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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ό  προηγούμενος τόμος των έργων τού άγιου Γρηγορίου 
τού Παλαμά περιλαμβάνει τούς τρεις πρώτους ’Αντιρρητικούς 
Λόγους προς τον ’Ακίνδυνο, περί ούσίας και ένεργείας, καθώς 
και περί τού θείου φωτός. Στον παρόντα τόμο έκδίδονται οί 
ύπόλοιποι τέσσαρες λόγοι της σειράς αύτης. Χάριν της ένό- 
τητος ή εισαγωγή σε όλους αύτούς τούς λόγους έχει εκτυπω
θεί στον προηγούμενο τόμο, στον όποιο παραπέμπεται ό άνα- 
γνώστης.
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Λ Ο Γ Ο Σ  ΑΝΤΙΡΡΗ ΤΙΚΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΩ, ΑΚΙΝΑΥΝΩ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠ’ Α ΥΤΗΣ 

ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΩΝ ΘΕΙΩΣ ΣΥΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑ/O N  Α '

"Οτι πολλοΐς τεχνάσμασι προκαταλαβών τον άκροατήν 
ό Ακίνδυνος, είτα φανερώς ύπερορίζει τής 

άκτιστου θεότητος το τής θείας 
μετάμορφώσεως φως

1 Ύποψιθυρίσας τοίνυν αύθις την εις το μέγα φως βλασφη
μίαν και καθάπερ τινι μορμολυκίω τή διθεΐα φοβήσας, μάλλον 
δε αυτός φοβηθείς τον άπό των ιερών γραφών έλεγχον кал τους 
αύτώ πειθομένους άποστήσας τής έρεύνης αυτών εν εύλαβείας 

5προσχήματι και μέγαν έαυτόν παραστήσας ώς φερωνύμως 
άκίνδυνον кал τους μεν τή σκολιότητι τών τεχνασμάτων περι- 
βαλόμενος, τους δε τώ μεγέθει δεδιξάμενος του δήθεν παραπό- 
δας κινδύνου, κάν τις έκατέραν διαδράναι δυνηθή πάγην, τή 
γουν μεγαληγορίμ кал τούτο κατεπτηχέναι νομίσας, ούτως έν 

W άφύκτοις θριγγίοις, ώς γε φήθη, περιοχών άπαντας, άρχεται 
κατά μικρόν αύ τα τής δυσσεβείας άποδύεσθαι προκαλύμματα 
кал προς τό σαφέστερον τή κατά του φωτός βλασφημία έπαγω-



ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ 
ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΙΩΣ ΧΑΡΙΤΩΜ ΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ
t

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ

'Ό τι ό Ακίνδυνος, άφοΰ προκαταλάβη τον άκροατη μέ 
πολλά τεχνάσματα, έπειτα έξορίζει φανερά άπό 

τήν άκτιστη θεότητα τό φως τής θείας 
μεταμορφώσεως

1 Ό  ’Ακίνδυνος λοιπόν ύποψιθύρισε πάλι τή βλασφημία στο 
μέγα φως και έφόβισε μέ τή διθεΐα σαν σκιάχτρο, ή μάλλον 
έφοβήθηκε αύτός τον έλεγχο άπό τις ιερές Γραφές και άπεθάρ- 
ρυνε τούς όπαδούς του άπό τήν ερευνά τους μέ τό πρόσχημα 
της εύλαβείας· παρέστησε τον έαυτό του μεγάλο ώς φερωνύμως 
άκίνδυνος και άλλους περιέβαλε μέ τά στρεβλά τεχνάσματα, 
ένώ άλλους έτρομοκράτησε μέ τό μέγεθος τού δήθεν άμέσου 
κινδύνου, και όσους μπόρεσαν νά ξεφύγουν και τή μιά καί τήν 
άλλη παγίδα, κι’ αύτούς ένόμισε ότι τούς έκαμε νά ζαρώσουν 
άπό φόβο. ’Έτσι, όταν, όπως ένόμισε, περίεσφιξε όλους σέ 
άφευκτους φράχτες, τότε αρχίζει πάλι σιγά σιγά νά βγάζη τά 
προκαλύμματα και ν’ άγωνίζεται φανερώτερα μέ τή βλασφημία 
κατά τού φωτός. ’Ισχυρίζεται λοιπόν «άν είναι και ό άγιος Μά-
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νίζεσθαι. Φησι γούν «εί δέ έστι και ό άγιος Μάξιμος δεκτός 
και ούκ άπόβλητος, δεκτέον αυτόν και το εις την άγίαν μετα- 
μόρφωσιν κεφάλαιον, σύμβολον είναι λέγον το φως εκείνο τής 
άφανούς κρυφιότητος τής δόξης του Θεού, και Θεοπρεπή δρα- 

5 ματουργήματα’ σύμβολον δε ού φυσικόν, ώς ή νέα Θεολογία φυ- 
σιολογεΐ το Θειον, ού γάρ τούτο λέγει ό άγιος, άλλα ‘σύμβολον ’ 
μόνον, και προστίθησι ‘Θεοπρεπή δραματουργήματα ’, άτε λέγων 
αλλαχού περί Θεού, ‘εις Θεός άκατάληπτος, ούδενι των δντων 
έκ φυσικής έμφάσεως διεγνωσμένος’· πώς ούν το ιερόν σύμβο- 

10 λον φυσικόν λέγει σύμβολον;».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

"Οτι περιπετής ουτος έαυτφ γενόμενος, πρός τοΐς άλλοις 
και διθεΐτης αναφαίνεται 2

2 Ίού, ιού, κινδύνφ περιέπεσε σαφώς ό ’Ακίνδυνος кал ό
κατ’ εύλάβειάν τε και ασφάλειαν άναλλοίωτος, ώς αύτός περί 
έαυτου μεγαλαυχών έμαρτύρησε, σφαλερός έκ τού αιφνίδιου кал 
άναιδής πολυειδώς άναπέφηνε' τό δ ’ έτι διαφερόντως παραδο- 

15 ξότερον, ότι και αύτός έστιν έαυτώ τού όλισθήματος ή άπόδει- 
ζις. Εί γάρ κατά τους μικρόν ανωτέρω τού αυτού λόγους, «τό 
έάν άναφες και άπολυπραγμόνητον τό φώς έκεΐνο και τά εις 
αύτό τοΐς άγίοις ρηθέντα εόλαβούς έστι διανοίας кал άκινδύ- 
νου», νύν δ ’ ήψατο και πεπολυπραγμόνηκεν ουτος αύτός, ούκ 

20 έτ’ άκίνδυνος ούδ’ εύλαβής. Έπει δε και διά τούτ’ έφη «δεϊν έάν 
άπολυπραγμόνητον και άναφές, ϊνα ή όντως μυστήριον Θεού τό
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ξιμος δεκτός κι’ όχι άπόβλητος, πρέπει νά γίνη δεκτό και τό κε
φάλαιό του περί της άγιας μεταμορφώσεως, πού λέγει ότι τό 
φως έκεΐνο είναι σύμβολο τής άφανοΰς κρυφιότητος τής δόξας 
του θεού1 και θεοπρεπή δραματουργήματα· σύμβολο δε όχι φυ
σικό, όπως φυσιολογεΐ τό θειο ή νέα θεολογία, διότι δεν λέγει 
τούτο ό άγιος, άλλα άπλώς ‘σύμβολο’, και προσθέτει ‘θεοπρεπή 
δραματουργήματα’2 3, έφ’ όσον άλλοΰ λέγει περί τού Θεού, ‘ένας 
Θεός άκατάληπτος, πού δεν διακρίνεται άπό κανένα όν με φυ
σική φανέρωσι’3, πώς λοιπόν τό ιερό σύμβολο τό λέγει φυσικό 
σύμβολο;».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

’Ό τ ι, άφοΰ έγινε ό ίδιος περιπετειώδης, έκτος των άλλων 
παρουσιάζεται και διθεΐτης

2 ’Αλλοίμονο! Σαφώς περιέπεσε σε κίνδυνο ό ’Ακίνδυνος και 
αύτός, πού όπως ό ίδιος καυχώμενος έμαρτύρησε για τον εαυτό 
του, είναι άναλλοίωτος στήν εύλάβεια και στο άλάθητο, ξαφνι
κά παρουσιάσθηκε σφαλερός και πολυειδώς άναιδής· και τό 
άκόμη παραδοξότερο είναι ότι και αύτός ό ίδιος είναι στον έαυ- 
τό του άπόδειξις τού όλισθήματός του. ’"Αν πράγματι κατά τούς 
λίγο παραπάνω λόγους του, «τό ν’ άφήνωμε άνέγγικτο και άπο- 
λυπραγμόνητο έκείνο τό φώς και τούς λόγους τών άγιων γι’ 
αύτό είναι γνώρισμα εύλαβοϋς και άκίνδυνης διανοίας», τώρα 
δέ αύτός ό ίδιος τό ήγγισε και έπολυπραγμόνησε, δεν είναι 
πλέον ούτε άκίνδυνος ούτε εύλαβής. ’Αφού δέ και για τούτο 
είπε «πρέπει νά τό άφήνωμε άπολυπραγμόνητο και άνέγγικτο, 
για νά είναι πράγματι μυστήριο τού Θεού τό τότε γενόμενο»,

1. Πρβλ. Περί άποριών, PG 91 ,1160С.
2. Αύτόθι, 1165Β.
3. Κεφάλαια θεολογικά και οικονομικά 1, 1, PG 90, 1084Α.
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τότε γενόμενον, νυν ούκούν αυτός των ώς άληθώς Θεού μυστη
ρίων έκβαλών πόρρω τίθησι το τότε γενόμενον, επίτηδες ώς 
εοικεν άρας, ΐνα κατασπάση σφοδρότερον. Εί δε και τούς έπα- 
φωμένους και πολυπραγμονούντας, κατά τον αύτον αύθις, «ούκ 

5 ένι, μη διθεΐα περιπεσεΐν», και διθεΐτην ήμΐν άπέδειξεν έαυτόν, 
ό τής κατ’ αύτον μονοθεΐας μέγας ύπέρμαχος. Άλλ' ότι μεν 
τοΰτ' αυτός πέπονθεν ώς άληθώς, ούχ ώς περί αυτού ζητήσας, 
ούδ’ ώς ήμμένος τής των ένθέως παρά των άγιων είρημένων 
έρεόνης, άλλ’ ώς μεθ’ ύπερηφάνου και σκολιάς και φθονεράς 

10 και νοσεράς πολυειδώς καρδίας, ου γάρ προς τηλικοΰτο φως 
νοσούσαις κόραις, ταυτό δ ’ είπεΐν σπίλον περικειμένοις λογι- 
σμοΐς, άτενίζειν άκίνδυνον ■ ώς μεν οόν πολυθεΐφ περιέπεσεν ώς 
άληθώς αυτός μικρόν άνωτέρω διατετράνωταν δτι δ ’ ένταϋθα 
τού λόγου γενομένω μη μόνον άπτεσθαι των κατ’ αυτόν εκείνον 

15 άναφών, άλλά και πολυπραγμονείν υπήρξε, δήλον γένοιτ’ αν έν- 
τεύθεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Αείξις δτι των пар* εαυτού είρημένων άναφών 
αυτός άπτεται και πολυπραγμονεί

В Μόνου γάρ τού θείου Μαζίμου σύμβολον τό φώς έκεΐνο 
είρηκότος και τό μη φυσικόν είναι μηδαμώς προσθέντος, αύτός 
παρ ’ έαυτου προστίθησιν ό διαβάλλειν πειρώμενος. Εί δε παρά 

20 των έτέρωθί που τώ άγίω είρημένων κατασκευάζειν φαίη λό
γων, τούτ’ αύτό έστιν ή πολυπραγμοσύνη, και μάλισθ’ δτι λόγον 
παράγει προς κατασκευήν, ούχ δν αύτός περί του αύτοΰ τίθεται 
φωτός, άλλ ’ δν άλλαχού και περί άλλης εϊπεν ύποθέσεως. Καί- 
τοι βιβλίον έξενήνεκται σχεδόν δλον τφ  μακαρίψ τουτφ кал 

25 ποικίλον και πολυμερές σύνταγμα περί του φωτός έκείνου και 
τής έπ ’ όρους του Χριστού μεταμορφώσεως, άφ’ ού και δτι φυ-
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τώρα λοιπόν αύτός ό ίδιος βγάζοντας τό τότε γενόμενο από τά 
άληθινά μυστήρια του Θεοϋ, τό τοποθετεί μακριά, όπως φαίνε
ται, σηκώνοντάς το επίτηδες για νά τό καταρρίψη σφοδρότερα. 
"Αν δε, σύμφωνα με αύτόν πάλι, και οί έγγίζοντες και οί πολυ- 
πραγμονοϋντες, «δέν είναι δυνατό νά μή περιπέσουν σε διθεΐα», 
μάς άποδείχθηκε ό ίδιος και διθεΐτης, ό μέγας ύπέρμαχος τής 
κατ’ αύτόν μονοθεΐας. ’Αλλά ότι αύτό άληθινά έπαθε, όχι διότι 
τό έξήτασε ούτε διότι έγγισε τήν έρευνα των ένθέως λεχθέντων 
άπό τούς άγιους, άλλά διότι τό άντιμετώπισε με ύπερήφανη και 
στρεβλή και φθονερή και πολυειδώς νοσηρή καρδιά, διότι δέν 
είναι άκίνδυνο ν’ άτενίζη κανείς προς τό τόσο λαμπρό φως μέ 
άρρωστες κόρες, δηλαδή μέ λογισμούς πού είναι σπιλωμένοι· 
ότι λοιπόν αύτός περιέπεσε πράγματι σε πολυθεΐα έχει άποδει- 
χθή λίγο παραπάνω* ότι δέ, άφοϋ έφθασε σ’ αύτό τό σημείο του 
λόγου, όχι μόνο άρχισε νά έγγίζη τά κατά τήν άποψί του άνέγ- 
γικτα, άλλά και νά πολυπραγμονή, θά μπορούσε νά γίνη φανερό 
άπό τά έπόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ά πόδειξις ότι ό ίδιος έγγίζει και πολυπραγμονεί αύτά 
πού έχαρακτήρισε ώς άνέγγικτα 3

3 Ένώ ό θείος Μάξιμος είπε μόνο σύμβολο τό φως εκείνο, 
χωρίς νά προσθέση καθόλου τό «μή φυσικό», αύτός προσθέτει 
μόνος του έκείνο πού έπιχειρεί νά διαβάλη. ’Ά ν  δέ ίσχυρισθή 
ότι τό κατασκευάζει άπό όσα λέγει αλλού ό άγιος, αύτό άκρι- 
βώς είναι ή πολυπραγμοσύνη, άφού μάλιστα γιά τήν κατασκευή 
χρησιμοποιεί ένα λόγο, όχι αύτόν πού άναφέρει έκείνος στο 
ίδιο τό φως, άλλ’ αύτόν πού είπε άλλού καί γι’ άλλη ύπόθεσι. 
Καί όμως ό μακάριος τούτος έχει συνθέσει όλόκληρο σχεδόν 
βιβλίο, ποικίλο καί πολυμερές σύγγραμμα περί τού φωτός έκεί- 
νου καί περί τής μεταμορφώσεως τού Χριστού έπάνω στο
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σικόν τουτ’ εκείνος άλλ’ οόκ άλλότριον δοξάζει σύμβολον το 
τής Θεότητος φως, εί και αυτός παρά του κοινού πολεμίου των 
άγιων διαβάλλεται, προϊόντος του λόγου δείξομεν. Νυν δ ’ άνα- 
λαβόντες τα του κατηγόρου των εύσεβώς φρονούντων φθέγμα- 

5 τα τούτο πρώτον έξετάσωμεν τί ποτέ έστιν εκείνο το παρ’ αύ- 
τοΰ προηγμένον άμφιβόλως, «εί δε έστι και ό άγιος Μάζιμος 
δεκτός και οόκ άπόβλητος, δεκτέον αότου και τό εις την άγίαν 
μεταμόρφωσιν κεφάλαιον».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ '

~Ελεγχος τής Ακίνδυνου ρήσεως, пар* ου δείκνυται τους άγιους 
οίόμενος άνακόλουθα φρονεϊν έαυτοϊς και άλλήλοις

4 4 * * 7Λρ ’ αύτός άμφισβητήσιμον ηγείται τούτον, ή μη των άνω-
10 μολογημένων και γνησίως στεργομένων είναι νομίζει τή Εκ

κλησία και ήμΐν; Τό πρότερόν γε δήπου. Και γάρ ή Εκκλησία 
δι ’ έτους μεν τό σέβας, τό δε προς αυτόν πειθήνιον διά μακρών 
έπιδείκνυται των χρόνων, ήμεϊς τε κατ’ αύτήν ταις έκείνου 
χρησάμενοι φωναϊς έδικαιώθημεν. Εί δ ’ άρα μηδ’ έκεΐνος του- 

/5  τον αμφίβολον ηγείται, τί ποτ’ άλλο δήλός έστι κατασκευάζων 
και ώσπερ προς ημάς λέγων ή τουτι σαφώς, ώς, έπειδή τούς τεI
άλλους άγιους και τούτον προάγετε ύμεϊς θειον και υπερφυές 
και άγένητον wufi λέγοντας τό φώς, δέξασθε αότόν και σύμβο
λον ού φυσικόν, άλλά τής θεότητος άλλότριον, τουτ' αύτόν λέ- 

20 γοντα τό φώς. Το δ ’έν τοΐς τοιούτοις τους άγιους έναντία σφισιν 
αύτοΐς και άλλήλοις φρονειν κατασκευάζειν έγχειρεΐν, όπόσης
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όρος1, από τό όποιο στη συνέχεια του λόγου θ’ άποδείξωμε ότι 
έκεΐνος θεωρεί τό φως τής θεότητος φυσικό και όχι ξένο σύμ
βολο, άν και αύτός διαβάλλεται άπό τον κοινό πολέμιο των 
άγιων. Τώρα όμως παίρνοντας άπό την άρχή τά λόγια του κατη
γόρου των εύσεβοφρόνων, θά έξετάσωμε τούτο πρώτο* τί 
σημαίνει έκεΐνο πού προβάλλεται άπ’ αύτόν διφορούμενα, «άν 
δε είναι δεκτός και ό άγιος Μάξιμος και όχι άπόβλητος, πρέπει 
νά δεχθούμε και τό κεφάλαιό του γιά την άγια μεταμόρφωσι».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

’Έ λεγχος της ρήσεως του ’Ακίνδυνου, άπό την οποία 
δεικνύεται ότι νομίζει δτι οί άγιοι φρονούν 

ανακόλουθα προς τούς εαυτούς των και 
αναμεταξύ τους

4 Άραγε αύτός θεωρεί τον Μάξιμο άμφισβητήσιμο ή νομί
ζει ότι είναι άπό τούς μη άναγνωρισμένους και μη γνησίως 
άποδεκτούς άπό την Εκκλησία κι’ έμάς; Τό πρώτο βέβαια. Διό
τι ή Εκκλησία τον μέν σεβασμό δεικνύει κάθε έτος, ένώ την 
προς αύτόν έμπιστοσύνη την δεικνύει διά μέσου μακρών χρό
νων* έπομένως έμεις πού έχρησιμοποιήσαμε τις άπόψεις εκεί
νου σύμφωνα με την Εκκλησία έδικαιωθήκαμε. ’Ά ν  όμως ούτε 
έκεινος δέν τον θεωρή άμφίβολο, τί άλλο είναι αύτό πού φανε
ρά κατασκευάζει και μάς λέγει, παρά μόνο τούτο σαφώς, ότι, 
έπειδή έσεΐς προβάλλετε και τούς άλλους άγιους και τούτον νά 
λέγουν θειο και ύπερφυές και άγέννητο τούτο τό φώς, άποδε- 
χθήτε τον και όταν λέγη τούτο τό φώς και σύμβολο όχι φυσικό 
άλλά ξένο προς τη θεότητα. Πόση άναίδεια και φρενοβλάβεια, 
ή μάλλον πόσο δυσσεβή διάνοια μαρτυρεί ή προσπάθειά του, 
νά παρουσιάζη ότι οί άγιοι σέ τέτοια θέματα έχουν άπόψεις

1. Έννοεΐ έδώ τά σχετικά κεφάλαια στο Περί αποριών τού Μαξίμου 
Όμολογητοΰ. Πρβλ. και παράγρ. 8 τού παρόντος λόγου.
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έστι, άναιδείας και φρένοβλαβείας, μάλλον δ ’ όπόσον διανοίας 

δυσσεβοϋς, περιττόν λέγειν, φανερόν τοϊς πάσιν δν. « Ά λ λ β ό 

άγιος», φησΐ, «σύμβολον είπε μόνον το φως έκεϊνο είναι τής 

αφανούς κρνφιότητος■ όμεΐς δε παρ’ έαοτών προστεθείκατε το 

φυσικόν». Σαύτόν δ ’ ούκ ελέγχεις προστιθέντα το μή φυσικόν, 

έπειδήπερ αυτός ομολογείς μηδέν προσθείναι τφ συμβόλω τον 

άγιον;

Αλλ ’ έπειδήπερ άμφοτέροις έξεγένετο διαφόρω χρήσασθαι 

προσθήκη, πότερον, πρότερον αυτόν έξελέγξομεν κακώς προσ- 

Θέντα τό μή φυσικόν, ή τό ήμέτερον δείζομεν ούχ απλώς προσ

θήκην, άλλ’ αρμονίαν είναι και συνάφειαν τών περί του αύτοΰ 

φωτός έν διαφόροις τόποις τοΐς άγίοις είρημένων, προς φανέ- 

ρωσιν τής παρά τών καινών τούτων αίρεσιαρχών άθετουμένης 

άληθείας; Α λλ’ έπει πολλάκις τούτους έκ τής στρεβλότητος 

τών σφών λόγων άπηλέγζαμεν, φέρε νυν πρότερον έκ τής τών 

ήμετέρων όρθότητος έπενέγκωμεν αότοϊς τον έλεγχον. ΤΩι δ ’ 

άρα τελεώτερον τών περί τούτου διακοϋσαι λόγων■ έφεσις, διΐ- 

τω μοι τα πρώτα τών προς τον Ιταλόν Βαρλαάμ δευτέρων τότε 

γεγραμμένων έλέγχων. Έκεΐ γάρ ούχ ό διαβάλλων ούτος δίδω- 

σιν ύπόνοιαν τό του άγιου ρήμα τουθ’ ήμΐν παρακεχάρακται, 

άλλά διά πλειόνων έκ τής πνευματοκινήτου τών θεολόγων δυ- 

νάμεως φυσικόν είναι τής θεότητος τό φώς έκεϊνο άποδέδει- 

κται. Δει δή κάνταυθα προαγαγειν δύο ή τρεις τών ένθεων θεο

λόγων φυσικόν τούτ* είναι φανερώς όμολογουντας.
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ένάντιες προς έαυτούς και προς άλλήλους, είναι περιττό νά τό 
είπούμε, διότι είναι σε όλους φανερό. ’Αλλά, λέγει, «ό άγιος 
σύμβολο μόνο είπε ότι είναι τό φως έκεΐνο τής άφανοΰς κρυ- 
φιότητος- έσεΐς δε προσθέσατε μόνοι σας τό φυσικό». Τον έαυ- 
τό σου όμως δεν τον ελέγχεις πού προσέθεσε τό μή φυσικό, 
ένώ ό ίδιος ομολογείς ότι ό άγιος δεν προσέθεσε τίποτε στη 
λέξι σύμβολο;

5 ’Αλλά, επειδή συνέβηκε καί οί δύο νά χρησιμοποιήσω με 
διαφορετική προσθήκη, ποιό άπό τά δυο θά κάμωμε; Προηγου
μένως θά έξελέγξωμε ότι αύτός κακώς προσέθεσε τό μή φυσικό 
ή θά δείξωμε ότι τό δικό μας δεν είναι άπλώς προσθήκη, άλλά 
άρμονία καί συνάφεια των λεγομένων άπό τούς άγιους σε διά
φορα μέρη περί τού ίδιου φωτός, γιά φανέρωσι τής άληθείας 
πού άθετεΐται άπό τούς νέους τούτους αίρεσιάρχες; ’Αλλά, έπει- 
δή πολλές φορές τούς έχομε έλέγξει άπό τή στρεβλότητα των 
λόγων τους, άς έπιφέρωμε τώρα τον έλεγχο πρώτα άπό την ορ
θότητα τών δικώς μας λόγων. ’Όποιος πάντως έπιθυμεί νά 
άκούση σέ τελειότερη διατύπωσι λόγους έπί τού θέματος, άς 
μελετήση τό πρώτο βιβλίο τών έλέγχων πού έγράφηκαν τότε 
προς τον ’Ιταλό Βαρλαάμ1. Διότι έκεί ή λέξις αύτή του άγιου δέν 
παραχαράχθηκε άπό μάς όπως παρέχει τήν ύπόνοια ό διαβο- 
λεύς τούτος, άλλά έχει άποδειχθή μέ περισσότερα έπιχειρήμα- 
τα άπό τήν πνευματοκίνητη δύναμι τής θεότητος ότι είναι φυσι
κό τής θεότητος έκείνο τό φώς. Πρέπει λοιπόν νά φέρωμε κι* 
έδώ δύο ή τρεις άπό τούς ένθέους θεολόγους πού σαφώς όμο- 
λογοϋν ότι τούτο είναι φυσικό.

1. Δέν πρόκειται περί του πρώτου βιβλίου τής δευτέρας τριάδος τών 
Υπέρ τών ίερώς ήσοχαζόντων πραγματειών, άλλά περί τοΰ πρώτου τής τρί
της.
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ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Ε

"Οτι το κατά το Θαβώριον τούς μαθητάς περιαστράψαν φώς 
άχώριστόν έστι τής θεότητος, άτε φνσικώς αύτή 

προσόν και τής θείας φύσεως λαμπρό της ον

6 Φησι τοίνυν ό μέγας !Αθανάσιος' «άνελθών ό Κύριος εις 

τόν ουρανόν, ήξει έν δόξη φυσική και ούκ έν χάριτι, έν τή εαυ

τού θεότητι έμφανώς έκλάμπων έκ τού έκ Μαρίας σώματος 

αύτοϋ τού άγιου, την δόξαν την άπόρρητον, ώς και έπι τού 

5 όρους έδειξεν άπό μέρους, διδάσκων ότι και νΰν кал πρότερον ό 

αύτός έστιν, αναλλοίωτος ών άει και μεταβολήν μηδεμίαν εχων 

περί την θεότητα». Ό δε Δαμασκηνός θειος Ιωάννης «άνάρ- 

χως», φησίν, «ό Χριστός έκ τού Πατρός γεννηθείς την φυσικήν 

άκτΐνα άναρχον κέκτηται τής θεότητος, ή δε τής θεότητος δόξα 

Юкал δόξα τού σώματος γίνεται»' καί πάλιν, «δυο τού Χριστού 

φύσεις ίχοντος, τήν τής θεότητος καί τήν τής άνθρωπότητος, έκ 

τής θεότητος ή δόξα φυσικώς προϊούσα έκατέρου κοινή διά τήν 

τής ύποστάσεως έγίνετο ταυτότητα». Ό  δε τής ίεράς Εκκλη

σίας ένθους μελωδός Κοσμάς φησι *
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

"Οτι τό φως πού περιάστραψε τούς μαθητάς στό θαβώ ριο όρος 
είναι άχώριστο άπό τη θεότητα, διότι προϋπάρχει 

σ’ αύτήν φυσικώς και είναι λαμπρότης της 
θείας φύσεως

6 Λέγει λοιπόν ό μέγας ’Αθανάσιος* «άφοΰ άνήλθε ό Κύριος 
στον ούρανό, θά έλθη μέ δόξα φυσική και όχι με χάρι, έκλάμ- 
ποντας φανερά μέσα στη θεότητά του, διά του άπό τή Μαρία 
άγιου σώματός του τήν άπόρρητη δόξα, όπως έδειξε κατά μέ
ρος και έπάνω στο όρος, διδάσκοντας ότι και τώρα και πρωτύ
τερα είναι ό ίδιος, όντας πάντοτε άναλλοίωτος και μή έχοντας 
καμμιά μεταβολή στή θεότητα»1. Ό  δέ Δαμασκηνός θειος ’Ιω
άννης λέγει, «ό Χριστός, άφού έγεννήθηκε άνάρχως άπό τον 
Πατέρα έχει άναρχη και τή φυσική άκτίνα τής θεότητος, ή δέ 
δόξα τής θεότητος γίνεται και δόξα του σώματος»2* και πάλι, 
«άφοΰ ό Χριστός έχει δύο φύσεις, τή μια τής θεότητος και τήν 
άλλη τής άνθρωπότητος, ή δόξα προερχομένη φυσικώς άπό τή 
θεότητα γίνεται κοινή και των δύο λόγων τής ταυτότητος τής 
ύποστάσεως»3. Ό  δέ ένθεος μελωδός τής ίεράς ’Εκκλησίας Κο
σμάς λέγει*

1. Περί σαφκώσεως του θεόν Λόγου 4, PG 28, 96α.
2. Εις τήν Μεταμόρφωσιν 12, PG 96, 564Β.
3. "Εκδοσις όρθοδόξου πίστεως 3, 15, PG94, 1057Β.
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«την κεκρυμμενην αστραπήν υπο την σαρκα 

της ουσιώδους σου, Χριστέ, και θείας εύπρεπείας 
τοϊς συναναβασι σοι μαθηταϊς ύπέδειξας».

Φυσικόν δε και ουσιώδες το αύτό, εΐπερ και φύσις Και ουσία το 
5 αυτό.

7 Φυσικοΰ τοίνυν όντος του φωτός τούτου της θεότητος, 

άπαλλοτριουμένου δε ταύτης δυσσεβώς υπό Βαρλαάμ εκείνου 
του σου καθηγητου και κατασπωμένου προς κτίσμα, καθά και 
άρτίως υπό σου, και είς παράστασιν τής δυσσεβείας ταύτης τό 

10 σύμβολον είρήσθαι κακώς προ βαλλόμενου, καλώς ημείς διϊ- 
δόντες τών συμβόλων το διάφορον («όνομάτων γάρ ομωνυμίας 
καί ρημάτων σημασίας καί λέξεων ιδιότητας διαστελεΐτε, δι ’ 

ών καταλαμβάνεται ή άλήθεια», φησίν ό Νύσσης Θειος Γρηγο- 
ριος)' διαστείλαντες τοίνυν ήμεϊς τών φυσικών συμβόλων τα μη 

15 φυσικά, καί τα μεν έξ έτέρας φύσεως εύρηκότες αύτά τε καθ’ 
αύτά ύφεστηκότα καί τώ σημαινομένω μη άεϊ συνάντα, όποιον 
έστιν ό πυρσός έπιόντων πολεμίων, τα δε φυσικά ούκ άεί μεν 
όντα σύμβολα, συνάντα δε άεί τή φύσει, παρ’ ής τό είναι έχει, 
καί μη καθ’ έαυτά άλλά περί αύτην ύπάρχοντα, καθά και τού 

20 ήμερινοΰ φωτός σύμβολόν έστιν ό δρθρος, ήλιου μέλλοντος άνί- 
σχειν άκούσαντές τε τών άγιων άναλλοιώτως έχειν τό φώς 
έκεϊνο τον Σωτήρα κηρυττόντων, ώς μικρόν άνωτέρω καί 
ό μέγας είπεν !Αθανάσιος, καθάπερ καί Ιωάννης ό Δαμασκηνός 
φησι, «μεταμορφούται ούχ δ ούκ ήν προσλαβόμενος, ούδε είς 

25 0περ ούκ ήν μεταβαλόμενος, ά λλ’ δπερ ήν τοϊς οίκείοις μαθη- 
ταΐς έκφαινόμενος», ταΰτα καλώς μαθόντες καί άναπτύξαντες
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«την κρυμμένη κάτω άπό τη σάρκα, Χριστέ, 
άστραπή τής ούσιώδους και θείας εύπρεπείας 
ύπέδειξες στούς μαθητάς πού άνέβηκαν μαζί σου»4.

Φυσικό δέ και ούσιώδες είναι τό ίδιο, άν βέβαια ούσία και φύ- 
σις είναι τό ίδιο.

7 ’Αφού λοιπόν είναι φυσικό τό φως τούτο τής θεότητος, 
ένώ άποξενώνεται αύτής δυσσεβώς άπό έκεΐνον τον καθηγητή 
σου Βαρλαάμ και καταρρίπτεται στή θέσι κτίσματος, καθώς τε
λευταία κι’ άπό σένα, πού για νά δείξης αύτήν την δυσσέβεια 
προβάλλεις ότι κακώς έχει λεχθή ό όρος σύμβολο, έμεΐς άντι- 
ληφθήκαμε καλά τή διαφορά των συμβόλων («διότι θά διαστεί- 
λετε όμωνυμίες ονομάτων και σημασίες ρημάτων και ιδιότητες 
λέξεων, διά των όποιων καταλαβαίνεται ή άλήθεια»5, λέγει ό 
θείος Γρηγόριος Νύσσης). Εμείς λοιπόν, διακρίνοντας άπό τά 
φυσικά σύμβολα τά μη φυσικά, εύρήκαμε τά μή φυσικά νά είναι 
άλλης φύσεως, νά ύφίστανται αύτά καθ’ έαυτά και νά μή συνυ
πάρχουν πάντοτε μέ τό σημαινόμενο, όπως ό πυρσός όταν έπέρ- 
χωνται έχθροί, τά δέ φυσικά νά μή είναι μεν πάντοτε σύμβολα, 
νά συνυπάρχουν όμως πάντοτε μέ τή φύσι, άπό τήν όποια έχουν 
τήν ύπαρξι, καί νά μή ύπάρχουν καθ’ έαυτά άλλα γύρω άπό αύ
τήν, όπως έπί παραδείγματι τού ήμερινοϋ φωτός σύμβολο είναι 
ό όρθρος, όταν πρόκειται ν’ άνατείλη ό ήλιος6 7. ’Ακούοντας δέ 
τούς άγιους νά κηρύττουν ότι τό φως έκείνο ό Σωτήρ τό έχει 
άναλλοιώτως, όπως λίγο παραπάνω είπε καί ό μέγας ’Αθανά
σιος, όπως λέγει καί ό ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός, «μεταμορφώνε
ται προσλαμβάνοντας όχι ό,τι δέν ήταν ούτε μεταβαλλόμενος 
σέ ό,τι δέν ήταν, άλλα φανερούμενος στούς μαθητάς του ό,τι 
ήταν»7, άφοϋ έμάθαμε αύτά καλά καί τά άναπτύξαμε, συγκεν-

4. Κάθισμα τής 6ης Αύγουστου προ τού πολυελέου μή χρησιμοποιού
μενο σήμερα.

5. Χωρίο πού δέν άνιχνεύθηκε.
6. Ύπ'ερ των ίερώς ήσυχαζόντων 3, 1, 14.
7. Εις τήν Μεταμόρφωσιν 12, PG 96, 564С.



22 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

είς εν συνηγάγομεν τάς των άγιων φωνάς, ομολόγους άποδει- 
κνύντες αύτούς και τον εις το Θειον φως εκείνο βλασφημούντα 
και τους άγιους έκπολεμουντα προς άλλήλους μη μεταμελόμε- 
νον, αισχύνη περιβαλλόντες λαμπρά.

8 Τούτο το έργον τής ήμετερας προσθήκης■ εις τούτο τείνει 
τής έρευνης ό σκοπός* εντεύθεν ούχ ήμών, άλλ ’ εκ τον Πνεύμα
τος ή τοιαύτη προσθήκη διαδείκνυται πάσιν. "Οτι δε και αύτος 
ούτος ό θείος Μάζιμος φυσικόν ύπάρχον σύμβολον το τοιοΰτον 
οίδε φως, προϊών έν αύτφ τφ λόγω δείκνυσιν. Ό  δ ’ έκ του πο

ιο λεμεϊν τή άληθείρ. την περιφάνειαν κτώμενος, ούδε διακοϋσαι 
γράφοντος ύπέμεινεν ώς έοικεν, άλλ' εύθυς έκ τής άρχής των 
λόγων έπαναστάς αύτφ και δι' αυτού ήμΐν, και τοΰτ’ έπικέκλη- 
κεν, δτι «μηδε άκουσθείσας πω φωνάς έν τοϊς των άγιων συγ- 
γράμμασιν» ημείς προάγομεν, ών πλήρης σχεδόν πάσα συγγρα- 

15 φή θεόπνευστος, αίς ώς έοικεν ούδέποθ ’ ούτος συνετόν ύπέσχεν 
ούς, ώσπερ ούδε τοίς του σοφού Μαξίμου συγγράμμασι. Αιό και 
κεφάλαιον είναι φησιν αύτοΰ το φάσκον σύμβολον είναι το έν 
Θαβωρίφ λάμψαν άπό τού Σωτήρος φως, ούκ είδώς ότι πολύ
στιχόν έστι και πολυμερές σύνταγμα, καθ' δ διαφόρως και πο- 

20 λυειδώς έξυμνεί, λόγοις άναλογίας άλληγορικώς έκλαμβάνων 
τα έκεί τετελεσμένα πάντα' διό και θεωρίας έπιγράφει ταύτα 
και θεοπρεπή δραματουργήματα καλεί, ώς και ό Θεολόγος 
Γρηγόριος θεωρίαν είναι φησιν, άλληγορικώς έκλαμβάνων τό 
αισθητόν έκείνο δένδρον, τό ώραίον είς δψιν και καλόν είς γεύ- 

25 οιν αισθητήν, διό και αυτός φησν «θεωρία ήν τό φυτόν ώς ή 
έμή θεωρία». Προσθεις δ ’ δμως έκείνος καί τό θεοπρεπές, τής 
χαμαιζήλου καί βδελυράς άπάγει δόζης τούς συνετώς έντυγχά- 
νοντας. Τί δέ, ούδ' ό Ήλίας ήν ώς άληθώς ούδ’ ό Μωϋσής
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τρ ώ σ α μ ε  σ’ ένα τις φωνές των άγιων. "Ετσι άποδείξαμε ότι αύ- 
τοι είναι σύμφωνοι, και περιβάλαμε με μεγάλη εντροπή αύτόν 
πού βλασφημεί εναντίον τού θείου φωτός και φέρει τούς άγιους 
νά πολεμούν μεταξύ τους, έφ’ όσον δεν μεταμελήθηκε.

g Τούτο είναι έργο τής προσθήκης μας* σ’ αύτό τείνει ό
σκοπός τής έρευνας· με αυτά δεικνύεται σε όλους ότι ή προσ
θήκη αύτή δεν είναι δική μας αλλά άπό τό Πνεύμα. 'Ότι δέ κι’ 
ό ίδιος ό θειος Μάξιμος άναγνωρίζει ότι τό τέτοιο θειο φως εί
ναι φυσικό σύμβολο, τό δεικνύει στή συνέχεια τού λόγου. 
’Εκείνος όμως πού άποκτά αίγλη άπό τήν πολεμική κατά τής 
άληθείας, δεν ύπέμεινε ούτε ν’ άκούση τί γράφει, όπως φαίνε
ται, άλλα εύθύς άπό τήν άρχή των λόγων ξεσηκώθηκε έναντίον 
του καί έναντίον ήμών κι’ έπικαλέσθηκε τούτο, ότι έμεΐς δέν 
προβάλλομε «ρήσεις πού άκούσθηκαν ποτέ στά συγγράμματα 
των άγιων, άπό τις όποιες είναι σχεδόν γεμάτη κάθε θεόπνευ
στος συγγραφή, καί στις όποιες όπως φαίνεται τούτος δέν έτει
νε ποτέ προσεκτικό αύτί, όπως ούτε στά συγγράμματα τού σο
φού Μαξίμου. Γι’ αύτό καί λέγει ότι είναι κεφάλαιο αύτού τό 
κείμενο πού χαρακτηρίζει σύμβολο τό φως πού έλαμψε στο 
θαβώριο όρος άπό τον Σωτήρα, μή γνωρίζοντας ότι είναι πολύ
στιχο καί πολυμερές σύνταγμα, κατά τό όποιο έξυμνεΐ διαφορο- 
τρόπως καί πολυειδώς έκλαμβάνοντας όλα τά έκεΐ τετελεσμένα 
άλληγορικώς με λόγους άναλογικούς· γι’ αύτό καί τά έπιγράφει 
θεωρίες καί τά καλεΐ θεοπρεπή δραματουργήματα, όπως καί ό 
θεολόγος Γρηγόριος λέγει ότι είναι θεωρία, έκλαμβάνοντας άλ
ληγορικώς τό αισθητό έκεΐνο δένδρο, τό ώραΐο στήν όψι καί 
καλό σέ γεύσι αισθητή8, ώστε νά λέγη και αύτός* «θεωρία ήταν 
τό φυτό, όπως είναι ή δική μου θεωρία»9. Εκείνος όμως, προσ
θέτοντας καί τον χαρακτηρισμό ‘θεοπρεπές’, άπομακρύνει άπό 
τή χαμερπή καί βδελυρά δοξασία τούς συνετούς άναγνώστες. 
Τί λοιπόν; Δέν ήταν έκεΐ άληθινά ούτε ό Ήλίας ούτε ό Μωυ-

8. Πρβλ. Γέν. 2, 9.
9. Λόγος 38 εϊς θεοφάνια 12 και Λόγος 45 είς άγιον Πάσχα, 8, PG 36, 

324С καί 632D.
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έκεΐ, έπειδή καί τούτοις ώς συμβόλοις χρήται πολλών και δια
φόρων; Ούδέ ό Πέτρος και oi viol τής βροντής παρήσαν; Και 
ούτοι yap έν συμβόλων μοίρα τετάχαται. Τί ούν, ούκ άληθώς 
έκεΐ παρήσαν ούτοι πάντες, ούδε το όρος όρος ήν, έπέϊ κάκεϊνο 

5 σύμβολον υπάρχει τής κατ' αρετήν άναβάσεως, άλλα σκηνή 
πάντ’ έκεϊνα και ύπόκρισις ήν; "Απαγε. Τοιγαρουν και το φως 
έκεϊνο σύμβολόν τε και φως άληθινόν, και ούκ άληθινόν 
άπλώς, άλλ’ αυτό το άληθινόν υπήρχε φως, ώς και ό μέγας
φησι Βασίλειος' «εί άληθινόν φώς ό Υιός, ‘ήν το φώς τό άληθι- 

10 νόν, δ φωτίζει πάντα άνθρωπον έρχόμενον εις τον κόσμον *, ό δε 
Θεός, ‘φώς οίκών άπρόσιτον’, τό γάρ άπρόσιτον, πάντως και 
άληθινόν, και τό άληθινόν, άπρόσιτον οπότε και πεπτώκασιν οι 
άπόστολοι, τή δόξη του φωτός τού Υιού άτενίσαι μή δυνηθέντες 
διά τό είναι αυτόν άπρόσιτον φώς' φώς δε καί τό Πνεύμα, ‘δς 

15 έλαμψεν έν ταϊς καρδίαις ημών’ διά Πνεύματος άγιου».

9 Αλλά γάρ μεταξύ που τών λόγων έκείνων ό σοφός τά θεΐα 
Μάξιμος, «εδει», φησίν, «αύτόν έαυτού γενέσθαι τύπον καί 
σύμβολον καί παραδεΐξαι συμβολικώς έαυτόν, καί δ ι’ αύτού 
φαινομένου, προς έαυτόν άφανώς πάντ η κρυπτόμενον, χειραγω- 

20 γήσαι τήν άπασαν κτίσιν». Έπί μεν ούν τών μή φυσικών, άλλο 
άλλου σύμβολόν έστιν, ά λλ’ ούκ αύτό τι εαυτού' όταν δε τό σύμ
βολον έξ έκείνου ον τυγχάνη φυσικώς, ού σύμβολόν έστι καί 
τών άχωρίστως έκείνω συνημμένων, ώς καί τφ  ήμερινώ φωτί 
τό όρθρινόν, αύτό έαυτού σύμβολον γενέσθαι λέγομεν. Έπεί τοί- 

25 νυν τούθ’ ούτως έχει, σύμβολον δ ’ αύτόν έαυτού φησιν ό πολύς 
τά θεΐα Μάξιμος έπ όρους γενέσθαι τον Χριστόν, φυσικόν άρ’ 10 11

10. Πρβλ. Ίω. Δαμασκηνού, Εις τήν Μεταμόρφωσιν 13, PG 96, 564D.
11. Ίω. 1,9.
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σής, έπειδή και αύτός τούς χρησιμοποιεί ώς σύμβολα πολλών 
και διαφόρων; Δεν ήταν παρόντες ούτε ό Πέτρος και οί υιοί τής 
βροντής; Διότι και τούτοι έχουν ταχθή σε θέσι συμβόλων. Τί 
λοιπόν; Δεν ήσαν άληθινά παρόντες έκει όλοι τούτοι ούτε τό 
όρος ήταν όρος, έπειδή κι’ έκεΐνο θεωρείται σύμβολο τής άνα- 
βάσεως κατά τήν άρετή, άλλα ότι έκεΐνα ήταν θέατρο και ύπό- 
κρισις; ’Άπαγε. Επομένως και τό φως έκεΐνο είναι καί σύμβο
λο καί άληθινό φως, κι’ όχι άπλώς άληθινό, άλλά τό ίδιο τό 
άληθινό φως ήταν10, όπως λέγει καί ό μέγας Βασίλειος* «άν εί
ναι άληθινό φως ό Υιός, ‘ήταν τό φως τό άληθινό πού φωτίζει 
κάθε άνθρωπο έρχόμενο στον κόσμο’11, ό δε Θεός, ‘κατοικεί 
άπρόσιτο φως’12, διότι τό άπρόσιτο είναι πάντως καί άληθινό 
καί τό άληθινό είναι άπρόσιτο* οπότε οί άπόστολοι έπεσαν 
κάτω, έπειδή δεν μπόρεσαν ν’ άτενίσουν τή δόξα τού φωτός τού 
Υιού, διότι αύτός είναι άπρόσιτο φως* φως δέ είναι καί τό 
Πνεύμα ‘ό όποιος έλαμψε στις καρδιές μας’13 διά του άγιου 
Πνεύματος».

9 Αλλά βέβαια ό σοφός στά θεΐα Μάξιμος λέγει κάπου άνά- 
μεσα στούς λόγους έκείνους, «έπρεπε αύτός νά γίνη τύπος καί 
σύμβολο έαυτοϋ καί νά παραδείξη τον έαυτό του συμβολικώς 
καί διά τού φαινομένου συμβόλου νά χειραγωγήση όλη τήν κτί- 
σι προς τον έαυτό του έντελώς κρυπτόμενο»14. Στήν περίπτωσι 
λοιπόν των μή φυσικών άλλο είναι άλλου σύμβολο, άλλά όχι 
κάποιο πράγμα τού έαυτοΰ του* όταν δέ τό σύμβολο τυχαίνη νά 
είναι φυσικώς άπό έκεΐνο τού όποιου είναι σύμβολο καί είναι 
άπό τά άχωρίστως συνημμένα μ’ έκεΐνο, όπως καί τό ορθρινό 
με τό ήμερινό φώς, τότε λέγομε ότι είναι σύμβολο αύτό τού 
έαυτοΰ του. Έπειδή λοιπόν τούτο είναι έτσι, λέγει δέ ό πολύς 
στά θεΐα Μάξιμος ότι ό Χριστός έπάνω στο όρος έγινε σύμβο
λο αύτός έαυτού, άρα μάς παρέστησε ότι τό φώς έκεΐνο είναι

12. Α ' Τιμ. 6,16.
13. Β'Κορ.  4,6.
14. Περί αποριών, PG 91 ,1165D.
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είναι σύμβολον το φώς εκείνο παρέστησεν ήμΐν. Έν δυσι δε φύ

σεων δντος τον Χριστού, τής δε καθ’ ήμάς φύσεως φως τοιού- 

τον ήκιστα έχονσης, τής Θείας εξ ανάγκης εκείνο το φως υπήρχε 
φύσεως, δ кал αυτός αυθις ό θειος Μάξιμος ούδέν ήττον παρέ- 

5 στησεν ήμϊν. Τούτης γάρ έστι φυσικόν το τοιούτο σύμβολον, ής 

άρα και σύμβολον έστι. Της αφανούς δε κρυφιότητος τσυτί σύμ

βολον εκείνος εφη, δΤ ου φαινομένου, προς την έαυτής αληθινήν 
έπίγνωσιν έλκει τους όρώντας, ούχ ώς μαθησομένους τί ποτέ 
έστιν, άλλ ’ δτι έστιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ Τ '

"Οτι άνέκφαντος καθ’ έαντήν ή Θεία φνσις και αύτοΐς 
έκείνοις οίς άπορρήτως έπιφαίνεται το θειον

τούτο φώς 10 * * * * 15 * * * * 20

10 Oi yap μηδε την συμβολικήν ταντην έπιφάνειαν χωρούν-

τες, και ταύτην έκφανεΐσαν άμυδρώς («φώς γάρ ό Θεός», κατά

τον Θεολόγον Γρηγόριον, «και φώς το άκρότατον, ού βραχεία
τις απορροή кол απαύγασμα κάτω φθάνον φώς άπαν, κ&ν ύπέρ-

λαμπρον φαίνηται, άλλ ’ δρα, γνόφον πατει τον ήμέτερον, ΐνα μή

15 ρμδίως ϊδη σκοτεινή φύσις το άπόθετον κάλλος και όλίγων

άζιον»)' oi τοίνυν μηδε ταύτην κεχωρηκότες, πρηνείς γάρ έπι

γήν έπεσον oi μαθηταί, και ταΰτα κατά τον έκ Δαμασκού θειον
Ίωάννην λαβόντες όφθαλμους οδς ού πρότερον είχον, πώς αν

γνοΐεν τί ποτέ έστι το κρύφιον έκεΐνο; Έπι μεν γάρ τού αισθητού

20 φωτός ού το σύμβολον μόνον, το κατ’ δρθρον δηλονότι φώς, 
ύπ’ αϊσθησιν ήμΐν έστιν, άλλά και αύτό τό τής ημέρας φώς' τφ
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φυσικό σύμβολο. Επειδή δέ ό Χριστός είναι σε δυο φύσεις, ή 
δε άνθρωπίνη φύσις δεν έχει καθόλου τέτοιο φως, κατ’ άνάγκη 
τό φως έκεΐνο άνήκε στή θεία φύσι, πράγμα πού πάλι μάς παρέ
στησε όχι λιγώτερο ό ίδιος ό θειος Μάξιμος. Διότι τό τέτοιο 
πράγμα είναι φυσικό σύμβολο αύτής τής φύσεως τής όποιας εί
ναι σύμβολο. Τό είπε δέ τούτο εκείνος σύμβολο τής άφανοϋς 
κρυφιότητος, διά τής θέας τού όποιου προσελκύει τούς βλέπον
τας προς την άληθινή έπίγνωσι έαυτής, όχι για νά μάθουν τάχα 
τί άκριβώς είναι, άλλά ότι είναι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

"Οτι ή θεία φύσις είναι καθ’ έαυτην άφανέρωτη άκόμη 
καί σ’ εκείνους στούς όποιους έπιφαίνεται 

άπορρήτως το θειο τούτο φως

10 Εκείνοι βέβαια πού δέν χωρούσαν ούτε τούτη τή συμβολι
κή φανέρωσι, άν και παρουσιάσθηκε άμυδρώς (διότι κατά τον 
Θεολόγο Γρηγόριο, «ό Θεός είναι φως τό άκρότατο, τού 
όποιου όλο τό φως πού φθάνει κάτω, έστω και άν φαίνεται 
ύπέρλαμπρο, είναι άδύνατη άπαρροή και άπαύγασμα* άλλά βλέ
πε, πατεΐ τον γνόφο μας, για νά μή ίδή εύκολα ή σκοτεινή φύ
σις τό απόμακρο κάλλος πού προορίζεται για τούς λίγους»1)· 
έκεΐνοι λοιπόν πού δέν έχώρισαν ούτε αύτήν τήν άπορροή, 
άφού έπεσαν πρηνείς έπάνω στή γή οί μαθηταί, και μάλιστα 
ένώ κατά τον άπό τή Δαμασκό θειο Ιωάννη έπήραν οφθαλμούς 
πού δέν είχαν προηγουμένως, πώς θά μπορούσαν νά καταλά
βουν τί είναι έκεΐνο τό κρύφιο φως; Στήν περίπτωσι τού αισθη
τού φωτός δέν έρχεται μόνο τό σύμβολο, δηλαδή τό φως τού 
όρθρου, στήν αΐσθησί μας, άλλά και τό ίδιο τής ήμέρας φως* 
προς τον ένεργούντα όμως αύτά φυσικώς, δηλαδή τον ήλιο, δέν

1. Λόγος 32, 15, PG 36, 189D-192A. Πρβλ. Λόγον 4Q, 5, PG 36,
364Β.
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S’ ένεργούντι ταΰτα φυσικώς, δς έστιν ό ήλιος, άτενίσαι ούκ 
ίσχύομεν. Ε ί γοΰν τοΰτ’ αύτό έπάσχομεν προς την του δρθρου 
Θέαν, ή και προς άμυδράν αύγήν έκείνου, τις αν ποθ’ ημών εγνω 
τί ποτέ έστιν ό ήλιος και οίον φως; Οΰτω τα θεΐα ταΐς μετοχαϊς 

5 έπιγινώσκεται, αυτά ό ’ δ,τί ποτέ έστι κατά την έαυτών κρυφίαν 
ϊδρυσιν οιδεν ουδέ εις, καν έκ των θεοφανειών αυτών ποιήται 
τάς έπωνυμίας. Ά λ λ ’ έκεΐνα παντός οιδεν όνόματος έπέκεινα, 
ούκ έξ έπιστήμης, άλλ2 3 4 έκ φαντασίας Θειοτέρας κατά το iyχω 
ρούν περί αύτών λαλών. Α ί δε τοιαΰται φαντασίαι ου του νοΰ 

ΐοχείρους, άλλά κρείττους και ύψηλότεραι διαφερόντως, άτε δη 
δυνάμεις θείου Πνεύματος άλλά μη διά τής προσύλου τελούμε
νοι αίσθήσεως.

11 Τούτο δη και αύτος ό Θειος Μάξιμος έν τφ αύτώ λόγω  
παριστάς «άπο τής σαρκός», φησίν, «έπι το Πνεύμα μετέβησαν 

15 οι τού Κυρίου μύσται, τή εναλλαγή τών αισθήσεων, ήν αύτοϊς 
το Πνεύμα ένήργησεν». Όρας ώς Πνεύμα γεγονότες και Πνεύ- 
ματι όρώντες έκεινο έθεάσαν το το φώς; Περί ου φησιν ό έκ Δα
μασκού Θειος Ιωάννης, «ταύτά έστιν ‘ά οφθαλμός ούκ είδε και 
ούς ούκ ήκουσε και έπι καρδίαν άνθρώπου ούκ άνέβη, ά ήτοί- 

20 μασεν ό Θεός τοΐς άγαπώσιν αύτόν Ούτως έν αίώνι τφ μέλ- 
λοντι 'πάντοτε συν Κυρίφ έσόμεθα ’, Χριστόν όρώντες τφ  φωτι 
άστράπτοντα τής Θεότητος». Καλώς άρ’ ό θειος Μάξιμος έν 
Κ ε φ α λ α ί ο ι ς  φησίν' «ή τού Θεού βασιλεία τών προσόντων 
τφ Θεφ φυσικώς κατά χάριν έστι μετάδοσις» καί «το είδος 

25 αύτό τής θεϊκής ώραιότητος τών φορεσάντων την εικόνα τού 
έπουρανίου».

2. Περ'ι Αποριών, PG 91, 1128Α.
3. Α ’ Κορ. 2, 9.
4. A ' Θεσσ. 4, 17.
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μπορούμε νά άτενίσωμε. "Αν λοιπόν έπαθαίναμε τό ϊδιο και 
στη θέα του όρθρου ή και προς την άμυδρά αύγή έκείνου, ποιος 
άπό μάς θά μπορούσε ποτέ νά γνωρίση τί είναι ό ήλιος και πώς 
είναι τό φως; ’Έτσι τά θεΐα γνωρίζονται με τις μετοχές, τί όμως 
είναι τά ίδια κατά την κρύφια σύστασί τους, κανένας δεν γνωρί
ζει, άκόμη και άν διαμορφώνη τά ονόματα άπό αύτές τις θεοφά- 
νειες. ’Αλλά έκεΐνα γνωρίζει ότι είναι πέρα άπό κάθε όνομα, 
όμιλώντας γι’ αυτά όχι άπό έπιστήμη, άλλα άπό θεία φαντασία 
κατά τό δυνατό. Τέτοιες φαντασίες δεν είναι χειρότερες άπό τό 
νοϋ, άλλα άνώτερες και ύψηλότερες κατά πολύ, διότι ένεργοΰν- 
ται με τη δύναμι του θείου Πνεύματος και όχι διά τής ύλικής αί- 
σθήσεως.

11 Τούτο τό πράγμα δείχνοντας και ό θειος Μάξιμος στον 
ίδιο λόγο λέγει, «οί μύστες του Κυρίου άνέβηκαν άπό τη σάρκα 
έπάνω στο πνεύμα, με τη μεταβολή των αισθήσεων πού ένήρ- 
γησε σ’ αύτούς τό πνεύμα μας»2. Βλέπεις ότι έθεώρησαν έκεΐνο 
τό φως, άφού έγιναν πνεύμα και άφού είδαν με Πνεύμα; Για 
τούτο λέγει ό άπό τή Δαμασκό θειος Ιωάννης, «τούτα είναι πού 
οφθαλμός δεν είδε και αύτι δεν άκουσε και πού σε καρδιά άν- 
θρώπου δεν άνέβηκαν, πού έτοίμασε ό Θεός για όσους τον άγα- 
πούν3. ’Έτσι στον μέλλοντα αιώνα θά είμαστε πάντοτε μαζί μέ 
τον Κύριο4, βλέποντας τον Χριστό ν’ άστράπτη μέ τό φώς τής 
θεότητος»5. Επομένως καλά λέγει ό θειος Μάξιμος στα Κεφά
λαια' «ή βασιλεία τού Θεού είναι κατά χάρι μετάδοσις τών φυ- 
σικώς προσόντων στο Θεό»6 και «τό ϊδιο τό είδος τής θεϊκής 
ώραιότητος έκείνων πού έφόρεσαν τήν εικόνα τού έπουρα- 
νίου»7.

5. Είς τήν Μεταμόρφωσιν 15, PG 96, 569Α.
6. Κεφάλαια θεολογικά και οικονομικά 2, 90, PG 90, 1168С.
7. Αυτόθι, 93, PG 90, 1169Α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

*'Οτι ούχ οι λέγοντες όπερκεϊσθαι πάσης έκφάνσεως την 
θείαν φύσιν, άλλ’ οίμή τούτο λεγοντες πολυθεΐςι 

περιπίπτονσιν ώς αληθώς

12 Αλλ ’ έροϋσι πάλιν και πώς όπερκεϊσθαι τούτου την ου

σίαν του θεού φατέ; Και πάλιν άκούσονται τα πολλάκις είρημέ- 

να παρ’ ήμών, μάλλον δε παρά των θεοφόρων, ώς ούχ ύπερ 

πάσαν μόνον αυτή μέθεξίν τε και εκφανσιν, άλλα κώ ύπερ πά-

5 σαν Θέσιν και άφαίρεσιν έστν μία δε των άφαιρέσεών έστι το 

άκτιστον. Άκτιστος ούν ή χάρις ούσα και των κτιστών ύπερ- 

κειμένη πάντων, ώς άδιαιρέτως άτε φυσικώς ένυπάρχουσα τη 

θείμ φύσει, την φύσιν αύτήν υπερκειμένψ έχει έαυτής ώς αιτίαν 

τε και χορηγόν. Και ού πολλοί παρά τούτο κατά την τών άντιλε-

10 γόντων λέσχην, άλλ’ είς είναι δείκνυται Θεός την αυτών μάλλον 

πολύθεον πλάνην καταργών.

13 Διαφόρων γάρ δντων τών περί αύτόν Θεωρουμένων φυσι

κώς, ώς πολλάκις και διά πλειόνων άποδέδεικται, εί μή εν δο- 

ξάζουσι το αίτιον, πολλά τά αίτια, και πολυθεΐα το σέβας έξ

15 άνάγκης έξει. *7/ τοίνυν λεγέτωσαν ταυτο παντάπασι και άδιά- 

φορον είναι τώ άνάρχω το άτελεύτητον και τη δικαιοκρισίμ την 

συμπάθειαν και απλώς πάντα τά τώ Θεφ προσόντα φυσικώς,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ό τ ι στην πολυθεΐα περιπίπτουν αληθινά όχι εκείνοι πού 
λέγουν ότι ή θεία φύσις ύπέρκειται κάθε φανερώσεως 

άλλα εκείνοι πού δεν το λέγουν

12 "Αλλά θά ειποΰν πάλν και πως ίσχυρίζεσθε ότι ύπέρκειται 
τού φωτός τούτου ή ούσία τού Θεού; Και πάλι θ’ άκούσουν όσα 
πολλές φορές έχουν λεχθή άπό μάς, μάλλον δέ άπό τούς θεοφό- 
ρβυς πατέρες, ότι αύτή δέν είναι μόνο επάνω άπό κάθε μέθεξι 
και φανέρωσι, άλλά και έπάνω άπό κάθε θεσι και άφαίρεσι1* 
καί μιά άπό τις άφαιρέσεις είναι τό άκτιστο. ’Αφού λοιπόν ή 
χάρις είναι άκτιστη και ύπέρκειται όλων των κτιστών, καθ’ 
όσον ένυπάρχει στή θεία φύσι ιδιαιτέρως ώς φυσική, έχει την 
ίδια της φύσι ύπερκειμένη έαυτης ώς αιτία και χορηγό. Και 
παρ’ όλο τούτο δέν δεικνύονται πολλοί, όπως νομίζει ή λέσχη) 
των άντιλεγόντων, θεοί, άλλά ένας πού καταργεί μάλλον τη 
δική τους πολύθεη πλάνη.

13 Έφ’ όσον πράγματι τά φυσικώς θεωρούμενα γύρω άπό αυ
τόν είναι διάφορα, όπως έχει άποδειχθή πολλές φορές μέ πολ
λά έπιχειρήματα, άν δέν δέχωνται ένα αίτιο, τά αίτια είναι πολ
λά, και κατ’ άνάγκην πολυθεΐα θά καταλάβη την λατρεία. Επο
μένως ή άς λέγουν ότι είναι έντελώς τό ίδιο και άπαράλλακτο 
τό άτελεύτητο μέ τό άναρχο και ή συμπάθεια μέ τη δικαιοκρι- 
σία και γενικώς όλα τά φυσικώς προσόντα στο θεό, ώστε νά

1. Πρβλ. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Περί μυστικής θεολογίας 5, PG 3, 
1048Β.
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ίν ’ Εύνομιανοί είεν άνομοι και άλόγιστοι, ή θέλοντες εύσεβεΐν 
και σωφρονεΐν, όμολογείτωσαν διαφέρειν μεν τα τοιαΰτα πάντ’ 
άλλήλων, αϊτιον δ' εκείνο τούτων, έν φπερ και εξ ον έστιν, αυ
τού όντος υπέρ ταύτα. Και yap υπέρ πάσαν Θέσιν кал άφαίρεσιν, 

5 καθά και μικρόν Ανωτέρω εϊρηται, το Θειον κατ’ ουσίαν, ούχ 
υπέρ τα κτιστά μόνον, Αλλά кал αυτών των υπέρ τα όντα δντων 
ύπερουσίως ύπερκείμενον, και αυτού τού υπερουσίου αύθυπε- 
ρουσίως Απείρως ύπερέχον, κατά τον πολυν τά θεία Μ άξιμον 
Απείρου γάρ όντος, μάλλον δέ και υπέρ Απειρίαν, τού παρ ’ ήμών 

10 σεβομένου τε και ύμνουμένου, τις Αρα φθόνος, τί δ ’ έσται πέρας 
ΑναβΑσεως, ώ δεισιδαίμονες υμείς, μάλλον δέ άγνώμονες περί 
τόν εύηργετηκότα τά λογικά κτίσματα αυτού την άληκτον έπι το 
κρεϊττον πρόοδον;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η '

’Ότι ούχ oi άκτιστον, άλλ’ οί κτιστόν 
λέγοντες τό θειον φώς, το θειον 

φυσιολογοΰσιν

14 Τίνες οόν οί το Θειον φυσιολογούντες; Ημείς οί την τής
15 θείας φύσεως λαμπρότητα φυσικώς προσείναι τώ Θεώ δει- 

κνύντες, ταυτο δ ’ είπείν ύπερφυεστάτην ταύτην άποφαίνοντες, ή 
υμείς οί κτιστής φύσεως είναι κατασκευάζοντες αύτήν και τού 
αισθητού φωτός μηδέν διενηνοχέναι λέγοντες τό θειον φώς, 
μάλλον δέ кал τού αισθητού φωτός διενηνοχέναι λέγοντες έπι τό

20χείρον, εϊπερ τούτο μέν Αφ’ ού γέγονεν άσβεστον τηρείται, τό δ ’ 
έπ ’ όρους Από τού Σωτήρος τους μαθητάς περιαστρΑψαν φώς 
εύθυς λάμψαν έσβέσθη καθ’ υμάς προς τό μη ον χωρήσαν, εϊ- 
7τερ των φασμάτων ού διενήνοχεν; Ο ϊ γε μην προς την Άρείου 2

2. Πρβλ. Κεφάλαια θεολογικά, 1, 7, PG 90, 1058Β.
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καταστούν Εύνομιανοί άνομοι και άλόγιστον ή, θέλοντας νά εύ- 
ςεβοΰν και νά σωφρονούν, άς ομολογήσουν ότι αύτά τά πρά
γματα διαφέρουν μεν μεταξύ τους, άλλά έκεΐνο είναι αίτιο τού
των, μέσα στο όποιο και άπό τό όποιο είναι, ένώ αύτό είναι 
επάνω άπό αύτά. Διότι κατ’ ούσίαν τό θειο είναι έπάνω άπό 
κάθε θέσι καί άφαίρεσι, όπως έχει λεχθή καί λίγο παραπάνω, 
όχι μόνο εύρισκόμενο έπάνω άπό τά κτιστά, άλλά ύπερκείμενο 
άπείρως καί αύτών πού είναι έπάνω άπό τά όντα ύπερουσίως 
καί ύπερέχον άπείρως τού ίδιου τού αύθυπερουσίως ύπερου- 
σίου, κατά τον πολύ στά θεία Μάξιμο2. Διότι, άφοϋ ό λατρευό- 
μενος καί σεβόμενος άπό μάς είναι άπειρος, μάλλον δε έπάνω 
άπό την άπειρία, ποιος φθόνος καί ποιό τέρμα τής άναβάσεως 
μπορεί νά ύπάρξη, ώ δεισιδαίμονες έσεΐς, μάλλον δε άγνώμονες 
προς τον εύεργετήσαντα τά λογικά του κτίσματα με την άκατά
ληκτη προς τό καλύτερο πρόοδο;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

"Οτι φυσιολογοΰν τό θ ε ίο  όχι εκείνοι πού λέγουν 
άκτιστο τό θείο φως άλλ’ εκείνοι πού 

τό λέγουν κτιστό

14 Ποιοι λοιπόν είναι έκεΐνοι πού φυσιολογοΰν τό Θείο; 
Εμείς πού δεικνύομε ότι ή λαμπρότης τής θείας φύσεως προσυ- 
πάρχει στο Θεό φυσικώς, δηλαδή πού τήν άποδεχόμαστε ύπερ- 
φυεστάτη, ή έσεΐς πού τήν φέρετε νά είναι κτιστής φύσεως καί 
λέγετε ότι δεν διαφέρει κατά τίποτε άπό τό αισθητό φως τό 
θείο φως, μάλλον δε ίσχυρίζεσθε ότι διαφέρει καί άπό τό αι
σθητό φως προς τό χειρότερο, άν βέβαια τούτο μέν διατηρήται 
άσβεστο άφ’ ότου έγινε, τό δέ φως πού περιάστραψε άπό τον 
Σωτήρα τούς μαθητάς εύθύς μόλις έλαμψε έσβέσθηκε σύμφωνα 
με τήν άποψί σας, πηγαίνοντας προς τό μή δν, άν βέβαια δέν 
διαφέρη άπό τά φαντάσματα; Οί άντικρούσαντες τή μανία τού
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μανίαν άντικαταστάντες, κτιστόν άποφαινομένου τον δ ι' ού τα 
πάντα γέγονεν Υιόν, ούκ έκ του φύσει φάναι Θεού Υιόν αυτόν 
άκτιστον απέδειξαν; 7Α ρ’ οόν και ούτοι πεφυσιολογήκασι τό 
Θειον ή τφ Πατρ'ι κατάλληλον άποδόντες τον Υιόν ύπερφυά και 

5 τούτον έδειξαν; Τούτον ούν τον τρόπον και ήμεϊς, τοϊς κτιστοϊς 
τιθεμένοις την λαμπρότητα τής θείας φύσεως άντιλέγοντες ύμϊν, 
κατάλληλον έκείνη τή φύσει την αύτής λαμπρότητα δεικνύντες, 
τό ύπερφυες μάλλον άπεδείξαμεν αυτής.

15 Αλλά ταυτα μεν έν τοις προς τον Βαρλαάμ διεξοδικώτερον
ΐοεϊρηται ήμϊν έπει δε κάνταύθα διατετράνωται τό ήμέτερον και 

λαβής πάσης άνω και ύψηλότερον άναπέφηνε, φέρε την του 
έναντίου δόξαν διασκεψώμεθα. Φησι τοίνυν «σύμβολον μεν εί
ναι τό φως έκεΐνο τής θεότητος, ού φυσικόν δέ». Φαίη δ ’ αν τις 
προς αύτόν, ώς «εί μη φυσικόν, ώ σοφώτατε, πολλω γε μάλλον 

ΐ5θύδε φύσις εϊη αν, έπει και σύμβολον». Τοιγαρουν, καν μεν 
άκτιστον αύτό νο μίξης, άσεβεΐς περιφανώς, Θεόν έτερον είσά
γων καί όντως άθεος καί διθεΐτης γενόμενος' Θεού γάρ έκτος 
άκτιστον ούδέν. Εί δε κτιστόν τό φως έκεΐνο φήσεις φανερώς, 
λίθους πάντες άρούσιν έπι σέ, κατά τον Βαρλαάμ αυθις λέγοντα 

20 βλασφήμως κτίσμα τον έν Θαβωρίφ λάμψαντα Θεόν, δς τέως 
έν σαρκί κρυπτόμενος, «παρήνοιξεν» ώς εύδόκησεν «όλίγον τής 

θεότητος», κατά τό χρυσοϋν την γλώτταν θεολόγον, καί τοϊς μύ- 
σταις «έδειξε τον ένοικοΰντα Θεόν». Όρψς ώς ούκ έστιν άνανή- 
ξασθαι τον βυθού τής άσεβείας μέχρις άν μη φυσικόν είναι δο- 

25 ξάζη τις τό φως έκεΐνο τής θεότητος; 1

1. Ύπερ των ίερώς ήσυχαζόντων 3, 1.
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Άρείου, πού έθεωρούσε κτιστόν τον Υίό διά του όποιου έγιναν 
τά πάντα, δεν τον άπέδειξαν άκτιστο με τό νά βεβαιώνουν ότι 
είναι φύσει Υιός του Θεού; Ά ρα  λοιπόν και τούτοι έφυσιολό- 
γησαν τό Θειο ή άποδίδοντας τον Υίό στον Πατέρα καταλλή
λως τον άπέδειξαν και αύτόν άκτιστον. Μέ αύτόν λοιπόν κι’ 
έμεις τον τρόπο άντιλέγοντας σ’ έσάς πού θεωρείτε κτιστή τή 
λαμπρότητα τής θείας φύσεως, δεικνύοντας τή λαμπρότητά της 
κατάλληλη προς έκείνη τή φύσι, άπεδείξαμε τον ύπερφυή χα
ρακτήρα της.

15 Αλλά αύτά τά πράγματα τά έκθέσαμε λεπτομερέστερα στά 
συγγράμματα προς τον Βαρλαάμ1. Επειδή όμως ή άποψίς μας 
άποδείχθηκε κι’ έδώ τρανώς καί έφάνηκε έπάνω καί ψηλότερα 
άπό κάθε λαβή, άς έξετάσωμε τή δοξασία τού άντιθέτου2. Λέγει 
λοιπόν «ότι έκεΐνο τό φως είναι μεν σύμβολο τής θεότητος, 
άλλά όχι φυσικό». Θά μπορούσε νά είπή κανείς προς αύτόν ότι 
«άν, ώ σοφώτατε, δεν είναι φυσικό, πολύ περισσότερο δεν θά 
ήταν ούτε φύσις, άφού είναι σύμβολο». Επομένως, άν τό νομί- 
ζης άκτιστο, ολοφάνερα άσεβεις, άφού εισάγεις άλλον Θεό καί 
γίνεσαι διθεΐτης· διότι έκτος τού Θεού δέν ύπάρχει τίποτε άκτι
στο. ’Ά ν  δε είπής φανερά κτιστό έκεΐνο τό φως, όλοι θά σέ λι
θοβολήσουν, όπως έκεΐνον τον Βαρλαάμ πάλι πού λέγει βλα- 
σφήμως κτίσμα τον Θεό πού έλαμψε στο Θαβώριο3, ό όποιος, 
κρυπτόμενος έως τότε μέσα στή σάρκα, «άνοιξε λίγο άπό τήν 
θεότητα», σύμφωνα μέ τον χρυσόγλωσσο θεολόγο, κι’ έδειξε 
στούς μύστες «τον κατοικούντα σ’ αύτήν Θεό»4. Βλέπεις ότι 
δέν είναι δυνατό νά ξανακολυμβήση έπάνω άπό τον βυθό τής 
άσεβείας κανείς, όσον καιρό δέν δέχεται ότι είναι φυσικό τό 
φως έκεΐνο τής θεότητος;

2. ’Από τό κεφάλαιο 4, 5 ό Παλαμας άνέπτυξε τις άπόψεις του περί 
του φωτός της μεταμορφώσεως. ’Από τό σημείο τούτο άρχίζει ή άναίρεσις 
της αντίθετης γνώμης τού ’Ακίνδυνου.

3. ’Εάν τό φως της μεταμορφώσεως είναι κτιστό, και ό θεός είναι
κτιστός.

4. Ίω. Χρυσοστόμου, Έκλογαι άπό διαφόρων λόγων 21, PG 63, 700.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ

~Οτι το μή γινώσκεσθαι τόν Θεόν έκ φυσικής έμφάσεως 
ούκ άναιρεΐτο γινώσκεσθαι αύτόν έκ των θείων αυ

τού προόδων και ένεργειών έν ω κτιστήν την 
θείαν πρόνοιαν και καταληπτήν τήν θείαν 

φόσιν ό ’Ακίνδυνος έλέγχεται ποιων

16 Το δ ’ έκ φυσικής έμφάσεως μηδενί διαγινώσκεσθαι Θεόν, 

άληθες μέν, αύτω δε προς τήν δυσσέβειαν ήκιστα συντείνει. Ου 

γάρ ταυτο κατάληψίς τε και μετάληψις, και ταυθ’ υπερφυής, 

καν ’Ακίνδυνος οϊηται φρενοβλαβώς, μηδ’ έκεϊνο βαλλόμενος 

5έπι νουν, ώς ή μεν άπηγόρευται πάσιν, ή δ ’ έπήγγελται τοΐς 

άξίοις. ''Οτι δ ’ οότος διαστολήν ούκ οίδεν άπολαύσεως και κα- 

ταλήψεως, έντευθεν δήλον. Περί γάρ τής έπ ’ όρους του απορρή

του φωτός δ ι’ όφθαλμών σώματος άπορρήτου Θέας, ταυτο δ ’ εί- 

πεΐν άπολαύσεως, ένταΰθα ποιούμενος τόν λόγον τα περί τής 

10 κατά νουν γνωστικής Θεωρίας είρημένα τοΐς άγίοις, ώς περί τής 

άπολαύσεως έκείνης είρημένα προεκόμισεν. ’Αλλαχού δε τά 

περί τής κατά διάνοιαν τοιαύτης Θεωρίας είρημένα προθείς, ώς 

ύπερβαίνει τήν γνώσιν ή ζωοπιός ζωή, το δε καταλαμβανόμε- 

νον παν ούκ έστι ζωοποιός ζωή' ταύτα προθείς εύθυς έπιφέρει 

15 πάλιν τήν δι ’ όφθαλμών ένθέων του θείου φωτός άπόλαυσιν 

έκείνην, γράφων «кал εί τό καταλαμβανόμενον παν ζωήν ούκ 

έστιν ούδε ζωής παρεκτικόν τοΐς κατά Μωσέα τήν άρετήν, πώς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

’Ό τ ι τό νά μή γνωρίζεται ό θ ε ό ς  άπό φυσική φανέρωσι δεν 
άναιρεΐ τό νά γνωρίζεται άπό τις θείες προόδους 

και ενέργειες* όπου ό ’Ακίνδυνος ελέγχεται νά 
παρουσιάζη κτιστή τή θεία πρόνοια και 

καταληπτή τή θεία φύσι

16 Τό ότι ό Θεός δέν γνωρίζεται άπό κανένα διά φυσικής φα- 
νερώσεως1, είναι βέβαια άληθινό, άλλά δέν συμβάλλει καθόλου 
στη δυσσέβειά του. Διότι δέν είναι τό ίδιο κατάληψις και μετά- 
ληψις, και μάλιστα ύπερφυής, έστω και άν ό ’Ακίνδυνος τό νο- 
μίζη φρενοβλαβώς, έπειδή δέν έβαλε στο νοΰ του ούτε έκεΐνο, 
ότι ή μία άπαγορεύεται σ’ όλους, ή άλλη έχει έπαγγελθή στούς 
άξιους. 'Ότι δέ τούτος δέν άναγνωρίζει διάκρισι μεταξύ άπο- 
λαύσεως και καταλήψεως, είναι άπό έδώ φανερό. Διότι ομιλών
τας έδώ περί τής άπόρρητης θέας τού έπάνω στο όρος άπορρή- 
του φωτός μέ σωματικούς οφθαλμούς, μέ άλλα λόγια άπολαύ- 
σεως, προέβαλε τά λεγάμενα άπό τούς άγιους περί τής κατά τον 
νού γνωστικής άπολαύσεως σάν νά ειπώθηκαν γιά έκείνη τή 
σωματική άπόλαυσι. ’Αλλού πάλι παραθέτοντας τά λεγάμενα 
περί τής κατά διάνοια τέτοιας θεωρίας, ότι ή ζωοποιός ζωή 
ύπερβαίνει τή γνώσι, ένώ κάθε τι καταλαμβανόμενο δέν είναι 
ζωοποιός ζωή· παραθέτοντας λοιπόν τούτα έπιφέρει άμέσως 
πάλι έκείνή τήν άπόλαυσι τού θείου φωτός μέ ένθέους οφθαλ
μούς, γράφοντας, «και άν κάθε τι καταλαμβανόμενο δέν είναι 
ζωή ούτε παρεκτικό ζωής στούς έπιδιώκοντας τήν άρετή κατά 
τον Μωυσή, πώς θά ύπάρχη κάποια θέση άκτιστη βλεπομένη

1. Μαξίμου όμολογητου, Κεφάλαια θεολογικά 1, 1, PG 90, 1083Α.
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έστι τις θεότης άκτιστος όφθαλμοΐς όρωμένη σωματικοϊς 
οπωσδήποτε;», τούτο λέγων άντικρυς, ώς εί μή καταλαμ

βάνει τις τη διανοία, πώς τοϊς όφθαλμοΐς όρα, ώς άρα νοήσεως 
ουσης τής όράσεως, και ταΰτα τής δι ’ οφθαλμών και όφαθλμών 

5 σώματος, ΐνα μή λέγω και τής του θείου Πνεύματος θείας χάρι- 
τος και δυνάμεως εύμοιρηκότων, ώς και οφθαλμούς ετέρους εί- 
ληφέναι τους κατ’ αυτήν όρώνταςμαρτυρεΐσθαι;

17 Δήλος μεν ούν ούτος άλλήλαις έπιστρατεύων και δι ’ άμφο-
τέρων άλλήλας άναιρών, άτε μηδεμίαν είδώς διαστολήν κατα- 

ΐολήψεως και μεταλήψεως θείας' άλλα και δήλός έστι μηδεμιάς 
ποτέ τούτων, ουδέ γουν έφ ’ όσον τοϊς μεμυημένοις πάσιν εξεστι 
και έγχωρεϊ, γεγονώς έπιτυχής' ού γάρ αν ουτω τήν τηλικαύτην 
και περί τηλικαϋτα παντάπασιν ήγνόησε διαφοράν. Τις γάρ λο- 
γισμοΐς έγνω τί το φώς έκεΐνο; Τίς δε των άπολαυσάντων ώς 

15 έν άρραβώνος μέρει του φωτός έκείνου τής αιωνίου ζωής, τίς 
ποτέ έστιν ή φωτοειδής έλλαμψις έκείνη διαγνώναι ίσχυρίσατο, 
οπότε κατά τον Θειον Μάξιμον, «και αύτος ό τρόπος καθ ’ δν ό 
Θεός μετέχεται, μένει διηνεκώς τοϊς πάσιν άνέκφαντος»; «Ή  
γάρ Θεία ζωή και άνεννόητος», κατά τον αυτόν πάλιν, «εί και 

20 άπόλαυσιν δίδωσιν έαυτής τοϊς κατά χάριν μετέχουσιν, άλλ ' ού 

κατάληψιν μένει γάρ άει κάν τή μεθέξει των άπολαυόντων αυ
τής άκατάληπτος, 6τι κατά φύσιν ώς άγέννητος έχει την άπει- 
ρίαν», και «του ύπερ φύσιν ή φύσις καταληπτικήν ού κέκτηται 
δύναμιν. Θεώσεως γάρ ούδεν γενητον κατά φύσιν έστι ποιητι- 

25 κόν, έπεϊ μηδε Θεού καταληπτικόν μόνης γάρ τής θείας χάριτος 
ίδιον τούτο πέφυκεν είναι το άναλόγως τοϊς ούσι χαρίζεσθαι θέ-
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κατά κάποιον τρόπο μέ σωματικούς οφθαλμούς;», έννοώντας 
τούτο άκριβώς, ότι άν δεν καταλαβαίνη κάνεις μέ τη διάνοια, 
πώς βλέπει μέ τούς όφθαλμούς, σαν νά είναι νόησις ή όρασις, 
και μάλιστα δρασις μέ όφθαλμούς, και όφθαλμούς σώματος, γιά 
ν’ άναφερθώ σέ άνθρώπους πού εύμοίρησαν νά έχουν τή θεία 
χάρι και δύναμι τού θείου Πνεύματος, ώστε οί βλέποντες κατ’ 
αύτή τή χάρι νά μαρτυρήται ότι έχουν λάβει άλλους όφθαλ
μούς2.

17 Είναι φανερό λοιπόν ότι αύτός στρέφει τή μιά κατά τής 
άλλης και άναιρεΐ τή μιά μέ τήν άλλη, έφ’ όσον δέν γνωρίζει 
καμμιά διαστολή μεταξύ καταλήψεως και μεταλήψεως θείας* 
άλλά είναι έπίσης φανερό ότι δέν έπέτυχε ποτέ καμμιά άπό αύ- 
τές, άκόμη ούτε όσο είναι δυνατό και έπιτρέπεται στούς μυημέ
νους* άλλοιώς δέν θά άγνοοΰσε τελείως τήν τόσο μεγάλη δια
φορά σέ τόσο σπουδαία θέματα. Διότι ποιος έγνώρισε μέ λογι
σμούς τί είναι έκεΐνο τό φως; Ποιος άπό αύτούς πού άπήλαυσαν 
τό φως έκεΐνο τής αιωνίου ζωής σάν άρραβώνα, ποιος ίσχυρί- 
σθηκε ότι διέγνωσε τί άκριβώς είναι ή φωτοειδής έκείνη έλ- 
λαμψις, άφοϋ κατά τον θείο Μάξιμο «και αύτός ό τρόπος κατά 
τον όποιο ό Θεός μετέχεται, μένει διαρκώς σ’ όλους άφανέρω- 
τος»3; Διότι κατά τον ίδιο πάλι «ή θεία ζωή είναι άκατάληπτη, 
άν και προσφέρει άπόλαυσι έαυτής στούς μετέχοντας κατά 
χάρι, άλλ’ όχι κατάληψι* διότι μένει πάντοτε άκόμη και στή μέ- 
θεξι έκείνων πού τήν άπολαύουν άκατάληπτη, έπειδή έχει κατά 
φύσι τήν άπειρία ώς άγένητος»4, και «ή φύσις δέν κατέχει δύ- 
ναμι καταληπτική τού ύπέρ φύσιν. Διότι κανένα γενητό δέν εί
ναι κατά φύσι ποιητικό τής θεώσεως* μόνο τής θείας χάριτος 
είναι τούτο γνώρισμα, τό νά χαρίζη στά όντα θεώσι κατά τήν 
άναλογία τής ίκανότητός των, καθώς λαμπρύνει τή φύσι μέ τό

2. Περί τής μετασκευής των οφθαλμών των άγιων και τής μέ αύτόν 
τόν τρόπο θέας τού θείου φωτός βλ. σημείωσι παραπάνω, Λόγος 3, 2,3.

3. Κεφάλαια διάφορα 1, 7, PG 90, 1180С.
4. Προς Θαλάσσιον 61, Σχόλιον 18, PG 90, 644D-645Α.
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ωσιν, λαμπρυνούσης την φύσιν τφ υπέρ φύσιν φωτί, και των 
οικείων δρων ύπεράνω κατά την υπερβολήν τής δόξης 
ποιούμενης».

18 Και τούτο μέντοι προσήκε σκοπεϊν, ώς ούκ είπεν ό Θειος 
5 Μάξιμος μηδενι διαγινώσκεσθαι Θεόν έκ των φυσικών αυτού

προόδων και ένεργειών, ά λλ’ «έκ φυσικής έμφάσεως», τουτέ- 
στιν έκ των έμφαινόντων αυτού την φύσιν ήτις έστί. Aid ουδέ μη 
γινώσκεσθαι είπεν, άλλα μη διαγινώσκεσθαι, την έκ φυσικής 
έμφάσεως άκριβή παρ’ ημών τού Θεού κατάληψιν άπαγορεύ- 

10 ων. Έκ γάρ τών φυσικών ένεργειών τού Θεού, τής προνοίας, 
τής φιλανθρωπίας, τής άγαθότητος και τών όμοιων, δτι εστιν, 
άλλ’ ούχ ήτις έστιν ή θεία φύσις ήμΐν γινώσκεται’ τάς δε τού 
Θεού τοιαύτας ένεργείας έκ τών είς ήμάς γινομένων κατανοού- 
μεν, εί και άμυδρώς προς την ύπερέχουσαν πάντα νουν μεγα- 

15 λειότητα έκείνην. Τώ δ ’ Ακινδύνω τοιαύτη τις ή θαυμασία σύ- 
νεσις και παραίνεσις, μηδενι διαγινώσκεσθαι Θεόν έκ τής αύτοϋ 
προνοίας και φιλανθρωπίας (τώ γάρ Θεώ φυσικώς πρόσεστιν ή 
πρόνοια), μηδενι δ ’ έκ τών φυσικώς προσόντων γινώσκεσθαι 
Θεόν φησιν, εί μη και την έπι πάντα πρόνοιαν κτιστήν έρεΐ, τών 

20 φύσει τφ  Θεφ προσόντων κακώς άποτεμνόμενος, έπειδήπερ έξ 
αυτής ό Θεός γινώσκεται, παρ ’ ούδενός μέντοι τών προσόντων 
αύτφ φύσει κατ’αυτόν.

19 Μάλλον μεν ούν και λέγει, και σφόδρα λέγει, και διά πολ
λών κατασκευάζει κτιστήν είναι την θείαν πρόνοιαν, μόνην είναι

25 δογματίζων άκτιστον την φύσιν τού Θεού, πάσαν δε ένέργειαν 
αύτού διαφέρουσαν όπωσούν τής φύσεως αύτού κτιστήν. "Οτι 
δε και γινώσκεται παρ ’ ημών ή Θεία πρόνοια και τής θείας φύ
σεως διενήνοχε, παραστήσει δι ’ ό λίγων ό μέγας Βασίλειος γρά- 
φ ω ν «την πρόνοιαν τού Θεού είδέναι λέγομεν, ή έπιμελεΐται
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ύπέρ τή φύσι φως, και την τοποθετεί έπάνω από τά όριά της 
κατά την ύπερβολή τής δόξας»5.

18 Πρέπει όμως νά έξετάσωμε και τούτο, δτι δεν είπε ό θειος 
Μάξιμος ότι τον Θεό δέν διαγινώσκει κανείς από τις φυσικές 
του προόδους και ένέργειες, άλλα «άπό τή φυσική εμφασι»6, 
δηλαδή άπό τά στοιχεία πού φανερώνουν ποια είναι ή φύσις 
του. Γι’ αύτό έπίσης δέν είπε μη γινώσκεσθαι άλλά μη διαγινώ- 
σκεσθαι, άπορρίπτοντας την άκριβή άπό μάς κατάληψι τού 
Θεού με φυσική φανέρωσι. Μέ τις φυσικές ένέργειες τού Θεού, 
την πρόνοια, τή φιλανθρωπία, την άγαθότητα καί τά όμοια, γι- 
νώσκεται άπό μάς ότι ύπάρχει, άλλ’ όχι ποιά είναι ή θεία φύσις* 
τις ένέργειες τού Θεού αύτοΰ τού είδους κατανοούμε άπό τά γι
νόμενα σ’ έμάς, άν καί άμυδρώς σέ σύγκρισι προς έκείνη τή με
γαλειότητα πού ξεπερνά κάθε νοϋ. Τού δέ Άκινδύνου είναι τέ
τοια ή θαυμασία σύνεσις καί παραίνεσις, ώστε λέγει ότι κανέ
νας δέν διαγινώσκει τον Θεό άπό τήν πρόνοια καί φιλανθρωπία 
του (διότι στον Θεό προσυπάρχει φυσικώς ή πρόνοια), κανένας 
δέ δέν γνωρίζει τον Θεό άπό τά φυσικώς προσόντα, έκτος άν 
είπή κτιστή καί τήν προς τά πάντα πρόνοια, άποκόπτοντάς την 
κακώς άπό τά φύσει προσόντα στο Θεό, έπειδή κατ’ αύτόν άπό 
αύτήν γνωρίζεται ό Θεός, άπό κανένα όμως τών φύσει προσόν
των του.

19 Μάλλον λοιπόν λέγει, καί λέγει δυνατά, καί κατασκευάζει 
μέ πολλά λόγια, ότι ή θεία πρόνοια είναι κτιστή, δογματίζοντας 
ότι τό μόνο άκτιστο είναι ή φύσις τού Θεού, ένώ κάθε ένέργειά 
του πού διαφέρει όπωσδήποτε τής φύσεώς του είναι κτιστή. 
’Ό τι δέ ή θεία πρόνοια καί γνωρίζεται άπό έμάς καί διαφέρει 
άπό τή θεία φύσι, θά τό παραστήση μέ λίγα λόγια ό μέγας Βα
σίλειος, γράφοντας* «τήν πρόνοια τού Θεού λέγομε ότι γνωρί
ζομε, κατά τήν όποια μάς φροντίζει καί τό δίκαιο τής κρίσεώς

5. Προς θαλάσσιον 22, PG 90, 321 Α· Κεφάλαια διάφορα 1, 76, PG 90, 
1212Α.

6. Κεφάλαια θεολογικά 1, 1, PG 90, 1083Α.
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ημών, και το δίκαιον αύτου τής κρίσεως, ούκ αυτήν την ου
σίαν». Έπεϊ τοίνυν παν το διαφέρον όπωσουν τής θείας φύσεως 
κτιστόν είναι δογματίζει ό Ακίνδυνος και μηδέν των ύφ’ ημών 
γινωσκομένων έν τοϊς άκτίστοις τίθεται, φανερόν δτι την θείαν 

5 πρόνοιαν κτιστήν ηγείται. Και ή πρόφασις’ ινα μή μετά τής παν- 
τάπασιν άκαταλήπτου φύσεως кол πρόνοιαν έχων και δικαιοσύ
νην άκτιστον ύφ’ ήμών γινωσκομένην, σύνθετος εϊη ό Θεός 
αύτώ και πολλά γένοιτο τά άκτιστα και πολλοί διά ταΰτα γέ- 
νοιντο Θεοί, μείζονές τε кал έλάττονες, οϊους αύτός άπαριθμεΐ- 

10 ται καθ’ ήμών. Ήμεΐς δ ’ ένα σεβομεν άκτιστον Θεόν, δν ούτος 
εις κτιστά καί άκτιστα κατατεμών και άθεος όντως διθεΐτης γε- 
γονώς, είθ’ ήμών καταψεύδεται τήν διθεΐαν, άτε μηδέν είς κτί- 
σμα κατασπάν άνεχομένων τών τώ Θεώ προσόντων φυσικώς.

20 Καί γάρ ήμεΐς ού κατ’ ούσίανμόνον τον Θεόν άκτιστον φα
ί 5 μεν, άλλά καί κατά τάς ύποστάσεις кал κατά τάς δυνάμεις καί 

κατά τάς ένεργείας- καί τήν αύτου φιλανθρωπίαν καί τήν περί 
ήμάς άγαθότητα καί τήν επί πάντα πρόνοιαν кал άπλώς πάντα 
τά τοιαϋτα ούκ ούσΐας έδιδάχθημεν είναι ούδε ύποστάσεις, άλλ ’ 
ένεργείας περί τον Θεόν θεωρουμένας, άχωρίστους τής φύσεως 

20 αύτου, ταυτόν δ ’ είπεΐν άκτιστους* τών γάρ φύσει προσόντων 
τώ Θεώ κτιστόν ούδεν καί έκτος Θεού άκτιστον ούδέν. ’Αλλά 
καί τής έκ Θεού καί έν Θεώ προνοίας έν μεθέξει τε καί έπιγνώ- 
σει γεγονότες кал άεί γινόμενοι καί προς αύτήν όρώντες, άπό 
ταύτης τον Θεόν ήμών γινώσκομεν, άλλ’ ούκ άπό τήν ύπερ πά- 

25 σαν έκφρασιν καί μέθεξιν καί κατάληψιν ούσΐας. Ό  δ ’ ’Ακίνδυ
νος έκ τών είς ήμάς γινομένων ού τήν θείαν πρόνοιαν άλλά τήν 
θείαν φύσιν φησί γινώσκεσθαι, καί καταληπτήν ουτω τιθέμενος 
τήν θείαν φύσιν, οιεται φρενοβλαβώς τώ άκαταλήπτω του Θεού
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του, όχι την ίδια την ούσία»7. Επειδή λοιπόν ό Άκνδυνος δο
γματίζει ότι είναι κτιστό κάθε τι πού διαφέρει κάπως άπό τη 
θεία φύσι και δέν τοποθετεί με τά άκτιστα τίποτε άπό όσα εμείς 
γνωρίζομε, είναι φανερό ότι θεωρεί κτιστή τή θεία πρόνοια. 
Και ή αιτιολογία είναι- νά μή σου είναι ό Θεός σύνθετος, άφού 
μαζί με τήν άκατάληπτη φύσι θά έχη καί πρόνοια και δικαιοσύ
νη άκτιστη γνωριζόμενος άπό μάς καί τότε τά άκτιστα θά έγί- 
νονταν πολλά καί θά έγίνονταν έπίσης πολλοί θεοί, μεγαλύτε
ροι καί χειρότεροι, όπως τούς άπαριθμεΐ αύτός έναντίον μας. 
Έμεΐς όμως σεβόμαστε ένα άκτιστο Θεό, πού αύτός κατατέ
μνει σε κτιστά καί άκτιστα κι’ έτσι γίνεται πράγματι άθεος δι- 
θεΐτης. ’Έπειτα κατηγορεί έμάς ψευδώς γιά διθεΐα, έπειδή δέν 
άνεχόμαστε νά κατεβάσωμε στή θέσι κτίσματος τίποτε άπό τά 
φυσικώς προσόντα στο Θεό.

20 Πράγματι εμείς δέν θεωρούμε τον Θεό μόνο κατ’ ούσίαν 
άκτιστο άλλά καί κατά τις ύποστάσεις καί κατά τις δυνάμεις καί 
κατά τις ένέργειες- τή φιλανθρωπία του όμως καί τήν προς έμάς 
άγαθότητα καί τήν προς όλα πρόνοια, καί γενικώς όλα τά παρό
μοια δέν έδιδαχθήκαμε ότι είναι ούσίες ούτε ύποστάσεις, άλλ’ 
ένέργειες, γύρω άπό τό Θεό θεωρούμενες, άχώριστες άπό τή 
φύσι του, δηλαδή άκτιστες* διότι άπό τά φύσει προσόντα τού 
Θεού δέν είναι κανένα κτιστό καί έκτος τού Θεού δέν είναι τί
ποτε άκτιστο. ’Αλλά, όταν έλθωμε σέ μέθεξι καί έπίγνωσι τής 
άπό τον Θεό καί μέσα στο Θεό προνοίας, καί πάντοτε έρχώμα- 
στε καί προς αύτήν άποβλέπωμε, άπό αύτήν γνωρίζομε τον Θεό 
μας, άλλά όχι άπό τήν ούσία πού εύρίσκεται έπάνω άπό κάθε 
έκφρασι καί μέθεξι καί κατάληψι. Ό  ’Ακίνδυνος όμως, άπό τά 
γινόμενα σ’ έμάς ισχυρίζεται ότι δέν γνωρίζεται ή θεία πρόνοια 
άλλά ή θεία φύσις, καί δεχόμενος έτσι καταληπτή τή θεία φύσι, 
νομίζει φρενοβλαβώς ότι συμφωνεί μέ τό άκατάληπτο τού 
Θεού. Θέλοντας λοιπόν νά παραστήση τούτο, ότι δέν γνωρίζο-

7. Επιστολή 234, 1, PG 32, 868С.
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σννίστασθαι. Τούτο δή βέλων παραστήσαι, ώς ούκ άπό τής αύ- 
τοΰ προνοίας τον Θεόν γινώσκομεν, τον πολυν τα Θεία Μάξιμον 
ήμΐν προήνεγκε γράφοντα, «μηδεν'ι διαγινώσκεσθαι Θεόν εκ 
φυσικής έμφάσεως», φυσικήν έμφασιν άφρόνως οίόμενος την 

5 πρόνοιαν και την άγαθότητα και την φιλανθρωπίαν και άπλώς 
πάσας τάς άκτιστους και θείας ένεργείας, άφ’ ών ό ενεργών 
άποδείκνυται, άλλ ’ ούχ ή του ένεργοΰντος φύσις.

21 Ό  δε θειος Μάξιμος πολλοΰ δει τοιαυτα φρονεϊν ή παραι- 
νεΐν και γάρ αυτός έστιν ό φάσκων, «τό ών και τό άγαθός και

10 τό Θεός και τό δημιουργός και τα τοιαυτα, έμφαντικάς είναι 
προσηγορίας τών περί τον Θεόν θεωρουμένων, ούδενός μέντοι 
τών κατά την ουσίαν αύτοΰ кал φύσιν δηλωτικάς. Τινά μεν γάρ 
πρέποντα τή θεία φύσει σημαίνουσιν, ούκ αύτήν δε την θείαν 
φύσιν σημαίνουσι». Συνηγορείτω δε τούτω νυν ύπ ’ Ακινδύνου

15 διαβαλλομένω και ό Νύσσης θειος Γρηγόριος «καν τής ήμετέ- 
ρας», λέγων, «ζωής την αιτίαν λογισώμεθα, ότι ούκ έξ άνάγκης 
άλλ ’ έξ άγαθής προαιρέσεως ήλθεν ό Θεός είς τό κτίσαι τον άν
θρωπον, πάλιν και διά τούτου του τρόπου έωρακέναι λέγομεν 
τον Θεόν, τής άγαθότητος, ού τής ούσίας έν περινοία γινόμενοι.

20 Οΰτω και έπι τών άλλων πάντων ό γάρ άόρατος τή φύσει ορα
τός ταΐς ένεργείαις γίνεται έν τισι τοΐς περί αύτόν ίδιώμασι κα- 
θορώμένος». Ούκ άρ’ ό σοφός τά θεία Μάξιμος μηδεν'ι διαγι- 
νώσκεσθαι Θεόν έκ τών φυσικών αύτοΰ φησι προόδων, δηλα
δή ένεργειών, άλλά μηδεν'ι διαγινώσκεσθαι Θεόν έκ τών αύτοΰ

25 την φύσιν έμφαινόντων ήτις έστίν, άφ’ ής έκείνη πρόει- 
σιν ή πρόνοια και διαφοιτμ προς πάντα και τής έν αύτή μονής 
άνεκφοιτήτως έχεται.

22 Δοκεί μέντοι ό ’Ακίνδυνος έν τοΐς αύτώ συγγεγραμμένοις 
είς τά τοΰ θείου Μαξίμου Κ ε φ ά λ α ι α  (οό δή και ταΰτα τά
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με τον Θεό άπό την πρόνοιά του, μάς προσήγαγε τον πολύ στα 
θεία Μάξιμο, πού γράφει, «δτι ό Θεός δεν διαγινώσκεται άπό 
κανένα με βάσι τή φυσική φανέρωσι»8, νομίζοντας άφρόνως 
φυσική φανέρωσι τήν πρόνοια και τήν αγαθότητα και τήν φι
λανθρωπία και γενικώς όλες τις άκτιστες και θείες ένέργειες, 
άπό τις όποιες άποδεικνύεται ό ένεργών, άλλ’ όχι ή φύσις του 
ένεργοΰντος.

21 Ό  θειος Μάξιμος κάθε άλλο παρά έπίστευε και παραινού
σε τέτοια πράγματα- διότι αύτός είναι πού λέγει, «τό όν και τό 
άγαθό και τό Θεός και τό δημιουργός και τά παρόμοια, είναι 
έκφραστικές ονομασίες των γύρω άπό τον Θεό θεωρουμένων, 
άλλ’ όχι δηλωτικές των σχετικών με τή φύσι και τήν ούσία αύ- 
τοΰ. Πράγματι σημαίνουν κάποια πράγματα ταιριαστά με τή 
θεία φύσι, άλλ’ όχι τήν ίδια τή θεία φύσι»9. Συνηγορεί δε με 
τούτον, πού τώρα διαβάλλεται άπό τον ’Ακίνδυνο, κι ό θειος 
Γρηγόριος Νύσσης, πού λέγει, «κι’ άν λάβωμε ύπ’ όψι τήν αιτία 
τής δικής μας ζωής, ότι ό Θεός έφθασε στήν κτίσι τού άνθρώ- 
που όχι άπό άνάγκη άλλά άπό άγαθή προαίρεσι, πάλι και με αύ- 
τόν τον τρόπο λέγομε ότι έχομε ίδεΐ τον Θεό, συλλαμβάνοντας 
τήν άγαθότητα, όχι τήν ούσία. ’Έτσι καί σε όλα τά άλλα* ό άό- 
ρατος στή φύσι γίνεται ορατός με τις ένέργειες, καθορώμενος 
σέ μερικά άπό τά γύρω του ιδιώματα»10. Επομένως ό σοφός 
στα θεΐα Μάξιμος δέν ισχυρίζεται ότι ό Θεός άπό κανένα δέν 
διαγινώσκεται μέ βάσι τις φυσικές του προόδους, δηλαδή τις 
ένέργειες, άλλά ότι ό Θεός δέν διαγινώσκεται άπό κανένα άπό 
τά στοιχεία πού φανερώνουν τή φύσι του, άπό τήν όποια προέρ
χεται έκείνη ή πρόνοια καί διαφοιτά προς όλα καί κρατείται 
άναπόσπαστη άπό τή διαμονή σ’ αύτήν.

22 Φαίνεται όμως ό ’Ακίνδυνος ότι στα κείμενα πού έγραψε 
γιά τά κεφάλαια τού θείου Μαξίμου (όπου μάλιστα λέγει καί

8. Κεφάλαια θεολογικά 1,1, PG 90, 1083Α.
9. Χωρίο πού δέν άνιχνεύθηκε.

10. Εις τους Μακαρισμούς 6, PG 44, 1268D-1269A.
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περί Θεόν οόσιωδώς θεωρούμενα δυσσεβώς όμοΰ και άμαθώς, 
«πλήθος τι πολυάριθμον ουσιών είναι кал ύποστάσεών» φησι 
«προ των άγγέλων έν αίώνι κτισθέντα και περί τον Θεόν θεω

ρούμενα προ των κτισμάτων πάντων», δ καί φθάσαντες έν τε 
5 τφ  δευτέρω λόγω κάν τοΐς έπιστολιμαίοις λόγοις διηλέγξαμεν)' 

δοκεΐτοίνυν έν τούτω τφ  συγγράμματι και το μηδενι ληπτόν γί- 
νεσθαι το θειον έκ των φυσικώς αύτφ προσόντων διαρκέστε- 
ρον κατασκευάζειν. Έπει τοίνυν πανταχόθεν των αύτοΰ λόγων 

έκλεγόμενος ό ήμέτερος λόγος τοΐς εύτονωτέροις των κατά τής 
ιοευσεβεΐας έπιχειρημάτων προς άντιπαράταξιν συμπλέκεται, 

φέρε και ταΰτ’ έκεϊθεν μεταλαβόντες ένταϋθα νυν άνετάσοντες 
προθώμεθα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

"Ετεραι ρήσεις Ακίνδυνου καιμαρτνρίαι των άγιων παρ' 
αυτόν κακώς εκλαμβανόμενα^ παριστάν έπιχειροΰν- 

τος μή είναι τόν θεόν κατ' ουσίαν μεν άκατά- 
ληπτον, από δε των οικείων ενεργειών 

έπιγινωσκόμενον

23 Προθεις τοίνυν κάκεϊ τό τού μακαρίου Μαξίμου κεφά- 
λαιον, έν ф φησιν, «εϊς διά πάσης τής κατά λόγον τε και νουν 

15 θεωρητικής δυνάμεως και έπιστήμης αναφαίνεται Θεός, πάσης 
άπειρίας ύπάρχων έπέκεινα, και μηδενι καθόλου των δντων 

καθ' ότιουν ληπτός, πλήν του διά πίστεως μόνον γινώσκεσθαι, 
και τούτο έκ των αύτοΰ ποιημάτων, ότι εστιν, ούχ δ,τί ποτέ έστι 
διεγνωσμένος, και παντός αίώνος και χρόνου και πάντων των
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για τά γύρω από τον Θεό θεωρούμενα ούσιωδώς, δυσσεβώς και 
άμαθώς μαζί «ότι είναι πολυάριθμο πλήθος ούσιών και ύποστά- 
σεων, πού έκτίσθηκαν πριν άπό τούς άγγέλους στον αιώνα και 
ύφίστανται γύρω άπό τον Θεό πριν άπό όλα τά κτίσματα», 
πράγμα πού προ ολίγου ελέγξαμε στον δεύτερο λόγο, και στις 
έπιστολιμαΐες πραγματείες11, φαίνεται λοιπόν σε τούτο τό σύγ
γραμμα ότι εξηγεί λεπτομερέστερα άπό τά φυσικά του προσόν
τα ότι τό θειο δέν γίνεται άπό κανένα καταληπτό. Επειδή λοι
πόν ό λόγος μας έκλέγοντας άπό όλα τά σημεία των δικών του 
λόγων συμπλέκεται κατά άντιπαράταξι μέ τά έντονώτερα έπι- 
χειρήματα κατά τής εύσεβείας, άς παραλάβωμε άπό έκει κι’ 
αύτά, για νά τά παραθέσωμε έδώ προς έξέτασι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

’"Αλλες ρήσεις του ’Ακίνδυνου καί μαρτυρίες των άγιων πού 
κακώς εκλαμβάνονται άπό αύτόν, καθώς επιχειρεί 

νά παραστήση δτι ό θ εό ς  δέν είναι κατ’ ούσίαν 
άκατάληπτος καί άπό τις ένέργειές του 

έπιγινώσκεται

23 ’Αφού παρέθεσε κι’ έκει τό κεφάλαιο τού μακαρίου Μαξί- 
μου, στο όποιο λέγει «άπό όλη τήν κατά λόγο και νοΰ θεωρητι
κή δύναμι και έπιστήμη παρουσιάζεται ένας Θεός, πού ύπάρχει 
πέρα άπό κάθε έμπειρία και δέν είναι καθόλου καταληπτός μέ 
κανένα τρόπο άπό κανένα δν, έκτος τού ότι γνωρίζεται μόνο διά 
τής πίστεως, και μάλιστα διεγνωσμένος άπό τά ποιήματά του 
ότι είναι, όχι τί άκριβώς είναι, καί ότι είναι ποιητής καί 
δημιουργός όλου τού αίώνος καί τού χρόνου καί όλων όσα εύ- 
ρίσκονται στον αιώνα καί στο χρόνο, χωρίς νά έχη τίποτε άπο-

11. Αντιρρητικός 2, 12, 45-54. Επιστολή προς ’Αθανάσιον Κυζίκου 
36-38, καί Επιστολή προς Ιωάννην Γαβραν 4-5.
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έν αϊώνι και χρόνω ποιητής τε καί δημιουργός, οΰδεν το παρά- 
παν έζ άϊδίου καθ’ οίονοΰν τινα τρόπον αύτώ συνεπινοούμενον 
εχων» · τούτο τοίνυν προθεις ό ’Ακίνδυνος, ϊνα δοκοίη τώ άγίω 
συνόδων, και τούτω τώ τρόπω κλέπτων λανθάνοι τούς άκε- 

5 ραιοτέρους, τώ σεπτώ Μαζίμω και τοις κατ’ αυτόν θεολογοΰσι 
μαχόμενος, επιφέρει διδάσκων αυτός■ «τούτο τε ούν έκ τών πα
ρόντων μάθε’ ώς αρα τών δντων οΰδεν ούδαμώς έζ άϊδίου τώ 
Θεώ συνεπινοεΐσθαι δύναται και δτι ούδενι τών δντων καθ’ι

ότιοΰν πλήν γε διά πίστεως μόνης γινώσκεται, και τούτο έκ τών 
10 αυτού ποιημάτων, δτι εστι, και ούτω φεύγε άποτρεπόμενος τον 

κατά μεν την ουσίαν είναι το Θειον άποφαινόμενον άληπτον, άτε 
και ύπερκείμενον, κατά δε τά φυσικά και ουσιώδη αυτού ετερα 
δντα και ύφειμένα αυτού άπειράκις άπείρως, και νοεΐσθαι και 
όρασθαι πνευματικώς σωματικοΐς όφθαλμοϊς».

ΚΕΦΑΛΑ/O N  ΙΑ

~Οτι και τής παρ9 έαυτοϋ προβεβλημένης έκ τών τού θείου 
Μαξίμου μαρτυρίας παν τουναντίον είσηγεΐται ό Ακίν

δυνος και ύπεναντία τοΐς προ αυτού θεολόγοις δεί- 
κνυσι λέγοντα τον άγιον και τους Θείους ημών 

άπαντας πατέρας παραινεί φεύγειν και 
άποτρέπεσθαι

24 Το μεν ούν συμπεφυρμένον έν τούτοις και άδιάκριτον, άφ’ 
ου καθάπερ έν βαθεΐ σκότω πορευόμενος πυκνά προσκόπτει 
προϊόντος τού λόγου διαδειχθήσεται. Νυν δε τούτο ποιησόμεθα 
καταφανές, δτι τάναντία τε τής ύπ’ αυτού προβεβλημένης έκ 
τών τού θείου Μαξίμου λόγων μαρτυρίας έζ αύτής τους αύτφ 

20 πειθομένους μανθάνειν είσηγεΐται και τοΐς προ αυτού θεολόγοις 
ύπεναντία διδάσκοντα δείκνυσιν αύτόν. « ’Άπειρον γάρ το θειον 
και δυσθεώρητον και τούτο πάντη καταληπτόν αύτού μόνον, ή
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λύτως συνεπινοούμενο μαζί του άιδίως κατά όποιοδήποτε τρό
πο»1* άφοΰ λοιπόν παρέθεσε τούτο ό ’Ακίνδυνος, για νά φανή 
ότι συμφωνεί με τον άγιο, και με αύτόν τον τρόπο νά παραπλα- 
νήση άπαρατήρητός τούς άκεραιοτέρους, ότι μάχεται με τον 
σεπτό Μάξιμο και με τούς θεολογοϋντας κατά τό δικό του τρό
πο, έπιφέρει διδάσκοντας ό ίδιος* «μάθε λοιπόν τούτο άπό τά 
παρόντα, ότι δηλαδή κανένα άπό τά όντα δεν μπορεί καθόλου 
νά συνεπινοήται άιδίως με τον Θεό και ότι άπό κανένα δν κατά 
όποιοδήποτε τρόπο δεν γνωρίζεται παρά με τήν πίστι μόνη, και 
μάλιστα άπό τά ποιήματα του τούτο μόνο, ότι ύπάρχει, κι’ έτσι 
άπόφευγε άποκρούοντας έκεινον πού κατά μεν τήν ούσία θεω
ρεί ότι τό Θειο είναι άκατάληπτο, ώς ύπερβολικό άλλωστε, 
κατά δε τά φυσικά και τά ούσιώδη του προσόντα πού είναι 
άλλα και κατώτερα αύτοΰ άπειράκις άπεΐρως, ότι και νοείται 
και όράται πνευματικώς με σωματικούς οφθαλμούς».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

"Οτι ό ‘Ακίνδυνος διδάσκει κάτι τό εντελώς άντίθετο άπό τη 
μαρτυρία τού θείου Μαξίμου πού προβάλλει αύτός και 

δεικνύει δτι ό άγιος λέγει άντίθετα άπό τούς πριν 
άπό αύτόν θεολόγους καί συμβουλεύει ν ’ άπο- 

φεύγωμε και νά άποδοκιμάζωμε όλους 
τούς θείους μας πατέρες

24 Λοιπόν τό συγκεχυμένο σ’ αύτά και άδιάκριτο, άπό τό 
όποιο πορευόμενος σάν σε βαθύ σκοτάδι σκοντάφτει συχνά, θά 
δειχθή στή συνέχεια τού λόγου. Τώρα θά κάμωμε φανερό τού
το, ότι είσηγειται στούς όπαδούς του νά μαθαίνουν τά άντίθετα 
άπό τή μαρτυρία των λόγων τού θείου Μαξίμου πού προβάλλει 
και δεικνύει ότι διδάσκει ένάντια προς τούς πριν άπό αύτόν θε
ολόγους. «Διότι τό θειο είναι άπειρο και δυσθεώρητο και τούτο 
άπό αύτόν είναι μόνο έντελώς καταληπτό, ή άπειρία», λέει ό
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άπεφία», φησίν ό θεολόγος Γρηγόριος· τής δε άπειρίας ύπερκεϊ- 

σθαι τον Θεόν ό θειος ένταΰθ ’ ούτος έθεολόγησε Μάζιμος. ΤΑρ ’ 

ούν, ότι καταληπτόν ή του Θεόν άπειρία, κτίσμα; Ή  των μή έξ 

άϊδίου και φυσικώς προσόντων τφ Θεφ ή άπειρία έστίν;

5 « Αλλά διχή του άπειρου θεωρουμένου κατά τε άρχήν και τέλος, 

το υπέρ ταΰτα και μή έν τούτοις άπειρον», ό αυτός φησι Θεολό

γος. Πώς ούν ου μόνου Θεού το υπέρ άρχήν και τέλος είναι, ό 

έστιν ή άπειρία;

25 Έπει τοίνυν τούτο τού Θεού έστι ληπτόν, ή άπειρία кал ή 

10 τούτω προσοΰσα φυσικώς άϊδιότης, άλλ ’ ούχ ή φύσις ώς υπέρ 

άπειρίαν ούσα πάσαν кал κατάληψιν, καθάπερ ό τε Θειος Μάξι- 

μος και ό θεολόγος εφη Γρηγόριος, ου τούτους ό Ακίνδυνος πα

ραινεί φεύγειν και άποτρέπεσθαι «φεύγε», λέγων, «άποτρεπό

μενος τον κατά μέν τήν ούσίαν είναι το Θειον άποφαινόμενον 

15 άληπτον, άτε και ύπερκείμενον, κατά δέ τά φυσικά αυτού νοεΐ- 

σθαι τούτο και όνομάζεσθαι»; Τί λέγεις; φευξόμεθα καί άπο- 

τροπαίους ήγησόμεθα τους ού μόνον έκ τής άπειρίας άλλά και 

έκ τής περί ήμάς έμφύτου τφ  Θεφ προνοίας και άγαθότητος 

έπιγινώσκεσθαί τε και όνομάζεσθαι τον Θεόν διδάσκοντας, κατ’ 

20 ούσίαν δέ ύπέρ έπωνυμίαν είναι πάμπαν καί νόησιν; Καί τις 

τών έξ αίώνος ένθέων θεολόγων, όςμή τοΰθ ’ ούτως έχειν ίσχυ- 

ρίσατο και άπεφήνατο; Ή γάρ θελητική καί ένεργητική δύναμις, 

έξ ής ό Θεός γινώσκεται, φυσικόν έστιν, άλλ' ούχί φύσις κατά
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θεολόγος Γρηγόριος1, τής δε άπειρίας ύπέρκειται ό Θεός, έθεο- 
λόγησε έδώ ό θειος τούτος Μάξιμος. ΤΑραγε λοιπόν τό ότι ή 
άπειρία τού Θεού είναι καταληπτή, σημαίνει ότι είναι κτίσμα; 
"Η ή άπειρία είναι από τά μή άϊδίως και φυσικώς προσόντα στο 
Θεό; «Άλλα, έφ’ όσον τό άπειρο θεωρείται διττώς, κατά την 
άρχή και κατά τό τέλος, τό έπάνω άπό αύτά και μή μέσα σ’ 
αύτά είναι άπειρο», λέγει ό ίδιος θεολόγος2. Πώς λοιπόν δέν εΐ- 
ναι γνώρισμα μόνο του Θεού τό νά είναι έπάνω άπό άρχή και 
τέλος, δηλαδή ή άπειρία;

IS Επειδή λοιπόν τούτο είναι καταληπτό του Θεού, ή άπειρία 
και ή άιδιότης πού προσυπάρχει σ’ αύτόν φυσικώς, και όχι ή 
φύσις, άφοϋ αύτή είναι έπάνω άπό κάθε άπειρία και κατάληψι, 
όπως είπαν και ό θείος Μάξιμος και ό θεολόγος Γρηγόριος, αύ- 
τοί δέν είναι πού συμβουλεύει ν’ άπογεύγωμε και ν’ άποδοκιμά- 
ζωμε ό Ακίνδυνος, όταν λέγη, «φεύγε άποδοκιμάζοντας έκεί- 
νον πού άποφαίνεται ότι τό θείο κατά την ούσία είναι άκατάλη- 
πτο, άφοϋ είναι καί ύπερκείμενο, ένώ κατά τά φυσικά του ιδιώ
ματα νοείται και ονομάζεται»; Τί λέγεις; θά άποφύγωμε και θά 
θεωρήσωμε άποτροπαίους έκείνους πού διδάσκουν ότι ό Θεός 
έπιγινώσκεται και ονομάζεται όχι μόνο άπό τήν άπειρία, άλλά 
και άπό τήν έμφυτη στο Θεό πρόνοια και άγαθότητα γιά μάς, 
ένώ κατ’ ούσίαν είναι έντελώς έπάνω άπό έπωνυμία και νόησι; 
Καί ποιος άπό τούς ένθέους θεολόγους τών αιώνων δέν ίσχυρί- 
σθηκε καί δέν άποφάνθηκε ότι τούτο είναι έτσι; Πράγματι ή 
θελητική καί ένεργητική δύναμις, άπό τήν όποια γνωρίζεται ό 
Θεός, είναι φυσικό προσόν, άλλά όχι φύσις κατά τον άπό τη 
Δαμασκό σοφό στά θεία3, άλλά καί τά άποφατικώς άποδιδόμε-

1. Λόγος 38 εις Θεοφάνια, 7 καί Λόγος 45 είς άγιον Πάσχα, 3, PG 36, 
317C καί 628Α- Πρβλ. Ίω. Δαμασκηνού, "Εκδοσιν όρθοδόξου πίστεως 1, 4, 
PG 94, 800Β.

2. Λόγος 38 είς Θεοφάνια, 8 καί Λόγος 45 είς άγιον Πάσχα, 4, PG 36, 
320Α καί 628Β.

3. Πρβλ. "Εκδοσιν όρθοδόξου πίστεως 3, 14 PG 94, 1036Α.
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τόν έκ Δαμασκού τα θεΐα σοφόν' άλλα και άποφατικώς έπί 
Θεού λεγάμενα φυσικώς πρόσεστι τφ Θεφ και φύσις ούκ εστι 
κατά τον Θειον Κύριλλον' «ού yap ουσία το άγέννητον», φησίν, 
«ή το άφθαρτον ή το άθάνατον ή το άόρατον εί γάρ έκαστον 

5 τούτων ούσίαν σημαίνει, έκ τοσούτων ούσιών σύγκειται ό Θεός, 
δσαπερ αν αύτφ φυσικώς προσόντα φαίνηται».

26 Πώς δε ό μεν τής θεολογίας έπώνυμος Γρηγόριος αύτοΰ 
του Θεού την άπειρίαν είναι φησιν ώς αύτω προσοΰσαν έξ άϊ- 
δίου και κατ’ αυτήν είναι τον Θεόν ληπτόν, ώσδαύτως καί κατά 

10 την άπλότητα την θείαν «άπ ’ άρχής τε συνυπάρχειν τώ του 
Θεού Υίώ, λόγω φύσεως άλλ ’ ού χάριτος, την ζωήν και τήν 
κρίσιν και τήν έξουσίαν, και άπλώς δσαπερ λέγεται λαμβάνειν 
παρά του Πατρός τον Κύριον» * και κατά τόν μέγαν Βασίλειον, 
«συμπληρωματική έστι του Πνεύματος ή άγιότης» και «συνου- 

15 σιωμένως έχει πάντα το Πνεύμα κατά τήν φύσιν, τήν άγαθότη- 
τα, τήν εύθύτητα, τον άγιασμόν, τήν ζωήν» · και κατά τον πολύν 
τά θεΐα Κύριλλον «ούδέν έπίκτητον τφ  Θεφ  των φυσικών και 
θείων ιδιωμάτων» * και κατά τους ένθέους τής Εκκλησίας μελ- 
ωδούς, «συναΐδιον δόξαν ή μοναρχικωτάτη προβάλλεται 

2οτριάς»' και κατά τόν έπόπτην και συγγραφέα τής μυ
στικής έποψίας, «τφ Θεφ συναΐδιός έστιν ή πρόνοια ή κατα- 
λαμβανομένη έκ τής εις ήμάς κυβερνήσεως» · μόνος δε ό θειος 
Μάξιμος ύπεναντία τούτοις πάσι Θεολογεί, λέγων ύπέρ άπειρίαν 
είναι τον Θεόν кал μηδενι των ό'ντων καθ’ ότιουν ληπτόν πλήν 

25 του διά πίστεως μόνης έκ των αύτοΰ ποιημάτων γινώσκεσθαι 
και μηδέν το παράπαν έξ άϊδίου καθ’ οίονοΰν τινα τρόπον συνε- 
πινοούμενον εχειν; Πώς γάρ ούκ άντικεΐμενος ούτος έκείνοις 
κατά τήν Ακινδύνου διδασκαλίαν καί σύνεσιν;
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να στο Θεό προσυπάρχουν φυσικώς στο Θεό και δεν είναι φύ- 
σις κατά τον θειο Κύριλλο* «διότι δεν είναι ούσία τό αγέννη
το», λέγει, «ή τό άφθαρτο ή τό άθάνατο ή τό άόρατο* άν πρά
γματι τό καθένα άπό αύτά σημαίνη ούσία, άπό τόσες ούσίες 
σύγκειται ό Θεός όσα προσόντα φαίνονται σ’ αυτόν φυσικώς»4.

26 Πώς δε ό έπώνυμος τής θεολογίας Γρηγόριος ισχυρίζεται 
ότι ή άπειρία είναι του ίδιου του θεού, άφοϋ προσυπάρχει σ ’ 
αύτόν άιδίως, και κατ’ αύτήν ό θεός είναι καταληπτός, καθώς 
έπίσης και ότι κατά τη θεία άπλότητα συνυπάρχουν άπό την 
άρχή στον Υιό του Θεού, λόγω τής φύσεως άλλ’ όχι τής χάρι- 
τος, ή ζωή και ή κρίσις και ή έξουσία, και γενικώς όσα λέγεται 
ότι παίρνει άπό τον Πατέρα ό Κύριος»5* και κατά τον μέγα Βα
σίλειο, «ή άγιότης του Πνεύματος είναι συμπληρωματική»6 και 
«τό Πνεύμα έχει συνουσιωμένα με τή φύσι όλα, τήν άγαθότητα, 
την εύθύτητα, τον άγιασμό, τή ζωή»7* και κατά τον πολύν στά 
θεία Κύριλλο «τίποτε δεν ύπάρχει έπίκτητο στο Θεό άπό τά 
φυσικά θεία ιδιώματα»* και κατά τούς ένθέους μελωδούς τής 
Εκκλησίας «ή μοναρχικώτατη Τριάς προβάλλει συναΐδια 
δόξα»8* και κατά τον έπόπτη και συγγραφέα τής μυστικής έπο- 
ψίας, «με τον Θεό συναΐδια είναι ή πρόνοια πού καταλαμβάνε
ται άπό τήν κυβέρνησί της έπάνω σ’ έμάς»9* μόνος δε ό θειος 
Μάξιμος θεολογεί άντίθετα με αύτούς όλους, λέγοντας ότι ό 
Θεός είναι έπάνω άπό τήν άπειρία και ότι δεν είναι καταληπτός 
άπό κανένα όν κατά όποιοδήποτε τρόπο, πλήν μόνο ότι γνωρί
ζεται διά τής πίστεως άπό τά ποιήματά του και ότι δεν έχει 
άπολύτως τίποτε κατά όποιοδήποτε τρόπο συνεπινοούμενο άι- 
δίως; Πώς πράγματι δεν είναι τούτος άντίθετος προς εκείνους 
κατά τή διδασκαλία και τήν έξυπνάδα τού Άκινδύνου;

4. θησαυροί 31, PG 75, 448D.
5. Λόγος 30 (Θεολογικος 4), 9, PG 36, 113С.
6. Περί άγιου Πνεύματος 19, 48, PG 32, 156Β.
7. Μ. Βασιλείου, Όμιλία 15 περί πίστεως, 3, PG 31, 468CD.
8. Τριαδικός κανών В 'ήχου, φδή ε'.
9. Πρβλ. Ισαάκ Σύρου Λόγον 72, Σπετσιέρη, σ. 28ί.
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27 Εί γάρ κατ’ αυτόν, παν το καθ’ οίονδήτινα τρόπον ύφειμέ- 
νον, κτίσμα, κτίσμα και ό άγιος Μάξιμος έδειξεν ούσαν την 
άπειρΐαν, έπέκεινα πάσης άπειρίας είναι τον Θεόν είπών, ήν ό 
μέγας Γρηγόριος ό Θεολόγος, υπέρ άρχήν και τέλος είναι είρη- 

5 κώς, άκτιστον άπέδειξεν άλλα και «μηδενι καθόλου των δντων 
καθ’ ότιοΰν ληπτόν είναι τον Θεόν» άποφηνάμενος ό θειος Μά
ξιμος, εί μη περί τής θείας φύσεως εϊρηκε και των ταότην έμ- 
φαινόντων, άλλα και περί των φυσικώς θεωρούμενων περί τον 
Θεόν, ώς ό ’Ακίνδυνος έζηγήσατο, τους καταληπτήν είπόντας 

W ου την φύσιν άλλα την άπειρΐαν του Θεού και την άπλότητα και 
την δικαιοσύνην кал την πρόνοιαν ούκ ασφαλώς θεολογοϋντας 
έδειξε. Και εί κατά τον Άκίνδυνον ούτως ούδέν των δντων καθ’ 
οίονουν τινα τρόπον συνεπινοεΐται τφ  Θεφ, ώς φύσιν έχοντι 
μόνην χωρίς τών περί αύτήν ύπαρχόντων φυσικώς, ούδέ την 

15 άπειρΐαν έξ άϊδΐου συνεπινοουμένην έχει ό Θεός, ούδ'ε την άπλό
τητα, ού την δικαιοσύνην, ού την πρόνοιαν, ούδ’ αύτήν τήν θείαν 
θέλησιν, και ε ϊ τι τούτοις παραπλήσιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Β’

Παράστασις ότι καλώς ό θείος έφη Μάξιμος υπέρ απει
ρίαν είναι τόν θεόν, εί και άκτιστος ή άπειρία έστίν, 

άλλ ’ ούχ ώς Ακίνδυνος δυσσεβώς διαστρέψας
έξεδέξατο

28 Ά λλ ’ ήμεΐς ούχ οΰτω μεμυήμεθα φρονεΐν, άπαγε, άλλα 
μηδέν έπινοεΐσθαι τφ Θεφ καθ’ οίονδήτινα τρόπον, τουτέστι 

20 μηδέν τών ήργμένων και κτιστών, άλλ’ ού τών περί Θεόν έξ άϊ- 
δίου θεωρουμένων φυσικώς. «Кал δσα γάρ λέγομεν έπι Θεού
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27 Πράγματι, άν κατ’ αύτόν κάθε τι πού είναι κατά όποιονδή- 
ποτε τρόπο ύφειμένο, είναι κτίσμα, τότε και ό άγιος Μάξιμος 
έδειξε ότι ή άπειρία είναι κτίσμα, άφοΰ είπε ότι ό Θεός είναι 
πέρα άπό κάθε απειρία10, την όποια ό θεολόγος Γρηγόριος, 
άφοϋ την είπε έπάνω άπό αρχή καί τέλος, άπέδειξε άκτιστη. 
Άλλα κι όταν ό θειος Μάξιμος άποφάνθηκε «ότι ό Θεός δεν εί
ναι καταληπτός καθόλου άπό κανένα όν κατά όποιοδήποτε τρό
πο», άν δεν τό είπε περί τής θείας φύσεως και των ιδιωμάτων 
πού τήν φανερώνουν, άλλά και περί των φυσικώς θεωρουμένων 
γύρω άπό τον Θεό προσόντων, όπως έξήγησε ό ’Ακίνδυνος, 
εδειξε ότι αύτοί πού είπαν καταληπτή όχι τή φύσι, άλλά τήν 
άπειρία τού Θεού καί τήν άπλότητα καί τή δικαιοσύνη καί τήν 
πρόνοια, δεν θεολογούν άπλάνευτα. Καί άν κατά τον ’Ακίνδυνο 
έτσι κανένα ον δεν συνεπινοήται με τον Θεό κατά όποιοδήποτε 
τρόπο, μέ τήν έντύπωσι ότι έχει μόνο φύσι χωρίς τά φυσικώς 
ύπάρχοντα γύρω άπό αύτήν, ό Θεός δεν έχει συνεπινοουμένη 
άϊδίως ούτε τήν άπειρία ούτε τήν άπλότητα ούτε τή δικαιοσύνη 
ούτε τήν πρόνοια ούτε τήν ίδια τή θεία θέλησι, καί ό,τι είναι 
παραπλήσιο μέ αύτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Άπόδειξις ότι καλώς είπε ό θειος Μ άξιμος ότι ό θ ε ό ς  
είναι έπάνω άπό τήν άπειρία, άν και ή άπειρία 

είναι άκτιστη, άλλά όχι όπως έδέχθηκε ό 
’Ακίνδυνος διαστρέφοντας τά λόγια

28 Έμεΐς όμως δέν έχομε μυηθή νά έχωμε αύτό τό φρόνημα, 
καθόλου, άλλά έχομε διδαχθή ότι τίποτε δεν συνυπονοειται μέ 
τον θεό κατά όποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή τίποτε άπό τά κτι
στά καί ήργμένα, άλλά όχι τά θεωρούμενα φυσικώς γύρω άπό

10. Περ'ι άποριών, PG 91, 1188Α.
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καταφατικούς», ό δαμασκηνός φησι θεολόγος, «ον την φύσιν 

άλλα τα περί την φύσιν»· και πάλιν, «το δε άγαθόν καί δίκαιον 

και όσιον και τα τοιαϋτα παρέπονται τη θεία φύσει, ούκ αύτην 
δε δηλοΐ την ούσίαν». Εντεύθεν δη και τον θειον Μάξιμον άκτι- 

5 στον είδότα την άπειρίαν καταλαμβάνομεν και οΰτω συνωδα 

λέγειν αύτόν οίόμεθα τω ταύτην ύπερ αρχήν και τέλος είναι διο- 
ρισαμένω* μηδέν yap των κτιστώς όντων ώς άρχήν λαβόντων 
συνεπινοούμενον εχειν τον Θεόν ημάς διδάζας, την άπειρίαν 

τοις κτιστοΐς ούκ ένηρίθμησεν. Αυτή yap ύπερ τα άρχήν και τέ- 
10 λος εχοντα διατελεϊ', καθάπερ και ό θεολόγος εϊρηκεν, ώσδαύ- 

τως και ή του θεού άπλότης και ή δικαιοσύνη και ή πρόνοια, 
ώς άνωτέρω δέδεικται. Και ού ταυτα μόνα έστίν ύπερ τα όντα, 
εί καί όντα όνομάζεται, άλλα καί πάσα κοινή πρόοδός τε καί 
ένέργεια θεία, ώς καί ό μέγας Διονύσιος ήμιν έμφαίνει «αύτοεΐ- 

15 ναι», λέγων, «καί αύτοζωήν καί αύτοθεότητά φαμεν, άρχικώς 
μεν καί θεϊκώς καί αίτιατικώς τήν μίαν πάντων ύπερούσιον άρ

χήν καί αιτίαν, μεθεκτώς δε τάς έκδιδομένας εκ θεού του άμε- 
θέκτου προνοητικός δυνάμεις, ών τα όντα οίκείως έαυτοις μετέ- 

χοντα, καί όντα καί ζώντα καί ενθεά έστί τε καί λέγεται». Εί- 
20 πών yap ότι τα όντα τούτων μετέχει, τοϋτ’ εδειξεν, ώς έκεΐναι 

ύπερ τα όντα είσίν.

29 Αλλαχού δε σαφέστερον, αύτας μεν τάς δυνάμεις καί τάς 
μέτοχός ύπερ τα μετέχοντά φη σι, ταυτόν δ ’ είπεϊν ύπερ τα κτί- 

σματα ■ πάν yap κτιστόν μετοχή το είναι εχει. Τον δε θεόν πάλιν 
25 ύπερ ταύτας τάς δυνάμεις καί τάς μετοχάς φη σι γράφων, «οπο

ί . ”Εκδοσις όρθοδόξου πίστεως 1, 4, PG 94, 800BC.
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τον Θεό κατά την άιδιότητα. Διότι ό Δαμασκηνός θεολόγος λέ
γει, «όσα λέγομε για τον Θεό καταφατικώς, δεν δηλώνουν τή 
φύσι άλλα τά γύρω άπό τή φύσν ό,τι κι’ αν είπής, είτε άγαθό 
είτε δίκαιο είτε σοφό είτε ό,τιδήποτε άλλο, δεν δηλώνεις τή 
φύσι τού Θεού, άλλά τά γύρω άπό τή φύσι»1, και πάλι «τό δέ 
άγαθό και δίκαιο και όσιο και τά παρόμοια παρακολουθούν τή 
θεία φύσι άλλά δέν δηλώνουν τήν ίδια τήν ούσία»2. ’Απ’ αύτό 
λοιπόν καταλαβαίνομε ότι και ό θείος Μάξιμος γνωρίζει τήν 
άπειρία άκτιστη κι’ έτσι νομίζομε ότι αύτός λέγει σύμφωνα μέ 
τον καθορίσαντα ότι αύτή είναι επάνω άπό άρχή και τέλος3. 
’Αφού δηλαδή μάς έδίδαξε ότι ό Θεός δέν έχει συνεπινοούμενο 
κανένα άπό τά κτιστά όντα, έφ’ όσον αύτά έλαβαν άρχή, δέν 
συγκατέταξε τήν άπειρία μέ τά κτιστά. Διότι αύτή εύρίσκεται 
επάνω άπό τά έχοντα άρχή και τέλος, όπως είπε και ό θεολό
γος, καθώς έπίσης και ή άπλότης τού Θεού και ή δικαιοσύνη 
και ή πρόνοια, όπως έδείχθηκε παραπάνω. Κι’ όχι μόνο αύτά 
είναι έπάνω άπό τά όντα, άν και ονομάζονται όντα, άλλά και 
κάθε κοινή πρόοδος και ένέργεια θεία, καθώς μάς δηλώνει και 
ό μέγας Διονύσιος, λέγοντας «αύτοείναι και αύτοζωή και αύτο- 
θεότητα λέγομε, άπό άρχική και θεϊκή και αιτιατική άποψι, τή 
μιά ύπερούσια άρχή και αιτία των πάντων, άπό άποψι μεθεκτι- 
κή δέ τις έξερχόμενες άπό τον άμέθεκτο Θεό προνοητικές δυ
νάμεις, των όποιων μετέχουν τά όντα κατά τήν οικειότητά τους, 
κι’ έτσι είναι και λέγονται όντα και ζώντα και ένθεα4* διότι, 
όταν είπε ότι τά όντα μετέχουν τούτων, έδειξε τούτο, ότι έκεϊ- 
νος είναι έπάνω άπό τά όντα.

29 ’Αλλού δέ λέγει σαφέστερα ότι αύτές οί δυνάμεις και οί 
μετοχές είναι έπάνω άπό τά μετέχοντα, δηλαδή έπάνω άπό τά 
κτίσματα* διότι κάθε κτιστό έχει τό είναι κατά μετοχή. Ώ ς 
προς τον Θεό πάλι λέγει ότι είναι έπάνω άπό τούτες τις δυνά-

2. Αύτόθιΐ, 9, PG 94,837В.
3. Μέ τον θεολόγο Γρηγόριο.
4. Περί Θείων όνομάτων 11,6, PG 3, 953D-956A.
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σον ύπερέχουσι των ούκ όντων τά όντα άγια ή θεϊα ή κύρια ή 

βασιλικά, και αν των μετεχόντων αί αύτομετοχαί, κατά τοσοΰ- 

τον υπερέχει και των μεθεκτών και των μετεχόντων ό άμέθε- 

κτος αίτιος». Α ί μεν οόν δυνάμεις αύται ό θεός έστιν αυτός, αύ- 

5 ται γάρ είσι καθ’ ας τά όντα μετέχει του Θεού. «Τά μεν γάρ κτί- 
σματα πάντα», κατά τον θειον Μάξιμον, «και μετέχει και μετα

δίδω σι, τό δε μετεχόμενον μόνον, άλλά μη μετέχον, μόνος ό 

Θεός έστιν αυτός». Πώς ούν πάλιν υπέρ ταύτας ό κατά ταύτας 
μετεχόμενος και των μετεχόντων πάντων αίτιος; Ώς κατ’ ού- 

10 σίαν άμέθεκτος' αΰτη γάρ υπέρ πάσαν μετοχήν.

30 Ό  δέ Ακίνδυνος και το άπειρον κακίζει τής υπεροχής, 
φθόνων ώς έοικε και τώ Θεφ αύτφ τής τηλικαύτης ένεκεν 
υπεροχής και τοΐς τον Θεόν μεγαλύνουσι πατράσι кол ήμϊν τοίς 

αυτοϊς όμολογούσι τής έπι τοσουτον άναβάσεως’ και τούτο γάρ 
ΐδΜάζιμος ό θείος και ό των ένθέων θεολόγος άπας ούτως έξυ- 

μνεΐ χορός. Ε ί δ ’ Ακίνδυνος άπαρέσκεται, μετρήσας αυτός 
έξαγγελλέτω την υπεροχήν όση* και γάρ ήμεΐς τό παντάπασιν 
άπερινόητον καί άνέκφραστον έκεΐνο ύψος καί διά τού άπειρά- 

κις άπείρως παρά των ήμετέρων πατέρων ύπερυψοΰν έδιδά- 
20 χθημεν. Αλλά πώς καί τής υπέρ άρχήν καί τέλος άπειρίας ό 

Θεός έπέκεινα κατά τον θειον Μάζιμόν έστιν; Ώς μη υπ ’ αυτής 

περιεχόμενος, άλλ ’ αυτός καί ταύτην περιέχων ώς αίτιος αυτής 
υπάρχων τφ γάρ είναι αύτόν ή άπειρία έστί' διό καί αύτοΰ έστιν 
ή άπειρία καί αυτός έστιν ή άπειρία' ούδέν γάρ έτερον υπέρ άρ- 

25 χήν καί τέλος πλήν αυτού. Τούτο τοίνυν καταληπτόν αύτοΰ μό

νον, ή άπειρία, ή άπλότης, ή άγαθή καί θεία θέλησις,
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μεις και τις μετοχές, γράφοντας, «όσο τά όντα άγια ή θεία ή κύ
ρια ή βασιλικά ύπερέχουν από τά μή όντα και οί αύτομετοχές 
ύπερέχουν άπό τά μετέχοντα, τόσο ύπερέχει ό άμέθεκτος αίτιος 
άπό τά μεθεκτά και τά μετέχοντα»5. Τούτες λοιπόν οί δυνάμεις 
είναι ό ίδιος ό Θεός, διότι αύτές είναι έκείνες κατά τις όποιες 
τά όντα μετέχουν τού Θεού. Κατά τον θείο Μάξιμο, «όλα τά 
κτίσματα καί μετέχουν καί μεταδίδουν, τό δε μετεχόμενο μόνο 
άλλα μή μετέχον, είναι μόνος ό ίδιος ό Θεός»6. Πώς λοιπόν 
πάλι είναι έπάνω άπό αύτές ό μετεχόμενος κατ’ αύτές καί αίτιος 
όλων των μετεχόντων; Ώς κατά την ούσία άμέθεκτος· διότι 
αύτή είναι έπάνω άπό κάθε μετοχή.

30 Ό  δέ ’Ακίνδυνος κακίζει καί τό άπειρο τής ύπεροχής, 
έπειδή, όπως φαίνεται, φθονεί καί τον ίδιο τον Θεο γιά τήν 
τόσο μεγάλη ύπεροχή του καί τούς πατέρες πού μεγαλύνουν τον 
Θεό κι’ έμάς πού συμφωνούμε με αύτούς γιά τήν τόσο ύψηλή 
άνάβασν διότι καί τούτο έξυμνεΐ έτσι ό θείος Μάξιμος κι όλος 
ό χορός των ένθέων θεολόγων. ’"Αν δέ δυσαρεστήται ό ’Ακίνδυ
νος, άς μετρήση αύτός καί ας άνακοινώση πόση είναι ή ύπερο
χή· διότι έμείς έκείνο τό έντελώς άκατανόητο καί άνέκφραστο 
ύψος έδιδαχθήκαμε άπό τούς πατέρες μας νά τό ύπερυψώνωμε 
καί διά τού άπειράκις άπείρως. ’Αλλά πώς ό Θεός κατά τον θείο 
Μάξιμο είναι έπέκεινα καί τής άπειρίας τής έπάνω άπό άρχή 
καί τέλος; Είναι ώς μή περιεχόμενος άπό αύτήν, άλλ’ ό ίδιος 
περιέχων καί τούτην, άφού είναι αίτιός της* διότι ή άπειρία 
ύπάρχει γιά τον λόγο ότι ύπάρχει αύτός, γι’ αύτό καί δική του 
είναι ή άπειρία καί αύτός είναι ή άπειρία, έφ’ όσον πλήν αύτοΰ 
κανένα άλλο δέν είναι έπάνω άπό άρχή καί τέλος. Τούτο λοιπόν 
είναι μόνο καταληπτό αύτού, ή άπειρία7, ή άπλότης, ή άγαθή 
καί θεία θέλησις, τής όποιας έργα είναι όλα τά κτίσματα, σύμ-

5. Αύτόθι 12,4, PG 3, 972Β.
6. Χωρίο πού δέν άνιχνεύθηκε.
7. Γρηγορίου θεολόγου, βλ. παράγραφο 24.
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ής έργα τα κτίσματα πάντα κατά τον είπόντα, «έργον θείας θε- 
λήσεως ή κτίσις».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι Γ

"Οτι έκ των χτισμάτων ον τής θείας ουσίας, άλλα των 
θείων ενεργειών έν nepivoiq. γινόμεθα, τούτο δ' 

άθετών ό Ακίνδυνος συναΐδια τώ θεώ τα 
κτίσματα δοξάζων, Ελλησί τε και τώ 

Εύνομίφ σύμφωνων έλέγχεται

31 ‘Αλλά πόθεν ή άγαθή και θεία θέλησις, ταυτό δ ’ είπεΐν ή 
αγαθό της καί ή άπλότης και ή άπειρία, καί άπλώς πάνθ’ όσα

5 παρέπεσθαι τή θείμ φύσει ό Δαμασκηνός θεολόγος εϊρηκε; Πό
θεν οόν τά τοιαϋθ’ ήμΐν ληπτά καθέστηκεν; Από των ποιημά
των. Και πώς άπό τούτων τον πάντη κατ' ούσίαν άληπτον 
γινώσκομεν Θεόν ότι έστι; Διά τής πίστεως. "Ωστε τοΰτ’ έστιν 
δπερ ό θειος έφη Μάξιμος, «μηδενι καθ’ ότιοΰν ληπτόν είναι 

10 τον Θεόν πλήν τον διά πίστεως μόνον γινώσκεσθαι, και τούτο 
έκ των αύτοϋ ποιημάτων». Από τούτων γάρ έν περινοίμ γινό- 
μεθα τής θείας σοφίας και ισχύος και άγαθότητος, ώς ό μέγας 
φησι Βασίλειος, δτι «σοφίας και τέχνης και δυνάμεως, ά λλ’ ού 
τής ούσίας αύτής ενδεικτικά έστι τά ποιήματα» * και ουτω την 

15 άπερινόητον και άκατάληπτον ύπερουσιότητα έκείνην, ής αύται 
αί δυνάμεις, πίστει μόνη δτι έστι διαγινώσκομεν, την τών θείων 
ήμών πατέρων ομολογίαν άπαρεγχείρητον διατηρουντες.

32 Κινητικήν γάρ είναι και συνεκτικήν τών δντων ένέργειαν 8

8. Ίω. Δαμασκηνού, "Εκδοσις όρθοδόξου πίστεως 1, 8, PG 94, 81 ЗА. 
Πρβλ. Κυρίλλου Αλεξάνδρειάς, Περί Τριάδος 7, PG 77, 1133С.
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φωνα μ’ εκείνον πού είπε, «έργο θείας θελήσεως είναι ή κτί- 
σις»8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

'Ό τι άπό τά κτίσματα κατανοούμε όχι τή θεία ούσία άλλα 
τις θεϊες ένέργειες, πράγμα πού άθετεΐ ό ’Ακίνδυνος 

θεωρώντας τά κτίσματα συναΐδια με τον θεό* κι’ 
έτσι ελέγχεται νά σύμφωνη με τούς 'Έλληνες 

και τον Εύνόμιο

31 ’Αλλά άπό που προέρχεται ή άγαθή και θεία θέλησις, μέ 
άλλα λόγια ή άγαθότης και ή άπλότης και ή απειρία, και γενι
κώς όλα όσα λέγει ό Δαμασκηνός θεολόγος ότι συνακολουθούν 
τή θεία φύσι1; Άπό πού λοιπόν αύτά τά πράγματα μάς έγιναν 
καταληπτά; Άπό τά ποιήματα. Και πώς άπό αύτά γνωρίζομε 
τον έντελώς κατ’ ούσίαν άκατάληπτο Θεό ότι ύπάρχει; Διά τής 
πίστεως. 'Ώστε τούτο είναι έκεΐνο πού είπε ό Μάξιμος, «ότι ό 
Θεός δέν είναι άπό κανένα κατά όποιοδήποτε τρόπο καταλη
πτός πλήν μόνο τού ότι γνωρίζεται διά τής πίστεως, και τούτο 
άπό τά ποιήματά του»2. Άπό αύτά πράγματι φθάνομε στήν κα- 
τανόησι τής θείας σοφίας και ισχύος και άγαθότητος, όπως λέ
γει ό μέγας Βασίλειος, ότι «τά ποιήματα είναι ένδεικτικά τής 
σοφίας και τής τέχνης και τής δυνάμεως, άλλ’ όχι τής ίδιας τής 
ούσίας»3. Κι’ έτσι έκείνη τήν άπερινόητη και άκατάληπτη ύπε- 
ρουσιότητα, στήν όποια άνήκουν αύτές οί δυνάμεις, διαγινώ- 
σκομε ότι ύπάρχει μόνο μέ τήν πίστι, διατηρώντας άπαραχάρα- 
κτη τήν όμολογία τών θείων πατέρων μας.

32 Και οί 'Έλληνες σοφοί άσφαλώς διανοήθηκαν ότι ύπάρχει

1. Πρβλ. ”Εκδοσιν όρθοδόξου πίστεως 1, 9, PG 94, 837Β.
2. Περί άποριών, PG 91,1188Α.
3. Κατ’ Εύνομίου 2, 32, PG 29, 648Α.
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και τοϊς των Ελλήνων σοφοις έπήλθεν άναλογίσασθαι, τον φε- 

ρωνύμως κεκλημένον τουτονι κόσμον και την εύαρμοστίαν τον 

παντός θεωμένοις* φύσιν δε θελητικήν παντοδύναμον ήνίκ ’ αν 

έθέλοι τη ένεργεία χρωμένην και εκ μή όντων τηνικαϋτα προ- 
5 άγουσαν έπϊστευσαν ούδαμώς, διό και τον κόσμον τφ  Θεφ  

συναΐδιον άπεφήναντο. Τούτο δη και τον Ακίνδυνον δοξάζειν ό 

τής κατ’ αυτόν αίρέσεως λόγος αναγκάσει. Φύσεως γάρ άκτι

στου και δυνάμεως και θελήσεως και ένεργείας μηδεμίαν δια

φοράν προς άλλήλας έχουσών, ούτε τις διάκρισις τής δυνάμεως 
10 εσται ή τής ένεργείας, ουδέ γάρ τής ουσίας κατ’ αυτόν προς έκά- 

τερον αύτών, ουθ’ ή δημιουργική ένέργεια υποκείσεται θελήσει, 

και ουτω τά δημιουργήματα συνέσται τή του Θεού δυνάμει τε 
και ένεργεία τον άει χρόνον, μάλλον δε άχρόνως, ταυτό δ ’ είπεΐν 

και τή ουσία' τής γάρ δυνάμεως και ένεργείας αυτή κατ’ αύτόν 
15 ου διενήνοχεν. Ού τοϊς ’Έλλησι δε μόνον, άλλά και τφ  Εύνομίω 

φανερώς όμόδοζος και ομόλογός έστιν ό ’Ακίνδυνος γράφοντι 
σαφώς ούτως· «έκ των δημιουργημάτων σκοπούμενός τις, άπό 
τούτων έπι τάς ουσίας άνάγεται, кал διά τό άπλουν είναι τό 
θειον ή δλον άληπτόν έστιν ή τελέως ληπτόν». Αμφότερα δ ’ άν 

20 τις ϊδοι τά δυσσεβή ταυτ’ έπι Θεού διά των Ακινδύνου συναγό

μενα λόγων.

33 Ήνίκα μεν γάρ έκ των ποιημάτων την φύσιν αύτου κατα- 
λαμβάνεσθαι διδάσκει, καταληπτόν τελέως ποιείται τον Θεόν, 

ήνίκα δε και των περί αυτόν φυσικώς θεωρούμενων άπαγορεύ- 
25 ει την κατάληψιν, τελέως άληπτον δείκνυσιν οίόμένος αύτόν μή 

συνιεις δτι κατ’ ούσίαν μεν άληπτόν έστι παντάπασι τό θειον, έκ 
δε των περί αύτήν θεωρουμένων, τής άπειρίας, τής άπλότητος, 

τής προνοίας, τής άγαθότητος και των παραπλήσιων, γίνεται
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κινητική και συνεκτική ενέργεια των όντων, καθώς παρατηρού
σαν τον φερωνύμως ονομαζόμενο τούτον κόσμο και τήν εύαρ- 
μοστία τού σύμπαντος* δεν έπίστευσαν όμως καθόλου σε φύσι 
θελητική παντοδύναμη πού όποτε θέλει χρησιμοποιεί τήν ένέρ- 
γεια και τότε παράγει έκ μή όντων, γι’ αύτό και διεκήρυξαν τον 
κόσμο συναΐδιο μέ τον Θεό. Τούτο λοιπόν θ’ άναγκάση και τον 
’Ακίνδυνο να δοξάζη ή λογική τής αίρέσεώς του. Πράγματι 
όταν ή άκτιστη φύσις και ή δύναμις και ή θέλησις και ή ένέρ- 
γεια δέν έχουν καμμιά διαφορά μεταξύ τους, δέν θά ύπάρχη 
καμμιά διάκρισις τής δυνάμεως ή τής ένεργείας, άφοΰ κατ’ αύ- 
τόν ούτε τής ούσίας δέν ύπάρχει διάκρισις προς τό καθένα άπό 
αύτά, ούτε ή δημιουργική ένέργεια θά ύπόκειται σέ θέλησι, κι’ 
έτσι τά δημιουργήματα θά συνυπάρχουν όλον τό χρόνο μέ τή 
δύναμι και ένέργεια τού Θεού, μάλλον δέ άχρόνως, τό ίδιο δέ 
και μέ τήν ούσία, έφ’ όσον κατ’ αύτόν τούτη δέν διαφέρει άπό 
τή δύναμι και τήν ένέργεια. Είναι δ έ  ό ’Ακίνδυνος φανερά ομό
δοξος όχι μόνο μέ τούς ’Έλληνες άλλα και μέ τον Εύνόμιο, πού 
γράφει σαφώς έτσι· «παρατηρώντας κάποιος τά δημιουργήμα
τα, άνάγεται άπό αύτά έπάνω στις ούσίες κι’ έπειδή τό θειο εί
ναι άπλό, κι όλο είναι άκατάληπτο ή τελείως καταληπτό»4. Θά 
μπορούσε κανείς νά τά ίδή καί τά δυο τούτα να συνάγωνται για 
τον Θεό άπό τά λόγια τού Άκινδύνου.

33 Πράγματι, όταν διδάσκη ότι ή φύσις του καταλαμβάνεται 
άπό τά ποιήματά του, καθιστά τον Θεό τελείως καταληπτό, 
όταν δέ άπορρίπτη τήν κατάληψι και των φυσικώς παρατηρού
μενων γύρω άπό αύτόν, δεικνύει νά τον θεωρή τελείως άκατά
ληπτο, μή άντιλαμβανόμενος ότι κατ’ ούσίαν είναι έντελώς 
άκατάληπτο τό θειο, ένώ άπό τά θεωρούμενα γύρω της, τήν 
άπειρία, τήν άπλότητα, τήν πρόνοια, τήν άγαθότητα καί τά πα
ραπλήσια, γίνεται καταληπτό. Κατά τον θειο Μάξιμο, «όταν

4. Βλ. Εύνομίου, 'Απολογητικόν 28, PG 30, 868. Μ. Βασιλείου, Κατ' 
Εύνομίου 2, 32, PG 29, 645 έξ. Πρβλ. και Γρηγορίου θεολόγου, Λόγον 38, 7 
και 45, 3, PG 36, 317D και 628Α.
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ληπτόν. «Θεολογουντες γάρ» κατά τον Θειον Μάζιμον, «ου τούς 
κατ’ αυτόν ζητουμεν λόγους, ου μη γάρ ευροι ανθρώπινος νους, 
αλλά τούς περί αυτόν ώς οίόν τε διασκοποΰμεν, οίον τούς περί 
άϊδιότητος, άπειρίας και άοριστίας, άγαθότητος και σοφίας και 

5δυνάμεως δημιουργικής τε και προνοητικής και κριτικής των 
δντων». Οΰτω γάρ και ληπτός ήμϊν και ακατάληπτος υπάρχει ό 
Θεός ημών, «ϊνα τω ληπτω μεν έλκη προς έαυτόν», κατά τον 
θεολόγον Γρηγόριον, «τω δε άλήπτω Θαυμάζηταν θαυμαζόμε- 
νος δέ, ποθήται πλέον ποθούμενος δέ, καθαίρη' καθαίρων δε,

10 θεοειδείς άπεργάζηταν τοιούτοις δε γενομένοις ώς οίκείοις ήδη 
προσομιλή -τολμά τι νεανικόν ό λόγος- Θεός θεοΐς ένούμενός 
τε και γνωριζόμενος, και τοσουτον ίσως, όσον ήδη γινώσκει 
τούς γινωσκομένους».

34 Ά λλ’ ό των ταΰτα λεγόντων κατήγορος ’Ακίνδυνος φεύγειν 
και άποτροπαίους ήγεϊσθαι παραινεί τούς κατά μεν την φυσιν 
τον Θεόν άποφαινομένους άκατάληπτον, κατά δε την άπειρίαν 
και την άγαθότητα και δσα φύσει περί αυτόν Θεωρείται, νοεϊ- 
σθαί τε και όνομάζεσθαι λέγοντας κατά τό έγχωροΰν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ '

’Έλεγχος έτι τής αύτοϋ δόξης άπαγορενοντος πνευματικώς 
όράσθαι τό θειότατον φώς· έν ω παράστασις ώς ον 

τό φως μόνον άκτιστον, άλλα και ή όύναμις 
καθ’ ήν όράται

35 Και προστίθησιν άπαγορεύων και τό πνευματικώς όφθαλ- 
20 μοις όράσθαι τον Θεόν, τοϊς περί Θεόν νοουμένοις την μυστικήν 

συγχέων έποψίαν και μηδεμίαν διαστολήν είδώς θεοπτίας και 
θεολογίας. Δι ’ ούδεν γάρ άλλο τούτο πάντως άπηγόρευσεν ή διά
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θεολογούμε δεν ζητούμε τούς λόγους αύτού τού ίδιου, διότι δεν 
θά τούς εύρη ό άνθρώπινος νοΰς, άλλα παρατηρούμε όσο είναι 
δυνατό τούς γύρω άπό αύτόν λόγους, όπως τούς περί άιδιότη- 
τος, άπειρίας και άοριστίας, άγαθότητος και σοφίας και δυνά- 
μεως δημιουργικής και προνοητικής και κριτικής των όντων»5. 
’Έτσι ό Θεός μας είναι γιά μάς καί καταληπτός καί άκατάλη- 
πτος, «ώστε με τό καταληπτό νά έλκη προς τον έαυτό του», 
κατά τον Θεολόγο Γρηγόριο, «με τό ακατάληπτο νά θαυμάζε
ται* καί θαυμαζόμενος νά ποθήται περισσότερο, ποθούμενος νά 
καθαρίζη, καθαρίζοντας νά καθιστά θεοειδείς* καί αφού γίνουν 
τέτοιας ύφής, νά συνομιλή πλέον σάν προς οικείους -ό  λόγος 
τολμά καί κάτι τό ιταμό-, Θεός ένούμενος με θεούς καί γνωρι
ζόμενος τόσο ίσως, όσο ήδη γνωρίζει τούς γινωσκομένους»6.

34 Ά λλ’ ό κατήγορος έκείνων πού λέγουν τούτα ’Ακίνδυνος 
συνιστά νά άποφεύγουν καί νά θεωρούν άποτροπαίους έκείνους 
πού άποφαίνονται ότι ό Θεός κατά τή φύσι είναι άκατάληπτος, 
κατά τήν άπειρία δε καί τήν άγαθότητα καί όσα παρατηρούνται 
φύσει γύρω άπό αύτόν λέγουν ότι κατανοεΐται καί όνομάζεται 
όσο είναι δυνατό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Παραπέρα έλεγχος τής δοξασίας του ν ’ άπορρίπτη ότι τό 
θειότατο φως βλέπεται πνευματικώς* οπού ύπάρχει καί 

παράστασις ότι δεν είναι μόνο τό φως άκτιστο, 
άλλα καί ή δύναμις κατά τήν όποια βλέπεται

35 Καί προσθέτει άπορρίπτοντας ότι ό Θεός όράται με 
οφθαλμούς καί πνευματικώς άκόμη, συγχέοντας τή μυστική 
έποψία με τά περί τον Θεό νοούμενα και μή άναγνωρίζοντας 
καμμιά διαστολή μεταξύ θεοπτίας καί θεολογίας. Δεν τό άπέρ-

5. Κεφάλαια περί άγάπης 1, 100, PG 90, 981D-984A.
6. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 38 εις Θεοφάνια, 7 καί Λόγος 45 εις 

άγιον Πάσχα, 3, PG 36, 317С καί 628А
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το περιαστράψαν έν Θαβώρ τους όφαθλμους των συναναβάν- 

των τώ Κυρίφ φως, κάκεϊνο κτιστόν άποδεικνυς ώς αίσθήσει 

κατ’ αυτόν όποπεσόν, ώς αν έκ των κτιστών μόνων εΐη ό Θεός 

τοΐς πάσι μεθεκτός τε και ληπτός. ’Αγνοεί γάρ ώς ή άπόρρητος 

5 έκείνη Θέα, ύπερ πάσαν ουσα θεολογίαν, ουτ’ αϊσθησίς έστιν 

ούτε νόησις, «άλλ ’ άρρητος ένέργεια, όρωμένη άοράτως και νο

ούμενη άγνώστως» τοΐς κατηζιωμένοις «λαμπρότητα Θεού 

ι’δεΐν τε και παθεΐν», άλλ’ ούδ’ αυτή ή άνερμήνευτος кал θέα και 

μέθεζις έτέρως Αποκαλύπτεται πλήν διά πίστεως. «Ου γάρ πί- 

10 στις, έκεϊ φόβος των ήπειλημένων και πόθος των έπηγγελμέ- 

νω ν ού δε φόβος, έντολών τήρησις», ό Θεολόγος φησί, και ό 

Αγαπών με τάς έντολάς μου τηρήσει», φησιν ό των Θεολόγων 

Θεός, «ού δε έντολών τήρησις, σαρκός κάθαρσις του έπιπρο- 

σθουντος τη ψυχή νέφους και οόκ έώντος καθαρώς ϊδεΐν την 

15 θείαν Ακτίνα■ ού δε κάθαρσις, έλλαμψις' έλλαμψις δε πόθου 

πλήρωσις τοΐς των μεγίστων ή του μεγίστου ή ύπερ τό μέγα 

έφιεμένοις».

36 Τί ούν, ή άκτις ή θεία, τό μέγιστον τούτο και ύπερ τό μέγα, 

άρα κτίσμα; Και τί των κτισμάτων Θεΐόν τε και ύπερ τό μέγα;

20 Μόνος γάρ ό Θεός παν μέγα ύπερεκτείνεται, δς κατά την έπαγ- 

γελίαν προς τους ήγαπηκότας αύτόν Αφικνεΐται και αύτός έμφα- 

νίζει έαυτόν αύτοΐς, ού την ούσίαν έπιδεικνύς, Ανέκφαντος γάρ 

έκείνη πανταχοΰ παρούσα και μηδαμού φαινομένη μηδαμώς' ού 1 2 *

1. Ίω. Σιναΐτου, Κλϊμαξ, 7, PG 88, 813Β.
2. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 38 είς θεοφάνια, 11 και Λόγος 45 εις

άγιον Πάσχα, 17, PG 36, 324Α και 632Β.



ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ Δ' 14,35-36 67

ριψε δέ για τίποτε άλλο πάντως παρά για τό φως πού περιά- 
στραψε τούς όφθαλμούς των μαθητών πού ανέβηκαν μαζί μέ 
τον Κύριο στο Θαβώρ, άποδεικνύοντας κτιστό κι’ έκεΐνο, έφ’ 
όσον κατ’ αύτόν ύπέπεσε σε αϊσθησι, σαν νά είναι από τά κτι
στά μόνο ό Θεός μεθεκτός και καταληπτός από όλους. Διότι 
αγνοεί ότι ή απόρρητη έκείνη θέα, αφού είναι έπάνω από κάθε 
θεολογία, δεν είναι ούτε αΐσθησις ούτε νόησις, «άλλα άρρητη 
ένέργεια, όρωμένη άοράτως και νοουμένη άγνώστως»1 άπό 
τούς καταξιωμένους «νά ίδοΰν και νά πάθουν τή λαμπρότητα 
τού Θεού»2, άλλά και ότι ούτε ή άνερμήνευτη θέα και μέθεξις 
δεν άποκαλύπτεται άλλοιώς παρά διά τής πίστεως. «Πράγματι, 
όπου ύπάρχει πίστις, έκεί ύπάρχει φόβος γιά τά άπειλημένα και 
πόθος γιά τά έπηγγελμένα· όπου δέ ύπάρχει φόβος, παρατηρεί- 
ται τήρησις έντολών», λέγει ό Θεολόγος3, και ό Θεός των θε- 
λόγων λέγει «όποιος μέ άγαπά θά τηρήση τις έντολές μου»4, 
«όπου δέ ύπάρχει τήρησις των έντολών, ύπάρχει κάθαρσις σαρ- 
κός άπό τό έπικαθήμενο στήν ψυχή νέφος πού δεν άφήνει νά 
ίδή καθαρά τή θεία άκτίνα· όπου δέ ύπάρχει κάθαρσις, ύπάρχει 
έλλαμψις* ή δέ έλλαμψις είναι έκπλήρωσις τού πόθου σ’ έκεί- 
νους πού έπιθυμοΰν τά μέγιστα ή τό μέγιστο ή έπάνω άπό τό 
μέγα»5.

36 Τί λοιπόν; ή θεία άκτίς, τούτο τό μέγιστο και έπάνω άπό 
τό μέγα, είναι κτίσμα; Άλλά ποιό άπό τά κτίσματα είναι μέγα 
και έπάνω άπό τό μέγα; Διότι μόνο ό Θεός έκτείνεται έπάνω 
άπό κάθε μεγάλο, ό όποιος κατά τήν έπαγγελία φθάνει προς 
έκείνους πού τον έχουν αγαπήσει6 κι’ έμφανίζει σ’ αύτούς έαυ- 
τόν7, όχι έπιδεικνύοντας τήν ούσία, διότι έκείνη είναι άφανέρω- 
τη, παντού παρούσα και πουθενά φαινομένη· δέν φθάνει λοιπόν

3. Λόγος 39 είς τά άγια Φώτα, 8, PG 36, 344Α. 
4· Ίω. 14,15.
5. Γρηγορίου θεολόγου, ένθ’ άνωτ.
6· Πρβλ. Ίω, 14,23.
7· π Ρβλ. 7ω. 14,21.



68 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

κατ’ ουσίαν οόν άφικνειται ταύτην έκείνοις έπιδεικνύς τε και δι- 
δούς, άπαγε, άλλα κατά την εαυτόν μακαριωτάτην επιφάνειαν 

τη λαμπρότητι τής οικείας φύσεως έκείνους περιλάμπων και 

την ταύτης μέθεζιν αύτοΐς χαριζόμενος, και κατά τον μέγαν φά- 

5 ναι Βασίλειον, «άλλους ήλιους άπεργαζόμενος, ούκ αίσθητφ 

άλλά θεϊκφ φωτί», και αύτφ τφ του προσώπου Κυρίου, κατά 
τρόπον άπόρρητον ένσημαινομένους και αυτους τά πρόσωπα.

37 Και τί λέγω την άκριβή κατάληψιν έκείνου του φωτός ή 

τής μετοχής τον τρόπον, όπου γε και το μόνον ίδειν καθάπερ

ΐοέδιδάχθημεν, ου κτιστής έστι δυνάμεως; «Θεόν γάρ», φησίν, 

«ούδεις έώρακε πώποτε», και τοΰτό έστι τό πνευματικώς όράν. 
Διό και ό μέγας Βασίλειος έν τοϊς Ή θ ι к ο ΐ ς ,  «κάλλος του 

όντως δυνατόν» τούτο προσειπών «και νοητήν αυτού και θεω
ρητήν θεότητα», έπήγαγεν, «έκεΐνο γάρ όντως καλόν, τον κατά- 

Ι5ληψιν πάσαν άνθρωπίνην кал δύναμιν ύπερβαϊνον και διανοία 
μόνη περιληπτόν, ώς έστι δήπου. Είδόν τε αυτό Πέτρος και οί 

υίοι τής βροντής έν τφ  όρει, φησί, και τά προοίμια τής αύτου 
παρουσίας όφθαλμοΐς λαβεΐν κατηζιώθησαν». Εί γάρ και 

άνθρωπίνοις όφθαλμοΐς ώφθη και διανοία ένήστραψε, διό 
20 και νοητή και όρατή κέκληται θεότης, άλλά και πάσαν 

υπερβαίνει, φησί, κατάληψιν τε και δύναμιν. Ό  δε Χρυσό

στομος πατήρ τον αύτόν έζηγούμενος ψαλμόν, «μετεμορφώ- 
θη», φησί' «τί έστι μετεμόρφώθη; Παρήνοιζεν ολίγον τής θε- 

ότητος кал έδειζεν αύτοΐς τον ένοικουντα Θεόν».

38 Άλλ ’ όρμς ώς δ σύμβολον θεότητος ό θειος έφη Μάξιμος, * 9 10
8! Χωρίο πού δεν άνιχνεύθηκε.
9. Ίω. 1, 18.

10. Ίω. Δαμασκηνού, Εις Μεταμόρφωσιν 15, PG 96, 569Α.
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κατ’ ούσίαν έπιδεικνύοντας και δίδοντας τούτη σ’ έκείνους, 
άπαγε, άλλα φθάνει κατά τή μυστικότατη έπιφάνεια, περιλάμ- 
ποντας έκείνους με τή λαμπρότητα τής φύσεώς του και χαρί
ζοντας σ’ αύτούς τή μέθεξί της καί, γιά νά έκφρασθοϋμε κατά 
τον μέγα Βασίλειο, «έπεξεργαζόμενός τους σέ άλλους ήλιους», 
πού ένσημαίνονται κι’ αύτοι στά πρόσωπα κατά τρόπο άπόρρη- 
το, «όχι με αισθητό άλλά με θεϊκό φως»8, και μάλιστα με τό 
ίδιο τό πρόσωπο του Κυρίου.

37 Και τί άναφέρω τήν άκριβή κατανόησι έκείνου του φωτός 
ή τον τρόπο τής μετοχής, όταν και μόνο τό ίδεΐν, όπως έδιδα- 
χθήκαμε, δεν είναι γνώρισμα κτιστής δυνάμεως; Διότι, λέγει, 
«κανένας δέν έγνώρισε ποτέ τον Θεό»9 «και ό,τι είδε έν Πνεύ- 
ματι τό έθεάθηκε»10, και τούτο είναι τό πνευματικός όράν. Γι’ 
αύτό και ό μέγας Βασίλειος στά Ηθικά, άφοϋ τό ώνόμασε 
«κάλλος τού άληθινά δυνατού και νοητή και θεωρητή θεότητά 
του», προσέθεσε, «διότι έκεϊνο είναι άληθινά καλό, πού ύπερ- 
βαίνει κάθε κατάληψι και δύναμι άνθρωπίνη και συλλαμβάνεται 
μόνο μέ τή διάνοια ότι ύπάρχει κατά κάποιον τρόπο. Τό είδαν, 
λέγει, ό Πέτρος και οί υιοί τής βροντής στο όρος και καταξιώ
θηκαν νά λάβουν τά προοίμια τής παρουσίας του μέ οφθαλ
μούς»11. Πράγματι και άν έθεάθηκε μέ άνθρωπίνους οφθαλμούς 
και άστραψε στή διάνοια, γι’ αύτό και ώνομάσθηκε νοητή και 
ορατή θεότης, άλλά και ύπερβαίνει κάθε κατάληξι και δύναμι, 
λέγει. Ό  δέ Χρυσόστομος πατήρ, έξηγώντας τον ίδιο ψαλμό, 
λέγει, «μεταμορφώθηκε* τί σημαίνει μεταμορφώθηκε; ’Άνοιξε 
λίγο άπό τή θεότητα και τούς έδειξε τον ένοικούντα Θεό»12.

38 Άλλα βλέπεις ότι, έκεϊνο πού ό θειος Μάξιμος13 έχαρα-

11. Ερμηνεία είς 44 Ψαλμον 5, PG 29, 400CD.
12. Τό χωρίο τούτο δέν εύρίσκεται σ’ έξήγησι του Ψαλμον 44, άλλ’ 

στάς Έκλογάς έκ διαφόρων λόγων του Χρυσοστόμου, λόγον 21, Περί άρχής 
και έξουσίας και δόξης, PG 63, 700.

13. Περί άποριών, PG 91, 1160С.
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τούτο Βασίλειος μέν ό μέγας θεότητα προσεΐπεν, ό δε Χρυσό

στομος πατήρ ολίγον τής θεότητος, ώς και την κατ’ δρθρον 

άμυδράν αύγήν και φως αν τις όνομάσειε και όλΐγον τής ήμέρας 

και σύμβολον αυτής; Φυσικόν γε μην, ά λλ’ ούκ άλλότριον ούδ'ε 

5 άπεσχοινισμένον ουδέ διαιρούμενον αυτής ποτέ. Και τούτο δε 

άκήκοας, ώς την όλίγην ταυτην και άμυδράν αύγήν τή παρανοί- 

ξει δείζας «εδειξεν αύτοΐς τον ένοικουντα Θεόν», αυτόν έκεϊνον, 

ουχ έτερον δεύτερον κατά τους ματαίους τής σής έριδος άνα- 

πλασμούς; 7Α ρ ' ούν ούκ αύτοΐς αντικρυς έπαφήκας την φιλολοί- 

ΐοδορον γλώτταν; Ούκ αύτους τούτους άσεβεστάτους και άτοπω- 

τάτους έκάλεις, ήνΐκα διθεΐτας τους κατά τοΰθ’ όμολογοΰντας 

ημάς αύτοΐς όνομάζειν ήξίους και πολυθέους, ώς τον αύτόν 

Θεόν έτερον έαυτου και μείζονα και έλάττονα λέγοντας αύτόν 

αύτου και μικράν έχοντα και μεγάλην θεότητα, τά σά ταυτα πε

ι 5 ριαγγέλματα;

39 Τό δε και εις κτΐσμα τό φως έκεινο κατασπάν, ϊνα μη 

ταυτα τάχα, πάθοις αύτός, πόσης άβελτηρίας τε και δυσσεβείας, 

άσεβείας δέ είπεΐν οίκειότερον; Τό δε κτιστήν και άκτιστον λέ- 

γειν του Θεού θεότητα, ποιαν άτοπίας ύπερβολήν καταλέλοιπε; 

20 Τό δε και τους προς εύσέβειαν χειραγωγοΰντας άσεβείας γράφε- 

σθαι, τίνα μανίαν ούχ ύπερέβαλε; Τό δέ μή θαυμάζοντα ύμνεΐν, 

άλλά διαποροϋντα άπιστεΐν τό μέγα και ύπερφυές θέαμα έκεινο, 

άρ ' ού τελέως άμυήτου τά Χριστιανών;
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κτήρισε σύμβολο, τούτο ό μέγας Βασίλειος ώνόμασε θεότητα14, 
ένώ ό Χρυσόστομος πατήρ ώνόμασε λίγο από τή θεότητα15, 
όπως και την άμυδρή αύγή κατά τον όρθρο θά μπορούσε νά την 
όνομάση και φως και λίγο άπό την ήμερα και σύμβολό της; Φυ
σικό όμως, άλλ’ όχι ξένο ούτε άποκομμένο ούτε διαιρούμενο 
ποτέ άπό αύτήν. ’Ακόυσες δέ και τούτο, ότι, άφού έδειξε τήν 
ολίγη τούτη και άμυδρή αύγή με τό παράνοιγμα, «τούς έδειξε 
τον ένοικούντα Θεό», έκείνον τον ίδιο, όχι άλλον δεύτερον 
κατά τά μάταια πλάσματα τής έριστικότητός σου; 7Αρα λοιπόν 
δέν άπηύθυνες κατ’ εύθεΐαν σ’ αύτούς τή φιλολοίδορη γλώσσα; 
Δεν έκαλοΰσες αύτούς τούς ίδιους άσεβεστάτους και άτοπωτά- 
τους, όταν άξίωνες νά όνομάζης διθεΐτες και πολυθέους έμάς 
πού συμφωνούμε σέ τούτο με αύτούς, διότι τάχα λέγομε τον 
ίδιο Θεό διαφορετικόν άπό τον έαυτό του, καί μεταλύτερο καί 
μικρότερο τον ίδιο τού έαυτού του, σάν νά έχη καί μικρή καί 
μεγάλη θεότητα, όπως είναι οί διαδόσεις σου;

39 Τό νά κατεβάζωμε όμως σέ κτίσμα έκεΐνο τό φως, γιά νά 
μή πάθης τάχα τά ίδια καί σύ, πόση μωρία καί δυσσέβεια δέν 
μαρτυρεί, ή καλύτερα πόση άσέβεια; Τό νά άναφέρης πάλι κτι
στή καί άκτιστη θεότητα τού Θεού, ποιά ύπερβολή άφησε 
πίσω; Καί τό νά κατηγορής ώς άσεβείς έκείνους πού χειραγω
γούν προς τήν εύσέβεια, ποιά μανία δέν ύπερέβαλε; Καί τό νά 
μή ύμνης μέ θαυμασμό, άλλά ν’ άπιστης μέ άπορία έκεΐνο τό 
μεγάλο καί ύπερφυές θέαμα, δέν είναι γνώρισμα ένός τελείως 
άμυήτου στον Χριστιανισμό;

ι

14. "Ενθ’ άνωτ.
15. Έ νθ’ άνωτ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ’

"Εκθεσις και ανασκευή ρήσεως άλλης του αύτον άδιάφορον 
πάλιν πειρωμένου δεκνύναι τή θείςι ούσig. την Θείαν 
ένέργειαν και κτιστήν τήν έπιφανεΐσαν έν Θαβώρ 

τοΐς άποστόλοις τού Θεοΰ λαμπρότητα

40 «Ει yap ό άκτιστος», φησίν, «δλος έστϊν ουσία τε και 
ενέργεια, ώσπερ οόν έστιν, ενεργής γάρ ούσία το θειον, ούκ 
άνενέργητος, πώς ή κτιστή φύσις τήν άκτιστον ένέργειαν 
δψεται σωματικοΐς όφθαλμοϊς, καν ίσάγγελος ή τις καν άγγε- 

5 λος;». Τί δή βούλεται διδάσκειν γράφων δτι ό Θεός δλος 
έστιν ούσία και δλος ένέργεια, ένεργής γάρ ούσία το Θειον; 
Τούτο φησιν, δτι ένεργες μεν το Θειον, ένέργειαν δ ’ ούκ έχει 
τής ούσίας διαφέρουσαν, δλος γάρ ούσία кал δλος ένέργειά 
έστιν ό Θεός, καίτοι ούχ ό Θεός φησιν ούτος, ά λλ’ «ό άκτι- 

10 στος», κατά μίμησιν Εύνομίου, δς ούχ «ό Πατήρ», έλεγεν, 
ούχ «ό Υιός», άλλ’ «ό αγέννητος», «ό γεννητός», ύποκατα- 
σκευάζων έκ τών προσηγοριών το βλάσφημον. Οΰτω γάρ 
και ούτος είπών, είτα δείξας, ώς ένόμισεν, άδιάφορον τή 
ούσίμ τήν ένέργειαν, εν οΰτω το άκτιστον κατασκευάζει кал 

15 τούτο τελέως άληπτον, ώς μή έχειν τον Θεόν και ούσίαν και 
ένέργειαν άκτιστον και κατά μεν τήν ούσίαν είναι παντάπα- 
σιν άπερινόητον, γινώσκεσθαι δε άπό τών ένεργειών. Ά λ λ ’ 
δτι μεν ούσία δν τό θειον ένεργής, και ένέργειαν έχει, παρα- 
στήσει συντόμως και σαφώς ό θειος Μάζιμος. Φησι γάρ' 

20 «ούκ έστιν ένεργεϊν χωρίς ένεργείας, ώσπερ ούδέ ύπάρχειν 
χωρίς ύπάρξεως».

Τό δε δλον τον Θεόν ούσίαν είναι και δλον ένέργειαν ούδέν41
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

’Έ κθεσις και ανασκευή άλλης ρήσεως του ίδιου, καθώς 
επιχειρεί πάλι νά δείςη τη θεία ενέργεια αδιάφορη 

άπό τη θεία ούσία και κτιστή λαμπρότητα του θ εο ύ  
πού έφάνηκε στούς άποστόλους επάνω στο θαβώ ρ

40 Λέγει, «άν ό άκτιστος είναι όλος ούσία και ένέργεια, όπως 
βέβαια είναι, έφ’ όσον τό Θείο είναι ένεργής ούσία, όχι άνενέρ- 
γητη, πώς ή κτιστή φύσις θά ίδή την άκτιστη ένέργεια με 
σωματικούς οφθαλμούς, έστω και άν είναι κανείς ίσάγγελος ή 
άγγελος;». Τί λοιπόν θέλει νά διδάξη γράφοντας ότι ό Θεός εί
ναι όλος ούσία καί όλος ένέργεια, διότι τό Θείο είναι ένεργής 
ούσία; Λέγει τούτο, ότι τό Θείο είναι ένεργές, άλλά δεν έχει 
ένέργεια διαφορετική άπό τήν ούσία, διότι ό Θεός είναι όλος 
ούσία καί όλος ένέργεια, άν καί αύτός δεν χρησιμοποιεί τή λέξι 
Θεός, άλλά «άκτιστος», κατά μίμησι τού Εύνομίου, ό όποιος 
δεν έλεγε «ό Πατήρ» «ό Υιός», άλλά «ό άγέννητος», «ό γεννη- 
τός», ύποκατασκευάζοντας άπό τις προσηγορίες τό βλάσφημο 
όνομα. Διότι καί τούτος, άφού είπε έτσι κι’ έπειτα έδειξε, όπως 
ένόμισε, ότι ή ούσία είναι άδιάφορη άπό τήν ένέργεια, με αύτόν 
τον τρόπο κάμει τό άκτιστο ένα καί τελείως άκατάληπτο, ώστε 
νά μή έχη ό Θεός καί ούσία καί ένέργεια άκτιστη, καί κατά μεν 
τήν ούσία νά είναι έντελώς άπερινόητος, νά γνωρίζεται δε άπό 
τις ένέργειες. Άλλά ότι τό Θείο σάν ένεργής ούσία πού είναι, 
έχει καί ένέργεια, θά τό παραστήση συντόμως καί σαφώς ό 
θείος Μάξιμος. Διότι λέγει* «δεν ύφίσταται ένεργεΐν χωρίς 
ένέργεια, όπως ούτε ύπάρχειν χωρίς ϋπαρξι»1.

41 Τό νά είναι δέ όλος ό Θεός ούσία καί όλος ένέργεια δεν
1. Προς Μαρίνον, PG 91, 200С.
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έμποδίζει προς το διαφέρειν τής ούσίας την ενέργειαν, μάλλον 

μεν οόν και τα μάλιστα συντείνει. Ό yap Θεός δλος έστιν άναρ
χος και δλος άτελεύτητος' άρ’ οόν ταυτό τφ άνάρχψ το άτελευ- 

5 τη τον ή διάφορον; Και αυτός έστι τό Λ και το Ω, ή άρχή και το 
τέλος, ώς ό Ιωάννης έν τή Α π ο κ α λ ύ ψ ε ι  είπεν άρ’ οόν 

δλος άρχή και δλος τέλος ό Θεός, ή τούτοις συνδιασχίζεται και 
κατά τα σώματα μερίζεται; Τις οόν, διότι δλος ό Θεός έκάτε- 
ρον, ταυτό και άδιάφορον αν θεΐτο τή άρχή τό τέλος, εί μη μαί- 

10 νοιτο; Αλλά και δλος δικαιοκρισία και δλος συμπάθεια υπάρχει 
ό Θεός' διενήνοχε δε τής δικαιοκρισίας ή συμπάθεια. Οΰτω και 
δλος οόσία και δλος ένέργειά έστιν ό Θεός' διενήνοχε δε τής 
θείας ούσίας ή θεία ένέργειά, και κατά πολλούς γε τρόπους, κα- 
θάπερ πολλαχοΰ και πλειόνων άπεδείξαμεν τούτων δη των 

15 τρόπων εΐς, και τό την μεν θείαν ουσίαν άληπτον είναι πάσιν 
παντάπασι, γνωρίμους δε τάς θείας ένεργείας. «Την γάρ μεγα

λειότητα του Θεού ήμών είδέναι λέγομεν», φησιν ό μέγας Βασί
λειος, «και την δύναμιν και την σοφίαν, άλλ ’ ούκ αύτήν την ού- 
σίαν» · και πάλιν, «ήμεΐς έκ των ένεργειών γνωρΐζειν λέγομεν 

20 τον Θεόν ήμών, τή δε οόσίμ αότου προσεγγίζειν οόχ όπισχνου- 
μεθα» * και πάλιν, «ευεργέτην γάρ кал κριτήν, άγαθόν τε και δί
καιον και δσα άλλα τοιαΰτα μαθόντες, ένεργειών διαφοράς έδι- 
δάχθημεν του δε ένεργούντος την φύσιν ούδεν μάλλον διά τής 
τ ω ν  ένεργειών κατανοήσεως έπιγνώναι δυνάμεθα».

V

25 Ό  δε Ακίνδυνος άπιστών άμα και διαπορών, έπάγει προς 
άνασκευήν του άκτιστον είναι την έν Θαβώρ έπιφανεΐσαν τοΐς 
τ ω ν  άποστόλων έκκρΐτοις του Θεού λαμπρότητα, «πώς ή κτι-
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εμποδίζει νά διαφέρη ή ένέργεια άπό την ούσία, άντιθέτως μά
λιστα συμβάλλει σ’ αύτό πάρα πολύ. Διότι ό Θεός είναι όλος 
άναρχος καί όλος ατελεύτητος· άραγε λοιπόν τό ίδιο είναι τό 
άτελεύτητο με τό άναρχο ή διαφορετικό; Καί αύτός είναι τό А 
καί τό Ω, ή αρχή καί τό τέλος, όπως είπε ό ’Ιωάννης στην Άπο- 
κάλυψι2, άραγε λοιπόν όλος άρχή καί όλος τέλος είναι ό Θεός, 
ή σχίζεται μαζί με αύτά καί σύμφωνα με τά σώματα μερίζεται; 
Ποιος, γιά τό λόγο ότι ό Θεός είναι καί τό ένα καί τό άλλο, θά 
έθεωροϋσε τήν άρχή καί τό τέλος τό ίδιο καί άδιάφορο, αν δεν 
είναι μανιακός; Αλλά ό Θεός είναι καί όλος δικαιοκρισία καί 
όλος συμπάθεια- διαφέρει όμως άπό τή δικαιοκρισία ή συμπά
θεια. ’Έτσι καί όλος είναι ούσία καί όλος ένέργεια ό Θεός· δι- 
φέρει όμως άπό τή θεία ούσία ή θεία ένέργεια, καί μάλιστα 
κατά πολλούς τρόπους, όπως άπεδείξαμε σε πολλά σημεία καί 
με πολλά έπιχειρήματα· ένας λοιπόν άπό αύτούς τούς τρόπους 
είναι ότι ή μέν θεία ούσία είναι έντελώς άκατάληπτη άπό 
όλους, οί δε θείες ένέργειες είναι γνώριμες. «Διότι», λέγει ό 
μέγας Βασίλειος, «λέγομε ότι γνωρίζομε τή μεγαλειότητα του 
Θεού μας καί τή δύναμι καί τή σοφία, άλλ’ όχι τήν ίδια τήν ού
σία»2 3· καί πάλι, «έμεις λέγομε ότι γνωρίζομε τον Θεό μας άπό 
τις ένέργειες, άλλά δε διαβεβαιώνομε ότι προσεγγίζομε τήν 
ίδια τήν ούσία»4· καί πάλι, «άκούοντας εύεργέτη καί κριτή, 
άγαθό καί δίκαιο κι’ όσα άλλα παρόμοια, έδιδαχθήκαμε τις δια
φορές των ένεργειών τού ένεργοΰντος τή φύσι όμως δέν μπο
ρούμε νά έπιγνώσωμε διά τής κατανοήσεως των ένεργειών»5.

Ό  ’Ακίνδυνος όμως, με άπιστία καί άπορία συγχρόνως, 
έπιφέρει προς άνασκευή τού ότι είναι άκτιστη ή λαμπρότης τού 
θεού πού έμφανίσθηκε έπί τού Θαβώρ στούς έγκριτους άπο- 
στόλους, «πώς ή κτιστή φύσις θά ιδή τήν άκτιστη ένέργεια μέ

2. Άποκ. 21,6.
3. Μ. Βασιλείου, Έπιστλή 234, 1, Courtonne, 3, σ. 42· PG 32, 868C.
4. Αύτόθι.
5. Επιστολή 189, 8, Courtonne, 2, σ. 140· PG 32, 696Α.
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στη φύσις την άκτιστον ενέργειαν δψεται σωματικοϊς όφθαλ- 
μοϊς, καν ίσάγγελος ή τις καν άγγελος;».

42 "Οντως άσυνέτον διανοίας και άπυλώτου στόματος τα

τοιαΰτα ρήματα. Πώς δψεται την άνωθεν έπιλάμψασαν χάριν ό 

5 κεχαριτωμένος; Ώς οίδεν, ώς εύδόκησεν ό την χάριν κεχαρι- 

σμένος. Ού γάρ έν τη καθ’ ημάς γνώσει περιγράφεται τα θεία, 

ώ άνθρωπε. Πώς οφθαλμός ό μη προς ταυτην πεφνκώς είδε 

την άκτιστον ενέργειαν; Ώς έθεάθη ή άθέατος. Ούκ έγώ τούτο 

λέγω, άλλ’ ό Χρυσόστομος πατήρ’ «έπέδειζε γάρ», φησί, «τοΐς 

Ю έαυτοΰ μαθηταΐς έπ ’ δρους ό Κύριος τής άθεάτον θεϊκής αυτού 

βασιλείας την δόξαν». Ά λλ ’ ευθύς έρούσιν οί άπύλωτον και θη

ρευτικήν περιφέροντες γλώσσαν και εί άθέατος ή θεϊκή τού 

Θεού Λόγου δόξα, πώς έπεδείχθη; E i γάρ ορατή, ούκ άθέατος* 
και εί άθέατος, ούχ ορατή. Άλλ ’ άκουε συνετώς. « Έπέδειξε τής 

15 άθεάτου αύτοϋ βασιλείας τήν δόξαν και ούκ έπέδειξε, τουτέστι 

μικρόν παρήνοιξε τής θεότητος και ούχί τελείως. Πληροφορών 

μεν γάρ έδειξε τής άθεάτου αύτοϋ βασιλείας τήν θεϊκήν δόξαν, 

ούχ δση δέ τις ήν, άλλ’ δσον έδύναντο φέρειν οί σωματικούς 

οφθαλμούς περιφέροντες». Ώς μεν ούν όρωμένη καί χωρουμένη 

20 καί μετεχομένη καί μεριζομένη πως (καί γάρ ούχ δση τις έστιν,

άλλ ’ όλίγον, δσον έχώρουν οί όρώντες ώφθη) δείκνυται σαφώς
~ ·* 

ούκ ούσία ά λλ’ ένέργεια ουσα* αυτή γάρ έστιν ή μεριζομένη

κατά τον αύτόν. Ώς δε θεϊκή τού Θεού Λόγου δόξα, ώς

άθέατος, ώς θεότης, ώς πάσαν ύπερβαίνουσα κάν τώ μετέχε-

25 σθαι κατάληψιν, άκτιστος έστιν.
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σωματικούς οφθαλμούς, έστω και άν είναι κάνεις ίσάγγελος ή 
άγγελος;».

42 Τέτοια λόγια άνήκουν πράγματι σε άσύνετη διάνοια και σε 
άπύλωτο στόμα. Πώς θά ίδή την άνωθεν έπιλάμπουσα χάρι ό 
χαριτωμένος; 'Όπως γνωρίζει κατά την εύδοκία του ό χορηγός. 
Διότι τά θεία δεν περιλαμβάνονται μέσα στη δική μας γνώσι, ώ 
άνθρωπε. Πώς είδε την άκτιστη ενέργεια οφθαλμός πού δεν εί
ναι καμωμένος γι’ αύτήν; Ό πως έθεάθηκε ό άθέατος. Δεν τό 
λέγω εγώ τούτο, άλλά ό Χρυσόστομος πατήρ* «έπέδειξε στούς 
μαθητάς του», λέγει, «ό Κύριος επάνω στο όρος τη δόξα τής 
άθέατης θεϊκής βασιλείας του»6. Ά λλ’ άμέσως θά ειποΰν όσοι 
περιφέρουν άπύλωτη και θηρευτική γλώσσα* κι’ άν είναι άθέα- 
τη ή θεϊκή δόξα τού Λόγου, πώς έπιδείχθηκε; άν είναι ορατή 
δεν είναι άθέατη* κι άν είναι άθέατη, δεν είναι ορατή. Άλλά 
άκουε προσεκτικά. «Έπέδειξε τή δόξα τής άθέατης βασιλείας 
του και δεν τήν έπέδειξε, δηλαδή παράνοιξε λίγο άπό τή θεότη
τα και όχι τελείως. Δηλαδή γιά διαβεβαίωσι έδειξε τήν θεϊκή 
δόξα τής άθέατης βασιλείας του, όχι όμως όση μπορούσαν νά 
βαστάσουν όσοι περιφέρουν σωματικούς οφθαλμούς»7. Καθώς 
λοιπόν όράται και χωρειται, μετέχεται και μερίζεται μέ κάποιον 
τρόπο (διότι έθεάθηκε όχι όση είναι, άλλά ολίγο, όσο έχωροΰ- 
σαν όσοι έβλεπαν), δεικνύεται σαφώς ότι δεν είναι ούσία άλλά 
ένέργεια* διότι αύτή είναι έκείνη πού μερίζεται κατά τον ίδιο8. 
Ώς θεϊκή δόξα τού Θεού Λόγου λοιπόν, ώς άθέατη, ώς θεότης, 
ώς άνώτερη άπό κάθε κατάληψι άκόμη και στή μετοχή της, εί
ναι άκτιστη.

6. 'Ομιλία εις Μεταμόρφωσιν, Savile, τόμ. 7, σελ. 339. Ή όμιλία αύτή 
δεν περιελήφθηκε στις νεώτερες έκδόσεις τού Ίωάννου Χρυσοστόμου.

7. Αύτόθι.
8. Όμιλία 30 είς Ίωάννην, 2, PG 59, 174.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ

~Οτι si και σωματικοΐς όφθαλμοίς τό θειον ώφθη 
φώς, άλλα μετασκευασθείσι τη δυνάμει του

Πνεύματος

43 Α λλ’ αύτό το όλίγον έρωτας, εί άκτιστον, πώς ώφθη 

σωματικοΐς όφθαλμοίς; Έρώ σοι τοίνυν τα άρρητα, ώς έθεάθη 

τα αθέατα, τοντέστι καθόσον γλώττά τε και ώτα, και ταϋθ’ 

ημών, χωρεϊ, καθάπερ και τους όφθαλμους άκήκοας, μάλλον δε 

5 ούδ’ ουτω, καθόσον τών ίδόντων άποδέομεν ημείς. Κάκεΐνοι δ ’ 

δμως, εί και ύψηλότερον ή καθ’ ήμάς είδον, ά λλ’ άπδ τών 

σωματικών φωνών και άπό τών ήμϊν γνωρίμων, τοντέστι τών 

κτιστών, έξηγήσαντο περί έκείνης. «Ουτω γάρ», φησί, «θεολο

γήσεις, κάν Μωυσής ής καν Παύλος καν υπέρ έκείνους» ■ ου 

ΙΟ μην ώς έφικτον λέγειν και άκοόειν, ούτως έκεΐνοι έθεώρουν, 

«άλλ* ά όφθαλμός», φησίν, «οόκ είδε και οός οΰκ ήκουσε» και 

& «ούκ έξον λαλήσαι».

Πώς οόν είδον οί όφθαλμοι την άκτιστον δόξαν; Μετά- 

σκευασθέντες τη δυνάμει του πνεύματος και δύναμιν σχόντες, 

15 ήν ού πρότερον εϊχον και Πνεύμα γεγονότες και έν πνεύματι 

όρώντες την του Πνεύματος έώρων δόξαν. «Από γάρ τής σαρ- 

κός», φησίν, «έπει τό πενύμα μετέβησαν τή έναλλαγή τών αι

σθήσεων. ήν αύτοϊς τό Πνεύμα ένήργησεν». Άκουσον Παύλου*



ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ Δ' 16,43 79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

'Ό τι, αν και τό θείο φως έθεάθηκε μέ σωματικούς 
οφθαλμούς, άλλα πάντως μετασκευασμένους 

μέ τη δύναμι του Πνεύματος

43 Άλλα αύτό τό λίγο, έρωτας, άν είναι άκτιστο, πώς έθεάθη
κε μέ σωματικούς οφθαλμούς; Θά σου είπώ λοιπόν τά άρρητα, 
ότι έθεάθηκαν τά άθέατα, δηλαδή όσο χωρει ή γλώσσα και τά 
αύτιά, και μάλιστα τά δικά μας, όπως άκουσες και γιά τούς 
οφθαλμούς, μάλλον δέ ούτε τόσο, έφ’ όσον έμεις άπέχομε άπό 
τούς ίδόντας. Κι’ έκεΐνοι όμως, άν και είδαν ύψηλότερα άπό 
έμάς, άλλά πάντως περιέγραψαν έκείνη τη θέα μέ τις σωματι
κές φωνές και μέ τά γνώριμα σ’ έμάς μέσα, δηλαδή τά κτιστά. 
«’Έτσι», λέγει, «θά θεολογήσης, άκόμη και άν είσαι Μωυσης ή 
Παύλος ή έπάνω άπό έκείνους»1, άλλά βέβαια έκεΐνοι δέν έθε- 
ωροΰσαν έτσι, όπως είναι έφικτό νά λέγη κανείς και ν’ άκούη, 
βεβαιώνει, «άλλά όσα οφθαλμός δέν είδε και αύτί δέν άκουσε»1 2 
και «όσα δέν είναι δυνατό νά ειπή κανείς»2α.

Πώς λοιπόν είδαν οί οφθαλμοί τήν άκτιστη δόξα; Αφού 
μετασκευάσθηκαν μέ τή δύναμι τού Πνεύματος κι’ έλαβαν δύ- 
ναμι πού δέν είχαν προηγουμένως, έγιναν Πνεύμα καί έβλεπαν 
έν Πνεύματι, τότε είδαν τή δόξα τού Πνεύματος. Διότι, λέγει, 
«άπό τή σάρκα μετέβηκαν στο Πνεύμα μέ τήν έναλλαγή τών αι
σθήσεων πού ένήργησε σ’ αύτούς τό Πνεύμα»3. ’Άκουσε τον

1. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 28 (θεολογικός 2), 3, J. Barbel, σ.
68-70- PG 36, 29Β.

2. А ' Кор. 2, 9.
2α. В'Кор. 12,4.

3. Μαξίμου Όμολογητοΰ, Περί άποριών, PG 91, 1128Α.
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«& οφθαλμός οόκ είδε και οός ούκ ήκουσε και έπι καρδίαν άν- 
θρώπον ούκ άνέβη ... ήμϊν δε άπεκάλυψεν ό Θεός διά του 
Πνεύματος αύτου». "Ακουσον πάλιν τον χρυσού την γλώτταν 

Ίωάννον «ούκ ήν άνθρώπου ούς το ούς το προφητικόν διό 
5 φησί, ‘προσέθηκέ μοι ώτίον άκούειν’ την προσθήκην την άπό 

τού Πνεύματος λέγων» ■ και πάλιν, «μετά την του Πνεύματος 
δόσιν ούκ ήν καρδιά άνθρώπου, άλλά καρδιά πνευματική ή των 
προφητών». "Ακουσον του Δαμασκηνού θεολόγου' «ούτως 
ελαμψε το πρόσωπον αυτού ώς ήλιος, ουχ ότι μη τού ήλιου 

ίο ύπήρχε λαμπρότερος, άλλ ’ όσον έχώρουν καθοράν οί βλέπον- 
τες» ’ «Θεόν γάρ ούδεις έώρακε πώποτε καθά πέφυκε φύσεως, 
και δ δε τις έώρακεν, έν Πνεύματι τούτο τεθέαταν αύτη ή άλ- 
λοίωσις τής δεξιάς τού ύψίστου». Όράται τοίνυν τοις άξίοις 
έξαλμά τι τής έκεΐθεν λαμπρότητος, άλλά και έν αύτή τη όράσει 

15 μένει αόρατον' ούτε γάρ όφθαλμός αύτό όρμ, ούτε ούς άκούει, 
ούτε έπι καρδίαν άνθρωπίνην άναβαίνει · πάντα γάρ ταύτα δεζά- 
μενα την έκ τής δεξιάς τού Ύψίστου, ταυτόν δ ' είπεΐν τού Πνεύ
ματος άλλοίωσιν, έν Πνεύματι τά τού Πνεύματος όρμ θείως και 
ύπερφυώς.

44 Ό δε ψυχικός άνθρωπος μη μόνον τής κατά την άλλοίω- 
σιν έκείνην θέας άπεσχοίνισταί τε και διώρισται μακράν, άλλά 
και αύτήν άθετεϊ και διαβάλλει την των τοιούτων ιστορίαν. Εί 
δε και πνεύματι πλάνης ένεργεϊται, προς τάναντιώτατα διωκι- 
σμένος, και βλασφημεϊν οϊεται τούς όντως άκριβεΐς και άσφα- 

25 λεϊς θεολόγους' εί δε καί τφ πνεύματι τούτω τής πλάνης έκβε- 
βάκχευται, μάχην άκήρυκτον Αναρριπίζει κατά των ταύτα πι-
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Παύλο· «όσα δεν είδε οφθαλμός και αύτι δεν ακούσε και όσα 
δεν άνέβηκαν σε καρδιά άνθρώπου... σε μάς δε τά άπεκάλυψε ό 
Θεός διά του Πνεύματός του»4. "Ακούσε πάλι τον χρυσό στη 
γλώσσα Ιωάννη· «δεν ήταν αύτι άνθρώπου τό προφητικό αύτί# 
γι’ αύτό λέγει, ‘μ°ΰ πρόσθεσε αύτι γιά ν’ άκούω’5 6, έννοώντας 
την άπό τό Πνεύμα προσθήκη»6, και πάλι, «μετά τη δόσι τού 
Πνεύματος δεν ήταν άνθρώπινη καρδιά, άλλά πνευματική ή 
καρδιά των προφητών»7. "Ακούσε τό Δαμασκηνό θεολόγο* 
«τόσο έλαμψε τό πρόσωπό του σάν ό ήλιος, όχι διότι δεν ήταν 
λαμπρότερος άπό τον ήλιο, άλλά τόσο μπορούσαν νά άντικρύ- 
ζουν οί βλέποντες»8* «διότι κάνεις ποτέ δέν είδε τό Θεό κατά 
τήν ικανότητα τής φύσεως, καί ό,τι είδε κανείς, τό αντικρυσε 
έν Πνεύματι* αύτή είναι ή άλλοίωσις τής δεξιάς τού Ύψί- 
στου»9. Βλέπεται λοιπόν άπό τούς άξιους κάποια έκρηξις τής 
άπό έκεΐ λαμπρότητος, άλλά καί σ’ αύτή τήν δρασι μένει άόρα- 
το· διότι ούτε ό όφθαλμός τό βλέπει ούτε τό αύτι τό άκούει 
ούτε στήν άνθρωπίνη καρδιά άνεβαίνει* όλα αύτά, άφοΰ έδέ- 
χθηκαν τήν άλλοίωσι άπό τή δεξιά τού Ύψίστου, δηλαδή άπό 
τό Πνεύμα, βλέπουν έν Πνεύματι τά τού Πνεύματος θείως καί 
ύπερφυώς.

44 Ό  δέ ψυχικός άνθρωπος όχι μόνο άπό έκείνη τήν κατά τήν 
άλλοίωσι θέα έχει άποκοπή καί έχει ξεχωρισθή μακριά, άλλά 
άθετεΐ καί διαβάλλει καί τή διήγησι τέτοιων έμπειριών. Κι’ άν 
ένεργήται κάί άπό Πνεύμα πλάνης, κατευθυνόμενος προς τά 
έναντιώτατα, καί νομίζη ότι βλασφημούν οί πραγματικά άκρι- 
βεΐς καί άλάθητοι θεολόγοι* κι άν έχη έκβακχευθή άπό τό 
Πνεύμα τούτο τής πλάνης, άναρριπίζει άκήρυκτη μάχη έναντίον 
έκείνων πού πιστεύουν αύτά, φωνάζοντας προς τούς κοντινούς,

* 4. Α 'Κορ. 2,9-10.
5. Ησ. 50, 4.
6. Όμιλία 7 εις Α ' Κορινθίους, 3, PG 61, 58.
7. Αύτόθι.
8. Εις τήν μεταμόρφωσιν 13, PG 96, 565С.
9. Αύτόθι, 15, PG 96, 569Α.
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στευόντων, προς τούς έγγύς βοών, τοϊς μακράν έπιστέλλων, 
προς πάντας συκοφαντών, πάντα κοκών και διαστρέφων, Θεϊα 
τε кал ανθρώπινα, και τοις συνίστορσι τής άληθείας έπανιστάς. 
Και δή το δείγμα τών τοούτων έγγύς■ αυτός ό Ακίνδυνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ '

Έτέρα ρήσις ’Ακίνδυνου παρ' ης άθεος τελέως έλέγ- 
χεται το είναι τόν Χριστόν Θεόν άνελεΐν επι

χειρών και δεικνύναι τούς άγιους πάντας 
αύτώ τε τώ Κυρίω και άλλήλοις 

εναντίους

45 Φησι γάρ έπαναλαμβάνων αυ τα προεξεληλεγμένα παρ’ 
ημών, «πάντες οί θεολόγοι άόρατον είναι τόν Θεόν άπεφήναντο 
και ύπ* ούδενός αυτόν φωτόςχαρακτηρίζεσθαι, και έκ τών κτι- 
σμάτων άναλόγως άλλ’ ουκ έκ τών κατ’ αυτόν θεωρεΐσθαι και 
μηδενι τών δντων έκ φυσικής έμφάσεως διεγνωσμένον είναι

W και άπερινόητον και άπερίληπτον και άμερή και άπλοΰν και 
άναλλοίωτον και απρόσιτον και τα τοιαΰτα, οίς έναντιοΰται ό 
λέγων ή Θεόν άκτιστον και υπερούσιον το και σωματικοις 
όφθαλμοΐς τούτο φώς όρατόν οπωσδήποτε, ή ένα Θεόν έκ τού
του τε και τής ούσίας τού Θεού τής ύπερκειμένης αύτου».

46 Τί λέγεις; Ουκ ήν εϊς Θεός ό λάμψας έν τώ Θαβωρίω και 
ό τής έπιφανείας ταύτης κατ’ ούσίαν ύπερέχων, άτε κατ’ αύτήν 
παντάπασιν αόρατος και άνέκφαντος; Ούκοΰν ό Χριστός ουκ ήν 
Θεός κατά την σήν άπόφανσιν αύτός γάρ έστιν ό λάμψας,. Αλλά 
και διά τής φωτεινής νεφέλης και τής έκεΐθεν έπι τόν διά

20 σώματος λάμψαντα φωνής, και ό Πατήρ και το Πνεύμα συνε-
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στέλλοντας γράμματα προς τούς μακρινούς, συκοφαντώντας 
μας προς όλους, άνακινώντας και διαστρέφοντας τά πάντα, θεία 
και άνθρώπινα, και έπαναστατώντας έναντίον των ύποστηρι- 
κτών τής άληθείας. Τό δείγμα μάλιστα των άνθρώπων του τύ
που αύτοϋ είναι κοντά- ό ίδιος ό ’Ακίνδυνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

’Ά λ λ η  χρήσις του ’Ακίνδυνου άπό την όποια ελέγχεται 
τελείως άθεος, καθώς επιχειρεί ν’ αναίρεση δτι ό 
Χριστός είναι θ εό ς  και νά δείξη ότι οί άγιοι όλοι 

είναι αντίθετοι προς τον ίδιο τον Κύριο 
και μεταξύ τους

45 Πράγματι λέγει επαναλαμβάνοντας εκείνα τά όποια είχαμε 
έλέγξει έμεΐς προηγουμένως, «όλοι οί θεολόγοι άποφάνθηκαν 
ότι ό Θεός είναι άόρατος και ότι δεν χαρακτηρίζεται άπό κανέ
να φως, ότι θεωρείται με βάσι τά κτίσματα κατ’ άναλογία, άλλ’ 
όχι άπό τά κατ’ αύτόν, ότι δεν διαγινώσκεται άπό κανένα όν με 
βάσι φυσική φανέρωσι άλλ’ είναι άκατανόητος, άπερίληπτος, 
άμερής, άπλός, άναλλοίωτος, άπρόσιτος και τά παρόμοια* προς 
αύτά έναντιώνεται όποιος λέγει ή Θεόν άκτιστο και ύπερούσιο 
τούτο τό φως πού είναι οπωσδήποτε ορατό και με σωματικούς 
όθφαλμούς ή ένα Θεόν άποτελούμενο άπό τούτο τό φως και 
άπό τήν ούσία τού Θεού πού ύπέρκειται αύτού».

46 Τί λέγεις; Δεν ήταν ένας Θεός αύτός πού έλαμψε στο Θα- 
βώριο και πού ύπερέχει κατ’ ούσίαν άπό αύτήν τήν έπιφάνεια, 
έφ’ όσον κατά τήν ούσία είναι εντελώς άόρατος και άφανέρω- 
τος; Επομένως ό Χριστός δεν ήταν Θεός κατά τήν άπόφασί 
σου- διότι αύτός είναι ό λάμψας. Άλλα διά τής φωτεινής νεφέ
λης και τής άπό έκεΐ φωνής προς τόν λάμψαντα διά τού σώμα
τος, μαρτυρεΐται ότι έξέλαμψε μαζί καί ό Πατήρ καί τό Πνεύμα*
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κλάμψας μαρτυρεϊταν διό και αυτός ό Κύριος δόξαν τούτο τον 
Πατρός έκάλεσε και βασιλείαν τον Θεού. Τοιγαρούν εί κατά σε 
μή είς Θεός έκ τον φωτός έκείνον και τής ουσίας τον Θεού, ή 
και υπερέχει τής κατά τους θεολόγους άμνδράς αυγής έκείνης, 

5 έτερός έστιν ό σός Θεός παρά τον έν Πατρι και Υίφ και άγίω 
Πνεύματι προσκυνούμενον ήμΐν Θεόν. Εί μεν ούν και τούτον 
προσκυνεΐς, όντως διθεΐτης’ εί δ ’ ΐνα ής μονοθεΐτης τούτον άθε- 
τεις, όντως άθεος μονοθεΐτης εί. Τί δέ, ούκ έροϋμεν άκτιστον το 
φως έκεΐνο, την θεϊκήν τού Θεού Λόγου δόξαν ώς άκήκοας, την 

ίο φυσικήν άναρχον άκτϊνα τής θεότητος, τήν τού όντως δυνατού 
ώραιότητά τε και θεότητα, τήν έν τή μεθέξει, ταυτόν δ ’ είπεΐν 
όράσει (μετεχομένη γάρ όράται, και γάρ φως, εί και άπόρρητόν)- 
ούκ έρούμεν ούν άκτιστον τήν και πάσαν ύπερβαίνουσαν έν τω 
μετέχεσθαι κατάληψιν;

15 Τίνας δε και τίσι θεολόγοις έναντιοΰσθαι λέγει τον λέγον- 
τα τούτο τού Θεού θεότητα και ώραιότητα μέγαν Βασίλειον, τον 
φυσικήν όνομάζοντα τούτο δόξαν τού Θεού μέγαν Αθανάσιον, 
τον άθέατον θεϊκήν τού λόγου δόξαν είρηκότα τούτο Χρυσόστο
μον πατέρα, και προσειρηκότα ώς παρήνοιξεν όλίγον кал έδει- 

20 ξεν αύτοΐς τον ένοικούντα Θεόν, ή τον Χριστόν αύτόν, Ϊνα τους 
άλλους παραλίπω νύν, δς τήν βασιλείαν είναι τού Θεού τούτο 
άπεκάλυψε' τίσιν οόν οότοι θεολόγοις άντιλέγουσιν; Ούδενί γε 
άλλω άρα ή αότω και τοΐς κατ’ αύτόν θεολογούσι, Βαρλαάμ 
έκείνω και τοΐς καλουμένοις διά τήν κοινωνίαν τής πλάνης άπ 

25 αύτών, οδς άσφαλεστέρους ήγεΐται των έξ αίώνος θεολόγων 
και Χριστού τού Θεού των θεολόγων. Όράτε γάρ νυν δήπου τήν

1. Ίω. Δαμασκηνού, Είς τήν Μεταμόρφωσιν 12, PG 96, 564Β.
2. Πρβλ. Ερμηνεία είς 44 Ψαλμον 5, PG 29, 400С
3. Περί σαρκώσεως του Θεού Λόγου 4, PG 28 ,96Α.
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γι’ αύτό και ό ίδιος ό Κύριος τό έκάλεσε δόξα του Πατρός και 
βασιλεία του Θεού. Επομένως, άν κατά την άποψί σου δεν εί
ναι ένας Θεός, άπό τό φως εκείνο και την ούσία τού θεού, ή 
όποια και ύπερέχει τής άμυδράς έκείνης κατά τούς θεολόγους 
αύγής, άλλος είναι ό Θεός σου, διαφορετικός άπό τον προσκυ- 
νούμενο άπό μάς στον Πατέρα και τον Υιό και τό άγιο Πνεύμα 
Θεό. ’Ά ν  λοιπόν προσκυνάς και τούτον, είσαι πράγματι διθεΐ- 
της· άν όμως γιά νά είσαι μονοθεΐτης άθετής τούτον, είσαι 
πραγματικά άθεος μονοθεΐτης. Τί λοιπόν; Δεν θά ειπούμε άκτι
στο έκεΐνο τό φως, τη θεϊκή δόξα τού Θεού Λόγου, όπως ακόυ
σες, τή φυσική άναρχη άκτινα τής θεότητος1, τήν ώραιότητα 
και θεότητα τού άληθινά δυνατού, τήν εύρισκομένη μέσα στή 
μέθεξι, δηλαδή στήν ορασι (διότι μετεχομένη όράται, άφού εί
ναι φως, έστω και άπόρρητο)· δέν θά ειπούμε λοιπόν άκτιστη 
αύτήν πού ύπερβαίνει κάθε κατάληψι και κατά τή μετοχή της;

Σέ ποιούς θεολόγους λέγει ότι έναντιοΰται ό μέγας Βασί
λειος πού χαρακτηρίζει τούτο θεότητα και ώραιότητα τού 
Θεού2, ό μέγας Αθανάσιος πού τό ονομάζει φυσική δόξα3, ό 
Χρυσόστομος πατήρ πού τό είπε άθέατη θεϊκή δόξα4 και πρόσ- 
θεσε ότι παράνοιξε λίγο και τούς έδειξε τον ένοικοΰντα Θεό5 6, 
ή ό ίδιος ό Χριστός, γιά νά παραλείψω τώρα τούς άλλους, ό 
όποιος άπεκάλυψε ότι τούτο είναι ή βασιλεία τού Θεού6, σέ 
ποιούς λοιπόν θεολόγους άντιλέγουν τούτοι; Σέ κανένα άλλον 
βέβαια παρά σ’ αύτόν και τούς σύμφωνα μέ αύτόν θεολογούν- 
τας, δηλαδή σ’ έκεινον τον Βαρλαάμ και τούς έχοντας τό όνομα 
άπό αύτούς τούς δύο λόγω τής συμμετοχής στήν πλάνη τους, 
τούς όποιους θεωρεί περισσότερο άπλανεύτους άπό τούς παλαι
ούς θεολόγους και άπό τον Χριστό τον Θεό των θεολόγων.

4. Βλ. άνωτ. παράγρ. 42.
5. Έκλογαι έκ διαφόρων λόγων 21, PG 63, 700.
6. "Οσες φορές ό Χριστός έχρησίμοποιοΰσε στούς λόγους του τή 

λέξι ‘φώς\ έννοοΰσε πάντοτε τό φώς της βασιλείας των ούρανών.
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προς έκεΐνον συμφωνίαν έναργώς, του δολίως άρνουμένον την 
προς τον Βαρλαάμ όμοφροσύνην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ '

Παράστασις διά πλειόνων, ότι σύμφωνος τώ Βαρλαάμ 
ό Ακίνδυνος και μεταξύ διά βραχέων Ανασκευή 

τών άμφοτέρων δογμάτων

47 Εκείνος ασεβείς έφη τούς απρόσιτον τούτο λέγοντας και 
Απεριόριστον το φως' ούτος τοΐς άγίοις έναντίους. 7Αρά τι διε- 

5 νηνόχασιν άλλήλων; Καίτοι τις ό Απρόσιτον και Απεριόριστον 
έκεϊνο λέγων; Ού μετά τών εύσεβώς φρονούντων πάντων και 
Δαμασκηνός ό θείος Ιωάννης, «σήμερον» γραφών, «φωτός 
Απροσίτου άβυσσος και αίγλης θείας χύσις Απεριόριστος έν Θα- 
βώρ τφ δρει τοίς άποστόλοις αόγάζεται»; Τί δε και οί μικρόν 

10 Ανωτέρω ύπερ πάσαν κατάληψιν αύτό λέγοντες кал δόξαν άθέ- 
ατον, οόκ άντικρυς Απρόσιτον αύτό φασι διά τό τής έκφάνσεως 
ύπερφυες και την ύπερβολήν τής λαμπρότητος; Και ό μεν Βαρ
λαάμ νυν μεν έλεγε συνιστάμενον είναι τούτο και φαινόμενον, 
νυν δε διαλυόμενον' ούτος δε τοίς άναλλοίωτον τούτο δεικνΰσιν 

15 Αντιλέγει, καίτοι πώς οόκ άναλλοίωτον τό άναρχόν τε καί άχρο- 
νον; Παν γάρ άλλοιωτόν, έν χρόνω. «Παραλαμβάνει δέ», φησίν, 
«ό Κύριος τον Ίωάννην, ώς παρθένον και τής θεολογίας καθα- 
ρώτατον δργανον, δπως, την άχρονον δόξαν τού Υιού θεασάμε- 
νος, ‘έν Αρχή ήν ό λόγος' βροντήσειεν» * «άνάρχως γάρ έκ τού 

20 Πατρός γεννηθείς την φυσικήν Ακτίνα άναρχον κέκτηται τής θε-



ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ Δ' 17,46-18,47 87

Διότι τώρα βλέπετε καθαρά τή συμφωνία προς έκεΐνον αύτοΰ 
πού δολίως άρνεΐται τήν ομοφροσύνη προς τον Βαρλαάμ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

Παράστασις μέ περισσότερα επιχειρήματα ότι ό ’Ακίνδυνος 
είναι σύμφωνος με το Βαρλαάμ και σύντομη ανασκευή 

των δογμάτων και των δυο

47 Εκείνος είπε ασεβείς αύτούς πού λέγουν απρόσιτο τούτο 
τό φως και απεριόριστο· τούτος τούς λέγει έναντίους προς τούς 
άγιους. 7Αραγε διαφέρουν κατά τίποτε μεταξύ τους; Ά λλ’ όμως 
ποιος είναι πού λέγει έκεΐνο άπρόσιτο κι’ άπεριόριστο; Δεν εί
ναι μαζί μέ όλους τούς εύσεβόφρονες και ό θειος Ιωάννης Δα
μασκηνός, πού γράφει, «σήμερα έπάνω στο όρος Θαβώρ κατο
πτρίζεται στούς άποστόλους άβυσσος άπροσίτου φωτός και έκ- 
χυσις θείας αίγλης»;1 Τί έπίσης; Αύτοι πού λίγο παραπάνω λέ
γουν τό φως ότι είναι έπάνω άπό κάθε κατάληψι και δόξα άθέα- 
τη, δέν τό λέγουν έντελώς άπρόσιτο λόγω τού ύπερφυούς χαρα- 
κτήρος τής φανερώσεως και τής ύπερβολής τής λαμπρότητος; 
Και ό μέν Βαρλαάμ έλεγε ότι τούτο άλλοτε συγκροτείται και 
φαίνεται και άλλοτε διαλύεται* τούτος όμως άντιλέγει σ’ αύτούς 
πού τό παρουσιάζουν άναλλοίωτο, άν καί, πώς νά μη είναι 
άναλλοίωτο τό άναρχο και άχρονο; Διότι κάθε άλλοιωτό, είναι 
σέ χρόνο. «Παραλαμβάνει», λέγει, «ό Κύριος τον Ιωάννη, ώς 
παρθένο καί καθαρότατο όργανο τής θεολογίας, γιά νά βροντή- 
ση, άφού ίδή τήν άχρονη δόξα τού Υιού, ‘στήν άρχή ήταν ό 
Λόγος’2»3. «Διότι, άφού έγεννήθηκε άνάρχως άπό τον Πατέρα 
έχει άναρχη τή φυσική άκτίνα τής θεότητος, χωρίς νά προσ-

1. Εις τήν Μεταμόρφωσιν 2, PG 96, 545Β.
2. 7ω. 1,1.
3. Ίω. Δαμασκηνού, Εις τήν Μεταμόρφωσιν 9, PG 96, 560С.



88 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

ότητος, οόχ ύστερον το είναι, ουδέ αυτήν την δόξαν προσλαμβα
νόμενος, και ή δόξα τής θεότητος και δόξα του σώματος 
γίνεται».

48 Υλικόν έκεΐνος αύθις τούτο και έσχηματισμένον ήγηται 
5 και περιγραφόμενον εν τόπω' ούτος δε τή πληθύϊτών αισθητών 

συντάττων φώτων, ώς ορατόν όφθαλμοΐς σώματος γεγενημέ- 
νον, διό καί Απαγορεύει δια τοιούτου φωτός τον Θεόν χαρακτη- 
ρίζεσθαι, τουτέστι δείκνυσθαι και φανεροΰσθαι, τί άλλο δήλός 
έστι φρονών; Μεριστόν τούτ έκεΐνος εϊρηκεν, οόχ ώς άμερί-

10 στως μεριζόμενον έν τφ μετέχεσθαι καί τάς των μετεχόντων 
αύτοϋ μάλλον μεριστάς ετερότητας συμπτυσσον καί προς έαυ- 
τούς καί άλλήλους καί τον χορηγόν τής τοιαυτης έλλάμψεως 
συνάγον καί συνάπτον καθ’ ύπερκόσμιον ενωσιν, άλλ’ ώς τής 
θείας φύσεως κεχωρισμένον καί τοϊς αίσθητοΐς συντεταγμένον.

15 Μεριστόν μεν ουν έκεΐνος εϊρηκε καί σύνθετον· ό δε άμερες 
αυτό λέγειν ούκ Ανέχεται* кал συνθεσίν φησιν ένεργΑζεσθαι τή 
θείμ φύσει, εϊπερ φωτιστική τις εϊη δύναμις αότής Απόρρητος, 
έπιφαινομένη καί μεταδιδόμενη τοΐς Αξίοις οπότε καί όπως καί 
όπόσον εύδόκησεν ό δοτήρ των αιωνίων δώρων καί υπερφυών.

20 Καί ούδε τούτο συνιδεΐν ϊσχυσεν ό έν τοΐς τοιουτοις τάς 
συνθέσεις Αφρόνως φανταζόμενος, ώς ή των Ακτιστων καί όν
τως Απλών συνέλευσις είς έν, σύνθεσιν ούδεμίαν έμποιεΐ, καί ή 
Απόδειξις έγγύς' αϊ τε ύποστΑσεις καί τα ύποστατικά τής Ανω- 
τάτω καί προσκυνητής τριΑδος άπαντα, ουτω δη καί ή μία φύ-

25 σις των τριών καίι τα κοινά καί φυσικά κατά τους πατέρας 
ιδιώματα, ών έν καί το θεοποιεΐν κοινόν γάρ τής θεουργοΰ 
τριΑδος, «λαμπρυνούσης την φύσιν τώ ύπερ φύσιν φωτί» καί 
τους αυτού μετόχους άλλους ήλιους Απεργαζομένης αιωνίους 
καί θεοειδεκ Εί ούν ώς παντοδύναμος πΑσας έχων ό Θεός τάς
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λαμβάνη έκ των ύστερων τό είναι καί την ίδια τή δόξα, καί ή 
δόξα τής θεότητος γίνεται καί δόξα τού σύμπαντος»4.

