊς  δ ι α ίσ ΰή σ εω ς ή νοϋ ε ν ερ γ ε ιώ ν  
π ροσ ιένα ι κ α ι όράν έπ ιχ ε ιρ ο ύ σ ιν .

52. 3Ε π ε ί  δ· εν αύτώ  τώ  άπροσ ίτφ  γ ίν ε τ α ι π α ς  ό Θ εόν  
5 γ νώ να ι κ α ι ίδ ε ϊν  ά ξ ιο ύ μ εν ο ς , τ ις  έσ τ ιν  ουτος ό τον τοιούτου

ά ξ ιο ύ μ ενο ς , προσελϋε ιν  τω  άπροοίτο.) κ α ι ϊδ ε ϊν  τον αόρατον; 
~ Α ρ α  π α ς  θ εοσ εβή ς; ’Α λ λ ά  Μ ω σ έ ω ς  μόνου κ α ι τω ν κα τ ’ αυ
τόν το γενέσ ίλα ι εν τω  ύ ε ίω  γνόφ ω , ή δε δ ι3 άποφ άσεω ς ϋεο- 
λο γ ία  παντός εο τ ι ϋεοσεβούς' ιώ ν  δε μετά  την δ εοποτ ική ν  δ ιά  

10 οαρκός επ ιδ η μ ία ν , κ α ι παντός άνύρώ που , ώ ς  προαποδέδε ικτα ι. 
νΑ λ λ ο  άρα το κ υ ρ ίω ς  τούτο φ ω ς  κ α ι 6 {λείος οϋτος γνόφος 
κ α ι ά σ υ γκρ ίτω ς  νπ ερ έχο ν  τής κατά  άπόφ ασ ιν  ΰ 'εο λογ ία ς * έ 
στω δ 3 όμ ω ς όπόσον ό Μ ω ϋ σ ή ς  υ π ερ έ χ ε ι κα τά  την {λεοπτίαν 
τω ν πολλών. ’Α λ λ 3 ό εν  τφ  φω τ\ τού τω γεγονός όρα, κ α ι ονχ  

15 όρα. Π ώ ς  όρω ν  ονχ όρα; νΟ τ ι , φ ησ ίν, υπ έρ  δρασ ιν  όρα., 
ώστε κ υ ρ ίω ς  μεν  γ ιν ώ σ κ ε ι κ α ι  ο ρ α ,  ονχ  όρα δ ε  ν π ερ ο χ ικώ ς ,  
μ η δ εμ ια  έ ν ερ γ ε ία  νου τε κ α ί α ισΰ 'ήσεω ς ορώ ν, αύτώ  τω  μη 
όράν μηδε γ ιν ώ σ κ ε ιν , τοντέστι τώ  ν π ερ δ ή να ι τόν τοιοντον π ά 
σαν γ νω σ τ ική ν  εν έρ γ ε ια ν , εν  τώ  υπέρ  όρασ ιν  κ α ί γ νώ ο ιν  

20 γ ινόμ ε ίΌ ς. δηλονότι κ ρ ε ιτ τό νω ς ή καϋ'3 η μ ά ς  κ α ί ορώ ν κ α ί 
έν εργώ ν , ώ ς  κρε ιττον  ή καώ  άνθρω πον  γενόμενος κ α ί Θ εό ς  
ήδη κατά  χ ά ρ ιν  ώ ν  κ α ί Θ ε ώ  υ π ά ρ χω ν  η νω μ ένο ς  κ α ί διά} 
Θ εού  θ ε ό ν  όοών.

53. Ο ι  το ίννν  την κατά  άπόφ ασ ιν  μόνην ϋ 'εω ρ ία ν  πρεσ- 
25 βεύοντες κ α ί π ερ α ιτ έρ ω  ταύτης μηδε μ ία ν  ε ν έρ γ ε ια ν  ή δρα-

σ ιν  δο ξά ζοντες , κ α ί ταύτην μ έν  υπό τη ν  καΰ'όλου γ νώ ο ιν  ε ί 
ν α ι λ έγοντες , τής δε γ νώ σ εω ς μ η ά εμ ία ν  ΰψ ηλοτέραν ΰ εω ρ ί-  
α ν , τους καώ  αντους τής κα τά  άπόφ ασ ιν  τ ε λ ε ω τ ά ιη ς  ταύτης 
έφ ϊκνο νμ ένο νς  ύ ε ω ρ ία ς  κ υ ρ ίω ς  μη όράν μ η δ έ  γ ιν ώ σ κ ε ιν  

30 έο ίκ α σ ιν  ο ΐάμ ενο ι κ α ί στέρησ ιν έχοντα ς γ νώ σ εώ ς τε κ α ί ό- 
ρά σ εω ς. Ο ϋκοΰν έλαϋον έαυτονς την όντω ς α γ νω σ ία ν , τού 
την δη την κατά  στέρησιν, κρ έ ΐττον  πάσης γ νώ σ εω ς άποφ α ι-

91. Βλ. άνωτέρω 1, 3·, 19’ 21 κ.ά.
92. Βλ. Επιστολή 1, PG 3, 1065 Α. Πρβλ. Γρ  η γ. N Οασης ,  

Περί βίου Μωσέως 2, PG 44, 377 Α.
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λέγει, ώστε φώο μεν είναι κυριολεκτικών окотос δε καθ’ 
ύπερβολήν, ώο άόρατον είο τούς έπιχειροΰνταο νά τό 
πλησιάσουν και ϊδουν δΓ αίσθήσεωο ή νοητικών ενεργειών.

52. Επειδή δέ пас ό άξιούμενοο νά γνωρίση και ίδη 
τον Θεόν φθάνει εις τό άπρόσιτον, noioc είναι аитос ό 
onoioc άξιώνεται τοιούτου πράγματος νά προσέλθη εία 
τό άπρόσιτον καί ϊδη τον άόρατον; "Αρά γε пас θεοσε
βής Αλλά τό νά φθάση είο τον θειον γνόφον υπήρξε] 
δυνατότηο μόνον τοϋ Μωυσέωο και τών ισαξίων αύτοΰ,!,
ή δέ άποφατική θεολογία είναι είο τάο χείραο παντόο θεο-fUσεβοϋο τώρα δέ μετά τήν δεσποχικήν σαρκικήν έπιδη-1
'**■*» W U ., Vμίαν είναι και είο χεϊραο παντόο άνθρώπου, όπως εχει * 
προαποδειχθή91. ”Αρα λοιπόν είναι τό κυριολεκτικώο τούτο 
φώα καί ό θεϊοο ойтос γνόφοο καί ύπερέχει άσυγκρίτωα 
τήο αποφατικής θεολογίας’ ас είναι λοιπόν τόσον όσον 
υπερέχει ό Μωυσήο τών άλλων άνθρώπων κατά τήν θεο- 
πτίαγ. ’Αλλά, λέγει, όποιος φθάση sic τό φώς τούτο βλέ
πει καί δέν βλέπει92. Πώς βλέπων δέν βλέπει; Διότι, λέ
γει, βλέπει ύπέρ όρασιν, ώστε κυριολεκτικώς μέν γνωρί
ζει καί βλέπει, δέν βλέπει δέ ύπεροχικώς μή βλέπων μέ 
καμμίαν νοητικήν ενέργειαν καί αϊσθησιν, μέ αύτό ακριβώς 
τό μή όρδν καί μή γινώσκειν, δηλαδή μέ τό νά ύπερβή 
ό τοιούτος πάσαν γνωστικήν ενέργειαν, φθόνων είς τό 
ύπέρ όρασιν καί γνώσιν, δηλαδή ορών καί ένεργών κατά 
τρόπον άνώτερον άπό ήμδς, διότι γίνεται άνώτερος άπό 
άνθρωπον, είναι ήδη κατά χάριν Θεός, είναι ήνωμένος μέ 
τον 'Θεόν καί βλέπει διά τοϋ Θεού τον Θεόν.

53. Οί άποδεχόμενοι μόνον τήν αποφατικήν θεωρίαν 
καί μή πιστεύοντες είς καμμίαν ένέργειαν ή όρασιν πέραν 
αύτής, καί λέγοντες ότι αϋτη είναι ύπό τήν καθόλου γνώ
σιν, καί ότι καμμία θεωρία δέν είναι ύπερτέρα τfjc γνώ- 
σεως, φαίνονται νά νομίζουν ότι οί φθάνοντες είς τήν 
κατ’ αύτούς τελειοτάτην ταύτην θεωρίαν κυριολεκτικώς 
δέν βλέπουν ούτε γνωρίζουν καί στερούνται γνώσεως καί 
όράσεως. Επομένως χωρία νά τό άντιληφθοϋν διεκήρυ- 
ξαν τήν όντως άγνωσίαν, αυτήν μάλιστα τήν κατά στέ-
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νόμενο ι κ α ί σεμνυνόμενοι τώ κ α ι έ λ λ ε ιψ ιν  ά γνώ σ τω ς έχ ε ιν .  
Ο ν τω ς  ο ί τώ μ ε γ ίο τφ  μη π ισ ιε ύ ο ν τε ς  φ ω τ ΐ κ α ι τον φ ω τός  
της γ νώ σ εω ς εκπ ίππουσ ι. Κ α ι  μ η ν , ε ϊ  ταυτον η τε κατά ά- 
πόφ ασ ιν  ν ε ώ ρ ια  κ α ί  ο ϋ ε ϊο ς  γ νφ ος , αυτή δε η θ ε ω ρ ία  στό- 

5 ρησ ιν  κ υ ρ ίω ς  π α ρ έ χ ε ι τον όράν, κατά  τούς λ έγο ντα ς  ώ ς  ούκ 
έστι π ερ α ιτ έρ ω  ϋ ε ία  ϋ έα , ούκουν κ α ί ό ϋ ε ΐο ς  γνόφος ον:ος  
κ υ ρ ίω ς  έστί κ α ί καιτά Φ έρ η σ ιν  σκότος κ α ι τούς εν αύτφ  γ ι-  
νομένονς άφ ρονας α π ο τελ ε ί κ α ί τ ω ιε ϊ γε το ιοντονς ώ ς  άλη- 
ϋ ώ ς  τούς π ερ ί αυτού το ιαντα  άποψ α ινο  μένους, ο ι π ρ ιν  άπο- 

10 гά ξα ο ϋ α ι τη α ϊγ ν π τ ία  κ α ί ψ ενδω νύμ φ  κ α ί άγόνω  μ η τρ ί, ήν 
κ α λ ώ ς  λ έγο νσ ιν  ο ι π α τέρ ες  την έ ξ ω  >νοεϊσϋαι π α ίδ ευ σ ιν , πρ ιν  
κα ϋ α ρ ώ ς  γ νώ ν α ι ώ ς  δύο π ο λ εμ ίω ν  μ ετα ξύ  β ιοτεύομεν  κ α ί 
προσϋέσϋαι το ΐς  κρ ε ίττοσ ι, π ρ ιν  δ ι αυτώ ν έπ ιϋ έσ ϋ α ι το ϊς  
πονηρο ις κ α ί τούς μ έν  τρέψ ασϋα ι κα\ φ ονεϋσα ι κ α ί κατορν- 

15 ξ α ι,  τούς δε φ ν γ ε ιν  (οσα δηλονότι τώ ν  πονηρώ ν παϋώ ν  φυ
σ ική ν  έχοντα προς η μ ά ς  ο ικ ε ιό τη τα , τώ ν α ίτ ιω ν  κ α ι σννερ- 
γούντω ν παρόντω ν , ημ ώ ν  την α ρ χή ν  επ ικρατέστερα  γ ίν ε τ α ι), 
π ρ ιν  την πονηρόν χρ η σ ιν  έ ξ ε λ έ γ ξ α ι τώ ν α δ ίκ ω ς  από τών  
φ ρεάτω ν  της κ τ ίσ εω ς  την τον Θ εόν  σοφ ίαν άρνομένω ν, δη- 

20 λαδή τώ ν κ α ϋ ’ 'Έ λ λ η ν α ς  σοφών , τ ιρ ίν  ο ννο ικησα ι το ϊς  ε ιρ ή 
νην προς άλλήλονς ά γονο ι κ α ι μη διαφοονονσι κ α ί άντ ιφ ω - 
νονσ ιν  ά λλήλο ις , το ις  τα ϋ 'ε ία  δηλονότι σοφο ϊς, π ρ ιν  δ ι άνα- 
χω ρ ή σ εω ς κ α ί η σ υ χ ία ς  έπ ισ τήσα ι τώ ν ο ικ ε ίω ν  προβάτω ν, 
ταντόν  δ3 ε ίπ ε ιν  νοημάτω ν, π ρ ιν  ά να δ ρ α μ ε ϊν  ε ις  τό δρος, την 

25 ακρότητα της κ α ϋ 9 η μ ά ς  ψ υ χή ς , π ρ ίν  πόρρω ϋεν  ένατεν ίσα ι 
τω  κ α ιν φ  φ ω τ ί, τ ιρ ιν  π ρ ο σ εγ γ ίσ α ί, π ρ ίν  άκονσα ι κ α ι τά υπο
δήματα τώ ν ποδώ ν νπολνσασϋα ι, ώ ς  οϋκ έ ξδ ν  ψ α ύ ε ιν  τή·~ 
ά γ ια ς  γη ς , τώ ν ν εκρώ ν  κ α ί μη όντω ς δντω ν μεσ ιτενόντω ν, 
π ρ ιν  ά λλο ιω ϋ η να ι την δ ε ξ ιά ν  έγ κό λπ ιο ν  γενομένην , τοντέστι 

30 τον νουν ε ις  έαυτδν καταδύντα , π ρ ίν  δ ιά  της πάντα δυναμά- 
νης β α κ τη ρ ία ς , δηλαδή τή ς π ίσ τεω ς , τδ τού τυράννου κράτος

93. Γ ρ η γ .  Ν ύ σ σ η α ,  Περί βίου Μωσέως 2, PG 44, 329 ВС. 
Έκ του έργου τούτου άπηχήσειο εία όλόκληρον τήν παράγραφον.

94. Έ Ε. 3, 5.
95. Έ  Ε. 4, 6.
96. Έ Ε. 12, 11.
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ρησιν, άνωτέραν πόσης γνώσεως καί έκαυχήθησαν διό 
τό ότι άγνοοϋν κατ’ έλλειψιν. Ούτως οί μή πιστεύοντες είς 
τό μέγιστον φως εκπίπτουν και τοΰ φωτός της γνώσεως. 
Καί όμως, αν ή αποφατική θεωρία καί ό θείος γνόφος 
είναι τό ίδιον, αύτή δε ή θεωρία παρέχη κυριολεκτικώς 
οτέρησιν τοΰ όράν, συμφώνως προς τους λέγοντας ότι 
δεν υπάρχει περαιτέρω θεία θέα, τότε και ό θείος οΰτος 
γνόφος είναι κυριολεκτικώς καί σκότος κατά οτέρησιν 
καί καθιστά άφρονας τούς είς αύτό φθάνοντας. Καί καθι
στά πράγματι άφρονας τούς διακηρύσσοντας περί αύτοΟ 
τοιαΰτα· αύτούς οί όποιοι, πριν έγκαταλείψουν τήν αίγυ- 
πτίαν καί ψευδώνυμον καί άγονον μητέρα, άπό τήν οποίαν 
καλώς λέγουν οί πατέρες ότι έννοεϊται ή έξωτερική παι- 
δεία93, πριν γνωρίσουν καθαρώς ότι £ώμεν μεταξύ δύο 
πολεμίων καί προσχωρήσουν είς τούς άνωτέρους, πριν 
δΓ αύτών έπιτεθοΰν κατά τών πονηρών καί άλλους μέν νά 
ανατρέψουν καί φονεύσουν καί παραχώσουν, άλλους δε νά 
άποφύγουν (δηλαδή όσα άπό τό πονηρά πάθη, εχοντα φυ
σικήν οικειότητα μέ ήμάς, καθώς είναι παρόντα τά αίτια 
καί τά σύνεργά, γίνονται κατ’ άρχήν έπικρατέστερα έφ’ 
ήμών)’ πριν φάνερώσοϋν τήν πονηρόν χρήσιν τών άδίκως 
άρνουμένων τήν σοφίαν τοΰ Θεοϋ άπό τά φρέατα τής 
κτίσεως, δηλαδή τής έλληνικής παιδείας σοφών, πριν 
συνοικήσουν μέ τούς έχοντας ειρήνην προς άλλήλους και 
μή δίαφωνοΰντας Ούτε άντιφωνοΰντας πρός άλλήλους, δη
λαδή μέ τούς σοφούς είς τά θεία- πριν έπιστατήσουν τών 
πρα6άτα>ν των δΓ άναχώρήσεως καί ήσυχίας, ήτοι τών νοη
μάτων, πριν άναβοΰν είς τό όρος, τήν κόρυφήν τής ψυ
χής μας, πριν άτενίσοϋν άπό μακράν τό νέαν φώς, πριν 
πλησιάσουν, πριν άκούσουν καί ύπολύσουν τά ύποδήματα 
άπό τά πόδια, καθ’ όσον δεν επιτρέπεται νά ψαύουν τήν 
άγίαν γήν94 μέ τήν μεσίτευσιν τών νεκρών καί μή πράγματι 
ύπαρχόντων πριν άλλοιωθοΰν είς τήν δεξιάν χείρα διά 
τής τοποθετήσεώς της είς τον κόλπον95, δηλαδή είς τον 
νοϋν είσερχόμενον είς εαυτόν, πριν διά τής παντοδυνά
μου βακτηρίας9*, δηλαδή τής πίστεως, καθαιρέσουν τελείως
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κ α θ ελ ε ΐν  κατά  κράτος κ α ι την άλμνράν  του β ίου  θάλασσαν 
ηοο ιν  ά δ ρ ό χ ο ίς  έμ π ερ ιπ α τήσ α ι, π ρ ιν  την π ικ ρ α νθ ε ϊσ α ν  κ α ι 
σκληρυνθεισαν φ ύσ ιν  η μ ώ ν  π ηγήν  υπερφ υούς ευφροσύνης δ ι' 
ευ χή ς  κ α ι ϋεαρέστον π ρ ά ξ εω ς  άποτελέσα ι, π ρ ιν  τής άνω - 

5 θ εν  έπ ιρρεούσης γεύσασθα ι τροφής κ α ι τους άντ ιπάλους ονκέ- 
τ ι φ εύ γ ε ιν  άλλα κ α τ α δ ιώ κ ε ιν  άπαντα ς π ρ ο θ υ μ ε ισ θ α ί τε κ α ι 
δύνασθα ι, π ρ ιν  δ ιά  τής τώ ν το ιούτω ν απάντω ν  παρασκευής  
τ ε λ ε ίω ς  σαδδατ ίσ α ι την τώ ν κ α κ ώ ν  α π ρ α ξ ία ν  κ α ι άκοϋσα ι κ α ι 
ύπ ερδήνα ι τάς πολυφ ώ νους σ ά λπ ιγ γ α ς  κ α ι Ιδ ε ΐν  κ α ι παραλ- 

10 λά ξ α ι τά πολύχυτα φ ώ τα  ( ταντα δ έ  έσ τ ιγ  ή δ ιά  τώ ν  πο λυ ε ιδώ ν  
κτ ια μ ά τω ν  τού Θ εό ν  εξα γγελλό μ ενη  δόξα  του Θ εόν , έστω δε 
κ α ι τό δ ιά  προφ ητώ ν κ α ι αποστόλων κ α ι πα τέρω ν  κήρυγμα  
κ α ι πάντα  τά δ ιε ξ ο δ ικ ά  τώ ν  θ ε ίω ν  π α ιδ εύ μ α τα ) ,  π ρ ιν  προ- 
κατορθώ σα ι τοσαντα κ α ι  μετά  τώ ν έκκρ ίτοον κ α θ ιερ ω μ ένω ν  

15 τώ  Θ ε ώ  πρός την τώ ν θ ε ίω ν  α ναβάσ εω ν  ακρότητα φ θάσα ι 
κ α ι τον τόπον του Θ εό ν  ιδ ε ΐν ,  ε ϊτ α  κ α ι α ντφ  τώ  Θ ε ώ  άττερι- 
νοήτω ς ε νω ϋ ή να ι, τούτων πάντω ν  άπολελυμένο ι, τολμώσι λέ- 
γ ε ιν  ώ ς  ε ϊς  τον ύπέρφ ω τον  ε ίσδύνουσ ι γνόφον δ ιά  τής κατά  
άπόφ ασ ιν  θ εο λο γ ία ς . Ή μ ε ΐ ς  δέ ταντην ε ν  τ ο ΐς  προτέρο ις  Π ε -  

20 ρ ΐ φ ω τό ς λ ό γ ο ις  ίκ α ν ώ ς  έ ξη τα κό τες , ε ικ ό ν α  μ έ ν  έ δ ε ίξ α μ ε ν  
τής άνε ιδ έου  ε κ ε ίν η ς  θ ε ω ρ ία ς  κ α ί τή ς  κα τά  νουν υπέρ νοϋν 
εν  άγίορ Π ν ε ύ μ α τ ι θ εω ρ η τ ικ ή ς  άποπληρώ σεω ς, άλλ9 ονκ  αυ
τήν ε κ ε ίν η ν  οϋσαν. Δ ιό  κ α ι πάντες μ έν  ο ι π ίσ τ ε ι τ ιαραδέξα - 
οθα ι κ α τ α ξ ιω θ έ ν τ ε ς  τό μυστήρ ιον, ύ μ ν ε ΐν  δ ι άποφ άσεω ς δύ- 

25 ναντα ι Θ εόν , ον  μ έντο ι κ α ι ένονσθα ι κ α ι δράν δ ιά  φ ω τός αυ
τόν, ε ί  μη  κ α ι δ ιά  τής τώ ν θ ε ίω ν  εντολώ ν  π ληρώ σ εω ς την  
νπερφ υά  δύναμ ιν  τή ς θ ε ω ρ ία ς  δ έ ξο ντα ι.

54. α Α λ λ ά  κ α ί πάντα  τά θ ε ΐα  φ ώ τα  δ ε ΐν  ά π ο λ ιπ ε ινυ , φη- 
σί, <(κατά τον ε ξ  Ά ρ ε ίο ν  Π ά γ ο υ  Δ ιο νύ σ ιο ν  ε ις  τόν μυστικόν  

30 ε ϊσδνοντας γνόφον’ ουκονν κ α ι αυτό τό θ ε ιο ν  φ ώ ς, ε ΐγ ε  κ α ι 
δ λω ς  τ ί  ποτέ έσ τ ιν  ά  υ μ ε ίς  πρεσβεύετε , χο ή ν  ά φ ε ϊν α ι κά τω , 97 98 99

97. Δ ι ο ν. ' Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί μυστικής θεολογίας 1, 
3, PG 3, 1000 D.

98. Έ  Ε. <24, 10. Πρβλ. Δ ι ο ν .  Ά ρ ε ο π α γ ί τ ο ι ϋ ,  Περί 
μυστικής θεολογίας 1, 3, PG 3, 1000 D - 1001 Α.

99. 1, 3 πολλάχοΰ.
1. Περί μυστικής θεολογίας 1, PG 3, 997 κ.έ.



τήν δύναμιν τοϋ τυράννου καί περιπατήσουν μέ άβροχα πό
δια εις τίν άλμυράν θάλασσαν τοΰ βίου' πριν διά προσευ
χής καί θεάρεστου πράξεως καταστήσουν πηγήν ύπερφυ- 
οΰς εύφροσύνης τήν πικρανθεΐσαν καί σκληρυνθεϊσαν φύ- 
σιν ήμών, πριν γευθοΰν τήν άνωθεν ρέουσαν τροφήν καί 
νά μή άποφεύγουν πλέον τούς άντιπάλους, άλλα νά φιλο- 
τιμοϋνται καί νά δύνανται νά τούς καταδιώκουν όλους, 
πριν διά τής προετοιμασίας όλων τούτων σαββατίσουν εις 
τήν άπραξίαν τών κακών, άκούσουν δε καί ύπερβοΰν τάς 
πολυφώνους σάλπιγγας, ϊδουν καί παρέλθουν τά πολύχυτα 
φώτα97 (ταϋτα δε είναι ή δόξα τοϋ Θεοϋ, ή όποια εξαγ
γέλλεται τά διά τών πολυειδών κτισμάτων, ακόμη καί τό διά 
προφητών, άποστόλων καί πατέρων κήρυγμα καί όλα τά 
άναλυτικά μαθήματα τών θείων)· πριν προκατορθώσουν 
τόσον πολλά καί φθάσουν μάξι μέ τούς έπιλέκτους άφω- 
σιωμένους εις τον Θεόν εις τήν κορυφήν τών θείων άνα- 
βάσεων καί ϊδουν τον τόπον τοϋ Θεοϋ98, έπειτα δέ άπό αύ- 
τά ένωθοϋν άπερινοήτως μέ τον ίδιον τον Θεόν, απαλλασ
σόμενοι άπό όλα αύτά' καθιστά λοιπόν άφρονας αύτούς 
οί όποιοι, πριν επιτύχουν άλα αύτά, τολμούν νά λέγουν 
ότι εισδύουν εις τον ύπέρφωτον γνόφον διά τής άποφατι- 
κής θεολογίας. Ημείς δέ άφοϋ έξητάσαμεν ταύτην έπαρ- 
κώς εις τήν προηγουμένην πραγματείαν Περί φωτός99, 
έδείξαμεν εικόνα τής άνειδέου έκείνης θεωρίας καί τής 
θεωρητικής έκπληρώσεως κατά νοϋν ύπέο νοών έν άγίω 
Πνεύματι, άλλα δέν είναι ή ιδία ή θεωρία. Διά τούτο όλοι 
μέν οί καταξιωθέντες νά δεχθούν τό μυστήριον δύνανται 
νά υμνούν τόν Θεόν άποφατικώς, όχι όμως καί νά ένώ- 
νωνται μέ αύτόν καί νά τόν βλέπουν διά φωτός, έκτος 
έάν δεχθούν τήν ύπερφυά δύναμιν διά τής πληρώσεως τών 
θείων έντολών.

54. Αλλά, λέγει, «πρέπει νά έγκαταλείψωμεν καί όλα 
τά θεϊα φώτα, συμφώνως προς τόν Αρεοπαγίτην Διονύ
σιον, είσδύοντες εις τόν μυστικόν γνόφον1, επομένως πρέ
πει νά άφήσωμεν κάτω καί τό θειον φώς, έάν ύπάρχπ 
καθόλου αύτό τό όποιον πρεσβεύετε σείς καί άπό έδώ
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κά ντενδ εν  δε ίκνυτ α ι ώ ς  τό μηδα μά  μ η δ έν  όράν, τον τ’ έσ τ ιν  ό 
μυστ ικός ε κ ε ίν ο ς  γνόφ ος » .  Τ ί  φάτε κ α ι οντω  π ο λλο ις  έναρ ί- 
δ μ ιο ν  τ ίδ εσδε το φ ω ς  ε κ ε ίν ο  τό σ υ ν δ ια ιω ν ίζο ν  το ϊς  ά γ ίο ις ,  
την δό ξαν  τής φ ύσ εω ς τή ς  δ ε ία ς ,  την καλλονήν  του μέλλοντος 

5 κ α ι μένοντος α ϊώ νο ς , την αναρχον κ α ι ά δ ιά δ ο χο ν  β α σ ιλ ε ία ν  
τοϋ Θ ε ό ν ; Ο ν τ ω  γά ρ  τουτι τό φ ω ς  αυτός ό ε π ί τον ορούς κατ 
αυτό λάμψ ας έπω νόμασε. Τ ί  δ 9 ο δ ε ιο ς  Δ ιο ν ύ σ ιο ς  ούτος; Ο νκ  
εν  τή Μ υ σ τ ικ ή  θ εο λο γ ία  φ α νερ ώ ς  φ ησ ιν , ώ ς  ή άγαδ ί] πάν
τω ν α ιτ ία ,  π ά ντω ν  μ εν  ΰ π ερονσ ίω ς ύ π έρ κ ε ιτ α ι,  μ ό νο ις  δ έ  ά- 

10 περ ικαλ.ύπτω ς ε κ φ α ίν ε τα ι το ϊς  κ α ι τα ενα γή  πάντα  κ α ι τά 
καδαρά  δ ια β α ίν ο υ ο ιν ;  Ε ϊ  γονν ε κ ε ίν ο ις  έ κ φ α ίν ε τα ι,  κ α ι ταΰ- 
τα ά π ερ ικα λύ π τω ς, π ώ ς  ούδαμ ώ ς έ κ φ α ίν ε τ α ι;  Ε ϊ  δε ή έκφ αν- 
σ ις  αυτή ή κατά άπόφ ασ ίν  έσ τ ι δ ε ό λ ο γ ία  κ α ί αυτή μόνη ή α 
καταληψ ία , κα δ ά π ερ  υ μ ε ίς  δ ι ισ χ υ ρ ίζεσ τ ε , κα τά  τ αυτήν δε 

15 κ α ι еΈ λ λ η ν ε ς  δεολογ οΰσιν, ώ ς  κ α ι τουδ9 υ μ ε ίς  φάτε, ουκονν 
κ ά κ ε ιν ο ι πάσαν καδαρότητα  ύπερέβησαν κ α ι αυτό τό δετόν 
φ ω ς , την τω ν μελλόντω ν ά γ α δ ώ ν  νπόστασιν. Φ ευ , οτι των 
μ εμ ω ρα μ ένω ν  σοφών ή γ νώ σ ις  ού μόνον κα τα λα μ β ά νε ι, άλλα  
κ α ι υ π ερ β α ίν ε ι τάς ε π α γ γ ε λ ία ς  τώ ν  μελλόντω ν ά γα δώ ν . 9Α λ λ ’ 

20 ουχ ό Θ εοϋ  λαίλών σοφ ίαν Δ ιο ν ύ σ ιο ς  τοΰτ’ αν ποτέ φ α ίη ’ τά 
γάρ δ ε ια  φ ώ τα  κ α ι τους ουραν ίους ή χου ς κ α ι τάς πασώ ν ά 
γ ιω ν  ακρότητας, ά δ ε ιν  άτνολιμπάνειν εφ ε ξή ς  εύδυς έ κ ε ϊ κατέ- 
λ ε ξ ε ,  τ ά ς  προ τής υ π ώ ρ ε ια ς  έν  Χ ω ρ ή β  του Μ ω σ έ ω ς  καδάρ -  
σ ε ις , τούς μετά  την υ π ώ ρ ε ια ν  άπαντήσαντας ή χου ς κ α ϊ τά 

25 προφανέντα τώ ν φ ώ τω ν  δεάματα , τόν από τώ ν  πολλώ ν άφο- 
ρισμόν, την μετά  ταϋτα πάντα  ο υ χ  δρασ ιν  θ ε ο ύ , άλλά τ οϋ τό
που έν  ф  έστη τούτο σημα ίνοντος, δ τ ι π αν  δ α ϊσ δ ή σ εω ς ένερ- 
γ ε ία  ή νοός όράτα ι, ύ π ο δ ετ ικο ϊ τ ιν έ ς  ε ισ ι λ ό γο ι τώ ν  υποβε
β λημ ένω ν  τφ  πάντα ύπερέχοντ ι, δ ι9 ώ ν  υπέρ  πάσαν  έπ ίν ο ια ν  

30 ουκ αυτός μόνον, άλλά κ α ι ή παρουσ ία  αυτού δ ε ίκ ν υ τα ί' ώστε

2. Μ α τ θ .  16, 28* Μ ά ρ κ .  9, 1' Λ ο υ κ ά  9, 27. Βλ. 1,, 3, 43.
3. Περί μυστικής θεολογίας 1, 3, PG 3, 1000 С.
4. Βλ. Β α ρ λ α ά μ ,  Β' πρός Παλαμαν, Schird, σ. 298.
5. Βλ. Ρ ω μ. 1, 22.
6. Περί μυστικής θεολογίας 1, 3, PG 3, 1000 D-1001 Α. Βλ. 

ΈΕ.  19, 1 -20.
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άποδεικνύεται ότι τό να μη βλέπη κανείς τίποτε καθόλου 
είναι ό μυστικός εκείνος γνόφος» Τί λέγετε λοιπόν καί 
τοποθετείτε μεταξύ των πολλών τό φως εκείνο τό όποιον 
μένει αιωνίως μάξι μέ τούς αγίους, τήν δόξαν της Θείας 
φύσεως, τήν καλλονήν τοϋ μέλλοντος καί διαμένοντος 
αίώνος, τήν άναρχον καί άδιάδοχόν βασιλείαν τοϋ Θεού; 
Διότι οϋτω ώνόμασε τό φως τούτο ό ίδιος ό λάμψας μέ 
αυτό έπί τοϋ όρους2. Τί δέ λέγςι ό μέγας οΰτος Διονύσιος; 
Δέν λέγει φανερό εις τήν Μυστικήν Θεολογίαν, ότι ή αγα
θή όλων αιτία ύπέρκειται όλων ύπερουσίως, φανερώνεται 
δέ άπερικαλύπτως μόνον εις τούς διαβαίνοντας όλα, τό
σον τό ακάθαρτα όσον καί τό καθαρά3; "Αν λοιπόν φανε
ρώνεται είς έκείνους πώς δέν φανερώνεται καθόλου; "Αν 
δέ ή φανέρωσις αύτή είναι ή άποφατική θεολογία καί 
μόνον ή άκαταληψία, όπως έσεϊς διισχυρίξεσθε, κατ’ 
αύτήν δέ θεολογοϋν καί οί "Ελληνες, όπως καί σείς 
βεβαιώνετε τούτο4, τότε καί έκεϊνοι ύπερέβησαν πάσαν 
καθαρότητα καί τό ίδιον τό θειον φώς, τήν ύπόστασιν τών 
μελλόντων άγαθών. Άλλοίμονον, ότι ή γνώσις τών μωρο- 
μένων σοφών όχι μόνον καταλαμβάνει5, άλλά καί υπερ
βαίνει τάς επαγγελίας περί τών μελλόντων άγαθών. Άλ
λά δέν θά έλεγε ποτέ τοϋτο ό σοφίαν Θεού λαλών Διονύ
σιος’ διότι αύτός άπηρίθμηαεν έκεϊ μέ τήν σειράν αύτά 
τά οποία πρέπει νά έγκαταλείπωμεν, τά θεία φώτα καί 
τούς ούρανίους ήχους καί τάς άκρότητας πέραν όλων 
τών άγιων, τάς καθάρσεις τοϋ Μωυσέως προ τής υπώ
ρειας έν Χωρήβ, τούς ήχους οί όποιοι ήκούσθησαν μετά 
τήν ύπώρειαν καί τά προφανέντα θεάματα τών φώτων, τον 
αποχωρισμόν όπό τούς πολλούς, τήν έπειτα άπό όλα αύ
τά όρασιν, όχι τοϋ Θεού άλλά τοϋ τόπου είς τον οποίον 
ϊστατο, σημαίνοντος τοϋτο, ότι παν ό,τι βλέπεται μέ ενέρ
γειαν αίσθήσεως ή νοός, είναι υποθετικοί λόγοι τών ύπο- 
τεταγμένων είς τον ύπερέχοντα κατά πάντα, διά τών ό
ποιων δεικνύεται ύπέρ πάσαν έπίνοιαν όχι μόνον αύτός, 
άλλά καί ή παρουσία αύτοϋ*’ ώστε ή θέα τοϋ τόπου έκεί-



516 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

ή τού τόπου ε κ ε ίν η  ϋ έα  κ α ι την κατά  άπόφ αο ιν  θ εο λο γ ία ν  ν- 
π ερ δ έδ η κεν , η τούτο έ δ ε ιξ ε ν  αυτό. Εϊ μ εν  оЪу μ έ χ ρ ι τής του 
τόπου τούτου ϋ έα ς  ή τού Μ ω ϋ σ έ ω ς  ήν ά νά δα σ ις , κ α λ ώ ς  αν 
ϊο ω ς  από τω ν το ιούτω ν μ η δ εμ ία ν  θ ε ω ρ ία ν  Ε ίν α ι μετά  την 

5 κατά άπόφΜχσιν θ εο λο γ ία ν  έδογμ άτ ιζο ν . Έ π ε ί  δε κ α ι τής ϋ’έα ς  
του τόπου τούτου απολύετα ι κ α ι \τότε ε ις  τον γνόφον ε ισδύνε ι 
τον όντω ς μυστ ικόν  έν  τή πάση ς γ νω σ τ ικ ή ς  ε ν ε ρ γ ε ία ς  ύπ εροχ ι-  
κ ώ ς  άποϋέσε ι, «τψ  ά γνώ σ τψ  κ α τά  τό κρ ε ϊττο ν  ένούμένος κα ι 
όρω ν κ α ι γ ιν ώ σ κ ω ν  τούτον υπέρ νουν», π ώ ς  μόνον έν  τή κατά  

10 άπόφ αο ιν  ϋ εολογ ία  τ-ε κ α ι ϋ ε ω ρ ία  π ερ ικ λ ε ίσ ο μ εν  την έν τψ  
ϋ ε ίψ  γνόφ ω  ϋ έ α ν ; Τ αύ τη ν  γάρ κ α ι  προ τού ε ϊσ ε λ ϋ ε ίν  ε ις  
τον ύπέρφ ω τον γνόφον δ ιά  του τόπου ό Μ ω ϋ σ ή ς  εϋεάσα,το' 
ώ σ ζ ’ άλλο τ ί  έστι σαφ ώ ς ή εν τψ  γνόφ ω  ε ν ω σ ις  κ α ί ϋέα> 
τής το ιαύτης ϋ εο λο γ ία ς  δ ια φ ερό ντω ς ύψηλότερον. 

l b  55. Κ α ί  τ ί δ ε ι λ ό γ ο ίς  έ τ ι δ ιδ ά σ κ ε ιν  κ α ί μη π ρ ά γμ α τ ι 
δ ε ικ νύ ν α ι την ασφαλή τώ ν ύφ ’ η μ ώ ν  λ εγο μ ένω ν  ά λ ή ϋ ε ια ν ;  r A -  
ρα γά ρ  ό Μ ω ϋ σ ή ς , πάντω ν  ά7 ΐολυϋείς τώ ν  τε δρω μένω ν  κ α ί 
τώ ν όρώ ντω ν π ραγμ ά τω ν  τε κ α ί νοημάτω ν κ α ί την ϋ έα ν  νπερ- 
δ ά ς  τού τόπου κ α ί ε ι ς  τον γνόφον ε ϊσ ελϋώ ν , ε ν  αύτώ  έώ ρ α κεν  

20 ούδέν; *Αλλά μ η ν  ε κ ε ί  ε ίδ ε  την άυλον σκηνήν , «.ήν δ ι ϋ λ ι-  
κ ή ς  μ ιμ ή σ εω ς  τ ο ις  κ ά τω  ύ π έδ ε ιξ ε ιο ν  αύτη δ ’ άν  εϊ?;, κατά  
τους τώ ν άγ ίοον λόγους, Χ ρ ισ τ ό ς  ή Θ εού  δ ό να μ ις  'κα ι Θ εού  
αύϋυπόστατος σοφ ία , άϋλος μ έ ν  оЪоа κ α ί άκτ ισ τος τή έαντής  
φ ύσει, προδε ικνύοα  δ ε  δ ιά  τή ς μ ω σ α ϊκ ή ς  σκηνής ό τ ι δ έ ξ ε τ α ί 

25 τιοτε κατασκευήν κ α ί ε ις  σ χήμα  ή ξ ε ι  κ α ί ουσ ίαν  ό υπερούσ ιος  
κ α ί ασχημάτιστος λόγος, ή πάντα  ύπερεχουσα κ α ί προέχουσα  
κ α ί π ερ ιέχονσ α  σκηνή, έν  ή ό κτ ισ τα ι κ α ί συνέστηκεν όσα τε 
όρατά κ α ί όσα αόρατα, κ α ί σώμα λ α β ώ ν  ϋύσ ε ι τούτο ύπερ η 
μώ ν, ά ρ χ ιε ρ ευ ς  μ έν  ώ ν  αυτός Π ρ ο α ιώ ν ιο ς , ύστερον δε κ α ί ώ ς  

30 Ιερ ε ίω  έαυτψ  χρ ώ μ ενο ς  ύπ ερ  ημώ ν. Δ ιά  τούτο, έν  τψ  ϋ ε ίω  
γνόφ φ  γ εγο νώ ς  ό Μ ω ϋ σ ή ς , όμ^τήν άυλον σ κηνήν  ε ίδ ε  μόνον 
κ α ί  δ ι ’ ύλης ύπέγραψ εν, άλλα κ α ί αυτήν τήν τής ϋ ε α ρ $ α ς

7 .  Περί μυστικής θεολογίας 1, 3, PG 3, 1001 Α.
8. Γ ρ η γ. N ύ σ ο η ς, Περί βίου Μωσέως 2, PG 44, 380 Α.
0. Α ' Κορ .  1, 24.

10. Έ β ρ .  6, 20 κ.ά.
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νου ύπερβαίνει καί τήν αποφατικήν θεολογίαν, ή όποια έ- 
δειξεν άκριβώς τοΰτο. Έάν λοιπόν ή άνάβασις τοϋ Μωυσέ- 
ως εφθασεν εως τήν θέαν τοϋ τόπου τούτου, ίσως καλώς 
θά ήδύναντο βάσει τών τοιούτων νά δογματίσουν ότι μετά 
τήν άποφατικήν θεολογίαν δεν ύπάρχει καμμία θεωρία. 
Επειδή δέ άπολύεται καί τής θέας τοϋ τόπου καί τότε εισ
δύει εις τόν πράγματι μυστικόν γνόφον άφοϋ άποθέσπ 
ύπεροχικώς πάσαν γνωστικήν ενέργειαν, «ένούμενος κατά 
τό καλύτερον μέ τόν άγνωστον καί βλέπων καί γνωρίμων 
ύπέρ νοϋν»7, πώς θά περικλείσωμεν μόνον είς τήν κα
τά άπόφασιν θεολογίαν καί θεωρίαν τήν θέαν είς τόν 
θείον γνόφον; Διότι ταύτην άντίκρυσεν ό Μωυαής διά τοϋ 
τόπου καί πριν είσέλθη είς τόν ύπέρφωτον γνόφον' ώστε 
σαφώς άλλο είναι ή είς τόν γνόφον ενωσις καί θέα, πολύ 
ύψηλότερον τής τοιαύτης θεολογίας.

55. Διατί δέ νά συνεχί£ωμεν νά διδάσκωμεν μέ λόγους 
καί νά μή δεικνύωμεν μέ πράγμα τήν άσφαλή άλήθειαν τών 
λεγομένων μας; "Αραγε καί ό Μωυσής άποσπασθείς άπό 
όλα τά βλεπόμενα καί βλέποντα πράγματα καί νοήματα, 
ύπερβάς τήν θέαν τοϋ τόπου καί είσελθών είς τόν γνό- 
φον, δέν είδεν είς αύτόν τίποτε; Άλλ’ ακριβώς έκεϊ είδε 
τήν άϋλον σκηνήν, «τήν οποίαν ύπέδειξεν είς τούς κάτω 
δΓ ύλικής μιμήσεως»8’ αΰτη δέ θά ήδύνατο νά είναι, κατά 
τούς λόγους τών άγιων, ή δύναμις Φεοϋ καί ή αυθυπό
στατος σοφία τοϋ θεοϋ®, ή όποια είναι άϋλος καί άκτιστος 
κατά τήν φύσιν της, προδεικνύει δέ διά τής μωσαΐκής 
σκηνής άτι'κάποτε θά δεχθή κατασκευήν καί θά ελθη είς 
σχήμα καί ούσίαν ό υπερούσιος καί άσχημάτιστος λόγος, 
ή σκηνή ή ύπερέχουσα καί προέχουσα καί περιέχουσα 
πάντα, είς τήν όποιαν έχουν κτισθή καί συσταθή δλα τά 
ορατά καί άόρατα, καί άφοϋ λάβη σώμα θά τό θυσιάσπ 
ύπέρ ήμών, αύτός ό προαιώνιος άρχιερεύς10 μεταχειρι̂ ό- 
μενος υστέρα έαυτόν ώς θϋμα ύπέρ ήμών. Διά τοΰτο, 
δταν ό Μωυσής έφθασεν είς τόν θειον γνόφον, δέν είδε 
μόνον τήν άϋλον σκηνήν καί τήν έσχεδίασε δΓ ύλης, άλλά 
επίσης καί τήν ιδίαν τήν ιεραρχίαν τής θεαρχίας κα|
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Ιερ α ρ χ ία ν  κ α ί τά κα τ ' αυτήν, ά  κ α ι κα τά  την νο μ ική ν  ίερω -  
σύνην ύ λ ικ ώ ς  κ α ί π ο ικ ίλ ω ς  δ ιε ζω γ ρ ά φ η σ ε . Σ ύ μ β ο λα  μ εν  οϋν 
α ισθητά  η τε σκηνή κ α ί τά κα τά  την σκηνήν πάντα , ίερωσύνη  
τε κ α ί τά καθ'* Ιερωσύνην παραπετάσματα  τω ν εν  τώ  γνόφω  

5 Μ ω ο έ ω ς  υπήρχε θεαμάτω ν. Ε κ ε ί ν α  δέ αυτά τά θ εάματα  σύμ
βολα ονκ  ήνψ το ϊς  γά ρ  κ α ί τά εναγή  πάντα  κ α ί τά καθαρά  
δ ια β α ίν ο νσ ι κ α ί ε ις  τον μυστ ικόν  ε ισδύνουσ ι γνόφον ά π ερ ικα -  
λύπτω ς ε κ ε ίν α  έ κφ α ίν ε τα ι. Π ώ ς  δ9 άν  έ ίη  σύμβολα τά γυμνά  
παντός π ερ ικα λύμματο ς έκφ α ιν ά μ ενα ; Δ ιό  κ α ί δ τη ς Μ υ σ τ ι-  

10 κ η ς  θ εο λο γ ία ς  ύποφ ήτης ευ χό μ ενο ς , άρχόμένο ς, α τρ ιά ς  υπερ
ούσιε», φ ηο ίν , « ίθυνον η μ ά ς  ε π ί τ:ην τω ν  μ υ σ τ ικώ ν  άκροτά-
την κορυφήν, ένθα  τά απλά  κ α ί απόλυτα κ α ί άτρεπτα  τής θεο
λ ο γ ία ς  μυστήρ ια  κατά  τόν ϋπέρφ ω τον έ γ κ εκά λυ π τα ι γνόφον). 
νΕ τ  οϋν έ χ ε ι τ ις  ε ϊπ ε ιν  ώ ς  ονδεν  δράτα ι έ ν  τφ  θ ε ίφ  γνόφω  

15 κ α ί μετά  την κατά  άπόφ ασ ιν  θ εο λο γ ία ν  υψηλότερου θέαμα  
ο ν δ έν ; ή τούτο γοϋν ό τ ι συμβολ ικά  πάντα τά τώ ν α γ ίω ν  θ εά 
μ α τα ; κ α ί συμβολ ικά  το ιαϋτα, ώ ς  φ α ίν εσ θ α ι μ έν  ποτέ, ε ίν α ι 
δ ' ουδέποτε; Μ ω ϋ σ ή ς  γάρ ε ίδ ε ν  ά  ε ΐδ ε ν  «εν τεσσαράκοντα  
ή μ έρ α ις  κ α ί τοσαύτα ις ν υ ξ ί» , κατά  τόν Ν ύσσ η ς Γ ρ η γ ό ρ ιο ν ,  

20 τής ά ε ιδ ο ν ς  ζω ή ς  υπό τόν γνόφον μ ετ έχω ν » ,  ώστε ά ν ε ίδ εα  
ήν τά θ εάματα  εκ ε ίνα . Π ώ ς  οϋν σ υμβολ ικά ; 9Α λ λ ά  κ α ί εν τώ  
γνόφ ω  έω ράτο ’ πάντα δε τά εν  τώ  γνόφ φ  άπλά  κ α ί απόλυτα  
κ α ί άτρεπτα. Τ ί  δύ τώ ν κ υ ρ ίω ς  συμβόλων, τώ ν  μ ερ ισ τώ ν  κα ί 
α ισ θ η τώ ν , ου τρεπτόν, ον σύνθετον, ον τ ο ΐς  ο νσ ι συνημμένου, 

25 δηλονότι το ϊς  κ τ ισ το ΐς ;
56 . Έ π ε ί  δ 9 εώ ρα , δρατά ή σαν τά προσκείμενα* ή οϋν φ ώ ς , 

ή εν  φ ω ζ ί ά λλφ  νπήρχον  δρατά ' αλλά άπλά  τ ιάντα τά ε κ ε ί ’ 
φ ώ ς  άρα πάντ9 έκ ε ΐν α . Έ π ε ί  δ? εαυτόν υπ ερα ναβά ς κ α ί εν  
τώ  γνόφ ω  γενόμενος έώ ρα , ούτε κατ9 α ίσ θ η σ ιν  εώ ρ α  ούτε 

30 κατά  νουν’ αντοπτ ικόν  άρα εσ τ ί τό φ ώ ς  ε κ ε ίν ο  κ α ί τούς μεν  
μη άνομμάζους γεν  ο μένους νόα ς  ν τ ιε ρ ο χ ικώ ς  άποκρύπτετα ι 
( π ώ ς  γάρ  τό αντοπτ ικόν  κ α ί αϋτονόητον δ ι ' έ ν ε ρ γ ε ία ς  νου 11 12 13 14 15

11. Περί έκκλησιαστικης ιεραρχίας 5, 2, PG 3, 501 C.
12. Περί μυστικής θεολογίας 1, 3, PG 3, 1000 C.
13. Αύτόθι 1, 1, PG 3, 997 ΑΒ.
14. Βάσει τών τοϋ Π λ ά τ ω ν ο ς ,  Τιμ. 27 D.
15. Περί βίου Μωσέως 1, PG 44, 321 Α.
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τά κατ’ αύτήν, τά οποία καί διεΖωγράφησαν ύλικώς καί 
ποικιλοτρόπως κατά την νομικήν ίερωσύνην11. Σύμβολα 
λοιπόν αισθητά καί παραπετάσματα των εις τόν γνόφον 
θεαμάτων ήσαν ή σκηνή καί όλα τά κατά τήν σκηνήν, ή 
ίερωσύνη καί τά κατά τήν ίερωσύνην. Τά ίδια όμως εκείνα 
τά θεάματα δεν ήσαν σύμβολα' διότι εκείνα φανερώνονται 
άπερικαλύπτως εις τούς διαβαίνοντας όλα τά άκάθαρτα 
καί τά καθαρά καί είσδύοντας εις τόν μυστικόν γνόφον12. 
Πώς θά ήσαν σύμβολα τά φανερούμενα γυμνά άπό παν 
περικάλυμμα; Διό καί ό έρμηνευτής τής Μυστικής Θεο
λογίας άναπέμπων εις τήν άρχήν εύχήν λέγει, «Τριάς 
ύπερούσιε, οδήγησε ημάς εις τήν κορυφήν των μυστι
κών τήν άκροτάτην, όπου τά όπλα καί απόλυτα καί στρε
πτά μυστήρια τής θεολογίας καλύπτονται με τόν ύπέρ- 
φωτον γνόφον»13. Δύναται λοιπόν έπειτα άπό αύτά κανείς 
νά είπη ότι δεν βλέπεται εις τόν θειον γνόφον τίποτε και 
ότι δεν ύπάρχει κανέν θέαμα ύψηλότερον μετά τήν απο
φατικήν θεολογίαν; ή ότι όλα τά θεάματα τών άγιων είναι 
συμβολικά; καί τοιούτου είδους συμβολικά, ώστε νά φαί- 
νωνται μέν κάποτε νά μή είναι δέ ποτέ14; Διότι ό Μωυσής 
είδεν όσα είδεν «εις τεσσαράκοντα ήμέρας καί αλλας τό
σος νύκτας», κατά τόν Γρηγόριον Νύσσης, «μετέχων τής 
άΰλου Ζωής ύπό τόν γνόφον»15, ώστε τά θεάματα εκείνα 
ήσαν άυλα. Πώς λοιπόν ήσαν συμβολικά; ’Αλλά καί εις τόν 
γνόφον έβλέπετο* όλα δέ τά εις τόν γνόφον είναι άπλδ, 
άπόλυτα καί στρεπτά. Ποϊο δέ άπό τά κυριολεκτικώς σύμ
βολα, τά μεριστά καί αισθητά, δέν είναι τρεπτόν, δέν είναι 
σύνθετον, δέν είναι συνημμένον μέ τά όντα, δηλαδή μέ 
τά κτιστά;

56. ’Επειδή δέ έβλεπε, τά προκείμενα ήσαν ορατά* ή
σαν λοιπόν ή φώς ή εις άλλο φώς ορατά* άλλά όλα τά 
έκεϊ είναι άπλδ' άρα φώς ήσαν όλα έκεϊνα. Επειδή δέ 
έβλεπεν, άφοϋ ύπερέβη έαυτόν καί έφθασεν εις τόν γνό- 
φον, δέν έβλεπεν ούτε κατ’ αϊσθησιν ούτε κατά νουν* 
άρα τό φώς έκεϊνο είναι αύτοπτικόν καί τούς μέν μή άομ- 
μάτους νόας άποκρύπτει υπεροχικώς (διότι πώς θά ήτο
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δραθε ίη  ο ΐα σ ο ϋ ν ;) , όταν &* ύπεραναβά ς πάσαν νοεράν ενέρ 
γ ε ια ν  6 νους ανάμματος ύ π ερ ο χ ικ ώ ς  τελέοη, πληροΰτα ι της 
ύπερκάλου ταύτης α γ λ α ΐα ς , έν  Θ ε φ  χ ά ρ ιτ ι γενόμενος κ α ι 
δ ιά  της υπέρ νουν ενώ ο εω ς αυτό ЬС έαντον  το αύτοπτικον  

5 φ ω ς  έ χ ω ν  άπορρήτω ς κ α ι ορώ ν. Τ ί  ο νν ; Ο υ κ έ τ ι λο ιπόν  κρυ
φτόν τό θ ε ιο ν  ε ιπ ο ι τ ις  α ν ; Κ α ι  π ώ ς ,  δ  γ ε  ούκ έ ξ ίσ τα τα ι τής 
κρνφ ιότητος, άλλα κ α ι το ϊς  ά'ΑΛοίς μ ετα δ ίδ ω ο ι, κρυπτόν αυ
τούς ύπδ τον θ ε ιο ν  γνόφ ον; Ο υ  γάρ  ε τ ι Μ ω σ ή ς  έω ράτο  τότε 
μόνος έν αύτώ  γενόμενος, κα τά  τό γ εγρ α μ μ ένον ' τό δ? ετ ι 

10 μ ε ιζο ν , δτ ι κ α ι αυτόν έαυτοΰ ύ π ερ α να β ιό ά ο α ς  κ α ι άπολύσας 
άπορρήτω ς έαυτοΰ κ α ι υπ έρ  πάσαν θ ε ίς  α ισ θ η τ ικ ή ν  κ α ι νοε
ράν εν έρ γ ε ια ν , κρΰφ ιο ν  αύτόν έα υ τφ , ώ  τον θαύματος, έπο ίη - 
σεν, ώ ς  κ α ι τον θ ε ιο ν  Π α ύ λο ν , ώσ$* όρώ ντας, αυτούς μή 
ε ϊδ έ ν α ι αλλά δ ια π ο ρ ε ιν , τ ί ήν εκ ε ίν ο  τό ορώ ν · τό δ* α ύ θ ις  

15 ε τ ι πάσαν π αράδο ξο ν  υπερβολήν καθ* υπ εροχήν  έκβ  α ίνον , ότι 
κ α ί έν  αυτή τή άπορρήτφ  καλ ύ π ερ φ υ ε ΐ έκφ ά νσ ε ι κρύ φ ιο ς  
έ κ ε ίν ο ς  μ έ ν ε ι κ α ί αύ το ϊς  τ ο ϊς  άτυολυθείσι κ α ϊ  κ ρ υ β ε ϊσ ιν , οΰ 
τους άλλους πάντα ς μόνον, άλλά κ α ι έαυτούς. Τ ε κ μ ή ρ ιο ν  δε 
τής ϋπεραγνώ στον ταύτης κρνφ ιότητος, ή του Μ ω σ έ ω ς  έπ ί 

20 τήν τρανοτέραν θ έα ν  έφ εσ ίς  τε κ α ί α ίτ η σ ις  κ α ι ά ν ά ό α σ ις , άλ
λά κ α ί ή τώ ν ά γ γ έ λ ω ν  κ α ί τώ ν α γ ίω ν  έν  ά π ε ίρ φ  α ΐώ ν ι δ ιη 
ν εκή ς  έ π ί τά φανότερα τώ ν θ εαμ άτω ν  προκοπή, ώστε κ α ί όρώ ν- 
τες αυτή τή δράσε ι υπ έρ  όρασ ιν  γ ινώ σ κο νσ ι τό φ ώ ς  έκ ε ϊνο , 
πόσφ μάλλον τον δ ι ’ αυτού έπ ιφ α ινό μ ενο ν  Θ εόν. Κ α ί  δ όφθαλ- 

25 μός γά ρ  δ ήμέτερος, τώ  ή λ ια κ ώ  ενα τεν ίσ α ς δ ίσ κφ , ορώ ν  αύ
τόν, υπέρ όρασ ιν  γ ιν ώ σ κ ε ι.

57 . Κ α ί  μ η δ ε ίς  π ά λ ιν  τώ  μή πάντη  κα ταλλήλφ  του π α 
ρα δ ε ίγμ α το ς  έπ ιφ υέσθο>* τούτο δ5 ένο ε ίτω  μόνον, ότ ι το ίς  έν 
άποκαλύψ ε ι τό θ ε ιο ν  θ εω μ έν ο ίς  φ ώ ς  τό ύπερό  άλλον τής κρυ- 

30 φ ιότητος τής θ ε ία ς  μηδέν  ήττον ότ ι μή κ α ϊ  μάλλον κ α ί δ ια -  16 17 18 19

16. Έ ξ . 24, 18.
17. Β' Κορ .  12, 2 έζ.
18. Βλ. Γ ρ η γ .  Ν ύ σ σ η ς ,  Περί βίου Μωσέως 2, PG 44, 376 

D-377A.
19. Ή είκών άπό τοΰ 6' αίώνος Θ ε ο φ ί λ ο υ  Α ν τ ι ό χ ε ι 

ας,  Πρός ΑΟτόλυκον 1, 5, Βιβλ. Έλλ. Πατέρων 5, 15.
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δυνατόν νά όραθή μέ όποιανδήποτε ενέργειαν νοϋ τό αύ- 
τοπτικόν και αύτονόητον;) , όταν δε ό νοΰς ύπερβή πά
σαν νοεράν ενέργειαν και καταστή ύπεροχικώς άόμματος, 
γεμίζει μέ τήν ύπέρκαλον ταύτην αγλαΐαν, φθάσας διά 
τής χάριτος εις τον Θεόν καί έχων άπορρήτως και βλέ- 
πων διά της υπέρ νούν ένώσεως αύτό τοΰτο τό δΓ έαυτοΰ 
αύτοπτικόν φως. Τί συμβαίνει λοιπόν; Δέν θά ήδύνατο 
πλέον νά εϊπη κανείς τό θειον κρύφιον; Καί πώς αύτό, 
έφ’ όσον τοΰτο δέν απαλλάσσεται τής κρυφιότητος, άλλά 
καί είς τούς άλλους μεταδίδει, κρύπτον αύτούς ύπό τόν 
θειον γνόφον; Διότι, κατά τό γεγραμμένον10, ό Μωυσής 
δέν έβλέπετο πλέον τότε, όταν έφθασε μόνος είς αυτόν* τό 
δέ σπουδαιότερον είναι ότι, όταν όπερανεβίβασεν έαυτόν 
έαυτοΰ, άπέσπασεν άπορρήτως έαυτόν έαυτοΰ καί εθεσεν 
έαυτόν ύπέρ πάσαν αισθητικήν καί νοεράν ένέργειαν, 
κατέστησεν έαυτόν κρύφιον είς έαυτόν, ώ τού θαύματος, 
όπως συνέβη καί μέ τόν θειον Παύλον17, ώστε βλέποντες 
νά μή γνωρίζουν έαυτούς άλλά νά διαποροΰν τί ήτο εκεί
νο τό βλέπον' τό δέ ύπερβαϊνον πάλιν πάσαν παράδοξον 
υπερβολήν ύπεροχικώς είναι ότι καί είς αύτήν τήν απόρ
ρητον καί ύπερφυά έκφανσιν έκεϊνος μένει κρύφιος καί 
είς αύτούς τούς άποσπασθέντας καί κρυβέντας, όχι μόνον 
άπό όλους τούς άλλους, άλλά καί άπό έαυτούς. Τεκμή- 
ριον δέ τής ύπεραγνώστου ταύτης κρυφιότητος είναι ή 
έφεσις καί ζήτησις καί άνάβασις τοϋ Μωυσέως είς τήν τρα- 
νοτέραν Θέαν18, άλλά καί ή συνεχής πρόοδος τών άγγέλων 
καί τών άγιων προς τά φωτεινότερα τών Θεαμάτων κατά 
τόν άπειρον αιώνα, ώστε καί βλέποντες μέ αύτήν ταύτην 
τήν όρασιν βλέπουν ύπέρ όρασιν τό φώς εκείνο, πόσον 
περισσότερον τόν δΓ αύτού έπιφαινόμενον Θεόν. Διότι καί 
ό ίδικός μας οφθαλμός, άφοΰ άτενίση τόν ηλιακόν δίσκον, 
βλέπων αύτόν, γνωρίζει ύπέρ όρασιν1®.

57. Καί άς μή βασισθή κανείς πάλιν είς τό μή έντελώς 
κατάλληλον τοΰ παραδείγματος* άς έννοή δέ μόνον τού
το, ότι είς τούς θεωμένους τό θειον φώς έν άποκαλύψει 
έπιγινώσκεται όχι όλιγώτερον, άν όχι περισσότερον και
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φ ερ ό ν ιω ς  μάλλον ή ή μ ιν  ε π ιγ ιν ώ σ κ ε τ α ι,  το ις  δ ιά  ονμβόλω)
ή ιώ ν  άπό τούτων νοημάτω ν η δ ι5 άποφ άσεω ς επ ιχ ε ιρ ο ν ο ι 
τό ά κα τά λη π ιο ν  συνοράν τής δ ε ία ς  φ ύσεω ς, δτ ι άκατάληπτον. 
Ο Ιδ ε  γάρ κ α ι ό τυφλός, άκούοας κ α ί π ισ τεύσ α ς) δ τ ι ή φαι- 

5 δρότης τον ή λ ιο ν  την συμμετρ ίαν υ π ερ β α ίν ε ι τω ν α ισθητώ ν  
όμμάτω ν, άλλ3 ουχ ώ ς  δ ο ρ ώ ν  κ α ι τον ή λ ιο ν  δ ’ δντος νπό
γην, νοητώ ς εχομεν  όράν αυτόν , ον μόνον ο ι δ9 ν γ ιο ϋ ς  ώμε со ς 
π επ ε ιρ α μ ένο ι, αλλά κ α ι δ ο τ ις  τω ν π επ η ρ ω μ ένω ν  μ εν , το ίς 
δ9 όρώ σ ι π ε ιδ ομ ένω ν . Κ α ι  ου τούτο μόνον, ά λ λ ’ δτι κ α ι υπέρ 

10 τήν υψ ιν  έ χ ε ι τήν λαμπρότητα 6 τον ή λ ιο ν  δ ίσ κο ς ε ίδ ε ίη  αν 
κ α ι ό τους οφθαλμούς έκκεκομ μ ένο ς ' μ ε τ έ χ ε ιν  δ έ  κ α ι άπο- 
λ α ν ε ιν  τούτον τον φ ω τό ς άμήχανον. Ο ν τω  το ίνυν κ α ι τον θ ε 
όν νοητώ ς όράν κ α ι υπέρ νονν αυτόν δ ι ’ άποφ άσεω ς γ ιν ώ -
σ κ ε ΐν  γ ένο ιτ ’ α ν  κ α ι το ϊς  πρός βραχύ  π επ ε ιρ α μ έ ν ο ις  τής ε-> 

15 κ ε ίν ο ν  δ έ α ς  κ α ι το ις  μ ή π ω  δ ιά ρ α σ ι τό νπ έρ  νουν ε κ ε ίν ο  τής 
ενώ σ εω ς  ομμα πρός αυτόν, π ε ιδ ο μ έν ο ις  δ9 όμ ω ς το ις  δ ιάρο- 
σ ιν, άλλ9 ονχ  έ ν ω ο ίς  εστ ιν  αντη  ή δ ρ α σ ις ' κ α ι ό μη π ισ τενω ν  
δέ το ις  δ ιά  τής υπέρ νουν ενώ σ εω ς  όρώ σ ιν  ν π έρ  νονν κα ι.1 
αντός τό δ ε ιο ν  δ ο ξά σ ε ιε ν  άν, ά λλ* νπ έρ  τά ς ν ο η τ ικ ά ς  αυτόν

20 δυ νά μ ε ις  μόνας. Ό  δέ πάσαν τήν τιρός τά κ ά τω  ο χέσ ιν  τής 
ο ικ ε ία ς  ά φ ελώ ν  ψ υχή ς κ α ι ε κ  π ά ντω ν  α π ο λυ θ ε ίς  δ ιά  τής 
τω ν εντολώ ν τηρήσεω ς κ α ι τής εκ  ταύτης ά π α δ ε ία ς , κ α ι ν- 
π ερβά ς πάσαν γνω σ τ ική ν  ε ν έρ γ ε ια ν  δ ι9 εκ τενού ς κ α ι ε ιλ ικ ρ ι
νούς κ α ί άύλον προσευχής, κ ά κ ε ΐ δ ι  ενώ σ εω ς  άγνώ στου  κα θ ’ 

25 υπεροχήν  π ερ ιλ α μ φ θ ε ίς  τω  άπροσ ίτω  φ έ γ γ ε ι,  μόνος ούτος , 

φ ώ ς  γ εγο νώ ς  κ α ι δ ιά  τον φ ω τός θ εώ μ ενο ς  κ α ί φ ώ ς  ορώ ν  
έν τή τον φ ω τός έκ ε ίνο ν  δ έα  τε κ α ί ά π ολαύσ ε ι, κ α ί τό νπερφ α- 
έ ς  κ α ί άπερ ινόητον δντω ς γ ιν ώ σ κ ε ι τον) Θ εόν , ουχ ν π έρ  τήν 
ι*οητικήν μόνην δ ννα μ ιν  του νον, τήν ά ιΦ ρ ω π ίν η ν  ταύτην , δο- 

30 ξ ά ζω ν  τόν Θ εόν  —  πολλά γάρ  κ α ί τώ ν  κ τ ισ τώ ν  νπ έρ  αύτήν  
σ ιν  — , άλλά κ α ί ν π έρ  τήν ύπερφυεστάτην ένω σ ιν  έκ ε ίνη ν , δ ι ’
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πολύ περισσότερον μάλιστα, ή ύπερβολή τής θείας κρυφιό- 
τητος παρ’ όσον εις ήμάς τούς έπιχειροΰντας νά συλλά- 
6 ωμεν δΓ αποφατικής όδοΰ τό άκατάληπτον τής θείας 
φύσεως, καθ’ όσον είναι άκατάληπτον. Διότι γνωρίζει καί 
ό τυφλός, άφοϋ άκούση και πιστεύση, ότι ή λαμπρότηα 
τού ήλιου υπερβαίνει τά μέτρα των αισθητών οφθαλμών, 
άλλα όχι όπως ό βλέπων' καί όταν ό ήλιος είναι ύπό την 
γήν, δυνάμεθα νά τον βλέπωμεν νοητώς, όχι μόνον οί 
πεπειραμένοι δΓ ύγιοΰς όράσεως άλλά καί ό άνήκων εις 
τούς τυφλούς, οί οποίοι πείθονται είς τούς βλέποντας. Καί 
όχι μόνον τούτο, άλλ’ ότι ό δίσκος τού ήλιου έχει τήν 
λαμπρότητα ύπεράνω τής όράσεως, θά ήδύνατο νά γνωρί* 
ση καί ό εχων έΕωρυγμένους τούς όφθαλμούς’ είναι όμως 
άδύνατον αύτός νά μετέχη καί άπολαύη τού φωτός. Οϋ- 
τω λοιπόν θά ήτο δυνατόν νά ϊδουν τόν Θεόν νοητώς 
καί νά γνωρίσουν αύτόν άποφατικώς ύπέρ νοΰν καί οί επ’ 
ολίγον πεπειραμένοι τής θέας έκείνου καί οί μη άνυψώ- 
σαντες άκόμη προς αύτόν εκείνο τό ύπέρ νοΰν όμμα 
τής ένώσεως, πειθόμενοι όμως είς τούς άνυψώσαντας, 
άλλ’ αύτή ή όρασις δέν είναι ένωσις* καί ό μή πιστεύων δέ 
είς τούς βλέποντας διά τής ύπέρ νοΰν ένώσεως, θά ήδύ
νατο καί αύτός νά δοΕάση τό θειον ύπέρ νοΰν, άλλά μό
νον ύπέρ τάς νοητικάς αύτοΰ δυνάμεις. Ό δέ άποκόψας 
πάσαν σχέσιν τής ψυχής προς τά κάτω, άποσπασθείς άπό 
όλα διά τής τηρήσεως τών έντολών καί διά τής έΕ αύτής 
άπαθείας, ύπερβάς πάσαν γνωστικήν ένέργειαν δΓ έκτε- 
νοΰς, ειλικρινούς καί άΰλου προσευχής καί έκεϊ περιλαμ- 
θείς μέ τό άπρόσιτον φέγγος δΓ άγνώστου ύπεροχικής έ- 
νώσεως, μόνον αύτός, γενόμενος φώς, θεώμενος διά τού 
φωτός καί φώς βλέπων είς τήν θέαν καί άπόλαυσιν εκεί
νην τοΰ φωτός, γνωρίζει τό ύπερφαές καί πράγματι άπε- 
ρινόητον τοΰ Θεοϋ, θεωρών τοΰτον όχι μόνον ύπεράνω 
τής νοητικής δυνάμεως τοΰ νοΰ, αύτής τής άνθρωπίνης 
—διότι καί έκ τών κτιστών πολλά είναι ύπεράνω αύτής—, 
άλλά καί ύπεράνω τής ύπερφυεστάτης έκείνης ένώσεως, 
διά τής όποιας μόνον ένώνεται ό νους μέ τά επέκεινα
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ης μόνης το ϊς  τω ν νοητώ ν επ έ κ ε ιν α  ό τ*οϋς ένοντα ι «εν ϋ ε ιο -  
τέρα μ ιμ ή σ ε ι τω ν ύπ ερουραν ίω ν  νόω)')).

58 . 9Α λ λ ά  τούτων μ εν  ά λ ις .  5Ε κ ε ίν ο  έπαναλαβόντες  
λέγομεν , ώ ς  την υπέρ ύ έαν  βρασ ίν  ιαύ την , έ ΐ  τ ις  νόησιν ύπερ

5 πάσαν νοεράν ε ν έρ γ ε ια ν  έΰ έλ ε ι κ α λ ε ΐν f δ ια φ έρ ε τα ι προς τι
μ ά ς  ούδέν. Ό  μέντο ι φ ιλόσοφ ος ουτος, νομ ίσας δραο ιν  ημά ς  
τοντϊ μόνον άφ ω ρ ισ μ ένω ς , ά λλ ’ ού χ ί κ α ί νόησ ιν  άπερ ινόητον  
κ α λ ε ΐν , κ α τ ’ αύτοϋ του ονόματος της όράσεω ς έμ άνη , κα ι 
μ α ν ε ίς  ού μένουν επα ιν ετή ν  μ α ν ία ν , έ γ κ α τ α λ ε ιφ τ ε ίς  π ερ ί τους 

10 λόγους τούτους, κα τά  της προφ η τ ική ς  χά ρ ιτσ ς  ημαρτεν  ώ ς  
πλεΐστα . Τ ρ ιώ ν  δ5 η μ ε ίς  η τεττάρω ν αμαρτημάτω ν  ελεγχον  
δ ιά  β ρ α χέω ν  πο ιησάμενο ι τώ ν  ά λ λω ν  άφ εξόμε&α. Δ ε ΐ ξ α ι  τοί- 
νυν αυτός ά γ ω ν ιζά μ εν ο ς  ώ ς  η ορασ ις  πολλω  χ ε ίρ ω ν  της νοή- 
•σεως, «πάντα  τά το ΐς  προφ ήτα ις  δ εδ ε ιγμ ένα , χ ε ίρ ο υ ς  νοήσε- 

15 ώ ς »  τρησιν «οράσεις, ώ ς  δ ια π επ λαομ ένα  κ α ι δ ια γ εγρ α μ μ ένα  
κ α ι κατά  φ αντασ ίαν  έκπεφ ασμένα)). cΌ τ ι  μ εν  ούν εν  εκστά
σε ι γενόμενο ι τώ ν  προφ ητώ ν ο ι π λ ε ίο υ ς  τά ς π λ ε ίο υ ς  ε ίδον  
τώ ν  οράσεω ν, ο ύ δ ε ις  ος ά μ φ ιγ ν ο ε ΐ τώ ν κα τ ’ αύτους λ ο γ ιώ ν  
κ α ι μ ε τ ρ ίω ς  έπακούσας. Τ ί  ούν; την έ π ϊ τό χ ε ίρ ο ν  εκστασ ιν  

20 πάσχοντες Θ εόν  έώ ρ ω ν  ο ι π ροφ ητα ι; Κ α ί  τ ις  άν  τούτο ε ΐπ ο ι , 
μη την  ε π ί τό χ ε ίρ ο ν  εκστασ ιν  αυτός π α δ ώ ν ; Τ ί  δ 9 οτε τω  
Μ ω ϋ σ η  φ α νηνα ι ό Θ εό ς  αυτός φ ησ ίν  «εν ε ϊδ ε ι  κ α ί ου δ ι 
α ιν ιγ μ ά τω ν )); * Α ρ α  κ α ί τότε την χ ε ίρ ω  εκστασ ιν  έζέστησεν  
αυτόν; Τ ί  δ" οτε τεσσαράκοντα ημ έρ α ς  βλας εαυτόν έξεστη - 

25 κ ώ ς  κ α ί της ά ε ιδ ο ν ς  ζω ή ς  υπό τόν γνόφον μ ετέχω ν , έώ ρα  
τε κ α ί ηκουεν; * Α ρ α  την χ ε ίρ ω  εκστασ ιν  ε ξέσ τη ; 3'0 ν τ ω ς  της 
ά λ η δ ε ία ς  ώ ς  πορρω τάτω  έξέσ τηκεν  ό ταύτα γράφ ω ν.

59. Δ ιπ λ α σ ιά ζ ε τ α ι δέ αύ τώ  ένταύδα  τό αμάρτημα ’ τον 
γά ρ  μεγάλου  Δ ιο νυσ ίου  κάνταΰδα , ώ ς  ταύτά φρονούντος κ α ί

30 τάς προφ ητ ικά ς οράσε ις  πάσας ώ ς  χ ε ίρ ο υ ς  νοήσεω ς εϊτιόν- 
τ ο ς . καταψ εύδετα ι εκ ε ίν ο  τώ ν  α ύ τώ  γ εγρ α μ μ ένω ν  προβαλ
λόμενος, ώ ς  «από τ ινω ν  {λείων φ αντασμάτω ν τους μύστας η

20.  Δ ι ο ν. ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων όνσμάτων 1, 4, 
PG 3, 592 C.

21. Ά ρ ι θ .  12, 8.
22. Έ ξ . 24, 18.
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των νοητών «μέ βειοτέραν μίμησιν των ύπερουρανίων 
νοων» .

58. Άλλ’ αρκετά δΓ αύτά. Έπαναλαμβάνοντες δε εκείνο 
λέγομεν, ότι, άν κανείς βέλη νά καλή νόησιν ύπέρ πάσαν 
νοεράν ενέργειαν την ύπερόνω θέας όρασιν ταύτην, δεν 
διαφέρει είς τίποτε από ήμας. Ό φιλόσοφος οΰτος όμως, 
νομίσας ότι ήμεϊς -καλούμεν τούτο άποκλειστικώς δρασιν, 
όχι δέ καί νόησιν, έΕεμάνη κατά τοΰ< ονόματος τής όρά- 
σεως καί έκμανείς μανίαν όχι βεβαίως έπαινετήν καί ύστε- 
ρήσας είς τούς λόγους τούτους, ήμάρτησε σοβαρώς κατά 
τής προφητικής χάριτος. Ημείς δέ. άφοΰ έλέγΕωμεν τρία 
ή τέσσαρα σφάλματα έν συντομία, θά παραιτηθώμεν τών
άλλων. ΆγωνιΕόμενος λοιπόν αυτός νά δείΕπ ότι ή όρα- 
oic είναι πολύ χείροτέρα τής νοήσεως λέγει ότι «όλα όσα 
έδείχθησαν είς τούς προφήτας, είναι οράσεις χειρότεροι 
τής νοήσεως, ώς διαπλασμένα και σχεδιασμένα καί κατά 
φαντασίαν παρουσιασμένα». "Οτι βεβαίως οί περισσότε
ροι τών προφητών εϊδσν τάς περισσοτέρας τών οράσεων 
άφοΰ περιήλθον είς έκστασιν, κανείς οπό έκείνους οι ο
ποίοι ήκουσαν, έστω καί μετρίως, τά λόγια των δέν αμφι
βάλλει. Τί συνέβαινε λοιπόν; οί προφήται έβλεπον τόν 
Θεόν πάσχοντες την προς τό χειρότερον έκστασιν; Ποιος 
θά ήδύνατο νά εϊπη τούτο, άν δέν έπαθεν αύτός τήν προς
τό χειρότερον έκστασιν; Τί συνέβη όταν ό ίδιος ό Θεός 
λέγπ ότι έφάνη είς τόν Μωυσήν «κατ’ όψιν καί όχι δΓ 
αινιγμάτων»21; "Αρα καί τότε έΕέστησεν αύτόν κατά τήν 
χειροτέραν έκστασιν; Τί συνέβη όταν, έκστασιασθείς έαυ- 
roO επί ολοκλήρους τεσσαράκοντα ήμέρας22 καί μετέχων 
τής άειδοϋς Εωής ύπό τόν γνόφον, έβλεπε και ήκουεν; 
"Αρα έΕεστασιάσθη κατά τήν χειροτέραν έκστασιν; Ό 
γράφων αύτά έΕέστη πράγματι πολύ μακράν τής άληθείας.

59. Διπλασιάζεται δέ έδώ τό αμάρτημά του’ διότι ψευ- 
δολογεϊ καί έδώ είς βάρος τού μεγάλου Διονυσίου, ώς δή
θεν έχοντος τά αύτά φρονήματα καί ώς δήθεν, είπόντος 
όλας τάς προφητικός οράσεις χειροτέρας τής νοήσεως, 
προβάλλων από τά γραφόμενά του τούτο, ότι «ό ,Θεός 0V0-
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τους προφ ήτας καταλαμψ άντω ν, κ,ατ αλλα ς κ α ί ά λλα ς α ιτ ία ς  
τε κ α ι δυ νά μ ε ις , δ Θ εό ς  ο νο μ ά ζετα ι» . Κ α ι  μην  οντος σαφ ώ ς  
κάντανϋα  «κατ’ α λλα ς κ α ι α λλα ς α ίτ ια ς  τε κ α ι δ υ νά μ ε ις» φη- 
σίν, ώ ς  κ α ί ο Θ εό ς  λ έ γ ε ι ό τ ι τφ  μ εν  όναρ, τφ  δέ ύπαρ  —  

5 δ ι α ιν ιγ μ ά τω ν  μέντο ι —  τφ  δε Μ ω ϋ σ ?] αέν ε ίδ ε ι κ α ι ον δ ι ’ 
α ιν ιγ μ ά τ ω ν »  ώ φ άη . Π ώ ς  οϋν τιάντες ο ι προφ ήτα ι κατά  μόνην  
την φ ανταστ ικήν τής ψ υ χή ς  δύναμ ίν  έώ ρ ω ν ; Α λ λ ά  κ α ι ή 
ά ε ία  φ αντασ ία  πολύ δ ιενή νο χ ε  τής κ α ά 3 η μ ά ς  άνϋ 'ρω π ίνης  
φ αντασ ία ς ' κ α ι γουν ε κ ε ίν η  μ εν  τό κα№ η μ ά ς  η γεμ ον ικό ν  

10 κ α ι όντω ς άσώ ματον τύπο ι, ή δε κ α ά 3 η μ ά ς  φ αντασ ία  εν  τφ  
σ ω μ α το ε ιδ ε ΐ γ ίν ε τ α ι τής κ α ϋ ’  η μ ά ς  ψ υ χ ή ς ' κ α ι ί ο  μ έν  τυπού- 
μενον ε κ ε ί τής λ ο γ ικ ή ς  ψ υ χή ς  έσ τ ι τό κορυφ α ΐόν  τε κ α ι ά- 
κρότατον, εν  ή μ ιν  δε τό τω ν ψ υ χ ικ ώ ν  δυνάμεω ν  σχεδόν έ 
σχατον’ κ α ι τνποντα ι τούτο μ εν  υπό τω ν а л  α Ισ$ήοεω ς κ ι - 

15 νημάτω ν, ε κ ε ί δ έ , τ ί έστι τό τυποϋν τό η γ εμ ο ν ικό ν  τω ν προ
φ η τώ ν , ε ί  ά έ λ ε ις  μαΰ ’ε ϊν , του μεγάλου  Β α σ ιλ ε ίο υ  άκουσον' 
έώροον γάρ, φ ησ ίν , ο ι τ ιροφήτα ι «ιτυπούμενοι τφ  Π ν εύ μ α τ ι 
τό η γεμ ον ικό ν » *  ώστε τό Π ν ε ϋ μ ά  έστι τό ά γ ιο ν  τό εφ ιζά νον  
τφ  νφ  ιώ ν  προφ ητώ ν κ α ι ώ ς  ύλη χρώ μ ενον  τφ  ή γ εμ ο ν ικφ  

20 κ α ί έν  αύτφ  ά ι9 έαυτοϋ τά μέλλοντα προκαταγγέλλον  αυτο ις  
κ α ι δ ι5 αυτώ ν ή μ ιν . Π ώ ς  οΰν τούτο φ αντασ ία , τή ήμετέρα  
φ αντασ ία  κατάλληλός τε κ α ι ομότ ιμος; Π ώ ς  δέ χ ε ίρ ω ν  τής 
κα ά 3 η μ ά ς  νοήσεω ς ή φα/ντασία αυτή ; Μ ά λ λο ν  δέ π ώ ς  ο νχ ι 
κ α ι άπ/ό τούτου δ ε ίκ νυ τα ι φ ώ ς  όν, νφ  ϋ’εω ρητόν, έτερον παρά  

25 την νόησ ιν, κ α ι δράσε ις  ούτε α ισ $ η τα ι ούτε φ ανταστα ί, κ α ι 
άλλα  ι παντάπασ ΐ π α ρ ά  την απ ό  τής δ ια ν ο ία ς  γ νώ σ ιν ;

60. Ά λ λ ’ δ φ ιλόσοφος κ α ι άλλην  χ ρ ή σ ιν  π α ρ ά γ ε ι τού 
μεγάλου  λέγουσαν1 «ό την όρασ ιν  δ ια π λά ο α ς  ά γ γ ελ ο ς , ε ι ς  τό 
μυήσα ι τά ΰ 'ε ΐα  τόν άεολόγον, κ α ν  τούτο ις φ ησ ί, «τφ  μέν  ε ί-  

30 π ε ϊν  δ ια π λάοα ς τό κατά φ αντασ ίαν  δεδήλοσκεν* σύδέν γάρ  ιώ ν

23. Περί θείων όνομάτων 1, 8, PG 3, 597 А
24. Άριθ. 12, 8.
25. Eiq Ήσαΐαν προοίμιον, PG 30, 124 Β.
2 Θ. Περί ούρανίου ιεραρχίας 13, 3, PG 3, 300 C
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μάχεται άπό μερικά θεία φάσματα τά οποία κατέλαμψαν 
τούς μύστας ή τούς προφήτας, κατ’ άλλας καί άλλας αι
τίας και δυνάμεις»23. Και βεβαίως οΰτος λέγει καί εδώ σα
φώς «κατ’ άλλα καί άλλας αιτίας καί δυνάμεις», όπως λέ
γει και ό Θεός ότι εις τον ένα μέν ώφθη όναρ, εις τόν 
άλλον όραμα —δΓ αινιγμάτων πάντως— είς τόν Μωυσήν 
δέ «κατ’ όψιν και όχι δΓ αινιγμάτων»24. Πώς λοιπόν όλοι 
οί προφήται έβλεπον μέ μόνην τήν φανταστικήν δύναμιν 
τής ψυχής; ’Αλλά καί ή θεία φαντασία πολύ διαφέρει άπό 
τήν ίδικήν μας άνθρωπίνην φαντασίαν* καί ακριβώς έκείνη 
μέν τυπώνει τό είς ήμδς ήγεμονικόν καί όντως άσώματον, 
ή δέ άνθρωπίνη φαντασία γίνεται είς τό σωματοειδές τής 
καθ’ ήμδς ψυχή(ς' καί τό μέν τυπούμενον εκεί εί
ναι τό κορυφαϊον καί άκρότατον τής λογικής ψυχής, τό 
είς ήμδς δέ τυπούμενον είναι τό σχεδόν έσχατον τών 
ψυχικών δυνάμεων' καί τούτο μέν έδώ τυπώνεται υπό τών 
κινημάτων τής αίσθήσεως, τί δέ είναι τό τυποΰν έκεϊ τό 
ήγεμονικόν τών προφητών, αν θέλης νά μάθης, ακούσε 
τόν μέγαν Βασίλειον* διότι, λέγει, οί προφήται έβλεπον 
«τυπούμενοι διά τού πνεύματος κατά τό ήγεμονικόν»*8* 
ώστε τό άγιον Πνεύμα είναι έκείνο τό όποιον έπικαθίζει 
είς τόν νοΰν τών προφητών καί ώς ύλην χρησιμοποιεί τό 
ήγεμονικόν καί είς αύτό προλέγει είς αύτούς τά μέλλοντα 
δΓ έαυτοϋ καί δΓ αύτών είς ήμδς. Πώς λοιπόν τούτο είναι 
άπλή φαντασία, άνάλογος καί ισότιμος μέ τήν ίδικήν μας 
φαντασίαν; Πώς δέ είναι χειροτέρα τής ίδικής μας νοή- 
σεως ή φαντασία αύτή; Μάλλον δέ πώς δεν δεικνύεται 
καί άπό αύτό ότι είναι φώς θεωρητόν διά τού νοϋ, διάφο
ρον άπό τήν νόησιν, ότι είναι οράσεις ούτε αίσθηταί ούτε 
φαντασταί, διάφοροι έντελώς άπό τήν γνώσιν έκ τής 
διιανοίας;

60. Άλλ’ ό φιλόσοφος προβάλλει καί άλλο χωρίον 
τού Μεγάλου Βασιλείου λέγον, «ό διαπλάσας τήν δρα- 
σιν άγγελος, είς τό νά μυήση τά θεία τόν θεολόγον»*8, 
καί είς αύτά λέγει, «λέγων διαπλάσας έδήλωσε τό κατά 
φαντασίαν* διότι τίποτε άπό όσα Θεδται ό νοΰς δΓ έαυτοϋ
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οσα о νους δ ι3 εαυτού θ εά τα ι δ ιαπ έπλαστα ι» . Τούτω  τοίννν 
ε ϊ  τ ις  π ε ισ θ ε ίη  τώ  φ ιλοσοφ ώ , κ α ι τάς ουραν ίου ς ύπολήψετα ι 
κυρ ιό τη τα ς τε κ α ι δ υ νά μ ε ις  εκστασ ιν  νοήσεω ς, ώ  τον θαύμα
τος, ε π ί το χ ε ίρ ο ν  π ά σ χ ε ιν  κ α ι σ ω μ α το ε ιδ ε ίς  κατά  φαντα- 

5 α ία ν  αυτών ε ίν α ι τάς οράσε ις , κ α ι μη μόνον τά ς ο ράσ ε ις  τού
των, αλλά  κ α ι αύτάς τάς υποστάσε ις αυτώ ν κ α ι  ο υ σ ιώ δ ε ις  υ
π ά ρ ξ ε ις  φ αντασ ία  τ ν γ χ ά ν ε ιν  έμ φ ερ ε ϊς . Φ η σ ϊ γάρ  ό αυτός ά 
γ ιο ς  εν ογδόω  τής Ο υ ρ α ν ία ς  еΙ ε ρ α ρ χ ία ς ,  την τώ ν ά γ ιω ν  
κυρ ιο τή τω ν  έκφ αντορ ική ν  επ ω νυ μ ία ν  έ ξυ μ νώ ν , ώ ς  τής  ό ν τω ς  

10 κ υ ρ ια ρ χ ία ς  ή κυρ ιό τη ς αυτώ ν έφ ίε τ α ι «προς την αυτής κυρ ία ν  
εμ φ έρ ε ια ν  έαυτήν τε κ α ι τά μ εθ 3 έαυτήν ά γ α θ ο ε ιδ ώ ς  δ ιαπλάτ- 
τουσα» .  Ε Ι  τοίνυν μηδέν  όσα ό νους δ ι3 εαυτού θ εά τα ι δ ια -  
πέπλασ τα ι κ α ι τά θ ιαπλαττόμ ενα  πάντα φανταστά έστιν  ή κ α ι 
α ισ θητά  κ α ι κατά  τούτο πολλφ  χ ε ίρ φ  ιώ ν  νοουμένω ν νφ ’ 

15 ημώ ν, ου νοητήν λο ιπ ό ν  εχουσ ιν  α ι κυρ ιό τη τες  τε κ α ι δυνά
μ ε ις  την προς τον θ ε ό ν  εμ φ έρ ε ια ν , αλλά  σ ω ματοε ιδή  κα \ φ αν
τασ ιώ δη  κ α ί α ν θ ρ ώ π ιν η ς  χ ε ίρ ο να  νοήσεω ς, ώ ς  δ ιαπ επλασμέ- 
νη ν  οϋσαν. Ε ϊ  δε την πρός θ ε ό ν  εμ φ έρ ε ια ν  το ιαύτην  έχουσ ι, 
π ώ ς  αν ε ίε ν  ε κ ε ί ν α ι νοερα ί την φ ύσ ιν ;

20 , 61. Ό  δε φ ιλόσοφ ος κ α ι ε ξ  έ τ έρ α ς  α ύ θ ις  τού αυτού ρή 
σ εω ς συνάγε ι τό αυτό’ τού τυπούντος γάρ  άκούσας την όρα- 
σ ιν  α γγ έλο υ , κα τά  δύ να μ ιν  τώ  θ εολόγφ  μεταδ ιδόντο ς τής ο ι
κ ε ία ς  ιε ρ ο γ ν ω σ ία ς , «πώ ς», φ ησ ίν , «ή τυπονθείσα όρασ ις  ούκ 
οίν ε ιη  φανταστόν»; Ά λ λ 3 η μ ε ίς  π ά λ ιν  ε κ  τής Ο υραν ίο υ  χο ρ ε ί-  

25 ας έκτρέψ ομεν  αυτόν. ((Α ί γάρ ά γ ια ι» ,  φ ησ ί, «τών ουραν ίω ν  
ουσ ιώ ν  δ ια κοσ μήσ ε ις , νοητώ ς ε π ί τό θ εομ ίμη τον  εαυτάς άπο- 
τυπούσαι κ α ί πρός τήν θ ε α ρ χ ικ ή ν  εμ φ έρ ε ια ν  μορφουν έφ  ιέ  μ έ 
να ι τό νοερόν αυτώ ν ε ίδ ο ς , άφ θονω τέρας ε ικ ό τω ς  μετέχουο ι 
τής θ ε ία ς  κ ο ινω ν ία ς» . Ό ρ α ς  κ α ί τύπους νοητούς; Π ώ ς  ονν 

30 από τώ ν δνομάτων τούτων τήν χ ε ίρ ω  π ά σ χ ε ιν  εκσ τασ ιν  ώ ή θη ς  
τους προφ ήτα ς; 3Ε γ ώ  γά ρ  από  τώ ν  ονομάτω ν τούτων ούκ 
α ν θ ρ ώ π ιν η ς  χ ε ίρ ω  δ ια ν ο ία ς  τά προφ ητ ικά  θ εάμ ατα  ενάγομα ι

27. Αύτόθι 8, 1, PG 3, 237 С.
28. Βλ. άρχήν προηγουμένης παραγρ.
29. Περί ουρανίου ίεραρχίαο 4, 2, PG 3, 180 Α.
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έχει ηλαστοποιηθή». "Οποιος λοιπόν πεισθή κατά τούτο 
εις τον φιλόσοφον, θά υπόθεση ότι επίσης αί ούράνιαι κυ
ριότητες καί δυνάμεις πάσχουν, ώ τού θαύματος, εκστασιν 
νοήσεως προς τό χειρότερον καί ότι αί οράσεις των είναι 
σωματοειδεϊς καί κατά φαντασίαν, όχι δέ μόνον αί ορά
σεις αύτών, άλλα καί αί ϊδιαι αί υποστάσεις αυτών καί 
ούσιώδεις υπάρξεις είναι παρεμφερείς μέ φαντασίαν. Διότι 
ό ίδιος άγιος λέγει εις τό όγδοον κεφάλαιον τής Ούρα- 
νίας Ιεραρχίας, έξυμνών τήν έκφαντορικήν επωνυμίαν των 
άγιων κυριοτήτων, ότι ή κυριότης αύτών ποθεί την όντως 
κυριαρχίαν «διαπλάσσουσα άγαθοειδώς έαυτήν καί τά μεθ’ 
έαυτήν πρός τήν κυριαρχικήν αύτής έμφέρειαν»27. "Αν 
λοιπόν κανέν άπό όσα ό νους θεαται δΓ εαυτού δεν εχη 
διαπλασθή καί όλα τά διαπλασσόμενα είναι φαντασία ή 
καί αισθητά καί κατά τούτο πολύ χειρότερα τών νοουμέ
νων άπό ήμας, δεν έχουν λοιπόν νοητήν τήν έμφέρειαν 
πρός τον Θεόν αί κυριότητες καί δυνάμεις, άλλά σωματο- 
ειδή καί φαντασιώδη καί χειροτέραν τής άνθρωπίνης νοή
σεως, ως διαπλασμένην. "Αν δέ έχουν τήν πρός Θεόν έμ- 
φέρειαν τοιαύτην, πώς θά ήδύναντο έκεϊναι νά είναι νοεραί 
κατά τήν φύσιν;

61. Ό δέ φιλόσοφος συνάγει τό ίδιον καί άπό άλλο 
πάλιν χωρίον αύτοΰ' πράγματι άκούσας ότι ό τυπώσας 
τήν όρασιν άγγελος μετέδωσε τήν ίερογνωσίαν του κατά 
δύναμιν εις τον θεολόγον28, λέγει, «πώς δεν θά ήτο φαν- 
ταστή ή τυπωθεϊσα όρασις»; Άλλ* ήμείς θά τον έκτρέ* 
ψωμεν πάλιν βάσει τής Ούρανίου Ιεραρχίας. Διότι λέγει, 
καί άγιαι διακοσμήσεις τών ούρανίων ουσιών άποτυπώνου- 
σαι έαυτάς νοητώς πρός τό θεομίμητον καί ποθοΰσαι νά 
μορφώσουν τό νοερόν είδος των πρός τήν θεαρχικήν όμοιό- 
τητσ, μετέχουν εύλόγως άφθονωτέρας τής θείας κοινω
νίας»22. Βλέπεις ότι ύπάρχουν καί τύποι νοητοί; Πώς λοι
πόν άπό αύτάς τάς λέΕεις συνήγαγες ότι οί προφήται 
πάσχουν τήν χειροτέραν εκστασιν; Διότι έγώ άπό αύτάς 
τάς λέξεις οδηγούμαι νά νομίέω ότι τά προφητικά, θεά
ματα δεν είναι χειρότερα τής άνθρωπίνης διανοίας, αλλά
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ν ο μ ίζ ε ιν ,  αλλά νου τον κ α θ ’ η μ ά ς  κ ρ ε ίτ τω , κ α ί ισα γγέλους  
ε ίδ έ ν α ι δ ιδάσκομα ι τάς αυτώ ν θ ε ω ρ ία ς .  Π ρ ο ς  γάρ  α γ γ ε λ ικ ή ν  
ένω σ ιν  επ ιτη δ ε ίο υ ς  εαυτούς ε κ ε ίν ο ι δ ιά  καθαρότητα  πο ίησαν - 
τες κ α ι τή  προς τό θ ε ιο ν  άνατάσε ι συνημμένο ι τούτο ις, δ ια -  

5 πλάττοντα ι κο\ αυτο ί κ α ι τυπούντα ι υπ  αυτώ ν  ώ ς  ε κ ε ίν ο ι 
υπό τώ ν προβεβηκότω ν  α γ γ έ λ ω ν  κα τά  τ ά ξ ιν  κ α ι το νοερόν 
αυτώ ν ε ίδ ο ς  προ ς θ εο ε ιδ ή  μόρφ ω ο ιν  μ ετασκευά ζοντα ι κ α ι δ ιά  
της Ιερας μορφ ώ σεω ς ταύτης την ιε ρ ο γ νω σ ία ν  ώ σπερ έα ντο ις  
έγγεω ρ γο ύσ ιν  έ κ ε ίθ ε ν  καταβεβλημένην . Κ α ι  τ ί θαυμαστόν, 

10 ε ΐ  τώ ν  ίσ α γγ έλω ν  τύπων δ ια π λά σ εω ν  ή προφ ητ ική  τυ γχά νε ι 
καθαρότης, συλλειτουργός κατά  την θ εο λο γ ία ν  ύπάρχουσα αυ
τών, οτε κ α ι αυτούς  ιού ς  του Θ εόν  τύπους αύτη δ έχ εσ θ α ι μαρ - 
τυρ ε ίτα ι δύνασθα ι; « Κ α ρ δ ία ι»  γάρ , φ ησ ί, κ α θ α ρ ά  έστιν  ή 
παντάπασ ιν  ά ν ε ίδ εο ν  τώ  Θ ε φ  τιαραστηοασα τον νουν κ α ι το ίς  

15 αυτού έτο ιμον ένοημ α ίν εσ θ α ι τύπο ις , δ ι '  ώ ν  εμ φ ανής πέφ υκε  
γ ίν εσ θ α ι» .

62. Ζ α χ α ρ ία ς  δε 6 Β α ρ α χ ίο υ  κ α ι αυτό τό έν  η μ ίν  Π ν ε ύ μ α  
πλάττεσθα ι υπό Θ εού  έ δ ίδ α ξ ε ν , ε ίτ ε  την έ κ  τού μη όντος ε ις  
τό ε ίν α ι π ρ ο α γω γή ν  έ κ  Θ εού  ε ίν α ι τού κ α θ ’ η μ ά ς  Π ν ε ύ ι ια -  

20 τος δ ε ικ νύ ς , ε ίτ ε  την ε π ί τό κρ ε ίττον  ά νάπλασ ιν  κ α ι ε ι ς  τό 
εύ  ε ίν α ι μ ετα π ο ίη σ ιν * «λήμμα» γάρ, φ η σ ί, «λόγου Κ υ ρ ίο υ  έπ ί 
τον ’Ισ ρ α ήλ ' λ έ γ ε ι Κ ύ ρ ιο ς ,  ό έ κ τ ε ίν ω ν  τόν ουρανόν κ α ί θ εμ ε 
λ ίω ν  την γην  κ α ι πλάσσων πνεύμα  ανθρώ που  έ ν  αϋτφ ». Τ ί  
ούν; Κ α ι  τό έν ή μ ίν  πνεύμα  σώ μα, έπ ε ιδ ή  πλάττετα ι προαγό- 

25 μενον  ή μ ετασκευαζάμενον; Ό  δέ 7ΐλάστης μύν α γ α θ ό ς  αυ
τός ε ίν α ι κ α ί το ίς  ποθούσι ευχόμενος, δ ια π λα σ θ ή να ι δ έ  φ ά- 
σκω ν έτ1 όντα π α ίδ α  τόν φ ίλο ν  έτα ίρ ον  υπό τώ  κ ο ιν φ  π α ι-  
δευτή τού Π όντον , ((πλασιν την άρ ίσ την  τε κ α ί  καθαρω τά ιην))  ■ 

α ρ α  την π λαστ ική ν  τώ ν σω μάτω ν  τέχνην  ε γ κ ω μ ιά ζ ε ι κ α ί πο- 
30 θ ε ιν ή ν  η γ ε ίτ α ι κ α ί ε ύ χ ε τ α ι;  Π ώ ς  дё κ α ί  σ υν ίησ ιν  ό Θ εό ς  

ε ις  πάντα τά έρ γα  η μ ώ ν  κατά  τόν θ ε ιο ν  Δ α υ ίδ  δ ιά  τό πλά- 
σα ι κατά  μόνας τάς κ α ρ δ ία ς  ημώ ν , ε ί  μη  κ α ρ δ ία ν  ένταϋϋα

30, Μ ά ρ κ ο υ  ’Ε ρ η μ ί τ ο υ ,  Νηπτικά 24, PG 65, 1064 Β. Μα. 
Ε ί ιμ о и Ό  μ ο λ ο γ η τ ο ϋ. Κεφάλαια ζεολογικά 2, 82, PG 90 
1164jA. 3f, Ζ α χ .  12, 1.

32. Γ ρ η γ .  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγος 43 είς Βασίλειον 12, PG 36, 
509 Β. Κοινός ποιδευτής τού Πόντου ητο ό πατήρ τοΰ μεγάλου Βα
σιλείου. 33. Ψ α λ μ .  32, 15.
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ανώτερα τοϋ νοϋ μας’ διδάσκομαι μάλιστα άπό αύτάς 
νά άναγνωρίΖω τάς θεα̂ ρίας των ώς ίσαγγέλους. Πράγμα
τι εκείνοι, καταστήσαντες εαυτούς διά καθαρότητος επι
τηδείους προς άγγελικήν ένωσιν καί συνημμένοι μέ τούς 
αγγέλους διά τής άνατάσεως πρός τό θειον, διαπλάσσον- 
ται καί αύτοί καί τυπώνονται ύπ’ αυτών όπως έκεϊνοι ύπό 
των άνωτέρων άγγέλων κατά τάΕιν, μετασκευάζονται κατά 
τό νοερόν είδος πρός θεοειδή μόρφωσιν καί διά τής ίερας 
αύτής μορφώσεως καλλιεργούν μέσα των τήν ίερογνωσίαν 
ωσάν καταβεβλημένην άπό έκει. Καί τό θαυμαστόν είναι, 
άν ή προφητική καθαρότης έπιτυγχάνη τούς ίσαγγέλους 
τύπους καί διαπλάσεις, άφοΰ είναι συλλειτουργός αύτών 
κατά τήν θεολογίαν, άφοΰ άϋτη μαρτυρεϊται ότι δύναται 
νά δεχθή καί αύτούς τούς τύπους τού θεού; Διότι, λέγει, 
«καρδία καθαρά είναι ή παραστήσασα τον νοΰν άνείδεόν 
είς τον Θεόν καί έτοιμον νά σημανθή μέ τούς τύπους του, 
διά των όπόίων εχει τήν φύσιν νά γίνεται έμφανής»30.

62. Ό Ζαχαρίας τού Βαραχίου έδίδοΕεν ότι καί αύτό 
τό μέσα μας ύπάρΐχον πνεύμα πλάσσεται ύπό τού Θεού, 
είτε δεικνύων ότι τό άνθρώπινον πνεύμα προήχθη είς τό 
είναι ύπό τού Θεού έκ τού μή όντος, είτε τήν πρός τό 
καλύτερον άνάπλασιν καί τήν είς τό εΰ είναι μεταποίησιν* 
διότι, λέγει, «προφητεία, λόγος Κυρίου έπί τον Ισραήλ’ 
λέγει ό Κύριος, ό έκτείνων τον ούρανόν και 'θεμελίων 
τήν γήν καί πλάσσων πνεύμα άνθρώπου είς αύτόν»81. 
Τί λοιπόν; Καί τό μέσα μας ύπάρχσν πνεύμα είναι σώμα, 
έπειδή πλάσσεται προαγόμενον καί μετασκευαΖόμενον; 
Ό δέ ευχόμενος νά είναι αύτός ό ίδιος είς τούς ποθοΰν- 
τας πλάσΥης άγαθός, λέγων δέ ότι ό στενός φίλος του 
διεπλάσθη άπό τής παιδικής του άκόμη ήλικίας ύπό τον 
κοινόν παιδευτήν τού Πόντου, «μέ τήν άρίστην καί καθα- 
ρωτάτην πλάσιν»82, άρά γε έγκωμιάΖει καί θεωρεί ποθη
τήν και εύχεται τήν πλαστικήν τέχνην των σωμάτων; 
Πώς δέ κατά τόν θειον Δαβίδ ό Θεός συμβάλλει είς όλα 
τά έργα ήμών μέ τό ότι έπλασε κατά ιδιαίτερον τρόπον 
τάς καρδίας ήμών”, άν ώς καρδίαν πλασθείσαν παρ’ αύ-
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π α ρ ’ αντον πλασ&εΐσαν τόν εσω  νοήσομεν άνΰ 'ρω πον; Κ α ι  ό 
Μ ω ν σ ή ς  δ έ , δ ιη μ ερ εύ ω ν  τε κ α ί δ ια ν ν κ τερ εύ ω ν  νπό  τον γνό- 
φον εν  τή ά ν ε ιδ έω  ε κ ε ίν η  ζω ή , ον θ ε ίο υ ς  τύπους ε ίδ ε ;  « Π ο ιή 
σ ε ις »  γάρ , φ ησ ί, πάντα  «κατά  τδν τύπον τον δ ε ιχϋ 'έν τα  οοι 

5 εν  τφ  δρει» . Τ ί  οΰν; κ ά κ ε ίν ο ς  εν τώ  & ε ίφ  γνόφ φ  γεγο νώ ς  
ε π ί το χ ε ίρ ο ν  έξέο τη  κ α ι φ α ντα σ τ ικώ ς έ ώ ρ α , επ ε ιδ ή  τύπον 
ά να γέγρα π τα ι ϊδ ώ ν ;

63. Ά λ λ 3 ό μ η δ εμ ία ν  δ ιαφ ορά ν  α ισ θ η τώ ν  κ α ι φ αντασ ιώ ν  
κ α ι νοητών κ α ι ΰ ε ίω ν  τύπω ν έπ ισ τά μ ενο ς  φ ιλόσοφ ος, άκούω ν  

10 δ ι ι  εμάνϋανε το ις  δ ρ ω μ ένο ις  ό θεολόγος τά κ α ι τα κ α ί νπό τής 
δ ιαπλασϋ 'ε ίοης νπό τον ά γγελον  όράσ εω ς εμ υ ε ίτο  κ α ι προς 
τήν νοητήν γ νώ σ ιν  άνήγετο  τώ ν οντω ν ή δρω μένω ν , κάντεν- 
&εν συνάγε ι ότ ι «κρε ιττον  γ ν ώ σ ις  ΰ ε ω ρ ία ς , επ ε ιδ ή  από τού
της ό προφ ήτης ε π ί τήν γ νώ σ ιν  άνήγετο , φ η σ ίν , ά λλ3 ον κ α ιή  

15 γ ετο». Ο ύκοϋν, ε ίπ ο ι τ ις  αν, κ α ι π άντες ο ι δ ιε ξ ο δ ικ ώ ς  ήμ ϊν  
τόν τώ ν λ ο γ ιώ ν  ερμηνεύοντες νουν ώ ς  άπό  χ ε ιρ ό ν ω ν  ε π ι τό 
β έλτ ιο ν  η μ ά ς  άνάγουσ ι, κ α ι δ μ έν  Κ ύ ρ ιο ς  λόγον  συντετμημέ- 
νον τό ε ν α γ γ έλ ιο ν  δονς ε π ι τής γ η ς , τό χ ε ίρ ο ν  δ έδ ω κεν  ή μ ϊν , 

ο ι δέ δ ιεν κρ ινο ϋ ντες  έ ξ ισ τά σ ι τον ευ α γγ ελ ίο υ  κ α ι ώ ς  ε π ί τι 
20 κρε ΐττον  τήν έ κ ε ίν ω ν  η μ ά ς  άνάγουσ ι δ ιά ν ο ια ν ; * Α π α γ ε  τής 

κα κο νο ία ς ' άλλά τώ ν μ έν  λ ο γ ιώ ν  ονκ άφ ισ τάσ ιν , έ ξ  έ κ ε ίν ω ν  
δέ, ώ ς  α ιτ ίω ν  γ νώ ο εω ς  οντω ν  κ α ι π η γ ή ς  φ ω τό ς άενάου λα- 
βόντες κ α ι αυτοί ο ι δ ιδάσκοντες τήν γ νώ σ ιν , ε κ  τή ς προοού- 
σης ή μ ίν  ά μ α ϋ ία ς  ε π ί τό κρ ε ιτ το ν  τήν γ νώ σ ιν  άνάγουσ ιν . *Ε- 

25 π ί γάρ  τώ ν το ιούτω ν α ί π ρ οθ έσ ε ις  α ν τα ι, που  μ έν  κ ιν ή σ εώ ς  
ε ίσ ι δ η λω τ ικ α ί, πού δ ε  α ίτ ια ς .  ” Ο ταν  οδν λ έγη  ή Γ ρ α φ ή , ώ ς  
ε κ  τής ΰ ε ω ρ ία ς  δ προφ ήτης εμυε ίτο  ή  ά γ γ ε λ ο ς  αυτόν άνήγ°·ν 
έ κ  τής θ εω ρ ία ς  ε ις  τήν μύησ ιν , ο ν  τουτό φ ησ ιν , ώ ς  ά π ε κ ίν ε ι 
αυτόν τής θ ε ω ρ ία ς ,  άλλ ’ ώ ς  έ ζ  α ιτ ία ς  ε κ ε ίν η ς  κ α ί χορηγού  

30 τή ς γ νώ σ εω ς τά π ρ ιν  μή γ ινω σκόμ ενα  δ προφ ήτης έδ ιδ άσκε-  
το, κ α ί ό ά γγελο ς , κα$αρώ τερον  σ ν ν ιε ίς  τά τής ΰ 'εω ρ ία ς  άτε

34. Βλ. Γ ρηγ.  Ν ύ σ σ η ς ,  Περί βίου Μωσέως 1, PG 44, 321 Α.
35. ΈΕ. 25,40.
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τοΰ δεν έννοήσωμεν εδώ τον εσωτερικόν άνθρωπον; Καί 
ό Μωυσής δέ, διημερεύων καί διανυκτερούων ύπό τον 
γνόφον εις τήν άνείδεον εκείνην Ζωήν4'*.. δεν είδε θείους 
τύπους; Διότι, λέγει, όλα «θά τά πράΕπς κατά τόν δει- 
χθέντα εις σε τύπον είς τό όρος»35. Τί συνέβη λοιπόν; 
"Οταν έφθασε καί έκεινος είς τόν θειον γνόφον έξεοτα- 
σιάσθη προς τό χειρότερον καί έβλεπε φανταστικώς, επει
δή έχει γραφή ότι είδε τύπον;

63. Άλλ' ό φιλόσοφος, ό μή άναγνωρίζων καμμίαν 
διαφοράν αισθητών, φανταστών, νοητών καί Θείων τύ
πων, άκούων ότι ό Θεολόγος έμάνθανε διά τών δρωμένων 
τά καί τά, έμυείτο διά τής διαπλασθείσης ύπό τοΰ άγγέ- 
λου όράσεως καί άνυψώνετο πρός τήν νοητήν γνώσιν τών 
όντων ή όρωμένων, συνάγει άπό αύτά ότι «ή γνώσις είναι 
κάτι άνώτερον τής θεωρίας, επειδή άπό αύτήν άνεβιβά- 
Εετο ό προφήτης είς τήν γνώσιν, άλλά δέν κατεβιβάΕετο». 
"Ωστε θά ήδύνατο νά εϊπη κανείς, όλοι οί έρμηνεύοντες 
πρός χάριν μας λεπτομερώς τήν έννοιαν τών λογίων άνα- 
βιβάΕοιτν ήμδς άπό τά χειρότερα ούτως είπεϊν πρός τό 
καλύτερον, καί ό μέν Κύριος δώσας έπί τής γής ώς έπίτο- 
μον λόγον τό εύαγγέλιον έδωσεν είς ήμδς τό χειρότε
ρον, οί δέ διασύφόϋντες μάς άπομακρύνουν άπό τό ευαγ- 
γέλιον καί μδς άναβιβάϋουν είς τήν ίδικήν των διάνοιαν 
ώς είς κάτι καλύτερον; ’Άπαγε άπό τήν κακόνοιαν* δέν 
άπομακρύνουν άπό τά λόγια, άντιθέτως μάλιστα οί ίδιοι 
οί διδάσκοντες λαβόντες τήν γνώσιν άπό έκεϊνα ώς αίτια 
γνώσεως καί πηγήν άενάου φωτός, άναβιβάΖουν τήν γνώ
σιν πρός τό καλύτερον άπό τήν ένυπάρχουσαν είς ήμδς 
άμάθειαν. Πράγματι έπί τοιούτων θεμάτων αί προθέσεις 
αύταί δηλώνουν άλλοτε μέν κίνησιν, άλλοτε δέ αιτίαν. 
’Όταν λοιπόν λέγη ή Γραφή ότι ό προφήτης έμυείτο έκ 
τής θεωρίας ή ότι άγγελος άνεβίβα&ν αύτόν έκ τής θεω
ρίας είς τήν μύησιν, δέν έννοεϊ τούτο, ότι τόν μετεκίνει 
άπό τήν θεωρίαν, άλλ’ ότι έΕ αιτίας έκείνης ώς χορηγού 
τής γνώσεως έδιδάσκετο ό προφήτης τά μή γ*νωσκόμενα 
προηγουμένως, καί ό άγγελος, κατανοών καθαρώτερον τα



ά γγ ελο ς , ε ξη γ ε ίτ ο  τφ  προφήτη κ α ί ά ν ή γ εν  αυτόν a n ό τής 
ά μ α θ ία ς  ε π ί την σύνεσιν. Ή  μ εν  οϋν ά μ α θ ία , ε ξ  ή ς  ά π ε κ ιν ε ι-  
70, χ ε ίρ ο ν  τής γνώ σ εο ις  ε ις  ήν  άνήγετο , ή δέ δ ιδούσα την 
γ νώ σ ιν  ορασ ις, ή κ α ί θ εο μ ιμ ή τω ς  σ ννεπτνγμένην  Αχούσα αν- 

5 την εν  έαυτή, π ώ ς  ον κρ ε ϊττον  τής π α ρ ' αυτής χορηγούμενης  
γ νώ σ εω ς ; ’Έ δ ε ι  δ5 όμ ω ς τον κατά  τω ν π α τέρω ν  χω ρήοαντα  
μηδε τους προφ ήτας άνεπηρεάστους κ α τ α λ ε ΐψ α ι. Π ρ ώ τ ο ι γάρ  
ε ισ ιν  ε κ ε ίν ο ι π ατέρες κ α ί τώ ν  π α τέρ ω ν  π α τέρ ες  εν  Π ν εύ μ α -  
7Iя ε δ ε ι το ίνυν κ ο ινω νή ο α ι κ α ι τής επ ή ρ ε ια ς .

10 64. Κ ό ρ ο ν  δ9 ήδη λ α β ώ ν  τή ς πρό ς τους π α τέρ α ς  τε κ α ί
προφήτας α γ ω ν ία ς  ό τ ιρόφαοιν τους ησ υ χ ία ν  άσπαζομένονς  
ενρόμενος ε ις  το πάσ ιν , ώ ς  ε ϊπ ε ίν ,  έ π ιθ έσ θ α ι τ ο ϊς  θ ε ίο ις ,  
τώ ν μυστ ικω τάτω ν  επ ε ιτ α  του εύ α γγ ελ ίο υ  ρημ άτω ν  εξη γη τή ν  
εαυτόν π ρ ο κ α θ ίζ ε ι κ α ί δ ιδ ά σ κ ε ιν  ά ξ ιο ι ,  π ώ ς  ο ι κ εκαθ αρμ έ -  

15 νο ι την κ α ρ δ ία ν  δρώ σ ι τόν Θ εόν  κ α ι π ώ ς  συν τφ  Π α τ ρ ί 6 
Υ ιό ς  έρ χ ετα ι κ α ί -μονήν π ο ιε ίτ α ι παρ ' αύτο ίς. «βΟ ρ ώ σ ι τοίνυν», 
φ ησ ίν f «οί κ εκα θ α ρμ ένο ι την κ α ρ δ ία ν  τόν Θ εό ν  οϋκ ά λ λ ω ς . 
άλλ ' ή κατά  α να λο γ ία ν  ή κα τ ' α ιτ ία ν  ή κατά  ά π ό φ α σ ιν  θεο- 
π τ ικώ τερο ς  δ9 ε κ ε ίν ο ς , ος τ ιλ ε ίω  ό ίδ ε  τώ ν του κόσμον μ ερώ ν  

20 ή τά κ ρ ε ίτ τω , κ α ί έ τ ι μάλλον δ μάλλον  ού γ ιν ώ σ κ ε ι την γ νώ 
σ ιν  έχω ν , θ 'εοπτ ικώ τατος δ 9 απάντω ν  δς τάς τε ε μ φ α ν ε ίς  έγνω  
του κόσμον μ ερ ίδ α ς  κ α ί τάς α φ α ν ε ίς  δ υ νά μ ε ις , τά ς  τιρός γήν  
κ α ί τάλλα τώ ν σ τ ο ιχ ε ίω ν  σ υμ π άθ ε ια ς  κ α ί τάς πρός άλλη λα  
ταύθ9 άπαντα εν α ν τ ιο π α θ ε ία ς , τά ς δ ιαφ ορά ς , τά ς ιδ ιό τ η τα ς , 

25 τάς κ ο ιν ω ν ία ς , τάς έ ν ερ γ ε ία ς , τά ς  συνάφ ε ια ς , τά ς  έφ αρμ ογά ς , 
τάς αρμ ον ία ς  κ α ί α π λώ ς  τ άρρητα  κ α ί τά ρητά του δλον τον- 
δε συνθήματα* ώ  γά ρ  αν», φ ησ ί, « κα λώ ς υ π ή ρ ξε  ταΰτα πάντα  
θ εω ρ ε ίν , ε κ ε ίν ο ς  κ α ί ώ ς  τούτων πό ντω ν  α ίτ ιο ν  τόν Θ εόν  
γ ιν ώ σ κ ε ιν  δννατα ι κ α ι εκ  τούτων πάντω ν  ά να λο γ ιζό  μ ένος αϋ- 

30 τόν γ ιν ώ σ κ ε ι κ α ί τούτων πάντω ν  ϋ π ε ρ τ ιθ ε ίς  δ ι9 άποφ άσεω ς  
α ϋ θ ις  υπ έρ  πάντ9 έπ ίσ τα τα ι αυτόν. «9Ε π ε ί  γάρ», φ ησ ίν , «έκ 
τώ ν  δντω ν μόνω ν δ Θ εό ς  γ ιν ώ σ κ ε τα ι, ούκ έ ξ  ώ ν  δήπου  ά -
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ЗЮ. Μ α τ θ. 5, 8.
37. Ί  eg. 14, 23.



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 2, 3 535

τής Θεωρίας ώς άγγελος, έξηγεί ταύτην είς τον προφήτην 
και άνεβίβαζεν αύτόν από τήν αμάθειαν είς τήν σύνεσιν. 
Ή μεν αμάθεια λοιπόν άπό τήν οποίαν μετεκινεϊτο, ήτο 
χειρότερα τής γνώσεως είς τήν οποίαν άνεβιβάζετο, ή δε 
παρέχουσα τήν γνώσιν όρασις, ή καί έχουσα αυτήν θεομι- 
μήτως συνεπτυγμένην μέσα της, πώς δεν είναι άνωτέρα 
τής παρ’ αύτής χορηγουμένης γνώσεως; ’Έπρεπεν όμως 
ό όρμήσας κατά τών πατέρων νά μή άφήση άνεπηρεά-
στους ούτε τούς προφήτας. Διότι εκείνοι είναι πρώτοι πα
τέρες και τών πατέρων πατέρες έν πνεύματι’ έπρεπε λοι
πόν νά μετάοχουν καί τής ύβρεως.

64. ’Αφού δέ πλέον αύτός, ό όποιος εΰρε πρόφασιν 
τούς ήσυχαστάς, διά νά έπιτεθή ούτως είπεΐν έναντίον 
όλων τών θείων, έκορέσθη μέ τόν άγώνα προς τούς πατέ
ρας καί προφήτας, αύτοδιορίζεται έπειτα εξηγητής τών 
μυσπκωτάτων λόγων τού ευαγγελίου καί άξιώνει νά δι- 
δάσκη, πώς οί καθαροί είς τήν καρδίαν βλέπουν τον Θεόν88 
καί πώς μαζί μέ τον Πατέρα έρχεται ό Υιός καί κατασκευά
ζει κατοικίαν είς αύτούς37. «Β̂ επουν̂  λοιπόν>»τ̂ όγΒ4τ-^όν 
Θεόν οί καθαροί είς τήν καρδιαν όχι κατ’ άλλον τρόπον 
παρά κατ’ άναλογίαν ή κατ' αιτίαν ή κατ’ άπόφασιν* θεο- 
πτικώτερός δέ είναι έκεϊνος, ό όποιος γνωρίζει τάπερισ- ),
σότερα ή'τά κάλύτερα τών μερών τοϋ κόσμου καί άκρμπ 
περισσότερον ο έχώΥ Την γνώσιν άνωτέραν εκείνου τό ό
ποιον γνωρίζει, θεοπτικώτατος δέ όλων είναι ό γνωρίσας
τόσον τάς φανερός μερίδας τού κόσμου δσον καί τάς 
άφανεϊς δυνάμεις, τάς συμπάθειας προς τήν γην καί- τά 
άλλα-σχοιχεία καί τάς προς άλληλα έναντιοπαθ&ίαο-ολων 
αυτών, τάς διαφοράς. _ τάς ίδιότητας,τάς κοινωνίας, τάς 
ένεργείας, τάς συνάφειας, τάς έφαρμργάς, τάς ώρμονίας 
καί γενικώς τάς άρρήτους καί ρητός σχέσεις τού -συνό
λου τούτου" "«διότι». λέγει, ό̂ποιος ήδυνήθη νά θεώρηση 
καλώς άλα αύτά) αυτός δύναται νά γνώριμη τόν Θεόν «ώς 
αίτιον όλων αύτών καί γνωρίζει αύτόν κατ’ άναλογίαν ό
λων αυτών καί ύπερθέτων αύτόν έπάνω άπό όλα αύτά 
δΓ αποφατικής θεολογήσεως τόν γνωρίζει πάλιν ύπεράνω



536 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

γ ν ο ε ί τ ις ,  ά λλ ' ξ  ώ ν  μόνω ν γ ιν ώ σ κ ε ι γ νώ σ ετα ι Θ εόν . " Ωστε δ- 
σφ π λ ε ίω  τ ις  γ ιν ώ σ κ ε ι κ α ί σεμνότερα κ α ι ά κρ ιδ έσ τερον , τοσον- 
τω  δ ια φ έρ ε ι τω ν  ά λλω ν  προς τό γ ιν ώ σ κ ε ιν  τον Θ ε ό ν  κ α ι αυ
τός δε ό κατά  άπόφ ασ ιν  τής θ εο γ ν ω σ ία ς  τρόπος, δς δ ο κ ε ί μάλι~  

5 στα την τών δντω ν ά τ ιμ ά ζ ε ιν  έπ\ Θ εόν  γ νώ σ ιν , τής τω ν δν- 
τω ν απάντω ν γ νώ σ εω ς χ ω ρ ίς  π α ρ α γ εν έσ θ α ι ο ν  π έφ νκ εν · ών  
γάρ τάς υ π ά ρ ξ ε ις  γ ινώ σκομ εν , τούτων μόνω ν  χ ω ρ ε ΐ κ α ι τάς 
α ν α ιρ έσ ε ις  γ ιν ώ σ κ ε ιν » .

65. * 3Ώ  ο ϊα ς  ά φ ή κε  καθ? εαυτού  τάς  φ ω νά ς , ούδεν δ3 ο- 
Μ  μ ω ς  άπρ,δούσας τ α ίς  ά λλοθ ι γ ν ώ μ α ις  αυτού' τ έλ ε ιο ν  γάρ  ου- 

τος άνθρωτιον αλλαχού κ α ι σοφόν ο ρ ίζ ε τ α ι τον πάντα  είδότα. 
Ε ι  το ίννν, ώ ς  άρ τ ι κάνταύθ3 οντος άπεφήνατο, τούτω ν μόνω ν  
ε ν ι κ α ι τάς α ν α ιρ έσ ε ις  γ ιν ώ σ κ ε ιν  κ α ι έκ  τούτων μόνω ν  άπο- 
φ ά σ κ ε ιν  τό θ ε ιο ν , ώ ν  έχομ εν  την κα τάληψ ιν , Θ εό ν  ε ίν α ι δέή- 
σ ε ι, δ ά δ α ί τής ά το π ία ς , τον έ κ  τή ς  πάντω ν  ά φ α ιρ έσ εω ς  Θ εόν  
γνωσόμενον. 3Ή  γάρ τά όντα πάντα τ ις  ε ίδ ε ίη  ά ν , ώ ς  αν εκ  
τής πάντω ν  ά φ α ιρ έσ εω ς  ε ιδ ε ίη  Θ εόν, κ α ι Θ εόν  ή μ ιν  εαυτόν  
ε ισ ά γ ε ι —  Θ εού γάρ  μόνου τό ε ϊδ έ ν α ι τά τιάννα  —  ή, ε ί  τι 
α γνο ε ί, τούτο ή γη τα ι Θ εόν ' δ γάρ  α γ ν ο ε ί,  ά φ α ιρ ε ίν  αύτού τό 

20 θ ε ιο ν , ώ ς  οϋτος έφησεν, αδύνατον. Κ α ι  ε ί,  ώ ν  α ύ θ ις  γ ιν ώ -  

α κ ε ι τ ις ,  τούτων μόνω ν  α ίτ ιο ν  γ ιν ώ σ κ ε ι Θ εόν , δσα την γ ΐ ’ώ - 
σ ιν  αύτού δ ια π έφ εν γ ε , τούτων ονκ α ίτ ιο ν  η γ ε ίτ α ι Θ ε ό ν  ονκούν  
συμμετρήοει τφ  κοσμώ  την θ ε ία ν  δύναμ ιν , ου  γάρ π λ ε ίω  γ νώ -  
ο ε τα ι τονδε τού παντός οϋτος. Ά λ λ ’ η μ ε ίς , νπ ερα ρθ έντες  τής 

25 γνώ σ εω ς, μ νρ ίου ς ά ναπ επ ε ίαμ εθα  κόσμους, ο ύ χ  όμο ιους μόνον 
<Ша κ α ι δ ιαφ όρους, Θ ε ω  π ρ ο α γ α γ ε ίν  τώ ν εύχερ εότάτω ν  δν 
κ α ί έκ  πάντω ν ό λ ικ ώ ς  άποφάσκομεν τό θ ε ιο ν , κ ά κ  τώ ν μήπω  
έγνω σμένω ν  γ ινώ σκομ εν  την άπε ιροδύναμον δύναμ ιν . Ο ν τω ς  
ό Π α ύ λ ο ς  φ ησ ι καθήσθα ι τόν Χ ρ ισ τό ν  επ ά νω  παντός όνόμα- 

30 τος ου μόνον τού υνομαζομένον, τοντέόνιν εγνω σμένου, έν  τφ  
νυν α ίώ ν ι,  αλλά  κ α ί έν  τφ  μέλλοντ ι γνωσθησομένου, κ α ί από

38. Βλ. άνωτέρω 2, 1, 37.
39. Βλ. Δ ι ο ν .  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων όνομάτων 7,

3, PG 3, 872 Α.
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όλων. "Ωστε όσον περισσότερα καί σεμνότερα καί άκρι- 
βέστερον γνωρίζει κανείς, τόσον διαφέρει των άλλων ως 
προς то γινώσκειν τόν Θεόν καί αύτός δε κατά τήν απο
φατικήν Θεολογίαν τρόπος, ό όποιος φαίνεται ότι περιφρο- 
νεϊ περισσότερον τήν γνώσιν των όντων επί τοϋ Θεοΰ, 
δεν έχει τήν φύσιν νά φθάση εκεί χωρίς τήν γνώσιν όλων
των όντων' διότι εκείνων των όποιων γνωρίζομεν τάς υ
πάρξεις, τούτων μόνων είναι δυνατόν νά γνωρίζωμεν και 
τάς άφανίσεις».

65. Όποιας φωνάς άφησεν έναντίόν έαυτοϋ, αί όποΐαι 
όμως δεν διαφωνούν πρός τάς άλλοΰ διατυπωθείσας γνώ- 
μας του' διότι οΰτος άλλοΰ τέλειον καί σοφόν άνθρωπον
ορίζει τόν γνωρίζοντα τά παντα̂ Γ̂ Άν λοιπόν, όπως άπε- 
φάνθΡΡτώρα καί έδω όυτοςΓ-είναι δυνατόν νά γνωρίζη 
τάς αφανίσεις τούτων μόνων καί νά άποφάσκη τό θεϊον έκ 
τούτων μόνων, τά όποια κατανοοΰμεν, θά πρέπει νά είναι 
Θεός, οποία άτοπία, αύτός ό οποίος θά γνωρίση τόν Θεόν 
έκ τής άφαιρέσεώς πάντων39. *Ή θά ήδύνατο κάποιος νά 
γνωρίζη όλα τά όντα, ώστε διά τής άφαιρέσεώς πάντων 
νά γνωρίση τόν Θεόν, οπότε μας παρουσιάζει έαυτόν ώς 
άλλον Θεόν — διότι τού Θεοΰ μόνον είναι ίδιον νά γνω
ρίζη τά πάντα — , ή, άν άγνοή κάτι, τούτο δέχεται Θεόν* 
διότι δ,'τι' άγνοεϊ, είναι αδύνατον, όπως είπεν αύτός, νά 
τόΰ άφαιρέση τό θεϊον. Καί αν πάλιν κανείς άναγνωρίζη
τόν Θεόν αίτιον μόνον εκείνων τά όποια γνωρίζει, τότε 
δέν θά θεωρή αίτιον τόν Θεόν έκείνων των οποίων του 
διαφεύγει ή γνώσις' έπομένως θά συγκρίνη με τόν κόσμον 
τήν βείαν δύναμιν, διότι δέν πρόκειται οΰτος νά γνωρίση 
περισσότερα τοΰ σύμπαντος τούτου. Άλλ’ ήμεϊς, ύπερυ- 
ψωθέντες τής γνώσεως, έχομεν πεισθή ότι είναι εύχερΐέ- 
στατον εις τόν Θεόν νά παραγάγη μυρίους κόσμους, όχι 
μόνον όμοιους, άλλά καί διαφόρους, καί άποφάσκομεν τό 
θεϊον άπό όλους γενικώς καί άπό τά μή έγνωσμένα γνωρί- 
ζομεν τήν άπειροδύναμον δύναμιν. Οϋτω λέγει ό Παύλος 
ότι ό Χριστός έκάθησεν επάνω παντός ονόματος, όχι 
μόνον όνομαζομένου, δηλαδή εγνωσμένου, είς τόν παρόν-
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τώ ν μη έγνω σ μένω ν  αύτώ  τη ν  μ εγαλω σύνην  του Θ εόν  έ ξ α ί-  
ρω ν  όντω ς άλλαχον που τω ν επ ισ τολώ ν, ε ϊπ ώ ν  « τ ις  ημάς  
χοορίσε ι από τής α γ ά π η ς  τον Χ ρ ισ τ ο ύ ; »  κ α ι ά π α ρ ιθ μ ή σ α ς  πάν 
τα τά α ισθητά  κ α ι νοητά, τα ενεστώ τα  κ α ι τα μέλλοντα , έτιή- 

5 γ α γ ε ν , «ούτε τ ις  κ τ ίσ ις  έτέρα  δννήσετα ι η μ ά ς  χ ω ρ ίσ α ι από 
τής α γά π η ς  τον Θ ε ο ύ » ,  εκ  τώ ν  οντω ν  κ α ι τά μή  οντα συνο- 
ρ ώ ν  κ α ι κ α τ ’ ε κ ε ίν ω ν  ώ ς  οντω ν  ά π ο φ α ινό μ ενο ς . 0 1  δε έ ξ  ε 
νός μ νρ ίο υ ς  κ α ι ε κ  τον πεπερασμένου την ά π ε ιρ ο ν  σ νν ιέντες  
δνναμ ιν , π ώ ς  ονκ εκ  μ έ τρ ιω ν  τώ ν κα τ ’ αυτόν άπαντα  γνωσό- 

10 μέθα , ώ ς  ε ξ  όνυχω ν φ ασ ι τον λέοντα  κ α ι εκ  κρασπέδον τό 
ντρααμα, κ α ί ούτω πάντω ν  α ίτ ιο ν  έπ ιγ νω σ όμ εθ α  Θ εό ν  κ α ι από 
πάντω ν τούτων άφ α ιρήσομεν  κ α ί τό την ε κ  τώ ν  όντω ν 'θεογνω 
σ ίαν  νπ ερβα ϊνον , ώ ς  έ ξ  ονκ δντοον λό γφ  μόνω  άπαντα  παρή- 
χθη , δ ιά  π ίσ τ εω ς  προσθήσομεν ;

15 66. Κ ο ιν ή  μ έν  ούν αύτη πούσι το ις  ε ις  Χ ρ ισ τό ν  π επ ισ τεν -
κόσ ιν  ύπερ έννο ια ν  γ ν ώ ο ις ' τό δέ δή τής αληθού ς π ίσ τεω ς  
ταύτης τέλος, δ δ ιά  τής τώ ν εντολώ ν ερ γα σ ία ς  προσ γ ίν ετα ι, 
ουκ έκ  τώ ν όντω ν μόνω ν κ α ί γνω στώ ν κ α ί α γνώ σ τω ν  την θεο
γ νω σ ία ν  π α ρ έχ ε τα ι —  όντα γά ρ  ενταύθα τά κτ ισ τά  πάντω ς  

20 λέγομεν  —  άλλ? έκ  τού άκτιστου φ ω τός, δ Θ εού  έστι δόξα  
κ α ί Χ ρ ισ το ύ  Θ εού  κ α ί τώ ν  τή ς χρ ισ το ε ιδ ού ς  έφ ικο μ ένω ν  λή- 
ξ ε ω ς · έν γάρ  τή δόξη  τού Π α τ ρ ό ς  ό Χ ρ ισ τ ό ς  έλεύσετα ι, έν  
δέ τή δόξη  τού Π α τ ρ ό ς  αύ τώ ν  Χ ρ ισ το ύ  «α ί δ ίκ α ιο ι λάμψου- 
σ ιν  ώ ς  ό ή λ ιο ς »  κ α ί φ ώ ς  εσοντα ι κ α ί φ ώ ς  δψονται, τό μόνης 

25 τής κ εκα θ α ρ μ ένη ς  κ α ρ δ ία ς  έ π ίχ α ρ ι κ α ι π α ν ίερ ο ν  θέαμα , δ 
νύν  αεν κ α ί το ις  τά ενα γή  πάντα  δ ι ά π α θ ε ία ς  κ α ί τά  καθαρά  
δ ιά  τής ε ιλ ικ ρ ιν ο ύ ς  κ α ί ά νλο ν  δ ια β εδ η κό σ ι προσευχής έν 
άρραβώ νος μ έρ ε ι μ ε τ ρ ίω ς  πρ οφ α ίν ετα ι, τότε δ έ  τους υ ιού ς  
τής άναστάσεως έμ φ ανώ ς θ εο π ο ιή σ ε ι, σ υ ν δ ια ιω ν ίζο ν τα ς  κ α ί 

30 σννδοξαζομένους τφ  μεταδόντ ι τή κ α θ ’ ή μ ά ς  φ ύσε ι θ ε ία ς  δό- 
ξ η ς  τε κ α ί λαμπρότητας. Δ ό ξ α  δε κ α ί λαμπρότης ονδ ’  έ π ί τών 40 * * 43 44 45

40. Έ φ .  1, 2 0 - 2 1 .  41.  Ρ  ω μ. 8, 3 5 - 3 9 .
42.  Δ  ι ο ν.  Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείω ν ονομάτων 1, 4,

P G  3, 592 Β.
43. Βλ. άνωτ. 2, 3, 18.
44. Μ ο τ θ .  13, 43.
45. Λ ο υ κ ά  20, 36.
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τα αιώνα, άλλα και γνωσθησομένου εις τόν μέλλοντα40, 
καί έξαίρων την μεγαλωσύνην τοϋ Θεοϋ άπό τά μή εγνω
σμένα είς αύτόν είς άλλο σημεϊον των έπιστολών, άφοϋ 
είπε «ποιος θά μάς χωρίση άπό την άγάπην τοϋ Χριστοϋ;» 
καί άπηρίθμησεν όλα τά αισθητά καί νοητά, τά ένεστώτα 
καί τά μέλλοντα, προσθέτει, «οϋτε καμμία άλλη κτίσις θά 
δυνηθή νά μας χωρίση άπό τήν άγάπην τοϋ Θεοϋ»41, κα- 
τανοών τά μή όντα άπό τά όντα καί άποφαινόμενος δΓ 
αύτά ώς δντα κατ’ άναλογίαν εκείνων. Ημείς δε οί κατα- 
νοοϋντες άπό ενα μυρ'ους κόσμους καί άπό τό πεπερασμέ- 
νον τήν άπειρον δύναμιν, πώς άπό τά άνάλογα δεν θά 
γνωρίσωμεν τά πάντα, τά κατ’ αύτόν, όπως κατά τό λόγιον 
έκ τών ονύχων τόν λέοντα καί άπό τό κράσπεδον τό ύφα
σμα, καί δέν θ,ά άναγνωρίσωμεν οϋτω τόν Θεόν ώς αίτιον 
πάντων καί άφαιρέσωμεν τοϋτον άπό όλα αύτά καί δέν θά 
προσθέσωμεν διά πίστεως τό ύπερθαϊνον τήν θεογνωσίαν 
έκ τών όντων, δτι όλα παρήχθησαν έξ ούκ όντων διά μό
νου τοϋ λόγου;

66. Αύτή λοιπόν ή ύπέρ έννοιαν γνώσις είναι κοινή 
εις όλους τούς πιστεύοντας, τό δέ τέλος τής άληθινής αύ- 
τής πίστεως, τό όποιον προσγίνεται διά τής έκτελέάεως 
τών έντολών, δέν παρέχει τήν θεογνωσίαν μόνον άπό τά 
όντα, τά γνωστά καί άγνωστα, —διότι έδώ όντα λέγομεν 
πάντως τά κτιστά— άλλ’ άπό τό άκτιστον φώς, τό οποίον 
είναι δόξα Θεοϋ καί Χριστοϋ Θεοϋ καί τών έπιτυχόντων 
τήν χριστοειδή μερίδα42, διότι εις τήν δόξαν τοϋ Πατρός 
θά ελθη ό Χριστός, εις δέ τήν δόξαν τοϋ Πατρός αύτών 
Χριστοϋ48 «θά λάμψουν οί δίκαιοι ώς ό ήλιος»44 καί φώς 
θά είναι καί φώς θά ϊδουν, τό χαριτωμένον καί πανίερον 
θέαμα. Αύτό τό θέαμα τώρα μέν προφαίνεται μετρίως ώς 
είδος άρραβώνος εις τούς διαβάντας όλα τά άκάθαρτα δΓ 
άπαθείας καί τά καθαρά διά τής ειλικρινούς καί άθλου 
προσευχής, εις τό μέλλον δέ θά θεοποιήση έμφανώς τούς 
υιούς τής άναστάσεως48, συνδαιωνίξοντας καί συνδοξαξο- 
μένους μέ τόν μεταδώσαντα εις τήν ίδικήν μας φύσιν 
θείαν δόξαν καί λαμπρότητα. Δόξα δέ καί λαμπρότης δέν
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κ τ ισ τώ ν  ουσ ία  ποτ α ν  еЪу π ώ ς  οϋν θ ε ό ν  δ ο ξά σ ε ιε ν  αν τ ις  
ουσ ίαν  ε ίν α ι την Θ εό ν  δό ξαν , Θ εό ν  δ ς χ άμ έδ εκ το ς  ώ ν  κ α ι 
αόρατος κ α ι ά να φ ή ς , κ α δ 5 υπερούσ ιον δ ύ να μ ιν  μεΰ 'εκτός γ ί 
ν ε τα ι κ α ι χ ω ρ ε ϊτ α ι κ α ϊ  δ ια φ α ίν ε τ α ι κ α ι εν  εν  δ ε ω ρ ία  Π ν ε ν -  

5 μ α  μετά  τώ ν δ ιά  κ α δ α ρ ά ς  κ α ρ δ ία ς  εν τνγχανόντω ν  γ ίν ε τα ι,  
κα τά  την προς τον \ίδιον π α τέρ α  του κο ινού  ΊΊατρδς υπέρ η
μ ώ ν  μ νσ τ ικω τάτην  κ α ι απόρρητον ευ χή ν ; « Α ό ς  γ ά ρ  α ύ το ις » .  

φ ησ ίν , «%να καδάπ ερ  εγώ , Τ Ιάτερ , έν  ποι κ α ι συ έν  έμο ί, κα\ 
αυτο ί έν  ή μ ίν  έν  ώ σ ιν »  έν  ά λη δ ε ία . Τ ο ια ύ τ η ς  το ίνυν  οϋσης 

10 δ έ α ς  του Θ εού , ήν μόνο ι ο ι τη ς μ α κ α ρ ία ς  κ α τ η ξ ιω μ έ ν ο ι λή- 
ξ ε ω ς  οψονται κατά  τόν ά ληκτον  α ιώ ν α , ήν κ α ι νυν ο ι ε κ κ ρ ι-  
7ο ι ιώ ν  αποστόλων έν  Θ α β ώ ρ  κα τε ϊδ ο ν  κ α ι ό Σ τ έφ α ν ο ς  λ ιϋ α -  
ζόμενος κ α ι ό 9Α ν τ ώ ν ιο ς  κ α δ 9 η σ υ χ ία ν  ά γ ω ν ιζό μ ε ν ο ς , μάλ 
λον δε πάντες ο ι ά γ ιο ι,  ταυτόν δ9 ε ιπ ε ϊν  ο ί κ εκα δ α ρ μ ένο ι την 

15 κ α ρ δ ία ν , ώ ς  έκ  τώ ν ά να γεγρ α μ μ ένω ν  ο ικ ε ίω ν  λό γω ν  κ α ϊ τών  
κα ί*  αύτους β ίω ν  ε ξ ε ο τ ι μ α ν δ ά ν ε ιν  τφ  βουλομένω  (φ α ίη ν  
δ ’ αν  έ 'γω γε κ α ι προφ ήτας κ α ι π α τρ ιά ρ χ α ς  άγευστους ονκ 
ε ίν α ι τού φ ω τός τούτου , μάλλον δέ πλ,ήν ό λ ίγ ω ν  τά πάντα  έ- 
κ ε ίν ω ν  θ εά μ α τα , κ α ϊ μάλ ισ τα  τά δε ιό τατα , μη  ά μ ο ιρ ε ίν  τούτον 

20 τού φ ω τό ς * τ ι γάρ άν κ α ι ϋποκρ ίνο ιτο  φ ώ ς  άλλάτρ ιον  ό φ ώ ς  
α ιώ ν ιο ν  ο ίκ ε ιο ν  έχω ν , το ις  κ α δ α ρ ο ϊς  την κ α ρ δ ία ν , ε ϊ  κ α ϊ ά- 
πορρήτω ς, όμ ω ς ορατόν, νυν τε κ ά π ι τού μέλλοντος α ιώ νο ς , 
ώ ς  κ α ι Δ ιθ έ σ ιο ς  ό μ έ γ α ς  λ έ γ ε ι;  — , το ιαύ τη ς το ίνυν οϋσης 
δ έα ς  τού Θ εο ύ , π ώ ς  ου ταύτην επ α γ γ έλ λ ε τα ι την α ιώ ν ιο ν  ό 

25 μ α κ α ρ ίζω ν  τους κα δ α ρ ο ν ς  την κ α ρ δ ία ν , άλλά  την από τών  
κτ ισ μάτω ν  γνώ σ ιν , ή γ ένο ιτ9 ά ν  κ α ι το ις  τού α ιώ ν ο ς  τού
τον σοφοί ς ;

* 67. 'Ότι δε την άτώ τών κτισμάτων γνώσιν τελεωτάτην
δεοπτίαν ό φιλόσοφος ηγείται, 7ΐρολαβών έδίδαξεν ημάς τον- 

30 το, είπών μηδενϊ μηδεμίαν άπολνπ εΐν τ αυτής υπερβολήν, ος 
έγνω πάσας τάς έμφανείς τού κόσμου μερίδας καϊ τάς άφα-

46. Α ' Κ ορ . 6, 17. 47. Ί ω. 17, 19* 21.
48. Διά Στέφανον Π ρ ά Ε. 7, 55 έΕ. ΔΓ ‘Αντώνιον Ά  θ α ν α σ ί ο υ, 

Βίος ’Αντωνίου 10, PG 26, 860 AD. ’Οράματα εβλεπον οί μάρτυρες, 
τών όποίων πρότυπον ό Στέφανος, καί οί μάρτυρες της συνειδήοεως 
έρημΐται, τών όποίων πρώτος ό ’ΑνΥώνιος.

49. Δ ι ο ν .  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων όνομάτων 1, 4, 
PG 3, 592 ВС.

so. βλ. Ματθ. 5. β. 51. Βλ. άνωτ. παοάνο. 64.
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δύναται ποτέ νά είναι ούσία οϋτε επί των κτιστών’ πως
λοιπόν θά ήδύνατο κανείς νά δεχθή ότι ή δόξα τοϋ Θεοΰ 
είναι ούσία, τοΰ Θεοΰ ό οποίος, ένω είναι άμέθεκτος, αό
ρατος καί άϋλος, καθίσταται κατά ύπερούσιον δύναμιν 
μεθεκτός, χωρεϊται, διαφαίνεται καί γίνεται κατά τήν θεω
ρίαν εν πνεύμα46 μέ τούς διά καθαρός καρδίας συνανα- 
στρεφομένους, κατά τήν μυστικωτάτην καί απόρρητον ύπέρ 
ήμών εύχήν τοΰ κοινού Πατρός πρός τον ίδικόν του Πατέ
ρα; Διότι, λέγει, «δώσε εις αύτούς, ώστε, όπως έγώ, 
Πάτερ, είμαι εις σε καί σύ εις εμέ, καί σύτοί νά είναι εν 
είς ημάς» άληθώς47. Άφοΰ λοιπόν τοιαύτη είναι ή θέα τοΰ 
Θεού, τήν οποίαν θά ϊδουν μόνον οί κατηξιωμένοι τής μα-
καρίας μερίδας κατά τόν άτελεύτητον αιώνα, τήν όποιαν 
καί τώρα άντίκρυσαν οί έκκριτοι άπόστολοι είς τό θαβώρ 
καί ό Στέφανος λιθοβολούμενος καί ό Αντώνιος άγωνιΖό- 
μενος είς τήν ήσυχίαν48, μάλλον δέ όλοι οί άγιοι, ήτοι οί 
καθαροί είς τήν καρδίαν, όπως είναι δυνατόν νά μάθη 
ό βουλόμενος άπό τούς συντεταγμένους λόγους των καί 
άπό τάς βιογραφίας των (θά ήδυνάμην δέ νά εϊπω έγώ 
τουλάχιστον ότι καί οί προφήται καί πατριάρχαι δέν είναι 
άγευστοι τοΰ φωτός τούτου, μάλιστα δέ ότι, πλήν ολίγων 
έΕαιρέσεων, όλα τά θεάματα έκείνων καί μάλιστα τά θειό- 
τατα, δέν είναι άμοιρα τούτου τοΰ φωτός' διατί άλλωστε 
θά ύπεκρίνετο ξένον φώς ό εχων ίδικόν του αιώνιον φώς, 
ορατόν είς τούς καθαρούς κατά τήν καρδίαν, άν καί απορ
ρήτους, τώρα καί κατά τόν μέλλοντα αιώνα, όπως λέγει 
καί ό μέγας Διονύσιος49; —, άφοΰ λοιπόν τοιαύτη είναι ή 
θέα τοΰ Θεοϋ, πώς δέν επαγγέλλεται τήν αιώνιον ταύτην 
ό μακαρίξων τούς καθαρούς είς τήν καρδίαν50, άλλά τήν 
γνώσιν άπό τά κτίσματα, ή οποία θά ήδύνατο νά άναπτυ- 
χθη καί είς τούς σοφούς τοΰ αίώνος τούτου;

67. "Οτι δέ ό φιλόσοφος τελειοτάτην θεσπτίαν θεω
ρεί τήν γνώσιν άπό τά κτίσματα, έδίδαξεν ήμάς τούτο προ
καταβολικούς είπών, ότι δέν άφησεν είς κανένα καμμίαν 
υπερβολήν, όποιος έγνώρισε τάς εμφανείς μερίδας τοΰ 
κόσμου καί τάς άφανεϊς δυνάμεις51. Άλλά ό θείος Γρη-
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ν ε ϊς  δ υ νά μ ε ις . 3Α λ λ 3 «εκ της έ ν ε ρ γ ε ία ς  τον ένεργούντα  άναλο- 
γ ίσ α σ ϋ α ι κ α ι εκ  τής τον κόσμων εναρμ οστ ία ς  τή ς ν π ερ κ ε ιμ έ -  
νη ς  σοφ ίας ή κα τα νόηο ις  γ έν ο ιτ 3 α ν  κ α ι το ΐς  τον α ΐώ ν ο ς  τού
του σοφ ο ις » ,  φ ησ ϊν  ό Ν ύσσης ϋ ε ϊο ς  Γ ρ η γ ό ρ ιο ς * εγό) δ 9 άν 

5 φ α ίη ν  κ α ι το ϊς  μή σοφοις κ α ι το ΐς  μή π ισ το ϊς , ώ ς  νυν δρω - 
μ εν  κα\ τους βαρβάρους πάντας ένα Θ εό ν  ε ίδ ά τα ς  τον παν
τός πο ιητήν , ω  κ α ι ή κατά  άπόφ ασ ιν  ύ εο λο γ ία  ε ξ  α νά γκη ς  
επ ετα ι.  Ό  γάρ π ο ιη τή ς  τον παντός τω ν  πονημάτω ν ούδέν. 
Τ ί  δ έ , ο νχ ί κ α ι τω ν κ α κο δ ό ξω ν  πολλο ί την σοφ ίαν  του α ΐώ -  

10 νος εχονσ ι τούτον κ α ί την απ ' αν'τής του Θ εό ν  κα τα νόηο ιν ;  
* Α ρ 3 ούν αυτούς μ α κ α ρ ίζ ε ι ό Κ ύ ρ ιο ς ; Τ ί  δ ’ άν  τω ν  еΕ λ λ ή 
νω ν  ο ι κα τά  φ ιλοσοφ ίαν  τωλλώ  τω ν  νυν χ ρ ισ τ ια ν ώ ν  δ ια φ ε -  
ροντες κ α ί από τής τω ν κτ ιαμάτω ν  γ νώ σ εω ς  φ ιλοσοφ ούντες; 
r Α ρ α  κ α ί τον μακαρ ίου  κ α ί  α ιω ν ίο υ  ετνχον  έπάϋλου κ α ί πάν- 

15 των, κ α ί αυτώ ν «πών μηδέν  ε ϊδ ό τω ν  ε ί  μή  Κ ύ ρ ιο ν  3Ιησοϋν  
Κ ρ ισ τό ν  κ α ί τούτον εσταυρω μένον», ουχ  ήττον ό τ ι μή  κ α ί μ άλ 
λον; Π ώ ς  γάρ  ο ύ χ ί κ α ί δ ιαφ ερό ντω ς μάλλον, ε ϊγ ε  από των  
κτ ιαμάτω ν μόνον ό Θ εό ς  γ ιν ώ σ κ ε τ α ι,  κ α ί ύ εο π τ ικώ τερ ο ι των  
άλλω ν ο ι π λ ε ίω  τούτων γ ινώ σ κο ν τ ε ς ;  Κ α ίτ ο ι  π άντες  η μ ε ίς  ά- 

20 πό τής π α τρ ικ ή ς  φ ω νή ς , άνω ϋ 'εν  η μ ά ς  δ ιδασκούσης, τον Υ ιό ν  
εγ νώ κ α μ εν * κ α ί αυτό το Π ν ε ύ μ α  τό ά γ ιο ν  κ α ί αυτό το φ ω ς  
τό άρρητον τόν εκ  τού Π α τ ρ ό ς  αγαπητόν  μαρτυρούμενόν νπ έ-  
δ ε ιξ ε ν  ή μ ϊν  κ α ί αυτός ό Υ ιό ς  τό άνομα του ο ικ ε ίο υ  Π α τ ρ ό ς  
έφ ανέρω σεν ή μ ϊν  κ α ί τό Π ν ε ύ μ α  τό ά γ ιο ν  αναλαμβανόμενος  

25 ε ις  ουρανούς έπ η γ γ ε ίλ α το  π έμ ψ ε ιν  προς η μ ά ς , « ίνα  μ ένη  μ εϋ ' 
η μ ώ ν  ε ις  τόν α ιώ ν α ν  κ α ί αύτό τό Π ν ε ύ μ α  τό ά γ ιο ν , έπελύόν  
κ α ί μ ε ϊν α ν  εν  ή μ ιν , ά ν ή γ γ ε ιλ ε ν  ή μ ϊν  κ α ί έ δ ίδ α ξ ε  πάσαν  την 
αλήθ ε ια ν . Π ώ ς  ούν εκ  τώ ν κτ ιαμάτω ν  μ ό νω ν  γ ινώ ο κο μ εν  Θ ε 
όν, κ α ί ούκ έ ξ  ώ ν  τούτον άγνοούμεν , άλλ* έ ξ  ώ ν  γ ινώ ο κο μ εν ;  

30 ΧΑ ρ  ε ί  κ α ί μή γάμον τ ις  λ ά β ο ι π ε ίρ α ν , ου τήν τού Θ εού  πρός 
τήν 3Ε κ κ λ η σ ία ν  ο ϊδ ε  συνάφειαν, ε π ε ί τήν  α να λο γ ία ν  έ ξ  ε
κ ε ίν ο ν  σννοράν ούκ έ χ ε ι,  κ α ί συμβουλεύσεις π ά ν τα ς  φ εύ γ ε ιν

52. Εις μακαρισμούς 6, PG 44, 1269 Β.
53. Α ' Κο ρ .  2, 2.
54. Μ α τ θ .  3, 17.
55. Ί ω. 14, 16 (ύμών).
56. Ί  ω. 16, 13.
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γόριος Νύσσης λέγει ότι «καί οί σοφοί τοΰ παρόντος αίώ- 
νος θά ήτο δυνατόν νά άναλογισθοΰν τον ένεργοΰντα 
από τήν ένέργειαν καί νά κατανοήσουν την ύπερκειμένην 
σοφίαν άπό τήν εύαρμοστίαν τοΰ κόσμου»52. Έγώ δέ θά
ήδυνάμην νά εϊπω καί οί μή σοφοί καί οί μή πιστοί, όπως/βλέπομεν τώρα καί όλους τούς βαρβάρους νά άναγνωρί- 
ζουν ένά Θεόν ποιητήν τοΰ σύμπαντος, τό όποιον άναγκαί- 
ως ακολουθεί καί ή άποφατική θεολογία. Διότι ό ποιητής 
τοΰ παντός δεν είναι τίποτε άπό τά ποιήματα. Μήπως δέ 
καί πολλοί άπό τούς κακοδόξους δεν έχουν τήν σοφίαν 
τοΰ αίώνος τούτου καί τήν απ’ αύτήν πρσερχομένην κατα- 
νόησιν τοΰ Θεοΰ; Αύτούς λοιπόν άρά γε μακαρίζει ό Κύ
ριος; Τί δέ συμβαίνει μέ τούς πολύ ύπερέχοντας των ση
μερινών Χριστιανών κατά τήν φιλοσοφίαν "Ελληνας καί 
φιλοσοφοΰντας μέ βάσιν τήν γνώσιν άπό τά κτίσματα; 
"Αρα έπέτυχον τό μακάριον καί αιώνιον έπαθλον όχι όλι- 
γώτερον άν όχι περισσότερον άπό όλους, καί αύτούς ακό
μη «τούς μή γνωρίζοντας τίποτε έκτος τοΰ Κυρίου Ίη- 
σοΰ Χριστοΰ καί μάλιστα έσταυρωμένον»53. Πώς μάλιστα, 
αν ό Θεός γνωρίζεται άπό τά κτίσματα, δέν θά ήσαν ιδιαι
τέρως θεοπτικώτεροι τών άλλων οί γνωρίζοντες περισσό
τερα άπό αύτά; Καί όμως όλοι ήμεϊς έγνωρίσαμεν τόν 
Υιόν άπό τήν πατρικήν φωνήν, διδάσκουσαν ήμας άπό τόν 
ούρανόν54' καί τό ίδιον τό άγιον Πνεύμα καί τό ίδιον τό 
άρρητον φώς μάς υπέδειξε τόν μαρτυρούμενον έκ τού 
Πατρός άγαπητόν* καί ό ίδιος ό Υιός μάς έφανέρωσε τό 
όνομα τοΰ οικείου Πατρός, όταν δέ άνελαμβάνέτο εις τούς 
ούρανούς έπηγγέλθη νά μάς στείλη τό άγιον Πνεύμα, «διά 
νά μένη μαζί μας εις τόν αιώνα»55' καί τό ίδιον τό άγιον 
Πνεύμα, αφού έπήλθε καί έμεινεν εις ήμας, μας άνήγγει- 
λε καί έδίδαξεν όλην τήν άλήθειαν5®. Πώς λοιπόν γνωρί- 
ζομεν τόν Θεόν μόνον άπό τά κτίσματα; πώς τόν γνωρί- 
ζομεν όχι άπό όσα τόν άγνοοΰμεν, άλλά άπό όσα τόν 
γνωρίζομεν; "Αρά γε, άν κάποιος δέν δοκιμάση γάμον, 
δέν γνωρίζει τήν συνάφειαν τοΰ Θεοΰ προς τήν Εκκλη
σίαν, επειδή δέν δύναται νά κατανοήοη >άπό, αυτόν. ΤήΥ
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την παρθ εν ία ν , ϊν α  την σην ύ εο γνω σ ία ν  εύ ρω σ ιν ; Ά λ λ '  υπό 
Π α ύ λο υ  έξελεγχϋ 'ήση , ος, ά γα μ ο ς  ώ ν, ια ό  μυστήρ ιον τούτο 
μ έ γ α  έστ ϊ»  πρώ τος έξεβόησεν ,  «аЯ Я ’ ε ις  Χ ρ ισ τ ό ν  κ α ί ε ις  την 
Ε κ κ λ η σ ία ν » .

5 68. Κ α ιρ ό ς  δη ε ιπ ε ιν  την ΰ 'εσπεσ ίαν ε κ ε ίν η ν  φ ω ν ή ν  «εν-
χαρ ισ τούμέν  σοι, Π ά τ ε ρ ,  Κ ύ ρ ιε  τον ουρανού κα\ τής γης, 
δτ ι» , ένώ σας σύ σαυτόν ή μ ιν  κ α ι φ ανερώ σας σαυτόν δ ιά  σαν- 
τον ή μ ιν , «άπέκρνψ ας τούτο από σοφών κ α ι συνετώ ν » ,  οι 
συνετοί ε ίσ ι κ α ¥  εαυτούς κ α ι ε ν ώ π ιο ν  αυτώ ν επ ισ τήμ ονες ’ 

10 δ ιό  κ α ι τω ν ά γ ιω ν  σου λαλουντω ν άκούοντες, τούς μ εν  άϋε- 
τονσι, τώ ν  δε π α ρ εξη γο ϋ ν τα ι τ ά ς  ρ ή σ ε ις , εστ ι δ3 α ς  κ α ι τολ- 
μ ώ σ ι π α ρ α χα ρ ά τε ιν  ώ ς  πάντα ς λήσοντες. Γ ρ η γ ο ρ ίο υ  μ έν  γάρ  
τον Ν ύσσης έξηγονμ ένου  τ ι  εσ τ ιν  ή το ϊς  την κ α ρ δ ία ν  κ εκαύαρ -  
μ ένο ις  άποκαλνπτομένη  Θ εού  ϋ 'εω ρ ία  κ α ί  μ ετά  τό ε ϊπ ε ϊν  οτι 

15 αγένο ιτ ’ αν κ α ι το ϊς  τον α ϊώ ν ο ς  τούτον σοφ ο ϊς έ κ  τή ς εϋαρ- 
μοστ ία ς τού κόσμου κατανοήσα ι Θεόν» έπ ενεγκόντο ς,  <саЯЯэ 

έτερόν μο ι δ ο κ ε ϊ νφ ηγεισΟ 'α ι ή τού μακαρ ισ μού  μ εγαλοφ υ ιαυ , 
τό έ κ ε ίν ω  μή δοκούν αυτο ί ο α φ ώ ς δ ια δ εδ α ιο υ ν τα ι. Τ ο ύ  δε 
5Α ρ εο π α γ ίτο υ  μεγάλου  Δ ιο νυ σ ίο υ  λέγοντος, π ώ ς  η μ ε ίς  γ ιν ώ -  

20 οκομεν Θ εόν  «ούτε νοητόν οντα ούτε α ίσ ϋη ιό ϊο ). κ α ι έπ ιφ έρον-  
τος, δ ια π ο ρ η τ ικ ώ ς  μ έντο ι, «μήποαε ουν ά ληϋ ες  ε ϊπ ε ϊν ,  ώ ς  
ουκ έκ  τής αυτού ρεύσεως, άλλ9 έ κ  τής τώ ν 6ντω ν δ ια τ ά ζ ε ω ς  
γ ινώ σ κομ εν  αυτόν», ε ϊτ α  κ α ι την ΰ ε ιο τά τη ν  γ νώ σ ιν  έκκαλύ - 
ψ αντος ή μ ιν , κ α τά  την πρός τό υ π ερφ α ες  φ ώ ς  ύπ ερφ νά  ένω - 

25 σ ιν  υπέρ νουν κ α ι γ νώ σ ιν  τελουμένην , αυτο ί την μύν υπέρ  
νούν γ νώ σ ιν  ώ ς  ούδεν ούσαν άπ ο λελο ίπ α σ ι, την δ έ  δ ια π ορη τ ι-  
κ ή ν  φα>νην εκ ε ίν η ν , ώ ς  μάτην  προσκε ιμ ένην , ο υ δ εμ ια ς  ζητή- 
σεω ς ή ξ ίω σ α ν , αλλά προβάλλοντα ι την τού α γ ίου  φ ω νή ν  πε- 
ρ ιη ρ ημ ένη ν  τώ ν  κ α ιρ ιω τ ά τ ω ν  έκαπ έρω δεν , ώ ς  ϊσ χυρ ιζομ ένη ν  

30 έ κ  τών κ τ ισ μ ά τω ν  μόνω ν τον θ ε ό ν  γ ινώ σ κ εσ δ α ι. Κ α ι  οϋδ ’ 

έ κ ε ϊν ο  σ υν ιδ ε ϊν  ισ χνό  εν  ό φ ιλόσοφος, ότι π ερ ί τής ά ν& ρ ω π ίνη ς

57. Έφ. 5, 82.
58. Λ ο υ κ ά  10, 2Γ  Μ α τ θ .  11, 25.
50. Eiq μακαρισμούς 6, PG 44, 1269 Β.
60. Περί θείων όνομάτων 7, 3, PG 3, 869 С-872 Β.
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αναλογίαν, καί επομένως θά συμβουλεύσης όλους νά απο
φεύγουν την παρθενίαν, διά νά εϋρουν την θεογνωσίαν 
σου; 'Αλλά θά έΕελεγχθης ύπό той Παύλου, ό όποιος άγα
μος ών, έφώναΕε πρώτος, «τό μυστήριον τοϋτο είναι μέ- 
γα, άλλά είς τον Χριστόν και την Εκκλησίαν»57.

68. Καιρός είναι τώρα νά άναφέρωμεν τήν Θεσπε- 
σίαν εκείνην φωνήν «σέ εύχαριστοΰμεν, Πάτερ, Κύριε той 
ούρανοϋΰ καί τής γης, διότι «ένώσας σύ σεαυτόν μέ ήράς 
καί φανερώσας σεαυτόν, διά σεαυτού μέ ή μάς, «απόκρυ
φες τοϋτο από σοφούς καί συνετούς»58, οί οποίοι ειναι_ 
συνετοί καθ' έαυτους και ενώπιον εαυτών επιστήμονες διό 
καί άκούοντες τούς άγίυυς νά λαλούν, άλλους μέν αθε
τούν, άλλων δε παρεΕη/οϋν τά λόγια, ενίοτε δέ τολμούν 
νά π αρ αχα ράξου у , μ ερι κά άπό α ύτά μέ τήν έλπίδα άτι θά 
διαφύγουν τήν προσοχήν όλων. Οϋτω, ένφ ό Γρηγόριος 
Νύσσης έΕηγεϊ τί είναι ή άποκαλυπτομένη θεωρία ΘεοΟ 
είς τούς καθαρούς κατά τήν καρδίαν καί μετά τήν φρά- 
σιν «θά ήτο δυνατόν καί είς τούς σοφούς τού αίώνος τού
του νά κατανοήσουν τον Θεόν άπό τήν εύαρμοστίαν той 
κόσμου», προσθέτεν «άλλά μοΰ φαίνεται ότι κάτι άλλο δι
δάσκει τό θαθύτερον νόημα του μακαρισμού»59, αμτοί δια- 
βεβαιώνουν σαφώς τό μή άποδεκτόν άπό αύτόν. μέγας 
Διονύσιος ’Αρεοπαγίτης λέγει, πώς ήμείς γνωρίζομεν τον 
Θεόν, «άφου δέν είναι ούτε νοητός ούτε αισθητός» καί 
προσθέτει, διαπορητικώς φυσικά, «μήπως λοιπόν είναι αλη
θές νά εϊπωμεν ότι δέν τον γνωρίζομεν άπό τήν φύσιν 
αύτοΰ, άλλά άπό τήν διάταΕιν τών δντων»̂ ειιε̂ τα_ μάς 
άπεκάλυψε καΐ̂ τΐι̂  θέΐοτάτην γνώσιν κατά τήν ύπερφυα 
ενωσιν"ποός~ τό ~υίΐερφαεο-φως; τελουμένων ύπέρ νουν 
κα̂ γνώσιν6,ν/)Αύτός δέ τήν μέν ύπέρ νοΰν ενωσιν έγκατέ- 
λειψεν ώς άνύπαρκτον, τήν διαπορητικήν δέ φωνήν εκεί
νην άπηΕίωσαν συζητήσεως ώς ματαίως προστεθειμένην, 
άλλά προβάλλουν τήν φωνήν той αγίου περικεκομμένην 
έκατέρωθεν άπό τά καιριώτατα, ώς ίσχυριζομένην ότι ό 
Θεός γνωρίζεται μόνον άπό τά κτίσματα. Δέν ήδυνήθη δέ 
ό φιλόσοφος νά άντιληφθη οΰτε έκεΐνο, ότι ό άγιος εδώ

35
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γνώ σ εω ς о λόγος έντανϋα  τφ  ά γ ίφ ,  τής φ υ σ ικώ ς  ένούσης πά- 
οιν, ου τής υπό του Π ν εύ μ α το ς  χορηγούμ ενη ς. Ε π ε ιδ ή  γάρ, 
φ ησ ί, π ά ς  άνϋρω πος ά ϊσ ϋη σ ιν  κ α ι νουν έ χ ε ι,  φ ν σ ικ ά ς  τάς 
γ νω σ τ ικ ό ς  δ υ νά μ ε ις , π ώ ς  γνω σόμεϋα  κ α τ ’ αϋτάς τδν μήτε 

5 α ισθητόν όντα μήτε νοητόν Θ εό ν ; Ο ύ κ  άλλοϋέν  γ ε  πάντω ς  
ή ε κ  τω ν δντων, α ίσ ϋητώ ν  κ α ι νοητώ ν ' κ α ι  ^ ά ρ  α ί γ νώ σ ε ις , 
τώ ν δντώ ν ονσα ι κ α ι ε ίς  τα δντα τό π έρ α ς  έχουσα ι, κ α ι τό 
ϋ ε ΐο ν  εντεύθεν  δε ικνύουο ιν . Ο ι  δε μη  μόνον α ϊσ ϋ η τ ικ ά ς  κ α ι 
νο η τ ικά ς  εχοντες  δ υ νά μ ε ις , άλλα  κ α ι τής π ν ευ μ α τ ικ ή ς  κ α ι 

Η) υπέρ φ ύσ ιν  χά ρ ιτ ο ς  ενμ ο ιρ η κό τε ς , ονκέτ έκ  τώ ν δντων μό
νω ν  άλλά κ α ι πνευματνκώ ς, Π ν ε ύ μ α  δντα τον Θ εόν , υπέρ 
ά ϊσ ϋη σ ιν  γνώ σοντα ι κ α ι νουν, ο λο ι Θ εό ν  γ ιν ό μ ενο ι κ α ι εν  Θ εώ  
γ ινώ σ κοντες  Θ εόν. Κ α τ ά  ταύτην ούν τά ϋ ε ΐα  νοητέον, ώ ς  ό 
αυτός ά γ ιο ς  προτρέπετα ι, ά λλ ’ ον κ α ϋ 3 η μ ά ς , όλους δ ’ εαυτούς 

15 δλω ν εαυτώ ν έ ξ κ η α μ έν ο υ ς  κ α ι όλους Θ εό ν  γενομένου ς ' κ ρ ε ϊτ -  
τον γάρ ε ίν α ι Θ εό ν  κ α ι μη  εαυτώ ν * ουτω  γά ρ  έσ τα ι τά ϋ ε ΐα  
δοτά το ις  μετά  Θ εό ν  γ ενομ ένο ις .

69. 'Ο ρ ά ς  όπ ω ς ά π ή γα γ εν  η μ ά ς  τον ζη τ ε ιν  έ κ  τώ ν δντων  
γ ιν ώ σ κ ε ιν  тον Θ εόν , ά νακαλύψ ας γ νώ σ ιν  έτέραν  νπ ερφ υά  κ α ι 

20 ϋ ε ία ν  κ α ι π νευματ ική ν , ή τ ις  μετά  την ά φ α ίρ εσ ιν  τώ ν  δτηων  
κατά  την υπέρ  νουν έ ν ω ο ιν  ή μ ΐν  τ ιρ οσγ ίνετα ι, κ α ι ε ϊπ ώ ν  ότ ι 
κατά  ταύτην γ ίν ε τ α ι δοτά τά ϋ 'ε ϊα  κ α ί κατά  ταύτην δ ίκ α ιο ί  
νο ε ιν  τά ϋ ε ϊα , δηλαδή π ν ευ μ α τ ικώ ς  άλλ9 ού κ α ϋ 3 ημ ά ς, ου δ ’ 
α ίσ ϋ ή ο ε ι τε κ α ι νφ  τήν έ κ  τώ ν δντω ν έρ α ν ιζο μ ένο ν ς  γ νώ σ ιν  

25 του Θ εό ν ;  ’Α τ ε λ ή ς  γ ά ρ  ή γ ν ώ ο ις  αυτή κ α ϊ ά τελ έσ ι πρέτνουσα 
φρονήμασ ίν. ’Α λ λ ά  γάρ α ί βούλετα ι τφ  ά γ ίω  έ π ι τής  τώ ν»  

δντω ν κ α ι κ α ϋ ’ η μ ά ς  τον ϋ ε ίο ν  γ νώ σ εω ς  τό « μήποτε »  προσ
κε ίμ ενον , δ π α ρ ώ π τα ι τφ  φ ιλοσόφφ  ώ ς  παρ έλκο ν ; Έ π ε ϊ  κ α ϊ 
ανσϋητοϊς δμμασ ι κ α ϊ α ίσ ϋ η το ϊς  ώ α ιν  άπορρήτω ς φ ώ ς  ε ϊδ ο -  

30 μ εν  κ α ϊ ήκονσαμεν Θ εό ν  φ ω νήν, δ ιά  τούτο τ ελ έω ς  άτωφήνα-

61. Αύτόθι.
62. Δ ι ο ν .  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων όνομάτων 7, 3, 

P G  3 ,  8/59 C - 872 Β.
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όμιλεϊ περί τής ανθρώπινης γνώσεως, ή όποια ενυπάρχει 
φυσικώς είς όλους, όχι περί τής χορηγούμενης ύπό του 
Πνεύματος. Διότι, λέγει, επειδή πδς άνθρωπος εχει αϊσθη- „ 
σιν_- καί νοΰν, ήτοιφυσικάς γνωστικός δυνάμεις, πώς θά J  
γνωρίσωμεν με αυτός τόν Θεόν ό όποιος δεν είναι οϋτε 
ιαίσθητός οϋτε νοητός; ‘Οπωσδήποτε όχι άπό άλλοϋ παρά 
άπό τά όντα, αισθητά καί νοητό· διότι αί γνώσεις, ά- 
φοϋ είναι των όντων καί τελειώνουν είς τά όντα, δει
κνύουν μέ αύτά τό θειον. 'Όσοι δε δεν έχουν μόνον αι
σθητικός καί νοητικός δυνάμεις, άλλα απέκτησαν- επίσης 
τήν πνευματικήν καί υπερφυσικήν χάριν, όχι μόνον άπό 
τά όντα αλλά καί πνευματικώς, θα γνωρίσουν ότιόΘεάς 
είναι πνεύμα υπέρ |αϊσθησιν καί νοΰν» καθιστάμενοι όλοι 
τού Θεοΰ καί έν τω Θεω γνωρίΚοντές τόν Θεόν. Κατ' αύ- 
τήν λοιπόν την χάριν πρέπει νά έννοήσωμεν τά θεία, 
όπως προτρέπει ό ίδιος άγιος®1, θά τά έννοήσωμεν δέ όχι 
εύρισκόμενοι καθ’ ήμδς, άλλ’ έξιστάμενοι όλοι άπό όλους 
τούς έαυτούς μας καί καθιστάμενοι όλοι τοΰ Θεού* διότι 
καλύτερον είναι νά άνήκωμεν είς τόν Θεόν καί όχι είς 
εαυτούς' οΰτω δέ πράγματι τά θεία θά είναι δοτά είς 
τούς μετά τοΰ Θεοΰ εύρισκσμένους.

69. Βλέπεις πως μας ά̂ εμάκρυγεν άπό τό νά έπιδιώ- 
κωμεν νά γνωρίσωμεν τόν Θεόν άπό τρ όντα, μφοΰ άνε-
κάλυψεν (άλλην γνώσίν, ύπερφυδ4 θείαν καί πνευματικήν,

« " « I  __η όποια γενναται εις ημάς μετά την αφαίρεσιν των όντων 
κατά τήν ένωσιν υπέρ νοΰν, καί πώς, άφοϋ εϊπεν ότι κατ' 
αυτήν γίνονται δοτά τά θεία καί κατ’ αύτήν είναι δίκαιον 
νά νοώμεν τά θεία, δηλαδή πνευματικώς, όχι δέ κατ’ άν* 
Θρωπίνας δυνάμεις, άφοϋ οϋτε μέ αϊσθησιν οϋτε μέ νοΰν 
δέν έρανίζονται τήν γνώσιν τοΰ Θεοΰ άπό τά όντα; Διότι 
ή γνώσις αυτή είναι άτελής καί άρμόξει είς άτελή φρονή
ματα. Αλλά τότε τί θέλει προσκειμένη άπό τόν άγιον είς 
τήν πρότασιν έπί τής γνώσεως τοΰ θείου άπό τά όντα καί 
κατά άνθρωπίνας δυνάμεις ή λέΕις «μήποτε»62, ή όποια 
παρεβλήθη άπό τόν φιλόσοφον ώς περιττή; 'Επειδή άπορ- 
ρήτως εϊδομεν φως μέ αισθητά όμματα καί ήκούσαμεν φω-
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σθα ι γ ιν ώ σ κ ε ιν  εκ  τώ ν  χ τ ισ μ ά τω ν  μόνω ν τον Θ εό ν  κ α ι κ α ι  
αντάς τάς γ νω σ τ ικ ό ς  κ α ι κ α τ ’ άνθρω πον δ υ ν ά μ ε ις  ενλαδητέον  
εδ ο ζεν  αύτώ . Κ α ι  μην  το ΐς  έφ ικ έσ θ α ι δυ ναμ ένο ις  δ ι ά κ ρ ι-  
6 ε ία ς  τω ν ρημάτω ν ε κ ε ίν ω ν  του α γ ίο υ  κ ά κ ε ι σαφ ώ ς μόνην  

5 την  ε ίσ α γ ω γ ικ ή ν  π ερ ί Θ εοΰ  γ νώ σ ιν  εκ  της τω ν ον τω ν γνώ -  
σ εω ς τ ιροσγ ινομένην δηλός εστ ι δ ιδάσκω ν , δ ιό  έπ ή γα γ εν ' ш -  
πδ τούτης ε ις  τό επ έ κ ε ιν α  πάντω ν  όδω  κ α ι τ ά ζ ε ι κατά  δύ- 
ν α μ ιν  άν ιμεν» .

70. Δ ιά  τούτα κ α ι προ νόμου το ΐς  ν η π ίο ις  ε τ ι προς θεο- 
10 γ νω σ ία ν  κατάλληλος ήν, κ α ι  ’Α β ρ α ά μ  την αρ χήν  τής θ εο 

γ νω σ ία ς  από τούτης ε ιλ η φ έν α ι λ έ γ ε τ α ι,  άλλ5 ύστερον ούκ ά- 
πδ ταντης ώ μ ίλ ε ι τε κ α ι έ γ ίν ω σ κ ε  θ εό ν . Τ ί  δ έ  ό 'Ιώ β ,  δς 
κ α ι άνεδόησεν ιδ ώ ν  τρανότερον, ώ ς  «ακοή  μ εν  ώ τδς ήκονόν  
σου τδ πρότερον , νύν δε ό οφ θαλμός μου έώ ρ α κ έ  σ ε » ;  Τ ί  δε

15 δ Μ ω ϋ σ ή ς , ό εν τώ  επ έ κ ε ιν α  των ον τω ν γνόφ ω  τεσσαράκοντα  
η μ έρ α ς  όλας τον Θ εόν  ό ρ ω ν ; Κ α ι  γάρ ήν  ε ΐκ δ ς  π ροδεδλή -  
σθα ι τω ν αοράτω ν τού Θ εού  κ α ι τδ τού κόσμον φ α ινόμ ενο ν  
το ΐς  άτελέσ ι την γνώ σ ιν , ώσπερ κ α ι το ΐς  έν ε ιλ ο υ μ ένο ίς  α ισ θή -  

σεσ ιν  α ί  σ νμ δ ολ ικα ί ν ο μ ικ α ι δ ι α ισ θ η τώ ν  παρ&δόθησαν θεο- 
20 λ ό γ ια ν  ά λ λ 1 ώσπερ α ν θ ίς  ε ίσ ιν  ο ι τώ ν τελ εω τέρω ν  κ α ι προ -  

καλυμμάτω ν  έκτδ ς θ εο λο γ ία ς  σαφ>ούς εύμο ίρησαν, ούτω ς ε ίσ ιν  
ο ι κ α ι ε ι ς  τά αόρατα τον Θ εού  παρακύψ αντες , ώ ς  Μ ω ϋ σ ή ς  
τε κ α ι Π α ύ λ ο ς  κ α ι ο ΐ κα τ9 αυτούς, ε ΐ  κ α ι  а л о  τώ ν δρω μένω ν  
ήιμ ΐν ο ϊκ ε ίω ς  προς την κΟ τανόησ ιν ε κ ε ίν ω ν  η μ ά ς  χ ε ιρ α γ ω -  

25 γοϋσι.
71. Τ ί  δή  σοι, ώ  φ ιλόσοφε, βούλετα ι τά τ ιολνε ιδή  ε κ ε ίν α  

κ α ί λ ο ζά  τής κ α κ ο τ εχ ν ία ς  σοφ ίσματα, ό τ ι «ε ϊδ έ ν α ι δ ε ι  τδ έστι, 
τδ τ ί εστι κ α ί τδ έν κ α ί την αρ χήν  κ α ί την δύ να μ ιν  τδν έν  τ ι 
ε ίδό τα  κ α ί ον κ α ί α ρ χή ν  κ α ί δννάμενον» ; Ε ί  μ έν  γ ά ρ  έλ εγ έ

30 τ ις  μ η δ α μ ώ ς εκ  τώ ν όντω ν γ ινώ σ κ εσ θ α ι Θ εόν, κ α λ ώ ς  άν ταντα  
τά πάση προσόντα φ ύσει λ ο γ ικ ή  προνφ ερες ' έ π ε ί δ* η μ ε ίς  τήν

63. Αυτόθι 7, 3, PG 3, 872 Α.
64. Θ ε ο φ ί λ ο υ ,  Πρόα Αύτόλυκον 2, 25, Βιβλ. Έλλ. Πατέρων 

5, 38.
65. Ί ώ β  42, 5.
66. Έ  Ε. 24, 18.
67. Ρω  μ. 1, 20.
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νήν Θεού μέ αισθητά ώτα, διά τοϋτο ένόμισεν ότι έπρεπε 
νά διστάση νά άποφανθή ότι γνωρίζει τελείως τόν Θεόν 
άπό τά κτίσματα μόνον, καί μάλιστα μέ τάς γνωστικός καί 
άνθρωπίνας δυνάμεις μόνον. Καί όμως είναι φανερόν είς 
τούς δυναμένους νά άντιληφθοϋν άκριβώς τά λόγια εκεί
να τοΰ άγιου ότι διδάσκει σαφώς ότι μόνον ή εισαγωγική 
περί Θεοϋ γνώσις γενναται άπό τήν γνώσιν τών όντων, 
διό προσέθεσεν' «άπό αύτήν άνερχόμεθα μέ δρόμον καί 
τάξιν κατά δύναμιν είς τό επέκεινα όλων»6*.

70. Διά τοϋτο ή γνώσις αύτή ήτο καί προ τοϋ νόμου 
κατάλληλος πρός θεογνωσίαν εις τά νήπια64, καί ό ’Αβραάμ 
λέγεται ότι άπό αύτήν έλαβε τήν άρχήν τής θεογνωσίας, 
άλλ’ ύστερα δέν ώμίλει καί εβλεπεν άπό αύτήν τόν Θεόν. 
Τί δέ έπραττεν ό Ίώβ, ό οποίος όταν είδε καθαρώτερα 
άνεβόησεν ότι «μέ τήν άκοήν μέν τοϋ ώτός σέ ήκουον 
καί προηγουμένως, τώρα δέ σέ εϊδεν ό οφθαλμός μου»65; 
Τί δέ έπραττεν ό Μωυσής, ό οποίος έβλεπεν τόν Θεόν επί 
τεσσαράκοντα ολοκλήρους ήμέρας εις τόν επέκεινα τών 
όντων γνόφον66; Πράγματι ήτο εύλογον ότι εις τούς ατε
λείς κατά τήν γνώσιν προηγείται τό φαινόμενον τοϋ κό
σμου άπό τά άόρατα τοϋ Θεοϋ, όπως καί εις τούς προσ- 
δεδεμένους εις αισθήσεις παρεδόθησαν δΓ αισθήσεων αί 
συμβολικοί νομικαί θεολογίαι. Άλλ’ όπως έπίσης μερικοί 
τών τελειοτέρων άπέκτησαν έκτος σαφοΰς Θεολογίας καί 
προκαλύμματα, ούτως ύπάρχουν μερικοί οί όποιοι παρέκυ
ψαν καί είς τά άόρατα τοϋ Θεοϋ67; καθώς ό Μωυσής καί 
ό Παύλος καί οί μιμητοί των, αν καί χειραγωγοϋν ήμας 
οίίκείως πρός τήν κατανόησιν έκείνων διά τών όρωμένων 
άπό ήμας.

71. Τί θέλουν δέ, ώ φιλόσοφε, έκεϊνα τά πολυειδή καί 
λοΕά τής κακοτεχνίας σοφίσματά σου, ότι «πρέπει νά γνω- 
ρί̂ π τό είναι, τό τί είναι, τό έν, τήν άρχήν καί τήν δύναμιν 
αύτός ό οποίος γνωρίζει τό έν, τό όν, τήν άρχήν καί τό 
δυναμικόν»; Πράγματι άν έλεγε κανείς ότι ό Θεός δέν 
γνωρίζεται καθόλου άπό τά όντα, καλώς θά προέφερες 
αύτά τά συνυπάρχοντα είς πάσαν λογικήν φύσιν επειδή
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διά τού Πνεύματος γνώσιν των μυστηρίων τον Πνεύματος 
νπερτίδεμεν της φύσει και κοινή πάσι προσούσης γνώσεως, 
τί σοι σνμπράξει τώ προς ταϋτ άντιλέγοντι το την εϊσαγωγι- 
κωτάτην τον Θεόν γνώσιν εκ των δντων προσγίνεαδαι; Σν 

5 δ’ δμως όντως άντιλέγειν είωδας έπεϊ και τοϊς πνενματικοΐς 
άνδράσι λέγονσιν είναι φως νώ δεωρητόν, ονχί την γνώσιν 
μόνην, σν διά πολλών δεικνύεις φώς και την γνώσιν λεγοί- 
μένην, και νικάν διά τούτον κατά κράτος δοκεϊς άντιταττό- 
μενος. ((3Αλλά χωρίς της εισαγωγικής ταυτης, ουδέ λογικός 

10 τις εσται», φησίν, «ούδ3 ή προς τά τελεώτερα τών λογικών 
πρόοδος». Ονδ3 άνηρ εσται π ο τ έ  πριν γενέσδαι νήπιον* άλλ’ 
άνηρ γενόμενος, τά  τον νηπίου κατήργηκεν. Ει δ9 εν άνδρά
σι τά τών νηπίων φρονεί κα\ τοντοις σεμνύνεται, πώς ον κα
ταγέλαστος έσται; Πώς δ3 ον τοιοντος ό χριστιανός είναι 

15 λέγων καί τά έλληνικά παιδενματα μετιών, «V έκείδεν την 
δεογνωσίαν καρπώση τα ι;

72. Τι δ3 о т ι ανοσονν ψνχής λογικόν εξ έπιμελείας νοε
ρόν όνκ άν γένοιτο»; 5Όντως γάρ νοσεί τό λογικόν της ψυ
χής τον την οϊκείαν διάνοιαν πιατοτέραν ηγουμένου τών Яо- 

20 γιων τον Πνεύματος καί μη μέγα καί τέλειον ίαμα ψυχής 
τάς δείας έντολάς οϊομένον. Πρώην μέν γάρ εξ ή μισεί ας 
καδαίρειν έφασκε ταύτας δύνασδαι, νυν δε τό καδαρτικόν 
αύτών άπαν αφελών τή γνώσει προσένειμεν, αρχήν καί με~> 
σον και τέλος δεογ ν̂ωσίας τε καί νγιείάς ψυχής καί καδάρ- 

25 σεώς έκ τον πολλά καί πλέίώ και πάντα είδέναι λέγων προσ- 
γίνεσδαι και δείν μηδαμώς άγνοείν τά πολλά, ίνα καί συνε- 
λεΐν έΐς τι καδόλου δυνηδείημεγ καί την κυκλικήν περί τά 
ον τα γνώσιν κατορδονν τουτέστι, την εγκύκλιον μανδάνειν παί. 
δευσιν, ίνα καί τών ίσαγγέλων καταξι(οδείημεν νοήσεων, τών 

30 ενιαίων καί άμερών, ώσπερ άν έϊ τις έλεγε δείν τον σημείον 68

68 Α ' Κορ.  13̂  12.
69. Βλ. άνωτέρω 2, 1, 17.
70. Αΰτη είναι ό πλήρης κύκλος μαθημάτων τής θύραθεν παιδείας.
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δέ ήμεϊς τήν διά τοΰ πνεύματος γνώσιν τοΰ Πνεύματος 
τοποθετοΰμεν ύπεράνω της φυσικώς καί κοινώς εις όλους 
ένυπαρχούσης γνώσεως, τί θά ώφελήση εσέ τόν άντιλέ- 
γοντα εις αύτά τό ότι ή είσαγωγικωτάτη γνώσις τοΰ Θεοΰ 
γενναται άπό τά όντα; Σύ όμως συνηθίζεις νά άντιλέγπς 
ούτως. Επειδή αντιτασσόμενος εις τούς πνευματικούς άν- 
δρας οί όποιοι λέγουν ότι ύπάρχει φώς θεωρητήν υπό τοΰ 
νοΰ, όχι δέ μόνη ή γνώσις, δεικνύεις διά μακρών ότι καί 
ή γνώσις λέγεται φώς καί νομίζεις ότι διά τούτου νικάς 
κατά κράτος. «Αλλά χωρίς αύτήν τήν εισαγωγικήν γνώ
σιν δέν θά είναι κανείς ούτε λογικός», λέγει, «ούτε ή πρό
οδος προς τά τελειότερα τών λογικών είναι δυνατή». Ού
τε άνήρ θά είναι κανείς ποτέ πριν γίνη νήπιον' άλλ’ όταν 
γίνη άνήρ, καταργεί τά τοΰ νηπίου®8. Έάν όμως είς άνδρι- 
κήν ήλικίαν φρονή τά νηπιακά καί σεμνύνεται μέ αύτά, 
πώς δέν θά είναι καταγέλαστος; Πώς δέ δέν είναι τοιοΰ- 
τος αύτός ό όποιος λέγει ότι είναι Χριστιανός καί άσχο- 
λεϊται μέ τά έλληνικά παιδεύματα, διά νά καρπωθή άπό 
έκεϊ τήν θεογνωσίαν; .

72. Τί κάμνει δέ όταν ισχυρίζεται ότι «αν τό λογικόν 
τής ψυχής νοσή δέν θά ήδύνατο νά γίνη δΓ έπιμελείας 
νοερόν»; Πράγματι νοσεί τό λογικόν τής ψυχής αύτοΰ 
ό όποιος θεωρεί πιστοτέραν τήν ίδικήν του διάνοιαν άπό 
τά λόγια τοΰ Πνεύματος καί δέν νομίζει τάς θείας έντολάς 
μέγα καί τέλειον ίαμα ψυχής. Προηγουμένως βέβαια έλε- 
γεν ότι αΰται καθαίρουν έΕ ήμισείας69, τώρα δέ άφαιρέσας 
όλην τήν καθαρτικήν ιδιότητα αύτήν τήν άπένειμεν είς 
τήν γνώσιν, λέγων ότι ή άρχή καί τό μέσον καί τό τέλοο 
τής θεογνωσίας,, τής ύγείας ψυχής καί τής καθάρσεως 
προέρχεται άπό τήν γνώσιν πολλών καί περισσοτέρων και 
πάντων καί ότι πρέπει νά μή άγνοώμεν καθόλου τά πολλά, 
διά νά δυνηθώμεν νά τά συμμαΕεύσωμεν είς εν καθολικόν 
καί νά κατορθώσωμεν τήν κυκλικήν περί τά όντα γνώσιν, 
δηλαδή νά μανθάνωμεν τήν κυκλικήν παίδέυσιν7®, ούτως 
ώστε νά καταΕιωθώμεν καί τών ίσαγγέλων νοήσεων, τών 
ενιαίων και όμερίστων, ωσάν νά έλεγε κανείς ότι πρέπει
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άμερες Ιδειν δονίλόμενον. πολυμερές αυτό πρότερον προδέσϋαι 
και την μονάδα μη τη άφαιρέσει των πολλών δύνασ&αι γενέ- 
σδαι, άλλα τη συναιρέσει μόνη, καίτοι πάγ ί ο  εκ συναιρέσεως 
έν και μέριατόν, εκεί δε το ενιαιον και άμερες ύπόκειται.

5 'Εγώ δε οίδα παρά των πατέρων μεμνημένος, ήδη δε καί 
τινων αστών άκονσας τε και πιστεύσας, ώς και τά πολλά 
ταντα και τον αισδητόν άπαντα τούτον κόσμον, σόκ και’  αϊσΰη- 
σιν, ον κατά λογισμόν, αλλά κατ οϊκείαν του ϋ'εοείδους νον 
δνναμιν και χάριν έδεάσαντο, η και τά μακράν ώς υπ όφδαλ- 

'0 μους ποιεί και τά μέλλοντα ώς παρόντα ϋπερφυώς παρίστηοι. 
Τον δ■’  εξ Άρείον Πάγον δεορρήμονα ου δαυ μαστόν και έκ 
τών φυσικώς ήμϊν ένυπαρχόντων έξυμνεϊν τον της φύσεως δη
μιουργόν, έπεί και δι άψυχων και δι άναισδήτων και δι 
άλογων και διά λογικών αύτός εστι μόνος ό δοξαζόμενος, 

15 αλλά και αύτω μόνω έξαιρέτως πρέπει ή έν Πνενματι λα
τρεία, ήν καί μόνην ποθεινήν Θεώ ό Θεός αυτός προσείπεν.

73. Τών δη τον μεγάλου Διονυσίου ρήσεων, δσας έλα- 
δεν ό φιλόσοφος καδ’ εαυτόν προδαλόμενος, πολλάς έτ' οϋσας 
καταλιπών, μιας μνημονεύσω, της τελευταίας. Φησί τοίννν 

20 έν ·τώ πρώτω της ’Εκκλησιαστικής ιεραρχίας* «άπάση τούτο 
κοινόν ιεραρχία τό πέρας, ή προς Θεόν καί τά δεϊα προσε
χής άγάπησις, ένδέως τε καί ενιαίως ιερούργουμένη, καί πρό 
γε τούτον ή τών εναντίων παντελής καί άνεπίστροφος άποφοί- 
τησις, ή γνώσις τών δντων fj όντα έστίν, ή τής ίερας άλη- 

25 δείας δρασίς τε καί επιστήμη, ή τής ένοειδονς τελειώσεως 
ένθεος μέδεξις». Συλλογίζεται τοίννν έκ τούτων ό φιλόσοφος 
ούτως’ «τών ημϊν υπό Θεόν δεδομένων ιεραρχία τό κράττι
στόν’ τέλος δε ταύτης ή γνώσις τών ον των, ώς ή ρήσις ανιη 
διδάσκει' τών έν ήμιν άρα τό άριστον ή γνώσις τών δντων έ- 

30 στί, ταντόν δ? εϊπεϊν ή φιλοσοφία» . Ρημάτων όντως έοικεν ή- 71 72 73 74 75

71. Βλ. Δ ι ο ν. ' Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων όνομάτων 
1, 4, PG 3, 589 -592.

72. Βλ. άνωτ. 1, 2, 12.
73. Αύτόθι 1, 5, PG 3, 593 D.
74. Περί Εκκλησιαστικής ιεραρχίας 1, 3, PG 3, 376 Α.
75. Βλ. άνωτ. 2, 1, 21.
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ό θέλων νά ϊδη σημεϊον άμερές πρέπει προηγουμένως νά 
τό 'προβάλη πολυμερές καί ότι ή μονάς δέν δύναται νά 
γίνη μέ τήν άφαίρεσιν των πολλών άλλα μόνον μέ την 
συναίρεσιν, μολονότι πάν τό έκ συναιρέσεως προερχόμε- 
νον είναι εν και μεριστόν, εκεί δε ύπόκειται τό ένιαίον καί 
άμέριστον71. Έγώ δέ γνωρίζω μυηθείς άπό τούς πατέρας, 
μάλιστα δέ άκούσας καί έμπιστευθείς μερικούς έΕ αυτών78, 
ότι καί αύτά τά πολλά καί όλον τούτον τόν αισθητόν κό
σμον έβεώρησαν, όχι μέ τόν λογισμόν, άλλά μέ τήν οίκεί- 
αν δύναμιν τού θεοειδούς νοΰ, ή οποία καί τά μακρινά 
άκόμη παρουσιάζει ύπερφυώς ώσάν έμπρός είς τούς ο
φθαλμούς καί τά μέλλοντα ώς παρόντα. Δέν είναι δέ άΕιο- 
θαύμαστον ότι ό ’Αρεοπαγίτης θεορρήμων έΕυμνεί καί άπό 
τά φυσικά μας προσόντα τόν δημιουργόν τής φύσεως”, 
επειδή μόνον αύτός είναι ό δοΕαζόμενος δΓ άψύχων καί 
δΓ άναισθήτων, δΓ άλογων καί διά λογικών συγχρόνως, 
άλλά καί είς αύτόν μόνον έΕαιρέτως αρμόζει ή έν πνεύ- 
ματι λατρεία, τήν όποιαν ό ίδιος ό Θεός έχαρακτήρισεν ώς 
μόνην άληθινήν προσκύνησιν, ώς μόνην άΕίαν τού Θεού, 
ώς μόνην ποθεινήν είς τόν Θεόν.

73. Τώρα, άφοΰ παραλείψω τάς ρήσεις τού μεγάλου 
Διονυσίου, όσας ό φιλόσοφος προέβαλε καθ’ εαυτού χωρίς 
νά τό άντιληφθη, διότι είναι πολλαί, θά μνημονεύσω μίαν, 
τήν τελευταίαν. Λέγει λοιπόν είς τό πρώτον κεφάλαιον 
τής έκκλησιασπκής ιεραρχίας* «είς πάσαν ιεραρχίαν είναι 
κοινόν τούτο τό τέλος, ή στενή άγάπησις πρός τόν Θεόν 
καί τά θεία, ίερουργουμένη ένθέως καί ένιαίως, προ τού
του δέ ή πλήρης καί άνεπίστροφος άπόσπασις άπό τά άντί- 
θετα, ή γνώσις τών όντων όσον είναι όντα, ή όρασις καί 
έπιστήμη τής ίερδς άληθείας, ή ένθεος μέθεΕις τής ένοει- 
δούς τελειώσεως»74. Συλλογίζεται λοιπόν άπό αύτά ό φιλό
σοφος ώς έΕής’ «έκ τών δέδομένων εις ήμάς ύπό τού 
Θεού τό κράτιστον είναι ή ιεραρχία’ τέλος δέ αύτής ή 
γνώσις τών όντων, όπως διδάσκει αύτή ή ρήσις* αρα τό 
αριστον άπό τά έν ήμίν είναι ή γνώσις τών όντων, δηλαδή 
αύτή αϋτη ή φιλοσοφία»75. Φαίνεται πράγματι ότι άντιλαμ-
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χον, άλλ3 ον διανοίας έπαιεΐν άγιας. Τοντο γάρ φησιν 6 ά
γιος, ότι ή άληϋής τών οντων γνώσις, αή παντελής άποφοί- 
τησίς έστι τών εναντίων, τοντέσαιν ή αποχή και απραξία τών 
κακών, προ τής Ιεράς εργασίας οόσα, τής ένϋέου και ενιαίας.

5 Έπεϊ γάρ και 6 πονηραϊς επιϋνμίαις άλισκόμενος και άγό-* 
μένος τών αντφ δοκουν των έφίεται καλών και δι’ έργων ά
γνοιαν δείκννσιν εχων τον όντως καλού, και ό ϋυμώ κρα- 
τούμένος τώ άνϋισταμένφ προς τα δοκοϋντα αντφ καλά και 
άγαϋά μάχεται, και άπλώς πας ό τον χείρονος άντεχόμενος 

10 βίου ώς αντφ δοκοννι καλλίονι πρόσκειται, άλλ* σνχ ώς όν
τως οντι, μόνος δε ό τών χειρόνων άποφοιτήσας, την ψεν-* 
δοδοξίαν ταντην άποδαλόμένος, τά όντως όντα χείρω και χεί- 
ρω ηγείται και γνώοιν όχει τών οντων άληϋή την οόσαν, ον 
την δοκονσαν, διά τοΒτο ή τών κακών άποφοίτησις «γνώσίς» 

15 έστι ατών οντων ή όντα έστί» , προ τής ιεράς εργασίας oboa, 
τής ένϋ'έου καί ενιαίας* ιερά δέ και ενιαία κα\ ενϋεος εργα
σία ή τήρησίς έστι τών εντολών τον Θεόν, τή φυγή τών πονη
ρών και τή έπψόνφ και προσέχει αγαπήσει θεόν και τών 
ϋείων έκτελονμένη. Τούτο τοίννν έστί, φησί, πάση κοινόν Ιε- 

20 ραρχία το πέρας, το μισήσαι τά αντικείμενα ταίς τον Θεόν 
έντολαΐς και άγαπήσαι ταντας και τον δόντα Θεόν και διά 
την προς αντόν αγάπην υπό ταύταΐς ζήν. Τον τά έστιν « ή τών 
οντων ή όντα γνώσις» , τοντο ή τής άληϋείας δρασις, τοντο 
ή τής τελειώσεως μέϋεξις, τοΰτο ή τής πνευματικής έποψίας 

25 έστίασις, άποκαλνπτομένης κατά την έπαγγελιάν καί φωτιζού-  

σης καί ϋεονσης καί τρεφονσης γοητώς πάντα τόν διά τής\ 
καϋαράς καρδίας νοερώς, μάλλον δ k πνευματ ικώς, ένδιαιτώ- 
μενον α&τή.

74. Τοντο δη καί αυτός έαυτόν δήλον ποιείται λέγοντα’ 
3&  μικρόν γάρ προαγαγών τόν λόγον} είτ9 έπαναλαδών, έξήγη-  

τής αυτός έαντον γενόμένος διά τοϋς μη ϋέλοντας νοεΐν τά 
ϋεϊα ϋείως, αλλά καί πρός τάς οικείας κακοδοξίας περιτρέ-
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βάνει τόν ήχον των λόγων, άλλ’ όχι την άγίαν έννοιαν. 
Διότι ό άγιος λέγει τούτο, ότι ή αληθής γνώσις τών όν- 
των, «είναι ή πλήρης άπόσπασις από τά αντίθετα», δηλαδή 
ή αποχή και άπραΕία άπό τά κακά, προηγούμενη τής ιερός 
εργασίας, τής ένθεου καί ένιαίας. Επειδή δηλαδή καί ό 
κατεχόμενος καί άγόμενος άπό πονηρός έπιθυμίας έπιθυ- 
μεί τά κατά τήν γνώμην του καλά καί δΓ έργων δεικνύει 
ότι άγνοεϊ τά όντως καλόν, καί ό κυριαρχούμενος άπό θυ
μόν μάχεται κατά τού άνθισταμένου προς τά κατά τήν 
γνώμην του καλά καί άγαθά, καί γενικώς πας ό άσπαξό- 
μενος τόν χειρότερον τρόπον βίου προσκολλόται είς αύτόν 
ώς κατά τήν γνώμην του καλύτερον, άλλ’ όχι ώς όντως 
όντα, μόνον δέ ό άποσπασθείς άπό τά χειρότερα, άφοϋ 
άποβάλη τήν ψευδοδοΕίαν ταύτην, θεωρεί χειρότερα τά 
πράγματι χειρότερα καί έχει γνώσιν των όντων άληθινήν 
τήν πραγματικήν, όχι τήν φαινομενικήν, διά τούτο ή άπό- 
σπασις άπό τά κακά είναι «γνώσις τών όντων όσον είναι 
όντα», προηγουμένη τής ιερός έργα αίας, τής ένθέου καί 
ένιαίας' ιερά δέ καί ένιαία καί ένθεος εργασία είναι ή 
τήρησις τών έντολών τού θεού, έκτελουμένη διά τής ά- 
ποφυγής τών πονηρών καί διά τής έπιμόνου καί στενής 
άγαπήσεως τού Θεού καί τών θείων. Τούτο λοιπόν είναι, 
λέγει, είς πάσαν ιεραρχίαν κοινόν τέλος, τό νά μισήση τά 
άντίθετα είς τάς έντολάς τού Θεού καί άγαπήση ταύτας 
καί τόν χορηγήσαντα Θεόν καί λόγω τής πρός αύτόν άγά- 
πης να Ζή ύπ’ αύτάς. Τούτο είναι «ή γνώσις τών όντων 
καθ’ όσον είναι όντα», τούτο είναι ή όρασις τής άληθείας, 
τούτο ή μέθεΕις τής τελειώσεως, τούτο ή έστίασις τής 
πνευματικής έποψίας, άποκαλυπτομένης κατά τήν επαγ
γελίαν, φωτιΕούσης, θεούοης καί τρεφούσης νοητώς πάν
τα τόν διαβιούντα είς αύτήν διά τής καθαρός καρδίας νοε- 
ρώς, μάλλον δέ πνευματικώς.

74. Καί ό ίδιος δέ αύτοαποκαλύπτεται ότι λέγει τούτο* 
διότι, άφοϋ συνέχισεν επ’ ολίγον τόν λόγον, έπειτα τόν 
έπαναλαμβάνει, έρμηνεύων τόν έαυτόν του διά τούς μή 
θέλοντας νά νοούν τά θεία θείως, άλλά κάί έπιχειροΰντας
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πειν έγχειρονντας, «εϊρηται τοίνυν ήμΐν Ιερώς», φηαίν, αώς 
οντός έστι της καθ'' ημάς ιεραρχίας 6 σκοπός, ή προς Θεόν 
ημών, ώς εφικτόν, άφομοίωσίς τε και ένωσις' ταυτής δε, ώς 
τα ΰ'εΐα διδάσκει λόγια, ταις των δείων εντολών άγαπήσεσι 

5 και ϊερουργίαις μόνως τευξόμεδα' ' τηρήσει’  γάρ, φησίν, 'ό  

αγαπών με τους λόγους μου, και ό Πατήρ αγαπήσει αυτόν 
καί έλευσόμεδα προς αυτόν και μονήν παρ9 αύτφ ποιήσομεν». 
'Ορςίς ποιαν λέγει γνώσιν τών ον των άληδή; Την εργασίαν 
τών αρετών. Τί δε τό ταύτης τέλος; 'Η  προς θεόν ένωσίς τε 

10 και άφομοίωσίς. Πώς δε εκεί αγάπην είπε ταύτην την άφο- 
μοίωσιν; "Οτι ή αγάπη εσύ τών αρετών τό πλήρωμα κά\
αντη τή είκόνι προσχρωσδεισα τελείαν την προς Θεόν άποσώ- 
ζει έμφέρειαν. Διά δέ του ένδέως και ενιαίως καί τής ιε
ρός εργασίας την τήρησιν τών δείων εντολών ήνίξατο, την 

15 διά μόνην την πρδς Θεόν και τα ΰ'εΐα γινομένην διάϋ'εσιν* 

τό γάρ καίΐόν ου καλόν, άν μη και διά τό καλόν μόνον πράτ- 
τηταί' ή δε διηνεκής τών εναντίων άποφοίτησις και ή γνώ
σις τών δντών και ή Ιερά τής αλητείας δρασις και επιστήμη 
τό προς τα πονηρά πάϋ'η παρίστησι μίσος και την τής άμαρ- 

20 τίας κατάγνωσιν και την από ταύτης άνεπίστροφον φυγήν' 
τή δε ένοειδει τελειώσει και ένδέω μεδέξει του ένός και τή 
νοητώς τρεφούση και δεούση εποψία την κατ9 έπαγγελιάν 
δείαν επιφοίτησιν και μονήν υπέδειξε, τελειοΰσαν τή ενώσει 
και τρέφουσαν τή εποψία τό πνευματικόν εκείνο όμμα.

25 75. Ει γουν διά μόνης τής τών έντολών τηρήσεως ή ά-
ληδής προσγίνεται γνώσις καί ή πρός τόν Θεόν ένωσις και 
όμοίωσις, σπερ ό φιλόσοφός φησι γνώσιν, ψευδογνοοσία έστίν. 
9Αρχόμενος γάρ και αυτός σαφώς εϊπεν «έκ τής τών έντολών 
τηρήσεως μή δυνατόν είναι ταύτην προσγίνεσδαι τήν γνώ- 

30 σιν», και μικρόν ανωτέρω δεικνύς, δδεν ή γνώσις αυτή ττροσ- 
γ ίνεσδαι πέφυκεν, αέκ τον μή άγνοεϊν», φησι, ατά πολλά, 76 77 78

76. Ία). 14, 23.
77. Δ ι ο ν. ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί έκκληοισσηκης ίεραρ- 

χίαα 2, 1, PG 3, 392 Α.
78. Βλ. 2, 1, 34’ 37’ 2, 3, 17.
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νά εκτρέπουν τούς άλλους πρός τάς κακοδοξίας των, και 
λέγει' «έχει λοιπόν λεχθή εις ήμας ίερώς άτι ό σκοπός της 
ίδικής μας ιεραρχίας είναι αύτός, δηλαδή ή κατά τό δυνα
τόν άφαμοίωοις καί ενωσις πρός τον Θεόν ήμών" θά έπι- 
τύχωμεν δέ ταύτην, όπως διδάσκουν τά θεία λόγια, μόνον 
διά τής άγαπήσεως των θείων εντολών καί ιερουργίας αύ- 
τών, διότι, λέγει, 'ό άγαπών με θά τηρήοη τούς λόγους 
μου, καί ό πατήρ μου θά άγαπήση αύτόν καί θά έλθωμεν 
πρός αύτόν καί θά κατασκευάσωμεν μονήν πλησίον 
του’7*»77. Βλέπεις ποιαν λέγξΐ̂ ν̂ώοιν άληθή τών о\тшЬ 
Την έργασίαν τών άρετών." Ποιον δέ είναι τό τέλος τού
της; Ή πρός τον Θεόν ενωσις καί άφομοίωσις. Πώς δέ 
έκεϊ είπεν άγάπην τήν άφομοίωσιν ταύτην; Διότι ή άγάπη 
είναι τό πλήρωμα τών άρετών καί αϋτη £ωγραφηθεϊσα κα
τά τήν εικόνα παρουσιάζει τελείαν τήν πρός Θεόν ομοιό
τητα. Διά δέ τών λέξεων ένθέως καί ένιαίως καί τής 
ίεράς έργασίας ύπηνίχθη τήν τήρησιν τών θείων έντολών, 
τήν πραγματοποιουμένην μόνον διά τής διαθέσεως πρός 
τον Θεόν καί τά θεία' διότι τό καλόν δέν είναι καλόν, 
άν δέν πράττεται καί μόνον διά τό καλόν ή δέ συνεχώς 
άπόσπασις άπό τά άντίθετα, ή γνώσις τών όντων, ή ιερά 
όρασις καί έπιστήμη τής άληθείας παριστδ τό μίσος πρός 
τά πονηρά πάθη, τήν κατάγνωσιν τής άμαρτίας καί τήν 
άνεπίστροφον φυγήν άπό αύτήν* μέ τάς λέξεις δέ ένοει- 
δής τελείωσις καί ένθεος μέθεξις του ένός καί έποιμία 
τρέφουσα καί Θεούσα ύπέδειξε τήν έπηγγελμένην θείαν 
έπιφοίτησιν καί μονήν, τελειοΰσαν μέ τήν ενωσιν καί τρέ- 
φουσαν μέ τήν έποψίαν τό πνευματικόν έκεϊνο όμμα.

75. Επομένως άν ή άληθής γνώσις καί ή πρός τόν 
Θεόν ενωσις καί όμοίωσις γενναται μόνον διά τής τηρή- 
σεως τών έντολών, αύτό τό όποιον ό φιλόσοφος καλεϊ 
γνώσιν είναι ψευδογνωσία. Πράγματι καί ό ίδιος ειπεν 
είς τήν άρχήν σαφώς, «άπό τήν τήρησιν τών έντολών δέν 
είναι δυνατόν νά γενναται ή γνώσις αυτή»78, καί ολίγον 
προηγουμένως, δεικνύων άπό πού γεννδται φυσικώς ή 
γνώσις αϋτη, λέγει, «άπό τό μή άγνοεϊν τα πολλά, οϋτε
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μηδέ τους λόγους τών ον των, μάλλον δε έκ του γινώσκειν 
πάντα και πάντα οπεύδειν μανϋάνειν, δ τί τις επαγγέλλεται 
ειδέναι, καν 'Έλλην ή καν Αιγύπτιος, ϊνα μηδενός», φησί, 
ατών περί κόσμον φύσεως ειρημένων τε και εγνωσμένων λει- 

5 7ΐδιμένος, έξ εκείνον άγνοήση Θεόν», έπεϊ κατ’ ανιόν έκ των 
ον των μόνων δ Θεός γινώσκεται, δμοιόν τι ποιων, ώσπερ 
αν έϊ τις άκούσας έκ των έδωδίμων μόνων τρέφεσϋαί τε και 
σννίστασδαι τό σώμα, δεϊν έλεγε μηδενός άπολελεΐφάαι τών 
έδωδίμων, εϊ τις τον ζην έφίεται, μηδέ διαλιμπάνειν σιτιζό- 

10 μενον όσημέραι τε κά\ ώραι, και οντω την περί τάς πολυτε
λείς τραπέζας άχρηστον μανίαν και τό της γαστριμαργίας πά~ 
ϋος ώς αναγκαιότατα τώ βίω τών άνδρώπων έπειϋ'ε δοξά- 
ζειν, μηδενός τών κρειττόνων όρεγομένονς. Οντω γάρ και τώ 
διανοητικά) της ψυχής ύλην ό Θεός νπέΰετο τους της φύσε- 

15 ως λόγους, άλλ’ ώς τιρός την ύψηλοτέραν γνώσιν χειραγο)- 
γεΐν δν να μένους. 'Ημείς ούν τό αυτάρκες έκ τούτων άπο- 
λαμδάνοντες τα περιττά παραλενπομεν τοϊς μη χωρονσι την 
τελεωτέραν τροφήν' καν, υπερήλικες οντες οϋτοι, τής νηπίοις 
καταλλήλου τροφής ονκ άπανίστασϋ'αι βούλωνται, έπαλείφο- 

20 μεν καί τινα Σκύλλαν τφ παγκοσμίω τούτφ μαστώ, τό μή
πάνν λνσιτελείν έσιΐν οτε μετρίως έκτείνοντες ώς άπαναστή- 
σοννες τής άκαίρον τροφής. Οι δ* ώς ονκέτι παιδές, άλλ’ 

ώς τέλειοι την κακίαν, ήμιν έπανίοτανται και φιλονεικοϋσιν 
ημάς κατασπάσαι μάλλον ή αύτοι πρός τό τιροσήκον μέτρον 

25 άναδραμειν.
76. Διό και τον Υιόν μετά τον Πατρός ήκείν και την 

μονήν τνοιείσϋ'αι έν έκείνφ φασίν, «δς τους λόγους οίδέ τής 
τού κόσμου φύσεως' γινώσκει γάρ οντος ιό αληθές. Θεός, 
\δέ ή άλήΰεια και ό τής αλητείας Πατήρ' άλλά καί παν τό 

30 γινώσκον έν τώ γινωσκομένω έστήρικταί τε και μένει' ον- 
κονν έν τώ Θεώ έσται μονίμως ιδρυμένος δ τήν τών δντων 
γνώσιν εϊδώς' τούτον δэ έν Θέώ τήν μονήν άμετάβλητόν έχον-

89. Βλ! 2, 1, 34:
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τούς λόγους των όντων, μάλλον δέ από τό γινώσκειν πάντα 
καί σπεύδειν νά μανθάνη πάντα, οτιδήποτε έπαγγέλεται κα
νείς ότι γνωρίζει, είτε "Ελλην είναι είτε Αιγύπτιος, ώστε νά 
μή ύστερή εις τίποτε άπό τά λεχθέντα καί γνωσθέντα περί 
φύσεως κόσμου καί άπό αύτό άγνοήση τον Θεόν»79, επει
δή κατ’ αύτόν ό θεός γνωρίζεται μόνον άπό τά όντα. 
Πράττει κάτι παρόμοιον μέ έκεϊνον ό οποίος, άκούσας ότι 
τό σώμα τρέφεται καί συντηρείται μόνον άπό τά φαγώ
σιμα, θά ελεγεν ότι όποιος επιθυμεί νά ζή δεν πρέπει νά 
παραλείπη κανέν φαγώσιμον καί νά μή παύη σιτιζόμενος 
καθ’ ήμέραν καί ώραν καί οϋτω θά έπειθε τούς άνθρώ- 
πούς νά Θεωρούν αναγκαιότατα εις τον 6ίον τήν άχρηστον 
μανίαν γύρω άπό τάς πολυτελείς τραπέζας καί τό πάθος 
τής γαστριμαργίας, μή έπιθυμοΰντες τίποτε ύψηλότερον. 
Οΰτω πράγματι ό Θεός ύπό τό διανοητικόν τής ψυχής 
έτοποθέτησεν ώς ύλην τούς λόγους τής φύσεως, άλλά μέ 
τήν προϋπόθεσιν ότι δύνανται νά χειραγωγούν πρός τήν 
ύψηλοτέραν γνώσιν. Ημείς λοιπόν λαμβάνοντες άπό αυ
τούς τό ώφέλιμον παραλείπομεν τά περιττά εις τούς μή 
άνεχομένους τήν τελειοτέραν τροφήν’ καί αν οΰτοι, μο
λονότι είναι ύπερήλικες, δέν θέλουν νά άποκοποΰν άπό
τήν είς τά νήπια κατάλληλον τροφήν, στήνομεν καί κά
ποιαν Σκύλλαν είς τον παγκόσμιον τούτον μαστόν, άπευ- 
θύνοντες ένίοτε μετρίως τό ότι δέν ωφελεί πολύ, διά νά 
τούς άπομακρύνωμεν άπό τήν άκαιρον τροφήν. Αύτοί δέ 
ώς μή παϊδες πλέον, άλλ’ ώς τέλειοι είς τήν κακίαν, επι
τίθενται εναντίον ήμών καί άγωνίζονται μάλλον νά κατα
σπαράξουν ημάς παρά νά επιστρέφουν οί ίδιοι είς τό κα
τάλληλον μέτρον.

76. Διό λέγουν ότι θά ελθη ό Υιός μετά τού Πατρός 
καί θά κόμη μονήν είς έκείνον, «ό όποιος γνωρίζει τούς 
λόγους τής φύσεως τού κόσμου· διότι οΰτός γνωρίζει τήν 
άλήθειαν». Θεός δέ είναι ή άλήθεια καί ό Πατήρ τής άλη- 
θείας’ άλλά καί παν γινώσκον στηρίζεται καί μένει είς τό 
γινωσκόμενον έπομένως ό γνωρίζων τήν γνώσιν των όν
των θά είναι μονίμως θεμελιωμένος είς τον Θεόν’ άφοΰ
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год, ονκ άπεικός εκείνον γε παρά τούτον έλϋεϊν λέγεσδαι και 
την μονήν πεποιήσδαν κουτός έστι», φησί, «και ό φωτός ϋεί- 
ον και νοητού έμπλεων τον νουν χεκτημένος». Αν τη έστίν ή 
τελεωτάτη τον φιλοσόφου θεογνωσία. Έγώ δε άκούω τον 

5 ευαγγελίου λέγοντος, οτι 6 διάβολος «γενάτης έστι και ό πα
τήρ τον ψεύδους αντον». ΟΙδα δε και των εναντίων την αυ
τήν ουσαν α’ίσϋησιν και γνώσιν και επιστήμην. Ό  γοϋν είδώς 
την αλήθειαν καϊ τό ψευδός έπίσταται. ΕΙ γουν, κατά τους 
τον φιλοσόφου λόγους, τό γινώσκον εν τф γινοσκομένφ έστή- 

10 ρικταί τε καϊ μένει και διά τούτο κατ αντον ό την γνώσιν 
έχων των δντων εν τώ θεώ έστι κα'ι ό θεός έν αντω, ον- 
κονν και τό ψεύδος και ό τον ψεύδους Πατήρ εν αντω πε- 
τιοίηται την μονήν, και 6 αδτός οέτός έστι λοιπόν δ και σκό
τους νοητού έμπλεων την ψυχήν κεκτημένος' και όντως πολν 

15 σκότος έπηλνγάζει τήν ψυχήν, ή τοιαντα προφέρει διανοή
ματα. Τί γάρ, δ λέγων, « οϊδα σε τί εϊ, δ άγιος τον Θεόν», 
διά τήν γνώσιν ταύτην έν έαντφ είχε τον Χριστόν; Τί δέ, 
δ γινώσκων και μή ποιών τό θέλημα τον θεού έν έαντώ έ
χει μονίμως ένιδρνμένον τον Θεόν; Και πώς « δαρήσεται πβλ- 

20 λάς»; Κα'ι μήν ό μεν Χριστός έν εναγγελίοις εκ μεν τής 
τών εντολών τηρήσεως προσγίνεσϋαί φησι τήν αντον και τον 
Πατρός ένοίκηοιν, έκ δε τής ένοικήσεως τήν έμφάνειαν. Ου- 
τος δέ άντεστραμμένος μεν έκείνφ έκ τής αντφ δοκούσης 
έμφανείας φησί τήν ένοίκησιν, νπεναντίως δε σαφώς, ονκ 

25 έκ τών έντολών, αλλ’ έκ γνώσεως τήν έμφάνειαν, και γνώ- 
σεως, ήν έκ τής τηρήσεως τών ΰείων έντολών μηδαμώς προσ- 
γίνεσδαι τιρότερον άπεφήνατο. Τοιούτου φωτός και άληΰ’είας 
τόν οϊκείον νουν έμπλεων κατεσκεύασεν. Ον μόνον δέ τάς δεί- 
ας έντολάς άδννάτως έχειν τήν γνώσιν ταύτην πορίζειν πρό- 

30 τερον έιρηκε, αλλά και φιλοσοφίαν ταύτην έκάλει διά τών κα
τά φιλοσοφίαν μαγμάτων χορηγουμένην κα'ι μωρίαν είναι 
παρά τφ Θεφ ταύτην έφασκεν' ήν οϋν μωρία τότε προσεϊπε,

80. Ίω. 8, 44.
82. Λ ου к δ 12, 47.
84. А' Кор. 3, 19.

81. Μ ά р к. 1, 24. 
83. Ίω. 14, 21' 23.



δέ ойтос έχει άμετακίνητον τήν μονήν εις τον Θεόν, δεν 
είναι άτοπον νά λέγεται ότι έκεινος παρά ό Θεόςθά έλθη 
και θά κόμη μονήν' «αύτός είναι», λέγει, «ό έχων τόν 
νοϋν γεμδτον θειον καί νοητόν φώς». Αύτή είναι ή 
τελειοτάτη θεογνωσία τοϋ φιλοσόφου. Έγώ δέ άκούω τό 
εύαγγέλιον νά λέγη, ότι ό διάβολος «είναι ψεύστης καί ό 
πατήρ αύτοΰ τοΰ ψεύδους»00. Γνωρίζω δέ ότι ή αϊ- 
σθησις καί γνώσις καί επιστήμη περιλαμβάνει καί τά 
έναντία. Όθεν ό γνωρίμων τήν άλήθειαν έπίσταται καί 
τό ψεύδος. ”Αν λοιπόν, κατά τούς λόγους τού φιλοσόφου, 
τό γινώσκον στηρίζεται καί μένη εις τό γινωσκόμενον 
καί διά τούτο κατ' αύτόν ό έχων τήν γνώσιν των όντων 
είναι εις τόν Θεόν καί ό Θεός είς αύτόν, τότε καί τό ψεύ
δος καί ό πατήρ τού ψεύδους έχει κατασκευάσει μονήν είς 
αύτόν, καί αύτός λοιπόν άκριβώς είναι ό έχων τήν ψυχήν 
γεμάτην νοητού σκότους* καί πράγματι πολύ σκότος σκε
πάζει τήν ψυχήν ή όποια προφέρει τοιαΰτα διανοήματα. 
Μήπως ό λέγών, «γνωρίζω ποΤος είσαι, ό άγιος τού θεού»81, 
είχε τόν Χριστόν μέσα του έξ αιτίας τής γνώσεως τού
της; Μήπως ό γνωρίζων καί μή ποιων τό θέλημα τοϋ 
Θεού έχει μονίμως μέσα του έγκατεστημένον τόν Θεόν; 
Πώς τότε «θά δαρη πολλάς φοράς»82; Καί όμως ό μέν 
Χριστός λέγει είς τά εύαγγέλια ότι έκ μέν τής τηρήσεως 
τών έντολών γεννάται ή ένοίκησις αύτοΰ καί τού Πα- 
τρός, όπό δέ τήν ένοίκησιν ή έμφάνεια03. Οΰτος δέ 
άντιστρόφως πρός έκεϊνον λέγει ότι άπό τήν κατά τήν 
γνώμην του έμφάνειαν γεννάται ή ένοίκησις, σαφώς δέ 
όχι άπό τας έντολάς άλλ’ άντιθέτως άπό τήν γνώσιν ή 
έμφάνεια, καί μάλιστα γνώσιν διά τήν όποιαν ποτέ προη
γουμένως δέν έδήλωσε καθόλου ότι γεννάται άπό τήν τή-t.ρησιν τών θείων έντολών. Τοιούτου φωτός καί άληθείας 
έγέμισε τόν νοΰν του. Όχι δέ μόνον προηγουμένως είπεν 
ότι είναι άδύνατον αί θεϊαι έντολαί νά προσπορίσουν αύ* 
τήν τήν γνώσιν, άλλά έπίσης τήν έκάλει φιλοσοφίαν χο- 
ρηγουμένην διά τών φιλοσοφικών μαθημάτων και έλεγεν 
ότι αύτή είναι μωρία ένώπιον τοΰ Θεού»84' αύτή λοιπόν,
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Θεόν αυτήν είναι νυν άποψαίνεται και αυτόν μετά του Πα- 
τρός τον τον Πατρος μονογενή Λόγον τοιούτου φωτός και 
άληδείας τον οΐκεΐον νουν έμπλεων κατεσκεύασεν.