48 Εκείνος πάλι θεωρεί τό φως τούτο ύλικό καί σχηματοποι
ημένο καί περιγραπτό σε τόπο* τούτος με τή σειρά του τοποθε
τώντας το στο πλήθος των αισθητών φώτων, άφού έγινε ορατό 
στούς όφθαλμούς τού σώματος, γι’ αύτό καί άπορρίπτει ότι ό 
Θεός χαρακτηρίζεται μέ τέτοιο φως, δηλαδή δεικνύεται καί 
φανερώνεται, τι άλλο προδήλως φρονεί; Μεριστό τό είπε έκεΐ- 
νος, όχι διότι μερίζεται άμερίστως μέ τό νά μετέχεται καί συμ
πτύσσει περισσότερο τις έτερότητες των μετόχων του καί τούς 
συνάγει καί συνάπτει σέ μια ύπερκόσμια ένωσι προς έαυτούς 
καί άλλήλους καί προς τον χορηγό τής έλλάμψεως αύτού τού 
είδους, άλλα διότι τάχα είναι χωρισμένο άπό τή θεία φύσι καί 
συντεταγμένο μέ τά αισθητά. Εκείνος λοιπόν τό είπε μεριστό 
καί σύνθετο* τούτος όμως δέν δέχεται νά τό είπή άμερές* καί 
ισχυρίζεται ότι προκαλεΐ σύνθεσι στή θεία φύσι, άν ύπάρχη κά
ποια άπόρρητη φωτιστική δύναμίς της, έπιφαινομένη καί μετα- 
διδομένη στούς άξιους όπόταν καί όπως καί όσο εύδόκησε ό 
χορηγός των αιωνίων καί ύπερφυών δώρων.

Καί δέν κατώρθωσε ούτε τούτο ν’ άντιληφθή αύτός πού 
φαντάζεται άφρόνως τις συνθέσεις σέ τέτοια πράγματα, ότι ή 
συναγωγή σέ ένα των άκτιστων καί πραγματικά άπλών, δέν 
προκαλεΐ καμμιά σύνθεσι, καί ή άπόδειξις είναι κοντά* είναι οί 
ύποστάσεις καί όλα τά ύποστατικά τής άνωτάτης καί προσκυ
νητής Τριάδος, καθώς έπίσης καί ή μία φύσις τών τριών καί τά 
κοινά καί φυσικά κατά τούς πατέρες ιδιώματα, τών όποιων ένα 
είναι καί τό θεοποιεΐν* διότι τούτο είναι κοινό τής θεουργού 
Τριάδος «πού λαμπρύνει τή φύσι μέ τό ύπέρ τή φύσι φώς» 5 καί 
άπεργάζεται τούς μετόχους του άλλους ήλιους αιωνίους καί θε
οειδείς. ’Ά ν λοιπόν ό Θεός, ώς παντοδύναμος, έχοντας όλες τις

4. Αύτόθι 12, PG 96, 564Β.
5. Μαξίμου Όμολογητου, Κεφάλαια διάφορα 1, 76, PG 90, 1212Α και 

Πρός Θαλάσσιον 22, PG 90, 321Α.
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δυνάμεις ου συντίθεται, πώς διά μόνην την θεουργόν ταύτην χά- 
ριν συντεθήσεται; Кал ό μεν Βαρλαάμ κτίσμα τούτο διεβεβαιοϋ- 
το είναι' ό δε των ακτιστον εκείνο προσαγορευόντων μεγίστην 
δυσσέβειαν κατηγορεί και «σύμβολον μεν είναι ιερόν», φησί, 

5 «πάντα δε τά ιερά σύμβολα, σωματικά τε και κτιστά, και τής 
θείας φύσεως άπηλλοτριωμένα, και θεωρηθήναι μεν κάκ τού
του τόν Θεόν, άει δε και πασι τούτον έκ των κτισμάτων μόνον 
θεωρεΐσθαι».

Καίτοι Γρηγόριος ό Νύσσης φανότατος φωστήρ, τόν έκ 
10 των κτισμάτων τής τού Θεού κατανοήσεως τρόπον διεξελθών, 

εϊτά φησιν, «άλλ' ου προς τούτο φέρει τού θείου μακαρισμού ή 
διάνοια, το έκ τίνος ένεργείας τόν ένεργούντα άναλογίσασθαι. 
Γένοιτο γάρ αν ίσως και τοΐς τού αίώνος τούτου σοφοΐς διά τής 
τού κόσμου εύαρμοστίας ή τής ύπερκειμένης σοφίας τε και δυ- 

15 νάμεως κατανόησις». Ό γάρ φυσικός έστι νόμος άρχή τής έκ 
των κτιστών κατανοήσεως ταύτης, δν ούχ ό πνευματικός μό
νον, άλλά και ό γραπτός ύπερήνεγκε πολλώ τώ μέτρω. ’Ακίνδυ
νος δε ό την άκριβή περί τά θεία σύνεσιν άπαράμιλλος кал αύ- 
τους τούς έν Πνεύματι θεολογούντας, ίνα μη λέγω και τούς 

20 όρώντας άπορρήτως, έκ των κτιστών οΐεται σοφίζεσθαι, μάλ
λον δε και αύτων ώς οΰτω φρονούντων καταψεύδεται, ώς κάν 
τώ τρίτω των προς Βαρλαάμ δευτέρων έλέγχων διά πλειόνων 
άπεδείξαμεν.

49 ’Αλλά και άγγέλων και τού καθ ’ ήμάς νού χείρον τοΰτ ’ έλε- 
25 γεν ό Βαρλαάμ έκεινος' ούτος δε φώς τοΰτ’ είναι φάσκων αι

σθητόν, πώς ού χείρον πάσης διανοίας τίθεται; Και των μεμω- 
ραμένων τοίνυν σοφών ή γνώσις ύπέρ τάς των μελλόντων Αγα
θών έλπίδας έσται κατ’ αύτόν κάκεϊνοι γάρ έκ τής εύαρμοστίας 
τού κόσμου δύναιτ &ν τόν κοσμοποιόν έννοεϊν, ώσπερ кал νυν
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δυνάμεις δεν γίνεται σύνθετος, πώς θά γίνη σύνθετος έξ αιτίας 
μόνο αύτής τής θεουργοϋ χάριτος; Και ό μεν Βαρλαάμ διαβε
βαίωνε ότι τούτο είναι κτίσμα· τούτος όμως κατηγορεί έκείνους 
πού τό χαρακτηρίζουν άκτιστο γιά μεγίστη δυσσέβεια και λέγει 
«ότι σύμβολο μεν είναι Ιερό, όλα όμως τά ιερά σύμβολα είναι 
σωματικά και κτιστά και άποξενωμένα άπό τή θεία φύσι, και 
ότι έθεωρήθη καί άπ’ αύτό ό Θεός, άλλα ότι πάντοτε καί άπό 
όλους θεωρείται μόνο με βάσι τά κτίσματα».

Καί όμως ό Γρηγόριος ό λαμπρός φωστήρ τής Νύσσης, 
άφοΰ έξέθεσε τον τρόπο τής κατανοήσεως τού Θεού άπό τά 
κτίσματα, έπειτα λέγει, «άλλά ή έννοια τού θείου μακαρισμού 
δέν φέρει προς τούτο, τό ν’ άναλογισθής τον ένεργήσαντα άπό 
κάποια ένέργεια. Θά μπορούσε βέβαια έξ ίσου νά προκληθή καί 
στούς σοφούς τού αίώνος τούτου ή κατανόησις τής ύπερκειμέ- 
νης σοφίας καί δυνάμεως διά τής εύαρμοστίας τού κόσμου»6. 
Διότι άρχή τής κατανοήσεως τούτης άπό τά κτίσματα είναι ό 
φυσικός νόμος, τον όποιο έχει ξεπεράσει κατά πολύ όχι μόνο ό 
πνευματικός νόμος, άλλά καί ό γραπτός νόμος. Ό  δε Άκίνδυ-

*0  к

νος, πού είναι άπαράμιλλος στήν άκριβή σύνεσι γύρω άπό τά 
θεΐα, νομίζει ότι άπό τά κτιστά σοφίζονται καί αύτοί πού θεο
λογούν έν πνεύματι, γιά νά μή άναφέρω καί τούς βλέποντας 
άπορρήτως, μάλλον δέ ψευδολογεΐ ότι καί αύτοί έτσι φρονούν, 
όπως άπεδείξαμε διά περισσοτέρων έπιχειρημάτων στον τρίτο 
λόγο των δευτέρων έλέγχων προς τον Βαρλαάμ.7.

49 Άλλα έκεΐνος ό Βαρλαάμ τό έλεγε χειρότερο άπό τό νού 
μας* τούτος όμως, ίσχυριζόμενος ότι τούτο είναι αισθητό φως, 
πώς δεν τό θεωρεί χειρότερο άπό κάθε διάνοια; Επομένως κατ’ 
αύτόν καί τών μωραμένων σοφών ή γνώσις θά είναι επάνω άπό 
τις έλπίδες τών μελλόντων άγαθών διότι καί έκεΐνοι θά μπο
ρούσαν νά έννοήσουν τον κοσμοποιό άπό τήν εύαρμοστία τού 
κόσμου, όπως καί τώρα οί άποξενωμένοι άπό τούς εύαγγελι-

6. Είς τούς Μακαρισμούς 6, PG 44, 1269Β.
7. Έννοεΐ τό Υπέρ τών ίερώς ήσυχαζόντων 3,3.
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oi τών εύαγγελικών άλλότριοι θεσμών. "Εστω γουν και τής 
των άσεβών διανοίας χείρον κατά τον Άκίνδυνον το του μέλ
λοντος αίώνος φως* το δ ’ έτι παραδοξότερον ή άνοητότερον, δτι 
«καν άληπτον ή κτιστή τινι δυνάμει καν εί διά του θείου Πνεύ- 

5 ματος όρφτο, ούδ’ ούτως άκτιστόν έστι», φησί, «το φως». Και 
γάρ ού συνεώρακεν ώς έν τοϊς κτιστοϊς τά κτιστά το πέρας 
έχουσι και υπό τής κατ’ αυτά δυνάμεως άπαντα περιλαμβάνε
ται' το δ ’ ύπερ ταΰτα πάντα δν και τή δυνάμει του Πνεύματος 
όρώμενον, ούκ άν είη των κτιστών.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ιθ

"Οτι το μή κτιστή δυνάμει καθοράσθαι πεφυκός, ούδε 
κτιστόν· και ώς εκ των περί αυτόν όρώσι τον 

Θεόν και oi τή δυνάμει του Πνεύματος 
όρώντες

50 Το δε και συκοφαντεΐν ήμάς, ώς έκ τών κατ’ αύτον διά 
τούτο λέγομεν γινώσκεσθαι Θεόν, και ταΰθ’ οίς έμαρτύρησεν 
άποφήνασθαι κατ’ ούσίαν άληπτον το θειον, που θήσομεν; Ού 
γάρ, δστις ούκ έκ τών κτισμάτων γινώσκει μόνων, έκ τών κατ’ 
αύτον γινώσκει τον Θεόν. Ή γάρ δημιουργική τε και προνοητι-

15 κή δύναμις ούκ έκ τών κατ’ αύτόν, άλλ’ έκ τών περί αύτόν, ώς 
έν τφ τρισκαιδεκάτφ κεφαλαίφ του παρόντος λόγου και ό θεο
φόρος Μάξιμος προήνεκται ε/πών τό τε θειον φώς, ύπερ ού 
ήμΐν ό λόγος, ούκ έστιν ούσία κατά τους θεολόγους, άλλά και 
περί την ούσίαν και άκτιστόν' ένέργεια γάρ και λαμπρότης θεία.

20 Δείγμα δέ (και γάρ άμυδρότερόν τε και τηλαυγέστερον έκφαίνε- 
ται νυν τε και είς τον έπειτα αιώνα) κατ’ άναλογίαν τής έκάστου 
τών ήξιωμένων καθάρσεως, ούκ έξ εικασίας άλλά προς άλή- 
θειαν γνωρίζον Θεόν. Το δ ’ ουτω μεριζόμενον κατά τον Χρυ-
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κούς θεσμούς. Κατά τον ’Ακίνδυνο λοιπόν θά είναι χειρότερο 
και άπό τή διάνοια των άσεβών τό φως του μέλλοντος αίώνος· 
τό παραδοξότερο δε καί άνοητότερο είναι ότι «κι* άν είναι άκα- 
τάληπτο άπό κάποια κτιστή δύναμι κι’ άν μπορούσε νά ίδωθή 
διά τού θείου Πνεύματος, ούτε τότε δέν είναι άκτιστο τό φως», 
λέγει. Διότι δέν άντιλήφθηκε ότι τά κτιστά έχουν τό πέρας 
μέσα στά κτιστά καί περιλαμβάνονται όλα άπό την κατ’ αύτά 
δύναμι- έκεΐνο όμως πού είναι έπάνω άπό όλα τούτα καί βλέπε
ται άπό τή δύναμι τού Πνεύματος, δέν μπορεί νά είναι άπό τά 
κτιστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

"Ο,τι δέν είναι καμωμένο νά διακρίνεται με κτιστή δύναμι, 
δέν είναι κτιστό* και ότι οί όρώντες μέ τή δύναμι τού 

Πνεύματος όροΰν τον θ εό ν  άπό τά περί αύτόν

50 Έξ άλλου τό ότι μάς συκοφαντεί, ότι γιά τό λόγο τούτο λέ
γομε ότι ό Θεός γνωρίζεται άπό τά κατ’ αύτόν, καί μάλιστα μ’ 
έκείνα πού έμαρτύρησε ότι χαρακτηρίζομε κατ’ ούσία άκατάλη- 
πτο τό θειο, πού θά τό βάλωμε; Διότι βέβαια, όποιος δέν γνωρί
ζει μόνο άπό τά κτίσματα, δέν σημαίνει ότι γνωρίζει τον Θεό 
άπό τά κατ’ αύτόν. Ή δημιουργική καί προνοητική δύναμις δέν 
άνήκει στά κατ’ αύτόν άλλά στά περί αύτόν, όπως στο δέκατο 
τρίτο κεφάλαιο τού παρόντος λόγου φέρεται νά λέγη ό θεοφό
ρος Μάξιμος1, καί τό θειο φως, περί τού όποιου όμιλοΰμε, δέν 
είναι ούσία κατά τούς θεολόγους, άλλά είναι περί τήν ούσία καί 
άκτιστο* διότι είναι θεία ένέργεια καί λαμπρότης. Είναι δέ δείγ
μα (διότι φαίνεται άμυδρότερο καί φωτεινότερο στον τώρα καί 
στόν έπειτα αιώνα) πού γνωρίζει τον Θεό όχι κατά εικασία 
άλλά κατά τήν άλήθεια, άνάλογα προς τήν κάθαρσι τού καθενός

1. Βλ. άνωτέρω παράγρ. 33.
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σορρήμονα θεολόγον ένέργειά έστι Θεία, τής ουσίας ουσης άμε- 
ρίστου παντάπασι, καθ’ ήν ούκ άμερήςμόνον άλλα και άόρατος 
ό Θεός ών πάντη και άπερίληπτος, ου πολλαπλασιασθήσεται ή 
συντεθήσεται ταΐς κατά φύσιν ένεργείαις κατά τους θεολόγους, 

5 πολυτρόπως όρώμενός τε кал νοούμενος. Ά λλ’ είμη τάς τοιαύ- 
τας ένεργείας έχει, Θεός ούκ εσται, μάλλον δε ούδ’ Εσται δλως' 
кал άθεος ό πολυθεΐαν ημών καταψευδόμενος έκ των οικείων 
λόγων τε και δογμάτων άπελεγχθήσεται.

51 Ού μην άλλ' ήμεΐς μεν ουτω και όρώμενον, άκατάληπτον
τιθέμεθα το φως εκείνο. Καί γάρ εί και χάριν τούτο θείαν ϊσμεν 

10 τοΐς άξίοις έπιφινομένην και ένέργειαν θεοποιόν και άμυδράν 
τής θεότητος αύγήν και την θείαν φύσιν ύπερκειμένην έχον έαυ- 
τοϋ ώς πηγήν, ώς αιτίαν, ώς χορηγόν, άλλά και άκτιστον αύτό 
και άκατάληπτον και αύτοΐς γε τοΐς όρώσι, τοΐς δε μη άξίοις και 
άθέατον. Πλεϊστον γε τοΐς όρώσι, τοΐς δε μη άξίοις και άθέα- 

15 τον. Πλεΐστον γάρ άπέχει του μεν διανοεΐσθαι το πνευματικώς 
όράν, τού δ ' όράν το τί ποτέ έστι το ούτως όρώμενον είδέναι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'

"Οτι ούδέν των αισθητών το περιλάμψαν έν θαβώρ 
τούς αποστόλους φώς

52 Σόν δ ' έτι λέγειν, του μηδέν περί αύτοΰ των υψηλών τε και 
ύπερφυών έννοεϊν άνεχομένου, ποιόν τι τουτι τό φώς■ τή γάρ 
πληθύϊ των φώτων έφθης δείξας έναρίθμιον, ήνίκα και τούτο 

20 συμπεριλαμβάνων ούδενϊ χαρακτηρίζεσθαι τό θειον έλεγες. Τί 
ποτ ούν απάντων, έπειδήπερ Εν άπάντων; 7Αρα σεληναΐον, ή 
τίνος των ταύτη νυκτός συνεκφαινομένων άστρων; Και πώς

2. Πρβλ. Όμιλίαν 30 είς Ίωάννην, 2, PG 59, 174.



ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ Δ' 19,50-20,52 95

άπό τούς αξιωμένους. Τό μέ αύτόν τον τρόπο μεριζόμενο κατά 
τον χρυσορρήμονα θεολόγο είναι θεία ενέργεια2, ένώ ή ούσία 
είναι έντελώς άμέριστη, και κατ’ αύτήν, έπειδή δεν είναι μόνο 
άμερής άλλά και έντελώς άόρατος ό Θεός και άπερίληπτος, δεν 
θά πολλαπλασιασθή ούτε θά συντεθή μέ τις φυσικές ένέργειες 
κατά τούς θεολόγους, άν και πολυτρόπως βλεπόμενος και νοού
μενος. ’Αλλά, άν δέν έχη τις ένέργειες αύτοϋ τού είδους, δέν θά 
είναι Θεός, μάλλον δέ δέν θά είναι καθόλου* και αύτός πού μάς 
κατηγορεί ψευδώς ώς πολυθέους θ’ άποδειχθή άπό τά λόγια και 
τά δόγματά του άθεος.

51 Έμεΐς όμως, και όρώμενο, θεωρούμε άκατάληπτο τό φως 
έκεΐνο. Διότι, άν και τό θεωρούμε θεία χάρι, πού έπιφαίνεται 
στούς άξιους, καί θεοποιό ένέργεια και άμυδρή αύγή της θεότη- 
τος, πού έχει άπό επάνω του ύπερκειμένη τη θεία φύσι ώς 
πηγή, ώς αιτία, ώς χορηγό, άλλά πάντως τό θεωρούμε έπίσης 
καί άκτιστο καί άκατάληπτο άπό αύτούς πού βλέπουν, άπό τούς 
άναξίους δέ καί άθέατο. Διότι τό πνευματικώς όράν άπέχει 
πολύ άπό τό μη διανοεΐσθαι καί άπέχει πολύ άπό τό όράν πνευ
ματικώς τό γνωρίζειν τί είναι τό βλεπόμενο έτσι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

"Οτι τό φως πού περιέλαμψε τούς αποστόλους στο θαβώ ρ
δέν ανήκει στα αισθητά

52 Είναι χρέος δικό σου, πού δέν δέχεσαι νά έννοούμε τίποτε 
ύψηλό καί ύπερφυές γι’ αύτό, νά είπής τί είδους είναι τούτο τό 
φώς* διότι μόλις τό έδειξες έναριθμημένο μέ τό πλήθος των 
φώτων, όταν έλεγες ότι τό θειο δέν χαρακτηρίζεται μέ τίποτε, 
συμπεριλαμβάνοντας καί τούτο. Τί λοιπόν είναι άπό όλα, άφοΰ 
πάντως είναι ένα άπό όλα; Είναι τάχα κάτι σεληνιακό ή κάτι 
άπό τά άστρα πού έμφανίζονται τη νύκτα μαζί μέ τή σελήνη;
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ημέρας έλαμψε; Πώς δ ’ ώς ό ήλιος; Α λλ’ ήλιακόν, έπεϊ και 

«ώς ήλιος» λάμψαν άναγέγραπται; Και πώς ουτω λάμπον ουδέ 

τοΐς πλησιοχώροις ώπται; πώς δ ’ ού μύσαντες τάς όψεις έστη

σαν oi μαθηται την υπερβολήν τής λαμπρότητος μη ένεγκόντες, 

5 άλλα πρηνείς έπεσον εις γήν, ώς παντός μη φέροντος του 

σώματος μάλλον δε και τής ψυχής; Διό και ό μέγας Βασίλειος 

αυτό είναι φησι το φώς το αληθινόν.

53 Α λλ ’ αίθέριον μεν ούκ ήν, εκ δε του καθ’ ήμάς έγγειου 

τούτου, ή τίνος τών έπϊ γής πυρών; Και πώς ούκ άπετέφρωσε 

10 το παν, τοσοΰτον άναφθεν ώς ύπερ ήλιον φαίνειν; Πώς δ * έπι 

τής δευτέρας παρουσίας κατ’ αύτό λάμψων ό Χρίστος άπ* άνα- 

τολής έως δυσμών φανειται κατά τον οΐκεΐον λόγον, τότε δε 

λάμψας έν μιη. του όρους βραχείς κορυφή μόνοις τοΐς τρισϊν 

έπεδείχθη μαθηταΐς; Ποιον φώς αισθητόν, Αόρατον χωρίς έμ- 

'5 φράξεως; Πώς δε και ύπο του φωτός έκείνου τα ίμάτια γέγονεν 

αύτφ λευκά; Ού γάρ φωτός λευκά τά λαμπόμενα ποιεΐν, ά λλ’ 

όποια την χροιάν δεικνΰναΐ’ το δ ’ ώς έοικεν άπεκάλυψεν αύτά, 

μάλλον δε ήλλοίωσεν, δ φωτός ήκιστά έστιν. Εί δε συ διά το 

του φωτός όνομα το θειον έκεΐνο προς την κτίσιν κατασπςίς, 

20 μάνθανε νυν συνεκφωνούμενα τφ όνόματι τούτω τά ύπερφυή 

και μεγάλα και ύψηλά, έν οϊς και το άκτιστον και άναρχον кал 

άΐδιον* κάν άγνοής, άλλά μη κακούργης έκώ ν μετάμαθε την 

Αλήθειαν και μετάμελον λάβε τής προπέτειας, άφ ’ ής σκοτεινός 

περί το φώς ύπήρξας και ψευδής τής άληθείας ύπέρμαχος.
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Και πώς έλαμψε την ήμερα; Πώς δε σαν ήλιος; Άλλα είναι 
ήλιακό, έπειδή έχει γραφή ότι ελαμψε σαν ήλιος1; Και πώς, 
άφοΰ έλαμπε έτσι, δέν ίδώθηκε ούτε άπό τούς πλησιοχώρους; 
Πώς δέν έστάθηκαν οί μαθηται με κλειστά μάτια μή ύποφέρον- 
τας την ύπερβολική λαμπρότητα, άλλ’ έπεσαν πρηνείς στή γη, 
σαν νά μή τό βαστούσε όλο τό σώμα, μάλλον δέ και ή ψυχή; Γι’ 
αύτό κι’ ό μέγας Βασίλειος λέγει ότι αύτό είναι τό φως τό άλη- 
θινό.

53 Άλλα δέν ήταν μεν αιθέριο, ήταν όμως άπό τούτο τό γήινο 
δικό μας ή άπό κάποια φωτιά έπάνω στή γη; Και πώς δέν άπε- 
τέφρωσε τό παν, άφοΰ άνάφθηκε τόσο πολύ, ώστε νά φέγγη πε
ρισσότερο άπό τον ήλιο; Πώς όμως ό Χριστός, όταν θά λάμψη 
μέ αύτό τό φώς κατά τή δευτέρα παρουσία, θά φανή άπό τήν 
άνατολή έως τή δύσι σύμφωνα μέ τό λόγο του, όταν δέ έλαμψε 
τότε σέ μιά μικρή κορυφή τού όρους, έδείχθηκε μόνο στούς 
τρεις μαθητάς; Ποιό αισθητό φώς γίνεται άόρατο χωρίς άπό- 
φραξι; Πώς έγιναν λευκά τά ίμάτιά του άπό τό φώς έκεινο; Διό
τι έργο τού φωτός δέν είναι νά κάμη λευκά τά λαμπόμενα, άλλά 
νά τά δείχνη στο χρώμα πού είναι. Τρΰτο μάλιστα, όπως φαίνε- 
ται, τά έσκέπασε, ή μάλλον τά άλλοίωσε, κάτι πού δέν είναι κα
θόλου γνώρισμα τού φωτός. ’Ά ν  τώρα έσύ λόγω τού ονόματος 
τού φωτός κατεβάζης προς τήν κτίσι έκεινο τό θειο, μάθαινε 
τώρα ότι μέ τό όνομα τούτο συνεκφωνούνται τά ύπερφυή καί 
μεγάλα καί ύψηλά, άνάμεσα στά όποια είναι καί τό άκτιστο 
νοητό καί τό άναρχο καί τό άίδιο* κι’ άν τό άγνοής, νά μή κα
κούργης έκουσίως* μάθε τήν άλήθεια καί μετανόησε γιά τήν 
προπέτεια, λόγω τής όποιας ύπήρξες σκοτεινός άπέναντι στο 
φώς καί ψευδής ύπέρμαχος τής άληθείας.

1. Ματθ. 17, 2 .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ N  КА'

'Ύμνος εις αυτό το φως, και ώς άνυψοΐ τούτο και 
τα ταπεινώς γεγράφθαι περί αύτοϋ όοκοΰντα

54 Εί γάρ και φως έχει την έπωνυμίαν, άλλα και φως Αληθι

νόν καλείται, μάλλον δε το άλληθινόν φως, δ ώς ίμάτιον ό Θεός 
Αναβάλλεται ‘

Φως ού μηδέν των κτιστών χωρεΐ την 
5 ύπερβλήν τής λαμπρότητος,

φως το κατά πάσης φύσεως έχον τα νικητήρια 
φως δ όφθαλμός ούκ είδε και ούς ούκ ήκουσε 

και έπι καρδίαν άνθρώπου ούκ άνέβη πώποτε, 
φως τοις άγίοις μόνοις όρώμενον 

5 και τούτοις έν Πνεύματι,

φως δ φως τους όρώντας ποιεί και φως τέλειον, 
τελείου φωτός γεννήματα, 

φως ф ένερείδειν οι άγγελοι το όμμα ού σθένουσι, 

φως δ δοξάζουσιν άγγελοι, δ δοξολογουσιν αρχάγγελοι,
5 ф πάσα των ύπερκοσμίων ή νοητή διακόσμησις άυλως

έστιωμένη,
τεκμήριον έναργέστατον τίθεται τής περί ήμάς 
του Λόγου φιλανθρωπίας,

1. Τό κείμενο των κεφαλαίων 21 και 22 άποτελούμενο άπό δύο 
ύμνους στό θειο φως είναι άπό τά ώραιότερα κείμενα τού Παλαμά. "Αν και 
είναι έρανισμός διαφόρων κειμένων, ό ποιητικός ρυθμός του είναι έμφανής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

"Υμνος σ’ αύτό τό φως, και πώς τούτο άνυψώνει και δσα 
φαίνονται νά είναι ταπεινώς γραμμένα γι’ αύτό1

54 Πράγματι, άν και έχει την έπωνυμία φως, άλλα καλείται 
φως άληθινό, μάλλον δέ τό ίδιο τό άληθινό φως2 3, τό όποιο ό 
θεός ένδύεται σαν ίμάτιο3,

φως τού όποιου την ύπερβολική λαμπρότητα 
δέν χωρεΐ κανένα κτιστό4, 

φως πού νικά όποιαδήποτε φύσι5, 
φως πού όφθαλμός δέν είδε και αύτι δέν άκουσε 

και σέ καρδιά άνθρώπου δέν άνέβηκε ποτέ6, 
φως πού βλέπεται μόνο άπό τούς άγιους 

και άπό αύτούς μόνο έν Πνεύματι, 
φως πού κάμει τούς όρώντας φως

και μάλιστα φως τέλειο, τελείου φωτός γεννήματα7* 
φώς πού οί άγγελοι δέν μπορούν νά τό κυττάξουν8, 
φως πού δοξάζουν άγγελοι, πού δοξολογούν άρχάγγελοι, 

όπου έστιάζεται άΰλως όλη ή νοητή διακόσμησις των
ύπερκοσμίων

και μαρτυρεί τή φιλανθρωπία τού Λόγου γιά μάς9,

2. Ίω. Δαμασκηνού, Εις την Μεταμόρφωσιν 13, PG 96, 564D.
3. Ψαλμ. 103, 2.
4. Άνδρέου Κρήτης, Είς την Μεταμόρφωσιν> PG 97, 949Β.
5. Ίω. Δαμασκηνού, Είς την Μεταμόρφωσιν 16, PG 96, 569Β.
6. А ' Кор. 2, 9. Πρβλ. Ίω. Δαμασκηνού, αύτόθι 15, 569Α.
7. Γρηγρίου θεολόγου, Λόγος 39, 2, PG 36, 336С.
8. Ίω. Δαμασκηνού, Είς την Μεταμόρφωσιν 3, PG 96, 549С.
9. Άνδρέου Κρήτης, Είς την Μεταμόρφωσιν, PG 97, 933С.
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φως Απλοϋν, υπερφυές, άσχημάτιστον,

και τοΐς μεριστοΐς συμβόλοις ουδαμώς παραπλήσιον, 
φως άνέσπερον, άληκτον, άυλον, άφόρητον, 

απρόσιτον, άσύγκριτον, άκτιστον,

5 φως δι ’ ού κατά άλήθειαν ό Θεός όραται, 
φως δι ’ ф πάσα γνώσις Αποκαλύπτεται

και Θεός προς άλήθειαν τη φιλουμένη ψυχή γνωρίζεται, 
φως τό την μέλλουσαν άποκατάστασιν προδεικνυον, 
φως δ κατ’ έκστασιν είδον οί του Κυρίου Απόστολοι 

10 πάσης αισθητικής και νοεράς άντιλήψεως
τω μη κατ' αύτάς όράν τό όντως όράν είσδεδειγμένοι, 
και τφ πάσχειν τα θεία των ύπερ φύσιν την αϊσθησιν

προσιέμενοι,
φως ούρανών βασιλείας,

15 φως τό των έραστών Απάντων ύψηλότατον και τιμιώτατον, 
φως εύφροσύνης Ακατάλυτου τοΐς όρώσι πρόξενον, 
φως τό κρύφιον και την έκφανσιν έχον, 

γνόφος ύπέρφωτος, Αόρατος δρασις, 
πάθος μακάριόν τε και πολυύμνητον,

20 φως θεότητος, Αστραπή θεότητος, 
άκτις Αναρχος θεότητος, 

φωτός Απροσίτου Αβυσσος

αϊγλης θείας χύσις Απεριόριστος.

55 Ούκ αίδή των θεολόγων τό πλήθος; Ού φοβή των είρημέ- 10 11 12

10. "Όλα τά έπίθετα αύτά είναι άπ6 τις έδώ άναφερόμενες πατερικές 
παραπομπές ή άπ6 τήν ύμνολογία της Μεταμορφώσεως.

11. Μακαρίου, Περί έλεοθερίας νοός 23, PG 34,957Β.
12. Άνδρέου Κρήτης, Είς τήν Μεταμόρφωσιν, PG 97, 949АС.
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φως απλό, ύπερφυές, άσχημάτιστο,
καθόλου παρόμοιο μέ τά μεριστά σύμβολα, 

φως άνέσπερο, άκατάληκτο, άυλο, άφόρητο, 
άπρόσιτο, άσύγκριτο, άκτιστο10, 

φως διά του οποίου βλέπεται άληθινά ό Θεός, 
φως διά τού όποιου άποκαλύπτεται κάθε γνώσις

κι’ ό Θεός γνωρίζεται άληθινά άπό τήν άγαπημένη
ψυχή11,

φως πού φανερώνει άπό πριν τη μελλοντική άποκατάστασι, 
φως πού οί άπόστολοι είδαν σε έκστασι 

άπό κάθε αισθητική και νοερή άντίληψι, 
διότι μη βλέποντας κατ’ αύτές είσδέχθηκαν τήν άληθινή

δρασι,
και πάσχοντας τά θεία προσέλαβαν τήν αΐσθησι των ύπέρ

φύσι,
φως βασιλείας των ούρανών,
φως ύψηλότερο και πολυτιμότερο άπό όλα τά ποθητά, 
φως πρόξενο άκατάλυτης εύφροσύνης σ’ αύτούς πού τό βλέ

πουν,
φως άπόκρυφο πού φανερώνεται12,

ύπέρφωτος γνόφος13, άόρατος όρασις, 
πάθος μακάριο και πολυύμνητο14, 

φως θεότητος, άστραπή θεότητος15, 
άκτΐνα άναρχη θεότητος16, 
φωτός άπροσίτου άβυσσος 
θείας αίγλης άπεριόριστη έκχυσις17.

Δεν έντρέπεσαι τό πλήθος των θεολόγων; Δεν φοβείσαι τό

13. Αυτόθι, 949С. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Περ'ι μυστικής θεολογίας 1, 
1, PG 3, 997Β.

14. Άνδρέου Κρήτης, ένθ’ άνωτ., 949Β.
15. Ίω. Δαμασκηνού, Εις τήν Μεταμόρφωσιν 12, PG 96, 564Β.
16. Αυτόθι.
17. Αυτόθι, 2, PG 96, 545Β.
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νων το ύψος; Ού δέχη τής αλήθειας το έναργές, άλλα κατά το- 
σούτων και τηλικούτων άναισχυντήσεις έτι και άντιθήσεις τά 
τής σής βέβηλου τε και χαμαιζήλον λογολεσχίας; Ου γάρ των 
είπόντων ά συ προφέρεις, ώς αύτος οϊει, άλλα τής σής σκοτει- 

5 νής περί το φως διανοίας. Έθεάθη μεν γάρ ύπ ’ όφθαλμών, άλλ ’ 
άποστολικών, και των κατ' αύτους έκκρίτων τότε, και τούτων 
έν Πνευματι, δ «έρευνςί και τά βάθη του Θεού» άμυδρώς γε 
μην' τις γάρ &ν χωρήσαι πάσαν την άπειροδΰναμον δόναμιν του 
Πνεύματος, ϊνα δ ι’ αυτής το παν κατίδοι του Θεού; Έώραται 

10 μεν ούν άνθρωπίνοις όφθαλμοϊς, άλλά και γέγραπται μηδε τους 
άγγέλους ατενώς σθένειν έρείδειν το δμμα προς αύτό. Το δε και 
τοσοϋτον υπέρ τούτους άρα κτίσμα; Το μόνοις άγίοις άγγέλοις 
και άνθρώποις, και τούτοις ούκ άνευ πνευματικής δυνάμεως 
όρώμενον; Αλλά τής ύπερουσιότητος έκείνης ύφειμένον ή δεύ- 

15 τερον; Α λλ* ώς πηγής ύπερκειμένης, ώς αίτιας, ώς χορηγού 
των περί αύτήν ιδρυμένων άγαθοπρεπών δωρεών, άφ * ών δεί- 
κνυται το προς αύτήν άδιαίρετον. Πώς ούν ούκ άκτιστον; Και 
ώς άμεθέκτου και άνεκφοιτήτου και άμεταδότου μενούσης έκεί
νης, αύτου μετεχομένου και μεταδιδομένου και φοιτώντος κάτω 

20 προς τη κτίσιν, τουτέστιν έπιφαινομένου τοΐς άξίοις και θεουν- 
τος αύτούς. Πώς ούν κτίσμα το θεοΰν τά δεκτικά θεώσεως; Και 
ώς άοράτου μενούσης έκείνης παντάπασιν, «εθετο γάρ σκότος 
άποκρυφήν αύτου», ίσως τον ύπέρφωτον τούτον γνόφον, έπει 
και φως οίκεΐν άπρόσιτον άναγέγραπται, και το φώς άναβάλλε- 

25 ται ώς ίμάτιον. Πώς ούν κτιστόν; Και ώς άνωνύμου τελέως 
έκείνης οΰσης' τών γάρ περί αύτήν νοουμένων έστι τά όνόματα, 
«παν δ ’ δ,τιπέρ έστι περί τόν Θεόν νοούμενον» έν τοΐς Α ν τ ι ρ -  18 19

18. Α· Κορ. 2,10.
19. Ίω. Δαμασκηνού, Είς την Μεταμόρφωσιν 3, PG 96, 549С.
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ύψος των λεγομένων; Δεν δέχεσαι τή σαφή αλήθεια; αλλά θά 
φερθής πάλι άδιάντροπα έναντίον τόσο πολλών και τόσο μεγά
λων και θά άντιπαρατάξης σ’ αύτά τά λόγια τής βέβηλης και 
χαμερποϋς φλυαρίας; Διότι αύτά πού προφέρεις έσύ δεν είναι 
των πατέρων πού άναφέρεις, άλλά τής σκοτεινής άπέναντι στο 
φως διανοίας σου. Έθεάθηκε βέβαια άπό οφθαλμούς άλλά άπο- 
στολικούς, και μάλιστα των έγκριτων άποστόλων, κι’ αύτών έν 
Πνεύματι, τό όποιο «έρευνα και τά βάθη του Θεού»18, άν και 
άμυδρώς· διότι ποιος θά μπορούσε νά χωρέση όλη την άπειρο- 
δύναμι ισχύ τού Πνεύματος, ώστε νά παρατηρήση δι’ αύτής τό 
παν τού θεού; Έ χει ίδωθή λοιπόν με άνθρωπίνους όθφαλμούς, 
άλλά και έχει γραφή ότι ούτε οί άγγελοι δεν κατορθώνουν νά 
τό άτενίσουν κατ’ εύθεΐαν19. ΤΑρα αύτό, πού είναι τόσο ψηλότε
ρα και άπό αύτούς, είναι κτίσμα; τό βλεπόμενο άπό μόνους τούς 
άγιους άγγέλους και άνθρώπους, και μάλιστα όχι χωρίς πνευμα
τική δύναμι; Άλλά είναι κατώτερο ή δεύτερο έκείνης τής ύπε- 
ρουσιότητος; Τούτο όμως είναι διότι έκείνη είναι πηγή ύπερ- 
κειμένη, αιτία, χορηγός τών γύρω άπό αύτήν εδραιωμένη άγα- 
θοπρεπών δωρεών, άπό τις όποιες άποδεικνύεται τό άδιαίρετό 
τους προς αύτήν. Πώς λοιπόν δεν είναι άκτιστο; Και διότι έκεί
νη μένει άμέθεκτη καί άνεκφοίτητη και άμετάδοτη, ένώ αύτό 
μετέχεται και μεταδίδεται και μεταβαίνει κάτω προς τήν κτίσι, 
δηλαδή έπιφαίνεται στούς άξιους καί τούς θεώνει. Πώς λοιπόν 
είναι κτίσμα αύτό πού θεώνει τά δεκτικά θεώσεως; Καί διότι 
έκείνη μένει έντελώς άόρατη· «διότι έβαλε τό σκότος σάν κρυ
ψώνα του»20, δηλαδή τον ύπέρφωτο τούτο γνόφο, έφ’ όσον άνα- 
γράφεται καί ότι κατοικεί φώς άπρόσιτο21 καί ένδύεται τό φώς 
σάν ίμάτιο22. Πώς λοιπόν είναι κτιστό; Καί διότι έκείνη είναι 
τελείως άνώνυμη, άφού τά όνόματα είναι τών γύρω της προσόν
των, «καί κάθε τι πού ύπάρχει νοούμενο γύρω άπό τον θεό»,

20. Ψαλμ. 17, 12.
21. Λ ' Τιμ. 6,16.
22. Ψαλμ. 103, 2.
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ρ η τ ι κ ο ι ς  φησιν ό Νύσσης θειος Γρηγόριος, «τούτο προ 
τής τον κόσμον σνστάσεως ήν, άλλ’ όνομάζεσθαι ταντα φαμεν 
μετά το γενέσθαι τον όνομάζοντα». Πώς ούν κτιστά τά προ τής 
κτίσεως όντα; Και σύμβολον μεν, άλλά καθ’ δ αύτός έαντόν ό 

5 Χριστός ύπέδειξε, παρανοίξας ολίγον τής θεότητος και δείξας 
τοΐς μαθηταΐς τον ένοικονντα Θεόν άλλά μεθ’ ού ήζει και έπι- 
φανήσεται κατά τον μέλλοντα αιώνα τοΐς άξίοις' άλλά καθ’ ο 
και οί δίκαιοι περιλαμφθήσονταί τε και λάμψονσιν ώς ό ήλιος, 
μάλλον δε και σννδιαιωνίσονσι λαμπόμενοί τε και σννεκλάμ- 

10 ποντες και ταντα τοσοντον ύπερλάμποντι το θανμασιώτατον.

56 Πόσα δέ σοι και ταντα τά όνόματα, δι ’ ών έχεις την προς 
το Θειότατον έκεΐνο φώς άγνωμοσύνην έπιδείκννσθαι μάτην; 
Και γάρ έγώ σοι νυν ανθις ώς έν έπιδρομή διά βραχέων υποδεί
ξω και έτερον δοξολογίας πέλαγος, ϊνα, εί μεν σωφρονήσεις, 

Ι5ύπ' αύτον κατακλυσθείς, άναγεννηθής καλώς και σωτηρίως. 
Κύριος γάρ, δαβιτικώς είπεϊν, και τούτον τον κατακλυσμόν κα- 
τοικιεΐ, και έσται σοι βασιλεύς είς τον αιώνα. Εί δε μή μετάμε- 
λον τής δυσσεβείας λάβοις, υποβρύχιος γενόμενος, ύπό βυθόν 
αιωνίου ζόφον τηρηθής, ώς πορρωτάτω τον τής άληθείας γεγο- 

20 νώς φωτός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ

Έτερος ύμνος είς αυτό το φώς και μέτρια προτροπή 
τοΐς άπιστοϋσι πρός επιστροφήν

57 Εί γάρ και φώς καλείται τό άφραστον έκεΐνο φώς, ή κοινή 
τής κλήσεως ημών έλπίς, άλλά και θεότης τον Θεόν και δόξα 
τή φύσεως αύτον. 23 24 25

23. Πρός Εΰνόμιον 12, 24, W. Jaeger 1, 273* PG 45, 965Β.
24. Ίω. Χρυσοστόμου, Έκλογαι έκ διαφόρων λόγων 21, PG 63, 700.
25. Ματθ. 13,43. 26. Ψαλμ. 28, 10.
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λέγει στα Αντιρρητικά ό θειος Γρηγόριος Νύσσης, «τούτο 
ύπηρχε πριν άπό τή σύστασι του κόσμου, άλλα δεχόμαστε ότι 
αύτά ονομάζονται έπειτα άπό τή γένεσι του όνομάζοντος»23. 
Πώς λοιπόν είναι κτιστά τά όντα προ τής κτίσεως; Και είναι 
μεν σύμβολο, άλλά τέτοιο πού κατ’ αύτό ό ίδιος ό Χριστός ύπέ- 
δειξε έαυτόν, παρανοίγοντας λίγο άπό τή θεότητα και δείχνον
τας στούς μαθητάς τον ένοικο Θεό24, άλλά σύμβολο με τό όποιο 
θά έλθη και θά έπιφανή στούς άξιους κατά τον μέλλοντα αιώνα- 
άλλά σύμβολο κατά τό όποιο και οί δίκαιοι θά περιλαμφθοϋν 
καί θά λάμψουν σάν ό ήλιος25, ή μάλλον καί θά παραμείνουν 
μαζί του αιώνια, λαμπόμενοι καί συνεκλάμποντας, καί μάλιστα 
ένώ αύτό θά ύπερλάμπη κατά τον θαυμασιώτατο τρόπο.

56 Πόσα σου είναι καί τούτα τά ονόματα, με τά όποια μπο
ρείς νά έπιδείξης ματαίως τήν άγνωμόσύνη προς τό θειότατο 
έκεΐνο φώς; Τώρα έγώ θά σου ύποδείξω πάλι με συντομία καί 
άλλο πέλαγος δοξολογίας, ώστε, άν μεν σωφρονήσης, κατακλύ
ζόμενος άπό αύτόν, ν’ άναγεννηθής καλώς καί σωτηριωδώς. 
Διότι ό Κύριος, γιά νά έκφρασθοϋμε δαβιδικώς, θά κατοικήση 
καί σε τούτον τον κατακλυσμό26 καί θά σοΰ είναι βασιλεύς στον 
αιώνα. ’"Αν όμως δεν μεταμεληθής γιά τή δυσσέβεια, γινόμενος 
ύποβρύχιος, θά κρατηθής στο βυθό τού αιωνίου ζόφου, διότι θά 
έχης εύρεθή πολύ μακριά άπό τό φώς τής άληθείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

’Ά λ λ ο ς  ύμνος στο ίδιο φώς και σύντομη προτροπή προς 
τούς απίστους νά έπιστρέψουν

57 ’"Αν καί καλείται φώς έκεΐνο τό άφραστο φώς, ή κοινή έλ- 
πίδα τής θρησκείας μας, άλλά καλείται έπίσης καί θεότης τού 
Θεού καί δόξα τής φύσεώς του1.

1. Ισαάκ Σύρου, Λόγος 72, Σπετσιέρη, σ. 281.
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Δόξα Πατρός, δόξα Υιού, Δόξα Πνεύματος, 
δόξα του φωτός του Υίου, φυσική τε και άναρχος, 
άθέατος θεϊκή του Θεού Λόγου δόξα, 

ής βραχύ τι δείξας έπ ’ όρους ό Χριστός,
5 έδειξε τον ένοικοΰντα τή σαρκι Θεόν

και την αύτοϋ θείαν και ούσιώδη ευπρέπειαν 
δόξα τής θεϊκής βασιλείας διηνεκής και διαιωνίζουσα, 
δόξα προτέλειος και ύπερτελής και πάντων επέκεινα’ 
βασιλεία των ούρανών, Θεού βασιλεία 

10 έν δυνάμει τής άποκαλύψεως 
όρωμένη τε και παραγινομένη' 

κάλλος του όντως δυνατού
μόνοις τής άπο πάσης κακίας κεκαθαρμένοις θεωρητόν' 

είδος τής θεϊκής ώραιότητος 
15 ύπο μόνων μετεχόντων των φορεσάντων

τήν εικόνα του Έπουρανίου’ 
δώρον θεώσεως, άνεκλάλητος άγένητος θέωσις, 

μή έχουσα γένεσιν,
άλλ’ άνεπινόητον έν τοΐς άξίοις φανέρωσιν'

2ο Πνεύματος άγιου χάρις, δι ’ ής μόνος Θεός 
διά τε τής ψυχής και τού σώματος, 
των ώς αληθώς ήζιωμένων φαίνεται, νικηθέντων 
τή ύπερβολή τής δόζης των φυσικών γνωρισμάτων, 
διό και βασιλεία κυρίως λέγεται’

25 άπειρόδωρος χύσις, δι ’ ής άναλόγως
έκαστος τή καθάρσει θεούμεθα,

2. Ίω. Χρυσοστόμου, Εις τήν Μεταμόρφωσιν, Savile 7, σ. 339.
3. Ίω. Χρυσοστόμου, Έκλογαϊ έκ διαφόρων λόγων 21, PG 63, 700.
4. Κοσμά Μελωδοΰ, Κάθισμα μετά το πολυέλεον τής 6ης Αύγούστοι 

μή χρησιμοποιούμενο σήμερα.
5. Ίω. Δαμασκηνού, Εις τήν Μεταμόρφωσιν 17, PG 96, 572Β.
6. Αύτόθι, 8, PG 96, 560Β.
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Δόξα Πατρός, δόξα Υιού, δόξα Πνεύματος, 
δόξα του φωτός του Υιού, φυσική και άναρχη, 
αθέατη θεϊκή του Θεού Λόγου δόξα2

τής όποιας ό Χριστός παρουσίασε στο όρος μικρό μέρος, 
κι’ έδειξε τον ένοικο στή σάρκα Θεό3 
και τή θεία και ούσιώδη ώραιότητά του4, 

δόξα τής θεϊκής βασιλείας ατελεύτητη και αίωνία5, 
δόξα προτέλεια και ύπερτέλεια και έπέκεινα όλων6* 
βασιλεία των ούρανών, Θεού βασιλεία 

πού βλέπεται και φθάνει 
με δυναμική άποκάλυψν 

ομορφιά του άληθινά δυνατού
πού είναι θεωρητό μόνο άπό τούς καθαρισμένους άπό

κάθε κακία7,
είδος τής θεϊκής ώραιότητος

πού μετέχεται μόνο άπό έκείνους 
πού φόρεσαν τήν εικόνα τού έπουρανίου7 8· 

δώρο θεώσεως, άνεκλάλητη9 άγέννητη θέωσις, 
πού δεν έχει γένεσι,
άλλα άνεπινόητη στούς άξιους φανέρωσι10.

Χάρις Πνεύματος άγιου, διά τής όποιας μόνο 
φαίνεται ό Θεός στήν ψυχή καί στο σώμα 
τών άληθινά άξιωμένων, πού ένικήθηκαν 
με τήν ύπερβολή τής δόξας τών φυσικών γνωρισμάτων11, 
γι’ αύτό καί λέγεται κυριολεκτικώς βασιλεία· 

άπειρόδωρη έκχυσις, διά τής όποιας
ό καθένας μας θεωνόμαστε άνάλογα με τήν κάθαρσι,

7. Μ. Βασιλείου, Όμιλΐα εις 29 Ψαλμον 5, PG 29, 317Β. Πρβλ. και 
'Ομιλίαν εις 44 Ψαλμον 5, PG 29, 400С καί Γρηγορίου Νύσσης, Περί ψυχής 
και άναστάσεως, PG 46, 152Α.

8. Μαξίμου, Κεφάλαια θεολογικά και οικονομικά 2, 93, PG 90, 1169Α.
9. Άνδρέου Κρήτης, Εις τήν Μεταμόρφωσιν, PG 97, 933Β.

10. Μαξίμου, Προς Θαλάσσιον 61, Σχόλιον 16, PG 90, 644D.
11. Μαξίμου, Κεφάλαια θεολογικά και οικονομικά 2, 88, PG 90, 

1168ΑΒ.
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λαμπρυνούσης τήν φύσιν τώ ύπερ φύσιν φωτι 
και των οικείων όλων ύπεράνω 
κατά την υπερβολήν τής δόξης ποιούμενης- 

λαμπρότης Θεού καί αυτής τής Θείας φύσεως,
5 ούχ όρωμένη μόνον,

άλλα καί έγγινομένη τοΐς άξίοις- 
δυνάμεως του Πνεύματος ελλαμψις 

Θεία δύναμις, ένέργεια άρρητος- 
προοίμιον τής εν φωτι δευτέρας του Χριστού παρουσίας, 

ίο κοινόν βραβεΐον πάντων των κατά Θεόν ζώντων, άθλον
άρετής,

άρραβών των μελλόντων άγαθών, 
καρπός ίεράς ήσυχίας
άσχηματίστω καί άνειδέω γεγονία τή καρδία,

15 κατά στέρησιν πάντων των νοημάτων έγγινόμενος- 
προσευχής άληθινής άτέλεστον τέλος

διά την τού κατ’ αυτήν ιερού έρωτος υπεροχήν 
έν δυνάμει Πνεύματος έπιφαινόμενον 
καί τήν κρείττω καί ύπερ έννοιαν 

20 έκστασιν καί άλλοίωσιν έργαζόμενον,
μάλλον δε καί αύτών των κρειττόνων έξιστάν 
καί αύτής γάρ τής καθαράς ύπεραναβιβάζει προσευχής.

Όράς πόσαις άντιλέγει τού Πνεύματος φωναΐς, μάλλον δε 
όποίαις; Έκ πολλών γάρ όλίγας ήμΐν έξεγένετο συναγαγεΐν. Γε- 

25 νού ποτέ τοίνυν σαυτού' τό μέτρον έπίγνωθι το σόν. "Ανθρωπος 
εί, λογισμοί δε θνητών έπισφαλεΐς. Μή τοίνυν τούτοις τά Θεία 
πίστευε’ ψυχής γάρ όλεθρος σφαλήναι κατά ταυτα. Τής άσφα- 
λείας ούν άπρίξ έχου μοι τού Πνεύματος καί πίστευε τοΐς δι ’ αύ- 
τοΰ λαλοΰσιν, ϊν’ είδής ώς ούκ άδύνατον Θεώ τοΐς λογικοΐς 

30 ένιέναι κτίσμασι τήν άγίαν αύτού μετάδοσιν.

12. Μαξίμου, Προς Θαλάσσιον 22, PG 90, 32ΙΑ και Κεφάλαια διάφορα 
1, 76, PG 90, 1212Α-
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καθώς λαμπρύνει τή φύσι μέ τό ύπεράνω τής φύσεως φως 
και κατά τήν ύπερβολική δόξα 
φέρει έπάνω από τούς οικείους όρους·12 

λαμπρότης του Θεού καί τής ίδιας τής θείας φύσεως, 
πού δεν βλέπεται μόνο, 
άλλα και έρχεται μέσα στούς άξιους· 

έλλαμψις δυνάμεως του Πνεύματος, 
θεία δύναμις, ένέργεια άρρητη* 

προοίμιο τής δευτέρας παρουσίας του Χριστού μέσα στο
φως,

κοινό βραβείο όλων όσοι ζοΰν κατά Χριστό, άθλο άρετής, 
άρραβών των μελλόντων άγαθών, 

καρπός ιερής ήσυχίας πού γεννάται 
στήν καρδιά πού έγινε άσχημάτιστη καί άνείδεη, 
μέ τή στέρησι όλων των νοημάτων 

άληθινής προσευχής άτελείωτο τέλος
λόγω τής ύπεροχής τού ιερού έρωτος σ’ αύτήν
πού έπιφαίνεται μέ δύναμι Πνεύματος
καί κατεργάζεται τήν άνώτερη
καί έπάνω άπό τήν κατανόησι έκστασι καί άλλοίωσι,
ή μάλλον πού άπομακρύνει καί άπό αύτά τά άνώτερα*
διότι άνεβάζει έπάνω κι’ άπό τήν καθαρή προσευχή.

Βλέπεις προς πόσες φωνές τού Πνεύματος άντιλέγει, ή μάλλον 
προς ποιές; Διότι συνέβηκε νά συναγάγωμε λίγες άπό πολλές. 
Έλθέ λοιπόν κάποτε στον έαυτό σου, λάβε έπίγνωσι των μέ
τρων σου. Είσαι άνθρωπος, οί δέ λογισμοί των θνητών είναι 
έπισφαλεΐς. Μή λοιπόν πιστεύης μέ βάσι αύτούς τούς λογι
σμούς τά θεία* διότι τό νά σφαλής σ’ αύτά σημαίνει όλεθρο τής 
ψυχής. Νά κρατής λοιπόν γερά, παρακαλώ, τό άλάθητο τού 
Πνεύματος καί νά πιστεύης σέ όσους λαλούν δι’ αύτοΰ, γιά νά 
γνωρίσης ότι δέν είναι άδύνατο στο Θεό νά ένσταλάζη τήν άγια 
του μετάδοσι στά λογικά κτίσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α '

’Ότι τών τυφλών την κατ’ αΙσθησιν όψιν τνφλότερος δ 
’Ακίνδυνος την διάνοιαν, ώ ς ούκ άγνοών άπλώς, 

άλλ’ άμφω τάναντία περί του θείου 
διατεινόμενος φωτός

1 ’Αλλά τίς άν δύναιτο μεταπεΐσαι λόγος τους έκόντας άπο- 
στρεφομένους τής άληθείας το φως, οϊμύσαντες καθάπαξ ή περί 
σκότος στρέψαντες το τής ψυχής δμμα και ζόφου πλήσαντες, εΐθ’ 
όμοιους σφίσιν ήγουνται. και τους έξ αίώνος ήξιωμένους «λαμ- 

5 πρότητα Θεού ίδεΐν τε και παθεΐν»; Κάν τις τών νυν, αύτός τε 
σπεύσας και Θεού τυχών ιλεω, μακαρίως έκεΐνο πάθη το μακά
ριον θέαμα, και τούτον έγχειρουσι μεταδιδάσκειν ώς ούδεν όρώη 
τοιοϋτον. Αλλά γάρ ούδε τοΐς έπεστραμμένοις τάς όψεις προς 
άφεγγή χώρον, άλλα και τοΐς έκκεκομμένοις αύτάς έοίκασιν. Ώς 

ίο γάρ έκεϊνοι ψηλαφώντες άλλ’ ούχ όρώντες τά πράγματα, διαφό-

1. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 38, Π, PG 36, 324Α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

"Οτι ό Ακίνδυνος είναι τυφλότερος στη διάνοια άπό δσο 
είναι οι τυφλοί στήν αισθητή θέα, διότι δέν άγνοεΐ 

απλώς, άλλα διατείνεται περί του θείου φωτός 
τά δυο αντίθετα πράγματα

1 ’Αλλά ποιος λόγος θά μπορούσε νά μεταπείση τούς έκου- 
σίως άποστρεφομένους τό φως τής άληθείας, οί όποιοι, αφού 
έκλεισαν τελείως τής ψυχής τό βλέμμα ή τό έστρεψαν προς τό 
σκότος καί τό έγέμισαν ζόφο, έπειτα νομίζουν ότι είναι όμοιοι 
με αύτούς καί οί άπό τούς αιώνες άξιωμένοι «νά ίδοΰν καί νά 
πάθουν λαμπρότητα του θεού»1; Κι’ άν κανείς άπό τούς σημε
ρινούς, σπεύδοντας ό ίδιος καί εύρίσκοντας τον θεό  έλεήμονα, 
ύποστή μακαρίως έκεινο τό μακάριο θέαμα, έπιχειροϋν νά με- 
ταδιδάξουν καί τούτον ότι δέν βλέπει τίποτε τέτοιο. ’Αλλά βέ
βαια δέν όμοιάζουν μόνο μέ αύτούς πού έχουν γυρισμένα τά 
βλέμματα προς άφώτιστο χώρο, άλλα καί μέ αύτούς πού τά 
έχουν κομμένα. 'Όπως δηλαδή έκεΐνοι ψηλαφώντας άλλά μη
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ροις είκάζουσι πολλάκις τό ψηλαφώμενον, άλλοτ ’ άλλο νομίζον- 
τες, και διαφόρους άναλαμβάνοντες δόξας περί του αύτου πρά
γματος, ούτως ούτοι σκοτεινή διανοία ψηλαφώντες οϊον τό Θειό- 
τατον φως πολλάς και διαφόρους είσάγουσι δόξας περί αύτου, 

> μάλλον δε και τους τυφλώς έχοντας διαφερόντως έπι το χείρον 
παρήλασαν. Ου γάρ την κατά άπόφασιν άγνοιαν έχουσιν, ώς 
έκεΐνοι την Αβλεψίαν, ούδ’εις διαφόρους άπλώς έκτρέπονται δό
ξας, ώς έκεΐνοι δι ’ άφής τα ορατά κρίνοντες, άλλά кал τάναντιώ- 
τατα, φευ, περί του αύτου, και ταυτα τηλικούτου φωτός άποφαί- 

0 νονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ В

Ρήσεις Ακίνδυνου, ών έξεταζομένων αναφαίνεται διά 
πολλών το αύτο φως και κτίσμα κατασκευάζων 

είναι και ουσίαν του θεού 2

2 Νυν γάρ ό διά πολλών πρότερον κτίσμα κατασκευάσας 
τοΰτ’ είναι και συγκατασπάσας τούτω τό γε είς αύτόν ήκον τον 
Πατέρα και τον Υιόν και τό Πνεύμα τό άγιον (μία γάρ έκ μιας Οε- 
ότητος ή των τριών έστιν έλλαμψις)’ νυν ούτος έπι τους κατά 

15 Θεόν ζώντας την σκαιωρίαν μετενεγκών και διασπάν έκεΐθεν 
πειρώμενος τους είς μέτρον ήλικίας άνελθόντας του Χριστού 
πληρώματος, Ακούσατε τί φησιν αύθις. «Παρατηρητέον δε κά- 
κεΐνο, δτι ούδεις όμολογουμενος θεολόγος κοινόν έκεΐνο τό φώς 
και τοΐς άλλοις έδίδαξε, κ&ν είς άκραν τις Θεού Θεωρίαν άνέλθη, 

20 ά λλ’έπί τών θείων Αποστόλωνέμαρτύρησανμόνων, και τούτων 
θείας γενομένης συγκαταβάσεως. Έπει έναντιοϊντο &ν και αύτοι 
έαυτοΐς και άλλήλοις οί θεολόγοι, μηδενι δυνατόν είναι άλλως 
ίδεΐν τον Θεόν ή Από τών κτισμάτων ίσχυριζόμενοι, «κάν Μωυ- 
σής τις ή, κ&ν Παύλος ό είς τρίτον ούρανόν άναβάς, κ&ν υπέρ
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βλέποντας τά πράγματα, παρομοιάζουν πολλές φορές τό ψηλα- 
φώμενο μέ διάφορα άντικείμενα, νομίζοντάς το κάθε φορά 
άλλο και σχηματίζοντας διάφορες δοξασίες γιά τό ίδιο πράγμα, 
έτσι και τούτοι ψηλαφώντας σαν μέ σκοτεινή διάνοια τό θειό- 
τατο φως εισάγουν πολλές και διάφορες δοξασίες γι’ αύτό, 
μάλλον και τούς τυφλούς έχουν ξεπεράσει προς τό χειρότερο. 
Διότι δέν έχουν την άρνητική άγνοια όπως έκεΐνοι κρίνοντας τά 
ορατά μέ την άφή, άλλά, φευ, άποφαίνονται γι’ αύτό και τά 
έναντιώτατα, άν και πρόκειται γιά τόσο μεγάλο φως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ρήσεις του Ακίνδυνου μέ την έξέτασι των όποιων φανερώ
νεται κατά πολλούς τρόπους ότι κατασκευάζει τό ίδιο 

φως νά είναι κτίσμα και ούσία του θεού

2 Πράγματι τώρα αύτός πού προηγουμένως παρουσίασε μέ 
πολλά έπιχειρήματα ώς κτίσμα και μαζί μέ αύτό ύποβίβασε, 
όσο ήταν στο χέρι του, τον Πατέρα και τον Υιό και τό άγιο 
Πνεύμα (διότι ή έλλαμψις των τριών είναι μία άπό μία θεότη
τα)· τούτος τώρα, μεταφέροντας τήν κακοτροπία έπάνω στούς 
ζώντας κατά Θεό και έπιχειρώντας νά διασπάση άπό έκεΐ έκεί- 
νους πού άνέβηκαν στο μέτρο ήλικίας τού πληρώματος τού 
Χριστού1, άκούσατε τί λέγει πάλι* «πρέπει νά παρατηρηθή κι’ 
έκεΐνο, ότι κανείς άναγνωρισμένος θεολόγος δέν έδίδαξε ότι εί
ναι κοινό έκεΐνο τό φως καί στούς άλλους, άκόμη κι’ άν άνεβή 
κανείς στο κορύφωμα τής θεωρίας τού Θεού, άλλά έμαρτύρη- 
σαν ότι τό έδέχθηκαν οί θειοι άπόστολοι μόνο, κι’ αύτοί έπειτα 
άπό θεία συγκατάβασι. ’Επειδή θά έναντιώνονταν κι’ αύτοί οί 
θεολόγοι προς εαυτούς καί άλλήλους, ίσχυριζόμενοι ότι δέν εί
ναι δυνατό σέ κανένα νά ίδή άλλοιώς τον Θεό παρά μέ τά κτί- 
σματα, ‘έστω κι’ άν είναι κάποιος Μωυσης ή Παύλος πού άνέ-

1. Έφεσ. 4, 13.
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έκεΐνον έτι, άγγελικής τυχών ή άρχαγγελικής στάσεώς τε καί τά- 
ξεως, των τε άλλων και των έν ήμϊν θεοδώρητων άρετών, δι ’ 
ών έν Πνεύματι καθαιρόμεθα και των καρπών τον Πνεύματος.

Αϊ, αϊ, οϊα πάσχει ψυχή φθάνω κατάκρας άλοΰσα και προς 
5 την των ανθρώπων δόξαν έπτοημένη και μετά των παθών τού

των τοΐς περί Θεού λόγοις, και ταΰτα προς έριν, έπιχειροΰσα. Τις 
γάρ ποτέ τών έξ αίώνος έπιφυέντων τή εύσεβεία τηλικαύτας 
δυσσεβείας έκαινοτόμησε; Τις ούτως εύχερέστερον καθάπερ πυ- 
κναϊς Εύρίπων μεταρροαΐς τοΐς λόγοις έχρήσατο, και ταΰτα πο- 

0 νηράς άεϊ δόξας άμείβων έκ πονηρών, ώς είς έναντιώτατα μέν, 
άει δε τα χείριστα κατά μικρόν ύποφέρεσθαι; Νυν γάρ ούτος ό διά 
μακρών πρότερον είς κτίσμα κατασπάσας τό φώς έκεΐνο τοΰτ’ 
αύθις, βαβαι τής τόλμης, δι ’ ών φησιν άρτίως, την ούσίαν ον ύπο- 
φαίνει του Θεού, άκτιστον αύτό συν δόλω μέντοι πολλώ δεικνύ- 

[5 ναι πειρώμενος, μάλλον δε οϊόν τι κτιστοάκτιστον αύτό κατα- 
σκευάζων είναι. Διά τούτο γάρ καί πάσαν αύτοΰ προτέθεικα την 
λέξιν, ΐνα καταφανές γένηται τό νυν αύτφ παριστάμενον. "Ό  γάρ 
μηδενι δυνατόν ίδεΐν, κάν Μωυσής τις ή, κάν Παύλος ό είς τρίτον 
ούρανόν άναβάς, κάν ύπερ έκεΐνον έτι, άγγελικής τυχών ή άρχαγ- 

20 γελικής στάσεώς τε καί τάξεως, τί άλλο ή άνεκφοίτητος καί 
άνέκφαντος καί άόρατος πάσι παντάπασιν ούσία του Θεού έστι; 
Καί ούδε την εύαγγελικήν ιστορίαν, ούδε τάς του Κυρίου ό τάλας 
έδυσωπήθη φωνάς. Ό μεν γάρ δψεσθαί τινας «την του Θεού βα
σιλείαν έληλυθυΐαν έν δυνάμει» διά τό φώς έκεΐνο προηγόρευσεν, 

25 ΐνα δείξη τουτ’έκεΐνο τό άνέσπερον ύπάρχον φώς τό πάσι μέλλον 
όφθήσεσθαι τρανώς μετά την του αίώνος τούτου λήξιν τοΐς υίοΐς
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βήκε στον τρίτο ούρανό2, ή έπάνω από έκεΐνον άκόμη πού έπέ- 
τυχε αγγελική ή άρχαγγελική στάσι και τάξι3’, καθώς και τις 
άλλες και τις μέσα μας θεοδώρητες άρετές, διά των όποιων κα
θαριζόμαστε έν Πνεύματι, και τούς καρπούς τού Πνεύματος».

3 Αΐ, αΐ, τί παθαίνει ή ψυχή πού κυριεύεται όλότελα και ύπο- 
κύπτει στή δόξα των άνθρώπων και με τα πάθη τούτα έπιτίθεται 
έναντίον των περί θεού λόγων, και μάλιστα έριστικά. Ποιος 
έκαινοτόμησε ποτέ τέτοιες δυσσέβειες άπό έκείνους πού άπό 
τούς αιώνες προσέβαλαν τήν εύσέβεια; Ποιος έχρησιμοποίησε 
τόσο εύχερέστερα τούς λόγους σαν συχνές παλίρροιες τού Εύ- 
ρίπου, και μάλιστα πάντοτε μεταβάλλοντας πονηρές σέ πονηρές 
δοξασίες, ώστε νά μεταφέρεται βαθμιαίος προς τά έναντιώτα- 
τα, άλλα πάντοτε τά χειρότερα; Πράγματι τώρα αύτός πού 
προηγουμένως με πολλά έπιχειρήματα ύπεβίβασε έκεΐνο τό 
φώς, ό ίδιος πάλι με όσα λέγει τώρα, άλλοίμονο στήν τόλμη, 
τούτο τό παρουσιάζει νά είναι ή ούσία τού Θεού, προσπαθών
τας όμως με πολύν δόλο νά τό δείξη άκτιστο, μάλλον δέ κατα- 
σκευάζοντάς το νά είναι σάν κάτι κτιστό άκτιστο. Γι’ αύτό μά
λιστα παράθεσα και κάθε λέξι του, γιά νά γίνη όλοφάνερο αύτό 
πού τώρα παρουσιάζει. Διότι έκεΐνο πού δεν είναι δυνατό νά 
ιδή κανείς, έστω κι’ αν είναι Μωυσης ή Παύλος πού άνέβηκε 
στον τρίτο ούρανό ή και έπάνω άπό έκεΐνον άκόμη, άφοΰ έπέ- 
τυχε άγγελική ή άρχαγγελική στάσι και τάξι4, τί άλλο είναι 
παρά ή άμετάβατη και άφανέρωτη και έντελώς άόρατη σέ 
όλους ούσία τού Θεού; Και δεν έφοβήθηκε ούτε τήν εύαγγελι- 
κή διήγησι ούτε τά λόγια τού Κυρίου ό ταλαίπωρος. Διότι αύ
τός μεν προεΐπε ότι μερικοί έξ αιτίας τού φωτός έκείνου θά 
ίδοΰν «τή βασιλεία τού Θεού νά έρχεται δυναμικά»5, γιά νά δεί
ξη ότι τούτο είναι έκεΐνο τό άνέσπερο φώς πού πρόκειται νά 
ίδωθή τρανώς άπό όλους μετά τή λήξι τού παρόντος αίώνος άπό

2. Β' Κορ. 12, 2.
3. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 28 (θεολογικός 2), 3, PG 36, 29Β.
4. Γρηγορίου θεολόγου, ένθ’ άνωτ.
5. Марк. 9, 1.



118 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

τού μέλλοντος αίώνος. Οί δε ευαγγελιστώ ου τούς άποστόλους 
μόνους ιστόρησαν ίδεΐν την Απόρρητον έκείνην δόξαν, άλλα και 
Μωυσήν και τον Ή λίαν, παραδόζως έκεΐσε τηνικαυτα συνελη- 
λυθότας και μετά Χριστού συλλαλοΰντας кал την έξοδον αυτού 

5 προλέγοντας, «ήν έμελλε πληρούν έν Ιερουσαλήμ».

4 Ό δ ’ \Ακίνδυνος «ούδείς», φησίν, «όμολογούμενος Θεολό
γος κοινόν έκεΐνο το φως και τοϊς αλλοις έδίδαξε, καν εις άκραν 
τις Θεού θεωρίαν άνέλθη, καν ό Μωυσής αυτός ή, άλλ ’ έπι των 
θείων Αποστόλων έμαρτύρησαν μόνων, και τούτων θείας γενο- 

ιομένης συγκαταβάσεως». Ενταύθα μεν οόν ίδεΐν φησι τους τρεις 
μόνους των Αποστόλων έκεΐνο το φως, Αλλά θείας γενομένης 
συγκαταβάσεως. Μικρόν δ ’Ανωτέρω πάλιν αυτός· «ώφθημεν ή 
δόξα και θεότης τού Ιησού τοΐς άποστόλοις έν Θαβώρ, άλλ’ ου 
καθ’ έαυτήν, 'θεότης γάρ καθ' έαυτήν Αόρατος’». Τί λέγων έκεΐ 

15 θεότητα; Την ούσίαν τού Θεού* αύτη γάρ ή μηδέποτε έκφαινομέ- 
νη καθ’ αύτήν. Γράφων τοίνυν όφθήναι τοΐς άποστόλοις έπ ’ 
όρους το φως, Αλλά συγκαταβάσει χρησάμενον και μη καθ’έαυ- 
τό, έπειδήπερ ή ουσία τού Θεού καθ’έαυτήν Αόρατος, άρ’ού σα
φώς ούσίαν τού Θεού τίθεται τό φως έκεΐνο; Και μην τούτο γε τό 

20 φώς, ή μεν ώπται, κτίσμα πάλιν κατ’αύτόν, ούδέν όρατόν όπωσ- 
δήποτέ γεγονός άκτιστον Αποφαινόμενον, ή δ ’ έκείνοις μόνοις 
ώπται, πάλιν κατ’αύτόν, μηδενι δ ’ άλλω τών Απάντων όφθήναι 
δυνατόν, κ&ν άγγελος ή, τών κτισμάτων έτερον και ούσία θεία 
κατ’ αύτόν, πολλαχοΰ τών λόγων λέγοντα «μηδεμίαν είναι έλ- 

25 λαμψιν και χάριν άκτιστον, ήτις ούκ έστιν ούσία τού Θεού». 
’Αλλά και τοΐς άνω προειρημένοις έφεξής έτερά τινα προσθείς,
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τούς υιούς τού μέλλοντος αίώνος. Οί δέ εύαγγελισταί δεν πα
ρουσίασαν μόνο τούς αποστόλους ότι είδαν την άπόρρητη εκεί
νη δόξα, άλλα και τον Μωυσή και τον Ήλία, πού παραδόξως 
συνήλθαν τότε έκεΐ και συνομιλούσαν με τον Χριστό και προέ- 
λεγαν την έξοδό του «πού έπρόκειτο να έκπληρωθή στήν ’Ιε
ρουσαλήμ»6.

4 Ό ’Ακίνδυνος λέγει, «κανείς αναγνωρισμένος θεολόγος 
δεν έδίδαξε ότι έκεΐνο τό φως είναι κοινό και στούς άλλους, 
έστω και άν άνέλθη στήν κορυφή τής θεωρίας τού Θεού έστω 
κι’ άν είναι ό ίδιος ό Μωυσής, άλλα τά παραδέχθηκαν μόνο γιά 
τούς δυο άποστόλους, καί μάλιστα κατόπιν θείας συγκαταβάσε- 
ως». ’Έτσι λοιπόν λέγει ότι είδαν έκεΐνο τό φως μόνο οί τρεις 
άπόστολοι, άλλά κατόπιν θείας συγκαταβάσεως. Λίγο παραπά
νω όμως ό ίδιος πάλι λέγει* «ώφθη ή δόξα καί θεότης τού ’Ιη
σού άπό τούς άποστόλους στο Θαβώρ, άλλ’ όχι καθ’ έαυτήν, 
‘διότι ή θεότης είναι άόρατος καθ’ έαυτήν’7». Τί λέγει έκεΐ θεό
τητα; Την ούσία τού Θεού* διότι αύτή είναι πού ποτέ δεν φανε
ρώνεται καθ’ έαυτήν. Γράφοντας λοιπόν ότι τό φως ίδώθηκε 
έπάνω στο όρος άπό τούς άποστόλους, άλλά με συγκαταβατικό 
τρόπο καί όχι καθ’ έαυτό, έπειδή βέβαια ή ούσία τού Θεού εί
ναι καθ’ έαυτήν άόρατη, άραγε δεν θεωρεί σαφώς ούσία τό φως 
έκεΐνο; Καί όμως τούτο άκριβώς τό φως, όσο έχει ίδωθή, είναι 
πάλι κτίσμα κατ’ αύτόν, πού άποφαίνεται ότι κανένα πράγμα 
πού έγινε όρατό όπωσδήποτε δεν είναι άκτιστο, όσο δέ έχει 
ίδωθή μόνο άπό έκείνους, πάλι κατ’ αύτόν, δεν είναι δέ δυνατό 
νά ίδωθή άπό κανένα άπολύτως άλλον, έστω κι’ άν είναι άγγε
λος, είναι διάφορο άπό τά κτίσματα καί θεία ούσία καί κατ’ αύ
τόν, πού λέγει σέ πολλά μέρη των λόγων του «ότι δέν ύπάρχει 
καμμιά έλλαμψις καί χάρις άκτιστη, ή όποια δέν είναι ούσία 
τού θεού». ’Αλλά, άφοΰ προσέθεσε στά παραπάνω άναφερθέν-

6. Λουκά 9, 3Τ πρβλ. Ματθ, 17, У Марк. 9, 4-5.
7. Γρηγορίου θεολόγου, Επιστολή 101 προς Κληδόνων, PG 37,

181Α.
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κατεφθαρμένης καί ταυτα διανοίας, ώς ό λόγος δείξει προϊών, 
εϊτα πάλιν δι ’ ετέρων ρημάτων εις την αύτήν έπανέρχεται διά- 
νοιαν το φως τούτο την ούσίαν είναι κατασκευάζων του Θεού. 
Φησί γάρ αόθις' «άλλ ’ έτερος ό λόγος έκείνον του μυστηρίου και 

5 άλλος ό τής των άλλων άνθρώπων Θεωρίας και θεολογίας ώντι- 
νωνοΰν άπάντων».

5 Εί τοίνυν ή έν Θαβώρ Θεωρία του φωτός έκείνου έτέρα 
παρά την άπάντων ώντινωνουν άνθρώπων ώς πασών ύπερεξ- 
ηρημένη, κάν Μωυσής ό θεωρών ή, καν ό Παύλος αύτός, καν 

0 υπέρ έκείνους έτι, άγγελικής τυχών ή άρχαγγελικής στάσεώς τε 
και τάξεως, ούκουν και ό λοιπός των δώδεκα χορός πλήν εκεί
νων των τριών άθέατοι διά τέλους υπήρξαν, ώς υπέρ έκείνους 
έκείνου του φωτός, δ κτιστόν είναι διισχυρίζετο πρότερον ό 
1’Ακίνδυνος. Καίτοι τίνος κτίσματος καί μόνης θέας οί θεοειδείς 

5 έκεϊνοι καί μεγάλοι φωστήρες άνάξιοι, μετά Μωσέως кал Παύ
λου καί των άρχαγγέλων αύτών, καί ταϋτ’ ές τό διηηνεκές; Του 
δε καί χάριν έτερος ό λόγος έκείνου του μυστηρίου, καί άλλος ό 
τής των άλλων άνθρώπων θεωρίας καί θεολογίας ώντινωνουν 
άπάντων; «Επειδή», φησί, «μηδένι δυνατόν άλλως ίδεΐν τον 

Ю Θεόν ή άπό των αύτοΰ κτισμάτων», ούκουν άκτιστόν έστιν έκει- 
νο τό φως, δ μήτε Μωϋσής ποτέ μήτε Παύλος μήτ’ άγγελος μήτ ’ 
αρχάγγελος κατά τον Ακίνδυνον εΐδεν. Εί δ ’άκτιστόν, καί ούσία 
θεία· «παν γάρ άκτιστόν, ούσία», κατ’ αύτόν. Έκεϊνοι τοίνυν οί 
τρεις άπόστολοι πώς εϊδον; ”Ετι φράσον, ώ μύστα των άπορρή- 

25 των. «Θείας», φησί, «γενομένης συγκαταβάσεως». Διά τής συγ- 
καταβάσεως ούν έκεϊνοι τοΰτ’ εϊδον, εί καί άμυδρώς, ή κτιστόν 
καί αισθητόν τι φώς; « ’Άπαγε», φησίν, «ούκέκεΐνο τοΰτ’εϊδον’ 
ούδέν γάρ δπερ αύτό τοΰτ’εις δρασιν έρχεται σωματικών όψόβϊ-
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τα μερικά άλλα στη συνέχεια, κι’ αύτά διεφθαρμένης διανοίας, 
καθώς θά δείξη ό λόγος προχωρώντας, έπειτα έπανέρχεται πάλι 
στην ίδια σκέψι με άλλα λόγια, παρουσιάζοντας τούτο τό φως 
σάν την ούσία τού Θεού. Λέγει δηλαδή πάλι* «αλλά άλλος είναι 
ό λόγος έκείνου τού μυστηρίου κι’ άλλος ό λόγος τής θεωρίας 
και θεολογίας των άλλων άνθρώπων, όλων γενικώς».

5 "Αν λοιπόν ή θεωρία τού φωτός έκείνου στο θαβώρ είναι 
διαφορετική άπό όλων γενικώς τών άνθρώπων, διότι είναι 
ύπερκειμένη άπό όλες είτε Μωυσής είναι ό θεωρός είτε ό ίδιος 
ό Παύλος είτε κάποιος έπάνω άκόμη άπό έκείνους, πού έπέτυχε 
άγγελική ή άρχαγγελική στάσι καί τάξι8, τότε και ό ύπόλοιπος 
χορός τών δώδεκα πλήν έκείνων τών τριών έμειναν έως τό τέ
λος άμοιροι τής θέας, διότι έκεΐνο τό φώς ήταν έπάνω άπό τις 
δυνάμεις τους, τό όποιο προηγουμένως ό ’Ακίνδυνος διισχυρι- 
ζόταν ότι είναι κτιστό. Και όμως ποιοΰ κτίσματος άπλώς τής 
θέας είναι άνάξιοι οί θεοειδείς έκεΐνοι καί μεγάλοι φωστήρες, 
μαζί με τον Μωυσή και τον Παύλο καί τούς ίδιους τούς άρχαγ- 
γέλους, καί μάλιστα διαπαντός; Γιά ποιό δε πράγμα άλλος είναι 
ό λόγος έκείνου τού μυστηρίου κι’ άλλος ό λόγος τής θεωρίας 
και θεολογίας όλων τών όποιωνδήποτε άλλων άνθρώπων; 
«’Επειδή», λέγει, «δεν είναι σε κανένα δυνατό νά ίδή άλλοιώς 
τον Θεό παρά μέ τά κτίσματά του», έπομένως άκτιστο είναι 
έκεΐνο τό φώς, τό όποιο ούτε ό Μωυσής ούτε ό Παύλος ούτε 
άγγελος ούτε άρχάγγελος είδε κατά τον ’Ακίνδυνο. "Αν δέ είναι 
άκτιστο, είναι καί θεία ούσία* «διότι κάθε άκτιστο είναι ούσία» 
κατ’ αύτόν. ’Εκείνοι λοιπόν οί τρεις άπόστολοι πώς είδαν; Είπέ 
μας έπί τέλους, μύστη τών άπορρήτων. «’Έπειτα άπό θεία συγ- 
κατάβασι», λέγει. Μέ τή συγκατάβασι λοιπόν έκεΐνοι τούτο εί
δαν, έστω και άμυδρώς, ή κάποιο κτιστό καί αισθητό φώς; 
«Κάθε άλλο», λέγει, «δεν είδαν έκεΐνο τό ίδιο* διότι κανένα 
πράγμα πού έρχεται τό ίδιο σέ όρασι σωματικών οφθαλμών

8. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 28 (θεολογικός 2), 3. PG 36, 29Β.
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μών οπωσδήποτε άκτιστόν έστι, καν Μωϋσής καν Παύλος ό εις 
τρίτον άνελθών ούρανόν, καν άγγελος ή ό τής θείας θεωρίας 
άπτόμενος» · και «μηδένι δυνατόν άλλως ίδεΐν τόν Θεόν ή άπό 
των αύτου κτισμάτων». Σαφώς ουν είς κτίσμα πάλιν κατήνεγκε 

5 τό φως έκεΐνο, την λαμπρότητα τής θείας φύσεως έκτόπως ό τά- 
λας άποσχίσας αύτής. Όράτε την έκ του σύνεγγυς είς τάναντιώ- 
τατα περιτροπήν αύτου;

5 Άλλα προς μεν τό λέγειν άκτιστόν έκεΐνο τό φως άκων έρ
χεται δέει τής συνοδικής άποφάσεως, ώ δη και μετά πονηράς δι- 

0 πλόης και δι ’ άσαφών τινων άνεισι προς τούτο και ταχύτερος 
έστιν άποχωροϋν ή προσάγων, προς δε τό κτιστόν άποφήναι 
πάντα κάλων τό του λόγου κινεί, τούτο διά πάσης τιθέμενος 
σπουδής, ταύτη τοι πάλιν και τό «μηδένι δυνατόν είναι άλλως 
ίδεΐν τόν Θεόν ή άπό των αύτου κτισμάτων» προστίθησι και των 

15 θεολόγων είναι πάντων διατείνεται την ρήσιν, λήσειν οίόμενος 
φρενοβλαβώς κατά τής έκείνων διανοίας τοΐς έκείνων ρήμασι 
χρώμενος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

'Ότι διά τό πολυσήμαντον τής του ‘Θεός’ φωνής, έστι μεν ώς 
έόίδαξαν, έτσι δ ’ ώς άπηγόρευσαν οι πατέρες όράσθαι 

τόν θεόν, δ μή συν εις ό Ακίνδυνος έκπολεμών προς 
έαυτάς κατ’ άλλήλων χρήται ταΐς των αγίων φωναΐς

7 Τό τε γάρ ίδεΐν διττήν φέρει τήν σημασίαν’ έσθ’ δτε γάρ τό 
νοήσαί τινα δηλοΐ Θεόν κατά τό έγχωρούν, άλλοτε δε τό σχεΐν 

Ю ένοικον αύτόν και διά τής προς τήν θείαν χάριν άνακράσεως έν 9

9. Β'Κορ. 12,2.
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κατά όποιοδήποτε τρόπο δέν είναι άκτιστο, είτε Μωυσης είτε 
Παύλος πού άνηλθε στον τρίτο ούρανό9 είτε άγγελος είναι αύ- 
τός πού έγγίζει τή θεία θεωρία»· «και σέ κανένα δέν είναι δυνα
τό νά ίδή άλλοιώς τον Θεό παρά άπό τά κτίσματά του». Σαφώς 
λοιπόν κατέβασε πάλι σέ κτίσμα τό φως έκεΐνο, άφοϋ παραλό- 
γως ό ταλαίπωρος άπέσχισε τή λαμπρότητα τής θείας φύσεως 
άπό αύτήν. Βλέπετε τήν άπό κοντά άντιστροφή του προς τά 
έναντιώτατα;

6 ’Αλλά στο νά λέγη άκτιστο έκεΐνο τό φως έρχεται άκου- 
σίως άπό φόβο τής συνοδικής άποφάσεως10, έξ αιτίας τού 
όποιου προχωρεί προς αύτό με πονηρή άμφιταλάντευσι καί με 
άσεβεΐς προτάσεις καί ταχύτερα άποχωρεΐ παρά πλησιάζει, 
προς τό νά τό χαρακτηρίση όμως κτιστό κινεί κάθε σχοινί, πού 
λέγει ό λόγος, φροντίζοντας μέ κάθε τρόπο τούτο τό πράγμα, 
ένώ πάλι προσθέτει έδώ καί τό «ότι δέν είναι σέ κανένα δυνατό 
νά ίδή τον Θεό άλλοιώς παρά άπό τά κτίσματά του καί διατεί
νεται ότι ή ρήσις είναι όλων τών θεολόγων, νομίζοντας φρενο
βλαβούς ότι θά διαφύγη τήν προσοχή ότι χρησιμοποιεί τά λόγια 
τους έναντίον τής σκέψεώς των.

ΚΕΑΑΛΑΙΟ 3

’Ό τ ι λόγω τοϋ πολυσήμαντου της λέξεως θ εό ς  οί πατέρες άλλο
τε έδίδαξαν και άλλοτε άρνήθηκαν ότι βλέπεται ό θ εό ς .
Επειδή δέ έκατάλαβε τούτο ό ’Ακίνδυνος χρησιμοποεΐ 

τούς λόγους τών αγίων έναντίον άλλήλων

7 Τό ίδεΐν φέρει διπλή σημασία· μερικές φορές δηλαδή 
δηλώνει τήν κατανόησι τού Θεού κατά τό δυνατό, άλλοτε τήν 
άπόκτησί του ώς ένοικου καί τήν άπόλαυσί του διά τής άνακρά-

10. Εννοεί τήν άπόφασι τής Συνόδου τοϋ Αύγουστου 1341 περιλη- 
φθεΐσαν στόν Συνοδικόν τόμον 51-53, PG 151, 691-692.
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άπορρήτω Θέη. τε καί όμιλίη. τούτου άπολαύειν, άλλ ’ ούχί νοεΐν 
αύτόν ώς οι Θεοφόροι διδάσκουσιν ήμάς. «Ή  yap θεία χάρις», 
φησίν, «εί και άπόλαυσιν δίδωσι τοΐς κατά χάριν μετέχουσιν, 
άλλ ' ού κατάληψιν». Άλλα και το ‘θεός’ όνομα κοινόν έστι και 

5 τής θείας ούσίας καί τής θείας δυνάμεως καί ένεργείας καί των 
υποστάσεων αύτών. Το δε Θεόν ίδεϊν кал άπηγόρευται καί έπήγ- 
γελταν «Θεόν» γάρ, φησίν, «ούδείς έώρακε πώποτε» καί «δν εί- 
δεν ούδείς άνθρώπων, ούδε ίδεϊν δύναται» καί «ούδείς όψεται τό 
πρόσωπόν μου καί ζήσεται» προς τον Μωυσήν είπεν ό Θεός. 

0 Άλλα καί «έκ τής καλλονής των κτισμάτων ό γενεσιουργός κα- 
θοράται», кал «μακάριοι οί καθαροί τή καρδίμ, ότι αύτοί τον 
Θεόν δψονται», καί «όψόμεθα», φησίν ό άπόστολος, «πρόσω- 
πον πρός πρόσωπόν», кал «οί άγγελοι των έγγιζόντων τώ Θεω 
διά παντόςβλέπουσι τό πρόσωπόν του Πατρός αύτών του έν τοΐς 

j ούρανοις», кал ό Ιακώβ «είδον», φησί, «Θεόν πρόσωπόν πρός 
πρόσωπόν και έσώθη μου ή ψυχή». Ταΰτα δε ούκ έναντίως έχει 
πρός άλληλα, άλλα καί λίαν έστι συνφδά καί φίλια, τής κατά την 
σημασίαν τών όνομάτων ύπαλλαγής έμποιούσης τή θεολογίμ την 
κατά διάνοιαν όμολογΐαν.

8 Τό μεν γάρ Θεόν ίδεϊν άπηγόρευται τοΐς θεολόγοις, άκατά- 
ληπτον είναι καθ’ ύπόστασίν τε καί ούσίαν τιθεμένοις αύτόν. «Ή  
γάρ μακαρία θεότης», κατά τον θειον Μάζιμον, «κατ’ ούσίαν 
έστίν ύπεράρρητος καί ύπεράγνωστος, ούδ’ ϊχνος δλως καταλή- 
ψεως κ&νμικρόν τοΐς μετ’ αύτήν καταλείψασα». Καί κατά τό 

'5 προφητικόν, «ούδείς έστη έν ύποστήματι Θεού» кал «ούδείς τό
1. Μαξίμου Όμολογητοΰ, Πρός θαλάσσιον 61, Σχόλιον 18, PG 90,

644D.
2. Ίω. 1,18.
3. Α 'Τ ιμ . 6, 16.
4. Έξ. 33, 20.
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σεως προς τή θεία χάρι σε άπόρρητη θέα και συναναστροφή 
τούτου, άλλ’ όχι την κατανόησι αυτού, όπως μας διδάσκουν οί 
θεοφόροι. Διότι, λέγει, «ή θεία χάρις, αν καί δίδει άπόλαυσι 
στούς μετέχοντες κατά χάρι, δεν δίδει όμως κατάληψι»1. Άλλα 
καί ή λέξις Θεός είναι κοινή καί τής θείας ούσίας καί τής θείας 
δυνάμεως καί ένεργείας καί των ύποστάσεων αύτών. Τό ίδεΐν 
δέ τον Θεό καί άπορρίπτεται καί έπαγγέλλεταν διότι, λέγει, 
«τον Θεό δεν είδε ποτέ κανείς»2 καί «αύτόν πού δέν είδε κανέ
νας άπό τούς άνθρώπους, δέν μπορεί ούτε νά ίδή»3 καί «κανείς 
δέν πρόκειται νά ίδή τό πρόσωπό μου καί νά ζήση», είπε προς 
τον Μωυσή ό Θεός4. Αλλά καί «άπό τήν καλλονή των κτισμά- 
των καθοράται ό δημιουργός»5 καί «μακάριοι είναι οί καθαροί 
στήν καρδιά, διότι αύτοί θά ίδοϋν τον θεό»6> καί «θά ίδοϋμε 
πρόσωπο με πρόσωπο», λέγει ό άπόστολος7, καί «οί άγγελοι 
αύτών πού πλησιάζουν τον Θεό βλέπουν διαπαντός τό πρόσωπο 
τού Πατρός των στούς ουρανούς»8, καί ό Ιακώβ λέγει, «είδα 
τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο κι’ έσώθηκε ή ψυχή μου»9. 
Αύτά τά πράγματα δέν είναι άντιφατικά μεταξύ τους, άντιθέτως 
είναι πολύ σύμφωνα καί φιλικά, διότι ή έναλλαγή τής σημασίας 
τών ονομάτων προκαλεΐ στή θεολογία τήν κατά τήν διάνοια 
ομολογία.

8 Πράγματι τό ίδεΐν τον Θεόν άπορρίπτεται άπό τούς θεολό
γους, πού δέχονται ότι αύτός είναι άκατάληπτος κατά ύπόστασι 
καί ουσία. «Διότι ή μακαρία θεότης», κατά τον θείο Μάξιμο, 
«κατ’ ούσία είναι ύπεράρρητος καί ύπεράγνωστος καί δέν άφη
σε στα έπειτα άπό αύτήν ούτε μικρό ίχνος καταλήψεως»10. Καί 
κατά τό προφητικό, «κανένας δέν έστάθηκε σέ κατάστημα

5. Σοφ. Σολ. 13, 5.
6. Ματθ. 5, 8.
7. А ' Кор. 13, 12.
8. Ματθ. 18, 10.
9. Γεν. 32, 31.

10. Περί αποριών, PG 91 ,1168Α.
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του Θεού πρόσωπον δψεται και ζήσεται», και κατά τον Θεολόγον 

Γρηγόριον, «ούδεϊς Θεού φύσιν ή είδεν ή έξηγόρενσε», και κατά 

τον Χρυσόστομον ϊωάννην, «το οϊεσθαι την του Θεού ούσίαν 

έξευρηκέναι, και αυτόν Αποκρύπτει τον είπόντα, 'επάνω των ού- 

5 ρανών θήσω τον Θρόνον μου’». Το μεν ούν Θεόν ίδεϊν άπηγόρευ- 

ται τοΐς θεολόγοις, άκατάληπτον τιθεμένοις πάντη κατ’ ούσίαν 

αύτόν έκ δε των κτισμάτων όρασθαι τον κτίστην έφησαν, ού την 

Θείαν ούσίαν έκ των κτισμάτων όρασθαι διδάσκοντες -τούτο γάρ 

έστιν δ σαφώς άπηγόρευσαν- άλλά την Θείαν δύναμιν και ένέρ

ιο γειαν έκ των ένεργημάτων νοεΐσθαι λέγοντες.

9 «Πώς γάρ», φασί, «δυνατόν έκ τών δημιουργημάτων τάς

ούσίας άναλογίζεσθαι»; Καί πάλιν, «ούκ έκ τών έργων του τεχνί

του έν περινοία γινόμεθα τής του τεχνίτου ούσίας, άλλ ’ έκ του 

γεννήματος την του γεγεννηκότος φύσιν έπιγινώσκομεν» · και πά- 

15 λιν, «σοφίας και τέχνης και δυνάμεως, άλλ ’ ούχι τής ούσίας αύ- 

τής έδεικτικά έστι кал ποιήματα, και ούδε αύτήν πάσαν του 

δημιουργού την δύναμιν άναγκαίως παρίστησι». Ό  δε Ακίνδυνος 

πρός τους τοΰτ’ αύτό λέγοντας τοΐς πατράσιν όμολόγως, έκ τών 

κτισμάτων ού τής θείας ούσίας άλλά τής θείας δυνάμεως έν περι- 

20 voiq. γίνεσθαι, τους Θεολόγους άντιπαρεξάγει λέγοντας έκ τών 

κτισμάτων όρασθαι τον Θεόν, ώς άν αύτήζ τής θείας ούσίας έκ 

τών κτισμάτων όρωμένης και γινωσκομένης. 7Α ρ ' ούν ούκ έφ ' 
έαυτους έγείρει τό γε είς αύτόν ήκον τους θεολόγους; 11 12

11. Ίερ. 23, 18.
12. *Έξ. 33,20.
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Θεοϋ»π, και «κανείς δεν πρόκειται νά ίδή τό πρόσωπο του 
Θεού καί νά ζήση»12, καί κατά τό θεολόγο Γρηγόριο «κανένας 
δεν είδε καί έξέφρασε τή φύσι του Θεού»13, καί κατά τον Ιωάν
νη Χρυσόστομο «τό νά νομίζη κανείς ότι έχει έξεύρει την ού- 
σία του Θεού, άποκρύπτει καί αύτόν πού είπε ‘θά τοποθετήσω 
τό θρόνο μου έπάνω άπό τούς ούρανούς’14»15. Τό ότι είναι δυνα
τή ή θέα τού Θεού άπορρίπτεται άπό τούς θεολόγους, οί όποιοι 
τον θεωρούν έντελώς άκατάληπτο κατά τήν ούσία* έδέχθηκαν 
όμως ότι ό κτίστης βλέπεται άπό τά κτίσματα, διδάσκοντας όχι 
ότι όράται ή θεία ούσία άπό τά κτίσματα -διότι τούτο είναι πού 
σαφώς άπέρριψαν- άλλά λέγοντας ότι άπό τά ένεργήματα νοεί
ται ή θεία δύναμις καί ένέργεια.

9 «Πώς είναι δυνατό», λέγουν, «άπό τά δημιουργήματα ν’ 
άναλογισθοΰμε τις ούσίες»16; Καί πάλι, «δεν φθάνομε άπό τά 
έργα τού τεχνίτη στην κατανόησι τής ούσίας τού τεχνίτη, άλλά 
άπό τό γέννημα έπιγινώσκομε τήν φύσι τού γεννήτορος»17* καί 
πάλι, «τά ποιήματα είναι ένδεικτικά τής σοφίας καί τής τέχνης 
καί τής δυνάμεως, άλλ’ όχι τής ίδιας τής ούσίας, κι’ ούτε ολό
κληρη τή δύναμι τού δημιουργού παριστάνει άναγκαίως»18. Ό  
Ακίνδυνος όμως προς τούς λέγοντας σύμφωνα με τούς πατέρας 
τούτο άκριβώς, ότι φθάνομε σέ κατανόησι όχι τής θείας ούσίας 
άλλά τής θείας δυνάμεως, άντιπαρατάσσει τούς θεολόγους νά 
λέγουν ότι άπό τά κτίσματα βλέπεται ό Θεός, με τήν έννοια ότι 
ή ίδια ή θεία ούσία φαίνεται καί γνωρίζεται άπό τά κτίσματα. 
Άραγε λοιπόν δεν ξεσηκώνει όσο έξαρτάται άπό αύτόν, τούς 
θεολόγους έναντίον έαυτών;

13. Λόγος 28 (Θεολογικός 2), 19, PG 36, 52Β.
14. Ήσ. 14, 13.
15. Μ. Βασιλείου, Κατ’ Εύνομίου 1, 12, PG 29, 540Α. Τό χωρίον τού

το αποδίδεται έσφαλμένως ύπό τού Παλαμά στον Ιωάννη Χρυσόστομο.
16. Μ. Βασιλείου, Κατ’ Εύνομίου 2, 32, PG 29, 648Α.
17. Αύτόθι, 648С.
18. Αύτόθι, 648Α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ А '

Ό τι τοντ’αυτό ποιων και άπο του ίόεΐν, διπλήν 
εχοντος την σημασίαν, άμα και την θείαν 

πρόνοιαν εξελέγχεται κτιστήν φρονών

«Αλλά και έμφανίζει έαντόν τοΐς όσίοις ό Κύριος», κατά 
τον θειον Κύριλλον, «ού κατά την έν ειδήσει νοουμένην έπίγνω- 
σιν, άλλ’ έξαίρετός τις αύτοΐς ό τής έλλάμψεως ύπάρξει τρόπος’ 
αύτον γάρ έν έαυτοΐς αύλισθέντα τον Κύριον τοΐς τής διανοίας 
έπαθρήσουσιν όφθαλμοΐς διά τον άγιον Πνεύματος». Кал κατά 
τον Νύσσης θειον Γρηγόριον, «το ύπερκείμενον πάντων των 
ύπερκοσμίων τε και ούρανίων κάλλος, δ τούς καθαρούς τή καρ- 
δίμ βλέπειν ό άψευδής άπεφήνατο λόγος, κρεΐττόν τε πάσης έλπί- 
δος έστί, και τής έκ στοχασμών εικασίας άνώτερον». Τοιαύτη 
έστιν ή μακαριστή θεωρία των την καρδίαν κεκαθαρμένων 
τοιοντον ή τοΐς χριστοειδέσιν άφωρισμένη θέα και μέθεζις τον 
φωτός τον προσώπον τον Θεόν, κατά τον είπόντα, «έσημειώθη 
έφ’ ημάς το φως τον προσώπον σον, Κύριε». «Πρόσωπον γάρ 
άκούων Θεόν», φησϊν ό Χρνσόστομος θεολόγος, «μηδέν σωμα
τικόν ύποπτεύσης’ έντανθα γάρ την ένέργειαν, την έπιφάνειαν αύ
τον δηλοΐ». Οντω κατά τον έκ Δαμασκόν θεολόγον «και Μωσής 
Θεόν πρόσωπον έν Θαβώρ είδεν». Οντως ού «δι* έσόπτρον» 
ούδ'ε «δι* αινιγμάτων» άλλά «πρόσωπον προς πρόσωπον» 
δψονται κατά την άποστολικήν φωνήν οί έπ * έλπίδι τηλικαύτη 
έαντούς άγνίζοντες. «Και γάρ έθετο σκότος άποκρνφήν αύτον»,

1. Ερμηνεία είς Ίωάννην 10, PG 74, 289ВС.
2. Πρβλ. Πρός Εύνόμιον 3, W. Jaeger, 2,40* PG 45, 604Β.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

"Οτι κάνοντας τό ίδιο και μέ τη λέξι ίδεϊν, πού εχει 
διπλή σημασία, έξελέγχεται δτι συγχρόνως 

ν θεωρεί και τη θεία πρόνοια κτιστή

10 ’Αλλά, κατά τον θειο Κύριλλο, «ό Κύριος εμφανίζει έαυ- 
τόν ατούς όσιους, όχι κατά έπίγνωσι μέ την έννοια τής πληρο
φορίας· ό τρόπος τής έλλάμψεως γι’ αύτούς θά είναι έξαίρετος* 
διότι θά παρατηρούν τον Κύριο τον ίδιο, πού είναι αύλισμένος 
σ’ αύτούς μέ τούς οφθαλμούς τής διανοίας διά τού άγιου Πνεύ
ματος»1. Καί κατά τον θειο Γρηγόριο Νύσσης, «τό κάλλος πού 
ύπέρκειται όλων των ύπερκοσμίων καί ούρανίων καί όπως είπε 
ό άψευδής λόγος βλέπουν οί καθαροί στήν καρδιά, είναι καλύ
τερο άπό κάθε έλπίδα καί άνώτερο τής στοχαστικής εικα
σίας»2. Τέτοια είναι ή μακαριστή θεωρία των καθαρμένων στήν 
καρδιά· τέτοια είναι ή θέα καί μέθεξι τού φωτός τού προσώπου 
τού Θεού πού είναι προωρισμένη γιά τούς χριστοειδεΐς, σύμ
φωνα μέ αύτόν πού είπε, «έσημειώθηκε έπάνω μας τό φως τού 
προσώπου σου, Κύριε»3. «’Ακούοντας πρόσωπο Θεού», λέγει ό 
Χρυσόστομος θεολόγος, «νά μη ύποπτευθής τίποτε σωματικό· 
διότι έδώ δηλώνει την ένέργεια, την έπιφάνειά του». ’Έτσι 
κατά τον Θεολόγο άπό τή Δαμασκό «είδε τό πρόσωπο τού 
Θεού καί ό Μωυσής στο Θαβώρ»4. Έτσι όχι μέ καθρέπτη ούτε 
μέ αινίγματα άλλά πρόσωπο προς πρόσωπο, κατά την άποστο- 
λική φωνή5, θά ίδοϋν αύτοί πού έγγίζουν τούς έαυτούς των μέ 
τήν τόσο μεγάλη έλπίδα. Διότι «έκαμε τό σκότος κρυψώνα

3. Ψαλμ. 4, 7.
4. Άκροστιχΐς Κανόνος εις Μεταμόρφωσιν, PG, 96, 848Α.
5. А ' Кор. 13, 12.
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φησι Γρηγόριος ό τής Θεολογίας έπώνυμος, «ϊνα μή ρφδίως ϊδη 
σκοτεινή φύσις το άπόθετον κάλλος και όλίγων άξιον* φως δε 
όμιλήο7/ φωτί, άει προς το ύψος Ελκοντι διά τής έφέσεως, και 
νους πλησιάσχ\ τφ καθαρωτάτφ κεκαθαρμένος, και το μεν άρτι 

5 φαν ή, το δε ύστερον, άθλον άρετής και τής έντεΰθεν προς αύτό 
νεύσεως».

11 Ό  δ* ’Ακίνδυνος άθετών πάλιν και τον τοΐς όσίοις έξαίρετον 
τουτονι τρόπον τής θείας έλλάμψεως, ήτις άλλη παρά την έν εί- 
δήσει έστιν έπίγνωσιν τοΐς πιστώς προσιεμένοις αύτήν, την περί

10 τής έν είδήσει έπιγνώσεως των Θεολόγων άντεπάγει ρήσιν, άπο 
των κτισμάτων όράσθαι, δηλαδή νοεΐσθαι, λεγόντων τοΐς πάσι 
τον Θεόν, διά τής έμφαινομένης τφ παντι σοφίας τον έν σοφίφ τά 
πάντα πεποιηκότα στοχαστικώς όρώσι, ταυτό δ ’ είπεΐν άναλογι- 
ζομένοις, Εν είναι διατεινόμενος και ταυτό τά τοσουτο διεστώτα.

15 Τις γάρ κοινωνία λογισμού και θείας μεθέζεως, στοχασμού και 
άπορρήτου έλλάμψεως, είδήσεως (και ταϋτ’ έκ τού άναλογίζε- 
σθαι προσγινομένης) και κτήσεως και άπολαύσεως φωτός άρρη
του και άληκτου, έκ τής προς τους άξιους άνακράσεως έκτελου- 
μένης κατά τονμέγαν Βασίλειον; Πώς δ ’Εν έσται και διενήνοχεν

20 ούδεν τά προσόντα μόνοις τοΐς ένθέοις και τά πάσιν ήμΐν, Εστι δ ’ 
οίς και των Ελλήνων σοφών, ώς και ό Νύσσης θεΐός φησι 
Γρηγόριος; rA p’ οόν οόχ ύπό κακονοίας τε και άφροσύνης κατά 
τής των θεολόγων διανοίας τοΐς έκείνων ρήμασιν ό Ακίνδυνος 
χρήται κατ ’ άλλήλων όπλίζων τάς έκείνων φωνάς;

12 Έστι μεν οόν τό τον Θεόν ίδεΐν διττόν, ώς ό λόγος Εδειξε, 
τό τε γάρ έν έαυτφ τινα κτήσασθαι Θεόν και διά τής έξ αότοϋ έλ- 6 7

6. Ψαλμ. 17, 12.
7. Λόγος 32, 15, PG 36, 192Α.
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του»6, λέγει ό Γρηγόριος ό έπώνυμος τής θεολογίας, «για νά μή 
ίδή εύκολα σκοτεινή φύσις τό μυστικό κάλλος πού προορίζεται 
γιά λίγους* τό δέ φως νά συναντηθή με τό φως, πού πάντοτε έλ- 
κύει προς τό ύψος διά τής έφέσεως και ό νους νά πλησιάση τό 
καθαρώτατο καθαρμένος, και άλλο μεν νά φανή τώρα άλλο δέ 
ύστερα, σάν άθλο τής άρετής και τής από έδώ στροφής προς 
αύτό»7.

11 Ό  Ακίνδυνος, άθετώντας πάλι και τον έξαίρετο τούτο τρό
πο τής θείας έλλάμεως γιά τούς όσιους, ή όποια είναι διαφορε
τική άπό τήν πληροφοριακή έπίγνωσι από τούς πιστώς άποδε- 
χομένους αύτήν, άντεπιφέρει τή ρήσι των θεολόγων περί τής 
κατά πληροφορία έπιγνώσεως, οί όποιοι λέγουν ότι ό Θεός 
βλέπεται, δηλαδή νοείται, με βάσι τά κτίσματα άπό όλους όσοι 
διά τής σοφίας πού έμφαίνεται στο σύμπαν βλέπουν στοχαστι- 
κώς, δηλαδή άναλογίζονται, τον δημιουργό πού κατεσκεύασε 
τά πάντα με σοφία, ίσχυριζόμενος ότι ένα και τό αύτό είναι τά 
τόσο πολύ διαφέροντα. Διότι ποιά κοινωνία ύπάρχει μεταξύ λο
γισμού και θείας μεθέξεως, στοχασμού και άπόρρητης έλλάμ- 
ψεως, γνώσεως (και μάλιστα προκαλουμένης άπό άναλογική 
σκέψι) και κτήσεως και άπολαύσεως φωτός άρρήτου και άκα- 
ταλήκτου, πού κατά τον μέγα Βασίλειο ένεργεΐται άπό τήν άνά- 
κρασι προς τούς άξιους; Πώς μπορούν νά είναι ένα και νά μή 
διαφέρουν καθόλου τά προσόντα σε μόνους τούς ένθέους κι’ 
έκεΐνα πού ύπάρχουν σ’ έμάς όλους, καθώς και σε μερικούς άπό 
τούς ‘Έλληνες σοφούς, όπως λέγει και ό θειος Γ ρηγόριος Νύσ- 
σης;8 ΤΑρα λοιπόν ό ’Ακίνδυνος δεν χρησιμοποιεί άπό κακόνοια 
και άφροσύνη κατά τής διανοίας των θεολόγων τά λόγια έκεί- 
νων, έξοπλίζοντας τις φωνές έκείνων έναντίον άλλήλων;

12 Τό ίδεΐν τον Θεό λοιπόν είναι διττό, όπως έδειξε ό λόγος, 
πρώτο τό νά άποκτήση κανείς μέσα του τον θεό  και νά τον 8

8. Πρβλ. Είς τους Μακαρισμούς 6, PG 44, 1269Β.
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λάμψεως όράν αυτόν και το έν εΐδήσει τε και έπιγνώσει γενέσθαι 
του Θεού, μή κατά τον τοΐς όσίοις έξαίρετον τούτον τρόπον τής 
έλλάμψεως. Άλλα και αυτό πάλιν τον έν εΐδήσει είναι του Θεού 
διττόν έστιν, ώς ό μέγας Βασίλειος αύθις παραστήσει. Φησι yap 

5 προς τους διατεινομένους είδέναι την ουσίαν του Θεού και λέγον
τας, οόχ όν άγνοοΰμεν άλλ’ δν οϊδαμεν σέβομεν Θεόν' «το τον 
Θεόν είδέναι πολύσημον και γάρ την μεγαλειότητα του Θεού εί
δέναι λέγομεν και την δύναμιν και την σοφίαν και την άγαθότη- 
τα και την πρόνοιαν και το δίκαιον αύτου τής κρίσεως και τό 

10 δημιουργικόν και προγνωστικόν και ανταποδοτικόν, άλλ’ ούκ 
αότήν την ούσίαν. Μή τοίνυν παραλογιζέσθωσαν ημάς διά τής 
άπλότητος' αί μεν γάρ ένέργειαι του Θεού ποικίλαι ή δε ουσία 
άπλή. Ήμεϊς δε έκ των ένεργειών γνωρίζειν λέγομεν τον Θεόν  ̂
ημών, τή δε ούσίμ αύτου προσεγγίζειν ούχ ύπισχνούμεθα».

13 Έπει τοίνυν έκ των θείων ένεργειών, τής προνοίας, τής σο
φίας, τής άγαθότητος, τής δημιουργικής τε και προγνωστικής δυ- 
νάμεως τόν Θεόν γνωρίζειν λέγομεν, ό δ ’ Ακίνδυνος μηδενί 
φησιν άλλως είναι γνώναι δυνατόν Θεόν κατά τους Θεολόγους ή 
άπό των αύτου κτισμάτων, ού κατάδηλός έστιν αύτός κτίσματα 

20 νομΐζων τήν τε Θείαν πρόνοιαν και την δημιουργικήν τε και προ
γνωστικήν δύναμιν και τήν Θείαν άγαθότητα και τήν σοφίαν, άφ’ 
ών ό Θεός ήμιν γινώσκεται, και τους θεολόγους τοΰθ’ ουτω συ
κοφαντών δοξάζειν, τήν μεν τούτων εύσεβή διάνοιαν μεθέλκων 
και μετεξηγούμενος και διαστρέφων, τά δε ρήματα προς άλληλα 

25 έκπολεμών; Άλλάμή παραλογιζέσθω ήμάςδιά τής ‘θεός’φωνής 
κοινής ουσης και τή του Θεού ούσίφ και ταΐς Θείαις ένεργείαις' έν 
ούσίμ γάρ και ένεργείη. είς έστι Θεός μόνος ύπάρχων ούσία παν
τοδύναμος. Έκ μεν οόν των κτισμάτων ού κτώμεθα τόν Θεόν
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βλέπη μέ την έλλαμψι από αυτόν, και δεύτερο τό νά φθάση στη 
γνώσι καί έπίγνωσι τού Θεού όχι κατά τον εξαίρετο τούτο τρό
πο τής έλλάμψεως προς τούς όσιους. Άλλα και αύτό πάλι, τό νά 
είναι σε γνώσι τού Θεού είναι διττό, όπως θά παραστήση πάλι 
ό μέγας Βασίλειος. Διότι λέγει προς αυτούς πού διατείνονται 
ότι γνωρίζουν την ούσία τού Θεού καί λέγουν ότι λατρεύομε 
όχι τον Θεό πού άγνοοϋμε άλλά αύτόν πού γνωρίζομε* «τό είδέ- 
ναι τον Θεό είναι πολυσήμαντο* διότι λέγομε ότι γνωρίζομε τή 
μεγαλειότητα τού Θεού καί τή δύναμι καί τή σοφία καί την 
άγαθότητα καί την πρόνοια καί τό δίκαιο τής κρίσεώς του καί 
τό δημιουργικό καί τό προγνωστικό καί τό άνταποδοτικό, άλλ’ 
όχι τήν ούσία του. ’Ά ς μη μάς παραλογίζουν λοιπόν μέ την 
άπλότητα* διότι οί μεν ένέργειες τού Θεού είναι ποικίλες, άλλά 
ή ούσία άπλή. Έμεΐς πάντως λέγομε ότι γνωρίζομε τον Θεό άπό 
τις ένέργειες, άλλά δέν βεβαιώνομε ότι πλησιάζομε τήν ούσία 
του»9.

13 Επειδή λοιπόν έμεΐς λέγομε ότι γνωρίζομε τον Θεό άπό 
τις θείες ένέργειες, τήν πρόνοια, τή σοφία, τήν άγαθότητα, τή 
δημιουργική καί προγνωστική δύναμι, ό δέ Ακίνδυνος λέγει ότι 
κανένας δέν μπορεί νά γνωρίση τον Θεό άλλοιώς κατά τούς θε
ολόγους παρά άπό τά κτίσματά του, δέν είναι όλοφάνερο ότι 
αύτός νομίζει κτίσματα τήν θεία πρόνοια καί τή δημιουργική 
καί προγνωστική δύναμι καί τή θεία άγαθότητα καί τή σοφία 
άπό τις όποιες γνωρίζεται άπό μας ό Θεός καί ότι έτσι συκο
φαντεί τούς θεολόγους ότι θεωρούν τούτο, παραβιάζοντας καί 
παρερμηνεύοντας καί διαστρέφοντας τήν εύσεβή σκέψι τούτων, 
καί άπό τό άλλο μέρος έρεθίζοντας τά λόγια σέ πόλεμο έναν- 
τίον άλλήλων; Άλλά άς μή μάς παραλογίζη μέ τή λέξι θεός  
πού είναι κοινή καί γιά τήν ούσία τού Θεού καί γιά τις θείες 
ένέργειες* διότι ένας Θεός ύπάρχει σέ ούσία καί σέ ένέργεια, 
πού είναι ή μόνη παντοδύναμη ύπαρξις. Άπό τά κτίσματα λοι-

9. Επιστολή 234, 1. PG 32, 868С-869А.
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άλλα, γινώσκομεν ού μέντοι την αύτού ούσίαν, άλλα τάς άκτι
στους αύτού δυνάμεις τε και ένεργείας. Έκ δε των άκτιστων 
τούτων δυνάμεών τε καί ένεργειών τον Θεόν ημών γνωρίζομεν 
δ τι έστιν ούσία παντοδύναμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Άπόόειξις και пар* ών αύτός φησιν ώς το έν Θαβωρίφ 
λάμψαν φώς άκτιστόν έστι και ούκ ουσία θεία, 

κάν αύτός μη βούληται

14 Ού μην άλλ ’ έπει γέγονε καταφανές, ώς έκ τών κτισμάτων 
ούκ έστι γνώναι την ούσίαν του Θεού, Βαρλαάμ καί !Ακίνδυνος
διά κτιστού φωτός το άκτιστόν ίδεΐν τους άποστόλους φώς έν 
Θαβώρ ίσχυριζόμενοι, τούθ’ δπερ άναιρησαι σπεύδουσιν, ούχ 
έκόντες είναι πάλιν αύτοί κατασκευάζουσιν άκτιστόν τι είναι

10 φώς, δπερ ούκ έστιν ούσία τού Θεού. Το γάρ άκτιστόν, δ και 
αύτοί φασιν έκεϊνο φώς, ένέργειά έστι καί ούκ ούσία τού Θεού, 
εϊπερ γινώσκεται διά κτιστού τίνος. Ούτως ούκ ϊσασιν «ούτε & 
λέγουσιν ούτε περί τίνων διαβεβαιούνται». Εί δ ’ έτι καί αύτοί 
διατείνονται, ώσπερ ούν καί διατείνονται, την ούσίαν είναι καί

15 αύτην την τού Λόγου τού Θεού ύπόστασιν, το άκτιστόν, δ καί 
αύτοί φασιν έκεινο φώς, το δι ’ όρατού φωτός τοις άποστόλοις 
έν Θαβώρ γνωσθέν, ή δ ’ ούσία τού Θεού διά τών άκτιστων 
ένεργειών ούσα γινώσκεται κατά τους θεολόγους, άκτιστος 
έστιν άρα τού Θεού ένέργειά το όφθεν έν Θαβώρ τοις άποστό-

20 λοις φώς. Οΰτω καθ’ έαυτών λελήθασι πλέκοντες ούτοι τά σο
φίσματα, μή μόνον άγνοοΰντες τά τών θεολόγων ή παραλογιζό
μενοι έκόντες, άλλά καί τά οίκεία.
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πόν δεν αποκτούμε τον θεό άλλα τον γνωρίζομε* δχι όμως τήν 
ούσία του, άλλα τις άκτιστες δυνάμεις και ένέργειές του. ’Από 
αύτές δε τις άκτιστες δυνάμεις και ένέργειες γνωρίζομε τον 
Θεό μας ότι είναι ούσία παντοδύναμη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Άπόδειξις και άπό δσα ό ίδιος λέγει ότι τό φως πού 
έλαμψε στο θαβώρ είναι άκτιστο και δεν είναι 

θεία ούσία, έστω κι’ άν ό ίδιος δέν θέλη

14 ’Επειδή όμως έγινε ολοφάνερο ότι δέν είναι δυνατό νά 
γνωρίσομε άπό τά κτίσματα τήν ούσία του Θεού, ό Βαρλαάμ 
και ό ’Ακίνδυνος, ίσχυριζόμενοι ότι οί άπόστολοι είδαν στο 
Θαβώρ τό άκτιστο φως διά κτιστού φωτός, πράγμα πού σπεύ
δουν ν’ άναιρέσουν, άκουσίως πάλι αύτοι κατασκευάζουν ότι 
ύπάρχει κάποιο φως, πού δέν είναι ούσία τού Θεού. Διότι τό 
άκτιστο έκεΐνο, πού και αύτοι τό λέγουν φως, είναι ένέργεια 
και όχι ούσία τού Θεού, έφ’ όσον γνωρίζεται δι’ ένός κτιστού 
μέσου. "Ετσι δέν ξεύρουν «ούτε ποιά λέγουν ούτε για ποια δια- 
βεβαιώνουν»1. ’Ά ν  δέ άκόμη και αύτοι διατείνωνται, όπως και 
διατείνονται, ότι τό άκτιστο έκεΐνο πού και αύτοι λέγουν φως 
είναι ή ούσία και ή ίδια ή ύπόστασις τού Λόγου τού Θεού, πού 
διά όρατού φωτός έγνώσθηκε άπό τούς άποστόλους στο θ α 
βώρ, ένώ ή ούσία τού Θεού κατά τούς θεολόγους γνωρίζεται 
ότι είναι διά των άκτιστων ένεργειών, άρα άκτιστη ένέργεια 
τού θεού είναι τό φως πού έθεάθηκε στο Θαβώρ άπό τούς άπο
στόλους. ’Έτσι οί άνθρωποι αύτοί, χωρίς νά τό καταλάβουν, 
πλέκουν τά σοφίσματα έναντίον έαυτών, άγνοώντας ή έκουσίως 
παρερμηνεύοντας όχι μόνο τις γνώμες των θεολόγων, άλλά και 
τις δικές των.

1. А ' Τιμ. 1, 7.
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15 Περί μεν δη τής Απορρήτου και μόνοις τοϊς όσίοις έγγινο- 
μένης θείας έλλάμψεως και ώς το «Θεόν ούδεις έώρακε πώπο
τέ» και «δν εϊδεν ούδεις Ανθρώπων ούδε ίδεΐν δύναται» και τα 
τοιαΰτα, το κατ’ ούσίαν και αύτοις τοις Αγίοις Ανέκφαντον του 

5 θεόν παρίστησι, κΑν τοϊς προς Βαρλαάμ πεποιημένοις κΑν τω 
δευτέρω και τετάρτω λόγω των έξενηνεγμένων ήμΐν προς τα 
του ’Ακίνδυνου ταυτι συγγράμματα τρανότατα διεδείζαμεν. Έπει 
δε νυν Από των κτισμΑτων και εν τω Θαβωρίω τον Θεόν ίδεΐν 
τους Αποστόλους τοις άλλοις άπασιν ομοίως ό ’Ακίνδυνος φησι,

10 πώς ισχυρίζεται πΑλιν ό αυτός μή είναι το φως έκεΐνο και τοις 
άλλοις κοινόν, ώς ύπερεζηρημένον, και έτερον είναι τον λόγον 
έκείνου του μυστηρίου καί άλλον τον τής ετέρων θεωρίας και 
θεολογίας ώντινωνοΰν Απάντων, καν Μωϋσής ό θεολόγων ή 
θεώμενος ή, κάν Παύλος ό είς τρίτον ούρανόν ΑναβΑς, καν ύπέρ

15 έκείνους έτι, Αγγελικής τυχών ή Αρχαγγελικής στΑσεώς τε και 
τΑζεως;

16 Αλλά γάρ πάσχει ταΰτα πάσιν άρέσκειν ό τάλας γλιχόμε- 
νος και πρός τάς πάντων ώντινωνοΰν δόξας ποικίλως σχηματι- 
ζόμενος, Θεοΰ δε καί τής Αλήθειας μηδένα λόγον ποιούμενος.

20 Εντεύθεν ποτέ μεν κτίσμα το φως έκεΐνό φησι, ποτέ δ ’ άκτι- 
στον, Αλλά καί τούτο κακώς, άλλοτ’ αύθις ούδέτερον, έστι δ ’ 
δτε καί φάσμα παντάπασιν άνυπόστατον, δ δέ, καί φάναι φρι- 
κτόν, καί τοις πονηροΐς έπειτα συνηρίθμησε. Πρότερον μεν ούν 
διά πολλών είς κτίσμα κατασπάσας αύτό, εϊθ’ όμοΰ μεν έπικα-

25 λύψαι θέλων αύτός αύτόν, όμοΰ δε κάν τούτφ τοϊς τε Αγίοις καί 
ήμΐν τοϊς αύτοις όμολογοΰσιν έναντιοΰσθαι, δ ι’ έτέρας δυσσε- 
βν.ίας έπισκιάζειν πειραται την προτέραν δυσσέβειαν λέγων,

2. Ίω. 1,18.
3. Α ’ Τιμ. 6,16.
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15 Περί της άπορρήτου λοιπόν θείας έλλάμψεως, πού μόνο 
στούς όσιους προκαλεΐται και περί τού ότι οί έκφράσεις, «κα
νένας ποτέ δέν είδε τον Θεό»2 καί «τον όποιο κανένας άνθρω
πος δέν είδε ούτε μπορεί νά ίδη»3 καί τά παρόμοια, παριστά
νουν τό κατ’ ούσίαν καί σ’ αύτούς τούς άγιους άφανέρωτο τού 
Θεού, τό άπεδείξαμε τρανώτατα καί στα κατά τού Βαρλαάμ 
συγγράμματα4 καί στον δεύτερο καί τέταρτο λόγο άπό αύτούς 
πού συντάξαμε προς τά συγγράμματα τούτα τού ’Ακίνδυνου5. 
Επειδή τώρα ό Ακίνδυνος ισχυρίζεται ότι οί άπόστολοι είδαν 
στο Θαβώριο όρος τον Θεό όμοια μέ τούς άλλους, πώς ισχυρί
ζεται πάλι ό ίδιος ότι τό φως έκεΐνο δέν είναι τό κοινό μέ τούς 
άλλους, ώς ύπερεξηρμένο, καί ότι άλλος είναι ό λόγος έκείνου 
τού μυστηρίου καί άλλος ό λόγος τής θεωρίας καί θεολογίας 
όποιωνδήποτε άλλων γενικώς, είτε ό Μωυσης είναι πού θεολο
γεί ή θεάται, είτε ό Παύλος πού άνέβηκε στον τρίτο ούρανό, 
είτε έπάνω άπό έκείνους άκόμη, αύτός πού έπέτυχε άγγελική ή 
άρχαγγελική στάσι καί τάξι6;

16 ’Αλλά βέβαια παθαίνει αύτά τά πράγματα ό ταλαίπωρος, 
διότι ποθεί ν’ άρέση σέ όλους καί νά συμμορφώνεται ποικίλως 
προς τις δοξασίες όλων γενικώς, χωρίς νά δίδη καμμιά προσο
χή στον Θεό καί στήν άλήθεια. Γι’ αύτό άλλοτε καλείται κτί- 
σμα τό φώς έκεΐνο, άλλοτε άκτιστο, άλλα καί τούτο κακώς, άλ
λοτε πάλι ούτε τό ένα ούτε τό άλλο, μερικές δέ φορές καί φά
σμα έντελώς άνυπόστατο, τό όποιο μάλιστα -κάτι τό φρικτό 
καί νά τό είπής- έπειτα συναρίθμησε μέ τά πονηρά. ’Ενώ λοι
πόν πρωτύτερα τό ύπεβίβασε μέ πολλά έπιχειρήματα σέ κτίσμα 
κι’ έπειτα θέλησε άφ’ ένός μέν νά έπικαλύψη εαυτόν ό ίδιος, 
άφ’ ετέρου δέ νά έναντιωθή προς τούς άγιους καί προς έμάς πού 
συμφωνούμε μέ αύτούς, προσπαθεί νά έπισκιάση τήν προηγου- 
μένη δυσσέβεια μέ άλλη δυσσέβεια, λέγοντας «πρέπει νά παρα-

4. Έννοεΐ τούς λόγους Ύπ'ερ των ίερώς ήσνχαζόντων.
5. ’Αντιρρητικός 2, 16, 74-75 και 2/, 100-101 και Αντιρρητικός 4, 14, 

37.
6. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 28 (Θεολογικός 2), 3, PG 36,29Β.
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«παρατηρητέον ώς ούδεις όμολογούμενος θεολόγος κοινόν εκεί
νο το φως και τοΐς άλλοις έδίδαζε, κ&ν εις άκραν τις Θεού θεω
ρίαν άνέλθη, άλλ ’ έπι των θείων άποστόλων έμαρτύρησαν μό
νων».

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Σ Τ ’

Έπανάληψις τής αύτον ρήσεως, ής πάλιν έξελεγχομένης 
το μεν θειον τούτο φως αναφαίνεται των άγιων ον 

ιερόν θέαμα κοινόν, αύτός δε μηδένα τούτων 
άληθή θεολόγον ηγούμενος και τοΐς εύαγγε- 

λικοΐς θέσπισμασιν άντιταττόμενος

17 Τί φής, ούκ έστιν έκεΐνο το φως κοινόν βραβεΐον των κατά 
Θεόν ζώντων; Ούκοΰν ούδε τής του Θεού βασιλείας έπιτεύζον- 
ται πάντες' τούτο γάρ είναι την του Θεού βασιλείαν αύτός ό Κύ
ριος έφη. Кал Δανιήλ έκεϊνος διέψευσται και ή κατ’ αύτόν προ
φητεία, δοθήσεσθαι την βασιλείαν άγΐοις ύψίστου προκαταγγεί-

W λασα, και την αύτήν έσεσθαι Θεού και των άγιων την βασι
λείαν. Μάλλον γάρ кал πάνυ πολλφ μάλλον, ούκ έσται ούδε δο- 
θήσεται διά τους άλλους άπαντας τοσούτους όντας, ή δοθήσεται 
διά τους τό όρος άναβάντας τηνικαυτα τρεις.

18 Πώς δ ’ ό μέγας Διονύσιός φησιν, «όταν δε άφθαρτοι και
15 άθάνατοι γενώμεθα και τής χριστοειδους και μακαριωτάτης

έφικώμεθα λήζεως *πάντοτε συν Κυρίφ ’ κατά τόν λόγιον ‘έσό- 
μεθα ’, τής μέν όρατής αύτοΰ θεοφανείας έν πανάγνοις θεωρίαις 
άποπληρούμενοι, φανοτάταις μαρμαρυγαΐς ήμάς περιαυγαζού- 
σης, ώς τους μαθητάς έν έκείνη τή θειοτάτη μεταμορφώσει»;

1. Βλ. ‘Αντιρρητικόν 4, 22 , 57.

2. Ή βασιλεία του θεού έκφράζεται πολλές φορές στά εύαγγέλια μέ 
τήν έννοια του φωτός.
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τηρηθή ότι κανένας άναγνωρισμένος θεολόγος δεν έδίδαξε ότι 
έκεΐνο τό φως είναι κοινό και για τούς άλλους, άκόμη και αν 
άνεβή κάνεις στην κορυφή τής θεωρίας τού Θεού, άλλα τό έπι- 
βεβαίωσε μόνο για τούς θείους άποστόλους».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Έπανάληψις της ρήσεως του, μέ τον έλεγχο τής οποίας άπο- 
δεικνύεται πάλι ότι τό μεν θειο τούτο φως είναι κοινό 

ιερό θέαμα, ένώ αύτός δείχνεται ότι δεν θεωρεί 
κανένα άπό αύτούς άληθινό θεολόγο και ότι 

αντιτάσσεται στα εύαγγελικά θεσπίσματα

17 Τί λέγεις; δεν είναι έκεΐνο τό φως κοινό βραβείο των 
ζώντων κατά τό θέλημα τού Θεού1; Τότε ούτε τήν βασιλεία τού 
Θεού δεν θά έπιτύχουν όλοι* διότι ό ίδιος ό Κύριος είπε ότι 
τούτο είναι ή βασιλεία τού Θεού2. Και έκεΐνος ό Δανιήλ δια- 
ψεύδεται, καθώς καί ή σχετική μέ αύτόν προφητεία, πού προα
νήγγειλε ότι ή βασιλεία θά δοθή στούς άγιους τού Ύψίστου3 
καί ότι ή ίδια βασιλεία θ’ άνήκη καί στον Θεό καί στούς 
άγιους. "Η μάλλον, καί πολύ μάλλον, δεν θά είναι ούτε θά δοθή 
γιά όλους τούς άλλους πού είναι τόσο πολλοί παρά θά δοθή γιά 
τούς τρεις πού άνέβηκαν τότε στο όρος.

18 Πώς ό μέγας Διονύσιος λέγει, «όταν γίνωμε άφθαρτοι καί 
άθάνατοι καί φθάσωμε στή χριστοειδή καί μακαριωτάτη 
κληρονομιά, ‘θά είμαστε πάντοτε μαζί μέ τόν Κύριο’ κατά τό 
λόγιο4, χορταίνοντας μέ πάναγνες θεωρίες τής ορατής θεοφα- 
νείας του, πού μάς περιαυγάζει μέ φωτεινότατες μαρμαρυγές, 
όπως τούς μαθητάς σ’ έκείνη τή θειότατη μεταμόρφωσι»5; Πώς

3. Δαν. 7, 18.
4. А ' θ εσ . 4, 17.
5. Π ερί θείω ν όνομάτω ν I, 4 PG 3, 592ВС.
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Πώς δ ’ ό Κύριος ήξει πάλιν, κατά μεν τον μέγαν ’Αθανάσιον, 
«έκλάμπων έκ του έκ Μαρίας σώματος αύτοΰ τον άγιον την 
δόξαν την άπόρρητον, ώς και έπι τον όρονς εδειξεν άπό μέ- 
ρονς», κατά δε τον θεολόγον Γρηγόριον, «οίος ώφθη τοϊς μαθη- 

5 ταϊς έν τφ δρει ή παρεδείχθη, ύπερνικώσης το σαρκίον τής θεό- 
τητος», εί μη κοινόν και τοϊς άλλοις άγίοις πασιν έκεϊνο το φως, 
άλλά τοις τρισϊ μόνοις των άποστόλων άπορρήτως ορατόν;

19 Ον μην, άλλ’ επειδή νυν ό τον φωτός πολέμιος τον φωτός 
άποστερειν αίρούμενος τονς τον φωτός νίονς εξ ύπερβαλλούσης

10 άπονοίας κατά σφών αυτών έαντφ τοντονς ποιεισθαι πειράται 
σννηγόρονς, άπάντων αυτών καταψενδόμενος και μηδένα τού
των κοινόν είναι φάναι τοις πεφωτισμένοις άποφαινόμενος το 
φως, φέρ’ ημείς πάντας σχεδόν άνθνπενέγκωμεν άπασι κοινόν 
είπόντας, ϊν ’ ή προς τό τηλικοντο σύστημα των τον φωτός μαρ-

15 τύρων άπιδών, την σκοτόμαιναν τής διανοίας άποθέμενος, δια- 
βλέψη προς τό τής άληθεΐας φέγγος, ή μηδ’ όντως τής πονηράς 
δόξης μετάμελον λαβών, εντεύθεν ήδη τής μελλούσης αισχύνης 
και τής δ ι’ αύτήν όδύνης έκείνης τής τφ  παντϊ αίώνι σννδιατει- 
νούσης δικαίως κομίσηται την άπαρχήν.

20 Ό τοίννν Χρνσόστομος πατήρ, Π α ρ α ι ν ε τ ι κ ό ν  
π ρ ο ς  Θ ε ό δ ω ρ ο ν  γράφων «πάντα», φησί, «τά τής ζωής 
έκείνης ήμέρα και λαμπρότης έσται και φως' ού τούτο τό νϋν, 
άλλ’ έτερον τούτον τοσούτο λαμπρότερον, δσον λυχνιαίου τούτο 
φαιδρότεροι ούτε γάρ νύξ ούτε έσπέρα έκεϊ, άλλ’ έτέρα κατά-

25 στάσις τοιαύτη, ήν οί καταξιωθέντες εϊσονται μόνοι' τό δε τού
των άπάντων μειζον, τό τής προς Χριστόν όμιλίας άπολαύειν
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έπίσης ό Κύριος θά έλθη πάλι, κατά μέν τον μέγα ’Αθανάσιο 
«έκλάμποντας άπό τό άγιο σώμα πού προερχόταν άπό τή Μα
ρία τήν άπόρρητη δόξα, όπως μερικώς έδειξε επάνω στο 
όρος»6, κατά δε τον Θεολόγο Γρηγόριο, «τέτοιος όπως έφάνη- 
κε προς τούς μαθητάς επάνω στο όρος ή παραδείχθηκε, καθώς 
ή θεότης ύπερνικοϋσε τό σαρκίο»7, άν τό φώς έκεΐνο δεν ήταν 
κοινό και σε όλους τούς άλλους άγιους, άλλά ορατό μόνο στούς 
τρεις άποστόλους άπορρήτως;

19 Άλλ’ όμως, έπειδή τώρα ό πολέμιος τού φωτός, έπιθυμών- 
τας νά στερήση άπό τό φώς τούς υιούς τού φωτός8, άπό ύπερβο
λική άφροσύνη προσπαθεί νά τούς κάμη συνηγόρους εαυτού 
έναντίον άύτών, διαψεύδοντας όλους αύτούς και άποφαινόμενος 
ότι κανείς άπό αύτούς δέν είπε ότι τό φώς είναι κοινό στούς 
φωτισμένους, άς τούς άντιφέρωμε έμεΐς όλους σχεδόν νά έχουν 
είπή ότι είναι σ’ όλους κοινό· έτσι ή, άναβλέποντας προς τό 
τόσο μεγάλο σύστημα τού φωτός τών μαρτύρων, ν’ άποβάλη τή 
σκοτοδίνη τής διανοίας καί ν’ άτενίση προς τό φέγγος τής άλη- 
θείας, ή μή παρουσιάζοντας μεταμέλεια ούτε έτσι, ν’ άποκομί- 
ση δικαίως τήν άπαρχή άπό έδώ άκόμη τής μελλοντικής αισχύ
νης καί τής έξ αιτίας αύτής οδύνης, έκείνης πού έπεκτείνεται 
σέ όλους τούς αιώνες.

20 Ό  Χρυσόστομος πατήρ λοιπόν λέγει, γράφοντας στον Πα
ραινετικό προς τον Θεόδωρο, «όλα τά πράγματα έκείνης τής 
ζωής θά είναι ήμέρα καί λαμπρότης καί φώς* όχι τούτο τό τωρι
νό φώς, άλλά διαφορετικό άπό τούτο, τόσο λαμπρότερο όσο 
τούτο είναι φαιδρότερο άπό τό φώς τού λυχναριού. Διότι έκεΐ 
δέν θά ύπάρχη ούτε νύκτα ούτε έσπέρα, άλλά διαφορετική κα- 
τάστασις, τέτοια πού μόνο όσοι τήν άξιωθοΰν θά τό γνωρίσουν. 
Καί τό μεγαλύτερο άπό όλα τούτα είναι ότι θ’ άπολαύουν συνε
χώς τής συναναστροφής μέ τό Χριστό μαζί με τις άνω δυνά-

6. Περ'ι σα ρ κώ σ εω ς του Θ εόν Λ όγου  (ψευδ.) 4, PG 28, 96Α.
7. Ε πιστολή  101 προς Κ ληδόνω ν, PG 37, 181ΑΒ.
8. Πρβλ. А ' θ ε σ . 5, 5' Λ ουκά  16, 8.
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διηνεκώς μετά των άνω δυνάμεων. Καί δτι ού κόμπος τά ρήμα
τα, πορευθώμεν έπί τό όρος τω λόγω ένθα μετεμορφώθη Χρι
στός' ϊδωμεν αότόν λάμποντα ώσπερ έλαμψε, καίτοι γε ουδέ 
ου τω πάσαν ήμΐν έδειξε την του μέλλοντος αίώνος λαμπρότη- 

5 τα». Π  ρ ο ς δ ε  ν ε ω τ έ ρ α ν  ύ π ο σ τ ά σ α ν  χ η ρ ε ί α ν  
γράφων αύθίς φησν «τά σώματα τών εύηρεστηκότων τω Θεω 
τοσαύτην ένδύσεται δόξαν, όσην ουδέ ίδειν ένι τούτοις τοΐς 
όφθαλμοΐς, και τούτων ήμΐν σημεΐά τινα καί ίχνη άμυδρά και έν 
τή Π α λ α ι μ  кал έν τή Κ α ι ν  ή δοθήναι παρεσκεύασεν ό 

10 Θεός. Έκει μέν γάρ το πρόσωπον του Μωϋσέως τοσαύτη κατε- 
λάμπετο τότε δόξη, ώς απρόσιτον είναι τοΐς τών Ισραηλιτών 
όφθαλμοΐς, έν δέ τή Κ α ι ν  ή, τούτου πολλφ πλέον έξέλαμψε 
το τού Χριστού». Ό δέ θειος Κύριλλος «ό Κύριος», φησίν, 
«έπιδοξοτάτην έσεσθαι δεικνυς την τών άγιων άνάστασιν, τότε 

15 οί δίκαιοι’, φησί, ‘λάμψουσιν ώς ό ήλιος' ϊνα δη πάλιν άληθή 
λέγων πιστεύηται, πρόωρον τοΐς μαθηταΐς και την θεωρίαν 
έχαρίζετο τούτων έν τω δρει μεταμορφωθείς». Έπει δ ’ έκεΐ

Μ»

κοινόν άθλον τούτο τών ώς άληθώς Χριστιανών άπάντων, ό δέ 
άρραβών τών μελλόντων άγαθών ένταύθα δΐδοται, πώς ούχί

20 καί νΰν έκ μέρους κοινόν πρόκειται τοΐς άγωνιζομένοις;

21 Τί δέ ό λέγων διά τούτο τον Κύριον έπ ’ δρους άνελθεΐν 
άναχωρήσαντα τών άλλων καί έν τφ προσεύχεσθαι δεΐξαι την 
άπόρρητον λαμπηδόνα τού φωτός έκείνην, ινα δείξη τον τής ίε-

ι
ράς ήσυχίας τε καί προσευχής καρπόν, και προστιθείς, «μήτηρ 

25 μέν γάρ προσευχής ήσυχία, προσευχή δέ θείας δόξης έμφάνεια' 
δταν γάρ τάς αισθήσεις μύσωμεν καί έαυτοΐς καί θ εφ  συγγε- 
νώμεθα και τής έξωθεν τού κόσμου περιφοράς έλευθερωθέντες 9

9. Π αραινετικός προς Θ εόδω ρον 11, J. Dumortier, Sources Chr. τόμ·
117, σ. 136-140- PG 47, 291-292.
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μεις. Κι’ δτι αύτά τά λόγια δέν είναι ύπεροψία, άς μεταβοΰμε με 
τό λόγο στο όρος όπου μεταμορφώθηκε ό Χριστός* άς τον 
ίδοΰμε νά λάμπη όπως έλαμψε, άν και ούτε έτσι δέν μάς έδειξε 
όλη τή λαμπρότητα τού μελλοντικού αιώνος»9. Προς τη Νεαρή 
γυναίκα πού έχήρενσε γράφει πάλι* «τά σώματα των άνθρώπων 
πού έχουν εύαρεστήσει τον Θεό θά ένδυθοΰν τόσο μεγάλη δόξα 
όσην ούτε είναι δυνατό νά ίδούμε με τούτους τούς όφθαλμούς* 
κι’ αύτών ό Θεός έτοίμασε νά μάς δοθούν μερικά σημεία και 
άμυδρά ίχνη και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Πρά
γματι έκεΐ τό πρόσωπο τού Μωυσέως καταλάμπονταν τότε με 
τόση δόξα, ώστε νά είναι άπρόσιτο άπό τούς όφθαλμούς των 
Ισραηλιτών, ένώ στήν Καινή Διαθήκη έξέλαμψε πολύ περισ
σότερο άπό τούτου τό πρόσωπο τού Χριστού»10. Ό  δε θειος 
Κύριλλος λέγει, «ό Κύριος δεικνύοντας δτι ή άνάστασις των 
άγιων θά είναι ένδοξοτάτη, λέγει, ‘τότε οί δίκαιοι θά λάμψουν 
σαν ό ήλιος’11 * για νά πιστευθή λοιπόν δτι πάλι αληθινά λέγει, 
έχάρισε στούς μαθητάς πρόωρη τή θεωρία τούτων όταν μετα
μορφώθηκε στο όρος»12. Επειδή λοιπόν έκεΐ τούτο είναι κοινό 
βραβείο όλων των άληθινών Χριστιανών, ένώ ό άρραβώνας των 
μελλοντικών άγαθών δίδεται έδώ, πώς δέν εύρίσκεται καί τώρα 
έμπρός σέ όλους τούς άγωνιζομένους ώς κοινό κατά μέρος;

21 Τί πράττει αύτός πού λέγει δτι διά τούτο άνηλθε ό Κύριος 
έπάνω στό όρος, άφού άνεχώρησε άπό τούς άλλους καί κατά 
τήν προσευχή έδειξε έκείνη τήν άπόρρητη λάμψι τού φωτός, 
για νά δείξη τον καρπό τής ιερής ήσυχίας καί προσευχής καί 
προσθέτει, «μητέρα τής προσευχής είναι ή ήσυχία, προσευχή 
δέ είναι ή έμφάνισις τής θείας δόξας. Διότι όταν κλείσωμε τις 
αισθήσεις μέσα μας καί συναντήσωμε τον Θεό κι’ έλευθερωμέ- 
νοι άπό τήν περιφορά τού κόσμου έλθωμε μέσα στον έαυτό

10. Π ρος νεω τέραν ύποστάσαν χηρείαν 3, Sources Chr. τόμ. 138, σ. 
130· PG 48,603.

11. Μ ατθ. 13, 43.
12. Ερμηνεία είς  Ίωάννην 12, PG 74, 716D.
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έντός έαυτών γενώμεθα, τότε τρανώς έν έαυτοΐς την του Θεού 
βασιλείαν όψόμεθα' ‘ή βασιλεία yap των ουρανών’, ήτις έστι 
Θεού βασιλεία 'εντός ημών έστιν \ Ιησούς ό Θεός άπεφθέγξα- 
το». 7Α ρ’ ούν ούχι κοινόν θέαμα τών ώς άληθώς προσκαρτε- 

5 ρούντων ήσυχίφ και προσευχή και ούτος τούτο τίθεται τό φώς; 
Θεού yap βασιλείαν τό φώς έκεϊνο λέγει, καθάπερ και ό Κύριος. 
Άνδρέας δε ό τής Κρήτης φανότατος φωστήρ «έπι τό όρος», 
φησίν, «άνάγει τους μαθητάς ό Σωτήρ* τί ποιήσων, ή τί διδά- 
ξων; Την ύπεραστράπτουσαν παραδείζων τής οικείας θεότητος 

10 δόξαν τε και λαμπρότητα, εις ήν μετεστοιχείωσε την άκούσασαν 
φύσιν, 'γή εΐ καί είς γήν άπελεύση' όθεν κατά την αψευδή τών 
θεολόγων μυσταγωγίαν, ώσπερ εκ τίνος άεννάου πηγής κατά 
άπειρόδωρον χύσιν τής άκηράτου θεώσεως είς ημάς τό μέγα 
πρόεισι δώρον». «Βούλεται γάρ συνιέντας ήμάς του βάθους τών 

15 κατ’ αυτό πεπραγμένων, τή γνώσει δραστικωτέραν έπισπάσα- 
σθαι την χάριν μιμήσει του μεταμορφωθέντος και έν ήμΐν αύτοϊς 
ένεργοϋσαν τό θαυμαστόν δη τούτο και ξένον μυστήριον». Όρφς 
ώς διά τούτο ήστραψεν έπ ’ όρους ό Σωτήρ, ΐν’ ήμάς διδάξη τί 
τό δώρον τής θεώσεως, ότι τό φώς τούτο δηλαδή, και ώς αν 

20 γνονσι και πιστεύσασι, και έν ήμΐν αύτοϊς έργάσηται τό ξένον 
τούτο μυστήριον μυστικώς кал άπορρήτως έξάγων άπό σκό
τους, άποστολικώς είπεΐν, «είς τό θαυμαστόν αύτοϋ φώς»;

• -

22 Ό δε μέγας Βασίλειος «άθλον αρετής», φησί, «Θεόν γενέ- 
σθαι, και τώ καθαρωτάτφ φωτι καταστράπτεσθαι, τής ήμέρας 

25έκείνης υιόν γενόμενον, ή μη διακόπτεται ζόφφ’ άλλος γάρ ταύ- 
την ποιεί ήλιος, ό τό αληθινόν φώς άπαστράπτων, δς, έπειδάν 
άπαξ έπιφαύση ήμΐν, ούκέτι έν δυσμαϊς κρύπτεται, αλλά πάντα 
τή φωτιστική έαυτου δυνάμει περιπτυξάμενος, διηνεκές και 13 14 15

13. Λ ουκά  17, 21.
14. Ίω. Δαμασκηνού, Ε ίς  την Μ εταμόρφω σιν 10, PG 96, 561ΑΒ.
15. Βλ. σχετική σημείωσι στήν παράγρ. 17.
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μας, τότε θά ίδοΰμε μέσα μας καθαρά τή βασιλεία τού Θεού* 
‘διότι ή βασιλεία των ούρανών’, πού είναι βασιλεία του Θεού 
‘είναι μέσα μας’13, έδήλωσε ό Ιησούς ό Θεός»14. ΤΑρα λοιπόν 
δεν θέτει και αυτός τό φως ώς κοινό θέαμα έκείνων πού άφιε- 
ρώνονται άληθινά στην ήσυχία και προσευχή; Διότι λέγει τό 
φως έκεινο βασιλεία Θεού, όπως και ό Κύριος15. Ό  δέ Άνδρέ- 
ας, ό φωτεινός φωστήρ τής Κρήτης λέγει, «ό Σωτήρ όδηγεΐ 
τούς μαθητάς έπάνω στο όρος* τί νά κάνη ή τί νά διδάξη; Γιά νά 
παραδείξη τήν ύπεραστράπτουσα δόξα και λαμπρότητα τής θε- 
ότητός του, στην όποια μεταστοιχείωσε τή φύσι πού ακούσε, 
‘γή είσαι και στή γή θά μεταβής’16, γι’ αύτό κατά τή σωστή μυ
σταγωγία των θεολόγων τό μεγάλο δώρο προχωρεί προς έμας 
σάν άπό κάποια άένναη πηγή με άπειρόδωρη έκχυσι τής 
άφθαρτης θεώσεως»16 17. «Διότι θέλει, καθώς θά έχωμε κατανοή
σει τό βάθος τών κατ’ αύτό πράξεων με τή γνώσι, νά έλκύσωμε 
δραστικότερη τή χάρι διά μιμήσεως τού μεταμορφωθέντος και 
ένεργοϋσαν μέσα μας τούτο τό θαυμαστό και παράξενο μυστή
ριο»18. Βλέπεις ότι γιά τούτο άστραψε έπάνω στο όρος ό 
Σωτήρ, γιά νά μάς διδάξη τί είναι τό δώρο τής θεώσεως, ότι εί
ναι δηλαδή τούτο τό φώς, καί, άφοΰ γνωρίσαμε και πιστεύσα- 
με, νά έπεξεργασθή και μέσα σ’ έμάς τό παράξενο τούτο μυστή
ριο μυστικώς καί άπορρήτως, βγάζοντας μας άπό τό σκότος, 
γιά νά έκφρασθοΰμε άποστολικά, «στο θαυμαστό του φώς»19;

22 Ό  δέ μέγας Βασίλειος λέγει «είναι έπαθλο άρετής τό νά 
γίνη κανείς θεός, καί νά καταστράπτεται με τό καθαρότατο 
φώς, γενόμενος υιός τής ήμέρας, ή όποια δέν διακόπτεται άπό 
σκοτάδι* διότι άλλος είναι ό ήλιος πού τήν κάνει αύτήν, αύτός 
πού άπαστράπτει τό άληθινό φώς, τό όποιο, άφού μάς φέξη μιά 
φορά, δέν κρύπτεται στή δύσι, άλλά, άφού άγκαλιάση τά πάντα

16. Γέν. 3, 19.
17. Ε ις τήν Μ εταμόρφω σιν, PG 97, 932С-933В.
18. Αύτόθι, 930CD.
19. А ' Πέτρ. 2, 9.
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άδιάδοχον τοις άξίοις το φώς έμποιεΐ και αύτούς τους μετέχον
τας του φωτός έκείνου άλλους ήλιους άπεργαζόμενος. ‘Τότε 
γάρ\ φησίν , Ы δίκαιοι έκλάμψουσιν ώς ό ήλιος'». 7Α ρ’ ούν ου 
κοινόν τοις κατ' άρετήν ζώσι τούτο και ούτος είναι κηρύττει το 

5 φως, καθ' δ και έλαμψεν ό Κύριος έπιφανείς καί αύθις λάμψει 
παραγενόμενος; Άλλα καί άλλαχοΰ λέγων, «κάλλος του όντως 
δυνατού την νοητήν αύτου καί θεωρητήν θεότητα, δ καί Πέτρος 
καί οί υιοί τής βροντής έπ ’ όρους είδον» ■ και πάλιν, «κάλλος 
άληθινόν καί έρασμιώτατον μόνω τφ τον νουν κεκαθαρμένω 

10 θεωρητόν, το περί τήν θείαν καί μακαρίαν φύσιν, ού ό ένατενί- 
σας ταΐς μαρμαρυγαΐς καί ταΐς χάρισι μεταλαμβάνει τι άπ’ αύ
του, ώσπερ άπό τίνος βαφής αϊγλην τινά άνθηράν εις τήν οί- 
κείαν όψιν άναχρωννύμενος, όθεν καί Μωϋσής, τφ  μετειληφέ- 
ναι του κάλλους έκείνου έν τφ όμιλειν Θεφ έδοξάσθη το πρό- 

15 σωπον» * καί ταυτα τοίνυν λέγων ό μέγας Βασίλειος, ού κοινόν 
είναι τίθεται τό φως έκεΐνο πάντων των κεκαθαρμένων; Ό  δε 
άδελφός καί άδελφά φρονών αύτω περί του μεγάλου Παύλου 
λέγων, ώς «εύθυς έραστής έγένετο τού θείου κάλλους του τοϊς 
όφθαλμοϊς έναστράψαντος», ούχί καί αύτόν τον θειον Παύλον 

20 ίδεΐν έκεϊνο τό φώς φησι, κάλλος τούτο είπών;

23 Ό δε μέγας Μακάριος έν τοϊς μεταφρασθεΐσιν ύπό τού 
Μεταφραστού Κ ε φ α λ α ί ο ι ς  «καί τφ μακαρίφ δέ», φησί, 
«Παύλφ τό έλλάμψαν έν τή όδφ φώς, δι ’ ού καί είς τρίτον ού- 
ρανόν ηρται καί μυστηρίων άλαλήτων άκουστής έγένετο, ού 

25 νοημάτων καί γνώσεως φωτισμός ήν, άλλα δυνάμεως τού 
άγαθού Πνεύματος καθ' ύπόστασιν έν τή ψυχή έλλαμψις, ού τήν 20 21

20. Ακριβώς τό χωρίο τοΰτο δέν κατέστη δυνατό ν’ άνιχνευθή* πρβλ. 
σχετικά χωρία Είς τήν έξαήμερον 2, 8, PG 29, 52Α. Ερμηνείαν είς 33 ψαλμον 
9, PG 29, 273Α Υπόμνημα είς ΗσαΤαν 1, 31, PG 30, 180Β.

21. Ερμηνεία είς 44 Ψαλμον 5, PG 29,400С.
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μέ τή φωτιστική του δύναμι, προκαλεΐ άτελείωτο καί συνεχές 
στούς άξιους τό φως και καθιστά άλλους ήλιους αύτούς πού με
τέχουν του φωτός εκείνου. Διότι λέει, ‘τότε οί δίκαιοι θά 
έκλάμψουν σαν ό ήλιος’»20. ΤΑραγε λοιπόν δεν κηρύττει κι’ αύ- 
τός ότι είναι κοινό στούς ζώντας κατά τήν άρετή τούτο τό φως, 
κατά τό όποιο καί έλαμψε ό Κύριος όταν έπεφάνη καί θά λάμ
ψη πάλι όταν ελθη; Αλλά καί σε άλλο σημείο λέγοντας «κάλ
λος τού άληθινά δυνατού τή νοητή καί θεωρητική θεότητά του, 
τό όποιο είδαν επάνω στο όρος καί ό Πέτρος καί οί υιοί τής 
βροντής»21* καί πάλι, «κάλλος άληθινό καί έρασμιώτατο, θεω- 
ρητό άπό μόνο τον καθαρμένο στο νοΰ, τό γύρω άπό τή θεία καί 
μακαρία φύσι, όπου όποιος ένατενίση τις μαρμαρυγές καί τις 
χάριτες μεταλαμβάνει κάτι άπ’ αύτό, σάν νά χρωματίζεται στο 
πρόσωπό του μιά άνθηρή αίγλη άπό κάποια βαφή· γι’ αύτό καί 
ό Μωυσής μέ τό νά μετάσχη έκείνου τού κάλλους κατά τή συν
ομιλία μέ τον θεό έδοξάσθηκε στο πρόσωπο»22, αύτά λοιπόν 
λέγοντας ό μέγας Βασίλειος, δέ δέχεται ότι είναι κοινό τό φως 
έκεΐνο σ’ όλους τούς κεκαθαρμένους; Ό  δέ άδελφός του πού 
έχει άδελφά μέ αύτόν φρονήματα, λέγοντας περί τού μεγάλου 
Παύλου ότι «εύθύς έγινε έραστής τού θείου κάλλους πού 
άστραψε μέσα στούς οφθαλμούς»22 23, δέν δέχεται ότι κι’ ό ίδιος 
ό θείος Παύλος είδε έκείνο τό φως, πού ώνόμασε κάλλος;

23 Ό  δέ μέγας Μακάριος στά Κεφάλαια πού διασκεύασε ό 
Μεταφραστής, λέγει, «καί τό φως πού έλαμψε στον Παύλο 
κατά τό δρόμο24, διά τού όποιου έσηκώθηκε έως τον τρίτο ού- 
ρανό25 κι’ έγινε άκουστής άλαλήτων μυστηρίων, δέν ήταν φωτι
σμός νοημάτων καί γνώσεως, άλλ’ ήταν έλλαμψις δυνάμεως 
τού άγαθού Πνεύματος καθ’ ύπόστασι στην ψυχή, τού όποιου 
τήν ύπερβολική λαμπρότητα δέν μπόρεσαν νά βαστάσουν οί

22. Ερμηνεία εις 2 9  Ψ αλμόν 5, PG 29, 317Β.
23. Γρηγορίου Νύσσης, Ε πιτάφιος εις Μ . Β ασίλειον, PG 46, 793С.
24. Πρβλ. Πράξ. 9, 3.
25. Πρβλ. Β ' Κορ. 12,2.
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ύπερβολήν τής λαμπρότητος οί τής σαρκός όφθαλμοι μή διενεγ- 
κόντες άπετυφλώθησαν δι’ ού πασά τε γνώσις άποκαλύπτεται 
και Θεός προς άλήθειαν τή άξίψ και φιλουμένη ψυχή γνωρίζε
ται». Όρςίς δπως το φως έκεϊνο κοινόν είναι και ούτος πάσης

5 φιλοθέοο και Θεοφιλούς ισχυρίζεται ψυχής; Έπει καί άλλαχου 
φησι, «την δόξαν του προσώπου Μωϋσέως νυν έν τή ψυχή δέ
χονται οί άγιοι» * και άλλαχου πάλιν, «την έν τφ Θνητφ σώμα τι 
Μωϋσέως άθάνατον έκείνην του Πνεύματος έν άποκαλύψει δό
ξαν νυν τφ άθανάτω του έσω άνθρώπου προσώπω τοΐς άξίοις

10 άκαταργήτως έλλάμπεσθαι».

24 Γρηγόριος δε πάλιν ό περιβόητος Θεολόγος, «βραχεΐαν του 
μεγάλου φωτός λαμπηδόνα» λέγων, «ή την δψιν ό Παύλος πριν 
καΘαρθήναι προσομιλήσας έπληγη» και «βραχεΐαν άπορροήν 
του άκροτάτου φωτός και άπαύγασμα τό προς μόνους τους

15 άγιους φθάνον, και γάρ ‘έθετο σκότος ό Θεός άποκρυφήν αυ
τού’, ϊνα μή ρμδίως ϊδη σκοτεινή φύσις τό άπόθετον κάλλος και 
όλίγων άξιον, μηδε ρη,δίως έπιτυχουσα ρμδίως και άποβάλη δια 
τήν εύκολίαν τής κτήσεως' φως δε όμιλήση φωτι άει προς τό 
ύψος έλκοντι διά τής έφέσεως» · και «νους πλησιάση τφ καθα-

20 ρωτάτω κεκαθαρμένος» ■ και «τό μεν άρτι φανή, τό δε ύστερον, 
άθλον άρετής και τής έντεϋθεν προς αύτό νεύσεως» ού τοΐς 
όμοίως αύτφ μεγάλοις συμφθέγγεσθαί σοι δοκεΐ;

25 Τί δε ό λέγων «άβυσσος μεν πένθους παράκλησιν έθεάσα- 
το, καθαρότης δε καρδίας έδέξατο έλλαμψιν έλλαμψίς έστιν

25  άρρητος ένέργεια, όρωμένη άοράτως και νοουμένη άγνώστως», 
ποιόν σοι φως δοκεΐ λέγειν; Ό  δε άγιος Ισαάκ γράφων, «προσ- * 27

l b .  П ерι έλευθερίας νοός 23, PG 34,957ΑΒ.
27. Περ'ι ύψ ώ σεω ς νοός 1, PG 34, 889С και Ό μ ιλία  5, 11-12, PG 34, 

516Β-517Β.
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οφθαλμοί της σαρκός καί γι’ αύτό έτυφλώθηκαν, καί διά του 
όποιου άποκαλύπτεται κάθε γνώσις κι’ ό Θεός γνωρίζεται αλη
θινά άπό την άξια κι’ άγαπημένη ψυχή»26. Βλέπεις πώς και τού
τος ισχυρίζεται ότι τό φως έκεΐνο είναι κοινό κάθε φιλόθεης 
και θεοφιλούς ψυχής; Διότι και άλλοΰ λέγει, «τή δόξα τού προ
σώπου τού Μωυσέως δέχονται τώρα στην ψυχή οί άγιοι»27* κι’ 
άλλοΰ πάλι λέγει ότι «ή άθάνατη έκείνη δόξα τού Πνεύματος 
πού άποκαλύφθηκε στο θνητό σώμα τού Μωυσέως τώρα έλ- 
λάμπεται άκαταργήτως μέσα στο άθάνατο πρόσωπο τού έσω 
άνθρώπου τών άξιων»28.

24 Ό δε Γρηγόριος πάλι, ό περιβόητος θεολόγος, άναφέρει 
την μικρή λάμψι τού μεγάλου φωτός, τήν όποια ό Παύλος συ
νάντησε πριν καθαρθή και κτυπήθηκε στήν όψι29 και «μικρή 
άπορροή τού κορυφαίου φωτός και άπαύγασμα πού φθάνει μόνο 
προς τούς άγιους, διότι ‘ό Θεός ώρισε τό σκότος κρυψώνα 
του’30, ώστε νά μή ίδή εύκολα ή σκοτεινή φύσις τό άπόρρητο 
κι’ άξιο γιά λίγους κάλλος μήτε, έπιτυγχάνοντάς το εύκολα, νά 
τό άποβάλη κι’ εύκολα έξ αιτίας τής εύκολίας τής άποκτήσεως, 
και τό φώς νά συναντήση τό φώς καθώς τό έλκει πάντοτε προς 
τό ύψος διά τής έφέσεως»* και «ό νοΰς νά πλησιάση τον καθα- 
ρώτατο καθαρμένος»* και «ένα μέρος νά φανή τώρα, άλλο νά 
φανή ύστερα, έπαθλο άρετής καί τής άπό έδώ κλίσεως προς 
αύτό»31. Δεν σού φαίνεται ότι συμφωνεί με τούς όμοια με αύτόν 
μεγάλους;

25 Τί κάμει αύτός πού λέγει «ή άβυσσος συνάντησε παρηγο
ριά πένθους κι’ ή καθαρότης τής καρδιάς έδέχθηκε έλλαμψι* 
έλλαμψις είναι άρρητη ένέργεια, όρωμένη άοράτως και νοουμέ- 
νη άγνώστως»32; Ποιό φώς νομίζεις ότι λέγει; Ό  δε άγιος

28. Περ'ι έλευθερίας νοός 21, PG 34, 956ВС.
29. Λ όγος 39  είς τα άγια Φ ώτα, 9, PG 36, 344Β.
30. Ψαλμ. 17, 1 2 В ' Βασιλ. 22, 12.
31. Λ όγος 32, 15, PG 36, 189D-192A.
32. Ίω. Σιναΐτου, Κ λϊμ α ξ  7, PG 88, 813Β.
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ευχή έστι καθαρότης νοός, ήτις μόνη έκ του φωτός τής άγιας 
Τριάδοςμετ’ έκπλήξεως τέμνεται» ■ και πάλιν, «καθαρότης έστι 
νοός έφ ' ή διαογάζει έν τφ καιρφ τής προσευχής το φως τής 
άγιας Τριάδος, και τότε ό νους ύπεράνω τής προσευχής γίνε-

5  ται» · кал πάλιν, «Θεωρουμεν την δόξαν τής φύσεως αύτοϋ τής 
άγιας, δτε εύδοκήσει ό Θεός είσάξαι ήμας εις τα μυστήρια τα 
πνευματικά», άρ’ ούκ έκείνην την δόξαν και έκεΐνό φησι το 
φως, δ περί την θείαν кал μακαριάν φύσιν ό μέγας εϊρηκε Βασί
λειος;

26 !Άλλα γάρ αύτός πάλιν ό μέγας Βασίλειος εν είναι φως 
ίσχυρισάμενος τό κατά διαφόρους καιρούς τοϊς του Θεού άγίοις 
παραδόξως έπιφαινόμενον, είτα ψυχών άγιων τοΰτ’ είναι φωτι
σμόν άποφαίνεται, «δ και ήμεϊς», φησίν, «εύξώμεθα φθάσαι και 
είς ήμας». Τούτο δη кал πάσα ή Εκκλησία διά των ιερών

J5 μσμάτων έκάστης εύχεται τής ήμέρας, μάλιστα δε κατά την 
έπέτειον μνήμην τής θείας μεταμορφώσεως. "Οτι μέντοι τφ με- 
γάλφ Βασιλείφ τής εύχής ταύτης γενομένης άνυσίμου και έπ ’ 
αύτόν έφθασεν έκεΐνο τό φώς, δ ψυχών έστιν άγιων φωτισμός, 
ό Νύσσης θειος Γρηγόριος έν τφ είς αύτόν Έ π ι τ α φ ί ω

20 άπεκάλυψεν ήμΐν. «Κατελάμφθη» γάρ, φησί, «τφ φωτι διά τής
βάτου ό Μωϋσής; Έχομέν τι συγγενές τής όπτασίας ταύτης και
έπι τούτου είπειν, δτι νυκτός ουσης γίνεται αύτφ φωτός έλλαμ-
ψις κατά τόν οίκον προσευχομένω' άϋλον δέ τι τό φώς ήν έκεΐ-

$

νο θείμ δυνάμει καταφωτίζον τό οίκημα».

27 Αλλ' ό πρός τούς άγιους άνελέσθαι τόν πόλεμον προηρη- 
μένος Ακίνδυνος «ούδείς», φησίν, «όμολογούμενος Θεολόγος 
κοινόν έκεΐνο τό φώς καί τοϊς άλλοις έδίδαξε, κ&ν είς άκραν τις 
Θεού θεωρίαν άνέλθη, άλλ’ έπι τών θείων άποστόλων έμαρτύ- 
ρησαν μόνων». "Ώστε ού τόν μέγαν Διονύσιον, ού τόν μέγαν 33 34

33. Λ όγος 32, Ιπετσιέρη, σ. 140.
34. Αύτόθι. 35. Λ όγος 72, Σπετσιέρη, σ. 281.
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Ισαάκ γράφοντας, «προσευχή είναι καθαρότης νοϋ, πού μόνο 
αύτή άποσπάται άπό τό φως τής άγιας Τριάδος μέ έκπληξι»33* 
και πάλι «καθαρότης τού νοΰ είναι έκείνη στήν όποια διαυγάζει 
τό φως τής άγιας Τριάδος στον καιρό τής προσευχής, και τότε 
ό νους φθάνει ύπεράνω τής προσευχής»34, και πάλι, «θεωρούμε 
τή δόξα τής άγιας του φύσεως, όταν εύδοκήση ό Θεός νά μάς 
είσαγάγη στά πνευματικά μυστήρια»35, άραγε δέν έννοεΐ έκείνη 
τή δόξα κι’ έκεΐνο τό φως, τό όποιο ό μέγας Βασίλειος είπε ότι 
είναι γύρω άπό τή θεία και μακαρία φύσι;

26 ’Αλλά βέβαια ό ίδιος πάλι ό μέγας Βασίλειος ίσχυρίσθηκε 
ότι είναι τό φως πού κατά καιρούς έπιφαίνεται παραδόξως 
στούς άγιους τού Θεού- έπειτα άποφίνεται ότι τούτο είναι φωτι
σμός άγιων ψυχών, «κάτι πού», λέγει, «άς εύχηθούμε νά φθάση 
και σ’ έμάς»36. Τούτο άλλωστε εύχεται και όλόκληρη ή ’Εκκλη
σία καθημερινώς, και μάλιστα κατά τήν έπέτεια ήμέρα τής 
θείας μεταμορφώσεως37. 'Ότι βέβαια τούτη ή εύχή έγινε άποτε- 
λεσματική και στον μέγα Βασίλειο κι’ έφθασε και σ’ αύτόν 
έκεΐνο τό φώς, πού είναι φωτισμός τών άγιων ψυχών, μάς τό 
άπεκάλυψε ό θειος Γρηγόριος Νύσσης στον Επιτάφιο πού τού 
άφιέρωσε. Διότι λέγει, «καταλάμφθηκε άπό τό φώς διά τής βά- 
του ό Μωυσης; Έχομε κάτι συγγενές μέ αύτήν τή όπτασία νά 
είποΰμε καί γιά τούτον, ότι κάποια νύκτα πού προσευχόταν 
στον οίκο τού έγινε έλλαμψις φωτός* ήταν δέ άυλο τό φώς 
έκεΐνο πού μέ θεία δύναμι καταφώτιζε τό οίκημα»38.

27 ’Αλλά ό ’Ακίνδυνος, πού είναι άποφασισμένος νά άναλαμ- 
βάνη τον πόλεμο προς τούς άγιους, λέγει, «κανείς άναγνωρι- 
σμένος δέν έδίδαξε ότι είναι κοινό έκεΐνο τό φώς και στούς άλ
λους, έστω κι’ άν άσεβή κανείς στο κορύφωμα τής θεωρίας τού 
θεού, άλλά όλοι τό έπιβεβαιώνουν μόνο έπι τών θείων άποστό- 
λων». 'Ώστε αύτός δέν θεωρεί άναγνωρισμένο θεολόγο ούτε

36. Πρβλ. Ε ίς τήν έξαήμερον 2, 8, PG 29, 52Β.
37. Ά πολυτίκον τής Μ εταμορφώ σεω ς.

38. Ε πιτάφιος είς Μ . Βασίλειον, PG 46, 809С.
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!Αθανάσιον, ου τον μέγαν Βασίλειον, ου τον θεολόγον Γρηγό- 
ριον, ούδέ τινα των σεβομένων παρ’ ήμών άλλον, ίνα μή καθ’ 
έκαστον λέγω πάντας, όμολογούμενον ούτος θεολόγον ηγείται. 
Και αύτφ δε τφ Θεφ των θεολόγων άντιπαρατάττεται σαφώς.

5 Ό μεν γάρ διά τούτο την αστραπήν έκείνην έδειξεν έπι του 
όρους εύχόμενος, Αστραπήν φωτός διηνεκή, άσβεστόν τε και 
άνεπισκίαστον, ίνα φανερώση το κοινόν βραβεϊον των πεπι- 
στευκότων εις αύτόν. Ούτος δε πάντας άπιστεΐν διδάσκει, σα
φώς άπαγορεύων κάϊ ύπαγορεύων τάναντία, кал μηδ’ αύτφ 

10 Παύλω τ φ  έπόπτη των μεγίστων, μή ότι νον άλλ ’ οόδέ κατά 
τον μέλλοντα αιώνα, Θεατόν αυτό τιθέμενος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ '

~Οτι μή μόνον νυν μεν κτίσμα, νυν όέ του θεού 
ουσίαν τούτο δείκνυσιν οίόμενος τά φώς, 

άλλα και αότοΐς τοίς τρισιν άθέατον, 
οίς μόνοις πρότερον Θεατόν άπεφή- 

νατο γενέσθαι 28

28 Εί μέν ούν κτιστόν το θεαθέν, και ταΰτα φώς, καθάπερ και 
αύτός πρότερον κατεσκεύασας, τίνος κτίσματος кал μόνης θέας 
ό Παύλος Ανάξιος, και ούχ ό Παύλος μόνον Αλλά και οί άρχάγ- 

15 γελοι; Πώς και τίνι λόγω τοίς τά κτιστά μόνον όρώσι, και άπό 
τούτων μόνων όρώσι και γινώσκουσι τον Θεόν άνθρώποις 
κατά σε και άγγέλοις και άρχαγγέλοις, τούτο μόνον άθέατον και 
άπερινόητόν έστι τό κτίσμα; Εί δ ’ άκτιστόν τε και ούσία θεία, 
καθάπερ αύτός ό πολύς και τούτο κατεσκεύασας ένταΰθα, λέ- 

20 γων ώς άθέατον τούτο και αύτφ Παύλω και άγγέλοις, πώς, 
είπέ, πρότερον διά πολλών κατεσκεύασας αύτό κτιστόν; ’Έστω  
δή τό νύν έχον άκτιστόν τό πρότερον αύτό κτιστόν διά τό πολύ-
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τον μέγα Διονύσιο, ούτε τον μέγα ’Αθανάσιο ούτε τον μέγα Βα
σίλειο, ούτε τον θεολόγο Γρηγόριο, ούτε κανένα άλλο άπό τούς 
σεβαστούς σέ μάς, για νά μή τούς άναφέρω όλους ονομαστικά. 
Και στον ίδιο άλλωστε τον Θεό των θεολόγων άντιπαρατάσσε- 
ται σαφώς. Ό Χριστός έδειξε έπάνω στο όρος εκείνη την 
άστραπή, προσευχόμενος, άστραπή φωτός παντοτινή, άσβεστη 
και άσκίαστη, για τούτο’ γιά νά φανερώση δηλαδή τό κοινό 
βραβείο γιά τούς πιστούς του. Τούτος όμως διδάσκει όλους νά 
άπιστοΰν, σαφώς άπορρίπτοντάς το και ύπαγορεύοντας τά άντί- 
θετα, και μή παραδεχόμενος ότι είναι τό φώς θεατό ούτε, άπό 
τον ίδιο τον Παύλο, τον έπόπτη τών μεγίστων μυστηρίων, όχι 
μόνο τώρα άλλά ούτε στον μέλλοντα αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7

"Οτι δεικνύει δχι μόνο ότι θεωρεί τό φώς άλλοτε κτίσμα κι’ 
άλλοτε ούσία τού θ εού , άλλά και ότι τό εκλαμβάνει 

άθέατο και άπό αύτούς τούς τρεις άπό τούς 
όποιους μόνους άποφάνθηκε πρωτύτερα 

ότι έγινε θεατό

28 "Αν λοιπόν αύτό πού έθεάθηκε, τό φώς, είναι κτιστό, 
.όπως καί σύ τό έχαρακτήρισες προηγουμένως, ποιό κτίσμα εί
ναι άνάξιος και άπλώς νά ίδή ό Παύλος άλλά και οί άρχάγγε- 
λοι; Πώς και κατά ποιά λογική σ’ αύτούς πού μόνο τά κτιστά 
βλέπουν και άπ’ αύτά μόνο βλέπουν και γνωρίζουν τον Θεό, άν- 
θρώπους κατά σένα και άγγέλους και άρχαγγέλους, μόνο τούτο 
τό κτίσμα είναι άθέατο και άπερινόητο; "Αν δε είναι άκτιστο 
και θεία ούσία, όπως έσύ ό πολύς τό παρουσίασες έδώ, λέγον
τας ότι τούτο είναι άθέατο και στον ίδιο τον Παύλο και στούς 
άγγέλους, πώς τό παρουσίασες πρηγουμένως με πολλά έπιχει- 
ρήματα ώς κτιστό, είπέ μου; ’Έστω όμως ότι τώρα είναι άκτι
στο τό προηγούμενο κτιστό έξ αιτίας τού πολυποίκιλου τής σο-
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ποίκιλον τής σής σοφίας και Θεολογίας· πώς ούν δ Πέτρος και 
Ιάκωβος και Ιωάννης είδον, τούτον Παύλος ούκ ήξίωται; "Οτι 
Παύλον προσκληθέντος ό Χριστός ήν έν ούρανοϊς; Και μην αύ- 
τός έκεΐνος ό καλέσας ήν αύτόν καί διά τον όμοίον φωτός έπι- 

5 φανείς, ώς ό θειος Λονκάς σνγγράφεται και ήμεϊς μικρόν άνω- 
τέρω τονς πατέρας προηνέγκαμεν είπόντας, άλλα και αύτός ό 
Παύλος περί έαντον μαρτνρεΐ. 'Έστω δέ, Παύλος έπι γής ήν, ό 
δε Χριστός έν ούρανοϊς και κατά το σόν ύψος ή βάθος τής θεο
λογίας ούκ άφικνεϊσθαι μέχρις ημών άνωθεν ή λαμπρότης τού 

10 θεϊκού δύναται φωτός. Οί άγγελοι και άρχάγγελοι ού σύνεισιν 
αύτφ; Τίνι λογισμώ кал τούτονς, άνθρωπε, τού φωτός άποστε- 
ρεις, και ταύτα τών πατέρων φανερώς λεγόντων, ώς «τώ έν τώ 
Θαβωρίω λάμψαντι φωτι πάσα τών ύπερκοσμίων ή νοητή δια- 
κόσμησις άνλως έστιωμένη τεκμήριον έναργέστερον τίθεται τής 

15 περί ήμάς τού Λόγον φιλανθρωπίας»;

29 "Οτι δε ό ταις έκ διαμέτρον δνσσεβείαις περιπίπτειν κνν- 
δννεύων Άκίνδννος άκτιστον αύτό κατασκενάζων και διά 
γλώττης έσθ’ δτε προς άπάτην λέγων, ού μόνον την ούσίαν εί
ναι τούτο τού Θεού φαντάζεται, άλλά και οίς μόνοις πρότερον

20 έλεγεν όφθήναι, νΰν αύ άόρατον κάκείνοις τίθεται, προϊόντος έτ’ 
αύτώ τού λόγον φανεροί. Φησι γάρ δτι «τό μόνον άκτιστον φώς 
και ή άκτιστος δόξα, ήγονν ή θεία φύσις, παντελώς έστι καθ’ 
έαντήν άόρατος». Έπει τοίννν μόνον άκτιστον φώς και άκτι- 
στον δόξαν την θείαν φύσιν ούτός φησι, φανερόν ώς, όταν έκεΐ- 

25 νο τό φώς άκτιστον ή λέγη ή κατασκενάζη, την ούσίαν τοΰτ’ εί
ναι νομίζει τού Θεού και μηδε τΰϊς τρισιν όφθήναι τών άποστό- 
λων έπ ’ δρονς σνγχωρει. Και κατ’ αύτόν γάρ παντελώς καθ’ 
έαντήν άόρατος ή θεία φύσις.

Και μην ού μόνον έξ ών λέγει προϊών, άλλά кал έξ ών
30 έφη προλαβών, αύτήν τε την τού θεού ούσίαν τό φώς τούτο

χΤΊΤράϊ2276=97 26, 12- 14.
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φίας τής θεολογίας σου· πώς λοιπόν, αύτό πού είδαν ό Πέτρος 
καί ό Ιάκωβος καί ό Ιωάννης, δεν τό άξιώθηκε ό Παύλος; Διό
τι όταν έκλήθηκε ό Παύλος, ό Χριστός ήταν στους ούρανούς; 
Καί όμως έκεΐνος άκριβώς ήταν πού τον έκάλεσε κι’ έπιφάνηκε 
με τό όμοιο φως, όπως γράφει ό θειος Λουκάς κι’ έμεΐς λίγο 
παραπάνω έφέραμε τούς πατέρες νά τό λέγουν, άλλα καί ό ίδιος 
ό Παύλος μαρτυρεί περί τού έαυτοΰ του1. ’Έστω πάντως ότι ό 
Παύλος ήταν στη γή, ό Χριστός στούς ούρανούς, καί κατά τό 
ύψος ή τό βάθος τής δικής σου θεολογίας δεν μπορεί ή λαμ- 
πρότης τού θεϊκού φωτός νά φθάση άπό έπάνω έως έμάς. Οί 
άγγελοι καί οί άρχάγγελοι δεν εύρίσκονται γύρω του; Με ποιό 
λογισμό, άνθρωπε, άποστερεΐς κι’ αύτούς άπό τό φως, μολονότι 
οί πατέρες λέγουν φανερά ότι, «όλη ή νοητή διακόσμησις των 
ύπερκοσμίων τρεφομένη άύλως με τό φως πού έλαμψε στο Θα- 
βώριο όρος θέτει έναργέστατο τεκμήριο τής φιλανθρωπίας τού 
Λόγου για μάς»2;

29 'Ότι δε ό ’Ακίνδυνος πού κινδυνεύει νά περιπέση στις έκ 
διαμέτρου δυσσέβειες, παριστάνοντάς το άκτιστο και μερικές 
φορές προφορικώς τό λέγει έτσι γιά έξαπάτησι, όχι μόνο φαν
τάζεται ότι τούτο είναι ή ούσία τού Θεού άλλά καί γιά έκείνους 
άπό τούς όποιους μόνο έλεγε προηγουμένως ότι έθεάθηκε, 
τώρα πάλι τό θεωρεί άθέατο, τό φανερώνει στή συνέχεια τού 
λόγου. Διότι λέγει ότι «τό μόνο άκτιστο φώς καί ή άκτιστη 
δόξα, δηλαδή ή θεία φύσις, είναι έντελώς άόρατη καθ’ έαυτήν». 
’Επειδή λοιπόν τούτος μόνο άκτιστο φώς και άκτιστη δόξα χα
ρακτηρίζει τη θεία φύσι, είναι φανερό ότι, όταν λέγη ή παρου- 
σιάζη έκεΐνο τό φώς άκτιστο, νομίζει ότι τούτο είναι ή ούσία 
τού θεού και δέν δέχεται ότι έθεάθηκε ούτε άπό τούς τρεις 
άποστόλους έπάνω στο όρος* διότι κατ’ αύτόν είναι έντελώς 
άόρατη ή θεία φύσις.

Και όμως όχι μόνο άπό όσα λέγει στήν συνέχεια, άλλά 
και άπό όσα είπε πρωτύτερα είναι φανερό ότι θεωρεί τούτο τό

2. Άνδρέου Κρήτης, Ε ίς την Μ εταμόρφω σιν, PG 97, 933С.
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δήλός έστιν οίόμενος καί τούς σνναναβάντας τφ Ιησού των 
άποστόλων τής κατά το Θαβώριον όρος τον θειοτάτον φωτός 
έκβάλλων θεωρίας, ήνίκα και του Χρυσοστόμου καταψεύδεται 
πατρός. Παραινών yap ούτος την άρχήν εάν άναφή καί άπολυ- 

5 πραγμόνητα, μάλλον δε άνήκουστα τα ρηθέντα τοΐς άγίοις εις το 
φως έκεΐνο, ινα μή δύο θεότητας πρεσβεύσωμεν, την τε Αόρα
τον καί το έωραμένον φως, είτ’ έπάγει μελαγχολών άντικρυς 
καί αύτός ύφ' εαυτού κοπτόμενος καί πράττων ευθύς άπερ αυ
τός απαγορεύει καί μετά προσθήκης όντως άπηγορευμένης.

10 Έπάγει τοίνυν «πάντα δε ταυτα δ ι’ ένός περικόπτει σαφώς ό 
θειος Χρυσόστομος, περί τούτου άποφαινόμενος είς το ‘έθεασά- 
μεθα την δόξαν αύτοΰ, δόξαν ώς μονογενούς παρά Πατρός’, 
‘ούκ άν θεασάμενοι, εί μή διά τού συντρόφου σώματος ήμΐν 
ώφθη ’. 'Ώφθη μεν ούν ή δόξα καί θεότης τού Ιησού τοϊς άπο-

15 στόλοις τότε, άλλβ ού γυμνή καί αυτή καθ’έαυτήν *θεότης γάρ’, 
φησιν ό θεολόγος, ‘καθ’ έαυτήν Αόρατος’». Το γοϋν καθ’ εαυτό 
τοις άγίοις άγγέλοις τε καί άνθρώποις Αόρατον, τί άλλο ή ή ου
σία τού Θεού έστι; Κατ’ αύτήν γάρ ών πάσιν ό Θεός Αόρατος, 
πολυτρόπως όρατός ταϊς ένεργείαις γίνεται.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Η '

"Ότι δύο προβαλλόμενος μάρτυρας, τον Χρυσόστομον 
και τον θεολόγον Γρηγόριον, τον μεν καθ’ 
εαυτού προβάλλεται, τον δε Χρυσορρή- 

μονα πατέρα και συκοφαντεί

30 Τφ μεν ουν έπωνύμω τής θεολογίας Γρηγορίφ περί τής>

3. Ίω. 1, 14.
4. Ό μ ιλία  12 είς Ίωάννην 1, PG 59, 81.
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φως την ίδια την ούσία τού Θεού και αποκλείει από τη θεωρία 
τού θειοτάτου φωτός έπάνω στο Θαβώριο όρος και τούς απο
στόλους πού ανέβηκαν έπάνω μαζί μέ τον ’Ιησού, οπότε δια- 
ψεύδει και τον πατέρα Χρυσόστομο. Πράγματι αύτός, προτρέ- 
ποντας ν’ άφήνωμε άνέγγικτα και άπολυπραγμόνητα κατ’ άρ- 
χήν, μάλλον δε άνήκουστα, τά λεχθέντα άπό τούς άγιους για τό 
φως έκεΐνο, ώστε νά μη παραδεχθούμε δυο θεότητες, την άόρα- 
τη και τό φως πού έθεάθηκε, έπειτα προσθέτει μέ μεγάλη με
λαγχολία, κατατρυχόμενος μόνος του και έκτελώντας εύθύς 
άμέσως όσα ό ίδιος άπαγορεύει και μέ πράγματι άπηγορευμένη 
έπαύξησι- προσθέτει λοιπόν «όλα τούτα ό θειος Χρυσόστομος 
τά περικόπτει σαφώς μεμιάς, άποφαινόμενος περί τούτου στο 
‘είδαμε τη δόξα του, δόξα σαν μονογενούς άπό τον Πατέρα’3 
‘και δεν θά έβλέπαμε αν δέν μάς έφαινόταν διά τού συντροφι
κού μας σώματος’4. Έφάνηκε λοιπόν τότε στούς άποστόλους ή 
δόξα καί ή θεότης τού ’Ιησού, άλλα όχι γυμνή καί ή ίδια καθ’ 
έαυτήν διότι, λέγει ό θεολόγος, ‘ή θεότης καθ’ έαυτήν είναι 
άόρατη’5». Τό καθ’ έαυτό λοιπόν άόρατο στούς άγιους άγγέ- 
λους καί άνθρώπους, τί άλλο είναι παρά ή ούσία τού Θεού; Διό
τι ό Θεός πού είναι κατ’ αύτήν άόρατος άπό όλους, γίνεται πο- 
λυτρόπως ορατός μέ τις ένέργειες6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

"Οτι, προβάλλοντας δυο μάρτυρες, τον Χρυσόστομο και τόν 
θεολόγο Γρηγόριο, τόν ένα τόν φέρει εναντίον έαυτοΰ, 

ένώ τόν άλλο, τόν χρυσορρήμονα πατέρα, τόν 
συκοφαντεί μάλιστα

Ό έπώνυμος τής θεολογίας Γρηγόριος ώμιλόύσε περί της
5. Ε πιστολή  101 προς Κ ληδόνω ν, PG 37, 18 ΙΑ.
6. Πρβλ. Γρηγορίου Νύσσης, Ε ις τους Μ ακαρισμούς 6, PG 44, 

1269Α.
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τού Θεού ουσίας ήν ό Λόγος είρηκότι «θεότης καθ’ έαυτήν άό- 
ρατος», μάλλον δε και περί τής ύποστάσεως αυτής του Λόγου, 
καθ ’ ήν ήνωται τφ ήμετέρω φυράματι. Προς γάρ τούς λέγοντας 
μετά το πάθος την σάρκα τούτον άποθέσθαι, ήν άνήλειφεν ύπερ 

5 ήμών και μηκέτ’ είναι μήθ’ ήξειν μετά τού προσλήμματος, προς 
τούτους τοίνυν ποιούμενος τον λόγον «που δε», φησί, «кал το 
ψηλαφηθήναι αύτον μετά την άνάστασιν ή όφθήσεσθαι ύπο των 
έκκεντησάντων; Θεότης γάρ καθ’ έαυτήν άόρατος». Καθ’ έαυ- 
τόν γάρ, φησίν, έψηλάφηται ό καθ’ έαυτόν άόρατος Λόγος του 

jo Θεού, και καθ ’ έαυτόν όφθήσεται, τουτέστι κατά την ιδίαν ύπό- 
στασιν και φύσιν, εϊπερ άποθέμενος την σάρκα είτ’ έψηλαφήθη 
κατά την εύαγγελικήν ιστορίαν άποστολικαΐς χερσί, кал όφθή- 
σεταί ποτέ κατά την προφητείαν ύπο των έκκεντησάντων. Και 
μην ούδ'ε την λαμπρότητα τής θείας φύσεως καθ’ ήν «ήξει μεν 

15 μετά σώματος ό Λόγος του Θεού, τοιοΰτος δέ, οίος ώφθη τοις 
μαθηταις έν τφ δρει», ούδέ ταύτην ούν δψονται οί έκκεντήσαν- 
τεςέκεΐνοι και δσοι κατ’ αύτούς' «άρθήτω» γάρ, φησίν, «ό άσε- 
βής, ϊνα μη ίδη την δόξαν Κυρίου». Τοιγαρούν και αυτή καθ’ 
έαυτήν άόρατος έκείνοις. Λλλά τφ τής θεολογίας έπωνύμω 

20 Γρηγορίφ περί τής θείας ούσίας кал αύτής τής σώμα λαβούσης 
ύποστάσεως ό λόγος ήν. Τούτον ούν προβαλλόμενος ό τού 
φωτός άντίθετος, και παρά τούτο λέγων διά τού Χριστού 
σώματος ίδεϊν τούς άποστόλους τό θειότατον επ' δρους φως, 
έπειδή φησίν ό θεολόγος δτι «ή θεότης καθ’ έαυτήν άόρατος», 

25 φανερώς αύτός τήν ούσίαν αύτήν кал τήν ύπόστασιν τού Λόγου 
τού Θεού τό φως έκεΐνο δείκνυσιν ένταΰθ ’ οίόμενος, περί ών 
και ό λόγος ήν, ώς δέδεικται, τφ θεολόγω' άμα δεικνύς ούτος

1. Ε πιστολή  101 προς Κ ληδόνω ν, PG 37, 18 ΙΑ.
2. Αύτόθι.
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ούσίας του Θεού, όταν έλεγε, «ή θεότης ήταν αόρατη καθ’ έαυ- 
τήν»1, ή μάλλον και περί τής ίδιας τής ύποστάσεως τού Λόγου 
κατά τήν όποια ένώθηκε με τό δικό μας φύραμα. Διότι προς 
έκείνους πού λέγουν ότι ό Λόγος μετά τό πάθος άπέθεσε τήν 
σάρκα πού προσέλαβε γιά χάρι μας και ότι δεν είναι πλέον ούτε 
πρόκειται νά έλθη μαζί με τό πρόσλημμα, προς αύτούς λοιπόν 
άπευθυνόμενος λέγει* «που θά τοποθετήσωμε και τό ότι έψηλα- 
φήθηκε αύτός μετά τήν άνάστασι και τό ότι έθεάθηκε άπό τούς 
κεντήσαντας; Διότι ή θεότης καθ’ έαυτήν είναι άόρατη»2. Διότι 
λέγει καθ’ έαυτόν έχει ψηλαφηθή ό καθ’ έαυτόν άόρατος Λόγος 
του Θεού και θά θεαθή καθ’ έαυτόν, δηλαδή κατά τήν ύπόστασι 
και φύσι του, αν, ενώ άπέθεσε τή σάρκα, έπειτα έψηλαφήθηκε 
με τά άποστολικά χέρια κατά τήν εύαγγελική διήγησι3, και ότι 
κάποτε θά θεαθή άπό τούς κεντήσαντας4. Και όμως ούτε τήν 
λαμπρότητα τής θείας φύσεως, κατά τήν όποια «θά έλθη μαζί 
με σώμα ό Λόγος τού Θεού, και μάλιστα όπως έθεάθηκε άπό 
τους μαθητάς στο όρος»5, ούτε αύτήν λοιπόν δεν θά ίδοΰν έκει- 
νοι πού έκέντησαν και οί παρόμοιοι με αύτούς* διότι λέγει, «ας 
άφανισθή ό άσεβής, γιά νά μη ίδή τή δόξα τού Κυρίου»6. Επο
μένως και τούτη καθ’ έαυτήν είναι άόρατη άπό έκείνους. ’Αλλά 
ό έπώνυμος τής θεολογίας Γρηγόριος άναφερόταν στη θεία ού- 
σία και στήν ίδια τήν ύπόστασι πού έλαβε σώμα. Τούτον λοι
πόν προβάλλοντας ό άντίθετος τού φωτός και λέγοντας παρά 
τούτο ότι οί άπόστολοι είδαν τό θειότατο φώς έπάνω στο όρος 
διά τού σώματος τού Χριστού, έφ’ όσον λέγει ό θεολόγος ότι 
«ή θεότης καθ’ έαυτήν είναι άόρατη», φανερώς αύτός δεικνύει 
έδώ ότι θεωρεί τό φώς έκεινο τήν ίδια τήν ούσία και τήν ύπό- 
στασι τού Λόγου τού Θεού, γιά τά όποια όπως έδείχθηκε, ώμι- 
λοϋσε ό Θεολόγος* συγχρόνως τούτος έδείκνυε ότι δεν έθεάθη-

3. Ίω. 20, 29' πρβλ. Μ άρκ. 16, 14' Λ ουκά  24, 39.
4. Ζαχ. 12, 10, είναι τό έν Ίω. 19, 37 χρησιμοποιούμενο χωρίο 

«δψονται εις δν έξεκέντησαν», τό όποιο όμως εύρίσκεται μόνο στη μετά- 
φρασι θεοδοτίωνος.

5. Γρηγορίου θεολόγου, ένθ’ άνωτ. 6. Ήσ. 26, 10.
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ώς μηδε τοΐς τρισι των αποστόλων ώπται τηνικαύτα. Και yap 
κατ’ αύτόν νυν τούτο καθ’ εαυτό πάσιν αόρατόν έστι τό φως.

31 Ουτω τον τής θελογίας έπώνυμον Γρηγόριον καθ’ έαυτου 
προβάλλεται· τον δε Χρυσορρήμονα πατέρα φανερώς συκοφαν- 

5 τεϊ, περί τούτου του φωτός λέγων άποφαίνεσθαι εις το «έθεα- 
σάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ώς μονογενούς παρά Πατρός», 
και ώς «ούκ αν έθεάσαντο εί μή διά τού συντρόφου σώματος 
αότοις ώφθη». Ού γάρ έξεδέξατο δόξαν ό Χρυσόστομος ένταύ- 
θα λέγειν τον ευαγγελιστήν τό λάμψαν επ ’ όρους άπό τού 

ίοΣωτήρος φως, άλλά την έπι των έργων και λόγων τού 
Σωτήρος εξουσίαν, «ό και έθαύμαζον οί όχλοι», τα έπι τή συλ- 
λήψει, τά παρά τον Θαυμαστόν έκεϊνον τόκον, τά μετά τον τόκον 
έπ ’ αυτόν έξαίσια, την άπό των ουρανών έπι τφ βαπτίσματι 
κηρύττουσαν την υίότητα φωνήν, την μετά τής πατρικής φωνής 

15 έπ ’αυτόν τού Παρακλήτου κάθοδον.

Ταύτα πάντα διεξοδικώτερον ό χρυσούς την γλώτταν κα- 
ταλέξας επιφέρει' «όντως διά ταύτα ελεγεν ό εύαγγελιστής, 
‘έθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ώς μονογενούς παρά Πα
τρός’. Ού διά ταύτα δε μόνον», φησιν ό χρυσούς θεολόγος, 

20 «άλλά και διά τά μετά ταύτα τούτο φησιν αύτή γάρ των πρα
γμάτων ή φύσις και πάντα πάντοθεν έβόα ότι βασιλεύς των ού- 
ρανών παραγέγονε. Και γάρ τους μεν νεκρούς ήφίει τά μνήματα, 
τους δε μεμηνότας οί δαίμονες, τους δε άρρώστους αί νόσον και 
ήν όρον δι ’ όφθαλμών έκ γης πλαττομένων, ό και προφήται кал 

25 7ΐάς τις &ν έπεθύμησεν ίδεΐν πώς ό Αδάμ άπό γης έπλάσθη και 
διωκισμένα μέλη συγκολλώμενα και κινούμενα και άλλόμενα 
τά νεκρά και παραλελυμένα, και ώτα βεβυσμένα άναπεταννύμε- 
να, και γλώτταν ήχούσαν μέγα την άφωνίμ δεδεμένην πρότερον 
πώς άν τις έκδηλον θείτο των ψυχών την ϊασιν, πώς πάντα κα

ι .  Ίω. 1, 14.
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κε τότε ούτε από τούς τρεις Αποστόλους. Διότι κατ’ αύτόν τώρα 
τούτο τό φως καθ’ εαυτό είναι Αόρατο Από όλους.

31 ’Έτσι προβΑλλει τον έπώνυμο τής θεολογίας Γρηγόριο 
έναντίον τού έαυτού του. Τον δέ Χρυσορρήμονα πατέρα συκο
φαντεί φανερΑ, λέγοντας ότι περί τούτου τού φωτός άποφαίνε- 
ται στο «είδαμε τή δόξα του, δόξα σΑν μονογενούς Από τον Πα
τέρα»7 και ότι «δέν ΘΑ έβλεπαν, αν δέν τούς παρουσιαζόταν διΑ 
τού συντρόφου σώματος»8. Διότι ό Χρυσόστομος δέν έξέλαβε 
έδώ ότι ό εύαγγελιστής δόξα λέγει τό φως πού έλαμψε Από τον 
Σωτήρα έπΑνω στο όρος, ΑλλΑ την έξουσία τού Σωτήρος έπΑνω 
στΑ έργα και στα λόγια, πράγμα πού έθαύμαζαν οί όχλοι»9, τΑ 
σχετικΑ με τή σύλληψι, μέ τήν θαυμαστή έκείνη γέννησι, τΑ 
έξαίσια πού συνέβηκαν σ’ αύτόν μετΑ τή γέννησι, τή φωνή πού 
κατΑ τή βάπτισι έκήρυττε τήν υίότητα Από τούς ούρανούς, τήν 
μαζί μέ τήν πατρική φωνή κΑθοδο τού Παρακλήτου έπΑνω σ’ 
αύτόν.

"Ολα τούτα τΑ Απαρίθμησε ό Χρυσός στή γλώσσα κάι 
προσθέτει· «πράγματι γι’ αύτΑ έλεγε ό εύαγγελιστής ‘είδαμε τή 
δόξα του, δόξα σΑν μονογενούς Από τον Πατέρα’. Κι’ όχι μόνο 
γι’ αύτΑ», λέγει ό Χρυσός θεολόγος, «ΑλλΑ τό λέγει και γιΑ τΑ 
μετΑ Από αύτΑ’ διότι ή ίδια ή φύσις των πραγμΑτων και όλα Από 
παντού έφώναζαν ότι έφθασε ό βασιλεύς των ούρανών. ΠρΑ- 
γματι τΑ μνήματα άφηναν τούς νεκρούς, οί δαίμονες τούς μανια
κούς, οί Ασθένειες τούς Αρρώστους* κι ήταν δυνατό νΑ βλέπη 
κανείς μέ όφθαλμούς πλαττομένους Από χώμα, κΑτι πού ΘΑ έπι- 
θυμουσαν νΑ ίδούν καί προφήτες καί όλοι οί άνθρωποι, πώς ό 
ΆδΑμ έπλΑσθηκε Από τή γή· πώς Αποσπασμένα μέλη συγκολ- 
λώνταν, τΑ νεκρΑ καί παρΑλυτα έκινούνταν καί έπηδούσαν, αύ- 
τιΑ κλεισμένα Ανοίγονταν καί γλώσσα δεμένη προηγουμένως 
Από Αφωνία έφώναζε δυνατά πώς θά μπορούσε κανείς νά φανε- 
ρώση τήν ϊασι τών ψυχών, πώς όλα κατωρθώνονταν και κάθε

8. 'Ομιλία 12 εις Ίωάννην, 1, PG 59, 81.
9. Μ ατθ. 9, 33’ Λ ουκά  11, 14.
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τωρθοΰτο και παν είδος κακίας ήλαύνετο, και ου τής κακίας 
άπηλλάττοντο μόνον άλλα εις αυτήν άνήγοντο την τής άρετής 
κορυφήν οί μάγοι διδάσκαλοι, ό τελώνης άπόστολος, τής οι
κουμένης κήρυξ ό διώκτης και βλάσφημος, παραδείσου πολίτης 

5 ό ληστής. Τί άν τις εϊποι των προσταγμάτων την φιλοσοφίαν, 
των ουρανίων νόμων την άρετήν, τής άγγελικής πολειτείας την 
ευταξίαν;».

32 Ταΰτα πάντα πάλιν αύ καταλέξας διεξοδικώτερον ό χρυ
σούς, τηλαυγεστέραν άφιεις φωνήν και περί του τής βροντής 

10 νίου φησιν αυτός’ «ταΰτα πάντα συναγαγών ό ευαγγελιστής, τα 
θαύματα, τα έν σώμασι, τα έν ψυχαϊς, τα έν τοίς στοιχείοις, τα 
προστάγματα, τα δώρα τα άπόρρητα έκεΐνα και των ουρανών 
υψηλότερα, τους νόμους, τήν πολιτείαν, τήν πειθώ, τάς μελλού- 
σας ύποσχέσεις, τα παθήματα αύτου, τήν θαυμαστήν ταύτην και 

15 ύψηλών γέμουσαν δογμάτων άφήκε φωνήν λέγων, ‘έθεασάμεθα 
τήν δόξαν αύτου, δόξαν ώς μονογενούς παρά Πατρός, πλήρης 
χάριτος και άληθείας’. Ού γάρ διά τά θαύματα μόνον αύτον θαυ- 
μάζομεν, άλλά και διά τά παθήματα’ και γάρ και έπ αύτοις 
τούτοις τοΐς δοκοΰσιν έπονειδίστοις είναι το αύτό ρήμα πάλιν 

20 άξιον έπιφθέγξασθαι, έπεί και αύτός δόξαν το πράγμα έκάλε- 
σεν. Ού γάρ μόνον κηδεμονίας ήν τά γινόμενα, άλλά και δυνάμε- 
ως άφάτου, δ ϊ  ής άοράτως έτελεΐτο τά παραδοξότατα ■ έγίνετο 
δέ τινα και όρατώς, δεικνύντα ότι όντως μονογενής Υιός ήν τού 
Θεού και τής κτίσεως δεσπότης. Άλλά και μετά θάνατον τα- 

25 φείς, τών του μνήματος αύτου λίθων ήρμοσμένων και σήμαν
τρων έπικειμένων, άνέστη. Καί δυνάμεώς τίνος άμάχου και 
θείας τους μαθητάς έμπλήσας έπεμψε τοΐς κατά τήν οικουμένην 
άνθρώποις, τον βίον όρθώσαντας, τήν τών ούρανίων δογμάτων 
γνώσιν πανταχοΰ διασπεροΰντας, τά μεγάλα και άπόρρητα διδά-
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είδος κακίας έκδιώκονταν, καί όχι μόνο από την κακία απαλ
λάσσονταν άλλα ανυψώνονταν καί στην κορυφή τής αρετής* 
πώς οί μάγοι έγίνονταν διδάσκαλοι, ό τελώνης άπόστολος, ό 
διώκτης καί βλάσφημος κήρυξ τής οικουμένης, ό ληστής πολί
της του παραδείσου. Τί θά μπορούσε κανείς νά είπή γιά τή φι
λοσοφία των προσταγμάτων, την άρετή των ούρανίων νόμων, 
την εύταξία τής άγγελικής πολιτείας;»10.

32 'Όλα αυτά πάλι άπαριθμώντας λεπτομερέστερα ό Χρυσός 
στη γλώσσα μέ καθαρώτερη φωνή λέγει ό ίδιος καί περί του 
υιού τής βροντής* «άφοϋ συγκέντρωσε ό εύαγγελιστής όλα 
αύτά, δηλαδή τά θαύματα, τά σχετικά μέ τά σώματα, τά σχετικά 
μέ τις ψυχές, τά άναφερόμενα στά στοιχεία, τά προστάγματα, 
έκεΐνα τά δώρα τά άπόρρητα κι’ ψηλότερα άπό τούς ούρανούς, 
τούς νόμους, τήν πολιτεία, τήν πειθώ, τις μελλοντικές ύποσχέ- 
σεις, τά παθήματά του, άφησε τούτη τή θαυμαστή καί γεμάτη 
ύψηλά δόγματα φωνή, λέγοντας, ‘είδαμε τή δόξα του, δόξα σάν 
μονογενούς άπό τον Πατέρα, καθώς ήταν γεμάτος χάρι κι’ άλή- 
θεια’11. Πράγματι δεν τον θαυμάζομε μόνο γιά τά θαύματα, 
άλλά καί γιά τά παθήματα* διότι καί γιά όσα φαίνονται έπονεί- 
διστα άξίζει πάλι ή ίδια λέξις νά χρησιμοποιηθή, έπειδή καί ό 
ίδιος δόξα έκάλεσε τό πράγμα. Τά γινόμενα δεν ήσαν μόνο 
σημεία προνοίας άλλά καί άρρητης δυνάμεως, διά τής όποιας 
έτελοΰνταν άοράτως τά παραδοξότατα πράγματα* μερικά μάλι
στα έγίνονταν καί όρατώς, δεικνύοντας ότι πράγματι ήταν μο
νογενής Υιός τού θεού καί δεσπότης τής κτίσεως. Άλλά καί 
άφοϋ έτάφηκε μετά θάνατο, ένώ οί πέτρες τού μνήματος ήσαν 
άρμολογημένες καί σφραγίδες τοποθετημένες έπάνω τους, άνα- 
στήθηκε. Κι’ άφοΰ έγέμισε τούς μαθητάς μέ άκαταμάχητη θεία 
δύναμι, τούς έστειλε στούς άνθρώπους τής οικουμένης, ν’ άνορ- 
θώσουν τον βίο, νά σκορπίσουν παντού τή γνώσι των ούρανίων 
δογμάτων, νά διδάξουν κι’ εύαγγελισθοΰν τά μεγάλα καί άπόρ-

10. 'Ομιλία 12 είς Ίωάννην, 2, PG 59, 83-84.
11. 1ω. 1, 14.
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ξοντας και εύαγγελιουμένους, τα кал vow ύπερβαίνοντα έπαθλα 
και μηδέποτε έξοντα τέλος». Τούτοις έπιφέρει πάλιν ού τα λό
για χρυσίου πολλφ καθαρώτερα' «ταΰτ’ ούν και τα πλείω τού
των έννοήσας ό μακάριος ούτος», τον ευαγγελιστήν αύθις δηλα- 

5 δή λέγων, «άνεβόησεν ‘έθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ώς 
μονογενούς παρά Πατρός, πλήρηςχάριτος και άληθείας’».

33 Τίνος ένεκα συνελών ώς οίόν τε και ύποτεμών πάσαν την 
είς το ρητόν όμιλίαν ένταΰθα προυθηκα; "Ιν’ είδεΐεν πάντες ώς 
ές τοσούτο την έξήγησιν παρατείνας ό Χρυσορρήμων και τα άπ ' 

10 άρχής άχρι τέλους τού Σωτήρος διελθών, μόνην έκείνην παρήκε 
την δόξαν έμφανώς είπεΐν την έπ ’ όρους άπο τού Κυρίου λάμ- 
ψασαν. Ό δε των άγιων συκοφάντης Ακίνδυνος πάντα τα το- 
σαΰτα παρείς, δ μόνον έκεινος παρήκεν είπεΐν, τοϋθ’ ώς εί- 
ρηκότα μόνον μαρτύρεται, μηδέ το διείδες кал δαψιλές και φανο

ί 5 τατον ρεΐθρον των λόγων τού Χρυσοστόμου πατρός προς έλεγ
χον φοβηθείς παμπληθές πάσης έπικρύψεως ύπερανιδρυμένον.

Τίνος δε χάριν τα τού Χριστού πάντα διεξιών την δόξαν 
έκείνην ού συνήψε τοϊς άλλοις ό άγιος νυν; Επειδή τήν ένταΰθα 
δόξαν έξηγεΐται, το δε φως έκεϊνο τής μελλούσης άποκαλύπτε- 

20 σθαι δόξης άρραβώνα και προοίμιον είδώς έκείνη συνέταξεν 
αύτό, προς τα ήθη τήν διδασκαλίαν μετενεγκών. «Χρή» γάρ, 
φησί, «βίον άξιον των δωρεών και των δογμάτων τούτων έπι- 
δείκνυσθαι, ϊνα μή μόνον τήν ένταΰθα δόξαν ίδωμεν αύτοΰ, 
άλλα και τήν μέλλουσαν, ώς αύτός ό Κύριος λέγει' ‘θέλω ϊνα, 

25 όπου είμι έγώ, και οότοι ώσιν, ϊνα θεωρώσι τήν δόξαν τήν 
έμήν\ Εί δε αυτή ή δόξα ουτω γέγονε λαμπρά και περιφανής, τί
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ρητά, τά έπαθλα πού ξεπερνούν τή διάνοια και ποτέ δεν θά λά
βουν τέλος»12. Σ’ αύτά προσθέτει πάλι τά λόγια έκείνου πού εί
ναι καθαρώτερα άπό χρυσό* «τούτα λοιπόν και περισσότερα 
άπό τούτα άντιλαμβανόμενος ό μακάριος αύτός», εννοώντας 
πάλι τον εύαγγελιστή, «άνεβόησε* ‘είδαμε τή δόξα του, δόξα 
σάν μονογενούς άπό τον Πατέρα, καθώς ήταν γεμάτος χάρι και 
άλήθεια»13.

33 Γιά ποιό λόγο παρέθεσα έδώ όλη την ομιλία στο ρητό 
τούτο, συντομεύοντας και περικόπτοντάς την; Γιά νά γνωρί
σουν όλοι ότι ό Χρυσορρήμων ένώ έξέτεινε τόσο πολύ την έξή- 
γησι και διεξήλθε τά σχετικά μέ τον Σωτήρα άπό τήν άρχή έως 
τό τέλος, μόνο έκείνη τή δόξα παρέλειψε ν’ άναφέρη φανερά, 
αύτήν πού ελαμψε άπό τον Κύριο έπάνω στο όρος. Ό  συκοφάν
της όμως των άγιων Ακίνδυνος, παραλείποντας όλα τούτα, δια- 
βεβαιώνει ότι έκείνος είπε τούτο πού μόνο παρέλειψε νά είπή, 
χωρίς νά φοβηθή γιά έλεγχο ούτε τό διαυγές και άφθονο και 
φωτεινό ρείθρο των λόγων τού Χρυσοστόμου πατρός πού είναι 
τοποθετημένος έπάνω άπό κάθε έπίκρυψι.

Γιά ποιό όμως λόγο ό άγιος, ένώ διεξήλθε όλα τά τού 
Χριστού, δέν συνήψε τώρα μέ τά άλλα τή δόξα έκείνη; ’Επειδή 
έξηγεί τήν έδώ δόξα, ένώ τό φώς έκείνο ήταν άρραβώνας και 
προοίμιο τής δόξας πού πρόκειται ν’ άποκαλυφθή* γνωρίζοντας 
τούτο τό συνέταξε μ’ έκείνη τή δόξα μεταφέροντας τή διδασκα
λία άνάλογα μέ τον χαρακτήρα τών έξεταζομένων πραγμάτων. 
Διότι λέγει, «πρέπει νά έπιδεικνύωμε βίο άξιο τών δωρεών καί 
τών δογμάτων τούτων, ώστε νά ιδούμε όχι μόνο τήν έδώ δόξα 
του, άλλά καί τή μελλοντική, όπως λέγει ό ίδιος ό Κύριος* 
‘θέλω, όπου είμαι έγώ, νά είναι καί τούτοι, γιά νά θεωρούν τή 
δόξα μου’14. ’Ά ν  δέ αύτή ή δόξα έγινε τόσο λαμπρή καί περιφα
νής, τί μπορεί νά είπή κανείς γιά έκείνη, γιά τήν όποια λέγει ό

12. 'Ομιλία 12 εις  Ίωάννην, 3, PG 59, 84.
13. Αύτόθι, 84-85.
14. Ίω. 17,24.
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άν τις εϊποι περί έκείνης, περί ής ό προφήτης φησίν, ‘άρθήτω ό 
άσεβής, ΐνα μή ϊδη την δόξαν Κυρίου’; Ά λλ’ ημών μηδένα γέ- 
νοιτο άρθήναι μηδε άθέατον αύτής γενέσθαι' εί yap μή μέλλοι- 
μεν ταύτην ίδεϊν, καλόν ήν ήμϊν εί μή έγεννήθημεν». Ταΰτα μεν 

5 ό Χρυσόστομος πατήρ. Ό δε ’Ακίνδυνος «ούδείς», φησί, των 
άγιων κοινόν έκεΐνο το φως και τοΐς άλλοις έδίδαξεν».

34 "Οτι δε ό Χρυσόστομος Θεολόγος δόξαν ένταυθα Κυρίου
το φως έκεϊνό φησιν, άπο των έπιφερομένων γίνεται καταφα
νές. «Εί γάρ οί το φως», φησί, «το ήλιακον μή Θεώμενοι, παν

ί οτος θανάτου πικροτέραν ύπομένουσι ζωήν, τί παθεΐν είκός τους 
άποστερηθέντας του φωτός έκείνου; Τοσοΰτον άρα χαλεπώτε- 
ρον, δσον ό ήλιος έκεΐνος άσυγκρίτως τούτου κρείττων έστίν». 
7Α ρ’ ούκ έκεΐνον λέγει τον ήλιον τον τό άληθινόν άπαστράπτον- 
τα φως, τήν δόξαν έκείνην ής ή Θαυμαστή και άπόρρητος και 

15 θέα και μέθεξις μόνοις τοΐς.χρισοειδέσιν άφώρισται; Τήν δε διά 
των θαυμάτων και διδαγμάτων και παθημάτων δόξαν του Χρι
στού, πολλοί και των μή τοιούτων έωράκασι τότε, ήν ούδ’ άν 
αύτοι κατεΐδον οί του Κυρίου άπόστολοι, μή διά τού προσκυνη- 
τοΰ σώματος ίδόντες. Πώς γάρ άν έθεάσαντο Θεόν βαπτιζόμε- 

20 νον, διαλεγόμενον, σταυρούμενον, άνιστάμενον, άναλαμβανόμε- 
νον, εί μή διά σώματος; Διό και ό εύαγγελιστής πρότερον είπών, 
δτι «ό Λόγος σάρξ έγένετο και έσκήνωσεν έν ήμιν», και δείξας 
αύτόν τοΐς άνθρώποις συναναστραφέντα κατά τήν Ίερεμίου 
προφητείαν, είτ’ έπάγεν «και εϊδομεν τήν δόξαν αύτοΰ», πάντες 

25 οΐς συνανεστράφη δηλαδή, «δόξαν ώς μονογενούς παρά Πα- 
τρός». Καλώς άρα και ό Χρυσόστομος Θεηγόρος τήν πάσιν έω- 
ρημένην έξεδέξατο δόξαν, και προσέθηκε, μή άν αύτους ίδεϊν 
αύτήν εί μή διά τού θείου και προσκυνητού σώματος έκείνου. 15 16 17

15. Ήσ. 26, 10.
16. Όμιλία 12 είς Ίωάννην, 3, PG 59, 85.
17. Αύτόθι, 85-86.
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προφήτης, ‘ας άφανισθή ό ασεβής, για να μή ίδή τή δόξα του 
Κυρίου’15; Άλλ’ από μάς είθε να μή άφανισθή κανείς μήτε να 
γίνη αθέατος αύτής· διότι αν έπρόκειτο να μή τήν ίδούμε, θά 
ήταν καλό νά μή είχαμε γεννηθή»16. Αύτά λέγει ό Χρυσόστο
μος πατήρ. Ό δε ’Ακίνδυνος λέγει ‘κανείς άπό τούς άγιους δεν 
έδίδαξε ότι είναι κοινό έκεΐνο τό φως καί μέ τούς άλλους’.

34 "Οτι ό Χρυσόστομος θεολόγος δόξα Κυρίου λέγει έδώ 
έκεΐνο τό φως, γίνεται καταφανές άπό τή συνέχεια. «"Αν», λέ
γει, «έκεΐνοι πού δέν βλέπουν τό ήλιακό φως ύποφέρουν ζωή 
πικρότερη άπό κάθε θάνατο, τί είναι εύλογο νά πάθουν οί στε
ρημένοι τού φωτός έκείνου; Τόσο χειρότερο φυσικά, όσο ό 
ήλιος έκεΐνος είναι άσυγκρίτως άνώτερος άπό τούτον»17. ’'Αρα
γε δέν άναφέρεται σ’ έκεΐνον τον ήλιο πού άπαστράπτει τό άλη- 
θινό φως, τή δόξα έκείνη, τής όποιας ή θαυμαστή καί άπόρρητη 
θέα καί μέθεξις έχει ξεχωρισθή γιά μόνους τούς χριστοειδεΐς; 
Τήν διά των θαυμάτων καί διδαγμάτων καί παθημάτων δόξα 
τού Χριστού τήν είχαν ίδεΐ τότε πολλοί καί άπό τούς μή χρι- 
στοειδεΐς, τήν όποια δέν θά είχαν άντιληφθή ούτε οί ίδιοι οί 
άπόστολοι τού Κυρίου, άν δέν τήν έβλεπαν διά τού προσκυνη- 
τού σώματος. Διότι πώς μπορούσαν νά ίδούν θεό  βαπτιζόμενο, 
διαλεγόμενο, σταυρούμενο, άνιστάμενο, άναλαμβανόμενο, παρά 
μόνο διά τού σώματος; Γι’ αύτό καί ό εύαγγελιστής, άφοΰ 
πρώτα είπε ότι «ό Λόγος έγινε σάρξ καί κατασκήνωσε μέσα 
μας»18 καί τον έδειξε νά συναναστρέφεται μέ τούς άνθρώπους 
κατά τήν προφητεία τού ’Ιερεμία19, προσθέτει* «καί είδαμε τή 
δόξα του», όλοι έκεΐνοι μέ τούς όποιους συναναστράφηκε 
δηλαδή, «δόξα σάν μονογενούς άπό τον Πατέρα»20. Καλώς λοι
πόν καί ό Χρυσόστομος θεηγόρος έξήγησε τή δόξα πού έθεά- 
θηκε άπό όλους καί πρόσθεσε ότι δέν θά μπορούσαν νά τήν 
ίδούν παρά μόνο διά τού θείου καί προσκυνητού έκείνου σώμα-

18. Ιω. 1, 14.

19. ВароЬхЪ,Ъ%.
20. Ιω. 1, 14.
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Την δ ’ έν φωτί δόξαν του Θεόν και Μωϋσής και Ήσαΐας είδον, 
εί και άμυόρότερον, ώς είναι σύμβολα και τύπους τής έν Θαβώρ 
θεοφανείας τα ιερά Θεάματα έκείνων, καθάπερ και ή έν τφ δρει 
λάμψασα λαμπρότης άπο του Σωτήρος, τής μελλούσης άποκα- 

5 λύπτεσθαι δόξης του Θεού προοίμιόν έστι και σύμβολον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ '

"Ετι ώς αποστερεί τής του ιερού φωτός έκείνον 
θέας και τούς τφ Κυρίφ συναναβάντας έπι 

τό θαβώριον

35 Του μεν ούν Χρυσορρήμονος θεολόγου καταψεύδεται 
σαφώς ό !Ακίνδυνος. Έπει δε και αύτός φησι διά του προσκυ- 
νητοΰ σώματος όφθήναι το φως έκεϊνο τοις άποστόλοις, άλλ' 
ούκ άμεσιτεύτως, έρωτήσωμεν αυτόν πώς διά τού σώματος 

ΐοέκείνοις ώφθη; Ει μεν ώς δι’ έκείνου λάμψαν καθάπερ άπο 
δίσκου, ψεύδεται λέγων μή αύτό προς άλήθειαν φανήναι το 
φώς. Εί δέ, το σώμα όρώντες τοις οίκείοις όφθαλμοΐς, δΤ 
έκείνου έώρων τή πίστει τό ένοικον φώς τής θεότητος, ούτω 
γάρ &ν και είδον το φώς έκεϊνο και άόρατον έμεινε καθ’ έαυ- 

15 τό, δήλός έστιν δτι μάλιστα κάντευθεν καί τους συναναβάν
τας τώ Ιησού έπι τού δρους τής τού φωτός θέας άποστερών, 
ώσπερ προ μικρού πάντας τους άπ’ αίώνος μέχρι τήμερον 
προφήτας καί άποστόλους καί μάρτυρας. Εί γάρ διά τού προ- 
σκυνητού σώματος εϊδον, καί ούτως είδον ώς έκεϊνο μένειν 

2θάθέατον, ούκ είδον ούδαμώς. ’Έπειτα ούκ αύτοί μόνον ού
τως έωράκασιν, ούδ’ έπι τού δρους μόνον, άλλά καί οί των 
άποστόλων μή συναναβάντες άλλ’ άπολειφθέντες έπι τής 
ύπωρείας. Καί τί λέγω των άποστόλων έκεΐνον τον χορόν; 
Πάντες γάρ οί καί τότε πιστώς όρώντες τό δεσποτικόν έκεϊ-
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τος. Την δόξα όμως του Θεοϋ μέσα στο φως είδαν ό Μωυσής 
και ό Ήσαΐας, αν και άμυδρότερα, ώστε τα ιερά θεάματά τους 
νά είναι σύμβολα καί τύποι τής θεοφανείας στο Θαβώρ, όπως 
καί ή λαμπρότης πού έλαμψε από τον Σωτήρα στο όρος είναι 
προοίμιο καί σύμβολο τής δόξας τού Θεοϋ πού πρόκειται ν’ 
άποκαλυφθή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Έπί πλέον ότι αποστερεί τής θέας τοϋ ιερού εκείνου 
φωτός και αύτούς πού ανέβηκαν στο θαβώ ριο  

μαζί με τον Κύριο

35 Κατά τοϋ Χρυσορρήμονος λοιπόν θεολόγου ό ’Ακίνδυνος 
ψευδολογεΐ σαφώς. ’Επειδή όμως κι’ αύτός λέγει ότι τό φως 
έκεΐνο έμφανίσθηκε στούς αποστόλους διά τοϋ προσκυνητοΰ 
σώματος, άλλά όχι χωρίς μεσολάβησι, ας τον έρωτήσωμε- πώς 
έμφανίσθηκε σ’ έκείνους διά τοϋ σώματος; ’Ά ν  έμφανίσθηκε 
διότι έλαμψε από έκεΐνο σάν από δίσκο, ψεύδεται, όταν λέγη 
ότι δεν έφάνηκε αληθινά τό ίδιο τό φως. ’Ά ν δέ, βλέποντας τό 
σώμα με τούς όφθαλμούς των, έβλεπαν δι’ εκείνου με τήν πίστι 
τό ένοικο φώς τής θεότητος, διότι έτσι μπορούσαν νά ίδοϋν τό 
φώς έκεΐνο καί αόρατο νά μένη καθ’ εαυτό, είναι πολύ φανερό 
καί άπό έδώ ότι αποστερεί τής θέας τοϋ φωτός κι’ αύτούς πού 
ανέβηκαν μαζί με τον Ίησοϋ στο όρος, όπως λίγο πρωτύτερα 
όλους τούς άπό τούς αιώνες έως σήμερα προφήτες καί αποστό
λους καί μάρτυρες. ’Ά ν πράγματι είδαν διά τοϋ προσκυνητοΰ 
σώματος, κι’ είδαν έτσι ώστε έκεΐνο νά μένη άθέατο, δέν είδαν 
καθόλου. "Επειτα όχι μόνο αύτοί είδαν έτσι, ούτε μόνο έπάνω 
στο όρος, άλλά καί έκεΐνοι άπό τούς άποστόλους πού δέν άνέ- 
βηκαν μαζί άλλ’ έμειναν στις ύπώρειες. Καί τί περιορίζομαι σ’ 
έκείνη τή χορεία τών άποστόλων; Διότι όλοι, όσοι καί τότε 
έβλεπαν πιστώς τό δεσποτικό έκεΐνο σώμα καί έως τώρα πι-
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νο σώμα και μέχρι νυν πιστεύοντες όρώσιν οΰτω την του 
Χρίστου θεότητα διά τής πίστεως. Ούκ αρ’ οΰτω Πέτρος και 
Ιάκωβος και Ιωάννης έπι τής του Θαβωρίου κορυφής διά 
του Χρίστου σώματος έθεάσαντο το Θειον φώς, άλλ’ ώς τής 

5 κεκρυμμένης εν αύτώ Θείας εύπρεπείας, αληθώς μεν έκφα- 
νείσης, ώσπερ διά τών ύελίνων υμένων το ένυπάρχον δια
λάμπει φώς, άμυδρώς μέντοι και συγκαταβάσει χρώμενον. 
Ούδε γάρ άγγέλοις ούδ’ άρχαγγέλοις ουδέ τοΐς ύπερ έκείνους 
χωρητόν το παν τής Θείας λαμπρότητος■ διό και τά χερουβίμ 

10 πτέρυξι καλύπτει τάς όψεις, την μονιμωτάτην εκείνην άστραπήν 
καί το περιόν του άπορρήτου κάλλους ού δυνάμενα φέρειν.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ / '

Ό τ ι και το Πνεύμα το άγιον, έξ ών φησί, 
κτίσμα δείκννσιν ύπαρχον

36 0  γε μην σπεύδων υβρίζειν πανταχόθεν είς τάς άϊδίους
ένεργείας του Πνεύματος καί τώ δωρεάς καλεΐσθαι και καρ
πούς και άρετάς του Πνεύματος κτιστάς ταύτας άποφήναι πει- 

15 ράται γράφων, «μηδενί δυνατόν είναι άλλως όράν τον Θεόν ή 
άπό τών αύτου κτισμάτων, τών τε άλλων καί τών εν ήμιν θεο
δώρητων άρετών, δ ι’ ών εν Πνεύματι καθαιρόμεθα, καί τών 
καρπών του Πνεύματος», μηδε την Θεσπεσίαν έκείνην ό τάλας 
δυσωπηθείς ψήφον, ώς «έκ του καρπού τό δένδρον γινώσκε- 

20 ται». Δικαίως ούν προς αύτόν άν τις φαίη την προς Ιουδαίους 
είρημένην προ αύτής δεσποτικήν φωνήν· άφρον, ό τή προς τό

1. Βλ. Μ. Βασιλείου, 'Ομιλίαν είς την Χρίστον γέννησιν, PG 31, 
1473D.