77. Άλλ ’  έπει και των εναντίων ή αυτή έστιν άισδησις, 

5 σύ, ώ φιλόσοφε, πότ9 α ρ * εϊ δερμός, όταν κατά την ποιότητα 
ταντην διακέηταί σου τό σώμα, ή δτε κατεψνγμένον τοντ9 ε - 

χων την εναντίαν εϊδείης θερμότητα; Πάντως τότε καϊ την 
θερμότητα εν σεαυτφ φέρων αϊσδάνη, δτε κατά ταντην διά- 
κεισαι. Τότε τοίννν και τόν Θεόν έξεις εν σεαυτφ άληδώς, 

10 δτε την δείαν εξιν έν σεαυτφ κατά ψυχήν έχεις' δεία δέ όν
τως έξις ή προς τόν Θεόν αγάπη έστί· προσγίνεται δ' αντη> 
διά μόνης τής των δείων εντολών ιεράς έργασίας’ εϊ γάρ 
και αρχή τούτων έστίν, αλλά και μέση κα\ κορυφαία' 6 Θεός 
γάρ αγάπη έστίν, δς έν τούτφ μόνφ και τήν οϊχείαν έλευσιν 

15 και μονήν και έμφάνειαν έπηγγείλατο. Τότε τοίννν και σαυ- 
τφ χρήση π ρ ο ς  διόρδωσιν δτέρων άληδώς, δτε τήν τοιαύτην 
αχήσεις έκ τών τοιοντων διάδεσιν' νυν γάρ, τόν διορδοϋντα 
νποκρινάμενος, διαστρέφων και διασνρων δήλος εϊ. Άλλ 
ώς μεν διαστρέφεις διορδοΰν έπαγγελλόμενος} έκδηλότερον ε- 

20 σται προϊόντος του λόγου. Του δ9 έν σχήματι διορδώόεως 
διασνρειν προδυμεϊσδαι δείγμα σαφές τό διά μεγίστης σε 
σπουδής ποιήσασδαι μή έιλδεϊν ήμϊν είς δψιν τά πρός ήμε-< 
τέραν διόρδωσιν έπιατρεπτικά σοι δοκουντα ταντί συγγράμ
ματα, ώσπερ αν έϊ τις Ιατρών πόμα μέν σκευάύαι τφ νοσοϋν- 

25 τι λυσιτελέστατον έφασκε, χρήσασδαι δέ παντάπασιν άπηγό- 
ρευεν. 110 δεν και τούτο γέγονε δήπου δ ήλον, ώς καί αυτός 
τουτΡ οϊσδα, πρότερον, δ νυν έξεφάνη, δηλητηρίων έχοντα 
δύναμιν τά κεκλημένα φάρμακα* καί τοντ9 άρα προσεγινω- 
σκες ώς ον λήση κλέπτων, τούτων προφανένιων ήμϊν.

30 78. Тот άρα και νυν ονχ έκόντος είναι καϊ πρός * ά ς  ήμε- 85 86

85. Α* Ίω. 4, 8' 16.
86. Βλ. άνωτέρω 2, 1, 2.



τήν όποιαν ©χαρακτήρισε τότε ώς μωρίαν, τώρα κηρύσσει 
Θεόν καί μάλιστα αύτόν τούτον τον μετά τού Πατρός 
μονογενή Λόγον τού Π Отрос* τοιούτου φωτός καί άλη- 
θείας έγέμισε τον νοΰν του.

77. Άλλ’ επειδή ή αυτή αϊσθησις ύπάρχει και των 
αντιθέτων, εσύ, ώ φιλόσοφε, πότε άρά γε είσαι θερμός, 
όταν τό σώμα σου εύρίσκεται εις αύτήν τήν κατάστασιν 
ή όταν τό έχης κατεψυγμένον καί γνωρίΖης τήν αντίθε
τον θερμότητα; Πάντως αισθάνεσαι ότι φέρεις μέσα σου τήν 
θερμότητα τότε, όταν διάκεισαι κατ’ αύτήν. Τότε λοιπόν θά 
έχης καί τον Θεόν πράγματι μέσα σου, όταν έχης τήν θείαν 
έξιν μέσα σου ψυχικώς* θεία δέ εΕις είναι πράγματι ή προς 
τον Θεόν άγάπη· γενναται δέ αϋτη μόνον διά τής ίερας 
έργασίας των θείων έντολών' διότι άν είναι άρχή τούτων, 
όμως είναι καί μέση καί κορυφαία, καθ’ όσον ό Θεός 
είναι άγάπη85, ό όποιος δΓ αύτήν μόνον έπηγγέλθη τήν 
ελευσιν καί μονήν καί έμφάνειάν του. Τότε λοιπόν θά έπι- 
δοθής εις τήν διόρθωσιν των άλλων έπιτυχώς, όταν θά 
άποκτήσης έκ των τοιούτων τήν τοιαύτην διάθεσιν* τώρα 
όμως, ύποκρινόμενος τόν διορθωτήν, είναι φανερόν ότι 
διαστρέφεις καί διασύρεις. Άλλ’ ότι διαστρέφεις, ένω ύ- 
πόσχεσαι νά διορθώσης, θά γίνη έκδηλότερον προϊόντος 
τού λόγου. Τού ότι δέ μέ τό πρόσχημα διορθώσεως άπο- 
σκοπεϊς νά διασύρης σαφές δείγμα είναι ότι ©φρόντισες 
έπιμελώς νά μή περιέλθουν εις χεϊρας μου τά πρός διόρ- 
θωσίν μας προτρεπτικά κατά τήν γνώμην σου αύτά συγ
γράμματα8·. Συμβαίνει δηλαδή, ώσάν εις ιατρός νά ελε- 
γεν ότι παρεσκεύασε καταπότιον ώφελιμώτατον εις τόν 
άσθενή, άλλ’ άπηγόρέυσεν έντελώς νά χρησιμοποιηθή. "Ο
πως λοιπόν καί σύ ό ίδιος γνωρίζεις, εγινε φανερόν προη
γουμένως καί τούτο, τό όποιον άπεδείχθη πλήρως τώρα, 
ότι τα άποκαλούμενα άπό σέ φάρμακα έχουν δηλητηριώ
δη δρόσιν* άρα, άφοϋ αυτά έφάνησαν άπό πριν εις ήμδς, 
έγνώρι̂ ες έπίσης καί τούτο, ότι δέν θά έΕηπάτας χωρίς 
νά γίνης άντιληπτός.

78. Αύτά λοιπόν τά συγγράμματά σου φθάνουν τώρα
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τέρας ηχεί χεϊρας ταντί σον τά γράμματα, έν όΐς τελευτών 
φης ως άνεμέοητον έπι διορθώνει χρήοασθαι σαντφ, ών ονκ 
όρθώς περί θεογνωσίας εϊρηκέ τις των σών φίλων. Το δε 
μη ορϋώς είρημένον τφ φίλω τούτο λέγεις είναι' αίσασιν οί 

5 κεκαθαρμένοι την καρδίαν διά τής έγγινομένης αντοις ίεράς 
φωτοφάνειας, δτι έστι Θεός και oloy φως έστι, μάλλον δέ 
πηγή φωτός νοερού τε και άνλου' οι δε μή πρός τοντο θεωρίας 
άναβεδηκόιες έκ τής περί πάντα προμήθειας τον κοινόν προ
μηθέα σννορώσιν, έκ των άγαθννομένων την αντοαγαθότητα, 

10 έκ τών ζωοποιουμένων την αύτοζωήν, και άπλώς έκ πάν
των τον τά π ά π α  όντα και νπερανιδρν.μένον πάντων» . Τοντό 
έστιν δ q/ησιν δ φιλόσοφος ονκ όρθώς έχειν. ΟΙδα δέ αυτόν 
κάι άλλοτε κακώς πρός αυτό διατεθέντα' άγνοήσας γάρ δτι 
το eolov παραδειγματικώς τφ φωτί προσήρτηται, τον θεόν 

15 έλεγε φάσκειν ημάς ειδέναι, όποιον φως υπάρχει. Δείζανιες 
δέ ημείς προσπαρακείμενον το 'πηγή φωτός9, και συνημμένως 
άναγνόντες δτι «έστι Θεός οϊον πηγή φωτός» , ήρωτώμεν αυ
τόν, τί βούλεται λοιπόν ένταυθοΐ το *οϊον’ * ό δ* άκων ώμο- 
λόγησε την άγνοιαν και ήτησε συγγνώμην' ονδέ γάρ δννα- 

20 τόν άλλως ή άντ\ τον ώσανει παραληφθήναι. Νυν δ9 άλΛως 
έτιελάβετο' «φανερόν γάρ δντος», φηοίν, <οώς και τοις θεωρή- 
τικωτάτοις έκ μόνων τέον δντοον ό Θεός γινώσκεται, ή εν
ταύθα παραδιδομένη γνώσις Θεού διά νοεράς φωτοφάνει
ας, ώς έτέρά τής έκ τών δντων ούσα, ονδαμώς έστιν αληθής». 

25 *Ανθνπενεγκεΐν δή πρός τούτο δει, ώς φανερού γεναμένου 
διά πλείστων τών ανωτέρω είρημένων, ώς ονκ εκ τών δν
των μόνων ό Θεός γινώσκεται, αλλά καί έκ τών καθ* υπερο
χήν μή δντων, τοντέστι τών ά^ιίοτων, ττρός δέ καί διά φω
τός αιωνίου και τών δντων πάντων ύπερανφκιομένου, νύν τε 

30 έν άοραβώνος μέρει τοις άξίοις διδομένου και κατά τόν ά- 
ληκτον αιώνα περιανγάζοντος αυτούς άλήκτως, έξ ανάγκης

87. Δι’ Ισιδώρου, βλ. 2, 1, 2.
89. Χωρίον τής Α' πρός Άκίνδυνον 12.
.89. Έν Α' πρός Παλομαν, Schir0, σ. 240 έΕ.
90. Κατά τήν συνδιάλεΕιν ήν μνημονεύει καΐ έν 2, 3, 13.



είς τάς χεΐρας μας παρά την θέλησίν σου87. Είς τό τέλος 
των λέγεις δτι δεν είναι άΕιόμεμπτον νά έπιδοθή είς την 
διόρθωσιν εκείνων τά όποια είπε περί θεογνωσίας κάποιος 
άπό τούς φίλους σου. Το δέ μη όρθώς λεχθέν ύπό τού 
φίλου λέγεις δτι είναι τούτο’ «οι καθαροί είς τήν καρδίαν 
γνωρίζουν διά τής έγγινομένης μέσα των ίεράς φωτοφα- 
νείας, δτι υπάρχει Θεός καί είναι ως φως, μάλλον δέ ώς 
πηγή φωτός νοερού καί άθλου· όσοι δέ δέν άνέβησαν είς 
τόιοΰτο σημεΐον θεωρίας άντιλαμθάνονται άπό τήν προ
μήθειαν διά τά πάντα τον κοινόν προμηθευτήν, άπό τούς 
άγαθυνομένους τήν αύτοαγαθότητα, άπό τούς ζωοποιουμέ- 
νους τήν αΰτοζωήν, καί γενικώς άπό όλα τά όντα τά πάν
τα καί ύπερθαίνοντα τά πάντα»88. Τούτο είναι αύτό to ο
ποίον λέγει ό φιλόσοφος δτι δεν είναι ορθόν. Γνωρίζω 
δέ δτι αύτός καί άλλοτε διετέθη κακώς πρός αύτό®** 
άγνοήσας δηλαδή δτι τό ’ώς’ έχει προσαρτηθή είς τό φώς 
παραδειγματικώς, έλεγεν ότι ήμεϊς λέγσμεν δτι γνωρίζο
με ν τόν Θεόν, όποιον φώς είναι. "Οταν δέ ήμεϊς έδείξα- 
μεν δτι είναι συνδεδεμένον τό 'πηγή φωτός’ καί άνεγνώ- 
σαμεν συνημμένως δτι «ύπάρχει Θεός ώς πηγή φωτός», 
τόν ήρωτήσαμεν, τί σημαίνει έδώ τό ως’* αύτός δέ ώμο- 
λόγησε τήν άγνοιαν καί έζήτησε συγγνώμην*®* διότι δέν 
ήτο δυνατόν νά παραληφθη άλλως παρά άντί τού ’ώσάν’. 
Τώρα όμως έπελήφθη διαφορετικώς τού θέμάτος* διότι, 
λέγει, «αφού είναι φανερόν δτι ό Θεός γνωρίζεται καί 
ύπό τών θεωρητικωτάτων μόνον άπό τά όντα, ή έδώ πα- 
ραδιδομένη γνώσις τού Θεού διά νσερας φωτοφάνειας, 
δέν είναι καβόλου άληθής, έφ’ όσον είναι διάφορος τής 
έκ τών όντων». Πρέπει λοιπόν νά άπαντήσωμεν πρός τού
το δτι, άφοΰ έγινε φανερόν άπό τά λεχθέντα ανωτέρω 
έν έκτάσει, δτι ό Θεός δέν γνωρίζεται μόνον άπό τά όντα, 
άλλά καί άπό τά ύπεροχικώς μή όντα, δηλαδή τά άκτιστα, 
προσέτι δέ καί διά αιωνίου φωτός καί ύπερεγκατεστημέ- 
νου όλων τών όντων, τώρα μέν διδσμένου είς χούα άΕίους 
ώς άρραβώνος, κατά δέ τόν άτελέύτήτον αιώνα περι- 
αυγάζοντος αύτούς άτελευτήτως, κατ’ άνάγκην καί ή
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хаi ή Θεωρία αυτή αληθής έστι και 6 μη αληθή λέγων ταύ- 
πην Θεόν θείας γνώσεως έκπεπτωχεν. « ’ЛДЦ* εκ των περί 
αύτόν» ,  ψηοίν, «ονκ έκ των κατ' αυτόν πάσα γνώσις τον Θε
όν». Και που εν τη ρήσει ταντη λέγομεν ώς ή θεοφάνεια αϋ- 

5 τη των περί Θεόν ονκ εστι; Πάντων μέν γάρ των άλλως 
όντων ύπερτίθεμεν αυτήν ώς δ9 έκ των κατ9 αυτόν έστι Θεψ, 
ουδαμώς έστι προσκείμενον. Εϋροις δ5 αν τους θεολόγους 
ον ταντην μόνην, άλλα και πολλάς άλλας θεωρίας τής από 
των κτιστών θεογνωσίας νπερτιθέντας ές τα μάλιστα, ταύ- 

10 την δε και των άλλοον τνασών άποδιαστέλλοντας και θεωννμί- 
ας έξόχως άξιονντας, ώς μόνην Θεόν θεοπο ιόν έ,μφάνειαν.

Δει δ9 ήμϊν άρτίως εις 7Πθλν μήκος έκτεινομένφ δούναι 
τφ λόγφ πέρας, εις τό εξής ταμιεν,σαμένους των Περί γνώ- 
αεως λόγων τον φιλοσόφου άπελέγξαι την άγνοιαν.

91. «Eic τό έΕής ταμιευσαμένους» σημαίνει «ρυθμίσαντας τόν ελεγ- 
γον τής άγνοίας τρΟ Βαρλαάμ εις τήν οίκείαν σειράν», Ό  έλεγχος
έγινεν έν 2, 1,
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ρία αύτή είναι άληθής και ό μή άναγνωρίξων αυτήν ώς 
αληθή εκπίπτει τής θείας Υνώσεως. «’Αλλά», λέγει, «πόσα 
γνώσις τοϋ Θεοϋ επιτυγχάνεται από τά περί αύτόν, δχι 
άπό τά κατ’ αύτόν». Ποΰ είς αύτό τό χωρίον λέγομεν 
ήμεϊς ότι ή θεοφάνεια αύτή δεν είναι άπό τά περί Θεόν; 
Διότι τήν ύπερθέτομεν όλων τών άλλως όντων ότι δέ 
είναι ώς προς τον Θεόν εκ τών κατ’ αύτόν, δεν είναι καθό
λου συνημμένον. Θά ήδύνασο δέ νά εΰρης ότι οί θεολόγοι 
όχι μόνον ταύτην άλλά καί πολλάς αλλας θεωρίας υπερ- 
θέτούν ύπερβολικώς τής θεογνωσίας άπό τά χτίσματα, 
διαστέλλουν δέ ταύτην άπό όλας τάς αλλας καί τήν κατα
ξιώνουν θεωνυμίας έΕόχως ώς μοναδικήν θεοποιόν έμφά- 
νειαν τοΰ Θεοϋ.

Πρέπει όμως τώρα νά περατώσωμεν τόν λόγον, διότι 
λαμβάνει πολύ μήκος, άφοΰ έπιφυλάξωμεν τον έλεγχον 
τής άγνοιας τών Περί γνώοεως λόγων τοΰ φιλοσόφου εις 
τήν οίκείαν σειράν*1.
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ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΑΤΟΠΩΝ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ή ΠΕΡΙ ΘΕΩΣΕΩΣ

1. \4 Α Α ’ εί μεν Κατά Μασσαλνανών, καθάπερ και επι- 
γέγραπται, το βιβλίον πεποίηται, τί παθών τα των θείων 
ημών πατέρων άναμίξ ταϊς εκείνων κακοδοξίαις προβάλλε
ται και κατ' αυτών έπειτα πολύς ρεϊ, Ίων κατ’ έκείνους άφέ- 

10 μένος; ΕΙ δε κατά των άπ αϊώνος άγιων και των αύτοΊς
όμολογεϊν αιρον\μένων ημών δεϊν έγνω πόλεμον άρασθαι, τί 
βούλονται Μασσαλιανοί και Βλαχερνΐται και τά τοιαύτα προο- 
ρήματα; *Η  δηλον δτι σκηνη τά τοιαντα και προσωπειόν έστι, 
πολλην και ποικίλην, μάλλον δε παντοδαπήν, μετά της προς 

15 τους πολλούς απάτης καί την νΰριν πρός πάντας έπιφερόμενα, 
%ν ώμεν άπαντες υβρισμένοι καί πολλαχώς, οι μεν εξ ανθρώ
πων γεγονότες πατέρες μετά τών φωρασάντων τον δόλον 
καί μη πεισθέντων, τώ τε τοΐς αίρετικοϊς συντετάχθαι καί τώ 
κατ αυτών έπειτα διά τών λόγων έλέγχφ καί ταις μεταξύ 

20 τών δοκούντων τούτων ελέγχων άναισχύντοις καί δειναις 
παροινίαις, όσοι δ’ αν παραχθέντ’ε ς  πεισθεϊεν, δυοϊν θάτερον
έξ ανάγκης παθόντες, η νυν η πρότερον φανεροί γεγονότες 
τών πεπλανημένων υπάρχοντες, τφ φανεροί γεγενησθαι σε
πτούς πρώην ηγούμενοι τους νυν κακοδόξους γνωριζομένους, 

25 καί απλώς %ν οντω πάντες νε ημείς καί τά καθ’ ημάς ιερά 
τε καί σεμνά σχεδόν άπαντα γέλως άναφανη καί χλεύη καί 
παίγνιον; Ει δ' άρα παίζων έν ου παικτοϊς, κενάς καί περιτ
τός καί κίβδηλους λογομαχίας τε καί αντιθέσεις καινοτομεΐ, 
καί ώς περιττός τις αύιτός νομισθείη και πολύς την σοφιστι- 1

1. Βλ. κατωτέρω 7. ’Αντί Μαοσαλιανών εκαλούντο καί Εύχϊται. 
Όμφαλοψύχους έκάλεσε τούς ήσυχσστάς μόνον είς τό πρώτον σύγ· 
Ypa(jpa. Βλ. 2, 1, 3.
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ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΠΩΝ 

ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ
"Η ΠΕΡΙ ΘΕΩΣΕΩΣ

1. Αν πράγματι συνέγραψε τό βιβλίον κατά των Μασ- 
σαλιανών, όπως καί επιγράφεται ύπ’ αύτοΰ, τί επαθε καί 
προβάλλει τάα γνώμας τών άγιων ήμών Πατέρων άναμί- 
ктоис μέ τάς κακοδοξίας έκείνων και έπειτα τρέχει ορ
μητικός έναντίον αύτών, έγκαταλείπων έκείνας,· "Αν δέ 
έθεώρησεν άναγκαϊον νά σηκώση πόλεμον έναντίον τών άπό 
τής άρχής άγιων καί ήμών τών προτιμησάντων νά συμφω- 
νώμεν μέ αυτούς, τί θέλουν οί Μασσαλιανοί, οί Βλαχερ- 
νϊται καί τά τοιαϋτα ονόματα1; Ή προφανώς όλα αυτά 
είναι σκηνοθεσία καί προσωπεϊον, τά όποια μαζί μέ τήν 
πολλήν καί ποικίλην, μάλλον δέ παντοδαπήν, απάτην επι
φέρουν καί τήν ϋβριν πρός όλους; Οϋτω θά έχωμεν ύθρι- 
σθή όλοι πολυτρόπους, όσοι μέν έγίναμεν άπό άνθρώπους 
τοΰ κόσμου Πατέρες, μαζί μέ εκείνους οί όποιοι έφανέ- 
ρωσαν τόν δόλον καί δέν έπείσθησαν εις αύτόν, μέ τήν 
κατηγορίαν ότι συνετάχθημεν μέ τούς αιρετικούς καί έπει
τα μέ τόν έναντίον αύτών έλεγχον διά τών λόγων, τέλος 
δέ μέ τάς άναισχύντους καί φοβερός άχρειότητας, τάς 
όποιας παρεμβάλλει μεταξύ τών έλέγχων τούτων, όσοι δέ 
παρασυρθέντες έπείσθησαν εις αύτόν, παθόντες έν έκ 
τών δύο τούτων κατ’ άνάγκην, ότι δηλαδή προφανώς έπλα- 
νήθησαν ή τώρα ή προηγουμένως, μέ τό νά άποδειχθοϋν 
ότι έθεώρουν σεπτούς τούς τώρα θεωρουμένους ώς κα
κοδόξους’ καί γενικώς οϋτω όλοι ήμεϊς, καθώς καί όλα 
σχεδόν τά ιερά καί σεβάσμια ήμών, θά φανώμεν καταγέλα
στοι καί χλευαστοί καί άστεϊοι. Έάν δέ καινοτομή κενός, 
περιττός καί κιβδήλους λογομαχίας καί άντιθέσεις παί
ζουν όπου δέν χωρεί παιγνίδι καί ύβρίζη φευ άχαλίνωτα
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χη ν  άνέδην  υ β ρ ίζ ε ι,  φ ευ , ε ις  τά φ ρ ιχ τά  κ α ί σ εβάσμ ια , τ/ ///) 

Λ α ν τ ε ς  έκτρεπόμεϋα  τούτον, ^  ^ ο υ ν  εχτρέπομεν  αυτόν τον 
τηλικοντον κακόν μετά  της προσήκούσης σφοδρότητος;

2. Ά λ λ α  τοσοντον α π έ χ ε ι τον το ιαυτα  φ ά να ι τολμάν αν- 
5 τός, ώστε κ α ι των λόγω ν  άρχόμενο ς ου .μόνον επ α γγ έλλ ετα ι 

κα ινο τομήσε ιν  ονδέν, άλλα κ α ί της τον Θ εό ν  9Ε κ κ λ η σ ία ς  
ν π ε ρ α γ ω ν ιε ϊσ ΰ α ι, φ ιλοσόφω  πρέποντα  ζήλον κα τά  τω ν εν- 
δ ιαστρόφ ο ις δόγμασ ιν  έντεδραμμένω ν  έ π ιδ ε ιζ ά μ ε ν ο ς ,  άφ 9 ον 
κ α ί  τ ισ ιν  έδ ω κεν  υπόνο ιαν  λόγον τ ινά  π ο ιε ΐσ δ α ι της ά λ η δ ε ία ς ,  

10 κ α ι ταυ τ έν  τη προς τους έτ\εροδόξονς ν π ο χ ρ ίσ ε ι κατά  των  
εύσεβώ ς ζώ ντω ν  ά γ ω ν ιζό μ ε ν ο ς . Ο ύκονν  ο ν δ ε ίς  η μ ιν  έγ κα λ έ -  
σει δ ικ α ίω ς  υπέρ αυτώ ν άπολογονμένο ις  κ α ι τά προ ς εκ ε ίνο ν  
κατ αυτώ ν ε ίρ η μ ένα  προς δ ν να μ ιν  έ ξ ε τά ζο ν σ ί τε κ α ι δ ιε ν -  
ΰύνονσιν, έ π ε ί μηδε προς εκ ε ίν ο υ ς  α π λ ώ ς  α ν τω  φ α ίν ε τ α ι τεί- 

15 νίον 6 τών συγγραμμάτω ν  α γώ ν , η κ α ν  εκε ίνοον ώ ν  ώ ς  ά ν ε ι-  
μ ένω ς  ζώ ντω ν  η τ ι π ε ρ ί τώ ν  σφών αϋ τώ ν  β ίο ν  εχό ντω ν  ουκ 
εμμελώ ς, α λ λά  σαφ ώ ς προς αϋτην  την υπ  αυτώ ν  πρεσδενο- 
μένην  ευσ έβ ε ια ν  έστ ιν  ή ά ν τ ίδ εσ ις , μάλλον  δ έ  προ ς αυτά τά 
δ έ ϊα  τής του Θ εοΰ  9Ε κ κ λ η σ ία ς ,  κ α δ ά  π ρ ο α π ο δ έδ ε ικ τα ι, δό- 

20 γματα  κ α ί  τά ς  εκ  π α λα ιο ύ  κ εκ ρ α τη κυ ία ς  έ π 9 αυτής παραδό
σ ε ις  κ α ί τά τώ ν α γ ίω ν  συγγράμματα , ύπέρ ώ ν  η μ ε ίς  ου λό
γου ς  μόνον, οπο ίου ς α ν  ο ϊο ί τε ώ μεν , έ το ιμ ο ι π ροέσδα ι, προς 
δέ τούτο ις κ α ί τάς ή μ ετέρα ς , ε ί  δ ε ή σ ε ι, ψ υ χ ά ς * μ ισ δον  δε 
τώ ν λόγω ν  τούτων κ α ί τή ς π ρ οδ έσ εω ς ούτε π α ρ 9 ά νδ ρ ώ π ω ν  

25 ζητοΒμεν, ον εχόνσ ι δ ιδ ό να ι μόνον ε π ί τώ ν  το ιούτω ν  τδν έ π α ι
νον , ουδέ γ ά ρ  προς τούτον όρώ μεν , ούτε παρά  Θ εου Φ μ ισ δό ς  
γά ρ  άποδ ιδούσ ιν  ου  χρ εω σ τε ίτα ι. Τούτο  μ έν  ο νν  κ α ι α νά γκη ν  
έ π ιτ ίδ η σ ι γ ρ ά φ ε ιν , το τής ο φ ε ιλή ς  απαρα ίτη τον . * Ε κ  πολλον  
μ έντο ι τή ς  π ερ ί λόγους μ ελέτη ς κ α ί φ ιλ ο τ ιμ ία ς  άφ έμενος, ον- 

30 δεν  ο ϊον  ε ϊ  μη συν τέχνη  τούτους π ο ιο ύμ α ι, μη  δέ ρ ο δ ω ν ιά ν  ά-

L 1̂ · · . . ·  ι ■■■ ■  ■

2. Πολλοί έπίστευσαν δτι οί ήσυχασταί ήσαν πράγματι Μασσαλιανοί.
3. Παρόμοια λέγει έν Α ' πρός Άκίνδυνον 1.
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εις φρικτά καί σεβάσμια, διά νά νσμισθη αύτός πλούσιος 
καί πολύς είς τήν σοφιστικήν, διατί δέν τον άποφεύγομεν 
όλοι ή έστω δέν τον έκτρεπομεν με την άρμόζουσαν σφο- 
δρότητα από τό τόσον φοβερόν κακόν;

2. ’Αλλά τόσον άτολμος είναι αύτός νά εϊπη τοιαϋτα, 
ώστε άρχίζων τήν διαπραγμάτευσιν όχι μόνον υπόσχεται 
ότι δέν θά καινοτομήση εις τίποτε, άλλά βεβαιώνει καί ότι 
θά ύπεραγωνισθή τής Εκκλησίας τοϋ Όεοΰ, έπιδείξας 
φιλόσοφον ζήλον έναντίον των άνατεθραμμένων εις διε
στραμμένα δόγματα, έξ ου καί εδωσεν εις μερικούς τήν 
έντύπωσιν ότι άναπτύσσει τήν άλήθειαν, μολονότι ύποκρι- 
νόμενος πόλεμον κατά των ετεροδόξων2, Τιγώνίζετο κατά 
των εΰσεβώς ζώντων. Επομένως κανείς δέν θά εδικαι
ούτο νά μας κατηγορήση, άν άπολογηθώμεν υπέρ αύτών 
τών εύσεβών, έξετάσωμεν δέ καί έλέγΕωμεν κατά δύνα- 
μιν τά άπό εκείνον λεχθέντα έναντίον αύτών, καθ’ όσον 
άλλωστε ό συγγραφικός του άγών δέν φαίνεται νά τείνη 
άπλώς προς έκείνους, είτε ώς άκολάστως ζώντας είτε ώς 
παρουσιάζοντας κάποιαν αμέλειαν είς τον βίαν των, άλλ’ 
άποτελεϊ σαφώς άντίθεσιν πρός αύτήν ταύτην τήν ύπ’ 
αύτών πρεσβευομένην εύσέβειαν, μάλλον δέ, όπως έχει 
άπΟδειχθή προηγουμένως, πρός τά ίδια τά θεία δόγματα 
τής Εκκλησίας τοΰ Θεού, τάς παραδόσεις αΐ όποιαι έπε- 
κρατησαν εις αύτήν άνέκαθεν καί τά συγγράμματα τών 
άγιων Πατέρων. Υπέρ τούτων ήμείς εϊμεθα έτοιμοι νά 
προτάξωμεν όχι μόνον λόγους κατά τήν δύναμίν μας, άλλά 
επίσης καί τάς ψυχάς μας, άν χρειασθη' μισθόν δέ БГ αύ- 
τούς τούς λόγους καί τήν πρόταξιν δέν ζητούμεν ούτε 
άπό ανθρώπους, αύτό τό όποιον μόνον έχουν νά δώσουν 
είς τοιαύτας περιπτώσεις, τον έπαινον, άφοϋ δέν άποβλέ- 
πομεν είς τούτον, ούτε άπό τον Θεόν* διότι μισθός δέν 
χρεωατείται είς έκείνους οί οποίοι άποδίδουν χρέη*. Τούτο 
μάλιστα έπιβάλλει καί τήν συγγραφήν, τό άναπόφευκτον 
τής οφειλής δηλαδή. Επειδή όμως έγκατέλειψα προ πολ- 
λού τήν μελέτην καί τήν άμιλλαν διά τούς λόγους, δέν 
είναι άπορον άν δέν συνθέτω αύτούςμέ τέχνην, καί δέν
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π ο δ ε ίκ ν υ μ ι τό β ιδ λ ίο ν , ή λύραν ή σ ά λπ ιγ γα , τοντο μ εν  ενηχόν  
τ ι φ θ εγγόμ ενο ς  κ α ι τορόν, ε κ ε ίνο  δ* υπό της ευρύθμου συν
θ ή κ η ς  κ α ι τής ιώ ν  σχημάτω ν  υπαλλαγή ς δ ιά  π ο ικ ίλ ω ν  τω ν  
τον τόνον κρονμάτω ν μ ία ν  αρμον ία ν  έμμ ελή  κ ερα ννν ς  κ α ί 

5 δ ιά  πάντω ν  ώ ρ α ΐζω ν  τον λόγον. Ά τ τ ικ α ί  γάρ  χ ά ρ ιτ ε ς  κ α ι 
ονομάτω ν κάλλη  κ α ι παρ ισότητες, ο ιο ν  άνθη τον λ ε ιμ ώ ν α  των 
λό γω ν  κ α τ α γ λ α ΐζο ν σ ιν  α ίς  ε ϊ  μή  κατ α χρήσθα ι δν ν α ι μην, κ α ί-  
το ι κ α λλ ιρ ρ η μ ο νε ιν  έφ ίεσ θ α ι π εφ νκώ ς , ε ν α ρ γ ές  αν  ε ίη  κ α ι 
τοντο ό ε ΐγ μ α  τον προς α νά γκη ν , αλλά μή  προς έ π ίδ ε ι ζ ιν  ή- 

10 μ ά ς  ε π ϊ το λ έ γ ε ιν  ά ψ ϊχ θ α ι.  Τ ή ς  γ ε  μ ή ν  έ ν α π ο κ ε ιμ έ νη ς  δ ιά 
ν ο ια ς  το ϊς  ρήμασ ι τοντ’ αν φ α ίη ν  ε γ ώ  πρώ τον κάλλος, δ κ α ι 
ψ ν χ ή ς  έφ ' όσον ο ΐόν  τε προς τον Θ εόν  κ α ι την α λ ή θ ε ια ν  
β λ έ π ε ιν  έ κ ε ιθ ε ν  γά ρ  αυτή  τά μετά  τούτο καλά , κ α ν  ή τ ι τού
τον πρεσβύτερον τρόπον έτερον.

15 3. Π ροσ ήκον  δ* ε ίν α ι ν ο μ ίζω  προ τώ ν  κατά  μ έρος ε λ έ γ 
χ ω ν  εκ ε ίν ο  π ο ιή σ α ι δήλον * τ ίνο ς  έν εκ εν  οΰτος την τον Π ν ε ύ 
ματος θεοπο ιόν  χ ά ρ ιν  κτ ισ τήν  άποψ ήνα ι δ ιά  π λ ε ίσ τη ς  όσης 
σπονδής έπο ιήσατο, τοντ4 5 6 αυτός έα ν τφ  τον λ ο γο γρ α φ ε ϊν  νπό- 
θ εσ ιν  ένστησάμ&νος, κ α ίτ ο ι σννθέμενος κ α ι αύτός, ε ϊ  κ α ϊ μή  

20 έ κ ώ ν  ε ίν α ι,  θεότητα  κ α ι αντοθεότητα κ α ι θ ε α ρ χ ία ν  υπό τώ ν  
α γ ίω ν  τή ν  τοναύτην προσε ιρήσθα ι χ ά ρ ιν ;  Τ ίν ο ς  ούν χ ά ρ ιν  
τήν τον Π ν εύ μ α το ς  χ ά ρ ιν  άκτ ισ τόν  αυτός τε φ ά ν α ι ον π ε ίθ ε 
τα ι κ α ι τους π ε ιθ ο μ ένο ν ς  δ νσ εβ ε ΐς  ά π ο ψ α ίν ετα ι κ α ι πάντα  Λ ί
θον, το τον λόγον, κ ιν ε ί  π άσ ι ταντην ντυοδε ϊζα ι κτ ισ τήν , μ ίμ η -  

25 σ ιν  αυτήν ε ίν α ι φ υσ ικήν  λ έ γ ω ν  κ α ι τή ς λ ο γ ικ ή ς  φ νσ εω ς έ ξ ιν  
ώ ρ ισ μ ένη ν  τε κ α ι όρω μένην  α ϊσ θήσ ε ι ή α ίσ θ ή σ ε ι;  Τ ο ϊς  6μο- 
φ νλο ις  Α α τ ίν ο ις  ή δ ν νά μ εω ς  έ χ ε ι χ α ρ ίζ ε τ α ι,  π ρ ό ς  τό έ κ ε ίν ω ν  
φ ρόνημα δ ο λ ίω ς  άμα  κ α ι β ια ίω ς  η μ ά ς  νφ ελκό μ ενο ς . " Ο τα ν  
γά ρ  ακούσω  μ εν  έ κ  τον Υ ιό ν  δ ιδόμ ενον  τό Π ν ε ύ μ α  κ α ϊ δ ι Υ ιο ύ  

30 έφ ’ η μ ά ς  προχεόμενον, ε ϊτ α  κ α ϊ  τοό μεγάλου  Β α σ ιλ ε ίο υ  λ έ -  
γοντος, α ό ζέχ εεν  έφ* η μ ά ς  ό Θ εό ς  τό Π ν ε ύ μ α  π λ ο ν α ίω ς  δ ιά

4. Ό  Παλαμδς έγραφε πρός άνάγκης και δχι πρός έπίδειξιν. 
Βλ. Α ' πρός Άκίνδυνόν 14 καί εισαγωγήν 325 έξ.

5. Βλ. τό κείμενον κατωτέρω έν 25.
6. Ό  Παλαμάς έπιχειρεί νό παραστήση τόν Βαρλαάμ ώς ξένον 

καί κατό τήν καταγωγήν. Βλ. 3, 3, 10" 3, 3,
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καθιστώ τό βιβλίον ροδωνιάν ή λύραν ή σάλπιγγα, άφ* έ- 
voc μέν σμιλών εύήχως καί δυνατώς, άφ’ έτέρου δέ διά 
τής εύρύθμου συνθέσεως και τής εναλλαγής τών σχημά
των έν μέσω ποικίλων τόνων συνθέτων μίαν έμμελή άρ- 
μονίαν καί έξωραίΖων διά μέσου όλων τον λόγον. Πράγμα
τι άττικαί χάριτες, κάλλη ονομάτων καί παρισότητες φρά
σεων, άγλαίΖουν ώσάν άνθη τόν λειμώνα τών λόγων* άν 
δέ έγώ δέν δύναμαι νά ύπερχρησιμοποιήσω ταϋτα, άν καί 
έκ φύσεως άρέσκομαι είς τήν καλλιέπειαν, είναι καί τοϋτο 
δείγμα τοϋ ότι έφθασα εις τήν άπόφασιν νά γράφω άπό 
άνάγκην καί όχι δΓ έπίδειξιν. Πρώτον δέ κάλλος τοϋ άπο- 
κειμένου είς τούς λόγους νοήματος θά ελεγον ότι είναι 
ό,τι καί είς τήν ψυχήν, νά βλέπη κατά τό δυνατόν πράα 
τόν Θεόν καί τήν αλήθειαν' διότι άπό έκεϊ πηγάζουν τά 
μετά τοϋτο καλά, άν ύπάρχη κάτι σπουδαιότερον τούτου 
κατ’ άλλον τρόπον4.

3. ΝομιΖω δέ ότι άρμόξει, πριν άπό τούς έλέγχους 
είς τάς λεπτομέρειας, νά καταστήσω φανερόν τοϋτο* διά 
ποιον λόγον έδωσε τόσην σπουδαιότητα είς τό νά διακήρυξη 
κτιστήν τήν θεοποιόν χάριν τοϋ Πνεύματος, λαβών τοϋτο 
ως θέμα τής λογογραφίας του, μολονότι συνεφώνει καί 
αύτός, άν καί όχι έκουσίως, ότι ή τοιαύτη χάρις ύπό τών 
άγιων έχει όνσμασθή θεότης καί αύτοθεότης καί θεαρχία; 
Διά ποϊον λοιπόν λόγον αύτός ό ίδιος δέν πείθεται νά εϊπη 
άκτιστον τήν χάριν τοϋ Πνεύματος καί κηρύσσει δυσσε- 
βεϊς τούς πειθομένους είς τοϋτο καί κινεί πάντα λίθον, 
όπως λέγει ό λόγος, νά απόδειξη ταύτην είς όλους κτι
στήν, λέγων ότι αύτή είναι μίμησις φυσική καί έξις τής 
λογικής φύσεως5, συγκεκριμένη καί βλεπομένη διά τής 
αίσθήσεως όσον τό δυνατόν είς αϊσθησιν; Είς τούς όμο- 
φύλους τους Λατίνους* χαρίΖεται μέ όλην του τήν δύναμιν 
έλκύων ήμάς δολίως καί βιαίως επίσης πρός τό φρόνημα 
έκείνων. Διότι όταν όκούωμεν άπό αύτόν ότι τό Πνεύμα 
δίδεται έκ τοϋ Υίοϋ καί προχέεται είς ήμάς διά τοϋ ΥίοΟ; 
έπειτα δέ άπό τόν μέγαν Βασίλειον ότι, «έξέχεεν είς ήμάς
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του Υ ιο ύ  αυτού' έ ξ έ χ ε ε ν  ούκ έκτ ισ εν , έχαρ ίσα το  ο νκ  εδημ ιο νρ -  
γησ εν , έδ ω κ εν  ονκ έπο ίησεν» , ώ μ εν  ό 3 ά να π επ ε ισ μ ένο ι κ τ ί
στην την χ ά ρ ιν  ε ίν α ι,  τ ί έρούμεν δ ίδ ο σ & α ι κ α ι χ α ρ ίζ εσ ϋ 'α ί 
κ α ι π ρ ο χ ε ΐσ ϋ α ι δ ιά  του Υ ιο ύ ;  Ο ύ κ  αυτό τό την χ ά ρ ιν  ένερ>- 

5 γονν , ε ιπ ε ρ  εκ ε ίνο  μόνον α ναρχον  ε ίν α ι φ α ΐμ εν , πάσαν δέ  
ε ν έρ γ ε ια ν  αυτόν κτ ιστήν, κ α ύ ά π ερ  δ νέος οντος Ισ χ υ ρ ίζε τ α ι 
θ εο λό γο ς; 4Α ρ ’ ονν ον τοντ’ αυτό έστ ιν  ά ν τ ικ ρ υ ς  τό τω ν Λ α 
τ ίν ω ν  φ ρόνημα , 6С 6 τω ν τη ς καύΡ η μ ά ς  5Ε κ κ λ η σ ία ς  άπ ελή -  
λ α ίη α ι π ερ ιβ όλω ν , ότ ι ούχ ή χ ά ρ ις ,  < Ш 5 αυτό τό Π ν ε ΰ μ α  

10 τό ά γ ιο ν  κ ά κ  του Υ ιό ν  π έμ π ετα ι κ α ι δ ιά  τον Υ Ιο ϋ  π ρ ο χ ε ιτ α ι;  
Ό ρ ά τε την β α ΰ ε ΐα ν  αυτόν κ α ί  σννεσκ ιασμένην βουλήν κ α ί τό 
δολερόν κ α ί κακοϋργον  τον ε γ χ ε ιρ ή μ α τ ο ς ;

4. Τ ί  δ3 ονκ  έμ ελλεν  επ ί τούτο παντ ί τρόπω  σπ εύδε ιν  κ α ί 
πάσαν  μ η χα νή ν  κ ιψ ε ϊν  κ α ί π ε ρ ιέ ρ γ ω ς  τ ιροσβάλλειν , έπ ε ιδ ή  

15 φ α νερ ώ ς  ονκ ε ϊχ ε ν  δ πέρυσ ι παρά  τον ϋ 'ειοτάτου β α σ ιλ έω ς  
η μ ώ ν  πρεσβευτής ε ις  5Ι τ α λ ία ν  κ α ί  τά ς  ά ν ω  Γ α λ λ ία ς  απεσταλ
μ ένος ώ ς  ε π ί Π έ ρ σ α ς  ε κ ε ίν ο υ ς  έ γ ε ιρ α  ι ο τε ίλασ ΰα ι προσελαν- 
νοντος ήρος, αυτός δε του μ έν  σκοτών τής π ρ εσ β ε ία ς  έττιλα- 
ύ όμ ενο ς , ώ ς  ύστερον έ κ  τω ν έρ γ ω ν  έφ ά νη Τ προσχω ρήσας δέ 

20 τφ  πάπα  κ α ί τά ς εϋ χά ς  εκ ε ίνο υ  σω τηρ ίου ς αύτω  γενέούα ι 
κατά  τήν οδόν επ ε ιτ ίώ ν , ά ς  κ α ί έπ ιβ ο ά σ ύ α ι τή ς π ρό ς τούτον 
φερούσης έχόμενος, ώ ς  αυτός φ ησ ιν , έ π ’ αυτού δ ιε τ ε ίν α τ ο , 

ε ϊτ α  κ α ί προσφνσας μ εν  έ κ ε ίν ω  τά χ ε ίλ η  κ α ί τό γόνυ μ εϋ 3 
ηδονής, ώ ς  έο ικ ε , κ α ί σεβάσματος άσπασάμενος, τήν δ έ  κ ε -  

25 φ αλήν  νποϋ 'ε ίς τ α ϊς  ε κ ε ίν ο ν  χ ερσ ί κ α ί τήν έ κ ε ϊϋ ε ν  σ φ ραγ ίδα  
χ α ίρ ω ν  δ ε ξά μ εν ο ς ; Ε Ι  γάρ  μή χ α ίρ ω ν  ώ ς  α λ η θ ώ ς  ά λλ9 νπο- 
κρ ινόμ ενο ς, τ ίν ι π ισ τώ σετα ι τό πρός η μ ά ς  ά ννπόκρ ιτο ν ; Τ ο ϊς  
πρός ε κ ε ίν ο υ ς  έ ξ ε ν η ν ε γ μ έ ν ο ίς  λ ό γ ο ις ,  φ α ίη  τ ις  άν. *Α λ λ 1 ή 
7ΐροσγεγραμμένη τελευ τα ία  τούτο ις εύχή  δ ε ίκ νυ σ ιν  α ύ ιο ύ  τό 7 8 9 10 11

7. Τ  I τ. 3, 6.
8. 'Ανατρεπτικός άπολογ. Εύνομίου 5 (ψευδ.), PG 29, 772 D.
9. Βλ. Περί έκηορεύσεως 2, 16 καί πλεΐστα άλλα χωρία, ένθα δια- 

κρίνεται ή έκπόρευσις τής ύποστάσεως τού Πνεύματος έκ του Πατρός, 
καί ή έκχυσις ή πέμψις της χάριτος του Πνεύιματος διό ή καί έκ τού 
Υίοΰ. Βλ. έπίσης κατωτέρω 8.

10. Πιθανώς σχετικός ειδήσεις παρεϊχεν ό Βαρλαάμ εις έκθεσίν 
του πρός τόν αύτοκράτορα καί τόν πατριάρχην.

11, ‘Εννοούνται τά Κστό Λατίνων συγγράμματα του Β α ρ λ α ά μ .
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ό Θεός τό Πνεΰμα πλουσίως διά τοΰ Υίοΰ αύτοΰ7' έΕέχεε 
δέν εκτισεν, έχάρισε δέν έδημιούργησεν, έδωσε δέν κατε- 
σκεύασεν»8, εϊμεθα δέ έΕ άλλου πεπεισμένοι ότι ή χόριο 
είναι κτιστή, τί θά εϊπωμεν ότι δίδεται, χαρίζεται καί προ- 
χέεται διά τοΰ Υίοΰ; ’Όχι αύτό τό οποίον ενεργεί την 
χάριν, άν αύτό μόνον χαρακτηρίΕωμεν άναρχον, πάσαν δέ 
ένέργειαν αύτοΰ κτιστήν, όπως ισχυρίζεται ό νέος οΰτος 
θεολόγος; "Αρα αύτό άκριβώς δέν είναι τό φρόνημα των 
Λατίνων, διά τό οποίον άπεβλήθησαν άπό τήν περίβολον 
τής Εκκλησίας μας, ότι δηλαδή δέν είναι ή χάρις άλλά αύ
τό τοΰτο τό άγιον Πνεΰμα αύτό τό οποίον καί έκ τοΰ Υίοΰ 
πέμπεται καί έκ τοΰ Υίοΰ προχέεται9; Βλέπετε τήν βαθεϊαν 
καί σκοτεινήν βουλήν του καί τήν δολιότητα καί κακουρ- 
γίαν τοΰ εγχειρήματος;

4. Πώς δέ δέν έπρόκειτο νά σπεύση μέ πάντα τρόπον 
εις τοΰτο καί πάσαν μηχανήν νά κινήση καί πολυπραγμόνως 
νά προσβάλη ό άποσταλείς πέρυσιν άπό τον θειότατον βασι
λέα ημών ώς πρεσβευτής εις τήν Ιταλίαν καί τάς άνω 
Γαλλίας, άφοΰ δέν ήδύνατο φανερώς νά παρακινήση τούς 
Δυτικούς νά έκστρατεύσουν έναντίον τών Τούρκων κατά 
τήν έρχομένην άνοιΕιν, λησμονήσας τόν σκοπόν τής πρε
σβείας, όπως άπεδείχθη άργότερα άπό τά έργα, προσχωρή- 
σας δέ εις τον πάπαν καί παρακαλέσας νά τοΰ γίνουν σω
τήριοι οι εύχαί έκείνου εις τον δρόμον, τάς όποιας προσε- 
πάθει καί νά έπικαλήται εις έαυτόν, καθώς έβάδιΖεν εις τόν 
προς τοΰτον δρόμον, όπως λέγει ό ίδιος10, έπειτα δέ προσ
κολλήσεις είς έκεϊνον τά χείλη καί άσπασθείς μέ ήδονήν 
καί σεβασμόν, όπως φαίνεται, τό γόνατον, άποθέσας δέ τήν 
κεφαλήν του εις τάς χεϊρας έκείνου καί δεχθείς τήν άπό 
αύτόν σφραγίδα μέ χαράν; Διότι άν δέν τήν έδέχθη πράγμα
τι μέ χαράν άλλά μέ ύπόκρισιν, μέ ποϊον τρόπον θά άποδεί- 
Εη τό πρός ήμάς άνυπόκριτον; Θά ήδύνατο νά είπη κανείς, 
μέ τούς έναντίον τών Λατίνων συνταχθέντας λόγους τόϋ11. 
’Αλλά ή προσηρτημένη είς αύτούς τελευταίο εύχή δεικνύει
1® τόν άριθμόν. Βλ. εισαγωγήν είς Λόγους αποδεικτικούς καί Fabricius - 
Harles, έν PG 151, 1249 - 1253. . . ι„·
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τής ψ υ χή ς  άβέβα ιον*  « παράδο ς »  γάρ , φ ησ ίν , « άφ αν ισμφ  παν- 
τ ε λ ε ΐ τους το ιούτονς λό γου ς , λ ύ ν ε  π  ροάναρχε , ε ϊπ ε ρ  κ α ί έκ  
οοΰ έστι τό σόν Π ν ε ύ μ α , ε ν  α ίτ ιο ν  κ α ι μ ία ν  α ρ χή ν  οέ τε κα ι 
τον οον Π α τ έ ρ α  επαγόμενον, ό π ω ς  μ η δ εν ι δ ι ’ α υ τώ ν  τηλ ι- 

5 κοντού κακού  α ίτ ιο ς  γ έ ν ω μ α ι κ ά μ έ  τής το ιαύτης κ α κ ο δ ο ξ ία ς  
προ του τέλους άπάλλαξον)). Π ο ίω  δε κ α ι νυν λό γω  μετά  την 
a n  έ κ ε ίν ω ν  επάνοδον εύδυς τά το ις  Ί τ α λ ο ις ,  ώ ς  ά π ο δ έδ ε ι-  
κ τα ι,  συνηγορούντα π ε ρ ιέ ρ γ ω ς  ο υ ν τεϋ ε ίκ ε ι συγγράμματα , κ α ι 
ταύτ ε ξ  3Ι τ α λ ία ς ,  ώ ς  αυτός εν π ρ ο ο ιμ ίω  γρ ά ψ ε ι, προς τό 

10 Κ α τ ά  Μ α σ σ α λ ια νώ ν  γ ρ ά ψ ε ίν  κεκ ιντ]μένος, ε ϊ  μη  κ α ι τοϋτο 
ύπ όκρ ισ ις , δ κ α ι αυτός Ισ χ υ ρ ίζε τ α ι;

5 . Τ ο ιγ α ρ ο ύ ν  σκηνή π α ς  λό γο ς αύτφ , κω μφ δούσα  κ α ι 
π α ίζο νο α  τά ήμέτερα , κ α ι ή ν  3Ε κ κ λ η σ ία ν  ε κ ε ί  κ α ι σύνοδον 
ίερ ά ν  κ α ι α γ ία ν  φ ησ ί, την τω ν  Λ α τ ίν ω ν  ε ο ικ ε  λ έ γ ε ιν .  'Ό τ ι  

15 γά ρ  εν π ά σ ι μάλλον κατ ε κ ε ίν η ν  φ ρονε ί, τ ε κ μ η ρ ιώ σ α ιτ ’ α ν  τ ις  
κ α ι τφ  μ η δ 3 όντ ινοϋν σχεδόν α γ ιασ μ ό ν  από τής ήμετέρας  
’ Ε κ κ λ η σ ία ς  τιροσήκασϋ'αι, τους έκε ϊΰ 'εν  άπομάττοντα σπ ίλους, 
κ α ι ίν α  τάλλα π α ρ ώ , τοσοντον ήδη χρόνον ά φ 3 οϋπερ έπε- 
δήμησεν ή μ ϊν  ο υ δ ε ίς  έώ ρ α κ εν  αυτόν τή ς ά γ ιω τ ά τ η ς  εύ χα ρ ι-  

20 σ τ ία ς  εν  μ εϋ 'έ ξ ε ι γενόμενον ' τ ί  χρή  λ έ γ ε ιν  ευ χή ν  ή έ π ίκ λ η -  
σ ιν  Ιεράν ή τήν εν  δ ρ ιξ ι  σ ταυροειδή  σ φ ρα γ ίδα  κ α ι τάλλ5 δσα 
σύμβολα μ ο ν α χ ικ ή ς  τ ε λ ε ιώ σ εω ς , ώ ν  άνευ  μοναχόν  ε ίν α ι παρ ' 
ή μ ϊν  ον ν ο μ ίζ ε τ α ι το ις  τω ν α γ ίω ν  π α τέρω ν  ϋ'εσμοϋ'εσ ίας ν π ε ί-  
κουσ ιν ; Ο υτο ς γάρ  ουδ’  έπ  ε ισ α γ ω γ ή  μ ο να χ ικ ού  μυστηρίου  

25 ευ χήν  γούν ιερ ά ν  έπεζήτησεν , ά λ λ ’ αντόπλάστός έστι μονα
χό ς , ον πολύ δ3 ε ιπ ε ϊν  κ α ί έπ ίπ λασ το ς ’ ιαέκ τω ν  κα ρπ ώ ν .»  γάρ, 
φ ησ ί, «τό δένδρον έ π ιγ ιν ώ σ κ ε τ α ι» . Τ ο ύ ς  γ ε  μ ή ν  π ερ ί μελ- 
λούοης κολά σ εω ς μυστ ικούς αύτφ  λόγους λ εγ έ τω ο α ν  ο ι αύτή- 
κοο ι. 'Ε γ ώ  δ 3 έκ  τώ ν τούτονν κ α ί τω ν το ιούτω ν ονχ  νπ  ά- 12 13

12. Βλ. τήν εύχήν έν Schird, Archivio storico per la Calabria e 
la Lucania, 1938, σ. 155 -168. Ή εύχή δεικνύει τάς άμφιβολίας τού 
Βαρλαάμ περί της όρθότητος του δόγματος τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, 
δπερ ύπερήσπϊΖεν. Ό  Παλαμδς ένταϋθα φαίνεται ώς νά προβλέπη προσ- 
χώρησιν του Βαρλαάμ είς τούς Δυτικούς.

13. Βλ. άνωτέρω παράγραφον. 14. Μα τ θ .  12, 33’ Λ ο υ κ ά  6, 44.
15. Ό  Παλαμδς έπικρίνει τόν Βαρλαάμ δΓ αποχήν έκ τής θείας

εύχαριστίας καί διά μή λήιμιν τής όριστικής μοναχικής εύχής, άδιαφο- 
ρών περί τού δν είχε λάβει αύτήν έν Ίταλίςι, και διά μυστηριώδεις λό-



τήν αβεβαιότητα τής ψυχής του' διότι, λέγει, «παράδοοε 
είς πλήρη άφανισμόν τούς τοιούτους λόγους, λόγε προά- 
ναρχε, άν είναι και άπό οέ τό Πνεύμα σου, έπιφέρον εν 
αίτιον καί μίαν άρχήν σέ καί τον Πατέρα σου, ώστε νρ μη 
γίνω δΓ αύτών αίτιος τόσον μεγάλου κακού, καί απαλλάξω 
εμέ τής τοιαύτης κακοδοξίας πρό τού τέλους»12. Διά ποιον 
δέ καί τώρα λόγον μετά τήν επιστροφήν άπό έκεϊ έχει συν
θέσει εύθύς αμέσως τά περιέργως συνηγοροΰντα πρός τούς 
Ιταλούς συγγράμματα, ώς άπεδείχθη13, καί μάλιστα άρχί- 
σας νά γράφη τό Κατά Μασσαλιανών εργον του άπό τήν 
Ιταλίαν, όπώς αύτός σημειώνει είς τό προοίμιον, άν δεν 

είναι καί αύτό ύπόκρισις, όπως ό Ίδιος ισχυρίζεται;
5. Επομένως σκηνοθεσία είναι όλος ό λόγος του, δια- 

κωμωδών καί περιπέζων τά ίδικά μας, καί μέ τήν ’Εκ
κλησίαν καί ίεράν καί άγίαν σύνοδον τήν όποιαν μνημονεύει 
έκεϊ, φαίνεται νά έννοή τήν τών Λατίνων. "Οτι βεβαίως εις 
όλα συμφωνεί μαλλο/ μέ εκείνην τήν Εκκλησίαν, θά ήδύ- 
νατο νά τεκμηριώση κανείς καί μέ τό ότι δέν προσοικειώθη 
κανένα αγιασμόν άπό τήν Εκκλησίαν μας, καθαριζοντα τούς 
άπό έκεϊ σπίλους, καί διά να παραλείψω τά άλλα, επί τόσον 
μακράν χρόνον άφ’ ότου έπεδήμησεν εις ήμας κανείς δέν 
τόν είδε νά μετέχη τής άγιωτάτης εύχαριστίας· τί χρειάζε
ται νά μνημονεύσωμεν εύχήν ή ίεράν έπίκλησιν ή τήν σταυ
ροειδή σφραγίδα είς τάς τρίχας καί όλα τά άλλα σύμβολα 
τής μοναχής τελειώσεως, άνευ τών όμοιων δέν έγκρίνετρι 
νά είναι μοναχός είς ημάς οί όποιοι, πειθαρχοΰμεν είς τάς 
θεσμοθεσίας τών άγιων Πατέρων; Πράγματι οΰτος δέν έπε- 
ζήτησεν ούτε ίεράν εύχήν διά τήν εισαγωγήν είς τό μοναχι
κόν μυστήριον, άλλ’ είναι αύτόπλαστος μοναχός, θά έλέ- 
γομεν δέ καί επίπλαστος' διότι, λέγει, «έκ τών καρπών άνρ- 
γνωρίζεται τό δένδρον»14. Ώς πρός τούς μυστικούς δέ περί 
κολάσεως λόγους του, άς εϊπουν οί αύτήκοοι15. Έγώ δέ 
άπό αύτά καί τά παρόμοια ύποπτεύομαι ότι κηρύσσει κτι-
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γους του περί μελλούσης κολάσεως. Τό τελευταϊον σημαίνει πιθανόν ή 
ότι ήρνεϊτο ό Βαρλαάμ τό αίώνιον της κολάσεως ή ότι χάριν τής προσεγ- 
γίσεως έδέχετο τήν .περί καθαρτηρίου πυράς διδασκαλίαν των. Δυτικών.
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γ ν ο ία ς ,  άλλ5 υπό κ α κ ο ν ο ία ς } κτ ίσ την  αυτόν ά π ο φ α ίν εο ΰ α ι την 
δεοπο ιό ν  νπενόησα χ ά ρ ιν  τον Π ν ε ύ μ α τ ο ς * ε ι δ9 ά ρ 9 ν τ ί ά 
γ ν ο ια ς , έ π ε ί κ α τα λο γο γρ α φ ε ί τω ν  ε ίδ ό τω ν , άπάνο ια ν  τη π ερ ί 
τά το ια ντα  σ υ ζε ν ξα ς  ά γ νο ίρ , χ ε ίρ ο ν , ώ ς  έ γ ω μ α ί,  τό έγ κλη μ α ' 

5 δόγμα  γάρ άποτρόπα ιον άπ α ν  εκ  το ιαύτης ά ν ερ ρ ά γη  π η γ ή ς , 

ά φ ’ ή ς κ α ί  νυν οντος προστάτης πονηρώ ν τε κ α ι πολλώ ν  α ι 
ρ έσεω ν  άναπ έφ ηνεν , ώ ς  ό λόγο ς δ ε ίξ ε ι  π ρ ο ϊώ ν .

6. 'Ο  μ εν  γάρ σοφός τά δ ε ΐα  Μ ά ξ ιμ ο ς ,  σ ννφ δά  τφ  με- 
γά λφ  Μ α κ α ρ ίω  κ α ι το ις  α λ λο ις  ά π α σ ιν  ά γ ίο ις ,  καΰάπ ερ  εν  

10 ιο ΐς  Π ε ρ ί  φ ω τό ς ϋ ε ίο ν  έ ξ ε ν η ν ε γ μ έ ν ο ις  ή μ ϊν  λ ό γ ο ις  π ρ ο εξε -  
ύ έμ εϋ α , τον αρραβώ να  τής μελλονσης ε π α γ γ ε λ ία ς ,  την χ ά ρ ιν  
τή ς υ ίοϋ 'εσ ία ς, την δ εοπ ο ιό ν  δω ρ εά ν  του Π ν εύ μ α τ ο ς  φ ώ ς  
ε ϊν α ί φ η σ ιν  νπεραρήτον δ ό ξη ς  τ ο ις  ά γ ίο ις  έτωπτευόμενον, 
φ ώ ς  έννπόστατον, άκτ ιστόν, ά ε ϊ ον έ κ  τον α ε ί οντος κ α ι ά ν ε π ι.  

15 νοή τω ς , νυν μ έν  εκ  μέρους, ε π ί  δ k τον μέλλοντος α ιώ ν ο ς  τελε- 
ω τέρ ω ς  φ ανερονμενον το ίς  ά ξ ίο ις  κα \ τον Θ εόν  α ν το ίς  δ ι9 £ -  

αντον φανερονν. Ό  δέ φ ιλόσοφος οντος ξ έν ο ν  εαυτόν τον το ι- 
οντον συνορώ ν φ ω τός, ώ ς  τής προς αυτό φ ερονοης μ η δ έ  πρός  
δλ ίγο ν  ήμμένος, φ έρ ε ιν  ο ϊό ς  τε ώ ν  ο νδα μ ώ ς ού τή π ίσ τ ε ι την 

20 π ρ ά ξ ιν  προσέδηκεν, ίν α  δ ι9 αύτής 7ΐρός έ κ ε ίν η ν  φϋάση την 
δ εω ρ ία ν , αλλά κ α ι την π ίσ τ ιν  ά π α ρ ^ ο ά μ ενο ς  κ α ι τονς μη  ταυ
τήν ήρνημένονς, αλλά κ α ι δ ι αυτής ά νηγμ ένονς , ώ ς  νπερ  
αντονς το ίς  πο λλο ίς  αυτός δ ό ξα ι, το ις  λ ό γ ο ις  έξουδενώ σ ας, 
ά δ ε τ ε ϊ μ εν  την χ ά ρ ιν ,  β λαοφ ημ ε ι δ έ  ε ις  τόν τή ς χ ά ρ ιτ ο ς  Κ ν - 

25 ρ ιον , α τ ιμ ά ζ ε ι δέ κ ο ινή  π ά ντα ς  τους ά γ ιο υ ς , ό ο ο ις  έ ξεγ έν ετο  
δ ιά  π ε ίρ α ς  μ α δ ε ϊν  ιε  κ α ι δ ιδ ά ξ α ι π ερ ί τον φ ω τό ς τής χ ά 
ρ ιτο ς .

7 . 9Ε π ε ί  δε το ια ντα  τολμήσαι δ ε ίγ  ε γ νω κ εν , ον  Σ κ ύ δ α ις  
έ ν ο ικ ώ ν , ονδ* ’ Α γ α ρ η ν ο ί ς  ένστ ρεφ όμενος, άλλ ’ έν  μέση τή 

30 τον Χ ρ ίσ το υ  9Ε κ κ λ η σ ία , κ α ί ταντα γνν  ε ϊπ ε ρ  ποτέ τόν λόγον  
τή ς  ά λ η δ ε ία ς  όρδοτομούοη, πολλω  χρ ή τα ι τφ  δόλφ  κ α ί συνε-

t6 . 1, 3 καί 2, 3. Βλ. Ιδίως 1, 3, 20· 37. 2, 3, 37.
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στην τήν θεοποιόν χάριν τοϋ Πνεύματος όχι άπό άγνοιαν 
αλλά άπό κακόνοιαν' εάν πάλιν άπό άγνοιαν, άφοϋ γράφει 
κατά των γνωριζόντων, συζεύΕας τήν άπόνοιαν με τήν ώς 
πρός αύτά άγνοιαν, τό έγκλημα είναι χειρότερον, όπως 
νομίζω* διότι ολόκληρον άποτρόπαιον δόγμα έΕεπήγασεν 
άπό τοιαύτην πηγήν, άπό τήν όποιαν καί τώρα οϋτος πα- 
ρουσιάσθη προστάτης πολλών καί πονηρών αιρέσεων, όπως 
θά δείΕπ ό λόγος εις τήν συνέχειαν.

6. Πράγματι ό μέν σοφός εις τά θεϊα ΜάΕψος, συμφώ- 
νως προς τόν μέγαν Μακάριον καί όλους τούς άλλους ά
γιους, όπως έΕεθέσαμεν προηγουμένως εις τήν Περί θείου 
φωτός πραγματείαν μου16 λέγει ότι ό άρραβών τής μελλού- 
σης επαγγελίας, ή χάρις της υιοθεσίας, ή θεοποιός δωρεά 
τοΰ Πνεύματος είναι φώς τής ύπεραρρήτου δόΕης έπο- 
πτευόμενον άπό τούς άγιους, φώς ένυπόστατον, άκτιστρν, 
πάντοτε ύπάρχον έκ τοΰ πάντοτε καί άνεπινοήτως ύπάρ- 
χοντος, φανερούμενον είς τους άΕίους καί φανερώνον 
είς αυτούς τόν Θεόν δΓ έαυτοΰ, τώρα μέν έν μέρει, είς 
τόν μέλλοντα δε αιώνα τελειότερον. Ό δέ φιλόσοφος 
οΰτος έκλαμβάνων έαυτόν Εένον προς τό τοιοΰτο φώς, 
άφοϋ δέν έβάδισεν ούτε επ’ ολίγον τήν οδόν τήν φέρόϋ- 
σαν είς αύτό, μή δυνάμενος νά τό βαστάση καθόλου, δέν 
προσέθεσεν είς τήν πίστιν τήν πράΕιν, διά νά φθάση μέσω 
αύτής είς εκείνην τήν θεωρίαν, άλλ’ άπαρνηθείς καί τήν 
πίστιν καί τούς .μή άρνηθέντας αύτήν άλλά δΓ αύτής άνυ- 
ψωθέντας. ΈΕουθενώνων δέ μέ τάς πραγματείας του 
τούτο, διά νά φανή αύτός είς τούς πολλούς ώς ύπεράνω 
αύτών, άθετεϊ τήν χάριν, βλάσφημε! τόν Κύριον τής χάρι- 
τος, άτιμάζει δέ όλους μαζί τούς άγιους, όσους διά πείρας 
κατώρθωσαν νά μάθουν καί διδάΕουν περί τοϋ φωτός τής 
χάριτος.

7. Άφοϋ δέ έσκέφθη ότι έπρεπε νά τολμήση τοιαύ- 
τας ένεργείας, μή κατσικών έν μέσω τών Σκυθών οΰτε 
κινούμενος μεταΕύ τών Αγαρηνών, άλλ’ είς τό μέσον τής 
’Εκκλησίας τοϋ Χριστού, καί μάλιστα τώρα περισσότερον 
άπό πάσαν άλλην φοράν όρθοτσμούσης τόν λόγον τής

ΥΠΕΡ ΤΩΝ IΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 3, 1
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σκ ιασ μ ένω ς ά γα ν  κ α ι μ ετ ’ έ π ικ ρ ύ ψ εω ς  6 τι π λε ίσ τη ς τους 
. κατά  τω ν ά γ ιω ν  προτ ίϋ 'ετα ι λόγους, ώ ς  υπέρ αυτής τής τοΰ 

.Χ ρ ίσ το ν  Ε κ κ λ η σ ία ς  κ α ι τω ν κα τ ’ αυτήν ευσεβώ ν δογμάτω ν  
δ ταντα π ερ ιτροπώ ν  ά γω ν ιζό μ ενο ς . Ά φ ε ϊ ς  το ίνυν πάσαν παν- 

5 τός άγ ιου  επω νυμ ία ν , τραπεζούντ ιόν  τ ινα  Θ εόδ ω ρον  ε ϊς  μέ
σον προήγαγεν , δς προέστη μ εν  τω ν Β λ α χ ε ρ ν ώ ν , τα Μ ασ -  
σ α λ ια νώ ν  δ ’ έφ ω ράΰη  νόσων' τούτον το ίνυν  π ροή νεγκ εν  υ
π έρ  έαυτοΰ δήΰ'εν άπολογούμενον κ α ι λέγοντα  σαφ ώ ς μή τήν 
υπερούσ ιον κρυφ ιότητα  νυν κ α ΰ ά π ερ  πρότερον ορατήν δοξά - 

10 ζ ε ιν  τοΰ Θ εού , άλλα τήν δόξαν , δ ό ξα ν  δ* ε ίν α ι φάσκοντα  
Θ εού  φ ώ ς  ένυπόστατον κ α ι ά γένητον  κ α ί  θ εότητα  κ α ι ϋ'εαρ- 
χ ία ν  ονομαζόμενον, κ α ι απλώ ς- δσα π ε ρ ί τή ς  ΰ εοπο ιοΰ  δ ω ρ ε 

ά ς  τοΰ Π ν εύ μ α το ς  ο ι ά γ ιο ι συνεγράψαντο.
8, Θ ε α ρ χ ία ν  γάρ  ταύτην κ α ι ά γα ϋ 'α ρ χ ία ν  κ α ι θεότητα, 

15 ώς αρχήν  τώ ν ύ εονμ ένω ν  ουσαν, πολλαχον τώ ν  λ ό γω ν  ό μέ-
- γ α ς  Δ ιο νύ σ ιο ς  ττροσειπεν, ή ς  επ έκ ε ιν α , φ ησ ίν , ε ίν α ι τον Θ ε 

όν ώ ς  ΰπέρΰεον όντα κ α ι ύπ ερά ρχ ιο ν . Μ ά ξ ιμ ο ς  δ ε  ο ϋ 'ειος 
ύ 'έω σ ιν  τήν θεότητα τιροσηγόρευσε ταύτην ’ τήν δε ϋ 'έω σ ιν  ο
ρ ιζό μ ενο ς  у «ένυπόστατον» ε ϊπ ε ν  « έλλαμψ ιν, μ ή  εχουσαν γένε-

Ζ Ο σ ιν , ά λλ ’ άνεπ ινόητον . ε ν  το ΐς  ά ξ ιο ις  φ ανέρω σ ιν» , προσΦεϊς 
κ α ί  τ α λ λ * boa μ ικ ρ ό ν  α νω τέρω  προΰέντες έφ ΰημεν , Β α σ ι
λ ε ίο υ  δε τοΰ μεγάλου  ά κηκόαμ εν  ε ϊπόντος άκτ ισ τον  τό δ ιά  τοΰ 
Υ Ιο ΰ  έ φ ’ η μ ά ς  έκχεόμενον. 'Ιω ά ν ν η ς  δ ε  ό τήν γλώ ττον χρυ 
σούς, τώ  Β α σ ιλ ε ίο υ  κ ρ ά τ ε ι τώ ν  λ ό γω ν  συναφ ίλε ίς, τούς τε 

25 Λ α τ ίν ο υ ς  α ίσ χυ ν ε ι κ α ι τά δολερά τοΰ κενόφ ρονος τούτον κα - 
ταλύσει μηχανήματα , «μή τον Θεόν)) λ έγω ν , «αλλά τήν χά -  
ρ ιν  έκ χ ε ϊο ΰ α ΐ) ) ' κ α ι προ τον Χρ νο ορρ ή μ ονο ς  πατρός ό προ

φ ή τη ς  Ί ω ή λ ,  μάλλον δε δ ιά  τοΰ, προφήτου ό Θ ε ό ς  ε ϊπώ ν,,
-  οΰκ 'έ κ χ ε ώ  τό Π ν ε ν μ ά  μου’ , άλλ ’  « έκχ εώ  α π ό  τοΰ Π ν εύ μ α τό ς  

30 μονυ. Ε Ι  το ίνυν το Π ν ε ύ μ α  μή  κ α τ α κ ε ρ μ α τ ίζ ε τ α ι,  τ ί  τό έ κ  τοΰ
* ; ι ..................

17. Βλ. В ' ΊΓ ι μ. 2, 15. 18. Βλ. περί τούτου εισαγωγήν ο. 349.
19. Ό  Βλάχερνίτης έννοεί πιθανόν ότι άλλοτε έθεώρει όρατήν τήν 

ούσίαν τοΰ ΘεοϋΓ καί ήλλαΕε γνώμην μετά τάς έπικρίσεις.
20. Βλ. Δ ι ο ν. Ά  ρ ε ο π α γ ί τ ο υ. Επιστολή 2, |PG 3, 1068 

A - Τ069 Α κ.ά.
г 21. Πρόα Θαλάσσιον 61, 16, PG 90, 644 D.

22. ’Ανατρεπτικός άπόλογ. Εΰνσμίου 5 (ψευδ.), PG 29, 772 D.
23. Ομιλία 6 eic Τίτον 5, P G  62, 696.
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άληθείας17, χρησιμοποιεί πολύν δόλον και υπερβολικοί 
ουσκοτισμένρν καί προβάλλει τούς κατά των αγίων λό
γους, μέ άφβονον κρυψίνοισν, ωσάν νά άγω νίβεται υπέρ 
αύτής της Εκκλησίας του Χριστού καί των ευσεβών 
δογμάτων ούτης αύτός ό όποιος διαστρέφει ταύτα. Άφή- 
σας λοιπόν κατά μέρος πάσαν έκφρασιν παντός αγίου, 
έφερεν εις το μέσον κάποιον τραπεΖούντιον Θεόδωρον, 
ό όποιος ήτο προϊστάμενος των Βλαχερνών, άλλ’ άπεδεί- 
χθη ασθενών άπό μασσαλιανισμόν18' τούτον λοιπόν προέ- 
βαλε νά άπολογήται δήθεν υπέρ έαυτοΰ καί νά λέγη σα
φώς ότι τώρα δέν παραδέχεται ορατήν τήν υπερούσιον 
κρυφιότητα του Θεού, όπως. προηγουμένως1®, άλλά την 
δόξαν, νά λέγη δέ ότι δόξα 'Θεού είναι φώς ένϋπάστατον 
καί άγένητον, όνομαΖόμενον επίσης θεότης καί Θεάρχία, 
καί γενικώς όσα συνέγραψαν οί άγιοι περί τής θεοποιοϋ 
δωρεάς τού Πνεύματος.

8. Πράγματι θεαρχίαν, άγαθαρχίαν καί θεότητα, ως 
αρχήν τών θεουμένων, έκάλεσε ταύτην έίς πολλά σημεία 
Τών πραγματειών του ό μέγας Διονύσιος, πέραν άπό 
τήν όροίαν λέγει ότι είναι ό Θεός ώς ύπέρθεος καί ύπερ-
άρχίος20. Ό  δέ θείος, Μάξιμος ώνόμασε θέωσιν τήν θεό
τητα ταύτην’ όρίΖων δέ τήν Θέωσιν, τήν έκάλεσε ένυπό* 
ςτΓάτρν έλλαμψιν, μή έχουσαν γένεσιν, άλλ' άνεπινόητον 
φανέρωσιν εις τούς άξιους»21, προσθέσας καί όσα άλλα
ηαρεθέσαμεν ολίγον ανωτέρω. Ήκούσαμεν δέ τον μέγαν 
Βασίλειόν νά λέγη άκτιστόν τό έκχεόμενον εις ημάς διά του 
Υιού22 Ό δέ χρυσούς εις τήν γλώσσαν Ιωάννης, σύναρ- 
μοσθείς μέ τήν δύναμιν τών λόγων τού Βασιλείου, θά κατ
αισχύνη τούς Λατίνους καί θά καταλύση τά δόλια μηχα- 
νήμάτα του κενόφρόνος τούτου, λέγων, «ότι δέν έκχέεται 
0 Θέός, αλλά ή χάρις»28, καί προ τοΰ χρυσόρρήμονο£ 1 πε
τράς Τό επραξεν ό προφήτης Ίώήλ, μάλλον δέ διά τού 
προφήτου :ό Θεός είπών, όχι ‘θά έκχύσω τά πνεμμάj ôu', 
αλλά «θά έκχύσω άπό τό Πνεύμα μου»2̂  Α̂ν λοιπόν τον 
Π νεύμα δέν κατακερματίΖεται, τί εκ του Π νεύματος ρтор
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ΊΊνεύματος του Θ εό ν  υπό Θ εο ύ  κα τ ' έ π α γ γ ε λ ιά ν  έφ 5 ημάς  
έκχεόμ ενον  Π ν ε ύ μ α ;  4Α ρ ' ούχ ή τού Π ν εύ μ α το ς  χ ά ρ ις  τε 
κ α ι ε ν έρ γ ε ια , ε ν έρ γ ε ια  ούσα τη ς ούσ ία ς τού Π ν ε ύ μ α τ ο ς ;  Ά λ 
λα  τό παρά  τού Θ εού  έψ 9 η μ ά ς  έκχεόμ ενον  Π ν ε ύ μ α  ούκ έκ τ ι-  

5 οτα ι κατά  τόν μ έ γα ν  Β α σ ίλ ε ιο ν .  *Α κ τ ισ τ ο ς  ή χ ά ρ ις  άρα, κ α ί 
τούτ έσ τ ιν  δ κ α ι δ ίδ ο τα ι κ α ί π έμ π ετα ι κ α ι χ α ρ ίζ ε τ α ι παρά  
τού Υ ιο ύ  το ις  μ α ύ η τα ΐς , ά λ λ ' ούκ αυτό το Π ν ε ύ μ α , κ α ι τούι 
έστι τό δώ ρον  τό θεοπο ιόν, έ ν έ ρ γ ε ια  ον ούκ ά κτ ισ το ς μόνον 
αλλά κ α ι α χώ ρ ισ το ς  τού π α να γ ίο υ  Π ν εύ μ α το ς . 3Ά κ ο ν σ ο ν  δη 

10 π ά λ ιν  τού μ εγάλου  Β α σ ιλ ε ίο υ · αην» γ ά ρ , φ η σ ί, « προ ιετα ι ζο)- 
ην  ε ις  άλλον νπόστασ ιν  τό Π ν ε ύ μ α , οϋ χ ω ρ ίζ ε τ α ι αυτού» ·  κ α ι 
%να μη  τ ιν ι δό ξη  την κ α ϋ 3 η μ ά ς  φ υ σ ική ν  τούτον λ έ γ ε ιν  ζω ήν, 
κ α ίτ ο ι προέσ&αι φ άμενον, άλλ9 ούχ ΐ κ τ ίσ α ι,  μάλλον  δε προ ϊε- 
σϋα ι, δ μετά  τού άκτ ιστου  κ α ι τού ά νάρχον  π ω ς  έμ φ α ντ ικώ -  

15 τερόν έσ τ ιν , δ μ ω ς  ϊν α  μή δό ξη  φ υσ ικόν  τ ι λ έ γ ε ιν ,  έπ ή ν εγκε ' 
κ α ι ο ι μ ε ιέ χ ο ν τ ε ς  αυτού ζώ σ ι ύ εοπ ρ επ ώ ς, ζω ή ν  ύ ε ία ν  κ α ι ου
ρά ν ιο ν  κεκτ  ημένο ι» .

9. Κ α ι  το ίννν  ή το ιαύτη ύ ε ία  κ α ι ουράν ιο ς  ζω ή  τω ν ύεο- 
π ρ επ ώ ς  ζώ ντω ν  έν  τω  μ ε τ έ χ ε ιν  τής α χώ ρ ισ του  τού Π ν ε ν -  

20 ματος ζω ή ς  (ώ σπ ερ  κ α ι 6 Π α ύ λ ο ς  έ ζη  «τήν τού ένο ικήσαντος  
ύ ε ία ν  κ α ι ά ΐδ ιο ν υ  κατά  τόν ύ ε ϊο ν  Μ ά ζ ιμ ο ν  « ζω ή ν » ) ,  ή τ ο ι
αύτη  7ο ιγαρούν  ζω ή  άε\ μ έν  έστι, φ υ ο ικ ώ ς  ένυπάρχουσα τω  

- Π ν ε ύ μ α τ ι ύ εο π ο ιε ιν  έ ζ  ά ϊδ ίο ν  π εφ νκό τ ι, Π ν ε ύ μ α  τε κ α ι ΰεό- 
της προσαγορεύετα ι δ ικ α ίω ς  παρά  τω ν  α γ ίω ν ,  άτε δω ρεά  ύεο- 

25 π ο ιο ς  τού δ ιδόντος Π ν εύ μ α το ς  ήκ ισ τα  χ ω ρ ιζο μ έ ν η , φ ώ ς  δέ 
έστι, δ ι απορρήτου έλ λά μ ψ εω ς χορηγθυμένη  κ α ι το ις  ή ξ ιτο -  
μ έ νο ις  εγνω σμένη  μόνο ις , έννπόστατός γ ε  μήν , ο ύ χ  ώ ς  αυθυ
πόστατος, ά λλ ’ έ π ε ϊ ε ις  άλλον  νπόστασ ιν  τό Π ν ε ύ μ α  π ρ ο ΐε ια ι 
αυτήν , έν  ή κ α ι ύ ε ω ρ ε ιτ α ν  τοιοϋτον γ ά ρ  τό κ υ ρ ίω ς  έννπό·· 

30 στατονt ον  κ α ύ ' εαυτό ούδ* έ ν  τή ουσ ία , ά λλ9 έ ν  τή νποστάσει 
ύεω ρούμενον. Ε ι  δέ κ α ι έτερός έ τ ι τρόπος, άι* δν ένυπόστα- 25 * 27 28 29

25. 'Ανατρεπτικός άπολογ. Εύνομίου 5 (ψευδ:), PG 29, 772 Β.
20. Περί άπορίών, PG 91, 1144 C.
27. Δ ιον.  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  'Επιστολή 2, PG 3, 1068 A - 

1069 A.
28. Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  'Ανατρεπτικός άπολογ. Εύνομίου 5 (ψευδ.), PG

29, 772 Β. Πρβλ. Μ α ζ ί  μου,  Πρός Θαλάσσιον 6V, 18, RG 90. 644 D.
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Θεοΰ είναι τό έκχεόμενον είς ήμάς υπό τοΰ ΘεΟΰκατά την 
ύπόσχεσιν Πνεύμα; Άρα δχι ή χάρις και ενέργεια τού 
Πνεύματος, ή όποια είναι ένέργεια της ουσίας τοΰ Πνεύ
ματος; Αλλά τό ύπό τοΰ θεοΰ έκχεόμενον εις ήμας 
Πνεύμα δεν εχει κτισθή κατά τον μέγον Βασίλειον. "Αρα 
άκτιστος είναι ή χάρις, καί τοΰτο είναι έκείνο τό όποιον 
δίδεται, πέμπεται καί χαρίζεται άπό τον Υιόν είς τούς μα- 
θητάς, άλλ όχι τό ίδιον Πνεύμα, τοΰτο είναι τό θεοποιόν 
δώρον, άλλ’ όχι τό ίδιον τό Πνεΰμα, τοΰτο είναι τό θεο- 
ποιόν δώρον, ένέργεια όχι μόνον άκτιστος άλλά καί αχώ
ριστος τοΰ παναγίου Πνεύματος. ’’Ακούσε σχετικώς πάλιν 
τον μέγαν Βασίλειον, λέγοντά, «ή ζωή τήν όποιαν έκπέμ- 
πει τό Πνεΰμα είς άλλην ύπόστασιν δέν χωρίζεται άπό 
αύτό». Καί διά νά μη νομίση κανείς ότι έννοεϊ τήν ίδι- 
κήν μας φυσικήν ζωήν, μολονότι είπε έξεπεμιμε καί όχι 
κτίζει, μάλλον δέ εκπέμπει, τό όποιον μαζί μέ τάς λέξεις 
ακτιστον καί αναρχον είναι κάπως έμφαντικώτερον, όμως 
διά νά μή φανή ότι εννοεί κάτι φυσικόν, προσέθεσε* «καί 
οί μετέχοντες αύτοΰ ζοΰν θεοπρεπώς, εχοντες θείαν καί 
ούράνιον ζωήν»25.

9. Ή τοιαύτη λοιπόν θεία καί ούράνιος ζωή τών θεο
πρεπώς ζώντων διά τής μετοχής τής άχωρίστου ζωής 
τοΰ Πνεύματος (καθώς καί ό Παΰλσς εζη «τήν θείαν jcal 
άΐδιον ζωήν τοΰ ένοικήσαντος» κατά τον θειον Μάξιμον28), 
ή τοιαύτη λοιπόν ζωή ύφίσταται παντοτινά, ένυπάρχουσα 
είς τό Πνεΰμα τό όποιον έκ φύσεως θεοποιεί άϊδίως, άπο- 
καλείται Πνεΰμα καί θεότης ύπό τών άγιων δικαίως27, ώς 
θεοποιός δωρεά μή χωριζομένη καθόλου τοΰ χορηγοϋντος 
Πνεύματος̂  είναι δέ φώς; άφοΰ χορηγείται δΓ απορρήτου 
έλλάμψεως καί γνωρίζεται μόνον υπό τών ήξιωμένων, 
ένυπόστατος μέν, όχι δέ ώς αύθυπόστατος άλλ’ ώς έκπεμ- 
πσμένη ύπό τοΰ Πνεύματος είς άλλην ύπόστασιν, έντός 
τής όποιας καί θεωρείται28’ διότι τό κυριολεκτικώς ένυπό- 
στατον είναι τοιοΰτο, ώστε νά μή θεώρήτάι καθ' εαυτό 
ούτε είς τήν ούσίαν, άλλ’ είς τήν ύπόστασιν. "Αν δέ ύπάρ- 
χη καί άλλος τρόπος, διό τον όποιον καλείται ύπφ τών
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τος. καλείται παρά των αγίων, έροΰμεγ προϊόντες. *Υπέρκει- 
ται δέ τής εν αντώ και έξ αντον δεουργοϋ ζωής το Πνενμα 
το άγιον, ώς οικείας εμφύτου ένεργείας, ήτις και έμφερής 
έστιν έκείνφ, εί και μη ακριβώς' «ονδεμίαν» γάρ, φησίν,

5 ρώ μεν ϋ'έωοιν η ζωήν, ή τις ακριβώς έμφερής έστι τή πάν
των νπερκειμένη κατά πάσαν υπεροχήν αιτία»' ώστε έμφερής 
μεν, άλλ* 3 * ούκ ακριβώς. Ούχ ώς αίτιον δε μόνον ύπέρκειται 
το Πνεύμα to άγιον, αλλά και διά το πολλοστόν τον δάματος 
άεί το λήμμα είναι, μή το παν τής δείας ένεργείας χωρούν, 

т τος τον λαμβάνοντος. Οντω πολύτρόπως υπέρ το τοιοντον φώς
και την τοιαντην ακτιστόν έλλαμψίν τε και ζωήν και τά π α 

ραπλήσια ΰτιάρχει ό Θεός. Ταντα μεν obv ό μέγας Βασίλειος.
10. Συμεών δε 6 ένδεος Μεταφραστής, έκ τον πρώτον 

βιβλίου τον μεγάλων Μακαρίου σννταξάμενος Κεφαλαιώδεις 
15 λόγους, περί τον φωτός τούτον και τής δόξης τούτης έμμε- 

Αώς· άμα καί έναργώς έξηγειται διεξοδικώτερον. Ουδόν δ5 
οϊον καί τινα έξ αυτών ώς οϊόν τε συνελόντα και νποτεμό- 
μενον έντανδοΐ τιροδεΐναι τιρός τφ μέγα τι τφ προκειμένω 
λόγφ σνντελεΐν, ονδεν ήττον λυσιτελονντα καί προς τήν τών 

20 έντυγχανόντων ωφέλειαν. *Έν γονν τφ έξηκοστω δεντέρω 
κεφαλαίφ φήσί’ «Μωσής ό μακάριος υπέδειξε τύπον διά τής 
τφ προσώτνφ αντον έπιλαμπούσης τού Πνεύματος δόξης ή 
ούδεις άνδρώπων άτενίσαι ήδύνατο, πώς έν τή τών δικαί
ων άναστ άσε ι τά σώματα δοξασδήσεται τών άγιων, ήν <56- 

25  ξαν άπό τον νυν έν τφ έσω άνδρώπφ αί πισταί τών αγίων
' έχειν καταξιοννται ψνχαί* ημείς γάρ, φησίν, 'άνακεκαλυμμέ- 

νφ προσώτιφ, τοντέστι τφ έσω άνδρώπφ, τήν* δόξάν Κυρί
ου κατοπτριζόμέδα, τήν αυτήν εικόνα μέταμόρφούμενού από 

’ δόξης εις δόξαν». Καί έν τφ έξηκοστω τρίτα)' «τήν δόξαν 
3 0  ήν έντεϋδεν, ώ ς  ε ι ρ η τ α ι ,  π λ ο ν τ ο ν σ ιν  αι τών άγιων ψνχαί,

20. Δ ι ο γ. Ά  ρ ε ο π α γ ί τ ο υ, Περί θείων όνομάτων 2, 7, PG
3, 645 Β.

30. Β* K b p .  3, 18. -τ
31,. Περι..ΰιμώσεως νοός.1, PG 34f/889 C. Βλ. καί ’Ομιλίαν 5, 11, PG 34, 516 BC.
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άγιων ένυπόστατος, θά τό εϊπωμεν εις την συνέχειαν. 
Ύπέρκειται δέ τό άγιον Πνεΰμα της εις αυτό καί εξ αύτοϋ 
θεουργοΰ ζωής, ώς εμφύτου ένεργείας του, ή οποία είναι 
όμοια μέ εκείνο, άν καί όχι άκριβώς' διότι, λέγει', «δέν 
βλέπομεν καμμίαν θέωοιν ή.ζωήν, ή οποία είναι άκριβώς
όμοια με τήν ύπερκειμένην όλων κατά πάσαν υπεροχήν 
αιτίαν»29' ώστε είναι μεν όμοια, άλλ' όχι άκριβώς. Δέν υπέρ-
κειται δέ μόνον ώς αίτιον τό άγιον Πνεΰμα, άλλα καί δια τό 
ότι τό λαμβανόμενον είνάι πάντοτε τό πολλοστόν τοΰ δό- 
μάτος,' καθ' όσον ό λαμβάνων δέ χωρεϊ τό σύνολον τής 
θείας ένεργείας. Τόσον πσλυτρόπως ύπάρχει ό Θεός υπέρ 
τό τοιοΰτον φώς κσί τήν τοιαύτην άκτιστον έλλαμψιν καί 
ζωήν καί τά παραπλήσια. Ταϋτα λοιπόν λέγει ό μέγας Βα
σίλειός.

10. Ό δά Συμεών ό ένθερμος Μεταφραστής, συνθέ- 
σας έκ τοΰ πρώτου βιβλίου τοΰ μεγάλου Μακαρίου Κεφα
λαιώδεις λόγους, αναπτύσσει τά περί τοΰ φωτός τούτου 
καί τής δόξης Ταύτης διεξοδικώτερον μέ έπιμέλειαν καί 
ένάργειαν συγχρόνως. Ωφέλιμον δέ θά είναι νά συλλέξω 
μερικά άπό αύτά κατά τό δυνατόν καί νά τά παραθέσω 
έδώ έν έπιτόμη, όχι μόνον διότι συντελούν μεγάλως εις
τήν προκειμένην διαπραγμάτευσιν, άλλα καί διότι συμβάλ
λουν όχι ολίγον εις τήν ώφέλειαν τών άναγΥωστών. Εις 
τό έξηκσστόν δεύτερον λοιπόν κεφάλαιον λέγει' «ό μακά
ριος Μώυσής υπέδειξε τύπον δίά τής δόξης τοΰ Πνεύμα
τος ή όποια έπέλσμπέν εις τό πρόσωπόν του καί τήν όποιαν 
κανείς άνθρωπος δέν ήδύνατο νά άνατενίση, πώς θά δο- 
ξασθοΰν τά σώματα τών άγιων κατά τήν άνάσΤασιντών 
δικαίων, τήν όποιαν δόξαν καταξιώνονται νά - έχουν άπό 
τώρα εις τον έσωτερικόν άνθρωπον αί πιστάί ψυχαί τών 
άγιων’ διότι/λέγει, ήμεϊς ‘είς άποκαλυμμένον πρόσωπόν,
δηλαδή εις τον έσωτερικόν άνθρωπον, άντικατοπτρίζσμεν 
τήν δόξαν Κυρίου,; μεταμορφούμένόι κάτά τήν Ουτήν εί$όνα 
άπό δόξής εις δόξαν Μ»Μ. Καί ,ιείς τό εξηκοστόν τρίτον
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εκείνη καλύψει και άμφιάοει τά γυμνά σώματα εν τη άνα- 
ότάσει και εις ουρανούς ανάρπαστα ποιήσει, περιδεβλημένα 
τη των άγαδών έργων και τη τον Πνεύματος δόξη, ήν έν- 
τεύδεν, ώς έφην, αι των άγιων ελαχον εχειν ψνχαν και ον- 

5  τω δοζασδέντες οι άγιοι δείω φωτι συν τφ Κνρίω διαπαν
τός έσονται». Τοντ’ άρα το φως εκείνο, κατά τον μέγαν Διο
νύσιον, ο τούς των атюаτόλων έκκρίτονς περιέλαμψεν έπϊ τον 
ορούς' <<σταν» γάρ, φησίν, «άφδαρτοι καί άδάνατοι γενώμεϋα 
και τής χριστοειδούς και μακαριωτάτης έφικώμεδα λήξεως, 

10 πάντοτε σύν Κυρίω, κατά το λόγιον έοόμεδα, τής μεν ορα
τής αυτού δεοφανείας εν πανάγνοις δεωρίαις άτιοπληρούμε- 
νοι φανοτάταις μαρμαρνγαΐς ημάς περιαυγαζούσης, ώ ς· τούς 
μαδητάς εν εκείνη τη δειοτάτη μεταμορφώσει». Τούτ3 άρα 
θεϊκόν έστι το φως ώς καί :Ιωάννης εν τη Άποκαλύψει έ -  

\Ъ φη καί τοίς άγίοις πάοι σννδοκει. Γρηγόριος δε ό τής δεο- 
: λόγιας έπώινμος, «ήξει μέν», φησί, «μετά σώματος, ώ ς  ό έ- 

μός λόγος, τοιοντος δε οϊος ώφδη τοις μαδητάίς έν τφ ορει, 
ή παρεδείχδη, ύτιερνικώσης το οαρκίον τής δεότητος».

11. «Αλλ3 αίσδητόν ήν», φησί, «τό φως έκεΐνο καί δι5 
20 άέρος ορατόν, τότε γεγονός προς έκπληξιν καί ενδύς άπο- 

γενόμένον, και ϋεότης λέγεται ώς ούμβολον θεότητας». Τής 
καινοφωνίας ήκουσται καί αύδημερινη δεότης, αΐσδητή καί 
γενητή, έφ’ ημέραν γινομένη καί έφ9 ημέραν φδειρομένη, 
κατά τά καλούμενα τών ζώων εφήμερα, μάλλον δέ καί τού- 

25 των δλιγοχρονιωτέρα, ανδωρόν γινομένη τε καί λνομένη, μάλ
λον δε «γενομένη μέν ποτέ, ούσα δέ ουδέποτε»; Τοιαύτη 
ούν δεότης υπερενίκηαε την προσκυνητήν εκείνην καί όμό- 
δεον σάρκα·, ή μη ονσα δεότης ούδέποτε; Μάλλον δε ονχ ύπερ- 
ενίκησέ ποτέ, άλλ3 υπερνικά διηνεκώς" ον γάρ εϊπεν νπερνι-

30. κησάσης, άλλ3 ύπερνικώσης, καί ούκ έπί τον παρόντος μόνον, 
αλλά κάπί τού μέλλοντος αιώνος. Τί φής; Τοιαύτη δεότητ ι * 34 35 * 37

.·. 32. Περί ύψώσεωα νοός 2, P G  34, 892 ΑΒ. Βλ. καί 'Ομιλίαν 5, 12, 
P G  34, 517 ΑΒ. 33. Α* Θ ε  σ. 4, 17 .
34. Περί θείων ονομάτων 1, 4, PG 3, 592 BG.
3 5 . Ά π ο κ .  2 1 , 2 3  έ ξ .  2 2 , 5 .
30. Επιστολή 101, PG 37, 181 ΑΒ.
3 7 . Β λ . 2 , 3 , 5 5 .

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ TOY ПАЛАМА



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 3. 1 587

λέγει* «ή δόξα, μέ την οποίαν πλουτοϋν αί ψυχαί τών ά
γιων άπό έδώ, όπως έλέχθη, θά καλύψη και ένδύση τά 
γυμνά σώματα εις την άνάστασιν καί θά τά άναρπάση είς 
τούς ούρανούς, περιβεβλημένα μέ τήν δόξαν τών άγαθών 
έργων καί τοΰ Πνεύματος, τήν οποίαν, όπως είπα, έπέτυ- 
χον άπό έδώ νά έχουν αί ψυχαί τών άγιων" καί οϋτω δο- 
ξασθέντες οί άγιοι μέ θειον φώς θά είναι διαπαντό'ς μαΓι 
μέ τον Κύριον»32. Τούτο άρα είναι τό φώς εκείνο, κατά τόν 
μέγαν Διονύσιον, τό οποίον περιέλαμψε τούς έκκρίτους 
άποστόλους έπί τοΰ όρους" διότι, λέγει, «όταν γίνωμεν 
άφθαρτοι καί άθάνατοι καί φθάσωμεν είς τήν χριστοειδή 
καί μακαρίαν κατάληξιν, θά εϊμεθα πάντοτε μαΖΠ μέ τόν 
Κύριον κατά τό λόγιον33, πληρούμενοι άπό τήν ορατήν 
αύτοΰ Θεοφάνειαν μέ πανάγνους θεωρίας καθώς μάά πε- 
ριαυγάξει μέ φανοτάτας μαρμαρυγάς, όπως τούς μαθητάς 
κατ’ έκείνην τήν θειοτάτην μεταμόρφωσιν»34. "Αρα θεϊκόν 
είναι τούτο τό φώς, όπως είπε καί ό Ιωάννης είς τήν 
Άποκάλυψιν35 καί συμφωνούν όλοι οί άγιοι. Ό δέ επώνυ
μος τής θεολογίας Γρηγόριος λέγει, «θά ελθη μέν μετά 
σώματος, όπως είναι ό λόγος μου, τοιοϋτος δέ όποιος 
ώφθη άπό τούς μαθητάς είς τό όρος ή παρεδείχθη, καθώς 
ή θεότης ύπερενίκησε τό σαρκίον»3*.

ΐ1·. «ΛΑλλ’ αισθητόν ήτο», λέγει, «τό φώς έκεϊνο καί 
ορατόν δΓ άέρος, γενόμενον τότε προς έκπληξιν καί εύ- 
θύς διαλυόμενον, λέγεται δέ θεότης ώς σύμβολον θεότη- 
τος». Όποίά καινοφωνία* ήκούσθη εφήμερος θεότης, 
αισθητή καί κτιστή, έφημέρως γινομένη καί έφημέρως 
φθειρομένη κατά τά καλούμενα έφήμερα ξώα, μάλλον δέ 
όλιγοχρονιωτέρα καί τούτων, αύθωρεί γινόμενη καί λυο- 
μένη, μάλλον δέ «γενομένη κάποτε, άλλά μή ύπάρχουσα 
ποτέ»37; Τοιαύτη λοιπόν θεότης ύπερνίκησε τήν προσκυ
νητήν έκείνην καί όμόθεον σάρκα, ή όποια δέν είναι ποτέ 
θεότης; Μάλλον δέ δέν ύπερενίκησε κάποτε, άλλα ύπερ- 
vikq διηνεκώς’ διότι δέν εΐπεν ύπερνικήσάσης, αλλά ύπερ- 
νικώσης, όχι δέ μόνον έπί τού παρόντος, άλλά καί κατά 
τόν μέλλοντα αιώνα. Τί λέγεις; Μέ τοιαύτην θεότητα θά



388

συνημμένος εστ αι και υπερνικώ μένος εις άπειρους αιώνας 6 
Κύριος; Και άντ\ πάντων μεν ήμίν εκεί, κατά τάς άποστο- 
λικάς και πατερικάς φωνάς, εσται ό Θεός. τω Χριστφ δε 
άντι θέότητος φώς προσέσται αισθητόν; Και άέρος μεν και 

5 τόπον και των τοιούτων κατά τάς αντάς φωνάς ον δεησόμεθα 
εκεΐ. δι* άέρος δε όψόμεθα την θεότητα; Πώς δε και τοιαντα 
σύμβολα εκεί; πάλιν εσοπτρα, πάλιν αινίγματα, πάλιν έν ελ- 
πίοιν ή προς προσωπον θέα; Μάλλον δέ1 ει και τότε τοιαΰ- 
τα σύμβολα και εσοπτρα και αινίγματα, φεν τον δόλον και 

10 τής απάτης, έψεύσθημεν τών ελπίδων, κατ εσοφίσθημεν' θεό- 
τητα όι’ έπαγγελάας κτήσεσθαι προσδόκησαντες, ονδ3 ϊδείν θε
ότητα σνγχωρούμεθα, φώς δ* αισθητόν άντ5 εκείνης, φύση' 
άλλοτριώτάτην θέότητος. Πώς δε και το τοιοντο σύμδολον—  
είγε και τοιοντον ήν —  θεότης αν κληθείη; Ουδέ γάρι άν- 

15 θρωπότης ό γεγραμμένος άνθρωπος, ονδ5 άγγελότης το φα̂ - 
νέν σύμδολον αγγέλου.

12. Τις ποτέ τών αγίων σύμδολον κτιστόν τό φώς έκεινο 
εϊττε; Γρηγόριος ό θεολόγος, «φώς», φησίν, «ή παραδειχθεΐ- 
σα θεότης επί τον όρους τοίς μαθηταΐς». Ει ούν μη άληθινόν 

2 0  ήν και αληθώς θ'εότης, άλλά κτιστόν σύμδοΟ.ον αϋτής, ούκέ- 
δει φάναι φώς ή παραδειχθεϊσα θεότης, άλλά φώς τό παρα- 
δείξαν θεότητα, και ούδέ τό παραδείξαν, άλλά τό δεϊξαν, ε- 
πύ τό παρά σννηρτημένον άμνδράν εκφανσιν τον κρνφίον 
τής θέότητος σαφώς; επίδείκννσιν. Ον τω μεν ονν ό την θεο- 

2 5  λόγιαν οίκείάν ύπωννμίαν κιηοάμενος. Ό  δέ Χρυσόστομος 
θεολόγος, «λαμπρότερος»,φησίν, «εαυτόν έφαίνετο ο Κύριος, 

' τής θεότητας πάραδέίξάσής τάς ακτίνας αύτής». 'Όρα κάν- 
ταυθα τό παρά προσκείμενόνκαι σαφώς εκφαίνΟν τον κρνφίον 
την Εκφανσιν, άλλά μηδε την τον άρθρου παραδράμης προσ- 

3 0  θήκην· ον γάρ θέότητος είπεν, αλλά τής θεότητας, εκείνης 38 39 40 41 42

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ TOY ПАЛАМА

38. Βλ. Α ' Κορ.  15, 28.
39. Γ ρ η γ. N ύ σ ο ή с, Ιίερί ψυχής και άναστάσεως, Ρ<3 46, 104 Α.
4 0 . Β λ .  А ”  К о  ο 13, 12.
41. Λόγος 40. 8, PG 36, Λ 365 Α.
42. Χωρίον ιμή άνιχνευθέν, ■’
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είναι συνημμένος καί ύπερνικώμενος εις απείρους αιώνας 
ό Κύριος; Και κατά τάς άποστολικάς38 καί πατερικάς φω- 
νάς39 άντί όλων θά είναι εκεί δΓ ημάς ό Θεός, εις τόν 
Χριστόν δε άντί θεότητος συνυπάρχει φως αισθητόν; Καί
δεν πρόκειται εκεί νά χρειασθώμεν άέρα καί τόπον καί τά 
τοιαΰτα κατά τάς ιδίας γνώμας, δΓ άέρος δέ θά βλέπω-
μεν τήν θεότητα; Πώς δε θά συνεχίζουν νά υπάρχουν εκεί 
τοιαΰτα σύμβολα; Πάλιν δηλαδή εσοπτρα, πάλιν αινίγμα
τα49, πάλιν εις τάς έλπίδας θά εύρίσκεται ή πρός πρόσω- 
πόνθέα; Μάλλον όμως, άν και τότε θά ύφίστανται τοιαΰτα 
σύμβολα, εσοπτρα καί αινίγματα — φεΰ, ποιος δόλος καί 
άπατη —, διεψεύσθημεν τών ελπίδων καί κατετροπώθημεν' 
διότι, ένφ ήλπίσαμεν ότι θά άποκτήσωμεν θεότητα συμφώ
νους πρός τήν επαγγελίαν, ούτε νά ίδωμεν θεότητα δέν 
μάς έπετράπη, άντ’ αύτής δε βλέπομεν φΰς αισθητόν, 
φύσιν Εένην τελείως πρός τήν θεότητα. Πΰς δέ καί τό 
τοιοΰτο σύμβολον — άν ήτο τοιοϋτον̂ - θά ήδύνατο νά 
κληθή θεότης; Διότι ούτε ό περιγεγραμμένος άνθρωπος 
καλείται θεότης ούτε τό φανέν σύμβολον αγγέλου άγ- 
γελότης.

12. Ποιος από τούς άγιους είπε ποτέ κτιστόν σύμβο
λον τό φώς εκείνο; Ό Γρηγόριος Θεολόγος λέγει, «φώς 
είναι ή παραδειχθεϊσα εις τούς μαθητάς θεότης επί του 
όρους»41. "Αν λοιπόν δέν ήτο άληθινόν καί αληθώς θεό
της* άλλα κτιστόν σύμβολον αύτής, δέν έπρεπε νά εϊπη 
ότι φώό είναι ή παραδειχθεϊσα θεότης, άλλά φώς είναι τό 
παραδεϊΕαν τήν θεότητα, καί όχι τό παραδεϊξαν άλλα τό 
δείΕαν, καθ’ όόον ή"πρόθεσις παρά συνηρτημένη δηλώ
νει σαφώς άμύδράν έκφασιν τοΰ κρυφίου τής θεότητος. 
Ούτως λοιπόν όμιλεϊ ό εχων ώς έπώνυμον τήν θεολογίαν. 
Ό δέ Χρϋσόοτομος θεολόγος λέγει, «λαμπρότερος του 
έαυτοϋ του έφαίνετο ό Κύριος, καθ’ όσον ή Θεότης παρε- 
δείκνυε τάς άκτϊνας της»42. Βλέπε καί έδώ τήν τΐρόθεσιν 
παρά προσκειμένην καί έκφαίνουσαν σαφώς τήν έννοιαν 
του κρυφίου, άλλά μή παραβλέψης καί τήν προσθήκην-τοΰ 
άρθρου* διότι δέν είπε θεότης* αλλά τής" θεότητος, έκεί-
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τής diληΰινής. Πώς δέ καί τό έξ άλλοτρίας φύσεως ΰεότη- 
τος σύμδολον ύπαρχον' φως ακτίνες αν εΐεν τής ϋεότητος; 
'Ο  δε μέγας Βασίλειος, δεικννς εν φως τον εν τρισίν νπο- 
στάοεσι προσκννούμενον Θεόν, m Θεός», φησί, «φως οϊκών ά- 

5 πρόσιτον»* ιό γάρ απρόσιτον πάντως και αληθινόν, καί τό 
αληθινόν απρόσιτον· οπότε και πεπτώκασιν οί απόστολοι τή 
δόξη τον φωτός τον Υιόν άτενίσαι μή δννηΰ’έντες διά τό εί
ναι αυτόν απρόσιτον φως. Φως δέ και τό Πνεύμα* κός», φη- 
σίν, «ελαμψεν εν τάίς καρδίαις ημών διά Πνεύματος άγιον». 

10 El τοίννν τό απρόσιτον άληΰινόν —  απρόσιτον δ’ εκείνο ήν —  

ονχ νπόκρισις ήν ϋεότητος τό φώς εκείνοt α λ / ’ ώς άληΰώς 
φώς άληϋινής ΰεότητος, ον τής τον Υιού μόνον, αλλά και 
του Πνεύματος καί τον Πατρός. Διό κοινή πάντες τώ Κνρίω 
ψάλλάμεν τήν έπέτειον τελοϋντες εορτήν 

15 « έ ν  ι φ φανεντι φωτί οον}
σήμερον έν Θαδωρίφ, 
φώς εϊδομεν τον Πατέρα, 
φώς καί τό Πνεύμα»'
« τής γάρ σής δεότητος 

20 άμυδράν παρεγύμνωσας αυτήν».
Εντανϋ’α γουν ονχ ή πρσϋ'εσις μόνη προσκειμένη} αλλά καί 

ή σημασία τον ονόματος τον Κρνφίου τήν εκφ avoir έκφαίνει. 
Κοινή τοίννν πάντων τών άγιων αληθινήν θεότητα τό φώς 
εκείνο προσαγορενόντων, πώς αυτός έπήρΰης αλλοτρίωσα ι 

2 5  τόντό τής ΰεότητος, κτιστόν και αισθητόν και τοιοντο σύμόο- 
λον προσειπών ΰεότητος αυτό καί χείρον τής καΰ? ήμας νοή- 
σεως άποφηνάμενος;

13. еΟ μέντοι σοφός τά ϋ'έια Μάξιμος, έτερον έτέρου σνμ
δολον εϊωϋώς λέγειν αναλογίας λόγω κατά τάς αλληγορίας, 

3 0  ον τό έύ,αττον τον μείζονος άεί ποιείται σύμδολον, ώς αυτός 
ώήΰης δ τά πάντα σοφός, άλλ' έο$* δτε καϊ τό μεϊζον του έλάτ-

4 3 . ’Α νατρεπ τικός άπολογ. Εύνομίου 5  (ψ ε υ δ .) , P G  2 9 , ©40 Α Β .
4 4 . A ’ T i p .  6,  16.
4 5 .  Π ρ ά Ε .  9,  4* 26 ,  14.  Μ α τ θ .  1 7 , 6  καί παράλληλα.
4 6 .  Β * Κ ο ρ .  4 , 6 .
47. ’ΕΕαποστειλάριον 6ης Αύγουστου.
4 8 . Τροπάριον 2 τή ς α ’ ώ δής του Κ α ν ά ν ο ς  τ ή ς  5 п с  Αύνούατου.
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νης τής άληθινής. Πώς δέ καί τό από Εένην φύσιν ύπαρ
χον σύμβολον τής θεότητος φως θά ήδύνατο νά είναι 
ακτίνες τής θεότητος; Ό δέ μέγας Βασίλειος43, δεικνύων 
ότι ό είς τρεις ύποστάσεις προσκυνούμενος Θεός είναι εν 
φως,' λέγει, «ό Θεός φως οίκων απρόσιτον»44’ διότι τό 
άπρόσιτον είναι οπωσδήποτε καί αληθινόν, τό δέ αληθινόν 
απρόσιτον' διό καί κατέπεσαν οί απόστολοι45, μή δυνηθέν- 
τες νά ατενίσουν την δόξαν τού φωτός τοϋ Ϋίοΰ διότι αύ- 
τός είναι άπρόσιτον φως. Φώς δέ είναι καί τό Πνεύμα* 
«ό όποιος ελαμψεν είς τάς καρδίας ήμών δΓ άγιου Πνεύ- 
ματος»48, λέγει. ”Αν λοιπόν τό άπρόσιτον είναι άληθινόν 
— άπρόσιτον δέ ήτο έκεϊνο— δέν ήτο ύπόκρισις θεότητος 
τό φώς έκεϊνο, άλλ’ άληθινόν φώς άληθινής θεότητος, 
όχι δέ μόνον τής τού Υιού, άλλά καί τού Πνεύματος καί 
τού Πατρός. Διό όλοι μαξί ψάλλομεν είς τον Κύριον, τε- 
λοΰντες τήν έπέτειον έορτήν τής μεταμορφώσεως'

«Είς τό φονέν σου φώς 
σήμερον είς τό Θαβώριον όρος, 
εϊδομεν φώς τον Πατέρα, 
φώς καί τό Πνεύμα»47.
«Τής θεότητος σου 
άπεκάλυψες άμυδράν αυγήν»48.

Έδώ λοιπόν όχι μόνον η προσκειμένη πρόθεσις, παρά, άλ
λά καί ή σημασία τού ονόματος παρουσιάζει τήν έκφανσιν 
τού κρυφίου. Αφού λοιπόν κοινώς όλοι οί Πατέρες προσ
αγορεύουν αληθινήν θεότητα τό φώς εκείνο, πώς'; εσύ 
έξυπάσθης νά άποΕενώσής τούτο τής θεότητος, άποκαλών 
αύτό κτιστόν καί αισθητόν καί άπλοϋν σύμβολον τής θεό
τητας καί διακηρύξάς αύτό χειρότερον τής νοήσεώς μας;

13. Ό σοφός όμως είς τά θεία ΜάΕιμος, συνηθισμένος 
νά χαρακτηρίξη άναλόγως τών περιστάσεων τό £ν σύμθο- 
λον τού άλλου κατά άλληγορικήν έννοιαν, δέν κάμνει πάν
τοτε τό μικρότερον σύμβολον τού μεγαλυτέρου, όπως ένό- 
μισες έσύ ό καθ’ όλα σοφός, άλλ’ ένίοτε τό μεγαλύτερον 
τού μικρότερου, όπως καί τό δεσποτικόν έκεϊνο σώμο, τό 
κρεμασμένον έπί τού σταυρού, καλεϊ σύμβολον τού προση-
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. τόνο ς , ώσπερ και τό δεσποτικόν έκεΐνο πώμα, άπηωρημένον 
επί ιοϋ σταυρόν, σύμβολο г γενέσθαι λέγει τον προσηλωμένου 
τ ο ίς  πάθεσι σώματος ημών, τον δε ’Ιωσήφ, πρόσθεσιν έρμη- 
νενόμενον, αρετής και πίστεως σύμδολον. Ταντα γάρ, φησί, 

5 προστιθέμενα τοϊς πάθεσι πρότερον ένισχημένοις, άποκαθη- 
λονσιν αυτών εκείνους, ώς ό ’Ιωσήφ του σταυρού τον Κύριον. 
Οϋτος τοίννν καταφατικής και αποφατικής θεολογίας σύμδο- 
λον άλληγορών τό φώς εκείνο προσηγόρευσεν} ώς μεϊζον έλατ- 
τόνων και ώς έγ έαυτώ την τής θεολογίας γνώσιν έχον και 

Щ παρεκτικόν αυτής ύπαρχον. Τί δέ; οϋχι και τον Μωνσήν 
οϋτος τής Ίΐρονοίας σύμδολον είπε και τον Ήλίαν τής κρίσε- 
ως; *Αρ' οϋν ονδ’ οϋτοι άληθώς παρήσαν, αλλά φάσματα 
πάντ εκείνα και ύπόκρισις ήν; Και τις αν τοϋτ’ εϊπειν τόλμη
σα ι τών απάντων, ότι μή ό καλός Βαρλαάμ, ό καί τό φώς 

15 εκείνο άλλοτρίαν θεότητος φύσιν ειρηκώς ύποκρινομένην θεό
τητα; Καίτοι σχεδόν πας ό χορός τών ένθεων θεολόγων τού
του χάριν σύμδολον απλώς έφυλάξαντο την τον φωτός έκεί- 
νου χάριν προσειπειν, ϊνα μή τις υπό τον τοιούτον προσρήμα- 
τος διά την ομωνυμίαν έκτραπεϊς κτιστόν και άλλότριον νο- 

20 μίση θεότητος τό θειότατον έκεϊνο φώς’ έπει σύμδολον θεό
τητος λεγόμενόν τε και νοούμενόν σννετώς και νγιώς και 
ούδέν άν ϊδοις τή αλήθεια προσιπτάμενον.

14. ’Έστω γάρ και σύμδολον θεότητος, καθάπερ δικαιοϊς 
αυτός. Ούδ’ όντως ημάς αίρήσεις, ονδ’ άποστήσεις, εϋ ’ίσθι, 

25 τής μακαριστής ελπίδας' παν γάρ σύμδολον ή έκ τής φύσεώς 
δοτιν οϋ σύμδολον έστιν,ή ρεύσεως έτέρας παντάπασιν υπάρ
χει. Και γάρ, ήλιον μέλλοντος άνίσχειν, τον κατ' αυτόν φω
τός φυσικόν σύμδολόν έστιν ό όρθρος, και τής τον πνρός καυ
στικής δννάμεως ή θέρμη φυσικόν σύμδολόν έστι. Τό δέ μή 

30 φυσικόν ή καθ’ εαυτό πεφνκός νφεστηκέναι γίνεται ποτέ πα
ρά τόνς χρωμένους σύμδολον, ώς ό πυρσός έπιόνταον πολε
μίου, ή κατ’ ο’ικείαν μέν φύσιν ονχ νφέστηκε, γίνεται δ’ οϊόν

49 . Βλ. Περί άποριών, PG 91, 1376 C D  καί 1377 Β. 
■'■‘ ■ 'So: Αύτόθι, PG 91, 1165 В -1 1 6 8  CD .
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λωμένου sic τά πάθη σώματος ήμών, τόν δέ Ιωσήφ, έρ- 
μηνευόμενον μέ τήν λέξιν πρόσθεσιν, σύμβολον αρετής 
και πίστεως. Διότι ταΰτα, λέγει, προστιθέμενα εις τά προη
γουμένως κρατούντα πάθη, άποκαθηλώνουν έκείνους άπό 
αύτά, όπως ό Ιωσήφ τόν Κύριον άπό τόν σταυρόν49. 
Οΰτος λοιπόν άλληγορών έκάλεσε τό φως έκεϊνο σύμβο
λον καταφατικής καί άποφατικής θεολογίας, ώς μεγαλύ- 
τερον των μικροτέρων καί ώς εχον μέσα του τήν γνώσιν 
τής θεολογίας καί παρέχον ταύτην. Τί δέ συμβαίνει,· δέν 
ειπεν οΰτος καί τόν Μωυσήν σύμβολον τής προνοίας καί 
τόν Ήλίαν τής κρίσεως50; "Αρα λοιπόν ούτε αύτοί δέν 
παρευρίσκοντο άληθώς, άλλά όλα έκεϊνα ήσαν φάσματα 
καί ύπόκρισις; Ποιος άπό όλους θά έτόλμα νά εϊπη τούτο, 
πλήν τού καλού Βαρλαάμ, ό όποιος καί τό φως εκείνο 
ώνόμασε φύσιν ξένην προς τήν θεότητα καί ύποκρινομέ- 
νην τήν θεότητα; Καί όμως όλος σχεδόν ό χορός των 
ένθέων θεολόγων έπεφυλάχθη νά καλέση σύμβολον τήν 
χάριν τού φωτός έκείνου διά τόν λόγον τούτον, άκριβως 
διά νά μή παραπλανηθή κανείς άπό τήν τοιαύτην ονομα
σίαν λόγω ομωνυμίας καί νομίση κτιστόν καί ξένον προς 
τήν θεότητα τό θειότατον έκεϊνο φως' έπειδή μέ κανένα 
τρόπον δέν θά ϊδης νά άντιτίθεται είς τήν άλήθειαν τό νά 
λέγεται καί νοήται συνετώς καί λογικώς σύμβολον θεό* 
τητος.

14. ”Ας είναι πράγματι καί σύμβολον θεότητος, όπως 
ισχυρίζεσαι έσύ. Ούτε οϋτω δέν πρόκειται νά μάς κυριεύ- 
σης ούτε νά μας άπομακρύνης άπό τήν μακαριστήν έλπί- 
δα, γνώριζέ το καλά1 διότι παν σύμβολον ή είναι έκ τής 
φύσεως τού πράγματος τού όποιου είναι σύμβολον, ή 
άνήκει είς άλλην έντελώς φύσιν. Διότι όταν πρόκειται νά 
άνάτείλη ό ήλιος, φυσικόν σύμβολον τού φωτός του είναι 
ό ό̂ )θρος καί τής καυστικής δυνάμεως φυσικόν σύμβολον 
είναι ή θέρμη. Τό δέ μή φυσικόν σύμβολον ή ένω έκ φύ
σεως ύφίσταται καθ’ έαυτό γίνεται άναλόγως προς τούς 
χρησιμοποιούντας αύτό σύμβολον, όπως ό πυρσός κατά 
τήν έπέλευσιν πολεμίων, ή δέν ύφίσταται μέν αύτότελώς,

38
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τι φασμα κατα χρείαν τής πρόνοιας, ο και τούτ αυτό μονον 
σύμδολόν έστι. Τοιαύτα δέ έστι. τά τοϊς προφήταις αίσδητώς 
και έν οχήματι δεικνύμενα, οϊον το τον Ζαχαρίου δρέπανον 
κα\ αί πελέκεις τον 'Ιεζεκιήλ και ει τι τούτων παραπλήσιον. 

5 Το μεν ούν φυσικόν άεϊ οννεστι τή φύσει παρ' ής το είναι 
εχει, φυσικόν γάρ' τό δ5 εξ έτέρας φύοεως καύ’ έαυτήν νφε- 
στηκυίας αεί σννεΐναι τφ σημαινομένφ τών αδυνάτων παν- 
τάπασιν υπάρχει' κωλύει δε ούδεν είναι π^ότερον ή ύστερον 
εκείνο, ο τί ποτέ καΰ’  εαυτό εστг  τό δε μή καϋ*’ εαυτό ύφε- 

10 στηκός ούτε πρότερον ούϋ’  ύστερον υπάρχει —  τούτο γάρ α
δύνατον —  έπ ολίγον δε φανέν, εϊι’ εύδύς προς τό μή δν 
χωρεϊ και αφανίζεται παντάπασιν. ΤΖπεί τοίνυν σύμδολον τό 
έν τφ Θαδωρίφ φως, ή φυσικόν έστιν ή ον φυσικόν’ και ει 
μή φυσικόν, ή καύ’ εαυτό ϋφεστηκός ή φάσμα μόνον άνυπό- 

15 στατον’ αλλ' ει φάσμα μόνον άνυτιόστατον, ούτε ήν ούτε έστιν 
ούτε έσται έσαει τοιούτος δ Χριστός. 'Ότι δ* έσται έααει τοι- 
οντος ό Χριστός, καί δ έξ Άρείου Πάγου Διονύσιος και Γρη- 
γόριος δ ϋεολόγος και πάντες δσοι τούτον έξ ουρανού μετά 
τής δόξης ήξοντα προσδέχονται, καύάπερ και μικρόν ανωτέρω 

20 δέδεικται, παριστάσιν έναργώς’ ούκ αρα φάσμα μόνον άνυ- 
πόστατον τό φως εκείνο ήν.

15. Και μήν ου μόνον επί τού μέλλοντος ές άπειρον τοι
ούτος έσται, αλλά και προ τής επί τό ορος άναδάσεως τοι
ούτος ύπήρχεν δ Χριστός. ’Άκουσον τού τά ϋ'εία σοφού Δαμα- 

25 σκηνον' (ψεταμορφούται Χριστός, ούχ δ ούκ ήν προσλαδόμενος, 
ουδέ εις δπερ ούκ ήν μεταβαλλόμενος, άλλ3 δπερ ήν τοϊς οί- 
κείοις μαύηταις έκφαινόμενος, διανοίγων τούτων τά δμματα 
καί εκ τυφλών εργαζόμενος βλέποντας' μένων γάρ αυτός έν 
ταύτότητι παρ’ δ τό πριν, τοϊς μαύηταϊς έωράτο φαινάμενος’ 

30 αυτός γάρ έστι τό φως to άληύινόν, τό τής δόξης ώράϊσμα».

51. Ζ α χ. 5, 1 κ.έ.
52. Ί. ε Ζ. 9, 2.
53. Βλ. ανωτέρω 10*11.
54. Ί ώ. Δ α μ α σ к η ν ο 0, 'Ομιλία 1 ε ίς  μεταμόρφωσιν 12*13. 

PG 96, 564 С-565А.



γίνεται δέ ως είδος φάσματος κατά χρήσιν ύπό της πρό
νοιας, πράγμα τό όποιον είναι μόνον σύμβολον. Τοιαΰτα 
δέ είναι τά αίσθητώς καί σχηματικώς δεικνυόμενα είς τούς 
προφήτας, όπως τό δρέπανον τού Ζαχαρίου51 και αί πελέ- 
κεις τοΰ Ιεζεκιήλ52 και άλλα παραπλήσια. Τό φυσικόν λοι
πόν συνυπάρχει πάντοτε μέ την φύσιν άπό την οποίαν ε- 
χει τό είναι, έφ’ όσον είναι φυσικόν' τό άπό άλλην δέ 
φύσιν αύτοτελώς υφισταμένην εχον τό είναι είναι τελείως 
άδύνατον νά συνυπάρχη με τό σημαινόμενον. Δέν υπάρχει 
δέ κανέν έμποδιον νά είναι πρότερον ή ύστερον ό,τι ύφί- 
σταται καθ1 έάυτό, ένφ τό μη ύφιστάμενον καθ’ εαυτό 
δέν είναι οϋτε πρότερον οϋτε ύστερον —διότι τοϋτο είναι 
άδύνατον—, άλλά φανέν έπ’ ολίγον, έπειτα προχωρεί αμέ
σως προς τό μη όν καί άφανί£εται τελείως. Επειδή λοι
πόν τό φως είς τό Θαβώριον είναι σύμβολον, θά είναι 
ή φυσικόν ή μή φυσικόν' καί άν είναι μή φυσικόν, τότε 
θά είναι ή καθ’ εαυτό ύφιστάμενον ή άπλώς άνυπόστατον 
φάσμα· άλλ’ άν είναι άπλώς άνυπόστατον φάσμα, τότε ό 
Χριστός οϋτε ήτο οϋτε είναι οϋτε θά είναι διαπαντός 
τοιοΰτος. Οτι δέ θά είναι διαπαντός ό Χριστός τοιοΰτος, 
παριστάνουν έναργώς καί ό ’Αρεοπαγίτης Διονύσιος Καί 
ό Γρηγόριος Θεολόγος κάί όλοι παραδέχονται ότι οΰτος 
θά ελθη άπό τον ούρανόν μετά δόξης, καθώς καί ολίγον 
άνωτέρω άπεδείχθη5®* δέν ήτο έπομένώς άπλώς φάσμα 
άνυπόστατον έκεινο τό φώς.

15. Καί μάλιστα όχι μόνον κατά τό μέλλον θα είναι 
είς τό άπειρον τοιοΰτος, άλλά καί προ τής είς τό όρος 
άναβάσεως ήτο τοιοΰτος ό Χριστός. "Ακούσε τόν σοφόν 
είς τά θεία Δαμασκηνόν' «μεταμορφώ νέτα ι ό Χμιςττάς̂  όχι 
προσλαμβάνων ό,τι δέν ήτο, οϋτε μεταβαλλόμενος̂  είς ό,τι 
δέν ήτο, άλλά έμφανίΖων είς τούς μαθητάς τους o.j i jQto, διά
νο ίγων τούς όφθαλμούς τούτων καί καθ ιστών αύτούςέκ τυ
φλών βλέποντας, διότι, ένω παρέμενεν είς τήν προηγουμέ* 
νην ταυτότητα, έβλέπετο φανερά άπό τούς μαθητάς* διότι 
αύτός είναι τό φώς τό άληθινόν, τό ώράϊσμα τής δό£ης»5*.
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Τούτο δείκνυσι και 6 μέγας Βασίλειος’ «διεφαίνετο» γάρ, φη_ 

σίν, «οϊόν τι φως διά ύελίνων υμένων, τουτέστι διά τής έξ 
ημών σαρκός τον Κυρίου, η θεία δύναμις αύτοϋ διαυγάζουοα 
τοΐς έχουσι τους οφθαλμούς τής καρδίας κεκαθαρμένους». 

5 5Αλλά, και τά έτησίως έπ 9Εκκληοίας αδόμενα, «το γάρ υπό 
. την σάρκα κεκρύφθαι τό w  παραδεικνυόμενον» και «το αρχέ

τυπον και ύπέρφωτον κάλλος τό νυν παραγυμνούμενον», τί 
άλλο παρίστησιν ή δτι προϋπήρχε; Τί δέ και η μεταστοιχείω
σή του ήμετέρου φυράματος και η κατ' αυτό θεουργία και 

10 ή θεϊκή άναμόρφωσις; ΤΑρ9 οϋχ άμα τη προσλήψει την αρ
χήν εύθυς έτελεσιουργήθη; Τοιγαροΰν έκεΐνος μεν τοιοΰτος 
ην και πρότερον, τοϊς δε των αποστόλων ομμασι τότε θείαν 
δύναμιν ένθείς, άναβλέψαι και ιδεϊν αντους πετιοίηκεν. Ουκ 
άρα φάσμα ήν τό φως εκείνο, και γάρ έσαεί τε εσται και 

15 ην έκ τής αρχής.

16. Ει δε ήν και εσται έσαεί, και ννν έστι τοιοΰτος άρα. 
Των γάρ άτοπωτάτων μέχρι μεν τής θειοτάτης έν Θαβο>ρ 
εκείνης θέας και έσαεί τοιοντον είναι κατά τον μέλλοντα αιώ
να, τον δέ μεταξύ χρόνον ήλλοιώσθαι την δόξαν ταύτην άπο- 

20 θέμενον. "Οτι δέ και νυν «.έν δεξιά τής μεγαλωσύνης έν ύψη- 
λοϊς» οντω λάμπονν κάθηται, δει μέν πάντας έπεσθαί τε καί 
πείθεσθαι τφ λέγοντι, «δεΰτ’ έπί τό όρος άναδάντες τό άγι
ον, τό έπουράνιον, όψόμεΰα θεότητα άϋλον Πατρός καί Πνεύ
ματος έν Υίφ μονογενεϊ άπαστράπτονσαν». Ει δέ τις ένί μη 

25 δεϊν εικειν οϊεται, πειθαρχείτω τοΐς δυσί, μάλλον δέ πάσι 
τοϊς άγίοις. Ό  γάρ αντί λυχνίας τή Κρήτη χρησάμενος, οϊα 
λύχνος λογικός καί Ιερός, Άνδρέας ό Μακάριος, έξυμνών 
τό έν Θαδωρίω λάμφαν φως, «τούτο», φησίν, «ή νοητή δια- 
κόσμησις άύλως έστιωμένη τεκμήριον τίθεται τής περί ή- 

30 μας του λόγου φιλανθρωπίας». Tom’ αύτό σχεδόν καί ό μέ-

55. Χωρίον μή άνιχνευθέν. Βλ. καί 1, 3, 26' 43.
56. Δέν διατηρούνται είς τούς έν χρήσει ύμνους, παρόμοια όμως 

βλ. είς τρίτον στιχηρόν της λιτής τής 6ης Αύ γούστου.
57. Ό  Παλαμας ένταϋθα φαίνεται δεχόμενος την άμα τή προσ- 

λήψει θέωσιν τού σώματος τού Χριστού.
58. Έ β ρ .  1, 3.
59. Κανών Δ α μ α σ κ η ν ο ύ  είς 6ην Αύγούστου, δεύτερον τρο- 

πάριον θ' ώδής.
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Τοϋτο δεικνύει και ό μέγας Βασίλειος, ό όποιος λέγει* «διε- 
φαίνετο ώσάν φως διά μέσου ύαλίνων υμένων, τουτέστι δια 
μέσου της έξ ήμών σαρκός του Κυρίου, ή Θεία δύναμις 
αύτοϋ διαυγάξουσα τούς έχοντας τούς οφθαλμούς τής 
καρδίας καθαρούς»55. Άλλα καί τά κατά τήν έτησίαν έορ- 
την ψαλλόμενα εις τήν ’Εκκλησίαν, «τό ότι είχε κρυφθή 
ύπό τήν σάρκα τό τώρα παραδεικνυόμενον»56, καί «τό άρ- 
χέτυπον καί ύπέρφωτον κάλλος τό τώρα παραγυμνούμενον», 
τί άλλο ποριστούν παρά ότι προϋπήρχεν; Τί συμβαίνει δέ 
μέ τήν μεταστοιχείωσιν του φυράματος μας καί τήν εις αύτό 
θεουργίαν, καθώς καί τήν θεϊκήν μεταμόρφωσιν; "Αρα 
δέν έτελέσθη. εύθύς μέ τήν πρόσληψιν εις τήν άρχήν57; 
Επομένως έκεϊνος μέν ήτο τοιοΰτος καί προηγουμένως, 
τότε δέ ένθέσας θείαν δύναμιν εις τούς οφθαλμούς των 
αποστόλων, τούς κατέστησεν Ικανούς νά άναβλέψουν καί 
ϊδουν. Δέν ήτο άρα φάσμα τό φως έκεϊνο, διότι καί δια
παντός θά είναι καί έξ άρχής ήτο.

16. "Αν δέ ήτο καί θά είναι διαπαντός, άρα καί τώρα 
είναι τοιοΰτος. Θά ήτο πράγματι άτοπώτατον, μέχρι μέν 
τής βειοτάτης έκείνης θέας εις τό Θαβώρ καί εις τόν 
μέλλοντα αιώνα διαπαντός νά είναι τοιοΰτος, εις τόν έν- 
διάμεσον δέ χρόνον νά έχη άλλοιωθη άποθέσας τήν δόξαν 
ταύτην. "Οτι δέ κάθεται καί τώρα λάμπων οϋτω «εις τά 
δεξιά τής μεγαλωσύνης εις τό ύψηλά»58, πρέπει βεβαίως 
όλοι νά άκολουθοΰν καί νά πείθωνται εις τόν λέγοντα, 
«εμπρός, άφοϋ άναβώμεν εις τό όρος τό άγιον, τό έπουρά- 
νιον, άς ίδωμεν άϋλον θεότητα Πατρός καί Πνεύματος 
άπαστράπτουσαν εις τόν μονογενή Υιόν»59. Έάν δέ κανείς 
νομίξη ότι δέν πρέπει νά ύπακούη εις ένα, άς πειθαρχή 
εις τούς δύο, μάλλον δε εις όλους τούς άγιους. Ό χρη- 
σιμοποιήσας άντί λυχνίας τήν Κρήτην, ώς λογικός καί 
ιερός λύχνος, μακάριος Άνδρέας, έξυμνών τό λάμψαν 
εις τό Θαβώριον όρος φως, λέγει «τοϋτο έσθίουσα άΟλως 
ή νοητή διακόσμησις ύπολογίξει ώς τεκμήριον τής προς 
ήμάς φιλανθρωπίας τόΰ Λόγου»80. Τό ίδιον σχεδόν λέγει

60. Λόγος 7 εις μεταμόρφωριν PG 97, 939 Ο,
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γας Διονύσιος λέγει, τάς άνωτάτω τάξεις των υπερκόσμιων 
νόων έξνμνών' ον γάρ της τριαδικής, φησί, δόξης μόνης μέ- 
τοχοι γίνονται και θεωροί, άλλα και τής ’Ιησού φωτοφάνει
ας' μυούνται γάρ τής θεωρίας κατηξιωμέναι ταύτης, θεονο- 

5 γόν φως όντα και αυτόν, «ώς αληθώς αντφ πλησιάζονσαι και 
τής γνώσεως τών ϋεουργών αυτού φώτων έν πρώτη μετουσία 
γινόμενοι». Ό  δέ μέγας Μακάριος, οϊα γλώττη χρώμενος 
τφ σοφώ Σνμεώνη, μάλλον δε συγχρώμενος, ώς άρα δυσι 
γλώτταις τρανότερου ανακήρυξή την αλήθειαν, «τό φύραμα», 

10 φησί. «τής ανθρώπινης φύσεως, οπερ δ Κύριος άνέλαβεν, 
έκάΟισεν εν δεξιά τής μεγαλωσύνης εν ούρανοΧς, πλήρες δό
ξης, ούκέτι μόνω τφ προσώπω, ώς ό Μωνσής, άλΟ[9 δ?.φ τω 
σώματι». Τοιγαρονν άναλλοίωτον έχει το φως εκείνο ό Χρι
στός, μά).λον δε και άει είχε και αεί έχει καί άει έξει τούτο 

15 .συν αντφ. Εί ό ’ ήν και έστι και έσται, ούκ ήν άρα φάσμα 
τό φως καθ’ δ έλαμψεν έπϊ τον δρονς ό Κύριος, ονδ3 αυτό 
τούτο μόνον ανυπόστατου σύμόολον.

17. ΕΙ δέ τις φαίη τών καθ’ έαντό μεν ύφεοτηκότων 
είναι τής τού σημαινομένον άπεσχοινισμένον φύσεως, σύμβο- 

20 λον δ3 εκείνον κατά χρήσιν γεγονός, δειξάτω πού και ποιόν 
έστι τον:ο, και ταύτα δι αυτής τής πείρας πεφηνός άπρό- 
σιτον1 και ουχ απλώς ομμασιν άτιρόσιτον, «πρηνείς» γάρ, φη- 
σίν, «εις γήν έπεσον οι μαθηταί», και μην ούδαμόθεν άλλοθεν, 
от ι μή εκ του προσκυνητου .μόνου τηλαυγώς άπήστραψε προ- 

25 σώπον τε και σώματος' άλλως τε, εί τών καθ* έαντό μεν 
ύφεσ-ηκόιων εϊη, συνέσται δε τφ Χριστώ διηνεκώς έν τοις
αϊώσι τοις έπερχομένοις, έκ τριών φύσεων και ουσιών σύν
θετος έσται ο Χριστός έκεΐ, ανθρώπινης τε και θείας καί 
τής τού φωτός εκείνον. Σαφές άρα γέγονε καί άποδέδεικται 

30 Ιαιιπρώς ώς ούτε τών καθ' εαυτό ύφεοτηκότων καί τής θεό
τητας ούκ άλλότριόν έστι τό φώς έκεΐνο. Δει μέντοι νυν εί- 
πεΐν, ενταύθα τού λόγον γενομένοις, πώς την θεονργόν ταύ-

61. Περί ουρανίου ιεραρχίας 7, 2, PG 3, 208 С.
62. Βλ. σχετικόν Περί υπομονής 4, PG 34, 868 CD.
63. Κανών Κοσμά τοΰ ΜελωδοΟ είς 6ην Αύγουστου, πρώτον τρο- 

πάριον θ' ώδής. Βλ. καί ΜατΟ, 17,6,
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ό μέγας Διονύσιος, έΕυμνών τάς άνωτάτας τάΕεις των 
υπερκόσμιων νόων' διότι, λέγει, δεν γίνονται μόνον τής 
τριαδικής δόΕης μέτοχοι και θεωροί, αλλά καί της φωτο
φάνειας τοϋ Ιησού* διότι, κατηΕιωμέναι τής θεωρίας ταύ- 
της, μυοΰνται ότι φως θεουργόν είναι καί αύτός, «πλησιά- 
Εουσαι αληθώς εις αύτόν καί φθάνουσαι εις πρώτην με- 
τουσίαν τής γνώσεως των θεουργών αύτοϋ φώτων»61. Ό 
δέ μέγας Μακάριος, χρησιμσποιών ώς γλώσσαν τον σοφόν 
Συμεών, μάλλον δέ συγχρησιμοποιών ώστε νά διακηρύΕπ 
την άλήθειαν τρανότερον μέ δύο γλώσσας, λέγει, «τό φύ
ραμα τής άνθρωπίνης φύσεως, τό όποιον άνέλαβεν ό Κύ
ριος, έκάθισεν εις τά δεΕιά τής μεγαλωσύνης έν ούρα- 
νοίς, πλήρες δόΕης όχι εις τό πρόσωπον μόνον, όπως ό 
Μωυσής, άλλά εις όλον τό σώμα»62. Επομένως ό Χριστός 
έχει άναλλοίωτον τό φώς έκεϊνο, μάλλον δέ πάντοτε τό 
είχε, πάντοτε τό έχει καί πάντοτε θά τό έχη μαΕί του. 
’Εάν δέ ήτο, είναι καί θά είναι, δέν ήτο άρα φάσμα τό 
φώς κατά τό όποιον έλαμψεν ό Κύριος εις τό όρος, ούτε 
άπλώς άνυπόστατον σύμθολον.

17. "Αν δέ θά έλεγε κανείς ότι ίδιον τοϋ καθ’ έαυτό 
ύφισταμένου είναι νά είναι Εένον πρός τήν φύσιν τοϋ ση- 
μαινομένου, καί έγινε σύμθολον έκείνου κατά περίστασιν, 
άς δει'Εη ποϋ καί ποιον είναι τοϋτο, καί μάλιστα άφοσ διά 
τής πείρας έφάνη άπρόσιτον, καί όχι απλώς εις τομς 
οφθαλμούς άπρόσιτον' διότι, λέγει, «πρηνείς έπεσαν εις 
τήν γήν οί μαθηταί»63, καί βεβαίως όχι άπό οτιδήποτε άλλο 
παρά μόνον έκ τοϋ ότι άπήστραψε τηλαυνώς άπό προσκυ- 
νητόν πρόσωπον καί σώμα. Αλλωστε, άν ήτο τοϋτο έκ 
τών καθ’ έαυτά ύφισταμένων, θά συνυπάρχη δέ μέ τον Χρι
στόν διηνεκώς εις τούς έπερχομένους αιώνας, ό Χριστός 
θά είναι έκεϊ σύνθετος έκ τριών φύσεων καί ουσιών, άν
θρωπίνης, θείας καί έκείνου τοϋ φωτός. ’ Εγινε λοιπόν σα
φές καί άπεδείχθη λαμπρώς ότι τό φώς έκεϊνο δέν είναι 
Εένον οϋτε πρός τά καθ’ έαυτά υφιστάμενα οϋτε πρός τήν 
θεότητα. Πρέπει όμως τώρα, άφοϋ έφθάσαμεν εις τό ση- 
μείον τοϋτο, νά εϊπωμεν πώς οί άγιοι λέγουν ένυπόστατον
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την χάριν, τό θειον τοντο δηλονότι φώς, έννπόστατον οι ά
γιοί φασιν.

18. ‘Ως μεν ούν ονχϊ τό αυθυπόστατον διά του τοιοντου 
προσρήματος αύτφ προσμαρτυρούσα δηλον μέν και άπό τον

5 μηδέποτε αυτούς εϊπειν εν ιδία ύποστάοει τούτο, καθάπερ και 
εν άλλοις πρότερον εϊρήκαμεν, έκδηλότερον δε και διά της 
προτεθειμένης άνεφάνη διαιρέσεως. Έπει δε άννπόστατον ον 
τδ μη δν μόνον λέγεται, ουδέ τό φάσμα μόνον, αλλά και τό 
ταχύ διαπίπτον και παραρρέον, εν τφ φθείρεσθαί τε γινό- 

10 μενον καί πεπαυμένον ευθύς γενόμενον, όποιον αστραπής τε 
και βροντής φύσις, άλλά δή και ό ήμέτερος λόγος και τό 

νόημα, τό μόνιμον εκείνοι δεικνύντες τού φωτός εκείνου και 
καθεστηκός, έννπόστατον προσειρήκασιν αυτό κα̂ κώς, οϊον νπο- 
μένον καί μη άστραπής δίκην ή λόγον ή νοήματος παρατρέ- 

15 χον τούς όρώντας. Ό  δε σοφότατος οϋτος, πριν ή γνώναι 
την τον εννποστάτον τούτον σημασίαν, τοΐς είρηκόσιν ώς ήσε- 
βηκόσιν επιτίθεται. Καίτοι των καλώς είρηκότων άπεχόμε- 

νός καί μη τοΐς οικείο ις άναπλασμοΐς τά εκείνων κατ εκείνων 
εξηγούμενος, εΐπερ μή έννπόστατον τονθ' ον τω λέγειν οντος 

20 προηρεΐτο παρά τό μή νπόστασιν ιδίαν έχειν, ή κατηγόρει μεν 
άλλ9 ούχ ώς αιρετικών, ονδεϊς αν ημών ήξίωσεν άντιλέγειν 
πρός αύτόν. Άλλα τούτων μέν άλις. ‘Ότι δε και δεύτερον 
έτερον σημαινόμενόν έστι τού εννποστάτον τούτον, ενσεδώς 
τε και καλώς εχον, εψθημεν εϊπόντες. Νυν δ’ έπανελθεΐν δέ- 

25 ον εις τά έξης τής προκειμένης άποδείξεως.
19. Ει τοίνυν φυσικόν σύμδολόν έστι τό φώς εκείνο, τό 

λάμψαν έπ ορούς άπό τον σωτήρος, ούκ άμφοτέρων τών εν 
αύτώ φύσεών έστι φυσικόν’ διάφορα γάρ έκατέρας τούτων 
έστι τά (ρυσικά. Τής γοϋν ανθρώπινης είναι φύσεως άδύνα-

30 τον’ ού γάρ φώς ήμΐν ή φυσις και ταύθ9 οΐον ήν έκεινοτ και 
μην ούδ* άνέδη τότε τό Θαδώριον ιούς έκκρίτους έπαγόμενος

64. Βλ. άνωτέρω 9. Δέν εχει ΰπ’ δψιν Λεόντιον τόν Βυζάντιον, 
τφν κυρίως άναπτύξαντα τήν περί ένυποστάτου διδασκαλίαν.



τήν θεουργόν ταύτην χάριν, τό θειον τοϋτο φώς δηλαδή.
18. ΈΕ άλλου ότι οί Πατέρες μέ τήν λέΕιν ένυπόστα- 

τον δέν τοΰ προσμαρτυροΰν τό αύθυπόστατον, είναι βε
βαίως φανερόν καί άπό τό γεγονός ότι αύτοί δεν είπαν 
ποτέ ότι τοΰτο είναι εις ιδιαιτέραν υπόστασιν, όπως καί 
άλλα σημεία προηγουμένως άνεφέραμεν64, έντονώτερα δέ 
άνεφάνη καί διό τής προηγηθείσης διακρίσεως. Επειδή 
δέ άνυπόστατον δέν λέγεται μόνον τό μή ον, οϋτε μόνον 
τό φάσμα, άλλα καί τό ταχέως διαφεϋγον καί διαρρέον, τό 
όποιον μόλις φθείρεται, γίνεται, καί μόλις γίνη, παύεται, 
όπως είναι ή φύσις τής αστραπής καί βροντής, άλλα φυσικά 
καί ό λόγος μας καί τό διανόημά μας, έκεϊνοι διά νά δεί- 
Εουν τό μόνιμον καί κατεστημένον τοΰ φωτός εκείνου, 
καλώς τό έπωνάμασαν ένυπόστατον, διότι παραμένει καί 
δέν παρατρέχει τούς βλέποντας ώσάν άστραπή ή λόγος 
ή διανόημα. Ό δέ σοφώτατος αυτός, πριν μάθη τήν σημα
σίαν τοΰ ένυποστάτου τούτου, επιτίθεται κατά των είπόν- 
των αύτό οϋτω ώς ασεβών. Καί όμως, αν δέν ήνώχλει 
τούς καλώς είπόντας καί δέν ήρμήνευε τούς λόγους των 
μέ ίδικούς του άναπλασμούς εναντίον των, αν οΰτος δέν 
προέκρινε νά καλή τοΰτο ένυπόστατον διά τον λόγον τού
τον, άπό τό ότι δέν εχει ιδίαν υπόστασήν, ή τούς κατηγο
ρεί μέν άλλ’ όχι ώς αιρετικούς, κανείς άπό ήμας δέν θά 
είχε τήν άΕίωσιν νά φέρη άντίρρησιν πρός αύτόν. Άλλ’ 
άρκετά δΓ αύτά. "Οτι δέ υπάρχει καί δευτέρα διαφορετι
κή σημασία τοΰ ένυποστάτου τούτου, ευσεβής καί καλή, 
τό ειπομεν πρό ολίγον. Τώρα δέ πρέπει νά έπανέλθωμεν 
εις τήν συνέχειαν τής προκειμένης έκθέσεως.

19. ’Εάν λοιπόν είναι φυσικόν σύμβολον τό φώς έκεϊ- 
νο, τό οποίον έλαμψεν είς τό όρος άπό τόν Σωτήρα, δέν 
είναι φυσικόν καί τών δύο τούτων φύσεων' διότι τα φυσικά 
είναι διάφορα τής καθεμιάς άπό αύτάς τάς δύο. Νά είναι 
τής άνθρωπίνης φύσεως είναι βεβαίως άδύνατον* διότι ή 
φύσις μας δέν είναι φώς, καί μάλιστα ώσάν έκεϊνο* καί 
έΕ άλλου τότε ό Κύριος δέν άνέβη είς τό Θαβώριον όρος 
παραλαμβάνων μα?ί του τούς έκκρίτους μαθητάς, διά νά
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о Κ ύ ρ ιο ς  τώ ν μαθητώ ν , ϊν α  δ ε ίξ η  ά νθρω πο ς υ π ά ρ χω ν  ( τ ρ ιε 
τ ία ν  γάρ ήδη έω ράτο  σ ννδ ια ιτώ μ ενο ς  κ α ι συμπολ ιτευάμενος  
κ α ί,  κατά το λ ό γ ιο ν  ε ίπ ε ίν , σ υναλ ιζόμ ένο ς α υ το ίς ) , άλλ* ίν α  
δ ε ίξ η ,  κατά  τδ άδόμενον, δτ ι αυτός έστ ι το του Π α τ ρ ό ς  άπαύ- 

5 γασμα. Π ρ ο ς  δε τούτο ις ουδέ συ άν  αυτός, ο νδ ’ ε ί  τ ις  τολμη
ρότερος ά ναφ ανε ίη  σου, σύμβολον τοϋτ’ άν  τής ά ϊ ’θρω πότητος  
φ α ίη , αλλά τής θεότητος. Ε ϊ  το ίνυν  φ υσ ικόν  σύμβολόν έστι 
τής δε φ νσεω ς τής α νθ ρ ώ π ιν η ς  οϋκ έστι, φ υσ ικόν  άρα σύμ
βολον τό φ ω ς εκ ε ίν ο  τής τού μονογενούς θεότητος υ π ά ρ χ ε ι,> 

10 καθά  κ α ι 6 έκ  Δ αμασκού  θ ε ίο ς  9Ιω ά ν ν η ς  ά ρ ιδ ή λ ω ς  έ δ ίδ α ξ ε ν  
η μ ά ς ' «άνάρχω ς»  γάρ, φ ησ ίν, ((ό Υ ιό ς  έκ  τον Π α τ ρ ό ς  γ εννη 
θ ε ίς ,  την φ υσ ικήν  α κ τ ίνα  άναρχον κ έ κ τη τα ι τής θεότητος' ή 
δε τής θεότητος δόξα , κ α ι δ ό ξα  τού σώ ματος γ ίν ε τα ι» . Τ ο ι-  
γαρούν ον γέγονεν , ούδ9 ήρξατο , ούδ9 έ λ η ξ ε ' τά γάρ  φ υσ ικά  

15 σύμβολα σύνεστιν α ε ί τή φύσει ή ς  σύμβολά έσ τ ι, ουκ άε\ μεν  
οντα σύμ&ολ.α, σννόντα δε ά ε ί,  έ π ε ϊ κ α ι ό πολύς τά θ ε ία  Μ ά -  
ξ ιμ ο ς  άναρχα  κ α ι άτελεύτητά φ ησ ι πάντα  τά π ερ ί Θ εό ν  ον- 
στω δώ ς θεωρούμενα. Π ο λ λ ώ ν  δ9 όντω ν κα τ9 αυτόν τω ν π ερ ί 
Θ εόν  ούσ ιω δώ ς θ εω ρούμ ενω ν  κ α ι τφ  λ ό γω  τή ς άπλότητος ή- 

20 κ ισ τα  λνμα ινομ ένω ν , ττολλψ μάλλον  το φ ω τ ο ε ιδ ε ς  έ κ ε ίν ο  σύμ
βολων, εν  αυτώ ν ύπάρχον, ούδ εν  επ ο ίσ ε ι β λάβο ς .

20. е/Ο τ ι δε τώ ν π ερ ί Θ εόν  ο ύ σ ιω δ ώ ς  θ εω ρ ο ύ μ ενω ν  κ α ί 
τούτο έστι τό φ ώ ς , έκ  πολλώ ν .μέν  κ α ί ά λλω ν , μ ά λ ισ τα  δε έκ  

‘ ‘ τ ών  έπ ’ Ε κ κ λ η σ ία ς  έ π ε τ ε ίω ς  ψ αλλόμενω ν  δ ιδ  ασκόμεθα , ώ ν  
25 εν ε ις  παράστασ ιν ά ρ κ έσ ε ί’

((την κεκρ νμ μ ένην  αστραπήν υπό την  σάρκα  
τής ουσ ιώ δους σου, Χ ρ ισ τ έ ,  κ α ί θ ε ία ς  εύ π ρ επ ε ία ς  
έν ά γ ίω  ύ π έ δ ε ιξ α ς  δ ρ ε ι, εύ εργέτα , 
το ίς  συμπαρούσιν έκ λά μ ψ α ς  μ α θ η τα ΐς» .

30 Ο ν  μήν αλλά κ α ι ό σοφός τά θ ε ία  Μ ά ξ ιμ ο ς ,  αυτόν εαυτού  
σύμβολον γενέσθα ι δ ιά  φ ιλ α νθ ρ ω π ία ν  ε ϊρ η κ ώ ς  έ κ ε ί,  φ υσ ικόν

65. Π ράΕ. 1, 4.
6 6 . Έφύμνιον Κοντακίου καί Οίκου της έορτής της Μεταμορφώ- 

σεως.
67. Λόγος εις μεταμόρφωσιν 12, PG 96, 564 Β.
6 8 . Κεφάλαια θεολογικά 1, 48, PG 90, 1100 D.
69. Κάθισμα 6' μετά τόν Πολυέλαιον τής 6ης Αύγούατου, μή 

χρησιμοποιούμενον ήδη, πολλάκις δέ άπαντών ένταΰθα. “Αρχεται ήδη 
εύρεΐα χρηοις τής υμνογραφίας тпс έοοτήο тпг Мсттшпт^псжг



δείΕη ότι είναι άνθρωπος (διότι ήδη επί τριετίαν έβλέπετο 
νά συνδιαιταται καί συμβιοτεύη, διά νά χρησιμοποιήσωμεν 
γραφικήν λέΕιν, νά συναλίΖεται65 με αύτούς), άλλά διά νά 
δει'Εη κατά τό ψαλλόμενον ότι αύτός είναι τοΰ Πατρός τό 
άπαύγασμα66. Π рос τούτοις δε οϋτε έσύ άκόμη, οϋτε όποιος 
άλλος άναφανή τολμηρότερος άπό σε, θα ήδύνατο νά εϊπη 
τούτο σύμβολον τής άνθρωπότητος, άλλά τής θεότητος. 
"Αν λοιπόν είναι φυσικόν σύμβολον, δεν είναι δε τής 
άνθρωπίνης φύσεως, άρα είναι φυσικόν σύμβολον τής θεό
τητος τοΰ μονογενούς τό φως έκεϊνο, όπως μας έδίδαΕε 
καταφανώς ό έκ Δαμασκού θείος Ιωάννης' διότι, λέγει, 
«ό Υιός γεννηθείς άπό τον Πατέρα άνάρχως, κατέχει άν- 
άρχως την φυσικήν άκτϊνα τής Θεότητος* ή δέ δόΕα τής 
θεότητος, γίνεται καί δόΕα τού σώματος»67. Επομένως δέν 
έγινεν οϋτε ήρχισεν οϋτε εληΕε' διότι τά φυσικά σύμβολα 
συνυπάρχουν πάντοτε μέ τήν φύσιν τής όποιας είναι σύμ
βολα, μή όντα μέν πάντοτε σύμβολα, άλλά πάντοτε συνάν
τα, έπειδή καί ό πολύς εις τά θεία ΜάΕψος καλεί άναρχα 
καί άτελεύτητα όλα τά περί τον Θεόν ούσιωδώς παρατη
ρούμενα68. Ένω δέ είναι πολλά τά κατ’ αύτόν παρατηρού
μενα ούσιωδώς προς τον Θεόν, χωρίς νά καταστρέφουν 
καθόλου τήν ιδιότητα τής άπλότητος, πολύ περισσότερον 
δέν θά έπιφέρη καμμίαν Ζημίαν τό φωτοειδές έκεϊνο σύμ* 
βολον, εν έΕ αύτών.

20. 'Ότι δέ καί τοΰτο τό φως είναι έκ των παρατηρου- 
μένων ούσιωδώς περί τον Θεόν, διδασκόμεθα καί άπό πολ
λά άλλα, προ πάντων δέ άπό τά ψαλλόμενα εις τήν ’Εκ
κλησίαν έτησίαν εορτήν, εν τών οποίων θά άρκέσπ πρός 
άπόδειΕιν'

«τήν κρυμμένην ύπό τήν σάρκα άστραπήν 
τής ούσιώδους καί θείας εύπρεπείας σου Χριστέ, 
έπέδειΕες εις τό άγιον όρος, εύεργέτα, 
έκλάμψας εις τούς παρισταμένοϋς μαθητάς»69. 

Άλλ’ όμως καί ό σοφός εις τά θεία ΜάΕιμος, λέγων ότι ό 
ίδιος έγινεν εκεί σύμβολον έαυτοΰ άπό φιλανθρωπίαν7®,
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70. Περί άποριών, PG 91, 1165D.
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ε δ ε ιξ ε  σύμδολον τοντϊ τό φ ώ ς. 3Ε π \  μ εν  γάρ  τον μη φ υσ ι

κού, άλλον άλλο σύμδολόν έστ ιν , ά λλ9 ούκ α ν  ίο τ ι εαυτόν' οτε 

δε τό σύμδολον ε ξ  ε κ ε ίν ο ν  ον τ υ γ χ ά ν ε ι φ ν σ ικ ώ ς  ον σύμδο- 

λόν έστιν, αυτό εαυτού σνμδολον γ ίν ε σ δ α ί φ αμεν. еН  y a o  καν -  

5 στικη τον πνρός δ ύ να μ ις , την α Ισδήσε ι μ εδ εκ τή ν  θ έρμην  σνμ

δολον έα ντή ς προδαλλομένη , γ ίν ε τ α ι σνμδολον αυτή δήπον 

έαντής, έχονσα μεν  ταύτην ά ε ι μ εδ ' έα ν τη ς , μ ία  δ* όμ ω ς ον- 

σα κ α ι δ ιπ λόην  ονδ5 ήντ ιναούν  υφ ιστάμενη  δ ι9 αυτήν, χ ρ ω -  

μένη  δ ’ ώ ς σνμδόλφ  τούτη φ ν σ ικ ώ ς , ή ν ίκ 9 ά ν  παρή  το δ ε κ τ ι-  

10 κόν. 'Ω σαύτω ς κ α ι το του ή λ ιο ν  φ ώ ς  μέλλοντος ά ν ίσ χ ε ιν ,  σνμ

δολον προδαλλόμενον το κατά  τον δρδρον τη λα υγές , αυτό έ 

αντον ούμδολόν έστ ι γ ινόμενον. ™Ισμεν  δ έ  κ α ι  τό ή λ ιο ν  φ ώ ς ’ 

κά κε ΐν ο  γάρ  ληπτόν έστι τη δ ψ ε ι, δ ι ή ς  κ α ι τον λυκαυγούς  

άντ ιλαμδάνεσδα ι π εφ ύ κα μ εν  ό δ έ  τον ή λ ιο ν  δ ίσ κο ς  ουδέ προσ- 

15 ιδ ε ιν  δ λω ς σ ν γ χ ω ρ ε ί τ ινα  κ α ι τό λαμπρόν  α ντώ  σχεδόν ά- 

δέατον καλέστηκε. Τ ή ς  τε δ  έρμ η ς  τον τιυρός άντ ιλαμδανο - 

μένη ή άφ ήΤ τής κα υσ τ ική ς  δυνάμ εω ς, ή ς  σνμδολον ε ίν α ι την 

δέρμην εφ ημεν, ταύτης ούν έ ΐδ η σ ιν  ονδ ’ ή ντ ιν ο ν ν  έ χ ε ι  ή α φ ή , 

πλήν όσον ε ίδ έ ν α ι ταύτην ονσαν, ά λλ9 ονχ  ό ία , ονδ9 δση τ ις  

20 έστν φΰ'άσειε γά ρ  άν, πυρ δλη γενομένη  κ α ι τό άφ ήν ε ίν α ι  

άποδαλλομένη , πετρω μένη  μ α δ ε ιν  δ ι5 έα ν τή ς  τ ι τό καυστικόν  

έστιν δ προδάλλετα ι την δέρμην, δ ιό  κ α ι π ροσ δαλε ϊν  ποτέ τολ- 

μήσασα, 7ΐάραυτα πα λ ινδ ρομ ε ί κ α ί τ ιροτροπάδην φ εύ γ ε ι,  τής 

τιρός τό μ α δ ε ιν  ορμής δ ξν  μετάμελον λαδονσα. Μ ε δ ε κ τ ή  μεν  

25 ούν αφή πνρός δύναμ ις , ή δέρμη , πάντη  δ3 ά μ έδ εκ το ς  ή κα νσ ις .

21 . Ε ι  γονν  έπ\ τούτων οντω , τ ιώ ς  ά ν  τ ις  φ α ίη  γνω στήν  

γ ίν εσ δ α ί την έν  άποκρύφ ο ίς νπ ερα ν  ιδρυμένη  ν δεότητα, γ νω -  

σδέντος τον φυσ ικού σνμδόλον ταύτης; Τ ί  γ ά ρ ;  ε ι  τό κατ 

δρδρον σύμδολον ήμ ερ ινον  φ ω τός απρόσ ιτον οφ εσ ιν  νπ ή ρ χεν  

30 ονχ  ήτταν ή ό ή λ ιο ς , μάλλον δέ κά κ ε ίν ο υ  μάλλον, ήν  ά ν  α ν -
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έδειΕε σύμβολον τοϋτο τό φώς. Διότι επί μεν τοϋ μή φυ- 
σικοΰ, σύμβολον είναι κάτι άλλο ένός άλλου, άλλ’ όχι κάτι 
τι έαυτοΰ· όταν δε τό σύμβολον προέρχεται από εκείνο 
τοϋ οποίου είναι σύμβολον, λέγομεν ότι γίνεται αύτό εαυ
τού σύμβολον. Έπί παραδείγματι ή καυστική δύναμις τοϋ 
πυρός, προβάλλουσα ώς σύμβολον έαυτής την διά τής 
αίσθήσεως μεθεκτήν θέρμην, γίνεται ή ιδία σύμβολον έαυ
τής, έχουσα ταύτην πάντοτε μα£ί της, άλλα μη ύφισταμένη 
καμμίαν διπλότητα, χρησιμοποιούσα δέ ταύτην ώς σύμβο
λον φυσικώς, όταν παρουσιασθή τό δεκτικόν. Ωσαύτως 
καί τό ерше τοϋ ήλιου, όταν πρόκειται νά άνατείλη, προβάλ- 
λον σύμβολον τό κατά τόν δρθρον τηλαυγές, γίνεται τό 
ίδιον σύμβολον έαυτοΰ. Γνωρί£ομεν δέ καί τό φως τοϋ 
ήλιου' διότι καί έκείνο είναι συλληπτόν μέ τήν όψιν, μέ 
τήν οποίαν έχομεν τήν ικανότητα νά άντιλαμβανώμεθα καί 
τό λυκαυγές, ό δέ δίσκος τοϋ ήλιου δέν έπιτρέπει Ούτε 
νά τόν άτενίση κανείς ακόμη καί ή λαμπρότης του είναι 
σχεδόν αθέατος από αύτόν. Ή δέ άφή, ένω αντιλαμβάνε
ται τήν θέρμην τοϋ πυράς, δέν έχει καμμίαν άντίληψιν 
τής καυστικής δυνάμεως τής όποιας εϊπαμεν ότι είναι σύμ
βολον ή θέρμη, πλήν όσον νά γνωριΖη ότι αϋτη ύπάρχει, 
άλλ’ όχι όποια ούτε πόση είναι' διότι άλλως θά κατήντα 
νά γίνη όλη πϋρ καί νά χάση τό νά είναι άφή, αν έπειρα- 
το νά μάθη έμπράκτως τί είναι τό καυστικόν τόν όποιον 
προβάλλει τήν θέρμην, διό καί αν τολμήση ποτέ νά προσ- 
βάλη τό καυστικόν σώμα, άμέσως ύποχωρεϊ καί φεύγει 
προτροπάδην, μεταμεληθείσα πικρώς διά τήν ορμήν προς 
μάθησιν. Είναι λοιπόν μεθεκτή εις τήν άφήν ή δύναμις τοϋ 
πυρός, ή θέρμη, έντελώς όμως άμέθεκτος ή καϋσις.

21. ”Αν λοιπόν έπί τούτων συμβαίνη ούτως, πώς θά 
ήδύνατο νά ε’ίπη κανείς ότι γίνεται γνωστή ή εις άπσκρύ- 
φους χώρους ύπερανιδρυμένη θεότης, όταν γνωσθή τό 
φυσικόν σύμβολον ταύτης; Τί συμβαίνει λοιπόν; ”Αν τό 
κατά τόν όρθρον σύμβολον τοϋ ήμερινοϋ φωτός ήτο άπρό- 
σιτον εις τούς οφθαλμούς όχι όλιγώτερον άπό τόν ήλιον, 
μάλλον δέ περισσότερον άπό αύτόν, θά ήτο δυνατόν εις
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τα ις  την ημέραν ε κ ε ίν η ν  ϋ εάοαοϋα ι η ϋ εα ο ϋ α ι γονν άλλο τι 
κατ αυτήν; Π ώ ς  οϋν αν  τόν άναϋω γω ς κατάλληλον  ή λ ιο ν  ε 
κ ε ίν η ς  τής ημ έρα ς  γ νώ ν α ι έδυνήϋηοαν  ο ϊο ν  φ ω ς  έ ο τ ιν ;  Ο υτω  
κ α ι πολλώ  μάλλον τα ϋ ε ϊα  μ ό να ις  τ α ϊς  μ ε τ ο χ α ις  έ π ιγ ιν ώ ο κ ε -  

5 τα ι, αυτά δε κατά  την εαυτώ ν  ϊδ ρ υ σ ίν  τε κ α ι ά ρ χή ν  ο ϊά  ποτέ 
έοτ ιν  ο υ δ ε ις  ο ϊδ εν , ουδέ τώ ν  έν το ϊς  ύ π ερ κο σ μ ίο ις  άνω τάτω  
νόω ν? οϋκουν boa γε  η μ ά ς  ε ϊδ έ ν α ι.

22 . Ο υ  μήν ουδέ το ούβολον τούϋ3 ά7 ΐλώ ς έω ρ ά κ α ο ιν  ο ί 
του Κ υ ρ ίο υ  μαϋ η τα ί, μή  τιρότερον οφ θαλμούς λ α β ό ν τ ε ους  

10 ου πρό ιερον  ε ΐχο ν , ώ ς  ε κ  τυφ λώ ν γ εν έο ϋ α ι βλέτ ιοντες, κατά  
τόν ε κ  Δαμασκού  ϋ ε ϊο ν  Ί ω ά ν ν η ν ,  κ α ι ίδ ε ϊν  τό άκτ ιοτον  ε κ ε ί
νο φ ώ ς, ώστε ε ϊ  κ α ι ό φ ϋ α λμ ο ις  εγ ένετο  ληπτόν, ά λλ3 υπέρ  
όφϋαϋ.μους γεγεντ]μένο ις κ α ι π ν ευ μ α τ ική  δυ νά μ ε ι του πνευ
ματ ικού  φ ω τός ά ν τ ιλ α μ δ α νο μ ένο ις . Ο υ τω  κα τ ' α ϊσ ϋ η σ ιν  κ α ι 

15 υπέρ α ϊο ϋ η ο ιν  τό φ ώ ς  ε κ ε ίν ο  τό άπόρρητον, τό απρόσ ιτον, τυ 
άϋλον, τό άκτ ιοτον, τό ϋ εο π ο ιό ν , τό ά ιδ ιο ν , ή λαμπρότη ς τής 
ϋ ε ία ς  φυσεω ς, ή δόξα  τή ς ϋεότητος, ή τή ς  ουραν ίου  β α σ ι
λ ε ία ς  ευπρέπε ια . Τ ό  τοιοϋτο το ίνυν άλλότρ ιόν  οο ι δ ο κ ε ΐ ϋεύ- 
τητος, α ϊσϋητόν τε κ α ι κτ ισ τόν  ούμδολον κ α ι δ C ά έρο ς  όρα- 

20 τόν; Ά λ λ ’ ώ ς  μ έν  οϋκ άλλότρ ιόν , α λλά  φ υσ ικόν  ϋεότητος, αϋ- 
ϋ ις  άκουοον του τά ϋ ε ϊα  σοφού Δ αμ ασ κηνού  λέγοντας, «οϋκ 
έπ ίκτητον , ώ ς  ό Μ ω ϋ σ ή ς , εο χε  τό τή ς ϋ ε ία ς  δ ό ξη ς  ώ ρ ά ϊο μ α , 

άλλ3 εκ  τής έμφυτου ϋ ε ία ς  δ ό ξη ς  τε κ α ι λαμπρότητος» ' κ α ι 
τιάλιν, «τους κορυφ α ίους τώ ν  αποστόλω ν προσλαμβάνετα ι μάρ- 

25 τυ ρ ά ς  τής ο ικ ε ία ς  δ ό ξη ς  τε κ α ι ϋεότητος, α π ο καλύπ τε ι δέ 
αύτο ϊς την ο ικ ε ία ν  ϋεότητοΜ, τήν α π ά ν τω ν  ε π έ κ ε ιν α , την μό
νην κ α ι ΰπερτελή κ α ι προτέλε ιον . " Ο τ ι δε οϋόέ δ ι  ά έρος ό- 
ρατόν, δ ε ίκ νυ σ ιν  ό μ έ γ α ς  Δ ιο τ υ σ ιο ς  κ α ι δσο ι μετ αυτού τον 
μέλλοντος α ϊώ νο ς  φ ώ ς  τούτο δνομάζουσ ιν , δτε ουκ  ά έρος ή- 71 72 73 74 75 76 77

71. "Ομιλία 1 είς μετομόρφωσιν 12, PG 96, 564 C.
72. "Ηδη Σ υ μ ε ώ ν  δ Ν έ ο ς  καλεϊ τό πυρ δκτιστον xqi αϋλον, 

Θείων έρώτων ύμνοι 1, όκδ. Ίωάσαφ, Άθήναι, μέρ. 2 ο. 1.
73. Βλ. άνωτέρω 10.
74. "Ομιλία 1 εις μετομόρφωσιν 10, PG 96, 561 D.
75. Α ' Θεσσ. 4, 17.
76. "Ομιλία 1 είς μετομόρφωσιν 15-16, PG 96, 569 ΑΒ.
77. Αύτόθι. PG 96. 557 C.
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αύτούς νά ϊδουν τήν ήμέραν εκείνην ή νά βλέπουν τίποτε 
άλλο κατ’ αύτήν; Πώς λοιπόν θά ήδύναντο νά γνωρίσουν 
ποιον φώς είναι ό άναλόγως κατάλληλος ήλιος εκείνης 
τής ήμέρας; Ούτως έπιγινώσκονται πολύ περισσότερον 
τά θεία με μάνας τάς μέτοχός, τί δε είναι άκριβώς αύτά 
τά ίδια κατά τήν σύστασιν καί τήν αρχήν δεν γνωριΖει κα
νείς, καί μάλιστα ούτε, άπό τούς μεταξύ των ύπερκοσμίων 
άνω νόων, όσον τουλάχιστον γνωρίξομεν ήμείς.

22. Άλλ’ όμως οί μαθηταί τού Κυρίου δεν εϊδον ούτε 
άπλώς τό σύμβολον τούτο, πρίν λάβουν προηγουμένως 
οφθαλμούς, τούς .οποίους δέν εϊχον έως τότε, διά νά 
γίνουν άπό τυφλών βλέποντες, κατά τον έκ Δαμασκού 
θείον Ίωάννην71, και νά ϊδουν τό άκτιστον έκεϊνο φώς, 
ώστε άν καί έγινε καταληπτόν δΓ όφθαλμών, έγινε πάντως 
άπό οφθαλμούς οί όποιοι έφθασαν ύπεράνω όφθαλμών 
καί άντιλαμβάνόνται τό πνευματικόν φώς μέ πνευματικήν 
δύναμιν. Οϋτω κατ’ αϊσθησιν καί ύπέρ αϊσθησιν είναι τό 
φώς έκεϊνο τό άπόρρητον, τό απρόσιτον, τό άϋλον, τό 
άκτιστον, τό θεοποιόν, τό άΐδιον, ή λαμπρότης τής θείας 
φύσεως, ή δόξα τής θεότητος, ή ευπρέπεια τής ούρανίου 
βασιλείας72. Τό τοιοΰτο λοιπόν φώς σοΰ φαίνεται ξένον 
πρός τήν θεότητα, σύμβολον αισθητόν, κτιστόν καί δΓ άέ- 
ρος ορατόν73; Άλλ’ ότι δεν είναι ξένον, άλλά φυσικόν τής
θεότητος, άκουσε πάλιν τον σοφόν εις τά θεία Δαμασκη
νόν νά λέγη, «δέν έλαβεν έπίκτητον τό ώράίσμα τής θείας 
δόξης, όπως ό У̂Iωuσής, άλλ’ άπό τήν έμφυτον θείαν δό
ξαν καί λαμπρότητα»74, καί πάλιν, «κατά τον μέλλοντα αιώ
να θά εϊμεθα πάντοτε μαξί μέ τόν Κύριον75, βλέποντες τον
Χριστόν άστράπτοντα μέ τό φώς τής θεότητος’ τούτο τό 
φώς είναι νικητής έναντι ολοκλήρου τής φύσεως7®· καί 
πάλιν, «προσλαμβάνει τούς κορυφαίους άπσστόλους ώς 
μάρτυρας τής οικείας δόξης καί θεότητος, αποκαλύπτει 
δέ εις αύτούς τήν οικείαν θεότητα»77, τήν έπέκεινα όλων, 
τήν μόνην ύπερτελή καί προτελείαν. "Οτι δέ δέν είναι ούτε 
διά μέσου τού άέρος ορατόν, δεικνύει ό μέγας Διονύσιος 
καί οί συμφώνως μέ αύτόν όνομάξοντες τούτο φώζ τού
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μ ίν  εστα ι χ ρ ε ία  κα τ ’ αυτούς, προς δε τούτο ις κ α ί ό μ έ γ α ς  Β α 
σ ίλ ε ιο ς  το ϊς  όφΔαλμοΧς της κ α ρ Δ ία ς  τούτο λ έ γ ω ν  ορατόν. " Ο 
τ ι Δέ ούδ’ α ϊοΔητόν, εστ ι συνιδεΧν κ α ί τφ  μη δ ι ά έρο ς ε ίν α ι 
ορατόν, αλλά καν  τφ  Θ α β ω ρ ίφ  λάμψ α ν  υπέρ ή λ ιο ν  ουδέ τοΧς 

5 π λη ο ιο χώ ρ ο ις  ώ π τα ι. Σ υ  δε τοοούτοις κ α ι έ π ϊ τοσούτον ε ξν -  
μνοΰοι τό τοιούτο φ ω ς  ά ν τ ικ ε ίμ ε ν ο ς  ά γ ίο ις ,  ά ρ 9 ου δηλος ε ί 
βλάσφ ημω ν έκ ώ ν  ε ις  τον Θ εό ν ;

28. Ο υ  παύση το ιγαρούν, ώ  ανΔ ρω πε, τό φ ω ς  της Δ ε ί-  
α ς κ α ι ουσ ιώ δους εϋ π ρ επ ε ία ς , ούκ α ισθητόν  μόνον κ α ί κ η -  

10 οτόν, άλλα κ α ί χ ε ίρ ο ν  τής ή μ ετέρα ς  νοήσ εω ς ά π ο φ α ιν ό μ εν ο ς ; 
Χ ε ίρ ο ν  νοήσεω ς , ώ  γη κ α ι ουρανέ, κ α ι π ά ν τ ε ς  ο ι έν  αύτο ίς  
τό φ ω ς  όρώ ντες τής Δ ε ία ς  β α σ ιλ ε ία ς ,  την καλλονήν  τον μ έλ 
λοντος α ϊώ νο ς , την Δ ό ξα ν  τής φ ύ σ εω ς τή ς Δ ε ία ς ;  Φ ω ς , ο 
κατ εκστασ ιν  ττάσης α ιοΔ η τή ς  κ α ί νο ερά ς ά ν τ ιλ ή ψ ε ω ς  ο ι ά- 

15 πόστολοι, κατά  τον Κ ρ ή τ η ς  Δεστιέσ ιον Ά ν Δ ρ έ α ν ,  ε ϊδ ο ν ,  <σω  

μηδόλω ς όράν  τό όντω ς όράν  ε ίσ δ εδ ε γμ ένο ι κ α ί τφ  π ά σ χε ιν  
τα ΔεΧα τω ν υπέρ  φ ύσ ιν  την αΧσΔησιν 7 ΐροσ ιέμ ενο ι» ; Τ ι  γάρ ;  
ου δ α ιμ ο ν ιώ δ η ς  ή χ ε ίρ ω ν  Δ ια ν ο ία ς  ε π ί τω ν  το ιούτω ν έκοτα- 
ο ις ;  Δ α ιμ ο ν ιώ δ η  το ίνυν έπαΔον εκστασ ιν , ώ  τή ς άνηκούοτου  

20 άκοή ς, ο ΐ του Κ υ ρ ίο υ  μ νσ τα ι1 κ α ίτ ο ι κ ο ιν ή  λ έ γ ε ιν  παρελάβο - 
μεν  τιρός τον Χρηστόν ό τ ι

« τ ό  άσχετον  τής σής φ ω το χυ σ ία ς
κ α ί απρόσ ιτον  τής Δεότητος Δ εασ άμ ενο ι
τω ν άτυοστόλων ο ι π ρ ό κρ ιτο ι ε π ί του ορούς,

25 την Δ ε ία ν  ήλλο ιώ Δ ησαν  εκστασ ιν» ;
ό ’ ούκ α ν  ά λο ίη ς  κ α ί κ τ ίσ μα  λ έ γ ω ν  τον Θ εόν , ό τά ς ου

σ ιώ δ ε ις  έ ν ερ γ ε ία ς  αύτοϋ κ τ ισ τά ς  ά π ο φ α ινό μ ενο ς ; Ο υ  γάρ  
αν  τούτο φ α ίη  τ ις  νουν έ χ ω ν , ότ ι ή ο υ σ ιώ δ η ς  ά γαΔ ότη ς  κ α ί 
ζω ή  ή υπερούσ ιος ουσ ία τον θ ε ο ύ  έ σ τ ιν  ου γ ά ρ  τό ουσ ιώ δες  

30 ή τά ουσ ιώδη έχουσα' κατά δε τον μ έ γ α ν  Δ ιο νύ σ ιο ν , «όταν τήν 
υπερούσιον κρυφ ιότητα Θ εό ν  ή ζω ή ν  ή ουσ ίαν  δνομάσωμεν, 78 79 80

78. Περί θείων ονομάτων 1, 4, PG 3, 592 ВС.
79. Λόγος 7 είς μετομόρφωσιν, PG 97, 949 С.
80. Άπόστιχα έσπερινοϋ 6ης Αύγούστου, τρίτον στιχηρόν.
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μέλλοντος αΐώνος78, οπότε δεν θά χρειαΖώμεθα αέρα κατ’ 
αύτούς, πρός τούτοις δέ καί ό μέγας Βασίλειος λέγων 
τοϋτο ορατόν μέ τούς οφθαλμούς της καρδίας. "Οτι δέ 
δέν είναι ούτε αισθητόν, είναι δυνατόν νά άντιληφθή κα
νείς καί από τό ότι δέν είναι δΓ άέρος ορατόν, άλλα καί 
εις τό Θαβώριον, ένω έλαμψεν ύπέρ τόν ήλιον δέν ώφθη 
ούτε άπό τούς πλησιοχώρους. ’Εάν δέ άντιτιθέμενος εις 
τόσους καί τόσον πολύ έξυμνοΰντας τό τοιοϋτο φως 
άγιους, δέν είναι προφανές ότι βλασφημεϊς έκουσίως τόν 
Θεόν;

23. Δέν θά παύσης λοιπόν, ώ άνθρωπε, νά κηρύσσης 
τό φως τής θείας καί ούσιώδους εύπρεπείας, όχι μόνον 
αισθητόν καί κτιστόν, άλλά καί χειρότερον τής νοήσεώς 
μας; Χειρότερον νοήσεως, ώ γή καί ούρανέ, καί όλοι oi 
εντός αύτών βλέποντες τό φως τής θείας βασιλείας, τήν 
καλλονήν τοΰ μέλλοντος αΐώνος, τήν δόξαν τής θείας «ρύ
σεως; Φως, τό όποιο είδον εις εκστασιν άπό πάσαν αισθη
τήν καί νοεράν άντίληψιν οί άπόστολοι, κατά τόν βεσπέ- 
σιον Ανδρέαν Κρήτης, «Καθ’ όσον διά του μή όραν καθό
λου έδέχθησαν τό όντως όρδν καί διά τοΰ πάσχειν τά 
θεία άπέκτησαν τήν αίσθησιν των παρά φύσιν»7®. Τί δέ; 
Δέν είναι δαιμονιώδης ή χειροτέρα άπό διάνοιαν εκστασις 
επί των τοιούτων; ’Έπαθον λοιπόν δαιμονιώδη εκστασιν, 
— οποία άνήκουστος άκοή— οί μύσται τοΰ Κυρίου, μολονότι 
κοινώς παρελάβομεν άπό τόν Κύριον νά λέγωμεν προς 
τόν Χριστόν ότι

«τό άβάστακτον τής φωτοχυσίας σου 
καί άπρόσιτον τής θεότητός σου ίδόντες 
έπί τοΰ όρους οί πρόκριτοι των αποστόλων, 
έδοκίμασαν τήν θείαν εκστασιν»8®;

Πώς δέ δέν θά κατήντας νά λέγηο καί κτίσμα τόν Θεόν 
ό διακηρύσσων κτκττάς τάς ούσιώδεις ένεργείας αύτοΰ; 
Δέν θά ήδύνατο νά είπη ό έχων νοΰν τοΰτο, ότι ή ουσιώ
δης άγαθότης καί ξωή είναι ή ύπερούσιος ούσίά τοΰ Θεού* 
διότι ή έχουσα τά ούσιώδη δέν είναι τό ούσιώδες. Κατά 
δέ τόν μέγαν Διονύσιον, «όταν όνομάσωμεν Θεόν ή Ζωήν
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ο ύ δ έν έ τ ερ ο ν  νοοϋμεν ή τάς έ κ δ ιδ ο μ έν α ς  έκ  Θ εόν  τον άμ ε-  
ύ έκ ιο υ  προνοητ ικά ς δ υ ν ά μ ε ις » .  Δ υ ν ά μ ε ις  μ εν  ονν  α ν τα ι ου
σ ιώ δ ε ις ,  υπερούσ ιον δέ, μά/.λον δ ε  κ α ι α νϋ νπ ερ ο νσ ίω ς  ύπερού- 
σιον, το ταύτας τάς δ υ νά μ ε ις  σ υ ν ε ιλ η μ μ ένω ς  τε κ α ι έ ν ια ίω ς  

5 έ χ ο ν  όντω  τοίνυν κ α ι τό δεουργόν  ε κ ε ίν ο  φ ω ς  ο ν σ ιώ δ έ ς  έ - 
στιν. άλλ ’ ούκ αυτό ουσ ία του Θ εού .

24 . Ό  δε φ ιλόσοφος οϋτος π ρ ο ϊώ ν , ον τούτο μόνον άλλα  
κ α ι πάσαν δύναμ ιν  κ α ι ε ν έ ρ γ ε ια ν  Θ εό ν  κ τ ίσ τη ν  ε ίν α ι άπο- 
φ α ίν ε τα ι, κ α ίτ ο ι τω ν  α γ ίω ν  λ εγό ντω ν  φ α ν ερ ώ ς  ό τ ι τής ά κ τ ί-  

10 στον φ ύσεω ς κ α ι τά φ υσ ικά  πάντα  κ α ι πάσα δ ύ να μ ίς  τε κ α ι 
εν έρ γ ε ια  ά κτ ισ τός έστιν , ώ σπερ  κ α ι τά τής κ τ ισ τή ς  φ ύσεω ς  
κτιστά. « Α λ λ ά  π ώ ς » ,  φ ησ ίν, «ούκ έσ τ ιν  ή  υπερούσ ιο ς ουσ ία  
τον Θ εόν, έ ϊπ ερ  δεσποτ ικονς φ έ ρ ε ι χ α ρ α κ τή ρ α ς , ε ϊ  τιάσης 
όρω μένης τε κ α ι νοονμένης κ τ ίσ εω ς  έ π έ κ ε ιν α , το υπέρ  αΐ~ 

15 σδησιν, το υπέρ  νόησ ιν , το κ υ ρ ίω ς  όν, το ά ε ι  δν, το άϋλον, το 
άναλλο ίώ τον, κ α ι ταύτα πΟρ’ υ μ ώ ν  ένυπόστατον λ εγό μ ενο ν ; 
Π ώ ς  δε τον τοιούτου φ ω τός την ουσ ίαν  τού Θ εού  ε π έ κ ε ιν α  
φάτε;)). Τ α υ  τα δε ου δ ια π ο ρ η τ ικ ώ ς  ε κ ε ίν ο ς  λ έ γ ε ι,  τ ιοδώ ν π α 
ρά τον τών απάντων ευκρίνειαν τών ασαφών ή λνσιν τών 

20 απόρων, άλλ’ ημάς εξελέγχει, ώς νομίζει, μάλλον δε προΰέ- 
μενος ελέγχειν, εϊδ1, ώς μη δννάμενος, μανείς εξυβρίζει 
καΰ’ ημών, νυν μέν άύλίως διεφύάρ&αι το κριτικόν τής ψυ
χής Ισχυριζό μένος, νυν δέ τών πώποτε αιρετικών εκείνων 
Μασσαλιανών ίσους τε και χείρονς λέγων, άλλοτε δυσσεβεϊς 

25 καϊ πολυδέους* αλλά γάρ ούδ’ ασεβείς και άϋ'έονς και παντά- 
πασιν άλιτηρίως καλειν παρητήσατο. Διϋ'ειται δέ έστιν, ώς 
αυτός και διά γραμμάτων κάι διά στόματος Ισχυρίζεται και 
περιαγγέλλει πάσιν, ή μάλ,λον τών άλλων ήμιν επωνυμία προσ
ήκουσα, καίτοι παρ’ αυτών τών ύτΰ ανιόν λεγομένων πάσης 

30 ημάς άκων εξαιρείται μέμψεως' έπεϊ γάρ φησιν έν ημάς λέ- 
γειν το επέκεινα πάντων, και τούτο την υπερουσιότητα εκεί
νην ένα Θεόν ημάς λέγε ιν μαρτυρεί, τό δέ φώς εκείνο ουκ 81 82 83 84

81. Περί θείων ονομάτων 2, 7, PG 3, 645 Α,
82. Βλ. αυτόθι 5, 1 έξ., PG 3, 816 ВС.
83. Άλλ’ 6 Βαρλαάμ κατά τήν τότε συνήθειαν Μασσσλιανούς έκά- 

λει xaj τούς συγχρόνους του Βογομήλόυς.
84. Βλ. Γ* πρός Άκίνδυνον 1.



η ουσίαν τήν υπερούσιον κρυφιότητα, δέν έννοοΰμεν τίποτε 
άλλο παρά τάς παρεχομένας από τόν άμέθεκτον Θεόν 
προνοητικός δυνάμεις»81. Είναι λοιπόν αΰται αί ούσιώδεις 
δυνάμεις, εκείνο δε τό οποίον κατέχει τάς δυνάμεις τού
τος συγκεντρωμένος καί ενιαίας είναι υπερούσιον, μάλλον 
δέ αύθυπερουσίως υπερούσιον82’ οϋτω λοιπόν καί τό θε- 
ουργόν εκείνο φως είναι ούσιώδες, άλλα δεν είναι αύτό 
ουσία τού Θεού.

24. Ό δέ φιλόσοφος οΰτος προχωρών, διακηρύσσει 
ότι όχι τούτο μόνον άλλα καί πάσα δύναμις καί ενέργεια 
τού Θεού είναι κτιστή, μολονότι οί άγιοι λέγουν σαφώς ότι 
τής άκτιστου φύσεως όλα τά φυσικά καί πάσα δ.ύναμις;:καί 
ένέργέια είναι άκτιστος, όπως και τά τής. κτιστής φύσεως 
είναι κτιστά. «Αλλά πώςνλέγεί, «δέν ύπάρχει ή υπερούσιος 
ούσία του Θεού, άφοΰ φέρει δεσποτικούς χαρακτήρας, 
άν είναι επέκεινα πόσης όρωμένης καί νοουμένης κτίρ§ως, 
τό υπέρ αϊσθησιν, τό υπέρ νόησιν, τό κυρίως όν, τό πάν
τοτε όν, τό άϋλον, τό άνάλλοίωτον, καί μάλιστα λεγόμε
νον άπό σας ένυπσστατον; Πώς δέ λέγετε την ουσίαν 
τοΰ Θεού επέκεινα τού τοιούτου φωτός»; Δεν λέγει δ«ό 
ταϋτα εκείνος άπορων, πόθων άπό κάποιον διευκρίνησιν 
των άσαφειών ή λύσιν των αποριών, άλλα εξελέγχει ήμάς, 
όπως νομίζει, μάλλον δέ ένώ προέτίθετο νά έλέγξην έπειτα 
μή δυνηθείς έξεμάνη- καί μάς υβρίζει, άλλοτε μεν ίαχυρι- 
ζάμενος ότι έχει άθλίως διαφθάρή τό; κριτικόν τής ψυχής 
μας, άλλοτε δέ λέγων ότι εϊμεθα ίσοι καί χειρότεροι άπό 
έκείνους τούς παλαιούς αιρετικούς, τούς Μασσαλιανούς88, 
άλλοτε δέ ότι έϊμεθα δύασεβεϊς καί πολύθεοΓ άλλά βεβαί
ως δεν έπαυσε νά μάς καλή άσεβεϊς καί άθέους καί έντε- 
λώς άλιτηρίούς. "Οπως.δέ αύτός Ισχυρίζεται καί εξαγγέλλει 
είς όλους μέ γράμματα καί προφορικώς84, διθεΐται είναι τό 
προσήκον είς ήμάς άπό περισσότερον άπό τά άλλα όνομα, 
μολονότι μέ τά ίδια τά λεγόμενό του έξαιρεί ήμάς άκου* 
σίως άπό πάσαν μέμψιν* έπειδή δηλαδή ισχυρίζεται ότι 
ήμεϊς εν λέγομεν τό έπέκεινα όλων, καί τούτο μαρτυρεί 
ότι ήμεϊς λέγομεν τήν υπερουσιότητα έκείνην ένα Θεόν,

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 3,1 611
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ουσ ίαν , άλλα τής ουσ ία ς ε κ ε ίν η ς  ε ν έρ γ ε ια ν , ή ν  ουσ ίαν  μ ία ν  
τε ούσαν έ ϊπ ο μ εν  κ α ι ε π έ κ ε ιν α  π ά ν τω ν  ώ ς  πάντα  ενεργού 
σαν. Ά λ λ ν ουδ3, ε ις  την ε ν έρ γ ε ια ν  ταύτην τή ς μ ια ς  ε κ ε ίν η ς  
ουσ ία ς φ α ίη μ εν  ά χ ώ ρ ισ ιο ν , σύνθετος ή υπερούσ ιό  τη ς εκ ε ίν η  

5  παρά  τούτο έσ τα ί’ ή γάρ αν ούδ εμ ία  ήν άπλή  ουσία, ε ίγ ε  
τούτο ήν ' ουσ ίαν γάρ  φ υσ ική ς άνευ έ ν ε ρ γ ε ία ς  ουδ3 ήντ ινοϋν  
α ν  ϊδ ο ις .  Δ εσπ οτ ικου ς δε π ώ ς  ούκ α ν  φ έρο ι χ α ρ α κ τή ρ α ς  το 
θεοπο ιόν φ ω ς, δ κ α ι αυτός υπό τής τώ ν π ρ α γμ ά τω ν  ά λ η θ ε ί-  
α ς  συνω σθε ϊς  θεότητος προσ ε ιπ ες  σύμβολον; 3Ενυπόστατον  δε 

ΙΟ.σ# τό αυθυπόστατον ενταύθα λ εγό ν τω ν  τώ ν ά γ ιω ν ,  7 ΐώ ς άλλη  
τ ις  ουσ ία κ α θ 3 αυτήν, ή π ώ ς  έτερος δεύτερος Θ εό ς  ό μη ν- 
π α ρ ξ ίν  ιδ ία ν  έ χ ω ν ;  Ε ι  δε δ ιά  τό άναρχαν  ε ίν α ι κ α ι ταύτην  
την εν έρ γ ε ια ν , άκτ ιοτόν  τε κ α ι άπερ ινόητον , Θ εό ν  άλλον απ αρ 
τ ίζ ε ις  έν  τα ις  αυνετα ις σου ύ π ο ν ο ία ις  κ α ι τό τοϋ Θ εού  д-έλη μα  

15 Θ εόν ή μ ϊν  άλλον α π α ρ τ ίσ ε ις , τού σεπτού Μ α ξ ίμ ο υ  λέγοντος, 
«ώσπερ ή -θεία φ ύσ ις  ή τρισυπόστατος, ά ν α ρ χ ο ς , άκτ ισ τος , ά· 
περ ινόητος, άπλή κ α ι άσύνθετος όλότητι υ π ά ρ χ ε ι,  ούτω  κ α ι 
τό ταυ της -θέλημα» ·  ι ό  αυτό δ3 άν  ε3ίπ ο ις  κ α ι έ π ϊ π ασ ώ ν  τώ ν  

φ υσ ικώ ν  ε ν ερ γ ε ιώ ν  αυτής.
20 25 . « Α λ λ ά  θεοπο ιόν» , φ ηο ί,  «δώ ρόν έσ τ ιν  ή τού Θεού

μ ίμ η σ ις , έ ξ ι ς  ούοα τής νοερά ς κ α ι λ ο γ ικ ή ς  φ ύσ εω ς, από  τής 
πρώ της δ ιακοσμήσεω ζ άρχομένη  κ α ι το ϊς  εσ χά το ις  τώ ν  λο
γ ικ ώ ν  περατουμένη, έ π ε ί κ α ι ό μ έ γ α ς  Δ ιο ν ύ σ ιο ς ,  ερμηνεύουν 
π ώ ς  υπέρ θ εα ρ χ ία ν  ό Θ εό ς  έστ ιν , ' ε ί  θ εότητα3, φ η σ ί, ‘ νοήσα ις  

25  τό χρήμα  τού θεοπο ιού  δώ ρου  κ α ι τό ά μ ίμ η το ν  μ ίμ η μ α  τον' 
ύπερθέου κ α ι ύπεραγάθου3. 3Α λ λ 3, ώ γα θ έ , πρώ τον  μ ε ν  ό ά 
γ ιο ς  τφ  μ ιμ ή μ α τ ι τό άμ ίμητον  π ρ ο σ έθ η κεν  ου μάλλον  ούν μ ί-  
μ η σ ις  ή ά μ ιμ η σ ία ' π ώ ς  ούν εύπαράδεκτο ς αυτός έση θα τέοα  
μ ε ρ ίδ ι μόνη προσθέμενος; 3Έ π ε ι ι  ε κ ε ίν ο ς  δύο ε ίπ ε ,  τό τε 

3 0  θεοπο ιόν  δώ ρον κ α ι τό άμ ίμ ητο ν  μ ίμ η μ α , έμ ο ι δ ο κώ ν  τούθ3 85 * 87

85. Ανωτέρω έν παραγρ. 10.
80. Πρός Μαρίνον, PG 91, 268 D.
87. Επιστολή 2, PG 3, 1068 Α-1069Α.
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τό δέ φως έκεϊνο όχι ουσίαν, άλλα ενέργειαν τής ούσίας 
έκείνης, διά την όποιαν ούσίαν εϊπομεν ότι είναι μία και 
επέκεινα πάντων, έφ’ όσον ένεργεϊ πάντοτε. Άλλ’ οΰτε, 
άν θά έλέγομεν την ένέργειαν ταύτην άχώριστον τής μιας 
έκείνης ούσίας, θά είναι διά τοϋτο σύνθετος ή ύπερουσιό-
της έκείνη’ διότι πράγματι καμμία ουσία δέν θά ήτο άπλή, 
αν συνέβαινε τοϋτο’ διότι δεν θά ήτο δυνατόν νά ίδης ό- 
ποιανδήποτε ούοίαν άνευ φυσικής ένεργείας. Πώς δέ δέν 
Οά έφερε δεσποτικούς χαρακτήρας τό θεοποιόν φως, τό 
οποίον και σύ ό ίδιος, πιεζόμενος άπό τήν αλήθειαν των 
πραγμάτων, έχαρακτήρισες σύμβολον θεότητος85; Έφ’ ό
σον δέ έδώ οί άγιοι λέγουν ένυπάστατον όχι τό αυθυπό
στατον, πώς τοϋτο είναι κάποια άλλη ουσία καθ’ έαυτήν, 
ή πώς ό μή εχων ιδιαιτέραν ϋπαρΕιν είναι άλλος δεύτερος 
Θεός; Έάν δέ έκ τοϋ ότι καί ή ενέργεια αύτή είναι άναρ
χος, άκτιστος καί άπερινόητος, έσύ μέ τό συνετά συμπε- 
ράσματά σου κατασκευάζεις άλλον Θεόν, θά μας κατα- 
στήσης δέ καί τό θέλημα τοϋ Θεοϋ άλλον Θεόν, ενώ ό 
σεπτός ΜάΕίμος λέγει, «όπως ή θεία φύσις ή τρισυπόστα
τος, άναρχος, άκτιστος, άπερινόητος, απλή καί άσύνθετος 
είς ολότητά υπάρχει, οϋτω καί τό θέλημα ταύτης»8β· τό 
ίδιον δέ θά ήδύνασό νά εϊπης καί δΓ άλας τάς φυσικός
ένεργείας αύτής.

25. ’Αλλά θεοποιόν δώρον είναι», λέγει, «ή μίμησις 
τοϋ Θεοϋ, ή όποια είναι έξις τής νοερός καί λογικής «ρύ
σεως, άρχίζουσα άπό την πρώτην διακόσμησιν καί φθο
νούσα είς τά τελευταία τών λογικών, έπειδή καί ό μέγας 
Διονύσιος, έρμηνεύων πώς ό Θεός είναι ύπέρ θεαρχίαν, 
λέγει, «άν ώς θεότητα ήννόεις τό πράγμα τοϋ θεοποιοΰ 
δώρου kai τό άμίμητον μίμημα τοϋ ύπερθέου καί υπερά
γαθου’»87. ’Αλλά, ώ αγαθέ, πρώτον μέν ό άγιος προσέθε- 
σεν είς τό μίμημα τό άμίμητον' δέν είναι λοιπόν μάλλον 
μίμησις παρά όμιμησία’ πώς λοιπόν θά είσαι έσύ ό ίδιος 
παραδεκτός, άφοϋ προσθέτεις μόνον είς τήν μίαν μερίδα; 
"ΈπειΤα έκεϊνος είπε δύο, άφ* ένός μέν τό θεοποιόν δώ
ρον καί άφ’ έτέρου τό άμίμητον μίμημα, διδάσκων ήμάς,
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ημάς διδάσκων, ώς εί και π α ρ ’ εαυτόν ΰεωΰήναι α ν ΰ ρ ω π ο ν  

αδύνατον, άφωμοιωμένον τώ άμιμήτω Θεώ διά μιμήοεως, 
~ αλλά δέι μιμεισΰαι τον άμίμητον' οϋτω γάρ άν τύχοι τον δώ- 

: ρον τον ΰεοποιον και Θεός ΰέσει χρηματίσειε. Δύο τοίτνν
5 τον μεγάλου τά παρεκτικά φαμένου της ΰεώσεως, αυτός ΰά~ 

τερονέξέκοψας, παραχαράξας, άλλ* ονκ εξηγησάμενος* και 
άποξεσάς μεν τον σύνδεσμον, άντ5 άντον δε προσγράψας την 
άντωταιμίαν, οντω το ρητόν ήμίν δήΰεν διευκρινών άνέγνως, 
Λιει ΰεόζητα και αγαθότητα νοήσεις τό χρήμα του ΰεοποιον

:  ΓΡΗΓΟΡίΟΥ TOY ПАЛАМА' -

ΤΟ:δώ ρθν, αυτό το ά μ ίμ η το ν  μ ίμ η μ α  του νπερΰέόν» .
2β. Π ρ ο ς  δε τούτο ις κ α ι φ υ σ ική ν  ε ξ ιν  λ έ γ ε ις  την χ ά ρ ιν  

τής ΰ 'εώσεως, τουτέστι δυ νά μ εω ς φ υ σ ικ ή ς  έν τε / .έχ ε ιά ν  τε κ α ι 
φ α νέρω ο ιν , άφ οϋ τη τω ν Μ α σ σ α λ ια νώ ν  όντω ς, ώ ς  ονκ ο ΐ-  

Γ <$ar π δ ρ ιπ έπ το ίκά ς  άπατης φύσε г γά ρ  εσ τα ι κα τά  πάσαν ά νά γ -  
- 1 5  ά η ν 'Θ ε ό ς  ΰεούμενος, ε ι  κατά  φ υ σ ική ν  δ ν να μ ιν  ή ΰ έ ω σ ις  ε- 
< : !  στα ι κ α ί  τό ΐς  δ ρ ό ις  τής φ νσ εω ς εμ τ ιερ ιλα μ δ ά ν εσ ΰ α ι π έφ νκε. 
• : Μ ή  το ίνυν τήν ϋαντοϋ π ερ ιτροπ ήν  τω ν  ασ φ αλώ ς έσ τώ τω ν  λέ- 

'“ Ув, μηδε μώ μον  το ϊς  ά μ ω μ ή το ις  τήν π ίσ τ ιν  ε π ιχ ε ιρ ε ί  προσ- 
τρ ίψ ασΰα ι, τά προς ά λ ή ΰ ε ια ν  α ίσ χη  σά τ ο ις  ά λ λ ο ις  άποματ ιό -  

; 20 μένος, μάλλον  <55 ά ν α ίδ ώ ς  ε κ ε ίν ω ν  ώ ς  το ιούτω ν  καταψευδό^  
μένος. Ά λ λ α  κ α ϊ  αύτός δ ιδάσκου  π α ρ ά  τω ν  ε ιδ ό τω ν  ή παρά  

~ τώ ν ύπ?. έ κ ε ίν ώ ν  δ εδ ιδ ά γμ ένω ν , ώ ς  άσχετός εσ τ ι π α ντά π α σ ιν  
ή τής ΰ εώ σ εω ς  χ ά ρ ις ,  ονκ  έχουσα τήν ο ΐα νοϋν  δ ε κ τ ικ ή ν  έά ν -  

" 1' ϊή ς ·  εν τή ψ νσε ι δ ν ν ά α ιν  ζέπ ε ι ούκέτ ι χ ά ρ ις  έσ τ ίν , αλλά  τής 
23 κατά  τήν φ ϋσ ίκήν  δύ να μ ιν  έ ν ε ρ γ ε ία ς  φ α ν έρ ώ ο ις , κ α ι ούδε 

παράδοξόν εστα ι τδ γενόμενον, ε ϊ  κατά  δ ε κ τ ικ ή ν  δ ν ν α μ ιν ψ ν -  
■ σέω ς ή ΰ έω σ ις  έ ΐφ  φ ύσ εώ ς γάρ  ά ν  ε ικ ό τ ω ς  έργον , ά ? Χ  ού 

Θεού δώ ρον ή ΰ έω σ ις  έ ϊη ,  κ α ί δννήσ ετα ι κ α ϊ  φ ύσε ι θ ε ό ς  ό 

τοίοΒτος ε ϊν ά ί κ α ί κ υ ρ ίω ς  πρόόαγορεύεσΰα ί' ουδέ γ ά ρ  άλλο 
ΉΌ τι κάΰέστηκεν  ή κατά  'φ ύ ο ιν  τώ ν  δντω ν έκάστσν δ ύ ν α μ ιζ  ή 

φύσέο ϊς τιρός έ ν έρ γ ε ια ν  απαράβατο ς κ ίν ή σ ις .  Π ώ ς  δ έ  &q \

8 8 : Βλ.- Μ  α ζ ί p о и, Πρός Θαλάσσιόν 22, 5, PG 90, 324 Α. 'Ey 
тф τμήματι τρύτω, ώς καί ευθύς άνωτέρω καί κατωτέρω,, ό Παλαμάς 
ατήρΐΖέτΡί εις τφγ Μάξιμογ,
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όπως νομιΖω, τούτο, ότι μολονότι είναι αδύνατον νά θεωθή 
ό άνθρωπος μόνος του άφομοιούμενος με τον άμίμητον 
διά μιμήσεως, άλλά πρέπει νά μιμητά! τον άμίμητον διότι 
οϋτω θά ήδύνατό νά έπιτύχη τό δώρον τής θεοποισύ χά- 
ριτος και θά καταστή θέσει Θεός. Ένω λοιπόν ό . μέγας 
πατήρ ώνόμασε δύο τά παρεκτικά τής θεώσεως, έσυ έξέ- 
κσψες τό ένα, παραχαράξας χωρίς νά τό εξηγήσης άπο- 
ξέσας δέ τόν σύνδεσμον και άντ αύτοΰ προσθέσας την 
άντωνυμίάν, άνέγνωσες κατά τόν εξής τρόπον τό ρητόν 
διευκρίνισών τάχα αύτό εις ημάς, «άν ώς θεότητα και 
αγαθότητα έννοήσης τό άγάθόν τού θεοποιόύ δώρου, αύτό 
τό άμίμητον μίμημα τού υπερθέου».

26. Προς τούτοις ονομάσεις τήν χάριν τής θεώσεως
επίσης φυσικήν έξιν, δηλαδή ένεργοποίησιν και φανερω* 
σιν φυσικής δυνάμεως, άφ' ότου περιέπεσες πράγματι είς 
τήν απάτην των Μασσαλιανών, χωρίς νά τό' γνωρίσηά 
διότι ό θεούμενος θά είναι άναγκαιότάτα φύσει Θεός, άν 
ή θέωσις γίνεται κατά φυσικήν δύναμιν καί είναι καμωμέ
νη ,νά εμπεριέχεται εις τούς ορούς τής φύσεως; Μή όπο- 
δίδης λοιπόν Γέίς τους σταθερά ίστομένους τήν ίδικήν σόυ 
εκτροπήν καί μή έπιχειρής νά έπιρρίψης μομφήν είς τούς 
άμωμήτους ώς προς τήν πίστιν, μέταβιβάξων τά αληθώς
ίδικά σου αϊσχή είς τους άλλους, μάλλον δέ ψευδολογών 
είς βάρος εκείνων ότι τά έχουν. Αλλά καί συ ό ίδιος νά 
διδάσκεσαι άπό τούς γνωρίζοντας ή άπό τούςr διδαγμέ
νους inf εκείνων, ότι ή χάρις τής θεώσεως είναι έντελώς 
αφόρητος, μή εχούσα καμμίαν δύναμιν είς τήν φΰσιν δε
κτικήν έαυτής88'' καθ’ -όσον δεν θά ήτο χάρις, αλλά φανέ- 
ρωσϊς τής ένεργείας κατά τήν φυσικήν δύναμιν, καί τό 
συμβάν δέν θά εϊνάг παράδοξον, αν ή θέωσις ήτο κάΤ ά
δεκτικήν δύναμιν φύσεως' διότι εύλόγως θά ήτο έργον 
φύσεως, άλλ' όχι δώρον Θεού ή θέωσις, καί ό μέτοχος 
αύτής θά δυνηθή νά είναι καί φύσει Θεός καί κυρίολεκτι- 
κώς νά προσαγορεύεται. Πράγματι ή κατά φύσιν δύναμις 
έκάστου όντος δέν είναι τίποτε άλλο παρά; άπαράβατος 
κίνησις φύσεως προς ένέργειαν. Πως δέ ή θέωσις |$στα-



ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА616

έξίστησιν έαντον τον δεονμενον ή δέωσις, εΐ τοις δροις τής 
φνσεως αν'τη περιείληπται, σννιδεϊν ονκ εχω.

27. ' Υπέρ φνσιν τοίννν και αρετήν και γνώοιν ή της 
δεώσεως χάρις και άπείρως τά τοιανδ* αηαντα κατά τον 

5 άγιον Μάξιμον ταντης αποδεϊ' άρετή μεν γάρ πάσα και ή 
έφ’ ήμϊν τον Θεόν μίμησις προς την ϋ·είαν ενωσιν επιτήδει
ον τιοιεΐται τον κεκτημένον, ή δέ χάρις αντήν τελετονργεϊ 
την απόρρητον ενωσιν δι5 αν τής γάρ δλος μεν δλοις τοις 
άξίοις ό Θεός περιχωρει, δλω дё δλοι περιχωρονσιν όλικώς 

10 οι άγιοι τώ Θεώ, ολον άντιλαδόντες εαντων τον Θεόν και 
τής πρός αντόν άναβάσεως οϊον έπαύλον αν τον μόνον κτησά- 
μενοι τον Θεάν, «ψνχής πρός σώμα περιφνντα τρόπον, ώς οι
κείο ις μέλεσι», και εν αντφ είναι καταξιώσαντα διά τής m · ·  
ποστάτον κατά δωρεάν και χάριν τον άγιον Πνεύματος νίο- 

15 {λεσίας. "Οταν ούν άκονσης ένδημεϊν ήμιν διά των αρετών 
τον Θεόν ή διά τής μνήμης ενιδρνμένον εχειν τούτον εν έ- 
αντοις, μή τοϋδ’ απλώς νόμιζε ΰέωσιν, την τών άρετών κτή- 
οιν, αλλά την δι’ άρετο>ν προσγινομένην τού Θεού λαμπρότητα 
και χάριν, καϋ'άπερ και ό μέγας φησί Βασίλειος, οτι ψυχή 

20 τάς φνσικάς όρμάc οικεία τε ασκήσει και τή βοηΰεία τον Πνεύ 
ματος σννανξήσασα, άξια γίνεται εν τή δίκαια τον Θεού κρί
νει τής χάριτι τον Θεού διδόμενης λαμπρότητος τοις άγίοις. 
"Οτι δε φώς ή χάριτι τού Θεού διδόμενη λαμτιρότης, μαϋ'ήση 
παρά τον λέγοντος, «φώς ή έκεϊ&εν λαμπρότης τοις ενταύθα 

25  κεκαΰαρμένοις, ήνίκ9 άν έκλάμψωσιν οι δίκαιοι ώς ό ήλιος, 
ών ϊαταται ό  Θεός εν μέσω, ΰ'εών δντων και βασιλέων, δκχ- 
στέλλων καί διαιρών τάς αξίας τής έκεΐϋ'εν μακαριότητας» .  
"Οτι δε νπερονράνιόν έστι τούτο καί νπερκόσμιον, ονδείς άνχε- 
ρεΐ ονκονν δστις, «τό νπερονράνιον», φησί, «φώς εν ταϊς τών 

30 άγα&ών έπαγγελίαις εκδέχεται» , τιερί οϋ καί Σολομών λέγςΐ,

89. Περί άποριών, PG 91, 1237 D.
90. Αυτόθι, 1076 C.
91. Αυτόθι, 1088 BC.
92. Βασ ιλε ίο υ ,  ’Επιστολή 2, 4, PG 32, 229 Β.
93. Περί ’Αγίου Πνεύματοα 16, 40; PG 32, 141 ΑΒ.
94. Ματθ. 13, 43.
95. Ψ α λ μ. 81, 1.
Θ6. Χωρίον μή όνιχνευθέν.
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σιάξει τον θεούμενον όπό τόν έαυτόν του, άν αύτή περι
λαμβάνεται εία τά πλαίσια τηα φύσεωα, δέν δύναμαι νά 
άντιληφθώ.

27. Ή χάρια τήα θεώσεωα λοιπόν είναι ύπέρ φύσιν, 
αρετήν καί γνώσιν καί όλα τά τοιαΰτα κατά τόν άγιον Μά- 
ξιμον88 απέχουν ταύτηα απείρωα. Βεβαίωα πάσα αρετή 
καί ή έφ’ ήμϊν μίμησια τοΰ Θεού καθιστά επιτήδειον 
τόν κάτοχον прос τήν θείαν ενωσιν, ή χάρια ομωα τελε- 
σιουργεί αύτήν ταύτην τήν άπόρρητον ενωσιν διότι δΓ αύ- 
τήα όλοα ό Θεόο περιχωρεί εία δλουο t o u q  άξίουσ90, εκ: 
όλον δέ τόν Θεόν περιχωροϋν όλοι οί άγιοι όλικώα, προσ- 
λαβόντεα άντί έαυτόν ολον τόν Θεόν καί ώα επαθλον τήα 
прос αύτά άναβάσεωο άποκτήσαντεα αύτόν μόνον τόν 
Θεόν, «περιφυέντα κατά τόν τρόπον ψυχήα прос σώμα (be 
εία οικεία μέλη»31, καί καταξιώσαντα νά εύρίσκωνται εία 
έαυτόν διά τήα ένυποστάτου υίοθεσίαα κατά δωρεάν καί 
χάριν τοΰ άγιου Πνεύματοα. "Οταν λοιπόν άκούσηο άτι ό 
Θεόα ενδημεί eic ήμάα διά τών άρετών ή ότι διά τήα μνή- 
μηα εχομεν τούτον θεμελιωμένον μέσα μαα92, μή νομίξι  ̂
θέωσιν άπλώα τοΰτο, τήν άπόκτησιν τών άρετών, άλλά τήν 
δΓ αρετών προσγινομένην λαμπρότητα καί χάριν τοΰ Θε
ού, όπωα λέγει καί ό μέγαα Βασίλειοα98, ότι μία ψυχή, ή 
οποία μέ τήν ίδικήν τηα άσκησιν καί τήν βοήθειαν τού 
Πνεύματοα συνηύξησε τάα φυσικάα όρμάα, γίνεται κατά 
τήν δικαίαν κρίσιν τού Θεού άξια τήα λαμπρότητοα, τήα 
δεδομένηα διά τήα χάριτοα τού Θεού εία тоис άγίουα 
"Οτι δέ φώα είναι ή διά τήα χάριτοα τού Θεού διδόμενη 
λαμπρότηα, θά μάθηα από τόν λέγοντα ότι «ψώα είναι ή 
όπό έκεϊ παρεχόμενη εία τούα εδώ κεκαθαρμένουα λαμ- 
πρότηα, όταν οί δίκαιοι έκλάμψουν ωσάν ό ήλιοα94, г!с τό 
μέσον τών όποιων ibc θεών85 καί βασιλέων ίσταται ό Θεόα, 
διαστέλλων καί διαιρών τούα άΕίουα τήα άπό εκεί μακα- 
ριότητοο»99. "Οτι δέ τοΰτο είναι ύπερουράνιον καί ύπερ- 
κόσμιον, δέν θά άντείπη κανεία, όχι φυσικά ό λέγων, «τό 
ύπερουράνιον φώα άκολουθεϊ τάα έπαγγελίαα τών άγα- 
θών», περί τοΰ όποιου καί ό Σολομών λέγει, «φώο sic
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: κφως δικαίοις. διαπαντός»' καί 6 απόστολος, «.εν χαριστούν τες 
τφ Θεω τφ ΐκανώσαντ ι ημάς έν τη μερίδι τον κλήρου των 
άγιων έν τφ φωτί».

■г - 28. Ον μην άλλα και διά σπονδής και μελέτης έγγίνεσδαί
. 5  τφ σοφίαν λέγοντες  ̂ σνκ αυτό τούτο τήν σπονδήν ή την με

λέτην σοφίαν φαμέν, άλλα το δι* 1 * 3 αυτών προσγενόμενον. ’Ά λ 

λως 7έ καί διαφόρως ένδημών εστι τοΐς άνδρώποις ο Κύρι
ος, κατά τήν αξίαν και τον τρόπον τών ζητούντων αυτόν έ
τέρως μεν γάρ τφ πρακτικω, έτέρως δε τφ δεωρητικώ κα'ι 

10 τφ έποπτικφ άλλως, καί άλλως μεν ή άνϋρώποις σπονδαίοις, 
έτέρως δέ δεοΐς ήδη γεγονόσιν. 3Αλλά καί κατ3 αυτήν τήν 
δείαν έποφίαν πολλάί διάφοροί■ καί τοις προφήταΐς γάρ, τφ 

ν '  μέν δναρ, τφ δ3 νπαρ, δι αινιγμάτων μέντοι καί έσόπτρων,
: " τφδε Μωνσή «έν εϊδετ καί ον δι’ αινιγμάτων» ώφδη. Θεού 
γΛ 5  δέ δρασιν άκούων έν εϊδει καί ου δι αινιγμάτων, άναμνή- 

σδητι τού λέγοντας, «δέωσιν, τήν κατ3 είδος έννπόστατον έλ- 
" λαμψιν, ήτις σνκ έχει γένεσιν. άλλ3 άνεπινόητον έν τοΐς άξίοίς 

φανέρώσιν} καί τήν υπέρ νονν καί λόγον έν τφ άφδάρτφ τών 
' οντων αιώνι μυστικήν ενωσίν προς τον Θεόν, καδ’ ήν το φως 
20 τής αφανούς καί υπεραρρήτον δόξης οι άγιοι~ έποπτεύοντες, 

τής μακαρίαςψετά τών άνω δυνάμεων καί αυτοί δεκτικοί γί
νονται καδαρότήτος, καί τήν τον μεγάλου Θεόν καί Л  atρος 

Γ: έπίκλήσ%ν\ σύμβολο ν ούσαν τής έννποστάτου τε καί ένυπάρ-
κτον κατά δωρεάν καί χάριν τον άγιον Πνεύματος νιοδεσίος, 

25 καδ3 ήν τή έπίφοιτήσεί τής χάρίτος νϊοί Θεού χρηματίζονσί 
τε καί έσονται πάντες οί άγιοι».

<; 29ϊ  Τούτο τοίννν δ μύγας Διονύσιος, αλλαχού μεν άρχί-
ί ' φώτον άκτίνα καί δεουργικόν καλέ σας φως; ένταύδα δε δεο- 
■ ποών δώρον καί αρχήν δεότητος, δηλαδή δεώσεως, προς τον 
30 ύρωτήοαντα πώς υπέρ δεαρχίαν, τοντέστιν υπέρ αρχήν δεό- 

" τήτος, υπάρχει δ Θεός, άποκρινόμενός φησιν, ώς ει Θεόν

97. Πσ ρο ι μ. 13, 9. 98. К о А. 1, 12 (υμάς).
, 99. 'Ар I θ. 12, 8, 6λ. 2, 3, 59.

1. Μ α ξ ί μ ο υ, Πρός Θαλάσσιον 61, PG 90 636 CD έξ. και 
Ιδίως σχόλιον 16, αύτ. 6£4~C.- Βλ. 1, 3, 20’ 3, 3, 13.

Ζ, Περί ουρανίου, ιεραρχίας 3, 3, PG 3, 16$ Α.
3. ’Επιστολή 2, PG 3, 1068 Α1- 1069 Α. ν



τούς δικαίους διαπαντός»97, καί ό απόστολος* «εύχαρι- 
στοϋντες τον Θεόν τον ίκανώσαντα ήμας εις την μερίδα 
τοϋ κλήρου των άγιων εις τό φώς»9\

28. Άλλ’ όμως, καί όταν λέγωμεν ότι διά σπουδής 
καί μελέτης δημιουργεϊται εις κάποιον σοφία, δέν λέγο- 
μεν σοφίαν αυτήν ταύτην την σπουδήν ή τήν μελέτην, άλ
λα τό δΓ αύτών προκαλούμενον. ’Άλλωστε ό Κύριος ένδη- 
μέϊ εις τούς ανθρώπους διαφοροτρόπως κατά τήν άξίαν 
καί τόν τρόπον των Ζητούντων αύτόν* άλλως εις τον πρα
κτικόν, άλλως εις τον θεωρητικόν, άλλως είς τόν έποπτι- 
κόν, καί άλλως μέν είς όντας ξηλωτάς άνθρώπους, άλλως 
δέ εις ήδη γενόμένους θεούς. Αλλά καί κατ’ αύτήν τήν 
θείαν έποψίαν ΐίπάρχόυν πολλαί διάφοροί' καί άπό μέν 
τούς πρσφήτΟς ώφθη είς τόν ενα όνειρον, είς τόν άλλον 
οπτασία,’ δΓ αινιγμάτων όμως καί έσόπτρων, είς τόν Μωυ- 
σήν δέ «μέ όψιν καί όχι δΓ αινιγμάτων»99. Άκούων δέ όρα- 
σιν Θεόϋ μέ όψιν καί όχι δΓ αινιγμάτων, ένθυμήσου τόν 
λέγοντα·, «θέωσιν, τήν κατά Θέαν ένυπόστατον έλλαμψιν, 
ή οποία δέν έχει γένεσιν, άλλ’ άνεπινόητον φανέρωσιν είς 
τούς άξιους, καί τήν ύπέρ νοϋν καί λόγον μυστικήν ένω- 
σιν προς τόν Θεόν είς4 τόν άφθαρτον αιώνα τών όντων, 
κατά τήν οποίαν οι άγιοι, έποπτεύοντες τό ψώς τής αφα
νούς καί ύπεραρρήτου δόξης, γίνονται καί αυτοί δεκτικοί 
τής μακαρίας καθαρότατος μα2ί μέ τάς άνω δυνάμεις, καί 
τήν έπί̂ λησιν τοϋ μεγάλου Θεοϋ καί Πατρός, σύμβολον τής 
ένϋπσστάτου καί: ένυπάρκτου υιοθεσίας κατά δωρςάν καί 
χάρίν τοϋ αγίου Πνεύματος, κατά τήν οποίαν διά τής έπι- 
φοίτήσεως τής χάριτος όλοι οί άγιοι καθίστανται: καί θά 
είναι υιοί Θεοϋ»'. ;
τ 29. Τοϋτο λοιπόν τό φώς ό μέγας Διονύσιος άλλοϋ 

έκάλεσεν άρχί φωτον-άκτϊγα г καί θεούργικόν2, εδώ δέ θεο- 
ποιόν δώρον καί άρχήν θεότητος3, δηλαδή θεώσεως. Ά- 
ποκρινόμενος δέ προς έκεϊνον ό όποιος ήρωτησετ -πώς 
q Θεός υπάρχει ύπέρ θεαρχίαν, δηλαδή ύπέρ άρχήν θεό
τητος, λέγει ότι, αν άκούων ότι ό Θεός όραται «μέ όψιν

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 3, 1 §19
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άκονων όρώμενον « ε ν  είδει και ον δι αινιγμάτων, και ψυχής 
προς σώμα τρόπον ιοϊς άξίοις ώς οίκείοις μέλεσι περιφνό■- 
μενον και κατά τσσούτον ενονμενον αντοις ώς δλον μεν αυ
τόν περιχωρειν έκείνοις δλοις, δ / ο υ ς  δε αύτονς αύ&ΐς όλι- 

5 κώς έκείνφ, και Πνεύμα δι’ νίοϋ πλονοίως έφ5 ημάς χεόμε- 
νον, άλλ’ ον κτιζόμενον, και μεταλαμδανόμενον ήμιν και δΐ 
ημών λαλούν, ταύτα τοίννν άκονων, εϊ μη κατά την νπερον- 
οιον ουσίαν νομίσεις όράσ&αι τον Θ ε ό ν ,  αλλά κατά την ΰ'εο- 
ποιόν δωρεάν τε και ενέργειαν αυτόν, την χάριν της νΐο&εr- 

10 αίας, την άγένητον ύέωσιν, την κατ είδος έννπόστατον έλ- 
λαμψιν, εϊ τούτο νοήσεις ύεότητος αρχήν, το ύεοποιόν δώρο'\ 
ίο μετεχόμενον κα\ όρώμενον νπερφτυώς, υπέρ την αρχήν τού
την εστιν ή νπεράρχιος ουσία τον Θεού. 9Εκείνη μεν γάρ σχέ
σις, εί καί μη φυσική, και άσχετος, ονχ ώς υπερφυής μόνον, 

15 άλλα και ώς σχέσις* πώς γάρ ή σχέσις σχέσιν αύϋις έξει: 
*Η δε ουσία τον Θεού ονχ ώς σχέσις άσχετος, άλλ’ ώς και αυ
τών τών υπερφυών σχέσεων επέκεινα. Κάκείνης μεν έκάστω 
τών ήξιωμένων οίκείως τε και καταλλήλως πάσι μέτεστιν· 
ή άέ ουσία τον Θεού και πάντων τών μεδεκτών νπερεξήρηται. 