2. Βλ. Ήσ. 6, 2.
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στεύουν, βλέπουν έτσι τή θεότητα του Χριστού διά της πίστε- 
ως. ’Άρα δεν είδαν έτσι ό Πέτρος και ό Ιάκωβος και ό Ιωάν
νης τό θειο φως διά τού σώματος τού Χριστού στην κορυφή 
τού Θαβωρίου· τό είδαν, διότι ή κρυμμένη σ’ αύτόν θεία λαμ- 
πρότης έφανερώθηκε άληθινά, όπως διαλάμπει διά των ύελίνων 
διαφραγμάτων τό φως πού ύπάρχει μέσα1, άμυδρώς όμως και 
κατά συγκατάβασι. Διότι τό όλο τής θείας λαμπρότητος δεν εί
ναι χωρητό ούτε άπό τούς άγγέλους ούτε άπό τούς άρχαγγέλους 
ούτε άπό τούς άνωτέρους των γι’ αύτό καί τά Χερουβίμ καλύ
πτουν τις όψεις με πτέρυγες2, έπειδή δέν μπορούν νά βαστά- 
σουν έκείνη τή μόνιμη άστραπή καί τήν περίσσεια τού άπορρή- 
του κάλλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

'Ό τι μέ δσα λέγει άποδεικνύει ότι και τό άγιο Πνεύμα
είναι κτίσμα

36 Εκείνος όμως πού σπεύδει νά ύβρίζει μέ κάθε τρόπο τις 
άΐδιες ενέργειες τού Πνεύματος, προσπαθεί νά τις χαρακτηρίση 
κτιστές άπό τό ότι καλούνται δωρεές1 καί καρποί2 καί άρετές 
τού Πνεύματος, γράφοντας «ότι δέν είναι δυνατό νά βλέπη κα
νείς τον Θεό άλλοιώς παρά άπό τά κτίσματά του, άπό τά άλλα 
καί άπό τις θεοδώρητες σ’ έμας άρετές, διά των όποιων καθαρι
ζόμαστε έν Πνεύματι, καί άπό τούς καρπούς τού Πνεύματος», 
χωρίς νά σεβασθή ούτε τή θεσπέσια έκείνη διακήρυξι ό δυστυ
χής, ότι «άπό τον καρπό γνωρίζεται τό δένδρο»3. Δικαίως λοι
πόν θά μπορούσε κανείς νά είπή προς αύτόν τή δεσποτική

1. Στην Καινή Διαθήκη ή λέξις «δωρεά» έχει τήν έννοια τής ένερ- 
γείας τού θεού· βλ. Πράξ. 10, 45· Ρω μ. 5, 15· Έφεσ. 3, 7 κ.ά.

2. Γαλ. 5, 22.
3. Ματθ. 12, 33* Λουκά 6,44.
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Πνεύμα το άγιον άφύκτω βλασφημίμ περιβάλλων σαυτόν, ής 
ούδ’ άφεσίς έστιν, «ή ποίησον το δένδρον καλόν και τον καρπόν 
αύτού καλόν, ή ποίησον τό δένδρον σαπρόν και τον καρπόν αυ
τόν σαπρόν». Εί yap άκτιστον τό Θειον Πνεύμα, πώς ούκ άκτί- 

5 στους φέρει τους καρπούς; Εί δ ' οί καρποί τούτου κτίσματα, 
πώς ούχι κάκεΐνο κτϊσμα;

37 Καίτοι Κύριλλος, ό τα Θεΐα πολύς, άκτιστον θέλων άποδεΐ- 
ξαι τον Υίόν, καρπόν τούτον προσεΐπε του Πατρός. Προθεις γάρ 
έκεΐνο τό παρ ’ αύτοΰ προς Ιουδαίους είρημένον, «εί ό Θεός Πα-

10 τήρ ύμών ήν, ήγαπάτε άν έμέ’ έγώ γάρ έκ τού Θεού έξήλθον και 
ήκω»' είτ’ αύτός παρ’ έαυτοΰ φησιν, «οί τον έκ Θεού Πατρός 
πεφηνότα Υίόν ούκ άγαπήσαντες πώς άν άληθεύσειαν λέγοντες 
ήγαπηκέναι τον έξ ούπερ έστί; Και οί τον καρπόν άτιμάσαντες 
ποιαν και προσοίσουσι τώ δένδρφ τιμήν; Εί δε καρπός έστι τού

15 Θεού και Πατρός ό Υιός (τούτο γάρ σημαίνει τό ‘έκ τού Πατρός 
έξήλθον και ήκω ) πώς άν εϊη γενητός; Πώς δε δλως ή τής θε- 
ότητος άρρητος φύσις έκφυλόν τι και αλλογενές ώς προς έαυτήν 
άποτέξεται, μηδέ τής γενητής ούσίας άνεχομένης τούτο παθεϊν; 
ΤΑ ρ’ ούχι τους αύτους προσήκε φάναι καί προς Άκίνδυνον λό-

20 γους; Τους γάρ καρπούς άτιμάζων τού Πνεύματος πώς προσοΐ- 
σει δόξαν τφ Πνεύματι; Πώς δ ’ ούχι καί τών κτισμάτων ελατ- 
τον τούτ άποδείκνυσιν αύτός, εϊπερ μηδέν έκείνων δ μη προσή- 
κοντας έαυτφ φέρει τούς καρπούς, έτεροφυεΐς δε τό θειον Πνεύ
μα κατ'αύτόν καί τής άξίας έκείνης άποδέοντας έπί τοσοΰτον;

38 Ό μέντοι θειος Κύριλλος πολλαχού τών λόγων μετά τού

4. Βλ. Ματθ. 12, 31.
5. Ματθ. 12, 33. Πρβλ. Λουκά 6,43.
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φωνή πού έλέχθηκε προς τούς Ιουδαίους πριν από αύτή· άφρον, 
πού περιέβαλες τον εαυτό σου με την άφευκτη βλασφημία προς 
τό άγιο Πνεύμα, για την όποια δέν ύπάρχει ούτε άφεσις4, «ή 
κάμε καλό τό δένδρο και καλό τον καρπό του ή κάμε σαπρό τό 
δένδρο και σαπρό τον καρπό του»5. Διότι, αν τό θειο Πνεύμα 
είναι άκτιστο, πώς δέν φέρει άκτιστους καρπούς; Ά ν  δε οί 
καρποί του είναι κτίσματα, πώς δέν είναι κι’ έκεΐνο κτίσμα;

37 Και όμως ό Κύριλλος, ό πολύς στά θεία, θέλοντας ν’ άπο- 
δείξη άκτιστο τον Υίό, τον άπεκάλεσε καρπό τού Πατρός. 
’Αφού είπε πρώτα έκεΐνο τό λεχθέν άπό αύτόν προς τούς Ιου
δαίους, «άν ήταν Πατέρας σας ό Θεός, θά μέ αγαπούσατε* διότι 
έγώ άπό τον Θεό έξήλθα και έρχομαι»6, έπειτα λέγει άπό έαυ- 
τού του ό ίδιος, «αύτοι πού δέν άγάπησαν τον Υίό πού έφάνη- 
κεν άπό τον Θεό Πατέρα, πώς μπορεί νά λέγουν τήν άλήθεια 
όταν ισχυρίζωνται ότι άγάπησαν αύτόν άπό τον όποιο προέρχε
ται; Και αύτοι πού άτίμασαν τον καρπό ποιά τιμή θά προσφέ
ρουν στο δένδρο; ’Ά ν  δέ ό Υιός είναι καρπός τού Θεού και Πα
τρός (διότι τούτο σημαίνει τό ‘άπό τον Πατέρα έξήλθα και έρ
χομαι’), πώς μπορεί νά είναι γεννητός; Πώς δέ κατ’ άρχήν ή άρ
ρητη φύσις τής θεότητος θά παραγάγη κάτι έκφυλο και άλλογε- 
νές προς τον έαυτό της, άφοΰ ούτε ή γενητή ούσία δέν άνέχεται 
νά πάθη τούτο; Επομένως είναι άνάγκη νά ομολογούμε ότι ό 
Υιός έφάνηκε Θεός άπό τον Θεό, γιά νά μή φαίνεται κατώτε
ρος τών κτισμάτων του»6 7. Άραγε δέν άρμόζει νά ειποΰμε τούς 
ίδιους λόγους και προς τον Ακίνδυνο; Και πώς αύτός δέν τό 
άποδεικνύει κατώτερο τών κτισμάτων, άν κανένα άπό έκεΐνα 
δέν ύπάρχη πού νά φέρη άταίριαστους στον έαυτό του καρπούς, 
ένώ τό θειο Πνεύμα φέρει κατ’ αύτόν έτεροφυεΐς και τόσο άπέ- 
χοντας άπό έκείνη τήν άξια;

38 Ό  θειος Κύριλλος όμως, έπειδή σέ πολλά σημεία τών λό-

6. Ίω. 8,42.
7. Θησαυροί 32, PG 75, 553С-556А.
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Υίοΰ καί το Πνεύμα το άγιον καρπόν τοιοντον προσειπών, και 
προς τους Εύνομιανούς, είρηκότας προς αύτόν, δ και προς ημάς 
νυν ό \Ακίνδυνος φησιν, δτι «σύνθετον ποιείτε τον Θεόν και κρί- 
σιν αύτφ και φύσιν διδόντες, πώς γάρ ό έκ τούτων συγκείμενος 

5 άπλους έσται;», γράφει πάλιν απολογούμενος- «εί σύνθετον οϊε- 
σθε γίνεσθαι θεόν διά το φύσιν έχειν και κρίσιν, ήτοι θέλησιν, 
όράτε και τούτο. Έχει το γεννάν ό Πατήρ φυσικώς' έχει και το 
κτίζειν δι’ Υίοΰ δημιουργικώς· και ού παρά τούτο σύνθετός 
έστν μιάς γάρ φύσεως τά τοιαΰτα καρπός. Ό δε αύτός κρατήσει 

ιολόγος έπί τε του άγαθου και άφθάρτου και άοράτου και όσα 
πρόσεστι τη θείμ φύσει». Όρφς ώς έκάστη των θείων ένερ- 
γειών καρπός έστι τής θείας φύσεως ώς και ή προαιώνιος γέν- 
νησις έκείνη; Πώς ούν ούκ άνω τής κτίσεώς είσιν, εί και διαφέ- 
ρουσι τής φύσεως προσοΰσαι ταύτη καθάπερ δή και το γεννάν; 

15 Αλλά τούτο μέν, ού φύσιν μόνον άλλά και ύπόστασιν χαρακτη- 
ρίζον, μόνου του Πατρός έστιν ή δε θεία κρίσις και ή θέλησις 
και ή δημιουργική ένέργεια και τά τοιαΰτα φύσιν μόνην άλλ’ 
ούχί καί ύπόστασιν χαρακτηρίζοντα, κοιναί είσιν ένέργειαι Πα
τρός, Υίοΰ καί Πνεύματος.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΑ ’

Έτέρα ρήσις Ακινδύνον пар* ης έλέγχβται, τόνμέν θεόν 
άθέλητον λέγων και άνβνέργητον, τά δέ κτίσματα

τούτφ σοναΐδια

39 Δήλος μέν ούν έστι κάντεΰθεν ό Ακίνδυνος πάσαν δωρεάν 
και ένέργειαν τοΰ Πνεύματος εις κτίσμα κατασπών καί δ ι' αύ- 
τών εις αύτό το θειον Πνεΰμα βλασφημών. Φέρε δ ’ δμως καί 
τά έν έτέροις αύτφ συγγεγραμμένα περί τούτων ένταυθοϊ προ-
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γων είπε μαζί με τον Υιό τέτοιον καρπό και τό άγιο Πνεύμα και 
προς τούς Εύνομιανούς πού είχαν είπεΐ προς αύτόν ό,τι λέγει σ’ 
έμάς τώρα ό Ακίνδυνος, ότι «καθιστάτε τον Θεό σύνθετο, άφοϋ 
τού δίνετε και κρίσι και φύσι, διότι πώς μπορεί νά είναι άπλός 
ό συγκείμενος από τούτα;»8, γράφει πάλι άπολογούμενος· «άν 
νομίζετε ότι ό Θεός γίνεται σύνθετος διότι έχει φύσι και κρίσι, 
δηλαδή θέλησι, βλέπετε και τούτο. Ό  Πατήρ κατέχει φυσικώς 
τό γεννάν έχει και τό κτίζειν δι’ Υιού δημιουργικώς* και δεν 
είναι γι’ αύτό τό λόγο σύνθετος· διότι αύτά τα πράγματα είναι 
καρπός μιας φύσεως. Ή ίδια λογική ισχύει για τό άγαθό και τό 
άφθαρτο και γιά τό άόρατο και όσα προσυπάρχουν στή θεία 
φύσι»9. Βλέπεις ότι καθεμιά άπό τις θείες ένέργειες είναι καρ
πός τής θείας φύσεως, όπως κι’ εκείνη ή προαιώνια γέννησις; 
Πώς λοιπόν δεν είναι έπάνω άπό τήν κτίσι, άν και διαφέρουν 
άπό τή φύσι, προϋπάρχοντας σ’ αύτήν, όπως βέβαια και τό γεν
νάν; Άλλα τούτο βέβαια, πού χαρακτηρίζει όχι μόνο φύσι άλλα 
και ύπόστασι, είναι μόνο τού Πατρός· ή δε θεία κρίσις και ή θέ- 
λησις και ή δημιουργική ένέργεια, και τά παρόμοια, πού χαρα
κτηρίζουν μόνο φύσι άλλ’ όχι και ύπόστασι, είναι κοινές ένέρ- 
γειες Πατρός, Υιού και Πνεύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

’Ά λ λη  ρήσις του ’Ακίνδυνου άπό τήν οποία ελέγχεται 
ότι λέγει τον μέν θ ε ό  αθέλητο κι άνενέργητο, 

τά δε κτίσματα συναΐδια με αύτόν

39 Φανερώνεται λοιπόν καί άπό έδώ ό Ακίνδυνος ότι κατε
βάζει σέ κτίσμα κάθε δωρεά καί ένέργεια τού Πνεύματος καί 
ότι με αύτά τά λόγια βλασφημεΐ στο ίδιο τό θείο Πνεύμα. Θά 
παραθέσωμε όμως έδώ καί όσα έγραψε σέ άλλα έργα γιά τό

8. θησαυροί 7, PG 75, 100Α.
9. Αυτόθι, 100Β.
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θέντες, ώς έκδηλοτέραν γεγενήσθαι την έκείνου δόξαν, είτ’ αύ 
το βλάσφημον άπελέγξωμεν αύτής. Φησί τοίνυν έν τοΐς ίδίη. 
Π ε ρ ί  χ  ά ρ ι τ ο ς αύτφ πεποιημένοις’ «εϊ τις χάριν λέγει 
χάρισμά τε και δώρημα, το Θειον έννοών, άκτιστον μεν και άσε- 

5 βες άλλως λέγειν, ούκ έστι δε έτερον τούτο τής θείας ούσίας' 
κτιστά δέ έστι χαρίσματα και δωρήματα τα παρά τής Θείας δυ- 
νάμεως έργα και άγαθά ήμιν άποτελέσματα». Σαφώς ούν εν- 
ταΰθα τον Θεόν ούσίαν είναι φησιν άθέλητόν τε και άνενέργη- 
τον. Εί γάρ το Θειον και άκτιστον ούχ έτερον τής Θείας ούσίας, 

10 καί το έτερον ταύτης ούτε θειον ουτ’ άκτιστον. Ούκοΰν ή ούκ 
έχει ή Θεία φύσις θέλησιν καί ένέργειαν ή, είπερ έχει, κτιστήν 
έχει ταύτην κατ’ αύτόν. Εί δε καί τή καταλλήλω θελήσει καί 
ένεργείφ κατά τους θεολόγους ή έκάστου φύσις χαρακτηρίζεται, 
τής μεν άκτιστου ένεργείας άκτιστον δεικνύσης φύσιν, κτιστήν 

15 δε τής κτιστής, το δε χαρακτηρίζον του χαρακτηριζόμενου διε- 
νήνοχε καί έτερόν έστι καθ’ δ διενήνοχεν, ού μόνον κτίσμα κατά 
τον Άκίνδυνον ή τής θείας φύσεως θέλησις καί ένέργεια, άλλά 
καί ή χαρακτηριζόμενη διά τούτων Θεία φύσις.

40 Καί μήν τό θειον καί άκτιστον ό Θεός έστιν αύτός. Εί δ ’ 
20 έκεΐνο μηδέν έτερον ή ούσία Θεία κατά τον Άκίνδυνον, ό Θεός 

ούδεν έτερον ή ούσία Θεία κατ’ αύτόν, ούχ ώς παν δ,τι έχει φύ
σει έχων καί μηδέν έπίκτητον, άλλ’ ώς μηδέν έχων δτι μή 
ούσίαν. Έκ του Θεού τοίνυν ούσα ή κτίσις, έκ τής Θείας έστίν 
ούσίας. Πώς γάρ ούκ έξ αύτής είπερ ό Θεός μηδέν άλλο πλήν 

25 αύτής; «Άλλά τούτο του μονογενούς ίδιον έστιν, έπεί καί αύτός 
έκ του Θεού καί ή κτίσις έκ του Θεού» κατά τον μέγαν Αθανά
σιον καί τον τά Θεία σοφόν Δαμασκηνόν, «άλλ’ ό μεν έκ τής ού
σίας του Θεού καί Πατρός μόνος άχρόνως γεγέννηται, ή δε κτί
σις ούκ έκ τής ούσίας του Πατρός, άλλά Θελήματι αύτοΰ έκ του
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θέμα τούτο, ώστε νά γίνη σαφέστερη ή δοξασία έκείνου* κι’ 
έπειτα θά έλέγξωμε τό βλάσφημο χαρακτήρα της. Λέγει λοιπόν 
στην ιδιαίτερη Περί χάριτος πραγματεία του* «αύτό πού λέγεται 
χάρις, χάρισμα καί δώρημα, εννοείται τό θείο, είναι άκτιστο, 
καί είναι άσέβεια νά τό χαρακτηρίσωμε άλλοιώς άλλά δεν είναι 
κάτι διάφορο άπό τη θεία ούσία* κτιστά δε χαρίσματα καί 
δωρήματα είναι τά άπό τη θεία δύναμι έργα καί άγαθά γιά μάς 
άποτελέσματα». Σαφώς λοιπόν εδώ λέγει ότι ό Θεός είναι ού
σία άθέλητη καί ένενέργητη. "Αν πράγματι τό θείο καί άκτιστο 
δεν είναι διαφορετικό άπό τη θεία ούσία, καί τό διαφορετικό 
άπό αύτούς δεν είναι ούτε θειο ούτε άκτιστο. Επομένως ή δέν 
έχει ή θεία φύσις θέλησι καί ένέργεια ή, άν έχη, την έχει κτι
στή κατά την άποψί του. "Αν δέ κατά τούς θεολόγους ή φύσις 
τού καθενός χαρακτηρίζεται με τήν κατάλληλη θέλησι καί 
ένέργεια, οπότε ή άκτιστη ενέργεια δεικνύει άκτιστη φύσι, κτι
στή δέ ή κτιστή1, τό δέ χαρακτηρίζον διαφέρει τού χαρακτηρι- 
ζομένου καί είναι άλλο κατά τό ότι διαφέρει, τότε δέν είναι 
μόνο ή θέλησις καί ένέργεια τής θείας φύσεως κτίσμα κατά τον 
’Ακίνδυνο, άλλά καί ή χαρακτηριζομένη διά τούτων θεία φύσις.

40 Καί όμως τό θειο καί άκτιστο είναι ό ίδιος ό Θεός. "Αν δέ 
έκεΐνο δέν είναι τίποτε άλλο παρά θεία ούσία κατά τον ’Ακίνδυ
νο, ό Θεός δέν είναι τίποτε άλλο παρά θεία ούσία κατ’ αύτόν, 
όχι διότι κάθε τι πού έχει τό έχει φύσει καί τίποτε έπίκτητο, 
άλλά διότι δέν έχει τίποτε άλλο έκτος άπό ούσία. ’Αφού λοιπόν 
ή κτίσις είναι άπό τον Θεό, είναι άπό τή θεία ούσία. Διότι πώς 
δέν θά ήταν άπό αύτήν, άν ό Θεός δέν είναι τίποτε άλλο έκτος 
άπό αύτήν; «’Αλλά τούτο είναι ιδίωμα τού μονογενούς, έπειδή 
καί αύτός είναι άπό τον Θεό καί ή κτίσις είναι άπό τον Θεό», 
κατά τον μέγα ’Αθανάσιο καί τον σοφό στά θεία Δαμασκηνό, 
«άλλά ό μέν Υιός έγεννήθηκε μόνος άπό τήν ούσία τού Θεού 
καί Πατρός άχρόνως, ή δέ κτίσις δέν είναι άπό τήν ούσία τού

1. Μαξίμου Όμολογητοΰ, Ζήτησις μετά Πύρρου, PG 91, 341Α.



178 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

μή δντος εις τό εϊναι παρήχθη». Και τα κτιστά τοιγαροΰν ταυτα, 
& τής Θείας χάριτος και δυνάμεως έργα και Αποτελέσματα ό 
’Ακίνδυνος φησι, τής Θείας φύσεώς έστιν έργα κατ’ αυτόν, εϊπερ 
ούχ έτερον ή άκτιστος χάρις και δύναμις τής του Θεού ούσίας, 

5 ώς αύτός τοις τε νυν είρημένοις και διά πάντων αύτοΰ σπεύδει 
των λόγων άποδεΐξαι. Έπει δε και κατά τον Θειον Κύριλλον 
«τής μεν φύσεώς έστι το γεννάν, τής δε ένεργείας τδ ποιεϊν» και 
κατά τον έκ Δαμασκού πάλιν Θεολόγον, «έργον θείας φύσεώς ή 
προαιώνιος γέννησις», ό ’Ακίνδυνος τά κτίσματα τής Θείας φύ- 

10 σεως έργα λίγων και κατασκευάζων, Θεία γεννήματα δοξάζει 
πάντα* και τον μονογενή Λόγον άθετεϊ, τό ιδιαίτατον άξίωμα 
τούτου, τό γε είς αύτόν ήκον, τοις πάσι κοινωσάμενος και καθε- 
λών. ’Αλλά και συναΐδια τή θείμ φύσει δείκνυσιν αύτά, μή γεγο
νότα δτε ό Θεός ήθέλησε' τό γάρ τής φύσεώς έργον ουθ’ υστε- 

15 ρόν έστι τής φύσεώς οΰθ ’ ύπόκειται Θελήσει. Ούκοΰν και αύτό 
καθαιρεΐ τό Θειον τοις κτίσμασι συντάττων, δ φησιν αύτός μή 
είναι τής ούσίας έτερον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Β

~Ετεραι ρήσεις του αύτοΰ пар1 ών ελέγχεται πάντας τους 
ένθέους θεολόγους και τους αύτοΐς όμολογοΰντας 

πολυθέους άποφαινόμενος είναι

41 Αλλά και παν έργον όπωσδήποτε λεγόμενον πολλαχοΰ 
των έαυτοΰ λόγων άποφαινόμενος κτιστόν, кал τήν προαιώνιον 

20 γέννησιν, ώς έργον είρημένην, είς κτίσμα κατασπψ και άθεος 
όμου και πολύθεός έστιν, έπίμονόν τινα μέθοδον άρτίως έξευ- * 8

2. Τό χωρίο τοΰτο δέν κατέστη δυνατό νά άνιχνευθή στόν Μ. ’Αθα
νάσιο άπ’ όπου τό λαμβάνει ό Δαμασκηνός, ”Εκδοσις όρθοδόξου πίστεως 4,
8, PG 94,1116ВС.
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Πατρός, άλλα παρήχθηκε στην ϋπαρξι άπό τό μή όν»2. Και τού
τα λοιπόν τά κτιστά, τά όποια ό ’Ακίνδυνος λέγει έργα καί άπο- 
τελέσματα τής θείας χάριτος και δυνάμεως, είναι έργα τής 
θείας φύσεως κατ’ αύτόν, άν δέν είναι κάτι διάφορο άπό τήν ού- 
σία τού Θεού ή άκτιστη χάρις καί δύναμις, όπως αύτός σπεύδει 
ν’ άποδείξη τόσο με τά τώρα λεχθέντα όσο καί με όλους τούς 
λόγους του. ’Επειδή δε καί κατά τον θειο Κύριλλο «γνώρισμα 
τής μεν φύσεως είναι νά γεννά, τής δε ένεργείας νά ποιή»3 καί 
κατά τον άπό τή Δαμασκό πάλι θεολόγο «έργο τής θείας φύσε
ως είναι ή προαιώνια γέννησις»4, ό ’Ακίνδυνος λέγοντας καί πα
ρουσιάζοντας ώς έργα τής θείας φύσεως κτίσματα, τά θεωρεί
όλα θεΐα γεννήματα- καί άθετεΐ τον μονογενή λόγο, άφοϋ, οσο 
έξηρτάτο άπό αύτόν, έκοινωνικοποίησε τό ιδιαίτερο άξίωμα 
τούτου σέ όλους καί τό καθήρεσε. ’Αλλά δεικνύει ότι αύτά είναι 
συναΐδια με τή θεία φύσι, άφοϋ δέν έγιναν όταν ό Θεός ήθέλη- 
σε- διότι τό έργο τής φύσεως ούτε μεταγενέστερο τής φύσεως 
είναι ούτε ύπόκειται σέ θέλησι. Επομένως καθαιρεΐ καί τό ίδιο 
τό θειο, κατατάσσοντάς το μέ τά κτίσματα, άφοϋ αύτός λέγει 
ότι δέν είναι κάτι άλλο άπό τήν ούσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

"Αλλες ρήσεις του ίδιου άπό τις όποιες ελέγχεται ότι 
άποφαίνεται ότι όλοι οί ένθεοι θεολόγοι καί οί 

σύμφωνοι μέ αύτούς είναι πολύθεοι

41 Καί έπειδή σέ πολλά σημεία των πραγματειών παρουσιά
ζει ώς κτιστό κάθε έργο, όπωσδήποτε λεγόμενο, ύποβιβάζει σέ 
κτίσμα καί τήν προαιώνια γέννησι, όταν χαρακτηρίζεται ώς 
έργο- καί είναι άθεος καί πολύθεος, άφοϋ εύρήκε τώρα κάποια

3. θησαυροί 18, PG 75, 312С.
4. ”Εκδοσις όρΟοδόξον πίστεως 1, 8, PG 94, 81 ЗА.
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ρών, δι ’ ής πάν είδος άσεβείας τε και δοσσεβείας έπϊ την οί- 
κείαν ό τάλας συνεφόρήσε ψυχήν. Ό δή τοιούτος εικότως και 
πάσαν την Εκκλησίαν του Χρίστου, τούς τε νυν όρθοτομοΰντας 
τον λόγον τής άληθείας кал τους έξ αίώνος άσφαλεΐς θεολόγους 

5 κακοδόξους άποφαινόμενος, συνείρει γράφων, «ή Θεία και άκτι
στος χάρις τε кал ένέργεια ούχ Ετερόν έστι τής θείας ούσίας οϋθ ’ 
ύφειμένον ουτ’ ένεργούμενον, ούτε άνούσιον και άνυπόστατον, 
οΰθ' όρατον καθ' αυτό σωματικοϊς όφθαλμοΐς οπωσδήποτε* 
Ασεβές γάρ και τούτο και άμα Άρείου και Μακεδονίου και Σα- 

10 βελλίου και Μασσαλιανών έστι φρόνημα». Τίνας ούν άσεβεϊς τε 
και δυσσεβεϊς ούτος είναι φησι διά των άπηριθμημένων, χρήν 
οίμαι διασαφήσαι και νΰν.

42 "Οτι τοίνυν πάσα ή Εκκλησία τού Θεού την έωραμένην
άπορρήτως έν Θαβώρ τοΐς άποστόλοις χάριν άκτιστον οόσαν 

15 άνεκήρυξαν ώς θειον και άπόρρητόν φως και λαμπρότητα θείας 
φύσεως, άλλ ' ούχι φύσιν (αυτή γάρ υπέρ πάσαν εκφανσίν τε και 
μέθεξίν έστι), προς τοΐς αύτηκόοις γεγονόσι πάσι καλό Σ υ ν ο 
δ ι κ ό ς  Τ ό μ ο ς  Εναργέστατα παρίστησιν, άμα και τους έξ 
αίώνος Θεολόγους τούτο κηρύττοντας έπιδεικνύς. Ό  τοίνυν λέ- 

20 γο)ν άλλον "Αρειον είναι και Σαβέλιον και Μακεδόνιον τον 
άκτιστον λέγοντα τό όρατον όπωσδήποτε γεγενημένον, σαφώς 
τούτους πάντας κακοδόξους είναι διατείνεται, και πολλαχώς’ ού 
γάρ διά τό φάναι μόνον έωράσθαι τοΐς τών Αποστόλων όφθαλ- 
μοΐς τό θειότατον έκεΐνο φώς, άλλά και τφ μη Θείαν είναι φάναι 

?5 φύσιν, και τφ ύπερέχειν αύτού την τούτο χορηγούσαν φύσιν, ώς 
ύπερ πάσαν οόσαν έκφανσιν και πάσης έκφάνσεως αιτίαν. Τό 
δε «καθ' αύτό» συνήψεν ό τών εύσεβών κατήγορος τό όρατον 
άπαγορεύων, δυοΐν Θάτερον ύποτιθέμενος' ή μη λέγειν δλως 
έωράσθαι τοΐς τών Αποστόλων όφθαλμοΐς άκτιστον τι φώς, ή
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έπίτομη μέθοδο, διά τής όποιας έσυσσώρευσε στην ψυχή του 
κάθε είδος άσεβείας και δυσσεβείας ό ταλαίπωρος. Τέτοιος 
λοιπόν πού είναι εύλόγως χαρακτηρίζει κακοδόξους όλη την 
Εκκλησία τού Χριστού, τούς όρθοτομοϋντας τον λόγο τής αλή
θειας καί τούς από ανέκαθεν άλαθεύτους θεολόγους* καί γράφει 
άραδιάζοντας, «ή θεία καί άκτιστη χάρις καί ένέργεια δέν είναι 
κάτι διαφορετικό άπό τή θεία ούσία ούτε ύφειμένο ούτε ένερ- 
γούμενο, ούτε άνούσιο καί άνυπόστατο, ούτε μέ κάποιο τρόπο 
ορατό καθ’ έαυτό μέ τούς σωματικούς οφθαλμούς* διότι καί 
τούτο είναι άσεβές, είναι φρόνημα τού Άρείου, τού Μακεδο- 
νίου, τού Σαβελλίου καί των Μασσαλιανών συγχρόνως». Πρέ
πει λοιπόν, νομίζω, καί τώρα νά διασαφήσωμε, ποιούς θεωρεί 
τούτος άσεβεις καί δυσσεβεΐς μέ όσα άπαρίθμησε.

42 'Ότι λοιπόν όλη ή Εκκλησία τού Θεού διεκήρυξε ότι ή 
χάρις πού έθεάθηκε άπορρήτως στο Θαβώρ άπό τούς άποστό- 
λους είναι άκτιστη, ώς θειο καί άπόρρητο φως καί λαμπρότητα 
θείας φύσεως, άλλ’ όχι φύσις (διότι αύτή είναι έπάνω άπό κάθε 
φανέρωσι καί μέθεξι), πέρα τού ότι τό γνωρίζουν όλοι όσοι 
ύπήρξαν αύτήκοοι, τά παριστάνει έναργέστατα καί ό Συνοδικός 
τόμος1, ό όποιος παρουσιάζει συγχρόνως καί τούς άπό τούς 
αιώνες θεολόγους νά διακηρύσσουν τούτο. Αύτός λοιπόν πού 
λέγει ότι είναι άλλος ’Άρειος καί Σαβέλλιος καί Μακεδόνιος 
όποιος χαρακτηρίζει άκτιστο τό γενόμενο κατά όποιοδήποτε 
τρόπο ορατό, διατείνεται σαφώς ότι όλοι οί θεολόγοι είναι κα
κόδοξοι, καί μέ πολλούς τρόπους* όχι μόνο γιά τό ότι λέγουν 
ότι τό θειότατο έκείνο φως έθεάθηκε άπό τούς οφθαλμούς των 
άποστόλων, άλλά καί γιά τό ότι λέγουν ότι δέν είναι θεία φύσις 
καί ότι ύπερέχει αύτού ή φύσις πού τό χορηγεί, διότι είναι ύπε- 
ράνω κάθε φανερώσεως καί αιτία κάθε φανερώσεως. Τή φράσι 
δέ «καθ’ αύτό» συνήψε ό κατήγορος των εύσεβών, άπορρίπτον- 
τας τό όρατό, μέ τήν έξής έπιδίωξι* ή νά μή λέγη κανείς καθό
λου ότι έθεάθηκε κάποιο άκτιστο φως μέ τούς όφθαλμούς των

1. Συνοδικός τόμος τού 1341, PG 151,679-692.
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λέγειν μεν προς το τούς άκούοντας παράγειν, οόκ αυτό δε πάλιν 
τον λέγοντα νοεΐν, άτε κατ’ αύτόν διά κτιστού φωτός όφθέν. Μή 
είναι δέ ανούσιον και άνυπόστατον άκτιστόν τι διατείνεται, ώς 
το φως έκεΐνο δείξη ούσΐαν και ύπόστασιν ύπάρχον, εϊπερ άκτι- 

5 στον, άλλ* ού χάριν και ένέργειαν κοινήν. Ούχ όφειμένον δέ 
φησιν ούδ’ ένεργούμενον, άπαγορεύων αίτιον είναι τούτον κατ’ 
ούσΐαν τον θεόν, και πάσης ύπερκείσθαι μή σνγχωρών έλλάμ- 
ψεως τον πάσης έλλάμψεως αίτιον και χορηγόν.

43 Ού μην άλλ’ εί κατά τον Άκίνδυνον ή άκτιστος ένέργεια 
ίο και δωρεά και χάρις ούτε τής Θείας ούσίας έτερον ούτε ένεργού

μενον, και τό λέγειν ταύτην έτέραν και ένεργονμένην Μασσα- 
λιανών έστιν, Άρείον τε και Σαβελλίου και Μακεδονίον, πώς 
ού τοιούτος δ τε Χρυσόστομος πατήρ και ό τής Θεολογίας έπώ- 
νυμος Γρηγόριος, ό μεν λέγων, «άλλο θέλων και Θέλησις, γεν- 

15 νών και γέννησις, λέγων και λόγος, εί μή μεθύομεν», ό δε Χρν- 
σορρήμων μετά τδ είπεΐν δτι τοΐς άποστόλοις ό Σωτήρ έφη, 
«μείνατε έν ’Ιερουσαλήμ έως ού ένδύσησθε δύναμιν έξ ύψους», 
και «λήψεσθε δύναμιν έπελθόντος του άγιου Πνεύματος έφ’ 
ύμάς», έπενεγκών, «άλλο δύναμις ή χορηγούμενη και άλλο τδ 

20 Πνεύμα τδ χορηγούν» * δ τε μέγας Βασίλειος και ό Θαυμάσιος 
Κύριλλος, ό μεν γράφων, «άλλο μέν έστιν ή ούσία, ής ούπω λό
γος μηνυτής έξευρέθη, έτέρα δε των περί αύτήν όνομάτων ή 
σημασία», και πάλιν, «εϊπερ εις τήν ούσΐαν άπαντα φέροντες τά 
θεία όνόματα καταθήσομεν, ούχι μόνον σύνθετον άλλά кал έξ 

25 άνομοιομερών συγκείμενον τδν Θεδν άποδεΐξομεν διά τδ άλλο 
και άλλο ύφ ’ έκάστου των όνομάτων σημαίνεσθαι» · ό δε θειος

2. Λόγος 29 (θεολογικός 3), 6, PG 36, 81Β.
3. Λουκά 24,49.
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αποστόλων, ή νά λέγη μέν για νά παραπλανά τούς άκροατάς, νά 
μή έννοή όμως πάλι αύτό ό λέγων, διότι κατ’ αύτόν έμφανίσθη- 
κε διά κτιστού φωτός. Διατείνεται δε ότι κάτι άκτιστο δεν είναι 
άνούσιο και άνυπόστατο, γιά νά δείξη ότι τό φως έκεΐνο είναι 
ούσία καί ύπόστασις άν είναι άκτιστο, άλλά όχι χάρις καί ένέρ- 
γεια κοινή. Λέγει δε ότι δεν είναι ύφειμένο ούτε ένεργούμενο 
τό φως, διότι άπορρίπτει ότι αίτιος τούτου είναι κατ’ ούσίαν ό 
Θεός καί δεν δέχεται ότι ό αίτιος καί χορηγός τής έλλάμψεως 
ύπέρκειται κάθε έλλάμψεως.

43 Άλλ’ όμως, άν κατά τον ’Ακίνδυνο ή άκτιστη ένέργεια καί 
δωρεά καί χάρις δεν είναι ούτε διαφορετικό άπό τη θεία ούσία 
ούτε ένεργούμενο, καί άν τό νά τη λέγωμε διαφορετική καί 
ένεργουμένη είναι διδασκαλία των Μασσαλιανών, τού Άρείου, 
τού Σαβελλίου καί τού Μακεδονίου, πώς δεν είναι τέτοιος ό 
Χρυσόστομος πατήρ καί ό έπώνυμος τής θεολογίας Γρηγόριος, 
αύτός έδώ με τό νά λέγη «άλλό θέλων καί άλλη θέλησις, γεν
νών καί γέννησις, λέγων καί λόγος, άν δεν είμαστε μεθυσμέ
νοι»2, ό δε Χρυσορρήμων, άφού άνέφερε ότι ό Σωτήρ είπε 
στούς άποστόλους, «μείνετε στήν ’Ιερουσαλήμ εως ότου ένδυ- 
θήτε δύναμι άπό τό ύψος3 καί «θά λάβετε δύναμι μόλις έλθη 
έπάνω σας τό άγιο Πνεύμα»4, με τό νά προσθέτη «άλλο ή χορη- 
γουμένη δύναμις καί άλλο τό χορηγούν Πνεύμα»5; Επίσης ό μέ- 
γας Βασίλειος καί ό θαυμάσιος Κύριλλος, άπό τούς όποιους ό 
πρώτος γράφει «άλλο είναι ή ούσία, τής όποιας δέν εύρέθηκε 
άκόμη έκφραστής λόγος, άλλη δε ή σημασία τών γύρω άπό αύ- 
τήν όνομάτων»6, καί πάλι, «άν φέρωμε καί καταθέσωμε στήν 
ούσία όλα τά θεία όνόματα, θ’ άποδείξωμε τον Θεό όχι μόνο 
σύνθετο άλλά καί συγκείμενο άπό άνομοιομερή πράγματα, έφ’ 
όσον άπό κάθε όνομα σημαίνεται άλλο καί άλλο»7, ό δέ θείος

4. Πράξ. 1,8.
5. Χωρίο πού δέν άνιχνεύθηκε.
6. Μ. Βασιλείου, Επιστολή 189 προς Εύστάθιον PG 32, 696Β.
7. Μ. Βασιλείου, Κατ’ Εύνομίου 2, 29, PG 29, 640С.
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Κύριλλος, «το μεν ποιεΐν ένεργείας έστί, φύσεως δε το γεννάν 
φύσις δε και ένέργεια ού ταυτόν» * кал προς τούτοις ό Δαμασκη
νός θεοφόρος γραφών, «έτερόν έστι Θέλησις και έτερον το Θε- 
λητικόν Θέλησις μεν γάρ ή τον Θέλειν δύναμις, Θελητικον δε το 

5 την δύναμιν έχον» · και πάλιν, «άλλο ένεργητικόν έπι Θεόν και 
άλλο ένέργεια, το μεν γάρ ή φύσις έστίν, ένέργεια δε ή ουσιώδης 
τής φύσεως κίνησις», και προστιθείς, ότι «δει γινώσκειν ώς ή 
ένέργεια ένεργειται μάλλον ή ένεργεΐ»;

U Τί δε ό μέγας Διονύσιος γραφών, «πρώτην ούν ή αύτοαγα- 
W θότης δωρεάν την τον αύτοεΐναι προβαλλόμενη, τή πρεσβυτέρα 

πρώτη των μετοχών ύμνεΐται, και έστιν έξ αύτής και έν αύτή 
και αύτό το είναι και αι των δντων άρχαί»; Πώς γάρ αν ειεν 
θεία φύσις αι μετοχαι αόται και άρχω και δωρεαϊ, πολλαί τε ού- 
σαι και έκ τής Θείας προϊοΰσαι φύσεως; Ό αύτός δε ταύτας 

г5 προϊών και θεΐα παραδείγματα καλεΐ, την όντότητα, την ζωήν, 
την σοφίαν, την πρόνοιαν, ών τή μετοχή τά όντα γέγονε τε και 
συνέστηκε. Καί πάλιν αύτός έαυτου έρμηνευς γενόμενος «παρα
δείγματα δέ», φησί, «φαμέν είναι τούς έν Θεφ των ό'ντων ού- 
σιοποιους και ένιαίως προϋφεστώτας λόγους, οΰς ή Θεολογία 

Ό προορισμούς καλεΐ και θεΐα και άγαθά θελήματα, των ό'ντων 
Αφοριστικά και ποιητικά, καθ’ οΰς ό ύπερούσιος τά όντα πάντα 
και προώρισε και παρήγαγε». Πώς ούν άν εϊη τά Θεΐα και Αγα
θά θελήματα κτιστά, και ταυτ’ δντα των όντων Αφοριστικά και 
ποιητικά; Πώς δ ’ Αποτελέσματα οί ούσιοποιοι των όντων λό

γγοι, και ταΰτα προϋφεστώτες έν Θεφ, καθ’ οΰς τά πάντα και 
προώρισε και παρήγαγεν; 8 9

8. θησαυροί 18, PG 75, 312С.
9. "Εκδοσις όρθοδόξου πίστεως 2, 22, PG 94,948С.
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Κύριλλος «τό νά ποιή είναι γνώρισμα ένεργείας, φύσεως δε τό 
νά γεννά, φύσις δε και ένέργεια δεν είναι τό ίδιο»8; Καί έκτος 
άτιό αυτούς ό Δαμασκηνός θεοφόρος πού γράφει, «άλλο είναι 
θέλησις καί άλλο θελητικό, διότι θέλησις είναι δύναμις τού θέ- 
λειν, θελητικό δε τό έχον τη δύναμι»9, καί πάλι, «άλλο είναι 
ενεργητικό έπί τού Θεού καί άλλο ένέργεια, διότι τό μέν ένα εί
ναι ή φύσις, ένέργεια δέ είναι ή ούσιώδης κίνησις τής φύσε
ως»10, καί προσθέτει ότι «πρέπει νά γνωρίζομε ότι ή ένέργεια 
ένεργεΐται μάλλον ή ένεργεΐ»11;

4 Τί λέγει πάλι ό μέγας Διονύσιος πού γράφει, «ή αύτοαγα- 
θότης λοιπόν πού προβάλλει ώς πρώτη δωρεά την τού αύτοεΐ- 
ναι, ύμνεΐται μέ την πρεσβύτερη πρώτη των μετοχών, καί είναι 
άπό αύτήν καί μέσα σ’ αύτήν καί τό αύτοεΐναι καί οί αρχές των 
όντων»12; Διότι πώς θά μπορούσαν νά είναι θεία φύσις αύτές οί 
μετοχές καί άρχές καί δωρεές, αφού είναι πολλές καί προέρ
χονται άπό τη θεία φύσι; Ό ίδιος δέ στη συνέχεια τις ονομάζει 
καί θεία παραδείγματα, την οντότητα, τή ζωή, τή σοφία, τήν 
πρόνοια, μέ τών όποιων τή συμμετοχή έγιναν καί συστήθηκαν 
τά όντα. Καί πάλι, γινόμενος ό ίδιος έρμηνευτής τού έαυτοΰ
του, λέγει, «παραδείγματα δέ λέγομε ότι είναι οί ούσιοποιοί 
στον Θεό λόγοι τών όντων πού προϋφίστανται ένιαίως, τούς 
όποιους ή θεολογία άποκαλεΐ προορισμούς καί θεία καί άγαθά 
θελήματα, άφοριστικά καί ποιητικά τών όντων, κατά τούς 
οποίους ό ύπερούσιος προώρισε καί παρήγαγε όλα τά όντα»13. 
Πώς λοιπόν θά μπορούσε νά είναι κτιστά τά θεία καί άγαθά θε
λήματα, καί μάλιστα όταν είναι άφοριστικά καί ποιητικά τών 
όντων; Πώς θά μπορούσε νά είναι άποτελέσματα οί ούσιοποιοί 
λόγοι τών όντων, καί μάλιστα άφού προϋπάρχουν στο Θεό, πού 
μέ βάσι αύτούς προώρισε καί παρήγαγε τά πάντα;

10. Αυτόθι 3, 15, PG 94, 948Α.
11. Αυτόθι, 948Β.
12. Περί θείων όνομάτων 5, 6, PG 3, 820С.
13. Αύτόθι, 8, PG 3, 824С.
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45 Ά λλ’ ό αυτός πάλιν έν δωδεκάτω κεφαλαίω των Θ ε ώ 
ν υ μ ι ώ ν  «καθόσον ύπερέχουσι», φησί, «των μετεχόντων αί 
αότομετοχαί, κατά τοσοΰτον ύπερίδρυται και αυτών τών μετο
χών δ άμέθέκτος αίτιος». Ενταύθα δη μη μόνον του άμεθέκτου

5 αιτίου την υπεροχήν, άλλα και τών ύπερεχομένων μετοχών το 
άκτιστον ύπέφηνεν, αύτομετοχάς τε ταύτας όνομάσας καί τών 
μετοχή το είναι έχόντων, ταυτό δ ’ είπεΐν πάντων τών κτιστών, 
υπερέχειν είρηκώς. Πώς ούν ούχί και ούτος μετά τών ανωτέρω 
προηγμένων θεολόγων, μάλλον δε ιών άπ ’ αίώνος πάντων - τις 

10 γάρ ό τούτοις μή συνόδων- τής τών δυσσεβών кал πολυθέων 
είναι μοίρας ύπ’ \Ακίνδυνου πολλαχώς άκούσεται, λέγοντος σα
φώς, «ού δυνάμεθα την ούσιώδη του Θεού και φυσικήν δύναμιν 
και ένέργειαν έτερόν τι φρονήσαι τής ούσίας αύτοϋ και τής φύ- 
σεως και το μερίζεσθαι τον Θεόν, ώς άλλο και άλλο είναι έν τω 

15 μερίζεσθαι και ουτω πολλά άκτιστα, διάφορα τής τε θείας ου
σίας και έαυτών, άσεβέστατόν έστι, πολυθεΐαν γάρ άτοπωτάτην 
εισάγει και άνοητοτάτην»;

46 7Α ρ’ ού παρρησίμ ταϋτ’ είπών την προς τους ιερούς πατέ
ρας όμολογίαν ούτος άθετεΐ καί κατ’ αύτούς περί Θεού φρονή-

20 σαι τών άδυνάτων είναι διατείνεται, πολυθεΐαν έγκαλών αύτοΐς 
άνωτέρω φανερώς, είποΰσιν άλλο την ουσίαν είναι καί άλλο την 
ούσιώδη του Θεού ένέργειαν, έτερόν τε την θελητικήν δύναμιν 
καί έτερον το την θέλησιν έχον, άλλο τε кал άλλο υφ ’ έκάστου 
σημαίνεσθαι τών θείων όνομάτων, άλλ ’ ούχ ύπό πάντων την 

25 ούσίαν; Περί ών πάλιν φησίν, άμα καί τών αντιθέτων αύτω 
τούτων κατά παράθεσιν άπτόμενος καί τής αύτών δόζης κατα
τρέχω ν  «οί μεν άλλο φασιν είναι την ούσιώδη του Θεού καί 
φυσικήν άγαθότητα καί άλλο την ούσίαν καί άλλο την σοφίαν 
καί έτερον την ζωήν, ήμεϊς δέ, ώς παρά τών άγιων έδιδάχθη-
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45 Άλλ’ ό ίδιος πάλι Διονύσιος λέγει στο δωδέκατο κεφά
λαιο των Θεωνυμιών, «όσο ύπερέχουν των μετεχόντων οί αύτο- 
μετοχές, τόσο είναι ύπερεδραιωμένος καί αύτών των μετοχών ό 
άμέθεκτος αίτιος»14. Έδώ βέβαια ύποδεικνύει όχι μόνο την ύπε- 
ροχή του άμεθέκτου αιτίου, άλλά καί τό άκτιστο των ύπερεχο- 
μένων μετοχών, άφοΰ τις ώνόμασε αύτομετοχές καί είπε ότι 
ύπερέχουν έκείνων πού έχουν τήν ϋπαρξι μέ μετοχή, δηλαδή 
όλων τών κτιστών. Πώς λοιπόν δέν θ’ άκούση κι’ αύτός μέ πολ
λούς τρόπους άπό τον ’Ακίνδυνο ότι άνήκει στήν μερίδα τών 
δυσσεβών καί πολυθέων, μαζί μέ τούς παραπάνω άναφερομέ- 
νους θεολόγους, μάλλον δε μαζί μέ όλους τούς άπό τούς αιώνες 
-διότι ποιος δέν συμφωνεί μέ αύτούς;- τή στιγμή πού ό ’Ακίν
δυνος λέγει σαφώς, «δέν μπορούμε τήν ούσιώδη καί φυσική δύ- 
ναμι καί ένέργεια τού Θεού νά τήν θεωρήσωμε σαν κάτι διαφο
ρετικό άπό τήν ούσία καί τήν φύσι του· δέν μπορούμε έπίσης νά 
θεωρήσωμε τό μερίζεσθαι τον Θεό μέ τήν έννοια ότι διά τού 
μερισμού αύτός γίνεται διαφορετικά πράγματα κι’ έτσι πολλά 
άκτιστα, διάφορα άπό τή θεία ούσία καί άπό έαυτά, είναι άσε- 
βέστατο, διότι εισάγει άτοπώτατη καί άνοητότατη πολυθεΐα»;

16 ΤΑραγε, λέγοντας αύτά τά πράγματα μέ παρρησία, δέν άθε- 
τεΐ τήν ομολογία προς τούς ιερούς πατέρες καί δέν διατείνεται 
ότι είναι άδύνατο νά έχη τό ίδιο φρόνημα μέ αύτούς, άφού πα
ραπάνω τούς κατηγόρησε γιά πολυθεΐα φανερά, έπειδή είπαν 
ότι άλλο είναι ή ούσία καί άλλο ή ούσιώδης ένέργεια τού Θεού, 
άλλο ή θελητική δύναμις καί άλλο τό έχον τήν θέλησι, άλλο 
καί άλλο σημαίνεται άπό κάθε θείο όνομα, άλλ’ άπό κανένα ή 
ούσία; Περί αύτών λέγει πάλι, ένώ άπτεται καί τών άντιθέτων 
του κατά άντιπαράθεσι καί κατηγορεί τή γνώμη τους· «έκείνοι 
ισχυρίζονται ότι άλλο είναι ή ούσιώδης καί φυσική άγαθότης 
τού θεού καί άλλο ή ούσία καί άλλο ή σοφία καί άλλο ή ζωή, 
ένώ έμεΐς, όπως έδιδαχθήκαμε άπό τούς αγίους, δέν φρονούμε

14. Αύτόθι 12,4, PG 3, 972Β.
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μεν, οόκ άλλο και άλλο φρονοϋμεν και όμολογουμεν εν yap έκεΐ 
οόσίαν είναι και ζωήν και δύναμιν και άγαθότητα λέγουσι». 77- 
νες ούν ών έστι κατήγορος, ώς ύπεναντίως τή κατ’ αυτόν δόξη 
διδασκόντων άλλο την άκτιστον οόσίαν είναι και άλλο των οό- 

5 σιωδώς περί αύτήν Θεωρούμενων έκαστον; Οί προκατηριθμη- 
μένοι δήπον πάντες άγιοι, παρ’ ών δ ’ ούτος τάναντία διδαχθήναι 
φάσκει. Τίνες; Αυτός ό τάναντία διδαχθείς λεγέτω ■ «και γέγρα
φα μεν ούν», άν φαίη, «διδάσκει γάρ ημάς ό μέγας Διονύσιος ό 
Αρεοπαγίτης, έκεΐνα λέγων έν τοΐς Π ε ρ  ί τ ο υ  ό ν τ ο ς».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι Γ

Έτεραι του αυτόν ρήσεις, έν αίς και μαρτυρία 
έκ των του μεγάλου Διονυσίου καθ' ας έλέγ- 

χεται τήν μεν και παραχαράττων και παρεξη- 
γούμενος, αυτός δε πολλούς θεούς και 

πολλάς θεότητας πρεσβεύων

47 Και μην ούτος, ώς προϋποδέδεικται, συνεΐπεν έκείνοις σα
φώς, άλλα κάπι τφ δειξαι τής τε Θείας ούσίας και των περί αύ
τήν Θεωρουμένων φυσικώς αύτών τε τούτων τήν προς άλλη λα 
διάκρισιν, τής άγαθότητος, τής όντότητος, τής ζωής, τής σοφίας 
κοιτών παραπλήσιων, πάσαν ύπήλθε τήν Π ε ρ ί  τ ώ ν  θ εί -  

15 ω ν ό ν ο μ ά τ ω ν  Θαυμασιωτάτην έκείνην πραγματείαν. 7Α ρ’ 
ούν έαυτώ τε και τοΐς άλλοις πάσιν είς ούτος ενάντιος, και συ 
μάρτυς τής τηλικαύτης ύβρεως τού μεγάλου κα\ παρά σου 
κληθέντος; Προαγέσθω δ ’ όμως ή παρά του άγιου των άγιων 
άντικειμένη θεολογία κατά τό δοκούν Ακινδύνφ λέγοντν «διδά- 

20 σκει γάρ ήμάς ό μέγας Διονύσιος ό Αρεοπαγίτης, έκεΐνα λέγων
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καί δέν δεχόμαστε άλλο καί άλλο- διότι ένα λέγουν ότι είναι 
έκεΐ ή ούσία καί ή ζωή καί ή δύναμις καί ή άγαθότης». Ποιοι 
λοιπόν είναι αύτοί τούς όποιους κατηγορεί ότι διδάσκουν άντί- 
θετα προς τή δοξασία του ότι άλλο είναι ή άκτιστη ούσία καί 
άλλο τό καθένα από τά ούσιωδώς παρατηρούμενα γύρω άπό αύ- 
τήν; Οί άγιοι πού προαναφέρθηκαν όλοι, άπό τούς όποιους τού
τος ισχυρίζεται ότι έδιδάχθηκε τά αντίθετα. Ποιοι; "Ας είπή 
αύτός πού έδιδάχθηκε τά άντίθετα. Θά έλεγε, «καί έγραψα μεν 
βεβαίως, άλλα μάς διδάσκει ό μέγας Διονύσιος ό ’Αρεοπαγίτης 
λέγοντας έκεΐνα στην πραγματεία Περ'ι του οντος»15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

’Ά λ λες  ρήσεις του ίδιου, ανάμεσα στις όποιες ύπάρχει και 
μαρτυρία άπό τού μεγάλου Διονυσίου, άπό τις όποιες 

ελέγχεται ότι αύτην την παραχαράττει καί την 
παρερμηνεύει, ενώ αύτός παραδέχεται πολ

λούς θεούς καί πολλές θεότητες

47 Καί όμως τούτος, όπως έχει προϋποδειχθή, συμφώνησε μ’ 
έκείνους σαφώς, άλλά καί συνέταξε όλη έκείνη τή θαυμασιωτά- 
τη πραγματεία Περί των θείων ονομάτων, γιά νά δείξη τή διά- 
κρισι τής θείας ούσίας καί των φυσικώς περί αύτήν παρατηρου- 
μένων, καθώς επίσης καί τούτων των ιδίων μεταξύ τους· τής 
άγαθότητος, τής όντότητος, τής ζωής, τής σοφίας καί των πα
ρομοίων. Άραγε λοιπόν αύτός ό ένας είναι άντίθετος προς τον 
έαυτό του καί προς όλους τούς άλλους καί σύ είσαι μάρτυς τής 
τόσο μεγάλης ύβρεως αύτοΰ πού καί άπό σένα ώνομάσθηκε μέ
γας; Ά ς  προβληθή όμως ή άπό τον άγιο άντιτασσομένη στούς 
άγιους θεολογία κατά τή γνώμη τού ’Ακινδύνου πού λέγει· «διό
τι ό μέγας Διονύσιος ’Αρεοπαγίτης μάς διδάσκει γράφοντας τά

15. Π ερ ί Θ είω ν όνο μ ά  τ ω ν  5, PG 3, 816-825.
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έν τοΐς Π ε ρ ί  τ ο ύ  δ ν  το  ς* ‘ούκ άλλο δε είναι τάγαθόν φημι 
και άλλο το δν και άλλο την ζωήν και άλλο την σοφίαν, ουδέ 
πολλά τά αίτια και άλλων άλλας παρακτικάς Θεότητας ύπερε- 
χούσας καί ύφειμένας, άλλ ’ ενός Θεόν τάς δλας άγαθάς προό- 

5 δους’».

48 "Οντως οόχ υβριστής μόνον άλλα και συκοφάντης του καί 
παρ' αύτού μεγάλου κληθέντος έντεΰθεν ό Ακίνδυνος άναφανεΐ- 
ται τοΐς καί μικρόν έπιστήσασιν. Ούδαμώς γάρ τω μεγάλφ Διο
νυσίου περί τής Θείας ουσίας καί ένεργείας ένταυθ’ ό λόγος άλλα

10 περί μόνων των Θείων ένεργειών. Φθάσας γάρ έξεΐλε του λόγου 
τήν ύπερουσιότητα έκείνην καί προδιεμαρτύρατο άρχόμενος 
των Π ε ρ  ί τ ο υ  δ ν τ ο ς  λόγων, δτι «τω λόγω σκοπός ου 
τήν υπερούσιον ουσίαν ή υπερούσιος έκφαίνειν (άρρητον γάρ 
τούτο καί άγνωστον καί παντελώς άνέκφαντον) άλλά τήν ούσιο- 

15 ποιόν εις τά δντα πάντα πρόοδον ύμνήσαι». Καί προσαναστέλ- 
λων έτι τό τής Ακινδύνου συκοφαντίας άναιδες δις τά αύτά 
προκαταγγέλλει πάλιν καί διισχυρίζεται τον λόγον έπαναλαβών, 
ώς «ούκ έκφράσαι καί ύμνήσαι» ποθεί «τήν αύτοϋπερούσιον 
άγαθότητα καί ούσίαν, τήν ύπέρ πάσαν άγαθότητα καί θεότητα, 

20 άλλά τήν έκπεφασμένην άγαθοποιόν πρόνοιαν, ύπεροχικώς 
άγαθότητα καί πάντων άγαθών αιτίαν» ύμνεϊ, και «δν καί ζωήν 
καί σοφίαν τήν ούσιοποιόν καί σοφοιποιόν καί ζωοδότιν αιτίαν 
των ούσίας καί ζωής καί νου μετειληφότων».

49 Οΰτω τοίνυν διαστείλας φανερώς ό μέγας των θείων καί 
25 άκτιστων ένεργειών, τής θείας δηλαδή προνοίας καί των κατ’

αύτήν, τήν θείαν ύπερουσιότητα, και τήν μεν φανερώς ύπερκει- 
μένην ούσαν δείξας ώς ύπερ πάσαν έκφανσιν καί πρόοδον, εί 
καί άπό τούτων αδτη όνομάζεται πασών, άτε καθ’έαυτήν παν-
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έξης στην πραγματεία Περί του δντος· ‘δέν ισχυρίζομαι ότι άλλο 
είναι τό αγαθό και άλλο τό όν και άλλο ή ζωή και άλλο ή σο
φία, ούτε ότι τά αίτια είναι πολλά ούτε δέχομαι άλλες θεότητες 
ύπερέχουσες και ύφειμένες, παρακτικές άλλων θεοτήτων, άλλα 
δέχομαι ότι όλες οί αγαθές πρόοδοι είναι ένός Θεού’»1.

48 Πράγματι ό ’Ακίνδυνος με αύτό δέν άναδεικνύεται μόνο 
ύβριστής άλλα και συκοφάντης τού και άπό αύτόν ονομαζόμε
νου μεγάλου για όσους προσέξουν έστω και λίγο. Διότι ό λόγος 
τού μεγάλου Διονυσίου δέν είναι έδώ καθόλου περί τής θείας 
ουσίας μας και ένεργείας, άλλά μόνο περί των θείων ενεργειών. 
Διότι μόλις είχε έξαιρέσει τού λόγου έκείνη τήν υπερουσιότητα 
και διαμαρτυρήθηκε άπό πριν άρχίζοντας τούς λόγους Περί του 
δντος, ότι «σκοπός τού λόγου δέν είναι νά άποκαλύψη τήν ύπε- 
ρούσια ούσία ώς ύπερούσια (διότι τούτο είναι άρρητο και άγνω
στο καί έντελώς άφανέρωτο), άλλά νά ύμνήση τήν ούσιοποιό 
σέ όλα τά όντα πρόοδο»2. Καί γιά νά άναστείλη έκ των προτέ- 
ρων άκόμη τήν άναίδεια τής συκοφαντίας τού ’Ακίνδυνου προ- 
καταγγέλλει πάλι δυο φορές τά ίδια πράγματα καί διισχυρίζε- 
ται, όταν ξαναπαίρνη τον λόγο, ότι δέν ποθεί «νά έκφράση καί 
ύμνήση τήν αύτοϋπερούσια άγαθότητα καί ούσία, τήν έπάνω 
άπό κάθε άγαθότητα καί θεότητα, άλλά ύμνεΐ τήν έκδηλωμένη 
άγαθοποιό πρόνοια ώς ύπεροχικώς άγαθότητα καί ώς αιτία 
όλων των άγαθών» καί «ώς όν καί ζωή καί σοφία τήν ούσιο
ποιό καί σοφοποιό καί ζωοδότιδα αιτία των μετασχόντων ού- 
σίας καί ζωής καί νοΰ»3.

49 Ό μέγας λοιπόν θεολόγος διέστειλε τόσο φανερά άπό τις 
θείες καί άκτιστες ένέργειες, άπό τή θεία δηλαδή πρόνοια καί 
τά σχετικά με αυτήν, τή θεία ύπερουσιότητα. Καί έδειξε ότι ή 
τελευταία ύπέρκειται φανερά, διότι είναι έπάνω άπό κάθε φανέ- 
ρωσι καί πρόοδο, άν καί αύτή όνομάζεται άπό όλες τούτες, έφ’

1. Περί θείων όνομάτων 5, 2, PG 3, 816CD.
2. Αύτόθι 5, 1,PG3, 816Β.
3. Αύτόθι 5, 2, PG 3, 816C.
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τάπασιν Ανώνυμος ούσα καί 07ιερώνυμος και άμέθεκτος, ταύτας 
δε είναι τάς έκφαινομένας καί όνομαζομένας καί μετεχομένας 
του Θεού προόδους είρηκώς και ουτω την Ακίνδυνου πλάνην 
τελέως καθελών καί προδιομολογησάμενος μη περί τής ύπε- 

5 ρουσιότητος έκείνης χρήσθαι τοΐς έξης, είτ’ έπάγει, «μη άλλο εί
ναι το Αγαθόν καί άλλο το δν και άλλο την ζωήν καί άλλο την 
σοφίαν», περί των μετεχομένων λέγων καί όνομαζομένων καί 
Απλώς περί τής έκπεφασμένης του Θεού προνοΐας καί των κατ’ 
αύτήν, άλλ ’ ούχί περί αυτής τής ουσίας. Διό και τελευτών ένταΰ- 

ΐο Θα πάντα τα προαπηριθμημένα οί συλλαβών, τού Θεού προό
δους προσηγόρευσε, διαστέλλων αύθις έναργώς τής άνεκφοιτή- 
του кал μιας παντάπασιν ύπερουσιότητος έκείνης. Πώς γάρ αν 
εϊη πρόοδος αυτή του Θεού, μάλλον δε καί πρόοδοι;

50 7Αρ ’ ου φανερώς Αναιδώς συκοφαντεΐται και Αδίκως παν
ί 5 τάπασιν έρεσχελεΐται παρ’ 'Ακίνδυνου κατά ταΰΟ’ ό μέγας, ώς 

έναντίως έαυτώ τε καί τοΐς άλλοις Θεολόγοις μη άλλο λέγων 
την άκτιστον ύπερουσιότητα έκείνην καί άλλο την αυτής άκτι- 
στον ένέργειαν, μάλλον δε τάς ένεργείας, καί ταϋτα παρά τούτο 
πάντ’ έκεΐνα πρότερον είπών, ϊνα μη ταΐς τοιαύταις ή συκοφαν- 

20 τίαις άλώσιμος; Αλλά καί των θείων καί άκτιστων ένεργειών 
τούτων τής θείας кал Αγαθοποιού προνοίας καί των κατ’ αύτήν, 
τής ζωοποιού ζωής, τής σοφοδότιδος σοφίας кал των παραπλή
σιων, πώς έκάστην ούκ άλλο καί άλλο είναι καί πώς ούχί πολ
λά τά αίτιά φησι, διδασκέτω πάλιν αύτός, ό τον συκοφάντην 

25 των αύτου λόγων Ακίνδυνον λαμπρώς αίσχύνας. Αύτός γάρ καί 
τούτο λίαν έναργώς παρίστησι γράφων, «ούκ άλλο καί άλλο εί
ναι φημι τούτων έκάστην, ούδε πολλά τά αίτια, καί άλλων άλλας
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όσον καθ’ έαυτήν είναι έντελώς ανώνυμη και ύπερώνυμη και 
άμέθεκτη, ένώ για τις ενέργειες είπε ότι είναι οί άποκαλυπτό- 
μενες καί ονομαζόμενες καί μετεχόμενες πρόοδοι του Θεού. 
’Έτσι, άφου κατέλυσε τελείως την πλάνη του ’Ακίνδυνου και 
άφου συμφώνησε από πριν νά μή χρησιμοποιήση τά έπόμενα 
περί τής ύπερουσιότητος έκείνης, έπειτα προσθέτει, «ότι δεν 
είναι άλλο τό αγαθό καί άλλο τό όν καί άλλο ή ζωή και άλλο ή 
σοφία»4, ομιλώντας περί των μετεχομένων και ονομαζόμενων 
καί γενικώς περί τής άποκεκαλυμμένης προνοίας του Θεού και 
των κατ’ αύτήν, άλλ’ όχι περί τής ίδιας τής ούσίας. Γι’ αύτό έδώ 
τελειώνοντας συγκέντρωσε όλα τά προαπαριθμημένα από αύτόν 
καί τά ονόμασε προόδους του Θεού, διαστέλλοντάς τα πάλι κα
θαρά όπως έκείνη τήν άδιάδοτη καί μια μόνο ύπερουσιότητα. 
Διότι πώς θά μπορούσε αύτή νά είναι πρόοδος του Θεού, μάλ
λον δέ καί πρόοδοι;

50 Άραγε δέν συκοφαντεΐται όλοφάνερα άναιδώς καί δέν έμ- 
παίζεται άδίκως άπό τον ’Ακίνδυνο σύμφωνα μέ αυτά ό μέγας 
Διονύσιος, διότι δέν λέγει άντιθέτως προς τον έαυτό του καί 
τούς άλλους θεολόγους ότι άλλο είναι έκείνη ή άκτιστη ύπε- 
ρουσιότης καί άλλο ή άκτιστη ένέργειά της, μάλλον δέ οί ένέρ- 
γειες, καί μάλιστα ένώ άντιθέτως είπε όλα έκεΐνα προηγουμέ
νως, για νά μή είναι άλώσιμος σέ τέτοιες συκοφαντίες; ’Αλλά 
άς διδάξη πάλι ό ίδιος θεολόγος πού έντρόπιασε λαμπρώς τον 
συκοφάντη τών λόγων του ’Ακίνδυνο, πώς καί άπό αύτές τις 
θείες καί άκτιστες ένέργειες τής θείας καί αγαθοποιού προ
νοίας καί τών σχετικών μέ αύτήν, τής ζωοποιού ζωής, τής σο- 
φοδότιδος σοφίας καί τών παραπλήσιων* πώς λοιπόν καί κάθε 
μια άπό αύτές λέγει ότι δέν είναι άλλο καί άλλο καί πώς δέν εί
ναι πολλά τά αίτια; Διότι ό ίδιος παριστάνει καί τούτο πολύ 
έναργώς, γράφοντας, «δέν λέγω ότι ή κάθε μιά άπό αύτές είναι 
άλλο, ούτε ότι είναι πολλά τά αίτια ούτε δέχομαι άλλες θεότη-

4. Π ερ ί Θ είω ν ό νο μ ά  τ ω ν  5, 2, PG 3, 8 16С.
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παρακτικάς θεότητας ύπερεχούσας και ύφειμένας, άλλ’ ενός 
θεού τάς δλας άγαθάς προόδους».

51 Τις ούν ό λέγων μη ενός είναι Θεόν τάς Θείας ένεργείας 
πάσας, προς δε ταύταις και την ύπ'ερ ταύτας υπερουσιότητα

5 έκείνην, άλλ’ άλλου μεν είναι Θεού την πρόνοιαν, άλλου δε την 
ζωοποιόν ζωήν, έτερον δε την σοφοποιόν σοφίαν, και άλλου 
πάλιν παρά τούτους πάντας τούς θεούς την ύπερέχουσαν έκείνην 
ύπερουσιότητα; Τούτον δείξας ό Ακίνδυνος, δστις ποτ’ εστιν ό 
λέγων άλλου άλλην είναι τούτων έκάστην, κατ’ έκείνου προαγέ- 

10 τω, «μη άλλο είναι τό αγαθόν και άλλο τό δν και άλλο την ζωήν 
ή την σοφίαν кал άλλων άλλας Θεότητας, άλλ’ ένός Θεού».

52 Τις μεν ούν ό λέγων άλλων άλλας είναι θεότητας ύπερε
χούσας και ύφειμένας, ’Ακίνδυνος ούκ αν ποτ’ άνέξαιτο ζητεϊν, 
ινα μη αύτέλεγκτος εϊη. Και γάρ ούτός έστιν αύτός, εί και τούς

15 πολλούς έντευθεν μορμολύττεται και φωραθήναι δεδοικώς δε- 
δίττεται, τό λανθάνειν έκ τού Θορυβεϊν Θηρώμενος δολίως. Ού- 
κοΰν έλεγχέσθω παρ ’ ημών, ινα γνώ καθ’ έαυτου και τά τού με
γάλου Διονυσίου προβαλλόμενος. Έπει γάρ άνωτέρω φανερώς 
ούτος παν τό διαφέρον τής θείας ύπερουσιότητος κτίσμα είναι 

20 άπεφήνατο, διαφέρειν δε ταύτης την τε Θείαν πρόνοιαν και την 
ζωοποιόν ζωήν και τήν σοφοδότιδα σοφίαν και άπλώς πάσαν 
άγαθοποιόν και θείαν ένέργειαν ό μέγας έδίδαξε Διονύσιος, ώς 
τής ύπερουσιότητος έκείνης ύπερ έκφανσιν ουσης και έκφρα- 
σιν και μέθεξιν, τούτων δε μετεχομένων και όνομαζομένων άτε 

25 και έκφαινομένων, ό ’Ακίνδυνος κτιστός ηγείται ταύτας, έπει 
τής ούσίας έκείνης διενηνόχασιν. Ή δε κτιστή ένέργεια και κτι
στής φύσεώς έστιν· ούκούν ή κατά τον Άκίνδυνον κτιστή πρό
νοια και κτιστού έστι Θεού Θεότης, άκτιστου δε Θεού άκτιστος, 
και ώς άκτιστος ύπερέχουσα παντάπασιν ούσία, και ούτός έστιν
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τες ύπερέχουσες και ύφειμένες, παρακτικές άλλων θεοτήτων, 
άλλα δέχομαι ότι όλες οί αγαθές πρόοδοι είναι ένός Θεοΰ»5.

51 Ποιος λοιπόν είναι αύτός πού λέγει ότι οί ένέργειες δεν εί
ναι όλες ένός Θεού, έκτος δέ από αύτές καί εκείνη ή έπάνω άπό 
αύτές ύπερουσιότης, άλλ’ ότι ή πρόνοια είναι άλλου Θεοΰ, άλ
λου ή ζωοποιός ζωή, άλλου ή σοφοποιός σοφία, καί άλλου 
πάλι πέρα άπό όλους αύτούς τούς θεούς ή ύπερέχουσα έκείνη 
ύπερουσιότης; ’Αφού ό ’Ακίνδυνος δείξη ποιος είναι τούτος, αύ
τός πού λέγει ότι ή καθεμιά άπό τούτες είναι διαφορετική καί 
άλλου, άς προβάλη εναντίον εκείνου, «ότι δεν είναι άλλο τό 
άγαθό καί άλλο τό όν καί άλλο ή ζωή ή ή σοφία καί άλλων άλ
λες θεότητες, άλλά ένός Θεού».

52 Ποιος λοιπόν είναι αύτός πού λέγει ότι ύπάρχουν άλλες 
άλλων θεότητες ύπερέχουσες καί ύφειμένες, ό ’Ακίνδυνος δέν 
θά έδεχόταν ποτέ νά τον άναζητήση, γιά νά μή αύτοελεγχθή. 
Διότι είναι αύτός ό ίδιος, άν καί τρομοκρατεί έτσι τούς πολλούς 
καί άπό φόβο μή φανερωθή τούς έκφοβίζει, έπιδιώκοντας δο- 
λίως νά διαφύγη τήν προσοχή μέ τό θόρυβο. Επομένως άς 
έλέγχεται καί άπό μάς, γιά νά μάθη ότι προβάλλει καί τις άπό- 
ψεις του μεγάλου Διονυσίου έναντίον του έαυτοΰ του. Πράγμα
τι, έπειδή τούτος παραπάνω άποφάνθηκε φανερώς ότι κάθε τι 
πού διαφέρει άπό τή θεία ύπερουσιότητα είναι κτίσμα, ό δέ μέ- 
γας Διονύσιος έδίδαξε ότι διαφέρει άπό αύτήν τή θεία πρόνοια 
καί τή ζωοποιό ζωή καί τή σοφοδότιδα σοφία καί τή ζωοποιό 
ζωή καί γενικώς άπό κάθε άγαθοποιό καί θεία ένέργεια, έφ’ 
όσον ή ύπερουσιότης έκείνη είναι ύπεράνω άποκαλύψεως καί 
έκφράσεως καί μεξέθεως, ένώ τούτες μετέχονται καί όνομάζον- 
ται ώς άποκαλυπτόμενες, ό ’Ακίνδυνος νομίζει ότι αύτές είναι 
κτιστές, άφοϋ διαφέρουν άπό έκείνη τήν ούσία. Ή δέ κτιστή 
ένέργεια είναι καί άπό κτιστή φύσν έπομένως ή κατά τον ’Ακίν
δυνο κτιστή πρόνοια είναι θεότης κτίστου Θεοΰ, ένώ άκτιστου

5. Αυτόθι.
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ώς άληθώς ό λέγων άλλων άλλας είναι Θεότητας ύπερεχούσας 
και ύφειμένας. Ακουέτω τοίνυν αυτός καθ’ έαυτοΰ το παρ' αύ- 
του προβεβλημένον, μη άλλων άλλας είναι θεότηταςμηδ' ούτως 
είναι άλλο το άγαθόν και άλλο την ζωήν, και την υπερουσιότητα 

5έκείνην άλλο και άλλο την ουσιώδη ταύτης ένέργειαν και άπο- 
μαθέτω την αίσχίστην αϊρεσιν και όντως άνοητοτάτην διθεΐαν 
και μεταμαθέτω την εις ένα παντοδύναμον Θεόν και κατά πάν
τα άκτιστον πίστιν αληθή’ και του κατατέμνειν εις κτιστά και 
άκτιστα τον ένα παντοδύναμον Θεόν, έν τή συνηγορίη. δήθεν του 

10 ενός, άφείσθω’ κτιστός γάρ έσται και ό είς έκεΐνος, ε ΐ μη και το 
πάντα δύνασθαι άκτίστως έχει.

53 Αλλά πώς, εί και άκτιστα ταυθ' άπαντα και διά τοΰθ ’ ένός 
Θεού, πάλιν άλλο και άλλο τούτων έκαστον έστι κατά τους Θεο
λόγους; Ώς μη έν όντα ταύτα πάντα άλλά διαφέροντα άλλήλων, 

15 εί και £νος έστι Θεού’ και ούκ άλλο και άλλο κατά τούτο, καθά- 
περ και ό μέγας φανερώς Διονύσιος έθεολόγησε. Πώς γάρ άν 
και τοσοΰτο διεφώνησαν έκεΐνοι προς τον μέγαν τούτον από τού 
αύτού Πνεύματος λαλοΰντες και τής αύτής μεγαλειότητος ούκ 
άμοιροϋντες; Ακίνδυνος δε πάντα φύρων και συγχέων, ϊνα 

20 δείξη μόνην άκτιστον είναι την ούσΐαν τού Θεού, την δε ταύτης 
θείαν ένέργειαν κτιστήν «ούκ άλλο και άλλο είναι ταύτα», φησί, 
«φρονούμεν και λέγομεν και όμολογούμεν» * ούχ ώς ένός ύπάρ- 
χοντα Θεού, καθάπερ εϊρηκεν ό Θεοφάντωρ Διονύσιος, άλλά 
διαστρέφων και παρερμηνεύων, κάν τούτφ πάλιν αύτόν συκο- 

25 φαντών, μάλλον δε και παραχαράττων τάκείνου φανερώς, «ώς 
έν», φησίν, «όντα ταύτα πάντα και άδιάφορα προς άλλη λα. "Εν 
γάρ», φησίν, «έκεΐ ούσΐαν είναι και ζωήν και δύναμιν και άγα- 
θότητα λέγουσιν οι άγιοι πατέρες». Αλλ' ού λέγουσιν έν έκεΐνοι 
ταύθ' ούτως, άπαγε τού ψεύδους, αλλ' ένός Θεού. "Οτι δε τήν 

30 πρός άλληλα διαφοράν των τοιούτων άναιρών Ακίνδυνος «έν»
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Θεού είναι ή άκτιστη και ώς άκτιστη είναι έντελώς ύπερέχουσα 
ούσία, κι’ αύτός είναι πραγματικά έκεΐνος πού λέγει ότι ύπάρ- 
χουν άλλων θεότητες ύπερέχουσες καί ύφειμένες. "Ας άκούη 
λοιπόν ό ίδιος έναντίον του αύτό πού άπό τον ίδιο προβλήθηκε, 
ότι δεν ύπάρχουν άλλες άλλων θεότητες μήτε ότι έτσι άλλο εί
ναι τό άγαθό καί άλλο ή ζωή, άλλο έκείνη ή ύπερουσιότης καί 
άλλο ή ούσιώδης ένέργειά της· άς ξεμάθη τήν έντροπιασμένη 
αίρεσι καί τήν πράγματι άνόητη διθεΐα κι’ άς ξαναμάθη τήν 
άληθινή πίστι στον ένα παντοδύναμο καί καθ’ όλα άκτιστο 
Θεό* άς άφήση τήν κατάτμησι τού ενός παντοδυνάμου Θεού σε 
κτιστά καί άκτιστα, γιά τή δήθεν συνηγορία του ένός· διότι κι 
έκείνος ό ένας κτιστός θά είναι, άν δεν έχη άκτίστως καί τήν 
ικανότητα νά δύναται τά πάντα.

53 ’Αλλά πώς, άν όλα τούτα είναι άκτιστα καί γι’ αύτό ένός 
Θεού, πάλι κατά τούς θεολόγους τό καθένα τους είναι άλλο καί 
άλλο; Είναι, διότι όλα τούτα δεν είναι ένα, άλλά διαφέρουν με
ταξύ τους, άν καί είναι ένός Θεού, καί δεν είναι άλλο καί άλλο 
κατά τούτο, όπως έθεολόγησε σαφώς καί ό μέγας Διονύσιος. 
Διότι πώς θά μπορούσαν έκείνοι νά διαφωνήσουν τόσο πολύ 
προς τον μέγα τούτον, άφού ώμιλούσαν άπό τό ίδιο Πνεύμα καί 
δεν ήσαν άμοιροι ίδιας μεγαλειότητος; Ό ’Ακίνδυνος όμως, 
συμφύροντας καί συγχέοντας τά πάντα, γιά νά δείξη ότι μόνη 
άκτιστη είναι ή ούσία τού Θεού καί ότι ή θεία ένέργειά τούτης 
είναι κτιστή, λέγει, «δεν φρονούμε και λέγομε καί ομολογούμε 
ότι τούτα είναι άλλο καί άλλο»* όχι διότι είναι ένός Θεού, όπως 
είπε ό θεοφάντωρ Διονύσιος, άλλά διαστρέφοντας και παρερ- 
μηνεύοντας και έτσι συκοφαντώντας πάλι σε τούτο αύτόν, μάλ
λον δε παραχαράσσοντας φανερά τά λόγια έκείνου, ότι τάχα 
λέγει «ότι ένα είναι όλα τούτα καί άδιάφορα μεταξύ τους. Διότι, 
λέγει, ένα λέγουν οί άγιοι πατέρες είναι έκεΐ ή ούσία καί ή ζωή 
καί ή δύναμις καί ή άγαθότης». Άλλ’ όμως έκεΐνοι δεν τά λέ
γουν έτσι ένα, μακριά άπό τό ψεύδος, άλλά ένός θεού. 'Ότι δε 
ό ’Ακίνδυνος είπε «ένα» άντί «τού ένός», δεικνύεται με τούς
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είπεν αντί «του ένός», διά των άνωτέρω προτεθειμένων αύτου 
λόγων αναφαίνεται, λέγοντος «πολυθεΐαν είσάγειν άτοπωτάτην 
το άλλο και άλλο είναι και οδτω πολλά τά άκτιστα, διαφέροντα 
τής τε θείας ούσίας και έαυτών» ■ κάν τοΐς έξης πάλιν, «πώς 

5 ούκ άνατραπήσεται τό μίαν είναι θεότητα, είπερ έτέρα τής ού
σίας αύτου και τής φύσεως ή φυσική καί ούσιώδης αύτου δύνα- 
μις καί παντουργός ένέργεια καί σοφία και ζωή; Τούτο γάρ ήμΐν 
ή νέα κηρύττει θεολογία, έναντιώτατον δν τή πάλαι παρά των 
θείων πατέρων εις ημάς καθηκούση όμολογίμ καί πίστει τής 

10 εύσεβείας». Ταΰθ’ ούτω παρρησιάζεται την των άγιων διδα
σκαλίαν έξουθενών, θείους δε πατέρας, ώς έοικε, λέγων Άέτιον 
кал Εύνόμιον καί Μακεδόνιον καί τούτοις έαυτον κατά την πί- 
στιν δεικνυς όμόλογον τής γάρ τούτων κακοδοξίας άλλ ’ ού τής 
των θείων πατέρων θεολογίας, το μη διαφέρειν τής θείας ού- 

15 σίας την θείαν ένέργειαν, ώς προϊών ό λόγος παραστήσει σα
φώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ '

Έτέρα ρήσις του αύτου, καθ* ήν εξελέγχεται κατασκευάζουν 
ρή αληθώς ήμΐν τόν θεόν έπαγγείλασΘαι τό Πνεύμα, 

ευσεβών τε και ασεβών μεταξύ μή διακρίνων

54 Νυν δ ’ έπεί καί τάς πνευματικός δωρεάς ό \Ακίνδυνος 
άπηριθμήσατο, φέρε και την έν τούτοις σύνεσιν αύτου κατί- 
δωμεν, εί μή κατηλογημένη καί άπηγορευμένη καί άνοια 

20 μάλλον ή σύνεσίς έστι καί των πνευματικών τής πονηριάς 
ύφήγησις σαφής. Φησί γάρ, «ή μέντοι κυρίως χάρις ή καθ’ 
αύτήν έκχεομένη παρά του άγιου Πνεύματος, το άσώματόν 
έστι καί άόρατον καί άτελεύτητον, τό προσόν άγγέλοις καί
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ανωτέρω παρατιθεμένους λόγους του, όπου λέγει «τό νά είναι 
άλλο και άλλο εισάγει πολυθεΐα κι’ έτσι γίνονται πολλά τά 
άκτιστα, διαφέροντα και από τή θεία ούσία καί μεταξύ τους». 
Καί στη συνέχεια πάλι λέγει, «πώς δεν θ’ άνατραπή τό ότι μιά 
θεότης ύπάρχει, αν ή φυσική καί ούσιώδης δύναμίς του καί

λ*
παντουργός ένέργεια καί σοφία και ζωή είναι διαφορετική άπό 
τήν ούσία καί τή φύσι του; Διότι τούτο μάς κηρύττει ή νέα θεο
λογία, πού είναι έναντιώτατο προς τήν ομολογία καί πίστι τής 
εύσεβείας πού κατέρχεται άνέκαθεν άπό τούς θείους πατέρες 
προς έμάς». ’Έτσι λοιπόν προβάλλει στά συγγράμματά του αύ- 
τές τις άπόψεις μέ παρρησία* έξουθενώνει ό ταλαίπωρος τή δι
δασκαλία των άγιων ώς νεοφανή καί νοθευμένη, όπως φαίνεται 
δέ, θείους πατέρες θεωρεί τον Άέτιο και τον Εύνόμιο καί τον 
Μακεδόνιο καί μέ αύτούς δείχνει τον έαυτό του ομόλογο στήν 
πίστι* διότι ή άποψις ότι δέν διαφέρει άπό τή θεία ούσία ή θεία 
ένέργεια είναι στοιχείο τής κακοδοξίας τούτων καί όχι τής θεο
λογίας των θείων πατέρων, όπως θά δείξη στή συνέχεια ό λό
γος σαφώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

"Αλλη ρήσις τού ίδιου άπό τήν όποια ελέγχεται νά ισχυρίζε
ται ότι ό θ εό ς  δέν μάς έπαγγέλθηκε άληθινά τό Πνεύμα, 

μή διακρίνοντας άνάμεσα σε ευσεβείς και ασεβείς

54 Τώρα, άφοΰ ό ’Ακίνδυνος άπαρίθμησε καί τις πνευματικές 
δωρεές, ας έξετάσωμε καί τήν περί αύτών σύνεσί του, άν δέν 
είναι παράλογη καί άποκρουστική, καί μάλλον άνοια παρά σύ- 
νεσις, καί διδασκαλία σαφής τών πνευματικών τής πονηριάς. 
Λέγει πράγματι, «ή κυρίως χάρις βέβαια, πού έκχέεται καθ’ 
έαυτήν άπό τό άγιο Πνεύμα, είναι τό άσώματο καί τό άόρατο 
καί τό άτελεύτητο, πού προσυπάρχει στούς αγγέλους και στίς
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ψυχαϊς καί αότοΐς τοΐς δαίμοσιν». ΤΑ ρ’ έλεγχον δεΐται ταΰτα 
ή και λίαν ικανά προκεΐσθαι προς έλεγχον τής τον συγγραφέ- 
ως τούτων άφροσύνης;

55 Ό δε και τάλλ’ δσα των κτιστών συγκαταλέγει τοότοις, 
5 «τον λόγον των λογικών, την αϊσθησιν τών αισθητικών, την

ζωήν τών ζώντων». 27 πάλιν διά τούτων δεΐξαι προαιρούμε
νος; Εκείνο, καθ’ д кал μικρόν ανωτέρω κακώς φρονών έξελή- 
λεκται, τά κτιστά μόνα και την Θείαν είναι φύσιν, μηδεμίαν 
έχουσαν χάριν και ένέργειαν άκτιστον άμα και κατά τόν άρχέ- 

10 κακόν έκεϊνον δφιν διαβάλλειν ούτος αύθις τον Θεόν πειρώμέ
νος, ώς ψενδώς έπαγγειλάμενον ήμϊν το Πνεύμα, προαναφωνή- 
σαντα διά τον προφήτου Ίωήλ «έν ταΐς έσχάταις ήμέραις έκχεώ 
άπό τον Πνεύματός μου έπι πάσαν σάρκα»' ού γάρ ύστερον, 
ούδ’ άπό τον Πνεύματος αύτού κατά την Ακινδύνον θεορρημο- 

15 σννην έφ’ ήμάς έξέχεεν, είπερ ή κυρίως άπό τού Πνεύματος έκ- 
χεομένη χάρις και ή αίσθησις ήμών έστι, μάλλον δε και τών 
άλόγων ζώων, και τό λογικόν τής έν ήμϊν ψυχής кал δσα τού- 
τοις παραπλησίως ένεστιν ήμιν, ά κτιστά τέ έστι και άπ ' άρχής 
πρόσεστιν ήμϊν. Αλλά γάρ ή πρόφασίς τε και άπόδειξις τού τή 

20 κτίσει σνντετάχθαι και ουτω ψεύδος είναι την τού Πνεύματος 
έπαγγελίαν ώς άξιολογωτάτη' «διά τούτο γάρ ούκ αύτό τό 
Πνεύμα τό άγιον, άλλά κτίσμα τοϊς είς Χριστόν πιστεύονσι δέ- 
δοται», φησίν, «έπειδή ταπεινότερον γέγραπται περί αύτού παρά 
τού Πατρός δεδόσθαι. Ουτω γάρ», φησί, «και χάρις καλείται 

25 καί έκχεισθαι λέγεται ταπεινότερον, ΐνα τά έξ ού δειχθή, τουτέ- 
στιν ή τού Πνεύματος άχρονος άρχή».

56 Καί μην τούτο μάλιστα παρίστησι μη διεψεύσθαι την 
έπαγγελίαν, άλλά καί είς πέρας άφικέσθαι. Ό δ ’ Ακίνδυνος ταΐς 
τοιαύταις έπινοίαις ρμδίως άν καί τού Αόγου τού θεού την έπι

30 ϊήζ άπαγορεύσαι παρουσίαν, έπει και περί έκείνου προαναπε-
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ψυχές και στούς δαίμονες». r Αραγε χρειάζονται έλεγχο αύτά τά 
πράγματα ή είναι πολύ ικανά να προβληθούν τά ίδια γιά έλεγχο 
τής άφροσύνης των συγγραφέων τούτων;

55 Αύτός όμως συγκαταλέγει μέ αύτά και τά άλλα όσα άνη- 
κουν στα κτιστά, «τό λόγο των λογικών, την αίσθησι των αι
σθητικών, τη ζωή τών ζώντων». Τί θέλει πάλι νά δείξη μέ 
αύτά; Θέλει νά δείξη έκεΐνο, γιά τό όποιο και ολίγο παραπάνω 
έχει έλεγχθή ώς κακόφρων, ότι μόνο τά κτιστά και ή θεία φύ- 
σις ύπάρχουν, κι’ αύτή δέν έχει καμμιά χάρι και ένέργεια άκτι
στη. Επιχειρεί έπίσης, σάν έκεΐνον τον άρχέκακο όφι, νά δια- 
βάλη κι’ αύτός τον Θεό ότι ψευδώς μάς έπαγγέλθηκε τό Πνεύ
μα, όταν προανεφώνησε διά τού προφήτη Ίωήλ, «στις έσχατες 
ήμέρες θά έκχύσω άπό τό Πνεύμα μου έπάνω σέ κάθε σάρκα»1. 
Σύμφωνα μέ τη θεορρημοσύνη τού Άκινδύνου δέν έξέχεε έπά
νω μας ύστερα ούτε άπό τό Πνεύμα του, άν ή χάρις πού αύθεν- 
τικώς έκχέεται άπό τό Πνεύμα είναι και ή αίσθησίς μας, ή μάλ
λον καί τών άλογων ζώων, και τό λογικό τής μέσα μας εύρι- 
σκομένης ψυχής και όσα παραπλήσια μέ αύτά ύπάρχουν σ’ 
εμάς, τά όποια είναι κτιστά και προσυπάρχουν σ’ έμας άπό τήν 
άρχή. ’Αλλά πόσο άξιόλογη είναι ή πρόφασις και άπόδειξις τού 
ότι ή χάρις συντάσσεται μέ τήν κτίσι και έτσι είναι ψεύδος ή 
έπαγγελία τού Πνεύματος! Λέγει, «γι’ αύτό δέν έδόθηκε τό ίδιο 
τό άγιο Πνεύμα σέ όσους πιστεύουν στο Χριστό, άλλά κτίσμα, 
έπειδή έχει γραφή ταπεινότερα ότι έχει δοθή άπό τον Πατέρα. 
Διότι έτσι», λέγει, «και χάρις καλείται και λέγεται ταπεινότερα 
ότι έκχέεται, γιά νά δειχθή έκεΐνο άπό τό όποιο προέρχεται2, 
δηλαδή ή άχρονη άρχή τού Πνεύματος».

56 Και όμως τούτο παριστάνει καλύτερα ότι δέν διαψεύσθη- 
κε ή έπαγγελία, άλλά και έπαληθεύθηκε. Ό  ’Ακίνδυνος όμως 
μέ τέτοιες προφάσεις εύκολα θά ήρνεΐτο και τού Λόγου τού 
θεού τήν παρουσία έπάνω στή γή, άφοΰ και γιά έκεΐνον έχει

1. Ίωήλ 3, I.
2. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 31 (θεολογικος 5), 30 PG 36, 168С.
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φώνηται, «άπέστειλε τον Λόγον αύτοΰ και ίάσατο αυτούς». Τις 
άπέστειλε; Πάντως ό Πατήρ, ώς και αυτός ό Λόγος έν εύαγγε- 
λίοις «συ με άπέστειλας είς τόν κόσμον», προς τον Πατέρα δια- 
λεγόμενός φησιν «έφ’ ον», κατά τον Θεολόγον Γρηγόριον εί- 

5 πειν, «άναφέρει τα εαυτού кал ώς άρχήν τιμών άχρονον». Έπει 
τοίνυν άπεστάλθαι λέγεται ταπεινότερον και ό Υιός, ίνα το έξ ού 
δειχθή, ούδ’ ούτος άληθώς άπέσταλται κατά την Λκινδύνου συ
ν εσιν, άλλά τις κτιστή φύσις άπεστάλη (κτίσμα γάρ κάπι τού 
Πνεύματος το κυρίως έκχεόμενόν φησιν), «έπει ταπεινότερον 

ίο εϊρηται περί αύτοΰ το παρά τού Πατρος άπεστάλθαι και δεδό- 
σθαι». ΤΛ ρ’ ούκ έπι την αύτοΰ ψυχήν ό τάλας τήν τού Λρείου 
και Μακεδονίου και Νεστορίου κακοδοξίαν έντεΰθεν συνεφόρη- 
σεν είς έν, ώς διά πλειόνων έν τφ Π  ρ ό ς  τ ο ν  σ ο φ ό ν  τ ή ς  
К  υ ζ ί к ο υ πρόεδρον έπιστολιμαίφ λόγω άπεδείξαμεν; 

15 Πώς δ ’ άρα και έπι τους πιστούς μόνους ή τού Πνεύματος έκ- 
χεϊται χάρις, εί και τό άσώματόν έστιν αυτή και τό άόρατον кал 
ό λόγος και ή αϊσθησις και τά τοιαΰτα;

57 ’'Οτι γε μήν έπι τους πιστούς μόνους ή τού Πνεύματος έκ- 
χεϊται χάρις, και ό εύαγγελιστής έδήλωσεν είπών, «τούτο δε 

20 έλεγεν ό Κύριος περί τού Πνεύματος, ού έμελλον λαμβάνειν οί 
πιστεύοντες είς αύτόν». Άλλά και ό τής Θεολογίας έπώνυμος 
Γρηγόριος μνημονεύσας τού προφητικού έκείνου, «έκχεώ άπό 
τού Πνεύματός μου έπι πάσαν σάρκα», έπιφέρει, «δηλαδή τήν 
πιστεύσασαν», Ό δε προφήτης Ήσαΐας «ό στερεώσας», φησί, 

25 «τήν γήν και τά έν αύτή, και διδούς πνοήν τφ λαφ τφ έπ ’ αύτής

3. Ψαλμ. 106, 20.
4. Ίω. 17, 18.
5. Πρβλ. Λόγον 29 (θεολογικόν 3), 3, PG 36, 77Β.
6. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 31 (θεολογικός 5), 30 PG 36, 168С.
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προαγγελθή, «άπέστειλε τον Λόγο του και τον έθεράπευσε»3. 
Ποιος άπέστειλε; Πάντως ό Πατήρ, όπως λέγει στα εύαγγέλια 
καί ό ίδιος ό Λόγος συνδιαλεγόμενος με τον Πατέρα, «έσύ μέ 
άπέστειλες στον κόσμο»4, «προς τον όποιο», για να έκφρα- 
σθουμε κατά τον θεολόγο Γρηγόριο, «άναφέρει τήν προέλευσί 
του, τιμώντας τον ώς άρχή άναρχη»5. Επειδή λοιπόν λέγεται 
ταπεινότερα ότι άποστάλθηκε καί ό Υιός, γιά νά δειχθή τό άπό 
ποιόν6, ούτε τούτος δεν έχει σταλθή άληθινά κατά τή σύνεσι 
τού Ακίνδυνου, άλλά έστάλθηκε κάποια κτιστή φύσις (διότι 
καί στήν περίπτωσι τού Πνεύματος λέγει κτίσμα τό κυρίως έκ- 
χεόμενο), «επειδή έχει λεχθή γι’ αύτόν ταπεινότερα ότι άπο
στάλθηκε καί έδόθηκε άπό τον Πατέρα»7. ΤΑραγε ό ταλαίπω
ρος δεν έπεσώρευσε έτσι μέ μιας τήν κακοδοξία τού Άρείου 
καί τού Μακεδονίου καί τού Νεστορίου σε βάρος τής ψυχής 
του, όπως διά μακρών άπεδείξαμε στήν έπιστολιμαία πραγμα
τεία προς τον σοφό προεστώτα τής Κυζίκου8; Πώς άλλωστε έκ- 
χέεται ή χάρις τού Πνεύματος μόνο έπάνω στούς πιστούς, άν 
αύτή είναι και τό άσώματο καί τό άόρατο καί ό λόγος καί ή αί- 
σθησις καί τά παρόμοια;

57 'Ότι πάντως ή χάρις τού Πνεύματος έκχέεται έπάνω στούς 
πιστούς μόνο, τό έδήλωσε καί ό εύαγγελιστής πού είπε, «τούτο 
τό έλεγε ό Κύριος περί τού Πνεύματος, άπό τό όποιο έπρόκειτο 
νά λάβουν οί πιστεύοντες σ’ αύτόν»9». ’Αλλά καί ό έπώνυμος 
τής θεολογίας Γρηγόριος, άφού έμνημόνευσε έκεΐνο τό προφη
τικό «θά έκχύσω άπό τό Πνεύμα μου σε κάθε σάρκα»10, προσ
θέτει, «δηλαδή έφ’ όσον αύτός έπίστευσε»11. Ό  δε προφήτης 
Ήσαΐας λέγει, «αύτός πού έστερέωσε τή γή καί τά εύρισκόμενα 
σ’ αύτήν, και πού έδωσε πνοή στον έπάνω σ’ αύτήν λαό καί

7. Αύτόθι.
8. Πρός τ6ν έπίσκοπο Κυζίκου ’Αθανάσιον.
9. Ίω. 7, 89.

10. Ίωήλΐ,  1.
11. Λόγος 41 εις τήν Πεντηκοστήν, 13, PG 36, 448Α.
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και Πνεύμα τοΐς πατούσιν αυτήν», ού μνησθεις ό μέγας Βασί
λειος «οί καταπατοΰντες», φησί, «τα γήινα και ύπεράνω αυτών 
γενόμενοι άξιοι τής δωρεάς του άγιου Πνεύματος μεμαρτύρην- 
ται». Εί ούν ή κυρίως έκχεομένη του Πνεύματος χάρις ή των 

5 ζώντων έστι ζωή και ή των αισθανόμενων αϊσθησις και ό των 
λογικήν ψυχήν έχόντων λόγος, μάλλον δε ό των λογικών απάν
των, τί δει διακρίνειν έτι τους εύσεβεΐς των άσεβών; Έκ γάρ 
τουτωνι των λόγων ούδέ των άγαθών προς τους πονηρούς άγ- 
γέλους διάκρισίς έστιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ ’

Παράστασις δτι τα έπαναπεπαυμένα τφ Χριστφ κατά την 
προφητείαν έπτά πνεύματα αύτο το Πνεύμα το άγιόν 

έστι’ και ώς τούτο κτίσμα λέγει ό Ακίνδυνος 
ταύτα λέγων κτίσματα

58 Ό  δ ’ !Ακίνδυνος προς έπίδοσιν άγων τήν κακοδοξίαν άγω- 
νίζεται και τα κατά τήν Ήσαΐου προφητείαν έπι τον Κύριον 
έπαναπεπαυμένα πνεύματα κτιστά δεικνύναι, μηδ’ αύτήν δυσω- 
πηθεις ό τάλας τήν προφητικήν φωνήν ουτω γεγραμμένην 
«έξελεύσεται ράβδος έκ τής ρίζης Ιεσσαϊ кал άνθος έκ τής ρί- 

15 ζης άναβήσεται, και άναπαύσεται έπ ’ αύτόν Πνεύμα τού θεού». 
Είθ’ έξής ώσπερ έρμηνεύων ό προφήτης και διευκρινών τί το 
Πνεύμα τούτο τού Θεού, «Πνεύμα», φησί, «σοφίας και συνέσε- 
ως, Πνεύμα βουλής και ισχύος, Πνεύμα γνώσεως και εύσε- 
βείας, Πνεύμα φόβου Θεού». "Ωστε ταΰτ’ έστι το Πνεύμα τού 

20 Θεού και αύτο τούτο κτίσμα λέγει ό ’Ακίνδυνος, ταύτα λέγων 
κτίσματα. Ίδοις δ ’ άν кал τον μέγαν έν θεολογία Γρηγόριον
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Πνεύμα σ’ αύτούς πού την πατούν»12. Ό  μέγας Βασίλειος, 
μνημονεύοντας τούτο, λέγει «όσοι καταπατούν τά γήινα κι’ άνε- 
βαίνουν έπάνω άπό αύτά έχουν μαρτυρηθή άξιοι τής δωρεάς 
τού αγίου Πνεύματος»13. ’Ά ν  λοιπόν ή κυριαρχικώς έκχεομένη 
χάρις τού Πνεύματος είναι ή ζωή των ζώντων και ή αίσθησις 
των αισθανόμενων και ό λόγος των έχόντων λογική ψυχή, μάλ
λον δε όλων των λογικών, τότε τί χρειάζεται πλέον νά κάμωμε 
διάκρισι των εύσεβών άπό τούς άσεβεις; Άπό αύτούς πράγματι 
τούς λόγους δεν γίνεται διάκρισις ούτε των άγαθών προς τούς 
πονηρούς άγγέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

Άπόδειξις ότι τά επτά πνεύματα πού κατά την προφητεία 
έχουν άναπαυθή έπάνω στο Χριστό είναι το ίδιο 

τό άγιο Πνεύμα* και ό ’Ακίνδυνος, λέγοντας 
αύτά κτίσματα, λέγει κτίσμα τούτο

58 Άλλα ό Ακίνδυνος, προοδεύοντας στήν κακοδοξία, αγω
νίζεται νά δείξη κτιστά και τά πνεύματα πού κατά τήν προφη
τεία τού Ήσάία είναι άναπαυμένα έπάνω στον Κύριο, χωρίς νά 
φοβηθή ούτε αύτήν τήν προφητική φωνή ό ταλαίπωρος πού 
έχει καταγραφή έτσι* «θά έξέλθη ράβδος άπό τή ρίζα τού Ίεσ- 
σαί καί θ’ άνεβή άνθος άπό τή ρίζα, και θ’ άναπαυθή έπάνω σ’ 
αυτόν Πνεύμα Θεού»1. ’Έπειτα στή σύνέχεια λέγει ό προφήτης, 
σάν νά έρμηνεύη και νά διευκρινίζη τί είναι τό Πνεύμα τούτο 
τού Θεού, «πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και 
ισχύος, πνεύμα γνώσεως και εύσεβείας, ^πνεύμα φόβου Θεού»2. 
'Ώστε αύτά είναι τό Πνεύμα τού Θεού και τούτο τό ίδιο ό 
Ακίνδυνος λέγει κτίσμα, λέγοντας αύτά κτίσματα. θά  ίδής δε

1. Ησ. 11,1-2.
2. Αύτόθι, 2-3.
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τούτ’ αυτό τό Πνεύμα το άγιον είναι δεικνόντα τα έπτά ταΰτα 
πνεύματα, ώς κάν τφ Ε ι ς  τ η ν  ά γ ί  α ν  Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ν  
αότοδ λ ό γ ω  παρέστησεν ήμΐν «τούτο», λέγων, «το Πνεύ
μα το άγιον έκηρύχθη μεν υπό των προφητών, ώς έν τώ Ήνεδ- 

5 μα Κυρίου έπ ' έμέ, ού εϊνεκεν έχρισέ με ’, και ‘έπαναπαύσεται 
έπ ’ αυτόν έπτά πνεύματα», кал μικρόν ανωτέρω «τό Πνεύμα 
τό άγιον», είπών, «ήν μεν άεϊ και εστι και έσται», είτα μετ’ όλί
γα «Πνεύμα», φησί, «σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, εύσεβείας, 
βουλής, ισχύος, φόβου, τών άπηριθμημένων». Ούκουν ταυτα 

10 και τα τοιαυτα είναι φησι кал ούτος τό Πνεύμα τό άγιον. Αλλά 
και Ανωτέρω πάλιν, τών έπτά τούτωνμνησθεις πνευμάτων, είτ’ 
έπάγεν «τάς γάρ ένεργείας του Πνεύματος πνεύματα φίλον τφ  
Ήσαΐμ καλεΐν». Ούκοΰν ταυτόν έστιν είπεΐν ή σοφία και ή δύ- 
ναμις τού Πνεύματος και Πνεύμα σοφίας και δυνάμεως. Πώς 

15 ούν ή σοφία και ή δύναμις τού Πνεύματος κτιστή; Ό  δε μέγας 
Αθανάσιος, «έν», φησί, «και τό αύτό Πνεΰμά έστιν, ούπερ και 
αί πάσαι διαιρέσεις είσίν, αύτό δε Αδιαίρετόν έστι κατά φύσιν».

59 Και μην την μίαν τών του Πνεύματος ένεργειών ό Κύριος 
έν τοΐς εύαγγελίοις, κατά μεν τον Λουκάν «δάκτυλον Θεού», 

20 κατά δε τόν Ματθαίον «Πνεύμα τού Θεού» καλεΐ. Ταύτης και 
οί έν Αίγύπτω ταΐς δειναΐς έπιφοραϊς πεπειραμένοι μάντεις έξε- 
βόησαν, «τούτο δάκτυλος Θεού έστιν». Ό γάρ μέγας Βασίλειος 
έν τοΐς Αν τ ι  ρ ρ η τ ι κ ο ΐ ς  «έν» φησι «τών κατά διαίρεσιν 
χαρισμάτων είναι τόν δάκτυλον τούτον». Τί ποτ’ ούν τών κτι- 

25 σμάτων δάκτυλος Θεού κληθείη άν; Έν τίνι δε Πνεύματι ό Κύ-

3. Ήσ. 61, 1.
4. Ήσ. 11,2.
5. Λόγος 41, 13, PG 36, 445С.
6. Αύτόθι, 9, PG 36, 441Β.
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και τον μέγα στη θελογία Γρηγόριο νά δείχνη δτι τά έπτά τούτα 
πνεύματα είναι αύτό τούτο τό άγιο Πνεύμα, όπως μάς παρέστη
σε και στο λόγο του Εις την άγίαν Πεντηκοστήν, λέγοντας, «τού
το τό Πνεύμα τό άγιο έκηρύχθηκε από τούς προφήτες, όπως με 
τά λόγια ‘Πνεύμα Κυρίου ήλθε επάνω σ’ εμέ, με τό όποιο με 
έχρισε’3 και ‘θά άναπαυθούν επάνω σ’ αύτόν έπτά πνεύματα’4»5, 
καί ολίγο πραπάνω λέγοντας, «τό άγιο Πνεύμα ήταν πάντοτε 
καί είναι καί θά είναι»6, στα όποια προσθέτει έπειτα άπό λίγο 
«πνεύμα σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, εύσεβείας, βουλής, ισχύ
ος, φόβου, όπως άπαριθμήθηκαν»7. Επομένως καί αύτός λέγει 
ότι τούτο καί τά παρόμοια είναι τό Πνεύμα τό άγιο. Άλλα καί 
παραπάνω πάλι, άφού άνέφερε τούτα τά έπτά πνεύματα, έπειτα 
προσθέτει· «διότι ό Ήσαΐας άρέσκεται νά όνομάζη πνεύματα 
τις ένέργειες τού Πνεύματος»8. Επομένως τό ίδιο πράγμα είναι 
νά είπούμε· ή σοφία καί ή δύναμις τού Πνεύματος καί Πνεύμα 
σοφίας καί δυνάμεως. Πώς λοιπόν ή σοφία καί ή δύναμις τού 
Πνεύματος είναι κτιστή; Ό δε μέγας Αθανάσιος λέγει, «ένα 
καί τό αύτό Πνεύμα είναι, τού όποιου είναι καί όλες οί διαιρέ
σεις, ενώ αύτό είναι άδιαίρετο κατά φύσι»9.

59 Καί όμως ό Κύριος την μιά άπό τις ενέργειες τού Πνεύμα
τος στα εύαγγέλια καλεΐ κατά μεν τό Λουκά «δάκτυλο Θεού»10 
κατά δε τό Ματθαίο «πνεύμα τού Θεού»11. Καί οί μάντεις τής 
Αίγύπτου, έχοντας πείρα αύτής τής ένεργείας άπό τις δεινές μά
στιγες, έφώναξαν, «τούτο είναι δάκτυλος τού Θεού»12. Ό  μέγας 
Βασίλειος λέγει στά Αντιρρητικά «ό δάκτυλος τούτος είναι μιά 
άπό τις διαιρέσεις τών χαρισμάτων»13. Ποιό λοιπόν άπό τά κτί- 
σματα θά μπορούσε ποτέ νά όνομασθή δάκτυλος Θεού; Καί μέ

7. Αυτόθι, 441C.
8. Αύτόθι, 3, PG 36, 432С.
9. Χωρίον πού δέν άνιχνεύθηκε.

10. Λουκά 11, 10.
11. Ματθ. 12,28.
12. "Εξ. 8, 15.
13. Κατ' Εύνομίου 5, PG 29, 716D.
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ριος έκβάλλειν Εφη τά δαιμόναι, εί μη «έν τφ άγίω Πνεύματι»; 
Το Εν άρα των κατά διαίρεσιν χαρισμάτων Πνεύμα άγιόν έστιν 
εί δε το Εν, και τάλλα πάντως. Διό κάν τοϊς Ά ν τ ι ρ ρ η τ ι -  
κ ο ι  ς κ ε φ α λ α ί ο ι ς  πάντα συλλαβών αύ ό μέγας Βασί- 

5 λείος, τά τε χαρίσματα του Πνεύματος και δσα τούτου καρπούς 
ό Παύλος Εφη και τά παρά τφ Ήσαΐμ πνεύματα, πάντα συλλα
βών Εκείνος και άπαριθμησάμενος, είτ’έπάγεν «ούδεν Εχει τού
των έαυτφ έπίκτητον, άλλα πάντα άιδίως Εχει το Πνεύμα το 
άγιον ώς Πνεύμα Θεού και έξ αύτού πεφηνός. Αλλά τό μέν, έκ 

10 Θεού πηγάζον, ένυπόστατόν έστι, τά δε έξ αύτού πηγάζοντα 
ένέργειαι αύτού είσι». Τοιγαρούν αί τού θείου Πνεύματος ένέρ- 
γειαι πολλαί τε και πασαι άκτιστοι και ούκ ούσίαν πάσας γάρ 
άιδίως τούτ’ Εχει μόνον ύπάρχον ένυπόστατόν. Ούτω μεν ούν 
και ό μέγας ούτος.

60 Ό δε προφήτης και άπό τής τού «έπαναπαύεσθαι» φωνής 
τό ύπερέχον των πνευμάτων τούτων ίκανώς παρέστησε* τό γάρ 
έπαναπαύεσθαι δεσποτικού άξιώματός έστιν. Έπει δε και έπι 
τό άνθος τό έκ τής ρίζης Ίεσσαι τά έπαναπεπαυμένα πνεύματα, 
έπι τό δεσποτικόν Εκείνο πρόσλημμα, πώς άν είη κτίσματα; 

20 Μόνον γάρ τό παρ’ ημών αύτφ πρόσλημμα κτιστόν. Ού μέντοι 
διά την τών Ενεργειών τού Πνεύματος διάκρισιν πολλά τά άκτι
στα πνεύματα' πρόοδοι γάρ τά τοιαΰτα και Εκφάνσεις και ένέρ- 
γειαι φυσικαι τού Ενός Πνεύματός είσι. Ταΰτ ’ άρα και ό σοφός 
τά θεΐα Μάξιμος, φύσει ταΰτ ’ Εχειν Εφη τον Κύριον, ώς Θεόν 

25 και τού Θεού Υιόν. Αί τοίνυν φυσικαι τού Υιού ένέργειαι πώς 
άν εΐεν κτίσματα; Πώς δ ’ ουχι και την θείαν φύσιν άποδείκνυσι 
κτιστήν ό τάς φυσικός τού Θεού ταύτας ένεργείας είς κτίσμα 
κατασπών; Ό  δε πολύς Ακίνδυνος έπιφύεται μάλιστα τή τελευ- 
ταίφ, φόβον όντως Θεού μη κεκτημένος και άδεώς κατά τού 14 15

14. Ματθ. 12, 28.
15. Γαλ. 5,22.
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ποιό είπε ό Κύριος δτι έκβάλλει τά δαιμόναι, άν όχι «με τό άγιο 
Πνεύμα»14; ’Άρα τό ένα από τά διηρημένα χαρίσματα είναι άγιο 
Πνεύμα- άν όμως είναι τό ένα, οπωσδήποτε είναι καί τό άλλο. 
Γι’ αύτό ό μέγας Βασίλειος καί στα Αντιρρητικά κεφάλαια τά 
συμπεριέλαβε πάλι όλα, τόσο τά χαρίσματα τού Πνεύματος όσο 
καί έκεΐνα πού ό Παύλος είπε καρπούς του15 καί τά άπό τον 
Ήσαΐα πνεύματα, καί τά άπαρίθμησε* τέλος προσθέτει, «δεν 
έχει κανένα άπό αύτά έπίκτητο, άλλά τά έχει όλα άιδίως τό 
άγιο Πνεύμα ώς Πνεύμα Θεού πού προήλθε άπό αύτόν. Ά λλ’ 
αύτό μέν, άφού πηγάζει άπό τον Θεό, είναι ένυπόστατο, τά 
πηγάζοντα όμως άπό αύτό είναι ένέργειές του»16. Επομένως ό 
ένέργειες τού θείου Πνεύματος είναι πολλές καί είναι όλες 
άκτιστες κι όχι ούσίες- διότι τις έχει όλες άιδίως τούτο, ένώ 
αύτό είναι τό μόνο πού ύπάρχει ένυπόστατο. ’Έτσι λοιπόν καί 
αύτός ό μέγας.

60 Ό  προφήτης βέβαια παρέστησε ικανοποιητικά καί με τή 
λέξι «έπαναπαύεσθαι»17 τήν ύπεροχή των πνευμάτων τούτων 
διότι τό έπαναπαύεσθαι είναι ιδίωμα δεσποτικού άξιώματος. 
Επειδή δε τά άναπαυμένα έκεΐνα πνεύματα είναι έπάνω στο άν
θος πού βγαίνει άπό τή ρίζα τού Ίεσσαί, έπάνω στο δεσποτικό 
έκεΐνο πρόσλημμα, πώς μπρούσαν νά είναι κτίσματα; Δεν είναι 
όμως έξ αιτίας τής διακρίσεως των ένεργειών τού Πνεύματος 
πολλά τά άκτιστα πνεύματα- διότι τά τοιαύτα είναι έκδηλώσεις 
καί ένέργειες φυσικές τού ένός Πνεύματος. ГΓ αύτό καί ό σο
φός στά θεΐα Μάξιμος είπε ότι ό Κύριος τά έχει φύσει ώς Θεός 
καί Υιός τού Θεού18. Οί φυσικές λοιπόν ένέργειες τού Υιού, 
πώς μπορεί νά είναι κτίσματα; Καί πώς αύτός πού ύποβιβάζει 
σέ κτίσματα τούτες τις φυσικές τού θεού ένέργειες, δέν άπο- 
δεικνύει κτιστή καί τή θεία φύσι; Ό πολύς μάλιστα Ακίνδυνος 
κολλά κυρίως στήν τελευταία, έπειδή δέν έχει πράγματι φόβο

16. Κατ’ Εύνυμίυυ 5, PG 29, 772С.
17. Ήσ. 11,2.
18. Βλ. Κεφάλαια θεολογικά 3, 38, PG 90, 1276ВС.
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φόβου του Θεού χωρών, «πώς», λέγων, «ό φόβος ούτος άκτι
στος εί μή και το Θειον φοβείται, εϊγε φυσικόν τούτο και ουσιώ
δες αύτφ; Τούτο yap έπεται τώ λέγοντι τάς ένεργείας ταύτας 
του Πνεύματος άκτιστους, έπει και ό φόβος ένέργειά έστι του 

5 Πνεύματος».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ΣΤ

Περί του φόβον τον Πνεύματος, τί τέ έστι και 
πώς έγγίνεται τοΐς καταξιουμένοις

61 Άλλ ’ αίσχυνέσθω τού φύσει προσεϊναι ταύτας τώ Υίφ μι
κρόν ανωτέρω γεγραφότος έν τη τρίτη τών θεολογικών Ε 
κ α τ ό  ν τ ά δ  ι, λέγοντος «ό δίχα τής έπι πλημμελήμασι λύπης 
άει συνεστώς, ούτος φόβος άγνός, και ούκ άπογενήσεταί ποτέ

10 διότιπερ ούσιωδώς έμπέφυκέ πως τφ Θεφ προς την κτίσιν, 
ποιούμενος έκδηλον αύτου την φυσικήν αίδεσιμότητα, τής ύπερ 
πάσαν βασιλείαν τε кал δύναμιν ύπεροχής». Ούτος yap έστι περί 
ού και ό ψαλμφδός φησν «ό φόβος Κυρίου άγνός διαμένων εις 
αίώνα αίώνος». Τούτο τοιγαρούν έστι το πνεύμα τού φόβου, ή

15 φυσική τού θεού αίδεσιμότης, αύτό το φοβερός είναι. Πώς ούν 
ή φυσική τού Θεού αίδεσιμότης κτίσμα; Τούτον είχε και ό τού 
Θεού Υιός τόν φόβον.

62 Ό δέ λέγων μή προσεϊναι τόν φόβον τφ Θεφ εί μή και τό 
θειον φοβείται, ούδέ τφ Χριστφ προσεϊναι δώσει και ψεύδε-

25 σθαι τόν προφήτην παραστήσει. Τίνα γάρ έφοβεϊτο ό Χριστός, 
ф κατά τήν προφητείαν τό πνεύμα έπαναπέπαυται τού φόβου;
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Θεοϋ και επιτίθεται άδίστακτα κατά του φόβου του Θεού, λέ
γοντας, «πώς ό φόβος τούτος είναι άκτιστος, έκτος έάν και τό 
θειο φοβήται, άν βέβαια τούτο τό προσόν είναι γι’ αύτόν φυσι
κό και ούσιώδες; Διότι τούτο είναι συνέπεια γιά τον λέγοντα 
τούτες τις ενέργειες τού Πνεύματος, έπειδή καί ό φόβος είναι 
ενέργεια τού Πνεύματος».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Περί τοΰ φόβου του Πνεύματος, τί είναι και πώς προκα- 
λεΐται στους καταξιωμένους

61 ’Αλλά άς έντρέπεται* διότι, αύτός πού έγραψε λίγο παρα
πάνω ότι αύτές οί ενέργειες προσυπάρχουν φύσει στον Υίό, λέ
γει στην τρίτη Εκατοντάδα των Θεολογικών, «φόβος άγνός εί
ναι τούτος πού ύφίσταται πάντοτε, χωρίς τη λύπη γιά πλημμε
λήματα, καί δεν θά έξαφανισθή ποτέ, διότι έχει κάπως φυτρω- 
θή άπό τον Θεό στην κτίσι, καθιστώντας έκδηλη τη φυσική αί- 
δεσιμότητα τής ύπεροχής έπάνω άπό κάθε βασιλεία καί δύνα- 
μι»1. Αύτός είναι πράγματι γιά τον όποιο λέγει καί ό ψαλμωδός· 
«ό φόβος τοΰ Κυρίου είναι άγνός στον αιώνα τοΰ αίώνος»2. 
Τούτο λοιπόν είναι τό πνεύμα τού φόβου, ή φυσική αίδεσιμό- 
της τού Θεού, τό ότι είναι δηλαδή φοβερός. Πώς λοιπόν ή φυ
σική αίδεσιμότης τού Θεού είναι κτίσμα; Τούτον τό φόβο είχε 
καί ό Υιός τοΰ Θεού.

62 Εκείνος δε πού λέγει ότι δεν προσυπάρχει ό φόβος στο 
Θεό, άν δεν φοβήται καί τό θειο, δεν θά τον παραχωρήση ούτε 
στο Χριστό καί θά παραστήση τον προφήτη ότι ψεύδεται. Διότι 
ποιόν έφοβώταν ό Χριστός, στον όποιο κατά τήν προφητεία

1. Μαξίμου Όμολογητοϋ, Κεφάλαια θεολογικά και οικονομικά 1, 69, 
PG 90, 1208Β. Πρβλ. Προς θαλάσσιον 10, PG 90, 289Β.

2. Ψαλμ. 18, 10.
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Καίτοι κατά τον τής βροντής υιόν ϊωάννην, «ή τελεία άγάπη 
έξω βάλλει τον φόβον, ότι ό φόβος κόλασιν έχει, ό δε φοβούμε
νος ού τετελείωται έν τή άγάπη». Ό τοίνυν κτιστόν είναι διαβε- 
βαιούμενος το άναπεπαυμένον έπϊ τον Κύριον του φόβου πνεύ- 

5 μα, και ταΰτα παρά το φοβεΐσθαι τον τούτο κεκτημένον, τον 
ύπερτελή Θεάνθρωπον και τού Πατρός όμότιμον, άτελή, δήλός 
έστιν οίόμενος και των Θεοφόρων άτελέστερον άνθρώπων. Κα
λώς άρα μετά των άλλων ένεργειών του Πνεύματος και το τού 
φόβου Πνεύμα άκτιστον ήμεΐς φρονούμεν, καν Ακίνδυνος άπα- 

10 ρέσκηταν ούδε γάρ το φοβερός είναι κτιστώς έχει ό Θεός, ούδε 
φοβείται παρά τούτο κατά τον Ακινδύνου λήρον.

63 "Ο γε μην προφήτης Ήσαΐας έν τή άπαριθμήσει των πνευ
μάτων τούτων το τού φόβου τούτου Θειον ένδεικνύμενος και 
προφητικώς έντρέπων τους κατά τον Ακίνδυνον δι' αυτού το 

15 Πνεύμα το άγιον είς κτίσμα κατασπώντας, έν μεν τοϊς άλλοις 
χαρίσμασι τού Πνεύματος ήρκέσθη τή τού έπϊ τον προφητευό- 
μενον άναπαύσεσθαι φωνή, τον δε φόβον μετά προσθήκης ένη- 
ρΐθμησεν είπών, «και έμπλήσει αύτόν Πνεύμα φόβου Θεού». 
Το γούν έμπλήσαν Πνεύμα, το άνθος έν ώ κατώκησε το 

20 πλήρωμα τής θεότητος, κτίσμα; Τής άσεβείας! Ό δε προφήτης 
μετά τής προσθήκης ταύτης και τί ποτέ έστι τό Πνεύμα τούτο 
τού Θεού τοις νούν έχουσιν ένέφηνεν. Είπών γάρ «και έμπλήσει 
αύτόν», δηλαδή τον Κύριον, «πνεύμα φόβου Θεού», έπήνεγκεν, 
«ού κατά την δόξαν κρίνει, ούδε κατά την λαλιάν έλέγξει». 

25 ΤΑρα γάρ ού τούτο έστι τό μάλιστα φοβερόν άποδεΐξαι τηνικαύ- 
τα τόν Χριστόν, δτι τάς καρδίας των έντυγχανόντων είδώς, τοϊς 
ένδόξοις τότε Φαρισαίοις έλεγε, και ύμεις «τί διαλογίζεσθε έν 
ταϊς καρδίαις ύμών»;

3. Ήσ. 11,3.
4. Λ  7ω.4, 18.
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ήταν άναπαυμένο τό πνεύμα τού φόβου;3 Καί όμως κατά τον υίό 
τής βροντής Ιωάννη, «ή τελεία αγάπη άπομακρύνει τον φόβο, 
διότι ό φόβος έχει τιμωρία και ό φοβούμενος δεν έχει τελειωθή 
στήν άγάπη»4. 'Όποιος λοιπόν διαβεβαιώνει δτι τό άναπαυμένο 
στον Κύριο πνεύμα τού φόβου είναι κτιστό, και μάλιστα με τήν 
έννοια ότι φοβείται αύτός πού τό κατέχει, είναι φανερό ότι θε
ωρεί άτελή τον ύπερτέλειο Θεάνθρωπο καί όμότιμο τού Πα- 
τρός καί άτελέστερο των θεοφόρων άνθρωπον. ’Άρα καλώς 
έμεΐς μαζί μέ τις άλλες ένέργειες τού Πνεύματος θεωρούμε 
άκτιστο καί τό πνεύμα τού φόβου, έστω καί άν δυσαρεστήται ό 
'Ακίνδυνος* διότι ό Θεός δεν έχει κτιστώς ούτε τό νά είναι φο
βερός ούτε φοβείται γιά τούτο κατά τή φλυαρία τού Άκινδύνου.

63 Ό  προφήτης πάντως Ήσαΐας κατά τήν άπαρίθμησι τούτων 
των πνευμάτων, ένδεικνύοντας τον θειο χαρακτήρα τού φόβου 
τούτου κι’ έντροπιάζοντας προφητικός τούς ύποβιβάζοντας δΓ 
αύτού τό άγιο Πνεύμα σε κτίσμα, όπως ό ’Ακίνδυνος, στά άλλα 
χαρίσμτα τού Πνεύματος άρκέσθηκε στο λόγο ότι θ’ άναπαυθή 
έπάνω στον προφητευόμενο, ένώ τον φόβο τον άνέφερε μέ πε
ρισσότερα λόγια λέγοντας, «καί θά τον γεμίση πνεύμα φόβου 
Θεού»5. Τό πνεύμα λοιπόν πού έπλήρωσε, τό άνθος στο όποιο 
κατοίκησε τό πλήρωμα τής θεότητος είναι κτίσμα; Τί άσέβεια! 
Ό προφήτης δε μαζί μέ αύτήν τήν προσθήκη έφανέρωσε σ’ αύ- 
τούς πού έχουν νού καί τί είναι τό πνεύμα τούτο τού Θεού. Διότι, 
άφού είπε «καί θά τον γεμίση», δηλαδή τον Κύριο, «πνεύμα 
φόβου Θεού», προσέθεσε, «δέν θά κρίνη κατά τή γνώμη ούτε 
θά έλέγξη κατά τή φήμη»6. ΤΑραγε τούτο δέν είναι πού άπέδει- 
ξε τότε φοβερότατο τον Χριστό, τό ότι, γνωρίζοντας τις καρ
διές των συναντωμένων, έλεγε τότε στούς έγκριτους Φαρι
σαίους, καί σεις «τί σκέπτεσθε στις καρδιές σας;»7.

5. Ήσ. 11,3.
6. Αύτόθι.
7. Λουκά 5, 22.
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64 Ούτος τοίνυν ό τού Πνεύματος φόβος τούς μεν τελεώτερον 

εύμοιρηκότας των χαρισμάτων τον Πνεύματος και την διορατι

κήν δύναμιν παρέχων φοβερούς Απεργάζεται τοϊς πάσιν, έπει 

και παρά των τοιούτων τα κρυπτά τής καρδίας των προσιόν-

5 των, καθά φησιν ό Παύλος, φανερά γίνεται, και οϋτω πεσόντες 

προσκυνούσι τφ Θεφ, άπαγγέλλοντες δτι ό Θεός όντως έν αύ- 

τοΐς έστί' τοις δε μήπω προς τούτο ίκανοΐς, έπαισθομένοις μέν- 

τοι τής φοβέρας αίδεσιμότητος τού Πνεύματος, είσαγωγικον 

δέος έμποιεΐ, Αποτρεπτικόν τού άμαρτάνειν εις Θεόν και οΰτω 

10 το χάρισμα τής Ασφαλείας ένίησιν αύτοις, έπιτηδειοτέροις προς 

ύποδοχήν γεγενημένοις κατά λόγον τής έπιγνώσεως και τής 

κατ' έπίγνωσιν σπουδής. Διόπερ ό μέγας Βασίλειος τάς ένερ- 

γείας, άς άιδίως έχει το Πνεύμα το άγιον, άπαριθμούμενος 

Ασφάλειαν τού Θείου Πνεύματος το πνεύμα τού φόβου προσηγό- 

15 ρεύσε. Πώς ούν έσται κτιστή ή τού Πνεύματος άίδιος ένέργεια, 

ής τή μετοχή και ήμΐν, έφ ’ όσον έγχωρεΐ, το Ασφαλές προπίνε

ται;

65 Περί των έπτά τούτων τού Πνεύματος ένεργειών και ό 

προφήτης Ζαχαρίας εϊπεν, «έπτά ούτοι όφθαλμοι Κυρίου είσϊν

20 οί έπιβλέποντες έπι πάσαν τήν γήν». Ό δε θεολογικώτατος των 

τού Κυρίου μαθητών και διαφερόντως αύτφ ήγαπημένος έν τή 

Α π ο κ α λ ύ ψ ε ι  γράφων «χάρις ύμϊν και είρήνη Από Θεού 

και Από τών έπτά πνευμάτων, ά ένώπιον τού θρόνου τού Θεού 

είσι, καί Από τού Χριστού», ούχι και ούτος το Πνεύμα το άγιον 

25 είναι ταύτα τοϊς πιστοΐς πάσιν έναργώς παρΐστησιν;
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64 Τούτος λοιπόν ό φόβος τού Πνεύματος καθιστά έκείνους 
πού έχουν έπιτύχει τελειότερα τά χαρίσματα τού Πνεύματος 
φοβερούς σέ όλους, παρέχοντας τους καί τή διορατική δύναμι. 
Άπό αύτοΰ τού είδους τούς ανθρώπους, όπως λέγει ό Παύλος, 
τά κρυφά τής καρδιάς των προσερχομένων γίνονται φανερά κι’ 
έτσι πέφτοντας κάτω προσκυνούν τον Θεό, άπαγγέλλοντας ότι 
ό Θεός είναι πράγματι μέσα τους8. Σ’ αύτούς όμως πού δεν είναι 
άκόμη ικανοί γι’ αύτό, άλλά αισθάνονται τή φοβερή αίδεσιμό- 
τητα τού Πνεύματος, προκαλεΐ εισαγωγικό δέος, πού είναι άπο- 
τρεπτικό τής άμαρτωλότητος προς τον Θεό κι’ έτσι ένσταλάζει 
σ’ αύτούς τό χάρισμα τής άσφαλείας, διότι γίνονται έπιτηδειό- 
τεροι γιά τήν ύποδοχή λόγω τής έπιγνώσεως καί τού ζήλου 
κατ’ έπίγνωσιν. Γι’ αύτό ό μέγας Βασίλειος, άπαριθμώντας τις 
ένέργειες πού έχει άιδίως τό άγιο Πνεύμα έχαρακτήρισε άσφά- 
λεια τού θείου Πνεύματος τό πνεύμα τού φόβου9. Πώς λοιπόν 
θά είναι κτιστή ή άΐδια ένέργεια τού Πνεύματος, άπό τής 
όποιας τή συμμετοχή προκαλεΐται καί σέ μας ή άσφάλεια, όσο 
έπιτρέπεται;

65 Γιά τις επτά τούτες ένέργειες τού Πνεύματος είπε καί ό 
προφήτης Ζαχαρίας, «έπτά είναι τούτοι οί οφθαλμοί τού Κυ
ρίου πού έπιβλέπουν έπάνω σέ όλη τή γή»10. Ό  δέ θεολογικώ- 
τατος καί ιδιαιτέρως άγαπημένος άπό τούς μαθητάς τού Κυρίου 
γράφει στήν Άποκάλυψι, «χάρις καί ειρήνη σέ σας άπό τον Θεό 
καί άπό τά έπτά πνεύματα, πού εύρίσκονται έμπρός στο θρόνο 
τού Θεού, καί άπό τον Χριστό»11. Δέν παριστάνει καί αύτός 
έδώ σέ όλους τούς πιστούς ότι τούτα είναι τό άγιο Πνεύμα;

8. Α 'Κορ. 14,25.
9. Κατ' Εύνομίου 5, PG 29, 772С.

10. Ζαχ. 3,9.
11. Άπ. 1, 4.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ

~Ετι περί των έπτά πνευμάτων τούτων ότι άκτιστα· 
και μαρτυρίας όιασάφησις παρ’ ’Ακίνδυνου κατ’ 

αύτών κακώς προαγομένης, εν η και περί 
τού ποιεϊν και ένεργεΐν

66 Ό δ* άφόβως κατά τον Θεού λογογραφών ’Ακίνδυνος και 
διά του φόβου του Θεού εις κτίσμα το Πνεύμα κατασπών αύτοΰ 
το θεολογικόν έκεΐνο προήνεγκε’ «πνεύμα λέγεται υιοθεσίας, 
άληθείας, έλευθερΐας, πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλής, ίσχυ- 

5 ος, γνώσεως, εύσεβείας, φόβου Θεού■ και γάρ ποιητικόν τούτων 
απάντων». Είτ’ αύτός έκ τούτου συνάγων кал συμπεραίνων 
φησίν «ών ούν ποιητικόν το Πνεύμα το άγιον, πώς άκτιστα 
ταύτα και Θεώ συναΐδια;», φανερώς ού τον φόβον μόνον άλλά 
και πάσας τάς ένεργείας τού Πνεύματος κτιστάς άποφαινόμε- 

W νος. Μετά μέντοι τον θεολόγον Γρηγόριον кал έτερον παράγει 
μάρτυρα, ψευψομάρτυς μέντοι πρότερον αύτός έκείνου γινόμε
νος, ού κατά διάνοιαν μόνον ώς έπι τής άνωτέρω ρήσεως, άλλά 
και κατ’ αύτά τά ρήματα γράφων, «кал ό θειος Χρυσόστομος 
πάλιν την αύτήν φησι παραμυθίαν; ότι τό αύτό πνεύμα ένεργεΐ 

15 πάντα* καθώς γάρ βούλεται οΰτω ποιεί» τούτο και άπό τούτων 
κατασκευάζων και δεικνύς, ώς έπει ένεργεΐν кал ποιειν λέγεται 
αύτάς τό Πνεύμα, κτισταί είσιν αί τού Πνεύματος ένέργειαι, μη 
συνιε'ις ότι τό ποιειν και ένεργεΐν των πολλαχώς λεγομένων 
έστίν' ού γάρ τό κτίζειν σημαίνει μόνον άλλά προς πολλοϊς έτέ- 

20 ροις και τό φυσικώς ένεργεΐν, ώς και τόν ήλιον &ν φαϊμεν την
1. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 31 (θεολογικός 5), 29· PG 36, 165С. 

Πρβλ. και Λόγον 41. 9, PG 36, 441C
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

Και άλλο περί των έπτά τούτων πνευμάτων, ότι είναι άκτιστα* 
καί διασάφησις μαρτυρίας πού προβάλλεται κακώς άπό τον 

Ακίνδυνο εναντίον του, οπού γίνεται λόγος καί περί 
του ποιείν καί του ένεργεΐν

66 Ό  ’Ακίνδυνος, λογογραφώντας κατά του Θεού άφόβως και 
διά του φόβου του Θεού ύποβιβάζοντας τό Πνεύμα του σέ κτί- 
σμα, έπρόφερε κι’ έκεΐνο τό θεολογικό* «λέγεται πνεύμα υιοθε
σίας, άληθείας, έλευθερίας, πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλής, 
ισχύος, γνώσεως, εύσεβείας, φόβου Θεού* διότι είναι ποιητικό 
όλων τούτων»1. "Επειτα ό ίδιος, συνάγοντας άπό τούτο και 
συμπεραίνοντας, λέγει· «αύτά λοιπόν, των όποιων τό άγιο 
Πνεύμα είναι ποιητικό, πώς θά είναι άκτιστα και συναΐδια μέ 
τον Θεό;», φανερώς χαρακτηρίζοντας όχι μόνο τό φόβο άλλά 
και όλες τις ένέργειες τού Πνεύματος κτιστές. ’Έπειτα όμως 
άπό τον θεολόγο Γρηγόριο φέρει και άλλη μαρτυρία, άφοΰ 
πρωτύτερα αύτός έγινε ψευδομάρτυρας έκείνου, όχι μόνο κατά 
τή διάνοια, όπως στήν περίπτωσι τής παραπάνω ρήσεως, άλλά 
και κατά τά ίδια τά λόγια, γράφοντας, «και ό θείος Χρυσόστο
μος πάλι τήν ίδια παραμυθία λέγει, ότι τό ίδιο Πνεύμα ένεργεί 
τά πάντα* διότι πράττει όπως θέλει»2. Κατασκευάζει και άπό 
αύτά και δείχνει τούτο, ότι έπειδή λέγεται ότι τό Πνεύμα τις 
ένεργεί και τις ποιεί, είναι κτιστές οί ένέργειες τού Πνεύματος 
γιά νά άντιλαμβάνεται ότι τό ποιείν και ένεργεΐν είναι άπό τις 
λέξεις πού έχουν πολλές έννοιες. Δέν σημαίνουν μόνο τό κτί- 
ζειν, άλλά έκτος άπό πολλά άλλα και τό φυσικώς ένεργεΐν,

2. Πρβλ. Ίω. Χρυσοστόμου, 'Ομιλίαν 29 εις А ' Κορινθίους, 4, PG 61, 
245, τό όποιο παραποιεί ό ’Ακίνδυνος γράφοντας άντι «ένεργεί», «ποιεί».
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ημέραν ποιεΐν και ποιητικόν είναι τής ημέρας, άτε φυσικώς ταύ- 
την έκτελουντα, μάλλον δέ, ϊνα καταλλήλω χρήσωμαι τφ παρα
δείγματα ώς ό μέγας ψησι Βασίλειος, «άθλον άρετής Θεόν γενέ- 
σθαι, και τφ άκραιφνεστάτω φωτι καταστράπτεσθαι, τής ήμέ- 

5 ρας έκείνης υιόν γενόμενον, ή μη διακόπτεται ζόφφ- άλλος γάρ 
ταύτην ποιεί ήλιος, ό το άληθινόν φως άπαστράπτων».

67 Ουτω τοίνυν και Γρηγόριος ό μέγας ποιητικόν φησι το 
Πνεύμα των οικείων кал φυσικών αύτου ένεργειών και καθά- 
περ αί του άληθινοΰ φωτός άκτΐνες άκτιστοι, ταυτό δ ’ είπεΐν 

10 έκείνη ή ημέρα, кал παρά τούτο άκτιστοι διατελοΰσιν, ότι άλλος 
ήλιος αύτάς ποιεί και ένεργει, δηλονότι ό Θεός, οΰτω και το 
πνεύμα τής αλήθειας кал τα τούτω συναπηριθμημένα διατελου- 
σιν άκτιστα, έπεί ποιεί και ένεργει ταυτα το Πνεύμα το άγιον ώς 
έμφυτους ένεργείας. Εί δε και διά του κραθήναι τφ άληθινφ 

15 φωτι υίοποιούμεθα, κατά το είρημένον ένταΰθα τφ μεγάλω Βα
σίλειο), τό φως άρα το άληθινόν έστι το Πνεύμα τής υιοθεσίας. 
Ταυτ’ άρα και Γρηγόριος ό θεολόγος τοΐς προαπηριθμημένοις 
παρά του προφήτου προσέθηκε και προέθηκε «πνεύμα υιοθε
σίας, άληθείας, έλευθερίας», ϊνα δείξη τοΰτ’ αυτό ταυτα τό 

20 Πνεύμα τό άγιον ύπάρχον, έπει και ό μέγας !Αθανάσιος «ούδα- 
μοΰ», φησί, «τής Γραφής εόρηται πνεύμα άληθείας έτερόν τι λε
γόμενον ή αύτό τό Πνεύμα τό άγιον ό δε άπόστολος Ρωμαίοις 
γράφων ‘ούκ έλάβετε ’, φησί, ‘πνεύμα δουλείας, άλλά πνεύμα 
υιοθεσίας, έν ф κράζομεν, άββά ό Πατήρ’- τοΐς δε Γαλάταις 

25 έπιστέλλων ‘έξαπέστειλε ’, φησί, ‘τό πνεύμα του Υίοΰ αύτου εις 
τάς καρδίας ήμών κράζον, άββά, ό Πατήρ’». "Ωστε τό πνεύμα

3. Περί τοΰ χωρίου τούτου βλ. σχετική σημείωσι στήν παράγρ. 22, 
τοΰ παρόντος λόγου.

4. Λόγος 31 (θεολογικός 5), 29, PG 36, 165С.
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όπως θά μπορούσαμε νά είπούμε ότι και ό ήλιος ποιεί την ήμε
ρα καί είναι ποιητικός τής ήμέρας, άφοΰ τήν έκτελεΐ φυσικώς, 
μάλλον δέ, για νά χρησιμοποιήσω κατάλληλο παράδειγμα, 
όπως λέγει ό μέγας Βασίλειος, «έπαθλο άρετής είναι νά γίνη 
Θεός, καί νά καταστράπτεται άπό τό άκραιφνέστατο φως, γενό- 
μενος υιός τής ήμέρας έκείνης, ή όποια δεν διακόπτεται άπό 
σκότος· διότι άλλος ήλιος τήν κατασκευάζει, αύτός πού άπα- 
στράπτει τό άληθινό φως»3.

67 ’Έτσι λοιπόν καί ό μέγας Γρηγόριος καλεΐ ποιητικό τό 
πνεύμα των φυσικών του ενεργειών4 καί όπως οί άκτΐνες τού 
άληθινοϋ φωτός είναι άκτιστες, με άλλα λόγια είναι εκείνη ή 
ήμέρα, καί είναι άκτιστη γιά τούτο, ότι άλλος ήλιος τις ποιεί 
καί τις ένεργεΐ, δηλαδή ό Θεός, έτσι καί τό Πνεύμα τής άλη- 
θείας καί οί άλλες άπαριθμούμενες μαζί με αύτό ένέργειες είναι 
άκτιστα, έπειδή τά ποιεί καί τά ένεργεΐ τό άγιο Πνεύμα ώς έμ
φυτες ενέργειες. "Αν δέ υίοποιούμαστε καί διά τής συγκράσεώς 
μας με τό άληθινό φώς, σύμφωνα με τό λεγόμενο άπό τό μέγα 
Βασίλειο έδώ, άρα τό φώς τό άληθινό είναι τό Πνεύμα τής υιο
θεσίας. Αύτά λοιπόν καί ό Γρηγόριος ό Θεολόγος προσέθεσε 
στά προαπαριθμούμενα άπό τον προφήτη καί προέβαλε, «πνεύ
μα υιοθεσίας, άληθείας, έλευθερίας»5 6, γιά νά δείξη ότι τό άγιο 
Πνεύμα είναι άκριβώς αύτά, έπειδή καί ό μέγας ’Αθανάσιος λέ
γει, «σέ κανένα μέρος τής Γραφής δέν εύρίσκεται νά άναφέρε- 
ται Πνεύμα άληθείας διαφορετικό άπό τό ίδιο τό άγιο Πνεύμα. 
Ό δέ άπόστολος γράφοντας προς τούς Ρωμαίους λέγει, ‘δέν 
έπήρατε πνεύμα δουλείας, άλλά Πνεύμα υιοθεσίας, μέ τό όποιο 
κράζομε, άββά ό Πατέρας’6, στούς Γαλάτες δέ λέγει, ‘έστειλε 
τό Πνεύμα τού Υιού του στις καρδιές μας, πού κράζει, άββά ό 
Πατέρας’7»8. "Ωστε τό Πνεύμα τού Υιού είναι τό Πνεύμα τής

5. Αύτόθν πρβλ. και Λόγον 41, 9, PG 36, 441C.
6. Ρωμ. 8, 15.
7. Γαλ. 4,6.
8. Επιστολή 1 προς Σεραπίωνα, 25, PG 26, 589Α.



220 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

τού Υίοΰ έστι το πνεύμα τής υιοθεσίας και τής έλευθερίας, ταυ- 
τό δ ’ είπεΐν το Πνεύμα το άγιον εί δε ταΰτα, και τα συναπηρι 
θμημένα τούτοις. ΤΑρ’ ουν ού κατ’ αυτού του θείου Πνεύματος 
και του αληθινού φωτός ό ’Ακίνδυνος ποιείται τον αγώνα, κατά 

5 τούτων άγωνιζόμενος;

68 Ού μην άλλ’ έπει κατά μίμησιν Αρείου διά τής τού 
«ποιεϊν» φωνής και των αύτή παραπλήσιων, ώς έκεΐνος τότε 
τον Υιόν, οϋτω νυν ό Ακίνδυνος τάς ένεργείας του Πνεύματος, 
ταυτδ δ ' είπεΐν το Πνεύμα το άγιον, κτίσμα πειρώμενος δεικνύ- 

jovai, λογίζεται τι λέγειν ισχυρόν, φέρε κατά μίμησιν των σεπτών 
ήμών πατέρων, ώς έκεϊνοι προς έκεΐνον και προς τούτον άπαν- 
τήσωμεν ημείς λέγοντες■ ούχ ύπό τών όνομάτων, ώ ούτος, τά 
πράγματα μετασκευάζεται, τοΐς δε πράγμασι καταλλήλως ή τών 
νοημάτων σημασία μεθέλκεται και μετατάττεταν τών γάρ όνο

ι 5 μάτων αίτια τά πράγματα, ού τών πραγμάτων τά όνόματα. Και 
τοίνυν, όταν μέν τι τών έκ μη δντος είς τό είναι παρηγμένων 
ύπό τού Θεού ποιεϊσθαι λέγηται ή γίνεσθαι ή ένεργεϊσθαι, νοοΰ- 
μεν έκ του πράγματος, ώς τό κτιστόν αύτοΰ παρίστησι τών εί- 
ρημένων έκαστον. ''Οταν δέ τι τών τοιούτων προσρημάτων έπι 

2ο τών φύσει προσόντων τώ Θεώ кал φυσικώς προϊόντως έκ 
Θεού κείμενον εύρίσκωμεν, και τό αύτό ένεργούμενόν τε λέγη- 
ται και τό Πνεύμα τό άγιον ύπάρχειν, ώς και ό μέγας φησϊ Βα
σίλειος, «όταν μεν την άξίαν τού Πνεύματος έννοώμεν, μετά 
Πατρός αύτό και Υιού θεωρούμεν, όταν δε την είς τους μετό- 

25 χοος ένεργουμένην χάριν ένθυμηθώμεν, έν ήμΐν είναι τό Πνεύμα 
λέγομεν». Και όταν αύτό τό ένεργούμενον και δάκτυλος Θεού 
κα\ καρπός και όφθαλμός καλήται, και πνεύμα άληθείας και 
υιοθεσίας και δσα τών έξής, ώς και ό Κύριος έν τοΐς εύαγγε- 
λίοις είπε, και προ τού εύαγγελίου Μωϋσής ιστόρησε και 9 10

9. Περί άγιου Πνεύματος 26, 63, Β. Bruche, σ. 230* PG 32, 184C.
10. "Εξ. 8, 15· Λουκά 11, 20. Π . Γαλ. 5,22.
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υιοθεσίας, καί τής έλευθερίας, δηλαδή τό άγιο Πνεύμα· κι* άν 
είναι τούτα, είναι τά συναριθμημένα με αύτά. ΤΑραγε λοιπόν ό 
Ακίνδυνος, άγωνιζόμενος έναντίον τούτων, δεν πολεμεΐ τό ίδιο 
τό θειο Πνεύμα και τό άληθινό φως;

68 Άλλ’ όμως, έπειδή κατά μίμησι τού Άρείου διά τής λέξε- 
ως ποιεΐν και των παρομοίων με αύτήν, όπως έκεΐνος τότε έπι- 
χειρούσε νά δείξη κτίσμα τον Υιό, έτσι τώρα ό ’Ακίνδυνος, έπι- 
χειρώντας νά δείξη κτίσμα τις ένέργειες τού Πνεύματος, δηλα
δή τό άγιο Πνεύμα, νομίζει ότι λέγει κάτι σπουδαίο, έμπρός, 
κατά μίμησι των σεπτών μας πατέρων, ας άπαντήσωμε κι’ έμεΐς 
προς τούτον όπως έκεΐνοι προς έκεΐνον, λέγοντας· δέν μετα
ποιούνται άπό τά όνόματα τά πράγματα, ω άνθρωπε, άλλά ή 
σημασία των νοημάτων μεθέλκεται και μετατάσσεται καταλλή
λως προς τά πράγματα* διότι τά πράγματα είναι αίτια των όνο- 
μάτων καί όχι τά όνόματα αίτια των πραγμάτων. ’Έτσι λοιπόν, 
όταν λέγεται ότι κάποιο άπό όσα παρήγαγε ό Θεός έκ τού μή 
όντος στήν ύπαρξι ποιείται ή γίνεται ή ένεργεΐται, έννοοΰμε 
άπό τό πράγμα, ότι καθένα άπό τά λεγάμενα παριστάνει τό κτι
στό του. ’Όταν όμως εύρίσκωμε κάποιο άπό τά τέτοια όνόματα 
νά χρησιμοποιήται γιά τά φύσει προσόντα στον Θεό κατά φυσι- 
κώς προερχόμενα άπό τον Θεό, καί αύτό λέγεται ότι ένεργεΐται 
καί τό άγιο Πνεύμα ότι ύπάρχει, όπως λέγει καί ό μέγας Βασί
λειος, «όταν άποβλέπωμε στήν άξια τού Πνεύματος, τό θεω
ρούμε μαζί με τον Πατέρα καί τό Πνεύμα, όταν όμως σκεφθού- 
με τή χάρι πού ένεργεΐται στούς μετόχους, λέγομε ότι τό Πνεύ
μα είναι μέσα μας»9. Καί όταν τό ίδιο τό ένεργούμενο καλήται 
δάκτυλος Θεού10 καί καρπός11 καί οφθαλμός12 καί Πνεύμα άλη- 
θείας13 καί υιοθεσίας14 καί τά παρόμοια, όπως καί ό Κύριος 
είπε15 καί πριν άπό τό εύαγγέλιο ιστόρησε ό Μωυσής16 καί

12. Ζαχ. 3, 9.
13. Ίω. 14, 17- 16, 13.
14. Ρωμ. 8, 15.
15. Λουκά 11, 20.
16. "Εξ. 8, 15.
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Ήσαΐας προεφήτενσε και Ζαχαρίας, кал μετά το εύαγγέλιον δ τε 
μέγας Παύλος έδίδαξε και ό μέγας Βασίλειος ήρμήνευσε και ό 
θεολόγος έξύμνησε Γρηγόριος, και ταύτ’ ούχ άπαξ άλλα και 
πολλάκις, και δταν το αυτό ένεργεΐσθαί τε και ποιεϊσθαι λέγη- 

5 ται, και έπαναπαύεσθαι τφ ανθεί τφ έκ τής ρίζης Ίεσσαί, και 
φύσει προσεΐναι τω τον Θεόν Υίφ, και φνσικώς και ούσιωδώς 
έννπάρχειν τω Θεφ και άιδίως τοντ’ εχειν το Πνεύμα το άγιον, 
ώς ό προφήτης έφη πάλιν και ό μέγας Βασίλειος και ό θειος 
Μάξιμος προς τοντοις, και δταν το αύτό ποιονμενόν τε λέγηται 

10 και ένεργονμενον, και τον έχοντα το πλήρωμα τής θεότητος έν 
έαντφ πληρούν, πώς άν κτίσμα νοήσωμεν νονν έχοντες αντό 
διά το ποιεϊσθαι λέγεσθαι και ένεργεΐσθαί; Ή  και το άληθινόν 
φως έρονμεν κτίσμα διά το τον μέγαν Βασίλειον, καθάπερ προ- 
ειρήκαμεν, άλλον ήλιον ποιεΐν είπεΐν την άνέσπερον ημέραν, τον 

15 τό άληθινόν άπαστράπτοντα φως; τί γάρ έτερον ή τό φως έκείνη 
τούτο τό άληθινόν; Κτιστόν ονν, εί παν τό όπωσδήποτε ποιον- 
μενον κατά τόν Άκίνδννον κτιστόν. Ημείς δε ποιεϊσθαι τον 
σκέψιν λέγοντες ή πρός τινα την διά γλώττης ομιλίαν, άρα κτί- 
ζομεν την σκέψιν ή την ό μιλιάν ή φνσικώς ταύτην ένεργούμεν; 

20 Εί δέ τις φαίη και νίόν ποιήσαι (ού γάρ τόν αύτόν τρόπον παν τό 
φύσει έκ τίνος) άρ’ ού φύσει λέγει τόν ίδιον νίόν είναι έξ αύτοΰ 
διά τό ποιήσαι φάναι;

69 Τφ γε μην τάς ένεργείας τού Πνεύματος κτίσματα πεφρο- 
νηκότι διά τούτο τοδνομα ρόδιον άν εϊη και τούς παΐδας τών 
πατέρων κτίσματα δοξάσαι, διά τό πεποιήσθαί τε και γεγενή- 

25 σθαι τούτοις. ’Έστιν ού γεγράφθαι, «και τφ Ίώβ γάρ έγένοντο», 17 18 19 20
17. Ήσ. 11, 2-3.
18. Ζαχ. 3,9.
19. Ρωμ. 8, 15 к.й.
20. Κατ’ Εύνομίου 5 (ψευδ.), PG 29, 772С.
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προεφήτευσαν ό Ήσαΐας17 και ό Ζαχαρίας18 και μετά τό εύαγγέ- 
λιο έδίδαξε ό μέγας Παύλος19 και ερμήνευσε ό μέγας Βασί
λειος20 και έξύμνησε ό θεολόγος Γρηγόριος21 και μάλιστα όχι 
μια φορά άλλά πολλές· και όταν τό ίδιο λέγεται ότι ένεργείται 
και ποιείται και έπαναπαύεται στο άνθος πού βγαίνει άπό τή 
ρίζα τού Ίεσσαι22 και ότι φύσει προσυπάρχει στον Υιό τού 
θεού και ότι ένυπάρχει φυσικώς και ούσιωδώς στον Θεό και 
ότι τό άγιο Πνεύμα τό έχει τούτο άιδίως, όπως είπε πάλι ό προ
φήτης και ό μέγας Βασίλειος23 και έκτος άπό αύτούς ό θείος 
Μάξιμος24, και όταν τό ίδιο λέγεται ποιούμενο και ένεργούμενο 
και ότι πληρώνει αύτόν πού έχει μέσα του τό πλήρωμα τής θεό- 
τητος25, πώς, αν έχωμε νοΰ, θά τό θεωρήσωμε κτίσμα διότι λέ
γεται ότι ποιείται και ένεργείται; Ή  και τό άληθινό φως θά τό 
είποΰμε κτίσμα γιά τό λόγο ότι ό μέγας Βασίλειος, όπως προεί- 
παμε, είπε ότι άλλος ήλιος κάμει τήν άνέσπερη ήμέρα, αύτός 
πού άπαστράπτει τό άληθινό φως; διότι τί άλλο είναι έκείνη 
παρά τό φως τούτο τό άληθινό; Κτιστό λοιπόν είναι τούτο, αν 
κάθε πράγμα οπωσδήποτε ποιούμενο είναι κατά τον ’Ακίνδυνο 
άληθινό. Εμείς λέγομε ότι ποιείται ή σκέψις κάποιου ή ή διά 
τής γλώσσας ομιλία προς κάποιον, αρα κτίζομε τήν σκέψι ή 
τήν όμιλία ή τήν ένεργούμε φυσικώς; "Αν δε είπή κανείς ότι 
ποιεί καί υιό (διότι κάθε τι πού προέρχεται φύσει άπό κάποιο 
δεν είναι κατά τον ίδιο τρόπο), άραγε δέν λέγει ότι ό υιός του 
είναι φύσει άπό αύτόν έπειδή λέγει ότι έποίησε;

69 Γιά έκείνον πού θεωρεί κτίσματα τις ένέργειες τού Πνεύ
ματος έξ αιτίας τής λέξεως ποιείσθαι, θά ήταν εύκολο νά θεω- 
ρήση καί τά παιδιά κτίσματα τών πατέρων, διότι έχουν ποιηθή 
καί γεννηθή άπό αύτούς. Λέγει ότι έχει γραφή σε μερικά

21. Λόγος 31 (θεολογικός 5), 29, PG 36, 165ВС και Λόγος 41, 9, PG 
36,441ВС.

22. Ήσ. 11,2.
23. ΗΕνθ* άνωτ.
24. Πρδς θαλάσσιον 29, PG 90, 365Α.
25. Πρβλ. Κολ. 1, 19* 2,9.
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φησίν, «υιοί επτά και θυγατέρες τρεις» ■ και ό πατριάρχης Ια
κώβ προς Ιωσήφ έλεγε, κατά το έν τη Γ ε ν  έ σ ε ι γεγραμμέ- 
νον, «οι δύο υιοί σου οί γενόμενοί σοι εις Αίγυπτον προ του με 
έλθειν, έμοί είσι» ■ και ό Μωϋσής νομοθετών, «έάν γένωνται», 

5 φησί, «τινί υιοί, καί έάν ποίηση υιόν ή θυγατέρα», кал ό Έζε- 
κίας ήνίκα την προσθήκην τής ζωής έξαισίως εϊληφεν, «άπδ 
του νυν παιδιά ποιήσω, ά άπαγγελοϋσι την δικαιοσύνην σου, 
Κύριε τής σωτηρίας μου», φησί προς τον Θεόν.

70 Οί μεν ούν δυσσεβώς κτιστάς άποφαινόμενοι τάς ένεργείας 
W τού Πνεύματος, ώς ύπο τού τής συνέσεως έγκαταλελειμμένοι 

πνεύματος εις άδόκιμον παραδοθέντες νουν, τους αύτους οίέ- 
σθωσαν πατέρας και δημιουργούς, ϊνα πάντα συγχέαντες, τό γε 
είς αύτους ήκον, διά πάντων άσεβήσωσιν. Ήμΐν δε ούδεμία 
ποτ’ έσται λέξις άποχρώσα πείθειν τάς θείας ένεργείας του 

15 θείου Πνεύματος, άς ό προφήτης κεφαλαιωδώς επτά προσεϊπε, 
μετά των κτισμάτων τάττειν. Των γάρ θείων καί φυσικών του 
Θεού ένεργειών μία кал ή κρίσις* κριτής γάρ έστι φύσει ό Θεός. 
rAp’ ούν και αυτή των κτισμάτων έν, έπεϊ λέγεται ποιεΐσθαι 
παρά τού Θεού, καθά καί Αβραάμ έφη προς αύτόν, «ό κρίνων 

20 πάσαν τήν γήν, ού ποιήσεις κρίσιν»; 7Αρα δε καί τήν έαυτού 
κρίσιν άξει ό Θεός είς κρίσιν, κατά τον διά τής ομωνυμίας και 
τής οίκείας παρανοίας πάντα φύροντα Ακίνδυνον, έπεί κατά τον 
Σολομώντα «σόμπαν τό ποίημα άξει ό Θεός είς κρίσιν»; Πώς 
δέ καί τίνι κρίσει κριθήσεται ή κρίσις τού Θεού; Πώς δ ’ ουκ έπ ’ 

25 άπειρον προβήσεται ή θεία κρίσις ύφ ’ έτέρας κρινομένη θείας 
κρίσεως; 77 δε ό θειος Κύριλλος; 7Αρα κτιστώς έχειν τον Πα- 26 27 28

26. Ίώβ 1,2.
27. Γέν. 48. 5.
28. Έξ. 21,4.
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σημεία* «και στον Ίώβ έγιναν ‘έπτά υιοί και τρεις θυγατέρες»26* 
καί ό πατριάρχης Ιακώβ έλεγε προς τον Ιωσήφ σύμφωνα προς 
τό γραμμένο στη Γένεσι, «οί δυο υιοί σου πού σου έγιναν στην 
Αίγυπτο προτού έλθω έγώ, είναι δικοί μου»27* καί ό Μωυσής 
νομοθετώντας λέγει, «αν γίνουν σε κάποιον υιοί καί αν ποίηση 
υιό ή θυγατέρας28* καί ό Έζεκίας, όταν έλαβε θαυμασίως την 
παράτασι τής ζωής, λέγει προς τον Θεό «άπό τώρα θά ποιήσω 
παιδιά, τα όποια θά κηρύξουν τή δικαιοσύνη σου, Κύριε τής 
σωτηρίας μου»29.

70 Αύτοί λοιπόν πού χαρακτηρίζουν δυσσεβώς κτιστές τις 
ένέργειες τού Πνεύματος, άφοϋ έγκαταλελειμμένοι άπό τό 
Πνεύμα τής συνέσεως παραδόθηκαν σε άδόκιμο νοΰ30, άς νομί
ζουν τούς ίδιους πατέρες καί δημιουργούς, ώστε συγχέοντας τά 
πάντα, όσο έξαρτάται άπό αύτούς, ν’ άσεβήσουν καθ’ όλα. Γιά 
μάς όμως δεν θά ύπάρξη ποτέ καμμιά λέξις ικανή νά πείση 
ώστε νά κατατάσσωμε στα κτίσματα τις θείες ένέργειες τού 
θείου Πνεύματος, τις όποιες ό προφήτης είπε βασικώς έπτά. 
Τών θείων καί φυσικών ένεργειών τού Θεού μια είναι καί ή 
κρίσις* διότι φύσει κριτής είναι ό Θεός. ΤΑρα γε λοιπόν καί 
αύτή είναι ένα άπό τά κτίσματα, έπειδή λέγεται ότι ποιείται άπό 
τον θεό, όπως είπε πρός αύτόν καί ό ’Αβραάμ, «έσύ πού κρίνεις 
όλη τή γή, δέν θά ποιήσης κρίσι;»31. ΤΑρα γε πάλι καί τή δική 
του κρίσι ό θεός θά φέρη σέ κρίσι, κατά τον ’Ακίνδυνο πού 
άνακατεύει τά πάντα λόγω τής όμωνυμίας καί τής παρανοίας 
του, έπειδή κατά τόν Σολομώντα «ό  θεός θά όδηγήση όλο τό 
σύμπαν σέ κρίσι»32; Πώς όμως καί μέ ποιά κρίσι θά κριθή ή 
κρίσις τού θεού; Πώς έπίσης δέν θά προχωρήση έπ’ άπειρο ή 
θεία κρίσις κρινομένη άπό άλλη θεία κρίσι; Καί τί έπραξε ό 
θείος Κύριλλος; ΤΑρα γε ύπέδειξε πρός τούς Εύνομιανούς ότι ό

29. Ήσ. 38, 19.
30. Πρβλ. Ρωμ. 1, 28.
31. Γέν. 18,25.
32. Έκκλ. 12, 14.
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τέρα το γεννάν υπέδειξε προς τους κατ’ Εύνόμιον γράφων έν 
έκτω κεφαλαίω των Θ η σ α υ ρ ώ ν ,  άνω πάλιν αυτής εσται 
και κατά το έν τφ γεννάν τρόπον, άρρήτως τούτο ποιων και θε- 
οπρεπώς»;

71 Ήμεΐς ούν ού ρημάτων ήχοις πλανώμενοί τε και πλανών-
τες, άλλ ’ είς νουν το του λόγου βάπτοντες, και τή των πραγμά
των άληθείμ ποδηγούμενοι, καν ποιητικόν τό Πνεύμα φώμεν ή 
άκούσωμεν, ισχύος τε кал γνώσεως και των παραπλήσιων, 
των γε φύσει προσόντων τοϊς κτιστοις, και ποιητικόν ένταΰθα 

10 τό δημιουργικόν νοήσωμεν των έκ μη δντων γεγονότων τού
τω ν κάντεϋθεν ού τής του Θεού ούσίας άλλα των άκτιστων 
ένεργειών кал δυνάμεων του Πνεύματος έν περινοίμ γινόμεθα, 
ζωοποιόν τε και σοφοποιόν ένέργειαν έχειν τό Πνεύμα συνιέν- 
τες άπό τού ποιητικόν είρήσθαι τό πνεύμα τής ζωής των 

15 ζώντων και τής σοφίας των σοφιζομένων, καν εί φυσικώς τε 
καί κτιστώς. Τελέως γάρ άνοηταίνοντος και ώς είπείν βοσκη- 
ματώδους διανοίας, μη την τού ένεργούντος ένέργειαν έκ των 
κτισμάτων έκείνου συνοράν, άλλ' ή τιθέναι μετά των κτισμά- 
των ταύτην, ή τής ένεργούσης ούσίας άδιάφορον παντάπασι νο- 

20 μίζειν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'

"Οτι και ρήσιν παραχαράξας τού Χρυσοστόμου πατρός, 
κατά των χαρισμάτων τού Πνεύματος προήνεγκεν

ό Ακίνδυνος

72 Φέρε δέ και τό παρ ’ Άκινδύνου προηγμένον τού Χρυσορ- 33 34

33. θησαυροί 6, PG 75, 77С.
34. Πρβλ. В ‘ Τιμ:3, 13.
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Πατήρ έχει κτιστώς τό γεννάν, δταν έγραψε στο έκτο κεφάλαιο 
τών Θησαυρών, «άν ό θεός καί Πατήρ είναι έπάνω άπό κάθε 
γεννητή ούσία, θά είναι πάλι έπάνω άπό αύτήν και κατά τον 
τρόπο του γεννάν κάνοντάς το άρρήτως και θεοπρεπώς»33;

71 Έμεΐς λοιπόν πού δεν πλανώμαστε ούτε πλανούμε με τούς 
ήχους τών λέξεων34, άλλά βουτούμε τήν πέννα στο νού, πού λέ
γει ό λόγος, και καθοδηγούμαστε άπό τήν άλήθεια τών πραγμά
των, κι’ άν είπούμε ή άκούσωμε νά λέγεται ποιητικό τό Πνεύμα 
τής ισχύος καί της γνώσεως καί τών παρομοίων35, τών φύσει 
προσυπαρχόντων στά κτιστά, θά έννοήσωμε έδώ ποιητικό τό 
δημιουργικό τούτων πού έγιναν έκ μή δντων. ’Έτσι θά κατα- 
νοήσωμε δχι την ούσία τού θεού άλλά τις άκτιστες ένέργειες 
καί δυνάμεις τού Πνεύματος36, άντιλαμβανόμενοι δτι έχει ζωο
ποιό καί σοφοποιό ένέργεια τό Πνεύμα της ζωής τών ζώντων 
καί της σοφίας τών σοφιζομένων, έστω καί φυσικώς καί κτι- 
στώς. Διότι είναι γνώρισμα τελείως άνόητης καί θά έλέγαμε 
ζωώδους διανοίας τό νά μή άντιλαμβάνεται τήν ένέργεια τού 
ένεργούντος άπό τά κτίσματα έκείνου, άλλά ή νά τήν τοποθετή 
μαζί μέ τά κτίσματα ή νά τη νομίζη έντελώς άδιάφορη άπό τήν 
ένεργούσα ούσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

"Οτι ό Ακίνδυνος προέβαλε κατά τών χαρισμάτων τού 
Πνεύματος και μιά ρήσι του Χρυσοστόμου πατρός, 

αφού τήν παραχάραξε

72 ’Εμπρός λοιπόν, άς έξετάσωμε μέ προσοχή καί τό χωρίο

35. Βλ. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγον 31 (θελογικόν 5), 29, PG 36, 
165С.

36. Πρβλ. Γρηγορίου Νύσσης, Είς τους Μακαρισμούς 6, PG 44, 
1268D.
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ρήμονος πατρός άναλαβόντες Θεωρήσωμεν, τίς ήν φυσι παρα
μυθίαν και προς τίνας και παρά τίνος' μάλλον δε τούτο πρώτον, 
δ και πρότερον έπεσήμηνεν ό λόγος. Πάντα γάρ τα τοΐς πατρά- 
σιν είρημένα κακουργών τρόπον έτερον δολίως ό τής χάριτος 

5 πολέμιος, εστιν ά και παραχαράττει φανερώς, ώς και πρότερον 
πολλάκις ύπεδείξαμεν. Και νυν δή του Χρυσοστόμου θεολόγου 
περί τής παραμυθίας ταύτης πολλάς έξενεγκόντος ομιλίας και 
μηδαμού το Πνεύμα τα χαρίσματα «ποιεϊν» είπόντος, άλλ’ 
«ένεργεϊν», «διαφεΐν», «διδόναι», «χορηγεΐν» («διά τουτό» γάρ, 

10 φησί, «μυρίους έκίνησεν ό Παύλος λογισμούς, τους δυναμένους 
αύτών παραμυθήσασθαι την άθυμίαν και γάρ το αύτο Πνεύμα 
δίδωσι και προς το συμφέρον δίδωσι και ώς βούλεται διαιρεί 
και χαρισάμενον ούκ όφεϊλον διαιρεί και πάντα ένεργεί και κα
θώς βούλεται ούτως ένεργεί»)' ούδαμοϋ τοίνυν τού Χρυσοστό- 

15 μου πατρός τό Πνεύμα τά χαρίσματα ποιεϊν είπόντος, αύτός 
άνερυθριάστως συκοφαντών αύτόν και παραχαράττων τους 
έκείνου λόγους, γράφει' «φησί γάρ ό θείος Χρυσόστομος περί 
τού παναγίου Πνεύματος, δτι καθώς βούλεται, ουτω ποιεί». Διό 
καί πού τούτο φησιν ούδαμώς έτόλμησεν έπισημήνασθαι, 

20 φωραθήναι δεδιώς, καίτοι μηδ’ άπαξ τούτο πράξας. ‘Ά λλ' έπι- 
τείνων ετι τό Αναιδές καί ρήσιν δλην παραχαράξας, ουτω πάλιν 
προάγει γράφων, δ καί μικρόν Ανωτέρω προειρήκαμεν, ώς «ό 
θείος Χρυσόστομος πάλιν την αύτήν», φησίν, «τίθητι παραμυ
θίαν», δτι τό αύτό Πνεύμα ένεργεί πάντα' «καθώς γάρ βούλε- 

25 ται», φησίν, «ούτως καί ποιεί». Καί τοίνυν ημείς την χρυσήν έν- 
ταύθα προθώμεθα ρήσιν άπαρεγχείρητόν τε καί άκιβδήλευτον.
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τού Χρυσορρήμονος πατρός πού προβάλλει ό ’Ακίνδυνος, για 
τό ποιά είναι ή παρηγοριά πού λέγει και προς ποιούς και άπό 
ποιόν. Μάλλον άς πάρωμε πρώτο τούτο πού έπεσήμανε ό λό
γος. Αύτός ό έχθρός τής χάριτος, ένώ κακοποιεί δολίως μέ άλ
λον τρόπο τά λεγάμενα άπό τούς πατέρες, μερικά τά παραχα- 
ράττει κιόλας, όπως και ύποδείξαμε προηγουμένως, πολλές φο
ρές. Και τώρα λοιπόν, ένώ ό Χρυσόστομος θεολόγος πού έξε- 
φώνησε πολλές όμιλίες γι’ αύτήν την παραμυθία και πουθενά 
δέν είπε ότι τό Πνεύμα ποιεί αύτά τά χαρίσματα, άλλα είπε, 
ένεργεΐ, διαιρεί, δίδει, χορηγεί (διότι, λέγει, «για τούτο ό Παύ
λος έκίνησε μυρίους λογισμούς πού μπορούν νά παραμυθήσουν 
την άθυμία τους* διότι τό ίδιο Πνεύμα δίδει και προς τό συμφέ
ρον δίδει και όπως θέλει διαιρεί, διαιρεί μάλιστα χαρίζοντας 
χωρίς νά όφείλη και ένεργεΐ τά πάντα και τά ένεργεΐ όπως θε- 
λει»1)· ένώ λοιπόν ό Χρυσόστομος πατήρ δέν είπε πουθενά ότι 
τό Πνεύμα ποιεί τά χαρίσματα, αύτός γράφει συκοφαντώντας, 
άδιάντροπα και παραχαράσσοντας τούς λόγους έκείνου* «ό 
θειος Χρυσόστομος λέγει περί τού παναγίου Πνεύματος ότι 
όπως θέλει, έτσι ποιεί». Γι’ αύτό δέν έτόλμησε καθόλου νά έπι- 
σημάνη, πού τό λέγει τούτο, φοβούμενος μήπως φανερωθή άν 
και δέν τό έπραξε αύτό ούτε μια φορά. ’Αλλά έντείνοντας άκό- 
μη την άναίδεια κι’ έχοντας παραχαράξει όλόκληρο χωρίο, και 
πάλι συνεχίζει νά γράφη αύτό πού είπαμε λίγο παραπάνω, ότι 
«ό θειος Χρυσόστομος πάλι θέτει τήν ίδια παραμυθία», ότι τό 
ίδιο Πνεύμα ένεργεΐ τά πάντα· διότι, λέγει, «όπως θέλει, έτσι 
και ποιεί». Έμεΐς όμως θά παραθέσωμε έδώ τη χρυσή ρήσι 
άπαραχάρακτη και άκιβδήλωτη.

1. *Όλο τό χωρίο τοΰτο λαμβάνεται άποσπαματικώς άπό τάς ’Ομιλίας 
του Χρυσοστόμου στήν А ' Кор., όπου ό Παύλος όμιλεΐ περί της διαιρέσεως 
των χαρισμάτων στήν Εκκλησία. Τά άκολουθοΰντα κεφ. 19-21 του παρόν
τος λόγου άρύονται κυρίως άπό τίς όμιλίες τούτες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιθ

’Έκθβσις και διασάφησις άσφαλής τής τού Χρυσοστόμου
ρήσεως ταύτης

73 Την γάρ Π ρ ο ς  Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς  π ρ ώ τ η ν του άπο- 
στόλου διευκρινών έπιστολήν ό χρυσοΰς την γλώτταν και θεοει
δής την διάνοιαν, μετά το διατρανώσαι τα παρά του άποστόλου 
είρημένα χαρίσματα του Πνεύματος, φησίν, «ήν ανωτέρω τέθει- 

5 κε παραμυθίαν είπών το αύτδ Πνεύμα \ ταύτην καί ενταύθα τί- 
θησι λέγων, ‘πάντα ένεργεϊ έν καί το αύτο Πνεύμα, διαιρούν 
ίδίμ έκάστω καθώς βούλεται ’»· και παρακατιών πολλακις τού
το φησιν, δτι καθώς βούλεται διαιρεί καί καθώς βούλεται ού
τως ένεργει. Το μεν ούν συντεμεϊν τον Άκίνόυνον την τού Χρυ- 

10 σοστόμου θεολόγου ρήσιν ού κακόν, το δε άντί τού «ένεργεΐν» 
θεΐναι τδ «ποιεϊν» καί το «ποιεΐν» έκδέξασθαι άντί τού «κτί- 
ζειν», καί λίαν πονηρόν. Ά λλ’ έρεΐ καί το ένεργεΐν τοΰτ’ αύτο 
δηλοΰν το κτίζειν; Τίνος ούν ένεκεν, τοΰτ ’ άποξέσας, τδ ποιεΐν 
ένέγραψεν αύτός, εί μη μάλλον έώρα πρδς τδ κτίσμα έγγυτέραν 

15 την φωνήν; Διδ μετά τού άποστόλου καί ό Χρυσορρήμων, άκρι- 
βώς τοϊς αύτοϋ ρήμασιν έπόμενος, έφυλάξατο την λέξιν, καίτοι 
πλεϊν ή δεκάκις έπί τού αύτοϋ τδ «ένεργεΐν» είπών. Ά λλ’ ώς 
μεν καί παραπεποιημένον ούδεν Άκινδύνφ συνήνεγκε τδ ρήμα, 
προαποδέδεικται (τοσαύτην έχει καί οΰτω διά πάντων τά τοϊς 

20 άγίοις είρημένα πρδς τά τούτω δεδογμένα την έναντίωσιν), δτι 
δε μηδε τδ ένεργεΐν τού κτίζειν ώς έπίπαν έστί σημαντικόν, δεί- 
κνυσιν ό γράφων, «έστω καί ένεργείας δνομα τδ πατήρ' ούδ’ 
ούτως ήμάς αίρήσεται αύτδ δε τούτο ένεργηκώς άν εϊη τδ όμο- 
ούσιον», καί ό Δαμασκηνός πατήρ «έν δεξιή», λέγων, «ό Χρι- 1 2

1. Α' Κορ. 12, π .
2. Ομιλία 29 εις А ’ Κορινθίους, 4, PG 61, 245.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

Έκθεσις και διασάφησις ασφαλής αυτής της χρυσό-
ατομικής ρήσεως

73 Ερμηνεύοντας την Πρώτη προς Κορινθΐους έπιστολή του 
άποστόλου ό Χρυσός στη γλώσσα και θεοειδής στη διάνοια, 
μετά τή διασάφησι των χαρισμάτων πού μνημονεύει ό απόστο
λος λέγει, «την παραμυθία πού έθεσε παραπάνω όταν είπε ‘τό 
ίδιο Πνεύμα’, αύτήν θέτει κι’ έδώ λέγοντας ‘όλα τά ένεργεΐ τό 
ένα και τό ίδιο Πνεύμα, κατανέμοντας ιδιαιτέρως στον καθένα 
όπως θέλει’1»2. Και παρακάτω λέγει πολλές φορές τούτο τό 
πράγμα, ότι όπως θέλει διαιρεί και όπως θέλει έτσι ένεργεΐ3. 
Τό ότι λοιπόν έσυντόμευσε ό ’Ακίνδυνος τή ρήσι τού Χρυσο
στόμου θεολόγου δέν είναι κακό, τό ότι έθεσε όμως άντί τού 
ένεργεΐν τό ποιείν κι’ έδέχθηκε τό ποιεΐν αντί τού κτίζειν είναι 
πολύ πονηρό. ’Αλλά θά είπή ότι τό κτίζειν σημαίνει και ένερ
γεΐν; Γιά ποιό λόγο λοιπόν αύτός άπέξεσε τούτο κι’ ένέγραψε 
τό ποιεΐν, άν δέν έβλεπε ότι ή λέξις είναι πλησιέστερη πρός τό 
κτίσμα; Γι’ αύτό μαζί μέ τόν άπόστολο και ό Χρυσόστομος, 
άκολουθώντας μέ άκρίβεια τά λόγια του, διατήρησε τή λέξι, άν 
και είπε περισσότερο άπό δέκα φορές τό ένεργεΐν μέ τήν ίδια 
σημασία. ’Ότι βέβαια και παραποιημένη ή λέξις δέν προσέφερε 
τίποτε στον ’Ακίνδυνο, έχει προαποδειχθή (τόση άντίθεσι και 
σ’ όλη τή γραμμή έχουν τά λόγια των άγιων πρός τις δικές του 
δοξασίες), ότι όμως ούτε τό ένεργεΐν σημαίνει καθόλου κτίζειν, 
δείχνει αύτός πού γράφει, «άς είναι καί ένεργείας όνομα ή λέξις 
πατήρ· ούτε έτσι δέν θά μας κερδίση, άλλ’ άπλως θά ένεργήση 
αύτό τό ίδιο, τό όμοούσιο»4, και ό Δαμασκηνός πατήρ, πού λέ-
3. Αύτόθι, 246 έ.
4. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 29 (θεο λογικός 3), 16. PG 36, 96Α.
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στός του Πατρος κάθηται, θεϊκώς ένεργών την των όλων πρό
νοιαν». Ά λλ’ ίδωμεν και τις кал προς τίνας και παρά τίνος ή 
παραμυθία και τίνος ένεκεν.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  К

~Ετι διασάφησης, τίς καί πρός τίνας και παρά τίνος 
ήν φησιν έν ταύτη τη ρήσει παραμυθίαν

74 Ή κατά Κόρινθον έκκλησία πλούτον την αρχήν έκομίσατο 
5 παντοδαπον χαρισμάτων θείων και πνευματικών, μειζόνων τε 

καί έλαττόνων, ώς και τόν Απόστολον γράφειν προς αύτούς' 
«εύχαριστώ τφ Θεφ μου ότι έπλουτίσθητε έν αύτφ, έν παντϊ 
λόγω και πάση γνώσει, ώστε υμάς μη ύστερεϊσθαι έν μηδενι 
χαρίσματι». Τούτο τή έκκλησίφ ταύτη έπαρσιν ένήκε καί ζηλο- 

10 τυπίαν καί στάσιν ήγειρε δεινήν, μεγαλοφρονούντων μεν τών τα 
μείζω δεδεγμενών, άθυμούντων δε τών τα ήττω κεκτημένων. 
Έκ μέσου τοίνυν ποιούμενος ό Παύλος τα ζιζάνια ταϋτα καί τα 
σκάνδαλα, καί καταστέλλων μεν τους έπαιρομένους, παραμυ- 
θούμενος δε τους λυπουμένους τφ έξισοΰν αύτούς άλλήλοις καί 

15 ένούν, «διαιρέσεις δε χαρισμάτων είσί», φησί, «το δε αύτο 
Πνεύμα». Aid καί ό χρυσούς την γλώτταν τα τοιαύτα μετιών, 
«κάκεινο λογίζου», φησίν, «ώς εί καί τφ μέτρφ ήλάττωσαι τού 
δοθέντος, τφ καταζιωθήναι λαβεΐν έκειθεν δθεν καί ό τό πλέον 
λαβών, την ΐσην έχεις τιμήν». Καί πάλιν τού άποστόλου έπενεγ- 

20 κόντος, «φ  μέν γάρ διά τού Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, 
άλλφ δέ λόγος γνώσεως κατά τό αύτο Πνεύμα, έτέρφ δέ πίστις 
έν τφ αύτφ Πνεύματι», ό Χρυσορρήμων «όρςίς», φησί, «πώς 
πανταχού ταύτην ποιείται την προσθήκην έν τφ  'αύτφ Πνεύμα- 
τΤ λέγων καί κατά τό ’αύτο Πνεύμα’;». Αλλά καί μετά την

5. ”Εκδοσις όρθοδόξοο πίστεως 4, 1, PG 94, 1104Α.
1. А ' Кор. 1,4-7. 2. А ' Кор. 12, 4.

3. 'Ομιλία 2 9  είς А ' Κορινθίους, 2, PG 61, 243.
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γει «ό Χριστός κάθεται στα δεξιά του Πατρός, ένεργώντας θεϊ- 
κώς τήν πρόνοια των όλων»4 5. Ά λλ’ άς ίδούμε και ποιά είναι ή 
παραμυθία καί προς ποιούς καί άπό ποιόν και για ποιόν λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

Παραπέρα διασάφησις, ποιά και πρός ποιούς και άπό ποιόν 
λέγει σ’ αύτή τή ρήσι οτι είναι ή παραμυθία

74 Ή Εκκλησία της Κορίνθου στην άρχή άπεκόμισε πολυει- 
δή πλούτο θείων καί πνευματικών χαρισμάτων, μεγαλυτέρων 
καί μικροτέρων, ώστε κι’ ό άπόστολος νά γράφη πρός αύτούς· 
‘εύχαριστώ τόν θεό μου διότι έπλουτισθήκατε έν αύτώ με κάθε 
λόγο καί κάθε γνώσι, ώστε έσεΐς νά μη ύστερήτε σε κανένα χά
ρισμα»1. Τούτο έφερε έπαρσι σ’ αύτή τήν Εκκλησία καί ζηλο
τυπία κι’ έσήκωσε δεινή διχοστασία, διότι όσοι είχαν δεχθή τά 
μεγαλύτερα έμεγαλοφρονούσαν, ένώ οί κάτοχοι τήν μικρότε
ρων άθυμοΰσαν. Άπομακρύνοντας λοιπόν άπό τή μέση ό Παύ
λος αύτά τά ζιζάνια καί τά σκάνδαλα, συγκρατώντας τούς έπαι- 
ρομένους, παρηγορώντας τούς λυπουμένους με τό νά τούς έξι- 
σώνη μεταξύ τους καί νά τούς ένώνη, λέγει, «ύπάρχουν διαιρέ
σεις χαρισμάτων, άλλα τό Πνεύμα είναι τό ίδιο»2. Γι’ αύτό καί 
ό Χρυσός στή γλώσσα έξετάζοντας τά τέτοια πράγματα λέγει, 
«σκέψου κι’ έκεΐνο ότι, κι’ άν στο μέτρο έχης λάβει μικρότερο 
δώρο, όμως μέ τό ότι άξιώθηκες νά λάβης άπό έκεΐ άπό όπου 
κι’ έκεΐνος πού έπήρε τό περισσότερο έχεις ίση τιμή»3. Καί 
πάλι σ’ αύτό πού προσέθεσε ό άπόστολος «στον ένα δίδεται 
άπό τό Πνεύμα λόγος σοφίας, σ’ άλλον λόγος γνώσεως κατά τό 
ίδιο Πνεύμα, σ’ άλλον πίστις μέσα στό ίδιο Πνεύμα»4, λέγει ό 
Χρυσορρήμων, «βλέπεις πώς κάνει παντού αύτήν τήν προσθή
κη, λέγοντας μέσα στό ίδιο Πνεύμα καί κατά τό ίδιο Πνεύμα;»5.

4. А ’ Кор. 12, 8.
5. Όμιλία 29 εις А ' Κορινθίους, 3, PG 61, 244.
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άπαρΐθμησιν τών έξης έπαγαγόντος πάλιν του αποστόλου, 
«πάντα δε ένεργεΐ εν και το αυτό Πνεύμα», ό Χρυσόστομος 
«έπήγαγε πάλιν», φησί, «το φάρμακον το καθολικόν τής παρα
μυθίας», ϊνα μάθης πάλιν την αυτήν άξίαν ούσαν.

75 Οόκ έντευθεν δε μόνον αΰτους όμοτίμους ό άπόστολος 
ποιείται, άλλα και άπό του σώμα δεϊξαι αΰτους Εν όντας, και 
«σώμα Χρίστου και μέλη έκ μέρους», ώς του αύτοΰ Πνεύματος 
μεταλαβόντας. «Καθάπερ γάρ», φησί, «τα μέλη Εν έστι σώμα, 
οΰτω και ό Χριστός' και έν ένι Πνεύματι πάντες ημείς εις εν 

ίο σώμα έβαπτίσθημεν και Εν Πνεύμα έποτίσθημεν» ' και ό φωνή 
χρυσή τα τοιαυτα πάλιν έρμηνεύων «καλώς», φησίν, «είπε,
‘πάντες ήμεϊς ’, και έαυτόν προστιθείς' ούδε γάρ έγώ ό άπόστο
λος σου τι πλέον Εχω κατά τούτο φησν кал γάρ συ σώμα εί κα- 
Θάπερ έγώ, και έγώ καθάπερ συ, και την αυτήν άπαντες Εχομεν 

15 κεφαλήν, και τάς αύτάς έλύσαμεν ώδΐνας, διό και το αύτό σώμά 
έσμεν, και ‘πάντες Εν Πνεύμα έποτίσθημεν’, έκείνην έμοϊ δοκεΐ 
λέγων τού Πνεύματος τήν έπιφοίτησιν τήν άπό τού βαπτίσματος 
καί προ τώνμυστηρίων έγγινομένην ήμΐν. ‘Έποτίσθημεν’ δέ, εί- 
πεν, ώς &ν εί έπι φυτών και παραδείσου ελε ε̂ν, ότι άπό τής αύ- 

20 τής πηγής πάντα τά δένδρα άρδεται άπό τού αύτοΰ ύδατος». 
’Αλλά και τών τά μείζω κεκτημένων τον τύφον καθαιρών ό 
Παύλος «ού δύναται», φησίν, «ό όφθαλμός είπεϊν τή χειρί, 
χρείαν σου ούκ Εχω, ή πάλιν ή κεφαλή τοΐς ποσίν, άλλά πολλφ  
μάλλον τά δοκοΰντα μέλη τού σώματος άσθενέστερα ύπάρχειν 

25 άναγκαΐά έστι και ά δοκοΰμεν άτιμότερα είναι, τούτοις τιμήν πε- 
ρισσοτέραν περιτίθεμεν» ■ και πάλιν, «ό Θεός συνεκέρασε το 
σώμα, τώ ύστεροϋντι περισσοτέραν δους τιμήν». Ό δε χρυσοΐς 6 7 8

6. Λ'Κορ. 12,11-
7. Όμιλία 29 είς А ’ Κορινθίους, 3, PG 61, 244.
8. А ’ Κορ. 12, 27.
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Άλλά καί μετά την άπαρίθμησι των έπομένων, δπου ό Παύλος 
προσέθεσε πάλι, «όλα τά ένεργεΐ τό ένα καί ίδιο Πνεύμα»6, ό 
Χρυσόστομος λέγει «έπέφερε πάλι τό φάρμακο τής παραμυθίας 
τό καθολικό»7, γιά νά μάθης πάλι ότι ή άξια είναι ή ίδια.

75 "Οχι δε μόνο άπό τούτο τούς καθιστά όμοτίμους ό άπό- 
στολος άλλά καί άπό τό ότι έδειξε ότι είναι ένα σώμα, καί 
«σώμα Χριστού καί μέλη κατά μέρος»8, άφοΰ μετέλαβαν άπό τό 
ίδιο Πνεύμα. Διότι, λέγει, «όπως τά μέλη είναι ένα σώμα, έτσι 
καί ό Χριστός- καί μέσα σ’ ένα Πνεύμα όλοι έμεΐς έβαπτισθή- 
καμε σάν ένα σώμα κι’ έποτισθήκαμε ένα Πνεύμα»9, κι’ αύτός 
πού πάλι έρμηνεύει αύτά τά λόγια με χρυσή φωνή λέγει, «κα
λώς είπε ‘όλοι έμεΐς’, προσθέτοντας καί τον έαυτό του. Λέγει 
δηλαδή, ούτε έγώ ό άπόστολος δεν έχω κατά τούτο τίποτε πε
ρισσότερο άπό σένα- διότι έσύ είσαι σώμα όπως έγώ, καί έγώ 
όπως έσύ, κι’ όλοι έχομε τήν ίδια κεφαλή καί έλύσαμε τις ίδιες 
ώδινες- γι’ αύτό κι’ είμαστε τό ίδιο σώμα καί όλοι έποτισθήκά
με τό ίδιο Πνεύμα, έννοώντας κατά τή γνώμη μου εκείνη τήν 
έπιφοίτησι τού Πνεύματος πού πραγματοποιείται σέ μάς άπό τό 
βάπτισμα καί προ τών μυστηρίων. Είπε δε έποτισθήκαμε σάν 
νά ώμιλοΰσε περί φυτών καί παραδείσου, διότι άπό τήν ίδια 
πηγή όλα τά δένδρα ποτίζονται μέ τό ίδιο νερό»9 10. Άλλά ό 
Παύλος, καθαιρώντας τήν ύπεροψία τών κατεχόντων τά μεγα
λύτερα11, λέγει «δεν μπορεί ό όφθαλμός νά είπή στό χέρι, δεν 
σ’ έχω άνάγκη, ή πάλι ή κεφαλή στά πόδια, άλλά τά μέλη τού 
σώματος πού φαίνεται νά είναι άσθενέστερα είναι πολύ περισ
σότερο άναγκαία καί αύτά πού θεωρούμε άτιμότερα σ’ αύτά 
άποδίδομε μεγαλύτερη τιμή»12* καί πάλι, «ό θεός κατάρτισε τό 
σώμα, δίνοντας περισσότερη τιμή σ’ αύτό πού ύστεροΰσε»13. 
Εκείνος δε πού μάς φανερώνει μέ χρυσά λόγια τή λαμπρότητα

9. Λ ' Κορ. 12, 12-14.
10/ 'Ομιλία 30 εις Λ ’ ΚορινΟίους, 2, PG 61,251.
1 К Βλ. 'Ομιλίαν 31 εις А ' ΚορινΟίους, 1, PG 61,257.
12. Α'Κορ. \2,2\-23.
13. Αύτόθι, 24.
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ρήμασι την των λογιών ήμΐν έκφαίνων λαμπηδόνα «ίσως» 
φησίν, «εϊποι τις αν έν τφ σώματι τούτο λόγον εχειν, ότι το 
ύστερούν περισσοτέραν έλαβε τιμήν. Έπι δε των ανθρώπων 
πώς; Άλλ' έπι των ανθρώπων μάλιστ’ αν ϊδοις τούτο συμβαϊ- 

5 νον' και γαρ οι περί την ένδεκάτην ώραν πρώτοι τον μισθόν 
έλαβον, καί το πλανηθεν εύρεθέν πρόβατον έβαστάζετο καί ούκ 
ήλαύνετο και ό άσωτος υιός έπανελθών πλείονος του εύδοκιμη- 
κότος τής τιμής άπήλαυσε, καί ό ληστής προ τών αποστόλων 
έστεφανοντο». Καί του άποστόλου πάλιν είπόντος, «ϊνα μη ή 

10 σχίσμα έν τφ σώματι, άλλ’ υπέρ άλλήλων μεριμνώσι τα μέλη, 
καί είτε πάσχει έν μέλος, συμπάσχη πάντα τα μέλη, είτε δοξάζε
ται εν μέλος, συγχαίρη πάντα τα μέλη», ό το στόμα χρυσοΰς 
«кал κατά τον τής προνοίας αύτά», φησί, «λόγον έξισοΐτής ύπ' 
άλλήλων γινομένης* ούκ έντεΰθεν δε μόνον, άλλα και έκ τών 

15 συμβαινόντων λυπηρών τε και χρηστών καί γάρ ενός πάσχον- 
τος πάντα άλγεΐ καί τής κεφαλής στεφανουμένης άπας ό άνθρω
πος χαίρει και παν το σώμα δοξάζεται»· και πάλιν, «εί το ήμέ- 
τερον ού δει στασιάζειν σώμα, πολλφ μάλλον το του Χριστού, 
καί τοσουτο μάλλον, δσω φύσεως χάρις δυνατωτέρα».

76 Ή μέν ούν παραμυθία τοιαύτη, προτροπή кал παράκλησις 
πρός όμόνοιαν ούσα παρά Παύλου προς Κορινθίους, άπό τού 
πάντας τούς έπιτυγχάνοντας τών χαρισμάτων τού Πνεύματος έν 
είναι σώμα, καί τούτο Χριστού, καί παρ ’ ενός Πνεύματος λαμ- 
βάνειν, και τούτου τού θείου καί προσκυνητοΰ' προϋθηκα δε 

25 διεξοδικώτερον αύτήν άρτίως, ϊν’ ήμείςμεν έπιγνώμεν τήν πρός 
τά φύσει τών πνευματικών ύπεροχήν δση, καθ’ έαυτοΰ δε μάθη 
τά τών άγιων πάντα προβαλλόμενος ό \Ακίνδυνος. 14 15

14. Ματθ. 18, 12.
15. Πρβλ. Λουκά 15, 5.



ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ Ε' 20 ,75-76 237

των λόγων λέγει, «ίσως τό ύστεροΰν έπήρε περισσότερη τιμή. 
Έπι των άνθρώπων όμως πώς; Άλλα έπι των άνθρώπων θά μπο
ρούσες νά ιδής νά συμβαίνη τό πράγμα τούτο- διότι όσοι ήλθαν 
τήν ένδεκάτη ώρα έπήραν πρώτοι τον μισθό, και τό παραπλα
νημένο πρόβατο όταν εύρέθηκε14 έβασταζόταν στούς ώμους15 
και δέν καταδιώχνονταν, και ό άσωτος Υιός, όταν έπανήλθε, 
έδέχθηκε ανώτερη τιμή από τον προκομμένο υιό16, κι’ ό ληστής 
έστεφανώθηκε πριν από τούς άποστόλους»17. Κι’ έκει πού ό 
άπόστολος είπε πάλι, «για νά μή ύπάρχη σχίσμα στο σώμα, 
άλλά νά φροντίζουν τό ένα γιά τό άλλο τά μέλη, και είτε πάσχει 
ένα μέλος, νά συμπάσχουν όλα τά μέλη, είτε δοξάζεται ένα μέ
λος νά συγχαίρωνται όλα τά μέλη»18, ό Χρυσός στο στόμα λέ
γει, «και κατά τό λόγο τής προνοίας πού ύφίσταται άνάμεσά 
τους είναι εξισωμένα* όχι δε μόνο άπό αύτό, άλλά και άπό τά 
συμβαίνοντα λυπηρά και καλά, διότι, όταν πάσχη τό ένα όλα 
πονούν, και όταν στεφανώνεται ή κεφαλή χαίρεται όλος ό άν
θρωπος κΓ όλο τό σώμα δοξάζεται»19* και πάλι, «άν δέν πρέπει 
νά βαστάζη τό σώμα μας, πολύ περισσότερο τό σώμα τού Χρι
στού, και τόσο περισσότερο, όσο ή χάρις είναι δυνατώτερη άπό 
τη φύσι»20.

76 Τέτοια λοιπόν είναι ή παραμυθία, είναι προτροπή και πα- 
ράκλησις γιά όμόνοια άπό τον Παύλο προς τούς Κορινθίους, 
άπό τό ότι όλοι όσοι επιτυγχάνουν τά χαρίσματα τού Πνεύμα
τος είναι ένα σώμα, και μάλιστα τού Χριστού, και λαμβάνουν 
άπό ένα Πνεύμα, και μάλιστα τό θειο και προσκυνητό. Πάντως 
τήν διαπραγματεύθηκα τώρα διεξοδικώτερα, ώστε έμεΐς μέν νά 
γνωρίσομε πόση είναι ή ύπεροχή τών πνευματικών άπέναντι 
στά φυσικά, ό δέ Ακίνδυνος νά μάθη ότι όλες τις άπόψεις τών 
άγιων τις προβάλλει έναντίον έαυτοΰ.

16. Λουκά 15, 21-27.
17. 'Ομιλία 31 είς А ' Κορινθίους, 2, PG 61, 259.
18. Α'Κορ.  12,25-26.
19. 'Ομιλία 31 είς А ’ Κορινθίους, 3, PG 61, 261.
20. IΟμιλία 32 είς А ' Κορινθίους, 1, PG 61, 263.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ КА'

Παράστασις έκ ταύτης, ότι και τους άπιστους και 
τα άλογα των ζώων και αυτούς, βαβαί, τούς 

δαίμονας μέλη κατασκευάζει του Χριστού 
τελεΐν Ακίνδυνος και προ των πιστών 
τεύξεσθαι τήςμελλούσης επαγγελίας

77 Εί γάρ, καθά ψησιν ούτος, «ή έκχεομένη παρά του Πνεύ
ματος και ένεργονμένη χάρις το άσώματον και άόρατον και άτε- 
λεύτητόν έστιν, δ τε λόγος των λογικών και ή αϊσθησις των αι
σθητικών και ή ζωή τών ζώντων, παραπλησίως τφ τής άλη-

5 Θείας πνεύματι кал τφ τής υιοθεσίας кал τής έλευθερίας» (τού- 
τοις γάρ έκεινα συνέταξε καί συνηρίθμησε, και πάντ’ έφη ταυτα 
την έκχεομένην χάριν είναι παρά του Πνεύματος)' εί τοίνυν 
τούθ’ ούτως έχει και τών πνευματικών έστι κάκεΐνα χαρισμά
των, παν γένος άνθρώπων κατά τόν Ακίνδυνον, μη δ τι τών νυν 

10 δντων, άλλά καί πάντες οί φύντες έξ Αδάμ, πονηροί τε καί άγα- 
θοΐ, εύσεβεΐς τε καί δυσσεβεΐς, εν είσι σώμα, καί τούτο Χρι
στού, μάλλον δε Χρίστος αύτός κατά την Παύλου φωνήν. Ού- 
κουν καί πάντες «Εν Πνεύμα έποτίσθησαν», καί τοίνυν ού σώμα 
μόνον Εν, άλλά καί Πνεύμα Εν είσι, και τούτο μετά τού Κυρίου, 

15 έπεί καί «ό κολλώμενος τφ Κυρίψ Εν πνεύμά έστι». Και μετά 
τών εις Χρίστον βαπτισαμένων οί μη βαπτισθέντες τάς αύτάς 
λοιπόν ίεράς Ελυσαν ώδΐνας καί την αύτήν κατά τοΰτ’ Εχουσιν 
άξίαν, καί άλλήλων καθεστήκασι μέλη, καί κεφαλήν Εχουσι 
πάντες μίαν, τόν Χριστόν, Παύλου καί Πέτρου και τών κατ’ 

2θέκείνους ούδέν ήττον καί συνδοζασθήσονται τοιγαροϋν τούτοις 
καί συνευφρανθήσονται, νυν τε κάηί τού μέλλοντος αίώνος' 
«είτε γάρ», φησί, «δοξάζεται Εν μέλος, συγχαίρει πάντα τά 
μέλη».

78 Μάλλον δέ, έπεί μή τούτο μόνον, άλλά καί συμπάσχει πάν-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Άπόδειξις δτι ό ’Ακίνδυνος παριστάνει απ’ αύτην δτι και 
τούς άπιστους και τά άλογα ζώα και τούς ίδιους τούς 

δαίμονες, αλλοίμονο, ν’ αποτελούν μέλη τού Χρι
στού και δτι αύτοι θά επιτύχουν πριν άπό 

τούς πιστούς τή μελλοντική επαγγελία

77 *Άν, όπως λέγει τούτος, «ή χάρις πού έκχύνεται άπό τό 
Πνεύμα και ένεργεΐται είναι τό άσώματο και άόρατο και άτε- 
λεύτητο, ό λόγος των λογικών και ή αΐσθησις των αισθητών 
και ή ζωή τών ξένων, παρομοίως μέ τό Πνεύμα τής άληθείας 
και τής υιοθεσίας και τής έλευθερίας (διότι μέ αύτό συνέταξε 
και συναρίθμησε έκεΐνα κι’ είπε ότι όλα τούτα είναι ή έκχεομέ- 
νη άπό τό Πνεύμα χάρις)* άν λοιπόν έτσι είναι αύτά, κι’ έκεΐνα 
άνήκουν στά πνευματικά χαρίσματα, όλο τό άνθρώπινο γένος 
κατά τον ’Ακίνδυνο, όχι μόνο οί σημερινοί, άλλά και όλοι όσοι 
έφύτρωσαν άπό τον Άδάμ, πονηροί και άγαθοί, εύσεβεΐς και 
δυσσεβεΐς, είναι ένα σώμα, καί μάλιστα τού Χριστού, μάλλον 
δέ ό ίδιος ό Χριστός κατά τή φωνή τού Παύλου. Επομένως 
όλοι «έποτίσθηκαν μ’ ένα πνεύμα»1, κι’ έτσι δέν είναι μόνο ένα 
σώμα, άλλά καί ένα Πνεύμα, καί μάλιστα μαζί μέ τον Κύριο, 
έπειδή «αύτός πού προσκολλάται στον Κύριο είναι ένα μέ αύ- 
τόν Πνεύμα»2. Έπί πλέον οί μή βαπτισθέντες έλυσαν τις ίδιες 
ιερές ώδινες μέ τούς βαπτισμένους στον Χριστό κι’ έτσι έχουν 
τήν ίδια άξια, είναι μέλη άλλήλων κι’ έχουν όλοι μιά κεφαλή, 
τον Χριστό, δχινλιγώτερο άπό τον Παύλο καί τον Πέτρο καί 
τούς όμοιους των* κι’ έπομένως θά συνδοξασθούν μέ τούτους 
καί θά συνευφρανθοΰν, τώρα καί στον μέλλοντα αιώνα* «είτε 
δοξάζεται ένα μέλος, συγχαίρονται όλα τά μέλη», λέγει3.

78 Μάλλον δέ, έπειδή δέν συμβαίνει μόνο τούτο, άλλά καί
.1. Α· Κορ. 12, 14. 2. Α 'Κορ. 6,17. 3. Α ’ Κ ο ρ Α Ι , Π .
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τα τά μέλη πάσχοντος ενό ς  των τον σώματος μελών, έκεϊ δ ι’ 
άλλήλων το παν άνατραπήσεται. Των yap δυσσεβών κακώς 
πασχόντων και κολαζομένων, ούκ ενι τους ευσεβείς εν έχειν και 
άνέσεως μετέχειν διά την προς τά μέλη τον ενό ς  σώματος συμ- 

5 πάθειαν εύ δε των ευσεβών πραττόντων καί άγαλλομένων, ούκ 
ένι τους άσεβεϊς άνιάσθαί τε και δυσπραγεϊν διά την προς το έν 
σώμα κοινωνίαν. Και τί λέγω τους ανθρώπους μόνον άλλά μη 
και τά άλογα των ζώων; Και γάρ ό Ακίνδυνος και την τούτων 
αΐσθησιν έν είναι των πνευματικών χαρισμάτων ισχυρίζεται. 

10 Και ταϋτα τοίνυν κατ’ αύτόν, ώ τής άλογίας και τής παραπλη
γίας, μέλη του Χριστού σώματός έστιν. Αλλά τί και ταϋτα πά
λιν λέγω μόνα, τά μηδε καθ’ ήμας άμαρτάνειν πεφυκότα; Και 
γάρ ό Ακίνδυνος και το άσώματον, και αύτό το προσόν τοις 
δαίμοσιν, ώς αύτός έκεϊ φησι, τοις πνευματικοϊς χαρίσμασιν 

15 έναριθμεϊ. Τοιγαροΰν εις τά μέλη και ούτοι τελουσι τής κατ’ αύ
τόν έκκλησίας και συνδέδενται μεν ούν και συνδιατέθεινται άλ- 
λήλοις άληθώς, αύτοί τε και αύτός και όσοι κατ’ αύτόν, έπει και 
των όμοταγών πνευματικών πάντες ούτοι χαρισμάτων, ώς αύ
τός φησι, μεταλαγχάνουσι, δηλονότι των τής πονηριάς, άφ ’ ών 

20 έοικεν άρύεσθαι και την γνώσιν ταύτην δαψιλή, ώς μη συνοραν 
τίμέν ύψος θείας χάριτος, τις δε λόγος φυσεως κτιστής.

479 Α λλ’ έρεΐμείζω τυγχάνειν τά τοις εύσεβέσι δεδομένα χα
ρίσματα τον Πνεύματος ή τοις μη τοιούτοις, εί και πάντα ή έκ- 
χεομένη χάρις έστίν; Α λλ’ άκουέτω, δτι συγκέκραται άλλήλοις 

25 τά πνευματικά χαρίσματα, και τοις τά έλάττω κεκτημένοις πε- 
ρισσοτέραν ό Θεός δίδω σι τιμήν' «ό θεός» γάρ, φησι, «συνεκέ- 
ρασε τό σώμα, τφ ύστεροϋντι περισσοτέραν δους τιμήν». Είπά- 
τω τοίνυν ό ’Ακίνδυνος, έπει кал τά άλογα των ζώων και τους
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συμπάσχουν όλα τά μέλη, όταν πάσχη ένα άπό τά μέλη του 
σώματος, έκεΐ θ’ άνατραποΰν όλα άπό την άλληλεπίδρασί τους. 
Έφ’ όσον οί δυσσεβεΐς θά κακοπάθουν και θά τιμωρούνται, δεν 
θά μπορούν οί εύσεβείς νά εύημεροΰν καί νά καλοπερνούν έξ 
αιτίας τής συμπάθειας τού ένός προς τά άλλα μέλη τού σώμα
τος· έφ’ όσον πάλι οί εύσεβείς θά ευτυχούν και θ’ άγάλλωνται, 
δεν θά μπορούν οί άσεβεΐς νά στενοχωροΰνται καί νά δυστυ
χούν λόγω τής κοινωνίας προς τό ένα σώμα. Καί γιατί περιορί
ζομαι μόνο στούς άνθρώπους καί δεν άναφέρω καί τά άλογα 
ζώα; Διότι ό ’Ακίνδυνος ισχυρίζεται ότι καί τούτων ή αΐσθησις 
είναι ένα άπό τά πνευματικά χαρίσματα. Κι’ αύτά λοιπόν κατά 
τήν άποψί του, τί παραλογισμός καί παραπληξία, είναι μέλη τού 
σώματος τού Χριστού. ’Αλλά γιατί περιορίζομαι σ’ αύτά μόνο 
πού δεν είναι καμωμένα ούτε ν’ άμαρτάνουν κατά τό παράδειγ
μά μας; Διότι ό ’Ακίνδυνος συγκαταλέγει έκεΐ μέ τά πνευματικά 
χαρίσματα καί τό άσώματο, κι’ αύτό πού προσυπάρχει στούς 
δαίμονες. Δηλαδή στά μέλη τής κατ’ αύτόν ’Εκκλησίας συμπε- 
ριλαμβάνονται καί τούτοι, είναι λοιπόν συνδεδεμένοι άληθινά 
καί φιλικοί μεταξύ τους, αύτοί καί αύτός καί οί σύμφωνοι μέ 
αύτόν, άφοΰ όλοι τούτοι μετέχουν, όπως λέγει αύτός, τών όμο- 
ταγών πνευματικών, χαρισμάτων, δηλαδή τών τής πονηριάς 
άπό τά όποια φαίνεται ότι άντλοΰν κι’ αύτήν τή γνώσι πλούσια, 
ώστε νά μή αντιλαμβάνονται τί είναι ύψος τής θείας χάριτος 
καί τί είναι λόγος κτιστής φύσεως.

79 θά  είπή όμως ότι τά χαρίσματα τού Πνεύματος τά δοσμέ
να στούς εύσεβείς είναι μεγαλύτερα άπό τά δοσμένα στούς μή 
εύσεβείς, άν καί όλα είναι ή έκχεομένη χάρις; Άλλ’ άς άκούση 
ότι τά πνευματικά χαρίσματα είναι άνάμικτα μεταξύ τους καί 
στούς έχοντας τά λιγώτερα ό θεός δίνει περισσότερη τιμή· διό
τι, λέγει, «ό θεός συνέμιξε τό σώμα, δίδοντας περισσότερη 
τιμή στον ύστεροΰντα»4. ’Ά ς είπή λοιπόν ό ’Ακίνδυνος, πού συν- 
αρίθμησε μέ τούς χαριτωμένους άπό τό Πνεύμα τά άλογα ζώα

4. Α 'Κρ.  12,24.
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πονηρούς Αγγέλους ένηρίθμησε τοΐς κεχαριτωμένοις υπό του 
Πνεύματος, τί τούτων έλαττον Θατέρου; Καθάπερ γάρ ό Χρυσό
στομος θεολόγος έρμηνεύων τό πλεονάζων ταύτης τής τιμής 
έδειξεν έκβαϊνον, εΐ μεν τω δαιμονίω φυλώ του έλάττονος μέτε- 

5 στι χαρίσματος, προ πάντων ούτοι κατά την Άκινδύνου σύνεσιν 
έν τω μέλλοντι στεφανωθήσονταν εΐ δε τό τοΐς άλόγοις ζώοις 
προσόν αισθητικόν τό ελαττόν έστι των χαρισμάτων, αύτά προ- 
αρπάσεται τον στέφανον■ κάνταΰθα δε την ισοτιμίαν εξει προς 
τα μείζω και του πληρώματος τής Εκκλησίας έσται, των άλ- 

10 λων ούχ ήττον συντελοΰντα προς την οικοδομήν, βαβαί, του 
θείου σώματος. Και τοίνυν αύταϊς πάλιν χρήσομαι ταΐς τού 
Χρυσορρήμονος φωναΐς, έξελέγχων την παραφροσύνην Ακιν- 
δύνου, «έλάττω μεν των άλλων, των πνευματικών δ ’ όμως χα
ρισμάτων είναι» λέγοντος «και τον λόγον των λογικών και την 

15 τών άλογων αϊσθησιν και τό τοΐς δαίμοσι προσόν άσώματον».

80 Φησι γάρ ό Χρυσόστομος πατήρ προς τούς τα τών χαρι
σμάτων ήττω κεκτημένους, «κ&ν μικρόν λάβης, ομοίως εις τό 
σώμα τελείς, και πολλής кол ούτως Απολαύεις τής τιμής· кал ό 
τό μεϊζον ίχων σου του έχοντος τό έλαττον δεϊται»’ και πρός 

20 τούς τα μείζω δεδεγμένους, «ώσπερ γάρ σύ, έπει μείζων εί, τό 
σώμα συνέστησας, ούτω και ούτος, έπειδή έλάττων, εις την οι
κοδομήν του σώματος ισότιμός σοι γίνεται · τό γάρ αύτό σοι δύ- 
ναται εις τούτον τον έρανον». rAp’ ού κατεφθαρμένης διανοίας 
καί άμυήτου τελέως τά Χριστιανών ή παρ ’ ’Ακίνδυνου περί χά- 

25 ριτος μύησις, πάντα φύρουσά τε καί συγχέονσα καί πάντα θε
σμόν θειον Αθετούσα καί παν σχεδόν είδος εύσεβείας Αναιρούσα 
καί πάσαν είσφέρουσα δυσσέβειαν καί άναβίωσίν τινα παρέχου- 
σα Σαβελλίοις καί Αρείοις και Μακεδονίοις και τοΐς προ τού
των καί μετά τούτους κακοδόζοις πάσι; Τούτο μεν ούν οίμαι διά 

30 πολλών κατάδηλον ήδη γεγενήσθαι. •
• 5. Βλ. 'Ομιλίαν 31 εις Λ ' Κορινθίους 1, PG 61, 258.
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καί τούς πονηρούς αγγέλους, τί άπό αύτά είναι κατώτερα τού 
άλλου; Όπως πράγματι έδειξε ό Χρυσόστομος θεολόγος έρμη- 
νεύοντας, ότι τό περισσόν έξέρχεται άπό αύτή την τιμή, άν μέν 
τό δαιμόνιο φύλο μετέχη τού μικρότερου χαρίσματος, προ πάν
των οί δαίμονες κατά την εξυπνάδα τού Άκινδύνου θά στεφα
νωθούν στο μέλλοντα αιώνα· άν δε τό μικρότερο χάρισμα είναι 
τό αισθητικό προσόν των άλογων ζώων, αύτά θά προαρπάξουν 
τον στέφανο· διότι κι’ έδώ θά έχουν την ισοτιμία προς τά μεγα
λύτερα καί θ’ άνήκουν στο πλήρωμα τής Εκκλησίας, άφοΰ 
τάχα, άλλοίμονο, συντελούν όχι όλιγώτερο άπό τά άλλα προς 
τήν οίκοδόμησι τού θείου σώματος. Λοιπόν θά χρησιμοποιήσω 
πάλι τις ίδιες τις λέξεις τού Χρυσορρήμονος, έξελέγχοντας τήν 
πραφροσύνη τού Ακίνδυνου πού λέγει, «είναι μέν κατώτερα 
των άλλων, άλλ’ όμως άνήκουν στά πνευματικά χαρίσματα, ό 
λόγος των λογικών καί ή αϊσθησις τών άλογων καί τό άσώματο 
προσόν τών δαιμόνων».

80 Πράγματι ό Χρυσόστομος πατήρ λέγει προς τούς κατό
χους τών μικροτέρων χαρισμάτων, «καί άν πάρης μικρό, έχεις 
παρόμοια θέσι στο σώμα καί άπολαύεις πολλή τιμή κι’ έτσι· κι’ 
έκεΐνος πού έχει τό μεγαλύτερο χρειάζεται έσένα πού έχεις τό 
μικρότερο»5* καί προς έκείνους πού έχουν δεχθή τά μεγαλύτερα 
λέγει, «διότι, όπως έσύ, έπειδή είσαι μεγαλύτερος, συνέβαλες 
στή σύστασι τού σώματος, έτσι καί τούτος, έπειδή είναι μικρό
τερος, γίνεται ισότιμός σου στήν οικοδομή τού σώματος* διότι 
έχει τήν ίδια προσφορά σε τούτον τον έρανο»6. Δέν είναι λοι
πόν προϊών διεφθαρμένης διανοίας τού Άκινδύνου, πού όλα τά 
συμφύρει καί τά συγχέει κι’ αθετεί κάθε θείο θεσμό, άναιρεί 
κάθε σχεδόν είδος εύσεβείας, εισφέρει κάθε δυσσέβεια καί πα
ρουσιάζει άναβίωσι τών Σαβελλίων καί τών Άρείων καί τών 
Μακεδονίων καί όλων τών πριν καί έπειτα άπό αύτούς κακοδό
ξων; Νομίζω λοιπόν ότι τούτο έχει γίνει ήδη ολοφάνερο κατά 
πολλούς τρόπους.

6. Αυτόθι, 3, P G 61,260.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ КВ'

Παράστασις έκ διαιρέσεως τίνα τά πνευματικά χαρί
σματα και τίνα τά μή πνευματικά

81 Δει δ ’ ήμΐν ένταΰθα του λόγου γενομένοις, διαστεΐλαι τά 
πνευματικά χαρίσματα των μη τοιούτων, καν τοΐς πνευματικοΐς 
τούτοις δειξαι τί τά άκτιστόν έστι και τί παρά των άγιων ήμών 
πατέρων φρονεΐν και λέγειν περί τούτων έδιδάχθημεν, τής ώφε-

5λειάς των έντυγχανόντων ένεκα και του τάς !Ακίνδυνου συκο
φαντίας έκδήλους τοΐς πασι καταστήσαι, λέγοντος ήμας «τά 
πένθος και τά δάκρυον кал την κατάνυξιν και τον φόβον του θα
νάτου λέγειν άκτιστα, διότι δώρα кал ταϋτα λέγεται Θεού», έτι 
τε «την φύσει προσουσαν τοΐς λογικοΐς σοφίαν τε καί γνώσιν

10 καί άρετήν», προς δε «καί την καινήν κτίσιν καί την καινήν καί 
καθαράν καρδίαν καί τά τούτοις παραπλήσια». Ποιήσομαι δε 
τήν έκ του λόγου διαίρεσιν εύσύνοπτον κατά το έγχωρούν.

82 Πάντων των δντων τε καί γινομένων, τά μεν φύσει τέ έστι 
καί έκ φυσικής άκολουθίας γίνεται, τά δε ού κατ’ αύτήν. Των δε

15μή κατά φύσιν, τά μεν παρ’ αύτήν έστι, τά δέ ύπέρ αύτήν. Περί 
μέν ούν των παρά τήν φύσιν, νυν λέγειν ούκ άνάγκη. ’Αλλά καί 
των ύπερφυών, όσα μέν έν τοΐς άλλοις κτίσμασιν ή τετέλεσταί 
ποτέ ή τελείται νυν ή είσαυθις τελεσθήσεται ζητεΐν, ού τής νυν 
προκειμένης ύποθέσεως. "Οσα δέ τούτων τοΐς κατά Θεόν ζώσι

20 πρόσεστι καί έκτελεΐται, ών ένός τις ή πλειόνων εύμοιρών, έστι 
τε кал λέγεται πνευματικός, ώς ύπο του Πνεύματος ένεργούμε- 
νός τε καί κινούμενος, ταϋτ’ έστι τά πνευματικά χαρίσματα. Καί 
τούτο δεικνΰς ό άπόστολος Π  ρ ά ς Κ ο ρ ι ν θ ΐ ο υ ς  γρά-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

’Έκθεσις περί του ποια είναι τα πνευματικά χαρίσματα 
και ποια τά μή πνευματικά κατά διαστολή

81 Πρέπει δμως, αφού έφθάσαμε σε τούτο τό σημείο τού λό
γου, νά διαστείλωμε τά πνευματικά χαρίσματα άπό τά μή πνευ
ματικά, καί σ’ αυτά τά πνευματικά νά δείξωμε τί είναι τό άκτι
στο και τί έδιδαχθήκαμε άπό τούς πατέρες μας νά φρονούμε καί 
νά λέγωμε γι’ αύτό, γιά την ώφέλεια των άναγνωστών καί γιά 
νά κταστήσωμε φανερές σέ όλους τις συκοφαντίες τού Ακίνδυ
νου, πού λέγει ότι έμεις «τό πένθος καί τό δάκρυ καί την κατά- 
νυξι καί τό φόβο τού θανάτου τά λέγομε άκτιστα, διότι λέγον
τας καί αύτά δώρα θεού», καθώς έπίσης «την φύσει προσυπάρ- 
χουσα στά λογικά σοφία καί γνώσι καί άρετή», καί έπί πλέον 
«τη νέα κτίσι καί τή νέα καί καθαρή καρδιά καί τά παρόμοια μέ 
τούτα», θά  κάμω τήν έκθεσι περί τής διαιρέσεως εύσύνοπτη 
κατά τό δυνατό.