2 0  30. Ό  δε <αό δεοποιόν δώσον εί-ιι*» λέγων « τελειωτικήν
~ής λογικής φύσεως από τής πρώτης διακοσμήσεως άρχομέ- 
νην και τοϊς έσχάτοις τών λογικών περατονμένην» , και τφ 
τού Χριστού εναγγελίω δήλος έστιν άντιταττόμένος. Εί γάρ 
ή δέωσις τελειοι τήν λογικήν ψνσιν, άλλ9 ούχ υπέρ ταύτην 

25 ποιείται τους θεοειδείς, έξις ούσα τής λογικής ηρυσεως, ώς 
εκ φυσικής δννάμεως προελΰούσης εις ενέργειαν, ονχ νπερ 
φνσίν γίνονται οί άγιοι δεούμενοι, ονδ’ εκ Θεού γεννώνται, 
ουδέ Πνεύμά είσιν, ώς εκ Πνεύματος γεγεννημένοι, ουδέ μό- 
τσις ατοΐς πιστενουσιν εις το δνομα αυτού τέκνα Θεού γενέ- 

30 oftam ό Χριστός «εξουσίαν έδωκεν» έπιδημήσας* και προ 
τής επιδημίας γάρ αυτού πασιν εννπήρχεν έδνεσιν, είτε φυ-

4. Άριθ. 12, 8.
5. Τ ί τ. 3, 6. Βλ. Β α σ ιλ ε ί ο υ ,  ’Ανατρεπτικός άπολογ. Εύνο· 

μίου 5, PG 29, 772 D.
6. Άνωτ. παραγρ. 25.
8. Ί ω. 3. 6.

7. Ί ω. 1, 13. 
9. Ίω. 1. 12.



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 3, 1 621

και όχι δΓ αινιγμάτων»4 και περιφύεται κατά τον τρόπον 
ψυχής πρός σώμα εις τούς άξιους ώς μέλη του και 
ενώνεται μέ αύτούς τόσον ατενώς ώστε όλος μεν αύτός 
νά περιχωρή εις εκείνους όλους, όλοι δε αυτοί πάλιν νά 
περιχωροϋν όλικώς εις εκείνον και ότι Πνεύμα χέεται εις 
ήμας δΓ Υιού πλουσίως5, άλλά δεν κτίζεται, καί μεταλαμ- 
βάνεται άπό ήμάς καί λαλεϊ δΓ ήμών, αν λοιπόν, άκούων 
ταΰτα, δεν νομίσης ότι ό Θεός όραται κατά την ύήερού- 
ciov ούσίαν, άλλά κατά τήν θεοποιόν δωρεάν καί ενέρ
γειαν αύτοΰ, τήν χάριν τής υιοθεσίας, τήν άγέννητον θέω- 
σιν, τήν κατ’ είδος ένυπόστατον ελλαμψον, καί αν τούτο 
έννοήσης άρχήν θεότητος, τό θεοποιόν δώρον, τό μετε- 
χόμενον καί όρώμενον καί ένούμενον ύπερφυώς, τότε ή 
ύπεράρχιος ουσία τού θεού είναι ύπέρ τήν άρχήν ταύτην. 
Διότι έκείνη μέν είναι σχέσις, άν καί μή φυσική, καί άσχε
τος, όχι μόνον ώς υπερφυής, άλλά καί ώς σχέσις διότι 
πώς ή σχέσις θά εχη πάλιν σχέσιν; Ή δέ ουσία τού Θεού 
είναι άσχετος όχι ώς σχέσις, άλλ’ ώς έπέκεινα καί αύτών 
τών ύπερφυών σχέσεων. Καί άπό εκείνην μέν, τήν θέωσιν, 
χορηγείται εις όλους τούς ήξιωμένους, εις έκαστον οίκείως 
καί καταλλήλως· ή δέ ούσία τού Θεού είναι ύπερεξηρμέ- 
νη όλων τών μεθεκτών.

30. Ό δέ λέγων «τό θεοποιόν δώρον εξιν τελειωτικήν 
τής λογικής φύσεως άρχίζουσαν άπό τήν πρώτην διακόσμη- 
σιν καί περατουμένην εις τά τελευταία τών λογικών»8, 
είναι φανερόν ότι άντιτίθεται καί εις τό εύαγγέλιον τού 
Χριστού. Έάν πράγματι ή θέωσις τελειοποιή τήν λογικήν 
φύσιν, άλλά δέν καθιστά τούς θεοειδείς ύπέρ αύτήν, έφ’ 
όσον είναι έξις τής λογικής φύσεως ώς πρσκληθεϊσα άπό 
φυσικήν δύναμιν προχωρήσασαν εις ένέργειαν, δέν φθά
νουν ύπέρ φύσιν οί άγιοι θεούμενοι, ούτε γεννώνται έκ 
Θεού7, ούτε Πνεύμα είναι, ώς γεννημένοι έκ Πνεύματος8, 
ούτε ό Χριστός μέ τήν έπιδημίαν του «έδωσεν έξουσίαν 
νά γίνουν τέκνα Θεού εις τούς πιστεύοντας εις τό όνομα 
αύτοϋ» μόνον* διότι καί πρό τής έπιδημίας αύτοΰ ένυπήρ- 
χεν εις όλα τά έθνη, άν βεβαίως φυσικώς ένυπάρχη εις
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σικώς ένεστι τή λογική ψυχή, και νυν τοϊς νυν όνοοεΰέσι τε 
και άσεβέσιν άπασιν. 'Έτι, εΐπερ ή θέωσις έξις έστ\ τελειω
τική της λογικής φύσεως, οι "Ελληνες λογικοί τελείως ονκ 
ήοαν, άλλ3 ουδ3 οι έκπεσόντες άγγελοι' τοιγαροΰν ου κακώς

5 τή γνώσει χρώνται, τής δε κατ' αυτήν φυσικής έξεως έστέ- 
ρηνται. Πώς ούν δικαίως υπεύθυνοι; Και μην ονκ είναι μάλ
λον ουσίας ουσίαν και οι έξω φαο\ σοφοί. Πώς ουν άγγελοι 
αγγέλων λογικοί μάλλον ή ψυχή ψυχής; Οί γάρ άτελεις την 
ηλικίαν όϋκ έν τή φύσει τής ψυχής, άλλ3 εν τή του σώματος 

ΙΌ έχονσι το ατελές. *Αρ3 ούν θέωσις ή τδ φρονειν διδοϋσα η
λικία; Και γνίοστικωτέρους δε μάλλον άλλους άλλων, ου πα
ρά την τής ψυχής φύσιν πεφυκέναι λογιζόμεθα, παρά δε την 
τοΰ σώματος κράσιν. *Αρ3 ούν θέοοσις ή τελεστική προς ευφυ
ΐαν κράσις; Καί τήν ευφυΐαν δε δώρον ούσαν 'ίσμεν θεού, 

15 την δε γνώσιν ου μόνον θεού δώρον, αλλά και τελειωτικήν 
τής λογικής φνοεως έξιν, ον δώρον δε θεοπο ιόν, ου γάρ υ
περφυές, εκείνου δντος υπέρ φύσιν. ΕΙεν δ3 αν και πάννες,
οι μεν μάλλον οί δ? ήττον, θεοί δ3 όμως άπαξάπαντες άνθρω
ποι και άγγελοι* άεϊ δε ατελείς θεοί καί ημίθεοι το δαιμό-  

2 0  у τον φνλον. Ονκ άρα θέοοσίς ή έξις αυτή* ήτις γάρ ποτ άν 
εϊη τελειωτική τής λ,ογικής φύσεως έξις, είτε γνώσις, είτε 
κράσις, είτε ευφυΐα σώματός τε και ψυχής; θύραθεν ή οίκο- 
θεν προογινομένη, λογικούς ακριβώς οϊς άν επιγένοιτο τε-
λέσευεν, άλλ* οθχϊ καί θεούς.

25 31, Αλλά γάρ, δπερ ανωτέρω δέδεικται, τήν μεν έκ πί-
στεως εις ενέργειαν προβάσαν υιοθεσίαν και τήν θεοπο ιόν 
δωρεάν ταύτην οι άγιοι σαφώς ένυπόστάτόν φασιν* ουτος δε 
τήν θεομιμησίαν ήν θεαρχίαν καί θεοποιόν δώρον μόνος α
πάντων νπενόησεν, ονκ ένυπόστάτόν είναι διισχυρίζεται' ΐοι-

30 γαρούν έτέρα έστί παρά τήν τ οϊς ποτράσιν έγγεγενημένην τε 10

10. Παράγρ. 9, 18.
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τήν λογικήν ψυχήν, και τώρα είς όλους τούς δυσσέβεϊς 
καί ασεβείς. Π ροσέτι, αν βεβαίως ή θέωσις είναι έξις τε
λειωτική τής λογικής φύσεως, οί αρχαίοι "Ελληνες δεν 
ήσαν τελειωτικώς λογικοί, άλλ’ ούτε οί έκπεσόντες άγγε
λοι· επομένως δέν Χρησιμοποιούν κακώς τήν γνώσιν, άλλα
είναι στερημένοι φυσικής δΓ αύτήν έξεως. Πώς λοιπόν 
είναι δικαίως υπεύθυνοι; Και όμως ακόμη καί οί έξω σο
φοί λέγουν ότι δέν υπάρχει ουσία περισσότερον ούσίας. 
Πώς λοιπόν άγγελοι θά είναι λογικώτεροι άγγέλων ή 
ψυχή ψυχής; Πράγματι οί άτελεϊς κατά τήν ήλικίαν δέν
έχουν είς τήν φύσιν της ψυχής άλλ’ εις τήν του σώματος
τήν άτέλειαν. "Αρα λοιπόν θέωσις είναι ή δίδουσα τήν 
φρόνησιν ήλικία; ’Επίσης λογιξόμεθα ότι μερικοί είναι 
καμωμένοι γνωστικώτεροι άλλων όχι λόγω τής φύσεως
τής ψυχής, άλλα άπό τήν κρασίν τού σώματος. τΑρά λοι
πόν θέωσις είναι ή τελεστική προς ευφυΐαν κρασις; >Α- 
ναγνωρί&μεν δε έπίσης ότι ή ευφυΐα είναι δώρον Θεού, 
ή δε γνώσις όχι μόνον δώρον Θεού, άλλά καί τελειωτική 
έξις τής λογικής φύσεως, όχι όμως θεοποιόν δώρον 
διότι δέν είναι υπερφυές, ενώ το θεοποιόν είναι ύπέρ φύ
σιν. Έξ άλλου, άν ήτο φυσικόν δώρον ή θέωσις, θά ήσαν 
όλοι θεοί, άλλοι περισσότερον καί άλλοι όλίγώτερον, πάν
τως όμως θεοί όλοι γενικώς άνθρωποι καί άγγελοι’ πάντο
τε δέ άτελεϊς θεοί καί ημίθεοι οί τού δαιμόνιου φύλου. 
Δέν είναι λοιπόν θέωσις η έξις αύτή’ διότι, όποιαδήποτέ
καί άν είναι έξις τελειωτική τής λογικής φύσεως, είτε 
γνώσις, είτε κρασις, είτε ευφυΐα σώματος καί ψυχής, 
προσγινομένη άπό έξω ή άπό μέσα, θά ήδύνατό νά κατα- 
στήση ακριβώς λογικούς -εκείνους είς τούς οποίους 'θά
έπήρχετο, άλλ’ όχι καί θεούς.

31. ’Αλλά βεβαίως, όπως ,έδείχθηάνωτερώ  ̂ Τήν μέν 
υιοθεσίαν τήν έκ πίστεως προβασαν είς ενέργειαν Καί τήν 
θεοποιόν ταύτην δωρεάν ρί άγιοι λέγουν σαφώς ένυπόστα- 
τον* ουτος δέ ισχυρίζεται ότι ή θεομιμησία, τήν όποιαν μό
νος αυτός άήό. όλους έκλαμβάνει θεαρχίάν καί θεοποιόν; 
δώρον, δέν είναι ένυπόστατος' επομένως είναι άλλη θέω-
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και έγνωομένην ύέωσιν. Μάχιμος δε δ ΰειος ουκ άννπόστυ.- 
τον μόνον είπε ταύτην, άλλα και άγένητovt και ονκ άκτ ιστόν 
μόνον, άλλα και άπερίγραπτον και ύπέρχρονον, ώς και τους 
αυτής εύμοιρηκότας δι* αυτήν άκτιστους, άναρχους και άπε- 

5 ριγράπτους τελέσαι, καίτοι διά την οίκείαν φύσίν έξ ονκ δν- 
των γεγονότας. Οντος δε, «α μη έώρακεν έμβατεύων», κτί
στην και φυσικήν και υπό χρόνον ισχυρίζεται την ύέωσίν είναι, 
σαφώς παρ' εαυτού δημιουργών αυτήν, άφ' ής και τον θε
όν δήλός έοτιν εις κτίσμα κατασπών. Ή  μεν γάρ ύέωσίς κ α 

ί 0 τά τους πατέρας ουσιώδης έοτιν ενέργεια Θεού* ής δε ου
σίας αί ουσιώδεις ένέργειαι κτισταί, κτιστή και αυτή έξ 
άνάγκης. Ταυ τη δέ τή άτοπία πολύ τρόπως αν τις 4δσι και 
πολλάκις τον ταλαίπωρον τούτον περιπίπτοντα’ ου γάρ έρυϋρια 
πάσας τάς έμφυτους τού Θεού δυνάμεις τε κα\ ένεργείας κιι- 

15 στάς άποφαινάμενος, καίτοι ναόν Θεού ζώντος τών αγίων 
έκαστον είναι πεπιστεύκαμεν διά την ένοικούσαν χάριν. Πώς 
συν ναός Θεού τό τού κτίσματος οΐκητήριον; πώς δε τούτων 
έκαστος άκτιστος διά την χάριν, εί κτιστή; 3Εκεΐνο δέ ιιοι 
και λίαν όαυμάζειν έπεισι, πώς και αυτός &εουργικόν λέγων 

2 0  υπό τών πατέρων καλεϊα&αι τό έν τφ Θαβωρίω λάμψαν φώς, 
εϊτ αυτός ϋ'εοποιόν δώρον τούτο λέγειν ουκ άνέχεται. Ου μην 
άλλ' έπειδή ή ύεοποιός δωρεά τού Πνεύματος ένέργειά έστι 
Θεού, δ δε Θεός από τών ένεργειών έχει τάς έπωνυμίας[ 
(η γάρ ντιερουσιότης άνώνυμός εστιν αύτού, εϊπερ έξ άρε- 

25 τής μόνης και σοφίας ή ύέωσίς ϋπήρχεν) ουκ άν Θεός ώς 
έχων ύεοποϊόν ένέργέιαν έκαλειτο δ Θεός, τής σοφίας και 
αιρετής ταύτην αύτού δήλην τυοιούοης την ένέργέιαν, άλλ' οϋδ’ 
άν ύπέρύεος ήκουεν, ώς ταύτης τής όεότητος έπέκεινα υπάρ
χων’ άπέχρηάε γάρ άν αύτώ ύτιέροοφον κάι ύπεράγαΰον και 11 12 13 14

11. Περί άποριών, PG 91, 1137 κ.έ.
12. Κολ. 2, 18.
13. Α' Κορ. 3, 17 κ.ά.
14. Ai έπωνυμίαι τοϋ Θεού προέρχονται έκ τών ένεργειών του. 

Βλ. Βαοι λείου, Επιστολή 189, 8, PG 32, 696, Γ ρ η γ. Θεο
λ ό γ ο υ ,  Λόγος 30, 18, PG 36, 128 Α, Δ ι ο ν. ’Α ρ ε ο π α γ ί 
του, Περί θείων όνομάτων 12, 2, PG 3, 969 C. Ή παρούσα όνομα- 
σία ’Θεός’ έκ της θεώσεως’ εϊναι ταυτολογική.



σις, διάφορος άπό την έμφυτευαμένην εις τούς πατέρας 
καί άναγνωριζσμένην άπό αύτούς. Ό δέ θείος Μάξιμος 
είπε ταύτην όχι μόνον ένυπόστατον, άλλά καί άγένη- 
τον, όχι μόνον άκτιστον, άλλά καί άπερίγραπτον καί 
ύπέρχρονον, ώστε οί άποκτήσαντες αύτήν νά καθίστανται 
έΕ αιτίας της άκτιστοι, άναρχοι καί απερίγραπτοι11, μολο
νότι κατά τήν φύσιν των έγιναν έΕ ούκ όντων. Οΰτος δέ, 
«είσβάλλων εις πράγματα τά όποια δεν ειδεν»12, ισχυρί
ζεται ότι ή θέωσις είναι κτιστή καί φυσική καί έγχρονος, 
δημιουργών ταύτην σαφώς μόνος του, έΕ οΰ καί είναι φα
νερόν ότι καταβιβάζει τόν Θεόν εις κτίσμα. Πράγματι ή 
μεν θέωσις κατά τούς Πατέρας είναι ουσιώδης ένέργεια 
Θεοΰ, ή δέ ούσία τής όποιας αί ούσιώδεις ένέργειαι είναι 
κτισταί. είναι κατ’ άνάγκην κτιστή καί αύτή. Δύναται δέ νά 
ϊδη κανείς τόν ταλαίπωρον τούτον νά περιπίπτη πολυτρό
πους καί πολλάκις εις αύτήν τήν άτοπίαν* διότι δέν έρυ- 
θριά νά κηρύσση κτιστός όλας τάς έμφύτους δυνάμεις 
καί ένεργείας τού Θεοΰ, μολονότι ήμεϊς πιστεύομεν ότι 
έκαστος των άγίουν είναι ναός Θεοΰ Εώντος13 λόγω τής 
ένοικούσης εις αύτόν χάριτος. Πώς λοιπόν θά είναι ναός 
Θεοΰ τό οίκητήριον τοΰ κτίσματος; Πώς δέ έκαστος των 
άγιων θά είναι λόγω τής χάριτος άκτιστος, άν αύτή είναι 
κτιστή; Μοΰ έρχεται δέ νά θαυμάζω πολύ τοΰτο, πώς δη
λαδή ένω καί ό ίδιος βεβαιώνει ότι τό είς τό Θαβώριον 
λάμψαν φως καλείται θεουργικόν ύπό τών Πατέρων, έπει
τα ό ίδιος δέν δέχεται νά τό λέγη θεοποιόν δώρον. Άλλ’ 
όμως, έπειδή ή θεοποιός δωρεά τοΰ Πνεύματος είναι 
ένέργεια τοΰ Θεοΰ, ό δέ Θεός έχει τάς έπωνυμίας άπό 
τάς ένεργείας (διότι ή ύπερουσιότης αύτοΰ θά είναι ανώ
νυμος, αν βεβαίως ή θέωσις προήρχετο μόνον άπό τήν 
άρετήν καί τήν σοφίαν), δέν θά ήδύνατο νά κληθη θεός 
ώς έχων θεοποιόν ένέργειαν ό Θεός14, άφοΰ ταύτην τήν 
ένέργειαν αύτοΰ θά έδείκνυον ή σοφία καί άρετή αύτοΰ, 
άλλ’ οϋτε ύπέρθεος θά ώνομάζετο, άφοΰ θά ύπήρχε πέραν 
αύτής τής θεότητος* διότι άρκετόν θά τοΰ ήτο νά λέγεται 
ύπέρσοφος καί υπεράγαθος καί τά τοιαΰτα. Επομένως ή
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τά τοιαύτα λέγεσ&αι. Τοιγαρούν άλλο παρά την αρετήν και 
την σοφίαν η χάρις και η ενέργεια τής ΰεώσεώς έστι.

32. Των τον καλόν τοίννν Βαρλαάμ εις ημάς λοιδοριών 
άλογήσαντες ( ον γάρ εις ημάς, άλλ’ εις τους πατέρας άναφέ- 

5 ρονταί' τούτων γάρ είσι τά υβρισμένα δόγματα, μάλλον δε 
ουδέ εκείνων άπτεταί' πτύων γάρ τις, ο φασιν, εις ουρανόν, 
ού τόν ουρανόν άλλ’ ε α υ τ ό ν  ποιεί κατάπτυστον)' ονκούν ημείς 
π α ρ ’ ονδεν τάς δδελνράς ταύτας βλασφημίας ήγησάμενοι, 
ώσανει διαπορητικώς ήρετο, τί д о т 5 άρα δέωσίς έστιν, άπο- 

10 κρινούμεϋα προς τούτο κατά την έπιμετρηδεΐσαν ήμιν παρά 
Κύριον δύναμιν. Ενέργειαν Θεού ΰεοποιόν, ώ βέλτιστε, ά· 
κούων και Π  νεύματος χάριν δεονργόν, μη πολυπραγμονεί, 
μηδέ ζητεί, πώς μεν τούτο, πώς δ’ εκείνο, πώς δέ μη, και 
ταντα ταντης ανεν μη γενήσεσϋαι μέλλων εν Θεφ, κατά τους 

15 π ε ρ ί  αυτής είπόντας, αλλά τών έργων εχον δ ΐ ών εκείνης 
τεύζη' τότε γάρ και ταυτήν εϊση κατά τό έγχωρούν μόνος 
γάρ δ πείρα μαϋ'ών οίδε τάς ένεργείας τον Πνεύματος, καιά 
τόν μέγαν Βασίλειον. 'Ο  δε προ τών έργων την ειδησίν ζη
τών, τοΐς πεπειραμένοις μεν πιστεύων, λαμβάνει τι τής άλη- 

20  ϋ'είας ίνδαλμα, π α ρ ’ εαυτού δέ διανοούμενος και τού ινδάλ
ματος διαπεσών, εΙ&’ ώς ενρηκώς μέγα φυσάται και πολύς 
κατά τών πεπειραμένων ώς πετιλανημενών πνεΐ. Μή πολυ
πραγμονεί τοίννν, άλλ’ έπου τοΐς πεπειραμένοις, μάλιστα μεν 
έργοις, εί δέ μή τούτοις, τοΐς λόγοίς γούν, άρκονμενος ταϊς 

25 παραδειγματικαΐς έκφάνσεσιν αυτής* ή γάρ ύέωσίς ύπερώνν- 
μος. Διό και ήμεΐς πολλά περί ησυχίας σνγγραψάμενοι, νύν 
μεν τών πατέρων προτρεψαμένων, νυν δέ τών άδελφών αΐτη- 
σαμένων, ούδαμοϋ περί ϋ'εώσεως άναγράψαι τεϋ'αρρήκαμεν' 
νυν δ’ έπείπερ άνάγκη λέγειν, έρούμεν, ευσεβή μέν τή τού 

30 Κύριου χάριτι, παραστήσαι δέ ονχ ικανά* καί λεγομένη γάρ 15 16

15. Βλ. той Χ ρ υσοστόμο υ  κατωτέρω 3, 3, 3, Eic Ήοαΐαν 
1, PG 56, 14.

16. Τά έΕ προηγούμενα βιβλία, έΕ ών τά τρία πρώτα είναι 6παν· 
τήσεις είς άδελφόν.
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χάρις καί ενέργεια τής θεώσεως είναι κάτι άλλο, διάφο
ρον άπό την άρετήν καί σοφίαν.

32. Άψηφήσαντες λοιπόν τάς εις βάρος μας λοιδο
ρίας τοΰ καλοΰ Βαρλαάμ (διότι δεν άναφέρονται εις ήμας 
άλλ’ εις τούς Πατέρας' πράγματι αύτών είναι τά ύβρισμέ- 
να δόγματα, μάλλον δέ ούτε έκείνων άπτονταΓ διότι, ό
πως λέγουν, όποιος πτύει εις τόν ούρανόν, δεν κάμνει 
τόν ούρανόν κατάπτυστον άλλ’ έαυτόν)· ήμείς λοιπόν μη ά- 
ποδώσαντες καμμίαν βαρύτητα εις τάς βδελυράς αύτάς 
βλασφημίας, ώσάν νά ήρώτα διαπορητικώς τί άραγε είναι 
θέωσις, θά άποκριθώμεν εις αύτό συμφώνως μέ την δοθεϊ- 
σαν εις ημάς δύναμιν παρά τοΰ Κυρίου. 'Όταν, ώ βέλτιστε, 
άκούης θεοποιόν ένέργειαν Θεοΰ, καί θεουργόν χάριν Πνεύ
ματος, μή πολυπραγμονής καί μή Ζητής, πώς τοϋτο, πώς έ* 
κείνο, καί πώς όχι, καί μάλιστα άφοϋ δέν πρόκειται νά φθά- 
σης εις τόν Θεόν χωρίς αύτήν, συμφώνως προς τούς όμιλή- 
σαντας περί αύτής, άλλα νά διατηρής τά έργα, διά τών ό
ποιων θά έπιτύχης εκείνην' πράγματι τότε θά γνωρίσης 
καί ταύτην κατά δύναμιν* διότι μόνον ό μαθών διά πείρας 
γνωρίΖει τάς ένεργείας τοΰ Πνεύματος κατά τόν μέγαν 
Βασίλειον15. Ό δέ Ζητών την γνώσιν πριν άπό τά έργα, άν 
μέν πιστεύη εις τούς δοκιμάσαντας, λαμβάνει κάποιον ίνδαλ
μα τής αλήθειας, άν δέ διανοήται άφ’ έαυτοΰ καί έκπέση 
τοΰ ινδάλματος, τότε καυχάτάι πολύ ώσάν νά εύρε καί 
όρμδ δυναμικώς κατά τών πεπειραμένων ώς πεπλανημέ- 
νων. Μή πολυπραγμονης λοιπόν, άλλά νά άκολουθης τούς 
πεπειραμένους, μάλιστα μέν μέ έργα, άν δέ όχι μέ αύτά, 
τουλάχιστον μέ λόγους, άρκούμενος είς τάς παραδειγμα
τικός έκφάνσεις αύτής' διότι ή θέωσις είναι ύπερώνυμος. 
Διό καί ήμείς, άφοϋ συνεγράψαμεν πολλά περί ήσυχίας, 
άλλοτε μέν κατόπιν προτροπής τών Πατέρων, άλλοτε δέ 
κατόπιν αίτήσεως τών αδελφών16, δέν έτολμήσαμεν που
θενά νά γράψωμεν περί θεώσεως' έπειδή όμως τώρσ 
παρέστη άνάγκη νά εϊπωμεν, θά εϊπωμεν μερικά, μέ τήν 
χάριν τοΰ Κυρίου εύσεβή, άλλ’ όχι ικανά νά δώσουν άκρι- 
βή εικόνα' διότι ή θέωσις μένει άρρητος καί όταν όνομά-
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άρρητος εκείνη μένει, μόνοις ένώνυμος, κατά τους πατέρας 
φάναι, τοϊς εύμοιρηκόσιν αυτής.

33. Ή  φύσει τοιγαρούν ϋεότης, ή άρχή της δεώσεως, εξ 
ής ώς αίτιας άμε&έκτου το δεούσδαι τοϊς δεομένοις έστίν, 

5 αϋτη τοίννν η πάντων επέκεινα δεαρχικωτάτη μακαριότης α
όρατός έστι καδ' εαυτην αίσδήσει τε και νφ, άσωμάτω τε 
καί σώματι συνδεδεμένφ* καν έκοτή εαυτού τι τούτων επί 
το κρειττον δεωδέν' μόνο) γάρ τφ καδ’ ϋπόστασιν ήνωμένω 
νφ και σώματι είναι τε καί γενέσδαι δεατή πιστεύεται, εί 

10 καί μη κατά τήν οίκείαν ψύσιν εαυτών. Μόνα γάρ εκείνα 
(.(παρουσία τού χρίοντος όλου» έδεώδησαν καί την ϊοην ενέρ
γειαν τη δεούση ουσία προσελάδοντο,  πάοαν αυτήν ανελλιπώς 
χωρήσαντα καί δι3 ε α υ τ ώ ν  έκφήναντα■ και γάρ « ε ν  τφ Χρι- 
στφ παν το πλήρωμα τής δεότητος σωματικώς» κατά τον ά- 

15 πόστολον «οϊκεϊ». Διό καί των αγίων είσίν όϊ μετά την διά 
σαρκός τού Θεού επιδημίαν οϊόν τι πέλαγος απεριόριστον τό 
φως έκεινο είδον, εξ ενός δίσκου, τού τιροοκυνητού δηλονότι 
σώματος, παραδόξως προχεόμενον, ώς καί οι απόστολοι έπϊ 
τού όρους. Ούτω μεν ούν ή απαρχή τεδέωται τού ήμετέρον. 

2 0  φυράματος. Ή  δέ των τεδεωμένων άγγέλοον καί άνδρώπων 
δέωσις ούχ ή υπερούσιός εστιν ουσία τού θεού, αλλά τής υ
περουσίου ουσίας τού θεού ενέργεια, τοις τεδεωμένοις ένν- 
πήρχουσα, ουχ ώς ή τέχνη έν τφ τεχνητφ (ούτω γάρ τοϊς 
δημιουργικώς προηγμένοις όνεστιν ή προαγαγούσα ταύτα δύ- 

25 ναμις, έπιφαινομένη πάσιν ή καί έμφαινομένη) , άλλ* «ώς ή 
τέχνη εν τφ άναλαδόντι αυτήν», κατά τδν μύγαν Βασίλειον· 
(διό καί όργανά είσι τού άγιου Πνεύματος οι άγιοι, την αυ
τήν έκείνφ προσειληφότες ενέργειαν), καί ή των λεγομένων 
πίστις έτοιμη, τά χαρίσματα των ιαμάτων,  τά ένεργήματα των 

30 δυνάμεων, ή πρόγνωσις, ή μή άντιλεγομένη σοφία ήν καί

17. Δ ι ο ν. ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί έκκλησιαστικής ιεραρ
χίας 1, 4, PG 3, 376 Β.

18. Αύτόθι 1, 3, PG 3, 373 D.
19. Γ ρ η γ. Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγος 30, 21, PG 36, 13·2 Β.
20. К ο λ. 2, 9.
21. Βλ. μή άνιχνευθεΐσαν παράθεσιν έκ Βασιλείου έν 1, 3, 29.
22. Περί ‘Αγίου Πνεύματος 26, 61, PG 32, 180 С.



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 3, 1 629

ζεται ακόμη, είναι δε, κατά τήν γνώμην των Πατέρων, 
επώνυμος μόνον εκείνων οΐ όποιοι τήν έχουν αποκτήσει.

33. Επομένως ή φύσει θεότης, ή άρχή τής θεώσεως17, 
άπό τήν όποιαν ώσάν άπό άμέθεκτον αιτίαν προέρχεται τό 
θεοϋσθαι εις τούς θεουμένους, αύτή ή επέκεινα όλων 
θεαρχικωτάτη μακαριστής18 είναι καθ' έαυτήν άόρατος μέ 
αϊσθησιν και νοΰν άσώματον καί ουνδεδεμένον προς σώμα, 
έστω καί άν κάτι άπό αύτα έκστασιασθή έαυτοΰ πρός τό 
άνώτερον θεωθέν' διότι πιστεύεται ότι είναι καί γίνεται 
θεατή μόνον ύπό τοϋ καθ’ ύπόστασιν ήνωμένου νοΰ καί 
σώματος, αν καί όχι κατά τήν φύσιν των. Διότι μόνα έκεϊ- 
να «μέ τήν παρουσίαν ολοκλήρου τοΰ χρίοντος»1* έθεώθη- 
σαν καί προσέλαβον ϊσην ένέργειαν μέ τήν θεούσαν ου
σίαν, τήν όποιαν έχώρεσαν πλήρως ολόκληρον καί έφανέ- 
ρωσαν δΓ εαυτών διότι κατά τόν άπόστολον «έν Χριστώ 
κατοικεί ολόκληρον τό πλήρωμα τής θεότητος σωματι- 
κώς»20. Αιό καί υπάρχουν μερικοί άπό τούς άγιους, οί 
όποιοι μετά τήν σαρκικήν επιδημίαν τοΰ Θεού είδον τό 
φώς έκεϊνο ώσάν πέλαγος απεριόριστον, προχεόμενον 
παραδόξως άπό ενα δίσκον, τό προσκυνητόν δηλαδή σώ
μα21, όπως είδον καί οί άπόστολοι επί τοΰ όρους. Ούτω 
λοιπόν έθεώθη ή άπαρχή τοϋ φυράματος μας. Ή δέ θέω- 
σις των' θεουμένων άγγέλων καί άνθρώπων δέν είναι ή 
υπερούσιος ούσία τοΰ Θεού, άλλά ένέργεια τής υπερου
σίου όύσίας τοΰ Θεοΰ, ένυπάρχουσα εις τους θεωμένους, 
όχι όπως ή τέχνη είς τό τεχνητόν (διότι οϋτως ένυπάρχει 
εις τά δημιουργικώς κατασκευασθέντα ή δύναμις ή οποία 
τά κατεσκεύασεν, έπιφαινομένη ή καί έμφαινομένη είς 
όλα), άλλά «όπως ή τέχνη είς τόν άναλαβόντα αύτήν», 
κατά τόν μέγαν Βασίλειον22 (διό καί είναι όργανα τοΰ 
άγιου Πνεύματος οί άγιοι, προσλαθόντες τήν ιδίαν μέ 
έκεϊνο ένέργειαν, καί ή βεβαία πίστις τών λεγομένων, τά 
χαρίσματα τών ιαμάτων, τά ένεργήματα τών δυνάμεων2*, 
ή πρόγνωσις, ή άναντίρρητος σοφία τήν όποιαν ό Κύριος 23

23, Α* Κορ. 12, 9" 10· 23* 30,
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Πνενμα τον Πατρδς ημών ό Κύροις προσηγόρενσεν, ον μό
νον δέ, αλλά και η τον Πνεύματος άγιαστική μειάδοσις, έξ 
αυτών και δι αντών χορηγονμένη τοϊς άγιοζομένοίς μετ’ αυ
τούς’ «λήψομαι γάρ άπό τον Πνεύματος τον έπι σε και ύήοω 

5 е л ’ αυτούς» , προς τον Μωνσήν εϊπεν ό Θ ε ό ς ,  και τον Παύ
λον τάς χεΐρας έπιύέντος τοϊς δεκαδύο Έφεσίοις «ήλύε το 
Πνενμα το άγιον έπ αντούς, έλάλουν τε»  πάραντα «γλώσσαις 
και προεφήτενον». Οϋκονν όταν μεν την οϊκείαν αξίαν τον 
Πνεύματος έννοώμεν, μετά Πατρός αύτδ και Υιόν ϋεωρον- 

10 μεν, όταν δε την εις τονς μετόχους ένεργονμένην χάριν ένύν- 
μηύώμεν, έν ήμιν είναι το Πενμα λέγομεν} «έκχεόμενον προς 
ημάς;  ον κτιζόμενον, διδόμενον ήμϊν, ον ποιούμενον, χαρι- 
ζάμενον, ον δήμιου ργονμενον»’ έννπάρχον τοϊς μεν άτελέσιν 
ετt, κατά τον μέγαν αύύις φάναι Βασίλειον, ώσπερ τις διά- 

15 ύεσις «διά τό της γνώμης άνίδρυτον» , τοϊς δέ τελεωτέσοις 
ώς έξις επίκτητος, εστι δ9 εφ* ών ενερριζωμένη και ταύτης 
μάλλον· «ώς γάρ ή δύναμις», φησί, «τον δράν εν τω νγιαίνοντι 
όφύαλμφ, όντως ή ενέργεια τον Πνεύματος έν τη κεκαύαρ- 
μένη ψυχή».

2 0  34. Τοιγαρονν ονχ ή υπερούσιος ουσία τον Θεόν έστιν ή
ύεοποιός δωρεά τον Πνεύματος, άλλ5 η της υπερουσίου ου
σίας τόν Θεόν ύ'εοποιός ένέργεια, και ουδέ αντη πάσα, εί 
και καύ9 έαυτην άμέριστος εκείνη. Τις γάρ των κτιστών χω- 
ρησαι δύναιτ’ άν δλην την άπειροδύναμον δύναμιν τον Πνεύ- 

25 ματος, πλην τον κνηύέντος έν παρύενική νηδύι, παρουσία 
Πνεύματος αγίου και της τού νψίστοϋ δννάμεως επισκιάσει; 
Διό και «πάν» μεν οΰτος έχώρησε «τό πλήρωμα τής ύεότη- 
τος», «εκ δε τον πληρώματος αυτού ήμεϊς πάντες έλάβομεν». 
Πανταχου μέν ούν ή ουσία τον Θεόν’ τό γάρ Πνεύμα, φησί, 

30 πληροί πάντα κατά την ουσίαν* πανταχου δέ και ή ύέωσις, 24 25 26 27 28 29

24. Ματθ. 10, 20.
25. Άριθμ.  11, 17.
26. ΠράΕ. 19, 6.
27. Β α σ ιλ ε ίο υ ,  ’Ανατρεπτικός άπολογ. Εύνομίου 5, PG 29, 

772 D.
28. Περί 'Αγίου Πνεύματος 26, 61, PG 32, 180 CD.
29. Λουκά 1, 35.
5 0 . Κ ο λ .  2,  9.



ώνσμασε Πνεΰμα τοΰ Π атрос ήμών24, επί πλέον δέ και 
ή άγιαστική μετάδοσις τοϋ Πνεύματος χορηγούμενη εξ αύ- 
τοΰ και δΓ αύτών εις τούς μετ’ αυτούς άγιαξομένους’ 
διότι ό Θεός είπε πρός τόν Μωυσήν «θά λάβω άπό τό επί 
σέ Πνεΰμα καί θά θέσω έπ’ αύτούς»25, όταν δέ ό Παύλος 
επέθεσε τάς χεϊρας του εις τούς δώδεκα έφεοίους, «ήλθε 
τό άγιον Πνεΰμα έπ' αύτούς καί’ άμέοως «έλάλουν γλώσ
σας καί προεφήτευον»26. Επομένως, όταν μέν οκεπτώμε- 
θα τήν οίκείαν άξίαν τοϋ Πνεύματος, τό Θεωροΰμεν μάξι 
μέ τόν Πατέρα καί τόν Υιόν, όταν δέ συλλογιξώμεθα τήν 
εις τούς μετόχους ένεργουμένην χάριν, λέγομεν ότι τό 
Πνεύμα είναι μέσα μας, «έκχεόμενον πρός ήμας, όχι κτι- 
ξόμενον, διδόμενον εις ήμας, όχι ποιούμενον, χαρισάμε
νον, όχι δημιουργούμενον»27, ένυπάρχον, διά νά έκφρα- 
σθώμεν πάλιν κατά τόν μέγαν Βασίλειον, εις μέν τούς 
ακόμη άτελεις, ώσάν διάθεσις «λόγω τοΰ άθεμελιώτου τής 
γνώμης», εις δέ τούς τελειότερους ώσάν έξις έπίκτητος, 
είς μερικούς δέ ώσάν λειτουργία ριξωμένη ακόμη καί πε
ρισσότερον άπό αύτήν διότι, λέγει «όπως ή δύναμις τής 
όράσεως υπάρχει είς τόν ύγιή οφθαλμόν, ούτως ή ενέρ
γεια τοΰ Πνεύματος ύπάρχει είς τήν καθαρμένην ψυχήν»28.

34. Επομένως ή θεοποιός δωρεά τοΰ Πνεύματος δέν 
είναι ή υπερούσιος ούσία τοΰ Θεοΰ, άλλ’ ή θεοποιός ενέρ
γεια τής ύπερουσίας ούσίας τοΰ Θεοΰ, καί ούτε ολόκλη
ρος αύτή, αν καί έκείνη καθ’ έαυτήν είναι άμέρισίός. 
Διότι ποιος άπό τούς κτιστούς θά ήδύνατο νά χωρέση 
ολόκληρον τήν άπειροδύναμον δύναμιν τοΰ Πνεύματος, 
πλήν τοΰ κυηθέντος είς παρθενικήν νηδύν μέ τήν παρου
σίαν τοΰ άγιου Πνεύματος καί τήν έπισκίασιν τής δυνά- 
μεως τοΰ ύψίστόυ2*; Διό καί οΰτος έχώρεσεν «όλόκληρον 
τό πλήρωμα τής Θεότητος»3®, «άπό τό πλήρωμα δέ αύτοΰ 
έλάβομεν όλοι ήμεϊς»*1. Παντού λοιπόν είναι ή ούσία τοϋ 
Θεοΰ’ διότι τό Πνεΰμα, λέγει, γεμίξει τά πάντα*2 κατά τήν 
ούσίαν’ παντού δέ είναι καί ή Θέώσις, ένυπάρχουσα είς
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31. Ί ω. 1, 16.
32. Σ οφ. Σολ.  1, 7.
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ένυπάρχουσα άφράστως τούτη και αχώριστος εκείνης ουσα, 
άτε φυσική δύναμις αυτής. Άλλ ’ ώσπερ το 7ΐϋρ αφανές έστι 
μη προκειμένης ύλης η αισθητηρίου του χωροϋντος την φω
τιστικήν ένέργειαν αυτού, οϋτω δη και ή θέωσις αθεώρητός 

5 έστι μη προκειμένης ύλης της χωρούσης την θείαν έμφάνει- 
αν* ήνίκα δ’ αν έπιτηδείας ύλης άπερικαλύπτως έχούσης έπι- 
λάδηται, τοιαύτη δέ έστι πάσα, λογική κεκαθαρμένη φύσις 
τό ζής πολυειδονς κακίας ονκ έπιφερομένη κάλυμμα, τηνικαϋ- 
τα και αυτή φως πνευματικόν δράται, μάλλον δε κάκείνους 

10 φως ποιεί πνευματικόν. «уΑθλον» γάρ, φησίν, «αρετής θεόν 
γενέσθαι και τφ καθαρωτάτφ φωτ\ καταστράπτεσθαι, τής η
μέρας έκείνης Υιόν γενόμενον, ή μη διακόπτεται ζόφον άλ
λος γάρ ταύτην ποιεί ήλιος, ό τό αληθινόν φώς άπαστράπτοη·, 
ος, έπειδάν άπας έπιφαύοη ήμιν, ούκέτι εν δυσμαις κρύπτε- 

15 rat, άλλα πάντα τή φωτιστική εαυτόν δυνάμει περιπτυξάμε- 
νος. διηνεκές και άδιάδοχον τοϊς άζίοις τό φώς εμποιεί 
και αίηονς τους μετέχοντας τον φωτός εκείνου άλλους ήλιους 
άπεργαζόμενος» .  Τότε γάρ και «οι δίκαιοι έκλάμψουσίν ώς 
ό ήλιος». 'Ως ποιος ήλιος; 'Ως έκεΐνος δήπουθεν ό τότε και 

2ϋ νυν τοΐς άξίοις φαινόμενος.
35. 'Ορρς όπως αυτήν προσκτώνται τήν ένέργειαν του 

ήλιον τής δικαιοσύνης; Διό και θεοσημίαι διάφοροι και χο
ρηγία Πνεύματος άγιου τελείται δι αυτών. <'Ως γάρ ό πε- 
ρίγειος»} φησίν, «οϋτος αήρ άνωσθεϊς υπά τής δίας τον Πνεύ- 

25 μα·ος φωτοειδής γίνεται, τφ καθαρφ τον αιθέρας έναλλοι- 
ούμενος, ουτω και ό νους ό άνθρώπινος1 καταλιπών τόν θο
λερόν τούτον και ανχμο)δη δίον, έπειδάν τή δυνάμει τού Πνεύ
ματος φωτοειδής γένήται και έμμιχθή τή αληθινή και υψηλή 
καθαρότητι, διαφαίνεταί πως και αυτός έν έκείνη και άκτί- 

30 νων έμπίπλα7αι και φώς γίνεται κατά τήν τον Κυρίου ύπό'- 
σχεσιν, δς τους δικαίους λάμψειν ώς ό ήλιος έπηγγείλατο».

33. Τό χωρίον τούτο έν Γ' πρός Άκίνδυνον 5, άποδίδεται είς τόν 
Βασίλειον, άλλά δέν άνιχνεύθη ύφ’ ήμών. Βλ. συγγενές έν Περί ‘Α
γίου Πνεύματος 9, 23, PG 32, 109 ΑΒ.

34. Ματθ. 13, 43.
35. Ματθ. 13. 43.
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αύτήν άφράστως καί οΰσα αχώριστος εκείνης, ώς φυσική 
δύναμις αυτής. Άλλ’ όπως τό πΰρ είναι αφανές, άν δέν 
ύφίσταται ϋλη ή αισθητήριον συλλαμβάνον τήν φωτιστικήν 
ένέργειάν του, οϋτω και ή θέωσις είναι αθεώρητος άν 
δέν ύπάρχη ϋλη χωροΰσα τήν θείαν έμφάνειαν* όταν όμως 
εϋρη κατάλληλον ϋλην έλευθέραν, τοιαύτη δέ είναι πάσα 
λογική φύσις καθαρά άπηλλαγμένη από τό κάλυμμα τής 
πολυειδοΰς κακίας, τότε και αύτή βλέπει πνευματικόν 
φώς, μάλλον δέ καθιστά καί έκείνους πνευματικόν φως. 
Διότι, λέγει, «βραβειον τής αρετής είναι νά γίνη κανείς 
Θεός καί νά καταστράπτεται μέ τό καθαρώτατον φώς, γε- 
νόμενος υιός τής ήμέρας έκείνης ή όποια δέν διακόπτε
ται άπό Ζόφον’ διότι άλλος ήλιος είναι αύτός ό όποιος 
τήν πραγματοποιεί, ό άποστράπτων τό άληθινόν φώς, ό 
όποιος, όταν άπαξ φέξη εις ήμάς, δέν κρύπτεται πλέον 
εις τήν δύσιν, αλλά περιπτυχθείς τό πάντα μέ τήν φωτι
στικήν δύναμίν του, φέρει εις τούς άξιους φώς συνεχές 
καί άδιόκοπον καί καθιστά άλλους ήλιους αύτούς οί 
όποιοι μετέχουν τοΰ φωτός έκείνου»33. Διότι τότε καί «οί 
δίκαιοι θά λάμψουν ώς ό ήλιος»34. Ώς ποιος ήλιος; Ωσάν 
εκείνος βεβαίως ό όποιος τότε καί τώρα φαίνεται είς 
τούς άξιους.

35. Βλέπεις πώς άποκτοϋν αύτήν τήν ένέργειάν τοϋ 
ήλιου τής δικαιοσύνης; Διό καί δΓ αύτών τελούνται διά
φοροι θεοσημίαι καί χορηγία άγιου Πνεύματος. Διότι, λέ
γει, «όπως ό περίγειος οΰτος άήρ, ανυψωθείς άπό τήν 
βίαν τοΰ ανέμου γίνεται φωτοειδής, μεταβαλλόμενος άπό 
τήν καθαρότητα τοΰ αίβέρος, οϋτω καί ό άνθρώπινος νοΰς, 
καταλιπών τοΰτον τον θολερόν καί ξηρόν βίον, μόλις γί- 
νη φωτοειδής μέ τήν δύναμιν τοΰ Πνεύματος καί άναμι- 
χθη μέ τήν άληθινήν καί ύψηλήν καθαρότητα, διαφαίνεται 
κάπως καί αύτός είς έκείνην καί γεμίξει άκτϊνας καί γίνε
ται φώς κατά τήν ύπόσχεσιν τοΰ Κυρίου, ό όποιος έπηγ- 
γέλθη άτι οί δίκαιοι θά λάμψουν ώς ό ήλιος*5»*®. Τοΰτο βλέ- 36

36. Χωρίον μή άνιχνευθέν, συγγενές πρός £У Ί ω ά ν ν ο υ
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Τούτο καί έπϊ γης όρώμεν γινόμενον επί κατόπτρου ή νδα- 
τος' δεξάμενα γάρ την τον ήλιου ακτίνα, άλλην άφ5 εαυτών 
ακτίνα ποιεί. Και ημείς τοίνυν, είτε καταλιπόντες τδ περί- 
γειον σκότος άνω γενοίμεθα, φωτοειδείς γενησόμεθα, τ φ  ά- 

5 ληθινφ φωτι τον1 Χρίστον έμπελάσαντες, εΥτε τό φ ώ ς  τό ά - 

ληθινόν, <αό ε ^  σκοτία λάμπον» , κ α ί  μέχρις ημών κατα-  

6α /? /, яа« ημείς φως έσόμεθα, καθά πού φησι τοίς μαϋηταίς 
6 Κύριος. Οντως ή θεοποιός δωρεά τον Πνεύματος φώς ε- 

στιν απόρρητον και φώς ποιεί θειον τους πλουτήσαντας α.ν- 
10 T ijr ,  αΰ φωτός μόνον πληρώσασα τούτους άϊδίον, αλλά και 

γνώσιν και ζοτήν θεοπρεπή χαρισάμενη. Οντως ό Παύλος 
ονκέτι την κτίστην ζωήν, αλλά ιιτήν τού ενοικήσαντος άιδιο', 
ζωήг» κατά τον θειον εζη Μάζιμον' όντως οι προφηται ώς 
δντα εώρων τά μήπω γεγονότα' όντως είδε τον Θεόν δστίς ονκ 

15 άλλοτρίψ, αλλά φνσικώ σνμδόλω πνενματικώς έώρακεν αυ
τόν’ ον φυσικόν δε λέγω σύμβολου Θεού —  ο καί τού τ’ αυτό 
μόνον σύμβολόν εστιν —  δπερ αν αίαθήσει ή α ισθήσει вλ έπη -
ταί τε ή άκονηται καί δι’  άέρος ένεργήταν έπεί, δταν οφθαλ
μός όρων ονχ ώς οφθαλμός όρα, άλΓ ώς τη δυνάμει τον 

20 Πνεύματος διανοιχθείς, ονκ άλλοτρίψ σνμβόλψ τον Θεόν 6- 
ρά, καί τούθ5 ημείς αίσθησιν νπερ αίσθησίν φαμεν.

36. Γνώρισμα μέντοι τού φωτός εκείνον, κατάπανσις των 
μη καλών ηδονών τε καί παθών εγγινόμενη τη ψυχή, λογι
σμών ειρήνη καί κατάστασις, άνάπανσις καί χαρά πνευματική, 

25 περιφρόνησις ανθρώπων δόξης, ταπείνωσις αγαλλιάσει άπορ- 
ρήτω συνημμένη, κόσμον μίσος ουρανίων ερως, μάλλον δε μό
νον τού Θεού τών ουρανών' προς δε τοντοις, εί καί τους δ-\ 
φθαλμους τού βλέποντας ob περικαλύψειέ τις τηνικαντα μό
νον, αλλά και έζορύζειεν, ονδεν ήττον τηλανγώς όρμ τό φώς. 

30 Πώς αν ούν πεισθείη τις ιφ δι’ άέρος ορατόν τούτο άπο- 
φαινομένψ καί μηδέν λογική ψνχή λυσιτελές, ώς ταίς σω-

Σ ι  ν α ι  τ ο υ ,  ΚλΓμαΕ 26, P G  68, Ю З З  В.
37. Ί ω .  1, 5.
38. Μ α τ θ .  5, 1 4 - 1 6 .
30. Π ερί άποριών, P G  91, l H 4  В С : Β λ. Γαλ. 2, 20.
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πομεν νά γίνεται και έπί γης έπάνω εις κάτοπτρον ή ύδωρ' 
διότι ταΰτα δεχθέντα την άκτϊνα τοϋ ήλιου δημιουρ
γούν άλλην ίδικήν των άκτϊνα. Καί ήμεϊς λοιπόν, άν μέν 
φθάσωμεν επάνω έγκαταλείψαντες τό γύρω άπό τήν γην 
σκότος, θά γίνωμεν φωτοειδεϊς πλησιάΖοντες τό άληθινόν 
φως τοϋ Χριστού, άν δέ καταβή μέχρις ημών τό άληθινόν 
φως τό «λάμπον εις τήν σκοτίαν»37, θά γίνωμεν φως οί 
ίδιοι, όπως λέγει κάπου εις τούς μαθητάς ό Κύριος*8. 
Οϋτω ή θεοποιός δωρεά τοϋ Πνεύματος είναι άπόρρητον 
φώς καί καθιστά θεϊον φώς τούς άποκτήσαντας αύτήν, 
όχι μόνον γεμίΖουσα αύτούς μέ άίδιον φώς, αλλά καί χα- 
ρίΖουσα θεοπρεπή γνώσιν καί Ζωήν. Οϋτω κατά τον θειον 
ΜάΕιμον ό Παϋλος δέν εΖη πλέον τήν κτιστήν Ζωήν άλλα 
τήν «άίδιον Ζωήν τοϋ ένοικήσαντος Χριστού»39· ούτως οί 
προφήται εβλεπον ώς υπάρχοντα τά μή γενόμενα άκόμη’ 
ούτως είδε τον Θεόν οποίος άντίκρυσεν αύτόν όχι μέ ξέ
νον άλλά μέ φυσικόν σύμβολον πνευματικώς" μή φυσικόν 
δέ σύμβολον Θεοϋ — τό όποιον μόνον άλλωστε είναι σύμ
βολον— λέγω εκείνο τό οποίον βλέπεται ή άκούεται διά 
τής αίσθήσεως ώς αίσθήσεως καί ένεργεϊται διά τοϋ 
άέρος* έπειδή, όταν ό οφθαλμός βλέπων δέν βλέπει ώς 
οφθαλμός, άλλ’ ώς διανοιχθείς διά τής δυνάμεως τού 
Πνεύματος, βλέπει τον Θεόν όχι μέ ξένον σύμβολον, καί 
τούτο λέγομεν ήμεϊς αϊσθησιν ύπέρ αϊσθησιν.

36. Γνώρισμα πάντως τού φωτός έκείνου είναι ή γεν- 
νωμένη εις τήν ψυχήν κατάπαυσις τών μή καλών ήδονών 
καί παθών, είρήνευσις καί καταπράϋνσις τών λογισμών, 
άνάπαυσις καί χαρά πνευματική, περιφρόνησις τής άπό 
ανθρώπους δόξης, ταπείνωσις συνδεδεμένη μέ άπόρρητον 
άγαλλίασιν, μίσος κόσμου, ερως ούρανίων, μάλλον δέ μό
νον τοϋ Θεού τών ούρανών' προς τούτοις δέ, καί άν άκό
μη τότε όχι μόνον σκεπάση κανείς τούς οφθαλμούς τοϋ 
βλέποντος, άλλά καί έξορύξη, θά βλέπη παρ’ όλα αύτά 
τηλαυγώς τό φώς. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν νά πεισθή 
κανείς εις αύτόν τον διοκηρύσσοντα τούτο τό φώς ορατόν 
δΓ άέρος καί κατά τίποτε ωφέλιμον εις τήν ψυχήν, ώς
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ματικαίς αισθήσεσι προοήκον; Άλλ' 6 θεατής εκείνος, νοών 
ώς ον rfj αϊσθήσει ή αϊσθήσει θεώμενός έοτι, νφ οίεται όράν 
έξετάζων δε και άνασκοπούμένος, ονδ9 εκείνον ευρίσκει περί 
ιό φώς εκείνο ένεργούντα' και τούτ’ εστιν ο νόησιν υπέρ 

5 νόησιν φαμεν, τούτο διά τούτων λέγοντες, ώς ό εχων νουν 
και αίσϋησιν όρα, νπερ ταΰτα δε άμφότερα. Μη μέντοι την 
μεγάλου Διονυσίου προς Τιμά&εον λέγοντος άκούων, ώς «τάς 
αισθήσεις κατάλιπε και τάς νοεράς ενεργείας και προς τδ 
όντως όν άνατάθητι» , μη δύνασθαι λογίση τότε τον άνθρωπον 

V0 διανοείσαι η όράν ( ον γάρ αποβολήν πάσχει τούτων των 
δυνάμεων, εί μη κατ* εκπληξιν) ,  τον δε κατά την ένωσιν φω
τός και της κατά τούτο ενεργείας τάς νοεράς ενεργείας παν- 
τάπασιν άπολ ιμπάνεοθα ι διδάσκου. Και τούτο δείκτου σι σα
φώς ο κορυφαίος και θεμέλιος της ’Εκκλησίας Πέτρος. Κα- 

15 τά γάρ την ώραν της ίεράς Πεντηκοστής εκείνην, καθ* ην 
της άπορρήτου και ΰ'είας ήξιοϋτο ένώσεως, και τους σνμπεφω- 
τισμένους ήδει και τους συνειλεγμένους έώρα και των προ 
αυτών λεγομένων ήκροάτο και τον διαστήματος τής ημέρας 
έπησΦάνετο* «τρίτη» γάρ, φησίν, «εστιν ώρα τής ημέρας». 

20 «Το γάρ έπικαλυπτομένου τού ανθρωπίνου νον παρά τής ενέρ
γειας τον άγιον Πνεύματος εξ εστη κότας τους ένεργουιιένους 
γίνεσαι παρά τήν επαγγελίαν έστι τής θείας επιδημίας. 
Ού γάρ εκφροον γίνεται 6 θεόληπτος* όλως δέ, τίνα λόγον 
0χει εκ του τής σοφίας Πνεύματος μεμηνότι παραπλήσιοι 

25 γίνεσθαιυ; το φώς γάρ τούτο και σοφία εστί θεού, έγγινο- 
μένη τώ τεθεωμένω και μη χωριζομένη τού Θεού* «δι αν-' 
του» γάρ, φησί, «πάσα γνώσις αποκαλύπτεται και θεός προς 
αλήθειαν τή φιλονμένη ψυχή γνωρίζεται» ,  αλλά και δικαιο
σύνη καί άγιότης και ελευθερία. 5Άκονσον Παύλου, «όπου 

30 το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία»* και πάλιν, «ος έγενήθη 
ήμίν σοφία από Θ εο ύ  και δικαιοσύνη κα\ άγιασμδς και άπσ- 40 41 42 43 44 45

40. Βλ. λόγους Βαρλαάμ ανωτέρω 11,
41. Περί μυστικής θεολογίας 1, 1, PG 3, 997 Β.
42. Π ρ ά ζ .  2, 15.
43. Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  Είς Ήοαΐαν, προοίμιον, PG 30, 125 Β. Βλ. 

Π ρ ο κ ο π ί ο υ ,  Είς Ήσαίαν, PG 87, 1817 Α.
44. Μ α κ α ρ ί ο υ ,  Περί ελευθερίας νοός 23, PQ 34, 957 Β,
45. Β' Κορ.  3, 17.



άνήκον εις tog σωματικός αισθήσεις40; Άλλ’ ό θεατής ε
κείνος, κατανοών ότι δεν Θεαται διά τής αίσθήσεως ώς 
αίσθήσεως, νομίζει ότι βλέπει διά νοϋ' έξετάζων δέ καί 
άνασκοπών, δεν εύρίσκει δέ οϋτε έκείνον νά ένεργή περί 
τό φως έκεϊνο' αυτό δέ είναι ό,τι λέγομεν νόησιν ύπέρ 
νόησιν, δηλώνοντες διά τούτων τούτο, ότι ό εχων νοΰν 
καί αϊσθησιν βλέπει, ύπέρ άμφότερα δέ ταϋτα. Άκούων 
όμως τον μέγαν Διονύσιον νά λέγη προς Τιμόθεον, «έγκα- 
τέλειψε τάς αισθήσεις καί τάς νοεράς ένεργείας, καί άνυ- 
ψώσου προς τό όντως όν»41, μή νσμίσης ότι δέν δύναται 
τότε ό άνθρωπος νά διανοήται καί νά βλέπη (διότι δέν 
ύφίσταται άφαίρεσιν τούτων τών δυνάμεων, παρά μόνον 
κατ’ εκπληξιν), άλλ" άντιθέτως νά μανθάνης ότι αί νοεραί 
ένέργειαι υπολείπονται έντελώς τού κατά τήν ενωσιν φω
τός καί τής κατ’ αύτό ένεργείας. Καί τούτο δεικνύει σα
φώς ό κορυφαίος καί θεμέλιος τής ’Εκκλησίας Πέτρος. 
Κατά τήν ώραν έκείνην τής ίερας Πεντηκοστής, κατά τήν 
οποίαν ήξιώθη τής απορρήτου καί θείας ένώσεως, καί 
τούς συμφωτισμένους έγνώριζε καί τούς συνηθροίσμένους 
έβλεπε καί τά λεγάμενα άπό αύτούς ήκουε καί τό χρονι
κόν σημεϊον τής ήμέρας άντελαμβάνετο' διότι, λέγει, «τρί
τη ώρα τής ήμέρας είναι»42. «Τό νά ύφίστανται έκστασιν 
οί ένεργούμενοι παρά τής ένεργείας τού άγιου Πνεύμα
τος δι’ έπικαλύψεως τού άνθρωπίνου νοϋ είναι έξω άπό 
τήν επαγγελίαν τής θείας έπιδημίας. Διότι ό θεόληπτος 
δέν γίνεται έκφρων γενικώς δέ κατά ποιαν λογικήν έκ 
τού πνεύματος τής σοφίας θά έγίνετο όμοιος μέ μανια
κόν»4*; Τό φώς τούτο πράγματι είναι καί σοφία Θεού, 
γεννωμένη είς τον θεωμένον καί μή χωριζομένη τού Θε
ού’ διότι, λέγει, «δι’ αύτοϋ άποκαλύπτεται πάσα γνώσις 
καί ό Θεός γνωρίζεται άληθώς άπό τήν άγαπομένην ψυ
χήν»44, άλλ’ έπίσης καί δικαιοσύνη καί άγιότης καί ελευ
θερία. ’’Ακούσε τον Παύλον, «όπου είναι τό Πνεύμα Κυρίου, 
εκεί είναι έλευθερία»4* καί πάλιν, «ό οποίος έγινε δΓ ήμδς 
σοφία έκ Θεού καί δικαιοσύνη καί άγιασμός καί όπολύτρω-
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λύτρωσις». ’Άκουσον τού μεγάλου Βασιλείου, «7ό κινηϋεν υ
πό Πνεύματος άγιου κίνηοιν άΐόιον, ζώον άγιον έγένετο’ ε- 
σχε δε αξίαν άνϋρωπος, Πνεύματος εΐσοικισΰέντος εν αυτφ, 
προφήτου, αποστόλου, άγγελον, Θεού, ών πρότερον *γή και 

5 σποδός9». 9Άκουσον του χρυσόν την γλώτταν Ίωάννσυ, «το 

στόμα δι5 ου ό Θεός φθέγγεται στόμα έστί Θεόν' καδάπερ 
τούτο τό στόμα τής ψυχής ημών εστit καίτοι ψυχής ούκ 

έχούσης στόμα, οντω και τό στόμα των προφητών στόμα εστι 
Θεού1». 9Άκουσον επισφραγιζόμενου ταντα τον Κυρίου’ μετά 

10 τό εΐπεΐν «δώσω ύμίν στόμα και σοφίαν ή ού δυνήσονται 
άντειπειν ουδέ άντιστήναι πάντες οι άντικείμενοι ύμίν» , έπή- 
νεγκεν' « ου γάρ υμείς εστε οι λαλοϋντες, άλλα τό Πνεύμα τον 
Πατρός υμών τό λαλούν έν υμΐν».

37. Ταύτη γονν τή σοφία χρήσασΰαι κακώς ούκ ενι. Και 
15 it λέγω χρήσασϋαι; και γάρ ουδέ κτήσασΰαι ταύτην ενι την 

αρχήν μή προκα&ηράμενον διά πράξεως’ και τούτο εστι τό 
παρά τον σοφού Σολομώντος λεγόμενον, ότι «εις κακότεχνου 
ψυχήν ούκ εισελεύσεται σοφία, ουδέ κατοικήσει έν σώματι 
καταχρέφ αμαρτίας»* εί γάρ καί φτάσει την αρχήν ήμϊν ένω- 

20 κισμένη ταίς είσαγωγικαίς καλώς κεχρημένοις άρεταϊς, με- 
ταβαλλόντων ημών επί τό χείρον άφίπταται. «сΠνεύμα γάρ 
άγιον παιδείας έπαναστήσεται από λογισμών ασυνετών» , κατά 
τον αυτόν Σολομώντα. Τήν <59 εκ φύσεώς τε καί μαϋήσεως 
σοφίαν κτήσαιτ άν τις καί τών τους τρόπους πονηρών καί 

25 χρήσαιτ άν ταύτη καταλλήλως τοίς τρόποις, ώσπερ καί τή 
φύσει. Τοσούτο γούν αυτή τής πνευματικής σοφίας άποδεί, 
όπόσον καί τού Πνεύματος ή φύσις. Πού τοιγαρούν είσιν οι 
λέγοντες ότι διά μαϋήσεως τήν τών προφητών καί αποστό
λων σοφίαν κτώμεϋα;

30 38. “Οτι δε διά του φωτός εκείνου καί ή πνευματική 46 47 48 49 50 51 52

46. Α'  Κορ .  1, 30.
47. Γ ε ν .  18, 27.
48. Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  ’Ανατρεπτικός άπολογ. Εύναμίου 5, PG 29, 

769 Β.
49. Βλ. σχετικόν πρός τοΰτο, Είς Ήσαίαν 1, PG 56, 13 κ.έ.
50. Λ ο υ κ ά  21, 15.
51. Μ α τ θ .  10, 20.
52. Σ ο φ. Σ ο λ .  1,4.



σις»46. Ακούσε τον μέγαν Βασίλειον, «τό κινηθέν υπό αγίου 
Πνεύματος εις ά ίδιον κίνησιν, έγινε Ζώον άγιον έλαβε δέ ό 
άνθρωπος, όταν είσήλθεν είς αΰτόν πνεύμα, αξίαν προφή
του, αποστόλου, αγγέλου, Θεού, ένω προηγουμένως ήτο 
γη καί σποδός’47»48. ’’Ακούσε τόν Χρυσόστομον Ίωάννην, 
«τό στόμα, διά τού οποίου όμιλε! ό Θεός είναι στόμα Θε
ού* όπως δηλαδή τούτο τό στόμα είναι τής ψυχής μας, 
μολονότι ή ψυχή δέν έχει στόμα, οϋτω καί το στόμα των 
προφητών είναι στόμα Θεού»49. ’Ακούσε τόν Κύριον νά 
έπισφραγίΖη ταϋτα' πράγματι, αφού είπε «θα σας δώσω 
στόμα καί σοφίαν είς την όποιαν δέν θά δυνηθοΰν νά άν- 
τείπουν καί νά όντισταθοΰν όλοι οί άντιτιθέμενοι είς σας»80, 
προσέθεσεν’ «διότι δέν θά εϊσθε σείς οί όμιλοΰντες, άλλά 
τό Πνεύμα τού Πατρός τό λαλούν μέσα σας»51.

37. Δέν είναι βεβαίως δυνατόν νά χρησιμοποιήση κα
νείς κακώς τήν σοφίαν αύτήν. Καί τί λέγω, νά χρησιμοποι- 
ήση; Διότι ούτε νά τήν άποκτήση κατ’ αρχήν είναι δυνα
τόν, άν δέν προκαθαρθή διά πράξεως* καί τούτο είναι τό 
λεγόμενον άπό τόν σοφόν Σολομώντα, ότι «είς κακότε- 
χνον ψυχήν δέν θά είσέλθη σοφία, ούτε είς σώμα γεμό 
τον άμαρτίαν θά κατοικήση»52’ διότι καί αν άκόμη κατ’ αρ
χήν προφθάση νά είσέλθη μέσα μας, καθώς χρησιμοποι- 
οΰμεν καλώς τάς εισαγωγικός άρετάς, μόλις άλλάξωμεν 
προς τό χειρότερον, άπομακρύνεται. «Διότι τό άγιον πνεύ
μα παιδείας άπομακρύνεται άπό τούς άσυνέτους λογι
σμούς»53, κατά τόν ίδιον Σολομώντα. Τήν δέ έκ φύσεως 
καί μαθήσεως σοφίαν θά ήδύνατο νά άποκτήση καί κά
ποιος πονηρός είς τούς τρόπους καί θά ήδύνατο νά τήν 
χρησιμοποιήση καταλλήλως μέ τούς τρόπους, όπως καί 
τήν φύσιν. Τόσον δέ ύστερεϊ έναντι τής πνευματικής σο
φίας, όσον καί ή φύσις έναντι τού πνεύματος. Επομένως 
πού είναι οί λέγοντες ότι άποκτώμεν διά μαθήσεως τήν 
σοφίαν τών προφητών καί άποστόλων;

38. Ότι δέ καί ή πνευματική σοφία δίδεται διά τού
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σοφία δίδοται, σύνδυο κατά ταυτόν λεγόντων άκουσον. <χΤφ 
γάρ μακαρίων, φηοί, «Παύλω τό έλλάμψαν εν if] όδω φως, 

δι5 ον και εις τρίτον ουρανόν ήρται και μυστηρίων αλάλητων 
ακουστής έγένετο, ου νοημάτων τις και γνώσεως φωτισμός 

5 ήν, άλλα δυνάμεως τον άγαϋού Πνεύματος καδ' νηόστασιν 
εν τη ψυχή έλλαμψις, ob την υπερβολήν της λαμπρότητος οι 
τοϊς σαρκός οφθαλμοί μη διενεγκότες άπετυφλώδησαν, δι’  ον 
πασά τε γνώσις αποκαλύπτεται και Θεός προς άλήϋ'ειαν τη 
αξία και φιλουμένη ψυχή γνωρίζεται» . Τούτο τό φως και 

10 ζωή έστιν άΐδιος, ενιεμένη τφ τεδεωμένφ και μή χωριζομέ- 
νη τον Θεού. Οντως ό Παύλος έλεγε, « ζώ δε ουκέτι εγώ, ζή 
δέ εν εμοι Χριστός». Ούτω περί τον Παύλου Μάξιμός φηοιν, 

ώς « την τού ένοικήσαντος εζη ΰείαν και άΐδιον ζωήν». Οντω 
Βασίλειος 6 μέγας είπεν,, «ήν ζωήν εις ετέρου νπόστασιν 

15 προιετοιι τό Πνεύμα, οϋ χωρίζεται αυτού, άλλ’ ώσπερ πυρός, 

τό μεν έστιν ή σννούσα δερμότης, τό δέ ήν παρέχει τω νδατι 
ή έτέρψ τινϊ των τοιούτων, ον τω και αυτό και έν έαντω έχετ 
την ζωήν και οι μετέχοντες αύτοΰ ζώσι ύεοπρετιώς, ζωήν 
ύείαν και ουράνιον κεκτημένοι». Αν τη έστιν ή ζοώ] ήν ου-> 

20 τος άλλαχού «κίνηοιν» προσεϊπε «πνευματικήν και άιδιον», και 
τόν μετασχόντα ταντης άγιον τελέσαι, ιαγήν οντα και πηλόν 
πρότερον». Πού εϊσιν οι λέγοντες ταιστήν τήν ύεουργόν χάριν 
τον Θεού και μηδέν πλήν τής ΰπερονοιότητος αυτού άιδιον;

39. ’Άλλ9 έρεί τις ζοοήν λέγειν τούτον άιδιον, άλλ9 ονχι 
25 φως; *ΑλΤ οί λέγοντες έλλαμψιν άιδιον και δόξαν ορατήν 

άιδιον φως δήτιου λέγουσίν άιδιον τοϊς άγίοις μόνοις με&ε- 
κτόν. “Οτι δέ και ό μέγας Βασίλειος φως οϊδε τοϊς τοιον- 
τοις μεύεκτόν, νοερόν, προκόσμιόν τε και ύπερκόσμιον, έϊση 
σαφώς τήν Έξαήμερον αυτού μετά χεΐρας λαβών «λογιζό- 

30 μεϋ'α» γάρ, φηοιν, κδτι, εϊπερ τι ήν πρό τής τού αίοΰητον 54 55 * * 58
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φωτός έκείνου, ακούσε δύο ειδήμονας νά ομιλούν όμοϋ54. 
Διότι, λέγει, «Τό έλλάμψαν εις τον μακάριον Παϋλον φως 
εις τήν όδόν, διά τού όποιου άνυψώθη εις τρίτον ούρα- 
νών καί έγινεν ακουστής αρρήτων μυστηρίων55, δεν ήτο 
φωτισμός νοημάτων καί γνώσεως, άλλά ελλαμψις τής δυ- 
νάμεως τοϋ άγιου Πνεύματος καθ’ ύπόστασιν εις τήν ψυ
χήν, τού όποιου τήν ύπερβολικήν λαμπρότητα μή θαστά- 
σαντες οί σαρκικοί οφθαλμοί άπετυφλώθησαν, διά τοϋ ο
ποίου αποκαλύπτεται πάσα γνώσις καί γνωρίζεται άληθώς 
ό Θεός ύπό τής άΕίας καί άγαπωμένης ψυχής». Τοϋτο τό 
φως είναι καί Εωή άΐδιος, εμφυτευόμενη είς τον θεωμέ' 
νον καί μή χωριΕομένη τοϋ Θεοϋ. Ούτως ελεγεν ό Παύ
λος, «Εώ δέ όχι πλέον έγώ, άλλά Zr\ μέσα μου ό Χριστός»5®. 
Οϋτω λέγει περί τοϋ Παύλου ό ΜάΕιμος, ότι «ε£η τήν 
θειον καί άΐδιον Εωήν τοϋ ένοικίσαντος είς αύτόν»57. 
Ούτως είπεν ό μέγας Βασίλειος, «ή Εωή τήν οποίαν έκ- 
πέμπει τό Πνεύμα είς ύπόστασιν άλλου, δέν χωρίζεται ά- 
πό αύτό, άλλά όπως τοϋ πυρός άλλο είναι ή συνυπάρχου- 
σα θερμότης, άλλο δέ έκείνη τήν όποιαν παρέχει είς τό 
ύδωρ ή είς κάτι παρόμοιον, οϋτω καί αύτό εχει είς έαυτό 
τήν Εωήν καί οί μετέχοντες αύτοϋ Εοϋν θεοπρεπώς, ε- 
χοντες θείαν καί ούράνιον Ζωήν»58. Αύτή είναι ή £ωή τήν 
όποιαν άλλοϋ όνομάΕει ούτος, «κίνησιν πνευματικήν καί 
άΐδιον», λέγων έπίσης ότι ό μετασχών αύτής καθίσταται 
άγιος, «ένω προηγουμένως ήτο γή καί πηλός»59. Ποϋ είναι 
οί λέγοντες κτιστήν τήν θεουργόν χάριν τοϋ Θεού καί τί
ποτε άλλο άΐδιον πλήν αύτής τούτης τής ύπερουσιότητος;

39. Θά εϊπη όμως κανείς ότι οϋτος λέγει Εωήν άΐδιον, 
άλλ’ όχι φως; Άλλ’ οί λέγοντες ελλαμψιν άΐδιον και δό- 
Εαν ορατήν άΐδιον λέγουν βεβαίως φως άΐδιον μεθεκτόν 
μόνον άπό τούς άγιους. Ότι δέ καί ό μέγας γνωρίζει φως 
μεθεκτόν άπό τούς τοιούτους, νοερόν, προκόσμιον καί 
ύπερκόσμιον, θά μάθης σαφώς άν λάβης είς χείρας τήν 
ΈΕαήμερον αύτοϋ’ διότι, λέγει, «λογι£όμεθα ότι, άν ύπήρ-
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59. Αυτόθι, 769 Β. Βλ. παράγρ. 36’ πρβλ. Γεν. 18, 27.
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τούτου και φθαρτού κόομον σνστάσεως, έν φωτϊ αν ήν δηλο
νότι* ούτε γάρ αί των αγγέλων άζίαι ούτε πάσαι αί έπουρά- 
νιαι οτρατιαϊ ούτε ολως, ει τί έστιν ώνομαομένον η ακατονό
μαστα τών λογικών φύσεων και των λειτουργικών πνευμά- 

5 των, έν σκότω διήγεν». Δ ιό και ήμιν ό αυτός έπεύχεται έκει 
λέγων’ «ό Πατήρ τού αληθινού φωτός, ο την ημέραν κοσμή- 
σας τφ ούρανίφ φωτί, ό την νύκτα φαιδρύνας ταις αύγαϊς τού 
πυράς, ό τού μέλλοντος αιώνος την άνάτιαυσιν εύτρεπίσας τώ 
νοερφ και άπαύστω φωτί, φωτίσειεν ημών τάς καρδίας έν 

ΊΟ έπιγνώαει της αλήθειας».
40. ''Οτι δέ τό νοερόν τούτο και προκόσμιον και άπαν- 

στον φώς αυτός έστιν ό Θ ε ό ς , Γρηγόριος ό της θεολογίας 
έπώνυμος σαφώς έξειπε* «βουληθείς» γάρ, φησίν, «ό Θεός 
τόνδε τόν κόσμον συστήσασθαι, τοις μεν άϊδίοις αυτός εΟτι 
φώς, ούκ άλλο’ τί γάρ έδει φωτός ετέρου τοίς τό μέγιστον 
εχονσι;» .  Τούτο δη τό φώς καί πύρ έστι θειον καί αυλόν, 
ψυχάς φωτίζειν πεφυκός. Τούτο γάρ, κατά τόν μέγαν αυ-> 
θις φάναι Βασίλειον, καν τοις άποστόλοις ένήργησεν, ήνίκα 
έλάλουν πυρίναις γλώσσαις, ο καί Παύλον περιλάμψαν, την 

20 μεν άϊσθησιν της σψεως αυτού ημαύρωσε, τους δέ οφθαλμούς 
τής καρδίας έφώτισεν' ου γάρ χωρεί σαρκός δρασις εκείνον 
τού φωτός την δύναμιν. Τούτο τό πύρ ώφθη Μωϋσή έν τή 
6ά7φ* τούτο έν εϊδει οχήματος τόν Ήλίαν έκ τής γής άνήρ- 
πασε' τούτου τού πυρός την ένέργειαν ζητών ό μακάριος Δαυίδ 

25 ελεγε, «δοκίμασόν με, Κύριε, καί πείρασόν με, πύρωσαν τούς 
νεφρούς μου καί την καρδίαν μου» . Τούτο τό τνυρ την καρ
διάν Κλεόπα καί τού σύν αύτφ έθέρμανε, λαλούντος τού σω- 
τήρος αύτοίς μετά τύν έκ νεκρών άνάστααιν. Καί οι άγγε
λοι δέ καί τά λειτουργικά πνεύματα τούτον τού πυρός μετέ-  

30 χουσι κατά τό γεγραμμένον, «ό ποιών τούς αγγέλους αυτού 
πνεύματα καί τούς λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». Τούτο 60 61 62 63

60. В с ΈΕα ήμερον 2, 5, PG 29, 40 С.
61. Eic ΈΕαήμερον 2, 8, PG 29, 52 Β.
62. Λόγος 44, 3, PG 36, 609 BC.
63. Π ρ ά Ε· 2, 3 έΕ. 64. Π ρ ά Ε. 9, 3 κ. έ.
65. 'ЕЕ. 3, 2.
6β. Δ' В α σ. 2, 11.



χε κάτι προ τής συστάσεως τοΰ αίσθητοΰ τούτου καί φθαρ
τού κόσμου, θά ήτο προφανώς sic φώς· διότι ούτε αΐ τά
ξεις των άγγέλων ούτε όλαι αί έπουράνιαι στρατιαΐ ούτε 
γενικώς παν ώνομασμένον ή άκατονόμαστον των λογικών 
φύσεων καί λειτουργικών πνευμάτων, διήγον sic σκότος»60. 
Διά τούτο ό ϊδιος έπεύχεται δΓ ήμας έκεϊ λέγων' «ό Πα
τήρ τού άληθινοΰ φωτός, ό οτολίσας τήν ήμέραν μέ τό 
ούράνιον φώς, ό φαιδρύνας τήν νύκτα μέ τάς αύγάς τοΰ 
πυρός, ό εύπρεπίσας τήν άνάπαυσιν τοΰ μέλλοντος αίώ- 
νος μέ τό νοερόν καί απαυστον φώς, είθε νά φωτίση τάς 
καρδίας μας έν έπιγνώσει τής άληθείας»81.

40. "Οτι δέ τοΰτο τό νοερόν, προκόσμιον καί άτελεύ- 
τητον φώς είναι ό ίδιος ό Θεός, διεκήρυξεν ό έπώνυμος 
τής θεολογίας Γρηγόριος σαφώς' διότι, λέγει, «θελήσας 
ό Θεός νά συστήσπ τον κόσμον τούτον, διά μέν τούς 
άϊδίους αύτός είναι φώς, όχι άλλο· τί άλλο φώς έχρειάϋον- 
τοοί εχοντες τό μέγιστον; »62. Τοΰτο πράγματι τό φώς είναι 
πΰρ θειον καί αυλόν, καμωμένον νά φωτιΖπ ψυχάς. Τοΰτο, 
διά νά έκφρασθώμεν κατά τον μέγαν Βασίλειον, ένήργη* 
σε καί εις τούς αποστόλους, όταν έλάλουν μέ πυρίνας 
γλώσσας63, τό όποιον, όταν περιέλαμψε τόν Παύλον, τήν 
μέν αϊσθησίν του ήμαύρωσε, τούς δέ οφθαλμούς τής καρ
δίας έφώτισεν64' διότι δέν χωρεϊ τήν δύναμιν τοΰ φωτός 
έκείνου όρασις σαρκός. Τοΰτο τό πΰρ ώφθπ ύπό τοΰ 
Μωυσέως εις τήν βάτον65' τοΰτο έν εϊδει οχήματος άνήρπα* 
σε τόν Ήλίαν άπό τήν γήν68' τούτου τοΰ πυρός άναϋητών 
τήν ένέργειαν ό μακάριος Δαυίδ έλεγε, «δοκίμασε με, 
Κύριε, καί πείραΕέ με, πύρωσε τούς νεφρούς μου καί τήν 
καρδίαν μου»67. Τοΰτο τό πυρ έθέρμανε τήν καρδίαν τοΰ 
Κλεόπα καί τοΰ συντρόφου του, όταν έλάλει εις αύτούς ό 
Σωτήρ μετά τήν έκ νεκρών άνάστασιν88. Καί οί άγγελοι 
δέ καί τό λειτουργικά πνεύματα μετέχουν τούτου τοΰ πυ
ρός κατά τό γεγραμμένον, «ό καθιστών τούς άγγέλους 
αύτόΰ πνεύματα καί τούς λειτουργούς αύτοϋ φλόγα πυ-
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67. Ψα λ μ .  25, 2.
68. Λ ο υ κ ά  24, 32.
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τό πυρ την εν τώ δφϋαλμφ δοκόν κατακαΐον, καθαρόν τον νουν 
άποκαϋ ίστησιν, 4να το κατά φύσιν απολαβών διορατικόν μη το 
έν τώ όφϋαλμώ τον αδελφού κόρφος δρα, αλλά διηνεκώς τα 
τον Θεόν Θαυμάσια κατavofj κατά τόν λέγοντα, «άποκάλνψον 

5 τους οφθαλμούς μου και κατανοήοω τά θαυμάσια εκ τον νό
μον σου». Τούτο τό πυρ δαιμόνων εστ\ φνγαδεντήριον και κα
κίας πάσης άναλωτικόν, άμαρτίας αναιρετικόν, άναστάσεως 
δύναμις και άϋανασίας ενέργεια, ψυχών άγιων φωτισμός και 
λογικών δυνάμεων σύστασις. Τούτο και ημείς εύξώμεΰα φϋ'ά- 

10 σαι και εις ημάς, ίνα πάντοτε έν τφ φωτί τιεριπατοϋντες, μηδέ
ποτε καν προς βραχύ προσκόψωμεν.

41. Ό  δε Χρυσόστομος θεολόγος, διδάσκων τί έστι ιό 
ψώς, ο ραγήσεται πρώιμον τφ έλεοϋντι, «ον τούτο», φησίν, 
«έστι τό αισθητόν, άΑΑ5 έτερον πολλώ βέλτιον, ο τόν ουρανόν 

15 ήμΐν δείκννσι και τους άγγέλονς και τάς αύλάς τάς βασι
λικός’ αν γάρ του φωτός τούτου καταξιαν&ής, και ταύτα οητει, 
και άπαλλαγήση γεέννης καί άπελεύση ένϋ’α άπέδρα οδύνη 
καί λύπη, ένϋ'α πολλή ή χαρά και ή ειρήνη καί ή άγάπη, έν&α 
ζωή αιώνιος καί δόξα άρρητος καί κάλλος άφραστον πάντα 

20 τοίννν φέρωμεν ευκόλως, 'ίνα τον ένδύματος έπιτνχωμεν της 
βασιλείας τών ουρανών καί τής άπορρήτου δόξης εκείνης».

'Αλλά γάρ εις άρχήν έτέραν άναγαγόντες τόν λόγον, έ- 
πανέλ&ωμεν εις τά του μεγάλου Μακαρίου οίς συνημμένων τάς 
άρχάς καί προτάσεις τών του κενόφρονος λόγων, άφ9 ών 

25 οίεταί τι καίΤ ημών καί τής άληϋείας συμπεραίνειν, προύέν- 
τες εις μέσον άπελέγξομεν. 69 70 71 72 * 74

69. Ψ α λ μ .  103, 4.
70. Ματθ .  7, 3.
71. Ψα λμ .  118, 18.
72. Α'  Ί ω. 1, 6, Α ποκ.  21, 24.
74. Ή σ. 58, 8. Τό σωέόμενον υπόμνημα τοΰ Χρυσοστόμου, Eic 

Ήσαΐαν, άναφέρεται μόνον είς τά πρώτα κεφάλαια και βεβαίως δέν πε
ριέχει τό άνωτέρω χωρίον.

74. ’ЕЕ εύχής τής νεκρώσιμου άκολουθίας.
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рос»68. Τούτο τό πΰρ, κατακαϊον τήν είς τόν οφθαλμόν 
δοκόν, άποκαθιστα τόν νοϋν καθαρόν, ούτως ώστε άπο- 
λαμβάνων τήν κατά φύσιν διορατικήν δύναμιν νά μή βλέ- 
πη τό εις τόν οφθαλμόν τού αδελφού κόρφος70, άλλά νά 
κατανοή διηνεκώς τό θαυμάσια τού Θεού κατά τόν λέ- 
γοντα, «διάνοιΕε τούς οφθαλμούς μου καί θά κατανοήσω 
τά θαυμάσια άπό τόν νόμον σου»71. Τούτο τό πϋρ είναι 
φυγαδευτήριον δαιμόνων, και καταστροφικόν πόσης κα
κίας, αναιρετικόν άμαρτίας, δύναμις άναστάσεως καί εν
έργεια αθανασίας, φωτισμός άγιων ψυχών καί ισχύς λογι
κών δυνάμεων. Τούτο ας εύχηθώμεν καί ήμεϊς νά φθάση 
καί εις ήμας, ώστε βαδι'Εοντες πάντοτε εις τό φως”, νά 
μή προσκόψωμεν ποτέ ούτε κατ’ έλάχιστον.

41. Ό δέ Χρυσόστομος Θεολόγος, διδάσκων τί είναι 
τό φώς, τό όποιον θά άνατείλη πρωΐμως εις τόν έλεοΰν- 
τα73, λέγει, «δέν είναι τούτο τό αισθητόν, άλλά άλλο πολύ 
καλύτερον, τό οποίον μας δεικνύει τόν ούρανόν, τούς 
αγγέλους καί τάς βασιλικός αύλάς· διότι, άν άΕιωθής τού
του τού φωτός, θά ϊδης καί αύτά, θά απαλλαγής τής γεέν- 
νης καί θά μεταβής έκεϊ άπό όπου έχει έΕαφανισθή οδύνη 
καί λύπη74, όπου πολλή είναι ή χαρά καί ή ειρήνη καί ή 
αγάπη, όπου ύπάρχει αιώνιος Εωή, άρρητος Εωή καί άφρα- 
στον κάλλος' άς βαστάΕωμεν λοιπόν όλα ευκόλως, διά νά 
έπιτύχωμεν τό ένδυμα τής βασιλείας των ούρανών καί τής 
άπορρήτου εκείνης δόΕης».

Άλλ’ όμως άς φέρωμεν τόν λόγον εις νέαν άρχήν, 
έπιστρέφοντες εις τά τού μεγάλου Μακαρίου, είς τήν συνά
φειαν τών όποιων θά προβάλωμεν πρός έλεγχον τάς άρ* 
χάς καί προτάσεις τών λόγων τού κενόφρονος τούτου, 
διά τών οποίων νομίΕει ότι δύναται νά έΕαγάγη συμπερά
σματα καθ’ ήμών καί τής άληθείας.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΑΤΟΠΩΝ 
ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 ,2

5 1. 'Ήρετό τις των εϊσαγομένων, εϊ δυνατόν άνθρώπφ
τή προειρημένη διαρκεϊν καταοτάσει. Σνμεώνης τοίννν 6 πε- 
ριδέξιος και πολύς άμφότερον, ήδύς τε και ένθεος μεταφρα
στής, ώς εκ προσώπου τον μεγάλου Μακαρίου προς τόν έρω- 
τήσαντά φησιν* «.ή μεν χάρις ονκ έστιν δτε μη σύνεστι κα* 

10 ώ ς  φυσικόν τι και πεπηγός έγγίνεται τφ άνθρώπφ ф σύνε- 
στι μία δε ονσα, πολντρόπως, ώς έθέλει, προς τό ταυ 
άνθρωπον συμφέρον οίκονομει και το φως έστι μεν δτε μάλ
λον έκλάμπει, έστι δ3 δτε και συστέλλεται, καίτοι γε τής λαμ- 
πάδος άσβεστά καιομένης' δταν δε φαιδρυνθή πλέον, τότε 

15 καθάπερ έν μέθη πλείονι τής τον Θεόν αγάπης κα\ δ άνθρω
πος εξετάζεται». Έν δε τω έβδομηκοστφ τετάρτψ κεφαλαίω 
πάλιν φησιν ή καθαράν την ιδίαν άπολαβονσα φύσιν ψυχή 
«τρανοΐς και άνεπικωλύτοις όθα>λμοις την δόξαν τον αληθι
νόν φωτός κατοπτεύει» και οι τοιοντοι άνθρωποι «καίτοι τό 

20 βάρος περικείμενοι τής σαρκός, άλλ’ ούν διά τόν άρραβώνα 
τον Πνεύματος έν τφ άσψαλεΐ αότοΐς κείται τα των ελπίδων, 
και δτι σνμβασιλεύουσι τφ Χριστφ και εν πλεονασμφ και πε
ριουσία Πνεύματος έσονται ονδεν αύτοίς τό ένδοιαζόμενον' 
αύτόθεν γάρ ήδη πρός εκείνον αρπάζονται τόν αιώνα και τα 

25 έκεΐ κάλ?,η και θαύματα καθορώαΐ' καθάπερ γάρ δ σωματικός
οφθαλμός, απαθώς τε και νγιώς εχων, ταϊς ήλιακαΤς ανγαϊς 
θαρρούντως ενατενίζει, οντω καί οδτοι φωτεινφ χρώμενοι 
καί διακεκαθαρμένφ τφ νφ, τάς αδύτους ανγάς Κυρίου δια
παντός έποπτεύονσι». Καί πάλιν, «ή τοιαύτη», φησί, «.τού 

30 Πνεύματος έλλαμψις ονχ οϊον νοημάτων μόνον άποκάλυψίς

1. Elc άπόδοσιν τού Μ α κ α ρ ί ο υ ,  Περί άγάπηο 9, PG 34, 916 BC
2. Βλ. Β' Κορ.  1, 22.
3. Περί ύψώσεωα νοόο 13, PG 34, 901. Ό  Παλαμάς εϊχεν άλλην 

διαίρεσιν Cm’ δψιν (έν δέ τφ έβδομηκοστφ τετάρτψ).



ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΠΩΝ ΑΠΟ  

ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ

1. Ήρώτησε κάποιος άπό τούς αρχαρίους, άν είναι δυ
νατόν εις άνθρωπον νά σταθεροποιηθή εις την προειρη- 
μένην κατάστασιν. Ό Συμεών λοιπόν, ό άμφιδέξιος καί 
ικανός εις άμφότερα, συγχρόνως γλυκύς καί ένθεος ερ
μηνευτής, λέγει ώσάν εκπρόσωπος τοΰ μεγάλου Μακαρίου 
πρός τόν έρωτήσαντα* «ή μεν χάρις δεν ύπάρχει διάστη
μα κατά τό όποιον δεν συνυπάρχει, άλλά έγγίνεται ώς 
κάτι φυσικόν καί πάγιον εις τόν άνθρωπον εις τόν όποιον 
ενυπάρχει' ένω δέ είναι μία, οίκονσμεϊ τά πράγματα όπως 
θέλει, πολυτρόπως πρός τό συμφέρον τοΰ ανθρώπου, 
καί τό φως ένίοτε μεν έκλάμπει περισσότερον, ένίοτε δέ 
συστέλλεται, μολονότι ή λαμπάς καίεται άσβεστα* όταν δέ 
φαιδρυνθή περισσότερον, τότε καί ό άνθρωπος θεωρείται 
εύρισκόμενος ώσάν εις ύπερβολικήν μέθην έκ τής άγά- 
πης του Θεοΰ»1. Εις δέ τό εβδομηκοστόν τέταρτον κεφά- 
λαιον πάλιν λέγει* ή ψυχή ή όποια εχει καθαρόν τήν φύ- 
σιν της «κατοπτεύει τήν δόξαν τοΰ άληθινοΰ φωτός μέ 
τρανούς καί άνεμποδίστους οφθαλμούς», καί οί τοιοϋτοι 
άνθρωποι, «μολονότι περιβάλλονται τό βάρος τής σαρκός, 
πάντως αί ελπίδες των λόγω τοΰ άρραβώνος τοΰ Πνεύ
ματος* είναι άσφαλεϊς καί δεν ύπάρχει καμμία άιμφιβολία 
ότι οΰτοι θά συμβασιλεύσουν μέ τόν Χριστόν καί ότι θά 
£οΰν μέ άφθονίαν καί περίσσειαν Πνεύματος* διότι άπό 
εδώ ήδη άρπά£ονται πρός έκεϊνον τόν αιώνα καί άντικρύ- 
£ουν τά εκεί κάλλη καί θαύματα* όπως δηλαδή ό σωματι
κός οφθαλμός, όταν είναι άπαθής καί ύγιής άτενί£ει μέ 
θάρρος τάς ήλιακάς άκτϊνας, οϋτω καί αύτοί χρησιμοποι- 
οΰντες φωτεινόν καί καθαρισμένον νοΰν, εποπτεύουν δια
παντός τάς άδύτους αύγάς τοΰ Κυρίου»*. Επίσης λέγει, 
«ή τοιαύτη ελλαμψις τοΰ Πνεύματος δέν είναι μόνον ώσάν

3,2
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έστι καί φωτισμός χάριτος, ώσπερ εϊρηται, άλλ' υποστατικού 
φωτός έν ταις ψυχαίς βέβαια και διηνεκής έλλαμψις' τό γάρ 
είπείν 'εκ σκότους φώς λάμψει ος ελαμψεν εν ταις καρδίαις 
ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόζης τον Χρίστον3, 

5 καί τό, *φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις 
θάνατον } τουτέστιν, 4να μη λυόμενης της οαρκός ή ψυχή έπι- 
σκοτήται τφ τον θανάτου της κακίας καλύμματι, προς δε και 
τό, *άποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τά θαυ
μάσια εκ τού νόμον σου3, και τό, «έζαπόστειλον τό φώς σου 

10 και την Αλήθειαν σου, αυτά με όδηγήσουσι κα\ άζονσιν εις 
δρος άγιόν σου και εις τά σκηνώματα σου» , αλλά μην και τό, 
*έσημειώθη εφ3 ημάς τό φώς τον προσώπου σου, Κύριε3, την 
αυτήν άκολονθίαν τον σκοτυού παρίστησιυ. Καί, « τώ μακαρίω 
δέ», φησί, «Παύλω τό έλλάμψαν έν τή όδώ φώς, δι' ου και 

15 εϊς τρίτον ουρανόν ήρται και μυστηρίων αλάλητων άκονστής 
έγένετο, ον νοημάτων τις και γνώσεως φωτισμός ήν, άλλα 
δυνάμεως τον αγαθού Πνεύματος καθ* νπόστασιν εν τη ψυχή 
έλλαμψις, οϋ την υπερβολήν τής λαμπρότητος οι τής οαρκός 
οφθαλμοί μή διενεγκόντες άπετνφλώθησαν, δι3 ού πασά τε 

20 γνώσις άποκαλνπτεται καί Θεός πρός άλήθειαν τή άζία και 
φιλουμένη ψυχή γνωρίζεται».

2. Ταΰτα μέν ταντη* θαυμαστόν δέ ούδέν, εϊ έν κρίσει 
τούς λόγους οϊκονομούντες ο'ι άγιοι καί ιή τών άκροωμένων 
δυνάμει σύμμετρον τήν διδασκαλίαν άποδιδόντες πολυτρόπως 

25 ζά ς  δράσεις ταύτας διερμηνεύονσιν. Ό  μέντοι θειος καί πι
στός έρμηνεύς Συμεών, εκ του διά πείρας καλώς εϊδότος 
τάς μυστικάς καί τελεστικάς ένεργείας τοΰ Πνεύματος μνη- 
θείς, ώς απ' έκείνου πάλιν φησίν, άκούοντες του λόγον τής 
βασιλείας καί πρός δάκρυα καταγόμενοι, μή τοις ήμετέροις 

30 τούτοις έναπομείνωμεν δάκρυσι, μηδέ τή ημών ακοή, ώς κα
λώς άκούσάννες, μηδέ τοΐς δφθαλμοΐς, ώς καλώς ίδόντες, 

και άρκούντως έχειν έαυτους λογισώμεθα' <ocai γάρ εϊσίν * 8 9 10

4. Β' Κορ.  4, 6. 5. Ψ α λ μ .  12, 4.
6. Ψ α λ μ .  118, 18. 7. Ψ α λ μ .  42, 3.
8. Ψ α λ μ .  4, 7.
9. Περί έλευθερίαο νοόο 22, PG 34, 956 D-957A.

10. Π ρ ά Ε .  9. 3. 11. Β' Κορ.  12, 2 κ.έ.
12. Περί έλευθερίας νοός 23, PG 34, 957 ΑΒ.
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άποκάλυψις νοημάτων καί φωτισμός χάριτος, όπως έλέ- 
χθη, άλλα βεβαία και συνεχής ελλαμψις ύποστατικοϋ φω
τός εις τάς ψυχάς* διότι τά λόγια, θά λάμψη άπό τό σκό
τος φως αύτός ό οποίος έλαμψεν εις τάς καρδίας ήμών 
πρός φωτισμόν τής γνώσεως τής δόξης τοϋ Χριστού’4 
και φώτισε τούς οφθαλμούς μου, διά νά μή τυχόν κάποτε 
κοιμηθώ μέχρι θανάτου 5, δηλαδή διά νά μή τυχόν κατόπιν 
διαλύσεως τής σαρκός ή ψυχή έπισκοτισθή με τό θανά- 
σιμον κάλυμμα τής κακίας, προσέτι δέ καί αποκάλυψε 
τούς οφθαλμούς μου καί θά κατανοήσω τά θαυμάσια έκ τοϋ 
νόμου σου’6, καί 'έξαπόστειλε τό φως σου καί τήν άλή- 
θειάν σου, αύτά θά μέ οδηγήσουν καί θά μέ φέρουν εις τό 
άγιόν σου όρος καί εις τά σκηνώματά σου’7, καί ώσαύτως 
τό ’έσημειώθη εις ήμας τό φως τού προσώπου σου, Κύριε’8, 
όλα αύτά τά λόγια έχουν τό ίδιον νόημα»9. Καί «τό είς τον 
μακάριον δέ Παύλον έλλάμψαν είς τήν όδόν φως10, λέγει, 
διά τού όποιου άνυψώθη είς τρίτον ούρανόν καί έγινεν 
άκουστής σλαλήτων μυστηρίων11, δέν ήτο φωτισμός νοημά
των καί γνώσεως, άλλά ελλαμψις δυνάμεως τού άγαθοΰ 
Πνεύματος καθ’ ύπόστασιν είς τήν ψυχήν, τού όποιου τήν 
ύπερβολικήν λαμπρότητα μή βαστάσαντες οί σαρκικοί ο
φθαλμοί άπετυφλώθησαν, διά τού οποίου άπσκαλύπτεται 
πάσα γνώσις καί γνωρίζεται άληθώς ό Θεός άπό τήν α
ξίαν καί άγαπωμένην ψυχήν»12.

2. Ούτως έχουν ταΰτα. Δέν είναι δέ καθόλου άξιο- 
θαύμαστον άν οί άγιοι ερμηνεύουν πολυτρόπως τάς όρά- 
σεις ταύτας, οίκονομοΰντες τούς λόγους κριτικώς και 
άποδίδοντες τήν διδασκαλίαν συμμέτρως πρός τήν δύνα- 
μιν των άκροωμένων. Ό θείος όμως καί πιστός έρμηνευ- 
τής Συμεών, μυηθείς άπό τόν γνωρίΖοντα καλώς τάς μυ
στικός καί τελεστικός ένεργείας τού Πνεύματος, λέγει 
πάλιν ώσάν έκ μέρους εκείνου, άκούοντες τόν λόγον τής 
βασιλείας καί έκσπώντες είς δάκρυα, νά μή άρκεσθώμεν 
είς αύτά τά ίδικά μας δάκρυα, ούτε είς τήν άκοήν μας ώς 
άκούσαντες καλώς, ούτε είς τούς οφθαλμούς ώς ίδόντες 
καλώς καί πιστεύσωμεν ότι έχομεν ό,τι χρειάζεται’ «διότι
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έτερα ώτα και έτεροι οφθαλμοί και κλαυθμοί έτεροι, ώς δε 
και διάνοια και ψνχή έτέρα, δπερ έστιν αντό τό θεϊκόν Πνεύ
μα και επουράνιον, τό άκούόν τε και κλαίον, εϋχόμενόν τε 
και γινώσκον και τό τον Θεόν θέλημα εν άληθεία ποιούνν 

5 «τοίς μέντοι τήν αρετήν άκροίς και ών ένεργώς τό νοερόν 
φως ταις καρδίαις ένέλαμψεν έπίδηλα ταύτα και καταφανή 
γίνεται* еτελείων5 γάρ, ό μακάριός φησι Παύλος, 'ή στερεά 
τροφή, των διά την έξιν τά αισθητήρια γεγνμνασμένων προς 

την τον καλού τε και κακού διάκρισιν' αλλά και ό θειος Πέ- 
10 τρος φησί, 'καί υμείς εγοντες τον προφητικόν λόγον, ф κα

λώς ποιείτε προσέχοντες, ώς λνχνω φαίνοντι εν ανχμηρω τά
πω, έως οϋ ημέρα διανγάση και φώσφορος άνατελεΐ εν ταις 
καρδίαις νμώνν.

3. Ό  δε Βαρλαάμ, τά τοιαύτα πάντα παρ’ ονδεν θέμε- 
15 νος, αλλά και προθέμενος ώς τον Μασσαλιανώψ υπάρχοντα 

δόγματος, τον προστάτον τούτων Βλαχερνίτον ποιείται σνλλή- 
βδην άπαντα καί, ασεβείς αυτός φανερώς άποφηνάμενός είναι 
τούς άίδιον άλλο τι παρά την ουσίαν τού Θεού λέγοντος, τό 
την άίδιον δόξαν τού Θεού όράν τω Βλαχερνίτη τούτω φέ- 

20 ρων χαρίζεται. Πού γάρ εκείνος ενρηται μη την ονσίαν ορα
τήν λέγων τού Θεού, αλλά τήν άίδιον δόξαν; Ει γάρ τούτ εΐ- 
πεν, ώς μεταμαθόντα την ευσέβειαν, πάσης αν ημείς τούτον 
άπελύσαμεν αιτίας, έπει και Στέφανος τήν ύπερουράνιον είδε 
δόξαν τον' Θεού. Τίς γάρ ήν χρεία τούς ουρανούς διανοιγή- 

25 .ναι, ει μή τήν υπέρ αυτούς δόξαν ό θεατής αθτής εκείνος 
όράν; Άλλα και τοίς δφθαλμοίς είδεν «άτενίσας γάρ», φησίν, 
(сεϊδεν». Αλλά και νπερ αίσθησιν έώρακεν αν τήν’ ποια γάρ 
δψεως ισχύς μέχρις αυτών έλθείν των νπερονρανίων δννη- 
θείη άν; Γρηγόριος δε ό τής θεολογίας επώνυμος λέγων τής 

30 άίδιον δόξης ιούς άγγέλονς θεωρούς, μή καί αυτός τραπε- 
ζούντιος ό Βλαχερνί της ήν; Ραδίως δ’ αν αυτός οϊμαι και 
τούς έν ούρανοίς άγγέλονς υπό τής πλάνης άλώναι φαίης, ό

13. Βλ. ’Ομιλίαν 28, 5, PG 34, 713 ΑΒ.
14. Βλ. Περί φυλακής καρδίας 14, PG 34, 841 Α.
15. Έ  6 ρ. 5, 14. 16. В' Π έτρ. 1, 19 (άνατείλη).
17. Πορί έλευθερίας νοός 27, PG 34, 960 C.
18. Βλ. 3, 1, 7. 19. Π ρ ά ξ .  7, 55 έξ.
2 0 . Λ ό γο ς 2 8 , 31 , P G  36 , 7 2  C .
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ύπάρχουν άλλα ώτα καί άλλοι οφθαλμοί καί άλλοι κλαυ
θμοί, όπως έπίσης καί διάνοια καί ψυχή άλλη13, πράγμα 
τό όποιον είναι τό ίδιον τό θεϊκόν πνεύμα καί έπουράνιον, 
τό άκοϋον καί κλαϊον, τό εύχόμενον καί γνώριμον, καί τό 
έκτελοΰν πράγματι τό θέλημα τού Θεού»14' «αύτά βεβαίως 
γίνονται πρόδηλα καί καταφανή εις τούς κορυφαίους κατά 
τήν άρετήν, εις των οποίων τάς καρδίας ένέλαμψεν ένερ- 
γώς τό νοερόν φως* διότι, λέγει ό μακάριος Παύλος, *ή 
οτερεά τροφή είναι των τελείων, των γυμνασμένων είς 
τό αισθητήρια μέ τήν έΕιν πρός τήν διάκρισιν καλού καί 
κακού43' άλλα καί ό θείος Πέτρος λέγει, 'καί σείς εχοντες 
τον προφητικόν λόγον, είς τόν όποιον καλώς κάμνετε νά 
προσέχετε, ως λύχνον φέγγοντα είς̂  σκοτεινόν τόπον, 
εως δτου φέΕη ή ήμέρα καί άνατείλη ό φώσφορος είς τάς 
καρδίας σας’16»17.

3. Ό δέ Βαρλαάμ, μή ύπολογίζων καθόλου άλα αύτά, 
καί ίσχυριζόμενος δτι άνήκουν είς τό δόγμα των Μασσα- 
λιανών, τό άποδίδει δλα μαζί είς τόν προϊστάμενον αύτόν 
Βλαχερνίτην18 καί, διακηρύσσων φανερώς δτι είναι ασε
βείς οί δεχόμενοι άΐδιον κάτι άλλο πέραν τής ούσίας τού 
Θεού, μεταφέρων χαρίζει είς τήν Βλαχερνίτην τούτον τό 
όραν τήν άΐδιον δόΕαν τού Θεού. Πράγματι πού εύρίοκε- 
ται νά λέγη έκεϊνος ορατήν όχι τήν ούσίαν τού Θεού, άλ
λα τήν άΐδιον δόΕαν; Διότι, άν είπε τούτο, ήμείς θά τόν 
άπηλλάσσομεν πόσης κατηγορίας ως μαθόντα πάλιν τήν 
εύσέβειαν, έφ’ όσον καί ό Στέφανος είδε τήν ύπερουρά- 
νιον δόΕαν τού Θεού. Ποία χρεία ήτο νά διανοιγοΰν οί 
ούρανοί, άν δέν έπρόκειτο νά βλέπη τήν ύπεράνω αύτών 
δόΕαν ό θεατής της έκεϊνος; ’Αλλά καί μέ τούς οφθαλ
μούς εϊδεν’ διότι, λέγει, «ότενίσας είδεν»19. ’Αλλά καί 
ύπέρ αϊσθησιν τήν είδε* διότι ποία δύναμις όράσεως θά 
ήδύνατο νά φθάση εως τά ύπερουράνια; Ό δέ επώνυμος 
τής θεολογίας Γρηγόριος μέ τό νά λέγη τούς άγγέλους 
θεωρούς τής άϊδίου δόΕης20, μήπως ήτο καί αύτός ό τρα- 
πεΕούντιος Βλαχερνίτης; Νομίζω ότι εύκόλως θά έλεγες 
δτι καί οί είς ούρανούς άγγελοι κατελήφθησαν άπό τήν
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τους κατ εκείνους εν γή βιούν ήρημένους έγκρϊναι τοϊς κα- 
κοδόξοις τολμήσας, τους γε μην εξυμνούντας την μοναρχικω- 
τάτη.ν τριάδα, ώς φυσικήν συναίδιον δόξαν προβαλλομένην και 
έπιποδούντας την άφδεγκτον ίδειν αυγήν' ή μη και τούτους 

5 τοϊς Μασσαλιανοις έναριδμήσωμεν; Τους δ9 επενχομένους υ
πό τής ουσιώδους αίγλης καταυγασδήναι τον θεού και τυχεΐν 
ουτω τής φωτοδότιδος αυγής, ποιας ερούμεν αυτούς αίγλης 
και αυγής έραν; Ον γ ά ρ  ή γνώσις, ήν συ μόνην λέγεις δεί- 
ον φως, ουσιώδης αίγλη τού Θεού έστιν. Οι δ9 Ιδόντες «την 

10 κεκρυμμένην αστραπήν υπό την σάρκα τής ουσιώδους ευπρέ
πειας·» τού Χρίστον, τίνα σοι δοκούσιν αστραπήν ϊδεϊν; Ον 
γάρ δή το αισδητόν φως ουσιώδης έστιν εύπρέηεια Θεόν. 
Πώς δε καί κτιστόν τό τής άνωτάτω Τριάδος ουσιώδες φώς; 
Τί τοίνυν βουλόμενος Μασσαλιανών τα τοιαύτα γράφεις εΐ- 

15 ναι και τοσούτοις τε καί τηλικούτοις αντιλέγεις, ανδρωπε; 
άρα τούς Μασσαλιανούς όρδοδόξους ή τούς όρδοδόξους άπο- 
φήναι Μασσαλιανούς και μυσαρους; Καί γάρ εκ τών σών 
λόγων έκάτερον εκβαίη αν. Σε δή πού χορού τάξομεν ημείς;

9Αλλά τούτο μέν άφώμεν' μικρόν γάρ όσον έσται φανερόν. 
20 4. «Οι μεν γάρ τού Βλαχερνίτου λόγοι», φησίν, «ώς εν

κεφαλαίω τοιοΰτοι’ συμβαίνει δε τούτους τοίς φανερωτάτοις 
σχεδόν τών τής ’Εκκλησίας δογμάτων έναντίως έχειν' πρώ
τον μεν γάρt όντος όμολογουμένου βεβαίως εν είναι μόνον 
άναρχον και άτελεύτητον, τήν ουσίαν τού τά πάντα πεποιηκά- 

25 τος Θεού, τά δε παρά ταύτην πάντα γενητής είναι φύσεως', 
καί μηδεμίαν άλλην οντότητα είναι μεταξύ τής ουσίας τον 
Θεού καί τών γενητών, οϋτος έτόλμησε μεταξύ τι δεϊναι».’ 
"Ω τής άμαδίας, είπερ οίεται т о т ’ είναι δόγμα τής 9Εκκλη
σίας βεβαίως όμο>λογούμενον ώ τής άπονοίας, είπερ ήλπισέ 

30 ιινα τών νούν έχόντων διά τών τοιοντων άπατήσειν ρημάτων, 21

21. Έκ καθίσματος μετά τόν Πολυέλαιον της 6ης Αύγουστου.
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πλάνην, σύ ό όποιος έτόλμησες νά συμπεριλάβπς εις τούς 
κακοδόξους τούς προτιμήσαντας νά ξοϋν άγγελικώς επί 
γης, οί άγγελοι οί έξυμνοϋντες μάλιστα την μοναρχικω- 
τάτην Τριάδα, ώς προβάλλουσαν φυσικήν συναΐδιον δόξαν 
καί ποθοΰντας νά ϊδουν την άρρητον αύγήν θά συγκατα- 
λέξπc λοιπόν καί αύτούς είς τούς Μασσαλιανούς; Διά 
τούς έπευχομένους δε νά καταυγασθοΰν άπό την ούσιώδη 
αϊγλην τοΰ Θεού καί νά επιτύχουν οϋτω τήν φωτοδότιδα 
αύγήν, ποιαν αϊγλην καί αύγήν άγαποϋν, θά εϊπωμεν; 
Διότι δεν είναι μόνον ή γνώαις, τήν όποιαν μόνην λέγεις 
έσύ θειον φως, ούσιώδης αίγλη τοΰ Θεοϋ. Οί δέ ίδόντες 
«τήν αστραπήν τήν κρυμμένην ύπό τήν σάρκα τής ούσιώ- 
δους εύπρεπείας»21 τοΰ Χριστού, ποιαν άστραπήν νσμίξεις 
ότι εϊδον; Διότι βεβαίως τό αισθητόν φως δέν είναι ή 
ούσιώδης εύπρέπεια Θεοϋ. Πώς δέ θά ήτο καί κτιστόν τό 
ούσιώδες φως τής άνωτάτης Τριάδος; Τί λοιπόν θέλεις 
γραφών ότι τά τοιαϋτα είναι των Μασσαλιανών καί αντι
λέγεις είς τόοους καί τόσον σπουδαίους άνδρας, άνθρω
πε; "Αρά γε θέλεις νά άνακηρύξης τούς Μασσαλιανούς 
ορθοδόξους ή τούς ορθοδόξους Μασσαλιανούς καί μυσα- 
ρούς; Διότι άπό τούς λόγους σου είναι δυνατόν νά συνα- 
χθούν καί τά δύο. Έσέ δέ είς ποιαν χορείαν θά κατατά- 
ξωμεν;

’Αλλά άς άφήσωμεν τό θέμα τοΰτο' διότι θά φανη 
μετ’ ολίγον.