82 Άπό όλα τά όντα καί γινόμενα άλλα ύπάρχουν φύσει καί 
γίνονται μέ φυσική άκολουθία, άλλα όχι σύμφωνα μέ αύτήν. 
Άπό τά μή κατά φύσι, άλλα είναι παρά φύσι καί άλλα έπάνω 
άπό αύτήν. Δέν χρειάζεται λοιπόν νά είπούμε τώρα γιά τά παρά 
φύσιν. Αλλά έπίσης καί περί τών ύπερφυών, όσα έχουν κάποτε 
τελεσθή στά άλλα κτίσματα ή τελούνται τώρα ή θά τελεσθοΰν 
στό μέλλον, δέν είναι άντικείμενο τής παρούσας ύποθέσεως γιά 
έξέτασι. ’Όσα δέ άπό αύτά προσυπάρχουν στούς κατά Θεό 
ζώντας καί έκτελούνται άπό αύτούς, τών όποιων, άν κάποιος 
έπιτύχη ένα ή περισσότερα, είναι καί λέγεται πνευματικός, ώς 
ένεργούμενος καί κινούμενος άπό τό Πνεύμα, αύτά είνα τά 
πνευματικά χαρίσματα. Καί δεικνύοντας τούτο ό άπόστολος
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φων «περί τών πνευματικών», φησίν, «ου Θέλω υμάς άγνοεϊν», 
των έν αότοΐς δηλονότι παραδόζως ένόντων τε кал τελονμένων, 
και των έντεΰθεν κεχαριτωμένων δντων. Πάντα δ ’ ήν και έτε- 
λειτο έν αότοΐς· διό ούδε ‘τινών’ είπεν, άλλ’ άπλώς «τών πνευ- 

5 ματικών», & και καταλέγει προϊών γενικώς γάρ έμπεριείληπται 
πάντα τοϊς ύπ ’ αύτοΰ κατειλεγμένοις τηνικαϋτα. Τούτο δή πάλιν 
και αύτός δεικνύς, ότι πάντα ταΰτ ’ έστιν ά ένηργεΐτο έν αότοΐς, 
εύχαριστεΐν φησι τώ Θεώ ύπερ αυτών, ότι μη ύστεροΰνται έν 
μηδενϊ χαρίσματι

83 Έροίμην οόν &ν ήδέως ένταυθα τον Ά κίνδυνον, πάντα τα 
κτίσματα πνευματικά λέγοντα χαρίσματα, ώς υπό του Θείου 
Πνεύματος έκ μη δντων γεγονότα χάριτι, άρα πάντα τα κτίσμα
τα τοΐς Κορινθίοις ένυπήρχε; Και τουτό έστιν ύπόθεσις τής 
άποστολικής εύχαριστίας, και τοΰτ’ εφεσις αότώ, μή άγνοεΐν 

ΐ5 α.ύτούς περί πάντων τών κτισμάτων, «ήμεΐς δε ού τό πνεύμα 
του κόσμου έλάβομεν», αύτοΰ λέγοντος, «άλλα τό Πνεύμα τό έκ 
του Θεού, ΐν’είδώμεν τα έκ του Θεού χαρισθέντα ήμΐν»; 7Αρ' οί 
μή τό Πνεύμα τό έκ του Θεού λαβόντες οόκ ϊσασι τί ποτέ έστιν 
αϊσθησις και τί λόγος και τις ή κατ’ αότά ζωή; Και ταυτα γάρ 

20 πνευματικά χαρίσματα ό Ακίνδυνος φησι. Ταΰτ ’ οόν έστιν, ά 
ψυχικός άνθρωπος ού δέχεται ούδε δύναται γνώναι; Кал ό ταΰτ’ 
έχων ούτός έστιν ό πνευματικός, «δς άνακρίνει μεν πάντα» 
κατά τόν άπόστολον, «αύτός δε ύπ ’ ούδενός άνακρίνεται»; Έπει 
δε και «πνευματικοΐς πνευματικά συγκρίνοντες» διδακτοί γινό- 

25 μέθα του παναγίου Πνεύματος, δι ’ άλλήλων μαρτυρούμενα κα- 
ταλαμβάνοντες και τοΐς άλλοις έκφαίνοντες, άρα τά κατ’ αϊσθη- 
σιν και νουν κα\ λόγον τοΐς ύπερ αϊσθησιν кал νουν και λόγον 1 2

1. Α ’ ΚορΑΙ,Χ.
2. А ' Кор. 1,4 7.
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γράφει Π ρ ο ς  τούς Κ ο ρ ινθ ίο ο ς  «δεν θέλω ν’ άγνοήτε περί των 
πνευματικών»1, δηλαδή περί έκείνων πού ύπάρχουν και τελούν
ται μέσα τους παραδόξως και των από έδώ χαριτωμένων πρα
γμάτων. 'Όλα ύπήρχαν κΓ έτελοϋνται μέσα τους· γι’ αύτό δεν 
είπε καν μερικών, άλλα άπλώς «τών πνευματικών», τα όποια 
στη συνέχεια ταξινομεί· πράγματι έχουν συμπεριληφθή δλα τα 
ταξινομημένα τότε άπό αύτόν. Τούτο πάλι δεικνύοντας κι’ αύ- 
τός, ότι όλα αύτά ήσαν έκεινα πού ένεργώνταν σ’ αύτούς, λέγει 
ότι εύχαριστεΐ γι’ αύτά τον Θεό, πού δεν ύστερούν σε κανένα 
χάρισμα2.

83 Θά έρωτοΰσα λοιπόν εύχαρίστως έδώ τον ’Ακίνδυνο, πού 
λέγει όλα τά κτίσματα πνευματικά χαρίσματα, με τήν ιδέα ότι 
έγιναν άπό τό θειο Πνεύμα κατά χάρι έκ μη όντων αραγε όλα 
τά κτίσματα ένυπήρχαν στούς Κορινθίους; Και τούτο είναι ύπό- 
θεσις τής άποστολικής εύχαριστίας και τούτο ήταν έφεσίς του, 
νά μή άγνοούν αύτοί για όλα τά κτίσματα, άφοΰ λέγει, «έμεΐς 
δεν έλάβαμε τό πνεύμα τού κόσμου, άλλα τό Πνεύμα πού είναι 
άπό τον Θεό, για νά γνωρίσομε αύτά πού μάς έχάρισε ό 
Θεός»3. 7Αραγε έκεινοι πού δεν έλαβαν τό πνεύμα άπό τον Θεό 
δεν γνωρίζουν τί είναι αίσθησις καί τί λόγος καί τί ή σύμφωνα 
με αύτά ζωή; Διότι κι’ αύτά πνευματικά χαρίσματα τά λέγει ό 
’Ακίνδυνος. Αύτά λοιπόν είναι πού δεν δέχεται ούτε μπορεί νά 
γνωρίση ό ψυχικός άνθρωπος; Κι’ έκεινος πού τά έχει, αύτός 
είναι ό πνευματικός, «ό όποιος άνακρίνει τά πάντα» κατά τον 
άπόστολο, «αύτός όμως δεν άνακρίνεται άπό κανένα»4; ’Επειδή 
δε ερμηνεύοντας ώς πνευματικοί αύτά τά πνευματικά πράγμα
τα» γινόμαστε μαθηταί τού παναγίου Πνεύματος5, καταλαβαί- 
νοντάς τα, καθώς μαρτυρούνται άναμεταξύ τους, καί φανερώ- 
νοντάς τα στούς άλλους, άραγε τά κατ’ αΐσθησι καί νοΰ καί 
λόγο είναι άνάλογα με τά ύπέρ αίσθησι καί νοΰ καί λόγο, καί

3. А ' Κορ. 2, 12.
4. Α Κορ. 2,15.
5. Α ’ Κορ. 2, 13.
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καταλλήλως έχει και απλώς τα κατά φύσιν τοΐς ύπερφυώς τε- 
λουμένοις μαρτυρειται και συνίσταται;

84 77 δε πάλιν ό αυτός προτρεπόμενος και λέγων «ζηλοντε τά 
πνευματικά,- μάλλον δε ΐνα προφητεύατε»; Πάλιν πάντα λέγων

5(ούδε γάρ τινα των πνευματικών φησι), τά φύσει πάσι προσόντα 
και γινόμενα παραινεί ζηλοΰν και προς έκεΐνα σπεύδειν και 
αύτό ζηλουν το τοΐς δαίμοσι προσόν, άόρατον και άσώματον και 
άτελεύτητον; Και ταυτα γάρ την έκχεομένην παρά του άγιου 
Πνεύματος χάριν κυρίως είναι ό Ακίνδυνος φησι. Кал πάλιν 

ίο προς τους αύτους γράφων ό άπόστολος, «έπει ζηλωταί έστε 
πνευμάτων», τουτέστι πνευματικών χαρισμάτων έρασταί, άρα 
και των τοΐς πονηροϊς πνεύμασιν ένόντων έραστάς είναι μαρτυ
ρεί, кал ζητεΐν παραγγέλλει περισσεύειν προς οικοδομήν; Εί δε 
κάκεΐνοί τε кал πάντες οί προσκυνηται του Πνεύματος έρασταί 

15 πάντων εΐσι των χαρισμάτων του Πνεύματος, και προς τοΰθ’ 
ήμάς και ό άπόστολος ένάγων «ζηλοΰτε», φησί, «τά πνευματι
κά», πάντα δε τά κτίσματα τού Πνεύματος πνευματικά εΐσι 
κατά τον Άκίνδυνον χαρίσματα, έν δε τοΐς κτίσμασι τού θείου 
Πνεύματος καί τά πονηρά πνεύματά έστι, ζηλωτάς καί έραστάς 

20 των πονηρών πνευμάτων ό \'Ακίνδυνος είναι τε δείκνυσι καί τον 
Παύλον παραινεΐν παρίστησι τους προσκυνητάς τού θείου 
Πνεύματος.

85 Δέδοικα μη κοινωνός γένωμαι τών Άκινδύνου λήρων, 
έστιν οΰς άνακαλύπτων τε καί έξαπλών καί πολλάκις άνελίτ-

25 των. Μήποτ ούν διά τούτο παρήνεσεν ό Σολομών «μη άποκρί- 
νεσθαι τφ άφρονι κατά την άφροσύνην αύτοΰ»; Αλλ ’ ούκ οίμαι 
τούτο λέγειν τον σοφόν, έπεί μηδ’ άπολογεΐσθαί φησιν, άλλά μη 
άποκρίνεσθαι. Ήμεϊς δ ’ άπολογούμεθα νΰν άλλ’ ούδ’ άπολο- 6 7

6. А Κορ. 14, ι.
7. А Κορ. 14, 12.
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γενικώς τα κατα φυσι μαρτυρουνται και συστήνονται απο τα 
ύπερφυσικώς τελούμενα;

84 Τι κάμει πάλι ό ίδιος άπόστολος προτρέποντας τούς ίδιους 
και λέγοντας «νά ζηλεύετε τά πνευματικά και πολύ περισσότε
ρο νά προφητεύετε»6; Λέγοντας πάλι όλα (διότι δεν ξεχωρίζει 
μερικά άπό τά πνευματικά), συμβουλεύει νά ζηλεύουν τά σε 
όλους φύσει προσόντα και γινόμενα, νά σπεύδουν προς έκείνα 
και νά ζηλεύουν και τό ίδιο τό προσόν στούς δαίμονες, τό άό- 
ρατο και άσώματο και άτελεύτητο; Διότι ό ’Ακίνδυνος ισχυρίζε
ται ότι κι’ αύτά είναι ή έκχεομένη άπό τό άγιο Πνεύμα χάρις. 
Και πάλι, όταν ό άπόστολος γράφη προς τούς ίδιους, «έπειδή 
είσθε ζηλωται πνευμάτων»7, δηλαδή έρασται πνευματικών χα
ρισμάτων, άραγε μαρτυρεί ότι αύτοί είναι έρασται και τών ιδιω
μάτων τών πονηρών πνευμάτων και παραγγέλλει νά έπιζητοϋν 
αύτά με περίσσεια γιά οικοδομή τους8; "Αν δε κι’ έκεΐνοι και 
όλοι οί προσκυνηταί τού Πνεύματος είναι έρασται όλων τών 
χαρισμάτων τού Πνεύματος και προς τούτο οδηγώντας μας ό 
άπόστολος λέγει «νά ζηλεύετε τά πνευματικά», όλα δε τά κτί- 
σματα τού Πνεύματος είναι πνευματικά χαρίσματα κατά τον 
’Ακίνδυνο, μεταξύ δε τών κτισμάτων τού θείου Πνεύματος είναι 
και τά πονηρά πνεύματα, ό ’Ακίνδυνος δεικνύει ότι οί προσκυ- 
νηταί τού θείου Πνεύματος είναι, καί μάλιστα παριστάνει τον 
Παύλο νά τούς προτρέπη νά είναι, ζηλωται καί έρασται τών πο
νηρών πνευμάτων.

85 Φοβούμαι μήπως γίνω κοινωνός τής φλυαρίας τού Άκιν- 
δύνου, ξεσκεπάζοντας μερικές άπό αύτές, διαπλώνοντάς τες καί 
ξετυλίγοντάς τες πολλές φορές. Μήπως λοιπόν γι’ αύτόν τό 
λόγο ό Σολομών παρήνεσε, «νά μή άποκρίνεσαι στον άφρονα 
κατά τήν άφροσύνη του»9; ’Αλλά δέν νομίζω ότι αύτό λέγει ό 
σοφός, έφ’ όσον άλλωστε δέν λέγει νά μή άπολογησαι άλλα νά

8. Αύτόθι.
9. Παροιμ. 26,4.
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γούμενοι кат την τον κατηγόρου ποιούμεν άφροσύνην. Εκεί
νου γάρ συκοφαντικώς ήμΐν και τοΐς έκ του παντός σχεδόν αίώ- 
νος Θεολόγοις έπιτιθεμένου και καταψευδομένου του τε Θεού 
και των Θεοσεβών απάντων, ημείς την αλήθειαν άντιπαρεξάγο- 

5μεν τφ ψεύδει. Και παν δ,τι κατ’ εκείνου λέγομεν, ού παρ' 
ημών λέγομεν αύτών άλλ ’ έκ των αύτου λόγων άναφαίνομεν ώς 
άληθώς τικτόμενον, μη πρότερον την ύπ ’ έκείνου γεγραμμένην 
διαστρέφοντες διάνοιαν, είτα τα έπόμενα τηροΰντες, ώς έκεΐνος 
έπι των ήμετέρων και των Θείων πατέρων συγγραμμάτων κα

ι ο τεργάζεται προς άπάτην των έντυγχανόντων, άλλ ’ αύτά τα παρ’ 
έκείνου μη γεγραμμένα μόνον άλλα кал δεδογμένα φανερώς· και 
τούτων ού πάνθ’ έξης, άλλ’ έν οίς τοΐς μη έπεσκεμμένως άκρο- 
ωμένοις δόξειέ τι λέγειν άνετάζοντες, άμα και τάς καθ’ ήμών 
αύτου συκοφαντίας φανεροΰντες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ Γ

~Οτι ούκ άκτιστα πάντα τα πνευματικά χαρίσματα, 
και τί το άκτιστον έν τοότοις

86 Έπει τοίνυν κάνταυθα τό τε πένθος кал τα δάκρυα кал τον 
τού Θανάτου φόβον ή τον είς Θεόν και την καινήν κτίσιν και όσα 
κατ’ αύτήν, και συνελόντα φάναι μετά των πνευματικών απάν
των, έστιν άττα καί των φυσικών, λέγειν ήμας άκτιστα συκο
φαντεί, καί, Θέλων αύτός δεΐξαι τίνα τα κτιστά, τούτοις συνέτα- 

20 ξε τα άκτιστα και τα πνευματικά τοΐς φυσικοΐς, πάντα συγχέας 
τε και φύρας κάϊ μηδέν διαστείλας μεταξύ Θείων τε και άνθρω- 
πίνων, δαιμονώντων τε και Θεοφορουμένων έν τούτοις δε πάσι 
φλήναφόν τε και βλάσφημον άριδήλως άπεδείζαμεν αύτόν, προς 
τοΐς άλλοις και τα πνευματικά χαρίσματα των μη τοιούτων άρτι
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μή αποκρίνεσαι. Έμεις όμως τώρα Απολογούμαστε- άλλα απο
λογούμενοι δεν πράττομε κατά την άφροσύνη τού κατηγόρου. 
Διότι, ενώ έκεΐνος επιτίθεται συκοφαντικώς έναντίον μας και 
εναντίον των άπό των αιώνων θεολόγων και ψευδολογεΐ εις βά
ρος τού Θεού και όλων των θεοσεβών, έμεις προβάλλομε την 
άλήθεια έναντίον τού ψεύδους. Και κάθε τι πού λέγομε έναν
τίον έκείνου, δεν τό λέγομε άπό τον έαυτό μας, άλλά τό παρου
σιάζομε νά γεννάται άληθινά άπό τά λόγια του, χωρίς νά δια- 
στρέφωμε πρώτα τήν γραπτή έννοια έκείνου καί έπειτα νά 
τηρούμε τά έπόμενα, όπως πράττει αύτός έπάνω στά δικά μας 
καί στών θείων πατέρων τά συγγράμματα προς έξαπάτησι τών 
Αναγνωστών παρουσιάζομε α π λώ ς  τά άπό έκεΐνον όχι μόνο 
γραμμένα άλλά καί Αποφασισμένα φανερώς. Καί αύτά δεν θά τά 
έξετάσωμε όλα στη σειρά, άλλά έκεΐνα στά όποια θά έφαινόταν 
σ’ αύτούς πού άκούουν χωρίς προοσοχή ότι κάτι λέγουν, καί θά 
φανερώσωμε τις έναντίον μας συκοφαντίες του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

"Οτι δεν είναι άκτιστα όλα τά πνευματικά χαρίσματα, 
και ποιο είναι άκτιστο μέσα σ' αύτά

86 Μάς συκοφαντεί κι’ έδώ ότι καί τό πένθος καί τά δάκρυα 
καί τό φόβο τού θανάτου ή τού Θεού καί τήν καινή κτίσι καί τά 
σχετικά μέ αύτήν, με λίγα λόγια μαζί μέ όλα τά πνευματικά θε
ωρούμε άκτιστα καί μερικά άπό τά φυσικά, καί θέλοντας αύτός 
νά δείξη ποιά είναι τά κτιστά συνέταξε μέ αύτά τά άκτιστα καί 
μέ τά φυσικά τά πνευματικά, συγχέοντας καί συμφύροντας καί 
μή κάνοντας διάκρισι μεταξύ θείων καί Ανθρωπίνων, δαιμονι
σμένων καί θεοφορουμένων. Άπεδείξαμε σ’ αύτές τις θέσεις 
τον ’Ακίνδυνο φλύαρο καί βλάσφημο φανερά, άφού τώρα πλήν 
τών άλλων διακρίνομε καί τά πνευματικά χαρίσματα άπό τά μή 
πνευματικά. Τώρα άς έλέγξωμε καί τήν περί τού άκτιστου
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διακρίναντες, άγε νυν και την καθ’ ήμών και των μεθ’ ήμών 
πατέρων περί τον άκτιστου συκοφαντίαν άπελέγξωμεν, δείξαν- 
τες τίνα φρονεΐν υπό των θείων πατέρων διδαχθέντες άκτιστα, 
την πατερικήν, μάλλον δε πνευματικήν και θείαν γνώμην άσινή 

5 και άπαρεγχείρητον διατηροΰμεν. Кал δη την ανωτέρω διαίρε- 
σιν άναλαβόντες και προς τους θεολήπτους ήμών πατέρας άνα- 
φέροντες τα πάντα, πάλιν έπίτομόν τε кал ευληπτον ώς ενεστι 
ποιησώμεθα τόν λόγον, πανταχόθεν έχοντα το πιστόν και 
άσφαλές.

4

87 Των τοίνυν έν τοΐς ούσι γινομένων ή έγγινομένων, τα μεν 
φύσεώς έστι, τα δ ’ ου. Τούτων δε τα μη δι ’ έλλειψιν άλλα διά 
την υπεροχήν ούκ όντα φύσεως, πάντα έστι πνευματικά, άλλ ’ ου 
πάντα χαρίσματα λέγεται πνευματαικά ουδέ πάντα άκτιστά 
έστιν. "Οτι μεν ούν ου πάντα λέγεται χαρίσματα μικρόν άνωτέ-

15 ρω διεδείξαμεν, ότι δε μη πάντα άκτιστά έστι δεικτέον αν εϊη 
δι’ όλίγων. Ή τοίνυν του Κυρίου άνάστασις πνευματική έστιν, ώς 
ό Χρυσόστομός φησι πατήρ, άλλ ’ ούκ άκτιστος ή άνάστασις 
έστιν ούδ’ αύτό το άναστάν του γάρ κτίστου πεσόντος, άνάστα- 
σίς έστι, ταυτό δ ’ είπεϊν άνάκτισίς τε кал άνάπλασις. Τοιοΰτόν 

20 έστι και ή καινή κτίσις και ό νέος άνθρωπος και ή καινή και 
καθαρά καρδιά· των γάρ χαρακτήρων τής ψυχής άνακαινισμός 
τις και άνάκτισίς έν τώ θείω λουτρφ τής παλιγγενεσίας έκτε- 
λειται χάριτι και διά τής κατά πίστιν δικαιοπραγίας αΰξεται και 
τελειουται. Πνευματική έστι και ή έν τή Παρθένφ κύησις και ή 

25 του θεού Λόγου γέννησις έκ ταύτης, ώς και ταΰθ’ ό Χρυσορρή- 
μων λέγει■ και αύτό δε το σώμα το δεσποτικόν έκ Πνεύματός 
έστιν άγιου άλλ’ ώς κτίσμα έκ του Πνεύματος, ώς кал ό μέγας 
άπέδειξε Βασίλειος.

88 Καί τουτό γε μήν ούκ άκαιρον ένταΰθ’ είπειν προς τόν 
30 πάντα τά κτιστά λέγοντα πνευματικά, και αύτής τής ύπ’ αύτοϋ

χεομένης χάριτος ώς πάντα τά έμβρυα του Θεού έστι δημιουρ-
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φωτός συκοφαντία έναντίον μας κι’ έναντίον των πατέρων πού 
είναι μαζί μας, αφού δείξωμε ποιά έδιδαχθήκαμε άπό τούς 
θείους πατέρες νά θεωρούμε άκτιστα, ώστε νά διατηρήσωμε 
την πατερική, ή μάλλον πνευματική και θεία γνώμη άσφαλή και 
άπαραχάρακτη. ’Αφού λοιπόν άναλάβωμε την παραπάνω διαίρε- 
σι κι’ άναφέρωμε τά πάντα προς τούς θεολήπτους πατέρες μας, 
ας πραγματευθοϋμε όσο μπορούμε εύσύνοπτα και εύληπτα τό 
θέμα, μέ τρόπο πιστοποιημένο καί άσφαλή.

87 Λοιπόν τά γινόμενα ή έγγινόμενα μέσα στά όντα, άλλα μεν 
είναι τής φύσεως κι’ άλλα όχι. Άπό αύτά όσα δεν είναι τής (ρύ
σεως όχι άπό έλλειψι άλλά άπό τήν ύπεροχή, είναι όλα πνευμα
τικά, άλλά δεν λέγονται όλα πνευματικά χαρίσματα ούτε είναι 
όλα άκτιστα. 'Ότι λοιπόν δεν λέγονται όλα χαρίσματα τό έδεί- 
ξαμε παραπάνω, ότι όμως δεν είναι όλα άκτιστα, πρέπει νά δει- 
χθή μέ συντομία. Ή άνάστασις τού Κυρίου είναι βέβαια πνευ
ματική, όπως λέγει ό Χρυσόστομος πατήρ, άλλά δεν είναι άκτι
στη ή άνάστασις ούτε τό ίδιο τό άναστάν διότι άνάστασις είναι 
τού κτιστού, όταν πέση, ή άλλοιώς άνάκτισις καί άνάπλασις. 
Τέτοιο πράγμα είναι καί ή νέα κτίσις καί ό νέος άνθρωπος καί 
ή νέα καί καθαρή καρδιά· διότι στο θείο λουτρό τής παλιγγενε
σίας μέ τήν χάρι έπιτελεΐται άνακαινισμός καί άνάκτισις τών 
χαρακτήρων τής ψυχής καί μέ τή δικαιοπραγία κατά τήν πίστι 
αύξάνεται καί τελειώνεται. Πνευματική είναι καί ή κύησις στήν 
Παρθένο κι’ ή γέννησις τού θεού Λόγου άπ’ αύτήν, όπως λέγει 
καί γι’ αύτά ό Χρυσορρήμων καί τό ίδιο μάλιστα τό δεσποτικό 
σώμα προέρχεται άπό άγιο Πνεύμα, άλλά ώς κτίσμα άπό τό 
Πνεύμα, όπως άπέδειξε ό μέγας Βασίλειος1.

88 Δέν είναι βέβαια άκαιρο νά είπούμε έδώ προς αύτόν πού 
θεωρεί πνευματικά όλα τά κτιστά, ότι όλα τά έμβρυα τής χεομέ- 
νης άπό αύτόν χάριτος είναι δημιουργήματα τού Θεού, άλλά 
μόνο γιά τήν μητροπάρθενο έχει λεχθή ότι τό γεννηθέν άπό αύ-

1. Βλ. Κατ ’ Εύνομίου 5 (ψευδ.), PG 29, 716Β.
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γήματα, άλλα περί μόνης τής μητροπαρθένου εϊρηται, ότι το έν 
αυτή γεννηθεν έκ Πνεύματός έστιν άγιου, ώς όντως υπερφυούς 
οΰσης τής συλλήψεως. Αλλά προς ό νυν ήμϊν ό λόγος, και ό 
Θειος Παύλος πνευματικόν βρώμα το μάννα λέγει και πνευματι- 

5 κόν πόμα το έκ πέτρας ύδωρ’ και αυτήν δε την πέτραν πνευμα
τικήν έκάλεσεν, άμα και συμβολικά δείγματα των άπορρητοτέ- 
ρων ταΰτ’ ύποδεικνύς. Αλλά και ή έν τφ κήτει τού Ιωνά δια
τριβή και ή έκ τούτου παράδοξος άπαλλαγή και άπλώς παν το 
άπορρήτως ύπό Θεού τελούμενον πνευματικόν έστιν ώς και ό 

10 Χρυσόστομός φησι πατήρ, άλλ’ ούχί και παν άκτιστόν έστιν. 
Επειδή δε εϊπερ έστιν άκτιστόν τι χάρισμα кал χάρις, έν τοΐς 
πνευματικοις ανάγκη είναι (τών γάρ κατά φυσικήν άκολουθίαν 
δντων τε και τελουμένων, ών έστι και ή φύσει προσούσα τοΐς 
λογικοϊς σοφία τε και γνώσις, άδύνατόν τι άκτιστόν ύπάρχειν), 

15 φυλλοκρινητέον άν ήμϊν εϊη, διαιρούσιν έτι φιλοπονώτερον τά 
πνευματικά χαρίσματα, ϊνα Θηράσαι δυνηθώμεν δ,τι ποτέ το 
άκτιστόν έστι καί πότερον έν τι τούτων ή μηδέν ή πλείω τού 
ένός;

89 "Εδειξε μέν ούν ό λόγος άνωτέρω καί ό άπόστολος συνε-
20 μαρτύρησεν, ότι τών μή κατά φυσικήν άκολουθίαν δσαπερ έν 

τοΐς κατά Θεόν πρόσεστι και διά τούτων έκτελεΐται, ών ένός τις 
ή πλειόνων εύμοιρών έστι τε και λέγεται πνευματικός, ώς ύπό 
τού θείου Πνεύματος ένεργούμενός τε καί κινούμενος, ταύτά 
έστι τά πνευματικά χαρίσματα. Τούτων δε τά μεν έν λόγοις κα- 

25 Θέστηκε, τά δε έν έργοις. Έν λόγοις μεν τά τε γένη τών 
γλωσσών καί αί τούτων έρμηνεϊαι, ώς кал αύτόθεν κατάδηλόν 
έστιν, δ τε λόγος τής σοφίας και ό λόγος τής γνώσεως, ώς καί 
αύτός ό άπόστολος κεφαλαιώδώς ταΰτα προτιθείς έφανέρωσεν 
ήμΐν, έν έργοις δε καί πράξεσι τά ένεργήματα τών δυνάμεων, τά 

30 χαρίσματα τών ίαμάτων, ή καί τά δρει μεθιστάναι δυναμένη πί- 2

2. А ’ Кор. 10, 4.
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την είναι άπό άγιο Πνεύμα, διότι ή σύλληψίς του ήταν πραγμα
τικά ύπερφυής. Άλλ’ άς έπανέλθωμε στο θέμα μας· και ό θειος 
Παύλος λέγει τό μάννα πνευματικό βρώμα καί τό ύδωρ άπό την 
πέτρα πνευματικό πόμα2, καί την ίδια την πέτρα μάλιστα την 
έκάλεσε πνευματική, παρουσιάζοντας τούτα συγχρόνως καί ώς 
συμβολικά δείγματα των άπορρητοτέρων πραγμάτων3. Αλλά 
καί τού Ιωνά ή παραμονή στο κήτος κι’ ή παράδοξη άπαλλαγή 
άπό αύτό καί γενικώς κάθε πράγμα πού ένεργειται άπό τον Θεό 
άπορρήτως είναι πνευματικό, όπως λέγει καί ό Χρυσόστομος 
πατήρ, άλλά δεν είναι καί κάθε πράγμα άκτιστο. ’Επειδή δέ, άν 
κάποιο χάρισμα ή χάρις είναι άκτιστο κατ’ άνάγκη περιλαμβά
νεται στά πνευματικά (διότι άπό όσα είναι καί τελούνται κατά 
φυσική άκολουθία, άνάμεσα στά όποια είναι καί ή σοφία καί 
γνώσις πού προσυπάρχει φυσικώς στά λογικά, είναι άδύνατο νά 
είναι κάτι άκτιστο), άς διερευνήσωμε, διαιρώντας άκόμη έπιμε- 
λέστερα τά πνευματικά χαρίσματα, γιά νά μπορέσωμε νά άνεύ- 
ρωμε τί είναι τέλος πάντων τό άκτιστο καί τί άκριβώς· ένα άπό 
αύτά ή κανένα ή περισσότερα άπό ένα;

89 Ό λόγος λοιπόν έδειξε άνωτέρω καί ό άπόστολος συνε- 
μαρτύρησε ότι όσα άπό τά μή γινόμενα κατά φυσική άκολουθία 
προσυπάρχουν στούς ζώντας κατά τον Θεό καί έκτελούνται δι’ 
αύτών, καί όποιος κατέχει ένα ή περισσότερα άπό αύτά είναι 
καί λέγεται πνευματικός, ώς ένεργούμενος καί κινούμενος άπό 
τό θειο Πνεύμα, αύτά είναι τά πνευματικά χαρίσματα. Άπό τού
τα άλλα συνίστανται σε λόγια καί άλλα σε έργα. Σε λόγια συνί- 
στανται τά γένη τών γλωσσών καί οί ερμηνείες των, όπως γίνε
ται καί άπό έδώ ολοφάνερο, ό λόγος τής σοφίας καί ό λόγος 
τής γνώσεως, όπως μάς έφανέρωσε γι’ αύτά με τις προτάσεις 
του ό άπόστολος κεφαλαιωδώς4* σε έργα καί πράξεις συνίσταν- 
ται τά ένεργήματα τών δυνάμεων, τά χαρίσματα τών ιαμάτων5,

3. Βλ. Ίω. Χρυσοστόμου, 'Ομιλίαν 23 εις Α ' Κορινθίους, 2, PG 61, 
191.

4. Α 'Κορ. 12,8-9.
5. Α Κορ. 12, 28.
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στις. Ή δέ προφητεία και ή των πνευμάτων διάκρισις δοκουσί 
πως έπαμφοτερίζειν, μάλιστα δε το διακρίνειν εχειν τα Θεία 
πνεύματα των μή τοιούτων, έπεί και διά πάντων χωρεΐ των 
άπηριθμημένων, φανεροΰν και τάς πράξεις και τους λόγους εί 

5 άρα Πνεύματος ή μή, και εί του άγαθοΰ ή του μή τοιούτου. Γέ- 
νοιτο δε και ήμιν έμπνευσις Θειοτέρα τις έκεΐθεν ώς μή τής άλη- 
Θοΰς ένταυθοι διακρίσεως διαμαρτεϊν, μήδ’ άποτυχεϊν του 
ζητουμένου νυν. Οϋπω γάρ ούδέ τούτων τι άκτιστόν έστιν ούτε 
των λόγων ούτε των πράξεων■ αισθητά γάρ έστιν άμφω, καθά- 

10 περ και το πένθος και τα δάκρυα και αύτά τα έξ άγάπης, ήτις 
και χάρισμά έστι και των χαρισμάτων πρόξενος και των χαρι
σμάτων πάντων μείζων. Αισθητά τοίνυν έστιν άμφω και οί λό
γοι καί αί πράξεις και αισθητική δυνάμει ύποπίπτει, ήτις ούχ 
όπως ού των ύπ'ερ νουν, άλλ’ ούδέ των ύπέρ αϊσθησιν άντιλα- 

15 βέσθαι δύναται, δηλαδή των νοητών. Τά δ ’ άκτιστα, και ύπέρ 
νουν έστι καί οί τούτοις συναπτόμενοι κρείττονί τινι καί ύπεραι- 
ρούση τήν του νοΰ φύσιν συνάπτονται δυνάμει κατά τον μέγαν 
Διονύσιον. "Οτι δέ αίσθητά έστιν έκεΐνα τά σημεία και αισθη
τική δυνάμει ύποπίπτει και ό Χρυσόστομος έδίδαξε πατήρ «αί- 

2θσθητόν τινα», λέγων, «έλεγχον έδίδου τής ένεργείας έκείνης ή 
χάρις■ καί ό μέν τή Περσών, ό δέ τή Ρωμαίων, ό δέ τή Ινδών, 
ό δέ έτέρς. τινί τοιαύτη έφθέγγετο γλώσση’ καί τούτο έφανέρου 
τοις έξωθεν, δτι Πνεΰμά έστιν έν αύτφ φθεγγομένω».

90 Έπεί τοίνυν τοις έξωθεν έφανέρου, άλλ ’ ούκ έκείνοις μό- 
25 νοις αύτοΐς τοις εύμοιρηκόσι, κατά τόν μέγαν Διονύσιον πάλιν 

είπεϊν, τήν κρείττω τής καθ’ ημάς ούσίας τε καί ένεργείας ένω- 
σιν, κτιστά τε ήν καί αίσθητική ύποπίπτοντα δυνάμει, άλλ’ ούχί 6 7 8

6. А · Κορ. 13, 2. Πρβλ. Ματθ. 17, 20.
7. Α' Κορ. 12, 10.
8. Περί θείων όνομάτων 7, 1, PG 3, 865С. Βλ. και Περί Θειων όνομά- 

των 1, 1, PG 3, 585Β.
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ή πίστις πού μπορεί νά μετακινήση όρη6. Ή προφητεία πάλι και 
ή διάκρισις των πνευμάτων7 φαίνονται κάπως νά έπαμφοτερί- 
ζουν, καί μάλιστα ή ίκανότης νά διακρίνη κανείς τά θεΐα πνεύ
ματα άπό τά μη τοιαϋτα, έπειδή αύτή ή δύναμις διακρίσεως 
προχωρεί διά μέσου όλων των άπαριθμημένων προηγουμένως, 
φανερώνοντας καί τις πράξεις καί τούς λόγους, άν είναι τού 
Πνεύματος ή όχι κι’ άν είναι τού άγαθοϋ ή τού μή άγαθοϋ. Είθε 
μάλιστα νά έπέλθη καί σ’ έμάς κάποια θειότερη έμπνευσις άπό 
έπάνω, ώστε νά μή άστοχήσωμε άπό τό τώρα ζητούμενο. 
Πράγματι δέν είναι ούτε άπό αύτά τίποτε άκτιστο, ούτε άπό τά 
λόγια ούτε άπό τις πράξεις- διότι καί τά δυο είναι αισθητά, 
όπως καί τό πένθος καί τά δάκρυα, άκόμη καί τά άπό άγάπη δά
κρυα, ή όποια καί χάρισμα είναι καί πρόξενος των χαρισμάτων 
καί μεταλύτερη άπό όλα τά χαρίσματα. Αισθητά λοιπόν είναι 
καί τά δύο, καί οί λόγοι καί οί πράξεις, καί ύποπίπτουν στην αι
σθητική δύναμι, πού δέν μπορεί ν’ άντιληφθή όχι μόνο τά ύπε- 
ράνω τού νού, άλλά ούτε τά ύπεράνω τής αίσθήσεως, δηλαδή 
τά νοητά. Τά δέ άκτιστα είναι έπάνω άπό νού καί όσοι συνά- 
πτονται μέ τούτα συνάπτονται μέ κάποια άνώτερη δύναμι πού 
ξεπερνά τή φύσι τού νού κατά τον μέγα Διονύσιο8. 'Ότι δέ έκει- 
να τά σημεία είναι αισθητά καί ύποπίπτουν σ’ αισθητική δύνα- 
μι, τό έδίδαξε καί ό Χρυσόστομος πατήρ, λέγοντας ότι «ή χάρις 
έδιδε ένα αισθητό έλεγχο έκείνης τής ένεργείας* ό ένας (ομι
λούσε στήν περσική, ό άλλος στή ρωμαϊκή, ό άλλος στήν ινδι
κή, ό άλλος σε κάποια παρόμοια γλώσσα* καί τούτο έφανέρωνε 
στούς έξω ότι ύπήρχε Πνεύμα πού ώμιλοΰσε μέσα σ’ αύτόν»9.

90 Επειδή λοιπόν έφανέρωνε στούς έξω, άλλ’ όχι μόνο σ’ αύ- 
τούς πού είχαν έπιτύχει τήν άνώτερη ένωσι τής δικής μας ού- 
σίας καί ένεργείας, κατά τον μέγα Διονύσιο πάλι10, ήσαν κτιστά 
καί ύπέπιπταν στήν αισθητική δύναμι, άλλ’ όχι κι’ έκείνη ή χά-

9. 'Ομιλία 29 εις А ' Κορινθίους, 1, PG 61, 239.
10. Βλ. Περί θείων όνομάτων 1, 3, PG 3, 592С καί αύτόθι, 2, 4, PG 3, 

640D-641С.
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και ή χάρις έκείνη και ή ένέργεια, ήτις έν αύτοΐς ούσα, διά των 
αισθητών έκείνων σημείων τοΐς άκούουσι και όρώσιν έδηλου- 
το. Ού yap εσθ’ δπως &ν αυτή των κτιστών εϊη' το γάρ Πνεύμα 
το άγιόν έστιν αυτή, και δι * αυτής παραδόζως εκείνα έκτελούμε- 

5 να, λέγεται πνευματικά. Και τοΰτ’ έδειξε και ό Χρυσόστομος εί- 
πών, «έφανέρου τοΐς έξωθεν, ότι Πνεΰμά έστιν έν αύτφ φθεγ- 
γομένω», την γάρ ένέργειαν έκείνην Πνεύμα προσηγόρευσεν.
!Αλλά και του άποστόλου πάλιν είπόντος, «έάν προσεύξωμαι τή 
γλώττη, τό πνεΰμά μου προσεύχεται», ό Χρυσόστομος «τουτέ- 

10 στ/», φησί, «τό χάρισμα τό δοθέν μοι και κινούν την γλώτταν».
'Ώστε και πνευματικά χαρίσματα έκεϊνα διά τούτο λέγεται τό 
χάρισμα τό κινούν. "Οτι γάρ ούχ ό νους έστι τό χάρισμα τούτο 
τό κινούν, αύτός ό άπόστολος έδήλωσεν έπενεγκών, «ό δε νους 
μου άκαρπος έστι. Τί ούν έστί; προσεύξομαι τφ Πνεύματι, προσ- 

15 εύξομαι και τφ νοΐ’ ψαλώ τφ Πνεύματι, ψαλώ кал τφ νοί». 
Και πάλιν του άποστόλου έπαγαγόντος «και γάρ έάν εύλογήσης 
τφ Πνεύματι», ό Χρυσόστομος «συ μεν γάρ καλώς εύχαρι- 
στεϊς», φησί, «Πνεύματι γάρ κινούμενος φθέγγη». Τίνι Πνεύμα- 
τι κινούμενος; Πάντως τφ άγίω. Τίνος δ ’ ένεκεν ού μετά τής 

20 του άρθρου προσθήκης ούτος ένταυθα τίθησιν, ύστερον έροΰ- 
μεν. Νυν δε και τφ άποστόλω προσεκτέον έτι, μετά τής του άρ
θρου προσθήκης είρηκότι και δείξαντι τό Πνεύμα τό άγιον είναι 
την κινούσαν χάριν και ένέργειαν ταύτην «έκάστω» γάρ, φησί, 
«δίδοται ή φανέρωσις του Πνεύματος προς τό συμφέρον». Τοΰ- 

25 τό έστι δι ’ δ και τους κεχαριτωμένους πάντας τής αύτής έλεγεν 
άξίας, δργανον γάρ τής έν αύτφ θείας ένεργείας έδείκνυτο τε
λών και ό τό ήττον έχων.

91 Ή κυρίως άρα παρά του θείου Πνεύματος έκχεομένη χάρις 11 12 13

11. Όμιλι'α 29 είς А ' Κορινθίους, 1, PG 61, 239.
12. Α 'Κορ. 14, 14.
13. Όμιλία 35. είς А ’ Κορινθίους, 3, PG 61, 300.
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ρις και ένέργεια, ή οποία όντας μέσα σ’ αύτήν, έδηλωνόταν διά
των αισθητών σημείων στούς ακούοντας και όρώντας. Διότι

γοντας, «έφανέρωνε στούς έξω ότι ύπάρχει σ’ αύτόν Πνεύμα 
όταν όμιλή»11, διότι ώνόμασε Πνεύμα τήν ένέργεια έκείνη. 
Άλλα και έπί των λόγων τού άποστόλου «έάν προσευχηθώ με 
τη γλώσσα, τό πνεύμα μου προσεύχεται»12, ό Χρυσόστομος λέ
γει, «δηλαδή τό χάρισμα πού μού έδόθηκε και μού κινεί τή 
γλώσσα»13. "Ωστε και πνευματικά χαρίσματα λέγονται έκεινα 
γιά τό χάρισμα τούτο πού κινεί. "Οτι πράγματι δεν είναι ό νοΰς 
τούτο τό χάρισμα πού κινεί, τό έδήλωσε ό ίδιος ό άπόστολος 
πού έπέφερε, «ό δε νούς μου είναι άκαρπος. Τί χρειάζεται λοι
πόν; Θά προσευχηθώ με τό πνεύμα, άλλά θά προσευχηθώ και 
με τό νού* θά ψάλω με τό πνεύμα, άλλά θά ψάλω και με τό 
νού»14. Και πάλι, στήν προσθήκη τού άποστόλου, «διότι κι’ άν 
εύλογήση με τό Πνεύμα»15, ό Χρυσόστομος λέγει, «έσύ μεν εύ- 
χαριστεΐς καλώς διότι όμιλεις κινούμενος άπό τό Πνεύμα»16. 
Άπό ποιό Πνεύμα κινούμενος; Πάντως άπό τό άγιο. Γιά ποιό 
δέ λόγο θέτει έδώ τή φράσι χωρίς τήν προσθήκη τού άρθρου, 
θά τό είπούμε ύστερα. Τώρα όμως πρέπει νά προσέξωμε και 
τον άπόστολο πού διατύπωσε μέ τήν προσθήκη τού άρθρου κι’ 
έδειξε ότι ή κινούσα χάρις και ένέργεια είναι τό άγιο Πνεύμα* 
διότι λέγει «στον καθένα δίδεται ή φανέρωσις τού Πνεύματος 
γιά τό συμφέρον»17. Τούτο είναι έκεινο γιά τό όποιο έθεωροΰσε 
και όλους τούς χαριτωμένους τής ίδιας άξίας, διότι έφαινόταν 
νά είναι όργανο τής μέσα του ύφισταμένης θείας ένεργείας 
έκεινος πού είχε τό λιγώτερο.

91 "Αρα ή κυριαρχικώς έκχεομένη άπό τό θείο Πνεύμα χάρις

τό πνεύμα τό άγιο και δι’ αύτής έκτελούμενα έκεινα παραδόξως 
λέγονται πνευματικά. Και τούτο έδειξε και ό Χρυσόστομος λέ-

14. Α 'Κορ. 14,15.
15. Αυτόθι, 16.

16. *Ένθ* άνωτ.
17. А ' Κορ. 12, 7.
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Πνεύμα άγιον έστίν άλλ’ ούχί το προσόν τοΐς κτίσμασιν άσώ- 
ματον και άόρατον και άτελεύτητον, και ό λόγος και ή αϊσθησις 
και τα τοιαΰτα, καθάπερ ό ’Ακίνδυνος έδογμάτισε φρενοβλα
βούς, εις κτίσμα το Θειον Πνεύμα κατασπών προφάσει του κα- 

5 λεΐσθαι χάριν κατά την έπϊ τους ένθέους οίκείαν ένέργειαν και 
την κατά ταύτην προς αύτους μετάδοσιν αύτοΰ, προς οΰς μόνους 
και δίδοσθαι και έκχεΐσθαι λέγεται. Κατά τούτο γάρ τοΐς πνευ- 
ματομάχοις άκριβώς όμόλογος ό ’Ακίνδυνος, περί ών φησιν ό 
μέγας Βασίλειος' «έν ήμΐν», φασί, «το Πνεύμα ώς δώρόν έστι 

ίο παρά Θεοΰ' ου δήπου δε το δώρον ταϊς ίσαις τιμαΐς τφ δεδωκό- 
τι σεμνύνεται». Προς οΰς εύθυς άντεπάγει πάλιν αυτός, «δώρον 
μεν ούν Θεοΰ τό Πνεύμα, άλλά δώρον ζωής και δώρον δυνάμε- 
ως, ‘λήψεσθε γάρ δύναμιν έπελθόντος του άγιου Πνεύματος έφ ’ 
υμάς’' άρ’ ούν διά τούτο εύκαταφρόνητον;». Ποιας γάρ ζωής, τί- 

15 νος δυνάμεως; 7Αρα τής κατ’ αΐσθησιν και νουν και λόγον; Οϋ- 
μενουν άλλά τής άποθανατιζουσης кол δυναμένης τά ύπερ αΐ- 
σθησιν και νουν και λόγον, και μη μόνον άθανασίαν, άλλά και 
άναμαρτησίαν τό γε είς αύτήν ήκον χορηγούσης' «ό γάρ νόμος 
του Πνεύματος τής ζωής ήλευθέρωσέ με», φησιν ό Παύλος, 

20 «άπό του νόμου τής άμαρτίας και του θανάτου», ώς είναι την 
ζωήν ταύτην καί ζωής άθανάτου ύπερτέραν, μη φθοράς μόνον 
άλλά και κακίας παντοίας ούσαν άνεπίδεκτον.

92 "Οτι μεν ούν οί διά τής καινοποιου ταύτης ένεργείας καί
χάριτος έν τφ λουτρφ τής παλιγγενεσίας καινή κτίσις γεγονότες 

25 καί διά τής νέας ζωής καί πολιτείας ή τηρήσαντες άπό του πα
λαιού αίσχους έαυτούς ή άνακαθάραντες τή μετανοία, καν τι 
φθάση προστριβέν, καί διά τής κατά πίστιν δικαιοσύνης έαυτους 
άνανεώσαντές τε και αύξήσαντες, έν ύγείφ τε καί τή κατά Χρι- 18 19

18. Περ'ι άγιου Πνεύματος 24, 57. PG 32, 173Α.
19. Πράξ. 1, 8.
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είναι Πνεύμα άγιο- άλλα δεν είναι τό προσυπάρχον στα κτίσμα- 
τα άσώματο και άόρατο και άτελεύτητο, και ό λόγος και ή αι- 
σθησις καί τά τοιαϋτα, όπως έδογμάτισε φρενοβλαβώς ό ’Ακίν
δυνος, πού ύπεβίβασε σε κτίσμα τό θειο Πνεύμα με την πρόφα- 
σι ότι καλείται χάρις κατά τήν ένέργειά του προς τούς ένθεους 
και τήν κατ’ αύτή μετάδοσί του προς αύτούς, προς τούς όποιους 
μόνους λέγεται ότι δίδεται και έκχύνεται. Πράγματι κατά τούτο 
είναι άκριβώς ομόλογος μέ τούς Πνευματομάχους ό ’Ακίνδυνος, 
γιά τούς όποιους λέγει ό μέγας Βασίλειος* «μέσα μας, λέγουν, 
είναι τό Πνεύμα ώς δώρο άπό τον Θεό* δέν άπολαύει όμως ίσες 
τιμές μέ τον δωρητή τό δώρο»18. Προς αύτούς άντιλέγει πάλι ό 
ίδιος, «δώρο λοιπόν τού Θεού είναι τό Πνεύμα, άλλά δώρο 
ζωής καί δώρο δυνάμεως, ‘διότι θά λάβετε δύναμι μέ τήν έπέ- 
λευσι τού άγιου Πνεύματος επ ά νω  σας’19* άρα γε λοιπόν γι’ 
αύτό είναι εύκαταφρόνητο;»20. Ποιας όμως ζωής καί ποιας δυ
νάμεως; ΤΑραγε τής κατ’ αϊσθησι καί νοΰ καί λόγο; ’Ό χι βέ
βαια* άλλά έκείνης πού άποθανατίζει καί έχει τήν δύναμι έπί 
τών ύπέρ αϊσθησι καί νού καί λόγο, καί χορηγεί όχι μόνο άθα- 
νασία, άλλά καί άναμαρτησία, όσο έξαρτάται άπό αύτήν* «διότι 
ό νόμος τής ζωής μ’ έλευθέρωσε», λέγει ό Παύλος, «άπό τό 
νόμο τής άμαρτίας καί τού θανάτου»21, ώστε τούτη ή ζωή νά εί
ναι ύπέρτερη καί άπό τήν άθάνατη ζωή, άφοΰ θά είναι άνεπίδε- 
κτη όχι μόνο φθοράς, άλλά καί κάθε είδους κακίας.

92 Βλέποντας ότι ό λόγος έπεκτείνεται πολύ, παραλείπω νά 
διευκρινίσω προς τό παρόν ότι όσοι έχουν γίνει καινή κτίσις 
διά τής άνανεωτικής τούτης ένεργείας καί χάριτος στο λουτρό 
τής παλιγγενεσίας22 καί μέ τή νέα ζωή καί πολιτεία διαφύλαξαν 
έαυτούς άπό τό παλαιό αίσχος ή ξανακαθάρισαν έαυτούς μέ τή 
μετάνοια, έστω κι άν προστρίφθηκαν προηγουμένως* παραλείπω 
έπίσης νά διευκρινίσω, ότι όσοι άνανέωσαν καί αύξησαν έαυ-

20. *Ένθ’ άνωτ., σ. 218· 173Β.
21. Ρωμ. 8, 2.
22. Τίτ. 3, 5· Γαλ. 6, 15.
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στον ήλικίμ καταστάντες, ένδοθεν όρώσι και ού κατά τούς έξω
θεν όρώντας τον οίκειον άνακαινισμόν και άλλοις δή τισι 
σημείοις άπορρήτοις και άφανέσι τοϊς πολλοΐς και τΐσι τούτοις, 
το νυν είναι παρίημι διευκρινεϊν, προς μήκος όρων έκτεινόμενον 

5 το λόγον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ'

Παράστασις διά πλειόνων ότι ούκ έστιν ή ουσία 
τον Πνεύματος ή άκτιστος ένέργεια και χάρις 

τον Πνεύματος

93 Έπεί δε ή καινοποώς και θαυματοποιός αυτή ένέργεια 
кал χάρις άκτιστος έστιν - αυτό γάρ το Πνεύμα το άγιόν 
έστιν- άρα μία έστιν άπλώς αϋτη και παντάπασιν άμέριστος, 
ή και μερίζεται кал ποικίλλεται εις διαφόρους ένεργείας; Καί 

ίο πότερον άμετάληπτός έστι καί παντάπασιν άμέθεκτος, μόνης 
τής άνακαινίσεως διδόμενης τοϊς καταξιωμένοις, ή καί αυτή 
μεθεκτή έστι καί διαφόρως προς τή άνακαινίσει καί αυτή δι
δόμενη; Καί πότερον, ή άνακαίνισις μόνη έκ του άγιου Πνεύ
ματός έστιν ή καί αότή ή άκτιστος ένέργεια χάρις έκ του 

15 άγιου Πνεύματός έστιν, εί καί αυτό τό Πνεύμα τό άγιόν έστιν, 
ώς καί ή έκ τής άκτΐνος λαμπηδών καί φως έστι καί άλη- 
πτος καί άμέθεκτος καί άνέκφαντος και μηδενί φανερούται 
μηδέ δίδοταί τε καί λαμβάνεται, μηδε μερίζεται τε καί ποι
κίλλεται, μηδ’ έκ τού Πνεύματός έστιν, ή ούσία του Θεού 

20 έστιν αΰτη ή άκτιστος ένέργεια. Εί δε καί μερίζεται καί δίδο- 
ται καί λαμβάνεται καί μετέχεται καί ποικίλλεται καί φανε- 
ρούται και έκ του Πνεύματός έστι τό τής χάριτος τούτο 
Πνεύμα, ή άκτιστος ένέργεια αυτή, πώς &ν ή άμέθεκτος εϊη 
καί παντάπασιν άμέριστος και άνέκφαντος καί άνεκφοίτητος 

25 καί άναίτιος ούσία;



ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ Ε' 23,92-24,93 263

τούς μέ τή δικαιοσύνη κατά την πίστι, και έφθασαν σέ ύγεία 
και στην κατά Χριστό ώριμότητα, βλέπουν άπό μέσα τον άνα- 
καινισμό τους καί όχι όπως τον βλέπουν οί άπ’ έξω, τον βλέ
πουν μέ κάποια άλλα σημεία, άπόρρητα κι’ άφανή στούς πολ
λούς, πού δεν τά έπισημαίνω τώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

Παράστασις λεπτομερέστερη ότι ή άκτιστη ένέργεια 
καί χάρις του Πνεύματος δεν είναι ή ούσία 

του Πνεύματος

93 Επειδή δε αύτή ή καινοποιός και θαυματοποιός ένέργεια 
και χάρις είναι άκτιστη -διότι είναι τό ίδιο τό άγιο Πνεΰμα- 
άρα γε μιά είναι αύτή άπλώς καί έντελώς άμέριστη, ή καί μερί
ζεται καί διακλαδίζεται σέ ποικίλες ένέργειες; Καί τί άπό τά 
δύο* είναι άπρόσληπτη καί έντελώς άμέθεκτη, ένώ μόνο ή άνα- 
καίνισις δίδεται στούς καταξιουμένους ή είναι καί ή ίδια μεθε- 
κτή καί δίδεται κι’ αύτή κατά διάφορο τρόπο πέρα άπό τήν άνα- 
καίνισι; Καί τί άπό τά δύο· μόνο ή άνακαίνισις είναι άπό τό 
άγιο Πνεύμα ή καί ή ίδια ή άκτιστη ένέργεια καί χάρις είναι 
άπό τό άγιο Πνεύμα, άν καί τό ίδιο τό άγιο Πνεύμα είναι σάν ή 
λάμψις άπό τήν άκτΐνα πού καί φως είναι καί άπό τό φως; ’Ά ν  
δηλαδή είναι έντελώς άμέριστη καί άληπτη καί άμέθεκτη καί 
άφανέρωτη καί δέν φανερώνεται σέ κανένα ούτε δίδεται καί 
λαμβάνεται, ούτε μερίζεται καί ποικίλλεται, ούτε είναι άπό τό 
Πνεύμα, τότε τούτη ή άκτιστη ένέργεια είναι ή ούσία τού θεού. 
’Ά ν όμως καί μερίζεται καί δίδεται, καί λαμβάνεται καί μετέχε- 
ται, καί ποικίλλεται καί φανερώνεται καί είναι άπό τό Πνεύμα 
τό πνεύμα τούτο τής χάριτος, ή άκτιστη τούτη ένέργεια, πώς 
μπορεί νά είναι ή άμέθεκτη καί έντελώς άμέριστη καί άφανέ
ρωτη καί άνεκφοίτητη καί άναίτια ούσία;
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94 'Ότι μεν ούν ού μόνον άνακαινισμός, άλλα και αυτό το 
Πνεύμα το άγιον τοΐς άξίοις δίδοται, δι ’ έργου τε και λόγου ύπέ- 
δειξεν ήμΐν έμφυσήσας και είπών τοΐς μαθηταΐς ό Κύριος «λά
βετε Πνεύμα άγιον», και διά του Ιεζεκιήλ προκαταγγείλας,

5 «δώσω ύμΐν καρδίαν καινήν και Πνεΰμά καινόν, και άφελώ την 
καρδίαν την λιθίνην άπό τής σαρκός ύμών, και δώσω ύμΐν καρ
δίαν σαρκίνην, кал το Πνεύμα μου δώσω έν ύμΐν», και προ τού
του διά τού Μωσέως είπόντος προς Ίησοΰν τον τού Ναυή, «μη 
ζηλοΐς σύ μοι; Και τις αν δω πάντα τον λαόν Κυρίου προφήτας, 

10όταν δω Κύριος το Πνεύμα αύτοΰ έπ ’ αύτούς;». Τούτο Παύλος 
είδώς τή πείρμ φησίν, «ήμεΐς ού το πνεύμα τού κόσμου έλάβο- 
μεν, άλλά το Πνεύμα τό έκ τού Θεού», και προς τούς έν Ρώμη 
άγιους, «ύμεΐς οΰκ έστε έν σαρκί, άλλ ’ έν Πνεύματι, εϊπερ 
Πνεύμα Θεού οίκεΐ έν ύμΐν», και Θεσσαλονικεΰσι, «τοιγαρούν ό 

15 άθετών, ούκ άνθρωπον άθετεΐ, άλλά τόν Θεόν τον διδόντα το 
Πνεύμα αύτοΰ τό άγιον είς ήμάς». Εϊρηται δε και τφ Χρυσορ- 
ρήμονι πατρι καί προ αύτοΰ τφ μεγάλω Άθανασίω, «μηδαμού 
τής Γραφής είρήσθαι τό Πνεύμα τό έκ τού Θεού, ή αύτόν είπεΐν 
τόν Θεόν, τό Πνεύμά μου, μη αυτό τούτο λέγοντα τό Πνεύμα τό 

20άγιον». Ά λλ’ ούδέ μετά τού άγιου, ή μετά τής προσθήκης τού 
άρθρου, ή χωρίς αύτής, Πνεύμα άγιον’, ή ‘τό Πνεύμα τό άγιον’, 
εϊρηταί ποτέ τινι κτιστόν, δτι μη τοΐς πνευματομάχοις μόνοις 
πρότερον καί τφ βαρλααμίτη Άκινδύνω νΰν.

95 Ώς μεν ούν αύτό τό Πνεύμα τό άγιον τό διδόμενόν έστι καί 
25 λαμβανόμενον οόκέτ’ οόδείς άντερεΐ, τελεΐν ήρημένος ύπό διδα

σκάλου τφ διά των προφητών λαλήσαντι καί τοΐς άπεσταλμέ- 
νοις πάντα τά έθνη μαθητεΰσαι και αύτφ τφ πέμψαντι. "Οτι δε 1 2 3

1. /ω. 20,23.
2. ϊεζ. 36, 26· πρβλ. και 11, 19.
3. Άριθμ. 11,29.
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94 "Οτι λοιπόν ατούς άξιους δίδεται όχι μόνο άνακαινισμός, 
άλλα καί τό ίδιο τό άγιο Πνεύμα, μάς τό ύπέδειξε με έργο καί 
λόγο ό Κύριος, πού έμφύσησε καί είπε ατούς μαθητάς «λάβετε 
Πνεύμα άγιο»1, καί διά τού Ιεζεκιήλ προκατήγγειλε, «θά σάς 
δώσω καρδιά νέα καί πνεύμα νέο, καί θ’ άφαιρέσω τή λίθινη 
καρδιά άπό τή σάρκα σας* θά σάς δώσω σάρκινη καρδιά καί θά 
δώσω μέσα σας τό Πνεύμα μου»2. Τό προκατήγγειλε έπίσης 
πριν άπό αύτόν διά τού Μωυσέως πού είπε προς τον ’Ιησού τού 
Ναυή, «μήπως μέ ζηλεύεις; Καί ποιος θά μπορούσε νά κατα- 
στήση όλον τον λαό τού Κυρίου προφήτες, όταν δώση ό Κύ
ριος τό Πνεύμα του έπάνω σ’ αύτούς;»3. Τούτο γνωρίζοντας ό 
Παύλος λέγει προς τούς Κορινθίους μέ τήν πείρα, «έμεΐς δεν 
έλάβαμε τό πνεύμα τού κόσμου, άλλά τό άπό τον Θεό Πνεύ
μα»4, προς τούς άγιους στή Ρώμη, «έσεΐς δεν είσθε μέσα σέ 
σάρκα άλλά σέ πνεύμα, άν κατοική μέσα σας πνεύμα Θεού»5, 
καί προς τούς Θεσσαλονικεΐς, «έπομένως όποιος άθετεΐ, δεν 
άθετεί άνθρωπο, άλλά τον Θεό πού μάς δίδει τό άγιο Πνεύμα 
του»6. "Εχει έπίσης λεχθή καί άπό τον Χρυσορρήμονα πατέρα 
καί πριν άπό αύτόν άπό τον μέγα ’Αθανάσιο, «ότι πουθενά στή 
Γραφή δεν έχει λεχθή ‘τό Πνεύμα τό άπό τον Θεό’ καί πουθενά 
δεν είπε ό ίδιος ό Θεός ‘τό Πνεύμα μου’, χωρίς νά έννοή τό ίδιο 
τούτο τό άγιο Πνεύμα»7. Άλλ’ ούτε μαζί μέ τό έπίθετο ‘τού 
άγιου’ ή μέ τήν προσθήκη τού άρθρου ή χωρίς αύτό, ‘πνεύμα 
άγιο’ ή ‘τό πνεύμα τό άγιο’, έχει ποτέ λεχθή άπό κανένα κτιστό, 
έκτος μόνο άπό τούς Πνευματομάχους παλαιότερα καί τώρα 
άπό τό βαρλααμίτη ’Ακίνδυνο.

95 "Οτι λοιπόν αύτό τό άγιο Πνεύμα είναι τό διδόμενο καί 
λαμβανόμενο, δέν θά άντείπη κανείς πλέον, άν είναι άποφασι- 
σμένος νά διατελή ύπό τήν καθοδήγησι διδασκάλου πού ώμίλη- 
σε διά των προφητών καί ύπό τήν καθοδήγησι αύτών πού άπε-

4. Λ ' Κορ. 12, 1.
5. Ρωμ. 8, 9.
6. А ’ θεσ. 4, 8.
7. Επιστολή 1 προς Σεραπίωνα, 25, PG 26, 589Α.
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τοΰτ’ αύτό και пара τών άξιων μετεχόμενόν έστιν ούδ’ άμφι- 
γνοήσει, διδόμενον αύτοΐς και пар ’ αυτών λαμβανόμενον ή με- 
τεχόμενον. Πιστούτω δ ’ όμως και τούτο Παύλος■ «Αδύνατον 
yap», φησί, «τους άηαξ φωτισθέντας, γευσάμενους τε τής 

5 δωρεάς τής έηουρανίου και μετόχους γενηθέντας Πνεύματος 
άγιου». "Οτι δε και διαφόρως διδόμενόν έστι και μετεχόμενόν 
και ού ηάσι τοϊς κτιστοΐς, ό τής ουρανίου ιεραρχίας ύηοφήτης 
ηαραστήσει Διονύσιος «ή των νοερών», λέγων, «όψεων άνο- 
μοιότης την ύηερηλήρη τής ηατρικής άγαθότητος φωτοδοσίαν ή 

10 ηαντελώς άμέθεκτον ηοιεΐ και ηρος την αύτών άντιτυηίαν άδιά- 
δοτον, ή τάς μετουσίας ηοιεΐ διαφόρους, μικράς ή ρεγάλας, άμυ- 
δράς ή φανάς, τής μιας και άηλής και άει ώσαύτως έχούσης και 
ύηερηηλωμένης ηηγαίας άκτΐνος».

96 Ικανά μεν ούν και ταΰτα ηεΐσαι μήτε κτιστήν υηάρχειν την 
ΐ5διδομένην και λαμβανομένην τοϊς κεχαριτωμένοις του Πνεύμα

τος χάριν τε και ένέργειαν -αύτό γάρ έστι τό Πνεύμα το άγιον- 
μήτε την οόσίαν είναι του Πνεύματος. Ούδενι γάρ ό Θεός την οί- 
κείαν ούσίαν δίδωσιν, ούδ’ ένι ληητήν αύτήν γενέσθαι τινι και 
μη δύο φύσεων άηοδεΐξαι τό λαβόν, εκ Θείας δηλονότι και άν- 

2θθρωηίνης συγκείμενον φύσεως· και τοΰτ’ εΐηερ ένωθείη ταύτη 
καθ’ ύηόστασιν, δηερ, άμφοτέρων ηροϋφεστώτων, και ταΰτα 
κατ’ ίδιαν ύηόστασιν τών συντιθεμένων, άδύνατον. Διά τούτο ό 
Υιός του θεού ούχ ύηόστασιν άλλά φύσιν пар’ ημών άναλα- 
βών, καθ’ ύηόστασιν ήνώθη ταύτη, καθ’ αύτήν γάρ ή φύσις 

25 ένωθεΐσα φυρμόν έζ άνάγκης και δράσει και ηείσεται. Ταυτ ’ 
άρα και τά ήνωμένα άφύρτως και έτερορύσια έκ τών ηερι αύτά 
τήν ένωσιν κέκτηται. Αύτή τοίνυν καθ’ αύτήν ή Θεία μετεχομένη
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στάλησαν νά διδάξουν δλα τά έθνη και τού ίδιου του πέμψαν- 
τος. 'Ότι δέ τούτο τό ίδιο μετέχεται άπό τούς άξιους, δέν θά τό 
άμφισβητήση κανείς, άκούοντας ότι δίδεται σ’ αυτούς και λαμ
βάνει άπό αύτούς πιστώς, έφ’ όσον δέν είναι δυνατό νά λαμβά- 
νεται η νά μετέχεται μέ άλλον τρόπο. "Ας τό πιστοποιήση πάν
τως καί τούτο ό Παύλος πού λέγει, «είναι άδύνατο αύτοί πού 
έφωτίσθηκαν ήδη κι’ έγεύθηκαν τη δωρεά την έπουράνια κι’ 
έγιναν μέτοχοι τού άγιου Πνεύματος»8. Ό τι πάλι δίδεται καί 
μετέχεται κατά διάφορο τρόπο όχι άπό όλα τά κτιστά, θά τό 
παραστήση ό ύποφήτης τής ούράνιας ιεραρχίας Διονύσιος, λέ
γοντας «ή άνομοιότης των νοερών όψεων ή καθιστά την ύπερ
πλήρη φωτοδοσία τής πατρικής άγαθότητος έντελώς άμέθεκτη 
καί άδιάδοτη προς τη σκληρότητά τους ή καθιστά διαφορετικές 
τις μετουσίες, μικρές ή μεγάλες, άμυδρές ή φανερές, τής 
πηγαίας άκτΐνος πού είναι μιά καί άπλή καί πάντοτε ίδια καί 
ύπερπληρωμένη»9.

96 ’Αρκετά είναι κι’ αύτά γιά νά πείσουν ότι ή διδομένη καί 
λαμβανομένη άπό τους χαριτωμένους τού Πνεύματος χάρις καί 
ένέργεια ούτε κτιστή είναι -διότι είναι τό ίδιο τό άγιο Πνεΰμα- 
ούτε ή ούσία τού Πνεύματος είναι. Διότι ό Θεός δέν δίδει σέ 
κανένα τήν ούσία του, ούτε είναι δυνατό νά γίνη άπό κάποιο 
ληπτή καί ν’ άποδείξη ότι τό λαβόν δέν είναι δύο φύσεων, 
δηλαδή δέν σύγκειται άπό θεία κι’ άνθρώπινη φύσι· τούτο μπο
ρεί νά συμβή, άν ένωθή μέ τούτην καθ’ ύπόστασι, πράγμα πού 
είναι άδύνατο, άφού καί τά δύο συντιθέμενα προϋφίστανται, καί 
μάλιστα σέ ιδιαίτερη τό καθένα ύπόστασι. Γι’ αύτό ό Υιός τού 
Θεού, πού άπό μάς παρέλαβε όχι ύπόστασι άλλά φύσι, ένώθηκε 
μέ αύτήν κατά ύπόστασι, διότι ή φύσις, άφού ένώθηκε καθ’ 
έαυτήν, άναγκαίως θά ένεργήση καί θά πάθη συμφυρμό. Γι’ 
αύτό καί τά άσυμφύρτως ήνωμένα έτερούσια έχουν τήν ένωσι 
άπό τά γύρω τους. Ή ίδια λοιπόν ή θεία φύσις μετεχομένη καθ’

8. Έβρ. 6, 4.
9. Περ'ι ουρανίου ιεραρχίας 9, 3, PG 3, 260D.
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τε και μεταλαμβανομένη φύσις ή φυρμον πείσεται, ή την παθη- 
τήν έξαναλώσασα φθάσει φύσιν, πριν αν ληφθή. Τούτο γε δή 
και μάλλον. «Ούδεις» yap, φησίν, «δψεται το πρόσωπόν μου 
και ζήσεται», και «ούδεις έστη έν ύποστήματι και ουσία Κυ- 

5 ρίου», κατά το γεγραμμένον, «και Θεού φύσιν ή είδεν ή έξηγό- 
ρευσεν». Εί δ ’ όψιν ούδεις αν ένέγκοι, πώς μετοχήν; Λιά τούτο 
οί Θεοφόροι πατέρες κατ’ ούσίαν τον Θεόν πάμπαν άμέθεκτόν 
τε και άληπτον άπεφήναντο. Προς πειθώ τοίνυν άποχρήσει και 
ταϋτα τοΐς ήρημένοις παρέχειν σφάς αύτους πειθήνιους τή άλη- 

10 θείμ, μήτε κτιστήν είναι την έν τοΐς κεχαριτωμένοις ένέργειαν, 
μήτε την ούσίαν είναι του Πνεύματος. Εί δε και μεριζομένη φα- 
νείη ή ένέργεια αΰτη, το έν τούτοις δηλαδή πνεύμα, και έκ τού 
Πνεύματος ούσα, πολλφ μάλλον άριδηλότερον εσται μήτ ού
σίαν μήθ’ ύπόστασιν είναι ταύτην τού Πνεύματος.

97 'Ότι τοίνυν και μερίζεται και έκ τού Πνεύματός έστι και
διά τού προφήτου Ίωήλ ό Θεός προανεφώνησεν, ούκ είπών, 
«έν ταϊς έσχάταις ήμέραις έκχεώ» ‘τό πνεΰμά μου ’, άλλ * «έκ- 
χεώ άπο τού Πνεύματός μου». Ό δ ' Ήσαΐας, καθάπερ έφθημεν 
διά πλειόνων άποδείζαντες, και τά έκ τού Πνεύματος πνεύματα 

20 κεφαλαιωδέστερον άπηριθμήσατο, τήν τών θείων ένεργειών 
διαίρεσιν ύποδείζας έναργώς. Ό δε Κύριος έν τοΐς εύαγγελίοις, 
έν δακτύλω Θεού είπών έκβάλλειν τά δαιμόνια, έν ταυτώ δεί- 
κνυσι και Πνεύμα άγιον τουτονι τον δάκτυλον, ώς και τών 
εύαγγελιστών έτερος έδήλωσε, και τών έζ αύτού τού Πνεύμα- 

25 τος πνευμάτων έν, καθάπερ кал ό μέγας φησι Βασίλειος και 
τών ύπό Μωϋσέως έν Αίγύπτω τετελεσμένων σημείων μεμνη- 
μένος. Έπεϊ δε μή τώ ένι τούτφ μόνον τών κατά διαίρεσιν χαρι
σμάτων ένήργει ό Κύριος, φησϊν Ιωάννης ό και προφήτου πε- * 11 12

т. “Εξ. 33,20.
11. Ίερ. 23, 18.
12. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 28 (θεολογικός 2), 19, PG 36, 52Β.
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έαυτήν και μεταλαμβανομένη ή θά ύποστή συμφυρμό ή θά προ- 
λάβη νά δαπανήση τήν ποθητή φύσι, πριν ληφθή. Τούτο μάλι
στα τό δεύτερο είναι τό πιθανώτερο. Διότι, λέγει, «κανείς δεν 
θά ίδή τό πρόσωπό μου και θά ζήση»10, και «κανείς δεν έστά- 
θηκε σε ύπόστασι καί ούσία Κυρίου» κατά τό γεγραμμένο11, 
«καί είδε ή περιέγραψε φύσι Θεού»12. Κι’ άν κανείς δέν μπορή 
νά ύποφέρη τήν όψι του Θεού, πώς θά ύποφέρη τή μετοχή; Γι’ 
αύτό οί θεοφόροι πατέρες διεκήρυξαν τον Θεό κατ’ ούσία έντε- 
λώς άμέθεκτο καί άληπτο. Διότι γιά τήν πειθώ θά χρειασθή, 
καί μάλιστα στούς άποφασισμένους νά είναι πειθήνιοι στήν 
άλήθεια, και τούτο* ή εύρισκομένη στούς χαριτωμένους ένέρ- 
γεια μήτε κτιστή νά είναι, μήτε ούσία τού Πνεύματος νά είναι. 
’Ά ν δέ αύτή ή ένέργεια, δηλαδή τό Πνεύμα μέσα σ’ αύτούς, 
φανη ότι μερίζεται και ότι είναι άπό τό Πνεύμα, πολύ φανερώ- 
τερα θά δειχθή ότι δέν είναι αύτή ούτε ούσία ούτε ύπόστασις 
τού Πνεύματος.

97 'Ότι λοιπόν καί μερίζεται καί άπό τό Πνεύμα είναι προα- 
νεφώνησε ό Θεός διά τού προφήτη Ίωήλ, πού δέν είπε «κατά 
τις έσχατες ήμέρες θά έκχύσω τό Πνεύμα μου», άλλά «θά έκχύ- 
σω άπό τό Πνεύμα μου»13. Ό δέ Ήσαΐας, όπως μόλις προ όλί- 
γου άπεδείξαμε διά μακρών, άπηρίθμησε συντόμως τά άπό τό 
Πνεύμα πνεύματα, ύποδεικνύοντας καθαρώς τή διαίρεσι τών 
θείων ένεργειών. Ό  δέ Κύριος στά εύαγγέλια, πού είπε ότι έκ- 
βάλλει τά δαιμόνια μέ δάκτυλο Θεού14, δεικνύει συγχρόνως ότι 
τούτος ό δάκτυλος είναι καί πνεύμα άγιο, όπως έδήλωσε καί 
άλλος εύαγγελιστής15, καί ένα άπό τά πνεύματα πού προέρχον
ται άπό τό Πνεύμα, όπως λέγει καί ό μέγας Βασίλειος μνημο
νεύοντας τά άπό τον Μωυση τελεσθέντα στήν Αίγυπτο 
σημεία16. Επειδή όμως ό Κύριος δέν ένεργούσε μόνο μέ τούτο 
τό ένα άπό τά κατά τήν διαίρεσι χαρίσματα, λέγει ό ’Ιωάννης ό

13. Ίωήλ 3,1.
14. Λουκά 11, 20.
15. Ματθ. 12,28.
16. Μ. Βασιλείου, Κατ’ Εύνομίου 5, PG 29, 716С .
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ρισσότερος, «οόκ έκ μέτρου δίδωσιν ό Θεός τό Πνεύμα * ό Πα
τήρ άγαπη. τον Υιόν, και πάντα δέδωκεν έν τη χειρι αύτοΰ». Ό 
δε Χρυσόστομος Ιωάννης «ήμεϊς μέν», φησί, «πάντες μέτρω 
την του Πνεύματος ένέργειαν έλάβομεν (πνεύμα yap ένταυθα 

5 την ένέργειαν λέγει, αΰτη γάρ έστιν ή μεριζόμενη), ούτος δε άμέ- 
τρητον έχει και ολόκληρον πάσαν την ένέργειαν. Τούτο τη πείρφ 
γνους ό τής βροντής υιός Ιωάννης ‘έν τούτω ’, φησί, ‘γινώσκο- 
μεν δτι έν αύτφ μένομεν και αύτός έν ήμϊν, δτι έκ του Πνεύμα
τος αύτοΰ έδωκεν ήμιν ’, και πάλιν ‘έκ του πληρώματος αύτοΰ 

10 ήμεϊς πάντες έλάβομεν’». Διό πάλιν ό Χρυσορρήμων «πάσα 
γάρ ή χάρις έζεχύθη εις τον ναόν έκεϊνον' ού γάρ έν μέτρω δί
δω σιν έκείνω τό Πνεύμα ό Πατήρ, άλλ’ ολόκληρον την χάριν ό 
ναός έλαβεν, ήμεϊς δε μικρόν τι και ρανίδα άπό τής χάριτος 
έκείνης έχομεν · πάσαν δε την οικουμένην ή σταγών αΰτη και ή 

15 ρανις ένέπλησε τής γνώσεως* διά ταύτην τά σημεία έγίνετο, τά 
άμαρτήματα έλύετο. Άλλ ’ δμως ή έν τοσούτοις κλίμασι διδομέ- 
νη χάρις, μέρος τι τής δωρεάς έστι και άρραβών. ‘Δους’ γάρ, 
φησί, ‘τον άρραβώνα τοΰ Πνεύματος έν ταις καρδίαις ήμών ’, τό 
μέρος λέγει τής ένεργείας- ού γάρ δη ό Παράκλητος μερίζεται». 

20 Τό δε μέρος τοΰτο και ή ρανις αυτή πάλιν μερίζεται κατά λόγον 
τής δι ’ άρετήν και πίστιν καθαρότητος έκάστου των ύποδεχομέ- 
νων. «Μόνοις γάρ ον μεθεκτόν τό Πνεΰμα τό άγιον τοϊς άξίοις», 
κατά τον μέγαν Βασίλειον, «ούχ ένι μέτρω μετεχόμενόν έστιν, 
άλλά κατά άναλογίαν τής πίστεως διαιροΰν την ένέργειαν». 

25 Παρά τοΰτο γάρ και χωρητόν κατ’ ένέργειαν γίνεται τό Πνεύμα 
τοϊς κεχαριτωμένοις θείως, άνθρώποις μέντοι την φύσιν ούσιν, 
έπειδή κατά ταύτην οΰτω και μερίζεται* κατ’ούσίαν δε και ύπό- 
στασιν ύπαρχον άμερές, πώς άν τινι χωρηθείη των κτιστών; 17 18 19

17. 7ω. 3,34-35.
18. A ’ Ίω. 3, 24.
19. Ίω. 1, 16.
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άνώτερος και άπό τον προφήτη, «ό Θεός δέν δίδει τό Πνεύμα 
με μέτρο- ό Πατήρ άγαπά τον Υιό καί έδωσε τά πάντα στο χέρι 
του»17. Ό δέ Χρυσόστομος ’Ιωάννης λέγει, «έμεις όλοι έλάβαμε 
με μέτρο τήν ένέργεια τού Πνεύματος (διότι πνεύμα έδώ λέγει 
τήν ένέργεια, άφού αύτή είναι ή μεριζομένη), τούτος όμως έχει 
όλη τήν ένέργεια άμέτρητη και όλόκληρη. Γνωρίζοντας τούτο 
άπό πείρα ό υιός τής βροντής ’Ιωάννης λέγει, ‘άπό τούτο γνωρί
ζομε ότι μένομε σ’ αύτόν και αύτός μέσα μας, ότι μάς έδωσε 
άπό τό Πνεύμά του’18, και πάλι, ‘άπό τό πλήρωμά του έλάβαμε 
όλοι έμεις’19»20. Γι’ αύτό πάλι ό Χρυσορρήμων λέγει- «όλη ή 
χάρις έκχύθηκε σ’ έκεΐνον τό ναό- διότι δέν δίδει σ’ έκεΐνον μέ 
μέτρο τό Πνεύμα ό Πατήρ, άλλά ό ναός έλαβε όλόκληρη τή 
χάρι, έμεις όμως έχομε κάτι μικρό καί μιά ρανίδα άπό τή χάρι 
έκείνη. ’Αλλά αύτή ή σταγών καί ή ρανίδα έγέμισε όλη τήν οι
κουμένη μέ γνώσν άπό αύτήν έγίνονταν τά σημεία, καταλύον
ταν τά άμαρτήματα. Άλλ’ όμως ή σε τόσο πολλά κλίματα διδο- 
μένη χάρις είναι μόνο ένα μέρος, μιά άρραβών τής δωρεάς. Διό
τι, λέγει, ‘δώσε τον άρραβώνα τού πνεύματος στις καρδιές 
μας’21, έννοώντας τό μέρος τής ένεργείας, άφού ό Παράκλητος 
δέν μερίζεται»22. Τό δέ μέρος τούτο καί ή ρανίδα τούτη πάλι 
μερίζεται κατά τήν άναλογία τής άπό τήν άρετή καί τήν πίστι 
καθαρότητος καθενός άπό τούς ύποδεχομένους. «Τό άγιο 
Πνεύμα, πού είναι μεθεκτό μόνο άπό τούς άξιους», κατά τον 
μέγα Βασίλειο, «δέν μετέχεται μέ ένα μέτρο, άλλά διαιρεί τήν 
ένέργεια κατά τήν άναλογία τής πίστεως»23. Για τό λόγο τούτο 
τό Πνεύμα γίνεται καί χωρητό κατά τήν ένέργεια άπό τούς 
θείως χαριτωμένους, οί όποιοι όμως είναι άνθρωποι κατά τή 
φύσι, έπειδή κατ’ αύτήν μερίζεται έτσι* άφού όμως κατ’ ούσία 
καί ύπόστασι μένει άμερές, πώς θά μπορούσε νά χωρεθή άπό 
κάποιο κτιστό;

20. Όμιλία 30 εις Ίωάννην, 2, PG 59, 174.
21. Β 'Κορ. 1,22.
22. Έξήγησις είς 44 Ψαλμόν, 2-3, PG 55, 186.
23. Περί άγιου Πνεύματος 9, 22. PG 32, 108С.
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98 Ταύτην την διαίρεσιν και ό Παύλος ένδεικνύμενος, Ε
β ρ α ί ο  ι ς έπιστέλλων, την ύπό του Κυρίου λαληθεΐσαν 
σωτηρίαν βεβαιωθήναι λέγει «σημείοις και τέρασι και ποικί- 
λαις δυνάμεσι και Πνεύματος αγίου μερισμοϊς». Δι'ο και Π ρ  ό ς

5 Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς  γραφών, πνεύματα καλεΐ τα πνευματικά, 
χαρίσματα кал «παρά τού αύτοΰ Πνεύματος και κατά το αύτό 
Πνεύμα και έν τώ αύτω Πνεύματι» δίδοσθαί φησι. Ταύτη τοι 
και ό Χρυσορρήμων προς τον έχοντα το τής προσευχής χάρισμα 
«συ μεν γάρ», φησί, «καλώς εύχαριστεΐς, πνεύματι γάρ κινού- 

10 μένος φθέγγη», και περί του κεκτημένου των γλωσσών το χάρι
σμα «το ξένη γλώσση φθέγγεσθαι έφανέρου», φησίν, «δτι πνεύ
μα ήν έν αύτω φθεγγομένω», χωρίς τού άρθρου λέγων, ώς άν 
έν έκάστω τούτων μέρος δν δεικνύη τής μιας ένεργείας τού 
Πνεύματος. Ή πνευματική τοιγαρούν χάρις ού φύσις, άλλ ’ άκτι- 

15 στός έστιν ένέργεια τού Θείου Πνεύματος, ύφ ’ ής κατά το μέτρον 
τών ύποδεχομένων άμερίστως μεριζομένης, τών ουτω κεχαρι- 
τωμένων έκαστος κινούμενος, ένεργεϊται βείως. Ταΰτ’ άρα και 
παραμυθίαν τοΰτ’ είναι τοΐς τά έλάττω κεκτημένοις ό άπόστο- 
λος έφη καί ό Χρυσόστομος διετράνωσε, δεικνύντες αύτούς 

20 πάντας όμοτΐμους τε και ήνωμένους Θείως, δτι πάντα ταΰτ’ έστι 
Πνεύματος ένός, ού και πάντες έποτίσθησαν, ούχ ώς κτίσματα 
λαβόντες* ούδε γάρ άν ήν ή παραμυθία άξιόλογος ούδ’ άληθής' 
τίνα γάρ την ένωσιν, ποιαν την όμοτιμίαν άπεργάσαιτ’ άν τά 
κτίσματα, και ταΰτ’ έπι το κρειττον, κάν ύπό τού αύτοΰ 

25δημιουργού κτισθή; Α λλ’ούδ’ είς έν σώμα, και Χριστού σώμα, 
ούδ’ είς έν Πνεύμα μετά τού Κυρίου, δωρεαι κτισταί, και ταΰτα 
πολλαι και πολλήν προς άλλήλας αύται κεκτημέναι την διαφο
ράν, προξενήσαι δυνήσονται τελεΐν.

99 Αμέλει κατά τον Ήσαΐαν, ώς και άνωτέρω έφη μεν, ό στε- 24 25

24. Έβρ. 2, 4.
25. Λ ’ Κορ. 12,8-11.
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98 Δεικνύοντας και ό Παύλος αυτήν τή διαίρεσι στήν έπιστο- 
λή του Προς Εβραίους, λέγει ότι ή σωτηρία πού έξαγγέλθηκε 
άπό τον Κύριο έπιβεβαιώθηκε «μέ σημεία και τέρατα και με 
ποικίλες δυνάμεις και μερισμούς αγίου Πνεύματος»24. Γι’ αύτό, 
γράφοντας Προς Κορινθίους, καλεΐ πνεύματα τά πνευματικά χα
ρίσματα και λέγει ότι δίδονται «άπό τό ίδιο Πνεύμα και κατά τό 
ίδιο Πνεύμα και στο αύτό πνεύμα25. ’Έτσι και ό Χρυσορρήμων 
λέγει προς έκεΐνον πού έχει τό χάρισμα τής προσευχής, «έσύ 
βέβαια καλώς εύχαριστεις, διότι όμιλεΐς κινούμενος άπό τό 
πνεύμα»26, και περί τού κατόχου τού χαρίσματος των γλωσσών 
λέγει, «τό ότι ώμιλοΰσε σε ξένη γλώσσα, έφανέρωσε ότι κατά 
τήν ομιλία ήταν μέσα του πνεύμα»27, διατυπώνοντας χωρίς τό 
άρθρο, ώστε νά δεικνύη ότι στον καθένα τους ύπάρχει μέρος 
τής ένεργείας τού Πνεύματος. Επομένως ή πνευματική χάρις 
δεν είναι φύσις, άλλ’ άκτιστη ένέργεια τού θείου Πνεύματος, 
άπό τήν όποια, καθώς μερίζεται άμερίστως κατά τά μέτρα τών 
ύποδεχομένων, ό καθένας άπό τούς έτσι χαριτωμένους κινούμε
νος, ένεργεΐται θείως. Γι’ αύτό λοιπόν και ό άπόστολος είπε ότι 
τούτο είναι παρηγοριά γιά τούς κατέχοντας τά όλιγώτερα και ό 
Χρυσόστομος τό διετράνωσε, δεικνύοντας κι’ οί δυο όλους 
τούς όμοτίμους καί ήνωμένους θείως, διότι όλα αύτά είναι ένός 
Πνεύματος, άπό τό όποιο έποτισθήκαμε, παίρνοντάς τα όχι ώς 
κτίσματα· διότι έτσι δέν θά ήταν άξιόλογη ούτε άληθινή ή πα
ρηγοριά· ποιά ένωσι καί ποιά όμοτιμία θά συνιστοΰσαν τά κτί
σματα, καί μάλιστα προς τό καλύτερο, έστω καί αν κτισθοΰν 
άπό τον ίδιο δημιουργό; ’Αλλά ούτε σ’ ένα σώμα, καί μάλιστα 
σώμα Χριστού, ούτε σ’ ένα πνεύμα μαζί μέ τόν Κύριο, δέν θά 
κατορθώσουν κτιστές δωρεές, καί μάλιστα πολλές, πού έχουν 
καί πολλή διαφορά μεταξύ τους, νά εύρεθούν.

99 Βέβαια κατά τόν Ήσάϊα, όπως είπαμε καί άνωτέρω, έκεΐ-

26. Όμιλία 35 είς А ' Κορινθίους, 3, PG 61, 300.
27. Όμιλία 29 είς А ' Κορινθίους, 1, PG 61, 239.
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ρεώσας την γην και τα έν αύτή, τφ μεν έπ ' αυτής λαφ πνοήν 
παρέχει, το δε Πνεύμα τοΐς πατούσιν αυτήν, τουτέστι τοϊς ύπε- 
ράνω των γήινων ουσιν οι γαρ «κραταιοι του Θεού τής γής 
σφόδρα έπήρθησαν» κατά τον ψαλμωδόν. Ποιον πνεύμα; Το 

5 πνεύμα τής άληθείας, τής έλευθερίας, τής υιοθεσίας, δ κατά την 
τής άληθείας ής το πνεύμα τούτο φωνήν, ό κόσμος ου δύναται 
λαβεΐν, «δτι ου θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό■ ύμεΐς δέ», 
φησι προς τους μαθητάς, «γινώσκετε αυτό, δτι παρ ’ ύμΐν μένει 
και έν ύμΐν έσται».

100 Ούτως ήμΐν είς Θεός και έν Πνεύμα άκτιστόν έστιν, ού 
μόνης άκτιστου τής ουσίας οϋσης, άλλά και των τριών θείων 
όποστάσεων' ούδε τούτων μόνων, άλλά και των θείων πασών 
ένεργειών. Εί δέ τις τούτων εΐη κτίσμα των ένεργειών, ούκ 
άκτιστος έσται ό Θεός, ούτε κατ’ ούσίαν ούτε καθ’ ύπόστασιν

15 τΑ У&Р καταλλήλω ένεργείμ ή έκάστου φύσις χαρακτηρίζεται 
κατά τούς θεολόγους. Έπει δε και δλος ό Θεός χαρακτηρίζεται 
δι ’ έκάστης των ένεργειών, οί πάσας λέγοντες κτιστάς, δλον αυ
τόν ποιούσι δι ’ έκάστης κτίσμα τον Θεόν. Ουτω πολύχουν αύ- 
τοϊς έστι και δαψιλές το τής άθεΐας λήϊον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ '

"Οτι κακώς έκλαμβάνων ό ’Ακίνδυνος τό *δλος’ έπι 
του θεού, ύπέρτερον έαυτον δείκνυσι, βαβαι 

τής άπονοίας, καί αυτού τού Χριστού

101 Άλλ' «δλος ό Θεός με θεοί και δλω τφ Θεφ ένούμαι θε- 28 29 30

28. Но. 42, 5.
29. Ψαλμ. 46, 10.
30. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 31 (θεολογικός 5), 29, PG 36, 165С.
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νος πού έστερέωσε τή γή και όσα είναι σ’ αύτήν παρέχει πνοή 
στον λαό πού εύρίσκεται έπάνω σ’ αύτήν, ενώ τό Πνεύμα παρέ
χει πνοή σ’ εκείνους πού τήν πατούν28, δηλαδή σ’ έκείνους πού 
είναι έπάνω από τά γήινα- διότι κατά τον ψαλμωδό «οί δυνατοί 
τού Θεού έσηκώθηκαν πολύ έπάνω άπό τή γή»29. Ποιό Πνεύμα; 
Τό Πνεύμα τής άληθείας, τής έλευθερίας, τής υιοθεσίας30, τό 
όποιο, κατά τή φωνή τής άληθείας τής όποιας είναι τούτο τό 
Πνεύμα, δέν μπορεί νά λάβη ό κόσμος, «διότι δεν τό θεωρεί 
ούτε τό γνωρίζει* ένώ εσείς», λέγει προς τούς μαθητάς, «τό 
γνωρίζετε, διότι μένει κοντά σας καί θά είναι μέσα σας»31.

100 ’Έτσι γιά μάς ένας Θεός καί ένα άκτιστο Πνεύμα ύπάρ- 
χει, επειδή δέν είναι μόνο ή ούσία άκτιστη, άλλα καί οί τρεις 
θείες ύποστάσεις καί όχι μόνο αύτές, άλλά κι όλες οί θείες 
ενέργειες. ’Ά ν δέ κάποια άπό τούτες τις ένέργειες είναι κτίσμα 
δέν θά είναι άκτιστος ό Θεός ούτε κατ’ ούσία ούτε καθ’ ύπό- 
στασι- διότι κατά τούς θεολόγους ή φύσις τού καθενός χαρα
κτηρίζεται μέ τήν κατάλληλη ένέργεια32. Επειδή δέ κι όλος ό 
Θεός χαρακτηρίζεται άπό καθεμιά άπό τις ένέργειες, όσοι τις 
λέγουν όλες κτιστές, καθιστούν όλον τον Θεό κτίσμα διά μέσου 
τής καθεμιάς άπό αύτές. Τόσο γόνιμο καί πλούσιο είναι γι’ αύ- 
τούς τό χωράφι τής άθεΐας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

"Οτι ό Ακίνδυνος, έκλαμβάνοντας κακώς τό ‘όλος’ στην περίπτωσι 
του θεοΰ , δείχνει τόν έαυτό του, αλλοίμονο στην όπόνοια, 

ανώτερο κι’ άπό τόν ίδιο τόν Χριστό

101 ’Αλλά «όλος ό θεός μέ θεώνει καί θεούμενος ένώνομαι

31. Ίω. 14, 17.
32. Βλ. Μαξίμου Όμολογητοΰ, Ζήτησιν μετά Πύρρου, PG 91, 34ΙΑ 

και Ίω. Δαμασκηνού, Έκδοσιν όρθοδόξου κίστεως 3, 15, PG 94, 1056С.
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ούμενος», φησιν ό ’Ακίνδυνος, δλον Θεόν λέγων και την ουσίαν 
και τάς υποστάσεις πάσας кал πάσαν ένέργειαν άκτιστον. Όμοϋ 
δ ’ άπαξάπαντας άγγέλους τε και ανθρώπους άγιους ούχ όλος 
ούτως ό Θεός θεοϊ τε και άγιάζεν μέρος δέ τι τής ένεργείας, ώς 

5 και ό Χρυσόστομος εϊπεν, δ και σταγόνα και μικρόν ρανίδα 
έκάλεσε. Aid και Γρηγόριος ό τής Θεολογίας έπώνυμος, «Χρι
στός», φησί, «δια την Θεότητα· χρίσις γαρ αΰτη τής άνθρωπότη- 
τος, ούκ ένεργείμ κατά τους άλλους χριστούς άγιάζουσα, παρου- 
σίμ δε δλου του χρίοντος»· ώ συνόδων ό μελίττης δίκην παντα- 

10 χόθεν το Θεολογικόν άπανθιζόμενος μέλι, «ού Θεοφόρος έστιν 
άνθρωπος ό Χριστός», φησίν, «άλλα Θεός σεσαρκωμένος, ούχ 
ώς προφήτης ένεργείμ χριόμενος, παρουσίμ δέ δλου του χρίον
τος, ώστε άνθρωπον γενέσθαι τό χρίσαν кал Θεόν τό χριόμε- 
νον». Πάντων τοίνυν όμοϋ και των Θεοφόρων ανθρώπων και 

15 των άγιων άγγέλων, διά μόνης Θεουμένων τής του Θεοϋ ένερ
γείας, και ταύτης ού πάσης άλλά μικρού τίνος μέρους και οίον 
ρανίδος ώς πρός τό πέλαγος έκεΐνο βραχείας, του δέ παρ ’ ημών 
του Λόγου προσλήμματος διά τής μιας των τριών ύποστάσεων, 
μηδεμίαν ύπερβολήν άπονοίας και πραπληξίας παραλιπών ό 

20 Ακίνδυνος, ύπέρτερον δείκνυσιν έαυτόν, ού τών θεοφόρων μό
νων, και ταΰθ' όμοϋ πάντων άγγέλων τε και ανθρώπων, άλλά 
και αύτοϋ, βαβαί, του μόνου Χρίστου, καθ’ δν άνθρωπος έγένε- 
το τό χρίσαν και Θεός τό χριόμενον, ού κατά πάσαν άλλά κατά 
μίαν τών ύποστάσεων ένωθέν τή Θεότητι. Τάχα δέ και κατά 

25 τούτο πλεονεκτεΐν οϊεται ό Ακίνδυνος, ώς μη μόνον μάλλον 
δλον είναι Θεόν τό χρίσαν αύτόν, άλλά και μάλλον δλον τον 
Θεόν άνθρωπον έπ αύτοϋ γεγενήσθαι, εί κατά πάσαν ούκ ένέρ- 
γειαν μόνον, άλλά και θείαν ύπόστασιν ένοϋται τούτω Θεός, κα- 
θάπερ αύτός τε διατείνεται και τους κατ’ αύτόν άναπείθει λέγειν 

30 τε και φρονεϊν, ϊνα μη μερισμόν, φησί, πάθη Θεός, μη κατά 
πάντα τρόπον δλος αύτοϊς ένούμενος, ού συνιεις δτι τά Θεία

1. Έζήγησις εις 44 Ψαλμόν, 2, PG 55, 186.
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μέ δλον τον Θεό», λέγει ό Ακίνδυνος, έννοώντας ώς δλον Θεό 
και τήν ουσία και δλες τις ύποστάσεις και κάθε άκτιστη ενέρ
γεια. "Ολους δμως γενικώς, άγγέλους και άγιους άνθρώπους 
δεν τούς θεώνει και δεν τούς άγιάζει έτσι όλος ό Θεός άλλά μέ
ρος της ένεργείας, όπως είπε και ό Χρυσόστομος, τό όποιο 
έκάλεσε και σταγόνα και μικρή ρανίδα1. Γι’ αύτό κι’ ό Γρηγό- 
ριος, ό έπώνυμος τής θεολογίας, λέγει «Χριστός είναι έξ αιτίας 
τής θεότητος* διότι αύτή είναι χρίσις τής άνθρωπότητος, πού 
δέν άγιάζει μ’ ένέργεια, όπως τούς άλλους Χριστούς, άλλά μέ 
τήν παρουσία όλου τού χρίοντος»2. Συμφωνώντας μέ αύτόν 
έκεΐνος πού σάν μέλισσα συγκεντρώνει άπό όλα τά άνθη τό θε- 
ολογικό μέλι λέγει, «άλλά είναι Θεός σαρκωμένος, χριόμενος 
όχι μ’ ένέργεια ώς προφήτης, άλλά μέ τήν παρουσία όλου τού 
χρίοντος, ώστε τό χρίον νά γίνη άνθρωπος και τό χριόμενο 
Θεός»3. "Ολοι λοιπόν μαζί οί θεοφόροι άνθρωποι και οί άγιοι 
άγγελοι θεώνονται μέ μόνη τήν ένέργεια τού θεού, κι’ αύτήν 
όχι όλην άλλά μικρό μέρος σάν μικρή ρανίδα άπέναντι στο πέ
λαγος έκεΐνο, ένώ τό πρόσλημμα τού Λόγου άπό μάς έθεώθηκε 
διά τής μιας τών τριών ύποστάσεων. Έν τούτοις ό ’Ακίνδυνος 
δέν άφησε καμμιά ύπερβολή άπονοίας και παραπληξίας, άφού 
παρουσιάζει τον έαυτό του άνώτερο όχι μόνο τών θεοφόρων, 
και μάλιστα όλων μαζί άγγέλων και άνθρώπων άλλά και αύτοϋ, 
άλλοίμονο, τού μόνο Χριστού, κατά τον όποιο άνθρωπος έγινε 
τό χρίσαν και θεός τό χριόμενο, άφού ένώθηκε μέ τήν θεότητα 
όχι σέ δλες τις ύποστάσεις, άλλά σέ μιά. ’Ίσως μάλιστα νομίζει 
ό ’Ακίνδυνος ότι πλεονεκτεί και κατά τούτο, ότι όχι μόνο είναι 
μάλλον όλος θεός αύτό πού τον έχρισε, άλλά και ότι όλος ό 
Θεός έγινε έπ’ αύτού άνθρωπος, άν ένώνεται μέ αύτόν ό Θεός 
όχι μόνο κατά κάθε ένέργεια, άλλά και κατά κάθε θεία ύπόστα- 
σι* έτσι διατείνεται ό ίδιος και προσπαθεί νά πείση τούς όπα- 
δούς του νά λέγουν καί νά φρονούν, για νά μή ύποστή ό Θεός

2. Λόγος 30 (θεολογικός 4), 21. PG 36, 132Β.
3. Ίω. Δαμασκηνού, "Εκδοσις όρθοδόξου πίστεως 4, 14, PG 94, 

1160D-1161Α.
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σωματικώς ού μερίζεται. Και τοίνυν εί και μία των προσκυνη
τών τριών ύποστάσεων ένηνθρώπησε και κατά την μίαν ταύτην 
ό Θεός ήνώθη τώ άνθρωπίνω φυράματι, άλλ’ δλω μοι άτρέ- 
πτως όλος ήνωται και δλος ό Θεός άνείληφε το ανθρώπινον, 

5 έπεί μη σωματικώς τα άσώματα διαιρείται, кал ετι μάλλον τά 
Θεϊα και αυτός ό Θεός, ώς είναι τούτου μέρος έν μέρει, άλλα και 
κατά τάς υποστάσεις και κατά τάς ένεργείας άδιαιρέτως διαιρεί
ται кал συνάπτεται διηρημένως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ'

~Οτι διαφόρως το ‘δλος’ έπί τον θεόν παρά τών αγίων 
έκλαμβάνβται καί ποσαχώς, έν φ  ρήσεις Άκινδύνου 

φανερώς άντιλέγουσαι προς τούς άγιους καί 
βλασφημίαις άλλοκότοις περιπίπτουσαι

102 Ταΰτ' άρα και το 'δλος' έπ ’ αύτοΰ διαφόρως παρά τών 
Θεολόγων έστι νοούμενόν τε και λεγόμενον. Ό γάρ μέγας 
Διονύσιος «πάσας», φησί, «τάς Θεοπρεπεις έπωνυμίας ού μερι
κώς άλλ’ έπι τής δλης και παντελούς και όλοκλήρου και 
πλήρους θεότητος ύπό τών Λογιών ύμνεΐσθαι» ■ και πάλιν, 

10 «όποιαν άναπτύξαι Θεωνυμίαν όλικήν έγχειρήσομεν έπι τής 
δλης αύτήν Θεότητος έκληπτέον» · τί λέγων δλην ένταΰθα και 
παντελή καί όλόκληρον καί πλήρη θεότητα; Τάς τρεις ύποστά- 
σεις, άλλ' ούχί καί πάσαν άκτιστον ένέργειαν τής Θεότητος, ώς 
την άπλότητα την Θείαν, έλεον ή κρίσιν ή σοφίαν, παρά τών Λ ο

ι 5 γιων λέγεσθαι, ή δημιουργικήν τε καί προγνωστικήν ένέργειαν* 
και την κρίσιν πάλιν άφθαρσίαν καλεΐσθαι καί άτρεψίαν καί 
άπλότητα καί τάλλα πάντα, καθάπερ ό 'Ακίνδυνος φρενοβλα- 
βώς έξεδέξατο, ταϋτα προτιθεις καί λέγω ν «ούκ έπί τίνος 
όπωσδήποτε τών του Θεού λέγεσθαι τινα Θεωνυμίαν, άλλ’ έκά- 

20 στην καί αύτής τής ούσίας είναι σημαντικήν καί τών έμφύτων 
ταύτης ένεργειών άπασών».

I. Περί θείων ΰνυμάτων 2, 1, PG 3, 636С.
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μερισμό, λέγει, έφ’ όσον δεν θά ενώνεται μέ αυτούς κατά κάθε 
τρόπο, άγνοώντας ότι τά θεΐα δεν μερίζονται σωματικώς. Λοι
πόν, άν καί μιά άπό τις τρεις προσκυνητές ύποστάσεις έναν- 
θρώπησε καί κατ’ αύτήν τήν μιά ένώθηκε ό Θεός μέ τό άνθρώ- 
πινο φύραμα, άλλά ένώθηκε όλος μέ όλον έμενα άτρέπτως καί 
όλος ό Θεός άνέλαβε τό άνθρώπινο, έπειδή τά άσώματα δέν 
διαιρούνται σωματικώς, καί άκόμη περισσότερο τά θεΐα καί ό 
ίδιος ό Θεός, ώστε νά είναι μέρος τούτου σέ μέρος, άλλά καί 
κατά τις ύποστάσεις καί τις ένέργειες άδιαιρέτως διαιρείται καί 
διηρημένως συνάπτεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

"Οτι τό ‘όλος’ εκλαμβάνεται άπό τούς αγίους διαφορετικά έπι 
του θεού  καί πόσο* όπου παρατίθενται καί ρήσεις του ’Ακίν

δυνου πού αντιλέγουν φανερά προς τούς άγιους καί 
περιπίπτουν σέ άλλόκοτες βλασφημίες

102 Γι’ αύτό λοιπόν καί τό ‘όλος’ νοείται καί λέγεται έπι τού 
Θεού διαφορετικά άπό τούς θεολόγους. Διότι ό μέγας Διονύ
σιος λέγει, «όλες οί θεοπρεπεΐς έπωνυμίες ύμνοΰνται όχι έπι 
μέρους άλλά έπι τής όλης καί σύνολης καί όλόκληρης καί 
πλήρους θεότητος άπό τά Λόγια»1* καί πάλι, «όποια όλική θεω- 
νυμία έπιχειρήσωμε ν’ άναπτύξωμε, πρέπει νά τήν έκλάβωμε 
έπι τής όλης θεότητος»2’ τί έννοεΐ έδώ λέγοντας όλη καί σύνο- 
λη καί όλόκληρη καί πλήρη θεότητα; Τις τρεις ύποστάσεις, 
άλλ’ όχι καί κάθε άκτιστη ένέργεια τής θεότητος, ώστε ή θεία 
άπλότης νά λέγεται έλεος ή κρίσις ή σοφία άπό τά Λόγια, ή 
δημιουργική καί προγνωστική ένέργεια* καί ή κρίσις πάλι νά 
καλήται άφθαρσία καί άτρεψία καί άπλότης καί όλα τά άλλα, 
όπως άποδέχθηκε ό ’Ακίνδυνος φρενοβλαβώς, προβάλλοντας 
καί λέγοντας τούτα, «ότι κάποια θεωνυμία δέν άναφέρεται σ’ 
ένα προσόν τού Θεού, άλλά ή καθεμιά είναι σημαντική καί τής 
ίδιας τής ούσίας κι’ όλων τών έμφύτων ένεργειών της».

2. Αύτόθι, 637С
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ЮЗ Διό και άποφαίνεται γράφων, ώς «ό τά μεν ούσιώδη και 
φυσικά του Θεού όνομάζων, την δε ουσίαν τιθεις ύπερώνυμον, 
και άλλα μεν ταυτα, έτέραν δε έκείνην όριζόμενος είναι, βλα- 
σφημεϊ φανερώς και άποσχίζειν τολμμ την ύπερηνωμένην ένά- 

5 δα»' μη δ ’ α ίσχυνθεις ό τάλας, εί μηδέν έτερον, την γουν προς 
τόν κατάπτυστον Εύνόμιον ακριβή συμφωνίαν, μηδ’ όμου πάν- 
τας τους θεολόγους τάναντία των παρ ’ αύτοΰ λεγομένων τιθέν- 
τας δυσωπηθείς. «Ή Θεός» γάρ, φησί, «προσηγορία πρόδη
λον δτι ένεργητική τυγχάνει’ ού γάρ αυτήν την του Θεού ουσίαν 

0 ήμΐν παρίστησιν, άδύνατον γάρ ταύτην γνώναι, άλλά μόνην την 
θεωρητικήν αότου ένέργειαν δηλοΐ»’ και πάλιν, «χρή των έπι 
θεού λεγομένων έκαστον, ού τί κατ’ ουσίαν σημαίνειν οϊεσθαι, 
άλλ’ ή τί ουκ έστι δηλοΰν, ώς το άσώματον, ή σχέσιν τινά, ώς 
το δημιουργός και Κύριος, ή τι τών παραπομένων τή φύσει, ώς 

5 το άγαθόν και δίκαιον, ή ένέργειαν, ώς το Θεός ό θεώμενος και 
έφορων και τά πάντα περιέπων» ’ και πάλιν, «ή θεία φύσις έν 
πασι τοΐς έπινοουμένοις όνόμασι, καθό έστι μένει άσήμαντος’ 
εύεργέτην γάρ και κριτήν άγαθόν τε και δίκαιον και δσα άλλα 
τοιαυτα μαθόντες ένεργειών διαφοράς έδιδάχθημεν του δε ένερ- 

) γοϋντος τήν φύσιν ούδέν μάλλον διά τής τών ένεργειών κατα- 
νοήσεως έπιγνώναι δυνάμεθα. ’'Οταν γάρ άποδιδφ τις λόγον 
έκάστου τών όνομάτων και αυτής τής φύσεως περί ήν τά όνό- 
ματα, ου τόν αύτόν άμφοτέρων άποδώσει λόγον’ ών δε ό λόγος 
έτερος τούτων και ή φύσις διάφορος».

4 Ά λλ’ ό τόν πολυν τουτονι και μέγαν Βασίλειον και τούς 
πρό αότου τε και μετ’ αύτόν ήκριβωκότας τόν λόγον τής εύσε- 
βείας кал πάντας άπλώς τούς έκείνοις όμολογουντας, άσεβείας

3. Αναστασίου Σιναΐτου, Όόηγός 2, PG 89, 53С.
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103 Γι’ αύτό καί άποφαίνεται γράφοντας, ότι «εκείνος πού 
ονομάζει τά ούσιώδη καί φυσικά του Θεού, άλλά θεωρεί την 
ούσία ύπερώνυμη καί ορίζει ότι άλλα είναι τούτα καί άλλη 
έκείνη, βλασφημεΐ φανερά καί τολμά ν’ άποσχίση τήν ύπερη
νωμένη ένάδα». Δέν έντράπηκε ό ταλαίπωρος, άν όχι τίποτε 
άλλο, τουλάχιστο τήν πλήρη συμφωνία προς τον κατάπτυστο 
Εύνόμιο, ούτε έσεβάσθηκε όλους μαζί τούς θεολόγους πού δέ
χονται τά άντίθετα άπό όσα λέγει αύτός. Διότι λέγει, «ή όνομα- 
σία Θεός είναι προδήλως ένεργητική· διότι δέν μάς παριστάνει 
τήν ίδια τήν ούσία τού Θεού, άφοϋ είναι άδύνατο νά γνωρίσομε 
αύτήν, άλλά δηλώνει μόνο τή θεωρητική του ένέργεια»3. Καί 
πάλι, «πρέπει νά νομίζομε ότι τό καθένα άπό τά ονόματα τού 
Θεού δέν σημαίνει τί είναι κατ’ ούσίαν, άλλά ότι δηλώνει ή τί 
δέν είναι, όπως τό άσώματο, ή κάποια σχέσι, όπως τό δημιουρ
γός καί Κύριος, ή κάτι άπό τά άκόλουθα τής φύσεως, όπως τό 
άγαθό καί δίκαιο, ή ένέργεια, όπως τό ό Θεός πού θεάται καί 
έφορεύει καί κυβερνά τά πάντα»4* καί πάλι, «ή θεία φύσις μέ 
όλα τά έπινοούμενα ονόματα μένει άσήμαντη κατά τήν ούσία 
της* διότι έδιδαχθήκαμε ότι άποτελοϋν διαφορές ένεργειών τό 
εύεργέτης καί κριτής άγαθός καί δίκαιος καί όσα είναι παρό
μοια μέ αύτά* τού ένεργοϋντος όμως κατά τή φύσι δέν μπορού
με νά γνωρίσομε τίποτε περισσότερο άπό τήν κατανόησι των 
ένεργειών. Πράγματι όταν κανείς άποδίδη λόγο καθενός άπό τά 
ονόματα καί αύτής τής φύσεως στήν όποια άναφέρονται τά ονό
ματα, δέν θ’ άποδώση τον ίδιο λόγο καί γιά τά δυό. Αύτά λοι
πόν πού έχουν διαφορετικό λόγο έχουν καί διαφορετική 
φύσι»5.

104 ’Αλλά ό Ακίνδυνος έτόλμησε άπό πολύ νεανική μανία νά 
κατηγορήση ώς άσεβεις τούτον τον πολύν καί μέγα Βασίλειο 
καί αύτούς πού πριν άπό αύτόν καί μετά άπό αύτόν διεκρίβωσαν

4. Ίω. Δαμασκηνού, "Εκδοσις όρθοδόξου πίστεως 1, 9, PG 94, 
836Α-837Β. Κυρίλλου ’Αλεξανδρείας. Περί Τριάδος 11, PG 77, 1145Β.

5. Μ. Βασιλείου, Επιστολή 189, 8, PG 32, 696ΑΒ.
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γράψασθαι γραφήν ύπό νεανικής άγαν άπονοίας τολμήσας 
!Ακίνδυνος, εις τους άρίστους αλιτήριους έγγραφήναι ποθήσας 
αύτός, ώς έοικε, του τε Θεού και των άγιων Θεού кал άσεβείας 
έσχάτης γραφήν ώς αληθώς άλώναι, кал γραφήναι κατά το 

5 προφητικόν έκκήρνκτος άνθρωπος, φησιν έπι λέξεως’ «όσα του 
Θεού είναι λέγεται οόκ έστι ταϋθ ’ έτερα άκτιστα, τής θείας φύ- 

σεως παρηλλαγμένα. Εί γάρ τα θεΐα όνόματα διαφόρων είσιν 
άκτιστων ένεργειών δηλωτικά, ούδεν ήσαν εις πολυθεΐαν οί 
'Έλληνες* ούτως αναρίθμητους άκτιστους θεούς θεραπεύσο- 

10μεν’ τα γάρ θεΐα όνόματα πάμπολλα».

105 Φέρε δη πάλιν αύτός ό τά πάντα μέγας Βασίλειος έλεγχέ- 
τω την άφροσύνην όμου και την προς τον κατάπτυστον Εύνό- 
μιον άκριβή συμφωνίαν του καταψευδομένου τοσοΰτο των όν
τως θεοσεβών, ώς και τους "Ελληνας μηδέν είναι λέγειν είς πο- 

15 λυθεΐαν παραβαλλόμενους αύτοΐς. «Παραιτησώμεθα» γάρ, 
φησί, «τον Θεόν όνομάζειν άφθαρτον, άόρατον, άναλλοίωτον, 
δημιουργόν, κριτήν, και πάντα όσα νυν είς δοξολογίαν παρα- 
λαμβάνομεν; ’Ή δεχόμενοι τά όνόματα ταΰτα τί και ποιήσω μεν; 
Πότερον, είς την ούσίαν άπαντα φέροντες καταθήσωμεν; Ού- 

20 κουν ούχι μόνον σύνθετον, άλλά και έξ άνομοιομερών συγκείμε
νον αύτόν άποδείξομεν διά τό άλλο και άλλο ύφ' έκάστου των 
όνομάτων σημαίνεσθαι» * και πάλιν, «εί τά έπιλεγόμενα τφ  
Θεφ πάντα προς έν σημαινόμενον τείνει, κατά τόν Εύνόμιον, 
άνάγκη πάσα ταυτόν άλλήλοις δύνασθαι τά όνόματα ώς έπι των 

25 πολυωνύμων και ταύτης τί άν γένοιτο τής συγχύσεως άτοπώ- 
τερον, άφελόμενον την ίδιαν έκάστου των όνομάτων σημασίαν 
άντινομοθετεΐν τή τε κοινή χρήσει καί τή διδασκαλία του Πνεύ
ματος»; καί πάλιν, «πώς ούχι μανία σαφής μη ίδιον σημαινόμε- 
νον έκάστω των όνομάτων ύποβεβλήσθαι λέγειν;», rA p’ ούκ

6. Ίερ. 22, 30.
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τον λόγο τής εύσεβείας, και γενικώς όλους όσοι συμφωνουν μ’ 
έκείνους. "Οπως φαίνεται, έπόθησε νά έγγραφή ό ίδιος στον 
κατάλογο των άριστέων ένοχων έναντι του Θεού και των άγιων 
του Θεού και νά καταδικασθή στή χειρότερη πραγματικά άσέ- 
βεια και νά καταγραφή κατά τό προφητικό ώς άποκηρυγμένος 
άνθρωπος6. Λέγει κατά λέξν «όσα άποδίδονται στο Θεό δέν εί
ναι άλλα άκτιστα, διαφορετικά άπό τή θεία φύσι. ’Ά ν πράγματι 
τά θεία ονόματα είναι δηλωτικά διαφόρων άκτιστων ένεργειών, 
οί "Ελληνες δέν ήσαν τίποτε στήν πολυθεΐα· διότι τά θεία όνό- 
ματα είναι πάμπολλα».

105 Εμπρός λοιπόν άς έλέγξη πάλι ό σε όλα μέγας Βασίλειος 
τόσο τήν άφροσύνη όσο καί τήν πλήρη όμοφωνία προς τον κα
τάπτυστο Εύνόμιο, αύτού πού τόσο ψευδολογεΐ κατά των πρά
γματι θεοσεβών, ώστε νά λέγη ότι καί οί "Ελληνες δέν ήταν τί
ποτε στήν πολυθεΐα παραβαλλόμενοι με αύτούς. Διότι, λέγει, 
«θά παραιτηθούμε νά όνομάζωμε τον Θεό άφθαρτο, άόρατο, 
άναλλοίωτο, δημιουργό, κριτή, καί όλα όσα χρησιμοποιούμε 
τώρα για δοξολόγησι; "Η, άν δεχθούμε τούτα τά όνόματα, τί θά 
πράξωμε; Μήπως φέροντάς τα θά τά καταθέσωμε όλα στήν ού- 
σία; Επομένως θ’ άποδείξωμε όχι μόνο ότι είναι σύνθετος, 
άλλα και ότι σύγκειται άπό άνομοιομερή, γιά τό λόγο ότι κάθε 
όνομα σημαίνει κάτι διαφορετικό»7, και πάλι, «άν τά αποδιδό
μενα στον Θεό κατατείνουν όλα προς ένα σημαινόμενο, κατά 
τον Εύνόμιο, άναγκαίως τά όνόματα έχουν τήν ίδια δύναμι, 
όπως στά πολυώνυμα* καί τί θά μπορούσε νά είναι άτοπώτερο 
άπό αύτή τή σύγχυσι, άφαιρώντας τήν ιδιαίτερη σημασία κάθε 
όνόματος νά άντινομοθετή καί κατά τής κοινής χρήσεως καί 
κατά τής διδασκαλίας τού Πνεύματος»7 8; καί πάλι, «πώς δέν εί
ναι σαφής μανία νά λέγη κανείς ότι δέν ύπάρχει ιδιαίτερη 
σημασία σέ κάθε όνομα;»9. ΤΑραγε δέν είναι καθαρά άλλος Εύ-

7. Κατ’ Εύνομίου 2, 29, PG 29, 640С.
8. Κατ’ Εύνομίου 1, 8, PG 29, 528ВС.
9. Κατ ’ Εύνομίου 1. 8, PG 29, 529Α.
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Εόνόμιος άλλος έναργώς ό Ακίνδυνος; Κατ’ έκεΐνον yap ούτος 
μεμηνώς και τά Θεϊα συγχέων και τη διδασκαλία του Πνεύμα
τος άντικείμενος και τοϊς άνωμολογημένοις κοινή τη Εκκλησία 
του Θεού δόγμασιν άντιλέγων πάλιν φησί' «πώς ούκ άκτιστοι 

5 δύο Θεότητες, ϊνα μη λέγω πλείους, εϊπερ ή του Θεού δύναμις 
και παντουργος ενέργεια και σοφία και ζωή και άγαθότης και 
δσα είναι λέγεται κατ’ ούσίαν το Θειον, άλλο кал άλλο και πάντα 
διάφορα τής τε Θείας ούσίας και εαυτών έστι; Ταυτα γάρ ήμϊν ή 
νέα κηρύττει Θεολογία έναντιώτατα όντα τη πίστει τής εύσε- 

10 βείας, άπερ ού χρή δέχεσθαι και τοις διδάσκουσι πείθεσθαι».

106 Αέληθας, άνθρωπε, σαυτον καταισχύνων, την αιδώ ρίψας 
και εις την άληθή θεολογίαν ύβρίσας και προς τους άληθεΐς θε
ολόγους άναισχυντήσας και τολμήσας είσηγεϊσθαι μη πείθεσθαι 
μηδε δέχεσθαι τους πάσι τοϊς εύ φρονοΰσιν όντας σεπτούς και 

15 παρά πάντων ώς ένθέους προσκυνουμένους. « Αλλ ’ ούκ έστιν 
δλως», φησί, «διαφορά τις έν τη μιμ και δλη και παντελει τρισ- 
υποστάτφ θεότητι κατά μηδένα τρόπον, πλήν τών κατά τά 
θεϊα κα\ ύπερούσια τρία πρόσωπα διαφορών». Τί λέγεις; Ούκ 
έστι διαφορά τής θείας σοφίας προς την Θείαν δικαιοσύνην, τής 

20 άπλότητος προς την αίδιότητα, τής άγαθότητος προς την άτρε- 
ψίαν, έπειδή μη προσωπικώς ταυτα προς άλληλα διαφέρουσιν; 
Α λλ’ ή τών θεολόγων άντιφθεγγέσθω πλατυκώτερον γλώττα 
διαρκώς άγαν έχουσα και μη δεομένη συλλήπτορος προς τον 
άνταίρειν αύθις έκείνοις ήρημένον άρτίως.

107 «Πάλιν» γάρ, φησί, «προς την ίδιαν έπανέρχεται σύγχυ- 
σιν ό Εύνόμιος», ταυτό δ ’ είπεϊν ό Ακίνδυνος, «και τον περ'ι τής 
ούσίας άφεις λόγον, τάς έπιθεωρουμένας ένεργείας εις μίαν τάς 
πάσας έννοιαν συντάξας έν τά πάντα έποίησεν. Ού γάρ δυνατόν, 
φησί, την μεν ούσίαν είναι μίαν, τον δε του άφθάρτου λόγον μη 

30 τον αύτόν είναι τφ του άγεννήτου. Καλώς ό γενναίος προστίθης,
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νόμιος ό Ακίνδυνος; Πράγματι τούτος, μανιασμένος σαν έκεΐ- 
νον και συγχέοντας τά θεΐα και άντικείμενος στη διδασκαλία 
του Πνεύματος κι’ άντιλέγοντας στα δόγματα του Θεού πού είναι 
αναγνωρισμένα κοινώς από την Εκκλησία, λέγει πάλι· «πώς 
δεν είναι άκτιστες δυο θεότητες, γιά νά μη λέγω περισσότερες, 
άν ή δύναμις τού Θεού και παντουργή ένέργεια καί σοφία καί 
ζωή καί άγαθότης καί όσα λέγονται ότι είναι τό θειο κατ’ ού- 
σία, είναι τό καθένα διαφορετικό καί όλα διάφορα άπό τη θεία 
ούσία καί άπό έαυτά; Διότι αύτά μάς κηρύττει ή νέα θεολογία, 
πράγματα έναντιώτατα στην πίστι τής εύσεβείας, τά όποια δέν 
πρέπει νά δεχώμαστε, ώστε νά πειθώμαστε στούς διδάσκον
τες».

106 Έντροπιάζεις τον έαυτό σου χωρίς νά τό καταλάβης, άν
θρωπε, ερριψες τήν έντροπή, ύβρισες τήν άληθινή φιλοσοφία, 
έφέρθηκες άναίσχυντα προς τούς άληθινούς θεολόγους κι’ 
έτόλμησες νά διδάξης νά μή πειθώμαστε ούτε νά δεχώμαστε 
τούς σεβαστούς άπό όλους τούς έχέφρονες καί προσκυνουμέ- 
νους σε όλους ώς ένθέους. «Αλλά δεν ύπάρχει καθόλου, λέγει, 
διαφορά στήν μιά καί όλη καί τελεία τρισυπόστατη θεότητα 
κατά κανένα τρόπο, έκτος άπό τις διαφορές κατά τά θεΐα της 
ύπερούσια τρία πρόσωπα». Τί λέγεις; Δέν ύπάρχει διαφορά τής 
θείας ούσίας προς τή θεία δικαιοσύνη, τής άγιότητος προς τήν 
άιδιότητα, τής άγαθότητος προς τήν άτρεψία, έπειδή τούτα δέν 
διαφέρουν προσωπικώς μεταξύ τους; ’Αλλά ή γλώσσα τών θεο
λόγων άς άντιφωνήση πλατύτερα, πού είναι διαρκώς δυνατή καί 
δέν χρειάζεται βοηθό έναντίον αύτοϋ πού άπεφάσισε τώρα νά 
ξεσηκωθή πάλι έναντίον έκείνων.

107 Διότι, λέγει, «πάλι έπανέρχεται στή σύγχυσί του ό Εύνό- 
μιος», μέ άλλα λόγια ό ’Ακίνδυνος, «κι’ άφήνοντας τον λόγο 
περί τής ούσίας συνένωσε σέ μιά έννοια όλες τις παρατηρούμε
νες ένέργειες καί κατέστησε τά πάντα ένα. Διότι δέν είναι δυ
νατό, λέγει, ή ούσία νά είναι μιά, ό δέ λόγος τού άφθάρτου νά 
μή είναι ό ίδιος μέ τον τού άγεννήτου. Καλώς προσθέτεις έσύ ό
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δοκει μοι μηδε τον της δικαιοσύνης λόγον έτερον пара τα είρη- 
μένα τυγχάνειν, μηδέ τον τής σοφίας και τον τής δυνάμεως και 
τον τής άγαθότητος και έκαστου των Θεοπρεπών ονομάτων και 
μη δεις έστω λόγος κατά το ίδιάζον νοούμενος, άλλ’ έπι παντι 

5 τφ καταλόγω των όνομάτων εν ύποκείσθω τό σημαινόμενον, 
και είς ύπογραφής λόγος τον περί έκαστου των λεγομένων όρον 
άποπληρούτω. Καν έρωτηθής τό του κριτού σημαινόμενον, την 
τής άγεννησίας έρμηνείαν άπόκριναν καν τής δικαιοσύνης δέη 
τον ορισμόν άποδοϋναι, τό άσώματόν σοι πρόχειρον είς την 

ΐοάπόκρισιν έστω. Τί δε σημαίνει ή αφθαρσία; δπερ ή του έλέους 
πάντως έρεΐς ή ή τής κρίσεως σημασία παρίστησιν. Οΰτω και 
τα καθέκαστα πάντα προς άλληλα μεταχωρείτω, μηδεμιάς ίδια- 
ζούσης έμφάσεως τό έτερον του έτέρου διαστελλούσης». «Και 
εί ταυτα νομοθετεί ό Εύνόμιος», ταυτό δ ’ είπεΐν ό ’Ακίνδυνος, 

15 «μηδεμίαν είναι» λέγων και ούτος κατ’ έκεϊνον «διαφοράν κατά 
μηδένα τρόπον τής τε θείας φύσεως και των περί αύτήν θεω
ρουμένων φυσικώς», «τί μάτην αί Γραφαι πολυωνύμως την 
θείαν φύσιν άνακαλουσι Θεόν, κριτήν, δίκαιον, ισχυρόν, μακρό- 
θυμον, άληθινόν, έλεήμονα και άλλα τοιαντα κατανομάζουσαι; 

20 Εί γάρ ούδέν των όνομάτων έπί τίνος ίδιαζούσης έννοιας κατα
λαμβάνεται, πάντα δε άλλήλοις διά τής κατά τό σημαινόμενον 
σνγχύσέως άναπέφνρται, μάταιον άν εΐη πολλαΐς έπι του αύτοΰ 
ταϊς έπωνυμίαις κεχρήσθαι, μηδεμιάς τής κατά τό σημαινόμενον 
διαφοράς άπ’ άλλήλων τά όνόματα διαστελλούσης».

108 Ό δ ’έν μάρτυσι φιλόσοφος ’Ιουστίνος «τού Θεού», φησίν, 
«έχοντος ούσίαν μεν προς ϋπαρξιν, βούλησιν δε προς ποίησιν, ό 
άπορρίπτων ούσίας τε και βουλής την διαφοράν, και την ΰπαρ- 
ξιν άπορρίπτει τού Θεού και την ποίησιν' ϋπαρξιν μεν την αύ
τοΰ, ποίησιν δε των ούκ δντων». Ό δε μέγας ’Αθανάσιος «των 10

10. Πρός Εύνόμιον, W. Jaeger, 1, σ. 363-364· PG 45, 1068C-1069A.
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γενναίος, νομίζω δτι ούτε τής δικαιοσύνης ό λόγος δεν είναι 
διαφορετικός από τά άναφερθέντα, ούτε τής σοφίας και τής δυ- 
νάμεως καί τής άγαθότητος καί καθενός από τά θεοπρεπή ονό
ματα. Καί δέν πρέπει κανένας λόγος νά νοήται άτομικώς, άλλα 
σέ όλον τον κατάλογο των ονομάτων πρέπει νά ύπάρχη μιά 
σημασία κι’ ένας λόγος περιγραφής πρέπει νά ύποκαθιστά τον 
όρο τού καθενός άπό τά λεγόμενα. Κι’ άν έρωτηθής γιά τή 
σημασία τού κριτού, άποκρίσου με τήν έρμηνεία τής άγεννη- 
σίας· κι’ άν χρειάζεται νά άποδώσης τον ορισμό τής δικαιοσύ
νης, άς είναι πρόχειρο γιά τήν άπόκρισί σου τό άσώματο. Τί δέ 
σημαίνει ή άφθαρσία; Αύτό πού πάντως παριστάνει ή σημασία 
τού έλέους, θά είπής, ή ή σημασία τής κρίσεως. ’Έτσι πρέπει 
καί δλα τά καθέκαστα νά μεταβαίνουν τό ένα προς τό άλλο, 
χωρίς κάποια ιδιαίτερη έννοια νά διαχωρίζη τό ένα άπό τό 
άλλο»10. «Καί άν αυτά είναι πού νομοθετεί ό Εύνόμιος», με 
άλλα λόγια ό ’Ακίνδυνος, λέγοντας καί αύτός σύμφωνα μ’ έκεΐ- 
νον «δτι δέν ύπάρχει καμμιά διαφορά κατά κανένα τρόπο μετα
ξύ τής θείας φύσεως καί των παρατηρουμένων σ’ αύτήν φυσι- 
κώς», «γιατί οί Γραφές άποκαλοΰν πολυωνύμως τή θεία φύσι 
όνομάζοντάς την Θεό, κριτή, δίκαιο, ισχυρό, μακρόθυμο, άλη- 
θινό, έλεήμονα κι’ άλλα παρόμοια; Πράγματι, άν κανένα όνομα 
δέν έκλαμβάνεται μέ μιά ξεχωριστή έννοια, άλλά όλα είναι άνά- 
μικτα μεταξύ τους διά τής συγχύσεως κατά τή σημασία τους, θά 
ήταν μάταιο νά χρησιμοποιούνται πολλές έπωνυμίες έπί τού 
ίδιου, άφού καμμιά διαφορά σημασίας δέν διαστέλλει τά όνό- 
ματα μεταξύ τους»1

108 Ό δέ φιλόσοφος άνάμεσα στούς μάρτυρες Ιουστίνος λέ
γει, «άφού ό Θεός έχει ούσία γιά τήν ϋπαρξι καί βούλησι γιά τή 
δημιουργία, όποιος άπορρίπτει τή διαφορά ούσίας και βουλής, 
άπορρίπτει καί τήν ϋπαρξι τού Θεού και τή δημιουργία* ϋπαρξι 
μέν τήν ίδική του, δημιουργία δέ των μή δντων»12. Ό  δέ μέγας

11. Αυτόθι W. Jaeger, 1, σ. 364· PG 45, 1069Α.
12. Ερωτήσεις χριστιανικοί προς "Ελληνας, 3, 1, PG 6, 1429C.
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έπι Θεοΰ», φησί, «λεγομένων ούχ έκαστον ούσία λέγεται, άλλα 
περί την ούσίαν». Ό δε μέγας έν θεολογίμ Γρηγόριος «ή και το 
άθάνατον», φησί, «και το άκακον και το άναλλοίωτον ούσία 
Θεοΰ, άλλ’ εί τούτο πολλαι ούσίαι Θεοΰ και ού μία, ή σύνθετον 

5έκ τούτων το θειον■ ού γάρ άσυνθέτως ταΰτα εϊπερ ούσίαι». Ό  
δε πολύς τα θεΐα Κύριλλος «πολλά», φησί, «των ονομάτων 
όρώμεν έπι Θεοΰ ταττόμενα, άλλ’ έκαστον τούτων ού τής ού- 
σίας έστι σημαντικόν, άλλά τι των περί την ούσίαν σημαίνει». 
«Εί γάρ έκαστον τούτων ούσίαν σημαίνει, έκ τοσούτων ούσιών 

ίοσύγκειται ό Θεός, δσαπερ αν αύτώ φυσικώς προσόντα φαίνη- 
ται»· και πάλιν, «ούχ όσα φυσικώς προσεΐναι λέγεται τώ Θεω, 
ταΰτα πάντα έσται αύτοΰ και ούσία». Αλλά τις αν έξαριθμήσαι- 
το πάσας τάς των θεοσόφων θεολόγων φωνάς, οΰς ό Ακίνδυ
νος βλασφημεΐν άναφανδον άποφήνασθαι τετόλμηκε, δι ’ ών και 

15 των φυσικώς προσόντων τώ Θεω έτέρα δείκνυται ή θεία φύσις 
και το ύπερώνυμον δηλοΰται ταύτης, έκείνων όνομαζομένων, 
και ούκ έπι πάντων τούτων, καθάπερ ό Ακίνδυνος έφη, συγχέ- 
ων ταΰτα δυσσεβώς, άλλ’ έπι τίνος έκάστην λέγεσθαι των θεώ
ν υμιών;

109 Ού τούτο τοίνυν και ό μέγας Διονύσιος διά τής άνωτέρω 
ρήσεως έδήλωσεν, ώς έπι πάσης ένεργείας έκάστη των θεωνυ- 
μιών έκλαμβάνεται кал τον αύτόν τρόπον έπ ’ αυτών και τής ου
σίας, άλλ’ ώς έκάστη τούτων άμερώς έπι των τριών λέγεται 
προσώπων; Τούτο δη και αύτος διατρανοϊ γράφων δτι «το άγα- 

25 θός, το ών, το Κύριος, το ζωοποιεΐν τε кал Θεοποιεϊν, και πάντα 
δσα τή δλη θεαρχίμ πρόσεστιν, ό μη κοινώς και ήνώμενος έπι 
Πατρδς και Υίοΰ και άγιου Πνεύματος έκδεχόμενος, άθέσμως 
άποσχίζειν τολμςί την ύπερηνωμένην παντοδύναμον μονάδα». 
Τοΰθ’ ούτως έχειν кал ό θειος Μάζιμος έν τοϊς Σ  χ  ο λ ί ο ι ς 13 14

13. Εις τον Εύαγγελισμόν, 3, PG 28, 920С.
14. Λόγος 29 (θεολογικός 3), 10, PG 36, 88Β. 
ί5. θησαυροί 31. PG 75, 452Β.
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’Αθανάσιος λέγει, «από τά άποδιδόμενα στο Θεό δεν λέγεται τό 
καθένα ούσία, άλλα γύρω από την ούσία»13. Ό μέγας στη θεο
λογία Γρηγόριος λέγει· «ή και τό αθάνατο και τό άκακο και τό 
άναλλοίωτο είναι ούσία Θεού, άλλ’ άν συμβαίνη τούτο οί ού- 
σίες τού Θεού είναι πολλές και όχι μία, ή τό θειο είναι σύνθετο 
άπό αύτά, έφ’ όσον αύτά, άν είναι ούσίες, δέν ύπάρχουν άσυν- 
θέτως»14. Ό πολύς στα θεία Κύριλλος, λέγει, «βλέπομε πολλά 
ονόματα νά άποδίδωνται στο Θεό, άλλα τό καθένα τους δέν εί
ναι σημαντικό ούσίας, άλλά σημαίνει κάτι άπό τά γύρω στην 
ούσία»15. «Διότι, άν τό καθένα τους σημαίνη ούσία, ό Θεός 
άποτελεΐται άπό τόσες ούσίες, όσα προσόντα φαίνονται σ’ αύ- 
τόν φυσικώς»16· και πάλι, «δέν είναι ούσία τού Θεού όλα όσα 
λέγονται ότι προσυπάρχουν φυσικώς στο Θεό»17. Άλλά ποιος 
θά μπορούσε ν’ άπαριθμήση όλες τις φωνές των θεοσόφων θεο
λόγων, τούς οποίους ό ’Ακίνδυνος έτόλμησε ν’ άποφανθή ολο
φάνερα ότι βλασφημούν, διά των όποιων φωνών δεικνύεται ή 
θεία φύσις διαφορετική άπό τά φυσικώς προσόντα στο Θεό καί 
δηλώνεται τό ύπερώνυμο χαρακτηριστικό της, ένώ έκεΐνα ονο
μάζονται καί κάθε θεωνυμία δέν έφαρμόζεται σέ όλα τούτα, 
όπως ίσχυρίσθηκε ό ’Ακίνδυνος, συγχέοντάς τα δυσσεβώς;

109 Τούτο λοιπόν δέν είναι πού έδήλωσε καί ό ’Ακίνδυνος μέ 
την άνωτέρω ρήσι του, ότι κάθε θεωνυμία έκλαμβάνεται γιά 
κάθε ένέργεια καί κατά τον ίδιο τρόπο γι’ αύτές καί γιά την ού
σία, άλλ’ ότι καθεμιά λέγεται άμερώς γιά τά τρία πρόσωπα; 
Τούτο άκριβώς διακηρύσσει κι’ αύτός, γράφοντας ότι «τό άγα- 
θός, τό ών, τό Κύριος, τό ζωοποιεΐν καί θεοποιεΐν, καί όλα όσα 
προσυπάρχουν στήν όλη θεαρχία, όποιος δέν τά δέχεται κοινά 
καί ένωμένα στον Πατέρα καί τον Υιό καί τό άγιο Πνεύμα, τολ
μά άνοσίως νά σχίζη την ύπερηνωμένη παντοδύναμη Μονά
δα»18. Τούτο ύπογραμμίζει ό θειος Μάξιμος στά Σχόλια λέγον-

16. Αυτόθι, 448D.
17. Αύτόθι, 444Β.
18. Περί θείων όνομάτων 2, 1, PG 3, 637Α.
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ύπεσημήνατό λέγων, «καλώς το 'ου μερικώς’ ό μέγας τέθει- 
κεν ai yap ένέργειαι και πάσαι τής Θεολογίας αί ύμνολογίαι ούχ 
ένι και μόνω τω ν τής Θείας Τριάδος προσώπων άποκληρωτι- 
κώς άπονενέμηνται, άλλα κοιναϊ τής Τριάδος είσί, χωρίς τω ν  

5 υποστατικών ιδιοτήτων». Τούτο και ό Νύσσης θειος Γρηγόριος 
έν τοΐς К  α τ ’ Ε ύ ν ο μ ί ο υ  διδάσκει γράφων, «κατά τον 

άριθμον τω ν όνομάτων έφ’ έκάστης τω ν υποστάσεων τω ν αυ
τών φαινομένων, ή κατά την ουσίαν ταυτότης τω ν ταΐς αύταις 
άξίαις υποκειμένων σαφώς έπιδείκνυται».

110 ’Έστι μεν ούν δτε τάς τρεις υποστάσεις ή θεολογία δηλοΐ, 
δλον τον Θεόν είποΰσα■ έστι δ ’ δτε και έπι τής μιας το δλον τί- 
Θησι, διά το μή σωματικώς μερίζεσθαι την Θεότητα άλλ’ δλην 
ύπάρχειν έν έκάστη τω ν υποστάσεων. Ουτω τοίνυν και έπι τω ν  

ένεργειών φιλαλήθως έξετάσας μάθοις άν. Ώς ούν δλος ό Θεός
15 ένηνθρώπησεν, εί και μή πάσα Θεία υπόστασις ένηνθρώπησε, 

μήτε κατ’ ούσίαν, άλλά καθ’ ύπόστασιν την μίαν τω ν  τριών 
ήνωται τώ ήμετέρω φυράματι, ουτω και τους άξιους δλος ό 
Θεός Θεοί, μήτε μέντοι καθ’ ύπόστασιν ήνωμένος αύτοίς - τού
το γάρ μόνον του μόνου Χριστού- μήτε κατ’ ούσίαν, ώς και ό

20 λόγος φθάσας άπέδειξεν, άλλ’ ούδε κατά πάσαν Θείαν χάριν τε 
και ένέργειαν, άλλά κατά βραχύ τι μέρος τω ν  άκτιστων ένερ
γειών τής άκτιστου θεότητος, ώς και τούτο προαποδέδεικται, 
δλος έκάστφ παρών και δλος έν πάσιν ών, «άπαθώς μεριζόμε
νος και όλοσχερώς μετεχόμενος κατά την εικόνα τής ήλιακής

25 άκτΐνος», ώς ό μέγας φησϊ Βασίλειος, ής βραχεί μέρει τον ήλιον 
δλον και τω ν όφθαλμών έκάτερος καθορμ.

111 Τοιοΰτόν τί έστιν ή τού Θεού άπλότης, ώς έκ μικρών 
ύποδειγμάτων τω ν ^ν τή κτίσει φαινομένων έκφήναί τι τω ν  19

19. Σχόλια είς το Περ'ι θείων όνομάτων 2, 1, PG 4, 212Β.
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τας, «καλώς ό μέγας έθεσε τό ‘όχι μερικώς’* διότι οί ένέργειες 
και όλα τά προσόντα πού ύμνολογεΐ ή θεολογία δεν είναι άπο- 
νεμημένα μόνο σ’ ένα από τά πρόσωπα τής θείας Τριάδος άπο- 
κλειστικώς, άλλα είναι κοινές στην Τριάδα, χωριστά άπό τις 
ύποστατικές ιδιότητες»19. Τούτο διδάσκει και ό θειος Γρηγό- 
ριος Νύσσης γράφοντας στά Κ α τά  Ε όνομ ίου, «κατά τον άριθμό 
τών ονομάτων θεωρούνται και οί συμφυείς άξιες τού Θεού, 
έπειδή δ έ  τά  άξιώματα φαίνονται τά ίδια σε καθεμιά άπό τις 
τρεις ύποστάσεις, σαφώς έπιδεικνύεται ή κατά την ούσία ταυ- 
τότης τών ύποκειμένων στις ίδιες άξιες»20.

110 Μερικές φορές λοιπόν ή θεολογία δηλώνει τις τρεις ύπο- 
στάσεις, όταν λέγη όλον τον Θεό* μερικές πάλι φορές θέτει τό 
όλον και έπι τής μιας ύποστάσεως, έφ’ όσον ή θεότης δέν μερί
ζεται σωματικώς άλλ’ ύπάρχει όλόκληρη σέ καθεμιά υπόσταση. 
Έτσι λοιπόν θά μπορούσες νά μάθης ότι συμβαίνει και έπι τών 
ένεργειών, άν έξετάσης φιλαλήθως. Καθώς λοιπόν ένανθρώπη- 
σε όλος ό Θεός, άν και δέν ένανθρώπησε κάθε θεία ύπόστασις, 
ούτε ένώθηκε μέ τό δικό μας φύραμα κατ’ ούσίαν, άλλά κατά τή 
μιά άπό τις τρεις ύποστάσεις, έτσι και τούς άξιους θεώνει όλος 
ό Θεός, άν και πάντως δέν είναι ένωμένος μέ αύτούς ούτε καθ’ 
ύπόστασι -διότι τούτο ταιριάζει μόνο στον μόνο Χριστό- ούτε 
κατ’ ούσίαν, όπως και ό λόγος μόλις προ ολίγου άπέδειξε, ούτε 
έπίσης κατά όλη τή θεία χάρι και ένέργεια, άλλά κατά μικρό 
μέρος τών άκτιστων ένεργειών τής άκτιστης θεότητος, όπως 
και τούτο έχει προαποδειχθή. Είναι κι’ έτσι όλος παρών στον 
καθένα κι’ εύρίσκεται όλος σέ όλους, «άπαθώς μεριζόμενος και 
τελείως μετεχόμενος κατά τήν εικόνα τής ήλιακής άκτΐνος», 
όπως λέγει ό μέγας Βασίλειος21, «μέ τής όπίας μικρό μέρος 
άντικρύζει όλον τον ήλιο ό καθένας άπό τούς δυο οφθαλμούς.

111 Τέτοιας ύφής είναι ή άπλότης τού θεού, ώστε μέ μικρά 
ύποδείγματα τών φαινομένων στήν κτίσι νά έμφανίζη κάτι άπό

20. Προς Εύνόμιον 1, 46, W. Jaeger, 1, σ. 163* PG 45, 396D.
21. Περ'ι άγιου Πνεύματος 9, 2, PG 32, 108C.
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ύπέρ αυτήν έφ’ όσον έγχωρεν και οΰτω διαιρούμενος, αδιαίρε
τος μένει δια πάντων ό Θεός. Ώς δ ’ ό ’Ακίνδυνος ύπέθετο, μή 
μόνον σύνθετος, ώς και ανωτέρω μικρόν έδειξαν οί θεολόγοι, 
άλλα και διφυής έσται ό Θεός. Διό και προς τον Εύνόμιον ό 

5 Νύσσης θειος Γρηγόριός φησι (τα αύτα τω Ακινδύνω πρότερον 
πεφρονηκότα και τα αύτά τοΐς εύσεβέσιν έγκαλούντα τηνικαϋτα 
και διά τον ίσον τρόπον, άτε και δι’ δν νυν ό ’Ακίνδυνος ήμιν)' 
φησί τοίνυν προς έκεϊνον ό τα θεΐα σοφός Γρηγόριός· «τις έστιν 
ό διφυά τον Θεόν είναι λέγων πλήν σου, του πάσαν όνόματος 

10 έννοιαν τη του Πατρός ούσίμ συμφύοντος και μηδέν έξωθεν 
προσεΐναι λέγοντος, άλλ’ έκαστον των περί τό θειον όνομάτων 
τή του Θεού ούσίψ έγκεντρίζοντος;». ΤΑρα γάρ ού τούτο και ό 
Ακίνδυνος δήλός έστι ποιων γράφων πάλιν, «έπι όλου του 
Θεού δ,τί ποτέ έστιν αί θεωνυμίαι λέγονται, ούκ έπι μέρους τι- 

15 νός ή τινών όπωσδήποτε, οίον των ούσιωδών και φυσικών του 
Θεού ένεργειών καί δυνάμεων· τούτο γάρ έστι βλασφημεΐν και 
άποσχίζειν έκθέσμως τήν ύπερηνωμένην ένάδα;».

112 Τούτο γάρ φησιν, ώς ού των περί τον Θεόν είσι τα όνό- 
ματα, άλλα τής θείας ούσίας. Εί δ ’ άμφοτέρων έρεΐ λέγειν, καί 

20 των ούσιωδών καί τής ούσίας, άλλ’ άνωτέρω μικρόν άπηγό- 
ρευσεν είναι τά ούσιώδη τής ούσίας έτερα. Τοιγαροΰν διά του 
«δ,τι ποτέ έστιν» είπειν κάνταυθα τήν του Θεού ούσίαν έδήλω- 
σε καί ταύτη φέρων πάσαν θεωνυμίαν τω Εύνομίφ παραπλη- 
σίως ένεκέντρισε καί συνέφυσε, και τους μή τούτο ποιουντας 

25 άποσχίζειν φησί τήν ύπερηνωμένην μονάδα, τοϋτ’ άντικρυς λέ
γων φρενοβλαβώς, ώς, εί μή τις διφυά τον Θεό είναι φαίη, τό 
ένιαΐον είς δύο σχίζει. Τοσαύτη κακοφροσύνη περιπέπτωκεν, 
άγνοήσας ώς άδιαιρέτως διαιρείται τό θειον, ού κατά τάς ύπο-
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τά έπάνω άπό την κτίσι, έφ’ δσον είναι έφικτό* και έτσι διαι
ρούμενος ό Θεός μένει διά μέσου δλων. "Οπως δε ύπέθεσε ό 
’Ακίνδυνος, δέν είναι μόνο σύνθετος, όπως και λίγο παραπάνω 
έδειξαν οί θεολόγοι, άλλα θά είναι και διφυής ό Θεός. ГΓ αύτό 
καί ό θειος Γρηγόριος Νύσσης λέγει προς τον Εύνόμιο (ό 
όποιος είχε παλαιότερα τά ίδια φρονήματα με τον Ακίνδυνο 
καί κατηγορούσε τότε γιά τά ίδια τούς εύσεβεις καί γιά τον ίδιο 
τρόπο, γιά τον όποιο κατηγορεί τώρα έμάς ό ’Ακίνδυνος)· λέγει 
λοιπόν προς έκείνον ό θειος Γρηγόριος* «ποιος είναι αύτός πού 
λέγει διφυή τον Θεό έκτος άπό σένα, ό όποιος συνδέεις κάθε 
έννοια όνόματος μέ τήν ούσία τού Πατρός και λέγεις ότι δέν 
προσυπάρχει τίποτε άπό έξω, άλλά τό καθένα άπό τά γύρω 
στον Θεό ονόματα είναι έμβολιασμένα στή θεία ούσία»22; 
ΤΑραγε δέν είναι φανερό ότι και ό ’Ακίνδυνος τώρα πράττει τό 
ίδιο, όταν γράφη, «οί θεωνυμίες λέγονται έπί όλου τού Θεού, 
δ,τι και άν είναι, όχι έπί ένός μέρους ή έπί μερικών μερών κατά 
κάποιον τρόπο, όπως είναι οί ούσιώδεις καί φυσικές ένέργειες 
καί δυνάμεις τού Θεού, διότι τούτο άποτελεΐ βλασφημία και 
άνομη άπόσχισι τής ύπερηνωμένης ένάδος»23;

112 Διότι λέγει τούτο, ότι τά όνόματα δέν άνήκουν στά γύρω 
άπό τον Θεό, άλλά στή θεία ούσία. ’Ά ν όμως είπή ότι λέγει ότι 
άνήκουν και στά δύο, καί στά ούσιώδη και στήν ούσία, άλλά 
λίγο παραπάνω άρνήθηκε ότι τά ούσιώδη είναι διαφορετικά 
άπό τήν ούσία. ’Επομένως λέγοντας καί έδώ «ό,τι κι’ άν είναι» 
έδήλωσε τήν ούσία τού Θεού και φέροντας σ’ αύτήν κάθε θεω- 
νυμία, παρομοίως μέ τον Εύνόμιο, τήν έμβολίασε και τήν συνή- 
νωσε. Και γιά έκείνους πού δέν πράττουν τούτο λέγει ότι άπο- 
σχίζουν τήν ύπερηνωμένη μονάδα, λέγοντας φρενοβλαβώς τού
το άκριβώς, ότι, άν δέν ισχυρίζεται κανείς ότι ό θεός είναι δι
φυής, σχίζει τό ένιαΐο σέ δυό. Σέ τόση κακοφροσύνη περιέπε
σε, έπειδή άγνόησε, ότι τό θειο διαιρείται άδιαιρέτως, όχι μόνο

22. Προς Εόνόμιον 12, 91, W. Jaeger, 1, σ. 403* PG 45, 111 3D.
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στάσεις μόνον, άλλα και κατά τάς ένεργείας, ώς ήμεΐς και έν 
idiq. πραγματείμ διετρανώσαμεν συνεπιμαρτυρούντων ήμϊν των 
των ιερών θεολόγων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Κ Ζ

"Οτι διττής ούσης τής έπι του θεού όιάκρίσεως, ώς έόείχθη 
παρά των θεολόγων, όταν έπι τής μιας αυτών λέγηται 

τό όλον, ού συμπεριβάλλει και την έτέραν και ότι 
τής θείας ένεργείας άλλ’ ού τής θείας ουσίας 

μετέχει τα του Θεούμετέχοντα

113 Α λλ’όντως έπι των τοιοϋτων, καθά τις των πατέρων εί- 
5 πεν, άκοής εύγνώμονος χρεία και πιστής και ασφαλούς. Έπει 

γάρ και κατά τάς ύποστάσεις και κατά τάς ένεργείας διακρίνεται 
τό Θειον, έτερότης καθ’ έκατέραν διάκρισιν όράται έναλλάξ 
προς άλλήλας έχουσών τά μεν γάρ ϊδια των θείων υποστάσεων 
όνόματα κοινά έστι ταϊς ένεργείαις, τά δε κοινά ταις ύποστάσε- 

10 σιν ίδια των θείων ένεργειών όνόματά έστιν. Ή γάρ ζωή κοινόν 
όνομα Πατρός, Υίου και Πνεύματος, άλλ’ ούχ ή πρόγνωσις ζωή 
καλείται ούδ’ ή άπλότης ούδ’ ή άτρεψία οόδ’ άλλο τι των τοιού- 
των. Οΰτω δή και των άπηριθμημένων έκαστον, κοινόν μεν 
έστιν όνομα Πατρός, Υίου και Πνεύματος, μιας δε ένεργείας 

15 άλλ’ ούχι πασών, μιας γάρ σημασίας έκαστον δηλωτικόν, μιας 
δ ’ ύποστάσεως ίδιον όνομα, τό 1Πατήρ’ άλλά πάσας έκείνας 
συμπεριβάλλεν ού γάρ μόνην τήν όντως ζωήν άλλά και τήν 
άτρεψίαν και τόν έλεον και τήν θείαν άπλότητα και παν ό,τι πα- 
ραπλήσιον τούτοις. Οΰτω δή кал τό ' Υιός ’, οΰτω και τό Ήνευ- 

20μα τό άγιον’" «πάντα γάρ τά έμά σά έστι, και τά σά έμά», προς 
τόν ίδιον Πατέρα ό θεαρχικός έφη Λόγος. Και αύθις όσα έστι 
του Πατρός καί αύτου, τφ θεαρχικφ Πνευματι κοινώς και

\ .  Ίω. 17, ίο.
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κατά τις υποστάσεις, άλλα και κατά τις ένέργειες, καθώς έμεΐς 
διεκηρύξαμε και σε ιδιαίτερη πραγματεία, με τή συμμαρτυρία 
των ιερών θεολόγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

"Οτι, έφ’ δσον ή διάκρισις έπι του θεοΰ  είναι διττή, όπως έδεί- 
χθηκε άπό τούς θεολόγους, όταν έπι τής μιας άπό αύτές 

λέγεται τό δλο, δεν περιλαμβάνει και την άλλη* 
και δτι δσα μετέχουν τού θεοΰ , μετέχουν τής 

θείας ένεργείας, άλλ’ δχι τής θείας ούσίας

113 ’Αλλά σε τέτοια θέματα, όπως είπε κάποιος άπό τούς πα
τέρες, χρειάζεται καλόγνωμη άκοή καί πιστή καί άλάθευτη. 
’Επειδή δηλαδή τό θειο διακρίνεται καί κατά τις ύποστάσεις 
καί κατά τις ένέργειες παρατηρεΐται καί στή μιά καί στήν άλλη 
διάκρισι κάποια έτερότης, καθώς είναι έναλλακτικές μεταξύ 
τους. Δηλαδή τά ιδιαίτερα όνόματα των θείων υποστάσεων εί
ναι κοινά στις ένέργειες, ένώ τά κοινά στις ύποστάσεις είναι 
ιδιαίτερα όνόματα των θείων ένεργειών. ’Επί παραδείγματι ή 
ζωή είναι κοινό όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύμα
τος, άλλά δεν καλείται ή πρόγνωσις ζωή ούτε ή άπλότης ούτε ή 
άτρεψία ούτε τίποτε άλλο άπό τά παρόμοια. ’Έτσι λοιπόν και 
καθένα άπό τά άπαριθμημένα είναι κοινό όνομα τού Πατρός, 
τού Υιού και τού Πνεύματος, άλλά μιας ένεργείας όχι όλων, 
άφοϋ τό καθένα δηλώνει μιά σημασία, ένώ τό ιδιαίτερο όνομα 
μιας ύποστάσεως, όπως τό Πατήρ, συμπεριλαμβάνει όλες τις 
ένέργειες* όχι δηλαδή μόνο τήν όντως ζωή, άλλά και τήν άτρε
ψία καί τον έλεο καί τή θεία απλότητα καί κάθε παρόμοιο με 
αύτά. Έτσι λοιπόν καί τό όνομα ‘Υιός’, έτσι καί τό ‘άγιο Πνεύ
μα’* «διότι όλα τά δικά μου είναι δικά σου, καί τά δικά σου δικά 
μου»1, είπε ό θεαρχικός Λόγος προς τον Πατέρα του. Καί πάλι 
όσα είναι τού Πατρός καί δικά του τά προσφέρει κοινά καί
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ήνωμένως άνατίθησι. Και οΰτω μερίζεται μεν κατά τάς υπο
στάσεις ηνωμένος ών κατά τάς ένεργείας ό Θεός■ αί αύταί γάρ 
είσιν ένέργειαι του Πατρος και του Υίου και του άγιου Πνεύμα
τος. Μερίζεται δε κατά τάς ένεργείας ηνωμένος ών κατά τάς 

5 υποστάσεις’ έκάστη γάρ των ένεργειών ό Πατήρ έστι και ό 
Υιός και το Πνεύμα το άγιον. Ταύτ' άρα και οί θεολόγοι, νυν 

μεν έπι των ένεργειών, νυν δ ’ έπι των υποστάσεων τιθέασι το 
δλον.

114 Άλλ' δταν μεν κατά την υποστατικήν διάκρισιν λέγηται 
10 το δλον, ούκ έαυτφ συμπεριβάλλει και τάς άλλας υποστάσεις,

άλλά χωρίς αυτών πάσας τάς θείας ένεργείας μετά τής θείας 
φύσεως. Οΰτω γάρ και το κατά τάς υποστάσεις άσύγχυτον δια
τηρείται, δλου σαρκωθέντος του Θεού, και ούτως δλω μοι 
άτρέπτως δλος ήνωται, προξενών μοι την σωτηρίαν διά του 

15 πάθους τής σαρκός, τουτέστιν ή θεία φύσις και πάσα δύναμις 
και ένέργεια έν рщ τών θείων ύποστάσεων. "Οταν δε κατά την 
τών ένεργειών διάκρισιν έπι μιας αύτών παρά τών θεολόγων 
λέγηται τό δλον, ούκ έν έαυτφ συμπεριβάλλει και τάς άλλας 
ένεργείας, το κατά ταύτας πάλιν άσύγχυτον τηρούντων, άλλά 

20 χωρίς αύτών τάς ύποστάσεις πάσας. Και οΰτω δι ’ έκάστης δλος 
όνομάζεται. Τίς δλος; Ό Πατήρ кал ό Υιός και τό Πνεύμα το 
άγιον. Ά λλ ' ούχι πάσα ένέργεια διά μιάς ένεργείας όνομάζεται 
τε και μετέχεται.

115 Διό πάντα μεν τά δντα μετέχειν λέγεται δλου του Θεοΰ, 
25τουτέστι τοδ Πατρος και του Υίου και του άγιου Πνεύματος.

Οΰτω γάρ και ό μέγας Διονύσιός φησιν, δτι «και τούτο κοινόν 
καί ήνωμένον καί έν έστι τή όλη άγαθότητι, τό πάσαν αύτήν ύφ ’ 
έκάστου τών μετεχόντων μετέχεσθαι» · άλλ' ούχ ώς ό τής αίρέ- 
σεως Άκινδύνου λόγος τό πάσάν τε καί δλην έκλαμβάνει, διατει- 

30 νόμενος έντεΰθεν καί τής ούσίας καί τής ένεργείας του Θεοΰ με-
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ήνωμένα στο θεαρχικό Πνεύμα. Κι’ έτσι ό Θεός μερίζεται κατά 
τις ύποστάσεις, ένώ είναι ήνωμένος κατά τις ένέργειες, διότι οί 
ένέργειες του Πατρός, του Υιού και τού άγιου Πνεύματος είναι 
οί ίδιες. Μερίζεται έπίσης κατά τις ένέργειες, ένώ είναι ήνωμέ- 
νες κατά τις ύποστάσεις, διότι κάθε ένέργεια είναι ό Πατήρ και 
ό Υιός και τό άγιο Πνεύμα. Γι’ αύτό λοιπόν οί θεολόγοι τοπο
θετούν τό όλο άλλοτε έπι των ένεργειών και άλλοτε έπί των 
ύποστάσεων.

114 'Όταν τό όλο λέγεται κατά την ύποστατική διάκρισι, δέν 
συμπεριλαμβάνει μέσα του και τις άλλες ύποστάσεις, άλλά 
χωρίς αύτές έμπεριέχει όλες τις θείες ένέργειες μαζί μέ τή θεία 
φύσι. ’Έτσι διατηρείται και τό άσύγχυτο κατά τις ύποστάσεις, 
άφού όλος ό Θεός έσαρκώθηκε, κι’ έτσι όλος έχει ένωθή άτρέ- 
πτως μέ όλον έμέ, προξενώντας μου τή σωτηρία διά τού πάθους 
τής σαρκός, δηλαδή ή θεία φύσις και όλη ή δύναμις και ένέρ- 
γεια σέ μιά άπό τις θείες ύποστάσεις. 'Όταν όμως τό όλο λέγε
ται άπό τούς θεολόγους κατά τή διάκρισι τών ένεργειών έπι 
μιας άπ’ αύτές, δέν συμπεριλαμβάνει μέσα του και τις άλλες 
ένέργειες, πού διατηρούν πάλι τό κατ’ αύτές άσύγχυτο, άλλά 
χωρίς αύτές όλες τις ύποστάσεις. Κι’ έτσι διά μέσου καθεμιάς 
άπό τις ένέργειες μετέχεται όλος ό Θεός και διά μέσου καθε
μιάς ονομάζεται όλος. Ποιος όλος; Ό  Πατήρ καί ό Υιός και τό 
άγιο Πνεύμα. Άλλά δέν ονομάζεται καί δέν μετέχεται κάθε 
ένέργεια διά μιας ένεργείας.

115 Γι’ αύτό λέγεται ότι όλα τά όντα μετέχουν όλου τού 
Θεού, δηλαδή τού Πατρός καί τού Υιού καί τού άγιου Πνεύμα
τος. Διότι έτσι λέγει καί ό μέγας Διονύσιος, ότι «καί τούτο εί
ναι κοινό καί ήνωμένο καί ένα στήν όλη άγαθότητα, τό ότι όλη 
αύτή μετέχεται άπό τό καθένα τών μετεχόντων»2, άλλά δέν 
έκλαμβάνει όπως ό λόγος τής αίρέσεως τού Άκινδύνου τό πά
σαν καί όλην, ίσχυριζόμενος μέ αύτό ότι όλα μετέχουν καί τής 
ούσίας καί τής ένεργείας τού θεού. Διότι πώς θά έλεγε ό ίδιος

2. Περί θείων ονομάτων 2, 5, FG 3, 644А.
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τέχειν πάντα. Πώς yap άν ό αυτός Θεοφάντωρ έν τφ τετάρτω 
των Π ε ρ ί  τ ή ς  ο υ ρ α ν ί ο υ  ι ε ρ α ρ χ ί α ς  εϊρηκε, 
«πάντα τα όντα μετέχει προνοίας, έκ τής υπερουσίου και παναι- 
τίου θεότητος έκβλυζομένης» και μετά τινα, «όήλον δε δτι περί 

5 αότήν έκεΐναι των ουσιών είσιν δσαι πολλαχώς αυτής μετειλή- 
φασι», καν τώ τετάρτω τών Π ε p i  θ ε ί ω ν  ό ν ο μ ά τ ω ν ,  
«έκτείνεται δε άχρι τών έσχάτων ή παντελής άγαθότης, ταΐς 
μεν όλικώς παρούσα, ταΐς δε ύφειμένως, άλλαις δε εσχάτως- 
και τα μεν πάντη του άγαθοΰ μετέχει, τα δε μάλλον και ήττον 

ίο έστέρηται»; Πώς yap δλος υπό πάντων μετέχεται, τοΐς μεν όλι
κώς παρών, τοΐς δ ’ ου, και τοΐς μεν πάντη τε και πολλαχώς με- 
τεχόμενος, τοΐς δε μή πάντη τε και πολλαχώς, εί μή τρόπον δν 
έδειξεν ό λόγος δλος ό Θεός μετέχεται, τουτέστιν ό Πατήρ και ό 
Υιός και το Πνεύμα το άγιον; Πώς δέ, κατ’ ουσίαν άμέριστος 

15 παντάπασιν ύπάρχων, έκάστω τών δντων διαφόρως, έστι δ ’ οίς 
και πολλαχώς, κατ’ αότήν μετέχοιτ’ άν; Ταυτ' άρα και αύτός 
πάλιν ό μέγας Διονύσιος, «προνοίας» έφη «πάντας μετέχειν, τής 
έκ τής παναιτίου θεότητος έκβλυζομένης» * κάν τφ τρίτω τών 
Π ε ρ ί  τ ή ς  έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ς  ι ε ρ α ρ χ ί α ς  φησίν, 

20 «ή ύπέρ πάντα θεαρχική μακαριότης, εί кол άγαθότητι θεία 
πρόεισιν είς τήν τών μετεχόντων αυτής ίεράν κοινωνίαν, άλλ ’ 
ούκ έξω τής κατ’ ούσίαν άκινήτου στάσεως και ίδρύσεως γίνε
ται».

116 Τα μέν ούν τής ούσιοποιοΰ ένεργείας του Θεού μετέχει 
25 μόνης, εί και διά ταύτης δλου του Θεού μετείληχεν, άλλ ’ ούχι 

και τής ζωοποιού' τα δε και τής ζωοποιού, άλλ ' ούχι και τής 
σοφοποιοΰ' τά δε και ταύτης προς ταΐς άλλαις. Μόνοι δε οί τήν 
έαυτών τετηρηκότες τάξιν άγγελοι και δσοι τών ανθρώπων 
έπανήλθον είς τό δεδομένον τοΐς λογικοΐς άνωθεν ύπερφυες 

30 άξίωμα και τής θεοποιού ένεργείας και χάριτος μεταλαγχάνου-

3. Περ'ι ούρανίου Ιεραρχίας 4, 1, PG 3, 177С.
4. Αυτόθι, 177D.
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θεοφάντωρ στο τέταρτο κεφάλαιο τής Περ'ι ουρανίου ιεραρχίας 
πραγματείας, «όλα τά όντα μετέχουν τής προνοίας πού έκβλύζε- 
ται από τήν ύπερούσια και παναίτια θεότητα»3, καί έπειτα άπό 
λίγο, «είναι φανερό ότι γύρω της είναι έκεΐνες άπό τις ούσίες 
πού μετέλαβαν απ’ αύτήν μέ πολλούς τρόπους»4, καί στο τέταρ
το κεφάλαιο τής Περί θείων όνομάτων, «έκτείνεται έως τά 
έσχατα ή τελεία άγαθότης, σέ άλλες παρούσα όλικώς, σέ άλλες 
ύφειμένως, σέ άλλες έσχάτως· καί άλλα μέν μετέχουν πλήρως 
τού Θεού, άλλα δέ περισσότερο καί όλιγώτερο στερούνται»5; 
Πράγματι, πώς μετέχεται όλος άπό πάντα, σέ άλλα παρών όλι
κώς, σέ άλλα όχι, καί άπό άλλα μέν μετεχόμενος τελείως καί 
πολυτρόπως, άπό άλλα δέ όχι τελείως καί πολυτρόπως, άν δέν 
μετέχεται κατά τον τρόπο πού έδειξε ό λόγος όλος ό Θεός, 
δηλαδή ό Πατέρας καί ό Υιός καί τό άγιο Πνεύμα; Πώς πάλι, 
ένώ είναι έντελώς άμέριστος κατ’ ούσία, θά μπορούσε νά μετέ- 
χεται κατ’ αύτήν διαφορετικά άπό τό κάθε όν, άπό μερικά δέ 
πολλαπλώς; Γι’ αύτό μάλιστα καί ό ίδιος πάλι ό μέγας Διονύ
σιος εΐπε «όλοι μετέχουν προνοίας πού έκβλύζεται άπό τήν πα
ναίτια θεότητα»6, καί στο τρίτο κεφάλαιο τής πραγματείας Περί 
τής έκκλησιαστικής ιεραρχίας λέγει «ή έπάνω άπό όλα θεαρχική 
μακαριότης, άν καί άπό θεία άγαθότητα προχωρεί στήν ιερή 
κοινωνία τών μετεχόντων αύτής, άλλά δέν έξέρχεται άπό τήν 
κατ’ ούσία άκίνητη στάσι καί έδραίωσι»5 6 7.

116 Μερικά λοιπόν μετέχουν μόνο στήν ούσιοποιό ένέργεια 
τού θεού, άν καί διά μέσου αύτής έχουν μεταλάβει όλον τον 
θεό, άλλ’ όχι καί στή ζωοποιό* άλλα μετέχουν καί στή ζωο
ποιό, άλλ’ όχι καί στή σοφοποιό· άλλα καί σ’ αύτήν μαζί μέ τις 
άλλες. Μόνο οί άγγελοι, πού έκράτησαν τήν τάξι τους καί όσοι 
άπό τούς άνθρώπους έπανήλθαν στο ύπερφυές αξίωμα πού έχει 
δοθή άπό άνω στά λογικά όντα καί έπιτυγχάνουν τήν θεοποιό

5. Περ'ι θείων όνομάτων 4, 20, PG 3, 717D-720A.
6. Περ'ι ουρανίου ιεραρχίας 4, 1, PG 3, 177С.
7. Περ'ι έκκλησιαστικής ιεραρχίας 3, 3, PG 3, 429Α.
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σιν, αύτοΰ του Θείου και απορρήτου φωτισμού. «Μόνης γάρ 
έστι», κατά τον Θειον Μάξιμον, «τής θείας χάριτος ϊδιον το άνα- 
λόγως τοΐς ουσι χαρίζεσθαι θέωσιν, λαμπρυνούσης την φύσιν 
τώ υπέρ φύσιν φωτί, και των οικείων όρων αυτήν ύπεράνω 

5 κατά την υπερβολήν τής δόξης ποιουμένης». Τίσιν ούσιν; Αγγέ- 
λοις δηλαδή και άνθρώποις, όσοι διεσώσαντο ή και άνεσώσαν- 
το, καί έφ ’ όσον, τήν δεδομένην των ηθών άρμονίαν παρά του 
κτίσαντος, ώς όργανα τελειν εκείνου τής εκείνου Θείας ένεργείας 
χωρητικά, κ&ν μή πάσης έκαστον, άμερίστως έκείνης μεριζομέ- 

10 νης. «Εί γάρ έπι του πυρός, ένθα ουσία έστι το υποκείμενον και 
σώμα, και μερίζεται και ου μερίζεται», φησιν ό Χρυσόστομος 
θεολόγος, «πολλώ μάλλον όταν περί ένεργείας ό λόγος ή, και 
ένεργείας τής έξ άσωμάτου ουσίας».

117 ’Αλλά γάρ και των μουσικών όργάνων, τών τε κρουομέ- 
15 νων και έμπνεομένων, οΰ πασών έστιν έκαστον χωρητικόν τών 

Ανθρωπίνων ένεργειών, άλλά μιας τίνος, και ούδέ πάσης τά 
πλείω, τής δ ’ ανθρώπινης ουσίας ούδέν. Και τών ήλιουμένων 
έκαστος ού πάσας χωρεΐ τάς ήλιακάς άκτϊνας, τής δ ’ ούσίας με- 
τείληχεν ούδείς. Ώς ούν ή του ήλιου άκτίς, άχώριστος οόσα του 

20 ήλιου, μόνη δ ’ όμως τοΐς ήλιουμένοις έστι μεθεκτή, τόν αύτον 
τρόπον, ώς κατ’ άμυδράν έν αίσθητοΐς εικόνα, και ή θεοποιός 
χάρις, ής τά μετέχοντα Θεοΰται, θεία τίς έστι χάρις, άλλ ’ ούχι ή 
φύσις του Θεού* οόχ ώς άπουσα τών κεχαριτωμένων, κατά τήν 
’Ακίνδυνου ληρώδη σηκοφαντίαν -πανταχοΰ γάρ ή φύσις του 

25 θεού-  άλλ’ ώς ούκ οόσα μεθεκτή, μηδενος δντος κτίστου, καθά 
προαποδέδεικται, του δυνηθέντος &ν μεταλαχεΐν αύτής, έπει και 
τό του ήλιου φώς τής άκτΐνος και τής δι ’ αύτής χορηγούμενης 
θέρμης άχώριστόν έστιν, άλλά τών άπολαυόντων τοΐς όφθαλ- 8

8. Προς θαλάσσιον 22, PG 90, 32ΙΑ καί Κεφάλαια θεολογικά 1, 76, 
PG 90, 1212Α.
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ένέργεια και χάρι, τον ίδιο τον θειο και άπόρρητο φωτισμό. 
Διότι κατά τον Θειο Μάξιμο «μόνο τής θείας χάριτος γνώρισμα 
είναι νά χαρίζη τή θέωσι στα όντα κατά την άναλογία τους, κα
θώς λαμπρύνει τή φύσι μέ τό ύπερφυσικό φως, και τήν φέρει 
έπάνω άπό τά κανονικά της όρια μέ τήν ύπερβολική δόξα»8. Σέ 
ποιά όντα; Φυσικά στούς άγγέλους καί στούς άνθρώπους, όσα 
διέσωσαν καί περιέσωσαν, καί έφ’ όσον διέσωσαν, τήν άρμονία 
των ήθών πού είχε δοθή άπό τον κτίστη, ώστε νά είναι όργανα 
έκείνου, χωρητικά τής θείας ένεργείας, έστω κι’ άν όχι όλης τό 
καθένα, άφού εκείνη μερίζεται άμερίστως. «’Ά ν  τό πυρ», λέγει 
ό Χρυσόστομος θεολόγος, «όπου τό ύποκείμενο είναι ούσία καί 
σώμα, καί μερίζεται καί δέν μερίζεται, πολύ περισσότερο όταν 
ό λόγος είναι περί ένεργείας, καί μάλιστα ένεργείας τής ούσίας 
άπό τό άσώματο»9.

117 ’Αλλά βέβαια κι’ άπό τά μουσικά όργανα, τόσο τά κρου
στά όσο καί τά πνευστά, δέν είναι τό καθένα χωρητικό όλων 
τών άνθρωπίνων ένεργειών, άλλά μόνο μιας, καί τά περισσότε
ρα όχι ολόκληρης* κανένα δέν είναι χωρητικό τής άνθρωπίνης 
ούσίας. Κι’ ό καθένας άπό τούς ήλιαζομένους δέν χωρεΐ όλες 
τις ήλιακές άκτΐνες, κανένας δέ δέν λαμβάνει τήν ούσία. ’Όπως 
λοιπόν ή άκτίς τού ήλιου, άν καί είναι άχώριστη άπό τον ήλιο, 
είναι μόνο αύτή μεθεκτή άπό τούς ήλιαζομένους, κατά τον ίδιο 
τρόπο, σάν κατά άμυδρή εικόνα στά αισθητά, καί ή θεοποιός 
χάρις, τής όποιας τά μέτοχα θεώνονται, είναι κάποια θεία χά
ρις, άλλ’ όχι ή φύσις τού θεού. Κι’ είναι αύτό, όχι διότι άπου- 
σιάζει άπό τούς χαριτωμένους, κατά τήν φλύαρη συκοφαντία 
τού Άκινδύνου -διότι ή φύσις τού Θεού είναι παντού- άλλά 
διότι δέν είναι μεθεκτή, έφ’ όσον κανένα κτιστό όν, όπως έχει 
προαποδειχθή, δέν μπόρεσε νά τήν άποκτήση. Και τού ήλιου 
τό φώς είναι άχώριστο καί άπό τήν άκτΐνα και άπό την δι’ αύ- 
τής χορηγούμενη θέρμη, άλλά τό φώς είναι άμέθεκτο άπό έκεί-

9. Όμιλία 14 εις Ίωάννην, 1, PG 59, 92.
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μους μή κεκτημένοις άμέθεκτόν έστι το φως, τής παρά τής 
άκτΐνος μόνης άντιλαμβανομένοις Θέρμης. Ώς ούν ούκ εσθ’ 
δπως φωτός άντίληψιν γενέσθαι τοΐς των όμμάτων άμοιροΰσιν, 
οΰτω και πολλώ μάλλον ούδενι των πάντων έσται μέθεξις τής 

5 ουσίας του κτίσαντος■ ου γάρ έστιν ούκ έστι των κτισμάτων ού- 
δέν, δ δύναμιν ϊσχει δεκτικήν τής του κτίσαντος φύσεως.

118 Και ή θεία γάρ ένέργεια και χάρις και δύναμις, πανταχοΰ 
παρούσα, τοΐς δι ’ άκαθαρσίαν άνεπιτηδείοις προς φωτοληψίαν 
άμέθεκτός έστι καθάπερ άπουσα. Διό, φησιν ό μέγας Βασίλειος, 

ίο «πασι μεν πάρεστι το Πνεύμα το άγιον, ούκ άπούσης πάντως 
τής οίκείας δυνάμεως, άχώριστος γάρ, άλλά τοΐς μεν καθαρεύ- 
ουσι των παθών την ίδιαν έμφαίνει δύναμιν, τοΐς δε το ήγεμονι- 
κόν συγκεχυμένον έχουσιν άπο των τής άμαρτίας σπίλων, ούκέ- 
τι»' και πάλιν, «ώσπερ αί τών προσώπων έμφάσεις ούκ έν πά- 

Ι5σαις ταΐς ΰλαις γίνονται άλλ’ έν ταΐς λειότητά τινα και διαφά
νειαν κεκτημέναις, ούτως ούκ έν πάσαις ταΐς ψυχαΐς ή τού 
Πνεύματος ένέργεια, άλλ ’ έν ταΐς μηδέν σκολιον έχούσαις μηδε 
στραγγαλιώδες».

Κ Ε Φ Α Λ Α  Ι Ο Ν  К  Η

~Οτι και ή τοΐς ένθέοις παρά Θεού χορηγουμένη σοφία και 
αρετή Θεία τον θείου Πνεύματός έστιν ενέργεια

119 Τοιούτόν έστι και άρετή πάσα, ούχ ή φύσει προσούσα 
25 τοΐς κτιστοΐς, άλλ’ ή γε όντως ουσα και τοΐς ένθέοις τή τού 

Θεού ένώσει κεχορηγημένη, καθ’ ήν και ζώσι Θείως κατά την 
κορυφαίαν άκρότητα τού θείου χορού τών άποστόλων Πέτρου,
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νους πού δεν έχουν οφθαλμούς* αύτοί άντιλαμβάνονται μόνο 
την άπό την ακτίνα προερχόμενη θέρμη. "Οπως λοιπόν δεν εί
ναι δυνατό νά έπιτευχθή άντίληψις τού φωτός άπό τούς άομμά- 
τους, έτσι, καί μάλιστα πολύ περισσότερο, δέν μπορεί νά ύπάρ- 
ξη μέθεξις τής ούσίας τού κτίστη άπό κανένα γενικώς ον* διότι 
δέν ύπάρχει άπολύτως κανένα ον πού νά διαθέτη δύναμι δεκτι
κή τής φύσεως τού κτίστη.

118 Πράγματι καί ή θεία ένέργεια καί χάρις καί δύναμις, παν- 
ταχού παρούσα, είναι άμέθεκτη σάν άπούσα άπό έκείνους πού 
λόγω άκαθαρσίας είναι άνεπιτήδειοι γιά φωτοληψία. Γι’ αύτό, 
λέγει ό μέγας Βασίλειος, «σέ όλους είναι παρόν τό άγιο Πνεύ
μα, χωρίς πάντως νά είναι άπούσα ή δική τους δύναμις, άφού 
είναι άχώριστη* άλλά στούς μέν καθαρούς άπό τά πάθη έμφανί- 
ζει τή δύναμί του, σ’ αύτούς όμως πού έχουν συγκεχυμένο τό 
ήγεμονικό άπό τούς σπίλους τής άμαρτίας δέν τήν έμφανίζει»10* 
καί πάλι, «όπως τά είδωλα των προσώπων δέν γίνονται σέ όλες 
τις ύλες, άλλά σ’ έκεινες πού έχουν κάποια λειότητα καί διαφά
νεια, έτσι καί ή ένέργεια τού Πνεύματος δέν δραστηριοποιείται 
σέ όλες τις ψυχές, άλλά σ’ έκεινες πού δέν έχουν τίποτε τό 
στραβό ή τό διεφθαρμένο»11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

’Ό τι και ή σοφία και ή αρετή πού χορηγείται άπό τόν θ εό  
στούς ένθέους είναι θεία ένέργεια του θείου Πνεύματος

119 Τέτοιο πράγμα είναι καί όλη ή άρετή* όχι αύτή πού προ- 
συπάρχει φυσικώς στά κτιστά, άλλά ή όντως ύπάρχουσα, αύτή 
πού έχει χορηγηθή στούς ένθέους μέ τήν ένωσι τού θεού, κατά 
τήν όποια καί ζούν θείως σύμφωνα μέ τόν κορυφαίο τού θείου

10. Υπόμνημα είς Ήσαΐαν, προοίμιον 3, PG 30, 121C.
11. Αύτόθι, PG 30, 121D-124A.
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-чг άρετάς έξαγγέλοντες τού έκ σκότους αύτους καλέσαντος 
εις το Θαυμαστόν αύτού φως». Aid και ό πολύς τα θεϊα Μάξι- 
μος, «άναρχος πάσα αρετή», φησί, «μή εχουσα τον χρόνον έαυ- 
τής πρεσβότερον, άτε τον Θεόν εχουσα του είναι μονώτατον άι- 

5 δίως γεννήτορα».

120 Αγάπη τοίνυν και χαρά, ειρήνη τε και μακροθυμία, και 
όσα τούτοις παραπλήσια, πρόσεστι μεν και φυσικώς, ταυτο δ ’ 
είπειν κτιστώς, άπασι τοΐς λογικοϊς, οίον άπηχήματα των όντως 
όντων' διό και έπι κακώ χρήσαιτ’ άν τις τούτοις, άθετεΐν τους 

10 θείους νόμους προαιρούμενος. ’Έστι δε και τα ύπερφυά και μό
νου του Πνεύματος, άπερ άιδίως έχειν τό Πνεύμα και ό μέγας 
έφη Βασίλειος. Οί γοΰν εύμοιρήσαντες τής χάριτος τού Πνεύμα
τος, αύτών των καρπών άπολαύουσί τε και μετέχουσι τού 
Πνεύματος. Και γάρ και σοφία ένεστιν ήμΐν έκ φύσεως μελέτη 

15 προαγομένη προς έπίδοσιν, τοΐς δε άγίοις κατά την εύαγγελικήν 
έπαγγελίαν ή σοφία δίδοται τού δι ’ αύτών λαλούντος Πνεύμα
τος, ήτις κατά τό σολομώντειον έπος «ού κατοικήσει έν σώματι 
κατάχρεω άμαρτίαις» ■ κάν ένοικισθεϊσα φθάση, μεταβαλλόντος 
έπι τό χείρον, άφίπταταν «Πνεύμα γάρ άγιον παιδείας άπανα- 

2θστήσεται άπό λογισμών άσυνέτων», κατ' αύτόν πάλιν τον Θεού 
σοφίας εύμοιρηκότα και περί αύτής συγγραψάμενον.
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χορού των αποστόλων Πέτρο, «διακηρύσσοντας τις αρετές 
έκείνου πού τούς έκάλεσε από τό σκοτάδι στο θαυμαστό φως 
του»1. Γι’ αύτό και ό πολύς στά θεΐα Μάξιμος λέγει, «κάθε άρε- 
τή είναι άναρχη, δ ε ν  έχει τον χρόνο πρεσβύτερό της, διότι έχει 
άιδίως τον Θεό μοναδικό γεννήτορα τού είναι της»2.

120 Αγάπη λοιπόν και χαρά, ειρήνη καί μακροθυμία, καί όσα 
είναι παραπλήσια μέ τούτα, προσυπάρχουν καί φυσικώς, δηλα
δή κτιστώς, σέ όλα τά λογικά, σαν άπηχήματα των όντως όν- 
των; γι’ αύτό θά μπορούσε κανείς νά τά χρησιμοποιήση καί γιά 
κακό, όταν έπιθυμή ν’ άθετήση τούς θείους νόμους. Υπάρχουν 
όμως καί τά ύπερφυσικά, τά όποια είναι μόνο τού Πνεύματος 
καί γιά τά όποια ό μέγας Βασίλειος είπε ότι τό Πνεύμα τά έχει 
άιδίως. 'Όσοι λοιπόν έπέτυχαν τή χάρι τού Πνεύματος, άπο- 
λαύουν καί μετέχουν των καρπών τούτων τού Πνεύματος3. 
Πράγματι ύπάρχει μέσα μας καί σοφία άπό τή φύσι πού άνα- 
πτύσσεται μέ τή μελέτη, στούς άγιους όμως κατά την εύαγγελι- 
κή έπαγγελία δίδεται ή σοφία4 τού Πνεύματος πού λαλεΐ διά 
μέσου αύτών5, ή όποια κατά τον σολομώντειο λόγο «δέν θά κα- 
τοικήση σέ σώμα καταχρεωμένο άπό άμαρτίες»6, κι’ άν προλά- 
βη νά ένοικισθή, όταν μεταβληθή προς τό χειρότερο, άπομα- 
κρύνεται* «διότι τό άγιο Πνεύμα τής παιδείας άπομακρύνεται 
άπό άσυνέτους λογισμούς»7, σύμφωνα πάλι μέ αύτόν πού έπέτυ- 
χε τή σοφία τού θεού καί συνέγραψε γι’ αύτήν.

1. Λ ' Πέτρ. 2, 9.
2. Κεφάλαια θεολογικά 1, 48, PG 90, 110ΙΑ.
3. Βλ. Γαλ. 5, 22.
4. Λουκά 21, 15.
5. Ματθ. 10, 20.
6. Σοφ. Σολ. 1, 4.
7. Αύτόθι 5.
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ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
Σ ΥΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν  А

Τί το τέλος έκατέρου είδους έκατέρας φιλοσοφίας, 
τής τε κατά κόσμον και τής κατά Χριστόν, και ότι 

περί λόγους έκατέρφ το ζητούμενον ή άλήθεια, 
ής οι έκηεσόντες έξ άνάγκης τφ ψεύδει 

ηεριηείρονται

1 Τής μεν δή περί πράξιν κατά κόσμον φιλοσοφίας τέλος, δ ι'
μ

ής προς τα παραντίκα σννοίσειν μέλλον ήθε τε κοσμείται και 
τέχναι σννίστανται кал τα κατ’ οίκους και πόλεις εύ διατίθεται, 
το του παρόντος ύπάρχει βίου λυσιτελές. Εΐ δέ τις εϊη πράξις, ή 

5 μή πρός τούτο τείνει, ματαιοπονία δικαίως άν προσρηθείη, και 
αότοϊς τοϊς τφ κόσμω τούτψ προστετηκόσι. Τής δε περί λόγους 
φιλοσοφίας έργον, δι ’ ής φύσεως και κινήσεως έρευνώμεθα λό
γους και των τής ύλης άχωρίστως χωριζομένων άναλογίας και
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ΠΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ποιος ό σκοπός τού κάθε είδους και τής μιας και τής άλλης 
φιλοσοφίας, τής κατά κόσμο και τής κατά Χριστόν, και 

ότι το ζητούμενο άπό την καθεμιά μέ τούς λόγους 
είναι ή αλήθεια και όσοι έξέπεσαν άπό αυτήν 

αναγκαστικά έμπλέκονται στο ψεύδος

1 Ό σκοπός τής κοσμικής φιλοσοφίας κατά τό πρακτικό μέ
ρος της, διά τού όποιου κατά άμεσο όφελος κοσμούνται τά ήθη, 
διαμορφώνονται οί τέχνες και ρυθμίζονται τά θέματα των οίκων 
και των πόλεων, είναι ή ωφέλεια τού παρόντος βίου. Καί κάθε 
πράξις πού δεν κατατείνει προς τούτο θά μπορούσε δικαίως νά 
θεωρηθή ματαιοπονία καί άπ’ αύτούς πού είναι προσκολλημέ- 
νοι στον κόσμο τούτον. Τής φιλοσοφίας δέ τής σχθακής με 
τούς λόγους, διά τής όποιας διερευνούμε τούς λόγους τής φύσε- 
ως καί κινήσεως, τις άναλογίες καί τούς σχηματισμούς καί τις 
ποσότητες των άχωρίστως χωριζομένων άπό την ύλη, έργο εΐ-
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σΧήματισμους καί ποσότητας, ή έν τοϊς ούσι πραγματεία τής 
αλήθειας έστίν. Εί δ ’ έξω τις λέγει τής έφικτής άληθείας, είμεν 
έκών, πονηρός έπίβουλος άκοής, εί δ ’ άκων, άφιλόσοφος кал 
άνόητος και τοσούτφ μάλλον όσω μάλλον φιλοσοφίας ήφθαι 
δοκεΐ, μηδε την οίκείαν ούτος έπιστάμενος άγνοιαν.

Τής δε κατά Χριστόν φιλοσοφίας, έν πράξεσι μεν προς 
έκεϊνα βλέπει τό τέλος, «ά μήτε όφθαλμός είδε μήτε ούς ήκουσε 
μήτ’ έπι καρδίαν άναβέβηκεν άνθρώπου», νυν μεν μόνοις τοϊς 
άζίοις έκ μέρους ώς έν άρραβώνος άποκαλυπτόμενα μοίρα, 

10 κατά δε τον άληκτον αιώνα φανερούμενα τελεώτερον. Έν δε 
λόγοις τό προύργιαίτατον ή των θείων δογμάτων έρευνα, την 
περί τον όντως όντα καί παντός του όντος ύπερανιδρυμένον 
άλήθειαν κατά τό έγχωροΰν έναργεστέραν τιθεΐσα, περί ήν πό
σης άποδείζεως κρείττων καί οίον άρχή τις άναπόδεικτος ίεράς 

15 άποδείξεως κρείττων καί οίον άρχή τις άναπόδεικτος ίεράς 
άποδείζεως, ή πίστις έστί, μόνιμος ούσα των πεπεισμένων 
ϊδρυσις, ή τά έπόμενα διασαφών ό λόγος ένοί τελεώτερον καί 
ένιδρύει τοΐς πιστοΐς την άλήθειαν δΤ ίεράς καί καταλλήλου 
γνώσεως, τοϊς έγνωσμένοις τους έγνωκότας άραρότως συνδέ- 

20ων, ώς κάντεϋθεν έστηριγμένους, μηκέτ’ άποκινεϊσθαι τής κατά 
την πίστιν ίεράς έστίας, μήτε κομψείαις καί πολυλέσχοις πιθα- 
νότησι λόγων, μήτε τυράννων δειναΐς έπαγωγαϊς, άμεταπείστω 
ταυτότητι τφ ένιαίφ μαρτυρουντας τής εύσεβείας.

2 Οί δέ ταύτης έκπεπτωκότες τής μόνης καί μιάς εύσεβείας, 
25 τή ποικίλη καί παντοδαπή τής πλάνης σφάς αύτονς φέροντες 

έγχειρίζουσι φορςί, ή τό ψεύδος συμπέφυκε, διαιρετικόν μεν ψυ
χής άπό τών όντως όντων, άλλ’ ούδέ προς έν ούδέν των άπατη- 
λώς δοκούντων συνάφειαν παρέχον άκίνητον, άλλ’ οϊόν τινα 
καχεξίαν έμποιούν τή ψοχή, άστατόν τι πάθος καί εύμετάβολον, 

30 πυκνά μετάγον τους ήλωκότας ούκ έφ ’ έτερα μόνον άλλα καί 
έπί τάναντία κακά. Διά τούτο κακοδοξία πάσα τό άνακόλουθον
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ναι ή διαπραγμάτευσις τής άληθείας μέσα στα όντα. 'Όταν κα
νείς όμιλή έξω άπό την εφικτή αλήθεια, άν τό κάμη έκουσίως, 
είναι άφιλόσοφος καί ανόητος, καί τόσο περισσότερο όσο πε
ρισσότερο νομίζει ότι είναι εκπαιδευμένος στή φιλοσοφία, 
αγνοώντας την άγνοια του.

Έξ άλλου στή χριστιανική φιλοσοφία τό πρακτικό μέρος 
άποσκοπεΐ προς έκεΐνα, «τά όποια ούτε οφθαλμός είδε ούτε 
αυτί άκουσε ούτε σε καρδιά άνθρώπου άνέβηκαν»1, πού τώρα 
άποκαλύπτονται μερικώς μόνο στούς άξιους ύπό τύπον άρραβώ- 
νος, στον άκατάληπτο δε αιώνα φανερώνονται τελειότερα. Άπό 
τούς λόγους έπειτα τό ώφελιμώτερον μέρος είναι ή έρευνα των 
θείων δογμάτων, πού καθιστά κατά τό δυνατό καθαρώτερη τήν 
άλήθεια γύρω άπό τον όντως όντα καί έδραιωμένη έπάνω άπό 
κάθε δν. Γύρω άπό αύτήν τήν άλήθεια είναι ή πίστις, άνώτερη 
άπό κάθε άπόδειξι σάν κάποια άναπόδεικτη άρχή ιερής άποδεί- 
ξεως, μόνιμη θεμελίωσις των πεπεισμένων, έπάνω στήν όποια 
ό λόγος διασαφώντας ένώνει τά έπόμενα καί θεμελιώνει στούς 
πιστούς τήν άλήθεια διά τής ιερής καί ταιριαστής γνώσεως καί 
συνδέει στενά τούς γνώστες με τά γινωσκόμενα. ’Έτσι, στηρι
γμένοι με αύτόν τον τρόπο, δεν μετακινούνται άπό τήν ιερή 
έστία τής πίστεως, ούτε με τις κομψές καί φλύαρες πιθανολο
γίες ούτε με τις δεινές έπιθέσεις τών τυράννων, μαρτυρώντας τό 
ένιαΐο τής εύσεβείας με άμετάπειστη έμμονή.

2 'Όσοι έχουν έκπέσει άπό τούτην τήν μόνη καί μια εύσέ- 
βεια, όρμούν προς τήν ποικίλη καί παντοειδή φορά τής πλάνης, 
με τήν όποια είναι συμφυές τό ψεύδος, πού είναι διαιρετικό τής 
ψυχής άπό τά όντως όντα, άλλ’ ούτε πρός κανένα άπό τά άπατη- 
λώς φαινόμενα παρέχει άκίνητη συνάφεια· άντιθέτως προκαλεΐ 
στήν ψυχή ένα είδος καχεξίας, ένα άστατο πάθος καί εύμετάβο- 
λο, πού μεταφέρει τούς αίχμαλώτους του όχι μόνο πρός διαφο
ρετικά άλλα καί πρός τά άντίθετα κακά. Γιά τούτο κάθε κακο

ί. А  ' К о р . 2, 9.
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έχει και αύτεπίβονλον έαυτή και αύτέλεγκτον, και τοσούτω 
μάλλον δσφ μάλλον κακοδοζία έστι και τη μετουσία τον ψεύ
δους των συστοίχων πλεονεκτεί Κοινόν yap άπασι τοΐς αίρετι- 
κοΐς το ψευδός και ό μέγας ‘Αθανάσιος άπεφήνατο, ψευδός την 

5 ύπόκρισιν λέγων και τάς παρ ’ έκείνων συκοφαντίας και το δ ι’ 
έτέρων άρνεΐσθαι λόγων, άττα δ ι’ έτέρων κατασκευάζουσιν' 
έκάστφ γάρ ίδιον ή περί έκαστον του όρθοΰ κατ’ εύσέβειαν 
φρονήματος έκπτωσις

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  В

Περί τής έντεΰθεν Ακίνδυνου 
ψευδογραφίας

3 Άκινδύνω τοίνυν ή του ψεύδους των λόγων περιουσία του 
10 μεγέθους τής οίκείας κακοδοξίας τεκμήριον. Τοσαύτη γάρ, ώς 

εϊ τις τάς έπι των θείων δογμάτων ίδιάς καινοτομίας αύτοϋ πά
ρεις και τάς προς ους φανερώς άντικεΐσθαι σπεύδει συκοφαν
τίας, τάς τε ποικίλας διαστροφάς και παρεγχειρήσεις των πατε- 
ρικών, ών αύτος προτείνει ρημάτων και νοημάτων και τάς παρ ’ 

15 αύτοϋ λεγομένας, μη γενομένας δέ, δίκας και συνελεύσεις, και 
πάν άπλώς αύτφ ψευδός, ο του παρ’ έτέρων έλέγχου δεΐται, 
μόνα προτείνει τά παρά των αύτοϋ πάλιν έλεγχόμενα λόγων, 
άποκναίσαι πάσαν άν ακοήν, εί μη και ταΰτ’ έξ ό λίγων δείξας 
τά πλείω καταλέγειν παρήσει. Και Βαρλαάμ γάρ αύτόν τον 

20 αύτφ τής πλάνης καθηγησάμενον, έν μεν τή πεπλασμένη προς 
την σύνοδον όμιλίμ, κακόδοξον άποκαλει και βλάσφημον και 
κατάπτυστον, ώς είς το θειον άσεβήσαντα φως· διά γλώττης δ ’ 
έσθ’ δτε και άναθέματι παρρησίη. καθυποβάλλει. Προς δέ τόν έν
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δοξία έχει μέσα της την άνακολουθία και αύτεπιβουλία και τό 
αύτοέλεγκτο, τόσο μάλιστα περισσότερο όσο περισσότερο κα- 
κοδοξία είναι, και με τη μετουσία τού ψεύδους πλεονεκτεί των 
άντιστοίχων της. Διότι τό ψεύδος έχαρακτήρισε κοινό σε όλους 
τούς αιρετικούς και ό μέγας ’Αθανάσιος, λέγοντας ψεύδος την 
ύπόκρισι και τις άπό έκείνους συκοφαντίες και την άλληλοα- 
ναίρεσι των γνωμών τους· διότι ή έκπτωσις σέ κάθε σημείο τού 
ορθού φρονήματος κατά τη εύσέβεια είναι για τον καθένα ιδιαί
τερο2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Περί τής ψευδογραφίας του Ακίνδυνου Απ’ αύτήν
την αφετηρία

3 Για τον ’Ακίνδυνο λοιπόν τεκμήριο τού μεγέθους τής κα- 
κοδοξίας είναι ή σοβαρότης τής ψευδολογίας. Τόση μάλιστα 
είναι αύτή, ώσάν κάποιος, άφοΰ παράλειψη τις δικές του καινο
τομίες έπί των θείων δογμάτων και τις συκοφαντίες σέ βάρος 
έκείνων πού σπεύδει φανερώς νά πολεμήση, τις διαστροφές και 
παραχαράξεις των πατερικών κειμένων καί νοημάτων πού αύ- 
τός προτείνει, και τις δίκες και συνελεύσεις πού άναφέρονται 
άπ’ αύτόν άλλά δέν έγιναν, και γενικά κάθε ψεύδος του, πού 
χρειάζεται έλεγχο άπό άλλους, νά προβάλλη πάλι μόνο τά έλεγ- 
χόμενα άπό τούς λόγους του, για νά ένοχλήσουν κάθε άκοή, άν 
δέν παράλειψη νά άπαριθμή τά περισσότερα, άφοΰ δείξη καί 
τούτα μέ λίγα παραδείγματα. ’Ακόμη καί τον Βαρλαάμ, τον κα
θηγητή του στήν πλάνη, στήν πλαστή προς τή σύνοδο όμιλία 
του, τον άποκαλεΐ κακόδοξο καί βλάσφημο καί κατάπτυστο, ώς 
άσεβήσαντα προς τό θείο φως· ένώ προφορικώς μερικές φορές 
τον ύποβάλλει παρρησία καί σέ άνάθεμα. Γράφοντας όμως

2. Πρβλ. Επιστολήν προς τους έπισκόπους Αίγυπτου και Λιβύης 2-3 
PG 25, 541-544.



314 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

Λατίνοις Λαπίθην γράφων, μάλλον δε άντιγράφων, διά των 
πρός αύτον γραμμάτων έρόμενον τί παρών ό Βαρλαάμ τη 
Κωνσταντίνου περί τά της εύσεβείας ήμαρτε δόγματα, «ούκ 
έχω», φησίν, «έγώ φάναι τούτο ώς ήμαρτέ τι περί τά τής εύσε- 

5 βείας δόγματα παρών ένταυΟα». Τοιγαρουν και την παρόντος 
αύτον καταψηφισαμένην ώς βλάσφημου σύνοδον και τάς κατ’ 
αύτήν έπ ’ έκεΐνον αποφάσεις, άς ούκ ένεγκών έκεΐνος φχετο 
φεύγων, άθετεϊ πάλιν ούτος.

4 Αλλ ’ αύτός πάλιν ήνίκα Θωπείαις άμα кал δώροις κλέψας 
W τους προς αύτά κεχηνότας, τοϊς έν τω σεπτφ βήματι συνεξητά- 

σθη και παραυτά φωραΟεις παρά των έκκρίτων άρχιερέων έγ- 
γράφως άπεχειροτονεΐτο кал παρά των εύσεβών βασιλέων και 
τών έν τέλει кал τών όρθοδόξων άπλώς άπάντων ώς τι μύσος 
τών τής ίεράς Εκκλησίας περιβόλων ήλαύνετο, λίβελλον συγ- 

15 γραψάμενος τής έαυτου τάχα δόξης, Θαρρών άπατήσαι πάντας 
εϊπερ έαυτου καταψεύσαιτο, κάν εί μηδ’ ούτως έκφυγεϊν έδυνή- 
Θη την καταδίκην, πάντων συνεγνωκότων έργω τάληθές, ώς 
έπι πανδήμου συνόδου βεβαίως άναφανέν. Έπι τούτου τοίνυν 
αύτον του λιβέλλου πάλιν φησίν, «άποδεχόμεθα και έκ ψυχής 

20 άσπαζόμεθα кал την έπι τή παρουσίφ του εύσεβεστάτου και μα
καρίτου και άοιδίμου βασιλέως ήμών συναθροισθεϊσαν σύνοδον 
και άπελέγξασαν και άποπέμψασαν όσα τφ Βαρλαάμ περί του 
άπροσιτού και Θείου φωτός τής μεταμορφώσεως εϊρηται βλα- 
σφήμως και κακοδόξως»’ τελευτών δ ’ έπι του λιβέλλου τούτου 

25 φρονεϊν об τω και τούτοις άει έμμένειν διισχυρίζεται και μηδέ- 
ποτ’άλλως φρονήσειν, κάν εί μυρίους τις έπαγάγοι τούτω Θανά
τους. Α λλ’οΰπω τεττάρωνμηνών όλων παραρρυέντων, βίασα- 
μένου μηδενός δλως, άλλ’ άπλώς έρωτήσαντι τφ Λαπίθη, γρά
φει καθάπερ έφην, κατά μηδέν ένταυθα τών θείων βλάσφημόν 

30 τε και κακόδοξον έξελεγχθήναι τόν Βαρλαάμ.

Αλλά και την συγκεκροτημένην  μ ετά  την του Β αρλαάμ5
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προς τον άνάμεσα ατούς Λατίνους εύρισκόμενο Λαπίθην, ή 
μάλλον αντιγράφοντας, πού τον έρώτησε με γράμμα του κατά τί 
έσφαλε ό Βαρλαάμ, όταν ήταν στήν Κωνσταντινούπολή στά 
δόγματα τής πίστεως, λέγει, «δεν μπορώ νά είπώ έγώ ότι έσφα
λε κάτι στά δόγματα τής πίστεως, όταν ήταν έδώ παρών». Επο
μένως αύτός άθετεΐ πάλι καί τή σύνοδο πού κατεδίκασε έκεΐνον 
ώς βλάσφημο παρουσία του καί τις άποφάσεις της γιά έκεΐνον, 
τις όποιες μή ύποφέροντας έκεΐνος έτράπηκε σε φυγή.

4 Άλλ’ ό ίδιος πάλι, άφοΰ μέ κολακείες καί δώρα συγχρό
νως παρέσυρε έκείνους πού χάσκουν σ’ αύτάς, συνεξετάσθηκε 
μέ τούς εύρισκομένους στο σεπτό βήμα καί άποκαλύφθηκε. 
Καθαιρέθηκε λοιπόν έγγράφως άπό τούς έγκριτους άρχιερεΐς 
καί τούς εύσεβεΐς βασιλείς καί τούς άρχοντες, καί γενικώς άπό 
όλους τούς ορθοδόξους καί άπομακρυνόταν άπό τούς περιβό
λους τής ίεράς Εκκλησίας σάν μίασμα. Συνέταξε όμως λίβελλο 
τάχα περί τής δοξασίας του, ελπίζοντας ότι θά έξαπατήση 
όλους άν παρουσιάση ψευδώς τις γνώμες του, άν καί ούτε έτσι 
δεν μπόρεσε νά ξεφύγη τήν καταδίκη, άφοϋ όλοι έγνώριζαν την 
άλήθεια έμπράκτως, καθώς έφάνηκε μέ βεβαιότητα ένώπιον 
μιας πάνδημης συνόδου. Σ’ αύτόν λοιπόν τον λίβελλό του λέγει 
πάλι, «άποδεχόμαστε καί άπό ψυχή δεχόμαστε τήν σύνοδο πού 
συνήλθε μέ παρουσία τού εύσεβεστάτου καί μακαρίτη καί άοι- 
δίμου βασιλέως μας καί ήλεγξε καί άπέρριψε όσα είπε ό Βαρ
λαάμ περί τού άπροσίτου καί θείου φωτός τής μεταμορφώσεως 
βλασφήμως καί κακοδόξως». Τελειώνοντας τον λίβελλο τούτον 
ισχυρίζεται ότι έτσι φρονεί καί έμμένει πάντοτε σ’ αύτά καί 
ποτέ δέν θά φρόνηση διαφορετικά, άκόμη κι’ άν τού έπιβάλη 
κανείς μυρίους θανάτους. ’Αλλά πριν περάσουν τέσσερις μήνες 
όλόκληροι, χωρίς νά βιασθή άπό κανένα άπολύτως, άλλ’ άπλώς 
έπειτα άπό έρώτησι τού Λαπίθη, γράφει, όπως είπα, ότι ό Βαρ
λαάμ δέν έξελέγχθηκε έδώ σέ κανένα θέμα τών θείων δογμά
των βλάσφημος καί κακόδοξος.

5 Τή σύνοδο πού συγκροτήθηκε έναντίον του μετά τή φυγή
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φυγαδείαν έπ ’ αύτφ σύνοδον, έν έκείνη μεν τη πεπλασμένη παρ ’ 
αύτου όμιλίμ, ώς εύσεβείας συνήγορόν φησιν άποδέχεσθαι και 
παν δ,τι φίλον αότώ διαγνώναι και ψηφίσασθαι διατείνεται. Кал 
προς τους τηνικαΰτα παρόντας των άρχιερέων, εις πίστιν δήθεν 

5 τής άληθείας των παρ’ αύτου γραφόμενων Αποτεινόμενος, «ή 
ούχ ούτως έχει ταϋτα», φησί, «Θειότατοι, άλλ’ έγώ τι προστίθη- 
μι»· ούτως άνερυθριάστως καταχρήται τφ ψεύδει. Μ ετ’ ού 
πολύ δε πρός τινα των έν Θεσσαλονίκη γραφών των έγνωκό- 
των την έπ’ έκείνης τής δίκης καταδίκην αύτου, «σατανικήν» 

ΐοάποκαλεΐ την σύνοδον ταύτην «και τού των ’Ιουδαίων κατά 
Χριστού συνεδρίου μηδέν άποδέουσαν». Άλλα και τον έπι ταΐς 
δυσι ταύταις συνόδοις προβάντα Τ ό μ ο ν ,  έκεΐ μεν φανερώς 
ήκριβωμένον κατ’ εύσέβειαν λέγει, διά παάντων δε των άλλων 
αύτφ συγγραμμάτων, και δι ’ αύτών μεν οόν των έξής έκεΐ γε- 

15 γραμμένων, δυσσεβείας άπάσης άνάπλεων πειράται δεικνύναι. 
Τίχρή περί ήμών αύτών λέγειν, καθ’ ών περιφανώς ούτω μαί
νεται, πώς γράμμασιν οικείας χειρος την προς ήμας συμφωνίαν 
έπεμαρτύρατο, έπειδήπερ έζετάσας μετά πλειόνων, ώς και αό- 
τος έκεΐ γράφει, συμφωνοϋντας ήμας τοϊς άγίοις Ακριβώς έν πά- 

20 σιν οΐς τε γράφομεν οϊς τε λέγομεν έγνω. Τών γε μην περί του 
θείου φωτός και τής θείας χάριτος άνακολούθων αύτφ και Αν
τιθέτων λόγων, δλον ήμϊν βιβλίον πρός τον σοφόν τής Κυζίκου 
πρόεδρον έπεσταλμένον, μόλις τά πλείω συμπεριείληφε. Τό δε 
πλήθος ών εισάγει θεοτήτων έν τη συνηγορίφ δήθεν τής μιας 

25 και τό πρός άλλήλας τών εισφερόμενων παρ ’ αύτου τούτων θε
οτήτων άνισον και άνόμοιον και παντελώς Αντεικείμενον, τις άν 
έξείποι δΤ όλίγων; *Ενι δ ’ δμως και ταϋτα συνοραν έκ τών 
προτέρων έλέγχων.



ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤ' 2,5 317

τού Βαρλαάμ, σ’ έκείνη την πλαστή του όμιλία την άποδέχεται 
ώς συνήγορος τής εύσεβείας και ισχυρίζεται ότι άνεγνώρισε κι’ 
έψήφισε όλα όσα είναι σ’ αύτόν άγαπητά. Και προς τούς πα- 
ρόντας τότε άρχιερεΐς άποτεινόμενος λέγει για πίστωσι δήθεν 
τής άληθείας των λεγομένων άπ’ αύτόν, «ή δεν είναι έτσι αύτά, 
θειότατοι, άλλ’ έγώ προσθέτω κάτι»* τόσο άνερυθρίαστα κάμει 
κατάχρησι τού ψεύδους. ’Έπειτα άπό λίγο όμως, γράφοντας 
προς κάποιον στή Θεσσαλονίκη, άπό τούς γνωρίζοντας τήν κα
ταδίκη του σ’ έκείνη τή σύνοδο, τήν άποκαλεΐ σύνοδο «σατανι
κή και όχι διαφορετική άπό τό συνέδριο των ’Ιουδαίων κατά 
τού Χριστού». ’Αλλά και τον Τ όμο  πού έκδόθηκε στά πλαίσια 
των δύο αύτών συνόδων, έκεΐ μεν τον θεωρεί σαφώς άκριβολό- 
γο στο θέμα τής εύσεβείας, σέ όλα όμως τά άλλα συγγράμματά 
του και μέ τή συνέχεια των έκεΐ γραμμένων, προσπαθεί νά τον 
δείξη γεμάτο άπό κάθε δυσσέβεια. Τί χρειάζεται νά είποϋμε γιά 
μάς τούς ίδιους, έναντίον των όποιων τόσο μαίνεται περιφανώς, 
πώς μέ γράμματα ίδιόχειρα έπιβεβαίωσε τή συμφωνία του μ’ 
έμάς, άφοϋ κατόπιν έξετάσεως μέ πολλούς άλλους, όπως γρά
φει κι’ αύτός έκεΐ, μάς εύρήκε άκριβώς συμφώνους μέ τούς 
άγιους σέ όλα όσα γράφομε και όσα λέγομε; Βέβαια τούς άνα- 
κολούθους και Αντιθέτους λόγους του περί τού θείου φωτός και 
τής θείας χάριτος, μόλις τούς συμπεριέλαβε κατά τό πλεΐστον 
ένα όλόκληρο βιβλίο μας πού έστάλθηκε προς τον σοφό πρόε
δρο τής Κυζίκου. Τό πλήθος τών θεοτήτων πού εισάγει μέ τή 
δήθεν συνηγορία τής μιας και τό άνισο και άνόμοιο και έντε- 
λώς άντιθετικό μεταξύ τους τούτων τών θεοτήτων πού είσάγον- 
ται άπ’ αύτόν, ποιός θά μπορούσε νά τό περιγράψη; Μπορεί 
όμως νά τά παρατηρήση και αύτά άπό τούς προηγουμένους 
έλέγχους.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Г

"Οτι έξ ών ουτος γράφει περί τού εν τη μεταμορφώσει του Κυ
ρίου φωτός, άνυπόστατόν τι φάσμα και κτιστόν και αισθητόν 

δείκνυσιν οίόμενος αύτό και τρεις μεν φύσεις εχειν 
κατασκευάζει τον Χριστόν, δύο δε θεότητας, ύπερκει- 

μένην και ύφειμένην κατά πάντα τρόπον

6 Ού δε μήπω ποιησάμενος οίδα μνήμην έν τοΐς διά πλάτους 
προς αυτόν λόγοις, ό τής μιάςθεότητος, ώς αυτός φησιν, ύπέρ- 
μαχος ούτος, και ταϊς έν Χριστώ δύο παρ ’ ημών εύσεβώς πρε- 
σβευομέναις φύσεσι δυσσεβώς προστίθησι και τρίτην, ού μίαν

5 έν δυσι φύσεσι τού Κυρίου Θεότητα φρονών, άλλα διά του ενός 
Χριστού Θεότητας έν τρισι ταϊς φύσεσι. Και το παραδοζότερον, 
ώς ουκ εύθυς έν τή παρθενική συλλήψει και τώ έξ αύτής 
άσπόρω τόκω τοιοΰτον άναπεφηνέναι λέγει τον Χριστόν, άλλ’ 
ύστερον έκ τού Θαβωρίου όρους ούκ οίδ’ όπως, ούδε γάρ το

10 όρος φώς, την δοκοΰσαν αύτφ τρίτην μεν φωτοειδή φύσιν, δευ- 
τέραν δε Θεότητα, προσλαβέσθαι φησιν αύτόν. Το δ ' έτι και 
ταύτην ύφειμένην κατά πάντα τρόπον, την δε ύπερκειμένην, και 
την μεν άναρχον, την δε έκ τής κατ’ όρος έπιφανείας την άρχήν 
λαβούσαν και άχωρίστως έξ έκείνου τφ άνθρωπίνω τού Χρι-

!5στού συνοΰσαν» · ούτός έστιν ό δύο λέγων Θεότητας, ύπερκειμέ
νην και ύφειμένην.

7 Προθείς γάρ έκεινα όσα παρ’ ημών και διά τής ύψηλής 
προσηγορίας το άκτιστον προσμαρτυρούντο τφ φωτι προς τά 
τού Βαρλαάμ προήκται, πρώτου το Θειότατον φώς έπικεχειρη-

2θκότος άθέσμως εις κτίσμα κατασπαν, ότι
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

"Οτι άπό όσα γράφει τούτος περί τοϋ φωτός στη μεταμόρφωσι 
του Κυρίου δεικνύει ότι τό θεωρεί σαν ανυπόστατο φάσμα 

και κτιστό και αισθητό, και φέρει τον Χριστό νά έχη 
τρεις φύσεις και δυο θεότητες, ύπερκειμένη και 

ύφειμένη με κάθε τρόπο

6 Εκείνο πού γνωρίζω ότι δέν άνέφερα ατούς έκτενώς προς 
αύτόν λόγους είναι ότι, αύτός ό ύπέρμαχος τής μιας θεότητος 
όπως λέγει ό ίδιος, στις άπό μάς εύσεβώς πρεσβευόμενες δύο 
φύσεις έν Χριστώ, προσθέτει δυσσεβώς και τρίτη* δέν δέχεται 
μια θεότητα τοϋ Κυρίου σέ δυο φύσεις, άλλα δυο θεότητες τοϋ 
ένός Χριστοϋ σέ τρεις φύσεις. Και τό παραδοξότερο είναι ότι 
δέν λέγει ότι έμφανίσθηκε ό Χρισΐός ώς Θεός εύθύς μέ την 
παρθενική συλληψι και μέ τον άσπορο άπό αύτήν τόκο, άλλ’ 
ότι αύτός προσέλαβε έπειτα άπό τό Θαβώριο φως, δέν ξέρω 
πώς, άφοϋ τό όρος δέν είναι φώς, την κατά την άποψί του τρίτη 
φωτοειδή φύσι, δεύτερη δέ θεότητα. ’Εκείνο δέ πού ξεπερνά κι’ 
αύτόν τον δυσσεβή νεωτερισμό είναι αύτό πού λέγει, ότι «άν 
δέν φρονή κανείς ότι ό Χριστός έχει δύο θεότητες, μιά κατά 
κάθε τρόπο ύφειμένη και μιά ύπερκειμένη, μιά άναρχη και μιά 
πού έλαβε τήν άρχή άπό τήν έπιφάνεια στο όρος και συνευρί
σκεται άπό τότε άχώριστα μέ τό άνθρώπινο στοιχείο τοϋ Χρι- 
στοΰ»· αύτός λοιπόν είναι πού λέγει δυο θεότητες, ύπερκειμένη 
και ύφειμένη.

7 Πράγματι έβαλε πρώτα έκεΐνα πού έφέραμε έμεΐς, γιά νά 
έπιβεβαιώσουν μέ τήν ύψηλή προσηγορία τους τό άκτιστο τοϋ 
φωτός, προς τά λόγια τοϋ Βαρλαάμ πού πρώτος έπεχείρησε 
άθέσμως νά ύποβιβάση τό θειότατο φώς. 'Όλοι μαζί ψάλλομε 
κάθε χρόνο*
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« ‘παρήλθε μεν ή σκιά ’

κοινή πάντες έπετείως ή,δομεν,

'έλήλυθε δε Χριστός ή άλήθεια 
Μωσής άνεβόησεν έν τφ Θαβωρίω,

5 κατιδών την του Χρίστου Θεότητα >>

και

«ώς άμυδράν αύγήν τής Θεότητος 
ό Χριστός παρεγύμνωσεν έπ ’ όρους, 
ύποκρύψας τής σαρκός το πρόσλημμα 

Ю και του Αρχετύπου την εύπρέπειαν,
και ταύτην ούχ όλόκληρον» ·

και «φως ή παραδειχθεϊσα Θεότης» κατά τον θεολόγον Γρηγό- 
ριον' και «τοιουτος ήξει πάλιν ό Κύριος, οίος ώφθη τοϊς μαθη- 
ταϊς έν τφ δρει ή παρεδείχθη, ύπερνικώσης το σαρκίον τής Θεο

ί 5 τητος» ■ και ώς «ώφθη τοις των αποστόλων έκκρίτοις», κατά 
τον δαμασκηνόν θεολόγον, «έπ’ όρους το άκτιστον φως τής Θε
ότητος», ταΰτα προθείς, και πολύν ύβρεων έσμόν έπαφεις τοις 
άκτιστον φρονοΰσι τοΰτ’ είναι τό Θειότατον φως, ώς δήθεν δύο 
λέγουσιν έντευθεν Θεότητας, την άρχίφωτον ούσίαν δηλονότι 

20 του Θεού και την έντευθεν χορηγουμένην τοις άξίοις έλλαμψιν, 
εϊτ’ αύτός ό τής κατ' αύτόν μιας θεότητος προσκυνητής, τής 
Αλαμπούς και Αμοιρου καταλλήλου λαμπρότητος, «έστι», φησί, 
«τά είρημένα έκλαβειν και διαιτήσαι άβλαβώς και Απροσκόπως 
προς Αποτροπήν τής έπισφαλους καινοτομίας ταύτης. 'Ώσπερ 

25 γάρ είδόν τινες τον Θεόν Ανθρωπόμορφον ή πρεσβύτην ή νέον, 
και ούκ έστι ταΰτα ούδε τοιουτον τό Θειον (Αμόρφωτον γάρ 
πάντη και ΑσχημΑτιστον και άνείδεον), ούτω και 'φως ή παρα-

1. Ίω. Δαμασκηνού, Κανών 6ης Αύγουστον, φδή 6η, τροπάριον β'} 
PG 96, 849A.
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«έπέρασε ή σκιά, 
ήλθε ό Χριστός ή άλήθεια, 
έφώναξε ό Μωυσής στο Θαβώριο, 
άφοϋ είδε τή θεότητα του Χριστού»1.

και

«σάν άμυδρή αύγή τής θεότητος 
άπεκάλυψε ό Χριστός έπάνω στο όρος, 
ύποκρύπτοντας τό πρόσλημμα τής σαρκός 
και φανερώνοντας τήν άρμονία 
τού αρχετύπου κάλλους, 
κι’ αύτήν όχι ολόκληρη»2.

Και κατά τον θεολόγο Γρηγόριο «φως είναι ή θεότης πού πα- 
ραδείχθηκε»3, καί «τέτοιος θά έλθη πάλι ό Κύριος, όπως έφά- 
νηκε προς τούς μαθητάς στο όρος ή παραδείχθηκε, καθώς θά 
ύπερνικά ή θεότης τό σαρκίο»4, καί ότι «έφάνηκε στούς έγκρι
τους άπό τούς άποστόλους», κατά τον Δαμασκηνό θεολόγο, «τό 
άκτιστο φως τής θεότητος έπάνω στο όρος»5. Άφοϋ προέβαλε 
αύτά καί έπέφερε πλήθος ύβρεων έναντίον των φρονούντων ότι 
τούτο τό θειότατο φως είναι άκτιστο, διότι δήθεν έτσι λέγουν 
δυο θεότητες, τήν άρχίφωτη δηλαδή ούσία τού Θεού καί τήν 
άπό έκει χορηγουμένη έλλαμψι στούς άξιους, έπειτα αύτός ό 
προσκυνητής τής μιάς κατ’ αύτόν θεότητος, τής άλαμποϋς καί 
συνεπώς άμοιρης λαμπρότητος, λέγει, «είναι δυνατό νά έκλά- 
βωμε καί νά έξηγήσωμε τά λεχθέντα άβλαβώς καί άπροσκό- 
πτως γι’ άποτροπή αύτής τής σφαλερής καινοτομίας. ’Όπως 
δηλαδή είδαν μερικοί τον θεό άνθρωπόμορφο ή πρεσβύτη ή 
νέο, άλλα δέν είναι αύτά ούτε είναι τέτοιο τό θειο (διότι είναι 
έντελώς άμόρφωτο καί άσχημάτιστο καί άνείδεο), έτσι καί ή

2. Τροπάριον τής λητής 6ης Αύγουστου.
3. Λόγος 40 εις άγιον Βάπτισμα, 6, PG 36, 365Α.
4. Επιστολή 101 προς Κληδόνων, PG 37,181 Β.
5. ’Από τόν Κανόνα τής 6ης Αύγουστου.
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δειχθεϊσα Θεότης’, και ουτω το άκτιστον φως ‘ώφθη τοΐς μαθη- 
ταΐς έν τφ δρει ’. Πλήν δτι τα μεν ίσως έγένοντο και άπεγένοντο 
την χρείαν πληρώσαντα, έφ’ οίς τω θ εφ  παρελήφθησαν, την δε 
του σώματος του Κυρίου λαμπρότητά τε και θέωσιν, ήτις έν- 

5ταυθα προσηγόρευται και Θεότης, εσεσθαί φασιν οί άγιοι δι ’ 
αίώνος είς δόξαν και άπόλαυσιν τής ήμετέρας φύσεως διά πί- 
στεως και άρετής άφικομένης είς τέλος».

8 Τω μεν ουν είπεΐν φως όφθήναι τοΐς άποστόλοις την θεό
τητα έπ ’ δρους, ώς έσθ’ δτε άνθρωπόμορφον τοΐς προφήταις 

10 τον Θεόν, μηδαμή μηδαμώς είναι το Θειον τούτο φως έδειξεν 
οίόμενος. Ούδεν γάρ άνθρωπόμορφον το Θειον, ώς кал αυτός 
αύτοΐς ρήμασί φησιν, δτι ούκ έστι ταυτα ουδέ τοιοΰτο το Θειον. 
Φάσμα τοίνυν кал ούτος άνυπόστατον, αισθητόν τε και κτιστόν, 
καθάπερ και ό Βαρλαάμ άποφαίνεται το φως έκεΐνο, και γεγο- 

15 νός μέν ποτέ, δν δέ ούδέποτε, καν εί μη προς το μη δν αύθις έκ- 
κεχώρηκε φανέν, κτιστόν δμως έπειδήπερ γέγονεν. Ούτως έκ 
ψυχής άποδέχεται και άσπάζεται, καθάπερ έγγράφως έξησφαλί- 
σατο, την άπελέγξασαν σύνοδον δσα τφ Βαρλαάμ περί του 
Θείου φωτός τής μεταμορφώσεως εϊρηται βλασφήμως кал κα- 

20 κοδόζως. Προστιθεις δ ’ αύτός παρ’ έαυτοΰ ταΐς δυσσεβέσι του 
Βαρλαάμ καινοφωνίαις και συνεΐναι τό φως τούτο δ ι’ αίώνος 
τφ του Κυρίου σώματι διδάσκων, έτερον και παρά την άνθρω- 
πίνην και παρά την Θείαν φύσιν παντάπασιν ύπάρχον (ούδεμία 
γάρ έκείνων φάσμα ούδ’ αισθητόν τι και άνυπόστατον υπάρχει 

25 φώς), έδειξε μετά τής άνθρωπίνης φύσεως και την φαντασιώδη 
ταύτην και άνυπόστατον φύσιν έκ του δρους άνειληφέναι, βαβαι 
τής άλλοκότου δόξης, τον άληθή θεόν και του θεού Υιόν, ώς 
έκ τριών αύτόν νυν και έσαει συγκεΐσθαι φύσεων, τής Θείας και 
τής άνθρωπίνης και τής του φωτός έκείνου, ών ή μεν ούδαμώς 

30 έστι Θεότης, ή άνθρωπότης δηλαδή, ή δε ύστερογενεστέρα ταύ- 
της, κατ’αύτόν, και ψευδώνυμος Θεότης, ώς ούσα φαντασιώδης



ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤ' 3 ,7 -8 323

θεότης πού παραδείχθηκε είναι φως, κι’ έτσι τό άκτιστο φως 
έφάνηκε στούς μαθητάς επάνω στο όρος. Άλλ’ όμως εκείνα μεν 
έγιναν καί άπέγιναν, άφοϋ έκπλήρωσαν την άνάγκη στα θέματα 
για τά όποια παραλήφθηκαν άπό τον Θεό, ή λαμπρότης όμως 
καί θέωσις του σώματος τού Κυρίου, πού έδώ ονομάζεται και 
θεότης, οί άγιοι λέγουν ότι θά είναι αιωνίως σε δόξα καί άπό- 
λαυσι τής φύσεώς μας πού τελειοποιείται διά τής πίστεως καί 
τής άρετής».

8 Λέγοντας λοιπόν ότι ή θεότης έμφανίσθηκε στούς άπο- 
στόλους ώς φως έπάνω στο όρος, όπως μερικές φορές ό θεός 
έμφανίσθηκε άνθρωπόμορφος στούς προφήτες, έδειξε ότι δέν 
νομίζει ότι ύπάρχει κατά κάποιον τρόπο πουθενά τό θειο τούτο 
φως* δέν είναι άλλωστε ούτε άνθρωπόμορφο τό θειο, όπως λέ
γει κι’ αύτός μέ τά λόγια τούτα, ότι δέν είναι αύτά ούτε είναι τέ- 
τοιο τό θειο. Άποφαίνεται κι’ αύτός, όπως ό Βαρλαάμ, ότι είναι 
φάσμα, αισθητό καί κτιστό, έκεΐνο τό φως, ότι γίνεται μέν πάν
τοτε άλλα δέν είναι ποτέ* και άν δέν άποχώρησε πάλι προς τό 
μή 0ν, άφού έφάνηκε όμως, είναι κτιστό, έφ’ όσον έγινε. "Ετσι 
άπό ψυχή άποδέχεται καί άσπάζεται, όπως διαβεβαίωσε έγγρά- 
φως, τήν σύνοδο πού έξέλεγξε όσα είπε ό Βαρλαάμ βλασφήμως 
καί κακοδόξως περί τού θείου φωτός τής μεταμορφώσεως. 
Προσθέτοντας ό ίδιος άπό μόνου του στις δυσσεβεΐς καινοφω- 
νίες τού Βαρλαάμ, διδάσκοντας ότι τό φως τούτο συνυπάρχει 
αιωνίως στο σώμα τού Κυρίου, σαν διαφορετικό έντελώς άπό 
τήν άνθρωπίνη φύσι καί άπό τή θεία φύσι (διότι καμμιά άπό αύ- 
τές τις δυο δέν είναι φάσμα ούτε κάποιο αισθητό είναι άνυπό- 
στατο φως), έδειξε ότι μαζί μέ τήν άνθρωπίνη φύσι έπήρε άπό 
τό όρος κι’ αύτήν τή φαντασιώδη κι’ άνυπόστατη φύσι, αλλοί
μονο στήν άλλόκοτη δοξασία, τόν άληθινό θεό και τον Υιό τού 
θεού’ ώστε τώρα καί γιά πάντα ν’ άποτελήται άπό τρεις φύσεις, 
τή θεία, τήν άνθρωπίνη και τήν τού φωτός έκείνου, άπό τις 
όποιες ή μια δέν είναι καθόλου θεότης, ή άνθρωπότης δηλαδή, 
ή άλλη είναι ύστερογενέστερη κατ’ αύτόν και ψευδώνυμη θεό-
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θέωσις καί άρκτή και γενητή, ή δέ, άληθινή Θεότης. Τοιοΰτός 
έστιν αύτφ «ό τφ μεν Θεφ πιστός λόγος», ώς αυτός μεγαλαυ- 
χών φησί, «περί δε τα Θεία ευλαβής, περί δε τους κειμένους 
όρους τής εύσεβείας άσφαλής. Τό τοιοΰτο δή φησι κτιστόν кал 

5 αισθητόν και φασματώδες συνέσεσθαι τφ άνθρωπίνω του Χρί
στου είς δόξαν και άπόλαυσιν των διά πίστεως και άρετής τε- 
λειωθέντων». Δήλος ούν έστιν έντευθεν ούτος ούκ έκεϊνο τό 
φως, δ,τι ποτέ έστιν, άλλ’ αυτόν τον Θεόν είναι κτιστόν και αι
σθητόν καί άνυπόστατον δοξάζων φάσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ А

Παράστασις ώς ei και υποκρίνεται τη pig. συνηγορεΐν, 
άλλ' ούδεμίαν άκτιστον ό Ακίνδυνος πρεσβεύει

θεότητα

9 « Τότε γάρ τοΐς υίοΐς του μέλλοντος αίώνος», κατά τους
θεολόγους, «ούκ άέρος, ου φωτός, ου τόπου χρεία καί των 
τοιούτων, άλλ ' άντί πάντων αύτοις τό θειον γενήσεται»* «καί 
έσται ό Θεός τά πάντα έν πάσι», κατά τον άπόστολον, «όταν», 
κατά τον θεολόγον Γρηγόριον, «μηκέτι πολλά ώμεν ώσπερ νυν 

15 τοΐς κινήμασι καί τοΐς πάθεσιν, ούδεν όλως Θεού ή όλίγον έν 
ήμΐν αύτοις φέροντες, άλλ’ όλοι θεοειδείς, όλου Θεού χωρητικοί 
καί μόνου' τούτο γάρ ή τελείωσις προς ήν σπευδομεν». Έπεί 
τοίνυν τοΰθ’ ήμΐν έστιν ή τελείωσις, τό μόνου του μόνου Θεού 
χωρητικούς γενέσθαι, και άντί πάντων τότ έσται τοΐς δι’ άρε- 

20 *ήζ καί πίστεως τελειωθεΐσιν ό Θεός, δόξα δε καί άπόλαυσις 
κατά τον Άκίνδυνον της ήμετέρας φύσεως διά πίστεως καί άρε
τής άφικομένης είς τέλος έν τφ μέλλοντι τό κατ’ αύτόν άνυπό
στατον καί φασματώδες φως καί κτιστόν καί αίσθητόν, αύτός 
έστιν ό Θεός κτιστόν καί αίσθητόν και άνυπόστατον φάσμα κατ’ 1 2

1. Γρηγορίου Νύσσης, Περί ψυχής και άναστάσεως 3, PG 46, 104Β.
2. Α 'Κορ. 15,28.
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της, διότι είναι φαντασιώδης θέωσις καί άρκτή καί γενητή, ενώ 
ή άλλη είναι άληθινή θεότης. Τέτοιος είναι ό λόγος του, όπως 
ό ίδιος ισχυρίζεται ύπερήφανα· «πιστός στο Θεό, εύλαβής στα 
θεΐα, αλάθευτος στούς κειμένους όρους τής εύσεβείας- τό τέ
τοιο φως λοιπόν, τό κτιστό καί αισθητό καί φασματώδες, λέγει 
ότι θά συνυπάρχη με τό άνθρώπινο τού Χριστού, γιά δόξα καί 
άπόλαυσι των τελειωθέντων διά τής πίστεως καί τής άρετής». 
Είναι λοιπόν φανερό άπό έδώ ότι τούτος δεν θεωρεί εκείνο τό 
φως, ό,τι κι’ άν είναι, άλλ’ αύτόν τον Θεό κτιστό καί αισθητό 
καί άνυπόστατο φάσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Παράστασις ότι, άν και ύποκρίνεται ότι δείχνει τή μια 
ό Ακίνδυνος, πάντως καμμιά θεότητα δεν 

αποδέχεται άκτιστη

9 Κατά τούς θεολόγους, «τότε οί υιοί τού μέλλοντος αίώνος 
δεν θά χρειάζωνται ούτε άέρα ούτε φως ούτε τόπο καί τά παρό
μοια, άλλά αντί γιά όλα θά έχουν τό θειο»1, «καί θά είναι ό 
Θεός τά πάντα σε όλα»2, κατά τον άπόστολο, όταν κατά τον θε
ολόγο Γρηγόριο, «δεν θά είμαστε πολλά, όπως τώρα με τά κι
νήματα καί τά πάθη, πού δεν φέρομε μέσα μας τίποτε άπό τον 
Θεό καθόλου ή ολίγο, άλλά θά είμαστε ολόκληροι θεοειδείς, 
χωρητικοί όλου τού Θεού καί μόνου τού Θεού* διότι τούτο εί
ναι ή τελείωσις προς τήν όποια σπεύδομε»3. ’Αφού λοιπόν τού
το είναι γιά μάς ή τελείωσις, τό νά γίνωμε χωρητικοί μόνο τού 
μόνου Θεού, οπότε άντί γιά όλα θά είναι ό Θεός στούς τελειω- 
μένους με τήν άρετή καί τήν πίστι, δόξα δε και άπόλαυσις κατά 
τον ’Ακίνδυνο τής φύσεώς μας είναι τό κατά τήν άποψί του άνυ
πόστατο καί φασματώδες φώς, τό κτιστό καί αισθητό, ό ίδιος ό 
Θεός είναι κατ’ αύτόν κτιστό καί αισθητό καί άνυπόστατο φά-

* 3. Λόγος 30 (θευλυγικος 4), 6, PG 36, 112Β.
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αύτόν. Ούκούν ούδεμίαν ούτος άκτιστον πρεσβεύει Θεότητα, και 
άθεος ών ώς αληθώς, προς την των πολλών απάτην ώσπερ 
και τάλλα πάνθ’ υποκρίνεται φρονεΐν, ϊνα τής άσφαλούς δόξης 
άποβουκολοίη κλεπτών τους φενακιζομένους, ουτω και την 

5 ύπερ τής μιας άκτιστου Θεότητος ύπελθεΐν υποκρίνεται συνηγο- 
ρίαν. Έπιδαψιλευόμενος δ ’ έαυτφ την άθεωτάτην ταυτηνι 
γνώμην, ου κτιστόν και αισθητόν μόνον άποφαίνεται το Θειον 
φώς, άλλα και του αισθητού φωτός διαφερόντως χείρον, άμα 
και καιναΐς τισι καί άλλοκότοις έπινοίαις καί αυτήν την του 

10 Βαρλαάμ κακοφροσύνην άποκρύπτειν άεί ταΐς ύπερβαλλουσαις 
εις αύτό βλασφημίαις φιλοτιμούμενος.

10 Εκείνος μεν yap «πάντ’» έλεγε «τά τε νοοΰντα και τα νο
ούμενα σεμνότερα είναι του κατά την θείαν μεταμόρφωσιν 
φωτός, ώς τή δψει διά του άέρος προσπεσόντος», καθάπερ 

ΐδήγηται φρενοβλαβώς αύτός, «και αισθητική δυνάμει ύποπεπτω- 
κότος καί τά αισθητά μόνα δεικνΰντος τοίς όρώσιν, ύλικου τε 
δντος καί έσχηματισμένου, καί έν τόπω καί έν χρόνω φαινομέ
νου, και τον άέρα χρωματίζοντος», καθά кал συνοδικώς άπη- 
λέγχθη δυσσεβέστατα φρονών. Ούτος δε ούχί κατά μόνου του 

20 λάμψαντος έπ ’ δρους άπό του Σωτήρος βλασφημεΐ φωτός, πα- 
ραπλησίως μεν άφρόνως, προφάσεως δέ τίνος δμως έπειλημ- 
μένος κατ' έκείνον, ώς έπί γής καί παρ' ανθρώπων ώπται, καί 
τών έτι στρεφόμενων έν τφ έπικήρφ κόσμω τούτφ, άλλά καί 
αύτό τό ύπερουράνιον кал προκόσμιον кал ύπερκόσμιον φώς, έν 

25 ώ πάσαι αί τών άγγέλων άξίαι, είτε τή τάξει τής στάσεως μερι- 
ζομένων τον φωτισμόν, είτε τοίς μέτροις του φωτισμού την 
στάσιν λαμβανόντων, κατά τον Θεολόγον φάναι Γρηγόριον καί 
τούτο τοίνυν τό τών άιδίων άγγέλων φώς κτιστόν είναι άποφαί- 
νεται και τού αισθητού φωτός χείρον έπιχειρεί δεικνύναι.

4. Εννοεί τόν Βαρλαάμ πού καταδικάσθηκε στή σύνοδο τού Ιουνίου 
1341. Τό κείμενον άπό τό Συνοδικό τόμο 8, PG 151,682.
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σμα. Επομένως καμμιά θεότητα δεν δέχεται αύτός άκτιστη· κι’ 
ένώ είναι αληθινά άθεος, όπως γιά έξαπάτησι των πολλών ύπο- 
κρίνεται ότι φρονεί και όλα τά άλλα, γιά νά παραπλανά τούς εύ
πιστους δολίως από την αλάθευτη γνώμη, έτσι ύποκρίνεται ότι 
άνέλαβε καί τη συνηγορία ύπέρ τής μιάς άκτιστης θεότητος. 
Προσφέροντας στον έαυτό του αύτήν την άθεώτατη γνώμη, δεν 
χαρακτηρίζει μόνο κτιστό και αισθητό, αλλά και πολύ χειρότε
ρο από τό αισθητό τό θειο φως. Συγχρόνως μέ παράδοξα και 
άλλόκοτα έπινοήματα προσπαθεί ν’ άποκρύπτη συνεχώς κι’ αύ
τήν την κακοφροσύνη τού Βαρλαάμ, μέ τις ύπερβολικές δηλαδή 
βλασφημίες έναντίον του.

10 Πράγματι έκεΐνος έλεγε «ότι όλα, νοοϋντα και νοούμενα, 
είναι άξιολογώτερα άπό τό φώς πού παρουσιάσθηκε στη θεία 
μεταμόρφωσι, διότι τούτο έπεσε στήν όψι διά τού άέρος», όπως 
αύτός νομίζει φρενοβλαβώς, «καί ύπέπεσε σ’ αισθητική δύναμι 
καί δεικνύει μόνο τά αισθητά στούς θεατάς, είναι ύλικό καί 
σχηματοποιημένο, φαίνεται σέ τόπο καί χρόνο καί χρωματίζει 
τον άέρα», όπως άπελέγχθηκε ότι φρονεί δυσσεβέστατα καί 
συνοδικώς4. Τούτος δέν βλασφημεΐ μόνο έναντίον τού φωτός 
πού έλαμψε έπάνω στο όρος άπό τον Σωτήρα, άφρόνως κατά 
παραπλήσιο μ’ έκεΐνον τρόπο, άλλά μέ κάποια πρόφασι σάν 
έκεΐνον, ότι έφάνηκε έπάνω στη γή καί άπό άνθρώπους, πού 
άκόμη εύρίσκονται σέ τούτον τον πρόσκαιρο κόσμο, άλλά βλα
σφημεΐ καί έναντίον τού ύπερουρανίου καί προκοσμίου καί 
ύπερκοσμίου φωτός, στο όποιο όλα τά άξιώματα τών άγγέλων5, 
πού είτε μοιράζονται τό φωτισμό σύμφωνα μέ την τάξι τής στά
σεως είτε παίρνουν τη στάσι κατά τά μέτρα τού φωτισμού, γιά 
νά όμιλήσωμε σύμφωνα μέ τον θεολόγο Γρηγόριο6· άποφαίνε- 
ται λοιπόν ότι καί τούτο τό φώς τών άϊδίων άγγέλων είναι κτι
στό κι’ έπιχειρεΐ νά δείξη ότι είναι χειρότερο άπό τό αισθητό 
φώς.

5. Βλ. Μ. Βασιλείου, Εις την έξαήμερον 2, 5, PG 29, 40С.
6. Λόγος 40 εις τό άγιον Βάπτισμα, 5, PG 36, 364Β.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Е

wΟτι τό ύπερουράνιον και προκόσμιον και ύπερκόσμιον φώς 
κτίσμα είναι κατασκευάζει και φανερώς άποφαίνεται

11 Του yap μεγάλου Βασιλείου περί του σκότους, δ προ τής 
του κατ' αισθησιν φωτός γενέσεως ήν έπάνω τής άβύσσου, δια- 
πορητικώς είπόντος, «ποιου τοίνυν φωτός άμοιρος αίφνιδίως 
εόρέθη ό έν τω κόσμω τόπος, ώστε το σκότος έπάνω είναι του 

5 δδατος;» εϊτα και την οίκείαν προσειρηκότος δόξαν, «λογιζόμε- 
θα γάρ», φησίν, «δτι εϊπερ τι ήν προ τής του αισθητού τούτου 
και φθαρτού κόσμου συστάσεως, έν φωτι άν ήν δηλονότι’ ούτε 
γάρ αί των άγγέλων άξίαι, ούτε πάσαι αί έπουράνιοι στρατιαί, 
ούτε άλως δ,τι έστιν ώνομασμένον ή άκατονόμαστον των λογι- 

10 κών φύσεων кал των λειτουργικών πνευμάτων έν σκότω διή- 
γεν, άλλ ’ έν φωτι και πάση ευφροσύνη πνευματική την πρέπου- 
σαν έαυτοΐς κατάστασιν είχον. Και τούτοις ούδεις άντερεν ου- 
κουν δστις γε τό ύπερουράνιον φώς έν ταΐς των άγαθών έπαγγε- 
λίαις έκδέχεται, περί ού Σολομών φησι, 'φώς δικαίοις διαπαν- 

15 τός\ και ό απόστολος, ‘εύχαριστοΰντες τω Πατρι τω ίκανώσαν- 
τι ήμας έν τή μερίδι του κλήρου των άγιων έν τω φωτί\ Εί γάρ 
οί καταδικαζόμενοι πέμπονται είς τό σκότος τό έξώτερον, 
δήλον δτι οί τά τής άποδοχής άξια είργασμένοι έν τω ύπερκο- 
σμίφ φωτι την άνάπαυσιν έχουσιν. Έπει οόν έγένετο ό ούρανός 

20 προστάγματι Θεού, άθρόως περιταθεις τοϊς έντός τής αύτοΰ πε
ριφέρειας άπειλημμένοις, σώμα έχων συνεχές ικανόν των έξω 
διαστήσαι τά ένδον, άναγκαίως τον έναπολειφθέντα αύτφ τόπον
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ό τ ι  επινοεί και ισχυρίζεται φανερώς ότι τό ύπερουράνιο 
και προκόσμιο και ύπερκόσμιο φως είναι κτίσμα

11 Ό  μέγας Βασίλειος είπε έρωτηματικώς περί του σκότους, 
τό όποιο ήταν έπάνω άπό τή άβυσσο πριν άπό τή γένεσι του κό
σμου, «ποιου λοιπόν φωτός εύρέθηκε έξαφνικά άμοιρος ό τό
πος στον κόσμο, ώστε νά είναι τό σκότος έπάνω στο ύδωρ;». 
Έπειτα, αφού διετύπωσε τήν άποψί του, λέγει, «σκεπτόμα
στε ότι, άν ύπήρχε κάτι πριν άπό τή σύστασι του αισθητού τού
του καί φθαρτού κόσμου, προφανώς θά ήταν στο φως* διότι 
ούτε οί άξιες τών άγγέλων ούτε όλες οί έπουράνιες στρατιές, 
ούτε γενικώς δ,τι είναι ώνομασμένο ή άκατονόμαστο τών λογι
κών φύσεων καί τών λειτουργικών πνευμάτων, έπαιρνούσαν 
στο σκότος- άλλ’ άντιθέτως είχαν τήν κατάλληλη σ’ αύτούς 
θέσι στο φώς με κάθε πνευματική εύφροσύνη. Καί σ’ αύτά δεν 
θά άντείπη κανένας· όχι βέβαια όποιος περιμένει τό ύπερουρά
νιο φώς με τις έπαγγελίες τών άγαθών, για τό όποιο λέγει ό Σο
λομών, ‘φως στούς δικαίους διαπαντός’1, καί ό άπόστολος ‘εύ- 
χαριστώντας τον Πατέρα πού μάς άξίωσε νά πάρωμε μερίδιο 
άπό τήν κληρονομιά τών άγιων στο φώς’2. ’Ά ν πράγματι οί κα
ταδικαζόμενοι στέλλωνται στο σκότος τό βαθύτερο, είναι φανε
ρό ότι όσοι έχουν πραγματοποιήσει τά άξια τής άποδοχής έργα 
θά εϋρουν άνάπαυσι στο ύπερκόσμιο φώς. Όταν λοιπόν ό ού- 
ρανός έγινε με πρόσταγμα τού θεού κι’ έτεντώθηκε διάπλατα 
γύρω άπό τά σώματα πού περιελήφθηκαν στήν περιφέρειά του, 
έχοντας συνεχές σώμα ικανό νά διαχωρίζη τά μέσα άπό τά έξω, 
άναγκαίως κατέστησε άφεγγή τον τόπο πού έμεινε μέσα του,

1. Π α ροιμ . 13,9. 2. Κ ο λ . 1, 12.
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άφεγγή κατέστησε, την έξωθεν αύγήν διακόψας». Τούτο προ- 
θεις ό \Ακίνδυνος άπδ τούτου του κεφαλαίου φησιν «οΐεσθαι πε- 
πλανήσθαι ημάς кал την ύφειμένην άκτιστον ορατήν σωματι- 
κοΐς όφθαλμοΐς καθ’ έαυτήν δογματίσαι θεότητα, μη συνειδότας 

5 δτι τό άκτιστον και υπερούσιον φως ού σώματι συνεχει δια- 
φράττεται, άλλα πανταχου πάρεστι και διά πάντων χωρεΐ ασχέ
τως και άκωλύτως. "Όπου γάρ ή των άγγέλων φύσις, κτιστή 
ούσα, ού κωλύεται ύπο τής ούρανίου περιφέρειας μέχρις ήμών 
καταβαίνειν, εις διακονίαν άποστελλομένη παρά του κτίσαντος, 

10 πώς άν τό άκτιστον φως έκωλύετο ύπο του σώματος τού ούρα
νίου; Καίτοι πώς και αύτο τούτο είδε τις ή βλέπει σωματικοΐς 
όφθαλμοΐς, έπειδή φησιν ό μέγας Βασίλειος διαφραχθήναι αύτο 
έξ άρχής ύπο τής ούρανίου περιφέρειας και τήν αύγήν έκείνου 
διακοπήναι;». Τούτον τον λήρον άπαντα συνθεις περί τού 

15 άφθάρτου кал ύπερκοσμίου φωτός δυσσεβώς όμού τε και φρε- 
νοβλαβώς, είτ’ άποφαινόμενος καθ’ ήμών έπάγεν «δήλον ούν 
δτι πάντη ό άνθρωπος ούτος πεπλάνηται».

12 «Οΐεσθαι» μϊν ούν έφη περί ήμών τοιαύτα τήν άρχήν, 
έπειδήπερ ούδαμού των Λό^ων είδε τής ρήσεως ταύτης μνήμην 

20 ήμάς πεποιημένους. Εί γάρ και περί φωτός έστιν ύπερκοσμίου, 
άλλά τοις διαστρέφειν ήρημένοις διά τήν ένούσαν άσάφειαν εύε- 
πιχείρητός έστι και ύπ ’ Ακινδύνου προβεβλήσθαι χρήν, ώσπερ 
δήτα και προβέβληται, και ού μετρίως διέστραπται κακουργη- 
θεΐσα, ώς ό λόγος δείξει προϊών. "Εθος γάρ τούτο τοις πονη- 

25 ροις αίρεσιάρχαις παλαιόν, τά σαφή τής γραφής διά των άσα- 
φών μετάγειν και σοφιστικώς έντεΰθεν παρακρούεσθαι τους 
παραγομένους ύπ' αύτών. Ήμεΐς δ * έκ των σαφή και τρανήν και 
πανταχόθεν ούκ άνεπιθόλωτον μόνον τήν διάνοιαν φόντων, 
άλλά και φανοτάτην ΐσα και φωτί, τήν ύπερ τού θείου φωτός 

30 εύσεβή δόξαν έπιδείκνυμεν. Άλλ * έπειδήπερ έκ τού «οΐεσθαι» 
αύτός πεπλανήσθαι όντινοΰν, δήλον είναι τούτο άπεφήνατο,

3. Είς την έζαήμερον 2, 6, PG 29, 40С-4ΙΑ.
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διακόπτοντας τήν άπ’ έξω αύγή»3. Παραθέτοντας τούτο ό Ακίν
δυνος, λέγει ότι από τούτο τό κεφάλαιο νομίζει «ότι έχομε πλά
νη θή έμεΐς και έδογματίσαμε ότι ή ύφειμένη άκτιστη θεότης εί
ναι καθ’ έαυτήν ορατή με σωματικούς οφθαλμούς, χωρίς νά κα
ταλαβαίνομε ότι τό άκτιστο κι’ ύπερούσιο φως δέν διαφράττε- 
ται με συνεχές σώμα, άλλά είναι παντού παρόν και προχωρεί σε 
όλα χωρίς νά συγκρατήται καί νά έμποδίζεται. Πράγματι, αφού 
ή φύσις των αγγέλων, πού είναι κτιστή, δέν έμποδίζεται νά κα- 
τεβαίνη άπό τήν ούράνια περιφέρεια έως έμάς, άποστελλομένη 
άπό τον κτίστη σέ διακονία, πώς θά μπορούσε νά έμποδισθή τό 
άκτιστο φώς άπό τό ούράνιο σώμα; Καί όμως, πώς τούτο τό 
ίδιο τό είδε ή τό βλέπει κανείς μέ σωματικούς οφθαλμούς, όταν 
ό μέγας Βασίλειος λέγει ότι αύτό διαφράχθηκε άπό τήν άρχή 
άπό τήν ούράνια περιφέρεια καί ότι διακόπηκε ή αύγή έκεί- 
νου;». ’Αφού συνέθεσε όλη τούτη τή φλυαρία δυσσεβώς καί 
φρενοβλαβώς περί τού άφθάρτου καί ύπερκοσμίου φωτός, έπει
τα άπευθυνόμενος έναντίον μας προσθέτει, «είναι λοιπόν φανε
ρό ότι τούτος ό άνθρωπος έχει πλανηθή». 12

12 Είπε λοιπόν γιά μάς στήν άρχή «ότι νομίζει», έπειδή σέ 
κανένα μέρος τών λόγων δέν είδε νά μνημονεύωμε τούτην τή 
ρήσι. Διότι, άν καί πρόκειται περί ύπερκοσμίου φωτός, λόγω 
τής άσαφείας πού περικλείει είναι εύκολοχείριστη άπό έκεί- 
νους πού συνηθίζουν νά διαστρέφουν κι’ έπρεπε νά προβληθή 
άπό τον ’Ακίνδυνο, όπως καί προβλήθηκε, καί διαστράφηκε όχι 
μετρίως μέ κακοποίησι, όπως θά δείξη ό λόγος στή συνέχεια. 
Είναι πράγματι παλαιά συνήθεια τών πονηρών αίρεσιαρχών νά 
μετατρέπουν τά σαφή τής Γραφής διά τών άσαφών καί μέ αύ- 
τόν τον τρόπο νά έξαπατοΰνται οί παρασυρόμενοι άπ’ αύτούς. 
’Εμείς όμως έπιδεικνύομε τήν εύσεβή δοξασία περί τού θείου 
φωτός μέ τή μαρτυρία έκείνων πού έχουν τή διάνοια σαφή καί 
τρανή καί άπό κάθε πλευρά όχι μόνο άνεπιθόλωτη, άλλά καί 
λαμπρότατη όσο τό φώς. Άλλ’ έπειδή αύτός μέ βάσι τό ότι νο
μίζει ότι κάποιος έχει πλανηθή άποφάνθηκε ότι τούτο είναι φα-
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δήλος έσται και αυτός πεπλανημένος ών ούόέν ήττον ότι μη кал 
μάλλον έκ του τοιοΰτον οϊεσθαί τινας αυτόν, και ταΰτ’ ούκ όλί- 
γους ουδέ τούς τυχόντας. Κατά yap τάς αυτού τοιαύτας Αποδεί
ξεις και ήμϊν τοΰτ άποχρήσει προς άπόδειξιν απλανείς δ ' ήμεϊς 

5 εϊπερ αύτός πεπλανημένος έκ των οϊκοθεν έφόδων άποδείκνυ- 
ται.

13 Ο δε και Θαυμάζει και καθυβρίζει, πώς τις λέγει τούτο το 
φως έωράσθαι ή όράσθαι σωματικοΐς όφθαλμοϊς, το κατά την 
αύτοϋ σύνεσιν, ήν έν τοΐς τού μεγάλου Βασιλείου κέκτηται δι- 

ιοδάγμασι, διαφραχθέν υπό τής ούρανίου περιφέρειας και τοΐς 
όπερουρανίοις μόνοις φαΐνον άγγέλοις, άτε μη δυνάμενον το ου
ράνιον διαδύναι σώμα και τοΐς έπι γης όφθήναι ώς σωματικόν 
και ύλικόν και αισθητόν ύπάρχον και παχυμερές; Πώς γάρ ον 
τοιοϋτο τό μη πεφυκός διά σώματος, και ταύτα τοιούτου σώμα- 

lb τος, χωρεΐν; Τούτο τοίνυν ημάς δίκαιον Θαυμάζειν και τώ οίο- 
μένφ δικαίως λοιδορεΐσθαν πώς παρά μηδενός ημών περί τού
του του φωτός τοιαύτ' άκηκοώς οίάπερ αύτός φρονεί, τελέως 
Ανακόλουθα και Ασύστατα και αύτεπίβούλα, είθ\ήμάς ώήθη λέ- 
γειν τοιοΰτο φώς έκ των ύπερουρανίων διαφαίνεσθαι τοΐς έπι 

20 γης, δ δη και κατηγορών ήμών, διά Θαύματος ποιείται; Πού δε 
και των ήμετέρων εύρετο λόγων οΰτω συντεθειμένον έφεζής 
δπερ αύτός όνομάζει πλάνην, «ύφειμένην άκτιστον όρατήν 
σωματικοΐς όφθαλμοϊς καθ' έαυτήν θεότητα»; Ούδαμού γάρ, εί 
μη άρα προς αύτόν και τους συν αύτφ πρώτους είρηκότας και 

25 παρ * έαυτών συντεθεικότας ποιούμεθα τον λόγον, καθάπερ δη 
και νΰν. Άλλ ’ ώσπερ νομίζειν ήμάς έφη πεπλανήσθαι άπό τής 
ρήσεως ήν μηδε προηνέγκαμεν ήμεΐς, οΰτω πάλιν άπό των παρ ’ 
ήμών προενηνεγμένων των άγιων ρήσεων αύτός συνάγων και 
τό Απ’ έκείνων παρ’ αύτού πρώτου συναγόμενον, πλάνην αύτός 

30 aS νομίζων είναι, κάκείνων άπτόμενος των θεοφόρων, ήμΐν 
άντι προσωπείου χρήται, κλέπτων οΰτω τούς άκεραιοτέρους.
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νερό, είναι φανερό ότι κι’ αύτός είναι όχι όλιγώτερο άν όχι πε
ρισσότερο πλανημένος με βάσι ότι μερικοί τον θεωρουν τέ
τοιον, καί μάλιστα όχι όλίγοι ούτε τυχαίοι. Κατά τις παρόμοιες 
αποδείξεις του θ’ άρκέση καί τούτο σ’ έμάς γι’ άπόδειξι* άν δέ 
αύτός άποδεικνύεται πλανημένος άπό τις δικές του έφόδους, 
έμεΐς είμαστε άπλάνευτοι.

13 Κάτι πού θαυμάζει καί καθυβρίζει είναι, πώς λέγει κανείς 
ότι τούτο τό φως έχει ίδωθή ή βλέπεται με σωματικούς όφθαλ- 
μούς, τό όποιο κατά τη σύνεσί του πού κατέχει με τά διδάγματα 
τού μεγάλου Βασιλείου, διαφράχθηκε άπό την ούράνια περιφέ
ρεια καί φέγγει μόνο στούς ύπερουρανίους άγγέλους, διότι δέν 
μπορεί νά διαπεράση τό ούράνιο σώμα καί νά έμφανισθή στούς 
έπί τής γης ώς σωματικό καί ύλικό καί αισθητό καί παχυμερές; 
Πώς θά μπορούσε νά μη είναι τέτοιο αύτό πού δέν είναι καμω
μένο νά προχωρή διά σώματος, καί μάλιστα τέτοιου σώματος; 
Τούτο λοιπόν είναι δίκαιο νά θαυμάζωμε έμεΐς καί νά λοιδο- 
ρούμαστε δικαίως άπό αύτόν πού τό νομίζει σωστό* πώς, ένώ 
δέν ακούσε άπό κανένα μας για τούτο τό φώς τέτοια πράγματα, 
όσα αύτός φρονεί, τελείως άνακόλουθα καί άσύστατα καί άντι- 
φατικά, έπειτα ένόμισε ότι έμεΐς λέγομε ότι τέτοιο φώς έμφανί- 
ζεται στούς έπί γής άπό τά ύπερουράνια, καί καθώς μάς κατη
γορεί γι’ αύτό, μένει έκπληκτος; Σε ποιό σημείο τών πραγμα
τειών μας εύρήκε διατυπωμένο στή σειρά αύτό πού ό ίδιος όνο- 
μάζει πλάνη, «ύφειμένη άκτιστη όρατή με σωματικούς όθφαλ- 
μούς καθ’ έαυτήν θεότητα»; Πουθενά βέβαια, έκτος άν άπευθύ- 
νωμε τον λόγο προς αύτόν καί τούς όπαδούς του, άφού πρώτοι 
αύτοί τό είπαν καί τό συνέθεσαν μόνοι τους, όπως βέβαια πράτ- 
τομε καί τώρα. Αλλά, όπως είπε ότι νομίζει ότι έχομε πλανηθή 
με βάσι τη ρήσι πού ούτε τήν προφέραμε έμεΐς, έτσι πάλι μέ 
βάσι τις χρησιμοποιημένες άπό μάς ρήσεις τών άγιων συνάγει 
πρώτος αύτός τό συμπέρασμα, νομίζοντας πάλι αύτός ότι είναι 
πλάνη, καί, ένώ θίγει έκείνους τούς θεοφόρους, χρησιμοποιεί 
έμάς σάν προσωπείο, παρασύροντας έτσι τούς άπλουστέρους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Παράστασις ότι διθεΐτας ό Ακίνδυνος ούχ ήμάς κελεΐ μόνον, 
άλλα και τούς θεοφόρονς πατέρας και την καταψηφισαμένην 

του Βαρλαάμ εκκλησίαν те και βασιλείαν

14 To yap τής θείας μεταμορφώσεως φως και Θεότητα κα- 
λοϋσιν οί Θεολόγοι και τοΐς των αποστόλων όφθαλμοΐς έωρά- 
σθαι μαρτυροΰσι και το άκτιστον αύτφ προσμαρτυρονσιν, άφ’ 
ών ούτος την «άκτιστον όρατήν θεότητα» σονήγαγε, το δε ύφει-

5 μένον ταύτης άπο του και υπέρ την απόρρητον έκείνην θέαν την 
ούσίαν του θεού θεολογεΐσθαι. Έπει κάν τφ Σ  υ ν ο δ ι к φ  
Τ ό μ ω ταΰτ’ είπών ό τής συνόδου τηνικαυτα προκαθήμενος 
φιλοθεώτατος έκεϊνος βασιλεύς άναγέγραπταν «εί και προς το- 
σουτο Θεωρίας ύψος άνέδραμον οί του Κυρίου μύσται, χάριν και 

ίο δόξαν είδον θείαν, άλλ’ ού την φύσιν αύτήν την χορηγούσαν την 
χάριν* και γάρ ϊσμεν έκείνην, ύπό των θείων λογιών μεμυημέ- 
νοι, άμέθεκτον, άληπτον, άόρατον, και αύταϊς ταΐς ύπερκοσμίοις 
και άνωτάτω δυνάμεσιν, ώς ‘ούδ' ίχνος δλως καταλήψεως, κάν 
ψιλόν, τοϊς μετ’ αύτήν καταλείψασαν’»■ έπει και Γρηγορίων ό

15 θεολογικώτατος, έστιν ά των προφητικών Θεαμάτων καταλέ- 
ξας πρότερον, έφεξής εύθυς έπήνεγκεν, «άλλ* ούτε ούτοι περί 
ών ό λόγος, ούτε τις άλλος τών κατά τούτους έστη έν ύποστή- 
ματι και ούσίφ Κυρίου κατά το γεγραμμένον, ούδέ Θεού φύσιν ή 
είδεν ή έξηγόρευσεν». Εντεύθεν ούν ό \Ακίνδυνος συνήγαγε το

20 ύφειμένον, ώσπερ και ό Βαρλαάμ άπο τών παραπλησίως τοΐς 
άγίοις είρημένων' το δέ «καθ’ έαυτήν», άπο τού τον Θεοφόρον 
δαμασκηνόν είπεΐν, «μεταμορφοΰται Χριστός, ούχ δ ούκ ήν 1 2

1. Μαξίμου ΌμολογητοΟ, Περί άποριών, PG 91,1168Α.
2. Συνοδικός τόμος А ' 46, PG 151, 688С. Τά είπε ό βασιλεύς ’Ανδρό

νικος Γ . Πατριάρχης ήταν ό ’Ιωάννης Καλέκας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Παράστασις ότι ό ‘Ακίνδυνος καλεΐ διθεΐτες όχι μόνο έμάς, 
άλλα και τούς θεοφόρους πατέρες και την Εκκλησία 

και τη βασιλεία πού κατεδίκασε τόν Βαρλαάμ

14 Τό φως τής θείας μεταμορφώσεως οί θεολόγοι τό καλούν 
καί θεότητα, καί μαρτυρούν ότι έχει ίδωθή μέ τούς οφθαλμούς 
των άποστόλων καί τού αποδίδουν τό άκτιστο, άπό τά όποια 
αύτός συνήγαγε τήν «άκτιστη ορατή θεότητα», τό δε ύφειμένο 
της συνήγαγε άπό τό ότι ή ούσία τού Θεού θεολογείται έπάνω 
άπό τήν άπόρρητη έκείνη θέα. Αύτά τά πράγματα, τά όποια είπε 
ένώπιον τής συνόδου ό φιλοθεώτατος έκεΐνος βασιλεύς, είναι 
άναγεγραμμένα στο Συνοδικό Τόμο' «κι’ άν οί μύστες τού Κυ
ρίου άνέβηκαν σε τόσο μεγάλο ύψος θεωρίας, είδαν χάρι καί 
δόξα θεία, άλλ’ όχι τήν ίδια τή φύσι πού χορηγεί τή χάρι· διότι 
έκείνην, μυημένοι άπό τά θεία Λόγια, τήν γνωρίζομε άμέθεκτη, 
άκατάληπτη, άόρατη καί γι’ αυτές τις ύπερκόσμιες καί ύπέρτα- 
τες δυνάμεις, διότι ‘δέν άφησε ούτε ίχνος καταλήψεως καθόλου 
στούς έπειτα άπό αύτήν, έστω καί μικρό’1»2. "Αλλωστε καί ό 
θεολογικώτατος των Γρηγορίων, άφοΰ πρωτύτερα άνέφερε με
ρικά άπό τά προφητικά θεάματα, στη συνέχεια άμέσως προσέ
θεσε, «αλλά ούτε τούτοι γιά τούς όποιους γίνεται ό λόγος ούτε 
κάποιος άλλος άπό τήν ίδια κατηγορία έστάθηκε στήν ύπόστα- 
σι καί τήν ούσία τού Κυρίου κατά τό γεγραμμένο, ούτε είδε ή 
έξέφρασε φύσι θεού»3. Άπό αύτά λοιπόν συνήγαγε ό Ακίνδυ
νος τό ύφειμένο, όπως καί ό Βαρλαάμ άπό τά παραπλήσια λόγια 
των άγιων, ένώ τό «καθ’ έαυτήν» προέρχεται άπό τό ότι ό θεο-

3. Ιερ. 23, 18. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 28 (θεο λογικός 2), 19. PG 
36, 52Β.
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ηροσλαβόμενος, ούδε εις δπερ ούκ ήν μεταβαλόμενος, άλλ’ 
δπερ ήν τοΐς οίκείοις μαθηταΐς έκφαινόμενος». 'Ώστ ’ ούχ ήμΐν 
άπλώς έπιγράφεται την πλάνην ταύτην, ούό' ήμάς μόνους ασε
βείς καλεΐ και διΘέιτας διά ταύτην, άλλα πολλώ μάλλον τον 

5 Θειότατον έκεϊνον βασιλέα και τον σύνεδρον έκείνω και σύμφω
νον τηνικαΰτα πατριάρχην και την παρεδρεύουσαν και συμψη- 
φιζομένην σύγκλητον και την των άρχιερέων πάσαν ίεράν όμή- 
γυριν και άπλώς πάντας τους περικαθημένους τε και περιιστα- 
μένους, πλήν αύτου του Βαρλαάμ, δς μόνος έλλέλειπται διαφω- 

10 νώ ν, και τούτων έτι μάλλον τούς έξ αίώνος ένθέους Θεολόγους, 
παρ ’ ών ό Τ ό μ ο ς τα τοιαυτα εύσεβώς και διαρκώς παρί- 
στησιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ ’

"Οτι των θεοφόρων άκούσας τό αυτό λεγόντων είναι φως 
τό τε προκόσμιον και τό φανεν εν Θαβωρίφ δέον τής 

πλάνης άπηλλάχθαι και μή νομίζειν εκ του όρους 
λαβεΐν τούτο την αρχήν, ό δε, δόλφ πάρεις 

εκείνους, ώς τοΰθ* ήμών λεγόντων 
ύπερκόσμιον κατηγορεί

15 Άλλα φέρ ’ ίδωμεν και πόθεν τοΰτ’ έκεΐνο λέγειν ήμάς ένό- 
μισε τό ύπερουράνιον ύπάρχειν φώς. Άκούσας ένταυθα του με- 

15 γάλου Βασιλείου λέγοντος, «τό ύπερουράνιον φώς, έν ώ πάσαι 
αί έπουράνιοι στρατιαί, κάν ταΐς τών αγαθών έπαγγελίαις τους 
πιστούς έκδέχεσθαι, και τούς είργασμένους τά τής άποδοχής 
άξια έν τφ ύπερκοσμίφ φωτι την άνάπαυσιν έχειν, περί ού και 
Σολομών φησι, 'φώς δικαίοις διαπαντός' кол ό άπόστολος, ‘εύ- 

20 χαριστοΰντες τφ Πατρι τφ ικανώσαντι ήμάς έν τη μερίδι του

4. Εις την Μεταμόρφωσιν 12, PG 96, 564С.
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φόρος Δαμασκηνός είπε, «μεταμορφώνεται ό Χριστός, δχι 
παίρνοντας δ,τι δεν ήταν ούτε μεταβαλλόμενος, άλλα άποκαλύ- 
πτοντας στούς μαθητάς του αύτό πού ήταν»4. "Ωστε δεν άποδί- 
δει μόνο σε μάς αυτήν τήν πλάνη, ούτε καλεΐ μόνο έμάς άσε- 
βεΐς και διθεΐτες γι’ αύτήν, άλλα πολύ περισσότερο έκεΐνον τον 
θειότατο βασιλέα και τον σύνεδρο έκείνου και σύμφωνο τότε 
πατριάρχη και τήν σύγκλητο πού παρέδρευε και συναποφάσιζε 
και δλη τήν ιερή σύναξι των άρχιερέων και γενικώς δλους τούς 
παρακαθημένους και παρευρισκομένους, πλήν τού ίδιου τού 
Βαρλαάμ πού μόνος παρέμεινε νά διαφωνή, και άκόμη περισσό
τερο άπό αύτούς τούς άπό αιώνων ένθέους θεολόγους, άπό τούς 
όποιους ό Τόμος εύσεβώς και διαρκώς παρουσιάζει αύτή τή δι
δασκαλία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

"Οτι, ακούοντας τούς θεοφόρους νά λέγουν ότι τό προκόσμιο 
φως κι’ αύτό πού έφάνηκε στο θαβώρ είναι τό ίδιο, ένώ 

έπρεπε νά είχε άπαλλαχθη άπό τήν πλάνη και νά μή 
νομίζη ότι τούτο έπήρε τήν άρχή άπό τό όρος, 

αύτός, παραμερίζοντας έκείνους δολίως, κατη
γορεί έμάς ότι τό λέγομε ύπερκόσμιο

15 "Ας ίδούμε δμως και άπό πού ένόμισε δτι λέγομε έμεΐς 
άκριβώς δτι ύπάρχει τό ύπερουράνιο φώς. "Ακούσε έδώ τον 
μέγα Βασίλειο νά λέγη δτι «οί πιστοί προσδοκούν κατά τις 
έπαγγελίες τών άγαθών τό ύπερουράνιο φώς, στο όποιο εύρί- 
σκονται όλες οί έπουράνιες στρατιές, καί δσοι έπετέλεσαν έργα 
άξια άποδοχής έχουν τήν άνάπαυσι στο ύπερκόσμιο φώς, γιά τό 
όποιο λέγει ό Σολομών ‘φώς γιά τούς δικαίους διαπαντός’1, καί 
ό άπόστολος ‘εύχαριστώντας τον Πατέρα πού μάς άξίωσε νά

1. Παροιμ. 13,9.
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κλήρου των άγιων έν τώ φωτϊ», έν δε τώ τά ήμέτερα τοΐς 
άγίοις όμόλογα δεικνύντι Τ ό μ ω, του Θεολήπτου γράφοντος 
Δαμασκηνού περί του Θείου φωτός τής του Κυρίου μεταμορφώ- 
σεως, ώς «έν δρει τή δόξη τής έαυτου βασιλείας όρώσιν έκλάμ- 

5ποντα των άποστόλων οί πρόκριτοι, ώ έν ούρανώ οί άγγελοι 
άκλινες ένερείδειν το δμμα ού σθένουσιν», και «ταΰτά έστιν α 

όφθαλμός ούκ είδε και ούς ούκ ήκουσε και έπι καρδίαν ανθρώ
που ούκ άνέβη πώποτε ούτως έν αίώνι τφ μέλλοντι συν 
Κυρίφ έσόμεθα, Χρίστον όρώντες τώ φωτϊ άστράπτοντα τής 

10 θεότητος». «Τούτο το φως κατά πάσης φύσεως έχει τά νικητή
ρια1 αυτή ή ζωή ή τον κόσμον νικήσασα» ’ «δόξα γάρ άχρονος 
кал διηνεκής και διαιωνίζουσα δείκνυται» «ή των άπάντων 
έπέκεινα» ’ Ανδρέου τε του τής Κρήτης Θεσπεσίου προέδρου λέ- 
γοντος, «έπι του δρους ό Κύριος υπερβαλλόντως έξήστραψε, 

15 τοΐς τελουμένοις των μαθητών και μυουμένοις τά υψηλότερα 
κατά άλήθειαν Θεωρούμενος», «έξω γάρ σαρκος και κόσμου 
γενόμενοι καθόσον έφικτόν, ένταΰθα τά τής μελλούσης κατα- 
στάσεως έξ ών έπειράθησαν έδιδάχθησαν», και ώς «τό φως 
τούτο πάσα των ύπερκοσμίων ή νοητή διακόσμησις άΰλως 

20 έστιωμένη τεκμήριον άψευδέστατον τίθεται τής περί ήμάς τού 
λόγου φιλανθρωπίας»' Γρηγορίου τε τού τής θεολογίας έπωνύ- 
μου φάσκοντος, «έπι τού δρους μυσταγωγών, και ήξει μέν, ώς 
ό έμος λόγος, τοιοΰτος δε οίος ώφθη τοΐς μαθηταΐς έν τω δρει ή 
παραδείχθη ύπερνικώσης τό σαρκίον τής θεότητος»’ τού τε 2 3 4 5 6 7

2. Κολ. 1, 12.
3. Εις την έξαήμερον 2, 5, PG 29, 40С-41 Α.
4. Είς την Μεταμόρφωση 3, PG 96, 549С.
5. Α ' Κορ. 2, 9.
6. Είς την Μεταμόρφωση 15, PG 96, 569Α.
7. Αύτόθι, 16, PG 96, 569Β.
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πάρωμε μέρος στην κληρονομιά των άγιων μέσα στο φως’2»3. 
Είδε έπίσης στον Τόμο πού δεικνύει ότι οί άπόψεις μας είναι 
ομόλογες μέ τούς άγιους τον θεόληπτο Δαμασκηνό πού γράφει 
γιά τό θειο φως τής μεταμορφώσεως τού Κυρίου ότι «οί πρό
κριτοι των άποστόλων βλέπουν νά έκλάμπη έπάνω στο όρος μέ 
τη δόξα τής βασιλείας του, αύτόν στον όποιο οί άγγελοι στον 
ούρανό δεν έχουν τό σθένος νά στηλώσουν τό βλέμμα άκλι- 
νώς»4, καί «τούτα είναι ‘πού οφθαλμός δέν είδε καί αύτί δέν 
ακούσε καί πού στήν καρδιά άνθρώπου δέν άνέβηκαν ποτέ’5, κι’ 
έτσι στον μέλλοντα αιώνα θά είμαστε μαζί μέ τον Κύριο, βλέ
ποντας τον Χριστό ν’ άστράπτη μέ τό φως τής θεότητος»6· 
«τούτο τό φως έχει τά νικητήρια άπέναντι σέ όλη τή φύσι* αύτή 
είναι ή ζωή πού ένίκησε τον κόσμο»7· «διότι δεικνύεται δόξα, 
άχρονη καί διαρκής καί αιώνια»8 «αύτή πού είναι πέρα από 
όλα»9. "Ακούσε τον Άνδρέα, τον θεσπέσιο πρόεδρο τής 
Κρήτης νά λέγη, «ό Κύριος άστραψε ύπερβολικά έπάνω στο 
όρος θεωρούμενος άληθινά άπό τούς τελειωμένους καί μυουμέ- 
νους τά ύψηλότερα μαθητάς»10, «διότι έχοντας βγή έξω άπό τή 
σάρκα καί τον κόσμο, όσο ήταν έφικτό, έδιδάχθηκαν εδώ τά 
πράγματα τής μέλλουσας καταστάσεως μέ τήν πείρα»11 καί ότι 
«τούτο τό φώς άπολαύοντας άύλως όλη ή νοητή διακόσμησις 
τών ύπερκοσμίων τό θέτει ώς άψευδέστατο τεκμήριο τής γύρω 
μας φιλανθρωπίας τού Λόγου»12. "Ακούσε τον Γρηγόριο, τον 
επώνυμο τής θεολογίας νά λέγη «άστράπτει έπάνω στο όρος 
καί γίνεται φωτοειδέστερος τού ήλιου, μυσταγωγώντας τό μέλ
λον καί θά έλθη μέν, σύμφωνα μέ τό λόγο μου, άλλά τέτοιος 
όπως έμφανίσθηκε στούς μαθητάς έπάνω στο όρος ή παραδεί- 
χθηκε, καθώς ή θεότης ύπερνικοϋσε τό σαρκίο»13* τον θειο

8. Είς τήν Μεταμόρφωσιν 17, PG 96, 572Β.
9. Αυτόθι, 8, PG 96, 560Β.

10. Είς τήν Μεταμόρφωσιν, PG 97, 948ΑΒ.
11. Αύτόθι, PG 97, 945С.
12. Αύτόθι, PG 97, 933С.
13. Επιστολή 101 προς Κληδόνων, PG 37, 181ΑΒ.
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θείου Μαζίμου διδάσκοντος, δτι «τοΐς δυναμένοις άκολουθήσαι 
Χριστφ έπι το υψηλόν άναβαίνοντι τής αύτοΰ μεταμορφώσεως 
όρος έν μορφή θεού έπιφαίνεται, έν ή υπήρχε προ του τον κό
σμον είναι»' και του μεγάλου !Αθανασίου διαρρήδην άποφαινο- 

5 μένου, «ού την ούσίαν του θεού βλέπειν τους άγιους, άλλα την 
δόξαν», και ώς «άνελθών ό Κύριος εις τον ούρανόν, ήξει πάλιν 
έν δόξη φυσική кал ούκ έν χάριτι, ώς και έπι του όρους έδειξεν 
άπδ μέρους' ού γάρ κατά χάριν έχει ταύτην την δόξαν ό Κύ
ριος» ' και Διονυσίου του μεγάλου θεοφάντορος, «ουτω πάντας

10 περιαυγάζεσθαι τους έφικομένους τής χριστοειδοΰς και μακα- 
ριωτάτης λήξεως ώς έν τή θειοτάτη μεταμορφώσει τους τού 
Κυρίου μαθητάς»' αύτοΰ τε του μεγάλου Βασιλείου, «άθλον 
άρετής» λέγοντος «θεόν γενέσθαι, και τφ καθαρωτάτω φωτι 
καταστράπτεσθαν ουτω γάρ οί δίκαιοι λάμψουσιν ώς ό ήλιος»'

15 καί του Χρυσορρήμονος πατρός, «ούχ άπλώς μετεμορφώθη 
Χριστός, άλλ’ ϊν’ ήμϊν ύποδείξη την μέλλουσαν έπι των νεφε
λών έν φωτι μετ’ άγγέλων δευτέραν σωτήριον έλευσιν»' καί 
πάλιν, «έδειξε τοΐς μαθηταΐς τής άθεάτου θεϊκής αύτοΰ βασι
λείας την δόξαν ούχ όση τις ήν, άλλ’ όσον ήδύνατο χωρεΐν οί

20 σωματικούς όθφαλμους περιφέροντες»' ταΰτ’ άκούσας ό ’Ακίν
δυνος λεγόντων όμοΰ πάντων των άγιων, τό αύτό συνήκεν δν 
τό τε προκόσμιον και ύπερκόσμιον καί ύπερουράνιον φως, έν ώ 
αί των άγγέλων άξίαι καί πασαι αί έπουράνιοι στρατιαί την 
πρέπουσαν έαυτοϊς κατάστασιν έχουσι, καί τό τής έπ ’ όρους τοΰ

25 Κυρίου μεταμορφώσεως, τό και μέλλον ύποδέξεσθαι τους υιούς 
τοΰ μέλλοντος αίώνος.

16 Δέον τοίνυν την δυσσεβή δόξαν έντεΰθεν άποθέσθαι, ότι τε 
άπό τοΰ όρους έσχε την άρχήν (πώς γάρ άν προκόσμιον;) καί 
ότι σωματοειδες καί ύλικόν καί συνεχείς σώματος διαφραττό- 14 15 16

14. Χωρίο πού δέν άνιχνεύθηκε.
15. Πρός ‘Αντίοχον άρχοντα (ψευδ.) 28, PG 28, 616Α.
16. Περί τής ένσάρκου έπιφανείας τοΰ θεού Λόγου, 4, PG 28,96Α.
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Μάξιμο, νά διδάσκη ότι «στούς δυναμένους 1 ’ άκολουθήσουν 
τον Χριστό όταν άνεβαίνη στο ύψηλό όρος τής μεταμορφώσε- 
ώς του έπιφαίνεται με μορφή θεού, στήν όποια ύπήρχε πριν 
δημιουργηθή ό κόσμος14' τον μέγα’Αθανάσιο πού άποφαίνεται 
σαφώς «ότι οί άγιοι δέν βλέπουν την ουσία του θεού, άλλα τή 
δόξα»15 και ότι «Κύριος πού άνήλθε στούς ούρανούς θά έλθη 
πάλι μέ φυσική δόξα και όχι με χάρι, όπως έδειξε έπάνω στό 
όρος κατά μέρος, διότι ό Κύριος δέν έχει κατά χάρι τούτη τή 
δόξα»16, τον Διονύσιο, τον μεγάλο θεοφάντορα, «ότι έτσι πε- 
ριαυγάζοντας όλοι όσοι φθάνουν στή χριστοειδή και μακάρια 
κατάληξι, όπως οί μαθηταί τού Κυρίου κατά τή θειότατη μετα- 
μόρφωσι»17* τον ίδιο μέγα Βασίλειο νά λέγη «ώς έπαθλο άρε- 
τής νά γίνη κανείς θεός καί νά καταστράπτεται μέ τό καθαρώ- 
τατο φως, διότι έτσι οί δίκαιοι θά λάμψουν σαν ό ήλιος»18* καί 
τον Χρυσόστομο πατέρα, «ό Χριστός δέν μεταμορφώθηκε 
χωρίς λόγο, άλλά γιά νά μάς ύποδείξη τή μολλοντική δευτέρα 
σωτηριώδη έλευσι μαζί μέ άγγέλους έπάνω στις νεφέλες μέσα 
στό φως»19* καί πάλι, «έδειξε στούς μαθητάς τή δόξα τής άθέα- 
της θεϊκής βασιλείας του, όχι όση ήταν, άλλά όσο μπορούσαν 
νά χωρέσουν οί περιφέροντες σωματικούς όφθαλμούς»20. ’Αφού 
λοιπόν ό ’Ακίνδυνος ακούσε όλους μαζί τούς άγιους νά λέγουν 
αύτά τά πράγματα, κατάλαβε ότι τό προκόσμιο καί ύπερκόσμιο 
καί ύπερουράνιο φως, μέσα στό όποιο οί άξιες των άγγέλων κι’ 
όλες οί έπουράνιες στρατιές έχουν τήν ταιριαστή σ’ αύτούς κα- 
τάστασι, είναι τό ίδιο μέ τό φως τής μεταμορφώσεως τού Κυ
ρίου έπάνω στό όρος, τό όποιο πρόκειται νά ύποδεχθή τούς 
υιούς του μέλλοντος αίώνος.

16 "Επρεπε λοιπόν ν’ άποβάλη άπό αύτή τή δυσσεβή δοξασία 
ότι έπήρε τήν άρχή άπό τό όρος (διότι τότε πώς θά ήταν προκό
σμιο;) καί ότι τό φώς είναι σωματοειδές καί ύλικό καί διαφρατ-

17. Περ'ι θείων όνομάτων 1, 4, PG 3, 592ВС.
18. Χωρίο πού δέν άνιχνεύθηκε.
19. Χωρίο πού δέν άνιχνεύθηκε.
20. Εις τήν Μεταμόρφωσιν, Savile 7, σ. 339.
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μενον έντεΰθεν (πώς γάρ αν ήν ύπερκόσμιον και των άγγέλων 
φως;) και δτι κτιστόν και αισθητόν (πώς γάρ αν εΐη του μέλλον
τος αίώνος φώς, δτε κατά τους θεολόγους οόκ άέρος, ου φωτός, 
οό τόπου χρεία και τών τοιούτων, άλλ ’ άντι πάντων τοΐς χρι- 

5 στοειδέσιν έσται ό Θεός;)' δέον τοίνυν αύτόν έντεΰθεν τής πλά
νης άπηλλάχθαι. Ό δέ, τους ταϋτα λέγοντας άγιους νομίσας πε- 
πλανήσθαι, δόλω πάρεις έκείνους, ημάς τους συνμδοντας έκεί- 
νοις άντ’ έκείνων διώκει, кол δι’ ημών έπ ’ έκείνους τάς εύθύνας 
λεληθότως άναφέρων, άλωσίμους άπαντας, ώς οϊεται, τίθεται 

10 τή πλάνη. Ώς δ ’ έχει τάληθές, αύτός πεπλανημένος ών δεινώς, 
άριδήλως άπόδείκνυται πάσης άσεβείας και άβελτηρίας άνά- 
πλεων έχων την ψυχήν. Πώς γάρ οόκ άνοιας τής έσχάτης προ 
τής του αισθητού κόσμου συστάσεως φώς οϊεσθαι ύπάρχειν αι
σθητόν, ύλικόν τε και σωματοειδες προ τών έζ ύλης συνεστώ- 

15 των και αύτής τής υπάρξεως τής ύλης; Πώς γάρ οό τοιουτον, δ 
διαφραττόμενον όπό συνεχούς περιφέρειας, και ταυτα λεπτομε- 
ρεστάτου σώματος, άδυνάτως έχει διιέναι κατά την αότοΰ σύνε- 
σιν κα\ έρμηνείαν, ή κέχρηται του μεγάλου Βασιλείου πυνθανό- 
μενος ά προήνεγκεν αύτός;

17 Πώς δε και πρέπουσα τών άγγέλων κατάστασις τό σωμα
τικόν και ύλικόν και αισθητόν ύπάρχει φώς; Πώς δε και εύφρο- 
σύνη τοΰτ’ αότοϊς, και ταυτα πνευματική, δια τελεί τό ύλικόν 
τοΐς άυλοις, τό σωματικόν τοΐς άσωμάτοις, τό αισθητόν τοΐς νο- 
εροΐς; Πώς δ ’ ούχι και φθαρτόν, τοιουτον δν, τό προ τής του 

25 φθαρτού κόσμου συστάσεως ύπάρχον; ΤΑρ ' οόκ αύτός άριδή
λως παντάπασι πεπλάνηται, μάλλον δε και του φρονεϊν άπεστέ- 
ρηται τελέως τοιαΰτα συντιθεις και διανοούμενος; Πώς δε άγγε
λοι μεν άποστελλόμενοι διά τούς μάλλοντας κληρονομεΐν 
σωτηρίαν ού κωλύονται παρά τής συνεχείας τής ούρανίου περι- 

30 φερείας, τό δε τών άγγέλων φώς, «έν ф πάσαι αί τών άγγέλων 21

21. Βλ. σχετικές παραπομπές άνωτέρω παράγραφο 9.
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τόμενο γι’ αύτόν τό λόγο μέ τή συνέχεια τού σώματος (διότι 
τότε πώς θά ήταν ύπερκόσμιο και φως των αγγέλων;) και ότι εί
ναι κτιστό και αισθητό (διότι τότε πώς θά ήταν φώς του μέλ
λοντος αίώνος, άφοΰ κατά τούς θεολόγους δέν χρειάζεται ούτε 
άέρας ούτε φώς ούτε τόπος, και τά παρόμοια, άλλα άντί για όλα 
θά είναι γιά τούς χριστοειδεΐς ό Θεός;)21, έπρεπε λοιπόν άπό 
αύτά ν’ άπαλλαχθή άπό τήν πλάνη. Αύτός όμως, νομίζοντας ότι 
πλανώνται ό άγιοι πού λέγουν αύτά, παραμερίζοντας έκείνους 
δολίως, διώκει άντί γιά έκείνους εμάς πού συμφωνούμε μ’ έκεί
νους, καί μεταφέροντας διά μέσου μας τις εύθύνες σ’ έκείνους 
χωρίς νά γίνη άντιληπτός, καθιστά όλους, όπως νομίζει, άλωσί- 
μους άπό τήν πλάνη. Στήν πραγματικότητα όμως, αύτός είναι 
δεινώς πεπλανημένος καί άποδεικνύεται φανερά ότι έχει τήν 
ψυχή γεμάτη άπό κάθε άσέβεια καί μωρία. Πράγματι πώς δέν 
θά ήταν δείγμα έσχάτης μωρίας τό νά νομίζη κανείς ότι ύπάρχει 
αισθητό φώς πριν άπό τή συστασι τού αισθητού κόσμου, ύλικό 
καί σωματοειδές, πριν άπό τά άποτελούμενα άπό ύλη καί άπό 
αύτήν τήν ϋπαρξι τής ύλης; Πώς δέν είναι τέτοιο, αύτό πού δια- 
φραττόμενο άπό συνεχή περιφέρεια, καί μάλιστα λεπτομερε- 
στάτου σώματος, άδυνατεΐ νά διαπεράση, κατά τήν σύνεσι καί 
έρμηνεία του, τήν όποια χρησιμοποιεί μαθαίνοντας άπό τον 
μέγα Βασίλειο αύτά πού έπρόφερε αύτός; 17

17 Εξάλλου πώς μπορεί νά είναι ταιριαστή κατάστασις τών 
άγγέλων τό σωματικό καί ύλικό καί αισθητό φώς; Καί πώς θά 
είναι τούτο εύφροσυνη, καί μάλιστα πνευματική, τό ύλικό 
στούς άΰλους, τό σωματικό στούς άσημάντους, τό αισθητό 
στους νοερούς; Πώς έπίσης δέν είναι, άφού είναι τέτοιο, αύτό 
πού ύπάρχει πριν άπό τή συστασι τού φθαρτού κόσμου; ΤΑρα γε 
δέν έχει πλανηθή φανερά, μάλλον δέ δέν έχει χάσει τελείως τά 
λογικά του, άφού τέτοια συνέθεσε καί έσκέφθηκε; Πώς οί άγ
γελοι πού άποστέλλονται γιά τούς μέλλοντες νά κληρονομή
σουν τή σωτηρία δέν έμποδίζονται άπό τή συνέχεια τής ούρά- 
νιας παριφερείας, τό δέ φώς τών άγγέλων, «στο όποιο όλες οί
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άξίαι кал πάσαι αί έπουράνιοι στρατιαι και παν δ,τι έστιν ώνο- 
μασμένον ή άκατανόμαστον των λογικών φύσεων και των λει
τουργικών πνευμάτων την πρέπουσαν έαυτοΐς κατάστασιν έχου- 
σιν», ύπό τής συνεχείας έκείνης κωλύεται και προς τους έπι γης 

5 άξιους άδιάβατόν έστι, και ταΰτα κατά τόν μέγαν Διονύσιον άγ- 
γελομιμήτως ένουμένους τφ ψωτί; ΤΑρα δε και οί θειοι άγγε
λοι διαβάντες άκωλύτως την περιφέρειαν έκείνην, ούκέτ’ έν 
φωτι διατελοδσιν, άλλα του φωτός έκπίπτουσιν έκείνου; Καί, 
ώς έοικεν, Ακίνδυνος τοϋτ’ είναι νομίζει το διά τούς κληρονο- 

ίο μεΐν μέλλοντας την σωτηρίαν τούς διακόνους ταύτης άπεστάλ- 
Θαι, το του φωτός έκείνου και τής σωτηρίας τούς άπεσταλμέ- 
νους έκπεσεΐν. Όράτε το βδελυρον αύτοΰ και κατεφθαρμένον 
τής διανοίας;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

~Οτι τό προκόσμιον και ύπερκόσμιον και των άιδίων 
αγγέλων φως ό θεός έστιν αυτός· και τούτον 

κτιστόν είναι δείκνυσιν Ακίνδυνος έκεΐνο 
κτιστόν άποφαινόμενος 18 * 20

18 Πώς δ ' ούκ έμελλε τούς του φωτός άγγέλους, τό γε είς αύ-
15 τον ήκον, τφ σκότει περιπείρειν ό τό προκόσμιον кал ύπερκό- 

σμιον και ύπερουράνιον τω ν έπουρανίων άγγέλων φώς, δ ι’ δ 
καί μόνοι τών άγγέλων οί Θειοι και Θεοειδείς άΐδιοι καλούνται, 
τοϊς κτίσμασι συντάττων; ταύτό δ ’ εΐπείν τόν θεόν κτίσμα φα- 
νερώς άποφαινόμενος;, «Βουληθεις γάρ ό Θεός τόνδε τόν κό-

20 σμον συστήσασθαι τον έξ όρατών και άοράτων συνεστηκότα», 
κατά τόν Θεολόγον Γρηγόριον, «τοϊς μεν άιδίοις, δηλονότι τοϊς 
θεοειδέσιν άγγέλοις, αύτός έστι φώς кал ούκ άλλο' τί γάρ έδει
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άξιες των άγγέλων και όλες οί έπουράνιες στρατιές και κάθε τι 
πού είναι ώνομασμένο και άκατανόμαστο των λογικών φύσεων 
και των λειτουργικών πνευμάτων έχουν την ταιριαστή σ’ αύ- 
τούς κατάστασι»22, έμποδίζεται άπό έκείνη τή συνέχεια κι’ εί
ναι άδιάβατο προς τούς έπάνω στη γη άξιους, και μάλιστα ένώ 
ένώνονται άγγελομιμήτως με τό φώς κατά τον μέγα Διονύσιο23; 
Τ Αραγε και οί θειοι άγγελοι, άφού έδιάβηκαν έκείνη την περι
φέρεια άνεμπόδιστα, δέν εύρίσκονται πλέον στό φώς, άλλά ξε
πέφτουν άπό τό φώς έκεΐνο; Καί, όπως φαίνεται, ό ’Ακίνδυνος 
νομίζει ότι τούτο είναι τό νά έχουν άποσταλή γιά τούς μέλλον
τας νά κληρονομήσουν τή σωτηρία οί διάκονοί της, τό νά έκπέ- 
σουν οί άπεσταλμένοι άπό τό φώς έκεΐνο καί άπό τή σωτηρία. 
Βλέπεις τό βδελυρό καί διεφθαρμένο τής σκέψεώς του;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

"Οτι τό προκόσμιο και υπερκόσμιο και των άιδίων άγγέλων 
φώς είναι ό ίδιος ό θεός* καί ό Ακίνδυνος 

διακηρύσσοντας έκεΐνο κτιστό δεικνύει 
αύτόν τόν ίδιο κτιστό

18 Αύτός πού συνέταξε μέ τά κτίσματα τό προκόσμιο καί 
ύπερκόσμιο καί ύπερουράνιο φώς τών έπουρανΐων άγγέλων, έξ 
αίτιας τού όποιου μόνοι οί θειοι καί θεοειδείς άπό τούς αγγέ
λους καλούνται άίδιοι, αύτός πού μέ άλλα λόγια διεκήρυξε φα
νερά κτίσμα τόν θεό, πώς έπειτα δέν έπρόκειτο νά άναμίξη μέ 
τό σκότος τούς άγγέλους τού φωτός, όσο έξαρτώνταν άπό τόν 
ίδιο; Διότι κατά τόν θεολόγο Γρηγόριο, «ό θεός, πού θέλησε 
νά συστήση τούτον τόν κόσμο πού άποτελεΐται άπό όρατά καί 
άόρατα, στά άίδια, δηλαδή στούς θεοειδείς άγγέλους, αύτός εί
ναι φώς καί όχι κάτι άλλο* διότι τί άλλο δεύτερο φώς έχρειά-

22. Μ. Βασιλείου, Εις την έξαήμερον 2, 5, PG 29, 40С-41Α.
23. Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Περ'ι θείων όνομάτων 1, 5, PG 3, 593Β.
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φωτός δευτέρου τοΐς το μέγιστον εχουσιν;». Ό δ ’ Ακίνδυνος το 
μέγιστον τούτο φως, τό φωτιστικόν των άιδίων και θεοειδών 
άγγέλων και των κατ’ αύτους ανθρώπων, δ μηδέν άλλο ή ό 
Θεός έστιν αύτός, κτίσμα είναι δογματίζει, και σωματικόν και 

5 ύλικόν ύπάρχειν φώς, ώς έντευθεν μη δύνασθαι διαδύνειν την 
ούρανίαν περιφέρειαν και μέχρι τής περίγειου λήξεως χωρεΐν, 
καίτοι και του αισθητού φωτός και τους ούρανίους πόλους 
διιόντος εύχερώς.

19 Ό γάρ ήλιος μέσος περιπορευόμενος των πλανωμένων, 
ΐοδτι μεν και μέχρι τής απλανούς σφαίρας άνίησι τό φώς, οόκ

άδηλον. 'Ότι δε και την σελήνην έπι τής των σφαιρών έσχατης 
ποιουμένην την περίοδον, άκωλύτως έπιλάμπων άνωθεν, άλ
λον τινά φωστήρα μέγαν οίον μετ’ αυτόν άπογεννμ και καταμι- 
κρόν ώσπερει τρέφων, όταν εχη προς αύτόν πλείστην την άπό- 

15 στάσιν, τότε τέλειον τούτον άποφαίνει, μηδαμώς των μεταξύ 
τοσούτων περιφερειών και διαστάσεων προσισταμένων, έπι- 
στημόνως ϊσασιν οί περί την άστροθεάμονα μάθησιν έσχολακό- 
τες. Τί γάρ δει λέγειν ότι και μέχρις ήμών και μέχρι και ές πυ
θμένας θαλαττίους καθίησι τό φώς, πάντων των αίσθανομέ-

20 νων, των και άμυδράν όπτικήν έχόντων δύναμιν; Καίτοι τοσου- 
το και του ούρανίου καί του αιθέριου σώματος ό άήρ έστι παχυ- 
μερέστερος και τό 6δωρ του άέρος, όπόσον ταΰτα τής κουφότη- 
τος έκείνων άποδεϊ, άλλ’ οό διακόπτει τό κατ’ αύτά παχύ και 
συνεχές, ού την ήλιου, οό την σελήνης αύγήν οόδέ τίνος άλλου

25 των άστέρων, άλλ’ ούδ’ αύτών των έπ ’ αύτής τής άπλανοΰς 
σφαίρας έστηριγμένων άστρων' καί οότοι γάρ νυκτός διαφαί- 
νονται τοΐς έπι γης. Την δ' ούρανίαν περιφέρειαν, ώς ύλικφ 
φωτι τώ θείω, δύνασθαι έπιπροσθεϊν ό Ακίνδυνος ήγεΐταν τοι- 
γαρουν καί περιγραπτόν νομίζει τόν θεόν, και περίβολον αύτφ
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ζονταν αύτοί πού έχουν τό μέγιστο;»1. Ό ’Ακίνδυνος όμως τό 
μέγιστο τούτο φως, τό φωτιστικό των άιδίων και θεοειδών αγ
γέλων και των κατά τό παράδειγμά τους άνθρώπων, τό όποιο 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ό ίδιος ό Θεός, δογματίζει ότι είναι 
κτίσμα και ότι έχει τή σύστασι σωματικού και ύλικοΰ φωτός, 
ώστε γιά τό λόγο τούτο νά μή μπορή νά διαπερνά την ούράνια 
περιφέρεια και νά προχωρή μέχρι τής περίγειας θέσεως, μέ όλο 
πού και τό αισθητό φως διέρχεται εύχερώς και τούς ούρανίους 
πόλους.

19 Πράγματι ό ήλιος, προχωρώντας άνάμεσα στά άστέρια, 
άνεβάζει τό φως του και μέχρι τής άπλανοΰς σφαίρας, όπως εί
ναι φανερό. Τήν σελήνη, πού περιοδεύει στήν τελευταία σφαί
ρα, έπιλάμποντάς την άπό έπάνω άνεμπόδιστα, τήν καθιστά 
δεύτερο φωστήρα μεγάλο, μετά άπό αύτόν, και άνατρέφοντάς 
τον βαθμιαίως κατά κάποιον τρόπο, όταν έχη προς αύτόν τή με
γαλύτερη άπόστασι, τότε τον παρουσιάζει τέλειον, χωρίς νά έμ- 
ποδίζουν τίποτε οί άνάμεσά τους τόσες περιφέρειες καί διαστά
σεις. Αύτό τό γνωρίζουν όσοι άσχολοΰνται μέ τήν άστρονομική 
έπιστήμη. Καί τί χρειάζεται νά είπούμε ότι τό φως κατέρχεται 
καί έως έμάς καί έως τούς θαλασσίους πυθμένες, έως όλα τά αι
σθανόμενα, πού έχουν καί άμυδρή όπτική δύναμι; Καί όμως ό 
άέρας είναι τόσο παχυμερέστερος τού ούρανίου καί τού αιθέ
ριου σώματος, καί τό ύδωρ τού άέρα, όσο ύπολείπονται αύτά 
άπό έκεΐνα σ’ έλαφρότητα, άλλά δεν διακόπτει ή παχύτης καί 
συνοχή τους τήν αύγή ούτε τού ήλιου ούτε τής σελήνης ούτε 
άλλου άστέρα, άλλ’ ούτε τον άστρων πού είναι στηριγμένα έπά
νω στήν άπλανή σφαίρα· διότι κι’ αύτά διακρίνονται τή νύκτα 
άπό τούς έπάνω στη γή. Νομίζει δέ ό ’Ακίνδυνος ότι ή ούράνια 
περιφέρεια μπορεί νά προωθήση τό θειο φως σάν ύλικό* έπομέ- 
νως νομίζει ότι ό Θεός είναι καί περιγραπτός καί καθιστά τό 
κυρτό μέρος τού ούρανού περίβολό του, γινόμενος άσεβέστερος

1. Λόγος 44 εις τήν Καινήν Κυριακήν 3, PG 36, 609ВС.
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ποιείται το του ούρανοΰ κυρτόν, Αριστοτέλους Ασεβέστερος τε
λών, εϊπερ έκεΐνος τον τής σελήνης τόπον δρον ποιείται τής 
προνοίας, ούτος δε τφ κνρτφ τής του ούρανοΰ περιφέρειας, ώς 
σωματοειδές, ύλικόν τε και παχυμερες όρίζεσθαί φησι το θειον 

5 φως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Παράστασις ότι ούχ ημείς, άλλα Βαρλαάμ και Άκίνδυνός 
έστιν οι μεταξύ Θεού καί άγγέλων είναι δογματίζοντβς 

φως, δ βΐήτε θεός μήτ* άγγελός έστιν έν φ  καί 
ότι φως ό θεός ού κατ* ουσίαν άλλα 

κατ’ ενέργειαν λέγεται

20 Ή λω δέ και τφ παρ' αότοΰ και των οίος αύτός θρυλλου- 
μένω μάτην καθ' ήμών περιπεσών ώς άληθώς αύτός. Εί γάρ 
κατ’ αύτον τό φως, έν ф αί των άγγέλων άζίαι και πασαι αί 
έπουράνιοι στρατιαί, σωματικόν τι και ύλικόν ύπάρχει, έστιν 

ίο άρα κατ’ αύτόν Θεού καί άγγέλων μεταξύ φως, δ μήτε Θεός 
μήτ’ άγγελός έστν τό τε γάρ θειον φως ούκ ένι μή διά πάντων 
χωρεΐν, δ τε άγγελος άποστελλόμενος διά του συνεχούς τής ού- 
ρανίου περιφέρειας διαβαίνειν ού κωλύεται, τό δε φως εϊργεται 
έκεϊνο και τή περιφερείς, ταύτη περιγράφεται διηνεκώς. Ά λλ’ 

15 άκουέτω πάλιν του τής θεολογίας έπωνύμου Γρηγορίου λέγον- 
τος, «Θεός έστι φως τό άκρότατον και Απρόσιτον, ούτε νφ κα
ταληπτόν ούτε λόγφ ρητόν, πάσης φωτιστικόν λογικής φύσεως- 
τούτο έν νοητοΐς, δπερ έν αίσθητοΐς ήλιος■ δεύτερον φως άγγε
λος, του πρώτου φωτός Απορροή τις ή μετουσία». Που τοίνυν 

20 τό μεταξύ του Θεού και των άγγέλων ύπό τής Βαρλαάμ кал 
Άκινδύνου του μετ’ έκεΐνον κατ’ έκεϊνον αίρέσεως άναπλαττό-
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από τον Αριστοτέλη, έφ’ όσον έκεΐνος ώς χώρο τής πρόνοιας 
ορίζει τον τόπο τής σελήνης, τούτος όμως λέγει ότι τό θειο 
φως, ώς σωματοειδές και ύλικό και παχυμερές, ορίζεται άπό τό 
κυρτό τής περιφερείας του ούρανοΰ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Παράστασις ότι δεν είμαστε έμεΐς, άλλα ό Βαρλαάμ και ό 
Ακίνδυνος, πού δογματίζουν ότι μεταξύ θεού  και άγγέ- 

λων είναι φως, το οποίο δεν είναι ούτε θ εό ς  ούτε 
άγγελος* όπου έκθέτεται και ότι ό θ εός λέγεται 

φως όχι κατ’ ούσίαν άλλά κατ’ ενέργεια

20 Περιέπεσε μάλιστα άληθινά ό ίδιος και έπιάσθηκε σ’ αύτό 
πού διαδιδόταν έναντίον μας άπ’ αύτόν και τούς όμοιους του. 
’Ά ν δηλαδή κατ’ αύτόν τό φως, στο όποιο ύπάρχουν οί άξιες 
των άγγέλων και όλες οί έπουράνιες στρατιές, είναι σωματικό 
και ύλικό, άρα κατ’ αύτόν ύπάρχει άνάμεσα στο Θεό και τούς 
άγγέλους φως, πού δεν είναι ούτε Θεός ούτε άγγελος* διότι τό 
θείο φως δεν είναι δυνατό νά μή χωρή διά μέσου όλων και ό 
άγγελος πού άποστέλλεται δεν έμποδίζεται νά διαβή διά μέσου 
τού συνεχούς τής ούράνιας περιφερείας, ένώ τό φως έκείνο πα
ρεμποδίζεται και περικλείεται διαρκώς άπό τήν περιφέρεια 
τούτη. Άλλ’ άς άκούση πάλι τον έπώνυμο τής θεολογίας 
Γρηγόριο νά λέγη ότι «ό Θεός είναι τό άκρότατο και άπρόσιτο 
φώς, πού δεν είναι ούτε μέ τό νοϋ καταληπτό ούτε μέ τό λόγο 
ρητό, φωτιστικό κάθε λογικής φύσεως* τούτο είναι στά νοητά 
ό,τι είναι στά αισθητά ό ήλιος* δεύτερο φώς είναι ό άγγελος, 
άπορροή τού πρώτου φωτός ή μετουσία»1. Πού είναι λοιπόν τό 
άνάμεσα στον Θεό και τούς άγγέλους άναπλαττόμενο φώς άπό 
τήν αϊρεσι τού Βαρλαάμ και τού έπειτα άπό έκεΐνον συμφώνου

1. Λόγος 40 εις τό άγιον Βάπτισμα, 5, PG 36, 364Β.
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μενον φώς, д μήτε Θεός έστι μήτ’ άγγελος, άλλ’ υλική τις και 
παχυμερής φύσις; Πώς δ ’ ούκ έν τφ θείω οί θειοι άγγελοι φωτί, 
καθάπερ έν τφ κατ’ αϊσθησιν φωτί τά αισθητά, και ταϋτα του 
θεολόγου λέγοντος τούτο έν νοητοΐς είναι το άκρότατον έκεϊνο 

5 φως, δηλονότι τον Θεόν, όπερ ήλιον έν αίσθητοϊς; Πώς οόν ούκ 
έν τφ θείω οί θεοειδείς άγγελοι φωτί την πρέπουσαν έαυτοΐς 
κατάστασιν έχουσι, «τή προς τον Θεόν νεύσει και υπουργία 
κτώμενοι το φωτισμόν, εϊτε τή στάσει μεριζόμενοι τούτον, εϊτε 
τοϊς μέτροις του φωτισμού την στάσιν λαμβάνοντες», άλλ ’ εν 

10 τφ κατά τους Βαρλαάμ καί !Ακίνδυνου δυσσεβεις άναπλασμους 
αίσθητφ καί προσύλφ και σωματικφ, ταϋτ άρα καί την αύγήν 
διακοπτομένφ συνεχεία σώματος, φωτί; Πώς δ ’ ούχί καί μέχρι 
γης δίεισι καί τους έπ ’ αυτής άξιους φωτίζει των άνθρώπων το 
των έπουρανίων άγγέλων ύπερουράνιον καί άκρότατον φώς, 

15 πάσης φωτιστικόν λογικής φύσεως ύπάρχον;

21 Πώς δ' δμως кал φώς οί άγγελοι δεύτερόν είσιν; 7Αρα 
τοΰτ’αύτό έστιν αύτοΐς ή φύσις, το φώς τοιουτον είναι; Καί πώς 
αί άποστατικαί δυνάμεις, άγγελοι την φύσιν ούσαι, σκότος άλλ’ 
ού φώς είσι, кал σκότος άντικείμενον τφ τοιούτφ δηλαδή φωτί, 

20 παρ’ού τοϊς θεοειδέσιν άγγέλοις έστιν ό φωτισμός; "Οθεν πάλιν 
δήλον, ώς τούτο το φώς ούσία ούκ έστιν ούσία γάρ ούκ έστιν 
ούσίφ έναντίον. "Ετι, μήπω τής λαμπρότητος έστερημένος Εω
σφόρος ών τε καί καλούμενος ό διά την προς τά χείρω νευσιν 
σκότος γεγονώς, καί τούς φώς όντας άγγέλους διά την προς τδ 

25 όντως άγαθδν άδιάπτωτον άνάτασιν, δείκνυσι μή κατά φύσιν, 
άλλά κατά χάριν όντας φώς. Πώς δ ’ &ν όλως εϊη φώς φύσις, 
άλλ ’ ούκ ένέργεια φύσεως φυσική τις ή έπίκτητος; Εί γάρ άν
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μ’ έκεΐνον ’Ακίνδυνου, τό όποιο δεν είναι ούτε Θεός ούτε άγγε
λος, άλλα υλική και παχυμερής φύσις; Πώς έπίσης οί θειοι άγ
γελοι δεν είναι στο θειο φως, όπως είναι στο αισθητό φως τά 
αισθητά, καί μάλιστα όταν ό θεολόγος λέγη ότι τούτο είναι στά 
νοητά τό άκρότατο έκεΐνο φως, φηλαδή ό Θεός, ό,τι είναι ό 
ήλιος στά αισθητά; Πώς λοιπόν οί θεοειδείς άγγελοι δεν έχουν 
στο θειο φώς την κατάλληλη γι’ αυτούς κατάστασι, «άποκτών- 
τας τον φωτισμό με την προς τον Θεό στροφή και υπηρεσία, 
είτε κατά τή θέσι τους μεριζόμενοι τούτον είτε κατά τό μέτρο 
τού φωτισμού παίρνοντας τή θέσι»2, άλλά τήν έχουν στο σύμ
φωνα με τούς δυσσεβεΐς άναπλασμούς τού Βαρλαάμ και τού 
Άκινδύνου αισθητό και ύλικό καί σωματικό φώς, πού γι’ αύτό 
διακόπτεται ή αύγή του άπό τή συνοχή τού σώματος; Πώς έξ 
άλλου δεν περνά και μέχρι τής γης και δεν φωτίζει τούς έπάνω 
σ’ αύτήν άξιους άπό τούς άνθρώπους τό ύπερουράνιο και άκρό
τατο φώς τών έπουρανίων άγγέλων, πού είναι φωτιστικό κάθε 
λογικής φύσεως;

21 Πώς όμως είναι και φώς δεύτερο οί άγγελοι; 7 Αραγε τούτο 
άκριβώς είναι ή φύσις των, τό νά είναι τέτοιο φώς; Και πώς οί 
άποστατικές δυνάμεις, πού στή φύσι τους είναι άγγελοι, είναι 
σκότος και όχι φώς, και μάλιστα σκότος πού προφανώς άντιτί- 
θεται στο τέτοιο φώς, άπό τό όποιο προέρχεται ό φωτισμός 
τών θεοειδών άγγέλων; Είναι άπό αύτά πάλι φανερό ότι τούτο 
τό φώς δεν είναι ούσία· διότι ούσία δεν είναι ένάντια σε ούσία. 
Έπι πλέον, άφού πριν στερηθή τή λαμπρότητα ήταν κι’ ώνομα- 
ζόταν 'Εωσφόρος αύτός πού έξ αιτίας τής στροφής προς τά χει
ρότερα έγινε σκότος, δεικνύει, ότι και οί άγγελοι πού είναι φώς 
λόγω τής άδιάκοπης άνατάσεως προς τό πραγματικά άγαθό, δέν 
είναι κατά φύσι άλλά κατά χάρι φώς. Πώς θά μπορούσε κατ’ 
άρχήν νά είναι φώς μιά φύσις, άλλά όχι ένέργεια φύσεως φυσι
κή ή έπίκτητη; διότι κι’ άν είναι τό σκότος φύσις, δέν είναι

2. Αυτόθι.
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και σκότος φύσις, άλλ' ού στέρησις. Και μην των αγγελικών 
ταγμάτων μάλλον έτερον έτέρον τούτον τον φωτός μετέχον, δεί- 
κννσιν ούκ ούσίαν τονθ' ύπαρχον, ούσία γάρ ούσίας ούκ έστι 
μάλλον και ήττον. Άλλα και τη προς Θεόν νεύσει και ύπονργίφ 

5 τό φως τοντ' έχοντες οί άγγελοι, παριστάσι μη μόνον ούκ είναι 
φύσιν αύτοΐς τοντι τό φως, άλλ ’ ούδ'ε φνσικώς αύτοΐς προσεΐναι.

Έπει δέ, кал κατά μέθεξιν έχονσι τοντι τό φως («δεύτε
ρον» γάρ, φησί, «φως άγγελος, τον πρώτον φωτός άπορροή τις 
ή μετονσία»), και τον Θεόν ούτοι παριστάσι κατ' ένέργειαν άλλ' 

10 ούχι κατ' ούσίαν φως καλούμενον. Κατ' ούσίαν γάρ ό Θεός άμέ- 
θεκτός τε και άνώννμος κατά τονς θεολόγονς, διό και ό περιφα
νής και ήκριβωμένος εϊπερ τις κατά την Θεολογίαν ούτοσί, 
«φως» είπών «άκρότατον кал πρώτον» кал τά τοιαντα τον 
Θεόν, έπάγει, «όλίγα τής έξω χεόμενον» ■ τό δε χεΐσθαι, τής χά- 

15ριτος είναι τής θείας άλλ’ ού τής θείας ούσίας οί θεηγόροι πάν- 
τες διδάσκονσιν ήμάς' ή γάρ ούσία τον Θεόν παντάπασιν άνέκ- 
φαντός τε кал άνεκφοίτητος. 'Ένθεν τοι κάν τή Καινή Κνριακή 
πανηγνρίζων ό τής θεολογίας έπώννμος, кал φώς κάκει τοιοντο 
τόν Θεόν είπών, έπήγαγεν' «όλίγοις όσον έστι θεωρούμενον οί- 

20βαι όε ούδέ όλίγοις» ■ τό δε όλίγοις θεωρούμενον όσον ή ούχ 
όσον έστίν, ούκ ούσία τον Θεόν έστιν, άλλ ’ ένέργεια και χάρις 
και δόξα και λαμπρότης. Ταντ' άρα και ό μέγας Διονύσιος «εί 
την ύπερούσιον», φησί, «κρνφιότητα φώς όνομάσαιμεν, ούδεν 
έτερον νοονμεν ή την έξ αύτής προαγομένην μέθεξιν». Ό δέ 

25 χρνσονς την γλώτταν θεολόγος, την έν τή μεταμορφώσει θεϊκήν 
δόξαν τον Σωτήρος έξνμνών «έδειξε», φησί, «τοϊς έαντον μα- 
θηταΐς τήν θεϊκήν δόξαν ό Κύριος, ούχ όση τις ήν, άλλ' όσον 
ήδύνατο χωρεϊν», δ και αλλαχού τό μερίζεσθαι τής θείας είναι

3. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 40 είς τό άγιον βάπτισμα 5, PG 36,
364Β.

4. Άναφέρεται μόνο ό Ιωάννης Χρυσόστομος, ’Ομιλία 14 είς Ιωάν- 
νην, 1 PG 59, 92.
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όμως στέρησις. Και μάλιστα τό γεγονός ότι άπό τά άγγελικά 
τάγματα τό ενα μετέχει περισσότερο άπό τό άλλο τούτου του 
φωτός, δεικνύει ότι τούτο δεν είναι ούσία, διότι ή ούσία δέν εί
ναι περισσότερο και λιγώτερο άπό την ούσία. Αλλά οί άγγελοι, 
έχοντας τούτο τό φως άπό τή στροφή καί ύπηρεσία προς τον 
Θεό, παριστάνουν όχι μόνο ότι τούτο τό φως δέν τούς είναι φύ- 
σις, άλλά ότι δέν προσυπάρχει σ’ αύτούς ούτε φυσικώς.

Επειδή έχουν τούτο τό φως κατά μέθεξι (διότι λέγει, 
«δεύτερο φως είναι ό άγγελος, άπορροή ή μετουσία τού πρώτου 
φωτός»), παριστάνουν καί τον Θεό τούτοι νά καλήται κατ’ 
ένέργεια φως, άλλ’ όχι κατ’ ούσία. Πράγματι κατ’ ούσία ό Θεός 
είναι άμέθεκτος καί άνώνυμος σύμφωνα με τούς θεολόγους, γι’ 
αύτό καί τούτος ό λαμπρός καί περισσότερο άπό κάθε άλλον 
ακριβής στή θεολογία, άφού είπε, «φως άκρότατο καί πρώτο» 
καί τά παρόμοια τον Θεό, προσθέτει, «πού έκχύνεται όλίγο 
προς τούς έξω»3, τό δε χεΐσθαι, μάς διδάσκουν όλοι οί θεηγό- 
ροι, είναι ίδιότης τής θείας χάριτος, άλλ’ όχι τής θείας ούσίας4* 
διότι ή ούσία τού Θεού είναι έντελώς άφανέρωτη καί άδιάδοτη. 
Γι’ αύτό ό έπώνυμος τής θεολογίας, πανηγυρίζοντας κατά τήν 
Καινή Κυριακή, είπε κι’ έκεΐ τέτοιο φως τον Θεό καί προσέθε
σε- «άπό ολίγους μόνο θεωρείται πόσο είναι, νομίζω όμως ούτε 
άπό ολίγους»5. Έκεΐνο δε πού θεωρείται πόσο είναι ή πόσο δέν 
είναι, δέν είναι ούσία τού θεού, άλλά ένέργεια καί χάρις καί 
δόξα καί λαμπρότης. ГΓ αύτό λοιπόν καί ό μέγας Διονύσιος λέ
γει, «άν θά όνομάσωμε φως τήν ύπερούσια κρυφιότητα, δέν έν- 
νοούμε τίποτε άλλο παρά τήν άπό αύτήν προβαλλόμενη μέβε- 
ξι»5 6. Ό Χρυσόγλωσσος πάλι θεολόγος, έξυμνώντας τή θεϊκή 
δόξα τού Σωτήρος στή μεταμόρφωσι, λέγει, «έδειξε στούς μα- 
θητάς του τή θεϊκή δόξα ό Κύριος, όχι όση ήταν άλλά όση μπο
ρούσαν νά χωρέσουν»7, ό ίδιος άλλού λέγει ότι ό μερισμός εί-

5. Λόγος 44 εις τήν Καινήν Κυριακήν 3, PG 36, 609Β.
6. Περί θείων όνομάτων 2, 7, PG 3, 645Α.
7. Εις τήν Μεταμόρφωσιν (ψευδ.), Savile 7, 339.
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φησιν ένεργεΐας, άλλ ’ ού τής θείας ούσίας. Τούτο δή кал ό θεο
λόγος Γρηγόριος δεικνΰς, ώς φως ό Θεός ού κατά την φύσιν 
άλλα κατά την δόξαν και χάριν και λαμπρότητα καλείται, τούς 
φωτεινούς άγγέλονς άπορροήν εφη τούτου και μετονσίαν, δπερ 

5 έπι τής θείας ούσίας ούκ άν ποτ’ είπεν, άμέθεκτον είδώς έκεί- 
νην και άνεκφοίτητον. Αμελεί κάν τφ Π ε ρ  ί τ ο ν  β α π τ ί
α μ α  τ ο ς λ ό γ ω ,  μετά το περί αύτου είπεΐν «όλίγα τοΐς έξω 
χεόμενον», έπήγαγε’ «φως δε λέγω το έν Πατρϊ καί Υίφ και 
άγίφ Πνεύματι θεωρούμενον, ών πλούτος ή συμφυΐα και το εν 

!0 έζαλμα τής λαμπρότητος».

22 Ό τοίνυν λέγων την λαμπρότητα τής θείας φύσεως, ής кал 
οί Θεφ λειτουργοϋντες άγγελοι μετέχονσι, καθ' ήν και «οι δί
καιοι λάμψουσιν ώς ό ήλιος», «μήτ’ ούσίαν είναι θείαν μήτ’ Αγ
γελικήν», ού τίθησι μεταξύ Θεού και των Αγγέλων φως, δ μήτε

15 Θεός έστι μήτ άγγελος. Έπει καί ό μέγας Διονύσιος τάς προ
αιώνιους μετοχάς τε кал Αρχάς καί τούς έν Θεφ των δντων λό
γους καί προορισμούς, ών άγγελοί τε καί άνθρωποι μετέχουσιν 
«ούκ είναι» φησιν «ούσίαν ούτε θείαν ουτ’ Αγγελικήν»· κάν τφ  
Π ε ρ ί  τ ο υ  θ ε ι ο τ ά τ ο υ  φ ω τ ό ς  βιβλίφ «κυκλικώς», 

20 φησίν, «οί θειοι κινούνται νόες ένούμενοι ταις άνάρχοις και Ατε- 
λευτήτοις έλλάμψεσι του καλού καί Αγαθού». Πληθυντικώς ούν 
προενεγκών ταύτας τάς έλλΑμψεις έδειξεν ούκ ούσίαν οϋσας 
θείαν (ούδέποτε γάρ έκείνη πληθυντικώς προάγεται), Ανάρχους 
δε καί άτελευτήτους προσειπών, άκτιστους ύπαρχούσας έδειξε, 

25 καί ούκ έκτος οΰσας του Θεού* έκτος γάρ Θεού άκτιστον ούδέν.

23 Ού τοίνυν ό λέγων μη κατ’ ούσίαν μόνον άκτιστον είναι 
τόν Θεόν, Αλλά καί κατά την θεοποιόν έλλαμψιν кал χάριν και 8 9 10 11

8. 'Ομιλία 30 είς Ιωάννην, 2, PG 59, 174.
9. Λόγος 40 είς τό άγιον Βάπτιομα, 5, PG 36, 364Β.

10. Α ύτόθι.

11. Ματθ. 13,43.
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ναι γνώρισμα τής θείας ένεργείας, άλλ’ όχι τής θείας ούσίας8. 
Τούτο λοιπόν δεικνύοντας και ό θεολόγος Γρηγόριος, ότι ό 
Θεός καλείται φως όχι κατά τή φύσι άλλα κατά τή δόξα και 
χάρι και λαμπρότητα, είπε τούς φωτεινούς άγγέλους άπορροή 
και μετουσία τούτου9, πράγμα πού ποτέ δεν θά μπορούσε νά 
είπή γιά τή θεία ούσία, άφοϋ τήν γνωρίζει άμέθεκτη και άμετά- 
δοτη. Βέβαια και στο λόγο Περί του βαπτίσματος, άφοϋ είπε γι’ 
αύτόν «ολίγο έκχυνόμενο προς τούς έξω» προσέθεσε, «φως 
λέγω τά θεωρούμενα στον Πατέρα και Υίό καί άγιο Πνεύμα, 
των όποιων πλούτος είναι ή συμφυΐα καί ή ένιαία άναλαμπή»10.

22 'Όποιος λοιπόν λέγει ότι ή λαμπρότης τής θείας φύσεως, 
στήν όποια μετέχουν καί οί άγγελοι πού λειτουργούν στο Θεό, 
κατά τήν όποια «καί οί δίκαιοι θά λάμψουν σάν ό ήλιος»1 ’, «δεν 
είναι ούσία ούτε θεία ούτε άγγελική»12, δεν τοποθετεί άνάμεσα 
στο Θεό καί στούς άγγέλους φως, τό όποιο δέν είναι ούτε Θεός 
ούτε άγγελος. Διότι καί ό μέγας Διονύσιος λέγει ότι οί προαιώ
νιες μετοχές καί άρχές καί οί λόγοι καί προορισμοί των δντων 
πού εύρίσκονται στο Θεό «δέν είναι ούσία ούτε θεία ούτε άγγε- 
λική»13, καί στο βιβλίο Περί του θειοτάτου φωτός λέγει «οί θειοι 
νόες κινούνται κυκλικώς ένούμενοι μέ τις άναρχες καί άτελεύ- 
τητες έλλάμψεις τοϋ καλού καί τού άγαθοϋ»14. Προβάλλοντας 
λοιπόν πληθυντικώς αύτές τις έλλάμψεις, έδειξε ότι δέν είναι 
ούσία θεία (διότι ποτέ έκείνη δέν άναφέρεται πληθυντικώς), 
ένώ χαρακτηρίζοντάς τες άναρχες καί άτελεύτητες, έδειξε ότι 
είναι άκτιστες, καί ότι δέν είναι έξω άπό τον θεό* διότι έξω 
άπό τον θεό τίποτε δέν είναι άκτιστο.

23 Όποιος λοιπόν λέγει ότι ό Θεός δέν είναι μόνο κατ’ ού
σία άκτιστος, άλλά καί κατά τή θεοποιό έλλαμψι καί χάρι καί

12. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Περί θείων όνομάτων 11, 6, PG 23, 
953С.

13. Αύτόθι.
14. Δέν είναι αύτοτελές βιβλίο τού Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου τό Περί 

του θειοτάτου φωτός, άλλ’ ένα τμήμα τοϋ Περ'ι θείων όνομάτων 4, 8, PG 3, 
704D.
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λαμπρότητα, καθ’ ήν καλείται φως, μεταξύ Θεού και των ύπ' 
αύτου λαμπρυνόμενων Θείως, ταυτό δ ’ είπεϊν θεουργουμένων, 
έτερόν τι λέγει φως. Ά λλ’ό κατά τον Βαρλαάμ και τον Άκίνδυ- 
νον υλικόν τι λέγων και σωματικόν, αισθητόν τε και κτιστόν το 

5 προκόσμιον και ύπερκόσμιον кал ύπερουράνιον φως, έν ώ αί 
τών άγγέλων άξίαι και πάσαι αι έπουράνιοι στρατιαί, καθ’ δ και 
«οί δίκαιοι λάμψουσιν ώς ό ήλιος» άναλόγως έκαστος τή δι’ 
άρετής καθάρσει τής θείας λαμπρότητος μετειληχότες θείως, 
του κατά το Θαβώριον όρος άστράψαντος υπέρ ήλιον кал την 

10 οίκείαν έπιδείξαντος τοΐς άποστόλοις θεότητα και προδείξαντος 
την μέλλουσαν ύποδέξασθαι τούς είς αυτόν ώς άληθώς πεπι- 
στευκότας λαμπρότητα· αίσθητόν γάρ κατά τον Βαρλαάμ кал 
τον Άκίνδυνον ύπαρχον το τοιοΰτον φως, υλικόν τε και σωματι
κόν, ούκ έσθ’ όπως άγγελον ύπάρχειν, εϊ γε καί κτιστόν, άλλ’ 

15 ούδ’ άγγέλων δλως είναι φως οόδέ προκόσμιον τε και υπερκό- 
σμιον καί ύπερουράνιον. Πώς δ ’ άν εϊη καί καλοιτο φως τοιού- 
τον ό Θεός, έπειδήπερ και κτιστόν κατά τον βαρλααμίτην Άκίν- 
δυνόν έστι;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ / '

Παράστασις δτι τό ύπερουράνιον φως διακοπήναι υπό τής ου
ρανίου περιφέρειας ό μέγας έφη Βασίλειος, ούχ ώς υλικόν 
ύπαρχον, και διά τούτο μή δι* εκείνης δυνάμενον χωρεϊν, 
καθάπερ ό ’Ακίνδυνος έξεδέξατο φρενοβλαβώς, άλλ* ώς 
τών αισθητών μή δεκτικών δντων έκείνης τής λαμπρό

τητος, μηδε δι* έκείνης όράσθαι πεφυκότων 24

24 «Καί πώς», φησίν, «έγραψεν ό μέγας Βασίλειος, δτι *περί- 
2οταθεις τοΐς έμπεριειλημμένοις ό ούρανός την άνωθεν αύγήν διέ

κοψε ν άφεγγή τά ένδον καταστήσας’»; Ούτως άεί τά τών γε-
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λαμπρότητα, κατά την όποια καλείται φως, δεν λέγει κανένα 
άλλο φως άνάμεσα στο Θεό και στούς άπ’ αύτόν θείως λαμπρυ- 
νομένους, μέ άλλα λόγια θεουργουμένους. Άλλα λέγει έτσι 
όποιος, σύμφωνα μέ τον Βαρλαάμ και τον Ακίνδυνο, λέγει 
σωματικό και κτιστό τό προκόσμιο και ύπερκόσμιο και ύπερόυ- 
ράνιο φως, στο όποιο εύρίσκονται όλες οί άξιες των άγγέλων 
και όλες οί έπουράνιες στρατιές, κατά τό όποιο και «οί δίκαιοι 
θά λάμψουν σάν ό ήλιος»15, άφοΰ άνάλογα μέ την κάθαρσι διά 
τής άρετής ό καθένας τους μεταλάβουν θείως τη θεία λαμπρό
τητα αύτοΰ πού άστραψε περισσότερο άπό τον ήλιο και προέ- 
δειξε τη λαμπρότητα πού πρόκειται νά ύποδεχθή όσους έπί- 
στευσαν σ’ αύτόν άληθινά. Διότι τό φως τούτο, σάν αισθητό 
καί ύλικό και σωματικό πού κατά τον Βαρλαάμ και τον Ακίνδυ
νο είναι, δέν είναι δυνατό νά είναι άγγελος, έστω κι’ άν είναι 
κτιστός, άλλά ούτε γενικά νά είναι φως άγγέλων προκόσμιο και 
ύπερκόσμιο και ύπερουράνιο. Πώς λοιπόν θά μπορούσε νά εί
ναι καί νά καλήται τέτοιο φως ό Θεός, όταν κατά τον βαρλαα- 
μίτη ’Ακίνδυνο είναι και κτιστό;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Παράστασις δτι ό μέγας Βασίλειος είπε ότι τό ύπερουράνιο φως 
διακόπηκε άπό την ούράνια περιφέρεια, όχι διότι είναι ύλι
κό, και γι' αύτό δέν μπορεί νά προχωρήση διά μέσου έκεί- 

νης, όπως άποδέχθηκε φρενοβλαβώς ό ’Ακίνδυνος, άλλά διότι 
τά αισθητά δέν είναι δεκτικά έκείνης της λαμπρότητος 

ούτε είναι καμωμένα νά βλέπονται δι’ έκείνης

24 «Καί πώς, λέγει, έγραψε ό μέγας Βασίλειος ότι ‘ό ούρανός 
άφού έτεντώθηκε γύρω άπό τά σώματα πού περιλαμβάνονται 
μέσα σ’ αύτόν, διέκοψε την άπό έπάνω του αύγή καθιστώντας

15. Ματθ. 13, 43.
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γραμμένων έπαμφοτερίζειν δοκουν τα και δυσνόητα και άσαφη 
προσφιλές δοκεϊ καταφυγών τοΐς κακοδόξοις, άλλοθεν παντα- 
χόθεν έξαπορουμένοις. Ά λλ’ ένταΰθα δεΐν οίμαι προενεγκεϊν 
έτέραν ρήσιν του μεγάλου Βασιλείου, ήν και ταύτην Βαρλαάμ 

5και Ακίνδυνος Θρυλλουσι μάτην καθ’ ημών, μάλλον δε ού 
πάντη μάτην. Ένι γάρ ήμϊν έτοιμοτάτη χρήσθαι κατ’ αυτών, εκ 
τών άσαφώς γεγραμμένων τα σαφή διαστρεφόντων έπι τώ κτί- 
σμα δεϊξαι το φωτίζον και λαμπρυνον Θείως кал πνευματικώς 
εύφραΐνον τους άγιους άγγέλους και άνθρώπους φώς, δ και ό 

ίο Χρίστος παρέστησεν έπ ’ όρους λάμψας ύπερ ήλιον και την καλ
λονήν του μέλλοντος αίώνος ύποδείξας. Είσηγούμενος τοίνυν 
кал υποτιθέμενος ό μέγας Βασίλειος πώς αν άπο τών άσαφε- 
στέρων τής Γραφής μη βλαπτώμεθα «χρή», φησίν, «ήμας άπο 
τών κοινών έννοιών όρμωμένους περί Θεού, έάν όργιζόμενον ή 

15 λυπούμενον ή μεταμελόμενον ή Γραφή λέγη τούτον, ζητεϊν το 
τής λέξεως βούλημα και μεριμνάν τίνα τρόπον άποκαταστήσαι 
δυνηθώμεν, ούχι δε άνατρέπειν τάς άξιολόγους του Θεού υπο
λήψεις' και ούτως άπροσκόπως έντευξόμεθα ταϊς Γραφαις, άπο 
μέν τών εύληπτων ώφελούμενοι, άπο δε τών άσαφεστέρων μή 

20 βλαπτόμενοι» ■ кал πάλιν, «χρή τή κοινή έννοίφ περί τής εύσε- 
βείας άκολουθοϋντας, έάν τι εύρεθή έναντιουσθαι δοκουν ταύτη 
έν τή dyiq. Γραφή, ή έξηγεΐσθαι προς συμβιβασμόν τής κοινής 
έννοιας περί τής εύσεβείας ή άγνοεΐν όμολογεϊν».

25 ΤΑρ ’ ούν οό κοινόν έστι και άνωμολογημένον τοΐς εύσεβώς 
25 φρονοΰσι πασιν, δτι ό Θεός έστι το φωτίζον τους έπουρανίους 

άγγέλους φώς, έν ώ αί τών άγγέλων άξίαι και πάσαι αί έπουρά- 
νιοι στρατιαι έν πάση εύφροσύνη πνευματική τήν πρέπουσαν 
έαυτοΐς κατάστασιν έχουσιν; Ίνα γάρ τά προειρημένα άναλά- 1

1. Είς τήν έξαήμερον 2, 5, PG 29, 41Α.
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τά έσωτερικά άφεγγή’1,». "Ετσι πάντοτε γίνονται προσφιλές 
καταφύγιο των κακοδόξων όσα γραπτά φαίνονται άμφίβολα και 
δυσνόητα και άσφαλή, όταν χάνουν τή βοήθεια άπό παντού άλ
λου. Αλλά νομίζω ότι έδώ πρέπει νά προβάλω άλλη ρήσι τού 
μεγάλου Βασιλείου, την οποία έπίσης χρησιμοποιούν έναντίον 
μας ό Βαρλαάμ και ό ’Ακίνδυνος ματαίως, ή μάλλον όχι έντε- 
λώς ματαίως. Διότι είναι δυνατό έμεις νά τή χρησιμοποιήσομε 
έναντίον αύτών, πού άπό τά άσαφώς γραφόμενα διαστρέφουν 
τά σαφή, γιά νά δείξουν ότι τό φως πού φωτίζει και λαμπρύνει 
θείως και εύφραίνει πνευματικός τούς άγιους άγγέλους και άν- 
θρώπους είναι κτίσμα, αύτό πού καί ό Χριστός παρουσίασε 
έπάνω στο όρος λάμποντας περισσότερο άπό τον ήλιο καί ύπο- 
δεικνύοντας τήν καλλονή τού μέλλοντος αίώνος. Είσηγούμενος 
λοιπόν και ύποδεικνύοντας ό μέγας Βασίλειος, πώς θά μπορού
σαμε νά μή βλαβοΰμε άπό τά άσαφέστερα σημεία τής Γραφής, 
λέγει, «πρέπει ξεκινώντας άπό τις κοινές έννοιες περί θεού, άν 
ή Γ ραφή τον λέγη όργιζόμενο ή λυπούμενο ή μετανοοΰντα, νά 
ζητούμε τή σημασία τής λέξεως και νά φροντίσομε μέ ποιόν 
τρόπο θά μπορέσομε νά άποκαταστήσωμε κι’ όχι ν’ άνατρέπω- 
με τις άξιόλογες περί Θεού ύπολήψεις. ’Έτσι θά μελετήσομε 
άπρόσκοπτα τις Γραφές, ώφελούμενοι άπό τά εύληπτα και μή 
βλαπτόμενοι άπό τά άσαφέστερα»2. Λέγει έπίσης, «πρέπει άκο- 
λουθώντας τήν κοινή έννοια περί τής εύσεβείας, άν εύρεθή κάτι 
στήν άγια Γ ραφή πού φαίνεται νά έναντιώνεται σ’ αύτήν, ή νά 
τό έρμηνεύωμε προς συμβιβασμό μέ τήν κοινή έννοια περί τής 
εύσεβείας ή νά όμολογοΰμε ότι τό άγνοούμε»3.

25 r Αραγε λοιπόν δέν είναι κοινό και ώμολογημένο άπό
όλους τούς εύσεβόφρονες ότι ό Θεός είναι τό φως, πού φωτίζει 
τούς έπουρανίους άγγέλους, στό όποιο «οί άξιες των άγγελον 
καί όλες οί έπουράνιες στρατιές έχουν τήν ταιριαστή τους κα- 
τάστασι μέ κάθε πνευματική εύφροσύνη; Πράγματι γιά νά έπα-

2. Υπόμνημα εις ΉσαΤαν (ψευδ.), προοίμιον 6, PG 30, 128ΑΒ.
3. Χωρίο πού δέν άνιχνεύθηκε.
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βωμεν, «δ τοΐς αίσθητοϊς ήλιος, τούτο τοΐς νοητοΐς ό Θεός, και 
αύτός έστι τό πάσης φωτιστικόν λογικής φύσεως πρώτον кал 
άκρότατον φως» · και «φώτα δεύτερα του πρώτου φωτός άπαυ- 
γάσματα αί νοεραι δυνάμεις και τα λειτουργικά πνεύματα»· και 

5 πρώτη φωτεινή φύσις μετά την πρώτην τώ έκεΐθεν αύγάζεσθαι, 
και «δεύτερον φώς άγγελος, του πρώτου φωτός απορροή τις ή 
μετουσία» · και «τοΐς μεν άϊδίοις αύτός έστι φώς και ούκ άλλο- 
τί γάρ έδει φωτός δευτέρου τοΐς τό μέγιστον εχουσιν;». 7Α ρ’ ούν 
άπό του δοκεΐν έναντιοδσθαι τούτοις τό γεγράφθαι διαπεφρά- 

Ю χθαι την άνωθεν έκείνην αϊγλην ύπό τής ούρανίου περιφέρειας 
περιταθείσης τοΐς έντός, κτίσμα τον Θεόν ποιήσωμεν, ύλικόν τε 
και σωματικόν και αισθητόν και προ τής τών ύλικών και φθαρ
τών кал αισθητών παραγωγής είναι τι δοξάσωμεν ύλικόν και 
φθαρτόν кал αισθητόν κατά την Άκινδύνου σύνεσιν, ή τή άνω- 

15 μολογημένη τής εύσεβείας έννοίψ συμβιβάσωμεν τό δοκουν άν- 
τιτετάχθαι και διαφωνεΐν, άν άρα δυνηθώμεν, κάν μη δυνηθώ- 
μεν, αύτό μεν άφώμεν ώς μη συνεΐναι δυνηθέντες, τής δε άνω- 
μολογημένης εύσεβείας ούδεν ήττον άντεχόμενοι διατελέσωμεν 
κατ’ αύτάς τάς ύποθήκας του γεγραφότος μεγάλου Βασιλείου; 

20 Παντί που δήλον ώς πάσι τρόποις ταΐς άνωμολογημέναις τής 
εύσεβείας προσέξομεν έννοίαις.

26 Φέρε δ ’ όμως άποκαταστήσαι προς αύτάς έπιχειρήσωμεν 
και την του προκειμένου διαφράγματος διάνοιαν. Κάν μεν λόγον 
δώμεν ικανόν διαλΰσαι την προς τό φαινόμενον άντίθεσιν, τώ 

25 Θεφ χάρις τφ και τοΐς έν έσχατιαΐς ήμάς κειμένοις τής άγνοιας 
γνώσιν συνήγορον τής έν αύτφ άληθείας παρασχόντι. Ε ί δ ’ άρα 
μη τοιοΰτον εύρεΐν σχοίημεν τον λόγον ή τις έν Χριστφ τέλειος 
και σοφός τά θεΐα και πνευματικά, τής προαιρέσεως ήμάς άπο-

364Β.
4. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 40 ε/ς τό άγιον Βάπτισμα 5, PG 36.
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ναλάβωμε τά προειρημένα, «ό,τι είναι στα αισθητά ό ήλιος, 
τούτο είναι στα νοητά ό Θεός, κι’ αύτός είναι τό πρώτο καί 
άκρότατο φως, φωτιστικό κάθε λογικής φύσεως»4* καί «φώτα 
δεύτερα, άπαυγάσματα τού φωτός είναι οί νοερές δυνάμεις καί 
τά λειτουργικά πνεύματα»5, καί πρώτη φωτεινή φύσις μετά την 
πρώτη άφοΰ άπό αύτήν αύγάζεται, καί «δεύτερο φώς ό άγγελος, 
απορροή και μετουσία τού πρώτου φωτός»6, και «γιά τά άΐδια 
αύτός είναι φώς καί όχι άλλο· διότι τί χρειάζονται δεύτερο φώς 
αύτά πού έχουν τό μεγαλύτερο;»5 6 7. 7Αρα λοιπόν, έπειδή φαίνεται 
νά έναντιώνεται σ’ αύτά τό χωρίο πού λέγει ότι έχει φραχθή 
έκείνη ή άνωθεν αίγλη άπό την ούράνια τεντωμένη περιφέρεια8 
γιά τά έσωτερικά, θά κάμωμε κτίσμα τον Θεό, ύλικό καί πνευ
ματικό καί αισθητό, θά δεχθούμε ότι ύπάρχει κάτι ύλικό καί 
φθαρτό καί αισθητό πριν άπό την παραγωγή τών ύλικών καί 
φθαρτών καί αισθητών κατά τήν έξυπνάδα τού Άκινδύνου ή θά 
συμβιβάσωμε αύτό πού φαινομενικά άντιτάσσεται καί διαφωνεί 
μέ τήν παραδεδεγμένη έννοια τής εύσεβείας, άν βέβαια μπορέ- 
σωμε, κι’ άν δεν μπορέσωμε, αύτό μεν θά τό άφήσωμε, άφοΰ 
δέν μπορέσαμε νά τό καταλάβομε, άλλά θά παραμείνωμε στενά 
προσκολλημένοι στήν παραδεδεγμένη εύσέβεια σύμφωνα μέ 
τις ύποθήκες αύτές τού μεγάλου Βασιλείου; Είναι βέβαια φανε
ρό ότι μέ κάθε τρόπο θά προσέξομε στις παραδεδεγμένες έν
νοιες τής εύσεβείας.

26 "Ας έπιχειρήσωμε όμως νά προσαρμόσομε προς αύτές τις 
έννοιες καί τό νόημα τού προκειμένου διαφράγματος. Κι’ άν 
μέν δώσομε λόγο ικανό νά διαλύση τήν άντίθεσι προς τό φαι
νόμενο, εύχαριστία χρειάζεται στο Θεό πού μάς προσέφερε 
γνώσι συνήγορο τής σ’ αύτόν εύρισκομένης άληθείας, ένώ ήμα
στε στά έσχατα σημεία της άγνοιας. "Αν πάλι δέν μπορέσωμε 
νά εύροΰμε τέτοιον λόγο, όποιος είναι τέλειος και σοφός στά

5. Λόγος 44 εις τήν Καινήν Κυριακήν, 3, PG 36, 609Β.
6. Λόγος 40 είς το άγιον Βάπτισμα, 5, PG 36, 364Β.
7. Λόγος 44 είς τήν Καινήν Κυριακήν, 3, PG 36, 609С.
8. Βλ. Μ. Βασιλείου, Είς τήν έξαήμερον 2, 5, PG 29,41Α.
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δεξάμενος, αυτός παρ' έαυτοΰ τον κρείττω λόγον διδασκέτω, 
ποθοΰντας και μαθητιώντας δ,τι μάλιστα, και το ένδέον ήμών 
άναπληρών, έντρεπέτω τελεώτερον τους τάναντία τη εύσεβείφ 
συνάγειν έντεΰθεν πειρωμένους. Άλλα τις ήμών ό προς τους έν 

5 διαστρόφφ διανοίψ το προκείμενον όρώντας λόγος;

27 Ό μέγας Διονύσιος τον ύπερ πάντα θειον γνόφον έξυμνών 
«τα πάντα», φησίν, «άψαιροΰμεν, ϊνα τον υπερούσιον έκεινον 
ίδωμεν γνόφον, τον ύπο παντός του έν τοΐς ούσι φωτός άποκρυ- 
πτόμενον». Τις δε ό θειος ούτος γνόφος, ό αύτός αύ διδάσκει, 

10 τφ λειτουργφ έπιστέλλων Δωροθέω’ «ό θειος γάρ», φησί, 
«γνόφος έστι τό άπρόσιτον φως, έν ώ κατοικεΐν ό Θεός λέγεται. 
Кал άοράτω γε δντι διά την ύπερέχουσαν φανότητα, και άπρο- 
σίτω τφ αύτφ δι' υπερβολήν ύπερουσίου φωτοχυσίας, έν τούτω 
γίνεται πας ό Θεόν γνώναι кал ίδεΐν άξιούμενος». Έν τούτω άρα 

15 και αί των άγγέλων άξίαι την πρέπουσαν έαυτοΐς κατάστασιν 
έχουσι παντός μάλλον κατηξιωμένων μη γινώσκειν μόνον άλλα 
καί όράν τό Θεόν. Έν τούτω και οί δίκαιοι τφ ύπερκοσμίφ 
φωτι την άνάπαυσιν έζουσιν, ώς και αύτός ό μέγας εφη Βασί
λειος. Ουτω γάρ και την των ούρανών και την του Θεού βασι- 

20 λείαν οί άγιοι κληρονομήσουσιν, έπει και ό Κύριος τό μέλλον 
προκαταγγέλλων άμα кал προϋπογράφων τφ δΤ ύπερβολήν 
ύπερουσίου φωτοχυσίας άπροσίτφ τούτω φωτι τους οικείους 
μαθητάς έπ' δρους περιήστραψε και «βασιλείαν του Θεού» τού
το προσηγόρευσεν. Άποκρύπτεται δη τουτι τό φως ύπο παντός 

25 too τοΓς ούσι φωτός, ούχ ώς μη διά πάντων χωρούν, άλλ ’ ώς 
τών δντων πάντων φυσική δυνάμει μη έκφαΐνειν τοΰτ’ έχόντων. 
Εί δε τάλλα τών δντων έκεΐνο μη δύναται έκφήναι, πολλφ γε 9 10

9. Περί μυστικής θεολογίας 2, PG 3, Ι025Β.
10. Επιστολή 5 Δωροθέου, PG 3, 1073Α.
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θεΐα και πνευματικά, δεχόμενος μας για την καλή προαίρεσι, άς 
διδάξη αύτός μόνος του τον άνώτερο λόγο σέ μάς πού ποθούμε 
νά είμαστε μαθηταί του· και αναπληρώνοντας τήν έλλειψί μας, 
άς έντροπιάζη καλύτερα έκείνους πού προσπαθούν νά συναγά- 
γουν άπό αύτά τά άντίθετα προς τήν εύσέβεια. ’Αλλά ποιος εί
ναι ό λόγος μας προς έκείνους πού βλέπουν τό προκείμενο μέ 
διεστραμμένη διάνοια;

11 Ό μέγας Διονύσιος, έξυμνώντας τον έπάνω άπό όλα θειο 
γνόφο, λέγει, «άφαιροΰμε τά πάντα, γιά νά ίδοΰμε έκεΐνον τον 
ύπερούσιο γνόφο, τον άποκρυπτόμενο άπό όλο τό φως πού εί
ναι στά όντα»9. Ποιος δέ είναι τούτος γνόφος, τό διδάσκει πάλι 
ό ίδιος, γράφοντας προς τον λειτουργό Δωρόθεο· «ό θειος γνό
φος είναι τό άπρόσιτο φως, στο όποιο λέγεται ότι κατοικεί ό 
Θεός. Κι’ ένώ είναι άόρατος λόγω τής έξαιρετικής λαμπρότη- 
τος και άπρόσιτος λόγω τής ύπερβολικης τής ύπερούσιας 
φωτοχυσίας, σ’ αύτό φθάνει όποιος άξιώνεται νά γνωρίση και 
ίδή τον Θεό»10. ’Άρα σ’ αύτόν τό γνόφο έχουν τήν ταιριαστή 
τους κατάστασι οί άξιες των άγγέλων, καταξιωμένων περισσό
τερο άπό τά άλλα όντα, όχι μόνο νά γνωρίζουν άλλά καί νά βλέ
πουν τον Θεό. Σ’ αύτά τό ύπερκόσμιο φως θά εϋρουν τήν άνά- 
παυσι και οί δίκαιοι, όπως είπε καί ό ίδιος ό μέγας Βασίλειος11. 
Διότι έτσι οί άγιοι θά κληρονομήσουν τή βασιλεία καί των ού- 
ρανών καί τού Θεού, έπειδή καί ό Κύριος, προκαταγγέλλοντας 
καί προδιαγράφοντας τό μέλλον περιήστραψε μέ τό άπό ύπερ- 
βολή ύπερούσιας φωτοχυσίας άπρόσιτο τούτο τό φως τούς μα- 
θητάς του έπάνω στο όρος καί τό ώνόμασε «βασιλεία τού 
θεού»12. Άποκρύπτεται λοιπόν τούτο τό φως άπό όλο τό φως 
πού ύπάρχει στά όντα, όχι διότι δέν προχωρεί διά μέσου όλων, 
άλλά διότι όλα τά όντα δέν μπορούν νά τό άποκαλύψουν μέ φυ
σική δύναμι. ’Ά ν δέ τά άλλα όντα δέν μπορούν νά τό φανερώ-

11. Εις τήν έξαήμερον 2, 5, PG 29, 41Α.
12. Ματθ. 16, 28· Марк. 9, 1· Λουκά 9, 27.
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δή μάλλον τα αίσθητώς δντα, οίς και τα νοητά άληπτα και άθε- 
ώρητα και άνέκφαντά έστν το γουν άποκρόπτεσθαι και δια- 
φράττεσθαι ταυτόν. Άποκρύπτεται τοίννν και έμφράττεται και 
διίσταται кал διακόπτεται ύπό τής του ούρανοΰ περιφέρειας 

5 σώμα οΰσης αισθητόν και χωρίον αισθητών πάντων άποφαι- 
νούσης τον έπανειλημμένον ταύτη τόπον διαφράττεται τοίνυν 
και διίσταται των ένδον ή άνωθεν φωτοχυσία, ούχ ώς μη 
χωρέιν δυναμένη διά πάντων, άτε σωματοειδες καί υλικόν τι 
φώς, άλλ' ώς των αισθητών μη δεκτικών δντων έκείνης τής 

10 λαμπρότητος μηδε διά ταύτης έκείνων φαινομένων, μη πεφυ- 
κυίας αίσθητφ φωτι παραπλησίως εις έντελέχειαν άγειν δψιν 
кал τά ύπ’αότήν, κάντεΰθεν άφωτίστων άπολελειμένων πριν το 
κατάλληλον αύτοις φώς τον Θεόν προαγαγεΐν.

28 Ού μόνον δε το ύπερκόσμιον φώς ό μέγας εφη Βασίλειος 
15 περιταθεΐσαν διαστήσαι των έγκοσμίων την ούρανού περιφέ

ρειαν, άλλ' απλώς τά έξω των ένδον αύτής. Ώς ούν ούδέν των 
ένδον, δ μη διέστη των ύπερκοσμίων, ουτω καί τά υπερκόσμια 
πάντα διέστη των έντός' ούκοϋν καί τά λειτουργικά πνεύματα 
καί πάσα δύναμις άγγελική διεστηκυϊα ήν. 7Α ρ ' ούν καί ταύτας 

20 ώς μη διιέναι δυναμένας ό μέγας έφη διαστήναι; Οΰμενουν άλλ' 
ώς μη χωρητάς αίσθήσει, μηδ’ έν ταύτη φαινομένας, μηδ’ όρα- 
σθαι πεφυκυίας τοϊς ζώσι κατ' αύτήν. Καί τί λέγω τά ζώντα 
κατά μόνην αϊσθησιν, ά μηδ* αύτά πω τότε ήν; Ούδε γάρ τών 
άνθρώπων οί κατά σάρκα ζώντες καί το λογικόν κενούντες 

25 άπαν έπί την ταύτης έπιμέλειαν άγγέλων δέξαιντ' &ν έπιδημίαν 
τε καί όμιλίαν. Aid μετά τό Θεού παρακουσαι καί άκουσαι παρ ’ 
αύτοΰ τον άνθρωπον δτι «γή εΐ καί εις γήν άπελεύση», άποκέ-
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σουν, πολύ περισσότερο τά αίσθητώς όντα, για τά όποια και τά 
νοητά είναι ακατάληπτα και αθεώρητα και άφανέρωτα· τό ν’ 
άποκρύπτεται λοιπόν κάτι και τό νά διαφράττεται είναι τό ίδιο. 
Άποκρύπτεται λοιπόν και έμφράττεται, διαχωρίζεται και δια
κόπτεται, από την περιφέρεια τού ούρανοϋ πού είναι σώμα αι
σθητό και καθιστά τον έπάνω της εύρισκόμενο τόπο χώρο 
όλων τών αισθητών διαφράττεται λοιπόν και διαχωρίζεται άπό 
τά εσωτερικά ή άνωθεν φωτοχυσία, όχι διότι δεν μπορεί νά 
προχωρήση διά μέσου όλων, σάν σωματοειδές καί ύλικό φώς, 
άλλά διότι τά αισθητά δεν είναι δεκτικά έκείνης τής λαμπρότη- 
τος μήτε φαίνονται έκεΐνα διά μέσου της, έπειδή δέν είναι κα
μωμένη όμοια με τό αισθητό φώς νά όλοκληρώση τήν όψι και 
τών κάτω άπ’ αύτήν κι’ έτσι παραμένουν άφώτιστα, προτού ό 
Θεός τούς παραγάγη τό κατάλληλο γι’ αύτά φώς.

28 Ό μέγας Βασίλειος έξ άλλου λέγει ότι ή περιφέρεια τού 
ούρανού, άφοΰ έτεντώθηκε, διαχώρισε όχι μόνο τό ύπερκόσμιο 
φώς, άλλά γενικώς τά έξωτερικά άπό τά μέσα σ’ αύτήν13. 
Όπως λοιπόν δέν ύπάρχει κανένας στά έσωτερικά πού νά μή 
διαχωρίζεται άπό τά ύπερκόσμια, έτσι και τά ύπερκόσμια δια
χωρίζονται άπό τά έσωτερικά* έπομένως καί τά λειτουργικά 
πνεύματα καί κάθε δύναμις άγγελική ήσαν χωρισμένα. 7Αρα 
λοιπόν ό μέγας είπε ότι κι’ αύτές είναι χωρισμένες, έπειδή δέν 
μπορούν νά διαπεράσουν; "Οχι βέβαια* άλλά έπειδή δέν είναι 
χωρητές στήν αΐσθησι ούτε φαίνονται σ’ αύτήν ούτε είναι κα
μωμένες νά βλέπωνται άπό όσους ζούν κατά τήν αΐσθησι. Καί 
τί άναφέρω τά ζώντα κατά τήν αΐσθησι μόνο, πού τότε δέν 
ήσαν ούτε αύτά άκόμη; Διότι ούτε άπό τούς άνθρώπους όσοι 
ζούν κατά σάρκα καί άδειάζουν τό λογικό γιά τή δική της 
φροντίδα θά μπορούσαν νά δεχθούν έπιδημία καί όμιλία άγγέ- 
λων. Γι’ αύτό, άφού ό άνθρωπος παράκουσε τόν θεό καί ακού
σε άπό αύτόν ότι «γή είσαι καί σέ γή θά μεταβής»14, τού έκλεί-

13. Βλ. Εις την έξαήμερον 2, 5, PG 29, 4 1Α.
14. Γέν. 3, 19.
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κλειστώ ό ούρανός αύτώ. Και ό Αδάμ ού μόνον άγγέλων κεχω- 
ρίσθαι γέγραπται, τούτοις όμοδίαιτος υπάρχων πρότερον, άλλα 
και των του άφθάρτου φωτός ένδυμάτων γεγυμνώσΘαι κατά το 
χρυσοΰν την γλώτταν Ίωάννην, & πάλιν έπι του Θαβωρίου 

5 Μωϋσής και Ήλίας ένεδύθησαν του Κυρίου περιλάμψαντος αυ
τούς. 7Αρ ’ ούν συνεχεστέρου μετά την παρακοήν ή πυκνότερου 
γεγονότος του ούρανίου σώματος, τού φωτός των άγγέλων και 
αύτών των άγγέλων διεζεύχθημεν; Ουμενουν άλλά του άνθρώ- 
που μη δυναμένου χωρεΐν έτι τά έκει και των άγγέλων ούτω 

10 διεστηκότος όντος, ώσπερ έκπεπολεμωμένων προς αυτόν, άπο- 
κεκλεΐσθαι γέγραπται ό ούρανός. Ταΰτ' άρα πάλιν, ήνίκα δι’ 
άνείκαστον φιλανθρωπίας πέλαγος ό του άνωτάτω Πατρός 
Υιός μονογενής Υιός άνθρώπου γεγονώς, το οίκεϊον πλάσμα 
προς την άνωθεν έπανήγαγεν άξίαν, «άπ άρτι», φησίν, «δψεσθε 

15 τους ούρανους άνεωγότας και τους Αγγέλους του Θεού άναβαί- 
νοντας και καταβαίνοντας έπι τον Υιόν του άνθρώπου».

29 Και μην τις ούκ οίδεν δτι το Πνεύμα το άγιον διά πάντων 
άκωλύτως δυναται χωρεΐν; Αλλά του Κυρίου βαπτισθέντος 
έσχίσθησαν, φησί, και άνεώχθησαν οί ούρανοι και κατέβη το 

20 Πνεύμα έπ ’ αύτόν, ώσπερ άν τής συνεχείας τού ούρανίου σώμα
τος, εί μη διέστη, διακοπτούσης την προς γην δίοδον τού πανα
γίου Πνεύματος. Κτιστόν ούν кол το Πνεύμα το άγιον ή Ακινδύ- 
νου σύνεσις έντεύθεν Αποδείξει, καθάπερ και την προκόσμιον 
και ύπερκόσμιον φωτοχυσίαν. Αλλά τίνος ένεκεν διανοιγόμενον 

25 ή Γραφή δείκνυσι τον ούρανόν έν τή τού Πνεύματος διόδφ; "Ινα 
δείζη προαποκεκλεισμένον πρότερον διά την Αμαρτίαν кол δια- 
κόπτοντα την προς ήμάς κάθοδον τού Πνεύματος, άτε μη 
χωρητικών δντων θείου Πνεύματος των άμαρτόντων. Ούτω 
τοίνυν και την άνωθεν φωτοχυσίαν Απέκλεισε και διέκοψεν ό 

30ούρανός, συνεχής πάντη περιτεταμένος, ούχ ώς μή πεφυκυΐαν
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σθηκε ό ούρανός. Και έχει γραφή ότι ό Άδάμ όχι μόνο έχωρί- 
σθηκε άπό τούς άγγέλους, ένώ πρωτύτερα ήταν όμοδίαιτος με 
αύτούς, άλλα κι’ έγυμνώθηκε άπό τά ενδύματα τού άφθάρτου 
φωτός κατά τον Χρυσόγλωσσο Ιωάννη15, τά όποια πάλι ένδύ- 
θηκαν επάνω στο Θαβώριο όρος ό Μωυσής και ό Ήλίας, όταν 
τούς περιέλαμψε ό Κύριος. 7Αρα λοιπόν διαζευχθήκαμε άπό τό 
φως των άγγέλων και άπό τούς ίδιους τούς άγγέλους γιά τό 
λόγο ότι τό ούράνιο σώμα έγινε μετά τήν παρακοή συνεχέστε
ρο ή πυκνότερο; ’Ό χι βέβαια* άλλά γιά τό ότι ό άνθρωπος δεν 
μπορούσε πλέον νά χωρέση τά έκεΐ και ήταν τόσο άπομακρυ- 
σμένος άπό τούς άγγέλους, σάν νά εύρισκόταν σε πόλεμο προς 
αύτόν, γι’ αύτό έχει γραφή ότι ήταν άποκλεισμένος ό ούρανός. 
Γι’ αύτό πάλι, όταν άπό πέλαγος άφάνταστης φιλανθρωπίας ό 
μονογενής Υιός τού άνωτάτου Πατρός έγινε Υιός άνθρώπου, 
έπανέφερε τό πλάσμα του προς τήν άνωθεν άξια, λέγει, «άπό 
τώρα θά ιδήτε τούς ούρανούς άνοιγμένους και τούς άγγέλους 
τού Θεού ν’ άνεβαίνουν και νά κατεβαίνουν προς τον Υιό τού 
άνθρώπου»16.

29 Και όμως ποιος δέν γνωρίζει ότι τό Πνεύμα τό άγιο μπο
ρεί νά προχωρήση άνεμπόδιστα άνάμεσα άπό όλα; ’Αλλά, λέγει, 
όταν έβαπτίσθηκε ό Κύριος, έσχίσθηκαν και άνοίχθηκαν οί ού- 

# ρανοι και κατέβηκε έπάνω σ’ αύτόν τό Πνεύμα17, σάν νά διέκο- 
πτε τήν προς τή γή δίοδο τού παναγίου Πνεύματος ή συνέχεια 
τού ούρανίου σώματος, άν δέν διαχωριζόταν. Κτιστό λοιπόν θ’ 
άναδείξη και τό Πνεύμα τό άγιο άπό αύτό ή σύνεσις τού Άκιν- 
δύνου, όπως και τήν προκόσμια και τήν ύπερκόσμια φωτοχυ
σία. ’Αλλά γιά ποιό λόγο ή Γραφή δεικνύει νά διανοίγεται ό ού
ρανός κατά τή δίοδο τού Πνεύματος; Γιά νά δείξη ότι πρωτύτε
ρα ήταν άποκλεισμένος λόγω τής άμαρτίας και διέκοπτε και 
τήν άπό άνω φωτοχυσία, τεντωμένος έντελώς σε συνοχή, όχι

15. ’Ομιλία 16 εις Γένεσιν, 1 · 5, PG 53,128 131.
16. Ίω. 1,52.
17. Ματθ. 3, 16' Марк. 1, ΙΟ- Λουκά 3, 22.



368 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

διά αύτού χωρεΐν, άλλ’ ώς μη τών αισθητών χωρούντων την 
άπ άρρητον έκείνην αϊγλην μη δ ’ όρασθαι δι ’ αύτής αισθητική δυ
νάμει πεφυκότων.

30 Αλλά και ό Στέφανος «υπάρχων πλήρης πίστεως και 
5 Πνεύματος άγιου», κατά το γεγραμμένον έν ταϊς των θείων

άποστόλων Π  ρ ά ξ ε σ ι ν, «άτενίσας εις τον ούρανόν είδε δό
ξαν Θεού και Ίησοΰν έστώτα έκ δεξιών του Θεού και είπεν 
ιδού θεωρώ τους ούρανους άνεωγμένους και τον Υιόν του άν- 
θρώπου έκ δεξιών έστώτα του Θεού». ’'Οτι μεν ούν ή ύπερου- 

10 ράνιος δόξα του Θεού, ήν και ό Στέφανος τότε άτενίσας είδεν, 
άκτιστος έστι, προς τοις άλλοις άπασιν άγίοις και ό Νύσσης 
θειος πρόεδρος Γρηγόριος τόν πρωταγωνιστήν έν μάρτυσιν έγ- 
κωμιάζων τούτον παρέστησεν ήμϊν. Εί ούν άθέατος μη τών ού- 
ρανών άνεωγμένων, και διαφράττεται λοιπόν έκ τούτων πώς 

15 ούν άκτιστος και άυλός έστιν; Α λλ’ ούτε ή του ούρανοΰ περιφέ
ρεια σχίζεται και διανοίγεταί ποτέ ούτε τή συνεχείς ταύτης ή 
άνωθεν δόξα και φωτοχυσία διαφράττεται, άλλά διά τών τοιού- 
των ή Γραφή παρίστησιν δτι τοις μή Πνεύματος άγιου κτησαμέ- 
νοις δύναμιν, άλλά τή κτιστή και φυσική δυνάμει, кал μάλιστα 

20 τοις κατ’ αϊσθησιν όρώσιν, άχώρητα και άθεώρητα παντελώς 
έστι τά θεϊα. Τοις δε θεοειδεϊ δυνάμει τάς τοιαύτας όρώσι θεο- 
πτίας άφανές γίνεται παν έπιπροσθεν δοκουν, ού διαπίπτον ή 
πρός τό μή δν χωρούν, άλλ’ ύπό τής άνεκφράστου έπιφανείας 
τού φωτός έκείνου έκνικώμενα.

31 Διό кал ό μέγας ’Αντώνιος, κατά τόν μέγαν ’Αθανάσιον, 
ύπό στέγην ών και τή προσευχή προσκαρτερών, τών δαιμόνων 
περιστοιχισάντων αύτόν και μανικώς άγαν καί πολυειδώς 
έπεμβαινόντων, «άναβλέψας είδε τήν στέγην ώσπερ διανοιγο- 
μένην και άκτΐνα φωτός τινα κατερχομένην πρός αύτόν και οί
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διότι αύτή δέν είναι καμωμένη νά προχωρή δι’ αύτοϋ, άλλα διό
τι τά αισθητά δέν χωρούν έκείνη την άπόρρητη αίγλη και δέν 
είναι καμωμένα νά βλέπονται δι’ αύτής μέ αισθητική δύναμι.

30 Αλλά, σύμφωνα μέ τά γραφόμενα στις Πράξεις των θείων 
άποστόλων, και ό Στέφανος «γεμάτος πίστι και άγιο Πνεύμα, 
μόλις άτένισε τον ούρανό είδε τή δόξα τού Θεού και τον Ιησού 
νά στέκεται στά δεξιά τού Θεού και είπε· νά, θεωρώ τούς ούρα- 
νούς άνεωγμένους και τον Υίό τού άνθρώπου νά στέκεται στά 
δεξιά τού Θεού»18. 'Ότι βέβαια ή ύπερουράνια δόξα τού Θεού, 
την όποια είδε τότε και ό Στέφανος, είναι άκτιστη, μάς τό πα
ρέστησε έκτος άπό όλους τούς άλλους άγιους και ό θειος πρόε
δρος τής Νύσσης Γρηγόριος έγκωμιάζοντας τον πρωτομάρτυρα 
τούτον19. "Αν λοιπόν είναι άθέατος, όταν οί ούρανοί δέν είναι 
άνοιγμένοι, άρα διαφράττεται άπό αυτούς. Πώς λοιπόν είναι 
άκτιστος και άυλος; ’Αλλά ούτε τού ούρανού ή περιφέρεια σχί
ζεται και διανοίγεται ποτέ ούτε μέ τήν συνοχή της διαφράττε- 
ται ή άπό άνω δόξα και φωτοχυσία· άπλώς μέ αύτές τις έκφρά- 
σεις ή Γ ραφή παριστάνει ότι σ’ αύτούς πού δέν έχουν άποκτή- 
σει δύναμι Πνεύματος άγιου, άλλά βλέπουν μέ τήν κτιστή και 
φυσική δύναμι, καί μάλιστα κατ’ αϊσθησι, τά θεΐα είναι έντελώς 
άχώρητα καί άθεώρητα. Σ’ αύτούς όμως πού βλέπουν τις τέ
τοιες θεοπτίες μέ θεοειδή δύναμι γίνεται άφανές κάθε πρόσ
κομμα πού ύφίσταταν δέν ξεπέφτει ούτε μεταβαίνει στο μή 
δν, άλλά όλα ύπερνικώνται άπό τήν άνέκφραστη έπιφάνεια τού· 
φωτός έκείνου.

31 Γι’ αύτό καί ό μέγας ’Αντώνιος, κατά τόν μέγα ’Αθανάσιο, 
έδοκίμασε τούτη τήν έμπειρία. Ένώ εύρισκόταν ύπό στέγη, 
άφιερωμένος στήν προσευχή, τόν περιεστοίχισαν δαίμονες πού 
τόν έπείραζαν μέ μεγάλη μανία πολυειδώς* τότε «κυττάζοντας 
έπάνω είδε τή στέγη σάν ν’ άνοίγεται καί μιά άκτίνα φωτός νά

18. Πράξ. 7, 55-56.
19. Έγκώμιον είς πρωτομάρτυρα Στέφανον А PG 46, 716D-717Β.
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μεν δαίμονες έξαϊφνης άφαντοι γεγόνασιν, ό πόνος δε του 
σώματος εύθύς έπέπαυτο και ό οίκος ήν πάλιν όλόκληρος. Ό δε 
!Αντώνιος αίσθόμενος τής άντιλήψεως και πλέον άναπνεύσας, 
κουφισθεϊς δε των πόνων, έδέετο τής φανείσης όπτασίας λέ- 

5 γων, ‘που ής έως άρτι; Διατί μή έξ αρχής έφάνης, ϊνα μου τάς 
όδύνας παύσης’; Και φωνή γέγονε προς αυτόν. ‘Αντώνιε, ώδε 
ήμην, άλλα περιέμενον ίδειν τον σον άγωνισμόν. Έπει δε ύπέ- 
μεινας καί ούχ ήττήθης, έσομαί σοι άει βοηθός και ποιήσω σε 
όνομαστόν γενέσθαι πανταχοΰ». Τις ούν ούπερ ό μέγας Άντώ- 

10 νιος έδέετο; Και γάρ έδέετο, φησί, τής φανείσης όπτασίας. Τις ό 
περιμένων ίδειν τούς άθλους των άγιων και μετά τούς άθλους 
τα έπαθλα παρέχων; Τίς ό άει παρών και άει υπάρχων βοηθός 
αύτοΐς; Τίς ό τούτους όνομαστούς ποιούμενος; Τί το φως, δ μό
νον φανέν άθρόαν τήν πληθύν τών δαιμόνων έφυγάδευσε και 

15 τάς όδύνας έπαυσε кол πνευματικήν ένήκε θυμηδίαν; Ούκ άρ ό 
παράκλητος αύτός, ού και ό σατάν σκότος άντικείμενον, καί 
αύτή ή τοϊς άγίοις μόνοις άπορρήτως έπιφαινομένη τής τρισυ- 
ποστάτου φύσεως λαμπρότης, δι ’ ήν και Θεοφάνης ό θειος μου
σικός τφ τεθεομένω τούτω ψάλλει,

20 «τή τρισηλίφ λαμπηδόνι,
πάνσοφε, καταλαμπόμενος 
το δυσμενές τών δαιμόνων φρύαγμα, 
αίκισμών τε τούς πόνους, 
άράχνης δίκην διέλυσας»;

25 Τί τό φως, δ παρήν καί μή όρώμενον, πρός δ έλεγεν ό διά τήν 
τούτου θέαν θεόπτης κατά Μωσήν τε καί Ήλίαν, «που ής έως
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κατέρχεται προς αύτόν, και οί μέν δαίμονες έγιναν ξαφνικά 
άφαντοι, ό δε πόνος τού σώματος έπαυσε άμέσως και ό οίκος 
έγινε πάλι άθικτος. Ό ’Αντώνιος, άντιλαμβανόμενος τή βοήθεια 
και άναπνέοντας περισσότερο, άλλα και άνακουφισμένος άπό 
τούς πόνους, άπευθύνθηκε πρός τήν οπτασία πού έμφανίσθηκε 
λέγοντας, πού ήσουν έως τώρα; Γιατί δεν έφάνηκες άπό τήν 
άρχή, γιά νά σταματήσης τις οδύνες μου; Κι’ ήλθε πρός αύτόν 
φωνή. ’Αντώνιε, έδώ ήμουν, άλλά έπερίμενα νά ίδώ τον άγώνα 
σου. ’Αφού λοιπόν ύπέμεινες και δεν ένικήθηκες, θά είμαι πάν
τοτε βοηθός σου και θά σέ καταστήσω παντού όνομαστόν»20. 
Ποιος λοιπόν ήταν αύτός στον όποιο προσευχόταν ό ’Αντώνιος; 
διότι, λέγει, προσευχόταν στήν οπτασία πού έφάνηκε. Ποιος 
είναι αύτός πού περιμένει νά ίδή τούς άθλους των άγιων καί 
μετά τούς άθλους προσφέρει τά βραβεία; Ποιος είναι αύτός πού 
είναι πάντοτε παρών καί πάντοτε βοηθός τους; Ποιος είναι πού 
τούς καθιστά όνομαστούς; Ποιό είναι τό φως πού μόνο μέ τήν 
έμφάνισί του έτρεψε σέ φυγή όλο τό πλήθος των δαιμόνων, 
έπαυσε τις όδύνες καί ένέβαλε πνευματική εύφροσύνη; Δέν εί
ναι άρα ό ίδιος ό Παράκλητος, τού όποιου ό Σατανάς είναι τό 
άντίθετο σκότος, καί ή ίδια ή λαμπρότης τής τρισυπόστατης 
φύσεως πού έπιφαίνεται άπορρήτως μόνο στούς άγιους, γιά τήν 
όποια καί ό Θεοφάνης ό θείος μουσικός ψάλλει σέ τούτον πού 
άντίκρυσε,

«Καταλαμπόμενος, πάνσοφε, 
άπό τή θεία λαμπηδόνα, 
τό έχθρικό φρύαγμα των δαιμόνων, 
καί τούς πόνους των κακώσεων, 
τά διέλυσες σάν ίστό άράχνης»21.

Ποιό ήταν τό φως πού παρευρισκόταν χωρίς νά βλέπεται, πρός 
τό όποιο έλεγε ό άπό τή θέα του θεόπτης κατά τον Μωυσή καί

20. Μ. ’Αθανασίου, Βίος του άγιου ’Αντωνίου 10, PG 26, 860Α.
21. Κανών είς άγιον ’Αντώνιον, 17 ’Ιανουάριου, φδή α'.
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άρτι; Αιατί μή έξ άρχής έφάνης, ΐνα μου τάς όδύνας παύσης;». 
Τί το φως, ού τη έπιφανείφ διέστη ό οίκος και άνέωγε και διέ- 
πεσεν ή στέγη μή μετάκινηθεΐσα (και γάρ όλόκληρος αύθις άνα- 
πέφηνε διατελοδσα), άλλα, καθάπερ έφην, έκνικηθεΐσα τη άνεκ- 

5 φράστω έκφάνσει του άφράστου φωτός;

32 Το άνω δε του οίκίσκου μάλλον τούτο πέπονθεν, έπειδή- 
περ, ώς παρά των πεπειραμένων έδιδάχθημεν, ή άπλανής 
φωτοφάνεια και Θεοποιός φωτοχυσία τοΐς φωτιζομένοις Θείως 
άνωθεν άει έπιχεΐσθαί πως δοκεΐ, και αύτους όλους τους εύμοι- 

ιορηκότας την αρχήν εύθύς άνατείνει προς τα άνω. Μηδέν ούν 
έπιπροσθουν όρώντες πάντα δοκουσιν άνεώχθαι, άέρα, αιθέρα, 
ουρανόν αύτόν. Κάν ύπογείοις άντροις έμφιλοχωροΰντες τύχωσι 
και αύτήν όρώσι την ύπερ κεφαλής γην διεστηκυϊαν, μέγα τι μυ
στήριον κάντεΰθεν τής χάριτος ύποφαινούσης. Έκ του αιφνίδιου 

15 δέ ή έπιφανεΐσα θέα καί τα διεστώτα πάντα καί δ,τι διέστηκεν ή 
μή, καί όπως, έκ του λογιζομένου διαρρίψασα καί φυγαδευσα- 
σα, μόνης έαυτής δλον ποιείται τόν όρώντα, ούδ’ εί σώμα περί- 
κειται ή μή, δυνάμενον είδέναν μή μόνον γάρ το όρώμενον, άλλ’ 
ούδ' ф βλέπει τούτο οίδε. Τής δ ’ άπορρήτου θεωρίας έκείνης 

20 παυσαμένης, κατά το έγχωρουν περί αύτής άναλογίζεται καί 
διαλέγεται, μάλλον δε την ύπό τής θείας έκείνης κεχορηγημένην 
ύψηλήν καί ούχ ήττον άσφαλή διάνοιαν κατά το έγχωρουν έκ- 
φαίνεν καί τήν διάνοιξιν καί την διάφραξιν των αίσθητών φησι 
σωμάτων, ΐνα δείζη μήθ’ άπλώς νόημα ύπάρχον καί γνώσιν δή 

25 τινα έκ νοημάτων το θειότατον έκεϊνο φως, καί των αίσθητών 
πάντων τοσουτο ξένον καί ύπερανφκισμένον δν, ώς έκείνων 
φαινομένων, άφανες έκεϊνο είναι, τούτου δε φανέντος μή δύνα- 
σθαι φαίνεσθαι έκεΐνα. Ή δε του βαρλααμίτου Άκινδύνου σύνε- 
σις είς ύλην кал σώμα καί κτίσμα διά τούτο κατασπμ το προκό-
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τον Ήλία, «που ήσουν έως τώρα;»22. Ποιό ήταν τό φως, μέ του 
οποίου την έπιφάνεια έκόπηκε ό οίκος και άνοίχθηκε κι* έπεσε 
ή στέγη χωρίς νά μετακινηθή (διότι έφάνηκε πάλι νά είναι άκε- 
ραία), αλλά, όπως είπα, νικημένη άπό την άνέκφραστη φανέρω- 
σι του άφράστου φωτός;

32 Τό άνω μέρος του οίκίσκου έπαθε αύτό τό πράγμα περισ
σότερο, έπειδή, όπως έδιδαχθήκαμε άπό τούς έμπειρους, ή 
άπλάνευτη φωτοφάνεια καί θεοποιός φωτοχυσία φαίνεται σαν 
νά έπιχύνεται στούς φωτιζομένους θείως πάντοτε άπό άνω καί 
όλους όσοι κατ’ άρχήν τό έπιτυχουν τούς άνατείνει άμέσως 
προς τά άνω. Μη βλέποντας λοιπόν κανένα έμπόδιο έμπρός, νο-

' μίζουν ότι έχουν άνοιχθή τά πάντα, ό άέρας, ό αίθέρας, ό ίδιος 
ό ούρανός. ’Ακόμη κι’ άν συμβή νά εισέλθουν σε ύπόγεια άν
τρα, βλέπουν καί την ίδια τήν έπάνω άπό την κεφαλή γη άνοι- 
γμένη, καθώς ή χάρις ύποδεικνύει καί μέ αύτό κάποιο μέγα μυ
στήριο. Ή αίφνιδίως όμως έμφανισθεισα θέα, καταρρίπτοντας 
καί φυγαδεύοντας άπό τό λογικό όλα τά χωρισμένα καί ότι 
έχουν χωρισθή ή μη, καί πώς έχουν χωρισθή, καθιστά τον βλέ- 
ποντα ολόκληρον μόνο δικό της, ώστε νά μή μπορή νά γνωρίζη 
ούτε άν περιβάλλεται άπό σώμα ή όχι* διότι δεν γνωρίζει όχι 
μόνο τό όρώμενο άλλ’ ούτε αύτό μέ τό όποιο τό βλέπει. ’Όταν 
έπαυσε έκείνη ή άπόρρητη θεωρία, συλλογίζεται κατά δύναμι 
έπάνω σ’ αύτήν καί διαλέγεται, ή μάλλον φανερώνει κατά δύνα- 
μι τήν ύψηλή καί όχι λιγώτερο άλάθευτη έκείνη σκέψι πού έχει 
χορηγηθή άπό έκείνη τη θέα. Καί τήν διάνοιξι καί τήν διάφραξι 
τών αισθητών σωμάτων άναφέρει, για νά δείξη ότι δέν είναι 
άπλώς νόημα καί κάποια γνώσις έκεΐνο τό θειότατο φώς, τό 
όποιο είναι τόσο ξένο καί ύπερεδραιωμένο άπό όλα τά αισθητά, 
ώστε ένώ έκεΐνα φαίνονται, αύτό νά μένη άφανές, όταν δέ φανή 
τούτο νά μή μπορούν έκεΐνα νά φανούν. Γι’ αύτό ή έξυπνάδα 
τού βαρλααμίτη Άκινδύνου ύποβιβάζει σέ ύλη καί σώμα καί

22. *Έ νθ’ άνω τ.
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σμιον και ύπερκόσμιον και ύπερουράνιον και άτελεύτητον και 
άνέσπερον έκεϊνο φως, ψυχική τις όντως ούσα και μή δεχόμενη 
μηδέ δυναμένη γνώναι τα του Πνεύματος, ώς ό Θειος Παύλος 
έφη. Διό και Βασίλειος ό μέγας σαφή πλάνην ταύτην παριστάς 

5 και νοερόν έκει προϊών προσηγόρευσε το φως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ '

Παράστασις έξ ών ό ’Ακίνδυνος προήνεγκε του μεγάλου Διο
νυσίου καϊ έξ ών αυτός παρ’ έαυτοΰ γέγραφεν ότι μίαν 

μέν ήμβίς Θεότητα πρεσβεύομεν, δύο δε αυτός έκφύλους 
καϊ άνίσους καϊ άπεσχοινισμένας παντελώς άλλήλων

33 Α λλ’ ή μέν πρός το ύπερκόσμιον кол προκόσμιον φως 
Ακινδύνου βλασφημία συνεισφορά τίς έστι παρ ’ έαυτοΰ τή του 
Βαρλαάμ κακοδοξίψ, τάς είς το φως τής του Κυρίου μεταμορ- 
φώσεως δυσσεβεις έκείνου παροινίας συναύξουσα καϊ βεβαιοΰ- 

10 σα. Έν δε ΐοϊς έξής άντϊ γλώττης έκείνω γεγονώς και τάκείνου 
σαφώς άναλαβών πεπλανήσθαί φησιν ήμάς καϊ άπο του μεγά
λου Διονυσίου, γράφοντος, «τότε δε όταν άφθαρτοι και άθάνατοι 
γενώμεθα και τής χριστοειδους και μακαριωτάτης έφικώμεθα 
λήξεως, πάντοτε συν Κυρίφ κατά το λόγιον έσόμεθα, τής μέν 

15 όρατής αύτοΰ Θεοφανείας έν πανάγνοις Θεωρίαις άποπληρούμε- 
νοι, φανοτάταις μαρμαρυγαϊς ήμάς περιαυγαζούσης, ώς τους 
μαθητάς έν έκείνη τή Θειοτάτη μεταμορφώσει, τής δέ νοητής 
αύτοΰ φωτοδοσίας έν άπαθεΐ και άυλω τφ νφ μετέχοντες, και 
τής ύπέρ νοΰν ^νώσεως έν ταΐς των ύπερφανών άκτίνων άγνώ- 

20 στοις και μακαρίαις έπιβολαις». Τοΰτο δη προθεις πάλιν, «κάν- 
τεΰθεν δύο» φησιν ήμάς «οίηθήναι Θεότητας είναι άκτιστους έν 
τφ Χριστφ, καϊ την μέν είναι όρατήν Θεοφάνειαν, την δέ νοητήν 
φωτοδοσίαν, μάλλον δέ την μέν ούδέ τοΰτο, την δέ την αύτήν 23 24

23. Α ’ Κορ. 2,14.
24. Είς την έξαήμερον 2, 8, PG 29, 52Β.
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κτίσμα τό προκόσμιο και ύπερκόσμιο και ύπερουράνιο και ατε
λεύτητο και ανέσπερο έκεΐνο φως, διότι είναι πραγματικά ψυχι
κή και δέν δέχεται ούτε μπορεί νά γνωρίση τά πράγματα τού 
Πνεύματος, όπως είπε ό θειος Παύλος23. Γιά τό λόγο τούτο ό 
μέγας Βασίλειος, παριστάνοντας αύτή τή γνώμη σάν σαφή πλά
νη, στή συνέχεια έκεΐ ώνόμασε τό φως νοερό24.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Άπόδειξις μέ βάσι όσα λόγια του μεγάλου Διονυσίου παρέθεσε ό 
’Ακίνδυνος και δσα αύτός ό ίδιος έγραψε μόνος του, ότι εμείς 

μέν δεχόμαστε μια θεότητα, αύτός δέ δέχεται δυο έκφυλες 
και άνισες κι’ εντελώς ξεχωρισμένες μεταξύ τους

33 Ή βλασφημία τού Άκινδύνου προς τό ύπερκόσμιο καί 
προκόσμιο φως είναι δική του συνεισφορά στήν κακοδοξία τού 
Βαρλαάμ, πού αύξάνει καί έπιβεβαιώνει τις δυσσεβεΐς ύβρεις 
έκείνου προς τό φως τής μεταμορφώσεως τού Κυρίου. Στή συν
έχεια, σάν νά γίνεται γλώσσα έκείνου και ν’ άνέλαβε σαφώς 
τις γνώμες έκείνου, λέγει ότι έχομε πλανηθή καί άπό τόν μεγά
λο Διονύσιο πού γράφει, «τότε, όταν γίνωμε άφθαρτοι καί άθά- 
νατοι καί φθάσωμε στή χριστοειδή καί μακαριότατη θέσι, θά 
είμαστε πάντοτε κατά τό λόγιο μαζί μέ τόν Κύριο* θά γεμίζωμε 
άπό τήν ορατή του θεοφάνεια μέ πάναγνες θεωρίες, καθώς θά 
μάς περιαυγάζη μέ λαμπρότατες μαρμαρυγές, όπως τούς μαθη- 
τάς σ’ έκείνη τή θειότατη μεταμόρφωσι, θά μετέχωμε μέ άπαθή 
καί άυλο νοΰ τής νοητής φωτοδοσίας του καί τής ύπεράνω τού 
νοΰ ένώσεως μέ τις άγνώριστες καί μακάριες έπιβολές τών 
ύπερφανών άκτίνων»1. ’Αφού προέβαλε τούτο πάλι, λέγει ότι 
έμεΐς «άπ’ αύτό δεχόμαστε ότι ύπάρχουν δύο θεότητες άκτιστες 
στό Χριστό, άπό τις όποιες ή μιά είναι ορατή θεοφάνεια κι ή 
άλλη νοητή φωτοδοσία, ή μάλλον ή πρώτη δέν είναι ούτε τοΰ-

1. Περί Θείων όνομάτων , 4, PG 3, 592ВС.
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ταύτην και τήν όρατήν είναι θεοφάνειαν και την νοητήν φωτο- 
δοσίαν και την ύπερ νουν ένωσιν, μη συνειδότας δτι σώμα έχον- 
τος του Χρίστου και ύπερ πάντα ήλιον αύτό φαιδρύναντος, τού
το φησιν όρατήν αύτου Θεοφάνειαν ό υψηλός Διονύσιος, νοητήν 

5 δε φωτοδοσίαν τήν τής άοράτου και μιας άκτιστου Θεότητος αό
του ώς οίόν τε φαντασίαν και έννοιαν καί ύπερ νουν ένωσιν, τήν 
πρός έκείνην ύψηλοτέραν κατάστασιν».

34 Τις ούν ό δύο οίόμενος είναι Θεότητας έν τφ Χριστφ;
Ακίνδυνος ούτος ό λέγων φανερώς ένταυθα τήν μεν άκτιστον 

ιοαύτου Θεότητα, ής κατ’ αύτόν ή νοητή φωτοδοσία και ύπερ νουν 
ένωσις, τήν δε κτιστήν αύτου θεότητα, έν ή «πάλιν ήξει ό Χρι
στός», κατά τόν μέγαν ’Αθανάσιον, «έκλάμπων έκ του σώματος 
τήν δόξαν τήν άπάρρητον, ώς кал έπϊ του όρους έδειξεν άπο μέ
ρους», αναλλοίωτος ών άει και μεταβολήν ούδεμίαν έχων περί 

5τήν Θεότητα, και καθ’ ήν διαιωνίσει περιαυγάζων τους τήςχρι- 
στοειδοΰς έφικομένους λήξεως, ή ημείς, οι, καθάπερ αυτός 
έμαρτύρησεν ένταυθα, μιας του Χριστού Θεότητος λέγοντες και 
τήν όρατήν Θεοφάνειαν και τήν νοητήν φωτοδοσίαν και τήν 
ύπερ νουν ένωσιν; Όρατε τόν έλεγχον οϊκοθεν έπαγόμενον 

2θαύτφ και τής αύτου δυσσεβείας και τής έφ ’ ημάς παρ ’ αύτου συ
κοφαντίας; «Άλλα μίαν», φησίν, «άκτιστον έγώ λέγω, ής ή 
νοητή φωτοδοσία και ή ύπερ νουν ένωσις». 'Αλλά και μίαν, 
ώγαθέ, κτιστήν, τήν όρατήν θεοφάνειαν, ή περιηύγασε τους 
άποστόλους έν Θαβώρ, ήν και ύπερ δρασιν, μάλλον δέ και ύπερ 

25νόησιν, οί Θεολόγοι πολλαχου φασιν ώς ύπερφυεστάτην. « "Ερ- 
ριψαν» γάρ, φησίν, «έαυτους έν τφ έδάφει τής γής οί μαθηται 
μή φέροντες όράν τήν άθέατον μορφήν». Μία δε και μία, δύο. 2

2. Περί τής ένσάρκου έπιφανεΐας του θεοδ Λόγου (ψεύδ.) 4, PG 28,
96Α.
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το, ένώ ή άλλη είναι και τά δυό, όρατή θεοφάνεια και νοητή 
φωτοδοσία και ύπεράνω του νοϋ ένωσις, μη άντιλαμβανόμενοι 
ότι, άφοϋ ό Χριστός έχει σώμα και τό λαμπρύνει έπάνω άπό 
κάθε ήλιο, τούτο λέγει όρατή του θεοφάνεια ό ύψηλός Διονύ
σιος, νοητή δε φωτοδοσία λέγει την κατά τό δυνατό φαντασία 
και έννοια και ύπεράνω νοϋ ένωσι τής άόρατης και μιάς άκτι
στης θεότητος, την ύψηλότερη προς έκείνη κατάστασι.

34 Ποιος λοιπόν είναι αύτός πού νομίζει ότι στον Χριστό 
ύπάρχουν δύο θεότητες; Τούτος ό ’Ακίνδυνος πού λέγει φανερά 
έδώ την μια άκτιστη θεότητα, στην όποια άνήκει κατ’ αύτόν ή 
νοητή φωτοδοσία καί ή ύπεράνω τού νοϋ ένωσις καί τήν άλλη 
κτιστή θεότητα, με τήν όποια «θά έλθη πάλι ό Χριστός», κατά 
τον μέγα ’Αθανάσιο, «έκλάμποντας άπό τό σώμα τήν άπόρρητη 
δόξα, όπως έδειξε κατά μέρος καί έπάνω στο όρος»2, όντας 
πάντοτε άναλλοίωτος καί μή έχοντας καμμιά μεταβολή γύρω 
άπό τήν θεότητα, καί κατά τήν όποια θά μείνη αιώνια περιαυγά- 
ζοντας όσους έπέτυχαν τήν χριστοειδή κληρονομιά; ή έμεΐς 
πού, όπως έμαρτύρησε ό ίδιος έδώ, άποδίδομε καί τήν όρατή 
θεοφάνεια καί τή νοητή φωτοδοσία καί τήν ύπεράνω τού νοϋ 
ένωσι στή μια θεότητα τού Χριστού; Βλέπετε πού ό έλεγχος 
έπιβάλλεται άπό τον έαυτό του σ’ αύτόν καί γιά τή δυσσέβεια 
καί γιά τή συκοφαντία άπ’ αύτόν έναντίον μας; «’Αλλά, λέγει, 
μιά άκτιστη θεότητα λέγω έγώ, στήν όποια άνήκει ή νοητή 
φωτοδοσία καί ή ύπεράνω τοΰ νοϋ ένωσις». ’Αλλά, ώ άγαθέ, 
λέγεις καί μιά κτιστή, δηλαδή τήν όρατή θεοφάνεια, ή όποια 
περιέλαμψε τούς άποστόλους στο Θαβώρ, τήν όποια οι θεολό
γοι πολλές φορές φέρουν ύπεράνω τής όράσεως καί τής νοήσε- 
ως ώς ύπερφυέστατη. Διότι, λέγει, «έρριψαν τούς έαυτούς των 
στό έδαφος τής γης οί μαθηταί μή ύποφέροντας νά βλέπουν τήν 
άθέατη μορφή»3. Λοιπόν μιά καί μιά είναι δύο. Τό ότι όμως

3. Ίω. Δαμασκηνού, Κανών είς την Μεταμόρφωσιν, φδή η', PG 96,
849Β.
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То δε κατά σε την μεν κτιστήν, την δε άκτιστον ύπάρχειν, ούδέ 
συγχωρεϊ κατ’ ούδένα τρόπον εις μίαν τάς δύο συνελθεΐν. Ούτε 
yap άτέρα τής έτέρας έσται φύσις ή ένέργεια, ώς διατελεΐν έν- 
τεΰθεν άχωρίστους, οϋτ’ άμφοτέρων ή αύτή έσται φύσις ή ένέρ- 

5 γεια, ώς ήνώσθαι κατά τούτο ταύτας' κτιστή γάρ ή τής κτιστής, 
τής δ ’ άκτιστου άκτιστος. 'Ώστ’ ού δύο μόνον συ λέγεις του 
Χριστού θεότητας, άλλά και παντάπασιν έκφυλους και άπηλλο- 
τριωμένας και άπεσχοινισμένας άλλήλων δ,τι μάλιστα. « Αλλά 
και σύ», φησί, «δύο λέγεις θεότητας, εί και άκτιστους άμφοτέ-

ΐο ρας» · και μην αύτος ό μαρτύρων τυγχάνεις έπι λέξεως, την αύ- 
τήν έμε λέγειν και όρατήν και νοητήν και ύπερ νούν. Είτα, πώς 
πάλιν άθετεΐς δ λέγεις; Τις άρ ’ έκείνη, εί μήτε όρατή μήτε νοητή 
μήτε ύπερ νούν; Πώς δ ’ άν και δύο λέγοι τις, τήν αύτήν κατά 
ταύτα πάντα λέγων; Όράτε το άνέδραστον τού ψεύδους;

35 Αλλά κάν ύπερ πάσαν θέσιν και άφαίρεσιν είπω τον Θεόν, 
ούδ’ ούτω πολλάς φημι θεότητας. Μίαν γάρ έγώ μεμύημαι кал 
προσκυνώ θεότητα έν ούσίη. рщ τρισυποστάτω, παντοδυνάμου 
τε кол ένεργεϊ, μή κατά τήν ούσίαν δε μόνην άκτιστον ύπάρχου- 
σαν, άλλά και κατά τάς υποστάσεις και κατά τάς δυνάμεις кол 
κατά τάς ένεργείας. «Ού γάρ έστιν έν τφ Θεφ τι κτιστόν», κατά 
τόν θειον Μάξιμον, «ώσπερ ούδ’ έν τφ άνθρώπφ τι άκτιστον». 
Ούτος τοίνυν ό εϊς έν рщ θεότητι θεός, άόρατος ών τή ούσίφ 
κατά τούς θεολόγους, «όρατος ταΐς ένεργείαις γίνεται, έν τισι 
τοις περί αύτόν ίδιώμασι καθορώμενος»· «ούδεν δε των θείων 
ιδιωμάτων έπίκτητον». Ού τοίνυν δύο άκτιστους θεότητας λέ- 
γομεν ήμεϊς, άλλά Βαρλαάμ και Άκινδύνου δυσσεβώς είς κτι
στά και άκτιστα τήν μίαν θεότητα κατατεμόντων, και τήν μεν
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κατά την άποψί σου ή μια είναι κτιστή και ή άλλη άκτιστη, δεν 
έπιτρέπει με κανένα τρόπο νά συνδεθοΰν σε μια πράγματι ούτε 
ή μια θά είναι φύσις ή ένέργεια τής άλλης, ώστε νά είναι άπό 
αύτό άχώριστες, ούτε καί των δύο θά είναι ή ίδια φύσις ή ένέρ- 
γεια, ώστε νά έχουν κατά τούτο ένωθή· διότι τής κτιστής ή 
ένέργεια είναι κτιστή καί τής άκτιστης άκτιστη. ’Ώστε έσύ δεν 
δέχεσαι άπλώς δυο θεότητες στο Χριστό, αλλά κι’ έντελώς έκ
φυλες καί άποξενωμένες καί ξεχωρισμένες μεταξύ τους ύπερβο
λικά. «Αλλά καί σύ», λέγει, «δύο θεότητες δέχεσαι, έστω άκτι
στες καί τις δυό»* καί όμως έσύ ό ίδιος μαρτυρείς κατά λέξι ότι 
έγώ λέγω τήν ίδια θεότητα καί όρατή καί νοητή καί έπάνω άπό 
τον νοΰ. ’Έπειτα πώς άθετεΐς πάλι αύτό πού λέγεις; Ποιά λοι
πόν είναι έκείνη, άν δεν είναι μήτε όρατή μήτε νοητή μήτε έπά
νω άπό νοΰ; Πώς θά μπορούσε έπίσης νά λέγη κανείς δυό, όταν 
λέγη ότι είναι ή ίδια καθ’ όλα; Βλέπετε τό άβάσιμο τού ψεύ
δους;

35 ’Αλλά κι’ άν είπώ ότι ό Θεός είναι έπάνω άπό κάθε θέσι 
καί άφαίρεσι, ούτε τότε δεν λέγω πολλές θεότητες. Διότι έγώ 
έχω διδαχθή καί προσκυνώ μιά θεότητα σε μιά τρισυπόστατη, 
παντοδύναμη καί ένεργή ούσία, πού δεν είναι μόνο κατά τήν 
ούσία άκτιστη, άλλά καί κατά τις ύποστάσεις καί κατά τις δυνά
μεις καί κατά τις ένέργειες. Κατά τον θείο Μάξιμο «δεν ύπάρ- 
χει στο Θεό τίποτε κτιστό, όπως ούτε στον άνθρωπο άκτιστο»4. 
Αυτός λοιπόν ό ένας Θεός σε μιά θεότητα, πού κατά τούς θεο
λόγους είναι άόρατος στήν ούσία «γίνεται όρατός κατά τις 
ένέργειες, βλεπόμενος με μερικά άπό τά γύρω του ιδιώματα»5, 
«καί κανένα άπό τά θεία ιδιώματα δέν είναι έπίκτητο»6. Δεν λέ
γομε έμεΐς λοιπόν δύο άκτιστες θεότητες, άλλά ένώ ό Βαρλαάμ 
καί ό ’Ακίνδυνος κατατέμνουν δυσσεβώς τή μιά θεότητα σε κτι
στά καί άκτιστα, καί τήν μεν ούσία μόνη πού είναι έπάνω άπό

4. Πρβλ. Ζήτησιν μετά Πύρρου, PG 91, 341Α.
5. Γρηγορίου Νύσσης, Είς τους Μακαρισμούς 6, PG 44, 1269Α.
6. Βλ. σχετική σημείωσι παραπάνω 1, 7, 28.
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ύπερ πάσαν δρασιν ούσίαν μόνην άκτιστον λεγόντων, κτιστός 
δε τάς ένεργείας και τα ιδιώματα, καθ’ άς όράται ό Θεός, εύσε- 
βώς ήμεϊς συνάπτοντες την ασεβώς σχιζομένην παρ’ αότών Θε
ότητα, άκτιστά φαμεν άμφότερα, και την ούσίαν του Θεού και 

5 την ένέργειαν. Кал τους Θεοφόρους προάγομεν πατέρας άκτιστον 
θεότητα λέγοντας νυν μεν την υπέρ πάσαν εκφανσίν τε και εκ- 
φρασιν ούσίαν, νυν δε τάς Θεοπρεπώς έκφαινομένας τε και όνο- 
μαζομένας ένεργείας, ώς μήδ’ έτέρου τούτων έκτος δντος τής 
μιάς άκτιστου θεότητος. Ταύτ άρα και την λαμπρότητα τής 

10 Θείας φύσεως, ήν έπι τού μέλλοντος αίώνος έκ του Θεανδρικού 
σώματος οί Θεοειδείς διαιωνίσουσιν όρώντες άπορρήτως πε- 
ριαυγάζουσαν αύτους, άκτιστον κάνταυθα δείκνυσιν ό μέγας 
Διονύσιος ώς θεοποιόν ύπάρχουσαν ένέργειαν.

36 Μικρόν γάρ των άρτι προενηνεγμένων ανωτέρω, «νυν 
Ι5μέν», είπών, «αίσθητοΐς τα νοητά και τοϊς οόσι τά ύπερούσια, 

και διά των μεριστών συμβόλων την υπερφυή και άσχημάτι- 
στον άπλότητα μυούμεθα», εΐτ’ έπάγει, «τότε δέ, δταν άφθαρτοι 
και άθάνατοι γενώμεθα και τής χριστοειδους και μακαριωτάτης 
έφικώμεθα λήξεως, περιαυγασθησόμεθα τή όρατή θεοφανείςι, 

2θκαθάπερ οί μαθηται έν τή Θειοτάτη μεταμορφώσει». Τοιγαρούν 
ταύτην την Θεοφάνειαν ούχ ύπερ τά αισθητά μόνον δήλός έστιν 
έπιδεικνύς, άλλά και ύπερ τά δντα πάντα, ταυτό δ ’ είπειν υπε
ρούσιόν τε кал άκτιστον διατελοΰσαν. Νυν γάρ τοϊς ούσι τά ύπε
ρουράνια μυούμεθα, φησίν, άλλ’ ούχι τότε' και γάρ ούδ’ άέρος, 

25 ού φωτός, ού τόπου χρεία και των τοιούτων, άλλ ' άντι πάντων 
τόθ’ ήμΐν έσται κατά τάς άποστολικάς και πατερικάς παραδό
σεις ό Θεός. Ούκουν ούδ' ή όρατή Θεοφάνεια έκείνη αίσθητον 
ύπάρχει φως ούδέ δι ’ αύτού, αίσθητου ύπάρχοντος ώς άσυνέτως 
ό !Ακίνδυνος ώήθη, το άκτιστον όράται τότε φως. Άλλ ’ αύτό το
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κάθε όρασι θεωρούν άκτιστη, τις δε ένέργειες και τις ιδιότητες, 
κατά τις όποιες βλέπεται ό Θεός, άκτιστες, έμεΐς συνάπτοντας 
εύσεβώς την ασεβώς σχιζομένη άπό αύτούς θεότητα, τά λέγομε 
άκτιστα και τά δυό, και την ούσία τού Θεού και την ένέργεια. 
Και προβάλλομε τούς θεοφόρους πατέρες πού λέγουν άκτιστη 
θεότητα άλλοτε την έπάνω άπό κάθε φανέρωσι και έκφρασι ού
σία, καί άλλοτε τις θεοπρεπώς φανερούμενες και ονομαζόμενες 
ένέργειες, μέ την βεβαιότητα ότι κανένα άπό αύτά δέν είναι 
έξω άπό τη μια άκτιστη θεότητα. Γι’ αύτό λοιπόν καί τη λαμ
πρότητα τής θείας φύσεως, την όποια κατά τον μέλλοντα αιώνα 
οί θεοειδείς θά βλέπουν αιωνίως νά τούς περιαυγάζη απόρρη
τός άπό τό θεανδρικό σώμα, ό μέγας Διονύσιος την δεικνύει κι’ 
έδώ άκτιστη, διότι είναι θεοποιός ένέργεια.

36 Πράγματι λίγο παραπάνω άπό όσα έλέχθηκαν τώρα είπε, 
«τώρα διδασκόμαστε μέ τά αισθητά τά νοητά καί μέ τά όντα τά 
ύπερούσια καί διά τών μεριστών συμβόλων τήν ύπερφυά καί 
άσχημάτιστη άπλότητα»7, έπειτα προσθέτει, «τότε όμως, όταν 
γίνωμε άφθαρτοι καί άθάνατοι κι’ έπιτύχωμε τήν χριστοειδή 
καί μακαριώτατη κληρονομιά, θά περιλαμφθοΰμε μέ τήν ορατή 
θεοφάνεια, όπως οί μαθηταί κατά τή μεταμόρφωσι»7 8. 'Επομέ
νως είναι φανερό ότι ή θεοφάνεια είναι όχι μόνο έπάνω άπό τά 
αισθητά, άλλά καί έπάνω άπό όλα τά όντα, δηλαδή ότι είναι 
ύπερούσια καί άκτιστη. Διότι, λέγει, τώρα διδασκόμαστε τά 
ύπερούσια άπό τά όντα, άλλά όχι τότε* διότι δέν θά χρειάζεται 
ούτε άέρας, ούτε φώς ούτε τόπος καί τά παρόμοια, άλλά άντί 
γιά όλα θά είναι ό Θεός γιά μάς, σύμφωνα μέ τις άποστολικές 
καί πατερικές παραδόσεις9. Επομένως ούτε έκείνη ή όρατή θε- 
οφάνεια είναι αισθητό φώς ούτε διά μέσου αύτοΰ, άφού εινα· 
αισθητό όπως άσύνετα ένόμισε ό ’Ακίνδυνος, βλέπεται τότε το

7. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Περί θείων όνομάτων 1,4, PG 3, 592Β.
8. Αύτόθι, 592ВС.
9. Βλ. Α' Κορ. 15, 28 και Γρηγορίου Νύσσης, Περί ψοχής και άνα- 

στάσεως 3, PG 46, 104Β.
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τψικαΰθ’ όρώμενον και τοΐς άποστόλοις άπορρήτως όφθεν έπι 
του όρους το άκτιστον υπάρχει φως■ «το yap απρόσιτον και 
άχρονον φως την οίκείαν σάρκα μεταμόρφωσαν», ώς και ό Θε- 
οσπέσιος τής Κρήτης πρόεδρος Άνδρέας γράφει, «τώ ύπερβάλ- 

5 λοντι τής οικείας φωτοχυσίας ύπερουσίως έλάμπρυνε». Πώς 
ούν κτιστόν кал αισθητόν φως ή υπερούσιος λαμπρότης; Πώς 
λαμπρότης δν θεότητος άναγέγραπται; Πώς απάντων έπέκεινα; 
Πώς κατά πάσης φύσεως έχει τα νικητήρια; Πώς ούδεν τών 
κτιστών, δ χωρήσει τούτου την ύπερβολήν τής λαμπρότητος; 

10 Πώς τροφή τών άγγέλων; Πώς ούχ όραται μόνον άλλα και δο
ξολογείται παρ’ αύτών; Πώς άρχέτυπον κάλλος, άναρχος άκτίς, 
άπεριόριστος αϊγλη και τα παραπλήσια τούτοις; Τί γάρ δει τα 
μυριόλεκτα πάλιν πάντα καταλέγειν;

37 Ήι μεν ούν ώπται, εί και άπορρήτως και ύπερφυώς (τοΐς 
15 γάρ άπο σαρκός έπι το Πνεύμα μεταβάσιν ώφθη «τή έναλλαγή 

τών αισθήσεων ήν αύτοϊς το Πνεύμα ένήργησεν»), όρατή τε λέ
γεται και νοητή θεότης, ώς και το τού Θεού γνωστόν ένδεικνυ- 
μένη και τούς καταφατικούς περί αύτού λόγους, άληθείας παρι- 
στάσα λόγους· ού μόνον ότι λαμπρότης έστι και κάλλος άρρητον 

20 και φώς άκρότατον, πάσης λογικής φύσεως φωτιστικόν, кол 
τούτο έν νοητοϊς δπερ έν αίσθητοϊς ήλιος, άλλ ’ δτι και σοφία και 
άγαθότης και δύναμις. ΤΗ  δ ’ άφόρητον παρέσχετο την θέαν, кал 
ταύτα τοΐς τηλικούτοις, τφ πάσχειν τά θεΐα, τών ύπερ φύσιν τήν 
αΐσθησίν τε кал μύησιν ύπερφυώς και προσιεμένοις και μή 

25 προσιεμένοις, τό παραδοξότατον, ύπερ νοΰν έστί τε και λέγεται 
кал ύπερ θέαν, ού τών άνθρώπων μόνων, άλλά και τών άγγέ- 10

10. Εις την Μεταμόρφωσιν, PG 97, 949Β.
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άκτιστο φως. Άλλα αύτό τό ίδιο τό τότε βλεπόμενο και άπορ- 
ρήτως όφθέν από τούς άποστόλους έπάνω στο όρος είναι άκτι
στο φώς· «διότι τό απρόσιτο και άχρονο φως πού μεταμόρφωσε 
τή σάρκα του», όπως ό θεσπέσιος πρόεδρος τής Κρήτης Άν- 
δρέας γράφει, «με την ύπερβολή τής φωτοχυσίας του τήν έλάμ-
πρυνε ύπερούσια»10. Πώς λοιπόν ή ύπερούσια λαμπρότης είναι

__ ^
κτιστό καί αισθητό φως; Πώς έχει γραφή ότι είναι λαμπρότης 
θεότητος; Πώς πέρα άπό όλα γενικώς; Πώς ύπερνικά όλη τή 
φύσι; Πώς δεν ύπάρχει κανένα κτιστό πού μπορεί νά χωρέση 
τήν ύπερβολική του λαμπρότητα; Πώς είναι τροφή τών άγγέ- 
λων; Πώς δεν βλέπεται μόνο άλλά καί δοξολογείται άπό αύ- 
τούς; Πώς είναι άρχέτυπο κάλλος, άναρχη άκτΐνα, άπεριόριστη 
αίγλη καί τά παρόμοια με αύτά; Τί χρειάζεται νά άναφέρωμε 
πάλι όλα τά μυριόλεκτα11;

37 Καθ’ όσο λοιπόν έχει όφθή, άν καί άπορρήτως καί ύπερ- 
φυώς (διότι ώράθηκε άπό έκείνους πού μετέβηκαν άπό τή σάρ
κα στο Πνεύμα «με τήν έναλλαγή τών αισθήσεων τήν όποια 
ένήργησε σ’ αύτούς τό Πνεύμα»12), λέγεται όρατή καί νοητή θε- 
ότης, διότι ένδεικνύει τό γνωστό τού Θεού καί διότι τούς κατα
φατικούς γι’ αύτόν λόγους τούς παριστά ώς λόγους άληθείας· 
όχι μόνο διότι είναι λαμπρότης13 καί άρρητο κάλλος καί άκρό- 
τατο φώς, φωτιστικό κάθε λογικής φύσεως, καί μάλιστα άνάμε- 
σα στά νοητά δ,τι είναι στά αισθητά ό ήλιος14, άλλά καί διότι 
είναι καί σοφία καί άγαθότης καί δύναμις. Καθ’ όσον όμως 
προσέφερε άφόρητη θέα, καί μάλιστα σε τόσο μεγάλους με την 
έμπειρία τών θείων, δεχομένους καί μή δεχομένους, τό παραδο- 
ξότερο, τήν αϊσθησι καί μύησι τών ύπερφυσικών ύπερφυώς, εί
ναι καί λέγεται ύπεράνω τού νού καί ύπεράνω τής θέας, όχι

11. Πρβλ. Αντιρρητικόν 4, 21-22 στον παρόντα τόμο. Βλ. Και άνωτ., 
παράγρ. 7, 15.

12. Μαξίμου Όμολογητού, Περί άποριών, PG 91 ,1128Α.
13. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 40, 6, PG 36, 365Α.
14. Αύτόθι, 5, PG 36, 364Β.
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λων αυτών. «'Αφανής yap ήν ή δόξα», φησίν, «έν τώ φαινο- 
μένω σώματι τοϊς μή χωρούσι τα και άγγέλοις αθέατα πριν 
ήλλοιώσθαι τούς όφθαλμούς, ώς έκ τυφλών γενέσθαι βλέπον
τας», και «κατ’ έκστασιν είδον πάσης αισθητής και νοητής άν- 

5 τιλήψεως». Άλλα και το άκατάληπτον кал υπεράγνωστον έν- 
τεύθεν ύπέφαινε τής του Θεού ούσίας, ταυτο δ ’ είπεΐν τόν τρό
πον ύπεδείκνυ τής ύπεροχικής και Αποφατικής θεολογίας, ώς 
και ό θειος έφη Μάξιμος.

Και ούτως έκείνη ή λαμπρότης έν έαυτή δεικνυσα τα τής 
ιοχορηγούσης αύτήν θείας φύσεως αύχήματα, τό προς αύτήν άχώ- 

ριστον έδήλου μίαν παριστάσα του Θεού θεότητα, έν άκτίστω 
ούσίμ και άκτίστω δυνάμει και ένεργείμ και έλλάμψει και χάριτι 
και λαμπρότητι γνωριζομένην, ήν Βαρλαάμ και Ακίνδυνος εις 
κτιστά кал άκτιστα κατατεμόντες είτα διθεΐτας όνομάζουσι τούς 

15 μή την θείαν φύσιν μόνην, άλλά και την δόξαν και χάριν καί 
λαμπρότητα τής θείας φύσεως άκτιστον δοξάζοντας, καθάπερ 
**Αρειος τούς μή τόν Πατέρα μόνον άλλά кал τόν Υιόν άκτιστον 
φρονοΰντας. «Ά λλ’ όρατήν», φησί, «θεοφάνειαν ό υψηλός Διο
νύσιος τό σώμα λέγει του Χριστού». Ά λλ’ έν φωτι άϊδίφ όρώ- 

20 μενον καί περιαυγάζον τούς όρώντας ώς τούς μαθητάς έν έκείνη 
τή θειοτάτη μεταμορφώσει, περί ού φωτός ήμΐν ό λόγος' δ φώς 
σύ μέν, ούκ οϊδ’δ,τι παθών, κτιστόν φής καί αισθητόν, καί πολ- 
λαχου των λόγων φανερώς’ ημείς δέ, τοϊς θεαυγέσι πατράσιν 
όμολόγως, άκτιστον, άχρονον, άσύγκριτον, άναρχον, άνέσπερον, 

25 άτελεύτητον. «Άλλά κάγώ», φησίν, «αύτό έξαίρων, εί καί αι
σθητόν, άλλ ’ ύπέρ πάντα ήλιον καθάπερ άκήκοάς φημι». Καί 
τάς αισθήσεις ώς έοικεν ένδιαστρόφους έχων, καί μηδε τούτο
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μόνο των άνθρώπων, άλλα καί των ίδιων των αγγέλων. Διότι, 
λέγει, «ή δόξα μέσα στο φαινόμενο σώμα ήταν αφανής για 
έκείνους πού δεν χωρούν τά άθέατα καί στούς αγγέλους πριν 
άλλοιωθοϋν στούς οφθαλμούς, ώστε από τυφλών νά γίνουν βλέ- 
ποντες»15 καί «είδαν σέ έκστασι άπό κάθε αισθητή καί νοητή 
άντίληψι»16. Άλλα με αύτό ύποφανέρωνε καί τό ακατάληπτο 
καί ύπεράγνωστο τής ούσίας τού Θεού, δηλαδή ύπεδείκνυε τον 
τρόπο τής ύπεροχικης καί άποφατικής θεολογίας, όπως είπε ό 
θειος Μάξιμος.

Κι’ έτσι έκείνη ή λαμπρότης, δεικνύοντας μέσα της τά 
καυχήματα τής θείας φύσεως πού τήν χορηγούν, έδήλωνε τό 
προς αύτήν άχώριστο παριστώντας τή θεότητα τού Θεού μιά, 
άναγνωριζομένη σέ άκτιστη ούσία καί άκτιστη δύναμη καί 
ένέργεια καί έλλαμψι καί χάρι καί λαμπρότητα· ό Βαρλαάμ καί 
ό Ακίνδυνος, άφού τήν έχώρισαν σέ κτιστά καί άκτιστα, όνο- 
μάζουν διθεΐτες αύτούς πού θεωρούν άκτιστη όχι μόνο τή θεία 
φύσι, άλλά καί τή δόξα καί χάρι καί λαμπρότητα τής θείας φύ
σεως, όπως καί ό ’Άρειος έκαλοΰσε διθεΐτες όσους έθεωροΰ- 
σαν άκτιστο όχι μόνο τον Πατέρα άλλά καί τον Υιό. Άλλά, λέ
γει «ό ύψηλός Διονύσιος λέγει τό σώμα τού Χριστού ορατή θε- 
οφάνεια». Τό λέγει όμως τούτο βλεπόμενο μέσα σέ άίδιο φώς 
καί περιλάμπον όσους τό βλέπουν, όπως τούς μαθητάς σ’ έκεί
νη τή θειότατη μεταμόρφωσι, γιά τό όποιο φώς κάμομε λόγο 
έμεΐς. Τούτο τό φώς έσύ μέν, δέν ξέρω τί έπαθες, τό άποκαλεις 
κτιστό καί αισθητό, καί μάλιστα σέ πολλά σημεία τών λόγων 
φανερώς* έμεΐς όμως σύμφωνα μέ τούς διαυγείς πατέρες, τό κα
λούμε άκτιστο, άχρονο, άσύγκριτο, άναρχο, άνέσπερο, άτελεύ- 
τητο. «Άλλά κι’ έγώ», λέγει, «έξαίροντας τούτο, άν καί αισθη
τό, τό χαρακτηρίζω έπάνω άπό κάθε ήλιο, όπως άκουσες». Κι’ 
έχοντας προφανώς διάστροφες τις αισθήσεις καί μή μπορώντας

15. Ίω. Δαμασκηνού, Είς Μεταμόρφωσιν 12, PG 96, 564С.
16. Άνδρέου Κρήτης, Εις τήν Μεταμόρφωσιν, PG 97, 949С.
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δονάμενος είδέναι, ώς εΐς έν αΐσθητοις ήλιος έστιν, ού yap έφ ’ 
ενός άλλ’ έπί πολλών λέγεται το «πας», ό δε ήλιος μοναδικόν. 
Συ μεν οόν οΰτω πολλούς ήλιους φαντασθείς τε και συνάψας, 
πολλών κτισμάτων ύπεραίρειν έκεϊνο πάλιν έφαντάσθης το 

5 παρά σου κτίσμα νομιζόμενον. Ό δε Θεόληπτος Δαμασκηνός 
ούχ ούτως, άλλα τάς σάς όπερθέσεις ώς βέβηλους άπωσάμενος, 
εύαγγελικαΐς δέ στοιχών Θεηγορίαις «και έλαμψε», φησίν, «ώς ό 
ήλιος, ούχ δτι μη του ήλιου υπήρχε λαμπρότερον, άλλά σαρκος 
δεσμίοις φθεγγόμενος, παράδειγμα φέρει ού παντελώς όμοιού- 

10 μενον άμήχανον γάρ άπαραλείπτως έν τη κτίσει το άκτιστον εί- 
κονίζεσθαι».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ

*'Οτι καί ρήσιν ηαραχαράξας τοδ σεπτού Μαξίμου προεβάλετο, 
καθ’ ήν πολλοϊς άλλοκότοις περιπίπτων εξελέγχεται 

σάρκα τβ κατασκεοάζων είναι το τής μετάμορφώσεως 
φως και διά πολλών πολύθεός τε άμα και άθεος

όεικνύμενος

38 Ό δε ’Ακίνδυνος πάλιν «άλλ' ό Θεσπέσιος Μάξιμος το τού 
μεγάλου Διονυσίου τούτο», φησίν, «έξηγούμενος, όρατήν ένταύ- 
Θα Θεοφάνειαν λέγει την έψυχωμένην τού Χρίστου σάρκα τον 

15 μέγαν είπειν, κατά τών μη μετά σώματος είναι τδν Χριστόν οίο- 
μένων». "Οντως ή του Ακινδύνου σύνεσις, ήν έν τοϊς τών Θεο- 
φόρων κέκτηται διδάγμασι, κατατομή τίς έστι κοινή καί δια
στροφή τών Θείων. Ού γάρ τήν μίαν μόνον είς δύο κατατέμνει 
θεότητας έκφυλους, άλλά καί τάς Θεσπεσίας ρήσεις τών άγιων 

20 είς άντιπάλους κατεμερίζει διανοίας, ώς έν πολλοΐς τε πρότε-
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νά γνωρίσης ούτε τούτο, ότι ένας είναι στα αισθητά ό ήλιος17, 
διότι τό «πας», δεν λέγεται για ένα άλλα γιά πολλά, ένώ ό 
ήλιος είναι μοναδικό. Έσύ λοιπόν, άφοϋ έτσι έφαντάσθηκες 
και συνήψες πολλούς ήλιους, έφαντάσθηκες πάλι δτι εκείνο τό 
άπό σε νομιζόμενο κτίσμα είναι άνώτερο άπό πολλά κτίσματα. 
Ό θεόληπτος Δαμασκηνός όμως δεν κάμει τό ίδιο, άλλά άπορ- 
ρίπτοντας τις μετατοπίσεις σου ώς βέβηλες καί άκολουθώντας 
τις εύαγγελικές θεηγορίες λέγει, «καί έλαμψε σάν ό ήλιος, όχι 
διότι δεν ήταν λαμπρότερο τού ήλιου, άλλά διότι, ομιλώντας σέ 
όντα πού είναι δέσμια με σάρκα, φέρει παράδειγμα πού δέν εί
ναι έντελώς έξωμοιωμένο· διότι είναι άδύνατο νά έξεικονισθή 
άπαράλλακτα τό άκτιστο μέσα στήν κτίσι»18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

"Οτι προέβαλε και μια ρήσι τοΰ σεπτού Μαξίμου παραχαραγμένη, 
κατά την όποια έξελέγχεται δτι περιπίπτει σέ πολλά άλλό- 

κοτα, άφοΰ ισχυρίζεται δτι είναι σάρκα τό φως της 
μεταμορφώσεως και άπό πολλές άπόψεις δεικνύεται 

πολύθεος και άθεος

38 Ό Ακίνδυνος πάλι λέγει, «άλλά ό θεσπέσιος Μάξιμος, 
έξηγώντας τούτο τού μεγάλου Διονυσίου, λέγει, δτι ό μέγας 
είπε έδώ θεοφάνεια τήν ψυχωμένη σάρκα τού Χριστού έναν- 
τίον εκείνων πού δέν πιστεύουν δτι ό Χριστός είναι μέ σώμα». 
Πραγματικά ή έξυπνάδα τού Άκινδύνου, τήν όποια άπέκτησε 
μέ τά διδάγματα των θεοφόρων, είναι κοινή κατατομή καί δια
στροφή των θείων. Διότι δέν κατατέμνει μόνο τη μιά θεότητα 
σέ δύο έκφυλες θεότητες, άλλά τις θεσπέσιες ρήσεις των άγιων 
καταμερίζει σέ άντίπαλες διάνοιες, δπως καί σέ πολλά σημεία

17. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 40, 5, PG 36, 364Β.
18. Τό χωρίο τούτο είναι έκλογή άπό Ίω. Δαμασκηνού, Εις τήν Μετα

μόρφωση 13, PG 96, 564D-565C.
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ρον, κάν τοϊς μικρόν ανωτέρω του θεοφάντορος Διονυσίου 
πνευματοκινήτοις λόγοις έξελήλεγκται πεποιηκώς. Νυν δε τα 
γεγραμμένα τφ σεπτφ Μαξίμω προς διασάφησιν αύτών, ούκ 
εις έναντίας έννοιας κατατέμνει μόνον, άλλα και αύτά τα ρήματα 

5 παραχαράττει, ώς ούκ άν ποτέ χωρήσαι δυνηθέντα μή παρακε- 
χαραγμένα την αύτού κακόνοιαν. Τού yap Θείου Μαξίμου περί 
τής Θεωρίας έκείνης των χριστοειδών πρότερον είπόντος, ότι 
έσονται, κατά τόν άπόστολον, «ώς και αύτός, τουτέστιν ό Χρι
στός, ούκ άνθρωποι δηλονότι μόνον άλλα και Θεοί, ού Θεωροί 

10μόνον άλλα και κοινωνοι τής θεότητος κατά χάριν γεγονότες, 
εϊτ’ έπενεγκόντος, «σημειωτέον δε δτι και το Θειον αυτού σώμα 
όρατήν φησι Θεοφάνειαν», και δείξαντος ώς ού μόνον την λαμ
πρότητα τής Θείας έν Χριστώ φύσεως όρασθαι παρά τών χρι- 
στοειδών έδίδαξεν ό μέγας Διονύσιος, άλλά και το παρ ’ αυτής 

ΐδλαμπρυνθέν έκείνου σώμα συμπαρόν ώς κάν τώ Θαβωρίω* 
ταΰτ’ είπόντος άμφω τού σεπτού Μαξίμου φανερώς, ό ’Ακίνδυ
νος τά μέν τών ρημάτων καθάπαξ άποτεμόμενος, τών δε τόν 
δεικτικόν τής προς έκεινα συνάφειας άπαλείψας σάρκα τού Κυ
ρίου όρατήν είρήσθαι παρά τού σοφού Μαξίμου Θεοφάνειαν.

20 Ούκούν κατά τόν Ακίνδυνον και τό φώς έκεϊνο μηδέν 
έτερον ή σάρξ, ώς μετά τού προφανούς τής δυσσεβείας μηδε 
έχειν άναπλάσαι γοΰν τινα πώς έσται σάρξ έψυχωμένη τό φώς. 
Кал μην, εϊπερ άπλώς τό σώμα τό δεσποτικόν, ή έψυχωμένη τό 
φώς. Και μήν, εϊπερ άπλώς τό σώμα τό δεσποτικόν, ή έψυχω- 

25 μένη σάρξ αύτού, ή όρατή Θεοφάνειά έστι, τίποτ’ άρ’ ή μεταμόρ- 
φωσις; *7/ κατά τόν Ακίνδυνον ούδέν; Πώς δ ’ έπι τής κορυφής 
τού Θαβωρίου μόνης και μόνοις τοΐς τφ Ιησού συναναβασιν
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προηγουμένως και ατούς ολίγο παραπάνω παρατιθέμενους 
πνευματοκινήτους λόγους του θεοφάντορος Διονυσίου έχει έξε- 
λεγχθή ότι έπραξε. Τώρα δε τά γραμμένα άπό τον σεπτό Μάξι- 
μο για διασάφησί τους δέν τά κατατέμνει μόνο σ’ ένάντιες έν
νοιες, άλλά και τά παραχαράττει φραστικώς, διότι άπαραχάρα- 
κτα δέν θά μπορούσαν ποτέ νά χωρέσουν τήν κακόνοιά του. 
Πράγματι, ό θειος Μάξιμος είπε προηγουμένως περί τής θεω
ρίας έκείνης των χριστοειδών, ότι κατά τον άπόστολο θά είναι 
«όπως καί αύτός, δηλαδή ό Χριστός»1, μέ άλλα λόγια διότι δέν 
είναι μόνο άνθρωποι άλλά έγιναν καί θεοί, δέν είναι μόνο θεω
ροί άλλά έγιναν καί κοινωνοί τής θεότητος κατά χάρι, κι’ έπει
τα έπέφερε ότι «πρέπει νά σημειωθή ότι λέγει καί τό θειο σώμα 
του άπλή θεοφάνεια»2 κι’ έδειξε ότι ό μέγας Διονύσιος έδίδαξε 
όχι μόνο ότι άπό τούς χριστοειδεΐς βλέπεται ή λαμπρότης τής 
θείας έν Χριστώ φύσεως, άλλά καί ότι τό σώμα έκείνου πού 
έλαμπρύνθηκε άπό αύτήν είναι μαζί παρόν όπως καί στο Θαβώ- 
ριο. ’Αφού ό σεπτός Μάξιμος είπε φανερά και τά δυο αύτά, ό 
’Ακίνδυνος, άποκόπτοντας έντελώς μερικά λόγια καί άπό άλλα 
άπαλείφοντας τον σύνδεσμο πού είναι ένδεικτικό τής συνά
φειας προς έκεΐνα, ισχυρίζεται ότι μόνο τό σώμα καί ή ψυχω
μένη σάρκα τού Κυρίου ώνομάσθηκε όρατή θεοφάνεια άπό τόν 
Κύριο.

Επομένως κατά τόν ’Ακίνδυνο καί τό φώς έκεΐνο δέν εί
ναι τίποτε άλλο παρά σάρκα, ώστε έκτος άπό τήν προφανή δυσ- 
σέβεια νά μή έχη κανείς ούτε νά φαντασθή πώς θά είναι ψυχω
μένη σάρκα τό φώς. Καί όμως, άν ή όρατή θεοφάνεια είναι 
άπλώς τό σώμα τό δεσποτικό, ή ψυχωμένη σάρκα του, τί είναι 
λοιπόν ή μεταμόρφωσις; "Η δέν είναι τίποτε κατά τόν ’Ακίνδυ
νο; Πώς όμως έφάνηκε μόνο έπάνω στήν κορυφή τού θαβω- 
ρίου καί μόνο σ’ αύτούς πού άνέβηκαν μαζί μέ τόν ’Ιησού έπέ-

1. Μαξίμου Όμολογητού, Σχόλια εις τό Περ'ι Θείων όνομάτων 1, 4, 
PG 4, 197С.

2. Αύτόθι.
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ώφθη, καί τούτοις έμφανώς, έπέλαμψεν, άλλ’ ούχι κάπί τής 
Ίουδαίας πάσης και πασι τοϊς τότε περιοΰσιν, ή γοΰν τοις προσ- 
ιεμένοις ώς άληθή Θεού Υιόν τον σαρκωθέντα λόγον; 7Αρ ’ ού 
τελέως άμοιρος φωτός ή περί φωτός Ακίνδυνου μύησις;

39 Αλλ' ό Θειος Μάξιμος συνωδά τφ θεοφάντορι Διονυσίω 
και την νοητήν θεοφάνειαν μεθεκτήν ήμΐν έσεσθαί φησι τότε τε- 
λεωτέρως. Ό δε Ακίνδυνος την τής άκτιστου θεότητος ώς οίόν 
τε φαντασίαν και έννοιαν είναι ταύτην φησίν, ήν ούκ άν τις εδροι 
τόν μη και άρτίως κεκτημένον, εί μη τελέως των άμυήτων εϊη.

ΐοΜέθεξις δε μακρφ διενήνοχεν έννοιας. Έσχηκέναι yap έννοιαν 
άγάπης και άγαθότητος και απλώς πάσης άρετής, και τής τελε- 
ωτάτης, ρμστον, μετασχεϊν δε, των δυσπορίστων άγαν. Кал τε- 
λεωτέραν δε θεοφάνειαν ού την υπέρ νουν, άλλ ' αύτήν την νοη
τήν, ό σοφός τα θεία Μάξιμος έκει φησι μη διαιρών έκείνης- ό

15δ ’ Ακίνδυνος μόνην την ύπερ νουν φησι τελεωτέραν, ήν και 
ύψηλοτέραν λέγει κατάστασιν, των άλλων διαιρών κακώς, μη 
συνιέις ώς άδιαιρέτως διαιρείται τα τοιαΰτα кал συνάπτεται διη- 
ρημένως. Αλλά και αύτήν τήν νοητήν ό πολύς τα θεία Μάξιμος 
τελεωτέρως έφη μεθεκτήν, ού προς τήν όρατήν συγκρίνων,

20 άλλα πρός τήν νυν έγινομένην τοϊς άξίοις* διό και «τόθ’ ήμΐν 
έσται τελεωτέρως» εϊπεν. Ό δ ’ Ακίνδυνος πρός άλλήλας συγ
κρίνων άς αύτός ού καλώς διαιρεί θεοφανείας και φωτοδοσίας 
τήν έτέραν τής έτέρας ύψηλοτέραν λέγει και τελεωτέραν κατά- 
στασιν.

40 Καί ό μεν θειος Μάξιμος δήλός έστι τήν αύτήν έκεΐ λέγων 
ύστερον καί όρατήν καί νοητήν καί ύπερ νουν θεοφάνειαν. 
«"Οταν», φησίν, «έπιστραφέντες πρός θεόν, έκεϊθέν τε τελείως 
έλλαμπόμενοι, ένοειδώς έν γενώμεθα έλευθερωθέντες των
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λαμψε φανερά, αλλά όχι καί έπάνω σε όλη την Ίουδαία και σε 
όλους όσοι έζοϋσαν τότε, ή τουλάχιστο σε όσους έδέχονταν ώς 
άληθινό Υιό Θεού τον σαρκωθέντα Λόγο; ΤΑρα δεν είναι τε
λείως άμοιρη φωτός ή περί φωτός διδασκαλία του ’Ακίνδυνου;

39 ’Αλλά ό θειος Μάξιμος σύμφωνα με τον θεοφάντορα Διο
νύσιο λέγει ότι τότε θά είναι τελειότερα μεθεκτή άπό μάς και ή 
νοητή θεοφάνεια3. Ό ’Ακίνδυνος όμως λέγει ότι αύτή είναι ή 
κατά τό δυνατό φαντασία και κατανόησις τής άκτιστης θεότη- 
τος, και δεν θά εύρη κανείς κάποιον πού δεν την έχει ούτε 
τώρα, άν δεν είναι άπό τούς έντελώς άμυήτους. Ή δε μέθεξις 
άπέχει πολύ άπό την κατανόησι. Διότι είναι εύκολώτατο ν’ άπο- 
κτήση κανείς έννοια τής άγάπης καί άγαθότητος, καί γενικώς 
κάθε άρετής, καί τής τελειοτάτης άκόμη, νά μετάσχη όμως αύ
τή ς είναι κάτι άπό τά δυσκολώτατα. Καί επί πλέον ό σοφός στα 
θεΐα Μάξιμος λέγει εκεί τελειότερη θεοφάνεια όχι την έπάνω 
άπό τό νοΰ, άλλα αύτήν τήν νοητή, μή διαιρώντας την άπό έκεί- 
νη· ό δέ ’Ακίνδυνος θεωρεί τελειότερη μόνη τήν ύπεράνω τού 
νοΰ θεοφάνεια, τήν όποια καί ονομάζει ύψηλότερη κατάστασι, 
κακώς διαχωρίζοντάς την άπό τις άλλες, μή άντιλαμβανόμενος 
ότι τά πράγματα τού είδους τούτου διαιρούνται άδιαιρέτως καί 
συνάπτονται διηρημένως. ’Αλλά κΓ αύτή ή νοητή θεοφάνεια, 
είπε ό πολύς στά θεία Μάξιμος, είναι τελειότερα μεθεκτή, συγ- 
κρίνοντάς την όχι με τήν ορατή άλλα με αύτήν πού δημιουργει- 
ται τώρα στούς άξιους· γι’ αύτό καί είπε «τότε θά είναι γιά μάς 
τελειότερα». Ό ’Ακίνδυνος όμως συγκρίνοντας μεταξύ τους τις 
θεοφάνειες καί φωτοδοσίες, πού κακώς διαιρεί αύτός, λέγει τή 
μιά ύψηλότερη καί τελειότερη κατάστασι άπό τήν άλλη.

40 Καί ό μεν θείος Μάξιμος είναι φανερό ότι ύστερα λέγει 
έκεΐ τήν ίδια όρατή καί νοητή κι’ έπάνω άπό νοΰ θεοφάνεια. 
Λέγει· «όταν, άφοϋ έπιστραφοΰμε προς τον θεό, έλλαμπόμενοι 
άπό έκεί τελείως, γίνωμε ένοειδώς ένα, έλευθερωμένοι άπό τις

3. Αύτόθι, 197D.
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κατά σύνθεσιν έτεροτήτων ήμών», δπερ ό αυτός έναργέστερον 
άλλαχοΰ ποιούμενος, «ή ψυχή», φησί, «γίνεται Θεός τή μεθέζει 
τής θεϊκής χάριτος, πασών των κατά νουν τε και αΐσθησιν ενερ
γειών αύτή τε παυσαμένη, кал τάς του σώματος φυσικάς ένερ- 

5 γειας συναποπαύσασα, συνθεωθέντος αύτή κατά την αναλογού
σαν αύτφ μέθεξιν τής Θεώσεως' ώστε μόνον τον Θεόν διά τε 
τής ψυχής και του σώματος φαίνεσθαι, νικηθέντων τή ύπερ- 
βολή τής δόξης των φυσικών γνωρισμάτων». Ό δ ’ Ακίνδυνος 
ούδε τφ Χριστφ τούτο δίδωσιν, άλλά διά τής έψυχωμένης αύ- 

W τού σαρκός κτιστόν και αισθητόν φώς έσαει φαίνεσθαι διδάσκει 
και βραβεϊον είναι την του αισθητού τούτου φωτός θεωρίαν 
άποφαίνεται διηνεκές τοΐς θεοειδώς και ύπέρ αΐσθησιν όρώσι 
δι' αίώνος.

41 Καίτοι Γρηγόριος ό τής θεολογίας έπώνυμος «μικρόν δέ», 
ΐδφησίν, «ύστερον ή ψυχή, και τό συγγενές σαρκίον άπολαβούσα, 

ώ τα έκεϊθεν συνεφιλοσόφησε, τούτω συγκληρονομεί τής έκεϊ- 
θεν δόξης, δλον εις έαυτήν άναλώσασα και γενομένη συν τούτω 
έν, και πνεύμα και νούς και θεός, καταποθέντος ύπό τής ζωής 
τού θνητού τε και ρέοντος». Ό δ ’ Ακίνδυνος κτιστού και αίσθη- 

2θτοϋ φωτός άπόλαυσιν και την διά τούτου θέωσιν τοΐς τηλικού- 
τοις χαρίζεται, διχοτομών ό τάλας εις κτιστά και άκτιστα τό 
θειον και τής μέν κτιστής θεότητος μέθεξιν τοΐς θεοειδέσι παρε
χόμενος, τής δ ’ άκτιστου φαντασίαν μόνην και έννοιαν ψιλήν, 
ώς μηδέ θεοποιόν είναι κατ’ αύτόν την άκτιστον θεότητα, άλλ’ 

25έκείνην ήν φησι κτιστήν. ΤΑρ’ ούχ ούτος ό παρανοών και παρε- 
ξηγούμενός έστι τα θεϊα και διχοτομούμενος έντεΰθεν καί τών 
όντως θεοσεβών άπορρηγνύμενος; Κ&ν αύτάς δέ τις αύτού τάς 
δόξας άφή σκοπεΐν καί τάς τοσαύτας καί τηλικαύτας περί τό 
χριστώνυμον σέβας καινοτομίας, αύτό τό διαστρέφειν καί παρα-
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έτερότητές μας λόγω τής συνθέσεως»4, πράγμα πού κάμοντας 
άλλου ό ίδιος σαφέστερο λέγει, «ή ψυχή γίνεται Θεός με τή μέ- 
θεξι τής θεϊκής χάριτος, άφοϋ παύση όλες τις ένέργειες κατά τό 
νού και τήν αίσθησι ή ίδια και παύση μαζί τις φυσικές ένέρ- 
γειες τού σώματος πού θεώνεται μαζί με αύτήν κατά τή μέθεξι 
τής θεώσεως πού τού άναλογεΐ· ώστε μόνο ό Θεός νά φαίνεται 
τόσο διά τής ψυχής όσο και διά τού σώματος, άφοϋ νικηθούν 
τά φυσικά γνωρίσματα άπό τήν ύπερβολική δόξα»5. Ό  ’Ακίνδυ
νος όμως δεν τό δίδει τούτο ούτε στο Χριστό, άλλά διδάσκει 
ότι διά τής ψυχωμένης σάρκας του φαίνεται διαπαντός κτιστό 
και αισθητό φως και άποφαίνεται ότι ή θεωρία του αισθητού 
τούτου φωτός είναι διαρκές βραβείο γι’ αύτούς πού βλέπουν 
αιωνίως, θεοειδώς και ύπεράνω αίσθήσεως.

41 Και όμως ό τής θεολογίας έπώνυμος Γρηγόριος λέγει, 
«λίγο άργότερα ή ψυχή, άφοϋ λάβη πάλι και τήν συγγενή της 
σάρκα, μαζί με τήν όποια έφιλοσόφησε τά άπό έκεΐ, κληρονο
μεί μαζί με αύτήν τήν άπό εκεί δόξα, όταν τήν καταναλώση όλη 
μέσα της καί γίνη ένα με αύτήν, καί πνεύμα καί νοϋς καί Θεός, 
άφοϋ τό θνητό καί ρέον καταποθή άπό τή ζωή»6. Ό  δέ ’Ακίνδυ
νος χαρίζει σ’ αύτούς τήν άπόλαυσι κτιστού καί αισθητού 
φωτός καί τήν δι’ αύτοϋ θέωσι, διχοτομώντας ό ταλαίπωρος τό 
θείο σέ κτιστά καί άκτιστα καί τής μεν κτιστής θεότητος παρέ
χοντας μέθεξι στούς θεοειδείς, τής δέ άκτιστης μόνο φαντασία 
καί άπλή έννοια, ώστε κατά τή γνώμη του νά μή είναι ούτε θεο- 
ποιός ή άκτιστη θεότης, άλλά έκείνη πού αύτός λέγει κτιστή. 
7Αρα αύτός δέν είναι πού παρανοεί καί παρεξηγεΐ τά θεία καί 
έτσι διχοτομείται καί άποσπάται άπό τούς πραγματικά θεοσε
βείς; Κι’ άν παύση κανείς νά έξετάζη τις δοξασίες του καί τις 
τόσο πολλές καί τόσο μεγάλες καινοτομίες έπάνω στή χριστώ- 
νυμη εύσέβεια, καί μόνο τό γεγονός ότι διαστρέφει καί παραχα-

4. Αύτόθι.
5. Κεφάλαια Θεολογικά 2, 88, PG 90, 1168Α.
6. Λόγος 7, 21, PG 35, 781Β-784Α.
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χαράττειν έστιν & των πατερικών ρημάτων άδεώς, και ταυ ’ 
τοΐς τοιούτοις, άρ’ ού το μέρος αύτού μετά των άπιστων τίθησι; 
Το δ ’ αύτους τους θεολόγους, και μάλιστα τους των άλλων κο
ρυφαίους, έαυτοϊς και άλλήλοις μη συνμδοντας δεικνύναι σπεύ- 

5 δειν, και ταΰτα κατ’ ευσέβειαν, άρ’ ούκ εις άντίπαλον σαφώς 
μοίραν καθίστησιν αύτόν;

42 Λύτό γε μην το κακοδόξους λέγειν και άναθέματι παρρη
σία καθυποβάλλειν οίς ομοφρονεί παντάπασιν άθεον άποδεί- 
κνυσιν αύτόν, μηδ’ αύτόν δν φησι Θεόν άληθή Θεόν ηγούμενον'

ίο και τό τάναντία περί του αύτου кал έτι μάλλον τό μηδ’ άπαξ, 
άλλα και πολλάκις λέγειν και κατασκευάζειν, άλλα και τό ού- 
σίαν χωρίς ένεργείας λέγειν τον Θεόν, προφάσει τής άπλότητος' 
τό γάρ μηδεμίαν ένέργειαν έχον ούχ άπλουν έστιν, άλλα μη δν. 
«Τις γάρ φύσις άνενέργητος», φησιν ό θεοφόρος Μάξιμος, «ή 

15 φυσικής ένεργείας έκτος; Ώς γάρ ούδαμώς ύπάρξεως έρημος, 
ούτως ούδε δυνάμεως φυσικής' εί δε ταύτης άμοιρεΐ, και τής 
ύπάρξεως άμοιρήσειεν άν». Ούτως ούν ταΐς τοιαύταις έαυτοΰ 
δόξαις άκολούθως ό ’Ακίνδυνος, και την θέωσιν τού δεσποτι- 
κου προσλήμματος άποφαίνεται κτιστήν' ούκ ένταΰθα μόνον και 

20 προφάσει του κατά την Θείαν μεταμόρφωσιν φωτός, άλλά και 
κατά πάντα τρόπον, ώς τφ προς τον σοφόν τής Κυζίκου 
πρόεδρον και αύτολεξι παρ’ ήμών προτέθειται δι’ ών αύτός 
έτόλμησε κατασκευάσαι τούτο και τελέως άνεσκευασται.

43 Καί μήν ούσίαν χωρίς ένεργείας λέγων είναι τον Θεόν και 
25 μόνην άκτιστον την ούσίαν τού Θεού, κάπι τού Χριστού μίαν

θέλησιν και ένέργειαν δοξάσει, και ταύτην ούκ άκτιστον άλλά 
κτιστήν' ή γάρ έν Χριστφ θεία φύσις κατ’ αύτόν ένέργειαν ούκ 
έχει. Έπει δε τό μη έχον ένέργειαν ούδ’ έστιν δλως, άκολούθως
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ράσσει αδίστακτα μερικά άπό τά πατερικά λόγια, καί μάλιστα 
σε τέτοια θέματα, άραγε δεν τον τοποθετεί στις τάξις των άπι
στων; Τό δέ γεγονός ότι σπεύδει νά δείξη ότι οί ίδιοι οί θεολό
γοι, και μάλιστα οί κορυφαίοι άπό τούς άλλους, είναι άσύμφω- 
νοι με τούς έαυτούς των καί μεταξύ των, καί μάλιστα σέ θέματα 
εύσεβείας, αραγε δεν τον τοποθετεί σαφώς σέ άντίπαλη μοίρα;

42 Τό γεγονός άκριβώς ότι λέγει κακοδόξους καί παρρησία 
άναθεματίζει αύτούς με τούς όποιους ομοφρονεί τον άποδεικνύ- 
ει άθεο, έπειδή δεν θεωρεί άληθινό Θεό ούτε αύτόν τον όποιο 
λέγει Θεό- καθώς έπίσης καί τό γεγονός ότι λέγει καί ισχυρίζε
ται περί αύτοϋ τά άντίθετα, καί μάλιστα όχι μιά φορά άλλά πολ
λές, άλλά καί ότι λέγει τον Θεό ούσία χωρίς ένέργεια, μέ δι
καιολογία την άπλότητα- καί όμως έκεΐνο πού δεν έχει καμμιά 
ένέργεια δέν είναι άπλό, άλλά μη όν. Διότι, λέγει ό θεοφόρος 
Μάξιμος, «ποιά φύσις είναι άνενέργητη ή έξω άπό φυσική 
ένέργεια; 'Όπως δέν είναι καθόλου έρημη άπό ϋπαρξι, έτσι δέν 
είναι έρημη ούτε άπό φυσική δύναμι* άν δέ είναι άμοιρη άπό 
αύτήν, θά είναι άμοιρη καί τής ύπάρξεως»7. ’Έτσι λοιπόν σύμ
φωνα μέ αύτές τις δοξασίες του ό Ακίνδυνος χαρακτηρίζει κτι
στή καί τή θέωσι τού δεσποτικοΰ προσλήμματος· όχι μόνο έδώ 
καί μέ άφορμή τό φώς τής θείας μεταμορφώσεως, άλλά καί μέ 
κάθε τρόπο, όπως έχομε άναπτύξει παραθέτοντας κατά λέξι 
στήν πραγματεία προς τον σοφό πρόεδρο Κυζίκου όσα έτόλμη- 
σε αύτός νά χρησιμοποίηση γιά νά κατασκευάση τούτο καί τε
λείως άνασκευάζοντας8.

43 Καί βέβαια, λέγοντας ότι ό θεός είναι χωρίς ένέργεια καί 
μόνο ή ούσία τού Θεού είναι άκτιστη, θά δεχθή καί έπί τού 
Χριστού μιά θέλησι καί ένέργεια* διότι ή έν Χριστώ θεία φύσις 
δέν έχει κατ’ αύτόν ένέργεια. Επειδή όμως δ,τι δέν έχει ένέρ- 
γεια δέν ύπάρχει καθόλου, σύμφωνα μέ τις δοξασίες του θά δε-

7. Προς Μαρίνον, PG 91,200Β.
8. Επιστολή προς Αθανάσιον Κυζίκου 24-26.