4. Διότι, λέγει, «οί μέν λόγοι τοΰ Βλαχερνίτου τσιοϋ- 
τοι είναι έν συντομία* συμβαίνει δέ νά είναι σχεδόν οΰτοι 
άντίθετοι πρός τά φανερώτατα δόγματα τής ’Εκκλησίας. 
Πράγματι κατά πρώτον, ένφ είναι όμολογούμενον μέ βε
βαιότητα άτι εν μόνον είναι άναρχον καί άτελεύτητον, ή 
ούσία τοΰ κατασκευάσαντος τά πάντα Θεοΰ, όλα δέ τά 
έκτος αύτής είναι γενητής φύσεως καί κομμία άλλη όνιό- 
της δέν ύπάρχει μεταξύ τής ούσίας τοΰ Θεοΰ και των 
γενητών, οΰτος έτόλμησε νά τοποθετήση κάτι μεταξύ». 
Όποια αμάθεια, άν νομίξη ότι τούτο είναι δόγμα τής 
Εκκλησίας μέ βεβαιότητα όμολογούμενον* όποια άπόνοια,
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καί ταύτα τον μεγάλου Διονυσίου άναρχους και ατελεύτητους 
διαρρήδην φάοκοντος και τάς υπό του Θεόν έγγινομένας ταϊς 
ύπερκοσμίοις δυνάμεσιν ελλάμψεις, ф συνωδά και Γρηγόρι
ός ό ϋεολόγος την ορατήν άγγέλοίς δόξαν τον Θεόν αίδιον 

5  προσειπεν. Άλλ ’ οντος ό καινός ϋ'εολόγος, ούκ οΐδ’ σϋεν μυη- 
ϋείς, « ε ν » , φησί, «μόνον άναρχον και ατελεύτητου, ή ονοία 
τού Θεόν' τά δε παρά ταύτην πάντα γενητής έστι φύσεως 
τουτέστι κτιστά έστι και άρχήν έσχε και ήν δτε ούκ ήν. Τά 
γονν περί την ουσίαν ταύτην, ώ μακάριε, παρά ταντην δήπον- 

10 ϋεν' περί αυτήν γάρ εϊσιν. Οϋκοϋν ούδεν των περί αυτήν άν
αρχον κατά τους σούς λόγους, άλλ’ ήν δτε ούκ ήν τά τοιαντα 
πάνϋ’ άπαξαΊύώς' μόνον γάρ άναρχον ή ουσία κατά σε. Ού- 
κονν ήν δτε ούκ ήν 6 Θεός Πατήρ' ούκ ούσία γάρ τοντο, άλλά 
παρά τήν ουσίαν, περί τήν ουσίαν ον. Εϊ δε εξ άίδίου έστϊ 

15 Πατήρ και άναρχον έστιν αύτφ το άγέννητον, μόνον δε κατά 
σε άναρχον ή ουσία τού Θεού, τούτ αυτό έστι το άγέννητον, ού
σία τού Θεού, δ των Εύνομίου κακοδόξων δογμάτων έστι τό 
κεφάλαιον. Άλλά και τό γεννητόν ή ούκ άνάρχως έχει ό Υι
ός και ήν δτε ούκ ήν γεννητώς και έσται δτε μή, ώς και 

20 Σαβέλλιος αν εϊπεν, ή, είπερ άναρχον αύτφ γεννητόν, τούτ’ 
αύτό έστιν αύτού ούσία, μόνης άνάρχου τής ουσίας οϋσης’ ον 
τής αυτής άρ9 ουσίας ό Υ ί ό ς  υπάρχει τφ Πατρί, άλλά και 
τής άντικειμένης. Τους αύτονς δ9 άν τις ψαίη λόγους και 
περί τού αγίου Πνεύματος, καί ώσπερ εκεί τόΐς άϋετονσι τήν 

25  τού Υιού ϋεότητα, ούτως ενταύθα τοΐς πνενματομάχοις άν α
φανή ση σννιστάμενος. Τούτο τ οίνον φανερόν καί άνω μολογη- 
μένον δόγμα τής 9Εκκλησίας,  παρ9 ού πάσα αϊρεσις άνεϊται, 
καϋάπερ άπό 7ΐονηράς τίνος πηγής; Ούκ άρα έν μόνον άν
αρχον, ή ούσία τού Θεού* και γάρ καί τά περί αύτήν άφορι- 

30 ζόμενα πάντα άναρχά έστιν, olov at υποστάσεις, αί σχέσεις, 22 23

22. Περί θείων όνομάτων 4, 8, PG 3, 704 D.
23. Λόγος 28, 31. PG 36, 72 C.
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άν ήλπιξεν ότι μέ τα τοιαΰτα λόγια θα έξηπάτα κάποιον 
άπό τούς έχοντας νοϋν, και μάλιστα ένω ό μέγας Διονύ
σιος λέγει ολοφάνερα άνάρχους και άτελευτήτους22 καί 
τάς ύπό τοΰ Θεοΰ προκαλουμένας εις τάς ύπερκοσμίους 
δυνάμεις έλλάμψεις, έν συμφωνία μέ τόν όποιον καί ό 
Γρηγόριος Θεολόγος έκάλεσεν άΐδιον23 την όρατήν άπό 
τούς άγγέλους δόξαν τοΰ Θεοΰ. Άλλ’ οΰτος ό νέος Θεο
λόγος, δέν γνωρίξω οπό ποΰ μυηθείς, λέγει, «εν μόνον 
είναι άναρχον καί άτελεύτητον, ή ούσία τοΰ Θεοΰ, όλα δέ 
τά έκτος αύτης είναι γενητης φύσεως, δηλαδή είναι 
κτιστά καί έλαθον άρχήν καί κάποτε δέν ύπήρχον. Τά 
περί την ουσίαν ταύτην βεβαίως, ώ μακάριε, εύρίσκονται 
άναμφιβόλως παρά ταύτην' διότι είναι περί αύτήν. Επο
μένως τίποτε άπό την περί αύτήν δέν είναι άναρχον κατά 
τούς λόγους σου, άλλά κάποτε δέν ύπήρχον τά τοιαΰτα 
άπαντα' διότι μόνον άναρχον κατά σέ είναι ή ούσία τοΰ 
Θεοΰ. Επομένως κάποτε δέν ύπήρχεν ό Θεός Πατήρ' διότι 
τοΰτο δέν είναι ούσία, άλλά παρά τήν ούσίαν, έφ’ όσον 
είναι περί τήν ούσίαν. Έάν δέ ό Πατήρ ύπάρχη έξ άϊδίου 
καί τό άγέννητον αύτοΰ είναι άναρχον, μόνον δέ άναρχον 
είναι κατά σέ ή ούσία τοΰ Θεοΰ, τοΰτο άκριβώς είναι τό 
άγέννητον, ούσία τοΰ Θεοΰ, τό οποίον είναι τό κορύφωμα 
των κακοδόξων δογμάτων τοΰ Εύνομίου. Άλλά καί τό γεν- 
νητόν, ή δέν τό εϊχεν άνάρχως ό Υιός καί οΰτος κάποτε 
δέν ύπήρχε γεννητώς καί κάποτε δέν θά ύπάρχη, όπως 
θά ελεγεν ό Σαβέλλιος, ή, άν τό γεννητόν αύτοΰ ήτο άναρ
χον, τοΰτο άκριβώς είναι ούσία αύτοΰ, άφοϋ μόνη ή 
ούσία αύτοΰ θά ήτο άναρχος' άρα ό Υιός δέν είναι τής 
αύτής μέ τόν Πατέρα ούσίας, άλλά καί τής αντιθέτου. 
Τούς αύτούς δέ λόγους θά ήδύνατο νά εϊπη καί περί τοΰ 
άγιου Πνεύματος, καί θά παρουσιασθής σύμμαχος, όπως 
εκεί μέ τούς άθετοΰντας τήν θεότητα τοΰ Υίοΰ, οΰτω έδώ 
μέ τούς πνευματομάχους. Τοΰτο λοιπόν είναι φανερόν καί 
ώμολογημένον δόγμα τής Εκκλησίας, άπό τό όποιον παρα
κινείται πάσα αϊρεσις, ωσάν άπό κάποιαν πονηράν πηγήν; 
Δέν είναι άρα εν μόνον τό άναρχον, ή ούσία τοΰ Θεοΰ*
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αί διακρίσεις καί απλώς αι της υπερουσίου θεογονίας εκφάν
σεις άπασαι' και τούτο έστιν όμολογούμενον, άλλ9 ουκ 

έκεΐνο. Και τοσοντο τουϋ** όμολογούμενόν έστιν ώς μετά 

την διά σαρκός δείαν επιφάνειαν μηδένα πω τολμήσαι άπο- 
5 φήνασδαι, μηδε των αίρέσεσι περιπεσόντων πονηραΐς, δ όιά 

τον λέγειν οντος έν μόνον άναρχον, την ουσίαν του Θεού; πα- 
ρεισήγαγεν άρτίως, ώς αι υποστάσεις τε πάσαι και τά υπο
στατικά της άνωτάτω Τριάδος άπαντα κτιστά.

5. Και μην έροίμην αν ή δ έως τον λέγοντα έν είναι μό- 
10 νον άναρχον, την ουσίαν τον Θεόν, τά όό παρά ταύτην γενη- 

της φύσεως' παντοδύναμον ηγείται ταντην η ου; ΟΙον τί 
λέγω* έχει το γνωστικόν, το προγνωστικόν, τό δημιουργικόν, 
το συνεκτικόν, τό προνοητικόν, τό ϋ'εουργικόν καί απλώς τιάν-
τα τά τοιαύτα, η ουκ έχει; Ει μεν γάρ ουκ εχει, ουδέ Θεός 

15 εστι λοιπόν ή μόνη αύτη άναρχος ούσία. Ει δέ έχει, εϊ μέν 

νοτερόν ποτέ ταύτας τάς δυνάμεις 7ΐροσεκτήσατο, λοιπόν ην 
οτε ατελής ην, ταύτόν ό ’ είπεΐν ουδέ Θεός' ει <5S έξ άϊδίου 

είχε ταύτας τάς δυνάμεις, ονχ έν μόνον άναρχον, η ουσία 

του Θεόν, αλλά και τών ταύτης δυνάμεων έκάστη τούτων 

20 Μία δέ άναρχος ουσία, ή ούσία τον Θεόν' τών γάρ έν αντί} 
τοιούτων δυνάμεων οϋδεμία έστιν ονοία' πάσαι δ’’ έζ ανάγ
κης ένεισιν άει τη ουσία τού Θεού, ώς δι άμνδράς είπεΐν, 
εικόνος κα&άπερ at τών αίσΰήσεων δυνάμεις έν τη λεγομένη 

κοινή κατά ψυχήν αίσδήσει. Και τούτό έστι τό φανερόν καϊ 
25 ασφαλές και άνωμολογημένον δόγμα τής *Εκκλησίας, άλλ’ ουκ 

έκεΐνο, άπαγε. Και γάρ ώς μία άναρχος ουσία, ή ουσία τού 

Θεού, αι δέ παρά ταύτην ούσίαι γενητής εϊσι φύσεως, παρά 

τής μόνης άνάρχον κα'ι μόνης ούσιοποιον ουσίας γεγοννϊαι, 
τόν ίσον τρόπον καϊ μία προνοητική δύναμις άναρχος, ή τον 

30 Θεού, αι δέ παρά ταύτην γενητής φύσεως νπάρχονσι, κάπϊ



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 3, 2 657

διότι καί τά περί αύτήν διακρινόμενα είναι όλα άναρχα, 
όπως αί ύποστάσεις, αί σχέσεις, αί διακρίσεις καί γενικώς 
όλαι αί εκφάνσεις τής υπερουσίου θεογονίας:' καί τοΰτο εί
ναι όμολογούμενον, άλλ’ όχι έκεΐνο. Καί τόσον όμολογού- 
μενον είναι τοΰτο, ώστε μετά την κατά σάρκα θείαν επι
φάνειαν νά μή τολμήση κανείς ποτέ νά διακηρύΕη, οϋτε 
εκ των περιπεσόντων εις πονηρός αιρέσεις, αύτό τό 
όποιον παρεισήγαγεν ούτος τελευταίως με τό νά δέχεται 
εν μόνον άναρχον, την ουσίαν τοΰ Θεοΰ, ότι όλαι αί υπο
στάσεις καί όλα τά υποστατικά τής άνωτάτης Τριάδος 
είναι κτιστά.

5. Καί όμως θά ήρώτων εύχαρίστως τον λέγοντα ότι 
μόνον εν είναι άναρχον, ή ουσία τοΰ Θεοΰ, τά δε παρ’ αυ
τήν ότι είναι γενητής φύσεως' θεωρεί ταύτην παντοδύνα
μον ή όχι; Λέγω περίπου* εχει αϋτη τό γνωστικόν, τό προ
γνωστικόν, τό δημιουργικόν, τό συνεκτικόν, τό προπονη- 
τικόν, τό θεουργικόν καί γενικώς όλα τά τοιαϋτα, ή δεν 
εχει; Διότι, αν μέν δέν εχη, δέν είναι οϋτε καν θεός αύ- 
τή ή μόνη άναρχος ούσία. "Αν δε εχη, εις περίπτωσιν μέν 
κατά την οποίαν απέκτησε ταύτας κάποτε μεταγενεστέ- 
ρως, λοιπόν αϋτη ήτο κάποτε άτελής, δηλαδή οϋτε καν 
Θεός, εις περίπτωσιν δέ κατά τήν όποιαν εϊχεν άπό τήν 
ά*διότητα ταύτας τάς δυνάμεις, δέν είναι εν μόνον τό 
άναρχον, ή ούσία τοΰ Θεοΰ, άλλά καί έκάστη τών δυνά
μεων τούτων ταύτης. Μία δέ άναρχος ούσία ύπάρχει, ή 
ούσία τοΰ Θεοΰ' διότι καμμία άπό τάς τοιαύτας εντός αύ- 
τής δυνάμεις δέν είναι ούσία* όλαι δέ έξ άνάγκης ένυπάρ- 
χουν πάντοτε εις τήν ούσίαν τοΰ Θεοΰ, όπως, διά νά χρη- 
σιμοποιήσωμεν άμυδράν εικόνα, αί δυνάμεις τών αισθή
σεων εις τήν λεγσμένην κοινήν κατά ψυχήν αϊσθηοιν. Τοϋ- 
το δέ είναι τό φανερόν, άσφαλές καί ώμολογημένον δόγμα 
τής Εκκλησίας, άλλ' όχι έκεΐνο* άπαγε. Διότι, όπως μία 
είναι ή άναρχος ούσία, ή ούσία τοΰ Θεοΰ, αί δέ παρά ταύ
την ούσίαι είναι γενητής φύσεως, γενόμεναι μόνον παρά 
τής άνάρχου καί μόνης ούσιοποιοϋ ουσίας, κατά τόν ίδιον 
τρόπον καί μία είναι ή προνοητική δύναμις, ή тоц Θεοΰ,

42
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των άλλων άπασών τον Θεοϋ φυσικών δυνάμεων ωσαύτως. 
Ονχ εν άρα μόνον αναρχον, ή ουσία τον Θεού, τά δε παρά 
ταύτην γενητής φύαεως υπάρχει.

6. Βούλεται δε μοι ό λόγος, υπό τής αυτοτελούς καί τά 
5 πάντα προειληφνίας έξ άτιείρον φύσεως οδηγούμενος, ον δυ

νάμεις μόνον} άς και φυσικάς ένεργείας εύρήσεις πολλαχον 
τοις άγίοις πατράσι καλονμένας, άλλα και έργα τού θεού άν
αρχα διασαφήσαι και τους πατέρας άριστά και τοντ’ ειπεΐν 
ώς έν βραχεί τοις άπειϋούσι δειξαι. Τί οϋν; Ονκ εδει то й  

10 έργου τής πρόνοιας καί προ κτίσεως, ώστ εις καιρόν έκαστον 
των κτιστώς οντων εκ τού μή δντος προελ&εΐν; Ονκ εδει δε 
γνώσεως $εοπρεπονς, ώστε γνόντα πρότερον, έπειτα έλέσ&'αι, 
καν μή χρονικώς; Τί δέ ή τον Θεού πρόγνωσις, άρ9 έστιν 
δτε ήρξατο; Τής δέ αύτοπτικής εκείνης ύεωρίας έννοήσειέ 

15 τις άν αρχήν καί ήν δτε ήρξατο 6 θεός κινεισϋαι τή εαυτόν 
ΰ’εωρία; Ονμενοϋν. Μία τοιγαρούν πρόνοια άναρχος, ή τον 
Θεού, έργον ούσα τού Θεού, αί δέ παρά ταύτην πρόνοιαι, γε
νητής εϊοι φύσεωζ' ονκ έστι δε ή πρόνοια ουσία τού θεοϋ■ 
ούχ έν άρα μόνον τό αναρχον, ή ονοία τού θεού. Καί μί\α 

20 πρόγνωσις άναρχός τε καί άκτιστος, ή τού Θεοϋ' αϊ δε παρά 
ταύτην κατά φύσιν ήμϊν έννπάρχουσαι προγνώσεις αρχήν ε- 
σχον πάσαι καί κτισταί είσι. Καί μία ύέλησις άναρχος, ή τού 
θεού, αί δέ παρά ταύτην θελήσεις αρχήν έσχον άπασαι" $έ- 
λησιν δέ τήν ουσίαν τον Θεού ονδ9 οι ύελήσεως Υιόν εϊτίόν- 

25 τες τον Λόγον τον θεού έτόλμηοαν είπειν. ΟΙ δε προορισμοί 
καί άπ αυτού τού ονόματος έμφ αίνου σι τήν πρό των κτ ιαμά
των νπαρξιν αυτών εΐ δέ τις ε&ελήσει μή και προαιώνιους 
τούτους λέγειν έξελεγχϋ'ήσεται παρά τού Παύλον λέγοντος, 
κα&ώς «προώρισε πρό τών αϊώνων ό Θεός».

30 7 . 9Αλλά ταντα μεν σαφώς άναρχα έργα τού Θεοϋ καί
προαιώνια, οΐον ή πρόγνωσις, ή ϋ'έληοις, ή πρόνοια, ή αυτό- 24 25 26

24. Ό  Βασίλειος, ό Μάξιμος κ.ά., βλ. κατωτέρω παράγρ. 7 καί 9.
25. Οί Άρειανο'ι καί πρό αύτών άπολογηταί τινες ώς ό ’ Ιουστίνος.
26. Α ' Κορ.  2, 7.
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αί δέ παρά ταύτην είναι γενητής φύσεως, τό ίδιον δέ συμ
βαίνει καί μέ όλας τάς άλλας φυσικός δυνάμεις του Θεοϋ. 
Δεν είναι άρα μόνον εν άναρχον, ή ούσία τοΰ Θεοϋ, τά δέ 
παρά ταύτην είναι γενητής φύσεως.

6. Θέλει δέ ό λόγος μου, οδηγούμενος άπό την αυ
τοτελή καί τά πάντα προλαμβάνουσαν έ£ άπειρου φύσιν, 
νά διευκρίνιση ότι υπάρχουν όχι μόνον δυνάμεις άναρχοι, 
τάς όποιας θά εϋρης εις πολλά σημεία νά καλούνται φυ
σικοί ένέργειαι ύπό των Πατέρων, άλλά καί έργα τοϋ 
Θεοϋ άναρχα καί διά βραχέων νά δείΕη εις τούς άπει- 
θεϊς ότι καί τούτο είπον άριστα οί Πατέρες24. Τί λοιπόν; 
Δέν ήτο άπαραίτητον καί πρό τής κτίσεως τό έργον τής 
προνοίας, ώστε έγκαίρως νά προέλθη έκ τοϋ μή δντος 
έκαστον των κτιστών; Δέν ήτο απαραίτητος ή θεοπρεπής 
γνώσις, ώστε πρώτον νά γνωρίση, έπειτα δέ νά έπιλέΕπ, 
έστω καί άν όχι χρονικώς; Ή δέ πρόγνωσις τοϋ Θεοϋ 
άρά γε είχε κάποτε άρχήν; Τής αύτοπτικής δέ εκείνης 
θεωρίας θά ήδύνατο νά νοήση κανείς άρχήν καί ό Θεός 
κάποτε ήρχισε νά κινήται μέ τήν θεωρίαν έαυτοϋ; ’Όχι 
βεβαίως. Επομένως μία άναρχος Πρόνοια υπάρχει, ή τοϋ 
Θεού, οΰσα έργον τοϋ Θεοϋ, αί δέ πρόνοιαι παρ’ αύτήν 
είναι γενητής φύσεως' δέν. είναι δέ ή πρόνοια ούσία τοϋ 
Θεοϋ' άρα δεν είναι εν μόνον τό άναρχον, ή ούσία τοϋ 
Θεού. Καί μία πρόγνωσις άναρχος καί άκτιστος ύπάρχει, 
ή τοϋ Θεού' αί δέ παρ’ αύτήν κατά φύσιν ένυπάρχουσαι 
εις ήμάς προγνώσεις έλαβον όλαι άρχήν καί είναι κτιστοί. 
Καί μία θέλησις υπάρχει, ή τοϋ Θεοϋ, αί δέ παρ’ αύτήν 
θελήσεις έλαβον όλαι άρχήν' θέλησιν δέ δέν έτόλμησαν 
νά εϊπουν τήν ούσίαν τοϋ Θεοϋ οϋτε οί είπόντες τόν Λό
γον τοϋ Θεοϋ υιόν θελήσεως25. Οί δέ προορισμοί φανερώ
νουν καί μέ μόνον τό όνομά των τήν πρό τών αιώνων 
ϋπαρξιν αύτών' άν δέ θελήση κανείς νά μή λέγπ τούτους 
καί προαιώνιους, θά έλεγχθή άπό τόν Παύλον λέγοντα, 
καθώς «προώρισε πρό τών αιώνων ό Θεός»2®.

7. ’Αλλά ταϋτα μέν είναι σαφώς άναρχα καί προαιώ
νια έργα τοϋ Θεοϋ, όπως ή πρόγνωσις, ή θέλησις, ή πρό-
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ψία και έΐ τι τουτοις παραπλήσιον' εΐ δ3 ή θεωρία και πρό
νοια και πρόγνωσις, προαριομοί τε καί ϋέλησις άναρχα έργα 
τον Θεόν έστι, και ή άρετή αρα, και γάρ αρετή τούτων εκα- 
στόν έστιν, άλλα και ή όντότης, έπεϊ μη τής ουσίας μόνης, άλ- 

5 ^ ά  και παντός δντος προηγείται ή όντότης, πρώτον γάρ έστιν· 
είτα αρετή εοτιν ή ϋέλησις ή προορισμός. Καλώς άρ3 ο πο
λύς τα ϋεϊα Μάξιμός φησιν δτι щ όντότης και ή ζωή και ή 
άγιότης και ή αρετή έργα τον Θεόν είσιν ονκ ήργμένα χρο- 
νικώς» και ϊνα μη τις εν αιώνι ταντ9 είναι νομίση, καν μή 

10 χρονικώς, έπήγαγεν, «ονκ ήν γάρ ποτέ δτε ονκ ήν αρετή και 
άγαϋ'ότης και άγιότης και άϋανασία»* πάλιν δέ ϊνα μή τις οίη- 
ϋείη τά εν ήμϊν τούτον λέγειν αναρχα, επάγει οτι «τά ήργμέ
να τή μετοχή τών ονκ ήργμένων και είσ\ και λέγονται' πάοης 
γάρ ζωής και άϋαναοίας, άγιότητός τε και άρετής» , δηλαδή 

15 τής φνοικώς ήμϊν ένυπαρχούσης, «δημιονργός έστιν ό Θεός». 
Ταντα μεν οϋν έν πεντηκοστφ κεφαλαίφ τής πρώτης 'Εκατόν. 
τάδος εϊρηκεν, εν δε τф τεσσαρακοστφ όγδόψ τής αυτής ον- 
σιωδώς περί τόν Θεόν αντά φησι ϋεωρεϊσϋαι και αντά είναι 
τά μεϋεκτά, ών μετέχονσι τά όντα μετέχοντα και ήργμένα ερ- 

20  γα χρονικώς, άνάρχων έργων εκείνων δντων, «ον γάρ ποτέ», 
φησί, «πρεσδύτερον άρετής το *ονκ ήν3, ουδέ τίνος άλλον τών 
είρημένων» , οϊα τόν Θεόν έχοντα τον είναι μονώτατον άϊδίως 
γεννήτορα. Και ϊνα μή τινι δόξη τήν νπερΟνσιότητα εκείνην 
λέγειν, ή κατά τήν άπόλνσιν πάντων τή διανοίη. έπιδάλλο- 

25 μεν, έν τφ τεσσαρακοστφ ένάτφ έφεξής ενϋυς γράφων είπεν 
δτι καί «τών μεϋεκτών άπειράκις άπείρως δ Θεός ύπερεζήρη- 
ται» , τής άνάρχον δηλαδή, ταντόν δ* ειπεΐν άκτιστου, εκείνης 
άγαϋότητος και άγιότητός και άρετής. Ονκονν τανϋ' απλώς 
ή υπερούσιος ουσία τον Θεού έστιν ουϋ3 ή άκτιστος άγαϋ'ότης 

30 ου τε ή ά ίδιος δόξα ή ζωή και τά τοιαϋτα. Και τούτων γάρ 27 28 29 30

27. Κεφάλαια θεολογικά 1, 50, PG 90, 1101 ΑΒ.
28. Eic τό σημεϊον τοϋτο πρέπει νά έΕηγηθή δτι ό Γρπγόριοα βά

σει του ΜαΕίμου όμιλε! περί ένεργειών άνάρχων τοϋ Θεοϋ, αλλά καί 
περί έργων άνάρχων (τά όποια άλλου καλεϊ ένεργήματα). Παρ' αύτά 
ύπάρχουν έργα ήργμένα χρονικώα, λαβόντα άρχήν.

29. Αύτόθι 1, 48, PG 9Й, 1100 D -1101 Α.
30. Αύτόθι 1, 49, PG 90, 1101 Α.
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νοια, ή αύτοψία καί τά παραπλήσια αυτών' άν δέ ή θεωρία, 
ή πρόνοια, ή πρόγνωσις, οι προορισμοί καί ή θέλησις είναι 
άναρχα έργα τοΰ Θεού, αρα καί ή αρετή, διότι καί έκα
στον τούτων είναι αρετή, άλλα καί ή όντότης, επειδή όχι 
μόνον τής ούσίας άλλα καί παντός όντος προηγείται ή όν
τότης, διότι είναι πρώτον' έπειτα υπάρχει ή άρετή ή θέλη- 
σις ή προορισμός. ”Αρα καλώς λέγει ό πολύς εις τά θεία 
Μάξιμος, ότι «ή όντότης καί ή Ζωή καί ή άγιότης καί ή 
άρετή είναι έργα τοϋ Θεοΰ όχι ήργμένα χρονικώο καί 
διά νά μή νομίση κανείς ότι ταΰτα είναι εις αιώνα, αν καί 
όχι χρονικώο, προσέθεσεν, «δεν ήτο κάποτε κατάστασις 
κατά τήν όποιαν δεν ύπήρχεν άρετή, άγαθότης, άγιότης 
καί άθανασία»’ πάλιν δέ διά νά μή νομίση κανείς ότι ουτος 
λέγει τά εντός ήμών άναρχα, προσθέτει ότι «τά ήργμένα 
είναι καί λέγονται οϋτω διά τής μετοχής τών μή ήργμέ- 
νων’ διότι πόσης Ζωής καί αθανασίας, άγιότητος καί άρε- 
τής», δηλαδή τής φυσικώς ένυπαρχούσης μέσα μας, «δη
μιουργός είναι ό Θεός»27. Ταΰτα λοιπόν έγραψεν εις τό 
πεντηκοστόν κεφάλαιον τής πρώτης Έκατοντάδος, εις δέ 
τό τεσσαρακοστόν όγδοον τής ιδίας σειράς λέγει ότι ταΰτα 
παρατηρούνται ούσιωδώς περί τόν Θεόν καί ότι αύτά 
είναι τά μεθεκτά, τών όποιων τά όντα μετέχουν όσα είναι 
μετέχοντα καί ήργμένα χρονικώς έργα, ένω εκείνα είναι 
άναρχα έργα28' διότι, λέγει, «δέν ήτο ποτέ πρεόβύτερον 
άρετής τό ’μή είναι’, οϋτε κανενός άλλου τών λεχθέντων, 
έφ’ όσον ταΰτα έχουν άϊδίως μοναδικόν γεννήτορα τοΰ εί
ναι τόν Θεόν»29. Καί διά νά μή νομίση κανείς ότι λέγει τήν 
υπερουσιότητα έκείνην, εις τήν οποίαν φερόμεθα μέ τήν 
διάνοιαν κατά τήν άπόθεσιν πάντων, γράφων εύθύς εις 
τό επόμενον τεσσαρακοστόν ένατον κεφάλαιον εΐπεν ότι 
«ό Θεός είναι έξηρμένος άπειράκις άπείρως καί τών 
μεθεκτών»30, δηλαδή τής άνάρχου ή μέ άλλους λόγους 
τής άκτιστου έκείνης άγαθότητος καί άγιότητος καί άρε
τής. Δέν είναι λοιπόν ταΰτα απλώς ή υπερούσιος ουσία 
τοΰ Θεοΰ οΰτε ή άκτιστος άγαθότης οϋτε ή άΐδιος δόΕα 
ή Ζωή καί τά тоюута, Διότι και tqutwv είναι ύπερεξηρμέ-



ώς άϊτιος ό Θεός ύπερεξήρηται. Ζωήν δε λέγομεν αυτόν και 
άγαύότητα και τα τοιαύτα, καλούντες αυτόν από των παραστα
τικών ενεργειών τε και δυνάμεων τής ύπερουσιότητος εκεί
νης, έπεί, κατά τον μέγαν Βασίλειον, πίστωσις πάσης ουσίας 

5 ή κατά φύσιν καλέστηκε ταύτης ενέργεια, τόν νουν έπι την 
φύσιν άνάγονσα' κατά δε τόν Ννσσης ϋ'είον Γρηγόριον και 
τους άλλους πατέρας άπαντας, «ενέργεια έστι φυσική ή δηλω
τική πάσης ουσίας δύναμις, ής μόνον εστέρηται το μή ον· 
τό γάρ δν, ουσίας τίνος μετέχον, και τής δηλούσης αϋτήν φν- 

10 σικώς μεΰέξει πάντως δυνάμεως». 9Αλλά και ώς δλον έν 
έκάστη δντα τών ύ-εοπρεπών ενεργειών, άφ’ έκάστης όνομά- 
ζομεν αϋτόν, άφ\ ου διαδείκνυται καί τό πασών τούτων νπερ- 
εξηρήοδαι. Πώς γάρ πολλών ούσών ύεοπρεπών ενεργειών, Ό
λος έν έκάατη παντάπαοιν άμερίστως ένυπήρχεν άν και άφs 

15 έκάστης δλος έωρατό τε καί εκαλείτο διά τό τής άμέρους ά- 
πλδτητος υπερφυές εϊ μή τούτων άτιασών ύπερανέστηκε;

8. Και μήν εΐσϊν αϊ τών του Θεού ενεργειών αρχήν και 
λήξιν έσχον, ώς και τούτο πάντες οι άγιοι σνμμαρτνρήσουσιν. 
ΕΙ γάρ και δ πάντα δοκών ακριβώς γινώσκεΐν ούτος τήν άρ- 

20 χήν έχον άτιαν και κτιστόν ηγείται, διό καί έν είναι φήσας 
άναρχον, τήν ουσίαν τού θεού, έπήνεγκεν ώς άντιδιηρημένον, 
«τά δέ παρά ταύτην γενητής υπάρχει φύσεως» , εϊ γούν εκείνος 
τά αρχήν λαβόντα και κτιστά άπαντα δοξάζει, άλλ* ημείς πά
σας μέν τάς τού Θεού ένεργείας άκτιστους ΰπαρχούσας όί- 

25  δαμεν, ου πάσας δk άναρχους. Ει γάρ καί μή τής δημιουρ-» 
γικής δυνάμεως, αλλά τής κατά ταύτην πράξεως, δηλαδή 
τής κατά τά δεδημιουργημένα ένεργείας, γέγονεν αρχή καί 
τέλος, και τουτ* εδειξεν δ Μωνσής ειπων «κατέπανσεν δ Θε
ός άπό πάντων τών έργων, ών ήρξατο ποιήσαι», πώς ούν ονκ 

30 άλλο τιαρά τάς οικείας ένεργείας ή νπερουσιδτης εκείνη είη; 
’Αλλ* έρεί τάς άνάρχονς ένεργείας ταυτόν έκείνη είναι; 9Αλλ* 31 32 33

31. Βλ. Επιστολή 189, PG 32, 696 ВС.
32. Χωρίον προσηρτημένον είς τάς Πρός Μαρίνον πραγματείας 

τοϋ Μ σ ξ ί μ ο υ ,  PG 91, 281 ΑΒ.
33. Βλ. άνωτ. 4. Κατ’ ουσίαν ό Βαρλαάμ θεωρεί ώς υπαρκτόν μό

νον τά κτιστά, ήτοι τά κτίσματα, ένψ ό Παλαμας δέχεται καί τόό 
άκτιστους ένεργείας ώς ύπσρκτάς, "Εχομεν ένταΰθα φάσιν τής έρι- 
5ос μεταξύ όνοματισμοΟ καί πραγματισμού. 34. Γεν .  2, 3.
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νος ό Θεός ώς αίτιος. Λέγομεν δέ αύτόν ζωήν καί αγαθό
τητα καί τα τοιαϋτα, καλοϋντες αύτόν από τάς ενδεικτικός 
ένεργείας καί δυνάμεις τής ύπερουσιότητος εκείνης, επει
δή κατά τον μέγάν Βασίλειον πιστοποίησις πόσης ουσίας 
είναι ή φυσική ένέργειά της, άνάγουσα τον νοΰν επάνω 
εις τήν φύσιν31' κατά δέ τον θειον Γρηγόριον Νύσσης καί 
όλους τούς άλλους Πατέρας «ενέργεια φυσική είναι ή 
δηλωτική πόσης ούσίας δύναμις, τήν όποιαν μόνον τό μή 
όν στερείται' διότι τό όν, μετέχον ούσίας τινός, θά μετέχη 
οπωσδήποτε φυσικώς καί τής δηλωτικής αύτής δυνά- 
μεως»32. ’Αλλά καί έπειδή ύπάρχει ώς όλον είς έκάστην 
των θεοπρεπών ένεργειών, όνσμάζομεν τόν Θεόν με 6ά- 
σιν έκάστην αύτών, έξ οΰ δεικνύεται καί τό ότι είναι ύπερ- 
εξηρμένος όλων τούτων. Διότι πώς, άφοΰ είναι πολλαί αί 
θεοπρεπεϊς ένέργειαι, θά ήδύνατο νά ύπάρχη εις έκάστην 
εντελώς άμερίστως, νά βλέπεται καί νά καλήτσι ολόκλη
ρος είς έκάστην λόγω τοΰ ύπερφυοΰς τής άμερόΰς άπλό- 
τητος, άν δέν ήτο ύπερόνω όλων τούτων;

8. Καί όμως μερικαί άπό τάς ένεργείας τοΰ Θεοΰ έλα- 
βον άρχήν καί λήξιν, ώς είναι δυνατόν νά συμμαρτυρή* 
σουν όλοι οί άγιοι. Πράγματι άν καί ό κατά τήν γνώμην 
του ακριβής παντογνώστης οΰτος θεωρεί κτιστόν παν 
τό έχον άρχήν, διό καί, άφοΰ είπεν ότι εν είναι άναρχον, ή 
ουσία τοΰ Θεού, προσέθεσεν κατ’ αντιδιαστολήν, «τά δέ 
παρ’ αύτήν είναι γενητής φύσεως» άν καί εκείνος λοιπόν 
όλα τά λαβόντα άρχήν νομίζει κτιστά, ήμεϊς άναγνωρίζο- 
μεν μέν όλας τάς ένεργείας τοΰ Θεοΰ άκτιστους, όχι δέ 
όλας όνάρχους85. Διότι, άν καί δέν έγινεν άρχή καί τέλος 
τής δημιουργικής δυνσμεως, αλλά τής κατ’ αύτήν πράζε- 
ως, δηλαδή τής πραγματσποιήσεως τών δημιουργημάτων, 
καί τοΰτο εδειξεν ό Μωυσής είπών «κατέπαυσεν ό Θεός 
άπό όλα τά έργα τά όποια ήρχισε νά έκτελη»34, πώς λοιπόν 
δέν θά ήτο κάτι διάφορον άπό τάς όίκείας ένεργείας ή 
ύπερουσιότης εκείνη; ’Αλλά θά εϊπη ότι αί άναρχοι ένέρ- 
γειαι είναι ταυτόν μέ έκείνην; ’Αλλά μερικαί άπό αυτός 
ελαβον τέλος, αν καί όχι άρχήν, πράγμα τό όποιον είπεν
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είσιν at τούτων τέλος εσχον, εί και μη άρχήν, δ και περί τής 
τοϋ θεόν προγνώσεως ό μέγας εϊρηκε Βασίλειος. Ούκ άρα 
ταντόν ουδέ τοϊς άνάρχοις ένεργείαις ή υπερούσιος ονοία τοϋ 
Θεόν, δι’ ών και δτι πάσης ένεργείας οίασδηποτούν ον μόνον 
ύπερεζηρήμένη δείκνυτάι εκείνη, άλλα και «άπειράκις άπεί- 
ρως» κατά τον πολνν τά άεϊα Μάξιμον.

9. Ό  δέ μακάριος Κύριλλος, «.ένέργεια» φηοί, «άεοπρε- 
πής και δύναμίς έστι τό είναι πανταχή και χωρειν μεν διά 
πάντων τον Θεόν, χωρεισΰ'αι δε νπ3 ονδενός» . Ον τοίννν τού- 

10 το φύσις Θεόν, τό είναι πανταχόν, εϊπερ μηδέ ήμιν φύσις ε- 
στι τούτο μόνον, τό είναι πον. Τό γάρ μηδαμώς ουσία ον, πώς
αν ημών ουσία είη; Ονκ άρα ταντόν παντάπασιν έπϊ Θεόν 
ονσία και ενέργεια, ει και όλος εν έκάστη ένεργεία δείκνν- 
ται όιά τό τής ουσίας άμερές. ’Ιωάννης δε ό Χρνσορρήμων 

15 «ουσιώδη ενέργειαιο> φησι «Θεού τό μηδαμού είναι, ον τφ 
μή είναι, άλλα τώ ύπερειναι τόπον και χρόνον και φύσεως». 
Σν τοίννν τάχα και τό μηδαμού είναι ον τής ουσίας, άλλ* 
ουσίαν τού Θεού έρεις, ό μηόεμίαν διαφοράν ειδώς ουσίας 
τε και ένεργείας. Ό  <5έ μέγας Βασίλειος, «πώς ον καταγέλα- 

20 στον», φηοί, «τό δημιονργικόν ουσίαν είναι λέγειν, τό προ
νοητικόν πάλιν ουσίαν, τό προγνωστικόν ώσαύτως και άπαξ- 
απλώς πάσαν ενέργειαν ουσίαν τίΰεσάαι;». Μάξιμος δέ ό 
ΰ'εΐος, «ή άγαάότης», φησί, «και παν εϊ τι άγαάότητος εμπε
ριέχεται λόγφ καί άπλώς πάσα ζωή και άάανασία και 8σα 

25 περί τόν Θεόν ούσιωδώς θεωρείται ύργα Θεού είσι καί ονκ 
ήργμένα χρονικώς· ον γάρ ποτέ πρεσβύτερον αρετής τό ονκ 
ήν, ουδέ τίνος άλλον τών είρημένων, καν τά μετέχοντα αυτών 
κατ’ αυτά ήρκται τον είναι χρονικώς». Οϋδέν άρα τών τον- 
ού των ονσία τού Θεού έστιν, ον τε ή άκτιστος άγαάότης, ον τε 

30 ή άναρχος καί άΐδιος ζωή* ού γάρ έκ τών κατ9 αυτόν, άλλ’ 
έκ τών περί αυτόν τά τοιαύτα παντ9 %στιν. 35 * 37 * 39 40

35. Σχετικόν έν ’Ανατρεπτικά) όπολογ. Εύνομίου 1, 8’ PG 29,
528 Β. 3Θ. ΒΛ. χωρίον έν άνωτ. παραγράφω.

37. Χωρίον προσηρτημένον είς τάς Πρός Μαρίνον πραγματείας τοΰ
Μ α ζ ί μ ο υ ,  PG 91, 281 Β. 38. Αυτόθι.

39. ’Ανατρεπτικός όπολογ. Εύνομίου 1, 8, PG 29, 528 Β.
4 0 . Κεφ άλαια θεολογικά 1, 4 8 , P G  9 0 , 1 1 0 0 D .
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ό μέγας Βασίλειος περί τής προγνώσεως τοΰ Θεοϋ**. 
Άρα δεν είναι τό ίδιον ούτε με τάς άναρχους ένεργείας 
ή ύπερούσιος ούσία τοΰ Θεοΰ, διά των όποιων δεικνύεται 
εκείνη όχι απλώς ύπερεΕηρμένη άπό πάσαν όποιανδήποτε 
ενέργειαν, άλλα άπειράκις άπείρως κατά τον πολύν είς 
τά θεία ΜάΕιμον*8.

9. Ό δέ μακάριος Κύριλλος λέγει, «ένέργεια θεοπρε- 
πής καί δύναμις είναι τό νά είναι παντού ό Θεός καί νά 
χωρη μέν διά πάντων, νά μή χωρήται δέ άπό τίποτε»87. 
Δέν είναι λοιπόν φύσις Θεοϋ τοϋτο, τό νά είναι παντοϋ, 
αν βεβαίως δέν είναι ούτε είς ήμάς τοΰτο φύσις, τό ότι 
εϊμεθα κάπου. Διότι έκεϊνο τό όποιον δέν είναι καθόλου 
ούσία, πώς θά ήτο ούσία ημών; ”Αρα δέν είναι τό ίδιον 
έντελώς ούσία καί ένέργεια έπί Θεοϋ, αν καί αύτός δει
κνύεται ολόκληρος είς έκάστην ένέργειαν λόγω τοΰ άμε- 
ρίστου τής ούσίας. Ό δέ Ιωάννης ό Χρυσορρήμων λέγει 
ότι «ούσιώδης ενέργεια Θεοΰ είναι τό μή είναι πουθενά 
όχι διά τό ότι δέν είναι, άλλά διά τό ότι είναι ύπεράνω 
τόπου καί χρόνου καί φύσεως»88. Σύ λοιπόν ίσως, άφοϋ 
δέν άναγνωρίζεις καμμίαν διαφοράν ούσίας καί ένεργείας, 
καί τό μή είναι πουθενά θά εϊπης ότι δέν είναι τής ούσίας,
άλλ’ ούσία τοΰ Θεοϋ. Ό δέ μέγας Βασίλειος λέγει, «πώς

1 _δέν είναι καταγέλσστον τό νά λέγωμεν ότι τό δημιουργι
κόν είναι ούσία, τό προνοητικόν πάλιν ούσία, τό προγνω
στικόν ώσαύτως καί γενικώς νά θεωροΰμεν ούσίαν πάσαν 
ένέργειαν;»8*. Ό δέ θείος ΜάΕψος λέγει, «ή άγαθότης 
καί πάν ό,τι έμπεριέχεται είς τον λόγον τής άγαθόΤητος 
καί γενικώς πάσα 2ωή καί άθανασία καί όσα παρατηρούν
ται ούσιωδώς περί τον Θεόν είναι έργα Θεοϋ και όχι 
ήργμένα χρονικώς' διότι δέν ήτο ποτέ πρεσθύτερον όρε- 
τής τό μή εϊναΓ, ούτε κανενός άλλου τών λεχθέντων, 
έστω καί άν τά μετέχοντα αύτών κατ’ αύτά έχουν όρχίσει 
νά ύπάρχουν χρονικώς»4®. "Αρα κανέν άπό αύτά δέν είναι 
ούσία του Θεοϋ, οϋτε ή άκτιστος άγαθότης οϋτε ή άναρ
χος καί άΐδιος ζωή’ διότι όλα τά τοιαϋτα δέν άνήκουν είς 
τά κατ’ αύτόν άλλά είς τά περί αύτόν.
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10. ”Ετι κοινή πάντες oi άγιοι πατέρες επί της άκτιστου 
φασι Τριάδος ονκ έοτιν ενρεΐν όιομα της φύσεως δηλωτικόν, 
των δε ενεργειών έστι τά ονόματα. Και γάρ ή ϋεότης ενέρ
γειας εστί δηλωτικόν, τό ϋέειν η τό ϋεάσϋαι η το αίϋειν η

5 την αντοϋέωσίν δηλονν. Ταντό δε τφ δνομαξομένω τό νπερ- 
ωννμον ονκ έστιν' ον ταντό άρα ονοία και ενέργεια Θεόν1. 
Εί δε ή τον Θεόν ϋ'εότης κυρίως τήν τον Θεόν ενέργειαν δη- 
λοΐ, κτισταί δέ είσίν ανται κατά σ ε , κτιστή, έότι κατά σέ και 
ή ϋεότης τον Θεόν. *Αλλ’ ον μόνον άκτιστος αλλά και άναρ- 

10 χος* ον γάρ ήρξατό ποτέ τον ϋεάσϋαι τά όντα ό ε ί δ ώ ς  τά πάν
τα πριν γενέσεως αντών νπέρκειται ό ’ όμως και τής ενέρ
γειας ταυτής ή νπερώννμος ονσία τον Θεόν, καϋ5 όσον τό όν
τως ενεργούν, τον ένεργονμένον, και τό νπερώννμον, τον κα
τά τούτον τον τρόπον δνομαζομένον. 9Αλλά τά τοιαντα Θεόν ε- 

15 να σέβειν και ϋεόνητα μίαν ονδαμώς προσίσταται, επεί μηδ5 
ήλιον ένα και φως εν αντον νόμιζε ιν, τό καί την ακτίνα ή
λιον καλεΐσϋαι. ^Ορας όπως ημείς ακριβώς ό μολογ ον μεν τοϊς 
άγίοις;

11. Σν δέ ό τά μεϋεκτά λέγων κτιστά και ούχί τά έργα 
20 πάντα μόνον, αλλά καί τάς δυνάμεις και ένεργείας πάσας τον

Θεόν αρχήν έχειν χρονικήν καί τέλος, ώ τής παραπληγίας 
καί τής πάντα τολμώσης άδεώς άπονοίας, ασεβείς άποφαινό- 
μενος καί άφορισμφ καί άναϋέματ ι καΰνποβάλλων τους καί 
τών άκτιστων ενεργειών επέκεινα κατ3 ουσίαν τόν Θεόν δο- 

25 /ξάζοντας άγίονς, έπεί κατ3 αϋτήν πάσης νπέρκειται ϋέσεώς 
τε καί άφαιρέοειϋς, σν τοίννν τοιαντα λέγων καί φρονών έ
χεις όπως δείξης μή τοίς άπ1 αιώνος κακοδόζοις έναοίϋμιος 
ών, καί ταντ ούχί τάς ένεργείας μόνον πάσας και πάντα τά 
έργα τον Θεόν, αλλά καί τάς δυνάμεις τής ανϋνπερουσίον φν- 

$0 σεως εκείνης κτιστάς άποφαινόμενος; Καίτοι τουνομα τούτο, 
*ή ουσία9, μιας τών τοιοντων δυνάμεων σημαντικόν έστιν έπί 
Θεόν. Φησι γάρ ό εξ 1 Αρε ίου Μάγον Διονύσιος, ((εί.τήννπερ- 41 42 43

41. Βλ. όνωτ. 3, 1, 31 καί τά ς  έν  σημειώνει παραπρμπάς.
42. Δ  ι ο ν. ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Π ερί θείων ονομάτων 11, 

6, P G  3, 956 Α .
43. Δ  ι ο ν. Ά  ρ ε ο π α γ ί τ  ο, υ, Π ερί μυστικής .θεολογίας 1, 

2, P G  3, 1000 Β.



10. Προσέτι άπό κοινού όλοι οί άγιοι Πατέρες λέγουν 
ότι έπί τής άκτιστου Τριάδος δέν είναι δυνατόν νά εύρεθη 
όνομα δηλωτικόν τής φύσεως καί ότι τά ονόματα άνήκουν 
εις τάς ένεργείας. Διότι ή θεότης είναι δηλωτικόν ένερ- 
γείας, δηλοΰν τό θέειν (τρέχειν) ή τό θεάσθαι ή τό αϊθειν 
(λάμπειν)41 ή την αύτσθέωσιν42. Τό δέ ύπερώνυμον δέν 
είναι τό ίδιον μέ τό όνομαζόμενον' άρα δέν είναι τό αύτό 
ούσία καί ένέργεια Θεού. Έάν δέ ή θεότης του Θεοϋ δη- 
λώνη κυρίως την ένέργειαν τού Θεού, είναι δέ αΰτάι κτι
στοί κατά σέ, κτιστή είναι κατά σέ καί ή θεότης τοϋ Θεοϋ. 
’Αλλά σύτή δέν είναι μόνον άκτιστος άλλά καί άναρχος' 
διότι ο γνωρίμων τά πάντα προ τής γενέσεως αύτών δέν 
ήρχιαε ποτέ νά θεαται τά όντα' ύπέρκειται όμως καί τής 
ένεργείας ταύτης ή ύπερώνυμος ούσία τοΰ Θεοϋ, καθ’ ό
σον τό ούτως ένεργοϋν είναι τοϋ ένεργουμένου καί τό 
ύπερώνυμον είναι τοϋ κατά τούτον τον τρόπον όνομαζομέ- 
νου. Άλλά τά τοίαϋτα δέν εμποδίζουν καθόλου νά σεβώμεθα 
ένα Θεόν καί μίαν θεότητα, καθ’ όσον καί τό ότι καλείται 
καί ή άκτίς ήλιος δέν εμποδίζει νά δεχώμεθα έναν ήλιον 
καί εν φως αύτοϋ. Βλέπεις πώς ήμεϊς άκριβώς συμφώνοΰ- 
μεν μέ τούς άγιους;

11. Σύ δέ ό οποίος καί τά μεθεκτά λέγεις κτιστά καί 
όχι "μόνον όλα τά έργα, άλλά καί άλας τάς δυνάμεις καί 
ένεργείας τοϋ Θεοϋ δέχεσαι ότι έχουν άρχήν χρονικήν 
καί τέλος, ώ τής παραπληγίας καί άφόβως παντός μου 
άπονοίας, άποφαινόμενΟς άσεθεϊς καί ύποθάλλων εις άφο- 
ρισμόν καί άνάθέμα τούς πιστεύοντας τόν Θεόν άγίους 
ώς κατ’ Ούσίαν ηέραν Καί των άκτιστων ενεργειών, επειδή 
κάτ αύτήν είναι ύπέράνω πόσης θέσεως καί άφαιρεσεως48, 
σύ λοιπόν λέγων καί φρονών τοίαϋτα δύνασαι νά άποδεί- 
Εης ότι δέν συγκαταλέγεσαι μέ τούς άπ’ αίώνος κακοδό- 
Εους, καί μάλιστα όταν διακηρύσσης κτιστάς όχι μόνον ά
λας τάς ένεργείας καί όλα τά έργα τοϋ Θεοϋ, άλλά καί 
τάς δυνάμεις τής άνθυπερουσίου εκείνης φύσεως; Καί 
όμως τό όνομα τούτο, ‘ή ούσία’, είναι σημαντικόν μιας των 
τοιούτων δυνάμεων έπί τοϋ Θεοϋ. Διότι λέγει ό έΕ Ά-
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ούσιον κρυφιότητα Θεόν ή ζωήν ή ουσίαν ή φώς ή λόγον 
όνομάσομεν, ούδέν έτερον νοοϋμεν ή τάς εϊς ημάς εξ αυτής 
προαγομένας δυνάμεις εκϋ'εωτικάς ή ουσιοποιούς ή ζωογόνους 
ή σοφοδώρονς» . " Ο τ α ν  ούν αυτός λέγης εν είναι μόνον άν- 

5 αρχον, την ουσίαν του Θεού, μίαν μόνην δίδως ήμίν νοειν, 
Θεού δύναμιν άναρχον, την ούσιοποιόν, τάς δε παρά ταύτην 
υπό χρόνον. Πώς ούν ή μεν ούσιοποιός του Θεόν δύναμις 
άναρχος, ή δέ ζωοποιός έξει χρονικήν άρχήν, ή τε ζωογόνος 
και ή σοφοδότις; *'Η γάρ πάσα άναρχος ϋεία δύναμίς έστιν 

10 ή ουδέ μία. Συ δε την μίαν μόνην λέγων και κατασκευάζων ά- 
κτιστον, τάς άλλας έκδάλλεις του άκτιστου* πάσας δε κτίστης 
άποφαινόμενος, συνεκδάλάεις καί τήν μίαν. Τοιούτον γάρ τό 
ψευδός και έαυτφ άνακόλουϋόν έστι και αύτεπίδουλον, εικό
τως, ινα ή και. προς αυτό ψευδές τε καί λυμαντικόν, αυτό έφ’ 

15 εαυτό χωρούν καί αυτό εαυτού δι έαυτού καταψευδόμενον.
12. Άλλ* έρεΐ διά της ουσίας εκείνο λέγειν, τό μσναχώς 

καί ένιαίως έχον εν έαυτφ πάσας τάς δυνάμεις ταύτας; 9Αλ
λά πρώτον μεν Θεόν έδει τούτο ονομάσαι' ταύτην γάρ τήν 
φωνήν υπό τής Εκκλησίας έπ εκείνου παρελάδομεν. Καί τφ 

20 Μωϋσή δε χρηματίζων 6 Θεός, ουκ ειπεν «εγώ εϊμι ή ουσίαν, 
άλλ9 αέγώ είμι ό ών»' ου γάρ εκ τής ουσίας ό ών, аЯ Я ’ εκ 
τού οντος ή ουσία' αυτός γάρ δ ών δλον έν έαυτφ συνείληφε 
τό είναι. 5Έπειτα, εΐ καί αντί τής βουσίας’ τή 'Θεός9 έχρή-
σατο φωνή, έδει προσχρήσασύαι τφ ‘φύσει , και ταύτα περί 

25 τής χάριτος καί τών χάριτι ϋ'εών, ους και χάριτι άνάρχους* 
καί άκτιστους οι άγιοί φασι, τής υποΜσεως τών λόγων ού'Γ 
σης. 9Έδει τοίνυν λέγειν, « εϊς ό ερύσει άναρχος Θεός». Ού- 
τος δε καί τό Θεός άμείψας καί τό φύσει καταλιπών, ώς έ- 
νήν κλέψαι τους ακούοντας προήνεγκε τόν λόγον, ουκ εκείνο 

30 λέγων μόνον άναρχον, τό ένιαίως τά πάντα ουνέχον καί προ-

44. Περί θείων όνομάτων 2, 7, PG 3, 645 Α.
45. Έ  Ε. 3, 14.
46. Βλ. Γ ρ η γ .  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγος 45, 3, PG 36, 625 С,
47. Βλ. Μ α ζ ί  μ ου, Περί άποριών, PG 91, 1144 ВС.
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ρείου Πάγου Διονύσιος, «άν όνομάσωμεν Θεόν ή ζωήν ή 
ούσίαν ή φώς ή λόγον τήν ύπερούσιον κρυφιότητα, δεν 
έννοοϋμεν τίποτε άλλο παρά τάς είς ήμας άποστελλσμέ- 
νας άπό αύτήν έκθεωτικάς ή ούσιοποιούς ή ζωογόνους π 
σοφοδώρους δυνάμεις»44. "Οταν λοιπόν σύ λέγεις ότι μόνον 
εν είναι άναρχον, ή ούσία τοΰ Θεοϋ, επιτρέπεις εις ήμας 
νά έννοήσωμεν μόνον μίαν δύναμιν Θεοΰ άναρχον, τήν 
ούσιοποιόν, τάς δέ παρ’ αύτήν έγχρόνους. Πώς λοιπόν ή 
μέν ούσιοποιός δύναμις τοΰ Θεοΰ είναι άναρχος, ή δέ ζωο
ποιός θά εχη χρονικήν αρχήν, ή ζωογόνος καί σοφοδότις; 
Διότι ή πόσα θεία δύναμις είναι άναρχος ή καμμία. Σύ 
δέ λέγων καί κατασκευάζων άκτιστον μόνον τήν μίαν, τάς 
άλλας έκθάλλεις άπό τό άκτιστον' άνακηρύσσων δέ άλας 
κτιστός, συνεκθάλλεις άπό τό άκτιστον και αύτήν τήν μίαν. 
Πράγματι τό ψεύδος είναι τοιοΰτον καί τόσον άνακόλου- 
θον προς έαυτό καί αύτεπίβουλον, εύλόγως, ώστε νά είναι 
καί προς έαυτό ψευδές καί λυμαντικόν, έπιτιθέμενον τό 
ίδιον έναντίον έαυτοΰ καί καταψευδόμενον τό ίδιον έναν- 
τίον έαυτοΰ.

12. Μήπως θά εϊπη δμως ότι διά τής ουσίας έννοεϊ 
το έχον μοναδικώς καί ένιαίως μέσα του άλας τάς δυνά
μεις ταύτας; ’Αλλά πρώτον μέν έπρεπε νά τό όνομάση
Θεόν’ διότι αύτήν τήν ονομασίαν παρελάβομεν άπό τήν 
εκκλησίαν διά τήν έννοιαν ταύτην. Καί εις τον Μωυσήν 
δέ σμιλών ό Θεός δέν είπεν «έγώ είμαι ή ούσία», άλλά «έ- 
γώ είμαι ό ών»45, καθ’ όσον δέν προέρχεται άπό τήν ού
σίαν ό ών, άλλ’ άπό τό δν ή ούσία' διότι αύτός ο ών έμπε- 
ριέχει είς έαυτόν ολόκληρον τό είναι4®. "Επειτα, καί αν 
άντί τής ουσίας έχρησιμοποίει τό όνομα Θεός, θά έπρεπε 
νά προσθέση τό «φύσει», καί μάλιστα περί τής χάριτος 
καί τών κατά χάριν θεών, τούς όποιους οί άγιοι λέγουν καί 
χάριτι άνάρχους καί άκτιστους47, όταν ομιλούν περί τών 
λόγων. "Επρεπε λοιπόν νά λέγουν, «εις είναι ό φύσει άν
αρχος Θεός». Οΰτος δέ άντικαταστήσας τό Θεός καί 
πραλείψας τό φύσει, διετύπωσε τον λόγον κατά τρόπον 
ώστε νά ύπσκλέψη τούς άκούοντας, λέγων άναρχον δχι
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έχον' εϊ γάρ τούτο έλεγε, πώς αν τάς εν αντφ δυνάμεις φν- 
σικάς δεικνύειν έοπούδαζε κτιστάς;

/ 13. 'Ότι δ9 αυτός τάς δυνάμεις κτιοτάς ηγείται τον Θε
όν, άκουοον φανερώς αυτόν τούτο λέγοντος. Προενεγκών γάρ 

5 τον μέγαν Διονύσιον φάσκοντα «μεϋ’εκτώς αύτοεΐναι και αύ- 
τοζωήν και αύτοΰ'εότητα τάς έκδιδομένας εκ θεού τού άμε- 
Σέκταν προνοητικάς δυνάμεις, ών τά δντα οϊκείως έαυτοϊς 
μετέχοντα και ζώντα και ένϋ'εα και έστι και λέγεται, διό 
και πρώτως αυτών ό άγα&ός υποστάτης λέγεται είναι», συλ- 

10 λογιζόμενος εκ τούτων εφεξής οντος, «.ούκούν», φησίν, «ή έν-
ταΰ&α αύτοϋεότης και τάλλα, α  σαφώς δυνάμεις ό μέγας ώ- 
νόμασεν, ονκ αεί εισιν, άλλά και τούτων υποστάτης έστϊν ό ά
γαμός»’ και πάλιν, α.έφη μέν τις ΰεαρχίαν είναι τινα καί θεό
τητα, ής έξηρήοϋαι την τιάντων αρχήν, άεϊ δε ούδαμώς εΐ- 

15 πεν αυτήν' είναι γάρ και ταύτης νποστάτιν την τιάντων αι
τίαν»* και πάλιν, «ή μεν άμέϋ'εκτος δόξα τού Θεού άΐδιον μέν, 
ον μην έτερον τής ουσίας, ή δέ μεϋ'εκτή έτερον μέν τής ου
σίας τού Θεού, ον μην άΐδιον' και ταύτης γάρ νποοτάτις έ- 
στιν ή πάντων αιτία». 'Ότι μέν ούν ψεύδος έστιν ώς ή άιδιος 

20 δόξα τον Θεού ή ουσία τού Θεού έστιν ή άμέΰ'εκτος, έδειξεν 
ό ΰ'εωρονς δόξης άϊδίον τους άγγέλονς εϊρηκώς, ο και άνω- 
τέρω είπον, δι’ ού και ώς ή άπδνος τού Θεού δόξα με&εκτή 
συναποδείκνυταί' τό γάρ τού' Θεού όρατόν οπωσδήποτε και 
μεΰεκτόν. 9Αλλά και ό μέγας Διονύσιος, ακνκλικώς», φησίν, 

25 « ο ί ΰ'εϊοι κινούνται νόες, ένούμενοι ταΐς άνάρχοις και άτε- 
λεντήτοις a Ιλάμψεσι τού καλού και άγαϋού» . Πώς ούν αι 
άναρχοι και άτελεύτητοι έλλάμψεις ανται ονχ έτεραί ειοι τής 
άμεΰ'έκτου ουσίας τού Θεού, διαφοράν πρός ταντην έχονσαι, 
ει και άχώριστοι αυτής ειοι; Πρώτον μέν γάρ εκείνη έν„ 

30 αί δέ έλλάμψεις αύται πλείονς, άναλόγως καί τοίς μετέχον- 
σιν οικείως ένιέμενοι καί τή διαφόρφ τούτων δεκτική δυνά-

48. Περί θείων όνομάτων 11, 6, PG 3, 953 D-956A.
49. Έν παραγρ. 3, Λόγος 28, 31, PG 36, 72 C.
50. Περί θείων ονομάτων 4, 8, PG 3, 704 D.
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μόνον τό συνέχον και προέχον πάντα' διότι, άν έλεγε 
τοϋτο, πώς θά έφρόντιξε νά δεικνύη κτιστός τάς εις αύτό 
φυσικάς δυνάμεις;

13. “Οτι δέ οΰτος θεωρεί τάς δυνάμεις τοϋ Θεοϋ κτι
στός, ακούε νά τό λέγη ό ίδιος φανερώς. Πράγματι προ- 
βάλλων τον μέγαν Διονύσιον λέγοντα, «μεθεκτώς αύτοΰ- 
παρξιν και αύτοξωήν και αύτοθεότητα τάς έκπεμπομένας 
έκ τοΰ άμεθέκτου Θεού προνοητικός δυνάμεις, τών όποιων 
τά όντα μετέχοντα κατά δύναμιν έκαστον είναι και λέγον
ται όντα καί ξώντα καί ένθεα, διό καί λέγεται ότι προη
γείται αύτών ό άγαθός υποστάτης»48, συλλογισμένος εις 
τήν συνέχειαν οΰτος μέ βάσιν αύτά λέγει, «ή έδώ αύτο- 
θεότης καί τά άλλα, τά όποια ό μέγας ώνόμασε σαφώς 
δυνάμεις, δέν ύφΐστανται πάντοτε, άλλά καί τούτων υπο
στάτης είναι ό άγαθός»" καί πάλιν, «είπε μεν κάποιος ότι 
υπάρχει θεαρχία καί θεότης, ύπεράνω τής οποίας είναι 
εξημμένη ή πάντων αρχή, άλλά δέν τήν είπε καθόλου τταν- 
τοτεινήν, έφ’ όσον καί ταύτης ύποστάτιν θεωρεί τήν πάν
των αιτίαν»' καί πάλιν, «ή μέν άμέθεκτος δόξα τοϋ Θεοϋ 
είναι μέν άίδιος, όχι όμως διάφορος τής ούσίας, ή δέ 
μεθεκτή είναι μέν διάφορος τής ούσίας τοϋ Θεοϋ, όχι 
όμως άίδιος, έφ’ όσον καί ταύτης ύποστάτις είναι ή πάντων 
αιτία». "Οτι λοιπόν ψεϋδος είναι ότι ή άίδιος δόξα τοϋ 
Θεοϋ είναι ή άμέθεκτος ούσία τοϋ Θεοϋ, έδειξεν ό είπών 
τούς άγγέλους θεωρούς άϊδίους δόξης, όπως είπα καί 
άνωτέρω4®, διά τοϋ οποίου συναποδεικνύεται καί ότι ή άί
διος δόξα τοϋ Θεοϋ είναι μεθεκτή" διότι τό ορατόν τοϋ 
Θεοϋ είναι οπωσδήποτε καί μεθεκτόν. Άλλά καί ό μέγας 
Διονύσιος λέγει, «κυκλικώς κινοϋνται οί θείοι νόες, ένού- 
μενοι μέ τάς άνάρχους καί άτελευτήτους έλλάμψεις τοϋ 
καλοϋ καί άγαθοϋ»50. Πώς λοιπόν αί άναρχαι καί άτελεύτη- 
τοι αύταί έλλάμψεις δέν είναι διάφοροι τής άμεθέκτου 
ούσίας τοϋ Θεοϋ, διαφέρουσαι άπό αύτήν, άν καί είναι 
άχώριστοι αύτής; Διότι πρώτον μέν έκείνη είναι εν, αύταί 
δέ αί έλλάμψεις είναι περισσότεροι, εμβαλλόμενοι καί εις 
τούς μετέχοντας κατά τήν άναλογίαν έκαστον καί πληθυ-
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μει πληΰυνόμεναι' και γάρ οντω και «Πνεύματος αγίου μερι
σμόt» , κατά τον Παύλον. 3Έπειτ3 έκείνη μέν υπερούσιος ου
σία, ταύτης ό’ είναι τάς έλλάμψεις ταύτας ένεργείας ή ένέρ- 
γειαν ούδένα οϊμαι άντερεϊν, άλλ* ov<Ss ό'τι μεΰεκταί εϊσιν, 

5  εκείνης οϋσης άμεϋέκτου.
14. Και μην πάσα ενωσις δι έπαρσης αίσϋητής μεν έπί 

των αίοϋητων, νοεράς δ3 επι των νοερών έπει δ3 ένωσές έ- 
στι των έλλάμψεων εκείνων, και επαφή άρα, δηλονότι νοερά, 
μάλλον δε πνευματική. Ή  δε ουσία του θεού ανέπαφος καϋ3 

10 έαυτήν. 3Έτι ή προς τάς έλλάμψεις ενωσις, τί γε άλλο ή δρα- 
σίς έστιν; Όραταί άρ εϊσϊν έκειναι αΐ έλλάμψεις τοις ήξιω- 
μένοις* ή δε ουσία τού Θεού αόρατός έστι παντάπασι■ και μεν 
δη αΐ άναρχοι και ατελεύτητοι έλλάμψεις φως εισιν άναρ
χαν και άτελεύτητον. 3/Εστιν άρα φως άιδιον άλλο παρά την 

15 ουσίαν του Θεόν, ονχι ουσία καί αυτό νπάρχον, άπαγε, άλλ3 
ένέργεια της νπερουσιότητος έκείνης. Έπεί δ3 άναρχόν έ- 
στι και άτελεύτητ ον τοντί τό φως, ούτε αϊσΰητόν έστιν ούτε 
νοητόν κυρίως, άλλά πνευματικόν και θεϊκόν, των κτιστών 
πάντων ύπεροχικώς έξηρημένον τό δέ μήτε αισθητόν μήτε 

20 νοητόν οϋδ' ολσϋ'ήσει ή αίσ&ήσει υποπίπτει ουδέ νοερά δυνά
μει καΰ̂  αυτήν. Ούκοϋν ον μόνον τό όρώμενον, άλλά και ή 
όρώσα δύναμις τό πνευματικόν έκεινο φώς, ουτ3 αϊσϋ’ησίς έ- 
στιν ούτε νόησις, άλλά πνευματική τις δύναμις, τών κτιστών 
λογικαΐς καϋαραΐς φύσεσιν έγγινομένη χάριτι.

2 5  15. Διά τούτο και Ι'ρηγόριος ό μέγας ϋ'εολόγος ου μό
νον «θεωρούς δόξης άϊδίον» τους άγαμους άγγέλους εΧρηκεν, 
άλλά και «άϊδίως» , δεικννς ώς ον κτίστη, φυσική και νοερρ 
δυνάμει την άιδιον δόξαν οι άγγελοι ϋ'εωρονσι τον Θεόν, αλ
λά δυνάμει άϊδίω, πνευματική και ϋεϊκή, «ονχ Χνα δοξαοδή 

30  Θεός» , φησίν, « ο ν  γάρ έστιν δ προστε&ήσεται τφ πλήρει καί

5 1 . Ε β ρ .  2 , 4 .



νόμεναι κατά τπν διάφορον δεκτικήν δύναμιν τούτων' διότι 
οϋτω κατά τόν Παύλον υπάρχουν καί «μερισμοί άγιου 
Πνεύματος»51. ’Έπειτα εκείνη μέν είναι ύπερούσιος ούσία, 
ότι δέ αί έλλάμψεις αύταί είναι ένέργειαι ή ένέργειαι τού
της δεν νομίΖω ότι θά έχη κανείς άντίρρησιν όπως ούτε 
ότι είναι μεθεκταί, ένω εκείνη είναι άμέθεκτος.

14. Καί όμως πάσα ένωσις συντελεϊται δΓ έπαφής, 
αισθητής μέν επί των αισθητών, νοερας δέ έπί των νοε
ρών, έπειδή δέ παρατηρεϊται ένωσις μέ τάς έλλάμψεις έ- 
κείνης, άρα καί έπαφή, προφανώς νοερά, μάλλον δέ πνευ
ματική. Ή δέ ούσία τού Θεού είναι καθ’ έαυτήν άνέπαφος. 
Προσέτι ή προς τάς έλλάμψεις ένωσις, τί άλλο είναι παρά 
όρασις; "Αρα όραταί είναι έκεϊναι αί έλλάμψεις άπό τούς 
άξιωμένους’ ή δέ ούσία τού Θεού είναι έντελώς αόρατος' 
καί βεβαίως αί άναρχοι καί άτελεύτητοι έλλάμψεις είναι 
φώς άναρχον καί άτελεύτητον. ”Αρα ύπάρχει άΐδιον φώς 
διάφορον τής ούσίας τού Θεού, τό όποιον δέν είναι καί 
αύτό ούσία, άπαγε, άλλ’ ένέργεια τής ύπερουσιότητος έ- 
κείνης. ’Επειδή δέ τό φώς τούτο είναι άναρχον καί άτε
λεύτητον, δέν είναι ούτε αισθητόν ούτε νοητόν κυριολεκτι- 
κώς, άλλα πνευματικόν καί θεϊκόν, ύπεροχικώς έΕηρμέ- 
νον όλων των κτιστών’ τό δέ μήτε αισθητόν μήτε νοητόν 
δέν υποπίπτει ούτε εις αϊσθησιν ούτε εις νοεράν δύναμιν 
καθ’ αύτήν. Επομένως όχι μόνον τό όρώμενον, άλλά καί 
ή όρώσα τό πνευματικόν έκείνο φώς δύναμις, δέν είναι 
ούτε αϊσθησις ούτε νόησις, άλλά πνευματική δύναμις, έΕηρ- 
μένη ύπεροχικώς όλων τών κτιστών γνωστικών δυνάμεων 
καί διά τής χάριτος γεννωμένη εις τάς λογικός καθαρός 
φύσεις.

15. Διά τούτο καί ό μέγας Θεολόγος Γρηγόριος είπε 
τούς άγαθούς άγγέλους όχι μόνον «θεωρούς άϊδίου δό- 
ζης», άλλά καί «άϊδίως», δεικνύων ότι οί άγγελοι δέν θεω
ρούν τήν άΐδιον δόξαν τού Θεού μέ κτιστήν, φυσικήν καί 
νοερόν δύναμιν, άλλά μέ άΐδιον, πνευματικήν καί θεϊκήν 
δύναμιν, «όχι διά νά δοξασθη ό Θεός, έφ’ όσον δέν υπάρ
χει τίποτε τό όποιον νά δύναται νά προστεθη είς τόν πλή-

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 3, 2 67$
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τοϊς αλλοις χορηγώ των καλών, άλλ' ϊνα μη λείπη το ευερ- 
γετεϊσΰαι και ταις πρώταις μετά Θεόν φύσεσιν». 'Ορρς ώς 
ούκ ало φύοεως εχονσι την άιδιον δόξαν άϊδίως όράν, άλλ’ 
υπό τής άϊδίου φύοεως ευεργετούμενοι την δύναμιν ταύτην 

5 καϊ τήγ θεωρίαν προσλαμβάνονται, καύάπερ και οι άγιοι; 
<«Γό γάρ κινηύέν υπό Πνεύματος άγιον κίνησιν άιδιον, ζώον 
άγιον έγένετο» κατά τον μέγαν Βασίλειον' «εσχε δε άνΰρω- 
7τος, πνεύματος είσοικισΰέντος έν αύτφ, άξίαν προφήτου, α
ποστόλου, αγγέλου, Θεού, ών τιρότερον ' γή και σποδός' . Τοι- 

10 αύτης δή δυνάμεως οι νόες ευμοιρούντες, αυτοί λέγονται 6- 
ραν, ουτω κατά νουν και υπέρ νουν έστι τό φώς εκείνο’ αλ
λά καϊ εαυτούς λέγονται όράν, αύτοπτικόν γάρ έκεινό έστι 
τό φώς, έπεϊ γνωστική κτιστή δυνάμει αληπτον, ορατόν δε 
τοϊς άξίοις.

15 16. Διά τούτο ό μέγας Διονύσιος ιοιυκλικώς είπε κινεϊ-
ούαι τους νόας, ένουμένους ταϊς άνάρχοις και άτελευτήτοις 
έλλάμψεσιν. Έπιοτήσαι δέ καί τούτο χρή, ώς ουχ άτιλώς ό 
πάνϋ? υπέρ άπαντας ήκριβωμένος ουτος κυκλικώς τους νόας 
εϊρηκε κινεϊσ&αι ταϊς άνάρχοις ένουμένους έλλάμψεσιν, αλλά 

20  *λέγεοϋαι’ κινεϊσΰαι, ύποσημαίνων, ώς εγωμαι, τό μή φυ
σικήν αύτοϊς είναι την τοιαύτην ενωσιν, εϊ καί διά τό μο- 
λυσμοϋ πείραν ουδέποτε λουβεϊν συγκεκληρωμένοι τυγχάνουοιν 
έξ άρχής τή χάριτι. еΌτι δέ τό τοιούτο φώς καί ή όρώσα 
τούτο δύναμις ου φυσικώς τοϊς ύπερκοσμίοις έννεστιν άγγέ- 

25 λοις καί παρά τού έχύίστου τούτοις ένι μαρτυρίαν αύύις α
ξιόπιστοι έραν, ο φασι παρίσασύαΐ' τό γάρ έκπτωτον έκείνων 
καί δαιμόνιον φύλον τού μέν φωτός καί τής όρώσης τούτο 
δυνάμεως έστέρηται, ούδενός δέ τών φυσικών' ούκ άρα φυ
σικόν ούτε τό φώς ούτε ή όρασις εκείνη. Καί μην ουδέ νοή- 

30 οεως έστέρηται τό δαιμόνιον φύλον νόες γάρ εϊσι και τό εί
ναι ουκ άποβεβλήκασι καί, «όίδά σε τίς εϊ», φασίν, «<5 άγιος

52. Λόγος 28, 31, PG 36, 72 С.
53. Γεν.  18, 27*
54. В α ο ι λ ε ί ο υ, Ανατρεπτικός όπολογ. Εύνομίου 5, PG 29

769В. ' ,
55. Περί θείων όνομάτων 4, 8* PG 3, 704 D.
5 6 . Μ ό ρ κ .  1, 2 4 .



ρη καί είς τόν προς τούς άλλους χορηγόν των καλών, αλ
λά διά νά μή λείπη ή ευεργεσία ούτε προς τάς πρώτος με
τά Θεόν φύσεις»52. Βλέπεις ότι δέν έχουν εκ φύσεως το 
όράν άϊδίως τήν άίδιον δόξαν, άλλα προσλαμβάνουν τήν 
δύναμιν ταύτην καί τήν θεωρίαν, ευεργετούμενοι ύπό τής 
άϊδίου φύσεως, όπως καί οί άγιοι; «Διότι τό κινηθέν υπό 
τοΰ άγιου Πνεύματος εις άίδιον κίνησιν, έγινεν άγιον ξώον» 
κατά τόν μέγαν Βασίλειον' «έλαβε δέ ό άνθρωπος, άφοΰ 
είσηκίσθη εις αύτόν Πνεύμα, άξίαν προφήτου, άποστό- 
λου, άγγέλου, Θεού, ένω προηγουμένως ήτο *γή καί σπο
δός’53»54. Τοιαύτην δέ δύναμιν κατέχοντες οί νόες, λέγεται 
ότι αύτοί βλέπουν, οϋτω δέ τό φως εκείνο είναι κατά νοΰν 
καί υπέρ νοΰν' άλλά λέγεται ότι βλέπουν καί έαυτούς, 
διότι είναι αύτσπτικόν τό φως έκεϊνο, έπειδή είναι άσύλ- 
ληπτον άπό γνωστικήν κτιστήν δύναμιν, ορατόν δέ άπό 
τούς άξιους.

16. Διά τούτο ό μέγας Διονύσιος εϊπεν ότι οί νόες 
κινούνται κυκλικώς, ένούμενοι μέ τάς άνάρχους καί άτε- 
λευτήτους έλλάμψεις55. Πρέπει δέ νά προσέξωμεν καί τού
το, ότι οΰτος ό περισσότερον όλων άκριβολόγος δέν εί- 
πεν άπλώς ότι οί νόες κινούνται κυκλικώς ένούμενοι μέ 
τάς άνάρχους έλλάμψεις, άλλά ότι ’λέγεται’ ότι κινούνται, 
ύποδηλώνων, όπως έγώ νομίξω, ότι ή τοιαύτη ενωσις δέν 
είναι φυσική δΓ αύτούς, αν καί, επειδή ποτέ δέν έλαβον 
πείραν μολυσμοΰ, είναι συνημμένοι έξ άρχής μέ τήν χάριν. 
"Οτι δέ τό τοιοΰτο φώς καί ή όρώσα τούτο δύναμις δέν 
ένυπάρχει φυσικώς είς τούς υπερκόσμιους άγγέλους, εί
ναι δυνατόν νά πορισθώμεν πάλιν άξιαπιστοτέραν ούτως 
είπεϊν μαρτυρίαν και άπό τόν έχθρικώτατον προς αύτούς' 
διότι τό έκπτωτον έκείνων καί δαιμόνιον φΰλον, τοΰ μεν 
φωτός καί τής βλεπούσης τούτο δυνάμεως έχει στερηθή, 
όχι όμως καί τών φυσικών’ άρα δέν είναι φυσικόν ούτε 
τό φώς ούτε ή όρασις έκείνη. Καί όμως τό δαιμόνιον φΰ
λον δέν στερείται ούτε νοήσεως’ διότι είναι νόες καί δέν 
έχουν άποβάλει τό είναι καί λέγουν, «γνωρίξω ποιος είσαι, 
ό άγιος τοΰ Θεού»56, ό όποιος «καί δέν άφηνε τά δαιμόνια
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τού Θεόν» , δς «και ονκ ήφίει τά δαιμόνια λαλεΐν, δτι ήδεισαν 
τον Χριστόν αυτόν είναι». Διό και δ θεολόγος είπεν' «απι
στείς τή θεότηιι; τούτο ουδέ οι δαίμονες». ΕΙ δε θεότητα ί- 
σαοι, και τοντ’ είδέναι αύτους ανάγκη, δτι των κτιστών ούδέν 

5 έοτιν εκείνη.
ι 17. Ονκ άρα γνώσίς έστι τό φως έκεινο, οντε ή διά κατα
φάσεων οντε ή δι αποφάσεων προσγενομένη. Καί μέν δη νους 
μέν έστι των πονηρών έκαστος αγγέλων, άλλ9 'άοσύριος*, προ- 
φητικώς εϊπειν, κακώς χρώμενος τη γνώσει· τώ δε φωτι έ- 

10 κείνφ χρησθαί τιναν κακώς ονκ ενί’ προς γάρ τά χείρω νεύ- 
σαντος εύθνς άφίπταται, καταλιπόν έρημον Θεόν τόν πονηρά 
χρησάμενον σνγκαταθέσει. Τοιγαρούν τό φώς εκείνο και η 
ελλαμψίς νόησις ονκ εστιν, εί μη δμωνύμως λέγοιτο, μάλιστα 
διά τόν εύμοιρονντα νουν, ώσπερ και θεότης διά τόν ένερ- 

15 γοϋντα την απόρρητον χάριν’ θεοποιός γάρ έστιν ενέργεια, 
τον ένεργούντος Πνεύματος ήκιστα χωριζομένη, ηργμένον μεν 
τον διά καθαρότητα πεφωτισμένου και κατ αυτό τό πεφοι- 
τίοθαι, διό και καθαρότης τούτο παρά τών πατέρων ονομά
ζεται, τον δέ φωτός καί της έλλάμψεως άνάρχον ονσης. Και 

20 τούτο δείκνυται μάλλον επί τών ανθρώπων, δηλαδή τών άγ- 
γελικώς πεφωτισμένων έπιτυχόντων της θεώαεως, οι κατά 
τόν πολνν τά θεία Μάξιμον « της αφανούς και νπεραρρήτον 
δόξης τό φώς έποπτεύοντες, της μακαρίας μετά τών άνω δυ
νάμεων καί αυτοί δεκτικοί γίνονται καθαρότητος».

25 18. Ει δε και την αιτίαν, έξετάσομεν, δι ην δ καινοφα
νής οϋτος την θεοποιόν δωρεάν τού Πνεύματος, μάλλον δέ 
πάσας τάς δυνάμεις τον Θεού, κτιστάς είναι κατεακεύασε, μ ε 
τά την τιονηράν έκείνην τών αιρέσεων πηγήν, ήν ανωτέρω 
άπηλέγξαμεν, ούδεμίαν εύ ρήσο μεν έτέραν ή δτι τόν Θεόν ν- 

30 ποστήσαι ταύτας δ μέγας ϊφη Διονύσιος, τούτο δέ ϋπαρζίν 
δηλοϊ μόνον, άλλ’ οϋχΐ και τόν τρόπον τής νπάρζεως* τοιγα -  
ρουν και επί τών κτιστώς δντων καί έπί τών ακτίστως δντιον

57. Μ ά ρ κ .  1, 34* Λ ο υ κ ά  4, 41.
58. Γ ρ η γ .  Θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγοο 45, 27, PG 36, 661 Α.
59. Ή ο. 10, 12 έξ.
60. Χωρίον μή άνιχνευθέν. 61. Παράγρ. 4.
62. Περί θείων όνσμάτων 11, 6, PG 3, 953 Β.
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νά ομιλούν, διότι έγνώριζον ότι είναι αύτός ойтос ό Χρι
στός»57. Διά τούτο και ό θεολόγος εϊπεν' «απιστείς εις τήν 
θεότητα; τούτο δεν πράττουν ούτε οι δαίμονες»58. "Αν δε 
γνωρίζουν θεότητα, είναι ανάγκη νά γνωρίζουν καί τούτο, 
ότι εκείνη δεν είναι τίποτε άπό τά κτιστά.

17. ”Αρα δεν είναι γνώσις τό φως έκείνο, ούτε ή διά 
καταφάσεων άποκτωμένη ούτε ή δΓ άποφάσεων. Καί βε
βαίως έκαστος μέν των πονηρών άγγέλων είναι νοΰς, 
άλλ’ ’άσσύριος’, διά νά χρησιμοποιήσωμεν προφητικήν έκ- 
φρασιν59, χρησιμοποιών κακώς τήν γνώσιν' νά χρησιμοποιή- 
ση δε κανείς κακώς τό φώς έκείνο δέν είναι δυνατόν* 
διότι, αν κλίνη προς τό χειρότερον, εύθύς άπομακρύνεται, 
έγκαταλεϊπον έρημον Θεού τόν χρησιμοποιήσαντα πονηρόν 
συγκατάνεύσιν. Επομένως τό φώς έκείνο καί ή έλλαμψις 
δέν είναι νόησις, έκτος αν λέγεται καθ’ ομωνυμίαν, κυρίως 
διά τόν εύποροϋντα νούν, όπως καί θεότης διά τόν ένερ- 
γούντα τήν απόρρητον χάριν' διότι είναι θεοποιός ενέργεια, 
μή χωριζομένη καθόλου άπό τό ένεργοΰν πνεύμα, έφ’ όσον 
ό μέν διά καθαρότητα φωτισμένος έχει άρχήν και κατ’ 
αύτήν ταύτην τήν φώτισιν, διό καί τούτο ονομάζεται καθα- 
ρότης παρά τών Πατέρων, τό δέ φώς καί ή έλλαμψις εί
ναι άναρχα. Καί τούτο δεικνύεται περισσότερον επί τών 
άνθρώπων, δηλαδή τών άγγελικώς φωτισμένων καί έπι- 
τυχόντων τήν θέώσιν, οί όποιοι κατά τόν πολύν εις τά 
θεία ΜάΕιμον «έποπτεύοντες τό φώς τής άφανοΰς καί 
ύπεραρρήτου δόΕης, γίνονται καί αυτοί δεκτικοί τής μα- 
καρίας καθαρότητος μαζί μέ τάς άνω δυνάμεις»80.

18. ”Αν δέ έΕετάσωμεν καί τήν αιτίαν, διά τήν οποίαν 
ό καινοφανής οΰτος θεολόγος κατεσκεύασεν ότι ή θεο
ποιός δωρεά τού Πνεύματος, μάλλον δέ όλαι αί δυνάμεις 
τού Θεού είναι κτιστοί, μετά τήν πονηρόν εκείνην πηγήν 
τών αιρέσεων, τήν όποιαν ήλέγξαμεν άνωτέρω01, δέν θά 
εΰρωμεν καμμίαν άλλην παρά ότι ό μέγας Διονύσιος εϊπεν 
ότι ταύτας υπέστησεν ό Θεός82, τούτο δέ δηλώνει μόνον 
ϋπαρΕιν, άλλ’ όχι καί τόν τρόπον τής ύπάρΕεως’ έπομένως 
καί επί τών κτιστώς όντων καί έπί τών άκτίατως όντων
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εκ θεόν ρηδείη άν. ' 0  γάρ μέγας Βασίλειος επί τε τον Υίον 
έχρήοατο τή /.έξει ταύτη ειπών, «ο γάρ τετοκώς βώλους δρό
σον ονχ ομοίως τάς τε βώλους και τον Υιόν νπεστήσατο;», κά- 
πι τον άγιον Πνεύματος, «Πνεύμα» γάρ, φησί, αυτόματος Θε- 

5 ον, ινα μη των έξωϋέν τι και των κτισμάτων αντο κρίνης, άλλ5 
ώς έκ Θεόν την νπόσταοιν έχον δοξάζης»* και πάλιν, ατοντο 
της κατά την νπόσταοιν Ιδιότητος σημεΐον εχει, το διά τον 
Υίον γνωρίζεσϋαι και εκ τον Πατρός ύφεστάναι» . Πολλαχον 
δε καί Γρηγόριος ό θεολόγος νπόστασίν ονομάζει την τον Υί- 

10 ον προαιώνιον γέννησιν. Σύ τοίννν τάχ άν ημιν διά τά τοι- 
αντα προσρήματα καί τον Υιόν η και το Πνεύμα το άγιον α
πόδειξης κτίσμα, ο δι’ ονδεν έτερον τάς ϋ'είας δννάμεις κτι- 
στάς είναι άποφαινόμενος η οτι καί τούτων νποστάτις έστίν 
ή πάντων αιτία. Καί ουδέ τούτο σννεώρακας ώς εκεί ταύτας 

• 5 τάς δννάμεις καΰ* υπεροχήν μη ονσας εδειξεν ό μέγας Διο
νύσιος' είπών γάρ, ατάς έκδιδομένας εκ θεόν τον άμεϋ'έκτον 
προνοητικός δννάμεις» , έπήγαγεν, αών τά δντα μετέχοντα καί 
οντα λέγεται», πάντως ώς των δννάμεων εκείνων ονσών υ
πέρ τά οντα. Καί μην ό σοφός τά δεΐα Μάξιμος ηργμένα λέ- 

20 γων τά μετέχοντα, ούκ ηργμένα φησί τά μεϋ'εκτά.
19. Τάς γονν έκ τής υπερουσίου κρνφιότητος προϊονσας 

δννάμεις έκϋεωτικάς ή ονσιοποιονς ή σοφοδώρονς των μετε- 
χόντων είναι νομίζεις ή των μεΰεκτών; Άλλ3 εί των μετε- 
χόντων, δεήσει δυνάμεις όμοιας ζητειν έτέρας, ών μεΰέξον- 

25 σιν. *Ορας ώς αί δυνάμεις εξ ανάγκης των μεϋ'εκτών, άλλ9 
■ού των μετεχόντων εϊοί; Προς δέ, εϊπερ ή έκ&εωτικη δννα- 
μις έτέρας έκδεωτικής δεΐται, καί γάρ οντω μετέχον, άλλ9 
ον μεδεκτον άν είη, κάκείνη δεήσει άλλης καί τατhr) πάλιν έ-

63. Ί ώ 6 38, 28.
64. Ανατρεπτικός άπολογ. Εύνσμίου 2, 23, PG 29, 624 А. И

γραφή παραλλάσσει μεταξύ ’ύπεστήσατο’ καί ‘έτεκνώσατο’ κατά χειρό
γραφα. Χρησιμοποιείται και έν Συνοδικω τόμω του 1351, (PG 151, 
744 Β), άλλ' ό Ν. Γρηγορας ήμφεσβήτησε την γνησιότητά του λόγω 
τής παραλλαγής, διό ό Παλαμας συνέταξεν έπιστολήν *πρός τόν έρω- 
τήσαντα’ Περί τής Βασιλείου ρήσεως. 65. Ψαλμ. 32, 6.

66; Όμιλία εις 32 ψαλμόν 4, PG 29, 333 Β.
67. Επιστολή 38, 4, PG 82, 329 С.
68. Βλ. Λόγους 20, 6, PG 35, 1072 С, 42, 16, PG 36, 477 ΑΒ κ.α.
69. Περί θείων όνομάτων 11, 6, PG 3, 956 Α.
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θά ήδύνατο νά λεχθή έκ Θεοΰ. Πράγματι ό μέγας Βασί
λειος έχρησιμοποίησε τήν λέξιν ταύτην είπών, «διότι ό 
γεννήσας βώλους δρόσου63 δεν ύπέστησεν ομοίως τόσον 
τάς βώλους όσον και τόν Υιόν;»64, καί επί τοϋ άγιου Πνεύ
ματος, διότι λέγει, «πνεύμα στόματος Θεού65, διά νά μη τό 
θεωρήσης ώς κάτι των έξωθεν και των κτισμάτων, άλλά νά 
τό δέχεσαι ώς έχον τήν ύπόστασιν έκ Θεού»66* καί πάλιν, 
«σημεϊον τής κατά τήν ύπόστασιν ίδιότητος έχει τούτο, 
τό ότι γνωρίζεται διά τού Υιού καί ύφίσταται έκ τού Πα- 
τρός»67. Πολλαχοΰ δέ καί ό Γρηγόριος Θεολόγος ύπόστα- 
σιν όνομάΖει τήν προαιώνιον γέννησιν τού Υιού®8. ’Ίσως 
λοιπόν μας απόδειξης μέ βάσιν αυτός τάς ονομασίας ότι 
καί ό Υιός ή καί τό άγιον Πνεύμα είναι κτίσμα, έσύ ό 
οποίος άποφαίνεσαι ότι αί θεϊαι δυνάμεις είναι κτιστοί, 
όχι διά τίποτε άλλο παρά διότι καί τούτων ύποστάτις εί
ναι ή αιτία πάντων. Καί δέν άντελήφθης ούτε τούτο ότι 
ό Διονύσιος έδειξεν εκεί ταύτας τάς δυνάμεις ώς μή 
οϋσας καθ’ υπεροχήν διότι, αφού είπε, «τάς έκπεμπσμέ- 
νας έκ τοϋ φεθέκτου Θεού προνοητικός δυνάμεις», 
προσέθεσεν, «των οποίων τά όντα μετέχοντα λέγονται 
όντα»6*, πάντως ώς έκ τοϋ ότι αί δυνάμεις έκεϊναι είναι 
ύπέρ τά όντα. Καί όμως ό σοφός εις τά θεία Μάξιμος, 
ένψ λέγει ήργμένα τά μετέχοντα, τά μεθεκτά λέγει μή 
ήργμένα70.

19. ’Αλήθεια, τάς προβαλλομένας άπό τήν υπερούσιον 
κρυφιότητα έκθεωτικάς ή ούσιοποιούς ή σοφοδώρους δυ
νάμεις νομίζεις ότι είναι έκ των μετεχόντων ή των μεθε- 
κτών; Άλλ’ άν είναι έκ τών μετεχόντων, θά χρειασθοϋν 
άλλας όμοιας δυνάμεις, τών οποίων θά μετάσχουν. Βλέ
πεις ότι αί δυνάμεις είναι κατ’ άνάγκην έκ τών μεθεκτών, 
άλλά δέν είναι έκ τών μετεχόντων; Προσέτι δέ, άν ή 
έκθεωτική δύναμις χρειάζεται άλλην έκθεωτικήν, διότι οΰ- 
τω θά είναι κάτι μετέχον, άλλ’ όχι μεθεκτόν, και έκείνη 
θά χρειασθη άλλην καί αύτή πάλιν άλλην, καί τούτο έπ’

70. Κεφάλαια θεολογικά 1, 48, PG 90, 1100 СО κα) 1, 50, PQ 
90, 1101 Β.
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τέρας και τούτο έη άπειρον. Ή  έκθεωτική άρα δύναμις μεθε- 
κτόν, άΑΑ3 ού μετέχον έστίν. 3Έτι, έπειδήπερ εισϊ τα μετέχον- 
τα Θεόν, ή της ουσίας ανιόν μεθέξονσίν η της δννάμεως η 
της ένεργείας. 9 Αλλά της δννάμεως και ένεργείας ον μεθέ- 

5 ξονσΓ μετέχον τα γάρ και ταύτά εϊσι και κτιστά κατά την 
σήν σοφίαν* ονκονν τής ουσίας τον Θον μεθέξονσίν, οπερ ά- 
τοπόν έστι. Προσέτι και αϋται at δυνάμεις, εί μη τών μεθε- 
κτών, αλλά τών μετεχάντων είεν, τίνος γε άλλον μεθέξου- 
οιν ή τής υπερουσίου ουσίας τον Θεόν; Ον γάρ δυνάμεων έ- 

10 ι ε ρ ώ ν  πάλιν όμοιων. Δυο τοίνυν τά άτοπα συμβήσεταг  τό τε 
μεθεκτήν είναι την ουσίαν του Θεόν και τό τάς δυνάμεις ου
σίας γεγενήσθαι και ονχ απλώς ονσίας, άλλ9 ονσίας Θεόν· 
ή μεν γάρ δνναμις πρόεισιν εις ένέργειαν και έκ τής ενέρ
γειας τό αποτέλεσμα γίνεται· ή δέ ονοία τοντ’ αυτό έστι μετε- 

15 χομένη και τής αυτής ονσίας κατά μετοχήν τωιειταί τά μετέ- 
χοντά. Ό ρ α ς  την άτοπίαν όσην, και ώς ο λέγων τών μετε- 
χόντων είναι τάς δυνάμεις και κτιστάς, καθάπερ οϋτος, όν
τως πολύ θεός έστιν, ουχι μίαν είναι δεικνυς την ουσίαν τον 
Θεόν, 'αλλά πολλάς και διαφόρους;

20 20. "Ημείς ουν οι Θεόν ένα προσκυνούντες παντοδύναμον,
τών μεθεκτών είναι τάς δυνάμεις ϊσμεν τον θεόν, σνμφώνως 
τοϊς άγίοις, και ούδέποτε ήργμένας πάσας, ονχ ώς ένεργεΐν 
άλλ’ ώς νπάρχειν, εΐ καί μή καθ* έαντάς* μεθεκτάς μέν γάρ, 
ώς έν Θεφ προνπαρχονσας, 6 μέγας έφη Διονύσιος, τά δέ 

25 μεθεκτά ουδέποτε ήρξατο, κατά τόν Οεϊον Μάξιμον, τού εί
ναι, ονδ3 εστι απρεσβύτερον αυτών τό *ονκ ήνν>, άλλ αεί εΐ- 
σιν έκ τον άει δντος Θεόν, περί αυτόν άχωρίστως άει όντα 
καί έν αντφ έννπάρχοντα σνναϊδίως. Ον γάρ δή φοβηθησό- 
μεθα σου τά τής ματαιοτεχνίας σοφίσματα καί τάς διθειας 

30  και πολύ θείας και τους συνθέτους θεούς, 8 συ καθάπερ τινά 
μορμολνκια καθ' ημών καί τών άγιων προβάλλη, δεδιττόμε- 
νος μή τους έν ηλικία, εύ ίσθι, άλλά τά νήπια, και δC ών ά

71. Περί θείων όνομάτων 11, 6, PG 3, 956 Α.
72; Κεφάλαια θεολογικά 1, 48, PG 90, 1100 D, δπερ έκ Γρηγ. 

Θεολόγου, Λόγος 42, 17, PG 36 , 4 7 7  C .
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άπειρον. ”Αρα ή έκθεωτική δύναμις είναι μεθεκτόν, άλλ’ 
όχι μετεχον. Προσέτι, επειδή πρόκειται διά μετέχοντα τοϋ 
Θεού, 0ά μετέχουν ή τής ούσίας αύτοϋ ή τής δυνάμεως 
ή τής ένεργείας. Αλλά τής δuvάμεϋJς και τής ένεργείας 
δεν θά μετάσχουν' διότι και αύτά είναι μετέχοντα καί 
κτιστά κατά τήν ΐδικήν σου σοφίαν' έπομένως θά μετάσχουν 
τής ούσίας τοϋ Θεοϋ, απερ είναι άτοπον. Προσέτι καί 
αύταί αί δυνάμεις, άν δέν είναι έκ τών μεθεκτών αλλά 
των μετεχόντων, τίνος άλλου θά μετάσχουν παρά τής 
υπερουσίου ούσίας τοϋ Θεοϋ; όχι φυσικά άλλων δυνά
μεων πάλιν όμοιων. Δύο λοιπόν άτοπα θά συμβοϋν ότι 
ή ούσία τοϋ Θεοϋ θά είναι μεθεκτή καί ότι αί δυνάμεις 
έγιναν ούσίαι καί όχι άπλώς ούσίαι, άλλ’ ούσίαι Θεοϋ* 
διότι ή μ bv δύναμις προβαίνει εις ένέργειαν καί άπό τήν 
ένέργειαν γίνεται τό άποτέλεσμα' ή δέ ούσία είναι τοϋτ* 
αύτό μετεχομένη και καθιστά τά μετέχοντα τής αύτής 
κατά μετοχήν ούσίας. Βλέπεις πόση είναι ή άτσπία καί 
πώς ό λέγαιν ότι αί δυνάμεις είναι έκ τών μετεχόντων καί 
κτισταί, όπως αύτός, είναι όντως πολύθεος, έφ’ όσον δει
κνύει ότι ή ούσία τοϋ Θεοϋ δέν είναι μία, άλλά πολλαί καί 
διάφοροι;

20. Ημείς λοιπόν οί προσκυνοϋντες ένα παντοδύναμον 
Θεόν, γνωρίΖομεν ότι αί δυνάμεις τοϋ Θεοϋ είναι έκ τών 
μεθεκτών, συμφώνως πρός τούς άγιους Πατέρας, καί 
όλαι δέν έλαδον ποτέ άρχήν, όχι πρός τό ένεργεϊν άλλά 
πρός τό ύπάρχειν, άν καί δέν ύπάρχουν καθ’ έαυτάς* διότι 
είναι μεθεκταί, ώς προϋπάρχουσαι έν Θεω, είπεν ό μέγας 
Διονύσιος71, τά δέ μεθεκτά δέν ήρχισαν ποτέ, κατά τόν 
θειον Μάξιμον, νά ύπάρχουν, οϋτε είναι «πρεσθύτερον 
αύτών τό 'δέν ήτο’», άλλ’ είναι πάντοτε έκ τοϋ πάντοτε 
όντος Θεοϋ, ύπάρχοντα πάντοτε περί αύτόν άχωρίστως 
καί ένυπάρχοντα έν αύτω συναϊδίως72. Διότι δέν θά φο6η- 
θώμεν τά σοφίσματα τής ματαιοτεχνίας σου καί τάς διθεΐας 
καί πολυθεΐας καί τούς συνθέτους θεούς, τά όποια προ- 
θάλλεις έσύ ώσάν σκιάχτρα έναντίον ήμών καί τών άγιων, 
έκφοθίζων όχι τούς έν ήλικία, γνώριΖε καλώς, άλλά τά
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σύ πάσχεις ημών καταψεύδη τοΐς σεαντοϋ λόγοις ώς πολλά- 
κις δείκννται περιτρεπόμένος και σαντφ ονγκαταοπάσαι τους 
άλλους, φευ, επιχειρών, ώς τών ορθών δογμάτων ονναπαγά- 
γοις δολίως, περιβάλλων τοϊς εκ τών λόγων τεχνάσμασιν.

5 21. « ГЯ  μεν γάρ», φηοίν, «άίδια και άκτιστα πολλά φά
τε, νφειμένα τε καί το τούτων υπερκείμενον, πολλούς λέγετε 
θεούς, ή δε μη διηρημένως υπό τον Θεόν ύφεστηκότα και 
του αυτόν Θεόν το μεν δόξαν ορατήν, τό δε ουσίαν αόρατον, ώς 
εχοντος άϊδίως και άμφότερα, τούς δύο Θεούς εϊς ένα σννάγε- 

10 τε σύνθετον Θεόν». Πρδς τίνα οι τοιοντοι λόγοι και ή άσχε
τος καταφορά και τα άπηγορενμένα ταντα εγκλήματα, μάλ
λον δε ληρήματα; 5' Я  πάσι δήλον, καν ημείς μή λέγωμεν; 
Άκοκόατε γάρ τών εϊρ̂ ηκότων αγίων τά μεθεκτά πολλά τε 
και πάντα άναρχα και τον Θεόν άπειράκις άπείρως νπεξηοη- 

15 μένον τούτων και τούς εϊπόντας την θεωρητικήν δόξαν τον 
Θεόν άιδιον και σνναΐδιον αύτφ. Δώμεν δ9 όμως ημείς διά 
βραχέων λόγον όπως ταντα λέγεται' και γάρ και ημείς συνά- 
δομέν έκείνοις.

22. eΗμεΐς, ώ βέλτιστε, ταντα πάντα εχειν τόν Θεόν φα- 
20 μεν, μάλλον δέ, ίνα κατά τόν μέγαν Διονύσιον έϊπωμεν, προέ- 

χειν και νπερέχειν άοχέτως και σννειλημμένως και ένιαίως, 
ώς ή ψυχή έχει μονοειδώς εν έαντή πάσας τάς προνοητικός 
τον σώματος δυνάμεις. 'Ως ούν ή ψυχή καί τών δφθαλμών έκ- 
κεκομμένων ή τών ώτων εκκεκωφημένων εν έαντή έχει κατ’ 

2 5  ονδεν ήττον τάς προνοητικός τοΰ σώματος δυνάμεις, ουτω και 
τον κόσμον μήπω όντος τάς προνοητικός τον κόσμον δυνάμεις 
εϊχεν ό Θεός· και ώς ή ψυχή ονκ έστιν άπλώς αι προνοητικοί 
δυνάμεις, αλλά δυνάμεις έχει, όυτω δή καί ό  Θεός' καί ώς 
ή ψυχή μία καί απλή καί άνύνθετός εστι, μηδαμώς διά τάς 

30 έν αυτή καί εξ αυτής δυνάμεις πολλατιλασιαζομένη ή συντιθε-

73. Μ α ζ ί  μου, Κεφάλαια θεολογικά 1, 49, PG 90, 1101 Α.
74. Περί θείων ονομάτων 5, 5, PG 3, 820 Β,
75. Αύτόθι 5, θ, PG 3, 820 D.
70. Αύτόθι 5, 7, PG 3, 821 Β.
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νήπια, και διά των οποίων όσα ύφίστασαι εσύ αποδίδεις 
ψευδώς είς ήμάς, περιστρεφόμενος με τούς λόγους σου 
όπως πολλάκις δεικνύεται καί επιχειρών φεΰ νά συμπαρα- 
σύρης μαζί σου τούς άλλους, μέ σκοπόν νά τούς συνα- 
παγάγης δολίως άπό τά όρθά δόγματα, περιβάλλων αύ- 
τούς μέ τά έκ των λόγων τεχνάσματα.

21. Διότι λέγει, «καθ’ όσον μεν λέγετε πολλά άίδια 
και άκτιστα, ύφειμένα και τό ύπερκείμενον τούτων, λέ
γετε πολλούς θεούς, καθ’ όσον δέ δέν υφίστανται διηρη- 
μένα άπό τόν Θεόν ή ορατή καί ή άόρατος ούσία, άλλά 
άνήκουν εις τόν ίδιον Θεόν, ώς έχοντα άϊδίως άμφότερα, 
συνάγετε τούς δύο θεούς είς ένα σύνθετον Θεόν». Προς 
ποιον απευθύνονται οί τοιοΰτοι λόγοι καί ή άσχετος κατα
φορά καί αύτά τά άπηγορευμένα έγκλήματα, μάλλον δέ 
ληρήματα; "Η είναι είς όλους φανερά, έστω καί άν δέν 
τά λέγωμεν ήμεϊς; Διότι ήκούσατε τούς άγιους νά λέγουν 
πολλά τά μεθεκτά καί όλα άναρχα καί τόν Θεόν άπειρά- 
κις άπείρως ύπερεΕηρμένον τούτων καί τούς είπόντας τήν 
θεωρητήν δόΕαν τοΰ Θεού άΐδιον καί συναΐδιον μέ αύτόν73. 
”Ας δώσωμεν όμως καί ήμεϊς βραχύν λόγον περί του πώς 
λέγονται ταΰτα' διότι καί ήμεϊς συμφωνοΰμεν μέ έκείνους.

22. Ήμεϊς, ώ βέλτιστε, λέγομεν ότι ό Θεός έχει όλα 
αύτά, μάλλον δέ, διά νά όμιλήσωμεν κατά τόν μέγαν Διο
νύσιον, προέχει καί ύπερέχει74 όλων αύτών άσχέτως καί 
συνολικώς καί ένιαίως75, όπως ή ψυχή έχει μονοειδώς μέ
σα της όλας τάς προνοητικός τοΰ σώματος δυνάμεις7®. 
"Οπως λοιπόν ή ψυχή, άκόμη καί όταν είναι έξωρυγμένοι 
οί οφθαλμοί ή τά ώτα κωφά, έχει όχι όλιγώτερον μέσα 
της τάς προνοητικός δυνάμεις τοΰ σώματος, οϋτω καί ό 
Θεός είχε τάς προνοητικός τοΰ κόσμου δυνάμεις, άκόμη 
καί όταν ό κόσμος δέν ύπήρχεν άκόμη' καί όπως ή ψυχή 
δέν είναι άπλώς αί προνοητικοί δυνάμεις, άλλά έχει δυνά
μεις, οϋτω βεβαίως καί ό Θεός' καί όπως ή ψυχή είναι 
μία καί άπλή καί άσύνθετος, μή πολλαπλασιαζομένη καί 
συντιθεμένη καθόλου έΕ αιτίας τών είς αύτήν καί έΕ αύ- 
τής δυνάμεων, οϋτω καί ό Θεός, καθώς είναι όχι μόνον
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μένη, οϋτω καί δ Θεός, ον πολυδύναμος μόνον άλλα και παν
τοδύναμος υπάρχων, διά τάς εν αύτφ δυνάμεις τού ένιαίον 
και τής άπλότητος ούκ έκχωρεϊ. ΠολΛά δ’ αν της ψυχής και 
έργα κατά σεαντόν έξετάζων καταμά3οις, α και του σώματος 

5 διεζενγμένη έχει και τω σώματι τούτων μεταδίδωσι συνεζευ- 
γμένη. Ου μην αλλά την αυτοζωην και αύτο3έωσΐν καί τά 
τοιαΰτα των οντων άρχάς και παραδείγματα λόγων ό μέγας 
Διονύσιος, ον προέχειν τον Θεόν αυτά ψησι. Πώς ονν ά 
προέχει δ Θεός άρκτά; Ει δε καί ώς δωρεάς προβάλλεται, 

Ю  πώς δωρειται ά ούκ εχει; ει δε και προορισμούς καί ϋεΊα 
θελήματα τά αυτά ταύτα ό αυτός ψησι, πώς οι προορισμοί καί 
τά ύεια ύελήματα ούκ άναρχα καί άκτιστά εστι; Πώς ονν 
όμολογονμένως «εν μόνον άναρχον, η ούσία τού Θεού, τά δε 
παρά ταύτην γενητης εστι φνσεως καί αρχήν εσχε χρονικήν»; 
Τις ποτέ τούτο τίον αγίων είπεν; ει δε μηδείς, πώς δμο- 
λογειται;

23. Σννείρει δε τούτω καί έτερον τών ώσαύτως όμολο- 
γονμένων, «μηδεμίαν άλλην είναι οντότητα μεταξύ τής ού- 
σίας του Θεού καί τών γενητών». Ει μεν οϋν ούσίαν κανταύ- 

20 3α λέγει την δύναμίν τού Θεού την μεύεκτήν καί ονσιοποιόν, 
ήν καί αύτοουσίωσιν δ μέγας ονομάζει Διονύσιος, ούκ εδει 
φάναι τής ούσίας τού Θεού και τών γενητών άπ>λώς πάντων 
μηδέν είναι μεταξύ, άλλά τών γενητών μδνον ουσιών, επεί 
70)ν ζώντων ή ζώντων, αϊσύητικώς ή λογικώς ή νοερώς,. 