N



396 Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ  Τ Ο Υ  П А Л А М А

τοίς οίκείοις δόγματσιν αύτοΰ καί μίαν φύσιν έπι του Χρίστου 
δοξάσει, και ταύτην ούκ άκτιστον άλλα κτιστήν τή yap οικεία 
έκάστου ένέργεια κατάλληλος ή φύσις. rA p’ ούκ έμφανής ή 
προς τάναντιώτατα πάντη των λόγων άντίθεσις αύτου και έπ ’ 

5 αύτής τής θείας ένανθρωπήσεως; Νυν μεν γάρ έκ τριών φύσε
ων συντεθεΐσθαι τον Χριστόν παρίστησι, νυν δε και τα δύο είναι 
άναιρεϊ' καί νυν μεν δύο φησιν αύτου θεότητας, νυν δε μίαν εστι 
δ ' δτε, βαβαϊ τής άθεΐας, μηδεμίν άκτιστον. Τούτο γε μην και 
μάλιστα πανταχόθεν αύτώ των λόγων εϊσεταί τις έζετάζων 

10 κατά πάσαν άνάγκην συναγόμενον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι Γ

’Ό τι πάλαι μεν ό σοφιστής τής κακίας διά τής 
πολοθεΐας άπαταν έπεχείρει, νυν δε τω 

ένιαίφ δήθεν συνηγορών τού ένός 
δολίως άφιστάναι θεού

44 Πάλαι μεν γάρ ό σοφιστής τής άπάτης τού Θεού διιστάς το 
Ανθρώπινον φΰλον πολλούς είναι θεούς, ούρανίους, έπιγείους, 
καταχθονίους, διά τής έλληνικής άνεκήρυττε γλώττης, και μι
κρού πάντας Ανθρώπους διά τής έκείνων ρητορείας σέβειν άνέ- 

15 πειθεν, ώς ένός Θεού μη δυναμένου σώζειν το ούράνιον και επί
γειον και παντοδαπον ζφον τουτί, τον άνθρωπον. Έπει δ ’ έξη- 
λέγχθη τά τής άπάτης, μόνου πάντων άναπεφηνότος Χριστού 
Θεού παντοδυνάμου και παντοκράτορος, δς ούρανόθεν ένδημή- 
σας τή γή και καταβάς αύθις άπο ταύτης είς ή,δου, κάκεϊθεν πα- 

20 λινδρομήσας και είς ούρανους μετά τού Ανθρωπίνου προσλήμ- 
ματος άναλύσας, πάντα δσα ήθέλησεν έν πάσιν έποίησεν, έτέ- 
ραν ό καθηγεμών τής άπάτης έτράπετο· και άπωθεΐσθαι μεν 
ύποκρίνεται την πολύθεον πλάνην} συνωθεΐν δε πλάττεται πάν
τας είς ένα Θεόν, ταΐς έκάστοτε τών κακοδόξων φωναϊς, άλλ ’
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χθή και μιά φύσι έπί του Χριστού, κι’ αύτήν όχι άκτιστη άλλα 
κτιστή· διότι ή φύσις τού καθενός είναι άνάλογη μέ την ένέρ- 
γειά του. ΤΑρα δεν είναι φανερή ή άντίθεσίς του προς τά έναν- 
τιώτατα μεταξύ τους επιχειρήματα, άκόμη και έπι τής θείας 
έναθρωπήσεως; Τή μιά φορά παριστάνει τον Χριστό νά έχη 
συντεθή άπό τρεις φύσεις, τήν άλλη άναιρεΐ και δτι είναι δύο* 
τή μιά λέγει δύο τις θεότητες του, τήν άλλη λέγει μιά* μερικές 
μάλιστα φορές, τί άθεΐα, καμμιά άκτιστη. Τούτο άλλωστε μπο
ρεί νά μάθη ότι συνάγεται άναγκαιότατα άπό όλους τούς λόγους 
του, άν τούς έξετάση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

"Οτι παλαιότερα ό σοφιστής τής κακίας επιχειρούσε ν ’ 
άπατήση μέ τήν πολυθεΐα, τώρα δμως επιχειρεί 

νά μάς άπομακρύνη δολίως άπό τον ενα θ ε ό  
συνηγορώντας δήθεν ύπέρ τής ένότητος

44 Πράγματι παλαιά ό σοφιστής τής άπάτης, γιά ν’ άπομα
κρύνη άπό τον Θεό τό άνθρώπινο φύλο διεκήρυττε μέ τήν έλ- 
ληνική γλώσσα ότι είναι πολλοί θεοί, ούράνιοι, έπίγειοι, κατα
χθόνιοι, και σχεδόν παρέσυρε όλους τούς άνθρώπους μέ τή 
ρητορεία έκείνων νά τούς λατρεύουν μέ τήν ιδέα ότι ένας Θεός 
δέν μπορεί νά σώση τούτο τό ούράνιο και έπίγειο και παντοει
δές ζώο, τον άνθρωπο. Ή άπάτη όμως έξεσκεπάσθηκε, όταν 
έφάνηκε μόνος άπό όλους ώς Θεός παντοδύναμος και παντο- 
κράτωρ ό Χριστός, ό όποιος, άφοΰ άπό τον ούρανό έπεδήμησε 
στή γή κι’ άπό αύτήν πάλι κατέβηκε στόν ’Άδη, κι’ έπιστρέ- 
φοντας άπό έκεΐ άνέβηκε στούς ούρανούς μαζί μέ τό άνθρώπινο 
πρόσλημμα, έκαμε όλα όσα ήθέλησε σέ όλα. Τότε ό ήγεμών 
τής άπάτης άκολούθησε άλλο δρόμο* ύποκρίνεται ότι άπορρί- 
πτει τήν πολύθεη πλάνη και προσποιείται ότι όδηγεΐ όλους σέ 
ένα Θεό μέ τις κατά καιρούς φωνές τών κακοδόξων, άλλα μέ
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ώς τού ένός όντως άποστήσαι Θεού. Πείθει yap ταΐς αιρετικών 
σοφιστείαις μή τρισυπόστατον είναι τούτον και παντοδύναμον. 
«Πώς» γάρ, φασί, «Θεός έκ Θεού και θεότης άκτιστος έξ άκτί- 

5 στον θεότητος; Είτ' ου δύο άκτιστοι θεοί καί θεότητες; Εί δε 
καί τών άκτιστων τούτων ό μεν μείζων καί ύπερκείμενος, ό δε 
δευτερεύει καί ύποβέβηκεν οπωσδήποτε, ή δύο θεοί, ή σύνθετος 
έκ τούτων είς έξ ύπερκειμένου καί ύφειμένου συγκείμενος. Ού- 
κουν, εϊπερ άκτιστος έστι καί ό Υιός ή το Πνεύμα to άγιον, ού- 

ιοδεν του Πατρος διενήνοχεν, άλλ’ ό αύτός έστι Πατήρ καί Υιός. 
Εί δε διενήνοχε τού Πατρος ό Υιός και το Πνεύμα το άγιον, είς 
Θεός άκτιστος ό Πατήρ ό έπί πάντων Θεός, ούσίαν έχων τήν 
άγεννησίαν ιδίαν καί πάσαν έαυτώ κατάλληλον δύναμιν καί 
ένέργειαν ό δ 'έξ  έκείνου καί τούτον ύποβεβηκός οπωσδήποτε, 

15 τών ύπ ’ έκείνου κτισθέντων εν.

45 Τί διά τούτων κατασκευάζειν έθέλοντες; Ούκέτι πολυθεΐαν 
μάλλον ή άθεΐαν. Ού γάρ Πατρός ό Υιός ούκ άληθής Θεός, πώς 
Θεός άληθής ό Πατήρ, πώς δ ’ άκτιστος άληθώς ό γεννήσας 
κτιστόν, πώς δ ’ ίσται Πατήρ ή Υιός ό αύτός έκάτερος ών, ύφ’ 

20 έκατέρου χωρούντος έκατέρου προς το μή δν; Ούκούν έξηλέγ- 
χθη κάν τούτοις ό τής άπάτης προστάτης, έν τρισί προσώποις 
άκτίστοις ύποστατικώς διαφέρουσιν ένα Θεόν κηρυξάντων τών 
άγιων πατέρων καί σοφώς άποσκευασαμένων έντεΰθεν καί τήν 
σύγχυσιν καί τήν σύνθεσιν. Ό γάρ έν τρισίν ύποστάσεσιν είς, 

25 άσύγχυτος και άσύνθετος, συνημμένων τών τριών θεαρχικών 
ύποστάσεων μή κατά φύσιν τήν αύτήν μόνον, άλλά καί κατά τήν 
αύτήν θέλησιν καί δύναμιν καί ένέργειαν, παρ' ών καί μάλιστα 
τό ένιαιον τής θεότητος δείκνυταν τής γάρ θείας φύσεως ύπέρ 
πάσαν οΰσης έκφανσιν και έπωνυμίαν καί έκφρασιν ή θεότης 

30 όνομα ένεργείας ύπάρχουσα, τής θεατικής δηλαδή καί τής θεο-
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σκοπό πραγματικό ν’ άπομακρύνη άπό τον ένα θεό. Πράγματι 
πείθει με τις σοφιστείες των αιρετικών ότι τούτος δεν είναι τρι
συπόστατος και παντοδύναμος. Διότι λέγει, «πώς μπορεί νά εί
ναι Θεός άπό Θεό και άκτιστη θεότης άπό άκτιστη θεότητα; 
Δεν θά είναι τότε δυο άκτιστοι θεοί και θεότητες; "Αν δε και 
άπό αύτούς τούς άκτιστους ό ένας είναι μεγαλύτερος καί ύπερ
κείμενος, ένώ ό άλλος είναι δευτερεύων καί οπωσδήποτε ύπο- 
δεέστερος, τότε θά ύπάρχουν ή δύο θεοί ή ένας, σύνθετος άπό 
αύτούς, άποτελούμενος άπό ύπερκείμενο καί ύφειμένο. Επομέ
νως, άν είναι άκτιστος καί ό Υιός ή τό άγιο Πνεύμα, δεν διαφέ
ρει τίποτε άπό τον Πατέρα, άλλά ό ίδιος είναι Πατέρας καί 
Υιός. "Αν δε διαφέρη άπό τον Πατέρα ό Υιός καί τό άγιο 
Πνεύμα, ένας άκτιστος Θεός ύπάρχει, ό Πατήρ ό Θεός έπί πάν
των, πού έχει ούσία την άγεννησία του καί κάθε δύναμι καί 
ένέργεια κατάλληλη σ’ αύτόν ό δέ προερχόμενος άπό έκεΐνον, 
κατώτερος οπωσδήποτε αύτοΰ, είναι ένα άπό τά κτίσματά του».

45 Τί θέλουν νά κατασκευάσουν με τούτο; ’Ό χι πλέον πολυ- 
θεΐα, άλλά μάλλον άθεΐα. Διότι ό πατέρας τού όποιου ό υιός δεν 
είναι άληθινός Θεός, πώς θά είναι άληθινός Θεός αύτός ό ίδιος, 
πώς θά είναι άληθινά άκτιστος ό γεννήτωρ κτιστού, πώς θά εί
ναι πατέρας ή υιός, άφοΰ ό καθένας άπό τούς δύο είναι ό ίδιος, 
άφοΰ ό καθένας χωρει προς τό μή ον διά τού καθενός; Επομέ
νως καί σ’ αύτά έξεσκεπάσθηκε ό προϊστάμενος τής άπάτης, 
άφοΰ οι άγιοι πατέρες έκήρυξαν ένα Θεό σε τρία άκτιστα πρό
σωπα πού διαφέρουν ύποστατικώς καί σοφώς άνασκεύασαν 
έτσι καί τη σύγχυσι καί τη σύνθεσι. Διότι ό ένας στις τρεις 
ύποστάσεις είναι άσύγχυτος καί άσύνθετος, καθ’ όσον οί τρεις 
θεαρχικές ύποστάσεις είναι συνημμένες όχι κατά την ίδια φύσι 
μόνο, άλλά καί κατά την ίδια θέλησι καί δύναμι καί ένέργεια, 
με τις όποιες δεικνύεται τό ένιαίο τής θεότητος καθαρά. Διότι ή 
θεότης, πού είναι όνομα ένεργείας τής θείας φύσεως, ή όποια 
εύρίσκεται έπάνω άπό κάθε φανέρωσι καί έπωνυμία καί έκφρα- 
σι, είναι δηλαδή όνομα τής θεωτικής καί τής θεοποιού ένερ-
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ποιου και των παραπλήσιων, και μη καθάπερ έφ’ ημών ίδια- 
ζόντων έφ ' ένός προσώπου θεωρουμένη, άλλ’ έκ Πατρός δ ι’ 
Υιού έν άγίω Πνεύματι, και ύπο των Θεοπαραδότων λογιών 
κηρυττομένη και άπο των κτισμάτων άπάντων γνωριζομένη, το 

5 ένιαΐον και άπλοΰν κατά την θεότητα των τριών Θεαρχικών 
άποδείκνυσι προσώπων.

46 Αλλά κάν τοότοις ούτως έξελεγχθεις ούκ ήρεμεΐν είς τέλος 
έγνωκεν 6 προς άπάτην άμηχάνως εύμήχανος ούδ’ έκστήναι τής 
προς άθεΐαν φερούσης τους αύτώ πειθομένους ύπέμεινεν, άλλά 

10 τής προτέρας έκεϊνης άπάτης μέρος μεν άποστέρξας πανούρ- 
γως, ώς λανθάνειν τούς πολλούς δύναιτο, μέρος δ ’ άπολαβών, 
ώς δι’ έκείνου μηδέν ήττον προς το βάραθρον έστιν οΰς έπι- 
σπώτο, πάλιν υποτίθεται λέγειν τούς ύπηρετουμένους τή 
πλάνη, Θεόν μεν ένα δήθεν, кол τούτον τρισυπόστατον σέβειν, 

15 ού μην ώς κοινής τε και μιας οϋσης των τριών φύσεως, θελή- 
σεως, δυνάμεως, ένεργείας, βασιλείας, σοφίας, άγαθότητος, 
άπειρίας, άπλότητος, και των παραπλήσιων, άλλ’ ώς τούτων 
άπασών έν ούσών, οόσίας μόνης, κτιστών δε των παρά ταύτην 
άπάντων. «Εί γάρ και ή θεία», φασί, «δόναμις και ένέργεια, θε- 

20 ότης όνομαζομένη, άκτιστος είη και έξ άκτιστου θεότητος, τής 
ούσίας του Θεού, πώς ού δύο άκτιστοι θεοί και θεότητες; Εί δε 
και των άκτιστων τούτων, ή μεν ώς αίτια ύπέρκειται, ή δε δευ- 
τερεύει και ύποβέβηκε τώ έξ έκείνης είναι, ή δύο θεότητες, ή 
σύνθετος έκ τούτων μία, έξ όπερκειμένης και ύφειμένης συγκει- 

25 μόνη θεότητος. Ούκουν, εϊπερ άκτιστος έστι και ή θεία θέλησις 
καί δόναμις και ένέργεια, ούδεν τής άκτιστου οόσίας διενηνόχα- 
σιν οϋτω γάρ άν είη μία θεότης και είς Θεός άκτιστος. Εί δε 
διενηνόχασιν αύται έκείνης, μία άκτιστος Θεότης ή τούτων ώς 
αίτια τούτων ύπερκειμένη ούσία του Θεού* αί δ ’ έξ έκείνης αύ- 

30 ται κάκείνης όπωσδήποτε ύποβεβηκυΐαι και διαφέρουσαι, τοϊς 
του Θεού κτίσμασίν είσιν έναρίθμιοι».
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γειας και των παρομοίων, και πού δεν θεωρείται, όπως σ’ έμας, 
επί ένός προσώπου, άλλα θεωρείται άπό τον Πατέρα διά τού 
Υιού εν άγίω Πνεύματι, πού κηρύττεται άπό τά θεοπαράδοτα 
λόγια καί γνωρίζεται άπό όλα τά κτίσματα· αύτή λοιπόν ή θεό- 
της άποδεικνύει τό ένιαΐο καί άπλό κατά τή θεότητα των τριών 
θεαρχικών προσώπων.

46 ’Αλλά, με όλο πού εξελέγχθηκε καί σ’ αύτά μέ τούτον τον 
τρόπο, δεν θέλησε νά ήρεμήση έως τό τέλος ό άμηχάνως εύμή- 
χανος γιά την άπάτη ούτε ύπέμεινε νά βγάλη τούς όπαδούς του 
άπό τό δρόμο πού όδηγεΐ προς την άθεΐα. ’Αλλά άπέρριψε πα
νούργους μέρος τής παλαιότερης έκείνης άπάτης, γιά νά μπορέ- 
ση νά διαφυγή την προσοχή τών πολλών, καί μέρος άποδέχθη- 
κε, ώστε μέ έκεινο νά παρασύρη μερικούς προς τό βάραθρο 
οπωσδήποτε. ’Έτσι ύποβάλλει στούς ύπηρέτες τής πλάνης νά 
λέγουν ότι δήθεν σέβονται ένα Θεό, καί μάλιστα τρισυπόστατο, 
όχι όμως μέ την έννοια ότι είναι κοινή καί μιά τών τριών ή φύ- 
σις, θέλησις, δύναμις, ένέργεια, βασιλεία, σοφία, άγαθότης, 
άπειρία, άπλότης, καί τά παρόμοια, άλλ’ ότι όλες αύτές είναι 
ένα, μόνο ούσία, όλα δέ τά άλλα έκτος άπό αύτήν είναι κτιστά. 
Λέγουν, «κι’ άν ή θεία δύναμις καί ένέργεια, όνομαζομένη θεό- 
της, είναι άκτιστη καί άπό άκτιστη θεότητα, τήν ούσία τού 
θεού, πώς δέν είναι δύο άκτιστοι θεοί καί θεότητες; ’Ά ν  δέ 
άπό αύτές τις άκτιστες, ή μία ώς αιτία ύπέρκειται, ή δέ άλλη εί
ναι δευτερεύουσα και καλύτερη λόγω τού ότι προέρχεται άπό 
έκείνη, ή δύο θεότητες θά ύπάρχουν ή μιά σύνθετη άπό αύτές, 
άποτελούμενη άπό ύπερκείμενη καί ύφειμένη θεότητα. Επομέ
νως, άν είναι άκτιστη καί ή θεία θέλησις καί δύναμις καί ένέρ- 
γεια, δέν διαφέρουν τίποτε άπό τήν άκτιστη ούσία* διότι έτσι 
θά ύπήρχε μία θεότης καί ένας άκτιστος θεός. 'Άν δέ αύτές 
διαφέρουν άπό έκείνην, μιά άκτιστη θεότης θά ύπάρχη, ή ούσία 
τού θεού, πού ύπέρκειται τούτων ώς αιτία τους* τούτες όμως 
πού προέρχονται άπό έκείνη καί όπωσδήποτε είναι κατώτερες 
καί διαφέρουν άπό έκείνη, κατατάσσονται μέ τά κτίσματα τού 
Θεού».
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47 77 διά τούτων κατασκευάζοντές τε και πείθειν σπεύδοντες; 
Μηδαμώς είναι μηδεμίαν θεότητα άκτιστον. Ής γάρ ούσίας ή 
δύναμις και ή ένέργεια και ή θέλησις κτιστή, πώς αυτή άκτι
στος; Πώς δ ’ έσται οόσΐα ή ένέργεια δλως, ή αύτή έκατέρα τή

5 έτέρφ διατελουσα παντάπασιν; Έκατέρα γάρ ύψ ’ έκατέρας κατά 
πάσαν άνάγκην έξωθουμένη χωρήσει προς το μη όν, και δι ’ άλ- 
λήλων άμφότεραι. Τών άδυνάτων μέντοι και έκ διαδοχής άλλή- 
λας άμείβειν, ώς άλλοτ ’ άλλην έν τοΐς ούσι τελεΐν τής έτέρας 
έρημον, πόσω γε μάλλον διηνεκώς. «Τις» γάρ, φησιν ό θειος 

ΐοΜάξιμος, «φύσις φυσικής ένεργείας έκτος; Ώς γάρ ούδαμώς 
ύπάρζεως έρημος, ούτως ούδε δυνάμεως φυσικής* εί δε ταύτης 
άμοιρει, και τής ύπάρζεως άμοιρήσειεν άν». Το δ ’ αύτό τις άκο- 
λούθως άν φαίη και περί τής ένεργείας. Τις γάρ ένέργεια φυσι
κή χωρίς φύσεως, έζ ής και έν ή το είναι έχει και τώ έξ αύτής 

15 είναι διαφέρουσα ταύτης; Εί γάρ φύσεως άμοιρει έζ ής και έν ή 
καί τής ύπάρζεως άμοιρήσει παντάπασι.

48 Ταύτην οδν ήμεϊς την προς άθεΐαν συνωθουσαν έζελέγχον- 
τες και άπωθούμενοι πλάνην, μίαν ένδς Θεού προσκυνουμεν θε
ότητα έν άκτίστω και ούσίς. και δυνάμει και θελήσει και ένερ-

20 γείμ, άποσκευαζόμενοι χάριτι Χρίστου καλώς καί την σύγχυσιν 
κα\ την σύνθεσιν, ταυτο δ ' είπεϊν και την παρ’ Άκινδύνου πρε- 
σβευομένην φανερώς άθεΐαν και την παρ’ αύτοϋ καθ’ ήμών συ- 
κοφαντικώς λεγομένην πολυθεΐαν' την μεν ώς την προς άλλή- 
λας διαφοράν έπιστάμενοι και μη δ ι' άλλήλων άμφοτέρας άναι- 

25 ρεϊν άνεχόμενοι, την δε συκοφαντίαν, δτι θεού ένδς ϊσμεν και 
την ούσίαν και την ένέργειαν αύτόθεν έχούσας την πρδς άλλή- 
λας άσύγχυτον ένωσιν. Ού γάρ ώπταί ποτέ τις ούσία χωρίς στά-
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47 Τί κατασκευάζουν και προσπαθούν νά πείσουν με αύτά; 
"Οτι δεν ύπάρχει καθόλου καμμιά άκτιστη θεότητα. Διότι πώς 
μπορεί νά είναι άκτιστη ή ούσία τής όποιας ή δύναμις και ή 
ενέργεια και ή θέλησις είναι κτιστή; Πώς γενικά θά είναι ούσία 
ή ένέργεια όταν ή καθεμιά είναι ή ίδια εντελώς με τήν άλλη; 
Διότι ή καθεμιά έξωθουμένη άπό τήν καθεμιά θά προχωρήση 
κατ’ άνάγκη προς τό μή όν, κι’ οί δύο διά μέσου άλλήλων. Είναι 
όμως άδύνατο νά έναλλάσσωνται διαδοχικώς μεταξύ τους, 
ώστε κάθε φορά ή μιά νά παραμένη στά όντα χωρίς τήν άλλη, 
πολύ περισσότερο παντοτινά. Διότι, λέγει ό θειος Μάξιμος, 
«ποιά φύσις είναι έξω άπό φυσική ένέργεια; 'Όπως δεν είναι 
καθόλου έρημη άπό ΰπαρξι, έτσι δεν είναι έρημη ούτε άπό φυ
σική δύναμι* άν όμως στερήται άπό αύτήν, θά στερήται καί τήν 
ϋπαρξι»1. Τό ίδιο θά μπορούσε κανείς νά είπή έπειτα καί περί 
τής ένεργείας. Διότι ποιά φυσική ένέργεια ύπάρχει χωρίς φύσι, 
άπό τήν όποια καί στήν όποια έχει τό είναι καί λόγω τού ότι εί
ναι άπό αύτήν διαφέρει άπ’ αύτήν; "Αν πράγματι στερήται (ρύ
σεως, άπό τήν όποια και στήν όποια ύπάρχει, τότε θά στερήται 
καί φύσεως έντελώς.

48 Τούτη λοιπόν τήν πλάνη πού ώθεΐ προς τήν άθεΐα έμεΐς 
τήν έξελέγχομε καί τήν άπορρίπτομε· προσκυνούμε μιά θεότη
τα ένός Θεού μέσα σε άκτιστη ούσία, άλλά καί δύναμι καί θέ- 
λησι καί ένέργεια, με τή χάρι τού Θεού άνασκευάζοντας ικανο
ποιητικά καί τή σύγχυσι καί τή σύνθεσι, με άλλα λόγια καί τήν 
άθεΐα πού πρεσβεύεται φανερά άπό τον Ακίνδυνο καί τήν πολυ- 
θεΐα, πού συκοφαντικώς έκτοξεύεται άπό αύτόν έναντίον μας. 
’Ανασκευάζομε τήν πρώτη διότι γνωρίζομε τή μεταξύ τους δια
φορά καί δέν δεχόμαστε ν’ άναιρέσωμε καί τις δυο δι’ άλλή
λων, τήν δε συκοφαντία διότι γνωρίζομε ότι καί ή ούσία καί ή 
ένέργεια είναι ένός θεού, άπό τον όποιο έχουν τή μεταξύ τους 
άσύγχυτη ένωσι. Διότι ποτέ δέν έχει παρατηρηθή ούσία χωρίς

1. Προς Μαρίνον, PG 91,200Β.



404 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

σεως ή κινήσεως, ταυτο δ ’ είπεϊν ένεργείας τε καί δυνάμεως. Εί 
δέ τις ένταυθα μεμυημένος εϊη των όπεροχικών ύπό Θεού άφαι- 
ρέσεων, ϊστω μηδέν επ' αυτόν τάς αφαιρέσεις προσισταμένας 
ταΐς θέσεσιν. "Ωσπερ δ ’ ούκ έστι σύνθετος ούσία δια την στά- 

5 σιν, εί και του ίσταμένου ή στάσις φανερώς διενήνοχεν, ούτως 
ούδε διά την κίνησιν, ταυτο δ ’ είπεϊν την ένέργειαν, ή ένεργοΰσα 
ούσία σύνθετος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

~Οτι λήρος τό пар* Ά κινδύνου λεγόμενον ώς διά τό άσθενες 
τής ήμετέρας γνώσεως πολλάς και διαφόρους λέγομεν 

τάς ένεργείας τού θεού

49 Α λλ’ ή τηδε κάκεϊσε ταλανευομένη του Ακινδύνου γλώττά 
τε και διάνοια, μηδαμού δ ’ ίσταμένη, καθάπερ ό του Πλάτωνος 

Ю μύθος λέγει περί τής έτ άκοσμου και άνειδέου τού παντός ύλης, 
έσθ’ δτε και άναθέματι παρρησίφ καθυποβάλλει τους λέγοντας 
τάς τού θεού ένεργείας κτιστάς. Και πολλούς οΰτω των εύκο
λων κλέψας προήλθεν ώς συκοφαντούμενος παρ' ημών κτιστάς 
λέγειν τάς θείας ένεργείας. "Αν δέ τις έπισχών αύτον έρηται, 

15 πώς οδν έτ’ έκείνων πολυθεΐαν κατηγορείς, ώς μη κατ’ ούσίαν 
μόνον άλλα και κατά τάς ένεργείας τον Θεόν άκτιστον φρονούν- 
των, εύθυς πάλιν έπι τό κτιστάς λέγειν αύτάς και την τής ούσίας 
και τής ένεργείας σύγχυσιν έπάνεισι, πολλούς μέντοι κύκλους 
περιβαλλόμενος καί μη τοΐς αύτοΐς έπι πάντων χρώμενος. Τους 

20 μέν γάρ άκεραιοτέρους έπιχειρεϊ συναρπάζειν λέγων ώς τι σο
φόν, δ καί γρα,φή παραδούναι τετόλμηκεν, δτι «διά τό μεριστόν 
τής ήμετέρας γνώσεως τάς άκτιστους δυνάμεις καί ένεργείας
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στάσι ή κίνησι, δηλαδή χωρίς ένέργεια και δύναμι. "Αν δέ είναι 
εδώ κανείς μυημένος στις ύπεροχικές από τον θεό Αφαιρέσεις, 
ας γνωρίζη ότι κατά τίποτε δεν άντιτίθενται σ’ αύτό οι αφαιρέ
σεις προς τις θέσεις. "Οπως δέν ύπάρχει σύνθετη ούσία λόγω 
τής στάσεως, άν καί ή στάσις διαφέρει τού ίσταμένου φανερά, 
έτσι ούτε ή ένεργοϋσα ούσία δέν είναι σύνθετη λόγω τής κινή- 
σεως, δηλαδή τής ένεργείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Ό τι είναι μωρία το λεγόμενο άπό τόν ’Ακίνδυνο ότι 
λέγομε πολλές και διάφορες τις ένέργειες τού 
θεού  λόγω τής άσθενείας τής γνώσεώς μας

49 Αλλά ή γλώσσα καί διάνοια τού Άκινδύνου, πού ταλαν
τεύεται έδώ κι’ έκεΐ καί πουθενά δέν στέκεται, όπως λέγει ό μύ
θος τού Πλάτωνος γιά τήν άκοσμη άκόμα καί άμορφη ύλη του 
παντός1, μερικές φορές ύποβάλλει φανερά καί σε άνάθεμα 
όσους λέγουν κτιστές τις ένέργειες τού Θεού. Καί παραπλα
νώντας έτσι πολλούς άπό τούς εύπιστους έθεωρήθηκε σάν νά 
συκοφαντήται άπό μάς ότι λέγει τις θείες ένέργειες κτιστές. 
"Αν μάλιστα τόν σταματήση κανείς καί τόν έρωτήση, πώς λοι
πόν έσύ κατηγορείς άκόμα έκείνους γιά πολυθεΐα, έπειδή φρο
νούν ότι ό θεός είναι άκτιστος όχι μόνο κατ’ ούσία άλλά και 
κατά τις ένέργειες; αύτός άμέσως έπανέρχεται πάλι στο νά τις 
λέγη κτιστές καί στήν σύγχυσι τής ούσίας καί τής ένεργείας 
καταφεύγοντας σέ πολλά έπιχειρήματα καί μή χρησιμοποιών
τας τά ίδια σέ όλες τις περιπτώσεις. Επιχειρεί νά συναρπάση 
τούς άπλουστέρους λέγοντας σάν κάτι σοφό, αύτό πού έτόλμη- 
σε καί νά τό γράψη, ότι «έκφέρομε πληθυντικώς τις άκτιστες 
δυνάμεις και ένέργειες τού θεού, διότι λόγω του μεριστοϋ τής

1. Τίμαιος, 30α.



406 Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ  Τ Ο Υ  П А Л А М А

τоб Θεού πληθνντικώς έκφέρομεν μη δυνάμενοι άμερίστως δια- 
λέγεσθαι μηδε νοεΐν περί των άμερίστων. Ούκ εστι δε τα άκτι
στα ταύτα, κ&ν δύναμιν ή δυνάμεις, κάν ένέργειαν και χάριν ή 
ένεργείας τις προσείπη καί χάριτας, τής θείας ούσίας ετερα · παν

5 yap δ,τι παρ’ αύτήν, κάν ένέργεια κάν χάρις κάν δ,τιδήποτε λέ- 
γηται, κτίσμα τούτο γινώσκομεν».

50 Εί δέ τις μικρόν έπιστήσας πάλιν καί προσχών τοΐς 
είρημένοις τουτοισί τόν νουν, ‘εύγε, εϊποι, ώγαθέ' κατά yap την 
παροιμίαν οϊκοθεν οϊκαδε συ σαυτφ παρά σαυτοΰ την συκοφαν-

ΐΟτίαν έρχη κομίζων καί διπλήν ταύτην άνθ’ άπλής, προς τφ καί 
τφ ίδίω άναθέματι καθυποβάλλειν σαντόν. Εκείνων μεν γάρ 
ώς σε συκοφαντούντων καταψεύδη μη συκοφαντούντων, σαυ- 
τού δ ’ δτι μη κτιστάς οϊει τάς θείας ένεργείας, οίομένου φανε- 
ρώς κτιστάς· το γάρ μη έτερον τής ούσίας ούδεν άλλο ή ουσία.

15 Τοιγαρουν ή ούκ έχει κατά σε καί ένεργείας ό Θεός, ή κτιστάς 
έχει εϊπερ έχει, έπει кал παν το παρά την θείαν ούσίαν κτίσμα 
κατά σέ. Ταυθ’ ουτω τοιγαρουν δεικνυς φρονών ώς έκεΐνοι περί 
σου φασιν, εϊτα καί άναθέματι καθυποβάλλεις τούς λέγοντας 
κτιστάς τάς θείας ένεργείας’. Ε ϊ τις τοίνυν τοιαϋτ’ άττα προς

20 αύτόν έρεΐ, πάλιν έτέραν εύχερώς δψεται τραπόμενον.

51 Ού μην άλλ’ εί διά τό μεριστόν τής ήμετέρας γνώσεως 
τάς άκτιστους δυνάμεις καί ένεργείας τού Θεού πληθνντικώς 
έκφέρομεν, καθά φησιν αύτός, ούκοΰν, κάν μη βούληται, καί 
κατ’ αύτόν αί τού Θεού ένέργειαι τής τού Θεού ούσίας έτεραι,

25έπ ’ έκείνης γάρ άπαν τούναντίον. Ούδείς γάρ ούδέποτε των 
εύσεβειν ήρημένων πληθυντικώς προήγαγεν αύτήν άλλά καί 
άμέριστον αύτήν νοούμεν είναι καί ώς άμερίστου παντάπασιν 
οδσης περί αύτής άεί διαλεγόμεθα. Καί κατά τούτο διενηνοχέναι 
την θείαν ένέργειαν αύτής γινώσκομεν, δτι ταύτην έσθ’ δτε καί

30 πληθυντικώς έκφέρειν έδιδάχθημεν, άεί δε την θείαν ούσίαν
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γνώσεώς μας δεν μπορούμε νά διαλεχθοϋμε ούτε νά νοήσωμε 
άμερίστως τά άμέριστα. Δεν είναι δε τούτα άκτιστα άλλα από 
τή θεία ούσία, είτε δύναμι ή δυνάμεις, είτε ένέργεια και χάρι, ή 
ένέργειες καί χάριτες τά είπή κανείς* διότι κάθε τι πού είναι 
κοντά της, είτε ένέργεια είτε χάρις είτε ό,τιδήποτε λέγεται τό 
γνωρίζομε ώς κτίσμα».

50 "Αν δε κανείς, άφοΰ σκεφθή πάλι λίγο και προσέξη σέ 
τούτα τά λεγάμενα, είπή, ‘εύγε, άγαπητέ* διότι κατά την παροι
μία έρχεσαι άπό τό σπίτι σου στο σπίτι, φέροντας στον έαυτό 
σου τή συκοφαντία, και μάλιστα διπλή άντί άπλής, έκτος τού 
ότι ύποβάλλεις τον έαυτό σου και στο άνάθεμάσου* έκείνόυς 
τούς κατηγορείς ψευδώς ότι σέ συκοφαντούν, ένώ δέν συκο
φαντούν, τον έαυτό σου παρουσιάζεις ότι δέν νομίζεις κτιστές 
τις θείες ένέργειες, ένώ φανερά τις νομίζεις κτιστές* διότι έκεί- 
νο πού δέν είναι άλλο άπό την ούσία, δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά ούσία. Επομένως ή δέν έχει κατά τή γνώμη σου και ένέρ- 
γειες ό Θεός, ή, άν έχη, έχει κτιστές, έπειδή κατά τή γνώμη 
σου κάθε τι πέρα άπό τή θεία ούσία είναι κτιστό. Δεικνύοντας 
λοιπόν ότι φρονείς γι’ αύτά, όπως λέγουν έκείνοι για σένα, 
έπειτα ύποβάλλεις σέ άνάθεμα όσους λέγουν κτιστές τις θείες 
ένέργειες’. "Αν λοιπόν κάποιος τού είπή τέτοια πράγματα, θά 
τον ίδή πάλι νά στρέφεται εύκολα σέ άλλο δρόμο.

51 Άλλ’ όμως, άν έκφέρωμε πληθυντικώς τις άκτιστες δυνά
μεις καί ένέργειες τού Θεού έξ αίτιας τού μεριστού τής γνώσε
ώς μας, όπως λέγει αύτός, τότε, έστω κι’ άν δέν θέλη, και κατά 
τή γνώμη του οί ένέργειες τού Θεού είναι διαφορετικές άπό την 
ούσία τού Θεού, διότι σ’ έκείνη συμβαίνει έντελώς τό άντίθετο. 
Διότι ποτέ κανένας άπό τούς εύσεβώς σκεπτομένους δέν την 
έχρησιμοποίησε πληθυντικώς* άλλα καί τήν έκλαμβάνομε άμέ- 
ριστη και όμιλούμε γι’ αύτήν σάν έντελώς άμέριστη. Καί κατά 
τούτο γνωρίζομε ότι διαφέρει άπ’ αύτήν ή θεία ένέργεια, διότι 
αύτήν έδιδαχθήκαμε μερικές φορές νά τήν έκφέρωμε καί 
πληθυντικώς, ένώ τή θεία ούσία έκφέρομε πάντοτε ένικώς.
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ένιαίως. Εί δε περί τής ούσίας ούκ άδυνατοΰμεν διαλέγεσθαί τε 
και διανοεΐσθαι ώς άμέριστός έστι, σαφής άρ ’ έκεΐνο λήρος, δτι 
«διά το μεριστόν τής ήμετέρας γνώσεως πληθυντικώς τάς άκτι
στους δυνάμεις και ένεργείας του Θεού προάγομεν, μή δυνάμε- 

5 νοι άμερίστως διαλέγεσθαί μηδέ νοεϊν περί των άμεριστών». 
Παραπλησίως γάρ άν τοΰτ’ έπάσχομεν και έπι τής άκτιστου ού
σίας, και μάλιστα κατά τον υφηγητήν τής θαυμαστής ταύτης 
έπινοίας, εϊπερ κατ’ αυτόν τής άκτιστου ούσίας ούδέν διενήνο- 
χεν ή άκτιστος ένέργεια.

52 Πώς δε και το άσθενές και μεριστόν τής ήμετέρας γνώσε
ως μή кал προς το Θεόν ένα λέγειν και φρονεΐν ήμΐν προσέστη, 
καίτοι, κατά τον Ά κίνδυνον, ούδ’ ό Θεός τής άκτιστου ένεργείας 
έτερον; Πώς δ ’ αύτός μή τήν θείαν ούσίαν μόνην, άλλά ταύτην 
και τήν θείαν ένέργειαν έν και άδιάφορον φρονεί, και ώς άδιαι- 

15 ρέτων προς άλλήλας παντάπασιν ούσών, ισχυρίζεται τε και δια
λέγεται περί αύτών, τής άνθρωπίνης γνώσεως μή δυναμένης 
άμερίστως νοεϊν και διαλέγεσθαί περί τών άμερίστων; ’Ή  μό
νος άπάντων ύπερφυούς εύμοίρησε γνώσεως και διαλέκτου ώς 
άμερίστως περί των άμερίστων μόνος και νοεϊν και διαλέγε- 

20 σθαι; Τί δε και ό Λίβυς Σαβέλλιος; Ού τοΰτ' είπών εϊπερ ύπήρ- 
χεν άληθές, ού μόνον των τής κακοδοξίας έγκλημάτων άπηλ- 
λαγμένος άνεφάνη άν εύθύς, άλλά και τών άπ’ αίώνος θεολό
γων ύψηλότερος; Χαιρήσει δε και παν τό τή νομική λατρείμ 
προσιζάνον έτι φΰλον, ώς ήμών διά τό άσθενές τής γνώσεως, 

25 μή τής κατ’ αύτους έφικνουμένων άμεροΰς και άδιακρίτου παν- 
τάπασι θεολογίας. Παν γε μήν τούναντίον ήμεϊς παρά τών θεο- 
παραδότων μεμυήμεθα λογιών διά τό άσθενές τής έκείνων 
γνώσεως μή διά τών προφητών έκφήναι τον Θεόν τρανώς τό 
κατά τάς ύποστάσεις μεριστόν τής μιας θεότητος. 3

3 Ούκοΰν ύψηλοτέρας διάνοιας кал ίσχυροτέρας, άλλ’ ούχ 
ώς ό 'Ακίνδυνος έφη, χαμερποΰς και άσθενοΰς, τό έν άμερίστω
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"Αν δέ περί τής ούσίας δεν αδυνατούμε νά όμιλοϋμε και νά 
σκεπτόμαστε δτι είναι άμέριστη, άρα είναι καθαρά μωρία έκεΐ- 
νο, δτι «προβάλλομε πληθυντικός τις άκτιστες δυνάμεις κι’ 
ένέργειες τού Θεού λόγω τού μεριστοϋ τής γνώσεώς μας, έπει- 
δή δεν μπορούμε νά ομιλούμε μήτε νά σκεπτόμαστε άμέριστα 
γιά τά άμέριστα». Πράγματι θά έπαθαίναμε τούτο παρομοίως 
καί έπί τής άκτιστης ούσίας, καί μάλιστα κατά τον εισηγητή 
τούτης τής θαυμαστής έπινοήσεως, άφού κατά τη γνώμη του ή 
άκτιστη ένέργεια δεν διαφέρει κατά τίποτε άπό την άκτιστη ού- 
σία.

52 Έξ άλλου πώς τό άσθενές καί μεριστό τής γνώσεώς μας 
δεν έμπόδισε καί τό νά λέγωμε καί πιστεύωμε ένα Θεό, με δλο 
πού κατά τον ’Ακίνδυνο ούτε ό Θεός δεν είναι κάτι διφορετικό 
άπό τήν άκτιστη ένέργεια; Πώς αύτός όχι μόνο τή θεία ούσία, 
άλλά αύτήν καί τήν θεία ένέργεια θεωρεί ένα και τό ίδιο, ισχυ
ρίζεται δέ καί διαλέγεται γι’ αύτές με βάσι δτι είναι έντελώς 
άδιαίρετες μεταξύ τους, ένώ ή άνθρώπινη γνώσις δεν μπορεί 
άμερίστως νά νοή καί διαλέγεται περί τών άμερίστων; "Η άπό 
δλους μόνο αύτός εύτύχησε ν’ άποκτήση ύπερφυή γνώσι καί 
διαλεκτική, ώστε μόνος αύτός νά σκέπτεται και διαλέγεται 
άμερίστως γιά τά άμέριστα; Καί στον Λίβυο Σαβέλλιο τί συνέ
βηκε; ’Αφού έλεγε τούτο, άν βέβαια ήταν άληθινό, δεν θά έφαι- 
νόταν άμέσως άπηλλαγμένος άπό τις κατηγορίες τής κακοδο- 
ξίας, άλλά καί ύψηλότερος άπό τούς θεολόγους δλων τών αιώ
νων; Θά χαρή δέ καί δλο τό φύλο πού άκόμα θηλάζει στή 
μωσαϊκή λατρεία, διότι δήθεν έμεΐς λόγω άσθενείας τής γνώσε- 
ως δέν έπιτυγχάνομε τήν κατά τή γνώμη τους άμερή και άδιά- 
κριτη έντελώς θεολογία. ’Εντελώς άντίθετα έμεΐς έδιδαχθήκαμε 
άπό τά θεοπαράδοτα Λόγια, δτι λόγω τής άσθενείας τής γνώσε- 
ως έκείνων δέν έφανέρωσε διά τών προφητών ό Θεός τρανώς 
τό μεριστό τής μιας θεότητος κατά τις ύποστάσεις.

53 Τό νά συνυπάρχη τό μεριστό μέ τό άμέριστο είναι σκέψις 
ύψηλότερης καί ισχυρότερης διανοίας, άλλ’ όχι χαμερπούς καί
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μεριστόν συνεΐναι. Μερίζεται yap άμερίστως ό Θεός ού κατά 
τάς υποστάσεις μόνον, άλλα και κατά τάς κοινάς προόδους τε 
και ένεργείας, ώς έν ίδίμ τε περί τούτου πραγματεία, διαρκώς 
έδείξαμεν, κάν τφ προ τοΰδε λόγω διελάβομεν. Καί ό μερισμός 

5 ού τομή και χωρισμός έστιν, άλλά διαφορά. Διαφέρει μεν γάρ 
ούσίας Θείας ή ύπόστασις και αί τρεις ύποστάσεις προς άλλή- 
λας, αϊ τε του τρισυποστάτου Θεού ένέργειαι άλλήλων τε και 
τής ούσίας διαφέρουσιν, άλλ ’ ού χωρίζονται άλλήλων. Είς γάρ 
πάντα ταΰτ’ έστι Θεός έν рщ ούσίμ τρισυποστάτφ кал παντοδυ- 

10 νάμω. Το τοίνυν την διαφοράν των τοιούτων συνιδεΐν έν τφ ένι 
Θεφ τούτο έστι διαβατικωτέρας διανοίας кал άσφαλοϋς και τε- 
λέας κατά θεοσέβειαν. Ακίνδυνος δε την οίκείαν άγνοιαν νομί- 
σας σύνεσιν και το χαμαίζηλον τής γνώσεως ύψος διανοίας και 
οΰτω μάτην ύψηλοφρονήσας, ετι μάλλον έμωράνθη φάσκων εί- 

15 ναι σοφός, και ώς είς άδόκιμον νουν παραδοθεις τελέως άφ' 
έτέρας είς έτέραν έκ διαδοχής ό τάλας άει αϊρεσιν μεταπηδμ. 
Προς γάρ τους άκεραιοτέρους, ώσπερ έφημεν, έκεΐνα λέγων, άν 
τις άπαντήση προς αύτά τον είρημένον τρόπον, έτοίμως αύτός 
άνθυπαντμ πάλιν γράφων τε кал λέγω ν «άκτιστοι και θεΐαι δυ- 

20 νάμεις και ένέργειαι τού Πατρός έστιν ό Υιός кал τό Πνεύμα τό 
άγιον».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ '

"Οτι, ώς αύτός ενέργειαν είναι λέγει τόν Υιόν και τό 
Πνεύμα τό άγιον, τφ Σαβελλίφ συμφωνεί

54 "Αν δ ’ έκεΐνος αύ νούν έχων έν συναγωγή τά έκ διαλειμ
μάτων είρημένα βλέπειν και τό έξ έκείνων έκβαΐνον συνοράν, 2

2. Στήν πραγματεία Περί θείας ένώσεως και διακρίσεως, βλ. τόμ. Β\ 
τής παρούσης έκδόσεως.
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άδύνατης, όπως είπε ό ’Ακίνδυνος. Διότι ό Θεός μερίζεται άμε- 
ρίστως όχι μόνο κατά τις ύποστάσεις, άλλα και κατά τις κοινές 
προόδους και ενέργειες, όπως έδείξαμε διά μακρών σε ιδιαίτε
ρη γι’ αύτό τό θέμα πραγματεία2, και στον πριν άπό τούτον 
λόγο άνεπτύξαμε. Και ό μερισμός δεν είναι τομή και χωρισμός, 
άλλά διαφορά. Διαφέρει δηλαδή ή ύπόστασις άπό τή θεία ούσία 
και οί τρεις ύποστάσεις μεταξύ τους, έπίσης δε διαφέρουν και 
οί ένέργειες τού τρισυποστάτου Θεού μεταξύ τους και άπό τήν 
ούσία, άλλά δεν χωρίζονται άνάμεσά τους. Διότι όλα τούτα εί
ναι ένας Θεός σε μιά ούσία τρισυπόστατη και παντοδύναμη. Τό 
νά ίδή λοιπόν τή διαφορά αύτών των έννοιών στον ένα Θεό εί
ναι έργο διορατικώτερης διανοίας κι άλάθευτης και τελείας 
κατά τή θεοσέβεια. Ό Ακίνδυνος όμως, έπειδή τήν άγνοια του 
έξέλαβε γιά έξυπνάδα και τό χαμερπές τής γνώσεως γιά ύψος 
διανοίας κι’ έτσι ύπερηφανεύθηκε ματαίως, έμωράθηκε άκόμη 
περισσότερο λέγοντας ότι είναι σοφός3 και καθώς παραδόθηκε 
σε άδόκιμο νοΰ»4 ό ταλαίπωρος μεταπηδά πάντοτε διαδοχικώς 
άπό μιά αϊρεσι σέ άλλη. Λέγοντας έκεΐνα προς τούς άπλουστέ- 
ρους, όπως είπαμε, άν κανείς άπαντήση προς αύτά κατά τον 
τρόπο πού άναφέρθηκε, αύτός άνταπαντά έτοιμα πάλι, γράφον
τας καί λέγοντας· «άκτιστες καί θείες δυνάμεις καί ένέργειες 
τού Πατρός είναι ό Υιός καί τό άγιο Πνεύμα».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

"Οτι, έφ’ όσον αύτός λέγει οτι ό Υιός καί τό άγιο Πνεύμα 
είναι ενέργεια, συμφωνεί με τον Σαβέλλιο

54 ’Ά ν όμως έκεινος πάλι, έχοντας τό νοΰ, ώστε νά βλέπη 
συνοπτικά τά λεχθέντα κατά διαστήματα καί νά διακρίνη τό

3. Πρβλ. Ρωμ. 1,22.
4. Πρβλ. Ρωμ. 1, 28.
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‘συ μεν οόν υπάρχεις’, εϊπη πάλιν προς αυτόν ό μικρόν άνωτέ- 
ρω φάμενος *ότι διά τό άσθενες τής ήμετέρας γνώσεως τάς 
άκτιστους δυνάμεις και ένεργείας του Θεού πληθυντικώς έκφέ- 
ρομεν, μή δυνάμενοι περί των άμερίστων άμερίστως διαλέγε- 

5 σθαι μηδε νοεΐν, νυν δε φής του Πατρός τον Υιόν кал τό Πνεύμα 
τό άγιον είναι τάς ένεργείας και δυνάμεις ταύτας. Ούκουν κατά 
σε τρία ταυτα λέγομεν και μερίζομεν άλλήλων διά τό μεριστόν 
και άσθενες τής ήμετέρας γνώσεως, έκεΐνα δε αυτά οΰκ εστι 
τρία κατά τάς υποστάσεις, οόδε μερίζεται άλλήλων, και Σαβέλ- 

10 λιος άλλος φανερώς άνεφάνης έφ ’ ήμών ’. Άλλ ’ αΐσχυνέσθω και 
νυν έν σόι κάκεινος του Θεοφάντορος Διονυσίου λέγοντος, «ού
τως ήμεϊς και ένουν τά Θεΐα και διακρίνειν σπεύδομεν, ώς αυτά 
τά Θεΐα και ήνωται και διακέκριται». Ά ν  δή τούτο πάλιν συνα- 
γαγών τις εϊπη νουνεχώς, ό ’Ακίνδυνος και τής αισχύνης pqιδίως 

15 άλογήσας και τό άσύστατον των οικείων λόγων παρ’ ούδέν θέ- 
μενος διατείνεται «μόνον άκτιστον δύναμιν και ένέργειαν είναι 
τον Υιόν». Οϋτος ούν έστιν, ώς έοικεν, δν πληθυντικώς έκφέ- 
ρεσθαί φησι μή δυναμένων των άνθρώπων ένικώς καλεΐν αυ
τόν, καίτοι σχεδόν ούδεις ούδέποτ ’ άνθρώπων έδυνήθη μή ένα 

20 λέγειν τον ένα του Θεού Υιόν. Ουτω παντοδαπώς ούτος, και 
μάλλον ή κατά τους προ αύτοΰ τον ϊσον τρόπον μεμηνότας, κα- 
τορχεΐται των δογμάτων τής άληθείας.
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συμπέρασμα πού συνάγεται από έκεινα, τού είπή πάλι, αύτός 
πού λίγο παραπάνω ώμίλησε· ‘έσύ λοιπόν παραδέχεσαι γιά τον 
λόγο ότι έξ αιτίας τής άσθενείας τής γνώσεώς μας έκφέρομε 
πληθυντικώς τις άκτιστες δυνάμεις και ένέργειες τού Θεού, μή 
μπορώντας νά διαλεγώμαστε μήτε νά νοούμε άμερίστως τά άμέ- 
ριστα, τώρα όμως λέγεις ότι τούτες οί δυνάμεις και ένέργειες 
είναι ό Υιός και τό άγιο Πνεύμα τού Πατρός. Επομένως κατά 
τή γνώμη πού έμεις αύτά τά λέγομε τρία και τά μερίζομε μεταξύ 
τους έξ αιτίας τού μεριστοΰ και άσθενούς τής γνώσεώς μας, 
έκεινα όμως τά ίδια δέν είναι τρία κατά τις ύποστάσεις, ούτε 
μερίζονται μεταξύ τους, κι’ έφάνηκε φανερά άλλος Σαβέλλιος 
στήν έποχή μας’. Αλλά άς καταισχυνθή κι’ έκεινος μ’ έσένα, 
άφού ό θεοφάντωρ Διονύσιος λέγει, «έτσι έμεις σπεύδομε και 
νά ένώσωμε και νά διακρίνωμε τά θεΐα, όπως τά ίδια τά θεία εί
ναι και ήνωμένα και διακεκριμένα»1. "Αν λοιπόν συναγάγη κα
νείς τούτο και τό είπή φρόνιμα, ό ’Ακίνδυνος εύκολα παραβλέ- 
ποντας καί τήν έντροπή καί μή λογαριάζοντας τό άσυστατο των 
λόγων του ισχυρίζεται «μόνο ό Υίός είναι άκτιστη δύναμις καί 
ένέργεια». Αύτός λοιπόν είναι, όπως φαίνεται, ό όποιος, λέγει, 
έκφέρεται πληθυντικώς, διότι οί άνθρωποι δέν μπορούν νά τον 
καλούν ένικώς, μέ όλο πού σχεδόν κανένας άνθρωπος ποτέ δέν 
μπόρεσε νά μή λέγη ένα τον ένα Υιό τού Θεού. ’Έτσι λοιπόν 
έξετευλίζει αύτός τά δόγματα τής άληθείας, παντοειδώς καί πε
ρισσότερο άπό τούς πριν άπ’ αύτόν όμοίως μανιασμένους.

1. Περ'ι θείων όνομάτων 2, 6, PG 3, 644CD.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣ Γ

~Οτι κακώς εκλαμβάνει το δύναμιν και ενέργειαν του Πατρός 
λέγεσθαι μόνον τον Υιόν· και ότι τούτο καλώς έκλαμβα- 

νόμενον, άκτιστον είναι παρίστησι την κοινήν δύναμιν 
και ένέργειαν τού Πατρός και τού Υιού και 
τού άγιου Πνεύματος και τής κοινής ουσίας 

διαφέρουσαν

55 Άλλ ’ άφείσθω μεν ήμΐν το των προτέρων προς τους έξης 
των αύτού λόγων άνακόλόυθον και Αντίθετον, έταζέσθω δέ, 
πώς μόνον άκτιστον δύναμιν και ένέργειαν είναι λέγει τόν Υιόν. 
Τούτο γάρ καλώς νοούμενον, άκτιστον ούσαν Αποδείξει την 

5 κοινήν δύναμιν και ένέργειαν τού Πατρός кол τού Υιού και τού 
Αγιον Πνεύματος' και προς ταύτην την εύσεβή διΑνοιαν οί θειοι 
πατέρες ένΑγοντες ήμάς, ού μόνον τον Υιόν, Αλλ ’ έσθ’ δτε και 
το Πνεύμα μόνον, δύναμιν και ένέργειΑν φασι τοιαύτην, άλλοτε 
δέ και τόν Πατέρα, ον έσθ * δτε και τού Υιού δύναμιν καλούσι.

W Τού ψαλμφδού γάρ Δαβίδ είπόντος, «ό Κύριος έβασίλενσεν, εύ- 
πρέπειν ένεδύσατο και δύναμιν περιεζώσατο», δύναμις δέ και 
εύπρέπεια τού Υιού, φησίν, ό Πατήρ. Άλλα και πηγήν είναι τής 
Ακτιστου ένεργείας кол Θελήσεως τήν τού Θεού ούσίαν ό σοφός 
τα θεΐα ΜΑξιμός φησι προς τους μίαν θέλησιν και ένέρειαν δυσ-

15 σεβώς λέγοντας έπι Χριστού, кол πηγήν δέ αύτόν σοφίας και 
προγνώσεως οί ένθεοι καλούσι μελωδοί. ’Έστι δ ’ όπου πΑλιν 
και Απαγορεύουσιν οί θεολόγοι είναι τινα και καλεΐσθαι τών 
τριών ύποστΑσεων ένέργειαν. Κατά γάρ τόν Νύσσης θειον 
Γρηγόριον, «θεός ένεργούντα δηλοϊ, θεότης δέ ένέργειαν' ούδέν
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

"Οτι κακώς εκλαμβάνει ότι δύναμις και ενέργεια τοΰ Πατρός 
λέγεται μόνο ό Υιός* και ότι τοΰτο, καλώς εκλαμβανό

μενο, παριστά ότι είναι άκτιστη ή κοινή δύναμις 
και ενέργεια τοΰ Πατρός και τοΰ Υίοΰ και τοΰ 

άγιου Πνεύματος και ότι διαφέρει άπό 
την κοινή ούσία

55 Άλλ’ άς άφήσωμε την άσυνέπεια και άντίθεσι των προη
γουμένων προς τούς έπομένους, άς έξετάσωμε δε πώς λέγει ότι 
μόνη άκτιστη δύναμις και ένέργεια είναι ό Υιός. Διότι τοΰτο, 
έννοούμενο καλώς, θά άποδείξη ότι είναι άκτιστη ή κοινή δύ- 
ναμις και ένέργεια τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τού άγιου 
Πνεύματος. Προς αύτήν την εύσεβή έννοια οδηγώντας μας οί 
θειοι πατέρες λέγουν δύναμι καί ένέργεια όχι μόνον τον Υίό, 
άλλα μερικές φορές καί τό Πνεύμα μόνο, άλλοτε δε καί τον 
Πατέρα, τον όποιο μερικές φορές καλούν καί τοΰ Υίοΰ δύναμι. 
Πράγματι, ένώ ό ψαλμωδός Δαβίδ είπε, «ό Κύριος έβασίλευσε, 
ένδύθηκε λαμπρότητα καί έζώσθηκε μέ δύναμι»1, δύναμις δέ 
καί λαμπρότης τοΰ Υίοΰ λέγουν ότι είναι ό Πατήρ. Αλλά ό σο
φός στά θεία Μάξιμος λέγει ότι ή ούσία τοΰ Θεού είναι καί 
πηγή της άκτιστης ένεργείας τοΰ Θεού καί θελήσεως, άπευθυ- 
νόμενος προς έκείνους πού δέχονται δυσσεβώς μιά θέλησι και 
ένέργεια στο Χριστό, καί πηγή σοφίας καί γνώσεως τον άποκα- 
λοΰν οί ένθεοι μελωδοί. Σέ μερικά πάλι σημεία άρνοΰνται οί 
θεολόγοι ότι κάποια άπό τις τρεις ύποστάσεις είναι καί άποκα- 
λεΐται ένέργεια. Πράγματι κατά τον θειο Γρηγόριο Νύσσης, «ή 
λέξις θεός δηλώνει ένεργοΰντα, θεότης δέ ένέργεια* κανένα δέ

1. Ψαλμ. 92, 1.
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δε τών τριών ένέργεια, άλλα μάλλον ενεργούν έκαστον αυτών» · 
ό δε τής θεολογίας έπώνυμος Γρηγόριος «ήλιον», φησίν, «ένε- 
θυμήθην και άκτινα και φώς- άλλα κάνταύθα δέος, μή τον Πα
τέρα μεν ούσιώσωμεν τάλλα δε μή ύποστήσωμεν, άλλα δυνά- 

5 μεις Θεοΰ ποιήσωμεν ένυπαρχοΰσας, ούχ ύφεστώσας».

56 Εί μεν ούν μόνον ήν ό Υιός άκτιστος δύναμίς τε και ένέρ- 
γεια, μή πηγήν δε τήν φύσιν έχων τής άκτιστου θελήσεως και 
ένεργείας, και εί μόνος ήν, άλλ’ ούχι και το Πνεύμα το άγιον και 
ό Πατήρ αότός, και εί τούτων έκαστον ύπάρχειν μόνον, άλλ’

ΐΟούχι και μή ύπάρχειν ένέργεια προσείρητο, είχεν άν τινα χώραν 
τα πολυπλανή σοφίσματα τών Ακινδύνου λόγων. Νυν δε κατά
δηλα τυγχάνει παντός δόλου και πάσης όντα ραδιουργίας δυσσε- 
βοΰς άνάπλεω. Καθάπερ γάρ κολλάς είναι θεότητας άπαγορεύ- 
ων έξηλέγχθη δυσσεβής, ού γάρ ϊνα μίαν εύσεβώς κηρύζη, άλλ ’

15 ϊνα τήν μίαν διαρρήξη δυσσεβώς, ούτω και νυν μόνον τον Υιόν 
άκτιστόν φησιν ένέργειαν, ώς &ν έν τή συνηγορίμ δήθεν τής μιας 
άκτιστου ένεργείας, δυνηθή λαθεϊν εί κτιστά και άκτιστα διχτο- 
μήσας τήν μίαν του Πατρος και του Υιού και τού Πνεύματος 
ένέργειαν.

57 Φέρ' ofiv ίδωμεν πώς μόνον ούτος λέγει τόν Υιόν άκτιστόν 
δύναμίν τε και ένέργειαν ύπάρχειν. ΤΑρ’ ύποστατικά δογματίζων 
εϊναι τήν δύναμιν και τήν ένέργειαν; Ούκουν ούκ έσθ’ όπως άν ό 
Υίός και μή εϊναι ένέργεια λεχθείη, ούδ’ όπως άν ό Πατήρ ή το 
Πνεύμα το άγιον εϊναι ένέργεια λεχθείη, ούδέ μία έσται και κοι-

25 νή και ή αύτή τών τριών προσώπων ή άκτιστος δύναμις και 
ένέργεια, άλλά τών δύο μία, μάλλον δε θατέρου τούτων άλλ'
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από τά τρία δέν είναι ενέργεια, άλλα μάλλον τό καθένα τους εί
ναι ένεργούν»2, 3 ό δέ έπώνυμος τής θεολογίας Γρηγόριος λέγει, 
«ένθυμήθηκα ήλιο καί ακτίνα καί φώς· άλλα είναι κι’ έδώ φό
βος, μήπως ούσιώσωμε μέν τον Πατέρα, δέν ύποστήσωμε δέ τά 
άλλα, άλλά τά καταστήσωμε δυνάμεις Θεού πού ένυπάρχουν 
άλλά δέν ύφίστανται»3.

56 ’Ά ν λοιπόν μόνο ό Υιός ήταν άκτιστη δύναμις και ένέρ- 
γεια, χωρίς όμως νά έχη πηγή τής άκτιστης θελήσεως καί ένερ- 
γείας τή θεία φύσι, άλλ’ όχι καί τό άγιο Πνεύμα καί ό ίδιος ό 
Πατήρ, καί άν έπί πλέον τό καθένα άπό αύτά έλεγόταν ένέργεια 
τού νά ύπάρχη μόνο άλλά όχι καί τού νά μή ύπάρχη, θά είχαν 
κάποια θέσι τά πλανερά σοφίσματα των λόγων τού ’Ακίνδυνου. 
Τώρα όμως είναι ολοφάνερο ότι είναι γεμάτα μέ κάθε δόλο καί 
κάθε δυσσεβή ραδιουργία. 'Όπως πράγματι έφανερώθηκε ότι 
είναι δυσσεβής όταν άρνιώνταν ότι ύπάρχουν πολλές θεότητες, 
διότι δέν τό έπραξε γιά νά κηρύξη μιά εύσεβώς άλλά γιά νά 
διασπάση τή μιά δυσσεβώς, έτσι καί τώρα μόνο τον Υίό λέγει 
άκτιστη ένέργεια, γιά νά μπορέση μέ τήν δήθεν συνηγορία τής 
μιάς άκτιστης ένεργείας νά διαφύγη τήν προσοχή ότι έδιχοτό- 
μησε σέ κτιστά καί άκτιστα τήν μιά ένέργεια τού Πατρός καί 
τού Υιού καί τού Πνεύματος.

57 ’Ά ς ίδούμε λοιπόν, πώς μόνο αύτός λέγει ότι ό Υίός είναι 
άκτιστη δύναμις καί ένέργεια. Ά ρα δογματίζοντας ότι ή δύνα- 
μις καί ένέργεια είναι ύποστατικά; Επομένως δέν είναι δυνατό 
νά λεχθή ότι ό Υίός δέν είναι ένέργεια, ούτε νά λεχθή ότι ό 
Πατήρ καί τό άγιο Πνεύμα είναι ένέργεια* ούτε θά είναι μιά καί 
κοινή καί ή ίδια ή άκτιστη δύναμις καί ένέργεια των τριών προ
σώπων, άλλά τών δύο μιά, ή μάλλον τού ένός άπό αύτά καί όχι

2. Τό χωρίο τούτο ό Παλαμας έπανειλημμένως αναφέρει ότι είναι 
άπό τό έργο τού Γρηγορίου Νύσσης Προς Άβλάβιον, όπου όμως δέν περιέ- 
χεται άκριβώς.

3. Λόγος 31 (θεολογικός 5), 32. PG 36, 169Β.
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ούκ άμφοτέρων. Ούδε δύναμιν καί ένέργειαν άκτιστον έχει ό 
Υιός, έπει μηδε Υιόν οόδ’ έσται ποτ’ έξ αυτόν δύναμις άκτιστος 
έπει μηδε Υιός. Πώς ούν ό Θειος Λουκάς εόαγγελιζόμενός 
φησιν, δτι «δύναμις Κυρίου ήν εις το ίάσθαι» τους έκ πάσης 

5 κώμης τηνικαΰτα συνεληλυθότας, και «πας ό όχλος έζήτει 
άπτεσθαι αύτού, ότι δύναμις παρ ’ αύτού έζήρχετο και ίάτο πάν- 
τας», και αύτος ό Κύριος προς τους οικείους μαθητάς λάθρα τής 
αίμορροούσης ίαθείσης δι ’ άφής κρασπέδου μόνης «ήψατό μού 
τις* έγώ γάρ έγνων δύναμιν έξελθοΰσαν άπ έμού»;

58 Εί γάρ ή ένεργητική και ποιητική δύναμις και ένέργεια και 
χάρις, ώς ό !Ακίνδυνος συγγράφεται, ό Υίος έστιν αύτός, ούχ ώς 
τοιαότην έχων δύναμιν και ένέργειαν και χάριν, άλλ ’ ώς μηδέν 
άλλο παρά ταύτην ών, τίς ή έξερχομένη παρ ’ αύτου δύναμις και 
ίωμένη; Μάλλον δε πώς ούχι και Υιός έστιν αύτου και έξ αύ-

15 του, εϊερ έστι δύναμις άκτιστος αύτου και έξ αύτου; Εί δε μετά 
του Υίου καί ό Πατήρ και το Πνεύμα το άγιον, καί άπλώς ό 
θεός, δ,τι ποτέ έστιν, ή ένεργοΰσα Θεία δύναμις και ένέργειά 
έστιν, ούχ ώς έχων δύναμιν τε καί ένέργειαν Θείαν, άλλ ’ ώς ού- 
δεν άλλο παρ’ αύτήν ύπάρχων, ώς ό !Ακίνδυνος έπϊ λέξεως καί

20 τούτο γράφει, έξεισι δέ καί έκ τού Υιού ή τοιαύτη δύναμις τε και 
ένέργεια καί πηγή έστι τούτων ό Υιός, ώς καί το Πνεύμα το 
άγιον κατά τον μέγαν Βασίλειον, τίς &ν έτ’ άπαριΘμήσαιτο τών 
έκβαινόντων άτόπων τήν πληθύν;

59 Καί μήν εί δύναμις έστιν ό Υιός, ούχ ώς έχων δύναμιν,
25 πώς «πάντα» φέρει, κατά τόν απόστολον, «τφ ρήματι τής δυνά-

μεως αότού»; Ρήμα δε είπών, τήν άΘρόαν καί рц-στην έκβασιν 4

4. Λονκα5, 17.
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και των δυό. Ούτε δύναμι και ενέργεια άκτιστη έχει ό Υιός, 
αφού δέν έχει ούτε Υιόν’ ούτε θά ύπαρξη ποτέ άπό αύτόν άκτι
στη δύναμις, άφοΰ δέν είναι ούτε Υιός. Πώς λοιπόν ό θειος 
Λουκάς λέγει εύαγγελιζόμενος ότι «ήταν δύναμις Κυρίου για νά 
θεραπεύη τούς έρχομένους τώρα άπό κάθε χωρίο»4 και «όλος 
ό όχλος έζητοΰσε νά τόν έγγίση, διότι έβγαινε άπό αύτόν δύνα- 
μις πού έθεράπευε όλους»5, και ό ίδιος ό Κύριος είπε προς τούς 
μαθητάς του, όταν ή αίμορροοϋσα έθεραπεύθηκε κρυφά με 
μόνη την άφή τού κρασπέδου, «κάποιος μέ έγγισε, διότι άντι- 
λήφθηκα κάποια δύναμι νά έξέρχεται άπό μένα»5 6;

58 Πράγματι, άν ή ένεργητική και ποιητική δύναμις και ένέρ- 
γεια και χάρις, όπως γράφει ό ’Ακίνδυνος, είναι ό ίδιος ό Υιός, 
όχι διότι έχει τέτοια δύναμι και ένέργεια και χάρι, άλλά διότι 
δέν είναι τίποτε άλλο έκτος άπ’ αύτήν, ποιά είναι ή δύναμις πού 
έξέρχεται άπό αύτόν και θεραπεύει; ’Ή μάλλον πώς δέν είναι 
καί Υιός αύτοϋ καί άπό αύτόν, άν είναι δύναμις άκτιστη αύτοΰ 
καί άπό αύτόν; ’Ά ν όμως μαζί μέ τόν Υιό καί ό Πατήρ και τό 
άγιο Πνεύμα, καί άπλώς ό Θεός, ό,τιδήποτε είναι, είναι ή ένερ- 
γοϋσα δύναμις καί ένέργεια, όχι διότι έχει θεία δύναμι και 
ένέργεια, άλλά διότι δέν είναι τίποτε άλλο έκτος άπ’ αύτήν, 
όπως λέγει και τούτο κατά λέξι ό ’Ακίνδυνος, ή τέτοια δύναμις 
μάλιστα και ένέργεια έξέρχεται άπό τόν Υιό καί πηγή πάντων 
είναι ό Υιός, όπως και τό άγιο Πνεύμα κατά τόν μέγα Βασί
λειο7, ποιος θά μπορούσε νά άπαριθμήση τό πλήθος τών άτο
πων πού προκαλοΰνται;

59 Καί όμως, άν ό Υιός είναι δύναμις, όχι μέ την έννοια ότι 
έχει δύναμι, πώς κατά τόν απόστολο «φέρει τά πάντα μέ τό 
ρήμα τής δυνάμεώς του»8; Λέγοντας ρήμα ό Παύλος ύποδεικνύ-

5. Λουκά 6, 19.
6. Λουκά 8, 46.
7. Πρβλ. Κατ’ Εύνομίου 5. PG 29, 772С.
8. Έβρ. 1,3.
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του θέίσό θελήματος ύπέδειξεν ό Παύλος. «Η  yap wo Χρίστου 
θυια^θέλησΐφ>,Κατά τον ιερόν Αάμάσκήνάν; «άνϊφχός':έσ№κάϊ· 
тШкЬЬруоЬ, 'ίύόμένην έχούσα την όύναμιν». Εί τόίνυν μία έστϊν 
η άκτιστος δυναμις, και αυτή μονοςό Υιός, .παν δε το παρα ταυ--.■ΟΛΟ» .!.· ,''f ‘ ·ί·!'>Τ'* .-.'Λ \ Ο ’!■:>' ΐ , : :■ V J:·'·' ·):·. -'·■· Ί··/ί.:'~ /TV'

5 щ  κ$σμα κμτ$ -щ  ̂ κίνδυνογ, ή гщ .т щ о р щ  τ<$ £р}а%щ 
Θ0ήσει:£πομρν^ηδύναμίς, άκτιστος ουσα, ο,/Υίός έστιν αυτός 
KWt общ μόνη Ακτιστος, έύτν λείπεται δη την, άναρχον και παν  ̂
wtiptybv άόΐοΰ θέλησιν Κτιστήν ύπάρχεϊν κατ’ αυτόν. Τοδ δε μ& 
γάλου ’Αθανασίου1 Ϊ Ι ρ δ  ζ '"Ё'ХЖ[ή ν α ίς 'εϊίϊδντΰς^Ί<0 πάντο-1 

ίο δυναμρςκβϊ πμντβ^ε^ς τρΰΠρτρός Λόγος,: εηιβάςΥτο^τφ^^κρι 
Kavwfcov ταχ±έ(ώτο6\δυνάμεις/έφαπλώσας, τά πάντα: ειςέαυτόν 
σόΗφύ кал συσφίγγει», όύχ ένάψόνον τοϋ Υίσϋ Υιόν, άλλα και
πολΙοϋ^ήίιά^έΝάί1 διδάξει 6  Άκίνδύνός ίόυ ένός ' Ϋιΰυ υίδόζ,

v;io ..c.Mf u ,  : < y-ya ::■£·;■ v./ ,;v::τβ  ̂όΌνα^ι^τα^α^δ^λρρ^ΚΜ лр тЩг πρρφασεωςδιαρερρν?
15 T(Uf ϊγμ-μή ηρλυθμρ ш рщощ рер, ф  γαρίχειμτ#

axqsMyewMQ$k)n<w&ρρ$χρύσα&δρνάμείς ταντας
έπα  κάμ τοϊς έξης ό μέγας τήν θείαν είναι:πρόνοιαν τάς τόιαύ- 
τάψδέίΚνόάϊ ЗШfytei^Wka} 'Шф άοράτουςΰ, ̂ λέγώΫ, άδυνάμέίς1 Ψ  
λ $ $ ξ  τόΰ 0έόύ συνέχει'Ш ζώ οΐτφ έαΰτόΰ νέόμάτι fkai ifj Mtf-"

ίίί)τ ·.:ι)~\ γΓί:ιτ μ.*.■* ο; /  vor отсъ ί. -';; ли;.·.· ■ ; · . :;·>ί ш ~ т
20του πρρνοιφκ Γ. . . , .

- jnxnT ί οί  τ ;·.*3 ν  ϊ ыую ■:>:■ ί.ι,νχ "ΐ :τ .ο  . : ;с п  ο  η

во щ т т щ  т ш ш :-
μεν δυνάμεις άκτιστοι, ό δε Υιός εϊς, και Ϋΐδζ μ έν ’ ϋΐόΰ Шк 
έστιν < οΰδ’ υΐοη τδοψμβ; . δε τφ γΥ ίοϋ άκτιστοί ε ίφ ,. т ) τφνβέν 
άνάρχφ кяй> παντουργφ θελήματιίτνεται ή τσύτου θεία δόναμίς, · 

25 κάΐ'Ήύχ^; Ш0д|&-ibdF 1 1 έττετάΡή Wvtifiii;1
άκτιστός έστι, και υιός μεν παρά του υίοΰ ού πρόείσιν, ή δε 
«θεία δυναμις έξήρχετο παρ’ αύτου και ίάτο πάνταφόύκ άραή

■ Ч' , V' Λ “ * ; ·
άκτιστος δυναμις ό Υιός έστψ αύτρς, ώς μηδέν αύτόν έτερον ή
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ει τήν γρήγορη και εύκολη έκβαστ τού θείου θελήματος. Διότι 
κατά τον ιερό Δαμασκηνό <<ή θεία -θέλησις τρϋ Χριστοί είναι 
άναρχη και παντουργή,; κί’ έχει άκόλουθη τή δύναμή, Ay λοι
πόν μια είναι ή άκτιστη δύναμις, κι’ αυτή είναι μρνρ ό Λ ί̂ός, 
κάθε τι δε έκτός άποαύτήν είναι κτίρμα κατά τον ’̂ κίνδυνο, ή 
δύναμις πομ ακολουθεί τήν παντομργή θελησι του Χρίστου, πού 
είναι άκτιστη, είναι, ό ίδιος ό Υίό^και αυτήμόνο είναι άκτιστη* 
έπεται λοιπόν κατ’ αύτόν νά είναι κτιστή ή, άναρχη4 και πίχν- 
τουργή θέλησίς του. ’Επειδή δε ό μέγας ’‘Χθανάόιός εϊτίέ ϊ7/)ός 
"Ελλψ&ζ, «ό παντοδύναμος και παντε^ειος Λόγος τρυ Πατρός, 
πούν^έβηκε στα πάντρ^καί δυνάμεις t94*
συγκρατει καί συσφίγγει ,^τόν.ήη^^ ̂ ρυν.τ̂  πάντα>>10,; ό ’Ακίν
δυνος θ,ά μάς διδάξη ότι δεν ύπάρρζει -μόνο ένας υιός τού Ϋίοΰ 
άλλα ύπάρχουν πολλοί υίοι του ένος Ϋίου, αυτές όί δυνάμεις 
δηλαδή καί ή αιτιολογία είναι πράγματι Αξιόλογος, γίά νά μή 
περιπεσώμε σε πολυθέΐά. Διότι δέν μπορεί νάλέγη Κτιστές τού
τες τις δτ>νάμέίξ τ̂όυ θ έ ο υ π α ν ;  έπείδή καί στή 
σύνέχέια ό  μέγάξ δείκνύει 6tl: τόυΐες-οΓ δυνάμεις είναι ή θεία 
πρόνοια; λέγόνίάς <ά<αί τις άόρατες δυνάμεις Δ Λόγος του θεού 
συνέχει κάι ζωοπόιεί μέ 'φ νεύμα top και μέ τήνπρονοιά τουιλ

‘■■■х 'ХггК У : к ίί',ν V< Г.-·, 1 L'..· \л·;’ ι·ίν'Λ ". УГ'·.'· лЦ, . V. v,
60 Για νά παραλείψωμε Хоты та йХЫ, πού είναι άναριθμη - 

τα* έπειδή υπάρχουν πολλές άκτιστες δυνάμεις, άλλα όΥίός εί- 
νάι ένας, και δέν ύπαρχέ! ϋίδς ούτε υίός ύίου, είναι όμως άκτι
στες δυνάμεις τού Ϋίόυ, Καί τό βέν άναρχο καί παντόυργό θέ
λημα άκολουθεί ή θεία δύναμις τούτου, και δχιμόνο ή δύναμις 
άλλά και ή. θέλησις, τήν όποια άκολρυφεί ή δύναμις, είναι άκτι-

_. .  5 . . ί  1  _  О I .  .     Π  2 1^  ^   .. ' t ι  \ ί  A  ι/ а  ·Μ .  a

ίδιος ό
Γ , V ,  ·' < )  · I ί ί  · > *.

άκτίστή δύναμις,
·.·■ У ' * . ' ·  ■ > I ■

, . ?.... "Έ,κβορίξ φ(Μο$ξοο πίστεωςχ3, J ,8, 1 0 7 ^
'*10?4 ’Πρός Ε^1(ψαςχ42, PG 25; Ш "  ’ ‘ '
11. Αύτόθι, 44, PG 25, 88C.
12. Λουκά 6, 19.
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άκτιστον δύναμιν ύπάρχειν, καί την δύναμιν ταύτην μόνον είναι 
τον Υιόν, καθάπερ ό !Ακίνδυνος Θεολογεΐν προήχθη, μάλλον δε 
καινοτομεΐν. "Οτι δε και κοινή έστι και ή αότή του Πατρος καί 
του Υιού καί του άγιου Πνεύματος άκτιστος δύναμις καί θέλη- 

5 σις καί ένέργεια, ό Δαμασκηνός πατήρ πάλιν παραστήσει λέγων 
έπ ’ αύτών ρημάτων, «μία καί ή αότή, ούχ όμοια άλλ’ ή αύτή, 
τού Πατρος και του Υίου καί του άγιου Πνεύματος Θέλησις, 
ένέργειά τε καί δύναμις».

61 Εί γουν ό Υιός αΰτη κατά τόν Ακίνδυνον, ούχ ώς την αύ- 
ΐοτήν τφ Πατρί δύναμιν έχων καί αότός, άλλ’ ώς αύτος ή δύναμις 

ύπάρχων τούτων, ούχ ό μόνου του Πατρος Υιός έστιν δν ούτος 
άκτιστον ένέργειάν τε καί δύναμιν φησιν (οό γάρ κοινή θέλησις 
καί δύναμις καί ένέργεια των τριών έστιν έκεϊνος), ούκουν ούδέ 
μόνος ό τού Πατρός Υιός έστι κατά τόν Ακίνδυνον ό του Θεού 

15 Υιός. Εί δέ καί τό Πνεύμα τόν δμοιον τρόπον προστιθείη, καί 
τούθ’ έαυτφ διπλασιάσας, ού τετράδα μόνον άλλά καί πεντάδα 
προσώπων τή κατ’ αύτόν θεολογίμ χαριεϊται προς τφ καί τήν 
μίαν άνελεϊν θεότητα. Εί γάρ μή κοινή ταϊς θείαις ύποστάσεσι 
δύναμις καί θέλησις καί ένέργειά έστι κοινώς ένθεωρουμένη 

20τούτοις, άλλ’ ούχ ύφεστώσα καθ’ αύτήν, πώς, κατά τόν μέγαν 
έν Θεολογίμ Γρηγόριον, κοινόν τοΐς τρισί τό μή γεγονέναι καί ή 
θεότης, αύτού πάλιν λέγοντός που τών έπώ ν

«τρεις θεούς καλέοιεν,
δσους κράτος ήε θέλησις άπ’άλλήλων έκέασε’

25 τής δ ’άρ’ έμής τριάδος έν μεν σθένος, έν δε νόημα,
έν κλέος, έν δε κράτος. Τφ καί μονάς έστιν άρρευστος, 
άρμονίη θεότητος ίή, μέγα κύδος έχουσα»;

Ό  δε Νύσσης θειος πρόεδρος Π ρ ο ς  Α β λ ά β ι ο ν  γραφών,
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ναι τίποτε άλλο έκτος από άκτιστη δύναμι και ότι ή δύναμις 
τούτη είναι ό Υιός, όπως έφθασε νά θεολογή ό ’Ακίνδυνος, 
μάλλον δε νά καινοτομή. 'Ότι δέ ή άκτιστη δύναμις και θέλη- 
σις και ένέργεια είναι καί κοινή καί ή αύτή του Πατρός καί του 
Υιού καί του άγιου Πνεύματος, θά τό παραστήση πάλι ό Δαμα
σκηνός πατήρ πού λέγει μέ τά ίδια λόγια, «μιά καί ή αύτή, όχι 
όμοια άλλά ή αύτή του Πατρός καί του Υιού και του άγιου 
Πνεύματος θέλησις καί ένέργεια καί δύναμις»13.

61 Ά ν  λοιπόν τούτη ή δύναμις είναι ό Υιός κατά τον ’Ακίν
δυνο, όχι διότι έχει κι’ αύτός τήν ίδια δύναμι μέ τον Πατέρα, 
άλλά διότι αύτός είναι ή δύναμις τούτων, δεν είναι ό Υιός μό
νου τού Πατρός αύτός πού τούτος λέγει άκτιστη ένέργεια καί 
δύναμι (διότι έκεινος δέν είναι κοινή θέλησις καί δύναμις καί 
ένέργεια των τριών), έπομένως ούτε μόνος ό Υιός τού Πατρός 
είναι κατά τον ’Ακίνδυνο ό Υιός τού Θεού. ’Ά ν  δέ προστεθή 
καί τό Πνεύμα κατά παρόμοιο τρόπο, διπλασιάζοντας καί τούτο 
μέ τον έαυτό του θά χαρίση στή θεολογία του όχι μόνο τετρά
δα, άλλά καί πεντάδα προσώπων, μέ σκοπό νά άναιρέση και τή 
μιά θεότητα. Πράγματι άν δέν ύπάρχη κοινή στις θείες ύποστά- 
σεις δύναμις καί θέλησις και ένέργεια, πού άπαντά σ’ αύτές 
κοινώς, άλλά δέν ύφίσταται καθ’ έαυτήν, πώς κατά τον μέγα 
στή θεολογία Γρηγόριο θά είναι κοινό στά τρία τό αγέννητο 
καί ή θεότης, άφού ό ίδιος πάλι λέγει κάπου στά ποιήματά του,

«τρεις θεούς πρέπει νά όνομάζωμε,
όσους χωρίζει μεταξύ τους δύναμις και θέλησις*
τής τριάδος μου όμως ένα είναι τό σθένος, ένας ό νούς,
μιά ή δόξα, μιά ή δύναμις* πού είναι καί μονάς άρρευστη, t
μέ άρμονική φωνή της θεότητος, έχοντας μεγάλη δόξα»14.

Ό  δέ θειος πρόεδρος τής Νύσσης, γράφοντας Προς Άβλάβιον,

13. "Εκδοσις όρθοόόξου πίστεως 4, 18, PG 94, 1181C. Πρβλ. Κυρίλ
λου Αλεξάνδρειάς, Περί Τριάδος 23, PG 77, 1164D.

14. ”Επη δογματικά 3, 84-89, PG 37, 414-415.
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«το Θεός όνομα του θεασθαι ή Θεΐν ή αϊθειν, άλλ’ ούχι τής θείας 
οόσίας είναι δηλωτικόν» είπών, είτ ’ έπάγει, «καθο μέν έκαστον 
πρόσωπον άπηρτισμένην έχει την τοιαύτην ένέργειαν, άπηρτι- 
σμένον έξει και τό δηλωτικόν αύτής όνομα, και κυρίως έσται 

5 και κληθείη θεός* καθο δε μία και Απαράλλακτος έν τοϊς τρισίν 
ή είρημένη ένέργεια, μία και ή θεότης». Τό μεν οόν μη είναι 
θείαν ούσίαν την ένέργειαν ταύτην φανερώς εϊρηται τφ θεο
λογώ, τό δε μήθ’ ύπόστασιν είναι ταύτην μήτε τι των υποστατι
κών τφ μίαν έν τοϊς τρισϊ και άπαράλλακτον φάναι φανερώς 

10 δέδεικται, τό δ ’ άκτιστον είναι ταύτην την κοινήν ένέργειαν μήτ’ 
ούσίαν μήθ’ ύπόστασιν ούσαν μήτε τινά τών ύποστατικών ιδιο
τήτων, τφ κυρίως είναι ταύτην θεότητα και κατ’ αύτήν κυρίως 
θεόν καλεΐσθαι τον θεόν. Ό δ ’ Ακίνδυνος προς τάς τών άγιων 
τοσαύτας καί τηλικαύτας φωνάς, ώσπερ κηρφ τα ώτα βεβυ- 

15 σμένος, σκώπτειν καί διασύρειν ήμάς οίόμενος φρενοβλαβώς, 
άλλ’ούκ αύτους τους ιερούς πατέρας, «παρά τίνος άγιου», φησί, 
«λαβόντες τούτο τιθέασι φέροντες οί καινοί θεολόγοι άκτιστον 
άλλην παρά την θείαν φύσιν είναι κοινήν θεότητα καί δύναμιν 
καί ένέργειαν του Πατρός καί του Υίου καί του άγιου Πνεύμα- 

2θτος;», Ό δε Θεοφάντωρ Γρηγόριος προς τον Εύνόμιον, ώς προς 
Άκίνδυνον άλλον γράφων, πάλιν φησί, «συμφυές έστιν άξίωμα 
τφ θ εφ  αύτή ή θεότης, ή σοφία, ή δύναμις άπερ πάντα καί τφ  
μονογενεϊ Υίφ κυρίως καί συμφυώς ένθεωρεισθαι φαμέν».

62 Τών άριδηλοτάτων οόν, ώς ούδ’ ύποστατικαί ίδιότητές εί- 
25 σιν ή άκτιστος δύναμις και ή ένέργεια ούδέ μόνος οΰτω δύναμις

15. Συνήθως παρετυμολογία του θεοΰ άπό τό θεασθαι, θεΐν (τρέχειν) 
καί αϊθειν (καίειν).
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είπε «τό όνομα Θεός είναι δηλωτικό του θεάσθαι ή θεΐν ή αΐ- 
θειν15- έπειτα επιφέρει «καθ’ όσο κάθε πρόσωπο έχει (ολοκλη
ρωμένη την τέτοια ένέργεια, έχει ώλοκληρωμένο και τό 
δηλωτικό της όνομα, και κυρίως θά είναι και θά όνομασθή 
Θεός· καθ’ όσον δε ή λεγομένη ένέργεια είναι μια κι άπαράλλα- 
κτη στα τρία, μια είναι και ή θεότης»16. Τό ότι λοιπόν ή ένέρ- 
γεια τούτη δεν είναι θεία ούσία, έχει λεχθή φανερώς άπό τον 
θεολόγο, τό ότι δέ ούτε ύπόστασις είναι ούτε κάποια άπό τά 
ύποστατικά, έχει δειχθή φανερά άπό τό ότι είπε ότι είναι μια 
στις τρεις ύποστάσεις και άπαράλλακτη, τό ότι τέλος τούτη ή 
κοινή ένέργεια είναι άκτιστη, χωρίς νά είναι ούτε ούσία ούτε 
ύπόστασις ούτε κάποια άπό τις ύποστατικές ιδιότητες έχει δει- 
χθή άπό τό ότι αύτή είναι κυριαρχικώς θεότης και ότι κατ’ αύ- 
τήν ό Θεός καλείται κυριαρχικώς Θεός. Ό  ’Ακίνδυνος όμως 
προς τις τόσο μεγάλες και τέτοιου είδους φωνές των άγιων, σαν 
νά έχη τά αύτιά του κλεισμένα με κερί, νομίζοντας φρενοβλα- 
βώς ότι περιπαίζει και διασύρει έμάς, άλλ’ όχι τούς ίδιους τούς 
ιερούς πατέρες, λέγει, «άπό ποιόν άγιο έπήραν τούτο και δια
κηρύσσουν οί νέοι θεολόγοι ότι ύπάρχει άλλη, έκτος άπό τη 
θεία φύσι, άκτιστη κοινή θεότης και δύναμις και ένέργεια τού 
Πατρός και τού Υίοϋ και τού άγιου Πνεύματος;». Ό  δέ θεοφάν- 
τωρ Γρηγόριος, γράφοντας Προς τον Εύνόμιον, σαν προς άλλον 
Άκίνδυνον, λέγει πάλι, «είναι συμφυές άξίωμα στο Θεό ή ίδια 
ή θεότης, ή σοφία, ή δύναμις, τά όποια ισχυριζόμαστε ότι εύρί- 
σκονται όλα και στο μονογενή Υίό κυριαρχικώς και συμφυ
ώς»17·

ι
62 Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι ή άκτιστη δύναμις και ή ένέρ- 

γεια δεν είναι ύποστατικές ιδιότητες ούτε μόνο ό Υιός καλείται

16. "Οπως έχει σημειωθη καί προηγουμένως, τά χωρία τά προερχόμε
να άπό τό Προς Αβλάβιον τού Γρηγορίου Νύσσης δέν είναι άκριβή.

17. Προς Εύνόμιον 1, 46, W. Jaeger, 1, σ. 161-162* PG 45, 
393D-396A.
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кал ένέργεια καλείται ό Υιός, έπεϊ και προς Ιουδαίους ελεγεν ό 
Κύριος, «δψεσθε τον Υιόν του άνθρώπου καθήμενον έκ δεξιών 
τής δυνάμεως», δηλονότι του Πατρός, προς δε τους οικείους 
μαθητάς, «μείνατε έν Ιερουσαλήμ έως ου ένδύσησθε δύναμιν έξ 

5 ύψους», δηλαδή τό Πνεύμα το άγιον. Διό και ό θειος Μάζιμος 
προς τούς πάλαι ποτέ τούτ’ αυτό λέγοντας αιρετικούς, «τις», 
φησίν, «ύποστατικήν ένέργειαν είρηκέ ποτέ και πόθεν τούτο кал 
παρά τίνος λαβόντες προφέρουσιν;». Ό δε μέγας Αθανάσιος δύ- 
ναμιν είπών τό Πνεύμα το άγιον, είτ ’ έπάγει, «κατά κοινολογίαν 

10 δε τής θεολογίας λέγεται δύναμις και ό Υιός». "Οτι δε εί και 
κοινή των τριών έστιν ή άκτιστος δύναμις кал ή ένέργεια, άλλ' 
ούκ έστι φύσις αυτή των τριών, και αύτός έδίδαξεν. Ού γάρ μό
νον μίαν λέγει των τριών τήν δύναμιν кал τήν σοφίαν кал τήν 
άγαθότητα και τάλλα πάντα, άλλά και περί τήν ούσίαν είναι λέ- 

15 γει ταυτα, και άπαγορεύει τούτων έκαστον ούσίαν λέγεσθαι.

63 Ό δ ’ άθέσμως σχίσας кал προς έαυτήν έκπολεμώσας τήν 
των άγιων θεολογίαν !Ακίνδυνος, είς κτίσμα κατασπών τάς κοι- 
νάς δυνάβεις τε και ένεργείας του Πατρός και τού Υιού και τού 
άγιου Πνεύματος και προς ημάς άκτιστους είναι ταύτας ίσχυρι- 

20 ζομένους άντικείμενος, «μή είναι» φησι «κοινήν τής άγιας Τριά- 
δος άκτιστον σοφίαν και ζωήν και άγαθότητα και δύναμιν και 
ένέργειαν και τά τοιαυτα, τής θείας φύσεως όπωσουν διαφέρον- 
τα». Καί τήν τοιαύτην δυσσεβή καινοτομίαν πειρώμενος κατα- 
σκευάζειν παράγει δήθεν και μαρτυρίας πατερικάς, ώς ούδ'εν 

25 τώ Θεώ συναΐδιον кал 6τι πάντων προνοητής και δημιουργός ό 
θεός, ό μόνος άκτιστος, και ούδεν άλλο προαιώνιον πλήν Πα
τρός και Υιού και άγιου Πνεύματος к а л л о й  έτερα τοιαυτα 18 19

18. Ματθ. 26,64.
19. Λουκά 24,49.
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έτσι δύναμις και ένέργεια, έπειδή ό Κύριος έλεγε και προς τούς 
’Ιουδαίους, «θά ίδήτε τον Υιό τού άνθρώπου νά κάθεται στά δε
ξιά τής δυνάμεως»18, δηλαδή τού Πατρός, προς τούς μαθητάς 
του δε «μείνετε στήν Ιερουσαλήμ έως ότου ένδυθήτε δύναμι 
άπό ύψηλά»19, δηλαδή τό άγιο Πνεύμα. Γι’ αύτό και ό θειος 
Μάξιμος λέγει προς τούς αιρετικούς πού έλεγαν κάποτε παλαιά 
τό ίδιο άκριβώς, «ποιος άνέφερε ποτέ ύποστατική ένέργεια και 
άπό πού και άπό ποιόν τό έπήραν, ώστε νά τό προφέρουν;»20. Ό  
δέ μέγας ’Αθανάσιος, άφού είπε δύναμι τό άγιο Πνεύμα, έπειτα 
έπιφέρει «κατά κοινολογία δέ τής θεολογίας λέγεται δύναμις 
και ό Υιός»21. 'Ότι δέ, άν και ή άκτιστη δύναμις και ή ένέργεια 
είναι κοινή των τριών άλλά δέν είναι φύσις τών τριών, τό έδί- 
δαξε και ό ίδιος. Διότι όχι μόνο λέγει μιά και γιά τά τρία τή δύ- 
ναμι και τή σοφία και τήν άγαθότητα και τά άλλα, άλλά καί λέ
γει ότι τούτα είναι καί γύρω άπό τήν ούσία καί άποκλείει νά λέ
γεται ούσία τό καθένα άπό αύτά22 23.

63 Ό ’Ακίνδυνος όμως πού έσχισε άνοσίως τή θεολογία τών 
άγιων καί τήν έβαλε νά πολεμά τον έαυτό της, ύποβιβάζοντας 
σέ κτίσμα τις κοινές δυνάμεις καί ένέργειες τού Πατρός καί τού 
Υιού καί τού άγιου Πνεύματος καί άντιτιθέμενος προς εμάς πού 
ισχυριζόμαστε ότι τούτες είναι άκτιστες, λέγει «ότι δέν ύπάρχει 
κοινή τής άγιας Τριάδος άκτιστη σοφία καί ζωή καί άγαθότητα 
καί δύναμις καί ένέργεια καί τά παρόμοια, διαφέροντας οπωσ
δήποτε άπό τή θεία φύσι». Καί έπιχειρώντας νά κατασκευάση 
αύτή τή δυσσεβή καινοτομία, παραθέτει δήθεν καί πατερικές 
μαρτυρίες, ότι τίποτε δέν είναι συναΐδιο μέ τον θεό  καί ότι 
προνοητής καί δημιουργός τών όλων είναι ό θεός, ό μόνος 
άκτιστος, καί ότι τίποτε άλλο δέν είναι προαιώνιο έκτος άπό 
τον Πατέρα καί τον Υιό καί τό άγιο Πνεύμα, καί άναμιγνύοντας

20. Προς Μαρίνον, PG 91,200Α.
21. Κηρυκτικόν εις τον Εύαγγελισμόν, 9, PG 28, 929Α.
22. Αύτόθι, 3, PG 28, 920С.
23. Επιστολή 1 προς Σεραπίωνα, 19, PG 26, 573С-576А.
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уар (<ίν î iJb’crŷ êfb̂  дЩ к ·ϊ ν άψ ί'όΨ

r<t'66kf kbtftfrvti,·
φησί, ά π φ β  iS lJ c k p i  Ίόόφία! Vfδύνάβίφ ή 'άίλλό 'it τώΨ

20 6&ά д рощуёЩдкЩ^
•««Π-. i· I ✓ * \ f _ ** Г - i .4 \ I i \ *N Г fc-\ J Λ s. S’ ·. -Гч ^  «· ·ν »· ·. · 4 .

№ Ш № *Ж
Τίφή^άεβήςδιάν^ά,Κ&θ^ήΡέκασταΡτώΡτρϊών

ktikbritoi* έΫ'φ kdkiP ftfyi tqg κοίΡής 
■ 4ώΡχριώΡ δννάμέως kb.ieP8pyiict$

65 Μόνος τοίνον του Ш^Ья Ах¥10£ Ф̂ ЩФуШЩ* О Т  24

24. Αύτόβι* 20,>PQ 2(6̂ . 580АУ!



ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ;1Т'016;63жТ7;65 429

άνοήτως πολλά άλλα παρόμοια. Πράγμαη πώς δέν β ίν α ι γνώρι- 
σμα έσχάτης άνοησίμς καί δμρσεβ,είμς щ  νμ νρμίζη κανείς ότι 
τούτη, Д. άντ^διαστολ,ή, δεν, вГуод πβ$ς щ  τα
φυσικως προσόντα στο Θέό,άπό τά όποΐα κανένα δεν είναι 
πρόσφατό ούτε επίκτητο  ̂ούτε "εκτός άΰτόυ ;

64 /'Αλλοτε, πάλι άφήνι^^ , αυτού τρή. είδους
φέρει τον μέγα Άθανρσιρ, πού ΐ̂πεν ̂ μόνο,σ Λ ρ γ ρ ς  είναι σοφία
καιί απαύγασμα τού ΓΊατρός»23, καί <<άφου ένας είναι ό Θεός, μία 
πρέπει νά είναι κάί η σοφία τόύ»2* κάί боа άλλα έγράφηκαν από 
τούτον καί άπό τον σετίτ6 Κύ^ιλλό ^ρό^'έκείνόΰς πού εβλασφή- 
μούσαν τάν Υιό καί το άγιο? Πνεύμα Επειδή δηλαδή «η 'σοφία 
καί; ή. δύναμις καί ή ενέργεια τρύ Πατρός καί πού άγίοΌ,; Πνεύμα-, 
τος ειγαι. μια ,καί, ή αύτή,: όχν όμο\^άλλμ ή αύτή»^\ άγΤό Υιός 
είναι κτίσμα, δεν ύπολείπεται στον Πατέρα άκτιστη σοφία καί 
δύναμις και ένέργεία, γι’, αύτό προς έκεΐνους πού λέγουν τον 
Υιό κτίδρα, θά μπόρόύόε νά'* Χέ£θη’ μΐόνό' :ό Υιός
είναι άκτιστη όοφία Καί δύνάμτς*' διότι αύ^δς δέν είνάί διαφορε
τικό άπό τόν Πατέρα κατά -τούτο; Πράγματι έτσι καί ό θείος 
Γρηγόριος ΝύΦαης ,λεγε^^προς/Απολινάριρ, πρν έλεγε 9τι έχει 
άποφάνεμή. θεότης ,τοη,Υίοϋ,,^δ^Υνυπήρχε λοι?.0γ. κοντά στον 
Πατέρα σοφία ή δύναμις ή ζωή η τίποτε άλλο άπό όσα είναι 
καί ονομάζεται ό Μονογενής»26.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

Ποια είναι ή εύσεβής διάνοια, κατά την οποία καθένα 
άπό τά τρίάπροάΚύνήτά πρόοώπά κάλεΐίαίι δύναμις 

και ένέργέίά^δ^όύ πάλι γίνεταιλάγοξ περί τήξ 
κοινής δυνάμεως καί ενεργειας των τριών ,

65 Μόνος ό Υιός λοιπόν είνάι ένέργέιά τού Πατρός, ένώ τό
25. Ίω. Δαμασκηνού, " Εκδοσις όρθοδόξου ύίστέσϊζ 4 ,  Ί8, PG 94,

1181C και Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειας; Τ ρ ίά δ ό $ 2 $  'ΡΟ· 77,'H04D:.
26. Κατά Άπολιναρίου 5, PG 45, 1132D.
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τάς άκτιστους ένεργείας του «μόνος» ποιουμένου την Αντιδια
στολήν, άλλα προς τα κτίσματα. Έπεί δε και των μετοχή το εί
ναι έχόντων εστιν ά καλείται δυνάμεις του Θεού, ου πληθυντι- 
κώς μόνον άλλα και ένικώς, ό Υιός, άτε μή μετουσίμ εχων το 

5 είναι και καλεΐσθαι δύναμις, άλλα πάντα τα του Πατρος έχων 
όλοκλήρως, ούχ όμοια έκείνοις άλλ ’ αύτά έκεΐνα, μόνος δύναμις 
καλείται προς άντιαδιαστολήν των κατά μετοχήν τούτο κεκλη- 
μένων. Οΰτω και ό Πατήρ, ουτω και το Πνεύμα, ουτω και μό
νη δύναμις άκτιστος ή των τριών. Άλλ* όταν μεν ή τον Πατέρα 

10 ή τον Υιόν ή το Πνεύμα το άγιον καλώμεν δύναμιν ή ένέργειαν, 
συνεπινοοΰμεν ή και συνεκφωνούμεν το ένυπόστατον. Τάς δε 
άιδίους τού Πνεύματος ένεργείας, δ πολλάκις εφην, καταλέξας ό 
μέγας Βασίλειος «ταύτας», φησίν, «άιδίως έχει το Πνεύμα το 
άγιον, μόνον ύπάρχον ένυπόστατον». "Εστι μεν ούν έκαστον 

15 των τριών προσώπων ύφεστώσα δύναμις, ού μην διά τούτο κε- 
χώρισται αύτών ή κοινώς τούτοις ένθεωρουμένη δύναμις, άλλά 
διά το έχειν ταύτην άπαραλλάκτως έκαστον τε καί όμοΰ ταΰτα 
δύναμις καλείται. «Εί γάρ κατά την ούσίαν ό Υιός άπαραλλά
κτως έχει», κατά τον μέγαν Βασίλειον, «άπαραλλάκτως έξει 

20 και κατά τήν δύναμιν' ών δε ή δύναμις ίση, ίση που πάντως καί 
ή ένέργεια. * Χριστός γάρ Θεού δύναμις καί Θεού σοφία*». Καί 
κατά τόν θειον Κύριλλον, «ίσοσθενές το Πνεύμα το άγιον καί 
όμοούσιον τφ Θεφ, τό τήν θείαν ένέργειαν έχον έν έαυτφ φυσι- 
κώς». Καί κατά τόν μέγα Διονύσιον, «δύναμις έστιν ό Θεός, ώς 

25 πάσαν έν έαυτφ δύναμιν προέχων καί ύπερέχων».

66 Οΰτω μεν οίν έκαστον έκείνων ίδίμ καί όμοδ τά τρία δύ- 1 2 3

1. Κατ’Εύνομίοο 5, P G  29 , 772D .

2. ΑΚορ .  1,24.
3. Περί άγιου Πνεύματος 8, 19. P G  32, 104Α.
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«μόνος» δεν κάμει την άντιδιαστολή προς τις άκτιστες ένέρ- 
γειες, άλλα προς τά κτίσματα. Επειδή δέ ύπάρχουν μερικά άπό 
τά έχοντα τό είναι κατά μετοχή, πού καλούνται δυνάμεις τού 
Θεού, όχι μόνο πληθυντικώς άλλα και ένικώς, μόνος ό Υιός, 
έπειδή δεν έχει κατά μετουσία τήν ιδιότητα νά είναι και νά κα- 
λήται δύναμις, άλλ’ έχει όλα τά τού Πατρός όλοκλήρως, όχι 
όμοια μ’ έκεΐνα άλλ’ άκριβώς τά ίδια, καλείται δύναμις προς αν
τιδιαστολή άπό αύτούς πού έχουν τό όνομα τούτο κατά μετοχή. 
’Έτσι και ό Πατήρ, έτσι και τό Πνεύμα, έτσι και μόνη άκτιστη 
δύναμις ή των τριών. Άλλ’ όταν καλούμε τον Πατέρα ή τόν Υιό 
ή τό άγιο Πνεύμα δύναμι ή ένέργεια, ύπονοούμε ή έκφωνοΰμε 
μαζί τό ένυπόστατο. Κι’ όπως πολλές φορές είπα, ό μέγας Βα
σίλειος, άφού άπαρίθμησε τις άίδιες ένέργειες τού Πνεύματος, 
λέγει, «τούτες τις έχει άιδίως τό Πνεύμα τό άγιο, πού μόνο εί
ναι ένυπόστατο»1. Τό καθένα λοιπόν άπό τά τρία πρόσωπα εί
ναι ύπαρκτή δύναμις, άλλ’ όμως δέν είναι για τό λόγο τούτο 
χωρισμένη άπό αύτά ή παρατηρουμένη κοινώς μέσα τους δύνα- 
μις, άλλα τά πρόσωπα αύτά, έπειδή τήν έχουν άπαράλλακτη κα
λούνται τό καθένα χωριστά και όλα μαζί δύναμις. Διότι, κατά 
τόν μέγα Βασίλειο, «άν ό Υιός είναι κατά τήν ούσία άπαράλλα- 
κτος, άπαράλλακτος θά είναι καί κατά τή δύναμι· σ’ έκεΐνα δέ 
πού ή δύναμις είναι ίση, ίση θά είναι οπωσδήποτε και ή ένέρ- 
γεια. ‘Διότι ό Χριστός είναι δύναμις Θεού και σοφία Θεού’2»3. 
Και κατά τόν θειο Κύριλλο «τό άγιο Πνεύμα είναι ίσοσθενές 
και όμοούσιο μέ τόν Θεό, αύτό πού έχει μέσα του φυσικώς τή 
θεία ένέργεια»4. Και σύμφωνα μέ τόν μέγα Διονύσιο, «ό θεός 
είναι δύναμις, διότι έχει άπό πριν και κατά ύπεροχή μέσα 
του κάθε δύναμι»5.

66 Έτσι λοιπόν τό καθένα άπό έκεΐνα ιδιαιτέρως και τά τρία

4. Βλ. Περί Τριάδος 7, PG 75, 1097Β και θησαυρόν 33, PG 75 573С.
5. Περί θείων όνομάτων 8, 2, PG 3, 889D.
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ναμις καί ένέργεια καλείται μία. Δύναμις δε και εύπρέπεια του 
Υίου καλείται ό Πατήρ, κατά τόν θειον ψαλμφδόν Δαβίδ καί 
τόν Νόσσης ίεροφάντορα Γρηγόριον, ώς έκεΐθεν έχοντος προς 
τοΐς άλλοις πασι καί την δόναμιν. Δύναμις δε καί ένέργεια του 

5 Πατρός καλείται ό Υιός, ώς έξ έκείνου ών, άλλ’ ούκ έκεΐνος 
καθ’ ύπόστασιν ύπάρχων. «Δύναμις yap έστιν ό Υιός ώσπερ 
καί ό Πατήρ», φησίν ό πάμμεγας !Αθανάσιος, «άλλ’ ϊνα δειχθή 
δτι ούκ έστιν αύτός ό Πατήρ, διά τούτο τού Πατρός έστι δύνα- 
μις кал ένέργεια. Ό μεν γάρ Πατήρ ού παρά τίνος, αύτός δε 

ίο παρά τού Πατρος έχει το είναι δύναμις» · καί πάλιν, «εί δε έν 
Υίφ το θέλημα τού Πατρός, πώς δυνατόν καί αυτόν έν θελήσει 
καί βουλήματι γίνεσθαι; άνάγκη γάρ καί την περί αύτοΰ βουλή- 
σιν έν έτέρω τινί λόγφ συνίστασθαι, δ ι’ ού καί αύτός γίνεται' 
φαίνεται γάρ ή τού Θεού βούλησις ούκ έν τοΐς γινομένοις ούσα, 

15άλλ’ έν τφ δι’ ού». Βούλησιν δε ένταΰθα την σοφίαν ώνόμασε, 
καθάπερ και αύτός προϊών διασαφον «ώς γάρ ισχύς», φησί, 
«και άσφάλεια ταύτόν, οΰτω καί ή βουλή καί ή φρόνησις, ά 
έστιν ό Κύριος». Ά λλ’ όρμς προς τίνας ό λόγος, δτι προς τούς 
άφρόνως κτίσμα τόν Υιόν φρονούντας; Τί τοίνυν ταΰτα προς 

20 ήμας τους μή τήν θείαν μόνην ουσίαν άλλά καί τάς θείας δύνά- 
μεις τε καί ένεργείας άκτιστους είναι διατεινομένους και διά 
τούτο παρ’ Άκινδύνου καί Βαρλαάμ νΰν πολεμουμένους; Συν- 
ορφς δε καί διατί μόνος ό Υιός δύναμις έστι кал ένέργεια καί 
σοφία τού Πατρός; "Οτι τήν τού Πατρός σοφίαν και θέλησιν καί 

25 δύναμιν έν έαυτφ έχει, ούχ όμοίαν άλλ ’ αύτήν έκείνην. Διό πάλιν 
ό αύτός φησιν, «ή σοφία λέγει, έμή φρόνησις, έμή δε ισχύς, έμή 
βουλή καί άσφάλεια’ ούκοΰν αύτός έστιν ή ζώσα βουλή τού Πα
τρός καί θέλημα τού Πατρός αύτός έκλήθη. Δει γάρ ούτω διε-
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μαζί καλούνται μια δύναμις καί ένέργεια. Δύναμις δέ καί εύπρέ- 
πεια τού Υιού όνομάζεται ό Πατήρ κατά τόν θεΐο ψαλμωδό Δα
βίδ6 7 καί τόν ίεροφάντορα Γρηγόριο Νύσσης, διότι άπό έκεΐ 
έχει μαζί με όλα τά άλλα καί τή δύναμι. Δύναμις δέ καί ένέρ- 
γεια τού Πατρός καλείται ό Υιός, έπειδή προέρχεται άπό έκεΐ- 
νον, άλλά δεν είναι κατά ύπόστασι έκεΐνος. Διότι, λέγει ό πάμ- 
μεγας ’Αθανάσιος, «ό Υιός είναι δύναμις, όπως καί ό Πατήρ, 
καί γι’ αύτό είναι τού Πατρός δύναμις καί ένέργεια. Πράγματι ό 
Πατήρ δεν έχει άπό κάποιον τό νά είναι δύναμις, αύτός όμως τό 
έχει άπό τόν Πατέρα»7, καί πάλι, «άν τό θέλημα τού Πατρός εί
ναι στον Υιό, πώς είναι δυνατό κι’ αύτός νά γίνεται με θέλησι 
καί βούλημα; διότι άναγκαίως καί ή περί αύτού βούλησις νά συν- 
ίσταται σέ κάποιον άλλο λόγο, διά τού όποιου γίνεται καί αύ
τός· φαίνεται δηλαδή ότι ή βούλησις τού θεού δέν είναι στά γι
νόμενα, άλλά σ’ αύτόν διά τού όποιου γίνονται»8. Βούλησι δέ 
ώνόμασε έδώ τή σοφία, όπως διασαφει καί ό ίδιος στή συνέ
χεια* διότι, λέγει, «όπως ισχύς καί άσφάλεια είναι τό ίδιο, έτσι 
κΓ ή βουλή καί ή φρόνησις, πού είναι ό Κύριος»9. Άλλά βλέ
πεις προς ποιούς άπευθύνεται ό λόγος, ότι άπευθύνεται πρός 
τούς άφρόνως φρονούντας τόν Υιό κτίσμα; Τί σημασία λοιπόν 
έχουν αύτά γιά μας, πού όχι μόνο τήν ούσία, άλλά καί οί θείες 
δυνάμεις καί ένέργειες ισχυριζόμαστε ότι είναι άκτιστες, καί 
γι’ αύτό πολεμούμαστε άπό τόν Ακίνδυνο καί τόν Βαρλαάμ; 
Αντιλαμβάνεσαι δέ καί γιατί μόνος ό Υιός είναι δύναμις καί 
ένέργεια καί σοφία τού Πατρός; Τούτο συμβαίνει, διότι έχει 
μέσα του τή σοφία καί θέλησι καί δύναμι τού Πατρός, όχι 
όμοια, άλλ’ αύτήν τήν ίδια. Γι’ αύτό λέγει πάλι ό ίδιος, «ή σο
φία λέγει, φρόνησίς μου, δύναμις μου, βουλή μου καί άσφάλεια* 
έπομένως αύτός είναι ή ζωντανή βουλή τού Πατρός καί αύτός 
(ονομάσθηκε θέλημα τού Πατρός. Διότι έτσι πρέπει νά τούς

6. Ψαλμ. 92, I.
7. Χωρίο πού δέν άνιχνευθηκε.
8. Κατ ’ Άρειανών 3, 61, PG 26,452ВС.
9. Αύτόθι, 65, PG 26,460Β.
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λέγχειν αυτούς, ανθρώπινα περί του θεού διανοουμένους· ού'τω 
уа/7 έκτος έστιν ό Υιός των βουλήσει γενομένων».

67 Ου μήν, άλλ ' έπει προαποδέδεικται μήθ’ υποστάσεις είναι 
μήθ’ υποστατικά την άκτιστον δύναμιν και την ένέργειαν, άλλ’

5 ούδε φύσιν, λείπεται φυσικώς τφ Θεφ προσεΐναι ταΰτα. 'Ό кал 
ό Δαμασκηνός θεολόγος έπι λήξεώς φησιν δτι «φυσικά και ούχ 
ύποστατικά λέγομεν τά θελήματα και τάς ένεργείας’ λέγω δη 
αύτήν την θελητικήν και ένεργητικήν δύναμιν, καθ’ ήν θέλουσι 
και ένεργουσι τά θέλοντα και ένεργουντα. Εί γάρ ύποστατικά

10 δώμεν είναι ταύτα, έτεροθελεΐς και έτεροενεργεΐς τάς τρεις ύπο- 
στάσεις τής άγιας Τριάδος είπεΐν άναγκασθησόμεθα». «Εί γε 
μήν έκαστον των κατά φύσιν ένυπαρχόντων τφ Θεφ», φησιν ό 
θειος Κύριλλος, «ούσίαν σημαίνει, έκ τοσούτων ούσιών σύγκει- 
ται ό θεός δσαπερ &ν αύτφ φυσικώς προσόντα φαίνηται».

68 ΜΟταν ούν έπι του θεού λέγηται το «μόνος άκτιστος», 
πρός την κτίσιν ποιείται την άντιδιαστολήν, άλλ’ ού προς τά φυ
σικώς προσόντα τφ θεφ . ών έστι και ή θεία δύναμις και ή κα
τάλληλος αύτή ένέργεια. Μάτην τοίνυν ό !Ακίνδυνος τούτω 
χρήται καθ' ήμών, μάλλον δε κατά του θεού και τής αύτοΰ

20 θείας δυνάμεως και ένεργείας, οίκειότερον δε είπεΐν κατά τής 
έαυτοΰ ψυχής. Τό δη μόνον είναι τον Υιόν άκτιστον δύναμιν τε 
και ένέργειαν ούκ έμποδίζει, μάλλον μεν ούν και συναποδείκνυ- 
σιν άκτιστον είναι την κοινήν Πατρός και Υιού και άγιου Πνεύ
ματος δύναμιν τε και ένέργειαν. Φυσική γάρ ούσα και ούχ ύπο-

25 στατική, καθάπερ εϊρηται, ή τοιαύτη δύναμις τής φύσεώς έστιν■ 
ών δ' ή φύσις, τούτων και ή τοιαύτη δύναμις. Κοινή δ' ή φύσις 
τών τριών, κοινή άρα και ή τοιαύτη δύναμις τε καί ένέργεια' καί 
διά τήν θείαν φύσιν έκάστη τών ύποστάσεων έχει τήν φυσικήν
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έλέγχη, έπειδή διαλογίζονται άνθρώπινα περί τού θεού· διότι 
έτσι ό Υιός είναι έξω άπό τά γινόμενα με τή θέλησι»10.

67 Επειδή όμως έχει προαποδειχθή, ότι ή άκτιστη δύναμις 
και ένέργεια δεν είναι ούτε ύποστάσεις ούτε ύποστατικά, άλλα 
ούτε φύσις, ύπολείπεται νά προσυπάρχουν αύτά στο θεό φυσι- 
κώς. Τούτο λέγει κατά λέξι και ό Δαμασκηνός, ότι «λέγομε φυ
σικά και όχι ύποστατικά τά θελήματα και τις ένέργειες· έννοώ 
αύτή τή θελητική και ένεργητική δύναμι, κατά τήν όποια θέ
λουν και ένεργοϋν τά θέλοντα και ένεργοϋντα. "Αν πράγματι 
δεχθούμε ότι αύτά είναι ύποστατικά, θ’ άναγκασθούμε νά εί- 
ποΰμε έτεροθέλοντες και έτεροενέργητες τις τρεις ύποστάσεις 
τής άγιας Τριάδος»11. Ό θειος Κύριλλος λέγει, «άν βέβαια κα
θένα άπό τά φυσικώς ένυπάρχοντα στο Θεό σημαίνη ούσία, ό 
Θεός άποτελεΐται άπό τόσες ούσίες όσα προσόντα έμφανίζον- 
ται σ’ αύτόν φυσικώς»12.

68 'Όταν λοιπόν λέγεται έπί τού Θεού τό «μόνος άκτιστος», 
κάμει τήν άντιδιαστολή προς τήν κτίσι, άλλ’ όχι προς τά προσ
όντα φυσικώς στο θεό, άπό τά όποια είναι και ή θεία δύναμις 
και ή κατάλληλη γι’ αύτήν ένέργεια. Μάταια λοιπόν ό ’Ακίνδυ
νος χρησιμοποιεί αύτή τήν έκφρασι έναντίον μας, ή μάλλον 
έναντίον τού Θεού και της θείας δυνάμεως και ένεργείας του 
και καταλληλότερα έναντίον της ψυχής του. Τό ότι μόνο ό 
Υιός είναι άκτιστη δύναμις και ένέργεια δεν έμποδίζει, άλλά 
μάλλον και βοηθεΐ στήν άπόδειξι ότι είναι άκτιστη ή κοινή δύ- 
ναμις και ένέργεια τού Πατρός και τού Υιού και τού άγιου 
Πνεύματος. ’Αφού, όπως έχει λεχθή, αύτού τού είδους ή δύνα- 
μις είναι φυσική και όχι ύποστατική, είναι της φύσεως* καί 
όποια έχουν τή φύσι, αύτά έχουν καί τήν άντίστοιχη δύναμι. Εί
ναι δέ κοινή ή φύσις τών τριών, άρα κοινή καί ή τέτοια δύναμις 
καί ένέργεια· καί λόγω της θείας φύσεως καθεμιά άπό τις ύπο-

10. Αύτόθι, 63, PG 26, 457Α.
11. "Εκδοσις όρθοδόξου πίστεως 3, 14, PG 94, 1036Α.
12. θησαυροί 31, PG 75, 448D.
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ταύτην δύναμίν τε και ένέργειαν και το δύναμις άκτιστος και 
ένέργεια καλεΐσθαι. Κατά yap τον θειον Μάξιμον, «οΰδεν των 
φυσικών εις άτομον προηγουμένως, άλλ' εις την αΰτοΰ φύσιν 
кал την οόσίαν έχει την άναφοράν». Διά τούτο και κατά το άνω- 

5 τέρω είρημένον τοΐς πατράσιν, έκαστον των τριών προσώπων 
της θεότητος ένεργοϋν μάλλον, άλλ ’ ούκ ένέργεια, εί μη τις συν- 
επινοεϊ ή και συνεκφωνεί, καθάπερ έφημεν, τό ένυπόστατον.

69 Έτι καλείται δύναμις του Πατρος ό Υιός κατά τον μέγαν 
\Αθανάσιον, «ϊνα το απαθές τής γεννήσεως και τό άΐδιον και τό 

10 τω θ εφ  πρέπον λογιζώμεθα». Καλώς άρ' έφημεν δτι τό δύνα- 
μιν του Πατρος καλεΐσθαι τον Υιόν δεικτικόν έστι τού άκτιστου 
τής κοινής δυνάμεως των τριών προσκυνητών προσώπων. Διά 
τούτο γάρ και δύναμις καλείται, ϊνα τό άίδιον αύτοΰ δειχθή, ώς 
άνωμολογημένον δν άίδιον είναι την δύναμιν. "Ιδοις δ ’ άν τούς 

15 θεολόγους καταχρωμένους έν ταΐς προς τους Έλληνας πεποιη- 
μέναις όμιλίαις τή θεολογική ταύτη διανοίφ, έπειδήπερ τό άπα- 
θές τής γεννήσεως έντεύθεν έπεισι λογίζεσθαι και τό άίδιον και 
παν δ,τι τω θ εφ  προσήκον. Έ τι γε μην και τφ δι’ αύτοΰ 
δημιουργόν είναι τον Πατέρα, δύναμις τού Πατρος και ένέργεια 

20 καλείται ό Υίός. Τούτο δέ, κατά τόν μέγαν Βασίλειον, «ούκ 
άτονον τού Υίού παραδηλοΐ την ένέργειαν» · ούτω γάρ ά'ν ούτε 
Πατήρ προσδεηθείη Υίού, μόνφ τφ θέλειν δημιουργών, άλλ’ 
όμως θέλει διά Υίού, ούτ’ &ν ό Υίός συνεργίας προσδεηθείη 
καθ’ όμοιότητα του Πατρός ένεργών, άλλά και ό Υίός θέλει διά 

25 του Πνεύματος τελειοΰν.
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στάσεις έχει αύτή τη δύναμι και ένέργεια και τό νά καλήται 
άκτιστη δύναμις και ενέργεια. Διότι κατά τον θείο Μάξιμο, 
«κανένα άπό τά φυσικά προσόντα δέν έχει κατ’ άρχήν την ανα
φορά σέ άτομο, άλλά την έχει στή φύσι και τήν ούσία του»13. 
Γι’ αύτό σύμφωνα μέ τό παραπάνω λεχθέν άπό τούς πατέρες, 
καθένα άπό τά τρία πρόσωπα της θεότητος είναι μάλλον ένερ- 
γούν παρά ένέργεια, άν δέν προϋποθέτη κάνεις ή δέν συνεκφω- 
νή, όπως είπαμε, τό ένυπόστατο.

69 Επίσης ό Υιός καλείται δύναμις τού Πατρός κατά τον 
’Αθανάσιο, «γιά νά λογιζώμαστε τον άπαθή χαρακτήρα τής γεν- 
νήσεως και τήν άϊδιότητα και τήν εύπρέπεια τού Πατρός»14. 
Καλά λοιπόν είπαμε ότι τό νά καλήται δύναμις τού Πατρός ό 
Υιός είναι ένδεικτικό τού άκτιστου τής κοινής δυνάμεως των 
τριών προσκυνητών προσώπων. ГΓ αύτό άλλωστε καλείται δύ- 
ναμις, γιά νά δειχθή ή άϊδιότης του, διότι είναι παραδεδεγμένο 
ότι ή δύναμις του είναι άίδια. θά  μπορούσες μάλιστα νά ίδής 
τούς θεολόγους στις πραγματείες τους πού άπευθύνονται προς 
τούς 'Έλληνας νά καταχρώνται αύτή τή θεολογική έννοια, έπει- 
δή άπό αύτό έρχεται νά διαλογίζεται κανείς τήν άπάθεια τής 
γεννήσεως και τήν άϊδιότητα καί κάθε τι πού είναι προσήκον 
στο θεό. ’Επίσης όμως καλείται δύναμις καί ένέργεια τού Πα
τρός ό Υιός γιά τό λόγο ότι δι’ αύτού είναι δημιουργός ό Πα
τήρ. Τούτο δέ, κατά τον μέγα Βασίλειο, «παραδηλώνει τήν 
ένέργεια τού Υιού όχι άτονη»15· διότι έτσι ούτε ό Πατήρ θά 
είχε άνάγκη τον Υιό, άφού δημιουργεί μέ μόνη τή θέλησι, άλλ’ 
όμως θέλει διά τού Υιού, ούτε ό Υιός θά είχε άνάγκη συνεργα
σίας, άφού ένεργεΐ κατά τήν ομοιότητα προς τον Πατέρα, άλλά 
καί ό Υιός θέλει νά τελειώνη διά τού Πνεύματος.

13. Προς Μαρίνον, PG 91,197С.
14. Κατ’ Άρειανών 1, 28, PG 26, 69Β.
15. Περ'ι άγιου Πνεύματος 8, 21. PG 32, 105С.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IΗ ’

"Οτι των θεολόγων και μή είναι και είναι τον Θεόν ενέργειαν 
λεγόντων, και τούτων έκάτερον όιχώς, προς δε και κοι

νήν των τριών προσώπων είναι δεικνύντων άκτιστον 
δύναμίν τε και ένέργειαν, ό Ακίνδυνος, πλήν 

τού λέγεσθαι δύναμίν τε και ένέργειαν, 
τάλλα πάντα άθετεΐ

70 7ων θεοφόρων τοιγαροΰν θεολόγων, καθ’ οΰς προαναπέ- 
φηνε τρόπους, νυν μεν ούκ ένέργειαν είναι λεγόντων έκαστον 
των τριών τής θεότητος προσώπων, νυν δ ’ είναι τούτων έκα
στον ένέργειαν, άλλοτε δ ’ αύ κοινήν είναι των τριών και άπα- 

5 ράλλακτον την ένέργειαν, οϊς кал ήμεΐς όμολογοΰμεν διά πάν
των, ό 'Ακίνδυνος μάνας προθεις τάς ρήσεις άφ' ών ό Υιός και 
το Πνεύμα το άγιον ένέργειαι είναι μαρτυρουνται, προς δε τάς 
δεικνύσας τάλλα καθάπερ έκκεκωφημένος, «αί μεν ούν φυσι
κοί», φησίν, «και ούσιώδεις ένέργειαι του Θεού και δυνάμεις 

ΐοαύταν ένέργειαν δε ήμΐν ό Θεολόγος παραδίδωσιν ού την αύτήν 
ούσαν τή του Θεού ούσίμ, άλλ' έτέραν και ένεργουμένην και 
7ταυομένην. Φησι γάρ, ‘τό Πνεύμα το άγιον, ή των καθ' έαυτο 
ύφεστηκότων πάντως ύποθετέον, ή των έν έτέρω θεωρουμέ
νων, ών τό μεν ούσίαν καλοΰσιν οι περί ταΰτα δεινοί, το δέ 

15 συμβεβηκός. Εί μεν ούν συμβέβηκεν, ένέργεια τουτ’ &ν εΐη 
Θεού ■ τί γάρ έτερον ή τίνος; Τούτο γάρ πως μάλλον καί φεύγει 
σύνθεσιν. Καί εί ένέργεια, ένεργηθήσεται δηλονότι καί ούκ 
ένερϊήσει καί όμου τω ένεργηθήναι παύσεται'».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

"Οτι, ένώ οί θεολόγοι λέγουν ότι ή ενέργεια και είναι και 
δεν είναι θεός, κι9 αύτό διπλά τό καθένα, και προσέτι 

δεικνύουν ότι ύπάρχει κοινή στα τρία πρόσωπα 
άκτιστη δύναμις και ένέργεια, ό ’Ακίνδυνος, 

έκτος του νά λέγεται δύναμις και ένέρ- 
γεια, όλα τά άλλα τά απορρίπτει

70 Επομένως, ένώ οί θεοφόροι θεολόγοι, κατά τούς τρόπους 
πού προαναφέρθηκαν, άλλοτε λέγουν ότι δεν είναι ένέργεια κα
θένα άπό τά τρία πρόσωπα τής θεότητος, άλλοτε δε ότι τό κα
θένα είναι ένέργεια, άλλοτε πάλι ότι ή ένέργεια είναι κοινή και 
άπαράλλακτη στά τρία, στά όποια συμφωνούμε κι’ έμεις 
πλήρως, ό Ακίνδυνος, παραθέτοντας μόνες τις ρήσεις, άπό τις 
όποιες μαρτυροϋνται ό Υιός και τό άγιο Πνεύμα ότι είναι ένέρ- 
γειες, ένώ άπέναντι σ’ άκεινες πού δείχνουν τά άλλα είναι σάν 
κουφός, λέγει, «αύτές λοιπόν είναι οί φυσικές καί ούσιώδεις 
ένέργειες καί δυνάμεις τού θεού* γιά τήν ένέργεια δέ μας διδά
σκει ό θεολόγος ότι δεν είναι ή ίδια με τήν ούσία τού θεού, 
άλλά άλλη καί ένεργουμένη καί παυομένη. Διότι λέγει, ‘τό άγιο 
Πνεύμα πρέπει νά ύποθέσωμε ότι είναι ή άπό τά ύφιστάμενα 
καθ’ έαυτά ή άπό τά άπαντώμενα σε άλλο, άπό τά όποια οί δει
νοί σ’ αύτά τά πρώτα καλούν ούσία, τό δεύτερο συμβεβηκός. 
’Ά ν λοιπόν έχη συμβή, τούτο θά ήταν ένέργεια τού θεού* διότι 
τί άλλο θά μπορούσε νά είναι και ποιανού; Αύτό μάλλον δια
φεύγει κάπως τή σύνθεσι. Καί άν είναι ένέργεια, προφανώς θά 
ένεργηθή καί δεν θά ένεργήση, καί μαζί μέ τό δτι θά ένεργηθή 
θά παύση βέβαια’1».

1. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 31 (θεολογικός 5), 6. PG 36, 140Α.
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71 То μεν ούν μή κατά πάντα δεΐν οϊεσθαι τοΐς θείοις επεσθαι 
πατράσι τον πολΰν Άκίνδυνον, άλλ’ ώσπερ τινά κριτήν, μάλλον 
δε τύραννον, προκαθήμενον, τα μεν των έκείνοις είρημένων έκ- 
βάλλειν και παραρριπτεϊν άκυροΰντα μετά πολλής άναιδείας, 

5 μηδε γοον λόγου τίνος άξιώσαντα το παράπαν, τά δε έγκρίνειν 
και είσποιεισθαι διασπώντα των άλλων μετά πολλής έξουσίας 
καί τους άλλους πάντας ταΐς άποσπασι ταύταις μόναις στοιχέΐν 
βιάζεσθαι, παρείσθω νυν λέγειν φανερόν έκ των προδεδειγμέ- 
νων δν. Το δε δυσσεβες είναι δεικνύναι τον Υιόν και το Πνεύμα 

ίο λέγειν κατ’ αυτόν ουσίαν είναι του θεού μικρόν ύπερθετέον. Ή 
δέ του θεού ένέργεια, ήν Γρηγόριος μεν ό τής θεολογίας έπώνυ- 
μοςμή των καθ’ έαυτό ύφεστηκότων εϊπεν, άλλά των έν έτέρω 
θεωρουμένων, ένεργεΐσθαί τε кал όμοϋ τω ένεργηθήναι παυσε- 
σθαι, φέρ’ίδωμεν, έπειδή των έν έτέρω θεωρουμένων έστίν, έν 

15 τίνι θεωρείται καί πότερον, αυτό τό ένεργεϊν τον θεόν έστιν 
αΰτη ή τά έκ του ένεργεϊν τον θεόν άποτελούμενα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιθ'

Παράστασις δη ή ένθεωρουμένη τβ ονσίς/L του άγίου Πνεύ
ματος κατά τδν θεολόγον ένέργεια άκτιστός 

έστι και σύνθεσιν ούδεμίαν έμηοιεϊ\ 
κάν εί τής ουσίας διενήνοχεν

72 Α λλ’ δ τι μεν ούκ έστιν αΰτη τά άποτελέσματα, σαφές* οό-
σιών γάρ πεποιημένων ό θεός ύπάρχει ποιητής. Καθ’ έαυτά 
τοίνυν ύφεστήκασιν άγγελοι, ψυχαί, κόσμος άπας αίσθητός, ή δε 

20 ένέργεια αΰτη του θεού των έν έτέρω θεωρουμένων έστίν. Ού- 
κοϋν ούτε των νοητών έστι κτισμάτων ούτε μήν των αίσθητών, 
άλλ ' αύτό τό ένεργεϊν καί δημιουργεϊν τόν θεόν. Τί γάρ δει λέ-
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71 Ό  πολύς ’Ακίνδυνος λοιπόν νομίζει ότι δεν πρέπει ν’ άκο- 
λουθή σε δλα τούς θείους πατέρες, άλλά σάν κριτής, μάλλον δε 
σαν τύραννος, προκαθήμενος άλλα άπό τά λεγάμενα έκείνων νά 
άφαιρή και ν’ άπορρίπτη ακυρώνοντας τα μέ πολλή άναίδεια, 
χωρίς νά τά άξιώνη προσοχής, κι’ άλλα νά τά έγκρίνη και νά τά 
δέχεται άποσπώντας τα άπό τά ύπόλοιπα μέ πολλή αύθεντία και 
νά άναγκάζη όλους τούς άλλους νά συμφωνούν μέ μόνα αύτά τά 
άποσπάσματα. ’Ά ς μή τά άναφέρωμε τώρα αύτά, διότι είναι φα
νερά άπό τά προηγούμενα. Την άπόδειξι δέ περί τού ότι είναι 
δυσσεβές τό νά λέγεται ότι ό Υίός και τό Πνεύμα είναι κατ’ αύ- 
τόν ούσία τού θεού, πρέπει νά τήν άναβάλωμε γιά λίγο. Ή δέ 
ένέργεια τού θεού, γιά τήν όποια ό Γρηγόριος ό έπώνυμος τής 
θεολογίας είπε ότι δέν είναι άπό τά καθ’ αύτό ύφιστάμενα, άλλά 
άπό τά παρατηρούμενα σέ άλλο καί ότι ένεργειται καί άμέσως 
άφοΰ ένεργηθή παύεται, άς ίδούμε, έπειδή είναι άπό τά θεω
ρούμενα σέ άλλο, σέ ποιό θεωρείται καί ποιό άπό τά δύο συμ
βαίνει, αύτή ή ένέργεια είναι τό ίδιο τό ένεργειν τού θεού ή τά 
έπιτελούμενα άπό τό ένεργειν τού θεού;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

Παράστασις δτι ή παρατηρουμένη στήν ούσία του άγιου 
Πνεύματος ενέργεια κατά τόν θεολόγο είναι άκτιστη 

και δέν προκαλεΐ καμμιά σύνθεσι, έστω κι’ άν 
διαφέρη άπό τήν ούσία

72 Άλλ’ ότι δέν είναι αύτή τά άποτελέσματα είναι σαφές* 
διότι ό θεός είναι ποιητής ούσιών μέ ποιότητες. Καθ’ έαυτά 
λοιπόν ύφίστανται οι άγγελοι, οί ψυχές, όλος ό αίσθητός κό
σμος, ένώ ή ένέργεια τούτη τού θεού είναι άπό τά παρατηρού
μενα μέσα σέ άλλο. Επομένως δέν είναι ούτε άπό τά νοητά χτί
σματα ούτε όμως άπό τά αίσθητά, άλλ’ είναι τό ίδιο τό ένεργειν 
καί δημιουργεΐν τού θεού. Γιατί χρειάζεται νά λέγωμε ότι δέν
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γειν, ότι των έν ταΐς ούσίαις ένθεωρουμένων ούκ εστιν; Ού yap 
ai μεν οόσίαι αποτελέσματα και ούκ ένέργειά είσι Θεού τοιαύτη, 
αί δ ' αύτών ποιότητες ούκ είσιν αποτελέσματα. Πώς ούν ούκ 
άκτιστος ή ένέργειά αυτή τον Θεού μηδέν ούσα των νοητών ή 

5 τών αισθητών κτισμάτων, και μην τών έκ τής ένεργείας ταύτης 
Αποτελεσμάτων; "Αγγελοι μεν και ψυχαι τέλος ούχ έξουσιν, ώς 
πάντες ϊσμεν, άλλ ’ ούδέ σνμβεβηκός είρήσεταί ποτέ τις τούτων 
κατ’ ούδένα τρόπον, ή δε ένέργειά αυτή παύεσθαι και συμβεβη- 
κος είναι πως εϊρηται. Τοιγαρούν κάντεϋθεν δήλον ώς ούδέν 

10 τών νοητών κτισμάτων αυτή, ούκοΰν ούδέ τών αισθητών πώς 
γάρ τών μέν έσται, τών δ ’ ούκ έσται; Τών άριδήλων τοιγαρουν 

. ώς ούδεν τών Αποτελεσμάτων· μηδέν δ ' ούσα τών Αποτελεσμά
των ή ένέργειά αυτή, πώς αν εϊη κτίσμα;

73 Έπει δέ και τών ένθεωρουμένων τοϊς κτίσμασιν ούκ έστι 
15-κάκεϊνα γάρ Αποτελέσματα- τών ένθεωρουμένων άρα τώ 

Θεφ έστν κατ’ αύτήν γάρ ό Θεός ποιητής τε και δημιουργός 
καλείται. Διό και ό θεολόγος είπών, «εί μη ούσία εϊη, ένέργειά 
τούτ’ άν εϊη Θεού», έπήνεγκε, «τί γάρ έτερον кал τίνος; Τούτο 
γάρ πως και φεύγει σύνθεσιν», τούτο λέγων άντικρυς, ώς εί και 

20 διαφέρει τής ούσίας τού Θεύ ή ένθεωρουμένη ταύτη ένέργειά (ή 
μέν γάρ τών έν έτέρω ένθεωρουμένων έστίν, ή δέ τών καθ’ 
έαυτό ύφεστηκότων), άλλ' ούκ έστι διά τούτο σύνθετον τό θειον. 
Τό δ ’ όπως, δΤ δ προσέγραψεν ό μέγας τό «πώς», έν τφ Π  ε- 
ρ ι  τ ώ ν  θ ε ί ω ν  έ ν ε ρ γ ε ι ώ ν  κ α ι  τ ή ς  κ α τ '  α ύ τ ά ς  

25 μ & θ έ ζ ε ω ς  ήμϊν εϊρηται. Προς δ δ ’ ήμϊν ό λόγος νύν, εί τών 
ένθεωρουμένων τφ Θεφ ή ένέργειά αυτή, πώς ούκ άκτιστος;
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είναι άπό τά παρατηρούμενα μέσα στις ούσίες; Διότι δεν συμ
βαίνει οί μεν ούσίες νά είναι άποτελέσματα καί όχι τέτοια ένέρ- 
γεια Θεού, ένώ οί ποιότητές τους νά μή είναι αποτελέσματα. 
Πώς λοιπόν δέν είναι άκτιστη τούτη ή ένέργεια τού Θεού, άφοϋ 
δέν είναι τίποτε άπό τά νοητά ή τά αισθητά κτίσματα, καί μάλι
στα άπό τά άποτελέσματα τής ένέργειας τούτης; Οί άγγελοι καί 
οί ψυχές βέβαια δέν θά έχουν τέλος, όπως όλοι γνωρίζομε, 
άλλά ούτε συμβεβηκός μπορεί ποτέ νά λεχθή κάποιο άπό αύτά 
κατά κανένα τρόπο, ένώ ή ένέργεια τούτη λέγεται ότι σταματά 
καί είναι κάπως συμβεβηκός. Επομένως και άπό αύτά είναι φα
νερό ότι αύτή δέν είναι κανένα άπό τά νοητά κτίσματα, και βέ
βαια ούτε άπό τά αισθητά· διότι πώς άπό τά πρώτα μπορεί νά 
είναι, άπό τά άλλα όμως όχι; Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι δέν 
είναι κανένα άποτέλεσμα* άφοϋ δέ ή ένέργεια τούτη δέν είναι 
κανένα άπό τά άποτελέσματα, πώς θά μπορούσε νά είναι κτί- 
σμα;

73 Επειδή ή ένέργεια δέν είναι άπό τά παρατηρούμενα στά 
κτίσματα -διότι κι’ έκεΐνα είναι άποτελέσματα-, άρα είναι άπό 
τά παρατηρούμενα στο Θεό* πράγματι κατ’ αύτήν καλείται ό 
Θεός ποιητής καί δημιουργός. Γι’ αύτό καί ό θεολόγος, άφοϋ 
είπε, «άν δέν είναι ούσία, τούτο θά είναι ένέργεια τού Θεού», 
προσέθεσε, «διότι τί άλλο θά μπορούσε νά είναι καί ποιοΰ; 
Τούτο άλλωστε καί ξεφεύγει τή σύνθεσι»1, ίσχυριζόμενος άκρι- 
βώς τούτο, ότι, άν καί διαφέρει άπό τήν ούσία τού Θεού ή πα- 
ρατηρουμένη μέσα σ’ αύτήν ένέργεια (διότι ή δεύτερη είναι άπό 
τά παρατηρούμενα σέ άλλο, ή πρώτη είναι άπό τά καθ’ αύτό 
ύφιστάμενα), άλλά δέν είναι γι’ αύτό σύνθετο τό θειο. Τό δέ 
κατά ποιόν τρόπο, γιά τό όποιο ό μέγας προσέγραψε τό «πώς», 
έχει λεχθή άπό μάς στο Περί Θείων ένεργειών και τής μεθέζεως 
κατ’ αυτές. Τούτο όμως είναι θέμα μας τώρα* άν αύτή ή ένέρ- 
γεια είναι άπό τά παρατηρούμενα στο Θεό, πώς δέν είναι άκτι-

1. *Ένθ’ άνωτ.
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Ο ύ δ έν  γά ρ  τ ω ν  ένθ εω ρ ο υ μ ένω ν  τ φ  Θ ε φ  κτιστόν. Π ώ ς  yap  και 

ταΰτα τ ω ν  θ εο λ ό γ ω ν  λεγό ντω ν , « ο ύ κ  έστι τω ν  έν  τ φ  Θ ε φ  τι 

κτισ τόν, ώ ς  ούδ έ τω ν  έν  τ φ  ά ν θ ρ ώ π ω  τι άκτιστον»; « Ά λ λ ’ 

ένερ γε ΐσ θ α ι γέγρα π τα ι» , φησί. Κ α ι τ ί τούτο; Κ α ι ή θεία  γαρ  

δ ένερ γε ΐτα ι π ρόνο ια  κατά  τον είπ όντα  « έν  δ εξ ιά  του Π α τρος ό 

Χ ρ ίσ τ ο ς  έκ ά θ ισ ε  θ ε ϊκ ώ ς  έν ερ γώ ν  την των ό λ ω ν  πρόνο ια ν» . Ό  

δε Ν ύ σ σ η ς  θ ειο ς  Γ ρ η γό ρ ιο ς  «οό  τρεις θεούς  όνομ ά ζειν» , φησί, 

«δ υνά μ εθ α  τούς την θεα τική ν και έπ ο π τ ικ ή ν  δύνα μ ίν  τε κα ι 

ένέρ γε ια ν  σ ννη μ μ ένω ς  κα ι Α διακρίτω ς ά λ λ ή λ ω ν  έ φ ’ ή μ ώ ν τε 

JOKai π ά σ η ς  τής κ τ ίσ εω ς  ένεργοϋντας' ά λ λ ’ ού παρά τούτο κτίσμα  

τις  έ ρ ε ΐ  την θεία ν π ρόνο ια ν και την θεατικήν τον Θ εο ύ  δύναμιν  

θ έ λ ω ν  εύσ εβεΐν» .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ ’

'Ότι ταύτην κτιστήν είναι φανερώς δογματίζων ό 
Ακίνδυνος τήν πέμπτην και τήν έκτην των 

οικουμενικών συνόδων τελέως άθετεΐ

74 Μάλλον δέ ϊνα δι' ένός άμφω παρασταίη τό τε μη παν τό 
ένεργούμενον ύπάρχειν κτίσμα кал το ένθεωρεισθαι τφ Θεφ 

15 ταύτην τήν ένέργειαν, τής άγιας και οικουμενικής πέμπτης συν
όδου νυν έπιμνηστέον. Γράφουσι γάρ έπι λέξεως ή θειότατη 
σύνοδος αυτή’ «έλεγεν ό Ωριγένης δ τι ‘ό Θεός άπό του μή κτί- 
ζειν έλθών είς τό κτίζειν, πάντως έτράπη άφ’ έτέρου εις έτερον\ 
Λέγομεν δέ ήμεϊς δτι ού κατά τήν φύσιν έτράπη, άλλα κατά τήν 

20 ένέργειαν, μάλλον δέ ούδέ κατά ταύτην. Είχε μέν γάρ άει τήν 
δύναμιν του κτίζειν και δημιουργεϊν, ένηργήθη δέ ή τοιαύτη δύ-



ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤ' 19,73-20,74 445

στη; Διότι τίποτε άπό τά παρατηρούμενα στο θεό δέν είναι κτι
στό. Πώς δε κι’ αύτά, ένώ οί θεολόγοι λέγουν, «δέν ύπάρχει τί
ποτε κτιστό άπό τά ύφιστάμενα στο θεό, όπως δέν ύπάρχει τί
ποτε άπό τά ύφιστάμενα στον άνθρωπο άκτιστα»2; ’Αλλά, λέγει, 
«έχει γραφή ότι ένεργειται». Καί τί σημαίνει τούτο; Διότι καί ή 
θεία πρόνοια ένεργειται σύμφωνα μέ αύτόν πού είπε, «ό Χρι
στός έκάθισε στά δεξιά τού Πατρός, θεϊκός ένεργώντας την 
πρόνοια των όλων»3. Ό δέ θειος Γρηγόριος Νύσσης λέγει, 
«δέν μπορούμε νά όνομάζωμε τρεις θεούς αύτούς πού ένεργούν 
συνημμένος καί άδιακρίτως άναμεταξύ τους τή θεατική καί 
έποπτική δύναμι καί ένέργεια σ’ έμάς καί σέ όλη τήν κτίσν 
άλλά δέν μπορεί κανείς γιά τούτο νά είπή κτίσμα τή θεία πρό
νοια καί τή θεατική δύναμι τού θεού, άν θέλη νά εύσεβή»4.

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ  20

"Οτι ό ’Ακίνδυνος, δογματίζοντας φανερά δτι τούτη 
είναι κτιστή, άθετεΐ τελείως τήν πέμπτη καί 

την έκτη οικουμενική σύνοδο

74 Μάλλον, γιά νά παρασταθοΰν καί τά δυο μέ ένα παράδει
γμα, τό ότι δέν είναι κάθε τι τό ένεργούμενο κτίσμα καί τό δτι ή 
ένέργεια τούτη παρατηρεΐται στο θεό, πρέπει τώρα νά μνημο
νεύσομε τήν πέμπτη άγια καί οικουμενική σύνοδο. Διότι οί τής 
θειοτάτης αύτής συνόδου γράφουν κατά λέξι* «ό Ωριγένης έλε
γε δτι ‘ό θεός πού ήλθε άπό τό μή κτίζειν στό κτίζειν, όπωσδή- 
ποτε μεταβλήθηκε άπό τό άλλο στό άλλο’. Έμεις δμως λέγομε 
δτι δέν μεταβλήθηκε κατά τή φύσι, άλλά κατά τήν ένέργεια, 
ένεργήθηκε δέ ή τέτοια δύναμις δταν ήθέλησε». rApa δέν είναι

2. Πρβλ. Μαξίμου Ό μολογητού, Προς Μαρίνον, PG  91, 96Α.
3. Ίω . Δαμασκηνού, "Εκδοσις όρθοόόζου πίστεως 4, 1, PG  94, 1104Α.
4. Προς Άβλάβιον, W. Jaeger, 3, I, σ. 49· PG 45, Ι28Α.
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ναμις 6τε ήβου λήθη». 7Α ρ’ ού σαφώς άνους ό Ακίνδυνος, «το 

ένεργούμενον κτιζόμενον νοουμεν» γράφων; Ένηργήθη γάρ 

άλλ’ ούκ έκτίσθη ή άίδιος δύναμις.

75 «Αλλά και παύεται», φησίν, «ή ένέργεια αυτή». Αλλά και 

5 ό μέγας Βασίλειος «την του Θεού πρόγνωσιν περί τίνος παύε- 

σθαί» φησι «προβάντος του προεγνωσμένου». Και τής έκτης 

των οίκουμενικών συνόδων έργον ήν και σπούδασμα Θειότατον, 

το μεν άφεϊναι τάς άμαρτίας τω παραλυτικφ και το ζωοποιήσαι 

την του άρχισυναγώγου παϊδα τον Χριστόν Θείαν και άκτιστον 

10 ένέργειαν άποφήνασθαι τη θεία φύσει του Χριστού κατάλληλον, 

το δ ’ ανθρώπινη χειρι κρατήσαι τής παιδός кал γλώττη φθέγξα- 

σθαι κτιστήν διατελεΐν ένέργειαν, τη άνθρωπίνη φύσει τού Χρι

στού κατάλληλον. Τηλικαύτην άθετούσί τε και άναιρειν τολμώ- 

σι σύνοδον οί την τού Θεού ένέργειαν είς κτίσμα κατασπώντες, 

15 ώς ένεργουμένην ή παυομένην είρημένην. Τό τε γάρ ζωοποιεϊν 

ήρξατο καί πέπαυται τηνικαύτα τής παιδός άναβιούσης, άλλ' ού 

διά τούτο τό ζωοποιεϊν κτιστή ένέργεια Θεού έστι. Και ό παρα

λυτικός είληφώς τήν άφεσιν των προημαρτημένων ούκέτ’ έδεΐ- 

το κατά ταύτα τού ταύτην ένεργούντος. Έν γάρ τοις τοιούτοις τό 

2θάρχεσθαι ή παύεσθαι τής φανερώσεώς έστιν, άλλ’ ούκ αύτής 

τής ένεργείας, ήτις θεία δύναμίς έστι φανερουμένη διά των άπο- 

τελεσμάτων, άτε μηδε χωρούντων τούτων τό διηνεκές* έκείνη 

γάρ άκάματος.
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σαφώς άνόητος ό ’Ακίνδυνος, άφοΰ γράφει, «έννοοΰμε τό ένερ- 
γούμενο κτιζόμενο»; Διότι ή άΐδια δύναμις ένεργήθηκε άλλα 
δεν έκτίσθηκε.

75 ’Αλλά, λέγει, «καί σταματά αύτή ή ένέργεια». ’Αλλά καί ό 
μέγας Βασίλειος λέγει «ότι οί πρόγνωσις του Θεού γιά κάποιο 
πράγμα σταματά όταν τό προεγνωσμένο πραγματοποιηθή»1. 
Καί τής έκτης οικουμενικής συνόδου έργο καί φροντίδα ήταν 
νά άποφανθή ότι είναι θεία καί άκτιστη ένέργεια τό ότι ό Χρι
στός συγχωρούσε τις άμαρτίες στον παραλυτικό2 κι’ έζωο- 
ποιουσε τήν κόρη του άρχισυναγώγου3, κατάλληλη γιά τή θεία 
φύσι του Χριστού* τό ότι δε έκράτησε τήν κόρη με άνθρώπινο 
χέρι καί τής ώμίλησε με άνθρώπινη γλώσσα ν’ άποφανθή ότι 
είναι κτιστή ένέργεια, κατάλληλη γιά τήν άνθρώπινη φύσι τού 
Χριστού. Μιά τόσο μεγάλη σύνοδο άθετοΰν καί τολμούν ν’ 
άναιρέσουν έκεΐνοι πού ύποβιβάζουν σε κτίσμα τήν ένέργεια 
τού Θεού, επειδή έχει λεχθή ότι ένεργεΐται καί παύεται. Καί τό 
ζωοποιεΐν άρχισε κι’ έσταμάτησε τότε, άφοΰ ή κόρη άνεβίωσε, 
άλλά γιά τό λόγο τοΰτο τό ζωοποιεΐν δεν είναι κτιστή ένέργεια 
τοΰ Θεοΰ. Καί ό παραλυτικός, άφού έπήρε τήν άφεσι τών προη
γουμένων άμαρτιών, δεν έχρειαζόταν πλέον γι’ αύτό τό θέμα 
τήν άφεσι έκείνου πού τήν ένήργησε. Σ’ αύτές τις περιπτώσεις, 
τό ν’ άρχίζη καί νά παύεται είναι γνώρισμα τής φανερώσεως, 
όχι τής ίδιας τής ένέργειας, ή όποια είναι θεία δύναμις πού φα
νερώνεται με τά άποτελέσματα, καθ’ όσον τούτα δέν χωροΰν 
κάν τό διηνεκές* ένώ έκείνη είναι άκούραστη.

1. Κατ' Εΰνομίου 4, PG 29, 680Β.
2. ΜατΟ. 9, 2.
3. ΜατΟ. 9, 25.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ КА'

Π α ρ ά σ τα σ ις  δ τ ι καν συμβεβηκός πω ς λέγη τα ι ή ένέργεια  
αΰτη, ά λ λ ’ ούχ ο ίονμή  προσεΐναι τ φ  θ ε φ ·  

έν я  διά  πολλώ ν άπόδειξις δ τι δ ιαφέρει 
της ά κ τ ίσ το υ  ουσίας ή ά κ τισ το ς  

ένέργεια

76 \Αλλά γάρ τί μηκύνω συνείρων; Ού γάρ δτι δημιονργεΐν ό 
θεός ήρξατο και πέπαυται δτε ήθέλησεν αύτός, διά τούτο μη 
φυσικώς έρούμεν το δημιονργεΐν έχειν τον Θεόν, ταυτό δ ’ εΐπεΐν 
ταύτην την ένέργειαν. Εί δε φυσικώς αΰτη πρόσεστι θεω, πώς

5ούκ άκτιστος; Έπεϊ γάρ και των ν̂ τφ θεω θεωρουμένων 
έστίν, άλλ’ ού καθ’ έαυτήν ύφεστηκυϊα, των δ ’ έν έτέρω θεω
ρουμένων τά μεν φυσικώς έστι, τά δέ κατά συμβεβηκός, συμβε
βηκός δέ τφ θ εφ  ούδέν ένθεωρεΐται (καί γάρ ούδ’ έπΐκτητον 
ούδέ μεταβαλλόμενον, όποιον τό κυρίως έστι συμβεβηκός), φυ-

10 σικώς άρα πρόσεστιν ή ένέργεια αδτη τφ θεφ . Τό δέ φυσικώς 
προσόν, εί καί συμβεβηκός έστιν δτε λέγεται προς την ούσίαν 
άντιδιαστελλόμενον, άλλ’ ού πάντως έστι συμβεβηκός ούδέ 
τοιοϋτον οϊον τφ θ εφ  προσεΐναι φθάσας άπηγόρευσεν ό λόγος.

77 Τούτο δη καί παρά τού σοφού τά θεία Κυρίλλου διδασκό-
15 μέθα γράφοντος πρός τους διατεινομένους συμβεβηκός είναι τό

έν τφ θ εφ  άγέννητον, εί μη ούσία εϊη' «σοφόν μέν τό λέγειν 
μηδέν συμβαίνειν τη ούσίφ τού θεού, διά τό έχειν αύτην έζ έαυ- 
τής τό τέλειον. Όρώμεν δέ δτι πολύς ύμας άναγκάσει λόγος ώς 
συμβεβηκότα τινά νοεΐν έπί θεού καί εί μη πάντως συνέβη. Τί
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Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ  21

Παράστασις ότι κι’ αν λέγεται κάπως συμβεβηκός αύτη ή 
ένέργεια, άλλ’ όχι μέ την έννοια ότι δεν προσυπάρχει 
στο θεό* όπου παρατίθεται μέ πολλά έπιχειρήματα 

και άπόδειξις ότι διαφέρει ή άκτιστη ένέργεια 
από τήν άκτιστη ουσία

76 Αλλά γιά ποιό λόγο έπεκτείναμε έπαναλαμβάνοντας τά 
ίδια; Γιά τό λόγο ότι ό Θεός άρχισε νά δημιουργή κι’ έσταμά- 
τησε ό ίδιος όταν θέλησε, δεν θά είπούμε βέβαια ότι ό Θεός 
έχει τό δημιουργειν μή φυσικώς, δηλαδή τούτη την ένέργεια. 
"Αν όμως αύτη προσυπάρχη στο Θεό φυσικώς, πώς δέν είναι 
άκτιστη; Επειδή δηλαδή είναι άπό τά παρατηρούμενα μέσα στο 
Θεό, άλλά δέν ύφίσταται καθ’ έαυτήν, ένώ τά παρατηρούμενα 
σε άλλο, άλλα είναι φυσικώς και άλλα κατά συμβεβηκός, στο 
Θεό όμως δέν παρατηρεΐται κανένα συμβεβηκός (διότι δέν εί
ναι ούτε έπίκτητο ούτε μεταβαλλόμενο, κάτι πού είναι τό κυ
ρίως συμβεβηκός), άρα φυσικώς προσυπάρχει ή ένέργεια τούτη 
στο Θεό. Τό φυσικώς προσόν όμως, άν καί μερικές φορές, άν- 
τιδιαστελλόμενο προς τήν ούσία, λέγεται συμβεβηκός, άλλά 
δέν είναι όπωσδήποτε συμβεβηκός ούτε τέτοιο πού μόλις πρό 
ολίγου ό λόγος άρνήθηκε ότι προσυπάρχει στο Θεό.

77 Τούτο λοιπόν διδασκόμαστε καί άπό τον σοφό στά θεία 
Κύριλλο, πού λέγει πρός αύτούς πού ίσχρυρίζονται ότι τό άγέν- 
νητο στο Θεό είναι συμβεβηκός, άν δέν είναι ούσία* «είναι 
σοφό νά λέγη κανείς ότι τίποτε δέν συμβαίνει στή ούσία τού 
θεού, διότι έχει τήν τελειότητα άφ’ έαυτης. Βλέπομε μάλιστα 
ότι πολύς λόγος θά μάς άναγκάση, ώστε νά θεωρούμε έπί τού 
θεού μερικά πράγματα ώς συμβεβηκότα, έστω και άν δέν συνέ-
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γάρ έροΰμεν έννοοΰντες; δτι προ μεν τής διακοσμήσεως τοϋδε 
τον παντός ήν μεν κατ' ούσίαν δημιουργός ουπω δε τούτο τή 
ένεργείφ, διά τό μή των δντων τι παρήχθαι προς γένεσιν έπειδή 
δε έποιήθη τό παν, γέγονεν ώσπερ кол δημιουργός кол τρόπον 

5 τινά συμβέβηκε τούτο αύτφ και ένεργείq. όφθήναι τοιοΰτον. Εί 
τοίνυν νοείται τινα των πραγμάτων ώς έπισυμβεβηκότα τφ 
θεφ , τί μάτην περί του μηδέν συμβεβηκέναι λέγειν τφ Θεφ τό 
άγέννητον διατείνεσθε, έν τφ τοιφδε σχήματι φαινομένων τι- 
νών, δσαπέρ έστι κατ’ ούσίαν αύτφ;». Και πάλιν, μετά την άπα- 

10 ρίθμησιν των τφ Θεφ προσόντων φυσικώς, «εί τοίνυν», φησίν, 
«ούχ δσα προσειναι λέγεται κατά φύσιν τφ Θεφ, ταυτα πάντα 
έσται αύτου και ούσία, λείπεται λέγειν αύτή τή ούσίμ συμβεβη
κέναι μέχρι μόνης ουτω νοούμενα φωνής». ΎΑρ’ ούχί και τούτο 
σαφές έντευθεν δν τυγχάνει, καθάπερ έκ γεωμετρικού τίνος πο- 

15 ρίσματος άναφανέν, ώς ό μεν Ακίνδυνος κατά μίμησιν Αρείου 
καϊ Εύνομίου και των όμοιων έκαστον των φυσικώς και ού- 
σιωδώς προσόντων τφ Θεφ ούσίαν είναι δογματίζει και κτι
στόν άπαν δπερ μή ούσία, προφάσει τής άπλότητος τής Θείας 
καί τφ μή βούλεσθαι τό συμβεβηκός εύσεβώς έπι Θεού νοούμε- 

20 νον άκτιστον προσίεσθαι, καλώς δ ’ ημείς ποιουντες άντιλέγομεν 
αύτφ, καθάπερ έκείνοις οί Θεοειδείς πατέρες;

78 Ού μήν άλλ' έπει συμβεβηκέναι και συμβεβηκός εϊρηκεν ό 
Θεολόγος ταύτην τήν ένέργειαν, ήτις τά κτίσματα κατά τον 
Ακίνδυνόν έστι, πάντ' έσται τά κτίσματα συμβεβηκότα κατ’ αύ- 

25 τόν. Εί δε τά συμβεβηκότα μόνα τοΐς ούσιν όπωσοΰν τήν ένέρ- 
γειαν ταύτην είναι λέγει του Θεού, έπειδήπερ έστι συμβεβηκός, 
άκτιστους ήμΐν ό τούτο λέγων είσάγει τάς των δντων ούσίας,
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βήκαν οπωσδήποτε. Πράγματι τί θά είπούμε ότι έννοοϋμε, ότι 
πριν άπό τή διακόσμησι τούτου του σύμπαντος ήταν μεν ό Θεός 
κατά τήν ούσία δημιουργός, όχι όμως κατά την ένέργεια, γιά τό 
λόγο ότι δεν είχε παραχθή κάποιο άπό τά όντα σε γένεσν όταν 
όμως έδημιουργήθη τό σύμπαν, έγινε και δημιουργός και κατά 
κάποιον τρόπο έχει συμβή τούτο σ’ αύτόν, ότι έφάνηκε τέτοιος 
κατ’ ένέργεια. "Αν λοιπόν μερικά πράγματα νοούνται ότι έχουν 
έπισυμβή στο Θεό, γιατί έπικαλεΐσθε ματαίως τό άγέννητο γιά 
νά μή λέγωμε ότι τίποτε δεν έχει συμβή στο Θεό, καθώς σ’ αύ- 
τού τού είδους τό σχήμα φαίνονται μερικά πού άνήκουν σ’ αύ
τόν κατ’ ούσία;»1. Και πάλι μετά τήν άπαρίθμησι των φυσικών 
προσόντων στο Θεό λέγει, «άν λοιπόν όσα λέγεται ότι προσυ- 
πάρχουν κατά φύσι στο Θεό δεν είναι όλα και ούσία αύτού, 
ύπολείπεται νά λέγωμε ότι έχουν συμβή στήν ούσία νοούμενα 
έτσι μόνο μέχρι τής λέξεως»2. Δεν είναι λοιπόν και τούτο σα
φές και έδώ, σάν νά άναφάνηκε άπό κάποιο γεωμετρικό πόρι
σμα, ότι ό μεν ’Ακίνδυνος κατά μίμησι τού Άρείου και τού Εύ- 
νομίου καί των όμοιων δογματίζει ότι καθένα άπό τά φυσικώς 
καί ούσιωδώς προσόντα στο Θεό είναι ούσία καί ότι κάθε τι 
πού δέν είναι ούσία είναι κτιστό, μέ πρόφασι τή θεία άπλότητα 
καί μέ τό ότι δέν θέλει νά δεχθή εύσεβώς νοούμενο ώς άκτιστο 
τό συμβεβηκός· καί καλώς έμεΐς άντιλέγομε σ’ αύτόν, όπως σ’ 
έκείνους οί θεοειδείς πατέρες;

78 Άλλ’ όμως, έπειδή ό θεολόγος είπε τήν ένέργεια τούτη 
συμβεβηκέναι καί συμβεβηκός, ή όποια κατά τόν ’Ακίνδυνο εί
ναι τά κτίσματα, όλα τά κτίσματα θά είναι κατ’ αύτόν συμβεβη- 
κότα. "Αν δέ λέγη ότι ή ένέργεια τούτη τού θεού είναι μόνο τά 
όπωσδήποτε συμβεβηκότα στά όντα, έπειδή είναι συμβεβηκός, 
αύτός πού τό λέγει τούτο μάς διδάσκει άκτιστες τις ούσίες των

1. Θησαυρό1 31, PG  75, 445D -448A .
2. Αύτόθι, 449Α.
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τόν παρ’ ’Έλλησιν άρχαϊον ΰθλον ανακαλούμενος. Ακόλουθόν 
γε μην τον κατά την ένέργειαν κτίσμα ποιουντα τον Θεόν άκτι
στα νομίζειν και ουτω τα κτίσματα θεοποιεΐν. Έπει δε μη των 
έν τοις κτίσμασι συμβεβηκότων, έν τφ Θεφ άνάγκη είναι την 

5 ένέργειαν ταύτην, μη πάντως συμβεβηκος ύπάρχουσαν άλλ’ ώς 
φυσικώς προσοΰσαν. Αλλά γάρ ώσπερ ό Θεολόγος Γρηγόριος 
σημβεβηκος έφη την θείαν ένέργειαν, περί ής ήμΐν ό λόγος, μη 
πάντως ύπάρχουσαν καθάπερ δέδεικται συμβεβηκος, ουτω και 
ένεργουμένην, μη πάντως ούσαν ένεργουμένην άλλα και έν έρ

ιο γουσαν, και παυομένην μη πάντως παυομένην. Περί γάρ τής ού- 
σίας του Πνεύματος ποιούμενος τον λόγον ό Θεολόγος και προς 
τους ένέργειαν αύτο λέγοντας ύπάρχειν μόνην άντιλέγων, προς 
την του Πνεύματος άκτιστον ούσίαν άντιδιαστέλλων την άκτι- 
στον του Πνεύματος ένέργειαν, την προς άλλήλας έπιδείκνυσι 

15 διαφοράν. Ή μεν γάρ ούσία ούκ έσθ’ δπως άν ρηθείη ποτέ συμ- 
βεβηκός, καθ’ έαυτήν ύπάρχουσα, ή δε ένέργεια έσθ’ δπως άν 
ρηθείη, μη ούσία ούσα μηδε καθ’ έαυτήν ύπάρχουσα, εί και μη 
πάντως άν ρηθείη, τφ φυσικώς ένθεωρεισθαι και μη κατά συμ- 
βεβηκός. Και ή μέν ούσία κατ’ ούδένα τρόπον ένεργεϊται, ή δε 

20 ένέργεια ένεργεϊται, άλλ’ ού πάντως, ταυτόν δ ’ είπεϊν, ούχ ώς τά 
κτίσματα και τφ μη ένεργεϊσθαι ταύτην μόνον άλλά και Θείως 
ένεργειν, κατά τον είπόντα, «τής μεν θείας φύσεώς έστι το γεν
νάν, τής δε ένεργείας τό ποιεΐν». Καθάπερ γάρ λέγεται τι πρά
γμα παρ’ήμών των έκτος ημών ύπάρχον, λέγεται δε παρ’ ήμών 

25 και ό λόγος ό ήμέτερος, άλλ’ ώς έμφυτος ούσα κίνησις ήμών, 
διό και τον ήμέτερον λόγον έσθ’ δτε λέγειν φαμέν άλλ’ ούχι λέ- 
γεσθαι μόνον, ού μην δε και τό παρ’ έκείνου λεγόμενον* ουτω 
κάπί τής έμφύτου ένεργείας λέγοιτ ’ άν είκότως και ένεργειν και 
ένεργεϊσθαι. Και ή μεν ούσία του Πνεύματος άνέκφαντός έστι
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όντων, άνασύροντας την άρχαία μωρία3. Είναι βέβαια άκόλου- 
θο, αύτός πού κατά την ένέργεια καθιστά κτίσμα τον θεό νά 
νομίζη τά κτίσματα άκτιστα κι’ έτσι νά τά θεοποιή. ’Επειδή 
όμως ή ένέργεια αύτή δεν είναι άπό τά συμβεβηκότα στά κτί
σματα, κατ’ άνάγκη είναι στο Θεό, άφοϋ πάντως δεν είναι συμ- 
βεβηκός άλλά προσυπάρχει φυσικώς. ’Αλλά βέβαια, όπως ό θε
ολόγος Γρηγόριος είπε συμβεβηκός την θεία ένέργεια, γιά την 
οποία όμιλοϋμε, άν καί πάντως δεν είναι συμβεβηκός, όπως 
έχει δειχθή, έτσι την είπε καί ένεργουμένη, χωρίς πάντως νά 
ένεργήται άλλά καί νά ένεργή, καί παυομένη χωρίς πάντως νά 
παύεται. Ό θεολόγος, όμιλώντας γιά την ούσία τού Πνεύματος 
κι’ άντιλέγοντας προς έκείνους πού τό λέγουν μόνο ένέργεια, με 
την άντιδιαστολή τής άκτιστης ένεργείας του Πνεύματος προς 
τήν άκτιστη ούσία τού Πνεύματος, έπιδεικνύει τή διαφορά με
ταξύ τους. Ή ούσία δεν θά μπορούσε ποτέ νά λεχθή συμβεβη
κός, άφοϋ ύπάρχει καθ’ έαυτήν, ή ένέργεια όμως θά μπορούσε 
νά λεχθή, άφοϋ δέν είναι ούσία καί δεν ύπάρχει καθ’ έαυτήν, άν 
καί δέν θά μπορούσε νά λέγεται πάντοτε, έπειδή παρατηρεΐται 
φυσικώς μέσα στο όν καί όχι κατά συμβεβηκός. Καί ή μέν ού
σία δέν ένεργεΐται κατά κανένα τρόπο, ή δε ένέργεια ένεργεΐ- 
ται, άλλ’ όχι όπωσδήποτε, δηλαδή όχι όπως τά κτίσματα γιά τό 
λόγο ότι αύτή δέν ένεργεΐται μόνο άλλά καί ένεργεΐ, σύμφωνα 
μέ αύτόν πού είπε, «τής μέν θείας φύσεως ίδιότης είναι νά γεν
νά, τής δέ ένεργείας νά πράττη»4. ’Όπως δηλαδή λέγεται άπό 
μάς ένα πράγμα πού ύπάρχει έξω άπό μάς, λέγεται όμως άπό 
μάς καί ό λόγος μας άλλά σάν έμφυτη κίνησίς μας, γι’ αύτό με
ρικές φορές δηλώνομε ότι ό λόγος μας λέγει άλλά δέν λέγεται 
μόνο, όχι όμως καί τό λεγόμενο άπό έκεΐνον. *Έτσι καί στήν 
περίπτωσι τής έμφυτης ένεργείας εύλόγως θά μπορούσε νά λε
χθή ότι καί ένεργεΐ καί ένεργεΐται. Καί ή μέν ούσία τού Πνεύ
ματος είναι έντελώς άφανέρωτη, ένώ ή ένέργεια τού θείου

3. Πρβλ. Γρηγορίου θεο λ ό γο υ , Λόγον 31 (θεολογικον 5), 5-6. PG  36, 
137Β-140Β.

4. Κυρίλλου Α λεξάνδρειάς, θησαυροί 18, PG  75, 312С.
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παντάπασιν, ή δε ένέργεια τού Θείου Πνεύματος φανερουμένη 
διά των Αποτελεσμάτων κατά την φανέρωσιν άρχεται και παύε
ται, των κτισμάτων ώσπερ έφθημεν είπόντες μή χωρούντων 
την άιδιότητα. Διό καί τις των πατέρων έρωτηθεϊς διατί μή 

5 σνναΐδια τφ Θεφ τά κτίσματα, «διότι μή χωροΰσιν» άπεκρίνα- 
το, «τό άναρχον». Α λλ ' οι5 διά τούτο πάντως άρχεται ή του 
θεόν ένέργεια και παύεται' ό γάρ άει ένεργών Θεός άπαυστον 
έχει τήν ένέργειαν, και τά πάνθ’ όρών άει και των πάντων προ- 
νοούμενος' «ό γάρ Πατήρ μου έως άρτι έργάζεται, κάγώ έργά- 

10 ζομαι», φησί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ

~Οτι ή ένέργεια αϋτη και ούσιωδώς προσβίναι τφ θεφ  
καί ένεργοδσα παρά τών θεολόγων μαρτυρεϊταν 

και ώς ταύτην κτίσμα φανερώς λέγων ό 
‘Ακίνδυνος κτίσμα τον θεόν ποιεί

79 Δέον τοίνυν τον Ακίνδυνον τήν έπι του Θεού διαφοράν τής 
ούσίας και τής ένεργείας παρά τού Θεολόγου διδαχθέντα, του 
συναλείφειν αύτάς καϊ δι’ άμφοτέρων άναιρεΐν έκστήναι και τού 
σύνθετον λέγειν τον Θεόν εί διαφέρουσαν έχει τής άκτιστου ού- 

Ι5σίας τήν άκτιστον ένέργειαν' ό δε πρόφασιν έντευθεν εΰρετο του 
ταύτην κτίσμα λέγειν και διά ταύτης κτίσμα τον Θεόν ποιεϊν. 
Τοΐς γάρ οίκείοις φυσικοΐς και ούσιώδεσι πάσα φύσις και ούσία 
κατάλληλός έστι, καίτοι ού περί τής δημιουργικής ένεργείας 
πρός αύτόν ήμΐν ό λόγος, άλλά περί τής του Θεού λαμπρότητος, 

20 καθ’ ήν ό Χριστός έπι τού όρους περιήστραψε τους μαθητάς, ήν 
έχειν τε αύτός άνάρχως ώς Θεού γνήσιος Υιός άναγέγραπται 
καί περιαυγάζειν άπαύστως τους άξιους κατ’ αύτήν έπι τού μέλ-
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Πνεύματος πού φανερώνεται διά των αποτελεσμάτων άρχίζει 
και παύει κατά τή φανέρωσι, διότι, όπως είπαμε, τά κτίσματα 
δεν χωρούν την άϊδιότητα. Γι’ αύτό καί κάποιος άπό τούς πατέ
ρες, όταν έρωτήθηκε, γιατί τά κτίσματα δεν είναι συναΐδια με 
τον Θεό, άποκρίθηκε, «διότι δεν χωρούν τό άναρχο»5. ’Αλλά 
δεν είναι γι’ αύτό πού οπωσδήποτε άρχίζει καί παύεται ή ένέρ- 
γεια τού Θεού. Γι’ αύτό ό πάντοτε ένεργών θεός έχει άπαυστη 
την ένέργεια, βλέποντας καί τά πάντα πάντοτε καί προνοώντας 
γιά τά πάντα* «διότι ό Πατήρ έως τώρα έργάζεται, κι’ έγώ έρ- 
γάζομαι», λέγει6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

"Οτι ή ένέργεια τούτη μαρτυρεΐται ότι και ούσιωδώς 
προσυπάρχει στον θ ε ό  και είναι ενεργής* και ότι 

ό Ακίνδυνος λέγοντας την κτίσμα φανερά 
καθιστά κτίσμα τόν θ εό

79 Ένώ λοιπόν πρέπει ό ’Ακίνδυνος, άφού έδιδάχθηκε την 
διαφορά ούσίας καί ένεργείας έπί τού Θεού άπό τόν Θεολόγο, 
νά παύση νά τις άναμιγνύη καί νά άναιρή τή μιά μέ τήν άλλη, νά 
παύση έπίσης νά λέγη τόν Θεό σύνθετο, άν έχη διαφορετική 
τήν άκτιστη ένέργεια άπό τήν άκτιστη ούσία, αύτός εύρήκε άπό 
έδώ πρόφασι νά τήν λέγη κτίσμα καί δι’ αύτής νά καθιστά τόν 
θεό κτίσμα. Διότι κάθε φύσις καί ούσία είναι άντίστοιχη μέ τά 
οικεία φυσικά καί ούσιώδη προσόντα, άν καί ό λόγος μας προς 
αύτόν δεν είναι περί της δημιουργικής ένεργείας, άλλά περί της 
λαμπρότητος τού θεού, κατά τήν όποια ό Χριστός περιάστρα- 
ψε τούς μαθητάς έπάνω στο όρος, τήν όποια, όπως έχει γραφή, 
έχει ό ίδιος άνάρχως ώς γνήσιος Υιός θεού καί περιαυγάζει 
τούς άξιους γι’ αύτήν άπαύστως κατά τόν μέλλοντα αιώνα. Ά λλ’

5. Τούτο είναι τού Έφραιμ τού Σύρου. Βλ. έν φςι LP,.
6. 7ω. 5, 17.
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λοντος αίώνος. Ού μην άλλ’ έπεί την ούσιώδη καί φυσικήν του 
Θεού ένέργειαν άκτιστον είναι και αυτός ό ’Ακίνδυνος φησιν, 
άλλ’ οόκ άλλο παρά την ούσίαν, και νυν ετ’ αύτφ δεικτέον διά 
τής των θεολόγων γλώττης μαρτυρούμενον, ώς ή ένέργεια ήν 

5 ένεργουμένην εΐρηκεν ό Θεολόγος και οόσιώδης του Θεού έστι 
και τής του Θεού ούσίας έτερον τάχα γάρ αν οΰτω τής δυσσε- 
βείας άποσταίη, τφ σαφεΐ τής άληθείας άναπεπεισμένος, εί μη 
κατά το άποστολικον «έξέστραπται τελέως και έστιν αύτοκατά- 
κριτος».

80 Τις δ ’άν εϊη κοινή γλώττα των θεολόγων ή Δαμασκηνός ό 
θειος πανταχόθεν τους των θείων δογμάτων έρανισάμενος λό
γους; Ούτος ούν είπών δύο ένεργείας έχειν τον Κύριον ημών 
Ίησουν Χριστόν, τήν μεν ώς Θεόν, τήν δε ώς άνθρωπον, έπή- 
γαγεν «ίστέον δέ ώς άλλο έστιν ένέργεια και άλλο ένεργητικόν 

15 και άλλο ένέργημα. Ενέργεια μεν ουν έστιν ή δραστική και ού- 
σιώδης τής φύσεως κίνησις, ένεργητικόν δέ ή φύσις έζ ής ή 
ένέργεια πρόεισιν, ένέργημα δέ τό άποτέλεσμα. Λέγεται δέ και ή 
ένέργεια ένέργημα καί τό ένέργημα ένέργεια». Θέλων δ ’ έπειτα 
δεΐξαι τήν ούσιώδη ταύτην του Θεού ένέργειαν έκείνην είναι, ήν 

20 έτέραν τής ούσίας του Θεού φησιν ό τής θεολογίας έπώνυμος, 
έπάγει πάλιν «ίστέον δέ ώς ή ένέργεια κίνησίς έστι καί ένεργεΐ- 
ται μάλλον ή ένεργεΐ, καθώς φησιν ό θεολόγος Γρηγόριος έν τφ  
Π ε ρ ί  τ ο υ  ά γ ι ο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς  λόγω, 'εί δέ ένέργεια, 
ένεργηθήσεται δηλονότι καί ούκ ένεργήσει καί όμοΰ τφ  ένεργη- 

25 Θήναι παύσεται ’». Αλλά καί αύτός ό τής θεολογίας έπώνυμος 
τούτο προϊών ύπέδειξεν έκει, κίνησιν Θεού καί αύτός τήν ένέρ- 
γειαν ταύτην προσειπών. Ό δ* Ακίνδυνος πάλιν τάναντία σα- 1

1. 7ϊτ. 3, 11.
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όμως, έπειδή και ό ίδιος ό ’Ακίνδυνος λέγει ότι είναι άκτιστη ή 
ούσιώδης και φυσική ένέργεια του Θεού, άλλ’ δχι κάτι άλλο 
άπό την ούσία, πρέπει και τώρα ακόμη νά του δειχθή ότι ή 
γλώσσα των θεολόγων μαρτυρεί ότι ή ένέργεια τήν όποια ό θε
ολόγος είπε ένεργουμένη είναι και ούσιώδης ένέργεια του 
Θεού και άλλο άπό τήν ούσία τού Θεού* διότι έτσι ίσως άπομα- 
κρυνθή άπό τή δυσσέβεια, πειθόμενος με τή σαφήνεια τής άλη- 
θείας, άν κατά τό άποστολικό δεν «έχη διαστραφή τελείως και 
είναι αύτοκατάκριτος»1.

80 Ποιος άλλος θά μπορούσε νά θεωρηθή κοινή γλώσσα τών 
θεολόγων άπό τον θειο Δαμασκηνό πού έρανίσθηκε τούς λό
γους τών θείων δογμάτων; Τούτος λοιπόν, άφού είπε ότι ό Κύ
ριός μας ’Ιησούς Χριστός έχει δυο ένέργειες, τήν μια ώς Θεός, 
τήν άλλη ώς άνθρωπος, προσέθεσε* «πρέπει νά γνωρίζομε 
όμως ότι άλλο είναι ένέργεια και άλλο ένεργητικό και άλλο 
ένέργημα. ’Ενέργεια λοιπόν είναι ή δραστική και ούσιώδης κί- 
νησις τής φύσεως, ενεργητικό είναι ή φύσις άπό τήν όποια προ
έρχεται ή ένέργεια, ένέργεια δε τό άποτέλεσμα. Λέγεται όμως 
και ή ένέργεια ένέργημα και τό ένέργημα ένέργεια»2. Θέλοντας 
έπειτα νά δείξη ότι ή ούσιώδης τούτη ένέργεια είναι έκείνη, για 
τήν όποια λέγει ό έπώνυμος τής θεολογίας ότι είναι άλλη άπό 
τήν ούσία τού Θεού, προσθέτει πάλι, «πρέπει νά γνωρίζομε ότι 
ή ένέργεια είναι κίνησις κι’ ένεργεΐται μάλλον παρά ένεργεΐ, 
όπως λέγει ό θεολόγος Γρηγόριος στον λόγο Περί τού άγιου 
Πνεύματος, ‘άν δε είναι ένέργεια, θά ένεργηθή βέβαια και δεν 
θά ένεργήση, και άμέσως μόλις ένεργηθή θά παυθή’3»4. ’Αλλά 
και ό ίδιος ό έπώνυμος τής θεολογίας ύπέδειξε τούτο έκεί στή 
συνέχεια, όνομάζοντας κι’ αύτός τήν ένέργεια τούτη κίνησι. Ό  
δέ ’Ακίνδυνος διακηρύσσοντας πάλι σαφώς τά άντίθετα άπό

2. "Εκδοσις όρθοδόξου πίστεως 3, 15, PG94, 1048Α.
3. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 31 (θεολογικός 5), PG 36, 140Α.
4. Ίω. Δαμασκηνού, "Εκδοσις όρθοδόξου πίστεως 3, 15, PG 94, 

1048Β.
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φως των θεολόγων άποφαινόμενος, τοΐς αύτώ προεφημένοις 
έφεξής έπάγει γράφων «ούτε ούν ό Υιός και τό Πνεύμα του 
Θεόν έτερα τής ούσίας του Θεού, ούτε τούτο άκτιστος και ου
σιώδης και φυσική του Θεού ένέργεια, δπερ ένεργεϊται υπό του 

5 Θεού και όμου τφ ένεργηθήναι παύεται», μή είδώς μήτε ά λέγει 
μήτε περί τίνων διαβεβαιοΰται. Και τοίνυν «ά μή έώρακεν έμ- 
βατεύων είκή φυσιούμενος υπό του νοός τής σαρκος αύτοΰ», 
τήν άκτιστον του Θεού ένέργειαν εις κτίσμα κατασπμ και συγ- 
κατασπμ τήν Θείαν φύσιν ού γάρ έστι κτιστής ένεργείας άκτι- 

10 στον ύπάρχειν φύσιν.

81 Καίτοι Δαμασκηνός ό Θειος τελέως έμφράττων αύτοΰ τό 
στόμα και πάσαν πρόφασιν περιαιρούμενος, ούχ άπλώς του 
Θεού, άλλ' αύτοΰ τοΰ Υίοΰ τοΰ Θεοΰ και Κυρίου ημών Ίησοΰ 
Χριστοΰ, άλλο είπεν είναι τήν άκτιστον ούσίαν και άλλο τήν 

15 άκτιστον ένέργειαν, και προσεΐπε ταύτην ούσιώδη φανερώς και 
ώς ένεργεϊται μάλλον ή ένεργεϊ' και ένεργοΰσαν ταύτην ύποφαί- 
νων, ώς και μικρόν ήμϊν άνωτέρω διατετράνωται και αύτός 
έναργέστερον άλλαχοΰ παρίστησιν, «ή τοΰ Χριστοΰ» γράφων 
«θεία Θέλησις άναρχός έστι кал παντουργός, έπομένην έχουσα 

20 τήν δύναμιν». Προϊών δε κανταΰθα πολλαχώς ποιείται δήλην 
τήν διαφοράν, νΰν μεν έπεσθαι λέγων τή άκτίστω ούσίφ τοΰ 
Χριστοΰ τήν άκτιστον ένέργειαν, νΰν δε προσειναι ταύτη' άλλοτε 
δε προϊέναι φάσκων έκ τής Θείας ούσίας τήν κατάλληλον ένέρ- 
γειάν τε και Θέλησιν. Και ούχ άπλώς τήν θέλησιν και τήν ένέρ- 

25 γειαν, άλλ ' αύτήν τήν Θελητικήν και ένεργητικήν δύναμιν προσ- 
εΐναι λέγει τή θείμ φύσει, άλλ' ού φύσιν είναι, γράφων, «ό 
άριθμός τών ούσιωδώς προσόντων ταϊς τοΰ Χριστοΰ φύσεσι
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τούς θεολόγους, στή συνέχεια αύτών πού είπε προηγουμένως 
προσθέτει γράφοντας, «ούτε λοιπόν ό Υιός καί τό Πνεύμα τού 
Θεού- είναι άλλα από την ούσία τού θεού, ούτε τούτο άκτιστη 
και ούσιώδης και φυσική ένέργεια τού θεού, τό όποιο ένεργεΐ- 
ται από τον θεό και μαζί με τό ένεργηθήναι παύεται», μη 
γνωρίζοντας ούτε τί λέγει ούτε τί ύποστηρίζει.5 Καί λοιπόν, 
«αναμιγνυόμενος σε πράγματα πού δέν βλέπει άπό ύπεροψία 
πού τού προκαλει ό σάρκινος νους του»6, ύποβιβάζει την άκτι
στη ένέργεια τού Θεού σε κτίσμα καί συνυποβιβάζει τη θεία 
φύσι* διότι δέν είναι δυνατό νά ύπάρχη άκτιστη φύσις κτιστής 
ένεργείας.

81 Καί όμως ό θειος Δαμασκηνός, φράζοντάς του τελείως τό 
στόμα καί άφαιρώντας κάθε πρόφασι, είπε ότι άλλο είναι ή 
άκτιστη ούσία καί άλλο ή άκτιστη ένέργεια, όχι άπλώς τού 
Θεού, άλλά καί αύτοΰ τού Υιού τού θεού καί Κυρίου μας ’Ιη
σού Χριστού* καί την ώνόμασε φανερά ούσιώδη καί έδήλωσε 
ότι ένεργειται μάλλον παρά ένεργεΐ* καί ύποδηλώνοντας ότι 
ένεργεΐ, όπως έμεΐς έδείξαμε λίγο παραπάνω καί αύτός παρι
στάνει άλλοΰ σαφέστερα, γράφοντας «ή θεία θέλησις τού Χρι
στού είναι άναρχη καί παντουργός, έχοντας άκόλουθη τή δύνα- 
μι»7. Προχωρώντας δέ κι’ έδώ μέ πολλούς τρόπους καθιστά φα
νερή τή διαφορά, τή μια φορά λέγοντας ότι ή άκτιστη ένέργεια 
άκολουθει τήν άκτιστη ούσία τού Χριστού, τήν άλλη ότι προσ- 
υπάρχει σ’ αύτήν* καί άλλοτε λέγοντας ότι άπό τή θεία ούσία 
προβάλλεται ή κατάλληλη ένέργεια καί θέλησις. Καί δέν λέγει 
ότι στή θεία φύσι προσυπάρχει άπλώς ή θέλησις καί ή ένέργεια 
άλλά ότι προσυπάρχει καί αύτή ή θελητική καί ένεργητική δύ- 
ναμις, χωρίς νά είναι φύσις, γράφοντας, «ό άριθμός των ούσιω- 
δώς προσόντων στις φύσεις τού Χριστού, των θελημάτων καί

5. Βλ. А ' Τιμ. 1, 7.
6. Κολ. 2, 18.
7. Ίω. Δαμασκηνού, "Εκδοσις όρθοδόξου πίστεως 3, 18, PG 94, 

1076D.
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Θελημάτων τε και ένεργειών, ου διαίρεσιν εισάγει του ένός Χρί
στου· μή γένοιτο. Φυσικά γάρ και ούχ υποστατικά φαμεν τα Θε
λήματα και τάς ένεργείας. Λέγω δή αυτήν την Θελητικήν και 
ένεργητικήν δύναμιν καθ’ ήν Θέλουσι και ένεργουσι και Θέλοντα 

5 και ένεργοΰντα» · και πάλιν, «εί πάσα ένέργεια φύσεώς τίνος ου
σιώδης όρίζεται κίνησις, που τις ένέργειαν ευρηκεν ου φυσικής 
δυνάμεως ύπάρχουσαν κίνησιν;». 7Αρ ’ ού διά πάντων άντικεί- 
μενος ό Δαμασκηνός Θεολόγος έστιν Ακινδύνφ ώς δντι διά 
πάντων περί τά θεΐα πλημμελεΐ την διάνοιαν;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ

ΜΟτι τό λέγβιν καθάπβρ οδτος τόν Υιόν και τό Πνεύμα τού Θεού 
την ουσίαν είναι τού θεού πολύ μεν έχει τό άλογον, 
πλεΐον δε τό δοσσεβές· έν φ  κεφαλαίψ πάλιν παρά

στασή άτι και άναρχός έστιν ή διαφέρονσα 
τής θείας ουσίας θεία ενέργεια

82 Το γάρ δή καί λέγειν, ώς «αί ούσιώδεις ένέργειαι ό Υιός 
έστι και τό Πνεύμα τού Θεού», εΐτ έπάγειν ώς «ούκ εστι ταΰθ’ 
έτερα τής ούσίας τού Θεού». Πολύ μεν έχει τό άλογον, πλεΐον 
δε τό δυσσεβές. Πρώτον μεν ώς ή ένιαίως άει Θεολογουμένη 
ούσία τού θεού πληθυντικώς παρ’ αύτού προάγεταν «αί ούσιώ- 

15 δεις» γάρ, φησίν, «ένέργειαι ούκ είσιν έτεραι τής ούσίας». Ούδέ 
γοΰν κατά τούτο, ώ καινόφρον, δτι αί μεν ούσίαι τού Θεού ούδέ- 
ποτ’ άν τις είποι πληθυντικώς προενεγκών, εϊπερ εύσεβεϊν αί- 
ρεΐται, τάς δε ούσιώδεις ένεργείας τού Θεού και πληθυντικώς 
προάγομεν; "Επειτα, εϊπερ ό Υιός και τό Πνεύμα τού Θεού μή 

20 τής ούσίας έτερα, αύτός ό Υιός λοιπόν και τό Πνεύμα τό άγιον 
κατά τόν Ακίνδυνόν έστιν ή ούσία τού θεού. Τίς ούν τών απάν
των εϊρηκέ ποτέ τόν άνθρωπον ούσίαν είναι τού άνθρώπου ή 8 9

8. Αύτόθι, 3, 14, PG 94, 1036Α.
9. Αύτόθι, 3, 15, PG94, Ю57А.
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ένεργειών, δέν εισάγει διαίρεσι του ένός Χριστού, μή γένοιτο. 
Διότι τά θελήματα καί τις ένέργειες τά λέγομε φυσικά καί όχι 
ύποστατικά. Λέγω λοιπόν την ίδια τή θελητική καί ένεργητική 
δύναμι, κατά την όποια θέλουν καί ένεργοϋν τά θέλοντα καί 
ένεργοϋντα»8. Καί πάλι «άν κάθε ένέργεια μιας φύσεως όρίζε- 
ται ώς ούσιώδης κίνησις, πού εύρήκε κανείς ένέργεια πού δέν 
είναι κίνησις φυσικής δυνάμεως;»9. Ά ρα ό Δαμασκηνός θεολό
γος είναι άπό κάθε πλευρά άντίθετος προς τον ’Ακίνδυνο, διότι 
τούτος είναι άπό κάθε πλευρά πλημμελής στή σκέψι γύρω άπό 
τά θεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

"Οτι τό νά λέγη κανείς, όπως αύτός, δτι ό Υιός και τό Πνεύ
μα τού θεού  είναι ή ούσία του θεοΰ, έχει πολύ παραλογι- 
γισμό και πολλή δυσσέβεια. Στό κεφάλαιο τούτο ύπάρχει 

πάλι παράστασις δτι ή θεία ένέργεια πού διαφέρει 
άπό τή θεία ούσία είναι και άναρχη

82 Διότι τό νά λέγη ότι «οί ούσιώδεις ένέργειες είναι ό Υιός 
καί τό Πνεύμα τοΰ Θεού», κι’ έπειτα νά έπιφέρη ότι «τούτα δέν 
είναι διαφορετικά άπό τήν ούσία τοΰ Θεοΰ», έχει πολύ παραλο- 
γισμό, περισσότερη όμως δυσσέβεια. Είναι δυσσεβές πρώτα, 
διότι ή ένιαίως πάντοτε θεολογουμένη ούσία τοΰ Θεοΰ προβάλ
λεται άπό αύτόν πληθυντικώς, άφοΰ λέγει, «οί ούσιώδεις ένέρ- 
γειες δέν είναι άλλες άπό τήν ούσία». Δέν είναι λοιπόν διάφο
ρες ούτε κατά τούτο, ώ νεωτεριστή, ότι ποτέ δέν θά μπορούσε 
νά είπή κανείς «οί ούσίες τού θεοΰ» στόν πληθυντικό, άν θέλη 
νά εύσεβή, ένώ τις ούσιώδεις ένέργειες τού θεού τις προβάλ
λομε καί πληθυντικώς; ’Έπειτα, άν ό Υιός καί τό Πνεύμα τού 
θεοΰ δέν ήσαν άλλα άπό τήν ούσία, ό ίδιος τότε ό Υιός καί τό 
άγιο Πνεύμα είναι κατά τόν ’Ακίνδυνο ή ούσία τοΰ θεού. Ποιός 
λοιπόν άπό όλους είπε ποτέ ότι ό άνθρωπος είναι ούσία τοΰ άν-
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τον άγγελον πάλιν τον άγγέλου ή τον Παύλον ή τον Γαβριήλ ή 
τον άνθρώπον υιόν οόσίαν του ανθρώπου; Ουσίαν μεν γάρ είναι 
τούτων έκαστον ή έχειν λογικήν ή νοεράν πας τις άν εικότως 
φαίη, ούσίαν δε λέγειν τον άγγελον πάλιν του άγγέλου ή τον άν- 

5 Θρωπον πάλιν του άνθρώπου ή τον υιόν, δ και ύποστάσεως 
σημαντικόν έστι, μεμωραμένης έστι και γλώττης και φρενός' ό 
δ ’ έπι Θεού Πατρος και Υιού Θεού και Πνεύματος Θεού τοιαΰ- 
τα συγγραφόμενος ούκ άβελτηρίας μόνον, άλλα και δυσσεβείας 
εις έσχατον έληλακώς τυγχάνει.

83 Και τοίνυν έρεσθαι προσήκε τούτον, τίνος άρα Θεού ούσία 
ό Υιός και το Πνεύμα τού Θεού; Εί μεν γάρ του Πατρός, 
πρώτον μεν αύτος ό Πατήρ άνούσιος έσται τφ Υίω και τω 
Πνεύματι μόνον ένθεωρούμενος' ταυτα δε μονοϋπόστατά τε και 
καθ’ έαυτά τελέως άνυπόστατα, μή κατ’ ίδιαν έκαστον ύπόστα-

15 σιν ύπάρχον ώς ούσία τυγχάνοντα τής τού Πατρος ύποστάσεως, 
τουτέστι των κατ’ αύτήν ιδιωμάτων. Ούχ ήμών, άλλ’ έκ των 
έκείνου λόγων ταυτι τίκτεται τα άσύστατα. ’Έπειτα εί, καθάπερ 
παρά των άγιων έδιδάχθημεν, έκ τής ούσίας του Πατρός έστιν ό 
Υιός, το δέ Πνεύμα το άγιον ούσία τού Πατρος κατά τον Άκιν- 

20 δύνου λήρον, έκ τού Πνεύματος έσται ό Υιός, όμοίως δέ και το 
Πνεύμα έκ τού Υιού (και γάρ κάκεΐνο έκ τής πατρικής ούσίας 
ού γεννητώς άλλ’ έκπορευτώς προήλθεν), ούσία δέ Πατρος ό 
Υιός κατά τον Άκίνδυνον. Ού γάρ ήκουσεν, ώς έοικεν, ή ούκ 
έπίστευσεν δτι «τά τής ύπερουσίου θεογονίας ούκ αντιστρέφει 

25 προς άλλη λα».

84 Εί δέ μή τού Πατρος είναι φησιν ούσίαν τον Υιόν και το 
Πνεύμα το άγιον ώς αύτού ταΰτ’ όντα ούσιώδεις ένεργείας, ό 
Θεού ταύτ’ είναι ούσίαν ίσχυριζόμενος, άλλ’ άπλώς τού Θεού,
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θρώπου ή πάλι ό άγγελος του αγγέλου ή ό Παύλος ή ό Γαβριήλ 
ή ό υιός τού ανθρώπου ούσία τού ανθρώπου; Τό ότι ό καθένας 
άπό αύτούς είναι ή έχει ούσία, λογική ή νοερή, εύλόγως θά 
μπορούσε ό καθένας νά τό είπή· τό νά λέγεται όμως ό άγγελος 
πάλι ούσία τού άγγέλου ή ό άνθρωπος πάλι τού άνθρώπου ή ό 
υιός, πράγμα πού είναι σημαντικό ύποστάσεως, είναι γνώρισμα 
μωρής γλώσσας και διανοίας; Εκείνος όμως πού γράφει τέτοια 
πράγματα έπι τού θεού Πατρός και τού Υίοΰ Θεού και τού 
Πνεύματος Θεού έχει φθάσει στο έσχατο κατάντημα όχι μόνο 
τής άνοησίας, άλλά και τής δυσσεβείας.

83 θά ήρμοζε βέβαια νά τον έρωτήση κανείς· ποιοΰ λοιπόν 
Θεού είναι ούσία ό Υιός και τό Πνεύμα τού Θεού; Διότι άν εί
ναι τού Πατρός, τότε πρώτα ό ίδιος ό Πατήρ θά είναι άνούσιος, 
θεωρούμενος μόνο μέσα στον Υιό και τό Πνεύμα· αύτά πάλι θά 
είναι μονοϋπόστατα και καθ’ έαυτά τελείως άνυπόστατα, χωρίς 
νά είναι τό καθένα ιδιαίτερη ύπόστασις, άφοΰ είναι ούσία τής 
ύποστάσεως τού Πατρός, δηλαδή των ιδιωμάτων κατά τήν ύπό- 
στασι. Τούτα τά άσύστατα μάλιστα δεν βγαίνουν άπό τά δικά 
μας λόγια, άλλά άπό τά λόγια έκείνου. ’Έπειτα άν, όπως έδιδα- 
χθήκαμε άπό τούς άγιους, ό Υιός είναι άπό τήν ούσία τού Πα
τρός, τό δε άγιο Πνεύμα είναι ούσία τού Πατρός κατά τή μωρία 
τού Άκινδύνου, ό Υιός θά είναι άπό τό Πνεύμα, όμοίως δε και 
τό Πνεύμα άπό τον Υιό (διότι κι’ έκεΐνο προήλθε άπό τήν πα
τρική ούσία όχι γεννητώς άλλά έκπορευτικώς), ούσία δε τού 
Πατρός θά είναι ό Υιός κατά τον ’Ακίνδυνο. Διότι δεν άκουσε, 
όπως φαίνεται, ή δεν έπίστευσε ότι «τά πράγματα τής ύπερου
ράνιας θεογονίας δεν άντιστρέφονται προς άλληλα»1.

84 ’Ά ν  όμως δεν λέγη ότι είναι ούσία τού Πατρός ό Υιός και 
τό Πνεύμα τό άγιο, σάν ούσιώδης ένέργειές του, αύτός πού 
ισχυρίζεται ότι τούτα είναι ούσία τού θεού, άλλά γενικώς τού

1. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου (ψευδ.), Περί θείων όνομάτων 2, 5, PG 3,
6 4 1D.
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πώς ό Υιός μεν και το Πνεύμα το άγιον ουσία κατ ’ αύτόν έστι 
Θεού, ό δε Πατήρ ούκ έστιν, ή γουν ώς άνούσιος ή ώς έτέρας 
ούσίας παρά ταυτα; Α λλ’ ήμεΐς έκ τής πατρικής ουσίας έκεΐνα 
πεπιστεύκαμεν, διό και όμοούσια τώ Πατρί τε και άλλήλοις.

5 Ούδέν δε των όμοουσίων άνούσιον ή έτερούσιόν έστιν, οΰδ’ ου
σιώδης κίνησις έτερον ετέρου, άλλα μίαν ώς όμοίαν έχει την κί- 
νησιν και την ενέργειαν. Έπι δε του Θεού ούχι μίαν ώς όμοίαν, 
άλλ’ ώς την αύτήν και άπαράλλακτον ούσαν τών τριών προσώ
πων, δι ’ ήν και ενέργεια καλείται τούτων έκαστον. Εί δε και τον 

Ю Πατέρα φησιν ό Ακίνδυνος ουσίαν είναι του Θεού, τίνος άρα λέ
γει Θεού ουσίαν είναι τόν Πατέρα και τόν Υιόν και το Πνεύμα 
το άγιον; Θεού μεν γάρ ούσίαν είναι μίαν, άόρατον, άπερινόητον, 
άνέκφαντον, άνέκφραστον, άκατανόμαστον, δηλαδή Πατρός, 
Υιού και Πνεύματος, κοινή πάντες οι εύσεβεϊς όμολογούμεν, 

15 Θεού δε ούσίαν λέγειν τόν Υιόν και το Πνεύμα τού Θοεΰ, ή και 
τόν Πατέρα συν αύτοΐς, αίρέσεών έστιν αίσχίστη και καινή τις 
και άλλόκοτος. Ό γάρ τά τρία ή τα δύο πρόσωπα τής μιας θεό- 
τητος λέγων ούσίαν τού Θεού, τί άλλο ή τας ύποστάσεις φησιν 
ούσίας και όντως πολύθεός έστιν; Έπει δε και τας άκτιστους 

20 τού Θεού δυνάμεις ό νέηλυς ούτος Θεολόγος ούσίαν έφη τού 
Θεού, μηδέν διαφέρειν ταύτας αύτής άποφηνάμενος, πλείστας δε 
δυνάμεις έχοντα, μάλλον δέ και παντοδύναμον όντα φύσει πάν
τες ισμεν τον Θεόν (το γάρ πας έπι τών πολλών και κατά τι 
διαφερόντων άκούομεν λεγόμενον) πολλάς άρ’ ούτος кал διαφό- 

25 ρους ούσίας είναι διαβεβαιούται τού Θεού.

85 Καίτοι λόγος ήμϊν ούκ ήν περί Υιού και Πνεύματος, άλλά 
προς αύτόν τε και τους κατ’ αύτόν κτιστήν λέγοντας τήν κοινήν 
και φυσικήν τού Πατρός και τού Υιού και τού άγιου Πνεύματος 
ένέργειαν τους άγιους άντιπροηνέγκαμεν ήμεΐς λέγοντας τήν 

30 πρόνοιαν κοινήν και ούσιώδη τού Θεού ένέργειαν, ού ταύτην δε 
μόνον, άλλά και τάς άλλας Θείας ένεργείας, τήν δύναμιν, τήν θέ-



ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤ’ 23,84-85 465

Θεού, πώς λοιπόν ό Υιός καί τό άγιο Πνεύμα είναι κατ’ αύτόν 
ούσία τού Θεού, ό δέ Πατήρ δεν είναι, είτε ώς ανούσιος είτε ώς 
έχοντας άλλη ούσία διαφορετική από αύτά; Άλλα έμεΐς έχομε 
πιστεύσει ότι εκείνα είναι άπό τήν πατρική ούσία, γι’ αύτό καί 
είναι όμοούσια μέ τον Πατέρα καί μεταξύ τους, καί κανένα άπό 
τά όμοούσια δέν είναι ανούσιο ή έτερούσιο, ούτε είναι ούσιώ- 
δης κίνησις τό ένα τού άλλου, άλλα έχει μια σάν όμοια κίνησι 
καί ένέργεια* έπί τού Θεού όμως δέν έχει μια σάν όμοια άλλα 
σάν τήν ίδια καί άπαράλλακτη στά τρία πρόσωπα, έξ αιτίας τής 
όποιας καί ένέργεια καλείται τό καθένα άπό αύτά. ’Ά ν  δέ ό 
Ακίνδυνος λέγη ότι καί ό Πατήρ είναι ούσία τού Θεού, ποιοΰ 
θεού τάχα λέγει ότι είναι ούσία ό Πατήρ καί ό Υιός καί τό 
άγιο Πνεύμα; Πράγματι, ότι ύπάρχει μιά ούσία τού Θεού, άόρα- 
τη, άπερινόητη, άφανέρωτη, άκατονόμαστη, δηλαδή Πατρός 
καί Υιού καί άγιου Πνεύματος, τό ομολογούμε άπό κοινού όλοι 
οί εύσεβείς· τό νά λέγωμε όμως ούσία τού Θεού τον Υιό καί τό 
Πνεύμα τού θεού, ή καί τον Πατέρα μαζί μέ αύτούς, είναι ή 
χειρότερη αϊρεσις, παράξενη καί άλλόκοτη. Εκείνος πού λέγει 
ούσία τού Θεού τά τρία ή τά δύο πρόσωπα τής μιας θεότητος, τί 
άλλο κάμει παρά λέγει τις ύποστάσεις ούσίες κι’ είναι πραγμα
τικά πολύθεος; Επειδή δέ τούτος ό νεότευκτος θεολόγος είπε 
ούσία τού Θεού καί τις άκτιστες δυνάμεις τού Θεού, διακηρύσ
σοντας ότι τούτες δέν διαφέρουν άπό αύτήν, όλοι δέ γνωρίζομε 
ότι ό Θεός έχει πολλές δυνάμεις μάλλον δέ ότι είναι φύσει παν
τοδύναμος (διότι άκούομε ότι τό πάς λέγεται έπί των πολλών 
πού διαφέρουν κατά τι), άρα αύτός διαβεβαιώνει ότι ύπάρχουν 
πολλές καί διάφορες ούσίες τού Θεού.

85 Καί όμως έμεΐς δέν ώμιλούσαμε περί τού Υιού καί τού 
Πνεύματος* άλλά στήν άποψι αύτού καί τών όμοφρόνων του, 

’ ότι είναι κτιστή ή κοινή καί φυσική ένέργεια τού Πατρός καί 
τού Υιού καί τού άγιου Πνεύματος, έμεΐς άντιπροβάλαμε τούς 
άγιους πού λέγουν τήν πρόνοια κοινή καί ούσιώδη τού θεού 
ένέργεια, όχι δέ μόνο αύτήν άλλά καί τις άλλες θείες ένέργειες,
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λησιν και τα τοιαύτα* ώς και ό μέγας ’Αθανάσιος, «ον κατά άλ
λην και άλλην πρόνοιαν ό Πατήρ και ό Υιός έργάζεται, άλλα 
κατά μίαν кал την αυτήν ούσιώδη τής θεότητος ένέργειαν» · και 
ό θειος Κύριλλος, «ίσοσθενες το Πνεύμα το άγιον και όμοού- 

5 σιον τφ Θεώ, το τήν θείαν ένέργειαν εχον έν έαυτώ φυσικώς» * 
και ό μέγας Βασίλειος, «εί κατά τήν ούσίαν άπαραλλάκτως ό 
λόγος έχει του Πατρός, άπαραλλάκτως έξει και κατά τήν δύνα- 
μ ιν  ών δέ ή δύναμις ίση, ϊση που πάντως και ή ένέργεια» · και ό 
Νύσσης θειος Γρηγόριος, «μία τις ή του Υίοΰ προς το Πνεύμα 

10 το άγιον διεξαγομένη» ' και ό σοφός τά θεία Μάξιμος «τάς του 
Χρίστου», φησί, «δύο φύσεις όμολογοΰντας, και τά φυσικά τού
των ισάριθμα δει πάντως πρεσβεύειν θελήματα και τάς ούσιώ- 
δεις τοσαύτας ένεργείας όμολογεΐν», κάν τφ σεκρέτω περί τού
των διαλεγόμενος «εί ούσιωδώς πρόσεστι», φησί, «τφ Θεφ ή 

15 δημιουργική ένέργεια, τά δέ ούσιωδώς προσόντα, και αναφαίρε
τα»' και πάλιν, «πάντως άνάγκη έπι Χριστού θελήσεις λέγε- 
σθαι και ένεργείας' ούδέν γάρ των δντων χωρίς ένεργείας φυσι
κής ύφέστηκε».

86 Τούτους ούν και τούς άλλους παρηγάγομεν άγιους τά 
20 τοιαΰτα λέγοντας σαφώς ούσιώδεις ένεργείας τού Θεού, μή τού 

Πατρός μόνον, άλλά νΰν μέν αύτοΰ, νΰν δέ τού Υιού, νύν δ ’ αύ- 
του τού Πνεύματος. Ό δέ κατά τής έαυτοΰ και πολλών έστιν ών 
ψυχής άντιλέγειν ήμΐν έκθύμως όρεγόμενος, λογογραφεΐ και 
διαπέμπεται πανταχοΰ σχεδόν τάς τοσαύτας τε και τηλικαύτας

2. Κηρυκτικόν ε(ς τόν Εύαγγελισμόν, 5, PG 28,924Β.
3. Βλ. Περί Τριάόος 7, PG 75, 1087Β και θησαυρόν 33, PG 75, 573С.
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τή δύναμι, τή θέλησι και τά παρόμοια. ’Έτσι είπε και ό μέγας 
Αθανάσιος, «ό Πατήρ και ό Υιός δεν έργάζονται με διαφορετι
κήν ό καθένας πρόνοια, άλλα με μια και τήν ίδια ούσιώδη ένέρ- 
γεια τής θεότητος»2* και ό θειος Κύριλλος, «τό άγιο Πνεύμα εί
ναι ισοδύναμο και όμοούσιο με τον Θεό, έφ’ όσον έχει μέσα 
του φυσικώς τή θεία ένέργεια»3* και ό μέγας Βασίλειος, «άν ό 
Λόγος είναι άπαράλλακτος με τον Πατέρα κατά τήν ούσία, άπα- 
ράλλακτος θά είναι και κατά τή δύναμι· κι’ έκείνων πού ή δύνα- 
μις είναι ίση, ίση είναι οπωσδήποτε και ή ένέργεια»4 5 6 7* και ό 
θειος Γρηγόριος Νύσσης, «μιά είναι ή κίνησις και διάδοσις τού 
άγαθού θελήματος, διεξαγομένη άπό τον Πατέρα διά τού Υιού 
προς τό άγιο Πνεύμα»5, και ό σοφός στά θεΐα Μάξιμος, «άφού 
ομολογούν δύο φύσεις, πρέπει οπωσδήποτε νά δέχονται και τά 
φυσικά ισάριθμα θελήματά τους και νά άναγνωρίζουν τις άλλες 
τόσες ούσιώδεις ένέργειες»6, και συζητώντας γι’ αύτά στο άνα- 
κτορικό γραφείο, «άν προσυπάρχη ούσιωδώς στο Θεό ή 
δημιουργική ένέργεια, τά δε ούσιωδώς προσόντα είναι και άνα- 
φαίρετα»7, και πάλι, «όπωσδήποτε είναι άναγκαιο ν’ άποδίδων- 
ται στο Χριστό θελήσεις και ένέργειες* διότι κανένα άπό τά 
όντα δεν ύφίσταται χωρίς ένέργεια»8.

86 Τούτους λοιπόν τούς άγιους, και τούς άλλους, έφέραμε έμ- 
πρός νά λέγουν σαφώς τά τέτοια ιδιώματα ούσιώδεις ένέργειες 
τού Θεού, όχι μόνο τού Πατρός, άλλα τή μιά φορά αύτού, τήν 
άλλη τού Υιού, τήν άλλη τού ίδιου τού Πνεύματος. Αύτός 
όμως, έπιθυμώντας ν’ άντιλέγη σ’ έμάς σε βάρος τής ψυχής, τής 
δικής του και πολλών άλλων, λογογράφε! και άποστέλλει σχε
δόν παντού τις τέτοιες και τόσο μεγάλες αύτές δυσσέβειες, τίς

4. Περί άγίυυ Πνεύματος 8, 19. PG 32, 104Α.
5. Προς Άβλάβιον, W. Jaeger, 3, 1, σ. 48-49· PG 45, 128Α.
6. Προς Νίκανδρον, PG 91, 96C. Πρβλ. Ζήτησιν μετά Πύρρου, PG 91, 

289BC.
7. Ζήτησις μετά Πύρρου, PG 91, 349Β.
8. Έξήγησις τής κινήσεως 8, PG 90, 121C.
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δυσσεβείας ταύτας, άς διά τοσούτων έξελέγχομεν λόγων, σπεύ- 
δων και τούτο δεΐξαι πάσιν, ώς ό Υιός και το Πνεύμα το άγιον 
ή ούσία του Θεόν έστι (ταΰτα γάρ μόνα, κατ’ αύτόν, κατ’ ούδένα 
τρόπον διενηνόχασι τής ούσίας του Θεού), δογματίζων, ώς έοι- 

5 κε, μηδε υποστάσεις έχειν ταυτα, το γάρ μηδέν διαφέρον τής ού
σίας, ούσία μόνον έστί, και το παρ' αύτοΰ διατεθρυλλημένον πε- 
ριάγγελμα, ότι έν και άδιάφορόν έστιν ούσία και ένέργεια έπι 
Θεού, συμφόρημα πάσης πονηρας αίρέσεως ύπάρχον, ώς και έν 
ίδίμ πραγματεία προαπεδείξαμεν και προς τούτο νυν δείκνυσιν 

10 αύτός συντεΐνον.

87 Τούτο δή και ημών κατήγορων ού διέλιπεν, ότι διαφέρειν 
λέγομεν τής άκτιστου ούσίας την άκτιστον δύναμιν кал ένέρ- 
γειαν, ένα Θεόν προσκυνοϋντες τρισυπόστατον ένεργή τε και 
παντοδύναμον, δν ούτος, δι ’ ών γράφει, νυν μεν είς κτιστά και 

/ 5 άκτιστα διχοτομεί, νυν δε και το εϊναι δλως άναιρεΐ. Τοϊς δε τά 
έαυτών ζητουσιν άλλ' ού τά του Χριστού Ιησού τοσούτον ού μέ
λει το παράπαν ώς και ήμΐν έγκαλεΐν τής εύσεβείας ύπεραπολο- 
γουμένοις προς δύναμιν. Είσι δ ’ οι και πάντα κάλων το τού λό
γου κινούσιν ύπέρ τού δοκεϊν έδραν εύσεβούς όμολογίας είναι, 

20 φεύ, τά τοιαΰτα δόγματα, μάλλον δε παραληρήματα. Και των 
θεοφόρων γάρ πατέρων εϊ τι προάγει προς συνηγορίαν δήθεν 
έαυτού, μη παρανοούμενον τής αύτού κακοδοξίας άνασκευαστι- 
κόν καθέστηκε και προς την αύτού κατηγορίαν πρόκειται τοΐς 
συνιεϊσι. Διό και τά δυσνόητα και τοΐς πολλοΐς άπερινόητα κα- 

25 ταφυγήν άε'ι ποιούμενος οίκείαν, και το τού μεγάλου Θεολόγου 
Γρηγορίου περί ένεργείας είς έπίκρυψιν προύβάλετο τής οικείας 
κακονοίας, τό δε και αύτό την αύτοΰ κακοδοξίαν έξελέγχεν δεί- 
κνυσι γάρ ένέργειαν Θεού έν τφ Θεφ θεωρουμένην, άλλ’ ούκ 
ούσίαν ούσαν τού Θεού, ού μην κτιστήν ούσαν ότι μη ούσία. Ού- 

so δέν γάρ &ν ήν ούσία των κτισμάτων, εί αυτή τά κτίσματα ύπήρ-
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όποιες έξελέγχομε με τόσους λόγους. Σπεύδει νά δείξη και τού
το σε όλους, ότι ό Υιός και τό άγιο Πνεύμα είναι ή ούσία τού 
Θεού (διότι σύμφωνα με την άποψί του μόνο αύτά δεν διαφέ
ρουν κατά κανένα τρόπο άπό την ούσία τού θεού), δογματίζον
τας, όπως φαίνεται, ότι τούτα δεν έχουν ούτε ύποστάσεις* διότι 
αύτό πού δέν διαφέρει καθόλου άπό την ούσία, είναι μόνο ού
σία, και ή περίφημη διακήρυξίς του ότι έπι τού θεού ούσία και 
ένέργεια είναι ένα και τό αύτό, είναι συνονθύλευμα κάθε πονη
ρής αίρέσεως, όπως άπεδείξαμε προηγουμένως σε ιδιαίτερη 
πραγματεία9, και αύτός δεικνύει τώρα ότι συντείνει πρός τούτο.

87 Τούτο λοιπόν δέν έπαυσε νά κατηγορή κι’ έμας, ότι δηλα
δή λέγομε ότι διαφέρει τής άκτιστης ούσίας ή άκτιστη δύναμις 
και ένέργεια, άφού προσκυνούμε ένα Θεό τρισυπόστατο, ένερ- 
γό και παντοδύναμο, τον όποιο τούτος, με όσα γράφει τή μιά 
φορά διχοτομεί σε κτιστά και άκτιστα, τήν άλλη άναιρεΐ και ότι 
ύπάρχει. Εκείνοι όμως πού ζητούν τά δικά τους κι’ όχι τά τού 
Χριστού Ιησού τόσο δέν νοιάζονται καθόλου, ώστε νά κατηγο
ρούν κι’ έμάς πού άπολογούμαστε ύπέρ τής εύσεβείας κατά τή 
δύναμί μας. Μερικοί κάμουν τά πάντα, πού λέγει ό λόγος, γιά 
νά νομισθή ότι τά δόγματα τού είδους τούτου, μάλλον δέ τά πα
ραληρήματα, άποτελούν έδρα εύσεβούς όμολογίας. Και ό,τι 
προβάλλει άπό τούς θεοφόρους πατέρες δήθεν γιά συνηγορία 
έαυτού, όταν δέν παρερμηνεύεται, είναι άνασκευαστικό τής κα- 
κοδοξίας του και γιά τούς συνετούς στρέφεται πρός τή δική του 
κατηγορία. Γι’ αύτό, καταφεύγοντας πάντοτε στά δυσνόητα και 
άπερινόητα γιά τούς πολλούς, έπρόβαλλε και τό τού μεγάλου 
θεολόγου Γρηγορίου περί ένεργείας γιά έπίκρυψι τής κακο- 
νοίας του, ένώ και αύτό έξελέγχει τήν κακοδοξία του* διότι δει
κνύει ένέργεια τού θεού πού παρατηρεΐται μέσα στο Θεό, άλλά 
δέν είναι ούσία τού θεού, και όμως δέν είναι κτιστή γιά τό 
λόγο ότι δέν είναι ούσία. Διότι τίποτε δέν θά ήταν ούσία των

9. ~Εκθεσις δνσσεβημάτων. Βλ. τ. 3 τής παρούσης σειράς, 516-529.
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χε' πάντα yap άνάγκη ταύτην τα κτίσματα ύπάρχειν, εϊπερ αυτή 
κατά τον Άκίνδυνον ή κτιστή του Θεού ένέργειά έστιν. Άλλ ’ έπϊ 
την είρημένην εύσεβώς τω Θεολογώ τής ένεργείας ταύτης παύ
λαν, ώς εις φρούριον έρυμνόν кал διά το ύψος δυσθεώρητον, εύ- 

5 θυς τρέχει καταπονούμενος, μή συνιε'ις ώς διά την έκφανσιν έπ ’ 
αύτής το πεπαΰσθαι λέγεται, προς την ούσίαν άντιδιαστελλομέ- 
νης, ώσπερ εϊρηται, δεικνυμένης кал διά τούτου τής διαφοράς 
τής θείας ούσίας προς την Θείαν ένέργειαν.

88 Τί δέ, του μεν Γρηγορίου άκήκοε, Βασιλείου δε ούκ ήκου- 
10 σεν, ϊνα μή τοιαυτα λέγων καταγέλαστος είή; «Πώς γάρ ού κα- 

ταγέλαστον», φησί, «το δημιουργικόν ούσίαν είναι λέγειν, το 
προνοητικόν πάλιν ούσίαν, το προγνωστικόν πάλιν ώσαύτως, 
καί άπλώς πάσαν ένέργειαν ούσίαν τίθεσθαι»; 7Α ρ’ ούν ή 
δημιουργική και προνοητική και προγνωστική δύναμίς τε και 

15 ένέργειά ήρξατό ποτέ ή πέπαυται, εί μή άρα κατά το φανεροΰ- 
σθαι; Χρήται μέντοι τούτων έκδοτη ό Θεός όπότε кал έφ ’ όσον 
βούλοιτο, διδους τοίς μετά νοΰ σκοπουσι συνοράν αύτοΰ τήν άί- 
διον δύναμιν του Πατρός και του Υιού και του άγιου Πνεύμα
τος, δ των ιερέων έπ ’ έκκλησίας πολλάκις άναβοώντων τής 

20 ημέρας ούχ έστώσιν ώς έοικεν αύτός ποτ ήκουσεν ώσίν, ό τον 
Υιόν μόνον και τό Πνεύμα δύναμιν άξιων καλεΐν, кал ταΰθ’ ώς 

μή μετά τής ούσίας και δύναμιν έχοντα, μάλλον δε δυνάμεις φυ
σικός. Ός, καθάπερ έπεντρυφών τή δυσσεβείμ, τάς κακώς 
έκλαμβανομένας και διαστρεφομένας παρ’ αύτού φωνάς άνα- 

25 λαμβάνων πάλιν και των ταΐς αύτοΰ παροινοίαις ήκιστα πει- 
Θαρχεϊν αίρουμένων καταψευδόμενος, «ούσιώδης τοιγαροΰν»,, 
φησίν, «ένέργειά και δύναμις έπϊ Θεού ό Υιός και τό Πνεύμα τό 
άγιον έστίν εί ούν έτερα ταύτα τής ουσίας τού Θεού κατά τον
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κτισμάτων, άν αύτή ήταν τά κτίσματα· διότι κατ’ άνάγκην αύτή 
πρέπει νά είναι όλα τά κτίσματα, άν κατά τον ’Ακίνδυνο αύτή 
είναι ή κτιστή ενέργεια τού Θεού. Άλλ’ άμέσως τρέχει κοπια
στικά έπάνω στήν λεγομένη εύσεβώς άπό τον Θεολόγο παΰσι 
τής ένεργείας τούτης, σάν σε φρούριο οχυρό και δυσθεώρητο 
γιά τό ύψος, μή άντιλαμβανόμενος ότι τό παύσιμο λέγεται σ’ 
αύτήν γιά τή φανέρωσι, καθώς άντιδιαστέλλεται προς την ού- 
σία, όπως έχει λεχθή· δεικνύεται λοιπόν και με τούτο ή διαφο
ρά τής θείας ούσίας προς τή θεία ένέργεια.

88 Τί συνέβηκε λοιπόν; Τον Γρηγόριο τον ακούσε, τον Βασί
λειο όμως δεν τον άκουσε, γιά νά μή γίνη καταγέλαστος λέγον
τας τέτοια πράγματα; «Πώς δηλαδή δεν είναι καταγέλαστο», 
λέγει, «τό νά λέγεται ούσία τό δημιουργικό, ούσία πάλι τό προ
νοητικό, έπίσης τό προγνωστικό και γενικώς κάθε ένέργεια νά 
θεωρήται ούσία»10; ΤΑρα λοιπόν ή δημιουργική καί προνοητική 
και προγνωστική δύναμις και ένέργεια άρχισε ποτέ ή έπαυσε, 
έκτος άπό τήν περίπτωσι τής φανερώσεως; Χρησιμοποιεί βέ
βαια τήν καθεμιά άπό αύτές ό Θεός όταν και όσο θέλει, έπιτρέ- 
ποντας στούς νοήμονες νά διακρίνουν τήν άίδια δύναμι τού Πα- 
τρός και τού Υιού και τού άγιου Πνεύματος. Τούτο δέν τό 
άκουσε μέ άνοικτά αύτιά, όπως φαίνεται, νά τό έκφωνούν οί ιε
ρείς στις έκκλησίες πολλές φορές τήν ήμέρα11 αύτός πού περιο
ρίζεται νά καλή δύναμι μόνο τό Υίό και τό Πνεύμα, και μάλι
στα μέ τήν έννοια ότι δέν έχουν τή δύναμι μαζί μέ τήν ούσία, 
μάλλον δέ δυνάμεις φυσικές. Αύτός, σάν ν’ άπολαμβάνη τή 
δυσσέβεια, έπαναλαμβάνοντας τις κακώς έκλαμβανόμενες καί 
διαστρεφόμενες άπό αύτόν φωνές καί ψευδολογώντας έναντίον 
έκείνων πού δέν έπιθυμούν νά πειθαρχήσουν στις παραφορές 
του, λέγει, «ούσιώδης λοιπόν ένέργεια καί δύναμις έπί θεού εί
ναι ό Υιός καί τό άγιο Πνεύμα* άν λοιπόν τούτα είναι άλλα άπό

10. Κατ’Εύνομίου 1, 7, PG 29, 528Β.
11. Έννοεΐ τις έκφωνήσεις τών ιερέων κατά τις τελετές.
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Παλαμάν και όφειμένα αύτής και άνισα και άνόμοια, ούδεν τον 
Άρείου και Εύνομίου δογμάτων τα τον Παλαμά διαφέρει».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ'

Παράστασις ότι ούχ ήμεϊς άλλά Βαρλαάμ και Άκίνδυνός 
είσιν oi άνισον και άνόμοιον είναι δογματίζοντες 

τήν θείαν ουσίαν και την Θείαν ένέργειαν 
καϊ δύο Θεότητας λέγοντες εντεύθεν, 

ύπερκειμένην και όφειμένην

89 ’Όντως ό ταντα λέγων Άκίνδννος ύπο τον Πατρός τον 
ψεύδονς ένεργεϊσθαι, φεν, έκινδύνενσε. Πον γάρ ήμεϊς έφημεν 

5 άνόμοιον είναι και άνισον τη ούσίφ τον Θεόν τήν τούτον θείαν 
ένέργειαν; Πώς δ ’ άν τοντ’ έφημεν ήμεϊς oi ταύτην άκτιστον 
φρονονντες, και μή άπαξ μηδε δίς, άλλά και πολλάκις και πάνν 
πολλάκις είρηκότες, ώς «έκ τής έκάστον ένεργείας ή έκάστον 
φνσις χαρακτηρίζεται, τής μεν άκτιστον ένεργείας άκτιστον δει- 

ΐΟκννσης φύσιν, κτιστήν δε τής κτιστής»; Το γάρ χαρακτηριζόμε- 
νον ούκ έκ τον άνομοίον άλλ’ έκ τον όμοίον χαρακτηρίζεται. 
Τοιγαρονν έπι τήν τον σνκοφάντον κεφαλήν, μάλλον δέ ψνχήν, 
τρέπεται το βλάσφημον, αότός γάρ έστιν ό λέγων κτιστήν τής 
άκτιστον ούσίας τήν ένέργειαν, ταντό δ ’ είπεϊν άνόμοιον' διό και 

15 τόν Υίόν ένέργειαν άκτιστον άκονων, οόσίαν είναι λέγει τούτον 
τον θεόν, ώς πλήν τής Θείας ούσίας έτέρον μηδενος δντος άκτί- 
στον κατ’ αύτόν έπι θεόν. ’Αλλά και θεόν ένα προσκννονντες 
και σέβοντες ήμεϊς, τρισνπόστατον, ένεργή τε και θελητήν έλέ- 
ονς και παντοδύναμον, ού το μεν αύτον προσκννονμεν και σέ- 

20 βομεν, τό δ ’ об, άλλά τήν μίαν έν ούσίφ και δννάμει και θελήσει 
ύπερονσιότης
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τήν ούσία του Θεοΰ κατά τον Παλαμά και κατώτερα από αύτήν 
και άνισα και ανόμοια, τίποτε δέν διαφέρουν τά δόγματα του 
Παλαμά άπό του Άρείου και του Εύνομίου.

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ  24

Παράστασις ότι δέν είμαστε εμείς άλλα οΐ Βαρλαάμ 
και ’Ακίνδυνος έκείνοι πού δογματίζουν ότι είναι 

άνιση και άνόμοια ή θεία ούσία καί ή θεία εν
έργεια καί άπ’ αύτό λέγουν δύο θεότητες, 

ύπερκειμένη καί ύφειμένη

89 Αληθινά, ό Ακίνδυνος πού λέγει τούτο έκινδύνευσε, φευ, 
νά ένεργήται άπό τον πατέρα τού ψεύδους. Διότι πού είπαμε 
έμεΐς ότι είναι άνόμοια και άνιση μέ τήν ούσία τού Θεού ή 
ένέργεια τούτου; Πώς θά μπορούσαμε νά είποϋμε τούτο τό 
πράγμα έμεΐς πού τη θεωρούμε άκτιστη και όχι μιά ή δυο φο
ρές, άλλά και πολλές και πάρα πολλές φορές έχομε ειπεΐ ότι «ή 
φύσις τού κάθε πράγματος χαρακτηρίζεται άπό τήν ένέργειά 
του, καθώς ή μέν άκτιστη ένέργεια δεικνύει άκτιστη φύσι, ή δέ 
κτιστή ένέργεια κτιστή»1; Διότι τό χαρακτηριζόμενο δέν χαρα
κτηρίζεται άπό τό άνόμοιο άλλ’ άπό τό όμοιο. Επομένως ό 
βλάσφημος λόγος στρέφεται πρός τήν κεφαλή τού συκοφάντη, 
μάλλον δέ τήν ψυχή, διότι αύτός είναι πού λέγει κτιστή τήν 
ένέργεια τής άκτιστης ούσίας, δηλαδή άνόμοια* γι’ αύτό κι’ 
άκούοντας νά λέγεται ό Υιός άκτιστη ένέργεια, λέγει ότι αύτός 
είναι ούσία τού Θεού, άφού κατ’ αύτόν έκτός άπό τήν θεία ού
σία τίποτε άλλο δέν είναι άκτιστο στο θεό. Άλλ’ έμεΐς προ
σκυνώντας και σεβόμενοι ένα θεό, τρισυπόστατο, ένεργό, θε- 
λητή έλέους και παντοδύναμο, δέν προσκυνούμε και δέν σεβό
μαστε ένα μέρος μόνο αύτού, ένώ τό άλλο όχι, άλλά δοξάζομε

1. Μαξίμου Ό μολογητοΰ, Ζήτησιςμετά Πνρρου, PG  91, 341Α. Π ρβλ.
Ίω . Δαμασκηνού, "Εκδοσιν όρθοδόξον πίστεως 3, 15, PG  94, 1056С.
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και ένεργείμ τελείαν θεότητα μιμ προσκυνήσει δοξάζομεν εν δε 
τη μιμ προσκυνήσει που το άνισον; Αύτφ και τούτο προσήκει 
τω συκοφάντη δυσσεβώς εις κτιστά και άκτιστα κατατεμόντι 
την μίαν θεότητα και κατατομαϊς έπι τοσοΰτον άνίσοις κατ’ αύ- 

5 τής, μάλλον δε καθ’εαυτού, χρησαμένω φρενοβλαβώς.

90 Του δε Βαρλαάμ υφειμένην ώς κτιστήν είπόντος είναι θεό
τητα την έπι του όρους τοΐς άποστόλοις έωραμένην λαμπρότη
τα, προς τούτον άντειπόντες ήμεΐς και άκτιστον ούσαν αύτήν 
άποδείξαντες, ώς τής θείας φύσεως διατελοΰσαν λαμπρότητα

10 και τής μιας άκτιστου θεότητος ούκ έκτος, εϊπερ κατά το αίτιον, 
έφημεν, και άνέκφαντον και άνέκφραστον ύπερκεισθαι ταύτης 
εϊρηται παρά των πατέρων ή θεία και παντάπασιν ανώνυμος 
ύπερουσιότης τού Θεού, άλλά και τής θείας προνοίας ύπερκεϊ- 
σθαι γέγραπται και τής θεατικής τού Θεού δυνάμεως και 

15 άπλώς πάσης κοινής θείας ένεργείας. Ού μην παρά τούτο την 
θείαν πρόνοιαν κτιστήν έρούμεν кал τήν θεατικήν δύναμιν τού 
είδότος τά πάντα πριν γενέσεως' ούτως ούν ούδε τήν λαμπρότη
τα τής θείας φύσεως κτιστήν έρούμεν παρά τούτο.

91 Νϋν δ ’ό τής τού Βαρλαάμ αίρέσεωςμαθητής και διάδοχος 
20 Ακίνδυνος, κτιστήν σαφώς και οότος λέγων και όντως ύφειμέ-

νην τήν θείαν λαμπρότητα έκείνην, και οϋτω κατατέμνων είς 
δυο άνίσους και άνομοίους θεότητας τήν μίαν, είθ’ ύπ' άνοιας 
ύπερβαλλούσης το οίκεΐον αίσχος των αυτό βδελυττομένων οϊε- 
ται кал τοΐς άποτρόπαιον τούτ άγος ήγουμένοις ύπ ’ άναιδείας 

25 έπιγράφεται και τοΐς και αύτον άποσμήχειν πειρωμένοις ύπ ’ 
Αγνωμοσύνης προστρίβεσθαι πειράται.
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μέ μια προσκύνησι τή μια τελεία θεότητα σε ούσία και δύναμι 
καί θέλησι καί ένέργεια. Στη μια προσκύνησι λοιπόν που ύπάρ- 
χει ή άνισότης; Καί τούτο ταιριάζει σ’ αύτόν τό συκοφάντη πού 
έχει διασπάσει δυσσεβώς τή μια θεότητα σε κτιστά καί άκτιστα 
κι’ έχρησιμοποίησε έναντίον της κατατμήσεις τόσο άνισες, 
μάλλον δε έναντίον έαυτού φρενοβλαβώς.

90 Επειδή ό Βαρλαάμ είπε ότι ή λαμπρότης πού έθεάθηκε 
άπό τούς άποστόλους έπάνω στο όρος είναι ύφειμένη θεότης 
ώς κτιστή, έμείς άντείπαμε προς τούτον καί άπεδείξαμε ότι 
αύτή είναι άκτιστη, διότι άποτελεΐ λαμπρότητα τής θείας (ρύσε
ως καί δεν είναι έκτος τής μιάς άκτιστης θεότητος. Είπαμε, αν 
έχη λεχθή άπό τούς πατέρες ότι ή θεία καί έντελώς άνώνυμη 
ύπερουσιότητα τού Θεού ύπέρκειται τής άκτιστης θεότητος 
κατά τό αίτιο καί άφανέρωτο καί άνέκφραστο, άλλ’ έπίσης έχει 
γραφή ότι καί τής θείας προνοίας ύπέρκειται καί τής θεατικής 
τού Θεού δυνάμεως καί γενικώς κάθε κοινής θείας ένεργείας. 
'Όμως δέν θά είπούμε γιά τό λόγο τούτο κτιστή τή θεία πρό
νοια καί τή θεατική δύναμη τού γνωρίζοντος τά πάντα πριν άπό 
τή γένεσι* έτσι λοιπόν ούτε τή λαμπρότητα τής θείας φύσεως 
θά τήν είπούμε κτιστή γιά τό λόγου τούτο.

91 Τώρα ό μαθητής καί διάδοχος τής αίρέσεως τού Βαρλαάμ 
’Ακίνδυνος, λέγοντας καί αύτός σαφώς κτιστή καί πράγματι 
ύφειμένη έκείνη τή θεία λαμπρότητα κι’ έτσι κατατέμνοντας τή 
μιά σέ δυο άνισες καί άνόμοιες θεότητες, έπειτα άπό ύπερβολι
κή άνοησία ύποθέτει ότι τή δική του έντροπή τήν έχουν έκεΐνοι 
πού τή βδελύσσονται καί άπό άναίδεια τήν άποδίδει σ’ έκείνους 
πού τή θεωρούν άποτρόπαιο άγος καί άπό άγνωμοσύνη έπιχει- 
ρεί νά τήν έπιρρίψη σ’ έκείνους πού φροντίζουν νά ξεπλύνουν 
καί αύτόν.
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ΚΕΦΑΛΑ ION KE

"Ό τ ι πρός πολλα ϊς  έτέρα ις  δνσσεβεία ις  κ α ι  τά ς  θείας υ π ο 
σ τά σ ε ις  άνίσους πρός ά λλήλα ς είναι δείκνυσιν ’Α κ ίν

δυνος κα ι ώ ς πολλα χώ ς τό  ένιαΐον του  Θ εού  
κα ι τής ά για ς  Τριάδος α να ιρ ε ί μυστήριον, 
ό δε Π α λα μ ά ς  ώ ς άληθώ ς έσ τ ι πρεσβεύω ν  

ένα τρ ισ υπ ό σ τα το ν  Θεόν ένμ ιςί θ εό τητι

92 Ούκ έντεΰθεν δε μόνον τώ συκοφάντη προσιζάνει τό μύ- 
σος, άλλ’ έπει κατ’ αιτίαν ήμεΐς εφημεν την Θείαν ούσίαν ύπερ- 
κεισθαι τής έαυτής ένεργείας, σννωδά τοΐς Θεοσόφοις πατράσιν, 
ό δε τό άνισον кал άνόμοιον έκ τούτον καθ' ήμών συλλογίζεται, 

5 πώς ούχι και τον του Θεού Υιόν αύτός άκολούθως Αποστερήσει 
τής πρός τον μείζονα κατά τό αίτιον ομοιότητάς τε και όμοτι- 
μίας, ϊν’ "Αρειος και Εύνόμιος άλλος άκούση δικαίως παρ’ 
ήμών, ό καλών ήμάς Αδίκως Από τούτων; Τί δ ’ αύ ότι κατά τον 
Παλαμάν έτεραι τής ούσίας αί ούσιώδεις του Θεού ένέργειαι, 

10 τουτέστι διαφοράν τινα πρός έκείνην έχουσι; Και πώς ούκ Αν 
έχοιεν, αί πολλαι τής μιας, τά φυσικώς προσόντα τής φύσεως ή 
πρόσεστιν; Ή  ούδε τά ύποστατικά διενήνοχε τής ύποστάσεως, 
ώς έκάστης όντα πλείω και ώς μη έκείνων έκαστον ύπόστασις 
ύπΑρχον; Οΰκουν ούδ’ έκαστον τών οΰτω φυσικών φύσις άν 

15 είη. Διό κα\ ό Θειος Κύριλλός φησιν, «εϊπερ έκαστον τών φύσει 
προσόντων ούσίαν σημαίνει, έκ τοσούτων ούσιών σύγκειται ό 
Θεός, δσαπερ άν αύτφ φυσικώς προσόντα φαίνηται», «ούδε 
γάρ άπλουν ούδ’ άσύνθετον τό Θειον εϊπερ ταΰτα ούσίαι» και 
κατά τόν τής θεολογίας έπώννμον Γρηγόριον. Άλλα τί τά τοϊς 1

1. θησαυροί 31, PG 75, 448D.
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Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ  25

’Ό τ ι  ό ’Ακίνδυνος, έκτος άπό πολλές άλλες δυσσέβειες, 
δεικνύει δτι και οί θείες ύποστάσεις είναι άνισες 
μεταξύ τους και με πολλούς τρόπους άναιρεΐ τό 
ένιαΐο του θ εο ύ  καί τής άγιας Τριάδος μυστή

ριο, ό δε Παλαμάς δτι άληθινά πρεσβεύει 
ένα τρισυπόστατο θ ε ό  σε μια θεότητα

92 Δεν προσάπτεται όμως μόνο άπό τούτο στο συκοφάντη τό 
μίασμα, άλλ’ έπειδή έμεΐς είπαμε ότι ή θεία ούσία κατά την αι
τία ύπέρκειται τής ένεργείας της, σύμφωνα με τούς θεοφόρους 
πατέρες, ένώ αύτός άπό τούτο συλλογίζεται τό άνισο και άνό- 
μοιο εναντίον μας, πώς λοιπόν ό ίδιος δεν θά στερήση και τον 
Υίό τού Θεού τής όμοιότητος και όμοτιμίας προς τον μεγαλύτε
ρο κατά τό αίτιο, ώστε νά όνομασθή άπό μάς άλλος ’Άρειος και 
Εύνόμιος, αύτός πού άποκαλεΐ έμάς άδίκως έτσι; Τί σημαίνει 
πάλι ότι κατά τον Παλαμά άλλες είναι οί ούσιώδεις ένέργειες 
τού Θεού, δηλαδή ότι έχουν κάποια διαφορά άπό έκείνην; Και 
πώς δέν θά είχαν οί πολλές άπό τη μιά, τά φυσικώς προσόντα 
άπό τή φύσι στήν όποια προσείναι; ’Ή μήπως ούτε τά ύποστα- 
τικά δέν διαφέρουν άπό την ύπόστασι, άφοΰ είναι περισσότερο 
στήν καθεμιά και τό καθένα τους δέν είναι ύπόστασις; Επομέ
νως ούτε καθένα άπό τά μέ αύτόν τον τρόπο φυσικά δέν θά 
ήταν φύσις. Γι’ αύτό καί ό θειος Κύριλλος λέγει, «άν τό καθένα 
άπό τά φύσει προσόντα σημαίνει ούσία, ό Θεός σύγκειται άπό 
τόσες ούσίες, όσα προσόντα φαίνονται σ’ αύτόν φυσικώς»1, καί 
«διότι τό θειο δέν θά είναι ούτε άπλό ούτε άσύνθετο, άν τούτα 
είναι ούσίες»2 κατά τον έπώνυμο τής θεολογίας Γρηγόριο.

2. Πρβλ. Γρηγορίου θεολόγου , Λόγον 29 (θεο λογικόν 3), 10, PG  36,
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πατράσιν έπι λέξεως εΐρημένα λογοπραγοΰμεν ήμεϊς; Ώς yap 
πολλαχού προϋπέδειζεν ό λόγος, αυτών έστι των θεοειδών πα
τέρων δόγμα τε και κήρυγμα περιφανές έτερον είναι την ουσίαν 
έπι του ένός Θεού και έτερον την ουσιώδη ταύτης και φυσικήν 

5 ένέργειαν.

93 Άλλα την κοινήν ευσέβειαν και τα τών κοινών τής θεοσε- 
βείας διδασκάλων Ακίνδυνος και όσοι κατ’ αύτόν τώ Παλαμςί 
μόνω φέροντες προσνέμουσιν, ϊν’ έν τή τούτων αθετήσει κλέ- 
πτειν και λανθάνειν δύναιντο, «τα του Παλαμα λέγοντες άθε-

10 τουμεν кал τους τα του Παλαμα στέργοντας διώκομεν». Και εί 
καθ’ & τοϊς άγίοις πασιν ό Παλαμας συμφωνεί διώκεται παρ’ 
ύμών, Άρείου τε кал Εύνομίου μηδέν ύμιν διαφέρειν δοκεΐ, 
πόσω μάλλον οί ταϋτα πρώτως και θεολογήσαντες και κηρύ- 
ζαντες; ’Όντως μακάριον τον Παλαμαν τούτον άκων, Άκίνδυ- 

15 ν£, πεποίηκας νυν, κοινωνον είργασμένος τής παρά σου κατά 
τών άγιων έναργοϋς τοϊς συνετοϊς παροινίας' συμμεθέξει γάρ 
δήπου και τής τών άγιων τούτων μακαριότητος. Καίτοι καθά 
και προείρηται, περί μέν Υιού και Πνεύματος λόγος τούτω γέ- 
γονεν ούδείς, έντρέπων δέ τον σόι τής δυσσεβείας καθηγησάμε- 

20 νον και είς το θειον έγγράφως βλασφημουντα φώς τά τής θεο- 
πνεύστου προήνεγκε γραφής. Προς δν συ τής έκείνου κακονοίας 
γεγονώς διάδοχος τάς σάς αύθις θεομαχών άντιπαρεζάγεις βλα
σφημίας.

94 Έπει γάρ ούσιώδεις ένεργείας του Θεού τον Υιόν μόνον 
25 λέγεις, οδτω και τό Πνεύμα τού Θεού καθεϊλες, άθλιε, τελέως

τό προσκυνητόν τής Τριάδος μυστήριον. Έξει γάρ ό Υιός πάλιν 
υίόν, έπειδή τεθεολόγηται και ούσιώδη ένέργειαν έχειν. Εί δέ μή 
υιός αύτη του Υιού, άλλά τό Πνεΰμά έστι, σαφώς ό τούτο λέ- 
γων, προς τώ ταΐς άλλαις συναινεΐν πονηραις αίρέσεσι, και τά
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Άλλα τί πολυλογούμε έμεΐς σε άντικείμενα πού έχουν κατά 
λέξι διατυπώσει οί πατέρες; Διότι, όπως προϋπέδειξε σε πολλά 
μέρη ό λόγος των θεοειδών πατέρων άκριβώς, είναι περιφανές 
δόγμα και κήρυγμα ότι άλλο είναι ή ούσία έπί τού ένός Θεού 
και άλλο ή ούσιώδης και φυσική της ένέργεια.

93 Αλλά τήν κοινή εύσέβεια και τά διδάγματα των κοινών 
διασκάλων τής θεοσεβείας ό Ακίνδυνος και οί όμόφρονές του 
τά άποδίδουν στον Παλαμά μόνον, ώστε με τήν άθέτησι τούτων 
νά μπορέσουν νά παραπλανούν και νά διαφεύγουν τήν προσοχή, 
όταν λέγουν, ότι άθετοΰμε τά διδάγματα τού Παλαμά και διώ
κομε τούς δεχομένους τά διδάγματα τού Παλαμά. Καί άν ό Πα- 
λαμάς διώκεται άπό σάς γιά όσα συμφωνεί με όλους τούς 
άγιους, σάς φαίνεται ότι δεν διαφέρει κατά τίποτε άπό τον 
’Άρειο και Εύνόμιο, πόσο περισσότερο έκεΐνοι πού πρώτοι 
έθεολόγησαν κι’ έκήρυξαν τούτα; Πράγματι, χωρίς νά τό θέλης, 
Ακίνδυνε, έκαμες τον Παλαμά τούτον μακάριο τώρα, άφοΰ τον 
κατέστησες κοινωνό τής φανερής στούς συνετούς παραφοράς 
σου έναντίον τών άγιων* διότι θά συμμετάσχη όπωσδήποτε καί 
τής μακαριότητος τών άγιων τούτων. Καί όμως, όπως έχει λε- 
χθή προηγουμένως, αύτός δεν έκαμε καθόλου λόγο περί τού 
Υιού καί τού Πνεύματος, άλλά προέβαλε τά διδάγματα τής θεό
πνευστης Γραφής διά νά καταισχύνη τον άνθρωπο πού σέ 
ώδήγησε στή δυσσέβεια καί έβλασφήμησε στο θειο φώς έγ
γραφος. Προς αύτόν καί σύ, άφοΰ έγινες διάδοχος τής κακο- 
φροσύνης έκείνου, άντιφέρεις τις δικές σου βλασφημίες πάλι 
θεομαχώντας.

94 Πράγματι, έπειδή ούσιώδεις ένέργειες τοΰ Θεού λέγεις 
μόνο τον Υιό, έτσι καί τό Πνεύμα τού Θεού καθήρεσες, άθλιε, 
τό προσκυνητό τής Τριάδος μυστήριο. Διότι ό Υιός θά έχη 
πάλι υιόν, έπειδή έχει θεολογηθή ότι έχει ούσιώδη ένέργεια. 
’Ά ν δέ αύτή δέν είναι υιός τού Υίοΰ, άλλ’ είναι τό Πνεύμα, σα
φώς αύτός πού λέγει τούτο τό πράγμα, έκτος τού ότι συμφωνεί
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Λατίνων φρονεί, μάλλον δε και τούτους έπι το χείρον παρήλασε. 
Το δε Πνεύμα πάλιν, έπει και αύτο κατά τούς πατέρας ούσιώδη 
έχει ένέργειαν, μάλλον δε και ένεργείας, ή υιόν έχει και αύτο ή 
πνεύμα έτερον, μάλλον δ ’ άμφω' τοιγαρούν πλήθος Αλλόκοτος ή 

5 τριάς. Έπει γάρ και κοινή Πατρός, Υιού και Πνεύματος λέγεται 
τοΐς άγίοις ούσιώδης ένέργεια, ούχ ό Υιός έκ του Πατρός έσται 
και το Πνεύμα το άγιον, άλλ’ έκάτερον τούτων έκ Πατρός, Υιού 
και Πνεύματος. Τού γε μην φυσικού Θελήματος και πάντων των 
καταφατικώς και άποφατικώς έπι Θεού λεγομένων, φυσικώς 

10 γε μην προσόντων ιδιωμάτων τη θείςι φύσει προαχθέντων εις 
μέσον, τις άν άπαριθμήσαιτο των έκβαινόντων άτοπων την 
πληθύν έκ τού μηδέν άλλο λέγειν πλήν Υιού και Πνεύματος φυ
σικώς προσειναι τφ Θεω; Κατά γάρ τον θειον πάλιν Κύριλλον, 
«ούδεν έπίκτητον των φυσικών και θείων ιδιωμάτων».

95 Ά λλ ' ούδε μίαν θεότητα δυνήση δοξάζειν τών τριών ώς
άληθώς προσώπων εί μη κοινήν πιστεύσεις φυσικήν ένέργειαν 
αύτών ύπάρχειν. Ταύτης γάρ το τής θεότητος όνομα κυρίως και 
κατά ταύτην όνομάζειν έδιδάχθημεν Θεόν, Ανώνυμον ώς όπε- 
ρώνυμον παντάπασιν όντα κατά τήν φύσιν. Και τί μηκύνω ταύ- 

20 τα λέγων; Ούδε γάρ Υίόν δλως ύπάρχειν, ούδε Πνεύμα άγιον 
δυνήση λέγειν, άλλ' ούδε Πατέρα, ούδεν φύσιν άλως θείαν, έπει 
κατά τούς θεολόγους «ούκ έστιν εύρειν φύσιν φυσικής άμοιρον 
κάϊ ούσιώδους ένεργείας». Σύ δέ, νυν μεν τήν φύσιν, νΰν δε τάς 
ύποστάσεις λέγεις δυνάμεις και ένεργείας άποστερών αύτάς τών 

25 κοινών δυνάμεων και ένεργειών. ΤΗι δε και κτίσμα λέγεις τήν 
κοινήν ένέργειαν Πατρός, Υιού και Πνεύματος, ώς έν δήθεν εϊη 3

3. Βλ. σχετική περί του χωρίου τούτου σημείω σι παραπάνω στό 1, 7,
28.
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μέ τις άλλες πονηρές αιρέσεις, έχει καί τά φρονήματα των Λα
τίνων, ή μάλλον έχει ξεπεράσει κι’ αύτούς προς τό χειρότερο. 
Τό δέ Πνεύμα πάλι, έπειδή κι’ αύτό κατά τούς πατέρες έχει ού- 
σιώδη ένέργεια, μάλλον δέ καί ένέργειες, ή υιόν έχει κι’ αύτό ή 
άλλο πνεύμα, μάλλον δέ καί τά δύο* έπομένως ή Τριάς είναι αλ
λόκοτο πλήθος. Επειδή δηλαδή λέγεται καί ένέργεια ούσιώδης 
κοινή Πατρός, Υιού καί Πνεύματος, δέν θά είναι ό Υιός καί τό 
άγιο Πνεύμα άπό τον Πατέρα, άλλα τό καθένα τους θά είναι 
από τον Πατέρα, τον Υιό καί τό Πνεύμα. 'Όταν όμως άχθοΰν 
στή μέση τό φυσικό θέλημα καί όλα τά καταφατικώς καί άπο- 
φατικώς λεγόμενα έπί τού Θεού, φυσικά όμως ιδιώματα πού 
προσυπάρχουν στή θεία φύσι, ποιος θά μπορούσε ν’ άριθμήση 
τό πλήθος των άτοπων πού προκαλοΰνται άπό τό νά λέγωμε ότι
δέν προσυπάρχει στο Θεό τίποτε άλλο έκτος άπό τον Υιό καί 
τό Πνεύμα; Διότι κατά τον Θείο Κύριλλο πάλι «κανένα άπό τά 
φυσικά καί θεΐα ιδιώματα δέν είναι έπίκτητο»3.

>5 Άλλ’ ούτε μιά θεότητα δέν θά μπορέσης νά δοξάζης των 
τριών άληθινά προσώπων, άν δέν πιστεύσης ότι ύπάρχει κοινή 
φυσική ένέργειά τους. Διότι δικό της είναι κυριολεκτικώς τό 
όνομα τής θεότητος καί κατ’ αύτήν έδιδαχθήκαμε νά ονομάζου
με Θεό, πού είναι άνώνυμος ώς ύπερώνυμος έντελώς κατά τή 
φύσι. Καί τί μακρηγορώ λέγοντας τούτα τά πράγματα; Δέν θά 
μπορέσης νά λέγης ότι ύπάρχει ούτε Υιός γενικά ούτε άγιο 
Πνεύμα ούτε Πατήρ, ούτε φύσις θεία γενικά, έπειδή κατά τούς 
θεολόγους «δέν είναι δυνατό νά εϋρης φύσι άμοιρη φυσικής καί 
ούσιώδους ένεργείας»4. Έσύ όμως λέγεις δυνάμεις καί ένέρ- 
γειες άλλοτε τή φύσι κι άλλοτε τις ύποστάσεις άποστερώντας 
τις άπό τις κοινές δυνάμεις καί ένέργειες. Καθ’ όσο μάλιστα 
λέγεις καί κτίσμα τήν κοινή ένέργεια Πατρός, Υιού καί Πνεύ
ματος, γιά νά σού είναι δήθεν ένα τό άκτιστο, ύποβιβάζεις τό

4. Πρβλ. Μ αξίμου Ό μολογητοϋ, Έξήγησιν τής κινήσεως 8, PG  90, 
121С και Ζήτησιν μετά Πύρρου, PG 91, 341С.
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σοι τό άκτιστον, εις κτίσμα κατασπψς τό Θειον, ούχ εν, άλλ' οΰ- 
δέν τό άκτιστον ώς άληθώς τιθείς. Ί ν ’ ούν τον άλλον έσμόν 
των Ατοπημάτων προσαριθμεΐσθαι παραλίπωμεν άρτίως, άρ’ 
ούχι και Σαβέλλιον και "Αρειον και Εόνόμιον και πάντας τους 

5 τοιούτους έκ των άναπεφηνότων τούτων ό ’Ακίνδυνος έκινδύ- 
νευσεν ύπερβαλέσθαι;

96 Ίσμεν δε και ήμεΐς φυσικήν τον Υιόν του Πατρός ένέρ- 
γειαν, έστι παρ’ ών των θείων πατέρων όνομαζόμενον, εικό
τως, έπει πας υιός γνήσιος και φυσικός. "Εστι δε και φυσική

W κατάλληλος πάση φύσει βούλησις καί Θέλησις, και παν δ,τι πα- 
ραπλήσιον, άπερ άνάγκη και τω Υίφ προσεΐναι φυσικώς* ον 
γάρ τον αύτόν τρόπον άπαν φυσικόν. 'Ώσπερ δε σοφίαν λέγομεν 
κοινήν Πατρός, Υιού και Πνεύματος τήν αύτήν έν τοϊς τρισϊ και 
άπαράλλακτον ούσαν, κάν Ακίνδυνος άπαρέσκηται, λέγομεν δε 

15 και σοφίαν τού Πατρός τον Υιόν, άλλα αύθυπόστατον και κατά 
μόνην τήν ύπόστασιν έκείνου παρηλλαγμένον, οΰτω, εί καί τις 
ένέργειαν ή δύναμιν ούσιώδη φαίη του Πατρός τον Υιόν ή τό 
Πνεύμα τό άγιον, συνεπινοει ή και συνεκφωνεί, καθά και φθά- 
σαντες διεδείξαμεν, τή ένεργείμ ταύτη τό αύθυπόστατον, και 

20ούτω τής κοινής φυσικής ένεργείας άποδιαιρεϊ, μή χωρίζων, 
άλλα τήν προς έκείνην των ύποστάσεων διαφοράν γνωρίζων 
καί μάλλον τό ύπερφυές τής συμφυΐας έκείνης παριστάς, κατά 
τό έγχωρούν, προς ήν ούδεις ούτε νους ούτε λόγος ικανός.

97 Εί δέ τις πάλιν διατείνεται μή είναι σοφίαν και δύναμιν 
25 κοινήν, και ταΰτα τού μεγάλου Βασιλείου λέγοντος, «εϊπερ άπα-

ραλλάκτως έχει κατά τήν ούσίαν, άπαραλλάκτως έξει και κατά 
τήν δύναμιν» · εϊ τις ούν μή πείθοιτο σοφίαν είναι και δύναμιν I 
κοινήν Πατρός, Υιού και Πνεύματος, ώς τού Υιού μόνου δντος
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θειο σέ κτίσμα, καθιστώντας τό άκτιστο όχι ένα, άλλα πραγμα
τικά κανένα. Γιά νά παραλείψωμε λοιπόν ν’ άπαριθμοϋμε τώρα 
τό άλλο πλήθος των άτοπημάτων, αραγε ό Ακίνδυνος δεν έκιν- 
δύνευσε νά ύπερβάλη και τον Σαβέλλιο και τόν Ά ρειο και τον 
Εύνόμιο καί όλους τούς αίρεσιάρχες του είδους τούτου με αύτά 
τά εύρήματα;

96 Γνωρίζομε βέβαια κι’ έμεΐς ότι άπό μερικούς θείους πατέ
ρες ό Υιός όνομάζεται φυσική ένέργεια τού Πατρός, εύλόγως, 
έπειδή κάθε γνήσιος Υιός είναι καί φυσικός. Υπάρχει δε καί 
φυσική κατάλληλη σέ κάθε φύσι βούλησις καί θέλησις, καί 
κάθε τι τό παραπλήσιο, τά όποια είναι άνάγκη νά προσυπάρ- 
χουν καί στον Υιό φυσικώς* διότι δεν είναι τό κάθε τι φυσικό 
κατά τόν ίδιο τρόπο. Όπως λέγομε σοφία κοινή Πατρός, Υίοϋ 
καί άγιου Πνεύματος, πού είναι ή ίδια καί άπαράλλακτη στά 
τρία πρόσωπα, έστω καί άν δυσαρεστήται ό ’Ακίνδυνος, λέγομε 
δε τόν Υιό καί σοφία τού Πατρός, άλλά αύθυπόστατον καί πα- 
ραλλαγμένον μόνο κατά την ύπόστασι έκείνου, έτσι, καί άν κα
νείς είπή ούσιώδη ένέργεια ή δύναμι του Πατρός τόν Υιό καί 
τό άγιο Πνεύμα, έξυπακούει ή καί συνεκφωνεί, όπως προ όλί- 
γου έδείξαμε, με αύτή την ένέργεια τό αύθυπόστατο5, κι’ έτσι 
τό άποσπά άπό τήν κοινή φυσική ένέργεια, μή χωρίζοντάς το, 
άλλά άναγνωρίζοντας τή διαφορά των ύποστάσεων προς έκεί- 
νην καί μάλλον παριστάνοντας τό ύπερφυές έκείνης τής συμ- 
φυΐας, κατά τό δυνατό, προς τήν όποια δέν είναι ικανός νά φθά- 
ση κανένας νους ή λόγος.

97 ’Ά ν δέ κάποιος πάλι διατείνεται ότι δέν ύπάρχει κοινή σο
φία καί δύναμις, καί μάλιστα όταν λέγη ό μέγας Βασίλειος, «άν 
είναι άπαράλλακτος κατά τήν ούσία, θά είναι άπαράλλακτος καί 
κατά τή δύναμι»5 6, άν λοιπόν δέν πείθεται κανείς ότι ύπάρχει 
κοινή σοφία καί δύναμις Πατρός, Υίοϋ καί Πνεύματος, διότι

5. Στό κεφ. 17 του παρόντος λόγου, Ιδιαιτέρως στήν παράγρ. 65.
6. Περ'ι άγιου Πνεύματος 8, 19. PG 32, 104Α.
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δυνά μ εω ς και σοφ ίας τον Θεού, π ά λιν  άκούσετα ι δ ικ α ίω ς  π α ρ ' 
ημώ ν, ώ ς  π ρος τ φ  τοΐς θ εο λό γο ις  πά σ ιν  ά ντικ εΐσ θα ι κα ι π ρος  

την Σ α β ελλ ίο υ  πλάνην, ο ίόν τι βά ραθρον έκ π επ τω κ ώ ς , ά θ λ ίω ς  

έξετραχηλίσθη . Κ α ι yap  ε ί  δύνα μ ίς  έσ τιν  ό Υ ιός  μ ό νο ν  ή σοφία, 

5 σοφ ίαν δε αύτος кал δύναμιν οόκ  έχει, π ώ ς  έσται Υ ιός; Π ώ ς  δε  

ύπόσ τα σ ις  ίδιά; Δ ιά τούτο yap  σοφ ίαν κα ι δύναμ ιν του Π α τρ ος  

λέγο μ εν  αύτόν, ϊνα την άδια ίρετον π ρος τον Π α τέρα  συνά φ εια ν  

δ ε ίξω μ εν  αύτου. Δ ιά τούτο δε Υ ιόν έχοντα  δύναμιν κα ι σοφ ίαν  

την αύτήν Π ατρι και Π νεύματι, ϊνα μ ετά  τής ά δ ια ιρέτον συνα -  

W φ εία ς καί τό αύθυπόστατον αύτου νο ή σ ω μ εν  και π ρ ο σ κ υ νή σ ω -  

μ ε ν  μ ία ν  ούσίαν, μ ία ν  δύναμιν, μ ία ν  ένέργεια ν , έν  τρ ισ ϊ τ ελε ίο ις  

και όμοτίμοις  π ροσ ώ π οις , μ η δ εν ι τρ ό π ω  π λή ν  τώ ν  π ρ ο σ ω π ι

κ ώ ν  ιδ ιω μ ά τω ν ά λ λ ή λ ω ν  μ ερ ιζομ ένο ις , ώ ν  κράτος έν, ώ ν  έρ γο ν  

έν, ώ ν  θεότης και δόξα  καϊ β α σ ιλε ία  μ ία , π ρο  α ίώ ν ω ν  και έ π ’ 

15 α ίώ να ς  και έτι.
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τάχα ό Υιός μόνο είναι δύναμις και σοφία του θεού, πάλι θ’ 
άκούση νά τού λέγωμε ότι, εκτός του ότι άντιτίθεται σε όλους 
τούς θεολόγους, καταρρίφθηκε άθλίως στην πλάνη του Σαβελ- 
λίου, σαν νά έπεσε σε κάποιο βάραθρο. Διότι, αν δύναμις ή σο
φία είναι μόνο ό Υιός, αύτός όμως δέν έχη σοφία και δύναμι, 
πώς θά είναι Υιός; Πώς θά είναι ιδιαίτερη ύπόστασις; Γι’ αύτό 
πράγματι τον λέγομε σοφία και δύναμι τού Πατρός, γιά νά δεί- 
ξωμε την άδιαίρετη συνάφειά του προς τον Πατέρα. Γι’ αύτό 
έπίσης τον λέγομε Υιό πού έχει δύναμι καί σοφία την ίδια μέ 
τον Πατέρα και τό Πνεύμα, ώστε μαζί μέ τήν άδιαίρετη συνά
φεια νά έννοήσωμε καί τό αύθυπόστατό του καί νά προσκυνή
σομε μιά ούσία, μιά δύναμι, μιά ενέργεια, σέ τρία τέλεια καί 
όμότιμα πρόσωπα, πού δέν διακρίνονται κατά κανένα τρόπο με
ταξύ τους πλήν τών προσωπικών ιδιωμάτων τών όποιων προ
σώπων ένα είναι τό κράτος, ένα τό έργο, τών όποιων μιά είναι 
ή θεότης και δόξα καί βασιλεία, προ αιώνων καί κατά τούς αιώ
νες καί παραπέρα.





ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ 
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ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΑ ΥΝΟΝ  

ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΩ, ΑΚΙΝΑ ΥΝΩ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ 

ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

'Ότι βΰλόγως ό λόγος καθ’ οδόν ηροϊών έν τοΐς nepi 
θεωρίας λόγοις τών ΐερώς ήσνχαζόντων έληξεν

1 Εύλόγως μεν ούν ό λόγος καθ’ οδόν προϊών έπ αυτά νυν 
ήκει τελευτών, τά παρά του Βαρλαάμ προ παντός άλλου κατά 
τών ίερώς ήσυχαζόντων κεκινημένα, έπει και προσβάλλων ήδη 
τοΐς Ακίνδυνου την άρχήν, τον αύτόν μεν έκείνω περιθέσθαι 

5 τρίβωνα τής δυσσεβείας, άναστρέψαντα μέντοι πολυειδώς, άνω 
τε τά κάτω Θέμενον και τά ύστερα πρότερα πεποιημένον έφη τε 
και ύπέδειζε. Και το αίτιον δπως άν λανθάνοι τούς όρώντας 
την έκείνου περικείμενος σκευήν και πιθανός έστιν οίς νομίζοι- 
το την προς έκεΐνον κοινωνίαν άρνούμενος. Έκ του ακολούθου 

ίο τοίνυν αύτφ τε προήκται προς κατασκευήν και ήμϊν ύστερα 
προς τήν Ανασκευήν άπήντησε τάκείνου πρότερα. Μαθητής γάρ 
τής έκείνου κακονοίας ών, έπειδήπερ είδεν έκεΐνον είς αισχύνην 
καταστρέψαντα τήν παρρησίαν, ώς και άειφυγίφ δι’ αύτήν



ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟ 
ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

Π Ρ Ο Σ  ΤΑ ΣΥ ΓΓΡΑ Μ Μ Α ΤΑ  ΤΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΟΥ Φ Ω Τ Ο Σ Τ Η Σ  Χ Α ΡΙΤΟ Σ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩ Ν Φ Ω Τ Ι

ΣΜ ΕΝ Ω Ν  Α Π ’ ΑΥΤΟ ΣΕ ΔΙΑ Φ Ο ΡΟ Υ Σ ΚΑΙΡΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

"Οτι εύλόγως ό λόγος προχωρώντας στο δρόμο κατέληξε 
στούς περί θεωρίας λόγους των ίερώς ήσυχαζόντων

1 Εύλόγως λοιπόν ό λόγος προχωρώντας στο δρόμο του 
φθάνει τώρα στις συζητήσεις πού έκίνησε πριν άπό κάθε άλλον 
ό Βαρλαάμ κατά των ίερώς ήσυχαζόντων* έπειδή ήδη στην 
άρχή προσβάλλοντας τις άπόψεις του Άκινδύνου είπε καί ύπέ- 
δειξε ότι αύτός ένδύθηκε τον ίδιο μ’ έκεΐνον τρίβωνα τής δυσ- 
σεβείας, άφοΰ όμως τον άνέστρεψε πολυειδώς, έθεσε τά κάτω 
άνω καί έκαμε τά ύστερα πρότερα. Καί τό αίτιο είναι, πώς νά 
διαφύγη την προσοχή τών παρατηρητών ότι φορεΐ τήν έτοιμα- 
σία έκείνου καί νά φανή πειστικός ότι μέ όσα πιστεύει άρνειται 
τήν προς έκεΐνον κοινωνία. ’Ακόλουθο λοιπόν ήταν άφ’ ένός 
μέν νά προχωρήση προς ύποστήριξι αύτοΰ, άφ’ έτέρου δε έπει
τα νά προβάλη πρός άνασκευή τών δικών μας όσα είχε άπευθύ- 
νει έκεΐνος προηγουμένως. Διότι σάν μαθητής τής καταφροσύ- 
νης έκείνου, όταν είδε έκεΐνον πού μετέτρεψε σ’ έντροπή τήν 
παρρησία του, ώστε γι’ αύτήν νά προτιμήση τήν αύτοεξορία, μή
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χρήσασθαι έλέσθαι, φέρειν μεν ούχ ώς οίός τε ών, άναμαχέσα- 
σθαι δε την ήτταν φανερώς ούκ εχων, τοΐς έναντιωτάτοις κατά 
το αύτο έπικεχείρηκεν, έκείνω τε διατείνεσθαι μή όμολογεϊν και 
ήμϊν ά κάκεΐνος έγκαλεΐν.

2 Πράττων τοίνυν έαυτφ το δοκεϊν έκείνω μή συνμδειν, έκ 
τής Θεολογίας άρξάμενος έν τοϊς περί Θεωρίας λόγοις έληζεν 
αντίστροφον ποιησάμενος την των λόγων έκθεσιν, καθ' έκατέ- 
ραν μέντοι τούτων πολλάκις και διά πολλών, νυν μεν δεικνυς τό 
άπαγές αύτφ του λόγου και άπερίσκεπτον δι' ούδενός βεβαίου 

10 προς Αντιθέτους καταφοράς και αποφάσεις φερόμενος, νον δε το 
περιδεές και κακοήθες τής γνώμης, μετ’ έπικρύψεως δ,τι πλεί- 
στης τά έαυτοΰ, ταυτο δ ’ είπεΐν τά του Βαρλαάμ, προβαλλόμε
νος, άει δε συκοφαντών και διαστρέφων την διάνοιαν, εστι δ ’ 
δπου καί τά ρήματα τών προς έκεϊνον παρ’ ήμών γεγραμμένων. 

15 Έν τούτοις γάρ ούτε τις τών εύσεβών ρημάτων έστι καινοτομία 
ούτε τής μιας θεότητος άθέτησις, άλλά του ύφους τής Θεοποιοΰ 
δωρεάς διασάφησις κατά τό έγχωροΰν, περιυβρισμένης μεν 
άθέως ύπο του Βαρλαάμ, υμνημένης δε καί διευκρινημένης 
άναγκαίως ύφ’ ήμών συνηγορούντων ταύτη προς δύναμιν καί 

20 την ύπερ τής χάριτος χάριν όφειλομένην τή πηγή τής χάριτος, 
έλλιπώς μεν άποτιννύντων, τής δ ’ ήμετέρας αύτών περί λόγους 
έξεως ούκ ένδεώς.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ В ·

~Οτι ή Θβοποιός χά ρ ις  κ α ί τό  θβιον φ ω ς ού δι* έτερόν τ ι  
θειον κ α ί ά κ τ ισ τό ν  έσ τιν

3 Ό δε παρασύρων καί παρεξηγούμενος, αύτόν τε καί τούς
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μπορώντας νά ύποφέρη, άλλα καί φανερά άνίκανος ν’ άνταπο- 
δώση την ήττα, έπεχείρησε συγχρόνως τά έναντιώτατα, άφ’ 
ένός μέν νά ισχυρίζεται ότι δεν συμφωνεί μ’ έκεΐνον, άφ’ έτε- 
ρου δε νά κατηγορή έμάς όσα κι* έκεΐνος.

2 Κάμοντας λοιπόν νά φαίνεται ότι δέν συμφωνεί μ’ έκεΐνον, 
άρχίζοντας άπό τή θεολογία στούς λόγους περί θεωρίας, κατέ
ληξε ν’ άντιστρέψη την έκθεσι των λόγων1. Προς κάθε μιά άπό 
τις δυο κατευθύνσεις πολλές φορές καί μέ πολλά λόγια άλλοτε 
έδειχνε τό άτοπο καί άπερίσκεπτο του λόγου του, φερόμενος σέ 
άντίθετα συμπεράσματα καί άποφάσεις μέ άστάθεια, άλλοτε 
πάλι έδειχνε τό περίφοβο καί κακοήθες τής γνώμης του, προ
βάλλοντας τις δικές του άπόψεις, δηλαδή του Βαρλαάμ, μέ πολ- 
λήν έπίκρυψι, πάντοτε συκοφαντώντας καί διαστρέφοντας τή 
διάνοια, μερικές μάλιστα φορές καί τά λόγια των άπό μάς άπευ- 
θυνομένων προς έκεΐνον συγγραμμάτων. Διότι σ’ αύτά δέν περι
λαμβάνεται ούτε καμμιά καινοτομία των εύσεβών λόγων ούτε 
άθέτησις τής μιας θεότητος, άλλά διασάφησις κατά τό δυνατό 
τού ύψους τής θεοποιοΰ δωρεάς, πού περιυβρίσθηκε άθέως άπό 
τον Βαρλαάμ, ύμνήθηκε δέ καί έπεξηγήθηκε άναγκαίως άπό 
μάς, οί όποιοι συνηγορούμε ύπέρ αύτής σύμφωνα μέ τή δύναμί 
μας καί άποδίδομε άντί γιά τή χάρι τή χάρι πού όφείλεται στήν 
πηγή τής χάριτος, έλλιπώς βέβαια άλλά όχι παρακάτω άπό τήν 
κατάρτισί μας στούς λόγους.

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ  2

"Οτι ή θεοποιός χάρις και τό θειο φως δέν είναι 
θείο και άκτιστο γιά τίποτε άλλο

3 Έκεΐνος όμως, πραρασύροντας καί παρερμηνεύοντας,

1. Βλ. σχετικά  στήν είσαγωγή του προηγουμένου τόμου.
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αύτφ πειθομένους έπι το βάραθρον ώθεΐ. Και δύο τα έναντιώ- 
τατα προς άλληλα διδάσκων ούκ αισθάνεται, θειον λέγων και 
θεοποιόν, θεότητά τε και αύτοθεότητα και θεαρχίαν και άγα- 
θαρχίαν την θεουργόν του Πνεύματος χάριν όνομάζων, μάλλον 

5 δε των θεοφόρων όνομαζόντων άριδήλως πυνθανόμενος, και 
άκτιστον αύτήν άπαγορεύων είναι · και ταΰτα του μεγάλου Βασι
λείου γράφοντος, «εί κτιστόν έστι το Πνεύμα, ού θειον άλλα 
μην ‘ένέπλησε ’, φησίν, ‘ό Θεός τον Βεσελεηλ Πνεύμα θειον σο
φίας και συνέσεως Πού τοίνυν εύρίσκεις προσεγγίζον το θειον, 

10 τη κτίσει ή τη θεότητι; Εί μεν γάρ τη κτίσει, και τον Πατέρα 
κτίσμα έρεΐς' γέγραπται γάρ περί αύτού, ‘ή τε άΐδιος αύτοΰ δύ- 
ναμις καί θειότης’. Εί δε τη θεότητι, παυσάμενος τής βλασφη
μίας, έπίγνωθι την τού Πνεύματος άξίαν». Μ εθ’ ού κάγώ 
τούτω προσφωνήσαιμ' ά'ν δικαίως, βραχύ τι παραλλάξας των 

15 ρημάτων ού τής έγκειμένης έννοιας, ούτως άσύνετος εί, ώςμηδ’ 
ύπ’ αύτών προσάγεσθαι των άνωτάτω φωνών εις την προσή- 
κουσαν άξίαν τη τού Πνεύματος χάριτι; Κ&ν γάρ τι των κτισμά- 
των ύπό των πατέρων προσαγορευόμενον άκούσης θειον, μη 
διά την οίκείαν φύσιν την κτιστήν ούσαν είρήσθαι νόμιζε τοιοΰ- 

20 τον, άλλά διά την ένοικούσαν αύτφ θείαν δωρεάν τού Πνεύμα
τος, αύτήν δε τήν θεουργόν χάριν καθ’αύτήν ούσαν ϊσθι θείαν τε 
кал άκτιστον, ώς και τήν ήλιου άκτΐνα φως καθ’ έαυτήν.

4 Συ δε μή καθ’ αύτό λέγων άκτιστον το λάμψαν έπ ’ όρους 
άπό τού Σωτήρος φως και τήν έκχεομένην έπι μόνους τους

\

λ5 άξιους θείαν δωρεάν τού θείου Πνεύματος, τούτο λέγεις άντι- 
κρυς, ώς τήν αισχύνην έκείνην και τήν πάνδημον εύθύνην, ήν 
μετ’ έκεϊνον τον σον καθηγητήν και αύτός ύπέστης τρέμων, 
τούνομα προσδέχη μόνον, τήν τού πράγματος άλήθειαν άρνού- 1

1. "Εξ. 35,31.
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σπρώχνει προς τό βάραθρο τον έαυτό του καί όσους τον ακο
λουθούν. Καί δεν καταλαβαίνει ότι διδάσκει δύο έναντιώτατα 
μεταξύ τους πράγματα, λέγοντας θειο καί θεοποιό, καί ονομά
ζοντας θεότητα καί αύτοθεότητα καί θεαρχία καί άγαθαρχία 
την θεουργό χάρι τού Πνεύματος, ή μάλλον πληροφορούμενος 
ότι οί θεοφόροι πατέρες την όνομάζουν έτσι φανερά, κι’ άπό τό 
άλλο μέρος άρνούμενος ότι είναι άκτιστη. Καί μάλιστα, ένώ ό 
μέγας Βασίλειος γράφει· «άν τό Πνεύμα είναι κτιστό, δ ε ν  είναι 
θειο* άλλ’ όμως λέγει, ‘ό Θεός έγέμισε τον Βεσελεήλ θειο 
πνεύμα σοφίας καί συνέσεως’1. Πού λοιπόν εύρίσκεις νά προσ- 
εγγίζη τό θειο Πνεύμα, στην κτίσι ή στη θεότητα; ’Ά ν  τό εύ- 
ρίσκης νά προσεγγίζη στην κτίσι, θά είπής καί τον Πατέρα κτι
στόν διότι έχει γραφή, ‘ή άΐδια δύναμίς του καί θειότης’2. ’Ά ν  
πάλι στη θεότητα, άφοΰ παύσης τη βλασφημία, άναγνώρισε τού 
Πνεύματος την άξια»3. Μαζί με αύτόν έγώ θά προσφωνήσω 
τούτον δικαίως, παραλλάσσοντας λίγο τά λόγια άλλ’ όχι τήν 
περικλειομένη έννοια* τόσο άσύνετος είσαι, ώστε ούτε άπό τις 
ίδιες τις κορυφαίες φωνές νά μή όδηγήσαι στήν ταιριαστή άξια 
διά τής χάριτος τού Πνεύματος; Διότι κι’ άν άκούσης κάποιο 
κτίσμα νά άποκαλήται άπό τούς πατέρες θείο, νά μή νομίσης 
ότι λέγεται έτσι έξ αιτίας τής φύσεώς του πού είναι κτιστή, 
άλλά έξ αιτίας τής θείας δωρεάς τού Πνεύματος πού ένοικεΐ σ’ 
αύτήν* τήν ίδια δέ τήν θεουργό χάρι νά γνωρίζης ότι καθ’ έαυ- 
τήν είναι θεία καί άκτιστη, όπως καί ή άκτϊνα τού ήλιου είναι 
καθ’ έαυτήν φως.

4 Έσύ όμως, μή λέγοντας άκτιστο τό φως πού έλαμψε άπό 
τον Σωτήρα στό όρος καί τή θεία δωρεά τού θείου Πνεύματος 
πού έκχύνεται μόνο στούς άξιους, λέγεις άκριβώς τούτο, ότι 
έκείνη τήν αισχύνη καί τήν δημόσια καταδίκη, τήν όποια ύπέ- 
στης καί σύ ό ίδιος τρέμοντας μετά τον καθηγητή σου έκεΐνον, 
μόνο κατ’ όνομα τήν δέχεσαι, άρνούμενος τήν άλήθεια τού

2. Ρω μ. 1,20.
3. Χωρίο πού δέν άνιχνεύθηκε.
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μένος και πάλιν κτιστόν αύτό και δοξάζων και κατασκενάζων. 
Άλλα πώς άν είη και κληθεί?\ διά ταύτα θειον έτερόν τι, δεόμε
νων αότών έτέρου τον θεοποιούντος; "Εσται δε και σύνθετος ή 
θεία χάρις και το θειον φως εϊπερ δ ι’ έτερόν τι των αύτοϊς ένυ- 

5 παρχόντων άκτιστα κληθειεν, και εί δι’ άλλο μεν άκτιστος, δι ’ 
άλλο δέ κτιστή. Άλλα πάσα θεία έλλαμψις, κατά τον μέγαν Διο
νύσιον φάναι, ποικίλως είς τά προνοούμενα προϊοΰσα, μένει 
άπλή. ΤΆρα νυν γουν σννήκας ούκ έφ’ ήμάς, άλλ ’ έπ ’ αύτό το 
Πνεύμα, το φίλερί σοι και φιλοπόλεμον κινήσας ήθος και την 

10 άκάθεκτόν σοι των λόγων ρητορείαν ή σοφιστείαν έπιστρατεύ- 
σας, κακομαχίαν δέ είπεϊν οίκειότερον ή λογολεσχίαν άπίθανον; 
Τίς γάρ άκούσας δόξαν άΐδιον και φως άπρόσιτον και χάριν 
άκτιστον, εϊτα τή σή σοφή περινοίμ πεισθεις κτιστά μέν είναι 
ταυτα καθ’αύτά θεϊτο, νοεϊν δ ’ άλλο δ ι’ αύτών άνάσχοιτο, φύσει 

Ι5διεστώς το άκτιστον και άπρόσιτον και άΐδιον, δ ι’ δ και ταυτα 
κατά σέ κλήσεως ούδέν έπαληθευούσης ήξίωται;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

"Οτι θνμήρες μέν ήμΐν τό κακώς άκούειν μετά τής 
εόσεββΐας, ελεεινοί δέ οι κακώς λέγοντες 

ήμάς διά ταύτην

5 Τί δη μέγα, βλασφημουμένου τού θείου Πνεύματος, εί θεο
σεβής δυσσεβής άκούει παρά των μη καταστοχαζομένων ή κα- 
ταψευδομένων έκόντων τής άληθείας; Μέγα μέν ούν είς θυμη- 

20 δίας λόγον ήμΐν τό κακώς άκούειν μετά Θεού παρά τών άβλε-
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πράγματος και πάλι θεωρώντας καί κατασκευάζοντας κτιστό 
αύτό τό φως. Άλλα πώς θά μπορούσε νά είναι καί νά όνομασθή 
κάτι άλλο θειο για έκεΐνα, αφού αυτά χρειάζονται άλλο πού θά 
τά θεοποιήση; θά  είναι δέ καί σύνθετος ή θεία χάρις καί τό 
θειο φως, αν θά έλέγονταν άκτιστα γιά κάτι άλλο άπό τά ένυ- 
πάρχοντα μέσα σ’ αυτά, κι’ άν γιά τό ένα μεν θά ήταν άκτιστη, 
γιά τό άλλο δέ κτιστή. Άλλα, γιά νά έκφρασθοϋμε κατά τον 
μέγα Διονύσιο, κάθε θεία έλλαμψις, άν καί προχωρεί ποικιλο- 
τρόπως προς τά προνοούμενα πράγματα, παραμένει άπλή4. Άρα  
λοιπόν έκατάλαβες τώρα ότι έκίνησες τό φίλερι καί φιλοπόλε
μο ήθος σου κι’ επιστράτευσες τήν άκάθεκτη ρητορεία ή σοφι
στεία των λόγων σου, καλύτερα μάλιστα θά ήταν νά είποϋμε 
κακομαχία ή άπίθανη φλυαρία, όχι εναντίον μας, άλλά έναντίον 
του άγιου Πνεύματος; Ποιος, όταν άκούση άΐδια δόξα καί 
άπρόσιτο φως καί άκτιστη χάρι, έπειτα πειθόμενος στή σοφή 
σου σκέψι θά μπορούσε νά δεχθή ότι τούτα είναι καθ’ έαυτά 
κτιστά, θ’ άνεχόταν δέ νά έννοήση μέ αύτά άλλο, διαχωρίζον
τας φύσει τό άκτιστο καί άπρόσιτο καί άίδιο, πού γι’ αύτό κατά 
τη γνώμη σου τούτα δέν άξιώθηκαν ονόματα άνταποκρινόμενα 
στήν άλήθεια;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

"Οτι είναι εύχάριστο σ’ έμάς νά λεγώμαστέ κακοί μαζί 
μέ τήν ευσέβεια, ενώ είναι ελεεινοί όσοι μάς 

κακολογούν γι’ αύτήν

5 Ποιά σημασία έχει, άν, όταν βλασφημήται τό θείο Πνεύ
μα, ένας θεοσεβής χαρακτηρίζεται ώς δυσσεβής άπό έκείνους 
πού δέν στοχάζονται τήν άλήθεια ή ψεύδονται έκουσίως εις βά
ρος της; Είναι σπουδαίο λοιπόν γιά μάς άπό άποψι εύθυμίας νά

4. Βλ. Περ'ι ουρανίου ιεραρχίας 1,2, PG 3, 121Β.
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ψίαν μεν πρός τά όκεϊα νοσούντων, βασκανίμ δε δεινή τά ήμέ- 
τέρα κακουργούντων. Ουτω χαίρομεν ήμεϊς υπέρ ημών αυτών 
ύφ ’ ύμών λοιδορούμενοι, πολύ δε τό τής ψυχής άλγος ήμΐν ύπερ 
ύμών, και καταστενάζομεν, εύ ϊστε, των ύμετέρων ψυχών έλυ- 

5 πούντες, ούκ έπαρώμενοι. Πώς κατεξανέστητε τής εύσεβείας, 
πώς έζετράπητε τής ευθείας, πώς άποτρέπεσθε την άλήθειαν, 
πώς άπηλγηκότες υμάς αύτους ένδεδώκατε τή των οικείων 
διαλογισμών άστασίμ και ματαιότητι, «μη είδότες μήτε ά λέγετε 
μήτε περί τίνων διαβεβαιούσθε»; Διό και καινόν άεί τι λέγοντες 

10και τοΐς προτέροις Ανακόλουθα τά μετ’ αύτά προβαλλόμενοι, 
πολυν ίλιγγον κατεχέασθε ταΐς των άκουόντων ψυχαις. Φευ, 
πώς άπηναισχυντηκότες, άνερυθριάστως τό ψευδός παρρησιά- 
ζεσθε, γλώσσαν διστόμου μάλλον μαχαίρας ήκονημένην καθ’ 
ήμών κινουντες, ώς δύο καταγγελλόντων θεούς, πρώτον και 

15 δεύτερον, μέγαν και μικρόν, και τον μεν ύπερκείμενον, τον δε 
μέσον Θεού και άγγέλων, ούτε άγγελον όντα, кол Θεόν έτερον. 
Ταυτα τά απύλωτα στόματα των μη φοβουμένων τον Κύριον, 
ταύτα των έπι ψεύδει θεμένων την έλπίδα αύτών και μη έννο- 
ούντων τό του Χριστού δικαστήριον.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ А

"Οτι ούκ άλλως δύναται ό Ακίνδυνος καθ' ήμών λέγειν 
ή διά τού την ήμών πολντρόπως όποκρύπτειν 

και συκοφαντεϊν διάνοιαν

6 Πρόθες εις μέσον φανερόν την ήμετέραν διάνοιαν και ίδω- 
μέν σου τό πιθανόν τής καθ’ ήμών έπηρείας. Τού ματαιόφρονος 
Βαρλαάμ άθετήσαντος μεν την θεοποιόν χάριν του Πνεύματος,
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κακολογούμαστε μαζί μέ τον θεό άπό έκείνους πού πάσχουν 
από αβλεψία των δικών τους άπόψεων, άπό φοβερή δέ βασκα- 
νία κακοποιούν τις δικές μας. "Ετσι εύχαριστιούμαστε έμεις 
όταν μάς λοιδορήτε έσεις, δοκιμάζομε δέ πολύν ψυχικό πόνο 
γιά σάς και καταστενάζομε, νά τό ξέρετε καλά, άπό λύπη γιά 
τις ψυχές σας μή καταρώμενοι. Πώς ξεσηκωθήκατε άπό τήν εύ- 
σέβεια, πώς έκτραπήκατε άπό τήν εύθεϊα όδό, πώς άποφεύγετε 
τήν άλήθεια, πώς άπό άπελπισία παραδώσατε τούς έαυτούς σας 
στήν άστάθεια και ματαιότητα τών διαλογισμών σας, «μή ξέ
ροντας μήτε τί λέγετε μήτε τί ίσχυρίζεσθε»1; Γι’ αύτό λέγοντας 
πάντοτε κάτι νέο και προβάλλοντας τά έπόμενα άνακόλουθα 
προς τά προηγούμενα, χύνετε πολύν ίλιγγο στις ψυχές τών 
άκροατών. ’Αλλοίμονο, πώς άπό άναισχυντία παρουσιάζετε τό 
ψεύδος χωρίς νά κοκκινίζετε, κινώντας έναντίον μας γλώσσα 
άκονισμένη περισσότερο άπό δίκοπη μάχαιρα, μέ τήν κατηγο
ρία ότι τάχα κηρύσσομε δύο θεούς, πρώτον και δεύτερον, μεγά
λο και μικρό, τον ένα ύπερκείμενο, τον άλλον άνάμεσα σέ θεό  
καί άγγέλους, ούτε άγγελον ούτε θεόν άλλον. Τούτα είναι τά 
άπύλωτα στόματα αύτών πού δεν φοβούνται τον Κύριο, τούτα 
είναι τά στόματα αύτών πού έχουν άναθέσει τήν έλπίδα τους 
στο ψεύδος καί δεν έννοούν τό δικαστήριο τού Χριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

’Ό τι ό ’Ακίνδυνος δέν μπορεί όλλοιώς νά όμιλήση έναντίον 
μας παρά μέ τήν παραχάραξι και συκοφάντησι τής 

διανοίας μας κατά ποικίλους τρόπους

6 Φέρε στή μέση φανερή τή σκέψι μας καί θά ίδούμε τήν 
πειστικότητα της έπιθέσεώς σου έναντίον μας. ’Επειδή ό μα- 
ταιόφρων Βαρλαάμ άθέτησε τή θεοποιό χάρι τού Πνεύματος,

1. Άβακ. 2 ,15.
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βλασφημήσαντος δε εις τον τής χάριτος πρύτανιν και τους έκ 
του παντός αίώνος ταύτης εύμοιρηκότας έζονδενήσαντος, εις 
άνάγκην περιέστημεν (καθάπερ και νυν έφ’ υμών των αύτομα- 
θών θεολόγων, οΐ κατ’ έκεΐνον και αύτόϊ πριν διδαχθήναι διδά- 

5σκετε, και ταύτα περί θεώσεως) ' εις άνάγκην ούν ήλθομεν περί 
τής χάριτος λέγειν & παρελάβομεν παρά των ήμετέρων πατέ
ρων και προτιθέναι των λεγομένων τάς πίστεις άπό των θείων 
έκλεγόμενοι γραφών ταΰτά τε τα ρήματα кал την τών λεγομέ
νων διάνοιαν. Ταύτην ούν έφημεν την χάριν μήτε ούσίαν είναι 

10 Θεού μήτ’ άγγελον μήτ’ άλλο τι τών την χάριν δεχομένων χάρις 
γάρ και θεοποιός έστιν ένέργεια Θεού, φώς τε όμομαζομένη кал 
Πνεύμα και θεότης και Θέωσις кал δσα τούτοις έπεται. Τίς 
ταυτ’ άκουσας ούκ ένασμενίσει τφ δόγματι, μόνον εί μη φανε- 
ρώς τής του Θεού χάριτος άντικείμενος εΐη; Τίς ούχ ομολογήσει 

15 κοινήν και την αύτήν είναι τής μιας θεότητος την Θείαν χάριν 
καί την ένέργειαν; Τίς τών εύ φρονούντων μη διενηνοχυΐαν τής 
Θείας ούσίας την χάριν συνήσει και την ένέργειαν, ώς έξ έκείνης 
ούσαν εί και μη διασπάται ταύτης; Τίς δε και τούς πλείους τών 
ήμετέρων περί ταύτης λόγων ούκ έννοήσει μη δογματικώς άλλ’ 

2θάγωνιστικώς είρημένους προς τον έν ύποκρίσει τής τών ήσύ- 
χιον άσπαζομένων βίον λαβής περιφανή κατά τών έν συγγράμ- 
μασι ζώντων άγιων άνηρημένον τον πόλεμον;

7 Ούτος δη σχεδόν και τοιοΰτος ό τών ήμετέρων λόγων 
άπας άγών τε кал νους. Συ δε πάντα πράττεις, ώστε την ήμών 

25 ύποκρύψαι διάνοιαν, και παραχαράττεις και παρεγχειρεις και 
παρεξηγή και παρακόπτεις, μεταξύ παραλείπων κακούργως τά 
καιριώτατα, συμφύρας τε καί συγχέας και πολύ το τής κακίας 
μέλαν άπό τής σής καρδίας ώσπερ σηπίας καταχεάμενος, σαυ- 
τόν μεν άφανή ποιείς μετά τών κακών φρονημάτων, εις θολε- 

30 ράν δε άνατροπήν μετασκευάσας το διείδες τών ήμετέρων να
μάτων έπιχεΐς διά τών ώτων είς τάς τών άκροωμένων καρδίας,
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έβλασφήμησε τον πρύτανι της χάριτος κι’ εκμηδένισε έκείνους 
πού άνά τούς αιώνες τήν είχαν έπιτύχέι, περιήλθαμε στην άνάγ- 
κη (όπως και τώρα με σας τούς αύτοδιδάκτους θεολόγους, οί 
όποιοι διδάσκετε πριν διδαχθήτε κατά τό παράδειγμα εκείνου, 
και μάλιστα περί θεώσεως)* περιήλθαμε λοιπόν στην άνάγκη νά 
είποϋμε περί της χάριτος όσα παρελάβαμε άπό τούς πατέρες 
μας και νά προβάλωμε τις μαρτυρίες για τά λεγάμενα έπιλέγον- 
τας άπό τις θείες Γραφές τά ίδια τά λόγια και τήν έννοια τών 
λεγομένων. Είπαμε λοιπόν ότι τούτη ή χάρις δεν είναι μήτε ού- 
σία τού Θεού μήτε άγγελος μήτε τίποτε άλλο άπό τά δεχόμενα 
τη χάρν διότι είναι χάρις και θεοποιός ένέργεια τού θεού, όνο- 
μαζομένη φώς και πνεύμα και θεότης και θέωσις καί όσα άκο- 
λουθοϋν σ’ αύτά. Ποιος άκούοντας τούτα δέν θά τού άρέση τό 
δόγμα, άρκεί μόνο νά μη είναι φανερά έχθρός της χάριτος τού 
Θεού; Ποιος δέν θά όμολογήση ότι ή θεία χάρις καί ένέργεια 
είναι κοινή καί ή ίδια στά τρία πρόσωπα της θεότητος καί δέν 
είναι έκτος τής μιας θεότητος; Ποιος έχέφρων δέν θά άντιλη- 
φθή ότι ή χάρις καί ή ένέργεια διαφέρει άπό τή θεία ούσία, διό
τι άπό έκείνη είναι, άν καί δέν διασπάται άπό αύτήν; Ποιός 
πάλι δέν θά καταλάβη ότι οί περισσότεροι άπό τούς λόγους μας 
γι’ αύτήν έχουν λεχθή μή δογματικώς άλλά άγωνιστικώς προς 
έκεΐνον πού έκήρυξε φανερό πόλεμο έναντίον τών άγιων πού 
ζοΰν μέσα στά συγγράμματα, ένώ ύποκρίνέται ότι άπευθύνεται 
στούς άσπαζομένους τόν βίο τής ήσυχίας;

7 Τούτος λοιπόν καί τέτοιος σχεδόν είναι όλος ό άγώνας καί 
ό νούς τών λόγων μας. Έσύ όμως κάμεις τά πάντα, ώστε ν’ άπο- 
κρύψης τή σκέψι μας καί παραχαράσσεις καί παραποιείς, πα
ρερμηνεύεις καί περικόπτεις, παραλείποντας κακοήθως τά και- 
ριώτερα ένδιαμέσως, συμφύρονταςς καί συγχέοντας καί χύνον
τας άφθονη τήν μελάνη τής κακίας άπό τήν καρδιά σου σάν 
σουπιά. "Ετσι καθιστάς τόν έαυτό σου μέ τά κακά φρονήματα 
άφανή, ένώ μετασκευάζεις σέ θολό ρεύμα τά καθαρά νερά μας 
καί τά χύνεις μέσα άπό τά αύτιά στις καρδιές τών άκροατών,
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τη σαυτοΰ πάντως κεφαλή την προφητικήν άράν άμφοτέραις 
έπαντλών το λεγόμενον· «ούαί», γάρ, φησί, «τφ ποτίζοντι τον 
αδελφόν αύτοΰ ανατροπήν Θολερόν». Είπε δη μοι, τήν χάριν 
ταύτην ούχι και αύτός σνμμαρτυρεΐς ήμΐν, ώς ούσίαν είναι θείαν 

5 οΰ λέγομεν; Πώς ούν αυτή δεύτερος εσθ ’ ήμΐν Θεός; Θεός γάρ 
άνοόσιον ουδέ άναπλάσαι δυνατόν κατά διάνοιαν. Όρμς το τής 
συκοφαντίας Ασύστατον και εύφώρατον, δι’ ής συ περινοστεϊς 
κυκών και Θορύβων και ταράττων και κακώς διατιθεις τήν του 
Θεού Εκκλησίαν, το σαυτού λέγω μέρος;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

~Οτι κατά μίμησιν Αρειανών те και Σεβηριανών, γνναικός πλου- 
τούσης ύποδος προστασίαν Ακίνδυνος, ταύτης αύτφ 

συναιρομένης χρήμασι τήν те iepav Εκκλησίαν 
πρός έαντήν και τους έκ παλαιού άγιους 
πρός άλλήλους και πρός εαυτόν έκαστον 

έσπούδακβν έκπολεμώσαι 8

8 Έπει και δι' άπορίαν άνδρών, μηδενός ώς έοικε πειθομέ- 
νου των εύ φρονούν των, γυναικος ύπέδυς προστασίαν ό μονα
χός, μηδ’ έν τφ άδίκω μαμώνq. πιστής είναι προθυμουμένης, 
μηδ’ αίρουμένης ποιεΐν έαυτή φίλους έκ του μαμωνά τούτου τής 
Αδικίας τούς όταν έκλίπη προσδεξομένους αύτήν Από των έν- 

15 ταυθα φίλην γεγενημένην έν ταΐς αίωνίοις αύτών σκηναϊς, κατά 
τήν του Κυρίου φωνήν, Αλλά τους και έπι γής του Θεού σκηνής 
έξωσθέντας βαρλααμίτας κρίσεσιν ίεραϊς και φρικωδεστάταις 
άποκηρύξεσιν, ώς και ή Βασιλίνα ποτέ τους τά Άρείου φρο-
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έπισύροντας όπωσδήποτε στήν κεφαλή με τά δυό χέρια την 
προφητική κατάρα, κατά τό λεγόμενο* διότι, λέγει, «αλλοίμονο 
σ’ αυτόν πού ποτίζει τον άδελφό του με θολό δηλητήριο»1. 
Είπε μου λοιπόν, δεν συμμαρτυρεΐς κι’ έσύ σ’ έμάς δτι δεν λέ
γομε ότι είναι ούσία τούτη ή χάρις; Πώς λοιπόν θά είναι αύτή 
δεύτερος γιά μάς θεός; Διότι άνούσιο θεό δεν είναι δυνατό 
ούτε κατά διάνοια νά πλάσωμε. Βλέπεις πόσο άσύστατη και 
φανερή είναι ή συκοφαντία, διά τής όποιας έσύ τριγυρίζεις άνα- 
κινώντας καί θορυβώντας, ταράσσοντας και κακομεταχειριζό- 
μενος τήν Εκκλησία τού θεού, όσο έξαρτάται άπό σένα βέ
βαια;

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  5

Ό τι ό ’Ακίνδυνος, άφοΰ έξασφάλισε προστασία κάποιας 
γυναίκας, κατά μίμησι των Άρειανών και Σεβηριανών, 

μέ τη χρηματική βοήθεια της προσπάθησε νά φέρη 
σέ πόλεμο τήν ίερά Εκκλησία πρός έαυτήν και 

τούς παλαιούς άγιους μεταξύ τους και τόν 
καθένα πρός τόν έαυτό του

8 ’Από έλλειψι άνδρών, έπειδή, όπως φαίνεται, κανένας 
φρόνιμος δέν έπείσθηκε, έσύ ό μοναχός έδέχθηκες τήν προστα
σία μιας γυναικός2, ή όποια δέν προθυμοποιείται νά είναι κτιστή 
ούτε στο άδικο χρήμα κι’ ούτε έπιθυμεΐ νά κάμη φίλους της με 
τούτο τό άδικο χρήμα έκείνους πού όταν έκλειψη θά τήν δε
χθούν, άφού γίνη άπό έδώ φίλη, στίς αιώνιες σκηνές τους κατά 
τή φωνή τού Κυρίου1, άλλά έπιθυμεϊ νά κάμη φίλους τούς Βαρ- 
λααμίτες, πού έζώσθηκαν άπό τήν έπίγεια σκηνή τού θεού μέ 
ιερές κρίσεις καί φρικωδέστατες άποκηρύξεις, όπως και ή Βα-

1. Λουκά 1 6 ,9 .

2. Υ π ο ν ο ε ίτ α ι  φ υ σ ικ ά  έδ ώ  ή  « β α σ ίλ ισ σ α »  Ε ίρ ή ν η  Ε ύ λ ο γ ία  Χ ο ύ μ ν α ι-  

να .
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νοΰντας και ή Πατρικία τους τα Σεβήρου, καθάπερ ό μακάριος 
ιστόρησε Μάζιμος. Ταύτης ούν μηχανή τε και σπουδή πάση συν- 
αιρομένης και κακώς άνοιγούσης την χεΐρα кал χείρον σκορπι- 
ζουσης & μηδέ συνήκται καλώς και τάς φρένας έντεΰθεν έπι- 

'S στρεφούσης των έπι λήμματα κεχηνότων, ώς μη μάλλον έκεΐνα 
σκότους έκφορεΐσθαι και μυχών, έφ’ ών έτηρεΐτο πρώην, ή φέ- 
ρειν έπι σκότος όντως και μυχούς δυσσεβείας έφ ' οΰς ταΰτα νυν 
φέρεται* ταύτης τοίνυν ουτω συναιρομένης, ούκ άδηλον ύφ’ότου 
κεκινημένης, και δαψιλή σοι ποριζούσης δαπάνην, ού προς τους 

10 Θεολόγους μόνον και τους αύτοϊς όμολόγους άκήρυκτον άνερρί- 
πισας πόλεμον, άλλα και τα θεία πάντα πολέμια δεΐξαι προς 
έαυτά διά σπουδής έθου, θεολογίαν και την ύπερ ταύτην του 
θεού Θεωρίαν προσαράξας άλλήλαις και τους Θεολόγους τοίς έξ 
αίώνος Θεόπταις τα σαυτοΰ μέρος έπαναστήσας, αύτούς τε προς 

15 άλλήλους έκπολεμώσας και αότών έκαστον έφ ’ έαυτον έγείρας 
και κατ’ άλλήλων έπιστρατεύσας τάς έκείνων φωνάς, ώς έξ 
άρχής άχρι τέλους περιφανώς διαδείκνυται.

9 Την γε μην έπι τού θείου Μαζίμου τοίς κατά Σεβήρον συλ- 
λαμβανομένην Πατρικίαν έκείνην, παραιτουμένων τινών και 

20 Λεόντων ύπέρ αύτής, ώς ούκ οϊκοθεν ώρμημένη τοίς Ακεφά- 
λοις χεΐρα παρέσχεν, άλλ’ έτέροις ύποθεμένοις πεισθεΐσα τοΰτ’ 
έπραξεν, ό τά θεία πολύς έκεϊνος «ούδ’ ουτω», φησί, «τφ γινο- 
μένω προστίθεμαι, Ροβοάμ τον τού μεγάλου Σολομώντος υιόν 

25 ένθυμούμενος, άμα δέ και κανονικοϊς πράγμασιν έγχειρεϊν οίς 
μη θέμις άπώμοτον γινώσκων, και μάλιστα γυναιζίν, αίς το 
σιωπάν άναπνοής προσφορώτερον ό Θείος άπεφήνατο λόγος». 3

3. Βλ. σ χ ε τ ικ ή  σ η μ ε ίω σ ι σ τή ν  παράγρ. 9.



σιλίνα κάποτε τούς όμόφρονες τού Άρέίου και ή Πατρικία τούς 
όμόφρονες του Σεβήρου, όπως ιστόρησε ό μακάριος Μάξιμος3. 
Αύτή λοιπόν μέ κάθε μηχανή και φροντίδα έβοήθησε, άνοίγει 
τό χέρι κακώς και σκορπίζει χειρότερα έκεΐνα πού ούτε έχουν 
συναχθή καλά4 και μέ αύτόν τον τρόπο κάταστρέφει τά μυαλά 
αύτών πού χάσκουν για παρσίματα, ώστε νά μη έξέρχωνται πε
ρισσότερο έκεΐνα άπό τά σκοτάδια και τούς βυθούς, όπου έφυ- 
λάγονταν προηγουμένως, παρ’ όσο φέρουν πραγματικά στο 
σκότος και σέ βυθούς δυσσεβείας αύτούς στούς όποιους πε
ριέρχονται τώρα. Μέ την τέτοια βοήθεια αύτής λοιπόν, και δέν 
είναι άδηλο άπό ποιόν παρακινουμένης, πού σοϋ πρόσφερε 
άφθονα χρηματικά μέσα, δέν έκίνησες μόνο προς τούς θεολό
γους και τούς όμόφρονες μέ αύτούς άκήρυκτο πόλεμο, άλλά και 
προσπάθησες νά δείξης ότι όλα τά θεία είναι πολέμια προς έαυ- 
τά* έφερες σέ σύγκρουσι μεταξύ τους τή θεολογία και τήν έπά- 
νω άπό αύτήν θεωρία τού θεού και έξεσήκωσες τούς θεολό
γους προς τούς άπό τούς αιώνες θεόπτες, όσο έξαρτώταν άπό 
σένα, τούς ίδιους τούς θεόπτες ώδήγησες σέ πόλεμο μεταξύ 
τους κι’ έσήκωσες τον καθένα τους έναντίον έαυτοϋ και έπε- 
στράτευσες τις φωνές τους έναντίον άλλήλων, όπως άποδεικνύ- 
εται περιφανώς άπό τήν άρχή έως τό τέλος.

9 Τήν Πατρικία έκείνη, τήν όποια ό θειος Μάξιμος συγκα- 
τατάσσει μέ τούς όπαδούς τού Σεβήρου, μερικοί τήν άπαλλάσ- 
σουν καί λέγουν γιά λογαριασμό της ότι δέν έβοήθησε άπό 
μόνη της τούς Άκεφάλους, άλλά τό έπραξε πειθόμενη σέ άλ
λους ύποκινητάς. Ό  πολύς όμως έκεΐνος στά θεΐα λέγει, «ούτε 
τότε δέν συμφωνώ μέ τό γινόμενο, ένθυμούμενος τόν Ροβοάμ 
τον υιό τού μεγάλου Σολομώντος5, γνωρίζοντας συγχρόνως ότι 
είναι άπαγορευμένο νά έπεμβαίνουν σέ κανονικά πράγματα 
πρόσωπα άναρμόδια, και μάλιστα γυναίκες, γιά τις όποιες ό 
θειος λόγος διεκήρυξε ότι ή σιωπή είναι προσφορώτερη τής
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4. Π ρ β λ . Ματθ. 25 , 24.

5. В λ. Г  Βασιλ. 12, 13.



Νυν δ ’ ή του !Ακίνδυνου και του κατ’ αυτόν πολυειδοΰς κινδύ
νου προστάτις, φρουρεί μεν έν τοΐς οίκείοις ταμείοις ώς έπι το 
πλεΐστον τον καθηγεμόνα των διά τοσούτων έζεληλεγμένων 
πονηροτάτων δογμάτων, έπιτηρουσα δε τους καιρούς, νυν μεν 

5 προκαταλεάνασα τούτω την οδόν των πονηρευμάτων οίς αυτή 
τρδποις έπίσταται, προπέμπει παρρησιασόμενον και καθηγησό- 
μενον των προκαταθελχθέντων ταΐς αύτής μηχαναΐς και δι ’ 
έκείνων συναρπάσοντα τούς πολλούς.

10 Ήνίκα δ ’ άν έπιστάντας μάθοι τούς άντικειμένους τη πλά
ι 0 νη και παρ’ έκείνων ζητούμενον τούτον, οΰς έναγχος πλανάν 

έπεχείρει кал των άντιλεγόντων παρόντων, άζιούντων αύτον 
συνίστασθαι τοΐς οίκείοις διδάγμασι, τηνικαυτα πάλιν έν τοΐς οί
κείοις έπι μάλλον άδύτοις αυτή κρύπτει τον άνδρα, και παρεΐναι 
μεν об φησιν έκεΐνον δυνατόν είναι -ού γάρ έθέλειν θορυβεΐν 

15 δλως- έαυτήν δ ’ έτοίμην είναι διδάσκειν την άκρίβειαν των δο
γμάτων και ύπερηγορεΐν εύ μάλα του κρύψαντος έαυτόν, μόνον εϊ 
τις έθέλοι παρ ’ αύτη φοιτάν και τα ώτα ύπέχειν ώς διδασκάλου. 
Ού γάρ αυτής είναι θεάτροις έπιδημεΐν, άλλά τούς προσιόντας 
διδάσκειν, άκριβή πείραν των θείων έσχηκυίας δογμάτων, ούχ 

20 ύπερ τούς συνεληλυθότας μόνον άπαντας έπι των μεγίστων 
έκείνων συνόδων, αΐ τον Βαρλαάμ έκεΐνον και τον μετ’ έκεΐνον 
άλλον έκεΐνον Άκίνδυνον ήσχυναν, ουδ’ ύπερ τούς άλλους των 
ένταυθ’ έλλογίμων τε και σπουδαίων, άλλά και ύπερ αυτόν τον 
νον κατ’ εύβουλίαν κρυπτόμενον. Εί γάρ και τούτου την άρχήν 

25 ήκροάσατο, άλλά πάσαν γραφήν έπειτα μετ’ έπιστασίας δ ,τι 
πλείστης, άτε και πάμπαν έσχολακυΐα, διερευνήσασα, τοσουσον 
έπιλαβέσθαι τής κατ’αύτήν έπιγνώσεως και του διδάξαντος την 
άρχήν άκριβέστερον, ώς έχειν και παρρησιάζεσθαι ταύτην έκεί- 6
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6. Βλ. Λ' Κορ. 14, 34.



Α Ν Τ ΙΡ Ρ Η Τ ΙΚ Ο Σ  Ζ ’ 5 ,9 - 1 0 505

αναπνοής’6»7. Τώρα όμως ή προστάτις του ’Ακίνδυνου και του 
απ’ αύτόν πολυειδοϋς κινδύνου, φρουρεί μέσα στα άδυτά της 
τον περισσότερο καιρό τον ήγέτη των πονηροτάτων δογμάτων 
πού έχουν έξελεγχθή με τόσους πολλούς λόγους, και παρακο
λουθώντας τις εύκαιρίες, τώρα πού τού προετοίμασε τό δρόμο 
των πονηρευμάτων με τούς τρόπους πού ξεύρει αύτή, τον προ
πέμπει γιά νά έμφανισθή δημοσία καί νά γίνη προϊστάμενος 
έκείνων πού έγοητεύθηκαν ήδη άπό τις μηχανές της καί διά μέ
σου αύτών νά συναρπάση τούς πολλούς.

10 "Οταν όμως πληροφορηθή ότι κατέφθασαν οί άντιτιθέμε- 
νοι στήν πλάνη καί τον άναζητοϋν, αύτοί τούς όποιους προ ολί
γου έπιχειροΰσε νά παραπλανήση έπί παρουσία των άντιλεγόν- 
των πού άξιώνουν νά συμπαρασταθούν στά διδάγματά της, τότε 
πάλι αύτή κρύβει τον άνδρα βαθύτερα μέσα στά άδυτά της καί 
ισχυρίζεται ότι δεν είναι δυνατό νά παρουσιασθή έκεΐνος -διότι 
δέν θέλει καθόλου νά θορυβή-, δηλώνει δε ότι είναι ή ίδια 
έτοιμη νά διδάξη τήν άλήθεια των δογμάτων καί ύπερασπίζεται 
έκθύμως έκεΐνον πού έκρύφθηκε, άρκει νά θελήση κανείς νά 
φοιτήση σ’ αύτήν καί νά τήν παρακολουθήση σάν διδάσκαλο. 
Διότι δέν είναι έργο της νά συχνάζη στά θέατρα, άλλά νά διδά- 
σκη τούς προσερχομένους, άφοϋ έλαβε πείρα των θείων δογμά
των άκριβή, όχι μόνο περισσότερη άπό όλους όσοι συνήλθαν σ’ 
έκεΐνες τις μεγάλες συνόδους, οί όποιες κατήσχυναν έκεΐνον 
τον Βαρλαάμ κι’ έπειτα άπό έκεΐνον τον άλλο έκεΐνο ’Ακίνδυνο, 
ούτε μόνο περισσότερα άπό τούς άλλους έδώ έλλογίμους καί 
μελετητάς, άλλά καί περισσότερα άπό έκεΐνον πού άπό φρονι
μάδα κρύπτεται τώρα. Διότι, άν άρχικώς άκουσε τή διδασκαλία 
τούτου, έπειτα διερεύνησε με πολλή έπιμέλεια κάθε γραφή, 
άφοΰ είναι κι’ έντελώς άργόσχολη, καί τόσο κατέκτησε τήν 
έπίγνωσι κατ’ αύτήν άκριβέστερα κι’ άπό τον άρχικώς διδάξαν- 
τα, ώστε νά μπορή καί νά έμφανίζεται αύτή δημόσια περισσό-

7. Μ α ξίμ ο υ  Ό μ ο λ ο γ η το Ο , Επιστολή προς Ίωάννην Κουβικουλάριον, 
P G  9 1 , 4 6 1 D -4 6 4 A .
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νου μάλλον και προασπίζειν έν τοΐς τοιούτοις, αύτου κρυπτομέ- 

νοο κατ’ εύβουλίαν.

11 Οντως αΰτη μη μόνον έτέροις ύποθεμένοις ύπήκονσεν έγ- 
χειρεΐν, οίς μη Θέμις και οϊς άπώμοτον γυναιζιν ό θειος άπεφή- 

5 νατό λόγος, άλλα και αυθόρμητός έστι και διδάσκαλος έν τοΐς 
θείοις δόγμασι των άνδρών είναι φιλοτιμεΐται και των ύπείκειν 
ούκ έθελόντων αντίθετος και αύτου του ταύτην διδάξαντος θαρ- 
ραλεωτέρα кал ύπερτέρα, μη την δεσποτικήν αίδουμένη ψήφον, 
μη την άποστολικήν έντολήν και γνώμην προσιεμένη «γυναιξί», 

10 λέγοντος, «διδάσκειν ούκ έπιτρέπω», κάν μεν ταΐς έκκλησίαις 
σιγάν έγκελευομένου τελέως, κατ’ οίκους δε μη διδάσκειν άλλ’ 
έπερωτάν μόνον του μαθεϊν ένεκα, μηδ’ αύτου του τής θεολο
γίας έπωνύμου Γρηγορίου λόγον ποιησαμένη σαφώς έν τοΐς 
’Έ  π ε σ ι  γράφοντος,

15 «καθύπερθεν δεΐν φέρειν αίδους σκέπας γυναιξί* κάν εί μά-
χοιντο

μύθοις άντιθέτοισι σοφοί σκεδάοντες άπιστους, 
κερκϊς ταύταις μελέτω και εϊρια και άσματα θεΐα, 
τοΐς δ ’ άλλοις τεθνάναι πάσιν, έπει τόδε λώιόν έστι».

Τούτων αΰτη πάντων παντάπασιν άλογήσασα, προς μεν 
20 τους παρόντας έλευθεροστομεΐ, θρασυστομεΐ δ ’ είπεϊν οίκειότε- 

ρον, πρός δε τους άπόντας και γράμμασι χρήται μακροΐς, άπερ, 
εϊπερ ένταΰθα προθέσθαι νυν ένήν, τότ’ άν έτι μάλλον πάς τις
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τερο από εκείνον και να ύπερασπίζεται τις απόψεις των σ’ αύτά 
τα θέματα, ένώ αύτός φρονίμως κρύπτεται.

11 ’Έτσι αύτή, όχι μόνο δέν ύπήκουσε σέ άλλους ύποκινητάς 
νά έπιχειρήση πράγματα πού είναι ανεπίτρεπτα και απαγορευ
μένα στις γυναίκες από τον θειο νόμο, άλλα και έμφανίσθηκε 
αύθόρμητη και φιλοδοξεί νά γίνη διδάσκαλος των άνδρών στα 
θεία δόγματα, είναι άντίθετη σ’ έκείνους πού δέν θέλουν νά 
ύπακούσουν καί θαρραλεώτερη καί άνώτερη άπό αύτόν πού την 
έδίδαξε* δέν σέβεται τή δεσποτική άπόφασι, δέν δέχεται την 
άποστολική έντολή καί γνώμη πού λέγει, «δέν έπιτρέπω σέ γυ
ναίκες νά διδάξουν»8, καί παραγγέλλει στις έκκλησίες μέν νά 
σιωπούν τελείως, στούς αίτιους δέ νά μη διδάσκουν άλλά μόνο 
νά έρωτοϋν για νά μάθουν9* δέν λογαριάζει ούτε τον έπώνυμο 
τής θεολογίας Γρηγόριο πού γράφει σαφώς στα "Επη, οί γυναί
κες

«Νά είναι σκεπασμένες μέ τό κάλυμμα της αιδημοσύ
νης, καί άς μάχωνται

μέ άντιρρητικούς λόγους οί σοφοί σκορπίζοντας τούς
άπιστους*

φροντίδα των νά είναι ή σαΐτα και τά έρια καί τα θεΐα
άσματα,

για όλα τά άλλα νά είναι νεκρές, διότι αύτό είναι τό
καλύτερο»10.

Αύτή, άφοϋ περιφρόνησε όλα τούτα έντελώς, προς τούς παρόν- 
τες μέν έλευθεροστομεΐ, ή καταλληλότερα θρασυστομεΐ, προς 
τούς άπόντες δέ χρησιμοποιεί καί μακροσκελή γράμματα, τά 
όποια, άν μπορούσε τώρα νά παρατεθούν έδώ, τότε θά έγνώριζε 
ό καθένας καλύτερα ότι σ’ αύτήν έφαρμόσθηκε, άληθινά, τό

8. А ' Τιμ. 2, 12.

9. А ' Кор. 14, 3 4 -3 5 .

10. "Επη ήθικα 2 ύποθήκαι παρθένοις, 3 1 1 -3 1 2 , 3 2 0 -3 2 1 , 351 , P G  37,

‘ 6 0 2 -6 0 3 ,6 0 6 .
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έγνω τό τού Σιράχ έπ ’ αυτής ώς άληθώς έκβάν, ώς «ούκ έστι 

κακία ύπερ κακίαν γυναικός».

12 Ά λλ’ έρεΐ προς παράδειγμα βλέπειν την Θεοσεβή Θεοδώ
ραν έκείνην, ή τής έβδομης προύκαθέσθη συνόδου και εϊ τις 

5 άλλη κατ’ έκείνην έθών καί δογμάτων προέστη θείων; Ά λλ' 
έαυτήν ουτω δείξει μετά των άνω καί τούς κάτω νόμους πατή- 
σασαν καί την μηδαμόθεν αυτή προσήκουσαν βασιλικήν άρπά- 
ζειν έπιχειρουσαν έξουσίαν τε καί τιμήν. Τί γάρ εϊπερ όνόματός 
τίνος έπί βραχύ μετέσχε δυναστείας ποτέ; ΤΑρα μετά των έπει- 

10 λημμένων του κράτους τής βασιλείας παρά τούτο τετάξεται καί 
νομοθετήσει δεήσαν καί συναθροίσει κοινάς συνόδους καί κυ
ρώσει τά καλώς αόταΐς δεδογμένα; Πολλού γε καί δει. Καί τί 
λέγω ταυτην, ή καί μετά τό έν βασιλέως έκεΐνο κήδος, δουλίς 
ήν των ώς άληθώς βασιλευόντων άεί; Καί γάρ ή συμβασιλευ- 

15 ουσα περιόντι τώ Θεοφίλω έκείνη, το βασίλειον στέφος έπίσης 
περικείμενη, τοιούτοις έπικεχείρηκεν ούδαμώς πριν ή χηρεύσα- 
σα του άνδρός, τών κατά κλήρον τώ παιδί προσηκόντων δι
καίων τής βασιλείας δικαίως άντεποιήσατο. Διό και μετά τού 
παιδός έπί τής συνόδου προύκάθητο, δεικνΰσα κάντεΰθεν μη 

20 μόνον γυναικών άλλων, άλλά μηδ’ αύτών τών βασιλευουσών 
ύπάρχον τά τοιαύτα κυροΰν, άν μη περιπέτειά τις έπαγάγη την 
άνάγκην αύταϊς. Οδτω δε συμβάν, καλόν όντως καί καλών 
κάλλιστον, ώσπερ τάλλα τής βασιλείας προς δύναμιν, ουτω καί 
τό εύσεβες ταύτης ή διαπεσόν έπανάγειν, ή καλώς έχον συντη- 

25 petv τώ βασιλεϊ και παιδί. Άλλά τούτων μεν άλις.
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του Σιράχ, ότι «δεν ύπάρχει κακία μεγαλύτερη άπό τήν κακία 
γυναίκας»11.

12 Άλλα θά είπή ότι βλέπει σαν σε παράδειγμα έκείνη τή θε- 
όστεπτη Θεοδώρα, ή όποια προήδρευσε τής έβδομης συνό
δου12, και όποια άλλη προέστη όπως έκείνη θείων κανόνων και 
δογμάτων; Άλλ’ έτσι θά δείξη ότι μαζί με τούς άνω έπάτησε 
και τούς κάτω νόμους και ότι έπιχειρεΐ νά άρπάξη τή βασιλική 
έξουσία και τιμή πού δεν τής άνήκει άπό πουθενά. Ποια σημα
σία έχει άν κάποτε έπήρε γιά λίγον καιρό τον όνομα μιας δυνα
στείας; ΤΑραγε γιά τον λόγο τούτο θά συνταχθή μέ τούς κατό
χους τής βασιλικής έξουσίας κι’ άν χρειασθή θά νομοθετήση 
και θά συγκαλέση κοινές συνόδους και θά έπικυρώση τά καλώς 
άποφασισθέντα άπ’ αύτές; Κάθε άλλο. Και τί λέγω γι’ αύτήν 
πού και μετά τήν κηδεστία έκείνη μέ τήν βασιλική οικογένεια 
ήταν ύπήκοος πάντοτε των άληθινά βασιλευόντων; Άντιθέτως 
ή συμβασιλεύουσα έκείνη μέ τον Θεόφιλο, όσο αύτός έζοϋσε, 
έχοντας κι’ αύτή τό βασιλικό στέμμα, δέ παρενέβηκε σέ τέτοια 
θέματα καθόλου πριν χηρεύση, οπότε δικαίως άνέλαβε τά βασι
λικά δικαιώματα πού άνήκαν κατά κληρονομιά στον υιό. Γι’ 
αύτό και μαζί μέ τον υιό προήδρευε στή σύνοδο, δεικνύοντας 
και μέ αύτόν τον τρόπο ότι ή έπικύρωσις τέτοιων άποφάσεων 
δέν άνήκει όχι μόνο στις άλλες γυναίκες άλλ’ ούτε σ’ αύτές πού 
βασιλεύουν, άν δέν έπιφέρη τήν άνάγκη σ’ αύτές κάποια περι
πέτεια. ’Ά ν συμβή τούτο, είναι πράγματι καλό και τό κάλλιστο 
των καλών, όπως θά προστατεύη κατά δύναμι τούς άλλους θε
σμούς τής βασιλείας, έτσι και τήν εύσέβειά της, άν έχη διαπέ- 
ση νά τήν έπαναφέρη κι’ άν είναι σωστή νά τήν συντηρή γιά 
τον βασιλέα υιό της. Άλλ’ άρκετά είναι αύτά.

11. Σοφ. Σΐ(.7 .2 5 ,1 9 .

12. Ή  θ ε ο δ ώ ρ α  π ρ ο κ ά θ η σ ε  σ τή ν  σ ύ νο δ ο  το ύ  843 π ο ύ  ά π ό  π ο λ λ ο ύ ς  

θ εω ρ ε ίτα ι ώ ς  ό γ δ ό η  ο ικ ο υ μ εν ικ ή  Σ ύ νο δο ς . Τ ή ς  έ β δ ο μ η ς  π ρ ο κ ά θ η σ ε  ή  Ε ιρ ή 

νη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ρήσεως τούτου περί Θεωρητικής όράσεως έλεγχος

13 Ό δ ’ Ακίνδυνος έν τοΐς οίκεϊοις ουγγράμμασιν, ώσπερ 
τους έξ αίώνος ιερούς Θεολόγους και τούς νυν αύτοΐς επομένους, 
οΰτω και τους ύφηγητάς τής ίεράς ησυχίας και τής κατ’ αυτήν 
υπερφυούς θεωρίας διχή πως σχίσας και είς αντιπάλους στήσαι 

5 τάς μοίρας προηρημένος, πειράται πείθειν και διά των ύπ'ερ αυ
τής αύτών συγγραμμάτων, ώς ούδενί ποτέ των έκ του παντός 
αίώνος δι’ άναχωρήσεως και άσκήσεως και προσευχής και 
ήσυχίας κεκαθαρμένων θειον όντως ώφθη φώς. Δείξας γάρ, ώς 
ένόμισεν, έκ μόνων των κτιστών ούχ όρασθαι μόνον άλλα και 

ίο μετέχεσθαι τοΐς άγίοις άγγέλοις τε και άνθρώποις τον Θεόν 
(τούτο γάρ έδήλωσε κτιστήν και τήν λαμπρότητα τής θείας φύ- 
σεως και πάσας τάς ένεργείας τε και δωρεάς τού άγιου Πνεύμα
τος άποφηνάμενος), έπάγεν «τί δε ό είπών, ‘μηδεις άκουων αϊ- 
σθησιν νοός, όρατώς αύτφ τήν δόξαν τού θεού έλπιζέτω ’, ή ό, 

15 \μακάριος ό νούς έκεινος, δς έν τφ προσεύχεσθαι τελείαν άμορ- 
φίαν έκτήσατο’, ή ό, ‘πάντας μεν όρη. ό Θεός, όρώσι δε τόν 

' Θεόν οί μηδέν όρώντες έν τφ προσεύχεσθαι’, ή οΐτινες άλλοι 
τών άγιων, παντός ώς φώς ή ώς πΰρ ή ώς άλλο τι σχήμα μορ
φούντος τόν νούν τόν θεωρητικόν άποτρέποντες τούς θείας έπι- 

20 φανείας έφιεμένους, ούκ ήπίσταντο τήν έν τφ δρει, έν φ  μετε- 
μορφώθη, τού Κυρίου λαμπρότητα; Πώς οόν ταΰτα είπόν τε καί 
ύπέθεντο; Α λλ’, ώς έοικεν, έτερος ό λόγος έκείνου τού μυστη
ρίου καί άλλος ό τής τών άλλων άνθρώπων θεολογίας καί θε
ωρίας ώντινωνοΰν άπάντων». 1 2 3

1. Δ ια δ ό χο υ  Φ ω τ ικ ή ς , Κεφάλαια 36. Ε. des P laces , σ . 105.

2. Ε ύα γρ ίου  Π ο ντ ικ ο ύ , Κεφάλαια περ'ι προσευχής 117, P G  79, 1193Α.

3. Χ ω ρ ίο  πού  δ έν  ά ν ιχνεύ θη κ ε .
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  6

’Έ λεγχος ρήσεως του περί θεωρητικής όράσεως

13 Ό  ’Ακίνδυνος στα συγγράμματα του, όπως τούς άπό αιώ
νες ιερούς θεολόγους και τούς άκολουθοϋντας αύτούς τώρα, 
έτσι και τούς διδασκάλους τής ιερής ήσυχίας και τής κατ’ αύ- 
τήν ύπερφυσικής θεωρίας, άφοΰ τούς έσχισε σε δυο κι’ έφρόν- 
τισε νά τούς στήση σε άντίπαλες μοίρες, άποπειράται νά τούς 
πείση άκόμη και διά των συγγραμμάτων τους ύπέρ αύτής, ότι 
καθ’ όλους τούς αιώνες ποτέ σε κανένα άπό τούς κεκαθαρμέ- 
νους δι* άναχωρήσεως και άσκήσεως και προσευχής και ήσυ
χίας δεν έμφανίσθηκε πράγματι θειο φώς. Διότι, άφοΰ έδειξε, 
όπως ένόμισε, ότι ό Θεός όχι μόνο όράται άλλα και μετέχεται 
άπό τούς αγίους άγγέλους και άνθρώπους με βάσι μόνο τά κτι
στά (διότι τούτο έδήλωσε, όταν διεκήρυξε ότι είναι κτιστές και 
ή λαμπρότης τής θείας φύσεως και όλες οί ένέργειες και 
δωρεές του αγίου Πνεύματος), προσθέτει* «τί συμβαίνει λοιπόν; 
Αύτός πού είπε, ‘κανένας, άκούοντας την αΐσθησι νοός, νά μή 
νομίζη ότι φαίνεται σ’ αύτόν όρατώς ή δόξα τού θεού’1, ή αύ
τός πού είπε, ‘μακάριος είναι ό νούς έκεΐνος ό όποιος κατά την 
προσευχή άπέκτησε τελεία όμορφιά’2, ή αύτός πού είπε ‘ό θεός 
τούς βλέπει όλους, βλέπουν δέ τον θεό έκεΐνοι πού δέν βλέ
πουν τίποτε κατά τήν προσευχή’3, ή όποιοιδήποτε άλλοι άγιοι 
πού άποτρέπουν τούς έπιθυμοΰντας τή θεία έπιφάνεια άπό κάθε 
τι πού μορφώνει τον θεωρητικό νού ώς φώς ή ώς πΰρ ή ώς κά
ποιο άλλο σχήμα, δέν έγνώριζαν τή λαμπρότητα τού Κυρίου 
έπάνω στό όρος, στο όποιο μεταμορφώθηκαν; Πώς λοιπόν εί
παν και έδίδαξαν; ’Αλλά, όπως φαίνεται, άλλος είναι ό λόγος 
έκείνου τού μυστηρίου και άλλος ό λόγος τής θεολογίας και θε
ωρίας όλων τών άλλων άνθρώπων γενικώς».
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14 Ήμεΐς δε το μεν όρατώς μηδενί δείκνυσθαι την δόξαν τον 
Θεοΰ, άντι του αΐσθητώς νοουμεν καί δείκννσι το μετά μικρόν 
έπιφερόμενον, άποτρέπεσθαι διδάσκον τον Θεωρητικόν νουν 
παν το ώς φως ή ώς πυρ ή ώς άλλο τι σχήμα μορφοδν δυνάμε-

5 νον τον νοδν. Παν yap το σχήμα έχον και μορφήν, έξ άνάγκης 
αισθητόν ή φαντασία αίθητοδ τίνος. Εί δε και έπι τής Θείας 
μεταμορφώσεως και φως και μόρφωσιν άκούεις, άλλ’ ώς 
ρηθήναι μη δυναμένων άλλως· καί yap ό μένων άναλλοίωτος 
μεταμορφωθήναι διά το φανερωθήναι τηνικαυτα λέγεται· «με-

10 τεμορφώθη» γάρ, φησίν, «ούχ δ ούκ ήν προσλαβόμενος, ούδ'ε 
είς δπερ ούκ ήν μεταβαλλόμενος, άλλ’ δπερ ήν τοϊς οίκείοις μα- 
θηταϊς έκφαινόμενος». Καί τό φως έκεϊνο καί γνόφος Θειος όνο- 
μάζεται, ού μόνον κατ’ άφαίρεσιν, άλλα καί κατά άπόπαυσιν 
πάντων, καί των αισθητών кал των λογισμών καί τών νοημά-

15 των έγγινόμενος. Διό καί «μακάριος ό νους, δς τελείαν άμορφίαν 
έκτήσατο», καί «όρώσι τον Θεόν οί μηδέν όρώντες έν τώ 
προσεύχεσθαι». « ’Επειδή» γάρ, φησί, «πας λογισμός διά φαντα
σίας αισθητών τινων είσέρχεται έν τή καρδίφ, τότε αύγάζει αυ
τήν τό μακάριον φώς τής Θεότητος ήνίκα εύκαιρήση άπό πάν-

20 των καί άσχημάτΐστος έκ τούτων γένηται, είπερ ή λαμπρότης 
έκείνη κατά στέρησιν πάντων τών νοημάτων παραφαίνεται τφ  
καθαρφ νοΐ».

15 Ήπίσταντο γουν οί ταυτα λέγοντες τήν θείαν μεταμόρφω- 
σιν, άλλ’ ούχ ώς αύτός πεπλάνησαι, φωτός Θέαν αισθητού κυ-

25 ριώς ή πεφαντασιωμένων λογισμών άνάπλασμα (προς τούτο 
γάρ νυν αύθις δήλος εϊ περιτραπείς) μόνοις τοϊς τρισίν άποστό- 
λοις άπαξ έγγενόμενον, άλλ’ ούδε ούσίαν θείαν ή άγγελικήν, 
άλλά θεού θείαν έλλαμψιν καί χάριν καί λαμπρότητα πνευματι- 
κώς έκφαινομένην καί μυστικώς έγγινομένην κατά γενεάς είς 4 5

4. Δ ια δ ό χο υ  Φ ω τ ικ η ς , Κεφάλαια 40 , Ε  des P laces , σ . 108.

5. Ίω . Δ αμ α σ κη νού , Είς τήν Μεταμόρφωσιν 12, P G  96 , 564C .
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14 Εμείς δμως τό ότι δεν δεικνύεται σε κανένα όρατώς ή 
δόξα του Θεού τό έννοοϋμε άντί τού αισθητώς* κι’ αύτό δεικνύ
ει τό έπειτα άπό λίγο έπιφερόμενο, πού διδάσκει ν’ άποτρέπε- 
ται ό θεωρητικός νους άπό κάθε τι πού μπορεί νά μορφώση τον 
νού ώς φως ή ώς πϋρ ή ώς κάποιο άλλο σχήμα4. Διότι κάθε τι 
πού έχει σχήμα και μορφή, κατ’ άνάγκη είναι αισθητό ή φαντα
σία κάποιου αισθητού. "Αν πάλι άκούης φως και μόρφωσι έπί 
τής θείας μεταμορφώσεως, τούτο γίνεται διότι δεν μπορούν νά 
λεχθούν άλλοιώς· πράγματι έκεΐνος πού μένει άναλλοίωτος λέ
γεται ότι τότε μεταμορφώθηκε, έπειδή έφανερώθηκε· διότι λέ
γει, «μεταμορφώθηκε, όχι προσλαμβάνοντας ό,τι δεν ήταν ούτε 
μεταβαλλόμενος σε ό,τι δεν ήταν, άλλά φανερώνοντας στούς 
μαθητάς του ό,τι ήταν»5. Τό φως έκεΐνο ονομάζεται και θειος 
γνόφος, προκαλούμενος όχι μόνο κατ’ άφαίρεσιν, άλλά και 
κατά παΰσι όλων, των αισθητών πραγμάτων καί των λογισμών 
και τών νοημάτων. Γι’ αύτό καί «μακάριος είναι ό νούς πού 
άπέκτησε τελεία άμορφία»6, καί «βλέπουν τον Θεό έκεινοι πού 
δεν βλέπουν τίποτε κατά τήν προσευχή»7. Διότι λέγει, «έπειδή 
κάθε λογισμός εισέρχεται στήν καρδιά διά τής φαντασίας αι
σθητών πραγμάτων, τότε τήν καταυγάζει τό μακάριο φώς τής 
θεότητος, όταν εύκαιρήση άπό όλα καί γίνη άσχημάτιστος άπό 
αύτά, άν βέβαια έκείνη ή λαμπρότης παραφαίνεται στον καθαρό 
νού με στέρησι όλων τών νοημάτων».

15 Έγνώριζαν λοιπόν αύτοί πού έλεγαν τούτα τή θεία μετα
μόρφωσή άλλά όχι κατά τή δική σου πλάνη, ώς αισθητή θέα 
φωτός κυρίως ή άνάπλασμα φαντασιωμένων λογισμών (διότι 
προς αύτό τώρα είναι φανερό ότι έκτράπηκες πάλι), πού προ- 
κλήθηκε έφ’ άπαξ στούς τρεις άποστόλους, άλλά ούτε ώς ούσία 
θεία ή άγγελική· άλλά ώς θεία έλλαμψι Θεού καί χάρι καί λαμ
πρότητα πού φανερώνεται πνευματικώς καί προκαλεΐται μυστι-

6. Ε ύα γρ ίο υ  Π ο ντ ικ ο ύ , Κεφάλαια περί προσευχής 117, P G  79, 1 193Α .

7. Χ ω ρ ίο  πού  δ εν  ά ν ιχνεύ θ η κ ε .
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τούς άξιους, νυν μεν ώς έν άρραβώνος μέρει κατά λόγον τής 
έκάστφ προσγεγονυίας καθαρότητας έκ τής των Θείων έντολών 
έργασίας, έν δε τώ μέλλοντι τοσούτω φανοτάτην και τοσαύτης 
εόφροσύνης πρόξενον, ώς είναι τα ένταυθα πάντα προς έκείνην 

5 παραβαλλόμενα σύμβολα και έσοπτρα και άπαρχάς. Ώς ούν 
έπιστάμενοι πνεύματικώς και άπορρήτως τον φωτισμόν έπιφαι- 
νόμενον του Πνεύματος, άπαγορεύουσι τα δι ’ αίσθήσεως γινό
μενα και φαντασίας φυσικής ή διαμονιώδους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ '

Έτέρας του αυτού ρήσεως έλεγχος άπατηλαΐς συμ- 
βουλαΐς καταργείν έπιχειροΰντος την έπι τούς 

άξίους τής θείας χάριτος επιφάνειαν

16 «Άλλα χρή», φησί, «σκοπεΐν και προς τάς πλάνας, άς 
ίο έπλανήθησαν πολλοί των άνακεχωρηκότων έκ των αισθητών 

φωτοφανειών και τάς τών άγιων παραινέσεις, αΐ ούκ έπιτρέ- 
πουσιν έπι τοιαόταις έλπίσι τον άσκητικόν βίον μετέρχεσθαι και 
το άνείδεον τιμώσι καί την μνήμην τού Θεού μόνην, ένιδρυμέ- 
νην έν τή ψυχή, ναόν ποιεΐν Θεού την ψυχήν άποφαίνουσιν». Ή 

15 γνώσις δε ού φυσιοΐ κατά τον άπόστολον; Άπό δε τής τών κτι- 
σμάτων γνώσεως έχεις τούς πεπλανημένους άριθμφ περιλα- 
βεΐν; Ούκοϋν και πάσα γνώσις, και ήν αύτός πρεσβεύεις μόνην 
Θεογνωσίαν έκ κτισμάτων, πλάνη κατά σε. Πολλής μέντ’ άν 
άπολαύσαιμεν τής ώφελείας ύπό σόι συμβούλω ζώντες, εί την 

2ομέν προσήκουσαν ήμιν γνώσιν βδελυξόμεθα διά την άγνοιαν ή 
την άπόνοιαν, τών δε τεχνών διά τάς κακοτεχνίας άφεξόμεθα, 
την δε του θεού θείαν χάριν τελέως άποποιησόμεθα διά τάς 8

8. Βλ.. Έφεσ. 1, 14.
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κώς κατά γενεές στούς άξιους, στον παρόντα χρόνο σάν είδος 
άρραβώνος9 κατά την άναλογία τής καθαρότητος πού πραγμα
τοποιήθηκε στον καθένα άπό την έκτέλεσι των θείων έντολών, 
στο μέλλον δε τόσο λαμπρά καί τόσης εύφροσύνης πρόξενο, 
ώστε όλα τά έδώ παραβαλλόμενα προς έκείνην νά είναι σύμ
βολα καί εσοπτρα καί άπαρχές. Επειδή λοιπόν γνωρίζουν ότι ό 
φωτισμός τού Πνεύματος έπιφαίνεται πνευματικώς καί άπορ- 
ρήτως, άπορρίπτουν τά γινόμενα δι’ αίσθήσεως καί διά φαντα
σίας φυσικής ή δαιμονιώδους.

Α Ν Τ ΙΡ Ρ Η  1 iK O y  7 '  f> 1S _  7 ,;ό

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  7

’Έ λεγχος μιας άλλης ρήσεως του, οπού έπιχειρεΐ μέ 
απατηλές συμβουλές νά κατάργηση την έπιφάνεια 

τής θείας χάριτος προς τούς άξιους

16 ’Αλλά λέγει, «πρέπει νά έξετάσωμε καί τις πλάνες στις 
όποιες ύπέπεσαν πολλοί άναχωρηταί λόγω των αισθητών 
φωτοφανειών καί τις παραινέσεις τών άγιων, οί όποιες δεν έπι- 
τρέπουν ν’ άκολουθοϋν τον άσκητικό βίο μέ τέτοιες έλπίδες καί 
τιμούν τό άνείδεο καί άπαιτοϋν άπό τήν ψυχή νά κάμη ναό τού 
Θεού μόνο τη μνήμη τού Θεού, έγκατεστημένη στήν ψυχή». Ή 
δέ γνώσις δέν κάμει τον άνθρωπο ύπερόπτη κατά τον απόστο
λο1; Μπορείς άπό τή γνώσι τών κτισμάτων νά άπαριθμήσης 
τούς πεπλανημένους; Επομένως κατά τήν άποψί σου κάθε 
γνώσις, άκόμη καί ή άπό τά κτίσματα θεογνωσία πού μόνο παρα
δέχεσαι, είναι πλάνη. Πολλή ώφέλεια λοιπόν θά μπορούσαμε ν’ 
άπολαύσωμε ζώντας μέ σύμβουλο έσένα, άν τήν μέν γνώσι πού 
μάς ταιριάζει βδελυχθοϋμε λόγω τής άγνοιας καί παρανοίας, τις 
τέχνες έγκαταλείψωμε λόγω τών κακοτεχνιών, τήν δέ θεία χάρι 
τού θεού άπορρίψωμε τελείως λόγω τών πλανών. Ά λλ’ έπίσης

1. Βλ. Λ' Κορ. 8, ι .
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πλάνας. Ά λλ’ ούδέ έπ ’ έλπίδι μισθών άσκεΐν άπαν άγαθόν, διά 
μόνην δε την προς Θεόν άγάπην έδιδάχθημεν. ΤΑ ρ’ ούν ούκ 
άπόκειται μισθαποδοσία ούράνιος τοΐς άγωνιζομένοις; Οϋτω 
τοιγαρούν και κοινού βραβείου προκειμένου του φωτισμού του 

5Πνεύματος, ούκ έπ ’ έλπίδι τούτου παραινούμεθα τρέχειν, άμα 
μηδε προς τον πονηρόν έν ύποκρίσει συλάν και ύφαρπάζειν πει- 
ρώμενον δντες εύχερεϊς.

17 Ή δε έν τη εύχη έναργής μνήμη του Θεού έκεΐνον ήμϊν αύ- 
τόν κομίζει τον φωτισμόν τού Πνεύματος, όταν μη γηίναις 

10 φροντίσι το συνεχές τής μνήμης διακόπτηται. Οΰτω ναοί Θεού 
δι’ αύτής γινόμεθα’ και τούτο βουλόμενος ό Χριστός ήμϊν δεΐξαι 
και διξάξαι, προσευχόμενος έπι τού όρους ήστραψεν, ώς ό Δα
μασκηνός πατήρ και Άνδρέας ό Κρήτης Θειος πρόεδρος διασα- 
φοΰσι. Διά τούτο «τέλος προσευχής» έστι, κατά τον τής κλίμα- 

15 κος Ίωάννην, «άρπαγή προς Κύριον»· διά τούτο «καρπόν τής 
προσευχής» ό άγιος Ισαάκ προσηγόρευσε τον φωτισμόν· φησι 
γάρ, «καθαρότης έστι νοός, έφ’ ή διαυγάζει έν τφ καιρφ τής 
προσευχής το φως τής άγιας Τριάδος' και τότε ό νοΰς ύπεράνω 
τής προσευχής γίνεται και ού δει καλεϊν ταύτην προσευχήν, 

20 άλλα τοκετόν τής καθαράς προσευχήςτής διά τού Πνεύματος 
καταπεμπομένης» · και πάλιν, «προσευχή έστι καθαρότης νοός, 
ήτις μόνη έκ τού φωτός τής άγιας Τριάδος μετ’ έκπλήξεως τέ- 
μνεται»' καί πάλιν, «θεωροΰμεν την δόξαν τής φύσεως αύτού 
τής άγιας, δτε εύδοκήσει ό Θεός είσάξαι ήμάς είς τά μυστήρια 

25 τά πνευματικά».

2. Βλ. Λ' Κορ. 9 , 24.

3. Ε ν ν ο ε ί  τή ν  ά π ό  το ύ ς  μ ο να χο ύ ς  π ρ ο φ ερ ο μ ένη  σ ιω π η ρ ώ ς  ά δ ιά λ ε ι-  

π τη  π ρ ο σ ευ χή  « Κ ύ ρ ιε  Ιη σ ο ύ  Χ ρ ισ τέ  Υ Ιέ το ύ  θ ε ο ύ  έ λ έ η σ ό ν  με».
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έδιδαχθήκαμε νά έκτελοΰμε κάθε άγαθό όχι με την έλπίδα μι
σθού, άλλα άπό μόνη τήν άγάπη προς τον Θεό. rApa λοιπόν δεν 
άπόκειται ούράνια μισθαποδοσία για τούς άγωνιζομένους; 
Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν είναι έμπρός στημένο κοινό βρα
βείο τού φωτισμού τού Πνεύματος, δεν παίρνομε τήν σύστασι 
νά τρέχωμε με τήν έλπίδα νά κερδίσωμε τούτο2, άφοΰ μάλιστα 
δεν έχομε εύκολία άπέναντι στον πονηρό πού με ύπόκρισι έπι- 
χειρεΐ νά τό συλήση και νά τό ύφαρπάση.

17 Ή ζωηρή μνήμη τού Θεού κατά τήν προσευχή3 μάς φέρει 
έκεινον τον φωτισμό τού Πνεύματος, όταν ή συνέχεια τής 
μνήμης δεν διακόπτεται άπό γήινες φροντίδες. "Ετσι γινόμαστε 
δΓ αύτής ναοί τού Θεού. Και τούτο θέλοντας νά μάς δείξη και 
νά μάς διδάξη ό Χριστός, άστραψε προσευχόμενος έπάνω στο 
όρος, όπως έξηγοΰν ό Δαμασκηνός πατήρ και ό θειος πρόεδρος 
τής Κρήτης Άνδρέας4. Γιά τούτο κατά τον Ιωάννη τής Κλίμα- 
κος, «τέλος τής προσευχής είναι ή άρπαγή προς τον Κύριο»5* 
γιά τούτο ό άγιος ’Ισαάκ έπωνόμασε τό φωτισμό «καρπό τής 
προσευχής», διότι λέγει, «είναι καθαρότης τού νού, έπάνω στήν 
όποια κατά τον καιρό τής προσευχής άνατέλλει τό φως τής 
άγιας Τριάδος* καί τότε ό νοΰς φθάνει έπάνω άπό τήν προσευ
χή, καί δεν πρέπει νά όνομάζωμε τούτην τήν έμπειρία προσευ
χή, άλλά τοκετό τής καθαράς προσευχής, τής άποστελλομένης 
κάτω διά τού Πνεύματος»6 7* «προσευχή είναι καθαρότης νού, ή 
όποια είναι ή μόνη πού διασχίζεται άπό τό φως τής άγιας Τριά
δος μέ τρόπο θαυμαστό»7, καί πάλι, «θεωρούμε τή δόξα τής (ρύ
σεως του τής άγιας, όταν θά εύδοκήση ό Θεός νά μάς όδηγήση 
στά πνευματικά μυστήρια»8.

4. Βλ. ο μ ιλ ίε ς  α ύτώ ν Εις τήν Μεταμόρφωσιν.
5. Κλϊμαξ28, P G 8 8 ,  1132D.

6. Λόγος 32, Σ π ε τσ ιέρ η , 6. 140.

7. Α ύτόθ ι.

8. Λόγος 72, Σ π ε τσ ιέρ η , σ . 281.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η '

Ετέρων των αύτον ρήσεων άνασκευή, τήν γνώσιν μόνην 
δογματίζοντος άπλανες ύπάρχειν φως και τόν εις 

άγγελον φωτός μετασχηματιζόμενον κατά του 
φωτός τής χάριτος έπιστρατεύοντος

18 Ό δε κινδυνεύσας τη του Βαρλαάμ πλάνη περιπεσεΐν, τήν 
γνώσιν μόνην λέγει φως Θεογνωσίας άπλανες και τουθ’ ηγείται 
του Πατρός και του Υίοΰ έπέλευσίν τε και ένοΐκησιν. Εί γάρ και 
τής των θείων έντολών έργασίας μέμνηται, «άλλ ’ ώς θεούσης»,

5 φησί, «τελεώτατα τάς ήμετέρας ψυχάς και φωτιζούσης φως 
γνώσεως άπλανέστατον, δτι ‘ή έντολή Κυρίου τηλαυγής φωτί- 
ζουσα όφθαλμούς’, και ‘φως τα προστάγματα αύτοΰ’». Τούτο 
και ό Βαρλαάμ των σπουδαίων έπαθλον τελεώτατον έτίθετο, 
τήν των λόγων των δντων άλήθειαν. Είναι γάρ ένοικον διά τού- 

10 των τοϊς φιλοσόφοις διεβεβαιοΰτο Χριστόν τήν άλήθειαν και 
τόν τής άληθείας πατέρα διά τήν γνώσιν τής έν τοΐς ούσιν άλη- 
θείας. Πρός δν ήμεΐς έφημεν, ώς ό γινώσκων τήν άλήθειαν και 
το ψευδός έπίσταταν των γάρ έναντΐων ή αύτή έστιν έπιστήμη. 
Εί ούν διά τήν γνώσιν τής άληθείας ένοικόν τις έχει Θεόν, και 

15 διά τήν γνώσιν του ψεύδους ό αύτός πάλιν ένοικον έχει το ψευ
δός και τόν του ψεύδους πατέρα διάβολον, ούκ άρ’ ή γνώσις 
ένοίκησις.

19 Πρός δε τόν μετ’ έκεΐνον ύπερ τής έκείνου πλάνης ταϊς του 
Πνεύματος παραχρώμενον φωναϊς, φαίην &ν ώς και «ή έντολή
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

’Ανασκευή άλλων ρήσεων του ίδιου, όπου δογματίζει 
ότι μόνο ή γνώσις είναι απλάνευτο φως κι’ επι

στρατεύει τον μετασχηματιζόμενο σέ άγγελο 
φωτός κατά τον φωτισμό της χάριτος

18 Ό άνθρωπος αυτός, πού έκινδύνευσε νά περιπέση στην 
πλάνη τού Βαρλαάμ, λέγει δτι μόνο ή γνώσις τού Θεού είναι 
άπλάνευτο φως θεογνωσίας καί τούτο θεωρεί ώς έρχομό καί 
ένοίκησι τού Πατρός καί τού Υιού. Πράγματι, άν καί μνημονεύ
ει την έκτέλεσι των θείων έντολών, άλλά λέγει, «διότι θεώνει 
τελειότατα τις ψυχές μας καί φωτίζει με άπλανέστατο φως 
γνώσεως, καθ’ όσον ‘ή έντολή τού Κυρίου είναι τηλαυγής καί 
φωτίζει τούς όφθαλμούς’1 καί ‘τά προστάγματά του είναι 
φως’2». Τούτο έθεώρησε καί ό Βαρλαάμ τελειότατο έπαθλο των 
μελετητών, την άλήθεια τών λόγων τών όντων. Διότι διεβε- 
βαίωνε ότι δι’ αύτών γίνεται ένοικος στούς φιλοσόφους ό Χρι
στός ή άλήθεια καί ό πατέρας τής άληθείας έξ αιτίας τής 
γνώσεως τής άληθείας μέσα στά όντα. Προς αύτόν είπαμε έμεΐς 
ότι όποιος γνωρίζει τήν άλήθεια γνωρίζει καί τό ψεύδος* διότι 
ή ίδια έπιστήμη είναι γιά τά ένάντια πράγματα. ’Ά ν  λοιπόν έξ 
αιτίας τής γνώσεως τής άληθείας έχη κάποιος ένοικο τον θεό, 
«ό ίδιος πάλι έξ αιτίας τής γνώσεως τού ψεύδους έχη ένοικο τό 
ψεύδος, καί τον πατέρα τού ψεύδους διάβολον* αρα δεν είναι 
ένοίκησις ή γνώσις.

19 Προς αύτόν δε πού καταχραται τις φωνές τού Πνεύματος 
έπειτα άπό έκεΐνον ύπέρ τής πλάνης έκείνου, θά μπορούσα νά

1. Ψαλμ. 18, 9.
2. Ήσ. 26, 9.
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Κυρίου τηλαυγής» και «φως τα προστάγματα αύτοΰ». Αλλά και 
διά τούτων Ιουδαίοι την γνώσιν πλουτουντες του θείου θελήμα
τος και τά διαφέροντα δοκιμάζοντες έκ του θείου κατηχούμενοι 
νόμου κατά τον θειον Απόστολον, και την μόρφωσιν τής γνώσε- 

5 ως και τής άληθείας έχοντες έν αύτώ, έσκοτισμένοι διετέλουν 
και πεπωρωμένοι, καθάπερ και νυν οί περί των του Θεού μυ
στηρίων διδάσκοντες άνευ πράξεως. Ουκ άρ ’ ή γνώσίς έστιν ό 
τελεώτατος και λυσιτελέστατος και Απλανέστατος φωτισμός, 
κ&ν έξ αυτών προσγίνηται των λογιών του Πνεύματος’ «ού γάρ 

10 οί άκροαται άλλ’ οί ποιηται του νόμου», κατά Παύλον, «δι- 
καιωθήσονται». Οί μέντοι γινώσκοντες πρακτικώς, και τού τής 
πράξεως τέλους άναλόγως τή πράξει μεταλαγχάνουσιν, δ έστιν 
ή έν Πνευματι θεού θεωρία, μόνοις τοΐς όράν ήξιωμένοις έπιγι- 
νωσκομένη και μόνοις τοΐς εύθέσι τή καρδίρ. πιστευομένη.

20 Ό δέ το σκολιον τής έαυτού καρδίας κάκ των αύτής τό
κων, δηλαδή των συγγραμμάτων τούτων, άκων έμφανίσας 
ήμϊν, ύψού που τήν γνώσιν άρας άρτίως, το φώς έκεϊνο πάλιν 
κατασπάν έπιχειρεϊ λέγων, «τούτου δέ του φωτός χωρίς, του 
τους σωματικούς όφθαλμούς, ώς λέγει, φωτίζοντος, ούδεν 

20 κωλύει τόν άνθρωπον τελεωθήναι και θεωθήναι, ώς οί άγιοι 
λέγουσι. Τοΰτό τε έλπίζοντας πολλούς συμβήσεται πλάνηθήναι, 
διά τό είς άγγελον φωτός το τής κακίας σκότος μετασχηματίζε- 
σθαι». Τίνος τούτου; Τού έν Θαβωρίφ λάμψαντος φωτός και 
τοΐς άποστολικοΐς όφθαλμοΐς έωραμένου θείως ή του τοΐς 

25άγίοις πάσι κατά διαφόρους καιρούς έπιφανέντος; Αλλά και 3 4

3. Ψαλμ. 18, 9.
4. Ήσ. 26, 9.
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είπώ, ότι και «ή έντολή τού Κυρίου είναι τηλαυγής»3 καί «τά 
προστάγματα του είναι φως»4. Άλλα καί οί ’Ιουδαίοι, άν καί με 
την καθοδήγησι τούτων των προσταγμάτων πλούτιζαν τη γνώσι 
του θείου θελήματος και με τη διδασκαλία τού θείου νόμου 
έδοκίμαζαν τά καλά, κατά τον θειο άπόστολο5, κι’ είχαν τη 
μόρφωσι τής γνώσεως καί τής άληθείας σ’ αύτόν, παρ’ όλα 
αύτά ήσαν σκοτισμένοι και πεπωρωμένοι, όπως καί τώρα όσοι 
διδάσκουν περί των μυστηρίων τού Θεού χωρίς νά πράττουν 
άναλόγως. ΤΑρα δεν είναι ή γνώσις ό τελειότατος καί ώφελιμώ- 
τατος και ό άλαθητότατος φωτισμός, έστω κι’ άν προέρχεται 
άπό τά ίδια τά λόγια τού Πνεύματος· «διότι δεν θά δικαιωθούν 
οί άκροαταί άλλ’ οί έκτελεσταί τού νόμου», κατά τον Παύλο6. 
'Όσοι λοιπόν γνωρίζουν έμπράκτως, έπιτυγχάνουν καί τό τέλος 
τής πράξεως άνάλογα με τήν πραξι, πού είναι ή θεωρία κατά τό 
Πνεύμα τού Θεού, ή όποια έπιγινώσκεται μόνο άπό τούς άξιω- 
μένους νά βλέπουν και πιστεύεται άπό μόνους τούς εύθεις στην 
καρδιά.

20 Αύτός δέ, έμφανίζοντάς μας άκουσίως τό στράβωμα τής 
καρδιάς του καί μέ τά τέκνα του, δηλαδή με τούτα τά συγγράμ
ματα, άφού άνέβασε τελευταία κάπου ύψηλά τή γνώσι, έπιχει- 
ρει πάλι νά κατεβάση έκεΐνο τό φως, λέγοντας «χωρίς τούτο τό 
φως, πού», όπως λέγει, «φωτίζει τούς σωματικούς όφθαλμούς, 
τίποτε δεν έμποδίζει τον άνθρωπο νά τελειωθή καί νά θεωθή, 
όπως λέγουν οί άγιοι, θά  συμβή μάλιστα νά πλανηθούν πολλοί, 
ελπίζοντας τούτο, διότι τό σκότος τής κακίας μετασχηματίζεται 
σε άγγελο φωτός»7. Ποιό είναι «τούτο τό φως»; Τό φως πού 
έλαμψε στο θαβώριο όρος κι’ έθεάθηκε θείως άπό τούς άπο- 
στολικούς όφθαλμούς ή τό φως πού έπεφάνηκε κατά διαφόρους 
καιρούς σε όλους τούς άγιους; Αλλά καί τούτο έχει άποδειχθη

5. Ρω μ. 2, 18.
6. Ρω μ. 2, 13.
7. Β  ' Κ ο ρ .  11,14.
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τούτο διαρκώς έν τοϊς ανωτέρω λόγοις άποδέδεικται μήτ’ άλλο 
παρ’ έκεΐνο, και αυτή τοΰθ’ ύπαρχον ή Θεοποιός χάρις και ένέρ- 
γεια του Πνεύματος, ής χωρίς ούκ ένι ζωής μακαριάς έπιτυχειν. 
Ώς yap και ό Νύσσης θεΐός φησι Γρηγόριος, τδν σκοπόν τής 

5 κατά Θεόν άσκήσεως ύφηγούμενος, «την μεν άΐδιον ζωήν και 
τήν άρρητον έν ούρανοϊς εύφροσύνην ή του πνεύματος δωρειται 
χάρις, τήν δε άξίαν του δέζασθαι τα δώρα και άπολαΰσαι τής 
χάριτος ό διά τής πίστεως περί τους πόνους έρως παρέχει. Συν- 
ελθόντα δε είς ταυτο δικαιοσύνης έργον και Πνεύματος χάρις, 

10 είς ήν συνήλθον ψυχήν, ταύτην ζωής μακαριάς μετ’ άλλήλων 
ένέπλησαν, διαζυγεΐσαι δε άπ’ άλλήλων ούδεν τή ψυχή κέρδος 
παρέχουσιν. "Η τε γάρ του Θεού χάρις ψυχαις φευγούσαις τήν 
σωτηρίαν ούκ έχει φύσιν έπιφοιτάν, ή τε τής άνθρωπείας άρε- 
τής δύναμις ούκ έξαρκεΐ καθ’ έαυτήν προς το τής ζωής είδος 

15 άναβιβασαι ψυχάς άμοιρούσας τής χάριτος». 7Αρα δε καί τοιου- 
τόν έστι το θειον φώς ώς τους σωματικούς φωτίζειν όφθαλ- 
μούς; Εί γάρ και άναγέγραπται, καί παρ ’ ήμών εϊρηται σωματι- 
κοΐς όφθήναι όφθαλμοΐς το έν Θαβωρίφ τους μαθητάς περια- 
στράψαν φώς, άλλ’ ώς δεξαμένοις τήν δύναμιν του Πνεύματος,

20 δι ’ ής όράται τά τοιαΰτα. Χωρίς ούν του φωτός τού Πνεύματος, 
φανερώς ή λεληθότως ένεργουντος, έστιν άρχήν γουν τινα κατα- 
βαλέσθαι τοιαύτης τελειώσεως; Τφ γε μήν τελειωθέντι πώς 
ούκ &ν έπιλάμποι φανερώς;

21 Πάλιν δε τήν πλάνην καί τον είς άγγελον φωτός μετασχη- 
25 ματιζόμενον είς μέσον ήγαγεν. ’Αλλά καί ούτος τό κατά τήν

Άκινδύνου γνώσιν μόνην είναι Θείαν καί άληθή φωτοφάνειαν 
τήν γνώσιν άκων έζελέγξει παρ ’ ήμών ώς κακούργος έταζόμε- 
νος' πάσης γάρ ύποκρίσεως προϋφέστηκεν ή άλήθεια. Εί τοίνυν 
τήν οίσαν άλήθειαν ύποκρινόμενος ό διάβολος άγγελον ύποκρί- 8

8. Περί του κατά θεόν σκοπού, PG 46, 289BC.
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διαρκώς στούς παραπάνω λόγους ότι δεν είναι άλλο από έκεΐνο 
και ότι είναι ή ίδια ή θεοποιός χάρις και ένέργεια του Πνεύμα
τος, χωρίς την όποια δέν είναι δυνατό νά έπιτύχωμε την μακα- 
ρία ζωή. 'Όπως πράγματι λέγει καί ό θειος Γρηγόριος Νύσσης, 
διδάσκοντας τό σκοπό τής άσκήσεως κατά τον Θεό, «την μεν 
άίδια ζωή καί τήν άρρητη εύφροσύνη στούς ούρανούς δωρίζει 
ή χάρις τού Πνεύματος, τήν άξια όμως γιά τήν ύποδοχή των 
δώρων καί τήν άπόλαυσι τής χάριτος παρέχει ό έρως γύρω άπό 
τούς κόπους διά τής πίστεως. Όταν δε τό έργο τής δικαιοσύ
νης καί ή χάρις τού Πνεύματος συναντηθούν, τήν ψυχή στήν 
όποια συνέρχονται τήν γεμίζουν άπό κοινού μακαρία ζωή, όταν 
όμως διαχωρισθούν άπό μεταξύ τους δέν προσφέρουν κανένα 
κέρδος στήν ψυχή. Ή χάρις τού Θεού δέν έχει τή φύσι νά έπι- 
σκέπτεται ψυχές πού άποφεύγουν τή σωτηρία, καί ή δύναμις 
τής άνθρώπινης άρετής δέν έπαρκει μόνη της ν’ άνεβάση ψυχές 
πού άμοιρούν τής χάριτος προς τό είδος τής ζωής»8. ’Άραγε εί
ναι τό θειο φως τέτοιο, ώστε νά φωτίζη τούς σωματικούς 
όφθαλμούς; Διότι αν κι’ έχει άναγραφή καί έχει γραφή άπό μάς 
ότι έχει όφθή μέ σωματικούς όφθαλμούς τό φώς πού περιά- 
στραψε τούς μαθητάς στο Θαβώριο, άλλ’ αύτό συνέβηκε διότι 
οί οφθαλμοί έδέχθηκαν τή δύναμι τού Πνεύματος, διά τής 
όποιας βλέπονται τά τοιαύτα. Χωρίς τό φώς τού Πνεύματος 
λοιπόν, πού νά ένεργή φανερά ή μυστικά, είναι δυνατό νά κατα- 
βληθή κάποια άρχή τέτοιας τελειώσεως; Στον τελειωθέντα 
όμως πώς είναι δυνατό νά μή έπιλάμπη φανερά;

21 Καί πάλι έφερε στή μέση τήν πλάνη καί τον μετασχηματι
ζόμενο σέ άγγελο φωτός. Αλλά κι’ αύτός, έξεταζόμενος άπό 
μάς σάν κακούργος θά έξελέγξη άκουσίως τό ότι σύμφωνα μέ 
τή γνώσι τού Άκινδύνου θεία καί άληθινή φωτοφάνεια είναι 
μόνο ή γνώσις· διότι πριν άπό κάθε ύπόκρισι έχει προϋπάρξει ή 
άλήθεια. ’Ά ν λοιπόν ό διάβολος ύποκρινόμενος τήν ύπαρκτή 
άλήθεια ύποκρίνεται τον άγγελο τού φωτός9, λοιπόν ή άλήθεια

9. Κλ.Β'Κορ. \ \ , \Α .
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νεται φωτός, λοιπόν έστιν ή άλήθεια φωτός άγγελος, ό αγαθός 
άγγελος. Ποιον δή φως έξαγγέλων άγγελός έστι φωτός, εί μή τό 
του Θεού, ού και έστιν άγγελος; Εί μεν ουν γνώσιν μόνην ή άρε- 
τήν ό πονηρός άγγελος ύπεκρίνετο, ήν άν έκ τούτου συνιδεΐν ώς 

5 και ό παρά Θεού φωτισμός τοΐς άξίοις έγγινόμενος γνώσιν μό
νην παρέχει και άρετήν. Έπει δε кал φως φαντασιώδες ύποφαί- 
νει κακούργως παρά την άρετήν και την γνώσιν έτερον, έστιν 
άρα και φως νοερόν, άληθές, θεϊκόν, παρά την άρετήν και τήν 
γνώσιν έτερον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ '

Καθ' ελληνικής έποψϊας και τής κατ' αυτήν πεπλανημένης 
θεωρίας και περί τον άπλανοδς καϊ θείου φωτισμού 

και των τούτου τεκμηρίων, και ώς έκ τούτου τό 
ύπερβάλλον τής προς ήμάς αγάπης τού θεού 

παρίσταται

22 "Οτι δε καί φώς τοιουτον έσθ’ δτε προς άπάτην ό πονηρός
άγγελος ύποδείκνυσιν, έστι κα\ φωναις τών έκείνου μυστηπό- 
λων πιστώσασθαι. Φασι γάρ, «έπι δε τών ύπερ ήμάς Θέαν δει 
άνωθεν παραγενέσθαι και φώς άναλάμψαι νοερόν, δΓ ού έστι 
τοΐς Θείοις συζυγεΐν». Ού θαυαμστόν δε τοΐς του πονηρού μύ- 

15 σταις καί μυσταγωγοΐς άμηχάνως κακομηχάνως προς έπίκρυ- 
ψιν έσκευασθαι τους λόγους, ώς καί δι ’ άκοής παράγειν έχειν 
τους μή πάνυ τοι πρός διάκρισιν καλού τε καί κακού γεγυμνα- 
σμένους όντας. Εί γάρ αύτός αύτόχρημα σκότος ών, άγγελον 
φωτός ύποκρίνεται, τί Θαυμαστόν τους έκείνου κατασεσοφισμέ- 

20 νους τφ ένυποκρίτφ φωτι καί οϋτω σφίσιν αύτοΐς δλον είσοικί- 
σαντας αύτόν, μάλλον δε τού τφ συζυγέντας, Γν’ εϊπω κατ’ αό-
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είναι άγγελος φωτός, ό άγαθός άγγελος. Ποιό λοιπόν φώς 
έξαγγέλλει, ώστε νά είναι άγγελος φωτός, αν όχι τό φώς τού 
Θεού, τού όποιου είναι άγγελος; "Αν λοιπόν ό πονηρός άγγελος 
ύποκρίθηκε μόνο γνώσι ή άρετή, θά ήταν δυνατό άπ’ αύτό ν’ 
άντιληφθοΰμε ότι ό από τον Θεό φωτισμός προκαλούμενος 
στούς άξιους παρέχει μόνο γνώσι καί άρετή. Επειδή όμως ύπο- 
φανερώνει κακούργως καί κάποιο φαντασιώδες φώς διαφορετι
κό άπό τήν άρετή καί τή γνώσι, άρα ύπάρχει καί φώς νοερό, 
άληθινό, θεϊκό, διαφορετικό άπό τήν άρετή καί άπό τή γνώσι.

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ  9

Κατά της έλληνικής έποψίας και τής σχετικής μέ αύτήν 
πλανημένης θεωρίας και περί τού απλάνευτου και 
θείου φωτισμού και των τεκμηρίων του* και πώς 

άπ’ αύτόν άποδεικνύεται ή ύπερ βολική 
άγάπη τού θεού  γιά μάς

22 'Ότι μερικές φορές ό πονηρός άγγελος γιά έξαπάτησι ύπο- 
δεικνύει καί τέτοιο φώς, είναι δυνατό νά έπιβεβαιωθή καί μέ 
φωνές τών θιασωτών του. Διότι λέγουν, «πρέπει άπό τήν αρχή 
νά φθάσωμε στή θέα τών έπάνω άπό μάς καί ν’ άναλάμψη φώς 
νοερό, διά τού όποιου είναι δυνατό νά συζυγήσουν μέ τά θεία». 
Δέν είναι δέ άξιο θαυμασμού ότι οί λόγοι άπό τούς μύστες καί 
μυσταγωγούς έχουν άμηχάνως καί κακομηχάνως παρακευασθή 
γιά έπίκρυψι, ώστε νά μπορούν καί μέ τήν άκοή μόνο νά παρα
πλανούν, τούς μή πολύ γυμνασμένους στή διάκρισι καλού καί 
κακού. "Αν δηλαδή αύτός, πού είναι κυριολεκτικώς σκότος, 
ύποκρίνεται τον άγγελο τού φωτός1, τί θαυμαστό είναι νά τό 
πράττουν καί οί κατασοφισμένοι άπό τό ύποκριτικό φώς έκεί- 
νου, πού τον έχουν εισακούσει όλόκληρον μέσα τους ή μάλλον 
έχουν συζευχθή μέ αύτόν, γιά νά έκφρασθώ σύμφωνα μέ αύ-

1. Β 'Κορ. 11,14.
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τούς, καί δι ’ αυτού λαλούντας, ώς τφ των λόγων εύπρεπεΐ τούς 
πολλούς παράγοιεν τάς φωνας ύποκρίνεσθαι των διακόνων του 
άληθινοΰ φωτός, δηλονότι των κατηζιωμένων τής Θείας καί Θε- 
οποιου λαμπρότητος τού Πνεύματος καί ούτως έντελώς τε καί 

5 άπλανώς πεφωτισμένων; «Καί οί διάκονοι γάρ αύτού», φησίν, 
ό άπόστολος, «ύποκρίνονται ώς διάκονοι δικαιοσύνης».

23 Ήμΐν δ ’ ώσπερ έν τοις άνω λόγοις έξεγένετο τάς χρηστο- 
λογίας άπελέγχουσι των έν τή συνηyopiq, δήθεν τής μιας θεότη- 
τος κατατομήν αύτής καί σύγχυσιν παρεισαγόντων, συναπελέγ-

10 ξαι τούς έκ παλαιού τούτοις όμολόγους, ουτω καί νΰν ενταύθα 
τού λόγου γενομένοις, χρήσιμόν τε όμού καί άναγκαΐον τάς άπα- 
τηλάς φωνάς των τή πεπλανημένη Θεοπτίςι κατ’ άκρας ήλωκο
τών, περιουσίαν είναι παραστήσαι πλάνης, και τάς μεν Θέας αυ
τών έκείνας, δι ’ ών φασι τοις Θείοις συζυγεΐν, των όντως Θείων

15 άποβουκολούσας δεΐξαι, τό δε δόξαν άναλάμψαι τούτοις φως 
δέλεαρ καί λόχον όν δεινόν, έξευρημένον κατ’ άνθρώπων τφ 
τού σκότους άρχοντι καί ύπό ζόφον αίώνιον τούς άλόντας ύπο- 
σΰρον καί τάς άνατατικάς έκείνων έποψίας έκβαινούσας μεν 
των μέσων τής ψυχής λόγων καί πασών των φυσικών άκροτή-

20 των, έμπιπτούσας δ ’ ϊν’ αύθις εϊπω κατ’ αύτούς, «ού βυθός αί'εν 
άπιστος ύπεστόρεσται άμφικνεφής ρυπόων άνόητος». Υπέρ 
ημάς γάρ έκεϊνοι καί άνω καί θειον τό δαιμόνων καλούσι φΰλον 
καί τούς τυχόντας τής έκείνων όμιλίας τε καί συνάφειας εύδαί- 
μονας είναι άποφαίνονται.

24 Τοιούτος ήν έπιφανώς ό Σωφρονίσκου Σωκράτης, ф συμ- 
παρομαρτοΰν υπήρχε δαιμόνων, φ  καί διετέλει διά βίου πειθό-
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τούς, και ομιλούν διά μέσου αύτών; Τί θαυμαστό είναι μέ τή 
λαμπρότητα των λόγων νά μπορούν νά παραπλανήσουν πολ
λούς, νά ύποκρίνωνται τις φωνές των διακόνων τού άληθινού 
φωτός, δηλαδή των καταξιωμένων τής θείας και θεοποιοΰ λαμ- 
πρότητος τού Πνεύματος και γι’ αύτό έντελώς και σταθερώς 
φωτισμένων; Ό άπόστολος λέγει, «και οί ύπηρέτες του ύποκρί- 
νονται ώσάν ύπηρέτες τής δικαιοσύνης»2.

23 Έμεΐς, όπως στούς παραπάνω λόγους συνέβηκε, έλέγχον- 
τας τις διδασκαλίες έκείνων πού για δήθεν συνηγορία τής μιας 
θεότητος παρεισάγουν τή διάσπασί της και τή σύγχυσι, νά 
έλέγξωμε μαζί και τούς παλαιούς όμόφρονές των, έτσι θά κά- 
μωμε και τώρα πού έφθάσαμε σ’ αύτό τό σημείο τού λόγου. Εί
ναι χρήσιμο και άναγκαΐο μαζί νά παραστήσωμε ότι οί άπατη- 
λές φωνές έκείνων πού έκυριεύθηκαν άπό τήν πλανημένη θεο- 
πτία είναι σωρεία πλάνης και νά δείξωμε ότι έκεΐνες οί θέες αύ
τών, διά των όποιων λέγουν ότι συνδέονται μέ τά θεΐα, άπομα- 
κρύνουν άπό τά πράγματι θεία καί ότι τό φως πού έφάνηκε ότι 
άνέλαμψε σ’ αύτούς είναι δέλεαρ και παγίδα δεινή, πού έξευρέ- 
θηκε έναντίον άνθρώπων άπό τον άρχοντα τού σκότους και πα
ρασύρει τούς κυριευμένους σέ αιώνιο σκότος* νά δείξωμε έπί- 
σης ότι οί άναγωγικές έποψίες έκείνων ξεφεύγουν άπό τούς κα
νονικούς λόγους τής ψυχής και άπό όλες τις φυσικές άκρότητες 
καί, γιά νά χρησιμοποιήσω πάλι έκφράσεις των, πέφτουν «έκεΐ 
όπου είναι στρωμένος άπίστευτος βυθός, ολοσκότεινος, ρυπα
ρός, άκατανόητος»3. Διότι έκεΐνοι είναι ψηλότερα άπό μάς καί 
άνω καί καλούν θειο τό δαιμονικό φύλο καί άποφαίνονται ότι 
είναι εύδαίμονες όσοι έπέτυχαν τή συναναστροφή καί συνάφεια 
έκείνων.

24 Τέτοιος ήταν έπιφανώς ό Σωκράτης υιός τού Σωφρονί- 
σκου, μέ τον όποιον ήταν συνδεδεμένο ένα δαιμόνιο, κι’ αύτός

2. Β' Κορ. 11, 15.
3. Συνεσίου Πτολεμαΐδος, Περί ένυπνίων 5, PG 66, 1293D.
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μένος· τάχα δε και την σοφίαν άριστος ύπ’ αυτόν μεμαρτύρηται, 
προτελεσθεις δη που τφ ψενδεΐ φωτι τούτου τής άλη Θείας ύφη- 
γεΐσθαι τάναντιώτατα. Τίνα ταϋτα; Και τις οΰκ οίδε τον πλατύν 
λήρον και την τερατολογίαν έκείνην την των ανθρωπίνων κατα- 

5 κεχυμένην ψυχών, ή προχεΐ ταύτας ούρανόθεν και μετεγχεΐ, 
πλαζομένας έν γής άπο σωμάτων είς σώματα μη κατάλληλα, 
πριν καταδϋναι ή άναδυναι, ώς έκάστη ροπής έδυστύχησεν ή 
εύμοίρησε; Τις άγνοεΐ τους νόμους έκείνους και τους γάμους 
τους άθεμίτους, τους έν τοΐς παρά φύσιν άνεράστους έρωτας και 

10 τους ύπερ τούτων λόγους, τα περί Θεούς кал δαίμονας και ήρως 
άθεά τε και έναγώνια δόγματα, τον κενόν έκεΐνον και ιδιαίτατον 
αύτφ φλήναφον, τάς ύφεστώσας ιδέας; Ταυτ’ έμυήθη τα θεο- 
πρεπή και άπόρρητα ύπό του διά φωτός έπιφανέντος τε και συ- 
ζυγέντος αύτφ και τής άνωθεν Θέας. Α λλ’ ημείς τοΐς λόγοις 

15 των ώς άληθώς πεφωτισμένων και αύτή τή άληΘείφ πειθόμε- 
νοι και τοΐς λόγοις τής άπάτης μη παραγόμενοι, βάλλομεν ού 
τάς αύτοϋ μόνον ίδέας, άλλά και τάς Θεωρίας και τά ψευδώνυμα 
φώτα, δι' ών έκεΐνον τοΐς άπατηλοΐς δαίμοσι συνεζύγη και δι ’ 
ών έμυήθη ψυχήν αίθέρος είναι και ψυχών περιόδους και μη ότι 

20 κακούς άλλά και άγαθούς είναι δαίμονας και Θεούς διαφόρους 
τήν φύσιν τε και την δύναμιν, ών οί μεν τό κυρτόν τής ούρανίου 
σφαίρας έπιπορεύονται, οί δ ’ ύπό τό κοΐλον περινοστούσιν, οί δ ’ 
έγγειοι καί ύπόγειοι, μηκέθ’ούτοι Θνητών άλλά τεθνηκότων αύ- 
τοκράτορες δντες.

25 Μετά Πλάτωνα και Σωκράτην ό πλατωνικός ώνομασμέ- 
νος Πλωτΐνος άνεφάνη τοιουτος, λέγων άνάγειν τό έν αύτφ 
Θεΐον είς τό άνωτάτω θειον, περιών τε και τελευτών ήδη' και 
ταΐς τοιαύταις φωναΐς πολλούς έτι και νυν άναπείθει παρακρου-
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τό ύπήκουε σ’ όλη του τή ζωή· και μάλιστα έβεβαιώθηκε άπό 
αύτό καί ότι ήταν άριστος στή σοφία4, άφοΰ έμυήθηκε άπό τό 
ψευδές φως τούτου νά διδάσκη τά έναντιώτατα τής αλήθειας. 
Ποια δηλαδή; Και ποιος δεν γνωρίζει τή μεγάλη φλυαρία κι’ 
έκείνη τήν τερατολογία πού είναι χυμένη κατά των άνθρωπίνων 
ψυχών, ή οποία τις προχύνει άπό τον ούρανό καί τις μεταχύνει, 
περιφερόμενες επάνω στή γή άπό σώματα σέ σώματα μή κα
τάλληλα, πριν καταδοθούν ή άναδυθοΰν, όπως ή καθεμιά έτυχε 
νά δυστυχήση ή νά εύτυχήση; Ποιος άγνοεΐ έκείνους τούς νό
μους καί τούς άθεμίτους γόμους, τούς άνεράστους έρωτες στά 
παρά φύσι καί τούς λόγους ύπέρ αύτών, τά άθεα καί μαχητικά 
δόγματα για θεούς, δαίμονες καί ήρωες, έκείνη τήν κενή καί 
ιδιαίτερη φλυαρία του, τις ύπαρκτές ιδέες; Τούτα τά θεοπρεπή 
καί άπόρρητα έμυήθηκε άπό τό δαιμόνιο πού έπιφάνηκε σ’ αύ- 
τόν διά τού φωτός καί συζεύχθηκε μέ αύτόν καί άπό τήν άνω
θεν θέα. Αλλά έμεΐς, πειθόμενοι στούς λόγους τών άληθινά 
φωτισμένων καί στήν ίδια τήν άλήθεια καί μή παραπλανώμενοι 
άπό τούς λόγους τής άπάτης, κτυποΰμε όχι μόνο τις ιδέες του, 
άλλά καί τις θεωρίες καί τά ψευδώνυμα φώτα, διά τών όποιων 
συζεύχθηκε έκεΐνος μέ τούς άπατηλούς δαίμονες καί διά τών 
όποιων έμυήθηκε ότι ύπάρχει ψυχή τού αίθέρος καί ύπάρχουν 
περιοδείες ψυχών καί ότι δέν ύπάρχουν μόνο κακοί άλλά καί 
άγαθοί δαίμονες καί θεοί, διάφοροι στή φύσι καί στή δύναμι, 
άπό τούς όποιους άλλοι βαδίζουν στο κυρτό μέρος τής ούράνιας 
σφαίρας, άλλοι περιφέρονται κάτω άπό τό κοίλο, άλλοι είναι 
έπίγειοι καί ύπόγειοι, οί τελευταίοι κυρίαρχοι όχι τών θνητών 
άλλά τών άποθανόντων.

25 Μετά τον Πλάτωνα καί τον Σωκράτη άναφάνηκε παρό
μοιος ό κατά πλατωνικό τρόπο όνομαζόμενος Πλωτΐνος, πού 
λέγει ότι τό μέσα του εύρισκόμενο θειο τό άνέβασε στο άνώτα- 
το θειο, καί ζώντας καί άποθαίνοντας πλέον καί μέ τις φωνές

4. Πορφυρίου, Περ'ι Πλωτίνου βίου 22, Ε. Brechier, Enneades, τόμ. 1,
σ. 25.
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όμενος είναι τινα νομίζειν και αυτόν Θειον. Αλλ ’ ήμΐν δ τε τρό

πος αότφ του βίου και μάλισθ ’ ό φανείς ύπ’ αυτόν έρπων δρά

κων ήδη Θανόντα, ώς αότοί φασιν οί τα κατ’ αυτόν ίστορούντες, 

τί το παρ’ έκείνου καλούμενον Θειον και δθεν τα έπ ’ αυτόν άνω- 

5 Θεν λεγάμενα φώτα παρέστησαν. Άλλα γάρ και παρ’ ’Απόλλω

νος του Πυθοΐ μαθεΐν ένι πόθεν έκείνοις ό φωτισμός. « Έρομέ- 

νου γάρ Άμελίου του Πλωτίνου έταίρου, που κεχώρηκεν άπο- 

βεβιωκότος ή τούτου ψυχή», ’Απόλλων αύτός,

«άμφ ’ άγανοΐο φίλοιο μελιχρούς υφανε φωνάς»,

ίο και προς αύτήν έπεστραμμένος την Πλωτίνου ψυχήν, προς τοΐς 

άλλοις ήσε кал ταΰτα ■

«πολλάκι σοϊο νόοιο βολάς λοξοϊσιν άταρποΐς 

ίεμένας φορέεσΘαι έρωήσι σφετέρησιν 

όρθοπόρου άνά κύκλους άμβροτόν τ ’ οίμον άειραν 

15 άθάνατοι, Θαμινήν φαέων άκτινα παρόντες' 

νυν δ ’δτε σκήνοςμεν λύσαο, σήμα δ ’έλειψας 

ψυχής δαιμονίης, μεθ’ όμήγυριν έρχεαι ήδη 

δαιμονίην».

Είδες πόθεν έκείνων τό φως και τίσι συντάττει τάς έκείνων ψυ- 

20 χάζ; Τί δε θαυμαστόν εί παρά τω του ψεύδους πατρι τό μεν 

σκότος προς άπάτην δείκνυται φως, μεταβάλλει δ ’ έψευσμένως 

είς άλληλα μετά των πραγμάτων και τά όνόματα, τό λοξόν τε 

και τό όρθόν;

Αλλά και μετά τούτον αύ ύστερον έπετείως άγοντος πλα-26



ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ Ζ 9 ,25-26 531

του είδους αύτοΰ πολλούς και τώρα άκόμη πείθει παραπλανών
τας νά νομίζουν ότι είναι κι’ αύτός θειος. Άλλα ό τρόπος του 
βίου του και μάλιστα ό δράκων πού έφάνηκε νά ερπη κάτω άπό 
αύτόν όταν άπέθανε, όπως λέγουν αύτοι πού έξιστόρησαν τη 
ζωή του, μάς παρέστησαν τί είναι τό άπό εκείνον καλούμενο 
θείο και άπό πού προέρχονται τά άνωθεν λεγάμενα έπάνω σ’ 
αύτόν φώτα. ’Άλλωστε είναι δυνατό νά μάθωμε κι’ άπό τον 
Απόλλωνα άπό πού έρχεται σ’ έκείνους ό φωτισμός. «"Οταν ό 
φίλος τού Πλωτίνου Άμέλιος έρώτησε, πού έπήγε ή ψυχή τού
του όταν άπέθανε»5, ό Απόλλων είπε,

«γύρω άπο τον πράο φίλο ύφανε μελωδικές φωνές»6,

και στρεφόμενος προς την ίδια την ψυχή τού Πλωτίνου έψαλε 
έκτος άπό τά άλλα και τούτα*

«πολλές φορές τού νοϋ σου τις βολές πού σέ λοξά μο
νοπάτια

έβάδιζαν οί άθάνατοι έκαμαν νά φέρωνται άπό τούς
πόθους των

σέ κύκλους όρθοπορίας και σ’ αίώνιο δρόμο, 
παρέχοντας πυκνή άκτΐνα φώτων 
τώρα όμως πού έλυσες τό σκήνωμα, κι’ έγκατέλειψες 
τον τάφο τής δαιμόνιας ψυχής, έρχεσαι πλέον 
μαζί μέ τή διαμονία όμήγυρι»7.

Είδες άπό πού προέρχεται έκείνων τό φως και μέ ποιούς συν
τάσσει τις ψυχές έκείνων; Και τί τό άξιοθαύμαστο έχει, άν κον
τά στον πατέρα του ψεύδους τό μέν σκότος γιά έξαπάτησι δει
κνύεται φως, άντιστρέφονται δέ ψευδώς μεταξύ τους, μαζί μέ 
τά πράγματα και τά όνόματα, τό λοξό καί τό όρθό;

26 Αλλά κι’ έπειτα άπό αύτόν πάλι, όταν ό Πρόκλος ό Λύ-
5. Πορφυρίου, Περί Πλωτίνου βίου 22, ВгёЫег, τόμ. 1, σ. 24.
6. Αύτόθι σ. 25.
7. Αύτόθι, σ. 25-26.
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τώνεια και σωκράτεια Πρόκλου τον Λυκίου, φως ώράθη ποτέ 
τοϊς συμμύσταις την κεφαλήν περιθέον. Αλλα τοΰτ’ έδειξεν ήμΐν 
τό φως αύθις, δθεν ό περί την αύτήν αύτού κεφαλήν ήδη τελευ- 
τώντος φανείς έρπων δράκων, καθάπερ οί παρατυχόντες ίστό- 

5 ρησαν. Και αύτός δέ ούκ άπηξίωσεν έτι περιών έξειπεΐν δθεν τό 
φως άνέλαμπεν έπ ’ αύτον έκεΐνο■ «καθαρμοΐς yap χαλδαϊκοΐς», 
ώς αύτός φησι, «χρώμενος, έκατικοΐς φάσμασι φωτοειδέσιν αύ- 
τοπτουμένοις ώμίλησε», τής «δε Εκάτης, σκοτεινά», φησιν ό 
άληθής θεολόγος, «τα φάσματα».

27 Φέρε δ ’ ημείς, άτε τάκείνων μή μόνον έκ των προφαινομέ- 
νων καρπών τής πονηριάς αύτών γινώσκοντες, άλλα και διορα
τική δυνάμει τής άφανοΰς πιότητος των τής σαπρίας ριζών έφι- 
κνούμενοι, διά τών έκείνων ένταΰθα προτεθειμένων ρημάτων 
άνορύξαντες τφ λόγω, τήν έν τφ βάθει τούτων άπάτην άνακα- 

15 λύψωμεν όλίγα μέν τή καθ’ έαυτους πείρο. και πεΡι τ°υ ψευδω
νύμου και περί του άληθινου και δντως μή προσύλου φωτός 
έπιστάμενοι, πολλά δ ’ έχοντες και συνοραν και λέγειν έκ τής δι
δαχής τών εύρομένων ώς άληθώς τήν έν Χριστφ κεκρυμμένην 
ζωήν, και τό νοερόν τής ψυχής τφ νοερφ τε και ύπ'ερ νουν και 

20 άληθεΐ τετελεσμένων φωτί, και άναστάντων τήν πρώτην και 
δντως άνάστασιν και τή πείρο τών κρειττόνων έξεπισταμένων 
τά φαύλα, οΐ και τήν καρδίαν οϊα λυδίαν έχουσι κριτικωτάτην 
οδσαν, ώς άπειλικρινημένην και τή χάριτι κεκραμένην του 
Πνεύματος' οίς ούκ &ν λήσαις οϊα χαλκόν τό κακόν διηνθισμέ- 

25 νον άνθει περιτακέντι χρυσού, δηλαδή τή τού καλού μορφώσει 
προσάγων, ών καί τά αισθητήρια γεγυμνασμένα διά τέλους είσϊ 8

8. Μαυρικίου, Βίος τοΰ Πρόκλου 23, έκδ. J. F. Boissonade, Paris 
1862, σ. 162-163.
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κιος έώρταζε την έπέτειο τώ πλατωνείων και σωκρατείων, έφά- 
νηκε κάποτε φως στούς συμμύστας πού περιέτρεχε τήν κεφα
λή8. ’Αλλά άπό πού προερχόταν τούτο τό φως, μάς τό έδειξε 
πάλι ό δράκων πού έφάνηκε νά έρπη γύρω άπό τήν κεφαλή του, 
όταν άπέθαινε, όπως διηγήθηκαν οί παρευρισκόμενοι. Και ό 
ίδιος άλλωστε δεν άπαξίωσε, ζώντας άκόμη, νά είπή, άπό πού 
ελαμψε σ’ αύτόν έκείνο τό φως* όπως ό ίδιος λέγει, «χρησιμο
ποιώντας χαλδαϊκούς καθαρμούς, συνάντησε έκατικά φάσματα 
φωτοειδή και αύτοπτικά»9, «τής Εκάτης δέ τα φάσματα είναι 
σκοτεινά, λέγει ό άληθινός θεολόγος10.

27 Εμπρός λοιπόν έμεΐς, πού δεν γνωρίζομε μόνο άπό τούς 
προφαινομένους καρπούς τής πονηριάς των τά πράγματα έκεί
νων, άλλά και μέ διορατική δύναμι φθάνοντας στήν άφανή πα
χύτητα των ριζών τής σαπρίας και σκάβοντας μέ τό λόγο διά 
των έδώ παρατεθειμένων χωρίων έκείνων, άς άνακαλύψωμε 
τήν εύρισκομένη στο βάθος άπάτη. Έμεΐς βέβαια όλίγα γνωρί
ζομε άπό τή δική μας πείρα περί τού ψευδωνύμου και περί τού 
άληθινού καί πράγματι μή ύλιστικοΰ φωτός, άλλά μπορούμε ν ’ 
άντιληφθοΰμε και νά είποΰμε πολλά άπό τή διδαχή έκείνων πού 
άληθινά εύρήκαν τήν κρυμμένη στον Χριστό ζωή, έτελειώθη- 
καν στο νοερό τής ψυχής μέ τό νοερό και ύπέρ τον νού και 
άληθινό φως, άναστήθηκαν κατά τήν πρώτη καί άληθινή άνά- 
στασι καί γνωρίζουν τά φαύλα άπό τήν έμπειρία των άνωτέρων, 
πού έχουν τήν καρδιά σάν κριτικώτατη λυδία λίθο, διότι είναι 
έξαγνισμένη κι’ άνάμικτη μέ τή χάρι τού Πνεύματος. Αύτών δέν 
θά μπορέσης νά διαφύγης τήν προσοχή, άκόμη κι’ αν προσαγά- 
γης τό κακό σάν χαλκό τυλιγμένον μέ λειωμένο άνθος χρυσού, 
δηλαδή μέ τή μόρφωσι τού καλού, πού έχουν τά αισθητήρια γυ
μνασμένα τελείως προς διάκρισι άγαθού καί μή άγαθοΰ, και τήν

9. Αύτόθι, 18, σ. 160.
10. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 39, 5, PG 36, 340Α. Οί παράγραφοι 25 

και 26 εύρίσκονται σχεδόν αύτολεξί και στήν А' έπιστολήν προς Βαρλαάμ 
46-47.
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προς διάκρισιν άγαθοΰ τε και μη кал την ακοήν ούκ αν θέλζαις 
ούδ’ άν κλέψαις ούδ ’ αν πείσαις, καν προς το λίαν επαγωγόν εύ- 
πρεπώς και πιθανώς εύ μάλα συμφόρησης και διαθής τα όνό- 
ματα, και γάρ δεινοί кал δια τούτων φωράσαι το φευκτόν και 

5 άπρεπες τής ένδομυχούσης άπάτης* οϊ και καλώς άν φαΐεν τό 
συζυγεΐν ένηρμόσθαι τοΐς έν άβλεψίμ τούς όρώντας ύποκρινα- 
μένοις έκείνοις, κ&ν εϊ τις των έπειτα παραπλησίως ύποπέση τή 
πλάνη, και γάρ έλαθον εαυτούς την σφετέραν άπάτην παραγυ- 
μνώσαντες, συνδεΐται γάρ, ούχ ένοΰται, τό πονηρόν πνεύμα ταΐς 

10 κακοδαίμοσιν έκείναις ψυχαΐς.

Ταυτ’άρα τό τής πλάνης άει παρυφιστάμενον όραται φώς~ 
ού κατά την είς έαυτόν συνέλιξίν τε και έπιστροφήν τού νοΰ 
(χειραγωγεί γάρ αΰτη προς τό θειον άπλανώς), οϋκουν κατ’ αυ
τήν, άλλά κατά την διά των λογισμών διεξοδικήν ένέργειαν τα 

15 τής πλάνης Ιιέφυκεν έπιφοιτάν, όταν τις άνευ νοητής σιγής έφίη- 
ται του τής έποψίας μυστηρίου. Συμμίκτους γάρ τάς ένεργείας 
έχοόσης τηνικαύτα τής ψυχής, καιρόν έν τοΐς μη προσεκτικωτά- 
τοις кал τή ταπεινοφροσύνη μη κατησφαλισμένοις έχει πα- 
ρεισδύεσθαι καί συναναμίγνυσθαι ταύταις τό τής πλάνης πνεΰ- 

20 μα.. Και την είσοδον ουτω κλέψαν, ήν και μετά ταύτην λάθη, 
παραμένει τή ψυχή, τάγαθόν έστιν έφ ’ ών ύποκρινόμενον και δι ’ 
αύτών αύτή συνδούμενον, άλλ’ ούχ ένούμενον. Τού γάρ άγαθοΰ 
Πνεύματος μόνου δι ’ όλων τε και πάντων χωρεΐν πνευμάτων 
νοερών, καθαρών, λεπτοτάτων, ώς Σολομώντι και τή άληθείμ 

25 δοκεΐ.

28 Και ϊσασιν οί μεμυημένοι και λέγουσιν, ού συζυγίαν όλίγοις 
μέρεσί τισιν ή δυνάμεσι την άλληλουχίαν παρεχομένην, άλλ’ 
οίον άνάκρασιν είναι προς ψυχήν του φωτός τής χάριτος τήν 
ένοίκησιν, θαυμαστήν οϊαν, άρρητον σχεδόν και άνήκουστον.
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άκοή τους δεν θά μπόρεσης ούτε νά θέλξης ούτε νά κλέψης 
ούτε νά πείσης, έστω κι’ άν συμπίεσης καί διάθεσης εύπρεπώς 
καί πειστικώς προς τό πολύ έπαγωγό τις λέξεις, διότι είναι δει
νοί νά διακρίνουν τό φευκτό καί άπρεπες τής ένδόμυχης άπά-, 
της. Αύτοί θά μπορούσαν νά είποϋν, καλώς έχει άρμοσθή ή συ
ζυγία σ’ έκείνους πού ύποκρίνονται τούς βλέποντας μέσα στην 
άβλεψία, άκόμη κι’ άν κάποιος άπό τούς μεταγενεστέρους ύπο- 
πέση στην πλάνη· διότι χωρίς νά τό άντιληφθούν, άπεγύμνωσαν 
την άπάτη τους, άφοΰ τό πονηρό πνεύμα συνδέεται, δέν ένώνε- 
ται με τις κακοδαίμονες ψυχές.

’Έτσι λοιπόν τό φως τής πλάνης πάντοτε βλέπεται πάντο
τε παραυφιστάμενο· ή έπενέργεια τής πλάνης συνηθίζει νά έπι- 
φοιτά όχι κατά τήν συνέλιξι κι’ έπιστροφή τού νοΰ στον έαυτό 
του (διότι ή έπιστροφή χειραγωγεί προς τό θειο άπλάνευτα), 
δεν έπιφοιτά κατ’ αύτήν, άλλά κατά τή διαλεκτική ένέργεια των 
λογισμών, όταν κανείς ποθή τό μυστήριο τής έποψίας χωρίς 
νοητή σιγή. Διότι, έπειδή έχει τότε σύμμικτες τις ένέργειες ή 
ψυχή, εύρίσκει τό πνεύμα τής πλάνης εύκαιρία νά παρεισδύη 
στούς μή προσεκτικούς καί μή άσφαλισμένους άπό τήν ταπει
νοφροσύνη καί άναμιγνύεται με αύτές. Κι’ άφού ύποκλέψη με 
αύτόν τον τρόπο τήν είσοδο, άν καί έπειτα άπό αύτήν διαφυγή 
τήν προσοχή, παραμένει στην ψυχή στά σημεία όπου ύποκρίνε- 
ται ότι είναι τό άγαθό καί δι’ αύτών συνδέεται με αύτήν άλλά 
δεν ένώνεται. Διότι μόνο τό άγαθό πνεύμα έχει τήν ιδιότητα νά 
χωρή δι’ όλων καί διά πάντων τών πνευμάτων, νοερών, καθα
ρών, λεπτοτάτων, όπως φρονεί ό Σολομών καί ή άλήθεια11.

28 Καί γνωρίζουν οί μυημένοι καί λέγουν ότι ή ένοίκησις τού 
φωτός τής χάριτος δέν παρέχει τήν άλληλουχία σάν συζυγία με 
όλίγα μέρη ή όλίγες δυνάμεις, άλλά είναι σάν άνάκρασις προς 
τήν ψυχή, άξιοθαύμαστη, άρρητη σχεδόν καί άνήκουστη.

11. Σοφ. Σολ. 7, 23.
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Τις γάρ άν παραστήσαι λόγος πώς και διαφοιτμ προς πάσαν кал 
αύτό έφ ' έαυτου άνεκφοιτήτως μένει, και το παν περιέχει τε και 
υπερέχει κάν τφ μέρει άμερώς χωρεΐται, και μεθεκτόν γίνεται 
και ούδεμιαν έχει προς το μετέχον συμμιγή κοινωνίαν, кал 

5 άκρατόν έστι και άναψες кал αύτοΐς οίον τοΐς όρώσι κάν ταΐς 
άμυδραΐς έκψάνσεσι διά το τής φωτοχυσίας ύπερβάλλον ουτω 
γνωριζόμενον και εν έν Θεωρίμ πνεύμα μετά των διά καθαράς 
προσευχής έντυγχανόντων γίνεται, παρ’ αυτών οίον προχεόμε- 
νον όρώμενον και μή διαιρούμενον αυτών, ώς και το ύπερβάλ- 

10 λον μέγεθος τής προς ήμάς άγάπης του Θεού διά τής άνακράσε- 
ως ταύτης έναργες παρίστασθαι; Το γάρ Εν ποιεΐν τά πλείω, τής 
άγάπης το ιδιαίτατον, διαφόροις δε τοΐς τρόποις συναγωγος γί
νεται τών διεστώτων, ών οί πλείους δι ’ όμοιότητος δοκοΰσι την 
Ενωσιν ποιεϊσθαν διό και λόγος παλαιός έστιν ό καθωμιλημέ- 

15 νος και διατεθρυλλημένος ούτος' «όμοιότης, φιλότης». Ή δε του 
γαμήλιου συναλλάγματος έχειν τι δοκεΐ τών άλλων πλέον, άλλ ’ 
ούδ' έκεϊνο σύμφυσις ούδ’ άνάκρασίς έστιν, άλλ ’ όμιλίφ τινι και 
οίον προσκολλήσει Εν τά πλείω γίνεται, καθά και ή γραφή 
φησιν, ότι «καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αύτοΰ кал την 

20 μητέρα και προσκολληθήσεται τή γυναικι αύτοΰ και έσονται οί 
δύο εις σάρκα μίαν», και σάρκα μόνην, άλλ ’ ούχι και πνεύμα Εν.

19 Ή δε του Θεού προς τους ήξιωμένους Ενωσις ένώσεως 
πάντα τρόπον ύπερβάλλουσα τώ παντελής ύπάρχειν και του 
χωροΰντος κρεΐττον ή λόγος δι' όλων τών καθαρών πνευμάτων 

25 Πνεύματος, έπει και ό μέγας Βασίλειος, ώς ούδ'εν κτίσμα μεθε
κτόν έστι τή λογική ψυχή, ώς ένοικίζεσθαι αύτή ούσιωδώς, το 
δε Πνεύμα το άγιον ένοικίζεται αύτή ούσιωδώς, τουτέστι δι ’ αύ-
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Πράγματι ποιος μπορεί νά παραστήση πώς τήν έπισκέπεται 
ολόκληρη και όμως μένει τό ίδιο στον έαυτό του άνεκφοίτητο, 
πώς και τό παν περιέχει και ύπερέχει και στα μέρη χωρεΐται 
άμερώς, και μεθεκτό γίνεται καί καμμιά σύμμικτη κοινωνία δεν 
έχει προς τό μετέχον, καί άκρατο καί άγγικτο είναι καί σ’ αύ- 
τούς πού βλέπουν άκόμη καί στις άμυδρές έκφάνσεις γνωρίζε
ται λόγω τής ύπερβολικής φωτοχυσίας καί κατά τη θεωρία γί
νεται ένα πνεύμα μ’ έκείνους πού τό συναντούν διά τής καθαράς 
προσευχής, βλέπεται σάν νά προχέεται άπό αύτούς χωρίς νά 
διαιρήται άπό αύτούς, ώστε καί τό ύπερβολικό μέγεθος τής 
άγάπης τού Θεού προς έμάς νά παρίσταται έναργές μέ αύτήν 
τήν άνάκρασι; Τό νά κάμη τά περισσότερα ένα, είναι τό ιδιαίτε
ρο γνώρισμα τής άγάπης, πού μέ διαφόρους τρόπους γίνεται συν- 
αγωγός τών χωρισμένων, τών όποιων οί περισσότεροι νομί
ζουν ότι ή ένωσις γίνεται διά τής όμοιότητος· γι’ αύτό καί 
ύπάρχει παλαιός λόγος διαδεδομένος καί πολυθρύλητος, 
«όμοιότης, φιλία»12. Ή γαμήλιος συναλλαγή φαίνεται νά έχη 
κάτι περισσότερο άπό τις άλλες άλλά ούτε αύτή δεν είναι σύμ- 
φυσις ούτε άνάκρασις, άλλά κατάστασις όπου μέ κάποια έπαφή 
καί προσκόλλησι τά περισσότερα γίνονται ένα, όπως λέγει καί 
ή Γραφή, ότι «θά έγκαταλείψη ό άνδρας τον πατέρα του καί τή 
μητέρα του, καί θά προσκολληθή στή γυναίκα του καί θά γί
νουν οί δύο μιά σάρκα»13, καί μόνο σάρκα, άλλά όχι καί ένα 
πνεύμα.

29 Ή δέ ένωσις τού θεού προς τούς άξιωμένους ύπερβάλλει 
κάθε τρόπο ένώσεως μέ τό ότι είναι παντέλεια, καθώς έπίσης 
καί τού Πνεύματος ή ένωσις πού διήκει δι’ όλων τών καθαρών 
πνευμάτων14. Ό μέγας Βασίλειος λέγει ότι κανένα κτίσμα δέν 
είναι μεθεκτό στή λογική ψυχή, ώστε νά ένοικίζεται σ’ αύτήν 
ούσιωδώς, ένώ τό άγιο Πνεύμα ένοικίζεται σ’ αύτήν ούσιωδώς,

12. Άριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια θ, 10.
13. Γέν. 2, 24. Πρβλ. Έφεσ. 5,31* Ματθ. 19,5.
14. Σοφ. Σολ. 7,23.
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τής διήκει τής ουσίας αυτής, ώς кал δι’ αυτής μεσιτευούσης, 
πνευματικόν και το τούτη σύζυγον σώμα έκτελεΐν, των σαρκι
κών ύπεραναβιβάζον φρονημάτων τε кал παθημάτων' τοιαύτη 
γουν ή προς τους άξιους ενωσις ούσα τού Θεού, кал την τούτου 

5 προς αύτούς άγάπην ύπερβάλλουσαν και μόνην όντως ταύτην 
άγάπην είναι παρίστησι. Μόνη γάρ ύπερκοσμίως συμπτύσσει 
και είς εν άραρότως συνάγει τα έραστά ■ ούτως ό κολλώμενος 
τφ Κυρίω έν πνεύμά έστι, και οί Χριστού λάμψουσιν ώς ό Χρι
στός έλαμψεν έπ ’ όρους' «ή γάρ λαμπρότης τού Θεού ήμών έφ’ 

ίο ήμας», ό ένθεος μδει μουσικός.

30 Ά λλ’ ούχι кал το δαιμόνων πνεύμα δύναιτ’ άν ποτέ δι’ 
όλης χωρήσαι τής ψυχής ούτως, άλλ’ έκπεσόν τής άνω συνο- 
δίας, άνακτασθαι ταύτην κακώς μεν, άλλ’ όμως δι’ έφέσεως 

. καταλλήλου τής έκπτώσεως, ώς ένόν αύτφ, πειράται, τή τών 
15 ύπ’ αύτοΰ φενακιζομένων προς έαυτό άφομοιώσει. Το δη πο

θούν έκτρέψαν τής ψυχής, έτέρας μεν προς έτερον, προς έν δ ’ 
όμως είς ά πάντ έκεϊνο παρετράπη διά τής εκτροπής ταύτης 
είσοδόν τε και άνάπαυσιν εύρόμενον, τοις ύπ’ αύτοΰ παρατε- 
τραμμένοις συζυγεϊ κακώς οίονει ζυγόν ένα τον προς το αύτό 

20 φέροντα τέλος πόθον ύπερχόμενον. Και ώς το κράτος έχον αύτό 
τής άπωλειάς, οίόν τις ίππος κάκης, кал ούχ έκόντας είναι τους 
άθλιους, έσθ’ ότε διά τής συζυγίας έπισπώμενον προς ταύτην, 
οΰτω τούτο συναγελάζεται τε кал συνδυάζεται, τοιαύταις έπα- 
φαΐς, τοιαύταις έπιπλοκαις, ή έγγυς αύτών. Ούτω δη και αύτό- 

25 θεν εύφώρατος ή πλάνη кал τό άπλανές ούκ άφανές' εί δε και 
διαγινώσκειν έκάτερον έτέρωθεν έθέλεις, άκουσον τού λέγον- 
τος, «έκ τών ένεργημάτων ειση τό έλλαμφθεν έν τή ψυχή σου 
νοερόν φώς, είτε τού Θεού είτε τού σατανά πέφυκεν όν». 15

15. Κατ’ Εύνομίου 5, PG 29, 71 ЗА.
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δηλαδή διήκει διά τής ιδίας ούσίας της15, ώστε με τή μεσιτεία 
του νά καθιστά πνευματικό καί τό σύζυγο σώμα της, άνεβάζον- 
τάς το επάνω άπό τά σαρκικά φρονήματα και παθήματα. ’Αφού 
λοιπόν τέτοια είναι ή ένωσις του Θεού προς τούς άξιους, παρι
στάνει και τήν άγάπη τούτου προς τούς άξιους ώς ύπερβολική 
καί ύποδηλώνει ότι μόνο αύτή είναι πράγματι άγάπη. Διότι 
μόνο αύτή συμπτύσσει ύπερκοσμίως και συνάγει σ’ ένα τά έρα- 
στά άδιασπάστως· έτσι ό προσκολλώμενος στον Κύριο είναι 
ένα πνεύμα16 και οί φίλοι τού Χριστού θά λάμψουν όπως έλαμ- 
ψε ό Χριστός επάνω στο όρος· «διότι ή λαμπρότης τού Θεού 
μας έπάνω σ’ εμάς», ψάλλει ό ένθεος μουσικός17.

30 ’Αλλά δεν μπορεί ποτέ νά προχωρήση έτσι διά μέσου όλης 
τής ψυχής καί τό δαιμονικό πνεύμα. Αύτό, άφοΰ έξέπεσε άπό 
τήν άνω συνοδία, προσπαθεί νά τήν άνακτήση κακώς, άλλ’ 
όμως με έφεσι κατάλληλη προς τήν έκπτωσι, όσο τού είναι δυ
νατό δηλαδή με τήν άφομοίωσι τών άπό αύτό έξαπατωμένων 
προς έαυτό. ’Αφού έκτρέψη τον πόθο τής ψυχής, τής κάθε μιας 
προς άλλο, εύρίσκοντας μέ αύτήν τήν παρεκτροπή είσοδο καί 
άνάπαυσι προς ένα άπό όλα έκεΐνα στά όποια παρεκτράπηκε, 
τοποθετεί στά άπ’ αύτό παρεκτραπέντα κακώς σάν ένα ζυγό 
χρησιμοποιώντας τον πόθο πού φέρει προς τό ίδιο τέλος. Κι’ 
έπειδή αύτό έχει τήν έξουσία τής άπωλείας, σάν ίππος άτίθασ- 
σος, μερικές φορές τούς σύρει τούς άθλιους διά τής συζυγίας 
προς αύτήν και χωρίς νά τό θέλουν έτσι συναναστρέφεται καί 
συνδυάζεται τούτο, μέ τέτοιες έπαφές, μέ τέτοιες έπιπλοκές, ή 
κοντά σ’ αύτές. ’Έτσι λοιπόν και άπό έδώ είναι εύκολοφανέρω- 
τη ή πλάνη καί τό άπλάνευτο δεν είναι άφανές. ’Ά ν  όμως θέλης 
καί νά διαγνώσης τό καθένα τους άπό άλλού, άκουσε αύτόν πού 
λέγει, «άπό τά ένεργήματα θά γνωρίσης τό νοερό φως πού 
έλαμψε στήν ψυχή σου, άν είναι τού θεού ή τού Σατανά»18.

16. А ' Кор. 6, 17.
17. Ψαλμ.39, 17.
18. Μακαρίου, Περί υπομονής 13, PG 34, 876D.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Г

Κβφάλαιον του άγίοο Διαδόχου nepi του φωτός τής θεωρίας, 
δ пар* Άκινδύνου κατά τоб φωτός τούτου ηροενη- 

νεγμένον, пар* ήμών έξεταζόμενον υπέρ τε 
του φωτός αύτοϋ και κατά του κακώς 

αύτό ηροβαλλομένου γεγραμμένον 
αναφαίνεται

31 Α λλ’ αύθις πατερικδν ήμΐν εισάγει κεφάλαιον ό κατά των 
πατέρων άγωνιζόμενος λέγων, «φησϊ γάρ ό μέγας Διάδοχος, ότι 
μέν, όταν ό νους άρξηται πυκνώς ύπό του Θείου φωτός ένεργεϊ- 
σθαι, διαφανής τις όλος γίνεται, ώστε το έαυτου φως αύτον

5 πλουσίως όραν ού δει άμφιβάλλειν ότι δε παν το έν σχήματι 
αύτφ φαινόμενον, είτε ώς φως είτε ώς πυρ, έκ τής του έχθροΰ 
κακοτεχνίας γίνεται, ό θεσπέσιος ημάς Παύλος διδάσκει, ‘εις 
άγγελον φωτός' λέγων 'μετασχηματίζεσθαι τον σατανάν Ού 
δει οδν έπι ταύτη τή έλπίδι τινά τον άσκητικον μετιέναι βίον, ίνα 

10 μή ό σατανάς έτοίμην εύρη την ψυχήν εις άρπαγήν έντεΰθεν, 
άλλ’ ίνα φθάσωμεν μόνον έν πάση αίσθήσει και πληροφορία 
καρδίας άγαπήσαι τόν θεόν». Εύγε ότι τούτο προήνεγκας το 
του έμπειροτάτου τα τοιαυτα Διαδόχου κεφάλαιον. Τούτο γάρ 
ήμών προενεγκόντων, συ τάχ’ άν αύτον εύτόλμως του των 

15 άγιων περιέγραψας χορού, καθάπερ έν τοϊς άλλοις είωθας 
ποιεΐν, ών τάς ύφηγήσεις μή δυνατόν κακουργήσαι και παρεξη- 
γήσασθαι παραγραφόμενος.

32 Δείκνυσί σοι τοιγαρουν ούτος, ώς ένταΰθ ’ όρφς, ότι έχει 
φως ό νους ύπ ’ αύτον πλουσίως όρώμενον, διαφανούς όλου γε-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Κεφάλαιο τού αγίου Διαδόχου περί του φωτός της θεωρίας, 
τό όποιο παρατέθηκε πρώτα άπό τον ’Ακίνδυνο κατά 

του φωτός τούτου, ένώ εξεταζόμενο άπό μας 
παρουσιάζεται γραμμένο ύπέρ αύτοΰ του φωτός 

και κατά έκείνου πού τό προβάλλει κακώς

31 Άλλα μάς φέρει πάλι ένα πατερικό κεφάλαιο, αύτός πού 
άγωνίζεται κατά των πατέρων «ό μέγας Διάδοχος ισχυρίζεται 
δτι, δταν ό νους άρχίση νά ένεργήται άπό τό θειο φως συχνά, 
γίνεται ολόκληρος διαφανής, ώστε δεν πρέπει ν’ άμφιβάλλωμε 
δτι βλέπει πλούσια τό φως του. 'Ότι δε κάθε τι πού τοϋ φαίνε
ται σε σχήμα, είτε ώς φως είτε ώς πυρ, γίνεται άπό τις μηχα
νορραφίες τοϋ έχθροϋ, μάς τό διδάσκει ό θεσπέσιος Παΰλος, 
λέγοντας ‘δτι ό Σατανάς μετασχηματίζεται σέ άγγελο φωτός’1. 
Δεν πρέπει λοιπόν ν’ άκολουθή κανείς τον άσκητικό βίο μέ αύ- 
τήν την ελπίδα, γιά νά μή εύρη έτσι ό Σατανάς την ψυχή έτοιμη 
γι’ άρπαγή, άλλά γιά νά φθάσωμε ν’ άγαπήσωμε μόνο τον Θεό 
μέ δλη την καρδιακή αΐσθησι και βεβαιότητα»2. Εύγε πού προ- 
έβαλες τούτο τό κεφάλαιο τοϋ έμπειροτάτου σ’ αύτά τά θέματα 
Διαδόχου. Διότι, άν τό είχαμε πρώτοι προβάλει έμεΐς, ίσως έσύ 
θά τον διέγραφες θρασέως άπό τον χορό των άγιων, δπως συν
ήθισες νά κάμης μέ τούς άλλους, διαγράφοντάς τους, δταν δεν 
μπορούσες νά κακοποιήσης και παρερμηνεύσης τις διδασκα
λίες των.

32 Σοΰ δεικνύει λοιπόν αύτός δτι έδώ βλέπεις δτι έχει φως ό 
νοΰς πλουσίως βλεπόμενο άπ’ αύτόν, πού γίνεται όλόκληρος

1. Β' Κορ. 11, 14.
2. Κεφάλαια 40, Ε. Des Places, Soyrces Chr. τόμ. 5, σ. 108.
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γονότος όταν άρζηται πυκνώς ύπό τον θείου φωτός ένεργεϊ- 
σθαι. Το τοιουτο τοίνυν φως του νοΰ ούτε γνώσίς έστιν, ώς και 
αύτός όμολογεΐς, διό και φεύγειν ώς άνωφελοΰς άπ ’ αύτου παρή- 
νεις πρότερον, ούτε αισθητόν έστν νου yap ούκ αν εϊη, εϊπερ 

5 αισθητόν εϊη. Ό τοίνυν νους ό τοΰθ’ όρων τό φως, κατά την πα- 
τερικήν ταύτην ήν αυτός προήνεγκας ύφήγησιν, όταν γένηται 
διαφανής, υπό τίνος γε φωτός διαφανής δοκεΐ σοι γίνεσθαι και 
τίνα τρόπον; Λαμβάνων άρα γνώσιν; Και έσται νόημα, έκεϊνο δε 
νόημα ούκ έστιν, ώς πολλάκις δέδεικται. Αλλ ’ ύπ ’ αισθητού τι- 

10 νος φωτός; Και έσται και τούτο αισθητόν τό φως του νου, έκεΐ- 
νο δ ’ ύπερ αϊσθησιν, νου γάρ έστιν άλλα και άσχημάτιστον, τό 
γάρ έν αίσθητώ πυρί τε και φωτι και έν σχήματι φαινόμενον, 
άνθρωπείω δηλονότι ή έτέρω τινι τών δντων, τής του εχθρού 
κακοτεχνίας δν άκήκοας. "Εστιν άρα θειον φως δΤ ού ό τοιοΰ- 

15 τος νους γίνεται διαφανής, δ μήτε αισθητόν έστιν άπλώς, μήτε 
γνώσις, οϊαν ή σή φαντάζεται διάνοια. Ύπό τού θείου τούτου 
τοιγαρούν φωτός ένεργούμενος ό νούς θεοειδής δλος έκτελεΐται.

33 Καθάπερ γάρ ή δψις ούκ &ν φως ένεργείμ γένοιτο μή 
φωτός μεταλαχοΰσα, ού τής ούσίας άλλά τής ένεργείας τού 

20 φωτίζοντος, οΰτω και ό νούς, ούκ &ν ή νοεράν έχων αϊσθησιν 
όρφη καθ’ έαυτόν ένεργείμ γένοιτο μή τού θείου μετασχών 
φωτός, ού τής ούσίας, άπαγε, άλλά τής ένεργείας τού φωτίζον
τος. Σού δε κάκεΐνό τις θαυμάσεται άξίως, ώς δταν ό νούς πυ
κνώς ύπό τού θείου φωτός ένεργούμενος διαφανής δλος γένη- 

25 ται, τοΰθ' όρμ τό φως παρ' ού μηδέν μηδαμή προείρηκας είναι 
τοϊς όρώσιν όφελος. Περί δε τού μή έπ* έλπίδι τού θείου τούτου 
φωτισμού τον άσκητικόν μετιέναι βίον προειρήκαμεν. Δήλος 
μέντοι προς τούς εισαγωγικούς ποιούμενος τον λόγον ένταΰθα ό 
άγιος, οίς μηδε δει πω περί τών τοιούτων άκούειν ώς εύεξαπα-
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διαφανής, δταν άρχίση νά ένεργήται πυκνά άπό τό θειο φως. 
Τό τέτοιο λοιπόν φως του νοϋ ούτε γνώσις είναι, όπως και σύ 
ομολογείς, γι’ αύτό και προηγουμένως παραινούσες νά φεύγωμε 
άπ’ αύτό, ώς άνωφελές, ούτε αισθητό είναι· διότι δέν θά μπο
ρούσε νά είναι τού νοΰ, άν είναι αισθητό. Ό  νους λοιπόν πού 
βλέπει τούτο τό φως, κατά την πατερική τούτη διδασκαλία πού 
παρέθεσες, όταν γίνη διαφανής, άπό ποιό φως νομίζεις ότι γί
νεται διαφανής καί με ποιόν τρόπο; rΑραγε παίρνοντας γνώσι; 
Καί θά είναι νόημα, ένώ έκεΐνο δέν είναι νόημα, όπως πολλές 
φορές έχει δειχθή. Αλλά άπό κάποιο αισθητό φως; Και τούτο 
τό φως τού νού θά είναι αισθητό, ένώ έκεΐνο είναι ύπέρ αΐσθη- 
σι, διότι είναι τού νού· άλλά θά είναι καί άσχημάτιστο, διότι τό 
φαινόμενο σέ αισθητό πύρ και φως και σέ σχήμα, δηλαδή σέ 
άνθρώπινο ή σέ κάποιο άλλο 6ν, ακόυσες ότι είναι παράγωγο 
τής κακοτεχνίας τού έχθρού. "Αρα ύπάρχει θειο φως, διά τού 
όποιου ό τέτοιος νούς γίνεται διαφανής, τό όποιο ούτε αισθητό 
είναι γενικά ούτε γνώσις όπως φμντάζεται ή διάνοια σου. Επο
μένως ό νούς, ένεργούμενος άπό τούτο τό θειο φώς καθίσταται 
ολόκληρος θεοειδής.

33 'Όπως πράγματι ή δψις δέν θά μπορούσε νά γίνη φώς έν 
ένεργεία, άν δέν έπιτύχη φώς, όχι τής ούσίας άλλά τής ένερ- 
γείας τού φωτίζοντος, έτσι καί ό νούς δέν θά μπορούσε νά βλέ- 
πη έν ένεργεία καθ’ δσον έχει νοερά αΐσθησι καθ’ έαυτόν, άν 
δέν μετάσχη τού θείου φωτός, δχι τής ούσίας, κάθε άλλο, άλλά 
τής ένεργείας τού φωτίζοντος. Σέ σένα δμως θά μπορούσε κα
νείς νά θαυμάση κι’ έκεΐνο δικαίως, δτι δταν ό νούς, ένεργούμε
νος πυκνά άπό τό θειο φώς, γίνη όλόκληρος διαφανής, τούτο τό 
φώς βλέπει, άπό τό όποιο προεΐπες δτι κανένα καθόλου όφελος 
δέν προκύπτει στούς όρώντας. Περί τού δτι δέν πρέπει ν’ άκο- 
λουθοΰμε τόν άσκητικό βίο μέ τήν έλπίδα τού θείου τούτου 
φωτισμού, είπαμε προηγουμένως. Είναι δμως φανερό δτι ό 
άγιος έδώ κάμει τό λόγο προς τούς εισαγωγικούς, πού δέν πρέ
πει ν’ ακούουν άκόμη γι’ αύτά τά πράγματα, διότι είναι εύκολο-
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τήτοις ούσι, διό και άμυδρότερον τα περί του φωτός έκείνου 
προύθηκε. Προτρέπεται δε προς την άγάπην, ώς έκείνης καρ- 
ποφορούσης έν καιρφ προσήκοντι τον ύπερφυά τούτον φωτι
σμόν, ύφ' ού αυθις αυτή τελειούταν διόπερ ό αυτός άγιος Διάδο- 

5 χος άλλαχοΰ των κεφαλαίων, «τό τέλειον τής αγάπης εκ του 
φωτισμού γνωσόμεθα», φησίν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ '

Περί τής κατά νουν σχολής και τών άπό ταύτης 
τικτομένων, έν φ  και περί θείου πάλιν 

φωτισμού και δθεν άν τις τεκμηριώσαιτο 
τούς κεκτημένους

34 ''Οταν γάρ ό νους αισθητού παντός άπαναστή και του κα
τακλυσμού τής περί ταΰτα τύρβης άνακύψη και κατοπτεύση τον 
έντός άνθρωπον, πρώτον μεν ένιδών τό προσγεγενημένον είδε- 

10 χθες προσωπεΐον έκ τής κάτω περιπλανήσεως, τούτο διά πέν
θους άπονΐψασθαι σπεύδει' έπειτ έπειδάν τό δυσειδές τούτο πε- 
ριέλη κάλυμμα, τότε μη ποικίλαις σχέσεσι τής ψυχής άγενώς 
διασπωμένης, εϊσω τών όντως ταμείων άταράχως χωρεΐ και 
τφ έν κρυπτφ Πατρι προσεύχεται κατά την έντολήν, δς αύτφ 

15 και τό χωρητικόν τών χαρισμάτων δώρον, την τών λογισμών 
ειρήνην, τά πρώτα χορηγεί μεθ ’ ής την γεννητικήν τε και συνε
κτικήν άπάσης άρετής τελειοΐ ταπείνωσιν, ού την άνυσίμοις εύ- 
χερώς τφ βουλομένω ρήμασί τε кал σχήμασι συνισταμένην, 
άλλά την ύπό τού άγαθού και θείου Πνεύματος μαρτυρουμένην, 

20 ήν αύτό κτίζει τό Πνεύμα τοϊς έγκάτοις έγκαινιζόμενον. Έν δη 
ταύταις, ώσπερ έν άσφαλεί περιτειχίσματι τού κατα νούν παρα
δείσου, τά τής άληθούς άρετής παντοδαπή δένδρα φύεται, με- 3

3. Κεφάλαια 89, Ε. Des Places, Sources Chr. τόμ. 5, σ. 149.
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εξαπάτητοι, γι’ αύτό και έξέθεσε άμυδρότερα τά περί του 
φωτός εκείνου. Προτρέπει δε προς τήν άγάπη, διότι έκείνη 
καρποφορεί στον κατάλληλο καιρό τον ύπερφυά τούτον φωτι
σμό, από τον όποιο πάλι αύτή τελειώνεται. Γι’ αύτό ό ίδιος ό 
άγιος Διάδοχος λέγει σε άλλο σημείο των Κεφαλαίων, «τό τέ
λος τής άγάπης θά τό γνωρίσομε άπό φωτισμό»3.

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ  11

Περί τής σχόλης κατά τον νοΰ και των γεννημάτων της* 
όπου πάλι γίνεται λόγος περί θείου φωτισμού και 

άπό που θά μπορούσε κανείς νά διακρίνη 
αύτούς πού τον άπέκτησαν

34 'Όταν ό νούς άπομακρυνθή άπό κάθε αισθητό και άναση- 
κωθή άπό τη τύρβη τού κατακλυσμού σχετικά με αύτά και κα- 
τοπτεύση τον έσωτερικό άνθρωπο, διακρίνει πρώτα τό άπεχθές 
προσωπείο πού δημιουργεΐται άπό τήν κάτω περιπλάνησι και 
σπεύδει νά τό άπονίψη με τό πένθος. ’Έπειτα, άφού άφαιρέση 
τό άπεχθές τούτο κάλυμμα, οπότε ή ψυχή δεν διασπάται άγε- 
νώς άπό ποικίλες σχέσεις, προχωρεί άτάραχα μέσα στα πρα
γματικά ταμεία καί κατά τήν εντολή προσεύχεται προς τον εύρι- 
σκόμενο στο κρυπτό Πατέρα1, ό όποιος κατά πρώτο τού χορη
γεί και τό χωρητικό δώρο τών χαρισμάτων, τήν ειρήνη τών λο
γισμών, μέ τήν όποια τελειοποιεί τήν ταπείνωσι, πού είναι γεν- 
νητική και συνεκτική κάθε άρετής, όχι τήν συνισταμένη εύχε- 
ρώς για τον έπιθυμούντα μέ ώφέλιμα λόγια καί σχήματα, άλλα 
τήν μαρτυρουμένη άπό τό άγαθό καί θειο Πνεύμα, τήν όποια 
κτίζει τό ίδιο τό Πνεύμα έγκαθιστάμενο στα έγκατα* 2. Σ’ αύτές 
λοιπόν τις αρετές, σαν σέ άσφαλές περιτείχισμα τού κατά τόν 
νού παραδείσου, φυτρώνουν τά πολυειδή δένδρα τής άληθινής

ί . Ματθ. 6, 6.
2. Ψαλμ. 50, 12.
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σαιτάτω δ ’ άνεγείρεται τά τής άγάπης ιερά βασίλεια, τούτων δ ’ 
έν προθύροις τό προοίμιον του μέλλοντος αίώνος, ή Ανεκλάλη
τος τε και Αναφαίρετος Ανθεί χαρά.

35 Μήτηρ yap Ακτημοσύνη μεν Αμεριμνΐας, Αμεριμνία δε προ- 
5 σοχής και προσευχής, αί δε, πένθους και δακρύων, ταΰτα δέ τάς 

προλήψεις άπαλείφει, τούτων δε Αποβεβλημένων ρή,ων ή κατ’ 
Αρετήν όδος τελείται, των προσισταμένων έκ μέσου γεγονότων, 
και συνειδός άκατάγνωστον προσγίνεται, ταΰτα δ ’ αύ τελεωτέ- 
ραν πηγάζει την χαράν και τον τής ψυχής μακάριον γέλωτα, 

ίο Τότε δη και τό κατώδυνον δάκρυον εις ήδύ μεταποιείται και 
«τά λόγια του Θεού ώς γλυκέα τφ λάρυγγι και ύπερ μέλι τφ  
στόματι» γίνεται και ή έν προσευχή δέησις εις εύχαριστίαν με
τασκευάζεται και ή μελέτη των θείων μαρτυρίων Αγαλλίαμα 
τής καρδίας έστί, προσομιλουσης αύτοϊς μετ’ έλπίδος άκαται- 

15 σχύντου και οΐον ύφεστώσης έν προοιμίου μοίρα τή του γεύμα
τος ταύτη πείρα και τον ύπερβάλλοντα πλούτον τής του Θεού 
χρηστότητος μανθανούσης έκ μέρους κατά τον λέγοντα, «γεύσα- 
σθε και ϊδετε, δτι χρηστός ό Κύριος», τό Αγαλλίαμα των δι
καίων, ή χαρά των εύθέων, ή θυμηδία των τεταπεινωμένων, ή 

20 των δι’ αύτών πενθούντων παράκλησις. Τί ούν; Μέχρι τούτου 
τά τής παρακλήσεως και ταΰτα μόνα τά τής ίερας μνηστείας 
δώρα και καθαρώτερον τούτων ούδαμώς έμφανίζει έαυτόν τοϊς 
διά τοΰ μακαρίου πένθους λελουμένοις και διά των Αρετών 
έσταλμένοις νυμφικώς ό τών τοιούτων ψυχών νυμφίος; Οϋμε- 

25 νουν. Και νΰν γάρ ημείς τών έτοιμων εις κατηγορίαν ύπό βα- 
σκανίας και οίονει λεγόντων προς ημάς, «ού μη λαλήσης έπι τφ  
όνόματι Κυρίου, ειδεμή  έκβαλοΰμέν σου τό όνομα ώς πονηρόν, 
συκοφαντίας και ψευδηγορίας κατά σοΰ συντιθέντες και φημί- 
ζοντες, τούτων τοίνυν και τό νΰν έχον άλογήσαντες ήμεΐς περαι- 

30 τέρω προαγάγωμεν τόν λόγον, τά τών Αγίων ήμών πατέρων 
και πιστεύοντες και λέγοντες και προς έκείνα βλέποντες και 3

3. ΊΚλμ. 118. 103.
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άρετής, στή μέση ύψώνονται τά ιερά βασίλεια τής αγάπης, στα 
πρόθυρα δέ τούτων άνθίζει τό προοίμιο του μέλλοντος αίώνος, 
ή ανεκλάλητη και άναφαίρετη χαρά.

35 Πράγματι ή άκτημοσύνη είναι μητέρα τής άμεριμνησίας, ή 
άμεριμνησία τής προσοχής και τής προσευχής, αύτές του πέν
θους και των δακρύων, αύτά άπαλείφουν τις προλήψεις* όταν 
άποβληθοϋν αύτές, ό οδός τής άρετής τελείται εύκολώτερα, 
άφοϋ άπομακρύνονται άπό τή μέση τά έμπόδια και ή συνείδη- 
σις καθίσταται άκατάκριτη, κι’ αύτά γεννούν τελειότερη τή 
χαρά και τον μακάριο γέλωτα τής ψυχής. Τότε λοιπόν και τό 
οδυνηρό δάκρυ μεταβάλλεται σε γλυκό και «τά λόγια τού Θεού 
πόσο γλυκά γίνονται στο λάρυγγα και πόσο ξεπερνούν τό μέλι 
στο στόμα»3. Ή δέησις στήν προσευχή μετατρέπεται σ’ εύχαρι- 
στία και ή μελέτη των θείων έντολών είναι άγαλλίαμα τής καρ
διάς, πού τούς όμιλεΐ μ’ έλπίδα άκαταίσχυντη και σάν σέ προοί
μιο δοκιμάζει τούτο τό γεύμα και μαθαίνει τον ύπερβολικό 
πλούτο τής χρηστότητος τού Θεού κατά μέρος, σύμφωνα με αύ- 
τόν πού λέγει, «γευθήτε και ίδήτε ότι ό Κύριος είναι 
χρηστός»4, τό άγαλλίαμα των δικαίων, ή χαρά των εύθέων, ή 
εύθυμία των ταπεινωμένων, ή παρηγοριά των πενθούντων δι’ 
αύτών. Τί λοιπόν; 'Έως αύτό τό σημείο φθάνει κι’ αύτά μόνο εί
ναι τά δώρα τής ίεράς μνηστείας, και δεν έμφανίζει τον έαυτό 
του καθόλου καθαρώτερο άπό αύτά ό νυμφίος των τέτοιων ψυ
χών στούς λουσμένους μέ τό μακάριο πένθος και στούς ένδυμέ- 
νους νυμφικώς μέ τις άρετές; Καθόλου. Οί πρόθυμοι σέ κατη
γορία λόγω βασκανίας λέγουν κατά κάποιον τρόπο προς έμάς, 
«δεν θά όμιλήσης στο όνομα τού Κυρίου»5, άλλοιώς, θά σου 
άφαιρέσωμε τό όνομα ώς πονηρό, κατασκευάζοντας έναντίον 
σου συκοφαντίες και ψευδολογίες και διαφημίζοντάς τες. Πα- 
ραβλέποντας λοιπόν έμεΐς τούτα προς τό παρόν, άς προωθήσω- 
με παραπέρα τον λόγο, πιστεύοντας και άναφέροντας τά λόγια 
τών άγιων πατέρων μας, άποβλέποντας προς έκεΐνα καί πείθον-

4. Ψαλμ. 33, 9. 5. Πρβλ. Πράξ. 4, 17* 18 και 5, 28* 40.
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τους άλλους πείθοντες' «έπίστενσα» γάρ, φησί, «διό έλάλησα», 
«και ήμεΐς πιστεύομεν διό και λαλουμεν». ~Οταν γάρ άπαν αι
σχρόν πάθος ένοικον άπελαθή και ό νους ώς ήδη φθάσας έδή- 
λωσεν ό λόγος, αύτός τε προς έαυτόν και τάς άλλας τής ψυχής 

5 δυνάμεις έπιστρέψας όλοκλήρως τή γεωργία των άρετών φιλο- 
καλήση την ψυχήν, προϊών έπι το τελεώτερον και πρακτικός 
έτ’ άναβάσεις διατιθέμενος και έπι πλέον, Θεού συναιρουμένου, 
πλύνων έαυτόν, ού τα του πονηρού μόνου άποσμήχει κόμματος, 
άλλ’ άπαν έπίκτητον έκ μέσου ποιείται, κάν τής χρηστοτέρας ή 

10 μοίρας και διανοίας. Ήνίκα δη νοητών και των οόκ άφαντά- 
στων περί ταΰτα νοημάτων ύπεραναβάς και πάντα θεοφιλώς 
όμοΰ και φιλοθέως άποθέμενος, κωφός τε και άλαλος κατά τό 
γεγραμμένον παραστή Θεφ, τηνικαυτα λόγον ύλης ίσχει και 
πλάττεται την άνωτάτω πλάσιν έπι πάσης άδειας, άτε μηδενός 

15 των θύραθεν θυροκοποΰντος, τής έντόςχάριτος έπι τό κρεϊττον 
μεταρρυθμιζούσης και άπορρήτφ τό παραδοξότατον φωτι κα- 
ταλαμπουσης τα ένδον και τελειούσης τον έντός άνθρωπον.

36 Ημέρας δέ διαυγασάσης και φωσφόρου άνατείλαντος έν 
ταΐς καρδίαις ήμών κατά τον έν άποστόλοις κορυφαϊον, έξεισι 

20 κατά τό προφητικόν έκεΐνο λόγιον ό όντως άνθρωπος έπι την 
όντως έργασίαν αύτου. Και τφ φωτι χρώμενος όδφ άνεισιν ή 
άνάγεται έπ ’ όρη αίώνια και των ύπερκοσμΐων έν τούτω τφ  
φωτι πραγμάτων, ώ του θαύματος, έπόπτης καθίσταται, μη 
διαζευγνύμενος ή διαζευγνύμενος τής την άρχήν συμπροηγμένης 

25 όλης ώς οίδεν ή όδός ού γάρ διανοίας φανταστικοις άνεισι πτε- 
ροϊς, ή πάντα καθάπερ τυφλή περιπολεΐ, μήτ’ έπι τών άπόντων 
αίσθητών μήτ’ έπ} τών ύπεραναβεβηκότων νοητών, τής άκρι- 
βους και άνενδοιάστου καταλήψεως άντιλαμβανομένη. Ά λλ’ έπ ’ 6 7

6. Ψαλμ. 115, 1.
7. Β' Κορ. 4,14.
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τας σ’ αύτό καί τούς άλλους* διότι λέγει, «έπίστευσα, γι’ αύτό 
έλάλησα»6, κι’ «έμεις πιστεύομε, γι’ αύτό λαλούμε»7. 'Όταν 
άπομακρυνθή κάθε αισχρό ένοικο πάθος και ό νους, όπως προ 
ολίγου έδήλωσε ό λόγος, έπιστρέφοντας ό ίδιος προς τον έαυτό 
του τις άλλες δυνάμεις τής ψυχής πλήρως, με τήν καλλιέργεια 
των άρετών, διακοσμήση τήν ψυχή, προχωρεί προς τό τελειό
τερο* οργανώνει πρακτικές άκόμη άναβάσεις καί έπί πλέον, με 
τή βοήθεια του Θεού, πλένοντας τον έαυτό του δεν σκουπίζει 
μόνο τά στοιχεία τής πονηρής μερίδας, άλλα παραμερίζει άπό 
τή μέση κάθε έπίκτητο στοιχείο, άκόμη κι’ άν άνήκη στήν κα
λύτερη μοίρα καί διάνοια. Όταν λοιπόν άνεβή έπάνω άπό τά 
νοητά καί τά γύρω άπό αύτά νοήματα πού δεν είναι άφάνταστα 
καί τά άπορρίψη όλα θεοφιλώς καί φιλοθέως μαζί, καί έτσι πα- 
ρουσιασθή στό Θεό κωφάλαλος, κατά τό γεγραμμένο8, τότε πε
ριορίζει τή δύναμι τής ύλης καί διαπλάσσει με κάθε άσφάλεια 
τήν άνώτερη πλάσι, διότι δεν θυροκοπεΐ κανένας άπ’ έξω, ένώ 
ή μέσα εύρισκομένη χάρις μετασχηματίζει προς τό καλύτερο 
καί καταλάμπει θαυμασίως με άπόρρητο φως τά έσωτερικά καί 
τελειοποιεί τον έντός άνθρωπο.

36 'Όταν έλθη ή αύγή κι’ άνατείλη ό ήλιος στις καρδιές μας 
κατά τον κορυφαίο άπόστολο9, έξέρχεται σύμφωνα με τό προ
φητικό έκεΐνο λόγιο ό άληθινός άνθρωπος προς τήν άληθινή 
έργασία του10. Καί χρησιμοποιώντας τό φως άνεβαίνει ή άνυ- 
ψώνεται έπάνω σε όρη αιώνια καί, ώ τού θαύματος, καθίσταται 
έπόπτης των ύπερκοσμίων σε τούτο τό φως πραγμάτων, χωρίς 
νά διαζευγνύεται ή διαζευγνύμενος άπό τήν άρχικά παραγόμενη 
μαζί του ύλη, όπως γνωρίζει ή όδός (διότι δέν άνεβαίνει με 
φανταστικά πτερά διανοίας), ή όποια τριγυρίζει σαν τυφλή, 
χωρίς νά έχη κατάληψι άκριβώς καί άδιστάκτως ούτε στα 
άπόντα αισθητά ούτε στα ύπερβατικά νοητά. Ά λλ’ άληθινά άνε-

8. Ψαλμ. 37, 14.
9. В Πέτρ. 1, 19.

10. Ψαλμ. 103, 23.
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αλήθειας άνεισιν άρρήτω Πνεύματος δυνάμει και πνευματική 
και άρρήτω άντιλήψει των άρρητων ρημάτων διακούει και όρα 
τα άθέατα και τοΰ Θαύματος δλος τούντευθέν έστί τε και γίνεται, 
κ&ν έκεΐθεν άπή, και τοΐς άκαμάτοις ύμνωδοΐς άμιλλάται, άγγε- 

5 λος ώς άληθώς άλλος έπι γης Θεού γεγονώς και δι ’ έαυτοΰ παν 
είδος κτίσεως αύτφ προσαγαγών, έπει και αύτός έν μετοχή των 
πάντων και του ύπερ τα πάντα δε μεταλαγχάνειν ήν, ϊνα και το 
τής είκόνος άπηκριβωμένον ή.

37 Διό φησιν ό θειος Νείλος, δτι «νοΰ κατάστασίς έστιν ύψος 
10 νοητόν, ούρανίφ χρώματι παρεμφερές, ώ και το τής άγιας 

Τριάδος κατά τον καιρόν τής προσευχής έπιγίνεται φως». Ό δε 
άγιος Διάδοχος τή άρχή το τέλος συνάψας έν ένι κεφαλαίφ 
προΰθηκε, γράφων, «δύο ήμΐν ή χάρις ή άγια διά του βαπτίσμα- 
τος περιποιείται, ών το Εν άπείρως του ενός ύπερβάλλει. ’Ava

ls καινίζει γάρ ήμας έν τφ δδατι και το κατ’ είκόνα λαμπρύνει, 
πάσαν την ρυτίδα τής άμαρτίας ήμών άπορρύπτουσα, το δε έτε
ρον έκδέχεται, ϊνα συν ήμΐν έργάσηται. "Οτε γουν άρξεται ό 
νους έν πολλή αίσθήσει γεύεσθαι τής χρηστότητος τοΰ παναγίου 
Πνεύματος, τότε όφείλομεν είδέναι δτι άρχεται ή χάρις ώσπερ 

20 έπιζωγραφεΐν είς το κατ’ είκόνα το καθ’ όμοίωσιν, ώστε ή μεν 
αϊσθησις αδτη δηλοΐ ήμας μορφοΰσθαι το καθ’ όμοίωσιν, το δε 
τέλειον τής όμοιώσεως έκ του φωτισμού γνωσόμεθα» · και πά
λιν, «την πνευματικήν ού δύναταί τις άγάπην κτήσασθαι, εί μη 
έν πάση πληροφοίμ φωτισθείη παρά του άγίυο Πνεύματος* ά̂ν 

25 7άρ μη τελείως το καθ’ όμοίωσιν διά τοΰ θείου φωτός άπολάβη 
ό νοΰς, πάσας μεν τάς άλλας άρετάς έχειν δύναται, τής δε τε
λείας άγάπης έτι άμοιρος μένει». Ωσαύτως δε και τοΰ άγιου 
Ισαάκ λέγοντος άκούομεν «κατά τον καιρόν τής προσευχής 11

11. Πρβλ. Εύαγρίου, τοΰ όποιου τά έργα αποδίδονται στό Νείλο, Κε
φάλαια πρακτικά προς Άνατόλιον 70, PG 40, 1244Α και Νείλου, Περί διαφό
ρων πονηρών λογισμών 18, PG 79, 1221Β.
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βαίνει μέ δύναμι Πνεύματος άρρητη, ακούει άρρητα λόγια με 
πνευματική και άρρητη άντίληψι, βλέπει τά άθέατα καί άπό έδώ 
παραδίδεται ολόκληρος στο θαύμα, κι’ άν φύγη προς τά έκεΐ, 
άμιλλάται μέ τούς άκούραστους ύμνωδούς, γινόμενος αληθινά 
άλλος άγγελος Θεού έπί γης καί προσάγοντας διά τού έαυτού 
του σ’ αύτόν κάθε είδος κτίσεως, έπειδή κι’ αύτός μπορούσε 
μετοχικώς νά έπιτύχη τά πάντα καί τον έπάνω άπό τά πάντα, 
ώστε καί ή κατάστασις τής είκόνος νά είναι άκριβής.

37 Γι* αύτό λέγει ό θειος Νείλος ότι «κατάστασις τού νού εί
ναι ύψος νοητό, παρόμοιο μέ ούράνιο χρώμα, στον όποιο κατά 
τον καιρό τής προσευχής έπέρχεται καί τό φως τής άγιας Τριά- 
δος»11. Ό δέ άγιος Διάδοχος, συνάπτοντας τό τέλος μέ τήν 
άρχή τά άνέπτυξε σ’ ένα κεφάλαιο, όπου γράφει* «δυο πράγμα
τα μάς προσφέρει ή άγια χάρις διά τού βαπτίσματος, των 
όποιων τό ένα είναι άπείρως άνώτερο άπό τό άλλο. Πράγματι 
μάς άνακαινίζει στο ύδωρ καί λαμπρύνει τό κατ’ εικόνα μας, 
άπορρίπτοντας όλες τις ρυτίδες τής άμαρτίας μας* τό άλλο τό 
έπιφυλάσσει γιά νά τό έπιτελέση μαζί μας. 'Όταν λοιπόν άρχί- 
ση ό νούς νά γεύεται τή χρηστότητα τού παναγίου Πνεύματος 
μέ άφθονη αίσθησι, τότε όφείλομε νά γνωρίζωμε ότι άρχίζει ή 
χάρις σάν νά έπιζωγραφίζη στο κατ’ εικόνα τό καθ’ όμοίωσι, 
τήν τελειότητα τής όμοιώσεως όμως θά γνωρίσωμε άπό τό 
φωτισμό»12* καί πάλι, «δέν μπορεί κανείς ν’ άποκτήση τήν 
πνευματική άγάπη, έκτός έάν φωτισθή άπό τό άγιο Πνεύμα μέ 
κάθε βεβαιότητα* διότι, άν ό νούς δέν άποκτήση τελείως τό 
καθ’ όμοίωσι διά τού θείου φωτός, όλες μεν τις άλλες άρετές 
μπορεί νά τις έχη, άλλά παραμένει άκόμη άμοιρος τής τελείας 
άγάπης»13. Παρομοίως άκούσαμε καί τον άγιο Ισαάκ νά λέγη, 
«ότι ό χαριτωμένος νούς κατά τόν καιρό της προσευχής βλέπει

12. Κεφάλαια 89, Ε. Des Places, Sources Chr. τόμ. 5, σ. 149.
13. Αύτόθι,σ. 149-150.
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όράν την έαυτοΰ καθαρότητα τον κεχαριτωμένον νουν, όμοίαν 
τη έπουρανίω χροιμ, ήτις Θεού υπό τής γερουσίας του Ισραήλ 
ώνόμασται τόπος, ή νίκα ώφθη αύτοΐς έν τφ δρει» * και πάλιν, 
«καθαρότης έστι νοός, έφ ’ ή διαυγάζει έν τφ καιρφ τής προσ- 

5 ευχής τό φως τής άγιας Τριάδος».

38 Πανταχου μεν γάρ το θειον φως άλλ ’ ούκ έπιφανώς διαυ- 
γάζει πανταχου' και έν μεν εστιν, άλλ' ούχ ομοίως έπιλάμπει 
πάσιν οόδ’ αύτοΐς τοϊς θείοις ώς θεοειδέσι και λαμπομένοις έμ- 
φανώς. Ώς γάρ έν μεν έστι τό του ήλιου φως, πολλαϊ δέ είσιν 

10 άκτΐνες και οΰ πολλαι μόνον άλλα και τρανότεροι και άμαυρότε- 
ραι κατά λόγον τής προς φωτοληψίαν έπιτηδειότητος των δεχο- 
μένων, τον αύτόν τρόπον ώς κατ’ άμυδράν έν αίσθητοϊς εικόνα 
κάπι του ύπερ αίσθησιν και νουν φωτός τελείται. Προσκείσθω 
δέ кал ή του φωτίζοντος βούλησις ένταυθα' διό φησιν ό θειος 

15 Μάξιμος, «πολλαπλασιάζεσθαι λέγεται ό Θεός, τφ καθ’ έκα
στον εις παραγωγήν των δντων βουλήματι, προνοητικαϊς προό- 
δοις πολλαπλασιαζόμενος, μένειν δέ άμερίστως έν, ώσπερ 
ήλιος πολλάς άκτΐνας έκπέμπων και μένων έν τή ένότητι». 
Πάντα μέν ούν ό σοφός Μάξιμος ένταυθα συμπεριείληφεν έγώ 

20 δέ, ΐν’ οίκειοτέρφ και προσεχεστέρω παραδείγματι τοϊς προκει- 
μένοις χρήσωμαι, «έπήρθη» γάρ, φησιν Αββακούμ, «ό ήλιος, 
και ή σελήνη έστη έν τή τάζει αυτής», τουτέστιν άνελήφθη ό τής 
δικαιοσύνης ήλιος Χριστός και οί χριστοειδεϊς πλησιφαεϊς γεγό- 
νασιν, άνωθεν καταλαμφθέντες. Ό τοίνυν ήλιος έξηπλωμένον 

25 έχει τό φως έπι πάσαν κύκλω τήν ούράνιον σφαίραν τάς των 
οικείων άκτίνων αύγάς πανταχόθεν έαοτον προς άπασαν ταύτην 
άφιείς, ού πολλοστόν μέρος δν ό τής σελήνης δίσκος, άνάλογον
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την καθαρότητά του όμοια μέ τό έπουράνιο χρώμα, ή όποια από 
τή γερουσία του ’Ισραήλ ώνομάσθηκε τόπος του Θεού, όταν 
τούς εμφανίσθηκε στο όρος»14, και πάλι, «καθαρότης του νοΰ 
είναι ή κατάστασις στην όποια κατά τον καιρό τής προσευχής 
λάμπει τό φως τής άγιας Τριάδος»14 15.