25 ούχ ή ούσιοποιός τού Θεού δύναμις τιοιητική άλλ5 ή ζωοποι
ός, καί τών σοφιζομένων ή σοψοποιός, καί τών ύεουμένων ή 
ϋεοποιός, άψ’ ών καί Θεόν καί σοφίαν καί ζωήν, άλλ9 ούκ 
ούσίαν μόνον νοούμέν τε καί δνομάζομεν την υπερούσιον καί 
ένιαίαν κρυφιότητα εκείνην. Ει δ9 εκείνην αύτήν την ύπερ- 

30 ούσιον, κάνταύϋα καί άμέύεκτον, κρυφιδτητά ψησι, την εν 
άποκρύφοις ύπερανιδρυμένην' (ήν καί άνωτέρω μόνην άναρ
χον είναι ίσχυρίζετο, περιελών αυτής κακώς τάς συναϊδίους

77. Περί θείων όνομάτων 5, 8, PG 3, 824 С.
78. Αύτόθι 5, 8, PG 3, 824 С.
79. Λόγοι του Βαρλαάμ,, ойс 6λ. άνωτέρω παράγρ 4, δθεν καί 

or άκολουθοΰντες κατωτέρω.
80. Περί θείων όνομάτων 11, 6, PG 3, 956 Α.
81. Βλ. αύτόθι 5, 2, PG 3, 816 C.
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πολυδύναμος άλλα καί παντοδύναμος, δέν εκτοπίζεται άπό 
τό ένιαϊον καί την απλότητα έΕ αιτίας των εις αύτόν δυνά
μεων. ΈΕετάζων δέ τόν εαυτόν σου 6ά δυνηθής νά άντι- 
ληφθης ότι είναι πολλαί λειτουργίαι τής ψυχής, τάς ό
ποιας έχει, καί όταν είναι διεζευγμένη τοΰ σώματος, καί 
μεταδίδει εις τό σώμα, όταν είναι συνεζευγμένη με αύ· 
τό. ’Αλλ’ όμως ό μέγας Διονύσιος, λέγων άρχάς τών 
όντων καί παραδείγματα τήν αύτοζωήν καί αύτοθέωσιν 
καί τά τοιαΰτα, δέν λέγει ότι ό Θεός τά έχει πρώτος77; 
Πώς λοιπόν είναι άρκτά αύτά τά όποια πρώτος έχει ό 
Θεός; ”Αν δέ τά προβάλλη καί ώς δωρεάς, πώς δωρίζει 
όσα δέν έχει; "Αν δέ ό ίδιος λέγη αύτά τά ίδια προορι
σμούς καί θεία Θελήματα78, πώς οί προορισμοί καί τά θεία 
θελήματα δέν είναι άναρχα καί άκτιστα; Πώς λοιπόν όμο- 
λογουμένως «εν μόνον άναρχον υπάρχει, ή ούσία τοΰ 
Θεοΰ, τά δέ παρ' αύτήν είναι γενητής φύσεως καί έλαθον 
χρονικήν άρχήν»79; Ποϊος άπό τούς άγιους είπε ποτέ 
τοΰτο; "Αν κανείς, πώς είναι όμολογούμενον;

23. ’Αναμιγνύει δέ μέ αύτό καί άλλο άπό τά ομοίως 
όμολογούμενα, «ότι καμμία άλλη όντότης δέν ύπάρχει με- 
ταΕύ τής ούσίας τοΰ Θεοΰ καί τών γενητών». "Αν λοιπόν 
καί έδώ ουσίαν λέγη τήν μεθεκτήν καί ούσισποιόν δύναμιν 
τοΰ Θεοΰ, τήν όποιαν ό μέγας Διονύσιος ονομάζει αύτο- 
ουσίωσιν80, δέν έπρεπε νά εϊπη ότι δέν υπάρχει τίποτε τό 
μεταΕύ τής ούσίας τοΰ Θεοΰ καί τών γενητών όλων γενι
κώς, άλλά μόνον τών γενητών ούσιών, έπειδή τών ζώντων 
ώς ζώντων, αίσθητικώς ή λογικώς ή νοερώς, είναι ποιητι
κή όχι ή ούσιοποιός άλλά ή ζωοποιός δύναμις, τών σοφιζο- 
μένων ή σοφοποιός, καί τών θεουμένων ή θεσποιός. Άπό 
αύτάς τάς δυνάμεις νοοΰμεν καί όνομάζομεν Θεόν καί 
σοφίαν καί ζωήν τήν ύπερούσιον καί ένιαίαν εκείνην κρυ- 
φιότητα. "Αν δέ λέγη έκείνην τήν ιδίαν ύπερούσιον, έδώ 
δέ καί άμέθεκτον κρυφιότητα, τήν εις απόκρυφα ύπεριδρυ- 
μένην81 (διά τήν όποιαν καί άνωτέρω ίσχυρίζετο ότι είναι 
μόνη άναρχος, άφαιρέσας άπό αύτήν κακώς τάς συναϊ- 
δίους αύτής δυνάμεις καί ένεργείας, μάλλον δέ τά θεο-
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αυτής δυνάμεις τε και ένεργείας, μά?*λον δε τά ϋεοπρεπέστα- 
τα εκείνα έργα, τά μηδέποτε ήργμένα), εΐ τοίνυν ταυτήν λέ
γει, και ταύτης και των γενητών μη δε μίαν άλλην είναι μετα
ξύ δντότητά φηοιν, αυτήν λοιπόν φησι την υπερούσιον ουσίαν 

5 του Θεού οντότητα των γενητών ώς μεϋεκτήν ύπάρχειν τού
το δέ αυτό καταφανές και διά τού μηδεμίαν άλλην φάναι πε- 
ποίηκεν εΐ γάρ μή άλλη, αυτή εξ ανάγκης. Μεϋέξουσιν άρα 
τά γενητά πάντα τής άμεϋέκτου .ουσίας τού θεού. Πώς γάρ 
ου μεϋέξει τής όντότητος έκαστον τών γενητών; Πώς δε έ- 

10 οται ή αιών ή χρόνος ή τόπος και τά εν αυτοις, εί μή τού 
είναι, ταύτον δε ειπεϊν όντότητος, μετέχει; Μεϋέξει τοίνυν, 
είπερ εοται τούτων έκαστον, δσα τε ούσίαι εισΐ καί δοα μή, 
τής ουσίας τού Θεού* ούκ άλλη γάρ, αίλ3 αυτή μόνη κατά σε 
τών γενητών έστιν όντότης· καί τό πάντων άτοπώτατον, ότι 

15 ουδέ ούσίαι έοονται τά ουσίας μετέχοντα, καί ταϋτα {λείας.
24. ΕΙ δε καί αρχή εστι τών οπωσδήποτε δντων ή όντό

της, πώς ούχί καί ύπέρ αυτήν έστιν ό ύπεράρχιος; Ει δ9 αρχή 
τών εξ αυτής εξ ανάγκης υπερέχει, πώς ούχ ύπερ τά όντα 
ή όντότης; Ει δ9 αυτή μεν ύπερ τά μετέχοντα, ό δ9 ύ π ε ρ ά ρ χ ιο ς  

20 ύπερ αύτήν, πώς ου μεταξύ τών μετεχόντων καί τής άμεϋέ- 
κτου ύπερουσιότητος ή μεϋεκτή όντότης; Καί μήν αΐ τοιαΰται 
άπασαι άρχαί ούδέν έτερόν εϊοιν ή οϊ λόγοι τών δντων καί 
τά παραδείγματα, μεϋεκτοί μέν τοις ούσιν, εξηρημένοι δέ 
τών όντων, ώς τώ δημιουργικφ νώ ενυπάρχοντες καί προϋ- 

25  πάρχοντες, καϋ,9 ους γέγονε τά πάντα. Πώς ούν ούκ είσίν 
ουτοι μεταξύ του άμεϋέκτου καί τών μετεχόντων; Ου μήν 
άλλ’ έπειδήπερ είσί τά μετέχοντα Θεού; ή δέ ύπερούσιος ού- 
σία του Θεού παντάπασιν άμέϋεκτος, έστιν άρα τι μεταξύ τής 
άμεϋ'έκτ ου ούσίας καί τών μετεχόντων, δι* σδ ταΰτα τού Θε- 

3 0  ου μετέχουσιν. ’ Αν δέ συ άνέλης τό μεταξύ τού άμεϋέκτου 
καί τών μετεχόντων, ώ τής ζημίας, διέστησας ημάς Θεού, 
τό ουνδούν έκ μέσου ποιησάμενος καί χάσμα μέγα καί άδιά-
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πρεπέστατα εκείνα έργα, τά ούδέποτε ήργμένα), άν λοι
πόν λέγη αύτήν, και βεβαιώνη ότι μεταΕύ αύτής καί των 
γενητών δεν ύπάρχει καμμία άλλη όντότης, αύτήν λοιπόν 
την υπερούσιον ούσίαν τοΰ Θεού λέγει οντότητα των γε
νητών διότι είναι μεθεκτή· κατέστησε δέ τούτο καταφανές 
καί διά τοΰ ότι δέν είπε καμμίαν άλλην' διότι, άν δεν 
ύπάρχη άλλη, κατ’ ανάγκην είναι αύτή. ”Αρα θά μετά- 
σχουν όλα τά γενητά τής άμέθεκτης ούσίας τοΰ Θεού. 
Διότι πώς δέν θά μετάσχη τής όντότητος έκαστον τών 
γενητών; Πώς δέ θά ΰπάρΕη ή αιών ή χρόνος ή τόπος 
καί τά έντός αύτών, άν δέν μετέχη τοΰ είναι, δηλαδή τής 
όντότητος; Θά μετάσχη λοιπόν έκαστον τοΰτων έφ’ όσον 
ύπάρχει, είτε ούσίαι είναι είτε όχι, τής ούσίας τοΰ Θεοΰ' 
διότι κατά τήν άποψίν οου δέν είναι άλλη άλλά μόνον αύ
τή όντότης τών γενητών* καί τό άτοπώτατον όλων είναι ότι 
τά μετέχοντα ούσίας, καί μάλιστα θείας, δέν είναι ούτε 
κάν ούσίαι.

24. "Αν δέ ή όντότης είναι καί άρχή τών οπωσδήποτε 
όντων, πώς δέν είναι καί ύπέρ αύτήν ό ύπεράρχιος; "Αν 
δέ ή άρχή κατ’ άνάγκην ύπερέχη τών έΕ αύτής, πώς δέν 
είναι ύπεράνω τών όντων ή όντότης; "Αν δέ αϋτη είναι 
ύπέρ τά μετέχοντα, ό δέ ύπεράρχιος είναι ύπέρ αύτήν, 
πώς δέν είναι μεταΕύ τών μετεχόντων καί τής άμεθέκτου 
ύπερουσιότητος ή μεθεκτή όντότης; Καί όμως όλαι αί 
τοιαΰται άρχαί δέν είναι τίποτε είμή οί λόγοι τών όντων 
καί τά παραδείγματα, μεθεκτοί μέν ύπό τών όντων, άπηλ- 
λαγμένοι δε άπό τά όντα, διότι ένυπάρχουν εις τόν δημι
ουργικόν νοΰν καί προϋπάρχουν αύτοΰ καί διότι κατ’ αύ- 
τούς έγιναν τά πάντα. Πώς λοιπόν δέν είναι οΰτοι μεταΕύ 
τοΰ άμεθέκτου καί τών μετεχόντων; Άλλ’ όμως, έφ’ όσον 
ύπάρχουν τά μετέχοντα Θεοΰ, ή δέ υπερούσιος ούσίρ τοΰ 
Θεοΰ είναι έντελώς άμέθεκτος, ύπάρχει άρα κάτι μεταΕύ 
τής άμεθέκτου ούσίας καί τών μετεχόντων, διά τοΰ οποίου 
ταΰτα μετέχουν τοΰ Θεοΰ. "Αν δέ σύ αφαίρεσης τό μετα
Εύ τοΰ άμεθέκτου καί τών μετεχόντων, όποια Εημία, μάς 
άπέκοψες άπό τόν Θεόν, άπομακρύνας τόν σύνδεσμον καί
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βατόν μεταξύ θέμενος εκείνον χα\ τής γενέσεως και διοική- 
σεως των γενητών. Δει δή ζητεϊν ήμάς Θεόν ετερον ούκ όν
τα μόνον αυτοτελή, αύτενέργητον, αυτόν εαυτόν δι έαυτοϋ θεώ- 
μενον, άλλα και άγαϋόν, ουτω γάρ ουκ άρκεσθήσεται κινεϊσ'θαι 

5 μόνον τή έαυτοϋ θεωρία" μηδ* άνενδεή μόνον, άλλα και υπερ- 
πληρέστατον, ου τω γάρ βουλόμενος ώς άγαϋ'ός του εϋ ποιεΐν 
ουκ άδυνάτο̂ ς έξει' μηδ’ άκίνητον μόνον άλΛά και κινούμενον, 
ου τω γάρ άπασι παρέσται ταΐς δημιουργικαις κα\ προνοητι- 
καις προόδοις τε και ένεργείαις. Και а л / ώ ς  δει ζητεϊν ή- 

Ю  μάς Θεόν όντα πως με&εκτόνf ου μετέχοντες έκαστος οϊκείως 
έαυτοϋ κατά την τής με&έξεως άναλογίαν οντες και ζώντες 
καί ένθεοι έσόμεθα.

25. ’Έστιν άρα τι μεταξύ των γενητών και τής άμεθέκιου 
ύπερουσιότητος εκείνης, ούχ εν μόνον,  άλλά και πολλά και 

15 τοσαϋτα, όπόσα δή και τά μετέχοντα. Ταϋτα <Γ ου καθ’ έαυ- 
τά, τά μέσα εκείνα δηλαδή' δυνάμεις γάρ είσι τής ϋπερου- 
σιότητος εκείνης, μοναχώς και ένιαίως προειληφυίας και συν. 
ειληφυίας την των μεθεκτών απασαν πληϋύν, δι9 ήν κατά τάς 
προόδους τνολυπλαοιαζομένη και μετεχομένη παρά πάντων άν- 

20 έκφοιτήτως έχεται τοϋ άμεθέκτου και ενός. Ει γάρ και τό 
του κύκλου κέντρον, έχον τήν τοϋ άφιέναι παρ’ έαυτοϋ πάσας 
τάς τοϋ κύκλου γραμμάς δύναμιν εν έαυτφ, ου δύο ή πολλά 
έοτι σημεία, πολλφ μάλλον 6 Θεός πάσαν διπλόην άπαναίνε- 
ται, τάς δυνάμεις εν έαυτφ και τά παραδείγματα των γένη- 

25 των προέχων. ' Υπάρχουσιν οϋν αί τοιαϋται δυνάμεις και τά 
παραδείγματα και προϋπάρχουσιν, άλλ9 ούχ ώς οϋσίαι ούδ’ 
ώς αυθυπόστατα, ουδέ τι ταϋτα συντελονσιν ε ι ς  τό ε ίν α ι  τον 
Θεόν' υποστάτης γάρ έστιν αυτών, άλλ9 ονχ υπό τούτων ύφέ- 
στηκεν αυτός' ον γάρ τά περί Θεόν έστιν ουσία τον Θεοϋ, άλλ9 

30 αυτός έστιν ουσία τών περί αυτόν. rH  μέν έστιν αυτός υπερ
ούσιος ουσία, άρρητός τε και άπερινόητος, άσχετός τε και ά-

82. Ό  Παλαμας ευρίσκει εις τάς άκτιστους ένεργειας μεσάζοντα 
μεταξύ ανθρώπων καί ουσίας τοϋ Θεοϋ.

83. Βλ. Δ ι ο ν. ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί θείων ονομάτων 
13, 2, PG 3, 977 C.

84. Περί θείων ονομάτων 1, 7, PG 3, 596 Ο  αύτόθι 11, 6, PG 3, 
956 Α.
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τοποθετήσας μεταξύ εκείνου καί της γενέσεως καί διοι- 
κήσεως τών γένητων μέγα καί άδιάθατον χάσμα82. "Οθεν 
πρέπει νά Ζητώμεν άλλον Θεόν, ό όποιος δέν είναι μόνον 
αυτοτελής, αύτενέργητος, θεατής έαυτοϋ δΓ έαυτοΰ, όλλά 
καί αγαθός, διότι οϋτω δέν θά άρκεσθή νά κινήται μόνον 
διά τής θεωρίας έαυτοΰ' ούτε άνενδεής μόνον, όλλά καί 
ύπερπληρέστατος, διότι ώς αγαθός θέλων οϋτω δέν θά 
είναι άνίκανος νά εύεργετή' οϋτε ακίνητος μόνον όλλά 
και κινούμενος, διότι οϋτω θά παρίσταται εις όλους διά 
τών δημιουργικών καί προνοητικών προόδων καί ενεργει
ών. Καί γενικώς πρέπει νά Ζητώμεν Θεόν, ό όποιος είναι 
οπωσδήποτε μεθεκτός, τοΰ όποιου μετέχοντες έκαστος 
προσφόρως πρός έαυτόν, όντες δέ καί Ζώντες κατά τήν 
άναλογίαν τής μεθέξεως, θά εϊμεθα ένθεοι.

25. Υπάρχει άρα κάτι μεταξύ τών γενητών καί τής 
άμεθέκτου εκείνης ύπερουσιότητος, όχι μόνον έν, όλλά 
καί πολλά καί τόσα, όσα ακριβώς είναι καί τά μετέχοντα. 
Ταΰτα δέ, τά μεσαία δηλαδή, δέν είναι καθ' έαυτά* διότι 
είναι δυνάμεις τής ύπερουσιότητος εκείνης, ή οποία έχει 
προλάβει καί συλλάβει μοναδικώς καί ένιαίως όλην τήν 
πληθύν τών μεθεκτών, έξ αιτίας τής όποιας πολλάπλασια- 
Ζομένη κατά τάς προόδους καί μετεχομένη ύπό όλων συνέ
χεται άνεκφοιτήτως μέ τό άμέθεκτον καί έν83. Διότι, αν 
τό κέντρον του κύκλου, έχον μέσα του τήν δύναμιν νά 
άφήνη άφ’ έαυτοϋ όλας τάς γραμμάς τοϋ κύκλου, δέν 
είναι δύο ή πολλά σημεία, πολύ περισσότερον αποποιείται 
ό Θεός πάσαν διπλόην, καθώς έχει μέσα του έκ τών προ- 
τέρων τάς δυνάμεις καί τά παραδείγματα τών γενητών. 
Υπάρχουν λοιπόν αί τοιαΰται δυνάμεις καί τά παραδείγμα
τα καί προϋπάρχουν, άλλά όχι ώς ούσίαι οϋτε ώς αύθυ* 
πόστατα, καί οϋτε συντελοΰν κατά τίποτε εις τήν ϋπαρξιν 
τοΰ Θεού διότι είναι υποστάτης αυτών84, άλλά δέν έθεμε- 
λιώθη αύτός ύπό τούτων’ διότι δέν είναι τά περί θεόν 
ούσία τοϋ Θεοϋ, άλλ’ αύτός είναι ουσία τών περί αύτόν. 
Καθ’ όσον μέν είναι αύτός ύπερούσιος ούσία, είναι άρρη
τος καί άνεπινόητος, άσχετος καί άμέθεκτος, καθ’ όσον

44
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μέϋεκτος, ή δέ εστιν  ουσία τώ ν  δ ν τω ν  και ζω ή  τω ν  ζώ ν τ ω ν  

και σοφ ία  τώ ν  σοφ ιζομ ένω ν  και α π λώ ς π ά ντω ν  τώ ν  όπω σουν  

οντω ν  δντότης και δύναμ ις καλλοποιός, και νοείτα ι και λ έ 

γετα ι και μ ετέχετα ι παρά τώ ν  γενη τώ ν . Ε Ι  γ ά ρ  κατά τδν  

5 μ έγα ν  Δ ιο νύ σ ιο ν  «ον δ ι3 α γνω σ ία ς  μόνον , αλλά και δ ιά  γ ν ώ -  

σεω ς δ Θ εό ς  γ ινώ σκ ετα ι και εσ τιν  αυτόν και νόησ ις  και λό

γος και επιστήμη και επαφή και ά ισϋη σ ις  και δ ό ξα  και φ α ν 

τασία καί όνομα  και τάλλα π ά ντα », το ιγα ρούν  και μ έ ϋ ε ξ ίς  ε -  

στιν αυτόν, τούτο μ εν  δ ιά  το νόησ ιν  αυτόν νπ ά ρ χ ε ιν  και α ί -  

10 σϋησιν  και επ αφ ήν , τούτο δέ διά  τον ύστερον  έπ ενηνεγμένον  

σνμπ εριληπ τικώ τατον λ ό γ ο ν . 3Α μ έϋ 'εκ τος  ά ρα  και μ εϋεκτδς υ 

πάρχει ό  αυτός Θ ε ό ς , εκείνο μ έν  ώ ς  υπ ερούσιος , τούτο δε  

ώ ς  ονσιοποιόν έχτσγ δύναμ ίν  τε και έ ν έρ γ ε ια ν  π α ρα δ ε ιγ μ α τι

κήν και τελικήν τώ ν  πάντοον.

15 26. 3Α λ λ ά  γάρ τά τοιαϋτα π αραδείγματα  Π ν ϋ α γ ό ρ α ς  μεν

και Ε λ ά τ ω ν  και Σ ω κ ρ ά τη ς  τα7ΐεινώς και ά ν α ξ ίω ς  τού Θ εοϋ  

αϋϋυπάρκτονς έδόξα σα ν  ά ρχά ς  σννα ιτ ίους  τώ  Θ ε ώ . Τούτους  

ούν α ιτια τέον  ώ ς  πολνϋέους, ο ίτ ινες  μ ετα ξύ  τής υπερουσιό 

τητας έκ είνΐ]ς  και τώ ν  γ ενη τώ ν  ϋ ε ία ς  ουσ ίας έ τέρα ς  άρχ ικ άς  

20 τώ ν  δ ν τω ν  αύτοσχεδιάααντες παρ* εα υ τώ ν  νπέστησαν, «δς ού

τε αύτοι ή δε ισα ν » κατά τδ λ όγ ιον  « ούτε οι π α τέρες  α ύ τώ ν ». 

‘Η μ ε ίς  -δέ και ο ί πατέρες η μ ώ ν  ουδέν τού τω ν αύϋνπαρκτον δ ο - 

ξά ζομ εν , οϋδ3 ά να ίτ ιον  ουδέ συνα ίτιον  Θ ε ώ ,  δ ιό  και ττροορι- 

σμούς καί π ρογνώ σεις  ταντά  φ α μ εν  παί ϋελήματα  Θ εο ύ , δντα  

25 μέ,ν πρό τώ ν  κ τιαμάτω ν έν α ν τφ  —  π ώ ς  γ ά ρ  ο ν ;  —  τιροηγμέ - 

ν ω ν  δ3 ύστερον τώ ν  κτιαμάτω ν κατ αυτά. «Ε ίπ ε » γάρ , φ η ο ί, 

<<και εγένετο  και τό έννόημα έργ ον  ήν κα\ πάντα  δσα ή ϋ έ λ η - 

σεν έπ ο ίησεν». Ε Ι  γούν και μή πολλάς φ αμεν ύπ ερουσ ίω ς  ά ρ 

χ ικάς τε και ποιητικάς τώ ν  γεγονότοον ουσ ία ς , άλλ3 εν  πάσαν  

30 διτιλόην άπαναινόμενον και κατά μ ία ν  ένο ε ιδή  καί ύ π ε ρ η ν ω - 

μ ένην  απλότητα τά 7ΐολυειδή καϊ μερ ιστά  προάγον, αλλά παν

τοδύναμον τουτ’ ϊσμεν και συνεκτικόν απ άντω ν, ώ ς  έ ν  έα υ τώ

85. Περί θείων όνομάτων 7, 3, PG 3, 872 Α.
8 6 . "Ητοι τούς αριθμούς καί τάς Ιδέας ώς άνεΕαρτήτους του Θεοϋ 

πραγματικότητας.
87. Ί ερ. 16, 13.



δέ είναι ουσία τών όντων καί ζωή των ζώντων, σοφία των 
σοφιζομένων καί γενικώς όντότης καί καλλοποιός δύνα- 
μις όλων τών οπωσδήποτε όντων, νοείται καί λέγεται καί 
μετέχεται άπό τά γενητά. Διότι, άν κατά τον μέγαν Διο
νύσιον «ό Θεός γνωρίζεται όχι μόνον δΓ αγνωσίας, άλλα 
καί διά γνώσεως, καί ύπάρχη αύτοϋ νόησις, λόγος καί 
έπιστήμη, επαφή καί αϊσθησις, δόξα καί φαντασία, όνομα 
καί όλα τά άλλα85, επομένως υπάρχει καί μέθεξις αύτοϋ, 
άφ' ένός μέν διότι υπάρχει νόησις, αϊσθησις καί έποψή 
αύτοϋ, άφ’ έτέρου δέ ύφίσταται ό έπειτα παρατεθείς συμ- 
περιληπτικώτατος λόγος. ”Αρα ό αύτός Θεός είναι άμέ- 
θεκτος καί μεθεκτός, τό εν ώς υπερούσιος, τό άλλο ώς 
εχων ούσιοποιόν δύναμιν καί παραδειγματικήν καί τελι
κήν τών πάντων ένέργειαν.

26. ’Αλλά βεβαίως ό Πυθαγόρας, ό Πλάτων καί ό 
Σωκράτης έξέλαβον ταπεινώς καί άναξίως τοϋ Θεοϋ τά 
τοιαϋτα παραδείγματα ώς αύθυπάρκτους καί συνριτίους 
με τόν Θεόν άρχάς86. Τούτους λοιπόν πρέπει νά κατηγο- 
ρήσωμεν ώς πολυθέους, οί οποίοι αύτοσχεδιάσαντες έτο- 
ποθέτησαν μεταξύ τής ύπερουσιότητος εκείνης καί τών 
γενητών, «τάς όποιας ούτε αύτοί έγνώρισαν» κατά τόν λό
γον «ούτε οί πατέρες των»87. Ημείς δέ καί οί πατέρες 
μας δεν θεωροϋμεν τίποτε άπό αύτά αύθύπαρκτον οϋτε 
άναίτιον οϋτε συναίτιον με τόν Θεόν, διό καί καλοϋμεν 
ταΰτα προορισμούς καί προγνώσεις καί θελήματα Θεού, 
υπάρχοντα προ τών χτισμάτων εις αύτόν —πώς όχι;—, 
ένώ τά χτίσματα παρήχθησαν υστέρα συμφώνως πρός αύ
τά. Διότι, λέγει, «είπε καί έγινε, καί ή σκέψις έγινεν έργον 
καί έπραξεν όλα όσα ήθέλησεν»88. Μολονότι βεβαίως δέν 
λέγσμεν πολλάς ϋπερουσίως αρχικός καί ποιητικός ουσίας 
τών γεγονότων, άλλά έν άπσποιούμενον πάσαν διπλόην 
καί προβάλλον κατά μίαν ένοειδή καί ύπερηνωμένην άπλό- 
τητα τά πολυειδή καί μεριστά όντα, άλλά άναγνωρίζομεν 
τοΰτο παντοδύναμον καί συνεκτικόν άπάντων, ώς έχον

88 . Γρηγ.  Θεολόγου,  Λόγοο 38, 9, PG 36, 320 С. Βλ. 
Γεν.  1, 3. Ψαλμ.  113, 11.
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τά πάντα έχον και προ κτίσεως. «ΕΙ γάρ 6 εϊς ήλιος·», κατά 
τον μέγαν Διονύσιον φάναι, « τά ς των πολλών μετοχών αίτιας 
εν έαυτφ μονοειδώς προείληφε, πολλφ μάλλον έπι της αυτόν 
και πάντων αιτίας προνφεστάναι τά πάντων τών δντων παρα- 

5 δείγματα κατά μίαν υπερούσιον ένωσιν συγχωρΐ]τέον».
27. 5Έστιν ονν καί αεί έστι και κυρίως έστι προορισμός 

καί πρόγνωσις και πρόνοια και τά τοιαντα, και άδιαιρέτως 
ηνωνται τφ Θεφ και της ύπερονσιότητος έκείνης έτερά έστι, 
και υπέρ αυτά έστιν έκείνη* πώς γάρ ον; Τί ούν; έπεί ταν- 

10 τα κατά τινα ύπαρξίν έστιν αεί, έστι δε και ό Θεός αεί, δύο 
η πολλοί έσονται θεοί; Διότι δ3 αντφ ταντα ηνωνται άδιαιρέ- 
τως, σύνθετος εσται ό Θεός ημιν; "Οτι δ’ αύ κατ αυτά γε- 
γόναμεν, ού τον Θεού, άλλ3 ετέρων ποιήματά έσμεν; rH  που 
συ και τον έπι γης έκ Θεόν ημιν νπηργμένον βασιλέα δύο 

15 τνοιηοεις βασύέας κα\ έκ δύο βαοιλειών σύνθετον αποδείξεις 
το βασίλειον αντφ και άλλον δη τινα και ούκ αυτόν έρείς 
τών αξιωμάτων πρύτανιν, δτι όρισμφ και θελήματι οικείω 
τά σχήματα ποιείται και ό ορισμός αντφ γίνεται σεπτόν ό
νομά τε και αξίωμα έκάστω τών εν τέλει; Κάντανθα γάρ 

20  μεταξύ τον έπιτάττοντος καί τών νπακουόντων έξ ανάγκης 
τονπίταγμά έστιν. 3Αλλ3 ουδέ τό δύνασθαί τις αν είποι μή 
προέχειν ημιν τον βασιλέα, έστι δ3 δπη καί τό ττροειδέναι, 
εϊ καί μή επί πάοι καί διά παντός. "*Αρα δε καί τόν ορι
σμόν αυτόν μετά της συγκλήτου ϋήσομεν, ότι μή βασιλεία έ- 

25 στίν δ ορισμός, καθάπερ έκει ον τά μεθεκτά κτιστά, ότι μή 
ταντ έστιν ή ουσία τού Θεόν; 3Εκ τοιοντοον αρχών καί όντως 
όμολογονμένων διθείτας καί πολυθείτας έδειξας τούς ορθο
δόξους.

89. Περί θείων ονομάτων 5, 8, PG 3, 824 BC.
90. Έν τέλει του βιβλίου οί κώδ. Σι καί Vs συνάπτουν ε£ πατερικά 

χωρία, άναφερόμενα είς την: κατά γράμμα καί την κεκρυμμένην έν
νοιαν τών λέξεων.
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μέοα του τά πάντα καί πρό τής κτίσεως. «Διότι, άν ό 
ήλιος είναι είς», διά νά εΐπωμεν κατά τον μέγαν Διονύ
σιον, «έχει συμπεριλάβει άπό πριν μονοειδώς μέσα του 
τάς αιτίας των πολλών μετοχών, πολύ περισσότερον επι
τρέπεται νά προϋφίστανται τά παραδείγματα όλων τών 
όντων κατά μίαν υπερούσιον ένωσιν έπί τής αιτίας αύτοϋ 
καί τών πάντων»8*.

27. Υπάρχουν λοιπόν, καί μάλιστα ύπάρχουν πάντοτε 
καί κυριολεκτικώς, προορισμός, πρόγνωσις, πρόνοια καί 
τά τοιαΰτα, καί είναι άδιαιρέτως ήνωμένα μέ τόν Θεόν 
καί είναι διάφορα άπό τήν ύπερουσιότητα εκείνην, καί 
έκείνη είναι ύπεράνω αύτών' πώς όχι; Τί συμβαίνει λοι
πόν; Επειδή ταΰτα κατά κάποιαν ϋπαρΕιν ύπάρχουν πάν
τοτε, ύπάρχει δέ καί ό Θεός πάντοτε, θά ύπάρχουν δύο 
ή περισσότεροι Θεοί; Διά τόν λόγον λοιπόν ότι ταΰτα εί
ναι ήνωμένα άδιαιρέτως μέ αύτόν, θά είναι σύνθετος ό 
Θεός ήμών; "Οτι δέ πάλιν κατεσκευάσθημεν κατ’ αύτά, 
εϊμεθα ποιήματα όχι τοΰ Θεού, αλλά άλλων; ’Αλήθεια, έσύ 
καί τόν έπί γής έγκατεστημένον ύπό τοΰ Θεοϋ βασιλέα 
μας θά κόμης δύο βασιλείς, θά άποδείΕης ότι τό βασί- 
λειόν του είναι σύνθετον άπό δύο βασιλείας, θά εϊπης 
ότι κάποιος άλλος καί όχι αύτός είναι πρύτανις τών 
άΕιωμάτων, διά τόν λόγον ότι κάμνει τάς ένεργείας μέ 
ορισμόν καί οίκεϊον θέλημα καί ό ορισμός του γίνεται 
σεπτόν όνομα καί άΕίωμα είς έκαστον τών άρχόντων; 
Διότι καί έδώ έΕ άνάγκης τό έπίταγμα είναι μεταξύ τοΰ 
έπιτάσσοντος καί τών ύπακουόντων. ’Αλλά δέν θά ήδύνατο 
νά εϊπη κανείς ούτε ότι τό δύνασθαι δέν έχει άπό πριν 
ό βασιλεύς, ένίοτε δέ καί τό γνωρίΖειν, αν καί όχι είς όλα 
καί διά παντός. "Αρά γε θά θεωρήσωμεν καί τόν ορισμόν 
αύτόν μαΖί μέ τήν σύγκλητον, διά τόν λόγον ότι ό ορι
σμός δέν είναι βασιλεία, όπως θεωρείς έαύ έκεϊ κτιστά 
τά μεθεκτά, διά τόν λόγον ότι ταΰτα δέν είναι ούσία τοΰ 
Θεοΰ; Άπό τοιαύτας καί ούτως όμολογουμένας άρχάς 
έδειξες τούς ορθοδόξους διθεΐτας κσ| πολυθεΐτας*®,
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5 1. *Α μόν οϋν προσκρούει τή άληΰείφ και τφ της άλη-
ΰείας Θεω διά των αύτφ δοκονντων άνωμολογημενών αρχών 
και προτάσεων, άς ούτος κατ αυτής της άληΰ'είας προύόάλλε- 
ιο ,  τοσαϋιά έστι και τοιαντα και εις τον&1 2 3 η κοντά κακοδοξί- 
ας. *Α δ' εξ ών όιεται συμπεραίνειν, άκων μεν, εαυτόν δ3 

10 6μως αύϋτς τυγχάνει καιαμαρτυρών (εκείνον γάρ ονχ έκόν- 
τος είναι προς τάς ήμετέρας ηκει χειρας τα εκείνου συγ
γράμματα και τον συγγραφέα σφών οϊα πονηρόν ώσανει τιροσ- 
ήγγειλεν)' ά τοίννν αϋΰις εκ των μετά χειρας ημιν αυτόν 
συγγραμμάτων αναφαίνεται κακώς φρονών, κατ3 ουδόν άπά- 

15 δει των περί αύτοϋ προειρημένων έκείνοον. 3Έχει γάρ ώς 
συνελόντα φάναι τοσαύτην κακονοίας υπερβολήν, ώς τους μόν 
προφήτας υπό δαιμόνων ένεργεΐσ’&αι δεικνυναι, τους δό κα
τά τό τον Θεόν εναγγέλιον πολιτευσαμένους αγίους τοις αί- 
ρετικοϊς σνντετάχΰ'αι, τήν δε προφητών και αποστόλων και 

20 των κατ9 αυτονς αρετήν κακίαν είναι και ουκ αιρετήν άπο- 
φάίνεσϋαι. 9Αρά τις γέγονεν εξ αίώνος τον τοιούτους σνντι- 
ϋέντος λόγους κακοδοξότερος; *Αρά τις δυνήσεται νεμεσή- 
σαι τφ προς τον τοιαντα σνγγραφόμενον άντιλέγοντι; r Αρά 
τινι μετά των άγιων έσται μερίς τα τοιαντα συγγράμματα 

25 οτέργοντι και κατηγοροϋντι τών μή ταυτα στεργόντων; Τί 
γάρ εϊ μή φανερώς έστιν ά λέγει τούτων, άλλ9 έξ ών λέ
γει συνάγεται; Τοιαϋτα τά βαϋέα του σατανσ, τά τον πονη
ρού μυστήρια, ά τοις νπέχονσιν αντφ τά ώτα ψιθυρίζει, ον

1. Βλ. βιβλία 2, 1, 2· 2, 3, 78.
2 . Ο Παλαμας έννοεΐ ότι καί τά νέα συγγράμματα του Βαρ

λαάμ, ήτοι τά Κατά Μασσαλιανών, συμφωνούν μέ τή προηγούμενα,
τΦ άναφερθέντσ εις τήν δευτέραν τριάδα.
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1. Τόσα λοιπόν καί τοιαΰτα είναι και εις αύτό τό ση- 
μεϊον κακοδοΕίας φθάνουν αύτά τά όποια προσκρούουν 
είς την αλήθειαν και είς τον Θεόν τής άληθείας διά τών 
θεωρούμενων οπό αύτόν ώμολογημένων αρχών και προ
τάσεων, τάς οποίας ούτος προέβαλε κατ’ αύτής τής αλή
θειας. Με αύτά δε τά οποία συμπεραίνει κατά ύπόθεσιν 
καταμαρτυρεί πάλιν εναντίον εαυτού άκουσίως (καθ' ό
σον παρά τήν θέλησιν εκείνου τά συγγράμματα αύτοΰ έ- 
φθασαν εις χείρας μου1 καί κατά κάποιον τρόπον παρου
σίασαν τόν συγγραφέα των ώς πονηρόν)' αύτά λοιπόν τά 
οποία άναφαίνεται ότι φρονεί κακώς έκ τών εις χείρας 
μας συγγραμμάτων αύτοϋ, δεν διαφωνούν κατά τίποτε 
άπό έκεϊνα τά προλεχθέντα περί αύτοϋ2. Διά νά εϊπω έν 
συντομία, έχει τόρρν ύπερβολικήν , κακόνοιαν, ώστε νά 
δεικνύη ότι οί μέν-̂ ιροφήται ένεργοϋνται ύπό δαιμόνων, 
οί δε-λόγιοι οί οποίοι έπολιτεύθησαν κατά τό έύαγγεΧϊον 
τού Θεού είχον συνταχθή με τούς αιρετικούς και νά άπο- 
φαίνεται ότι ή άρετή τών προφητών, τών άποστόλων καί 
τών οπαδών των είναι κακία καί όχι άρετή. "Αρά γε κατά 
τήν διάρκειαν τών αιώνων έγινε κανείς κακοδοΕότερος 
άπό αύτόν τόν συντάσσοντα τούς τοιούτους λόγους; "Αρά 
γε θά δυνηθη κανείς νά άγανακτήση εναντίον τού ουγγρά- 
ψαντος τοιαΰτα; "Αράγε θά ύπάρΕπ μερίς μετά τών ά
γιων εις κάποιον δεχόμενον τά τοιαΰτα συγράμματα καί 
κατηγοροΰντα τούς μή δεχόμενους ταϋτα; Ποιαν σημασίαν 
έχει, αν μερικά άπό αύτά δεν διακηρύσση φανερώς, άλλά 
συνάγονται άπό όσα λέγει; Τοιαΰτα είναι τά βαθέα του 
Σατανά, τά μυστήρια τοΰ πονηρού, τά οποία ψιθυρίζει εις 
τούς τείνοντσς είς αύτόν τά ώτο, χωρίς νά χολαρώνη ή
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γαλών και νπεκλύων τον τόνον της φωνής, αΰ,λά τό βλαβε
ρόν ύποκρύπτων τον νοήματος. еΗμείς δ3 4 5 δπως έκαστον των 
είρημένων κατασκενάσαι πειραται, <$ίά βραχέων ενταϋύα φα- 
νερώσομεν, και πρώτον διά τίνων δαιμονιώδεις, φευ, τους 

5 ένΰ'έονς προφήτας δείκννσιν ό λόγος αντφ.
2. Τάς οράσεις τούτων χείρονς είναι νοηοεως κατασκευά

ζει και άποφαίνεται ώς φαντασίας ούσας, ει και αισϋητάς, 
7να την γνώσιν υπερέχουσαν τούτων επίδειξη■ ειτα προϊών 
αυτός φησι πάλιν «έμπαύή τυγχάνειν ή δαιμονιώδη νουν, 

10 8ς άν ενεργοίη κατά γείρω νοηοεως ενέργειαν. *Επεί τοί- 
νυν οι προφήται νώ έώρων («ου γάρ αισθητή τις», φησι'ν 
ό μέγας Βασίλειος, «ή των προφητών δρασις, άλλ3 υπό του 
νοϋ κατανοουμένη, τον θεού φωτίζοντος αυτόν»' και πάλιν, 
<(τιροεώρων οι τιροφήται τά μέλλοντα, τνπούμενοι τφ ΤΙνεύ- 

15 μάτι τό ηγεμονικόν))) , εί γονν νώ εν ΊΊνεύματι έώρων οι προ- 
φηται, «ένεργεία δε χείρονι νοήσεως» , ώς οϋτος εΐπεν, αυ
τή δέ δαιμονιώδης, όταν μή περί χρήματα και τάς κάτω 
ήδονάς και δόξας ενεργή, άρ9 ον κατά τόν τά τοιαύτα λέ- 
γοντα δαιμονιώδης ή ύεία δρασις εκείνη; Τί δέ τό ΰ'ειον 

20  Πνεύμα και τό φώς εκείνο, τό τήν δρασιν ταύτην εμποιούν: 
*Αλλά τρέποιτο επί την κεφαλήν τό τοιοϋτο βλάοφημον τού 
τοιούτονς λόγους συντιΰ'έντος, μάλ?,ον δέ καί της αυτού κε
φαλής διαπεσόν ώς ποροωτάτω γένοιτο, πρός τό μή ον γω- 
ρήσαν, μετάμελον λαβόντος και μεταμαΰ’όντος τήν άλήΰ'ειαν. 

25 3. Πόΰ’εν δή τώ τηλικούτω βό&ρω περιέπεσεν; έροιτό τις
αν. Έπει λόγω καί φιλοσοφία φυσική τά υπέρ λόγον τε καί 
φύσιν εξερεύνησεν, άπειύήσας τοίς πατράσι λέγονσιν, «ου 
δυνατόν έρμηνευ&ήναι λόγω τόν τρόπον τής προφητικής δητε- 
ως, αΑΑ9 εκείνος μόνος οΐδε σαφώς, ό τή πείρα μαύών* εΐ 

3 6  γάρ (ρύσεως έργα καί τιάϋη πολλάκις ούδεϊς άν παραστήσειε

3. Λόγοι τοϋ Βαρλαάμ, βλ. 2, 3, 58.
4. Elc Ήσαϊαν 13, PG 30, 565 C.
5. Βλ, οΟτόθι ιπροοίμιον, PG 30, 12ί Α ’ 7, PG 30, 452 Α.
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έΕασθενή τόν τόνον τής φωνής, αλλά ύποκρύπτων τό βλα
βερόν τοϋ νοήματος. Ημείς δέ θά παρουοιάοωμεν έδώ διά 
βραχέων πώς προσπαθεί νά χαλκεύση έκαστον των λε- 
χθέντων, καί πρώτον διά ποιων, μέσων ό λόγος του δει
κνύει δαιμονιώδεις, φεΰ, τούς ένθεους προφήτας.

2. Παρουσιάζει τάς οράσεις αύτών̂ νά είναι χειρότε
ροι νοήσεως καί άποφαίνεται ότι είναι φαντασίαι8, άν καί 
αισθητοί, διά νά έπιδείΕη την γνώσιν ύπερέχουσαν τούτων' 
έπειτα προχωρών αύτός λέγει πάλιν «ότι είναι εμπαθής 
ή δαιμονιώδης ό νοϋς ό όποιος θά ένήργει κατά ενέργειαν 
χειροτέραν νοήσεως». Επειδή λοιπόν οί προφήται έβλε- 
πον διά νοΰ («διότι είναι αισθητή ή όρασις τών προφη
τών», λέγει ό μέγας Βασίλειος, «άλλά κατανοουμένη υπό 
τοϋ νοϋ, κατόπιν φωτισμού του ύπό τοϋ Θεοΰ»4' καί πά
λιν, «οί προφήται προέβλεπον τά μέλλοντα, τυπούμενοι 
εις τό ηγεμονικόν ύπό τοϋ Πνεύματος»5), άν_λοιπόν οί 
προφηια̂ εβλεπον διά νοϋ έν πνεύμαΐΊ, «δΓ ένεργείας δέ 
χειροτέρας νοήσεως», όπως είπεν οΰτος, jourq__00_dvai 
δαιμονιώδης, όταν δεν ένεργή διά χρήματα καί διά τάς 
κάτω ήδονάς καί δόΕας, άρα δεν είναι δαιμονιώδης ή θεία 
όρασις έκείνη κατά τόν λέγοντα τοιαϋτα; Τί δέ γίνεται 
τό Πνεύμα έκεϊνο καί τό φώς εκείνο τό όποιον προκαλεϊ 
την όρασιν ταύτην; Άλλά είθε ή τοιαύτη βλασφημία νά 
στραφη επί τής κεφαλής τοϋ τοιόύτους λόγους συντάσ- 
σοντος, μάλλον δέ είθε διαπίπτουσα καί άπό τήν κεφα
λήν αύτοϋ νά φύγη μακράν, μεταβαίνουσα πρός τό 
μηδέν, άφοϋ αύτός μετανοήση καί μάθη έκ νέου τήν Αλή
θειαν

3. Άπό ποϋ λοιπόν έπεσεν είς τόσον φοβερόν βόθρον; 
Θά ήρώτα κανείς. Επειδή έΕηρεύνησε μέ λόγον καί φυσι
κήν φιλοσοφίαν τά ύπέρ λόγον καί φύσιν, άπειθήσας εία 
τούς πατέρας οί όποιοι λέγουν, «δέν είναι δυνατόν νά 
έρμηνευθή λογικώς ό τρόπος τής προφητικής θέας, άλλ’ 
εκείνος μόνον τήν γνωρίζει σαφώς, ό διά τής πείρας μα- 
θών αύτήν* διότι άν πολλάκις κανείς λόγος δέν θά ήδύ- 
νατο νά παραστήση έργα καί πάθη φύσεως, πολύ μάλλον
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λόγος, πολλώ μάλλον της τον ΤΙ νεύματος ένεργείας» , δ κ α ί  
τοις μετά Χριστόν άγίοις 4δοι τις αν πολλαχον μαρτνρον,ιιε- 
νον. Τούτο τοίννν τούτων οντω λεγόντων, αυτός φησι Μασ- 
σαλιανούς είναι τούς πείρα δειν γινώσκειν η πείρα έγνωκέναι 

5 τά τοιαύτα λέγοντας. Ονκούν αντός ώς εκ γεωμετρικού πο
ρίσματος άναφαίνεται, πείραν μυστηρίου {λείου η Πνεύματος 
άγιου ένεργείας ονδ3 ήστινοαούν λαβών' ον γάρ αν Μασσα- 
λιανόν εαυτόν άνεκήρνττεν. Εί γοΰν ό πείρα μαϋών μόνος 
οϊδε τάς ένεργείας τον Πνεύματος, αυτός δέ πείρα ούκ έ- 

Ю  γνωκε και τούς πείρα γνόντας ονδαμώς παραδέχεται, τις 
ετ5 άμφιγνοήσει μη ψευδολογίαν είναι πάσαν την περί τής 
ύεοποιού τού Πνεύματος ένεργείας αντφ γεγενημένην άδο- 
λεσχίαν, και ταϋτα κατά των έν πείρα ταύτης γεγονότων έξε- 
νηνεγμένην αύτώ, μηδαμώς εϊδότι μήτε ά λέγει, μήτε περί 

15 τίνων διαβεβαιοΰται; «Γλυκύτητα γάρ μέλιτος άναγγελεϊ τοις 
μη γενσαμένοις;», ή παροιμία φησίν* οι δε μη γενσάμενοι, 
πώς άναγγελοϋσιν; είπε йог εί δέ και τοις γενσαμένοις άντι- 
λέγοιεν. άρ3 ον μετά τον ψενδόμενοι δήλοι πεφηνέναι και 
γέλωτα όφλήσονσιν έσχατον; Πολλφ μέντ3 άν είη ψενδηγό- 

2 0  ρος καί καταγέλαστος μάλλον ό περί τάς υπερφυείς ένερ
γείας τού Πνεύματος τοιαντα τερατενόμενος καί κατά τον 
απόστολον «δ  μή έώρακεν έμβατεύων, εϊκή φνσιούμενος υπό 
τού νοός τής σαρκός αυτόν». ’Ήρκει μέν ούν τουτί μόνον, ού 
μόνον ψενδογράφον αυτόν άπελέγξαι, προς δέ τούτω καί τοις 

25 αιρετικοΐς τους αγίους σνντάττοντα (καί γάρ εκείνων έστϊ 
λόγος «μόνον είδέναι σαφώς τόν πείρα μαϋ'όντα» τάς ένερ
γείας τού Πνεύματος, δ δέ τους τούτο λέγοντας αιρετικούς 
είναι διισχνρίζεται)’ τουτί μέν ούν ήρκει καί τών μετά Χρι
στόν αγίοον κατήγορον αυτόν άπελέγξαυ τω δέ ούκ άπέχρη- * 7 8

β. ’ I ω. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ,  Eic Ήσαΐαν 1, PG 56, 14.
7. Ειρωνεύεται, ώc συνήθως, τήν έπίδοσιν τοΰ Βαρλαάμ εις 

τήν γεωμετρίαν, άλλ’ ή είρωνεία άνταποκρίνεται εις τήν σοβαρω- 
τάτην πεποίθησιν, ότι είς τήν θεολογίαν δέν είναι δυνατόν νά 
ισχύουν μέθοδοι χρησιμοποιούμενοι είς θετικάς έπιστήμας.

8. К ο λ. 2, 18.



τής ένεργείας τοΰ Πνεύματος»6, πράγμα τό όποιον δύνα- 
ται νά ίδη κανείς μαρτυρούμενον καί εις τούς μετά Χρι
στόν άγιους. 'Ενώ λοιπόν αύτοί λέγουν αύτά, αύτός λέγει 
ότι είναι Μαοσαλιανοί έκεϊνοι πού λέγουν ότι πρέπει τά 
τοιαϋτα νά γνωρίζωνται διά τής πείρας ή άτι έχουν γνωρι- 
σθή διά τής πείρας. Επομένως αύτός παρουσιάζεται ώσάν 
άπό γεωμετρικόν πόρισμα7'νά μή έχη λάβει πείραν θείου μυ
στηρίου ή οποιοσδήποτε ένεργείας άγιου Πνεύματος' διότι 
δέν θά άνεκήρυσσεν έαυτόν Μασσαλιανόν. "Αν λοιπόν μό
νον ό μαθών διά πείρας γνωρίζη τάς ένεργείας τοϋ Πνεύ
ματος, αύτός δέ δέν γνωρίζει διά πείρας καί δέν παραδέ
χεται καθόλου τούς διά πείρας γνωρίσαντας, ποιος δέν 
θά άμφιβάλη ότι είναι ψευδολογία πάσα ή γενομένη διά 
τήν ένέργειαν τοΰ θεοποιοϋ Πνεύματος πολυλογία του, 
καί μάλιστα έκφερθεϊσα ύπ’ αύτοϋ, κατ’ έκείνων οί όποιοι 
τήν έδοκίμασαν διά πείρας, ένω δέν γνωρίζει οϋτε ποια λέ
γει ούτε περί ποιων διαβεβαιώνεί; «Διότι ποιος θά γνω- 
στοποιήση τήν γλυκύτητα μέλιτος εις τούς μή γευθέν- 
τας;», λέγει ή παροιμία. Οί δέ μή γευθέντες, πώς θά 
γνωστοποιήσουν; είπε μου' άν δέ δυνηθοΰν νά άντιλέγουν 
εις τούς γευθέντας, άρα έκτος τοΰ ότι θά φανοΰν ψευ- 
δόμενοι, δέν θά καταντήσουν καί καταγέλαστοι; Πολύ πε
ρισσότερον όμως ψευδηγόρος καί καταγέλαστος θά ήτο 
ό τοιαϋτα τέρατα λέγων περί των ύπερφυών ένεργειών 
τοΰ Πνεύματος καί κατά τον απόστολον «είσχωρών εις 
όσα δέν είδε, ματαίως καθιστάμενος ύπερόπτης άπό τήν 
τάσιν τής σαρκός αύτοϋ»8. Θά ήρκει λοιπόν τοΰτο μόνον 
νά τόν άποδείΕη, όχι μόνον ψευδογράφον, προσέτι δέ καί 
ώς συντάσσοντα τούς άγιους μέ τούς αιρετικούς (διότι 
έκείνων λόγος είναι «ότι γνωρίζει σαφώς μόνον ό διά 
πείρας μαθών» τάς ένεργείας τοϋ Πνεύματος, αύτός δέ 
διά τούς λέγοντας τοΰτο ισχυρίζεται ότι είναι αιρετικοί)* 
τοΰτο λοιπόν ήτο αρκετόν νά τόν απόδειξη κατήγορον καί 
τών μετά Χριστόν άγιων' δέν τοΰ εφθασεν όμως τοΰτο, 
αλλά έχρησιμοποίησε καί δευτέραν καί τρίτην καί άκό-

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΟΣ 3, 3 Ш
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σεν, αλλά καί δεύτερα και τρίτη και έτι πλείοσι κατ’ αυτών, 
μάλλον δε над’ έαντον μεΰόδοις έχρήοατο.

4. Τώ>ν γάρ αγίων εν τοίς над’ εαυτούς σνγγράμασιν ε- 
οτιν ον προς άλ?.ήλους δοκούντων διαφωνειν, αυτός ποτέ μεν 

5 τούτον, ποτέ δε εκείνου ρήοει πρoσдέμεvoς, δι’ εκείνης τοΐς 
αλλοις άναιδώς επιτίθεται και έκκηρνκτονς και αποβλήτους 
ποιείται παντάπασιν ώς και άφορισμοις ύποβάλλειν και άνα- 
de.uaoiv. Οντω τον Νύσσης дεΐov Γρηγόριον μήτ’ έκτος μήτ” 
εντός είναι τον σώματος λέγοντα τον νουν διά τό άσώματον 

10 τοϊς αλλοις έπεστράτενσεν άγίοις, οσοι έν τη καρδία τον νουν 
εϊρήκασι, και ώς άντιτεταγμένους τη άληдείq τοις αίρετικοις 
εύάύς έvηρίдμησεv. 'Ημείς δ’ αυτούς συμφώνους άλλήλοις 
καν τούτω, και ημάς αύτονς αντοΐς, εν τε τφ e Αγιορειτικώ 
κατά των φρονούντων τά τοιαντα Τόμω καν τφ Περί Προσ- 

15 ευχής δεντέρφ λόγω τρανώς άπεδείξαμεν. 9Αλλ’ α№ις αυ
τόν τον Νύσσης όπως τοΐς αίρετικοις σννέταξεν ακουσον* εί- 
πόντα γάρ περί τον πρωτομάρτυρος Στεφάνου ώς «ούκ έν τή 
άτθρωπίνη φύσει τε καί δυνάμει μενών τό дεΐov βλέπει, αλ
λά προς την τον άγιον Πνεύματος χάριν άvaκρaдείς, οτι τω 

20 όμοίφ κaдoράσдaι τά όμοια παρά τής Γραφής μεμαρτύρη- 
ταΐ' ει γάρ άν&ρωπίνη φύσει ή τον Πατρδς καί τον Υιόν 
δόξα χωρητή κατέστη, ψευδής δ άχώρητον άποφηνάμενος 
είναι τό дέaμa' αλλά μην ουδέ εκείνον ψεύδεσдaι καί την 
ιστορίαν άληдεύειv επάναγκεςν ταύτα τούτον έν τφ προς τον 

25 дείov Στέφανον έγκωμίφ σαφώς εϊπόντα, πολντρόπως τοΐς 
αίρετικοις έγκρίνει τόν άγιον διά τε την χάριν καί την άνά- 
κρασιν ( σύ γάρ άσφαλ.ώς σύνορά τών λεγομένων την δύνα- 
μιν), μάλιστα δε πάντων έξοστρακίζει τον χορον τών дρдo- 
δόξων τόν ταντ’  ειπόντα, Μασσαλιανόν καί Βλαχερνίτην έπϊ 

30  διαβολή προσαγορεύσας διά την δρασιν, άντιτάξας αντφ τους 
αόρατον είναι τόν Θεόν λέγοντας.

9. Τόν Μακάριον κατά τοΰ Γρηγορίου Νύσσης, βλ. άνωτ. 2, 
2, 27.

10. Εκ τούτου φαίνεται άτι τόν Τόμον συνέτσΕεν ά Παλομσς. 
‘Βλ. καί Γ' πράα Άκίνδυνον 19.

11. Έν 2, 2, 27.
12. Α ' είς Στέφανον, PG 46, 717 Β.
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μη περισσότερός μεθόδους κατ’ αύτών, μάλλον δέ καθ' 
έαυτοϋ.

4. 'Επειδή δέ ένίοτε φαίνονται νά διαφωνοΰν οί άγιοι 
μεταξύ των εις τα ιδιαίτερα συγγράμματα, αύτός χρησιμο- 
ποιών χωρίον άλλοτε τούτου καί άλλοτε εκείνου έπιτίθε- 
ται δΓ αύτοϋ άναιδώς έναντίον των άλλων καί τούς καθι
στά έντελώς άποκηρύκτους καί αποβλήτους, ώστε νά τούς 
ύποβάλλη εις άφορισμούς καί αναθέματα. Οϋτω τόν θείον 
Γρηγόριον Νύσσης λέγοντα ότι ό νοΰς-δέν^είναι-ούτε 
έκτος ούτε εντός τοϋ σώματος λόγω τοΰ άσωυάτου έπε- 
στράτευσεν έναντίον των άλλων άγιων, όσοι είπαγ_οτι_ ό 
νοΰς είναι εις τήν καρδίαν, καί τούς συγκατέλεξεν εύθύς 
μαΖί μέ τούς αιρετικούς ώς άντιταχθέντας εις τήν αλή
θειαν®. Ημείς δέ τόσον εις τόν Άγιοριτικόν τόμον10 κατά 
των φρονούντων τοιαΰτα όσον καί εις τόν Περί προσευχής 
δεύτερον λόγον11 άπεδείξαμεν τρανώς ότι αύτοί είναι σύμ
φωνοι πρός άλλήλους καί εις τούτο καί ήμεϊς πρός αύ- 
τούς. 'Αλλά πάλιν άκουσε πώς συνέταξε τόν ίδιον τόν 
Νύσσης μέ τούς αιρετικούς. Αύτός είπε περί τοΰ πρωτο
μάρτυρες Στεφάνου ότι «δέν βλέπει τό θειον μένων εις 
τήν άνθρωπίνην φύσιν καί δύναμιν, άλλά άνακραθείς πρός 
τήν χάριν τού άγιου Πνεύματος, καθ’ όσον άπό τήν Γρα* 
φ̂ήν μαρτυρεϊται ότι άπό τό όμοιον καθορώνται τά όμοια* 
άν πράγματι ή δόξα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ κατέστη χω- 
ό̂ητή άπό τήν άνθρωπίνην φύσιν, είναι ψευδής ό άποφαν- 

θείς ότι τό Θέαμα είναι άχώρητον άλλ’ όμως άναγκαίως 
ούτε έκεϊνος ψεύδεται καί ή ιστορία αληθεύει»12. Τούτον 

λοιπόν τόν άγιον, είπόντα αύτά σαφώς εις τό έγκώμιον 
πρός τόν θειον Στέφανον, τοποθετεί μεταξύ τών αιρετικών 
έξ αιτίας τής χάριτος καί τής άνακράσεως (διότι δέν άντι- 
λαμβάνεται ασφαλώς τήν δύναμιν τών λεγομένων), έξο- 
ρίΖει δέ τόν είπόντα ταΰτα άπό τόν χορόν τών ορθοδόξων 
περισσότερον όλων, προσαγορεύσας αύτόν πρός διαβολήν 
Μασσαλιανόν καί Βλαχερνίτην έξ αιτίας τής όράσεως, καί 
άντιτάξας εις αύτόν τούς λέγοντας ότι ό Θεός είναι 
άόρατος.
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5. « Τί δέ», φησίν, «διι υπέρ άνθρωπον ό άνϋρωπος γε
γονός, όρά τον Θεόν; άγγελος γάρ γένοιτ αν, άλλ’ ό κράτι
στός των π α ρ ’ ήμϊν ϋεολόγων άποδεϊ του τών αγγέλων εσχά
του' εΐ δε και άγγελον γενέσΰαι δοίημεν», φησίν, «άλλ’ ουδέ 

5 άγγελοι την ουσίαν όρώσι του Θεού». Προς ον άν τις φαίη 
δικαίως, 'αγγέλων πονηρών παίδευμα’ και γάρ εκεϊϋ’εν μυη- 
ύείς τών άγιων κατήγορος γέγονας’. Άλλ' ονδ’ όταν ό βα
σιλεύς εύελήση τής κατά πρόαωπον ομιλίας άςιώσαι τον στρα-  
τιώτην, στρατηγός άν εΐη δι' αυτό πάραυτα, ούδ’ δτι έγγύτε- 

10 ρος τότε παρίσταταΐ, παρά τοϋτο το του άρχισρατήγου σχήμα 
πάρήνεγκεν. «Αλλ’ ουκ ενι», φησίν, «ει μη δι’ αγγέλου τον 
θεόν άνύρώπω συντυχειν' δι αγγέλων γάρ ιεραρχούμενα». 
Τί ποιείς, άνύρωπε; Άνάγκας έπιτίϋης τφ και τών αναγ
κών δεσπότη, τφ κα\ ταύιας ήνίκ’ άν έύέλη λύοντι, ενίοτε 

15 όέ  και μεταακευάζοντι τελέως; Είπε δη μοί' τις ήν αγγέλων 
ό τφ Μωϋσή είπών, «εγώ είμι ό ών, ό Θ ε ό ς  ’Αβραάμ και 

. ’Ισαάκ και Ιακώβ», ει μή ό τού Θεού Υιός, ώς καί Βασί
λειος ό μέγας λέγει; Τί δέ εστι το εν τή του Ισραήλ Έξόδω 
γεγραμμένον ότι «έλάλησε Κύριος προς Μωσήν ένώπιος ένω- 

20 πίφ, ώς εΐ τις λαλήσει πρδς τον εαυτού φίλον»; Τφ δέ ’Α 
βραάμ ό όμιλών, ήνίκα «ώμοσε καεαυτού», εΧγε άγγελος 
υπήρχε, πώς ό απ όστολός φησίν ώς «ουκ είχε κ α τ ’ συδενος 
μείζονος όμόααι»; Ει ό ’ επί τής νομικής σκιάς αυτός ό Θεός 
εύδόκησεν όμιλήσαι τοΐς πατράσι, πώς, τής άληϋείας έκφα- 

25  νείσης καί τού τής χάριτος νόμον τρανω^ύντος, κ α # ’ άν ουκ 
άγγελος, ουκ άνθρωπος, άλλ’ α υ τό ς ό Κύριος έσωσεν ημάς 
και αυτό τό Πνεύμα τού Θεού πάσαν την αλήθειαν εδίδαζεν 
ημάς, ουκ έμφανισϋήσεται δι’ εαυτού τοΐς αγίοις ό Θεός; 
’Ή  γενέσ^αι μεν άνθρωπος δι ημάς ούκ άπηξίωσε καί σταυ- 

30  ρ ό ν  ϋπέστη καί ΰάνατον υπέρ ημών, καί ταύτα ασεβών ον-

13. Ό  Βαρλαάμ βλέπει την μετά τοΰ Θεοϋ συνάφειαν δυνατήν 
μόνον διά μεσαΖόντων, τών άγγέλων. Ό  Παλαμας άντι μεσαζόν
των: τοποθετεί τάς άκτιστους ένεργείας τοΰ Θεοϋ.
14. Βλ. εις 2, 3, 28. 15. Έ  Ε. 3, 14-15.
16. Βλ. Ανατρεπτικόν όπολογ. Εύνομίου 2, 18, PG 29, 609 Β.
17. Έ Ζ. 33, 11. 18. Γ ε ν . 22, 16.
19. Έ  6 ρ. 6, 13. 20. Ή σ. 63, 9.
21. Ίω. 16, 13. 22. Ρω μ. 5, 6.
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5. «Τί δέ», λέγει, «μέ τό ότι ό άνθρωπος εγινεν υπέρ 
άνθρωπον, βλέπει τον Θεόν; τότε θά έγίνετο άγγελος' άλλ’ 
ό κράτιστος των ίδικών μας θεολόγων υπολείπεται τοϋ 
έσχατου των αγγέλων' όν δέ δεχθώμεν ότι εγινεν άγγε
λος», λέγει, «άλλ’ οϋτε άγγελοι βλέπουν τήν ούοίαν 
τοΰ Θεοϋ». Προς αύτόν θά ήδύνατο νά εϊπη κανείς δι
καίως, ’άγγέλων πονηρών παίδευμα, έφ’ όσον άπό έκεϊ 
έμυήθης καί έγινες κατήγορος των αγίων’. ’Αλλά καί ό 
στρατιώτης οϋτε δύναται νά καταστή αμέσως στρατηγός 
μέ τό νά θέληση ό βασιλεύς νά τόν άξιώση τής κατά πρό- 
σωπον ομιλίας οϋτε απέκτησε τό αξίωμα τοϋ αρχιστρατή
γου μέ τό ότι παρεστάθη πλησιέστερον. «’Αλλά δέν είναι 
δυνατόν», λέγει, «νά άπαντήση ό Θεός τόν άνθρωπον είμή 
δΓ άγγέλου* διότι δΓ άγγέλων ίεραρχούμεθα»13. Τί πράτ
τεις, άνθρωπε; ’Αποδίδεις άνάγκας καί εις τόν αύθέντην 
των αναγκών, ό όποιος λύει καί αύτάς οσάκις θέλει, ενίοτε 
δέ καί τάς μετασκευάζει τελείως14; Είπέ μου τώρα' ποιος 
άγγελος ήτο ό είπών εις τόν Μωυσήν, «έγώ είμαι ό ών, 
ό Θεός ’Αβραάμ καί ’Ισαάκ καί Ιακώβ»15, είμή ό Υιός τοϋ 
Θεοϋ, όπως λέγει καί ό μέγας Βασίλειος18; Τί δέ είναι τό 
γραμμένον εις τήν ’Έξοδον τοϋ ’Ισραήλ, ότι «έλάλησεν 
ό Κύριος πρός τόν Μωυσήν ένώπιος ένωπίω, όπως θά 
έλάλει κάποιος προς τόν φίλον του»17; Ό δέ όμιλών μέ 
τόν ’Αβραάμ, όταν «ώμοσεν εις έαυτόν»18, άν ήτο άγγε
λος, πώς ό απόστολος λέγει ότι «δέν είχε νά όμόση 
έναντίον κανενός άνωτέρου»19; ” Αν δέ είς τήν σκιάν τοϋ 
μωσαϊκού νόμου ηύδόκησεν ό ίδιος ό Θεός νά όμιλήση 
είς τούς Πατέρας, πώς, όταν έΕεφάνπ ή αλήθεια κάΓέτρα-̂  
νώθη ό νόμος τής χάριτος, κατά τόν όποιον δέν μάς έσω
θεν άγγελος οϋτε άνθρωπος, άλλ’̂ έΠδιρς ό~Κύριος20 καί 
αύτό τό Πνεύμα τοϋ Θεοϋ μάς έδίδαξεν όλην τήν αλή
θειαν21, δέν θά έμφανισθη ευθέως..είς. τούς άγιους ό Θεός; 
”Η μήπως δέν άπηξίωσε̂  μέν-νά-γίνη. δί ήμάς άνθρωπος 
καί ύπέστη υπέρ ήμών-σταυρόν χαί θάνατον̂  μολονότι ήμε- 
θα ακόμη ασεβείς κατά τον απόστολον88, θά άπαξιώση δέ
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των ετι κατά τον απόστολον, άν&ρώπφ δε άμέσως άπαξι,ώοει 
και ένοικήοαι και έμφανιοϋήναι και όμιλήοαι, και τον τ’ ούκ 
ενσεδει μάναν, άλλα και ήγιαομένφ και διά της τών ϋ'είων 
εντολών τηρήσεως προκα&ηραμένω οώμά τε και νούν, και 

5 του πάντα δυναμένον Πνεύματος όχημα και ζεύγος ευφυές 
ταντ’ έξειργαομένω ; Τούτο δη και αυτός δ Νύσσης ϋεϊος 
Γρηγόριος άποδεικνύς, μετά τό μνηο&ήναι τής ουρανίου και 
υπερφυούς εκείνης τού Στεφάνου ύεωρίας, « άρα», φησίν, <«b'_ 
ΰ'ρωπίνης φύοεως ήν τό κατόρθωμα; *Αρά τίνος τών άγγέ- 

10 λων προς τό ύψος εκείνο την κάτω κειμένην φνοιν άναδιδά- 
σαντος; Ούκ εστι ταύτα' ον γάρ ουτω γέγραπται, δτι Στέ
φανος τή δυνάμει πολύς ή τής αγγελικής δοηϋείας πλήρης 
γενόμενος εΐδεν α έίδεν, άλλ3 οτι Στέφανος πλήρης ών Πνεύ
ματος αγίου είδε την δόξαν τού Θεού και τόν μονογενή τού 

15 Θεού. Ού γάρ έοτι, καΰάπερ ό προφήτης είπε, τό φώς ό- 
φ$ήναι μη εν φωτι καϋορώμενον. 'Όρασιν ούν ένταύϋ3 είπε 
χωρητήν διά Πνεύματος, άλλ9 ούχϊ γνώοιν, και τό αούδεις έ- 
ώρακε Θεόν»* επί ταύιης τής σημαοίας έκλαδόμενος καί δια- 
πορητικώς άντιϋείς τή πνευματική τον Στεφάνονν ϋ’εωρία, 

20  την λύσιν έπήνεγκε κάλλιστά τε καί εύαεδέοτατα. Πρός δέ τού- 
τοις ουδέ την ουσίαν είπε χωρητήν ή ορατήν, αλλά την δό
ξαν τού Πατρός καί την χάριν τού Πνεύματος.

6. « 3Αλλ9 εγώ», φηαί, « την χάριν και την δόξαν ταύτην 
υπερφυή καί όμοίαν άκονων τφ Θεφ, ' τω γάρ δμοίφ9, φησί, 

25 καύοράται τά όμοια9, διό καί, ακτιστον ούσαν καί άναρχον, 
ουσίαν ταύτην είναι λέγω τού θεού». Καί ον δύναται είναι, 
ώ τών αγίων άντικείμενε θεολόγε (λήσεις γάρ εύ Ίσύι τους 
εϊδότας ονδαμώς, εΐ καί τά ονόματα κρύπτων την άγίαν τών 
άγιων διάνοιαν ώς άλ,λοτριόφρονός τίνος προτείνεις περιέρ- 

30 γως), ον δύναται τοίννν ενέργεια Θεού υπερφυής, άναρχός τε 
καί άκτιστος νπάρχειν καί διά τό τόν Θεόν όλον φανερούν * 25 26 27 28

23. Π ρ ά Ε . 7, 55-56. 24. Ψ α λ μ . 35, 10.
25. Α ’ εις Στέφανον, PG 46, 716 D - 717 Α.
26. Ίω. 1, 18.
27. Έκ του Γ ρ η γ . Ν ύ σ σ η ς ,  Α'  είς Στέφανον, PG 46, 717Β.
28. Ό  Βαρλαάμ έθεώρει τούς ήσυχαστάς ώς άλλοτριόφρονας ή 

έτεροδόΕους, ήτοι ώς Μασσαλιανούς.
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νά ένοικήση καί έμφανισθή καί όμιλήση εις άνθρωπον ά- 
μέσως, μολονότι δέν ήτο μόνον εύσεβής, αλλά καί ηγια
σμένος, καί προκαθαρμένος εις τό σώμα καί νοϋν διά της 
τηρήσεως των θείων έντολών καί είχε καταστήσει ταϋτα 
όχημα καί ζεύγος τού τά πάντα δυναμένου Πνεύματος; 
Τούτο λοιπόν άποδεικνύων καί αύτός ό θειος Γρηγόριος 
Νύσσης λέγει μετά τήν μνείαν τής ούρανίου καί ύπερφυ- 
οϋς έκείνης θεωρίας τού Στεφάνου, «άρα τό κατόρθωμα 
ήτο άνθρωπίνης φύσεως; "Αρα ήτο κατόρθωμα κάποιου 
άγγέλου άναβιβάσαντος τήν κάτω κειμένην φύσιν πρός 
τό ύψος έκείνο; Δέν συμβαίνουν ταϋτα* διότι δέν έχει 
γραφή οϋτω, ότι ό Στέφανος εϊδεν όσα εϊδεν, άφοΰ έγινε 
πολύς ή πλήρης τής άγγελικής βοήθειας, άλλ’ ότι ό Στέ
φανος είδε τήν δόξαν τού θεού καί τόν μονογενή τού 
Θεού, άφοΰ έγινε πλήρης Πνεύματος28. Διότι δέν είναι 
δυνατόν, όπως εϊπεν ό προφήτης24, νά όφθή τό φως αν 
δέν παρατηρήται εις φως»25. "Ορασιν λοιπόν εϊπεν έδώ 
χωρητήν διά Πνεύματος, άλλ’ όχι ννώσιν, καί έκλαβών 
έπ’ αύτής τής σημασίας τό «ούδείς είδε τόν Θεόν»2® καί 
διαπορητικώς άντιθέσας εις τήν πνευματικήν θεωρίαν τού 
Στεφάνου, έπέφερε τήν λύσιν κάλλιστα καί εύσέβέστατα. 
Πλήν τούτων δέν εϊπεν ούτε τήν ούσίαν χωρήτήν ή ορα
τήν, άλλά τήν δόξαν τού Πατρός καί τήν χάριν του Πνεύ
ματος.

6. «Άλλ’ έγώ», λέγει, «άκούων ότι ή χάρις καί ή δόξα 
αϋτη είναι ύπερφυής καί όμοια μέ τόν Θεόν, διότι, λέγει, 
’μέ τό όμοιον καθορώνται τά όμοια’27 διό καί, καθώς είναι 
άκτιστος καί άναρχος, τήν λέγω ούσίαν τού Θεού». Καί 
δέν δύναται νά είναι, ώ άντίπαλε των άγιων θεολόγε (διό
τι δέν θά δισφύγης καθόλου τήν προσοχήν τών γνωριζόν- 
των, άν καί κρύπτων τά ονόματα προτείνεις περιέργως τήν 
άγίαν διάνοιαν τών, άγιων ωσάν άνήκουσάν είς κάποιον 
άλλοτριόφρονα28), δέν δύναται λοιπόν νά ύπάρχη ένέργεια 
Θεού ύπερφυής, άναρχος καί άκτιστος, καί μέ τό νά φα- 
νερώνη δι* έουτής όλον τόν Θεόν είς τούς βλέποντας έν

45
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δι έαντής τοϊζ ύπερφυώς έν Πνεύματι όρώσιν όμοια τώ Θ ε 
ά ) ;  «Άπαγε», φηοίν’ «εν γάρ άκτιστόν τε καί άναρχον, ή ου
σία τοϋ Θεοϋ* πάσα δε ενέργεια αυτόν κτιστή». Τής άσεβείας■ 
ή γάρ ούκ έχει φνσικάς και ουσιώδεις ένεργείας δ Θεός και 

5 άϋεόζ έστιν ό τούτο λέγων ( τούτο γάρ άντικρνζ, φησίν, ότι 
ονκ έστι ό Θεός, οι γάρ άγιοι πατέρες φανερώς λέγονοι, κατά 
τον ϋ'ειον Μάξιμον, μήτε είναι μήτε γινώσκεσϋαι χωρίς τής 
ουσιώδους αυτής ένεργείας την οιανδήτνοτε φύοιν),  ή οϋν 
ονκ εισιν ουσιώδεις και φυσικαί ΰεϊαι ένέργειαι και ουδέ 

10  Θ ε ά ς  έοτι λοιπόν, ή έϊπερ εϊσίν ένέργειαι ϋειαι, φυσικαί και 
ουσιώδεις, κτιοταϊ δέ εισιν ανταί, κτιστή έσται και ή ταντας 
έχονσα ουσία τον Θεού" ής γάρ οϋοίας τε και φύσεως αί φυ- 
σικαί και ουσιώδεις ένέργειαι κτιοταϊ, και αυτή ή ταντας 
εχουσα φύσις και ουσία κτιστή και έστι και γινώσκεται.

15 7. Είπε δή μοί' πόϋεν έν δνσίν ένεργείαις και φύσεσιν
έγνωμεν Χριστόν, εί μή αί τοϋ Θεοϋ φυσικαί ένέργειαι ά
κτιστοι είσι; Πόϋεν δε καί έν δνσί ϋελήσεσι γινώσκομεν αυ
τόν>, εί μή καί ό Θεός ϋέλησιν είχε φυσικήν καί ϋείαν; Τί 
οϋν τό τον Θεοϋ O'έλη μα, ονχί φύοεώς έστιν ενέργεια Θεοϋ; 

20 4Αρ* οϋν κτιστόν έστι τό τον άκτιστου θέλημα; 4Αρα δέ καί 
υπό χρόνον καί άρχήν έστι καί ϋ'έλησιν έσχεν, ήν ονκ είχε 
7ΐρό αιώνων; Τί οϋν; αναγκαστείς ή μεταδουλευϋείς; Οϋτω 
ταις καινοφωνίαις ό ταλαίπωρος οϋτος, ον τή ϋεία φύσει 
μόνον αλλά καί τή διά σαρκός έπιδημία τοϋ σωτήρος έπηρεά- 

25 ζει καί χριστιανοκατήγορος έϋέλων είναι τοϋ χριστιανών εύ- 
σεβοϋς 7ΐληρώματος εαυτόν έξέβαλε, μονοφυσίτης τε καί μο- 
νοϋελήτης καί των πώτιοτε άναφανέντων χείρων υπό των 
οικείων λόγων έξελεγχθείς. Ε ί  γάρ πάσα ένέργεια Θεοϋ, 
χωρίς τής τά πάντα πρώτως ένεργούσης ουσίας τοϋ Θεοϋ, 

30 κατά τους έκείνον λόγους, χρονικήν έσχεν άρχήν, καί κτιστή 
έστιν έξ ανάγκης πάσα ένέργεια Θ ε ο ϋ ’ λοιπόν ονκ εϊχεν ό 
Χριστός κτιστάς καί άκτιστους ένεργείας φυσικώς, άλλά κτι- 29 30

29. Πρός Μαρίνον, PG 91, 96 В (έπιστ. πρός Νίκανδρον), 200 С.
30. Τά λεγάμενα ένταϋθα ύπό τοϋ' Παλαμα έΕάγονται έκ του τρό

που θεολογήσεως του Μαζί μου, διό τούς μή δεχομένους αύτά καλεϊ 
μονοφυσίτας και μονοθελήτας.
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Πνεύματι όμοια μέ τον Θεόν; «’Άπαγε», λέγει· «διότι εν 
είναι άκτιστον και άναρχον, ή ούσία τοΰ Θεοΰ' πάσα δε 
ενέργεια αύτοΰ είναι κτιστή». Όποια ασέβεια' διότι ή δέν 
έχει φυσικός και ουσιώδεις ένεργείας ό Θεός καί άθεος 
είναι ό λέγων τοΰτο (πράγματι λέγει καθαρά τούτο, ότι 
δέν υπάρχει Θεός, διότι οί άγιοι Πατέρες λέγουν φανερώς 
κατά τον θειον ΜάΕιμον29 ότι ούτε είναι ούτε γνωρίζεται 
όποιαδήποτε φύσις χωρίς την ούσιώδη αύτής ένέργειαν), 
ή λοιπόν δέν ύπάρχουν ούσιώδεις καί φυσικοί θεϊαι ένέρ- 
γειαι, οπότε λοιπόν δέν ύπάρχει ούτε Θεός, ή άν υπάρ
χουν θεϊαι ένέργειαι, φυσικοί καί ούσιώδεις, είναι δέ αΰ- 
ται κτιστοί, κτιστή θά είναι καί ή εχουσα ταύτας ουσία 
ιού Θεού· καθ’ όσον ή ούσία καί φύσις, τής οποίας αί 
φυσικαι καί ούσιώδεις ένέργειαι είναι κτιστοί, καί ή ιδία 
είναι καί γνωρίζεται κτιστή.

7. Είπέ μου τώρα' άπό πού έγνωρίσαμεν ότι ό Χρι
στός ύπάρχει εις δύο ένεργείας καί φύσεις, άν δέν είναι 
άκτιστοι καί φυσικαι ένέργειαι τοΰ Θεοΰ; Άπό ποΰ δέ 
γνωρίζομεν ότι αύτός ύπάρχει ί̂ς -θύο θελήσετς,~άν δέν 
είχε καί ώς Θεός θέλησιν φυσικήν καί θείαν̂  Τί είναι λοι
πόν τό θέλημα τού Θεού, δέν είναι ένέργεια φύσεως 
Θεοΰ; Άρα λοιπόν κτιστόν είναι τό θέλημα τοΰ άκτι
στου; Άρα δέ είναι έπίσης ύπό άρχήν καί χρόνον, καί 
έλαβε θέλησιν τήν όποιαν δέν είχε προαιωνίως; Πώς λοι
πόν, άναγκασθείς ή μεταβολών γνώμην; Οϋτω μέ τάς 
καινοφωνίας ό ταλαίπωρος οΰτος κακομεταχειρίζεται όχι 
μόνον τήν θείαν φύσιν άλλα καί τήν διά σαρκός επιδημίαν 
τοΰ Σωτήρος καί θέλων νά είναι χριστιανοκατήγορος έΕέ- 
βαλεν έαυτόν τοΰ εύσεβοΰς πληρώματος τών Χριστιανών, 
άποδειχθείς ύπό τών λόγων του μονοφυσίτης καί jjovo- 
θελήτης χειρότερος τών ανέκαθεν άναφανέντων80. Πράγμα- 
τι, άν πάσα ένέργεια Θεοΰ είχε χρονικήν άρχήν χωριστά 
άπό τήν τά πάντα πρωταρχικώς ένεργοΰσαν ουσίαν τοΰ 
Θεοΰ κατά τούς λόγους έκείνου, τότε πάσα ένέργεια Θεοΰ 
είναι κατ’ άνάγκην κτιστή' έπομένως ό Χριστός δέν είχε κτι
στός καί άκτιστους ένεργείας φυσικώς, άλλά μόνον κτιστός,



708 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

οτάς μόνον, μιάς άρα ένεργείας ήν και ταντης ον ΰείας, ώς 
οί κακόδοξοι εκείνοι ελεγον, υπό γάρ τδ κτιστόν άπασαί εί- 
σιν' εΐ δε μιας ην ένεργείας και μιάς (ρύσεως έξ ανάγκης 
ήν, και ταυτης αυΰις ον δείας, κατά τους πάλαι ποτέ μονοφν- 

5 σίτας, άλλα κτιστής* ής γάρ φνσεως ή ενέργεια κτιστή, άκτι
στος αυτή ονκ έστι.

8. Προς δέ, εί μη άνάρχους έχει ένεργείας ο Θεός, τού
των ών επέκεινα, καδ' οσον τό ένεργονν οντω των ενεργού- 
μένων υπερέχει, πως προάναρχος και ύπεράναρχός έστιν; 'Ως 

10 γάρ ϋπέρϋ'εος ονκ αν ήν, κατά τον μέγαν Διονύσιον, εί μη 
&εότης έλέγετο το χρήμα τον ϋεοποιον δώρου, δ άε\ έστιν έκ 
τον άει δντος Θεόν κατά τον δετόν Μάξιμον ( εί γάρ μή τον- 
το δοίη τις, τής τον Θεόν φύσεως μεδέξονσιν οϊ δεούμενοι 
καϊ φύσει εσονται δεοί)' ώς οϋν, εί μή ή χάρις τής δεώσεως 

15 ήν, ονκ αν νπέρδεος εκαλείτο ό Θεός, όντως ουδέ ύπεράναρ
χος κληδείη αν. ει μή, καδάπερ δ δεΐος και τото Μάξιμός 
φησιν, «άναρχα έργα τον Θεού έστιν ή άδανασία και ή α
πειρία καϊ ή όντότης και δσα περί τόν Θεόν ονσιωδώς δεοι- 
ρεΐται» . Πώς δέ καϊ κατά μέδεξιν τής τοιαύτης χάριτος, 

20 κατά τόν αύτόν άγιον, άναρχος γίνεται ό άνδρωπος, καδάπερ 
δ Μελχισεδέκ, «μήτε αρχήν ημερών μήτε ζωής τέλος» έσχη- 
κέναι μαρτυρούμένος, καϊ τιας δ κατά Παύλον τήν τον ένοι- 
κήσαντος λόγου ζών δείαν και άιδιον ζωήν, εί μή άναρχος 
ή χάρις έϊη;

25 9. u*Αλλ9 εί καί τις δοίη», φησιν, «άκτιστους είναι ένερ
γείας δείας, ονδείς έώρακεν αύτάς, εί μή κτιστοί γεγόνασιν». 
'Ότι μέν οϋν ουδέποτε έκειναι γίνονται κτισταί, άλλά μόνα 
τά μετέχοντά έστι κτιστά, τών μεδεκτών ποοόνττον έν Θεφ, 
καί ώς, εί μή τουτ εϊη, τής ουσίας του Θεόν τά κτίσμοάια 

30 μεδέξουσιν, δ παντός μάλλον άτοπόν έστι, τούτο μέν οϋν άφώ- 
μεν νυν. Άλλ9 ουδέ τά πόρρω ώς ύπ1 όφδαλμονς ημείς όρώ- 31 32 33 34

31. Επιστολή 2, PG 3, 1068 А * 1069 А.
32. Κεφάλαια περί άγάπηο 3, 25, PG 90, 1024 С.
33. Κεφάλαια θεολογικά 1, 48, PG 90, 1100D' 1, 50, αύτόθι 

1101 Β.
34. Έ β ρ . 7, 3. 35. Γαλ.  2, 20.
36. Περί άποριών, PG 91, 1144ВС* Κεφάλαια διάφορα 5, 85, 

PG 90, 1384 D.
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άρα ήτο μιας ένεργείας και μάλιστα όχι θείας, όπως ελεγον 
οί κακόδοξοι εκείνοι μονοενεργήται, διότι όλαι είναι ύπό τό 
άκτιστον* άν δεν ήτο μιας ένεργείας, θά ήτο άναγκαίως 
καί μιας φύσεως, καί αύτής πάλιν όχι θείας, κατά τούς 
παλαιούς μονοφυσίτας, άλλά κτιστής' διότι ή φύσις τής 
όποιας ή ενέργεια είναι κτιστή, αύτή ή ίδια δέν είναι ά
κτιστος.

8. Προσέτι δέ, άν ό Θεός δέν εχη άνάρχους ένεργείας 
εύρισκόμενος ό ίδιος πέραν τούτων, καθ* όσον τό ένερ- 
γοϋν ύπερέχει οΰτω των ένεργουμένων, πώς είναι προά- 
ναρχος και ύπεράναρχος; Πράγματι όπως δέν θά ήδύνατο 
νά ύπάρχπ ύπέρθεος κατά τόν μέγαν Διονύσιον, άν δέν 
έλέγετο θεότης τό πράγμα τού άγαθοϋ δώρου”, τό όποιον 
κατά τόν θεϊον Μάξιμον ύπάρχει πάντοτε έκ τοΰ πάντοτε 
όντος Θεού32 (καθ’ όσον, αν δέν παραδεχθη κανείς τούτο, 
οί θεούμενοι θά μετάσχουν τής φύσεως τοϋ Θεού καί θα 
είναι φύσει θεοί)' όπως λοιπόν, αν δέν ήτο ή χάρις τής 
θεώσεως, δεν θά κ̂ολείτο ύπέρθεοςΠρ Θεός,3ϋτω ούτε 
ύπάρχιος δέν θά ήδύνατο νά κληθή, αν δέν «είναι άναρχα 
έργα τοΰ Θεοϋ ή άθανασία, ή άπειρία, ή όντότης καί όσα 
ύφίστανται ούσιωδώς περί τόν Θεόν», καθώς λέγει επίσης 
ό θείος Μάξιμος33. Πώς δέ μέ μέθεξιν τής τοιαύτης χάριτος, 
κατά τόν ίδιον άγιον, γίνεται άναρχος ό άνθρωπος, όπως 
ό Μελχισεδέκ, ό οποίος κατά τήν μαρτυρίαν δέν έλαβεν 
«οϋτε άρχήν ήμερών ούτε τέλος £ωής»34 καί πας ό £ών 
κατά Παϋλον τήν θείαν καί άΐδιον ζωήν τού ένοικήσαντος 
Λόγου35, άν δέν ήτο άναρχος ή χάρις38;

9. «’Αλλά καί άν δεχθή κάποιος», λέγει, «ότι υπάρχουν 
άκτιστοι θεϊαι ένέργειαι, κανείς δέν τάς είδεν, έκτος άν έγι
ναν κτιστοί». "Οτι λοιπόν έκεϊναι δέν γίνονται ποτέ κτισταί, 
άλλά μόνον τά μετέχοντα είναι κτιστά, ένω τά μεθεκτά 
προϋπάρχουν είς τόν Θεόν, καί ότι, άν δέν συνέβαινε τού
το, τά κτίσματα θά μετάσχουν τής ούσίας τοΰ Θεού, πράγμα 
τό όποιον είναι τό άτοπώτερον όλων, τούτο λοιπόν άς τό 
άφήσωμεν τώρα. ’Αλλά ήμεϊς μέν δέν θλέπομεν ούτε τά
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μεν, ουδέ τά μέλλοντα ώς ένεστώτα, ουδέ τό περί ημών θέ
λημα τον Θεόν, ει μη έκβαίη, γινώσκομεν ημείς, οι δε προ- 
φήται και την έν Θεώ προ των αιώνων έννπάρχονσαν έγνώ- 
κασι βουλήν, μήπω άποτελεσθείσαν. Οντω καί οι εκκριτοι 

5 των μαθητών, καθάπερ ακούεις ψάλλουσαν την 'Εκκλησίαν, 
ει μη έκκεκώφησαι τά ώτα, την ουσιώδη τον Θεόν και αι- 
διον ευπρέπειαν εϊδον έν Θαβώρ, ον την από των κτισμάτων 
δόξαν τον Θεόν, ώς αυτός χαμαιζήλως υπείληφας, άλλ’ αυ
τήν την ύπέρφωτον τον άρχετύπου κάλλους λαμπρότητα, αυτό 

ΐ·0 τό άνείδεον είδος της θεϊκής ώραιότητος, δι9 οϋ θεουργείται 
και της προς πρόσωπον θείας ομιλίας καταξιονται ό άνθρω
πος, αυτήν την άΐδιον και άδιάδοχον βασιλείαν τον Θεόν, αυ
τό τό υπέρ νουν και άπρόσιτον φως, φως ουράνιον, άπλετον, 
άχρονον, άΐδιον, φως άπαστράπτον αφθαρσίαν, φως θεοΰν 

15 τους θεωμένους' αυτήν γάρ εϊδον ήν και ένοικον έσχήκασιν 
ύστερον την χάριν τον Πνεύματος* μία γάρ χάρις Πατρός, 
Υιού καί Πνεύματος, ήν ει και σωματικοΐς εϊδον όφθαλμοϊς, 
αλλά διανοιγείσιν, ώς εκ τυφλών γενέσθαι βλέποντας, κατά 
τον έκ Δαμασκόν θειον Ίωάννην, και ιδεΐν τό άκτιστόν έ- 

20 κείνο φώς, δ καν τώ μέλλοντι αίώνι τόϊς άγίοις μόνοις ά- 
καταλήκτως έσται θεατόν, κατά τους αγίους Διονύσιόν τε 
και Μάξιμον.

10. Ό ρ ας δτι τάς κτίστη δυνάμει αοράτους έν τφ Θεφ 
θείας ένεργείας οϊ άγιοι διά τού Πνεύματος, ύπεραναβάντες 

23 εαυτούς, όρώσιν; «Ο  γάρ αξιωθείς» , φησίν, « έν τφ Θεώ 
γενέσθαι, πάντας εϊσεται τους έν αντφ τών ον των προϋφε- 
στώτας λόγους καθ9 άπλην τινα κα\ αδιαίρετον γνώσιν»* και 
πάλιν, <αην τρνχην προς έαντην και τόν Θεόν σνναχθεϊσαν, 
ονκ εσται ό εις πολλά κατ έπίνοιαν αυτήν ετι διαιρών λόγος, 

30 τώ πρώτφ και μόνφ και ένι λόγφ τε καί Θεώ κατεστεμμέ- * 38 39 40 41

3)7. Βλ., 1, 3, 26-29· 38 κ.ά.
38. Έκ του δευτέρου καθίσματος μετά τόν Πολυέλεον της 6ης 

Αύγουστου, μή χρησιμοποιούμενον ήδη.
39. Ή άκτιστος ένέργεια, ήν είδον οί μαθηταί έν Θαβώρ, ταυτίζε

ται μέ την χάριν του0 Πνεύματος, ήν έλαβον θραδύτερον.
40. Λόγος εις μεταμόρφωσιν 12, PG 96, 564 С.
41. Περί θείων όνομάτων 1, 4, PG 3, 592 ВС. Πρβλ. καί Περί 

ρύρανίου ιεραρχίας 15, 4, PG 3, 353 С.
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μακριά ώσάν έμπρός είς τούς όφθαλμούς μας οϋτε τά μέλ
λοντα ώς παρόντα καί δέν γνωρίζομεν οϋτε τό περί ήμών 
θέλημα τοϋ Θεοϋ άν δέν πραγματοποιηθή, οί δέ προφηται 
γνωρίζουν καί τήν έν Θεω προαιωνίως ένυπάρχουσαν βου
λήν, πριν ακόμη άποτελεσθή. Οϋτω καί οί εκκριτοι μαθη- 
ταί57, όπως ακούεις τήν ’Εκκλησίαν νά ψάλλη, όν δέν έχης 
κωφαθή, είδον εις τό Θαβώρ τήν ούσιώδη καί άΐδιον ευπρέ
πειαν τοϋ Θεοϋ®8, όχι τήν από τά κτίσματα δόΕαν τοιΓΘέόυ, 
όπως έκλαμβάνεις έσύ χαμαιζήλως, άλλ’ αυτήν τήν υπέρ- 
φωτον λαμπρότητα τοϋ άρχετύπου κάλλους, αύτό τό άνεί- 
δεον είδος τής θεϊκής ώραιότητος, διά τοϋ όποιου θέ- 
ουργεϊται καί καταξιοϋται ό άνθρωπος τής κατά πρόσω* 
πον θείας συναναστροφής, αύτήν τήν άΐδιον καί άτελεύ- 
τητον βασιλείαν τοϋ Θεοϋ* αύτό τό υπέρ νοϋν καί όπρόσι- 
τον φως, φως ούράνιον, απλετον, αχρονον, άΐδιον, φώς 
άπαστράπτον άφθαρσίαν, φώς θεώνον τούς θεωμένους* 
διότι είδον αύτήν τήν χάριν τοϋ Πνεύματος τήν οποίαν 
έπειτα ελαβον καί ένοικον*1’ διότι μία είναι ή χάρις Πα- 
τρός, Υίοϋ καί Πνεύματος, τήν οποίαν, άν καί είδον μέ 
σωματικούς όφθαλμούς, άλλά διηνοιγμένους ώστε άπό τυ
φλών νά γίνουν βλέποντες κατά τον θειον Ίωάννην έκ 
Δαμασκού4®, καί νά ϊδουν τό άκτιστον εκείνο φώς, τό 
οποίον καί εις τόν μέλλοντα αιώνα θά είναι θεατόν άτε- 
λειώτως μόνον άπό τούς άγιους κατά τους άγιους Διο-

τνύσιον41 καί Μάξιμον.
10. Βλέπεις ότι οί άγιοι, ύπερβαίνοντες έαυτούς, βλέ

πουν διά τοϋ Πνεύματος τάς άοράτους άπό κτιστήν δύνα- 
μιν θείας ένεργείας τοϋ Θεοϋ; Διότι, λέγει, «ό άΕιωθεΐς 
νά φθάση εις τόν Θεόν, θά γνωρίση όλους τούς είς αύτόν 
προϋφισταμένους λόγους κατά κάποιαν άπλήν καί Αδιαί
ρετον γνώσιν»48' καί πάλιν, «δέν θά ύπάρχη πλέον ό διαι- 
ρών ουλλογιστικώς είς πολλά τήν ψυχήν λόγος, όταν 
αύτή συναχθή πρός έαυτήν καί πρός τόν Θεόν, όπότε θά 
είναι στεφανωμένη είς τήν κεφαλήν μέ τόν πρώτον και 
μόνον καί ένα Λόγον καί Θεόν, μέσα είς τόν όποιον πρου-

42. Μ α ξ ί μ ο υ, Κεφάλαια θεολογικά 2, 4, PG 99, 1129 Α,
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νην τήν κεφαλήν, εν ф κατά μίαν άπερινόητον άπλότητα πάν- 
τες οι των δντων λόγοι ένοειδώς προϋφεστήκασιν, ф ένατε- 
νίζονοα ουκ έκτος αν τής δντ ι, άλλ9 έν δλη δλψ καϋ? απλήν 
προσβολήν, έισεται και αυτή τους των δντων λόγους, δι* ους  

5 τυχόν πριν νυμψευάήναι τω Λόγω και Θεφ, ταις διαιρετικαις 
ύπήγετο μεϋόδοις». Όρήίς ώς ον καά3 ημάς όρώσιν οι εν 
Θεω γενόμενοι και ΰ'εωϋέντες και προς αυτόν ενΰ·έως άτε- 
νίζοντες; ΑΙσάήσει γάρ τά υ π έρ · αίσάησιν και νω τα υπέρ 
νουν όρώσι άαυμασίως, ταις άνάρωπίναις εξεσίν εγγινομέ- 

10 γης τής του Πνεύματος δυνάμεως, δι9 ής όρώσι τα. υ π έ ρ  ημάς. 
\Ημών ούν τή αϊσϋ'ήσει συναπτόν των αεί τό υπέρ άισάησιν, 
ώς μετά του υπερφυούς κα\ τό ύπερώνυμον δειχάήναι τής ό- 
ράσεως εκείνης, διαιρών σοφιστικώς ό τής κακίας σοφιστής 
οιεταί τι καϋ̂  ημών λέγειν και τους παιδαριώδεις τήν διά- 

15 νοιαν εξαπατά, καταφλυαρών τών αϊσάητόν τάχα τό άειον οίο- 
μένων, ώσπερ αν έΐ τις τών ουσίαν υπερούσιον λεγόντων τον 
Θεόν, διελοιν του υπερουσίου τήν ουσίαν, εϊτ} αφειδώς κατε- 
φλυάρει λέγων, ώς κεπεί ουσίαν έχειν τόν Θεόν φάτε, ή τών 
καάόλου τί εστι ψύή μόνη επίνοια άεωρούμενον καί ουκ ε- 

0 07ιν άλ,ηϋ'ώς, ή τι τών ατόμων. Προς δν άν εΊπον δπερ και
ήμεΐς προς τόν φερωνύμως λατινέλληνα δικαίως τούτον, ώς 
' εοικας ον τω τών , περί Θεόν λόγοον επαΐειν ώς 6ους και 
ονος τών άδόντων9. Ου τω γάρ τό π α ρ ’ ημών πνευματικόν καί 
υπέρ νουν λεγόμενον ώς αϊσϋητόν λεγόντων παράκουων ημών 

25 κατηγορείς, καί, διαφορωτάτου δντος του κατ9 αύτόν τού καϋ9 
αυτό, ώς τούτον αυτός ακούεις καί τών περί Θεόν όσα φυσι
κά κατ* αυτόν ήγή-

11. «9 Αλλ’ ούδενός» , φησίν, αέσται διαφόρων ό Θεός τών 
δρωμένων, εϊ εκ τών περί αυτόν δράταν καί γάρ έκαστον 

30 τούτων ουκ εκ τών κατ3 αύτό, άλλ9 έκ τών περί αυτό έστιν 43 44

43. Μ α ζ ί  μου, Μυσταγωγία 5, PG 91, 681 Β.
44. Τό όνομά εχει διπλήν σημασίαν, πρώτον μέν έθνολογικήν, 

καθ’ ήν ό Βαρλαάμ χαρακτηρίζεται ώς μιγάς Λατίνος καί "Ελλην, 
δεύτερον δέ θρησκευτικήν, καθ’ ήν λέγεται Λατίνος τό δόγμα καί 
ειδωλολάτρης, λόγω τής μετά ζήλου άναστροφής του μετά τών κλα
σικών συγγραφέων.



φίστανται ένοειδώς κατά μίαν άπερινόητον απλότητα όλοι 
οί λόγοι τών όντων' άτενίζουσα ή ψυχή εις αύτόν, καθώς 
δεν είναι έκτος αύτής άλλα όλοι εις όλην αυτήν κατά 
άπλην επαφήν, θά γνωρίση καί αύτή τούς λόγους τών 
όντων, διά τούς οποίους, πριν νυμφευθή με τον Λόγοίν 
καί Θεόν, έδελεάζετο άπό τάς διαιρετικός μεθόδους»48. 
Βλέπεις ότι δέν βλέπουν κατά τον ίδικόν μας τρόπον οί 
φθάσαντες εις τον Θεόν καί θεωθέντες καί άτενίζοντες 
προς αύτόν ένθέως; Διότι .Βλέπουν θαυμασίως τά ύπέρ 
αϊσθησιν διά της αίσθήσεως καί τα ύπέρ νοΰν διά του 
νοΰ, „κατόπιν έμφυτεύσεως εις τάς άνθρωπίνας έξεις τής 
δυνάμεως τοΰ Πνεύματος, διά τής όποιας βλέπουν τά 
ύπέρ ήμάς. Ένω λοιπόν ημείς συνάπτόμεν μέ τήν αϊσθη- 
αιν πάντοτε τά ύπέρ αϊσθησιν, ώστε μαζί μέ τό υπερφυές 
νά δεχθή καί τό ύπερώνυμον τής όράσεως έκείνης, Ού- 
τός ό σοφιστής τής κακίας, διαιρών σοφιστικώς νομίζει 
ότι λέγει κάτι έναντίον μας καί έζαπατδ τούς παιδαριώδεις 
κατά τήν διάνοιαν, ζαλίζει μέ τάς φλυαρίας του τούς θεω- 
ροΰντας αισθητόν τάχα τό θεϊον. Ενεργεί ώσάν κάποιος 
άπό τούς λέγοντας τον Θεόν ούσίαν υπερούσιον, διαοπά- 
σας άπό τό ύπερούσιον τήν ούσίαν, νά κατεφλυάρει έπει
τα λέγων ότι, «ό Θεός, έφ’ όσον λέγεται ότι έχει ουσίαν, 
είναι ή κάτι άπό τά καθόλου θεωρούμενα μόνον κατά 
άπλήν νόησιν καί δέν ύπάρχει πραγματικώς, ή κάτι τό 
άτόμικόν». Πρός αύτόν θά ήδύναντο ούτοι νά εϊπουν ό,τι 
καί ήμείς δικαίως πρός τον φερωνύμως λατινοέλληνα44 
τούτον, ότι ’φαίνεσαι νά κατανοής τούς περί Θεού λόγους 
τόσον όσον βοϋς καί όνος τούς άοιδούς’. Πράγματι πα
ράκουων τό λεγόμενον άπό ήμάς πνευματικόν καί ύπέρ 
νοΰν ώσάν νά έλέγομεν αισθητόν, μάς κατηγορείς; καί, 
ένφ τό κατ’ αύτόν είναι διαφορετικώτατον άπό τό καθ’ 
αυτό, έσύ τό άκούεις ώς ταυτόσημον καί τά φυσικά ιδιώ
ματα περί τον Θεόν θεωρείς ώς κατ’ αύτόν.

11. «’Αλλά», λέγει, «ό Θεός δέν θά διαφέρη άπό κα- 
νέν όρώμενον άν βλέπεται άπό τά περί αύτόν’ διότι έκα
στον άπό αύτά βλέπεται όχι άπό τά κατ’ άύτον άλλα άπό
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όρώμενον' ήλιον γάρ ον τής ονσίας αντιλαμβάνεται ή διμις, 
αλλά των περί αυτήν» . Πρώτον μεν ονν από τον σοι προτε- 
θέντος παραδείγματος σνκοφάντης έκών άναφαίνη τον Θεόν 
και των αγίων αντού' ήλιος γάρ και ή άκτις και δθεν ή ά- 

5 κύς καλείται, και ου δύο παρά τούτο ήλιοι' τοιγαρούν εϊς Θε
ός, εί και ή εκ Θεόν θεοποιός θεολογείται χάρις, κα\ των 
περί τον ήλιον έστι το φως, ονκονν ονοία τον ήλιον. Πώς ονν 
ουσία Θεόν το εκ Θεόν τούς άγιονς έπιλάμπον φώς; τί δε 
το τον ήλιον φώς; όρώμενον γίνεται ή και προ τον δράσθαι 

10 ήν; Πολλφ μάλλον δήπονθεν το θεονργούν ιονς θεωμένονς 
φώς. 3Έπειτα, εί μηδέν παρά τούτο μηδενός τών όρωμένοιν 
διαφέρει 6 Θεός, πώς άρά οοί τε και τοΐς κατά σε, μάλλον 
δε και τοΐς πολλφ σου κρείττοσιν άνθρώποις, ουχ όράται; 01 
οοι τοίννν οφθαλμοί, τυφλοί δντες προς τό τοΐς άγίοις φώς 

15 έποπτενόμενον, και τό σόν οτόμα εμφραξάτωσαν, τοιαύτα εις 
τό θειον φώς εκείνο βλασφημούν, διδάξαντες ώς ον φυσικόν, 
ονδε δι3 άέρος εκείνο ορατόν. ° 0  διαβεβαιονμενος αυτός, ου
δέ τόν μέλλοντα αιώνα άνεπηρέαστον άφνήκας* τών θεηγόρων 
γάρ σαφώς λεγόντων ώς ονκ άέρος και τον δι αντον φωτός 

20 τότε δεησόμεθα, ον τό μή ληπτόν αισθητική δυνάμει τούτο 
φώς, την καλλονήν τού μέλλοντος και μένοντος αΐώνος, αισθη
τόν άποφαίνη και δι3 άέρος και τότ9 είναι δρατόν.

12. «Αλλ* εί και προς τό τοιοντο φώς άκραοίαν περίκει- 
μαι» , φησίν, «<Ш * άνεφγμένα ώτα εχων, τού λέγοντος άκονω 

25 'ώ ς εκ τών περί αντον νφ μόνω οκιαγραφεΐται 6 Θεός, τοσαν- 
τα περιλαμπών ήμών τό ήγεμονικόν, και ταύτα κεκαθαρμένων, 
δσα καί δψιν άστραπής τάχος ονχ ίσταμένης9». "Οντως έοι-  
κας τνφλφ παρά τον τών δρώντων περί φωτός διδαοκομένω, 
6ς, πριν διακούσαι τού διδάσκοντος, ύπό τής νπερβαλλούσης 

30 άπονοίας, ώς αυτός κρεΐττον είδώς τε και διδάξων, επανί-

45. Τό αυτό ακριβώς παράδειγμα χρησιμοποιείται εις ’Ιουστίνου 
(ψευδ.), "Εκθεσιν όρθης όμολογίας 12, καί εις άλλα κίεμενα χριστο- 
λογικά.

40. Λόγοι του Βαρλαάμ, βλ. 3, 1, 11.
47. Γ ρ η γ. N ύ σ σ η ς, Περί ψυχής καί άναστάσεως, PG 46, 

104 Β.
48. Τού Βαρλαάμ έκ Γ ρ η γ .  θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγος 45, 3, PG 36,

620 С - 628 Α. Τ
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τά περί αύτό' έπί παραδείγματι ή άρασις δέν αντιλαμβά
νεται τήν ούσίαν τοΰ ήλιου άλλα τά περί αυτήν». Κατά 
πρώτον λοιπόν άπό τά προβαλλόμενον παράδειγμά σου 
παρουσιάζεσαι έκουσίως συκοφάντης τοΰ Θεοΰ και τών 
άγιων αύτοΰ* διότι ονομάζεται μεν ήλιος και άκτίς, καί 
άπό ποΰ είναι ή άκτίς, άλλά μέ αύτό δέν είναι δύο ήλιοι"’ 
επομένως είς είναι ό Θεός, ακόμη και άν θεωρήται Θεός 
ή έκ Θεοΰ θεοποιός χάρις, καί τά φως ανήκει είς τά περί 
τόν ήλιον, δέν είναι λοιπόν ούσία τοΰ ήλιου. Πώς λοιπόν 
είναι ούσία Θεοΰ τό έк Θεοΰ έπιλάμπον τούς άγιους φως; 
τί δέ είναι τό φώς τοΰ ήλιου; γίνεται μόλις βλέπεται ή ήτο 
καί προτοΰ όραθή; Πολύ περισσότερον βεβαίως τό θε- 
ουργοΰν τούς θεωμένους φώς. ’Έπειτα, άν ό Θεός παρά 
ταΰτα δέν διαφέρη κατά τίποτε άπό κανέν έκ τών βλεπο- 
μένων, πώς άραγε δέν βλέπεται άπό σέ καί τούς ίδιους 
μέ σέ. μάλλον δέ καί άπό τούς πολύ άνωτέρους σου άν- 
θρώπους; Οί οφθαλμοί σου λοιπόν, πού είναι τυφλοί πρόςτό 
έποπτευόμενόν άπό τούς άγίοϋς, άς φράζουν καί τό στόμα 
σου, αφοΰ βλάσφημε! τόσον βαρέως είς τό θειον έκεϊνο 
φώς, διδάσκοντες άτι έκεϊνο δέν είναι φυσικόν οϋτε όρα- 
τόν δΓ άέρος". Διαβεβαιώνων έσύ ό ίδιος τοΰτο, δέν άφη
σες όνεπηρέαστον οϋτε τόν μέλλοντα αιώνα. Ένω δηλα
δή οί θεηγόροι λέγουν σαφώς ότι τότε δέν θά χρειασθώ- 
μεν οϋτε άέρα Οϋτε τό δΓ αύτοΰ φώς47, έσύ τό" φώς τού
το, τό μή άντιληπτόν διά τής αισθητικής δυνάμεως, τήν 
καλλονήν τοΰ μέλλοντος καί σταθεροΰ αίώνος, τό άνσκη- 
ρύσσεις αισθητόν καί δΓ όέρος ορατόν καί τότε.