38 Παντού ύπάρχει τό θειο φως, άλλά δεν φέγγει έπιφανώς 
παντού* κι’ είναι ένα, άλλά δεν λάμπει όμοια σε όλους, ούτε 
στούς ίδιους τούς θείους πού λάμπονται φανερά ώς θεοειδείς. 
'Όπως δηλαδή ένα είναι τό φως τού ήλιου, πολλές όμως οί 
άκτΐνες και όχι μόνο πολλές άλλά και τρανότερες και άμαυρό- 
τερες κατά τήν άναλογία τής έπιτηδειότητος των δεχόμενων 
προς φωτοληψία, κατά τον ίδιο τρόπο συμβαίνει κι’ έπι τού 
ύπέρ τήν αίσθησι και τον νού φωτός, σαν σέ άμυδρή εικόνα έπι 
των αισθητών. "Ας θεωρηθή ότι είναι παρούσα και ή βούλησις 
τού φωτίζοντος έδώ. Γι’ αύτό λέγει ό θειος Μάξιμος, «λέγεται 
ότι ό Θεός πολλαπλασιάζεται μέ τό βούλημα για τήν παραγωγή 
τών όντων, τού καθενός χωριστά, πολλαπλασιαζόμενος κατά 
τις προνοητικές έκπορεύσεις, άλλά μένει άμερίστως ένας, όπως 
συμβαίνει μέ τον ήλιο πού έκπέμπει πολλές άκτΐνες και μένει 
ένιαΐος»16. 'Όλα λοιπόν τά συμπεριέλαβε έδώ ό σοφός Μάξι
μος· έγώ όμως, για νά χρησιμοποιήσω καταλληλότερο και 
πλησιέστερο παράδειγμα για τά προκείμενα, λέγει ό Άββα- 
κούμ, «έσηκώθηκε ό ήλιος και ή σελήνη έστάθηκε στή θέσι 
της»17, δηλαδή άναλήφθηκε ό ήλιος τής δικαιοσύνης Χριστός 
και οί χριστοειδεΐς έγιναν όλοφάνεροι, άφού κατελάμφθηκαν 
άπό άνω. Ό ήλιος λοιπόν έχει άπλωμένο τό φώς έπάνω σ’ όλη 
τήν ούράνια σφαίρα γύρω, άφήνοντας τις αύγές τών άκτίνων 
του άπό όλες τις πλευρές του σ’ όλη αύτή τή σφαίρα, ένώ ό δί
σκος τής σελήνης, πού είναι πολλοστό μέρος αύτού δέχεται

14. Λόγος 32, Σπετσιέρη, σ. 140.
15. Αύτόθι.
16. Σχόλια εις τό Περί θείων όνομάτων 2,11, PG 4, 232С.
17. Άβ.Χ  11.
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έαυτφ και την περιλάμπουσαν άκτινα δέχεται' πεφνκώς δε 
κρεΐττον ή καθ’ άπαντα τον ορατόν κόσμον, άντιποιεΐσθαι τής 
άκτΐνος ταύτης, άλλ’ οΰ τής ούσίας ής αυτή πέφυκε λαμπρότης 
έν μεθέξει γεγονώς. Και φωτοποιόν δώρον τον ήλιον, τουτέστιν 

5 την ήλιακήν άκτινα, έξ ήλιου δεδεγμένος φωστήρ έλάσσων 
έκτελεϊται. Φωτοποιόν τοίνυν δώρον αυτή ή άκτίς, ή διά τον 
του ήλιου δίσκον αστραπής και φως ούχ έτερον έκείνης. Ούτε 
yap χωρεϊν όλόκληρον το ύπερβάλλον τής ή λιακής λαμπρότη- 
τος ή σελήνη πέφυκεν, οΰτ’ άλλης μεταλαγχάνει παρά ταύτην. 

ίο Έκ ταύτης τοίνυν ώς δι’ άμυδρας είκόνος ενι συνιδεΐν, πώς οί 
δίκαιοι λάμψουσιν ώς ό ήλιος κατά την έν εύαγγελίοις του 
Σωτήρος άδιάπτωτον έπαγγελίαν και πώς το τον Παύλον περι- 
λάμψαν φώς, βραχεία τού μεγάλου φωτός ούσα λαμπηδών, και 
ή έν Θαβωρίω τους τών μαθητών λογάδας περιαστράψασα 

15 λαμπρότης θεότης λεγομένη και τοϊς έν Θεώ γεγονόσι και διά 
θεού Θεόν όρώσι μάλλον δ ’ ΐνα κατά τον προφήτην εϊπω, τοϊς 
έν τφ τού Θεού φωτι τό φώς όρώσιν άπορρήτως όρατή θεότης, 
ώς άμυδρά μέν, φυσική δ ’ όμως, τής άοράτου θεότητος άναρχος 
άκτίς, τό μίαν είναι και άπλήν θεότητα τρισυπόστατον ούκ άναι- 

20 ρεϊ. Τή γάρ πρός τους άξιους θεουργφ και φωτουργφ κοινωνία 
και άγαθοπρεπεΐ μεθέξει πολυπλασιαζομένη, τής καθ' έαυτήν 
άμερούς άπλότητος άραρότως ίχεται καθ’ υπερούσιον δύναμιν.

39 Εί γάρ έπι τών αισθητών φωστήρων τε και φώτων άμέρι- 
στος όράται μερισμός, τί θαυμάζεις, εί τά νοητά, μάλλον δε τά 

25 ύπερ νουν και θεΐα, καί μερίζεται кал ού μερίζεται, και μετέχε- 
ται και άμέθεκτά έστι; Και ϊνα κατά τον Χρυσόστομον εϊπω θε
ολόγον, έξηγούμενον πώς «έκ τού πληρώματος αύτοΰ πάντες
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ανάλογη στον έαυτό του καί την άκτΐνα πού περιλάμπετ καί 
ενώ είναι καμωμένο νά συλλαμβάνη καλύτερα από δλον τον 
ορατό κόσμο τήν άκτΐνα τούτη, δεν μετέχει τής ούσίας, τής 
όποιας λαμπρότης είναι αύτή* καί, καθώς έδέχθηκε φωτοποιό 
δώρο, τον ήλιο, δηλαδή τήν ήλιακή άκτΐνα άπό τον ήλιο, καθί
σταται μικρότερος φωστήρ. Φωτοποιό λοιπόν δώρο είναι αύτή 
ή άκτΐνα, πού προχωρεί διά τού σώματος τής σελήνης, κατώτε
ρη τής γύρω άπό τον δίσκο τού ήλιου άστραπής καί φώς όχι 
διαφορετικό άπό έκείνη. Διότι ή σελήνη άπό φύσι της δεν 
χωρεΐ ολόκληρη τήν ύπερβολική λαμπρότητα ούτε άλλη άπο- 
κτά έκτος άπό αύτήν. Άπό αύτήν λοιπόν σαν άπό άμυδρή εικό
να είναι δυνατό ν’ άντιληφθοΰμε, πώς οί δίκαιοι θά λάμψουν 
σάν ό ήλιος κατά τήν έγκυρη έπαγγελία τού Σωτήρος στά εύαγ- 
γέλια18. Θά άντιληφθοΰμε έπίσης ότι τό φώς πού περιέλαμψε 
τον Παύλο, σάν μικρή λάμψις τού μεγάλου φωτός καί ή λαμ
πρότης πού περιάστραψε στο Θαβώριο όρος τούς προκρίτους 
μαθητάς, με τό νά λέγεται θεότης, καί μάλιστα θεότης ορατή σ’ 
αύτούς πού έφθασαν στο Θεό καί διά τού Θεού βλέπουν τον 
Θεό, ή μάλλον γιά νά είπώ κατά τον προφήτη, σ’ αύτούς πού 
βλέπουν άπορρήτως τό φώς μέσα στο φώς τού Θεού19, άμυδρή 
μεν άλλά φυσική, άναρχη άκτίς τής άόρατης θεότητος, δεν 
άναιρεΐ τό νά είναι μιά καί άπλή τρισυπόστατη θεότης. Πολλα- 
πλασιαζομένη μέ τήν θεουργή καί φωτουργή κοινωνία καί τήν 
άγαθοπρεπή μέθεξι προς τούς άξιους, κρατεί σταθερά τήν άμε- 
ρή άπλότητά της μέ ύπερούσια δύναμι.

39 Πράγματι άν στούς αισθητούς φωστήρες καί στά αισθητά 
φώτα βλέπεται άμέριστος μερισμός, τί θαυμάζεις, άν τά νοητά, 
μάλλον δέ τά ύπεράνω τού νοΰ καί θεΐα πράγματα, καί μερίζον
ται καί δεν μερίζονται, καί μετέχονται καί είναι άμέθεκτα; Καί 
γιά νά ομιλήσω κατά τον Χρυσόστομο θεολόγο, πού έξηγεΐ

18. ΜατΟ. 13,43.
19. Ψαλμ. 35, 10.
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έλάβομεν ήμεΐς», «εί τού πυράς μετέχοντες, και ταυτα σώματος 
δντος, και μερίζομεν και ον μερίζομεν αύτό, πώς ούκ αν γένοιτο 
τούτο έπϊ τής ένεργείας και ένεργείας τής έζ άσωμάτου ου
σίας;». Ά λλ’ ό τής ένεργείας ταύτης έν μεθέξει γεγονώς και κα- 

5 τηξιωμένος του φωτός έκείνου νους και προς το συνημμένον 
ρώμα πολλά διαπορθμεύει του θείου κάλλους τεκμήρια, χάριτί 
τε θείφ και σαρκος παχύτητι μεσιτεύων και δύναμιν των άδυνά- 
των έντιθείς.

40 Εντεύθεν ή κατ’ άρετήν θεοειδής και Απαράμιλλος έξις 
ΙΟ και το προς κακίαν δλως Ακίνητον ή δυσκίνητον, έντεΰθεν ό 

διατρανών τους των δντων λόγους λόγος και άνακαλύπτων οϊ- 
κοθεν έκ καθαρότητος τα τής φύσεως μυστήρια, δι ’ ών Αναλο
γίας λόγοις προς κατάληψιν των υπέρ φύσιν το διανοούμενον 
άνιμαται των πιστώς άκροωμένων, ήν αύτός ό του Λόγου Πα- 

Ι5 τήρ άΰλοις έπαφαΐς κατείληφεν, έντεΰθεν αϊ τ ’ άλλαι ποικίλαι 
θαυματοποιΐαι και το διοραν τε και προοραν και περί των πόρ- 
ρω που συμβαινόντων ώς ύπ’ όφθαλμους διαλέγεσθαν кал τό 
δή μέγιστον, ώς ούδε περί ταΰθ ’ ό σκοπός τείνει των μακαριω- 
τάτων έκείνων, άλλ’ ώσπερ εϊ τις όρώη προς ή λιακήν Ακτίνα 

20 και των Αερίων Ατόμων αισθάνεται κ&ν μή τουτ’ αύτφ τυγχάνη 
σκοπός, ούτως έκείνοις ταΐς θείαις άκτϊσι καθαρώς όμιλοΰσιν, 
αϊς φύσει πρόσεστιν ή πάντων άποκάλυψις, ούχι των δντων μό
νων ή καί γεγενημένων, άλλα και των έπειτ’ έσομένων, όδοϋ 
πάρεργον ώς Αληθώς ή τούτων προσγίνεται γνώσις κατά άνα- 

25 λογίαν τής καθαρότητος. Προΰργου δε αύτοϊς ή τού νού προς 
έαυτόν έπιστροφή και σύννευσις, μάλλον δε πασών των τής ψυ-
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πώς «από τό πλήρωμά του έπήραμε όλοι έμεΐς»20, «άν μετέχον
τας του πυρός, και μάλιστα ένώ είναι σώμα, και τό μερίζωμε 
και δέν τό μερίζωμε, πώς τούτο δεν θά μπορούσε νά γίνη έπί 
τής ένεργείας καί μάλιστα ένεργείας άπό την άσώματη ού- 
σία;»21. Αλλά ό νους πού γίνεται μέτοχος τούτης τής ένεργείας 
κι’ είναι καταξιωμένος τού φωτός έκείνου, μεταβιβάζει καί 
προς τό συνημμένο σώμα πολλά τεκμήρια άπό τό θειο κάλλος, 
μεσολαβώντας μεταξύ θείας χάριτος καί παχύτητος σαρκός καί 
είσάγοντας δύναμι στούς άδυνάτους.

40 Άπό έδώ προέρχεται ή θεοειδής καί άπαράμιλλη κατά την 
άρετή έξις καί τό έντελώς άκίνητο ή δυσκίνητο προς την κακία, 
άπό έδώ προέρχεται ό λόγος πόύ διερμηνεύει τούς λόγους τών 
όντων καί άνακαλύπτει τά μυστήρια τής φύσεως μόνος του με 
την καθαρότητα, διά τών όποιων κατά τον λόγο τής άναλογίας 
άνελκύεται ή διανόησις τών πιστώς άκροωμένων προς κατάλη- 
ψι τών ύπέρ φύσι, την όποια αύτός ό πατέρας τού λόγου κατε- 
νόησε με αυλές έπαφές, άπό έδώ προέρχονται οί ποικίλες θαυ- 
ματοποιίες καί ή ίκανότης τής διοράσεως καί τής προβλέψεως 
καί τής διαλέξεως άκόμη καί περί αύτών πού συμβαίνουν κάπου 
μακριά σάν νά είναι κάτω άπό τά μάτια. Τό σπουδαιότερο είναι, 
ότι ό σκοπός έκείνων τών μακαριωτάτων άνθρώπων δέν τείνει 
προς αύτά, άλλά, όπως όταν βλέπη κανείς τήν ήλιακή άκτινα 
αισθάνεται τά άτομα του άέρα, έστω κι’ άν δέν είναι τούτο σκο
πός του, έτσι καί έκείνους, καθώς έρχονται καθαρά σ’ έπαφή μέ 
τις θείες άκτΐνες στις όποιες άπό φύσι προσυπάρχει ή άποκά- 
λυψις τών πάντων, όχι μόνο τών παρόντων ή τών παρελθόντων, 
άλλά καί τών μελλοντικών, γεννάται άληθινά ή γνώσις τούτων 
σάν πάρεργο τού ταξιδιού κατά τήν άναλογία τής καθαρότητος. 
Τούς είναι δέ ώφέλιμη ή έπιστροφή τού νοΰ στον έαυτό του καί 
σύννευσις, ή μάλλον ή έπιστροφή όλων τών δυνάμεων τής ψυ-

20. ϊω. 1, 16.
21. Όμιλίαι 14 είς Ίωάννην 1, PG 59, 92.
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χής δυνάμεων, εί και θαυμαστόν εΐπεΐν, προς τον νουν έπιστρο- 
φή και ή κατ’ αύτόν τε και Θεόν ένέργεια, δι ’ ής έπεσκευασμέ- 
νοι προς το πρωτότυπον ευ διατίθενται, το άρχαιον έκεϊνο και 
άμήχανον κάλλος, έπανθούσης τής χάριτος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΙΒ

~Οτι και πονηρόν είναι πειράται δεικνύναι ό ’Ακίνδυνος to  
φως τής τοΰ Κυρίου μετάμορφώσεως και τούςμή τού

το τοιοΰτον οίομένους απείρους είναι φησι τής 
απλανούς φωτοφανείας και παρακλήσεως, ό δ’ 

ήμέτερος λόγος θεΐόν τε ώς αληθώς και 
ύπερ την απλανή παράκλησιν είναι 

δείκνυσι το θειον τούτο φως

41 Ό δε τού μεγάλου φωτός άντίπαλος Ακίνδυνος, ώσπερ 
τοΰ μυθικού πιών Αμέλητος, δς πολύς ρέων το τής λήθης άρδει 
πεδίον και παντάπασιν έπιλελησμένος, δτι τό τοΐς άποστολικοϊς 
όφθαλμοΐς έν Θαβώρ έωραμένον φως και αύτφ Παύλφ και άγ- 
γέλοις και άρχαγγέλοις ές τό διηνεκές άόρατον, ώς ύπερ πάσαν 

10 την έκείνων θεοπτίαν δν, άνωτέρω διαβεβαιωσάμενος ύπήρξεν, 
δθεν ύπεφαίνετο την οόσίαν τού θεού τοΰτ’ είναι φανταζόμενος' 
νΰν αύθις έν τοΐς έφεξής οι5 μόνον κτιστόν και αίσθητόν τούτο 
λέγει φανερώς, τοιούτο λέγων παν τό σωματικοΐς όθφαλμοϊς 
όρατόν γεγονός όπωσδήποτε, άλλ’, ώ τής φρικωδεστάτης 

15 άκοής, και δαιμονιώδες είναι άποφαίνεται γράφων, ώς «εΐπερ 
άκτιστον εϊη τό και σωματικοΐς όφθαλμοΐς όρατόν τούτο φως 
όπωσδήποτε και διά τούτου θεούται ό άνθρωπος, αναιρείται και
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χή ς , άν καί είναι θαυμαστό νά τό είπής, προς τον νοϋ και ή κατ’ 
αύτόν καί κατά τον Θεό ένέργεια, με την όποια έπισκευαζόμε- 
νοι διατίθενται καλά προς τό πρωτότυπο, προς τό αρχαίο έκεΐνο 
καί άκαταγώνιστο κάλλος, καθώς άνθεΐ έπάνω τους ή χάρις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

"Οτι ό Ακίνδυνος έπιχειρεΐ νά δείξη καί ότι είναι πονηρό τό 
φως τής μεταμορφώσεως τού Κυρίου καί ισχυρίζεται 

ότι όσοι δεν τό θεωρούν τέτοιο είναι άπειροι τής 
απλάνευτης φωτοφάνειας καί παρηγοριάς, ό 

δε δικός μας λόγος δεικνύει ότι τό θείο 
τούτο φως είναι πραγματικά θείο καί έ

πάνω άπό τήν απλάνευτη παρηγοριά

41 Ό δε άντίπαλος του μεγάλου φωτός Ακίνδυνος, σάν νά 
ήπιε άπό τον μυθικό ποταμό Άμέλητα1, ό όποιος με πλούσιο 
ρεύμα ποτίζει τήν πεδιάδα τής λήθης, καί γι’ αύτό σάν νά εχη 
πάθη άμνησία, προηγουμένως διαβεβαίωσε ότι τό φως πού έθε- 
άθηκε με τούς άποστολικούς οφθαλμούς στο Θαβώρ είναι δια
παντός άόρατο καί στον ίδιο τον Παύλο καί στούς άγγέλους καί 
στούς άρχαγγέλους, διόΐι είναι ύπεράνω όλης τής θεοπτικης 
δυνάμεως έκείνων έτσι ύπεδείκνυε ότι φανταζόταν ότι τούτο 
είναι ή ούσία τού Θεού. Τώρα πάλι στά έπόμενα όχι μόνο λέγει 
φανερά τούτο τό φως κτιστό καί αισθητό, ίσχυριζόμενος ότι 
οπωσδήποτε τέτοιο είναι κάθε τι πού έγινε ορατό με σωματι
κούς οφθαλμούς, άλλά, τί φρικωδέστατο άκουσμα, άποφαίνεται 
ότι είναι καί δαιμονιώδες, γράφοντας, ότι «άν θά ήταν άκτιστο 
τό όρατό καί μέ σωματικούς οφθαλμούς τούτο φως οπωσδήπο
τε καί δι’ αύτοΰ θεώνεται ό άνθρωπος, άναιρούνται καί οί λόγοι

1. Άμέλης κατά τόν Πλάτωνα ήταν ένας άπό τούς ποταμούς τού 
"Αδη. Ό  Πλούταρχος λέγει ότι τό ύδωρ του δέν ήταν δυνατό νά συγκρατη- 
θή έντός δοχείου, άλλά έχυνόταν αύτομάτως.
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τα ρητά του άγιου Νείλου και του άγιου Διαδόχου και του άγιου 
Άμφιλοχΐου και άλλα πολλά, & λέγουσι και παραινοϋσιν ώς άπο 
σατανικής πλάνης φεύγειν πάσαν αισθητήν φωτοφάνειαν όπωσ- 
δήποτε, και ό ταύτην διώκων άγνοεΐν εοικε την έν ταΐς έντολαΐς 

5 του Θεού και τή άγάπη αύτοΰ έξ δλης ψυχής και καρδΐας άνεί- 
δεον και άπλανή φωτοφάνειαν και ειρήνην και άπάθειαν και χα
ράν και τρυφήν και γλυκύτητα».

42 Πάλιν τοίνυν ό τάλας φιλοτιμεΐται ταΐς χείροσι κακονοίαις 
άποκρύψαι τα πρότερα. Ή γάρ φησιν; «Εί και ό Παύλος ή τις

10 άλλος τοιούτου φωτός μεταλαχών τεθέωται και τοιουτον είδε 
φως, όποιον οί Απόστολοι έπ ’ όρους είδον άπο του Σωτήρος 
λάμψαν, αναιρείται τα ρητά των άγιων, & λέγουσιν ώς άπό σα
τανικής πλάνης φεύγειν πάσαν αισθητήν φωτοφάνειαν όπωσδή- 
ποτε». Φανερόν τοίνυν ότι και την έν τφ δρει παραδειχθεϊσαν 

15 θεοφάνειαν αισθητήν ούτος ήγεϊται. Кал γάρ έπειδήπερ ήκουσε 
και τοΰθ’ ήμών λεγόντων όμολόγως τοΐς πατράσιν, ώς ού φυ
σική δυνάμει, άλλα διά Πνεύματος έκείνην τήν δόξαν έθεάσαντο 
των μαθητών οί έξοχοι, διά τούτο προστίθησιν ούτος το 
«όπωσδήποτε», ϊνα κάκείνην συμπεριλάβη τω λόγφ. Ταύτην δ ’ 

20 οΰτω ταΐς αίσθηταΐς δοκούσαις αύτφ συναριθμήσας, είτα διαβε- 
βαιουται πλάνην είναι πάσαν αίσθητήν φωτοφάνειαν όπωσδή- 
ποτε. Έπιβεβαιοϊδ’έαυτφ τήν κακόνοιαν διά τής έφεξής κατα
σκευής' «μόνη», γάρ, φησιν, «Απλανής φωτοφάνεια και μόνη 
τελεωτάτη, ή έν ταΐς έντολαΐς του Θεού άγάπη кал είρήνη και 

25 Απάθεια και χαρά και τρυφή και γλυκύ της».

43 "Εοικας ταύτης όλος γεγενήσθαι τής ειρήνης τε και τής 
Αγάπης αύτός, δς τους μέν κατά πνεΰμά σοι πατέρας кал Αδελ
φούς δωρεάν έμίσησας, μάχη δέ μετ’ έκείνων και δ ι’ έκείνους
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τού άγιου Νείλου και του άγιου Διαδόχου και του αγίου Άμφι- 
λοχίου και πολλοί άλλοι, πού λέγουν και παραινούν ν’ άποφεύ- 
γωμε κάθε αισθητή φωτοφάνεια οπωσδήποτε σάν προερχόμενη 
άπό σατανική πλάνη. Λέγουν έπίσης αυτοί οί λόγοι δτι όποιος 
έπιδιώκει τέτοια φωτοφάνεια φαίνεται ν’ άγνοή τή φωτοφάνεια 
πού παρατηρειται στις έντολές τού Θεού καί στήν άγάπη του 
άπό όλη τήν ψυχή καί τήν καρδιά’ τήν άνείδεη κι’ άπλάνευτη 
φωτοφάνεια καί ειρήνη καί άπάθεια καί χαρά καί τρυφή καί 
γλυκύτητα.

42 Πάλι λοιπόν ό ταλαίπωρος άγωνίζεται ν’ άποκρύψη τά 
προηγούμενα με τις χειρότερες κακοήθείες. Διότι τί λέγει; 
«’Ά ν καί ό Παύλος ή οποιοσδήποτε άλλος, πού έπέτυχε τέτοιο 
φως, έχει θεωθή κι’ είδε τέτοιο φως πού οί άπόστολοι είδαν 
έπάνω στο όρος νά λάμπη άπό τον Σωτήρα, άναιρούνται τά λό
για των άγιων πού λέγουν ότι πρέπει ν’ άποφεύγωμε όπωσδή- 
ποτε κάθε αισθητή φωτοφάνεια σάν προερχόμενη άπό σατανι
κή πλάνη». Είναι λοιπόν φανερό ότι τούτος θεωρεί αισθητή καί 
τή θεοφάνεια πού παραδείχθηκε στο όρος. Πράγματι, έπειδή 
άκουσε ότι έμεΐς λέγομε καί τούτο σύμφωνα με τούς πατέρες, 
ότι οί έξοχοι μαθηταί δεν άντίκρυσαν με φυσική δύναμι έκείνη 
τή δόξα, άλλά διά τού Πνεύματος, γι’ αύτό προσθέτει τούτος τό 
«οπωσδήποτε», γιά νά συμπεριλάβη κι’ έκείνη στο λόγο. Κι’ 
άφοΰ τή συγκατέλεξε μ’ έκεΐνες πού τού έφαίνονταν αισθητές, 
έπειτα διαβεβαιώνει ότι είναι οπωσδήποτε πλάνη κάθε αισθητή 
φωτοφάνεια. Επιβεβαιώνει δε τήν κακοήθειά του διά τής έπο- 
μένης κατασκευής· «μοναδική», λέγει, «άπλάνευτη φωτοφάνεια 
και μοναδική τελειότατη φωτοφάνεια είναι ή μέσα στις έντολές 
τού Θεού άγάπη καί ειρήνη καί άπάθεια και χαρά καί τρυφή καί 
γλυκυτης».

43 Φαίνεσαι ότι έγινες ολόκληρος τής ειρήνης και τής άγά- 
πης έσύ ό ίδιος, πού έμίσησες χωρίς λόγο τούς κατά τό πνεύμα 
πατέρες καί άδελφούς σου2 καί μαζί με αύτούς και χάριν αύτών

2. Πρβλ. Ίω. 15, 25 καί Ψαλμ. 34, 19· 69, 5.
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πάσιν άπλώς, τοΐς τε νυν ήρημένοις εύσεβεϊν και τοΐς έζ αίώνος 
‘τον λόγον τής άληθείας όρθοτομεϊν ’, προς δε τούτοις πάσι кал 
σαυτφ προάγων φύρδην και άνακόλονθα τους λόγους, ούκ άνα- 
κολούθους δε μόνον άλλα και άντικειμένους και πολεμουντας 

5 φανερώς άλλήλοις. Τρυφήν δε λέγει και γλυκύτητα την αύτοΰ 
πείραν ήμιν ύποδηλών, δς έκ των πατερικών βιβλίων ώς ёк τι- 
νων ταμείων άποσυλών, είς τα ένδότερα, ώς έοικεν, ούκ είσέδυ 
ούδε συνεχωρήθη κατιδεΐν, ώς εστι τι τελεώτερον ταύτης τής 
παρακλήσεως, καθάπερ και αύτός φησιν ό θειος Διάδοχος, ον 

10 ούτος ώς μάρτυρα τής αύτφ δοκούσης τελειότητος προήγαγε. 
Και δη προοιστέον αύθις, εί και μικρόν άνωτέρω προενήνεκταν 
δει γαρ ήμΐν των αύτών ύπερ αύτών πολλάκις προς τον πολλά- 
κις αύτών καταψευδόμενον.

44 Φησι τοίνυν ό μακάριος Διάδοχος ότι «δύο ήμΐν ή χάρις ή 
15 άγια διά του βαπτίσματος περιποιείται, ών το έ'ν άπείρως τού 

ένος ύπερ βάλλει». Διαλαβών δε περί τούτων άμφοτέρων είτ’ 
έπήνεγκεν «ώστε ή μεν αϊσθησις τής παρακλήσεως δηλοϊ ή μάς 
μορφοϋσθαι τό καθ’ όμοίωσιν, το δε τέλειον τής όμοιώσεως έκ 
του φωτισμού γνωσόμεθα. Έάν γάρ μη τελείως το καθ’ όμοίω- 

20 σιν διά του θείου φωτός άπολάβη ό νους, πάσας μεν τάς άλλας 
άρετάς έχειν δύναται, τής δε τελείας άγάπης έτι άμοιρος μένει». 
Ταυτ’ άρα και ό Κύριος έν τή διά των έργων τής προς αύτόν 
άγάπης έπιδείξει την έαντον έπηγγείλατο παρουσίαν και έμφά- 
νειαν. Ό  δε ’Ακίνδυνος έκ πολλής, ώς έοικε, τής κατ’ άρετήν 

25 πείρας άντίστροφον ποιείται την είσήγησιν και οΰτω την των 
άρετών οίκίαν οίκοδομεϊν παραινεί, ώς μη τοΐς τοίχοις τον όρο
φον, άλλά τφ όρόφω τοός τοίχους έπιτιθέναι, μηδέν άλλο σπεύ- 3

3. Βλ. Β ' Τιμ. 2,  15.
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μάχεσαι μέ όλους γενικώς, καί προς έκείνους πού τώρα εύσε- 
βοϋν καί πρός έκείνους πού άπό τούς αιώνες ‘ορθοτομούν τό 
λόγο τής αλήθειας’3· κι’ έπί πλέον αύτών προβάλλεις καί πρός 
τον έαυτό σου τούς λόγους άνακατεμμένους καί άνακολούθους, 
όχι δέ μόνο άνακολούθους άλλα καί άντιθέτους καί φανερά 
έχθρικούς μεταξύ τους. ’Έπειτα τρυφή καί γλυκυτητα λέγει 
ύποδηλώνοντάς μας τήν πείρα του, αύτός πού ένώ άντλει άπό 
τά πατερικά βιβλία σάν άπό ταμεία, δέν είσήλθε στα ένδότερα 
όπως φαίνεται, καί δέν τού έπιτράπηκε νά καταλάβη ότι ύπάρ- 
χει κάτι τελειότερο άπ’ αύτήν τήν παράκλησι, όπως λέγει κι’ 
αύτός ό θειος Διάδοχος, τον όποιο προσήγαγε αύτός ώς μάρτυ
ρα τής κατά τήν άποψί του τελειότητος. Καί μάλιστα, άς τό πα- 
ραθέσωμε πάλι, άν καί λίγο παραπάνω παρατέθηκε* διότι πρέ
πει νά προβάλλωμε πολλές φορές τά ίδια γιά τά ίδια πρός τον 
ψευδολογοϋντα πολλές φορές σχετικά μέ αύτά.

44 Λέγει λοιπόν ό μακάριος Διάδοχος ότι «ή χάρις διά τού 
βαπτίσματος μάς προσφέρει δυο πράγματα, τών όποιων τό ένα 
είναι άπείρως άνώτερο άπό τό άλλο»4. ’Αφού δέ περιέγραψε καί 
τά δυό, έπειτα προσέθεσε* «ώστε ή μέν αϊσθησις τής παρηγο
ριάς δηλώνει ότι μορφωνόμαστε τό καθ’ όμοίωσιν, τό τέλειο 
τής όμοιώσεως όμως θά τό γνωρίσωμε άπό τό φωτισμό. Πρά
γματι, άν ό νους δέν άπολάβη τό καθ’ όμοίωσιν μέ τό θειο φως, 
μπορεί νά έχη όλες τις άλλες άρετές, άλλά τής τελείας άγάπης 
μένει άκόμη άμοιρος»5. Έτσι καί ό Κύριος έπαγγέλθηκε ότι ή 
παρουσία καί έμφάνισίς του πραγματοποιεΐαι μέ τήν έπίδειξι 
τής πρός αύτόν άγάπης διά τών έργων. Ό  δέ ’Ακίνδυνος άπό 
τήν πολλή, όπως φαίνεται, πείρα τής άρετής κάμει άντίστροφη 
είσήγησι κι’ έτσι προτρέπει νά ςίκοδομοϋμε τήν οικία τών άρε- 
τών, μέ τρόπο ώστε νά μή στηρίζωμέ τήν όροφή στούς τοίχους, 
άλλά τούς τοίχους στήν όροφή. Μέ αύτόν τόν τρόπο δέν προσ-

4. Κεφάλαια 89, Ε. Des Places, Sources Chr. τόμ. 5, σ. 149.
5. Αυτόθι, σ. 149-150.
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δων ή την θείαν χάριν ούσαν υποδείξω τοΐς πάσιν άνήνντον και 
άνόνητον. Διό και τους άληθεΐς ύφηγητάς ταύτης άσυμφώνους 
προς άλλήλους παραστήσαι πάντα κάλων το του λόγου κινεί, 
νυν μεν την διάνοιαν διαστρέφουν των αύτοΐς είρημένων, νυν δε 

5 και αύτά τα ρήματα μετασκευάζων, έφ ’ όσον αν οϊοιτο κλέπτειν 
τους πολλούς έχειν, ώς έν τοΐς άνωτέρω δέδεικται διά πλειό- 
νων.

45 Έν οίς δ ’ άν μη τούτο ρμδιον μηδ’ ευχερές αύτώ, και διά- 
νοιαν δλην αύτοΐς ρήμασιν έκκόψας και άφανείμ παραδους

ίο τελέμ, ούτως άλλήλοις άντικαθίστησι, καθάπερ ένταυθα σαφώς 
πεποίηκε. Του μεν γάρ μακαρίου Διαδόχου και τα ρήματα και 
την διάνοιαν έκκόψας και άρνησάμενος, έν οίς περί του θειοτά- 
του φωτός διατρανόΐ, περί τής παρακλήσεως μόνης ύφηγήσα- 
σθαι τούτον ισχυρίζεται. Τούτον δ ’ ούτω φανερώς διαβαλών, 

15 είτα την διαβολήν ταύτην πρόφασιν ποιείται τού μη στέργειν τα 
τού θείου Μακαρίου, και μη στέργων, ώς στέργοντα προάγει 
έαυτόν, ϊνα κάν τούτω κλέψη τους άκροωμένους, «έγώ στέρ- 
γω», γράφων, «кол τον μέγαν Μακάριον, άλλα μέχρι του φώς 
αύτό παρακλήσεως λέγειν έκ Θεού χορηγούμενον, ού μέντοι και 

20 ύπερούσιον διατελεΐν». 7Αρ’ ού την φωνήν ταύτην πας έρεΐ τής 
οίασούν πονηρας έπειλημμένος αίρέσεως, ώς «έγώ στέργω και 
τα των πατέρων και τα των άποστόλων και τα των προφητών, 
άλλα μέχρι τινός, ούκ έν άπασιν»; Εί δ ’ άρα φησιν ούτος μέχρι 
τούτου και τον μέγαν Μακάριον γράφειν, πώς αλλαχού γράμμα- 

25 σιν αύτοχείροις άποφαίνεται παντάπασι διαφωνεΐν τον άγιον 
Διάδοχον προς τον μέγαν Μακάριον περί τού φωτός τούτου, 
παντάπασιν αύτος όντως διαφωνών προς άμφοτέρους αύτους 
καί σαφώς κατ άμφοτέρων χωρών διά του καταψεύδεσθαι 
τούτων την προς άλλήλους διαφωνίαν;

46 Ού μήν, άλλ’ εί μόνη ή έκ των έντολών άγάπη και ειρήνη 
καί χαρά κατά την Ακινδύνου σοφίαν άπλανής έστι φωτοφά-
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παθεΐ τίποτε άλλο παρά νά ύποδείξη ότι ή θεία χάρις είναι σε 
όλους άκατόρθωτη και άνωφελής. Γι’ αύτούς κάνει τό παν, πού 
λέγει ό λόγος, γιά νά παρουσίαση άσυμφώνους μεταξύ τους 
τούς άληθινούς διδασκάλους, άλλοτε διαστρέφοντας την έννοια 
των λόγων τους, καί άλλοτε διασκευάζοντας καί αύτά τά λόγια, 
όταν νομίζη ότι μπορεί νά παραπλανήση τούς πολλούς, όπως 
έχει δειχθή παραπάνω μέ περισσοτέρους λόγους.

45 'Όπου όμως τούτο δέν τού είναι εύκολο ούτε εύχερές, 
άποκόπτει καί τό νόημα ολόκληρο μέ τά ίδια τά λόγια καί τά 
παραδίδει σε τελεία άφάνεια· έτσι άντικαθιστά μεταξύ τους τά 
λόγια των πατέρων, όπως έπραξε σαφώς έδώ. Πράγματι τού 
μακαρίου Διαδόχου άπέκοψε καί άπέρριψε καί τά λόγια καί την 
έννοια μέ όσα έκθέτει σχετικά μέ τό θειότατο φως, καί ισχυρί
ζεται ότι ό Διάδοχος διδάσκει μόνο γιά την παρηγοριά. ’Αφού 
δέ διέβαλε έτσι τούτον φανερά, χρησιμοποει έπειτα τούτη τη 
διαβολή ώς πρόφασι γιά νά μη δέχεται τά τού θείου Μακαρίου* 
καί μη δεχόμενος παρουσιάζει τον έαυτό του δεχόμενο, ώστε 
καί μέ τούτο νά παραπλανήση τούς άκροατάς, γράφοντας, «έγώ 
δέχομαι καί τον μέγα Μακάριο, άλλά έως τό σημείο νά τό λέγω 
φώς παρακλήσεως χορηγούμενο άπό τον Θεό, όχι όμως καί 
ύπερούσιο». 7Αραγε αύτήν την πονηρή φωνή δέν μπορεί νά τήν 
είπή ό καθένας πού είναι προσκολλημένος σέ όποιαδήποτε πο
νηρή αϊρεσι, ότι δηλαδή «έγώ δέχομαι καί τά διδάγματα τών 
πατέρων καί τών άποστόλων καί τών προφητών, άλλά έως ένα 
σημείο, όχι σέ όλα»; "Αν όμως λέγη αύτός ότι καί ό μέγας Μα
κάριος γράφει έως τό σημείο τούτο, πώς άλλού μέ αύτόγραφα 
γράμματα διακηρύσσει ότι διαφωνεί τελείως ό άγιος Διάδοχος 
προς τον μέγα Μακάριο περί τού φωτός τούτου, ένώ αύτός δια
φωνεί τελείως πράγματι καί προς τούς δύο αύτούς καί έπιτίθε- 
ται σαφώς έναντίον καί τών δύο μέ τό ότι άποδίδει σ’ αύτούς 
ψευδώς τήν μεταξύ τους διαφωνία;

46 Άλλ’ όμως, άν μοναδική άπλάνευτη φωτοφάνεια είναι 
κατά τήν σοφία τού Άκινδύνου ή προερχόμενη άπό τις έντολές
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νεια, ό μέγας και πολύς τα πάντα Βασίλειος ούκ άπλανής ήν. 
Φησι γάρ έν τώ πρός αύτόν Έ π ι τ α φ ί ω  ό Νύσσης θειος 
Γρηγόριος' «κατελάμφθη τώ φωτι διά τής βάτον ό Μωυσής; 
*Έχομέν τι συγγενές τής όπτασίας ταότης και έπι τούτου είπεΐν, 

5 δτι νυκτός οϋσης γίνεται αύτφ φωτός ελλαμψις κατά τον οίκον 
προσευχομένω' άϋλον δε τι το φως ήν έκεΐνο, θείμ δυνάμει κα- 
ταφωτίζον το οίκημα». Α λλ’ούδ’ ό μέγας !Αθανάσιος ούδ’ ό μέ
γας !Αντώνιος άπλανής· τούτων γάρ ό μεν είδεν, ό δε συνεγρά- 
ψατο φανερώς, δ κάν τοΐς άνωτέρω λόγοις προηνέγκαμεν, ώς 

10 «άναβλέψας ’Αντώνιος είδε την στέγην, ώσπερ διανοιγομένην 
και άκτΐνά τινα φωτός κατερχομένην πρός αύτόν' και οί μεν 
δαίμονες έζαίφνης άφαντοι γεγόνασιν, ό πόνος δε του σώματος 
εύθυς έπέπαυτο και ό οίκος ήν πάλιν όλόκληρος. Ό δε Αντώ
νιος αίσθόμενος τής άντιλήψεως και πλέον άναπνεύσας, κουφι- 

15 σθεις δε τών πόνων έδέετο τής φανείσης όπτασίας, λέγων, *που 
ής έως άρτι; διατί μη έξ άρχής έφάνης ίνα μου τάς όδύνας 
παύσης;’. Και φωνή γέγονε πρός αύτόν, ‘Αντώνιε, ώδε ήμην, 
άλλά περιέμενον ίδεϊν τον σόν άγωνισμόν». Έπιλείψει δέ με ό 
χρόνος τάς έφ’ έκάστου τών πατέρων θείας φωτοφάνειας άνα- 

20 γράφοντα' πάρεστι δέ άκούειν μδομένων έπ ’ έκκλησίας όσημέ- 
ραι.

47 Ημείς δέ άπό τών έφ# ήμών έν πείρμ γεγονότων ήμετέρων 
πατέρων διδαχθέντες, ούκ άπλανεϊς νομίζομεν τάς αισθητός 
φωτοφάνειας. Ού μην τοΐς κατά το χρεών τον ήσύχιον βίον δια- 

25νύουσι και άδιαλείπτφ προσευχή προσκαρτεροϋσιν αισθητός 
ϊσμεν φωτοφάνειας έπιγινομένας, άλλά και τεκμαίρεσθαι την 
πλάνην έντεΰθεν έδιδάχθημεν έπι πάσης τοιαύτης θεωρίας, άν ό 6 7

6. Επιτάφιος είς Μέγαν Βασίλειον, PG 46, 809С.
7. Αντιρρητικός 6, 10, 31, όπου παρατίθεται πάλι τό κείμενο. Πρβλ. 

καί ’Αντιρρητικόν 2, 15, 68, μαζί μέ τήν έκεΐ σημείωσι.
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αγάπη και ειρήνη και χαρά, ό μέγας και σέ όλα πολύς Βασί
λειος δεν ήταν άπλάνευτος. Διότι ό θειος Γρηγόριος Νύσσης 
λέγει στον Επιτάφιο προς αύτόν «καταλάμφθηκε μέ τό φως ό 
Μωυσής διά τής βάτου; Μπορούμε νά είπούμε κάτι παρόμιο μέ 
αύτήν τήν όπτασία και γι’ αύτόν, ότι δηλαδή κάποια νύκτα 
πραγματοποιείται σ’ αύτόν έλλαμψις φωτός, καθώς προσευχό
ταν στον οίκο· ήταν δέ τό φως έκεΐνο κάτι τό άυλο πού έφώτιζε 
τό οίκημα μέ θεία δύναμι»6. Αλλά ούτε ό μέγας ’Αθανάσιος 
ούτε ό μέγας ’Αντώνιος ήταν άπλάνευτος· διότι άπό αύτούς ό 
ένας είδε, ό άλλος συνέγραψε φανερά αύτό πού άναφέραμε και 
στούς παραπάνω λόγους7, ότι «ό ’Αντώνιος, όταν έσήκωσε τά 
μάτια του, είδε τή στέγη σάν νά άνοίγεται και μιά άκτΐνα νά κα
τέρχεται προς αύτόν* και οι μέν δαίμονες έγιναν ξαφνικά άφαν
τοι, ό δέ πόνος τού σώματος έσταμάτησε άμέσως και οι οίκος 
έγινε πάλι άκέραιος. Ό ’Αντώνιος τότε, αισθανόμενος τή βοή
θεια και άναπνέοντας περισσότερο, κι* έπίσης άνακουφισμένος 
άπό τούς πόνους παρακαλούσε τήν έμφανισθεΐσα όπτασία λέ
γοντας, ‘πού ήσουν έως τώρα; γιατί δέν έμφανίσθηκες άπό τήν 
άρχή, γιά νά μού σταματήσης τις οδύνες;’ Κι’ ήλθε προς αύτόν 
φωνή, ‘Αντώνιε, έδώ ήμουν, άλλά έπερίμενα νά ίδώ τον άγώνα 
σου’»8. Δέν θά μέ φθάση όμως ό χρόνος νά περιγράφω τις θείες 
θεοφάνειες γιά τον κάθε πατέρα9· είναι πάντως δυνατό νά άκού- 
ωμε γι’ αύτές ψαλλόμενες καθημερινά στις έκκλησίες.

47 Έμεΐς όμως, άφού έδιδαχθήκαμε άπό τούς πατέρες μας 
πού έδοκίμασαν τήν έμπειρία στον καιρό μας, δέν θεωρούμε 
άπλάνευτες τις αισθητές φωτοφάνειες. Δέν γνωρίζομε όμως νά 
γίνωνται αισθητές φωτοφάνειες σ’ αύτούς πού διανύουν τον 
ήσυχαστικό βίο κατά τό χρέος καί άφοσιώνονται στήν άδιάλει- 
πτη προσευχή, άλλά καί έδιδαχθήκαμε ότι ή πλάνη σέ κάθε τέ-

8. Μ. ’Αθανασίου, Βίος ’Αγίου Αντωνίου 10, PG 26, 860Α.
9. Πρβλ. Έβρ. 11, 32. Βλ. περί τούτου τού θέματος σχετική σημείωσι 

Αντφρητ. 2,15,68.
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όφθαλμός τού σώματος ώς αισθητική εχων δύναμιν το έπιφαι- 
νόμενον όρων τυγχάνη. Καί τάς των άγιων δε έκεΐνας κατά 
πνευματικήν, άλλ’ ού κατ’ αισθητικήν τελεσθήναι πεπιστεύκα- 
μεν δύναμιν, και τους Απαγορεύοντας, τούτ’ άπαγορεύειν μεμυή- 

5 μέθα, τάς φαντασιώδεις και κατ’ αϊσθησιν φωτοφάνειας. Ό δε, 
διά τάς χαμαιζήλους και γεμούσας πλάνης ταύτας, έκεΐνας τάς 
και αύτοΰ του νου ύψηλοτέρας πνευματικάς θεωρίας και φωτο
φάνειας των ΐερώς ήσυχαζόντων διαβάλλων, ελαθεν έαυτον εις 
τον Βελίαρ τήν του άγαθου πνεύματος παραγνωρίσας χάριν, 

10μάλλον δε ύπ’ αύτοΰ του κοινού πλάνου πεφενάκισται δεινώς. 
Φως μεν γάρ ούχ ή γνώσις μόνον, άλλά και ή άρετή κληθείη αν  
άλλ’ ούδ’ αυτή τελειοΰται χωρίς έκείνου του φωτός■ «τήν γάρ 
έπαινετήν ταπείνωσιν γνώση», φησί, «και ούκ άπατηθήση έν 
σεαυτφ παρούσαν έν πλήθει φωτός άρρητου και προσευχής 

15 έρωτι άμυθύτω» * και αύθις, «ψυχή προλήψεως έλευθερωθεΐσα, 
πάντως θειον φως έθεάσατο» · και πάλιν, «έν μεν τοϊς εισάγω- 
γικοΐς πληροφορία τού κατά Θεόν είναι αύτών τά διαβήματα ή 
τής ταπεινώσεώς έστι προσθήκη, έν δε τοϊς μέσοις ή των πολέ
μων άναχώρησις, έν δε τοϊς τελείοις ή του θείου φωτός προσ- 

20 θήκη και περιουσία». Ό δε θειος Διάδοχος, καθάπερ μικρόν 
ανωτέρω γέγραπται, «τό δε τέλειον», φησί, «τής άγάπης έκ του 
φωτισμού γνωσόμεθα». Συμεών δε ό ένθεος μεταφραστής ύπο- 
δυς τό πρόσωπον τού τά τοιαΰτα μεγάλου Μακαρίου «τό έντε- 
λές», φησί, «τού Χριστιανισμού μυστήριον ό μέγας Απόστολος 

25 Παύλος έκάστη ψυχή δεδήλωκεν, δπερ έστιν ή τού έπουρανίου 
φωτός έν άποκαλυψει και δυνάμει τού Πνεύματος έλλαμψις, ινα 
μή τις τόν διά γνώσεως νοημάτων φωτισμόν μόνον τού Πνεύ
ματος είναι νομίσας κινδυνεύση δι ’ άγνοιάν τε και ραθυμίαν τού 
τελείου τής χάριτος άποτυχεΐν μυστηρίου. Διά τούτο και τό ύπό- 

30 δείγμα τής τφ προσώπω Μωυσέως περικείμενης τού Πνεύμα- * 11
10. Ίωάννου Συναΐτου, Κλϊμαξ 25, PG 88, 996Α.
11. Αύτόθι, 26, PG 88, 1033Β. 12. Αυτόθι.
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τοια θεωρία διαπιστώνεται άπ’ αύτό, άν ό οφθαλμός του σώμα
τος συμβαίνη νά βλέπη τό έμφανιζόμενο, διότι έχει αισθητική 
δύναμι. Πιστεύομε δε ότι οί θεοφάνειες έκεΐνες των άγιων έτε- 
λέσθηκαν κατά πνευματική και όχι κατά αισθητή δύναμι και 
έχομε διδαχθή ότι όσοι άπορρίπτουν, άπορρίπτουν τούτο, τις 
φαντασιώδεις και κατ’ αϊσθησι φωτοφάνειες. Αύτός δε πού, έξ 
αιτίας αύτών των χαμερπών και γεμάτων πλάνη φωτοφανειών, 
διαβάλλει έκεΐνες τις ύψηλότερες και άπό τον ίδιο τό νοϋ πνευ
ματικές θεωρίες και φωτοφάνειες των ίερώς ήσυχαζόντων, 
χωρίς νά τό άντιληφθή μεταφέρει στον Βελίαρ τή χάρι τού άγα- 
θοϋ πνεύματος, ή μάλλον έχει δεινώς έξαπατηθή άπό τον ίδιο 
τον κοινό πλάνο. Διότι φως δέν θά μπορούσε νά όνομασθή 
μόνο ή γνώσις, άλλά και ή άρετή· άλλά ούτε αύτή δέν τελειώνε- 
ται χωρίς έκεΐνο τό φως· διότι, λέγει, «θά γνωρίσης τήν έπαινε- 
τή ταπείνωσι καί δέν θά άπατηθής άν είναι μέσα σου μέ πλήθος 
άρρήτου φωτός καί άμύθητον έρωτα προσευχής»10- καί πάλι, 
«ψυχή πού άπαλλάχθηκε άπό τις προλήψεις καί άξιώθηκε τής ά- 
φέσεως των άμαρτιών, οπωσδήποτε είδε θείο φως»11- καί πάλι,
«στους μέν άρχαρίους έπιβεβαίωσις ότι τά διαβήματά τους εί
ναι κατά τον Θεό είναι ή προσθήκη τής ταπεινώσεως, στούς 
μεσαίους είναι ή άναχώρησις των πολέμων καί στούς τελείους 
ή προσθήκη καί άφθονία τού θείου φωτός»12. Ό  δέ θειος Διά
δοχος, όπως έχει γραφή λίγο παραπάνω, λέγει, «τό δέ τέλειο 
τής άγάπης θά γνωρίσομε άπό τον φωτισμό»13. Ό  Συμεών, ό 
ένθεος μεταφραστής, ύποδυόμενος τό πρόσωπο τού μεγάλου 
στά θέματα τούτα Μακαρίου, λέγει, «τό τέλειο μυστήριο τού 
Χριστιανισμού έχει δηλώσει σέ κάθε ψυχή ό μέγας άπόστολος 
Παύλος, πού είναι ή έλλαμψις τού έπουρανίου φωτός μέ άποκά- 
λυψι καί δύναμι τού Πνεύματος, γιά νά μή νομίση κανείς ότι 
τού Πνεύματος είναι μόνο ό διά τής γνώσεως των νοημάτων 
φωτισμός καί άπό άγνοια καί ραθυμία κινδυνεύση ν’ άποτύχουν 
τό τέλειο μυστήριο τής χάριτος. Γι’ αύτό καί προσήγαγε τό 
ύπόδειγμα τής δόξας τού Πνεύματος πού περιέβαλε τό πρόσω-

13. Κεφάλαια 89, Ε. Des Places, Sources Chr. τόμ. 5, σ. 149.
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τος δόξης εις παράστασιν ώμολογημένην προήνεγκεν. Έί γάρ 
το καταργούμενον φησί, ‘διά δόξης, πολλφ μάλλον το μένον έν 
δόξη ’, καταργούμενον είρηκώς διά το θνητφ σώματι Μωυσέως 
περικεΐσθαι την δόξαν* έδειξε δε την αθάνατον έκείνην του 

5 Πνεύματος έν άποκαλύψει δόξαν νυν έν τφ άθανάτω του έσω 
άνθρώπου προσώπω τοϊς άξίοις άκαταργήτως έλλάμπεσθαι. 
Φησι γοΰν, ‘ήμεΐς δε πάντες ’, τουτέστιν οί κατά τελείαν πίστιν 
έκ του Πνεύματος γεννηθέντες, ‘άνακεκαλυμμένω προσώπου 
την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμεθα, την αύτήν εικόνα μεταμορ- 

10 φούμενοι άπο δόξης είς δόξαν, καθάπερ άπό Κυρίου Πνεύμα
τος’».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ
"Οτι άφρόνως ό 'Ακίνδυνος και τό ιδιαίτερον έαντον φώς ό- 

ραν φησι τόν δι* αρετής κεκαθαρμένον νουν χωρίς Θείου 
φωτισμού και κακοβούλως μάλλον ή την άλλην τής ψυ

χής παράκλησιν έκφεύγειν τοΰτο παραινεί

48 Α λλ’ό τά αύτά και κατά τό αύτό νυν μεν άπαγορεύων, νυν 
δ ’ ύπαγορεύων ρμστα, και ταυτ’ έν ένι συντάγματι, και ούτως έκ 
του σύνεγγυς περιτρεπόμενος, δι ’ ών μεν είπεν άρτι σατανικάς 

Ι5άπεδείκνυ τάς κατ’ αϊσθησιν φωτοφάνειας, διά τούτων διαβάλ- 
λων τάς πνευματικός, άρχεται δ ’ έντεΰθεν ταύτας Απλανείς έπί 
κακφ κατασκευάζειν. Ή δε τής αύτφ προς τάναντιώτατα μετα- 
χωρήσεως άρχή, μικτή πώς έστιν έξ άμφοτέρων των δοξών 
кал ού λίαν καταφανή ποιείται την διαφοράν. « Όράν γάρ δει 

20 ποτέ» φησι «кал φώς οϊεσθαι κατά τινας των πατέρων την 
φωτεινήν και καθαρόν καρδίαν, άλλά φώς παρακλήσεως,
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πο του Μωυσέως για παραδεδεγμένη άπόδειξι. Διότι λέγει, ‘άν 
τό καταργούμενο καταργήται διά τής δόξης πολύ περισσότερο 
τό παραμένον διά δόξης παραμένει’14, καταργούμενο λέγοντας 
γιά τον λόγο ότι ή δόξα περιέβαλε τό θνητό σώμα τού Μωυσέ
ως· έδειξε δε έκείνη την άθάνατη δόξα τού Πνεύματος με άπο- 
κάλυψι τώρα μέσα στο άθάνατο πρόσωπο τού έσω άνθρώπου 
νά έλλάμπεται στούς άξιους άκαταργήτως. Λέγει λοιπόν, ‘όλοι 
έμεΐς’, δηλαδή όσοι έγεννηθήκαμε κατά τήν τελεία πίστι άπό 
τό Πνεύμα, ‘κατοπτριζόμαστε με άκάλυπτο πρόσωπο τή δόξα 
τού Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε στήν ίδια εικόνα άπό δόξα 
σε δόξα σάν άπό τήν ένέργεια τού Κυρίου Πνεύματος’15»16.

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ  13

"Οτι άφρόνως ό ’Ακίνδυνος λέγει ότι ό άπό τήν άρετή κα- 
θαρμένος νους βλέπει τό ιδιαίτατο φως του χωρίς θείο 

φωτισμό και κακοβούλως παραινεί νά έκφεύγωμε τοΰτο 
περισσότερο άπό τήν άλλη παράκλησι τής ψυχής

48 Άλλ’ αύτός πού εύκολα άλλοτε άπαγορεύει κι’ άλλοτε 
ύπαγορεύει τά ίδια και στήν ίδια συνάφεια, και μάλιστα σ’ ένα 
σύγγραμμα κι’ έτσι μεταβάλλει συχνά άπόψεις, μέ αύτά πού 
είπε τώρα άπέδειξε ότι είναι σατανικές οί κατ’ αίσθησι φωτο
φάνειες, διαβάλλοντας μέ αύτές τις πνευματικές, και άρχίζει 
άπό έδώ νά τις παρουσιάζη γιά κακό σκοπό άπλάνευτες. Ή δε 
άρχή τής μεταβάσεώς του προς τά έντελώς άντίθετα είναι κά
πως μικτή κι’ άπό τις δυο δοξασίες και δέν καθιστά πολύ φανε
ρή τή διαφορά. Διότι λέγει, «πρέπει νά νομίζωμε, σύμφωνα μέ 
μερικούς άπό τούς πατέρες, ότι ή φωτεινή και καθαρή καρδιά 
βλέπει και φως, άλλά φως παρακλήσεως, καθώς και φόβου

14. Β 'Κορ. 3,11.
15. Β'Κορ.3, \9.
16. Περί έλευθερίας νοός 21, PG 34,956ABC.
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ώσπερ και φόβον Θεόν, διά του Πνεύματος ένεργούμενον ή το 
έαυτου φως όράν τον νουν κατά τδν μέγαν διάδοχον, ου τδ άκτι- 
στον και υπερούσιον και τούτο δε τδ οίκεΐον διά τάς πλάνας 
έκνεύειν, εις την άγάπην του Θεού καταφεύγοντας την έξ όλης 

5 ψνχής και καρδίας και διανοίας ένεργουμένην».

49 Παραινεί μεν ούν και φως οϊεσθαι την καρδίαν, δηλαδή 
τδν νουν, όράν οίκεΐον, δ γνώσις ούκ έστιν, ού μέντοι τδ άκτι- 
στον, ούδ’ έκεΐνο λαμβάνων έπι νουν, ώς δ τοΐς αίσθητοϊς 
ήλιος, τούτο τοΐς νοητοΐς Θεός. Φως μεν ούν οφθαλμών ύγιαι-

10 νόντων, καθ’ δ φώς έντελεχεία γίνονται του ήλιου όντος ύπερ 
γην, ποιον; Ού τδ ήλιακόν; Και φώς άρα νοΰ διά τών θείων εν
τολών κεκαθαρμένου, καθ’ δ φώς όντως γίνεται ό νους, τί άλλο 
ή τδ θεϊκόν; «Τοΐς μεν γάρ άϊδίοις», φησίν, «αύτός έστι φώς ό 
Θεδς και ούκ άλλο. Τί γάρ έδει φωτδς δευτέρου τοΐς τδ μέγι- 

15 στον έχουσι;». Διδ кал οί τούτου μη τυχόντες 'Έλληνές τε και 
βάρβαροι, καίτοι γνώσιν ού μετρίαν έχοντες, όμως σκότος άντι- 
κρύς έστι, του θεϊκού φωτδς ώς πορρωτάτω γεγονώς, ού χωρίς 
ουδέ τδ έαυτου φώς δυναιτ’ αν όράν ό νους. «Εϊ τις» γάρ, φησί, 
«βούλοιτο ίδεΐν την του νοΰ κατάστασιν, στερησάτω έαυτδν 

20 πάντων τών νοημάτων, και τότε όψεται αύτδν σαπφείρω ή ού- 
ρανίω χρώματι παρεμφερή». Τούτο δε ποιήσαι άνευ άπαθείας 
τών άδυνάτων έστί Θεού γάρ χρεία συνεργοΰντος και άναπνέ- 
οντος αύτφ τδ συγγενές φώς.

50 Παραινεί μέν ούν και ό ’Ακίνδυνος έντΰθα, φώς οϊεσθαι 
25 κατά τινας τών πατέρων την καρδίαν όράν οίκεΐον, δ γνώσις ή

διάθεσίς τις ούκ έστιν, άλλά και φώς όράν παρακλήσεως. Τδ
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Θεοΰ, ένεργούμενο διά του Πεύματος ή ότι ό νους κατά τον μέ- 
γαν Διάδοχο βλέπει τό δικό του φως, όχι τό άκτιστο καί ύπε- 
ρούσιο· και τούτο δε τό σημείο έξ αιτίας των πλανών πρέπει νά 
τό άπορρίπτωμε, καταφεύγοντας στην άγάπη τού Θεού, πού 
ένεργεΐται άπό όλη την ψυχή καί την καρδιά καί τη διάνοια».

49 Προτρέπει λοιπόν νά νομίζωμε ότι ή καρδιά, δηλαδή ό 
νούς, βλέπει καί οικείο φως, τό όποιο δεν είναι γνώσις, όχι 
όμως τό άκτιστο, χωρίς νά σκεφθή ότι έκεΐνο πού είναι γιά τά 
αισθητά ό ήλιος, τούτο είναι γιά τά νοητά ό Θεός1. Φως λοιπόν 
των ύγιών οφθαλμών, κατά τό όποιο γίνονται αύτοί ένεργεία 
φώς όταν ό ήλιος είναι έπάνω άπό τή γή, ποιος είναι; ’Ό χι τό 
ήλιακό; Καί φώς λοιπόν τού νού, όταν είναι καθαρός διά τών 
θείων έντολών, κατά τό όποιο ό νούς γίνεται πραγματικά φώς, 
τί άλλο είναι παρά τό θεϊκό; Διότι, λέγει, «γιά τά άΐδια μεν ό 
ίδιος ό Θεός είναι φώς καί όχι άλλο. Διότι τί χρειάζονται δεύ
τερο φώς αύτοί πού έχουν τό μεγαλύτερο;»2. Γι’ αύτό κι’ έκεΐ- 
νοι πού δεν τό έπέτυχαν, 'Έλληνες καί βάρβαροι, άν καί έχουν 
γνώσι όχι μέτρια, όμως είναι σκοτισμένοι. Ό πονηρός όμως, άν 
καί έξ αιτίας τής όξυνοίας του, τήν όποια χρησιμοποιεί γιά 
κακό, λέγεται πονηρός, όμως είναι σαφώς σκότος, διότι έπήγε 
πολύ μακριά άπό τό θεϊκό φώς, χωρίς τό όποιο ό νούς δέν θά 
μπορούσε νά ίδή ούτε τό δικό του φώς. Διότι λέγει, «όποιος θέ
λει νά ίδή τήν κατάστασι τού νού, άς στερήση τον έαυτό του 
όλων τών νοημάτων, καί τότε θά τον ίδή παρόμοιο μέ σάπφειρο 
ή ούράνιο χρώμα»3. Νά τό κάμη όμως αύτό χωρίς άπάθεια είναι 
άδύνατο· διότι ύπάρχει χρεία τού Θεοΰ, πού συνεργεί καί έμ- 
πνέει σ’ αύτόν τό συγγενές φώς.

50 Παραινεί λοιπόν καί ό ’Ακίνδυνος έδώ νά νομίζωμε, σύμ
φωνα μέ μερικούς άπό τούς πατέρες, ότι ή καρδιά βλέπει φώς 
οικείο, τό όποιο δέν είναι γνώσις ή διάθεσις, άλλά καί ότι βλέ-

3. Εύαγρίου, Κεφάλαια πρακτικά προς Άνατόλιον 70, FG 40, Ι244Α. 
Βλ. και Νείλου, Περί διαφόρων πονηρών λογισμών 18, PG 79, 1221Β.
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μέντοι φώς του νου διά τάς πλάνας άποφεύγειν αυτός αύθις πα
ραινεί. Άλλ ώ μύστα και διδάσκαλε των άπορρήτων, φαίη αν 
τις δικαίως προς αυτόν, έστι και πεπλανημένη παράκλησις. Διό 
και ό τής Κλίμακος Ιωάννης «άπωθου», φησίν, «ώς ούκ άξιος 

5 έν χειρι ταπεινώσεως, έπιδημουσαν χαράν, ϊνα μή λίαν εύπαρά- 
δεκτος ών, δέξη λύκον άντι ποιμένος» ■ και άλλαχοϋ πάλιν, 
«σκόπει την έπιδημουσαν ήδύτητα, μήπως έκ πικρών ιατρών, 
μάλλον δε έπιβούλων, δολίως συνεκεράσθη». Πώς ούν ούχί και 
δ φώς είναι λέγεις ήδύτητός τε και παρακλήσεως έκνεύειν νου- 

W Θετεΐς, άλλα το του νοΰ μόνον; Όρμς όπως ματαιολόγος υπάρ
χεις και φρεναπάτης; 'Ό  μάλιστα πάντων έκ των έφεζής ένταΰ- 
θα γενήσεται κατάδηλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

"Οτι έξ ών νυν αυθις ό αυτός φησι πάντας τους άπ’ αίώνος και 
προφήτας και αποστόλους και πατέρας και μάρτυρας 

πέπλανημένους είναι και μεμηνότας ό τάλας 
άποφαίνεται

51 Ό  γάρ πάσαν αισθητήν φωτοφάνειαν σατανικήν άποφηνά- 
μενος και τους τοιουτό τι βλέποντας πεπλανημένους εϊναι και 

15 δαιμονιώδεις και άνεπιγνώμονας τής έκ των θείων έντολών και 
τής άγάπης του Θεού φωτοφάνειας, ήν γνώσιν είναι τίθεται 
και φώς γνώσεως μόνον άπλανέστατον, ό ταυτα διδάζας 
διαρρήδην ένταυθα του λόγου γενόμενος και νυν αύθις φανερώς 
είπών «όραν δειν οϊεσθαι τήν καθαρόν καρδιαν καί φώς ού πα- 

20 ρακλήσεως μόνον άλλα καί τό ιδιαίτατον έαυτου φώς τον νουν 
όραν» προστίθησι γράφων «καί όράσεις θείας, άλλ1 2 έν σχήμασι-

1 · Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 40, 5, PG 36, 364Β.
2· Γ ρηγορίου θεολόγου, Λόγος 44, 3, PG 36,609С.
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πει φως παρακλήσεως. Τό φως όμως του νοΰ παραινεί πάλι ό 
ίδιος νά τό άποφεύγωμε έξ αιτίας των πλανών. ’Αλλά, ώ μύστη 
και διδάσκαλε των άπορρήτων μυστηρίων, θά μπορούσε νά τού 
είπη κανείς δικαίως, υπάρχει και πλανερή παράκλησις. Γι’ αύτό 
και ό ’Ιωάννης τής Κλίμακας λέγει, «νά άπωθής, ώς μή άξιος νά 
έπιδοθής στήν ταπείνωσι, χαρά πού έρχεται, για νά μή δεχθής 
ώς εύκολοπαράδοχος λύκο αντί για ποιμένα»4. Και άλλου πάλι, 
«πρόσεχε τή γλυκύτητα πού ύπάρχει, μήπως έχει παρακευασθή 
άπό πικρούς ιατρούς, μάλλον δέ έπιβούλους»5. Πώς λοιπόν δέν 
συμβουλεύεις νά άρνούμαστε αύτό πού λέγεις ότι είναι φώς 
γλυκύτητος και παρακλήσεως, άλλά μόνο τού νοϋ; Βλέπεις 
πόσο ματαιολόγος και πλάνος είσαι; Τούτο μάλιστα θά γίνη 
ολοφάνερο άπό τά έπόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

’Ό τ ι μέ όσα λέγει πάλι τώρα ό ταλαίπωρος διακηρύσσει 
ότι είναι πλανημένοι και μανιακοί όλοι οί άπό 

τούς αιώνες προφήτες και απόστολοι και 
πατέρες και μάρτυρες

51 Έχαρακτήρισε λοιπόν κάθε αισθητή φωτοφάνεια σατανι
κή και διεκήρυξε ότι όσοι βλέπουν κάτι τέτοιο είναι πλανημέ
νοι και δαιμονιώδεις και άδαεΐς τής θεοφανείας πού προέρχεται 
άπό τις θείες έντολές και τήν άγάπη τοϋ Θεού, τήν όποια μόνο 
θεωρεί γνώσι και φώς γνώσεως άπλανέστατο. Αύτός πού έδίδα- 
ξε τούτα φανερά, άφοϋ έφθασε σέ τέτοιο σημείο τοϋ λόγου και 
είπε πάλι φανερά «ότι, πρέπει νά νομίζωμε ότι ή καθαρή καρ
διά βλέπει και ότι ό νοΰς βλέπει φώς όχι μόνο παρακλήσεως 
άλλά και τό ιδιαίτερο φώς του», προσθέτει γράφοντας «καί

4. Κλΐμαξ 7, PG 88, 813С.
5. Χωρίο πού δέν άνιχνεύθηκε.
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καϊ τύποις και συμβόλοις, καθάπερ οί προφήται έώρων». Καί 
μην αύτος ούτός έστιν ό μικρόν ανωτέρω προενεγκών έπι λέξε- 
ως, δτι «παν το έν σχήματι φαινόμενον τώ νώ έκ τής του 
έχθροΰ κακοτεχνίας γίνεται», νυν δέ, «όραν» φησι «την φωτει- 

5 νήν και καθαρόν καρδίαν και φως και οράσεις Θείας, άλλ' εν 
σχήμασι και τύποις καϊ συμβόλοις, καθάπερ οί προφήται έώ
ρων και οί τής χάριτος, έν εϊδει περιστεράς και πύρινων 
γλωσσών και ούτοι το Πνεύμα το άγιον έωρακότες, ή διά του 
Θείου του Σωτήρος Χρίστου τοΰ Θεού ήμών σώματος την αύ- 

10 του δόξαν τε και Θεότητα ούκ αυτήν καθ’ έαυτήν άμεσίτευτον 
ού γάρ τελεωτέρας ήμάς αυτούς άξιώσομεν χάριτος των άπο- 
στόλων, δτε και τους Θείους προφήτας ύπερανέβημεν».

52 Όράτε δη την μετριοφροσύνην τοΰ άνδρός δση; Τάχα προς 
μόνην την αύτου μεγαλόνοιαν, ήν και ταύτην όράτε προκειμέ- 

Ι5νην, συμμετρεΐσθαι και παραβάλλεσθαι δικαία καταλλήλως 
έχουσα διαφερόντως. Αλλ ’, ώ μετριώτατε το ήθος και διαβατι- 
κώτατε τον νουν, πάν το έν σχήμασι και τύποις και συμβόλοις 
οϊοις αύτος ύπαγορεύεις (σός γάρ έστι λόγος έπι τούτου και αύ- 
τός γεγραμμένος τοΰ συγγράμματος, ώς «πάντα τα θεΐα σύμβο- 

20 λα σωματικαί είσιν ύπογραφαι και πλάσεις έπι την άφανή άλή- 
Θειαν, τουτέστι την γνώσιν, άνάγουσαι»)’ πάν ούν το έν σχήμασι 
και τύποις και συμβόλοις τοιουτοις, αισθητόν ούδέν γάρ των 
δντως σωματικών ούκ αισθητόν. Εί ούν πάνθ’ δσα έν φωτϊ εί- 
δον οί προφήται και οί άπόστολοι και οί τούτων διάδοχοι, προς 

25 δέ και το των μαρτύρων λογικόν νέφος, μάλλον δέ πνευματικόν, 
και ό των όσιων ιερός κατάλογος, έν σχήμασι και τύποις και 
συμβόλοις είδον όποίοις φής αύτός, πάντες ούκοΰν αισθητής 
έτυχον φωτοφάνειας κατά τον σόν ένταΰθα λόγον, ήν σατανικήν 
πλάνην άπεκάλεις προ μικρού χρϊστιανοΐς άπασιν άποτρόπαιόν 

30 τε και φευκτήν. Διό και τους πατέρας ίσχυρίζου παραινεϊν ώς
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θείες οράσεις, άλλα σε σχήματα και τύπους και σύμβολα, όπως 
εβλεπαν οί προφήτες». Και όμως αύτός ό ίδιος είναι πού λίγο 
παραπάνω άνέφερε κατά λέξι, ότι «κάθε τι πού φαίνεται σε 
σχήμα στο νοΰ γίνεται άπό τήν κακοτεχνία τού νοΰ», τώρα δε 
λέγει, «δτι βλέπει ή φωτεινή καί καθαρή καρδιά καί φως καί 
οράσεις θείες άλλά σε σχήματα καί τύπους καί σύμβολα, όπως 
εβλεπαν οί προφήτες καί οί άνθρωποι τής χάριτος, πού καί αύ- 
τοί είδαν τό άγιο Πνεύμα σάν είδος περιστεράς καί πύρινων 
γλωσσών, ή διά τού θείου σώματος τού Σωτήρος Χριστού καί 
Θεού μας τή δόξα καί θεότητά του όχι αύτή καθ’ έαυτή άμεσί- 
τευτη· διότι δεν θ’ άξιώσωμε τούς έαυτούς μας τελειότερη χάρι 
άπό τούς άποστόλους, όπότε θά ξεπεράσουμε καί τούς θείους 
προφήτες».

52 Βλέπετε πόση είναι ή μετριοφροσύνη τού άνθρώπου; 
"Ισως προς μόνη τή μεγαλόνοιά του, πού κι’ αύτήν τή βλέπετε 
νά ύπάρχη, είναι σωστό νά συμμετρήται καί νά παραβάλλεται, 
διότι είναι έξαιρετικά κατάλληλη. Άλλά, ω μετριώτατε στο 
ήθος καί εύφυέστατε στο νοΰ, κάθε τι πού είναι σε σχήματα καί 
τύπους καί σύμβολα σάν αύτά πού είσηγεΐσαι έσύ (διότι δικός 
σου λόγος είναι, γραμμένος στο ίδιο σύγγραμμα, ότι «όλα τά 
θεία σύμβολα είναι σωματικές ζωγραφιές καί πλάσματα πού 
άνάγουν στήν άφανή άλήθεια, δηλαδή στή γνώσι»)* κάθε τι 
λοιπόν πού εύρίσκεται σέ τέτοια σχήματα καί τύπους καί σύμ
βολα, είναι αισθητό· διότι τίποτε άπό τά πράγματι σωματικά 
δέν είναι μή αισθητό. ’Ά ν λοιπόν όλα όσα είδαν οί προφήτες 
καί οί άπόστολοι καί οί διάδοχοί τους, κι’ έπί πλέον τό λογικό 
νέφος των μαρτύρων, μάλλον δέ τό πνευματικό, καί ό ιερός κα
τάλογος των όσιων, σέ σχήματα καί τύπους καί σύμβολα τά εΐ-

» ·

δαν, σάν αύτά πού έσύ λέγεις. "Ολοι λοιπόν έπέτυχαν αισθητή 
φωτοφάνεια κατά τον έδώ λόγο σου, τήν όποια προ όλίγου 
άποκαλοΰσες σατανική πλάνη άποτρόπαια καί άποφευκτή άπό 
όλους τούς Χριστιανούς. Γι’ αύτό ισχυριζόσουν ότι παραινείς 
καί τούς πατέρες ν’ άποφεύγουν όπωσδήποτε κάθε αισθητή
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άπό σατανικής πλάνης φεύγειν πάσαν αισθητήν φωτοφάνειαν 
όπωσδήποτέ. Το yap «όπωσδήποτε» τούτο προσγεγραμμένον 
παρά σου кал τα τοϊς άγίοις έν σχήμασι кал τύποις φανέντα συμ- 
περιβάλλει και τής άπλανοΰς φωτοφάνειας έκβάλλει φανερώς.

53 Αλλά και τους ταύτην διώκοντας άγνοεΐν έλεγες, ώς αύτή 
καθ’ έαυτήν ή των θείων έντολών πράζις ή άνείδεός έστι και 
άπλανής φωτοφάνεια, μηδε την του έντειλαμένου δυσωπηθέϊς 
έπαγγελίαν, ήζειν και έμφανίσεσθαι και ένοικήσειν υπεσχημέ
νου τοϊς τετηρηκόσι τάς αύτου θείας έντολάς. Οϊεσθαι τοίνυν 

W άμφω κατά σε χρεών και σατανικήν πλάνην παν το έν σχήματι 
πεφηνος όπωσδήποτε και τούς έξ αίώνος προφήτας και άπο- 
στόλους και πατέρας και μάρτυρας όράν τή καρδίμ, δηλαδή τφ 
νφ, και φως και δράσεις θείας άλλ ’ έν σχήμασι και τύποις, ώς 
έ γ ώ  μεν φρίττω και διανοούμενος το προφαινόμενον έκ τούτων 

15 βλάσφημον, συ δε δήλος εϊμηδέν διαστέλλων μεταξύ Θεού και 
Μαμωνά, και μαινομένων τε και θεοφορουμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ’
"Οτι καί τό τής του Κυρίου ένανθρωπήσεως μυστήριον διαβάλλει 

τό σώμα του Χρίστου σύμβολον είναι λέγων του φωτός 
εκείνου, ώς τήν έωραμένην τφ Βαπτιστή περιστε

ράν σύμβολον τού Πνεύματος, έν φ  και ότι 
πίστεως άλλ * ούκ άποδείξεώς είσι ρήμα

τα όσα παρ* ήμών περί τε τών προφητικών 
θεαμάτων και του θείου λέγεται φωτός

54 Τ ί δέ κα ι τό είδος  τ ώ ν  γ λ ω σ σ ώ ν  κα ι τής π ερ ισ τερ ά ς  π ρ ο -
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φωτοφάνεια, σαν άπό σατανική πλάνη. Διότι τούτο τό «όπωσ- 
δήποτε», γραμμένο άπό σένα συμπεριβάλλει και τά φανέντα 
στούς άγιους μέ σχήματα και τύπους και τά βγάζει φανερά άπό 
τήν άπλάνευτη φωτοφάνεια.

53 ’Αλλά έλεγες ότι καί όσοι έπιδιώκουν αύτήν άγνοοϋν ότι ή 
ίδια καθ’ έαυτήν ή πράξις των θείων έντολών είναι καί άμορφη 
καί άπλάνευτη φωτοφάνεια χωρίς νά σεβασθης ούτε τήν έπαγ- 
γελία έκείνου τού έντολέως πού ύποσχέθηκε ότι θά έλθη καί θά 
έμφανισθή καί θά ένοικήση σ’ αύτούς πού έχουν τηρήσει τις 
θείες έντολές1. Πρέπει λοιπόν νά νομίζωμε κατά τή γνώμη σου 
καί τά δύο· πρώτα ότι κάθε τι πού φαίνεται όπωσδήποτε σέ 
σχήμα είναι σατανική πλάνη κι’ έπειτα ότι οί άνά τούς αιώνες 
προφήτες καί άπόστολοι καί πατέρες καί μάρτυρες βλέπουν μέ 
τήν καρδιά, δηλαδή μέ τό νού, καί φώς καί όράσεις θείες, άλλά 
σέ σχήματα καί τύπους, ώστε έγώ μέν φρίττω, καί άπλώς όταν 
σκέπτωμαι τήν άπό αύτά έκφραζομένη βλασφημία, έσύ όμως 
είναι φανερό ότι δέν εύρίσκεις καμμιά άπόστασι μεταξύ θεού 
καί Μαμωνά, μαινομένων καί θεοφορουμένων.

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ  15

"Οτι ό ’Ακίνδυνος διαβάλλει και τό μυστήριο της ένανθρωπή- 
σεως του Κυρίου, λέγοντας δτι τό σώμα του Χρίστου εί
ναι σύμβολο έκείνου του φωτός, όπως και ή περιστερό 

πού εμφανίσθηκε στό Βαπτιστή σύμβολο τού Πνεύματος* 
όπου εκτίθεται και ότι όσα άναφέρονται άπό μας 

περί των προφητικών θεαμάτων και τού θείου φωτός 
είναι λόγια πίστεως και όχι άποδείξεως

54 Γιά ποιό λόγο προβάλλεις καί τό είδος τών γλωσσών καί

I. 7ω. 14,21-23.
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βάλλΐ] κατά τής λαμπρότητος τής Θείας φύσεως; Ούδεις yap 
τοιοΰτον είδος άϊδίως κεκτήσθαι το Πνεύμα το άγιον έθεολόγη- 
σεν ή ένενόησεν. «Άνάρχως» δέ, φησίν, «ό Υιός έκ του Πα- 
τρος γεννηθείς, την φυσικήν άκτΐνα άναρχον κέκτηται τής Θεό- 

5 τητος, ούχ ύστερον το είναι, ουδέ αυτήν τήν δόξαν προσλαμβα
νόμενος· και ή δόξα τής Θεότητος και δόξα του σώματος γίνε
ται». Πώς ούν είδεν Ήσαΐας μεν Θρόνον υψηλόν και έπηρμένον, 
Ιεζεκιήλ δε άρματα, ό δε βαπτιστής έν εΐδει περιστεράς αυτό το 
Πνεύμα, φαίης άν; Σε δή μάλλον ήμεΐς άντερωτήσωμεν, τόν 

10 πρότερον άποφηνάμενον πλάνην είναι πάσαν αισθητήν φωτοφά
νειαν όπωσδήποτε και κακοτεχνίαν του έχθροΰ πάν το έν 
σχήματι φαινόμενον, πώς οί προφήται και οί τής χάριτος έν 
σχήμασι και τύποις είδον, καθάπερ και αυτός νυν αύθις ώμολό- 
γησας; Έπει δε και τήν φωτεινήν καρδίαν νυν έφης τα τοιαυτα 

15 βλέπειν, πώς ή καρδία σχήματα και τύπους βλέπει και περιστε
ράς είδος και γλωσσών;

55 Ήμεΐς δ ’ ίσμεν και πιστεύομεν, τοΐς πατερικοϊς μεμυημένοι 
λόγοις, ού καρδίμ μόνον άλλα και όφθαλμοΐς ίδεΐν εσθ’ δτε και 
τους προφήτας και τους άποστόλους και πολλούς τών μετ’ αύ- 

20 τους άγιων, ού τοιαυτα μόνον, άλλα και μακρώ τών τοιούτων 
ύψηλότερα. Κάν εϊ τις έροιτο πώς είδον, μετά του Χρυσοστόμου 
πατρός έρουμεν, ώς «ούκ οίδαμεν εί δέ τις βούλοιτο μαθεϊν 
πώς είδον, γενέσθω και αύτός προφήτης' τή γάρ πείρο, ταυτα γι- 
νώσκεται». Διόπερ και ήμεΐς ε ϊ που τι λέγομεν περί του θειοτά- 

25 του φωτός, ύπο τών άντιλεγόντων άναγκαζόμενοι, πίστεως 
ρήματα λαλουμεν, δτι όφθαλμοΐς έτέροις είδον, δ τι μή τή καθ’ 
ήμάς αντιληπτική δυνάμει, δτι διά του Πνεύματος έώρων. Ταΰ- 
τα γάρ ού φυσικής άκολουθίας άλλά πίστεώς έστι τά ρήματα. 1 2

1. Ίω. Δαμασκηνού, Εις την Μεταμόρφωσιν 12, PG 96, 564Β.
2. Ήσ. 6, 1.
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της περιστεράς έναντίον τής λαμπρότητος τής θείας φύσεως; 
Διότι κανείς δεν έθεολόγησε ή έσκέφθηκε ότι τό άγιο Πνεύμα 
κατέχει άιδίως τέτοιο είδος. Λέγει, «ό Υιός, έχοντας γεννηθή 
άνάρχως από τον Πατέρα, έχει άναρχη τή φυσική άκτΐνα τής 
θεότητος, καί δέν προσέλαβε ύστερα τό είναι ούτε καν τή δόξα* 
καί ή δόξα τής θεότητος γίνεται δόξα καί τού σώματος»1. Πώς 
λοιπόν είδε ό Ήσαΐας θρόνο ύψηλό καί άνασηκωμένο2, ό Ιεζε
κιήλ άρματα3, ό Βαπτιστής σέ είδος περιστεράς αύτό τό Πνεύ
μα4; Θά μπορούσες νά έρωτήσης. Μάλλον όμως θά άντερωτή- 
σωμε έμεΐς έσένα, πού πρωτύτερα άποφάνθηκες ότι όπωσδήπο- 
τε κάθε αισθητή φωτοφάνεια είναι πλάνη καί κάθε τι πού φαί
νεται σέ σχήμα είναι κακοτεχνία τού έχθρού, πώς οί προφήτες 
καί οί άπόστολοι τής χάριτος είδαν σέ σχήματα καί τύπους, 
όπως ώμολόγησες έσύ πάλι τώρα; Επειδή δε τώρα είπες ότι καί 
ή φωτεινή καρδιά βλέπει τέτοια πράγματα, πώς βλέπει ή καρ
διά σχήματα καί τύπους καί είδος περιστεράς καί γλωσσών;

55 Έμεΐς όμως διδαγμένοι άπό τά πατερικά λόγια γνωρίζομε 
καί πιστεύομε, δτι μερικές φορές καί οί προφήτες καί οί άπό- 
στολοι καί πολλοί άπό τούς μεταγενεστέρους άγιους είδαν δχι 
μόνο μέ την καρδιά άλλά καί μέ τούς όφθαλμούς, δχι μόνο τέ
τοια άλλά καί πολύ ύψηλότερα άπό αύτά. Καί άν έρωτοΰσε κα
νείς, θά είπούμε μαζί μέ τον Χρυσόστομο πατέρα, δτι «δέν 
γνωρίζομε· άν δμως θέλη κανείς νά μάθη, πώς είδαν, άς γίνη κι’ 
αύτός προφήτης* διότι αύτά τά πράγματα μέ τήν πείρα μαθαί
νοντας5. Γι’ αύτό κι’ έμεΐς, άν, άναγκαζόμενοι άπό τούς άντιλέ- 
γοντας, λέγομε κάπου κάτι περί τού θειοτάτου φωτός, λαλούμε 
λόγια τής πίστεως, δτι μέ άλλους όφθαλμούς είδαν, δχι μέ τήν 
άνθρωπίνη αντιληπτική δύναμι, δτι διά τού Πνεύματος έβλεπαν. 
Διότι τούτα δέν είναι λόγια φυσικής άκολουθίας άλλά πίστεως.

3. Ίεζ. 1, 1.
4. Ματθ. 3, 16· Марк. 1, 10* Λουκά 3, 22· Ίω. 1, 32.
5. Χωρίο πού δέν άνιχνεύθηκε.
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Πρός δέ τοότοις καί τα θεΐα θεάματα έκεϊνα άρρητα είδότες θε- 
οπρεπώς έκλαμβάνομεν τα είρημένα, κατανοοΰντες έξ αυτών 
διάνοιαν ύψηλοτέραν. Οό γάρ ώς άληθώς λέων και βοΰς έστιν 
έπ ’ ούρανοϋ, ή γλώσσα ή περιστερά το θειον Πνεύμα πριν ή φα- 

5 νήναι ή μετά τό τοιοϋτον πεφηνέναι.

56 Συ δέ ό τοΐς τοιούτοις και τό σώμα τον Χρίστου συναρι- 
θμών, οίομένφ έοικας φανήναι μεν ώς άνθρωπον τον Κύριον, μη
γενέσθαι δέ τοιοϋτον άληθώς, μηδ* είναι νυν έν τώ ούρανφ 
τοιοϋτον’ οόδέ γάρ τό Πνεύμα διατελεΐ νυν περιστερά. Κατά δε 

10 τάς σάς θαυμαστός ταύτας ύποθήκας, ώς ό του Κυρίου Βαπτι
στής είδε διά τής περιστεράς τό Πνεύμα τό άγιον, ούτως oi άπό- 
στολοι διά του σώματος του Χριστού την αύτοΰ δόξαν είδον και 
θεότητα' τόπος οδν και σύμβολον, εϊδός τε και σχήμα τό δεσπο- 
τικόν σώμα του δεσποτικοΰ φωτός ύπήρχε κατά σε, και ού 

15 σύμβολον μόνον, ώ τής άσεβείας, άλλά και φασματώδες και 
άνυπόστατον. *7ϊδει γε μην μηδένα των έπί τής Ίουδαίας 
όφθαλμούς έχόντων άθέατον τηνικαυτα λέγεσθαι του φανέντος 
φωτός έν Θαβωρίω· άπαντες γάρ έώρων τό σώμα του Κυρίου, 
του θεϊκού φωτός σύμβολον ύπάρχον κατά τον Ακίνδυνον, κα- 

20 θάπερ ή έωραμένη τφ βαπτιστή περιστερά σύμβολον του Πνεύ
ματος' καίτοι και ή περιστερά ούχ άπλώς του θείου Πνεύματος 
σύμβολον ύπήρχεν, άλλά τής πρμότητος του Πνεύματος και των 
εύαγγελίων τής άπαλλαγής του νοητού κατακλυσμού. Πώς δ ’ 
&ν καί περιστεράν άπλώς ίδών ό θειος Βαπτιστής τήν τού άγιου 

25 Πνεύματος κάθοδον συνήκεν; Α λλ’ δπερ εϊπον, πάντων των 
άνθρωπίνη γλώττη καί άκοή καί δψει χωρητών, ύψηλότερα τά 
θεάματα έκεϊνα καί τρόπος έτερος άρρητος ό τήν έπιδημΐαν τού 
Πνεύματος τφ θεόπτη παραστήσας.

57 'Ος δ ’ά νή νό  τρόπος ούτος, ούδέν έχει παραπλήσιον πρός 
30 τήν ένανθρώπησιν τού Λόγου. Σάρξ μεν γάρ ούτος, άλλ’ ούχί

καί τό Πνεύμα γέγονε' καί ή μέν περιστερά σύμβολον, άλλ ' ού 
σώμα γέγονε τού Πνεύματος, τό δέ τού Χριστού σώμα, σώμα
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’Επί πλέον, γνωρίζοντας ότι και τά θεία έκεινα θεάματα είναι 
άρρητα, έκλαμβάνομε θεοπρεπώς τά λεγάμενα κατανοώντας 
άπό αύτά ύψηλότερο νόημα. Διότι τό θειο Πνεύμα δεν είναι 
πραγματικά λέων και βοϋς έπάνω στον ούρανό, ούτε γλώσσα ή 
περιστερά, πριν έμφανισθή ή μετά την παρόμοια έμφάνισί του.

56 Σύ όμως πού συναριθμεΐς σ’ αύτά τά πράγματα και τό 
σώμα τού Χριστού, φαίνεται νά νομίζης ότι ό Κύριος έφάνηκε 
ώς άνθρωπος, άλλα δεν έγινε πραγματικά τέτοιος, ούτε είναι 
τώρα στον ούρανό τέτοιος* διότι ούτε τό Πνεύμα δεν είναι τώρα 
περιστερά. Κατά τις θαυμαστές τούτες διδασκαλιές σου, όπως 
ό Βαπτιστής τού Κυρίου είδε διά τής περιστεράς τό άγιο Πνεύ
μα, έτσι οί άπόστολοι διά τού σώματος τού Χριστού είδαν τή 
δόξα και θεότητά του* τό δεσποτικό λοιπόν σώμα κατά τήν 
άποψί σου ήταν τύπος καί σύμβολο, είδος και σχήμα τού δε- 
σποτικοΰ φωτός, κι’ όχι μόνο σύμβολο -τί άσέβεια!-, άλλά και 
φασματικό καί άνυπόστατο. ’Έπρεπε όμως νά λέγεται ότι κα
νείς άπό όσους είχαν τότε όφθαλμούς στήν Ίουδαία δέν έμεινε 
έξω άπό τή θέα τού φωτός πού έφάνηκε στό θαβώριο* διότι 
όλοι έβλεπαν τό σώμα τού Κυρίου, πού είναι σύμβολο τού θεϊ
κού φωτός κατά τον ’Ακίνδυνο, όπως ή περιστερά πού ίδώθηκε 
άπό τον Βαπτιστή ήταν σύμβολο τού Πνεύματος. Καί όμως καί 
ή περιστερά δεν ήταν τού θείου Πνεύματος καθ’ αύτό σύμβολο, 
άλλά τής πραότητος τού Πνεύματος καί τής καλής είδήσεως 
περί τής άπαλλαγής άπό τον νοητό κατακλυσμό. Πώς έξάλλου 
ό θειος Βαπτιστής, όταν είδε άπλώς περιστερά άντιλήφθηκε 
τήν κάθοδο τού άγιου Πνεύματος; ’Αλλά συμβαίνει ό,τι είπα* 
έκεινα τά θεάματα είναι ύψηλότερα άπό όλα τά χωρητά σέ άν- 
θρώπινη γλώσσα καί άκοή καί όψι, καί άλλος άρρητος είναι ό 
τρόπος πού παρέστησε στό θεόπτη τήν έπιδημία τού Πνεύμα
τος.

57 "Οποιος κι’ άν ήταν όμως ό τρόπος τούτος, δέν έχει τίποτε 
τό παραπλήσιο προς τήν ένανθρώπησι τού Λόγου. Διότι τούτος 
έγινε σάρξ, άλλά τό Πνεύμα δέν έγινε* καί ή μέν περιστερά έγι-
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Θεού ώς άληθώς, άλλ ’ ού σύμβολον, και ταΰτα τοιοΰτον ώς φα- 
νήναι μέν, μή είναι δε, καθάπερ ή συμβολική περιστερά. Τούς 
μέντοι συναναβάντας τφ Ιησού έπι τού όρους ίδεΐν μεν και 
ήμεΐς φαμεν διά τού σώματος το θειότατον έκεΐνο φως, ού μέν- 

5 τοι καθάπερ διά συμβόλου τού σώματος, άλλ ’ ώς τής έν αύτφ 
κεκρυμμένης θείας άγλαΐας άστραψάσης έζ αυτού και δειζάσης 
ώς άληθώς ήνωμένον αύτο καθ’ ύπόστασιν τή το φως έκεΐνο 
πηγαζούση φύσει. Ό δε кал τοΐς των προφητών ίεροΐς φάσμασι 
την ένανθρώπησιν τού Λόγου τού Θεού συντάττων ούδε πρό- 

ΐογραμμα και σκιάν ταύτης έκεΐνα δύναιτ’ &ν είπεΐν. Ανωτέρω 
μεν ούν ό \Ακίνδυνος αύτο το φως σύμβολον είναι διετείνετο, 
νύν δε το δεσποτικόν είναι σώμα σύμβολον αύτού φησιν, ώς εί
ναι τό τού Χριστού σώμα κατ’αύτόν σύμβολον συμβόλου. Εί δε 
κατ’αύτόν ύπογραφαι και πλάσεις πάντα τά θεΐα σύμβολα προς 

15 γνώσιν άνάγουσαι, τί τό τού συμβόλου σύμβολον, αύτός πάλιν 
διδασκέτω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣ Γ

~Οτι μανιώδει πλάνη κάτοχός έστιν εικότως 
αυτός, ήν άνωτέρω των θεοφόρων 

κατεψεύσατο

58 Τό δ ’ άκροτελεύτιον αύτφ τού λόγου φάσκον, «ού γάρ τε- 
λεωτέρας ήμάς αύτούς άξιώσομεν χάριτος των άποστόλων, δτε 
και τους θείους προφήτας ύπερανέβημεν» · τούτο τοίνυν ύποφαί- 

20νει και αύτόν τοιούτου φωτός, όποιον αύτός δηλονότι διατείνε
ται, και τοιούτων όράσεων έπιτυγχάνειν, αισθητών δηλαδή και 
φανταστών. 'Άμα δέ και τήν γνώμην διασύρει των μή προσιε- 
μένων τάς φαντασιώδεις και σωματικός φωτοφάνειας, άλλ’ 
υπέρ αϊσθησιν δεΐν είναι διαβεβαιουμένων τά κατά τήν είλικρι- 

25 νή προσευχήν μυστικά και ιερά θεάματα.
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νε σύμβολο, άλλ’ όχι σώμα του Πνεύματος, ένώ τό σώμα του 
Χριστού έγινε πράγματι σώμα θεού, άλλ’ όχι σύμβολο, και μά
λιστα τέτοιο, ώστε νά φανή μέν, νά μή είναι δμως, όπως ή συμ
βολική περιστερά. 'Ότι βέβαια οί συναναβάντες με τον Ιησού 
έπάνω στο όρος είδαν διά τού σώματος τό θειότατο έκεινο φώς, 
τό δεχόμαστε κι’ έμεις, όχι όμως διότι είναι σύμβολο τό σώμα, 
άλλά διότι άστραψε άπ’ αύτό ή κρυμμένη μέσα του θεία άγλαΐα 
κι’ έδειξε ότι πράγματι αύτό ήταν ένωμένο καθ’ ύπόστασι με τή 
φύσι πού έπήγαζε τό φώς έκεινο. 'Όποιος δμως τοποθετεί τήν 
ένανθρώπησι τού Λόγου τού θεού δίπλα με τά ιερά φάσματα 
τών προφητών, δεν θά μπορούσε νά τά είπή έκείνα ούτε σχέδιο 
ούτε σκιά αύτής. Παραπάνω λοιπόν ό ’Ακίνδυνος Ισχυριζόταν 
ότι τό φώς τό ίδιο είναι σύμβολο, τώρα όμως λέγει ότι τό δε- 
σποτικό σώμα είναι σύμβολο αύτοΰ, ώστε τό σώμα τού Χρι
στού νά είναι κατ’ αύτόν σύμβολο συμβόλου. ’"Αν δμως κατ’ αύ- 
τόν όλα τά θεία σύμβολα είναι εικόνες και πλάσματα πού άνά- 
γουν σε γνώσι, τί είναι τό σύμβολο τού συμβόλου, άς διδάξη 
πάλι αύτός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

"Οτι αύτός ό άνθρωπος εύλόγως κατέχεται άπό 
μανιακή πλάνη, τήν όποια προηγουμένως 

απέδωσε ψευδώς στούς θεοφόρους

58 Τό άκροτελεύτιο σημείο τού λόγου του, πού λέγει, «δέν θ’ 
άξιώσωμε βέβαια τούς έαυτούς μας τελειότερη χάρι άπό τούς 
άποστόλους, όπότε θά ξεπεράσωμε και τούς θείους προφήτες»' 
τούτο λοιπόν ύποδηλώνει ότι κι’ αύτός έπιτυγχάνει τέτοιο φώς 
καί τέτοιες όράσεις, αισθητές δηλαδή και φανταστικές, πού αύ
τός διατείνεται. Συγχρόνως δε διασύρει και τή γνώμη έκείνων 
πού δεν δέχονται τις φαντασιώδεις καί σωματικές φωτοφά
νειες, άλλά διαβεβαιώνουν ότι είναι ύπεράνω αίσθήσεως τά μυ
στικά καί ιερά θεάματα κατά τήν ειλικρινή προσευχή.
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59 Και άνέμνησέ με νυν, ώς ήνίκα ούτος ώς διδασκάλω μοι 
έχρήτο και τό συν έμοι και ύπ ’ έμε τετάχθαι μέγα τι και λυσιτε
λές ένόμιζεν αύτφ' τότε τοίνυν προς έμε παραγενόμενος έν τφ  
Αγίω ’Όρει την οΐκησιν ποιούμενον, καί τινας ημέρας όλίγας 

5 παραμείνας, έξεΐπέ μοι φως τι θεωρεΐν όπηνίκ’ &ν άπολειφθείη 
μόνος και προς έαυτόν έπιχειροίη στρέφειν τον οίκειον νουν· δ 
φως, ύπορρηγνύμενον πυκνώς, διαφαίνειν ένδοθεν άνθρώπειόν 
τι πρόσωπον. Έγώ δε δεινήν αύτφ πλάνην τουτ’ άποφηνάμενος 
είναι και χλεύην και παίγνιον σατανικόν, μάλλον δε και πονηρόν 

10 ένεδραν кал δυσφώρατον λόχον και δεσμόν δυσέκλυτον τοΐς κα- 
τάκρας άλοϋσι, δι ’ ού και τοΐς προστάταις τής έλληνικής πλάνης 
είς τέλος ό πονηρός συνεζύγη, καθάπερ έφθημεν κάν τούτω τφ  
λόγω προαποδείξαντες, τοιαϋτα τηνικαυτα πρός αύτόν είπών 
και παρακατασχεϊν, πιστεύσατε, προεθυμήθην, ώς &ν Θεού 

15 συμπράττοντος τής παγκάκου πλάνης λυτρώσωμαι τον άνθρω
πον. Αλλά τινες οί τούτον είδότες έκ πολλοΰ (τή Λαύρμ γάρ αύ- 
τός ένφκουν, ήν παν σχεδόν γένος άνθρώπων πανταχόθεν συρ- 
ρευσαν, μάλλον δε άει συρρέον, συμπληροΐ καθάπερ τινά δευτέ- 
ραν έτέραν οικουμένην και κοινήν έστίαν των απανταχού θεοσε- 

20 βών)' Λαυριώται γοΰν τινες των ούκ άσημων, ούκ άγαθά т а  
μαρτυρήσαντες αύτφ πρός τον τότε προεστώτα, παραδέζασθαι 
πρός συνοίκησιν ούκ εϊασαν. ’Απήρε τοίνυν τόθ’ ημών μετά τής 
έσχηματισμένης έκείνης αύτφ φωτοφάνειας, και δέδοικα μή 
ταύτην έπεκδική και ύπαινίττηται νυν και ώς ύπ’ αύτής ένερ- 

25 γούμενος διατελή γινόμενος, έμοΰ μάλιστα πάντων κατεζανα- 
στάς, άτε ταύτην έζουθενηκότος τηνικαυτα και καθελεϊν έπιχει- 
ρήσαντος.
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59 Και μου ύπενθύμισε τώρα δτι, όταν αύτός μέ χρησιμο
ποιούσε σαν διδάσκαλο1 και ένόμιζε ότι είναι σπουδαίο και 
ώφέλιμο νά είναι μαζί μέ έμενα και κάτω άπό έμενα· τότε λοι
πόν ήλθε κοντά μου, ένώ έμενα στο 'Άγιον ’Όρος, κι’ άφοΰ πα- 
ρέμεινε όλίγες ήμέρες, μου διηγήθηκε ότι θεωρεί κάποιο φως 
οσάκις μένει μόνος καί έπιχειρεΐ νά στρέφη προς τον έαυτό του 
τον νοΰ του· καί ότι τούτο τό φως, διανοιγόμενο συχνά, έμφανί- 
ζει άπό μέσα ένα άνθρώπινο πρόσωπο. ’Εγώ όμως άποφάνθηκα 
ότι τούτο είναι γι’ αύτόν δεινή πλάνη καί χλευασμός καί σατα
νικό παιγνίδι, ή μάλλον καί πονηρή ένέδρα καί δόκανο καί δε
σμός δυσκολοδιάλυτος, γιά τούς ολοκληρωτικά κυριευμένους, 
διά τού όποιου ό πονηρός συζεύχθηκε τελικώς μέ τούς ήγέτες 
τής έλληνικης πλάνης, όπως μόλις προς όλίγου άπεδείξαμε καί 
σέ τούτον τον λόγο2. ’Αφού λοιπόν είπα προς αύτόν τέτοια 
πράγματα, προθυμοποιήθηκα νά τον κρατήσω κοντά μου, πι- 
στεύσατε, μήπως μέ τή βοήθεια τού Θεού λυτρώσω τον άνθρω
πο άπό τήν κακοήθη πλάνη. ’Αλλά μερικοί πού τον έγνώριζαν 
άπό καιρό (διότι κατοικούσα στή Λαύρα, τήν όποια όλα σχεδόν 
τά γένη των άνθρώπων συρρεύσαντα άπό παντού, ή μάλλον 
πάντοτε συρρέοντα, τήν καθιστούν σάν μιά άλλη δεύτερη οι
κουμένη καί κοινή έστία των άπανταχοΰ θεοσεβών)· μερικοί 
λοιπόν Λαυριώτες άπό τούς έπισήμους, πού έδωσαν όχι έπαινε- 
τική γι’ αύτόν μαρτυρία στον τότε ήγούμενο, δέν έπέτρεψαν νά 
γίνη δεκτός σέ συνοίκησι. Άνεχώρησε τότε άπό μάς μαζί μέ 
τήν σχηματισμένη έκείνη φωτοφάνειά του. Καί φοβούμαι 
μήπως αύτήν τήν φωτοφάνεια έκδικεΐται καί ύπαινίσσεται τώρα 
καί μήπως άπ’ αύτήν ένεργούμενος έρχεται σέ άντίθεσι μέ 
όλους τούς άγιους καί τούς όμόφρονες προς αύτούς. ’Έχει ξε- 
σηκωθή μάλιστα περισσότερο άπό όλους έναντίον μου, έπειδή 
τότε έξουθένωσα έκείνη τή θεοφάνεια κι’ έπεχείρησα νά τήν 
καθαιρέσω.

1. Βλ. σχετικά καί Αντιρρητικόν 3, 1,2.
2. Στό κεφ. 9 τού παρόντος ’Αντιρρητικού.
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Oi άριθμοί παραπέμπουν κατά σειρά γιά τά χωρία τής Γρα
φής στο κεφάλαιο, τό στίχο καί τή σελίδα πού βρίσκονται, γιά τά 
όνόματα καί πράγματα στή σελίδα καί τήν παράγραφο πού βρί
σκονται, ένώ γιά τά εύρετήρια τώνΠατέρων στην παράγραφο, τή 
στήλη τής PG καί τή σελίδα πού βρίσκονται.
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11 19 264 Λουκάς
36 26 264

3 22 366. 580
5 17 418Δανιήλ 22 212
6 19 418. 420

7 18 138 44 170
8 46 418

Ματθαίος 9 27 362
11 10 206. 220
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17 220. 274 15 218.220.222.
21 66
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23
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14 374
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14 258
15 258
16 258
25 214
34 504. 534
34-35 506

15 28 324. 380

Κορινθίους Β'

1 22 270
3 11 570

18 570
4 6 24

14 548
11 14 520. 522. 524

540
15 526

12 2 116. 122. 146
4 78

Γαλάτας

4 6 218
5 22 170. 208. 220

304
6 15 260

Έφεσίους

1 14 514
3 7 170
4 13 114
5 31 536

Κολοσσαεΐς

1 12 328. 338
19 222
9 222
18 458

θεσσαλονικεϊς Α'

4 8 264
17 28. 138

Τιμόθεον Α'

1 7 134. 458
2 12 506
6 16 24. 102. 124.

136

Τιμόθεον Β'

2 15 562
3 13 226

Τίτον

3 5 260
11 456

Εβραίους

1 3 418
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Ίωάννου А'2 4 272
6 4 266
11 32 566 3

4
24 270
18 212

Πέτρου А'

2 9 144.304

Πέτρου В'

1 19 548

Άποκάλυψις

1 4 214
21 6 74
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2. Εύρετήριο ονομάτων και πραγμάτων

А

Άββακούμ 552,38. 
αβελτηρία 70,39. 428,64.
Άβλάβιος 422,61.
’Αβραάμ 224,70. 
άγαθαρχία 392,3.
άγαθότης 40,18. 42,2. 44,20. 50,25. 

52,26. 60,31. 62,33. 64,33. 64,34.
132,12. 132,13. 186,46. 188, 46.
188,47. 196,53. 266,95. 284,105.
284,106. 286,107. 298,115. 382,37.
390,39. 400,46. 426,62. 426,63.

άγαθότης ύπερούσιος 190,48.
άγγελος,-οι 46,22. 72,40. 76,41 . 90,49.

98,54. 102,55. 120,5. 124,7. 152,28.
154,28. 156,29. 170,35. 242,79.
276,101. 300,116. 326,10. 330,11.
330,13. 38,15. 340,15. 342,17.
344,17. 344,18. 346,18. 348,20.
350,20. 350,21. 352,21. 356,23.
358,24. 358,25. 360,25. 366,28.
383,36. 384,37. 440,72. 462,82.
496,5. 498,6. 510,13. 520,20.
550,336. 558,41.

άγγελος φωτός 524,21 . 524,22. 540,31.
άγάπη 212,62. 256,89.. 304,120. 390,39.

516,16. 536,28. 538,29. 544,33.
536,34. 550,37. 560*41. 560,42.
560,43. 562,44. 564,46. 568,47.
572,48. 574,51.

άγεννησία 286,107. 398,44. 
άγιασμός 52,26. 
άγιότης 52, 26. 
αγνωμοσύνη 104, 56. 474,91. 
Άδάμ 160,31. 238,77. 364,28. 
$δης 396,44. 
άδικία 500,8.
Άέτιος 198,53. 
άθανασία 260,91.
’Αθανάσιος 18,6. 20,7. 84,46. 140,18.

152,27. 176,40. 206,58. 218,67.
264,94. 286,108. 312,2. 340,15.
368,31. 376,34. 420,59. 426,62.
428,64. 432,66. 436,69. 466,85.
566,46.

άθεΐα 274,100. 396,43(. 398,45. 400,46.
402.48.

άθυμία 228,72.
αίγλη άπεριόριστος 382,36.
Αίγυπτος 224,69. 268,97. 
άϊδιότης 64,33. 284,106. 
αίρεσιάρχης, -αι 16,5. 
αίρεσις, -εις 468,86. 478,94. 
αίρετικός, -oi 312,2. 398,44. 426,62. 
αίσχύνη 22,7. 140,19. 412,54. 488,1. 

492,4.
’Ακέφαλοι 502,9.
’Ακίνδυνος 10,2. 36,16. 40,16. 42,19.

42,20. 44,21. 44,22. 48.23. 50,25.
52,26. 54,27. 58,30. 62,32. 82,44.
90.48. 92,49. 118,4. 120,5. 126,9.
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130,11. 132,13. 134,14. 136,15. 226,71.238,77. 268,96.310,1 . 316,5.
150,27. 154,29. 1 64,33. 166,33. 320,7. 338,15. 412,54. 496,5. 518,18.
168,35. 174,38. 174,39. 176,39. 520,19. 522,21. 524,21. 528,24.
178,40. 182,43. 186,45. 188,46. 528,24. 534,27. 550,36. 562,43.
190,48. 192,49. 192,50. 194,51. 576,52. 562,43.
194,52. 198,54. 200,55. 200,56. άμάρτημα,-τα 270,97.
202,56. 204,58. 208,60. 212,62. άμαρτΐα 302,118. 304,120. 366,29.
216,66. 220,67. 220,68. 224,70. 446,75. 550,37.
226,72. 230,73. 236,76. 238,77. Άμέλητος 558,41.
240,78. 240,79. 242,79. 242,80. Άμέλιος 530,25.
244,81. 246,83. 248,84. 260,91. άμεριμνία 546,35.
264,94. 276,101. 276,101. 278,102. Άμφιλόχιος 560,41.
282,104. 284,105. 285,107. 288,108. άνάθεμα 312,3. 394,42. 404,49. 406,50.
292,111. 296,115. 300,117. 330,11. άναίδεια 440,71.
334,14. 344,17. 346,18. 346,19. άνακαινισμός 252,87. 262,92. 264,94.
348,20. 350,20. 356,23. 358,24. άνακαίνισις 262,93.
360,25. 366,29. 372,32. 374,33. άνάκρασις 534,28. 536,28.
376,34. 378,35. 380,36. 384,37. άνάκτισις 252,87.
386,38. 388,38. 390,38. 390,39. άναμαρτησία 260,91.
392,40. 392,41. 394,42. 402,48. άνάπλασις 252,87.
404,49. 408,52. 408,53. 410,53. άνάστασις 142,20. 252,87.
412,54. 416,56. 418,58. 420,59. ’ Ανδρέας Κρήτης 144,21. 338,15.
422,60. 422,61. 424,61. 426,63. 382,36. 516,17.
432,66. 434,68. 438,70. 440,71. Ανταποδοτικόν 132, 12.
446,74. 450,77. 450,78. 454,79. ’Αντώνιος 368,31. 370,31. 566,46.
456,79. 456,80. 460,82. 460,81. Ανυπόστατος, -ον 180,41. 182,42.
462,83. 470,87. 472,89. 474,91. 462,83.
478,93. 482,95. 482,96. 488,1. ΑπΑθεια 560,41. 560,42. 572,49.
490,2. 504,9. 504,10. 522,21. Απαρχήν-αΐ 514,15.
558,41. 562,44. 564,46. 572,50. Απαύγασμα 26,10. 148,24. 360,25.
582,56. 584,57. 428,64.

Ακτημοσύνη 546,35. Απειρία 48,24. 50,24. 50,25. 52,26.
άκτίς άναρχος 382,36. 54,27. 56,28. 58,30. 62,33. 64,33.
άλήθεια 16,5. 20,7. 82,44. 96,53. 64,34. 400,46.

100,54. 102,55. 104,56. 112,1. Απάτη 154, 29. 326,9. 396,44. 398,45.
136,16. 140,19. 148,23. 162,32. 400,46. 524,22. 528,24. 530Д5.
164,32. 168,35. 180,41. 216,66. 532,27. 534,27. >
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άπλότης 52,26. 54,27. 56,28. 58,30
60,31. 62,33. 132,12. 278,102
284,106. 294,113. 394,42. 400,46 
450,77. 554,38. 

άποκάλυψις 106,57. 148,23. 
Άπολινάριος 428,64.
Απόλλων 530,25.

Αρχάγγελος, -οι 98,54. 120,5. 152,27.
154,28. 558,41.

Αρχέτυπον 320,7.
άρχή ύπερούσιος 56,28.
άσέβεια 34,15. 70,39. 180,41. 212,63.

280,104. 282,104. 342,16. 582,56. 
άστραπή θεότητος 100,54.

άπόνοια 276,101. 284,104. 514,16. άτρεψία 278,102. 284,106. 294,113. 
άπόπαυσις 512,14. αύθυπόστατον 482,96. 484,97.
Απόστολος, -οι 24,8. 74,41. 86,47. αύτοζωή 56,28.

114,2. 118,3. 118,4. 120,5. 134,14. αύτοθεότης 56,28.492,3.
136,15. 148,16. 140,18. 150,27. αύτομετοχή, -αι 186,45.
154,29. 156,29. 158,30. 1 60,30. άφαίρεσις 30,12.32,13.
162,31. 166,34. 168,35. 168,35. Αφθαρσία 278,102. 286,107.
180,42. 182,42. 182,43. 232,74. άφομοΐωσις 5438,30.
234,74. 234,75. 236,75. 248,84. Αφροσύνη 130,11. 200,54. 248,95.
254,89. 258,90. :272,98. :302,119. 250,85. 282,105.
320,7. 322,8. 324,91. 328,11. 334,14.
336,15. 338,15. 376,34. 382,36.

В388,38. 418,59. 474,90. 512,15.
514,16. 520,19. 526,22. 548,36.
560,42. 564,45. 568,47. 576,52. βάπτισμα 160,31. 234,75. 550,37.
578,53. 580,55. 582,56. 584,!58. 562,44.

Απώλεια 5381,30. Βαρλαάμ 16,5. 20,7. 34,15. 84,46>. 86,46.
"Αρειοι 242,,80. 86,47. 90,48. 90,49. 134,14. 136,15.
"Αρειος 32, 14, 180,41 . 180,42. 182,43. 312,3. 314,3. 314,4. 318,7. 322,8.

202,56. 220,68. 384,37. 450,77. 326,9. 334,14. 336,14. 348,20.
472,88. 476,92. 478,93. 482,95. 350,20. 356,23. 358,24. 374,33.
500,8. 378,35. 384,37. 432,66. 474,90.

Αρετή 24,8. 108,57. 116,2. 130,10. 474,91. 488,1.496,6. 504,10. 518,18.
144,22. 146,22. 148,24. 162,31. βασιλεία 76,42. 84,46. 100,54. 106,57.
170,36. 218,66. 242,81. 270,97. 138,17. 144,21. 210,61. 338,14.
302,119. 304,119. 322,7. 324,8. 340,15. 362,27. 400,46. 484,97.
324,9. 356,23. 390,39. 522,20. βασιλεία θεού 28,11.
544,34. 546,35. 548,35. 556,40. Βασίλειος <(ό Μέγας):24,8. 40,19>. 52,26.
562,44. 568,47. 60,31. 68,36. 68,37. 70,38. 74,41.

Αριστοτέλης 348,19. 84,46. 96,52. 130,111. 132,12. 144,22.
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146,22. 150,25. 150,26. 152,27. 50,25. 52,26. 54,,27. 64,33. 126,8.
182,43. 204,57. 206,59. 208,59. 130,10. 140,18. 152,27. 156,30.
214,64. 218,66. 218,67. 220,68. 158,30. 160,31. 182,43. 202,56.
222,68. 252,87. 260,91. 268,97. 202,57. 204,58. 216,66. 218,67.
290,97. 280,104. 282,105. 290,110. 222,68. 276,101. 288,108. 292,111.
302,118. 304,120ι. 328,11. 330,11. 320,7. 324,9. 334, 14. 338,15. 344,18.
330,14. 336,15. 340,15. 342,16. 348,20. 354,21. 392,41. 416,55.
356,24. 358,24. 360,25. 362,27. 422,61. 424,61. 440,71. 452,78.
364,28. 374,32. 418,58. 430,65. 456,80. 468,87. 470,88. 506,1 1.
436,69. 446,75. 466,85. 470,88. Γ ρηγόριος Νύσσης 20,7. 44,21 . 90,48.
482,97. 492,3. 536>,28. 56,46• 104,55. 128,10. 130,11. 150,26.

Βασιλίνα 500,8. 290,109 292,111 . 368,30. 414,55.
βασκανία 494,5. 546,!35. 422,61. 428,64. 432,66. 444,73.
Βελίαρ 548,-♦7. 466,85. 522,20. 566,46.
Βεσελεήλ 492,3.
βλασφημία 8,1. 172,36. 326,9. 374,33. 

478,93. 492,3.
βούλησις 286,108. 434,66. 482,96.

Γ

Γαβριήλ 462,82.
Γαλάται218,67.
γλυκύτης 560,41. 560,42. 562,43.
γνόφος 26, 10. 100,54. 102,55. 362,27.

512,14.
γνώσις 90,49. 100,54. 146,23. 148,23.

206,58. 216,66. 244,81. 254,489.
270,97. 408,51. 412,54. 514,16.
518,18. 520,19. 520,20. 522,21.
524,21. 542,32. 572,49. 572,50.
574,51. 576,52.

Γραφή (άγία, Ιερά) 8,1 . 218,67. 264,94.
358,24. 366.29. 368,30. 478,93.
498,6. 536,28.

Γρηγόριος θεολόγος 22,8. 50,24.

Δ

Δαβίδ 432,66.
δαιμόνιον,-α 242,79. 268,97. 526,23.

526,24.
δαίμων,-ες 160,31. 200,54. 240,78.

242,79. 248,84. 368,31. 370,31.
528,24. 528,24. 566,46.

δάκρυ 546,351.
Δαμασκηνός 80,43. 86,47. 176,40.

230,73. 320,7. 334,14. 338,15.
386,37. 420,59. 422,60. 434,67.
456,79. 458,81.460,81. 516,17. 

Δαμασκός 28,11. 50,25. 128,10. 178,40. 
184,43.

Δανιήλ 138,17. 
δεισιδαίμων, -ες 32,13.
Δεσπότης 162,32. 
δημιουργικόν 132,12. 
διάβολος 518,18. 522,21.
Διάδοχος (Φωτικης) 540,31. 544,33.
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550,37. 560,41. 562,43. 562,44.
564,45. 568,47. 572,48.

διαφορά 62,32.
διθεΐα 8,1. 12,2. 42,19. 196,52. 336,14.
διθεΐτης,-αι 12,2. 384,37.
δικαιοκρισία 30,12. 74,41.
δικαιοπραγία 252,87.
δικαιοσύνη 42,19. 54,27. 56,28. 224,69.

260,92. 284,206. 286,107. 522,20.
526,22. 552,38.

Διονύσιος Αρεοπαγίτης 56,28. 138,18.
184,44. 188,46. 190,48. 194,52.
196,53. 256,89. 256,90. 266,95.
278,102. 288,109. 296,115. 298,115.
340,15. 344,17. 354,22. 362,27.
374,33. 376,33. 384,37. 386,38.
388,38. 390,39. 412,54. 430,65.
494,4.

δόλος 342,116.
δόξα 10,1. 18,6. 24,8. 76,42. 78,43.

104,57. 106,57. 108,57. 116,31. 118,3.
140,18. 142,20. 142,21. 144,21.
148,23. 150,25. 158,30. 160,31.
162,32. 164,32. 164,33. 166,33.
166,34. 168,34. 176,39. 186,45.
212,63. 300,116. 324,8. 328,11.
334,14. 338,15. 340,15. 352,21.
354,21. 368,30. 376,34. 384,37.
392,40. 484,97. 494,4. 510,13.
512,14. 516,17. 560,42. 570,47.
580,54. 582,56.

δόξα άκτιστος 78,43. 154,29. 
δοξολογία 104,56. 282,105. 
δραματούργημα, -τα θεοπρεπή 10,1. 
δύναμις 38,16. 56,28. 58,29. 60,31.

62,32. 64,33. 108,57. 124,7. 126,9.
132,12. 134,13. 176,39. 182,43.

186,45. 196,53. 198,53. 206,58.
210,61. 226,71. 260,91. 284,105.
286,107. 292,111. 302,118. 378,35.
382,37. 398,45. 400,46. 402,47.
402,48. 406,49. 410,53. 412,54.
414,55. 418,57. 418,58. 418,59.
429,59. 420,60. 422,60. 422,61.
424,61. 426,62. 426,63. 428,64.
430,65. 432,66. 434,68. 436,68.
436,69. 438,70. 444,74. 446,74.
444.464,:85. 472,89. 480,95. 482,97.
484,97. 492,3.

δύναμις άκτιστος 384,37. 406,51.
412,54. 414,55. 416,56. 416,57.
418,57. 418,58. 420,59. 420,60.
424,61. 426,62. 426,63. 430,65.
434,67. 434,67. 436,68. 464,84.
468,87.

δύναμις άντιληπτική 580,55. 
δύναμις δημιουργική καί προνοητική

92,50. 132,13.
δύναμις δημιουργική καί προνοητική 

καί προγνωστική 470,88. 
δύναμις ένεργητική 458,81. 460,81. 
δύναμις θεατική 444,73. 
δύναμις θεατική καί έποπτική 444,73. 
δύναμις θελητική 186,46. 458,81.

460,81.
δύναμις θελητική καί ένεργητική 

434,67.
δύναμις προγνωστική 470,88. 
δυνάμεις προνοητικοί 56,28. 
δυσσέβεια 8,1. 20,7. 36,16. 70,39.

70,39. 90,48. 104,56. 116,3. 136,16.
154,27. 242,80. 316,5. 376,34.
388,38. 428,63. 456,79. 462,82. 
466,86. 470,88. 478,93. 488,1. 502,8.
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δωρεά 182,43. 224,70. 256,89. 258,90. 260,91.
δώρημα 176,39. 262,93. 266,96. 268,96. 270,97.
Δωρόθεος i$62,27. 272,98. 276,101. 278,101. 278,102.

280,103. 282,104. 284,106. 290,110.
292,111. 294,112. 294,113. 296,113.

Ε 296,115. 300,116. 302,118. 350,21.
352,21. 354,21. 378,34. 378,35.

Έζεκίας 224,69. 380,35. 384,37. 392,40. 394,42.
είκών: κατ’ εικόνα 550,37. 394,43. 398,44. 398,45. 400,46.
είρήνη 304.,120. 544,34. 560,41. 560,42. 402,48. 404,48. 404,49. 406,49.

560,43. 564.46. 406,50. 406,51. 408,51. 408,52.
'Εκάτη 532,,26. 410,53. 412,54. 414,55. 414,55.
Εκκλησία 14,4. 18,6. 52,26. 150,26. 416,55. 416,56. 416,57. 418,58.

180,41. 180,42. 284,105. 314,4. 422,60. 422,61. 424,61. 424,62.
500,7. 426,62. 426,63. 428,64. 428,65.

έλευθερΐα 216,66. 238!,77. 274,99. 432,66. 434,67. 434,68. 436,68.
έλλαμψις 66,35. 108,57. 114,2., 118,4. 436,69. 438,70. 440,71. 440,72.

128,10. 130,11. 132,12. 136,15. 442,72. 442,73. 444,73. 444,74.
146,23. 148,25. 150,26. 182,42. 446,75. 448,76. 450,76. 452,78.
354,22. 494,4. 512,15. 566,46. 454,78. 456,79. 456,80. 458,80.
568,47. 458,81. 460,81. 460,82. 462,84.

"Ελλην ,-ες 62,32. 130,11. 282,104. 464,84. 464,85. 466,85. 468,86.
282,105. 420,59. 436,69. 452,78. 468,87. 470,87. 470,88. 472,89.
572,49. 474,89. 474,90. 476,92. 480,94.

έλπίς 104,57. 128,10. 480,95. 484,97. 598,6. 510,13.
ένανθρώπησις 396,43.. 582,57. 584,57. 522,20. 556,39.
ένέργεια 40,18. 40, 19. 42,20. 44,20. ένέργεια άκτιστος 44,20. 76,42. 134,14.

44,21. 56,28. 60,32. 62,32. 66,35. 182,43. 190,49. 192,50. 200,55.
72,40. 72,41. 74,41. 76,42. 92,50. 226,71. 290,110. 418,57. 422,61.
94,50. 94,51. 108,57. 124,7. 128,10. 424,61. 426,62. 430,65. 442,72.
132,12. 132,13. 134,13. 134,14. 446,75. 450,78. 452,72. 446,75.
148,25. 156,29. 174,38. 174,39. 450,78. 452,78. 454,79. 456,79.
176,39. 180,41. 182,42. 184,43. 458,80. 472,89.
186,45. 190,48. 192,50. 194,52. ένέργεια δημιουργική 174,38. 454,79.
196,52. 196,53. 198,53. 206,59. 46,85.
208,59. 208,60. 210,60. 212,62. ένέργεια ζωοποιός 298,116.
214,64. 214,65. 216,66. 218,67. ένέργεια ζωοποιός καί σοφοποιός
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226,71.
ένέργεια θεατική και θεοποιός 398,45. 
ένέργεια θεοποιός 94,51. 298,116.

498,6.
ένέργεια κτιστή 194,52. 446,75. 
ένέργεια ούσιοποιός 298,116. 
ένέργεια ουσιώδης 460,82. 462,84.

466,86. 478,94. 480,94. 480,95. 
ένέργεια παντουργός 284,105. 
ένέργεια σοφοποιός 298,16. 
ένέργεια ύποστατική 426,62. 
ένέργημα 456,80.

εύσέβεια 46,22. 70,39. 116,3. 198,53.
204,58. 216,66. 242,80. 280,104.
284,105. 310,1. 310,2. 312,2. 314,3. 
316,5. 324,8. 358,24. 360,25. 362,26. 
394,41.468,87. 478,93. 486,5. 

ευφρόσυνη 100,54. 328,11. 342,17.
358,25. 514,15. 522,20. 

εύχαριστία 546,35.
Εωσφόρος 350,21.

Ζ

ένεργητικόν 456,80.
ένοίκησις 518,18. 534,28. 
ένυπόστατος, -ον 430,65. 436,67. 
ένωσις 302,119. 536,28. 538,29. 
έξαλμα της λαμπρότητος 354,21. 
έξουσία 52,26. 160,31. 
έπαρσης 232,74.
έπίγνωσις 42,20. 128,10. 130,

132,12.214,64.

Ζαχαρίας 214,65. 222,68. 
ζηλοτυπία 232,74.
ζωή 140,20. 184,44. 186,45. 188,46.

190,47. 190,48. 196,52. 196,53.
198,53. 200,55. 226,71. 260,91.
2824,105. 294,113. 426,63. 428,64. 

1. 522,20. 532,27.
ζωή ζωοποιός 36,16. 192,50. 194,51.

έπιφοίτησις 234,75. 
έποψία μυστική 52,26. 
έρως 522,20. 568,47. 
έρως Ανέραστος 528,24. 
έρως Ιερός 108,57. 
εύαγγέλιον 206,59. 268,97. 554,38. 
εύαγγελιστής, -αι 118,3. 220,68. 
εύθύτης 52,26.
εύλάβεια 68,1· 10,2 .
Εύνομιανοι 30,13.
Εύνόμιος 62,32. 72,40. 198,53. 226,70. 

280,103. 282,105. 284,105. 284,107.
286,107. 292,111. 292,112. 450,77. 
472,88. 476,92. 478,93. 482,95.

104,52.
ζωή θεία 38,17.
ζόφος 104,56. 112,1. 144,22. 218,66. 

526,23.

Η

Ήλίας 22,8. 118,3. 366,28. 370,31. 
Ήσαΐας 166,34. 202,57. 204,58. 206,58.

208,59. 212,63. 222,68. 268,97. 
272,99. 580,54.

ήσυχία 142,21. 144,21. 510,13.

θ
εύπρέπεια 432,66.
Εύριπος 116,3. θαβώρ 66,35. 74,41. 86,47. 118,4.
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128,10. 168,34. 180,42. 376,34.
558,41.

θαβώριον 22,8. 82,46. 136,15. 154,28. 
156,29. 170,35. 318,6. 320,7. 356,23.
366.28. 388,38. 520,20. 522,20.
554,38.

θάνατος 166,34. 244,81. 250,86. 260,91. 
θαϋμα 162,32. 
θεαρχία 288,109. 492,3. 
θειότης 392, 3.
θέλημα 176,40. 184,44. 420,59. 420,60. 

432,66. 434,67. 460,81. 466,85. 
480,94. 520,19.

θέλησις 54,27. 58,30. 60,30. 60*31.
62.32. 174,38. 176,39. 178,4. 184,43.
1861.45. 394,43. 398,45. 400,46.
402,47. 402,48. 414,55. 420,59.
420,60. 422,61. 432,66. 458,81. 
464,85. 472,89. 482,96.

θέλησις άκτιστος 416,56. 
θεογνωσία 514,16. 518,18. 
θεογονία ύπερούσιος 462,83. 
θεοδώρα (αύτοκράτειρα) 508,12. 
Θεόδωρος 140,20. 
θεολογία 10,1. 64,35. 66,35. 124,7. 
θεοπτία 64,35. 
θεορρημοσύνη 200,55. 
θεός 10,1. 18,6. 24,8. 16,10. 28,11.

30,12. 32,13. 32,14. 34,14. 34,15.
38,17. 40,18. 40,19. 44,20. 44,21.
46,22. 50,24. 52,25. 52,26. 54,27.
54.28. 56,28. 58,29. 60,31. 62,33.
64.33. 64,34. 64,35. 68,37. 70,38.
70,39. 72,41. 74,41. 76,42. 80,43.
82.45. 82,46. 84,46. 88,48. 90,48.
92,50. 94,50. 100,54. 102,55. 104,55.
104,57. 108,57. 112,1. 114,2. 116,3.

118,4. 120,4. 120,5. 122,(). 122,7.
124,7. 124,8. 126,8. 130,12. 132,12.
132,13. 134,14. 136,15. 136,16.
138,16. 138,17. 142,20. 144,21.
144,22. 146,22. 1148,23. 152,28.
154,29. 156,29. 158,30. 162,32.
168,34. 170,36. 172,37. 174,38.
176,40. 178,40. 180,42. 182,43.
184,44. 186,45. 186,46. 192,49.
194,50. 194,51. 194,52. 196,53.
200,55. 200,56. 204,58. 210,60.
210,61. 210,62. 212,62. 212,63.
214,64. 214,65. 216,66. 218,66.
220,68. 222,68. 224,70. 226,71.
234,75. 240,79. 244,81. 244,82.
246,83. 250,85. 250,86. 262,93.
264,94. 268,96. 268,97. 270, 97.
274,99. 272,100. 276,101. 278,101.
280,103. 282,104. 282,105. 284,105.
286,104. 282,105. 284,105. 286,107.
286,108. 290,110. 292,111. 292,112.
296,113. 296,115. 298,115. 298,116.
302,119. 320,7. 322,7. 322,,8. 324,8.
324,9. 334,14. 340,15. 342,16.
344,18. 346,19. 348,20. 350,20.
354,21. 354,22. 364,27. 364,28.
366,28. 368,30. 380,36. 382,37.
384,37. 390,38. 394,42. 394,43.
396,44. 398,44. 398,45. 400,46.
402,48. 404,49. 406,49. 406,51.
408,51. 408,52. 410,53. 418,58.
420,59. 422,61. 424,61. 426,63.
428,63. 428,64. 434,67. 434,68.
436,69. 438,70. 440,71. 440,72.
442,72. 442,73. 444,73. 444,74.
446,75. 448,76. 452,78. 454,79.
456,79. 456,80. 458,80. 458,81.



460,82. 462,82. 462,83. 462,84. θεότης τρισυπόστατος 284,106.
464,84. 466,85. 466,86. 468,86. Θεσσαλονίκη 316,5.
468,87. 470,88. 472,89. 474,90. θεσσαλονικεΐς 264,94.
476,92. 478,92. 478,94. 484,97. θεοφάνεια 28,10. 138,18. 168,34.
494,5. 496,5. 498,6. 500,7. 502,8. 374,33. 376,33. 376,34. 380,36.
510,13. 512,14. 514,16. 516,16. 384,37. 386,38. 388,38. 390,39.
516,17. 518,18. 520,19. 522,20. 390,40. 560,42.
536,28. 536,28. 538,29. 438,30. Θεοφάνης 370,31.
546,28. 536,28. 538,29. 538,30. Θεόφιλος (αύτοκράτωρ) 508,12.
546,35. 548,35. 550,36. 552,37. θεωνυμία 278,102. 292,111.
552,38. 554,38. 558,40. 558,41. θεωρία 22,8. 114,2. 118,4. 120,4l·. 120,5.
560,41. 568,47. 572,48. 572,49. 138,18. 1412,20. 392,40.
576,51. 578,53. 584,57. θέωσις 38,17. 102,55. 106,57. 144,21.

θεός Λόγος 252,87. 300,116. 322,7. 324,8. 392,40.
θεός τρισυπόστατος 410,53. 394,42.498,6.
θεοσέβεια 478,93.
θεότης 14,3. 14,4. 16,5. 20,7. 28,11. 

34,15. 36,16. 44,21. 68,37. 68,38. 
70,38. 70,39. 76,42. 84,46. 88,47. 
94,51. 100,54. 104,55. 104,57. 114,2.
118,4. 140,18. 146,22. 156,29.
158,30. 168,35. 170,35. 190,47.
190,48. 194,50. 104,51. 194,52.
198,53. 212,63. 276,101. 278,102.
278,102. 284,105. 290,110. 298,115.
318,6. 320,7. 322,7. 322,13. 326,9.
326,10. 330,9. 334,14. 334,14.
338,15. 356,23. 376,33. 376,34.
378,34. 378,35. 380,35. 382,37.
384,37. 386,38. 388,38. 390,39.
392,41. 396,43. 398,44. 398,45.
400,45. 402,47. 402,48. 414,55.
416,56. 422,61. 424,61. 428,64.
436,68. 438,70. 466,85. 474,89.
474,90. 474,91. 480,95. 484,97.
490,2. 492,3. 498,6. 512,14. 526,23. 
554,38. 576,51. 580,54. 582,56.

θυμηδία 370,31. 494,5.

I

’Ιακώβ 124,7. 224,69.
'Ιάκωβος 154,28. 170,35. 
ιδιότητες ύποστατικαί 290,109. 
ίδίωμα,-τα 52,26.
Ιεζεκιήλ 264,94. 580,54.
’Ιερεμίας 166,34.
’Ιερουσαλήμ 118,3. 182,43. 426,62. 
Ίεσσαί 204,58. 208,60. 22,68.
Ίησοΰς 144,21. 156,29. 168,35. 368,30.

388,38. 584,57.
Ίησοΰς τοΰ Ναυή 264,94.
Ίησοΰς Χριστός 456,80. 458,81. 468,87. 
Ινδός,-οί 256,89.
Ίουδαία 390,38. 582,56.
’Ιουδαίος,-οι 170,36. 172,37. 316,5* 

426,62. 520,19.
Ιουστίνος 286,108.
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Ισαάκ 148,25.
Ισαάκ ό Σύρος 516,17. 550,37. 
ίσάγγελος 72,40. 76,41.
Ισοτιμία 242,79.
Ισραήλ 552,37.
Ισραηλίτης,-αι 142,20.
Ιωάννης Δαμασκηνός 18,6. 20,7. 26,10.

28,11.56,28.60,31.86,47.
Ιωάννης (ό εύαγγελιστής) 86,47.

154,28. 170,35. 212,62. 268,97.
270.97.

Ιωάννης της κλίμακος 516,17. 574,50. 
’Ιωάννης Χρυσόστομος 80,43. 126,8.

270.97. 366,28.
Ίώβ 222,69.
Ίωήλ 200,55. 268,97.
’Ιωνάς 254,88.
’Ιωσήφ 224,69.

К

κατακλυσμός 104,56. 
κατακλυσμός νοητός 582,56. 
κατάνυξις 244,81. 
κίνδυνος 8,1. 10,2. 324,9. 
κλήρος των άγιων 338,15.
Κορίνθιος,-οι 230,73. 236,76. 244,82.

246,83. 272,98.
Κόρινθος 232,74.
Κοσμάς 18,6.
Κρήτη 144,21.
κρίσις 52,26. 132,12. 174,38. 224,70.

278,102. 286,107. 
κρυφιότης 10,1. 16,4. 26,9. 352,21. 
κρυφιότης άφανής 16,4. 
κρυφιότης τής δόξης του θεού 10,1. 
Κύζικος 202,56. 316,5. 394,42.
Κυριακή Καινή 352,21.
Κύριλλος 52,25. 52,26. 128,10. 142,20. 

172,37. 178,40. 184,43. 224,70.
288,108. 428,64. 430,65. 434,67. 
448,76. 466,«5. 476,92. 480,94.

162,31. 260,91. 498,7. Κύριος 18,6. 28,11. 52,26. 66,35. 84,46.κακία 106,57.
508,11. 520,20. 556,40. 

κακοδοξία 202,56. 204,58. 310,2. 312,2.
312,3. 374,3. 374,32. 408,52. 468,87. 

κακομαχία 494,5.
κακόνοια 130,11. 388,38. 468,87.

478,93. 488,1. 560,41. 560,42. 
κακοτεχνία 540,31. 542,32. 
κακοφροσύνη 292,112. 326,9. 
κάλλος 26,10. 146,22. 
κάλλος άπόρρητον 170,35. 
κάλλος άρρητον 382,37. 
κάλλος άρχέτυπον 382,36. 
καρδία 80,43. 
καρδία σαρκική 264,94.

104,56. 116,3. 128,10. 138,17.
138,18. 140,18. 142,20. 12,21.
144,21. 146,22. 158,30. 164,33.
166,33. 166,34. 166,34. 202,57.
204,58. 206,59. 208,60. 212,62.
214,65. 220,68. 224,69. 238,77.
252,87. 264,94. 268,97. 268! ,272,98.
280,103. 288,8. 334,14. 338,15.
340,15. 352,21. 362,27. 366,28.
366,29. 374,33. 418,57. 432,66.
456,80. 458,81. 500,8. 510,13.
516,17. 518,18. 520,19. 538,29.
546,34. 562,44. 570,47. 582,56. 

Κωνσταντίνος ό μέγας 314,3.
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λαμπρότης 34,14. 66,35. 68,36. 74,41. 
80,43. 86,47. 92,50. 96,52. 98,54.
108,57. 112,1. 122,5. 140,20. 142,20. 
144,21. 146,23. 154,28. 158,30.
168,34. 180,42. 320,7. 322,7. 352,21.
354,21. 354,22. 356,23. 370,31.
380,35. 382,36. 382,37. 384,37.
388,38. 454,79. 474,90. 474,91.
510,13. 512,14. 512,15. 526,22.
538,30. 554,38.

λαμπρότης της τρισυποστάτου φύσεως 
370,31.

Λαπίθης 314,3. 314,4.
Λατίνος,-οι 314,3. 480,94. 
λατρεία 408,52.
Λαύρα 586,59. 
ληστής 162,31.236,75.
Λόγια 278,102.
λογισμός, -οι 12,2. 512,14. 512,15.

534,27. 546,34. 
λογολέσχια 102,55. 494,4.
Λόγος 154,28. 158,30. 166,34. 178,40. 

202,56. 276,101. 294,113. 428,64. 
556,40. 582,57. 584,57. 

λόγος γνώσεως 232,74. 
λόγος σοφίας 232,74.
Λόγος τού θεού 134,14. 158,30.
Λουκάς 154,28. 206,59. 418,57. 
λουτρόν παλιγγενεσίας 252,87. 260,92. 
Λύκιος 532,26. 
λύπη 210,61.

Μ

Μακάριος 146,23. 564,45. 568,47. 
μακαριστής 478,93.
Μακεδόνιοι 242,80.
Μακεδόνιος 180,41. 180,42. 182,43.

198,53. 202,56. 242,80. 
μακροθυμία 304,120. 
μαμωνάς 500,8. 578,53. 
μανία 32,14. 70,39. 282,105. 
μάννα 254,88.
Μάξιμος 8,1. 12,3. 14,3. 22,8. 24,9. 

26,9. 28,11. 32,13. 38,17. 40,18.
44,20. 44,21. 44,22. 44,23. 46,23.
48,24. 50,24. 50,25. 52,26. 54,27.
56,28. 58,30. 60,31. 64,33. 72,40.
92,50. 124,8. 208,60. 222,68.
288,109. 300,116. 304,119. 340,15. 
378,35. 384,37. 386,38. 388,38.
390,39. 390,40. 394,42. 402,47. 
414,55. 426,62. 436,68. 466,85. 
502,8: 502,9. 552,38.

Μαρία (Θεοτόκος) 18,6. 140,18. 
μαρμαρυγή 138,18. 146,22. 374,33. 
μάρτυς 168,35.
Μασσαλιανοι 180,41. 182,43. 
ματαιοπνία 308,1. 
ματαιότης 496,5.
Ματθαίος 206,59. 
μεγαληγορία 8,1. 
μεγαλόνοια 576,52.
μέθεξις 30,13. 38,17. 42,20. 66,35. 

68,36. 84,46. 128,10. 130,11.
352,21*25. 390,39. 392,40. 392,41.
442,73. 554,38. 554,38. 556,39. 

μερισμός 410,53. 554,39. 
μετάδοσις 28,11.
μεταμόρφωσις 10,1. 12,3. 14,3. 138,18. 

150,26. 314,4. 322,8. 334,14. 338,15. 
340,15. 352,21. 374,33. 380,36.μάγος,-οι 162,31.
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384,37. 388,38. 394,42. 512,14. ούσία 30,12. 42,19. 42,20. 44,21 . 52,25.
512,15. 56,28. 60,31. 62,32. 72,40. 72,41.

μετάνιοα 260,92. 74,41. 76,42. 82,45. 84,46. 92,50.
μετουσία 266,95. 352,21. 354,21. 94,50. 116,3. 118,4. 120,4. 120,5.

360,25. 430,65. 124,7. 124,8. 128,8. 126,9. 132,12.
μετοχή, -αι 56,29. 58,29. 184,44. 134,13,. 134,14. 152,28. 154,29.

268,96. 354,22. 430,65. 156,29. 158,30. 176,39. 176,40.
μετριοφροσύνη 576,52. 178,40. 180,41. 182,42. 182,43.
μισθαποδοσΐα 516,16. 186,45. 188,46. 188,47. 190,48.
μονοθεθεΐα 12,2. 192,49. 194,52. 196,53. 198,53.
μονοΰπόστατος, -ον 462,83. 208,59. 226,71. 262,93. 266,96.
μόρφωσις 512,14. 520,19. 268,96. 270,97. 274,100. 276,101.
μύησις 242,80. 280,103. 282,105. 284,106. 286,108.
μύσος 476,92. 288,108. 290,109. 292,111. 292,112.
μυσταγωγία 144,21. 298,115. 302,117. 320,7. 334,14.
μυστήριον 120,4. 136,15. 144,21. 340,15. 350,21. 352,21. 354,21.

146,23. 150,25. 510,13. 516,17. 354,22. 378,35. 380,35. 384,37.
520,19. 568,47. 394,42. 394,43. 396,43. 398,44.

μυστήριον θεού 10,2. 12,2. 400,46. 402,47. 402,48. 404,48.
Μωϋσής 22,8. 36,16. 78,43. 114,2. 406,48. 406,49. 406,50. 406,51.

116,3. 118,3. 118,4. 120,5. 122,5. 408,51. 408,52. 410,53. 424,61.
124,7. ^36Д 5р  142,20. 146,22. 430,65. 434,67. 434,68. 436,68.
148,23. 150,26. 168,34. 220,68. 438,70. 440,71. 440,72. 442,73.
224,69. 264,94. 268,97. 320,7. 448,76. 450,77. 452,78. 454,79.
366,28. 370,31. 566,46. 568,47. 456,79. 456,80. 458,80. 458,81.
570,47. 460,82. 462,82. 462,83. 462,84.

464,84. 466,85. 468,86. 470,87.
470.88. 472,89. 476,92. 478,92.
482,97. 484,97. 498,6. 512,15.
556,39. 558,41.

ουσία άκτιστος 384,37. 408,51.
4542,78. 454,79. 458,81. 468,87.
472.89.

ούσ(α άρχίφωτος 320,7. 
ούσ(α ύπερούσιος 190,48. 
όμοιότης 476,92. 536,28. 
όμοίωσις 550,37. 562,44.

'Οδύνη 140,19. 370,31. 372,31. 566,46. όμοούσιος,-ον 230,73. 430,65. 464,84.

N

Νείλος 550,37. 560,41. 
Νεστόριος 202,56. 
νόμος 260,91. 520,19.



466,85.
όμοτιμία 272,98. 476,92. 
όμοφροσυνη 86,46. 
όντότης 188,47. 
δρασις 574,51. 576,51. 578,53.
'Όρος 'Άγιον 586,59. 
δφις άρχέκακος 200,55.

Π

πάθημα 162,32. 166,34. 
πάθος 158,30. 296,114. 
πάθος μακάριον 100,54.
Παλαμάς 472,88. 476,92. 478,93. 
Παράδεισος 162,31. 
παράκλησις 546,35. 562,43.
Παράκλητος 160,31. 270,97. 370,31. 
παρακοή 366,28. 
παραλυτικός 446,75. 
παραμυθία 216,66. 228,72. 230,73.

232,73. 234,74. 236,76. 272,98. 
παράνοια 224,70. 374,33. 478,93. 
παραπληξία 240,78. 276,101. 
παραφροσύνη 242,79.
Παρθένος 252,87. 
παρουσία δευτέρα 96,53. 108,57. 
παρρησία 394,42.
Πατήρ 34,14. 52,26. 72,40. 82,46.

Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Α 607

410,53. 412,54. 414,55. 416,55.
418,58. 420,59. 422,60. 422,61.
424,61. 426,63. 428,64. 428,65.
432,66. 434,68. 436,69. 444,73.
454,78. 462,82. 462,84. 464,84.
464,85. 466,85. 466,86. 470,88.
472,89. 480,94. 480,95. 482,96.
482,97. 484,97. 492,3. 518,18.
544,34. 556,40. 580,54.

Πατρικία 502,8. 502,9.
Παύλος 78,43. 114,:2. 116,3. 120,5.

122,5. 136,15. 146,22. 146,23.
148,24. 152,κ27. 154,28. 208,59.
212,64. 222,68. 228,72. 232,74.
234,75. 236,76. 238,77. 248,84.
254,88. 260,91. 264,94. 266,95.
272,98. 374,32. 420,59. 462,82.
520,19. 540,31. 554,38. 558,41.
560,42. 568,47.

πένθος 244,81.250,86 . 546,35.
περίνοια 126,9. 494,4.
Πέρσης,-αι 256,89.
Πέτρος 24,8. 68,37. 146,22. 154,28.

170,35. 238,77. 302,119.
πίστις 46,23. 48,23. 52,26. 60,31 . 66,35.

170,35. 196,52. 198,53. 232,74.
252,87. 254,89. 270,97. 284,205.
310,1. 322,7. 324,,8. 324,9. 368,30.
522,20. 570,47. 580,55.

84,46. 86,47. 106,57. 114,2. 124,7. Πνεύμα 22,8. 28,10. 28,11. 78,43. 80,43.
160,31. 162,32. 164,32. 166,34. 82,46. 90,48. 92,49. 98,54. 102,55.
172,37. 174,38. 176,40. 200,55. 106,57. 108,57. 116,2. 146,23.
202,56. 212,62. 218,67. 220,68. 148,23. 170,36. 172,37. 174,38.
226,70. 232,73. 270,97. 288,109. 174,39. 182,43. 200,55. 202,56.
292,111. 294,113. 296,113. 298,115. 202,57. 204,58. 206,58. 208,60.
328,11. 336,15. 354,21. 366,28. 210,60. 210,62. 214,64. 214,65.
384,37. 398,44. 398,45. 400,45. 216,66. 218,67. 218,67. 220,68.
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224,70. 226,71. 228,72. 230,73.
232,74. 234,75. 236,76. 238,77.
240,79. 242,79. 246,83. 252,87.
254,88. 254,89. 256,89. 258,90.
258,91. 260,91. 262,93. 264,94.
266,96. 268,97. 270,97. 272,98.
274,99. 274,100. 282,105. 290,109.
294,113. 302,118. 304,120. 366,29.
374,32. 382,37. 416,56. 422,61.
430,65. 436,69. 440,71. 452,78.
454,78. 458,80. 460,82. 462,82.
462,83. 464,85. 466,86. 478,93.
478,94. 480,94. 482,96. 482,97.
492,3. 492,3. 492,4. 494,4. 494,5. 
496,6. 498,6. 514,15. 516,16. 516,17.
518,19. 520,19. 522,20. 526,22.
532,27. 534,27. 536,29. 544,34.
550,36. 560,42. 568,47. 570,47.
572,48. 580,54. 582,56. 580,55.
582,57.

Πνεύμα άγιον 24,8. 84,46. 106,57.
114,2. 128,10. 172,36. 174,38.
182,43. 198,54. 200,55. 204,57.
208,58. 212,63. 214,64. 214,65.
218,67. 220,67. 220,68. 222,68.
258,90. 260,91. 262,93. 264,94.
264,95. 268,97. 270,97. 272,98.
294,113. 296,113. 298,115. 302,118.
354,21. 366,29. 368,30. 398,44.
400,45. 410,53. 412,54. 414,55.
416,56. 416,57. 418,58. 422,60.
424,61. 426,62. 426,63. 428,64.
430,65. 434,68. 438,70. 460,82.
462,83. 462,84. 464,84. 464,85.
466,85. 468,86. 470,88. 480,94.
480,95. 482,96. 510,13. 536,29.
550,37. 576,51. 580,54. 582,56.

πνεύμα άληθείας 218,67. 220,68.
274.99.

πνεύμα βουλής καί ισχύος 204,58.
206.58. 216,66.

πνεύμα γνώσεως καί εύσεβείας 204,58.
206.58.216.66. 

πνεύμα δουλείας 218,67.
πνεύμα έλευθερίας 216,66. 218,67. 

220,67. 274,99.
πνεύμα σοφίας καί συνέσεως 204,58.

206.58. 216,66.
πνεύμα τής υιοθεσίας 218,67. 220,67.

274.99.
πνεύμα φόβου θεού 204,58. 206,58.

210.61.212.62.214.64.216.66. 
πνευματομάχος, -οι 264,94. 
πόθος 66,35.
πολιτεία άγγελική 162,31. 
πολυθεΐα 12,2. 30,12. 94,50. 186,45. 

186,46. 190,53. 282,104. 398,45. 
402,48. 404,49. 420,59. 

πολυπραγμοσυνη 12,3. 
πονηριά 198,54. 240,78. 
πλάνη 30,12. 80,44. 84,46. 192,49.

310,2.312,3. 332, 13. 336,14. 342,16.
374,32. 402,48. 4844,97. 504,10.
514,16. 516,16. 518,18. 518,19.
522,21. 526,23. 534,27. 538,30.
560,42. 566,47. 568,47. 572,48.
574,50.!580,54. 586,59.

πλάνη πολύθεος 396,44.
πλάνη σατανική 560,41. 560,42. 576,52.

578,52. 578,53.
Πλάτων 404,49. 528,25.
Πλωτΐνος 528,25. 530,25. 
πραότης 582,56. 
προαίρεσις 360,26.



Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Α 609

πρόγνωσις 294,113. 414,55. 4446,75. 
προγνωστικόν 132,12. 470,88.
Πρόκλος 532,26.
πρόληψις 568,47.
προνοητικόν 470,88.
πρόνοια 40,18. 40,19. 42,20. 44,20.

50,25. 54,27. 56,28. 62,33. 132,73.
236,75. 298,115. 420,59. 444,73.
464,85. 466,85. 474,90. 

πρόνοια αγαθοποιός 190,48. 192,50. 
πρόνοια κτιστή 194,52. 
πρόοδος,-40,18. 56,28. 190,47. 190,48.

190,49. 192,49. 194,50. 410,53.
552,38.

προπέτεια 96,53.
προσευχή 108,57. 142,21. 144,21.

148,25. 150,25. 272,98. 368,31.
510,13. 516,17. 536,28. 546,35.
550,36. 550,37. 552,37. 566,47.
568,47. 584,58.

προσκυνησις 474,89.
πρόσλημμα 158,30. 208,60. 276,101.

320,7. 396,44.
προσοχή 546,35.
προφητεία 158,30. 166,34. 210,62.

256,89.
προφήτης, -<χι 160,31 . 576,51 . 576,52.

578,53. 580,55. 584,58. 
Πυθώ 530,25.

Ρ

ραδιουργία 416,56. 
ραθυμία 568,47.
Ροβοάμ 502,9.
Ρωμαίος, -οι 218,67. 256,89. 
Ρώμη 264,94.

Σ

Σαβέλλιοι 242,80.
Σαβέλλιος 180,41. 180,42. 182,43.

242,80. 408,52. 482,95. 484,97.
σαρξ 20,6. 28,11. 34, 15. 66,35. 106,57.

148,23. 158,30. 166,34. 200,55.
202,57. 382,36. 382,37. 386,38.
388,38. 392,40. 458,80. 536,28.
556,39. 582,57.

σατάν 370,31. 
σατανάς 538,30. 540,31.
Σεβήρος 502,8. 502,9.
Σιράχ 508,11. 
σκοτόμαινα 140,9.
σκότος 350,22. 352,21. 370,31. 520,20. 

526,23. 530,25.
Σολομών 224,70. 248,85. 328,11.

336,15. 502,9. 534,27. 
σοφία 64,33. 132,12. 132,13. 184,44. 

186,45. 188,47. 190,47. 190,48.
192,49. 198,53. 20,58. 226,71.
244,81. 254,89. 278,102. 284,105. 
284,106. 286,107. 382,37. 424,61. 
426,62. 428,64. 430,65. 432,66. 
482,96. 482,97. 492,3. 564,46. 

σοφία άκτιστος 426,63. 428,64. 
σοφία σοφοδότις 192,50. 194,52. 
σοφία σοφοποιός 194,51.
Στέφανος (πρωτομάρτυς) 368,30.
συγκατάβασις 114,2. 118,4. 120,5.

170,35.
συγχυσις 526,23.
συκοφαντία 190,48. 192,50. 244,81.

252,86. 300,117. 312,2. 312,3.
376,34. 402,48. 406,50. 500J
546,35.
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συμβεβηκός (τό) 442,72. 448,76. 274,99.
450,77. 450,78. 452,78. υΙοί τής βροντής 24,8. 68,37. 146,22.

σύμβολον 10,1. 14,3. 166,4. 20,,7. 22,8. Υίός 24,8. 34,14. 52,26. 72,40. 84,46.
24,8. 24,9. 26,9. 34,15. 90,48. 106,57. 114,2. 162,32. 172,37.
100,54. 104,55. 168,34. 576,51. 174,38. 202,56. 210,61. 218,67.
576,52. 582,56. 582,57. 220,67. 220,68. 222,68. 270,97.

Συμεών ό μεταφραστής 568,47. 288,109. 294,113 . 296,13. 322,8.
συμπάθεια 30,12. 74,41.240,78. 354,21. 366,28. 398,44. 398,45.
Σωκράτης 526,24. 528,25. 410,53. 412,54. 414,55. 416,56.
Σωτήρ 22,,8. 332,14. 144,21. 160,31. 416,57. 418,57. 418,58. 418,59.

164,33. 168,34. 182,43. 326,10. 420,59. 420,60. 422,60. 422,61.
352,21. 452,4. 554,38. 560,42. 424,61. 426,62. 426,63. 428,64.
576,51. 428,65. 432,66. 434,66. 434,68.

σωτηρία 272,98. 296,114. 342,17. 436,69. 438,70. 440,71. 454,79.
344,17. 522,20. 458,80. 460,82. 462,83. 462,84.

Σωφρονίσκος 526,24. 464,84. 464,85. 466,85. 466,86.
468,86. 470,88. 472,89. 476,92.
478,93. 478,94. 480,94. 480,95.

Τ 482,97. 484,97. 518,18. 580,54.
Υιός του ανθρώπου 368,30. 426,62. 

ταπεινοφροσύνη 534,27. Υίός τού θεού 266,96.
ταπείνωσις 544,34. 568,47. 574,50. υίότης 160,31.
τελείωσις 324,9. 
τελώνης 162,31. 
τερατολογία 528,24.

ύπερουσιότης 102,55. 190,48. 190,49. 
192,49. 192,50. 194,51. 194,52.
196,52. 474,90.

τιμή 236,75. 240,79. 242,79. 242,80. ύπερουσιότης άκατάληπτος 60,31. 
τόκος 160,31. ύπόκρισις 24,8. 516,17. 522,21.
Τριάς 52,26. 88,48. 150,25. 290,109. ύπόστασις 42,20. 88,48. 124,7. 124,8.

426,63. 434,67. 478,94. 516,17. 
550,36. 552,37. 

τρυφή 560,41. 560,42. 562,43. 
τύφος 234,75.

Υ

134,14. 146,23. 158,30. 174,38.
182,42. 266,96. 268,96. 270,97.
274,100. 276,101. 278,101. 278,102. 
290,109. 290,110. 292,112. 294,113. 
296,113. 296,114. 378,35. 410,53. 
412,54. 414,55. 422,61. 424,61.
432,66. 434,67. 434,68. 462,82.
468,86. 476,92. 480,95. 482,96.
484,97. 584,57. _υίοθεσία 216,66. 220,68. 238,77.
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Φ

Φαρισαίος,-οι 212,63. 
φθόνος 32,13. 116,3. 
φθορά 260,91.
φιλανθρωπία 40,18. 42,20. 44,20. 98,54.

154.28. 338,15. 366,28. 
φιλοσοφία 162,31. 308,1. 310,1. 
φιλότης 536,28.
φόβος 204,58. 206,58. 208,60. 210,60.

210.61. 210,62. 212,62. 212,63.
214,64.216,66.244,81.250,86. ,

φόβος θεού 572,48. 
φρενοβλάβια 14,4. 
φρόνησις 432,66.
φύσις 18,6. 20,6. 20,7. 26,9. 32,14. 

34,14. 40,18. 40,19. 42,19. 42,20. 
44,20. 44,21. 52,25. 52,26. 54,27.
56.28. 72,40. 76,41. 80,43. 88,48. 
90,48. 94,51. 104,57. 108,57. 122,5.
126.8. 126,9. 150,25. 158,30. 174,38.
176,39. 178,40. 180,42. 184,43.
186,45. 198,53. 266,96. 286,107. 
296,114. 300,116. 302,117. 318,6.
322.8. 354,21. 354,22. 378,34.
380,35. 384,37. 388,38. 394,43. 
396,43. 400,46. 416,56. 424,61.
426.62. 426,63. 434,67.
444,74. 446,75. 452,78. 454,79. 
458,81. 466,85. 474,90.480,95.
510,13. 516,17.

φως 8,1. 10,2. 12,2. 12,3. 14,3. 14,4.
16,4. 16,5. 20,7. 22,7. 22,8. 24,8. 
26,10. 28,11. 34,15. 38,17. 66,35. 
68,36. 70,39. 84,46. 86,47. 92,49. W  
94,51. 96,53. 98,54. 100,54. 102,55. 
104,56. 104,57. 106,57. 108,57.

112,1. 118,4. 120,4. 120,5>. 122,5.
122,6. 128,10. 130,10. 134,14.
136,15. 136,16. 138,17. 136,16.
140,18. 140,19. 142,21. 144,21.
144,22. 146,22. 146,23. 1148,23.
148,24. 150,25. 154,28. 154,29.
156,29. 158,30. 160,30. 160,31.
164,33. 166,34. 168,34. 168,35.
170,35. 180,42. 182,42. 218,67.
220,67. 300,116. 316,5. 322.,8. 324,8.
326,10. 328,11. 330,12. 336,15.
338,15. 342,16. 344,18. 346,18.
346,19. 348,20. 350,20. 350,21.
352,21. 354,21. 356,23. 356,23.
358,24. 360,25. 362,27. 364,27.
364,28. 368,31. 370,31. 374,32.
378,35. 380,35. 382,36. 392,40.
394,42. 478,93. 492,4. 494,4. 498,6.
510,13. 512,14. 518,18. 520,19.
520,20. 522,20. 524,21. 524,22.
526,22. 532,27. 534,28. 540,31.
544,33. 548,36. 552,37. 552,38.
558,41. 564,45. 566,46. 568,47.
572,48. 572,48. 572,49. 572,50.
574,50. 576,51. 578,53. 582,56.
584,57.

φώςάκτιστον 154,29. 322,7. 330,11. 
φως άκτιστον, άχρονον, άσύγκριτον, 

άναρχον, άνέσπερον, άτελεύτητον 
384,37.

φως άληθινόν 24,8.
άνυπόστατον καί φασματώδες 

324,9.
φως άπρόσιτον 24,8. 362,27. 494,4.

φως άγγέλων 342,17.
436 68 άκρότατον 348,20. 350,20. 352,21. 

360,25. 382,37.
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φως άπρόσιτον καί άχρονον 382,36. 
φως άφθαρτον καί ύπερκόσμιον 330,11. 
φως γνώσεως 574,51. 
φως θειον 32,14. 330,12. 542,32.

542.33. 562,44.
φως θειότατον 318,7. 580,55. 
φως θεότητος 100,54. 
φως παρακλήσεως 570,48. 
φως προκόσμιον καί ύπερκόσμιον 

326,10.
φως προκόσμιον καί ύπερκόσμιον καί 

ύπερουράνιον 340,15. 344,18. 
φως προκόσμιον καί ύπερκόσμιον καί 

ύπερουράνιον καί άτελεύτητον καί 
άνέσπερον 374,32.

φως ύπερκόσμιον καί προκόσμιον
374.33.

φως ύπερουράνιον 336,15.
φως ύπερουράνιον καί άκρότατον

350,20.
φωτισμός 150,26. 300,116. 326,10.

250,20. 350,21. 516,16. 516,17.
520,19. 524,21. 530,25. 544,33.
550,37. 52,44. 568,47.

φωτοδοσία 266,95. 374,3. 376,33.
376,34. 390,39.

φωτοληψία 302,118, 552,38.
φωτοφάνεια 514,16. 522,21. 560,41.

560,42. 566,46. 56,46. 566,47.
568,47. 570,48. 574,51. 576,52.
578,52. 578,53. 580,54. 584,58.
586,59.

φωτοφάνεια άπλανής 372,32.
φωτοχυσία 362,27. 368,27. 366,29.

368,30. 536,28.
φωτοχυσία θεοποιός!372,32.
φωτοχυσία προκόσμιος καί ύπερκό-

σμιος 366,29.

X

χαρά 304,120. 546,34. 546,35. 560,41.
560,42. 564,46.

χάρις 18,6. 30,12. 36,16. 38,17. 52,26.
76,42. 94,51. 122,7. 124,7. 162,32.
164,32. 176,39. 178,40. 182,42.
182,43. 198,54. 200,55. 20. 204,57.
214,65. 220,68. 238,77. 240,79.
242,80. 246,83. 252,88. 254,88.
256,89. 258,90. 260,91. 260,92.
262,93. 266,96. 270,97. 272,98.
290,110. 298,116. 300,116. 302,118.
320,120. 316,5. 340,15. 352,21.
372,32. 384,37. 388,38. 392,40.
402,48. 418,58. 490,2. 492,3. 494,4.
498,6. 512,15. 514,16. 522,20.
534,28. 550,37. 556,39. 562,44.
544,44. 568,47. 576,51. 580,54.
584,58.

χάρις άκτιστος 118,4. 178,40. 494,4.
χάρις θεοποιός 300,117. 496,6.
χάρισμα,-τα 208,59. 212,63. 214,64.

228,72. 232,74. 236,76. 238,77.
240,78. 240,79. 242,79. 242,80.
244,81. 244,82. 246,82. 246,83.
248,84. 250,86. 252,87. 254,88.
254,89. 25,89. 258,90. 268,97.
272,98. 544,34.

χρηστότης 546,35. 550,37. 
χρίσις 276,101.
Χριστιανισμός 568,47.
Χριστιανός,~οί 70,39. 142,20. 242,80. 

576,52.
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Χριστός 12,3. 18,6. 20,6. 24,<λ 26,9.
28,11. 152,46. 84,46. 96,53. 106,57.
108,57. 140,20. 142,20. 154,27.
158,30. 166,34. 170,35. 180,41.
200,55. 210,62. 214,65. 230,73.
234,75. 23,75. 236,76. 238,77.
240,77. 260,92. 272,98. 290,110.
310,1. :316,5. 318,,6. 320,7. 338,15.
340,15. 358,24. 358,24. 360,26.
373,33. 376,33. 376,34. 376,34.
378,34. 384,37. 386,38. 388,38.
392,40. 394,43. 396,43. 396.44.
402,48. 414,55. 420,59. 430,65.
444,73. 446,75. 454,79. 458,81.
460,81. 466,85. 496,5. 516,17.
532,27. 538,29. 552,38. 576,51.
582,56. 582,57. 584,57.

Χρυσορρήμων 160,31 . 164,35. 168,35.
182,43. 226,72, 230,73. 230,73.
242,79. 252,87. 264,94. 270,97.
272,98. 340,15.

Χρυσόστομος 68,37. 70,38. 76,42.
84,46. 126,8. 128,10. 140,20. 156,29.
160,31. 164,33. 166,33. 166,34.
182,43. 216,6. 228,72. 230,73.
234,74. 242,79. 242,79. 252,87.
254,88. 256,89. 258,90. 270,97.

272,98. 300,116. 554,39. 580,55.

Ψ

ψευδηγορία 546,35.
ψεύδος 196,53. 200,55. 250,85. 310,2. 

312,2. 312,3. 378,34. 472,89. 496,5.
518,18. 530,25.

ψυχή 66,35. 96,52. 100,54. 106,57.
108,57. 116,3. 124,7. 146,23. 148,23.
150,26. 180,41. 200,54. 200,55.
202,56. 204,57. 252,87. 302,118.
310,2. 322,8. 342, 16. 392,40. 392,41.
434,68. 440,72. 468,86. 472,89.
496,5. 514,16. 518,18. 522,20.
526,23. 528,24. 530,25. 532,27.
534,27. 534,28. 536,29. 538,30.
540,31. 544,34. 546,35. 548,35.
560,41. 572,48.

Ω

ώραιότης 18,11. 84,46. 106,57.
Ωριγένης 444,74. 
ώφέλεια 244,81.

3. Ευρετήριο Πατέρων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΑΓΑΣ γύπτου και Λιβύης (PG 25)

2-3
Βίος τού άγιου Αντωνίου (PG 26)

(541-544) 312

10 (860Α) 370. 566
Επιστολή πρός Σεραπίωνα (PG 26)

19
Επιστολή πρός τούς έπισκόπους Αί- 20

(573С-576А)
(580Α)

426
428
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25 (589Α) 218.264 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κατά Άρειανών (PG 26) Εις μεταμόρφωσιν

1,28 (69Β) 436
3,61 (452ВС) 432
3,63 (457Α) 434
3,65 (460Β) 432

Κηρυκτικόν εις τόν Εύαγγελισμόν 
(PG 26)

(930CD)
(932С-933В)

(933Β)
(933С)

(949АС)
(949Β)
(949С)

144 
144 
106 

98. 154 
100

98. 100. 382 
100. 384

3
5
9

(920С)
(924Β)
(929Α)

288. 426 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
466

^  ΕΙς τήν έξαήμερον (PG 29)

Περί σαρκώσεως του θεοΰ Λόγου 
(PG 28)

4 (96Α) 18.84. 140.
340. 376

Πρός Άντίοχον άρχοντα (PG 28)

28 (616Α) 340

Πρός "Ελληνας (PG 25)

42 (84Β) 420
44 (88С) 420

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ

Οδηγός (PG 89)

2,5 (40С) 326
(40С-41А) 338. 344

(4 ΙΑ) 358. 360. 
362. 364

2,8 (52Α) 146
(52Β) 150. 374

Έπιστολαι (PG 32)

189,8 (696Α) 74
(696ΑΒ) 280

189 (696Β) 182
234,1 (868С) 42. 74

(868С-869А) 132

Ερμηνεία εις ψαλμούς (PG 29)

29,5 (317Β) 106. 146
33,9 (273Α) 146
44,5 (400С) 84. 146

(400CD) 682 (53С) 280
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Κατ’ Εύνομίου (PG 29)

1,7 (528Β) 470
1,8 (528ВС) 282

(529Α) 282
1,12 (540Α) 126
2,29 (640С) 182. 282
2,32 (645έ.) 62

(648Α) 60.126
(648С) 182. 282

4 (680Β) 446
5 (71 ЗА) 538

(716Β) 252
(716С) 268
(716D) 206
(772С) 208.214. 

222.418. 430

Όμιλία 15 περί πίστεως (PG 31)

3 (468CD) 52

Περί άγιου Πνεύματος (PG 32)

8,19 (104Α) 430. 466. 
482

8,21 (105С) 436
9,2 (108С) 290
9,22 (108С) 270
19,48 (156Β) 52
24,57 (Ι73Α) 260
26,63 (184С) 220

3 (121С) 302
(121D-124A) 302

6 (128ΑΒ) 358

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

*Έπη δογματικά (PG 37)

3,84-89 (414—415) 422

"Επη ήθικά (PG 37)

(602-603) 506
(606) 506

Έπιστολαί (PG 37) 
’Επιστολή 101 πρός Κληδόνιον

(181Α) 118. 156.
158

(181ΑΒ) 140. 338
(181Β) 320

ΛΟΓΟΙ

Λόγος 7 (PG 35)

21 (781Β-784Α) 392

Λόγος 28 (PG 36)

'Ομιλία είς τήν Χριστού γέννησιν 
(PG 31)

(1473D) 170

Υπόμνημα είς Ήσαΐαν (PG 30)

1 (180Β) , 146

3 (29Β) 78. 116. 120. 
136

19 (52Β) 126. 268. 
334

Λόγος 29 (PG 36)

3 (77Β) 202
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6
10
16

182 
288. 476 

230

Λόγος 30 (PG 36)

6 (112В) 324
9 (ПЗС) 52
21 (132В) 276

Λόγος 31 (PG 36)

5-6 (137—140В) 452
6 (140А) 438.456
29 (165В) 416

(165С) 216.218.
226. 274

30 (168С) 200.202
32 (169В) 416

Λόγος 32 (PG 36)

15 (189D-192A) 26. 148
(192 А) 130

Λόγος 38 (PG 36)

7 (317С) 50.64
(317D) 62

8 (320А) 50
11 (324А) 66
12 (324С) 22

Λόγος 40 (PG 36)

5 (364Β) 26. 326. 348. 
352. 354. 
360. 382. 
386. 574

6 (365Α) 320. 382

Λόγος 41 (PG 36)

3 (432C) 206
9 (441Β) 206

(441BC) 222
(441C) 206.216.

218
12 (445C) 206

(448Α) 202

Λόγος 44 (PG 36)

3 (609Β) 352. 360
(609BC) 346
(609C) 360. 574

Λόγος 45 (PG 36)

3 (628Α) 50. 62. 64
4 (628Β) 50
7 (632Β) 66
8 (632D) 22

Λόγος 39 (PG 36)

2 (336C) 98
5 (340Α) 532
8 (344Α) 66
9 (344Β) 148

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ

Έγκώμιον είς πρωτομάρτυρα Στέφα
νον A' (PG 46)

(716D-717B) 368
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Εις τούς Μακαρισμούς (PG 44)

6 (1268D) 226
(1268D-1269A) 44

(1269Α) 156. 378
(1269Β) 90. 130

Ε πιτάφ ιος εις Μ. Βασίλειον
(PG 46)

(793C) 146
(809C) 150. 566

ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΦΩΤΙΚΗΣ

Κεφάλαια (Sourches Chr. τ. 5 Ε. des 
Places

36 σ. 105 510
40 σ. 108 512. 540
89 σ. 149 544. 550.

562. 568
89 σ. 149-150 550. 562

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

Κατά Άπολιναρίου (PG 45)

5 (1132D) 428

Π ερί τού κατά θ ε ό ν σκοπού
(PG 46)

(289BC) 522

Π ερί ψυχής καί Αναστάσεως
(PG  46)

3 (104Β) 324. 380

Π ρός Ά β λά β ιον  (PG 45)

(128Α) 444. 466

Π ρός Εύνόμιον (PG 45)

1,46 (393D-396A) 424
1,46 (396D) 290
3 (604Β) 128
12,24 (965Β) 104
12,91 (1113D) 292

(1068C-1069A) 286
(1069Α) 286

Περί Έ'κκλησ. Ιεραρχίας (PG 3)

3,3 (429Α) 298

Περί ούράνιας Ιεραρχίας (PG 3)

1,2 (121Β) 494
4,1 (177C) 298
(177D) 298
9,3 (260D) 266

Π ερί θείων όνομάτων (PG 3)

U (585Β) 256
1,3 (592C) 256
1,4 (592Β) 380

(592BC) 138. 340.
380

1,5 (593Β) 344
2,1 (212Β) 290

(636C) 278
(637Α) 288
(637C) 278

2,4 (640D-641C) 256
2,5 (641D) 462

(644Α) 296
2,6 (644CD) 412
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2,7 (645Α) 352 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
4 (592ВС) 3 7 4
4,8 (704D) 334 Εϊς τήν μεταμόρφωσιν (PG 96)
4,20 (717D-720A) 298
5,1 (816Β) 190 2 (545Β) 86. 100
5,2 (816С) 190. 192 3 (549C) 98. 102. 338

(816CD) 190 8 (560Β) 106. 338
5,5 (816-825) 188 9 (560C) 86
5,6 (820С) οтгοο

(561ΑΒ) 144
5,8 (824С) 184 12 (564Β) 18. 84, 88.
7,1 (865С) 256 100. 580
11,6 (953С) 354 (564C) 20. 336. 384.

(953D-956A) 56 512
12,4 (972Β) 58. 186 13 (564D) 24. 98

(564D-565C) 386
Περί μυστικής θεολογίας (PG 3) (565C) 80

15 (569Α) 28. 68. 80.
U (997Β) 100 98. 338
2 (1025Β) 362 16 (569Β) 106. 338
5 (1048Β) 30 (933C) 338

(945C) 338

Επιστολή 5 Δωροθέφ (948ΑΒ) 338

(1073Α) 362 "Εκδοσις όρθοδόξου πιστεως
(PG 94)

ΕΥ ΑΓΡΙΟΣ
1,4 (800BC) 56
1,8 (81 ЗА) 60. 178

Κεφάλαια πρακτικά πρός Ά νατόλιον ι?9 (836Α-837Β) 280
(PG 40) (837Β) 56.60

2,22 (948С) 184
70 (1244Α) 550. 572 3,14 (1036Α) 50.434. 460

3,15 (948Α) 184

ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
(948Β) 184

(1048Α) 456
(1048Β) 456

Ερω τήσεις χριστιανικαι πρός *Έλ- (1056С) 274. 472
λ η ν α ς(Ρ 0  6) (1057Α) 460

(1057Β) 18
3,1 (1429С) 286 3,18 (1076Δ) 420. 458
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178 
276 

422. 428

66. 148 
574 
568 
568 
516

4,1 (1104Α)
4,8 (1116ВС)
4,14 (1160D-116 ΙΑ)
4,18 (1181С)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ

Κλιμαξ (PG 88)

7 (818Β)
(813С)

25 (996Α)
26 (1033Β)
28 (1132D)

ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΥ

Λόγος 32 Σπεχσιέρη
σ. 140 150. 516. 552

Λόγος 72 Σπεχσιέρη
σ. 281 52. 104. 150. 516

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Όμιλίαι 16 είς Γένεσιν (PG 53)

1 (128) 366
(131) 366

Όμιλία είς 44 ψαλμόν (PG 55)

2-3
(186)
(186)

276
270

Όμιλία 12 είς Ίωάννην (PG 59)

156. 16012,1
12,2

(81) 
(83. 84)

12,3 (84) 164
(84-85) 164

(85) 166
(85-86) 166

Όμιλία 14 εις Ίωάννην (PG 59)

1 (92) 300. 352.
556

Όμιλία 30 είς Ίωάννην (PG 59)

2 (174) 76. 94. 270.
354

Όμιλία 7 εις Λ' Κορινθίους (PG 61)

3 (58) 80

Όμιλία 23 είς Λ' Κορινθίους
(PG 61)

2 (191) 254

Όμιλία 
(PG 61)

29 είς Λ' Κορινθίους

I (239) 256. 258.
272

2 (243) 232
(244) 232.234

4 (245) 216. 230
(246έ.) 230

Όμιλία 
(PG 61)

30 είς Α' Κορινθίους

2 (251) 234
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Όμιλία 31 είς Α' Κορινθίους
(PG 61)

1 (257) 234
(258) 242

2 (259) 236
3 (260) 242

(261) 236

Όμιλία 32 είς Α' Κορινθίους
(PG 61)

1 (263) 236

Όμιλία 35 είς Α' Κορινθίους 
(PG 61)

3 (300) 258.272

Όμιλία είς Μεταμόρφωσιν Savile 
τ. 7

σ. 339 76. 106. 340. 352

ΈκλογαΙ άπό διαφόρων λόγων 
(PG 63)

21 (700) 34.68.84.
104. 106

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ερμηνεία είς Ίωάννην PG 74

10 (289BC) 128
12 (716D) 142

θησαυροί (PG 75)

6 (77C) 226
7 (100Α) 174

(100Β) 174
18 (312C) 178. 184. 

452
31 (444Β) 288

(445D-448A) 450
(448D) 52. 288., 434. 476
(449Α) 450
(452Β) 288

32 (553C-556A) . 172
33 (573C) 430. 466

Περί Τριάδος PG 77

7 (1087Β) 466
(1097Β) 430
(1133C) 60

11 (1145Β) 280
23 (1164D) 422. 428

Παραινετικός πρός Θεόδωρον
(PG 47)

11 (291-292) 142

Πρός νεωτέραν ύποστασαν χηρείαν 
(PG 48)

ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ

Όμιλία 5 (PG 34)

11-12 (516Β-517Β) 148

Περί έλευθερίας νοός (PG 34)

3 (603) 142 21 (956ABC) 570
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(956ВС) 148 1,48 (ΠΟΙΑ) 304
23 (957В) 100. 148 1,69 (1208Β) 210

1,76 (1212Α) 300

Περί, ύπομονής (PG 34) 2,88 (1168Α) 392
(1168ΑΒ) 106

13 (876D) 538 2,90 (1168C) 28
2,93 (1169Α) 28

Περί ύψώσεως νοός PG 34
3,38 (1276BC) 208

1 (889C) 148 Κεφάλαια διάφορα (PG 90)

1,7 (1180C) 38
ΜΑΞΙΜΟΣ 0  ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 1,76 (1212Α) 40. 88. 108

Έξήγησις τής κινήσεως (PG 90) Περί άποριών (PG 91)

8 (121C) 466. 480 (1128Α) 28. 78. 382
(1160C) 12. 68

Επιστολή προς Ίωάννην Κουβικου- (1165Β) 12
λάριον (PG 91) (II65D) 24

(1168Α) 124. 334
(461D-464A) 504 (1188Α) 54. 60

Ζήτησις μετά Πύρρου (PG 91) Πρός θαλάσσιον (PG 90)

(289BC) 466 10 (289Β) 210
(34 ΙΑ) 176. 274. 16 (644D) 106

378. 472 18 (644D) 124
(341C) 480 8 (644D-645A) 38
(349Β) 466 22 (32 ΙΑ) 40. 88. 108.

300

Κεφάλαια περί άγάπης (PG 90) 29 (365Α) 222

1 (981D-984A) 64 Πρός Μαρίνον PG 91

Κεφάλαια θεολογικά καί οικονομικά (96Α) 444
(PG 90) (197C) 436

1,1 (1083Α) 36.44 (200Α) 426
(1084Α) 12 (200Β) 394. 402

1,7 (1058Β) 32 (200C) 72
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Πρός Νίκανδρον (PG 91) Περί διαφόρων πονηρών λογισμών
(PG 79)

(96С) 466
18 (1221Β) 550.572

Σχόλια είς τό περί θείων όνομάτων ΣΙΝΕΣΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ 
(PG 4)

2 J j (232С) 552 ^ εΡ̂  ενυπνίων (PG 66)
1,4 (197С) 388

(197D) 390 5 (1293D) 526

ΝΕΙΛΟΣ Συνοδικός τόμος PG 151
46 (688C) 334

Κεφάλαια περί προσευχής (PG 79) 51-53 (679-692) 180
(682) 326

117 (1193Α) 512 (691-692) 180

4. Ευρετήριο Λειτουργικών κειμένων

Άπολυτίκιον τής μεταμορφώσεως 
Κάθισμα τής 6ης Αύγουστου 
Κάθισμα μετά τόν πολυέλαιον τής 

6ης Αύγουστου
Κανών 6ης Αύγούστου, φδή 6η, 

τροπάριον Β'

150 Κανών 6ης Αύγούστου 320
20 Κανών είς μεταμόρφωσιν 128.376

Κανών είς άγιον ’Αντώνιον 17 Ί- 
106 ανουαρίου φδή α' 370

Τριαδικός κανών β' ήχου, φδή ε' 52
320 Τροπάριον τής λητής 6ης Αύγούστου 320

5. Μή Χριστιανοί συγγράφεις

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΛΑΤΩΝ

Ηθικά Νικομάχεια Θ.10 536 Τίμαιος 30α 404

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

Βίος του Πρόκλου "Εκδοσις J. F. Πλωτίνου βίου Εκδοσις Ε. 
Boissonade Brechier, Enneades 22

τόμ. 1,24 530
18 σ. 160 532 1,25 528.530
23 σ. 162-163 532 1,25-26 530



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελις
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  7

Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο  -  Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ ΙΣ  8-587

ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

"Οτι ό ’Ακίνδυνος, άφοϋ προκαταλψβη τον άκροατή 
μέ πολλά τεχνάσματα, έπειτα έξορίζει φανερά 
άπό την άκτιστη θεότητα τό φως τής θείας μετα- 
μορφώσεως. 8-11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

"Οτι, άφοϋ έγινε ό ίδιος περιπετειώδης, έκτος των
άλλων παρουσιάζεται καί διθεΐτης. 10-13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ г

Άπόδειξις ότι ό ίδιος έγγίζει καί πολυπραγμονεί
αύτά πού έχαρακτήρισε ως άνέγγικτα. 12-15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

"Ελεγχος τής ρήσεως του Άκινδύνου, άπό τήν όποια 
δεικνύεται ότι νομίζει ότι οί άγιοι φρονούν άνα- 
κόλουθα πρός τούς έαυτούς των καί άναμεταξύ 
τους. 14- 17
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

’Ότι τό φως πού περιάστραψε τούς μαθητάς στο θα- 
βώριο όρος είναι άχώριστο άπό τή θεότητα, διό
τι προσυπάρχει σ’ αύτήν φυσικώς καί είναι λαμ- 
πρότης τής θείας φύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ό τι ή θεία φύσις είναι καθ’ έαυτήν άφανέρωτη άκό- 
μη καί σ’ έκείνους στούς όποιους έπιφαίνεται 
άπορρήτως τό θειο τούτο φώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ζ'

’Ότι στήνπολυθεΐα περιπίπτουν άληθινά όχι έκεΐνοι 
πού λέγουν ότι ή θεία φύσις ύπέρκειται κάθε φα- 
νερώσεως άλλα έκεΐνοι πού δέν τό λέγουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Ό τι φυσιολογοΰν τό θειο όχι έκεΐνοι πού λέγουν 
άκτιστο τό θειο φώς άλλ* έκεΐνοι πού τό λέγουν 
κτιστό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ ’

Ό τι τό νά μή γνωρίζεται ό θεός άπό φυσική φανέ- 
ρωσι δέν άναιρεΐ τό νά γνωρίζεται άπό τις θείες 
προόδους καί ένέργειες· όπου ό Ακίνδυνος έλέγ- 
χεται νά παρουσιάζη κτιστή τή θεία πρόνοια καί 
καταληπτή τή θεία φύσι.

\

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

"Αλλες ρήσεις τού Άκινδύνου καί μαρτυρίες των 
άγίων πού κακώς έκλαμβάνονται άπό αύτόν, κα
θώς έπιχειρεΐ νά παραστήση ότι ό θεός δέν είναι 
κατ’ ούσίαν άκατάληπτος καί άπό τις ένέργειές 
του έπιγινώσκεται.

18-27

26-29

30-33

32-35

36-47

46-49
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

'Ότι ό Ακίνδυνος διδάσκει κάτι τό έντελώς άντίθετο 
άπό τή μαρτυρία του θείου Μαξίμου πού προβάλ
λει αύτός και δεικνύει δτι ό άγιος λέγει άντίθετα 
άπό τούς πριν άπό αύτόν θεολόγους και συμβου
λεύει ν’ άποφεύγωμε και νά άποδοκιμάζωμε 
όλους τούς θείους μας πατέρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'

Άπόδειξις ότι καλώς είπε ό θειος Μάξιμος ότι ό 
θεός είναι έπάνω άπό τήν άπειρία, άν και ή άπει- 
ρία είναι άκτιστη, άλλα όχι όπως έδέχθηκε ό 
’Ακίνδυνος διαστρέφοντας τά λόγια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ

Ό τι άπό τά κτίσματα κατανοούμε όχι τή θεία ούσία 
άλλα τις θείες ένέργειες, πράγμα πού άθετεΐ ό 
’Ακίνδυνος θεωρώντας τά κτίσματα συναΐδια μέ 
τόν θεό κι’ έτσι έλέγχεται νά σύμφωνη μέ τούς 
'Έλληνες καί τόν Εύνόμιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'

Παραπέρα έλεγχος της δοξασίας του ν’ άπορρίπτη 
ότι τό θειότατο φως βλέπεται πνευματικώς· όπου 
ύπάρχει και παράστασις ότι δέν είναι μόνο τό 
φως άκτιστο, άλλα καί ή δύναμις κατά τήν όποια 
βλέπεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'

Έκθεσις καί άνασκευή άλλης ρήσεως τού ίδίου, κα
θώς έπιχειρει πάλι νά δείξη τή θεία ένέργεια 
άδιάφορη άπό τή θεία ούσία καί κτιστή λαμπρό
τητα τού θεού πού έφάνηκε στούς άποστόλους 
έπάνω στό θαβώρ.

48-55

54-61

606-65

640-71

72-77
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ

'Ότι, άν καί τό θειο φως έθεάθηκε με σωματικούς 
όφθαλμούς, άλλα πάντως μετασκευασμένους με 
τή δύναμι του Πνεύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'

"Αλλη ρήσις του Άκινδύνου άπό την όποια έλέγχε- 
ται τελείως άθεος, καθώς έπιχειρεΐ ν’ άναιρέση 
6τι ό Χριστός είναι θεός και νά δείξη ότι οί 
άγιοι όλοι είναι άντίθετοι προς τον ίδιο τον Κύ
ριο και μεταξύ τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'

Παράστασις μέ περισσότερα έπιχειρήματα ότι ό 
Ακίνδυνος είναι σύμφωνος μέ τον Βαρλαάμ και 
σύντομος άνασκευή των δογμάτων και των δύο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιθ'

Ό ,τι δέν είναι καμωμένο νά διακρίνεται μέ κτιστή 
δύναμι, δέν είναι κτιστό· και ότι οί όρώντες μέ 
τή δύναμι του Πνεύματος όροΰν τόν θεό άπό τά 
περί αύτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'

Ό τι τό φως πού περιέλαμψε τούς άποστόλους στό 
θαβώρ δέν άνήκει στά αίσθητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'

"Υμνος σ* αύτό τό φως, και πώς τούτο άνυψώνει και 
όσα φαίνονται νά είναι ταπεινώς γραμμένα για’ 
αύτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ'

"Αλλος ύμνος στό ίδιο φως και σύντομη προτροπή 
πρός τούς άπίστους νά έπιστρέψουν.

78-83

82-87

86-93

92-95

94-97

98-105

104-109
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ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

'Ότι ό ’Ακίνδυνος είναι τυφλότερος στη διάνοια άπό 
δσο είναι οί τυφλοί στην αισθητή θέα, διότι δέν 
άγνοεΐ άπλώς, άλλα διατείνεται περί του θείου 
φωτός τά δύο αντίθετα πράγματα. 112-115

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Ρήσεις του Άκινδύνου μέ τήν έξέτασι των όποιων 
φανερώνει κατά πολλούς τρόπους ότι κατα
σκευάζει τό ίδιο φως νά είναι κτίσμα και ούσία 
του θεού. 114-123

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Ό τι λόγω του πολυσημάντου της λέξεως θεός οί πα
τέρες άλλοτε έδίδαξαν και άλλοτε άρνήθηκαν ότι 
βλέπεται ό θεός. ’Επειδή δέν έκατάλαβε τούτο ό 
’Ακίνδυνος χρησιμοποιεί τούς λόγους των άγιων 
έναντίον άλλήλων. 122-127

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Ό τι κάνοντας τό ίδιο και μέ τη λέξι ίδείν, πού έχει 
διπλή σημασία, έξελέγχεται ότι συγχρόνως θεω
ρεί και τή θεία πρόνοια κτιστή. 128-135

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άπόδειξις και άπό όσα ό ίδιος λέγει ότι τό φως πού 
έλαμψε στό θαβώρ είναι άκτιστο και δέν είναι 
θεία ούσία, έστω κι* άν ό ίδιος δέν θέλη. 134-139
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  Σ Τ '

Έπανάληψις τής ρήσεως του, μέ τον έλεγχο τής 
όποιας άποδεικνύεται πάλι δτι τό μέν θειο τούτο 
φως είναι κοινό Ιερό θέαμα, ένώ αύτός δείχνεται 
δτι δέν θεωρεί κανένα άπό αύτούς αληθινό θεο
λόγο και δτι άντιτάσσεται στα εύαγγελικά θεσπί
σματα.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  ζ '

’Ότι δεικνύει όχι μόνο δτι θεωρεί τό φως άλλοτε κτί- 
σμα κι* άλλοτε ούσία του θεού, άλλα και δτι τό 
έκλαμβάνει άθέατο και άπό αύτούς τούς τρεις, 
άπό τούς όποιους μόνους άποφάνθηκε πρωτύτερα 
δτι έγινε θεατό.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  Η '

Ό τι προβάλλοντας δύο μάρτυρες, τόν Χρυσόστομο 
καί τόν θεολόγο Γρηγόριο, τόν ένα τόν φέρνει 
έναντίον έαυτοϋ, ένώ τόν άλλο, τόν Χρυσσορρή- 
μονα πατέρα, τόν συκοφαντεί μάλιστα.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  θ '

Έπί πλέον δτι άποστερεΐ τής θέας του ίεροΰ έκείνου 
φωτός καί αύτούς πού άνέβηκαν στο θαβώριο 
μαζί μέ τόν Κύριο.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  Γ

Ό τι μέ όσα λέγει άποδεικνύει δτι καί τό άγιο Πνεύ
μα είναι κτίσμα.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  ΙΑ '

"Αλλη ρήσις τού Άκινδύνου άπό τήν όποία έλέγχεται 
δτι λέγει τόν μέν θεό άληθινό καί άνενέργητο, 
τά δέ κτίσματα συναΐδια μέ αύτόν.

138-153

152-157

156-169

168-171

170-175

174-179
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB'

" Α λ λ ες  ρ ή σ ε ις  το υ  ιδ ίο υ  ά π ό  τ ις  ό π ο ιε ς  έ λ έ γ χ ε τ α ι  δ τ ι  
ά π ο φ α ίν ετ α ι δ τ ι δ λ ο ι  ο ί  έ ν θ ε ο ι  θ ε ο λ ό γ ο ι  κ α ι ο ί  
σ ύ μ φ ω ν ο ι μ έ  α ύ το ύ ς  ε ίν α ι π ο λ ύ θ ε ο ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ

" Α λ λ ες  ρ ή σ ε ις  το ύ  ιδ ίο υ , ά ν ά μ ε σ α  σ τ ις  ό π ο ιε ς  ύπ ά ρ  
χ ε ι  κα ι μ α ρ τυρ ία  ά π ό  το υ  μ εγ ά λ ο υ  Δ ιο ν υ σ ίο υ ,  
ά π ό  τ ις  ό π ο ιε ς  έ λ έ γ χ ε τ α ι  δ τ ι α ύ τή ν  τ ή ν  π α ρ α χ α -  
ρ ά ττει κ α ι τ ή ν  π α ρ ερ μ η ν εύ ε ι, ένώ  α ύ τό ς  π α ρ α δ έ 
χ ε τ α ι  π ο λ λ ο ύ ς  θ ε ο ύ ς  κ α ι θ εό τ η τ ες .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'

" Α λλη  ρ ή σ ις  το υ  ιδ ίο υ  ά π ό  τ ή ν  ό π ο ια  έ λ έ γ χ ε τ α ι  ν ά  
ισ χ υ ρ ίζ ε τ α ι δ τ ι ό  θ ε ό ς  δ έ ν  μ ά ς  έ π α γ γ έ λ θ η κ ε  
ά λ η θ ιν ά  τ ό  Π νεύ μ α , μη δ ια κ ρ ίνο ντ α ς  ά ν ά μ ε σ α  σ έ  
ε ύ σ ε β ε ΐς  κ α ι ά σ ε β ε ΐς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'

Ά π ό δ ε ιξ ι ς  δ τι τά  έπ τ ά  π νεύ μ α τ α  π ού  κ α τά  τ ή ν  π ρ ο 
φ η τ ε ία  έ χ ο υ ν  ά να π α υ θ ή  έπ ά νω  σ τ ό  Χ ρ ισ τ ό  ε ίν α ι  
τ ό  ίδ ιο  τό  ά γ ιο  Π νεύμα* κ α ι ό  ’Α κ ίν δ υ ν ο ς , λ έ γ ο ν 
τα ς  το ύ τα  κ τ ίσ μ α τα , λ έ γ ε ι  κ τ ίσ μ α  το ύ το .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΊΓ'

Π ε ρ ί τού  φ ό β ο υ  το ύ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς , τ ί ε ίν α ι κ α ι π ώ ς π ρ ο -  
κ α λ εΐτα ι σ τ ο ύ ς  κ α τα ξιω μ ένο υ ς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Κ α ι ά λ λ α  π ερ ί τω ν  έπ τ ά  το ύ τω ν π νευ μ ά τ ω ν , δ τ ι ε ίν α ι  
άκτιστα* κ α ι δ ια σ ά φ η σ ις  μ α ρ τυ ρ ία ς π ο ύ  π ρ ο β ά λ 
λ ετ α ι κ α κ ώ ς ά π ό  τ ό ν  ’Α κ ίν δ υ ν ο  έ ν α ν τ ίο ν  το υ , 
δ π ο υ  γ ίν ε τ α ι λ ό γ ο ς  κ α ι π ε ρ ί  τού  π ο ιε ΐν  κ α ι το ύ  
έ ν ε ρ γ ε ϊν .

178-189

188-199

198-205

204-211

210-215

216-227
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ'

'Ό τ ι  ό  ’Α κ ίν δ υ ν ο ς  π ρ ο έβ α λ ε  κ α τά  τω ν χ α ρ ισ μ ά τ ω ν  
του Π νεύ μ α το ς  κα ι μ ια  ρ ή σ ι του  Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ  
Π α τρ ό ς, ά φ οϋ  τή ν π α ρ α χά ρ α ξε .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΐθ '

" Ε κ θεσ ις κα ι δ ια σ ά φ η σ ις  ά σ φ α λ ή ς  α υτή ς τή ς  χ ρ υ σ ο -  
σ το μ ικ ή ς  ρ ή σ εω ς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ κ '

Π α ρ α π έρ α  δ ια σ ά φ η σ ις , π ο ιά  κ α ι π ρ ο ς  π ο ιο ύ ς  κ α ι ά π ό  
π ο ιό ν  λ έ γ ε ι  δτι ε ίνα ι ή πα ρ α μ υθία  σ ’ α ύ τή ν τή  
ρήσι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ'

Ά π ό δ ε ιξ ις  δ τι ό  ’Α κ ίν δ υ νο ς  π α ρ ισ τά νε ι ά π ’ α ύ τή ν δ τ ι  
και ο ί  ά π ισ το ι και τά  ά λ ο γ α  ζώ α  κ α ι ο ί  ίδ ιο ι  ο ί  
δ α ίμ ο νες , ά λ λ ο ίμ ο ν ο ν , ά π ο τ ελ ο ϋ ν  μ έλ η  του  Χ ρ ι
σ το ύ  και δ τι α ύτοί θ ά  έ π ιτ ύ χ ο υ ν  π ρ ιν  ά π ό  τ ο ν  
Χ ρ ισ τ ό  τή μ ελ λο ντ ικ ή  έπ α γγελ ία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ'

" Ε κ θεσ ις  π ερ ί τού  π ο ιά  ε ίνα ι τά  π νευ μ α τικ ά  χ α ρ ίσ μ α 
τα  και π ο ιά  τά  μή π νευμ α τικ ά  κα τά  δ ια σ τ ο λ ή .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΠ

Ό τ ι  δ έ ν  ε ίνα ι ά κ τισ α  δ λ α  τά  π νευ μ α τικ ά  χ α ρ ίσ μ α τ α , 
καί π ο ιό  ε ίνα ι ά κ τισ το  μ έσ α  σ ’ αύτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ’

Π α ρ ά σ τ α σ ις  λ επ τ ο μ ερ έσ τ ερ η  δ τ ι ή ά κ τιστη  έ ν έ ρ γ ε ια  
καί χ ά ρ ις  τού  Π νεύ μ α το ς  δ έ ν  ε ίν α ι ή ο ύ σ ία  το ύ  
Π νεύ μ α το ς.

226-229

230-233

232-237

238-243

244-251

250-263

262-275
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ'

Ό τι ό ’Ακίνδυνος, έκλαμβάνοντας κακώς τό ‘όλος’ 
στην περίπτωση του θεού δείχνει τον έαυτό του, 
άλλοίμονο στην άπόνοια, ανώτερο κι’ άπό τόν 
ίδιο τόν Χριστό. 274-279

ΚΕΦΑΛΑΙΟ КΣΤ'

'Ότι τό ‘δλον’ έκλαμβάνεται άπό τούς αγίους διαφο
ρετικά έπι τού θεού και πόσο* όπου παρατίθεν
ται και ρήσεις τού Άκινδύνου πού άντιλέγουν 
φανερά προς τούς άγιους και περιπίπτουν σέ άλ- 
λόκοτες βλασφημίες. 278-295

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ'

'Ότι, έφ’ όσον ή διάκρισις έπι τού θεού είναι διττή, 
όπως έδείχθηκε άπό τούς θεολόγους, όταν έπι 
τής μιας άπό αύτές λέγεται τό όλο, δέν περιλαμ
βάνει και τήν άλλη* και δτε δσα μετέχουν του 
θεού, μετέχουν τής θείας ένεργείας, άλλ’ όχι τής 
θείας ούσίας. 294-303

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ'

Ό τι και ή σοφία και ή άρετή πού χορηγείται άπό τόν 
θεό στούς ένθέους είναι θεία ένέργεια τού θείου 
Πνεύματος. 302-305

Π Ρ Ο Σ  ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ Λ Ο ΓΟ Σ Α Ν ΤΙΡΡΗ ΤΙΚ Ο Σ ΕΚ ΤΟ Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ποιός ό σκοπός τού κάθε είδους και τής μιας και τής 
άλλης φιλοσοφίας, τής κατά κόσμο καί τής κατά 
Χριστόν, και δτι τό ζητούμενο άπό τήν καθεμιά 
μέ τούς λόγους είναι ή άλήθεια και δσοι έξέπε-
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σ α ν  α π ό  αύτήν ά να γκ α σ τικ ά  έμ π λ έκ ο ν τ α ι σ τ ο  
ψ εύ δος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Π ερ ί τη ς ψ ευ δ ο γρ α φ ία ς  τού  Ά κ ιν δ ύ ν ο υ  ά π ’ α ύ τή ν τή ν  
αφ ετηρία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

’Ό τ ι  και ά π ό  δ σ α  γ ρ ά φ ει τ ο ύ τ ο ς  π ερ ί τού  φ ω τό ς  στη  
μ ετα μ όρ φ ω σ ι τού  Κ υρ ίου , δ ε ικ νύ ει ό τ ι τό  θ εω ρ ε ί  
σ ά ν  α νυ π ό σ τα το  φ ά σ μ α  και κ τ ισ τό  κ α ι α ισ θ η τ ό , 
και φ έρ ε ι τ ό ν  Χ ρ ισ τ ό  ν ά  έ χ η  τρ εις  φ ύ σ ε ις  κ α ι  
δύο  θ εό τη τες , ύ π ερ κ ειμ ένη  και ύ φ ειμ ένη  μ έ  κ ά θ ε  
τρ όπ ο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Π α ρ ά σ τα σ ις  δτι, ά ν  καί ύ π ο κ ρ ίνετα ι δ τ ι δ ε ίχ ν ε ι  τή  
μιά ό  ’Α κ ίνδ υ νο ς , π ά ντω ς καμμιά  θ εό τ η τ α  δ ε ν  
ά π ο δ έχετα ι άκτιστη .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

’Ό τ ι  έπ ινο ε ί καί Ισ χυρ ίζετα ι φ α νερ ώ ς δ τι τ ό  ύ π ερ ο υ 
ρά νιο  καί π ρ ο κ ό σ μ ιο  καί ύ π ερ κ ό σ μ ιο  φ ω ς ε ίν α ι  
κτίσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Π α ρ ά σ τα σ ις δ τι ό  ’Α κ ίν δ υ νο ς  κ α λ εΐ δ ιθ ε ΐτ ες  δ χ ι  μ ό ν ο  
έμά ς, ά λ λά  κα ί το ύ ς θ ε ο φ ό ρ ο υ ς  Π α τ έρ ες  κ α ί τ ή ν  
’Ε κ κ λη σ ία  καί β α σ ιλ ε ία  π ο ύ  κ α τεδ ίκ α σ ε  τ ό ν  Β α ρ 
λαάμ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ό τ ι ,  ά κ ο ύ ο ντα ς το ύ ς  θ ε ο φ ό ρ ο υ ς  ν ά  λ έ γ ο υ ν  δ τ ι τ ό  
π ρ ο κ ό σ μ ιο  φ ω ς κ ι’ αύτό  π ο ύ  έφ ά νη κ ε  σ τ ο  θ α -  
βώ ρ ε ίνα ι τό  ίδ ιο , ένώ  έ π ρ επ ε  ν ά  ε ίχ ε  ά π α λ λ α χ θ ή

308-313

312-317

318-325

324-327

328-333

334-337
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ά π ό  τ ή ν  π λ ά νη  και ν ά  μή ν ο μ ίζη  ό τ ι το ύ το  έπ ή ρ ε  
τ ή ν  ά ρ χή  ά π ό  τ ο ν  ό ρ ο ς , α ύ τός, π α ρ α μ ερ ίζο ν τ α ς  
έ κ ε ίν ο υ ς  δ ο λ ίω ς , κ α τ η γ ο ρ εί έμ ά ς  ό τ ι τ ό  λ έ γ ο μ ε  
ύ π ερ κ ό σ μ ιο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

"Ο τι τ ό  π ρ ο κ ό σ μ ιο  κα ι ύ π ερ κ ό σ μ ιο  κ α ι τω ν ά ιδ ίω ν  
ά γ γ έ λ ω ν  φ ω ς, ε ίν α ι ό  ίδ ιο ς  ό  θ ε ό ς ·  κ α ι ό  ’Α κ ίν 
δ υ ν ο ς  δ ια κ η ρ ύ σ σ ο ν τ α ς  έ κ ε ΐν ο  κ τ ισ τό  δ ε ικ ν ύ ε ι  
α ύ τό ν  τ ο ν  ίδ ιο  κ τ ισ τό .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ '

Π α ρ ά σ τ α σ ις  δ τ ι δ έ ν  ε ίμ α σ τ ε  έμ ε ΐς , ά λ λ α  ό  Β α ρ λα ά μ  
κ α ι ό  ’Α κ ίν δ υ ν ο ς , π ο ύ  δ ο γ μ α τ ίζο υ ν  ό τ ι μ ετα ξύ  
θ ε ο ύ  κ α ι ά γ γ έ λ ω ν  ε ίν α ι φ ω ς, τ ό  ό π ο ιο  δ έ ν  ε ίν α ι  
ο ύ τ ε  θ ε ό ς  ο ύ τ ε  άγγελος*  ό π ο υ  έκ θ έτ ετ α ι κα ι δτι  
ό  θ ε ό ς  λ έ γ ε τ α ι φ ω ς ό χ ι  κ α τ’ ο ύ σ ία ν  ά λ λ α  κ α τ’ 
έ ν έ ρ γ ε ια .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ г

Π α ρ ά σ τ α σ ις  δ τ ι ό  μ έγ α ς  Β α σ ίλ ε ιο ς  τ ό  ύ π ε ρ ο ύ σ ιο  φ ω ς  
ε ίπ ε  δ τ ι δ ια κ ό π η κ ε  ά π ό  τή ν  ο ύ ρ ά ν ια  π ερ ιφ έρ ε ια , 
ό χ ι  δ ιό τ ι ε ίν α ι ύ λ ικ ό , κ α ι γ ι ’ α ύ τό  δ έ ν  μ π ο ρ ε ί ν ά  
π ρ ο χ ω ρ ή σ η  δ ιά  μ έ σ ο υ  έ κ ε ίν η ς , δ π ω ς  ά π ο δ έ χ θ η -  
κ ε  φ ρ ε ν ο β λ α β ώ ς  ό  ’Α κ ίν δ υ ν ο ς , ά λ λ ά  δ ιό τ ι τά  α ί-  
σ θ η τ ά  δ έ ν  ε ίν α ι δ εκ τ ικ ά  έ κ ε ίν η ς  τή ς  λ α μ π ρ ό τ η -  
τ ο ς  ο ύ τ ε  ε ίν α ι κ α μ ω μ ένα  ν ά  β λ έπ ω ντ α ι δ ι’ έ κ ε ί
ν η ς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

Ά π ό δ ε ιξ ις  μ έ  β ά σ ι δ σ α  λ ό γ ια  το ύ  μ εγ ά λ ο υ  Δ ιο ν υ σ ίο υ  
π α ρ έ θ ε σ ε  ό  ’Α κ ίν δ υ ν ο ς  κ α ι δ σ α  α ύ τό ς  ό  ίδ ιο ς  
έ γ ρ α ψ ε  μ ό ν ο ς  του  δ τ ι έ μ ε ΐς  μ έν  δ ε χ ό μ α σ τ ε  μ ιά  
θ εό τ η τ α , α ύ τ ό ς  δ έ  δ έ χ ε τ α ι  δ ύ ο  έ κ φ υ λ ε ς  κ α ι ά ν ι-  
σ ε ς  κ ι’ έ ν τ ε λ ώ ς  ξ ε χ ω ρ ισ μ έ ν ε ς  μ ετα ξύ  τους.

336-345

344-349

348-357

356-375

374-387
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB'

Ό τ ι  π ρ ο έβ α λ ε  κ α ι μ ια  ρ ή σ ι του  σ ε π τ ο ύ  Μ α ξίμ ο υ  π α 
ρ α χα ρ α γμ ένη , κατά  τή ν  ό π ο ια  έ ξ ε λ έ γ χ ε τ α ι  δ τ ι  
π ερ ιπ ίπ τει σ έ  π ο λ λ ά  α λ λ ό κ ο τ α , ά φ οϋ  ισ χ υ ρ ίζ ε τ α ι  
ό τ ι ε ίνα ι σ ά ρ κ α  τό  φ ω ς τή ς  μ ετ α μ ο ρ φ ώ σ εω ς  και 
ά π ό  π ο λ λ έ ς  ά π ό ψ εις  δ ε ικ νύ ετα ι π ο λ ύ θ ε ο ς  κα ι 
ά θ εο ς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ

'Ό τ ι  π α λα ιό τερ α  ό  σ ο φ ισ τ ή ς  τή ς  κ α κ ία ς έ π ιχ ε ιρ ο ϋ σ ε  
ν ’ ά π α τή ση  μ έ  τή ν  π ο λ υ θ ε ΐα , τώ ρα  ό μ ω ς  έ π ιχ ε ι-  
ρ εΐ ν ά  μ ά ς ά π ομ α κ ρύνη  δ ο λ ίω ς  ά π ό  τ ο ν  έ ν α  Θ ε ό  
σ υ νη γο ρ ώ ντα ς  δ ή θ εν  ύπ έρ  τή ς  ένό τ η τ ο ς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'

'Ό τ ι  ε ίνα ι μ ω ρία  τό  λ ε γ ό μ ε ν ο  ά π ό  τ ο ν  Α κ ίν δ υ ν ο  ό τ ι  
λ έ γ ο μ ε  π ο λ λ έ ς  και δ ιά φ ο ρ ες  τ ις  έ ν έ ρ γ ε ιε ς  τού  
θ ε ο ύ  λ ό γ ω  τή ς  ά σ θ εν ε ία ς  τή ς γ ν ώ σ ε ώ ς  μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’

Ό τ ι ,  έ φ ’ ό σ ο ν  α ύ τό ς λ έ γ ε ι  ό τ ι ό  Υ ίό ς  κ α ι τό  ά γ ιο  
Π νεύ μ α  ε ίνα ι ένέρ γ ε ια , σ υ μ φ ω νεί μ έ  τ ο ν  Σ α β έ λ -  
λ ιο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΣΤ'

Ό τ ι  κακώ ς έκ λ α μ β ά ν ει ότ ι δ ύ να μ ις  κ α ι έ ν έ ρ γ ε ια  τού  
Π α τρ ός λ έγ ε τ α ι μ ό ν ο  ό  Υίός* κ α ι ό τ ι το ύ το , κ α 
λ ώ ς έκ λ α μ β α ν ό μ ενο , π α ρ ισ τά  ό τ ι ε ίν α ι ά κ τισ τη  ή  
κ οινή  δύ να μ ις  κ α ι έ ν έρ γ ε ια  τού  Π α τ ρ ό ς  και τού  
Υ ιο ύ  και τού  ά γ ιου  Π νεύ μ α το ς  κ α ι ό τ ι δ ια φ έρ ε ι  
ά π ό  τή ν κ ο ινή  ούσ ία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Π ο ιά  ε ίνα ι ή ε ύ σ ε β ή ς  δ ιά νο ια , κα τά  τή ν  ό π ο ια  κ α θ έν α  
ά π ό  τά  τρ ία  π ρ ο σ κ υ νη τά  π ρ ό σ ω π α  κ α λ είτα ι δ ύ να -

386-397

396-405

404-411

410-413

414-429
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μ ις  κ α ι ένέργεια*  ό π ο υ  π ά λ ι γ ίν ε τ α ι λ ό γ ο ς  π ερ ί  
τή ς  κ ο ιν ή ς  δ υ νά μ εω ς κ α ι έ ν ε ρ γ ε ία ς  τω ν  τρ ιώ ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ'

"Ο τι, ένώ  ο ί  θ ε ο λ ό γ ο ι  λ έ γ ο υ ν  ό τ ι ή  έ ν έ ρ γ ε ια  το υ ς  ε ί 
ν α ι κ α ι δ ε ν  ε ίν α ι θ ε ό ς ,  κ ι’ α ύ τό  δ ιπ λ ά  τό  κ α θ ένα , 
κ α ι π ρ ο σ έ τ ι  δ ε ικ ν ύ ο υ ν  ό τ ι  υ π ά ρ χ ε ι κ ο ινή  σ τ α  
τ ρ ία  π ρ ό σ ω π α  ά κ τισ τη  δ ύ να μ ις  κ ι έ ν έ ρ γ ε ια , ό  
’Α κ ίν δ υ ν ο ς , έ κ τ ο ς  του  ν ά  λ έ γ ε τ α ι δ ύ να μ ις  κα ι 
έ ν έ ρ γ ε ια , ό λ α  τά  ά λ λ α  τά  ά π ο ρ ρ ίπ τει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΐθ '

Π α ρ ά σ τ α σ ις  ό τ ι ή π α ρ α τη ρ ο υ μ ένη  σ τ η ν  ο ύ σ ία  του  
ά γ ιο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς  έ ν έ ρ γ ε ια  κ α τά  τ ο ν  θ ε ο λ ό γ ο  ε ί 
ν α ι  ά κ τισ τη  κ α ι δ έ ν  π ρ ο κ α λ ε ΐ  κ α μ ιά  σ ύ ν θ ε σ ι,  
έ σ τ ω  κ ι’ ά ν  δ ια φ έρ η  ά π ό  τ ή ν  ο ύ σ ία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ'

" Ο τι ό  ’Α κ ίν δ υ ν ο ς , δ ο γ μ α τ ίζο ν τ α ς  φ α ν ε ρ ά  ό τ ι τούτη  
ε ίν α ι  κ τ ισ τή , ά θ ε τ ε ΐ  τ ε λ ε ίω ς  τ ή ν  π έμ π τη  κ α ι τ ή ν  
έκ τη  ο ικ ο υ μ εν ικ ή  σ ύ ν ο δ ο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ'

Π α ρ ά σ τ α σ ις  ό τ ι κ ι’ ά ν  λ έ γ ε τ α ι κ ά π ω ς σ υ μ β ε β η κ ό ς  
αύτή  ή έ ν έ ρ γ ε ια , ά λ λ ’ ό χ ι  μ έ  τ ή ν  έ ν ν ο ια  ό τ ι δ έ ν  
π ρ ο σ υ π ά ρ χ ε ι  σ τ ο  θ ε ό *  ό π ο υ  π α ρ α τίθ ετα ι μ έ  π ο λ  
λ ά  έ π ιχ ε ιρ ή μ α τ α  κ α ι ά π ό δ ε ιξ ις  ό τ ι δ ια φ έ ρ ε ι ή  
ά κ τισ τη  έ ν έ ρ γ ε ια  ά π ό  τ ή ν  ά κ τισ τη  ο ύ σ ία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ'

"Ο τι ή  έ ν έ ρ γ ε ια  τού τη  μ α ρ τυρ εΐτα ι ό τ ι κ α ι ο ύ σ ιω δ ώ ς  
π ρ ο σ υ π ά ρ χ ε ι  σ τ ο  θ ε ό  κ α ι ε ίν α ι ένεργής* κ α ι ό τ ι  
ό  ’Α κ ίν δ υ ν ο ς  λ έ γ ο ν τ ά ς  τ η ν  κ τ ίσ μ α  φ α ν ε ρ ά  κ α θ ι
σ τ ά  κ τ ίσ μ α  τ ο ν  θ ε ό .

428-437

438-441

440-445

444-447

448-455

454-461
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ

'Ό τ ι  τό  ν ά  λ έγη  κ α νείς , ό π ω ς α ύ τός, ότ ι ό  Υ ίό ς  καί 
τό  Π νεύ μ α  τού  θ ε ο ύ  ε ίνα ι ή ο ύ σ ία  τού  Θ εο ύ , 
έ χ ε ι  π ο λ ύ  π α ρ α λ ο γ ισ μ ό  και π ο λ λ ή  δ υ σ σ έ β ε ια .
Στό κεφάλαιο τούτο ύπάρχει πάλι παράστασις 
ότι ή θεία ένέργεια πού διαφέρει άπό τή θεία ού
σία είναι καί άναρχη. 460-473

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ'

Παράστασις ότι δέν είμαστε έμείς άλλα οί Βαρλαάμ 
καί Ακίνδυνος έκείνοι πού δογματίζουν ότι είναι 
άνιση καί άνόμοια ή θεία ούσία καί ή θεία ένέρ- 
γεια καί άπ’ αύτό λέγουν δύο θεότητες, ύπερκει- 
μένη καί ύφειμένη. 474-475

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ'

'Ότι ό ’Ακίνδυνος, έκτός άπό πολλές άλλες δυσσέ- 
βειες, δεικνύει ότι καί οί θείες ύποστάσεις είναι 
άνισες μεταξύ τους καί με πολλούς τρόπους άναι- 
ρεΐ τό ένιαΐο τού θεού καί της άγιας Τριάδος μυ
στήριο, ό δέ Παλαμάς ότι άληθινά πρεσβεύει ένα 
τρισυπόστατο θεό σέ μια θεότητα. 476-485

Π Ρ Ο Σ  ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ Λ Ο ΓΟ Σ Α Ν ΤΙΡΡΗ ΤΙΚ Ο Σ ΕΒ ΔΟ Μ Ο Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ό τι εύλόγως ό λόγος προχωρώντας στό δρόμο κατέ
ληξε στούς περί θεωρίας λόγους των ίερώς ήσυ- 
χαζόντων. 488-491

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Ό τ ι  ή θ ε ο π ο ιό ς  χ ά ρ ις  κ α ί τό  θ ε ίο  φ ω ς δ έ ν  ε ίν α ι θ ε ίο  
καί ά κ τ ισ το  γ ιά  τ ίπ ο τε  ά λ λ ο . 490-495
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

'Ό τ ι  ε ίν α ι ε ύ χ ά ρ ισ τ ο  σ ’ έμ α ς  ν ά  λ εγ ώ μ α σ τ ε  κ α κ ο ί  
μ α ζ ί μ έ  τ η ν  ε ύ σ έ β ε ια , ένώ  ε ίν α ι έ λ ε ε ιν ο ι  ό σ ο ι  
μ α ς  κ α κ ο λ ο γ ο ύ ν  γ ι ’ αύτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

'Ό τ ι  ό  Α κ ίν δ υ ν ο ς  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί ά λ λ ο ιώ ς  ν ά  ό μ ιλ ή σ η  
έ ν α ν τ ίο ν  μ α ς  π α ρ ά  μ έ  τ η ν  π α ρ α χά ρ α ξη  κ α ί σ υ κ ο -  
φ ά ν τ η σ ι τ η ς  δ ια ν ο ία ς  μ α ς κ α τά  π ο ικ ίλ ο υ ς  τ ρ ό 
π ο υ ς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

'Ό τ ι  ό  ’Α κ ίν δ υ ν ο ς , ά φ ο ϋ  έ ξ α σ φ ά λ ισ ε  π ρ ο σ τ α σ ία  κ ά 
π ο ια ς  γυ να ίκ α ς , κ α τά  μ ίμ η σ ι τω ν  Ά ρ ε ια ν ώ ν  καί 
Σ ε β η ρ ια ν ώ ν , μ έ  τη χρ η μ α τικ ή  β ο ή θ ε ια  τη ς  π ρ ο σ 
π ά θ η σ ε  ν ά  φ έρ η  σ έ  π ό λ ε μ ο  τ η ν  ιερ ά  Ε κ κ λ η σ ία  
π ρ ο ς  έα υ τ ή ν  κ α ί το ύ ς  π α λ α ιο ύ ς  ά γ ιο υ ς  μ ετα ξύ  
τ ο υ ς  κ α ι τ ο ν  κ α θ ένα  π ρ ο ς  τ ο ν  έα υ τό  του .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

" Ε λ ε γ χ ο ς  ρ ή σ ε ώ ς  του  π ερ ί θ εω ρ η τ ικ ή ς  ό ρ ά σ εω ς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

’Έ λ ε γ χ ο ς  μ ια ς  ά λ λ η ς  ρ ή σ ε ώ ς  το υ , ό π ο υ  έ π ιχ ε ιρ ε ΐ  μ έ  
ά π α τ η λ έ ς  σ υ μ β ο υ λ έ ς  ν ά  κ α τα ρ γή σ η  τ ή ν  έπ ιφ ά -  
ν ε ια  τη  ς  θ ε ία ς  χ ά ρ ιτ ο ς  π ρ ό ς  τ ο ύ ς  ά ξ ιο υ ς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

’Α ν α σ κ ε υ ή  ά λ λ ω ν  ρ ή σ ε ω ν  τού  ίδ ιο υ , ό π ο υ  δ ο γ μ α τ ίζε ι  
δ τ ι μ ό ν ο  ή  γ ν ώ σ ις  ε ίν α ι ά π λ ά ν ευ τ ο  φ ω ς κ ι’ έπ ι-  
σ τ ρ α τ εύ ε ι τ ό ν  μ ε τ α σ χ η μ α τ ιζ ό μ ε ν ο  σ έ  ά γ γ ε λ ο  
φ ω τ ό ς  κ α τά  τ ό ν  φ ω τ ισ μ ό  τ η ς  χ ά ρ ιτ ο ς .

494-497

496-501

500-509

510-515

514-517

518-525
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ '

Κ α τά  τη ς  έ λ λ η ν ικ η ς  έ π ο ψ ία ς  κ α ι τ η ς  σ χ ε τ ικ ή ς  μ έ αύ- 
τή ν  π λ α ν η μ έ ν η ς  θ εω ρ ία ς  κ α ι π ερ ί το υ  ά π λ α ν εύ -  
του  κα ι θ ε ίο υ  φ ω τισ μ ο ύ  κ α ι τω ν τεκ μ η ρ ίω ν  του* 
και π ώ ς ά π ’ α ύ τό ν  ά π ο δ εικ νύ ετα ι ή  ύ π ερ β ο λ ικ ή  
άγά πη  τού  θ ε ο ύ  γ ιά  μάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Κ εφ ά λ α ιο  τού  ά γ ιο υ  Δ ια δ ό χ ο υ  π ερ ί το ύ  φ ω τ ό ς  τ η ς  
. θ εω ρ ία ς, τό  ό π ο ιο  π α ρ α τέθ η κ ε  π ρ ώ τα  ά π ό  τ ο ν  

’Α κ ίνδ υ νο  κ α τά  τού  φ ω τό ς  τούτου , ένώ  έ ξ ε τ α ζ ό -  
μ εν ο  ά π ό  μ ά ς π α ρ ο υ σ ιά ζετ α ι γ ρ α μ μ έν ο  ύ π έρ  αύ- 
τοΰ τού  φ ω τό ς  και κατά  έ κ ε ίν ο υ  π ο ύ  τ ό  π ρ ο β ά λ 
λ ε ι κακώ ς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

Π ερ ί τη ς σ χ ό λ η ς  κατά  τ ό ν  ν ο ΰ  καί τώ ν γ ε ν ν η μ ά τ ω ν  
της· ό π ο υ  π ά λ ι γ ίνετα ι λ ό γ ο ς  π ερ ί θ ε ίο υ  φ ω τι
σ μ ού  καί ά π ό  π ού  θά  μ π ο ρ ο ύ σ ε  κ α ν ε ίς  ν ά  δ ια κ ρί-  
νη  α ύτούς π ού  τό ν  ά π έκ τη σ α ν .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'

"Ο τι ό  ’Α κ ίνδ υ νο ς  έ π ιχ ε ιρ ε ΐ  ν ά  δ είξη  καί ό τ ι ε ίν α ι π ο 
ν η ρ ό  τό  φ ώ ς τη ς μ ετα μ ο ρ φ ώ σ εω ς τού  Κ υ ρ ίο υ  
καί Ισ χυ ρ ίζετα ι ότ ι ό σ ο ι  δ έν  τό  θ εω ρ ο ύ ν  τ έ τ ο ιο  
ε ίνα ι ά π ειρ ο ι τη ς  ά π λά νευ τη ς  φ ω το φ ά νεια ς  καί 
π α ρ η γορ ία ς, ό  δ έ  δ ικ ό ς  μ α ς λ ό γ ο ς  δ ε ικ ν ύ ε ι ό τ ι  τό  
θ ειο  φ ώ ς ε ίνα ι πρα γμ α τικ ά  θ ε ιο  κα ί έπ ά νω  ά π ό  
τή ν  ά π λά νευτη  πα ρ η γορ ία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΠ

"Ο τι ά φ ρ ό νω ς ό  ’Α κ ίν δ υ νο ς  λ έ γ ε ι  ότ ι ό  ά π ό  τή ν  άρετή  
κ α θ α ρ μ ένο ς  ν ο ΰ ς  β λ έπ ε ι τό  Ιδιαίτατο φ ώ ς του  
χω ρ ίς  θ ε ιο  φ ω τισ μ ό  καί κ α κ ο β ο ύ λ ω ς π α ρ α ινεί ν ά

524-539

540-545

544-559

558-571
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έκφεύγωμε τούτο περισσότερο από τήν άλλη πα- 
ράκλησι τής ψυχής. 570-575

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'

"Οτι μέ όσα λέγει πάλι τώρα ό ταλαίπωρος διακη
ρύσσει ότι είναι πλανημένοι και μανιακοί όλοι οί 
από τούς αιώνες προφήτες και απόστολοι καί πα
τέρες καί μάρτυρες. 574-579

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'

'Ότι ό Ακίνδυνος διαβάλλει καί τό μυστήριο τής 
ένανθρωπήσεως τού Κυρίου, λέγοντας ότι τό 
σώμα τού Χριστού είναι σύμβολο έκείνου τού 
φωτός, όπως καί ή περιστερά πού έμφανίσθηκε 
στο Βαπτιστή σύμβολο τού Πνεύματος* όπου 
έκτίθεται καί ότι όσα άναφέρονται άπό μάς περί 
τών προφητικών θεαμάτων καί τού θείου φωτός 
είναι λόγια πίστεως καί όχι άποδείξεως. 578-585

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΣΤ'

'Ότι εύλόγως κατέχεται άπό μανιακή πλάνη, τήν 
όποια προηγουμένως άπέδωσε ψευδώς στούς θε-
οφόρους. 584-587

Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Α

1. Εύρετήριο χωρίων τής Γραφής 589-594
2. Εύρετήριο όνομάτων καί πραγμάτων 595-613
3. Εύρετήριο Πατέρων 614-622
4. Εύρετήριο Λειτουργικών κειμένων 622
5. Εύρετήριο μή Χριστιανών συγγραφέων 622
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