12. «’Αλλά, άν καί πάσχω άορασίαν πρός τό τοιοΰτο 
φώς», λέγει, «έχων πάντως ανοικτά ώτα, άκούω τόν λέ- 
γοντα οτι ό Θεός σκιαγραφεϊται μέ μόνον τόν νουν έκ 
τών περί αύτόν, τόσον περιλαμπών τό ήγεμονικόν ρας, 
καί μάλιστα όταν εϊμεθα κεκαθαρμένοι, όσον καί τήν άρα- 
σιν ή ταχύτης αστραπής μή ίσταμένης’48». Πράγματι όμοιά* 
ζεις μέ τυφλόν διδασκόμενον περί φωτός άπό κάποιον 
βλέποντα, ό όποιος, πριν όκούση τόν διδάσκαλον, άπό 
ύπερβολικήν παραφροσύνην έπαναστατεϊ κατ’ αύτοΰ, ώσάν
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σταται τώ διδασκόν.φ. Τί γάρ προϊών φησιν ό θεολόγος οϋ- 
τ ο ς ;  « Διά τούτο περιλάμπει λίαν άμνδρώς τφ νω μόνφ την 
άρχην ό Θεός, 'ίνα τω ληπτφ μέν έλκη προς έαυτόν, τω δε 
άλήπτφ δανμάζηται, ϋανμαζόμενον δε ποδηται πλέον, πο- 

5 Γούμενον δε καδαίρη». Τί καδαίρει ποϋούμενον; Τον νουν 
άρα μόνον; ον’ και γάρ οϋτος κατά τους πατέρας ον πολλής 
σπουδής εις το καδήρασϋαι δειται, ράστά τε της καδαρότητος 
πέφνκεν έκπίπτειν, διό και χωρίς τον δείον τνόδον καδαρδείη 
αν, ώς ό θεολόγος οϋτος Έδειξε, και τοΐς είσαγομένοις ή тог- 

10 αν τη κάδαρσίς έστι κατάλληλος. ‘Ο δε δ'εΐος πόδος, πάσαν 
εξιν τε και δύναμιν ψυχής τε και σώματος καδαίρων και τω 
νω μονιμωτέραν άπεργασάμενος την κάδαρσιν, δεκτικόν της 
δεοποιον χάριτος τον άνΰ'ρωπον ποιείται. Διά τούτο τό ΰ’είον 
« лαδονμενον καδαίρει, καδαϊρον δέ ‘θεοειδείς απεργάζεται· 

15 τοιούτοις δε γενομένοις, ώς οικείους ηδη προσομιλεΐ —  τολ
μά τι νεανικόν ό λόγος —  Θ ε ό ς  δεοΐς ένούμενός τε και γνω
ριζόμενος’ και τοσοντον ίσως, όσον ηδη γινώσκει τους γινω- 
σκομένονς». Που τό άμνδρόν ένταΰδα της έλλάμψεως; ((καδ* 
όσον γάρ» , φησί, « γινώσκει ό Θεός αυτούς, κατά τοσοντον ί- 

20 αως και αυτοί)), φησί, «γινώσκουσι Θεόν». Πώς; ον διανοίας 
άμνδραϊς έπιδολοίς, καδάπερ άρχόμενος τσΰ λόγον είρηκεν, 
άλλ’ έν Θεφ Θεόν ειδότες και διά της 7ΐρός αυτόν ένώσεως 
θεοειδείς ηδη γεγονότες καί δεοειδεί δυνάμει ταίς δειοτάταις 
έπιδάλλοντες χάρισι τον Πνεύματος, αΐς ένατενίζειν τούς μη 

2 5  θεοειδείς καί νφ μόνφ ζητονντας τα περί Θεόν άμήχανον.
13. Άλλ* ώ ς  μεν τη θεοειδή τόν άνδρωπον ιωιούση χά

ρη ι των Θεόν γινώσκει ό παδών, ηδη γέγονε σαφές. Πόδεν 
δ3 δτι και φως αυτή έστίν εισόμεδα; Παρά τον αντον πάλιν 
η καί άλλον τον των διά πείρας διδασκόντοον. Παρίτω τοίννν 

30 Έτερος, ώς πλείονς είναι τους συμμαρτνροΰντας. Ειπών γάρ

49. Γρηγ .  θ ε ο λ ό γ ο υ ,  Λόγος 45, 3, PG 36, 628 Α.
50. Αύτόθι.
51. Βλ. 1, 3, 18 κ.έ.
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τάχα νά γνώριμη καί νά διδάΕη αύτός καλύτερα. Διότι τί 
λέγει εις τήν συνέχειαν ό Θεολόγος οΰτος; «Διά τούτο 
άρχικώς ό Θεός περιλάμπει πολύ όμυδρώς μόνον τόν 
νοΰν, ώστε μέ τό καταληπτόν μέν νά έλκη πρός έαυτόν, 
μέ τό άκατάληπτον δέ νά θαυμάζεται, θαυμαζόμενον δέ νά 
ποθήται περισσότερον, ποθούμενον δέ νά καθαίρη»45. Τί 
καθαίρει ποθούμενον; "Αρά γε μόνον τόν νοΰν; όχι διότι 
οΰτος δέν χρειάζεται πολλήν φροντίδα διά νά καθαρθή 
κατά τούς πατέρας καί έκ «ρύσεως έκπίπτει εύκόλως της 
καθαρότητος, διό θά ήδύνατο νά καθαρθη καί χωρίς τον 
θειον πόθον, όπως έδειξεν ό Θεολόγος οΰτος, καί ή τοιαύ- 
τη κάθαρσις είναι κατάλληλος εις τούς αρχαρίους. Ό δέ 
θείος πόθος, καθαίρων πάσαν διάθεσιν καί δύναμιν ψυχής 
καί σώματος καί κάμνων μονιμωτέραν εις τόν νοΰν τήν 
κάθαρσιν, καθκϊτδ τόν άνθρωπον δεκτικόν τής θεοποιοϋ 
χάριτος. Διά τοΰτο τό θειον, «ποθούμενον καθαρίζει, κα- 
θαρίζον δέ καθιστά θεοειδείς' άφοΰ δέ γίνουν τοιοΰτοι, 
συναναστρέφεται ως πρός οικείους πλέον — ό λόγος άπο- 
τολμά κάτι τό Θρασύ — , ώς Θεός ένούμενος καί γνωριζό
μενος μέ θεούς* καί ίσως τόσον, όσον ήδη γνωρίζει τούς 
γνωριζομένους»50. Πού είναι έδώ τό άμυδρόν τής έλλάμ- 
ψεως; διότι, λέγει, «όσον γνωρίζει αύτούς ό Θεός, τόσον 
γνωρίζουν καί αύτοί τόν Θεόν». Πώς τόν γνωρίζουν; 
’Όχι μέ άμυδράς έφόδους τής διανοίας, όπως ειπεν είς 
τήν άρχήν τοΰ λόγου, άλλά γνωρίζοντες τόν Θεόν έν τω 
Θεώ καί γενόμενοι ήδη θεοειδείς διά τής πρός αύτόν ένώ- 
σεως καί μέ τήν θεοειδή δύναμιν έγγίζοντες τάς θειοτά- 
τας χάριτας τοΰ Πνεύματος, τάς όποιας είναι άδύνατον\ 
νά άτενίσουν οι μή θεοειδείς καί ζητοΰντες τό περί Θεόν 
μόνον μέ τόν νοΰν51.

13. “Οτι πάντως ό παθών γνωρίζει τόν Θεόν μέ τήν 
χάριν ή όποια καθιστά τόν άνθρωπον θεοειδή, εγινεν ήδη 
σαφές. Από ποΰ δέ θά μάθωμεν ότι αϋτη είναι καί φως; 
Άπό τόν ίδιον πάλιν ή καί κάποιον άλλον έκ των διδα
σκόντων διά πείρας. ”Ας προσέλθη λοιπόν άλλος, ώστε of 
συμμαρτυροΰντες νά είναι περισσότερ<>ι. Πράγματι ό Μά-
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о θειος Μάξιμος τΐην γενησομένην έπί του μέλλοντος αϊώνος 
τών άγιων ένωσιν προς τό της ϋείας άπλότητος κρύφιον, έπά- 
γει' «καθ’ ον της αφανούς και ύπεραρρήτον δόξης τδ φως 
έποπτεύοντες, της μακαρίας μετά τών άνω δυνάμεων κα\ αν- 

5 τοι δεκτικοί γίνονται καθαρότητος». Άλλα πόθεν ότι καί θέω- 
οις τοντί τό φως; Τον αυτόν πάλιν άκονοον’ ειπών γάρ τον 
τρόττον ώς εφικτόν της τον Θεόν προς τους θεοποιούμενους 
ένώσεως, ώς ψυχής προς οώμα γίνεται τρόπον, όλος άν
θρωπος θεωθη, τη τον ένανϋρωπήσαντος Θεόν χάριτι θεονρ- 

10 γούμενος, έπάγεν «ολος άνθρωπος μένων κατά ψυχήν καί 
σώμα διά την φύσιν καί όλος γινόμενος Θεός κατά ψυχήν καί 
οώμα διά την χάριν καί την έμπρέπουσαν αυτφ διόλου θείαν 
της μακαρίας δόξης λαμπρότηταν. Είδες ώς λαμπρότης τον 
Θεού έστι τό φώς έκεινο; τί ούν, ή λαμπρότης του Θεού κτι- 

15 στόν; Αλλά τών έξης άπονε' <ψεθ’ ην οΰκ έστιν επινοησαί τι 
λαμπρότερον η νψηλότερον' τί γάρ θεώσεως τοις άξίοις ερα- 
σμιώτερον;». 3Ήκουσας ότι ή λαμπρότης αυτή θέωσίς έστι 
καί ώς οϋδεν τοις άξιοοθεΐσιν νψηλότ ερον της θωριάς τού
της; Αλλά θέλεις μαθειν ώς αντη έστί δι ης τοΐς άξίοις 

20 ό Θεός ένονται; Τών έξης αόθις άκουσον* «καθ’ ην ό Θεός, 
θεοις γενομένοις ένούμενος, τό παν έαυτοΰ ποιείται δι αγα
θότηταν. Τοντ’ άρα τό θεοποιόν έστι δώρον, δ θεότητα κα- 
λέοας ό έξ Άρείον Πάγον τών 9Αθηνών φανότατος φωστηρ 
έπέκεινα ταύτης είναι λέγει τον Θεόν. Που δη σοι ή γνώσις 

25 καί ή μίμηοις καί η άφαίρεσις, δι5 ών συ σπεύδεις άφαιρεϊ- 
σθαι τών πολλών καί την έκ πίστεως γνώσιν της υπέρ ημάς 
και όντως θεομιμησίας;

14. <Л4лА’ ονχί καί υπέρ τό καθ* υπεροχήν μή ον τόν 
Θεόν ειρηκε», φησίν, αει καί υπέρ ταύτην την θεότητα προσεϊ- 

30 7ΐε τούτον». Σοί γε ονκ έιρηκεν, εν οϊδα* λαλει γαρ ονκ εϊς

52. Βλ. άνωτέρω 3, 1, 28.
53. Περί άποριών, PG 91, 1988 С.
54. Ένθ’ άνωτ.
55. Επιστολή 2, PG 3, 1068Α-1069Α.
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ξιμος, άφοϋ είπε περί τής γενησομένης κατά τόν μέλλον
τα αιώνα ένώσεως τών άγιων πρός τό κρύφιον τής θείας 
άπλότητος, προσθέτει’ «κατά τόν όποιον, έποπτεύοντες τό 
φώς τής άφανοϋς καί ύπεραρρήτου δόξης, γίνονται καί 
αύτοί δεκτικοί τής μακαρίας καθαρότητος μαΖί μέ τός άνω 
δυνάμεις»52. ’Αλλά άπό ποΰ συνάγεται ότι εινάι καί θέωσις 
τούτο τό φώς; "Ακούσε πάλιν τόν ίδιον' άφοϋ είπε τόν 
τρόπον κατά τόν όποιον είναι έφικτή ή ένωσις τού Θεού 
πρός τούς Θεοποιουμένους, ότι δηλαδή γίνεται κατά τόν 
τρόπον τής ένώσεως ψυχής πρός σώμα, διά νά θεωθή 
ολόκληρος ό άνθρωπος, θεουργούμενος διά τής χάριτος 
τού ένανθρωπήσαντος Θεού, προσθέτει* «μένων όλος ό άν
θρωπος κατά ψυχήν καί σώμα έκ τής φύσεως καί γινόμε
νος όλος Θεός κατά ψυχήν καί σώμα έκ τής χάριτος καί 
έκ τής έμπρεπούσης εις αύτόν γενικώς θείας λαμπρότη- 
τος τής μακαρίας δόξης»58. Είδες ότι είναι λαμπρότης τού 
Θεού τό φώς έκεϊνο; Τί λοιπόν; ή λαμπρότης τού Θεού 
είναι κτιστόν; ’Αλλά ακούσε τήν συνέχειαν’ «μετ’ αίιτήν 
δέν είναι δυνατόν νά έννοήσης κάτι λαμπρότερον ή ΰψη- 
λότερον' διότι τί είναι άγαπητότερον άπό τήν θέωσιν είς 
τούς άγιους;». ’Ήκουσες ότι ή λαμπρότης αύτή είναι θέω- 
σις καί ότι τίποτε δέν είναι ύψηλότερον τής θεωρίας τού
της διά τούς άξιους; 'Αλλά θέλεις νά μάθης ότι αύτή 
είναι έκείνη διά τής όποιας ό Θεός ένώνεται μέ τούς 
άξιους; "Ακούσε πάλιν τήν συνέχειαν* «κατά τήν όποιαν 
ό Θεός, ένούμενος μέ αύτούς άφοΰ έγιναν θεοί, καθιστά 
τό παν ίδικόν του άπό άγαθότητα»54. "Αρα τούτο είναι τό 
θεοποιόν δώρον, τό όποιον καλέσας θεότητα ό ’Αρεοπα
γίτης φωτεινότατος φωστήρ τών ’Αθηνών λέγει ότι είναι 
έπέκεινα τούτης ό Θεός55. Πού λοιπόν είναι ή γνώσις και 
ή μίμησις καί ή άφαίρεσίς σου, μέ τά όποια σπεύδεις νά 
έξαφανίσης καί τήν έκ πίστεως γνώσιν τής υπέρ ήμδς 
άληθινής θεομιμησίας;

14. «Αλλά», λέγει, «δέν είπε τόν Θεόν καί ύπέρ τό 
ύπεροχικώς μή όν, άν καί τόν έκάλεσεν ύπέρ τήν θεότη
τα ταύτην». Είς σέ βεβαίως δέν είπε, γνωρίΖω καλώς, διό-
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. τά σά, άλλ5 εις ώτα άκουόντων' έστι γάρ μακάριος. "Οταν 
γάρ λέγη τον Θεόν νπερουσίως έχειν το υπερούσιον, τί γε 
άλλο λέγει ή ότι έπε'ι υπερούσιόν έστι τό καΰύπεροχην μη 
ον, υπέρ το ίχο  ο θεός έοτιν, ύπερονσίως έχων τό ύπεοού- 

5 σιον; Τί δε ό λέγων, μάλλον δε οι λέγοντες, 'εν γάρ ειοι 
κατά την δεοποτικήν ευχήν και διs ενός τους άγιους άπαντας 
προάγομεν, τί οϋν οι λέγοντες τής καΦ υπερουσιότητα ύεώοε- 
ως άπείρως έξηρημένον είναι τον Θεόν; Τί δε ό είπών πό
σης δέσεως και άφαιρέσεως επέκεινα είναι την τού Θεού 

^0 υτιεροχήν; τΑρ* ουχ υπέρ τό καά9 υπεροχήν μή όν, και υπέρ 
την άκτιστον αθανασίαν και ζωήν και άγαϋότητά φασιν είναι 
τον Θεόν, εΐ και ου τους τούτο λέγοντας, προς τό τής αυτών 
ασφαλούς θεολογίας ύψος άτενίζειν ου δννάμενος, φεύ τής 
τόλμης, φεύ τής απάτης ήν επεπόν&εις, άοεδεϊς τρανώς προο- 

15 είρηκας και άπεκήρνξας άπαντας; 9Αλλ9 έκεϊνοι σού και τής 
. σής χαμαιζήλου γνώμης καί τής πάντα τολμώσης γλώττης 
μηδένα λόγον ποιούμενοι, και τό eάπειράκις άπείρως5 έπι των 
τοιούτων πάντων τή ϋ-εία προοέάηκαν υπεροχή, κοινή τιάσαις 
έννοίαις καί πάσι ρήμασιν άφραστον είδότες αντήν. ’Αλλά τον- 

20 των μεν άλις.
15. °-Οπως δέ καί την αρετήν κακίαν οϋτος έτιαίησεν, ώς 

εν βραχεί δεικτέον. Άπά&ειαν είναι λέγει τήν τού παϋητικσν 
καύΓ έξιν νέκρωσιν. «ΑΧ γάρ τούτου» , φνησίν, «ένέργειαι μά
λιστα πάντων έκτυφλούσι και κατορύττουσι τό άεΐον όμμα’ 

25 δει δή κατά μη δε μίαν έαυτού δύναμιν τούτο ένεργόν εάν». 
> Βαβαύ πως κατορύττει τό άεϊον όμμα τό πρός τά τωνηρά μί

σος και ή πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον αγάπη; Και ταύτα 
- γάρ τού παΰητικού εϊσιν ένέργειαι·  τούτη γάρ τή δυνάμει τής 

ψυχής άγαπώμέν τε καί άποτρεπόμεϋ’α, οϊκειούμεϋ'ά τε καί 
3 0  άλλοιριούμεάα' μετάάεσιν τοίνυν οι έρασταί των καλών ποι- 56 * 58 59

56. Περί θείων όνομάτων 2, 10, PG 3, 648 D.
37. Ί ω. 17, 21. ΟΙ άπόστολοι κατά τόν λόγον τοΰ Ίησοϋ είναι 

&ν, άρα ό Γρηγόριος παρουσιάξων τόν Ίωάννην είναι ώσάν νά τιαρου- 
σιάζη όλους τούς άποστόλους καί κατά συνεκδοχήν όλους τούς μαθητάς.

58. Δ ι ο ν .  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ ,  Περί μυστικής θεολογίας 
1, 2, PG 3, 1000 Β' αύτόθι 5, PG 3, 1048 Β.

59. Μ α ξηρού,  Κεφάλαια θεολογικά 1, 7, PG 90, 1085 Β* 1, 49,
αύτόθι 1101 Α κ.ά. 60. Βλ. 2, 2, 23.
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τι δέν λαλεϊ εις τά ίδικά σου, άλλ’ εις κωφών ώτα' διότι 
είναι μακάριος. Πράγματι, όταν λέγη ότι ό Θεός έχει 
ύπερουσίως τό υπερούσιον56, τί άλλο λέγει παρά ότι επει
δή είναι ύπερούσιον τό καθ’ υπεροχήν μή όν, υπέρ τούτο 
είναι ό Θεός, έχων ύπερουσίως τό ύπερούσιον; Τί δέ ό 
λέγων, μάλλον δέ οί λέγοντες, (διότι κατά τήν δεσποτικήν 
προσευχήν 'είναι εν’ καί δια τού ένός παρουσιάζομεν ό
λους τούς αγίους57), τί δέ έννοοΰν οί λέγοντες, δτι ό Θεός 
είναι άπείρως έΕυψωμένος τής καθ’ ύπερουσιότητα θεώ- 
σεως; Τί δέ ό είπών ότι ή ύπεροχή τού Θεού είναι έπέ- 
κεινα πόσης θέσεως καί άφαιρέσεως58; "Αρά γε δέν λέ
γουν ότι ό Θεός είναι ύπέρ τό ύπεροχικώς μή όν καί ύπέρ 
τήν άκτιστον αθανασίαν, £α)ήν καί αγαθότητα, άν καί σύ, 
μή δυνάμενος νά άτενίσης πρός τό ύψος τής ορθής θεο
λογίας των λεγόντων τούτο, φεΰ οποία τόλμη καί απάτη 
τήν όποιαν ύπέστης, τούς ώνόμασες σαφώς ασεβείς καί 
τούς άπεκήρυξες όλους; Άλλ’ εκείνοι, μή ύπολογί£οντες 
έσέ καί τήν ταπεινήν σου γνώμην καί τήν πάντολμον γλώσ
σαν σου, προσέθεσαν έπί όλων τών τοιούτων τό 'άπειράκις 
άπείρως’59 εις τήν θείαν ύπεροχήν, άναγνωρίζοντες αύτήν 
άφραστον γενικώς άπό άλας τάς έννοιας καί όλα τά λό
για. Άλλα αρκετά περί αύτών.

15. Πώς δέ ούτος έκαμε καί τήν αρετήν κακίαν, πρέ
πει νά δειχθή διά βραχέων. Λέγει ότι άπάθεια είναι ή κατά 
διάθεσιν νέκρωσις τού παθητικού. «Διότι αί ένέργειαι τού
του», λέγει, «τυφλώνουν καί έξορύσσουν περισσότερον 
άπό όλα τό θειον όμμα* δέν πρέπει λοιπόν νά τό άφήνωμεν 
ένεργόν εις καμμίαν δύναμίν του»60. ΒαβαΓ πώς έΕορύσ- 
σει τό θειον όμμα τό πρός τά πονηρά μίσος καί ή πρός 
τον Θεόν καί τον πλησίον άγάπη; Διότι καί αύτά είναι 
ένέργειαι τού παθητικού' διότι μέ αύτήν τήν δύναμιν τήα 
ψυχής άγαπώμεν καί άποστρεφόμεθα, οίκειούμεθα καί ά- 
ποΕενούμεθα* μεταστροφήν λοιπόν κάμνουν αύτής τής δυ- 
νάμεως οί έρασταί τών καλών, άλλ’ όχι νέκρωσιν, μή κα-

46
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οννται τής δννάμεως ιαντης άλλ’ ούχι νέκρωση', ονκ άκίνη- 
τον κατακλείσαντες έν έαυτοϊς, άλ.λ* ενεργόν δείξαντες εν τή 
προς τον Θεόν και τον πλησίον αγάπη, αϊς δυσϊν έντολαΐς κα
τά τον τον Κνρίον λόγον «άπας δ νόμος και οι προφήται κρέ- 

5 μανταιν. ΕΙ δ5 ανται το ϋ’εΐον όμμα κατορνττουσι και τον κατ 
αντάς ζώντα έμπασή ποιονοι, τις τών άλλων άρετών ον κα
κία; Τούτων μεν ονν έκαστον διά τε τών προτέρων ήμετέρων 
λόγων καν τοις ννν  ήμιν προτείλειμένοις έδείξαμεν, καταλέ- 
ξαντες και έξελέγξαντες και όσα καϋ’* ημών και τών έφ’ 

ΐϋ ημών πατέρων έντεκών τοις οίκείοις λόγοις προύϋηκεν, εγ- 
καλλωπιζόμενοι τώ κοινωνοι γενέοϋαι της πρός τους αγίους 
νδρεως’ πάντως γάρ και της ευλογίας κοινωνήσομεν αυτοις.

16. Εκείνο μέντοι προσήκει σννιδειν, ώς εϊ τις έΰελή- 
σειε σατανικόν οιον σύγγραμμα τάς άπ αιώνος άχρι ννν π ο

ι 5 νηοάς αιρέσεις όνομάσαι, κατά κεφάλ,αια διηρημένον είς τάς 
άλλοτε άλλως νποβολαΐς εκείνον φνομένας, επίλογον είναι 
τούτων άπαοών το τον λατινέλληνος τοντι βιβλίον. Ονδέ γάρ 
της παλαιας διαθήκης τον Θεού καταψενσάμενος, τής και
νής έφείσατο, ουδέ είς την ϋείαν φνσιν άμαρτών, τήν διά 

20 σαρκός τον Θεόν επιδημίαν ε'ίασεν άνεπηρέαστον, ονδ5 ε ίς  τήν 
πνευματικήν νβρίσας ϋεωρίαν, τήν τής αρετής πράςιν άδιά- 
6λητον κατέλιπεν, ουδέ τή τών μακαρίων άνδρών κατά τον 
ννν αιώνα έπιϋ'έμενος ζωή, τοις του μέλλοντος αιώνος ούκ 
επέβαλε τάς χειρας, αλλά κατά παντός, ώς εϊπεΐν, έχώρηοε 

25 καλόν και Ιερόν και ϋείον, παρόντος τε και παρελΰόντος, 
έφ* ήμίν τε δνιος και ονκ έφ’ ήμίν, έλπιζομένον τε και άρτί- 
ως ώς έν άρραβώνος μέρει χορηγουμένου τοις άξίοις, τοίς 
τε πρό νόμον και τοις μετά νόμον άγίοις* ών πρός ολίγους 61 62 63

61. Μ α τ θ .  22, 40.
62. Έν 2, 2, 19· 22 -24· 3, 3, 12.
63. Κατάλογον τών αιρέσεων, sic τάς όποιας περιπίπτει ό Βαρ

λαάμ καί ό ’Ακίνδυνος, συντάσσει ό Π α λ α μ ά ς  είς τούς ’Αντιρ
ρητικούς прбс Άκίνδυνον, άλλά περί αυτών συνέθεσε καί ’ίδιον σύγ
γραμμα, ’Έκθεσις της Βαρλαάμ καί ’Ακίνδυνου δυσσεβημάτων άλλο- 
κότου πληθύος, δπερ έπί τοϋ παρόντος βλ. είς Δο σ ι θ έ о и, Τόμον 
άγάπης, Ίόσιον, 1698, σ. 13-17.
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τακλείοντεο αύτήν μέσα των ακίνητον άλλα δεικνύοντέο 
την ενεργόν είο τήν πράα τον Θεόν και τόν πλησίον αγά
πην, τάο δύο έντολάο άπό τάο όποίαο κατά τόν λόγον τοϋ 
Κυρίου «όλοο ό νόμοο καί οί προφήται κρέμονται»61. Έάν 
δέ αύταί έΕορύσσουν τό θειον όμμα καί καθιστούν εμπαθή 
τό Εώντα συμφώνωο μέ αύτάο, ποία άπό τάο άλλαο άρε- 
τάο δεν θά είναι κακία; "Εκαστον άπό αύτά πάντωο έδεί- 
Εαμεν τόσον διά των προηγουμένων πραγματειών μαο ό
σον καί είο τάο τώρα παρουσιαΕσμέναο άπό ήμάο πραγμα- 
τείαο62, ταΕινομήσαντεο καί έλέγΕαντεο όσα αύτόο έπλα
σε καί έΕέθεσεν είο τάο πραγματείαο του εναντίον ημών 
καί τών ίδικών μαο πατέρων, κολακευόμενοι με τό ότι έγί- 
ναμεν κοινο̂ νοί τήο πρόο τοΰο άγίουο ϋδρεωο' οπωσδήποτε 
άλλωστε θά κοινο.)νήσωμεν καί τήο εύλογίαο μέ αύτούο.

16. ’Εκείνο όμωο πρέπει νά κατανοήσωμεν ότι, αν θά 
ήθελε κανείο νά κατονομάση ώο σατανικόν σύγραμμα τάο 
άπ’ άρχήο έωο σήμερα πονηράο αίρέσειο, διηρημένον κα
τά κεφάλαια είο τάο επί μέρουο άλλοτε άλλωο διά τών 
ύπσβολών τοϋ Σατανά φυομέναο, τοϋτο έδώ τό βιβλίσν 
τοΰ λατινοέλληνοο είναι έπίπολονοο όλων τούτων63. Πράγμα
τι δεν είναι ότι διημφισβήτησε μέν τήν Παλαιόν Διαθήκην 
τοΟ Θεού άλλά έφείσθη τήο Καινήο, οϋτε ότι ήστόχησεν 
μέν είο τήν θείαν φύσιν άλλά άφησεν άνεπηρέαστον τήν 
ένσαρκον επιδημίαν τοΰ Θεοΰ, οϋτε ότι προσέβαλε μέν 
τήν πνευματικήν θεωρίαν άλλά έγκατέλειψεν άδιάδλητον 
τήν πράΕιν τήο όρετήο, οϋτε ότι έπετέθη μέν έναντίον τήο 
Εωήο τών μακαρίων όνδρών κατά τόν παρόντα αιώνα 
άλλά δέν έπέβαλε τάο χεϊραο είο τούο τοΰ μέλλοντοο αί- 
ώνοο' αύτόο έπετέθη έναντίον παντόο, θά ελεγον, καλοϋ 
καί ίεροΰ καί θείου, παρόντοο καί παρελθόντοο, έφικτοΰ 
καί άνεφίκτου, έλπιΕομένου καί άπό τώρα χορηγούμενου 
ώο άρραβώνοο είο τούο άΕίουο, τόσον τούο πρό τοΰ νό
μου όσον καί τούο μετά τόν νόμον άγίουο. Έναντίον αυ
τών όλων, έκαστοο τών όποιων άντετάχθη χωριστά πρόο
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έκαστος έν μέοει των ταις αίρέσεαι προϊσταμένων άντετάξα- 
το, κοινή πάσιν ουτος άνι ιπαραταξάμενος νυν, άνάπλεων πό
σης δεινής αιρέσεως εξενήνοχε σύγγραμμα, πάντας τους α
γίους και πάσας σχεδόν τάς τούτων δόξας πολντρόπως διαβάλ- 

5  λον, ώς ευχερές είναι лροΰ'εμένονς ημάς σύλλαβός άλίγας 
έκάστον των αγίων, εϊτα, την πονηρόν ταύτην δέλτον έπανα- 
γινώσκοντας, σαφές ενϋυς ποιήσαι πάσιν, ώς αιρετικούς και 
δυσσεβεϊς, άΰέονς τε και πολυΰέους και αλιτήριους τούς αυ
τός γράψαντας ον παραιτειται καλεΐν. ΕΙ μέν οδν άπιστων 

10 τις ήμΐν έναργώς εϋέλει τάλη&ές ϊδεϊν, ϊτω παρ’ ημάς και 
μαν&ανέτοι, των τοιούτων ονγγραμμάτων προτεΰέντων φανε- 
ρώς' εΐ δ’ εύλόγως τε και μη, τόν των άγίοον κατήγορον 
στέργειν αποδέχεται, αυτός τον έαντον βαστάσει κρίμα, δσ- 
τις άν ή. 64

6 4 . Β λ . Γ α λ .  5,  10.
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ολίγους άπό τούς προϊσταμένους εις τάς αιρέσεις, αυτός 
άντιπαρετάχθη τώρα μαξί καί άπηύθυνε σύγραμμα γεμά· 
τον πόσης δεινής αίρέσεως, διαβάλλον όλους τούς αγίους 
καί δλας σχεδόν τάς γνώμας των πολυτρόπως, ώστε νά 
είναι εϋκολον δΓ ήμας, προβάλλοντες όλίγας λέξεις έκα
στου τών αγίων Πατέρων καί έπειτα άναγινώσκοντες έκ 
νέου τό πονηρόν τούτο βιβλίον του νά καταστήσωμεν εις 
όλους σαφές εύθύς αμέσως ότι δέν παύει να άποκαλη αι
ρετικούς καί δυσσεβεϊς, άθέους καί πολυθέους καί αλιτή
ριους αυτούς οί όποιοι έγραψαν τάς λέξεις ταύτας. ”Αν 
λοιπόν δύσπιστή κάποιος εις ήμας καί θέλη πάντως νά ϊδη 
καθαρόν τήν άλήθειαν, άς έλθη πλησίον μας διά νά μάθη, 
άφοΰ άνοιχθοΰν φανερώς τά τοιαΰτα συγγράμματά του' 
όποιος όμως, εύλόγως ή όχι, άπεφάσισε νά συνταχθή μέ 
τόν κατήγορον τών άγιων, αύτός θά βαστάση μόνος τό 
κρίμα του, όποιος καί αν είναι64.



Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Α *

1. Εύρετήριον χωρίων τrjc Грасрпс

Γ έ ν ε σ ι ς 16 14 έ. 428
19 1 *20 514

1 3 690 20 25 έ. 326
2 3 664 • 24 10 έ. 162

15 72 18 520.524. 548
4 7 110 25 40 532
6 3 364 33 11 702

4 138 34 11 702
7 11 492 34 29 έ. 216

11 1 έ. 294 35 428
17 5 492 |
18 27 638. 640. 674
19 17 έ. 398

19 έ.
22 1 - 18 492 Α ρ ι θ μ ο ί

16 702
11 17 630

’’Ε ξ ο δ ο ς 12 8 524. 526. 618
16 22 340

3 2 642 22 25 έ. 430
5 510

14 52. 668. 702 Δ ε υ τ ε ρ ό ν ό μ ι ο ν

15 702 6 5 74. 396
4 6 510 15 9 84. 136
5 17 76
7 3 304 Ί η σ ο ϋ ς  N а и η

12 11 510
14 15 378 10 12 - 13 450

* Qi άριθμοί παραπέμπουν 5iq μέν τά χωρία της 'Αγίας Γραφής κατά 
σειράν εις τά κεφάλαιον, τόν στίχον καί την σελίδα, διά δέ τά όνά- 
ματα, πράγματα καί τοπωνυμίες εις την σελίδα πού εύρίσκοντσι.
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К р ι т α ί 32 6 678
15 530

13 13 έ. 158 35 10 460. 462. 478.
704

А ' В α σ ι λ ε ι ώ ν 39 8 140
42 3 166. 648

2 9 318. 356. 380 44 14 126
12 21 298 45 11 394
17 3β 88 46 10 372

50 19 360
Г* В σ σ ι λ ε ι ώ ν 62 2 120

6 218
18 42 έ. 36. 138 77 25 202
19 12 37. 202 81 1 616

13 20 0 83 2 43
3 1 2 0 . 366

Δ' Β α σ ι λ ε ι ώ ν 6 382
89 17 232

2 11 202. 468. 642 102 1 144
6 17 468 18 392

20 11 450 103 2 448
4 642

Ί ώ 6 113 11 690
115 1 242

1 12 316 118 18 366. 644. 648
38 4. 6 416 103 218

16. 18 416 131 482
28 678 138 12  έ. 136

38-41 — 340 140 4 298
42 5 548

Π α ρ ο ι μ ί α ι
Ψ α λ μ ο ι

ι

1 2 76
4 7 166. 648 5 126
5 7 260 6 76
7 10 136 7 64. 74. 344.

12 4 166. 648 384
13 1 322 2 2  έ. 126
18 10 312 3 126
23 1 280 9 10 38̂

7-10 466 12 13α 39:
25 2 642 13 9 ©16
27 7 366 2 2  α 1 2 (
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Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ή ς Μ α λ α χ ί α ς

8 17 340 3 20 170
10 4 136
11 5 338 Ή σ α ί α ς
12 13 274

6 5 256
"Ασμα  Α σ μ ά τ ω ν 10 304

10 12 έ. 676
4 11 220 16 1 37. 120.202. 140
5 2 318 26 17 120

40 22 330

Σ ο φ ί α  Σ ο λ ο υ ώ ν τ ο ς 31 470
55 9 86

1 4 272. 638 58 8 653. 644

5 98. 282. 638 63 9 420. 498. 702

7 630 65 17 . 498

7 22 206 66 8 268
22 498

Σ ο φ ί α  Σ ε ι ρ ά χ
Ι ε ρ ε μ ί α ς

45 7 210
10 11 88

Ί ω ή λ 16 13 690
20 9 202

2 28 580

Ί ω ν δ с
Ί ε Ζ ε к ι ή λ

1 9 418
1 15-21 468

Ά β β α κ ο ύ μ 9 2 50. 
9 - 19

594
468

176

10

15 18 464
2

22 26 388

Ζ α χ α ρ ί α ς Δ α ν ι ή λ  Σ ω σ ά ν ν α

5 1 έ. 50. 594 ί έ. 434
6 1 - 7 468 7 9 468

12 1 530 ! 8 16 466
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9 23 398 40 722
10 11-19 398 23 10 498

25 138
Μ α τ θ α Τ о с 27 354

I 2 4 30 216
3 17 542 45 έ. 344
5 4 218 25 1 έ. 344

8 36. 168. 180. 41 172
258. 534. 540

11 124 М а р к о с
13 352

14 - 16 352. 634 1 24 560. 676
48 66 8 24 412

7 3 644 34 70. 676
6 190 35 198
7 374 9 1 206. 514

12 342

со1CM 204
18 104 29 360
45 έ. 340 42 500

10 16 322. 342 12 25 226
20 630. 638 30 74. 396

11 11 68 13 26 216
25 544 16 7 334

12 33 576
13 31 έ. 256 Λ о и к а с

43 224. 538. 616
632 1 11 έ 464

52 260 35 630
15 14 248. 412 2 9 206

19 124 9 - 10 462
16 3 78 13 482

24 70 4 41 676
28 206. 514 6 44 576

17 2 448 7 28 68
6 590. 598 8 32 έ. 316

21 360 9 23 70
18 6 500 27 206. 514

10 470 32 448
19 21 70 10 16 116
21 44 498 21 544
22 30 226. 470 27 74

36 έ. 392 11 13 2 0 2 . 316
37 74 2 6 136
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39 138 26 322
12 42 - 47 344 16 13 496. 562. 704

47 έ. 80. 560 17 5 442
17 2 500 19 540

21 126 21 540. 720
18 1 314 22 έ. 442

7 202 23 324
13 140 24 442

20 36 188 226. 470. 18 37 68
538 20 29 492

21 15 268 322. 638
27 216 Π ρ ά ξ ε ι ς

22 31 έ. 316 • -

44 216 1 4 602
24 32 642 ' 14 ; 324

2 1 έ. 376
Ι ω ά ν ν η с 2 έ. 642

15 636
1 1 68 ■ - ' 17 580

5 168 420. 634 ' 46 324. 376
8 68 3 15 492

9 70. 88. 90 4 4 268
12 620 5 35 176
13 620 6 15 216. 372. 428
16 630 7 53 466

18 36. 180. 420. 55 212. 462. 540
468 704 650

3 19 114 55 - 56 704
6 620 8 17 376

4 24 318 9 3 έ. 642. 648
5 39 92. 342 4 590

44 422 14 11 84
46 92. 342 16 17 84

6 45 496 17 21 76
8 44 * 560 19 6 630

10 9 490 26 14 590
12 40 έ. 304
14 16 - 17 544 - Ρ ω μ α ί ο υ ς

21 444. 560
21 * 23 42. 168. 180 1 4 498

·. * 344 5 492
23 444. 534. 560 17 488

23 * 24 344. 556 20 548
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21 94. 104. 302 28 106. 302
22 106. 514 30 33. 70. 102.
25 94 266. 638
28 94. 304 2 1 80

2 5 260 2 80. 542
13 78.280 4 80. 104
14 494 6 66. 78. 102.

3 31 92 106. 114
5 5 320 7 68. 82. 102.

6 704 294. 658
7 14 122 8 102

23 122. 134 9 110. 184. 224.
24 122. 248 312. 484. 486.

8 2 122 504
11 138 10 176. 182

3 5 -3 9 538 11 184
9 2 394 12 176 184. 496
9 2 έ. 392 12 - 14 310

3 394 13 104. 200
10 1 394 14 82. 92. 176.

9 492. 494 244
11 34 62 15 176
12 1 348. 392 16 86. 176. 184.

2 274 294. 496
14 1 500 3 16 120

4 256 17 624
16 27 64 19 92. 560

А ’ К ο ρ ι
6 17 186. 540

ν θ ί о и с
19 120

1 17 80 8 1 62. 80. 358
18 92. 144 10 21 100. 282
20 70. Э0. 106. 11 16 364

112. 176. 302. 31 136
304. 348. 388 12 8 374

21 33. 70. 82 92. 9 374. 628.
■ - 94. 100. 102. 10 374. 628

296 28 374. 628
22 " 78 2 8 - 3 0 368. 628
23 92 30 628
24 82. 516 31 368
25 96 13 7 134
26 62. 106. 112 8 302
27 70. 304. 306 12 170. 230. 456.
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550. 588 20 640. 708
13 368 3 19 466

14 5 368 4 6 126
13 374 5 10 724
16 374 24 398
18 368 6 2 284
20 66
23 426 Έ  φ ε σ ί о и с

15 28 224. 470. 586
41 368 1 20-21 536
44 226 21 466

В ' Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς 3 10 82. 466
15 446

1 12 62. 112. 200. 4 1 3 " 242
274. 348 14 490

3 3 236 22 82
7 -1 1 174 5 5 420

16 174. 248 8 498
17 174. 636-ι 32 544
18 164. 174. 242 6 12 352

584 18 314
4 6 124. 154. 162

166. 590. 648 Φ ι λ ι π π η σ ί ο υ ς
7 124

13 242 2 7 464
5 5 172 8 248

17 464 11 172
G 7 320 16 352

11 14 84. 232 3 13 256
15 84 19 420
29 320. 392

12 2 42. 112. 160
Κ ο λ ο σ σ α ε ϊ ς

194. 344. 362
374. 478. 480

1 12 482. 616
640. 648.

15 68
2 έ. 520

28 66
3 480

2 8 106
4 428.
•τ

456. 504
9 230. 628. 630

/ oUo
18 62. 146. 624

898
Γ α λ ά τ α с 3 5 394

2 19 496 9 82
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A ' Θ ε σ σ α λ ο ν ι к ε i с 25 392
3 13 296

1 3 394 15 82. 108. 296
2 1 394 17 82. 296
4 17 216. 450. 456.

586. 606 А Π έ τ ρ ο υ
5 17 314. 394

1 12 466
Α '  Τ ι μ ό θ ε ο ν Γ> 9 420

23 286
3 16 496 3 15 58
6 16 590

В Π έ τ ρ о и
B ‘ Τ ι μ ό θ ε ο ν

1 16 446

1 6 374 16 - 18 204. 210

2 15 150. 350. 578 18 443
19 70. 448. 650

Τ ί τ ο ν 2 4* 17 154

3 5 - 7 494

3 5 134. 386 13 493
6 574. 620

А ' I ω α ν ν ο υ
’Ε β ρ α ί ο υ ς 1 2 498

1 3 210. 596 5 498

2 2 466 6 644

4 672 3 2 460. 498

3 6 120 4 7 έ. 390

5 14 650 8’ 16 562

6 13 702 5 1 έ. 390

20 516 4 492

7 3 708
11 1 486. 488 Ί ο ύ δ α

3 490 6’ 17 154

6 490
17 έ. 488

А  π о к α λ и ψ I с

39 486 2 17 232

3 9 - 4 0  488 23 136. 314

13 9 60 21 1 498

5 464
Ί α κ ώ β ο υ 23 έ. 586

1 5 78 24 644

17 86. 368. 452 22 5 586
I



2. Εύρετήριον Πατέρων
Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α Σ 48, 8 (449 С) 468

Ανατρεπτικός Εύνομίου (PG 29)
Κατά Ελλήνω ν (PG 25) 1,8 (528 В) 662

35 - 39 (6 9 -8 0 ) 496 12 (540 А) 196
Bloc Αντωνίου (PG 26) 2,18(609 В) 702

10 (860 ΑΒ ) 540 23 (624 А) 678
36 (8 9 6 C) 152 Eic Ήσαΐαν (PG 30)
72 (944) 344 Προοίμ. (221 A) 606

Πράα Αντιοχεϊς (PG 26) (124 В) 526
7 (704 Β) 230 7 (452 А) 696

Πράα Άντίολον (PG 28) 13 (565 С) 696
28 (613) 170 Όμιλίαι διάφοροι (PG 31)

Κατά Άπολιναρίου (PG 26) 12 (397 В С ) 76 286. 288
1 ,2 0  (1128 Β) 230 (401 А) 128

Μή άνιχνευθέντα 106. 164. 210. П рос тоис νέους (PG 31)
212. 242. 250. 278. 596. 2 (565 έ.) 72. 180
616. 628. 632. 676. 5 (576) 308

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Κ ΡΗ ΤΗ Σ Ό ροι κατά πλάτος (PG 31)
Ομιλία είς Μεταμόρφωσιν 2 (909 B C) 152
(PG 97) Περί άγιου Πνεύματος (PG 32)

7 (933 C) 160 596 9 (109 Β) 184. 632
7 (949 C) 608 16 (141 Α Β ) 616

Α Ν Ω Ν Υ Μ Α 26 (180 CD) 628. 630
106. 250. 278. 616. 642. Έπιστολαί (PG 32)

Α Ρ ΙΣ Τ Ε Ι Δ Η Σ 2,2 (228 Α) 130. 184. 402
Απολογία (Βιβλ. Έ λλ. Πατέρ. 3) 4 (229 Β) 318. 616

2, 1, (135) 272 4 (236 C  έ.) 308
Α Ρ Σ Ε Ν Ι Ο Σ 186 (661 έ.) 308
Αποφθέγματα Πατέρων (PG 65) 189,8 (696 B C ) 624. 662

42 (108 Α) 428 Β Α Σ Ι Λ Ε ΙΟ Υ  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ε Ι Α Σ
Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ε Ι Α Σ (ψευδ.)
Ομιλία είς έζαήμερον (PG 29) Κατ’ Εύνομίου 5 (PG 30)

1,11 (25 B C) 408 (640 Α Β ) 590
2, 5 (40 C) 642 (769 Β) 638. 674
2, 8 (52 Β) 642 (772 Β) 582. 640

Όμιλίαι εις ψαλμούς (PG 29) (7 7 2 D) 574. 580. 620.
14, 3 (256 B C ) 41. 66. 180. 630
294. 346. 408. 416. ’Ασκητικοί διατάζεις (PG 31)
32, 4 ( з з а в ) 678 2,1 (1340 Α) 168
44 (400 C D ) 206. 242 Γ Ρ Η ΓΟ Ρ ΙΟ Σ  Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Σ
45 (429 A) 76 Λόγοι (1 - 26, PG  35, 27 -45,
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PG 36)
4,100 (636 Α) 318. 320
6 5 (728 Β) 320

6 (728 D -  729 Α) 320
16,2 (936 C) 41 ■- 296

2 (936 D · 937 Α) 354
21,2 (1 0 8 4 D) 166. 170

6 (1088 Β) 74. 288
22 (1105 C) 294

24,11 (1181 Β) 360
28,19 (52 Β) 480

31 (72 C )  51. 650. 654.
670. 672.

30,18 (128 Α) 624
21 (132 Β) 628

38,9 (320 C) 90. 690
40,5 (364 Β) 90. 230. 234

6 (365 Α) 204. 452. 588
14 (448 C) 112

43,11 (509 Α) 320
12 (509 Β) 454. 530
21 (524 C 286

44,3 (609 B C ) 642
45,3 (625 C) 668. 714

3 (628 Α) 716
11 (637 Β) 428

45,25 (657 D) 284
27 (661 Α) 676

Έπιστολαΐ (PG 37)
101 (181 Α Β ) 586

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  Ο  Μ Ε Γ Α Σ
Vita  S. Benedict! (PL 66)

(197 Β) 196
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  Ν Υ Σ Σ Η Σ
Περί κατασκευής άνθρώπου
(PG 44)

8 (145 C) 404
12 (157 D) 406
14 (173 D) 124
15 (177 Β) 404

Περί βίου Μωυσέως (PG 44)
1 (321 Α) 518. 532
2 (329 B C )  268. 330. 416.

510
2 (376 D - 377 A) 508. 520 
2 (380 A) 516

Eic εκκλησιαστικήν ομιλία 
(PG 44)

4 (684) 186
Eic "Ασμα ομιλία

7 (920) 184
Eic Μακαρισμούς (PG 44ή

6 (1269 В) 542
Прос Εύνόμιον άντιρρητ. PG 44 

1 (265 В) 272
Περί цшхйс καί άναστάσεακ  
(PG 46)

(44 D, 45 D, 69 В) 124 
(104 A) 588
(104 В) 468. 484. 714
(104 С) 458

Περί νηπίων (PG 46)
(180 С - 181 D) 286
(181 С) 290

Eic Στέφανον (PG 46)
(716 D ■ 717 A) 462. 704
(717 В) 52. 460. 468. 

704
Δ Ι Α Δ Ο Χ Ο Σ  Φ Ω ΤΙΚΗ Σ
Κεφάλαια (εκδ. Ε des Places)

15 (σ. 92) 194
16 (σ. 92) 380
25 (σ. 96 έ.) 29. 214. 366
40 (σ. 108) 130. 158. 164.

430
49 καί 50 38
49 (σ. 119) 126. 152
68 (σ. 128) 152
69 (σ. 129) 254
70 (σ. 130) 380
73 (σ. 132) 214
77 (σ. 133) 110
79 (σ. 134) 216
97 (σ. 159) 152 βλ. καί со CD О

Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Σ  Α Ρ Ε Ο Π Α Γ Ι Τ Η Σ  
(Ψευδ.)
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Περί ούρανίου ιεραρχίας (PG 3) 10 (648 D) 720

1,3 (124 Α) 160 11 (649 C) 198

3,3 (165 Α) 618 3,1 (680 Α) 476

42 (180 Α) 370. 528 1 (680 Β) 316

2 (180 S) 462. 466 4,5 (700 D) 156

3 (180 C) 156 6 (701 Β) 154

4,4 (181 Β) 462 8 (704 D) 51. 134. 654.

3 (192 D) 466 670. 674.

7,2 (108 B C) 160. 598 9 (705 Α) 126. 130. 132.

. 8,1 (237 C) 528 324

2 (240 C  -241 Α) 464 11 (708 D) 192

2 (241 C) 466 13 (776 Α Β ) 242. 248

13,3 (300 C) 526 19 (717 Α) 90

15,2 (329 A C ) 168 23 (725 Α Β) 100

9 (340 Α) 218 4,33 (733 Α) 108

Περί έκκλ. ιεραρχίας (PG 3) 5,1 (816 Β) 610

1.3 (373 D) 628 2 (816 C) 684

3 (376 Α) 552 4 (817 D) 322

4 (376 Β) 628 5 (820 Β) 682

2,1 (392 Α) 68. 334. 416. 6 (820 0 ) 682

556 7 (821 Β) 682
8 (824 C) 684

3 (397 D -  400 Α) 458 9 (824 C) 692
5,2 (501 C) 518 7,1 (865 C) 192. 244. 502

6,2έ. (533 έ.) 324 3 (869 C  - 872 Β) 544. 546
3 (533 D) - 326 3 (872 Α) 536. 690

7,2 (553 D) 458 11,6 (953 Β) 676
Περί θείων ονομάτων (PG 3) 6 (953 D - 956 Α) 670. 688

1,4 (592 Α) 480 6 (956 Α) 198. 666. 678.
4 (592 B C ) 206. 222. 240. 680. 684

450. 456. 470. 12,2 (969 C) 624
504. 524. 538. 13,2 (977 CD) 688
540. 552. 586. Περί μυστικής θεολογίας (PG 3)
606. 710. 1,1 (997 Α) 246. 428. 410.

4 (592 D) 156 518
1,5 (593 B C ) 156. 186. 204. 1 (997 Β) 378. 512. 518.

464. 472. 476. 636
5 (593 D) 552 2 (1000 Β) 666. 720
7 (596 CD) 688 3 (1000 C ) 44. 190. 362
8 (597 Α) 468. 526. 504. 514. 518

2,4 (640 D) 156 3 (1000 D) 512
6 (644 B C) 230 3 (1000 D - 1001 Α) 512.
7 (645 Α) 610. 668 512. 514. 516
7 (645 Β) 584 3 (1033 B C ) 190
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520
548

5 (1048 Α Β )  428. 480. 
720.

Έπιστολαΐ (PG 3)
1 (1065 Α) 508
2 (1068 А  - 1069 А)

198. 580. 582. 
612. 618. 708. 
718

5 (1073 А) 44. 504. 506
7 (1080 В) 100

8,1 (1084 έ.) 204
Ε Υ Α Γ Ρ Ι Ο Σ  Π Ο Ν Τ Ι Κ Ο Σ  
Οπό τό όνομα Νείλου ή Μαξίμου  
Κεφάλαια (έκδ. Frankenberg)  

6,22 (σ. 377) 180. 484
Περί των οκτώ λογισμών 
(PG 79)

18 (1221 Β) 162. 234
Περί προσευχής (PG 79)

56 (1177 D  - 1180 Α) 244
57 (1180 Α) 244
58 (1180 Α )  318. 356. 380
61 (1 1 8 0 C ) 318
62 (1 1 8 0 C ) 254
87 (1185 C ) 318

149 (1200 Α) 234
Κεφάλαια πρακτικά (PG 40)

1,70 (1244 Α) 234
93 (1249 Β) 166

Η Λ Ι Α Σ  Ε Κ Δ Ι Κ Ο Σ
Κεφάλαια γνωστικά (Φιλοκαλία
2, 1958)

4 (6. 299) 234
Η Σ Υ Χ Ι Ο Σ
Περί νήψεως (Φιλοκαλία 1,
1957)

2 (σ. 141) 62 (σ. 151) 152
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Σ Τ Ο Υ Δ Ι Τ Η Σ  
Elc 'Αρσένιον (PG 99)

25 (880 B C )  428
Θ Ε Ο Φ ΙΛ Ο Σ  Α Ν Τ Ι Ο Χ Ε Ι Α Σ  
Π ρ ός Αύτόλυκον (Βιβλ. Έ λλ .  
Πατέρων 5)

1.5 (15)
2,25 (38)

Ι Ο Υ Σ Τ Ι Ν Ο Σ  (Ψευδ.)
“Εκθεσις ορθής ομολογίας 
(PG 6)

9 (1224 Α) 658
Ι Π Π Ο Λ Υ Τ Ο Σ
Κατά αιρέσεων (Βιβλ. Έ λλ . Πα-
τέρων 5)

(198 έ.) 108
Ι Σ Α Α Κ  Σ Υ Ρ Ο Σ
Όμιλίαι (έκδ. Σπετσιέρη)

31 (σ. 134) 366
31 καί 32 152

32 (σ. 140) 162. 196
7,2 (σ. 281) 440. 482

(σ. 314) 45. 110
85 (338* 342) 386

Έπιστολαΐ (έκδ. Σπετσιέρη)
4 (393) 186

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Σ
“Εκδ. 'Ορθοδόξου πίστεως
(PG 94)

2,3 (868 Β) 90
Ό μιλ ία  ε ις  Μεταμόρφωσιν
(PG 96)

7 ( 5 5 7 C ) 606
10 (561 D) 606
12 (564 Β) 602
12- 13 (564 C -

565 Α) 594. 606. 710
1 5 - 1 6  (569 Α Β ) 606

βλ. κ. 596
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Σ Ι Ν Α Τ Τ Η Σ
Κλίμα Ε (PG 88)

1 ( 6 4 0 Α) 252
4 ( 6 9 6 D) 252
6 (796 Β) 360
7 (804 Α Β ) 386

(813 Β) 256
9 (841) 152

14 (865 D) 360
15 (900) 152
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25 (989 A) 236 Στρωματείς (Βιβλ. Έ λλ . Πατέ-
(1000 D -  1001 A) 134 ρων 8)

26 (1020 A) .128 5,1 (116) 468
(1033 B) 252. 632 6,14 (218) 238
(1033 D -  1036 A) 252 7,3 (249) 368
(1068 D) 396 12 (282) 188

27 (1997 B) 35- 130 Κ Υ Ρ ΙΛ Λ Ο Σ  ΙΕ Ρ Ο Σ Ο Λ Υ Μ Ω Ν
(1112 C) 27. 29. 43. 400 Προκατήχηοια (PG 33)
(1116 C) 278 15 (360 Α) 466
(1132) 152 Λ Ε Ο Ν Τ Ι Ο Σ

28 (1129 A) 360 Κατά Νεστοριανών καί Μονοφυ-
(1132 C) 384 αϊτών (PG 86/1)
(1132D) 152. 476 (1277 CD ) 50
(1133B) 134 Μ Α Κ Α Ρ ΙΟ Σ  (Ψευδ.)
(1137 C) 152. 216 Όμιλίαι (PG 34)
(1140 A) 476 1,2 (452) 156
(1148 A) 234 2,4 (465 έ.) 196

29 (1148 C) 252 5,10 (516 Α Β ) 164. 240
(1149 A) 388 11 (516 B C ) 584

βλ. καί 72. 360 12 (517 Α Β ) 586
ΙΩ ΑΝ Ν Η Σ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 12,14 (665 Β) 160
Πρόα Θεόδωρον (PG 47) 15,20 (589 Α Β )  28. 126. 236.

1,11 (292) 170. 204 400
Περί άκαταλήπτου τοϋ Θεοΰ 16,7 (617 D) 134
(PG 48) 18,2 (536) 222

1,5 (706 έ.) 196 18,15 (713 Α Β ) 650
3,3 (721) 468 34,1 (744 CD ) 156

3 (722) 44. 170. 248 βλ. καί 210
EIq Ήσαΐαν (PG 56) Μ Α Κ Α Ρ ΙΟ Υ  (Ψευδ.)

1 (13 έ.) 638 Μετφρ. Σ Υ Μ Ε Ω Ν
(14) 626. 698 Περί φυλακής καρδίας (PG 34)

Eiq Ματθαίον όμιλίαι (PG 57) 14 (841 Α) 650
23,5 (314) 342 Περί ύπομονηα (PG 34)

Eiq Ίωάννην (PG 59) 4 (868 C D ) 210. 598
4,4 (50) 80. 342 13 (876 В С ) 250

Eiq A ' πρός Κορινθίουα PG  61 (876 D) 154. 250
10,1 (82) 88 Περί ύψώσεωα νοός (PG 34)

Eiq В ' πρόα Κορινθίουα (PG 61) 1 (889 C )  164. 240. 584
8,3 (457) 162 2 (892 Α Β ) 586

Eiq np6q Τίτον (PG 62) 6 ( 8 9 3 C) 248
5,5 (696) 580 - 13 (901) 646

βλ. καί 636. 644 Περί άγάπης (PG 34)
Κ Λ Η Μ Η Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Υ Σ 9 (916 B C ) 646
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21 (925 С) 452 Κεφάλαια περί αγάπης; (PG 90)
26 έ. (928 έ.) 222 1.10 (964 Α) 382

Περί έλευθερίας vooc (PG 34) 2,61 (1 0 0 4 D) 384
19 (952 С  - 953 Α) 254 3,25 (1024 C) 708
11 (956 Α) 210. 422 4,78 (1068 Β) 172

(956 В С )  164. 174. 196 Κεφάλαια Θεολογικά (PG 90)
22 (956 D - 957 Α) 166 648 1,7 (1085 Β) 720
23 (957 Α Β ) 636. 638 31 (1093 D) 248
24 (957 Β) 240 31 (1 0 9 6 Α) 164
25 (957 С) 240 48 (1100 D) 602. 660. 666.

(960 Α) 240 678. 680. 708
27 (960 С) 650 49 (1101 Α) 480. 660. 682.

Μ Α Ξ Ι Μ Ο Σ  Ο Μ Ο Λ Ο Γ Η Τ Η Σ 720
Πράα Θαλάσσιον (PG 90) 50 (1101 Α Β )  660 708

(324 Α) 614 54 (1 1 0 4 Α) 480

(636 C D ) 618 2,4 (1 1 2 8 Α) 710

(644 D - 645 Α) 422. 70 (1156) 192

580. 582. 618 76 (1160) 192
Прос Μαρίνον (PG 91) 80 (1161 D έΕ ) 37. 234

(12 Α) 332 82 (1164 Α) 236. 530
(96 Β) 706 88 (1168 Α Β )  28. 49. 226.
(200 C ) 706 458. 486
(268 D) 612 Κεφάλαια διάφορα (PG 90)
(281 Α Β ) 662 5,85 (1384 D) 640. 708
(281 Β) 664 Έπιστολαί (PG 91)

Περί άποριών (PG 91) 6,5 (429 Α Β ) 230
(1076 C) 616 Μυσταγωγία (PG 91)
(1088 C ) 718 (681 Β) 712
(1125*1128) 454 (701 C ) 234
(1137 έ.) 624 Σχόλια εις  τό περί θείων όνο-
(1144 B C ) 582. 634. μάτων (PG 4)

640. 668. 708 (344 Α) 244
(1 1 6 0 -1 1 6 8 454 6λ. καί 676
(1165 B C ) 45. 452 Μ Α Ρ Κ Ο Σ  ΕΡ Η Μ ΙΤ Η Σ
(1165 Β -1168  D) 592 Περί νόμου πνευματικού (PG 65)
(1 1 6 8 Α) 476 12 (908 Α) 360
(1 1 6 8 C ) 454 Περί τών οίομένων έΕ έργων δι-
(1200 Β) 480 καιοϋσθαι (PG 65)
(1216 C ) 486 26 (933 D) 250
(1237 D) 614 Κεφάλαια νηπτικά (PG 65)
(1241 C ) 480 24 (1064 Β) 236 530
(1 3 7 6 C  1377 Β) 592 Μ Ε Λ ΙΤ Ω Ν  Σ Α Ρ Δ Ε Ω Ν
(1413 Α Β ) 248 Εις τό πάθοα (Βιβλ. Έ λλ. Πα-
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τέρων 4)
9 (σ. 275) 446

Ν Ε ΙΛ Ο Σ
Επιστολαί (PG 79)

2,74 (233 Α) 158
3,238 (493 D) 152

βλ. καί 164 
Ν Ε Μ Ε Σ Ι Ο Σ  Ε Μ Ε Σ Η Σ  
Περί φύσεως άνθρώπου (PG 40) 

31 (725 Α) 396

Ν ΙΚ Η Τ Α Σ  Σ Τ Η Θ Α Τ Ο Σ
Περί ψυχής (εκδ. Π. Χρήστου)

6 (σ. 91) 90
14 (σ. 95) 370
34 (σ. 104) 94. 136
40 (σ. 107) 136
46 (σ. 109) 64
51 (σ. 111) 72
5 6 -5 7  (σ. 112 έ.) 64
79 (σ. 124) 208

Περί νοητού παραδείσου (δκδ. 
Π. Χρήστου)

8 έΕ. (σ. 132 έΕ.) 454
11 (σ. 134) 34. 72

Βίος Συμεών (δκδ. I. Hausherr)
140. 436

ΝΙΚΗΦ ΟΡΟΣ Η Σ Υ Χ Α Σ Τ Η Σ  
Περί νήψεως (PG 147)

(963 В - 964 Α) 400 
6λ. καί 142. 350. 402

ί Π Ρ Ο Κ Ο Π Ι Ο Σ  ΓΑ Ζ Α  ΙΟΣ

Εις Ήσαΐαν (PG 87)
(1817 Α) 636

Σ Υ Μ Ε Ω Ν  Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Τ Η Σ  
(βλ. καί Μ Α Κ Α Ρ ΙΟ Σ )
Βίος Ίωάν. εύαγγελιστοΰ (PG  
116)

1 (685 D) 204
Σ Υ Μ Ε Ω Ν  Ν Ε Ο Σ  Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
Θείων έρώτων ύμνοι (εκδ. 
Ίωάσαφ μέρ. 2)

1 (σ. 1) 606
Κεφάλαια (εκδ. Darrouz^s)

3,35 (σ. 90) 172
Σ Υ Μ Ε Ω Ν  Ν Ε Ο Σ  Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
(Ψευδ.)
Μέθοδος ίερας προσευχής 
(εκδ. I. Hausherr)

(σ. 164) 132. 134
Σ Υ Ν Ε Σ Ι Ο Σ  Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Τ Δ Ο Σ  
Περί ενυπνίων (PG 66)

(1289 Α) 98
Ω Ρ ΙΓΕΝ Η Σ
Κατά Κέλσου (Βιβλ. Έ λλ . Π α
τέρων 9)

1,48 (σ. 103) 192
Όμιλίαι ε ίς  "Ασμα (εκδ.

| Ο. Rousseau)
! 2 (σ. 87) 184

3. Εύρετήριον Λειτουργικών κειμένων
Άπολυτίκιον Χριστουγέννων 170
Άπολυτ. περιτ. Χριστού 248
Άπόστιχα έσπερινοΰ 6ης

Αύγουστου 608
ΈΕαποστειλάριον Μ. Έ6δ. 210
ΈΕαποστειλάριον 6ης Αύ-

γούστου 590
Εύχή νεκρώσιμου ακολου

θίας 208- 210.

Κάθισμα 6ης Αύγού
στου 50. 602. 652. 710 

Κανών 6ης Αύγου
στου 212. 596. 598

Κοντάκιον 6ης Αύγούστου 602
Στιχηρόν 6ης Αύγούστου 596
Στιχηρόν 26ης Μαρτίου 464
Τρρπάριον 5ης Αύγούστου 590

644



4. Εύρετήριον ονομάτων και πραγμάτων

А
Αγαθαρχία 580 

άγαθότης άκτιστος 662 
άγάπη 390. — εΕις θεία 562. — 

καρπός όπαθεϊας 392. — κο
ρυφή, ρίΖα καί μεσάτης αρε
τής 390. — πρός Θεόν καί 
πλησίον 390. 392. — χαρι
σμάτων τελειώτατον 368.

άγγελοι 462. 464. 466. 
άγγελότης 588.
άγιων σοροί θαυματοποιοί 372. 
αγνωσία 505. 508. 
άθανασίας χάρις 418. 
αθάνατοι 586.
αϊσθησις νοερό 368. — ύπέρ αΐ- 

σθησιν 456. 474. 
αίσθήσεως ένέργεια 456. — με- 

τασκευή 454.
αλήθεια, μία κατά Βαρλαάμ 268.

— όλήθειαι δύο 33. 180.
270. Βλ. καί γνώσις.

Άνάληψ ις  τοΰ Σωτήρος 158. 
άναμόρφωσις θεϊκή 596. 
αναπνοή 132.
Ά νάστασ ις  418. 450. 484. 584. 

586.

άναχώρησις 462. 510. 
άνθρωπος άναρχος 624. 708. — 

έποπτικός 618. — θεωρητι
κός 618. — Πνευματικός
174. 176. 178. -  τέλειος 
336. — ψυχικός 176.

απάθεια 56. 156. 194. 324. 390. 
392. 394. 476. 538. 720.
— ανθρώπινη 252. — καρπός 
τηρήσεως των έντολων 328.

— κατά Βαρλαάμ 332. 
απαθής 166. 452. — ού νεκροί

τό παθητικόν 398. 
άπαθοΰς ψυχής παθητικόν 398. 
άπόδειΕις, λογική 60. 
άπόπαυσις 484. — δυνάμεως

γνωστικής 470. — ένεργείας  
ψυχής καί σώματος 470. — 
μείέων άφαιρέσεως 186. 

άρπαγή Παύλου έΕαισία 478. 
άρραβών, μέλλοντος αίώνος 488.

— μελλούσης έπαγγελίας  
578.

άρχή, αύθύπαρκτος 690. 
αύθυπόστατον 582. 612. 688.
αύτοθέωσις 199. 664. 
αύτοθεότης 572. 
αύτουσία 684. 
αύτοσοφία 300. 302. 
άφαίρεσις 186. 190. 192. 470.

472. 536. 546. 718. 720. 
άφθαρσία 366. 
άφθαρτοι 586.
άφομοίωσις πρός Θεόν 334, 336. 

556. — διατηρήσεως των έν- 
τολών 340. 348.

В

βάπτισμα δακρύων 384. 386. 
βασιλεία ούρανών 126. 
βίος, άκριβέστατος (ό μονήρης) 

350. — ήσύχιος 130. 438.

Γ

γάμος 326. 542. 
γαστριμαργίας πάθος 558. 
γνόφος θείος 504. 506. 508. 

510. 518, — μυστικός 512.
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514. 516. 518. — ύπέρφω- ι 
t o g  512.

γνώθι σαύτόν 84. 
γνώσις 156. 472. — όληθής

432. — δυλος 362. — Γρα- ι 
φής διάφορος τής τών έξω 
μαθημάτων 274. — διττή 33
— εισαγωγική περί Θεοϋ
548. 550. — έξω παιδείας 
280. — ή τοΰ πρακτέου διά- 
γνωσις 342 — θεοπρεπής
658 — Θεοϋ 46. 544. — τό 
φως 154. 156. 162. 164.
166. — μόνη άνωφελής 80.
— μυστική 172. — νοητή 
552. — όντων πονηρά 262. 
276. 560. — ού πάσα μακα
ριστή 180. — τελεία 344. — 
ύπέρ έννοιαν 538.

γνωστικοί 35.
Γραφή θεία 200. 292. 436. -

— θεόπνευστος 224. 276.
290. 292. 366. -  ιερά 148. 
276. 328. 366. Βλ. Εύαγγέ- 
λιον — Γραφής γνώσις κα- 
τωτέρα τής θεωρίας той φω
τός 448. — κύρος 42. — υ
περοχή έναντι τοΰ θύραθεν 
μαθημάτων 276. 278. — ώ- 
φέλεια 39. 41. — Γραφών, 
άνάγνωσις 328. 334 — έ
ρευνα 342. — μάθησις παρέ
χει κάθαρσιν ψυχής 334.

Δ
δαίμων τή ψυχή συνουσιούμενος 

438.
δάκρυον, γλυκύ 218. — θυμή- 

ρες 214. 
διάβολος 232. 
διανοίας έδρα 124. 126. 
διδσσκαλείον, κτίσεως 348, ~

ματαιότητος 68. 
διδασκαλία θεόπνευστος 270. 
διθεΐα 610. 680. 
δόγμα, άποτρόπαιον 578. — Μασ- 

σαλιανών 186. 650. — δό
γματα 64. 80. 298. 332. — 
εκκλησίας Θεοϋ 570. 652. 
654. 656. — ένδιάστροφα
570. — εύσεβή 580. — κα
κόδοξα 654. — κατά Βαρ
λαάμ 444. — κατά Χρυσό
στομον 344. — ύβρισμένα
626 — Θεοϋ γνώσις 250. 
252.

δόξα, άΐδιος 582. 670. — Θεοϋ 
442. 650. 654. 682 -  τρια
δική 160.

δύναμις, έκθεωτική 678. 6 8 0 .— 
νοερά 486. 672. ούσιοποιός 
668.

δώρα, Θεοϋ 308. — τά μαθήμα
τα (κατά Βαρλαάμ) 308. — 
φυσικά καί πνευματικά 306. 
314. Βλ. χαρίσματα.

Ε
s

εγκράτεια, ρύθμισις αισθήσεων 
122 — καί έργα άγάπης 342. 

εγκύκλιος παίδευσις 550. . Βλ.
γνώσις καί παιδεία έξω. 

είκονογνώστης 108. 284. 
είκών Θεοϋ 66. — κατ’ εικόνα 

62. 64. 108. 112. 114. -  
άνακαίνισις 68. — κατ’ εικό
να καί καθ’ όμοίωσιν 32. — 
— εϋρεσις διά τής έξω  παι
δείας 68. 80. 

είσπνοαί 400. 438. 
έκθέωσις 180. 186. 
έκκλησία 64. 86. 150. 352. 436. 

466. — ήμετέρα 576. — θ ε 
ού 304, 328. 420. 570- 574,
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710. — ιερό 446. — κατά 
Βαρλαάμ 576. — ορθόδοξος 
350. — Χρίστου 276. 578. 
580. — εκκλησίας, άκριβέ- 
στατον μέρος 284. — θεμέ
λιος (Πέτρος) 536. — πρός 
Θεόν συνάφεια 542. — φω
στήρες 352.

έκπόρευσις, ισοδύναμον τω έκ  
τοΰ Υιού 572.

έκστασις 44. 46. 128. 188. 194. 
376. 474. 546. — δαιμονιώ
δης 608. — νοήσεως 528.
— νοός 196. 246. 248. 476.
— νοός δαιμόνων εύρημα 
128. — προφητών 524. — 
χείρων 528. — έκ τοΰ Υιού, 
αντί* διά τοΰ Υίοϋ 572. — Ι
σοδύναμον τώ· διά τοΰ Υίοΰ 
572.

έλλαμψις 46. 472. 478. 670.
672. — Πνεύματος 166. 

"Ελληνες σοφοί 490. 496. 510.
— έλλήνων μαθήματα 448. 
Βλ. έΕω παιδεία.

έμπειρία, βεβαιότερα άποδείΕεως 
310 — ένεργειών Πνεύμα
τος 698. — πνευματικού δώ
ρου 310.

έμφέρεια πρός Θεόν 528. 576. 
ενέργεια, αισθητική καί νοερό 

520. 636. — άκτιστος 610.
— θεοποιός 622. 676. — Θε
ού 624. 628. — κοινή ψυ
χής καί σώματος 370. 372. 
386. 392. — ούσιώδης Θεού 
624. 664. — φύσεως Θεού 
662. — θεοπρεπεϊς 662. — 
Θεού άκτιστοι άλλ’ ούκ άναρ
χοι 662. 664. — νοεραί 484. 
500. 502. — πνευματικοί 
370.

φγτολαϊ ένοποιόί 324, 348. 416-

446. — έντολων Θεού, κέρ
δος 188. 192. 294. 392. -  
τήρησις 322. 330. 344. 432. 
444. 446. 555. 556. 

ένυπόστατος 50. 582. 612. — 
δωρεά 622. 630. 

ένωσις 672. — άνθρώπων μετά 
Θεού 192. 194. 462. 476. 
616. 718. — διά προσευχής 
194. — Θεού μετά άγγέλων 
248. — μυστική 618. — πρός 
τό φως 472. 480. — ύπέρ 
γνώσιν 472. — ύπέρ νουν 
248. 362. 458. 476. 520. 
ύπερφυεστάτη 522. 

έΕις θεία 562.
έργασία ένθεος 554. — ιερά 556 
Εύαγγέλιον, λόγος συντετμημέ- 

νος 532, 6λ. καί Γραφή, 
εύχή, άδιάλειπτος 152. 246 — 

κλεϊθρον θησαυρών 110. — 
μοναχικού μυστηρίου 576 — 
εύχής ένέργεια 214 — χάρι
σμα 264, βλ. προσευχή.

ζ
Ζωή, άΐδιος 640. — όνείδεος 

532. -  θεία 582. 584.

Η
ήσυχάξοντες 140. 146. 152.

262. 278. 368. 432. 434.
626.

ήσυχασταί 10. 11. 330. 374. 
ήσυχαστική, έρις 7. — μέθοδος 

9. 10.
ήσυχΓα 134. 140. 142. 176. 246. 

260. 262. 338. 348. 400.
428. 436. 372. 458. 462.
482. 510. 534. 540. 6 2 6 .-  

μέσον αίιτοσυγκεντρώσεως 126
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— ήσυχίας, διδάσκαλοι 142.
— πείρα, ή των τεχνών τέ
χνη 350.

Θ
θεαρχία 198. 572. 624. 
θεηγόροι 272. 418. 
θεογενεσία 384.
θεογνωσία 304. 548. 550. 564. 

566. — αύχεϊ Θεόν διδάσκα
λον 498. — εκ τοΰ άκτιστου 
φωτός 538. — έκ των όν- 
των 538. — έξ άποφάσεως 
496. — παράδοξος 106. 288.
— χριστιανών 494. 496. — 
θεογνωσίας οδός 45. — τρό
πος 536. — φώς 268. 290. 
330. βλ. θεολογία.

θεολογία 38. 454. 468. 530.
546. 596. — άποφατική 460. 
474. 476. 500. 502. 504. 
512. 514. 516. — άσματική 
184. — διάφορος θέοπτίας 
236. 238. — Διονυσίου 462.
— θεωρία 182. 454. — κα
ταφατική 27. 540. — παντός 
άνθρώπου 508. — Πλάτω
νός 438. — θεολογίας άλη- 
θοΰς πηγή 182. — εργον 33
— μυστήρια 518. — σύμβο- 
λον 452. Βλ. θεογνωσία.

θεολόγοι 66. 500 — ιεροί 168. 
468. 488.

θεόπνευστα λόγια 270. 340. 420. 
θεοποιός, άπλότης 490. — δω

ρεά 578. 580. 582. 612. 
622. 676. -  χάρις 714. 

θεοποιόν δώρον 620. 622. 624. 
708. 718.

θεόπτης 200. 418. 430. 446. 
482.

θεοπτία 38. 138. 204. 432. —

άμεσος 464. 468. 508. — 
διάφορος θεολογίας 236. 
238. — τελειωτάτη 540. — έπ’ 
άπειρον 368. 370. Βλ. θεω
ρία καί όρασις.

Θεός, άμέθεκτος 690. — έξω έ- 
αυτοϋ κατά συγκατάβασιν 
248. — θεοϊς ένούμενος 470 
—μεθεκτός 670. 688. 690.
— όρατός τοϊς άγίοις 470.
— πατήρ της άληθείας 558.
— πηγή φωτός 564. — σύν
θετος 680. — υποστάτης 
688. -  φώς 168. 170. 564. 
590. — χάριτι 670. — αύτο- 
ψία 658. 660. — γνώσις 56. 
666. — δυνάμεις 52. 656. 
678. 680. — ’Εκκλησία 304. 
328. 420. 570. 574. 710.
— έμφάνεια 174. 560. — έν- 
έργειαι 52. 710. — εννοιαι 
318. — ένοίκησις 704. — 
έργα άναρχα 660. 664. — 
εύπρέπεια 652. 708. — θέλη- 
σις 658. 706. — θεωρία 3Θ. 
37. 190. 194. 312. -  ιδιό
τητες 686. — λαμπρότης 
718 — ονόματα 662. 666.— 
ούσία 50. 51. 52. 420. 426. 
428. 436. 438. 608. 610. 
620. 654. 688 — φύσις καί 
δόξα 442. 468. 664. 682.

θεότης 580. 582. — αύθημερινή 
586. — άρχή 620. — έννοια 
666. — σύμβολον 586. 592. 

θεοφάνεια 156. 204. 228. 470.
566. -  ορατή 458. 468. 470. 

θεωρία 512. — άνείδεος 512.— 
άφαίρεσις καί ένωσις 186.
— διά πίστεως 578. — δόξης 
Θεοΰ. 442. — έτερον θεολο
γίας 502. — Θεοΰ 482. — 
κατά άπόφασιν 588. 512.
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516. — κτισμάτων 494. 498.
— νοερών 458. — πρόσωπον
πρός πρόσωπον 588. — Στε- «
φόνου 704. — τελειωτάτη '
588. -  φωτός 454. 478. Βλ. 
θεοπτία και δρασις.

θέωσις 51. 198. 256. 446. 458. 
620. 624. 630. 718. -  άγ- 
γέλων καί ανθρώπων 612. 
628. — άγέννητος 620. 624.
— ένυπόστατος έλαμψις 580. ι
— μίμησις άμιμήτου 614. —
σαρκός Χρίστου 628. — ύ- 
περώνυμος 626. — ψυχής
καί σώματος 484. — θεώσε- 
ως άρχή 580, 618. 628.
— εκστασις 614. — παρεκτι- 
κά μέσα 614. — χαρακτήρ 
614. — χάρις 614.

I
’Ιεραρχίας τέλος 300. 556. 
ίσάγγελος, άνθρωποι ίσάγγελοι 

188.
ίσοθεΐας έρως 338.

К
καρδία, καθαρά 208. 256. 484. 

486. 530. 554. — νοός δρ- 
γανον 124. 126. 406. — ό 
έσω άνθρωπος 532. — όργα- 
νον όργάνων 400. 404. — 
σαρκικόν λογιστικόν δργανον 
216. 404. — χάριτος θρόνος 
126.

κενώσεως μυστήριον 464. 
κοίλιόψυχοι 140
κόλασις (κατά Βαρλαάμ) 576 

καί σημ. 15
κτίσεως διδασκαλεΐον 348.

Λ
Λατίνων αποκοπής αίτια 574. 
λόγοι, αιτιώδεις των δντων 274.

— δημιουργικού νοός 56. 62. 
64.

λουτρού άποχή 326.

Μ
μάνα, τύπος θείου φωτός 202. 
Μεταμόρφωσις 146. 228. 460. 

462. 504. 586.
μεταστοιχείωσις ανθρώπου 596. 
μετεμψύχωσις 84. 
μίμησις Θεού 616. Βλ. θεομιμη- 

σία.
μνήμη Θεού άδιάλειπτος 390. 
μονάς ίερωτάτη 324. 
μοναχικής τελειώσεως σύμβολα 

576.
μονοχικοϋ μυστηρίου ευχή 576. 
μοναχός 132. 324. 326. 576. — 

μοναχών, £ωής προτύπωσις 
326 — πολιτεία 322. 

μονοθελήτης 706. 
μονοφυσίτης 706. 
μυστήρια, απόρρητα 190. μυστή

ριον, μοναχικόν 576. μυστη
ρίου πείρα 698.

N
νέκρωσις 398. — λογιστικού 396

— παθητικού 354. 396. 
νηστεία 354. 356. 358. 380. —

προσευχής ούσία 360. 
νήψις 142. — λογιστικού βελτίω- 

σις 122. 126. 140. 176. 
νόησις 44. 46. 472. 696. — ά- 

περινόητος 45. 524. — Οπέρ 
νόησιν 636.
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νόμος γραπτός 494. — Θεού
496. — φυσικός 494 — χάρι- 
τος 496.

νοϋς, άνείδεος 236 — ονόματος 
520. — απαθής καί αυλός 
230. 458. — άσώματος 406.
— δαιμόνιος 100. — διαφα
νής 164. — εαυτόν ύπερανα- 
βαίνων 430. 500. 502. — θε
οειδής 552. — θεόπτης 534. 
όρων τό πνευματικά 186. — 
οφθαλμός ψυχής 168. — ύ
περουράνιος 158. — φως νο
ερόν 166. 168 — Χριστού 
496. — νοΰ διάχυσις 402.
— έδρα 406. 698. — είκών 
430. — εις ούρανούς άνά- 
βασις 160. — έκστασις 312.
— ένέργειαι 128. 132. — έ- 
νοειδής συνέλεΕις 36. 132. 
324. — ένοίκησις εις τό σώ
μα 120. 124. 126. 132. -  
έΕωσις καί έπιστροφή 34.
35. 116. 128. 246. 318. -  
έπισκοπή 122. — καθαρότη- 
της 194. — κάθαρσις 716.
— κίνησις κατ’ εύθεϊαν καί
κυκλική 130. 134. — κρείτ- 
των ένέργεια 244 — νοητική 
δύναμις 522. — δργανον
124. 126. -  ουσία 128. 130.
— ουσία ώς φως 430. — 
πρός σώμα συνάφεια 404. 
406. — συνέλιΕις καί άνα- 
φορά πρός τόν Θεόν 246.— 
συστολή 352. — φύσις 326.
— νόων κίνησις 674.

Ο
όμφαλοψυχία 39. 262. 264. 
όμφαλόψυχοι 13. 36. 140 καί 

σημ. 59. 262. 264. 568.

σημ. 1.
όντότης 660. 686.
όρασις 44. 46. 472. 672. 674. 

άγγέλου 528. — άληθείας
552. — έν πνεύματι 468. — 
ή μετά τού φωτός ένωσις 
478. -  Θεού 188. 468. 480. 
482. 620. — Θεοϋ διά Πνεύ
ματος 182. 188. 214. 460. 
704. — Θεοϋ νοερά 182. — 
θείων 460. 618. — καρδίας, 
ή πίστις ημών 486. — κατ’ 
άναλογίαν 534. — κρείττων 
γνώσεως 534. — ούχ ένω- 
σις 522. — ύπέρ αϊσθησιν
650. 712. — ύπέρ θέαν 524. 
— ύπέρ νόησιν 488. 500. 
502. — ύπέρ δραοιν 188. 
190. 194. 474. 484. 500. 
504. — ύπερώνυμος 712. βλ. 
θεοπτία καί θεωρία.

ΌρθόδοΕοι 652.
ούσία 668. — ύπεράρχιος 620. 

ύπερούσιος 620. 630. 660. 
672. 686’ — ύπερώνυμος
666.

όφθαλμοί, νοεροί 222 — πνευμα
τικοί 184. 470. 496.

Π
πάθος 56. 394. — γαστριμαρ

γίας 558. — θεουργόν 188. 
κακόν 394. — κοινόν ψυχής 
καί σώματος 372 — μακά
ριον 136. 234. 370. 372. 
384. 394 παθών αιτία ή πα- 
ράχρησις 388.

παιδεία, καθ’ "Ελληνας 56. 294. 
328. — ώφέλιμος 288. — έ- 
Εω 60. 68. — άγονος 288. 
290. 510. — αίγύπτιος πλού
τος 310. — βλαβερά καί μα-
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ταία 76. 494. — εναντία της 
πνευματικής 82. — ένασχό- 
λησις με έξω παιδείαν 88. 
βλ. γνώσις καί έγκύκλιος παι
δεία.

παράδοσις, ανθρώπινη 182. — έγ
γραφος 438. — ιερά 464. — 
κεκρατηκυϊα 570. — πατερι- 
κή 96. 138. 436. — χριστια
νών μυστικωτάτη 534. 

πένθος 256. — καθάρσιον 218.
— μακάριον 360. 384. 388. 

Πεντηκοστή 636.
πίστις 214. 486. 488. 490. 578.

— όπερίεργος 494. — βακτη
ρία 706. — δύναμις ύπερφυ- 
ής 490.

Πνεύμα άγιον, θεοποιούν 582.
— φωτίξον νοΰν προφητών 
526. — διδασκαλία 342. — 
έκχυσις 580. 582. — χαρί
σματα 874.

πνευμάτων πονηρών συνουσίωσις 
άνθρώποις 148. 152. 

πολυθεΐα 610. 680. 
πρόγνωσις 658. 660. 692. 
πρόνοια Θεού 658. 692. 
προορισμός 658. 660. 690. 692. 
προσευχή 470. — άδιάλειπτος 

42. 70. 152. 230. 314. 394.
— άπελαύνουσα πονηρά πνεύ
ματα 148. 152. — όποιος 
860. -  αυλός 42. 192. 230. 
356. 432. — ειλικρινής 484.
— εκτενής 436. — εντολή
Θεού 334. — θυγάτηρ καί 
μήτηρ δακρύων 188. 334.
358. 436. — λατρεία πνευ
ματική 348 — νοερά 264. 
354. 355. 382. 388. 376. 
378. 382. 408. — πνευματι
κή 276. — πραγματική 43.
— σύντονος 216. — σωματι

κή ή ιουδαϊκή 152. — τελω- 
νική 138. — δύναμις 360. — 
ειλικρινούς άποτελέσματα 
376. 476. — έλλαμψις 164.
— ένέργεια 314. — έξις 314.
έρως 252. — ήδονή 218. — 
ήσυχαστικής μέθοδος 43. — 
ίερδς μέθοδος 23. 26. — κα
θαρός τοκετός 196. 238. — 
καιρός 582. — κατάργησις
360. — οϊκος 326. — όρι- 
σμός 194. 196. — πνευματι
κόν δώρον 318. — προσοχή 
198. 234. — ρήματα 366.— 
σκοπός 316. 380. 476. — 
σχήμα σώματος κατά τήν 
προσευχήν 21. 134. 138.

πρόσωπον τού έσω άνθρώπου. 
174.

προφήται 694. 710. — προφη
τών ήγεμονικόν 526. — ορά
σεις 526. 696.

πυθαγόρειοι 178. — πυθαγορεί
ων αΐρεσις 178.

πύργος Χαλάνης 294.

Σ

σάρξ, μετασκευασμένη 138. — 
όμόθεος 586.

σοφία 266. 272. — όβεβαία 274. 
άναμφίλεκτος 274. — άνθρω- 
πίνη 33. 104. 322 .— άποστο- 
λική 272. — δαιμονιώδης 82. 
282. -  διπλή 41. 102. 270. 
296. — Ελλήνω ν μωρία 92. 
94. — 'Ελλήνων ψευδώνυ
μος 90. — ένιαία. 41. — έν 
Χριστώ 102. — έξω 56. 274.
— έξω άνίκανος προς διόρ- 
θωσιν τών άνθρώπων 114. — 
θεία 32. 82. 104. 322. -  
θεουργική 268. 272. — θύ
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ραθεν 270. — καθ’ "Ελληνας
100. 106. — μωρανθεϊσα 88. 
92. — Πλάτωνος πονηρά 298
— Πνεύμα άγιον 272. — 
Πνεύματος άνενδεής 270.— 
φυσική 70. — σοφίας αρχή 
64. 74. 76. — εΕω χρήσις 
112. — έρασταί 3-22. — κτή- 
σις 638. — λογίων Θεοϋ α
λήθεια 268. — τέλος 108.

Στωίκοί 66. — Στωϊκών αϊρεσις 
178.

σύμβολον 590, 592. 594. — α
ρετής 592. — θεολογίας 592
— θεότητος 590. 602. 612. 
μή φυσικόν 592. 594. — μο
ναχικής τελειώσεως 576. — 
φυσικόν 592. 600. — φωτο- 
ειδές 602. — συμβόλου έν
νοια 457 έ. — σύμβολα αι
σθητό 160. 518. — κυρίως 
518. — μεριστά — 456. — 
σωματικά 140. — συμβόλων 
είδη 49. 50.

συνουσία Θεω 244. 246. 390.
σύσσωμος Χριστός πιστοΐς διά 

μεταλήψεως 230.
σώμα. — πνευματικόν 226. 486.

— Χρίστου φωτιστικόν 202. 
— ψυχής οργανον 124. — σώ
ματος, θεουργία 428. — θέ- 
ωσις μετά ψυχής 226. 372.
— κοινωνία εις χάριν 38. — 
μέθεξις εις τήν μακαριότητα 
τής ψυχής 218. 220. — με- 
ταποίησις 226. 364. — σχή
μα κατά τήν προσευχήν 434. 
σωμάτων, αγίων δόξα — άμ- 
φίεσις κατά τήν άνάστασιν 
586.

Τ
Τελειότης έν γνώσει 342.

τόμος άγιορειτικός 700.

Υ
Υιοθεσία 180. 622. — υιοθεσίας 

χάρις 578.
Υιός, έκ δεξιών τού Πατρός 

καθέδρα 212. 
ύπεράναρχος 708. 
ύπέρθεος 426. 624. 708. — ού- 

σία 48.
ύπερούσιον 610. 720. 
ύπερουσιότης 610. 712.

Φ
φιλοσοφία, έκάστου καί κοινή 

302. 304. — έν λόγοις καί 
πράζεσι 298. — άποτελέσμα- 
τα 302. εργον 35. — ιδέα 
300 — μαθήματα 266. 268. 
272. 290. 300. — μαθήματα 
όψις νοητός 288. — μαθημά
των τέλος 268. — ώφέλεια
34.

φιλόσοφος άληθής 274. 276. 
φρόνημα σωματικόν 120. 122. 
φύσις, αύθυπερούσιος 668. —

Θεοϋ 442. — φύσεως άκτι
στου φυσικά 610. — Θεοϋ 
δόξα 480. 482. 

φώς 49. 478. 482. 674. 676.
— άγέννητον 580, — άθέα- 
τον αίσθήσει 454. — άΐδιον 
606. 640. 672. — σίσθήσεως 
καί διανοίας ύψηλότερον 312.
— άκτιστον 606. — άναλλοί- 
ωτον 598. — άνυπόστατον. 
600. — άπαύγασμα όμοθέου 
σαρκός 452. — άπειρον 470
— απρόσιτον 590. — άρτος 
άγγέλων 202. — αύθυπόστα- 
τον 600. — άϋλον 424. 600.
— αύτοπτικόν 518. 520. 674.
Βασιλεία Θεοϋ 514. 606.
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608. — βρώμα έπουρανίων 
160. — γνόφος 702. —
γνώσις 476. — δόΕα θείας 
φύσεως 514. 606. 608. — 
δόζα Χριστοϋ καί δικαίων 
538. —ένδυμα ψυχής. 210. — 
ενέργεια 612. — ένυπόστατον 
422. 424. 426. 438. 476. 
578. 580. 600. — έν φωτί 
όρώμενον 462. 478. 522.— 
έπουράνιον 210. — ή του Θεοϋ 
τελειοτάτη θέα 204. — Θα- 
βώριον 37. 49. 594.—θεατόν 
άγίοις 710. — θεολογίας 
σύμβολον 452. — θεοποιόν 
606. -  θεότης 198. 232. -  
θεοϋν 710. — θεουργικόν
618. — θεουργόν 160. 598. 
634. 714. -  θέωσις 718. -  
καλλονή τοϋ μέλλοντος αίώ- 
νος 608. 714. — μέλλοντος 
αίώνος 468. — Μεταμορφώ- 
σεως 450. — νοερόν 154. 
156. 164. 166. 168. 206.
— νοητόν 422. — νοητόν 
παρεκτικόν γνώσεως 156. 
172. 252. — ορατόν πιστοϊς 
458. — ούσιώδες 650. — 
προαιώνιον 208. — προσώ
που Μωϋσέως 162. 164. 172. 
174. — πρώτον (Θεός) 90. 
160. — ύπέρ αϊσθησιν 458. 
—ύπέρ νοΰν 424. — ύπέρ δ- 
ρασιν 520. — ύπερουράνιον 
616. — ύπέρ τά δντα 456.
— ύποστατικόν 166. 648. —
ύπόστασις μελλόντων αγαθών 
514. — φαϊνον είς τάς καρ
διάς τών πιστών 448. —
γνώρισμα 634. έιΐιδημία 242.
— έσχατολογικός χαρακτήρ 
240. 242. — θεωρία άνωτέ- 
ρα τής γνώσεως τής Γρα-

φώς 448. — θεωρία διά
προσευχής 206. — θεωρία
διά σωματικών οργάνων 228. 
242. — ιδιότητες 454. 606 
642. 644. — ούσία 428. —
— αισθητά 148.

φωτισμός, θείος αίσθήσει λη- 
πτός 146. 174. — νοερός
160. — συμβολικός 162. 204
— ύπέρ αϊσθησιν 146. 

φωτοφάνεια, ιερά 564. — Ίησοϋ
έν Θαβώρ 160. 208. 598. — 
νοερά 564.

Χάρις, — άναρχος 708. — θεο- 
ποιός 714. — θεουργός 626.
— Χάριτος, δώρα φυσικά
καί πνευματικά 306. — ένερ- 
γήματα 246. — διά χάριτος 
βεβαίωσις 60. — συνέπειαι
διδασκαλίας περί κτιστής χά- 
μιτος 572. 574.

Χριστιανισμού μυστήριον 172. 
χριστιανοκατήγορος 706. 
χριστιανών πολιτεία 322. 
ψυχή 198. 228. — άπλή 682.

— θεοφόρος 1 9 8 . — νοερά
2 2 6 . — πράγμα πολυδύναμον 
1 2 4 . — αϊσθησις 3 6 6 . —
γνωστικόν 3 3 8 . — δυνάμεις 
6 8 2 . 6 8 4 . — δύο καθάρσεις 
3 3 2 . 3 2 2 . — επιθυμητικόν
1 3 6 . — θέωσις 2 2 6 . — κά- 
θαρσις 2 9 4 . 3 3 4 . — κάλυμ
μα 2 4 8 . — νοερά προσευχή 
3 7 4 ' 3 7 6 . — όρμαΐ φυσικοί 
6 1 6 . — οφθαλμοί 4 1 5 . 2 2 2 . 
2 2 8 . 4 4 0 . — παθητικόν 2 5 6 . 
3 8 8 . 3 9 2 . 3 9 4 . 3 9 6 . -  σκό
τος 3 3 0 . 3 3 2 . — ύγεία καί 
τελείωσις 3 4 0 . 4 4 6 . — φαν
ταστική δύναμις 5 2 6 .

ψυχών μετά θάνατον κατάταΕις 
208. 210.
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5. Εύρετήριον κυρίων ονομάτων καί τοπωνυμιών

Αβραάμ 492. 702.
Αγαρηνοί 578.
"Αγιον "Ορος 9. 10. 24. 25. 

— μεθόριον κόσμου καί ύ- 
περκοσμίων 350.

Αδάμ 34. 64. 114. 148. 174. 
338. 436.

’Αθανάσιος Άδριανουπόλεως 25. 
Αθανάσιος Λεπαντρηνός 26. 
Άθήναι 286.
Αθηναίοι 76.
"Αθως βλ. “Αγ. "Ορος 
Αγύπτιος, -οι 76. 272. 286.

308. 324. 336. 498. 558. 
Αλέξανδρος Κωνσταντινουπόλε

ως 150, σημ. 3.
Αντώνιος ό μέγας 344.
Άρειος 150 καί 150 σημ. 3. 
Αριστοτέλης 272. 416. 420. 
Αρσένιος ό μέγας 428. 
Αυξέντιος 25. 26.
Άχιλλεύς 98.

Βαρλαάμ 430.
Βαρνάβας 84.
Βελίαρ 176.
Βενέδικτος 196 σημ. 13. 
Βλαχερνϊται 29. 47. 51. 568. 
Βογόμηλοι 29. 47. βλ. Μασσα- 

λιανοί.

Γαβριήλ 22. 142. 464.
Γαληνός 266.
Γάνος 25.
Γολιάθ 88.

Δανιήλ 398. 434.
Δαυίδ 120. 136. 144. 230. 242. 

360. 366.

Διογένης 66 σημ. 15. 
Δισύπατος 11. 12. 
Δωρόθεος 506.

Ειρήνη Χούμναινα 25 
Έλικών 98.
Ελλάς 48.
Ελληνες 32. 60. 68. 84. 90.

92. 100. 108. 252. 266.
272. 282. 290. 292. 300.
302. 304. 308. 320. 324.
336. 498. 514. 558. 

Έπταπόρη ή ΓΊίερος 98.
Εΰα 436.
Εύάγριος 29.
Εύκλείδης 298. 416.
Εύνόμιος 52.
Εύστάθιος Σεβαστείας 76. 
Εύχϊται 47. βλ. Μασσαλιανοί.

Ζαχαρίας 464.
Ζαχαρίας ό Βαραχίου 476.
Ζευς 98.

Ήλίας (μοναχός) 22. 26. 36. 
37. 142. 352.

Ήλίας (προφήτης) 138. 200.
202. 352. 454. 592. 

'Ησίοδος 98.

Θαβώρ 37. 146. 160. 204. 206. 
208. 222. 226. 228. 230. 
240. 242. 450. 540. 710. 

Θεόδωρος Βλαβερνίτης 29. 47. 
σημ. 11.

Θεόδωρος Τραπεξούτνιος 580. 
Θεόληπτος Νίκαιας 25. 
Θεόληπτος Φιλαδέλφειας 22. 

142. 352.
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Θεσσαλονίκη 8. 9. 14. 25. 31.
46. 47.

Ιγνάτιος Καλόθετος 11. 12. 17. 
Ιεροσόλυμα 25.
’Ινδός 418.
Ιουδαίος,-οι 146. 304. 388.

428.
Ίουλιανός 326 και 326 σημ. 18. 
"Ιππαρχος 418.
’Ιπποκράτης 266.
Ισίδωρος Κων)λεως 31.
Ισραήλ 76. 162. 702, σημ. 19. 
Ιταλία 17. 48. 576.

Ιταλοί 576.
’Ιωάννης ό Πρόδρομος 34. 68. 
Ιωσήφ 592.
’Ιωσήφ Καλόθετος 11. 12. 16 

σημ. 37 καί 38.

Καλέκας ’Ιωάννης 9. 13. 46. 
ΚαντακουΕηνός 10. 262. σημ. 5. 
Κομνηνή "Αννα 47.
Κορίνθιοι 426.
Κοσμάς ό ώδικός 212.

Λατίνοι 350.
Λεόντιος ΒυΖάντιος 50. 60. 

σημ. 64.
Λουκάς (μοναχός) 11. 12.
Λώτ 398.

Μανωέ 158.
Μαρία ή Αίγυπτία 216. 
Μαρίνος ό Τύριος 418. 
Μασσαλιανοί 29. 47. 186. 568.

580. 610. 614. 708. 
Μελχεσεδεκ 708.
Μιχαήλ Η' ό Παλαιολόγος 350.

Νείλος ό Ιταλός 22. 26. 142. 
Νείλος Καβάσιλας 12.
Νείλος ό Κωνσταντινουπόλεως

10 .

Νίκαια 150.
Νίκη 150
Νικηφόρος (ομολογητής) 350. 

398.
Νικηφόρος ό έΕ ’Ιταλίας 22. 24.

26. 36. 44.
Νικηφόρος Χοϋμνος 25. 
Νικόδημος 26.
Νουμήνιος Πυθαγορικός 86 σημ. 

69.
Νώε 492.

Ξενοφών 96 σημ. 96.
Ξηρολόφου μονή 26.

"Οκκαμ 33.
Όμηρος 98.
Ούρανία ή τοΰ Διός 98.

Παλαιολόγος Μιχαήλ 24. 25. 
Παχυμέρης 26.
Πέρσης 418. 432. 574.
Πιερία 98.
Πλάτων 34. 86. 96. 302. 416. 

420. 690.
Πλούταρχος 102 σημ. 14. 
Πτολεμαίος 298. 416. 418. 
Πυθαγόρας 690.
Πυθαγόρειος 178.

Σαμουήλ 298.
Σκυρομάτης 418.
Σελιώτης 22. 142. 352. 
Σηλύ6ρια 10.
Σιγέρ έκ Βραβάνδης 33.
Σικελία 260.
Σινα. (όρος) 162.
Σιναΐτης Ιωάννης 43.
Σιών 498.
Σκύλλα 558.
Σκύθης 336. 418. 432. 578. 
Σκώτος Έρίγενας 27.
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Σόδομα 398.
Σολομών 86. 98. 192. 206. 252. 
Στέφανος πρωτομάρτυς 212. 216 

372. 428. 460. 462. 540. 
Συμεών ό Μεσοποταμίας 29. 
Σωκράτης 98. 690.
Σωσάννα 434.

Τίμαιος 96 
Τιμόθεος 378. 380.
Τούρκοι 48.

Φαραώ 76. 304.
Φιλήμων ό μέγας 152.
Φιλόθεος Κων)λεως 13 σημ. 27. 

14 σημ. 29. 25 σημ. 58. 26 
σημ. 62. 31 σημ. 78. 40

σημ. 128. 47 σημ. 181. 142 
σημ. 66. 262 σημ. 9. 266 

Φιλόθεος Σηλυβρίας 9. 18. 20.

Χαλάνης Πύργος 294.
Χαλδαϊοι 76. 272. 286. 324. 
Χριστός, ιατρός 340 — ’Ιησούς 

266. — μόνος Θεός καί Πα
τήρ 456. — Πατήρ 538. 

Χριστού δευτέρα παρουσία 242.
— δόξα 448. — έλευσις 344.
— ένέργειαι 706. — θελή
ματα 706. — φύσεις 706. 
708.

Χωρήβ (όρος) 514.

Ωριγένης 138 σημ. 55.

6. Εύρετήριον νεωτέρων συγγραφέων
Άραμπατζόγλου Γεννάδιος 26. 
Δημητρακόπουλος Α. 246. 56. 
Δοιτκάκης 25 σημ. 62. 464 σ. 
Ίωάσαφ 606 σ. 72.
Θεοτόκης N. 29 σ. 75. 45. 
Νικόδημος 'Αγιορείτης 54. 
Ούσπένσκη Π. 10. σ. 5. 54. 
Παπαδόπουλος - Κεραμεύς Α.

10 σ. 5. 26 σ. 62. 31 σ. 78. 
Σπετσιέρης 29 σ. 75. 186 σ. 98. 
Τζέτζης 98. σ. 1.
Φυτράκης Α. 214. σ. 55 . 
Χρήστου Π. 23 σ. 49. 90 σ. 81. 

94 σ. 88. 136 σ. 52. 170 σ. 
58. 196 σ. 14. 248 σ. 20. 
370 σ. 47. 408. σ. 13. 

Banescu Μ. 26 σ. 62. 
Boissonade J. F. 25 σ. 61. 26 
ВгёЫег 272 σ. 23.
Darrouzds 170 σ. 62.
Duval 108. σ. 31.
Epifanovic S.' L. 180 σ. 82. 

484 σ. 38.

Frankenberg 180 σ. 82. 484 σ. 
Gouillard J. 25 σ. 61. 26 σ. 62. 
Housherr J. 14 σ. 31. 23 σ. 50.

134 σ. 42. 390 σ. 82. 
Ivanke Ε. von 26 σ. 66.
Laurent V. 25 σ. 59. 
Meyendorff J. 7. 16. 25 σ. 65.

30. 32 σ. 82. 54.
Places Des 29 σ. 74. 152 σ. 5. 

182 σ. 87. 216 σ. 62. 430 
σ. 35.

Rousseau Ο. 184 σ. 94. 
Salaville S. 25 σ. 61.
Schird C. 7. 11 σ. 13 καί Μ 

Ι 7. 13 σ. 21. 47 σ. 183. 148 
σ. 3. 178 σ. 78. 262 σ. 5. 
264 σ. 12. 354 σ. 12. 424 
σ. 25. 514 σ. 4. 564 σ. 89. 
576 σ. 12.

Stanilooe 54.
Fyrkou Ρ. Α. 54.
Uswenski] Π. 14 σ. 26. 47 σ. 

181.



Π Ε Ρ Ι  Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Χρονική βάσις τής ήσυχαστικης έριδας 

Άφορμαί τής έριδος 
Τά συγγράμματα τοΰ Βαρλαάμ 
Φιλολογική σύνθεσις τοϋ έργου 
Πηγαί τοϋ έργου 
Ή πρώτη τριάς 
Ή δεύτερα τριάς 
Ή τρίτη τριάς 
Τό κείμενον

KEJ ΜΕΝΟΝ -  ΜΕΤΑΦΡΑΣIΣ 
Η ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΑΣ

Έρώτησις πρώτη 
Άπόκρισις πρώτη 
Έρώτησις δευτέρα 
Απόκρισις δευτέρα 
Έρώτησις τρίτη 
Άπόκρισις τρίτη 

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΑΣ
Διήγησις καί άνατροπή των Οπό τοϋ φιλοσόφου 
Βαρλαάμ συγγραφέντων κατά των ίερώς ήσυ- 
χαζόντων 
Περί προσευχής 
Περί φωτός ίεροϋ 

Η ΤΡΙΤΗ ΤΡΙΑΣ
"Ελεγχος των συμβαινόντων άτοπων έκ τών 
δευτέρων του φιλοσόφου Βαρλαάμ συμπερα
σμάτων ή περί θεώσεως
Κατάλογος τών έκβαινόντων άτόπων έκ τών 
τοϋ φιλοσόφου Βαρλαάμ προτάσεων 
Κατάλογος τών έκβαινόντων άτόπων έκ τών 
τοϋ φιλοσόφου Βαρλαάμ συμπερασμάτων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
1 . Εύρετήριον χωρίων τής Γραφής
2 . Εύρετήριον Πατέρων
3. Εύρετήριον Λειτουργικών κειμένων
4. Εύρετήριον όνομάτων καί πραγμάτων
5. Εύρετήριον κυρίων όνομάτων καί τοπονυμιών
6 . Εύρετήριον νεωτέρων συγγραφέων

Σελ. 
7-54  

7 -9  
9-15  

15-17  
17-20  
21 -3 0  
31 -3 8  
38-46  
46-53  

54
5 5 -  724
5 6 -  258 

56-59
60-115

116-119
120-145
146-149
150-259
260-566

260-347
348-409
410-567

568-645

646-693

694-724
7 2 6 - 754
7 2 7 - 734 
735-741

741 
742-750 
751 -753  

753



Ε Κ Δ Ο Θ Ε Ν Τ Α  Ε Ρ Γ Α
Α ΑΠΑΝΤΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τ ό μ о с

ι»

Τ ό μ ο ς

Τ ό μ ο ς

Τ ό μ ο ς

1ос Έπιστολαί
2ос Έπιστολαί (έξηντλήθη)
Зое Έπιστολαί 
4ος Όμιλίαι εις Έξαήμερον 
5ос Όμιλίαι εις Ψαλμούς 
бос Όμιλίαι ήθικαί καί πρακτικοί 
7ос Όμιλίαι δογματικοί - περιστατικαί * έγκωμιαστικαί - 

παιδαγωγικοί
8ос ’Ασκητικά (“Οροι κατά πλάτος)
9 ος ’Ασκητικά (Όροι κατ' έπιτομήν)

10ος Δογματικά έργα

Β ’ ΑΠΑΝΤΑ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

1ος ’Απολογητικά (Κατά ειδώλων, Περί ένανθρω- 
πήσεως)

2ос Δογματικά Α ’ (Λόγοι κατά Άρειανών А —Β)
3ος Δογματικά Β ’ (Λόγοι κατά Άρειανών Γ —Δ). 
4ос Δογματικά Γ ’
5ος Ερμηνευτικά Α ’
6ος Ερμηνευτικά Β ’ (Εξηγήσεις εις τούς Ψαλμούς) 
7ος Ερμηνευτικά Γ ’ ( Εξηγήσεις εις τούς Ψαλμούς) 
8ος Ίστορικοδογματικά Α ’
9ος Ίστορικοδογματικά Β ’ (έξηντλήθη)

10ος Ίστορικοδογματικά Γ ’
11ος 'Ασκητικά
12ος Διάφορα άμφιβαλλόμενα

Γ ΑΠΑΝΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

1ος Προσωπικοί Σχέσεις καί Εκκλησιαστική 
Διακονία Α ’

2ος Προσωπικοί Σχέσεις καί Εκκλησιαστική 
Διακονία Β ’ (ύπό έκδοσιν)

3ος ’Απολογητικά έργα (έξηντλήθη)
4ος Δογματικά
5ос Όμιλίαι (έξηντλήθη)
6ος Εγκωμιαστικοί καί Επιτάφιοι Λόγοι 
7ος Έπιστολαί (ύπό έκδοσιν)
8ος "Επη Δογματικά
9 ος "Επη Ηθικά (ύπό έκδοσιν)

10ος 'Έπη εις Εαυτόν (ύπό έκδοσιν)
11ος "Επη εις Ετέρους (ύπό έκδοσιν)

Δ ’ ΑΠΑΝΤΑ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

1ος Εκκλησιαστική Ιστορία (Βιβλία А ’ —Γ ’ )
2 ος Εκκλησιαστική Ιστορία (Βιβλία Δ ' —Σ Τ ’ )
3ος Εκκλησιαστική ’Ιστορία (Βιβλία Ζ* — Γ) .



Е ' ΑΠΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
Τ ό μ ο ς  1ос Δογματικά Α ' ("Εκδ. ακριβής της Όρθ. πίστεως) 

ΣΤ' ΑΠΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Τ ό μ ο ς  2ος Όμιλίαι εις τήν Γένεσιν f А ' — КГ ')
» 3ος Όμιλίαι εις τήν Γένεσιν (ΚΔ' —ΜΑ ).

(Όμιλίαι Α ' - Κ ) .
» 10ος Υπόμνημα εις τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον В 

(Όμιλίαι Κ Α ’ - Μ Η ) .
» 11ος Υπόμνημα εις τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον Γ 

(Όμιλίαι Μ Θ ' - Ο Ε ' ) .
» 12ος α) Υπόμνημα εις τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον 

Δ' (Όμιλίαι Ο Σ Τ ' - ^ Α )
6 ) Υπόμνημα εις τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιον 
(Όμιλίαι Α ' - Ι Θ ' )

» 13ος Υπόμνημα εις τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιον 
(Όμιλίαι Κ ' - Ν Δ ) .

» 14ος Υπόμνημα εις τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιον 
(Όμιλίαι Ν Ε ' - Π Η )

»> 18ος Υπόμνημα εις τήν πρός Κορινθίους Α' (Όμι- 
λίαι Α ' - Κ Β ' ) .

18Α Υπόμνημα εις τήν Α' πρός Κορινθίους (Όμι- 
λίαι ΚΒ -Μ Δ  ).

» 20ός Υπόμνημα είς τήν πρός Κορινθίους Β ', (Ομι- 
λίαι Κ Ε ' —Λ'),  είς τήν πρός Γαλάτας καί είς τήν 
πρός Έφεσίους (Όμιλίαι Α' — ΙΑ').

21ος Υπόμνημα είς τήν πρός Έφεσίους (Όμιλίαι ΙΒ' 
- Κ Δ ' ) ,  είς τήν πρός Φιλιππησίους (Όμιλίαι 
Α' — ΙΒ').

» 28ος Ποιμαντικά καί Ασκητικά Α '.
» 29ος 'Ασκητικά Β'
» 31ος Κατηχητικοί καί ήθικά Β ' - Περιστατικά Α '.
- 32ος Όμιλίαι Περιστατικαί Β '.

Ζ' ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

Τ ό μ ο ς  1ος Αποφθέγματα . Γερόντων.
» 12ος Άββά Ήσαίου. 'Ασκητικοί Λόγοι, άββά Ζώσιμό, 

Κεφάλαια ώφέλιμα, άββα Δωροθέου, Πραγματεϊαι 
καί Έπιστολαί.

» 22ος Νικ. Καβάσιλα, Ερμηνεία είς τήν Θ. Λειτουργίαν - 
Περί τής έν Χριστώ Ζωής.

Η' ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

Θ' ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

Τ ό μ ο ς  1ος Δογματικά Α ' (Πώς τρία πρόσωπα λέγοντες, 
Κατά Ειμαρμένης, Διάλογος περί ψυχής καί Ά- 
ναστάσεως, Λόγος Κατηχητικός μέγας).

I' ΑΠΑΝΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ПАЛАМА

Τ ό μ ο ς  1ος Λόγοι όποδεικτικοί δύο περί έκπορεύσεως τού
άγιου Πνεύματος — Έπιστολαί πρός Άκίνδυ- 
νον А ', Β ', Γ' — Έπιστολαί πρός Βαρλαάμ 
А ', Β '.
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	ΛΟΓΟΣ

	ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ


	1,2

	57.	Μα λ αχ. 3, 20. Πρβλ. καί όπολυτίκιον Χριστουγέννων.

	59.	Γρηγ. Θεολόγου, Λόγοι 21, 2, PG 35, 1084D. Βλ. ά- νωτ. 8.

	60.	Ματθ. 25, 41.

	61.	Φ ι λ ι π. 2, 11 (πάσα γλώσσα).
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	2,1

	61.	А* Кор. 1, 21.

	62.	Ί α κ. 3, 13’ 15* 17.

	63.	Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 16, 2, PG 35, 936 С.

	68.	Ρω μ. 1, 21 έΕ. Α' Κορ. 1, 20‘ 28* 13, 8.

	46,	Έρμ. είς Ψαλμόν 14, 3, PG 29, 256 ВС,


	2,2

	ΛΟΓΟΣ

	ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ

	ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

	97.	Δευτ. 6, 5 καί Μάρκ. 12, 30,

	ΛΟΓΟΣ

	ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Ο ΤΡΙΤΟΣ

	80. Ίω. 8, 44.

	82. Λ ου к δ 12, 47.

	84.	А' Кор. 3, 19.

	81. Μ ά р к. 1, 24. 83. Ίω. 14, 21' 23.
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	ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ


	3,1

	ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ

	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΑΤΟΠΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

	1.	Elc άπόδοσιν τού Μακαρίου, Περί άγάπηο 9, PG 34, 916 BC

	2.	Βλ. Β' Κορ. 1, 22.

	3.	Περί ύψώσεωα νοόο 13, PG 34, 901. Ό Παλαμάς εϊχεν άλλην διαίρεσιν Cm’ δψιν (έν δέ τφ έβδομηκοστφ τετάρτψ).

	56.	Μόρκ. 1, 24.
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